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 چکیذه

ًَيؼٌذُ دس ايي همبلِ ثب ًشح ثشخي ؿجْبت سايح پيشاهَى سًٍذ لذست دس ًِبم خوَْسي 

ايي ؿجْبت ثش اػبع ًحَُ تَصيْ لذست دس ػبختبس لبًَى اػالهي ايشاى دس كذد پبػخ ثِ 

اػبػي خوَْسي اػالهي ايشاى اػت. ًَيؼٌذُ ايي ؿجْبت سا دس چْبس هحَس ولي 

. خبيگبُ سّجشي 2. خبيگبُ هشدم دس لبًَى اػبػي 1ثٌذي وشدُ وِ ٓجبست اػت اص:  دػتِ

ِ لذست. ػپغ ثب خَاّي سٍحبًيت ٍ هؼأل . ػْن4. اكل دهَوشاتيه ثَدى ًِبم 3ًِبم 

اػبػي ٍ ًِشيبت هتفىشيي هؼلوبى ٍ  ًشح ثشخي ًِشيبت پيشاهَى لذست، اػتٌبد ثِ لبًَى

 .ثشخي هٌبثْ اػالهي، ايي ؿجْبت سا پبػخ دادُ اػت
ػبالسي، لبًَى اػبػي، ٍاليت فميِ، سٍحبًيت، لذست،  هشدم :کلوبت کلیذی

 .دهَوشاتيه
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 2دهکبء، فزیبزس احوذی 1سهزه رضبساده

1
 وبسؿٌبػي اسؿذ خغشافيبي ػيبػي)گشايؾ فوبي ؿْشي( 

 اػتبديبس خغشافيبي ػيبػي داًـگبُ پيبم ًَس 2 

 

 نویسنذه هسئول:

 صّشُ سهبصادُ

 

 اثز گذاری آى در قبنوى اسبسی جوهوری اسالهی ایزاى فزآینذ قذرت  و
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 هقذهه
ايٌىِ ايي خبهِٔ دس ودبي وشُ صهيي لشاس گشفتِ اػت،  ٍ ًيضثبفت ٍ ػبختبس ػيبػي، التلبدي ٍ اختوبٓي يه خبهِٔ  ثذٍى دس ًِش گشفتي

ّبي اختوبٓي اػت وِ  ايي خبيگبُ . دليمبًوٌٌذ پيذا هيّبي هتفبٍتي  ٍُبيف ٍ خبيگبُ ٍگيشًذ  ّبي هختلفي لشاس هي افشاد خبهِٔ دس گشٍُ

آوبل لذست هفَْهي  ،سٍ . اص اييوٌذتَاًذ لذست خَيؾ سا آوبل  چگًَِ هي گشٍُ ـٓوَي اص  هٌضلِثِ  -وٌذ ّش فشد دس خبهِٔ  تٔييي هي

وِ  اػت ّب ٍ اػتٔذادّبيـبى ثب تَخِ ثِ تَاى ثلىِ ًِ ثش حؼت ًيبصّبي افشاد، ،صيشا دس ايي خَاهْ، چگًَگي آوبل لذست ؛وٌذ حمَلي پيذا هي

ٍ دس خْت ػيؼتوبتيضُ وشدى اسهب ًيبصّبي آًبى ٍ الَيت ايي ًيبصّب ثش  ؿَد هيّب ٍ هٌبفْ ايي يب آى گشٍُ اختوبٓي تٔييي ِ اص هٌِش خَاػت

تالؽ دس خْت ػيؼتوبتيضُ وشدى اسخحيت يه گشٍُ اختوبٓي اػت وِ  ،داسد. دس حميمت ًيبصّبي گشٍُ اختوبٓي هتمبثل گبم ثشهي

ثخـذ. اص  ، سػويت هي«غيشلبًًَي»ٍ  «هدبص»اخشاي آى سا ثِ ؿىل حك ٍ حمَق، ئٌي ثِ ؿىل  ّبي آوبل لذست ٍ چگًَگي سٍؿوٌذي

ثخـي اص خبهِٔ ثش ثخـي ديگش اػت.  گَيي ثِ ًيبص ٍ اهٌيت وٌٌذُ الَيت پبػخ دس همَلِ آوبل لذست، ٍخَد اؿىبل حمَلي، توويي ،سٍ ايي

 ،سٍ اص ايي .الَيت گشٍّي ثش گشٍّي ديگش اػت ُوٌٌذ بصّبي فشدي، ثلىِ تووييوٌٌذُ ًي ثٌبثشايي، حمَلي وشدى آوبل لذست، ًِ توويي

وٌٌذُ حغ  وٌٌذُ ٍ توويي هييأت ثَدى ثخؾ ديگشي سا ثِ ّوشاُ داسد وِ لضٍهبً «غيشهدبص» دس همبثل خَد، كشفبً «هدبص»آوبل لذست 

 ديذوٌٌذ، ثبيذ  گَيي ًيبصّبي هختلف لذ ٓلن هي همَالت حمَلي دس خْت ػبهبى ثخـيذى ثِ پبػخ ثش ايي اػبع، ّش گبُ اهٌيت فشد ًيؼت.

 ّب. وذام توويي ًِ لضٍهبً ،ّب هَسد تَخِ ّؼتٌذ وذام الَيت

ثب تَخِ ثِ  همَلِ حمَلي آوبل لذست، آًگبُ ثِ ًيبصّبي اًؼبًي تَخِ داسد وِ ثشآيٌذ خبيگبُ ايي اًؼبى دس حيبت خؤي ثبؿذ. ًَّ خبهِٔ،

د. ؿَ هي «اًتخبة»افشاد خبهِٔ،  ٍػيلِ ثِهٌذي اػت وِ  ّبي ايي تَاى هٌبػجبت ػيبػي ٍ اختوبٓي آى، ثيبًگش تفبٍت دس ًَّ آوبل لذستشٍؽ

ٍُبيف چگًَگي ايي چبسچَة، خبيگبُ فشد،  ، ٍليگيشد وِ خبيگبُ فشد اػت دس چبسچَثي لشاس هي حَصُ اهٌيت ٍ وٌتشل آى، ٓوَهبً ،ثٌبثشايي

سٍ، ًِ ًيبص ثِ آوبل  . اص اييػبصد هي خذاهَاسدي اػت وِ خَاهْ گًَبگَى سا تب حذٍدي اص ّن  ٍي ٍ اؿىبل هختلف آوبل لذست، اص خولِ

 .وٌذ لذست، ثلىِ چگًَگي آوبل آى اػت وِ ايي خَاهْ سا اص ّن هتوبيض هي

ّب يب  ي تَاًبيي افشاد يب آوبي يه گشٍُ ثشاي دػتيبثي ثِ ّذفبؿٌبػي ثِ هٌٔ لذست دس اكٌالح داًؾ خبهِٔ دس تٔشيف لذست آهذُ اػت:

ّبػت. لذست يه هضيت اختوبٓي اػت وِ دس  پيـجشد هٌبفْ خَد اص ساُ ٍاداؿتي ديگش افشاد خبهِٔ ثِ اًدبم دادى وبسي خالف خَاػتِ آى

ّب دس خبهِٔ، هجبسصُ ثشاي لذست اػت؛ صيشا هيضاى تَاًبيي يه فشد دس دػتيبثي ثِ لذست  ي اص ػتيضُثؼيبس گيشد. لـشثٌذي هَسد تَخِ لشاس هي

گزاسد. لذست اص ًشيك  ّبي ديگشاى ثِ هشحلِ اخشا دسآٍسًذ، تأثيش هي ِ ّبي خَد سا ثِ صيبى خَاػت ِ تَاًٌذ خَاػت ثش ايي اهش وِ تب چِ اًذاصُ هي

ٓبهل صٍس ًيض ثشٍت فشد ٍ  ّبي فشد، ّب ٍ ٍيظگي فٔبليت تَاًذ ثِ دػت آيذ. يشفتي يه ًمؾ ػيبػي هيٓوَيت دس يه ًجمِ اختوبٓي يب پز

. اگشچِ ثيبى هٌٔبي دليمي وبسيضهب اػت تَاًذ دس افضايؾ لذست ًمؾ داؿتِ ثبؿذ. اص ديگش َٓاهل تأثيشگزاس ثش هيضاى لذست افشاد، هي

هـبسوت دس »ت اسائِ ؿذُ اػت، اهب ثْتشيي تٔشيف، تٔشيف الػَل اػت. ٍي لذست سا ّبي هختلفي اص لذس دؿَاس اػت ٍ تٔشيف« لذست»اص

 ( 89: 1373داًذ)ٓبلن،  هي« فشدي اي هيبى گيشي ٍ ساثٌِ تلوين

 

 هب دیذگبه

، ػبالسي وِ حىَهت هشدم دسحبلي ،ػبالسي ًيؼت ٍ هشدم دس آى ًمـي ًذاسًذ اي هٔتمذًذ ًِبم خوَْسي اػالهي ايشاى يه ًِبم هشدم ٓذُ

هشدم اص آى ًبم ثشدُ  يوِ اهشٍص ثب ًبم حبوويت آسا(88: 1345 )آؿَسي،  .اػت« حىَهت هشدم ثش هشدم، ثشاي هشدم»هتَى والػيه،  ًجك

ؿٌبػذ ٍ  يؿبيؼتِ ٍ تَاًب ٍ هحك ه ،ٌَٓاى فلؼفِ ػيبػي، هشدم سا دس اداسُ اهَس خَد ٍ ًِبست ثش دٍلت ػبالسي ثِ هشدم ،ؿَد. ثٌبثشايي يه

دس حىَهت ٍ ًِبم خوَْسي اػالهي ايشاى، ايي اهش دس هتَى لبًَى اػبػي اًذ وِ  ثشخي هذٓياهب  داًذ، يخَد دٍلت سا ًبؿي اص اسادُ هشدم هٍ

، اص خولِ خٌبة آلبي دوتش ثـيشيِ دس وتبة وٌٌذ يًمـي سا ايفب ًو ،لبثل احشاص ًيؼت ٍ هشدم دس هـبسوت ػيبػي ٍ هـشٍٓيت سّجشاى

دس ايي ػبختبس پيچيذُ ثب تَخِ ثِ هحَسيت سّجشي ٍ ًْبد ٍاليت فميِ ٍ ًمؾ هشوضي »ًَيؼذ:  ؿٌبػي ػيبػي ايشاى هي خبهِٔ اي ثش ديجبچِ

خوَْسي،  سٍحبًيت دس ؿَساي ًگْجبى ٍ هدلغ خجشگبى ٍ لَُ لوبييِ ٍ ًيض ثب تَخِ ثِ ًمؾ سّجشي ٍ ؿَساي ًگْجبى دس تأييذ ٍ تٌفيز سئيغ

اي دهَوشاتيه ٍخَد  ؿَد ٍ اص ّويي سٍ هَأًي ثشاي آوبل حىَهت ثِ ؿيَُ ثِ كَستي غيشهؼتمين آوبل هي سٍي ّن سفتِ حبوويت هلي

 ( 60: 1385)ثـيشيِ، « داسد.

ًبؿي اص ؿشايي »ٍي ثش ايي ثبٍس اػت ؿشايٌي وِ ػجت ؿذُ اػت ػبختبس لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ثِ ايي ػوت ٍ ػَ وـيذُ ؿَد، 

گشدد ٍ ايي ًجمِ ػيبػي خبف دس هَسد ايشاى ٓوذتبً هشوت اص  بػي اػت وِ هَخت تؼلي ًجمِ ػيبػي خبكي هيٓوَهي اًمالثبت ػي

اًذ،  )ّوبى( ٍي اص ايي ًگشؽ وِ سٍحبًيت ثِ دليل دسيبفت پبداؽ اص صحوتي وِ دس ثِ ثوش سػيذى اًمالة اػالهي وـيذُ« سٍحبًيت اػت.

دسخلَف ٍيظگي هشثَى ثِ حوَس سٍحبًيت »وٌذ.  تٔجيش هي« اؿشافيت فىشي»داًٌذ، ثِ  خَد سا اص لحبٍ فىشي ًؼجت ثِ هشدم ثشتش هي
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سا تـىيل « اؿشافيت فىشي»ؿَد ٍ ثِ يه هٌٔب ًَٓي  ٌَٓاى يه ًجمِ ػيبػي وِ ٍاخذ كالحيت الصم ثشاي اداسُ اهَس ٓوَهي تلمي هي ثِ

ظگي دس تٔييي آوبء ًْبد سّجشي، هدلغ خجشگبى ٍ ؿَساي ًگْجبى، دّذ وِ هتوبيض اص َٓام ٍ تَدُ هشدم اػت، ثبيذ گفت وِ ّويي ٍي هي

ٍيظگي ػَم سا ثبيذ دس ػبصهبًذّي »داسد:  گًَِ ثيبى هي ( ّوچٌيي ٍيظگي ديگش لبًَى اػبػي سا ايي61اي داسد. )ّوبى:  وٌٌذُ ًمؾ تٔييي

« دس لبلت لبًَى اػبػي ؿىل سػوي ٍ حمَلي پيذا وشد. تئَسيه ثِ لذست ًجمِ سٍحبًيت دس لبلت ًِشيِ ٍاليت فميِ يبفت وِ پغ اص اًمالة

 ( 60)ّوبى: 

ّوچٌيي همبهبت هٌتخت »گيشد، ثحث تٌفيذ حىن سيبػت خوَْسي اػت:  ديگشي وِ ثـيشيِ ثِ لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي هي  ايشاد

)ّوبى( ثش ايي « يب هوىي اػت ٓضل ٍ خلْ گشدًذ. خوَْسي اص خبًت آوب ّوبى ًجمِ سٍحبًي ثبيذ تأييذ يب تٌفيز ؿًَذ ٍ ٍيظُ سئيغ هشدم ثِ

سٍ، ثِ ًَسولي التذاس  اصايي»ّبي تَتبليتش اػتَاس ؿذُ اػت ٍ  گيشد وِ لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ايشاى ثش ثٌيبد اػبع، ٍي ًتيدِ هي

غيشهؼتمين دس ّوِ ًْبدّبي التذاس ؿبهل ٌَٓاى ّؼتِ اكلي ػبختبس لذست دس ًِبم خوَْسي اػالهي ثِ اؿىبل هؼتمين يب   سّجشي ثِ

دٌّذ ٍ ػپغ دس  خوَْسي وِ حلمِ اٍليِ الوبس ٍاليت سا تـىيل هي هدلغ، هدوْ تـخيق هللحت، ؿَساي ًگْجبى، لَُ لوبييِ ٍ سيبػت

ًذ، ثبصتَليذ ٍ هٌٔىغ سٍ ًْبدّبيي چَى ديَاى ٓبلي وـَس، ػبصهبى ثبصسػي ول وـَس، ّيئت ٍصيشاى ٍ غيشُ وِ حلمِ دٍم الوبس ثِ ؿوبس هي

 ( 62)ّوبى: « ؿَد. هي

 

 نقذ و بزرسی
 ثٌذي ٍ ػپغ ثشاي ّش وذام پبػخ هٌبػجي اسائِ وشد. تَاى ٓمبيذ ايـبى سا دس چٌذ هَهَّ دػتِ ثب ثشسػي ديذگبُ ثـيشيِ هي

 . جبیگبه هزدم در قبنوى اسبسی1

اًذ  ايي اهش سا پزيشفتِ ،ييٍ گشايؾ ثِ اختوبّ ٍ فشاس اص تٌْب« ثبلٌجْ هذًي»داؿتي سٍحيِ  ػجتّب ثِ  اًؼبى سبالری و قبنوى اسبسی: هزدم

اهىبى اػتمشاس ًِن ٍ اهٌيت ٍ فشاّن آهذى  ،ؿَد هي تٔجيشوِ ثذٍى ٍخَد اكَل لبثل لجَل ثشاي اوثشيت خبهِٔ وِ اص آى ثِ لشاسداد اختوبٓي 

لبًَى اػبػي، تجلَس  .تَاًذ ّذف هثجتي سا دًجبل وٌذ ّيچ وغ ًوي ،ّشج ٍ هشج پش دس فوبي ؛ صيشاآيٌذ ثؼتش سؿذ ٍ پيـشفت ثِ ٍخَد ًوي

هَكَف ثِ ٍكف خوَْسي  ثب خَد ثِ ّوشاُ داسد: ًخؼتوِ دٍ ٍكف اػبػي سا  اػتٓيٌي ٍحذت اهت ٍ تجييي سٍاثي حىَهت ثب هشدم 

وٌٌذُ حذٍد حمَق  تٔبلي خبهِٔ ٍ تشػينايي دٍ ثبل هبهي اػتمالل، ٓضت، سؿذ ٍ  وِهَكَف ثِ ٍكف اػالهي  ،اػالهي )هشدم( ٍ ديگشي

اػالم ٍ هشدم وِ دٍ ٓبهل هؤثش دس پيشٍصي اًمالة اػالهي دس  :اسوبى اػبػي ًِبم خوَْسي اػالهي ٓجبستٌذ اصسٍ،  اصاييهلت ٍ دٍلت اػت. 

 .آيٌذ ثِ ؿوبس هيًيض  1357ػبل 

وَؿٌذ تب ثب  هي ٍاًذ  يي صًذگي فشدي ٍ اختوبٓي خَيؾ ثشگضيذُيديي ٍ آٌَٓاى  هشدم آگبّبًِ ٍ آصاداًِ اػالم سا ثِ ،دس ًِبم خوَْسي اػالهي

، ثٌيبى ًٌْذثش اػبع تٔبلين اػالم  ساٍ ّوِ ًْبدّبي اختوبٓي  اداسُ وٌٌذ ثش اػبع اػالمخَيؾ سا خبهِٔ  ،يه لشاسداد اختوبٓي اتخبر

 اػت لبًَى اػبػي هٌبثك تٔبلين ديٌي اػالم ًَؿتِ ؿذُ ،ي اػبع. ثش اياػتّبي ديگشؿبى حبون  ِ ثش ّوِ خَاػت ِايي خَاػتاي وِ  گًَِ ثِ

خوَْس ثب سأي هؼتمين  هدلغ خجشگبى( ٍ سئيغٍػيلِ  ثِؿَد. سّجشي خبهِٔ ثب سأي اوثشيت ) سػوي ٍ لبًًَي هي ،ٍ ثب سأي اوثشيت خبهِٔ

هشدم  ،ػبالس ديٌي . پغ دس ًِبم هشدمگضيٌٌذ ثشهيّوچٌيي هشدم ًوبيٌذگبى هدلغ ٍ ؿَساّب سا ثب سأي اوثشيت خَد  ؿَد. هشدم اًتخبة هي

ايي  .ّب گزاسي ّب ٍ ػيبػت گيشي ت دس تلوينشوؿ ؛ ة(هؼتمين يب غيشهؼتمين كَستاًتخبة حبووبى ػيبػي ثِ اػبػي داسًذ: الف(  دٍ ًمؾ

يىي اص اكَلي   ثشين. ثِ ٓجبست ديگش، هيوِ هب اص آى ثِ ًِبست ّن ًبم  اػتدٍ اهش ثبيذ هٌبثك همشسات ديي ثبؿذ وِ تـخيق آى ٍُيفِ فميِ 

ٓبهل »ؿَد ٍ  ٍػيلِ هشدم آوبل هي هؼتمين ثِ كَست اػت وِ ثِ« ًِبست ّوگبًي»وِ دس لبًَى اػبػي ثِ آى تَخِ ؿذُ اػت، اكل 

 .داسًذتوبم آحبد هشدم ًِبست سا ثش ْٓذُ  سٍ، اصايي .آيذ ثِ ؿوبس هيى اهش ًيشٍهٌذي دس ثشاثش لغضؽ هؼئَال« ثبصداسًذُ

وغ كجح وٌذ )سٍصاًِ( ٍ  ّش ؛هَس الوؼلويي فليغ ثوؼلن )فليغ هٌْن(أيْتن ث هي اكجح ٍ لن» فشهبيذ: هيدس ايي ثبسُ اػالم گشاهي پيبهجش 

، «الوؼلويي»ثِ « اهَس»ولوِ  وشدى ( اص اهبف131ِ، 2ج ّـ.ق:1388، )وليٌي .«هؼلوبى ًيؼت ،ثِ اهَس هشثَى ثِ هؼلوبًبى اّتوبم ًَسصد

تشيي ايي اهَس، ّوبًب اٍهبّ ٍ احَال ػيبػي وـَس  ى ٍ اهَس فشدي ٍ اختوبٓي هؼلوبًبى هَسد ًِش اػت. اص خولِ هْنئَوِ ّوِ ؿ آيذ ثشهي

ثبيذ هَسد اّتوبم ٍ تَخِ هؼلوبًبى ٍالْ ؿًَذ. پغ ثش ّش هؼلوبًي  سٍ، . اصاييفشهبًشٍايبى ٍ سّجشاى لشاس داسًذ ،اػالهي اػت وِ دس سأع آى

 ديگشًِبست داؿتِ ثبؿذ ٍ صهبهذاساى سا ًيض ّوبًٌذ  ّب ثش آى اهَس هولىت اص خَد ٍاوٌؾ ًـبى دّذ ٍ ثب حؼبػيت ّوًِؼجت ثِ   ت اػتٍاخ

سا ثشاي ًِبست ثش صهبهذاساى پيؾ سٍي هشدم ًْبدُ اػت ٍ ثش آى  يّبي  ؿيَُ ،ّبي ديٌي ٍ اػالهي اهَس تحت ًِش خَيؾ داؿتِ ثبؿذ. آهَصُ

. اكل ؿَسا 1ّب ٓجبستٌذ اص:  تشيي آى خٌجِ ٓجبدي ثِ آى ثخـيذُ اػت وِ هْن ،ٌَٓاى يه ٍاخت ؿشٓي ثِ اي وِ گًَِ ، ثُِتأويذ ٍسصيذ

 . ايي(66، 75ج  :1368. ٍ اكل الٌليحِ الئوِ الوؼلويي )هدلؼي، 3 ؛(104 : ٓوشاى . اكل اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْي اص هٌىش )آل2 ؛(38 :)ؿَساي

 تشيي ػٌح خيشخَاّي هشدم ثشاي حىَهت اػت. ٌَٓاى ٓبلي هشدم ثب حىَهت ثِهجيي ساثٌِ هَسد، ػِ 
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اي اػت  ٍُيفِ ،دَٓت ثِ خيش، اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْي اص هٌىش ،دس خوَْسي اػالهي ايشاى»: اكل ّـتن لبًَى اػبػي ًيض ثش ايي اهش تأويذ داسد

 ،دس خوَْسي اػالهي ايشاى ،ثٌبثشايي« . ٍ هشدم ًؼجت ثِ دٍلت... ًؼجت ثِ هشدم ّوگبًي ٍ هتمبثل ثش ْٓذُ هشدم ًؼجت ثِ يىذيگش، دٍلت

ايي اكل ًـبى اص تَخِ لبًَى اػبػي دس تأثيشگزاسي هشدم ثش حىَهت  اي اػت ّوگبًي ٍ ٍُيفِ ،اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْي اص هٌىش ،دَٓت ثِ خيش

ؿَد، هحذٍد  اي اًدبم هي هٔيي ٍ دس چبسچَة لَآذ تٔشيف ؿذُ، ثِ ايي كَست وِ هشدم كشفبً ثِ سأي آًبى دس اًتخبثبت وِ دس همبًْ داسد

 پزيش اػت. ّبي حىَهت، ايي تأثيشگزاسي اهىبى ايب ٍ صهيٌٍِ، ثلىِ ّوَاسُ ٍ دس گؼتشُ ٓبم ّوِ صؿًَذ ًوي

ّب ثِ  يذّب ٍ تٌويّْبي فشدي يب گشٍّي يب تْذ اًذيـي ؿٌبػي ديٌي اػت وِ ّشگض تحت تأثيش هللحت ثشخبػتِ اص سٍح ٍُيفِ يچٌيي ًِبست

ّن ثشخبػتِ اص سأي ٍ ًِش هشدم اػت  ،لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ايشاىسٍ،  اصايي. ًيؼتگشايذ ٍ لبثل حزف اص خبهِٔ  ػؼتي ٍ هٔف ًوي

ٍ يه  خبيگبُ ٍ ًمؾ هشدم دس لبًَى اػبػي كشفبً يه ػَيِ ،وٌٌذ ٍ ّن ثشاي هشدم اػت. ثٌبثشايي وِ اص ًشيك اًتخبة ٍ ًِبست ٓول هي

وِ خض ثِ كالح اػت ؿذُ  اي تٔشيف گًَِ ثلىِ اّذاف ًِبم خوَْسي اػالهي ثِ ،ًِ تٌْب ايي ًِبم ثشخبػتِ اص هشدم اػت ؛ ئٌيًشفِ ًيؼت

 .ـذًذيا هشدم ًوي آخشتيي ٍ بيٍ ػٔبدت ٍ خيش دًي

 تشيي ًمؾ هشدم دس ػبختبس ػيبػي خوَْسي اػالهي ايشاى ٓجبستٌذ اص: هْن

. هدلغ گضيٌٌذ ثشهيٍػيلِ هدلغ خجشگبى  هشدم ثش اػبع اكَل لبًَى اػبػي سّجش سا ثِ وسیله هجلس خبزگبى: هانتخبة رهبز ب.1

اػت وِ ًفش  ّـتبدحذٍد  دسآوبي آى  .تـىيل ؿذُ اػت ،اػالهي وِ دس ؿٌبخت سّجشي ؿبيؼتگي داسًذ يخجشگبى اص وبسؿٌبػبى ٍ فمْب

دس كَست اص اٍ خجشگبى ٓجبست اػت اص: اًتخبة سّجش، ًِبست ثش وبسّبي سّجش ٍ ٓضل   ٍُبيف هدلغ .ؿًَذ ػبل يىجبس اًتخبة هي ّـتّش 

ٍػيلِ هدلغ خجشگبى تحت  سّجش دس ثشاثش خذاًٍذ هؼئَل اػت ٍ ثبيذ پبػخگَ ثبؿذ اص ًشيك هشدم ّن ثِ وِ گًَِ ّوبى .دػت دادى ؿشايي

دس ثش اػبع دهَوشاػي ًوبيٌذگي اػت وِ  ٍشهؼتمين يغ كَست ثِ اٍت ثش وبسّبي پغ ًمؾ هشدم دس اًتخبة سّجش ٍ ًِبس ثبؿذ. ًِبست هي

ثشاثش  .ؿًَذ خجشگبى اص ًشيك سأي هشدم اًتخبة هي  ًجك اكل يىلذ ٍ ّفتن لبًَى اػبػي، سٍ، اصاييّبي دهَوشاتيه هٔوَل اػت.  حىَهت

 101)اصل .هـبسوت داسًذهشدم ٓوالً دس تٔييي سّجشي  ، صيشاة اػتثِ يه هٌٔب ثِ هشدم ًيض لبثل اًتؼب ،تٔييي سّجشي ايي اكل، اًتخبة ٍ

ّن دلت دس تٔييي  ّن هـبسوت هشدم ٍ ،گزاس ثشاي لبًَى ،سٍ اصايي«( .تٔييي سّجش ثِ ْٓذُ خجشگبى هٌتخت هشدم اػت» :)قبنوى اسبسی

 دٍ خْت، اص يه ٍاػٌِ دس تٔييي ٍ اًتخبة اػتفبدُ وشدُ اػت. ييسّجشي حبيض اّويت ثَدُ ٍ ثشاي تأهيي ا

سّجشاى ٍ وبسّبي ثش  لضٍم ًِبستلبًَى اػبػي،  . دساص ديگش ٍُبيف هشدم اػت ًيض ثش اًتخبة سّجش، ًِبست ثش وبسّبي سّجشي افضٍى

 :، ايي گًَِ ثيبى ؿذُ اػتصهبهذاساى

ّب ثِ  وِ اهت هؼلوبى ثب اًتخبة هؼئَليي وبسداى ٍ هؤهي ٍ ًِبست هؼتوش ثش وبس آىالصم اػت »الف( دس ديجبچِ لبًَى اػبػي آهذُ اػت: 

دس ٓجبست فَق ؿبهل همبم سّجشي ًيض « هؼئَليي»اػت وِ اًالق ولوِ  حپشٍاه .«ًَس فٔبالًِ دس ػبختي خبهِٔ اػالهي هـبسوت خَيٌذ

 ؿَد. هي

اي اػت ّوگبًي  ٍُيفِ ،ًْي اص هٌىش دَٓت ثِ خيش، اهش ثِ هٔشٍف ٍ ،ايشاىداسد: دس خوَْسي اػالهي  ة( اكل ّـتن لبًَى اػبػي همشس هي

ؿَد، دس ايي اكل ثب تَخِ  ّوچٌبى وِ هالحِِ هي« ٍ هتمبثل ثش ْٓذُ هشدم ًؼجت ثِ يىذيگش، دٍلت ًؼجت ثِ هشدم ٍ هشدم ًؼجت ثِ دٍلت...

ٌَٓاى اثضاس هْن ًِبست هشدم ثش  اػت، اهش ثِ هٔشٍف ٍ ًْي اص هٌىش ثِ ُ ؿذُداسا  ئٌي هدوَّ ًْبد حبوويت ،هٌٔي ٓبم آى  ثِ آًىِ اص دٍلت،

 دٍلت آن اص سّجشي ٍ غيش اٍ ٍ ثبلٔىغ دس ًِش گشفتِ ؿذُ اػت.

خوَْس ٍ سئيغ اخشايي وـَس سا ثب سأي هؼتمين  ثش اػبع اكل يىلذ ٍ چْبسدّن لبًَى اػبػي، هشدم سئيغ جوهور: . انتخبة رئیس2

ايي ًـبًِ حبوويت هشدم ثش ػشًَؿت اختوبٓي خَيؾ اػت. ثش اػبع اكل كذ ٍ ثيؼت ٍ دٍ لبًَى اػبػي،  وِوٌٌذ  اًتخبة هي

دس ٍّلِ اٍل  ،خوَْس دس ثشاثش هلت سّجش ٍ هدلغ ؿَساي اػالهي هؼئَل آوبل خَيؾ اػت. هؼئَليت سئيغ ،خوَْس دس ثشاثش هلت سئيغ

 ،خوَْسي اؿتغبل ثِ اهش سيبػت دس حميمت، .بًَى اػبػي ثش ْٓذُ اٍ ًْبدُ ؿذُ اػتاخشاي ل ،ثشايهجتٌي ثش هؼئَليتي اػت وِ اص ػَي هلت

گيشد ٍ ٓالٍُ ثش اًتخبة هؼتمين هشدم دس  كَست هؼتمين كَست هيِ ايي اًتخبة ث ،هحلَل اسادُ هشدم اػت ٍ ثش خالف ثؼيبسي اص وـَسّب

ثش   ّبي هختلف ػيبػي ٍ فشٌّگي، ّبي ّوبًٌذ احضاة ٍ گشٍُ ثضاساص ًشيك سّجشي، ًوبيٌذگبى هدلغ ٍ ػبيش ا ،خوَْسي حيي تلذي سئيغ

ثش ًِبست سّجش ثش  كذ ٍ دُخوَْس ًِبست وبهل داسًذ ٍ ايي ًِبست دس ػشاػش لبًَى اػبػي لبثل هـبّذُ اػت. اكل  وبس دٍلت ٍ سئيغ

 هدشيِ تأويذ داسد. ٍ... ثش ًِبست هدلغ ثش لَُّـتبد ٍ ّـت ، ّـتبد ٍ ّفت، ّفتبد ٍ ؿؾخوَْس ٍ اكل  سئيغ

ثش ًجك اكل ؿلت ٍ دٍ لبًَى اػبػي، ًوبيٌذگبى هدلغ ؿَساي اػالهي، هؼتميوبً ثب سأي هشدم اًتخبة . انتخبة نوبینذگبى هجلس: 3

ّبي هختلف لوبيي، اخشايي سا ثش ْٓذُ داسد. هدلغ  تلَيت لَاًيي دس ٓشكِ ،ؿًَذ. ثش اػبع لبًَى اػبػي، هدلغ ؿَساي اػالهي هي

هدلغ دس ّوِ  ،يب هَسد ػؤال لشاس دّذ. ثش ًجك اكل ّفتبد ٍ ؿؾ لبًَى اػبػي وٌذخوَْس يب ّشيه اص ٍصسا سا اػتيوبح  اًذ سئيغتَ هي

داًبى ؿَساي ًگْجبى سا پغ اص هٔشفي سئيغ لَُ  هدلغ ؿَساي اػالهي ؿؾ تي اص حمَقّوچٌيي اهَس وـَس حك تفحق ٍ ثشسػي داسد. 
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هشدم ثش ٓولىشد  ،ديگش ػَييوٌذ. ّوِ ايي هَاسد ًـبًِ حبوويت هشدم ثش ػشًَؿت اختوبٓي ٍ ػيبػي وـَس اػت. اص  يِ اًتخبة هييلوب

ثيٌي ؿذُ  ػِ ساُ ثشاي ًِبست هشدم ثش ٓولىشد هدلغ پيؾ ،دس لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ايشاى ،ولي ًَس  ثِ .هدلغ ًيض ًِبست داسًذ

 :اػت

هزاوشات » ،هَخت اكل ؿلت ٍ ًْن لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ايشاىثِ  ح هذاکزات هجلس:الف( نظبرت اس طزیق پخش هشزو

ػجت توبيض ايي ؿيَُ « هٌتـش ؿَد. هدلغ ؿَساي اػالهي ثبيذ ٓلٌي ٍ گضاسؽ وبهل آى اص ًشيك ساديَ ٍ سٍصًبهِ سػوي ثشاي اًالّ ٓوَم

تب ؿَساي  اػت ؿذُ ػجتگزاس ثش ايي هٌلت  . تأويذ لبًَىؿذُ اػتى وـَسّبي خْب اص ديگشوـَس خوَْسي اػالهي ايشاى  ّش چِ ثيـتش

گضاسؽ فـشدُ حبٍي  ،تَاى ثِ خبي اًتـبس وبهل هزاوشات هدلغ اص ًشيك ساديَ ٍ سٍصًبهِ سػوي وِ آيب هي پشػؾثِ ايي  پبػخًگْجبى دس 

گفتِ اػت: ، سٍصًبهِ سػوي ثشاي اًتـبس گزاسدُ ؿَد هزاوشات دس ّش خلؼِ تْيِ ٍ دس اختيبس حاص هـشٍ اتخبر ؿذُتوبم ًىبت ٍ تلويوبت 

 گضاسؽ وبهل هزاوشات هدلغ ؿَساي اػالهي اص ًشيك ساديَ ٍ سٍصًبهِ هٌتـش ؿَد. لبًَى اػبػي كشاحت داسد وِ ثبيذ ؿلت ٍ ًِاكل »

 (24، 3ج: 1371، )هْشپَس .«ثبؿذ اوتفب ثِ دٍ ًشيك پيـٌْبد ؿذُ خالف لبًَى اػبػي هي ،ثٌبثشايي

 اس طزیق حضور در هجلس نظبرت (ة

تشيي  ًضديه ٌَٓاى وبًَى ٍوالي هلت ٍ هشخٔيت هدلغ ثِدس ايي ًَّ ًِبست،  :اس طزیق کویسیوى اصل نودم قبنوى اسبسی ( نظبرتج

اص اٍهبّ ّب سا  آى ،هشدم هوي هشاخِٔ ثِ ًوبيٌذگبى ،ثذيي تشتيت .سأي ٍ اسادُ هشدم استجبى هؼتمين داسد بًْبدي اػت وِ تـىيل آى ث

 .ػبصًذ ٌَٓاى آخشيي ًمٌِ اهيذ هٌشح هي ٍ اص ايي ًشيك ؿىبيت خَيؾ سا ًيض ًضد ًوبيٌذگبى ثِ ػبصًذ هيهولىت ثب خجش 

ّبي اختوبٓي، ثْذاؿتي،  ثشاي پيـجشد ػشيْ ثشًبهِ ،ثش اػبع اكل كذم لبًَى اػبػي. انتخبة شوراهبی اسالهی شهز و روستب: 4

 گيشد وِ آوبي آى سا هشدم ّوبى هحل ّب، ؿْش ٍ سٍػتبّب ثب ًِبست ؿَساّب كَست هي فشٌّگي ٍ... اص ًشيك ّوىبسي هشدم، اداسُ اهَس اػتبى

ايفبي ٍُبيف خبف خَدؿبى وِ دس لَاًيي هشثَى هٌَِس  اًتخبة ًوبيٌذگبى ؿَساي اػالهي ثِ ،ثٌبثشايي .وٌٌذ اًتخبة هي ثب سأي هؼتمين خَد

ّب  ّب دس اهَسي وِ لبًَى ثِ آى ّبي هختلف دس هحذٍدُ حَصُ اًتخبثي آى ثشاي ًِبست ثش حؼي اخشاي لَاًيي ٍ ثشًبهِ ٍ ًيضثيٌي ؿذُ  پيؾ

 )اكل يىلذم لبًَى اػبػي( ثبؿذ. ، هيتفَين وشدُ اػت

 تَاى گفت: يًتيدِ آًىِ: ثب هشٍس اخوبلي لبًَى اػبػي ه

گيشي اًمالة ٍ پيشٍصي آى  ًمؾ اكلي سا داؿتٌذ وِ ًوًَِ آى سا دس ؿىل ، هشدم. دس ٓبهل ثشپبيي ٍ اػتمشاس ٍ دٍام ًِبم خوَْسي اػالهي1

 وليِ وؼبًي وِ حك سأي داؿتٌذ، ثِ تلَيت سػيذ. دسكذ 98/ 2ًَس تٔييي ًَّ ًِبم وِ ثب اوثشيت  ثيٌين. ّويي هي

ثب سأي اوثشيت  ،1368اكالحبت اًدبم يبفتِ دس ػبل ًيض ٍ كَست پزيشفت  1358آرس ػبل  12بػي ٍ اكالحبت آى وِ دس . تلَيت لبًَى اػ2

 هَسد تأييذ لشاس گشفت. هشدم

غبيت ًِبم ًيض  ،ثٌبثشايي .ٍ ّن ثشاي هشدم اػتّن ثشخبػتِ اص سأي ٍ ًِش هشدم  ،ًِبم ػيبػي خوَْسي اػالهي ايشاى ،. دس لبًَى اػبػي3

 .اػت شدمه

ّبي اػبػي ٍ غيشاػبػي هـبسوت داسًذ ٍ ايي  بىگدس ّوِ ًْبدّب ٍ اس ،لبًَى ياش. هشدم دس ًِبم خوَْسي اػالهي اص ثذٍ پزيشؽ تب اخ4

 يبثذ. كَست غيش هؼتمين تحمك هيِ هـبسوت يب ثِ كَست هؼتمين يب ث

 ،ًِبست هشدم ثش اهَس هختلف خبهِٔ  دخبلت هشدم دس ػشًَؿت خَدؿبى،ًْي اص هٌىش ٍ داليل لضٍم  . ثِ هَخت ادلِ ٍخَة اهش ثِ هٔشٍف 5ٍ

هؼتمين دس ػشًَؿت افشاد  كَست ّب ٍ همبهبت وـَس ثِ ٓولىشد دػتگبُ ؛ صيشاّن حك ٍ ّن تىليف آًبى اػت ،اص خولِ ًِبست ثش صهبهذاساى

 دس همبثل، ثبيذ تَخِ داؿت وِست داؿتِ ثبؿٌذ. َى وـَس ًِبئدخبلت داسد. پغ حك هشدم اػت وِ ثشاي دخبلت دس ػشًَؿت خَيؾ ثش ؿ

 گَ ثبؿٌذ. ايي حك لبثل ٍاگزاسي ثِ غيش ًيؼت ٍ خَد ثبيذ دس همبثل آى پبػخ

اص لَُ لوبييِ  ؛ ئٌيّب ًِبست ٍ آوبل ًِش داسًذ لَُ ّوِػبالس ديٌي اػت ٍ هشدم ثش  يه ًِبم هشدم ب. ًِبم خوَْسي اػالهي ثِ توبم ه6ٌٔ

ًيض همٌٌِ ٍ  ٍ لَاي هدشيِسّجشي ٍ ذ تب ًِبست ثش ٌوٌ هدلغ( ثش آى ًِبست هي ٍذگبى غيشهؼتمين يب هؼتمين هشدم )سّجشي گشفتِ وِ ًوبيٌ

ثبصسػي ولي   ٍ ديَاى ٓذالت اداسي  ِبلن( ديَاى ٓبلي وـَس،هاص ًشيك دادخَاّي )سػيذگي ديَاى  وِهوبًت اخشاي ًِبست ثش صهبهذاساى 

ًمؾ اكلي ٍ اػبػي  ،هشدم دس ثشپبيي، اػتمشاس ٍ دٍام ًِبم اػالهي ،دس لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ايشاى ،شاييگيشد. ثٌبث وـَس اًدبم هي

 داسًذ ٍ ّيچ خٌجِ غيشدهىشاتيه دس آى ٍخَد ًذاسد.

 . جبیگبه رهبزی نظبم 2

ثش اػبع لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ايشاى، خجشگبى هلت، سّجش سا اص هيبى فمْبي ٍاخذ ؿشايي سّجشي وِ آلن ثِ احىبم ٍ هَهَٓبت 

فمْي يب هؼبئل ػيبػي ٍ اختوبٓي يب داساي همجَليت ٓبهِ يب ٍاخذ ثشخؼتگي خبف دس يىي اصكفبت الصم ثشاي سّجشي ثبؿذ، اًتخبة 

ّبي ًبؿي اص آى سا ثشْٓذُ خَاّذ داؿت ٍ  تشيي همبم سػوي وـَس، ٍاليت اهش ٍ ّوِ هؼئَليت شگبى ثِ ٌَٓاى ٓبليوٌٌذ. سّجش هٌتخت خج هي
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اي وِ دس ايٌدب ثؼيبس اّويت داسد، آى  ؿَد. ًىتِ گبًِ وـَس ًيض صيش ًِش ٍي آوبل هي دس ثشاثش لَاًيي ثب افشاد ديگش وـَس ثشاثش اػت. لَاي ػِ

چِ آى همبم ثب تأييذ خَيؾ اهشي سا هـشٍّ  ٍ لَام آى، هٌَى ثِ لجَل ٍ تأييذ سّجش يب ٍاليت فميِ اػت ٍ چٌبىاػت وِ هـشٍٓيت ًِبم 

سٍ، اگشچِ هشدم ؿخلي سا ثِ اتفبق آسا ثشگضيٌٌذ،  ًىٌذ، اگشچِ توبم هشدم ّن ثذاى سأي ٍ ًِش هَافك دادُ ثبؿٌذ، هـشٍّ ًخَاّذ ثَد. اصايي

 ي اػت. ثٌبثشايي،ٍلي هـشٍٓيت ايي فشد ثب سّجش

ئٌى  ؛دس لبًَى اػبػى اػت ٍ ثِ ّيچ ٍخِ خٌجِ تـشيفبتى ٍ كَسى ًذاسد سّجشفميِ، اص اختيبسات  ٍػيلِ ٍلى خوَْس ثِ تٌفيز حىن سئيغ. 1

ٍ ًيض آًچِ « زتٌفي». تٔجيش ًخَاّذ داؿتفميِ حىن اٍ سا تٌفيز ًىٌذ، ؿخقِ هٌتخت، سيبػتى ثش لَُ هدشيِ  ثِ لحبٍ لبًَى، تب صهبًى وِ ٍلى

دّذ وِ اهوبى  خوَْسى فشهَد )ايي تٌفيز تب صهبًى اػت وِ ٓول ثش ًجك هَاصيي اػالم ثبؿذ(، ًـبى هى سّجش فميذ اًمالة دس تٌفيز سيبػت

اًحشاف  دس كَست اي وِ گًَِ ثِ ،وٌٌذُ داسد وٌتشل يخوَْسى ًمـ ثخـذ ٍ تب پبيبى دٍساى سيبػت ثِ ًتيدِ اًتخبثبت هـشٍٓيت هى ،فميِ ٍلى

ٍصيشي  اهبم خويٌي پغ اص ًلت هٌْذع ثبصسگبى ثِ ًخؼتوٌذ.  خوَْس اص اكل تٔييي ؿذُ، اٍ سا فبلذ آتجبس ٍ هـشٍٓيت هى سئيغ

هي وِ ايـبى »ّبي دٍلت هَلت وَؿيذ ٍ دسثبسُ خبيگبُ ؿشٓي ايي دٍلت ٍ اّويت آى فشهَد:  (، ثبسّب دس تحىين پبي15/11/1357ِ)

ام، يه ًفش آدهي ّؼتن وِ ثِ ٍاػٌِ ٍاليتي وِ اص ًشف ؿبسّ همذع داسم، ايـبى سا لشاس دادم... هخبلفت ثب ايي  شدُ)ثبصسگبى( سا حبون و

خوَْس  ( ّوچٌيي دس حىن اًتلبة ًخؼتيي سئيغ227، 3: ج1370)اهبم خويٌي، « حىَهت هخبلفت ثب ؿشّ اػت ٍ ليبم ثش ٓليِ ؿشّ اػت.

خوَْسي اػالهي ايشاى  كذس سا ثِ سيبػت شاى ثب اوثشيت لبًْ، خٌبة آلبي دوتش اثَالحؼي ثٌيثشاػبع آًىِ هلت ؿشيف اي»ًَيؼذ:  هي

الـشايي ثبؿذ، ايي خبًت ثِ هَخت ايي حىن، سأي هلت سا تٌفيز ٍ ايـبى سا  اًذ ٍ ثشحؼت آًىِ هـشٍٓيت آى ثبيذ ثِ ًلت فميِ خبهْ ثشگضيذُ

 (84ّوبى: « ) ًوبين. ثِ ايي ػوت هٌلَة هي

 . هشتوي هٌْشي هٔتمذ اػت:ًَس ولي ثب دهىشاػي هٌبفبت ًذاسدِ ث هلي يب حبوويت يچ ٍخِ ثبّ ثِاػالهي خوَْسي ػَيي ديگش، . اص 2

ِ ث خَد سا ٍاثؼتِ ثيٌين وِ احضاة هٔوَالً ٍ هب هي ايذئَلَطي ٍ هىتجي حبون ًجبؿذ ،خبهِٔ وٌذ وِ ثش يه گبُ اكَل دهىشاػي ايدبة ًوي ّيچ

اؿتجبُ آًبى وِ  أاهب هٌـ، وٌٌذ ثِ آى افتخبس ّن هي ؿوبسًذ وِ داًٌذ ٍ ايي اهش سا ًِ تٌْب ثش هذ اكَل دهىشاػي ًوي هٔيي هييه ايذئَلَطي 

لشى  ػت وِ دهىشاػي هَسد لجَل آًبى ٌَّص ّوبى دهىشاػياا ًبؿي اص ايي ،داًٌذ سٍح دهىشاػي هي اػالهي ثَدى خوَْسي سا هٌبفي ثب

ٍ آصادي دس اًتخبة ساُ هٔيـت هبدي  پَؿبن حمَق اًؼبى دس هؼبئل هشثَى ثِ هٔيـت ٍ خَسان ٍ هؼىي ٍ ،ّيدذّن اػت وِ دس آى

ٍ اص  يه ايوبى ّن خضٍ حمَق اًؼبًي اػت ٍ ايٌىِ اٍج اًؼبًيت دس ٍاسػتگي اص غشيضُِ ٍاثؼتگي ث اهب ايٌىِ هىتت ٍ ٓميذُ ٍ، ؿَد خالكِ هي

)هٌْشي،  .فشاهَؿي ػپشدُ ؿذُ اػتِ ث وليِ ث  ،اػت ٍاثؼتگي ثِ ٓميذُ ٍ ايوبى ٍ آسهبى ٍ دس ّبي ًجئي ٍ اختوبٓي تجٔيت اص هحيي

1378 :20) 

ثبٍسي ٍ  ديي»وِ هجتٌي ثش اػت، ّوچٌبى« هشدم ػبالسي». ثش اػبع لبًَى اػبػي، خوَْسي اػالهي ايشاى، ًِبم ػيبػي هجتٌي ثش3

 اػت.« هذاسي ديي

 . دهکزاتیک بودى نظبم3
تَاى گفت وِ ًجك لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ايشاى، حبوويت اػالهي ثش ػِ سوي اػتَاس اػت: سوي اٍل،  دهىشاتيه ثَدى ًيض هيدسثبسُ 

هىتت ٍ ديي اػالم؛ سوي دٍم، اسادُ ٓوَهي هشدم هؼلوبى ٍ هتذيي ٍ سوي ػَم، سّجشي اػت. ثٌبثشايي، حبوويت اػالهي، آًچِ سا وِ 

اي دس خَد داسد. ّوچٌيي دس ايي حبوويت، اص  ػبالسي ٍ هـبسوت هشدهي داسًذ، ثِ ؿىل ؿبيؼتِ ٌَٓاى هشدمِ ّبي غيشديٌي خذيذ ث حىَهت

لَُ توشوض صهبهذاسي، ثِ هيضاًي وِ حبوويت اػالهي ثِ اػتجذاد ٍ خَدوبهگي ًيٌدبهذ، ثلىِ ثِ هذيشيت كحيح ٍ ّذايت اختوبٓي هٌبػت 

ًبّوگًَي »اًذ، اص  ّبي غيشديٌي خذيذ وِ تٌْب ثِ چگًَِ حىَهت وشدى پشداختِ ( حىَهت16: 1379هٌدش ؿَد، اػتفبدُ ؿذُ اػت. ) ًجَي، 

وِ حبوويت اػالهي،  ( دسحبلي21)ّوبى: « ثشًذ. هجبًي فىشي خَد دس تٌِين هيضاى هـبسوت هشدم ٍ خبيگبُ ؿبيؼتِ سأع حبوويت سًح هي

ّبي غيش  ّبيي وِ دس اكَل ٍ هَاد لَاًيي اػبػي ًِبم گش، ثشخالف اغشاقثبفت لحبٍ ؿذُ اػت. اص ػَيي دي ايي ًمؾ، ًمـي ّوگَى ٍ ّن

وٌٌذ وِ دس  اي اص سٍؿٌفىشاى هب ّوَاسُ چٌيي هٌشح هي خَسد ٍ ثشاػبع آى، پبسُ ديٌي خذيذ دسثبسُ ًمؾ توبم ٓيبس هشدم ثِ چـن هي

ّبي ػيبػي ٍ  ّب داسد، ٍالٔيت ّب ٍ ػبختبس ايي حىَهتِ ّبي هضثَس، سأي ٍ اًتخبة هشدم، ًمـي توبم ٓيبس دس تٌِين اكَل، ثشًبه حىَهت

گيشي  چيٌي ٍ تلوين دس دًيبي ػيبػت غشة، صهبم هْشُ»دٌّذ. ٍالٔيت ايي اػت وِ  اختوبٓي خْبى كٌٔتي غشة، ًتبيح ديگشي سا ًـبى هي

ثب اػتفبدُ اص اثضاسّبي تجليغبتي، هشدم سا  وٌٌذ ٍ ػپغ گيشي هي ّبي ػيبػي اػت ٍ آًبى اثتذا ثِ خبي هشدم تلوين دس دػت احضاة ٍ خشيبى

 (22)ّوبى: « وٌٌذ. ثِ ػَي ًِشات خَد خلت ٍ ثب آى ًِشات، هَافك هي

 خواهی روحبنیت و هسئله قذرت . سهن4
 دسايي ثبسُ ثبيذگفت:

ّب ٍ احىبم كشيح ٍ  خقوِ دسثبسُ ػبختبس ٍ ًِبم ػيبػى هٌلَة، ؿب بتـيْ، ديي ٍ هزّجى ػيبػى اػت؛ ثذيي هٌٔ ثِ ٍيظُاػالم الف( 

ثش ايي،  افضٍىاوشم ٍ سٍايبت ائوِ هٔلَم لبثل اػتٌجبى ٍ اػتٌتبج اػت.  ؿفبفى سا هٌشح ػبختِ اػت وِ اص هتي لشآى وشين، ػيشُ پيبهجش
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خبهِٔ ـ ًِ تٌْب تـَيك اػالم پيشٍاى خَد سا ثِ ايفبى ًمؾ فٔبل ٍ هؤثش ثشاى اكالح سًٍذ ػيبػى خبهِٔ ٍ ًِبست ثش ٓولىشد ٍاليبى ٍ هذيشاى 

 (1385. )رٍٓلن، ٍ دَٓت ـ هىلف ػبختِ اػت

گيشى سٍحبًيت سا  اى وِ اػبع ؿىل داًٌذ؛ ٍُيفِ خَد سا هىلف ثِ ؿٌبخت ٍ تشٍيح احىبم ٍ هٔبسف اػالم هى ،ؿئِ ٍيظُ ٓبلوبى ديٌى ثِة( 

ون ـ  شدُ ايي ٍُيفِ، ٍسٍد دس ٓشكِ لذست ػيبػى ٍ ـ دػتايٌىِ اًدبم وبهل ٍ گؼت ٓالٍُ ثش ،دس اديبى ٍ هزاّت هختلف ايدبة وشدُ اػت

ػٌخ ٍ  ٌَٓاى ًبئت اهبم غبئت ايي ٍُيفِ سا ّن داسد وِ ًِبم ػيبػى ّن سٍحبًيت ؿئِ ثِ ، ٍليػبصد ػبصى آى ثب ايي ّذف سا الصم هى ّوشاُ

اى ثشاى تحمك اّذاف ٓبلى  حىَهت ٍُيفِ (95: 1341)ًجبًجبيي،  ٓلش هؼتمش ػبصد. غيجت ٍلىػَ ثب ًِبم اهبهت هٔلَم سا دس صهبى  ّن

ثذيْى اػت تحمك ايي ٍُيفِ  (65: 1373، )اهبم خويٌي ٌَٓاى يه هٌلت الْى، هَُفٌذ آى سا ثشْٓذُ گيشًذ. اػت وِ فمْبى ٓبدل، ثِ

 ّبى آى خَاّذ ثَد. هبًٌذ ّوِ ٍُبيف ؿشٓى ٍ ديٌى، هـشٍى ثِ تحمك لَاصم ٍ صهيٌِ

اختوبٓى هَخَد ايفب وشدُ  ٍ ثيؾ ًمؾ ػيبػى خَد سا هتٌبػت ثب ؿشايي، همتويبت ٍ ثؼتشّبى ػيبػى، فشٌّگى سٍحبًيت ّوَاسُ ون ٍج( 

تبفت ٍ صيش ثبس ًِبست ٍ ًفَر  آى سا ثش ًوى اهىبى ٍ تب حذثَد تٔبسم  دس الجتِ لذست ػيبػى حبون دس ّش همٌْ ثب ايي ايفبى ًمؾ غبلجبً .اػت

مِ حبووبى ٍ فلؼفِ غبلت ثش حىَهت آًبى ـ اسهبى غوت ٍ ؿَْت ـ ثِ ّيچ ٍخِ فشكت تحول دخبلت چَى اػتجذاد هٌل ؛سفت ٓلوب ًوى

 )ّوبى( آٍسد. ّبى هٌلَة اػالهى سا فشاّن ًوى فميْبى ٓبدل ٍ اخشاى همبكذ ٍ آسهبى

ثشاى تحمك اّذاف ٍ  ،اى الْى ٌَٓاى ٍُيفِ حوَس ٍ دخبلت ٓبلوبى ديٌى ٍ سٍحبًيت دس ٓشكِ لذست ػيبػى، اهشى هشٍسى اػت ٍ ثبيذ ثِد( 

هَسد اّتوبم ـ تش  ّبى اػالهى، حفَ ٍ تمَيت اػتمالل وـَس، گؼتشؽ ٓذالت ٍ تأهيي ٍ توويي حمَق هشدم ـ ّش چِ هؤثشتش ٍ ٓويك آسهبى

 .سٍحبًيت ثبؿذ

ثذاًين، « ثـش ٍ خْبى ثـشىوشدى خبى  تالؽ ٓلوى، تشثيتى ٍ اختوبٓى ثشاى ديٌى»اگش فلؼفِ اكلى ٍ وبسوشد هٌلَة سٍحبًيت سا ّـ( 

ًلجى،  حوَس سٍحبًيت دس لذست ػيبػى ًيض ثبيذ دس ّويي ساػتب تجييي ٍ تٔييي ؿَد. ثشداؿت خبهِٔ اص حوَس سٍحبًيت ّشگض ًجبيذ ػْن

ّب ٍ  هشدم، گشٍُّبى ػيبػى ثبؿذ.  ثشداسى هبدى يب ػيبػى ٍ اص ايي لجيل اغشام ٍ اّذاف هٔوَل ٍ هتذاٍل دس ديگش ًِبم اهتيبصخَاّى، ثْشُ

ّب ٍ  احضاة ػيبػى، ًخجگبى فىشى ٍ اختوبٓى ٍ هذيشيبى خبهِٔ ثبيذ ثِ ايي ثشداؿت ٍ دسيبفت ثشػٌذ وِ سٍحبًيت، ّذفى خض سٓبيت آسهبى

ّبى  هيي آصاديأوٌذ ٍ تٌْب ثِ البهِ ٓذل، سٓبيت حمَق هشدم، حفَ اػتمالل وـَس، ت دًجبل ًوىسا اكَل اػالم دس ٓشكِ ػيبػت ٍ خبهِٔ 

اًذيـذ. اگش ايي ثشداؿت، رٌّيت ٓوَهى ٍ  خبًجِ ٍ تٔبلى ٍ سؿذ آحبد ٍ الـبس هختلف هشدم هى ػبصى تَػِٔ ٍ پيـشفت ّوِ هـشٍّ، صهيٌِ

 غبلت خبهِٔ سا تـىيل دّذ، صهيٌِ ثشاى ايفبى ًمؾ الْى ٍ ٍُيفِ ديٌى سٍحبًيت دس ٓشكِ لذست ػيبػى فشاّن خَاّذ ؿذ.

)لبًَى اػبػي خوَْسي  اػبع آًچِ دس لبًَى اػبػى خوَْسى اػالهى تلشيح ؿذُ اػت يت والى ًِبم ثشدس ٓشكِ سّجشى ٍ ّذاٍ(  

ؿخليتى سٍحبًى دس ػٌح فمبّت ٍ افتبء ٍ ثشخَسداس اص ٓذالت، ثيٌؾ ٍ تَاًوٌذى ػيبػى ٍ هذيشيتى، : اكل پٌدن (، 1370اػالهي ايشاى، 

اهب ايي حوَس ٍ ًمؾ، توبم ًمـى اػت وِ سٍحبًيت  ،ْٓذُ داسد سا ثش« اهبت اهتٍاليت اهش ٍ » ،اػبع تـخيق خجشگبى هٌتخت هشدم ثش

ثِ تَاًذ خبيگضيي تٔبهل سٍحبًيت ثب لذست ػيبػى ثبؿذ؟  ثشْٓذُ داسد يب ثبيذ داؿتِ ثبؿذ؟ آيب سٍحبًى ثَدى ٍ اص سٍحبًيت ثَدى سّجش هى

هذيشيتى  ديگش ٍصيشاى يب ًوبيٌذگبى هدلغ ؿَساى اػالهى ٍ ًيض ػٌَح تئثَدى اوثشيت لبًْ آوبى ّي  گًَِ وِ داًـگبّى ًِ؛ ّوبى يميي

 . تَاًذ خبيگضيي ًمؾ داًـگبّيبى دس لذست ػيبػى تلمى ؿَد ًوى

سئيغ ديَاى ٓبلى وـَس ٍ دادػتبى ول وـَس تٔييي ؿذُ ٍ دس  ،يغ لَُئيِ ّن ؿشى اختْبد ٍ ٓذالت ثشاى سيثش ايي، دس لَُ لوب ص( افضٍى

داى، ؿؾ  دس وٌبس ؿؾ ٓوَ حمَق (ؿَساى ًگْجبى)هغبيش ًجَدى هلَثبت هدلغ ؿَساى اػالهى ثب ؿشّ ٍ لبًَى اػبػى  هشخْ ًِبست ثش

حوَس الضاهى ٓلوب ٍ سٍحبًيبى دس هٌبكت ٍ ػٌَح هختلف لذست ػيبػى ثِ  ،ٓوَ فميِ ّن لشاس دادُ ؿذُ اػت. ثِ خض ايي، دس لبًَى اػبػى

اًذ، ًيؼتٌذ، ثلىِ آًچِ وِ  دًجبل اؿشافيت فىشي ٍ گشفتي پبداؽ ثِ ػجت صحوتي وِ هتمجل ؿذُ ثِثٌبثشايي، سٍحبًيت  خَسد. چـن ًوى

 وٌذ. ٍُيفِ سٍحبًيت دس ًَل تبسيخ ثَدُ اػت ٍ تىليفي وِ ؿبسّ همذع ثش ايي لـش صحوتىؾ ًْبدُ، اٍ سا ٍاداس ثِ اًدبم تىليف هي
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 نتیجه گیزی
 تَاى دس ػِ هٌٔب ثِ وبس ثشد: سا هيگَيين  حبوويتي وِ اص آى ػخي هي

 تشيي لبٓذُ حمَلي وِ ّوبى ؿشئت ثبؿذ؛ . حبوويت ئٌي ٓبلي1

 تشيي همبم ػيبػي وِ ّوبى ٍلي فميِ ثبؿذ؛  . حبوويت ئٌي ٓبلي2

وويت هلي ٍ تَاى ثِ حب آيذ ٍ اص آى هي . حبوويت ئٌي اػتمالل ٍ خَدهختبسي وِ ّوبى حبوويت دسًٍي ٍ ثيشًٍي هلت ثِ ؿوبس هي3

 حبوويت آصادي ٍ اسادُ تٔجيش وشد.

ػبالسي ديٌي، ػِ  تَاى گفت دس ًِبم هشدم خَثي لبثل هـبّذُ اػت. ثٌبثشايي، هي ايي ػِ هٌٔب دس لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ايشاى ثِ

آٍسد ٍ هشدم دس ثِ  دػت هي ٌٓلش اػبػي ديي، سّجشي ٍ هشدم، ًمؾ ثؼضايي داسًذ. ايي ًِبم، هـشٍٓيت خَد سا اص ؿشئت ٍ ديي ثِ

ؿَد ثبيذ ؿشايٌي سا  وٌٌذ. دس ايي ػيؼتن، فشدي وِ ثشاي سّجشي ًِبم اًتخبة هي سػبًي آى ٍ دس هشحلِ ٓول، ًمؾ ثؼضايي ايفب هي فٔليت

تَاًذ دس  ؿتِ ثبؿذ، هيسٍ، ّشوغ ؿشايي احشاص ايي پؼت سا دا وِ اػالم ٍ لبًَى اػبػي خوَْسي اػالهي ثِ آى اؿبسُ داسد، داؿتِ ثبؿذ. اصايي

تَاًٌذ ًيبصّبي هٌَٔي  ّبي هبدي هشدم ّؼتٌذ ٍ ًوي ػبالس فمي ثِ دًجبل ًيبص ّبي هشدم ايي ػيؼتن ثِ ايفبي ًمؾ ثپشداصد. اص ًشفي ًِبم

 هشدم سا حل وٌٌذ.

ػت وِ ا ًبؿي اص ايي ،داًٌذ سٍح دهىشاػي هي اؿتجبُ آًبى وِ اػالهي ثَدى خوَْسي سا هٌبفي ثب أهٌـثِ لَل ؿْيذ هشتوي هٌْشي، 

لشى ّيدذّن اػت وِ دس آى حمَق اًؼبى دس هؼبئل هشثَى ثِ هٔيـت ٍ خَسان ٍ هؼىي  دهىشاػي هَسد لجَل آًبى ٌَّص ّوبى دهىشاػي

اًؼبًي يه ايوبى ّن خضٍ حمَق ِ ٍاثؼتگي ث ايٌىِ هىتت ٍ ٓميذُ ٍ ، ٍليؿَد ٍ آصادي دس اًتخبة ساُ هٔيـت هبدي خالكِ هي پَؿبن ٍ

ِ ث  ،اػت ٍ دس ٍاثؼتگي ثِ ٓميذُ ٍ ايوبى ٍ آسهبى ّبي ًجئي ٍ اختوبٓي ٍ تجٔيت اص هحيي اػت ٍ ايٌىِ اٍج اًؼبًيت دس ٍاسػتگي اص غشيضُ

ػبالس ديٌي اػت،  اي وِ هٔتمذًذ تدشثِ خوَْسي اػالهي وِ هجتٌي ثش هشدم ًَس دس پبػخ ٓذُ . ّوييفشاهَؿي ػپشدُ ؿذُ اػتِ ولي ث

اًدبهذ، ثبيذ  ؿَد، ايي ػبختبس ثِ ػىَالس ؿذى هي گيشد ٍ ًْبديٌِ هي فتِ اص هىتت ٍ ٓميذُ اػالم اػت ٍ ٍلتي دس ػبختبس هذسى لشاس هيثشگش

 ؿَد، ثتَاًذ سًگ ٍ ثَي هبدي ثِ خَد ثگيشد. گفت دليلي ثش ايي ٍخَد ًذاسد وِ يه اهش ديٌي ٍلتي صهيٌي هي

، هؤيذ ايي هذٓبػت وِ تَاًؼتِ اػت ّن دس ثشاثش ًيبصّبي هبدي ٍ ّن ًيبصّبي هٌَٔي هشدم الٌجي ةهذيٌتدشثِ سػَل خذا ثب ايدبد دٍلت 

ػبالس، ٍلتي  ػبالس داسد، ثِ ّوشاُ ًذاسد. اص خولِ دس ًِبم هشدم ػبالس ديٌي هٔبيجي سا وِ يه ػيؼتن هشدم پبػخگَ ثبؿذ. اص ًشفي ًِبم هشدم

تَخْي ثِ آهَصؽ ٍ داًؾ  وغ ثيـتش اص سأي ديگشي اسصؽ ًذاؿتِ ثبؿذ، هٌٔبي آى ون ثِ ّوِ افشاد حك سأي دادُ ؿَد ٍ سأي ّيچ

وِ يه سّجش ديٌي ثِ ٌَٓاى هتخلق ٍ  ّب تجذيل ؿَد، دس حبلي  ّب ٍ ًباليك ؿَد دهىشاػي، ثِ حىَهت ًبداى وبسؿٌبػي اػت وِ ػجت هي

ػبالس ثبؿذ. ّوچٌيي دس دهىشاػي،  ّبي هشدم تَاًذ ّوبًٌذ ًِبم ، ًويوبسؿٌبع دس اهَس ديٌي، ثش اػبع تدشثِ ٍ ٓلوي وِ دس ايي حَصُ داسد

( ثش ايي اػبع، ثبيذ تَخِ داؿت دس 304: 1373ؿَد. )ٓبلن،  گيشي دؿَاس ٍ ًَالًي هي ّبي گًَبگَى ٍ هتوبد، تلوين ثِ دليل ٍخَد اسادُ

 وٌذ. ّب خلَگيشي هي تلوينالخٌبة ّوِ اهَس اػت ٍ اص ًَالًي ؿذى  حىَهت ديٌي، ايي سّجشي اػت وِ فلل
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