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مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  یعامتجا  تلادع  داعبا 

باتک تاصخشم 

همانزور هلاقم : اشنم  دـیمح  اـنالوم ، يولع / یعاـمتجا  تلادـع  داـعبا  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و   13377-83 ناریا یلم : یـسانشباتک  هرامـش 
مالسا رگفیصوت : ص 15 . دادرم 1383 :)  26 . ) ص 15 دادرم 1383 :)  19 . ) ص 5 دادرم 1383 :)  10 . ) ص 15 دادرم 1383 :)  5 ، ) تلاسر

: رگفیـصوت اههمان  رگفیـصوت : یبرغ  ياهروشک  رگفیـصوت : مالـسا  خیرات  رگفیـصوت : یعامتجا  تلادع  رگفیـصوت : تسایـس  رگفیـصوت :
: رگفیصوت قوقح  رگفیصوت : هغالبلاجهن  رگفیصوت : لوا  ماما  (ع ،) بلاطیبانبیلع رگفیصوت : یـسایس  ياههشیدنا  رگفیـصوت : رتشاکلام 

یعیبط قوقح 

همدقم

تایبدا ینانوی و  ییارگدرخ  قیرط  زا  تسایـس »  » موهفم تغل و  درادن . دوجو  يزورما  لوادتم  ینعم  هب  تسایـس  موهفم  هژاو و  مالـسا  رد 
دش و رهاظ  ماغدا و  یمالسا  تلادع  موهفم  اب  نآ  یمالسا  يانعم  رد  تسایـس  هژاو ي  درک . خوسر  یمالـسا  ندمت  هیلوا ي  نارود  هب  نآ 
تسایس و هب  دورو  مالسا  رد  دشاب . یم  اراد  میسانش  یم  برغ  رد  ام  هچنآ  زا  ار  يرت  گرزب  عیسو و  رایـسب  داعبا  مالـسا  رد  تلادع  تغل 

لرتنک ذوفن و  هسیـسد و  يزاب ، هلیح  ییارگ ، تردـق  هار  زا  هن  سب و  دراد و  ناکما  تلادـع  قیرط  زا  طـقف  عوضوم ، نیا  رد  نتفگ  نخس 
درکلمع موهفم  رد  هک  تسا  ییاه  هیـضرف  اه و  هیرظن  اهروشنم ، لوصا و  ارآ ، مامت  لماش  یـسایس  راـکفا  هشیدـنا و  اـهزغم . تاـعالطا و 

، ناناملـسم ام  رظن  زا  دشاب . یم  روظنم  یـسایس  یهد  نامزاس  یـسایس و  شناد  یـسایس ، رادتقا  یـسایس ، هزیگنا  یـسایس ، شور  یـسایس ،
ای یمالسا  ریغ  یـسایس  هشیدنا ي  يرگید  یمالـسا و  هشیدنا ي  یکی  تسا : راوتـسا  توافتم  یلو  هژیو  هقبط ي  ود  رب  یـسایس  هشیدنا ي 

هشیدنا رد  هک  یلاح  رد  دشاب  یم  هارمه  نید  تموکح و  کیکفت  ییادج و  اب  رالویکس ، یـسایس  هشیدنا  ینید .) ریغ  يویند و   ) رالویکس
يارجا رد  تناما  تفالخ و  ناونع  هب  هعماج  دارفا و  تسا و  ادـخ  اب  یگتـسویپ  نید  و  هحفص 5 )  ) تموکح عوضوم  یمالسا ، یـسایس  ي 

هب یشهوژپ  یملع و  لقتـسم  هتـشر ي  کی  تروص  هب  یـسایس » مولع   » مالـسا رد  دنراد . ینیعم  ياه  تیلوئـسم  قوقح و  یمالـسا ، نییآ 
هعلاطم و اریز  دـسر ، یم  رظن  هب  مزال  اـجنیا  رد  هاـتوک  همدـقم ي  حرـش و  نیا  دوب . یمالـسا  هقف  قیرط  زا  نآ  ومن  دـشر و  دـماین و  دوجو 

یمن تسا و  هدوب  هتخیمآ  یمالسا ، يداصتقا  یسایس و  هشیدنا ي  یتموکح و  لوصا  اب  ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  تلادع  داعبا و  رد  قیقحت 
حیرشت و نییبت و  یلو  دنا  هدش  راوتسا  ثیدح  تنس و  نآرق ، رد  هتبلا  مالـسا ، یـسایس  هشیدنا ي  تلادع و  عبانم  دشاب . ازجم  نآ  زا  دناوت 

هحفص 5. مینک . یم  هدهاشم  هغالبلا  جهن  رد  وا و  راثآ  رد  ع ،)  ) یلع تموکح  رد  ام  ار  یعامتجا  تلادع  درکلمع 

یلع ماما  یعامتجا  تلادع 

نیلوا يارب  یللملا ، نیب  عیسو  ماظن  کی  تموکح و  کی  يراذگ  تسایـس  رد  هبناج  همه  عماج و  موهفم  کی  ناونع  هب  یعامتجا  تلادع 
هیاپ اقیرفا  ایسآ و  ياه  هراق  رد  نیملسم  تاحوتف  ناریا و  مور و  ياه  يروطارپما  تسکش  زا  سپ  و  ع )  ) یلع ماما  فرط  زا  خیرات ، رد  راب 

يداصتقا یـسایس ، داعبا  همه ي  تسا و  یتموکح  عورـشم  ارگمه و  لصا  کی  یعامتجا  تلادع  ع ،)  ) یلع ماما  هاگدید  زا  دش . يراذـگ 
يدعب دنچ  عماج و  يوگلا  کی  ع )  ) یلع تماما  تموکح و  نارود  رد  یعامتجا  تلادـع  هک  یلاح  رد  دراد . رب  رد  ار  ینامزاس  يرادا و 

ماظن کی  کفنیال  ياه  هیاپ  زا  هک  ییارگ  مه  يرظن  لصا  هاگدید و  نینچ  هک  دهد  یم  ناشن  یقیبطت  هعلاطم ي  هیرظن و  کی  دشاب ، یم 
هدوبن دوجوم  یطـسو  نورق  یمالـسا  ریغ  ياه  تموکح  یناتـساب و  ياه  ماـظن  رد  دوش  بوسحم  تموکح  کـی  تیعورـشم  طیارـش  زاو 
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، نوناق تلادـع و  یـسایس ، تلادـع  ياـه  ناونع  تحت  هقرفتم ، يدرف و  داـعبا  تروص  هب  هتـشذگ  نرق  دـنچ  رد  یعاـمتجا  تلادـع  تسا .
ود زا  ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  تلادع  تسا . هدرک  زورب  هریغ  هعـسوت و  تلادـع  تاواسم و  تلادـع و  يرادا ، تلادـع  يداصتقا ، تلادـع 

فرحنم نادجو  مکح و  تلادع و  زا  هک  يدرم  ناونع  هب  وا  نامیا  اب  یعامتجا  تلادع  زا  وا  هاگدـید  هکنیا  تسخن  تسا ، ریظن  یب  تهج 
کی سیئر  ناونع  هب  داد و  یلمع  هبنج ي  هاگدید  نیا  هب  هک  دوب  يرکفتم  اهنت  وا  هکنیا  مود  دشاب ، یم  ناسمه  قبطنم و  هحفص 6 )  ) دشن

تدـم دـیناشوپ . لمع  هماج ي  مالـسا  نیبم  نید  بوچراچ  رد  ار  یعامتجا  تلادـع  تایرظن  یتیلم  دـنچ  عیـسو  هعماج  کـی  تموکح و 
روشک يرادمامز  تفالخ و  ردـص  رد  هام  شـش  اس ل و  جـنپ  طقف  وا  یلو  دوب  لاس  یـس  ص )  ) ربمغیپ زا  دـعب  ع )  ) یلع ترـضح  تماما 
تلادع اب  ع )  ) یلع ماما  یمالـسا  يزاس  ناهج  تفرگ . رارق  تقو  نآ  يایند  تموکح  تردـق و  نیرت  گرزب  یمالـسا و  عیـسو  گرزب و 

هدش نیرق  تلادع  مان  اب  یلع  مان  خیرات ، لوط  رد  ینس ، هچ  هعیش و  هچ  یمالـسا ، نیرکفتم  یـسایس  هشیدنا ي  دوش و  یم  زاغآ  یعامتجا 
نیرکفتم و ینیمخ ، ماـما  نودـلخ و  نبا  اـت  هتفرگ  یـسوط  یلازغ و  زا  یباراـف ، هبیتـق و  نبا  اـت  هتفرگ  فـسوی  وـبا  عـطقم و  نبا  زا  تـسا .
. دنتفرگ ماهلا  ع )  ) یلع ماما  ياه  هاگدید  زا  دندیناجنگ و  دوخ  یسایس  ياه  هشیدنا  راثآ  رد  ار  ار  یعامتجا  تلادع  یمالسا  نادنمشیدنا 
هب نامز  نآ  گرزب  ياه  نامزاس  يروآ  عمج  اه و  یگدولآ  لصاح  یعامتجا  تلادـع  موهفم  برغ ، یطـسو  نورق  یناتـساب و  ندـمت  رد 

، لـیجنا تراوت و  زا  یتشادرب  برغ ، رد  یعاـمتجا  تلادـع  تاـیرظن  دوب . یناـملآ  ياـه  تیلم  داژن و  مور و  يروطارپـما  تیحیـسم ، هژیو 
بالقنا روهظ  اب  اپورا  مسیلادوئف  رـصع  یعامتجا  تلادع  موهفم  تفر . یم  رامـش  هب  داژن  یناملآ  نیرکفتم  مور و  یندـم  قوقح  نیناوق و 

دوجو هب  ار  يزورما  جیار  ینونک و  فلتخم  بتاکمو  داعبا  دومن و  رییغت  تلود » تلم -  » یللملا نیب  دـیدج  ياهدـحاو  شیادـیپ  هسنارف و 
تیعماج و نآ  نارگید ، يدـناگ و  ات  سکرام  زا  وسور ، ات  كال  زا  تناک ، ات  نوطالفا  زا  برغ ، نیرکفتم  تایرظن  میهافم و  یلو  دروآ .

نیبو اه  يرموس  هدـنام ي  یقاب  نیناوق  اه و  هتـشون  راثآ و  زا  دنـشاب . یمن  اراد  ار  ع )  ) یلع ماـما  یعاـمتجا  تلادـع  رد  دوجوم  ییارگمه 
داجیا دبتـسم  ارگ و  رادتقا  ياهتموکح  هکنآ  زا  شیپ  موس  هرازه ي  زاغآ  رد  خیرات ، زا  لبق  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  یناتـساب  نیرهنلا 

ناـگرزب و زا  یتموکح  اـهنآ  تلود  عون  و  هحفـص 7 )  ) دـندوب رادروخرب  يا  هژیو  تلادـع  يرـالاس و  مدرم  زا  يزور  نآ  عماوج  دـنوش ،
نیا اهرهش ، تاهد و  هعسوت ي  یناتساب و  ندمت  عورش  اب  یلو  دنتـشاد . یـصاخ  تیلوئـسم  مدرم  لباقم  رد  هک  دوب  هعماج  نادیفـس  شیر 

نیناوق ناتـساب  يایند  رد  دوش . یم  لیدـبت  یگداوناـخ  يدرف و  دادبتـسا  ییارگ و  رادـتقا  هب  اجیردـت  یعاـمتجا  يرـالاس  مدرم  تلادـع و 
ار ه اهنآ  رد  قطنم  فاصنا و  لدـع و  تفرگ و  یم  همـشچرس  یتسرپ  تب  بهاذـم  زا  همه  اه  یمور  اه و  ینانوی  اـه ، یلباـب  اـه ، يروشآ 
( دراد وتا »  » مان هب  اه  يرموس  نایادخ  هب  يدایز  تهابش  هک   ) اه یلباب  اه و  يروشآ  نایادخ  رد  شامـش ،»  » هب فورعم  دورـس  رد  تشادن .

يدایز رمع  افعـض ، زا  تیامح  اب  يرگید  دوش و  یم  راوخ  هوشر  بارـش ، ياه  هزوک  یلوبق  اب  یکی  هک  تسا  یـضاق  ود  نآ  زا  تیمکاح 
یبارومح همان ي  نوناـق  شخب  ماـهلا  هک  يرموس  نیناوق  رد  تسا . تقیقح  يراگتـسر و  هدـنراد ي  تلادـع و  رهظم  شرامـش  دـبای . یم 

هک دنا  هدش  قیوشت  مدرم  تسا و  هدمآ  نخـس  فلتخم  ياهدادرارق  دـقع  بیترت  ماو و  طیارـش  یناگرزاب ، طباور  زا  راب  نیلوا  يارب  تسا 
، تاقبط مومع  زا  يرموس  نانهاک  هک  اجنآ  زا  دـننک . لصف  لح و  ار  دوخ  تافالتخا  یمومع  يرواد  قیرط  زا  همکحم ، هب  هعجارم  زا  لـبق 

يربـهر هب  یهورگ  دوـمن ، یم  تراـغ  ار  اـهنآ  لاوـما  درک و  یم  ملظ  نارگید  هب  هقبط  نیا  دـندوب و  رتدـنمورین  رتدـنمتورث و  رترادـلام و 
راتـساوخ دندرک و  مایق  نامز  نآ  ماظن  هیلع  تسا ، هدش  یفرعم  نابلط  حالـصا  نیلوا  زا  یکی  ناونع  هب  ناتـساب  خیرات  رد  هک  انیژاکوروا » »

لاح رد  هک  یـسک  لوق  زا  هراشا و  ماـیا  نآ  هناـملاظ ي  تاررقم  هب  دوخ  ینوناـق  یقوقح و  ثحاـبم  رد  نوطـالفا  دـندش . تلادـع  يارجا 
دشابن و رایتخا  شیوخ  لاوما  رد  ارم  هک  تسا  راوازس  امـش  هاگـشیپ  رد  ایآ  نایادخ  يا  دیوگ : یم  دنک و  یم  زاغآ  هوکـش  تسا  راضتحا 

نامالغ نارـسپ و  نانز و  لوق  مور ، نوناق  بجوم  هب  منک ؟ میـسقت  کـی  ره  تبحم  تبـسن  هب  ناتـسود ، ناـیم  دوخ ، لـیم  هب  ار  نآ  مناوتن 
هحفص 8)  ) یگناخ نایادخ  روضح  رد  دوب و  هداوناخ  ردپ  همکحم  یـضاق  تفرگ و  یم  ماجنا  هناخ  رد  نانآ  همکاحم ي  تشادن و  رابتعا 

نییاپ هقبط ي  تاضارتعا  زا  يریگولج  تهج  مور ، نانوی و  نارادمامز  هک  دش  ثعاب  لماوع  نیا  عومجم  تشاد . ار  مادعا  يار  قح  یتح 
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نیناوق نیرت  میدـق  زا  یبارومح  نیناوق  فشک  زا  لبق  هک  هناگ  هدزاود  حاولا  بجوم  هب  دـننک . ییوج  هراچ  اهنآ  بوشآ  مایق و  لاـمتحا  و 
دندوب رشب  رکف  هداز ي  هک  نیناوق  بیترت  نیدب  دش و  یم  هدناوخ  نوناق  دوب  هماع  لوبق  دروم  هک  يروما  همه ي  تفر  یم  رامش  هب  نودم 
نولوس نوکارد و  هلیسو ي  هب  یندم  نیناوق  عومجم  رابود  لاس  یس  هلصاف ي  هب  نانوی  رد  نتآ  رهش  رد  الثم  . دندوب رییغت  لاح  رد  هشیمه 
هدـیقع طارقـس  دوب . نتآ  زور  نآ  یعاـمتجا  ياـه  شبنج  دولوم  نولوس  نیناوق  یلو  فارـشا  عفاـنم  ظـفاح  نوکارد  نیناوـق  تفاـی . رییغت 

نیرکفتم طسوت  یعامتجا  لئاسم  نوماریپ  رد  ثحب  هک  دوب  وا  لتق  زا  سپ  تسا و  نوناق  زا  رترب  تلادع  تداع و  قوف  تقیقح  هک  تشاد 
ملظ و راثآ  قرـش ، ماوقا  رگید  دوهی و  موق  نایم  رد  لباب و  رـصم و  رد  دش . زاغآ  تلادع  نوناق و  ياه  هنیمز  رد  وطـسرا  نوطالفا و  دننام 
. زاس یم  مسجم  یبوخ  هب  ار  يداصتقا  یعامتجا و  ياه  یتاواسمان  نیا  زا  يرایـسب  سدـقم  باتک  هعلاطم ي  دوب . ناوارف  ناوارف  يربارباـن 
دـینیبب و هدرک  شدرگ  میلـشروا  ياـه  هچوک  رد   » هک تسا  زیگنا  فساـت  يردـق  هب  مدرم  یقـالخا  عضو  هک  میناوخ  یم  اـیمرا  باـتک  رد 
ار نآ  نم  ات  تفای  دیناوت  دشاب ، یتسار  بلاط  دـیامن و  لمع  فاصنا  اب  هک  ار  یـسک  ایآ  هک  دـییامن  شیتفت  شیاهوسراهچ  رد  دـیمهفب و 
لوپ و روهظ  هلدابم و  جاور  تیکلام  شیادـیپ  دـیوگ . یم  نخـس  يدوهی  نویناحور  داسف  زا  یتم  لیجنا  موس  تسیب و  دـباب  در  مزرماـیب ».

تسا دالیم ) زا  لبق   2123  - د 2081  ) یبارومح زاتمم  تیـصخش  قح و  هلاسم  اجیردت  درک و  رهاظ  ار  یتاقبط  تافالتخا  یگدرب ، دوس و 
نایادخ دیوگ : یم  نآ  همدقم ي  رد  دـنک و  یم  میظنت  ار  یبارومح  هب  فورعم  یخیرات  همان ي  نوناق  دوخ  تنطلـس  لاس  یط 43  رد  هک 

نید تفای و  ماود  نرق  تدم 15  هب  نوناق  نیا  دشاب .... اورنامرف  نیمز  رب  تلادع  هک  منک  نانچ  ات  دنداد  نامرف  متسه  یبارومح  هک  نم  هب 
زا تلادـع  موهفم  تفر و  یم  ینیمز  يداـم و  تاریخ  لاـبند  هراومه  دوب  یلهاـج  هحفـص 9 ) ، ) ینامـسآ هن  ینیمز و  نییآ  کی  هک  یلباب 

دندش و یم  باختنا  نیلومتم  هورگ  نایم  زا  یناوید  نیرومام  تاضق و  دوهی ، موق  رد  تفرگ . یم  همـشچرس  یگدنز  تایدام  يدنب  میظنت 
یم لامیاپ  اینغا  عفن  هب  ار  عافد  یب  ریغـص  ناکدوک  ناـمیتی و  ناـنز و  هویب  افعـض و  قح  بلغا  يداـصتقا ، یعاـمتجا و  تردـق  نتـشاد  اـب 

هب دنوش و  فاصنا  لدع و  تیاعر  راتـساوخ  دـنتفا و  هراچ  هب  لیئارـسا  ینب  موق  نیرکفتم  زا  يا  هدـع  دـش  ثعاب  تانایرج  نیمه  دـندرک .
ار مدرم  دنه ، رد  ادوب ، هک  تسا  ماگنه  نیمه  رد  داد . قوس  دوهی )  ) دحاو يادخ  شتسرپ  هب  ار  نانآ  هک  دوب  اه  یتلادع  یب  نیمه  جیردت 

روهظ ات  دناشفا . یم  شیوخ  موق  نایم  رد  ار  دوخ  هژیو ي  تمکح  مخت  نیچ ، رد  سویـسوفنک ، دنک و  یم  توعد  تاوهـش  یبوکرـس  هب 
هجوت دروم  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس و  ماظن  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  ناونع  هب  عماـج و  تروص  هب  یعاـمتجا  تلادـع  موهفم  مالـسا ،

زا مالـسا  رد  تردق  رادتقا و  روشنم  لماع  ود  زا  یکی  ناونع  هب  تدحو  دوب . هتفرگن  رارق  يرـشب  بتاکم  بهاذم و  نایدا و  زا  کی  چـیه 
: دراد دوجو  یمالسا  ماظن  رد  یعامتجا  تلادع  يارجا  رد  هقیرط  ود  یلک  روط  هب  دشاب . یم  ریذپ  ناکما  یعامتجا  تلادع  هرادا ي  قیرط 
دارفا و یقالخا  يونعم و  حالـصا  شرورپ و  شزومآ و  تیلوئـسم  مالـسا  يونعم  تاسـسوم  اهداهن و  اـه و  ناـمزاس  یعاـمتجا . يونعم و 

ناونع هب  یعامتجا  ياهداهن  دـنک . یم  لیهـست  ار  ماظن  یعامتجا  ياهداهن  درک  راک  درکلمع د و  دوخ  نیا  دنتـسه و  راد  هدـهع  ار  هعماج 
فیدر ود  نتم  رد  یمالـسا  یعامتجا  ماظن  دـننک . یم  هدایپ  یمالـسا  يانبم  رب  ار  یعامتجا  تلادـع  موهفم  هییاـضق ، هننقم و  هیرجم ، ياوق 

. تسا ریذپان  رییغت  یگـشیمه و  یهلا  فیدر  یعامتجا  ماظن  هک  یلاح  رد  دنراد . رارق  دنـشاب  یم  طوبرم  رگیدـکی  اب  هک  يداهتجا  یهلا و 
دوخرد لدع  عوضوم  دـشاب . یم  راد  هدـهع  لیلحت  ریـسفت و  ریبعت  قیرط  زا  ار  یمالـسا  تما  هژیو ي  تاجایتحا  يداهتجا ، یعامتجا  ماظن 

لدـع لصا  مالـسا  ناکرا  زا  یکی  اریز  دراد . ینالوط  یلـصف  نیملـسم  نایم  رد  مالـسا و  خـیرات  رد  تسا و  هدـش  رکذ  ررکم  میرک  نآرق 
رد تاصاصتخا  تماما  لدعو و  داعم . تماما ، توبن ، لدع ، دـیحوت ، دنرامـش : یم  زیچ  جـنپ  نایعیـش  هحفـص 10 )  ) ار نید  لوصا  تسا .
هک تسا  مهم  تهج  نآ  زا  ع )  ) یلع ماما  هاگدـید  زا  یعامتجا  تلادـع  قیقد  یـسررب  هعلاـطم و  تسا . هدـش  هدرمـش  نید  لوصا  زا  هعیش 

قیرط زا  یهلا  قوقح  نیناوق و  دـنک و  یم  نایب  نشور  حـضاو و  روط  هب  ار  تلادـع  یعامتجا  يونعم و  داعبا  وا  تفـالخ  تماـما و  نارود 
یعامتجا و هیرظن ي  هفسلف و  کی  تروص  هب  هغالبلا  جهن  در  یعامتجا  تلادع  ددرگ . یم  نییبت  میقتـسم  روط  هب  ماما  دوخ  شناد  ملع و 

ماما یعامتجا  تلادـع  موهفم  دـنک . یم  هولج  یمالـسا  گرزب  سومان  کی  تروص  هب  دریگ و  یم  رارق  هجوت  دروم  يداـصتقا  یـسایس و 
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ای تیریدـم  يداـصتقا و  یـسایس و ج ) یقوـقح و  ب ) یـشنم ، دازآ  ییارگ و  تدـحو  فـلا ) یلــصا : دـعب  هـسرد  ناوـت  یم  ار  ع )  ) یلع
رد دریگ . رارق  یـسررب  دروم  دناوت  یم  يدنویپ  ياه  هخاش  ای  لماوع  جنپ  تحت  زین  داعبا  نیا  زا  کی  ره  داد . رارق  هعلاطم  دروم  ینامزاس ،

طوبرم مه  هب  اهنآ  مامت  هک  تسا  لیذ  حرـش  هب  یعرف  دعب  هدزناپ  یلـصا و  دعب  هس  لماش  ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  تلادع  موهفم  عومجم ،
تاواسم و . 2 یهلا ، يدیحوت و  داعبا 1 . لماش  هک  یشنم  دازآ  ییارگ و  تدحو  لصا  فلا ) دنشاب : یم  یعامتجا  تلادع  کفنیال  ءزج  و 
.1 لماوع : لماش  هک  یـسایس  یقوقح و  لصا  ب ) دـشاب . یم  یمالـسا  يزاـس  ناـهج  . 5 يدازآ ، . 4 یگتـسب ، مه  تدـحو و  . 3 يربارب ،
يداصتقا و لـصا  ج ) تسا . تروشم  يار و  اه و 5 . ییوگخساپ  تیلوئسم و  . 4 یمومع ، عفانم  . 3 یندم ، قوقح  . 2 يراتفر ، يرادرک و 

ناسکی یلم و 5 . یتـما و  داــصتقا  . 4 ندوـب ، هبناـج  همه  . 3 ندوب ، یلوـصا  . 2 رادـتقا ، تیریدـم و  . 1 لماوع : هک  ینامزاس  اـی  تیریدـم 
( اه هظعوم  اه و  مکح  اه  همان  رماوا ، اه ، هبطخ   ) هغالبلا جـهن  تایوتحم  لیلحت  هعلاطم و  رد  ام  دراد . رب  رد  ار  تورث  میـسقت  ندـینادرگ و 
هب دروم  رد 34  یشنم ، دازآ  ییارگ و  تدحو  لصا  بوچراچ  رد  نآ و  یلک  تروص  هب  یعامتجا  تلادع  دروم ، رد 16  هک  میبای  یم  رد 

رارق تبحـص  ثحب و  دروم  حرطم و  يداصتقا  تلادع  تروص  هب  دروم  رد 20  يرادا و  یسایس و  هحفـص 11 )  ) یقوقح و لصا  تروص 
نینچ تاواسم  تلادع و  اب  تسا  هدش  هتفگ  شنیرفآ  یتفگش  فصو  رد  هک  يا  هبطخ  رد  یشنم ، دازآ  ییارگ و  تدحو  لصا  دریگ . یم 

ناسکی وا ) هلماک ي  تردق  هب  تبسن   ) هکنآ رگم  تسین  شتاقولخم  رد  ناوتان  اناوت و  کبس و  نیگنـس و  درخ و  گرزب و  دوش : یم  نایب 
يزیچ هب  امش  يارب  داد  دهاوخن  تیاضر  زگره  دنوادخ  دینادب  و  میناوخ : یم  تسا  یلاعت  يادخ  يانث  دمح و  رد  هک  يا  هبطخ  رد  تسا .

ماما هداد . تیاضر  نآ  هب  امـش  ناینیـشیپ  رب  هک  يزیچ  هب  دوش  یمن  نیگمـشخ  امـش  رب  زگره  دمآ و  مشخ  هب  نآ  زا  امـش  ناینیـشیپ  رب  هک 
ملاع و رکفتم و  کی  ناونع  هب  اهنت  هن  دـنک . یم  مـالعا  یهلاو  يرـشب  قح  کـی  ار  تاواـسم  يدازآ و  تلع ، تقلخ ، لـصا  نیا  ع )  ) یلع
رد هک  يا  هبطخ  رد  ایند . تردـقرپ  کلامم  نیرت  گرزب  زا  یکی  تموکح  سیئر  مکاح و  هفیلخ و  ماما و  ناونع  هب  نینچمه  هکلب  اوشیپ ،

یـسایس و تیعورـشم  قح ، نیا  هب  یتکلمم  ياوق  لـک  هدـنامرف ي  اوشیپ و  ناونع  هب  ع )  ) یلع ماـما  دوش ، یم  داریا  نیفـص  دربن  گـنج و 
قوقح رگید  ضعب  رب  مدرم  یضعب  يارب  دوخ  قوقح  هلمج ي  زا  ناحبـس  دنوادخ  سپ  دیوگ : یم  هک  اجنآ  دهد . یم  یماظن  یعامتجا و 

نآ زا  یـضعب  هدوـمن و  بجاو  رگید  ضعب  لـباقم  رد  ار  اـهنآ  یـضعب  هدـینادرگ و  ربارب  هفلتخم  تـالاح  رد  ار  قوـقح  هدوـمرف و  بجاو 
( تموکح سیئر   ) یلاو قح  هدینادرگ  بجاو  ناحبـس  دنوادخ  هک  اه  قح  نیرت  گرزب  رگید و  ضعب  ءازا  هب  رگم  دبای  یمن  عوقو  قوقح 

بجاو يرگید  رب  تیعر  یلاو و  زا  کی  ره  يارب  ناحبس  دنوادخ  ار  مکح  نیاو  یلاو  رب  تسا  تیعر  قحو  نادنورهـش )  ) تیعر رب  تسا 
تیعر لاح  سپ  هداد ، رارق  ناشنید  يارب  يدـنمجرا  ار و  رگیدـکی  ناـشیا  يرادتـسود  يارب  شمارآ  مظن و  ببـس  ار  نآ  تسا و  هدومرف 

رد تیعر  یگداتـسیا  هب  رگم  ددرگ  یمن  وکین  ناـیامرفمکح  لاـح  ناـیامرفمکح و  يراـتفر  شوخ  هب  رگم  دوش  یمن  هحفص 12 )  ) وکین
رارقرب و ناشنید  دعاوق  دـنمجرا و  ناشیا  نیب  رد  قح  دومن ، ءادا  ار  تیعر  قح  یلاو  یلاو و  قح  تیعر  هاگ  ره  سپ  ناشیا . روتـسد  ماجنا 

تلود یگدنیاپ  هب  دوش و  یم  حالصا  راگزور  نآ  رثا  رب  ددرگ و  يراج  دوخ  عضاوم  رد  اه  تنس  اپ و  رب  يراکتـسرد  لدع و  ياه  هناشن 
هب یعامتجا  تلادـع  دـشاب ، یم  ع )  ) یلع ماـما  يراذگتـسایس  تموکح و  هیاـپ ي  هک  دنـس  هبطخ و  نیا  رد  دور .... یم  دـیما  تموکح  و 

هطبار ي نآ  تیعورـشم  تموکح و  تابث  هعماج و  تینما  اب  يا  هدـیدپ  نینچ  دوش و  یم  مالعا  یهلا  يرـشب و  قوقح  لـصا  کـی  ناونع 
انلزناو انلـسر  انلـسرا  دـقل  تسا : یعامتجا  تلادـع  نیمات  رد  نآرق  كرابم  تایآ  يارجا  دـییات و  رد  اه  هبطخ  نیا  دـنک . یم  ادـیپ  یلماک 

هللا نا  بیغلاب  هلـسر  هرـصنی و  نم  هللا  ملعیل  سانلل و  عفانم  دیدش و  ساب  هیف  دـیدحلا  انلزنا  طسقلاب و  سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم 
ره (. 2 .) نورکذت مکلعل  مکظعی  یغبلاو  رکنملا  ءاشحفلا و  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناسحالا و  لدعلاب و  رمای  هللا  نا  و  ( 1 .) زیزع يوق 
رد دوش و  یم  رکذ  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  یهلا ، بتاکم  یلصا  فده  لوا ، هیآ ي  رد  دننک . یم  تبحـص  تلادع  عوضوم  زا  هیآ  ود 

یـسایس و یعاـمتجا و  تاـیبدا  رد  دوش . یم  یفرعم  مالـسا  یناـبم  قوقح و  زا  لـصا  کـی  ناوـنع  هب  یعاـمتجا  تلادـع  نیا  مود ، هیآ ي 
ادـیپ نآ  قوقح  یعامتجا و  تلادـع  دروم  رد  يراکـشآ  حیرـص و  نایب  نینچ  ییاکیرما  ییاپورا و  نیرکفتم  راـثآ  رد  برغ و  يداـصتقا 

ابعاد عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی علیه السالم          صفحه 9 از 20

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نرق رخاوا  رد  تشذـگ ، هحفـص 13 )  ) مالـسا روـهظ  زا  هک  نرق  هدزاـی  زا  سپ  نآ  هب  اـه  روـشنم  تـالمج و  نیرت  کـیدزن  دوـش و  یمن 
نیا هکنآ  نودب  دوش ، یم  رکذ  اکیرما  هدحتم ي  تالایا  شیادـیپ  لالقتـسا و  دنـس  رد  هسنارف و  بالقنا  هیمالعا ي  رد  يدالیم  مهدـجیه 

زا برغ و  لاربیل  نیرکفتم  زا  یکی  نوسرفج  ساموت  الثم  دـنراذگب . ارجا  هلحرم ي  هب  زگره  ار  یعاـمتجا  تلادـع  نینچ  اـه  ماـظن  هنوگ 
نآ رد  ار  دـنا »... هدـش  قلخ  يواسم  مدرم  همه ي  هک  تسا  راکـشآ   » فورعم هلمج ي  اکیرما ، هدـحتم ي  تالایا  یـساسا  نوناـق  نیفلوم 
دوخ نانطومه  تاهابم  دروم  وا  دومن . یم  تظفاحم  زین  ار  یگدرب  متـسیس  تشاد و  هدرب  يدادعت  دوخ  هک  یلاحرد  دوب ، هدیناجنگ  دـنس 

یتدم هک  نوسرفج  دننام  برغ  نارکفنـشور  نیرکفتم و  دـح  هچ  ات  دـیدرگ . اکیرما  یـسایس  تلادـع  و  تاواسم »  » نامرهق تشاد و  رارق 
بالقنا رد  ار  رـشب  قوقح  هیمالعا ي  هک  هدـع  نآ  ای  دیـسر ، اکیرما  روهمج  سیئر  نیموس  ماقم  هب  هرخالاب  دوب و  هسنارف  رد  اکیرما  ریفس 

ملسم هچنآ  دندوب ؟ انشآ  یمالسا  تلادع  یعامتجا و  لوصا  اب  دنتـشاد و  یهاگآ  هغالبلا  جهن  میرک و  نآرق  تایوتحم  زا  دنتـشون  هسنارف 
هک نامز  نآ  رد  ادانارگ )  ) هطانرغ دـننام  یملع - زکارم  اه و  هاگـشناد  قیرط  زا  یطـسو  نورق  رد  هژیو  هب  یمالـسا  فراعم  لوصا و  تسا 

ایناپـسا یمالـسا  سرادـم  رد  هک  یبرغ  ياپورا  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  درک و  ادـیپ  هار  اـپورا  هب  دنتـشاد - تموکح  ایناپـسا  رب  ناناملـسم 
. دندش دنم  هرهب  یمالسا  مولع  ینآرق و  ياه  هاگدید  زا  دندومن و  ادیپ  طلست  یمالسا  راثآ  تالاسر و  نوتم  تقد  هب  دندوب  هدید  شزومآ 
ره يدازآ ، دروم  رد  ـالثم  تسین . مه  عورـشم  تسین  قـح  هچنآ  نیارباـنب  تسا و  يراـک  ره  تیعورـشم  ياـنبم  اـشنم و  قـح ، مالـسا ، رد 

اهنت هن  دربب  نیب  زا  ار  دارفا  قوقح  قح و  هک  یصخش  هب  يدازآ  يادها  دشاب . هتشاد  تیعورشم  دناوت  یمن  تسین و  قح  مالـسا  رد  يدازآ 
هنیدم رب  وا  بناج  زا  هک  يراصنا  فینح  نب  لهـس  هب  ع )  ) یلع ماما  ياه  همان  زا  دزادنا . یم  رطخ  هب  ار  هعماج  تلادع  هکلب  تسین  ینوناق 

( ام شور  زا   ) ار یتسرد  لدع و  تسا : یمالـسا  هعماج  رد  يدازآ  تیلوئـسم و  صخاش  یتسرد ، لدع و  هک  تسا  راکـشآ  دوب  امرفمکح 
يزیچ اهنآ  نیب   ) سپ دـنربارب ، قح  رد  دنتـسه  اـم  دزن  هک  یمدرم  دنتـسناد  هحفـص 14 )  ) دنراد و شوگ  رد  دندینـش و  دـندید و  هتخانش ،

زا ار  اـهنآ  ادـخ  دـنیامن . هرهب  یب  ار  نارگید  هداد و  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  يدوـس  هکنیا  اـت  دـنتخیرگ  هیوـست ) اـب  رگم  مینک  یمن  میـسقت 
هزادنا هب  سک  ره  يرای  کمک و  (. ) 3 !) هنووملا ردق  یلع  هنوعملا  لزنت  دیامرف : یم  ع )  ) یلع ماما  رگید  ياج  رد  دـنادرگ . رود  شتمحر 

یم اراد  ار  ییالاو  بتارم  تسا و  هدش  دیکات  ششخب  هلاسم  رب  تیحیسم  هلمجنم  نایدا ، زا  يرایسب  رد  دیـسر ). دهاوخ  وا )  ) يدنمزاین ي 
یلع ماما  زا  دنک . یم  ادیپ  يرترب  شـشخب  رب  تلادـع  تسا  یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس و  عماج  ماظن  نید و  کی  هک  مالـسا  رد  دـشاب .

زا ار  اهنآ  ششخب  دهن و  یم  دوخ  ياج  هب  ار  اهزیچ  يرگداد  دومرف : ناشیا  تسا ؟ رترب  شـشخب  ای  يرگداد  زا  کی  مادک  دندیـسرپ  (ع )
یم یـسک  هب  طقف  دوج  تسا و  ناگمه  هدـنرادهاگن ي  لدـع  و  دـشخب ) یم  قاقحتـسا  رب  هدایز  دوج  اریز   ) دـیامن یم  نوریب  دوخ  ياج 
یم رارق  دوخ  يارجم  رد  ار  تما  تکلمم و  هعماج و  روما  لدع ، دـشاب . یم  رترب  رت و  فیرـش  لدـع  سپ  هدـش ، شـشخب  وا  هب  هک  دـهد 

لدع و یعامتجا  هبنج ي  هب  ع )  ) یلع ماما  اجنیا  رد  دنک . یم  جراخ  یلـصا  يارجم  زا  ار  اه  يراذگ  تسایـس  اه و  نایرج  دوج  یلو  دهد 
تلادـع هک  هدوـب  یتـموکح  سیئر  رکفتم و  نیلوا  وا  دـنک . یم  هیکت  هیـضق  یناـسفن  یـصخش و  تلیـضف  یقـالخا و  هبنج ي  هـب  اـهنت  هـن 

تماما و نیا  مالسا و  نیا  یلو  دوب  یقح  يذ  قح و  اه  ماظن  ریاس  رد  مالـسا  زا  لبق  درک . مالعا  یعامتجا  ماظن  کفنیال  ءزج  ار  یعامتجا 
هب یقح  ره  ات  داد  رارق  دوخ  زور  یـساسا  نوناق  يراذـگ و  تسایـس  وزج  ار  لوصا  روشنم و  نیا  هک  دوب  ع )  ) یلع تفـالخ  هحفص 15 ) )

لمج و ياـه  گـنج  یلاـیخ . ضرف  اـی  هیرظن  کـی  هن  دوب و  ع )  ) یلع تموکح  رد  یعقاو  رما  کـی  تلادـع  قح و  دـسرب . دوخ  قح  يذ 
تلادع رما  رد  يریذپان  فاطعنا  بلصت و  دوب . یعامتجا  تلادع  یشیدنا و  نشور  نیب  يرکف و  دوکر  دومج و  گنج  تقیقح  رد  نیفص 

هک يروط  نامه  درک و  تسرد  اه  نمـشد  ع )  ) یلع ماما  يارب  یمالـسا  يزاس  ناهج  عیـسو و  ماظن  هرود ي  نیلوا  زاـغآ  رد  یعاـمتجا و 
دهد یم  ناشن  هغالبلا  جهن  دیسر . تداهش  هب  دیدرگ و  هدومج  ینابرق  ناشیا  تسا  هدش  راهظا  ناسانش  خیرات  ناگدنسیون و  طسوت  اهراب 

. تسا هدش  هتخانش  تیمـسر  هب  هکلب  هتـشاد  تیعقاو  اهنت  هن  یعامتجا  تلادع  قح  هدوب و  یعقاو  حبق  نسح و  عبات  مالـسا  ياهروتـسد  هک 
تقلخ نوناق  زا  یعامتجا  تلادـع  قح  نینچ  تسا . هدـش  هتخانـش  تیمـسر  هب  هکلب  هتـشاد  تیعقاو  اـهنت  هن  یعاـمتجا  تلادـع  قح  نینچ 
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اب یعامتجا  تلادع  دروم  رد  ع )  ) یلع ماما  هاگدید  اجنیا  رد  دنتسین . ادج  یمالـسا  ماظن  رد  رگیدکی  زا  قح  فیلکت و  تسا . هدش  بسک 
تایرظن دشاب . یم  توافتم  الماک  دنداد  هیرظن  دـندرک و  يرونخـس  دروم  نیا  رد  دـعب  ياه  نرق  هک  رگید  نیرکفتم  زا  يرایـسب  هاگدـید 

ياهدادرارق هیاپ  رب  دـش  تناک  لئوناما  هلمج  زا  برغ  نیرکفتم  نیب  رد  یعامتجا  تلادـع  ياه  هیرظن  يانبم  هک  یعیبط  يداد  رارق  قوقح 
قالخاو دریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  يراتخم » ییارگدرخ   » هاگدید هبنج و  زا  هدیدپ  نیا  تسا و  هدش  هتشاذگ  دارفا  نیب  يدرف  یعامتجا و 

نایم ییاغ  هطبار ي  اب  ار  یعامتجا  تیلوئـسم  یعامتجا و  تیلوئـسم  اب  ار  یعامتجا  تلادع  ع )  ) یلع ماما  دـشاب . یم  مکاح  نآ  رد  يدرف 
مدرم هب  يا  هلمج  دوخ  تموکح  لوا  ياهزور  در  وا  دـنک . یم  نایب  تسا  یمومع  یلک و  هطبار ي  کی  هک  تقلخ  ملاع  بهاوم  ناسنا و 

یتح تسه  امش  هدهع  رب  یقوقح  دیفلکم و  دیراد و  تیلوئسم  امـش  (. ) 4) مئاهبلا عاقبلا و  نع  یتح  نولوئسم  مکناف  هحفص 16 ) : ) دومرف
رـس و يداصتقا  دیلوت  تیلاعف و  اب  بلغا  دش و  انب  يدام  قوقح  يانبم  رب  برغ  یعامتجا  تلادـع  نیمز ). هب  تبـسن  نایاپراچ و  هب  تبـسن 

ماظن يریگ  ناهج  تسا . هارمه  یهلا  تاـیونعم  تازاـیتما و  ياـغلا  تاواـسم و  يدازآ و  اـب  یعاـمتجا  تلادـع  نیا  مالـسا  رد  دراد . راـک 
تلادـع موهفم  دراد . هیکت  یعامتجا  تلادـع  نینچ  رب  اقیقد  یمالـسا  يزاس  ناـهج  یلومـش و  ناـهج  مالـسا و  روهظ  زاـغآ  رد  یمالـسا 

دنچ تلود » تلم -  » ماظن اـی  یلم  تلود  اـه ، تلود  زا  روظنم  دـنک و  یم  هیکت  اـه  تلود  قح  دارفا و  قح  رب  برغ  رد  يزورما  یعاـمتجا 
مالـسا رد  دراد . رب  رد  ار  میارج  نیرت  گرزب  هدوـب و  برغ  رد  اـه  تناـیخ  نیرتـالاب  تلود  قـح  دارفا و  قـح  هب  تناـیخ  تسا . ریخا  نرق 

یم اه  تنایخ  نیرت  گرزب  تما ، هعماـج و  هب  تناـیخ  صخـالاب  یمومع  قوقح  رد  تناـیخ  دراد و  يا  هداـعلا  قوف  مارتحا  مدرم ، قوقح 
طقف دارفا  قوقح  سدقم و  هداعلا  قوف  مالـسا  رد  یعامتجا  تلادع  درک . كرد  ناوت  یم  بوچراچ  نیا  رد  اهنت  ار  هیواعم  تنایخ  دـشاب .

قالخا دـشابن  لداعتم  نوزوم و  یعاـمتجا  نیناوق  تاررقم و  یعاـمتجا و  ناـمزاس  رگا  رگید  تراـبع  هب  تسا . كرد  لـباق  هریاد  نیا  رد 
اعیمج و هللا  لبحب  اومصتعا  و  دراد : رارق  یعامتجا  تلادع  نیا  تیزکرم  رد  یمالسا  تدحو  دوب . دهاوخن  نوزوم  دارفا  قوقح  یصخش و 

نامسیر هب  مه  اب  همه  ) ) 103 نارمع : لآ  ... ) اناوخا هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  همعن  اورکذا  اوقرفتال و 
تداسح توادع و  هنیک و  مه  هب  تبـسن  دـیدوب ، نمـشد  مه  اب  هک  دـیروایب  دای  هب  ار  تقو  نآ  دـیوشن ، تتـشم  قرفتم و  دـیبسچب و  یهلا 

کی فرط  ود  تلادع  تدحو و  هیآ ، نیا  قباطم  هحفص 17 ) .( ) درک نابرهم  مه  هب  ار  امش  ياه  لد  مالسا  هلیـسو ي  هب  دنوادخ  دیتشاد 
، دیامرف یم  داریا  هغالبلا  جهن  رد  ار  نانخـس  نیرتاویـش  نآرق ، دـیحوت و  ناونع  تحت  دوخ  مالک  نیتسخن  رد  ع )  ) یلع ماما  دنتـسه . هکس 

نوناق لباقم  رد  ار  ناناملـسم  درک و  وغل  ار  یتاـقبط  تاـموهوم  وا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هراـشا  ص )  ) دـمحم ترـضح  هب  هک  اـجنآ  رد 
رب دـندوب و  هتخودـنا  رز  میـس و  نارگید  ثاریم  زا  هک  رـس ، هریخ  نارگناوت  رگید  داد ، رارق  ربارب  يواـسم و  انثتـسا  نودـب  نآرق ، سدـقم 

تقیقح رد  يو  دننک . هدافتسا  شیوخ  سوحنم  تیعقوم  زا  دنتسناوت  یمن  دنتخورف  یم  ییاقآ  ایربک و  شکتمحز  تسد و  یهت  نارگراک 
ملکلاررد مکحلا و  ررغ  باتک  دلج  ود  رد  دزاس . یم  رهاظ  حیـصف  یتاملک  اب  دوخ ، ياوشیپ  ادـخ و  لوسر  هب  تبـسن  ار  دوخ  تاساسحا 

باب رد  راتفگ   83 تلادع ، هرابرد ي  راتفگ  تسا 71  هدش  هداد  ع )  ) یلع ماما  ياهراتفگ  هب  هک  يدمآ  یمیمت  دـحاولادبع  همالع  فیلات 
دهد یم  ناشن  اهراتفگ  نیا  لیلحت  یسررب و  هعلاطم و  تسا . هدش  رکذ  هریغ  يدنوادخ و  قح  متـس ، دروم  رد  يددعتم  ياهراتفگ  قح و 

ناونع اریز  دسر  یم  رظن  هب  لکشم  ع )  ) یلع ماما  نخس  رد  يرادا  یسایس و  تلادع  ای  يداصتقا  تلادع  زا  یعامتجا  تلادع  کیکفت  هک 
هدـنامرف ات  شاـب  رگداد  : » تسا تسایـس  ود  نیرت  نوزفا  يرگداد  ـالثم  دراد . رب  رد  عماـج  روط  هب  ار  داـعبا  نیا  ماـمت  یعاـمتجا ، تلادـع 

نیرتهب تسا و  قلخ  ماظن  تلادـع  ییوکین  تساه . مکح  ناج  تسا و  یهاوگ  حور  تلادـع  ینک .» تموکح  اـت  نک  يرگداد   » و یـشاب »
رود رد  یمرن  تسا : زیچ  هس  لدـع  لامک  تسایـس و  دـنک و  یم  تیافک  لدـع  مدرم ، ندرک  تسایـس  يارب  دـشاب . یم  لدـع  اه  تسایس 
ماظن داد  لدع و   » و تسا » یگدنز  تلادع  ( » ع  ) یلع ماما  هاگدید  زا  يور . نایم  رد  ناسحا  يرگداد و  رد  ندـیناسر  تیاهن  هب  یـشیدنا ،
دازآ يارب   » و تسا » كاـپ  هلیح  هنیک و  زا  یگدازآ  ( » ع  ) یلع ماـما  يارب  تساـجرباپ . تباـث و  روـما  زا  لداـع  تلود  تسا ». ییاورناـمرف 

تسا و یتلود  قح  يارب  لطاب . لها  هیلع  يریشمش  هدنرب ، تسا  يریـشمش  هحفص 18 )  ) قح مارتحا .» زازعا و  رگم  تسین  یـشاداپ  ناشنم 
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یـسک سپ  هداد ، رارق  شیوخ  قوقح  همدقم ي  ار  شناگدنب  قوقح  ناحبـس  دنوادخ  دـیامرف : یم  وا  دوش . راتفرگ  دـگنجب  قح  اب  هک  ره 
تاعارم ار  ناگدنب  قوقح  یسک  رگا  ینعی   ) ادخ قوقح  هب  تبسن  مایق  هب  دوش  یم  هدیـشک  لمع  نیا  درک  ادخ  ناگدنب  قوقح  هب  مایق  هک 

يراذگ تسایس  موهفم و  رد  یخیرات  دانسا  نیرت  مهم  زا  یکی  درک .) دهاوخن  عیاض  مه  ار  راگدرورپ  قوقح  درکن  عیاض  ار  اهنآ  دومن و 
ییارگ و تدحو  لصا  بناوج  مامت  ییاهنت  هب  دنـس  نیا  دشاب . یم  رـصم  رادنامرف  رتشا  کلام  هب  ع )  ) یلع ماما  نامرف  یعامتجا ، تلادـع 

خیرات رد  نم  دـنک . یم  هصالخ  یبلاج  اویـش و  روط  هب  ار  ینامزاس  تیریدـم و  يداصتقا و  لصا  یـسایس و  قوقح و  لـصا  یـشنم ، دازآ 
تـسایس راـتفگ و  کـی  يوـگلا  رد  ار  تموـکح  يرادـنامرف و  بتارم  تقد  لیـصفت و  نیا  هب  هک  مرادـن  غارـس  يدنـس  تلود  یـسایس و 

مک برغ  رد  هژیو  هب  یللملا  نیب  طباور  یـسایس و  مولع  تایبدا  رد  دنک . نایب  مالک  تحاصف  ییابیز و  نیا  هب  یعامتجا  تلادـع  يراذـگ 
یکی هب  ناهج  تقو  رادتقا  رپ  ماظنو  تموکح  کی  تسایر  ناونع  هب  ع )  ) یلع ماما  نامرف  یلو  تسا . هدـش  هجوت  نامرف  دنـس و  نیا  هب  رت 

نادنمـشیدنا و هجوـت  دروـم  هدوـب  ناور  لاـح  هب  اـت  هـچنآ  زا  شیب  دـیاب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یـسایس و  روـما  رد  دوـخ  نارادـنامرف  زا 
مدرم . 2 يرالاس ، ادخ  زا 1 . ترابع  نآ  هناگراهچ ي  داعبا  تسا و  یعاـمتجا  تلادـع  رد  ناـمرف  نیا  تیزکرم  دریگ . رارق  نارگـشهوژپ 

دوخ يروئت  وگلا و  تایرظن ، عقاو  رد  مهم  دنس  تشاددای و  نیا  رد  ع )  ) یلع ماما  تسا . يرالاس ، ناوید  . 4 يرالاس ، هتسیاش  يرالاس 3 .
هفیلخ ي ماما و  نامرف  نیا  رد  دنک . یم  هدایپ  رـصم  رادـنامرف  هب  يراذـگ  تسایـس  نامرف  کی  تروص  هب  یعامتجا  تلادـع  هرابرد ي  ار 
دح و تروشم ، داقتنا ، ترازو ، يدازآ ، تاواسم ، يربارب و  قح ، رد  يور  هنایم  متـس ، فاصنا ، هرابرد ي  ار  دوخ  تایرظن  یمالـسا  تما 

هحفـص  ) هاپـس و تموکح ، تیعورـشم  ییافکدوخ ، نارگ ، تعنـص  راجت  ناگدنـسیون و  مدرم ، هب  ییوگخـساپ  تایلام ، تافالتخا ، لصف 
دوخ رتشا  کـلام  هب  ع )  ) یلع ماـما  ناـمرف  لـیلحت  حیرـشت و  هچرگ  دـنک . یم  ناـیب  یتـسرد  لدـع و  یلک  روط  هب  يرـالاس و  ناوید  ( 19

تلادـع موهفم  نییبت  رد  دنـس  نیا  زا  ییاه  هدـیکچ  هعومجم و  هب  رـصتخم  هاتوک و  هاگن  کی  یلو  دراد  هناگادـج  هلاسر  کی  هب  جایتحا 
هب نینموملاریما  ادخ  هدنب ي  هک  تسا  ینامرف  نیا  هک  هلمج  نیا  اب  دنس  نیا  دسر . یم  رظن  هب  يرورض  نیملـسم ، ياوشیپ  ماما و  یعامتجا 

رتشا کلام  نامرف ، نیا  دانتسا  هب  تسادخ . زا  تموکح  سیئر  ماما و  تیعورشم  تیمکاح و  ینعی  دوش . یم  عورـش  دنک  یم  اطعا  کلام 
مایق ادج  تکلمم  نآ  نارمع  يدابآ و  هب  دروآ و  رد  شیوخ  میقتسم  رظن  تحت  ار  نایرـصم  يداصتقا  یعامتجا و  نوئـش  هک  تسا  رومام 

يداصتقا يزیر  همانرب  هجدوب ، تایلام ، ، یعامتجا هافر  هکلب  تسین  یتافیرشت  یسایس و  تمـس  کی  اهنت  يرادنامرف  رگید  ترابع  هب  دنک .
نامرف دوش . یم  هصالخ  یمالسا  نارمع  موهفم  رد  یگنهرف  یماظن و  یعامتجا و  يداصتقا و  یـسایس و  هعـسوت ي  دراد و  رب  رد  ار  مدرم 

تیعورـشم زا  يوزج  وت و  هفیظو ي  يروشک  تینما  ماـظن و  ینعی  دروآ ، یهاوخ  ناـمرف  ریز  هب  ار  رـصم  روشک  وت  کـلام  يا  دـیوگ  یم 
تردق ربا  ماظن و  کی  ناونع  هب  مالسا  زا  اجنیا  رد  دید . یهاوخ  ناس  اقیرفا  عیسو  يارحص  رد  مالسا  نارک  یب  هاپس  زا  تسا و  يرادنامرف 

تموکح و همانرب ي  هحولرس ي  لدع  فاصنا و  تسا . هدش  يروآ  دای  دوخ  هژیو ي  یلومـش  ناهج  تیرومام  اب  زور  يدیحوت  یلـصا و 
. تسا هدـش  هصالخ  یعامتجا  تلادـع  فادـها  داعبا و  مامت  ییاهنت  هب  هلمج  کی  نیا  رد  مومع . قح  نوناق  تسا و  تلم  هناخ ي  هاگداد 
. تسا راهق  دـنوادخ  مشخ  زا  يا  هنومن  هک  سرتب  مشخ  زا  نک و  شوگ  ار  ناگدـنب  دایرف  دـیوگ  یم  رتشا  کلام  هب  ع )  ) یلع ماما  ناـمرف 

ساسا مدرم  دـنوادخ و  هب  ییوگخـساپ  تیلوئـسم و  تسا و  راکـشآ  یبوخ  هب  یعامتجا  تلادـع  يرالاس  ادـخ  يرالاس و  مدرم  اجنیا  رد 
نآ زا  مدرم  ات  تما ، نآ  زا  شاب و  مدرم  هدوت ي  اب  هشیمه  هک  دوش  یم  يروآدای  تحاـصف  ینـشور و  هب  ناـمرف  رد  ددرگ . یم  تموکح 
نآ ریرـش و  ریزو  نآ  دنوش ، یم  باختنا  تئیه  مادک  زا  وت  تلود  رد  ناریزو  نیرتدب  هک  یناد  یم  چـیه  دـیوگ : یم  هک  اجنآ  دنـشاب . وت 

. شاب رذح  رب  تخس  بیجن  ان  نآ  زا  تسا . هدوب  روما  ردصم  هتشاد و  ترازو  وت  زا  شیپ  راکمتس  رابرد  رد  هک  یتسپ  هحفص 20 )  ) رصنع
ماما يرالاس  ناوید  تسا . هدیناود  هشیر  هدرک و  هناخ  ناشدوجو  تاذ  رد  معط  دادیب و  يا  هموثرج  دنا و  هدروخ  ریش  متس  ناتسپ  زا  نانیا 

: دیوگ یم  کلام  هبو  دـهد  یم  همادا  نامرف  دـنک . یم  هولج  دوخ  قیرط  نیرت  حـضاو  نیرت و  یلاع  هب  تاملک  نیا  يال  هب  رد ال  ع )  ) یلع
تموکح رد  هک  ادابم  دنکن . هشیدنا  رادمامز  مشخ  زا  دنیبب  ملظ  هاگترپ  رد  ار  تخت  جات و  دنوادخ  نوچ  هک  داب  نیرفآ  ریزو  نآ  رب  اکلام 
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هب هجوت  مدع  اب  يرادا  داسف  دشاب و  یم  بجاو  یتحو  دازآ  یمالسا  تموکح  رد  تحیصن  داقتنا و  ینعی  دنشاب . ناسکی  نئاخ  مداخ و  وت 
، نکم يریگولج  یمومع  عماجم  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  رتشا  کلام  هب  ع )  ) یلع ماما  دیآ . یم  دوجو  هب  يراکتـسرد  يرالاس و  هتـسیاش 

دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا . تموکح  لوصا  زا  مالسا  تما  رد  عمجت  نایب و  يدازآ  دنک . کیدزن  هملک  تدحو  هب  ار  تما  داحتا ، نیا  اریز 
زیچان یکاشاخ  ناشرظن  رد  ناهج  تورث  دـنهنن و  قرف  كاخ  اـب  ار  رهوگ  هک  راد  هاـگن  ریـس  لد  مشچ و  زاـین و  یب  ناـنچنآ  ار  نازاـبرس 

نامزاس و نامیا و  زا  هکلب  دننک  یمن  لیـصحت  يژولونکت  هحلـسا و  زا  ار  دوخ  يورین  رادـتقا و  یماظن ، ياوق  شترا و  ینعی  دـیامن . هولج 
، ددرگ یم  يرادا  تلادع  نیا  یلصا  فادها  زا  تورثو  هجدوب  هنالداع ي  میسقت  مدرم و  لاملا  تیب  داصتقا و  یمومع . هافر  تالیکـشت و 

هاپـس نازابرـس و  رگا  تلم  رب  ياو  رـصم و  رب  ياو  وت ، رب  ياو  دـیامرف : یم  رتشا  کـلام  هب  باـطخ  ع )  ) یلع ماـما  میناوخ ، یم  هک  یتـقو 
اه و هاگداد  داجیا  رد  یتلود  ناـمزاس  لـیمکت  تهج  هب  نم  رادرـس  يا  داد ، بیرف  ناوت  یم  ار  ناتـسد  یهت  اریز  دنـشاب  زیچاـن  هنـسرگ و 

قالخا تلیضف  ملع و  تنیز  هب  هک  نادنمشناد  هبخن ي  زا  ار  تاضق  نارواد و  هک  منک  شرافـس  نابز  هچ  اب  یتسه . زیرگان  تلادع  زکارم 
نودـب یتموکح  یعامتجا و  تاحالـصا  راد . هگن  ریـس  ار  دوخ  تلود  نادـنمراک  هراومه  ینک و  باـختنا  دنـشاب  هتـسارآ  ییاـهن  دـح  اـت 

لام و لذب  هب  ار  یضاق  نانچنآ  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  احیرـص  نامرف  نیا  رد  رتشا  کلام  هب  اریز  تسا . نکمم  ریغ  یعامتجا  تلادع 
رپ یطیحم  هتشذگرد  یمالسا  ناناوج  روشک  هحفص 21 )  ) اریز دیالاین ، هوشر  هب  ناهد  مدرم ، یسرداد  رد  هک  زاس  رگناوت  قوقح  شیازفا 

هداس ي هاگتـسد  هک  یماگنه  دز و  هیکت  تفالخ  دنـسم  رب  نامثع  هک  ینامز  شابوا . دندرک و  یم  تموکح  رارـشا  دوب ، حاضتفا  عیاجف و 
يرادا و ياه  تیـصخش  كالم  دروم و  يرهاظ  ماقم  لام و  تناما ، يوقت و  ياج  هب  دیدرگ و  لمجت  رپ  جیردت  هب  تفالخ  يرادـمامز و 

داعبا درک و  داریا  دوخ  تفالخ  ياهزور  نیلوا  رد  يا  هباطخ  اوشیپ  ناونع  تحت  ع )  ) یلع ماما  دـش  روشک  هنازخ ي  لاـملا و  تیب  میـسقت 
نوناق درک  یم  تموکح  گرزب  روشک  نیا  رب  نم  زا  شیپ  هکنآ  دومن : نایب  نینچ  ار  دوخ  یعامتجا  تلادـع  یلام  يداـصتقا و  یـسایس و 

ار وا  بوشآ  بالقنا و  تسد  هک  زورما  دوب . هدرک  زارد  ملظ  يدعت و  تسد  نیمزرس  نیا  ياهزرم  نیرترود  ات  هتشاگنا و  زیچان  ار  مالـسا 
هنتف و دود  هعماج  نایم  رد  شوماخ  مین  ياه  هرارـش  تروص  هب  قباس  تعدـب  هک  دوش  یم  هدـید  مه  زاب  هدروآ  نییاـپ  ترادـص  خاـک  زا 

داد لدـع و  هسدـنه  اب  ار  قوقح  دودـح و  هشقن ي  نانچ  دـنگوس  اـناوت  يادـخ  هب  دـنز . یم  نماد  ار  قاـفن  شتآ  هتخیگنارب و  ار  ترارش 
تورث زا  هک  ییاه  لوپ  مسق  تسا  سدـقم  هچ  ره  رب  مه  زاـب  دـنامن . یقاـب  فارـشا  ندرگ  رب  ناـیاونیب  ییاراد  زا  يزیـشپ  هک  منک  میـسرت 

دانـسا و نآ  دـش و  دـهاوخ  هتفرگ  زاب  تلادـع  تسد  هب  تسا  هدـش  میظنت  هلیـسو  نادـب  كالما  رب  اه  هلابق  هتفر و  نانز  نیباک  هب  نارگید 
، یعامتجا تلادع  یضتقم  ع )  ) یلع ماما  هاگدید  زا  تخانـش . میهاوخن  تیمـسر  هب  هجو  چیه  هب  تسا  نیگنن  ملظ  ياضما  هب  هک  كرادم 
ره قح  هک  تسا  نیا  تلادع  تسا . هتشاد  تلاخد  نآ  رد  ضیعبت  هک  يواسمان  طیارش  رد  هن  يواسم و  یقوقح  طیارـش  رد  تسا  تاواسم 
هب ار  دوخ  تما  ع )  ) یلع ماما  نیفـص ، گنج  هبطخ ي  رد  تسا . رابتعا  یب  نآ  رد  موحرم  تازایتما  هک  يا  هعماج  دـسرب ، يو  هب  قح  يذ 

متـسین رترب  نم  اریز  دییامنن  يراددوخ  لدع  هب  تروشم  ای  ییوگ  قح  زا  سپ  دیامرف : یم  هدرک  قیوشت  رگیدـکی  اب  تروشم  يراکمه و 
نآ هب  وا  هک  ار ، نآ  دـنک  تیافک  نم  سفن  زا  ادـخ  هکنآ  رگم  مشاب  یمن  نمیا  شیوخ  راک  رد  نآ  زا  منک و  اطخ  هکنیا  هحفص 22 )  ) زا

لدـع هب  تسرد و  ار  هچنآ  دـنیوگب و  ار  قح  اورپ  یب  وا  اب  هک  دـننک  یم  قیوشت  ع )  ) یلع ماما  اجنیا  رد  تسا . رتاـناوت  رت و  کـلام  نم  زا 
لاعتم دنوادخ  ياه  تمعن  هلمج  زا  ماما  نآ  تمصع  هک  تسا  نیا  هب  رارقا  تساطخ ، زا  هزنم  موصعم و  ماما  هچرگ  دننک و  نایب  دنناد  یم 

ار بصنم  ماقم و  تقایل  دـیاب  یـسایس  تلادـع  رد  وا  رظن  زا  دراد . ناـشیا  هشیدـنا ي  رد  گرزب  یـسب  هاـگیاج  یعاـمتجا  تلادـع  هدوب و 
الاب دنک . یمن  يربهر  ار  وا  لقع  دشاب ، یمومع  راکفا  اه و  هدوت  جرم  جره و  شوختـسد  هک  يدرف  دوب . صیرح  تردق  هب  دیابن  تشاد و 

یسایس دراوم  يرایسب  رد  یـصخش  ضارغا  اه و  هزیگنا  دوب . هدش  لوادتم  هیور ي  کی  ییاهنت  هب  نیـشیپ ، يافلخ  رد  هداوناخ  ماقم  ندرب 
ار هدـیدپ  نیا  دوب . دوخ  هار  رـس  زا  كاـنرطخ  بیقر  نتـشادرب  بلغا  یلـصا  روظنم  اریز  دوبن ، یموـمع  عـفن  هب  ع )  ) یلع ماـما  هاگدـید  زا 

لوصا زا  یکی  تما  هب  ع )  ) یلع ماما  یناسر  عالطا  مینک . یم  هدهاشم  دنتسکش  ار  ع )  ) یلع ماما  تعیب  هک  ریبز  هحلط و  راتفر  زا  اراکـشآ 
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هتخیمآ مهرد  ور و  ریز و  تخس  داتسرف  قح  هب  ار  وا  هک  یسک  هب  مسق  دیامرف : یم  هتخاس  بطاخم  ار  مدرم  وا  دوب و  وا  یعامتجا  تلادع 
هب امـش  درف  نیرت  تسپ  ات  دـننز  ماعط  گید  هت  رد  ریگفک  هک  نانچنآ  دـیوش  هدز  مه  رب  دـیدرگ و  ادـج  مه  زا  یلابرغ و  س1س  دیوش ،

ردـق و اب  ناراد  هقباس  دـنتفا و  ولج  دـنریگ و  تقبـس  دـندوب  هدـنام  بقع  هک  یناسک  تسپ . تاماقم  هب  رترب  دارفا  دـسر و  ماـقم  نیرتـالاب 
نیدب تبـسن  متفگ و  یغورد  عون  چیه  هن  مدرک و  ناهنپ  ار ) تقیقح   ) ینزوس رـس  هزادنا ي  هب  هن  مسق  ادخ  هب  هک  دننام  یم  بقع  تلزنم 
هحفص  ) یعامتجا تلادع  لوصا  هب  ياکتا  یهاوخ و  قح  تدش  زا  وا  هک  دندقتعم  نیخروم  همه ي  ما . هدوب  ربخ  اب  زور  نیدب  تیعقوم و 

اب درک  یم  ساسحا  ار  هچنآ  وا  دنک . لیمحت  دوخ  رب  ار  لکشم  نیا  دریذپب و  ار  تیالو  دش  روبجم  هرخالاب  هک  دوب  یمالـسا  تما  رد  ( 23
تسایس هدرک ، خوسر  ایند  هراق ي  هس  هب  یمالسا  تموکح  هک  وا  يرادمامز  رد  درادن و  وگنخـس  ع )  ) یلع ماما  تشاذگ . نایم  رد  مدرم 

رمع تموکح  رد  دهد . یم  لیکشت  ار  ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  تلادع  هیاپ ي  قلطم ، تلادع  دیحوت . یعامتجا و  تلادع  اب  تسا  يواسم 
رب ار  یگنج  راشرس  تمینغ  داد  یم  روتـسد  رمع  الثم  دوب . هدمآ  دوجو  هب  یبسن  يداصتقا  تلادع  هنوگ  کی  نامثع  تفالخ  رد  سپـس  و 

ار دوخ  قلطم  تلادع  تسایـس  تساخ و  اپ  رب  دجـسم  رد  شتعیب  مود  زور  ع )  ) یلع ماما  دننک . میـسقت  دارفا  تمدق  تلزنم و  ردـق و  قبط 
شور هار و  هب  ار  امـش  نم  تسا و  امـش  ررـض  نم  ررـض  امـش و  عـفن  نم  عـفن  متـسه ، امـش  دارفا  زا  یکی  نم  مدرم ...! دوـمن : ناـیب  نینچ 
تسا هداد  لویت  هب  یسک  هب  هک  ار  ینیمز  ره  دیشاب  هاگآ  مرومام ... نادب  هک  منک  یم  ارجا  امش  نایم  رد  ار  يروتـسد  مرب و  یم  ناتربمغیپ 

لام نآ  اب  نانز  هک  مینیبب  رگا  دنک . یمن  لطاب  ار  قح  يزیچ  چیه  ددرگ . یمرب  لاملا  تیب  هب  تسا  هدیـشخب  هک  ار  ادخ  لام  زا  یلام  ره  و 
رد کش ، نودب  هچ  مینادرگ ، یم  رب  ار  همه  تسا  هدیدرگ  شخپ  اهرهـش  رد  دنا و  هدـمآرد  تیکلام  هب  ناکزینک  دـنا و  هدرک  جاودزا  اه 

یلک طوطخ  وا  بیترت  نیدـب  داد .... دـهاوخ  رارق  اـنگنت  رد  ار  وا  رت  شیب  متـس  دـیآ ، گـنت  هب  قح  زا  هک  یـسک  تسا ، یـشیاشگ  لدـع 
اب ار  ناناملسم  همه ي  دومن و  هزرابم  تفارش  اب  ع )  ) یلع ماما  درک . میـسرت  دوب  ینتبم  ارگمه  هبناج و  همه  یتلادع  رب  هک  ار  دوخ  تسایس 
وا تهج  نیا  زا  دومن . کیرـش  دوب  قلطم  تلادـع  رب  ینتبم  هک  يراذـگ  تسایـس  نیا  رد  دنتـشاد  نابز  داژن و  ظاحل  زا  هک  یفالتخا  مامت 

يربارب تلادع و  یعیبط  يدبا و  نوناق  تشذگ و  يراکادف و  بتکم  مالسا  وا  هاگدید  زا  دهد و  یم  تسایس  تراما و  هب  يدیدج  يانعم 
تسا هحفص 24 )  ) یلصا نیا  یناهج . تسا  یلـصا  تسیچ ؟ دنک  یم  تبحـص  نآ  زا  ع )  ) یلع ماما  هک  یعامتجا  تلادع  لصا  نیا  تسا .
نوناـق یهلا و  تموکح  لـباقم  رد  ربارب و  يواـسم و  ییاـیفارغج  يداژن ، یناـبز ، یگنهرف ، ياـه  تواـفت  مغر  یلع  ار  نیملـسم  ماـمت  هک 

. هدب تایلام  دنمراک و  رب  ار  تلود  سیئر  هن  ماوع و  رب  ار  ناصاخ  هن  تسا  لضف  يرترب و  بارعا  ریغ  رب  ار  بارعا  هن  درامـش . یم  ناسکی 
رد دشاب . هتشاد  قرف  هتـشذگ  رد  ناریا  مور و  دننام  رگید  ياه  يروطارپما  طیحم  اب  دیاب  مالـسا  طیحم  اریز  دراد . رظن  رود  هدنیآ ي  هب  وا 
هب ندیسر  يارب  تسا  يا  هلیسو  يرادمامز ، فده . کی  هن  تسا و  هلیـسو ي  کی  يرادمامز  ع ،)  ) یلع ماما  يداصتقا  یـسایس و  تلادع 

رگا دریگب ، هدهع  هب  ار  يرادـمامز  وا  زا  سپ  سک  ره  وا  هاگدـید  زا  دـیحوت . يانبم  رب  تیناسنا  رارقتـسا  تیبثت و  ینعی  دـنمجرا  فادـها 
دروآ و یم  رد  هزرل  هب  ار  وا  نانچ  طارص  تسا ، هدوب  رگمتس  رگا  و  دهد ، یم  تاجن  ار  وا  شیرگداد  هلیسو ي  هب  ادخ  تسا  هدوب  رگداد 
همه ي يارب  تلادع  دـشاب : ادـخ  باتک  هار  دـیاب  رادـمامز  هار  تروص  نیا  رد  سپ  دوش . یم  ادـج  مه  زا  شیاهدـنب  هک  دـهد  یم  ناکت 

اجنیا رد  یعاـمتجا  تلادـع  دریگ . یم  تروـص  ناـمیا  قـیرط  زا  نیا  تسا و  ندرک  یهلا  تلادـع  ساـسحا  مدرم ، همه ي  يوـس  زا  مدرم 
قح دوخ و  قح  دراد : بطق  ود  وگلا  نیا  رد  تلادع  تسا . هدنریگارف  رتاسر و  راگدرورپ  تلادع  اریز  تسا . یعامتجا  تناما  هب  يرادافو 
یم ادیپ  ییاهر  لولدم  اجنیا  رد  يدازآ  دـنک . یم  لیمکت  ار  قح  ود  ره  دـحاو ،’  کی  تروص  هب  مدرم  ندروآ  درگ  تدـحو و  نارگید .

رد هعماج ، کی  دارفا  نایم  لماک  تاواسم  یعامتجا  تلادع  نیا  نکر  نیرت  مهم  تسا . هدش  یفن  یهلا  تیبوبر  زج  یتیبوبر  عون  ره  دنک .
ناسکی تیناسنا  رد  یگمه  ع )  ) یلع ماما  یعامتجا  تلادع  رد  دشاب . یم  یمالـسا  تما  يا  هعماج  نینچ  تسا و  یناگمه  لمع  لوصحم 

یعامتجا تلادع  دـیآ و  یم  رادرک  راتفگ ، لابند  هب  اریز  تسین . یفاک  ییاهنت  هب  طیارـش  نیا  یلو  دنتـسه  دوخ  عمتجم  دارفا  زا  یگمه  و 
نآ تسا و  یعامتجا  تلادع  فادـها  زا  يا  هعماج  نینچ  رد  تروشم  يار و  تسا . یمالـسا  نییآ  رماوا و  رادرک ، يانبم  رب  تلادـع  کی 
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فیاظو و نازیم  رد  دوب  راد  هدهع  ار  هحفـص 25 )  ) تفالخ تموکح و  هک  یهام  دنچ  لاس و  جنپ  رد  وا  دنک . یم  نییعت  ار  یمومع  عفانم 
ناکرا زا  ییوگخـساپ  تیلوئـسم و  دنتـشاد . ناگدـش  تموکح  هک  تشاد  هدـهع  رب  ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  هفیظو و  نامه  مکاـح  قوقح 

دینک ارجا  دوش  یم  هداد  امش  هب  يروتسد  ره  دیامرف ... : یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع ماما  دوبن . نادرگیور  داقتنا  زا  دوب و  وا  یسایس  تلادع 
ره رد  اریز  مینادرگ . نشور  ناتیارب  ار  نآ  ات  دیزرون  باتش  یعوضوم  چیه  رد  دینک ، فقوتم  اج  نامه  رد  دنتـشاد  زاب  ار  امـش  اجک  ره  و 
یم ناشن  یبوخ  هب  ع )  ) یلع ماما  يراذگ  تسایس  راثآ و  هعلاطم ي  یـسررب و  میراد .... يرذع  ام  تسا  مه  ضارتعا  دروم  هک  یعوضوم 

ماظن ینونک و  رصع  هب  صاصتخا  یلومـش ،» ناهج  يزاس و  ناهج  «، » یمومع هافر  «، » یلم عفانم  «، » یلم داصتقا   » دننام ییاه  هژاو  هک  دهد 
نینموم هافر  تما ، عفانم  نیملسم ، يراد  هنازخ  داصتقا و  ناونع  هب  وا  يرادمامز  هرود ي  رد  ههبش  کش و  نودب  هکلب  درادن  يزورما  ياه 

دوجو تلم  ناونع  هب  اه  تیلم  راگزور  نآ  رد  تسا . هدومن  یط  ار  يا  هدـیچیپ  سب  بتارم  هدـش و  هتخانـش  ناـشدوخ  هژیو ي  صیاـصخ 
رـصاعم ینعم  فیرعت و  هب  يزورما  ییارگ  یلم  یلو  تشاد  دوجو  هژیو  روـشک  هعماـج و  کـی  زا  يا  هعوـمجم  ناوـنع  هب  تلم  دنتـشادن .

شفلتخم ياـه  ناـبز  گـنهرف و  رد  یمدرم ، ناـنچ  زور  نآ  عـمتجم  دوـب . ینوـنک  عـضو  زا  رت  هناـشنم  دازآ  رتـالاب و  بتارم  هـب  یگنهرف 
تیموق و تیلم و  نیا  مالـسا  دوب . یماوقا  ریاشع و  هلیبق و  شا  هشیر  تشاد و  یگداوناخ  هعماـج  گـنر  نورد  هنک و  در  هک  دوب  یعمتجم 

ياهدحاو ازجا و  هک  یلک  يرکف  یلصا  روحم  دوب . هدرک  جیسب  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس و  ماظن  کی  تحت  ار  فلتخم  ياه  هداوناخ 
ییاه هورگ  جیـسب و  نیا  تسناوت  یمن  یعامتجا  تلادـع  روشنم  نودـب  مالـسا  دـش و  یم  ادـیپ  مالـسا  رد  دـنخرچب  روحم  نآ  درگرب  نآ 

توهش هحفـص 26 )  ) هشیر ي ییاراد ،  » داد باوـج  وا  تـسیچ ؟ تورث  دندیـسرپ : ع )  ) یلع ماـما  زا  دـناشوپب . لـمع  هماـج ي  ار  یناـهج 
هب هکنیا  رگم  نبغ  رپ  تسا  يا  هلماعم  ریذپ ، ینوگرگد  يا  هرهب  ینتفر و  نیب  زا  ییالاک  : » داد خساپ  ماما  تسیچ ؟ تردق  دنتفگ  تساه ».

شلالح هنوگچ  : » تفگ تسیچ ؟ ایند  اـما  و  دریگ .» رارق  هدافتـسا  دروم  ناـسنا  تیناـسنا  میکحت  نید و  ندوب  رترب  يارب  يا  هلیـسو  ناونع 
نایم هک  تسا  نیا  تورث  لام و  رد  لصا  ناشیا  رظن  زا  دوب و  دقتعم  تورث  شدرگ  هب  وا  دید .»! رفیک  شمارح  ربارب  رد  داد و  باسح  دیاب 
ماما يرادـمامز  رد  هژیو  هب  یعامتجا  تلادـع  یگزات  دـشاب . هعماـج  زا  يا  هژیو  هورگ  راـصحنا  رد  هکنیا  هن  ددرگ ، تسد  هب  تسد  مدرم 

هک یلاوس  دندوب . مالـسا  ردص  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، ياه  جوم  لیکـشت  رد  یلـصا  لماع  ود  نامیا  نید و  يراوتـسا  و  ع )  ) یلع
اب یعامتجا  تلادـع  يزورما  ریخا و  نرق  دـنچ  بتاکم  كارتشا  توافت و  هک  تسا  نیا  درک  حرطم  هاتوک  هلاـقم ي  نیا  رد  ناوت  یم  هتبلا 

دید زا  یعامتجا  تلادـع  فیرعت  هب  دـیاب  اـم  تسخن  اـجنیا  رد  دـشاب ؟ یم  هچ  دـش  ناـیب  راـصتخا  هب  ع )  ) یلع ماـما  هاگدـید  زا  هک  هچنآ 
زاغآ زا  دراد . طابترا  يربارب  تاواسم و  اب  برغ  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  هشیدنا ي  خـیرات  رد  تلادـع  میزادرپب . برغ  نیرکفتم 
هدوب هارمه  يربارب  موهفم  اب  هشیمه  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، روما  رد  نآ  هاـگیاج  تلادـع و  موهفم  برغ  رد  يا  هفـسلف  يرونخس 

یعامتجا تلادع  هدـیا ي  تهج  نیا  زا  دراد . دوجو  یفلتخم  بتاکم  دـیاقع و  دنتـسه  هچ  تاواسم  يربارب و  هکنیا  هرابرد ي  یلو  تسا ،
هک ار  تناک  یتح  مویه و  وطسرا ، دننام  ینیرکفتم  ياه  هشیدنا  تهج  کی  زا  دشاب و  یم  فالتخا  ثحب و  نودب  لصا  زا  نیرکفتم ، نیب 

هیرظن ي . 1 تسا : لوادتم  برغ  رد  یعامتجا  تلادع  هرابرد ي  یلـصا  يروئت  ای  هیرظن  هس  زورما  دهد . یم  لصو  مه  هب  دـنتوافتم  الماک 
.Utilitarianism)، 3  ) تسا فورعم  ییوـجدوس  هب  هک  تیبوـلطم  تلاـصا  هیرظن ي  . Perfectionism)، 2  ) تالامک تیماـمت و 
موهفم و ام  هیرظن ، هس  نیا  زا  کـی  ره  رد  هحفص 27 ) (. ) Contractarian natural rights  ) يدادرارق یعیبـط  قوقح  هیرظن ي 

تلادـع درکلمع  هبنج ي  زا  تاـیرظن  نـیا  زا  کـی  ره  هجیتـن  رد  مـینک . یم  هدـهاشم  تاواـسم  ءو  یناـسکی  يربارب و  زا  یفلتخم  ياـنعم 
تیماـمت و هیرظن ي  نیب  درک ، میهاوخ  هظحـالم  هک  يروـط  ناـمه  یلـصا ، زیاـمت  دنـشاب . یم  اراد  ار  یتواـفتم  ياـهدرکراک  یعاـمتجا ،
. دراد دوجو  دنـشاب ، یم  دـنباپ  یمومع  تاواسم  هب  هک  يداد ، رارق  یعیبط  قوقح  تیبولطم و  تلاصا  تایرظن  فرط و  کـی  زا  تـالامک 

یم هچین  رـصاعم  ياه  هشیدـنا  رد  وطـسرا و  یناتـساب  راکفا  رد  یقالخا  هظحالم ي  لباق  هیرظن ي  کی  هک  تالامک  تیماـمت و  هیرظن ي 
نزو و تلادـع ، یمـسر  موهفم  بوچراچ  نیا  رد  دـسرب و  لامک  دـح  هب  تناید  اـی  قـالخا  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  هک  تسا  دـقتعم  دـشاب 
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نیاربانب دنـشاب . اراد  ار  یلاع  ياه  تیفیک  دنناوت  یم  همه  دنـشاب و  یم  تخاونکی  دارفا  هیرظن ، نیا  قبط  رب  دـنک . یم  ادـیپ  يدام  ياوتحم 
قوقح تیبولطم و  تلاصا  تایرظن  دومن . هظحالم  داد و  شاداپ  اهنآ  هب  دـیاب  عون  کـی  دـنراد  ار  یلاـع  هبترم ي  ود  ره  هک  هدنـسیون  ود 

. دنـشاب یم  لیاق  نادب  یتوافتم  ياهانعم  اه و  نزو  لمع ، رادرک و  رد  یلو  دنراد  لوبق  ار  تاواسم  يا  هیاپ  هبنج ي  نیا  يدادرارق ، یعیبط 
نآ هیاپ ي  رب  هک  تسا  یفـسلف  ریـسفت  کی  هدـش  هتفرگ  زاـیتما »  » اـی دوس »  » ياـنعم هب  یناـنوی  هشیر ي  زا  هک  تیبولطم  تلاـصا  هیرظن ي 
لیم تراوتـسا  ماتنب ، دروآ . یم  دوجو  هب  یـساسا  جیاتن  یعامتجا  تلادع  رد  نیا  تسا و  یقالخا  تایح  تیاغ  تکرح و  لماع  تیبولطم 

درد و رتـشیب و  ار  شتذـل  دراد  شـشوک  يدرف  ره  ینعی  دـنهد ، یم  رارق  ملا  تذـل  بطق  ود  رب  ار  هیرظن  نیا  ساـسا  کینودیـس  يرنه  و 
نیا نیمات  رب  ار  دوخ  فدـه  امامت  تلود  نیناوق و  سپ  هتفای ، لیکـشت  يدارفا  نینچ  زا  روشکو  هعماج  کی  نوچ  دـنک و  رت  مک  ار  شملا 

ار یعامتجا  تلادع  هیرظن ، نیا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  روظنم ، نیمه  نیمضت  يارب  زین  اه  تموکح  تلود و  دنهد . یم  رارق  يدرف  تداعس 
، دریگ رارق  هجوت  دروم  يربارب  يواست و  روط  هب  دـیاب  درف  ره  درد  تذـل و  ینعی  درامـش ، یم  اهدرد  اه و  تذـل  يواستم  ندرک  باـسح 

یمن هداد و  صیخشت  يواست  يروط  هب  ار  دارفا  اه و  ناسنا  تیبولطم  تلاصا  هیرظن ي  اجنیا  رد  درف . نآ  دوخ  زا  رظن  فرـص  مغر و  یلع 
يدازآ و هک  دوش  یم  هدـیمان  يدادرارق  اجنآ  زا  یعیبط  قوقح  هیرظن ي  دراد . هدـیقع  درد  تاذـل و  يواست  هحفص 28 )  ) هب هکلب  دسانش 

قیرط زا  دوخ  عفانم  ظفح  يارب  یـسک  ره  دریگ . یم  رظن  رد  رگیدـکی  اب  يدادرارق  هطبار ي  رد  دوخ و  ياقب  ظفح و  يارب  ار  درف  راـیتخا 
ریسفت و یلو  دنشاب  یم  يواسم  هیرظن  نیا  رد  دارفا  دنک . تقفاوم  یسایس  قوقح  ای  تلادع و  تاررقم  کی  اب  دیاب  ییارگ ، دوخ  لالقتسا 

دوخ ییارگ  درخ  موهفم  تروص  هب  تناـک  فرط  زا  ـالوصا  هیرظن  نیا  دراد . راـک  ورـس  درف  یقـالخا  تیـصخش  اـب  تاواـسم  نیا  ياـنعم 
کی ياهداهن  تاسـسوم و  هداس ، ینعم  هب  تسا . يدازآ  يواست  لصا  ییارگ  درخ  هنوگ  نیا  یلـصا  هجیتن ي  تسا . هدـش  هئارا  يراـتخم 

زین وا  هدـش  اطعا  نارگید  هب  هک  ییاه  يدازآ  دـنک و  ادـیپ  ار  تصرف  نیرتالاب  دـناوتب  درف  هک  دـنوش  یهد  نامزاس  یقیرط  هب  دـیاب  هعماج 
دوش یم  هداد  هزاجا  یتقو  هریغ  تراجت و  تایلام ، تورث ، دمآرد ، دننام  يداصتقا  یسایس و  ياهداهن  تاسسوم و  رد  يرباربان  دشاب . اراد 

تیولوا یعمج  ياه  يدازآ  رب  يدرف  اه  يدازآ  هیرظن ، نیا  تحت  هصالخ  روط  هب  دـشاب . هعماج  همه ي  دوس  عفن و  هب  اه  تواـفت  نیا  هک 
هبطخ ي 167. هغالبلا ، جهن  تمکح 139 . هغالبلا ، جهن  . 90 لحن : هروس ي  . 25 دیدح : هروس ي  دنک ----- . یم  ادیپ 

یعامتجا تلادع  تاضقانت 

يدازآ زا  یتخس  هب  دوخ  راثآ  رد  لیم  تراوتـسا  لاثم ، يارب  تسا . حضاو  هیرظن  هس  نیا  ریـسفت  رد  یعامتجا ، تلادع  دروم  رد  تاضقانت 
زا یتسار  اـن  غورد و  زا  یتسار  تقیقح و  . 2 دـنک ، یم  نیمات  ار  تقیقح  يدازآ  نینچ  طقف  . 1 تسا : یعدم  دـنک و  یم  عافد  دارفا  نایب 
رد تسا . هارمه  يرکف  لالقتـسا  اب  اریز  دنک  یم  ادیپ  يرتهب  هنزو ي  تقیقح  یتسار و  هکنیا  هرخالاب 3 . تسا و  لیصحت  لباق  تهج  نیا 

راکـشآ ار  تقیقح  نایب  ماـمت  لـماک و  يدازآ  ارچ  دراد . تیبولطم  تلاـصا  بتکم  هب  قلعت  تسا و  ییوجدوس  یلـصا  عوضوم  ثحب  نیا 
هب ار  تیروماـم  نیا  ارچ  دوش ؟ یمن  ادـیپ  درف  يدازآ  زا  ریغ  يرتهب  عباـنم  رگم  تسا  یتسرد  تقیقح و  نتفاـی  اـم  دوصقم  رگا  دـنک ؟ یم 

یتسار تقیقح و  هب  دارفا  اه و  هدوت  يدازآ  هک  مولعم  اجک  زا  مینکن ؟ راذگاو  دنتسه  ملاع  سانـشراک و  هک  يدودعم  هدع ي  کی  شود 
یم وا  اریز  درادـن ، هحفـص 29 )  ) تقفاوم تیبولطم  تلاصا  رظن  اب  تسین و  هنایوج  دوس  الـصا  لـیم  موس  ياـعدا  درک ؟ دـهاوخ  ادـیپ  هار 

ياـه هتـشون  اـب  مسیلاربیل  موهفم  یعاـمتجا  تلادـع  يزورما  نیرکفتم  نیب  رد  تسا . بوخ  دوخ  يدوخ  هب  ناـیب  نخـس و  يدازآ  دـیوگ 
رد يرگید  دنمـشیدنا  تسا . هارمه  دشاب  یم  يدرف  ياه  يدازآ  ظفح  يارب  طقف  یعامتجا  تلادـع  دوجو  دراد  اعدا  هک  کیذون  تربور 

فیاظو  » داعبا زا  يدادعت  هک  دراد  اعدا  تناک  هارمه  هب  زلار  تسا . وا  تلادع  هیرظن ي  زلار و  ناج  یعامتجا ، تلادـع  هفـسلف و  هتـشر ي 
یتسار درکلمع  يروئت  يانبم  رب  تلادع  هیرظن ي  يارب  يا  هیاپ  دناوت  یم  دیآ  یم  تبحص  هب  درف  دروم  رد  هک  فاصنا » لوصا   » و یعیبط »

ادیپ هشیر  وس  ور  یعامتجا  ياهدادرارق  رد  وا  تبحص  ساسا  دشاب و  یم  قالخا  باب  رد  تناک  يزاس  ییاور  زا  یعون  وا  هیرظن ي  دشاب .
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موهفم هچرگ  دهد ، هعـسوت  فاصنا »  » ناونع هب  ار  دوخ  یعامتجا  تلادع  يروئت  تناک ، راثآ  زا  هدافتـسا  اب  دراد  شـشوک  زلار  دـنک . یم 
راثآ نیا  رد  تاواسم » ای  يربارب   » و يدازآ »  » نیب دوجوم  تاضقانت  دشاب و . یمن  دودـحم  ییاهنت  هب  تناک  ياه  هتـشون  هب  اموزل  فاصنا » »
هژیو موهفم  اب  ار  تلادع  موهفم  تناک  هاگدـید  دراد . فارتعا  نآ  هب  زلار  دوش و  یمن  راکـشآ  احیرـص  یعامتجا  تلادـع  دروم  رد  برغ 

ییاـناوت و دارفا  یلول ، دـم  ینـالقع و  هبنج ي  زا  هک  تسا  دـقتعم  دـناد و  یم  ربارب »  » و دازآ »  » ار درف  عون  نیا  وا  دراد و  هارمه  درف  زا  يا 
. دنراد هدهع  هب  ار  دوخ  لمع  تیلوئسم 

یعامتجا تلادع  وسور و  كال و  راکفا 

یگدـنز يدازآ و  رب  كال  دـشاب . یم  هارمه  وسور  كال و  ییاپورا  نادنمـشیدنا  زا  نت  ود  راـکفا  اـب  نینچمه  یعاـمتجا  تلادـع  موهفم 
« یقالخا درف   » و مظنم » هعماج ي   » اب یعامتجا  تلادع  میهافم  ود  نیا  دنراد . دیکات  یمومع  یگدنز  یـسایس و  تاواسم  رب  وسور  یندم و 
اب دارفا  طباور  هب  لماک  یگتـسب  نیا  دنک و  ادیپ  مظن  یعامتجا  تلادـع  موهفم  اب  دـیاب  تایرظن  نیا  قبط  یعماوج  نینچ  دـنراد . راک  ورس 

دوخ قیرط  زا  فاصنا »  » ناونع هب  یعامتجا  تلادـع  موهفم  هکنیا  نخـس  هاتوک  دراد . ماظن  تلود و  اب  یعاـمتجا  ياـهدادرارق  رگیدـکی و 
هطبار رگیدـکی  زا  مدرم  هراگنا ي  روصت و  اب  یلمع  هیرظن و  نینچ  ندوب  فیعـض  يوق و  نیاربانب  رگید و  عبانم  هن  دوش و  یم  نییعت  مدرم 

هشیدـنا و رکف و  يدازآ  دـننام  یلـصا  ياه  يدازآ  اب  تلادـع  داعبا  هحفـص 30 )  ) هک میناوـخ  یم  زلار  ناـج  هیرظن ي  رد  نیارباـنب  دراد .
نتـشیوخ هب  مارتحا  يدازآ  اـب  هرخـالاب  تورث و  يدازآ  يداـصتقا ، یـسایس و  ياـه  تبـسن  یلوبق  يدازآ  دـمآ ، تفر و  يدازآ  نادـجو ،

هب رارق و  فیدر  کی  رد  تاواسم  يدازآ و  موهفم  اب  ار  یعامتجا  هاگیاج  تخانـش  هب  مدرم  ندرک  راداو  ییاهن  روظنم  دـشاب . یم  طوبرم 
رت مک  یبرغ  ياه  ماـظن  رد  یفـصو  نینچ  يرظن - هن  یلمع - هبنج ي  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ریخا  نرق  تاـقیقحت  دـنهد ، یم  طاـبترا  مه 

مکاح رکفتم و  کی  ناونع  هب  ع )  ) یلع ماما  تایرظن  هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  مهم  اجنیا  رد  ام  يارب  هچنآ  تسا . هدرک  ادیپ  تقیقح 
ياه موهفم   ) تایلمع تایرظن و  نیب  هلـصاف ي  نیا  برغ  ماظن  بوچراچ  رد  دوب . ناسکی  وا  تایلمع  يراذـگ و  تسایـس  اب  دنمـشیدنا  و 

اکیرما و یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا و  ياه  تخاس  ریز  يراذگ و  تسایـس  هب  یخیرات  هاگن  کی  دراد . هلـصاف  رایـسب  یلمع ) يرظن و 
يرظن یعامتجا  تلادع  نیب  گرزب  فاکش  نیا  تسا  راوتسا  طوبرم  ياه  تلود  تاعالطا  رامآ و  رب  هک  نآ  زا  هلصاح  جیاتن  ناتسلگنا و 

. دنک یم  تباث  ریخا  نرق  دنچ  رد  ار  یلمع  و 
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