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 راتفگشیپ

 »رصن نیسحدیس رتکد تشادگرزب :دنشیدنا یم هک اهنآ« رانیمس رد ناریا رد متماقا ياههام نیرخآ رد .فلا

 هیام رصن نیسح دیس روسفورپ« :مدوب هتفگ رصن ءارآ یخرب دقن نیع رد »ینید يرکفنشور و رصن« ناونع تحت

 زا دعب )1( ».دراد ینوزفا شدودعم تائیس رب شناوارف تانسح .تسا رصاعم ناهج رد عیشت و مالسا ،ناریا تاهابم

 .اهسنارفنک یخرب رد ای دیتاسا عمج رد هچ و یصوصخ هچ ،مدرک تاقالم رصن رتکد اب تبون دنچ اکیرمآ هب ندمآ

 ماظن و بالقنا هرابرد ییابطابط ياقآ موحرم ءارآ هرابرد قیقحت .مدوب هداتفین ناشیا اب وگتفگ طبض رکف هب نونک ات

 کی يوگتفگ )2( .مداتسرف ناشیا يارب نآ زا لبق زور ار وگتفگ ياهروحم .تخادنا ناشیا اب وگتفگ رکف هب ارم

 ماجنا 2021 ربماسد 23 اب فداصم ،1400 يد 2 هبنشجنپ خیرات رد هدش نییعت شیپ زا ياهروحم لوح هتعاس

  )3( .دش

 .تسا راتساریو زا هشورک لخاد ياهخیرات و تاملک .مدرک يرصتخم شیاریو ار )4( وگتفگ هدش هدایپ نتم

 تاکن ایناث .تسا هدش هئارا وگتفگ تاکن هرابرد یتادنتسم الوا اهیقرواپ نیا رد .مدوزفا نتم هب یطوسبم ياهیقرواپ

 هداد قیقد یناشن رتشیب هعلاطم يارب و هدش قیبطت )5( رصن رتکد هدشرشتنم یلبق ياهوگتفگ اب وگتفگ یلصا

 وگتفگ نیا رد راب نیتسخن يارب ناشیا هک تسا يدراوم ندش صخشم یقیبطت هعلاطم نیا لصاح اثلاث ،تسا هدش

 تارطاخ نیب يداقتنا و یقیبطت هعلاطم اعبار .درک مهاوخ هراشا اهنآ هب راتفگشیپ نیمه رد هک تسا هدنار نابز رب

 رد .تسا هتفرگ تروص داماد ققحم یفطصم رتکد و ینانید یمیهاربا نیسحمالغ رتکد نایاقآ تارطاخ اب ناشیا

 نیا زا دوصقم .دنک یم کمک رصاعم ناریا و هعیش یسایس هشیدنا خیرات زا يا هعطق تیفافش هب وگتفگ نیا تیاهن

  .تسا ینیمخ و ییابطابط نایاقآ زا رتمهم یسب هک تسا تقیقح هب یبایتسد وگتفگ

 هرابرد ییابطابط ياقآ عضاوم هرابرد یتاکن هک دنک یم حیرصت شیلبق حورشم يوگتفگ ود ره رد رصن رتکد

 همالع هک يراب نیرخآ« :دینک هجوت ترابع ود نیا هب .تسین شنروآ نابزرب هب یموزل العف هک دناد یم بالقنا

 .دوب ]1357[ 1978 لاس زیئاپ رد اهنابایخ رد تارهاظت و اهبوشآ همه نآ اب بالقنا هحوبحب رد مدید ار ییابطابط

 ارچ متسین اهنآ ییوگزاب هب لیام اجنیا رد هک ،تفگ نخس یسایس روما يا هراپ هرابرد ناشیا نامتاقالم نیرخآ رد

 دارفا نیا هرطاخ نوچ ،میوگب مهاوخ یمن ار ییاهزیچ کی نم الاح« )6( ».درادن ام ثحب عوضوم هب یطابترا هک
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 رطاخ نیمه هب دوشب داجیا تارطاخ نآ رد يا هشدخ کی ناریا تلم بلق رد مهاوخ یمن نم و تسا زیزع یلیخ

 میوگ یم تروص نیمه هب يزیچ کی ،بوخ« :رگ هبحاصم رارصا لباقم رد و ».مرپ یم نیا يور زا نم امش هزاجا اب

 )7( ».مروآ یم مه ار شرس و

 »بالقنا و تسایس ،ییابطابط ياقآ« اقیقد عوضوم الوا درک دیهاوخ هدهاشم هکنانچ نآ وگتفگ نیا رد اما

 بسانم هدینش ییابطابط ياقآ زا امیقتسم و اصخش هچنآ زاربا و شرارسا فشک يارب ار نامز ناشیا ایناث ،تسا

 نیا تباب .تسا هدنار نابزرب ار يدنمشزرا ياه هتفگان و هدرک دامتعا ریخا يوگتفگ بطاخم هب اثلاث ،تسا هدید

 دنتسه یبسن یخیرات ياهشرازگ همه دننامه دنمشزرا تارطاخ نیا ،همه نیا اب .منک یم رکشت رصن رتکد زا دامتعا

 رد .دنوش یم هتفرگراک هب عیاقو میسرت رد یخیرات ياهشرازگ رگید رانک رد و یسررب يداقتنا یخیرات شور اب و

  .دینک یم هدهاشم ار شور نیا يریگراکب يداقتنا ياه یقرواپ

    :تسا لیذ حرش هب وگتفگ هصالخ .ب

 ییابطابط ياقآ ،)ناتسمز لیاوا و زیئاپ هام جنپ راهچ( هدوب نارهت رد نبرک يرناه هک ینامز 1338 لاس زا .کی

 دجملاوذ دمحادیس لزنم رد و هتفر یم نارهت هب مق زا سوبوتا اب ار هعمج و هبنشجنپ زور ود نایم رد هتفه کی

 رتکد ادتبا تارکاذم نیا مجرتم .تسا هتشاد ینافرع یفسلف هثحابم نبرک اب يرتسگداد هفرم لیکو ییابطابط

 ناگیاش شویراد رتکد ندش قحلم زا دعب و ،وا دوخ رصن نیسحدیس رتکد ندش قحلم زا دعب و ،يدبهپس یسیع

 یضترم ،نبرک و ییابطابط نایاقآ رب هوالع تاسلج نیا رد .تسا هدرک یم کمک رصن هب همجرت راک رد زین وا

 افرص ریخا رفن ود هتبلا هک ،دنا هدوب یلصا ياضعا يدبهپس و دجملاوذ ،ناگیاش شویراد ،رصن نیسحدیس ،يرهطم

 رد تاسلج نیا عوضوم .دنا هدرک یم تکرش تاسلج نیا رد هاگهگ مه مق و نارهت يالضف یخرب .دنا هدوب هدنونش

 .تسا هدوب تیحیسم و مالسا نیب یقیبطت نافرع و هفسلف مود هجرد رد و یمالسا نافرع و هفسلف لوا هجرد

 تشاددای اضعا یخرب طسوت هچرگا يدعب ثحابم اما ،تسا هدش رشتنم و میظنت 1340 ات 1338 ياهلاس ثحابم

 يو ياه هتشونتسد رگید اب هارمه تاسلج نیا زا رصن رتکد ياهتشاددای .تسا هدشن رشتنم نونک ات اما هدش یم

  .تسین تسد رد يربخ نونک ات اهنآ زا و هدش تراغ نویبالقنا طسوت شاهناخباتک و لاوما ،هناخ هرداصم رد

 ییابطابط ياقآ تیروحم اب تاسلج )لاس هام تشه تفه دودح( تسا هدوبن ناریا رد نبرک هک ییاههام رد .ود

 عوضوم هک تسا هدش یم لیکشت هعمج و هبنشجنپ ياهزور رد نایم رد هتفه کی اضعا نامه اب ناکم نامه رد

 تاسلج نیا زا .تسا هدوب يدنه و ینیچ ،یحیسم یقیبطت نافرع و هفسلف ،یمالسا نافرع و هفسلف رب هوالع نآ

 رد ار اهناتسبات ییابطابط ياقآ زین یهاگ .تسین تسد رد يزیچ تسا هدشن رشتنم اقلطم هک اضعا تشاددای زج

  .تسا هدوب رتشیب ناشیا زا هدافتسا ناکما هک ،هدوب هکَرد

 هب و دوب هدش رامیب نبرک دعب لاس .تسا هدوب 1355 لاس رد ییابطابط - نبرک هرکاذم هسلج نیرخآ .هس

 ییابطابط ياقآ تیروحم اب تاسلج اما .تسا هتفر ایند زا سیراپ رد 1357 رهم 15 خیرات رد وا .تسا هدماین ناریا

 فقوت تلع رصن رظن هب .تسا هدوب ناریا رد 1357 يد همین ات رصن .تسا هتشاد همادا 1357 زیئاپ مود همین ات



 
بالقنا و تسایس ،ییابطابط ياقآ 4  

 

 کشخ نازیتس تمکح راشف ای نویبالقنا راشف )ییابطابط تیروحم اب و ،ییابطابط – نبرک( تاسلج زا کیچیه

 هس زا .تسا هتشاد تکرش نبرک -ییابطابط تاسلج رد 1350 یلاوح ات ینانید یمیهاربا رتکد .تسا هدوبن زغم

 ياهکشخ هلک ای نویبالقنا راشف زا یفرح نآ رد هک وا 1398 لاس تیاور تاسلج نیا لیطعت هرابرد وا تیاور

   .تسا راگزاس یجراخ نئارق و رصن تیاور اب تسین دمجنم

 ار بابرا میحر اقآ جاح و ییابطابط نایاقآ هب نارهت هاگشناد يراختفا يارتکد ياطعا هیضق رصن رتکد .راهچ

 ماغیپ ییابطابط ياقآ هب يو قیرط زا يرهطم ياقآ ،داماد ققحم یفطصمدیس رتکد تیاور هب .درواین دای هب اقلطم

 يارتکد ياطعا هیضق و دور یم ترفاسم هب مه ییابطابط ياقآ .دریذپب ار نآ تسین ناشیا تحلصم هک دهد یم

 رد 1352 دنفسا 25 خیرات رد هرود نآ يراختفا يارتکد ياطعا مسارم .دتفا یمن قافتا زگره ناشیا هب يراختفا

 همانزور شرازگ رد .تسا هدش رشتنم زور نآ يادرف ياه همانزور رد نآ شرازگ و تسا هدش رازگرب نارهت هاگشناد

 سیئر نامز نآ رد رصن رتکد .تسا هدش هراشا زین دنا هتشادن روضح هسلج رد هک دنمشناد ود نیا مسا هب اه

  .تسا هدوب )یلعف فیرش( رهمایرآ یتعنص هاگشناد

 وگزاب رگید هدشرشتنم يوگتفگ ود و وگتفگ نیا رد تایئزج اب و ،دراد رطاخ هب تقد هب رصن رتکد هچنآ .جنپ

-1353 ياهلاس یلاوح هرخالاب هک تسا هدوب 1337 لاس زا یمالسا هاگشناد سیسات يارب هاش هدارا تسا هدرک

 لابقتسا هاش ،دنک یم داهنشیپ هاش هب هاگشناد نیا تسایر يارب ار ییابطابط همالع رصن .تسا هدش ییارجا 1352

 یم لوق و دنک یم لابقتسا یهاگشناد نینچ سیسات زا رصن تیاور هب اما ،دریذپ یمن ییابطابط ياقآ اما ،دنک یم

 تسایر هک یلاح رد ،دوش یم هاگشناد نیا سیئر هاش يوس زا رصن .دنک دنم هرهب دوخ يونعم ياهکمک زا ار وا دهد

 صاصتخا نآ هب یفاک هجدوب اب هارمه سوط و دهشم نیب یگرزب نیمز .تسا هتشاد هدهعرب زین ار رهمایرآ هاگشناد

 و تالیصحت لیمکت يارب ات دنک یفرعم يو هب ار دعتسم بالط ات دهاوخ یم ییابطابط ياقآ زا رصن و دبای یم

 شرازگ هب .دنک یم نینچ مه ییابطابط ياقآ .دنوش هاگشناد نیا هدنیآ دیتاسا ات دنوش مازعا جراخ هب نابز شزومآ

 رد .درب یمن نایاپ هب ار هرود اما دوش یم مازعا جراخ هب هک تسا دارفا نیا زا یکی ینانید یمیهاربا ياقآ رصن رتکد

 ياقآ یمالسا هاگشناد سیسات فلاخم نیرتمهم .تسا هدماین ینانید رتکد تارطاخ رد بلطم نیا نم عالطا دح

 تیعطاق اب و هتسناد یم یتموکح دنوخآ تیبرت و هیملع ياه هزوح فیعضت يارب يا هئطوت ار نآ هک هدوب ینیمخ

 ار یمالسا هاگشناد سیسات يارب يدوصقم نینچ ناشیا مسا هب هراشا نودب رصن .تسا هتفرگ عضوم نآ لباقم رد

 ره رد .تسا هتسناد یم يرورض ناملسم ياهروشک رگید رد هباشم ياههاگشناد ياپمه ار نآ دوجو و دنک یم در

  .درکن راک هب عورش زگره هاگشناد نیا لاح

 فلاخم بالقنا زا دعب هچ و لبق هچ تسایس رد املع میقتسم تلاخد اب ییابطابط ياقآ ،رصن تیاور هب .شش

 تضهن و بالقنا هب عجار ناترظن :دسرپ یم ییابطابط ياقآ زا رصن دوب هدش عورش يرسارس تارهاظت هک ینامز .دوب

 ياهوگتفگ رد رصن ار نیا .»تسا یناحور کی نأشِ نود« :دهد یم خساپ ییابطابط ياقآ ؟تسیچ ینیمخ هللا تیآ
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 .تسا هدینش امیقتسم نارهت رد 1357 رذآ رد ییابطابط ياقآ زا مه يرگید تیاور رصن .دوب هدرک لقن مه یلبق

 .»دوب دهاوخ مالسا ،تضهن نیا ینابرق نیرتگرزب« :تسا هتفگ ییابطابط ياقآ

 هدینش ار »دوب مالسا بالقنا نیا دیهش نیتسخن « ترابع هتفگ يرگید هدشرشتنم يوگتفگ رد رصن .تفه

 یضام دیق اب دهد یم خساپ رصن ؟ینامز هچ رد ؟دیا هدینش ییابطابط ياقآ دوخ زا امیقتسم مسرپ یم )8( .تسا

 زا دوخ شوگ اب امیقتسم بالقنا يزوریپ زا لبق هکلب ،)تسا هدوبن ناریا نامز نآ نوچ( هدینشن )بالقنا زا دعب(

 ود زا تسا يا هزات الماک لقن نیا .»دوب دهاوخ مالسا بالقنا نیا دیهش نیتسخن« هک تسا هدینش ییابطابط ياقآ

 .تسا هدرکن لقن ار نآ یلبق ياهوگتفگ زا کیچیه رد و دنک یم لقن راب نیتسخن يارب نآ رصن هکنیا یکی .ثیح

 یم نآ يور زا هتفگ اما دراد 57 بالقنا هرابرد ییابطابط همالع ءارآ هرابرد يرتشیب ياهفرح هک هدرک هراشا راب ره

  .تسا هدنار نابز رب ار دوخ مهم هتفگن راب نیا .مرپ

 هک ،دوب یعقاو دیهش کی بالقنا نیا رد« ناشیا زا دجملاوذ لقن اب ییابطابط ياقآ زا رصن لقن هکنیا رگید

 .تسا توافتم هدش هتفگ دنوامد ناباج رد 1360 لاس طساوأ رد هک »دوب مالسا نٓ◌ا و ،دش دیهش مه هنامولظم

 اضردمحم شوگ هب هک يدح ات هدش شخپ یعیسو لکش هب داماد ققحم و لیکو یلع طسوت دجملاوذ تیاور

 الامتحا و( 1357 لاس رد نارهت رد هک لبقتسم هغیص هب ترابع نیا زا وا تیاور اما .دوب هدیسر نم و یمیکح

  .تسوگتفگ نیا یصاصتخا و هزات الماک تسا هدینش ناشیا زا امیقتسم )لاس نآ زیئاپ یلاوح

 ناباج( دجملاوذ تیاور و )1357 زیئاپ یلاوح ،نارهت( رصن تیاور .تسا راگزاس الماک مه اب تیاور ود نیا

 نیلوا ناونع هب مالسا هرابرد ود ره ،یضام هغیص هب یمود ،لبقتسم هغیص هب یلوا )1360 لاس طساوأ ،دنوامد

 زا لبق هام ود 1360 لاس رد و هدرک ینیب شیپ 1357 لاس رد ار رما نیا ییابطابط ياقآ .57 بالقنا دیهش

 هب لوکوم ار نآ .تسا ثحب لباق یناوارف تاکن هراب نیا رد .تسا هدرک دییات ار دوخ ینیب شیپ تحص شتلحر

  .هللاءاشنا »3- ماظن و بالقنا ،ییابطابط ياقآ« :منک یم یلقتسم ثحب

***** 

 وگتفگ لماک نتم

 ]همدقم[

 دیس رتکد ياقآ بانج تمدخرد نم هسلج نیا رد هک تسا یقیفوت .میحرلا نمحرلا هللا مسب :رویدک نسحم

 ياهتیصخش زا یکی رصن رتکد ياقآ .متسه نتگنشاو جرج هاگشنادرد یمالسا تاعلاطم ۀتسجرب داتسا رصن نیسح

 فلتخم ياهنابز هب هک ناشیا بتک و تسا ینآرق مولع و یمالسا نافرعو هفسلف ،یمالسا مولع هنیمز رد یللملا نیب

 .مراد عالطا اهنآ زا نم هک تسا ییاههاگشناد رثکا رد یسرد ياهروحم زا یکی هدش همجرت
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 ماجنا ]1281-1360[ ییابطابط نیسحدمحمدیس ياقآ موحرم ةرابرد هک یقیقحت هنیمز رد تالاوس یخرب

 متساوخیم .دنهدب دنناوتیمن رصن رتکد ياقآ زج ار اهشسرپ نیا خساپ هک دیسر مرظن هب و ،دوب هدمآ شیپ مدادیم

 وگتفگ نیا ناشیا دوخ هزاجا اب ،دشاب هتشاد یمومع ریخ هک دیسر مرظن هب نکیلو منکب تبحص ناشیا اب یصوصخ

 ،دوشیم حرطم اهلاوس هک رصاعم ناریا رد یمالسا رکفت خیرات زا یمهم رایسب عطقم رد .منکیم طبض نم ار

  .دنشاب رصن رتکد ياقآ شا هدنز دهاش اهنت دیاش هک تسا یعطقم

 ار نیا هک ،دندوب هدمآ درگ نبرک يرناه و ییابطابط ياقآ موحرم درگ هک دندوب ياهقلح ءزج رصن رتکد ياقآ

 طابترا اب یمارگ ناگدننیب هکنیا يارب یلو ؛دش عورش كرابم هقلح نیا روطچ هک داد دنهاوخ حیضوت ام يارب الاح

 تارکاذم :هعیش« باتک .منکیم ضرع ار طخرس دنچ ،دنشاب انشآ رتشیب ییابطابط ياقآ موحرم اب رصن رتکد ياقآ

 رد تارکاذم نیا لوصحم زا دلج نیلوا »ییابطابط نیسحدمحمدیس همالع اب نبرک يرناه روسفورپ تابتاکم و

 ياقآ موحرم .تسا هدش رشتنم 1340 لاس رد »زورما يایندرد عیشت تلاسر« نآ مود دلج ،دشرشتنم 1338 لاس

 يریازج نیدلا سمش رتکد نایاقآ ،دندرک رکشت رفنراهچ زا باتک ود نیا همدقمرد ناشدوخ ملق اب ییابطابط

 رتکد ياقآ بانج و ،]1297-1350[ نیعم دمحم رتکد ،]1286-1373[ ناگرزاب يدهم سدنهم ،]1369-1292[

 .دراد تیعوضوم ینعی دناهتشون ییابطابط ياقآ دوخ ار نیا .]1312 دلوتم[ رصن نیسح دیس

 رد .دنتشون ار »مالسا رد هعیش« باتک ییابطابط ياقآ موحرم رصن رتکد ياقآ تساوخرد هب 1348 لاسرد

 ود ره و دنتشون ار »مالسارد نآرق« باتک ییابطابط ياقآ موحرم رصن رتکد ياقآ تساوخرد هب زاب 1353 لاس

 ام ياهقباس نینچ اب الاح .دوش یفرعم برغ يایند رد دناوتب هعیش هیواز زا مالسا هک یسیلگنا نابز هب همجرت يارب

 و دش لیکشت روطچ تاسلج نیا هک تسا نیا هرابرد ثحب روحم نیلوا ای لاوس نیلوا و میتسه رصن رتکد تمدخ

 ؟دیتشاد تکرش نآرد ینامز هچ ات ینامز هچ زا امش

 تنس نیا ثراو ناتدوخ امش هک رویدک ياقآ مزیزع تسود .میحرلا نمحرلا هللا مسب :رصن نیسحدیس

 لاحشوخ یلیخ نم .دیتسه دیدج رصع رد بتکم نیا ناگتسجرب زا و دیتسه یمالسا هفسلف و رکفت هلاسرازه

 و تقادص اب هشیمه ردقچ منادیم و ،منادیم مدوخ زیزع تسود ار امش و مسانشیم کیدزن زا ار امش هک متسه

 یملع هداعلا قوف تیمها روخ رد دیدروآ دوجوب هک ییاههتشون مامت و دیزادرپیم روما نیا هب یعقاو شناد و تیارد

 اب بلاطم نیا هب عجار هدنب لیم لامک اب ،مشچ .ناریا یملع هعماج هب مه و امش هب مه ،میوگیم کیربت و تسا

 ییانشآ ًالصا .منک عورش تسا نیا ناتلاوس هک نوچ دمآرد شیپ ناونع هب دیهدب هزاجا .درک مهاوخ تبحص امش

 .دمآ دوجوب هنوگچ دیدرک هراشا نآ هب هک تاسلج نیا و دش عورش اجک زا ییابطابط همالع اب نم

 منکیم شهاوخ :رویدک
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 ]لوا روحم[

 
 

 و مدوب هدینش ار ییابطابط همالع مسا مدنارذگیم ار میارتکد دراوراه هاگشناد رد هک یمایا نامه نم :رصن

 1337 لاس ات متشادن ناشیا اب یصخش ییانشآ یلو ،مدوب هدناوخ یبرع و  یسراف هب ار ناشیا تالاقم زا یضعب

 دعب لاس تسیب هک متسنادیمن و متشگرب ناریا هب هشیمه يارب نم دراوراه هاگشناد زا ارتکد هجرد ذخا زا سپ

 مظاک دمحمدیس همالع موحرم لاحره هب .دوب هشیمه نم يارب ]ناریا هب متشگزاب[ ،تقو نآ ،دش مهاوخ دیعبت

 ،)هیلع هللا ناوضر( دندوب ام ]رصع[ یمالسا رگید مولع و ثیدح ،هقف ،هفسلف ناگرزب زا هک ]1263-1353[ راصع

 نم هب ،ناشتمدخ متفر ،مدمآ هک لوا نامه زور کی .دندوب کیدزن نم هب یلیخ و دندوب نم يومع لثم ناشیا

 هب ارم .متسه ناتتمدخ نم دییامرفب اج ره :متفگ نم .مربب ییاج کی ار امش مهاوخیم نم ،رصن رتکد :دنتفگ

 ]يرتسگداد لیکو[ سلجم لیکو هک ،دندرب ]1373 یفوتم[ ییابطابط دجملاوذ ]دمحادیس[ مان هب ییاقآ کی لزنم

 رد یگنشق یلیخ غاب کی اب یگرزب لزنم کی و ،]دوب[ یصخاش و فورعم یلیخ لیکو و مق ياهییابطابط زا ،دوب

 ياقآ اب نم اجنآ و ]یهللا تاجن رتکد نابایخ[ هدش یچ شمسا منادیمن الاح تقو نآ يالیو ،تشاد الیو نابایخ

  .دش عورش اجنآ ناشیا اب نم ییانشآ و مدرک تاقالم ییابطابط دجملاوذ

 ار امش هک متسه لاحشوخ یلیخ نم رصن رتکد ياقآ :دنتفگ نم هب و دنتشاد فطل نم هب دجملاوذ ياقآ

 ای دعب هتفه ات ،دش دیهاوخ لاحشوخ ناشندید زا یلیخ هک منک یفرعم رفن کی هب ار امش مهاوخیم و منیبیم

 همالع موحرمراب نیلوا يارب ییابطابط دجملاوذ لزنم نم و دندرک توعد ارم ناشیا ،یک دیآیمن مدای دعب زور دنچ

 ینورد قیمع تبارق کی و دندرک ادیپ فطل نم هب یلیخ ناشیا لوا نامه زا .مدید ار ییابطابط ]نیسحدمحمدیس[

 37 زا ینعی ،هدنیآ لاس تسیب يارب ،بالقنا نارود ات تفای همادا دایز یلیخ یلیخ یکیدزن نیا و ،دش ادیپ ام نیب

 .57 ات
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 نبرک ،]1903-1978[ نبرک يرناه و ناشیا اب دش عورش ياهثحابم عقاو رد ینعی ،یسرد تاسلج کی

 و ]دنسانش یم یبوخ هب ار وا[ دنا هدرک تاقیقحت اههتشر نیارد هک ییاهیناریا مرظن هب هک فورعم يدنمشناد

 شرد هک يا هتفه نیمه ینعی ]ع[ حیسم ترضح دلوت دیع فارطا و دمآیم ناریا هب زییاپ ره ،تسا فورعم هتبلا

 École pratique des hautes études رد و دوب نبروس هاگشناد داتسا ،تشگ یمرب هسنارف هب میتسه

 ياقآ لزنم رد مه سرد تاسلج نیا .دمآیم ناریا هب دعب زییاپ هرابود و دادیم سرد اجنآ رد و ،نبروس هاگشناد

 و ؛نامتخاس لخاد رد الاو ،دنتشاد هک یگنشق یلیخ غاب رد دوب بوخ اوه رگا ،دشیم لیکشت ییابطابط دجملاوذ

 ناشیا ،دوب نارهت هاگشناد رد هسنارف نابز داتسا هک )1290-1357( يدبهپس یسیع رتکد موحرم تقو نآرد

 هقالع یلیخ یلو ،تشادن یملع ییانشآ هفسلف اب و دوب هسنارف داتسا يدبهپس رتکد .رفن ود نیا نیب دوب مجرتم

 نافرع و یفسلف قیقد تاحالطصا یلو ،دوب بوخ یلیخ فاصنالا و قحلا مه وا هسنارف و دوب نافرعو هفسلف هب دنم

 .دننادب ار اهنیا هک دنتسه يدارفا مک ،دنتسنادیمن نانچنآ بوخ ار نامدوخ

 زا ،میدش راکمه مه اب ،میدوب انشآ مه اب ،مدش نارهت هاگشناد داتسا يدبهپس رتکد لثم مه نم لاحره هب

 امش دنتفگ و ،داتفا نم ةدهع رب همجرت هفیظو دوز یلیخ مدمآ نم هک دعب یلو ؛متخانشیم بوخ ار ناشیا و لوا

 تکرش تاسلج نیا ردرفن تشه تفه .دمآیم شدوخ مه يدبهپس رتکد ،دیتسه انشآ رتشیب یلیخ هفسلف اب

 کیدزن یلیخ یلیخً اعقاو و دوب نم ردارب لثم هک ]1298-1358[ يرهطم یضترم موحرم هلمج ِنم دندرکیم

 هب طوبرم هک ،تسا ام یلعف ثحب  نیمه هب طوبرم هک تفگ مهاوخ یناتساد ناشیا هب عجار نم الاح هک ؛میدوب

 نم يارب همان نآ رد هک درک دیهاوخ نم زا ً ادعب امش یلاوس اب طابترا رد و تسا ناشیا رظن و ییابطابط ياقآ

 .دیا هداتسرف

 ییوجشناد هک ]1313-1397[ ناگیاش شویراد موحرم ،تشذگ یهام دنچ کی مه یتدم زا دعب لاحره هب

 دمآ و ،دمآ ناریا هب و درک لو ار شتالیصحت ًالصا هک دوب هدمآ ششوخردقنآ و دوب هدناوخ ار نم راثآ هک ونژ رد دوب

 یک امش مدیسرپ .مدرک شدنلب نم و هناخرد يولج درک هدجس و دمآ یسک و هدش زاب رد مدید زور کی .ام هناخرد

 لثم عقاورد لوا ؛مناوخب سرد امش اب میایب ات مدرک لو ار مراک همه نم :تفگ هک دوب ناگیاش شویراد ؟دیتسه

 و هفسلف يداو نیا رد ًالصا تقو نآ و یمرتحم یلیخ درم و دش یفورعم دنمشناد شدوخ دعب و ،دوب نم درگاش

  .تشاد ياهداعلا قوف قوذ یلو دنمتورث یلیخ دوب يربتعمرجات کی شردپ .دوبن اهنیا و نافرع

 و دوب هدناوخ سرد هسنارف رد مه و ونژ رد مه نوچ .دوب بوخ هداعلا قوف مه شا هسنارف ناگیاش شویراد

 ،تشاد نابز دادعتسا یلیخ یلو دندوب يرذآ اهنیا ،داتفایم هار تشاد مه شیسراف و دوب لوا هجرد  شاهسنارف

 تیرکسناس و دنکب ندناوخ هب عورش مه ار یبرع یتح و دنکب تیوقت ار شیسراف مدرک شروبجم نم و دوب روآ تریح

 و نبرک نآ زا دعب و ،مدرک شیفرعم نبرک هب نم دوخ و ،دنارذگ نبرک اب ار شیارتکد دعب هک دوب هتفرگ دای مه

 .دندوب هتشون هسنارف هب لوا ار باتک ،دوب هدش همجرت مه یسراف نابز هب هک ]دنتشون[ یلصفم یلیخ باتک ناگیاش

 مه ناگیاش زا دعب مدرکیم همجرت طقف نم دوخ لوا و ،میدرک توعد هسلج نآ هب مه ار ناگیاش هصالخ )9(
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 نم ةدهعرب همجرت %90 یلو درکیم همجرت مه ناگیاش ًالثم مدشیم هتسخ نم یتقو نوچ میتفرگیم  کمک

 ناشتمدخ هکنیا لثم امش ،لمأت اب و دندرکیم تبحص هتسهآ يادص اب یلیخ نانچمه یسراف هب همالع موحرم .دوب

 ؟دیدوب هدیسر

 )10( .متشادن قیفوت هنافسأتم .ریخ :رویدک

 هک دوب نیا شلیلد هک میوگب زیزع ناگدننیب يارب مه ار نیا و ،دندرکیم تبحص مارآ یلیخ ]همالع[ :رصن

 هدرکن تبحص ًالصا لاس هس .دندوب هتفرگ مالک  هزور لاس هس دندوب سفن هیکزت و تضایر هلحرم رد یتقو ناشیا

 کی هب لاح نیعرد ؛تسه میدق ینافرع ياهباتکرد و دندرکیم میدق رد ار راک نیا نافراع هک دیناد یم .دندوب

 توکس لثم هن تشاد یهلا توکس هبنج کی دندرکیم تبحص یتقو و ،دوب ناشیا يادص رد توکس نیا ییانعم

 ادص ییادصیب اب هکنیا لثم ،دوب يرگید توکس کی هن ؛دننکیم توکس و دننزب فرح دنناوتیمن هک يدارفا يداع

 همجرت هسنارف هب ار ناشیا راتفگ نم دعب ،دندرکیم تبحص مارآ ناشیا لاحره هب .دوب ینعم نیا هب ،دندرکیم

 متفگ مه دعب ،مدرکیم همجرت یسراف نابز هب ار نبرک راتفگ نم و درکیم تبحص هسنارف هب نبرک دعب ،مدرکیم

  .تشادروضح یلو درکیم ار راک نیا رتمک مه ناگیاش شویراد

 هک ،)11( تقو نآ ناوج ياملع زا رفن دنچ و يرهطم ]یضترم[ موحرم هلمج ِنم ،دندوب اجنآ رفن تشه تفه

 ]نامزلا عیدب[ موحرم یهاگ یتح ،موشیمن ثحب نآ دراو نم الاح .)12( دندمآ یم نارگید اب مه یهاگ هاگ

 اب ام تفریم نبرک یتقو و ؛دوب یکچوک هورگ یلو مّمعمریغ نادنمشناد زا و دمآیم مه )1276-1340( رفنازورف

 لزنم و ،دندروآیم فیرشت نارهت هب مق زا نایمرد هبنش جنپ ره ناشیا ،میدادیم همادا ار نامسرد ییابطابط همالع

 ناشیا اب هعمج مه هسلج کی و بش ات میتشاد بورغ هبنش جنپ سرد هسلج کی ام .دندنامیم مه دجملاوذ ياقآ

 ياههفسلف اب دندوب دنم هقالع بیرغ و بیجع ناشیا ،ناشیا دوخ هقالع قبط تفریم نبرک هکنیا زا دعب و ،میتشاد

 ناتتمدخ هک ار نیچ وئات نیئآ سدقم باتک ار Tao Te-Ching »گنیچ هت وئات« مامت ام .دنوشب انشآ مهرگید

 زا دعب رگیدرابکی نم یلو ؛تفر نیبزا و دش مگ هنافسأتم مه نآ هک میدرک همجرت یسراف نابز هب تسا فورعم

  .متشاذگ رانک ]The Study Qur’an ]2017 رطاخب مه دعب و مدرکراک نیا هب عورش بالقنا

 رد و هدمآرد ناریا رد هک تسا یسراف هب یلو متشون ینافرع حرش و مدوخ حرش اب و مدرک شمامت ًاریخا یلو

 یلو ،مدرک بجعت ًالصا نم ینیچ نافرع هب مدرم هقالع ]زا[ )13( .دش مامت ًالصا بیرغ و بیجع مه هام ود نیا

 نوتم بلق هک ار اهداشیناپوا مه دعب لاحره هب .دنراد دایز ار اهزیچ نیا دادعتسا اه یناریا هللاءاشام ،ناریارد بوخ

 تاسلج اهنیا و درکیم حرش ناشیا و همجرت اهام ار نیا هب هیبش ینوتم ،تسه فورعم و تسودنه نیئآ ینامسآ

ً اعقاو نم تقو نآ و هکَرَد هب دندمآیم ًالومعم بوخ ناشیا دشیم لیطعت هک دوب ناتسبات هعفد کی .دوب هداعلا قوف

 ،دنداد نم هب ظفاح سرد ناشیا رابکی .دندادیم سرد نم هب اهنت یهاگ هاگ ناشیا و متشاد هداعلا قوف تداعس کی

 هچرد منادیمن ًالصا و دندمآ یم رد ادص هب اهراوید و دندرکیم تبحص اهراوید ،دناوخیم اهباتک رد یتقو مدآً اعقاو

 .کیدزن یلیخ یلیخ ،مدوب کیدزن ناشیا هب نم یلیخ ،مدوب اهنت ناشیا اب نم طقف یلو دوب یحطس
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 زا دمآ رد هک دلج ود نآ هکنیا زا دعب هک دوبن روط نیا نبرکروضح یلو ،درک ادیپ همادا بالقنا ات تاسلج نیا

 لاسکی .تشاد همادا مه نآ زا دعب ریخ هن ،دشاب هدش مامت نبرکروضح ،نبرک اب ییابطابط همالع ياه هبحاصم

 .دنک مکمک ماهظفاح رگا 1356 لاس ،بالقنا زا لبق

 )14( .1977 لداعم 1355 لاس :رویدک

 بالقنا همزمز یتقو و دیایب تسناوتن ]1356[ دعب لاس رگیدو دش ضیرم نبرک اقافتا دعب ، 55 ،هلب ،هلب :رصن

 عقوم نامه و دش سیراپ رد شگرم ثعاب مه هرخالاب و دوب ضیرم یلیخ نبرک ،دش عورش هیلوا ياهادص و رس و

 هگرج نیا دراو نم هک 1337 زا ینعی ، 55 ات هک تسا نیا .درک توف سیراپ رد نبرک دادیم خر تشاد بالقنا هک

 لوا لاس هس ود نامه ،دش مامت هک دوبن نیا و ،تشاد همادا نبرک اب ییابطابط همالع موحرم تاسلج 55 ات ،مدش

 رگید دعب و دوب ،دوب ارچ ،دوبن رگید هسلج نیا هک دننکیم لایخ مدرم هک ،دوشن هابتشا نیا ،دمآرد اهباتک نیا هک

 عورش اهیغولش یتقو یتح ،1357 زییاپ ات تشاد همادا ام اب ناشتاسلج ییابطابط همالع یلو هک ،بالقنا زا لبق ات

 هبنشجنپ دندمآیم مق زا و دنتفرگیم ار سوبوتا ناشیا نیا دوجو اب ،دوب گرزب تارهاظت ]نارهت و[ مق رد و دوب هدش

 .میدوب ناشیا تمدخرد نایمرد هتفه کی ار اه هعمج و اه هبنش جنپ ام ،اه

 هدش رشتنم دیدومرف هراشا هک ار یلاسود نآ .دیدومرف يدیفم رایسب تاحیضوت ،منکیم شهاوخ هلب :رویدک

 .دشاب 1340 ات 1338 ياهلاس تاثحابم منکیم رکف دوب

 .يزیچ نیچمه کی هلب :رصن

 ییابطابط ياقآ دوخ اب مه 57 لاس ات و هتشاد همادا نبرک اب 55 ات 40 لاس زا ]تاسلج[ دیدومرف امش :رویدک

  ؟دش یمن هک یتوص طبض ،دشیمن هک طبض تاسلج نیا .تسا هتشاد همادا

 مهرابکی و دوب لکشم و يدتبم یلیخ یلو ،دوب توص طبض دوب ]دوبن[ تانایرج نیا الاح لثم تقونآ :رصن

  .دشن ]طبض[ هصالخ ،دوشب طبض دنتساوخیمن مه همالع و میدرک یعس

 ؟رتکد ياقآ دشیم تشاددای ،بوخ :رویدک

 هناخباتک یتقو هنافسأتم مه نآو متشادیمرب تشاددای یهاگهاگ مدوخ نم هلب ،میتشادیمرب تشاددای هللاو :رصن

 .تفر نیب زا ،دش تراغ ناریارد نم

 ؟روطچ هیقب ،چیه هک نآ ؟دنا هدرب عقاولا یف ار امش ياهتشاددای ینعی .هلب :رویدک

 هدیدن ار اهتشاددای نم نوچ ،منادیمن یلو ،دنتشادیمرب ییاهتشاددای کی نایوجشناد یهاگهاگ هللاو :رصن

  .مرادن عالطا نوچ میوگب مناوتیمن نم ،تشاد رارمتسا ًاعقاو هکنیا ای دوب هلمج کی ًالثم هکنیا ،مدوب
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 و قرش نیب ]یفسلف هثحابم[ دیا هتشون امش دوخ هک روطنامه یخیرات ]هثحابم[ لاس هدزناش دودح :رویدک

 ًاعقاو دلجود نآ ،هدش حرطم یچ ًاقیقد اههثحابم نیا رد مینیبب هک میتسه شلابند ام ،)15( هدوب هقباس یب برغ

 .تسا هدوبن یچ و هدوب یچ هک دیتسه علطم هک دیتسه امش لاثما طقف نآ زا ریغ و تسا دنمشزرا

 اههوزج مه و نم ياههتشون مه و تفر نم ياهباتک مه ،دش تراغ هک نم هناخباتک هک زور کی دیاش :رصن 

 هاگشناد يزکرم هناخباتکرد لاسکی زا دعب نم ياهباتک رادقم کی .تفر همه ،مدوب هتشادرب هک ییاهتشاددای و

 . هدروآردرس نارهت

 !بجع :رویدک

 دیاش یلو ،]تسا[ هدش  مک مدیما نم ؛هتشذگ لاس لهچ هتبلا ،دشاب ییاجکی مه شا هیقب دیاش و :رصن

  .دوشب ادیپ بلاطم نآ و اهتشاددای نآ يزور کی دیاش هتشاذگ هتشادرب یسک رابنارد ،دشاب ییاجکی

 امش ردام راکرس هک مدش علطم ًاریخا ،هن ای دیتسه علطم منادیمن الاح .دوشب ادیپ مراودیما ،هللااشنا :رویدک

 قیرط زا دیاش صوصخب ناشیا ،دندرک تراغ ،دندرک هرداصم و دندمآ امش لزنم هب ینعی ،داتفا قافتا نیا هک ینامز

 دنا هدرب هچره الاح هدرک تساوخرد ناشیازا و هتشون ییابطابط ياقآ هب يا همان ،هدوب ناتیاهتشاددای نارگن امش

 هب نم تسد :هتشون ]ناشیا خساپ رد[ مه ییابطابط ياقآ دعب .دیهدب ار نم رسپ ياههتشون ،چیه شلئاسو و هناخ

 ؟دیدوب علطم همان نیا زا امش ایآ !مرادن ار یسک نم !؟دسریم اجک

 يرون گرزب هداوناخ ،دوب ]1222-1288[ يرون هللالضف خیش اقآ هون بوخ ]ایک فرشا ءایض[ مردام هللاو :رصن

 هتشون همان همالع هب[ ناشماوقا زا یکی طسوت میقتسمریغ .تشاد تدارا ناشیا هب یلیخ مه ینیمخ هللا تیآ هک

 هتفر مدای الاح( ام ماوقا زا یکی يارب دنداتسرف یلو ،دنتشونن ییابطابط همالع ياربً امیقتسم ناشدوخ ،]دندوب

 .هلب ،دیسر همالع تسد هب ،دوب تسود همالع اب و دوب املع فنص رد هک )یک يارب

 رکذ هک ییابطابط دجملاوذ دمحا دیس موحرم دوخ مدش علطم نم مود دروم ،دوب لوا دروم نیا ،هلب :رویدک

 .دینادیم رتهب امش ،هتشاد یفسلف داوس ردقچ الاح ،هدرکیم تشاددای تاسلجرد مه وا ،دیدومرف شریخ

 دایز نم یلو ،]ما هدید[ ار ناشیا ياهتشاددای نآزا یضعب نم .دوب ییاناوت يرتسگداد لیکو ناشیا ،هلب :رصن

 وا ،دوب بوخ هتبلا شیسراف ،تسنادیمن بوخ ار یفسلف ینف قیقد تاحالطصا ناشیا نوچ مرادن داقتعا اهنآ هب

  .دوبن شا هتشر نیا ،عقاورد دوبن راک نیا لها امش و نم لثم ،لها یلو ،دوب هدناوخ مه یبرع

  !حالطصا هب دوبن هیخب لها :رویدک

 .میتشاد یم يرگید راظتنا وا زا دوش یمن و ،دوب يرتسگداد لیکو بوخ :رصن
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 کی و دوشب میظنت  اهتشاددای نیا رگا ،]مینک هدافتسا اهنآ زا[ ثحابم نآ تسرهف ناونع هب طقف دیاش :رویدک

 ار لاس هدزناش ای هدزناپ نیا هک یثحابم تسرهف میناوتب هک تسا يدروم اهنت ،دوش لصاح نآ هب یسرتسد ینامز

 .تسا دجملاوذ دمحا دیس موحرم ياهتشاددای مینک ادیپ

 و میدرکیم همالع روضح ام هک »گنیچ هت وئات« همجرت رب هوالع ،میوگب مناوتیم ناتتمدخ نم نآلا :رصن

 و ،هسیاقم مه و هلباقم مه ،یمالسا نافرع اب میدرکیم هسیاقم و دندادیم حرش ،دندرکیم ریسفت ناشیا

 نآ هب مه ام هک هدرک پاچ ناریارد ار شهوکشلاراد همجرت مه ینیئان یلالج ]اضردمحم[ ياقآ هک »اهداشیناپوا«

 مه تیرکسناس ناگیاش ،نآ یسیلگنا نتم زا ناگیاش و نم ،میدرکیم همجرت نامدوخ مه و )16( میدرکیم هراشا

 نوتم هب میتخادرپ مه يرادقم کی مه دعب و ؛اهنیا و تفگ یم ار تیرکسناس تاحالطصا یهاگ هاگ و دوب دلب

 سویسلس سولجنا ،]مMeister Eckhart ]1328-1260 تراهکا رتسیام ًالثم راثآ ینعی ،یبرغ ینافرع

Angelus Silesius ]1677-1624[، یلیخ نوچ ،متسه دنم هقالع یلیخ سویسلس سولجنا راعشا هب نم 

  .دیتسه فقاو راکرس دوخ ،تسامدوخ فوصت هب هیبش

 نورق هفسلف مه اهتقو یضعب و دندرک یم ریسفت ناشیا و ،میدناوخیم ناشیارب مه ار يروجنیا ياهزیچ

 تنس هفسلف ،)مSt Thomas Aquinas  )1274-1225]سانیوکآ[ ساموت تنس هفسلف ]لیبق زا[ ،یطسو

 ناشیا و میدرکیم همجرت ،میدناوخیم ارنآ زا ییاههکت کی ام )مSt Bonaventure )1221-1274 روتنوانب

 هراشا نآ هب امش نآلا هک تشذگ هک زارد نایلاس نآ یلو ،مرادن رطاخ هب ار شتایئزج مامت الاح نم .دندرکیم حرش

 ناشدوخ ناشیا مه یهاگ هاگ و ،میتخادرپیم نوتم عون نیا هب  ام اههام نآ دوبن نبرک هک ییاههام نآ ،دیدومرف

 .دنهدب باوج ناشیا ات دیشکیم لوط هسلج نیدنچ هک مدرکیم یلاوس ناشیا زا نم ًالثم ای ،دندرکیم تبحص

 رد هک یمهم باتک کی تاقوا یلیخ ،دروآیم شدوخ اب لاوس هلسلس کی دمآ یم هک لاسره هک مه نبرک

 نبرک و دوب اهنیا و نافرع ،یقیبطت نایدا ،یقیبطت هفسلف ،هفسلف ياه هتشر رد هک يا هلاقم ای دوب هدمآرد هسنارف

 همالع عقاورد درکیم نآ زا ار لاوس و دناوخیم ارنآ زا هکت کی و دشیم هک تبحص و دروآیم هسنارف زا  هک

 ود هک تسا نیا .درکیم قرف لاس هب لاس و ،دنتشاد هبحاصم عون کی نامز نآ هسنارف يرکف نایرج اب ییابطابط

 هسنارف رد ًالثم هک دراد یگتسب و دوب عونتم یلیخ ثحابم و دوبن نتم کی دوب نبرک هک یتقو دوب فلتخم تمسق

 تبحص شدروم رد مدرم هک يزیچ هکلب ،ارذگ زیچ کی هن ،دوب یمهم ياهزیچ یلو دوب هدش دم یچ نامز نآرد

 یلو هن شاهمه داتفایم قافتا نبرک نتفر زا دعب هک هچنآ یلو .دنتفگیم خساپ همالع و دیسرپیم نبرک ،دندرکیم

 اهنیا و ءاشمو انیس نبا ًالثم ،ینافرع رتشیب و ،برغ و قرش ینافرعو یفسلف فلتخم نوتم ندناوخ رب ینتبم رتشیب

 )17( .دوب ناشیا حرش و میدناوخ یمن ار ]؟[ ... راثآ میدناوخیمن ار
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 ]مود روحم[

 
 

 لاسرا امش تمدخ نم هک ییاهروحم نامه قباطم میورب دیهدب هزاجا رگا بوخرایسب .تسا تسرد :رویدک

 مه عقاولا یف 55 لاس ات .دیدومرف ار هسلج لکش ود امش نوچ ،هرکاذم تاسلج لیطعت لیلد مود روحم ،مدرک

 .دیدوب ییابطابط ياقآ روحم لوح نارگید و امش طقف هگید 57 لاس ات و ،نبرک ياقآ مه و دندوب ییابطابط ياقآ

 ؟دش لیطعت ارچ تاسلج نیا تسا نیا ملاوس الاح

 ؟دش لیطعت ارچ :رصن

 .هلب :رویدک

  .بالقنا تقو هب ات ،دشن لیطعت :رصن

 نبرک ياقآ تشذگرد اب ًاتدعاق ییابطابط - نبرک تاسلج نآ ،مسرپب رت قیقد هک دیهدب هزاجا بوخ :رویدک

 ؟تسا تسرد ،دش مامت ])1357 رهم 15( ،1978 ربتکا 7[

 .درک توف دعب لاسکی مه شدعب و دش ضیرم هک ،]1356 لاس رد[ ناریا هب نبرک ندماین اب :رصن

 نویبالقنا ای دوشب لیطعت تاسلج نیا هک دنروایب راشف زیتس هفسلف یناسک هکنیا ًالثم هک نیا بوخ :رویدک

  ؟توف ًافرص ای و هدوب لیالد نیا ایآ ،دوشب لیطعت تاسلج نیا هک دنروایب راشف

 يرگید سک ای ،مق ياملع هن ،نویبالقنا هن و ،یتلود ياهماقم فرط زا هن ،مدینشن تقو چیه نم ًالصا هن :رصن

 ،دناهدرک ار عوضوم نیا تبحص اه یضعب بالقنا زا دعب .دوشن لیکشت تاسلج نیا هک دنشاب هتشاذگ يراشف هک
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 یلو ،تسا يرگید ثحب ؛هیلع اهیضعب و هل اهیضعب ،ار ییابطابط همالع ةرهچ ًالوصا دنهدب رییغت هکنیا يارب یلو

 نیا هب يراک چیه ًالصا هک تقو نآ یتلود تاماقم .ماهدینشن تقو چیه نم عوضوم نیا رد ،متسه دراو نوچ نم

 دنیوگب میدیدن تقو چیه ام ،ًالصا و ًالصا دینکیم ثحب یچ هب عجار هک دنکب نفلت یسک مهرابکی ،دنتشادن اهراک

 .ًالصا ،دننک تفلاخم و يداقن هب دننکب عورش اجنآ دنیایب دنت و زیت بالط

  ؟مه نویبالقنا فرط زا :رویدک

 .ًالصا ًالصا دوب نیمه مدوصقم دنت و زیت ،میوگیم ار نیمه :رصن

 دندوب مه ینایرج کی و دندوب هفسلف دض هک دندوب یناسک اهنآزا یکی الثم هک ،مقرد دندوب نایرج ود :رویدک

 هک دوبن ،دیا هدینشن ،دیآیمن ناتدای يزیچ امش نایرج ود نیا زا مادک چیه زا ،زورما حالطصا هب دندوب یبالقنا هک

 ؟دننک لیطعت ار تاسلج نیا دنیایب دنهاوخب

 لزنمرد ییابطابط همالع ،ناریا هب دندرگرب و دنیایب ینیمخ هللا تیآ هکنیازا لبق ،دورن ناتدای ،ًالصا ،دوبن :رصن

 .دندرکیم یگدنز ینیمخ هللا تیآ

 .تسا تسرد ،هلب :رویدک

 ره ،ًامئاد مق رد ناشتمدخ متفر یم یتقو نم ،ینیمخ هللا تیآ و ناشیا ،دندوب تسود مه اب یلیخ اهنیا :رصن

 دیعبت رد اهتقو نآ ناشیا ،)18( ینیمخ ياقآ هناخ متفریم ،ناشتمدخ متفریم هتفه رد رابود اهتقو یضعب و هتفه

 ]ییابطابط همالع[ ناشیا هب يا هلمح هک مدیدن تقو چیه نم بناج نآ زا و قارع دعب و هیکرت لوا ،قارعرد دندوب

 هدع کی دندوب دیلقت عجارم زا یکی تقو نآ هک ]1284-1365[ يرادمتعیرش ]مظاکدیس[ هللا تیآ هب ًالثم .دوشب

 ]مساقلاوبادیس[ ياقآ رسپ ]ییوخ نیدلا لامج دیس[ هب ،دیا هدینش ناتدوخ امش ،ًالثم دندرکیم هلمح بالط زا

 چیه ییابطابط همالع یلو )19( ،دینادیمرتهب نمزا ناتدوخ امتح ،دندرک هلمح رازاب رد ،]1278-1371[ یئوخ

 نآلا هک يدح ات یتح ،)20( دشاب هدرک ناشیا زا داقتنا یسک مق رد هک تسین مدای عوضوم نیا هب عجار تقو

 )21( تشاد همادا بالقنا کیدزن نامه ات مق رد رافسا و افش زا دندادیم هک ییاهسرد ناشیا دهدیم دق نم هظفاح

 ینیمخ هللا تیآ نارادفرط زا ام دیوگب و دریگب ار اهنآ يولج دمآیمن یسک چیه و دندمآیم هبلط دصراهچ دصیسو

 .دوبن روطنیا .میتسه هفسلف دض ام ،دینک لیطعت میتسه

 تاسلج دعب .دیسرپ مهاوخ لاوس مود شخب نیا زا دعب هک مراد ياهتکن نم الاح .تسا یمهم هتکن نیا :رویدک

 ؟ًاقیقد تسه ناتدای ؟دیدش جراخ ناریازا ینامز هچ امش ،1357 زییاپ ات دیدومرف درک ادیپ همادا ییابطابط ياقآ اب

   )22( .1979 هیوناژ مشش ،هلب :رصن

 لیطعت رگید بالقنا عوقو لیلد هب ًاتدعاق تاسلج نآ بوخ ،57 هام يد ]مهدزناش[ دوشیم ینعی ،هلب :رویدک

 ؟تسا هتشاد يرگید لیلد ای ،دوشیم
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 هک هسلجود ای هسلج کی ًالثم دیاش ،اهنیا و طاسب و دوب غولش هک مورب ناریا زا نم هکنیا زا لبق هام کی :رصن

 )23( .دوب تاسلج نیا 57 رذآ و نابآ الثم ات ،دیآیمن مدای الاح .دشن لیکشت ،دشیم لیکشت نایمرد هتفه کی

 ؟دندرکیم تکرش یناسک هچ یلاعبانج زا ریغ تسه ناتدای تاسلج نآ رد :رویدک

 57زییاپ لیاوا ات يرهطم ياقآ ،ییابطابط همالع دوخ و رخآ ات اجنآ دوب هتبلا هک ناگیاش رب هوالع هللاو :رصن

 مه ناشیا دندوب ممعم و دندوب ییابطابط همالع داماد هک ]1310-1380[ یبقانم ]داوج[ ياقآ دعب و )24( دندوب

 امش هک مه نایاقآ زا رفن ود یکی و ،)25( دمآیم زونه یهاگ هاگ مه يدبهپس ]یسیع[ رتکد موحرم ،دندوب

 لوا زا ،دنتشاد تسود هک دندوب رگید ياهزیچ و دندوب رجات ًالثم هک دندوب دجملاوذ ياقآ ناتسود هک ،دیسانشیمن

 .دندوب يرفن تشه ای تفه کی ،دندوب مه اهنآ ،هتفر مدای ناشیاهمسا نم ،دندوب

 ؟دنشاب هدوب اجنآ هک نافرع و هفسلف لها ،دیآیمن ناتدای یسک نآلا امش هفسلف لها زا یلو :رویدک

 .دیآیمن مدای نم هن ،رخآ هسلجود یکی نآ ناگیاش و يرهطم نایاقآ متفگ طقف رخاوا نیا :رصن

 ياقآ ]داتسا[ ،دندمآیم مق زا هک هسلج ياضعا زا یکی ،بوخ تسه يا هتکن مدرک ضرع هکنیا الاح :رویدک

 .دنتسه ]1313 دلوتم[ ینانید یمیهاربا نیسحمالغ رتکد

 کی ،دندماین رخاوا نآ ناشیا . مراد مارتحا ناشیارب مه یلیخ نم ،دنتسه ناتسود زا تساروط نیمه هلب :رصن

 .دوب رتدوز هرذ

 ]دنشاب هدوب رضاح تاسلج نیا رد[ 51 ای 50 ياهلاس دودح ات 38 لاس دودح دیاب ناشیا ،تسا تسرد :رویدک

.   

 .تسا روط نیمه هلب :رصن

 تاسلج نیا رد روضح قیفوت رگید دنا هتشون ناشدوخ تارطاخ رد هک نانچنآ و ،دهشم دنوریم دعب و :رویدک

 )26( .دنا هتشادن ار

 و یتدم کی دنتفر ،دنریگب یسانش مالسا رد ار ناشیارتکد ناشیا هک اپورا هب دنداتسرف ار ناشیا مه ًادعب :رصن

 .دنتشگرب

 ؟ینانید ]یمیهاربا[ رتکد ياقآ :رویدک

   .هلب :رصن

 .دنتفرگ نارهت هاگشناد زا ار ناشیارتکد ناشیا نوچ .متشادن عالطا :رویدک
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 همالع هب طوبرم نوچ تفگ مهاوخ نم میسرب نآ هب رگا هک تسا یناتساد کی نآ .تسا روط نیمه :رصن

 .تفگ  مهاوخ میدیسر هکنآ هب ،یمالسا هاگشناد تسایر عجار دیدیسرپ نوچ دوش یم ییابطابط

 تلع هک دناهدرک یلقن ینانید ]یمیهاربا[ رتکد ياقآ ]داتسا[ نوچ ،عطقم نیارد نیاربانب سپ ،مشچ :رویدک

 ياهزغمکشخ روظنم ،هن :دنا هتفگ مه رگید ياج و ؛)27( دوب یبالقنا ناتسود راشف عقاولا یف تاسلج فقوت

 ثعاب يزیچ نوچمه هک ؟دوب هدیسر امش شوگ هب بلطم نیا ًالصا ایآ ،هفسلف نانمشد ینعی ،)28( دندوب دمجنم

 ؟دشاب هدش تاسلج فقوت

 روط هب یلو ،دندوب هشیمه ،رتبقع لاس هد ،میدق زا دنتسه فلاخم ياهدع کی هک متسنادیم مه نم :رصن

 .مدیدن ًالصا نم صاخ

 تروص نبرک تشذگرد اب هناگود تاسلج نآ فقوت دینکیم رکف امش ایآ نایرج ود زا مادک چیه :رویدک

 نازیتس هفسلف و نویبالقنا لثم رگید لماع چیه .دریگیم تروص بالقنا اب ییابطابط ياقآ دوخ تاسلج و دریگیم

  ؟دنتشادن تلاخد تاسلج نیا فقوترد

 ییابطابط همالعو دوب تارهاظت و دوب غولش اهنابایخ ]رخآ هسلج[ دیآیم مدای )29( ،تساروط نیمه :رصن

 .هلب .مدمآ و متفرگ ار سوبوتا رگید نم :دنتفگ ؟دییایب دیتسناوت ،دیدمآ يروطچ ،نابرق :متفگ و دندمآ هبنشجنپ

)30( 

 ]موس روحم[
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 غارس میورب الاح .مدینش ار امش تاشیامرف مود و لوا ياهروحم رد نآلا ام تسا یبوخ هتکن نیا بوخ :رویدک

 .دینادب حالص روج ره منک ضرع نم ای دییامرفب تئارق ناتدوخ دیهاوخیم ،موسروحم

 نیچمه کی رگا ،مرادن نآ زا یعالطا نم ییابطابط همالع موحرم هب يراختفا يارتکد ياطعا ًالوا الاح :رصن

 مدینشیم نم يوق لامتحا هب ]هدوب يزیچ نینچ رگا[ یلو ،هدوبن دصرد دص میوگب مهاوخیمن نم ،هدوب يزیچ

 تاعالطا و متفرگرارق راک طسو رد تسرد نم ،یمالسا مولع هاگشناد تسایر ضیوفت مود تمسق یلو .]ما هدینشن و[

 لاس نم .مدرگرب ]بقع هب[ هرذ کی هرابود زاب یخیرات ظاحل زا متسه راچان .مهدیم امش هب هک مراد لوا هجرد

 و ،مدوب هتفرگ دراوراه هاگشناد زا یسانش مالسا رد ار مدوخ يارتکد بوخ ،متشگرب ناریا هب ]اکیرما زا[ هک 1337

 میئاد موحرم تشذگ هک هام کی .دنتخانشیم ار نم اهیلیخ و دندوب یفورعم مدآ )31( ]رصن هللا یلودیس[ مردپ

 .درک تبحم نم هب یلیخ و ،دوب نم میق لثم اجنآ متفر نم لوا ،دوب كرویوین رد ام لوسنک هک ایک ]نیدلا[دامع

 مَلَع ]هللادسا[ ياقآ :تفگ ؟یک متفگ ،یسک کی شیپ مربب ارت مهاوخیم نم نیسح :دنتفگ يزور کی ناشیا

 یلیخ دارفا زا یکی تفگ هصالخ .متخانشیمن ار مَلَع ياقآ الصا نم ؟تسیک مَلَع ياقآ :متفگ .]1357-1298[

 .میدیرخ شیارب مه ابع کی ،دوب حبص .میتفر ،تسا کیدزن هاش هب یلیخ و ،تسا ناریا ذفنتم

 !بجع :رویدک

 ياقآ ،تشاد ار هبنج نیا و دوب یناسارخ میدق هدازناخ کی .درکیم شنت ابع هناخ رد ناشیا اهحبص .هلب :رصن

 .دز یبیجع فرح کی ناشیا هصالخ .تشاد ییاه هبنج کی یلو هن شاهمه ،تشاد یتنس یلیخ هبنج کی مَلع

 یلک ناشیا اب - میئاد دامع زا درک فطل و درک دقفت یلیخ و ،ناریا هب دیدمآ امش ما هدینش نم ،رصن رتکد :تفگ

 رب هوالع هک دناهتفگ هاش .تسا یمهم یلیخ هلئسم کی  نوچ ،دینیبب ار نم دییایب امش متساوخ - دوب تسود

 یسانش مالسا رد ارتکد هجرد نتشاد اب امش و مینک تسرد ناریارد یمالسا هاگشناد کی دیاب ام مق هیملع ياههزوح

 ،دیدنم هقالع یلیخ مه مالسا هب امش هک ما هدینش نم ،دیا هدمآ یملع فورعم هداوناخ کی زا دراوراه هاگشناد زا

 تمحز مه یلیخ متفر و ؛بوخ یلیخ :متفگ .هاگشناد نیا سیسأت يارب دینک هیهت یبوخ لیصا ]حرط[ زیچ کی

   .مدیشک تمحز نآ يارب یلیخ یلیخ ،مدیشک

  ؟رتکد ياقآ 1337 لاس :رویدک

 هدش مامت دراوراه هاگشناد رد مراک و مدوب هتشگرب هزات .دوب ملاس جنپ و تسیب طقف ]تقونآ[ نم .هلب :رصن

 يروطچ شیاهدرگاش و ،دشاب هنوگچ هاگشناد نیا هک مدرک هیهت شرازگ کی مدرک فرص تقو اههتفه هصالخ .دوب

 ،متشاد رارصا یلقع مولع يور رتشیب هک مولع فلتخم ياههتشر مود و لوا لاس یتح ،دنشاب یچ شسورد و دنشاب

 هاگشناد سیسأت[ راک نیا دنتساوخیم دنیوگیم هکنیا .دوب مق ]یلقن مولع[ نوچ ،هقف طقف هن و یمالسا گنهرف

 هاگشناد یمالسا کلامم زا یلیخ .ًالصا ،ًالصا دوبن روط نیا ،دوبن روط نیا ،دننکب فیعض ار مق هک دننکب ار ]یمالسا

 نیا ام ،اقآ لاحره هب .دینادیمرتهب همهزا ناتدوخ فلتخم ياهاج یلیخ ،رصم ،ناتسکاپ تقو نآ ،دنتشاد یمالسا

  .مَلَع ياقآ يارب میداتسرف و میدرک هیهت ار
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 نم نوچ ،دوب اهتقو نآ  53 ای 52 هتفر مدای ،هاجنپ ههد طسو ،تشذگ لاس هدزناپً ابیرقت و دشن يربخ چیه

 هرابود زور کی .دوب اهلاس نآ هک دیآ یم مدای ،)32( )یلعف فیرش هاگشناد( مدوب رهمایرآ هاگشناد سیئر تقو نآ

 .دننکب تبحص امش اب یهاگشناد مهم یلیخ بلطم کی عجار دنهاوخیم هاش ینالف دنتفگ و دنتساوخ ارم مَلَع ياقآ

 راک تشاد تسود یلیخ ]دوب[ رهمایرآ هاگشناد یلاع سیئر ناشیا ،مدش یم بایفرش تاقوا یلیخ بوخ نم )33(

 ،مورب مدوبن روبجم سلجم هناتخبشوخ مورب ]هک[ ییاهزیچ نیا زا ]دنک نییعت اصخش ار[ فلتخم ياهزیچ و هجدوب

 لوا امش دوخ .تسا ناریا یملع هاگشناد نیرتهب مه زونه و ،دوب يوق یلیخ هاگشناد عضو مه تهج نیمه هبو

 .دینادیم بوخ ،)34( دیا هدناوخ کیزیف

 متفگ ،مدرک یگرزب یلیخ هابتشا کی نم ینالف :دنتفگ و مدوب هداتسیا اجکی نم و ،دزیم مدق هاش هصالخ

 سیسأت  يارب مدوب هتساوخ شرازگ کی  نم 1337 ]لاس[ دیآیم ناتدای امش تفگ ،مدرک شوگ ،میوگب هچ

 ،هلب :دنتفگ .مدرک شفرص تقو یلیخ مه نم ،دشن يربخ نآ زا هکنیا لثم یلو ،نابرق هلب :متفگ ؟یمالسا هاگشناد

 راک نیا دیاب نآلا ام و ،میدرکیم سیسأت ار هاگشناد نیا دیاب یم تقو نامه .مدرک ار گرزب یلیخ هابتشا نیا نم

 لثم ام یلاع ياههاگشناد نیب دشاب یلپ کی و دشاب یمالسا هاگشناد نیا هک میراد مزال ام یهاگشناد کی .مینکب ار

  .دینک هیهت دیورب امش .مق هیملع هزوح اب اهنیا و نارهت هاگشناد

 یم ار هاگشناد ود :دنتفگ !؟منکب ار راک نیا يروطچ .رهمایرآ هاگشناد ،مهاگشناد کی سیئر نم نابرق :متفگ

 :متفگ نم ؟تسه یک هاگشناد نیا تسایر يارب سک نیرتهب :دندیسرپ ناشیا و ؛دیزیرب ار شحرط .ینک هرادا یناوت

 دیورب امش :دنتفگ و دندرک تبحص بدا اب یلیخ و ما هدینش ار ناشیا مسا نم دنتفگ ناشیا و ؛ییابطابط همالع

 .ییابطابط همالع تمدخ مق مدمآ نم .دننک لوبق ار راک نیا دینک یضار ار ناشیا و مق

 .دیدومرف 52-53 ؟یلاس هچ :رویدک

 ناوج امش ،دور یم مدای زا دراد خیرات ،]دنک یمن راک بوخ[ اهردقنآ ما هظفاح نآلا ،دودح نآ رد :رصن

 هک دیآیم شدای ار شیاهیگچب .تسا خیرات ،دوریم شدای مدآ هک ییاهزیچ نیلوا دیسرب هک نم نس هب .دیتسه

 یبیجع تیانع نم هب دنوادخ بوخ .میآیم رد مراد عضو نیا هب نم و دیآیمن شدای ارزورید ،هدروخ هچ راهان

 مدای نآلا ار نآ دودح نیاربانب .دوشیم بارخ دراد راک يرمعرخآ یلو ،متشاد هک يا هظفاح ظاحل زا دوب هدرک

 زا لبق لاس 4-5 ای لاس 5-6 نیمه ،دوب اهتقو نآ 53 و 52 نیب ،میوگب مناوتیمن عطاق سرض هب یلو ،تسه

 نم !رتکد :دنتفگ ًاروف ناشیا .دندوب ياهداتفا و میلس مدآ دیناد یم یلیخ یلیخ همالع ،مق متفر نم .دوب بالقنا

 .منکیم ،دیهاوخب هک يرکف کمک ره یلو ،موشب هاگشناد سیئر منکیمن لوبق الصا

 تدوخ ،بوخ یلیخ :دنتفگ دعب .دننکیمن لوبق ناشیا :میتفگ هاش هب میتفر تسارکی و نارهت میتشگرب ام

 ،نک عورش ًالعف !هن :دنتفگ ؟هاگشناد ات ود تسایر .متسهرهمایرآ هاگشناد سیئر نم نابرق :متفگ .ینک لوبق دیاب

 دشاب ناسارخ رد دش رارق و ،متفریم یه متشاد هک يراتفرگ مامت اب یتدم نم )35( .مینکیم يرکف کی دعب

 و دوب یگنشق نیمز مهردقچ مدیرخ یگرزب یلیخ نیمز کی نم ،دهشم نوریب کِلم غاب کیدزن ،دهشم کیدزن
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 .دوب ]ناسارخ[ رادناتسا تقو نآ مه ]1304-1373[ نایلو ]میظعلادبع[ .ودب فرط نآ و ودب فرط نیا هصالخ

 هک دینادیم ار  نیمز ندیرخ نوچ ،هشیمه درکیم متفگیم نم هک يراکره و دندوب هدادروتسد مه وا هب )36(

 تسرد ار اهراک نیا همه .دینادیم بوخ ار ناریا تالکشم ناتدوخ ،تسا لکشم و دننکیم يدرگ نادند اهکاّلم

 فیرشت امتح ،میدق سوط ،سوط هب دوریم دهشم زا هک يا هداجرد ییابیز و گرزب یلیخ یلیخ نیمز .میدرک

 .مدرک ادیپ رگید ياهيراتفرگ نم دعب ینعی دنام يروج نیمه نایرج نیا و مدیرخ اجنآ دعب ،ناتدوخ دیا هدرب

 کی ام دشرارق مدیرخ ار نیمز یتقو .مدوب راتفرگ ًاعقاو ردقنآ و مدرک تسرد ار هفسلف یهاشنهاش نمجنا 

 تسرد هاگشناد میهاوخ یم مینکیم ناریا رد هک یهابتشا ام نابرق :متفگ هاش هب نم ،میتسرفب جراخ هب درگاش هدع

 ؟دشکیم لوط لاس دنچ نیا ،مینک تیبرت مدآ دیاب لوا .میرادن مدآ و مینکیم تسرد ار شنامتخاس لوا ،مینک

 هاگشناد هتسجرب نایوجشناد ام تقو نامه زا متخاسیم متشاد تقو نآ نم هک ناهفصا یتعنص هاگشناد لثم

 ياههاگشناد نیرتهب ،دروفنتسا و ،ندنل جلاک لایرپما ،یت يآ ما ،دراوراه هب میداتسرفیم )ار یلعف فیرش( رهمایرآ

  .دنداد تاجن ار فیرش هاگشناد دندمآ هک دندوب اهنآ و برغ

 دندنام یقاب اهنآ زا ات داتفه طقف ]بالقنا زا دعب[ و ،متشاد داتسا 450 مدوب ]رهمایرآ[ هاگشناد سیئر نم یتقو

 هداتسرف نم هک ییاهدرگاش نآ هناتخبشوخ یلو ؛دوب ناریا يارب یگرزب هداعلا قوف نادقف کی ،دنتفر ناریا زا همه و

 تقو نامه تسرد اهنآ ،دندوب هدناوخ ار اهنیا یسدنهم و تایضایر و کیزیف ،مدوب هاگشناد سیئر یتقو مدوب

 بالقنازا دعب هک دوب ناریا هاگشناد اهنت .دندرک ظفح ار فیرش هاگشناد هک دنتشگرب اهنآ .دندوب هتفرگ ار ناشیارتکد

 بوخ یلیخ ،دمآ اهنیا ناهفصا هاگشناد و نارهت هاگشناد رس ییالب هچ دینادیم ناتدوخ ،درک ظفح ار شتیفیک

  .دینادیم

 شیپ متفر ياهدع کی اب نم هک دوب تقو نآ ،یمالسا هاگشناد يارب مینکب دیاب يراک نیچمه متفگ هصالخ

 قیمع هشیر مه ،دنشاب نیتبنجوذ دنناوتیم هک دادعتسا اب بالط هک متساوخ کمک ناشیا زا و ییابطابط همالع

 ار یبرغ ناسانش مالسا و دنریگب دای یجراخ نابز دنناوتب مه و دنشاب هتشاد یسراف و یبرع ،یمالسا فراعم رد

 .مینکیم میراد نآلا امش و نم هک يراک ،دنهدب یمالسا تاعلاطم ظاحل زا ار اهیبرغ خساپ دنناوتب هک دنسانشب

 و ،ناریا رد دنکب تیبرت يروجنیا ار امش نم هک هدوبن ماظن کی ،هک تسا يروجنیا هک تسا یقافتا امش و نم

 یبوخ یلیخ هجدوب کی نم هصالخ .]دنتسین روطنیا[ رگید نویلیم داتشه هیقب ،میتسین رتشیب رفن هس ود ام هنرگ

 ]یمیهاربا نیسحمالغ رتکد[ ياقآ شیکی هک دندرک داهنشیپ اررفن دنچ مه ]ییابطابط[ همالع ،متفرگ راک نیا يارب

  .دوب ینانید

 !تسا بلاج :رویدک

 ،دنریگب ار ناشیارتکد هکنیا يارب برغ هب مداتسرف ار اهنیا نم ،دوب ینانید ]یمیهاربا[ ياقآ یکی ،هلب :رصن

 و مق دندمآ ناشیاتدنچ و )37( ،دندرکن مامت ار ناشیارتکد یلو دیشک لوط لاس هس ات ود دوشب راک نیا ات یلو

 ردق نیا نآلا هک مق هیملع هزوحرد یجراخ نابز شرتسگ ًالصا )38( .دندش دنمشناد و دندش یبوخ یلیخ ياملع
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 یناملآ ،دنتسه دلب هسنارف اه یضعب و تسا بوخ یلیخ ناش یسیلگنا بالط زا یلیخ نآلا و هللااشام تسا لوادتم

 .دش عورش اجنآ زا نیا ،دوبن مهرفن کی دوبن يروجنیا ًالصا تقو نآ ،دنتسه دلب

 .تسا نیا ناریا یمالسا هاگشناد اب ]ییابطابط[ همالع هطبار نیا و ؛دیسرن روهظ هصنم هب تقو چیه هنافسأتم

 تردق هک دندیسرتیم و )39( دندوب فلاخم مق ياملع زا یضعب ،دندوبن فلاخم و دندرک لابقتسا نیا زا ناشیا

 لوبق ار شتسایر دندشن رضاح ناشدوخ یلو درک مه لابقتسا یلیخ ناشیا ،ًالصا ناشیا یلو ،دندوب ،دوشب مک هزوح

 .دننک

 ناشیا هب يراختفا يارتکد هیضق رد دیدومرف هک لوا تمسق نیا دروم رد رتکد ياقآ .تسا تسرد :رویدک

 الاح هلئسم نیا هدنیوگ .دیشاب امش دیاب دشاب علطم یسک رگا ًاتدعاق هک مدزیم سدح نم ،دیرادن یعالطا چیه

 داماد ققحم یفطصم دیس ]رتکد[ ياقآ كرتشم تسود ،اجنآ رد تسین امش مسا چیه ،امش تمدخ منکیم ضرع

 ياقآ موحرم هک دناهتفگ اجنآ و لبق لاس دنچ دندرک يا هبحاصم ،دنتسه امش روضح فرعم هک ]1324 دلوتم[

 ای رابرد دیوگیم ،شکیدزن یلیخ درگاش ،هدوب يرهطم ياقآ درگاش ناشیا نوچ ،دندز گنز نم هب يرهطم یضترم

 رگید یکی و مقرد دنتسه ییابطابط ياقآ اهنآ زا یکی ،دهدب يراختفا يارتکد رفن ود هب هک هتفرگ میمصت هاش

 ار نیا ییابطابط ياقآ هک منادیمن حالص نم دیوگیم دعب .ناهفصارد تسه )1355-1259( بابرا ]میحر[ ياقآ

 .نک ضرع ناشیا هب ار بلطم و ییابطابط ياقآ تمدخ ورب امش ،دنریگب

 متساوخیمن ای دوبن ای نفلت ،اجنآ متفر نم و دوب ییابطابط ياقآ هناخ لغب ام هناخ دیوگیم ]داماد ققحم ياقآ[ 

 دنیامرفیم ییابطابط ياقآ ،داماد ياقآ لقن هب .تسا يرهطم ياقآ مایپ نیا متفگ و ناشیارضحم متفر ،منکب نفلت

 یلیخ مه ار مشچ هملک نیا !مشچ دنیوگ یم .مراد لوبق نم ،ۀعاط وً اعمس دنتفگ يرهطم ياقآ ار نیا رگا هک

 ناشیا هب نم هک دنکیم لقن داماد ياقآ دعب ؟منکراکچ نم دییوگب الاح :دنیوگیم ]همالع[ ،دنربیمراکب هناعضاوتم

 نیمه مه ناشیا .دیوشن هجاوم يروذحم اب امش دندمآ نایاقآ یتقو هک دیربب فیرشت ترفاسم امش هک مدرک ضرع

 يراختفا يرتکد نیا ات دوبن هناخ رد سک چیه ،دندوبن هناخ رد ییابطابط ياقآ و دندمآ نایاقآ و ،دندرک ار راک

  ؟دیرادن هلئسم نیا زا یعالطا چیه اقلطم امش سپ )40( .دریگب ار نایاقآ

 و متسه دنم هقالع داماد ققحم ]یفطصم دیس[ هللا تیآ هب هداعلا قوف نم .منکیم بجعت یلیخ ،هلب :رصن

 ناشیا میوگیمن نم .]تسا[ هدوب يزیچ کی امتح و ،دنتسه نمردارب لثم ،متسه لئاق مارتحا ناشیا يارب یلیخ

 ار يرهطم موحرم مایپ[ دناهدرک ار راک نیا ناشدوخ ای ،دنا هدینش ییاج کیزا امتح .دنا هدرک لعج هدرکان يادخ

 .مرادن یعالطا نم یلو ،]دنا هدناسر ییابطابط ياقآ هب

 امش تمدخ نم یخیرات تبث يارب ًافرص ار نیا .مراد تدارا ًالماک ناشیا تمدخ مه نم تسا تسرد :رویدک

 ياقآ دیاب ،دشاب هداد ار شداهن شیپ یتح هیضق نیازا دشاب علطم یسک رگا هک دوب منهذ رد نوچ مدرک ضرع

 .دیدوبن امش هک تسا خیراترد تبث يارب نیا ؟دیدوبن ًالصا امش سپ )41( .دشاب رصن رتکد
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  .مدرک ضرع ناتتمدخ نآلا هک ،مدرک ار یمالسا هاگشناد تسایر داهنشیپ نم .مدرکن نم هن :رصن

 رد مراذگیم ار نیا نم تسا ینیمخ ياقآ هب طوبرم شرگید تمسق کی نوچ الاح .هلب ،دیدومرف :رویدک

 دیهاوخیم یلاعترضح دوخ ای الاح ،مراهچ روحم غارس میورب . مدرگیمرب ]عوضوم[ نیا هب هرابود و يدعب روحم

 .مناوخب نم ای دییامرفب

 ]مراهچ روحم[

 
 

 ینیمخ ياقآ و بالقنا هرابرد ییابطابط ياقآ ياههاگدید« :دیا هتشون امش ،مدناوخن نم ار رگید ياهنآ :رصن

 .میوگیم ار تقیقح نم یلو تسا ساسح یلیخ هتبلا اههتکن نیا .»دیاهدینش ناشیا زاً اصخش و میقتسم امش هک

 كاواس هک فورعم هلمح نآ دش هلمح یتقو ؟دیآ یمن ناتدای امش دندرک هلمح مق هیضیف هسردم هب  هک یتقو

  .درک هلمح

 ؟نامز نآ ،دییامرفیم ار فورعم 1342 ]زورون[ :رویدک

 راتفگ نیع نیا ؟درک دوشیم هچ :دنتفگ دعب ،نارهت دندمآ و ،دندوب تحاران یلیخ همالع موحرم ،هلب :رصن

 یماظتنا ياهورین تلاخد نیا اب ینعی »؟دنکب دناوتیمراکچ مدآ ،مدآ ندرگ هب دراذگب وقاچ یسک رگا« :تسا ناشیا

 روط هب تسایس رد املع تلاخد اب ناشیا مه لاح نیعرد ،دندوب فلاخم هداعلا قوف اهنیا و ]هیضیف[ هسردم رد

 ناشیا ار ندرک تلاخد ًامیقتسم یلو ،دراد یسایس دعُب کی هشیمه مالسا هتبلا .دندوب فلاخم هداعلا قوف میقتسم

 بالقنا .تسا ساسح یلیخ یلیخ ناریارصاعم خیرات يارب هک دنتفگ ياهتفگ ناشیا و دندوب فلاخم یلیخ یلیخ

 تیآ تضهن و بالقنا هب عجار ناترظن نابرق :مدیسرپ ییابطابط همالع زاً اصخش نم ،دوب هدش عورش 1357 لاس

 خیرات رد دیاب هک تسا ییابطابط همالع هلمج نیع نیا .»تسا یناحور کی نأش ِنود« :دنتفگ ؟تسیچ ینیمخ هللا

 )42( .»تسا یناحور کی نأش نود« :دوشب تبث
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 .میوگ یم ار یخیرات ]تکف[ زیچ کی مراد نم ،تسا طلغ ای تسرد هک منک تواضق مدوخ مهاوخیمن نم

 تسود اهتقو نآ و دندوب دراو یلیخ نافرع رد ینیمخ هللا تیآ ،دندوب تسود ینیمخ هللا تیآ اب ردق نیا هک ناشیا

 کیدزن مه اب یلیخ اهنیا .دندادیم سرد اهنیا و یبرع نبا و اردصالم هفسلف زارد نایلاس ،دنهدب سرد هقف دنتشادن

 هسردم هب هک يا هلمح اب دوب فلاخم دیدش یلیخ مه فرط نآ زا هکنیا دوجو اب ییابطابط همالع ناشیا .دندوب

 .دندوب فلاخم تسایس رد تیناحور میقتسم تلاخد اب ناشیا مه فرط نیا زا ،دوب هدش هیضیف

 ؟دیدینش ناشیا زا 57 لاس رد ًامیقتسم امش دوخ ار نیا بوخ .یلاعرایسب ،هلب :رویدک

 ششومارف تقو چیه نم دوب یمهم یلیخ بلطم نیا نوچ .مدینش مشوگ نیمه اب .تساروط نیمه هلب :رصن

  .مدرکن

 ؟دیا هدینش ناشیا زا يزیچ اه هنیمز نیا رد مه نیازا ریغ ایآ :رویدک

 رابکی و دندرکیم ینارگن راهظا هشیمه ناشیا اهنیا و طاسب و دوب هدش یغولش یتقو هلب میقتسمریغ هللاو :رصن

  )43( .»دوب دهاوخ مالسا ،تضهن نیا ینابرق نیرتگرزب« :دنتفگ و دندومرف يرگید هلمج کی

 ؟رتکد ياقآ دندومرف یک ار نیا :رویدک

 .مدید اهتقو نآ 57 ًالثم هامرذآ رد ار ناشیا نم هک راب نیرخآ هب هدنامرابکی ای راب نیرخآ ًالثم :رصن

 رد دنتشاد یتسود هطبار مه اب ینیمخ و ییابطابط نایاقآ هک دیدومرف امش .تسا یمهم هتکن ،هلب :رویدک

 ؟نامز نآ رد دیدوب لئاسم نیا دهاش ناتدوخ امش ایآ .مهلاثما و لهچ و یس ههد

 هتسشن مه نم و دننک تبحص مه اب دننیشنب اجکی ًالثم ،ریخن ،مدوب هدیدن اجکی مهاب ار ناش ییاتود :رصن

 .دندرکیم یگدنز ینیمخ ياقآ هناخ ]رد[ ناشیا یلو ،هن ،مشاب

 هیتجح هسردم کیدزن ینعی ،هدش ترتعو نآرق هاگنامرد العف هک ياهناخ نامه ایآ ،مهاوخیمرذع :رویدک

 ؟تسه ناتدای هک هیتجح هسردم ؟تسا

 ياهقاتا و طایح مه شرود و تشاد نآ طسو هچغاب هک دوب یمیدق گنشق گرزب هناخ کی .مناد یمن :رصن

 .تشاد فلتخم

 ؟دیدوب هدرب فیرشت اجنآ امش :رویدک

  !هعفد دص :رصن

  .رگید دوب هیتجح هسردم کیدزن ،بوخ :رویدک

  .هلب ،هلب :رصن
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  .تسا هدرکیم یگدنز ]نآ رد[ ییابطابط ياقآ هک ،هدوب ینیمخ ياقآ هناخ نامه نیا :رویدک

 رد ناشیا هک دوب ینیمخ ياقآ هناخ نآ لاحره هب یلو ،دنتشاد هناخ اتدنچ ینیمخ ياقآ منادیمن نم :رصن

 ياقآ[ رگید ياههناخ الاح ،دوب اجنآ ناشهناخ ،دوب اجنآ ناشهاگباوخ ،دندش دیعبت ناشیا یتقو .دندرکیم یگدنز نآ

 .متسین دراو نم ار ]ینیمخ

 ياقآ هکنیا هب دوشیمرجنم ًادعب هک هدش هک ییاهلقن رطاخ هب منکیم ضرع نآلا هک یلاوس نیا :رویدک

 تسا نیا مه شتلع و دننامب هناخ نیا رد ]ییابطابط ياقآ[ ناشیا هک دنتسین یضار هک دنهدیم ماغیپ ینیمخ

 »ندش هاگشناد داتسا« .تسا مهم یلیخ اهلاوس نیا ،نیا يارب )44( !»هدش هاگشناد داتسا ناشیا« دنیوگیم هک

 هاگشناد هک ؛دشاب یمالسا مولع هاگشناد تسایر هلئسم رگید یکی و ،دشاب يراختفا يارتکد نآ یکی تسا نکمم

 )45( دشاب تسا نکمم يراختفا يارتکد و ،دشاب دناوتیمن نیا هک تسا هاجنپ ههد لام دیدومرف ار یمالسا مولع

 هب ناشیا و دنا هدناسر ناشیا شوگ هب یتسردانربخ ینعی .]رگید لامتحا ای ،تسا[ هتفرگن ناشیا مه ارنآ هک

 .هتبلا ]نونک ات[ تسا نم جاتنتسا نیا ،هدیسر يا هجیتن نوچمه

 دندرکیمن شداتسا و دوب تایهلا هدکشناد داتسا يرهطم ياقآ .دیآیم بیجع یلیخ یلیخ نیا مرظن هب :رصن

 تایبدا ای تایهلا لثم ییاههتشر متفگ و مدوب تحاران راک نیا زا یلیخ نم .دوب هتشونن هلاقم یجراخ نابز هب نوچ

 دوشیمن دنتفگ مدرک تفلاخم یلیخ یلیخ نم هاگشناد ياروش رد .درادن ینعم ًالصا نتشون یسیلگنا هلاقم یسراف

 ]ناریا[ مالسا خیرات« يارب یسیلگنا نابز هب هلاقم کی مه اب مدرک داهنشیپ يرهطم ياقآ هب مدمآ نم ، اهنیا و

 داتسا ناشیا نآرب ینتبم و ،»ناریا رد مالسا زاغآ رد یلقن مولع« دیا هدید ًامتح هک میسیونب »جیربمک هاگشناد

 هاگشناد زا يرهطم ياقآ هب دنتفگن ینیمخ هللاتیآ هک دشروطچ سپ ،تسین یقطنم نیا رخآ )46( .دش ]مامت[

 )47( !؟هدب افعتسا نارهت

  .هلب تسا یمهم هتکن :رویدک

 یلاح رد هدش مه تسایس یلوتم هک يرهطم ياقآ ،دننکیم باختنا بالقنا ياروش سیئر ار ناشیا رخآ :رصن

 .ما هدینشن يزیچ نیچمه تقو چیه .تسه ینیمخ هللا تیآ هورگ و میت رد هک
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 ]مجنپ روحم[

 
 

 ،مجنپ روحم غارس میوریم بوخرایسب ،]میدینش ار[ تایئزج نیا رد امش بلاطم هرخالاب سپ ،هلب :رویدک

 یسک هچ زا راب نیتسخن ار دوب مالسا بالقنا نیا دیهش نیتسخن ترابع امش ایآ :مناوخب نم دیهدب هزاجارتکد ياقآ

 )48( .دیدینشرگا ؟دیدینش ینامز هچ و

 .مدینش ناشیا دوخ زا لاح نامز لعف اب یلو ،هن »دوب« لعف اب نم :رصن

 ؟ییابطابط ياقآ دوخ زا :رویدک

 .»دش دهاوخ بالقنا نیا دیهش نیلوا شدوخ مالسا« :هک دندومرف ، هلب :رصن

  .دیدینش 1357 زییاپ رد هک تسا نامه نیا هک دیدومرف :رویدک

 .ما هدید ار ناشیا نم هک يرخاوا و هامرذآ  نامه ًالثم ،اهیغولش و دوب هدش عورش بالقنا :رصن

 اب ناتدوخ امش ،»دوب دهاوخ مالسا بالقنا نیا دیهش نیتسخن« :دیدینش امش هک هچنآ ،دندومرف ینعی :رویدک

 ؟دیدینش ییابطابط ياقآ زا ار نیا ناتدوخ شوگ

 .هلب ،هلب :رصن

 .تسا مهم هداعلا قوف نوچ مسرپیم تقد ابردقنیا خیراترد تبث يارب ار نیا :رویدک
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 شدای ناسنا مدوب هدرک تبحص ناشیا اب ردقنآ نم .هلب ،هلب دهدیم هزاجا مرطاخ رد هک يدح ات هلب :رصن

 )49( .دندومرف ناشیا یتقو مدرک بجعت یلیخ نم و دوب یمهم یلیخ یلیخ بلطم نیا اما ،دوریم

 ؟دیدینش میقتسم سپ :رویدک

 .منک هفاضا ناتیارب مه ار ناتساد نیا ،]هلب[ :رصن

 .دییامرفب هلب :رویدک

 ]مشش روحم[

 
 

 .میوگیم یلو میوگب مشکیم تلاجخ هک تسا نم دوخ هب طوبرم :رصن

 .منکیم شهاوخ :رویدک

 تسود .نوریب مدوب هدمآ ناریازا ،مدوب هدمآ اکیرمآ رد تقو نآ نم ،دندوب گرمرتسبرد همالع موحرم :رصن

 ار ناشمسا ،دنهاوخیم ار اقآ نآ ناشرسپ طسوت .مدوب هدرب همالع تمدخ ار ناشیا اهراب هک متشاد یکیدزن یلیخ

 دننکیم هراشا تسد اب ،دوب ناشریز مه اکتم کی ،دندوب هدیباوخ نیمز يور همالع ،دنهاوخیم ار اقآ نآ ،مربیمن

 و دنتفرگ ار شتک ياجنیا ،ولج دمآ اقآ نآ و دندرک يروجنیا - دندرکیم تبحص  مارآ یلیخ ناشیا متفگ -

 رصن رتکد ياقآ هب مراد یماغیپ کی نم :دنتفگ و وا شوگ کیدزن دنتشاذگ ار ناشبل ،ناشدوخ فرط دندناشک

 ششتآ ،ار لعشم نیا دوشیم شوماخ دراد اجنیا هفسلف و نافرع لعشم ناریا عضو اب :تسا نیا نم ماغیپ .دیهدب

 )50( .دنراد هگن دنتسه هک ییاجنآ ار

 .بجع :رویدک
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 ناشیا ردقچ ینعی ،تسا یخیراتزیچ کی یلو تسا نم دوخ هب عجار نوچ میوگب ار نیا مهاوخیمن نم :رصن

 .دنتسه تحاران

 .ًاقیقد :رویدک

 ]یمیهاربا نیسیحمالغ[ ياقآ هنرگا و ،دراد زیمآ قارغا و هنارعاش هبنج نیا هتبلا ،دندوب تحارانردقچ :رصن

 .دندوب هتشک ار هراچیب يرهطم هک تقو نآ هتبلا ،دندوب ناشیا نادرگاش رگید و ینانید

 .دوب هدش رورت :رویدک

 مراد نمرگید تاکن ،]مینک مامت[ ار ثحب هکنیازا لبق نم مه نیا .دندوب ناشیا بوخ نادرگاش رگید یلو :رصن

 .تسه مه مهم یلو تسا هزماب یلیخ میوگب ناتیارب ار هتکن نیا

 .مینکیم هدافتسا ،منکیم شهاوخ :رویدک

 لوا عقاو رد و العا درگاش ناشیا و دوب مردارب لثم مدوب کیدزن یلیخ ناشیا اب نم ،يرهطم هللا تیآ :رصن

 هفسلف لوصا مهم یلیخ باتک نیا دینادیم و دنتفریم ییابطابط همالع اب مه اج همه و دندوب ییابطابط همالع

 هدیسر ناتتمدخ امتح هک دنتشون حرش شیارب يرهطم ياقآ ار شیرادقم کی ،دنتشون همالع ار مسیلائر ]شور و[

 .دنا هدادن حرش ار شفصن هک يدلج جنپ

 )51( .رتکد ياقآ دوب لعف و هوق ،هدماین مراهچ دلج ،دلج کی :رویدک

 فرص ار شتقو همه يرهطم ياقآ هکنیا زا و دندوب تحاران یلیخ نایرج نیا زا همالع موحرم ،هصالخ :رصن

  .رو نآ و رو نیا ،نیسدنهم نوناک ،الکو نوناک رد دنکیم ینارنخس یه و دنکیم

 )52( .ناکشزپ نوناک و :رویدک

 اقآ :دنتفگ و دندرک هلگ عوضوم نیا هب عجار اهراب و دسریمن قیمع بلاطم هب و ،ناکشزپ نوناک و هلب :رصن

 هتسشن مه اب رابکی .دوب یضاران نیا زا و ،اهنیا و شرکف رد هدش ادیپ تتشت یلو تسا دادعتسا اب یلیخ یضترم

 یه ناشیا ،کیدزن یلیخ ،مدوب هتسشن اجنیا مه نم و ،يرهطم هللا تیآ مه نیا ،ییابطابط همالع امش ًالثم ،میدوب

 ياهراک دییوگب یضترم اقآ نیا هب ،رصن رتکد ياقآ :دنتفگ ،نم هب دندرکیم هاگن و يرهطم هللا تیآ هب دنکیم هاگن

 )53( )!ددنخ یم رصن رتکد( .دنک مامت ار مسیلائر ]شور و هفسلف لوصا[ حرش و رانک دراذگب ار رگید

 .ًاعقاو :رویدک

 .دش تحاران ناشیا یلیخ یلیخ دنتشک ار يرهطم هراچیب یتقو ،ظاحل نیا زا تشاد هیالگ ناشیا :رصن

 .دتفایم هیرگ هب راب دنچ ،دننکیم هبحاصم ناشیا اب هک ناشیتوص لیاف ،تسه شراون ، دندرکیم هیرگ :رویدک

  .دنک تمحر ارود ره دنوادخ )54(
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 هک دهدب امش هب لیوطرمع دنوادخ .مدرک تبحص یفاک هزادنا هب نم لاحره هب .دوبزیگنا مغ یلیخ :رصن

  .دیشاب تقیقح مداخ هشیمه

 يزیچ نامه ًاتقیقح .امش دیراد فطل .منکیم ضرع ار رخآ هلمج نم دیهدب هزاجا .منکیم شهاوخ :رویدک

 امش هک میهدیم تداهش ام ،دیداد ماجنا امش ،دندومرف امش دروم رد ناشرمعرخآ تاظحل رد ییابطابط ياقآ هک

 ياهنابز هب هنیمز نیا رد امشراثآ[ و دیا هتشاد هاگن نشور برغرد لقادح ار یمالسا نافرع و تمکح لعشم نیا

 ياههزوح رد ینافرع و هفسلف رگا ًافاصنا مه ییابطابط ياقآ نادرگاش رگید و ،رگید ياهاجرد هدش همجرت ]رگید

 تیانع و فطل زا .متسه ناشیا ياهدرگاش درگاش هک مه نم .دندوب ناشیا درگاش يوحن هب همه تسه ناریا یعیش

 .منکیمرکشت ًادج تالاوس نیا هب امش فافش و نشور رایسب ياهخساپ و هسلج نیا رد ناتروضح يارب امش

 .میروخب مه اب يزیچ يراهان کی ،دینک نفلت نتگنشاو دیدمآ ًانایحا رگا ،دیشاب قفوم :رصن

 .دیدومرف فطل ،متسه امش تمدخرد :رویدک

 .ناترادهگنادخ .امش نابرق :رصن

 .دشاب امش ظفاح و رادهگن ادخ :رویدک

 .ادخ نامارد :رصن

 

 

 )وگتفگ نایاپ(
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  :اهتشاددای

 .1387  تشهبیدرا 15 ،نارهت هاگشناد ینف هدکشناد رد ناریا هفسلف و تمکح یشهوژپ هسسؤم و هفسلف و تمکح نمجنا يوس زا .1

 ياقآ موحرم هرابرد وگتفگ هب ارم توعد هک نونمم رایسب .مکیلع مالس .رصن نیسح دیس رتکد ياقآ بانج یمارگ داتسا .ادخ مانب« .2

 و تسا »رصاعم ناریا رد یمالسا هشیدنا خیرات« هرابرد نم یصخش قیقحت زا یشخب نیا .دیتفریذپ ییابطابط	نیسحدمحمدیس

 ای نتم هب یسرتسد هوحن .1 :وگتفگ ياهروحم .دیتسه نآ هدنز نادهاش دودعم زا هللادمحب امش هک تسا یعطقم زا اهشسرپ

 ياطعا هیضق .3 ؛روکذم هرکاذم تاسلج لیطعت لیلد .2 ؛1355 ات 1340 ياهلاس رد	نبرک - ییابطابط تارکاذم تشاددای

 هرابرد ییابطابط ياقآ ياههاگدید .4 ؛ناشیا هب یمالسا مولع هاگشناد تسایر ضیوفت و ییابطابط ياقآ هب يراختفا يارتکد

 »دوب مالسا بالقنا نیا دیهش نیتسخن« ترابع امش .5 ؛دیا هدینش ناشیا زا اصخش و امیقتسم امش هک ینیمخ ياقآ و بالقنا

 نسحم ،مارتحا اب .دیا هدوب دهاش قوف عوضوم اب طابترا رد هک يرگید تاکن .6	؟دیدینش ینامز هچ و یسک هچ زا راب نیتسخن ار

 ».2021 ربماسد 22 ،رویدک

 نودب .یلامش يانیلوراک لیه لپچ رد هناخ زا نم و نتگنیشاو جروج هاگشناد رد شراک رتفد رد ناشیا .موز رازفا مرن قیرط زا .3
 هاگشناد یمالسا تاعلاطم یلیمکت تالیصحت همانرب ریدم يروفغف دمحم رتکد مرتحم داتسا و یمارگ تسود يریگیپ و تدعاسم

 .منک یم رکشت هنامیمص ناشیا زا .دوبن رسیم وگتفگ نیا نتگنیشاو جروج

  .مرازگساپس وا زا .درک هدایپ منایوجشناد زا یکی ار وگتفگ یتوص لیاف .4

 رشن :نارهت ،ینییآرهش یفطصمدیس همجرت ،رصن نیسحدیس اب ولگبناهج نیمار يوگتفگ ،یسدق رما يوجتسج رد :لوا يوگتفگ .5

 رتکد تارطاخ ،رصاعم ناریا يریوصت و یهافش خیرات هعومجم :تسایس و تمکح :مود يوگتفگ ؛1397 :مهن پاچ ،1385 ،ین

 ود نیا رانک رد .1393 ،ناریا یمالسا يروهمج هناخباتک و دانسا نامزاس :نارهت ،یشابهد نیسح ششوک هب ،رصن نیسحدیس

  .دوش یم هراشا نآ هب لابند رد هک هدشرشتنم 1395 لاس رد مه یموس رصتخم يوگتفگ ،باتک

  .127ص ،یسدق رما يوجتسج رد .6

 .183-184ص ، تسایس و تمکح .7

 هاگیاپ ،نتگنیشاو جروج هاگشناد رد 1395 رویرهش 30 خیرات رد رصن نیسحدیس رتکد اب یناریا یناسنا مولع دیتاسا زا یعمج رادید .8

 و هدش رشتنم یتشادهب لکش هب 1395 نمهب 9 خروم ادص همان هتفه رد رادید نیا شرازگ .تقیقح قداصدیس یناسر عالطا

 .تسا ترابع نیا دقاف

 رشن :نارهت ،ماهرپ رقاب همجرت ،یناریا مالسا رد يونعم رکفت قافآ :نبرک يرناه ،ناگیاش شویراد :تسا باتک نیا ناشیا دارم ارهاظ .9

  .هحفص 548 ،1373 ،زور نازرف شهوژپ و

 هب يرامیب رتسب رد دعب ،دندوب دنوامد ناباج رد ییابطابط ياقآ نامز نآ رد ارهاظ .مدش مق میقم 1360 دادرخ همین رد نم .10

 ناشیا تاقالم هب قفوم زگره ناوارف هقالع مغریلع اذل .متشاد روضح مق رد ناشیا هزانج عییشت مسارم رد نم .دنتفر ادخ تمحر

  .مدشن
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 )132ص ،یسدق رما يوجتسج رد( يزاریش مراکم رصان و یهاشورسخ يداهدیس .11

 همالع هرابرد ،یهاشورسخ يداهدیس دنتسم تارطاخ :تسا هدمآ تاسلج نیا تقوم و مئاد ناگدننکتکرش مان عبنم نیا رد .12

 .132ص ،)1395 ،قورش هبلک ،مق( ،ییابطابط

 :یسراف هب حرش و همجرت ؛رصن نیسحدیس و وستوزیا وکیهیشوت :یسیلگنا هب ینیچ زا همجرت ؛نآ لئاضف و قرط :گنیچ هت وئات .13

 .1400 ،تاعالطا :نارهت ؛رصن نیسحدیس

14. Seyyed Hossein Nasr, 'Tabataba'i, Muhammad Husayn', Oxford Encyclopedia of the Modern 

Islamic World, Editor in Chief: John L. Esposito, Oxford: 1996, IV:16. 

 .126ص ،یسدق رما يوجتسج رد .15

 همانتغل و تاقیلعت و یشاوح و همدقم اب ،تیرکسناس نتم زا ناهجهاش دنزرف هوکشاراد دمحم هدازهاش همجرت ،ربکاّ رس :داشیناپوا .16

 .)1356 ،يروهط( ،1340 :نارهت ،ینیئان یلالج اضردحمدیس و دنچات رتکد مامتها و یعسب مالعا و

 ،ییابطابط همالع و نبرک يرناه .3 ،یسدق رما يوجتسج رد :تفای ناوت یم يرگید تاعالطا تسخن روحم هرابرد عبنم نیا رد .17

 .125-132ص

 هک ییابطابط ياقآ دشرا رسپ ییابطابط یقابلادبعدیس سدنهم رسمه )یئابطابط( يدزی يرئاح همجن مناخ راکرس هتفگ هب .18

 1345 ناتسمز رخاوا ات 1344 ناتسبات رخاوا ییابطابط ياقآ ،تسا هدرک یم یگدنز هناخ نیا رد شرهوش ردپ و رهوش هارمه

 هتخورف ترتع و نآرق هاگنامرد هب هاجنپ ههد لیاوا هناخ نیا .تسا هدوب هیتجح هسردم يوربور لزنم رد ینیمخ ياقآ رجأتسم

  .دش قحلم نآ هیلوا نامتخاس هب و

 هللادبع ياقآ لزنم هب نارهت رازاب زا ابترم )]1357 رذآ 2[	هبنش هس( زورما ]ییوخ هللا تیآ زا ونابهش ترضحایلع رادید زا دعب[« .19

 تناها دروم یئوخ ياقآ اه نفلت نیا مامت رد و هدشیم ینحللادیدش ياه نفلت نارهت رد یئوخ ]هللا تیآ[ هدنیامن هناگی یفطل

 ییوخ نیدلا لامجدیس نآ رب هوالع )36ص ،17 باتک ،كاواس دانسا تیاور هب یمالسا بالقنا باتک( تسا هتفرگیم رارق ازسان و

 لامجدیس رسپ ییوخ یسومدیس سدنهم .تفرگ رارق دصق ءوس دروم قارع رد ناشیا رتفد لوئسم و ییوخ ياقآ گرزب رسپ

 نیا زا دعب زور دنچ ])1357 نابآ 28( ییوخ ياقآ اب )يولهپ( ابید حرف رادید زا دعب[« :تسا هداد حرش نینچ ار هعقاو نیدلا

 دندرک یعس یثعب لماوع و هاش نایماح .دندش یمخز تدش هب ناشیا و دش هلمح ]ییوخ نیدلا لامجدیس[ مردپ هب نایرج

 دصق قارع رد هاش لوسنک یتح ،دنا هدرک هلمح ناشیا گرزب رسپ هب ]يولهپ[ حرف اب اقآ رادید لیلد هب نویبالقنا هک دننک دومناو

 دیس سدنهم اب وگتفگ رد ییوخ یمظعلا هللا تیآ یسایس یگدنز ياه هتفگان( ».میدرک تعنامم هک دیایب مردپ تدایع هب تشاد

 سدنهم اب وگتفگ( تاثحابملا اب يریوصت هبحاصم رد ومه هتبلا )20ص ،1393 دنفسا ،لوا هرامش ،تاریرقت همانهام ،ییوخ یسوم

 هک 1356 لاس ]رخاوا[ رد شردپ :تسا هتفگ 1396 لاس رد )تاراپآ رد یسرتسد لباق ،مراهچ تمسق ،ییوخ یسومدیس

 ندرگ هب ار هثداح نیا دنتساوخ یم اه یثعب و ،دش حورجم هناخ رد یقراس طسوت قارع رد دوب هدش عورش ناریا رد تارهاظت

 رد ینیمخ ياقآ .تسا عقاو اب قباطم يو لوا لقن دسر یم رظن هب )لوق لقن نایاپ( .دنزادنیب ینیمخ ياقآ ناوریپ و نویبالقنا

 مادص و قارع ثعب یقلفع بزح يدوبان يارب و هتفگ تیلست شردپ هب ار ییوخ نیدلا لامجدیس تشذگ رد 1363 ریت 11 خیرات

 مق رد و هتفر ایند زا ناریا رد يرامیب رثا رد ییوخ نیدلا لامجدیس )504ص ،18ج ،ماما هفیحص( .تسا هدرک اعد نایمادص و

  .تسا هدش نفد
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 رد .هحفص 70 ،1337 ،مق ،»نازیملا ریسفت لوح« ،يرتسبش یبیط دمحادیس :یفسلفدض عضوم زا نازیملا ریسفت لوا دلج دقن .20

 .)1400 رذآ 28( 2 – ماظن و بالقنا ،ییابطابط ياقآ :مدرک ثحب نآ هرابرد اجنیا

 فورصم ناشیا تقو و ،دوب هدش لیطعت هاجنپ ههد لیاوا زا ناشیا یمومع سورد ،تلوهک تلع هب هک مدینش ناشیا يرسپ هون زا .21

  .دش یم یمالک و یفسلف ،يریسفت ياهشسرپ و اههمان هوبنا هب خساپ

  .189-190ص ،دیعبت رد یگدنز و ناریا بالقنا .9 ،یسدق رما يوجتسج رد :ناریا زا رصن رتکد جورخ يارجام لیصفت .22

 زیئاپ[ 1978 لاس زیئاپ رد اهنابایخ رد تارهاظت و اهبوشآ همه نآ اب بالقنا هحوبحب رد مدید ار ییابطابط همالع هک راب نیرخآ« .23

  .127ص ،یسدق رما يوجتسج رد ».دوب ]1357

 هب ینیمخ ياقآ دورو خیرات .تسا هتشادن روضح تاسلج نیا رد رگید ینیمخ ياقآ اب رادید و سیراپ هب رفس زا دعب ناشیا ارهاظ .24

  .تسا هدوب 1357 رهم 14 سیراپ

  .تسا هتشادن روضح رخآ هام دنچ تاسلج رد يو )1357 ریت( يدبهپس یسیع تافو خیرات هب هجوت اب .25

 :نارهت ،ینانید یمیهاربا نیسحمالغ داتسا ياههاگدید و راثآ ،یگدنز باب رد ییاهوگتفگ :فوسلیف ياههنیآ ،يرصن هللادبع .26

 .42-43 ص ،1380 ،شورس

 هسلج نیا :هک دنتفگ یناجنز ینئاص ياقآ و نم هب مربب مسا تسین مزال هک ام یبالقنا ناتسود زا یضعب بالقنا زا شیپ یکدنا« .27

 هدنامن بالقنا هب يزیچ و تسا بالقنا زا لبق هک نالا یلو میاهدرک لمحت الاح ات ام …دوبن یتسرد راک لوا زا نآ لیکشت و

 و دیوگ یم تهارک اب مه ناشیا و ».دنک لیطعت ار هسلج هک دییوگب ییابطابط همالع هب امش .دنک ادیپ همادا هک تسین حالص

 :نارهت ،ینانید یمیهاربا نیسحمالغ رتکد اب وگوتفگ :تشونرس و تشرس ،یضیف میرک( .دوش یم لیطعت هشیمه يارب تاسلج

 )248-249 ص ،1387 ،تاعالطا تاراشتنا

 نبرک ]يرناه[ اب هک دندوب يدمجنم و کشخ ّهلک ياهمدآ ،دندوبن یبالقنا ،دندش تاسلج نآ ندروخ مه رب بجوم هک یناسک« .28

  )1400 رذآ 23 ،مینست يرازگربخ اب هبحاصم( ».دنافلاخم مه زونه .دندرکیم تفلاخم

 لیاوا نیمه ،دوب هدنز نبرک ات و تشاد همادا لاس نیدنچ ]تاسلج نیا[« :تسا ینانید یمیهاربا رتکد رگید تیاور هیبش نیا .29

 :ییابطابط همالع هرابرد هژیو يوگتفگ( ».دش لیطعت مه تاسلج نیا ،دش توف مه همالع نامزمه و دش توف نبرک هک دعب .بالقنا

 )يربهر ماقم یناسر عالطا هاگیاپ ،1398 نابآ 23 ،دبعت و یشیدنادازآ هلق

 .)1400 رذآ 28( 2 – ماظن و بالقنا ،ییابطابط ياقآ هب دینک عوجر مود روحم هرابرد رتشیب تاعالطا يارب .30

 سیئر و نارهت هاگشناد نواعم ،یسایس مولع هسردم سیئر ،نونفلاراد زا بط يارتکد )1255-1324( رصن هللا یلودیس رتکد .31

 :نارهت ،نیون هیلدع و قوقح یلاع شزومآ ماظن هچخیرات رد اه هرهچ ،نایکرابم سابع( نارهت هاگشناد یکشزپ مولع هدکشناد

 )101-102ص ،1377 ،شیادیپ تاراشتنا

   .تسا هدوب رهمایرآ یتعنص هاگشناد سیئر 1354 ریت ات 1351 رذآ زا رصن رتکد .32
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 و نابآ 29 تارطاخ( تسا هدرک تبث رهمایرآ یتعنص هاگشناد تسایر هب ار رصن باصتنا هیضق شتارطاخ رد ملع هللادسا هکنیا اب .33

 :نارهت ،یناخیلاع یقنیلع زا شیاریو ،ملع هللادساریما ياه هتشونتسد لماک نتم :لاس ملع ياهتشاددای ،1351 رذآ 9 و 8

  .تسا هدرکن يا هراشا چیه یمالسا هاگشناد سیسات مهم هیضق هب اما ،)406-409 و 399ص 2ج ،1390 ،ارسباتک

  .مدوب زاریش يولهپ هاگشناد کینورتکلا و قرب یسدنهم يوجشناد 1356 لاس رد نم .34

 هدهعرب ار دهشم رد یمالسا هاگشناد تسایر ،دنتفریذپ رگا و مورب ]ییابطابط همالع[ ناشیا دزن هک تساوخ نم زا هاش راب کی« .35

 شود رب مه دهشم رد یمالسا یهاگشناد تخاس حرط تیریدم هجیتن رد و .مریذپب مناوت یمن نم ،هن :دنتفگ همالع هک ،دنریگب

 کی نم .... :تفگ ملع« :تسا هدرک لقن ار هعقاو رتحورشم يدعب يوگتفگ رد ؛)186ص ،یسدق رما يوجتسج رد( ».داتفا نم

 دینک تسرد تایهلا هاگشناد کی .دینک لوبق امش هک دهاوخ یم شلد یلیخ ناشیا .مراد امش يارب ترضحیلعا فرط زا یماغیپ

 رد یمالسا میلاعت رد يدیدج باب کی دنهاوخ یم نوچ – تسا ملاس شش و تسیب ]1952[ 52 نم الاح –  .دیوشب شسیئر و

 تسا نیا نآ و دراد طرش کی طقف ،لیم لامک اب نابرق :متفگ نم .دنوش انشآ دیدج رکفت اب رتشیب بالط هک دوش داجیا ناریا

 کی ،بوخ یلیخ :دنتفگ .... درک تسرد هاشاضر هک یتایهلا هدکشناد لثم دوش یم هنرگ و مینک تیبرت ار شیاهملعم ام لوا هک

 دعب هب تقو نآ زا یلو ،دش شومارف نایرج نیا ّنآ زا دعب[ .ملع ياقآ هب مداد .مداتسرف و متشون یحرط کی نم .سیونب یحرط

 کی نم یگنهرف ظاحل زا ؟ربخ هچ :تفگ یم و تساوخ یم ارم هاش رابکی تقو دنچره .... مدوب هراکچیه نم یتقو یتح

 ارم هاش زور کی .دوب هدشن غولش زونه یلو دوب بالقنا زا لبق لاس دنچ ،هتشذگ لاس یلیخ یلیخ .... مدرک یم ییاهتبحص

 هدکشناد کی مدرک داهنشیپ نم یتقو کی هک دیآ یم تدای ینالف :دنتفگ ،مدوب رهمایرآ هاکشناد سیئر تقو نآ نم ،تساوخ

 باوج الصا مداد شرازگ نم ،چیه :متفگ ؟دش هچ دنتفگ .هلب متفگ ؟دوشب عورش دیدج تروص هب یمالسا هاگشناد ای تایهلا

 سیئر مه ناتدوخ و دینک تسرد یمالسا هاگشناد کی دیورب امش هدیسر شتقو نآلا بوخ :تفگ و دش تحاران یلیخ .دماین

 صخش نیرتهب متفگ .دینک یضار ار املع زا یکی :دنتفگ )دروآ یم رگید هاگشناد تسایر رذع رصن وگتفگ نیا رد لقن هیبش( .دیوش

 .مدرک تبحص همالع اب مق متفر .دینک تبحص دیورب ناتدوخ دنتفگ .دشاب هاگشناد نیا يور ناشمسا هک دنتسه ییابطابط همالع

 دیهاوخ یم امش هک یفراعم نامه و دشاب ناتمسا طقف متفگ هچره ..تفر یمن اهزیچ نیا رابریز هوجولا نم هجو چیه هب همالع

 ... دینکب ار راک نیا يرتعیسو یلیخ تروص هب دیناوت یم اجنآ ،دیدرک تیبرت يرهطم لثم يدارفا ]شرطاخ هب[ و دیهد هعاشا

 هاش لقن نیا هیبش( ... متشادن غارس يرگید صخش دیهاوخب ار شتسار مه نم .درکن لوبق یهجو هجو چیه هب ناشیا لاح ره هب

 نم هک متفگ هصالخ )دریگ یم رارق شرایتخا رد دهشم رد نیمز و دریگب هدهع هب ار نآ تسایر شدوخ دهاوخ یم رصن زا

 متفر متشاد هک ییاهیراتفرگ مامت اب .یناسنا يورین تیبرت هب منک یم عورش يدوز هب و مهد یم ماجنا دیهدب هزاجا رگا و مرضاح

 هک یبوخ و شوهاب بالط زا رادقم کی طقف یلاعبانج و دش دهاوخ نیا نابرق هک متفگ ناشیا هب و ییابطابط همالع تمدخ مق

 یفرعم ار رفن دنچ و مقفاوم راک نیا اب نم :دنتفگ .... ،دییامرفب یفرعم ار دنهدب سرد اجنآ رد هک دنراد تقایل دینک یم رکف

 رایسب ،تسا ناریا هفسلف گرزب ناداتسا زا نآلا هک ینانید ]یمیهاربا[ نیسحمالغ رتکد الثم مدرک هبحاصم اهنیا اب نم .دندرک

 95-98ص ،تسایس و تمکح( »....گنرف ناشمیداتسرف و ناشیا هب میداد سروب ،مدرک هبحاصم ناشیا اب نم .تسا یفیرش درم

 )293-294ص نآ هصالخ و

  .تسا هدوب يوضر سدق ناتسآ تیلوت بیان و ناسارخ رادناتسا 1357 رویرهش 6 ات 1353 تشهبیدرا 16 زا نایلو .36

 يارتکد نامز نآ رد ناشیا .دنا هدرکن هراشا رما نیا هب ناشتارطاخ زا کیچیه رد نم عالطا دح رد ینانید یمیهاربا رتکد داتسا .37

 رما نیا شریذپ .تسا هدوب دهشم یسودرف هاگشناد رایداتسا و هتشاد نارهت هاگشناد تایهلا هدکشناد زا یمالسا مالک و هفسلف

  .دسر یم رظن هب نهذ زا رود یمک
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 .مدشن تایئزج نیا زا شسرپ دراو تقو قیض سرت زا .دوب هدرک یفرعم رصن رتکد هب ار یناسک هچ ییابطابط ياقآ مناد یمن .38

 زا تشگزاب نامز رد يدزی يرئاح يدهم رتکد شیئاد هک مدینش داماد ققحم یفطصمدیس رتکد زا ینامز هک مراد دای هب هتبلا

 )!يدزی لیماف دنوسپ رابتعا هب( دزی یناشن هب وا هب یفارگلت یط رصن رتکد هک دوب هدرک لقن شیارب هاجنپ ههد رد اکیرمآ ای اداناک

 هاگشناد نیا ناراکمه زا یکی ناونع هب ار ]يدزی يرئاح[ وا و دنک تسرد یمالسا هاگشناد دهاوخ یم هاش هک هداد ربخ وا هب

  .تسا هدرک یفرعم

 و حیرص ،عطاق تفلاخم ناشیا .دوب ینیمخ ياقآ ،دوش سیسات هاش يوس زا دوب رارق هک یمالسا هاگشناد فلاخم نیرتصخاش .39

 26 خروم نادنز زا يدازآ زا دعب ینارنخس نیتسخن رد یکی ،تسا هدرک زاربا بالقنا زا لبق عطقم ود رد لقادح ار دوخ ینلع

 يادهش نیعبرا تبسانم هب 1357 نیدرورف 4 خروم یبتک مایپ رد يرگید و ،)285-308ص ،1ج ،ماما هفیحص( 1343 نیدرورف

   .)359-362 ،3ج ،ماما هفیحص( زیربت

  .1392 نابآ 25 ،سراف يرازگربخ ،»ییابطابط همالع زا داماد ققحم هللا تیآ تارطاخ :دش ناونع سراف اب وگتفگ رد« .40

 هب يرتکد هجرد ياطعا مسارم« ناونع اب یشرازگ رد 7 هحفص ،14357 هرامش ،1352 دنفسا 26 هبنشکی ،تاعالطا همانزور .41

 يراختفا يارتکد هک يدنمشناد هد یماسا »دندناسانش ام هب ار ناریا هک ینایجراخ تشادگرزب :نارهت هاگشناد رد ناسانشناریا

 همالع داتسا يراختفا يارتکد روشنم« :دروخ یم مشچ هب ترابع نیا شرازگ ياهتنا رد .تسا هدمآ دنا هدرک تفایرد اروضح ار

 گنشوه نامز نآ رد ».دش دهاوخ ادها يرگید مسارم یط ییابطابط نیسحدمحمدیس همالع داتسا و بابرا میحر اقآ جاح

 سیئر 1351 ات 1347 لاس زا رصن .دنا هدوب رهمایرآ یتعنص هاگشناد سیئر رصن نیسحدیس و ،نارهت هاگشناد سیئر يدنواهن

 ریغ و دجملاوذ لزنم رد ار ییابطابط ياقآ 1357 زیئاپ رخاوا ات رصن رتکد .تسا هدوب نارهت هاگشناد نواعم و تایبدا هدکشناد

 همانزور ناشیا هدعاقلا یلع نآ رب هوالع .دشاب هدماین نایم هب ینخس هنیمز نیا رد هک تسا دیعب رایسب .تسا هدرک یم تاقالم نآ

 هعقاو نینچ زا هک تسا دیعب رایسب یمالسا روما رد یهاشنهاش ماظن لوا رواشم و دمتعم ناونع هب و تسا هدرک یم هعلاطم

   .دشاب هدوب عالطا یب یمهم

 یم و دندوب فلاخم تسایس رد تیناحور تلاخد اب الماک ییابطابط همالع« :تسا هدرک رکذ ار لوق لقن نیا مه وگتفگ ود نیا رد .42

 هار یغولش نیا اب ،مفلاخم اهراک نیا اب نم یلو ... ،دندرک يروجنیا ار تشگنا .ولگ يولج هتشاذگ ار هزینرس شترا هک دنتفگ

 یلیلد هچ هب دنداد یم حیضوت :]رگهبحاصم[ ».ناشرمع رخآ ات دنام یقاب نیا و ،مفلاخم اهنیا و طاسب و هتسد ،اهنتخادنا

 هب ار یناحور نأش هملک نیا هشیمه .دنک تلاخد اهراک نیا رد هک تسین یناحور کی نأش نیا دنتفگ یم .هلب« :رصن ؟دنفلاخم

 و تمکح( ».دشاب دیابن يروج نیا تفگ یم ناشیا دش هک مه بالقنا یتح و .تسین ام نأش نیا دنتفگیم ،دندرب یم راک

 ؟تسیچ نآ دننام و مق تارهاظت هب عجار ناترظن مدرک ضرع همالع هب الیو نابایخ رد تارهاظت مایا رد« ؛)183-184ص ،تسایس

 رویرهش 30 خیرات رد رصن نیسحدیس رتکد اب یناریا یناسنا مولع دیتاسا زا یعمج رادید( .»تسا یناحور نأش نود« :دندومرف

 نمهب 9 خروم ادص همان هتفه رد رادید نیا شرازگ .تقیقح قداصدیس یناسر عالطا هاگیاپ ،نتگنیشاو جروج هاگشناد رد 1395

 .)تسا تمسق نیا دقاف 1395

 خیرات و تسا میقتسم لقن .دنک یم لقن ییابطابط ياقآ زا ار ترابع نیا رصن رتکد هک تسا راب نیتسخن نیا نم عالطا دح رد .43

   .تسا نارهت رد 1357 نابآ رخاوا ای رذآ لیاوا ییابطابط ياقآ طسوت نآ نایب

 عالطا هاگیاپ«رد هرطاخ نیا یتوص لیاف .تسا هدینش ناشیا زا امیقتسم ار نیا ینیمخ ياقآ اب تاقالم رد ینارهت یقداص دمحم .44

 :ما هدرک ثحب لیصفت هب اجنیا هراب نیا رد .تسا دوجوم نالوسر یمارگلت لاناک و »ینارهت یقداص رتکد یمظعلا هللا تیآ یناسر

  .)1400 رذآ 28( 2 – ماظن و بالقنا ،ییابطابط ياقآ
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 هب هناخ نیا رد ییابطابط ياقآ تنوکس نامز و )1352 دنفسا 25( يراختفا يارتکد قلعت قیقد خیرات زا نم وگتفگ نامز رد .45

 ياقآ هتفگ لمحم ،فوشکم هزات ياهخیرات هب هجوت اب .مدوبن علطم )1345 ناتسمز رخاوا ات 1344 ناتسبات رخاوا( هراجا لکش

 ياقآ« ياهراتفگ هلسلس موس تمسق رد ار رما نیا .دشاب يرگید زیچ دیاب روکذم هناخ زا شرجأتسم جارخا يارب ینیمخ

  .درک مهاوخ ثحب »ماظن و بالقنا ،ییابطابط

 زا :مراهچ دلج ،جیربمک ناریا خیرات« باتک مهدراهچ لصف ،يرهطم .م و رصن .ح.س هتشون »ینید مولع« :هلاقم لماک تاصخشم .46

  .464-480ص ،1353 ،جیربمک هاگشناد تاراشتنا ،يارف .ن .ر راتساریو ،»قوجلس ات بارعا طسوت فرصت

“14. The Religious Sciences”, by s. H. Nasr and M. Mutahhari, in The Cambridge History 

of Iran, Volume 4: The Period from the Arab Invasion to the Saljuqs, edited by R. N. 

Frye, Cambridge: Cambridge University Press, 1st published 1975, 5th printing 2007, 

pp. 464-480. 

 اجنیا رد رصن ياعدا دقن رد روکذم باتک ياه یقرواپ .تسا هداد یتاعالطا هراب نیا رد زین 209-210ص ،تسایس و تمکح رد رصن

  .تسا رابتعا یب

 زا يدزی يرئاح يدهم ای يرهطم یضترم .تسا هدوب یهاگشناد نویناحور طسوت هیعرش هوجو زا هدافتسا ینیمخ ياقآ لکشم .47

 هک ینامز ثحب دروم هناخ .درکن هدافتسا هیعرش تاهوجو زا زگره شرمع رد ییابطابط ياقآ .دندرک یمن هدافتسا تاهوجو نیا

 ناشیا مان هب مه شدنس و دوش یم لقتنم ینیمخ ياقآ هب کلام طسوت هیعرش تاهوجو تباب هدوب شرجاتسم ییابطابط ياقآ

 یتسدگنت تلع هب هناخ هراجالا لام هام هس ود تخادرپ .دوش یم ینیمخ ياقآ رجأتسم ییابطابط ياقآ هلحرم نیا رد .دوش یم

 .دنک روظنم هیعرش تاهوجو ناونع هب ار اهب هراجا دناوت یم هک دهد یم ماغیپ ینیمخ ياقآ .دتفا یم ریخات هب ییابطابط ياقآ

 دشاب يوزوح تسین مزال سمخ کلم رجاتسم لاح ره رد .دیآ یم شیپ هاگشناد يداتسا هیضق دعب .دریذپ یمن ییابطابط ياقآ

 رذآ 28( 2 – ماظن و بالقنا ،ییابطابط ياقآ :دیناوخب اجنیا ار ینیمخ ياقآ عضوم دقن .تسا هدوبن دراو ینیمخ ياقآ هشقانم و

 .درک مهاوخ ثحب »ماظن و بالقنا ،ییابطابط ياقآ« موس راتفگ رد ارنآ همادا دیدج تاعالطا هب هجوت اب .)1400

 ؟دیا هدینش همالع زا ار هلمج نیا مه امش .»دوب مالسا ،بالقنا دیهش نیلوا« هک هدش لقن ناشیا زا مه هلمج نیا ًارهاظ“ .48

 مولع دیتاسا زا یعمج رادید( ”».دوب مالسا دوخ یمالسا بالقنا دیهش نیلوا .دنا هتفگ ناشیا ار هلمج نیا ،هلب« :رصن نیسحدیس
 قداصدیس یناسر عالطا هاگیاپ ،نتگنیشاو جروج هاگشناد رد 1395 رویرهش 30 خیرات رد رصن نیسحدیس رتکد اب یناریا یناسنا

 .)تسا تمسق نیا دقاف 1395 نمهب 9 خروم ادص همان هتفه رد رادید نیا شرازگ .تقیقح

  .دنک یم لقن ییابطابط ياقآ زا امیقتسم ار ترابع نیا رصن نیسحدیس هک تسا راب نیتسخن نیا نم عالطا دح رد .49

   .184-185ص ،تسایس و تمکح ؛189ص ،یسدق رما يوجتسج رد :تسا هدرک لقن مه یلبق يوگتفگ ود رد ناشیا ار هتکن نیا .50

 مشش و مجنپ تالاقم ،مود دلج ؛)1333( مراهچ ات لوا تالاقم ،لوا دلج :مسیلائر شور و هفسلف لوصا رب يرهطم ياهیقرواپ .51

 و يرهطم تداهش زا دعب مراهچ دلج .)1350( مهدراهچ هلاقم ،مجنپ دلج ؛)1335( مهن ات متفه تالاقم ،موس دلج ؛)1334(

 دلچ زا یمین لقادح ،تسا مهدزیس ات مهد تالاقم رب یقرواپ يواح هک دش رشتنم 1364 لاس رد ییابطابط ياقآ تشذگرد

 رظن فالتخا )مهد هلاقم( لعف و هوق ثحب رد شداتسا اب يرهطم .تسا هدنام اج هب يو ياهتشاددای اهنت و هدرکن حرش ار مراهچ

    .دوب نیمه ریخات یلصا تلع و ،تشاد
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 هلئسم ،)1347 ،ناکشزپ یمالسا نمجنا هیرشن نیلوا( باجح هلئسم مهم ثحابم يرهطم هک تسا ناکشزپ یمالسا نمجنا دارم .52

 و نمجنا نیا نارنخس نیرتمهم ناشیا .تسا هدرک حرطم اجنآ ار )1352 ،مود شخب( مالسا رد تیبرت و میلعت و )1346( یگدرب

 توعد هب ناشیا ياه ینارنخس زا يرایسب .تسا هدوب دعب هب 1337 لاس زا نیسدنهم یمالسا نمجنا یلصا نانارنخس زا یکی زین

    .دشاب هدرک ینارنخس الکو نوناک رد يرهطم هک مرادن دای هب .دوب هتفرگ تروص اههاگشناد نایوجشناد یمالسا ياهنمجنا

   .210-211ص ،تسایس و تمکح ؛132ص ،یسدق رما يوجتسج رد :تسا هدرک لقن مه یلبق يوگتفگ ود رد ناشیا ار هتکن نیا .53

 دوجوم نآ یتوص لیاف .1358 تشهبیدرا طساوا ،يرهطم یضترم داتسا تداهش رد ییابطابط همالع اب ینویزیولت ویدار هبحاصم .54

 ،یهاشورسخ يداهدیس ششوک هب ،یمالسا ياه یسررب باتک رد ،»يرهطم دیهش هرابرد داتسا اب ییوگتفگ« :نآ یبتک نتم .تسا

   )285-286 ص ،2 ج ،1388 ،باتک ناتسوب :مق(
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