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هچابید

هچابید

ود زا  روبع  دـنمزاین  یتضهن  ره  نوچمه  هدوب و  ور  هبور  ینوگانوگ  ثداوح  اهدورف و  زارف و  اب  یمالـسا  بالقنا  راـختفا  رپ  خـیرات 
یب هدومن و  تخادرپ  ار  ینیگنـس  ياه  هنیزه  کی  ره  يارب  تسا و  هدوب  يرادـیاپ  رارقتـسا و  هلحرم  يزیر و  هیاپ  سیـسأت و  هلحرم 

مدرم ناج  لد و  رد  نآ  ياه  هزومآ  ندـناود  هشیر  بالقنا و  ياه  هیاپ  رارقتـسا  ببـس  هک  يراب  نوخ  راذـگرثا و  ثداوح  زا  کش 
ناربهر ندروآرد  وناز  هب  يارب  ناـقفانم  لدروک و  نانمـشد  نآ  رد  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  لوا  ههد  هب  طوبرم  ثداوح  دـیدرگ 

.دندولآ ناکاپ  نوخ  هب  ار  دوخ  كاپان  تسد  نآ ، يدوبان  تضهن و 

نیرت صخاش  زا  یکی  هک  دـنداد  رارق  دوخ  روک  ياهرورت  فدـه  ار  راذـگریثأت  ناربهر  ات  رازاب  هچوک و  مدرم  زا  هار  نیا  رد  ناـنآ 
مالسا یلاع  فادها  دربشیپ  يارب  هاگشناد  هزوح و  نایم  تدحو  راد  هیالط  هک  ومه  .دشاب  یم  حتفم  دمحم  رتکد  دیهش  ناربهر  نیا 

ات دمآ  لئان  تداهـش  يالاو  ماقم  هب  تایهلا  هدکـشناد  لباقم  رد  زین  ماجنارـس  دیزرو و  مامتها  مهم  رما  نیا  هب  ینالوط  نایلاس  دوب و 
.دروآ مهارف  ار  راذگریثأت  رـشق  ود  نیا  رتشیب  هچ  ره  تدحو  هنیمز  دریگ و  مان  هاگـشناد  هزوح و  تدحو  زور  شجورع  زور  هرامه 

دنمجرا ققحم  طسوت  راتشون  نیا  رد  هچنآ  .هدیقع  نامیا و  هار  رگ  شالت  نآ  رب  دنوادخ  دورد 
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زا رکـشت  نمـض  .هدرک  رفـس  زیزع  نآ  ياـه  شـالت  رب  تسا  يرظن  يرذـگ و  هتفریذـپ ، ماـجنا  هراوز  یلگ  اـضرمالغ  ياـقآ  باـنج 
هک یناسک  زا  یسانش  قح  تداهش و  داهج و  ياه  هوسا  یفرعم  رد  دشاب  یکدنا  مهـس  راتـشون ، نیا  میراودیما  ققحم ، نیا  تامحز 

.دنتشاذگ هیام  ناج  زا  یناسناو  یهلا  ياه  شزرا  يالتعا  يارب 

قیفوتلا یلو  هنا 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

هناراکادف یقالخا  يونعم و  ياه  شزرا  يایحا  يارب  هک  دنوش  یم  هدید  الضف  املع و  زا  یناوراک  عیـشت  بیـشن  زارف و  رپ  خیرات  رد 
راک هب  ار  دوخ  ياه  ییاناوت  یمامت  موادـم ، یتمواقم  راوتـسا و  ینامیا  خـسار و  يداقتعا  اـب  هتـسراو  ياـه  هوسا  نآ  دـنا ، هدیـشوک 

.دنناهرب دومخ  دومج و  روج ، لهج ، ياه  یگدولآ  زا  ار  هعماج  ات  دنا  هتفرگ 

هار رد  هناـقداص  ار  شیوـخ  تکرب  اـب  رمع  هک  تسا  نازورف  ناگراتـس  نیا  هرمز  رد  ینادـمه  حـتفم  دـمحم  رتـکد  هللا  تـیآ  دـیهش 
اه یهابت  اب  زیتس  هب  ددعتم  ياهرگنس  رد  تفرگ و  راک  هب  هعماج  رد  ترتع  نآرق و  گنهرف  شرتسگ  یمالـسا و  فراعم  زا  تنایص 

.تخادرپ اه  تلاذر  اه و  یگدولآ  و 

ناینب هب  هجوت  ینیمخ و  ماما  تضهن  زا  هبناج  همه  تیامح  تیعماج و  یگنازرف ، یتازرابم ، رابرپ  همانراک  رظن  زا  ماقمالاو  دیهش  نآ 
.تسا لیدب  مک  نارکفتم  زا  یبالقنا  ياه  تکرح  یساسا  هدولاش  اه و 

تفرگارف ار  يوزوح  مولع  یلاع  یتمه  هداعلا و  قوف  شوه  راشرس و  دادعتسا  زا  يرادروخرب  اب  فرگـش و  یگتفیـش  اب  حتفم  رتکد 
زین هاگشناد  رد  .دیشون  يدیواج  ياه  هعرج  تیب  لها  بتکم  زا  داهتجا  ماقم  بسک  اب  و 
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يداتسا اناوت ، يروشناد  ناونع  هب  نارهت  هاگشناد  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکشناد  رد  داد و  همادا  ارتکد  حطـس  ات  ار  تالیـصحت 
.دیدرگ حرطم  لیاضف  مراکم و  ناگنشت  يارب  هتسجرب  ياه  هوسا  ناونع  هب  راذگریثأت  زرابم و  یصخش  راکزیهرپ و 

لـسن هب  هژیو  درکیور  یعامتجا و  ياهزاین  هب  هجوت  ییوجون ، تیقالخ ، راکتبا ، یعون  ملاع  نآ  یـشزومآ  یملع و  ياـه  شـالت  رد 
ياه تکرح  رد  هک  يزراب  شقن  دوجو  اب  صالخا  قدص و  ینتورف ، لیلد  هب  حتفم  .دوش  یم  هدـید  نایوجـشناد  صوصخ  هب  ناوج 

رتدوهشم شدوخ  زا  شا  همانراک  عقاو  رد  تخاس و  حرطم  ار  دوخ  رتمک  داد ، ناشن  دوخ  زا  یسایس  یهاگـشناد و  یگنهرف ، يرکف ،
.تسا

ناـیوزوح و نـیب  دوـخ  ياـه  هئطوـت  ندوـمن  یلمع  يارب  دـنددصرد  رابکتـسا  دادبتــسا و  نارازگراـک  درک  ساـسحا  یتـقو  حـتفم 
ریسم نیا  رد  درک و  شالت  هناراکادف  رـشق ، ود  نیا  نیب  يا  هشیر  یقطنم و  یلوصا ، يداحتا  داجیا  يارب  دننکفا ، هقرفت  نایهاگـشناد 

دـش یفرعم  هاگـشناد  هزوح و  تدحو  زورلاس  ناونع  هب  شتداهـش  زورلاس  لیلد  نیمه  هب  .تشادرب  يدنمـشزرا  راوتـسا و  ياه  ماگ 
ار يرکف  یملع و  نوناک  نیا  دزاس و  يراج  هاگشناد  هنشت  ياه  تشد  رد  ار  تلیضف  يافصاب  ياه  همـشچ  دیدرگ  قفوم  وا  هک  ارچ 

.دزاس سونأم  دحتم و  ینید  مولع  زکارم  اب 

ینید فیاظو  اب  ار  یحاون  نیا  ناملسم  مدرم  هکنیا  نمض  ناریا  نوگانوگ  ياهرهـش  رد  ددعتم  ياه  ینارنخـس  قیرط  زا  حتفم  دیهش 
هدنز نانآ  رد  ار  یعامتجا  لئاسم  ربارب  رد  فیلکت  ساسحا  تخاس و  یم  انشآ  شیوخ  یعرش  و 
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.داد رارق  دوخ  ياه  همانرب  سأر  رد  ار  ینیمخ  ماما  تضهن  شرتسگ  تفرگ و  یپ  ار  دوخ  یسایس  تازرابم  درک ، یم 

ررکم دندومن و  ساره  ساسحا  تشاد  یسایس  يا  هغبص  هک  وا  یغیلبت  ياه  ششوک  زا  يولهپ  میژر  یتینما  ياهورین  لیلد  نیمه  هب 
هاگ چـیه  ندـیدرگ ، ربنملا  عونمم  یلاوتم و  ياه  تشادزاب  ررکم ، ياهراضحا  .درادرب  تسد  هویـش  نیا  زا  هک  دـندرک  راطخا  وا  هب 

.تخاس رت  ممصم  ریسم  نیا  رد  ار  وا  هکلب  تشادنزاب و  یبالقنا  ياه  تکرح  زا  ار  حتفم 

هاگـشناد دجـسم و  رگنـس  رد  ار  شیوخ  يرکف  یگنهرف و  ياـه  شـشوک  تفرگ ، ار  وا  یغیلبت  ياـه  تیلاـعف  وـلج  كاواـس  یتـقو 
شزیخ هب  نتـسویپ  يارب  ار  ناوج  ياهورین  زا  يرایـسب  دوب ، یملع  يرگید  يدابع و  یکی  هک  نوناـک  ود  نیا  رد  تخاـس و  زکرمتم 

.درک تیبرت  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  یمالسا 

نمؤم زرابم و  ياهورین  تیاده  ياه  نوناک  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  یمالـسا  بالقنا  يریگ  جوا  ماگنه  رد  ار  ابق  دجـسم  حتفم  دیهش 
.تشاد راذگریثأت  یشقن  سدقم ، رگنس  نیا  زا  نارهت  تارهاظت  اه و  ییامیپ  هار  یخرب  یهدنامزاس  رد  درک و  لیدبت 

هریس یتازرابم و  ياه  شالت  یشزومآ ، یملع و  همانراک  یگدنز ، زا  ییاهزارف  هدیدرگ ، نیودت  لصف  شـش  رد  هک  رـضاح  راتـشون 
.دریگ رارق  نادنم  هقالع  هجوت  دروم  هکنآ  دیما  .تسا  هداد  رارق  یلامجا  یسررب  دروم  ار  دیهش  رکفتم  نیا  یقالخا 

هراوز یلگ  اضرمالغ 

زییاپ 1388
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همان یگدنز  لوا : لصف 

هراشا

همان یگدنز  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

ردام ردپ و 

یتامدقم ياه  شزومآ  دلوت و 

نادمه هیملع  هزوح  رد 

مق هب  ترجه 

جاودزا

ردام ردپ و 

ردام ردپ و 

تایبدا نابز و  سیردت  هباطخ ، يرونخـس و  رد  هک  دوب  نادـمه  روهـشم  ناظعاو  زا  يدـهم ، ییالبرک  دـنزرف  حـتفم ، دومحم  خـیش 
هیملع هزوح  رد  قوذ  شوخ  هتـسیاش و  ینادرگاش  شرورپ  اب  هک  نانچ  تشاد ؛ ییالاب  تراـهم  يوزوح  ياـه  شناد  یخرب  یبرع و 

.داد ناشن  ار  دوخ  یبدا  يرکف و  یملع ، ياه  ییاناوت  زا  ییاه  هبنج  رهش ، نیا 

رتشیب (ع ،) يدـه همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  نادـناخ  هب  شتدارا  لـیلد  هب  دورـس و  یـسراف  یبرع و  هب  يراعـشا  نینچمه 
(1) .داد صاصتخا  نادناخ  نیا  یثارم  تبقنم و  حدم ، هب  ار  شیاه  هدورس 

ناینب رصنع  زا  دیسر و  ییافوکش  هب  مق  هیملع  هزوح  سیـسأت  نیتسخن  ياه  هرود  رد  هک  دوب  ینایناحور  زا  حتفم  دومحم  خیـش  جاح 
یلعالم دنوخآ  يدرجورب و  هللا  تیآ  .درب  هرهب  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هزوح ، راذگ 

ص 814. ج 2 ، راربا ، نشلگ  مق ، هیملع  هزوح  نارگشهوژپ  زا  یعمج  - 1
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(1) .دندوب هدرک  ینادردق  هتسراو  ظعاو  نیا  یگنهرف  یغیلبت و  یشزومآ ، تامدخ  زا  ینادمه ،

نانآ ِنیتسخن  هک  دوب  رـسپ  هس  رتخد و  ود  جاودزا ، نیا  لـصاح  .دـیزگرب  دوخ  يرـسمه  هب  ار  یلاـمث  همطاـف  مناـخ  حـتفم ، دومحم 
يارب ار  یلامث  یلیماف  مان  (ع ،) یلع نانمؤم ، ریما  یباحـص  یلامث ، هزمحوبا  هب  ناوارف  هقالع  لیلد  هب  دومحم  خیـش  .دوب  حتفم  دـمحم 

لاس رد  وناب  نیا  .دنام  یقاب  حتفم  ردام  يارب  نانچمه  یلامث  مان  داد و  رییغت  حـتفم  هب  ار  نآ  اهدـعب  یلو  دـیزگرب ، شرـسمه  دوخ و 
راد حتفم ، دمحم  دیهـش  شدنزرف ، تداهـش  زا  سپ  یهام  دنچ  لاس 1359 ، رد  دومحم  خیـش  جاـح  تفر و  ادـخ  تمحر  هب   1354

(2) .تفگ عادو  ار  یناف 

یتامدقم ياه  شزومآ  دلوت و 

یتامدقم ياه  شزومآ  دلوت و 

بحاص دومحم  خیـش  تسا ، رهـش  نیا  یموب  نهک و  ياـه  هلحم  زا  هک  نادـمه  هلپ  لـهچ  هلحم  رد  لاـس 1307 و  دادرخ  رخاوا  رد 
هنوگ هب  تشرـسوکین ، يردام  بیدا و  لضاف و  يردپ  هیامرپ  ياه  شرورپ  تکرب  هب  لفط  نیا  .دیمان  دمحم  ار  وا  هک  دش  يدـنزرف 

.دبای هار  ادخ  نادرم  میرح  هب  دیشوک  داهن و  ماگ  یقالخا  لیاضف  ریسم  رد  یناوج ، یناوجون و  نینس  رد  هک  دش  تیبرت  يا 

ردپ و روشرپ  ياه  ینارنخـس  نایاپ  رد  تفر ، یم  ینارنخـس  سلاجم  هب  شردپ  هارمه  هاگره  لیـصحت ، ییادتبا  نارود  نامه  زا  يو 
مرکا ربمایپ  تیب  لها  بیاصم  نایب  رد  اوتحمرپ ، ابیز و  ییاه  هدورـس  اریگ ، اسر و  ییادـص  اـب  ربنم ، زا  ناـشیا  ندـمآ  نییاـپ  زا  شیپ 

لفاحم رد  هتسیاش  هویش  نیا  .دناوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

زییاپ 1378. ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  مود  هکبش  فراعم  هورگ  روضح ، حاتفم  - 1
ص 26. حتفم ، دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  تازرابم  یگدنز و  تخب ، کین  میحر  - 2
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(1) .دراد نهک  يا  هقباس  ناریا  نایعیش  نایم  رد  تسا و  فورعم  يربنماپ »  » هب يرادازع 

هب ناتـسبد ، نارود  نایاپ  زا  دعب  .دش  افوکـش  يو  دزن  شا  یبدا  قوذ  تخومآ و  ردپ  زا  ار  یبرع  یـسراف و  تایبدا  تامدقم  دمحم ،
.داهن ماگ  نادمه  هیملع  هزوح  هب  لاس 1315  رد  ینورد ، قایتشا  لیلد  هب  ردپ و  قیوشت 

نادمه هیملع  هزوح  رد 

نادمه هیملع  هزوح  رد 

هتخومآ .درامگ  تمه  قطنم  ثیدـح و  مالک ، لوصا ، هقف و  حطـس  تامدـقم و  يریگارف  هب  هزوح  نیا  رد  لاس  تفه  حـتفم  دـمحم 
رد لیـصحت  دروآ و  دـیدپ  شدوجو  رد  تفرعم ، تمکح و  هب  تبـسن  فرژ  یـشرگن  ینورد و  لوحت  یعون  هزوح ، نیا  رد  وا  ياه 

تفرعم و نوناک  نیا  رد  هک  ییاه  تیصخش  زا  یکی  .دوب  وا  یملع  یـشزومآ و  یگنهرف ، ياه  شـشوک  زا  يرایـسب  زاغآرـس  اجنآ 
ینادمه یموصعم  یلعالم  دـنوخآ  هللا  تیآ  تشاد ، يا  هدـننک  نییعت  هتـسجرب و  شقن  وا ، ياه  هشیدـنا  يریگ  لکـش  رد  تیونعم ،
یجدیه میکح  نوچ  ینامیکح  نافوسلیف و  درگاش  نافرع ، تمکح و  رد  ینادمه  یموصعم  هللا  تیآ  .دوب  ق ) _ . 1398ه  – 1312)
ياضاقت رارـصا و  اب  يرمق  يرجه  لاس 1350  رد  يو  .دوب  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  بتکم  هتفاـی  تیبرت  لوصا ، هقف و  رد  و 

رد ناشیا  سرد  هسلج  .دزادرپب  غیلبت  سیردـت و  هب  ات  دـیزگ  تماقا  رهـش  نیا  رد  يرئاـح  هللا  تیآ  دـیکأت  نادـمه و  نیدـتم  یلاـها 
هژیو تیعماج  هبذاج و  دش ، فورعم  وا  مان  هب  لیلد  نیمه  هب  درک و  يزاسزاب  ار  نآ  شدوخ  اهدعب  هک  نیـسحالم ، دـنوخآ  هسردـم 

حتفم دمحم  .تشاد  يا 

ص 22. ج 78 ، تدحو ،) ریبکت  حتفم  دیهش   ) راربا اب  رادید  (ع ،) مولعلارقاب هدکشهوژپ  - 1
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رد یلو  درب ، هرهب  هتسجرب  یناحور  نیا  هنارگنشور  ياه  هشیدنا  زا  نافرع ، هفسف و  تمکح ، ریـسفت ، تایبدا ، خیرات  لوصا ، هقف ، رد 
حتفم رتکد  رب  شا ، یملع  یـشزومآ و  ياه  تیلاعف  زا  شیب  دـنوخآ  یترـشاعم  یقالخا و  ياه  یگژیو  یملع ، يالاب  ناوت  نیا  رانک 

.تشاذگ یم  رثا 

ربارب رد  دوب و  لاعف  زین  یعامتجا  یسایس و  ياه  هصرع  رد  تلیـضف ، شناد و  رویز  هب  یگتـسارآ  نمـض  یموصعم ، یلعالم  دنوخآ 
نارود تسود  یمیدق و  رای  تضهن  زا  وا  .دیزرو  یم  تمواقم  رابکتـسا  یگنهرف  يرکف و  مجاهت  يولهپ و  میژر  دادبتـسا  قانتخا و 
يذفان رثؤم و  ياه  يریگ  عضوم  اه و  ینارنخس  ریـسم ، نیا  رد  درک و  یم  تیامح  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  دوخ ، لیـصحت 

(1) .تشاد

ینادمه يرون  هللا  تیآ  .دیدرگ  هثحابم  مه  سونأم و  هرجح ، مه  ینادمه ، يرون  نیـسح  هللا  تیآ  اب  نادمه  رد  حتفم  دـمحم  رتکد 
: دیوگ یم 

دندرک داهنـشیپ  ینادـمه  یموصعم  یلعالم  دـنوخآ  هب  .مدـش  نادـمه  هیملع  هسردـم  دراو  وحن  فرـص و  تایبدا و  يریگارف  يارب 
رد شوه  دادعتـسا و  ظاحل  زا  یبسانم  هرجح  مه  ات  دینک  ربص  دندومرف : دنوخآ  موحرم  .دنراذگب  مرایتخا  رد  هسردم  رد  يا  هرجح 

اوقت و تواکذ ، ظاحل  زا  بسانم  يا  هرجح  مه  کی  دـندومرف : میتفر ، ناشتمدـخ  مردـپ  هارمه  هک  زور  هس  ود  زا  دـعب  .میریگب  رظن 
تواکذ راثآ  شیامیس  زا  هک  داتفا  يا  هرهچ  هب  ممشچ  مدش ، دراو  هرجح  نآ  هب  یتقو  .میا  هتفرگ  رظن  رد  شیارب  یگداوناخ  تلاصا 

تقاـفر و دـنویپ  خـیرات ، نآ  زا  .متـسه  حـتفم  دومحم  دـنزرف  دـمحم  تفگ  درک و  یفرعم  نم  هب  ار  دوـخ  وا  .دوـب  ناـیامن  شوـه  و 
میدناوخ یم  سرد  مه  اب  دش ، رارقرب  ام  نایم  تبحاصم 

هرامـش مراهچ ، هرود  ملع ، رون  همانهام  ینادمه ،) یموصعم  یلعالم  دـنوخآ  « ) تما موجن  ، » نارگید ینادـمه و  يرباص  دـمحا  - 1
ص 22. نابآ 1362 ، ش 19 ، ماصتعا ، هلجم  64 ؛ صص 57 _  رویرهش 1371 ، دادرم و  لسلسم 46 ،
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(1) .میدوب هثحابم  لوغشم  مه  اب  یتدم  مه  مق  رد  .میدرک  یم  هثحابم  تکرش و  دوب ، مزال  هک  یسورد  رد  و 

مق هب  ترجه 

مق هب  ترجه 

ددصرد یـصاخ  قایتشا  اب  يو  لیلد ، نیمه  هب  .دوبن  شیدـناون  ایوپ و  ناوجون  نیا  يرکف  غوبن  يوگ  خـساپ  نادـمه  هیملع  هسردـم 
شنـس یمک  لـیلد  هب  وا ، ياـضاقت  نیا  اـب  شنیدـلاو  یلو  دـنک ، يزودـنا  شناد  فرـشا  فـجن  رد  دورب و  قارع  تاـبتع  هب  دـمآرب 

رـس تشپ  ار  راهب  هدزناش  هک  یلاحرد  بیترت  نیا  هب  .دورب  مق  هب  تفرگ  میمـصت  شناداتـسا  تروشم  اب  ماجنارـس  .دـندرک  تفلاخم 
، رهـش نیا  يافـشلاراد  هسردـم  ياه  هرجح  زا  یکی  رد  تفگ و  كرت  مق  رد  تماقا  دـصق  هب  ار  نادـمه  لاس 1322  رد  دوب ، هداـهن 

دوجو الاب و  تمه  راشرـس ، قوذ  لیلد  هب  اه ، يراوشد  اهانگنت و  یخرب  دوجو  اب  اـشوک  هبلط  نیا  .درک  زاـغآ  ار  يدـیدج  یگدـنز 
هزوح نالضاف  زا  دریگارف و  قیقد  ار  هیافک  بساکم و  لیاسر ، ات 1324 ، ياه 1322  لاس  رد  دش  قفوم  هتسراو  هتسجرب و  یناداتسا 

(2) .دمآ یم  رامش  هب  مق 

دزن ار  بساکم  زین  باتک و  نیا  زا  يرگید  ثحابم  يزیربت و  دـهاجم  هللا  تیآ  رـضحم  زا  ار  يراـصنا  خیـش  لـیاسر  زا  یـشخب  يو 
همحر ینیمخ  ماـما  يدرجورب ، هللا  تیآ  رـضحم  زا  زین  هقف  لوصا  هقف و  جراـخ  سورد  رد  .تفرگارف  داـماد  ققحم  هللا  تیآ  موحرم 

رد ار  نافرع  تمکح و  .درب  هرهب  يا  هرمک  هوک  تجح  هللا  تیآ  هللا و 

، مود لاس  نارای ، دهاش  يربص ، دیمح  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  شـشوک  هب  ینادمه ، يرون  نیـسح  هللا  تیآ  اب  وگو  تفگ  - 1
دادرم و لسلـسم 27 ، هرامـش  مجنپ ، لاـس  هزوح ، هلجم  يرون ، نیـسح  هللا  تیآ  اـب  هبحاـصم  کـن : ص 13 ؛  يد 1375 ، ش 11 ،

رویرهش 1367.
، ناغلبم همانهام  تمکح ،» نامسآ  بکوک  « ؛ ص 3 حتفم ، دمحم  رتکد  دیهش  داتـسا  راکفا  يدنهدیب ، يرقاب  رـصان  حتفم و  یلع  - 2

.18 صص 9 _  ق ، لاوش 1423ه . _ ش 36 ،
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نسحلاوبا ازریم  هللا  تیآ  موحرم  یملع  تاضویف  زا  هاتوک  یتدم  تخومآ و  ییابطابط  همالع  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  یسرد  هزوح 
یناگیاپلگ و ماظع  تایآ  رـضحم  هزوح ، جراخ  سورد  رد  حتفم  رتکد  هک  هدـمآ  عبانم  یخرب  رد  .دـیدرگ  دـنم  هرهب  ینیوزق  یعیفر 

.تسا هدرک  كرد  مه  ار  یفجن  یشعرم 

هب تفرگ ، یمن  مارآ  يا  هظحل  تفرعم  بسک  ریسم  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  دیسر ، داهتجا  هجرد  هب  هاتوک  ًاتبسن  یتدم  رد  يو  ماجنارس 
هیلقن لیاسو  اب  ناوارف و  تمحز  اب  ار  نارهت  ات  مق  تفاسم  دوصقم ، نیا  هب  ندیسر  يارب  دش و  دنم  هقالع  زین  یهاگشناد  تالیـصحت 

لاس 1333، وا  .دنامنزاب  هاگـشناد  ياه  سرد  زا  مه  دسرب و  هزوح  سرد  هب  مه  ات  دومیپ ، یم  ناتـسمز  درـس  ياه  بش  رد  یمومع 
دعب لاس  ود  ینعی  رویرهش 1346 ، رد  درک و  زاغآ  ار  لیصحت  نارهت ، هاگشناد  یمالسا  فراعم  تایهلا و  هدکشناد  لوقعم  هتشر  رد 
جهن هرابرد  یـشهوژپ ، عطقم  نیا  رد  ناشیا  یلیـصحت  همان  نایاپ  .تفرگ  ارتکد  كردـم  زین  تایهلا  رد  داهتجا ، هجرد  هب  ندیـسر  زا 

اب يرهطم  داتسا  شخبرون و  نیدلا  لامک  دیس  یتبرت ، دشار  یلعنیسح  نیملسملا  مالسالا و  تجح  يرواد  اب  هلاسر  نیا  .دوب  هغالبلا 
(1) .دش هتفریذپ  تایهلا  هدکشناد  رد  یلاع ، يا  هجرد 

جاودزا

جاودزا

هزوح هتـسجرب  داتـسا  نادـمه و  ياملع  زا  دیـسر ، یم  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  هب  شبـسن  هک  يراصنا  يرباج  یلعردـیح  هللا  تیآ 
نسحلاوبا دیس  هللا  تیآ  ياه  شرافس  .درک  كرت  نادمه  دصق  هب  ار  فجن  لاس 1312  رد  نادمه ، مدرم  رارصا  هب  يو  .دوب  فجن 

.دوب رثؤم  رایسب  ترجاهم  نیا  رد  یناهفصا 

ص 32. ج78 ، راربا ، اب  رادید  ص 6 ؛ ش 12 ، نارای ، دهاش  ص 48 ؛ نآرق ، يداقتعا  لوصا  تایآ  حتفم ، دمحم  - 1
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يوبن هدیدنـسپ  تنـس  زا  كرتشم ، یگدنز  لیکـشت  اب  تفرگ  میمـصت  یملع ، جرادم  یقرت و  ياه  هلپ  ندومیپ  نمـض  حـتفم ، رتکد 
يرکف و ياه  یگتـسخ  زا  هکلب  دوش ، شا  ییاهنت  ياـه  بش  رادزار  روبـص و  گنـس  اـهنت  هن  هک  دـنیزگرب  يرـسمه  دـنک و  يوریپ 

.دشاب شروای  رای و  تسا ، هتفرگ  شود  رب  هک  یمهم  تیلوئسم  ساسح و  ياه  هظحل  رد  دهاکب و  زین  وا  یحور 

يرباج یلعردیح  هللا  تیآ  لزنم  هب  زیگنا ، هرطاخ  یبش  رد  ات  دش  نادمه  مزاع  لاس 1328 ، رد  یگلاس و  رد 21  يا ، هزیگنا  نینچ  اب 
رظن ریز  هک  دوب  فرـشا  فجن  رد  دلوتم 1312  يراصنا ، يرباج  همطاف  .دـنک  يراگتـساوخ  يو  زا  ار  شرتخد  اهنت  دورب و  يراصنا 

لد هتسیاش ، يرسمه  ناونع  هب  ار  وا  شقن  وناب ، نیا  راکشآ  نساحم  کین و  لاصخ  .دوب  هدیسر  ییافوکـش  هب  اسراپ  لضاف و  يردپ 
.درک رت  هتسجرب  حتفم ، دیهش  یگدنز  رد  ریبدتاب  زوس و 

هلحم رد  اـهنآ  دـش و  زاـغآ  دادرخ 1322 )  ) يرمق يرجه  لاـس 1368  نابعـش  همین  كراـبم  بـش  رد  ود ، نآ  كرتـشم  یگدـنز 
یتسیز و هداس  لاـمک  رد  دوب ، نکاـس  شطاـیح  يوس  نآ  رد  ینیکـشم  هللا  تیآ  موحرم  هک  يراـجیتسا  يا  هناـخ  رد  مق ، شخبرون 

رتخد راهچ  رـسپ و  راهچ  حتفم ، رتکد  يراصنا و  يرباج  مناخ  كرتشم  یگدـنز  لاس  یـس  لصاح  .دـندنارذگ  یم  راگزور  تعانق 
(1) .دوب

: تسا هتفگ  شرسمه  هرابرد  يراصنا  يرباج  همطاف  وناب 

ام یگدـنز  روما  ماـمت  رد  یگژیو  نیا  دوـب و  تعاـنق  تباـجن و  تقادـص ، تناـید ، یگداوناـخ ، یگدـنز  رد  حـتفم  دیهـش  كـالم 
دوب و نم  هدـهع  رب  لزنم  روما  هب  یگدیـسر  اـه و  هچب  زا  يراد  هگن  دنتـشاد ، ناـشیا  هک  یناوارف  هلغـشم  هب  هجوت  اـب  .دوب  سوـسحم 

لئاسم هب  رطاخ ، شمارآ  اب  ناشیا  مدرک  یم  یعس  هراومه 

.27 صص 25 _  يراکادف ، یگنازرف و  هوسا  هراوز ، یلگ  اضرمالغ  - 1
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یم شیپ  یـسایس  تازرابم  لوط  رد  هک  ییاه  یتخـس  هب  هجوت  اب  .دزادرپب  هاش  میژر  هیلع  هزرابم  یـسایس و  ياه  تیلاعف  یعاـمتجا ،
زا لزنم  رد  مه  حتفم  دیهش  .مدرک  یم  مهارف  وا  يارب  ار  همزال  ياه  هنیمز  هکلب  مدوبن ، ناشیا  ياه  تیلاعف  فلاخم  اهنت  هن  نم  دمآ ،

(1) .درک یم  لماک  یگدیسر  نادنزرف  لیصحت  تیبرت و  یگدنز ، زیر  لئاسم  مامت  هب  تشادن و  غیرد  يراکمه  هنوگ  چیه ] ]

ص 67. يد 1385 ، ش 14 ، نارای ، دهاش  رسمه ،» تیاور  هب  حتفم  دیهش  - » 1
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یگنهرف یشزومآ و  یملع ، ياه  تیلاعف  مود : لصف 

هراشا

یگنهرف یشزومآ و  یملع ، ياه  تیلاعف  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

مق هیملع  هزوح  رد  سیردت 

مق ياه  ناتسریبد  رد 

نایگنهرف نازومآ و  شناد  یمالسا  نوناک 

یسانش مالسا  یملع  عمجم 

يداینب ياه  شهوژپ 

ینید تاعوبطم  اب  يراکمه 

تافیلأت راثآ و 

تایهلا هدکشناد  داتسا 

هاگشناد هزوح و  تدحو  هب  مامتها 

مق هیملع  هزوح  رد  سیردت 

مق هیملع  هزوح  رد  سیردت 

لوصا هقف و  یلاع  حوطس  سیردت  هب  مق  هزوح  رد  یهاگشناد ، يوزوح و  تالیصحت  رد  الاب  جرادم  هب  ندیـسر  زا  سپ  حتفم  رتکد 
، دنمـشزرا ياوتحم  لـیلد  هب  هک  تشون  قطنم  شناد  رد  یحرـش  هموظنم ، بلاـطم  حیرـشت  نمـض  وا  .تخادرپ  يراوزبـس  هموظنم  و 
زا یکی  .دـش  لیدـبت  مق  هزوح  رد  قـطنم  سیردـت  یلـصا  عباـنم  زا  یکی  هب  یتدـم ، كدـنا  رد  بلاـطم ، مظن  یملع و  يدـنب  هتـسد 

: تسا هدرک  لقن  ناشیا  نادرگاش 

رد اما  تشادـن ، یقنور  مق  رد  یلیخ  یمالـسا  هفـسلف  رازاب  اهزور  نآ  .مدرک  یم  تکرـش  راوگرزب  نیا  سرد  رد  نم  اهزور  نآ  رد 
رثکا .درک  یم  نایب  نادنم  هقالع  يارب  ار  سرد  نیا  تشاد ، هک  يریظن  مک  تیصخش  یـشنم و  گرزب  يرگنـشور ، اب  يو  لاح ، نیا 
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هک ییاج  ات  دـندرک ، یم  تکرـش  دومرف ، یم  سیردـت ]  ] ناـشیا هک  يراوزبس  يداـهالم  جاـح  هموظنم  سرد  رد  زور ، نآ  يالـضف 
میهف و نایب ، شوخ  یلیخ  حتفم  .دندوب  الضف  وزج  مه  ًارثکا  دوب و  تیعمج  زا  ولمم  (ع ) يرکسع نسح  ماما  دجسم  گرزب  ناتـسبش 

قیقد و

حتفم دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  همان  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:18

(1) .دوب عّلطم 

: تسا هدش  روآدای  زین  رنهاب  داوجدمحم  رتکد  دیهش 

، روط نیمه  مه  سورد  ریاس  رد  تفگ ؛ یم  سرد  مق  هیملع  هزوح  رد  دوب ، هدیمهف  بوخ  ار  هفسلف  هک  سردم  کی  ناونع  هب  حتفم 
(2) .تسا هدش  هتخانش  همه  يارب  ناشیا  هرهچ 

: دسیون یم  زین  رصاعم ، فورعم  مجرتم  يزار ، فیرش  دمحم 

(3) .تسا مق  هیملع  هزوح  زاتمم  دیتاسا  زا  ینادمه ، حتفم  دمحم  خیش  جاح  مالعا ، يالضف  هدبز 

: دیوگ یم  ینادمه  يرون  نیسح  هللا  تیآ 

هب لوصا ، هقف و  سیردـت  هب  زارد  نایلاس  مق ، هیملع  هزوح  رد  اذـل  .تشاد  سیردـت  رد  ًاصوصخم  ییاسر  ناور و  نایب  حـتفم  داتـسا 
ياه هزوح  رد  دنا و  هدرک  ینیچ  هشوخ  داتسا  نآ  تلیضف  ملع و  نمرخ  زا  يرایـسب  دارفا  نونکا  مه  هک  دیزرو  لاغتـشا  هفـسلف  هژیو 

(4) .دنشاب یم  رختفم  عوضوم  نیا  هب  هیملع 

: دنک یم  لقن  تسا ، هدوب  سونأم  حتفم  دیهش  اب  لیصحت ، مایا  زا  لاس  لهچ  دودح  هک  یناحبس  رفعج  خیش  هللا  تیآ 

؛ دوب هداعلا  قوف  مومع ، مهف  دـح  رد  یفـسلف  يرکف و  راوشد  بلاطم  نداد  لزنت  رد  تشاد ، ییابیز  ناـیب  حـتفم ...  هللا  تیآ  موحرم 
يرتشم یلیخ  شـسیردت  دوب و  یماقم  یلاع  سرّدـم  هزوح ، رد  .دـنک  نایب  لَثَم  سابل  رد  تسناوت  یم  ار  لـئاسم  نیرت  تخـس  ینعی 
یفسلف ثحابم  نییبت  سیردت و  نوچ  اما  دنک ، سیردت  لوصا  هقف و  تسناوت  یم  ًالثم  دنک ، رپ  ار  اه  ألخ  درک  یم  ششوک  .تشاد 

(5) .دروآ يور  هتشر  نیا  هب  دوب ، مک 

صص 51 و 52. حتفم ، دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  تازرابم  یگدنز و  تخب ، کین  میحر  - 1
ص 135. هدشن ،) رشتنم  شهوژپ   ) تشهب غاب  زا  یلگ  یقیفوت ، هرهاط  - 2

ص 401. ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  يزار ، فیرش  دمحم  - 3
ص 13. نارای ، دهاش  - 4
ص 14. نارای ، دهاش  - 5
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: دیامرف یم  زین  هللا  همحر  يورم  يداه  خیش  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

مـشوگ هب  هزوح  نیب  نشور  فورعم و  يالـضف  زا  یکی  ناونع  هب  حـتفم ، ياقآ  هزاوآ  متفر ، مق  هب  لیـصحت  يارب  هک  لاس 1344  زا 
(1) .مدناوخ يو  دزن  ار  باتک  نیا  زا  یشخب  نم  دندرک و  یم  سیردت  ار  تمکح  هموظنم  ناشیا  .دروخ 

مولع رد  دـمآ و  یم  مق  هب  زور  کی  يا  هتفه  درکن و  عطق  مق  هیملع  هزوح  اب  ار  شا  هطبار  تفر ، نارهت  هب  حـتفم  رتکد  هک  یماـگنه 
(2) .درک یم  تیبرت  هبلط  یلقن ، یلقع و 

مق ياه  ناتسریبد  رد 

مق ياه  ناتسریبد  رد 

ناتـسریبد نیتسخن  هک  ار  مق  شناد  نید و  ناتـسریبد  یتشهب ، رتکد  دیهـش  گـنتاگنت  يراـکمه  اـب  ینارهت  يرئاـح  هللا  تیآ  موحرم 
.درک سیسأت  لاس 1333  رد  دوب ، سدقم  رهش  نیا  رد  یمالسا 

میکح تمکح ، ياـه  ناتـسریبد  رد  نینچمه  .درک  زاـغآ  ار  ینید  یـشزومآ و  زکرم  نیا  رد  سیردـت  لاس 1334 ، رد  حـتفم  رتکد 
لوحت داجیا  دـیدج ، ياه  هسردـم  رد  اه  همانرب  نیا  زا  شفدـه  تشاد و  تیلاـعف  یملع  یتیبرت و  ياـه  هنیمز  رد  قودـص  یماـظن و 

ياه شسرپ  هب  تشاد و  یمیمص  رایسب  يا  هطبار  نازومآ  شناد  اب  حتفم  رتکد  .دوب  زرابم  دهعتم و  نمؤم ، یلـسن  تیبرت  یگنهرف و 
دـسح هک  دندوب  هدرک  ادیپ  يا  هژیو  تدارا  يو  هب  سرادـم  نیا  نازومآ  شناد  لیلد ، نیمه  هب  .داد  یم  خـساپ  ردـص  هعـس  اب  نانآ ،

(3) .تخیگنا یمرب  ار  وا  یگنهرف  ناراکمه  زا  یخرب 

ص 33. نارای ، دهاش  - 1
.مجنپ همانرب  روضح ، حاتفم  - 2

ص 12. رذآ 1359 ،  27 یمالسا ، يروهمج  همانزور  31 و 52 ؛ صص 17 ، ش 14 ، نارای ، دهاش  - 3
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دروم نادنچ  دیدج ، ياه  هسردم  رد  یتشهب  رتکد  دیهش  يو و  لاغتـشا  دوب ، مق  هیملع  هزوح  فورعم  ناسردم  زا  حتفم  هک  اجنآ  زا 
ماقم یـشزومآ ، زکارم  نینچ  هب  نتفر  اب  فورعم ، ناداتـسا  نیا  دنتـشادنپ  یم  اهنآ  اریز  تفرگن ؛ رارق  ناشیدنا  هنهک  یخرب  لابقتـسا 
نید ناتـسریبد  رد  سیردت  هب  يدام ، لئاسم  يارب  هک  دندرک  مهتم  ار  ود  نیا  مه  يا  هدع  .دنروآ  یم  نییاپ  ار  دوخ  يرکف  یملع و 

روضح گنهرف و  هصرع  رد  ذوفن  زا  راوگرزب  روشناد  ود  نیا  یلـصا  فده  هک  یلاحرد  دنا ، هدروآ  يور  یماظن ، میکح  شناد و  و 
هنیزه نیمأت  عوضوم و  نیا  يدام  شخب  .دوب  یبالقنا  ياهرایعم  يونعم و  ياه  شزرا  قفاوم  دـیدج و  یلـسن  تیبرت  اه ، هسردـم  رد 

؛ تشاد ریثأت  ناش  يرکف  لالقتـسا  رد  دیدرت ، یب  یلو  دوبن ، اهنآ  یلـصا  فدـه  یـشزومآ ، یگنهرف و  ياه  تیلاعف  هار  زا  یگدـنز 
شرورپ هب  شیوخ ، یگدـنز  هرادا  نمـض  دنتـسناد و  یمن  هتـسباو  هیملع  هزوح  زا  هیرهـش  تفاـیرد  یعرـش و  هوجو  هب  ار  دوخ  اریز 

(1) .دندوب هتشامگ  تمه  ناناوج 

نایگنهرف نازومآ و  شناد  یمالسا  نوناک 

نایگنهرف نازومآ و  شناد  یمالسا  نوناک 

نوناـک ، » يا هنماـخ  هللا  تیآ  یتـشهب و  رتـکد  يراـکمه  اـب  ناـیناحور ، ناریبد و  نازومآ و  شناد  دـنویپ  تیوقت  يارب  حـتفم  رتـکد 
شیارگ اب  يدارفا  نآ  رد  دوب و  ایوپ  یمالـسا  عمتجم  نیتسخن  هک  نوناـک  نیا  .داـهن  ناـینب  ار  ناـیگنهرف » نازومآ و  شناد  یمالـسا 

.دوب ینید  یمالـسا و  نیزاوم  تیروحم  اب  هعماج ، راذگرثا  رـشق  نیدـنچ  یگنهامه  زا  يا  هولج  دـنتفای ، یم  روضح  نوگانوگ  ياه 
یعامتجا و ینید ، لئاسم  هرابرد  هنازرف  ینادنمشناد  نوناک ، نیا  یگتفه  ياه  هسلج  رد 

ص 31. نارای ، دهاش  حتفم ،» دیهش  یگنهرف  یملع و  همانراک  هب  یهاگن  مین  ، » یهاشورسخ يداه  دیس  - 1
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دجـسم رد  اه  هسلج  نیا  .دنداد  یم  هدننک  عناق  ییاه  خساپ  تالاکـشا ، اه و  ماهبا  اه ، شـسرپ  هب  دـندرک و  یم  ینارنخـس  یگنهرف 
: تسا هتفگ  هراب  نیارد  یتشهب  رتکد  دیهش  .دش  یم  لیکشت  کجاب )  ) يد هدزون  نابایخ  رد  عقاو  مق ، يوضر 

نازومآ شناد  نوناک  داـجیا  هب  هبلط ، وجـشناد و  یگنهرف ، زومآ و  شناد  نیب  دـنویپ  تیوقت  تبـسانم  هب  مق  رد  اـه  لاـس  ناـمه  رد 
تاسلج رایسب  .دنتفرگ  تسد  هب  حتفم  دیهش  موحرم  مزیزع ، تسود  راکمه و  ردارب و  ار  راک  نیا  میقتـسم  تیلوئـسم  میدز و  تسد 

رگید يرهطم و  دیهـش  موـحرم  یهاـگ  دـندمآ و  یم  نارهت  زا  یناتـسود  میدرک و  یم  ینارنخـس  اـم  زا  یکی  هتفه  ره  دوـب ، یبلاـج 
دنتسشن و یم  مه  رود  همه  یگنهرف  وجشناد و  زومآ ، شناد  هبلط ، دجسم ، کی  رد  .دندمآ  یم  ینارنخـس  يارب  مق  هزوح  نیـسردم 

(1) .دوب یناحور  وجشناد و  نیب  دنویپ  يارب  شالت  زا  يا  هنومن  تقیقح ، رد  نیا 

: تسا هدرک  لقن  نوناک  نیا  هرابرد  زین  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يربهر ، مظعم  ماقم 

گنهامه عمجم  نیلوا  مق و  نایگنهرف  نازومآ و  شناد  یمالـسا  نوناـک  کـی  داـجیا  يارب  میدرک  مادـقا  ای 1340  لاس 1339  رد 
شناد وجشناد ، یناحور ، .میدروآ  دوجو  هب  رهـش  نآ  رد  ار  دوب  كرابم  ناشدنویپ  هک  وجـشناد  یناحور و  هدننک  کیدزن  هدننک و 

(2) .یعامتجا گنهآ  اب  میتشاد  یمالسا  ياه  ثحب  دندمآ و  یم  مهدرگ  هعمج  ياهزور  دجسم ، رد  یگنهرف  زومآ و 

نیا رد  .دوب  دارفا  ياه  یهاـگآ  ياـقترا  تشاد ، هژیو  ماـمتها  نآ  هب  اـه  هسلج  نیا  رد  حـتفم  دیهـش  هک  یلئاـسم  نیرت  مهم  زا  یکی 
یعامتجا و تالکشم  هب  مالسا ، یتفرعم  ینابم  اب  ییانشآ  نمض  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  نوناک ،

ینیسح نیسحدمحم  دیـس  ص 12 ؛ رذآ 1359 ،  27 نادیهـش ، همان  هژیو  یمالـسا ، يروهمج  همانزور  اب  یتشهب  رتکد  هبحاـصم  - 1
ص 13. وجشناد ، هاگشناد و  تلاسر  یتشهب ،

صص 223 و 224. اه ، هاگدید  يا ، هنماخ  یلع  دیس  - 2
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متـس ماظن  هک  یتادراو  تسپ  گنهرف  ربارب  رد  تمواقم  دادبتـسا و  اـب  هزراـبم  ياـه  هزیگنا  دـندرب و  یم  یپ  شیوخ  رـصع  یـسایس 
.دیدرگ یم  افوکش  ناشدوجو  رد  دوب ، نآ  جورم  یهاش 

یـشزومآ یگنهرف و  ياه  تیلاعف  اب  يو  .دروآ  تسد  هب  نایوجـشناد  اه و  هبلط  نایم  رد  يا  هژیو  تیبوبحم  رذـگهر ، نیا  زا  حـتفم 
هایـس هماـنراک  زا  ار  ناـنآ  دروآ و  دـیدپ  مق  فورعم  ياـه  ناتـسریبد  نازومآ  شناد  نوناـک و  نیا  ياـضعا  رد  یتـالوحت  شیوـخ ،
نوناک نیا  ياه  تیلاعف  همادا  زا  يولهپ  میژر  ور ، نیازا  .تخاـس  هاـگآ  يرابکتـسا  ياـه  تردـق  یگنهرف  مجاـهت  متـس و  هاگتـسد 
همانرب زا  هک  يا  هنماخ  هللا  تیآ  یتشهب و  رتکد  هللا  تیآ  يدادبتـسا ، هاگتـسد  هیلع  یـسایس  تازرابم  نتفرگ  تدـش  اـب  .دـش  نارگن 

لاس رد  حـتفم ، ياه  شـشوک  نتخاس  فقوتم  يارب  كاواـس  نینچمه  .دـندشن  يراـکمه  همادا  هب  قفوم  دـندوب ، نوناـک  نیا  نازیر 
ماـیا هک  زین  دـعب  لاـس  .درک  دـیعبت  روشک  یقرـش  بونج  رد  اوهو  بآ  دـب  يا  هقطنم  هب  جارخا و  شرورپ  شومآ و  زا  ار  يو   1347

تماقا نارهت  رد  دـش  راچان  يو  درک و  يریگولج  رهـش  نیا  هب  وا  دورو  زا  ددرگزاب ، مق  هب  تساوخ  یم  تفاـی و  همتاـخ  يو  دـیعبت 
(1) .دیدرگ فقوتم  نازومآ  شناد  یمالسا  نوناک  ياه  تیلاعف  ماجنارس  .دنیزگ 

یسانش مالسا  یملع  عمجم 

یسانش مالسا  یملع  عمجم 

لیلد هب  هک  وا  .دوب  مق  رد  ههد 1340  رخاوا  رد  یسانش » مالسا  عمجم   » لیکشت حتفم ، رتکد  تکرباب  ییانبریز و  رثؤم ، ياه  مادقا  زا 
ياه تیلاعف 

ص94. حتفم ، دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  تازرابم  یگدنز و  ص 55 ؛ نآرق ، يداقتعا  لوصا  تایآ  - 1
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دانـسا یخرب  رد  .دـهد  لاقتنا  نارهت  هب  ار  دوخ  ناوارف ، ياه  يریگ  یپ  اب  تسناوت  دوب ، هدـش  دـیعبت  ناـمرک  هب  یگنهرف ، یبـالقنا و 
: تسا هدمآ  كاواس 

فرط زا  زین  هدشن و  یمالـسا  غیلبتلاراد  زکرم  رد  سیردت  يارب  يرادمتعیرـش  هللا  تیآ  توعد  تباجا  هب  رـضاح  يو  هکنآ  لیلد  هب 
[ هدرکن  ] یکمک حتفم  هب  شلاقتنا ، هلئسم  رد  يو  زا  تیامح  تهج  رد  يرادمتعیرـش  تسا ، هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تخـسرس  ناراد 

(1) .تسا

عمجم ياه  هسلج  نارهت ، رد  دوخ  یغیلبت  یشزومآ و  یملع ، ياه  تیلاعف  رانک  رد  حتفم  یـسایس ، ياهراشف  اهانگنت و  نیا  دوجو  اب 
.درک رازگرب  مق  رد  زین  ار  یسانش  مالسا  یملع 

دنم هقالع  هلاقم  باتک و  شراگن  هار  زا  یمالـسا  گنهرف  یفرعم  هب  دنتـشاد و  شراگن  دادعتـسا  یبدا و  قوذ  هک  ار  ییاه  هبلط  يو 
لوحت تسناوت  یم  تشاد و  یگنهرف  یملع و  راب  هک  ار  هدش  یهد  نامزاس  مجـسنم و  يا  همانرب  ات  دـناوخارف  عمجم  نیا  هب  دـندوب ،

.دزاس یلمع  دشاب ، نیرفآ 

رد ار  دوخ  راثآ  هزوح ، ناگدنسیون  الضف و  نآ ، رد  دش و  یم  رازگرب  حتفم  رتکد  دوخ  تراظن  تیاده و  اب  عمجم ، نیا  ياه  هسلج 
تاحالصا یـسررب و  زا  سپ  راثآ  نیا  .دندرک  یم  حرطم  مالـسا  ناهج  ناناملـسم و  لئاسم  یـسانش و  مالـسا  نوگانوگ  ياه  هنیمز 
.تفرگ یم  رارق  یمالسا  بان  ياه  هشیدنا  ثحابم و  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  دش و  یم  پاچ  حتفم ، دیهش  زا  يا  همدقم  اب  مزال ،

.تخیگنا یمرب  یتلادـع  یب  متـس و  یناداـن و  اـب  هزراـبم  هب  ار  ناـنآ  داد و  یم  هیحور  ناگدنـسیون  هب  عـمجم  نـیا  رد  حـتفم  دـیهش 
ییامنهار ار  ناگدنسیون  ربتعم ، عبانم  زا  هدافتسا  یشیاریو و  ياه  هتکن  تیاعر  شراگن و  هنیمز  رد  نینچمه 

ص 123. ج 2 ، كاواس ، دانسا  تیاور  هب  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  - 1
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هنوگ ره  زا  رود  هب  اسر و  ناور و  هداس ، لاـح  نیع  رد  دنتـسم و  لدتـسم  فرژ ، تروص  هب  ار  دوخ  بلاـطم  هک  درک  یم  هیـصوت  و 
.دننک میظنت  فلکت 

مدرم و ياهزاین  هب  هجوت  اب  سپـس  دنـسانشب و  ار  یمالـسا  هعماج  تافآ  اه و  بیـسآ  اهدرد ، تسخن  ناـفلؤم ، تشاد  رارـصا  حـتفم 
هب تافارخ  نتفای  هار  اعد ، ترایز و  نوچ  ییاه  ثحب  نارود ، نآ  رد  .دـننک  فیلأت  ار  ناـش  راـثآ  یعاـمتجا ، یـسایس و  تایـضتقم 

نامکاح متـس  یمالـسا ، ياه  نیمزرـس  رب  رابکتـسا  هطلـس  نانآ ، طاطحنا  لـیالد  ناناملـسم و  عاـضوا  یبهذـم ، لـفاحم  سلاـجم و 
هنیمز نیا  رد  مه  ناگدنـسیون  دوب و  عمجم  نیا  رد  حرطم  ياه  عوضوم  زا  ناملـسم  تما  هقرفت  ییارگ و  هقرف  یمالـسا ، ياهروشک 

(1) .دنتشون یم  بلطم  اه 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يولع  دیس  میهاربا  دیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

یتاعوضوم زا  یکی  .تشاد  یسایس  راب  عقاو  رد  هک  حتفم  دمحم  رتکد  یتسرپرس  اب  یسانش ، مالـسا  ناونع  تحت  میتشاد  یتاسلج  ام 
تضهن ورشیپ  مالسا ؛ لثم  رگید  تاعوضوم  یضعب  دش و  پاچ  هک  دوب  نآ  ياهدرواهر  رامعتسا و  عوضوم  دیدرگ ، یم  حرطم  هک 

؛ دوب (ع ) یلع ترضح  ینیب  ناهج  نم ، باتک  زا  تمسق  کی  عوضوم  هک  دنچره  .دندرک  یم  ار  اهراک  نیا  يرگید  ناتسود  هک  اه ،
یگنوگچ تروص  هب  ولو  دش ، حرطم  اجنآ  رد  هک  ترضح  يراد  ناهج  مود  تمسق  اما  يرکف ، يداقتعا و  ًالماک  يا  هلئـسم  ینعی ] ]

حتفم ياقآ  دش و  هسلج  نیا  چیپاپ  تشاد و  عالطا  عوضوم  نیا  زا  كاواس  هاوخان  هاوخ  هک  دوب ، یمالـسا  تموکح  ماظن و  لیکـشت 
مه هب  تاسلج  نآ  دـنتفر ، نارهت  هب  یتقو  .دوب  ام  رایتخا  رد  ناشیا  هناخ  نیا ، زا  لبق  .دـنتفر  تایهلا  هدکـشناد  هب  دـندمآ و  نارهت  هب 

.دروخ (2)

صص 72 و 73. يراکادف ، یگنازرف و  هوسا  - 1
 . ص 9 حتفم ، دمحم  رتکد  دیهش  داتسا  راکفا  - 2
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: تسا هتشون  عمجم  نیا  ياه  شالت  هب  كاواس  ياه  تیساسح  هرابرد  ینامز  یفطصم 

دوب ینانبل  هعیش  هدنسیون  هینغم ، داوجدمحم  زا  نومکاحلا  هعیشلا و  باتک  همجرت  دش ، رشتنم  یمالـسا  عمجم  مان  هب  هک  یباتک  نیلوا 
لالخ رد  مدرک و  همجرت  هزور  هدزناپ  ار  باتک  نیا  .دش  هدـنادرگرب  یـسراف  نابز  هب  رـسدوخ  نارادـمامز  هعیـش و  ناونع  تحت  هک 
تینما نامزاس  هب  عمجم ، هدـننک  هرادا  ناونع  هب  حـتفم ، دیهـش  باتک ، راشتنا  ضحم  هب  .مدـناسر  پاچ  هب  هام  کـی  لوط  رد  همجرت 

ثحب و عمجم و  رد  بلاطم  حرط  زا  ار  يو  اـهراضحا ، اـه و  نفلت  اـه ، لاؤس  .تفرگ  رارق  كاواـس  راـشف  تحت  دـیدرگ و  راـضحا 
(1) .تشاد یمنزاب  يرکف  دشر  داجیا  یسررب و 

: تسا هتفگ  شتارطاخ  رد  يورم  يداه  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

یم رازگرب  هزوح  ملق  لها  يالـضف  یخرب  لزنم  رد  رایـس  لکـش  هب  هک  دندوب  هدرک  ریاد  ار  یـسانش  مالـسا  تاسلج  حـتفم )  ) ناشیا
دروم رد  الـضف  دیاب  ًاعبط  دوب و  حرطم  ناناوج  نایم  رد  یلکـش  هب  هک  یلئاسم  تاهبـش و  یـسررب  هب  نامز  نآ  رد  سلجم  نیا  .دـش 

شهوژپ و .دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  قیفوت  اه  ناتـسرهش  رد  غیلبت  روضح و  ماگنه  هب  بالط  اـت  تخادرپ  یم  دـندش ، یم  هیجوت  اـهنآ 
، عوضوم نآ  هرابرد  قیقد  یـسررب  اب  درف  نیا  دـش و  یم  هدرپس  تشاد ، یگداـمآ  هک  يدرف  هب  تاهبـش ، زا  کـی  ره  هب  یهد  خـساپ 

(2) .دنتشون یم  يا  همدقم  نآ  رب  ناشدوخ  حتفم  ياقآ  درک و  یم  هیهت  ار  يا  هوزج 

: تسا هدمآ  كاواس  شرازگ  رد 

ییاه باتک  نتـشون  یگدنـسیون و  کبـس  اب  اضعا  ییانـشآ  روظنم  هب  حـتفم ، دـمحم  رتکد  رظن  ریز  یـسانش ، مالـسا  یملع  تاسلج 
ییاسانش هرابرد 

( رییغت یکدنا  اب  . ) ص 75 يراکادف ، یگنازرف و  هوسا  - 1
( رییغت یکدنا  اب  . ) ص 33 نامه ، نارای ، دهاش  - 2
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ینادمه لصحم  يزیربت ، يولع  حتفم ، دمحم  رتکد  نایاقآ  زا : دنترابع  دـنرفن و  هدراهچ  شیاضعا  .دـیدرگ  سیـسأت  مق  رد  مالـسا ،
، ینامرک يوفطصم  دمحا  یمالـسالا ، خیـش  رفعج  دیـس  یناجنز ، مدقم  يزیربت ، یتیالو  دمحم  ینادمه ، يراهب  رـصان  دیـس  ظعاو ،

نیـسح مـالغ  يزیربت ، یـشیاشخب  یقیقع  میحرلادـبع  يراوزبس ، یتعیرـش  يداـبآ ، فجن  یناـمز  یفطـصم  ینارهت ، یناـقح  دـمحم 
دـشاب و یم  مق  تمکح  مان  هب  یعقرب  ییحی  هناخ  پاچ  رد  ًالومعم  تاسلج ، لیکـشت  لحم  .يزاوها  يدومحم  یناهفـصا و  یمیحر 
هک ییاه  باتک  .دـیامن  یم  هیهت  يا  همدـقم  حـتفم  اـهنآ  بلغا  يارب  دوش و  یم  رـشتنم  باـتک  تروص  هب  روبزم  تاـسلج  تایرـشن 

هعیـش و بـالقنا ، درم  اـی  لـین  كدوک  اـسیلک ، نییآ  اـی  مالـسا  يوـس  هب  زا : دـنترابع  هدـش ، رـشتنم  هسلج  ياـضعا  طـسوت  نونکاـت 
لوسر نارسمه  ینامز ، یفطـصم  زا  دیحوت  نامرهق  ای  نکـش  تب  میهاربا  مالـسا ، هدنیآ  طوقـس ، رطخ  رد  ایند  رـسدوخ ، نارادمامز 
هتـشون اـه  تضهن  ورـشیپ  مالـسا  یمالـسالا ، خیـش  رفعج  دیـس  زا  نارگراـک  قوقح  مالـسا و  یـشیاشخب ، میحرلادـبع  هتـشون  ادـخ 

عمجم نیا  هلیسو  هب  هک  یبتک  بلاغ  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  تسا ]  ] نشور تاسلج ، نیا  فده  ...ینارهت .  یناقح  ینامرک و  يوفطـصم 
دارفا و نیا  يارب  ییاه  تیدودحم  هک  دوش  ذاختا  یبیترت  یتسیاب  تسا ، هدننک  کیرحت  بلاطم  يواح  حـلاصم و  فالخ  هدـش  هیهت 

(1) .ددرگ مهارف  نانآ  یتاغیلبت  یتایرشن و  لماوع 

، ترایز تسا : حرـش  نیا  هب  اهنآ  نافلؤم  اه و  باتک  ناونع  هک  دـندرک  پاچ  فیلأت و  مه  يرگید  ياه  باتک  عمجم ، نیا  ياـضعا 
ود رس  رب  مالسا  عفرا و  مظاک  دیس  زا  گنرین  هفارخ و  هرابرد  يا  هبحاصم  یناهفصا ؛ یمیحر  نیسح  مالغ  زا  تقیقح  ای  تسا  هفارخ 

دمحم ملق  هب  تفرشیپ  ای  دوکر  لماع  اعد ، یشیاشخب ؛ یقیقع  ینسح و  ربکا  یلع  نایاقآ  همجرت : یشیرتا ، دسا  دمحم  زا  یهار 

یگنازرف و هوـسا  ص68 ؛ حـتفم ،) دـمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهـش   ) مشـش تسیب و  باـتک  كاواـس ، دانـسا  تیاور  هب  ماـما  ناراـی  - 1
صص 324 و 325. ناریا ، یسایس  یبهذم  ياه  نامزاس  اه و  نایرج  نایرفعج ، لوسر  صص 73 و 74 ؛ يراکادف ،
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يدهم زا  رامعتسا  ياهدروآ  هر  يولع و  دیس  میهاربا  دیس  هتـشون  (ع ) یلع ترـضح  يراد  ناهج  ینیب و  ناهج  ینامرک ، يوفطـصم 
.یمراط

مالـسا  » ناونع اب  يا  هیرـشن  هک  دـش  نیا  رب  میمـصت  دوب ، هتفای  ماکحتـسا  عمجم  نیا  ياه  هیاپ  هک  یلاحرد  راثآ ، نیا  راـشتنا  زا  دـعب 
لیطعت و ار  عمجم  تشگ و  ربخاب  همانرب  نیا  زا  كاواس  یلو  دش ، مهارف  هیرـشن  نیا  رـشن  پاچ و  تامدـقم  .دـنهد  راشتنا  یـسانش »

(1) .درک ریگتسد  ار  حتفم 

يداینب ياه  شهوژپ 

يداینب ياه  شهوژپ 

یناـبم مالـسا و  یـسایس  هشیدـنا  هب  نداد  ناـماس  یپ  رد  یتشهب ، رتکد  هللا  تیآ  هژیو  هب  هزوح ، يالـضف  زا  یهورگ  حـتفم و  دـیهش 
لوا تسد  عبانم  زا  يرادرب  شیف  يارب  ییاه  عوضوم  روظنم ، نیمه  هب  .دندرک  زاغآ  ار  هدرتسگ  یشهوژپ  یمالسا ، تموکح  يرکف 

جارختـسا ربتعم  نوتم  زا  ار  عبانم  ناشیا ، رظن  ریز  دنتـشاد ، يراکمه  هعومجم  نیا  اب  هک  ییاه  هبلط  ات  دش  صخـشم  هورگ  نیا  ینید 
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یتشهب  رتکد  مولظم  دیهش  .دننک 

عورـش یتاقیقحت  هنیمز  کی  رد  هک  دوب  يراک  دنتـشاد ، رگید ، رفن  دـنچ  نم و  ام ، ناتـسود  اب  ناـشیا  هک  ییاـه  يراـکمه  هلمج  زا 
(2) .میدوب هتفرگ  یپ  مالسا  يداینب  لئاسم  نوماریپ  ار  یعیسو  ياه  شهوژپ  هک  میدرک  یم  راک  دوب  یلاس  دنچ  .میدوب  هدرک 

هسلج دوب ، یلیبدرا  يوسوم  میرکلادبع  دیس  هللا  تیآ  هدهع  هب  نآ  تماما  هک  (ع ) نینمؤملاریما دجـسم  رد  اه  هبنـش  هنیمز ، نیمه  رد 
نیا رد  تیلاعف  همادا  زا  ار  نارگـشهوژپ  نیا  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  دنمهوکـش  يزوریپ  سپـس  يریگ و  جوا  .دـش  یم  رازگرب  يا 

، حتفم رتکد  تداهش  زا  دعب  .تشادزاب  هصرع 

ص 65. ج 78 ، راربا ، اب  رادید  - 1
صص 115 و 116. حتفم ، دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  تازرابم  یگدنز و  - 2
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(1) .تفرگ رارق  یتشهب  رتکد  هللا  تیآ  رایتخا  رد  اه  شهوژپ  نیا  هب  طوبرم  ياه  شیف 

ینید تاعوبطم  اب  يراکمه 

ینید تاعوبطم  اب  يراکمه 

یمالـسا ياهورملق  ینید و  ثحابم  اـب  مدرم  ندرک  انـشآ  مالـسا و  نیبم  نید  غیلبت  روظنم  هب  لاس 1337  رد  مالـسا  بتکم  هلجم  . 1
، یتالحم نیدلادجم  ردص ، یسوم  دیس  يزاریش ، مراکم  رصان  مالسا  ججح  مرتحم و  تایآ  هیرشن ، نیا  سیسأت  رد  .دش  هداهن  ناینب 
، یناحبس رفعج  یناود ، یلع  یناسارخ ، هداز  ظعاو  دمحم  یلیبدرا ، يوسوم  میرکلادبع  دیس  يرون ، نیـسح  يریازج ، یـضترم  دیس 

(2) .دنتشاد يرثؤم  شقن  حتفم  دمحم  رتکد  دیهش  یناقح و  نیسح 

ینابرق نیدباعلا  نیز  روپدیـشر ، دیجم  یهاشورـسخ ، يداه  دیـس  يرتسبـش ، دـهتجم  دـمحم  نوچ  ینایناحور  زین  هلجم  هیریرحت  رد 
.دندوب وضع  ینامرک  یتجح  یلع  یخرسلگ و  اضر  یمرک ، دمحم  ینالیگ ،

رد زین  مجنپ  لاس  .تشون  مولع  تفرشیپ  رد  ناملـسم  ناملاع  شقن  هرابرد  ییاه  هلاقم  هلجم ، نیا  راشتنا  مراهچ  لاس  رد  حتفم  رتکد 
یبلاطم يزار ، يایرکز  دمحم  ياهب  نارگ  راثآ  بط و  ملع  رد  ناناملـسم  ياه  شهوژپ  نارگید ، مولع  هب  ناناملـسم  هجوت  عوضوم 

.درک پاچ  هلجم  رد  ار 

ربکا يودهم و  رقابدمحم  رنهاب ، داوجدمحم  رتکد  دیهـش  شـشوک  هب  لاس 1338 ، راهب  رد  عیشت ، بتکم  هیرـشن  هرامـش  نیتسخن  . 2
رایتخا رد  یناجنسفر  یمشاه 

ص 116. حتفم ، دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  تازرابم  یگدنز و  - 1
صص ش 8 ، دای ، هلجم  ص 106 ؛ یمالسا ، تاعوبطم  صص 70 و 71 ؛ حتفم ،) رتکد  دیهش   ) كاواس دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 2

ص 213. ش 43 و 44 ، هزوح ، هلجم  48 و50 ؛
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یقالخا بتکم   » اه هلاقم  نیا  زا  یکی  .درک  زاغآ  هلجم  نیا  اب  ار  دوخ  يراکمه  هلاقم  دنچ  هضرع  اب  حتفم  .تفرگ  رارق  نادنم  هقالع 
.دراد مان  (ع ») قداص ماما 

لـصحم دمحا  .تفای  راشتنا  لاس 1340  رد  شا  هرامـش  نیتسخن  هک  دوب  مق  مظنم  ياـه  هیرـشن  رگید  زا  يرفعج  بتکم  هماـنلاس  . 3
(1) .تشاد يراکمه  زین  همانلاس  نیا  اب  حتفم  دیهش  .دندوب  هیرشن  نیا  ناراذگ  ناینب  زا  يدزی  يوضر  مظاک  دیس  يدزی و 

تافیلأت راثآ و 

تافیلأت راثآ و 

یـسراف هب  ینادـمه  يروـن  نیـسح  هللا  تیآ  يراـکمه  اـب  ار  نآ  لوا  دـلج  یـسربط : ناـیبلا  عـمجم  ریـسفت  زا  دـلج  دـنچ  همجرت  . 1
.درک همجرت  ییاهنت  هب  دوخ  ار  مهد  ات  مود  دلج  یلو  دنادرگرب ،

تیاکح یمالـسا  تمکح  یـساسا  نیماضم  ینابم و  رب  حتفم  طلـست  زا  هیـشاح  نیا  اردـصالم : هعبرالا  رافـسالا  باتک  رب  هیـشاح  . 2
اب هک  دـناسرب  پاـچ  هب  ناریا  رد  دوب  ددـصرد  تشون و  زارد  یناـیلاس  لوط  رد  ار  رثا  نیا  ناـشیا  یناحبـس ، هللا  تیآ  هتفگ  هب  .دراد 

پاچ اب  درب و  دوخ  اب  ار  یطخ  هخسن  تشاد ، رصم  هب  هک  يرفس  رد  حتفم  رتکد  .دش  ور  هبور  كاواس  ياه  یشارت  لاکـشا  عناوم و 
باتک .ددرگزاب  ناریا  هب  يو  دـش  ببـس  یمالـسا  بالقنا  يریگ  جوا  یلو  تسب ، دادرارق  نآ  رـشن  پاچ و  يارب  هرهاق  رد  يا  هناخ 

سپ يریگ و  یپ  ناکما  ناریا ، رـصم و  طباور  رد  لالتخا  لیلد  هب  دـنام و  اـج  ناـمه  نآ ، یطخ  هخـسن  دـشن و  پاـچ  رـصم  رد  مه 
زا رافسا ، هب  یشاوح  رد  حتفم  ياه  تشاددای  زا  یشخب  یپک  ریخا  ياه  لاس  رد  هناتخبشوخ  .تفر  تسد  زا  نآ  نتفرگ 

، نارای دهاش  و 370 ؛ صـص 369  ناریا ، یـسایس  یبهذـم  ياه  نامزاس  اه و  ناـیرج  و 109 ؛ صص 108  یمالـسا ، تاعوبطم  - 1
صص 32 و 33.
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(1) .دوش پاچ  تصرف  نیلوا  رد  تسا  دیما  هک  تسا  هدش  ادیپ  شا  هناخ  باتک  قاروا  نایم 

ییابطابط همالع  .تشون  ار  باتک  نیا  مق  هیملع  هزوح  رد  يراوزبس ، میکح  هموظنم  سیردـت  ماگنه  حـتفم  رتکد  هشیدـنا : شور  . 3
.تسا هدوتس  ار  شیاوتحم  باتک ، نیا  رب  دوخ  همدقم  رد 

لصفم و يراتفگ  شیپ  رد  تسا و  حتفم  دیهش  يارتکد  هرود  یلیـصحت  همان  نایاپ  عقاو  رد  رثا  نیا  هغالبلا : جهن  یهلا و  تمکح  . 4
.تسا هتفای  ناماس  شخب  هس 

رد هک  تسا  نآرق  تایآ  رب  هیکت  اب  دیهـش  داتـسا  یمالک  ياـه  شهوژپ  هدـنریگربرد  باـتک ، نیا  نآرق : يداـقتعا  لوصا  تاـیآ  . 5
.دوش یم  هدید  شلاح  حرش  زین  يو و  ياه  ینارنخس  اه و  هلاقم  زا  ییاه  هنومن  نآ ، همیمض 

دش و پاچ  مالسا  بتکم  هلجم  رد  هک  تشاگن  هراب  نیارد  ییاه  هلاقم  تسخن  حتفم  رتکد  مولع : تفرـشیپ  رد  نادنمـشناد  شقن  . 6
.دمآ درگ  لقتسم  یباتک  رد  ثحابم ، نآ  هعومجم  اهدعب 

يریذپان كاکفنا  مالـسا ، رد  يربهر  ياه  یگژیو  هرابرد  حتفم  رتکد  نانخـس  اه و  هلاقم  لماش  يربهر : تماعز و  ياه  یگژیو  . 7
لاس 1356 و رد  ار  نانخـس  بلاطم و  نیا  حـتفم  دیهـش  .تسا  یمالـسا  تموکح  رد  يدازآ  مالـسا و  رد  یـسایس  يونعم و  يربهر 

.تسا هدرک  هضرع  یمالسا  تضهن  يریگ  جوا  ماگنه 

32 و 67. ، 14 صص 13 ، نارای ، دهاش  کن : - 1
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هلمج زا  ینید  ياه  هیرـشن  رد  هتـشون و  یخیرات  یقـالخا و  یعاـمتجا ، یمالـسا ، نوگاـنوگ  ياـه  عوضوم  رد  هک  ییاـه  هلاـقم   . 8
.تسا هدرک  پاچ  مالسا ، مچرپ  همانزور  عیشت و  بتکم  يرفعج ، فراعم  همانلاس  مالسا ، بتکم 

دـش و هدـنادرگرب  یـسراف  هب  دیهـش  نآ  فارـشا  تراظن و  اب  هک  یناشاک  ضیف  نسحمالم  یفاص  ریـسفت  زا  ییاـه  شخب  همجرت  . 9
.دوش یم  يراد  هگن  شا  هداوناخ  دزن  نآ  سیون  تسد 

(. سیون تسد   ) ینیما نیسحلادبع  همالع  هلیضفلا  ءادهش  باتک  همجرت  . 10

.دش پاچ  یسانش  مالسا  عمجم  رد  دندوب و  هتشون  هزوح  ناگدنسیون  هک  باتک  دلج  هدزیس  رب  همدقم  شراگن  . 11

تایهلا هدکشناد  داتسا 

تایهلا هدکشناد  داتسا 

هب رابجا ، هب  ار  وا  دروآ و  دـیدپ  یتالکـشم  شیارب  كاواس  مق ، رد  حـتفم  یـشزومآ  یگنهرف و  نیرفآ  لوحت  ياه  تیلاعف  لـیلد  هب 
ییوس زا  .دنک  يریگ  یپ  مق  رد  ار  دوخ  هناصلاخ  فادـها  سدـقم و  ياه  نامرآ  تسناوتن  رگید  يو  ور ، نیازا  .درک  لقتنم  نامرک 

.دنداد یم  نایوجشناد  دروخ  هب  ار  دوخ  لطاب  دیاقع  يداحلا ، يدام و  ياه  بتکم  ناجّورم  نارهت ، هاگشناد  رد 

يرهطم دیهش  .دوب  زاین  رایسب  یتسیسکرام  راکفا  لاطبا  مسیلایرتام و  هفسلف  دقن  یمالـسا و  ثحابم  نییبت  غیلبت و  هب  طیارـش ، نیا  رد 
نیا رد  دوب و  هتفر  نارهت  هاگـشناد  تایهلا  هدکـشناد  هب  يداقتعا ، يرکف و  ياـه  یگدولآ  نیا  شیـالاپ  يارب  نآ ، زا  شیپ  اـه  لاـس 
يو هب  نوناک  نآ  رد  دـمآ و  یم  نارهت  هب  حـتفم  رتکد  رگا  .دوب  اهنت  ناـشیا  یلو  داد ، ماـجنا  زین  يدـیفم  رثؤم و  ياـه  مادـقا  هنیمز ،

.دش یم  هتساک  يور  شیپ  ياه  یگتفشآ  تالکشم و  زا  يردق  درک ، یم  کمک 
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رد ریت 1349  موـس  رد  درک و  افعتـسا  شرورپ  شزوـمآ و  رد  يریبد  تمــس  زا  رویرهش 1348  رد 15  حـتفم  رتکد  لـیلد ، نیمه  هب 
يرارقرب يارب  یبسانم  تیعقوم  داد و  لمع  لالقتـسا  حتفم  هب  دیدج ، همانرب  .دـش  مادختـسا  هاگـشناد  تقو  مامت  يرای  داتـسا  تمس 

يانبریز اب  ار  یتازرابم  ياـه  تیلاـعف  تسناوت  نارهت  رد  تماـقا  اـب  وا  نینچمه  .دروآ  مهارف  شیارب  یهاگـشناد  ناـناوج  اـب  طاـبترا 
(1) .دنک یهد  نامزاس  یشزومآ ، یگنهرف و 

تاراشا و عطقم ، نیا  مراهچ  موس و  لاس  رد  یلازغ ، هفـسالفلا  دـصاقم  تایهلا ، هدکـشناد  سناسیل  هرود  مود  لاس  رد  حـتفم  رتکد 
هموظنم زین  سناسیل  قوف  هرود  رد  .داد  یم  سرد  ار  يدرورهس  نیدلا  باهش  رونلا  لکایه  مراهچ ، لاس  رد  انیـس و  یلعوبا  تاهیبنت 

ار یـسوط ) نیدلاریـصن  هجاوخ  دارملا  فشک  باتک  نتم   ) مـالک ملع  یناـبم  مالـسا و  رد  هفـسلف  ریـس  ارتکد ، عطقم  رد  يراوزبس و 
(2) .درک یم  یسررب  ثحب و 

ياضعا زا  ناداتسا  رگید  حتفم و  رتکد  يرهطم ، رتکد  هک  هدکشناد  نیا  یمالسا  تمکح  هفـسلف و  هورگ  رذآ 1351 ، هسلج 25  رد 
یـسررب زا  سپ  ار  انیـس  یلعوبا  تاجن  باتک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندرک و  ییاهوگو  تفگ  یتاقیقحت  حرط  کی  هراـبرد  دـندوب ، نآ 

رتکد قطنم و  شخب  یتزع ، رتکد  .دننک  همجرت  نتم ، ندرک  حقنم  زا  سپ  نآ و  رد  قیقحت  يواک و  فرژ  ربتعم و  یطخ  ياه  هخسن 
.دندرک همجرت  یسراف  هب  ار  نآ  هفسلف  شخب  حتفم ،

هدکشناد زا  كاواس ، يزاس  هنیمز  اب  تشادن ، مه  هفسلف  يارتکد  هکنیا  اب  یشاک ، نیـسح  بیان  ناگداون  زا  روپ ، ایرآ ن  نیـسحریما 
هدکشناد هب  تایبدا 

صص 498 و 499. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  کن : - 1
ص 535. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 2
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ار روپ  نایرآ  يولهپ ، میژر  لماوع  .تخادرپ  یتسیسکرام  راکفا  رـشن  هب  شا ، هنایارگ  يدام  ياه  هاگدید  اب  وا  .تفای  لاقتنا  تایهلا 
هب اهراب  يو  .دنزاس  دمآراکان  ار  ناراوگرزب  نآ  یمالـسا  تازرابم  يژولوئدـیا  ات  دـنداد  رارق  حـتفم  رتکد  يرهطم و  رتکد  ربارب  رد 
دش ینابصع  يو  راتفر  زا  تدش  هب  حتفم  رتکد  راب  کی  .تخیگنارب  ار  نایوجـشناد  ضارتعا  سالک ، رد  يداحلا  لئاسم  حرط  رطاخ 

نایرآ درک  مالعا  یمالسا  تمکح  هفسلف و  هورگ  ریدم  ناونع  هب  ناشیا ، زا  عافد  نمـض  يرهطم  دیهـش  داتـسا  .داد  ناشن  شنکاو  و 
مورحم سیردـت  زا  ار  يو  یهاتوک  تدـم  يارب  میژر  .میور  یم  نوریب  ام  تروص  نیا  ریغ  رد  دـیایب ؛ هدکـشناد  هب  دـیابن  رگید  روپ 

مه یـسک  تفر و  هدکـشناد  زا  عضو ، نیا  هب  ضارتعا  يارب  يرهطم  دیهـش  .تشاذگ  یـسرد  همانرب  شیارب  دـعب  يدـنچ  یلو  درک ،
.درکن (1) یمادقا  ناشیا  ندنادرگزاب  يارب 

: دیوگ یم  تسا ، هدوب  تایهلا  هدکشناد  رد  دیهش  داتسا  ود  نیا  راکمه  نامز ، نآ  رد  هک  یتجح  رقابدمحم  دیس  رتکد 

اب بالقنا ، زا  شیپ  اه  لاس  زا  نیدتم ، نایوجشناد  زا  هدع  کی  ینعی  دوب ؛ بوخ  رایـسب  حتفم )  ) ناشیا هلیـسو  هب  نایوجـشناد  بذج 
نآ يور  مه  یلیخ  ناشدوخ و  ياه  هدیا  هب  دندوب  دنب  ياپ  رایسب  .دندرک  یم  تیامح  هدافتسا و  ناشتارظن  زا  دنتـشاد و  سنا  ناشیا 

دـمآ و شیپ  يریگرد  دز ، یم  يداحلا  ياه  فرح  هک  دـیتاسا  زا  یکی  اب  هدکـشناد  رد  مه  لـیلد  نیمه  هب  دـندرک و  یم  يراـشفاپ 
(2) .دندش هجاوم  وا  اب  عطاق ]  ] تخس و یلیخ  حتفم  دیهش 

زا سپ  وا  .تشاد  یگنهرف  یغیلبت و  ياه  تیلاـعف  نارهت  هاگـشناد  دجـسم  رد  ( 1351  ) ق لاس 1392 ه . _ ناضمر  زا  حتفم  دـیهش 
، تعامج زامن  هماقا 

گنهرف يروکش ، لضفلاوبا  صص 184 و 185 ؛ یباراد ، یعیفش  نیسح  دیس  ششوک : هب  يرهطم ، یضترم  دیهش  داتسا  هراودای  - 1
صص 47 و 48. ج 2 ، ناریا ، رصاعم  خیرات  ریهاشم  لاجر و 

ص 38. نارای ، دهاش  - 2

حتفم دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  همان  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13165/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13165/AKS BARNAMEH/#content_note_33_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:34

(1) .درک یم  ریسفت  ار  نآرق  ياه  هروس  یخرب  تفگ و  یم  خساپ  نایوجشناد  یعرش  يداقتعا و  ياه  شسرپ  هب 

هدکشناد تسایر  دوب ، نارهت  هقطنم 4  یمالسا  بالقنا  هتیمک  تسرپرس  هک  یلاحرد  حتفم  دیهش  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
لاقتنا یسرد و  ياه  همانرب  رد  لوحت  داجیا  يارب  هاگشناد ، رگنس  رد  يو  .تفریذپ  زین  ار  نارهت  هاگشناد  یمالسا  فراعم  تایهلا و 

تمکح و نوناک  نیا  بذج  ار  يا  هتسجرب  دهعتم و  ناداتـسا  هنیمز  نیا  رد  دیـشوک و  رایـسب  یملع  هاگیاپ  نیا  هب  یمالـسا  گنهرف 
حرط نیا  شتداهش  هنافسأتم  هک  دوب  یمالسا  عماج  هاگـشناد  کی  سیـسأت  يارب  يا  هدرتسگ  يزیر  همانرب  یپ  رد  یتح  .درک  تناید 

(2) .تشاذگ مامتان  ار 

هاگشناد هزوح و  تدحو  هب  مامتها 

هاگشناد هزوح و  تدحو  هب  مامتها 

داهن ود  نیا  هک  دوبن  نیا  هاگـشناد  هزوح و  تدحو  زا  ناشیا  روظنم  .دنناد  یم  هاگـشناد  هزوح و  تدحو  راذگ  هیاپ  ار  حتفم  دـیهش 
دوب نیا  رس  رب  ثحب  .دزادرپب  يرگید  هطیح  رد  راک  هب  دزاس و  اهر  ار  دوخ  یلصا  راک  هفیظو و  کی  ره  دنوش و  ماغدا  رگیدکی  رد 
دننک كرد  بوخ  ار  مه  یملع  يرکف و  تحاس  رگیدکی و  ياه  فرح  دنشاب و  هتشاد  لماعت  طابترا و  مه  اب  هاگـشناد  هزوح و  هک 

زا هدافتـسا  رد  یلیـصحت و  ياه  فدـه  یملع ، ياه  شهوژپ  رد  دنـسرب و  اه  شزرا  رب  یکتم  یـشرگن  هب  لباقتم ، كرد  نیا  اـب  اـت 
هنوگ هب  ریبدتاب  دیهـش  نیا  دروخرب  .دننک  لمع  شنیب  نیا  ساسا  رب  یناسنا ، يورین  تیبرت  یـسرد و  عبانم  نیودـت  یعیبط ، تاناکما 

شرانک رد  یهاگشناد ، دارفا  هک  دوب  يا 

.537 صص 535 _  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  کن : - 1
ص 58. نارای ، دهاش  - 2
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نوگانوگ ياه  هاگدید  اه و  شور  ساسا ، نیمه  رب  زین  یبهذـم  لفاحم  دـجاسم و  رد  دـندرک و  یم  لماک  مارتحا  تینما و  ساسحا 
.درک یم  لمحت  ار 

ار دوخ  راکفا  داد  یم  لاجم  نوگاـنوگ  ياـه  شیارگ  اـب  يدارفا  هب  شا ، یملع  ناوت  يونعم و  رادـتقا  يرکف ، تبالـص  دوجو  اـب  وا 
ناداتسا هویش ، نیمه  لیلد  هب  .دنبای  روضح  يو  یمالک  يداقتعا و  ياه  هسلج  رد  هک  درک  یم  قیوشت  ار  اهنآ  یتح  دنزاس و  حرطم 

دوخ یبتکم  يرکف و  تلاصا  لماک  ظفح  اب  حتفم  دیهش  .دندروآ  یم  يور  دوب ، وا  یتازرابم  هاگیاپ  هک  ابق ، دجـسم  هب  زین  هاگـشناد 
اـسب هچ  توافتم و  ییاه  هاگدـید  هک  يا  هدرک  لیـصحت  لسن  اب  ار  دوخ  طابترا  یعرـش ، لئاسم  یمالـسا و  نیزاوم  هب  يدـنب  ياپ  و 

تـسد ای  مامت  دوش  یم  ببـس  دراذگ و  یم  رثا  اهنآ  رب  نامز  رورم  هب  یطابترا  نینچ  دوب  دقتعم  اریز  درکن ؛ عطق  تشاد ، وا  فلاخم 
، دور یم  اهنآ  رد  لوحت  دیما  هک  ار  دارفا  نیا  یبهذم ، ياهورین  رگا  يو ، رواب  هب  .دـننک  حالـصا  ار  دوخ  ياه  شزغل  زا  یـشخب  مک 

(1) .دنور یم  ورف  داسف  یهارمگ و  ياه  قالتاب  رد  دنتفا و  یم  طاطحنا  طوقس و  یبیشارس  رد  اهنآ  دننک ، اهر  دوخ  لاح  هب 

رابکتـسا نارازگراک  يولهپ و  میژر  تفایرد  یتقو  یلو  دوب ، تحاران  هزوح  ياـه  سرد  زا  ییادـج  لـیلد  هب  دـنچره  حـتفم  دـیهش 
، هتفشآ عاضوا  نیا  رد  تفرگ  میمصت  دننک ، داجیا  قیمع  یفاکش  هاگشناد  هزوح و  ینعی  یملع ، زکرم  ود  نیا  نایم  دنتـسه  ددصرد 

نیب فالتخا  داجیا  رد  ار  متس  هاگتسد  دزاس و  لیامتم  ینید  ياه  شزرا  تمس  هب  ار  ناملسم  نایوجشناد  هک  دنک  ارجا  ییاه  همانرب 
خیرات رد  ینید  مولع  زکارم  یهاگـشناد و  زکارم  نیب  ینیزگ  ییادـج  هنوگ  نیا  هک  دوب  رواب  نیا  رب  وا  .دـنادرگ  ماکان  داـهن  ود  نیا 

تسا و هتشادن  دوجو  ناریا 

صص 33 و 34. نارای ، دهاش  يورم ، يداه  خیش  جاح  اب  دونشو  تفگ  کن : - 1
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رد دـندوب ، رظن  بحاص  مولع  رگید  بط و  یمیـش ، یـسانش ، هراتـس  یـضایر ، نوچ  ییاه  شناد  رد  هک  یناریا  روهـشم  نادنمـشناد 
یتیرومأم مه  يولهپ  میژر  دنکفا و  ییادج  نانآ  نایم  رامعتسا  ریخا ، ياه  ههد  رد  لاح ، نیا  اب  .دنتشاد  تراهم  زین  یمالسا  فراعم 

(1) .دروآ دیدپ  فالتخا  هقرفت و  هلصاف ، یهاگشناد  یناحور و  رشق  نیب  ات  تشاد  ناگناگیب  بناج  زا  هژیو 

یم هاگشناد  وا ، هشیدنا  رد  .دربب  نیب  زا  تشادن ، مه  یجراخ  قادصم  هک  ار  هلصاف  نیا  دیـشوک  یم  لمع  هشیدنا و  رد  حتفم  دیهش 
دریگ و راک  هب  روشک  تداعس  ینادابآ و  هار  رد  ار  اهنآ  صـصخت  ملع و  دهعتم ، راد و  نید  روشناد ، ياه  ناسنا  شرورپ  اب  تسناوت 

دش یم  میظنت  يا  هنوگ  هب  دیاب  هاگـشناد  ياه  همانرب  وا ، داقتعا  هب  .درادرب  ماگ  روشک  تمظع  تزع و  نیتسار و  لالقتـسا  ریـسم  رد 
تلیـضف .تفرگ  یم  رظن  رد  ار  مدرم  یعقاو  ياهزاین  رگید ، يوس  زا  درک و  یم  هجوت  هنالداع  دوجوم ، تاناکما  هب  وس ، کی  زا  هک 
گنررپ يروضح  اه ، هاگشناد  ياه  حرط  نایوجشناد و  ياه  هزیگنا  رد  دیاب  لیـصحت  لوط  رد  زین  يونعم  ياهرایعم  یقالخا و  ياه 

.دشاب تیونعم  صالخا و  اب  هتخیمآ  لمع  ملع و  قیقحت ، ثحب ، هصرع  يزکرم  نینچ  دشاب و  هتشاد 

ساسحا دامتعا و  اب  ار  رگیدکی  تیدوجوم  لباقتم  روط  هب  هاگـشناد  هزوح و  نآ ، وترپ  رد  هک  دیـشیدنا  یم  یتدحو  هب  حتفم  دـیهش 
عقاو هناقداص و  هناردارب ، یهاگن  دیاب  داهن  ود  نیا  .دننکن  يونعم  ای  یملع  يرترب  ساسحا  مادک  چیه  دـنریذپب و  هیوسود  يدرد  مه 

لّمکم دنناوت  یم  دنراد و  رگیدکی  اب  یگنهرف  يرکف و  یملع ، تبارق  هاگشناد  هزوح و  دننک  لوبق  دنشاب و  هتشاد  رگیدکی  هب  هنانیب 
.دنشاب مه 

ش 152. بالقنا ، مایپ  هلجم  حتفم ،» رتکد  دیهش  ینارنخس  سدقم ، تدحو  : » کن - 1
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درب و یم  نایم  زا  دندز ، یم  نماد  نآ  هب  نالهاج  ناضرغم و  یخرب  يولهپ و  میژر  هک  ار  ییاه  ینیبدب  نیتسار ، تدحو  وا ، رواب  هب 
داهن ود  ره  رد  یملع  یـشزومآ و  ياه  یناکت  هناخ  یخرب  دیاب  ماجـسنا  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هتبلا  .تخاس  یم  فرطرب  ار  اه  ترفن 

اهنآ رد  دندوب و  هتفرگ  هلصاف  اه  تیعقاو  زا  دنتـشادن و  یگنهامه  رـصع  ياهزاین  اب  هک  يا  هنهک  ياهراتخاس  تفرگ و  یم  تروص 
نشور لدتسم و  ییوگ  خساپ  نایوجشناد و  یتدیقع  يرکف و  حیحـص  هیذغت  .دش  یم  يرگنزاب  حالـصا و  دش ، یمن  هدید  يروآون 
.تسا راذـگرثا  تهج  نیا  رد  ساسح ، ياه  هیحور  اب  دروخرب  رد  هژیو  ياـه  تفارظ  تیاـعر  ناـنآ و  ياـه  ههبـش  اـه و  شـسرپ  هب 

فارحنا و يوب  هک  يدـیدج  روـما  اـسب  هچ  تسین و  هعـسوت  یقرت و  شخبدـیون  تسا ، وـن  هزاـت و  هچره  تسناد  دـیاب  هکنیا  نمض 
کی ياه  تواضق  یهاگ  .تسین  عاجترا  یگنهک و  ناشن  دراد ، هشیر  یـشزرا  ياه  تلاصا  رد  هک  مه  یتنـس  ره  .دنهد  یم  تعدب 

فرحنم و هاگدـید  دزیمآ و  یمرد  برخم  هناملاعریغ و  زیگنا ، ترفن  ياـه  هاـگن  اـب  یفنم ، ياـه  بصعت  اـه و  ضغب  بح و  هفرط ،
وترپ رد  دیشوک  حتفم  .دروآ  رامـش  هب  يرکف  تالوصحم  ای  بان  ياه  هشیدنا  فیدر  رد  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  دنیرفا  یم  ار  یطحنم 

تلاـسر هب  هجوت  ییاوآ و  مه  یلد ، مه  دزادرپب و  اـهنآ  حالـصا  هب  دـنک و  شیاریپ  شیـالاپ و  ار  اـه  یگدولآ  نیا  یعقاو ، تدـحو 
(1) .دنک تیوقت  ار  ملاع  ملع و  یلصا 

نیسح ش 22372 ، رذآ 1380 ،  27 تاعالطا ، همانزور  هاگشناد ،» هزوح و  تدحو  یمالـسا  ياه  هنیمز  ، » یهوکراخ اضر  مالغ  - 1
ش 4508. رذآ 1370 ،  27 یمالسا ، يروهمج  همانزور  هاگشناد ،» دیهش  هزوح و  دنزرف  ، » حالف
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یتاغیلبت یعامتجا و  یسایس ، همانراک  موس : لصف 

هراشا

یتاغیلبت یعامتجا و  یسایس ، همانراک  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

دارم دیرم و 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  رد  لاعف  روضح 

: كاواس یلخاد  تینما  سیئر  رظن 

: مهتم تاصخشم  ییوجزاب ، شرازگ 

دابآ مرخ  رد  يرگاشفا 

نادابآ رد  یبالقنا  شورخ 

نادمه رد  یغیلبت  ياه  ششوک 

هواس هب  رفس 

رهش مئاق  رد  ینارنخس 

يوضر سدق  هاگراب  ترایز 

هاشنامرک رد  یناشف  شتآ 

نامرک عماج  دجسم  رد  يرگنشور 

ناشاک رد  یناشفارهوگ 

نارهت رد  يرابجا  تماقا 

دنوامد رد  يروشناد 

حتفم دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  همان  www.Ghaemiyeh.comیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 135زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


دیواج دجسم  رد  ییاه  هناوج 

یبالقنا ياهورین  نوناک  ابق ، دجسم 

نیطسلف نانبل و  لئاسم  هب  هجوت 

مدرم تازرابم  یهد  نامزاس  یهد و  لکش 

ینیمخ ماما  زا  لابقتسا  هتیمک  كرادت  رد 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

دارم دیرم و 

دارم دیرم و 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  یـسرد  هزوح  هب  تخومآ ، يدرجورب  هللا  تیآ  رـضحم  رد  ار  هقف  لوصا  زا  یـشخب  هکنآ  زا  دعب  حتفم  دـیهش 
ياه هدافتـسا  تمکح ، ناـفرع و  لوصا ، هقف ، جراـخ  سرد  رد  یـسدق ، حور  نآ  ضیفرپ  سلجم  زا  لاـس  هد  تدـم  هب  تفاـی و  هار 

.درب ناوارف 

هژیو يا  هقالع  يو  هب  زین  ماما  .درک  رارقرب  هنامیمـص  يدـنویپ  تفای و  رمتـسم  یـسنا  ماـما  اـب  يداتـسا ، درگاـش و  هطبار  رب  نوزفا  وا 
یم رارقرب  طابترا  ناشیا  اب  نوگانوگ  ياه  هار  زا  حتفم  دیهـش  دوب ، هدش  دیعبت  فرـشا  فجن  هب  بالقنا  ربهر  هک  یتدـم  رد  .تشاد 

دای و مان و  تشاد  دـیکأت  یـشهوژپ  یملع و  ياه  همانرب  رد  ینارنخـس و  ياه  هسلج  رد  یهاش ، متـس  میژر  قانتخا  جوا  رد  وا  .درک 
یسانش مالسا  عمجم  ياه  هسلج  رد  هدرب و  هرهب  حتفم  هللا  تیآ  یـسرد  هزوح  زا  هک  ینامز  یفطـصم   (1) .دنک حرطم  ار  ماما  راکفا 

: دیوگ یم  تسا ، هتشاد  لاعف  يروضح 

یبلطم نیرتمک  تفگ و  ینخس  نیرت  کچوک  دش  یمن  هک  یطیارش  رد 

ص 27. راربا ، اب  رادید  - 1
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، تفگ یم  نخـس  يو  ياه  همانرب  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  زا  یـسانش  مالـسا  نمجنا  دوخ و  تانایب  رد  اهنت  هن  حتفم  داتـسا  تشون ،
ییاه باتک  رد  دنشاب و  ماما  یـسایس  یتازرابم و  دصاقم  ریگ  یپ  تماهـش ، لامک  اب  ات  درک  یم  تیوقت  ار  عمجم  نیا  ياضعا  هکلب 

(1) .دنزاس حرطم  ار  وا  راکفا  دنسیون ، یم  هک 

: دیوگ یم  زین  حتفم  هللا  تیآ  ناسرد  مه  زا  يدیمح ، نیملسملا  مالسالا و  تجح 

یقایتشا رطاخ ] هب  ، ] دمآ شیپ  ًادعب  يو  يارب  هک  ییاه  يراتفرگ  .تشاد  ناشیا  اب  يدایز  طابترا  و  درک ] یم   ] تکرش ماما  سرد  رد 
(2) .تشاد ماما  هب  هک  دوب 

: تسا هدرک  لقن  ینیمخ  یلالج  یلع  نیملسملا  مالسالا و  تجح 

ماما یـسرد  لفحم  بوخ  نادرگاش  زا  میدوب و  مه  اب  ماما  سرد  رد  .تشاد  راهتـشا  لـضف  هب  هزوح ، رد  عطقم  نآ  رد  حـتفم  دـیهش 
هللا تیآ  تمدـخ  متفر و  یم  مق  هب  نارهت  زا  تقو  ره  ماما ، دـیعبت  مایا  رد  .دـش  یم  لئاق  يدایز  مارتحا  ناـشیا  يارب  مه  ماـما  دوب و 

رد ناشیا  همانرب  تفگ  یم  دیسرپ و  یم  نم  زا  ار  حتفم  ياقآ  لاوحا  هلصافالب  ناشیا  مدیسر ، یم  ماما  رایتخ  الا  مات  لیکو  هدیدنسپ ،
(3) .دنتسه قفوم  ابق ) دیواج و   ) دجسم رد  مه  هاگشناد و  رد  مه  نارهت ، رد  حتفم  هک  دندوب  لاح  شوخ  تسیچ و  نارهت 

تینما هیلع  يو  مادقا  رب  ینبم  كاواس  ماهتا  هب  خـساپ  رد  دیهـش  نآ  هک  تسا  هدـمآ  حـتفم  دیهـش  زا  كاواس  ییوجزاب  شرازگ  رد 
: تسا هتفگ  روشک 

رد هچ  رباـنم  سلاـجم و  رد  مدـش و  يو  ناراد  فرط  زا  یکی  متفاـی و  هار  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  سرد  تاـسلج  هب  لاس 1327  رد 
یتلایا ياه  نمجنا  اب  تفلاخم  يارجام  رد  مدرک و  لیلجت  يو  زا  اه ، ناتسرهش  رد  هچ  نارهت و 

صص 9 و 10. حتفم ، دمحم  رتکد  دیهش  داتسا  راکفا  - 1
.روضح حاتفم  همانرب  - 2

( رییغت یکدنا  اب  . ) ص 37 نارای ، دهاش  ینیمخ ، یلالج  مالسالا  تجح  اب  وگو  تفگ  - 3
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یم  ] تکرـش ناـشیا  ياـه  ینارنخـس  رد  مدومن و  یم  يراد  فرط  هراـب  نیا  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  يریگ  عضوم  زا  یتیـالو ، و 
همحر ینیمخ  ماما  عفن  هب  نم  تیلاعف  سپ  نآ  زا  .دـیدرگ  عیزوت  مدرم  نیب  هیهت و  هراب ) نیا  رد   ) ییاه هیمالعا  نمـض ، رد  و  مدرک ]

(1) .مدرک یم  داقتنا  مدرم  عاضوا  ای  گنهرف و  رهش ، عضو  زا  متفر و  یم  ربنم  اه  ناتسرهش  رد  تفای و  شیازفا  هللا 

دیدش و ینیمخ  ماما )  ) راد فرط  یخیرات  هچ  زا  دندوب : هدیسرپ  يو  زا  هک  تسا  هدمآ  حتفم  دیهش  ییوجزاب  زا  رگید  یـشرازگ  رد 
: دوب هداد  باوج  وا 

نوـچ مدرک و  یم  تکرـش  مه  هقف  سرد  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  توـف  زا  دـعب  مـتفر و  یم  ناـشیا  لوـصا  سرد  هـب  لاس 1327  زا 
هللا تیآ  توـف  زا  سپ  مدوـب و  راد  فرط  دـقتعم و  ناـشیا  هب  یملع  رظن  زا  دـش و  یم  هـتفگ  یناور  ناـیب  اـب  مـظنم و  ناـشیا  سورد 

مـسا متفر ، یم  هک  ییاهربنم  هب  لاـس 1337  زا  ینعی  هلـصاف ، نیا  رد  متـسناد ، یم  نارگید  زا  رتهب  ار  وا  تهاـقف ، رظن  زا  يدرجورب ،
(2)  . ...مدرک یم  لیلجت  مدروآ و  یم  ار  ناشیا 

ار يو  يرادیاپ  هتشون ، حتفم  هللا  تیآ  يارب  فجن  زا  ق  _ . مرحم 1386ه مهدزای  اب  ربارب  تشهبیدرا 1346  مود  هک  يا  همان  رد  ماما 
: تسا هدوتس  قانتخا  دادبتسا و  اب  هزرابم  رد 

؛ هتاضافا تماد  حتفم  ياقآ  مالسالا  هقث  مالعالا و  دامع  باطتسم  بانج  تداعس  يذ  تمدخ  .یلاعت  همسب 

.دـیدرگ رکـشت  بجوم  دوب ، بناج  نیا  زا  دـقفت  يواح  مرتحم و  جازم  تمالـس  زا  یکاح  هک  فیرـش  موقرم  دـناسر  یم  ضرع  هب 
.منک رکشت  ریدقت و  یلاع  بانج  مدق  تابث  تامحز و  زا  دیاب  .دیامن  یم  تلئسم  یلاعت  دنوادخ  زا  ار  یلاع  بانج  قیفوت  تمالس و 

.هتاکرب (3) هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  ...دشاب  یلاعت  دنوادخ  رظن  روظنم  یلاعت  هللا  ءاش  نا  تسا  دیما 

ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور 

.313 صص 311 _  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 1
صص 524 و 525. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 2

ص 62. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 3
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  رد  لاعف  روضح 

هللا همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  رد  لاعف  روضح 

: دیوگ یم  يرون  نیسح  هللا  تیآ 

بـالقنا حارط  هک  يزور  نیتـسخن  زا  موحرم  نآ  .تسا  یتوغاـط  میژر  اـب  ناـشیا  هزراـبم  عوضوم  حـتفم ، دیهـش  تازاـیتما  زا  یکی 
تشپ دروآرد ، زازتها  هب  ار  بالقنا  مچرپ  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  بالقنا ، گرزب  ربهر  یمالسا ، لدع  يروهمج  رامعم  یمالـسا و 

(1) .تشادرب ماگ  ریطخ  هفیظو  نیا  يادا  هار  رد  دوخ ، نایب  ملق و  اب  گرزب ، ربهر  نآ  رس 

يارب یبهذم  ياهورین  هب  ندیشخب  ماجسنا  رد  دش و  یم  رت  لاعف  زور  ره  رابکتـسا ، دادبتـسا و  اب  دربن  ياه  هصرع  رد  حتفم  هللا  تیآ 
عماجم رد  ینارنخس  ناوج و  لسن  يارب  شراوتسا  نیتم و  ياه  هباطخ  اب  وا  .دوزفا  یم  دوخ  شالت  رب  اه  یهایس  اه و  یهابت  اب  هلباقم 
تشاد یمرب  هدرپ  يرامعتسا  ياه  گنرین  زا  همادا ، رد  درک و  یم  انشآ  یمالسا  رابرپ  گنهرف  اب  ار  مدرم  لوا ، هجرد  رد  نوگانوگ ،

هک دوب  هنارگرادیب  ياه  تیلاعف  اه و  هشیدنا  نیا  رطاخ  هب  .درک  یم  تیبرت  هزرابم  هب  نتسویپ  يارب  ار  مدرم  اه  يزاس  هنیمز  نیا  اب  و 
یخرب هب  مدرم ، نتخاـس  هاـگآ  يارب  هنازرف ، ردـق و  یلاـع  ربـهر  نآ  رما  هب  هللا ، همحر  ینیمخ  ماـما  تضهن  نیزاـغآ  ياـه  لاـس  رد 

دراو یسایس  لئاسم  رد  هدرپ  یب  همهاو و  نودب  تشاد و  اریگ  اسر و  مرگ و  یمالک  وا  .درک  رفس  ناتسزوخ  هلمج  زا  روشک  یحاون 
(2) .دـش یم  ناشیا  سلجم  همادا  عنام  كاواس  هک  درک  یم  تبحـص  ترارح  اب  نانچ  نآ  اروشاع  اعوسات و  ياـهزور  رد  دـش و  یم 

رد یمالسا ، هفلتؤم  تیعمج  رد 

ص 13. نارای ، دهاش  - 1
ص 75. تارطاخ ، يدابآ ، مرخ  يرهاط  نسح  دیس  - 2
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(1) .تفر یم  رامش  هب  تالیکشت  نیا  دنمشیدنا  یناحور و  ياضعا  زا  رنهاب  رتکد  يرهطم و  هللا  تیآ  یتشهب ، هللا  تیآ  رانک 

: تسا هدرک  دای  نینچ  نارود  نآ  زا  یتشهب ، رتکد  دیهش  ناشیا ، نیرید  رای 

هدـنزاس لاعف و  تکرـش  ماما و  يربهر  هب  ام  نامرهق  تما  یمالـسا  یعاـمتجا و  تازراـبم  هک  لاس 1341  زا  ...حـتفم  رتکد  موحرم 
(2) .دنتشاد تکرش  تازرابم  رد  درک ، ادیپ  یفطع  هطقن  تفرگ و  جوا  تیناحور 

: تسا هدش  یفرعم  هنوگ  نیا  حتفم  دیهش  كاواس ، دانسا  اه و  شرازگ  رد 

حلاـصم هیلع  رباـنم  رد  ًارارک  هدـنورپ ، تاـیوتحم  قبط  .دـشاب  یم  یطارفا  نویناـحور  زا  هدرب  ماـن  حـتفم ؛ دـمحم  رتـکد  عوضوم : ... 
هچنانچ و ]  ] دیامن یم  ددرت  ناتـسزوخ  مق و  نیب  هک  تسا  ینیمخ  يدـج  ناراد  فرط  زا  صخـش  نیا  .هتـشاد  نایب  یبلاطم  تکلمم ،

یمن تحلـصم  هب  مق  رد  هدرب  مان  تماقا  .دیامن  یمن  يراددوخ  حلاصم  فالخ  مادقا  هنوگ  چیه  زا  دروآ ، تسد  هب  یبسانم  تیعقوم 
(3)  . ...دریگ رارق  دیدش  تبقارم  تحت  یتسیاب  لقاال  هکنیا  ای  دشاب و 

ماجنا ینیمخ  عفن  هب  یتاغیلبت  نازومآ ، شناد  نیب  یـضتقم ، عقاوم  رد  هدوب و  ینیمخ  ناراد  فرط  زا  دشاب ، یم  ممـصم  هک  حتفم  ... 
هب هیلاراشم  زا  تسا  رتهب  اذل  .دنک  یم  رفـس  اه  ناتـسرهش  ریاس  هب  غیلبت  يارب  ناضمر  مرحم و  ياه  هام  رد  نیا ، رب  هوالع  دهد و  یم 

لرتنک تحت  عبانم ، هلیـسو  هب  شیاه  تیلاعف  زین  و  دوش ]  ] ذخا شراتفر  لامعا و  هرابرد  مزال  دهعت  شرورپ ، شزومآ و  هرادا  هلیـسو 
.دریگ رارق  قیقد 

: كاواس یلخاد  تینما  سیئر  رظن 

: كاواس یلخاد  تینما  سیئر  رظن 

ًاظفل تروصره ، هب  .دهد  یم  ماجنا  ییاه  تیلاعف  ینیمخ  هدـنیامن  مان  هب  نادـمه  رد  تسا و  ینیمخ  نیدـمتعم  زا  یکی  حـتفم ]  ] يو
صاخشا هدش ، هک  مه 

ش 127. یمالسا ، هفلتؤم  تیعمج  ناگرا  امش ، هیرشن  - 1
رذآ 1360.  25 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

ص 60. كاواس ، تیاور  هب  ماما  نارای  - 3
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رد يو  نتفر  ربنم  زا  تفرگ و  رارق  لرتنک  تحت  ناـشاک  رباـنم  رد  حـتفم  رتکد  تاراـهظا  .دـنک  یم  بلج  دوخ  فدـه  تهج  رد  ار 
(1)  . ...دش تعنامم  ناگیاپلگ 

: مهتم تاصخشم  ییوجزاب ، شرازگ 

: مهتم تاصخشم  ییوجزاب ، شرازگ 

.روشک تینما  هیلع  مادقا  ماهتا : عوضوم  ...دومحم  دنزرف  حتفم ، ترهش : دمحم ،

ناناوج ندرک  فرحنم  هنیمز  رد  ار  دوخ  فـالخ  تامادـقا  ندـش ، ربنملا  عونمم  زا  سپ  هیلاراـشم  تسا  یکاـح  هدیـسر  تاـشرازگ 
تاسلج رد  راک  بارخ  دارفا  هجیتن  رد  لیکشت و  یمالسا  دیاقع  لوصا  ریسفت و  شـشوپ  رد  یتاسلج  هدرک و  لابند  یبهذم  بصعتم 

اب ریگتـسد و  هدرب  مان  تاعالطا ، نیا  ساسا  رب  دـنا و  هدومن  یم  هرـضم  ياه  هیمالعا  عیزوت  شخپ و  هب  تردابم  تکرـش و  هلکـشتم 
(2)  . ...تسا هدیسر  يو  تیؤر  هب  هرداص  رارق  تشادزاب و  شترا  یناتسداد  یسرپزاب  هبعش  زور 4/9/1353  نیمأت  رارق 

.تشاد روضح  نازرابم  مدقم  فص  رد  بالقنا و  ياه  هنحص  مامت  رد  ینیمخ ، ماما  يربهر  هب  یمالسا  بالقنا  زاغآ  زا  حتفم  دیهش 
ترـضح تیعجرم  هرابرد  هیمالعا  هژیو  هب  تسا ، هتـشون  ار  اهنآ  زا  یخرب  نتم  یتح  اضما و  نایرج  نیا  رد  ار  يرایـسب  ياه  هیمالعا 

(3) .ناشیا يریگتسد  دیعبت و  هب  ضارتعا  ماما و 

دابآ مرخ  رد  يرگاشفا 

دابآ مرخ  رد  يرگاشفا 

هب بـالقنا ، هنیمز  رد  دوخ  یتاـیح  ساـسح و  هفیظو  يادا  يارب  يو  .دوب  دـنم  ناوت  رایـسب  ینارنخـس ، نف  هباـطخ و  رد  حـتفم  رتکد 
مالسا هار  هب  ناشیا ، ياه  ینارنخس  ریثأت  تحت  يرایسب  دارفا  درک و  رفس  ناریا  فلتخم  ياهرهش 

صص 159 و 160. كاواس ، تیاور  هب  ماما  نارای  - 1

صص 311 و 312. كاواس ، تیاور  هب  ماما  نارای  - 2
ج 1. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  یناحور ، دیمح  ج 3 ؛ یمالسا ، بالقنا  دانسا  کن : - 3
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ماـما ناتـسود  زا  هللا ، همحر  دـنولامک  هللا  حور  هللا  تیآ  لاس 1341 ، رد  .دـندش  دـنم  رهب ه  عیـشت  فراعم  زا  دـنداهن و  ماگ  نیتسار 
نیا يریگ  یپ  لوئـسم  هک  يداـبآ  مرخ  يرهاـط  نسح  دیـس  هللا  تیآ  .تساوـخ  نارنخـس  کـی  داـبآ  مرخ  يارب  هللا ، هـمحر  ینیمخ 

یمهم زکرم  هک  دابآ  مرخ  رد  دوخ  هنارگاشفا  رابرپ و  ياـهربنم  رد  حـتفم  هللا  تیآ  .درک  توعد  ار  حـتفم  هللا  تیآ  دوب ، تساوخرد 
یقالخادـض ياـه  تیلاـعف  زا  زین  درک و  یم  دـیدهت  ار  ناوـج  لـسن  هژیو  هـب  هعماـج و  هـک  يدــسافم  زا  دوـب ، يوـلهپ  مـیژر  يارب 

دندیباتنرب و ار  یبلاطم  نینچ  دنتـشاد ، روضح  اه  هسلج  نیا  رد  هک  یـشترا  دارفا  زا  يا  هدع  .درک  داقتنا  تدـش  هب  متـس  نارازگراک 
ندـش یلمع  اـه و  مادـقا  نیا  زا  تشاد ، هقطنم  رد  هک  يرادـتقا  ذوـفن و  اـب  دـنولامک  موـحرم  یلو  دـندمآرب ، ناـشیا  رازآ  ددـصرد 

(1) .درک يریگولج  اهنآ  ياهدیدهت 

.دوب هدرک  باذـج  مدرم  يارب  ار  يو  ياهربنم  حـتفم ، رتکد  هناریلد  تمواقم  یـسایس و  ياه  يرگاشفا  یغیلبت و  ياه  تیلاعف  نیمه 
.درک یم  رارقرب  یکیدزن  طابترا  حتفم  دیهش  اب  دمآ ، یم  مق  هب  هاگره  سپ  نآ  زا  زین  دنولامک  موحرم 

نادابآ رد  یبالقنا  شورخ 

نادابآ رد  یبالقنا  شورخ 

فلکم ار  ناغلبم  نارونخـس و  هیقت ، هنوگره  میرحت  اب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دادرخ 1342 ، ق / لاس 1383 ه . _ مرحم  هناتسآ  رد 
وگ قح  ياه  نابز  هک  نامز  نآ  رد  .دننک  تفلاخم  اراکـشآ  دادبتـسا ، یتوبکنع  ماظن  اب  يرادازع ، ياه  سلجم  اهربنم و  رد  تخاس 

، تشاد ار  اه  تیعقاو  نایب  تماهش  یسک  رتمک  دندرک و  یم  سبح  اه  هنیس  رد  ار  اه  سفن  دنتسکش و  یم  ار  اه  ملق  دندیرب ، یم  ار 
كافس میژر  اب  یمالک  هزرابم  يرگاشفا و  هب  ناتـسزوخ ، ناتـسا  نوگانوگ  قطانم  رد  رفـص ) مرحم و   ) هام ود  تدم  هب  حتفم  دیهش 

.تخادرپ يولهپ 

ص 30. نارای ، دهاش  يدابآ ، مرخ  يرهاط  نسح  دیس  اب  وگو  تفگ  کن : - 1
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حتفم رتکد  دـنک ، رهاظ  ای  بصن  یمومع  عماـجم  رد  ار  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ریوصت  درک  یمن  تئرج  یـسک  هک  راـگزور  نآ  رد 
هللا همحر  ینیمخ  ماما  زا  دق  مامت  سکع  کی  وا  .دنک  بصن  نادابآ  ياهدجسم  زا  یکی  رد  ار  بالقنا  ربهر  سکع  تفرگ  میمـصت 

هب سکع  نآ  دـندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  دجـسم  راـک ، نیا  زا  يریگولج  يارب  هک  یتـینما  يورین  اهدـص  مشچ  ربارب  رد  درک و  هیهت 
(1) .دیدرگ بصن  راوید  هب  دش و  هدروآ  دجسم 

تفن هدکشناد ، دوجو  .دوب  اه  یسیلگنا  هژیو  هب  تفن ، تکرـش  یجراخ  نانکراک  دمآو  تفر  لحم  نیـشنرگراک و  يرهـش  نادابآ ،
يارب حـتفم  رتکد  لیلد ، نیمه  هب  .دوزفا  یم  عوضوم  تیمها  رب  هدکـشناد  نیا  یمالـسا  نمجنا  ياضعا  ياه  هزراـبم  رهـش و  نیا  رد 

هراب نیا  رد  يدابآ  مرخ  يرهاط  هللا  تیآ  .دورب  نادابآ  هب  تفای  تیرومأم  ناشیا  يوس  زا  ینیمخ ، ماما  مایق  شرتسگ  قیاقح و  ناـیب 
: تسا هتفگ 

یبوخ ثحابم  تفر و  یم  ربنم  هب  حتفم  دیهـش  مدرب ، یم  رـس  هب  نادابآ  رد  نم  هک  يا  هتفه  دنچ  یط  و  ( 1342  ) لاس نآ  مرحم  رد 
ترارحرپ ناـنچ  اروشاـع  اـعوسات و  ماـیا  رد  دوب و  مدـق  شیپ  یـسایس  ياـه  ناـیرج  رد  وا  .درک  یم  حرطم  زور  لـئاسم  هراـبرد  ار 

(2) .دننک يریگولج  شربنم  زا  دنتساوخ  یم  هک  درک  یم  تبحص 

: تسا هتفگ  زین  نادابآ  هعمج  ماما  یمج ، هللا  تیآ  موحرم 

وا ینارنخس  عنام  دنتساوخ  یم  .دیدرگ  یبالقنا )  ) تکرح أشنم  اجنیا  رد  دمآ و  نادابآ  هب  رفـص  مرحم و  ههد  کی  رد  حتفم  موحرم 
اب دورب و  ربنم  زارف  رب  دنتساوخ  يو  زا  دندش ،]  ] عوضوم نیا  هجوتم  مدرم  یتقو  اما  دنوش ،] ]

ص 13. نارای ، دهاش  - 1
.382 صص 279 _  ج 1 ، يدابآ ، مرخ  يرهاط  هللا  تیآ  تارطاخ  - 2
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اب ار  متس  هاگتسد  هلیسو ، نیدب  مدرم  .درک  ادا  ار  بلطم  قح  ًاعقاو  مه  حتفم  هللا ] تیآ   ] هک دندرب  ربنم  هب  ار  ناشیا  ناوارف  تاساسحا 
(1) .دنتفرگ اهنآ  زا  ار  يریگ  میمصت  تردق  دنتخاس و  ور  هبور  هدش  ماجنا  یلمع 

، هاتوک یتدم  رد  رهـشمرخ ، زاوها و  نادابآ ، ياهرهـش  رد  شا  هنادـنمدرخ  ياه  هباطخ  روشرپ و  ياه  ینارنخـس  اب  حـتفم ، هللا  تیآ 
ناشیا یتازرابم  یغیلبت و  ياه  شالت  زا  رطخ  ساسحا  رطاخ  هب  كاواس  هک  اجنآ  ات  تخاـس  نوگرگد  ار  اهرهـش  نیا  یمومع  عضو 

هب ار  شدورو  داد و  يربرفاسم  ياه  تکرـش  نهآ و  هار  ياه  هاگتـسیا  اه و  هاگدورف  هب  درک و  ریثکت  ار  يو  ریوصت  هقطنم ، نیا  رد 
(2) .درک مالعا  عونمم  ناتسزوخ  ناتسا 

: تسا هدمآ  كاواس  شرازگ 19/2/1343  رد 

ربنم يور  هدرب  مان  تفر  یم  لامتحا  نوچ  تسا .)  ) هدش دراو  نادابآ  هب  ًاریخا  مق ، ناتـسرهش  میقم  یطارفا  نویناحور  زا  حـتفم  رتکد 
لبق ياه  لاس  مرحم  مایا  رد  هدرب  مان  .تسا  هدش  هداد  تدواعم  مق  هب  لحم  ینابرهش  هلیسو  هب ] ، ] دیامن داریا  حلاصم  فالخ  بلاطم 

(3) .تسا هدوب  تبسانم  نیا  هب  لحم  زا  شدرط  تلع  هدومن و  یتاکیرحت  نادابآ  رد 

مدرم يارب  ار  قیاقح  دوخ ، روشرپ  ياه  ینارنخس  رد  دنور و  یم  ناتـسزوخ  هب  یتشهب  رتکد  حتفم و  رتکد  اه ، تبقارم  نیا  دوجو  اب 
زا دنتـساوخ  مدرم  زا  دنتخادرپ و  تیئاهب  هلاض  هقرف  ناوریپ  تاغیلبت  ندرک  یثنخ  هب  میژر ، اب  هزرابم  رانک  رد  اهنآ  .دـننک  یم  وگزاب 

ياهولبات ناراد  هزاغم  دننک و  يراددوخ  درک ، یم  هضرع  دیلوت و  ییاهب  یتکرش  هک  الوک  یسپپ  هباشون  شورف  دیرخ و 

یکدنا اب  . ) ص 21 رهم 1361 ، مـهد  ش 68 ، موس ، لاس  بالقنا ، ماـیپ  هلجم  یمج ، نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  اـب  هبحاـصم  - 1
( رییغت

ص 13. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  کن : - 2
صص 14 و 15. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 3
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(1) .دنداد تبثم  خساپ  تساوخرد ، نیا  هب  زین  مدرم  .دنروایب  نییاپ  ار  تکرش  نیا  یتاغیلبت 

: میناوخ یم  كاواس  شرازگ 21/4/1343  رد 

نیبصعتم زا  يا  هدع  دیدرگ ، مق  مزاع  يداع  راطق  هلیـسو  هب  دوب ، هداد  يو  هب  ینابرهـش  سیئر  هک  يرکذت  هطـساو  هب  حتفم  هکنیا  اب 
(2) .دندنادرگزاب نادابآ  هب  ًاددجم  ار  هیلاراشم  هرخألاب  لابند و  ار  وا  هپت  تفه  هاگتسیا  ات  یبهذم 

.دـش نکاس  ناشیا  لزنم  رد  تفر و  نادابآ  هب  يدـهلا ، ملع  یـضترم  دیـس  جاح  هللا  تیآ  توعد  هب  حـتفم  هللا  تیآ  رد 31/4/1343 
، ینیمخ ماما  زا  دـیجمت  تلود و  هیلع  زیمآ  کیرحت  بلاـطم  نتفگ  لـیلد  هب  ناتـسا ، نیا  هب  ار  ناـشیا  دورو  هک  ناتـسزوخ  كاواـس 
دنتفر و یم  شندید  هب  يدهلا  ملع  هللا  تیآ  لزنم  رد  مدرم  یلو  دنک ، يریگولج  يو  دورو  زا  دمآرب  ددـصرد  دـید ، یم  كانرطخ 

(3) .دندرک یم  هدافتسا  شنانخس  زا 

دراو یتشهب  دمحا  رتکد  یناحبس و  رفعج  يزاریش ، مراکم  ماظع  تایآ  هارمه  حتفم  هللا  تیآ  تشهبیدرا 1345 ، لیاوا  رد  رگید  راب 
: درک مالعا  تینما  نامزاس  تفرگ و  مالعتسا  كاواس  زا  لحم  ینابرهش  املع ، نیا  هنیشیپ  هب  هجوت  اب  .دش  نادابآ 

لاس رد  هک  حتفم  دروم  رد  یلو  دنورب ، ربنم  هب  دهعت  ندرپس  اب  دنناوت  یم  هتشذگ  ياه  لاس  دننام  یناحبس  یتشهب و  مراکم ، نایاقآ 
.دراد یگتسب  ینابرهش  رظن  هب  مادقا  هنوگره  تسا ، هدیدرگن  دهعت  ندرپس  هب  رضاح  لبق  ياه 

صص 28 و 31. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  رد 12/4/1343 ، ناتسزوخ  ناتسا  كاواس  سیئر  شرازگ  کن : - 1
ص 37. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  رد 12/4/1343 ، ناتسزوخ  ناتسا  كاواس  سیئر  شرازگ  - 2

صص 47 و 48. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  رد 12/4/1343 ، ناتسزوخ  ناتسا  كاواس  سیئر  شرازگ  کن : - 3
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همانراک زا  داـقتنا  رد  تشهبیدرا 1345 ، مهدزناش  رد  درکن و  هجوت  یتینما  نارومأم  ياهرادـشه  اهرکذـت و  هب  حـتفم  نیا ، دوجو  اـب 
هب ریگتسد و  ار  وا  ینابرهش  ور ، نیازا  .درک  نایب  یبلاطم  مالسا ، ناهج  ناریا و  رد  يرامعتـسا  ياه  هشقن  يولهپ و  يدادبتـسا  میژر 

(1) .دش مق  یهار  هژیو  هدبز و  رومأم  نیدنچ  اب  هارمه  مه  اجنآ  زا  درک و  مازعا  زاوها 

: تسا هتفگ  نادابآ  رد  حتفم  رتکد  نانخس  یشخبرثا  هرابرد  يدابآ  مرخ  يرهاط  هللا  تیآ 

زور لاس  کی  .دوب  ناـشیا  زا  نخـس  اـج  همه  فورعم  لوق  هب  دنتـشاد و  یمیاد  یبـالقنا و  ياـهربنم  یلیخ  ناداـبآ  رد  حـتفم  ياـقآ 
يزور .دـندرک  يروشرپ  ياه  تبحـص  یلیخ  دـندرازگ ، یم  زامن  نآ  رد  یمئاق  مالـسالا  تجح  هک  ناداـبآ  ون  دجـسم  رد  اروشاـع 

« .دیشاب بظاوم  .تسا  يزرم  رهـش  اجنیا  : » درک سامتلا  حتفم  ياقآ  هب  دمآ و  نادابآ  تقو  ینابرهـش  سیئر  هک  میدوب  نامهم  ییاج 
(2) .دش عنام  میژر  مه  رخاوا  .دوب  همه  زا  رت  یبالقنا  ناشیاهربنم  ناشیا  نایاقآ ، نیب  رد 

نادمه رد  یغیلبت  ياه  ششوک 

نادمه رد  یغیلبت  ياه  ششوک 

ياه هبلط  ات  تفر  شهاگداز  هب  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  مایق  زاغآ  اب  تشاد و  یکیدزن  طابترا  نادمه  هیملع  هزوح  اب  حتفم  هللا  تیآ 
ناظعاو اب  يراـگن  هماـن  رد  وا  .دـنک  یهد  ناـمزاس  یتازراـبم ، یگنهرف و  مجـسنم  ياـه  تیلاـعف  يارب  ار  مق  هیملع  هزوح  ینادـمه 

.درک یم  تیاده  ار  نانآ  ياه  تیلاعف  رهش ، نیا  یبالقنا 

(، نادـمه زرابم  نایناحور  زا   ) ینیـسح دـمحا  دیـس  مالـسالا  تجح  هب  يا  همان  رد  نادـنز ، زا  ماما  يدازآ  زا  سپ  راهب 1343 و  رد 
نایناحور یهد  نامزاس  هرابرد 

.حتفم هدنورپ  زا : لقن  هب  حتفم ، دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  تازرابم  یگدنز و  - 1
ص 30. نارای ، دهاش  - 2
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: دوب هدمآ  همان  نیا  زا  يزارف  رد  .داتفا  كاواس  تسد  هب  همان  نیا  هک  تشون  یبلاطم  نادمه  ياملع  و 

ًاریخا ...منک  یم  ضرع  کیربت  دهاجم  ناتسود  مامت  یلاع و  ترضح  هب  ار  هللا  همحر  ینیمخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  يدازآ  ... 
ناوارف تامدخ  أشنم  تسا  دیما  دوش و  یم  دقعنم  راب  کی  هتفه  ود  ره  هک  دنا  هداد  لیکـشت  ار  یـسلجم  ینادمه  يالـضف  بالط و 

...ناتسود هیقب  یلاع و  بانج  تایرظن  هیملع و  هزوح  نادمه و  طابترا  يارب  دوب  دهاوخ  یبسانم  رایسب  هلیسو  دریگ و  رارق  هدنیآ  رد 
(1).

هواس هب  رفس 

هواس هب  رفس 

رد .تخادرپ  ینارنخـس  هب  رهـش  نیا  هداز  سدـقم  دجـسم  رد  زور ، ناـمه  حبـص  تفر و  هواـس  هب  حـتفم  دیهـش  رهم 1343  رد 24 
: تسا هدمآ  هواس  ناتسرهش  ینابرهش  شرازگ 

.تسا هدرک  تعجارم  مق  هب  زور  نامه  رهظزادعب  هدومن و  اعد  ینیمخ  ياقآ  هب  کیرحت و  یتلود  هاگتـسد  هیلع  ار  مدرم  حـتفم ] ... ]
ار يا  هیور  یب  نانخـس  دراد  ناکما  هکنیا  دروم  رد  دیامن ، دمآو  تفر  هواس  هب  زین  هدـنیآ  هتفه  رد  تسا  نکمم  مولعم  رارق  زا  نوچ 

 . ...دوش یم  روتسد  بسک  دیامنب ، یتاکیرحت  زاربا و 

، هواس نایرازاب  هب  شا  همان  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  هک  دیآ  یمرب  نینچ  تسا ، هداتسرف  مق  كاواس  هب  ینابرهش  نیا  هک  یشرازگ  زا 
تاعالطا هرادا  هب  شرازگ  نیا  زا  یتشونور  .دمآ  دهاوخ  رهش  نیا  هب  ظعو  يارب  هتفه  همه  حتفم  دمحم  خیش  هک  تسا  هدش  روآدای 

: درک غالبا  نینچ  هواس  ینابرهش  هب  تاعالطا  هرادا  نابآ 1343  موس  رد  .دش  هداتسرف 

نیرومأم هلیسو  هب  تفر ، ربنم  هب  ًاددجم  حتفم  هچنانچ  دییامرف  روتسد 

ص 11. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 1
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.ددرگ شرازگ  تشاددای و  روبزم  خیش  تانایب  بلاطم و  قیقد ،

(1) .دهد همادا  شا  هنارگاشفا  ياه  ینارنخس  هب  رهش  نیا  رد  دشن  قفوم  رگید  حتفم  رتکد  كاواس  ياه  يریگ  تخس  اب 

رهش مئاق  رد  ینارنخس 

رهش مئاق  رد  ینارنخس 

نیا رهظزادـعب  تفر و  راید  نیا  هب  یهاش ،)  ) رهـش مئاق  یمالـسا  تاـغیلبت  نمجنا  سیئر  توعد  هب  رذآ 1344 ، رد 18  حتفم  دـیهش 
زا دعب  يو  .تفر  ربنم  هب  هتفای ،) رییغت  هیدـهم  هب  نآ  مان   ) یهاش قشع  دجـسم  رد  دوب ، يرمق  نابعش 1385  همین  اب  فداصم  هک  زور 

: تفگ رصع [ یلو  ترضح  تداعساب  دالیم  هرابرد  يا  همدقم 

يارب يرابکتسا  ياه  تلود  .دنا  هدرک  حلـسم  ار  دوخ  اه  ناسنا  يدوبان  يارب  هک  هتفرگ  رورغ ، نانچ  نآ  ار  ناهج  ياهروشک  یخرب 
اب ناریا  ارچ  .دنا  هتـشاد  هگن  یگداتفا  بقع  رقف و  رد  ار  ناریا  هلمج  زا  اهروشک و  رگید  دوخ ، هرطیـس  تحت  ياه  نیمزرـس  هعـسوت 
اب هزرابم  يارب  مدرم  تسا و  هدش  نیمزرس  نیا  ناناوج  یتخبدب  بجوم  برغ  ندمت  .دریگب  کمک  هناگیب  زا  دیاب  تاناکما  همه  نیا 

.دنزاس مهارف  ار  تیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  ياه  هنیمز  دننک و  بالقنا  دیاب  داسف ،

مالسا ناهج  ناریا و  هرابرد  یقیاقح  حیرشت  هب  زین  یهاش  یمالسا  تاغیلبت  نمجنا  وضع  نایردیحروپ ، دومحم  جاح  لزنم  رد  ناشیا 
.درک اعد  مالسا  ياوشیپ  ناونع  هب  ینیمخ ، ماما  یتمالس  يارب  تخادرپ و 

(2) .تشگزاب مق  هب  دش و  جراخ  كاواس  نارومأم  مشچ  زا  رود  هب  هنابش و  رهش ) مئاق   ) یهاش زا  اه ، ینارنخس  نیا  زا  سپ  يو 

هدنورپ زا : لقن  هب  صـص 134 و 135 ، حتفم ، دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهـش  تازرابم  یگدنز و  ص 141 ؛ تشهب ، غاـب  زا  یلگ  - 1
.یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  رد  دوجوم  حتفم ،

206 و 207. صص يراکادف ، یگنازرف و  هوسا  52 ؛ صص 50 _  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  کن : - 2
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يوضر سدق  هاگراب  ترایز 

يوضر سدق  هاگراب  ترایز 

دهـشم یهار  يوضر ، سدـق  هاگراب  ترایز  دـصق  هب  يزاریـش ، مراـکم  رـصان  هللا  تیآ  قاـفتا  هب  حـتفم  هللا  تیآ  دادرم 1343 ، رد 
نیا .درک  يریگ  یپ  ار  یگنهرف  لئاسم  یخرب  تشاد و  ییاه  تاقالم  رهـش  نیا  هزوح  ناداتـسا  ناملاع و  اب  اجنآ  رد  دـش و  سدـقم 

: تشون نینچ  دهشم  كاواس  هب  زکرم ، تینما  نامزاس  دنامن و  رود  كاواس  مشچ  زا  اه  تیلاعف 

دییامرف روتسد  تسا  دنمشهاوخ  .دیامن  یم  یتاداقتنا  تموکح  زا  ربانم  رد  دشاب و  یم  تلود  فلاخم  تحاران و  نایناحور  زا  حتفم 
(1) .دییامن مالعا  ار  نآ  یگنوگچ  هداد و  رارق  لرتنک  تحت  ار  هیلاراشم  راتفر  لامعا و 

یسبط و ظعاو  یمق ، قداصدمحم  خیش  مالـسا  ججح  دش  هجوتم  درب ، یم  رـس  هب  دهـشم  رد  هک  حتفم  دیهـش  دادرم 1343 ، رد 29 
اب نانآ  هارمه  تفاتش و  زرابم  نایناحور  نیا  رادید  هب  سپ  .دنا  هدش  دازآ  يولهپ  میژر  نادنز  زا  دیراورم  رغصا  یلع  خیـش  هللا  تیآ 

یـساره میژر  ياهدیدهت  زا  ام  دندرک : دیکأت  زرابم  ياملع  اه ، تاقالم  نیا  رد  .داد  ماجنا  ییاهرادید  دهـشم  ياه  هزوح  ياه  هبلط 
دیاب درب و  یم  نامز  یتماقتـسا  نینچ  اما  میوش ، قفوم  ات  مینک  تمواقم  ریـسم  نیا  رد  دیاب  میـشک و  یمن  هزرابم  زا  تسد  میرادـن و 

(2) .مینک هشیپ  ربص 

هاشنامرک رد  یناشف  شتآ 

هاشنامرک رد  یناشف  شتآ 

دیایب و رهش  نیا  هب  ق  لوالا 1385 ه . _ يدامج  رویرهش 1345 / مجنپ  رد  هک  درک  توعد  حتفم  هللا  تیآ  زا  هاشنامرک  هیملع  هزوح 
تفر هاشنامرک  هب  تفریذپ و  ار  توعد  نیا  وا  .دزاس  هاگآ  شیوخ  هنارگاشفا  نانخس  اب  ار  مدرم 

ص 44. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 1

ص 45. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 2
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، ربنم هب  نتفر  زا  شیپ  يو  هکنآ  اب  .تفر  ربنم  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  دجـسم  رد  اشع  برغم و  زاـمن  زا  سپ  شدورو ، زا  دـعب  زور  و 
: تفگ ربنم  زارف  رب  درکن و  ییانتعا  دنکن ، یتبحص  ینیدریغ  روما  هرابرد  هک  دهد  دهعت  ات  دوب  هدش  راضحا  ناتسا  ینابرهش  هب 

لئاـسم هراـبرد  دـنک  یم  باـجیا  نم  ینید  هفیظو  هک  یتروـص  رد  میوـگن ، نخـس  یبهذـم  لـئاسم  رد  زج  دـنا  هداد  روتـسد  نم  هب 
یم يدوباـن  يوس  هب  ار  اـم  اـه  یجراـخ  تسد  ...دـنوش  ما  ینارنخـس  عناـم  هچرگا  منک ، وگزاـب  ار  یبلاـطم  منطو  روما  یعاـمتجا و 
یم تباث  مراد  ناوت  ات  نم  .دننک  يریگولج  داسف  زکارم  تیلاعف  زا  نایناحور ، ظعو  زا  يریگولج  ياج  هب  یماظتنا ، تاماقم  .دناشک 

.تسا یعضو  هچ  رد  نامروشک  منک 

: تشاد راهظا  ینانخس  رد  زین  رویرهش 1345  مهد  بش  دیسارهن و  یتینما  تاماقم  ياهدیدهت  زا  عاجش  یناحور  نیا 

.مفلاخم نانآ  نیب  رد  يرابودنب  یب  اشحف و  هعاشا  اب  یلو  متسین ، فلاخم  ناوناب  تالیصحت  اب  نم 

: تفگ شنانخس  رد  مه  نآ  زا  دعب  بش  کی 

بهذم لئاسم  زا  دهاوخب  یناحور  رگا  ناریا  رد  یلو  دنتسه ، دوخ  نییآ  غیلبت  لوغشم  ایند  رد  هنادازآ  رگید ، ِنایدا  ناغّلبم  هنافـسأتم 
رداص ار  شمادعا  مکح  یتح  نادنز و  هناور  ار  وا  دیوگب ، نخـس  یقالخا  یعامتجا و  لئاسم  هرابرد  یمالـسا  تاروتـسد  شیوخ و 

.دننک یم 

: دوزفا يولهپ  میژر  یقوقح  ییاضق و  نیناوق  یخرب  زا  داقتنا  اب  ربنم ، زارف  رب  زین  رویرهش  مهدزاود  بش  رد 

مه هیملع  ياه  هزوح  زا  مینک ، یم  تظفاحم  روشک  ياهزرم  زا  هک  هنوگ  نامه  دـیاب  اـم  .دراد  هلـصاف  میرک  نآرق  زا  تاـبوصم  نیا 
.مینک عافد 
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(1) .درک يریگولج  يو  نتفر  ربنم  زا  ینابرهش  خیرات 13/6/1345 ، رد  ماجنارس 

نامرک عماج  دجسم  رد  يرگنشور 

نامرک عماج  دجسم  رد  يرگنشور 

یلع هللا  تیآ  شرافـس  نامرک و  یلاـها  زا  يا  هدـع  تساوخرد  هب  يد 1345  رذآ و  ق / ه . _ لاس 1385  ناضمر  رد  حـتفم  رتکد 
نیا رد  يو  .تخادرپ  ینارنخس  هب  رهش ، نیا  عماج  دجسم  رد  تعامج  زامن  هماقا  زا  سپ  تفر و  راید  نیا  هب  ینامرک  یحلاص  رغصا 

یسررب ار  ناریا  یگنهرف  یقالخا و  یعامتجا ، لئاسم  یعرش ، ینید و  ياهروتسد  یمالـسا و  ثحابم  حیرـشت  رانک  رد  زین  ینارنخس 
همانراک ياشفا  عقاو  رد  يو  نانخس  هکنیا  هب  هجوت  اب  .درک  فسأت  راهظا  یمالسا  ینیمزرـس  رد  یـشورف  بورـشم  زکارم  دوجو  زا  و 

ارجا ناذا  یناوخ و  شیپ  همانرب  رحـس ، ماگنه  یتح  ددرگ و  عطق  دجاسم  ياهوگدـنلب  داد  روتـسد  ینابرهـش  دوب ، يولهپ  میژر  هایس 
: درک مالعا  ربنم  رس  رب  هام 1345  يد  موس  رد  تفشآرب و  روتسد  نیا  زا  حتفم  .دوشن 

.درک میهاوخ  مادقا  اهوگدنلب  نتخادنا  راک  هب  يارب  دوخ  دننکن ، ینارگن  عفر  یلحم  تاماقم  رگا 

: تفگ ینارنخس  زاغآ  رد  مه ، دعب  زور  رصع  رهظ و  زامن  زا  سپ  وا 

يارب ار  مدرم  غیلبت و  شیارب  وگدـنلب  اب  دوش ، یم  رهـش  دراو  نز  هدـنناوخ  یتقو  .میرادـن  مه  لالقتـسا  دـنا و  هتفرگ  ام  زا  ار  يدازآ 
هدـهع رب  ار  اـشحف  داـسف و  زا  يریگولج  ناوج و  لـسن  یعاـمتجا  تیبرت  هفیظو  هک  ناـیناحور  يارب  یلو  دـننک ، یم  توـعد  اـشامت 

.دننک یم  داجیا  مه  ار  ییاهانگنت  هکلب  تسین ، هنوگ  نیا  اهنت  هن  عضو  دنراد ،

صص 74 و 75. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  کن : - 1
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هژیو هب  روـشک ، داـصتقا  هراـبرد  تقو  تلود  ياـه  تسایـس  زا  داد و  یم  هـمادا  شیاـه  يرگاـشفا  هـب  حـتفم  عـضو ، نـیا  دوـجو  اـب 
ییاوران ناملسم  ناسنا  دوش  یم  رگم  تفگ : یم  تحارـص  اب  درک و  یم  داقتنا  یتلود  تاماقم  زا  يا  هدع  سالتخا  زین  يزرواشک و 

.دشاب تکاس  دنک و  هدهاشم  ار  تارکنم  اه و 

: درک مالعا  ربنم  زارف  رب  دوخ  ياه  يرگنشور  همادا  رد  وا 

دنهاوخ ار  مالـسا  هحتاف  هبترم  کی  هک  دـسر  یم  ینامز  دـهن و  یم  اپ  ریز  ار  ام  نآرق  نید و  ماکحا  زا  یکی  زور  ره  مکاـح ، میژر 
مالسا و اب  رگید ، نایدا  زا  يراد  فرط  یبهذم و  بصعت  رطاخ  هب  دینکن  رکف  .دننک  رارکت  ار  سلدنا  يارجام  دنهاوخ  یم  دناوخ و 

.دننک تراغ  ار  نانآ  عبانم  یمالسا ، ياه  نیمزرس  رب  هطلس  اب  دنهاوخ  یم  هکلب  دنا ، هتساخرب  ینمشد  هب  هنوگ  نیا  نیملسم 

: تفگ درک و  شهوکن  ناریا  لابق  رد  ار  اکیرما  تلود  تسایس  يرگید ، نانخس  رد  وا 

میهد هزاجا  دـیابن  ام  .دریگ  یم  مه  شحوت  قح  نالک ، يایازم  قوقح و  تفاـیرد  رب  هوـالع  ناریا ، رد  یجراـخ  راشتـسم  کـی  ارچ 
، دنیوگ یم  نخـس  تاواسم  يدازآ و  زا  یبرغ  ياهروشک  رد  .دننک  دساف  ار  ناناوج  یتیبرت  طیحم  تلاخد و  نامروما  رد  ناگناگیب 

يارب یلو  دراد ، دوجو  يدازآ  هتبلا  اـم  روشک  رد  .دراد  دوجو  مالـسا  نید  رد  نیتسار  يدازآ  تسین ، شیب  ییاـعدا  هک  یتروص  رد 
نوچ نودب  دنزب ، یفرح  یسک  رگا  دوش و  یمن  هدید  نایب  يدازآ  ام  روشک  رد  .هدننک  هارمگ  تایرـشن  لاذتبا و  فالخ و  دسافم و 

؟ تسا يدازآ  يانعم  نیا  ایآ  ددرگ ، یم  نادنز  هناور  ریگتسد و  ارچ  و 

: تفگ یم  وا  .دنورن  ملظ  راب  ریز  دنتسیاب و  ناراک  متس  ربارب  رد  (ع ،) یلع ترضح  قطنم  اب  تساوخ  مدرم  زا  حتفم  دیهش 
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، ناـنمؤم ریما  .دـینک  قح  قاـقحا  هدـش  هک  يوحن  ره  هب  .دـننکب  دـنهاوخ  یم  هچره  ناـملاظ  دـیراذگن  دـیریگب و  ار  دوخ  قح  دـیاب 
کی مکاح  میهدـن  هزاجا  مینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میراد  هفیظو  ام  .تسین  توافت  یب  تکاس و  ِنامدرم  ربهر  (ع ) یلع

.دنک هشیپ  یهاوخدوخ  یعیش ، نیمزرس 

: تسا هداد  شرازگ  نینچ  نامرک  رد  حتفم  دیهش  ههام  کی  یغیلبت  ياه  تیلاعف  هرابرد  كاواس 

فلتخم تاقبط  زا  يا  هظحالم  لباق  دایز و  ًاتبسن  دادعت  هزور  همه  .دیدرگ  نامرک  رد  نونظم  دارفا  عامتجا  کیرحت و  بجوم  حتفم 
نحل یلک  روط  هب  .دننک  یم  عامتجا  عماج  دجسم  رد  حتفم  رتکد  نانخس  عامتسا  يارب  اه ، يرازاب  هبسک و  ًاصوصخم  نامرک ، مدرم 
راکفا دراد  دصق  هتفای و  شیازفا  شتاداقتنا  رتدنت و  يراوگوس ، مایا  رد  نیرضاح  دادعت  نامز و  تیعقوم  هب  انب  روبزم  ظعاو  تبحص 
فالخ بلاـطم  داریا  رد  روبزم  ظـعاو  هک  یقباوس  هب  هجوت  اـب  .دروآ  تسد  هب  اهدـعب  يارب  یتیعقوم  هتخاـس و  دوخ  هجوتم  ار  مدرم 

رب ار  شمان  دنک و  یم  اعد  يو  هب  ربانم  رد  مادـم  تسا و  ینیمخ  هللا  تیآ  يّدـج  راد  فرط  یطارفا و  نایناحور  زا  دـشاب و  یم  اراد 
اب دـنک ، بّوشم  ار  یمومع  ناـهذا  راـکفا و  دـیامن ، یم  ناوـنع  فـلتخم  نیواـنع  هب  هک  یتاداـقتنا  اـب  دراد  یعـس  دروآ و  یم  ناـبز 

لیبق نیا  همادا  زا  هک  دوش  هداد  روبزم  ظعاو  هب  يرورـض  تارکذت  ماجنا و  مزال  تامادقا  هراب  نیا  رد  هک  دیدرگ  هرکاذـم  ینابرهش 
.دنک يراددوخ  ثحابم 

هبلط نایناحور ، املع ، ریظن  مک  هقردب  نایم  رد  رد 24/10/1345  هدننکرادیب ، نیرفآ و  لوحت  ياه  شالت  نیا  زا  سپ  حتفم  ماجنارس 
يدحوم يدهمدمحم  هللا  تیآ  .درک  رکشت  مدرم  زا  یظفاحادخ  ماگنه  كرت و  ار  راید  نیا  نامرک ، مدرم  نوگانوگ  ياهرـشق  اه و 

: تشاد راهظا  ینامرک 

ناضمر كرابم  هام  هچرگ  منک ، یم  تبحص  نامرک  مدرم  فرط  زا  نم 
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حیصف اویش و  ياه  ینارنخـس  تامولعم و  زا  ار  هدافتـسا  تیاهن  نامرک  سانـش  قح  نمؤم و  مدرم  یلو  دش ، يرپس  دوز  یلیخ  لاسما 
(1) .دندروآ دوجو  هب  نامرک  فلتخم  تاقبط  رد  یشبنج  لوحت و  مک ، تدم  نیا  رد  ًاتقیقح  دندومن و  حتفم  رتکد  یمارگ  داتسا 

ناشاک رد  یناشفارهوگ 

ناشاک رد  یناشفارهوگ 

هماـنرب نیا  زا  هک  كاواـس  .تـفر  رهـش  نـیا  هـب  ق  رفـص 1386 ه . _ رخآ  ههد  رد  ناـشاک ، ینیـسح  تئیه  توعد  هب  حـتفم  دـیهش 
سامت اهراک و  سوسحمان ، تروص  هب  ناـشاک ، هب  يو  دورو  ضحم  هب  تساوخ  یلحم  یتینما  تاـماقم  زا  درک ، یم  رطخ  ساـسحا 

.دنهد شرازگ  ار  نارهت  هب  شتشگزاب  خیرات  يو و  ياه  ینارنخس  زا  يا  هصالخ  دنریگب و  رظن  ریز  ار  وا  ياه 

زا یشخب  رد  ناشیا  .دش  رازگرب  رهـش  نیا  رازاب  يالاب  دجـسم  رد  ریت 1346 ، رد 12  ناشاک ، رد  حـتفم  هللا  تیآ  ینارنخـس  نیتسخن 
: تفگ یتوغاط  میژر  رد  اه  یتلادع  یب  اه و  ضیعبت  هرابرد  ینارنخس ، نیا 

هار رد  یهلا و  ياه  شزرا  نتـشاذگ  اپ  ریز  اشحف و  شرتسگ  يارب  هداد ، ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک  یتردـق  زا  ینونک ، نارازگراـک  ارچ 
نوچ ییاهروشک  رب  نارگرامعتـسا ، دندوب ، یملع  هعـسوت  اه و  فاشتکا  اه و  عارتخا  رکف  هب  رگا  دـننک ؟ یم  هدافتـسا  يرازآ  مدرم 

.تفر میهاوخن  ولج  هب  عضو ، نیا  اب  میوگ و  یم  ار  یعامتجا  ياهدرد  نم  .دنتفای  یمن  هطلس  هنوگ  نیا  ناریا 

رب اـنب  دوب و  ینیمخ  هللا  تیآ  يارب  غیلبت  تلود و  هب  داـقتنا  رـسارس  حـتفم ، ربـنم  هک  دوب  هدروآ  ینارنخـس  نیا  شرازگ  رد  كاواـس 
ربنم هب  ناگیاپلگ  رد  هدوب  رارق  هک  تسا  ینیمخ  هللا  تیآ  رایتخالا  مات  هدنیامن  وا  هدمآ ، تسد  هب  تاعالطا 

.117 صص 93 _  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  کن : - 1
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.تسا هدش  یفرعم  تحاران » يرصنع  ، » عومجم رد  يو  .تسا  هدش  يریگولج  راک  نیا  زا  دورب و 

: تفگ تشادرب و  هدرپ  دندوب ، هدرک  داجیا  شیارب  میژر  لماوع  هک  ییاهانگنت  زا  دوخ ، يدعب  ربنم  رد  حتفم  دیهش 

لوق دهعت و  ات  هد  منک ، تبحـص  مهاوخ  یم  هک  الاح  .دنهد  یمن  هزاجا  الاح  یلو  میـسیونب ، یبلاطم  میتسناوت  یم  لبق  ياه  لاس  رد 
يرکف دسرب و  مه  تکلمم  لاجر  شوگ  هب  دیاش  ات  منک  یم  تبحـص  اه  تیدودحم  نیا  مامت  اب  یلو  میوگن ، يزیچ  هک  دـنا  هتفرگ 

.دننکب

تیناحور مییوگ ؛ یم  ار  مالـسا  قیاقح  ام  .دنیوگب  ار  مدرم  ياه  هتـساوخ  نیغلبم  دنهد  هزاجا  دـیاب  تفگ ]: رگید  ینانخـس  رد  يو  ]
ارچ رخآ  .مدرک  یم  عافد  مروشک  تیوه  زا  متفر و  یم  ربنم  سولاـچ  رد  مدوخ  نم  .دراد  یمنرب  ماـگ  روشک  لالقتـسا  فـالخ  هک 

(1) .تسا طلغ  نیا  هللاو  دینک ، یم  روط  نیا  ارچ  رخآ  .دریگ  یمن  تروص  يراک  دیعبت  هجنکش و  نادنز ، اب  دینک ؟ یم  هفخ  ار  مدرم 

نارهت رد  يرابجا  تماقا 

نارهت رد  يرابجا  تماقا 

یفطاع يونعم و  ذوفن  یمالـسا و  هعماج  يرادیب  رد  شا  هدنزرا  شقن  حـتفم و  هللا  تیآ  ناما  یب  ياه  هزرابم  لیلد  هب  يولهپ ، میژر 
وا اوه ، بآ و  دب  ياه  هقطنم  رد  شدیعبت  نارود  نایاپ  زا  سپ  داد و  رارق  یتخس  طیارش  رد  ار  يو  یگنهرف ، وجـشناد و  رـشق  رد  وا 

.تشاداو نارهت  رد  لاس 1349 ) رد   ) يرابجا تماقا  هب  ار 

دنب هب  ار  وا  یحور  ياه  ییاناوت  راـکفا و  دـناوت  یم  حـتفم ، هللا  تیآ  یکیزیف  ندرک  دودـحم  اـب  درک  یم  روصت  یهاـش  متـس  میژر 
زا ار  هزرابم  ناکما  دشک و 

160 و 161. ، 159 صص 148 _  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  کن : - 1
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هنوگ هب  درک ، رارقرب  قیمع  یطابترا  هدرک  لیصحت  ناناوج  اب  هاگشناد ، رگنـس  رد  زین  نارهت  رد  مواقم ، دهاجم  نیا  یلو  دریگب ، يو 
نیا ور  نیازا  .دنتفای  یم  حتفم  رتکد  یمیمص  روشرپ و  ینارون ، ياه  هسلج  رد  ار  شیوخ  ياه  هدش  مگ  هتـساخون ، لسن  نیا  هک  يا 
ياه يرگاشفا  اه و  يرگنـشور  زا  نوگانوگ  ياهرـشق  لابقتـسا  .دـش  یم  رت  تیعمجرپ  رت و  هدرـشف  زور  ره  ینارنخـس  ياـه  هسلج 
ياـه سـالک  اـه و  ینارنخـس  رد  وا  .تخیگنارب  ار  ناـگمه  تریح  هک  دوب  راـظتنا  زا  رود  هدرتـسگ و  ناـنچ  يو ، دنتـسم  یلیلحت و 

(1) .دروآ یم  دیدپ  نانآ  رد  ار  یهلا  لوحت  هنیمز  تخاس و  یم  زهجم  یمالسا  بان  فراعم  حالس  هب  ار  ناناوج  شا ، یتدیقع 

هینیسح زا  ندش  ادج  زا  دعب  يرهطم  داتـسا  دوب و  زرابم  ياهورین  مهم  زکارم  زا  ات 1351 ، ياه 1348  لاس  رد  نارهت  داوجلا  دجسم 
يرهطم و داتـسا  توعد  هب  زین  حـتفم  رتکد  .داد  رارق  دوخ  یـشزومآ  یگنهرف و  ياه  تیلاـعف  نوناـک  ار  يداـبع  ناـکم  نیا  داـشرا ،

نیا رد  یسایس  یغیلبت و  ياه  تیلاعف  شرتسگ  اب  .درک  اپرب  ینارنخـس  نآرق و  ریـسفت  ياه  هسلج  اجنآ  رد  دجـسم ، نیا  نارازگزامن 
.درادن يرثا  رگید  یبتک ، دهعت  نتفرگ  رکذت و  يریگتـسد ، دش  هجوتم  كاواس   1351 ق /  ناضمر 1392 ه . _ رد  هژیو  هب  دجسم ،
(2) .دش یلمع  نابآ 1351  رد  هئطوت  نیا  هک  دهد  رارق  فاقوا  رایتخا  رد  دنک و  لیطعت  ار  نوناک  نیا  تفرگ  میمصت  ور ، نیازا 

دنوامد رد  يروشناد 

دنوامد رد  يروشناد 

ص 58. یقشاع ، ثیدح  رگرز ، دمحم  ص 477 ؛ ج 1 ، ینیمخ ، ماما  تضهن  لیلحت  یسررب و  یناحور ، دیمح  دیس  - 1
ص 56. نآرق ، يداقتعا  لوصا  تایآ  ص 110 ؛ ج 78 ، راربا ، اب  رادید  - 2
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، رهـش نیا  یملع  ینید و  ياه  شواـک  نمجنا  رد  یـسایس ، یغیلبت و  ياـه  تیلاـعف  رب  نوزفا  دـنوامد ، ناتـسرهش  رد  حـتفم  هللا  تیآ 
یبالقنا نادنمشیدنا  زا  یهورگ  دندوب ، هداهن  ناینب  ار  نآ  دنوامد  نیدتم  ناناوج  هک  شوجدوخ  لکشت  نیا  رد  .تشاد  رثؤم  یـشقن 

(1) .دنتفای یم  روضح  نادنمرنه  نابیدا و  یخرب  رنهاب و  رتکد  يرهطم ، داتسا  نوچ 

رازگرب دـنوامد  ياکلاچ  هلحم  هیکت  رد  هک  يراوگوس  سلجم  رد  حـتفم  هللا  تیآ  مرحم ، ماـیا  اـب  ناـمز  مه  دنفـسا 1350 ، موس  رد 
لـسن نایم  رد  داهج ، هژیو  هب  مالـسا ، ینابم  رگا  هک  تشاد  راهظا  وا  .تخادرپ  ینیـسح  تضهن  لـیلحت  هب  تفر و  ربنم  رب  دوب ، هدـش 

نانآ .تشاد  دنهاوخ  يا  هنادنمتداعس  یگدنز  دنبای ، شرورپ  يونعم  يورین  نیا  اب  ناناوج  دوش و  یلمع  یمالسا  هعماج  رد  ناوج و 
ياه بتکم  تناید و  نانمشد  هب  رگید  دننک و  یم  مایق  دوخ  نیمزرـس  نیتسار  لالقتـسا  بهذم و  زا  عافد  يارب  يا ، هیحور  نینچ  اب 

، یخیرات ییاور و  ياه  لاثم  ندروآ  نمـض  اه ، ینارنخـس  نیا  همادا  رد  حتفم  رتکد  .دـنهد  یمن  ناشن  شوخ  يور  يداحلا  يدام و 
(2) .دیامیپ یم  ار  طوقس  يدوبان و  هار  هعماج  نآ  دشاب ، لاذتبا  یشایع و  توهش و  عامتجا ، دارفا  كّرحم  یتقو  داد  رادشه 

دیواج دجسم  رد  ییاه  هناوج 

دیواج دجسم  رد  ییاه  هناوج 

داد رارق  دوخ  یبالقنا  یغیلبت و  ياه  تیلاعف  هاگیاپ  ار  دیواج  دجسم  لاس 1352  رد  حتفم  دیهش  داوجلا ، دجسم  ندش  هتـسب  زا  سپ 
، نایدا خیرات  یسانش ، هعماج  یسانش ، مالسا  یتدیقع ، ياه  سالک  لیکشت  يارب  دجسم ، تماما  رانک  رد  و 

زییاپ 1378. مشش ، تمسق  مود ، هکبش  روضح ، حاتفم  همانرب  - 1
257 و 268. ، 238 صص 226 ، كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  کن : - 2
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همانرب نوناک ، هب  نارکفتم  ناملاع و  گرزب و  ناظعاو  زا  توعد  هناخ و  باتک  سیسأت  هغالبلا ، جهن  نآرق و  ریسفت  هفـسلف ، داصتقا ،
یبالقنا یـشزومآ و  هاگیاپ  هب  ار  سدـقم  ناکم  نیا  وا  .دـندرک  یبوخ  لابقتـسا  اه  همانرب  نیا  زا  مدرم  هک  درک  یم  تراظن  يزیر و 

نیا رد  یبـالقنا  نیدـتم و  لـسن  تیبرت  مدرم و  لابقتـسا  یـسایس ، هدرتـسگ  ياـه  تیلاـعف  .درک  لیدـبت  يولهپ  سوـحنم  میژر  هیلع 
ناشیا دنروآ و  موجه  دجسم  هب  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  ینارنخس  زا  دعب  رذآ 1353 ، موس  رد  میژر  نارومأم  دش  ببس  دجسم ،

هک بان  فراعم  هنشت  ناوج و  لسن  بیترت ، نیا  هب  .دندرک  لیطعت  زین  ار  دجسم  دننک و  نادنز  هناور  ریگتـسد و  ار  حتفم  هللا  تیآ  و 
تخـس هام ، ود  دودح  حتفم   (1) .دنداد تسد  زا  زین  ار  نوناک  نیا  دوب ، هدـش  مورحم  تیادـه  دجـسم  داشرا و  هینیـسح  زا  رت ، شیپ 

ار دیواج  دجسم  رد  هرابود  تیلاعف  هزاجا  يو  هب  كاواس  ییاهر ، زا  دعب  درک و  لمحت  ار  يولهپ  كافـس  میژر  ياه  هجنکـش  نیرت 
(2) .دادن

: تسا هدمآ  دیواج  دجسم  رد  حتفم  دیهش  ياه  ششوک  زا  كاواس  شرازگ  رد 

اب .داد  یم  لیکـشت  نایوجـشناد  ناناوج و  تهج  یتاسلج  دیواج  دجـسم  رد  ندش ، ربنملا  عونمم  دوجو  اب  ...حـتفم  دـمحم  رتکد  ... 
، تخاـس یم  مهارف  ار  یتینمادـض  ياـه  تیلاـعف  يوس  هب  ناوـج  لـسن  شیارگ  تاـبجوم  تامادـقا  هنوـگ  نیا  همادا  هکنیا  هب  هجوـت 
دیواج و دجـسم  رد  لکـشتم  تاسلج  زا  دیآ و  لمع  هب  يریگولج  نارهت  هاگـشناد  رد  هیلاراشم  سیردـت  همادا  زا  دـیدرگ  داهنـشیپ 

تـشون یپ  كاواس )  ) موس لک  هرادا  مرتحم  تیریدـم  .دـیآ  لمع  هب  يرت  قیقد  ياـه  تبقارم  هدـشدای ، راـتفر  لاـمعا و  زا  نینچمه 
يریگولج روکذم  دجسم  رد  تاعامتجا  لیکشت  زا  .دریگ  رارق  بیقعت  تحت  ریگتسد و  يراکبارخ ) دض   ) هتیمک هلیـسو  هب  دندومرف 

دجسم هب  هک  يرصانع  و  دوش ] ]

ش 8 ماصتعا ، هلجم  خرس ،» عیشت  ياتسار  رد  يدرم  گرزب  « ؛ ص 57 ج 1 ، اه ، هشیدنا  رهطم  يرهطم ، دار ، یقثاو  نیسحدمحم  - 1
.

ص 114. ج 78 ، راربا ، اب  رادید  - 2
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(2).(1) دیدرگ ریگتسد  روبزم  یناحور  هرداص ، رماوا  يارجا  رد  هک  دنوش  تبقارم  دنراد ، ددرت  روکذم 

یبالقنا ياهورین  نوناک  ابق ، دجسم 

یبالقنا ياهورین  نوناک  ابق ، دجسم 

ياه ینارنخس  یتدیقع و  ياه  سالک  رت  عیسو  یحطس  رد  سپ ، نآ  زا  تفریذپ و  ار  ابق  دجسم  تماما  حتفم  دیهش  لاس 1355 ، رد 
، هناخ باتک  نیا  نحص  زا  هدافتسا  اب  داهن و  ناینب  زین  ار  دجسم  هناخ  باتک  اه ، تیلاعف  نیا  رانک  رد  .درک  یم  رازگرب  ار  هنارگنشور 

زکرم نیرت  گرزب  هب  اـبق  دجـسم  ماجنارـس  .داد  یم  لیکـشت  نازوـمآ  شناد  يارب  یحیرفت  یتـیبرت و  ياـهودرا  ناتـسبات  لـصف  رد 
.دش لیدبت  يولهپ  میژر  دض  مهم  هاگیاپ  نارهت و  یبالقنا 

، دوب ربخاـب  زین  مورحم  دنمتـسم و  دارفا  عضو  يداـصتقا و  تالکـشم  زا  هک  حـتفم  رتکد  یـسایس ، یغیلبت و  ياـه  هماـنرب  تازاوم  هب 
.درک سیسأت  ار  ابق  هریخذ  قودنص 

رد حتفم  هللا  تیآ  یـسایس ، زاب  ياضف  داجیا  هرابرد  میژر  هدـنبیرف  ياهراعـش  یپ  رد  لاس 1356 و  ناضمر  كرابم  هام  اب  ناـمز  مه 
يارب هورگ  هورگ  اه  ناتسرهش  زا  یتح  دندرک و  یم  تکرـش  اهنآ  رد  رفن  رازه  یـس  دودح  هک  درک  رازگرب  ییاه  هسلج  ابق  دجـسم 

نیگنـس تلاسر  درک و  تمواقم  وا  نارود ، نیا  رد  حـتفم  دیهـش  رب  میژر  ياهراشف  دوجو  اـب  .دـندمآ  یم  اـه  هسلج  نیا  رد  روضح 
گنج نافلاخم  زا  هک  ییاکیرما  فورعم  شیـشک  کی  اـب  هبحاـصم  رد  یـساره ، چـیه  یب  هناـعطاق و  ناـشیا   (3) .داد همادا  ار  دوـخ 

طیارش دوب ، مانتیو 

.دش حاتتفا  يراسناوخ  هللا  تیآ  روضح  اب  لاس 1354  رد  دراد و  رارق  داشرا  هینیسح  یلاوح  رد  دجسم  نیا  - 1
 . 286 و 287 صص 283 ، كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 2

،357 صص 352 ، كاواس ، دانـسا  تیاور  هب  ماما  نارای  119 ؛ صص 117 _  ج 78 ، راربا ، اب  رادـید  ص 9 ؛ نارای ، دـهاش  کن : - 3
.473  _ 437 ، 403 ، 393
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.درک نایب  هراب  نیا  رد  ار  شیوخ  ياهرظن  حیرشت و  دوب ، هدرک  داجیا  هاش  میژر  هک  ار  يراب  ناقفخ 

رازگرب دجسم  نیا  رد  ار  باتک  هاگشیامن  نیتسخن  درک و  یم  عیزوت  ریثکت و  ار  اه  هیمالعا  زا  يرایـسب  رگنـس ، نیمه  زا  حتفم  دیهش 
نیب ناـیراق  زا  توعد   (1) .دمآ ناریا  هب  ینارنخـس  يارب  وا ، توعد  هب  دوصقملادـبع  حاتفلادـبع  يرـصم ؛ دنمـشیدنا  نینچمه  .درک 

.دوب هاگیاپ  نیا  یگنهرف  ياه  تکرح  زا  مه  يرصم  یللملا 

نیطسلف نانبل و  لئاسم  هب  هجوت 

نیطسلف نانبل و  لئاسم  هب  هجوت 

هدرک لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  نهذ  هک  یلئاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  داد و  یم  ناشن  صاخ  یهجوت  مالـسا  ناهج  لئاسم  هب  حتفم  دیهش 
برغ مه  تشاد  هدیقع  وا  .دوب  اکیرما  ناتسلگنا و  تیامح  اب  تسینویهص ، نابصاغ  تسد  هب  نیطسلف  لاغشا  داد ، یم  شرازآ  دوب و 
لخاد رد  یهاگیاپ  دوخ ، يارب  مالسا ، ناهج  بلق  رد  یناطرـس  هدغ  نیا  نتخانـش  تیمـسر  هب  اب  هک  دنا  هدیـشک  هشقن  قرـش ، مه  و 

زا نانبل ، ییایفارغج  یسایس و  هیزجت  يارب  اه  تسینویهـص  ناهج و  ناربکتـسم  هشقن  نینچمه  .دنروآ  دوجو  هب  یمالـسا  ياهروشک 
، نانبل یلخاد  ياه  گنج  رد  هقطنم ، عجترم  ياه  میژر  يراکمه  اب  تسینویهـص ، رگلاغـشا  میژر  هک  یماگنه  .دوب  وا  ياه  هغدـغد 
، شنارکف مه  يرای  اب  یلوصا و  مظنم و  يا  هماـنرب  رد  يو  درک ، یم  بوکرـس  ار  ناـنبل  نایعیـش  روشک و  نیا  میقم  ياـه  ینیطـسلف 
نایعیـش و هب  ار  اهنآ  ردـص ، یـسوم  ماما  کمک  هب  روشک ، نیا  هب  رفـس  رد  درک و  مهارف  نانبل  نایعیـش  يارب  کمک  يداـیز  رادـقم 

رقف نانآ ، تالکشم  نیرت  یساسا  زا  هک  تفایرد  نانبل  نایعیش  عاضوا  یسررب  زا  سپ  وا  .داد  لیوحت  نانبل  رد  هراوآ  ياه  ینیطـسلف 
تاناکما ندوبن  مهارف  يداقتعا و  فراعم  فعض  یگنهرف و 

.دوب یغالبردص  موحرم  يو  ياه  ینارنخس  مجرتم  - 1
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یگنهرف یعمتجم  نارمچ ، یفطصم  رتکد  ردص و  یـسوم  ماما  يراکمه  اب  دمآرب  ددصرد  نیاربانب ، .تسا  مولع  فراعم و  لیـصحت 
، دش يرادیرخ  حرط  نیا  يارجا  يارب  مه  ینیمز  یتح  دنک ، سیسأت  روشک  نیا  بونج  رد  هاگشناد  ات  ناتسبد  عطقم  زا  یشزومآ  _ 

تیلاعف تیلوئسم و  شیازفا  یمالسا و  بالقنا  نتفرگ  جوا  نانبل ، رد  یلخاد  گنج  شرتسگ  ردص ، یسوم  ماما  ندش  دوقفم  اب  یلو 
هرهب اب  ناریا ، یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تشاد  رظن  رد  وا  .دش  لیطعت  تقوم  روط  هب  حرط  نیا  ریسم ، نیا  رد  حتفم  رتکد  ياه 

(1) .دیسر تداهش  هب  هک  دنک  يریگ  یپ  ار  راک  نیا  ندش  ییارجا  یمالسا ، يروهمج  ماظن  تاناکما  زا  نتفرگ 

يدایز هدع  ياذغ  كاشوپ و  ياه  هنیزه  نانبل و  يادهـش  ناکدوک  لیـصحت  جراخم  تدم ، هاتوک  يا  همانرب  رد  دش  قفوم  يو  هتبلا 
(2) .دزاس سرادم  یهار  ار  ناشناکدوک  نیمأت و  ار  هراوآ  نایعیش  زا 

مدرم تازرابم  یهد  نامزاس  یهد و  لکش 

مدرم تازرابم  یهد  نامزاس  یهد و  لکش 

رد اه و  حالس  قرب  ریز  نارهت ، ناملسم  مدرم  زا  رفن  رازه  هاجنپ  دودح  یهارمه  اب  لاس 1357 ، رد  رطف  دیع  زامن  زا  دعب  حتفم  دیهش 
رتکد یلبق  مالعا  اب  ییامیپ ، هار  نیا  .درک  زاغآ  هیرطیق  زا  ار  یگرزب  ییامیپ  هار  يولهپ ، میژر  حلسم  نازابرـس  اه و  کنات  هرـصاحم 

كرابم هاـم  رد  روشک  فلتخم  ياهرهـش  ناملـسم  مدرم  ندـناسر  تداهـش  هب  رد  يدادبتـسا  ماـظن  تامادـقا  هب  ضارتعا  رد  حـتفم ،
حبـص تشه  تعاس  رد  ار  هیرطیق  رد  عمجت  رارق  مدرم  هکنیا  ییامیپ و  هار  نیا  یلبق  مالعا  هب  هجوت  اـب  .تفرگ  یم  تروص  ناـضمر 

رد 16 دندوب ، هتشاذگ 

ص ش 44 ، ماصتعا ، هلجم  ص 60 ؛ نآرق ، يداقتعا  لوصا  تایآ  ص 324 ؛ اهزور ، نیرخآ  رد  اه  شالت  نیرخآ  يدزی ، میهاربا  - 1
.19

ص 34. همدقم ، كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  ص 9 ؛ نارای ، دهاش  - 2
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.دندوب هداتسیا  رظتنم  ینونک  یتعیرـش  رتکد  نابایخ  رانک  رد  مدرم  دوب و  هدرک  لاغـشا  ار  هقطنم  نیا  یتوغاط ، سیلپ  رویرهش 1357 
« بیرق حتف  هللا و  نم  رصن   » راعش اب  دنتـسویپ و  ناشیا  هب  هراب  کی  مدرم  نابایخ ، بونج  تمـس  هب  تکرح  حتفم و  هللا  تیآ  دورو  اب 

تیعمج ات  درک  هدرتسگ  يا  هلمح  هب  مادقا  روآ ، کشا  زاگ  زا  هدافتـسا  اب  شترا  یقیاقد ، زا  سپ  .دش  زاغآ  يا  هدرتسگ  ییامیپ  هار 
هب میژر  لاّمع  زود ،) هالک  دیهش   ) تلود یهار  هس  رد  ماجنارس  .دشن  راک  نیا  هب  قفوم  حتفم  دیهـش  روضح  اب  یلو  دزاس ، قرفتم  ار 

فارطا نامه  رد  یلزنم  رد  ناشیا  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  تاحارج  تدش  .دندرک  حورجم  تدـش  هب  ار  ناشیا  هلمح و  حـتفم  هللا  تیآ 
، مرادن تکرح  ناکما  رگید  ما و  هدش  یمخز  نم  دـنچره  صخـش ؛ هن  تسا  مهم  فدـه  دومرف « : لاح  نامه  رد  یلو  دـش ، يرتسب 

همادا ینونک  يدازآ  نادـیم  ات  یتشهب  رتکد  تیادـه  اب  تارهاظت  ور ، نیازا  .دـیهد » همادا  ییامیپ  هار  هب  ناتفدـه  هب  ندیـسر  ات  اـمش 
.تفای نایاپ  یمالسا  بالقنا  موادت  ینیمخ و  ماما  يربهر  رب  دیکأت  همان و  عطق  کی  تئارق  اب  تفای و 

رد هک  شیوخ  لزنم  هب  دش و  صخرم  سراپ  ناتسرامیب  زا  حتفم  دیهش  نینوخ ،) هایـس و  هعمج   ) رویرهـش ینعی 17  زور ، نآ  يادرف 
یماظن تموکح  تاعاس  نیتسخن  رد  دندرک و  ریگتـسد  ار  ناشیا  میژر ، یتینما  ياهورین  .تشگزاب  دوب ، كاواس  نارومأم  هرـصاحم 

ياهراشف یمالسا و  بالقنا  يریگ  جوا  اب  .درب  رس  هب  نادنز  رد  هام  ود  زا  شیب  دیدرگ و  هتیمک  نادنز  یهار  حتفم  هللا  تیآ  نارهت ،
.دندش دازآ  ناینادنز  زا  رگید  يا  هدع  ناشیا و  مدرم ،

ینیمخ ماما  زا  لابقتسا  هتیمک  كرادت  رد 

ینیمخ ماما  زا  لابقتسا  هتیمک  كرادت  رد 

يزیر همانرب  اب  زرابم  نایناحور  .دـمآ  دـهاوخ  ناریا  هب  سیراپ  زا  هک  درک  مالعا  ماما  نئاخ ، هاـش  رارف  يولهپ و  میژر  ینوگنرـس  اـب 
كرادت يارب  يا  هتیمک  مظنم ،
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ياه تیـصخش  رگید  يراکمه  اب  یتالحم  هللا  لضف  خیـش  زین  يرهطم و  داتـسا  حتفم ، هللا  تیآ  هک  دـنداد  لیکـشت  ماما  زا  لابقتـسا 
مظن تقد و  اب  راک  دندرک و  جیسب  ار  اهورین  يزور ، هنابش  ریذپان و  یگتسخ  ياه  شالت  اب  اهنآ  .دندوب  هتیمک  نیا  ياضعا  زا  زرابم ،

هاگدورف ریـسم  زا  دـننام  یب  هوکـشاب و  یلابقتـسا  حـتفم ، دیهـش  يزیر  همانرب  اـه و  شـالت  نیا  هجیتن  رد  .تفر  یم  شیپ  يریظن  یب 
.دش ماجنا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  زا  ارهز  تشهب  ات  دابآرهم 

ماما ینارنخس  رارقتسا و  يارب  يا  هژیو  هاگیاج  دوب ، یمالسا  بالقنا  نادیهش  هاگمارآ  هک  هعطق 17  یلامش  علض  رد  لابقتسا ، هتیمک 
نیمز رب  هطوحم  نیا  رد  نمهب 1357  مهدزاود  هقیقد  جـنپو  لهچ  هدزناپ و  تعاس  رد  بالقنا ، ربهر  لـماح  درگلاـب  .تفرگ  رظن  رد 
داریا ارهز  تشهب  رد  ار  دوخ  زاس  تشونرـس  یخیراـت و  قطن  دوب ، هداتـسیا  شراـنک  رد  حـتفم  دیهـش  هک  یلاـح  رد  ماـما  تسـشن و 

.دومرف (1)

عمجت نینچ  يارب  يزیر  هماـنرب  هک  هدـش  هدز  نیمخت  رفن  نوـیلیم  شـش  اـت  هدـننک  لابقتـسا  تیعمج  هدـش ، مـالعا  ياـهرامآ  رب  اـنب 
(2) .دوب شناراکمه  حتفم و  رتکد  هدهع  هب  یهوکشاب ،

: درک بلاج  یتاراشا  میظع  تکرح  نیا  هب  نمهب 1357 ، رد 13  دوخ  روشرپ  ینارنخس  رد  حتفم  رتکد 

َّنِإ ُلِـطاَْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  ءاَـج  ْلـُق   » همیرک هیآ  نیا  رگید  راـب  ناـجیه ، تمظع و  تکوش و  نیا  اـب  گرزب  ربهر  ییاـمرف  فیرـشت  ... 
لیبموتا زا  رتولج  یلیبموتا  رد  ام  .تسا  هدوب  هقباس  یب  خـیرات  رد  یناجیه  نینچ  ًاـعقاو  .داد  یلمع  قادـصم  ار  اًـقوُهَز » َناَـک  َلِـطاَْبلا 

کلام ًالصا  مدرم  هک  مدید  یم  میدوب ، ماما  لماح ) )

.تسا هدوب  یبالقنا  يونعم و  هوکش  نیا  دهاش  نامز  نآ  رد  هدنراگن  - 1
ص 10. نارای ، دهاش  صص 137 و 138 ؛ ج 78 ، راربا ، اب  رادید  - 2
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.دندوبن ناشدوخ 

نآ هنوگچ  هک  دـندید  دـندوب و  رظان  ارهز  تشهب  رد  ام  ناتـسود  تسا ، تقیقح  هب  هقالع  قشع و  رگناشن  ساسحا ، روش و  همه  نیا 
هک ییاج  ات  مشاب ، ناشرـضحم  رد  متـشاد  راـختفا  مه  هدـنب  هک  ارهز  تشهب  رد  زورید  .دـندش  یم  بلقنم  باـت  یب  تیعمج  ترثک 

، روط نیمه  مه  اقآ  .دروخ  مه  هب  ملاح  مدمآرد و  اپ  زا  مدوخ  نم  .اقآ  هب  دوشن  موجه  هک  میدرک  یم  یعـس  داد ، یم  هزاجا  ییاناوت 
(1)  . ...درک محر  ادخ  ًاعقاو  .داتفا  ناشیا  همامع 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 

ياه هتیمک  حرط  يرهطم ، داتـسا  یتشهب و  رتکد  ینک ، يودهم  هللا  تیآ  يراکمه  اب  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  حـتفم  رتکد 
هتیمک تیلوئسم  اه ، هتیمک  يداتس  تیلوئسم  رد  ینک  يودهم  هللا  تیآ  اب  يراکمه  رب  هوالع  دوخ  داد و  داهنشیپ  ار  یمالسا  بالقنا 

یشزومآ و ياه  تیلاعف  یماظتنا ، روما  هب  یگدیسر  رانک  رد  يو  ماقم ، نیا  رد  .تفریذپ  زین  ار  نارهت  راهچ  هقطنم  یمالـسا  بالقنا 
يارب یگنهرف  ياه  تیلاعف  زکرم  هب  دوب ، فارحنا  ياه  نوناک  زا  يولهپ  میژر  رد  هک  ار  ناناوج » خاک   » وا .درک  یم  لابند  ار  یغیلبت 

.درک رازگرب  هیلوا  ياه  کـمک  شزومآ  هغـالبلا و  جـهن  سیردـت  یـسایس ، یتدـیقع ، ياـه  سـالک  نآ ، رد  لیدـبت و  ناوج  لـسن 
میژر ناگدرپسرـس  يارب  هدنورپ  لیکـشت  مدرم و  یتینما  یعامتجا و  تالکـشم  لصف  لح و  تیاکـش ، هدنورپ  اهدـص  هب  یگدیـسر 

، نیگنس ياه  تیلوئسم  نیا  دوجو  اب  .دوب  یمالسا  بالقنا  راهچ  هتیمک  ياه  تیلاعف  رگید  زا  مدرم ، قوقح  هب  نازواجتم  یتوغاط و 
شناد و رگنس  ود  ماقمالاو ، دیهش  نآ 

.70  _ 65 صص يربهر ، تماعز و  ياه  یگژیو  حتفم ، دمحم  کن : - 1
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.درک یم  هماقا  تعامج  زامن  نارهت  هاگشناد  دجسم  ابق و  دجسم  رد  نانچمه  تخاسن و  اهر  ار  دجسم  هاگشناد و  ینعی  تدابع ،

ار تاعالطا  هسـسؤم  تیلوئـسم  مدرم ، یهاگآ  رد  اه  هیرـشن  شقن  هب  هجوت  يا و  هناسر  یگنهرف و  ياهراک  هب  هقالع  لیلد  هب  حتفم 
ار یگنهرف  نوناک  نیا  رد  یـساسا  لوحت  رییغت و  ياه  هنیمز  هژیو ، يریبدـت  مجـسنم و  ياـه  يزیر  هماـنرب  اـب  تشاد و  هدـهع  رب  زین 

.دروآ دیدپ 

یم یناور ، ياه  گـنج  داـجیا  يزاـس و  هعیاـش  اـب  دـندید ، یم  هدروخ  تسکـش  ار  دوخ  هک  نانمـشد  بـالقنا ، يزوریپ  لـیاوا  رد 
هقرفت یـسایس  لاعف  ياـهورین  نیب  دـننک و  یماـکان  يدـیماان و  ساـسحا  راـچد  ار  مدرم  فیعـضت و  ار  یبـالقنا  ياـهورین  دنتـساوخ 

حتفم و رتکد  يرهطم ، داتـسا  نآ  رد  هک  دش  رازگرب  داشرا  هینیـسح  رد  یتاعوبطم  یـسنارفنک  يا ، هتفـشآ  عاضوا  نینچ  رد  .دنزادنا 
رد هک  ار  یقیاقح  دنداد و  خساپ  یمالـسا  بالقنا  هرابرد  ییاه  شـسرپ  هب  ریبدـت ، يدـنمدرخ و  اب  نادنمـشیدنا ، زا  رگید  يا  هدـع 

.دندرک نشور  نادنم  هقالع  يارب  دوب ، هدنام  یقاب  ماهبا  هدرپ 

تیلوئسم رگید  زا  یلاع ، شزومآ  شرتسگ  ياروش  تاعالطا و  هسسؤم  روما  رب  تراظن  یلاع  ياروش  بالقنا ، ياروش  رد  تیوضع 
هزوح نیـسردم  هعماج  لاعف  ياضعا  زا  یکی  ناونع  هب  وا  .دوب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  تسخن  ياـه  لاـس  رد  حـتفم  دیهـش  ياـه 
دیدج ياه  هسردم  يزادـنا  هار  يوزوح ، تالیـصحت  هب  نداد  مظن  هرابرد  درک ، یم  رازگرب  داهن  نیا  هک  ییاه  هسلج  رد  مق ، هیملع 

.درک یم  حرطم  يدربراک  دنمشزرا و  ییاهداهنشیپ  هزوح ، سورد  ياوتحم  رد  رظن  دیدجت  و 
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لضف خیش  يرهطم ، داتـسا  یتشهب ، رتکد  یناشاک ، یماما  ینک ، يودهم  هللا  تیآ  رنهاب ، رتکد  نوچ  یناگرزب  راوگرزب و  دیهـش  نیا 
نمـض بالقنا ، يریگ  جوا  ياه  لاس  رد  هک  دنداهن  ناینب  ار  نارهت  زرابم  تیناحور  هعماج  يدابآ ، هاش  يدـهم  خیـش  یتالحم و  هللا 

اعوسات میظع  ياه  ییامیپ  هار  رد  هژیو  هب  ار  نارهت  مدرم  تازرابم  يارب  يزیر  همانرب  هفیظو  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  اب  میقتسم  سامت 
يا همان  ساسا  يرهطم ، دیهش  هارمه  هب  حتفم  دیهش  .تشاد  هدهع  رب  عماجم  دجاسم و  یگنهامه  رازاب و  یلیطعت  نیعبرا ، اروشاع ، و 

زرابم و دنلب ، حور  زا  هک  دنتشاد  هفقو  یب  یـشالت  نآ  ياه  تیلاعف  همادا  رد  دندرک و  میظنت  داهن  نیا  يارب  یبالقنا  ياه  تسایـس  اب 
.تشاد تیاکح  اهنآ  ییارگ  لکشت  هیحور 

(1) .تفرگ هدهع  رب  ار  بزح  نیا  تیلوئسم  یهاتوک  تدم  دمآ و  رد  نآ  تیوضع  هب  یمالـسا  يروهمج  بزح  سیـسأت  زا  سپ  وا 
هب دیهـش  نآ  ياه  تیلاعف  رگید  زا  زکرم ) میقم  ياه  یناـجیابرذآ  تئیه  ( ) (ع اـضرلا بتکم  اـب  یغیلبت  یگنهرف و  یملع ، يراـکمه 

.دور یم  رامش 

رادید 10و11 ؛ صص نارای ، دهاش  ص423 ؛ ج23 ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  195و 271 ؛ صص ج5 ، یمالسا ، بالقنا  رامشزور  - 1
صص 122 و 123. ج78 ، راربا ، اب 
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یتیصخش ياه  یگژیو  مراهچ : لصف 

هراشا

یتیصخش ياه  یگژیو  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

هناخ رد  تقادص  تفوطع و  همشچ 

تلیضف لضف و  عماج 

سدقم مشخ 

يونعم كولس 

تعانق یتسیز و  هداس 

هعماج حالصا  يارب  يزوس  لد 

تناتم عضاوت و 

تداهش

هناخ رد  تقادص  تفوطع و  همشچ 

هناخ رد  تقادص  تفوطع و  همشچ 

یم تیاعر  ار  یمالـسا  قالخا  نوگانوگ ، ياه  هصرع  رد  دوب و  دـنبیاپ  یمالـسا  لوصا  هب  یگدـنز ، لحارم  ماـمت  رد  حـتفم  دـیهش 
نداد ماجنا  هداوناخ ، یلخاد  عاضوا  هب  یگدیـسر  يزرورهم و  درک و  یم  يوریپ  یلک  لصا  نیا  زا  زین  كرتشم  یگدنز  رد  وا  .درک 

: دیوگ یم  ناشیا  رسمه  .دوب  یعرش  ینید و  نیزاوم  ساسا  رب  همه  شنادنزرف ، اب  وا  یتیبرت  ياهدروخرب  لفاون و  ضئارف و 

اه و هضیرف  اب  نانآ  ندرک  انشآ  اه و  هچب  شزومآ  رما  هب  .دنربب  الاب  یمالسا  فراعم  رد  ارم  تخانش  حطس  هک  دنتـشاد  رایـسب  یعس 
دوب يدیدش  تبحم  هقالع و  زا  یشان  یگژیو  نیا  دنتشاد و  هنوگ  ملعم  يراتفر  منادنزرف  نم و  هب  تبسن  .دنداد  یم  تیمها  تادابع 

(1) .دنداد یم  زورب  هداوناخ  هب  تبسن  ناشیا  هک 

دندرک و یم  ساسحا  ار  نآ  یکدوک  نینـس  نامه  رد  شنادنزرف  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  هناخ ، رد  حتفم  دیهـش  تبحم  تفوطع و  زاربا 
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رد يرثؤم  شقن  هناخ ، رد  یفطاع  ياضف  نیدلاو و  لباقتم  هقالع  هب  نادـنزرف  هجوت  اریز  تسا ؛ یـشرورپ  یـسانش  ناور  رد  یـساسا 
هچ هعماج ، رد  ددعتم  لغاشم  اه و  تیلوئـسم  نتـشاد  دوجو  اب  حتفم  رتکد  .دراد  ردام  ردپ و  ياهدومنهر  اهرکذت و  زا  نانآ  يوریپ 

تقو دـندرک ، یم  داجیا  شیارب  كاواس  ياهورین  هک  ییاه  يراتفرگ  مامت  دوجو  اـب  و  نآ ، زا  سپ  هچ  یمالـسا و  بـالقنا  زا  شیپ 
، تشاد هدـهع  رب  اـه  هچب  شرورپ  رد  هداوناـخ  تسرپرـس  ردـپ و  ناوـنع  هب  هک  يروـما  ماـمت  رب  داد و  یم  صاـصتخا  ار  یـصخشم 

يارب قیقد ، راتفر  ناوارف و  تبحم  هدیجنـس ، لمع  اـب  دوب و  میقتـسم  ریغ  رکذـت  بلاـق  رد  شا  یتیبرت  هویـش  .درک  یم  قیقد  تراـظن 
ياه یمرگرس  حیرفت و  يارب  ار  یتاقوا  دوب و  قیقد  رایسب  اهنآ  یفطاع  یناور و  ياهزاین  ندروآرب  رد  .درک  یم  يزاسوگلا  نادنزرف 
ظفح اب  دنـشوکب و  تالیـصحت  بسک  رد  دیاب  دنتـسه ، هدنیآ  ناردام  نارتخد ، نوچ  تشاد  داقتعا  .داد  یم  صاصتخا  نانآ  يرکف 

: دیوگ یم  دیهش  نیا  رسمه  .دنهد  شرورپ  یبوخ  نادنزرف  ات  دنشاب  دیفم  هعماج  يارب  یمالسا  نوئش 

هراومه .دوب  دامتعا  سح  نانآ ، اب  ناشدروخرب  يانبم  .دـندرک  یم  تروشم  نادـنزرف  اـب  هداوناـخ ، لـئاسم  اـه و  يریگ  میمـصت  رد 
.دنتـشاد رظن  ریز  ًاقیقد  ار  نادنزرف  راتفر  لامعا و  میقتـسمریغ  تروص  هب  هچرگا  دندرک ،] یم   ] لماک نانیمطا  راهظا  نانآ  هب  تبـسن 
نادنزرف هک  دوب  هتکن  نیا  رب  ناشیا  دیکأت  .دندرک  یم  ییامنهار  ار  ناشیا  حیحصت و  ار  نانآ  ياهاطخ  تّدوم ، تفوطع و  لامک  رد 

یم اریز  دننک ؛ باختنا  سفن  هب  دامتعا  لالقتسا و  ساسحا  اب  ار  هار  دنـسرب و  بولطم  يا  هجیتن  هب  فلتخم  لئاسم  رد  ناشدوخ  دیاب 
.تشاد دهاوخن  يرادیاپ  یلیمحت ، روما  دنتسناد 

تباجن تقادص ، تناید ، رب  ار  یگدنز  هیاپ  شدوخ  هک  اجنآ  زا  دوب و  یهلا  تیاضر  بسک  حـتفم ، دیهـش ]  ] لامعا رد ]  ] لصا نیلوا 
شیوخ یگدنز  هحولرس  ار  انبم  نیمه  زین  ناشنادنزرف  هک  دنتشاد  تسود  دوب ، هدرک  راوتسا  تعانق  و 
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ناونع هب  یلام  روما  هب  دوب و  ناراگتـساوخ  قلخ  نسُح  تناید و  دوب ، ناـشرظن  دـم  هچنآ  ناـشنارتخد ، جاودزا  دروم  رد  .دـنهد  رارق 
هک میراذگب  ییانبم  دیابن  میتسه ، هعماج  يوگلا  ام  نوچ  دنتشاد  داقتعا  زین  هیرهم  نییعت  هرابرد  .دنتسیرگن  یمن  هدننک  نییعت  یلماع 

(1) .دنوش یتخس  راچد  نآ  هب  ندرک  لمع  يارب  نارگید 

: تسا هتفگ  شردپ  فصو  رد  حتفم  لوتب 

داشرا اب  مأوت  یفطاع  ياهدروخرب  .دوب  ناوارف  راکتـشپ  اب  زوسلد  نابرهم و  اوقتاـب ، رایـسب  یمالـسا ، قـالخا  هب  ّقلختم  يدرف  مردـپ 
هب دربب و  الاب  ار  اـم  یبهذـم  یملع و  ياـه  یهاـگآ  دیـشوک  یم  .درک  یم  هولج  رت  صخـشم  رایـسب  ناـشنارتخد  دروم  رد  ناـشیا ،] ]

لیماف و ماـمت  دزن  هکلب  هداوناـخ  رد  اـهنت  هن  یفطاـع ، حور  اـب ]  ] هارمه ناـشیا  یبهذـم  یملع و  تیـصخش  .دـهد  خـساپ  ناـمتالاؤس 
(2) .دوب هتسجرب  ًالماک  نایانشآ 

یبیجع هلـصوح  .میروخب  تقو  رـس  ار  نامیاهوراد  دـندوب  بقارم  میدـش ، یم  ضیرم  یتقو  یتح  .دنتـشاد  تسود  یلیخ  ار  اـه  هچب 
ات لیصحت  زا  لحارم  یمامت  رد  .دننک  فرطرب  دیدرگ ، یم  ام  حیحـص  تواضق  زا  عنام  هک  ار  ییاه  ینارگن  دندیـشوک  یم  .دنتـشاد 
یم نامدوخ  هدهع  هب  ار  ییاهن  يریگ  میمـصت  دندوب ، ام  بقارم  رایـسب  هک  لاح  نیع  رد  دـنداد و  یم  سفن  هب  دامتعا  ام  هب  جاودزا ،

.دندروآ یمن  لزنم  هب  ار  هناخ  نوریب  لئاسم  هجو  چیه  هب  ناجاقآ  .دوب  مکاح  هداوناخ  رب  يداش  یمیمص و  رایـسب  ياضف  .دنتـشاذگ 
هجیتن رد  دننک و  لمحت  ار  وا  يرکف  تیفرظ  دنتـسناوت  یمن  هک  دـندوب  ریگرد  يدارفا  اب  یتح  مردـپ  یتازرابم ، ریـسم  زا  یلحارم  رد 
لخاد رد  ناشکولـس  راتفر و  رد  اه  یتحاران  نیا  زا  يرثا  نیرت  کچوک  یلو  درک ، یم  لمحت  دـیاب  ار  يداـیز  یحور  راـشف  ناـشیا 

تالکـشم هنوگ  نیا  هجوتم  نامردام  اب  ناشیا  یـصوصخ  ياهوگو  تفگ  اه و  نفلت  يـال  هبـال  زا  اـم  .دـیدرگ  یمن  هدـهاشم  هناـخ 
، میدش یم  ردپ  ینوریب 

ص67. نارای ، دهاش  رسمه ،» تیاور  هب  حتفم  دیهش  - » 1
ص 7. ش896 ، زور ، نز  هلجم  حتفم ، لوتب  اب  هبحاصم  دوب » ام  ملعم  ام  ردپ  - » 2
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(1) .میوشن روما  نیا  هجوتم  ام  هک  درک  یم  راتفر  يروط  وا  یلو 

: دیوگ یم  ردپ  یتیبرت  ياه  هویش  زا  زین  حتفم  اضردمحم  سدنهم 

ار ام  دنتشاد ، ام  اب  هک  یقیمع  یفطاع  طابترا  نآ  میدینش و  یمن  ناشیا  زا  میقتسم  زورما و  جیار  لکش  هب  ار  تحیـصن  ام  تقو  چیه 
؛ دوب بلاج  یلیخ  دننک ، یم  هاگن  ناشردپ  هب  هک  ینادنزرف  ناونع  هب  ام  یگدنز  رد  انعم  نیا  ًاعقاو  .درک  یم  دـنم  هقالع  ناشراتفر  هب 
، میدـش یم  هجاوم  ینابز  ياه  تحیـصن  اب  رتمک  میدوب ، رادروخرب  ناشیا  رانک  رد  یگدـنز  تکرب  زا  هک  ییاه  لاس  نامه  رد  ینعی 
هن میدرک ، یم  ار  راک  نامه  دـندنم و  هقالع  يزیچ  هچ  هب  مینیبب  میدرک  یم  تقد  میتشاد ، ردـپ  هب  هک  يداـیز  هقـالع  لـیلد  هب  هکلب 

یلئاسم هچ  هب  هک  میداد  یم  صیخشت  ناشیا  ياهراتفر  زا  ام  ًاتعیبط  دنهدب و  یمیقتسم  روتسد  ای  دنشاب  هتشاد  یهن  رما و  ًامازلا  هکنیا 
هب نم  يارب  تسه و  مه  مالـسا  دـیکأت  دروم  هک  تسا  یتیبرت  ياه  شور  نامه  نیا  .میدرک  یم  ار  راک  نامه  دنتـسه و  دـنم  هقالع 

لزنم و روما  هب  یناوارف  مامتها  یعامتجا ، یـسایس و  ياه  يراتفرگ  همه  نآ  اب  ناـشیا  ًـالوا  هک  دوب  بلاـج  رایـسب  ناشدـنزرف  ناونع 
هچنآ اب  ار  نامدوخ  ام  دـندرک ، یم  رارقرب  اه  هچب  اب  هک  یفطاع  هداعلا  قوف  هطبار  اب  ًایناث  دنتـشاد ؛ هداوناخ  لـها  اـب  ترـشاعم  نسح 

.میداد یم  قیبطت  دوب ، ناشیا  بولطم 

هچرگا هیحور  لاس و  نس و  اب  بساـنتم  ردـپ  تبحم  .درک  یم  هولج  یهجوت  مک  ییاـنتعا و  یب  تروص  هب  ناـشیا  یتحاراـن  تیاـهن 
میلاعت رد  ام  هک  يزیچ  دنتـشاد ؛ يراشرـس  تبحم  اهرتخد  هب  تبـسن  .دوب  يراـس  يراـج و  رمتـسم و  اـما  تشاد ، یتواـفتم  لاکـشَا 
.دندرک یم  تیاعر  ار  لداعت  نادنزرف ، قیوشت  رد  .دنک  هجوت  اهرتخد  هب  ادـتبا  دوش ] یم   ] لزنم دراو  ردـپ  یتقو  هک  میراد  یمالـسا 

نیرت مهم  اما  دوب ، ناشیا  ياه  قیوشت  زا  ییاـهدومن  وداـک ، هیهت  زین  هناـخ و  لـها  ندرب  ترفاـسم  یحیرفت ، تاـناکما  ندرک  مهارف 
وا تبحم  ام  يارب  قوشم 

ص68. نامه ، نارای ، دهاش  حتفم ، لوتب  اب  وگو  تفگ  ردپ » کی  تماق  رد  حتفم  دیهش  - » 1
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هک دنتـشاد  مامتها  ام  شرورپ  شزومآ و  هب  تبـسن  يردق  هب  .دندمآ  یم  لزنم  هب  شاشب  تلاح  نادنخ و  يور  اب  هشیمه  هکنیا  دوب ؛
زا دـندوب و  هدرک  رارقرب  ام  ياه  هسردـم  نیلوئـسم  اب  يرمتـسم  طابترا  .دـننک  لمحت  ار  يدایز  یلام  راـشف  نآ  يارب  دـندوب  رـضاح 

[. دندرک یم   ] یقیقد تبقارم  ام ، شنم  تهج و 

زا هداوناخ  طیحم  .دوب  يداع  سورد  رد  نییاـپ  هرمن  نتفرگ  زا  رت  هدـنهدرازآ  رایـسب  ناـشیا  يارب  یبهذـم  رظن  زا  بساـنمریغ  راـتفر 
.دوب ناشیا  تراظن  تحت  ًادیدش  یتیبرت ، ظاحل 

هب هن  ار  ناشیا  ام  هک  دوب  نآ  اهنیا  زا  رت  مهم  .دش  یم  تراظن  ردپ  طسوت  زیمآ  تبحم  تروص  هب  زین ، ناتـسود  اب  ام  ياهدمآو  تفر 
يارب ار  شقن  نیا  میتخانـش و  یم  رواـشم  تسود و  کـی  ناونع  هب  هکلب  فرـص ، هدـننک  یهن  نشخ و  هدـننک  لرتـنک  کـی  ناوـنع 

نامدوخ میشاب ، هتـشاد  دمآو  تفر  یـصاخ  درف  اب  دنرادن  تسود  میدرک  یم  كرد  یتقو  .دندرک ] یم   ] افیا يزراب  وحن  هب  نادنزرف 
(1) .میدرک یم  عطق  ار  هطبار  نآ 

تلیضف لضف و  عماج 

تلیضف لضف و  عماج 

هللا تیآ  .تشاد  ییالاو  ماقم  زین  یناسنا  مراکم  قالخا و  رد  هاگشناد ، هزوح و  رد  یملع  يالاب  جرادم  بسک  رب  نوزفا  حتفم  دیهش 
: دنک یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  ناشیا  يدابآ  مرخ  يرهاط  نسح  دیس 

یلیخ ور ، شوخ  هحیرق و  شوخ  نایب ، شوخ  مالسا ؛ نید  هب  دیقم  یعقاو و  رکفنـشور  یبالقنا و  اوقتاب ، لضاف ، ملاع ، دندوب  يدرم 
(2) .دندرک یم  بذج  ار  ناسنا  یلاع ، یلیخ  سیردت  اب ]  ] دندوب و ربنم  شوخ  دنتشاد ، یبوخ  دروخرب 

: دیوگ یم  زین  ینادمه  يرون  نسح  هللا  تیآ 

71 و 72. صص نارای ، دهاش  حتفم ، اضردمحم  سدنهم  اب  وگ  تفگ و  - 1
ص30. نارای ، دهاش  - 2
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تبحاـصم و بادآ  تیاـعر  ترـشاعم و  ظاـحل  زا  یتـسار  هب  دوب و  هنومن  یگداوناـخ ، تباـجن  یتاذ و  دادعتـسا  شوه و  رد  حـتفم 
ياراد یملع ، خـماش  ماقم  نتـشاد  رب  هوالع  .تفای  ناوت  یم  رتمک  ار  نآ  ریظن  هک  دوب  راوتـسا  یمالـسا  نیزاوم  رب  يروط  تسلاجم ،

هار دوخ  هب  یگتـسخ  زگره  یبهذم  یعامتجا و  فیاظو  ماجنا  هار  رد  تشاد ، هک  یـصالخا  نامیا و  رثا  رب  دوب و  اناوت  ناور و  یملق 
(1) .داد یمن 

یمرب هنوگ  نیا  ار  راوگرزب  دیهش  نیا  ياه  یگژیو  تسا ، هدوب  سونأم  حتفم  دیهـش  اب  لاس  لهچ  هب  کیدزن  هک  یناحبـس  هللا  تیآ 
: درامش

یتقو .تشاد  فاصنا  یفـسلف ، یهقف و  نخـس  عون  ره  هراـبرد  هرکاذـم  ثحب و  رد  .دوب  يا  هتـسراو  ناـسنا  حـتفم ، هللا  تیآ  موحرم 
تبـسن دوب  یناسنا  .درک  یمن  یتمواقم  نیرت  کچوک  و  دـش ] یم   ] میلـست تسا ، قطنم  قباطم  لباقم  فرط  هتفگ  درک ، یم  ساسحا 

دننام تفر  یم  هک  ربنم  يالاب  دوب ، هتفرگ  هاگـشناد  زا  ارتکد  كردم ]  ] مه دوب و  هزوح  لضاف  مه  هک  یلاح  رد  .بحم  تیب ، لها  هب 
؛ داد یم  تیمها  یلیخ  تیناـحور  ساـبل  هب  .دوـب  دـقتعم  رایـسب  تیب  لـها  هب  .تخیر  یم  کـشا  دـناوخ و  یم  هضور  بـیطخ  کـی 

رگید رب  شرظن  رد  تیناحور  تزع  .دـش  یم  تحاران  دـید ، یم  سابل  نیا  هب  سّبلم  صخـش  کی  زا  هک  ار  یـشزغل  نیرت  کـچوک 
عفن نآ  زا  درک ، یم  مداصت  تسین ، یناحور  نأش  اب  بسانم  هک  یـشهاوخ  کـی  اـب  شا ]  ] یـصخش عفاـنم  رگا  .تشاد  تیولوا  روما 

(2) .دش یمن  راک  نیا  هب  یضار  درک و  یم  لودع  یصخش 

: تسا هتفای  هنوگ  نیا  یقالخا  رظن  زا  ار  وا  دوب ، هدش  انشآ  حتفم  دیهش  اب  ماما ، سرد  هسلج  رد  هک  ینیمخ  یلالج  مالسالا  تجح 

دّیقت مدـش  هجوتم  هچنآ  ناشیا ، اب  فلتخم  ياهاج  اـه و  هصرع  رد  يراـکمه  زین  متـشاد و  ناـشیا  لزنم  هب  هک  ییاهدـمآو  تفر  رد 
تیاعر هب  ناشیا  ضحم 

ص13. نارای ، دهاش  - 1

ص14. نارای ، دهاش  - 2
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یـسک رگا  هک  دش  یم  هدهاشم  اهراب  .ملاس  یقالخا ، رظن  زا  مکحم و  رواب و  نید  دـندوب  یناسنا  ناشیا  .دوب  ینید  ماکحا  نیزاوم و 
ار تبحـص  ریـسم  نکمم  وحن  ره  هب  دـندش و  یم  تحاران  تدـش  هب  دوب ، نآ  رد  تبیغ  هبیاـش  هک  دز  یم  یفرح  اـی  درک  یم  یتبیغ 

غیلبت يزابرس و  سابل  هک  نایناحور  ام  نایم  رد  هژیو  هب  دنتشاد ؛ تیـساسح  رایـسب  یهلا  دودح  تیاعر  هب  تبـسن  .دندرک  یم  ضوع 
(1) .دندرک يرپس  ار  يدنمتداعس  یگدنز  عومجم  رد  .میراد  نت  رب  ینید  فراعم 

سدقم مشخ 

سدقم مشخ 

هنیمز نیا  رد  یتشهب  رتکد  دیهـش  .داد  یم  ناشن  یـشنکاو  دوش ، یم  یمارتحا  یب  ینید ، ینابم  هب  دـید  یم  هاـگره  رویغ ، دیهـش  نیا 
: تسا هدش  روآدای 

: مدیسرپ یم  .دش  نامیاوعد  ناریبد  قاتا  رد  زورما  دنتفگ : یم  ررکم  دوب و  ساسح  تخس  مالسا ، هب  یـضرعت  ره  ربارب  رد  ناشیا  ... 
هکنآ ياج  هب  یلو  مدرک ، تیحصن  ار  وا  .منک  لمحت  متسناوتن  نم  دیشک و  یم  راگیس  ناضمر  هام  رد  یسک  نالف  تفگ : یم  ارچ ؟

هناـشن تلاـح ، نیا  .مدرک  شاـخرپ  مه  نم  .تفرگ  شدوخ  هب  ازهتـسا  تلاـح  کـی  دـهد ، باوج  قـطنم  اـب  اـی  دریذـپب  ار  محیاـصن 
أشنم و  دش ] یم   ] هدهاشم شدوجو  رد  شتایح  تاظحل  نیرخآ  ات  هک  دوب  یمالـسا  ياه  شزرا  هب  موجه  ربارب  رد  ناشیا  تیـساسح 

(2) .دیدرگ یم  حتفم  ریگ  یپ  تاکرحت  زا  يرایسب 

هب رـضاح  لـباقم  فرط  دـید  یم  یتـقو  هکلب  دوـبن ، هارمه  اـج  یب  کـشخ و  ياـه  بصعت  اـب  زگره  حـتفم  دیهـش  ینید  تریغ  هتبلا 
.تفشآ یمرب  تسین ، یملع  ياه  ثحب  تادنتسم و  قطنم ، لالدتسا و  قیرط  زا  قیاقح  شریذپ 

ص37. نارای ، دهاش  - 1
.25/9/1360 یمالسا ، يروهمج  همانزور  حتفم ، هرابرد  یتشهب  رتکد  اب  هبحاصم  دیوگ » یم  نخس  زا  رگید  دیهش  يدیهش  - » 2
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: دروآرب دایرف  مشخ  رس  زا  يولهپ ، میژر  لماوع  هب  باطخ  ینارنخس ، کی  رد  يو 

میظع هللاو  .دیوگن  ینخـس  دشاب و  مارآ  دنزن ، دایرف  دیراد  راظتنا  دیـشاب ، یمن  لئاق  مارتحا  شا  یبهذـم  راکفا  يارب  هک  ار  یتلم  امش 
هچ یلو  هتفر ، ام  نایم  زا  هک  تسا  لاس  هدزناپ  ام  ردق  یلاع  عجرم  .تسا  هدش  رادیب  ناریا  ناملسم  تلم  دیهاوخن  هچ  دیهاوخب و  هچ 

میناوت یمن  ام  دـیدرک ، تراسج  ام  یمالـسا  راکفا  هب  رگا  .تسا  تلیـضف  هب  قایتشا  یهلا و  هقـالع  نیا  تساـم ، ياـه  لد  رد  یقوش 
(1) .دوب دهاوخن  مارآ  ناریا  تلم  دیدشن ، لئاق  یتمرح  ام  یبهذم  ياه  ساسحا  يارب  رگا  .میریگب  مارآ 

: دیوگ یم  نینچ  دنت ، یضارتعا  رد  دنا ، هدرک  ضوع  ار  یمالسا  خیرات  يدادبتسا ، لماوع  دنیب  یم  نوچ  و 

خیراـت دراذـگب و  راـنک  ار  تـمظعرپ  خـیرات  نـیا  هـلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ترجه  راـختفا  رپ  خـیرات  دـیاب  یناریا  روـطچ 
(2) .میا هدنمرش  وت  يور  زا  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  .ددرگ  نآ  نیزگ  ياج  یهاشنهاش 

دایرف وا  تخورفارب و  ناشف  شتآ  نوچمه  ار  حـتفم  درک ، رازگرب  زاریـش  رد  تحاضف  تحاقو و  تیاهن  رد  هاش  میژر  هک  رنه  نشج 
: دروآرب

نید ًاعقاو  دوش ، هانگ  نابایخ  رد  ینلع  روط  هب  هک  ار  ییاوسر  يالعا  ّدح  دـندید ، ار  رنه  نشج  ییاوسر  یتقو  زاریـش  ناملـسم  مدرم 
نیب رد  ار  یتحاران  ًالمع  ارچ  دـینک ؟ یمن  هجوت  اه  هتـساوخ  نیا  هب  ارچ  تسه ؟ هچ  نیا  تیناسنا ! تساجک ، قـالخا  دوخ ، ياـج  هب 

یمالسا ياه  هتساوخ  دوخ ، یبهذم  راکفا  رد  ناملسم  مدرم  نیا  دیراذگ  یمن  ارچ  دینک ؟ یم  رو  هلعش  مدرم 

ص 46. يربهر ، تماعز و  ياه  یگژیو  - 1
ص 29. ، 29/9/1365 ش 177 ، بالقنا ، مایپ  هلجم  - 2
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(1) .دنورب ولج  دوخ ،

: داد رادشه  رویرهش 1358  رد  نارهت ، (ع ) نامزلا بحاص  دجسم  رد  دوخ  ینارنخس  رد  نینچمه 

مدآ ام  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  اه ، تیمورحم  اه و  ندـید  هجنکـش  اه ، نتفر  نادـنز  دوب ؛ مالـسا  رطاخ  هب  ام  تازرابم  اه و  هتـشک  نیا 
نآ اب  مهدب و  تسد  زا  ار  یمالـسا  ياه  همانرب  زا  یکی  تسا  لاحم  متـسه ، نینچ  ًاصخـش  هدنب  ینعی  مالـسا ؛ هب  قلعتم  میتسه  ییاه 

کی هکنیا  رطاخ  هب  ار  اه  هفیظو  میناوت  یم  ام  رگم  .دـنوشب  دـنوش ، یم  تحاراـن  هتـسد ؛ چـیه  اـب  هورگ ، چـیه  اـب  منکب ؛ يا  هلماـعم 
(2) .مینک اهر  دنوش ، یم  تحاران  یهورگ 

هاگره یلو  درک ، یم  هارمه  تبحم  ینـشاچ  اب  هراومه  ار  ییوگ  كر  نیا  دوب و  هدرک  تداـع  تحارـص  هب  یکدوک  زا  حـتفم  رتکد 
نودب تخیمآ و  یمرد  تعاجش  تماهش و  اب  ار  تحارص  نیا  تفرگ ، یم  رارق  مجاهت  دروم  ای  هرطاخم  رد  یهلا  ياه  شزرا  نید و 

یمن یتسود  حرط  دارفا  اب  یگدنز ، نارذگ  یـصخش و  لئاسم  يارب  هاگ  چـیه  .تفگ  یم  دـیوگب ، دوب  مزال  ار  هچره  یـساره  چـیه 
یتجح رقابدـمحم  دیـس  رتکد  .دوب  یمالـسا  بالقنا  نید و  يارب  دارفا ، اب  شا  ینمـشد  یتسود و  .درک  یمن  رارقرب  طابترا  تخیر و 

: دیوگ یم 

(3) .دوب بالقنا  لئاسم  روحم  لوح  نامیاه  تحلصم  یلو  میدوب ، تسود  راکمه و  مه  اب  ام 

ص 126. یقشاع ، ثیدح  - 1
ص 93. نآرق ، يداقتعا  لوصا  تایآ  - 2

ص 39. نارای ، دهاش  - 3
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يونعم كولس 

يونعم كولس 

هتسارآ یمالـسا  بادآ  هب  شقالخا  دوب ، هدروآ  راب  لکوت  لسوت و  اوقت ، لها  یناوجون ، نینـس  نامه  زا  ار  حتفم  رتکد  ینید ، تیبرت 
رب یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  شیپ و  هک  يددـعتم  لـغاشم  اـه و  يراوشد  .تشاد  يا  هژیو  هجوت  لـفاون  ضیارف و  هب  دوـب و 

بیذـهت هیکزت و  هار  رد  وا  هناصلاخ  شـشوک  .تخاسن  لفاغ  تابحتـسم  رکذ و  يداـبع ، روما  زا  ار  يو  هاـگ  چـیه  دوب ، شا  هدـهع 
شیارب ار  نئمطم  ریسم  باختنا  تسرد و  هار  صیخشت  ناوت  ینیب و  شور  تسارف ، یعون  وس  کی  زا  ییاسراپ ، یگتـسراو و  سفن ،

ًاتبسن رمع  رد  داد ، یم  وشو  تسش  نآ  رد  ار  شلد  نهذ و  هک  يونعم  همـشچ  نیا  تکرب  هب  رگید ، يوس  زا  دوب و  هدروآ  ناغمرا  هب 
داـشرا و فـطل  هب  هدرک  لیـصحت  دارفا  نایوجـشناد و  زا  يرایـسب  .دـیدرگ  ناملـسم  تما  يارب  یناوارف  تامدـخ  أـشنم  شهاـتوک ،

(1) .دنداهن ماگ  تیاده  ریسم  رد  يو  ياه  يرگنشور 

نیمه هک  دوب  هدیـسر  رواب  نیا  هب  یلقن ، یلقع و  مولع  رد  الاب  تراهم  قطنم و  تمکح و  ياه  هلق  هب  ندیـسر  دوجو  اب  حتفم  دـیهش 
تداعـس لحاس  هب  دهد و  تاجن  ار  یمدآ  دناوت  یم  شیاین ، اعد و  يراد و  هزور  لفاون و  اه و  يراد  هدنز  بش  يدابع ، ياه  همانرب 

دـندش و دـحتم  رگیدـکی  اب  هک  درک  تیبرت  نانچ  ار  مدرم  ناضمر ، هام  يدابع  ياه  هماـنرب  تشاد  هدـیقع  وا  .دـناسرب  يراگتـسر  و 
، مرحم هام  ياه  يراوگوس  زین  دنداد و  تسکش  اه  تردقربا  هبناج  همه  تیامح  زهجم و  شترا  نآ  اب  ار  یتوغاط  میژر 

ص 54. ، 27/9/1361 ش 896 ، نز ، مایپ  هلجم  کن : - 1
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(1) .تشاداو یتفگش  هب  ار  ایند  دروآرد و  وناز  هب  ار  نمشد  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  تمظع  نآ  هب  ییاه  ییامیپ  هار 

كاروخ هدنزومآ و  هدنزرا و  يا  هیامرس  لاعتم ، راگدرورپ  اب  شیاین  اعد و  هک  دوب  هدیسر  تقیقح  نیا  هب  لمع ، هشیدنا و  رد  حتفم 
(2) .دزاس یم  راشرس  شزیخ  كرحت و  دیما ، قوش ، زا  ار  يو  هک  تسا  یمدآ  يونعم 

یملع و يرکف ، شـالت  وپاـکت و  زا  ار  وا  هاـگ  چـیه  یگژیو  نیا  یلو  دوب ، سونأـم  لـکوت  تداـبع و  اـعد و  اـب  فراـع ، دیهـش  نیا 
دروآ و یم  نابز  رب  ار  تیعقاو  نیا  مادم  زین  دوخ  .تفر  یم  رامـش  هب  شا  هکرحم  يورین  هدننک و  تیوقت  هکلب  تشادنزاب ، یگنهرف 

: تفگ یم 

هب راگدرورپ  هب  لکوت  اب  يونعم ، تردق  نیا  .مزروب  تماقتسا  اه  یتخـس  ربارب  رد  متـسناوت  یم  نآ  اب  هک  متـشاد  ییورین  هشیمه  نم 
.تسا هدمآ  تسد 

هماقا هب  دوب ، هدرک  لیدبت  دوخ  یتازرابم  يدابع و  رگنس  هب  ار  اهنآ  هک  ییاهدجسم  رد  شیاه ، تیلاعف  مامت  رانک  رد  حتفم  هللا  تیآ 
دنب ياپ  هلئـسم  نیا  هب  بالقنا  ینارحب  ياهزور  رد  یتح  داد و  یم  تیمها  رایـسب  تقو  لوا  زامن  هب  وا  .تخادرپ  یم  تعاـمج  زاـمن 
ياه يراتفرگ  اب  یگنهرف ، یـشزومآ و  ياه  همانرب  هب  نداد  ناماس  مدرم و  تازرابم  یهد  نامزاس  رد  ابق ، دجـسم  رد  هکنآ  اـب  .دوب 

بـالقنا يزوریپ  زا  دـعب  یتـح  .دـسرب  نآ  تلیـضف  تقو  رد  تعاـمج  زاـمن  هب  هک  تسناد  یم  مزلم  ار  دوخ  دوب ، ور  هبور  يددـعتم 
ماگنه تسناوت  یم  تشاد ، یلکشم  سکره  دوب ، هدش  رتشیب  شیاه  تیلوئسم  هک  یمالسا ،

ص 45. ج 78 ، راربا ، اب  رادید  - 1
ص 32. يراکادف ، یگنازرف و  هوسا  - 2
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نارازگزامن زا  یکی  .دیاشگب  دوخ  هتسبورف  راک  زا  یهرگ  دشاب و  هتشاد  رادید  وا  اب  ابق  دجسم  رد  اشع  برغم و  تعامج  زامن  هماقا 
: دیوگ یم 

اب امـش  مدمآ ، رید  رگا  دعب ، هب  نیا  زا  تفگ : دوب ، هدمآ  دجـسم  هب  رید  بش  کی  یتقو  هک  دوب  تعامج  زامن  هب  دـیقم  يردـق  هب  وا 
(1) .تسناد یم  تقو  لوا  رد  زامن  يرازگرب  هب  دّیقم  ار  دوخ  ردق  نیا  .دیدرگ  یمنرب  یلاخ  تسد  نم ، لزنم  ِرد  دییایب  توبات 

تعانق یتسیز و  هداس 

تعانق یتسیز و  هداس 

دیابن یناحور  درک  یم  دیکأت  دوب و  نازیرگ  یتافیرـشت  هنوگره  زا  یهافر ، لیاسو  یگدنز و  تاناکما  زا  هدافتـسا  رد  حـتفم  دـیهش 
یمادقا رد  جات ، سابع  سدنهم  هنیمز ، نیمه  رد  .دشاب  ییایند  رهاوظ  دنبودیق  رد  رتمک  هچره  دیاب  هکلب  دشاب ، ریذبت  فارسا و  لها 

نمهب طـساوا  رد  یبش  .داد  لیکـشت  ار  یتسیز » هداـس  ناراد  فرط  تیعمج  ، » یگدـنز تافیرـشت  ندرک  مک  فدـه  اـب  يراـکتبا و 
نیا یمالـسا  فده  هرابرد  دوب ، هدـش  لیکـشت  يدـیفم  سدـنهم  لزنم  رد  تبـسانم  نیمه  هب  هک  يا  هسلج  رد  حـتفم  دیهـش  ، 1355

ققحت تروص  رد  دننک و  عورش  ناشدوخ  زا  ار  حالصا  دیاب  نایاقآ  : » تفگ هورگ  نیا  ياضعا  هب  باطخ  درک و  ینارنخـس  تیعمج 
نیا ندید  اب  حتفم  دیهش  .دش  ییاریذپ  بابک  هجوج  اب  ناگدننک ، تکرـش  زا  بش  نآ  .دننک » يریگوضع  هب  عورـش  عوضوم ، نتفای 

: تفگ ییاریذپ 

رینپ و نان ، لثم  هداس  ماش  کی  یتسیاب  .دندید  یم  كرادت  ییاذغ  نینچ  دـیابن  دـنراد ، یتسیز  هداس  جـیورت  هب  میمـصت  هک  يدارفا 
تسام يزبس و 

ص 43. حتفم ، دمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهش  تازرابم  یگدنز و  - 1
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(1) .تسا هابتشا  کی  دوخ ، لوا ، مدق  رد  راک  نیا  .دنداد  یم 

هدهاشم دش ، یم  حتفم  دیهش  هناخ  دراو  سکره  دنراد ، هّفرم  یگدنز  نایناحور  هک  دندرک  یم  غیلبت  نازاس  هعیاش  هک  یطیارـش  رد 
زیمت و یلو  لمعتـسم ، هداس و  رایـسب  نآ  هعلاطم  غارچ  یلدنـص و  زیم و  نوچ  یتاناکما  هدش و  شرف  تکوم  اب  شیاه  قاتا  درک  یم 
، تشاد رایتخا  رد  هک  یلیاسو  هناخ و  باتک  هناخ ، تفاظن  هب  دوب و  مه  شوپ  شوخ  زیمت و  رایـسب  قالخااب ، دیهـش  نیا  .تسا  مظنم 

ظفح ار  یتـسیز  هداـس  نیا  مه  رمع  رخآ  اـت  تشادـن و  دنتـشاد ، راـیتخا  رد  دارفا  زا  يرایـسب  هک  یتاـناکما  ناـشیا  .درک  یم  هجوـت 
(2) .درک

ییاهرورت نایرج  رد  .درک  یم  هدافتسا  دوب ، هدرک  هیهت  ماو  اب  هک  شدنزرف  نایژ  زا  هاگ  دوب و  سکلوف  هاگتسد  کی  وا  هیلقن  هلیـسو 
رد .دش  هتفرگ  رظن  رد  یتینما  ریبادـت  وا  نوچ  ییاه  تیـصخش  يارب  دـنداد ، یم  ماجنا  بالقنا  لیاوا  رد  فرحنم  ياه  کهورگ  هک 

: درک مالعا  حتفم  دیهش  طیارش ، نیا 

نامه هب  میدرگرب  دسرب و  نایاپ  هب  هلولگ  دض  نیشام  زا  هدافتـسا  دیدش و  ياه  تبقارم  تخـس و  لحارم  نیا  منک  یم  وزرآ  ردقچ 
یگبلط حور ]  ] نآ هب  ما و  هدوب  رجزنم  نآ ] زا   ] هکلب هدوبن ، دقتعم  تافیرـشت  هب  تقو  چیه  نم  .میتشاد  مناتـسود  نم و  هک  یگدازآ 

تمواقم شربارب  رد  رگا  لاح  .درادن  یتذل  نامیارب  عضو  نیا  دنوادخ ، هب  دنگوس  .متـشاد  تداع  ما ، هدـش  تیبرت  نآ  اب  لوا  زا  هک 
(3) .میرب یم  هانپ  دنوادخ  هب  نآ  زا  هک  تسا  لئاسم  يا  هراپ  هب  رهاظت  شیانعم  مینک ،

رد یتسیز  هداس  ناراد  فرط  تیعمج  هسلج  زا  كاواس  شرازگ  صص 364 و 365 ، كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  کن : - 1
دادرخ 1356.  14

ص 43. نارای ، دهاش  - 2
صص 43 و 44. ج 78 ، راربا ، اب  رادید  - 3
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: دیوگ یم  حتفم  اضردمحم  سدنهم 

هنوگره زا  دنامب و  دح  نیمه  رد  ام  یگدـنز  هک  دنتـشاد  دـیکأت  ردـپ  مه  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  .دوب  لومعم  دـح  رد  ام  یگدـنز 
هک مه  بالقنا  زا  دعب  دندش و  هاگـشناد  داتـسا  هک  دعب  یلو  دوبن ، شناکما  دندمآ ، نارهت  هب  هک  لیاوا  .دندرک  یم  زیهرپ  تالمجت 
مه ام  هب  ار  حطـس  نیا  هشیمه  و  دـندرک ] یم   ] يرود تالمجت  زا  تدـش  هب  دنتـشاد ، ار  رگید  بصانم  تایهلا و  هدکـشناد  تسایر 

طسوتم يداع و  دح  کی  هشیمه  .ار  يدعب  هافر  هن  میدرک ، ساسحا  ار  ناشیا  یلام  فعـض  هرود  ياه  یتخـس  ام  .دندرک  یم  دیکأت 
(1) .میتشاد

: دیوگ یم  زین  داتسا ) رتخد   ) حتفم لوتب 

.دندرک یم  عنم  مه  ار  ام  دنتـشادن و  تالمجت  هب  یلیامت  ًادبا  یلو  دندوب ، دیقم  رایـسب  هداوناخ  يارب  یهافر  لیاسو  هیهت  رد ]  ] ناشیا
همروق ولپالقاب و  ینعی  اذغ ، عون  ود  هدرک و  توعد  ار  مرهوش  هداوناخ  نم  ناهفصا و  دندروآ  فیرشت  ناشیا  راب  کی  دیآ  یم  مدای 

يارب هک  ار  یجنرب  نامه  ما ، هدرکن  فارـسا  متفگ : يدرک ؟ هیهت  اذـغ  هنوگ  ود  ارچ  دندیـسرپ : ناج  اقآ  .مدوب  هدرک  تسرد  يزبس 
یتسیز هداس  زا  تسین و  اور  راک  نیا  سفن  دنتفگ : ناشیا  .ما  هدز  القاب  دیوش و  نآ  زا  یمین  هب  هدرک و  فصن  دوب ، مزال  دادـعت  نیا 

یم ام  هافر  يارب  ار  دوخ  یعس  تیاهن  نیدتم ، درف  کی  ناونع  هب  ناشیا  هتبلا  .ینکن  تداع  اهراک  روج  نیا  هب  نک  یعـس  .تسا  رود 
نیگنـس و هیرهم  تافیرـشت و  لابند  ًادبا  مینک ، جاودزا  میتساوخ  هک  مه  یماگنه  .میوشن  یفّلکت  راچد  دـندوب  بقارم  یلو  دـندرک ،

(2) .دندرک یم  رازگرب  ار  مسارم  یگداس ، ِتیاهن  رد  دندوبن و  لئاسم  نیا 

هعماج حالصا  يارب  يزوس  لد 

هعماج حالصا  يارب  يزوس  لد 

هب مدرم  ندناسر  يارب  ناشیا  دوب و  هتخیمآ  یمالـسا  تما  حالـصا  فده  اب  حتفم ، دیهـش  تیونعم  روش و  هشیدنا ، رـسارس  یگدـنز 
چیه زا  يونعم ، لامک 

ص72. نارای ، دهاش  - 1
ص 70. نارای ، دهاش  - 2
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هب ار  نانآ  ناریگارف ، يرکف  یملع و  ناوت  شیازفا  يارب  شـالت  نمـض  هاگـشناد ، ناتـسریبد و  هزوح ، رد  وا  .دوبن  راذـگورف  یـشالت 
قیوشت اهدوبمک  نیا  ندرک  فرطرب  يارب  شالت  نآ و  ياهدوبمک  هعماج و  تخانـش  هب  نورد و  ناطیـش  اب  هزراـبم  سفن و  بیذـهت 
دجسم رگنس  رد  .درک  یم  تیاعر  ار  یعرش  دودح  تشاد و  یمالسا  تمحر  تفأر و  نوگانوگ ، ياهرـشق  اب  دروخرب  رد  .درک  یم 
مهارف ار  ناشیونعم  ییافوکش  یلاعت و  ياه  هنیمز  دنادرگ و  زهجم  نامیا  تفرعم و  حالـس  هب  ار  ناوج  لسن  دیـشوک  یم  هاگـشناد  و 

رهوگ داد و  یمن  ردـه  ار  شرمع  زا  يا  هقیقد  زگره  زین  دوخ  .درب  یم  ار  هدافتـسا  لاـمک  روظنم ، نیا  يارب  یتصرف  ره  زا  وا  .دزاـس 
.تشاد یم  ساپ  ار  شرمع  هدنزرا 

ار ابق  دجـسم  نآ ، زا  سپ  دیواج و  دجـسم  هک  نانچ  دوب ، ناناوج  ناناوجون و  هب  وا  دایز  رایـسب  هجوت  حتفم ، دیهـش  ياه  یگژیو  زا 
فراعم هب  ار  نانآ  ناناوج ، اب  دیهـش  نآ  زیمآ  تبحم  هناتـسود و  طابترا  .داد  رارق  هتـساخون  لسن  ود  نیا  اـب  طاـبترا  يارب  یهاـگیاپ 

ياه فارحنا  ینادان و  متـس و  زا  هعماج  ییاهر  يارب  شالت  هب  تخاس و  یم  دـنم  هقالع  یتازرابم  یبالقنا و  ياه  تیلاعف  یمالـسا ،
ببـس یهاگ  اه ، ناوج  يزاسدوخ  یهاگآ و  يارب  دایز  تقو  فرـص  دیهـش و  نیا  ناوارف  هجوت  .تشاد  یماو  یقالخا  یعاـمتجا و 

، دارفا نیا  مارتحا  تیاعر  اـب  اـبق ، دجـسم  رد  دوخ  ياـه  ینارنخـس  زا  یکی  رد  حـتفم  .دـش  یم  دجـسم  نـالاس  نهک  یخرب  ضارتعا 
: تفگ نانآ  هب  باطخ 

ناکما میریگن ، ناشلیوحت  مینکن و  هجوت  نانآ  هب  رگا  هک  دنتسه  ناناوج  نیا  .دیوش  یمن  فرحنم  هارمگ و  رگید  اه  هدروخلاس  امش 
طوقـس یعامتجا  یقالخا و  ياه  یگدولآ  ياه  قـالتاب  تلالـض و  ياـه  هّرد  رد  دـننارتسگب و  یکاـنرطخ  ياـه  ماد  ناـشیارب  دراد 

.دننک

: تشاد راهظا  يا  هبحاصم  رد  نینچمه 
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ياراد نوچ  میریگب ، شوغآ  هب  ناـمدوخ  نادـنزرف  لـثم  ار  اـهنیا  رگا  مینک و  هاـگن  فـطل  هدـید  اـب  ناوـج ، لـسن  هب  رگا ]  ] مدـقتعم
تـسد دنا ، هداد  هعاشا  هعماج  رد  نانمـشد  نافلاخم و  هک  ییاه  ینیبدـب  یفنم و  ياه  شیارگ  یخرب  زا  دنـشاب ، یم  كاپ  ینادـجو 

(1) .دنراد یمرب 

تناتم عضاوت و 

تناتم عضاوت و 

رد وا ، یـسایس  یقالخا و  یملع ، تیعماج  یملع و  يونعم و  تهبا  رادتقا و  .تشاد  شراتفر  لامعا و  رد  یـصاخ  راقو  حتفم  دـیهش 
رد  (2) .تسناد یم  دوخ  هفیظو  ار  مدرم  هب  مارتحا  يادا  نیا ، دوجو  اب  .دوب  هتـسجرب  دوهـشم و  ًالماک  شیاهدروخرب  مـالک و  هرهچ ،

یسرپ لاوحا  وا  زا  ینابرهم  طاشن و  اب  دش ، یم  ور  هبور  سکره  اب  درک ، یم  هماقا  تعامج  زامن  نآ  رد  هک  يدجسم  ات  لزنم  ریـسم 
، ناوت دح  رد  نآ ، عفر  يارب  دمآ ، یم  شیپ  یلکشم  نانآ  زا  یکی  يارب  رگا  .دوب  لئاق  یـصاخ  مارتحا  نارازگزامن  يارب  درک و  یم 

: دنک یم  لقن  ابق  دجسم  نارازگزامن  زا  یکی  .درک  یم  مادقا  عیرس 

رارق يرامیب  رتسب  رد  مدرک و  ادـیپ  یتلاسک  نم  یتقو  هک  دـندوب  نابرهم  نارازگزامن  دجـسم و  باحـصا  هب  تبـسن  يردـق  هب  ناشیا 
یخرب هب  مه  ییاه  کمک  هک  دنتشاد  يدح  رد  هجوت  دجسم  لها  هب  .دندش  منامرد  ریس  لاح و  يایوج  دندمآ و  متدایع  هب  متفرگ ،

(3) .دندرک یم  نانآ  زا 

وا اـب  شمارآ  رد  تـحار و  تـفر ، یم  شدزن  يراـک  يارب  سکره  درک و  یمن  كرت  عیرـس  ار  دجـسم  مـه ، زاـمن  هماـقا  زا  سپ  وا 
، هدننک هعجارم  هک  درک  یمن  یتوافت  شیارب  تساخ و  یمرب  ياج  زا  هدننک ، هعجارم  مارتحا  هب  زین  راوگرزب  دیهش  .درک  یم  لددرد 

.گرزب ای  تسا  کچوک  ناوج ، ای  تسا  هدروخ  لاس 

صص 7 و 72. نارای ، دهاش  صص 16 و 26 ؛ كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 1
ص 42. نارای ، دهاش  - 2

.مشش همانرب  روضح ، حاتفم  - 3
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لها هریـس  یمالـسا و  گنهرف  زا  هتفرگرب  مدرم ، اب  شطابترا  تایبدا  .دیـسر  یم  رظن  هب  رت  نایامن  هاگـشناد  هزوح و  رد  وا  راتفر  نیا 
.دوب تیب 

: دسیون یم  رصاعم  نارگشهوژپ  زا  یکی 

عون کی  اب  ار  ناشیا  میدرب ، یم  رـس  هب  نادنز  رد  مه  اب  هک  یتدم  تشاد و  ینیتم  دروخرب  .دوب  بادآ  يدابم  بیجن و  رایـسب  حـتفم 
(1) .دوب وا  حور  یکاپ  افص و  زا  ناشن  دوخ ، نیا ، میدید و  یم  یحور  شمارآ 

یم مارتحا  یملع  تئیه  هب  دوب ، یتفرعم  نوناـک  نیا  سیئر  حـتفم  دیهـش  هک  یماـگنه  تاـیهلا ، هدکـشناد  ناداتـسا  زا  یکی  هتفگ  هب 
یم راتفر  تفوطع  تمیالم و  اب  دنتـشاد ، یفنم  دـنت و  دروخرب  يو  اب  يولهپ ، میژر  قانتخا  ماـیا  رد  هک  يدارفا  اـب  یتح  تشاذـگ و 

زا دنتشاد ، حتفم  دیهش  اب  یکیدزن  طابترا  هک  یناسک  رتشیب   (2) .دوب يراوگرزب  تشذگ و  ردص ، هعس  رظن ، تعسو  ياراد  وا  .درک 
ساسحا تسـشن ، یم  شروضح  رد  یـسکره  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  راوگرزب  نآ  ینتورف  .دنا  هتفگ  نخـس  يو  نیـشن  لد  ياه  مسبت 

(3) .تشاد ریگارف  یعضاوت  .درک  یمن  ینارگن  یبیرغ و 

بوخ هیحور  قالخا و  اب  .دییوگن  ار  اه  فعض  تفگ  یم  درک و  یمن  لمحت  ار  سک  چیه  زا  ییوگدب  اه  ترـشاعم  اه و  هسلج  رد 
همه مینزب ، نماد  اـه  فعـض  هب  دـشاب  رارق  رگا  تفگ  یم  دـنزادرپن و  نارگید  ياـه  یتساـک  هب  هک  درک  یم  قـیوشت  ار  همه  دوـخ ،

اـه و یبوخ  رب  .تسا  رثؤم  رایـسب  اـهورین  ماجـسنا  یلد و  مه  رد  دوب  دـقتعم  تسناد و  یم  همه  دوس  هب  ار  هویـش  نیا  .میراد  فعض 
عمج هب  دیهدب  هزاجا  دنتسین ، بالقنا  ریسم  رد  یصاخشا  رگا  تفگ  یم  درک و  یم  دیکأت  دارفا  ياه  یگتسیاش  اهزایتما و  اه ، تّوق 

دندنویپب و اه  يدوخ 

ص 103. یقشاع ، ثیدح  - 1
ص 136. تشهب ، غاب  زا  یلگ  - 2

.مود همانرب  روضح ، حاتفم  - 3
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تجح .درک  یمن  يدنت  یسک  اب  درک و  یم  دروخرب  دارفا  اب  ردص  هعس  ارادم و  اب  زاب و  شوغآ  اب  .دیهدن  ناش  يرارف  دنوش ، هتخاس 
: دیوگ یم  يرافغ  يداه  خیش  نیملسملا  مالسالا و 

رد .دشاب  بذج  ياضف  دیاب  نالا  تفگ  دش و  تحاران  دید ، یتشرد  نارگید ] اب  دروخرب  رد   ] یسک زا  یتقو  مدوب  دهاش  راب  نیدنچ 
(1) .دش یمن  هدید  شناور  حور و  رد  قافن  یکدنا  یتح  .دوبن  یتسیز  هنوگدنچ  يزاسرهاظ و  ایر ، يا  هرذ  شدوجو  مامت 

يارب وا  تشذگ  ردص و  هعس  درک و  یمن  ینیشن  بقع  یشزرا  یلوصا و  عضاوم  زا  هاگ  چیه  نارگید ، اب  طابترا  رد  دیهـش  نآ  هتبلا 
(2) .درک یم  لابند  ار  الاو  یفده  اهراتفر  نیا  اب  عقاو  رد  .دزاس  دنم  هقالع  یناسنا  ياه  تمارک  اه و  تلیضف  هب  ار  دارفا  هک  دوب  نآ 

زا سپ  هک  داتفا  یم  قافتا  اهراب  .دوب  قیقد  ساسح و  رایسب  دندرک ، یم  هعجارم  يو  هب  هک  يدارفا  تالکشم  هب  یگدیسر  رد  حتفم ،
یم هجوتم  دوب ، شتحارتسا  نامز  دمآ و  یم  هناخ  هب  بش  یتقو  بالقنا ، يزوریپ  زا  دعب  هژیو  هب  تیلاعف ، شالت و  رـسارس  زور  کی 

یسک ات  تفگ  یم  درک و  یم  لصو  ار  نفلت  گنرد  یب  دراوم ، نیا  رد  .دنا  هدرک  عطق  ار  نفلت  وا  لاح  تیاعر  يارب  شنادنزرف  دش 
.دریگ یمن  سامت  بش  زا  تعاس  نیا  رد  دشاب ، هتشادن  زاین  نم  هب 

هب وا  مارتـحا  .درک  یم  یگدیـسر  ناگتـسب  نیدـلاو و  هداوناـخ ، هب  زاـب ، شوغآ  عضاوت و  اـب  دوب و  دـنب  ياـپ  رایـسب  ماـحرا  هلـص  هب 
ینتورف و اب  هارمه  شا  یمالسا  یقطنم و  یفطاع ، ياهدروخرب  دوب و  هدنزومآ  اهنآ  يارب  نادنواشیوخ 

ص 40. نارای ، دهاش  يرافغ ، يداه  اب  وگو  تفگ  هنامز » اب  لماعت  حتفم و  دیهش  - » 1
ص 13. نارای ، دهاش  - 2
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یم هعجارم  يو  هب  یحور  يرکف و  ياهزاین  اـه و  يراوشد  ماـمت  رد  هک  يروط  هب  دوب ، هتخاـس  لـیماف  هاـگ  هاـنپ  ار  ناـشیا  تناـتم ،
(1) .دندرک

هک ار  ینایوجشناد  وا  .دوب  نانآ  هب  کمک  رد  مامتها  تعاضب و  مک  دارفا  اب  يدرد  مه  ادخ ، درم  نیا  عضاوت  زا  هتـسجرب  هنومن  کی 
ساسحا دوشن و  دراو  هشدـخ  اهنآ  تمارک  تزع و  تیـصخش و  هب  هک  يا  هنوگ  هب  درک و  یم  ییاسانـش  دنتـشاد ، یلاـم  تالکـشم 

ياـه هنیزه  دـندوبن  رداـق  هک  ار  یناراـمیب   (2) .دیـشوک یم  ناـشیاه  يراـتفرگ  ندرک  فرطرب  يارب  ناوت  دـح  رد  دـننکن ، تراـقح 
مزال ياه  مادقا  ات  درک  یم  یفرعم  دنتشاد ، ییالاب  نامیا  دهعت و  صصخت ، نمض  هک  یکشزپ  ناتـسود  هب  دننک ، نیمأت  ار  ناشنامرد 

: تسا هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  داژن  كاپ  سابع  دیس  رتکد  .دنهد  ماجنا  ار 

دزن هاگنامرد  هب  دمآ  یم  زور  هس  ود  يا  هتفه  .دوب  لد  كاپ  میلس و  مارآ ، .مدش  انشآ  حتفم  رتکد  دیهـش  اب  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق 
رظن زا  ام  رگا  دـندوب و  شهارمه  هدـنامرد  جاتحم و  صاخـشا  زا  رفن  ود  یکی  هشیمه  .دـیایب  اهنت  درم ، نیا  هک  دوبن  تقو  چـیه  .نم 

دییوگب مزادرپ ، یم  ار  زاین  دروم  لیاسو  هنیزه  نم  تفگ  یم  حتفم  میتشادن ، ار  نانآ  ياوادم  ییاناوت  ینامرد ، یکشزپ و  تازیهجت 
(3) .دننک هیهت 

تداهش

تداهش

ینامز .دنک  یثنخ  ار  یطاقتلا  یفارحنا و  ياه  تکرح  دیـشوک  یم  یگنهرف ، ياه  تیلاعف  یـسایس و  تازرابم  رانک  رد  حتفم  دیهش 
دح رد  حتفم  هللا  تیآ  دندرک ، ذوفن  هاگشناد  رد  دوخ  دیلپ  ياه  هشقن  اب  دناعم ، هتسباو و  ياه  کهورگ  هک 

ص 67. نارای ، دهاش  رسمه ،» تیاور  هب  حتفم  دیهش  : » کن - 1
ص 44. ج 78 ، راربا ، اب  رادید  کن : - 2

.لوا همانرب  روضح ، حاتفم  - 3
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طیحم رد  ینید  يونعم و  ياضف  تیوقت  اب  دیـشوک  یم  نآ  رب  نوزفا  تشاد و  یم  ناما  رد  نانآ  دوجو  زا  ار  یملع  هاـگیاپ  نیا  ناوت 
حرطم يارب  ییاج  یغیلبت ، یگنهرف و  ياه  همانرب  اب  مه  دجـسم  رگنـس  رد  ددـنبب ؛ یطاقتلا  ياه  نایرج  تیلاـعف  رب  ار  هار  هاگـشناد ،

هک درک  یم  تیادـه  تیبرت و  يا  هنوگ  هب  ار  نایوجـشناد  ناناوج و  نمـض ، رد  .تشاذـگ  یمن  یقاب  یفارحنا  ياـه  هاگدـید  ندـش 
.دنزاس اشفا  ار  نانآ  طاطحنا  دننک و  ثحب  اه  کهورگ  نیا  اب  دنناوتب 

رد لاـس 1356  زا  يزردوگ  .دوب  ناـقرف  هورگ  درک ، ادـیپ  یناطرـس  دـشر  يزردوگ  ربکا  يربهر  هب  هک  اـه  کـهورگ  نیا  زا  یکی 
تـسایس هزوح  دراو  يا ، هیمالعا  رودـص  اب  تخاس و  گنهامه  شیوخ  فرحنم  راکفا  اب  ار  ییاـهورین  دوخ ، يریـسفت  ياـه  هسلج 

ياه تیـصخش  رورت  هب  دنداد و  رارق  دوخ  همانرب  رد  ار  یماظن  ياه  تیلاعف  شناتـسود ، وا و  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  .دش 
یپ کهورگ  نیا  فارحنا  هب  یشیدنارود ، تیارد و  اب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يرهطم ، داتـسا   (1) .دنتخادرپ یمالسا  ماظن  راذگرثا 
نانآ اب  وگو  تفگ  ثحب و  هب  تسکـش و  ار  توکـس  هک  درک  رطخ  ساسحا  يردق  هب  نانآ ، ياه  هیرـشن  هعلاطم  زا  سپ  ناشیا  .درب 

، درک هاگآ  ناشدیلپ  فده  زا  ار  مدرم  داتـسیا و  ناشربارب  رد  نایب  ملق و  هار  زا  دنریذپب ، ار  تیعقاو  دندشن  رـضاح  نوچ  تخادرپ و 
(2) .دندناسر تداهش  هب  ار  ناشیا  لیلد ، نیمه  هب 

هب مه  وا  هک  یناخرط  یجاح  ماـن  هب  يدرف  طـسوت  ناـشیا  .درب  یپ  ثیبخ  هورگ  نیا  تیهاـم  هب  حـتفم  رتکد  يرهطم ، دیهـش  زا  دـعب 
ناقرف هورگ  تسد 

نارای ص 20 ؛ ج 1 ، اه ، هشیدـنا  رهطم  يرهطم  628 ؛ صـص 626 _  ناریا ، یـسایس  یبهذم _  ياه  نامزاس  اه و  نایرج  کن : - 1
ص 271. یقارع ،) دیهش  ، ) كاواس دانسا  تیاور  هب  ماما 

ص 35. يرهطم ، دیهش  هژیو  نارای ، دهاش  - 2
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يوـب تسین و  یقطنم  نیتـسار و  نانیدـتم  هتـشون  نیا  تفگ : درک و  ینارگن  ساـسحا  دـید و  ار  هورگ  نـیا  ياـه  هیرـشن  دـش ، رورت 
: تشاد راهظا  ینانخس  رد  وا  .دهد  یم  فارحنا 

.دنیامن یم  نایب  یعرش  هفیظو  کی  ناونع  هب  ار  وا  نتـشک  دنهد و  یم  هوزج  دنریگ و  یم  هدهع  هب  دعب  دننک و  یم  رورت  ار  يرهطم 
ار ام  ياه  هچب  هک  تسا  یبش  رتمک  .دنا  هدرک  بلـس  ام  زا  ار  شیاسآ  تینما و  دوش ، یم  رگید  ناتـسود  ام و  يارب  رّرکم  ياه  نفلت 

(1) .دینک یظفاحادخ  بشما  نیمه  هک  دننکن  دیدهت 

دوب هتخیر  سراپ  یلاع  هسردـم  رد  ار  حـتفم  رتکد  رورت  هشقن  راب  نیتسخن  دوب ، ناقرف  هورگ  ياهرورت  زیر  همانرب  هک  ینیـسای  لامک 
هدکشناد یمالسا ، بالقنا  نایناورهن  نآ  ماجنارـس ، .دنتخاس  ماکان  هشقن  نیا  يارجا  رد  ار  نانآ  دندش و  هجوتم  ناشیا  ناظفاحم  هک 

، شرادساپ ود  حتفم و  رتکد  هک  یماگنه  رذآ 1358 ، حبص 27  هن  تعاس  دندیزگرب ؛ دوخ  تیانج  يارب  ار  نارهت  هاگـشناد  تایهلا 
.دنتسب هلولگ  هب  ار  اهنآ  ناقرف ، هورگ  ياضعا  زا  رفن  ود  دنوش ، هدکشناد  دراو  ات  دندش  هدایپ  وردوخ  زا  یتمعن  رغصا  ینمهب و  داوج 

، دندناسر ملعا  ریما  ناتـسرامیب  هب  دوب ، هدش  حورجم  رـس  هیحان  زا  تدش  هب  هلولگ  جنپ  تباصا  رثا  رب  هک  ار  حـتفم  رتکد  نارذـگهر 
دجـسم زا  دـعب ، زور  شرادـساپ ، ود  حـتفم و  دیهـش  رکیپ  .دیـسر  تداهـش  هب  زور  ناـمه  وا  دیـشخبن و  يرثا  ناکـشزپ  شـالت  یلو 

.تفای لاقتنا  مق  هب  سپس  دش و  عییشت  نایوجشناد ، ناداتسا و  هژیو  هب  مدرم ، زا  یمیظع  لیخ  روضح  اب  نارهت و  هاگشناد 

يروهمج بزح  هیرـشن  ، 1/6/1358 نارهت ، فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  ناـمزلا  بحاـص  دجـسم  رد  حـتفم  رتکد  ینارنخـس  - 1
ص 31. ش 28 ، یمالسا ،
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داتسا رکیپ  مالسلا ، اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  رهطم  مرح  نارئاز  مدرم و  اه و  هبلط  هزوح و  ناسردم  ناملاع و  زین  رهـش  نیا  رد 
زین هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  روضح  .دندرک  یهوکشاب  عییشت  دش ، هتخیر  هاگشناد  رگنـس  رد  شکاپ  نوخ  هک  ار  هزوح  دیهش 

یتزع اب  سدقم  مرح  نحص  هرجح 23  رد  رذآ 1358 ، بورغ 28  رد  شظفاحم ، ود  دیهش و  داتسا  رکیپ  .دوزفا  مسارم  نیا  هوکش  رب 
(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  ریظن  مک 

نآ رد  هک  دومرف  رداص  يا  هیمالعا  مرحم 1400  اب 28  ربارب  رد 27/9/1358  حتفم  رتکد  تداهش  تبسانم  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
: تسا هدمآ 

تداهـش ضیف  هب  مهیلع _  هللا  تمحر  مالـسا _  زیزع  رادـساپ  رفن  ود  حـتفم و  ياـقآ  مرتحم ، دنمـشناد  مالـسالا ، تجح  باـنج  ... 
رت و هتخورفا  ار  یمالـسا  تضهن  شتآ  دندیرفآ و  هسامح  ام  هاگآ  ناناوج  تلم و  لد  رد  دنتفای و  راب  تیدـبا  هاگراب  هب  دندیـسر و 

دوب دیما  .دهد  هرهب  دوخ  تمظع  رون  زا  دریذپب و  دوخ  هعـساو  تمحر  راوج  رد  ناشیادخ  .دـندرک  رت  كرحتم  ار  تلم  مایق  شبنج 
ناشیا لاثما  تداهش  زا  تسا  دیما  دوش و  هتشادرب  تضهن  تفرشیپ  مالسا و  يارب  اه  هرهب  وا  ملع  نابز و  زا  مرتحم و  داتـسا  شناد  زا 

(2)  . ...میرادرب اه  هرهب 

نیا تشادداـی  رتـفد  رد  تفر ، تاـیهلا  هدکـشناد  هب  هک  رذآ 1364  رد 26  زین  يا  هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربـهر ، مـظعم  ماـقم 
: تشون نینچ  حتفم  دیهش  هرابرد  هدکشناد ،

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

اناد غّلبم  نآ  روبص ، دهج و  ّدج و  رپ  یناحور  نآ  شخب ، ینشور  زادگ و  زوسرپ و  عمش  نآ  حتفم  هللا  تیآ  موحرم  زیزع  دیهش  دای 
، رونخس و 

صص 64_ ج 2 ، باتفآ ، ياپ  هباپ  هدوتس ، اضرریما  ص 15 ؛ دیهش ، هس  رذآ 1358 ؛ 28 و 29  تاعالطا ، ناهیک و  ياه  همانزور  - 1
ص 25. يد 1358 ، ش 2 ، دهاش ، هیرشن  66 ؛
صص 320 و 321. ج 11 ، ماما ، هفیحص  - 2
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، دوخ شالت  دوخ ، نخـس  دوخ ، نوخ  اب  هک  وا  .داب  یمارگ  بوبحم  عضاوتم و  تیـصخش  نآ  ریذپان و  یگتـسخ  عاجـش و  زرابم  نآ 
.دناسر تبث  هب  ار  هار  نیا  تیناقح  تحص و  هدرک ، اضما  ار  دوخ  هار  فده و 

شوغآ رد  رخآ  هظحل  رد  ار  شدیهـش  رادـساپ  ود  وا و  دولآ  نوخ  كاـپ و  رکیپ  هک  ینیمز  يور  رب  وا و  جورع  هطقن  رد  هک  نونکا 
ادـخ هار  رد  هناـقداص  نینوخ و  ناـنچ  نآ  یتشونرـس  هدوشگ و  ترـسح  مشچ  نازیزع  نآ  تداعـس  رب  ما ، هتفرگ  رارق  تسا ، هتـشاد 

روشحم مالـسا  ردص  يادهـش  اب  ار  شنارای  زیزع و  نآ  دـنوادخ ، .متـسرف  یم  دورد  نانآ  رب  لد  همه  اب  منک و  یم  وزرآ  دوخ  يارب 
(1) .دیامرف

26/9/1364 يا ، هنماخ  یلع  دیس 

تدحو ياه  هنیمز  زیزع ، نآ  ششوک  رثا  رب  هک  اجنآ  زا  .تسا  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  رد  یمالسا  تدحو  يدانم  حتفم ، دیهش 
.دش هدیمان  هاگشناد  هزوح و  تدحو  زور  شتداهش  زورلاس  دیدرگ ، مهارف  هاگشناد  هزوح و 

ص 5. ش 10 ، زییاپ 1373 ، موس ، لاس  ریصن ، هلجم  - 1
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نانخس اه و  هاگدید  زا  يا  هدیزگ  مجنپ : لصف 

هراشا

نانخس اه و  هاگدید  زا  يا  هدیزگ  مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

مالسا تیونعم  تبالص و 

همئا یسایس  يونعم و  يربهر  يریذپان  کیکفت 

(ع) یلع ترضح  یتوکلم  تالامک 

تفرعم تمکح و  راذگ  هیاپ  نانمؤم  ریما 

شیاین اعد و 

ترایز

داحتا نامیا و  ناملسم ، تما 

یگنهرف یملع و  تضهن  ناناملسم و 

ناناملسم طاطحنا  للع 

لقع هدیقع و  تفآ  تافارخ ،

نانبل نیطسلف و  زا  عافد 

سدق زور 

مسینویهص رابکتسا و  هئطوت 

ینیمخ ماما  يربهر 

هیقف تیالو 
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یمالسا هعماج  رد  املع  شقن 

ملع نید و  يریذپان  کیکفت 

هئطوت ای  يدازآ 

رتشیب قیقحت  يارب  یعبانم 

مالسا تیونعم  تبالص و 

مالسا تیونعم  تبالص و 

(1) .دور یم  نیب  زا  ...و  اهرازآ  اه ، دیدهت  اه ، گنرین  اهریوزت ، همه  نیا  تسا ، مالسا  نآرق و  اب  هدنیآ  دینادب  زیزع  ناناوج  ... 

کی ام  دنک ، یمن  توافت  ام  يارب  برغ  قرـش و  رد  یناسنا  دض  ياه  تردـق  تسا ؛ نمـشد  نمـشد ، تسا ؛ رامعتـسا  رامعتـسا ، ... 
يرایـشوه تسا و  فیرظ  یلیخ  تسا و  تکرح  ساـسح  هلحرم  اـجنیا  .تسا  یمالـسا  تکرح  یمالـسا و  قطنم  نآ  میراد و  قطنم 

(2) .دهاوخ یم 

.دوب مالـسا  ياول  رد  درک ، ادـص  ایند  رد  دروآرد و  وناز  هب  ار  نمـشد  هک  ام  ياروشاع  اعوسات و  هدننکـش  میظع  ییاـمیپ  هار  نآ  ... 
(3) .دشاب مالسا  وترپ  رد  دیاب  زاب  لماک ، يزوریپ  هب  شندیسر  شا و  يریگ  هجیتن  شا و  همادا  دوب و  مالسا  رثا  رد  ام  تاجن 

ص 6. همدقم ، حتفم ،) دیهش   ) كاواس دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 1
ص 18. همدقم ، حتفم ،) دیهش   ) كاواس دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 2

صص 31 و 32. یمالسا ، تموکح  حتفم ، دمحم  - 3
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ییاهر دنتـسه  یبتکم  ياراد  اـهنیا  دـشاب  یهلا  نادرم  تسد  هب  تموکح  رگا  .دـشاب  یهلا  دـیاب  اـه  ناـسنا  عماوج  نیب  رد  تموکح 
(1) .دید دیهاوخ  ار  تداعس  يور  ًامّلسُم  داتفا ، طارص  قیرط و  نآ  يور  هعماج  رگا  .شخب  یلاعت  شخب ،

همئا یسایس  يونعم و  يربهر  يریذپان  کیکفت 

همئا یسایس  يونعم و  يربهر  يریذپان  کیکفت 

نیمه دـیاب  مه  ماما  تشاد و  ار  ماقم  نیا  يود  ره  ربمایپ  .میماـن  یم  تفـالخ  ماـما ، دروم  رد  مه  يور  رب  ار  تماـعز  تیادـه و  اـم 
رد هک  یهاگآ  عرو و  دـهز ، ملع ، اوقت ، لیبق  زا  ییاه  یگژیو  زین  دـشاب و  موصعم  ربمایپ ) نوچمه   ) دـیاب زین  ماما  سپ  دـشاب ، هنوگ 

.دشاب دیاب  زین  ماما  رد  تسه ، یبن 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  رگم  تسادج ، تسایـس  زا  نید  دیوگ  یم  یـسک  هچ  تسین ، ادج  مه  زا  یـسایس  يونعم و  يربهر  ماقم 
یم دایرف  ناشیارب  هک  ار  همئا  .تشادن  ار  یـسایس  يربهر  ماقم  تفالخ ، نارود  رد  (ع ) نینمؤملاریما رگم  دوبن ، یـسایس  ياوشیپ  هلآ 
یم هعیش  تسا ؛ یـسایس  قح  نامه  ام  روظنم  دوب ، هدشن  بصغ  هک  يونعم  ییاوشیپ  ار ؟ ناشقح  مادک  دندرک ، عطق  ار  ناشقح  مینز 

.دنزب هیکت  نآ  رب  (ع ) قداص ماما  دـیاب  تسین و  وا  نآ  زا  هدز ، هیکت  نآ  رب  هک  ار  یماقم  نیا  تسا و  بصاغ  یـسابع  روصنم  دـیوگ 
ار لادـتعا  هار  دوخ ، هشیدـنا  رکفت و  هوق  رد  ناسنا  رگا  تساه و  ناسنا  لقع  تالیامت و  اه و  شیارگ  لرتنک  تهج  رد  همئا  میلاـعت 

(2) .تسا هتفای  تسد  تمکح  هب  دریگ ، شیپ 

(ع) یلع ترضح  یتوکلم  تالامک 

(ع) یلع ترضح  یتوکلم  تالامک 

رد لمأت  رکف و  اب  دـنیبب و  راـتخم  دـب ، کـین و  یهارود  رـس  رد  ار  دوخ  هک  دوبن  هار  نیا  زا  وا  یناـسفن  لـیاضف  و  (ع ) یلع تـالامک 
وا دیحوت ، هبذج  دش و  قح  بوذجم  لوا  هجرد  رد  وا  .دیارگ  حالص  ریخ و  تمس  هب  راک ، بقاوع 

ص 27. یمالسا ، تموکح  حتفم ، دمحم  - 1
 . 82 صص 78 _  ج 78 ، راربا ، اب  رادید  - 2
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تاکرح و ببـس  هک  یعیبط  يزیرغ و  قوش  ره  يدام و  يوزرآ  ره  هک  دش  ببـس  سدقم  هبذج  نیا  .دـیناشک  تالامک  يوس  هب  ار 
شومارف ادـخ ، زج  ار  زیچ  همه  وا  دـنیبن ، یلاـجم  دوخ  نداد  ناـشن  يارب  دوش و  رود  شحور  تحاـس  زا  تسا  یلومعم  ياـه  شور 

(1) .دراذگ رانک  درک و 

تسایس خیرات ، يرآ ! .دروآ  دورف  رس  شیارب  تردق  تفالخ و  هک  ینارود  رد  یتح  تشاد ، يا  هداس  یگدنز  (ع ) یلع ترـضح  ... 
(2) .داد دهاوخن  هدادن و  ناشن  نابرهم  لداع و  نانچ  يرادم 

تفرعم تمکح و  راذگ  هیاپ  نانمؤم  ریما 

تفرعم تمکح و  راذگ  هیاپ  نانمؤم  ریما 

تالالدتسا هدرب ، راک  هب  ار  یناهرب  مالک  هک  مالسا  تما  زا  تسا  یسک  نیلوا  (ع ) یلع هک  دنک  یم  تباث  یمالسا  هفـسلف  رد  قیقحت 
هدرک و مادختسا  یفسلف  دصاقم  نایب  يارب  ار  یبرع  ظافلا  هک  تسا  یسک  نیلوا  داد و  رارق  هدافتسا  دروم  یهلا  هفسلف  رد  ار  یقطنم 
اب (ع ) یلع تاواسم  روشنم  .تسا  (ع ) یلع هفسلف  زا  دنراد ، هچنآ  یمالسا  نیملکتم  .تخاس  درجم  یعیبط ، يدام و  یناعم  زا  ار  اهنآ 
«، دنتسین ناسنا  ناگدرب  : » تفگ یم  هک  نوطالفا  نخـس  ربارب  رد  دندازآ » مدرم  همه  تسا و  هدشن  هدیرفآ  هدرب  هدنب و  ناسنا  : » هلمج

نیمز و شنیرفآ  صوصخ  رد  ار  دوخ  هیرظن  دوبن ، کـینرپوک  هلیلاـگ و  زا  ربـخ  هک  یناـمز  رد  (ع ) یلع .دـهد  یم  ناـکت  ار  اـهزغم 
: دنک یم  نایب  نینچ  تعیبط  نیناوق  رارسا و  زا  یتمسق  نآ و  تکرح 

ٍراَرَق َو ِْریَغ  یلَع  اَهَاَسرَأ  ٍلاِغتْشا َو  ِْریَغ  ْنِم  اهَکَْسمَاَف  َضْرَالا  َءاَْشنأ 

.حتفم رتکد  دیهش  همدقم  (ع ،) یلع يراد  ناهج  ینیب و  ناهج  يولع ، دیس  میهاربا  دیس  - 1
صص 16 و 17. هغالبلا ، جهن  یهلا و  تمکح  حتفم ، دمحم  - 2
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(1) .َِمئاَعَد ِْریَِغب  اَهَعَفَر  َِمئاَوَق َو  ِْریَِغب  اَهَماَقَا 

شراوتـسا مکحم و  يرارق ، یب  نیع  رد  تشاد و  هگن  ار  نآ  دـشاب  لوغـشم  هـکنیا  نودـب  سپـس  دـیرفایب و  ار  نـیمز  دـنوادخ  ینعی 
نایب يرصع  رد  ار  تاملک  نیا  (ع ) یلع .دومن  شعفترم  نوتس  نودب  هتشاد و  اپ  هب  دشاب  نآ  يارب  یساسا  هیاپ و  هکنآ  یب  تخاس و 

هک تسا  هتـشادرب  هدرپ  ییاه  تیعقاو  يور  زا  اسر  هاتوک و  نایب  نیا  اب  (ع ) یلع .تسا  هدوب  صقاـن  یلیخ  رـشب  رکف  هک  تسا  هدومن 
رد نیمز  هکنیا  نآ و  هبذاج  نوناق  نیمز و  تکرح  هب  هلمج  دـنچ  نیا  رد  دـیناسر و  توبث  هب  ار  اـهنآ  زورما ، تایفـشک  تاـیبرجت و 

(2) .دنک یم  هراشا  تسا ، روانش  یهانتمان  ياضف 

شیاین اعد و 

شیاین اعد و 

نیا رارکت  دیآ و  رگـشیاین  تسد  هب  ینادراک  تقایل و  اب  دیاب  هک  تسا  يزیچ  هصالخ  تیعقوم و  ماقم و  لامک ، تساوخرد  شیاین ،
وا دروآ و  یم  دوجو  هب  هقالع  قشع و  دیما ، يورین  وا  رد  دراذگ و  یم  رثا  ناسنا  حور  رد  هک  تسا  يراعـش  دننام  نتـساوخ ، اعد و 
هب بابـسا  للع و  یعیبط و  لماوع  ياج  هب  اعد  هاگ  چیه  مالـسا  رد  ...دراد  یماو  شبنج  وپاکت و  هب  فده  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  ار 

.تسا هتفرگ  یم  رارق  بابسا  نآ  رانک  رد  هارمه و  هشیمه  هکلب  هدماین ، باسح 

نیوانع و اب  تسنادـن و  طیحم  داسف  لوئـسم  ار  دوخ  يدرف  ره  دوبن و  رکنم  زا  یهن  داسف و  هانگ و  اب  هزرابم  حور  هک  تلم  کـی  رد 
یعامتجا نینچ  ًاعبط  دمآ ، دیدپ  وا  رد  یتوافت  یب  تلاح  درک و  یهت  ریطخ  تیلوئـسم  نیا  راب  ریز  زا  هناش  طلغ  موهوم و  ياه  هناهب 

یتخبدب رقف ، طیحم  فارحنا و  هانگ و  راز  نجل 

هبطخ 186. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 18. هغالبلا ، جهن  یهلا و  تمکح  - 2
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(1) .تشاد دهاوخن  نآ  دوبهب  رییغت و  رد  ریث  أت  نیرت  کچوک  ناکین  ياعد  هک  دش  دهاوخ  يرامیب  یگنسرگ و  و 

ترایز

ترایز

، نیملسم نایاوشیپ  شور  مالسا و  تایاور  رظن  زا  نآ  لصا  هک  تسا  لسوت  نید و  ناگرزب  ربق  رانک  نتفر  ترایز و  لئاسم ، زا  یکی 
تعاجش بالقنا و  مایق و  هرطاخ  (ع ]) نیسح ماما   ] راکادف درمدار  نآ  ربق  رانک  نتفر  هک  تسا  یهیدب  .مرتحم  سدقم و  تسا  یلمع 

درک فارتعا  دیاب  اجنیا  رد  .دزومآ  یم  متـس  تراسا و  ربارب  رد  يراکادـف  مایق و  سرد  دراد و  یم  هدـنز  اه  لد  رد  ار  ترـضح  نآ 
نتفر زا  دندرک و  یم  بارخ  ار  (ع ) نیـسح ماما  ربق  سابع  ینب  هک  مینیب  یم  رگا  ام  تسا ، هدیناشوپ  ار  تقیقح  نیا  يور  یتاموهوم 

(2) .تسا هدوب  نازابناج  عامتجا  لحم  اجنآ  هک  دوب  نآ  يارب  مّلسم  دندومن ، یم  يریگولج  ترایز  هب 

داحتا نامیا و  ناملسم ، تما 

داحتا نامیا و  ناملسم ، تما 

نابز گنهرف و  اهداژن و  فلتخم ، ياهروشک  يارو  رد  هک  تسا  هتخاـس  رارقرب  یناـمزاس  كرتشم ، ناـمیا  هلیـسو  هب  ناملـسم  تما 
بتارم و هلـسلس  مالـسا  رد  .تسا  امرف  مکح  مدرم  هرمزور  راتفر  رب  یتح  هک  هدومن  رقتـسم  تدحو  هب  هدیقع  کی  نوگانوگ ، ياه 

(3) .دنا يواسم  یعامتجا  قوقح  رظن  زا  لوئسم و  مه  ربارب  رد  مدرم  هکلب  درادن ، دوجو  نآ ، تیحیسم  موهفم  هب  یناحور  نامزاس 

.حتفم دیهش  همدقم  دوکر ، ای  تفرشیپ  لماع  اعد  ینامرک ، يوفطصم  دمحم  - 1
.حتفم رتکد  دیهش  همدقم  تقیقح ، ای  تسا  هفارخ  ترایز  یمیحر ، نیسح  مالغ  - 2

صص 111 و 112. نآرق ، يداقتعا  لوصا  تایآ  - 3
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فده ریـس و  کی  مه  اب  دیاب  همه  ینعی  تسا ؛ یگنهامه  شیاه  هورگ  راشقا و  همه  نیب  هدنز ، درف  کی  دننامه  هدـنز ، هعماج  کی 
کی داجیا  تهج  رد  دیاب  نیاربانب  .دنراپـس  هر  دصقم  کی  يوس  هب  هدـش  باسح  نوزوم و  گنهامه و  تسرد ، دـننک و  بیقعت  ار 

(1) .دیشوک تسا ، هرابود  یگدنز  يایحا  لماع  هک  یساسا  تدحو 

بهذم يونعم و  مولع  رد  هاگآ  هاوخ  دنمشیدنا  ياهزغم  نیا  دننک ، یم  نییعت  رکفتم  دنمشیدنا و  ياهزغم  ار  هعماج  تفرـشیپ  ریـسم 
(2) .دور یم  ولج  هب  هعماج  دنشاب  مه  اب  رگا  رگید ، ياه  هتشر  يدام و  مولع  رد  نادنمشیدنا  ای  و 

یگنهرف یملع و  تضهن  ناناملسم و 

یگنهرف یملع و  تضهن  ناناملسم و 

فالخرب داد ، رییغت  ار  للم  ماوقا و  خـیرات  ریـسم  دـمآ و  دوجو  هب  ناهج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هلیـسو  هب  هک  یتضهن 
دـمآ و دـیدپ  يرـشب  هعماج  رد  یملع  راد  هشیر  لوحت  کـی  نآ  هارمه  هکلب  دوبن ، ضحم  یقـالخا  تضهن  کـی  مدرم  رتشیب  روصت 
دیمد و یحور  موکحم ، عامتجا  هدرم  رکیپ  رد  مالسا  .داد  رارق  یملع  ینابم  لقعت و  هیاپ  رب  ار  یعامتجا  یقالخا و  لئاسم  مامت  یتح 

دوب يروآ  تفگـش  تافاشتکا  تاراکتبا و  نآ ، هجیتن  هک  دروآرد  شبنج  هب  یعامتجا  یـسایس و  یملع ، ياه  تیلاعف  هار  رد  ار  نآ 
، یمالسا ياهروشک  نوگانوگ )  ) طاقن رد  .تسا  یمالـسا  شبنج  نیا  نوهرم  يدایز  تاهج  زا  يزورما ، ندمت  تبثم  ياه  هبنج  هک 

نوچ دش و  یم  رشتنم  مالسا  ناهج  رسارس  رد  یبیجع  تعرـس  هب  شناد  یملع  نابز  تدحو ، تکرب  زا  .دمآ  دوجو  هب  یملع  زکارم 
نیب

ش 19217. تاعالطا ، همانزور  ص 177 ، ج 78 ، راربا ، اب  رادید  - 1
ص 21. ، 30/9/1364 ش 152 ، بالقنا ، مایپ  هلجم  حتفم ، دمحم  رتکد  دیهش  ینارنخس  سدقم ،» تدحو  - » 2
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هدنیآ تمـس  هب  مه  کمک  اب  دـندش  قفوم  اذـل  دـندوب ، هاگآ  هزوح  ره  هزات  تایرظن  زا  تشاد و  دوجو  طابترا  فلتخم  ياه  هزوح 
.دننک يورشیپ  ندمت  كانبات  ناشخرد و 

نرق ود  زا  رتمک  یتدم  رد  هک  دوب  يریگ  ناهج  یملع  دـیدج  ندـمت  کی  ندـیرفآ  اهنآ  نایم  یگنهرف  طباور  اه و  هزوح  نیا  هجیتن 
هک دـنیامن  یم  فارتعا  دـنرگن و  یم  نآ  هب  زیمآ  بجعت  يرظن  اب  ملع  خـیرات  ناققحم  نادنمـشناد و  .تفای  شرتسگ  دـمآ و  دـیدپ 

(1) .تسا هدوب  رتشیب  يدالیم  مهدزیس  نرق  ات  رگید  ياه  شبنج  مامت  زا  تضهن  نیا  هقالخ  تردق 

ناناملسم طاطحنا  للع 

ناناملسم طاطحنا  للع 

تاکیرحت ناتـسرپ و  توهـش  تموکح  مدرم و  فرط  زا  هناشنم  فارـشا  یگدـنز  هب  نتفرگ  وخ  يروشحلـس و  حور  نداد  تسد  زا 
تورثرپ زیخرز و  ياـهروشک  دروآ و  دوـجو  هب  ار  نیملـسم  طاـطحنا  داد و  مه  تسد  هـب  تـسد  هـمه  هـمه و  نانمـشد  كاـنرطخ 

.تخاس نارگتراغ  يارب  يرازاب  هرمعتسم و  تروص  هب  ار  یمالسا 

دومن و مورحم  نآ  شخب  يدازآ  هجیتن  زا  درک و  رود  مالـسا  یلاع  قیاقح  زا  ار  اهنآ  دمآ ، دوجو  هب  نیملـسم  نیب  رد  هک  یتافارحنا 
هب طقف  هک  دش  عورش  يزور  نآ  زا  نیملسم  فعض  .دنوش  یم  بوسحم  هدنام  بقع  دنا ، هدوب  اه  ندمت  ورـشیپ  يزور  هک  نیملـسم 

(2) .دندومن رظن  فرص  نآ  تایعقاو  زا  دندیبسچ و  نید  رهاوظ 

.20 صص 18 _  مولع ، تفرشیپ  رد  نادنمشناد  شقن  حتفم ، دمحم  - 1
ص45. ینارهت ، یناقح  نیسحمالغ  يراکمه  اب  اه ، تضهن  ورشیپ  مالسا  ینامرک ، يوفطصم  دمحم  - 2
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لقع هدیقع و  تفآ  تافارخ ،

لقع هدیقع و  تفآ  تافارخ ،

هدروخ تسکـش  نانمـشد  .تسا  هدوب  هدوت  تمظع  یحالـصا و  ياه  بالقنا  ببـس  هشیمه  فیرحت ، نودب  یعقاو و  يانعم  هب  نید 
يرادیب تفرشیپ و  مهم  لماع  دروآ و  یم  راب  عاجش  رویغ و  یمدرم  هنوگچ  مالسا  حور  دنناد  یم  دوخ  هک  نانآ  نارودزم  مالـسا و 

(1) .دنرادزاب مالسا  تقیقح  زا  ار  نانآ  هدومن و  رهاوظ  مرگرس  ار  ناناملسم  هک  دننک  یم  یعس  تسا ، ناناملسم 

یعامتجا يدرف و  تفرـشیپ  هار  دس  هدرک و  دـنب  رد  ار  اه  ناسنا  لقع  رکف و  ماهوا ، هک  تسین  تهج  نیا  زا  اهنت  ام  یتحاران  جـنر و 
دنا و هدراذگ  نید  باسح  هب  حول  هداس  مدرم  ار  اجبان  ياهرادـنپ  زا  يرایـسب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  رتشیب  هکلب  تسا ، هتـشگ  نانآ 

هتـسشن نید  هدـنزرا  قیاقح  یعقاو و  لئاسم  ناشخرد  كانبات و  هرهچ  يور  چوپ ، تاداقتعا  نیا  رابغ  درگ و  زا  ییاه  هیال  هجیتنرد ،
یم هک  اجنآ  ات  تسا  مزال  ناملـسم  درف  ره  رب  زورما  نم ، هدـیقع  هب  .تسا  هدومن  یفخم  ار  نآ  نیـشن  لد  باذـج و  یعقاو و  هفایق  و 

.دنک ششوک  ینید  ياه  تیعقاو  زا  طلغ  ياهرادنپ  ندودز  تافارخ و  اب  هزرابم  هار  رد  دناوت 

هب ربگ ، موسر  هب  یتسرپ ، شتآ  موسر  هب  ارچ  .تسا  یکحـضم  یلیخ  مسر  کـی  يروس  هبنـشراهچ  دـینک  باـسح  ًاـعقاو  امـش  رخآ 
رشتنم تکلمم  نیا  رد  مالسا  هبلاطم  راکفا و  مالسا و  يادص  مالـسا و  يادن  دنراذگ  یمن  ارچ  دندرگ ؟ یمرب  مالـسا  زا  لبق  عاجترا 

؟(2) دوش

نیا يارب  یناریا ، حالطـصا  هب  نانامرهق  نیا  لاثما  اه و  عنقملا  اه ، نیدـمرخ  کباب  دـننک ، یم  یفرعم  یّلم  ام  يارب  ار  ینامرهق  کـی 
نامرهق ياج  هک  تسا 

ص 46. ینارهت ، یناقح  نیسحمالغ  يراکمه  اب  اه ، تضهن  ورشیپ  مالسا  ینامرک ، يوفطصم  دمحم  - 1
.حتفم رتکد  دیهش  همدقم  گنرین ، هفارخ و  هرابرد  يا  هبحاصم  عفرا ، مظاک  دیس  - 2
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یمالـسا حور  یمالـسا و  تاـساسحا  دـنریگب ، ار  مالـسا  ناـنامرهق  رگید  و  (ع ) یلع نـب  نیـسح  (ع ،) بلاـط یبا  نـب  یلع  یمالـسا ،
(1) .دوش لیلذ  مالسا  فطاوع  شوماخ و 

نانبل نیطسلف و  زا  عافد 

نانبل نیطسلف و  زا  عافد 

یهاگیاپ ات  دنتخانش  تیمسر  هب  ار  نآ  ود  ره  یبرغ  یقرش و  ياه  تلود  .قرش  مه  درک و  کمک  برغ  مه  لیئارـسا ، ییاسانـش  رد 
ناهج رد  یمود  لیئارسا  دنهاوخ  یم  الاح  .دننک  ملع  دق  دنناوتن  ناناملسم  هکنیا  يارب  دنـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  ياهروشک  لخاد  رد 

ار نانبل  دنهاوخ  یم  .تسا  نانبل  هیزجت  يارب  دباوخ ؟ یمن  نانبل  يادص  رس و  هچ  يارب  دینک  یم  لایخ  امش  .دنروآ  دوجو  هب  مالـسا 
هدیشک هشقن  مه  لبق  زا  دنا و  هدید  نیملسم  يارب  هک  اه  باوخ  هچ  ناملسم ، تمسق  کی  یحیسم ، تمـسق  کی  دننک ؛ تمـسق  ود 

.دنا (2)

سدق زور 

سدق زور 

ربهر نامرف  .دـناسر  یم  تابثا  هب  هوکـشرپ  كرحت  یگدـنلاب و  اب  ار  شیوخ  تلاـصا  ینیمخ ، ماـما  يربهر  هب  اـم  یمالـسا  بـالقنا 
دشر رب  نشور  یهاوگ  دیدرگ ، ناهج  ناهاوخ  يدازآ  همه  ناناملـسم و  یگتـسب  مه  هاگ  یلجت  هک  سدق  زور  يرازگرب  رب  بالقنا 
همه يارب  يدـیما  لـلملا و  نیب  مسینویهـص  برغ  قرـش و  نارگرامعتـسا  ناـهد  رب  مکحم  یتشم  تساـم و  ربـهر  شرتـسگ  شقن  و 

مالعا تساهنآ ، زا  یکی  سدـق  ندرک  دازآ  هک  نیطـسلف  تلم  ياه  نامرآ  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  اـم  .ناـهج  ناـمورحم  نافعـضتسم و 
ًالماک نیطسلف ، تلم  هزرابم  تهج  هک  میراودیما  شیوخ  زوریپ  بالقنا  هبرجت  هب  هتشاد و 

صص 30 و 31. ش 177 ، بالقنا ، مایپ  هلجم  مالسا ،» تما  رد  تدحو  داجیا  ، » حتفم دمحم  - 1
ص 19. ش 44 ، ماصتعا ، هلجم  - 2
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(1) .مییامن یم  موکحم  ًادیدش  ار  نیطسلف  عفانم  هیلع  دادرارق  هنوگره  ام  .دوش  یمالسا 

مسینویهص رابکتسا و  هئطوت 

مسینویهص رابکتسا و  هئطوت 

تیارس اهروشک  رگید  هب  ناریا  ياهزرم  زا  دش و  دهاوخن  ناریا  ياهزرم  هب  رصحنم  بالقنا  نیا  دنناد  یم  هک  يا  هناگیب  ياه  تسد 
مه هب  هنایمرواخ  رد  ار  اوق  لداعت  ًالـصا  ناریا  بالقنا  يزوریپ  دناد  یم  هک  مسینویهـص  یتاغیلبت  تردـق  صوصخ  هب  درک ، دـهاوخ 

نداد تسکـش  بالقنا و  نیا  تارثا  ندرک  یثنخ  رد  دندحتم  مه  اب  همه  اهنیا  قرـش ، برغ و  يرامعتـسا  ياه  تلود  مامت  زین  دز و 
(2)  . ...نآ

ینیمخ ماما  يربهر 

ینیمخ ماما  يربهر 

هدروآرد و هزرل  هـب  ار  ناـهج  ماـما ، ماـن  زورما  دوـب ، هدروآرد  هزرل  هـب  ار  ناـمز  نوـعرف  توغاـط و  ینیمخ ، ماــما  ماــن  زورید  رگا 
(3) .تسا هتخادنا  تشحو  هب  ار  ناهج  نارگرامعتسا  نادنمتردق و 

، دـیآ یمرد  یمالـسا  رئاعـش  نآ  تروص  هب  هک  هقالع  قشع و  ساسحا  نیا  دوش ، یم  هدرب  تما  ماـما  راوگرزب ، میعز  نآ  ماـن  یتقو 
(4) .میا هدش  رادیب  میا و  هدمآ  شوه  هب  میسانشردق و  ام  دییوگب  دیهاوخ  یم  امش  هک  تسا  نیا  هناشن  مامت ،

نخـس نیمه  تسا ، رادیاپ  قح  همیرک  هیآ  نامه  رادومن  نیا  دنک ، یم  ادیپ  تمظع  ایند  رد  ردق  نیا  درف  کی  هک  تسین  تلع  نودب 
لطابلل نا   » فورعم

صص ج 78 ، راربا ، اب  رادید  تسا ، هتشون  حتفم  رتکد  هک  لاس 1358  رد  سدق  زور  ییامیپ  هار  همان  عطق  سیون  شیپ  زا  یشخب  - 1
128و 129.

ص 42. همدقم ، كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 2
ص31. یهاگشناد ، یناحور و  رشق  ود  تدحو  حتفم ، دمحم ، - 3

146و147. صص ش 12 و 13 ، ناتسمز 1372 ، زییاپ و  دادرخ ، همانلصف 15  نادیهش ،» هاگدید  زا  ماما  - » 4
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12 دندیـسر (  هاگدورف  هب  یتقو  زورید  .دراد  تابث  قح  دوش و  یم  دوبان  دراد و  نالوج  يزور  دنچ  کی  نطاب  هلود » قحلل  هلوج و 
هک دنتشاد  رارصا  هدیدنسپ  ياقآ  هب  .تسا  رتشیب  اقآ  زا  ناشنـس  هدیدنـسپ  ياقآ  منیبب ، دیروایب  ار  مردارب  دندومرف  لوا  نمهب 1357 )

ياـقآ راـچان  هب  هرخـألاب  .دـیعجرم  دـیتسه و  ربهر  امـش  اـقآ ، دوش  یمن  دـنتفگ  یم  ناـشیا  .دـیورب  رتولج  تسا ، رتشیب  ناتنـس  اـمش 
رد ررکم  ار  تلیـضف  یگتـسراو و  قالخا و  همه  نیا  .دندش  هدایپ  اقآ  دعب  دندش و  هدایپ  رتدوز  دندمآ و  رتولج  يرادـقم  هدیدنـسپ 

(1) .میا هدید  ناشیا  زا  ررکم 

هیقف تیالو 

هیقف تیالو 

کی .میتسه  وا  عیطم  دهدب  ینامرف  ره  .تسوا  تسد  ام  راک  رایتخا  هک  یعجرم  تسا ، دـیلقت  عجرم  هیقف و  کی  تلم ، نیا  سأر  رد 
یم ام  هعماج  هنوگچ  دـینیبب  تسا ، نامز  هب  ملاع  زوس  لد  هاـگآ و  عاجـش ، هیقف  عجرم  کـی  تسد  رد  شتکرح  راـیتخا  هک  هعماـج 

(2) .دتسیاب نمشد  ربارب  رد  دناوت 

یمالسا هعماج  رد  املع  شقن 

یمالسا هعماج  رد  املع  شقن 

، لوصا هقف و  یلومعم  سورد  رب  هوـالع  دومن و  ساـسحا  ار  فیلکت  تسا ، ناریا  بلق  هک  مق  هیملع  هزوح  ًاـصوصخم  تیناـحور  ... 
یخـساپ ات  هدرک  رـشتنم  شزرارپ  اهب و  نارگ  راثآ  دومن و  لحن  للم و  مالک و  هفـسلف ، ریـسفت ، رد  راد  هشیر  یتاقیقحت  تاـعلاطم و 

(3) .دشاب هداد  تالاؤس  اه و  يواکجنک  ربارب  رد  حیحص  تبثم و 

.70 صص 65 _  يربهر ، تماعز و  ياه  یگژیو  - 1
ص56. حتفم )  ) كاواس دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  صص 170 و171 ؛ حتفم ، دمحم  رتکد  دیهش  داتسا  راکفا  - 2

.حتفم دمحم  رتکد  دیهش  همدقم  اسیلک ، نییآ  ای  مالسا  يوس  هب  - 3
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هرهچ بالقنا ، نآ  شیپاشیپ  هدوب ، شخب  ییاـهر  بـالقنا  کـی  اـجک  ره  مینیب  یم  ناریا  خـیرات  رد  یتعیرـش ، رتکد  موحرم  لوق  هب 
هب ام  يارب  ار  اه  هرهچ  نیا  هک  دنک  یم  ششوک  رامعتسا  یلو  دندید ، رازآ  دندش ، هجنکـش  دنتفر ، نادنز  اهنیا  .تسا  هدوب  یناحور 

دنوادخ تساوخ  هب  اه  هئطوت  اه و  هشقن  نیا  یلو  دـنزادنیب ، یمومع  راظنا  زا  ار  نانآ  دـنهاوخ  یم  .دـهد  ناشن  يرگید  لکـش  کی 
ار هتشذگ  دنسانش و  یم  بوخ  ار  دارفا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  رد  یهاگآ  نانچ  نآ  هکنیا  يارب  .دیشخب  دهاوخن  يرثا 

یگداتـسیا اه  هلولگ  لباقم  رد  دندید ، جنر  ّتلم  نیا  تاجن  يارب  هک  دراد  شزرا  ییاه  هرهچ  نآ  ام  يارب  هتبلا  .دنا  هدرکن  شومارف 
(1)  . ...تشادنزاب ریسم  نیا  زا  ار  اهنآ  هجنکش ، نادنز و  دندرک و 

ملع نید و  يریذپان  کیکفت 

ملع نید و  يریذپان  کیکفت 

تاقیقحت هب  دجسم  رانک  رد  اه  هسردم  تفر و  یم  شیپ  مه  تازاوم  هب  ملع  نید و  یمالسا ، ياه  هاگـشناد  رد  زین  اطـسو  نورق  رد 
هتشون زا  رت  يوق  دهاش  ایآ  داد ، یم  لیوحت  یناسنا  هعماج  هب  تمسق  ود  ره  هعماج  گرزب  غباون  نادنمشناد و  .دندوب  مرگرس  یملع 

(2)  . ...تسا مزال  بلاطم  نیا  رب  نادنمشناد  نیا  لاثما  و  اهانیس ، نبا  اه ، يزار  اهریصن ، هجاوخ  راثآ  اه و 

هیاس رد  تیرشب  ات  دشاب  دیاب  نید  ادخ و  هب  داقتعا  ناسنا ، هتخیسگ  نانع  تاوهش  یناسفن و  شکرـس  تالیامت  ربارب  رد  میدقتعم  ام 
؛ دراد ترورض  هعماج  يارب  بهذم  .دنک  هدافتسا  حیحص  يارجم  رد  ملع  تعنص و  زا  نید ،

صصص 43 و 44. حتفم ،) دیهش   ) كاواس دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  - 1
18 و 19. صص هاگشناد ، یناحور و  رشق  ود  تدحو  حتفم ، دمحم ، - 2
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(1) .تسا هعماج  رد  ماظن  مظن و  یتسرد ، اوقت ، یکاپ ، لماع  هک  شنیتسار  یعقاو و  لکش  هب  بهذم 

زا دناوت  یم  یتقو  تیرـشب  مییوگ  یم  ام  .دـنا  هدرک  اقلا  مدرم  راکفا  رد  ار  نآ  نادایـش  هک  تسا  طلغ  يرما  ملع  نید و  يراگزاسان 
يراد نید  هک  روط  نامه  دنک ، تیوقت  ار  دوخ  یقالخا  ینید و  يورین  ملع ، تفرـشیپ  تازاوم  هب  هک  دوش  رادروخرب  ملع  ياه  هویم 

(2) .تسا رتشیب  بتارم  هب  ادخ ، هب  نامیا  زا  یهت  یملع  ياه  تردق  رطخ  دراد ، ناوارف  ياهررض  ینادان ، اب  مأوت 

هئطوت ای  يدازآ 

هئطوت ای  يدازآ 

هتبلا .دـنیوگب  ار  ناشیاه  بتکم  ياهرظن  هطقن  دـنناوت  یم  همه  دنـشاب ، دازآ  دـیاب  دـندازآ و  اـه  بتکم  همه  یمالـسا  يروهمج  رد 
دنزب و هبرض  ام  يربهر  بالقنا و  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  .دوش  هابتـشا  مه  اب  دیابن  ود  نیا  .تسا  هئطوت  زا  ریغ  بتکم ، نایب  يدازآ 
ام همه  رگم  میریگب ، رارق  مه  ربارب  رد  ارچ  .دوش  یم  ماـمت  اـکیرما  عفن  هب  راـک  نیا  دزادـنیب ، ییادـج  یهاگـشناد  تیناـحور و  نیب 

هدنشک هک  يدادبتـسا  .تسا  رگید  دادبتـسا  رگید و  ناخاضر  ندمآ  اه  هقرفت  نیا  هجیتن  ...میتسین  ناریا  ای  مالـسا و  تمظع  ناهاوخ 
(3) .مییامن مهافت  مه  اب  مینک  یم  ششوک  ام  دنک و  رود  مه  زا  ار  ام  دهاوخ  یم  نمشد  .تسا  تفرشیپ  تیقفوم و  تایح ، يدازآ ،

دوخ هب  یمالـسا  هبنج  دیهاوخ  یم  لیبق  نیا  زا  ییاهراک  نآرق و  هیآ  ندروآ  اب  امـش  .دـیا  هداد  ناشن  ار  دوخ  تیهام  نیقفانم )  ) امش
؟ دنا هتخانشن  ار  امش  تلم ، رگم  دییوگ  یم  هچ  دیهد ،

ص19. قداص ، ماما  یتیبرت  یقالخا و  بتکم  حتفمدمحم ، - 1
ص92. يراکادف ، یگنازرف و  هوسا  - 2

صص 165 و 166. حتفم ، دمحم  رتکد  دیهشداتسا  راکفا  - 3
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هدـبرع ندز ، نداد  .دـنا  هدـش  هاگآ  تلم  نیا  رگید  دـیا ؟ هدرک  تنایخ  مک  تلم  نیا  هب  ایآ  دـنا ، هدـیدن  ار  امـش  ياه  تناـیخ  رگم 
.درادن (1) یمالسا  تضهن  همادا  رد  يرثا  نیرت  کچوک  يرگلالخا  ندیشک و 

رتشیب قیقحت  يارب  یعبانم 

رتشیب قیقحت  يارب  یعبانم 

تایهلا و هدکشناد  یمالـسا  نمجنا  دیهـش و  هداوناخ  يراکمه  اب  تداهـش ،) درگلاس  تبـسانم  هب   ) حتفم دمحم  رتکد  دیهـش  داتـسا 
.1359 لوا ، پاچ  يزومآداوس ، تضهن  تاغیلبت  نارهت ، یمالسا ، فراعم 

1376 لوا ، پاچ  نارهت ، تاعالطا ، ترازو  یخیرات  دانسا  یسررب  زکرم  دلج 1 و 2 ، كاواس ، دانسا  تیاور  هب  یمالسا  بالقنا 

1375 و 1376. یمالسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  نارهت ، يرقاب ، یلع  ششوک : هب  مشش ،) موس و  رتفد   ) دادرخ تارطاخ 15 

، یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، تخب ، کین  میحر  نیودت : ینادمه ، ینیسح  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  تازرابم  تارطاخ و 
.1382 لوا ، پاچ 

.1379 لوا ، پاچ  تسایس ، نارهت ، هیضیف ، لها  نارادم  تسایس  یلع ، یباراد ،

.1377 مود ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، دلج 9 و 10 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  یلع ، یناود ،

.1374 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یشهوژپ  تنواعم  نارهت ، دلج 78 ، راربا ، اب  رادید  مولعلارقاب ، هدکشهوژپ 

ص 17. يربهر ، تماعز و  ياه  یگژیو  حتفم ، دمحم  - 1
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.1381 لوا ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، دلج 21 ، یمالسا ، بالقنا  ياه  ینتسناد 

.یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یمالسا ، بالقنا  رد  نادمه  حتفلاوبا ، نمؤم ،

.1378 لوا ، پاچ  اردص ، نارهت ، دلج 1 ، رادیب ، حلصم  نیسحدمحم ، یقثاو ،

يد 1385. هرامش 12 ، مود ، لاس  نارای ، دهاش  یخیرات  یگنهرف  همانهام  حتفم ، دمحم  رتکد  هللا  تیآ  تداهش  زورلاس  همانژیو 

.ات یب  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت ، حتفم ، دمحم  رتکد  دیهش  وجشناد  یناحور و  تدحو  زور  راذگ  ناینب  زا  يا  هماندای 

.حتفم هللا  تیآ  هدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ویشرآ 

.ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مجنپ  هکبش  ویشرآ  حتفم ، رتکد  هبحاصم  راون 

.1378 هکبش 4 ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  رایدای ،

زییاپ 1378. تمسق ، شش  یمالسا ، يروهمج  يامیس  ادص و  مود  هکبش  فراعم  هورگ  روضح ، حاتفم 

زییاپ 1376. ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مود  هکبش  فراعم  هورگ  حتفم ، هللا  تیآ  هاگشناد  هزوح و  دیهش  تشادگرزب 

، نارهت ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  مراهچ  هکبـش  یـسایس  هورگ  حتفم ، داتـسا  هژیو  هاگـشناد ، هزوح و  تدحو  همانرب 
زییاپ 1378.
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نازاس همانرب  اب  مشش : لصف 

هراشا

نازاس همانرب  اب  مشش : لصف 

نیا دیشوک  وا  .تسا  هاگشناد  هزوح و  هتخومآ  شناد  یگنهرف و  یملع و  هتسجرب  ياه  هرهچ  زا  یکی  حتفم ، هللا  تیآ  دیهش ، داتـسا 
، درک یم  داجیا  فاکش  مهم  ياهرگنس  نیا  نایم  هک  ار  يدیلپ  راکفا  دزاس و  مجسنم  دحتم و  رگیدکی  اب  ار  روشک  یـساسا  داهن  ود 

ریثأت تحت  ار  ناناوج  شیوخ ، ینامیا  یملع و  ِنیزو  راوتسا و  تیصخش  اب  وا  .دربب  نیب  زا  ردص  هعس  تفرعم و  تمکح و  تردق  اب 
.داد رارق  شا  يونعم  يافص  ون و  شور 

تیصخش تامدخ و  یگنهرف ، یملع و  لفاحم  رد  یتح  دیآ ، یم  نایم  هب  ینخـس  حتفم  هللا  تیآ  دیهـش  داتـسا  زا  اجک  ره  هنافـسأتم 
دیهـش و نیا  رابرپ  همانراک  اه و  یـسررب  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هصالخ  هاگـشناد  هزوح و  تدحو  هب  وا  مامتها  رد  طقف  يو  يالاو 

ياه شالت  هدوب و  یبلاج  ياهراکتبا  ياراد  یغیلبت ، یملع و  یگنهرف ، یـسایس ، ياه  هصرع  رد  وا  دـهد  یم  ناشن  رگید  تادنتـسم 
.دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  راو  تسرهف  همادا ، رد  هک  تسا  هدرک  يراذگرثا 

.نازومآ شناد  نایگنهرف و  مدرم ، نایم  دنویپ  داجیا  یشزومآ و  یگنهرف و  تالوحت  رب  دیکأت  . 1
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هللا همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  رد  هک  عاجـش  زراـبم و  نیدـتم ، ياـهورین  تیبرت  ناوج و  لـسن  یقـالخا  يداـقتعا و  هبنج  تیوقت  . 2
.دنا هدوب  نیرفآ  شقن 

.اه ناتسرهش  نارهت و  رد  یگنهرف  ياه  شالت  غیلبت و  هزرابم ، رما  يارب  يدابع  ياه  نوناک  دجسم و  نداد  رارق  هاگیاپ  . 3

زا یمالسا  گنهرف  نتساریپ  نید و  زا  ییادز  تفآ  نانآ ، طاطحنا  للع  ناناملـسم و  ندمت  گنهرف و  هرابرد  قیمع  ياه  شهوژپ  . 4
گنهرف هلیـسو  نیدب  ات  دـندوب  نآ  جوّرم  يولهپ  میژر  هب  هتـسباو  نارکف  نشور  هک  ییارگ  یلم  ییارگ و  ناتـساب  اب  زیتس  اه ، هفارخ 

.دننارب هیشاح  هب  ار  یمالسا  يایوپ 

گنهرف یفرعم  فدـه  اب  ناور ، ملق  بحاـص  رکف و  شوخ  ناوج ، ناگدنـسیون  تیبرت  يارب  یـسانش  مالـسا  یملع  عمجم  داـجیا  . 5
.مالسا ناهج  ناناملسم و  هرابرد  یسایس  یعامتجا و  ياه  یسررب  ناوج و  لسن  هب  یمالسا  بان 

.یتدیقع يرکف و  ياه  فارحنا  طاقتلا ، اب  رثؤم  هزرابم  . 6

اه يرگاشفا  زین  قیقد و  لدتسم و  ياه  ینارنخـس  هنادنمدرخ ، ياه  هباطخ  هار  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  رد  رثؤم  تکرـش  . 7
.دوب رابکتسا  يولهپ و  میژر  هیلع  یگنهرف  دربن  عقاو  رد  هک  ییاه  يرگنشور  و 

.ناناملسم یلدمه  تدحو و  میکحت  روظنم  هب  مالسا  ناهج  هتسجرب  ياه  تیصخش  زا  توعد  . 8

یملع و دـشر  يارب  ینید  ياـه  شزرا  رب  يراـشفاپ  تمواـقم و  تیعطاـق و  اـب  هارمه  ـالاب  تیفرظ  یملع و  برـشم  رظن ، تعـسو  . 9
.هعماج یگنهرف 

يزاس همانرب  ياه  عوضوم 

يزاس همانرب  ياه  عوضوم 

.عباوت نادمه و  رد  حتفم ) ردپ   ) حتفم دومحم  خیش  جاح  یتیبرت  یشزومآ و  شقن  . 1
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نیا رد  يو  تیقفوم  لـیلد  درک و  یم  رفـس  فلتخم  ياهرهـش  هب  یمالـسا ، بـالقنا  شرتـسگ  تیوـقت و  يارب  حـتفم  دیهـش  ارچ  . 2
؟ دوب هچ  كاواس ، ياهراشف  دوجو  اب  هصرع ،

هیرطیق ياه  نیمز  رد  ار  رطف  دـیع  زاـمن  و 1357  ياـه 1356  لاـس  رد  نارهت  مدرم  زا  رفن  نارازه  یهد  ناـمزاس  اـب  حـتفم  رتکد  . 3
نیا .دـش  نارهت  هدرتـسگ  ياـه  ییاـمیپ  هار  زاغآرـس  دوـب و  مهم  رایـسب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  رد  تکرح  نیا  هـک  درک  رازگرب 

.دوش یبای  هشیر  عوضوم 

.درک رورت  ار  يو  دوب ، یتعیرش  راکفا  عفادم  هک  ناقرف  هورگ  درک ، تکرـش  یتعیرـش  رتکد  هزانج  عییـشت  رد  حتفم  رتکد  هکنیا  اب  . 4
.تسا دنتسم  یسررب  کی  روخرد  عوضوم  نیا 

.یتالحم يرهطم و  یسودق ، رنهاب ، یتشهب ، رتکد  نوچ  ییاه  تیصخش  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  اب  حتفم  هللا  تیآ  هطبار  یسررب  . 5

.اه هاگشناد  ندرک  یمالسا  هاگشناد و  هزوح و  تدحو  يارب  حتفم  دیهش  تامادقا  . 6

هدرک هدافتـسا  شرـضحم  زا  ای  هدوب  سونأم  وا  اب  هک  يدارفا  اب  حتفم  دیهـش  یگنهرف  یملع و  همانراک  هشیدـنا و  هرابرد  هبحاصم  . 7
دیـس مالـسا : جـجح  يدابآ ؛ مرخ  يرهاط  نسح  دیـس  هللا  تیآ  یناحبـس ، هللا  تیآ  ینادـمه ، يرون  نیـسح  هللا  تیآ  هلمج : زا  دـنا ،

، یناهفـصا یمیحر  نیـسحمالغ  يرتسبـش ، دـهتجم  نـسحم  يراـفغ ، يداـه  یتـجح ، رقابدـمحم  دیـس  رتـکد  یهاشورـسخ ، يداـه 
دیس میهاربا  دیس  عفرا ، مظاک  دیس  یشیاشخب ، یقیقع  میحرلادبع 
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یناّقح نیسح  مالغ  یمراط ، يدهم  یمالسالا ، خیش  رفعج  دیس  ینسح ، ربکا  یلع  يولع ،

دیهـش اب  هک  یمیحر  هللاءاشام  انیب و  یلکوت  لضفلاوبا  نایدهم ، نیـسح  ییاخـس ، رقاب  دیـس  هداد ، لد  میرکلادـبع  زا  یبای  هرطاخ  . 8
.دنا هدوب  طابترا  رد  حتفم 

رسمه حتفم و  لوتب  يداهدمحم و  قداصدمحم ، يدهمدمحم ، شنادنزرف : هلمج  زا  حتفم  دیهـش  هداوناخ  ياضعا  اب  وگو  تفگ  . 9
(. حتفم رتکد  داماد   ) درف یهاگشیپ  دمحم  يرباج و  همطاف  دیهش 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

يا هقباسم  ياه  شسرپ 

؟ دوب ناریا  رهش  مادک  روهشم  ظعاو  حتفم ) دمحم  رتکد  ردپ   ) حتفم دومحم  خیش  جاح  . 1

نادمه د)  ) نامرک نارهت ج ) هاشنامرک ب ) فلا )

؟ تفرگارف هللا  همحر  ینیمخ  ماما  دزن  ار  یسورد  هچ  حتفم  هللا  تیآ  . 2

دراوم مامت  د )  ) یلوصا جراخ  هقف ج ) جراخ  نافرع ب ) فلا )

؟ درک یم  سیردت  مق  هیملع  هزوح  رد  ار  یباتک  هچ  حتفم  رتکد  . 3

اردصالم رافسا  يراوزبس ب ) هموظنم  فلا ) )

مادک چیه  یناسارخ د ) لوصالا  هیافک  ج )

؟ داهن ناینب  ار  یسانش  مالسا  یملع  عمجم  یفده  هچ  اب  حتفم  رتکد  . 4

مالسا نیتسار  هرهچ  یفرعم  فلا ) ) 

ناناملسم یملع  ياه  تیلاعف  هرابرد  قیقحت  ب )

نید ملع و  هطبار  ندش  نشور  ج )

یگنهرف یسایس و  رداک  تیبرت  د )

؟ دوب وا  يارتکد  هرود  همان  نایاپ  حتفم ، رتکد  راثآ  زا  کی  مادک  . 5
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هغالبلا جهن  یهلا و  تمکح  ب ) هشیدنا ( شور  فلا )

نادنمشناد شقن  نآرق د ) يداقتعا  لوصا  تایآ  ج )

؟ دوب هچ  يروس  هبنشراهچ  مسارم  هرابرد  حتفم  دیهش  رظن  . 6

یتسرپ شتآ  کحضم ب ) مسر  فلا )

دراوم مامت  د ) مالسا (  زا  لبق  عاجترا  ج )

؟ درک يریگولج  ناتسا  مادک  هب  حتفم  دیهش  دورو  زا  كاواس ، . 7

مق ناتسا  نادمه ب ) ناتسا  فلا )

ناتسزوخ ناتسا  د ) نالیگ (  ناتسا  ج )

؟ درک رورت  ار  حتفم  هللا  تیآ  یخیرات  هچ  رد  یهورگ و  هچ  . 8

27/9/1358 نیقفانم ، 27/9/1358 ب ) ناقرف ، فلا ) ) 

مادک چیه  27/9/1359 د ) ناقرف ، ج )

یسانشراک ياه  شسرپ 

یسانشراک ياه  شسرپ 

؟ دوب هچ  یهاگشناد  يوزوح و  تالیصحت  رد  حتفم  هللا  تیآ  تیقفوم  زمر  . 1

؟ داهن ناینب  ار  نایگنهرف  نازومآ و  شناد  یمالسا  نوناک  يروظنم  هچ  هب  حتفم  رتکد  . 2

؟ درک ییاه  مادقا  هچ  یملع  یشهوژپ و  ياه  هصرع  رد  حتفم  رتکد  . 3

؟ دوب رت  هتسارآ  یقالخا  لیاضف  مادک  هب  حتفم  دیهش  . 4

؟ تسناد یم  هچ  ار  ناناملسم  طاطحنا  للع  حتفم ، رتکد  . 5

؟ درک یم  لابند  ار  یفادها  هچ  فلتخم ، ياهرهش  هب  شیاهرفس  رد  حتفم  رتکد  . 6
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؟ دوب هچ  حتفم  دیهش  یتازرابم  ياهروحم  . 7

؟ تسناد یم  مّلسم  ترورض  کی  ار  هاگشناد  هزوح و  تدحو  حتفم  ارچ  . 8
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؟ دندرک رورت  ار  حتفم  هللا  تیآ  فرحنم ، ياه  هورگ  لیلد  هچ  هب  امش  رظن  هب  . 9

؟ تشاد دیکأت  يرما  هچ  هب  یگنهرف  لفاحم  اه و  ینارنخس  رد  حتفم  هللا  تیآ  . 10

؟ داد یم  رارق  هاگشناد  هسردم و  دجسم ، ار  دوخ  یگنهرف  هاگیاپ  حتفم  دیهش  ارچ  . 11
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همان باتک 

اه باتک  فلا )

.1385 لوا ، پاچ  تاعالطا ، ترازو  یخیرات  دانسا  یسررب  زکرم  نارهت ، كاواس ، دانسا  تیاور  هب  یناگیاپلگ  هللا  تیآ  .1

.1346 لوا ، پاچ  یناهارف ، نارهت ، گنرین ، هفارخ و  هرابرد  يا  هبحاصم  مظاک ، دیس  عفرا ، .2

.1374 لوا ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  .3

.1358 لوا ، پاچ  مالسا ، مایپ  مق ، حتفم ، دمحم  رتکد  دیهش  داتسا  راکفا  نارگید ،] و   ] رصان يدنهدیب ، يرقاب  .4

.ات یب  عیشت ، تاراشتنا  مق ، وجشناد ، هاگشناد و  تلاسر  نیسحدمحم ، دیس  یتشهب ، .5

.1374 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یشهوژپ  تنواعم  نارهت ، ج 78 ،)  ) راربا اب  رادید  (ع ،) مولعلارقاب هدکشهوژپ  .6

ناتسمز 1372. ناریا ، یمالسا  يروهمج  يادص  نارهت ، تشهب ، غاب  زا  یلگ  هرهاط ، یقیفوت ، .7
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اب  ) مهن پاچ  باتک ، هناخ  نارهت ، (، 1357 ياه 1320 _ لاس   ) ناریا یسایس  یبهذم  ياه  نامزاس  اه و  نایرج  لوسر ، نایرفعج ، .8
ناتسمز 1387. اه ،) هدوزفا  تاحالصا و 

.1382 لوا ، پاچ  فورعم ، رشن  مق ، ج2 ،)  ) راربا نشلگ  مق ، هیملع  هزوح  نارگشهوژپ  زا  یعمج  .9

.1377 لوا ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، يدابآ ، مرخ  يرهاط  تارطاخ  .10

.1362 لوا ، پاچ  عیشت ، تاراشتنا  مق ، اه ، هاگدید  یلع ، دیس  يا ، هنماخ  .11

.1378 موس ، پاچ  ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  نارهت ، ماما ، هفیحص  هللا ، حور  ینیمخ ، .12

.1354 یناهارف ، نارهت ، تقیقح ، ای  تسا  هفارخ  ترایز  نیسح ، مالغ  یمیحر ، .13

.1362 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  مق ، ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  دیمح ، دیس  یناحور ، .14

.1378 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  يرنه  هزوح  یمالسا ، بالقنا  تایبدا  رتفد  نارهت ، یمالسا ، بالقنا  رامشزور  .15

 . 1381 لوا ، پاچ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  نارهت ، یقشاع ، ثیدح  دمحم ، رگرز ، .16

.1346 لوا ، پاچ  مالسا ، مایپ  مق ، اسیلک ، نییآ  ای  مالسا  يوس  هب  یفطصم ، ینامز ، .17

.1381 مود ، پاچ  هرجنپ ، رشن  نارهت ، باتفآ ، ياپ  هب  اپ  اضرریما ، هدوتس ، .18

.ات یب  دازآ ، تاراشتنا  مق ، دیهش ، هس  .19
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.1353 یناهارف ، نارهت ، (ع ،) یلع يراد  ناهج  ینیب و  ناهج  میهاربا ، دیس  يولع ، دیس  .20

.1352 لوا ، پاچ  هیمالسا ، نارهت ، نادنمشناد ، هنیجنگ  دمحم ، يزار ، فیرش  .21

.1377 لوا ، پاچ  هملاع ، مق ، ناریا ، رصاعم  خیرات  ریهاشم  لاجر و  گنهرف  لضفلاوبا ، يروکش ، .22

.1387 لوا ، پاچ  داجسلا ، رون  مق ، يراکادف ، یگنازرف و  هوسا  اضرمالغ ، هراوز ، یلگ  .23

( حـتفم دـمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهـش  مشـش  تسیب و  باتک   ) كاواس دانـسا  تیاور  هب  ماما  نارای  یخیرات ، دانـسا  یـسررب  زکرم  .24
.1382 لوا ، پاچ  تاعالطا ، ترازو  نارهت ،

ترازو نارهت ، یقارع ،) يدـهم  دیهـش  مهدزاود : باتک   ) كاواـس دانـسا  تیاور  هب  ماـما  ناراـی  یخیراـت ، دانـسا  یـسررب  زکرم  .25
.1378 لوا ، پاچ  تاعالطا ،

.1353 یناهارف ، نارهت ، دوکر ، ای  تفرشیپ  لماع  اعد  دمحم ، ینامرک ، يوفطصم  .26

.1353 یناهارف ، نارهت ، اه ، تضهن  ورشیپ  مالسا  ._____________________، 27

.1382 لوا ، پاچ  عجرم ، یمالسا  یناسر  عالطا  هسسؤم  مق ، یمالسا ، تاعوبطم  .28

.رون یتاراشتنا  یتاقیقحت و  هسسؤم  مق ، نآرق ، يداقتعا  لوصا  تایآ  دمحم ، حتفم ، .29
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.1360 لوا ، پاچ  يدازآ ، مایپ  نارهت ، هغالبلا ، جهن  رد  یهلا  تمکح  ._________، 30

.ات یب  ارآ ، ناهج  نارهت ، قداص ، ماما  یتیبرت  یقالخا و  بتکم  ._________، 31

.1361 مود ، پاچ  ناریا ، یتعنص  یملع و  ياه  شهوژپ  نامزاس  نارهت ، مولع ، تفرشیپ  رد  نادنمشناد  شقن  ._________، 32

.ات یب  تّجح ، رشن  مق ، یهاگشناد ، یناحور و  رشق  ود  تدحو  ._________، 33

.1359 لوا ، پاچ  یمالسا ، يروهمج  بزح  نارهت ، يربهر ، تماعز و  ياه  یگژیو  ._________، 34

، لوا پاچ  یمالـسا ، بالقنا  دانـسا  زکرم  نارهت ، حـتفم ، دـمحم  رتکد  هللا  تیآ  دیهـش  تازرابم  یگدـنز و  میحر ، تخب ، کین  .35
.1384

.1362 لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق ، اه ، هشیدنا  رهطم  يرهطم  نیسح ، دمحم  دار ، یقثاو  .36

.1363 مجنپ ، پاچ  ملق ، تاراشتنا  نارهت ، اهزور ، نیرخآ  رد  اه  شالت  نیرخآ  میهاربا ، يدزی ، .37

هیرشن ب )

هرامـش 46، ملع ، رون  همانهام  ود  ینادمه ،) یلعالم  دنوخآ  یمظعلا  هللا  تیآ   ) تما موجن  [، » نارگید و   ] دمحا ینادـمه ، يرباص  .1
رویرهش 1371. دادرم و 

.ق _. لاوش 1423ه هرامش 36 ، ناغلبم ، هلجم  تمکح ،» نامسآ  بکوک  ، » اضرمالغ هراوز ، یلگ  .2

نابآ 1362. هرامش 19 ، ماصتعا ، هلجم  خرس ،» عیشت  ياتسار  رد  يدرم  گرزب  .» 3
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ص:117

زییاپ 1366. هرامش 8 ، دای ، همانلصف  عیشت ،») بتکم  مالسا و  بتکم  سیسأت   ) هرطاخ تیاور  هب  یمالسا  بالقنا  ياه  هنیمز  .» 4

ناتسمز 1372. زییاپ و  هرامش 12 و 13 ، دادرخ ، هدزناپ  همانلصف  نادیهش ،» هاگدید  زا  ینیمخ  ماما  .» 5

.27/9/1359 نادیهش ،) همان  هژیو   ) یمالسا يروهمج  همانزور  .6

هرامش 127. یمالسا ،) هفلتوم  تیعمج  ناگرا   ) امش هیرشن  .7

يد 1359. هرامش 21 ، دهاش ، هیرشن  .8

يد 1385. هرامش 12 ، حتفم ، دیهش  همان  هژیو  نارای ، دهاش  .9

تشهبیدرا 1385. نیدرورف و  هرامش 5 و 6 ، يرهطم ،) دیهش  همان  هژیو   ) نارای دهاش  .10

 . هرامش 19217 تاعالطا ، همانزور  .11

دادرخ 1342. عیشت ، بتکم  هلجم  .12

زییاپ 1373. هرامش 10 ، موس ، لاس  ریصن ، هلجم  .13

ینارنخس ج )

رذآ 1365.  29 هرامش 177 ، بالقنا ، مایپ  هلجم  حتفم ، رتکد  دیهش  ینارنخس  مالسا ، تما  رد  تدحو  داجیا  .1

هرامـش 28، یمالـسا ، يروـهمج  بزح  هیرـشن  نارهت  ناـمزلا  بحاـص  دجــسم  رد  حـتفم  رتـکد  ینارنخــس  یمالــسا ، تموـکح  .2
.1/6/1358

رذآ  30 هرامـش 152 ، بالقنا ، مایپ  هلجم  سراپ ، قباس  یلاع  هسردـم  رد  حـتفم  رتکد  ینارنخـس  یهاگـشناد ، یناحور و  تدـحو  .3
.1364

اهوگو تفگ  د )
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ص:118

رویرهش 1367. دادرم و  هرامش 27 ، هزوح ، هلجم  ینادمه ، يرون  نیسح  هللا  تیآ  اب  هبحاصم  .1

رهم 1361. مهد  هرامش 68 ، بالقنا ، مایپ  هلجم  نادابآ ، قباس  هعمج  ماما  یمج ، نیملسملا  مالسالا و  تجح  اب  هبحاصم  .2

.25/9/1360 یمالسا ، يروهمج  همانزور  حتفم ، دیهش  هرابرد  یتشهب  نیسحدمحم  دیس  رتکد  اب  هبحاصم  .3

رذآ 1361.  27 هرامش 896 ، زور ، نز  هلجم  حتفم ، دیهش  رسمه  اب  وگو  تفگ  .4

ینویزیولت ياه  همانرب  ه )_

زییاپ 1378. ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  مود  هکبش  روضح ، حاتفم  یتمسق  شش  همانرب  .1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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