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 چکیذُ

ٛ    ،یخدس طَٛ زاس یتضسي ٚٔٙاتغ غٙ یشاشتا داؿسٗ ٔ یؼٝؿ یاػیفمٝ ػ ترٝ   ییٔؼروَٛ خاػرخ ٌر

ٝ تش ٘ظش یٔثسٙ یحىٛٔر اػالٔ یغتٛدٜ اػر. تا زاػ یطٔىّفاٖ دسٕٞٝ ؿشا یػّٕ یٞا تش٘أٝ  یر

دس اداسٜ  یاػاػر  ٞرای  یؼسٝاص تا یىیػادَ،  یٝفم یٚ واسٌضاس یؼٝفمٝ ؿ یرتا ٔحٛس یٝ،فم یرٚال

والٖ حاوٓ تش وـرٛس   یٝحٛصٜ تا ٘ظش یٗا یٚ ٔٙاػة ػاص یٗش ٚ زحَٛ دس ػاحر زمٙییوـٛس، زغ

ٝ ٔطرشح دس صٔ  ٞرای  یرذٜ . اص غّٕٝ أی تاؿذفمٝ(  یرٚ اداسٜ وـٛس تا ٔحٛس یٝفم یر)٘ظاْ ٚال  یٙر

ترش فرشم    اػرر.  «یراس ٔؼ یفسرٛا »تش اػاع  یٗزمٙ یذٜا ی،لاٍ٘ٛ٘زاس یٙذ٘حٜٛ حضٛس فمٝ دس فشآ

 یوذاْ فسٛاػر )فسرٛا  یٗزمٙ یتشا یاساٚالً ٔالن ٚ ٔؼ یٗ،ػاحر زمٙ دسِضْٚ حضٛس فمٝ  یشؽخز

ٔرٛسد اؿراسٜ ترٝ     یاص فساٚا یىی یشؽتا فشم خز یاًاػّٓ ٚ...(؟ ضا٘ یٔـٟٛس، فسٛا یفسٛا یٝ،فم یِٚ

ٖ  یٗزمٙر  یٙرذ دس فشآ یراس ٔؼ ی٘حٜٛ حضرٛس ٚ واستؼرر فسرٛا    یاس،ٔؼ یػٙٛاٖ فسٛا  یٌرزاس  ٚ لرا٘ٛ

ظ.ا.ا. ٔسـرىُ اص خرٙع ٔشحّرٝ     یٙری زمٙ یؼسٓدس ػ یٗزمٙ یٙذاػر ٔشاحُ ٚ فشآ یٌفسٙ یؼر؟چ

ٖ لاٖ٘ٛ دس لاِة طشح ٕ٘ا یـٟٙاد( خیىٓاػر?  ٝ ال یرا ٔػّرغ   یٙرذٌا ٚ  یدِٚرر؛ دْٚ( تشسػر   یحر

 یػرْٛ( ٘ظراسذ ترش ٔلرٛتاذ ٔػّرغ )زٛػرط ؿرٛسا        ی؛اػالٔ یلاٖ٘ٛ دس ٔػّغ ؿٛسا یةزلٛ
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 یاغرشا  یغٕٟٛس ٚ اتالؽ تشا یغسئ یٔلّحر(؛ چٟاسْ( أضا یقادأٝ ٔػٕغ زـخ ٍٟ٘ثاٖ ٚ دس

اؿرشاب فمرٝ    یشؽاػر وٝ خز یٗا یٍش. ٔؼوّٝ دیلاٖ٘ٛ؛ خٙػٓ( ا٘سـاس لاٖ٘ٛ زٛػط سٚص٘أٝ سػٕ

 یاػر وٝ تشسػر  یٔخسّف یأذٞایاػسّضأاذ ٚ خ یداسا یاس،ٔؼ یفسٛا یكاص طش یٗدس ػاحر زمٙ

.ؿٛد یٔ

 
اتسىراس، ٘ظراسذ ٚ    ی،فمرٝ حىرٛٔس   یراس، ٔؼ یفسٛا ی،ٌزاس لاٖ٘ٛ ی،دِٚر اػالّٔبیکلیذی:ٍاصُ

 اغشاء لاٖ٘ٛ.

  



  ؾق ؾولث اوالم یگفاق ٬ايىو یًؿؾق ٨كآ یاقه١ یيعىه ظٕىق ٨حىا   ;>  

 

 هقذهِ

هرای  ؾاق ظکرىهحی هبحًری برك هرىالیى وآهىله يٝام يىبًیاو شمهىقی اوالهی ؾا٠یه
اوالم اوث. ؾق ایى قاوحا ٬ايىو اواوی کىٌیؿه اوث با جاکیرؿ برك اِرل  ٌكٞ ه٭ؿن
قیمی کًؿ که ؾق آو ظاکمیث الهی و جٍكیٟ به ؼؿاويؿ اج٩را٪  ٝاهی قا پیوالیث ٨٭یه ي

ٓ ؾق کًاق ایرى ا٠ح٭راؾ، ٬ايىو اواوی اِل ؾومٔ .بیا٨حؿ و همگاو بایؿ جىلین اهك باًٌؿ
گفاق هىائلی قا ؾق ـهرى ایصراؾ  واؼحاق هؿقو ظکىهث و وشىؾ بكؼی يهاؾهای ٬ايىو

قی اوالهی ؾق و١ٔیث ١٨لری و هكاظرل کًؿ که شایگاه ایى يهاؾها ؾق يٝام شمهى هی
و هن ؾق ؤر١یث هٙلرى  وچگرىيگی پىیرا ٌرؿو ایرى يهاؾهرای  آویب ًٌاوی آو

و همچًیى بكای وراؼحاق ورالی و  گیكؾJ ج٭ًیًی، به ؾ٬ث هىقؾ جٙبی٫ و بكقوی ٬كاق هی
اشحمراٞ  اهرىقٝام اوالهی هًىصن و جىايا يیال به ٬ىايیًی اوث کره بركای اؾاقه ؾاٌحى ي

جؿویى ٌؿه باٌؿ و بره  هٙاب٫ با هبايی ؾیًی هفهب ش٩١كی و هن و ٠ملیاجی کاقبكؾی
گفاقی هٙلى ، بكوايؿ. ؾق ٠ّك کًىيی کره ٌری١ه جىايىرحه  ه١ًای کاهل ها قا به ٬ايىو

ورث لرفا بكای اؾاقه ظکىهث يیالهًؿ ٬رايىو ااوث ِاظب ٬ؿقت و ظکىهث ٌىؾ و 
ؾق جمراهی هىرائل و ه١ٕرالت يیالهًرؿ  ث که بك اوان ٨حىای ه١یاق بحىاوه٭حٕی او

لیكا ٨٭ره جىايرایی  J٭ًیى قا به ايصام قوايیؿ٬ايىو، بك اوان هىالیى ٌك٠ی و ٨٭هی اهك ج
 شاه١ه قا ؾاقاوث. اهىقجماهی  ۀبكياهه قیمی و اؾاق

دارایصالحیتبظیاروطییی گفاقی هصله ٌىقای اوالهی به ٠ًىاو يهاؾ ٬ايىو
درعمیو مظیا لدرI اواوریصاصلهفتادویکمقاووندرامزتقىیهاطتوبزاطا

 اطاطقاووندرمقزرجىايؿ هیحذودکىذوضعقاوون».بزخیورداریبزعالوهمجلض
وظزدر،وطیعصالحیتایه٬ايىو اواوی یگايه هصكای ایصاؾ و جّىیب ٬رايىو ؾق اس

ن هىرح٭ین و وقوؾ بًابكایى چًیى ٨كآیًؿی هايٟ ال اي١کا Jباٌؿ ه١ًای ؼاَ آو يیم هی
 گكؾؾ. گفاقی هی ١٨االيه ٨٭ه و يٝك ٨٭هاء ؾق ٬ايىو
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 هفاّین

دٍلتاسالهی

کره بره ِرىقت ذابرث ؾق وركلهیى ه١ریى اوث گكوهی ال هكؾم Iؾولث هًٝىق ال 
و بره ج١بیرك ؾیگرك یرک ٬رؿقت بكآيراو ظکىهرث  کًًؿ و جابٟ ٬ؿقجی بكجكيرؿ ليؿگی هی

ظکىهث، ظاکمیث، وركلهیى، Iایى ج١بیك ال ؾولث ٌاهل ٠ًّك چهاقگايه  ?.Hکًؿ هی
 اوثJ که بیٍحك با هعىقیث ج١كی٧ کٍىق بیاو ٌؿه اوث.H وهكؾم

ظاکمه اوث که اهرؿا٦ و آقهراو  ۀ٬ىهحٍکل ال  ؾولحیH ؾولث اوالهیI الهًٝىق 
و  ٌرىؾ باٌرؿJ و ٬رىايیى آو ال ؾل ؾیرى اورحؽكاز هی آو ؾق قاوحای ٬رىايیى اورالم هی

 ثیا٨كاؾ ِاظب ِالظ هب یاواله - یاله یها هًاِب ؾق آو با هالک ٬كاق ؾاؾو آهىله
 @.گكؾؾ واگفاق هی

 گزاسی ِايىوسابؽه بیى دولث اعالهی و 

و  یى٬رىاي یالهًرؿاؾاقه شاه١ره ي یاًل و بالرفات بركااو ی،هك شاه١ره و يٝراه یقهبك
و  یاوران ابحرؿا بره ٘كاظر یرىبك ا یؿاوث جا بك اوان آو شاه١ه قا اؾاقه يما یه٭كقاج

 .يمایؿ یه ٬ؿامو ه٭كقات شاه١ه ا یى٬ىاي یبو جّى ی٘كاظ یؼاَ بكا یيهاؾ یهجاو
 دولث اعالهی ۀدهًذلًادش جؾکیل 

که هك وه ٬رىا لیرك  گیكيؿ عىق ٬ايىو ٌکل هیك هگايه ب ٬ىای وهاوالهی، ؾق ؾولث 
ؾیگك  ۀ٬ى ٓ  ه٭ًًهٓ، ۀکًؿ ٬ٔى ٬ايىو قا ؤٟ هی ۀیک ٬ىال٧ٓ  ٬Jكاق ؾاقيؿ هی٨٭ یوليٝك 

ورىم برك اوران ٬رايىو، ؾ٠راوی و  ۀ٬رىزٓ هصكیرهٓ  ۀگرفاقؾ ٬ٔرى ٬ايىو قا به اشكا هی
٬رايىو ؾق  ۀؾهًرؿ ، جٍرکیلایى وه ٬ىا٬ٕائیهJٓ  ۀکًؿ ٬ٔى اؼحال٨ات قا ظل و ٨ّل هی

                                                
 .AEG َ ،ٓ?BE?٨كهً  ٠لىم ویاوی، جهكاو: چاپاق، ٔ ،هیًى ا٨ٍاقی، اکبك آ٬ا بؽٍی، . ٠لی?
 .?AFE َ ،ٓB?. ياِك کاجىلیاو، هبايی ظ٭ى٪ ٠مىهی، جهكاو: يٍك هیماو، چاپ وىم، ٔ@
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بًابكایى هعىق ؾق هك شاه١ه ویاوی، ٬ايىو اورث، چره شاه١ره ؾولث اوالهی هىحًؿ 
 ?.باٌؿ  حؿایی باٌؿ و چه شاه١ه پیٍك٨حهبىیٗ و اب

Iهای اللم برركای ایصرراؾ شاه١رره  ؾولررث اوررالهی، ی١ًرری وررالوکاقها و يهاؾوررالی
 @H.اوالهی

قبًًَگذاری

کره کٍر٧ و  به ٬رؿق کرا٨ی کلری، ورالهاو یا٨حره و هماهًر  ٠باقجىث ال ٬ىا٠ؿ
جك و بره ورهىلث ٘كی٭ره ظرل  ًٌاؼث آيها آواو باٌؿ جا ٬ٕات و هصكیاو هكچه واؾه

گفاقی ؾق ظ٭ی٭ث، پیراؾه کركؾو کلیرات  هىائل ؼاَ قا ال آيها به ؾوث آوقيؿ. ٬ايىو
و  یىه١ّرىهاوالم اوث ؾق ٨كم ٬ايىوJ به ٠باقجی آیات ٌركی٧ ٬ركآو، قوایرات 

 ٨Aحىای هٍهىق ٨٭ها قا ال ٨كم ٠لمی و ٨٭هی به ٨كم ٬ايىيی ؾق آوقؾو اوث.

 ا٬حؿ:هی گفاقی ؾق شمهىقی اوالهی ؾق چًؿ هكظله اج٩ا٪ ال٧ٓ ٬ايىو

و هًعّكکكؾو جٍكیٟ بره ؼؿاويرؿ،  هكظله جٍكیٟ اظکام: بكاوان ا٠ح٭اؾ ٌی١ه .5
 هكشٟ ِالط بكای ج٭ًیى ؼؿاويؿ اوث. اهًج

ىو جىوٗ هصحهؿاو: اگكچه ٬ىايیى الهی ؾق کحا ، وًث و اظاؾیرد ًٌاؼث ٬اي .6
 ،گیكی ال آو يیىحًؿ، لفا ؾق ؾوقاو ٤یبث بیاو ٌؿه اوث، اها همه ا٨كاؾ ٬اؾق به بهكه ائمه

بایرؿ  ؾهًرؿ.هری کًًؿ وؾق اؼحیاق هركؾم ٬ركاق هصحهؿیى ٬ىايیى قا ال هًابٟ اوحؽكاز هی
اقيؿ، بلکه وٜی٩ه آيها ک٧ٍ ٬ىايیًی اورث گفاقی يؿ جىشه کكؾ که هصحهؿیى ظ٫ ٬ايىو

 که ٬بال ايٍاء ٌؿه اوث.

                                                
 ٌبکه اشحهاؾ. ، پایگاه ا٘الٞ قوايی کحا  يا ، به ي٭ل ال٨Hحىای ه١یاق ؾق جؿویى ٬ايىوIهعمؿشىاؾ اقوٙا، يٍىث ٠لمی  .?
 .<B/E/G@ ،ه١ٝن قهبكی ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو کكهايٍاه . بیايات ه٭ام@
Aٔ ،هعمؿش٩١ك ش٩١كی لًگكوؾی، جكهیًىلىژی ظ٭ى٪، جهكاو: گًس ؾايً، چ يهن .?AEE ٌماقه ،ٓB?CB. 
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ٌرىؾ، بره ٘رىق  قیمی: ٬ىايیًی که جىوٗ ٨٭ها ال هًابٟ اوحؽكاز هی هكظله بكياهه .7
٭ین ؾق ظکىهث اوالهی ٬ابل اشكاء يیىث. اشركای ایرى ٬رىايیى کلری ؾق شاه١ره هىح

با جىشه به ایرى اهرك  ٔىابٗ و والکاقهایی بكای جٙبی٫ وپیاؾه والی اوث. ۀجهیيیالهًؿ 
 هراجًی ه٭ًًه ؾق ظکىهث اوالهی هكاش١ه هىح٭ین به هًابٟ ٨٭ه يیىث، بلکه  ٬ىۀ ۀوٜی٩

 ?ايؿ. قیمی بك اوان اظکاهی اوث که هصحهؿاو ال هًابٟ ٌك٠ی اوحًباٖ کكؾه بكياهه

 :ظ٭ى٬ی ج٩اوت بیى ؾو ؾوحه ال ٬ىايیى ٨٭هی و ٓ 
یك ادکامٔ ِايىو  گزاسی دس ٌّه ٕجؾش

٬ىايیًی که هىح٭یما هاؼىـ ال ٨٭ه هىحًؿ و ؾق ٨٭ه، ظکن ه١یى و ِكیعی ؾق هرىقؾ 
بكؼری ال هرىاؾ ٬رايىيی ؾق  @باًٌؿ. آيها وشىؾ ؾاقؾ و ه٭ّىؾ هماو ٬ٔىايیى ٌك٠یهٓ هی

بكؼی هىاؾ ٬رايىيی  بًابكایى ؛جىاو آيها قا ال هًابٟ ؾیًی ؼاقز کكؾ هحى ٨٭ه يیىث اها هی
و ٬ىا٠ؿ ٠اهه ٨٭هی هايًرؿ اورح٭الل و ه٭ؿهره واشرب، ٌرکل  بك اوان ٠ًاویى ذايىیه

 یابی ٌىؾ. گیكيؿ که ؾق ایى ِىقت ؾق ه٭ام جٙبی٫ بایؿ کاقًٌاوی و هّؿا٪ هی
یٔ  ِايىيگزاسی دس دّىَ ٕلٌش

٬ىايیى هكبىٖ ؾق ٨٭ه يؿاقيؿ هايًؿ ای هىحعؿذه هىحًؿ و واب٭ه اهىق٬ىايیًی که شمء 
که ؾق اِٙالض به ایى يىٞ ال  به قاهًمایی و قايًؿگی، ذبث اوًاؾ، گمكکات، بىؾشه و...

هکحب اوالم Iگىیؿ: هی Hا٬حّاؾياIٌهیؿ ِؿق ؾق  گىیًؿ.هی ٬ىايیى، ٬ٔىايیى ٠ك٨یهٓ
ؾاقای ؾو شًبه هىح٭ل اوث: یکی به ٘ىق هًصم به وویله ٌاقٞ ج١ییى گكؾیؿه و ج٥ییك و 

این، بایرؿ بره ووریله  ياهیرؿهH هًٙ٭ره ٨ركاI٢آو قاه يؿاقؾ. شًبه ؾیگك که آو قا  جبؿیل ؾق
 HA.ه٭حٕیات لهاو و هکاو جًٝین ٌىؾاهك بكظىب يیالها و  ولی

                                                
بكياهه  ۀ٬ايىيگفاقی به هراب ۀ، جٙبی٫ ٨كآیًؿ ج٭ًیى ؾق يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو با يٝكی٠لیكٔاي٭ىیJ ؾبیكيیا، ٨ا٘مه واؾات. ?

 .Gَ ،??C?، وال ه٩حن، ٌماقه AGE?بهاق  ،ؾايً ظ٭ى٪ ٠مىهیقیمی ؾق قاوحای اشكای ٬ىايیى الهی، ٨ّلًاهه 
 .9ٓ، َ 4=57اوالهی ایكاو، ؾ٨حك هٙال١ات ظ٭ى٬ی، ٔ لاؾه، يگاهی به اب١اؾ ظ٭ى٪ اواوی شمهىقی . هاؾی ظاشی@
A ٪ٔ ،ویؿهعمؿبا٬ك ِؿق، ا٬حّاؾيا، المصمٟ ال١لمی للٍهیؿ الّؿق .?B>F.ٓ 
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فتَایهؼیبر

ی١ًی ٨حىایی کره  با اظکام اوالهی اوث ی اوث که ه١یاق و اوحايؿاقؾ هّى ٨حىای
Jجكشیعی که ٌركی١ث آو قا ب رفیكؾ و  يىبث به وایك ٨حاوا ؾاقای جكشیط و همیث باٌؿ

و ؼىؾ قا با هىائل قول  گٍا باٌؿ بحىايؿ يىبث به هىائل هىقؾ هًا٬ٍه، کاقآهؿ و هٍکل
 و٫٨ ؾهؿ.

 گزاسی دس دولث اعالهی يغبث ٌحىای همیاس با ِايىو

گفاقی ؾق ؾولث اوالهی هبحًری برك  اوث و ٬ايىو ؾاقیؾولث بًابكایى ج٭ًیى اللهه 
و ال آيصا که ها ؾق هىائل ٨٭هی ٨حاوای هح١ؿؾی ؾاقین بك ایرى جرالي  ا٨حؿ ٨٭ه اج٩ا٪ هی

گیكؾ. با کاوي ؾق هیاو ٨حاوا يىبث  هىحین بؿايین کؿام یک ه١یاقو هالک ج٭ًیى ٬كاق هی
که کاقآهرؿجك و ؾاقای  گیكؾ یهبه هىائل هىشىؾ شاه١ه، ٨حىایی هىقؾ جأییؿ و هالک ٬كاق 

جا بحىايرؿ ؾق جىايمًرؿ کركؾو و پىیرا  های جاذیكگفاقجك يىبث به وایك ٨حاوا باٌؿ ٌاؼّه
 .بكؾاقؾ پیً والی ؾولث اوالهی یک گام به

 های ٌحىای همیاس ؽاخصه

ياهه و ٬ايىو هىقؾ  ٌىؾ و به ٠ًىاو آئیى بًابكایى ٨حىایی که جىوٗ هصحهؿ اوحؽكاز هی
بایؿ شاهٟ باٌؿ و همه هىٔى٠ات شاه١ه قا پاوؽگى باٌرؿ. اوال گیكؾ،  اوحًاؾ ٬كاق هی

بایؿ هاي١یث ؾاٌحه باٌؿ و اوحرًائات  ٬ايىو هىٔى٠ه بك اوان ٨حىای ه١یاق،ایًکه  اثايی
هرىاقؾی قا  ،گفاق بایؿ ؾق ٬ايىو چک ٬ايىوؾق هىائل ه١اِك  او هرالقا بیاو کًؿJ به ٠ًى

ایًکره ٬رايىو بایرؿ قواو و برؿوو  ثال یا و Jکه ٔمايث اشكای کی٩كی ؾاقيؿ، بیراو کًرؿ
 های هح٩اوت قا يؿاٌحه باٌؿ. پیچیؿگی و ابهام باٌؿ جا ٜك٨یث بكؾاٌث

فقِحکَهتی

اقچى  یک والهاو هحٍکل ؾايً اظکام ٌك٠ی ٨ك٠ی ال قوی اؾله ج٩ّیلی ؾق چ
کی باییذبىیایموامیعای ظرىلهکٍرىق اورث. -هبحًی بك ٬ؿقت ظاکن ؾق یک ؾولث
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 اطیالوظزبز مبتىآنماوىذو طیاط،اقتصادی، امتماعمختلفابیاددر اوظاو
ؾق اورحًباٖ اظکرام وربب ٌرؿه  شکلگیزد.لذاباسگشتدوبارهب رویکزدامتماع 

لیكا ياٜك بره  Jهباظد اِلی و شؿی ٨لى٩ه ٨٭ه به ٌماق قوؾ اوث که ٨٭ه ظکىهحی ال
 ?٨٭هی اوث. ابًابكایى ٨٭ه ظکىهحی یک هىئله ٨ك جماهی ٨٭ه اوث

لفا شؿای ال هبايی کالهی، هبايی ؼاِی قا يیم بركای ٨٭ره ظکرىهحی هٙركض ٌرؿه 
اوث. ال٧ٓ پفیكي ؾیى به ٠ًىاو اؾاقه کًًرؿه شاه١رهJ  ٓ ي٭رً هىیرث شم١ری ؾق 

اظکامJ زٓ اهمیث بیٍحك به ُب١ؿ اشكای اظکامJ ؾٓ جىشه ٌكی١ث به جعىالت اوحًباٖ 
 @ليؿگی.

 سابؽه ٌّه دکىهحی با ٌحىای همیاس

های ٨٭هری ؾق  ٨٭ه ظکىهحی به هًمله یک ياٜك به جماهی ابىا  ٨٭ه اوث و اوحًباٖ
بزاطاصفق ادارهوظا طیاط وادارهکشورباشذ.لذافقی بایىث هیهمه هىٔى٠ات 

ایاساحکیا اطیتىباطحکومت واظزب یکبیىشدراطتىباطاحکا اطتوی شیاخ 
العکىهره اورث کره بره  اوان، ٨حىای ه١یاق لیكهصمى٠ه و بؽٍری ال ٨٭ه شذه.بزایه

 گیكؾ. هی ٠ًىاو هعىقیث ؾق يٝام ٬ايىو گفاقی هٙلى  هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق

اثتکبرقبًَى

 ایر ؿیرشؿ ٬رايىو ؤٟ به هًٝىق هحى ًٍهاؾیپ و ابؿاٞ ظ٫ ه١ًای به ٬ايىو ابحکاق
 قويرؿگفاقی و ي٭ٙه آ٤ال  هىشىؾ اوث ایى هكظله اولیى هكظله ال ٬ايىو ٬ايىو اِالض

 ٌرکل ؾق قا یاِل اهكم قا ؾاقؾ، ظ٫ ىیکىی که اIؿ و یآ یه به ظىا  گفاقی ٬ايىو

 HA.٬ايىو قا ؾق ؾوث ؾاقؾ یاواو هعىقهای به ؾاؾو

                                                
 .?ADE َ ،ٓ?B?، ٔ@?، ي٭ؿ و يٝك، ٌماقه ٨H٭ه ظکىهحیI. ههؿی ههكیمی، ?
 .CA ٔ?AG? َ ،ٓ@Dبا٬كال١لىمٓ، ي ٠لىم ویاوی ٔؾايٍگاه ٨ّلًاهه ٨ك، قویکكؾ ظکىهحی ؾق ٨٭ه،  . و١یؿ ٔیائی@
A. ٬ايىو،  ابحکاق بك ظاکن ٔىابٗ اِىل و ؾق ؼّىَ يگهباو ٌىقای ۀهعمؿاهیى، قوی قاؾ، ابكیٍمی کؿؼؿایی، ٠باو١لی

 ٓ.Aٔ ،?AGC?ٌماقه  پًصن، ٠مىهی، وال ظ٭ى٪ ؾايً ٨ّلًاهه



  ؾق ؾولث اوالم یگفاق ٬ايىو یًؿؾق ٨كآ یاقه١ یيعىه ظٕىق ٨حىا   <:  

بًرؿ ،  546، 8;ابحکاق ٬ايىو ؾق وه اِل  یكاوا یاواله یشمهىق یؾق ٬ايىو اواو
 یهرا ٘كضIبرىؾه اورث.  یگرفاق اواور هرىقؾ جىشره ٬ايىو ی٬ايىو اواو 595اِل  6

 یرههصله جه یًؿگاوجىوٗ پايمؾه ي٩ك ال يما ی٬ايىو اواو ; 8به هىشب اِل  Hی٬ايىي
 یركاوول یرأته یببرا جّرى 8; لاِر یىبه هىشب همر یمي Hی٬ايىي یطلىا. Iٌىيؿ یه

 .ٌىيؿ یجىوٗ ؾولث به هصله اقوال ه
 بؽه ٌحىای همیاس با ابحکاس ِايىوسا

 یعه ٬رايىيیٌىؾ که ٨حىای ه١یاق با چه ٨كآیًؿی به ٠ًىاو ال ؾق ایى قواله بكقوی هی
ٍرًهاؾ ظرؿا٬ل پرايمؾه ي٩رك ال یبره پ ی٬رايىي و یرا ٘ركض كاویرئث ولیب هیپه ال جّى

بایؿ جىشه  .ٌىؾ جا به ٬ايىيی هىذك ؾق شاه١ه جبؿیل ٌىؾ ین هیًؿگاو، به هصله ج٭ؿیيما
ؾاٌث که ٨حىای ه١یاق بك اوان هبًای ٨٭هی جىوٗ هصحهؿ اوحؽكاز ٌؿه اوث لفا ؾق 
٨كایًؿ بكقوی، بایؿ لیك يٝك کاقگكوهی هٍؽُ ٌرؿه کره جؽّرُ بكقوری هىرائل 

 ٬كاق گیكؾ. ،ؿ٨٭هی قا ؾاقي

تصَیتقبًَى

بره ابرال٢ آو يىیه آ٤رال و  گیكی ایؿه و جهیه پیً ٨كآیًؿ جّىیب ٬ايىو ال لهاو ٌکل
، به هصله اقایه ایؿهپیًٍهاؾهایی که بكای جّىیب به ِىقت  ٌىؾ. شهث اشكا ؼحن هی

٘ك٦ يمایًرؿگاو  اگك ال وH الیعه ٬ايىيیIآو قا  ٌىؾ پیًٍهاؾوىی ؾولث  الك اگ ،ٌىؾ هی
٨كآیًؿی ٘ىاليی ال شمله ج٭رؿین ٘ركض یرا  گىیًؿ. هیH ٘كضI گیكؾ آو قاهصله ِىقت 

الیعه به هصله و ا٠الم وِىل آو، جّىیب کلیات، بكقوی و جّىیب یا ٠ؿم جّىیب 
فزعی ،ارا ی های یىریىوکم٨ىقیث، اقشاٞ به کمیىیىو، بكقوی ؾق کمیىیىو اِرلی و 

اسسیض اصیلکمیظیون کمیظییونمصوبوومایىیذگانسیشیىداد بزرطی، فزعیهای
 ؾق هصلره،  بیؾق ؼّرىَ شمئیرات ؾق ِرعى هصلره، جّرىگیكی  یقمو بزرط

اقوال به ٌىقای يگهباو و ؾق ِىقت جاییرؿ ٌرىقا، اهٕرای قئریه شمهرىق و ابرال٢ بره 
 .ٌىؾ یهقبٗ و ايحٍاق ال ٘كی٫ قولياهه قومی قا ٌاهل  یـیها ؾوحگاه
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اجزاقبًَى

ؾق  .ٌرىؾ یيگهبراو ٨كورحاؾه ه یبره ٌرىقا یقورمبه ٘رىق هّىبات هصله  یهکل
ؾه قول هرفکىق  یرؿجمؿ و په ال اي٭ٕاء هؿت یاقول په ال ابال٢  54که ٜك٦  یِىقج

٘بر٫ اِرل  ،يگهباو هؽال٩ث ؼىؾ قا ا٠الم يکركؾ یٌىقا ی،٬ايىو اواو 9=ؾق اِل 
 یشمهرىق یاورثهّىبات ال ٘ك٦ هصله شهث اهٕاء به ؾ٨حك ق ی٬ايىو اواو 9=

آو  یاشركا ی٬ايىو اوث کره بركا ی٬ايىو، اهٕا یب. هكظله ب١ؿ ال جّىٌىؾ یابال٢ ه
 .ٓی٬ايىو اواو 569ٔاِل  شمهىق بكوؿ ییهاللم اوث به اهٕاء ق

ًظبرتثزقبًَى

ه٭ًًه، يهراؾی قا  ۀ٬ىبه ٘ىق ه١مىل، بكای پیٍگیكی ال ي٭ٓ ٬ايىو اواوی ال وىی 
ؿ و به او اؼحیاق ابٙال هّىبات ه٥ایك با ٬ايىو اواوی ا٠ٙا کًً به ٠ًىاو ياٜك ج١ییى هی

شمهىقی اوالهی ایكاو، بره ٠ًرىاو یرک يهراؾ ویاوری ق ؾH ٌىقای يگهباوI .کًًؿ هی
بره همریى ؾلیرل، ؾق ٬رايىو اواوری J هىح٭ل، وٜی٩ه کًحركل ٬رىايیى قا برك ٠هرؿه ؾاقؾ

 بیًری ٌرؿه اورث. پیًؾوالؾه ٠ٕرى H ٌىقای يگهباوIشمهىقی اوالهی ایكاو، بكای 
 و يیمی ؾیگك ظ٭ى٬ؿاو هىحًؿ. ٨٭یه يیمی ال ا٠ٕای آو

گذاریاًَاعقبًَى

 گزاسی هذسو ِايىو

بایؿ هىح٭یما ال ٘ك٦  ظکىهث٬ايىو هٝهك اقاؾه هلث اوث ی١ًی ج١ییى ِالظیث 
ایرى  ٘ب٫ کًؿ. هكؾم اؼف هیو يٝام ظاکن هٍكو٠یحً قا ال شايب هكؾم ايحؽا  گكؾؾ 

هكؾم بىؾه و هؿ٦ ال ٬ايىو جًٝین قوابٗ ايىاو با ايىاو ؾق  هو هًب١د ال اقاؾؾیؿگاه ٬ايى
ؾق ه٩هرىم هرؿقو، . واظؿ ویاوی ؾولث هلی ٔمى ظ٩ٛ آلاؾی و بكابكی ایٍاو اورث
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و   کرره هرركل ٌررهكويؿاو ٌررىؾ گررفاقی ههمحرركیى وٜی٩رره ظکىهررث هعىررى  هی ٬ايىو
 ?کًؿ. وٜای٧ آياو قا هٍؽُ هی ظکىهث و

 پشعی ٕهغحّینٔ همهگزاسی  ِايىو

ٌىؾ بره  گیكؾ و ال هكؾم ؾقؼىاوث هی یک ٬ايىيی هاؾه به هاؾه هىقؾ يگاقي ٬كاق هی
کره ؾق  ٌرىؾ اگك اکركیث آقاء قا ؾاٌحه باٌؿ به ٠ًىاو ٬ايىو پفیك٨حه هی .٬ايىو قای ؾهًؿ

 گیكؾ. و١ٔیث کًىيی شهاو ؼیلی به يؿقت هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هی
 ویشهغحّینٕٔ هذىسگزاسی يمایًذه  ِايىو

 اهرىقال ٘ك٦ ٠مرىم هركؾم بركای  به يمایًؿگیکًًؿ جا  هكؾم يمایًؿگايی ايحؽا  هی
 ؤٟ کًًؿ. ، ٬ايىوکٍىق و ظاکمیث

 ِايىيگزاسی هذط 

گفاقی اوث که هؿ٨ً ؾق قاوحای يٝك هكؾم اوث ی١ًی هك قایی  یک هؿل ال ٬ايىو
هاورث کره  وال گرفاقی ٞ ٬ايىوؾهًؿ بایؿ به ٠ًىاو ٬ايىو ٬كاق گیكؾ، ایى يى که هكؾم هی

 هًىىغ ٌؿه اوث.
 گزاسی اسصؽی ِايىو

گفاقی اوث که ؾق آو جمرام ٬رىايیى، هٍركوٖ بره ٬رايىو اواوری  یک يىٞ ال ٬ايىو
 جىايًؿ جمام اٜهاقاجٍاو قا ؾق ٬الب ٬ايىو اواوی بیاو کًًؿ. باٌؿ و هكؾم هی هی

 در دولت مدرن گزاسی ِايىو

جىايًؿ  ٌىؾ و هكؾم يمی یل ٬ايىو اواوی ج١كی٧ هیگفاقی اوث که ـ يى٠ی ال ٬ايىو
 هك ٬ايىيی قا ؤٟ و ه٭كق يمایًؿ لیكا اهکاو ؾاقؾ هىشب ال بیى ق٨حى ظاکمیث گكؾؾ.

                                                
 ٓ.AED?ٍك يی، ٔ، جهكاو، يGهای ؾولث، هحكشن ظىیى بٍیكیه، چاپ  . ویًىًث ايؿقو، يٝكیه?
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گذاریّبیقبًَىًظزیِ

هبًا اورحىاق  یىبك ا یاله یى٬ىاي یاشكا یبكا یمیق بكياهه ۀبه هراب یگفاق ٬ايىو ۀیيٝك
پاقلمراو،  ۀیژٌراقٞ ه٭رؿن اورث و کراقو های یثال ِرالظ یگرفاق اوث کره ٬ايىو

 یرىاورث. ا یٔاظکرامٓ الهر یى٬رىاي یاشركا یبركا یى٬رىاي ینؾق ٬الب جًٝ یمیق بكياهه
يٍأت گك٨حه اورث  یاواله یال هباي یكاوا ظ٭ى٬یگفاق ؾق يٝام  بكؾاٌث ال ٌأو ٬ايىو

هررىؼك ال  یگرراهی٨٭رره ؾق شا ی،اورراله یيٝررام شمهررىق یىج٭ًرر یؾق يٝررام ١٨لرر یولرر
بىرًؿه  یاوراله یىهّىبات با هىال یكتها به ٠ؿم ه٥او جً گیكؾJ ی٬كاق ه یگفاق ايىو٬
 ی١ثٌك بك یهبحً یگفاق ؾق يٝام ٬ايىو یيىا٬ّ لهمکى اوث به بكو یمجما یى. اکًؿ یه

 ?ه٭ّؿن هًصك ٌىؾ.
 شرعی گزاسی ِايىو

I ٬ىايیًی که هًٍاء ٌك٠ی ؾاقيؿ و ؾق يّىَ ؾیًی و ٌكی١ث ظکن هٍؽّی بكای
 H.و ظکن آيها ؾق هكٌكایٙی ٬ابل ج٥ییك يیىث آيها ج١ییى ٌؿه اوث

ی  ِايىيگزاسی لٌش

قاز آيهرا ؾق ٬الرب ك٠یث هىرحًؿ، اهرا بره لعراٚ ٠رؿم ايرؿ٬ىايیًی که ؾق ؾایكه ٌر
ه ال شهث ٤یكهًّرىَ برىؾو، باًٌؿ ک هًّىِات ؾیًی، هىمی به ٠ك٨یه و يى٠یه هی

 ،و بره جًاورب همراو هى٬رٟ و هىٔرٟ هؽحل٧ ؾچاق ج٥ییكايؿ ایه واو هک ؾق لهاو ها
 گكؾيؿ. جاویه هی

ثزًبهِریشدرقبًَىاسبسیهجلس

جعرث  یؾق چراقچى  ؼاِر یؾولح یكیثاوث و هؿ یكیثال لىالم هؿ یمیق بكياهه
آيهاورث.  یراواقکاو و قوابٗ ه ۀیكيؿکه ؾق بكگ گیكؾ یِىقت ه یمیق ٠ًىاو يٝام بكياهه

                                                
بكياهه  ۀ٬ايىيگفاقی به هراب ۀ، جٙبی٫ ٨كآیًؿ ج٭ًیى ؾق يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو با يٝكی٠لیكٔا، ي٭ىیJ ؾبیكيیا ٨ا٘مه واؾات. ?

 .G ، َ?EF?، وال ه٩حن، ٌماقه AGE?بهاق ، ؾايً ظ٭ى٪ ٠مىهیيیى الهی، ٨ّلًاهه قیمی ؾق قاوحای اشكای ٬ىا

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/586483/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa_%d9%86%d9%82%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/586484/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%86%db%8c%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1156/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/98038
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ؾق قمن آيهرا  یکه ٬ايىو اواوراوث H اللم االشكا یاوًاؾ ظ٭ىI٬يٝام،  یىقکى ا یىاول
شهرث  یکلر یهرا و قاهبكؾهرااهؿا٦، آقهراو ییى٠الوه بك ج١ ی٬كاق ؾاقؾ. ٬ايىو اواو

 ?.کًؿ یه ی٩اا یي٭ً ههم یماقکاو آو يٝام ي یكوا ییىها، ؾق ج١ بكياهه یؾهًؿه به هعحىا

ػللًیبسهبثِفتَایهؼیبردرًظبمتقٌیي

و ؾق هىائل ٨كؾی با قشىٞ به ٨حىای هكشٟ ج٭لیؿ ؼرىؾ ه١ه ٌی١یاشا ٠ّك ٤یبث ؾق
بًؿ هفهب هىحًؿ و به . بكای جًٝین قوابٗ هكؾهی که پایکًًؿ هٍکل ؼىؾ قا بك٘ك٦ هی

ٌىيؿ ٨حاوای هؽحل٧ بركای قشرىٞ کركؾو، هٍرکل شرؿی  اِٙالض، هحٍكٞ جل٭ی هی
ٌكٞ ؾق وویٟ اظکام  اها با جٍکیل یک ؾولث ؾیًی که ؼىاهاو اوح٭كاق کًؿJ ایصاؾ يمی
٠ًىاو هررال هرا ؾق  وال ؼىاهؿ ٌؿ. به ٌّؿت هٍکل به اهاىباٌؿ، اؼحال٦ ٨ح شاه١ه هی

ظّؿی ؾق يٝام ا٬حّاؾی ؾيیای  ها به . بايکوشىؾ ؾاقؾ HبايکIيام  ظال ظأك يهاؾی به
يیال يیىث چه ؾق  ها بی قوؿ هیچ کٍىقی ال وشىؾ آو يٝك هی ايؿ که به اهكول ي٩ىـ کكؾه

قورؿ اِرىاًل برا  بره يٝرك هیJ ج١اهالت ؾاؼلی و چه ؾق ج١اهالت ا٬حّراؾی ؼراقشی
جٍکیل ظکىهث اوالهی بایؿ شایگاه ؾیگكی قا بكای ٨حىا ؾق يٝرك گك٨رث. آو شایگراه 

ا٬ٟ به کمک آو ٌىقای ٨٭هی وق باٌؿ که ؾ Hجٍکیل ٌىقایی ال ٨٭ها و هكاشIٟجىايؿ  هی
 .ؿّىیب قوايیقی اوالهی به جقا ؾق شمهى بحىاو ٬ىايیى

 ادلِقبئلیيتجذیلفتَاثِقبًَى

هؿ٨ی که ٠لمای اوالم ال ؾوقاو هٍكو٘ه جا لهاو ظأك به ؾيبال آو هىحًؿ اشكای 
وتقىیهاحکیا گكایی ٬ايىوؼىاهًؿ با جىول به هی ؾوحىقات ٌكی١ث الهی اوث و لفا

ى حییا طیاطی دیه،دولتراملش ب امزایقواویهاطال کىىذتااطال ،واردصح
، با جىشه به ایًکه بٍك به ؾلیل ٠ؿم اظا٘ه کاهل بك هّرالط و ه٩اورؿ ؼرىؾ، ایزانشود

                                                
ٓ، Eٔ ،?AGEقیمی، ٨ّلًاهه ؾايً ظ٭ى٪ ٠مىهی، ؾوقه  . هعمىؾ ابكاهیمی، ٬ايىو اواوی شمهىقی اوالهی ایكاو و يٝام بكياهه?

 .?G َ ،C?ٌماقه 
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ب ٬رىايیى ظ٫ اؼحكاٞ ٬ايىو يؿاقؾ، اها جًٝرین کركؾو ٬رىايیى اورالهی ؾق ٌرکل و ٬الر
 ?لهاهؿاقاو کٍىقهای اوالهی واشب اوث. هحؿاول بٍكی بك همه به ؼّىَ

اختالفدرتقٌیي

هٙكض ؾق ظىله ج٭ًیى بك اوان ٨حىای ه١یاق، ایى هىرئله اورث کره یکی ال هىایل 
گفاقی کًین کؿاهیى يٝرك هرىقؾ جىشره ٬ركاق  ؼىاهین ٬ايىو و٬حی ؾق ظىله اشحما٠ی هی

گفاقی یرک يٝرك ؾاقیرن کره بركای ٌرىقای يگهبراو  ٌىؾ چىو ؾق ظیٙه ٬ايىو ؾاؾه هی
ٓ ي٩ك ٨٭یه وشىؾ :هباو ٔگیكؾ و ؾق بیى ؼىؾ ٨٭های ٌىقای يگ باٌؿ و هالک ٬كاق هی هی

و  ؟ؾاقؾ اگك بیى ایى ٨٭هاء اؼرحال٦ وشرىؾ ؾاٌرحه باٌرؿ ه١یراق ٠مرل چگىيره اورث
 .و آقایی ؾیگك ال شايب هكاشٟ ٠ٝام وشرىؾ ؾاقؾ اوث ٨٭یه ولیهمچًیى یک قای بكای 

اگك آقاء ایى وه گكوه هىذك ؾق ج٭ًیى با هن هؽحل٧ باٌؿ با جىشه به ج١ؿؾ آقاء کؿام یرک 
 .گیكؾ ىاقؾ ؾق ج٭ًیى هىقؾ اوحًاؾ ٬كاق هیال ایى ه

ّبیفقْیدرقبلتفتَایهؼیبراهکبىجوغدیذگبُ

 ، شمرٟ بریى ٨حىاهرایه١ٕالت شاه١رهظل ؾق ِىقت يیال به ٨حىای ه١یاق ؾق  اگك
پرفیك  ، اهکاويگهبراو و...٨ٓ٭های ٌىقای ٨٭یه، ٨حىای  ولی٨حىای هٍهىق، ٨حىای ٔ ٨٭هی

ال لوایرای  ای ٬ايىيگفاقی هٙلرى  ٬ركاق گیركؾ و، ؾق قاوحهاباٌؿ و شمٟ بیى ایى ٨حىا
شمرٟ  هاؾیگك هىشب اؼحال٦ ؾق ٨كآیًؿ ج٭ًیى يگكؾؾ، اقشط ایى اوث که بیى ایى ٨حىا

ظاِل ٌىؾ. چىو ؾق ایى ظالث پٍحىايه ؼىبی بكای ایصاؾ ٬ايىو و ظاهی بیٍحكی بیى 
باٌؿ و  ٨٭یه ولی١یاق، ٨حىای ٨٭هاء و ٬ايىيگفاقاو ؼىاهًؿ ؾاٌث. به ٠ًىاو هرال ٨حىای ه

برؿیى ا٨حؿ.  ٌؿ ایى اجعاؾ ٠مال اج٩ا٪ هیال لعاٚ هعحىا با ٨حىای کاقآهؿ هن یکىاو با

                                                
، @ؾوم، ز  ؾاقی و ٨٭ه ظکىهث اوالهیٓ، جهكاو: يٍكيی، چاپ . ؾاووؾ ٨یكظی، ٨٭ه و ویاوث ؾق ایكاو ه١اِك ٔجعىل ظکىهث?
ٔ?AGA َ ،ٓFB. 
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گیكؾ جمام ؼّىِریات یرک  جىاو اوحؿالل يمىؾ ٨حىایی که ه١یاق ٬كاق هی ٌکل هن هی
 های ٨حىای ه١یاق اوث. ٍا و کاقآهؿ قا ؾاقؾ و هن ؾاقای ٌاؼّه٨حىای قاهگ

فتَایهؼیبرخبستگبُ

آو ٠باقجىث ال: همره  و Jبه ٬ايىو جبؿیل ٌىؾ جىايؿ که هیاوالم ای ال اظکام  ظىله
و و١ٔی، آو گراه بره و ا٠ن ال جکلی٩ی  ی و ٤یك الماهیاظکام ذابث اوالم، ا٠ن ال الماه

ؾهرؿ  يعىی به اؾاقه شاه١ه هكبىٖ ٌىؾJ لفا ه١یاقی که به ظکىهث اوالهی اشاله هی
 هكشعراتبا اظکام ذابث اوالم ؤرٟ کًرؿ ٠باقجىرث ال: ق٠ایرث  ٬ايىيی قا هؽال٧

Iجماظن ظ٩ٝی ؾق اشكاء .H ایى يىٞ جماظن بكای ظاکن اوالهی ؾق ه٭ام اشركای اظکرام
هباظات و الماهیرات  ۀهعؿوؾگفاقی ؾق  ؾهؿ. لفا اؼحیاق ٬ايىو اوالم ؾق شاه١ه قغ هی

بیٍحك هىقؾ ؾ٬رث و ج٩عرُ ا٨كاؾ شاه١هٓ، اهكوله ٔ ؼّىِیگفاقی ؾق ظىله  یا ٬ايىو
 ?گیكؾ. ٬كاق هی

دٍهَردػیٌیًیبسهٌذثِتؼییيفتَایهؼیبر

ی ٬ٕراییه بركای ظرل و  ه١یاق ؾق ؤٟ ٬ايىيی اوث که جىوٗ ٬رىۀج١ییى ٨حىای  -5
به اوحرًای ب١ٕی ال  گیكؾ. اوح٩اؾه ٬كاق هی هكؾم هىقؾ اؼحال٨ات ٨ّل ؾ٠اوی ؾق هیاو

 Jه١یراق يیرال ؾاقیرن به جؿویى ٬ايىو بك ٘ب٫ ٨حىای ٨٭ه ابىا  ابىا  ٠باؾات، ها ؾق جمام
ای ؾاقؾ که بیٟ، اشراقه، ش١الره،  بىیاق گىحكؾه ۀالیع ظل و ٨ّل ؾ٠اوی ؾق هیاو هكؾم

هٕاقبه، هىا٬ات، يکاض، ٘ال٪، ظؿوؾ، ٬ّاَ، ؾیات، ج١میكات و هايًؿ آو قا ٌاهل 
 ٌىؾ. هی

ؾهًرؿ. هًٝرىق ال  ی ايصام هیظ٭ى٬ی که اٌؽاَ ظ٭ى٬ی ؾولحهای  ؾق ١٨الیث -6
ٌرىؾ. هرك کرؿام ال  ا٬ؿاهات ظ٭ى٬ی، ا٬ؿاهاجی اوث که هًصرك بره ظر٫ و جکلیر٧ هی

                                                
های ٠لمی هكکم جع٭ی٭ات اوالهی هصله ٌىقای اوالهی، جهكاو: هىله  گفاقی، هصمى٠ه يٍىث . جاهالت ٨٭هی ؾق ظىله ٬ايىو?

 .<?ٓ، َ AGA?و هكکم اوًاؾ هصله ٌىقای اوالهی، ز اول، ٔ
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ؾهًؿ، بایؿ بك اوان یک ٬رايىو هرؿوو  ه١اهالجی که اٌؽاَ ظ٭ى٬ی ؾولحی ايصام هی
باٌؿ، آو ٬ايىو هن بایؿ بك ٘ب٫ یک ٨حىای ه١یراق جرؿویى ٌرؿه باٌرؿ جرا بحىايرؿ بركای 

ها، يهاؾها و هإوىات ؾولحی،  ؼايه هرل ولاقت ًای ٠مل ٬كاق گیكؾاٌؽاَ ظ٭ى٬ی هب
 .ؼىاهًؿ به بیٟ، اشاقه، ش١اله، هٕاقبه و هىا٬ات ا٬ؿام کًًؿ ایًها هی

ًگبریفقْیدرقَاًیيهَضَػِهشکالتهَجَددرقبًَى

 هحىو ٌّهی؛ ٌّه ٌشدی و ٌّه دکىهحی

که ٨٭یه ؾق ٨٭ره ٨ركؾی  گكؾؾ ظکىهحی ج٭ىین هی و ٨٭ه ؾق یک ج٭ىین کلی به ٨كؾی 
کًؿ و ور١ی  ا٨كاؾ قا بؿوو هىیث شم١ی ٌاو ؾق يٝك گك٨حه، وٜای٩ٍاو قا هٍؽُ هی

هكج٩ٟ يمایرؿ اهرا  ،ؾهؿهی کًؿ هٍکالجی قا که ؾق هىیك اشكای اظکام بكایٍاو قغ هی
ؾق ٨٭ه ظکىهحی ا٨كاؾ به شم هىیث ٨كؾیٍاو، جٍکیل ؾهًؿه یک هىیث شم١ی، به يام 

ؼىاهین بیاو کًین ایى اوث که ؾق پىٌايؿو لبان ٬ايىيی به  شاه١ه يیم هىحًؿJ آيچه هی
٨٭ه، ؾ٬ث بىیاق اللم اوث، لیكا بىیاقی ال هحىو ٨٭هی با يگاه ٨كؾگكایايه و ال ؾیرؿ ٨٭ره 

يىٌحه ٌؿه اوث و ؾق ِىقجی که اگك ال لاویه ٨٭ره ظکرىهحی بره آيهرا يگكیىرحه ٨كؾی 
 ٌىؾ، هصالی بكای ٘كض آيها پیؿا يؽىاهؿ ٌؿ.

 جمذد هشجمیث و ِىايیى هىظىله

ٌىؾ اگك کىی ه٭لؿ هكش١ی باٌؿ کره ٨حرىای او برا ٬رايىو هىٔرى٠ه  چًیى بیاو هی
هیرث ٬رىايیى هىٔرى٠ه هؽال٧ اوث، چه بایؿ کكؾ؟ بكای ظل ایى هٍکالت بایرؿ ها

های  اگك هاهیث ایًها اظکام الهری ی١ًری يٝیرك اظکرام قوراله .هىقؾ بكقوی ٬كاق گیكؾ
ٌىؾ که  ای هی يمایؿ لیكا ٬ايىو هن یک يىٞ قواله ٠ملیه ٠ملیه باٌؿ، هٍکالجی قغ هی

ؼىقؾ. ولی اگك ٬ایل ٌؿین که هاهیث ٬رىايیى هىٔرى٠ه، اظکرام  به ؾقؾ ه٭لؿیى آو هی
یی اوث یا پای اظکام ذايىیه قا پیً کٍیؿین، همکى اوث ٬ٕیه ٨رك٪ ظکىهحی و وال

 کًؿ.
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ثٌذیهسبئلتقٌیٌیاسدًٍگبُدرفقِتقسین

 ؾهرؿ و بره االظکام: هىائل ٨٭هی قا ٨كٞ به ٨كٞ هىقؾ بعد و بكقوی ٬كاق هی . ٨٭ه5
 ٌىؾ. ایى ٨٭ه ٨كو٠ات يیم گ٩حه هی

کره  ٌرىؾ اشحمرا٠ی قا ٌراهل هیالًٝام: ؼٙىٖ کلی ٌكی١ث ؾق یک يٝرام  . ٨٭ه6
ؼّىِی يگ٩حه اوث اها ؼٙرىٖ کلری و به ِكاظث ؾق هىقؾ آيها هٙالب به ٌكی١ث 

اٌاقاجی ؾق ٌكی١ث بكای آيها بیاو ٌؿه اوثJ به ٘ىق هرال ؾق بكؼی ال هىائل ویاوی 
و اهًیحی یا به لعاٚ ٠ؿم ا٬حٕاء و یا ٠ؿم ٌكایٗ ؾق ٨٭ه بكقوی يٍؿه اوث ی١ًری ٨٭ره 

ح٭ال قاشٟ به اهًیث هلی ظك٨ی يمؾه اوثJ اها ؼٙىٖ کلی ؾق هرىقؾ اهًیرث اهاهیه هى
ٌىؾ  ؾهؿ و ایى هىشب هی ؾق ٨٭ه هىشىؾ اوث که ٨٭ه يٝام اهًیث هلی ها قا واهاو هی

 وث ؼاقشی ها بك اوان ٨٭ه يٝام اهًیث جًٝین گكؾؾ.ویا

ویى اسطزیی توانبزایتما مظا لشزییتقواهی ،الًٝام ٨٭هبًابكایى با جمىک به 
میییارفتیوایاطیاصبزراآنبامتىاطبقواویهوکزدکشف کلخطوطوچارچوب

يمىؾ. چىو هًابٟ ٨٭هی اهاهیه ٤ًی ال هىائل اشحمرا٠ی اورث کره يیالهًرؿ بره تذویه
ودر هاوث ايىاوؾاق جًٝین قوابٗ ٨كؾی و اشحما٠ی  ٨٭ه ؾا٠یه و Jک٧ٍ و اوحًباٖ ؾاقؾ
تواوذموابگویمظا لفزدیهی  خطوطکل واصولموضوع تما عصزهاباتوم ب

وامتماع باشذ.

ّبیهختلفدرهَردفتَایهؼیبردیذگبُ

 هیٌّ یولٌحىای همیاس به ه ابه ٌحىای 

جكیى اظحمال، ه١یراق برىؾو ٨حرىای  ، ٬ٔىی٨٭یه اوث ٨حىای ولی به هرابه ق٨حىای ه١یا
جىاو بكای پفیكي ایى يٝكیه هٙكض کكؾ، ایى اوث کره  ال ؾالیلی که هی باٌؿٓ هی٨٭ یول

َمث قهبكی گیكؾ، ٠الوه بك ایًکه بایؿ ظؿ يّرا  ٨٭اهرث قا  قا بك٠هؿه هی ٨٭یهی که و 
گراهی بره لهراو و  ؾاٌحه باٌؿ، بایؿ ؾاقای ٌكایٗ ؾیگكی هررل ٌرصا٠ث، هرؿیكیث، آ
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كیث کرالو شاه١ره اورالهی بره او چكا که هرؿی ظکىهث باٌؿ ۀاؾاقجىايایی کا٨ی بكای 
اقچى  ق٠ایرث هرىالیى هرظ٩ٛ هّالط ٠مرىهی هىرلمیى ؾق چ وواگفاق ٌؿه اوث 

والیث ٨٭یره،  ۀاؾلجىايین ایى ؾلیل قا هٙكض کًین که ا٘ال٪  هیلفا  ?اوث. اوالهی بىؾه
ظراکن  ه١ّرىم بك اوان قوایات، ٨٭هرا ال شايرب اهرام  کًؿ بك ایًکه ؾاللث هی

 ۀظرىلیى ظکىهث و والیث هعؿوؾ يٍؿه اوثJ لرفا هكچره قا کره ؾق ا ۀیكؾاهىحًؿ و 
گكؾؾ. هٙل٫ بىؾو والیرث ٨٭یره بره ایرى ه١ًاورث کره ٨٭یره  ظکىهث باٌؿ، ٌاهل هی

ج٭ًیى، اشكاء، ٬ٕاءٓ اوثJ اؾلره والیرث ؾاقای ا٘رال٪ ٌاو ٔؾاق هك وه  ظاکن، ٠هؿه
باٌؿJ ال آو شمله  ؾهؿ که هكچه هكبىٖ با اهك کٍىقؾاقی اوث و ایى ا٘ال٪ يٍاو هی

 اوث. اهك ولی ظ٭ى٪ اهك ج٭ًیى ال
 اؽکال

بك ایى اوان اوحىاق اوث که همىاقه بیى وشىؾ ٌكایٗ اللم بك قهبكی هًا٬ٍه ال٧ٓ 
ؾق لهراو به ٠ًىاو هررال  و ؾاقا بىؾو ٨حىای کاقآهؿجك و قاهگٍاجك، هاللهه بك٬كاق يیىث

قهٓ ایرى برىؾ کره اهرام ٨ٔحىای هكظرىم  بىؾيؿٓ ٨٭یه ظاکنو  اهك ولی ٔ ٓقهٔ یًیؼماهام 
های ؾیگرك هايًرؿ  ایٍاو اشكای ج١میركات بره ٌریىهو ج١میكات بایؿ با ٌال٪ اشكا ٌىؾ 

قهٓ ٌؿه اوث، بره اهام ٔؾق اوح٩حائاجی که ال هكظىم  ؾايىحًؿ هالی قا هصال يمی ۀشكیم
 ایى هٙلب جّكیط کكؾيؿ.

اوث که برا ج٥ییرك قهبرك، جمراهی ، ایى ٨٭یه ظاکنگك٨حى ٨حىای قه١یاق ٬كا ۀالله ٓ 
ایى کاق ؿ. ٬ىايیًی که بك اوان هبايی ؼاَ قهبك پیٍیى جؿویى ٌؿه بىؾ، ج٥ییك پیؿا کً

ؾايین که بكؼی ال ٨حاوای ه٭رام ه١ٝرن قهبركی برا بكؼری ال  بىیاق وؽحی اوث. ها هی
 قهٓ هح٩اوت اوث.اهام ٨ٔحاوای هكظىم 

                                                
هی ٨ی شمیٟ المىاقؾ ئلیه ٔای الىلی ال٩٭یهٓ یؽحاق٨یها مهكالبلؿ األوال ۀو بالصمله ٨کی٩یه اؾاقIيىیىؿ:  الله هعمؿ هىهى هی . آیث?

 ٓ.A َ ،C?Cٔالىالیه االلهیه االوالهیه، ز ...H ۀکل ها قآه هّلع
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ا٠ٙای والیث بك ل٠اهث، ایى يیىث که ٨٭یره ظراکن  ۀاللهه ؾیگك، ایًک ۀهًا٬ٍ ٓز
والیث بك ل٠اهث ایى اورث  ۀاللهًا بك ٘ب٫ ٨حىای ؼىؾ ٬ىايیى قا جؿویى کًؿ، بلکه الماه

آيچه که اِلط بكای اهرث اورالهی اورث، ٬رىايیى قا جرؿویى  که ٨٭یه ظاکن بك اوان
 ٌؿ یا يباٌؿ.بااو يمایؿ، ا٠ن ال ایًکه آيچه هّلعث اوث، هٙاب٫ با ٨حىای ؼىؾ 

 ٌحىای همیاس، به ه ابه ٌحىای هؾهىس ٌّهاء

ه٭ّىؾ ال ٨حىای هٍهىق ؾق ایى بعد، ایى اوث که ٨حىایی ؾق هیاو اکركیث ٨٭های 
ٌی١ه هىقؾ ٬بىل باٌؿ، ا٠ن ال آيکه ٨٭های آو ٨حىا به ؾلیل ؼاِی اوحًاؾ کكؾه یا يکركؾه 

جىايین ٨حىای ه١یاق قا همراو ٨حرىای هٍرهىق ٬ركاق  بًابكایى بكای جؿویى ٬ايىو هیJ باًٌؿ
J ی١ًری و٬حری کره ٠Hًؿ الؿوقاو ال ا٬ىی هكشعات يى٠یره اورث ،اکركیثIؾهین لیكا 

کًؿ و یک  ا٨حؿ، یک ٘ك٦ يٝكی قا ؾاقین که اکركیث ال آو ؾ٨اٞ هی ؾوقاو اهك اج٩ا٪ هی
ؾايین يٝرك اکركیرث قا  کًؿ و هرا يمری آو ؾ٨اٞ هی٘ك٦ هن يٝكی قا ؾاقین که ا٬لیث ال 

ب فیكین یا يٝك ا٬لیث قا، ؼىؾ اکركیث یکی ال هكشعات يى٠یه اوث که يىٞ ٠٭ال آو قا 
 .کًًؿ ؾايًؿ که اکركیث ال آو ؾ٨اٞ هی هىشب جكشیط يٝكی هی

 يّذ ٌحىای هؾهىس

ث که هرا ؾق يیى ٘ىق یىهىائل ٨٭هی، ٨حىای هٍهىق يؿاقین. ا ۀؾق همال٧ٓ اوال ها 
 ٨J٭هی بحىايین بگىیین اکركیث ال ایى يٝك ؾ٨اٞ کكؾيؿ و ا٬لیث ال يٝك ؾیگكی اهىقم جما

-9بكؼی ال هىائل ٨٭هی هىحًؿ که اِاًل هٍهىق ؾق آو هع٭٫ يیىثJ هراًل بیى ٨٭هرا 
ؼف ٨Iحىا وشىؾ ؾاقؾ که هیچ کؿام اکركیث ٤الب يیىث، اکركیحی که هٍمىل قوایث  8

 .باٌؿH و ؾٞ الٍاـ الًاؾق کعابى مِیبما اٌحهك ب

ؾوم ایى اوث که بىیاقی ال هىائل هىقؾ ابحالء ؾق یک کٍرىق، هىرائل  ۀهًا٬ٍ ٓ 
شؿیؿی اوث که اِاًل ٨حىای هٍهىق ؾق هىقؾ آو ٌکل يگك٨حه اورثJ ی١ًری هىرائلی 
 Jاوث که بكای گفٌحگاو اِاًل هٙكض يبىؾه اوث جا ٨حىای هٍهىقی ٌکل گك٨حه باٌؿ

ها، ٌهكوالی، يٝام وٜی٩ه، يٝام پمٌرکی، ٠برىق و  ٌهكؾاقیIهكبىٖ به هايًؿ هىائل 



  =;   ٠لىم ویاویویژه ، 5845پاییم ، 95ٌماقه  ٨ّلًاهه 

، Hهای هؽحلر٧ و ٤یركه ؼايه هكوق، ذبث اظىال، ذبث اوًاؾ، آهىلي و پكوقي، ولاقت
ایًها هىائلی ؾاقيؿ که اِاًل ؾق گفٌحه بكای ٨٭ها هٙكض يبىؾه اوث جرا هرا بحرىايین  ۀهم
 ی هٍهىق قا به ؾوث آوقین.٨حىا

 به ه ابه ٌّهای ؽىسای يگهباو ٌحىای همیاس،

جٍرؽیُ ه٥رایكت یرا ٠رؿم  ۀوٜی٩ٌىقای يگهباو هحٍکل ال هصحهؿايی اوث که 
ج٭لیرؿ ال  ۀاشرال٨ركؾ هصحهرؿ  . به ٘برٟ،ه٥ایكت ٬ىايیى با اظکام ٌكٞ قا بك ٠هؿه ؾاقيؿ

 ٌرىقای کره ٨٭هرای باٌرؿ ؾلیل برك ایرى جىايؿ ه١ًا هی همیى و يؿاقؾ قا هصحهؿ ؾیگك

٨٭هرای به ٨حىای ؼىؾ هكاش١ره يمایًرؿ.  ايٙبا٪ ٬ىايیى با ٌكٞ ؾق جٍؽیُ بایؿ يگهباو
ٌىقای يگهباو ا٨كاؾی هىحًؿ که اللم اوث با يیالهای لهراو و هرىالیى ظ٭رى٬ی آٌرًا 
باًٌؿ و ؾق ٠یى ظال با ٨حاوای ٨٭های بمقگ ٌی١ه يیم به ؾلیرل ؾاٌرحى ه٭رام اشحهراؾی 

ؾهًرؿ  ِحی که به ایى کاق اؼحّراَ هیبًابكایى با یک ًٌاؼث ؾ٬ی٫ و ٨ك Jباًٌؿآًٌا 
جكیى ٨حررىا قا برركای ظررل ه١ٕررالت ج٭ًیًرری يٝررام  جىايًررؿ کاقآهررؿجكیى و هىررحعکن هی

 اوحؽكاز کًًؿ.
 يّذ ؽىسای يگهباو

يگهباو اگكچه هصحهؿيؿ،  یٌىقا یآو اوث که ٨٭ها یهيٝك یىا یال٧ٓ هٍکل اِل
قا يؿاقيرؿ،  یرؿؼىؾ ظ٫ ج٭ل. آيها اگكچه به شهث هصحهؿ بىؾو، یىحًؿي یؿاها هكشٟ ج٭ل

ورىم  یراؾوم  ۀهصحهؿاو ؾقشر یاويگهباو ا٤لب ال ه یٌىقا ی٨٭ها یًکهاها با جىشه به ا
 یاوث. ظح یهکل٩او همچًاو با٬ یؿهٍکل ج٭ل یؿ،اول ج٭ل ۀهىحًؿ، يه ال هكاشٟ ؾقش

ؾق  یىه٭لرؿ یرؿ،يگهبراو ؾق کحرا  اشحهراؾ و ج٭ل یٌىقا یؼىؾ ا٠ٕا یبك اوان هبًا
 .یگكیيهاؾ ؾ یچکًًؿ، يه ال ه یؿا٠لن ج٭ل یؿال هكشٟ ج٭ل یؿبا ی٨هىاقؾ اؼحال

همکرى اورث  یرموشرىؾ ؾاقيرؿ کره ؼرىؾ ي یهح١ؿؾ یيگهباو ٨٭ها یٓ ؾق ٌىقا 
آيراو هرالک يٝرك ٬ركاق  یآقا یًرؿبكآ ی،ِرىقج یىاؼحال٦ يٝك ؾاٌرحه باٌرًؿ و ؾق چًر
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کًًؿ،  یؿگهباو ج٭لي یٌىقا یا٠ٕا یآقا یثال اکرك یىيکحه که هکل٩ یى. ظال اگیكؾ یه
 ?و ابهام اوث. یؿؼىؾ هعل جكؾ ۀبه يىب

ٌىؾ که ٨حىای هىقؾ  کًًؿ. ایى ج٥ییك هىشب هی ا٠ٕای ٌىقای يگهباو ج٥ییك هیزٓ 
 ٬بىل اکركیث ٨٭های ٌىقای يگهباو يیم ؾچاق ج٥ییك ٌىؾ.

تَصیفٍضؼیتکبرثستفتَایهؼیبردرتقٌیي

 هشدله اول: پیؾًهاد

٬رايىو  یٍرًهاؾپ ۀاقائ یثال ِالظ یميهاؾها ي یبكؼ ی،گفاق اواو ٬ايىو یمبًابك جصى
هصلره  یًرؿگاوايرؿ ال: يما يهاؾها ٠باقت یىبكؼىقؾاقيؿ. ا یاواله یبه هصله ٌىقا

يهاؾهرا  یرىاورحايها. ا ی٠رال یو ٌرىقا یرههصك ی ۀ٬رى ییه،٬ٕا ی ۀ٬ى ی،اواله یٌىقا
٬رايىو،  ۀیرؾق آو اوث که ٘كاظاو اولهكظله  یىث ایهبحکك ٬ايىو باًٌؿ. اهم جىايًؿ یه

 @.کًًؿ یه ی٩اآو ا یاِل یقا ؾق ٌکل ؾاؾو به هعىقها یي٭ً اِل

برا اهٕراء و ـکرك يرام Iياهه ؾاؼلی هصله  آئیى ;56ؾق و١ٔیث کًىيی ٘ب٫ هاؾه 
و پره ال  ٌرىؾ هیظؿا٬ل پايمؾه ي٩ك ال يمایًؿگاو ؾق هصله به قئریه شلىره جىرلین 

ال ؾبیركاو، ؾق همراو شلىره بره  یا٠الم وِىل و ٬كائث ٠ًىاو آو جىوٗ قئیه یرا یکر
 .Hٌىؾ هیهكبىٖ اقشاٞ  های کمیىیىو

هصلره ؾو قوي قا ؾق برك  یؾاؼل ياهه ییىو آ ی٬ايىو اواو یبك هبًا یى٬ىاي یًٍهاؾپ
 ینج٭رؿ یه٬ٕائ ۀ٬ى یهقئ یاؾولث و  یکه ال وى یؾق ِىقج یًٍهاؾی،پ یعه: الگیكؾ یه

 .گىیًؿ یه HیعهالIٌىؾ آو قا  یاواله یهصله ٌىقا

                                                
 .CCهای ج١ییى ٨حىای ه١یاق ؾق ٬ايىيگفاقی، پیٍیى، َ  بصًىقؾی، وماواجی، ٠بان، چالً . ویؿه٩ّٙی هىوىی?
 .?AG? َ ،ٓ@B?ظ٭ى٪ اواوی، جهكاو: ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو، ٔ اِاليی، ٨یكول، اِىل و هبايی ،. ؼیكالله پكویى@
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 ها ها و لىایخ دس کمیغیىو هشدله دوم: بشسعی ؼشح

قئریه هصلره ٌرىقای اورالهی  ،ياهه ؾاؼلی هصلره ٓ آئیى585بك اوان هاؾه ٔ
ها و لىایط ٠اؾی و یک ٨ىقیحی قا په ال ا٠الم وِىل  هى٧ٜ اوث یک يىؽه ال ٘كض

های ٨ك٠ی شهث قویؿگی به هىاؾ هكجبٗ و همچًیى بره  به کمیىیىو اِلی و کمیىیىو
 های هصله شهث قویؿگی و اٜهاق يٝك کاقًٌاوی اقشاٞ کًؿ. هكکم پژوهً

 یًذگاو هجلظهشدله عىم: جصىیب جىعػ يما

ها ال لعاٚ یک ٨ىقیحی و ؾو ٨ىقیحی و وه ٨رىقیحی ٘بر٫ هراؾه  په ال بكقوی ٘كض
، ج١یریى ها کمیىریىوؾق  الیعهها یا  ياهه ؾاؼلی هصله ب١ؿ ال جّىیب ٘كض آئیى ;:5

گیكؾ، به ایى جكجیب که هّىبه  آو ؾق ؾوحىق کاق هصله ٬كاق هی یآلهایٍ یهؿت اشكا
هؿت اشكاء، چهل و هٍث وا٠ث ٬بل ال ٘كض ؾق هصله  کمیىیىو به همكاه پیًٍهاؾ

ب١ؿ ال گفقايؿو هكظله بكقوی با اکركیث آقاء  و Jجکریك و ؾق اؼحیاق يمایًؿگاو ٬كاق گیكؾ
 قوؿ.هی يمایًؿگاو به جّىیب

ٍضؼیتهَجَدهجلسدراستفبدُاسفتَایهؼیبر

٨حرىای ه١یراق ؾق ؾق ؤر١یث کًرىيی ها و لىایط ایى گىيه اوث که  ؾق بكقوی ٘كض
 ٬57:7ايىو اواوی شمهىقی اوالهی ایكاو چیىرث؟ هٙراب٫ يٝكیره ج٩ىریكی ورال 

اگكچه گماقي ؾاقین که ٨٭های  .٨حىای ه١یاق يٝك اشحهاؾی ٨٭های ٌىقای يگهباو اوث
قويرؿ لکرى ایرى گماقٌرات برا هری ٌىقای يگهباو به وكا٢ ٨حىای ه٭ام ه١ٝرن قهبركی

ِرىقت  57:7یعی ال آو يٝكیه ج٩ىیكی ورال ٠ؿول ِك ،هىاشه اوثهایی جكؾیؿی
بًابكایى ٘ب٫ يٝك ج٩ىریكی بایرؿ ظکرن کًرین بره ایًکره ه١یراق اکركیرث  اوثJ يگك٨حه

های اؼیك ٘ب٫ گماقي یکی ال ا٠ٕرای ؾق وال اشحهاؾی ٨٭های ٌىقای يگهباو اوث.
کره ؾهؿ  ها و لىایط ؾق قابٙه با ٨حىای ه١یاق يٍاو هی بكقوی ٘كض ۀقویٌىقای يگهباو، 

ظ٩ٝره ٔ قهبركیه٭رام ه١ٝرن ابحؿا به ٨حىای  ها و لىایط پیًٍهاؾی، ٘كض هًگام بكقوی
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قهٓ ٔ یًریؼمکًًؿ و ؾق ِىقت يبىؾ ٨حىا ال وىی ایٍاو به ٨حىای اهرام  اللهٓ هكاش١ه هی
 ؾهًؿ. کًًؿ و با اوحًاؾ به آو يٝك هی هكاش١ه هی

 ٍضؼیتهغلَةفتَایهؼیبرٍاثتکبرقبًًَی

ها بایؿ  های کلی يٝام و ٬ايىو اواوی بیايگك ایى اوث جًٝین و ابحکاق ٘كض ویاوث
بك اوان هبايی ؾیًی و ٨حىای ه١یاق باٌؿ بكای ایًکه ها بحىايین بكای هّىبات هصلره 

٬ايىيی ایصاؾ ٌىؾ جا بحىايؿ ي٭ً ٨حىای ه١یاق قا ؾق ؤرٟ  ۀهاؾاظا٘ه ؾاٌحه باٌین بایؿ 
ها و لرىایط برك اوران  يمایؿ. اِال هؿ٦ ها ال ایصاؾ ٘كض ٬ىايیى به ٘ىق کاهل قوٌى

گیكی ؾق ٠كِره  بؽىاهؿ پیٍك٨ث چٍن بكای ایًکهيٝام اوالهی چیىث؟ ه١یاق ٨حىای 
بیى الملل و ؾق يٝام کًىيی ؾاٌحه باٌؿ يیالهًؿ ٬ىايیى ؾ٬ی٫ و هًىرصن و قاهبركؾی برك 

قیمی بكای ظیرات ٨ركؾی  ؾاق بكياهه ال آيصا که ٨٭ه ؾا٠یه و Jباٌؿ اوان هبايی ؾیًی هی
وث، بًابكایى ها پای ٨٭ه قا با الگىی ٨حىای ه١یاق به ها و شاه١ه ال گهىاقه جا گىق ا اوايى

جا بحىايین ٬ىايیى اللم و هًىرصمی قا جرؿویى کركؾه بره هًّره ٜهرىق  این کٍیؿههیؿاو 
 بگفاقین.

 هغلَب() فقْیتاسیس ٍ پیشٌْاد 

شَرایفقْیلتشکی

هرا و لرىایط قا ٬برل ال جّرىیب بكقوری  کاقگكوهی ال ٨٭هاء باٌؿ جرا جمراهی ٘كض
هايًؿ اِل ؾوم هحمن ٬ايىو اواوری هٍركو٘ه، بًرابك ایرى بركای ایًکره ؾق هرك  Jيمایًؿ

ي٩ك يباٌؿٓ ال ٨٭هاء  ٠9ّكی هىاؾ ٬ايىيی با هىالیى ٌك٠ی هًٙب٫ باٌؿ هیئحی ٔکمحكال 
گراهی ؾاقيرؿ  و هصحهؿیى هحؿیى که ال ه٭حٕیات لهاو و ال هىائل هىحعؿذه شاه١ره آ

ٌرىؾ قا بره ؾ٬رث هرفاکكه و بكقوری  ايحؽا  ٌىيؿ جا هىاؾی که ؾق هصلره ٠ًرىاو هی
يمىؾه، ؾق ِىقجی که ایى ٘كض بك اوان هىالیى ٌك٠ی بىؾ يٝك هربرث ؼرىؾ قا ا٠رالم 

حیراق هصلره ٬ركاق يمایًؿ و ؾق ٤یك ایى ِىقت ایكاؾات آو قا ٘كض کكؾه و ؾوباقه ؾق اؼ
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يکحه يٝكات ٬ابل اوح٩اؾه و ي٭ایُ ٘كض قا بكای هصله جٍكیط يمایًرؿ البحره  و Jؾهًؿ
 ٌىؾ. ؾق آقاء يٝكات ٨٭هاء به يٝك اکركیث ٠مل هی

ٌایؿ بكؼی ایى جّىق قا ؾاٌحه باًٌؿ که با وشرىؾ ٌرىقای يگهبراو چره يیرالی بره 
 ی٠ؿم ه٥ایكت هىاؾ ٬ايىي بك يهایثؾقوشىؾ ٌىقای ٨٭هی اوث؟ پاوػ ٌىقای يگهباو 

و  يٝرام برايکیهررال با ٌكٞ و ٬ايىو اواوی يٝاقت ؾاقؾJ اها يٝاقت بك ٠ملکكؾ  کالو
های  ها و ابماقهای قایرس، ٌریىه و اٜهاقيٝك يىبث به قویه ٬ايىيی کٍىقهای وایك يٝام

ها، چهاقچى  ٬كاقؾاؾهرا و يعرىه اشركای آيهرا ال  ها، بؽًٍاهه ٠ملیاجی، ؾوحىقال١مل
ث ايٙبا٪ با هىالیى ٨٭ه اوالهی اهكی اوث که ٠مىها ٌىقای يگهبراو برؿاو وقوؾ شه

بايرک ٔ ٨٭هریایى وٜی٩ه بكای يهاؾی ه١حبك و هحؽّرُ همچرىو ٌرىقای  کًؿ و يمی
 .٬ابل ج١كی٧ اوث هكکمیٓ

َرایًگْجبىقجلاستصَیتهصَثِفقْیتَسظشتؼییيچبرچَة

وه بك يٝاقت پىریًی برك هّرىبات جىايؿ ٠ال ٌىقای يگهباو شمهىقی اوالهی هی
هصله، جفکكاجی هن بك اوان چاقچى  و ؼٙىٖ ٬كهم ؼىؾ بكای هّىبات هصلره 

کًین ؾق ٨كآیًرؿ بكقوری  هرال ٨الو ٘كض بایؿ با ایى چاقچىبی که ها ه١یى هی که بؿهؿ
 ٬Jكاق گیكؾ و ؾق ِىقت هؽال٩ث و اهمال کراقی هصلره، هّرىبه ٠رىؾت ؾاؾه ٌرىؾ

کٍىقها هٍاهؿه ٌؿه که ٬ىای يراٜكه ٠رالوه برك يٝراقت پىریًی،  بًابكایى ؾق بكؼی ال
جىايرؿ ؾق  ؾهًرؿ کره جّرىیب چًریى ٬رايىو هی پیًٍهاؾ و هٍحؿاق پیٍیًی هن اقائه هی

ه٭ًًه ؾق  ۀ٬ىبایؿ هّىبه  و Jاشحما٠ی و ویاوی یا ٨كهًگی کٍىق هىذك باٌؿهای لهیًه
 های يٝام ٬كاق گیكؾ. کاهال ؾق پیٍبكؾ اهؿا٦ و ویاوث قاوحای ا٠حالی کٍىق و

ایجبدپیَستفقْیّوچَىپیَستفزٌّگی

ههًؿوری Iپیىوث ٨كهًگی ال ه٩اهین يىپؿیؿ اوث کره ؾق پری واژگراو قاهبركؾی 
 قهبركیجىورٗ ه٭رام ه١ٝرن H هرؿیكیث ٨كهًگریIو H ههًؿوی ٨كهًگری٨H ،Iكهً 
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قی گرفا ویاورث ۀ٠مؿهؿٜله ال١الیٓ ٘كض گكؾیؿه و ٠الوه بك ایى که هىٔىٞ هكاکم ٔ
٬كاق گك٨حه، اـهاو بىیاقی ال هكاکم ٠لمی و جع٭ی٭اجی و پژوهٍگكاو قا به ؼىؾ ه١ٙى٦ 

های گىياگىو ال پیىورث ٨كهًگری، جىشره بره ب١رؿ  يمىؾه اوث. وشه هٍحكک بكؾاٌث
وإال اواوی ایى  .٠ملیاجی و جأذیكگفاقی ایى هىٔىٞ ؾق هؿیكیث ٨كهًگی کٍىق اوث

٠مىهی و جؽّّی کٍىق اوالهی قا چ٭ؿق اوث که اشكای پیىوث ٨كهًگی، ٨كهً  
کًؿ؟ پیىوث ٨كهًگی به ٠ًىاو ابماقی کاقوال، پیىيؿ هؿیكیث قاهبكؾی هی ؾچاق جعىل

ها و اب١راؾ  والؾ و جماهی الیه با هؿیكیث اشكایی کٍىق قا با هعىقیث ٨كهً  ٨كاهن هی
ّاؾی، ٨كهًگی و ویاوی کٍرىق ؾق یرک ٨كآیًرؿ جرؿقیصی برؿوو وشرىؾ پیىورث حا٬

 .هًگی ٬ابلیث اشكا يؽىاهًؿ ؾاٌث٨ك

جرىاو جمراهی  بًابكایى با ش١ل و ایصاؾ پیىوث ٨٭هری بركای هّرىبات هصلره هی
ها و لىایط قا الماها با ٨حىای ه١یاق و هىالیى ؾیًی جؿویى يمىؾ و پیىوث ٨٭هری ؾق  ٘كض

کًؿ و ٬ىايیى هصله بایؿ ال پایً جىوٗ هی وا٬ٟ به ٠ًىاو يهاؾ ياٜك بك هّىبات ٠مل
و الماهی ٬كاق ؾاؾه ٌىؾ که ؾق ِىقت ؼرال٦ هّرىبه  و ٠ًىاو ٬ايىو قا به ؼىؾ بگیكيؿا

پیىورث ٨٭هری  ۀيگاقيرؿو  ٌكایٗ اللم بكای پیمىؾو ؾیگك هكاظل ٬ايىيی قا يؿاقؾبىؾو، 
به يعرى ٌایىرحه  و Jبایؿ هكبىٖ به اٌؽاِی باًٌؿ که جىايایی ايصام ایى ٠مل قا ؾاقيؿ

 ات هّىبات قا اوحؽكاز کكؾه و با ٨حىای ه١یاق جٙبی٫ ؾهًؿ.جماهی آذاق و لوایا و شمئی

ًبهِداخلیهجلسآسیتشٌبسیٍػذمایجبدسبسٍکبرفقْیدرآئیي

ؾاٌحه باٌین کره ؾق کصرای هصلره بره  ؼىاهین به ایى يکحه جىشه ؾق ایى بعد هی
ا٨حرؿ کره هصلره  کًًؿ آیا چًیى اهكی اج٩را٪ هی ٦ ٌكٞ يبىؾو لىایط قویؿگی هیؼال

ها قا با اِل چهاق ٬ايىو اواوی هىقؾ جىشه ٬ركاق ؾهرؿ. ؾق بكقوری  جمام لىایط و ٘كض
هرا  ياهه ؾاؼلی هصله ها به هاؾه یا يهاؾی يكویؿین که يٍراو ؾهرؿ لرىایط و ٘كض آئیى

ياهره  آئیى ;56با هٍاهؿه هاؾه  .ٌىيؿ ٘ب٫ ٨الو هاؾه بك اوان هىالیى ؾیًی بكقوی هی
هكبرىٖ بره لرىایط  577هاوث و هراؾه  ه يگاقي ٘كضؾاؼلی هصله که هكبىٖ به يعى
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ه به ؾيبال ایى هىٔرىٞ حىای ه١یاق يیا٨حین، ها ؾق ه٭الای بیى ایى ؾو هاؾه و ٨ هىث قابٙه
کصای ٬ايىو ١٨لی، شایگاهی وشىؾ ؾاقؾ کره هٍراهؿه کًرین ؾقهىحین که بكقوی کًین 

و لرىایط ؾق هرا  که ٌكٞ ق٠ایث ٌؿه اوث يه؟ ی١ًی ٌكایٙی کره بركای جّرىیب ٘كض
ٔىابٗ و ٌكایٗ هٙاب٭ث برا ٌركٞ و  ؾاؼلی هصله ٘كاظی ٌؿه یکی ال آيها ياهه آئیى

اوحايؿاقؾ و ٬بىلی قا ؼىقؾه باٌؿ.  جاییؿیه ،ؾق ٨كآیًؿ جّى  ۀالیع٨حىای ه١یاق باٌؿ جا 
اظحمراال  .لفا ؾق بكقوی ٬ىايیى هصله هرا بره چًریى ٨كآیًرؿ و يهراؾی ؾورث يیرا٨حین

ها  بكایٍاو هٙكض يیىث جا ٌك٠ی بىؾو ٘كضای ِال چًیى ؾ٤ؿ٤هيمایًؿگاو هصله، ا
ٌىقای يگهبراو  ،پكؾالؾ يهاؾی که به ایى هىٔىٞ هی هاجًو لىایط قا هؿ يٝك ٬كاق ؾهًؿ و 

 اوث.

گذاردرًظبمجوْوَریاسوالهیایوزاىثوبهجٌوبیًْوبدهجٌبیًْبدقبًَىسٌجیذى

گذاردرحکَهتاسالهیهغلَةقبًَى

 اَايؽب هىاسد

گفاقی به وویله یک يهاؾ ٌىقایی هًحؽب هكؾم اهركی اورث کره  ال٧ٓ ي٩ه ٬ايىو
 ب٫ با ٬ا٠ؿه ٌىقا و ظ٫ و جکلی٧ هكؾم ؾق هٍاقکث ؾق يٝام اوالهی اوث.هٙا

گفاقی ؾق يٝرام شمهرىقی اورالهی ایركاو هرايٟ ال وقوؾ ٬رىايیى   ٓ ٨كآیًؿ ٬ايىو
ای يگهباو بك ٠ؿم ه٥رایكت ٦ هىالیى اوالهی به يٝام ظ٭ى٬ی اوث. يٝاقت ٌىقؼال

هّرلعث يٝرام برك اوران  هّىبات هصله با اظکام اولیه و ٠مل هصمٟ جٍؽیُ
 بؽٍؿ. اظکام ذايىیه ایى ههن قا جع٭٫ هی يٝام

پفیكي يٝكیه والیث هٙل٭ه ٨٭یه ؾق اِل پًصاه و ه٩حن و اؼحیاقات ووریٟ ٬رايىيی 
گرفاقی بره  قت برك ٬ايىوقا ؾق ا٠مال يٝا ٨٭یه ولیقهبك ؾق اِل یکّؿ و ؾهن همچًاو 

 الیؿ يمىؾه اوث. ٠ًىاو ٌايی ال ٌئىو ظکىهث هبىىٖ
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 جمایض هىاسد

 ؾق يٝام کًىيی هًٙب٫ با ایرى هبًراگفاقی  جىاو گ٩ث که هکايیمم ٬ايىو به شكات هی
٨٭هی که جماهی ٬ىايیى ال ٌكٞ هًب١د گكؾيؿٓ يیىث. البحه جمایم هیاو ایى يٝكیره و ی ٔ

٬ايىو اواوی پیً بیًی ٌؿه اوث هح١ؿؾ يیىرث اهرا وربب بركول ٨كآیًؿ کًىيی که ؾق 
گفاقی بك اوان ٨حىای ه١یراق، ؾق هكظلره  گكؾؾ. بك و٫٨ يٝكیه ٬ايىو ایكاؾات هح١ؿؾ هی

يمایرؿ. ؾق هكظلره ؾوم هری اول ؼؿاويؿ به ٠ًىاو یگايه هكشٟ ِالط، اظکام قا جٍركیٟ
يمایرؿ. ٬رىايیى هری اوحًباٖ هصحهؿ با به کاقگیكی جؽُّ ؼىؾ ایى اظکام قا ال هًابٟ

ٌرىؾ بره ٘رىق هىرح٭ین ؾق ظکىهرث  ٌاقٞ که به وویله ٨٭هاء ال هًرابٟ اورحؽكاز هی
اوالهی ٬ابل اشكاء يیىث. ؾق ایى هكظله ظکىهث يیالهًؿ به يهراؾی اورث کره بركای 

بًابكایى هصله ؾق هكظله وىم برك  Jقیمی کًؿ اشكایی واؼحى ایى ٬ىايیى ا٬ؿام به بكياهه
وای هىحؽكشه به يیال شاه١ه اوالهی به ٬ىايیى ؾق چراقچى  ٬رىايیى اورالم اوان ٨حا
ه٭ًًره ؾق ظکىهرث اورالهی هكاش١ره  ۀ٬رىؾهؿ. با جىشه به ایرى اهرك وٜی٩ره  پاوػ هی

قیمی بك اوان اظکاهی اوث که هصحهؿیى  بكياهه هاجًهىح٭ین به هًابٟ ٨٭ه يیىث بلکه 
گىیی پاورػگفاقی ؾق يٝام کًىيی  ؾ ٬ايىوؾ٤ؿ٤ه يها ?ايؿ. ال هًابٟ ٌكٞ اوحًباٖ يمىؾه

تىداواطتقاوون ب مامیویاس کىٌؿ هیب اطیالم احکیابیامییایز مصیوباتیا
ٌرىقای يگهبراو بًابكایى يٝاقت ٨٭های  Jصادروکىذتاوظزشورایوگدبانتامیهگزدد

طتک هیچوظارت سظیى ومىفیالو اٌىؾ ه٭ًًه ؼىايؿه هی ىهکه شكیاو اشحهاؾ ؾق ٬
 ب گفاقی ٬ايىوشباهتوذارد.مطلوب

شَرایًگْجبىًبظزثزهصَثبتثزاسبسفتَایهؼیبر

جكیى ياٜك بك هّىبات هصله ال لعاٚ هٙاب٭ث با ٬رايىو اواوری و ٌركٞ،  اِلی
قای يگهباو اوث. ایى ٌرىقا ؾق يٝرام ج٭ًریى ؾق شمهرىقی اورالهی شایگراهی قا ٌى

                                                
، Hاوالهی ٬ايىيگفاقی يٝام اقج٭ای يٝام، قاهکاق کلیهای ویاوث اوالهی، ٠مىهی ظ٭ى٪ ؾق گ٩حاقهاییI. ٠بان ک١بی، ?
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٬ىايیى قا پایً کًؿ. ههمحكیى وٜی٩ره ٌرىقای يگهبراو کره جىايؿ جماهی هی ؾاقاوث که
ؾهرؿ، قوریؿگی بره هّرىبات هصلره هری بیٍحكیى و٬ث ٌىقا قا به ؼىؾ اؼحّراَ

ه٥ایكت آيها با ٬ايىو اواوی و هرىالیى اورالهی اورث.  ٌىقای اوالهی ال شهث ٠ؿم
یکی گیكؾ  ٬ىايیى هّى  هصله ال ؾو شهث ؾق ٌىقای يگهباو هىقؾ قویؿگی ٬كاق هی

شهث ٠ؿم ه٥ایكت با هىالیى ٌركٞ و ؾیگركی ال شهرث ٠رؿم ه٥رایكت برا ٬رايىو Iال 
هكچًؿ اگك ٬ايىيی با هىالیى ٌكٞ اوالم يیم ه٥رایك باٌرؿ ؾق وا٬رٟ برا ٬رايىو H. اواوی

٬ايىو اواوی کلیره ٬رىايیى و ه٭ركقات ؾق همره  8اواوی ه٥ایك اوث، لیكا ٘ب٫ اِل 
هصله ٌىقای اورالهی  6;اٌؿ و به ظکن اِل ها بایؿ بكاوان هىالیى اوالم ب لهیًه
جىايؿ ٬ىايیًی ؤٟ کًؿ که با اِىل و اظکام هفهب قومی کٍىق یا ٬ايىو اواوی  يمی

ه٥ایكت ؾاٌحه باٌؿ و بًابكایى اگك هصله ٬ايىيی بكؼال٦ اظکام اوالم ؤرٟ يمرىؾ، 
گفیتمصیوب آنخیال جرىاو ؾق وا٬ٟ بكؼال٦ اِىل ٬ايىو اواوی ٠مل کكؾه و هی

قاووناطاط اطت.

یقبًًَیبرهؼیفتَایاهضبءٍاجزا

اجمام هكظله جّىیب ٨حىای ه١یراق بره ٠ًرىاو ٬رايىو و هٙاب٭رث ؾاؾو ٌرىقای په 
های هح٩اوت ؾق قويؿ  ی و گفق ٨حىای ه١یاق ال کاقًٌاویيگهباو با هىالیى ؾیًی و ٌك٠

ىیب هصله بره بؿیى جكجیب، ٬ايىو په ال جّ قوؿ. عد به هىئله اشكاء هیبكقوی، ب
 آوقؾقابیلامیزادرمی ۀ٬ا٠رؿ،آنرابی صیور شمهىق قئیهوامضایآیؿ وشىؾ هی

 ٬ايىو اواویٓ. 567اِل ٔ
  



  ؾق ؾولث اوالم یگفاق ٬ايىو یًؿؾق ٨كآ یاقه١ یيعىه ظٕىق ٨حىا   >:  

 

 گیزیًتیجِ

هك کؿام  یکه بكا یؾالیلو  یاقه١ یهؽحل٧ ٨حىا های یؿگاهؾ٬ث يٝك و ج٩عُ ؾق ؾ
 یرىبره ا یه٨٭ یث. هٙل٫ بىؾو والؾهؿ یوى٪ ه ٨٭یه، یول یبه ومث ٨حىا اٌؿ ها ق یاوب

 یثاشكاء، ٬ٕاءٓ اوثJ اؾله وال یى،ؾاق هك وه ٌاو ٔج٭ً ظاکن، ٠هؿه یهه١ًاوث که ٨٭
 یکه هكچره هكبرىٖ بره اهرك کٍرىقؾاق ؾهؿ یه يٍاوا٘ال٪  یىا٘ال٪ اوث و ا یؾاقا

اورث. برا  اهك یظ٭ى٪ ول یمي یىظاکن اوث لفا اهك ج٭ً یول یاقاتاؼح یٙهباٌؿJ ؾق ظ
 ٨٭یره یول یال شايب ٨حرىا یؿبا یى٬ىاي یثا هالک و هكشٟ هٍكو٠که يه جًه یطجىٔ یىا

 .یؿيما یىه١ بایؿاو  یمقا ي یگفاق گكؾؾ، بلکه هكگىيه قوي اؾاقه کٍىق و ٬ايىو ییىج١

پیًٍهاؾهای جاویىی بك اوان ٨حىای ه١یاق شهث ايب١اخ و يٝاقت و اشكاء، بركای 
ؾق هصله ٌرىقای اورالهی،  جؿویى ٬ىايیى ال پایه و اوان ٨٭هی جىوٗ ٌىقای ٨٭هی

 یًیيرائای کاقبكؾی و ٠ملیاجی اوث که ؾق ؾوقاو هٍكو٘ه جىوٗ هكظرىم هیرمقای  ایؿه
قهٓ و ؾیگرك ٠لمرا هٙركض ٌرؿ. برا ٔ یهٙهركقهٓ و ؾوقه ه١اِك جىوٗ ٌهیؿ هكجٕی ٔ

اهحمام يٝك بكای ؾاٌحى يٝام ج٭ًیًی هٙلى  بایؿ والوکاقابؿا٠ی ؾق هصلره همچرىو 
و ایصاؾ کمیىریىو  بكای هّىبات و المام به ایصاؾ پیىوث ٨٭هی ٔجٍکیل ٌىقای ٨٭هی

و يٝراقت  ٨٭هی هحٍکل ال ٨٭هاء همچىو کمیىیىو ا٬حّراؾی و ویاوری ؾق هصلره
هرای ه١ریى ٌرؿه بركای  پیٍیًی ٌىقای يگهباو بك هّىبات بك اوان ج١ییى چاقچى 

کايال  هصله شهث جّىیب هّىباتٓ والهايؿهی ٌىؾ جا ٬ىايیى به ه١ًای وا١٬ی ال
 ٨حىای ه١یاق بگفقؾ و به ٠ًىاو آئیى ياهه اشكایی ٬كاق گیكؾ.

  



  >;   ٠لىم ویاویویژه ، 5845پاییم ، 95ٌماقه  ٨ّلًاهه 
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ًگْثاى، ؿواسُ هؼلؼل  ؿَسإپظٍّـکذُ  ٖگضاسؽ پظٍّـ ٖ،رْشه ٕتْادس ٖػل ٕ،صفشلٌذ ٖفتاح ٖػل «ٖاػاله

13941137. 
 .(1367)، 12ؿواسُ  ظش،، ًمذ ٍ ً«فمِ حکَهتٖ»، هْذٕهْشٗضٕ،  .13
ِ ت ا ًظش  ٗ شاى ا ٖاػ اله  ٕدس ًظ ام روْ َس   ٘يتمٌ   ٌٗ ذ فشآ ٘ ك تغث ٘شضا،ػل ٘شً٘ا،فاعوِ ػادات، دت ٕ،ًمَ .14  ٗ 

، ػ ال  1397تْ اس   ٖ،فللٌاهِ داًؾ حمَق ػوَه ٖ،الْ ٘يلَاً ٕارشا ٕدس ساػتا سٗضٕ تشًاهِتِ هخاتِ  ٕلاًًَگزاس
 .115، ف 19ّفتن، ؿواسُ 

 


