
 نػاصع اّعان ؼْاؼِ فعٍيگ ةع( ع)زؽْو انام ىَظت ه غاؿُرا تاجْع

 ه ؼاصتار در آن تاجْعات کٌ داىؽت اىؽاىِ دانػٌ ٍع ٍاي نُلفٌ تعّو زّعةياِّ از ّکِ تُان نِ را فعٍيگ

 نضتلفِ تذلْات ، فعٍيگ غعفِ از.  ةاؿط نِ اٍهْت زائغ ه اؼاؼِ ةؽْار دُانع زعکت نؽْع دٍِ دَت

 غيُان ةٌ آىَا از کٌ ىهاّط نِ تعي تضصصِ ه نسطهدتع نُطُغات ةٌ تتطّل اهلٌْ کلْت از را آن کٌ دارد

 فعٍيگ ، اكتصادي ،فعٍيگ ادتهاغِ فعٍيگ ، ؼْاؼِ فعٍيگ ٍهچُن ؿُد نِ ّاد نظاف ٍاي فعٍيگ

 نِ فعٍيگِ ٍاي نُلفٌ تعّو اصلِ دغء ؼْاؼِ فعٍيگ اّيَا ٍهٌ نْان در کٌ...  ه نطّعّتِ فعٍيگ ، دّيِ

 ؼْاؼِ ؼعىُؿت ةع کٌ اؼت نؽتلْهِ تاجْعات ىْغ آن غلت ه گْعد نِ كعار ىظع دكت ه ةسث نُرد کٌ ةاؿط

 .  دارد دانػٌ ّک ٍاي ةضؾ کلٌْ ةع آن تتع ةٌ ه

 ةعرؼِ ه ةسث گُىٌ ٍع از پْؾ کٌ اؼت گعفتٌ صُرت ؼْاؼِ فعٍيگ از ىْغ نتػطدي تػارّف نْان اّو در

 .  گْعد كعار تتْْو نُرد ه ذکع هاژً اّو از ىظع نط تػعّف اؼت الزم اي

 ه ٍا ىگعش از اي نذهُغٌ ادتهاغِ، فعٍيگ از ةضـِ غيُان ةٌ ؼْاؼِ فعٍيگ ؿُد نِ گفتٌ اؼاس اّو ةع

ُّر در کٌ اؼت ؼْاؼِ كطرت ه ؼْاؼِ ىضتگان ؼْاؼِ، ىظام ةٌ ىؽتت نلت ّک ٍاي گْعي دَت  تػ

 نْغان ه ىُع ه گْعد نِ ؿکل دٍط، نِ رخ دانػٌ درهن در کٌ نضتلفِ رهّطادٍاي ةا ارتتاط در ه تارّضِ

 [ ٔ.]ىهاّط نِ تػْْو را كطرت ه ؼْاؼت ةا نعدم راةػٌ

 

 ةا ارتتاط در ه زنان گظر در کٌ اؼت نُطُغِ ، ؼْاؼِ فعٍيگ ؿُد نِ نالزظٌ تػعّف در کٌ ٍهاىگُىٌ

 ، ؼْاؼِ فعٍيگ ٍع هاکاهي ةا تُان نِ دلْل ٍهْو ةٌ ه گْعد نِ ؿکل دانػٌ در نُدُد نضتلف غياصع

 غياصع اّو نَهتعّو از ّکِ کٌ داد كعار تسلْل ه تذغٌّ نُرد ه ؿياؼاِّ را آن ةع گظار تاجْع نضتلف غياصع

 نا کـُر ؼْاؼِ فعٍيگ ةع صُد ؿػائع ه نظاٍع ، ىهادٍا ةا کٌ دّيِ فعٍيگ از اؼت غتارت نا کـُر در

 ةٌ( ع) زؽْو انام كْام ه غاؿُرا از ةاّط ىْغ دّيِ فعٍيگ ىهُدٍاي نْان در ه اؼت داؿتٌ غهْلِ تاجْعات



 در آن ؼْاؼِ فعٍيگ هّژً ةٌ ه اّعاىِ دانػٌ فعٍيگ کلْت ةع تارّش فعازٍاي تاجْعگظارتعّو از ّکِ غيُان

 .  ىهُد ّاد نػاصع دهران در هّژً ةٌ ه اّعاىْان تُؼع اؼالم پظّعش از پػ تارّش غُل

 داي ةع را صُد تاجْعات نضتلف ٍاي گُىٌ ةٌ اّعان نلت تارّش نضتلف فعهدٍاي ه فعاز در غهتار زادجٌ اّو

 نـَُد ٍهُارً كطرت ه ؼْاؼت ةٌ ىؽتت اّعان نلت رفتارؿياؼِ در آن از نَهِ ٍاي دلًُ ه اؼت گظاؿتٌ

 از ه اؼت داؿتٌ ةْـتعي ةعهز ه ظَُر ىْغ تاجْعات اّو ، تسُالت ه تغْْعات رهىط ّافتو ؼعغت ةا ه اؼت ةُدً

 داىؽت اّعاىِ دانػٌ فعٍيگِ ه ؼْاؼِ دهران تعّو ىـْب ه فعاز پع تُان نِ را نػاصع دهران کٌ آىذاِّ

 .  دٍْم كعار ةعرؼِ نُرد را اّعاىْان فعٍيگ غعصٌ در فػال غيصع اّو تاجْع اؼت ؿاّؽتٌ

 

 ةلکٌ.  ةاؿط ىهِ اّعاىْان ه اّعان فعٍيگ کلْت ةع غاؿُرا زادجٌ تاجْع هاکاهي نا كصط تسلْق اّو در التتٌ

 زادجٌ کٌ چعا.  ةاؿط نِ ؼْاؼِ فعٍيگ ىام ةٌ اّعاىِ دانػٌ فعٍيگ از ةضـِ در تاجْع اّو ةعرؼِ ٍطف

 ؼْاؼِ فعٍيگ در کٌ دارد را پتاىؽْل ه ظعفْت اّو اؼت داؿتٌ کٌ رهىطي ه ناٍْت ةٌ تُدٌ ةا غاؿُرا

 . ةاؿط گظار تاجْع

 ه فعاز پع تارّش نا کـُر کٌ اؼت اّو از زاکِ اّعان نػاصع تارّش ؼْاؼِ تسُالت رهىط ةعرؼِ دّگع ؼُِّ از

 آن در کٌ ةاؿط نِ ؿطن غِ زال در اّعان نلت تارّضِ نلاغع نَهتعّو از ّکِ ه گظراىطً ؼع از را ىـْتِ

 هّژً ةٌ ه اّعاىْان فعٍيگ ةع تاجْعگظاري ه فػالْت زال در پيَان ه آؿکار صُرت ةٌ نَادم ٍاي فعٍيگ

 کعدن ىاةُد ه اّعاىْان اؼالنِ ىاب فعٍيگ آهردن در زاىُ ةٌ ىْغ آىان ىَاِّ ٍطف ه ةُدً آىان ؼْاؼِ فعٍيگ

 اّو در ٍهچيْو.  ةاؿط نِ ؼْاؼِ فعٍيگ ةضؾ در آن ٍاي کارهّژً ه فعٍيگ اّو ةع گظار تاجْع غياصع

 تسُالت در دطّطي فصل تيَا ىٌ کٌ اّم ةُدً تسُالتِ ؿاٍط ، کـُرنان تارّش از ؼاز ؼعىُؿت ه نَم نلػع

 تاجْعات دَان تهام ةع کٌ اؼت ةُدً اي گُىٌ ةٌ آن ٍاي لعزً پػ ةلکٌ آّط نِ ؿهار ةٌ اّعان نلت تارّضِ

 .  اؼت گظاؿتٌ داي ةع را صُد صاص



 انام كْام ه غاؿُرا زادجٌ از زاصل تاجْعات ةاّط را تسُالت اّو رهىط ةع گظار تاجْع غياصع از ّکِ نْان اّو در

 0  کيْم نِ اؿارً تاجْعات اّو از ةعصِ ةٌ اّيذا در کٌ داىؽت اّعاىْان ؼْاؼِ فعٍيگ ةع ع زؽْو

 

 0  غاغُت زاکهْت ىفِ – ٔ

 در کٌ ةاؿط نِ غاغُت از ادتياب کعّم كعآن تصعّر ةٌ اؼالم نتْو دّو ٍاي آنُزً نَهتعّو از ّکِ

 .  ةاؿط نِ دانػٌ ةع غاغُت زاکهْت از ادتياب آن ٍاي دلًُ ةارزتعّو از ّکِ ؿْػٌ فعٍيگ

 دعكٌ اؼاؼا ه ةاؿط نِ ع السؽْو اةاغتطاللٌ كْام ٍاي دلًُ نَهتعّو از ّکِ غاغُت ىفِ دّگع غعفِ از

 تا ؿط ةاغث کٌ ةُد نػاهٌّ ةو ّغّط ّػيِ زنان غاغُت ه ةاغل زاکم ةا ةْػت از ادتياب نؽالٌ ىْغ اّـان كْام

 از پػ زظعت آن.  ىهاّيط زعکت نکٌ ؼهت ةٌ ه صارج نطّيٌ از صُّؾ صاىطان ةا ؿتاىٌ( ع) زؽْو انام

 اذ الؽالم االؼالم غلى ه0 » فعنُدىط اغالم ّغّط ةا ةْػت از صُّؾ انتياع غلت ةْان در ّغّط ةا ةْػت از انتياع

 را اؼالم فاتسٌ ةاّط ةاؿط ّغّط ٍهچُن کؽِ نؽلهاىان هالِ هكتِ ّػيِ[ ٕ]«ّغّط نحل ةعاع االنة ةلْت كط

 اةِ آل صالفت زعنت ص اؼالم پْانتع از ىلل ةٌ را صُّؾ ةْػت غطم فلؽفٌ اصل ادانٌ در آىگاً ه صُاىط

 «ؼفْان اةى آل غلى نسعنة الضالفة0ّلُل« ص» اللٌ رؼُل دطى ؼهػت للط0 » فعنُدىط ه کعدً غيُان ؼفْان

 .  اؼت زعام اةُؼفْان آل ةع صالفت کٌ ؿيْطم ص صطا پْانتع دطم از تسلْق ةٌ ّػيِ

 کٌ ةُد نتػال صطاهىط ؼُي از آىان صالفت ىتُدن ناذهن ٍهان اةُؼفْان آل صالفت زعنت غلت هاكع در کٌ

 .  ةُد زعام آىان از اغاغت ه نهيُع زکُنتـان کٌ ةُد ىهُدً غاغُتِ نصطاق را آىان

 

 نـضصٌ هدًُ از ّکِ غيُان ةٌ ه آنط در ؿْػْان ٍاي نـضصٌ از ّکِ غيُان ةٌ زنان ٍهان از نؽالٌ اّو

 از پػ نلػع هّژً ةٌ ه نػاصع تارّش کٌ آىذاِّ از ه ؿط نػعح تارّش غُل در ؿْػٌ ؼْاؼِ فعٍيگ

 ةٌ ٍم غاغُت از ادتياب نُطُع لظا اؼت ةُدً آن ٍاي آنُزً ه ؿْػٌ فعٍيگ از نتاجع ، صفُّان زاکهْت



 نػاصع تارّش غُل در کٌ اي گُىٌ ةٌ آنط در نػاصع اّعان ؼْاؼِ فعٍيگ ٍاي نـضصٌ از ّکِ غيُان

 ةٌ را نُدُد ٍاي زکُنت از کطام ٍْچ ٍعگغ صُد نعادع ه غلها از تتػْت ةٌ نا کـُر نعدم ، کـُرنان

 گُىٌ ةٌ.  ىگعّؽتيط نِ غاغُت زکُنت چـم ةٌ آىان ةٌ ٍهُارً ه ىـياصتٌ رؼهْت ةٌ زق زکُنت غيُان

 در کعدىط نِ دفاع نـعهغٌ ؼلػيتِ ىظام از کٌ ىائْيِ نْعزاي ٍهچُن صُاٍِ نـعهغٌ غلهاي زتِ کٌ اي

 ؼاّع ةُدن غاغُتِ ه صطا داىب از زکُنت نـعهغْت کؽب لغهم ةٌ رؼها صُّؾ کتاب اهلٌْ فصُل

 نِ کيار فاؼط ةٌ افؽط دفع ه طعهرت ةاب از نـعهغٌ ؼلػيت زکُنت ةا ه[ ٖ]کعدً تصعّر ٍا زکُنت

 .  آنطىط

 فعٍيگ در را صُد تاجْع کٌ ةُد( ع) زؽْو انام كْام ةعدؽتٌ هدًُ از ّکِ غاغُت از ادتياب زال ٍع ةٌ

 کعدً فعاٍم درهىـان در را زناىٌ ٍاي زکُنت ةا تلاةل از اي كُي پتاىؽْل ه گظاؿتٌ داي ةع ؿْػٌ ؼْاؼِ

 غاغُتْان ه غاغُت از ةعائت اغالم ةعاي اي زنْيٌ کُچکتعّو ؿطن فعاٍم ةا تا ةُد ؼاصتٌ آنادً را آىان ه ةُد

 اّعان نعدم اؼالنِ اىلالب دعّان در دلْل ٍهْو ةٌ ه ةعؼاىيط ظَُر نيصٌ ةٌ را صُد اغتلادي دّطگاً اّو ،

 ؼاصتو کو رّـٌ کعدىط نِ دىتال آىان ؼْاؼِ ه نظٍتِ رٍتعان ه صاؼتٌ پا ةٌ نلت کٌ ٍطفِ ىضؽتْو

 .  ةُد غاغُت زکُنت

 

 0  ٍا غاغُت ةا نتارزً راً در نعدم ةعاىگْضتو ه تَْْخ – ٕ

 ةُدً آن كلتِ اىکار نػياي ةٌ غاغُت ىفِ ، زؽْيِ كْام درس نَهتعّو ؿط گفتٌ اهل ةيط در کٌ ٍهاىگُىٌ

 زادجٌ.  ةاؿط نِ غاغُت غلٌْ ةع كْام ةعاي غهلِ اكطام آنُزد نِ نادعا اّو کٌ دهنِ درس انا.  اؼت

 کٌ درؼِ دَت از ىضؽت0  اؼت ةُدً نُجع ٍا غاغُت ةا نتارزً ةعاي نعدم ةعاىگْضتو در گُىٌ ده ةٌ غاؿُرا

 دَت اّو از.  گعفتيط فعا ّغّط ةا ةْػت درصُاؼت نلاةل در( ع) زؽْو انام اغتعاطِ زعکت از ؿْػْان

 صعفا کٌ فعاگعفتيط را غاغُت زاکهْت ىفِ درس ّغّط ةا ىکعدن ةْػت در( ع) زؽْو انام اكطام از ؿْػْان

 انام اّيکٌ چٌ.  را غاغُت غلٌْ ةع كْام درس ، ّغّط دائعاىٌ زکُنت غلٌْ ةع اه صعهج از ه دارد ىفِْ ةػط



 نؽتسال دائعا ؼلػاىا رأي نو كال(  ص) اللٌ رؼُل إن الياس أَّا0 » فعنُد صُد كْام ةارً در( ع) زؽْو

 ال ه ةفػل غلٌْ ّغْع فلم الػطهان ه ةاإلجم اللٌ غتاد فِ ّػهل اللٌ رؼُل لؽية نضالفا غَطً ىاکحا اللٌ لسعام

 ؼلػان کٌ کؽِ فعنُد صطا رؼُل ٍهاىا نعدم اي ّػيِ[ 4«] نطصلٌ ّطصلٌ أن اللٌ غلِ زلا کان كُل

 ه صطاؼت رؼُل ؼيت نضالف ، ؿکؽتٌ را صطا غَط ه اىگاؿتٌ زالل را صطا زعام کٌ ةتْيط را ؼتهکاري

 ه ؼضو ةا ه کعدً اصتْار ؼکُت اه ةٌ ىؽتت زال اّو ةا انا اؼت کعدً پْـٌ غطاهت ه گياً ةيطگان ةٌ ىؽتت

[ دَيم در] دائع ؼلػان آن ٍهعتتٌ را اه کٌ اؼت صطاهىط ةع دٍط ىهِ ىـان آن ةٌ ىؽتت هاکيـِ ٍْچ غهل

 .  دٍط كعار

 

 صعهج ه كْام ةلکٌ غاغُت ةٌ ىؽتت صالِ اىکار ىٌ را صُّؾ غهل ناٍْت ؿط نِ صارج نطّيٌ از کٌ آىگاً ه

 َهإىََّها َهاَلَظاِلهاو؛ ُنْفِؽطاو َهاَل َةِػعاو َهاَل َأِؿعاو َأْصُعْج َلْم  إى0ِِّ » فعنُدىط ه کعدً غيُان نفؽط ه ظالم ؼلػان غلٌْ ةع

ٌُ  َصلَِّ ُنَسهٍَّط  َدطِّي ُأنَِّة  ِفِ اإلْصاَلِح ِلَػَلِب َصَعْدُت ٌِ الَل ْْ ٌِ َغَل  ؿعارت اّذاد ؼع از ه دَت ةِ نو ّػيِ[5]«َهآِل

 .  ام ىهُدً صعهج ص پْانتع دطم انت در اصالح غلب صاغع ةٌ ةلکٌ ام ىکعدً صعهج فؽاد ه ظلم ٍطف ةا ّا ه

 غالهً اؼالنِ اىلالب تسُالت دردعّان الضصُص هغلِ نػاصع دهران در هّژً ةٌ ه تارّش غُل در ىْغ ؿْػْان

 زعام ةا ةُد آىَا ؼْاؼِ فعٍيگ از ةضـِ غيُان ةٌ ه آىَا دل در ٍهُارً کٌ غاغُت ةٌ ىؽتت كلتِ اىکار ةع

 ةع فػاالىٌ زعکت ه ؿطً صارج صُّؾ ؼکُت ه اىفػالِ الک از ، رً صهْيِ انام ؼُي از تلٌْ ؿطن اغالم

 ّغّط نظَع غيُان ةٌ ؿاً رژّم ةا ه پظّعفتٌ صُّؾ ؼْاؼِ فعٍيگ اّو از ةضـِ غيُان ةٌ را غاغُت غلٌْ

 .  صاؼتيط ةع نتارزً ةٌ زنان

 ةٌ نعةُط زُادث کلْت از ةُد غتارت داؿت غاغُت ةا نتارزً در نعدم تَْْخ ةع زؽْيِ كْام کٌ دهنِ تاجْع

 زتِ ىْغ ه کعةال زُادث ّا ه غلْل ةو نؽلم داؼتان ٍهچُن کعةال از كتل زُادث از اغم ع زؽْو انام كْام

 کٌ ، هکُفٌ ؿام در( ع) ؼذاد انام ه( س) زّيب زظعت ٍاي آفعّيِ زهاؼٌ ٍهچُن کعةال از پػ زُادث

 دهش ةع كْام اّو کٌ اي هظْفٌ ؼهت ةٌ آىَا دادن ؼُق ه نعدم غُاغف ه ازؽاؼات تسعّک در نَهِ ىلؾ



 در( ع) ةْت اٍل نصاّب ذکع ه زؽْيِ نذالػ ةعگغاري راً از تاجْعات اّو غهطً کٌ دارد اؼت گظاؿتٌ آىَا

 غلٌْ ةع كْام در صُد دّيِ هظْفٌ ةٌ غهل نيظُر ةٌ آىان درهن در ٍْذان ه ؿُر ةعاىگْضتو ه نذالػ اّو

 .  اؼت ةُدً ، زناىٌ غاغُت ه ؼتم ه ظلم

 

 0  ؿعاّع ؿطن فعاٍم نسض ةٌ اؼالنِ زکُنت تـکْل لغهم - ٖ

 زکُنت نصطاق ىتاؿط نتػال صطاهىط ؼُي از ناذهن کٌ زکُنتِ ٍع ؿْػٌ ىظع از ؿط گفتٌ کٌ ٍهاىگُىٌ

 نِ ىللِ ه غللِ اصل ّک ، زکُنت هدُد لغهم دّگع غعفِ از.  ىهُد ادتياب آن از ةاّط کٌ ةاؿط نِ غاغُت

 الةط0  فعنُدىط کعدىط نِ زهاّت[ 6]زکُنتِ ةِ ىظعٌّ از کٌ صُارج ةٌ پاؼش در ع غلِ انام چياىکٌ.  ةاؿط

 .  فادع چٌ ه ةاؿط صُب چٌ ٍؽتيط زاکهِ داؿتو از ىاگغّع نعدم ّػيِ[ ٗ] فادع اه ةّع انْع نو للياس

 ٍهان کٌ غاغُت غْع زکُنت ةٌ ىَادن گعدن از اؼت غتارت غاغُت ادتياب از ةػط نعزلٌ اّو ةياةع

 .  ةاؿط نِ اؼالنِ اصُل ةع نتتيِ زکُنت تـکْل ه الَِ زکُنت

 هاكػْت اّو درّافت ةا ىْغ( ع) زؽْو انام کٌ ّاةْم نِ در( ع) زؽْو انام كْام ةٌ نعهري ةا دّگع ؼُِّ از

 ىانٌ از غظْهِ صْل درّافت ةا ، ىهُدىط غغّهت نکٌ ؼهت ةٌ ه دؽتٌ ةعائت غاغُت از آىکٌ از پػ نَم

 ةُدىط کعدً آنادگِ اغالم زکُنت ه انانت انع گعفتو ةعغَطً ه نْاىـان در انام زظُر ةعاي کٌ کُفْان ٍاي

 ةعاي را زنْيٌ ، صُّؾ رؼهِ ةْػت ةا ، نؽلم زظعت ارؼال از پػ ةػطٍا ه صُد اغالنِ ةْػت ةا هاكع در ه

 ةِ ىتُد اگع کٌ ىهُد زعکت کُفٌ ؼهت ةٌ ه گفتٌ لتْک را آىان دغُت کعدىط فعاٍم ، اؼالنِ زکُنت اّذاد

 .  ىَادىط نِ ةيْان را صُّؾ دّيِ زکُنت كػػا کُفٌ ةٌ رؼْطن ةا انام ، کُفْان ؿکيِ ةْػت ه هفاِّ

 از پػ ؿط گفتٌ کٌ ٍهاىگُىٌ ه گظاؿتٌ داي ةع را صُد تاجْع نػاصع اّعان ؼْاؼِ فعٍيگ در نُطُع اّو

 زکُنت از ةُد غتارت کٌ داّگغّو زکُنت تـکْل ةعاي را زنْيٌ ، آن ةعاىطاصتو ةعاي تالش ه غاغُت ىفِ

 کٌ نتارزً دهران در اىلالةِ نعدم ؿػارٍاي ةعصِ از تُان نِ را آن ٍاي ىـاىٌ کٌ کعد فعاٍم اؼالنِ زلٌ



 کٌ «اؼالنِ زکُنت ، آزادي ، اؼتلالل» ؿػار ٍهچُن.  درّافت صُةِ ةٌ ةُدىط اؼالنِ زکُنت صُاؼتار

 [ ٘.] ؿط «اؼالنِ دهَُري» ةٌ تتطّل ةػطٍا

 ه غهل ديتٌ ؼعغت ةٌ ؿػارٍا اّو کٌ ةُد اّعاىْان ؼْاؼِ فعٍيگ اذٍان در تارّضِ پْـْيٌ اّو دلْل ةٌ ه

 ؼال رفعاىطهم دردعّان اؼالنِ دهَُري ىظام تـکْل از زهاّت كالب در را صُد ه گعفتٌ صُد ةٌ هاكػْت

 .  داد ىـان 5٘

 تُان نِ نػاصع اّعان ؼْاؼِ فعٍيگ ةع زؽْيِ ىَظت تاجْعات از دهم ه اهل ةيط نْان اي نلاّؽٌ ةا درهاكع

 ةٌ اؼالنِ زکُنت تـکْل لغهم آن ةعاةع در کٌ ةُد غاؿُرا ؼلتِ ةػط غاغُت زاکهْت ىفِ کٌ درّافت

 .  گعفت نِ كعار نادعا ؼازىطً ه اجتاتِ ديتٌ غيُان

 

 0  نيکع از ىَِ ه نػعهف ةٌ انع داّگاً ارتلاي ه ؿطن ةعدؽتٌ – 4

 نيکع از ىَِ ه نػعهف ةٌ انع ازْاي ؿُد نِ نػعح زؽْيِ كْام غلل ةسث در کٌ غياصعي نَهتعّو از ّکِ

 ٍاي آنُزً در رّـٌ کٌ اؼت هادتاتِ دهلٌ از نيکع از ىَِ ه نػعهف ةٌ انع التتٌ.  ةاؿط نِ آن ةٌ غهل ه

 نؽلهاىِ داّعً از اه صعهج ةاغث نؽلهاىِ ٍع تُؼع آن اىکار کٌ ةاؿط نِ دّو طعهرّات دغء ه داؿتٌ كعآىِ

 نؽلهان ظاٍع ةٌ دؿهيان ٍاي دؼْؽٌ اجع در ه اؼالم پْانتع از پػ ةغرگ هادب اّو نتاؼفاىٌ انا.  گعدد نِ

 ةٌ ىهُد تيغل صُد رفْع داّگاً ه ؿان از ه ؿط نُادٌ کارکعدي ه نػياِّ تسعّف ةا ، انٌْ ةيِ ٍهچُن اؼالم

 ازکام ةعصِ زط در ؿط نِ ىَِ آن از ّا ه انع آن ةٌ ه ةُدً تُدٌ نُرد کٌ نيکعي ه نػعهف کٌ اي گُىٌ

 .  ةُد ؿطً پُؿِ چـم غهال نيکعات ه نػعهفات از ةؽْاري از ه ةُد ؿطً نسطهد دغئِ ه فعدي

 ارتلاي از ةُد غتارت دادىط اىذام نيکع از ىَِ ه نػعهف ةٌ انع غيصع ةا راةػٌ در( ع) زؽْو انام کٌ ٍيعي انا

 اّو کٌ اي گُىٌ ةٌ ادتهاغِ هادب ّک ةٌ فعدي صعفا هادب ّک از نيکع از ىَِ ه نػعهف ةٌ انع داّگاً



 آن ارزش ع زؽْو انام كْام ةا اّيکٌ ٍم ه ؿط ع السؽْو غتطاللٌ اةِ كْام ةعاي اي اىگْغً ٍم ةغرگ هادب

 0  نػَعي ؿَْط كُل ةٌ ه ّافت ارتلا

 

 ىَظت نتػاکؽا ةعد ةاالتع ه ةاال را زؽْيِ ىَظت ارزش نيکع از ىَِ ه نػعهف ةٌ انع غانل کٌ غُر ٍهان»

 نيکع از ىَِ ه نػعهف ةٌ انع غانل تاجْع کٌ غُر ٍهان.  ةعد ةاال را ازنيکع هىَِ نػعهف ةٌ انع ارزش زؽْيِ

 ؼػر تعّو غالِ در را اؼالنِ اصل اّو ىْغ نلطس ىَظت اّو داد كعار ٍا ؼػر غالْتعّو در را ىَظت اّو

 [ ٙ]«داد كعار ٍا

 اصُل دغء نػتغلٌ ىظع از زتِ ه آنطً ؿهار ةٌ اؼالم نَم فعهغات از ّکِ اّيکٌ غلْعغم ةغرگ هادب اّو

 غِ در ىْغ ؿْػْان نْان در زتِ کٌ اي گُىٌ ةٌ ةُد گعفتٌ كعار نؽلهاىان تُدٌ نُرد کهتع ةاؿط نِ دّو

 ىظع در نسطهد ةؽْار را آن اةػاد ىْغ نُدُد نتازث ه گعفتٌ صُرت زنْيٌ اّو در ةسحِ کهتع اصْع ٍاي ؼطً

 .  دٍيط ىهِ كعار تُدٌ نُرد ٍعگغ را آن ؼْاؼِ ه ادتهاغِ ٍاي ديتٌ ه گعفتٌ

 در تغْْعاتِ صُد ىُةٌ ةٌ کٌ ؼُ اّو ةٌ نـعهغٌ دهران از کـُر ؼْاؼِ ىظام در ؼاصتاري تسُالت ةعهز ةا انا

 كعار تُدٌ نُرد غاؿُرا زادجٌ در نػعح نظانْو از اؼتفادً ، داؿت ٍهعاً ةٌ اّعان نلت ؼْاؼِ فعٍيگ

 دهران نْان ؼازي نـاةَت ةا غلها ، راؼتا اّو در.  ةُد نيکع از ىَِ ه نػعهف ةٌ انع آىَا ازدهلٌ کٌ گعفت

 رهاج نظَع ؿْػٌ فعٍيگ در کٌ ّغّط ةا نؽتتط زکام ه ؿاٍان تهحْل ه ع زؽْو انام كْام دهران ةا صُد

 ه تکلْف ه هادب ّک غيُان ةٌ را زکُنتِ نيکعات رهاج غلٌْ ةع كْام ، آنط نِ زؽاب ةٌ دانػٌ در نيکعات

 صُاً نـعهغٌ غلهاي چياىکٌ.  داؿتيط تاکْط آن اىذام ةع ه ىهُدً غيُان اىط گعفتٌ غاؿُرا زادجٌ از کٌ درؼِ

 غلهاِّ ه رطاصاىِ اؼتتطاد ةا تلاةل در ةافلِ نعزُم ٍهچُن غلهاِّ ، كادار اؼتتطاد غلٌْ ةع صُّؾ كْام در

 را پْعهاىـان ه صُد غهل ، ؿاٍيـاٍِ رژّم کلْت ه پَلُي رطا نسهط ةا نلاةلٌ در رً صهْيِ انام ٍهچُن

 داد اىذام ع السؽْو غتطاللٌ اةِ کٌ اي ؿًُْ ةٌ ازنيکع ىَِ ه نػعهف ةٌ انع ادعاي نيظُر ةٌ كْام راؼتاي در



 نعدم ؼْاؼِ فعٍيگ در راّخ دّطگاً ةٌ تطرّخ ةٌ دّطگاً ٍهْو ه داىؽتيط نِ رؼْط ؿَادت ةٌ آن راً در ه

 .  گعدّط نيذع زنان ّغّط ىاةُدي ةٌ ؼعاىذام ه ؿط تتطّل اّعان

 صُد ه دارد ادانٌ اّعان نلت رّـٌ ه رگ در ٍهچيان اؼالنِ اىلالب پْعهزي از پػ ىْغ انعهزً فعٍيگ ٍهْو

 ةٌ دَاىِ اؼتکتار ّػيِ نطرن دهران نيکعات دٍيطً گؽتعش نظَع ةغرگتعّو ةا نتارزً كالب در را

 .  دٍط نِ ىـان آنعّکا ؼعدنطاري

 

 0  ٍا غاغُت ةعاةع در الَِ هلِ ىکعدن رٍا ةعاي غتعت درس – 5

 نؽلهاىان دفاٍاي ه هفاِّ ةِ از آنُزي غتعت ه غذْب ٍاي صسيٌ زاهي زؽْيِ كْام ةا نعتتع زُادث

 نعدم ةْػت ٍهچُن آّط نِ ؿهار ةٌ زادجٌ اّو تارّک ٍاي صسيٌ دغء کٌ دارد الَِ هلِ ه انام ةٌ ىؽتت

.  کعةال صسعاي در ع زؽْو انام گظاؿتو تيَا ه ؿکيِ ةْػت ه نؽلم زظعت هؼفْعش زؽْو انام ةا کُفٌ

 انام ّاران آن كَعناىان کٌ ةُدّم ىْغ داىتازي ه هفاداري ةغرگ درس ؿاٍط ةغرگ زادجٌ دراّو ٍهچيْو

 ه ؿطً کـتٌ ةارٍا غاؿُرا رهز در اگع کٌ کعدىط اغالم ةليط صطاي ةا ةارٍا کٌ ةُدىط کعةال در ع زؽْو

 .  داؿت ةعىضُاٍيط دؼت صطا هلِ ّاري از ٍم ةاز ؿُىط زىطً دّگع ةار ه ؿُد ؼُزاىطً ادؽادؿان

 رٍا تيَا را اه ه ىضاؼتيط ةع صُّؾ انام ّاري ةٌ ، هاكػٌ رهز در کٌ ةُدىط کؽاىِ ةغرگ زادجٌ اّو دعّان در

 ةع كْام غلم ه ؿطً پـْهان صُد کعدً از ةُد گظؿتٌ کار از کار آىکٌ از پػ انا.  رؼْط ؿَادت ةٌ تا کعدىط

 ةاؿط داؿتٌ تارّش نؽْع در چيطاىِ فاّطً آىان اكطام اّو اّيکٌ ةطهن دادىط دؼت از را صُد دان ه افعاؿتيط

 ةٌ اّهان از پع دلَاؿان کُفٌ در کؽاىى0 »  فعناّط نِ آىان نُرد در رٍتعي نػظم نلام کٌ تُاةْو ٍهچُن.

 ؿَادت ةٌ ٍم ؿان ٍهٌ ؿطىط؛ نْطان هارد دّعتع ناً چيط انا داؿتيط، ٍم نستت ةْت اٍل ةٌ ةُد، زؽْو انام

 ىـياصتيط؛ را لسظٌ کعدىط؛ آىَا کٌ ىتُد کارى آن ةکييط، ةاّط کٌ کارى انا نأدُرىط؛ ٍم صطا پْؾ رؼْطىط،

 [ ٓٔ]«ىـياصتيط را غاؿُرا



 

 آن در کٌ اؼت ةُدً غتعت درس ّک غيُان ةٌ ؿْػٌ ؼْاؼِ فعٍيگ در ٍهُارً کُفْان هفاِّ ةِ داؼتان

 .  زىيط نِ نسک را صُد صطاكت نْغان ، تارّضِ ادهار ؼاّع در نادعا اّو تکعار از دؽتو دهري ةا ؿْػْان

 ٍهْو نلاغع ةعصِ در اگع ه داؿت را صُد صاص تاجْعات ىْغ نػاصع اّعان ؼْاؼِ فعٍيگ در نُطُع اّو

 فظل ؿْش ٍهچُن دّيِ رٍتعان ةعصِ صُد ٍاي هفاِّ ةِ ةا نعدم ةعصِ ، نـعهغٌ دهران ٍهچُن تارّش

 رٍتعي هدُد در الَِ هالّت کٌ اصْع دهران در انا فعؼتادىط نؽلش ةٌ را آىان ه کعدً رٍا تيَا را ىُري اللٌ

 ، ىَظت آغاز از ، زُادث اّو از گعفتو درس ةا نعدم ةُد کعدً پْطا تذلِ( ع) زؽْو انام تتار از ةغرگهعدي

 از پػ ه رؼاىطً پْعهزي ةٌ را اىلالب اّو صُّؾ زظُر ه ٍهت ةا ةلکٌ ىکعدىط رٍا را صُّؾ انام تيَا ىٌ

 «ةهاىط تيَا غلِ ىْؽتْم کُفٌ اٍل نا» ؿػار ه کييط نِ زهاّت صُّؾ رٍتع از ٍهچيان ىْغ اؼالنِ اىلالب

 ةاؿط نِ کاذب از صادق ؿياؼاِّ ةعاي کُفٌ نعدم غلع رفتار ةُدن نػْار ه ؿػار اّو تاجْعات ةع گُاٍِ آىان

 . 
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 انا... .  ه غغّغان داغ ، گعؼيگِ ، تـيگِ ، فـار ، ؼضتِ اىُاع از ةُد پع کعةال زُادث داىْم نِ کٌ ٍهاىگُىٌ

 السؽْو غتطاللٌ اةِ کٌ نلطؼِ ٍطف اىذام راً در زُادث اّو ٍهٌ کٌ ةُد اّو زُادث اّو تع نَم صسيٌ

 داِّ ةٌ کار زتِ ه ؿط تسهل ةاهفاّؾ ّاران ه ةْت اٍل از اغم ٍهعاٍاىؾ ه انام تُؼع کعد نِ تػلْب( ع)

 تُاىط نِ آىَا از کطام ٍع کٌ را ٍا نصْتت اّو ٍهٌ رؼا صطاي ةا ّغّط ةٌ پاؼش در( س) کتعا زّيب کٌ رؼْط

 چْغ زّتاِّ دغ ّػيِ «دهْال اال راّت نا0 » فعنُد ىالٌ ه زاري ه تاةِ ةِ داي ةٌ کيط صم را اىؽاىِ کهع

 دغ ، نصْتت ذات اؼاؼا کٌ اؼت نصْتت زّتاي ذات صاغع ةٌ ىٌ ٍا نصْتت از زّتاِّ تػتْع.  ىطّطم دّگعي



 صُرت نلطس ٍطف صاغع ةٌ ٍا نصْتت اّو ٍهٌ کٌ زناىِ انا ةاؿط تُاىط ىهِ دّگعي چْغ زؿتِ ه ؼْاٍِ

 .  ةعد کار ةٌ آن ةعاي تُان ىهِ دّگعي تػتْع زّتاِّ دغ كػػا ةاؿط ؿطً تسهل ه گعفتٌ

 ةا را ٍا ؼضتِ ه فـارٍا اىُاع دؿهيان کٌ رً صهْيِ انام ىَظت آغاز زنان از هّژً ةٌ ه نػاصع دهران در

 تسهل از گعفتو درس ةا نتارزان اّو ، داؿتيط رها اؼالم راً نتارزان ةٌ ىؽتت آىان آهردن در زاىُ ةٌ ٍطف

 ه کتعا زّيب اؼتلانت ه صتع ه ّغّطّان فـارٍاي اىُاع ةعاةع در ةاهفاّؾ ّاران ه ةْت اٍل ،( ع) زؽْو انام

 ٍطف ةٌ کٌ اّهاىِ ةٌ تُدٌ ةا ه گعدّط دغم غغنـان ، ؿام ه کُفٌ زُادث ةعاةع در غاؿُراِّ ةازناىطگان ؼاّع

 ةاغث ؼعاىذام ه کعدىط تسهل را تتػْطي ه زىطان ه ؿکيذٌ ه فـار گُىٌ ٍع راً اّو در داؿتيط نلطؼـان

 ّک غيُان ةٌ ٍهچيان ىْغ اؼالنِ اىلالب پْعهزي از پػ نُطُع اّو.  ؿطىط اّعان اؼالنِ اىلالب پْعهزي

 از ّکِ غيُان ةٌ را پاّطاري ه نلاهنت رهزٌْ کٌ اي گُىٌ ةٌ اؼت آنطً در اّعان نلت نْان در فػال غيصع

 .  اؼت ىهُدً نػعح اّعان نعدم ؼْاؼِ فعٍيگ غياصع

 اىُاع ةا نا کـُر اؼالنِ اىلالب پْعهزي رهزٍاي آغازّو از کٌ ؿعاّػِ در تا اؼت ؿطً ةاغث نُطُع ٍهْو

 نُاطع از ؼُزىِ ؼع تيَا ىٌ نا کـُر نعدم اؼت ةُدً نُادٌ...  ه ىظانِ ، ؼْاؼِ ، اكتصادي از اغم فـارٍا

 اّو پعتُ در کٌ اي غلتاىٌ غغت راً ه اؼالنِ ىظام از صُّؾ زهاّت ةع رهز ةٌ رهز ةلکٌ ىکييط غطهل صُّؾ

 .  ةْافغاّيط ؿُد نِ تػلْب نلطس ىظام

 

 ازصُد ، دَاد ، اّحار ، ؿَْط ٍهچُن نفاٍْهِ گؽتعش ه ؿَادت ه نلاهنت ، اّحار فعٍيگ زاکهْت – ٗ

 ةاغل دتٌَ ةا دطال در نظاغف رهزٌْ تلُّت ةاغث صُد ىُةٌ ةٌ کٌ غاؿُراِّ فعٍيگ از نتاجع...  ه گظؿتگِ

 هلِ ؿُد نِ ؿياصتٌ دَان در اّعان نلت ىام ةٌ کٌ دارد نِ غعطٌ را ؼْاؼِ فعٍيگ از صاصِ ىُع ه ؿطً

 اهج در اؼالنِ اىلالب پْعهزي ةٌ نيذع اّعان در فعٍيگ اّو.  دارد غاؿُراِّ ٍاي آنُزً در رّـٌ هاكع در

 ه گعدّط صطام نؽلر دىطان ةو تا ارتؾ ؿکؽت ةاغث ، تسهْلِ ديگ ؿعاّع در ه ؿط ؿاٍيـاٍِ كطرت



 در ؼعغت ةٌ اش غاؿُراِّ فعزىطان تُؼع اّعان نلت تعكِ ه پْـعفت نؽْع ، آن از اؼتػاىت ةا ىْغ انعهزً

 .  ةاؿط نِ ؿطن غِ زال

 

 

 

 

 

 

 

 

 نآصظ ه رفعىػ ٍا0

  ٕٖ ه ٖٔص كُنػ، ىـع اّعان، در اپُزّؽُْن ؼْاؼِ ؿياؼِ دانػٌ غُْطِ، رزْم نسهط[ ٔ]

  ٔٔ ص ، لَُف[ ٕ]

  46،ص(اؼالم ىظع از زکُنت) الهّلة تيغٌّ ه ااُلّنة تيتٌْ ، ىائْيِ نْعزاي[ ٖ]

  4ٖٓ ص ، 4 ج ، غتعي تارّش[ 4]

  45  ص » الهَهُم  ىفػ» ، كهِ نسطث[ 5]

  آىارؿْؽم[ 6]

 . 5ٕٔ صفسٌ ،4ٓ صػتٌ فْض، التالغٌ ىَخ[ ٗ]



 اؼالنِ، اىلالب اؼياد نعکغ اىتـارات اؼالنِ، اىلالب ؿػارٍاي فعٍيگ0  رک زنْيٌ اّو در نػالػٌ ةعاي[ ٘]

 . اهل چاپ اؼالنِ، اىلالب پاؼطاران ؼپاً اىتـارات اؼالنِ، اىلالب در ؿػارٍا ةا هٍهگامٖٙٗٔ اهل، چاپ

  6ٕٕ ص ، ٔ دلط ، نػَعي نعتظِ ؿَْط ، زؽْيِ زهاؼٌ[ ٙ]

 ٘٘/ٓٔ/ٕٙ ،  اؼالنى تتلْغات ٍهاٍيگى ؿُراى اغظای ةا دّطار در ةْاىات[ ٓٔ]


