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 1یزورهب زانرهم
 ناریا ،نارهت ،يمالسا دازآ هاگشناد ،یزکرم نارهت دحاو ،خیرات هورگ رایداتسا
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 ءارهزلا هاگشناد ،خیرات هورگ رایداتسا
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  هدیکچ
 هک تسویپ عوقو هب ِیداصتقا و یسایس مهم هعقاو دنچ ،دیسر تفالخ هب هک یماگنه ،ِیوما هفیلخ نیمجنپ ،ناورم نب کلملادبع
 ار ناناملسم رب تفالخ ِیاعدا هک دوب ریبز نب هللادبع ،نامز نیا رد ِیو یسایس بیقر .تشگ نایوما تموکح هرابود رارقتسا بجوم
 ِیاه هورگ هب نایناریا نتسویپ و جراوخ یپ رد یپ ِیاه شروش .دنار یم نامرف یقرش تالایا زا یخرب و قارع رب هکم زا و تشاد
 نارود یعامتجا و یسایس مهم عیاقو زا ِیو اب یلاوم و نایناریا یهارمه و ثعشا نبا شروش نآ رانک رد ،نانآ یهارمه و یجراخ
 ناورم نب کلملادبع تفالخ نامز رد ناریا ِیداصتقا و یعامتجا ،یسایس تارییغت نییبت ،شهوژپ فده ،نیاربانب .دنتسه کلملادبع
 ،یسایس تارییغت هچ ناورم نب کلملادبع تفالخ رد هک لاوس نیا هب ییوگخساپ تهج رد شهوژپ نیا .تسا (.ق 68 -56)
 درب هرهب یخیرات ِیایفارغج ِیرظن ینابم و یلیلحت -یفیصوت شهوژپ شور زا ؟تسا هتسویپ عوقو هب ناریا رد ِیداصتقا و یعامتجا

 ،یسایس تارییغت نیرتمهم :دمآ تسد هب هجیتن نیا تاعالطا لیلحت و هیزجت زا سپ .دش ماجنا ِیدانسا و ِیا هناخباتک هویش هب هک
 ِیاهدربن نینچمه و نایناورم یسایس بیقر نایریبز ندرب نیب زا و قرش و قارع لماع ناونع هب یفقث فسوی نب جاجح باختنا

 یضرا تایلام نتفرگ و یمالسا -یبرع هکس برض ،ِیداصتقا تارییغت نیرت هدمع .تسا نانآ زا ِیرایسب راتشک و جراوخ اب ینالوط
 فلتخم تالایا رد نانچمه تفگ دیاب ییامتجا رییغت هرابرد و .تسا ناناملسمون زا هیزج نتفرگ نینچمه و یعارز ضارا مامت زا
 .دندرک یم یگدنز ِیرایسب نایتشدرز ناریا

  
 ِیرجه تسخن نرق ناریا ،برع نارجاهم ِیاه هاگ تنوکس ،ییایفارغج یگدنکارپ :یدیلک تاملک
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 همدقم
 رد ، ينالوط  اتبسن يتدم رد یو ؛تسناد تسایس رد یرگن عقاو ماگشیپ ناوت يم ار يسوت کلملا ماظن هجاوخ
 هک یوحن هب ؛تشاد هدهع رب ار يمالسا یاهروتارپـما نیرتروانـهپ زا يکـی تارزو ، يمالسا  ندمت نارود نیرتافوکش
 عاعشلا تحت ار ناریا تیمامت و تیلک يسوت کلملا ماظن هجاوخ مان هب یدنمتردق صخش روضح مجنپ نرق رسارس رد
 .تسا یرجه مجنپ نرق رد ناریا تسایـس تایعـقاو زا امن مامت یا هنییآ وا تفگ ناوت يم تأرج هب و هداد رارق

 هبرجت و شناد زا ،دوخ عیسو تافرصتم هرادا یارب ،دنمتردق و ذوفناب یاه تموکح نیا زا يکی ناونع هب نایقوجلس
 یارب هک یدعاوق و لوصا اب کلملا ماظن هجاوخ نوچ يناریا نارازگراک و ناگتخیهرف و دنتفرگ هرهب نایناریا
 رد ار عیسو ورملق نیا و دنشاب تقو نامکاح دامتعا دروم ،لاس یاهلاس دنتسناوت ،دندوب هدرک يحارط یرادروشک
 تموکح هرادا رد کلملا ماظن هجاوخ تیمها .دننک هرادا ،یرادتموکح رد قالخا نداد تلاخد اب هژیوب ،تاهج همه
 هب عاضوا ندنادرگ زاب و دتفا يم ماظن و مظن زا تکلمم ،وا لتق زا سپ يمک هلصاف هب هک تسا یا هنوگ هب نایقوجلس
 .دوش يم يندشان و لاحم یرما ،ابیرقت ،وا گرم زا لبق

 .دراد همادا زین زورما هب ات هک هدوب هارمه يیاه هیرظن و ثحابم اب ،مالسا زا سپ ناریا رد ينارمکح یاه هویش يسررب
 یرگتموکـح ۀویش و يگنوگچ نوماریپ لالدتسا و ثحب ،داتفا  قافتا (ص)  مالسا ربمایپ توف زا سپ هچنآ ،کش نودب
 نافراع و نافوسلیف ،ناهیقف ،ناملکتم .تسه و هدوب  حرطم  يمالسا  عماوج رد هراومه هک دوب مکاح یاـه يگژـیو و
 یاهدرواتسد  نیرتمهم  زا هفیلخ ندوب يشیرق .دنا هتسیرگن نآ هب يهاگدید زا کی ره يّلنـس و هعیـش زا معا يمالسا
 ًالاصوصخم اهدعب . تفرگ يم رارق دیکات دروم مادم  نایسابع  تموکـح  رـخاوا ات  هک  دوب هدعاس ينب هفیقس یارجام یرظن
 لصا رب و دندیسر روهـظ هـب طاقن زا يضعب رد ًالافرص رت هاتوک یاه نامز رد يعیش يسایس  یاه  ماظن مشش نرق نایاپ ات
 نازیم .دندروآ يم رامش هب لصا نیرت مهم ار تیموصعم و  دندـیزرو دیکاـت يعیـش موصعـم مکاـح  ناونـع  هب تماما
 عون دنتفایرد اهنآ ؛دش يمالسا رادمتسایس نادنمشیدنا مهم یاه هغدغد زا ،مدرم رب مکاح یالیتسا ۀوحن و تردق

 و تموکح یا هفیظو یاهلباقت و مکاح یاهتیصوصخ ،تیمکاح هاگتسد ينوریب و يلخاد لماوع نایم طباور ،تموکح
 هارمه يمالسا و يناریا یاه هشیدنا زا يبیکرت اب ناریا رد رما نیا .دشاب رثوم تموکح ماود و ءاقب رد دناوت يم مدرم
 يلمع و یرظن یاهبوچراهچ نیودت هب عورش دندوب جراخ هقلطم تردق هریاد زا اضعب هک يناریا نادنمشناد و دش
 هب .تشاد ناوارف ریثات (ندمت زا رود و یودب اضعب) نامکاح یرکف دایقنا رد رما نیا هک دندرک یرادتموکح یارب
 و نیرتمهم .درکادیپ جاور يفسلف یاه هشیدنا رب هیکـت و يسایـس و يقالـخا یاه هلاسر نتشون ،تکرح نیا تازاوم
 هتسناد ينعم نیا رد هچنآ هدنب» .تسا يسوت  کلملا  ماظن  هجاوخ ،مالسا زا دعب ناریا سیون همان تسایس نیرتروهشم
 نیاردنا  هدیاف رایسب و ... داد حرش تمدخ نیا رد دوب هتخومآ ناداتسا زا و هداتفا تبرجت راگزور هب و هدید و دوب
 هک روط نامه (4 :1491 ،کلملا ماظن) «.دیآ لصاح يناهج ود ره باوث دنراد راک هب و دنناوخب نوچ تسا باتک
 تیمها لیلد هب .تشون يقوجلس هاشکلم دوخ مودخم تیامح اب ار کولملاریس  ای  همان  تسایس باتک وا دش هراشا
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 هیکت اب ار ناریا رد یرادتموکح یامیس ات مینآرب شهوژپ نیا رد ،نایقوجلس تموکح رد هجاوخ صخش و باتک نیا
  .میهد رارق لیلحت و يسررب دروم یرمق یرجه مشش و مجنپ یاه هدس رد و همانتسایس باتک رب
 و حرطم لقتسم ِتتروص هب يناریا يبدا و يملع یاه باتک رد هچرگا یرادتموکح هک تسا هتکن نیا نایب ،رضاح قیقحت
 ناریا خیرات رد اهنت هن و تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ًالارارک یا هتشر نایم تروص هب و يبدا ِیراثآ ِیلالخ رد اما ؛هدشن ثحب
 هب دراد ينالوط یا هنیشیپ هدنکارپ دنچره ِیبوتکم ِیقباوس و هچخیرات و هشیر يسراف تایبدا رد هکلب ؛تسین هقباس يب
 ناونع هب نیا زا شیپ هک تسا هدوب يمولع لاقتنا یارب يلمحم دراوم زا یرایسب رد يسراف تایبدا هک یا هنوگ
 .دنیآ يم رامش هب لقتسم ملع دوخ هزورما اما دنا هدش يم فیرعت رگید مولع ۀعومجمریز
 زاین شا یراگتسر یارب هچنآ ۀمه دناوتب هک تسین ينالوط ردقنآ يمدآ رمع ؛تسا رادم هبرجت یدوجوم ،ناسنا ،نیا زج
 یراگتسر یارب وا هب دناوت يم نارگید هبرجت زا هدافتسا و خیرات دب و کین زا عالطا هکلب ؛دیامن هبرجت ًالاصخش دراد
 يَگضَبم اَبمِیب ْررِیبَگتْسعاو :دنراد هراشا هتکن نیا هب ينادْسمَبه ثراح هب دوخ همان رد (مالسلا هیلع) يلع ماما ترضح ؛دیامن کمک
 هدنامیقاب یارب ایند ۀتشذگ زا» .قِیراَگفُّهم ٌقلِتئاَبح اهّللُّرک َبو اَبهِتلّووَگاِیب ٌققِتحال اَبهُّررِتخآ َبو اضْسعَبب ُّههَببْرشَبیاَبهَگضْسعَبب َّطنِتاَگف ،اَبهْرنِتم يِتقَبب اَبمِتل اَبیْرنّودلا َگنِتم
 (لاح ره رد) و ددنویپ يم نآ یادتبا هب شنایاپ و تسرگید يضعب هیبش (ثداوح) نآزا يضعب هکارچ ،ریگ تربع نآ
 یرادتموکح ۀنیمز رد صاخ یاهقیقحت تیمها نیاربانب ؛(36 همان :3191 ،ع يلع ماما)«تسا رادیاپان و ارذگ نآ مامت
 هک تسا يتراهم و شناد ،تیریدم و یرادتموکح ؛تسا هبرجت لاقتنا رذگهر زا ناریدم یدنمناوت شیازفا هب کمک
 .دماجنا يم نآ دوبهب هب دیفم یاه هویش یریگدای اما دشاب دارفا يخرب رد يتاذ روط هب دیاش
 .تسا هدش هدافتسا يلیلحت_يفیصوت ۀویش هب و یا هناخباتک شور زا هلاقم نیا نیودت و يسررب یارب
 یرظن درکیور
 يهاشداپ هلسلس فذح و روز لامعا قیرط زا هک تسا «هقلطم يتنطلس» ،شیپ یاه هرود نوچمه نارود نیا رد تموکح عون
 نایقوجلس هرود رد هک توافت نیا اب ؛تسا ناریا رد خیرات زا شیپ و يخیرات جیار یاهتموکح ِتتّلنس ۀمادا رد و هدش رارقرب لبق
 ،تنطلس رد يناریا هشیدنا هب و هدرک رذگ يمالسا تفالخ نارود زا (کلملا ماظن هجاوخ) مظعا ریزو رکفت و هاگن عون لیلد هب
 هعماج ۀرادا یارب دیاب هک تسا يیاه نامزاس و تموکح یاه متسیس و راتخاس ِّففرعم ،یرادتموکح عون .تسا هدش کیدزن
 ریاس و ناطلس طباور ،ماظن تیعورشم هب ناوت يم هلمج نآ زا هک دراد يیاه هفلؤم یرادتموکح یامیس ،نآ ِیعبت هب و دوش داجیا
 طباور و تالماعت عون ،ينامزاس و یرادا یاهراتخاس بیترت ،تموکح ِینارازگراک باختنا ۀوحن ،یرالاسناوید ،تردق ناکرا
 زا کیره لیلحت و يسررب اب » .درک هراشا ،رگید یاه تموکح اب هطبار و يساملپید ،یداصتقا طباور ،يتموکح نورب و لخاد
 نییبت زین ار نآ دب و بوخ هوجو نآ عبت هب و دومن نشور ار خیرات زا صاخ ۀرود رد یرادتموکح یامیس ناوت يم اه هفلؤم نیا
 (61 :1391 ،يحتف)«تسا رثوم هتشذگ براجت ساسارب ،زورما ۀعماج یارب یرادتموکح بسانم یا هویش نییبت رد رما نیا .دومن

 یسوت کلملا ماظن هجاوخ ترازو نارود رد نایقوجلس تموکح یامیس -1 هرامش لودج
 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 عاضوا نایب یدازآ بلاغ بهذم و نید تموکح لاّومع تموکح درکیور تردق تموکح عون
 یرادا

 يگنهرف

 هقلطم تنطلس - یروتارپما
 يثوروم-

 نایناریا - يماظن -
 يقرش یاهکرت-

 مالسا :نید -
 و يفنح :بهذم -
 يعفاش

 قانتخا -
 يبهذم بوکرس -

 رب ينتبم یرالاس ناوید -
 لیذ فیاظو میسقت
 ناطلس تردق

 هیماظن ۀسردم هب هجوت -
 يبهذم ندشادص کی-
 روشک رد



 1100 ناتسبات ،موس هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 090

 ار دوخ ّومه يمامت کلملا ماظن هجاوخ» و تسا همانتسایس رد يسایس لیلحـت يلـصا روحـم "اورنامرف" ای "ناطلس"
 يمامت هار نیا رد و دهد ناشن ار يسایس تردق ظفح ۀویش و تنطلس مـسر و هار هـک دنک يم رما نیا  فورصم
 تموکح ،کلملا ماظن .(11 :9391 ،يیابطابط) «دهد يم رارق يقوجلـس ناطلـس تمدـخرد ار يعامتجا تایح نوئش
 یا هنوگ هب دیاب وا یرادتکلمم هویش و ناطلس صخش تسا دقتعم و دوش يم صاوخ بیصن هک دناد يم يتمعن ار
 و تسا رارقرب تموکح و نید نایم مکحتسم یدنویپ ،وا هاگدید زا ؛دشاب يتموکح نارازگراک رایعم و وگلا ات دشاب
 زا و دراد یرترب ،نامدرم رگید رب ،تهج ره زا ،تسا دنوادخ هدیشکرب و هدیزگرب ،هاشداپ صخش نوچ ،اساسا
 ۀتسباو مدرم حالص و ریخ هک ،دریگ يم رظن رد زین ينید شقن ،يتموکح شقن رب هوالع ،هاشداپ یارب ،هک تسور نیا
 .تسوا
 ناس هب تیعر و تسا ـ هفیلخ هن ـ دنوادخ میقتسم هدیزگرب و تردق يلصا روحم هاشداپ ،کلملا ماظن ۀشیدنا رد
 هب ،هفیلخ ربارب رد هاشداپ زا یرادفرط اب هجاوخ ،ور نیا زا » .دنتسه تردق ردق ناونع هب وا دوجو دنمزاین هک دنا همر
 هک انعم نیدب ؛تسا هتسناد هفیلخ زا يشان يتبهوم هن و يهلا یا هیده ار تنطلس و هتخادرپ تموکح يهلا هیرظن حرط
 شیوخ یاهراک یوگخساپ یو ربارب رد اهنت و دریگ يم وا هاگرد زا ار شتیعورشم و دنیزگ يمرب دنوادخ ار هاشداپ
 هب وا هجوت زا يشان هک کلملا ماظن هجاوخ دید زا .(13 :2391 ،یرظن زا لقن هب – 11ـ3191:11 ،فیرش) «.تسا
 چیه ثرا و تسادخ نآزا اهنت تیمکاح (یرهشناریا هشیدنا) تسا مالسا زا لبق نارود رد تنطلس يناریا ۀیرظن
 يمالسا - يناریا مهم لصا نیا زا هجاوخ» ،نیاربانب .دننک میسقت هفیقس و اروش اب دوخ نیب ار نآ هک تسین يقولخم
 وا .دهد تیعورشم نایقوجلس تموکح رب بیترت نیدب و دشخب يناحور و يیاروها ۀهجو ناطلس هب ات درک هدافتسا
 هک دریگ يم راک هب ناطلس تیلوبقم هار رد ناریا مدرم زا رایسب تخانش اب و هنارادمتسایس الماک تروص هب ار رکفت نیا
 «تسا ينعم يب هراب نیا رد رشب تساوخ و تسا يـهلا یرـما هعماج مکاح ماقم  هب  ناطلس و ماـما ندـش هدیزگ  رب
 (11 :1491 ،کلملا ماظن)
 و هننقم یاه هوق ،تلود لماش تموکح » ًالالومعم و تسا هدوب راومه يلوصا رب نونک ات میدق زا تّویمکاح لوصا 
 ،هاگن نیا رد (94 :1391 ،فابیلاق) «.تسا هوق هس نیا زا جراخ يماظتنا و يماظن یاهداهن ریاس زین و هیئاضق
 یاوق هیلک لماش هک تسا هدش هتفرگ رظن رد نآ ّوماع یانعم هب تموکح » .تسا "ماظن" فیرعت رب ينتبم "تموکح"
 «دنشاب تموکح تیاده تحت اما ؛دنجنگن یا هوق چیه رد تسا نکمم هک تسا يیاهداهن و تارادا ریاس زین و روشک
 تبسن هب یرظن تایبدا ينارمکح موهفم هزورما » ،دراد تسایس خیرات رد هشیر ينارمکح موهفم .(11 :2191 ،کلب)
 (13 :1191 ،يحریف) «.دراد يتلود تیریدم و يسایس مولع یاه هشیدنا رد ار يبسانم
 روما ماجنا هب ناطلس زوجم نودب ،ریزو ًالارثکا و هدوب رادروخرب یا هژیو ذوفن و رابتعا زا ترازو ،نایقوجلس هرود رد
 و ریاود یاسؤر اب میقتسم روط هب ناطلس و داهن لاوز هب ور ترازو ذوفن ،کلملا ماظن زا سپ دنچره .تخادرپ يم
 یاهرفس يمامت رد ریزو .دوب يمظع ترادص ناطلس اب طابترا هار اهنت دراوم ریاس رد ،درک يم رارقرب طابترا نیواود
 ریزو خاک .درک يم تراظن «یرکشل» تاعاطقا يلام شزرا رب ضرع ناوید قیرط زا ،دوب ناطلس بکوم رد يگنج
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 ينوزف اب ،تسیاب يم ریزو اذل و دندمآ يم رگید یاهتدعاسم ای و لغش بلط ،يهاوخداد هب هک دوب یرامشیب دارفا أجلم
 ماقم نابلاط .دش يم هدرمش اه نآ نیرت مهم زا میارج و تارداصم هک دشاب هتشاد یدمآرد عبانم ،ترازو هاگتسد هنیزه
 تسد هب ار ریزو تیامح ات دندیشوک يم دندرگ هجاوم ناطلس شجنر و مشخ اب دنتشاد میب هک نانآ ای و بصنم و
 » :هک دسیون يم یرادنب تیاور هب انب ریثا نبا .دش يم هلدابم رذگهر نیا زا يتفگنه غلابم هک تسا صخشم و دنروآ
 مزلم دوخ ًالارثکا زین ریزو .(11 ص ،1191 ،1ج ،ریثالا نبا) «...تخادرپ ناطلس هنازخ هب رانید رازه دصیس هلودلا لامک
 .درک يم هنیزه لوپ يناوارف ریداقم اذل ،دوب ابقر یاه هئطوت رب يتسد شیپ ناکما تروص رد و ناطلس تافتلا ظفح هب
 ترازو تمس هب يناوید بتارم يط زا سپ ًالابلاغ ارزو .دوب صوصخم هاپس یاراد دراوم یا هراپ رد يتح ریزو »
 تقادص و یرادافو راظتنا تسناوت يمن ریزو ،تشادن دوجو لالقتسا و يگتسبمه تنس ،یرالاسناوید رد .دندیسر يم
 و ناشیوخ هب ار ساسح لغاشم هک درک يم مکح سفن تنایص سح هجیتن رد و دشاب هتشاد شناراکمه زا
 : دیوگ  دنار يم نخس ریزو ۀدیاف رد هک يیاج همان تسایس رد کلـملا ماظـن (4391 :ينباکنت) «.دراپسب شناگتسباو
 هک دندوب نآ همه دنرب يم يکین  هب  وا  مان تمایق ات و تفای نامرف نایناهج رـب و دـش گرزـب وا هک يهاشداپ ره...»
 .(121 :1491 ،کلملا ماظن )«یدنتـشاد کیـن ناریزو
 تسور نیا زا .تفای يم هاگیاج و تلزنم و جرا تشاد ار بصنم نآ هک يصخش رابتعا هب ،تارزو بصنم لاح نیا اب
 هدیدان ار «کلملا ماظن هجاوخ» نوچ يمان اما تفگ نخس ترازو زا نایقوجلس يتموکح تالیکشت رد ناوت يمن هک
 يسوت کلملا ماظن هجاوخ لثم مالسا نید رد ،دوب ناهج ات و درک يم راک زور و بش کلملا ماظن هجاوخ» .تفرگ
 ،9491 ،هاشودنه ،يناوجخن)«...دوب سفن میرک و لداع ،رثؤم و ریخ ،بحُمم ،نطاب و رهاظ رد هجاوخ ،دماین ریزو
 (4391 ،ينباکنت زا لقن هب 111 و 661 ،161 صص
 41 ات 1111 ؛ش114ات 639 رهم 11) يسوت کلملا ماظن هجاوخ هب روهشم يسوت قاحسا رسپ يلع رسپ ،نسح يلعوبا
 ود نادراک و «ریبک ریزو» (42 :1391 ،یرداق) «تسناد تسایس رد یرگن عقاو ماگشیپ ار وا ناوت يم» هک (م1311ربتکا
 .دوب (لاس 31) ههد هس تدم هب «نالسرا پلآ» و «هاشکلم» یاهمان هب يقوجلس ناهاش زا نت

 ِتتنایخ زا سرت لیلد هب هکلب تسناد يمن هدیهوکن اهنت هن ار یرالاسدنواشیوخ هتبلا دوخ یرادتموکح رد هجاوخ
 هیاپدنلب یدارفا يگمه ،دنک يم رکذ نت هدزاود  ار  نانآ  رامش یدنوار هک کلملا ماظن نارسپ» ؛دوب نآ جورم ،ناتسدریز
 یرشع ينثا همئا دننامه رسپ هدزاود نیا» :دسیون يم  دناوخریم  هک  یا هنوگ هب ،دندوب يناوید لغاشم و بصانم یاراد و
 ریبد یرامش يب دادعت » شا هداوناخ دارفا رب هوالع کلملا ماظن .(11 :2191 ،يیاسک)«دندوب  زیزـع مدرـم مشچ رد
  نیدنچ  رب غلاب ناشیا رامش هک هصاخ ۀناخ لها نامالغ یریثک دادعت زین و  دندوب  رادروخرب یو تیامح زا هک تشاد
 (19 :1291 ،یروپناک) «.دش يم نـت رازـه
 ّودح هب_ ينید بصعت زا هنافساتم اما تشاد تیریدم و یرادتموکح رد یرایسب لیاضف هچرگا کلملا ماظن هجاوخ
 راگزور هحفص زا دیاـب ار نایعیش هک دوب دقتعم یو  هک  دوب دیدش اجنآ ات  نایعیش  اب وا  ينمشد .دوبن نوصم _طارفا
 ناینطاب لاح  تسا نینچ نایضفار لاح« : دسیون يم  همانتسایس  رد وا .درادن تیولوا راک نیا  رب  یراک چیـه و درـک وحم
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  نیـمز  تشپ  زا  ار ناشیا هک دشابن نآ زا  رت  هضیرف یراک چیه تقو هاشداپ رب دنیآ دیدپ ناشیا هگنآره ناشیا زا رتدب
 یردقب هجاوخ بصعت نیا (411: 1491 ،کلملا ماظن) «... دننک يفاص و يلاخ ناشیا  زا  ار شیوخ تکلمم و  دنریگرب
 اب هلباقم_دور يم رامش هب مالسا ناهج و ناریا يشزومآ و يتیریدم یاهراکهاش زا دوخ هک_هیماظن سرادم رد هک دوب
 نوصم ينیدروک و بصعت نیا زا زین سرادم نیا ناگتفای شرورپ و دوب اهتیبرت و اهشزومآ همه ِیلصا يعیش رکفت
 .دندوبن

 هارمه هب دادبتسا دایز تردق درک تباث وا لمع نکل دوب فلاخم _یرظن ظاحل هب_ دادبتسا اب دوخ هچرگا هجاوخ
 ات و دراذگ يمن وا هب يعقو زگ ره ،تسوا فلاخم هکنآ و دهن يم مشچ رب تسوا عبط قفاوم هک سک ره هجاوخ ؛دراد
 ریاس اب هک تسا هنوگ نیا و دهاوخ يم ادصکی و گنرکی تکلمم وا .دراد نانآ عمقو علق رد يعس دناوتب هک اجنآ
 ات دوخ باتک 94 لصـف زا کلملا ماظن  هجاوخ .دراد یراگزاسان رس ،هفیلخ بهذم و دوخ بهذم زا ریغ هب بهاذم
  نابهذمدب لاوحا ندومن زاب ردنا» نیوانع نیا اب الومعم و دیوگ يم  نخس  نابهذمدب زا شدوخ  لوـق هـب نآ 14 لصف
 .دنک يم  زاغآ .(111 :نامه) «دنا مالسا و کلم نیا نمشد  هک
 شیپ یاه هرود رد یرادا تالیکشت .دش سیسأت ناریا رد لوغم زا لبق هک تسا يگرزب یاه تلود هرمز زا يقوجلس تلود
 رد هک يتالوحت .درک ادیپ یدیدج موهفم نایقوجلس نامز رد هک دوب نیشیپ یاه تموکح تالیکشت موادت ،نایقوجلس زا
 هتبلا ؛درک يناریا تالیکشت و یرادا ماظن ثاریم دراو ار یدیدج ينغ رصانع ،هرود نیا رد دوب هدش زاغآ نیشیپ هرود
 داهن و یرالاس ناوید نارازگراک و نارومأم ًالاساسا ار راک نیا ،دندرکن يهدنامزاس نایقوجلس ار یرادا نیون ماظن نیا یازجا
 ناوید هزوح یاه تفرشیپ ،ناخروم زا یرایسب .دنداد يم لیکشت نایناریا هکلب ،ناکرت هن ار نانآ رثکا هک دنداد لکش بهذم
 زا هتفرگرب يناوید دیدج ماظن ساسا نیارب » .دنهد يم تبسن کلملا ماظن هژیوب ناریزو زا يخرب هب ار هرود نیا رد یرالاس
 زا یروشک داهن يیادج رب اهنت هن ناشتابث هک تفای يم فیلأت هتسبمه ينوناق تارایتخا هلسلس کی زا هک دوب یا هشیدنا
 تیریدم .دیزرو يم دیکأت زین ناطلس زا نارومأم تعاطا و هفیلخ هب ناطلس يصخش یرادافو رب هکلب ،تشاد ءاکتا یرکشل

 ۀدرورپ نارازگراک و باّلتُنک زا یا هدع تیعم رد هک دنتشاد هدهعرب یردتقم ناریزو ار نایقوجلس میظع تموکح نامزاس
 يتارادا يقوجلس هرود رد ترازو زا دارم .دندرک يم هرادا ار يقوجلس سیسأت هزات تلود و تکلمم روما ،نایونزغ هاگتسد
 ،9691 ،نوتبمل) «.دندرک يم يگدیسر يناوید روما زا هتشر کی هب ينونک یاه هناخترازو دننام اهنآ زا مادکره هک تسا

 تختیاپ ناهفصا رد الومعم  اهنآ  لحم  هک اه ناوید يمامت راک رب کلملا ماظن (4391 :ينباکنت زا صیخلت91-11 صص
 دوخ هک يبلاق رد -یونزغ یرالاسناوید زا دیلقت هب ار  يقوجلس  یرالاسناوید  دش قفوم یو» .درک يم تراظن ،دوب يقوجلس
 مهم یاهناوید (11 :9391 ،يیابطابط) «.دروآرد نآ مادختـسا هـب ار  دوخ  ناگتسب و ناشیوخ و دهد لکش -تساوخ يم
 :زا دنا ترابع دش يم هرادا ذوفناب دارفا زا يکی طسوت کیره هک يقوجلس نارود

  ترازو ای ترادص ناوید
 نیرت يلاع هک دنتفگ يم "ریزو" ای "روتسد" ار بصنم نیا یدصتم » دندوب زین یرگید بصانم یاراد دوخ ناوید نیا
 نیا زا شیپ ،ریزو هاگیاج صوصخ رد ) .(91-11 صص ،1991 ،ينایتشآ لابقا ) «.دش يم بوسحم يتلود تاماقم
 .(تسا هدش هتفگ نخس
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 ءافیتسا ای جارخ ناوید
 لیکشت یاهناوید نیتسخن زا يکی تسا هدوب يمالسا باهتموکح دمآرد عبانم نیرت مهم زا يشخب جارخ هک اجنآ زا

  يمالسا یاهنیمزرس يلام روما زا يگرزب شخب يتسرپرس ،ناوید نیا ۀفیظو .تشاد مان «جارخ ناوید» مالسا رد هدش
 يگنوگچ .دش يم هتشون نآ رد  يمالسا نیمزرس یاه يیاراد و لاوما هک هتشاد دوجو يتسرهف ناوید نیا رد و هدوب
 یدنب هبتر و ناناملسم نیب نآ میسقت يگنوگچ ،تفالخ زکرم هب اهنآ ندرک هلاوح ،اهنیمزرس زا جارخ یروآدرگ
 فلتخم طاقن رد افیتسا ای جارخ ناوید ؛دوب ناوید نیا فیاظو هلمج زا يتفایرد جارخ نییعت یارب ناناملسم
 نآ تسرپرس ،دش يم هدیمان «افیتسا ناوید» مان هب ناوید نیا هک يیاه نیمزرس رد .تشاد دوجو ،يمالسا یاه نیمزرس
 .داد يم همادا دوخ راک هب و تشاد دوجو داهن نیا یرجه مهدزاود نرق ات ناریا رد .تشاد مان کلامملايفوتسم
 زا هدش یروآ عمج جارخ ندرک هنیزه یارب يشور و هار هک درک يم باجیا ،يمالسا تموکح ۀنارالاس مدرم درکیور
 عورش افیتسا ناوید رانک رد لاملا تیب ناوید روظنم نیمه هب » .دنوش عفتنم نآ جیاتن زا ناگمه ات دوش فیرعت ،مدرم
 ای هیزج ای جارخ لحم زا هک دوب يلوقنم لاوما یرادهگن یارب يصاخ لحم اهنت زاغآ رد ناوید نیا .درک راک هب
 نیرت مهم زا يکی هب داهن نیا نامز رورم هب .دش يم میسقت نیملسم نیب دیاب و دمآ يم تسد هب رگید یاهدمآرد
391 ،يحتف) «.دش يم لامعا نآ رب يصاخ تیریدم و دش لیدبت  يمالسا تموکح يلام یاهداهن 1: 611) 
 (ءاشنا و لئاسر) ارغط ناوید
 هک «يناوید» عاطقا لیبق زا يتلود تاماقم تاباصتنا و اه نامرف مامت و تابتاکم دنور رب لوا ۀجرد رد ءاشنا ناوید
 درک يم هفیظو ماجنا ریزو رظنریز هک ناوید نیا سیئر » .درک يم تراظن ،دش يم رداص و هیهت ناوید نیا طسوت
 طرش » (ۀرصُمعلا ۀبخن و ۀرصنلا ۀدبز ) نایقوجلس هلسلس خیرات باتک رد یرادنب ۀتفگ قبط .دش يم هدیمان يیارغط
 (4391 :ينباکنت) «.تسا هدوب ( يسوقلا طخ ) يلاع رایسب طخ ندوب اراد ماقم نیا هدمع
 فارشِاا ناوید

 و ًالالمع هک فرشم .دش يم هدیمان کلامملا فرشم نآ سیئر و دوب يلام تالماعم یزیمم فارشِتا ناوید يلصا راک
 تایلام تفایرد يگنوگچ صوصخ رد » ،تشاد دوجو ازجم روط هب يتلایا ره رد و تخادرپ يم يلام روما هب ًالافرص
 نابیان و نافرشم هب هژیوب همانتسایس رد کلملا ماظن .دشاب لماک دامتعا دروم تسیاب يم فرشم .تشاد مات تارایتخا
 (4391 :ينباکنت) «.دنزیهرپب نتفرگ هوشر زا و دننکب ار تیعر لاح تیاعر هک دنک يم هیصوت

 ضرع ناوید

 و تبث رتافد » .تشاد تسد رد شیجلا ضراع ای رکشل ضراع ار نآ تسایر هک دوب يلعا ناوید مهم یاه شخب زا
 نیا تشگ يم طوبرم ارما و تباث هاپس بجاوم تخادرپ هب هچنآ ره و دش يم یرادهگن ناوید نیا رد يماظن قباوس
 (نامه) «.تخادرپ يم زین يگنج یاهرفس زا شیپ نازابرس یروآدرگ و مادختسا هب ضرع ناوید .داد يم ماجنا ناوید

                                                                                                                               عاطقا ناوید
 يماظن نارومأم صتخم عیاطق ًالالومعم » .تشاد ار يعاطقا یاه نیمز روما یدصت دش يم هدناوخ مه تاعطاقم ناوید
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 و عیسو رایسب تسناوت يم هعیطق .دسرب ناگدنامزاب هب ثرا هب تسناوت يم هک دش يم هداد یا هعیطق یرکشل تاماقم هب هاگ و دوب
 (نامه) «.دزادرپب رشُمع نیمز یدابآ زا سپ دیاب همعط بحاص و دنتفگ يم همعط نآ هب ًالالومعم هک دشاب يهد يتح
 ( ملاظَمم سلجم ) تواضق داهن

 .درک يم ضیوفت يضاق هب رواد ماقم رد ار شا هفیظو ای رظن لامعا ملاظم سلجم رد شلامع قیرط زا ای ،میقتسم روط هب ناطلس
 هب ار تعیرش تاررقم و نیناوق قباطم ًالالومعم يضاق .دیدرگ يم دقعنم یرگید بسانم لحم ای ،يضاق هاگتماقا دجسم رد مکاحم
 هرود رد .دشاب رحبتم هقف لوصا رد و لقتسم ،ناملسم يضاق هک دوب نیا تواضق تسپ زارحا طیارش هلمج زا » ؛تسب يم راک
 یروتارپما تایح رد یریطخ رایسب شقن شیایاعر و ناطلس و يبهذم و يسایس داهن نایم طابترا هقلح هباثم هب يضاق يقوجلس
 ،19 صص ،3191 ،ينیوج کباتا ) «.دنروآرد ارجا هب ار يضاق یواتف و ماکحا هک دوب بجاو يتلود نارازگراک رب .درک يم افیا

 نارود رد نکیل » ،تشاد دوجو کلامم تاضقلا يضاق بصنم نالسرا بلآ نامز رد (4391 ،ينباکنت زا لقن هب 91 و 62 ،12
 (نامه) «.داتفا مظعا ریزو ۀدهعرب شفیاظو و تیلوئسم و خوسنم تمس نیا یرادا زکرمت شیازفا اب ،هاشکلم يهاشداپ
 نامیدن
 .(19 :1191 ،يمان) «دندرگ یرادا تاماقم بحاص هک داد هزاجا دیابن زگره ناطلس  نامیدن  هب »  دوـب  دقتعـم هک کلملا ماظن
 و بهذم  کاپ و یور هزات و لضاف و یرهوـگ دیاـب میدن » :دیوگ  هاشداپ  ناکیدزن   و  نامیدن یاه يگژیو و تایصوصخ هرابرد
  قفاوم هک دیاب و ...دنک تـیاور وکیـن و دراد دای رایسب ،دج و لزه زا رداون و صصـق و  هناسـفا . دشاب  هماـج هزیـکاپ و رادزار
  ناشیا هک  ينکن نآ و ينکب نیا هک  دنکن يملعم و دراد ناـبز رـب  تنسحا و هز ،دنک ،دیوگ هاشداپ هچره و دشاب هاشداپ
 .(111 :1491 ،کلملا ماظن) «.دـش تیهارک هب سپس و دیآ راوـشد ار (ناهاـشداپ)
 اه هتفای
 :دیامن يم هراشا تموکح و مکاح یارب زاین دروم یاهیگژیو هتسدود هب ،همانتسایس رد
 مکاح یصخش یاهیگژیو .فلا
 هتشاد دوخ ناتسدریز لابق رد دیاب (ربهر ای) مکاح و تسا یدرف یاهراتفر و يصخش کولس رب ينتبم رتشیب هک يیاه هیصوت
 .درادن ينارمکح هب یراتخاس هاگن اهیگژیو نیا .دشاب

 :یراتخاس_یتیمکاح یاهیگژیو .ب
 و يلخاد لماوع راتفر هب يتیاده و يتبقارم هاگن و تسا يتموکح تالیکشت یربهار و تیاده و راتخاس يحارط هب رظان رتشیب
 درکلمع دوبهب هب ًالامیقتسم اه هیصوت نیا .دراد مدرم لابق رد تموکح درکلمع هب هنایارگ حالصا هاگن و تموکح نیرومأم

 .دوش يم رجنم تموکح ماود و اقب ينعی هجاوخ يلصا فده تیاهنرد و تموکح

 مکاح یصخش یاهیگژیو

 یرادنید
 هک یزیچ نیرتوکین»: هک تسا دقتعم و  هتسناد رگیدکی هب هتسباو  ار  يهاشداپ و  نید  يسوط  کلملا ماظن هجاوخ
 و ؛ هیاپ و  ساسا  نید :دیوگ يلازغ ؛دنردارب ود نوچمه  نید و  يهاشداپ اریز تـسا تسار نید ،دشاب دیاب ار هاشداپ

 یرگید نآ دشابن نابهگن و سراح رگا ،دوش دوبان يکی نآ دشابن داینب رگا  سپ ، تسا نآ نابهگن و  سراح ، ناطلس
 (11 :1491؛کلملا ماظن) .ددرگ عیاض
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 تروشم
 رتگرزب ،دنوادخ دزن يهانگ چیه ،کلملا ماظن رظن زا ،اریز ،دنک یراذگورف تروشم زا دیابن ناطلس دوب دقتعم هجاوخ
 دنک بجاو نانچ ،سپ»  دناد يم ریبدت لامک و رظن و هشیدنا توق ۀناشن ار تروشم وا .دوب دهاوخن ناهاشداپ هانگ زا
 شیوخ تلود یایلوا و ناهاوخاوه و ناریپ اب دیآ شیپ يمهم ار وا ای و  درک  دهاوخ یراــک هاـشداپ نوچ هک
 رد ندرک ترواشم» .(411 :4191 ،کلملا ماظن)«دیوگب دیآ زارف هچره  ينعم  نآ  رد ار يسک رـه اـت دنـک ترواشم
 ، دـناد  یزیـچ يکی ره و دشاب  يشناد ار يسک ره هچ ؛ينیب  شیپ و  لقع يمامت زا و دشاب درم يیأر یوق زا اهراک
  راک مه و دناد شناد مه يکی و هدومزآ هن و هتسبن راک زگره و دناد ينتسناد  يکی و  رتمک يکی و دناد رتشیب يکی
 و  دنناوخ  هماکدوخ ار سـک نینـچ و  دشاب  يیأر فیعض زا  اهراک  رد  ندرکان تروشم و ... هدرک اه هبرجت و  هتسب

 صص :4691 ،کلملا ماظن)«دیاین  وکین  تروشم يب يلغش چیه نینچمه ،درک ناوتن راک نادرم يب یراک چیه هکنانچ
  .( 411 ات 911
  تلادع

 «ص» ربـمایپ مالک زا  نآ  بوجو  تابثا رد و  تسا «فاصنا» يتموکح و تیریدم ره ساسا ،همانتسایس فلؤم رظن رد 
 ، کلملا  ماظن) «شیوخ لدع يیانشور زا دشاب اهارـس تشهـب ردـنا ار ناگدننکداد» :دندومرف  هک  تسا هتسـج ددـم
 :تفگ (ص)ربمغیپ هک تسا ربخ رد » اریز ؛دناد  يم نید تزع ببس ار داد و لدع ،کلملا ماظن هجاوخ .(11 :4691
 .(66- 26 :نامه) «.هماـعلاو  هصاـخلا  حالص هیف و ناطلسلا هوق و نیدلا زع لدعلا

 نخس لیصفت هـب ،تیعر اب تموکح لامع ریاس و ءارزو يگشـیپ تلادع ترورض زا هاشداپ رب هوالع هجاوخ
 هک تسا هلـگ نئاـخ گس دننامه وا رظن زا راکمتس ریزو و دناد يم نابش ار ریزو و هاش و همر ار  تیعر » و دیوگ يم
 یرتسگداد و لدع کلملا ماظن رظن هب  یرادتکلمم  یانب ریز (. 91- 41-21 صص ،نامه :هب ک.ر) .تـسا هدش راکهبت
  تسا  يهلا هیطع يهاـشداپ ارـیز » تسا تموکح ماود هیاـم لدـع (211 ،يفسوـی و311 :1391 ،يکمرادازآ) «.تسا
 نـیا و دراد لابـند هب ار مدرم یوکین یاعد ،يلدع نینچ لامعا و تسا لدع هب هاشداپ طسوت هیطع نـیا رکـش و
 .(6 :نامه) «.تسا ترـخآ رد نآ یراگتـسر و تموکح یرادیاپ هیام ،وکین یاعد
 ینید شـناد اـب ییانشآ
 مزاول زا  تایاکح و  نوتم هلیسو هب حور فیطلت و شهوژپ و شزومآ رد رارمتسا و ينید شناد اب  ناریدم  يیانـشآ
 رود وا زا ار  يهارمگ  رطخ يیوس زا ينید يهاگآ بسک و حور  فیطلت نیا» . تسا يمالسا هعماج رد تلادع یارجا
  وا هب  ار  يمالسا گنهرف اب بسانم یاهراکهار و  دیازفا يم  یو هشیدنا و ریبدـت تردـق رـب رگید یوس زا و دنک يم
 ،روپدیشر) «دنوش بیغرت یزودنا شناد هب زین وا هرادا تحـت هعماـج  ات  ددرگ يم ببس وس رگید زا و دهد  يم  ناشن

 تداع دوخ دش هدرک نینچ یدنچ نوچ هک درامگب لد هب تسناد نوچ» .(43 :4391 ،ينیعم زا لقن هب -  11 : 2691
 و ددرگ مولعـم  ار  وا ( ص)لوـسر رابخا و نآرق ریسفت و تعیرش ماکحا رتشیب هک دیاینرب یراگزور سب و ددرگ
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 دناوتن هار زا ار وا عدتبم و بهذمدَبب چیه و دوش هداشگ وا رب باوص و ریبدت و یوایند و ينید راکهار و دوش ظفح
 (11 و 11 :4691 ،کلملا ماظن) « دیازفیب  فاصنا و لدع رد و ددرگ یار یوق و درب
 یتیمکاح_یراتخاس یاهگژیو

 یسوساج
 فارشا تکلمم رب هلیسو نیدب هاشداپ ات دناد يم مزال تموکح یارب ار (ناریگبربخ و ناسوساج) نایهنم ،هجاوخ 
 رد لد هک قوجلس لآ  الا  ؛دنا هتشاد  هاگن ناهاشداپ بیترت نیا ،زاب میدق زا» :دسیون يم هراب نیا رد وا .دشاـب هتـشاد
 و ناناگرزاب لیبس رب دنورب ناسوساج فارطا همه هب هشیمه هک دیاب» .(11 :4991 ،کلملا ماظن).«دنا هتسبـن ينعـم نیا

 یربخ ،لاوحا زا هنوگ چیه ات دنرآ يم ربخ دنونش يم هچره زا و ،ناشیورد و ناشورف وراد و نایفوص و ناحایس
 هک تسا هدوب  تقو رایسب ،هچ ؛دیآ هدرک کرادت شیوخ تقو هب دوش هزات و ددرگ ثداح یزیچ رگا و دنامن هدیشوپ
 دنا هدیسر رد ناسوساج هک ،هدیلاگس  هاشداپ رب و دنا هتشاد نایصع و تفلاخم رس ،ارما و ناگتشامگو ناعطقم و نایلاو
 ار ناشیا مزع نیا و هتفرگورف و هدش ناشیا رس رب هاگان و هدرب نتخات و تسا هتسشنرب هاشداپ . هدرک ربخ ار هاشداپ و
 :1491 ،کلملا ماظن) «.دنا هدرک هاگآ ار وا نینچمه ،دنا هدرک وا تکلمم دصق هناگیب  ىرکشل ای و هاشداپ رگا .هدرک لطاب

 دیاب تموکح نارازگربخ و نادیرب  بحاص و نافرشم دننام يناسک تشیعم هک تسا دقتعم يتسردب هجاوخ هتبلا (111
  (91 :4991 ،کلملا ماظن )«دتفین تجاح ندتس توشر و  ندرک  تنایخ  هب ار ناشیا اـت» :دشاـب نیمأـت
 تایاکش هب یگدیسر

 و تّلقد زا هک دیامن داجیا ار یدنیآرف ات دنک يم هیصوت ناطلس هب (ع) يلع نینموملاریما هاگدید زا ماهلا اب هجاوخ
 و رارمتسا دنور نیا رد نآ رب هوالع و دنک لصاح نانیمطا اهنآ هب يگدیسر و تایاکش ندینش رد لماک تمالس
 تسا یرورض .دوش لیکشت هتفه رد زور ود دیاب تایاکش هب يگدیسر ۀسلـج ،ساسا نیا رب ؛دشاب هتشاد تسرامم
 یدوخ هب هک يشزرا رب هوالع راک نیا .دوش رداص  مکح و  یریگ میمصت تیاکـش دنـچ ۀراـب رد  یا هسلج ره رد هک
 و  تـسا رمتسم تایاکش یریگیپ  هک  دنوش هاگآ عوضوم نیا زا مدرم قوقح هب نازواجتم ،دوش يـم ببس ،دراد دوخ
 و دنیشنـب ملاظم هب زور ود یا هتفه ره هکنآ زا ار هاشداپ تسین هراچ» :دنشاب هتشادن ار نارگید قوقح عییضت تأرج
 رتمهـم هکدصـق دنچ و یا هطساو يب دونشب شیوخ شوگ هب  تیعر  نخس و دهدب فاصنا و دناتسـب رگدادیـب زا داد
  ناهج  دنوادـخ هـک دوش هدنکارپ تکلمم رد ربخ نیا نوچ هک دهد يلاثم يکی ره رد و دننک هضرع هک دیاب دوب
 و دنهوکشب ناملاظ ۀمه ،دونش يم ناشیا نخس و دناوخ يم شیوخ شیپ زور ود یا هتفه رد ار  ناهاوخداد و ناملظتم
 و 26 :4691 ، کلملا  ماظن)«  تبوقع میـب زا ندرـک یزارد تـسد و ندرک یدادیب دراین سک و دنراد  هاتوک اهتـسد
 شوـگ هـب تیعر نخس» :درک راذگاو نارگید هب ار نآ  دیابن   و دینش هطساو يـب ار ناهاوـخداد مالک دیاب هتبلا .(66
 رگا و دیـسرپ دنهاوـخ  وا زا دنیوا نامرف ریز هک قیالخ نیا باوج گرزب زور نآ ردنا ... یا هطساو يب دونشب دوخ
 ماظن) «دراذگن سـک چیـه هب مهم نیا کلم هک دیاـب تـسا نینچ نوچ سپ ؛دونش دنهاوخـن دنک تلاوح  يسک  هب
 .(11 ات  61 :4691 ،کلملا
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 هیبنت و قیوشت
 دیکأت هیبنت ۀبنج زا  شیب  قیوشت ۀبنج هب يتح و ددرگ  عقاو  رثؤم ات دوـش  ماجـنا گنرد نودب دیاب هیبنت مه و قیوشت
 ءاج نم و اهلاثما رشع هلف هنسحلااب ءاج نـم» :دنک يم هراشا میرک نآرق هب شیوخ نخس نییبت رد هجاوخ .هدرک
 دوـخ رظن تقد اب يـناریا دنمشیدنا ریزو هک یا هتکن  نیا و ( 161. ماعنا) «نوملظی ال مه و اهلثم الا یزجی الف هئیسلاب
 ودب نآ ترمث و دبای يتخاون  تقو  رد هک دیاب درک هدیدنسپ يتمدخ ناراکتمدخ زا هک ره» :تسا هدرک هراشا نآ هـب
 تمدخ رب ناگدنب تبـغر ات دسر يشلام هانگ هزادنا هب ار سک نآ یوهس و يترورض يب دنک یریصقت هک نآ و دسر
 .(911 :4691 ،کلملا ماظن)«دور يم تماقتسا رب اهراکو دوش يم رتشیب ناراکهانگ میب و ددرگ تدایز
 (دارفا هاگیاج نییعت) یرالاس هتسیاش
 و دوش يم نییعـت لاعتم یادخ طسوـت ،يعامتـجا بتارـم هلسلس ماظن  رد  يصخش ره هاگیاـج هجاوخ رظن زا
 و  يـتلود و يتداعس یدزیا قیفوت هب ار يکی ناگدنب زا سپ» :دوش يم لصاح يهلا لابقا و قیفوت  هب  زین  ماکح يتسدارف
 هزادنا رب کی ره  ار  ناتسدریز لقع و شـناد نادـب هک دبای يلقع و يشناد يلاعت قح زا و دوش  لصاـح  يلابـقا

 نامدرـم و قلـخ نایـم زا ار ناشیا  ناسک و  ناراکتمدخ و دهن يلحم و يتبترم وا ردق رب ار يکی ره و درادب شیوخ
 و دنک دامتعا ناشیا  رب  یو  ایند و ينید تامهم تیافـک رب و دهد يتلزنم و  يهگیاپ  ناشیا زا کی ره هب و دنیزگرب
 وا لدع هیاس  رد  ات دراد هدوـسآ اهجـنر زا دشاـب لوغشم شیوخ راک هب و درپس تعاطا هار  هک نآ ، دراد هاگن ار ایاعر
 (211 :4691 ،کلملا ماظن) «.دنارذگ يم  راگزور  تحار هب
 مهم  یاهراک  رد  هبرجت اب دارفا زا هدافتـسا
  روما ندرپـس تـسا دقتعم کلملا ماظن هجاوخ و. تـسا صاـخ یاه يگدومزآ و هبرجت دنمزاین یدیلک و مهم یاهراک
 و ناکدوک و ناگدرکان راک ، دیآ يم شیپ يّومهم هک دشاـب يـم تقو» :دش دهاوخ اطخ ببس هبرجت يب دارفا هب  ریطخ
  يب و دشاب رتباوص يیامرف يطایتـحا رـگا تقو  ره  هب ينعم نیا رد و دتفا يم اهاطخ و دننک يـم دزماـن ار ناناوـج
 موزل و تلادـع فالخرـب و هنالداعاـن ار نادرم رب نانز مدقت هجاوخ نینچمه .(411 :4691 ،کلملا  ماظن) « رترطخ
 نانز و نالاسدرخ هب ار راک و (211 :نامه) دناد يـم هنتـف  ۀیام ار نآ ریغ و یرورض ار  بتارم  هلسلـس تیاـعر
 .(311- 111 :نامه) .دناد يم نایناساس تنطلس لاوز ثعاب ار نداهناو
 یتراظن مرها کی ناونع هب ریدم یبایزرادوخ
 یرورض و مهم تیریدم رما رد ار تراظن و تشاد تراظن ... و همکاح تایه ،نایرکشل راک رب کلملا ماظن هجاوخ
 ،يمالسا تیریدـم ۀرهوـج هـب هجوت اب. درک يم بیغرت يبایزرادوخ هب ار تموکح لاّومع نکل ؛تسناد يم

 نم زا دسرتـن لجوزع یادخ زا هک ره» :دوب دقتعم هراب نیا رد وا .دبای يم یا هژیو هاگیاج و تیمها ،يبایزرادوخ
 ،کلملا ماظن) «دشاب یراتفرگ ناهج ود هب ار وا  هک دنکن  یراک  دوخ دسرتب لجوزع یادخ زا هک نآ و دسرتن مه
 قح اب  دوخ نورد» يمالسا شنیـب اـب ریدـم :تسا هدرک نایب یدعس زین ار کلملا ماظن هجاوخ ۀتفگ ریظن .(19 :4691
 يکین رگا ات تسا هدش رداص هچ وا زا زور نآ  هک  دنکن  دوخ سفـن باسـح ات دنکن باوخ و دنادرگ تسار قلخو
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 دشاب هدرک هکنآ فالخ هب دهن يتمارغ دوخرب و دنک شنزرس ار دوـخ  سفـن   و  دوـش نامیشپ و دنک هبوت دشاب هدرکن
 ۀرادا تحت یاه هعومجم رب ریدـم تراظـن  کلملا  ماظن هجاوخ .(2 هرامش ،رثن لئاسر ،یدعـس) « دشوکـب  يکیـن  هب و
 و  دراد  هاگن یو رب لمع میدرک دای هک دور يـم نینـچ رگا .دیسرپ دیاب يم هتسویپ لماع لاوحا زا» :دراد دیکأت ار دوخ
 .(4691:19 ،کلـملا ماظـن) «دنـک لدب هتسیاش ناسک هب هن رگا

 تینما ّکلخم لماوع فدح
 : دنا لیخد  (هاشداپ  ينعی) «تینما يلصا هژوس» دیدهت و  کلم  رد  ينماان زورب رد یددعتم لماوع هک تسا دقتعم هجاوخ
 و  دنروآ يم  ایاده و دنیآ يم هناتسود رهاظ اب ينعی ؛تسا بیرف نالوسر راک» رگید یاه تموکح و ناهاـشداپ (فلا

 ،کلملا ماظن) «دروآ يم نتخات نمـشد  رکـشل ، لوسر نتشگرب زا سپ هاگ و دننک يم فرحنم رطخ زا ار هاشداپ  لایخ
191). 

 ،مدرم بیرف اب و نآ ششوپ رد و دنهد يم رارق  هناهب  ار بهذم ،يیاه هورگ هجاوخ رظن زا ؛جراوـخ و نانـیددب (ب
 نایعیش لابق رد صوصخب یو يبهذم روک بصعت ۀدنهد ناشن هک) دنور يم  کلم  یدوبان و  تردق بسک لابند هب
 (.دوب

 دنتسین مرش و بدا لها ،قباس ناراگزور مدرم فالخ رب وا راگزور  مدرم  هـک درادنپ يـم ،هجاوخ ؛هاشداپ فعض (پ
 .(311 :نامه)«دنرادن  ار  نانید دب اب هزرابم و نـید درد» ،قباس دننام  ناکرت و  ناهاشداپ و

 ثعاب تیمورحم و تسا تیمورحم بجوم ،یراکیب ،هجاوخ معز هب ؛ نایرکشل  صخالاب و تیعر یراکیب (ت
  بسک يتلود و تنکم  ات  دنور  رگید یراگ دنوادخ  ای رگید کلـم لابـند هب و دنوش  دیماان  کلم زا یا هدع هک دوش يم
 . دننک

 رد ناـنز تلاـخد ،هجاوخ هراشا دروم ِتتفآ نیرت لصفم ،جراوخ ثحب زا دعب ؛کلم روما رب ناکدوک و نانز طلست(ت
 (941 :نامه)«.تسا هداد  یور  يهاشداپ لاوز ،دندش طلسم کلم رب نانز هاگره» تسا تکلمم و کلم روـما

 کلم ینادابآ و نارمع
 هب زردنا هب ار دوخ باتک لوا لصف هک یا هنوگ هب دراد یا هژیو هاگیاج هجاوخ یاه هشیدنا رد کلم یدابآ و نارمع
 و یراگدنام ۀیام مه ار روشک ينادابآ و نارمع هجاوخ ؛دنک يم عورش تکلمم ينادابآ و نارمع هب هجوت یارب ناطلس
 تسا دقتعم وا .درمش يمرب ترخآ رد یراگتسر و حالص بجوم ار نآ ينید ينشاچ اب مه و دناد يم تنطلس یاقب
 نوچ » :دنوش يم شتموکح یراگدنام بجوم و لوغشم ناطلس یارب اعد هب مادم دننک يگدنز ينادابآ رد مدرم رگا
 شوخ راگزور و تلود زا کلم نیا و دشاب تدایز زور ره و دوب رادیاپ کلم نآ ددرگ هتسویپ يیوکین هب قلخ یاعد
 و اهزیراک ندروآ نوریب زا ددنویپب ناهج ترامع هب ]هاشداپ[ هچنآ رگید و» (21 :1491 ،کلملا ماظن) «.دوب رادروخرب
 و اهراصح ندروآرب و اه هعرزم و اه هید ندرک نادابآ و میظع یاهبآ رذگ رب ندرک اهلپ و فورعم یاهیوج ندنک
 و ندرک دیامرف اهطابر اه هارهاش رب و درآ یاج هب عیدب یاه هاگ تسشن و عیفر یاهانب ندروآرب و ون یاهرهش نتخاس
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 یاعد و دوب لصاح ار وا ناهج نادب حلاصم نآ باوث و دنامب ار وا هشیمه مان نآ ات ملع نابلاط تهج زا اه هسردم
  (11 :نامه) «.ددرگ هتسویپ ریخ
  مکاح هاگتسد یارب یزاسرداک

 و تیبرت هفیظو و دش سیسأت يمالـسا دالـب رسارـس رد يهاتوک رایسب تدم رد و  فده  نیا اب هیماظن سرادم
  يسایس ماظن رد بصانـم زارحا و  يعفاش  بهذم شرتسگ و غیلبت تهج رد ار ناوج بالط يسایس و ينید شرورپ

 زا ره و تشاد یا هژیو هجوت دادغـب هیماظن هسردم ًالاصوصخ سرادم نیا رب ،يسایس هاگتسد » .تفرگ هدهعرب  مکاح
 رارق دیجمت و نیسحت  دروم  ار ناوج بالط و دنتفای  يم  روضح سرد سلاجم رد ناگرزب و ارـما يهاگدنـچ
 یاراد دادغب ۀیماظن هک متشه نرق طساوا ات مجنپ نرق رخاوا رد هک يسایس لاجر يسررب رد .(191 :يئاسک) «دنداد يم
 قاحسا وبا .دنا هدوب طابترا رد دادغب ۀیماظن اب يعون هب ذوفنرپ و مهم دارفا نیا  ۀمه  هک میبای يـم رد ،تسا  هدوب قنور
 متشذگ هـک یا هدلـب و رهش  ره زا  ناسارخ  ات قارع زا» :دیوگ يم دادغب هیماظن روهشم و هتسجرب دیتاسا زا یزاریش
 .(211 :نامـه )« متفای دوخ باحصا زا  يکی ای و درگاش ار اجنآ ظعاو ای يضاق ای سردم ای اوشیپ
  هیماظن سرادم  یسایس و  یعامتـجا  تاریثأـت

 و دنتشاذگ یاجرب هدنیآ عماوـج و دوـخ رصاعـم هعماج رب ار يقیمع تاریثأت دوخ قنور نارود رد هیماظن سرادم
 .دش  ينوگانوـگ  تالوحت و ثداوح أشنم یداقتعا و یرکف و يگنهرف ،يعامتجا ،يسایس  داعبا  رد  تاریثأت نیا
 يتح و هرادا و هتخاس يتلود هجدوب اب هک دور يم رامش هب يتلود دنمراتخاس سرادم نیلوا ناونع هب هیماظن سرادـم
 هک دوب یدرفب رصحنم یوگلا دوخ عون رد سرادم نیا ،دش يم نیعت تلود  طسوت  زین  سورد یاوتحـم و لصفرس
 رد زاتمـم يیوـگلا ناونع هب و درک یراذگ هیاپ يمالسا یاهنیمزرس  رد  يسرادم نینچ سیسأت رد ار يمیظع تضهن

 يمومـع تاناکما صاصتخا و سرادم نیا هرادا رد هیماظن سرادم سسؤم هک یا هیور  اما . دش حرطم اهروشک ریاس
  ریاس  هب  هلمح و هفرطکی دقن و نآ رد لیصحت زا يعفاشریغ بهاذم ناوریپ ندرک مورحم و  هعماج  زا  يصاخ رشـق هـب
 مدع و  هفسلف  راکنا و  ّودر .دش ناناملسم نیب قیمع فاکش و يبهذم تافالتخا زورـب ثعاـب تفرگ شیپ رد بهاذم
 رد و دننامب زاب تفرشیپ و هعسوت زا و  روجهم مولع نیا دش ثعاب زین بط و تایضایر ریظن رـگید مولـع هـب هجوت

 تامدخ ،دنوش يناریا هعماج رد نونف و مولع  هصرع  رد  يگرزب تالوحت أشنم دنتسناوـت يـم هیماظـن سرادم هک يلاح
 يملع ریثأت تسناوتن و دنام  دودحم  برع تایبدا و يعفاش مالـک و هقـف یالتعا و هعسوت تهج رد المع سرادم نیا
 ناهج زا المع هجاوخ گرم زا سپ و دیامن داجیا مالسا ناهج رد نآ عبت هب و ناریا رد ار یا هدنرب شیپ و راگدنام
 .دندش فدح راگزور نآ يملع

 شناد لها اب ینیشنمه

 ضیارف و ندرک  شهوژپ  نید  راک  رد  تسا بجاو» :دیوگ يم همانتسایس متشه باب  رد  هراب نیا رد کلملا ماظن هجاوخ
 دنـک نانچ بجاو ... نتشاد تمرح ار نید یاملع و نتسب راک و ندروآ یاج هب يلاعت یادخ  یاهنامرف و  تنس و
 نآرق ریسفت و دونشب ناشیا زا يلاعت قح یاهرما و  دهد  هار  شیوخ  شیپ  ار  نید یاملع راب ود ای راب کی  هتفه  رد  هـک
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 سب و ددرگ تداع دوخ دش هدرک نینچ یدنچ نوچ هک درامگب لد هب تسناد نوچ» .«دونشب (ص) لوسر رابخا و
 و دوش ظفح و ددرگ مولعـم  ار  وا ( ص)لوـسر رابخا و نآرق ریسفت و تعیرش ماکحا رتشیب هک دیاینرب یراگزور
 یوق و درب دناوتن هار زا ار وا عدتبم و بهذمدب چیه و دوش هداشگ وا رب باوص و ریبدت و یوایند و ينید راکهار
 78). و 11 :4691 ،کلملا ماظن) « دیازفیب  فاصنا و لدع رد و ددرگ یار
 یراد هنازخ موزل و یداصتقا حالصا
 یارب هنازخ ود ات » تسا هدش هیصوت نامکاح هب يتخس مایا رد تکلمم بسانم هرادا و یداصتقا روما حالصا یارب

 تسکش بابسا يتخس راگزور ات دنشاب هتشاد تکلمم طیارش اب بسانتم و بسانم یراد هنازخ و دنهد بیترت دوخ
 فلتخم یاهروشک و هتفرگ رارق هجوت دروم هتفرشیپ یایند رد هزورما هجاوخ ۀدیا نیا .دوشن مهارف روشک یداصتقا
 (311 :1391 ،يحتف) «.دنا هدومن مادقا "يّللم تورث قودنص" یزادنا هار هب تبسن ساسا نیمه رب ،ناریا هلمج زا
 ۀنازخ هب یدش لصاح هک يلام و ،جرخ هنازخ یرگید و لصا هنازخ يکی تسا هدوب هنازخ ود هشیمه ار ناهاشداپ»
 یزیچ رگا و یدندومرفن يجرخ لصا ۀنیزخ نآ زا یدوبن يترورض ات و ،جرخ ۀنازخ هب رتمک و یدندرب لصا
 ۀدعاق و بیترت کی نیا» (119 ،1491 ،کلملا ماظن) «.یدنداهن زاب یاج هب لدب و یدنتشادرب ماو هجو هب یدنتشادرب
 دنامب شیوخ لاح رب هنازخ ينادابآ و تیعر حالص و دوشن هتسسگ مه زا تکلمم حلاصم ات دنا هتشاد هگن نینچ کلم
 (419 :نامه) «.دوش هدیرب تّویعر لام و ناطلس لام زا لاحم یاهعمط و
  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن

 موجه اب يمالسا يناریا تیوه هک ينامز رد تسرد هک تسا (بّوصعتم اّوما) رادنید رادمتسایس کی کلملا ماظن هجاوخ
 يمالسا يسایس ينیب عقاو هب ار ناتساب ناریا يهاوخ نامرآ ،تسا یدوبان رادوریگ رد يقوجلس سپس و یونزغ ناکرت
 .دهد يم دنویپ
 يتموکح یاه تیلاعف و يسایس يگدنز ،دوخ تایح لوط رد  هدوب تسدربز يبیدا هکنآ رب هوالع همان تسایس هدنسیون
 ِیمرگ و درس و هبرجت ار ترازو وا ؛تسا ه دوب ناهاشداپ و نامکاح یاه تسایس و اه میمصت ِینطب رد و هدرک هبرجت ار
 و يهاگآ رس زا طقف هن ،باتک نیا ور نیا زا .تسا  هدیشچ ار نتسیز تنطلس اب ِیيخلت و تذل و هدید ار تموکح
 و اکتا لباق ببس نیا زا و هدش فیلأت ،يعامتجا -يسایس یاه هنیمز رد يلمع یاه هتخودناو هیامریمخ اب هک نتسناد
 .دشاب يم دوخ ۀرود یاه تموکح يلمع یاه هویش ِیرگنایب نآ ِیبلاطم و تسارواب
 رد تموکح یاهتیلوئسم حیرشت رد يتح  هک یا هنوگ هب تس«اورنامرف» همانتسایس باتک يسایس لیلحـت يلـصا روحـم
 و تابث تیاهن رد و نادنورهش تیاضر ثعاب هک دراد يیاهتیلوئسم زا تسد نآ ماجنا هب يلماک هاگن نادنورهش لابق
 .دهد يم رارق نآ تیعورشم و تسایس تمدخ رد ار نید يتح وا .دوش يم تموکح یرادیاپ
 هداد رکذت اهراب ار نآ تبثم هوجو و  دناد يم ریبدت لامک و رظن و هشیدنا توق ۀناشن ار تروشم همانتسایس .4/3
 .تسا
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  لحم  هک اه ناوید يمامت راک رب یو ،دوب لفاغ تراظن زا دیابن روما ضیوفت مغر يلع دوب دقتعم کلملا ماظن هجاوخ
 یاضف زا هتفرگرب هک هجاوخ رکفت تّویلک رد هتبلا .درک يم تراظن ،دوب يقوجلس تختیاپ ناهفصا رد الومعم  اهنآ
 .تسا هدوب فدارتم و ينعم مه ينیچربخ اب يهاگآ و يسوساج اب تراظن تسا هعلاطم دروم نورق يسایس

 اهنت مالسا رد نامدرم اب یزروداد و  فاصنا . تسا «فاصنا» يتموکح و تیریدم ره ساسا ،همانتسایس فلؤم رظن رد
 هب دور يم  رامش  هـب  يـنید ۀفیظو يعون و دریگ يم همشچرس ناملسم ریدم  شنیب  زا هکلب ؛تسین يتیریدم یا هویش
 یالوم زا يسأت هب هجاوخ .دنناد يم هزور و زامن اه لاس زا رترب ار ندیزرو  لدع  يتعاس (ص) ربمایپ هک یا هنوگ
 مه هک تسا دقتعم وا .دناد يم یرورض ار یواعد رد ناهاوخداد ملظت هب مکاح صخش يگدیسر (ع) يلع نایقتم
 دیکأت هیبنت ۀبنج زا  شیب  قیوشت ۀبنج هب يتح و ددرگ  عقاو  رثؤم ات دوـش  ماجـنا گنرد نودب دیاب هیبنت مه و قیوشت
 .تـسا هدرک
 نیا و دراد شتآ رب لماک تسد یرادتموکح و يیارجا روما رد هک تسا دنمشناد کی لماک هنومن کلملا ماظن هجاوخ
 .دوش داجیا ود نیا لباقتم یریگ هرهب یارب يتموکح ۀعماج و يملع ۀعماج نایم رتقیمع دنویپ دیاب دهد يم ناشن
  :زا دنا ترابع هلاقم یاهداهنشیپ
 يمالسا ناریا هتشذگ رد دوش يم هتخانش يلقتسم ملع هزورما هک يسایس مولع هک دهد يم ناشن همانتسایس يسررب

 یارب يسراف تایبدا یالاب تیفرظ زا يناریا ماّلکح و نارادمتسایس و نادنمشناد یریگ هرهب لیلد هب اما دراد رخاف هقباس
 هب رتشیب همانتسایس ریظن يسایس بتک رد هچنآ ،تایبدا نیا تّویباذج ببس هب و ،ينارمکح و يسایس میهافم لاقتنا

 هعماج تسا مزال ور نیا زا ؛رگید مولع ات تسا هدوب "تایبدا" ،هدنام راگدای هب يمومع راکفا رد و هدمآ مشچ
 هدنام اج هب راثآ نایم زا دیدپون میهافم جارختسا و یواکاو هب مادقا یا هتشر نایم مولع هب رتشیب هجوت اب يهاگشناد
 .دیامن _يبدا راثآ صوصخب_ناریا يخیرات
 هب و نییبت يمالسا_يناریا هشیدنا رب ينتبم یرادتموکح هوحن رد یدربراک یاهوگلا دناوت يم همانتسایس رتلماک يسررب

 .دیامن هئارا روشک زورما يتیریدم و يسایس ۀعماج
 شزومآ رب هوالع هک تسا يتموکح رثوم لماوع یاه يیامنهار و تارطاخ تبث یارب يبسانم یوگلا يسیون همانتسایس
 ؛تسا رثوم هرود ره يتموکح یامیس حیرشت زین و نارادمتسایس و نامکاح يهافش خیرات ظفح رد ،رتناوج یاهلسن هب
 .تسا دیکأت دروم يسایس هنسح تّلنس نیا جیورت اذل
  عبانم
 .دیجم نآرق

 هغالبلا جهن ،(ع) يلع ماما

 ،مراهچ لاس ،يمالسا گرزب فراعملا هریاد زکرم ،نایقوجلس تموکح رد تردق راتخاس و يسایس تیعورشم .(1391)يقت ،يکمرا دازآ
 .1391 ناتسمز و زییاپ

 ،دشرا يسانشراک همان نایاپ ،کیاد نو نوئت هیرظن ساسارب همانتسایس رد یرهشنارئا يسایس هشیدنا نامتفگ لیلحت (1391) ،الیل ،يمیهاربا
 يناسنا مولع و تایبدا هدکشناد ،ناتسدرک هاگشناد
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  . يگنهرف و يملع تاراشتنا :نارهـت ،یدابانـگ نیورپ دمحـم همجرت ،همدقم ،(6691) نمحرلادبع ،نودلخ نـبا
 .ۀثلاثلا ۀعبطلا ،ۀریسملا راد ،يناردنزاملا نیدباعلا نب يلع نب ددجت اضر قیقحـت ،(1131) ،میدـن نبا

 يسانشراک همان نایاپ ،نوطالفا یروهمج ساسارب همانتسایس و همانسوباق رد نارایرهش و نامکاح يقالخا یاهرایعم .(1391) میرم ،راشفا
 .یزکرم نارهت دحاو ،يمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا

 .هاشنامرک دحاو ،يمالسا دازآ هاگشناد ،دشرا يسانشراک همان نایاپ ،همانتسایس و يقهیب خیرات رد يسرداد و تلادع (9391) ،میرم ،یربکا

 :نارهـت ،1ج ،راشـفا ىردـص نیسح  مالغ و ىئابتجم هللا حتف همجرت ، ىدعس ات ىسودرف زا ناریا تایبدا خیرات ،(1691) ،دراودا ،نوارب
 . دیراورم 

 دنمریه تاراشتنا :نارهت ،لوا پاچ ،یدعس ات يسودرف زا ناریا تایبدا خیرات ،(2191) چیودراودا ينگوی ،سلترب
191)  ينوتنآ ،کلب  . تاعالطا تاراشتنا :نارهت ،راقو نیسح دمحم همجرت ،زورما اـت ربـمایپ رصـع زا :مالسا يسایس هشیدنا  خیرات ،( 2

 و قیقحت هب ،(ىتکانب خیراـت) باسـنالاو خیراوتلاۀفرعم يف بابلالا ىلواۀضور  ،(1491) ،دمحم لضفلا ىبا نب دواد نامیلس وبا ،ىتکانب
  .ىلم راثآ نمجنا :نارهت ،راعش رفعج حیحصت

 :نارهت ،هشونا نسح همجرت ،جیربمک هاگشناد تمه هب ،ناناخلیا يشاپورف ات نایقوجلس ندمآ زا ناریا خیرات (1191) ،وردنا ناج ،لیوب
 .ریبکریما

 .ریبک  ریما : نارهت ،یدلج 4 ۀرود ، يسانش  کبس .( 1191) يقتدمحم ،راهب
 .دهشم ، يسودرف  هاگشناد تاراشتنا ،ضایف ربکا يلع حیحصت هب ،(یدوعسم خیرات) يقهیـب خیراـت .(6191) ،لضفلاوبا ،يقهیب

 .يسودرف هاگشناد :دهشـم ، ضایـف  دمحـم رتکد حیحصت هب يقهیب خیرات.(1291) ،------------

 .يگنهرف و يملع تاراشتنا تکرش :نارهت ،ناریا رد یرالاس ناوید رب یدمآرد (9191) ،دیمح ،ينباکنت

 .نوخسار يناسر عالطا هاگیاپ ،يقوجلس یرالاسناوید (4391) ،-----------

 .نارهـت رون مایپ هاگشناد :نارهـت ،همان سوباـق و همان تسایـس زا  یا هدیزگ ،(4191) ، روپ ناور  سگرن و رفعج ،راعـش
 .دنمریه :نارهت ، نآ يناهج رثا و يناریا گنهرف زا يیامن رود .(1191) ،هّلللا حیبذ ،افـص
  .ریبکریما :نارهت ،یوفص دهع نایاپ ات زاغآ زا ؛ناریا  يگنهرف و يعامتـجا ،يسایـس خیرات ی هصالخ ،(6291) ،----------
 .سودرـف :نارهـت ، مود دلج ،ناریا رد تایبدا خیرات ،( 1191) ،----------
  .ریبکریما تاراشتنا :نارهت . نخس هنیجنگ .(9691) ،----------
 .ریوـک ،نارهـت ،نارـیا رد  يسایـس  هشیدـنا لاوز ،(1191) ،داوجدیـس ،يیابطابط

-----------------، (1  .ون  حرط : نارهت ، کلملا ماظن  هجاوخ ،( 219

-----------------، (1  ریوک :نارهت ،مهدزای پاچ ،ناریا رد يسایس هشیدنا خیراترب يفسلف یدمآرد ،( 939

 ،يناسنا مولع هدکشناد ،يسراف تایبدا هورگ ،دشرا يسانشراک همان نایاپ ؛يسراف تایبدا رد یدنورهش گنهرف ؛(1391) ،یدهم ،يحتف
 .زکرم نارهت دحاو ،يمالسا دازآ هاگشناد

 ناراهب مایپ :نارهت ،لوا پاچ ،یدنورهش گنهرف (1391) ،----------

 .ين :نارهت ،مالسا رد تیعورشم و شناد ،تردق ،(1191) ،دوواد ،يحریف

91)رقاب دمحم ،فابیلاق  رشن و پاچ تکرش :نارهت ،مشش پاچ ،ناریا رد يسایس تردق يیاضف عیزوت یژتارتسا ای ،يلحم تموکح (13
 .للملا نیب

 .نارهت ،رون هناهام  هّللجم ، يیابطابط يفطصمدّویس همجرـت ،کلملا ماظن هجاوخ يناگدنز .(1291)قازرلادبع ،یروپناک

 .ریبک ریما :نارهت ،نآ يعامتجا و يملع تاریثأت و هیماظن سرادم .(2191) ،هللا رون ،يیاسک
 .341-141 صص ،91 ۀرامش ،گنهرف ۀمان ،« يمالسا ندمت رد گنهرف و ملع دوکر و دوعص ».(9191) ،هللا رون ،يیاسک
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 .ریبک ریما :نارهت ،دنژآ بوقعی همجرت ،يقوجلس دهع رد یرالاسناوید .(9691) ،الراک ،رنسالک
 تیریدم همانلصف ،کلملا ماظن هجاوخ تارظن رب هیکت اب يمالسا-يناریا یوگلا ساسا رب تیریدم لوصا (4391) ،نارگید و ،هروصنم ،ينیعم

 (ع)نیسح ماما هاگشناد :نارهت ،1هرامش ،91 لاس ،يمالسا

 . یروهط :نارهت ،ينیوزق دمحم حیحصت ،همان تسایس (4991) ،يلع نـب نسـح يلـعوبا ،کلملا ماظن

 .راوز يشورفباتک :نارهت ،مود پاچ ،ينیوزق دمحم حیحصت ،همان تسایس (4491) ،--------------------------
 .يبیج یاهباتک :نارهت ، راعش  رفعج ششوک هـب ،(کولملاریس) همانتسایـس .(4691) ،--------------------------

 رشن و همجرت هاگنب :نارهت ،مود پاچ ،کراد تربویه حیحصت هب ،(همانتسایس) کولملاریس (1491) ،---------- ---------------
 باتک

 2391 ناتسبات ،419 هرامش ،یداصتقا-يسایس تاعالطا هلجم ،يسیون همانتسایس هنیآ رد يسایس يیارگعقاو (2391) ،فرشا يلع ،یرظن

 .تمس رشن :نارهت ،مود پاچ ،يسراف تایبدا رد يسانش  هعماج .(4391)نودیرف ،ادیحو

  يکشزپ مولع هاگشناد یراکمه اب لامک هار :ناهفصا . ناریا تایـبدا خیراـت هدیزگرـب .(9391) ربکا ،نازودهالک ؛اضر  دمحم ، يفسوی
 . ناهفصا

 

 


