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 چکيذه
اگؼ ة٥ ؿع٤اف ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم در چ٧اردق ظؼداد ٦ؼ ؿاؿ در ارا٠گاق صىؼت ا٠اـ ج٨ز٥ 

ک٤یٟ ، ٠ح٨ز٥ ٠ی ق٨یٟ ایكاف ؿْی کؼدق داؿ ٦ام اؿاؿی گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ؿیاؿی 

صىؼت ا٠اـ )رق( را ٠ٌؼح ک٤غ. ك ٦ؼ ؿا٥ٝ ة٥ ٤٠اؿتث ٦ام ٠عحٖٞ ةؼ ای٢ داؿ ٦ا جاکیغ ٠ی 

اظث ا٣غیك٥ ا٠اـ راق گكام صؼکث کك٨ر ة٥ ؿ١ث پیكؼٗث ک٤غ .چ٨ف از دیغگاق ایكاف ق٤

در ٥١٦ ز٤ت٥ ٦ا اؿث.  ٝػا در ای٢ پژك٦ف ٣گار٣غگاف ة٥ د٣تاؿ پاؿط ة٥ ای٢ ؿ٨اؿ ٦ـح٤غ 

ک٥ داؿ ٦ام اؿاؿی گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ؿیاؿی صىؼت ا٠اـ ظ١ی٤ی )رق( از دیغگاق ٠ٛاـ 

٥٣ ٠ٌؼح ٠ی ق٨د داؿ ٠ُْٟ ر٦تؼم چیـث ؟در پاؿط ة٥ ای٢ ؿ٨اؿ ٗؼوی٥ پژك٦ف ای٤گ٨

٦ام ٠ؼدـ ؿاالرم ، ّغاٝث ازح١اّی ك اؿحکتار ؿحیؽم ةا ٠ض٨ریث داؿ ٠ؼکؽم اؿالـ 

گؼایی در ک٤ار ٦ٟ ٠٘نٜ ة٤غم ٠ی ق٣٨غ ك ٨٦یث زغیغم کـب ٠ی ک٤٤غ ك گ٘ح١اف 

ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ را جكکیٜ ٠ی د٤٦غ. در ای٢ پژك٦ف ؿْی ٠ی ق٨د ةا اؿح٘ادق از ركش 

چارچ٨ب ٣ُؼم گ٘ح١اف الکالك ك ٥ٗ٨٠ ة٥ گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ام صىؼت  جضٞیٞی ك –ج٨می٘ی 

  ا٠اـ )رق( از دیغگاق ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ةپؼدازیٟ.
.گ٘ح١اف ، ا٠اـ ظ١ی٤ی )رق( ، ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ، الکالك ك ٥ٗ٨٠ :واشگاى کليذي
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دال هاي اساسی گفتواى  انذیشه سياسی حضرت اهام خوينی )ره( 

 اض نظریه گفتواى الکالو و  هوفه از دیذگاه هقام هعظن رهثري تر اس
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 هقذهه 

ظؼداد ج٨ز٥ ک٤یٟ . ة٥ ای٢  14اگؼ ؿع٤اف ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم در ؿاٝگؼد ا٣ٛالب ك ّٞی اٝعن٨ص ٠ؼاؿٟ رصٞث ا٠اـ ظ١ی٤ی )رق( در 

٣کح٥ ٠ی ج٨اف پی ةؼد ایكاف ؿْی کؼدق داؿ ٦ام اؿاؿی گ٘ح١اف صىؼت ا٠اـ )رق( را ٠ٌؼح ک٤غ. ك ةا ٠ٌؼح کؼدف چ٧ار داؿ امٞی ةا 

ک٤ار ٦ٟ ٠٘نٜ ة٤غم قغق ك ١٦چ٤ی٢ ٦ؼ کغاـ از ای٢ داؿ ٦ا ٤ّامؼم را در دركف ای٢ گ٘ح١اف جتغیٜ ة٥ كٚح٥ ٠ض٨ریث یک داؿ ٠ؼکؽم در 

٠ی ک٤غ ، ک٥ ركم ٦ٟ رٗح٥ گ٘ح١اف ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ )رق( را جكکیٜ ٠ی د٤٦غ . ک٥ چ٧ار داؿ اؿالـ گؼایی ، ٠ؼدـ ؿاالرم ، ّغاٝث 

٘ح١اف ٦ـح٤غ. ک٥ اؿالـ گؼایی ة٥ ٨٤ّاف داؿ ٠ؼکؽم ةاّخ ٠ی ق٨د در ک٤ار ٦ٟ ٠٘نٜ ازح١اّی ك اؿحکتار ؿحیؽم داؿ ٦ام امٞی ای٢ گ

ك ة٤غم ق٣٨غ . ٣کح٥ اؿاؿی ای٢ اؿث ٤ّامؼ ٣٘ی ؿک٨الریـٟ ، ةیغارم اؿال٠ی ، ٠ا ٠یح٨ا٣یٟ ك ظ٨د ةاكرم ة٥ ز٨ا٣اف ، ٠تارزق ةا ٣ُاـ ؿ٥ٌٞ 

جتغیٜ ة٥ كٚح٥ ٠ی ق٣٨غ. ٠ی ج٨اف گ٘ث جىاد ای٢ گ٘ح١اف ، گ٘ح١ا٣ی اؿث ک٥  دٗاع از ار٠اف ٗٞـٌی٢ در ای٢ گ٘ح١اف ٤ْ٠ا پیغا ٠ی ک٤٤غ ك

م اّحٛاد دارد ٠ا ةایغ ة٥ زا٥ْ٠ ز٧ا٣ی ةپی٣٨غیٟ ك ٠كکالج١اف را ةا ز٧اف صٜ ک٤یٟ ، ؿْی ک٤یٟ دی٢ را ةا كاْٚیات ز٧ا٣ی ك ارزق٧ام ا٠ؼكز

٠اـ )رق( ٚؼار ٠ی گیؼد . ك ١٦ی٢ ٠ـا٥ٝ ةاّخ ٨٦یث ةعكی ة٥ داؿ ٦ام جٌتیٙ د٦یٟ . ك ای٢ گ٘ح١اف ٨١٦ارق در جىاد ك جٛاةٜ ةا گ٘ح١اف ا

ال گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ا٠اـ راصٜ )رق( ٠ی ق٨د. در كاِٚ گ٘ح١اف ا٠اـ کا٠ال ١٦ا٤٦گ ةا پیؼكزم ك قؼایي ایؼاف ةْغ از ا٣ٛالب ة٨د . ك زا٥ْ٠ کا٠

ؿي گؼكق ٦ام ازح١اّی اؿث . ة٥ ٨ًرم ک٥ ةؼرؿی  قْار امٞی پػیؼش ای٢ گ٘ح١اف ة٨د . ک٥ ١٦اف ٚاةٞیث اّحتار ی٤ْی پػیؼش گ٘ح١اف ج٨

ا٣ٛالب اؿال٠ی ی٤ْی اؿحٛالؿ ازادم ز٨٧١رم اؿال٠ی ةازجاب گ٘ح١اف ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ )رق ( اؿث .  . ٝػا در ای٢ پژك٦ف ٣گار٣غگاف ة٥ 

٤ی )رق( از دیغگاق ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم چیـث د٣تاؿ پاؿط ة٥ ای٢ ؿ٨اؿ ٦ـح٤غ ک٥ داؿ ٦ام اؿاؿی گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ؿیاؿی صىؼت ا٠اـ ظ١ی

؟در پاؿط ة٥ ای٢ ؿ٨اؿ ٗؼوی٥ پژك٦ف ای٤گ٥٣٨ ٠ٌؼح ٠ی ق٨د داؿ ٦ام ٠ؼدـ ؿاالرم ، ّغاٝث ازح١اّی ك اؿحکتار ؿحیؽم ةا ٠ض٨ریث داؿ 

را جكکیٜ ٠ی د٤٦غ ٠ؼکؽم اؿالـ گؼایی در ک٤ار ٦ٟ ٠٘نٜ ة٤غم ٠ی ق٣٨غ ك ٨٦یث زغیغم کـب ٠ی ک٤٤غ ك گ٘ح١اف ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ 

جضٞیٞی اؿث . ك ١٦چ٤ی٢ ةا ک١ک چارچ٨ب ٣ُؼم گ٘ح١اف الکالك ك ٥ٗ٨٠ ة٥ ةؼرؿی داؿ ٦ام  –. ركش ٠ا در ای٢ پژك٦ف ركش ج٨می٘ی 

 امٞی گ٘ح١اف ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ )رق( ٠ی پؼدازیٟ. 

 ٣گار٣غگاف در ای٢ پژك٦ف ة٥ د٣تاؿ ا٦غاؼ زیؼ ٦ـح٤غ :

 ـ )رق( ا٦غاؼ ا٣ٛالب اؿال٠ی ق٤اظح٥ ٠یك٨د .ةا ق٤اؿایی ا٣غیك٥ صىؼت ا٠ا -

 ةا ةؼرؿی ا٣غیك٥ ٦ام صىؼت ا٠اـ )رق( راق صؼکث کك٨ر ق٤اؿا٣غق ٠ی ق٨د. -

 ةا ةؼرؿی ا٣غیك٥ ٦ام صىؼت ا٠اـ )رق( ؿیاؿث ٦ام کالف ٣ُاـ ٠ْؼٗی ٠ی ق٨د . -

 ةا ةؼرؿی ا٣غیك٥ ٦ام صىؼ ا٠اـ )رق( ؿیاؿث ظارزی ٠كعل ٠ی ق٨د. - 

 

 وهش سازهانذهی پص
در ای٢ پژك٦ف پؾ از ةؼرؿی چارچ٨ب ٣ُؼم گ٘ح١اف ؿْی ٠ی ک٤یٟ ة٥ چ٧ار داؿ امٞی ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ ظ١ی٤ی )رق( در 

ٗؼ٠ایكات ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ةپؼدازیٟ. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ در ةعف اكؿ ة٥ داؿ اؿالـ گؼایی ٠ی پؼدازیٟ . ك ٣ٛكی ک٥ ایكاف در ةٌالف گ٘ح١اف 

ازح١اّی ٠ْؼٗی کؼد . در ةعف ةْغ ة٥ داؿ ٠ؼدـ ؿاالرم ٠ی پؼدازیٟ ك ای٢  –اؿالـ را ة٥ ٨٤ّاف یک ٠کحب ؿیاؿی  ؿک٨الریـٟ داقث ك

ر ٣کح٥ ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار ٠ی گیؼد ک٥ ٠ؼدـ ٣ٛف پؼر٣گی در ا٣غیك٥ ٦ام صىؼت ا٠اـ )رق( دارد . ا٠اـ جالش داقث ج١اـ کار٦ا را ة٥ ٠ؼدـ كاگػا

ظ٨د ةاكرم را در ةی٢ ٠ؼدـ ایؼاف ز٣غق ک٤غ ك گ٘ح١اف ٠ا ٠ی ج٨ا٣یٟ را در ةی٢ ٠ٞث ایؼاف اصیاء ک٤غ .  ك ک٤غ ك از ًؼؼ دیگؼ ؿْی داقث 

ةعف ؿ٨ـ داؿ ّغاٝث ازح١اّی ٨٠رد ةضخ ك ةؼرؿی ٚؼار ٠ی گیؼد ك ة٥ ای٢ ٣کح٥ پؼداظح٥ ٠ی ق٨د ک٥ ا٠اـ )رق( ةار٦ا ة٥ ٠ـ٨كٝی٢ ٠تضخ 

کیغ داقح٤غ ک٥ ٠تادا ک٨خ ٣كی٤ی ٗؼا٨٠ش ق٣٨غ . ك ١٦یك٥ ٠حػکؼ ٠ی قغ٣غ ا٣ٛالب ٠حْٞٙ ة٥ ّغاٝث ازح١اّی را گ٨قؽد کؼد٣غ ك ةار٦ا جا

پاةؼ٥٤٦ گاف اؿث . ك كاژق ًت٥ٛ ٠ـحىْٖ را كارد ادةیات ؿیاؿی ا٣ٛالب کؼد٣غ . ك در ةعف چ٧ارـ ة٥ داؿ اؿحکتار ؿحیؽم ٠ی پؼدازیٟ ك در 

 ٧٣ایث ٣حیس٥ گیؼم ٠ی ک٤یٟ.

 

 چارچوب نظري   - 1
 واى گفت

ا٠ؼكزق چ٧ارچ٨ب ٣ُؼم گ٘ح١اف ةـیار در صی٥ٌ ٠ـایٜ ؿیاؿی ك ازح١اّی دارام کارةؼد اؿث . ة٥ ٨ًرم ک٥ ک١ٞات ك كاژق ٦ا در 

 دركف گ٘ح١اف دارام ٤ْ٠ا ٦ـح٤غ ك ظارج از گ٘ح١اف ١٣ی ج٨ا٤٣غ ٨٦یحی پیغا ک٤٤غ . ة٥ ّتارت دیگؼ گ٘ح١اف ة٥ ٨٧٘٠ـ ٠س٥ّ٨١ ام از ٨ٚاّغ ،

در ٚاٝب ٣ُاـ ؿاظحار٤٠غ ٠ْؼٗی در یک ز٠ی٥٤ زةا٣ی اؿث ک٥ ةؼ ج١اـ ز٨ا٣ب صیات ازح١اّی ادؼ ٠ی گػارد ك ةازیگؼاف از و٨اةي ك ٠ْا٣ی 

ًؼیٙ آف ز٧اف را درؾ ك ٧ٟٗ ٠ی ک٤٤غ . در كاِٚ گ٘ح١اف ٨٣ّی ارجتاط یا ٠٘ا٥١٦ زةا٣ی اؿث ک٥ قکٜ آف ا٦غاؼ ازح١اّی اش جْیی٢ ٠ی 

  ( 69:  1380ک٤٤غ . )٠ک دا٣ٜ ، 
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ام٨ال گ٘ح١اف از زةاف ق٤اؿی دكؿ٨ؿ٨ر گؼٗح٥ قغق اؿث .از ٣ُؼ دكؿ٨ؿ٨ر ک١ٞات ة٥ ج٧٤ایی دارا ٤ْ٠ا ك ٨٧٘٠ـ ٣یـح٤غ ةٞک٥ ک٤ار ٦ٟ 

ٚؼار گؼٗح٢ آف ٦ا در یک چ٧ارچ٨ب ٤ْ٠ایی ة٥ آف ٦ا ٤ْ٠ا ك ٨٦یث ٠ی د٦غ . از ٣ُؼ دكؿ٨ؿ٨ر ٣كا٥٣ ٦ا ك ک١ٞات ٤ْ٠ام ظ٨د را ٥٣ ة٥ كاؿ٥ٌ 

ع ة٥ ز٧اف ظارج ةٞک٥ از ًؼیٙ راة٥ٌ ام ک٥ ةی٢ یکغیگؼ در دركف ٣ُاـ زةا٣ی ةؼٚؼار ٠ی ک٤غ ، ةغؿث ٠ی اكرد . ة٥ ّتارت دیگؼ ٨٦یث ك ارزا

ةا ٠ادر  ٤ْ٠ام ٦ؼ ٣كا٥٣ ةا داؿ در زةاف ٥٣ ةا اصا٥ً در ز٧اف اقیاء ظارج ةٞک٥ در ج١ایؽ ةا ٣كا٥٣ ٦ام دیگؼ ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ ٨٧٘٠ـ پغر در ج١ایؽ

( ة٥ ّتارت دیگؼ دكؿ٨ؿ٨ر زةاف را ة٥ ةازم قٌؼ٣ر جكتی٥ ٠ی ک٤٤غ ک٥ ٦ؼ  126:  1378، ةؼادر ، ظ٨ا٦ؼ ك ٔیؼق درؾ ٠ی ق٨د . ) دكؿ٨ؿ٨ر ،

 (  33:  ٣1379كا٥٣ ٨٦یث ك ارزش ظ٨د را در ارجتاط ةا دیگؼم در ٚاٝب یک ٣ُاـ ٨ٚاّغ ةغؿث ٠ی آكرد .) آؿاةؼگؼ ، 

یژگی زةاف ق٤اؿی دكؿ٨ؿ٨ر را كارد ٣ُؼی٥ گ٘ح١اف ٨ٗک٨ کؼد٣غ ك اّحٛاد داقح٤غ ک١ٞات ك ّتارات در ارجتاط ةا الکالك ك ٥ٗ٨٠ ١٦ی٢ ك

٦ٟ در چ٧ارچ٨ب ٤ْ٠ایی یک گ٘ح١اف دارام ٨٦یث ٠ی ق٣٨غ . یکی از كیژگی ٦ام گ٘ح١اف ، ٣٘ی ذات گؼایی ك رةٌی ة٨دف ٨٦یث ٦اؿث . ةا 

١ات ، گ٘حار ، ا١ّاؿ ك ٥١٦ ٧٣اد٦ا ٥١٦ در راة٥ٌ ةا ز٠ی٥٤ کٞی ١٧ٗیغق ٠ی ق٣٨غ . ک٥ ٦ؼ کغاـ از ج٨ز٥ ة٥ ١٦ی٢ كیژگی ، ٤ْ٠ام ازح١اّی کٞ

 (Jorgensen & Philips ,2002: 49آف ٦ا زؽئی از آف را قکٜ ٠ی د٤٦غ ك ز٠ی٥٤ ٤١٦كی٤ی ز٣سیؼق ام ٠یاف آف را ٗؼا٦ٟ ٠ی ک٤غ . ) 

 ا ٣اـ ةتؼیٟ ةایغ گ٘ثاگؼ ةع٨ا٦یٟ ٠٘ا٦یٟ امٞی گ٘ح١اف الکالك ك ٥ٗ٨٠ ر

 

 دال و هذلول و دال هرکسي 
داؿ ٦ا در ةؼگیؼ٣غق اقعاص ، ٠٘ا٦یٟ ، ّتارات ك ٧٣اد٦ام ا٣حؽاّی یا صٛیٛی ٦ـح٤غ ک٥ در چارچ٨ب گ٘ح١ا٣ی ظاص ةؼ ٠ْا٣ی ظامی 

دالٝث ٠ی ک٤غ . ٤ْ٠ا ك ٠نغاٚی ک٥ یک داؿ ةؼ آف دالٝث ٠ی ١٣ایغ ٠غ٨ٝؿ ٣ا٠یغق ٠ی ق٨د. ٠غ٨ٝؿ ٣كا٥٣ ام اؿث ک٥ ةا دیغف آف ، داؿ ٨٠رد 

( . داؿ ٠ؼکؽم ٠٨٧٘٠ی اؿث ک٥ ؿایؼ داؿ ٦ا ص٨ؿ ٠ض٨ر آف ا٣ـساـ ٠ی یاة٤غ  343:  ٨1383د . )کـؼایی ك پ٨زش قیؼازم ، ٣ُؼ ٤ْ٠ا ٠ی ق

 ( 157:  1383. ك داؿ ٦ام دیگؼ را قارژ ٠ی ک٤غ . ك اف ٦ا را در ١ٞٚؼك زاذة٥ ظ٨د ٣گ٥ ٠ی دارد . )ؿٌٞا٣ی ، 

 

 هفصل تنذي 
پیغا کؼدف ٨٦یحی زغیغ ة٥ ظاًؼ ای٢ ارجتاط ٠٘نٜ ة٤غم ٣ا٠یغق ٠ی ق٨د . ة٥ ّتارت دیگؼ ٦ؼ در ک٤ار ٦ٟ ٚؼار گؼٗح٢ داؿ ٦ا ك 

١ّٞی ک٥ ٠یاف ٤ّامؼ پؼاک٤غق در دركف یک گ٘ح١اف ارجتاط ةؼٚؼار ٠ی ک٤غ ة٥ ٣ض٨م ک٥ ٨٦یث ای٢ ٤ّامؼ امالح ك جْغیٜ ق٨د ٠٘نٜ ة٤غم 

 ( 535:  ٣1387ا٠یغق ٠ی ق٨د . )صٛیٛث ، 

 

 هصهونی 
الکالك ك ٨٠ؼ ةا اؿح٘ادق از ةـي ٨٧٘٠ـ ٦ژ٣٨٠ی ة٥ ای٢ ٣حیس٥ ٠ی رؿ٤غ ک٥ ٨٦یحی ة٥ کارگؽاراف ازح١اّی دادق ٠ی ق٨د ، ج٧٤ا ةا 

( در كاِٚ رٗحار٦ام  536:  ٠1387٘نٜ ة٤غم در دركف یک م٨رجت٤غم ٦ژ٣٨٠یک ةغؿث ٠ی آیغ ك ٦یچ دتات ك ّی٤یحی ٣غارد . ) صٛیٛث ، 

٣٨٠یک در ٗؼای٤غ٦ام ؿیاؿی ، رٗحار٦ام ٠ض٨رم ٠ضـ٨ب ٠ی ق٣٨غ ك ٗؼای٤غ٦ام ؿیاؿی ة٥ ٨٣ة٥ ظ٨د ةؼام قکٜ گیؼم ، اؿحیالز٨یا٥٣ یا ٦ژ

 کارکؼد ك ا٣ضالؿ گ٘ح١اف ٦ا ا١٦یث صیاجی دار٣غ . اگؼ ) ك ز٠ا٣ی ک٥ ( یک پؼكژق یا ٣یؼكم ؿیاؿی ٣ٛف جْیی٢ ک٤٤غگی ٨ٚاّغ ك ٠ْا٣ی را در

د ، اؿحیال صامٜ ٠ی ق٨د . رٗحار اؿحیالز٨یا٥٣ أٞب قا٠ٜ ة٥ کارگیؼم ٚغرت اؿث زیؼا ًی آف یک یک م٨رت ة٤غم ظاص ةغؿث ٠ی اكر

 (  101:  1379پؼكژق ؿیاؿی ٠ی ک٨قغ جا ظ٨اؿح٥ ظ٨د را ةؼ دیگؼاف جض١یٜ ١٣ایغ . ) ٗؼکالؼ ، 

 

  قاتليت اعتثار

ی٤ْی ام٨ؿ پیك٧٤ادم گ٘ح١اف ٣تایغ ةا ام٨ؿ اؿاؿی آف گؼكق  پػیؼش یک گ٘ح١اف قؼط دیگؼم ٣یؽ دارد ك آف ٚاةٞیث اّحتار اؿث .

 ازح١اّی آف ٣اؿازگار ةاقغ . 

 

 عناصر ، دقایق 
٤ّامؼ ٣كا٥٣ ٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ در دركف یک گ٘ح١اف ٨٤٦ز ٣ح٨ا٣ـح٥ ا٣غ ٤ْ٠ام ظامی را پیغا ک٤٤غ ك اگؼ در دركف یک گ٘ح١اف ة٥ یک 

 ٤ْ٠ا ةؼؿ٤غ جتغیٜ ة٥ كٚح٥ ٠ی ق٣٨غ . 
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 زنجيره هن ارزي و هنطق تفاوت 

ز٣سیؼق ٦ٟ ارزم ةغی٢ ٤ْ٠اؿث ک٥ در ٗؼای٤غ ٠٘نٜ ة٤غم ، ٣كا٥٣ ٦ام امٞی در یک ز٣سیؼق ٤ْ٠ایی ةا ٣كا٥٣ ٦ام دیگؼ جؼکیب ٠ی 

غد اؿث جا ج٘اكت ق٣٨غ ك در ٠ٛاةٜ یک ٔیؼ ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ک٥ اف ٦ا را ج٧غیغ ٠ی ک٤غ ٚؼار ٠یگیؼ٣غ . در كاِٚ ز٣سیؼق ٦ٟ ارزم در م

٦ام ٨٠ز٨د را پ٧٤اف ک٤٤غ ك زا٥ْ٠ را یک دؿث ٣كاف د٤٦غ . از ای٢ ًؼیٙ ج١ایؽات ٨٠ز٨د ٠یاف ٤ّامؼ ٠عحٖٞ ة٥ دؿث ٗؼا٨٠قی ؿپؼدق 

( در ٠ٛاةٜ 49-388:  ٠1388ی ق٨د ك ٥١٦ آف ٦ا در ٣ُاـ ٤ْ٠ایی ک٥ گ٘ح١اف ایساد ٠ی ک٤غ صٜ ٠ی ق٣٨غ . )کـؼایی ك پ٨زش قیؼازم ، 

ج٘اكت ، ة٥ ظنٞث ٠حکذؼ زا٥ْ٠ اقارق دارد ك در ای٤ساؿث ک٥ ٨٧٘٠ـ ظن٠٨ث ك ٔیؼ ةؼزـح٥ ٠ی ق٨د . ز٣سیؼ ٦ٟ ارزم در جٛاةٜ ةا  ٤٠ٌٙ

ٔیؼ ك ظنٟ ایساد ٠ی ق٨د . ٤٠ٌٙ ج٘اكت ة٥ ج١ایؽات ك ٠ؼز٦ام ٨٠ز٨د ٠یاف ٣یؼك٦ام ٨٠ز٨د جاکیغ ٠ی ک٤غ . ك ٤٠ٌٙ ٦ٟ ارزم ٠ی ک٨قغ 

ی از ای٢ ٣یؼك٦ا ، ج١ایؽات آف ٦ا را کا٦ف دادق ك آ٣اف را از ًؼیٙ زػب ٤ّامؼ ق٤اكر ك جتغیٜ آف ٦ا ة٥ كٚح٥ ، در از ًؼیٙ ٠٘نٜ ة٤غم ةعك

 (  113: ٠1387ٛاةٜ ةا ٔیؼ ٤٠ـسٟ ١٣ایغ . ة٤اةؼام ٤٠ٌٙ ٦ٟ ارزم قؼط كز٨د ٦ؼ م٨رت ة٤غم اؿث . ) صٛیٛث ك صـی٤ی زادق ، 

 

 ضذیت 

ك وغیث ایساد ٠ی ق٣٨غ . در كاِٚ كز٨د یک ٗىام ظن١ا٥٣ ةاّخ ٠ی ق٨د داؿ ٦ا در اًؼاؼ یک  گ٘ح١اف ٦ا در یک ٗىام ظن١ا٥٣

داؿ ٠ؼکؽم دارام ٨٦یث ق٣٨غ .ك كز٨د یک دق٢١ ةؼام یک گ٘ح١اف از ٤ّامؼ ٠ض٨رم اؿث . در كاِٚ ٦ؼ گ٘ح١ا٣ی ة٥ ٨ُ٤٠ر ٨٦یث یاٗح٢ ة٥ 

گ٘ح١اف ٦ا ةیف از یک ٔیؼ دار٣غ ك ٠س٥ّ٨ ام از وغیث ٦ا ةؼام ٨٦یث یاةی در ٣اچار قؼكع ة٥ ج٨ٝیغ دق٢١ ةؼام ظ٨د ٠ی ک٤غ . اٝتح٥ گاق 

 ( 172:  1383قؼایي ٠عحٖٞ اؿح٘ادق ٠ی ک٤٤غ . از ای٢ رك ٠ی ج٨اف ةی٢ ٔیؼ ظارزی ك ٔیؼ داظٞی ج١ایؽ ٚائٜ قغ . )ؿٌٞا٣ی ، 

 

 
 هعظن رهثريدال هاي اساسی گفتواى انذیشه حضرت اهام )ره( از دیذگاه هقام  -1شکل 

 

 دال هرکسي   - 2
 اسالم گرایی 

در كاِٚ ٠ض٨ر امٞی ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ )رق( ٠تضخ اؿالـ ة٨د . ك ایكاف ا٣ٛالب اؿال٠ی را ة٥ ظاًؼ ازؼام اصکاـ اؿالـ ر٦تؼم کؼد . 

ةٛی٥ داؿ ٦ا ٠ی ق٨د ك در ک٤ار آف ٦ا ةا ٦ٟ ٠٘نٜ ك در ج١اـ ٗؼ٠ایكات ا٠اـ ٠ا رد پایی از اؿالـ را ٠ی ةی٤یٟ. ك اؿالـ ةاّخ ٨٦یث ةعكی ة٥ 

ة٤غم ٠ی ق٣٨غ . ١٦چ٤ی٢ داؿ اؿالـ گؼایی ةا ٨٦یث ةعكی ة٥ ٤ّامؼ  آف ٦ا در گ٘ح١اف جتغیٜ ة٥ كٚح٥ ٠ی ک٤غ . ک٥ ٠ی ج٨اف ة٥ اظالص ة٥ 

 ظغاك٣غ ، ٣٘ی ؿک٨الریـٟ ك ةیغارم اؿال٠ی  اقارق داقث . 

 

اسالم  
 گرایی

 عدالت اجتواعی

استکبار 
 ستیسی

هردم 
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ناصر و تثذیل آى ها ته وقته در اطراف دال هرکسي  اسالم گرایی در گفتواى انذیشه حضرت اهام )ره( از دیذگاه هعنا تخشی ته ع  -  2شکل 

 هقام هعظن رهثري .

 

 اخالص ته خذاونذ  – 1-2

٧ُ٠ؼ از دیغگاق ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ا٠اـ راصٜ صى٨ر ظغاك٣غ را در ٥١٦ زا ٠ی دیغ ك ٦ؼ اٚغا٠ی ک٥ ا٣ساـ ٠ی داد ةؼام ظغاك٣غ ة٨د ... 

ل اكؿ، اظالص ظ٨د اك ة٨د. ا٠اـ کار را ةؼال ظغا ا٣ساـ داد. از اكؿ، ٦ؼچ٥ ک٥ اصـاس ٠یکؼد جکٞیٖ ا٩٧ٝ  ٨٤ْ٠یث در ا٠اـ ةؽرگ٨ار، در درز٥

، ا٠اـ ای٤س٨ر ١ّٜ کؼد؛ ةا جکٞیٖ پیف رٗث. 1341ث، آف را ا٣ساـ ٠یغاد. از ٗغاکارل در ای٢ راق، ا٠اـ اةا ٣کؼد. از قؼكع ٠تارزات در ؿاؿ اكؿ

ر ة٥ ٠ؼدـ ك ٠ـئ٨ٝی٢ ٦ٟ ای٢ درس را ةار٦ا گ٘ث ك جکؼار کؼد ک٥ آ٣چ٥ ٧٠ٟ اؿث، جکٞیٖ اؿث. ٠ا جکٞیٖ را ا٣ساـ ٠یغ٦یٟ، جؼجّب ٣حیس٥ ةؼ کا

ا دؿث ظغاؿث. ة٤اةؼای٢ ٧ُ٠ؼ ٧٠ٟ ٨٤ْ٠یث در رٗحار ا٠اـ، اظالص اك ة٨د. ةؼال ظاًؼ جْؼیٖ ك ج١سیغ ای٢ ك آف، صؼ٩ٗ ٣ؽد، کارل ٣کؼد، ٠

ل ظغال ٠حْاؿ ة٥ آف ةؼکث دادق قغ؛ ٠ا٣غگار قغ. ظامیث اظالص ای٢ اؿث. ا٠اـ  اٚغا٩٠ ٣کؼد. آ٣چ٥ ک٥ ةؼال ظغا ا٣ساـ داد، ة٥ كؿی٥ٞ

ة٥ ٠ـئ٨ٝی٢ ٦ٟ جکؼار ٠یکؼد٣غ. ا٠اـ ٠ا٦ا را ا٠ؼ ٠یکؼد٣غ ة٥ ای٢ ک٥ ا٦ٜ ج٨کٜ ةاقیٟ، ا٦ٜ اّح١اد ة٥ ظغا ةاقیٟ، ا٦ٜ  ١٦ی٢ ج٨می٥ را

٢َ ة٥ پؼكردگار ةاقیٟ، ةؼال ظغا کار ک٤یٟ. ظ٨د اك ا٦ٜ ج٨کٜ ة٨د، ا٦ٜ جىؼع ة٨د، ا٦ٜ ج٨ؿٜ ة٨د، ا٦ٜ اؿح١غاد از ظغا ة٨د، ا٦ٜ  صـ٢

٠اق ر٠ىاف، ا٣ـاف كٚح٩ ا٠اـ را ٠یغیغ، ة٥ ٨ًر ٠ضـ٨ؿ٩ در اك اصـاس ٨٣را٣یث ٠یکؼد. از ٗؼمح٧ال ز٣غگ٩ ةؼال ّتادت ة٨د. ةْغ از پایاف 

کؼدف دؿ ك زاف ٧ٌ٠ؼِ ظ٨دش اؿح٘ادق ٠یکؼد. دیگؼاف را ٦ٟ ا٠ؼ ٠یکؼد ك ٠یگ٘ث: ٠ا در ٠ضىؼ ظغا  جٛؼب ة٥ ظغال ٠حْاؿ، ةؼال پاکیؽق

٦ال ا٩٧ٝ اؿث. ٥١٦ را ة٥ ای٢ راق ؿ٨ؽ ٠یغاد. ظ٨د اك ا٦ٜ رّایث اظالؽ ة٨د، دیگؼاف  صى٨ر ز٨ٞق٦ـحیٟ. ّاَٟٝ، ٠ضىؼ ظغاؿث. ّاَٟٝ، ٠ضٜ 

را ٦ٟ ة٥ اظالؽ ؿ٨ؽ ٠یغاد. ةعف ٩١٧٠ از ٨٤ْ٠یث در اؿالـ ّتارت اؿث از اظالؽ، دكرل از گ٤اق، دكرل از ج١٧ث، دكرل از ؿ٨ء٢َ، دكرل 

.  ز یکغیگؼ. ظ٨د ا٠اـ ةؽرگ٨ار ای٢ چیؽ٦ا را رّایث ٠یکؼد، ة٥ ٠ؼدـ ٦ٟ ؿ٘ارش ٠یکؼداز ٔیتث، دكرل از ةغد٩ٝ، دكرل از زغاؿازل د٧ٝا ا

  کؼدـ  جالكت  ک٥  اؿث  یی آی٥  ، ٠ى٨١ف اكؿ ( در زام دیگؼ جاکیغ ٠ی ٗؼ٠ای٤غ ک٥ ا٠اـ ا٣ٛالب را ةؼام ظغا ا٣ساـ داد : ... 90/  3/ 14)ةیا٣ات در 

  م ، ٨٣قح٥ . ؿا٧ٝا پیف" ج٨٠٨ٛا هلل  اف  ة٨اصغق  ا١٣ا اُّکٟ  ٜٚ"ة٨د:   ز٣غگیف  در ٨ًؿ  ٗٛیغ ّؽیؽ٠اف  ا٠اـ، ٠غ ٣ُؼ  آی٥  ای٢  ک٥  ١٧ٗیٟ ٠ی  ك ظ٨ب

  یی در م٤غكٚچ٥  را ک٥  ٨٣قح٥  ، ای٢ ةؼد ك ةا ج٘نیالجی  ٤٠ؽٝف  را ة٥  ، ٢٠ ٠ؼص٨ـ  . آف کؼدـ  را در یؽد زیارت  كزیؼم  در دٗحؼ یادة٨د ٠ؼص٨ـ  ایكاف

ة٨د٣غ   ٨٣قح٥  ةیـث  م د٥٦  در ؿا٧ٝام  را ک٥  ا٠اـ  م ة٨د، آكرد ك ةاز کؼد ك ٨٣قح٥  کؼدق  ٠ع٘ی  اش از ظا٥٣  یی ة٨د ك جٛؼیتا در گ٨ق٥  گػاقح٥

را در   هلل ٚیاـ  ، ای٢ ایكاف  م ك دیغ صکی١ا٥٣  كؿیِ  ز٨اؿ  ذ٢٦  ة٨د. آف  هلل ، ٚیاـ ایكاف  م در ٨٣قح٥  داد. امال ٠ض٨ر صؼؼ  ٣كاف  ٢٠  ،ة٥" هلل ٚیاـ"

داد٣غ ك  ٠ی  ةغ٤٦غ ك ةایغ اٗؼاد ا٣ساـ  قغ ا٣ساـ ٠ی  ٣ُؼ قؼی٘كاف  ة٥  ک٥  ة٨د٣غ ػ ةؼ کار٦ایی  آ٠غق  ةیؼكف  رواظا٣ی  از اظح٤اؽ  جازق  ػ ک٥  دكراف  آف

ق٨د در  ٠ی  ٣ت٨د ك ٨ْٞ٠ـ  ارجساٝی  صؼکث  از یک  ، صاکی ٨٣قح٥  ة٨د٣غ. آف  ٨٣قح٥  دك م٘ض٥  یکی . ؿاظث  کؼد٣غ، ٤٠ٌتٙ ٠ی  ٠ـؤكٝیث  اصـاس

،  ایؼاف  ٠ا ك ٠ٞث  م ٥١٦  دیگؼ ةؼام  . ةض١غاهلل اؿث  داقح٥  ؿاة٥ٛ " ك ٗؼادم  ٠ذ٤ی  ج٨٠٨ٛا هلل  اف"،  ز٣غگی  ٠ؼاصٜ  ك در ج١اـ  ایكاف  قؼیٖ  ذ٢٦

داد، ةا  ٠ی  ا٣ساـ  ک٥  ك ٦ؼ کارم  ظغاؿث  ةؼام  ك ؿک٨جف  ك گ٘ح٢  صؼکث  دیغ٣غ ک٥  ١٣ا٣غ. ٥١٦  ةاٚی  یی چیؽ پ٨قیغق  ا٠ا١٠اف  ز٣غگی  در کٞیات
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  ( ة٨د ػ یک )ع ك ائ٥١  پیا٠تؼاف  جاٝی  م ٌْٚا ٠ؼجت٥  ةؽرگ٨ار ػ ک٥  آف  دؿث  قغ ة٥  ٨٠زب  ة٨د ک٥  چیؽ ٦ٟ  یک  ة٨د. ج٧٤ا ١٦ی٢  هلل ٚنغ ٚیاـ

  . ای٢ اؿث  ٠ْسؽق  ، كاْٚا یک پغیغ آ٠غق  اؿال٠ی  ا٣ٛالب  د٣تاؿ  ة٥  ک٥  ز٧ا٣ی  ُّیٟ  ك جض٨ؿ  دقاٗحا  اج٘اؽ  ک٥  چیؽم  ةی٘حغ. ای٢  اج٘اؽ  ٠ْسؽق

ل  ٣کح٥( .....   68/  11/ 9) ةیا٣ات در   کار را ةک٤غ.  ای٢  ج٨ا٣ـث " ج٨٠٨ٛا هلل  اف"  ة٥  ةا جکی٥  ٦ٟ  اٗحاد ك ا٠اـ  ( اج٘اؽ )رق ا٠اـ  دؿث  ، ة٥ ٠ْسؽق

داقث،  كز٨د ٩١٣ جكکیٜ دادق ة٨د، ٤ّنؼ ّت٨دیث ك اظالص ٚی١ح٩ ک٥ قعنیث ٨٤ْ٠ل ا٠اـ)رق( را ذل ل ؿث ک٥ اگؼ در ٠س٥ّ٨١ام٩ٞ ای٢ ا

ةا ٧٤٠ال ارجتاط  ل آف ظن٨میات از آف اؿث ک٥ قعنیح٩ ةا ٥١٦ ة٤اةؼای٢، کار٦ال ا٣ساـ قغق، ظی٩ٞ ُّی١حؼ .رؿیغ اك ة٥ ای٢ ٨٠ٗٛیح٧ا ٩١٣

را ا٣ساـ د٦غ . ا٠اـ ک٥ ج٨ا٣ـث ای٢ صؼکث ُّیٟ را در د٣یا ة٥ كز٨د آكرد ، ة٥ ظاًؼ آف ة٨د ک٥ ةا ظغا ارجتاط داقث ك  ظغاك٣غ ةح٨ا٣غ آف کار٦ا

٥ در ای٢ راق ٠الص٥ُ م ٦یچ چیؽ را ١٣ی کؼد . ا٠ؼكز ک٥ اك در ٠یاف ٠ا ٣یـث ، ؿیٜ اّحؼاؼ ٦ا ك جْؼیٖ ٦ا ؿؼازیؼ قغق اؿث ك ٥١٦ م د٣یا ة

یا٨٣س ا٣ـاف ٦ا را ة٥ صؼکث دراكرد ، ٠ْحؼ٤ٗغ . ای٢ کار ةؽرگ ، ج٧٤ا در ؿای٥ م ٚاًْیث ك ارادق ك ٨٦ش ك قساّث ك اٚغاـ ُّیٟ اك ک٥ اٚ

جیؽةی٤ی ك ای٤غق ٣گؼم ة٥ كز٨د ٣یا٠غ ؛ ای٢ ظنٞث ٦ا ٚادر ٣ت٨د٣غ ای٢ ٨ًٗاف ُّیٟ را پیف آكر٣غ ؛ ٤ّنؼ امٞی ، ارجتاط ةا ظغا ك ک١ک 

 جؼی٢ ک٤٤غق ة٥ اّحٛاد ٢٠، ١٧٠حؼی٢ ك جْیی٢( .... 68/ 3/  20ـ )رق( ك کار اك را در جاریط زاكدا٥٣ کؼد . ) ةیا٣ات در ظ٨اؿح٢ از اك ة٨د ک٥ ٣اـ ا٠ا

٤٠تِ  را در ١ّٜ ظ٨د ٠سـٟ ک٤غ ك ة٥ «ایّاؾ ٣ـحْی٢»ج٨ا٣ـث ٤ْ٠ال  ج٨ز٥ ك اجناؿ ة٥ ظغا ة٨د. ایكاف راز ٨٠ٗٛیث اك، ١٦اف اظالص ك

 ک٤غ، دیگؼ ٦یچ پایا٩٣ كمٜ ٩٠ ة٩ َؼؼ ٠ضغكدل، ظ٨دش را ة٥ اٚیا٨٣س كٚح٩ یک ا٣ـاف ک٨چک ك وْیٖ ك .دالیؽاؿ ٚغرت ا٩٧ٝ ٠حنٜ ق٨

ای٢ کار  ج٨ا٤٣غ قغ. اٝتح٥ ا٣ـا٧٣ا ة٥ آؿا٩٣ ٩١٣ گ٥٣٨ ظ٨ا٦غ کار را ةک٤غ، ١٦اف اك ٗایٙ آیغ. اگؼ ٦ؼ ا٣ـا٩٣ ١٦ی٢ ّا٩ٞ٠ كز٨د ٣غارد ک٥ ةح٨ا٣غ ةؼ

٦ا صؼکث ک٤یٟ ك ة٥  دا٥٤٠ ٦ا ایـحاد٣غ، ٠ا ٣یؽ از در ٥ٞٚ كؿِ ظ٨د٠اف جالش ک٤یٟ. ةؽرگاف ك کؼد. ٠ا ةایغ ة٥ ٚغر ج٨ا٣ـث را ةک٤٤غ؛ ك٩ٝ ایكاف

) ةیا٣ات در  .ل ٠اؿث ٥١٦ ل صؼکث ك رٗح٢، ٗؼیى٥ ك كَی٥٘ ٦ؼصاؿ ٦ٟ دؿث پیغا ٣ک٤یٟ؛ ك٩ٝ ة٥ ٦ا پیف ةؼكیٟ؛ ٦ؼچ٤غ ة٥ آف ٥ٞٚ آف ؿ١ث

اـ راصٜ ز٣غگیف ةؼ ٠ض٨ر ا٧ٝی ٠ی چؼظیغ . ك در ج١اـ کار٦ام ٗؼدم ك ازح١اّی ظ٨د ظغاك٣غ را ٠غ ٣ُؼ ( ٠ی ج٨اف گ٘ث ا٠ 68/  3/  21

 داقث . در ١٦ی٢ راؿحاؿث ک٥ ا٣ٛالب اؿال٠ی را ٗٛي ةؼام اصیام دی٢ ظغا ک٥ ١٦اف اؿالـ اؿث ر٦یؼم کؼد .
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ا٠اـ )رق ( از دیغگاق ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ک٥  در اًؼاؼ داؿ ٠ؼکؽم اؿالـ گؼایی یکی از قاظل ٦ام اؿاؿی ا٣غیك٥ ؿیاؿی صىؼت 

دارام ٤ْ٠ا ٠ی ق٨د ٣٘ی ؿک٨الریـٟ اؿث . ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ اؿالـ ٗٛي دی٢ ٗؼدم ٣یـث . ةٞک٥ ّالكق ةؼ ٠ـایٜ ٗؼدم یک دی٢ ازح١اّی ك 

٦ٟ دارد ةایغ ٣ـتث ة٥ ٠ـایٜ ؿیاؿی ك ازح١اّی ٦ٟ صـاس ؿیاؿی ٦ٟ اؿث . در ١٦ی٢ راؿحا اؿث ٦ؼ ٣ُا٠ی ک٥ داّی٥ دارم اؿال٠ی 

ةاقغ . ٠ی ةی٤یٟ ک٥ ا٠اـ در ٨٠رد ٠ـئ٥ٞ ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ اّالـ ٠ی دارد ک٥  یکی از ةؽرگحؼی٢ كَی٥٘ صک٠٨ث  دی٤ی ازؼام 

٧ی ک٤غ .ٝػا ز٠ا٣ی ٦ٟ ک٥ در ٣سٖ اقؼؼ ؿٞـ٥ اصکاـ اؿال٠ی اؿث . ك صک٠٨ث اؿال٠ی كَی٥٘ دارد ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ک٤غ ك زا٥ْ٠ را از ٤٠کؼ ٣

دركس ظ٨د را در ٨٠رد ٠ـا٥ٝ كالیث ٗٛی٥ ٠ٌؼح کؼد اّالـ داقث ک٥ كَی٥٘ ٗٛی٥ ٗٛي در ا٨٠ر صـتی٥ ٣یـث . ك ٗٛی٥ در ج١اـ ا٨٠ر ؿیاؿی ك 

ر ١٦ی٢ راؿحا ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ازح١اّی در ز٠اف ٔیتث ا٠اـ ٠ْن٨ـ دارام كالیث اؿث ک٥ ةح٨ا٣غ ة٥ ازؼام اصکاـ اؿال٠ی ةپؼدازد . د

١٧٠حؼی٢ کارل ک٥ ا٠اـ ةؽرگ٨ار ٠ا در ؿٌش د٣یال اؿالـ ا٣ساـ داد، ای٢ ة٨د ک٥ اةْاد ؿیاؿ٩ ك ازح١ا٩ّ اؿالـ را  ای٤گ٥٣٨ ٠ی ٗؼ٠ای٤غ : .....

٥ اةْاد ؿیاؿ٩ ك ازح١ا٩ّ اصیاء کؼد. از ركزل ک٥ اؿح١ْار كارد کك٨ر٦ال اؿال٩٠ قغ، ٥١٦ جالش اؿح١ْارگؼاف ك ؿ٥ٌٞ گؼاف ای٢ ة٨د ک

ِ اؿالـ، ّغاٝحع٨ا٩٦، آزادیع٨ا٩٦ ك اؿحٛالؿ ًٞت٩ اؿالـ را از اؿالـ صػؼ ک٤٤غ. ؿ٥ٌٞ گؼاف ةؼال ای٢ ک٥ اؿحیالل ظ٨د را ةؼ ٠ٞح٧ا ك ٤٠اة

ؿالـ را ة٥ ٤ْ٠ال کك٨ر٦ال اؿال٩٠ ٦ؼچ٥ ةیكحؼ گـحؼش د٤٦غ، ظ٨د را ٣اچار ٩٠ دیغ٣غ ک٥ اةْاد ؿیاؿ٩ اؿالـ را از اؿالـ زغا ک٤٤غ ك ا

جـٞیٟ در ٠ٛاةٜ ص٨ادث، جـٞیٟ در ٠ٛاةٜ اقٕاٝگؼ ك جـٞیٟ در ٠ٛاةٜ دق٢١ َاٟٝ ك ٨ٚل پ٤س٥ ج٘ـیؼ ک٤٤غ. ا٠اـ صٛایٙ ٗؼا٨٠ش قغق اؿالـ 

ركز اكّؿ جا  را اصیاء کؼد؛ ّغاٝحع٨ا٩٦ اؿالـ را ؿؼِ دؿث ة٤ٞغ کؼد؛ وغّیث اؿالـ را ةا جتْیه ك اظحالؼ ًتٛاج٩ ك اقؼاٗیح٧ا ٩٤ّٞ کؼد. از

ركز٦ال آظؼ ١ّؼ، ا٠اـ ةؽرگ٨ار ركل ٚكؼ٦ال ٠ـحىْٖ، پاةؼ٥٤٦ ٦ا ك ٠ضؼك٠اف جکی٥ کؼد. ةار٦ا ك ةار٦ا در آٔاز جكکیٜ ٣ُاـ اؿال٩٠ ك در 

ا ٨ًؿ دق ؿاؿ ١ّؼ ةا ةؼکحف در ٠ٛاـ ر٦تؼل ٣ُاـ اؿال٩٠، ة٥ ٠ـؤكالف ك ة٥ ٥١٦ ٠ا جأکیغ کؼد ک٥ ةایغ رّایث صاؿ وْ٘ا را ةک٤یغ؛ ق١

٠ؼ٨٦ف ًت٥ٛ پاةؼ٥٤٦ ای٢ کك٨ریغ. ّؽیؽاف ٢٠؛ ٠ٞث ةؽرگ ایؼاف! ٦ؼ زا ك در ٦ؼ ٨٠ردل ٠ا ة٥ ای٢ ج٨می٥ ا٠اـ ج٨ز٥ّ ٨١٣دیٟ ك در ةؼ٣ا٥٠ 

اؿالـ ؿْادت ٠ؼدـ را د٣تاؿ ٩٠ ک٤غ. اؿالـ ةا کؼدیٟ پیؼكزم ٣نیب ٠ا قغ .  ریؽی٧ا، ٚا٣٨٣گػاری٧ا، ازؼا ك ّؽؿ ك ٣نت٧ا، ة٥ ای٢ ٣نیضث ١ّٜ

اد ك َٟٞ ك جتْیه ٠عاٖٝ اؿث. اؿالـ ةؼال رٗاق ٠ؼدـ در ک٤ار ٨٤ْ٠یث ٠ؼدـ ة٥ ٠یغاف آ٠غق اؿث. ا٠اـ ای٢ را از آٔاز قؼكع ٠تارزات جا ٗـ

ق ی٩٤ْ ٠ٛؼّرات ادار -جكکیٜ ٣ُاـ اؿال٩٠ ك جا آظؼ ١ّؼ، ٠کؼّر ةیاف کؼد. ا٠اـِ ُّیٟ اٝكّأف ٠ا در د٣یال اؿالـ ای٢ را ٣كاف داد ک٥ ٥ٛٗ اؿالـ 

ی٩٤ْ ز٦غ ك ا٣ٌٛاع ا٩ٝ اهلل ك دا٢٠  -ك ّؼٗاف اؿالـ  -ی٩٤ْ ج٘کّؼ ركق٢ ةی٤ا٥٣ ك ١ّیٙ ك اؿحغال٩ٝ  -در ک٤ار ٗٞـ٥٘ اؿالـ  -ز٣غگ٩ ٠ؼدـ 

چ٥ ٠ْسؽق ةؽرگ٩ ٩٠ ج٨ا٣غ ةیاٗؼی٤غ. ا٠اـ ١ّالن ٣كاف داد ک٥ اؿالـ ؿیاؿ٩، ١٦اف اؿالـ ٨٤ْ٠ل اؿث. در ٨ًؿ  -ةؼچیغف از ٨٦ا٦ال ٣٘ـا٩٣ 

كراف اؿح١ْار، دق٤١اف اؿالـ ك دق٤١اف ةیغارل ٠ٞح٧ال اؿال٩٠، جتٞیٓ ٩٠ کؼد٣غ ک٥ اؿالـِ ٨٤ْ٠ل ك اؿالـِ اظال٩ٚ از اؿالـِ ؿیاؿ٩ د

زغاؿث. ا٠ؼكز ٦ٟ ١٦ی٢ را جتٞیٓ ٩٠ ک٤٤غ. ا٠ؼكز ٦ٟ دؿحگا٧٦ال جتٞیٕاج٩ دق٢١ ك زت٥٧ دق٢١ِ ٣ُاـ اؿال٩٠ ةا ا٨٣اع ك اٚـاـ كؿایٜ 
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ک٤غ اؿالـِ ؿیاؿ٩ ك اؿالـِ ّغاٝحع٨اق ك اؿالـِ ازح١ا٩ّ را ة٥ ٨٤ّاف چ٧ؼق ال ظك٢ در د٣یا ٠ْؼ٩ٗ ک٤غ ك ٠ؼدـ را ة٥  جتٞیٕاج٩ ؿ٩ْ ٩٠

ـ اؿالـِ ٤٠ؽكل، اؿالـِ جـٞیٟ ًٞتا٥٣ ك اؿال٩٠ ک٥ در ٠ٛاةٜ ٠حساكز ك َاٟٝ ك زكرگ٨ ٦یچ ّکؾ ا٩ٞ١ْٝ از ظ٨د ٣كاف ٩١٣ د٦غ، ؿ٨ؽ د٦غ. ا٠ا

گارق دركٔی٢ از اؿالـ را ةاًٜ کؼد ك اؿالـ ٣اب را ٠ٌؼح ٨١٣د. اؿالـ ٣اة٩ ک٥ ا٠اـ ٠ٌؼح کؼد، ی٩٤ْ وغّ اؿالـ ٠حضسّؼ ای٢ را قکـث ك ای٢ ا٣

ك ظؼا٩ٗ ك ١٦چ٤ی٢ وغاؿالـ ر٣گ ةاظح٥ در ٠ٛاةٜ ٠کاجب ةیگا٥٣ ك اٝحٛا٩ً. ٦ٟ آف ركز، ٦ٟ در ٨ًؿ ؿا٧ٝال ٠تارزق ةؼال جكکیٜ ٣ُاـ 

یک٩ از ٣ٛا٩ً اؿث ک٥ زت٥٧ دق٢١ اؿالـ ركل آف جأکیغ ٩٠ ک٤غ: ؿیاؿث را از ٨٤ْ٠یث زغا کؼدف؛ ی٩٤ْ اگؼ اؿال٩٠، ك ٦ٟ جا ا٠ؼكز، ای٢ 

کـ٩ ٩٠ ظ٨ا٦غ ٠ـ١ٞاف ةاقغ، ةایغ ؿؼِ ظ٨د ةگیؼد ك گ٨ق٥ ال ة٤كی٤غ ك ة٥ ای٢ ک٥ دق٢١ چ٥ ٩٠ ک٤غ، ٠حساكز چ٥ ٩٠ ک٤غ، اقٕاٝگؼ چ٥ 

جتٞیٓ ٩٠ ک٤٤غ. ا٠اـ ٥ٌٛ٣ ٠ٛاةِٜ ای٢ را در د٣یال اؿالـ ٠ٌؼح کؼد ك ا٠ؼكز د٣یال اؿالـ ای٢ ٩٠ ک٤غ، کارل ٣غاقح٥ ةاقغ. ا٠ؼكز ٦ٟ ای٢ را 

ف، ٨٠ج ُّیٟ را در دركف ظ٨د دارد. ق١ا ة٥ ٦ؼ کك٨رل از کك٨ر٦ال اؿال٩٠ ةؼكیغ، ٩٠ ةی٤یغ اؿالـِ ز٣غق، در ٣ُؼ ٣عتگاف، ز٨ا٣اف، دا٣كگا٦یا

اؿث ک٥ ةح٨ا٣غ ٠ٞث ظ٨د را در ٠ٛاةٜ زكرگ٨یاف ك ٚٞغراف ك ٚغرت ًٞتاف ك ٠حساكزاف ّاَٟٝ صٍ٘ ك دا٣ك٤١غاف، ١ّٞا ك آزادگافِ آف زا، اؿال٩٠ 

ص١ایث ک٤غ ك ة٥ آف ٠ن٣٨یّث ةتعكغ ك ازازق دظاٝث ك جـّٞي ك ؿیٌؼق دق٢١ را ةؼ ٠ؼدـ ٣غ٦غ. آ٧٣ا ای٢ اؿالـ را ٩٠ ظ٨ا٤٦غ ك اؿالـ ٣اب 

٠ٌٞب اكؿ: ز٦٨ؼ ام٩ٞ در ٠کحب ا٠اـ ةؽرگ٨ار ٠ا، راة٥ٌ ل دی٢ ك د٣یاؿث؛ ی٩٤ْ ١٦اف  .....( . 82/ 3/  14) ةیا٣ات در  ٠ض١ّغل ی٩٤ْ ١٦ی٢.

 چیؽل ک٥ از آف ة٥ ٠ـئ٥ٞ ل دی٢ ك ؿیاؿث ك دی٢ ك ز٣غگ٩ ٦ٟ جْتیؼ ٩٠ ک٤٤غ. ا٠اـ در ةیاف ارجتاط دی٢ ك د٣یا، ٣ُؼ اؿالـ ك ؿع٢ اؿالـ را

ام در دؿث ا٣ـاف ةؼال رؿیغف ة٥ ک١اؿ ٩٠ دا٣غ. از ٣ُؼ اؿالـ،  د. اؿالـ، د٣یا را كؿی٥ٞة٥ ٨٤ّاف ٠ت٤ا ك ركح ك اؿاس کار ظ٨د ٚؼار دادق ة٨

د٣یا ٠ؽر٥ّ ل آظؼت اؿث. د٣یا چیـث؟ در ای٢ ٣گاق ك ةا ای٢ جْتیؼ، د٣یا ّتارت اؿث از ا٣ـاف ك ز٧اف. ز٣غگ٩ ا٣ـاف ٦ا، جالش ا٣ـاف ٦ا، 

ٝیٖ ا٣ـاف ٦ا، مض٥٤ ل ؿیاؿث ا٣ـاف ٦ا، اٚحناد ز٨ا٠ِ ا٣ـا٩٣، مض٥٤ ل جؼةیث، ظؼد ك دا٣ای٩ ا٣ـاف ٦ا، ص٨ٛؽ ا٣ـاف ٦ا، كَایٖ ك جکا

مض٥٤ ل ّغاٝث؛ ای٧٤ا ٥١٦ ٠یغاف ٦ال ز٣غگ٩ اؿث. ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا، د٣یا ٠یغاف اؿاؿ٩ِ كَی٥٘ ك ٠ـئ٨ٝیث ك رؿاٝث دی٢ اؿث. دی٢ آ٠غق اؿث 

ا٣ـاف قکٜ ك ز٧ث ةغ٦غ ك آف را ٦غایث ک٤غ. دی٢ ك د٣یا در ای٢ جا در ای٢ مض٥٤ ل ُّیٟ ك در ای٢ ّؼم٥ ل ٠ح٨٤ع، ة٥ ٠س٥ّ٨١ ل جالش 

د٣یا جْتیؼ ك ة٥ ای٢ ٤ْ٠ال از د٣یا، از یکغیگؼ ج٘کیک ٣اپػیؼ٣غ. دی٢ ٩١٣ ج٨ا٣غ ٔیؼ از د٣یا ّؼم٥ ل دیگؼل ةؼال ادال رؿاٝث ظ٨د پیغا ک٤غ. 

ج٩٧ از ٨٤ْ٠یث،ج٩٧ از صٛیٛث، ج٩٧ از ٠ضتث ك ج٩٧ از  ٦ٟ ةغكف ٤٧٠غؿ٩ِ دی٢ ك ةغكف دؿث ظالؽ ك ؿاز٣غق ل دی٢، د٣یای٩ ظ٨ا٦غ ة٨د

ؿیاؿث ك اٚحناد  ........ةغكف دی٢، جتغیٜ ٩٠ ق٨د ة٥ ٚا٨٣ف ز٤گٜ ك ٠ضیي ز٤گ٩ٞ ك ز٣غگ٩ ز٤گ٩ٞ. -ی٩٤ْ ٠ضیي ز٣غگ٩ ا٣ـاف  -ركح. د٣یا 

ٝػا دی٢ ك د٣یا در ٤٠ٌٙ ا٠اـ ةؽرگ٨ار ٠ا  ك صک٠٨ث ك ص٨ٛؽ ك اظالؽ ك ركاةي ٗؼدل ك ازح١ا٩ّ ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا، از دی٢ ٚاةٜ ج٘کیک ٣یـث.

ام اؿث ک٥ از آٔاز صؼکث ا٠اـ جا ا٠ؼكز،  ٠ک١ٜ ك آ٠یعح٥ ك در٦ٟ ج٤یغق ل ةا یکغیگؼ اؿث ك ٚاةٜ ج٘کیک ٣یـث. ای٢، درؿث ١٦اف ٥ٌٛ٣

٠ث ك جالش ك دؼكت آ٧٣ا ةیكحؼی٢ ٠ٛاك٠ث ك ظن٠٨ث ك ٤ّاد را از ؿ٨ل د٣یاداراف ك ٠ـحکتؼاف ةؼا٣گیعح٥ اؿث؛ کـا٩٣ ک٥ ز٣غگ٩ ك صک٨

. )ةیا٣ات  ا٠اـ ةؽرگ٨ار ٠ا ک٥ دی٢ را ّی٢ ؿیاؿث، ّی٢ اٚحناد ك ّی٢ د٣یا ٩٠ دیغ ......٠تح٩٤ ةؼ صػؼ دی٢ ك اظالؽ ك ٨٤ْ٠یث از زا٥ْ٠ اؿث.

صـتی٥ ٠ی دا٣ـح٤غ  ( ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ گ٘ح٥ قغ ا٠اـ در کحاب كالیث ٗٛی٥ ظ٨د ٣ُیؼ ٗٛی٧ا٣ی ک٥ كالیث ٗٛی٧اف را در ا٨٠ر 84/  3/  14در  

ٚت٨ؿ ٣غاقث ك ٠ْحٛغ ة٥ كالیث ؿیاؿی ازح١اّی ٗٛی٧اف ة٨د . ک٥ ٣كاف از ای٢ ٠ـا٥ٝ دارد ا٠اـ ؿیاؿث را ةا دیا٣ث کا٠ال یکی ٠ی دا٣ـث . 

٠تاصذی ک٥  ١٦چ٤اف ک٥ ا٦ٜ ٢ٗ اًّالع دار٣غ، در ٠یاف کحب ٧ٛٗی قی٥ْ، ةـیارم از در ١٦ی٢ ز٠ی٥٤ ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ٠ی ٗؼ٠ای٤غ  .......

 -٠ذٜ ٠ـأ٥ٝ صک٠٨ث، ٠ـأ٥ٝ صـت٥ ك چیؽ٦ایی ک٥ ةا کار٦ام ز١ْی ك داقح٢ِ ٚغرت ؿیاؿی ارجتاط پیغا ٠ی ک٤غ  -٠ؼة٨ط ة٥ ادارق کك٨ر٣غ 

چ٤غ ٚؼف اؿث ک٥ زایكاف ظاٝی اؿث. ةْىی از آ٧٣ا، از اكایٜ ٦ٟ در کحب ٧ٛٗی قی٥ْ، ٨٠رد جْؼّض ٚؼار ٣گؼٗح٥ اؿث؛ ٠ذٜ ١٦ی٢ ٠ـأ٥ٝ 

چ٤غ ٚؼف اؿث ک٥ از کحب ٧ٛٗی اؿحغالٝی قی٥ْ،  -ک٥ یک ٠ـأ٥ٝ اؿاؿی در ٥ٛٗ اؿالـ اؿث  -. ةْىی ٠ـائٜ ٠ذٜ ٠ـأ٥ٝ ز٧اد صک٠٨ث

ّّٞث ٦ٟ ٨ْٞ٠ـ اؿث. ٧ٛٗام قی٥ْ، در ای٢ ٨٠رد  ةحغریر ک٤ار گػاقح٥ قغق ك در أٞب کحب ٧ٛٗی اؿحغالٝی، ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار ٣گؼٗح٥ اؿث.

ةؼام آ٧٣ا، ای٢ ٠ـائٜ ٠ٌؼح ٣ت٨دق اؿث. قی٥ْ، صک٠٨ث ٣غاقح٥ اؿث. ٥ٛٗ قی٥ْ، ١٣ی ظ٨اؿح٥ اؿث زا٥ْ٠  جٛنیؼ یا ٚن٨رم ٣کؼدق ا٣غ.

ؿیاؿی را ادارق ک٤غ. صک٠٨حی در اظحیار اك ٣ت٨دق اؿث ک٥ ز٧اد ةع٨ا٦غ آف صک٠٨ث را ادارق ک٤غ ك اصکا٠ف را از کحاب ك ؿ٤ّث اؿح٤تاط 

ؼ ٥ٛٗ ٗؼدم ة٨د؛ ٧ٛٗی ک٥ ةؼام ادارق ا٨٠ر دی٤ی یک ٗؼد، یا صغّاکذؼ دایؼق ٦ام ٠ضغكدم از ١٣ایغ. ٝػا ٥ٛٗ قی٥ْ ك کحب ٧ٛٗی قی٥ْ، ةیكح

قایغ ةك٨د ة٥ زؼأت گ٘ث ک٥ ٥ٛٗ قی٥ْ، ١ّیٛحؼی٢ ٥ٛٗ ٦ام  ٠ؼة٨ط ة٥ ظا٨٣ادق ك ا٠ذاؿ آف کارةُؼد داقث. ز٣غگی ازح١اّی، ٠ذٜ ٠ـائٜ

از ٥١٦ کحب ٧ٛٗی ام ک٥ ٠ا دیغق ایٟ، ة٥ ٨ًر ٠ْغّؿ ١ّیٛحؼ ك دٚیٛحؼ اؿث؛ ا٠ّا  اؿال٠ی اؿث. ی٤ْی کحب ٧ٛٗی ٧ٛٗام ا٠ا٠ی٥ّ، از ٝضاظ ١ّٙ،

ای٢ ٠تاصخ ك ای٢ گؼایف در ز٠ی٥٤ ٦ام ٠عحٖٞ، در آف كز٨د ٣غاقح٥ اؿث.ا٠اـ ةؽرگ٨ار، ٥ٛٗ قی٥ْ را از دكرا٣ی ک٥ ظ٨د در جتْیغ ة٨د، ة٥ 

گی ٠ٞح٧ا را ادارق ک٤غ ك ةایغ پاؿعگ٨م ٠ـائٜ ک٨چک ك ةؽرگ ٠ٞح٧ا ؿ١ثِ ٥ٛٗ ازح١اّی ك ٥ٛٗ صک٠٨حی ك ٧ٛٗی ک٥ ٠ی ظ٨ا٦غ ٣ُاـ ز٣غ

ؼ ةاقغ، کكا٣غ. ای٢، ی٤ْی ٥ٌٛ٣ ٠ٛاةٜ آف آٗحی ک٥ گ٘حیٟ جضسّؼ اؿث. صحّی در اكاظؼ ؿا٧ٝام ١ّؼِ ةاةؼکث ا٠اـ ةؽرگ٨ار، ٠ـائٞی ک٥ ة٥ َا٦

پیف آ٠غ ك ایكاف ةاز  -م قی٥ْ ٣كاف ٠ی داد، ةـیار ٧٠ٟ ة٨د ا٠ا ةا ج٨ز٥ّ ة٥ ای٢ ک٥ یک ظي ك یک ؿ١َحگیؼم را ة٥ ٧ٛٗا -زؽئی ٠ی ٨١٣د 

٦ٟ ٣كاف داد ک٥ آف کـی ک٥ ٠ی ظ٨ا٦غ ٣ُاـ را ادارق ک٤غ؛ آف ٧ٛٗی ک٥ ٠ی ظ٨ا٦غ یک ٠ٞث یا ٠س٥ّ٨١ ُّی١ی از ا٣ـا٧٣ا ك ٠ٞح٧ا را ادارق 
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ة٥ آف ةغ٦غ ك ١٣ی ج٨ا٣غ در ز٠ی٥٤ ٦ام ؿیاؿی، اٚحنادم،  ک٤غ، ةایـحی ةح٨ا٣غ قؼایي ز٠اف را ةك٤اؿغ ك پاؿط ٦ؼ ٣یازم را در ٤٦گاـ آف ٣یاز،

 (   76/ 3/  14) ةیا٣ات در  ٗؼ٤٦گی ك ٥١٦ ٠ـائِٜ ز٣غگی ٠ؼدـ، ٥ٌٛ٣ ام را ةی پاؿط ةگػارد.
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گؼ صاک١یث ج١اـ ک١اؿ اؿالـ جضؼؾ ك آگا٦ی ةعكی ة٥ ز٤تف ٦ا ك کك٨ر٦ام اؿال٠ی یکی از ا٦غاؼ ا٠اـ راصٜ ة٨د . ة٥ ّتارت دی

در ز٧اف یکی از امٞی جؼی٢ ار٠اف ٦ام ؿیاؿی ایكاف ة٨د . ٝػا ٠ی ةی٤یٟ ک٥ پیؼكزم ا٣ٛالب اؿال٠ی ةاّخ جضؼؾ ةعكی ة٥ ز٤تف ٦ام 

دكةارق  اؿال٠ی در ٥ٌٛ٤٠ ك ؿٌش ز٧اف قغ . ک٥ در ١٦ی٢ راؿحا ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم اّحٛاد دار٣غ ک٥ ا٣غیك٥ ٦ام صىؼت ا٠اـ ةاّخ پیؼكزم

صاک١یث اؿالـ در د٣یام اؿالـ ك ز٧اف قغق اؿث .ة٤اةؼام یکی از ٠ْا٣ی امٞی ک٥ در ک٤ار داؿ اؿالـ گؼایی دارام ٨٦یث ك ٤ْ٠ا ٠ی ق٨د ك 

٥ در صٛیٛث ا٠اـ ةؽرگ٨ارِ ٠ا در ای٢ ٧٣ىث ُّی٩١ ک٥ در کك٨ر٠اف ك در ز٧اف اؿالـ ةة٥ كٚح٥  جتغیٜ ٠ی ق٨د  ةیغارم اؿال٠ی اؿث ....... 

ٟ كز٨د آكرد٣غ، دك پؼچٟ را ة٤ٞغ کؼد٣غ ك ةؼاٗؼاقح٥ ٣گاق داقح٤غ: یک پؼچٟ ّتارت اؿث از پؼچٟ اصیاء اؿالـ؛ ة٥ ّؼم٥ آكردف ای٢ ٚغرت ُّی

در  در ةْغ اكؿ ک٥ ةؼاٗؼاقح٢ پؼچٟ اؿالـ ة٨د، ای٢ ٨٠زب قغ ک٥ ٠ـ١ٞا٣اف ......ك الیح٤ا٩٦ . پؼچٟ دكـ، پؼچٟ ّؽت ك ؿؼة٤ٞغل ایؼاف ك ایؼا٩٣.

٥١٦ ل زال د٣یا اصـاس ٨٦یث کؼد٣غ؛ اصـاس قعنیث کؼد٣غ. ةْغ از آ٩٣ ک٥ در ٨ًؿ ؿا٧ٝال ٠ح١ادل ک٨قف قغق ة٨د ک٥ ٨٦یث 

غ، اؿال٩٠ ظؼد ق٨د، ٥ٝ ق٨د، كٚح٩ ای٢ ا٣ٛالب ة٥ كز٨د آ٠غ، كٚح٩ ٚا٠ث ةؼاٗؼاقح٥ ل ا٠اـ ةؽرگ٨ارِ ٠ا در ٤٠ُؼ ٠ؼدـ ٠ـ١ٞاف ّاٟٝ پغیغار ق

ک٥ یک ٨٦یح٩، یک قعنیح٩، یک اماٝح٩ پیغا کؼدق ا٣غ. ١٦ی٢ ٨٠زب قغ ک٥ در قؼؽ ك ٔؼب د٣یال اؿالـ ٣كا٥٣ ٦ال ٥١٦ اصـاس کؼد٣غ 

ركق٤٘کؼاف در د٣یال اؿالـ ةا ا٠یغ جازق ال ة٥ ٠یغاف آ٠غ٣غ؛ ١٦اف قاّؼاف ك ٤٦ؼ٤٠غاف ك ٨٣یـ٤غگا٩٣ ک٥  ..... ةیغارل ٠ـ١ٞا٣اف پغیغار ةك٨د

کـث ٠یکؼد٣غ، ةْغ از پیؼكزل ا٣ٛالب اؿال٩٠، ةْغ از صؼکث ُّیٟ ا٠اـ ةؽرگ٨ار ك ایـحادگ٩ ٦ال ای٢ ٠ٞث، ةا یأس صؼؼ ٠یؽد٣غ، اصـاس ق

 ركصی٥ ل قاف ٨ّض قغ، ٝض٢ کال٠كاف ك قْؼقاف ك ١ٞٚكاف جٕییؼ پیغا کؼد؛ ر٣گ ا٠یغ ة٥ ظ٨د گؼٗث. ك ای٢ رقح٥ ؿؼ دراز دارد.

ق١ا ٩٠ ةی٤یغ ک٥ ٝض٢ د٣یال ٔؼب در ةؼاةؼ ق١ا ٣ؼ٠حؼ قغق اؿث، ای٢ در ٣حیس٥ ل  ٢٠ ١٦ی٢ زا ة٥ ٠ٞح٧ال ٠ـ١ٞاف ّؼض ٠یک٤ٟ اگؼ ا٠ؼكز

١٦ی٢ ةیغارل ٩٠٨١ّ ك ایـحادگ٩ در د٣یال اؿالـ اؿث. كّغق ل ة٩ جعٖٞ ظغاك٣غ ک٥ پیؼكزل ٠ؤ٤٠اف را كّغق کؼدق اؿث، جضٛٙ پیغا 

٩٣ ک٤٤غ. ١٦اف ٠ٛغارل ک٥ ای٢ ایـحادگ٩ دیغق قغ، كرؽ ١٣یک٤غ، ٠گؼ در م٨رج٩ ک٥ ٠ؤ٤٠اف ایـحادگ٩ ک٤٤غ، پاٗكارل ک٤٤غ، زا٣٘كا

در گػقح٥، د٣یال ؿ٥ٌٞ ك ٚغرج٤١غاف ؿ٥ٌٞ گؼ ٣ـتث ة٥  ةؼگكث؛ د٣یال اؿالـ در ٠ٛاةٜ ٔؼب از آف صاٝث جضٛیؼقغگ٩ ظارج قغ.

ا صح٩ّ ؿؤاؿ ٦ٟ ١٣یکؼد٣غ. اگؼ کك٨ر٦ال اؿال٩٠ ة٥ ٨ًر دٝع٨اق جن١یٟ گیؼل ٠یکؼد٣غ؛ ٥٣ ٣ُؼ ٠ٞح٧ال ٠ـ١ٞاف ك ٥٣ ٣ُؼ دكٝح٧ال اؿال٩٠ ر

ارل ٣٘ث داقح٤غ، ةؼال ٣٘حكاف؛ اگؼ ةازار داقح٤غ، ةؼال ةازارقاف ةؼ٣ا٥٠ ریؽل ٠یکؼد٣غ، جن١یٟ ٠یگؼٗح٤غ ك آف جن١یٟ ةایغ ١ّٜ ٠یكغ. ةا ةیغ

ة٥ ٨٤ّاف یک جسؼة٥ ل ٨٠ٗٙ ك د٣یال اؿالـ ای٢ كوْیث جا صغ زیادل جٕییؼ پیغا کؼد. ٠ـ١ٞا٧٣ا ةایغ ای٢ جسؼة٥ را در ٥١٦ ل د٣یال اؿالـ 

)ةیا٣ات در  ٠ٕح٤ٟ ٚغر ةغا٤٣غ ك راق ظ٨دقاف را ةؼ اؿاس اك ج٤ُیٟ ةک٤٤غ. آ٣چ٥ ٠ٞح٧ا را ّؽیؽ ٠یک٤غ، ؿؼة٤ٞغ ٠یک٤غ، ایـحادگ٩ آ٧٣اؿث.

جازق ام ةگیؼ٣غ  ( در زام دیگؼ ایكاف ةا جاکیغ ةؼ ای٢ ٣کح٥ ک٥ ٧٣ىث ا٠اـ )رق ( ةاّخ قغ ک٥ ز٤تف ٦ام اؿال٠ی ٥ٌٛ٤٠ زاف 14/3/88

ٔیؼظغا ك   ّت٨دیث  ج٨صیغ ك ٣٘ی  درؿث  ٤ْ٠ام  ػ ک٥  ا٣ٛالب  از پیؼكزم  پؾ  دا٤٣غ، ةالٗام٥ٞ ٠ی  ٥١٦  ٨ًر ک٥ ١٦اف ای٤گ٥٣٨ ٠ی ٚؼ٠ای٤غ : .......

ك   قعنیث  ، اصـاس از ز٧اف  در ٣ٛاط ةـیارم  داد ػ ٠ـ١ٞا٣اف  ٣كاف  ٥١٦  ة٥  ك كاْٚیث  ك ٦ؼچیؽ ٔیؼظغا را در ١ّٜ  در ةؼاةؼ ٦ؼکؾ  ّؽت

  ُّیٟ  صؼکث  از ز٥ٞ١ ;كز٨د آ٠غ  ة٥  ٠ـ١ٞاف  ٠ٜٞ  در ٠تارزات  زغیغم  ایـحاد٣غ ك ؿؼٗنٜ  ك زكرگ٨یاف  ٚغرج٤١غاف  ، در ٠ٛاةٜ ٨١٣دق  ّؽت

  در ةؼاةؼ اصؽاب  ٠تارز ٗٞـٌی٢ ك  ٠ـ١ٞاف  ٠ؼدـ  ك ایـحادف  ٗٞـٌی٢  در ؿؼز٠ی٢  ٠ؼد٠ی  ٠تارزات  ك قؼكع  در إٗا٣ـحاف  ٠ـ١ٞاف  ٠ؼدـ

  ك ق٨ؽ  اؿالـ  م زاذة٥  ةؼاؿاس  ٥١٦  در اركپا ک٥  ك صحی  ك آؿیایی  آٗؼیٛایی  ٠ـ١ٞاف  در کك٨ر٦ام  زیادم  اؿال٠ی  ٧٣ىح٧ام  گؼ ك قؼكع ٠ْا٥ٞ٠

  ُّیٟ  ٦ام ج٨دق  ، ة٥ اؿال٠ی  ز٨٧١رم  از پیغایف  فجا پیدا٣غ. ظ٨د ٠ی  ك ّؽجتعف  ٦اییتعفرا ر  ك اؿالـ  كز٨د آ٠غق  ة٥  ا٧ٝی  اصکاـ  جضٛٙ  ة٥

  اٝگ٨م  د٣تاؿ  ةایغ یا ة٥  ؿْادت  در زـحس٨م  ةیاٗؼی٤غ ك آ٣اف  ك ١ُّث  ّؽت  آ٣اف  ةؼام  ٚادر ٣یـث  اؿالـ  ة٨د ک٥  قغق  ج٧٘یٟ  ّاٟٝ  ٠ـ١ٞاف

  ك جكکیٜ  اؿال٠ی  ا٣ٛالب  ا٠ا پیؼكزم ;یاة٤غ  گؼایف  ٠ارکـیـٟ  ك پ٨چ  ظیاٝی  جئ٨ری٧ام  ؿ١ث  اركپا ك ا٠ؼیکا ةؼك٣غ ك یا ة٥  ك ٗؼ٤٦گ  ٔؼةی

  را ةاًٜ  ٔؼةی  اؿح١ْارگؼاف  م دیؼی٥٤  ٦ام ةاٗح٥  م ةعكیغ، ٥١٦  ایؼاف  ٠ٞث  ة٥  اؿالـ  جضٛٙ  ک٥  ك ١ُّحی  ك ّؽت  در ایؼاف  اؿال٠ی  ز٨٧١رم

  ٣٘ؾ  ك اّح١اد ة٥  ك قساّث  ّؽت  اكج  ةغ٦غ ك ة٥  ٣سات  ك ا٣ُالـ  صاٝی ك ةی  را از وْٖ  ج٨ا٣غ ٠ٞحی ٠ی  اؿالـ  داد ک٥  ٣كاف  کؼد ك در ١ّٜ

  م ك جضٛیؼک٤٤غق  َا١ٝا٥٣  ٚغرج٧ام  ةتعكغ ك دؿث  ةؼ آ٣اف  ز٧اف  ٠ادم  ةا ٚغرج٧ام  اؿح٨ار ك ٚادر ةؼ زكرآز٠ایی  ج٨ا٣غ ٣ُا٠ی ٠ی  ةؼؿا٣غ ك ٦ٟ

  در ٠ٛیاس  ٣یؼك٤٠غم  ٠ؼد٠ی  م ، از پكح٨ا٥٣ اؿالـ  ةؼکث  ة٥  اؿال٠ی  ز٨٧١رم  ة٨د ک٥  ک٤غ. ك چ٤ی٢  ک٨جاق  اؿح١ْار ك اؿحکتار را از ؿؼ آ٣اف

  ، ةا آف ز٧ا٣ی  ةؽرگ  ٦ام ؿ٥ٌٞ  م ٥١٦  ػ ک٥  اؿال٠ی  ز٨٧١رم  ٣اپػیؼم ك آؿیب  ظ٨د، ةؼ ج٨ا٣ایی  م ٨٣ة٥  ة٥  ك ای٢  ةؼظ٨ردار گكث  ز٧ا٣ی

در   ةٞک٥ ;٤٠ضنؼ ١٣ا٣غ  اؿالـ  ز٧اف  ، ة٥ ةا آف  ز٧ا٣ی  ٚغرج٧ام  در زكرآز٠ایی  ایؼاف  ٠ٞث  آدار پیؼكزم. اؿث  اٗؽكدق دار٣غ ػ  اؿازگارمؿؼ٣

  ٠ـ١ٞا٣ی  کك٨ر٦ا صحی  آف  ٠ـ١ٞا٣اف  ة٨د ک٥  ٣غادق  ازازق  ٠٨ٚی  یا ؿحٟ  اؿحتغاد صؽةی  آ٤٦ی٢  ٚ٘ؾ  ک٥  ك در ٣ُا٧٠ایی  ٔیؼ٠ـ١ٞاف  کك٨ر٦ام

:  را ةؼآق٘ث  ا٦ؼی٤١اف  ، ظ٨اب ٠ـ١ٞا٣ی  آ٠غ ك گٞتا٣گ  ز٨ش  ة٥  ظ٘ح٥  ك ای١ا٧٣ام  گؼٗث  كزیغف  اؿال٠ی  ٨٦یث  ک٤٤غ، ٣ـیٟ  را اصـاسظ٨د 
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  ، ٧ٚؼ٠اف ح٥گػق  ؿاؿ دق  ای٢  ُّیٟ  ، در ٠ازؼام . پؾ" ة٧یر  زكج  کٜ  ٢٠  ك ا٣تحث  ك رةث  ٗاذا ا٣ؽ٤ٝا ّٞی٧ا ا١ٝاء ا٦حؽت  ٦ا٠غق  ا االرض كجؼم"

  ؿئ٨اؿ  ة٥  در پاؿط  ؿازد ک٥ ٠ی  آ٠ادق  ركزم  را ةؼام  ك ز٠ی٥٤  را ةیغار کؼدق  ٠ؼدق  زا٧٣ام  ک٥  اؿث  اؿال٠ی  رؿحاظیؽم  . ك ای٢ اؿث  اؿالـ  امٞی

، ٨٤٦ز ّازؽ  ٠ادم  جضٞیٞگؼاف  ّٞیٜ  ؽ٦ام٠ٕ  گؼچ٥  ا٠ؼكزق."ا٨ٝاصغ ا٧ٛٝار  هلل"ق٨د:   ٘ح٥گ  ّاٟٝ  م از چ٧ارگ٨ق٥  ، در ةـیي ز٠ی٢" ا١ٝٞک  ٢١ٝ"

اؿح١ْار   م ؿا٥ٝ دكیـث  از جالش  پؾ  قغ ک٥  چ٥  ج٨ا٤٣غ ة٤١٧٘غ، ک٥ ١٣ی  ةغرؿحی  ك آ٣اف  اظیؼ اؿث  ؿاؿ در دق  اؿال٠ی  ص٨ادث  ك جضٞیٜ  از ٧ٟٗ

  در ای٢  ٠ؼدـ  ك دؿ  ذ٢٦  م از م٘ض٥  ك صحی  ز٣غگی  م از مض٥٤  اؿالـ  را٣غف  ةؼام  ٨٠ٗٙ  م قی٨ق  از ٦ؽاراف  ك پؾ  اؿال٠ی  در کك٨ر٦ام

كّاظ   م كؿی٥ٞ  ة٥  ک٥  ق١ارم ةی  از جضؼی٧٘ام  ك پؾ  آ٣اف  ك ایادم  اؿحتغادم  ٚغرج٧ام  از ٚؼ٧٣ا ةغآ٨٠زم  ، پؾ کك٨ر٦ا ك ١٧٠حؼ از آف

ة٨د،   کؼدق  ةغؿ  زاف ةی  ادؼ ك زـ١ی ةی  داركیی  ك ة٥  ؿاظح٥  غكشرا ٠ع  آف  ك م٘ا ك ظ٨ٞص  پغیغ آ٠غق  در دی٢  درةارم  ك آظ٣٨غ٦ام  اٝـالًی٢

ركق٤گؼ   ظ٨رقیغم  ك چ٨ف  گـحؼدق  اؿالـ  ظ٨د را ةؼ ؿؼجاؿؼ ز٧اف  رص١ث  م ك ؿای٥  گك٨دق  پؼكةاؿ  اؿال٠ی  ٠ی٢٧  در ٚٞب  اؿالـ  ا٠ؼكز دكةارق

 (  69/  3/  10. ) ةیا٣ات در   اؿث  ٠یغ ةعكیغقك ٣كاط ك ا  ركح  آ٣اف  ك ة٥  جاٗح٥  ٠ـ١ٞی٢  م ٥١٦  در دؿ

 

 دال هردم ساالري  -3
یکی از امٞی جؼی٢ داؿ ٦ام گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ؿیاؿی صىؼت ا٠اـ از دیغگاق ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ٠ؼدـ ٦ـح٤غ . ك زایگاق كاالیی ک٥ 

ازح١اّی ةایغ  –دـ ماصب امٞی کك٨ر٣غ. ك ج١اـ ٠ـایٜ ؿیاؿی ٠ؼدـ در ا٣غیك٥ ؿیاؿی ا٠اـ داقح٤غ . ك ایكاف ١٦یك٥ جاکیغ داقح٤غ ک٥ ٠ؼ

ر ٠ٌاةٙ ةا ٣ُؼ ٠ؼدـ ةاقغ . از ًؼؼ دیگؼ ا٠اـ راصٜ اصـاس ا٠یغ ك ّؽت ك ج٨ا٣ـح٢ را دكةارق در ٠ٞث ایؼاف ز٣غق کؼد . ك ا٣ٛالب اؿال٠ی د

٦ا دچار یاس ك ٣اج٨ا٣ی قغق ة٨د .  ک٥ ا٠اـ در ةؼاةؼ آف گ٘ح١اف  كاِٚ از یک ٤٠ُؼ ةازجاةی ة٥ كاةـحگی ك ٣ح٨ا٣ـح٢ ٠ؼدـ ة٨د .ك از ةْغ دیگؼ ؿاؿ 

 ، ٠ا ٠ی ج٨ا٣یٟ را ٠ٌؼح کؼد . ك ج٨ا٣ـث ةا پیؼكزم ا٣ٛالب ركصی٥ ظ٨د ةاكرم را در آف ٦ا ز٣غق ک٤غ .

 
 هعنا و نشانه ها در اطراف دال هردم ساالري که در گفتواى انذیشه سياسی حضرت اهام )ره( داراي هویت هی شونذ . – 3شکل 
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ٗث ك گ٘ح١اف ا٣غیك٥ یکی از ١٧٠حؼی٢ ٠ْا٣ی ک٥ ةا داؿ ٠ؼدـ ؿاالرم دارام ٨٦یث قغ ك در ک٤ار ةٛی٥ داؿ ٦ا در ٠٘نٜ ة٤غم ٚؼار گؼ

ر را ؿیاؿی ا٠اـ را جكکیٜ داد . ٠ا ٠ی ج٨ا٣یٟ ة٨د ، ك ا٠اـ )رق ( ةا ّنام  اصیاء ک٤٤غق ظ٨د ة٥ ٠ؼدـ ایؼاف ١٧ٗا٣غ ک٥ ق١ا ج٨ا٣ایی ٥١٦ کا

١٦ث  ی ٗؼ٠ای٤غ : ....داریغ... ك ةا ک١ک ق١ا ایؼاف ٠ی ج٨ا٣غ ة٥ ج١اـ پ٥ٞ ٦ام جؼٚی ةؼؿغ . ک٥ در ١٦ی٢ ز٠ی٥٤ ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ای٤گ٥٣٨ ٠

ةؼ ای٢ گ١اقح٥ قغ ک٥ ركح ّؽت ٩ٞ٠ را در ای٢ ٠ؼدـ اصیاء ک٤غ؛  -ک٥ ر٦تؼ ای٢ ا٣ٛالب ك ز٠ا٠غار ای٢ ا٣ٛالب ك پیك٨ال ای٢ ا٣ٛالب ة٨د  -ا٠اـ 

كٚح٩ ادةیات ا٣ٛالة٩  ....ی٢ کؼد؛را ة٥ د٦اف ٠ؼدـ ا٣غاظث ك در دؿ آ٧٣ا زایگؽ« ٠ا ٠یح٨ا٣یٟ»ّؽت آ٧٣ا را ة٥ آ٧٣ا ةؼگؼدا٣غ. ا٠اـ ةؽرگ٨ار ٗؼ٤٦گ 

ظ٨دةـح٢،  ل ام٩ٞ ةؼ ركل ؿاظث درك٩٣ ٠ٞث اؿث؛ اصیال ركح ّؽت، ٥٣ ةا ج٘اظؼ، ٥٣ ةا ٔؼكر، ٥٣ ةا ة٥ ةی٤یغ جکی٥ ا٠اـ را ٠الص٥ُ ٠یک٤یغ، ٩٠

ک ٧ُ٠ؼ دیگؼ ّٛال٣یث ا٠اـ، جؽریٙ ركح ی ( ..... 91/  3/  14. ) ةیا٣ات در  ةٞک٥ ةا اؿحضکاـ ؿاظث درك٩٣. آ٣چ٥ ک٥ ٠ا ةایغ ة٥ آف ج٨ز٥ ک٤یٟ

هردم صاحباى 
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 19ی٩٤ْ از اكؿ ٚؼف  -٦ا در ای٢ کك٨ر  اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ ك ظ٨داجکائ٩ در ٠ٞث ة٨د. در ٨ًؿ ؿا٧ٝال ٠ح١ادل، از آٔاز جـٞي ك كركد ٔؼة٩

اگ٨ف، ج٨ل ؿؼ ٠ٞث ایؼاف ٠یؽد٣غ؛ ل ٨ّا٠ٜ ك دؿحیارافِ ظ٨دقاف، ةا جضٞی٧ٞال گ٣٨ دائ١ان ة٥ كؿی٥ٞ -٦ا ة٥ ایؼاف ةاز قغ  ٠یالدل ک٥ پال ٔؼة٩

ل اٚغاـ ٩١ّٞ ك پیكؼٗث ٩١ّٞ ٣غارد، ج٨ا٣ائ٩ کار کؼدف ك ركل  ٠ٞث ایؼاف را جضٛیؼ ٠یکؼد٣غ، ة٥ ٠ٞث ایؼاف ٠یتاكرا٣غ٣غ ک٥ ١٣یح٨ا٣غ، ُّؼو٥

س٨ر كا٨١٣د ٠یکؼد٣غ ک٥ اگؼ پیكؼٗح٩ پال ظ٨د ایـحادف را ٣غارد. ؿؼد٠غاراف رژیٟ پ٨ٞ٧ل ك ٚتٜ از اك، ٠کؼر ٠ٞث ایؼاف را جضٛیؼ ٠یکؼد٣غ. ای٤

٦ا ةك٨د؛ ٠ٞث ایؼاف ج٨ا٣ائ٩ ٣غارد. ا٠اـ ةؽرگ٨ار ة٥ یک چ٤ی٢ ٠ٞح٩ ركح اّح١اد  ل ٔؼة٩ ٠حن٨ر اؿث، اگؼ کار ةؽرگ٩ ةایغ ةك٨د، ةایغ ة٥ كؿی٥ٞ

٦ال  ل م٤ْح٩، در ا٨٣اع ك اٚـاـ ّؼم٥ ل ٩١ّٞ، در ز٠ی٥٤ ل جض٨ؿ ٠ٞث ایؼاف قغ. پیكؼٗح٧ال ٠ا در ز٠ی٥٤ ة٥ ٣٘ؾ را جؽریٙ کؼد، ك ای٢ ٥ٌٛ٣

ؼا٩٣ ٠ا ز٣غگ٩، ٨ْٞ٠ؿ ١٦ی٢ اّح١اد ة٥ ٣٘ؾ اؿث. ا٠ؼكز ز٨اف ایؼا٩٣ ٠ا، م٤ْحگؼ ایؼا٩٣ ٠ا، دا٣ك٤١غ ایؼا٩٣ ٠ا، ؿیاؿح١غار ایؼا٩٣ ٠ا، ٠تّٞٓ ای

اد. ای٢، یک٩ از ٠ُا٦ؼ ٧٠ٟ ّٛال٣یث ا٠اـ را ا٠اـ ةؽرگ٨ار در ا١ّاؽ زاف ای٢ ٠ٞث ٚؼار د« ٠ا ٠یح٨ا٣یٟ»اصـاس ج٨ا٣ائ٩ ٠یک٤غ. ای٢ قْار 

كز٥ دكـ ٠ؼة٨ط ة٥ ّؽت ایؼاف ك ایؼا٩٣ اؿث.  ( در زام دیگؼ در ١٦ی٢ ز٠ی٥٤ ای٤گ٥٣٨ ٠ی ٗؼ٠ای٤غ : ........ 90/  3/  14)ةیا٣ات در  ةؽرگ٨ار ة٨د.

صـاس صٛارت را از ٠ٞث ایؼاف گؼٗث ك از ركح آ٧٣ا اكٝی٢ کار ك ١٧٠حؼی٢ کارل ک٥ ا٠اـ ةؽرگ٨ار ٠ا در ای٢ ةعف دكـ ا٣ساـ داد، ای٢ ة٨د ک٥ ا

زدكد؛ ای٢ ظی٩ٞ ٠ـئ٥ٞ ل ٩١٧٠ اؿث. ٠ٞث ٠ا از مغ ك پ٤ساق ؿاؿ پیف، مغ ؿاؿ پیف، ةؼ ادؼ ٨ّا٠ٜ گ٣٨اگ٨ف، در ظ٨د اصـاس صٛارت 

٦ال ٠عحٖٞ در ز٠اف ٠یکؼد؛ ظ٨دکٟ ةی٩٤ اصـاس ٠یکؼد؛ از ز٤گ٧ال دكراف ٚازار ةگیؼیغ ك آف قکـح٧ال ؿعث ك از دؿث دادف ق٧ؼ

ٚازار، جا ةْغ در دكراف پ٨ٞ٧ل، ز٠اف رواظاف، آف دیکحاج٨رل ك ؿؼک٨ب ؿعث ٠ٞث، ک٥ ٠ساؿ ٣٘ؾ کكیغف ة٥ کـ٩ دادق ١٣یكغ؛ ةْغ در 

د٣غ، دكراف ةْغ از پ٨ٞ٧ل اكؿ، ز٠اف ٠ض١غروا، ةا صى٨ر آ٠ؼیکائی٧ا، ةا ایساد ؿاز٠اف ا٤٠یث ك ؿاكاؾ، ةا آف رٗحار ظك٩٤ ک٥ ةا ٠ؼدـ ٠یکؼ

٠ؼدـ اصـاس ٠یکؼد٣غ ک٥ ٦یچ ج٨ا٩٣ دیگؼ ةؼایكاف ١٣ا٣غق اؿث. در چ٤غ ٠ـئ٥ٞ ل ٧٠ٟ ٠ٞث ایؼاف اصـاس قکـث کؼد؛ از ٚىی٥ ل 

٠كؼك٥ً ک٥ ٠ٞث ایؼاف قکـث ظ٨رد ةْغ از ای٤ک٥ پیؼكز قغق ة٨د، جا ٚىی٥ ل ٧٣ىث ٩ٞ٠ ک٥ ةاز ٠ٞث ایؼاف ةا آ٣ک٥ یک صؼکث ُّی٩١ را 

جا ؿاؿ  33ف ٣ح٨ا٣ـح٤غ ای٢ صؼکث را ٣گ٥ دار٣غ ك ٠ٞث ایؼاف قکـث ظ٨رد؛ ةْغ از آف یک دیکحاج٨رل ؿعث از ؿاؿ کؼد، ٠حنغیاف ك ٠ـئ٨ال

از ًؼ٩ٗ ركق٤٘کؼاف ٔؼب زدق ک٥ ظی٩ٞ از كاْٚان ركصی٥ ال دیگؼ ٣غاقح٤غ.  ةؼ ٠ؼدـ صاکٟ ة٨د، ک٥ ٠ؼدـ -در ٨ًؿ ةیـث ك چ٧ار ؿاؿ  - 57

صى٨ر داقح٤غ، ةا صؼؼ ظ٨دقاف ك ةا ١ّٜ ظ٨دقاف ة٥ ٠ؼدـ ای٤س٨ر ج٧٘یٟ کؼدق ة٨د٣غ ک٥ ق١ا ّؼو٥ آ٧٣ا در دؿحگاق ٦ال صک٠٨ث َاٟٝ 

 ٣غاریغ؛ ّؼو٥ ل ٦یچ کارل را ٣غاریغ؛ ةایغ جٛٞیغ ک٤یغ. در ّٟٞ جٛٞیغ ک٤یغ، در م٤ْث جٛٞیغ ک٤یغ، در ٗؼ٤٦گ جٛٞیغ ک٤یغ، در ٝتاس جٛٞیغ

ک٤یغ. صح٩ّ کار را ة٥ زائ٩ رؿا٣غ٣غ ک٥ یک كٚح٩ گ٘ح٤غ: ةایغ ظي ٗارؿ٩ را جٕییؼ ةغ٦یٟ!  ک٤یغ، در ظ٨راؾ جٛٞیغ ک٤یغ، در صؼؼ زدف جٛٞیغ

ةتی٤یغ چٛغر یک ٠ٞث ةایغ از اؿحٛالؿ ك ّؽت ٣٘ؾ دكر قغق ةاقغ ک٥ زؼأت ک٤٤غ کـا٩٣ ةگ٨ی٤غ ظٌّث را جٕییؼ ةایغ ةغ٦یغ. ظي ٗارؿ٩ ک٥ 

٨ّض ک٤یٟ، جٕییؼ ةغ٦یٟ، ظي اركپائ٩ ٦ا را ةیاكریٟ ك از آ٧٣ا جٛٞیغ ةک٤یٟ؛ کار را ة٥ ٦ؽار ؿاؿ ٠یؼاث ٩١ّٞ ٠ا ةا آف ٨٣قح٥ قغق اؿث، ای٢ را 

٣ض٨ ای٢ زا رؿا٣غق ة٨د٣غ. ا٠اـ آ٠غ ای٢ ركح صٛارت را گؼٗث ك در ٨ًؿ پا٣ؽدق ؿاؿ ٧٣ىث ا٠اـ جا پیؼكزل ا٣ٛالب ك از ركز پیؼكزل ا٣ٛالب ة٥ 

ح ظ٨دةاكرل را در ای٢ ٠ٞث د٠یغ: ق١ا ٠یح٨ا٣یغ، ٠ا ٠یح٨ا٣یٟ، ق١ا ٚادریغ، ق١ا ةؽرگیغ، دیگؼل جا دق ؿاؿ ١ّؼ ةاةؼکث آف ةؽرگ٨ار، دائٟ رك

 ( 88/ 14/3) ةیا٣ات در  ق١ا ٚغرج٤١غیغ.
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یکی دیگؼ از ٣كا٥٣ ٦ا ک٥ در اًؼاؼ داؿ ٠ؼدـ گؼایی دارام ٨٦یث ك ٤ْ٠ا ٠یك٨د . اّحٛاد ا٠اـ ة٥ ای٢ ٠ـا٥ٝ ک٥ ٠ؼدـ ماصب امٞی 

کك٨ر٣غ . ك ج١اـ ا٨٠ر ةایغ ة٥ كؿی٥ٞ ٠ؼدـ جْیی٢ ق٨د. ك ج١اـ ٠ٛا٠ات ج٨ؿي ٠ؼدـ ا٣حعاب ق٣٨غ . در كاِٚ در گ٘ح١اف ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ 

٢٠ چ٤غ ٥٣٨١٣ از ٧ُ٠ؼ ّٛال٣یث ا٠اـ ّؼض ٠یک٤ٟ. اكٝی٢ ٥٣٨١٣،  ةغكف در ٣ُؼ ٣گؼٗح٢ ٠ؼدـ ام٨ال زایگا٦ی ٣غار٣غ . ٠ـ٨كٝی٢ صک٠٨حی 

ؿاالرل، یک٩ از ٠ُا٦ؼ ركق٢ ّٛال٣یث  ل ة٥ آراء ٠ؼدـ. ا٣حعاب ٠ؼدـ ؿاالرل ةؼال ٣ُاـ ؿیاؿ٩ کك٨ر ة٨د؛ ی٩٤ْ جکی٥ ١٦ی٢ گؽی٤ف ٠ؼدـ

ف اك ة٨د. ٚؼ٧٣ال ٠ح١ادل صک٠٨ح٧ال ٗؼدل ةؼ کك٨ر ٠ا صک٠٨ث کؼدق ة٨د٣غ ك صح٩ّ در دكرا٩٣ ک٥ در ا٠اـ در ٠کحب صیاجتعف ك ٣ساجتع

ایؼاف زؼیاف ٠كؼك٥ً ة٥ كز٨د آ٠غ ك ةُا٦ؼ زؼیاف ٚا٨٣ف در کك٨ر رؿ٩١ قغ، ١ّالن اؿحتغاد ك دیکحاج٨رل دكراف پ٨ٞ٧ل از اؿحتغاد 

کك٨رل ةا ای٢ ؿاة٥ٛ، ا٠اـ ةؽرگ٨ار ٠ا ای٢ ا٠کاف را پیغا کؼد، ای٢ ج٨ٗیٙ را یاٗث ک٥  ةارجؼ ة٨د. در جؼ ك ٠نیتث جؼ ك ؿعث گػقحگا٣كاف گؽ٣غق

٦ال  ل ا٣حعاةات آزاد را، زؽ در ةؼ٥٦ ل صى٨ر ٠ؼدـ ك ا٣حعاةات ٠ؼد٩٠ را ة٥ یک صٛیٛث ٧٣ادی٥٤ قغق جتغیٜ ک٤غ. ٠ؼدـ ٠ا ٦ؼگؽ ٠ؽق ٠ـئ٥ٞ

ک چ٤ی٢ کك٨رل، در یک چ٤ی٢ ٗىائ٩، ا٠اـ ةؽرگ٨ار ٠ا از اكٝی٢ ٚغـ، ا٣حعاةات را در ةـیار ک٨جاق در مغر ٠كؼك٥ً، جسؼة٥ ٣کؼدق ة٨د٣غ. در ی

کك٨ر ٧٣ادی٥٤ کؼد. ةار٦ا ق٤یغیغ ک٥ در ٨ًؿ ای٢ ؿ٩ ك دك ؿا٩ٝ ک٥ از پیؼكزل ا٣ٛالب اؿال٩٠ ٠یگػرد، در صغكد ؿ٩ ك دك یا ؿ٩ ك ؿ٥ 

٧ٚال رأل آ٠غ٣غ ك رأل ظ٨دقاف را ة٥ م٤غكؽ ا٣غاظح٤غ ك ٤٠كأ جكکیٜ ا٣حعاةات در کك٨ر اج٘اؽ اٗحادق اؿث، ک٥ ٠ؼدـ آزادا٥٣ پال م٤غك

( .....  14/3/95)ةیا٣ات در  ل ّٛال٣یث ا٠اـ ةؽرگ٨ار ٠ا ة٨د. ٠سٞؾ ك دكٝث ك ظتؼگاف ك ق٨را٦ال ق٧ؼ ك ا٠ذاؿ ای٧٤ا قغ٣غ. ای٢، ةارزجؼی٢ ٥٣٨١٣

٢ ا٣ٛالب یک ا٣ٛالب ا٩٧ٝ اؿث ك پای٥ ل ام٩ٞ آف ٠ؼد٤٠غ؛ ی٩٤ْ ای٢ ٣کح٥ ل اكؿ ای٢ اؿث ک٥ ا٠اـ در كمیح٤ا٥٠ قاف جأکیغ ٠یک٤٤غ ک٥ ای

١٣یح٨ا٣غ ك ٣تایغ ادّال  -٦یچ ٚكؼل، ٦یچ ٗؼدل، ٦یچ ًت٥ٛ ال  -ا٣ٛالب ٠حْٞٙ ة٥ ٠ؼدـ اؿث. ٤ْ٠ال ای٢ صؼؼ ای٢ اؿث ک٥ ٦یچ کؾ 
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٣غ. اگؼ ٚؼار ة٨د کـ٩ ظ٨د را ٣ـتث ة٥ ای٢ ا٣ٛالب ٠اٝک ك ٠اٝکیث ای٢ ا٣ٛالب را ةک٤غ؛ ظ٨د را ٠اٝک ةغا٣غ، دیگؼاف را ٠ـحأزؼ ای٢ ا٣ٛالب ةغا

ماصب ةغا٣غ، از ٥١٦ ٤٠اؿتحؼ ك قایـح٥ جؼ، ظ٨دِ ا٠اـ ة٨د ک٥ ا٣ٛالب ةؼ ٠ض٨ر ّؽـ ك ارادق ك قعنیث اك ة٥ كز٨د آ٠غ؛ ك٩ٝ ا٠اـ ظ٨د را 

٥ آف جأکیغ ك جنؼیش قغق اؿث. پؾ ماصب ای٢ ا٣ٛالب ٦یچکارق ك ظغا را ٥١٦ کارق ٠یغا٣غ. ای٢ در ةیا٣ات ا٠اـ ٨٠ج ٠یؽ٣غ ك در كمیح٤ا٥٠ ة

٠ؼد٤٠غ. كَی٥٘ ال ةؼ دكش ١٦گاف ؿ٤گی٩٤ ٠یک٤غ ك آف صٍ٘ ای٢ ا٠ا٣ث ةؽرگ ا٩٧ٝ اؿث. ٠ؼدـ ةایغ ظ٨دقاف را صاٍٗ ای٢ ا٣ٛالب ةغا٤٣غ. 

ا٣ٛالب اؿث. ١٦یك٥ ة٨دق ا٣غ، ا٠ؼكز ٦ٟ ا٣ٛالب ٨٦یحف، ٤ْ٠ایف ة٥ قْار٦ال ا٣ٛالب اؿث؛ ة٥ ز٧حگیؼی٧ال ا٣ٛالب اؿث؛ ة٥ ارزق٧ا ك ٠تا٩٣ 

 (  3/87/ 14. ) ةیا٣ات در  ٦ـح٤غ، در آی٤غق ٦ٟ ظ٨ا٤٦غ ة٨د

یکی از ةؽرگحؼی٢ ةی ا٣ناٗی٧ا درةارق ا٠اـ ةؽرگ٨ار ك ٣ُاـ اؿال٠ی ٠ا ای٢ اؿث ک٥ جتٞیٕات ةیگا٥٣، ا٠اـ ك ٣ُاـ اؿال٠ی ك ز٨٧١رم ....

رم ٠ح٧ّٟ ٠ی ک٤٤غ. ای٢ ا٣ٛالب ةا ای٢ ١ُّث ك ج٤ٗ٨غگی در ایؼاف ة٥ كز٨د آ٠غ ك پؾ از پیؼكزم اؿال٠ی را ة٥ اؿحتغاد ك دكرم از ٠ؼدـ ؿاال

ك  ا٣ٛالب اكّٝی٢ ٣ُؼظ٨ا٦ی از ٠ؼدـ ة٥ كؿی٥ٞ ا٠اـ ا٣ساـ گؼٗث ک٥ در ٦یچ ا٣ٛالةی ؿاة٥ٛ ٣غاقث. ق١ا ٣گاق ک٤یغ، یک ک٨دجا، یک جض٨ّؿ ک٨چک

؛ دك ؿ٥ ؿاؿ ا٣حعاةات جأظیؼ ٠ی اٗحغ. در کك٨ر، ٠ؼدـ م٤غكؽ رأم را ١٣ی ق٤اظح٤غ. یک زاة٥ زایی ٠عحنؼ در کك٨رم م٨رت ٠ی گیؼد

ا٣حعاةات دكرق رژیٟ ًا٨ٔت، م٨رم ك دركٔی٢ ة٨د. ٦یچ كٚث ٠ؼدـ پام م٤غكؽ رأم ٣ؼٗح٥ ة٨د٣غ جا ة٥ ٤ْ٠ام كاْٚی ک٥١ٞ رأم د٤٦غ. ٦ؼ کؾ 

آكرد٣غ. در چ٤ی٢ ز٠ی٥٤ ام، دك ٠اق ةْغ از پیؼكزم ا٣ٛالب، ا٠اـ ٠ؼدـ را پام را ةؼام ٠سٞؾِ دؿث ٣كا٣غق ٠ی ظ٨اؿح٤غ، از م٤غك٧ٚا ةیؼكف ٠ی 

م٤غك٧ٚام رأم کكا٣غ ك ٠ؼدـ ة٥ ز٨٧١رم اؿال٠ی رأم داد٣غ. در یک ؿاؿ، ٠ؼدـ پ٤ر ةار پام م٤غك٧ٚام رأم رٗح٤غ. در ٨ًؿ ةیـث كؿ٥ 

غگاف ٠سٞؾ ق٨رام اؿال٠ی، ١٣ای٤غگاف ٠سٞؾ ظتؼگاف، رئیؾ ؿاٝی ک٥ از ا٣ٛالب ٠ی گػرد، ٠ٞث ٠ا ةیـث كؿ٥ ٠ؼجت٥ ةؼام ا٣حعاب ١٣ای٤

صحّی  -ز٨٧١ر ك اّىام ق٨رام ق٧ؼ ك ٣یؽ جْیی٢ ٚا٨٣ف اؿاؿی ك ٣ُاـ ز٨٧١رم اؿال٠ی پام م٤غك٧ٚام رأم رٗث ك رأم داد. در کغاـ ٣ُاـ 

ای٢ ا٣ٛالب ك ای٢ ٠ٞث، ای٢ ةی ا٣ناٗی را  ای٢ ٥١٦ جکی٥ ة٥ رأم ك ظ٨اؿث ٠ؼدـ كز٨د دارد؟ دق٤١اف كٚیش ك ةی قؼـِ -ة٥ َا٦ؼ د٠کؼاجیک 

 ( 14/3/81) ةیا٣ات در  ٠ی ک٤٤غ ک٥ ای٢ ا٣ٛالب ك ٣ُاـ ك ةا٣ی ك ١ْ٠ار ك ة٤یا٣گػار ةؽرگ آف را ة٥ وغّیث ةا ٠ؼدـ ؿاالرم ٠ح٧ّٟ ٠ی ک٤٤غ.

 

 ذالت اجتواعی ( دال ع 4
کی از ١٧٠حؼی٢ پای٥ ٦ام آف ّغاٝث اؿث . ة٥ ٨ًرم ک٥ یکی از ةؼ اؿاس چ٤غ پای٥ اؿح٨ار قغق اؿث ک٥ ی 57ؿاؿ  ا٣ٛالب اؿال٠ی

ازؼام ّغاٝث ة٨د . ة٥ ٣ض٨م ک٥ كٚحی ة٥ زا٥ْ٠ ق٤اؿی قْار٦ام ا٣ٛالةی٨ف ٚتٜ از پیؼكزم ا٣ٛالب در ؿاؿ ٦ام  57آر٠اف ٦ام ا٣ٛالةی٨ف 

درمغ از  ٨٠5/6رد از قْار٦ا ) ٠139ی ایؼاف صغكد قْار ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ٛالب اؿال ٠2135تارزق ةا رژیٟ پ٨ٞ٧م دٚث ک٤یٟ ٠ح٨ز٥ ٠ی ق٨یٟ ..از 

٨ف کٜ قْار٦ا ( ة٥ گ٥٣٨ ام ٠ـحٛیٟ یا ٔیؼ ٠ـحٛیٟ در ارجتاط ةا ّغاٝث ة٨دق اؿث . ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ در ةؼظی از قْار٦ا ة٥ دك یا چ٤غ ٠ى١

(  در ١٦ی٢ راؿحا یکی  41:  1384ث. )اٚاپ٨ر، ةار ٠٘ا٦یٟ ٠ؼجتي ةا ّغاٝث جکؼار گؼدیغق اؿ 155ّغاٝث اقارق گؼدیغق اؿث ز١ْا در صغكد 

از امٞی جؼی٢ داؿ ٦ام گ٘ح١اف ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ )رق( از دیغگاق ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم داؿ ّغاٝث ازح١اّی اؿث. ة٥ ٨ًرم ک٥ ایكاف ةار٦ا 

ك ز٨٤ب در ق٧ؼ٦ا ، ّغاٝث در ٨٠رد ای٢ ٥ٝ٨ٛ٠ مضتث کؼدق اؿث . ةا ج٨ز٥ ة٥ جتْیه ٦ام ةاٚی ٠ا٣غق از رژیٟ پ٨ٞ٧م ك ةضخ ق١اؿ 

ازح١اّی در دیغگاق  ایكاف در رِٗ ٗٛؼ ك ک١ک ة٥ ًتٛات ٠ـحىْٖ جْؼیٖ قغ . ك ایكاف ١٦یك٥ ة٥ ٠ـ٨كٝی٢ گ٨قؽد ٠ی کؼد از اقؼاٗی 

 گؼم دكرم ک٤٤غ ك ٠تادا ًتٛات ٠ـحىْٖ زا٥ْ٠ را ٗؼا٨٠ش ک٤٤غ . 

ای٢ ٠ـح٤١غ٦ا ، ٗٛیؼ٦ا ّیاؿ ظغا ٦ـح٤غ . ای٢ ٦ا ادارق ةایغ ةك٣٨غ ، ٗٛؼ را ظغام جتارؾ ك جْاٝی ا٠ؼ کؼدق اؿث ک٥ ادارق قاف ةایغ 

ا ةک٤یٟ ، یک دؿح٥ ٤ٔی ةایغ ة٤كی٤٤غ ک٤ار ك ای٢ ٦ا ، ةیچارق ٦ا ة٥ ٗٛؼ ةگػرا٤٣غ . ای٢ ١٣ی ق٨د ک٥ ١٦اف ٠ـایٜ ز٠اف ًا٨ٔت صاال ٦ٟ ازؼ

.....ای٢ د ، یک دؿح٥ آف ةاال٦ا ة٤كی٤٤غ ٠ؼ٥ٗ ك ٦ؼ چ٥ ةع٨ا٤٦غ ٦ؼزق گی ةک٤٤غ . یک دؿح٥ ٦ٟ ای٢ زا٥ٔ ٣كی٢ ٦ا..............ای٢ ١٣ی ق٨د......ةك٨

یک ظٌؼ ةؼام ٠ؼدـ اؿث اگؼ ظغام ٣اکؼدق ز٨٧١رم اؿال٠ی ٣ح٨ا٣غزتؼاف ک٤غ ای٢ ٠ـایٜ اٚحنادم را ک٥ اكؿ ٠ؼجت٥ ز٣غگی ٠ؼدـ اؿث . ) 

( ......ق١ا ةایغ ةؼام ای٢ پاةؼ٥٤٦ ٦ا ك ٠ـحىْ٘ی٢ ک٥ در ٨ًؿ جاریط ة٥ اؿحىْاؼ کكیغق قغق ة٨د٣غ ك  335ك 334: ص  1378اـ ظ١ی٤ی ، ا٠

ث ای٢ ٦ا را ة٥ صـاب ١٣ی آكرد٣غ ك ٗٛي آف ًت٥ٛ ةاال را راوی ٣گ٥ داقح٤غ.........ق١ا ةایغ ج٨ز٧حاف ة٥ ای٢ ج٨دق ٦ام ٠ـحىْ٘ی ک٥ ةا زص١

ك ر٣ر ظ٨دقاف االف در زت٥٧ ٦ا ٠ك٨ٕؿ ٗغاکارم ٦ـح٤غ ك ٠ـحى٤ْ٘غ آف ةاال٦ا ای٢ ٦ا را وْیٖ ٠ی ق١ار٣غ ك ٠ی ق١ؼد٣غ . ك ظ٨دقاف 

قغق ای٢ ٦ا ة٥ صـاب ١٣ی آ٠غ٣غ ك در رژیٟ ؿاةٙ ةؼام ای٢ ٦ا کارم ٣كغق ة٨د . ةؼام ای٢ ٦ا کار ک٤یغ . ٚا٣ِ ٣ك٨یغ ة٥ ای٤ک٥ ةْىی زا٦ا کار 

 (  75:  1378ـ ظ١ی٤ی ، اؿث........) ا٠ا

زّا٠ث ز٨٧١رم اؿال٠ی را ةؼ٧ّغق گؼٗح٥ ا٣غ  ةار٦ا در ؿع٤ؼا٣ی ٦ام ظ٨د ة٥  1368در ١٦ی٢ راؿحا ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ک٥ از ؿاؿ 

  ٦غؼ  ریحؼی٨ٗ٢ ای٢ داؿ گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ؿیاؿی ا٠اـ جاکیغ داقح٤غ  ك ١٦یك٥ ٠ـ٨كٝی٢ كٚث را ة٥ ازؼام ّغاٝث د٨ّت ٠ی کؼد٣غ ..........

  ٠ؼدـ  ة٨د ک٥  ١٦ی٢  ، ةؼام ا٧ٝی  ك ٠یؽاف  کحاب  ظغا ك ٣ؽكؿ  پیا٠تؼاف  . ٚیاـ اؿث  ك ٚـي اؿال٠ی  ازح١اّی  ، اؿحٛؼار ّغاٝث اؿال٠ی  ٣ُاـ  جكکیٜ

آی٤غ.   ٣ایٜ  ا٣ـا٣ی  ک١االت  ، ة٥ دال٥٣ّا  ٣ُاـ  ک٤٤غ ك در پؼج٨ آف  ز٣غگی  ٚـي ك ّغؿ  م ، در ؿای٥ یاٗح٥  ٣سات  ك جض١یٜ  ك جتْیه  از ٗكار َٟٞ

  ك ٦ؼ ٣ُا٠ی  اؿث  ٔٞي ك دركغ  ، ةٞک٥ ٣اٚل  ، د٨ّجی ازح١اّی  ّغاٝث  پیگیؼ در راق  ك ١ّٞی  راؿط  اّحٛادم  ، ٧٤٠ام اؿال٠ی  ٣ُاـ  ة٥  د٨ّت
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.  اؿث  ك ٤٠اٗٛا٥٣  ٣تاقغ، ٔیؼاؿال٠ی  آف  ٦ام ةؼ٣ا٥٠  م ٥، در ؿؼ٨ٝص وْ٘ا، ك ٠ضؼك٠ی٢  ك ٣سات  ٚـي ك ّغؿ  ، اگؼ جأ٠ی٢ اؿال٠ی  ٦ؼچ٤غ ةا آرایف

  م ك ٗام٥ٞ  را پی٨١دق  دیگؼ زتاراف  ، راق از ٚؼآف  ك قْار پیؼكم  ٠ـ١ٞا٣ی  م ةا كز٨د داّی٥  ک٥  ك صکا٠ی  ؿالًی٢  ادّام  ک٥  زاؿث ك از ١٦ی٢

صاوؼ،   در ز٠اف  ك چ٥  در جاریط  ا٣غ، چ٥ ٠ا٣غق  ٔاٜٗ  درد ٗٛؼا ك پاةؼ٤٦گاف ا٤ٔیا ٚؼار گؼٗح٥ ك از  ك ظ٨د در مٖ  را ةیكحؼ کؼدق  ٗٛیؼ ك ٤ٔی

ك   ، در ةؼاةؼ ٚا٨٣ف اٗؼاد زا٥ْ٠  م ةایغ ٥١٦  اؿال٠ی  در ٣ُاـ . اؿث  قغق  ، ٠ؼدكد دا٣ـح٥ ك اؿالـ  ٚؼآف  ٠ْارؼ  آق٤ا ة٥  ٨٦ق٤١غاف  از ؿ٨م  ٨١٦ارق

  زكرگ٨یی  ٚادر ة٥  ٚغرجی  ماصب  ةاق٤غ. ٦یچ  ، ٠حْادؿ صیات  از ٨٠ا٦ب  ٤٠غم ك در ة٧ؼق  ، یکـاف اؿال٠ی  ظغاداد ٠ی٢٧  از ا٠کا٣ات  در اؿح٘ادق

  ظاص  ، ٨٠رد ٤ّایث زا٥ْ٠  ك پاةؼ٤٦گاف  ٠ضؼكـ  ک٤غ. ًتٛات  جض١یٜ  دیگؼاف  ظ٨د را ة٥  م ك ارادق  ، ٠یٜ ٚا٨٣ف  ٣ح٨ا٣غ ةؼظالؼ  کؾ ٣تاقغ ك ٦یچ

ظاًؼ   ة٥  کؾ ق٨د. ٦یچ  ٠ضـ٨ب  ٚىایی  ك دؿحگاق  دكٝث  ةؽرگ  م ، كَی٥٘ در ةؼاةؼ ٚغرج٤١غاف  از آ٣اف  ك دٗاع  ٠ضؼك٠یث  ةاق٤غ ك رِٗ  صک٠٨ث

  اٗؽایف  ، ة٥ در زا٥ْ٠  جغةیؼ ك صؼکحی  ك ٨٘٣ذ ک٤غ ك ٦یچ  دظاٝث  زا٥ْ٠  کك٨ر ك در ٠غیؼیث  در ا٨٠ر ؿیاؿی  را ٣یاةغ ک٥  آف  ، ٚغرت ٠اٝی  ج١ک٢

  ٦ام ک٤٤غ ك ةؼ٣ا٥٠  ظ٨د صؾ  ك صا٠ی  را پكحیتاف  اؿال٠ی  ، صک٠٨ث ٗٛؼا ك ا٤ٔیا ٣ی٤سا٠غ. پاةؼ٤٦گاف  ٠یاف  کاؼق

را در   ةیا٣ات  ك ٨ٚیحؼی٢  دا٣ـح٥  اؿال٠ی  ز٨٧١رم  ٠ـایٜ  از اؿاؿیحؼی٢  را یکی  ةؽرگ٨ار ٠ا، ای٢  ا٠اـرظ٨دةیاة٤غ. ٠ضؼك٠یث كرِٗ رٗاق رادرز٧ث آف

  ةعك٧ام  ك ٠غیؼاف  ٣ُاـ  ٣تایغ ةح٨ا٣غ ٠ـؤكٝی٢  صایٞی  . ٦یچ اؿث  اؿال٠ی  ز٨٧١رم  ج٘کیک  ٔیؼٚاةٜ  ، ظن٨میث ا٣غ ك ای٢ ایؼاد ٨١٣دق  ةارق ای٢

  ةؼا٣غاز رژیٟ ك ظا٥٣  ظائ٤ا٥٣  ةؼ ادؼ ؿیاؿح٧ام  ٠ا ک٥  ٠ؼدـ  ك اکذؼیث  ٣كی٤اف ك ک٨خ  ک٤غ. پاةؼ٤٦گاف  ٔاٜٗ  اؿاؿی  ٦غؼ  را از ای٢  آف  ٠عحٖٞ

  ا٣غ ك ٦ـح٤غ ك ٣ُاـ ة٨دق  ٣ُاـ  ك ای٢  ا٣ٛالب  ای٢  یاكراف  ك ةا اظالمحؼی٢  مادٚحؼی٢  ةؼ٣غ، ٨١٦ارق ةـؼ ٠ی  ، در ٗٛؼ ك ٠ضؼك٠یث ؿح١كا٦ی

م دیگؼ در ١٦ی٢ ز٠ی٥٤ ( در زا10/3/69) ةیا٣ات در  ظ٨د ٚؼار د٦غ.  م ؿاز٣غق  ٦ام را در مغر ةؼ٣ا٥٠  از آ٣اف  ٠ضؼك٠یث  ةایغ رِٗ  اؿال٠ی

ةُْغ ّغاٝث ٦ٟ در ٠کحب ا٠اـ ةـیار ةؼزـح٥ اؿث. اگؼچ٥ ة٥ یک ٤ْ٠ا ّغاٝث ٦ٟ از ١٦اف ّٛال٣یث ك ٣یؽ از ٨٤ْ٠یث  ای٤گ٥٣٨ ٠ی ٗؼ٠ای٤غ : .......

اكؿ پیؼكزل ا٣ٛالب، ا٠اـ  جؼل در ٠ٛاةٜ ٠ا ٚؼار ٠یغ٦غ. از ةؼ٠یعیؽد، ا٠ا ةؼزـحگ٩ ةُْغ ّغاٝث در ٤٠ُؼ ا٠اـ ةؽرگ٨ار، آف را ة٥ ٨ًر ٠كعل

زؽك جْتیؼاج٩ ة٨د ک٥ در کالـ ا٠اـ « ٣كی٤اف ک٨خ»ك « پاةؼ٤٦گاف»ل ةؼ ًتٛات وْ٘ا را امؼار کؼد٣غ، جکؼار کؼد٣غ، ج٨می٥ کؼد٣غ. جْتیؼ  جکی٥

اقؼاٗیگؼل پؼ٦یؽ ک٤٤غ. ای٢،  ةار٦ا ك ةار٦ا جکؼار قغ. ة٥ ٠ـئ٨ٝی٢ امؼار داقح٤غ ک٥ ة٥ ًتٛات ٠ضؼكـ ةؼؿیغ. ة٥ ٠ـئ٨ٝی٢ امؼار داقح٤غ ک٥ از

٦ال ٧٠ٟ ا٠اـ ةؽرگ٨ار ة٨د. ٠ا ٣تایغ ای٧٤ا را ٗؼا٨٠ش ک٤یٟ. آٗث ٠ـئ٨ٝیث در یک ٣ُا٩٠ ک٥ ٠حک٩ ة٥ آراء ٠ؼدـ ك ٠حک٩ ة٥  یک٩ از ج٨می٥

ز٣غگ٩ اقؼاٗیگؼل، آكرل ةؼال ظ٨دقاف ةی٘ح٤غ؛ در ٨٦س  ای١اف ٠ؼدـ اؿث، ای٢ اؿث ک٥ ٠ـئ٨ٝی٢ ة٥ ٗکؼ رٗاق قعن٩ ةی٘ح٤غ؛ ة٥ ٗکؼ ز١ِ

د ة٥ ای٢ در ك آف در ةؽ٤٣غ؛ ای٢ آٗث ةـیار ةؽرگ٩ اؿث. ا٠اـ ظ٨دش از ای٢ آٗث ةک٩ٞ ةؼک٤ار ٠ا٣غ ك ٠ـئ٨ٝی٢ کك٨ر را ٦ٟ ةار٦ا ج٨می٥ ٠یکؼ

ک٥ آف ركز زؽك ا٣غكزل ٣ك٣٨غ، ةا ٠ؼدـ ارجتاط ٣ؽدیک داقح٥ ةاق٤غ. ٠ا٦ا  ٣كی٩٤ ك ة٥ اقؼاٗیگؼل ج١ایٜ پیغا ٣ک٤٤غ، ؿؼگؼـ ٠اؿ ک٥ ة٥ کاخ

٣ٛاط کك٨ر ةؼدق   ٠ـئ٨ٝی٢ ة٨دیٟ، ا٠اـ دكؿث ٠یغاقث ک٥ ةا ٠ؼدـ ارجتاط داقح٥ ةاقیٟ، ٠أ٨٣س ةاقیٟ؛ امؼار داقث ک٥ ظغ٠ات ة٥ اٚن٩

ئ٨ٝی٢ از ٤٠غ ق٣٨غ. ای٧٤ا ٣اَؼ ة٥ آف ةُْغ ّغاٝث ا٠اـ ةؽرگ٨ار ة٨د. ا٠اـ امؼار داقث ک٥ ٠ـ ق٨د؛ ٠ؼدـ ٣ٛاط دكر، از ظغ٠ات ٩٠٨١ّ کك٨ر ة٧ؼق

امٜ ّغاٝث ازح١اّی، ازؼام ّغاٝث، در ٣ُؼ گؼٗح٢ صِّٙ ج٨دق (.......  90/ 3/  14. ) ةیا٣ات در ٠یاف ٠ؼدـ ا٣حعاب ق٣٨غ، از ظ٨د ٠ؼدـ ةاق٤غ

دق از ٦ام كؿیِ ٠ؼدـ ك پُؼکؼدف ٗام٥ٞ ًتٛاجی، یکی از ام٨ؿ امٞی ٣ُاـ اؿال٠ی اؿث. ٠تارزق ةا ٗـاد ادارم ك ٗـاد اٚحنادم ك ؿ٨ءاؿح٘ا

از ام٨ؿ ا٣ٛالب اؿث ك ةایغ رّایث ق٨د.  -چ٥ ؿ٨ءاؿح٘ادق ٠اٝی ك چ٥ ؿ٨ءاؿح٘ادق ؿیاؿی  -ا٠کا٣اجی ک٥ ٚغرت در اظحیار اٗؼاد ٠ی گػارد 

ظغ٠ث ة٥ ٠ؼدـ، از ام٨ؿ ا٣ٛالب اؿث. صٍ٘ اؿحٛالؿ کك٨ر در ٥١٦ ز٠ی٥٤ ٦ا ك ز٨ٞگیؼم از ٨٘٣ذ ك رظ٥٤ دق٤١اف، زؽك ام٨ؿ جٕییؼ٣اپػیؼ 

 (  81/ 3/  14) ةیا٣ات در  ب اؿث. ام٨ؿ ك ظ٨ٌط امٞی ا٣ٛالب ٚاةٜ جٕییؼ ٣یـث.ا٣ٛال

 

 دال استکثار ستيسي  – 5
از دیغگاق ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم یکی از اؿاؿی جؼی٢ داؿ ٦ام گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ؿیاؿی صىؼت ا٠اـ )رق( ٠ٛاة٥ٞ ةا کك٨ر٦ام اؿحکتارم ك 

ا٣ٛالةی را ر٦تؼم کؼد ک٥ یکی از آر٠اف ٦ام آف ٠ٛاة٥ٞ ةا د٣یام اؿحکتار ة٥ ؿؼکؼدگی  1357ؿاؿ دٗاع از ٠ٞث ٦ام ٨ُٞ٠ـ اؿث . ا٠اـ در 

یکی  آ٠ؼیکا ة٨د . در كاِٚ ٦ؼ چٛغر ا٣ٛالب ةؼ ّٞی٥ قاق ة٨د ... ةؼ ّٞی٥ ؿیاؿث ٦ام آ٠ؼیکا ة٥ ظاًؼ  ص١ایث از رژیٟ دیکحاج٨رم قاق ٦ٟ ة٨د.

یؽم دارام ٤ْ٠ا ٠یك٨د ك ٨٦یث پیغا ٠ی ک٤غ ك ةا ٠٘نٜ ة٤غم در ک٤ار ٦ٟ گ٘ح١اف ا٣غیك٥ صىؼت از٤ّامؼ امٞی ک٥ در ک٤ار داؿ اؿحکتار ؿح

ا٠اـ را قکیٜ ٠ی د٤٦غ ؛ دٗاع از ٠ؼدـ ٨ُٞ٠ـ ٗٞـٌی٢ اؿث . ك دیگؼ ٤ْ٠ا ٨٦یث ةعف در ک٤ار داؿ اؿحکتار ؿحیؽم ، دكٝث  ا٠ؼیکاؿث ، ک٥ 

)رق( از دیغگاق ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ٠٘نٜ ة٤غم ٠ی ق٨د . ك دارام ٨٦یث ٠ی ق٨د. ة٥ ٨٤ّاف ؿؼد٠غار ٣ُاـ ؿ٥ٌٞ در گ٘ح١اف صىؼت ا٠اـ 

ة٤اةؼای٢ كٚح٥ ٦ام ایـحادف در ةؼاةؼ ٚغرت ٦ام اؿحکتارم ة٥ ؿؼکؼدگی آ٠ؼیکا ك دٗاع از ٠ٞث ٦ام ٨ُٞ٠ـ ز٧اف ةا اك٨ٝیث ٗٞـٌی٢ در داؿ 

 اؿحکتار ؿحیؽم  ك ةٛی٥ داؿ ٦ا دارام ٨٦یث ك ٤ْ٠ا ٠ی ق٣٨غ .
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 نشانه هایی که در اطراف دال استکثار ستيسي تثذیل ته  وقته هی شونذ و داراي هویت و هعنا هی شونذ. -4کل ش

 

.....در ؿیاؿث ظارزی ، ام٨ؿ ا٠اـ ّتارت اؿث از ایـحادف در ٠ٛاةٜ ؿیاؿث ٦ام ٠غاظ٥ٞ گؼ ك ؿ٥ٌٞ ًٞب ، ةؼادرم ةا ٠ٞث ٦ام 

ةسؽ کك٨ر٦ایی ک٥ جیٓ را ةؼ ركم ٠ٞث ایؼاف کكیغق ا٣غ ك دق٤١ی ٠ی ک٤٤غ . ٠تارزق م ةا  ٠ـ١ٞاف ، ارجتاط ةؼاةؼ ةا ٥١٦ م کك٨ر٦ا ،

( در زام  92/ 3/  14م٧ی٣٨یـٟ ، ٠تارزق ةؼام آزادم کك٨ر ٗٞـٌی٢ ، ک١ک ة٥  ٠٨ُٞ٠ی٢ ّاٟٝ ك ایـحادگی در ةؼاةؼ َا١ٝاف . ) ةیا٣ات در 

ؿاؿ٩ دیگؼ در كمیح٤ا٥٠ ك در ةیا٣ات ا٠اـ، ٠ـئ٥ٞ ل ٨٠از٥٧ ل ةا زكرگ٨یاف ّاٟٝ اؿث. یک ٣کح٥ ل ا دیگؼ ایكاف ای٤گ٥٣٨ ٠ی ٗؼ٠ای٤غ : ......

ٚغرج٧ال ؿ٥ٌٞ گؼ ك زكرگ٨ل ز٧ا٩٣ اٝتح٥ در ٨ًؿ جاریط ١٦یك٥ ة٨دق ا٣غ، ا٠ا ةا پیكؼٗث ّٟٞ ك م٤ْث ك ةا ا٠کا٣ات ارجتاًاج٩ ٠غرف، ای٢ 

ائی٧ا ٣ـتث ة٥ ٥١٦ ل ز٧اف اةؼاز ١ًِ كرزل ٠یک٤٤غ ك ةا ای٢ ة٧ا٥٣ ک٥ ٤٠اِٗ ٠ا ؿ٥ٌٞ گؼل ةؼال آ٧٣ا آؿا٣حؼ قغق اؿث. ٝػا ٩٠ ةی٤یغ آ٠ؼیک

ا٠اـ ٦یچ كٚث ة٥ ظاًؼ ٠الص٥ُ ل زكرگ٨یاف ّاٟٝ، از دٗاع از ٠٨ُٞ٠ی٢ ّاٟٝ دؿث  ........ در ٗالف زا ة٥ ظٌؼ اٗحادق اؿث، كارد ٠یك٣٨غ

٥ ل ام٩ٞ یاد کؼد. ا٠اـ مؼیضان در كمیح٤ا٥٠ ك ةیا٣ات ظ٨د ة٥ ٣غال یا ٣کكیغ. ا٠اـ در ٨ًؿ ز٠اف از ٠ـئ٥ٞ ل ٗٞـٌی٢ ة٥ ٨٤ّاف یک ٠ـئٞ

١ٞٝـ١ٞی٢ ٠ٞح٧ال ٨ُٞ٠ـ ا١٦یث ٠یغ٦غ؛ دٗاع مؼیش از ص٨ٛؽ ٠٨ُٞ٠ی٢، دٗاع مؼیش از ص٨ٛؽ ٠ٞث ٗٞـٌی٢ ك ٦ؼ ٠ٞث ٨ُٞ٠ـ دیگؼ. ای٢ 

. ظ٨قتعحا٥٣ ای٢ ركش را ٠ٞث ایؼاف ك ٠ـئ٨ٝی٢ کك٨ر ركش ا٠اـ اؿث؛ ای٢ ظي ا٠اـ اؿث؛ ای٢ قی٨ق ل ا٠اـ ك ای٢ ج٨می٥ ك كمیث ا٠اـ اؿث

د٣تاؿ کؼد٣غ ك ؿ٩ ؿاؿ اؿث ک٥ در ٦ؼ ٠یغا٩٣ ک٥ ق١ا ٠ٞث ایؼاف ةا اؿحکتار آ٠ؼیکا ٨٠از٥ قغیغ، ق١ا پیؼكز قغیغ ك دق٢١ ق١ا ٨ٕٞ٠ب ك 

 ( 1387ظؼداد  14) ةیا٣ات در  دچار ةاظث قغ.

داؿ ٦ام اؿاؿی ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ در ٨٠رد داؿ اؿحکتار ؿحیؽم ای٤گ٥٣٨ ٠ی  یا در زام دیگؼ ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ةا ق١ؼدف

٦كحٟ، ج٨ز٥ّ كیژق ة٥ ٠تارزق ةا رژیٟ اقٕاٝگؼ ٚغس ك رژیٟ ٔامب م٧ی٣٨یـح٩ ة٨د. ٠تارزق ةا اؿؼائیٜ، زایگاق ظام٩ّ در ٤٠ٌٙ  ٗؼ٠ای٤غ : .......

٠اـ ا٠ّث ة٥ ٦یچ كز٥ ةؼال ٠ٞح٧ال ٠ـ١ٞاف ٚاةٜ ا١ٔاض ٣ت٨د، ٠تارزق ةا داقث. از ا٨٠رل ک٥ در ٣ُؼ ا -در راق ك رؿٟ صک٠٨ح٩  -ا٠اـ 

م٧ی٣٨یـح٧ا ة٨د؛ چ٨ف ا٠اـ ةؽرگ٨ار، ٣ٛف كیؼا٣گؼ ك ٠عؼّبِ ای٢ رژیٟ جض١ی٩ٞ را از ؿا٧ٝا پیف از پیؼكزل ا٣ٛالب، ة٥ درؿح٩ جكعیل دادق 

 (  71/ 3/  14) ةیا٣ات در  ة٨د٣غ.
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 نتيجه گيري 
ةا ٠ٌا٥ْٝ ا٣ٛالةات د٣یا ة٥ ای٢ ٣کح٥ ٠ی رؿیٟ ک٥ ج١اـ ا٣ٛالةات ة٥ د٣تاؿ جضٛٙ یک ؿؼم ا٦غاؼ ، آر٠اف ك ارزك٦ا ٦ـح٤غ . ك ا٣ٛالب 

ایؼاف ٦ٟ ٠ـحذ٤ی از ای٢ پغیغق ٣یـث . ٣کح٥ صائؽ ا١٦یث ای٢ اؿث ک٥ آر٠اف ٦ام ا٣ٛالب اؿال٠ی ة٥ ٨ًر ج٤گاج٤گی كاـ گؼٗح٥ از گ٘ح١اف 

ظؼداد٠اق در ؿاٝؼكز ٨ٗت صىؼت ا٠اـ  ك ٤٠اؿتث ٦ام ٠عحٖٞ ؿْی ٠ی ک٤غ  14ة٤یا٣گػار آف اؿث . ٠ٛاـ ٠ُْٟ ر٦تؼم ٦ؼ ؿا٥ٝ در ا٣غیك٥ 

ة٥ ةؼرؿی گ٘ح١اف ا٣غیك٥ صىؼت ا٠اـ )رق ( ةپؼدازد . ایكاف چ٧ار داؿ اؿاؿی را ةؼام گ٘ح١اف صىؼت ا٠اـ در ٣ُؼ ٠ی گیؼد ة٥ ٣اـ ٦ام 

رم ، ّغاٝث ازح١اّی ك اؿحکتار ؿحیؽم ، ک٥ در ای٢ ةی٢ داؿ اؿالـ گؼایی ة٥ ٨٤ّاف داؿ ٠ؼکؽم ٠ٌؼح ٠ی ق٨د . ك اؿالـ گؼایی ، ٠ؼدـ ؿاال

ةٛی٥ داؿ ٦ا در اًؼاؼ آف ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ . ک٥ در ک٤ار ای٢ چ٧ار داؿ امٞی ٤ّامؼ ك ٣كا٥٣ ٦ایی دارام ٨٦یث ك ٤ْ٠ا ٠ی ق٣٨غ ك جتغیٜ ة٥ 

در ک٤ار ٦ٟ ركم ٦ٟ رٗح٥ گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ؿیاؿی صىؼت ا٠اـ)رق ( را جكکیٜ ٠ی د٤٦غ . ک٥ ّتارج٤غ از  كٚح٥ ٠ی ق٣٨غ ک٥ ةا ٠٘نٜ ة٤غم

اظالص ة٥ ظغاك٣غ ، ٣٘ی ؿک٨الریـٟ ك ةیغارم اؿال٠ی در اًؼاؼ داؿ اؿالـ گؼایی ، ایساد ركصی٥ ظ٨دةاكرم ك ٠ا ٠ی ج٨ا٣یٟ ك ؿپؼدف ك 

ؼدـ گؼایی ، ک١ک ة٥ ًتٛات ٠ـحىْٖ ، ٗؼا٨٠ش ٣كغف آف ٦ا ك دكرم از اقؼاؼ گؼم دظیٜ دادف ٠ؼدف در ا٨٠ر صک٠٨ث در اًؼاؼ داؿ ٠

در اًؼاؼ داؿ ّغاٝث ازح١اّی ، ٠تارزق ةا ٣ُاـ ؿ٥ٌٞ ة٥ ر٦تؼم آ٠ؼیکا ك ک١ک ة٥ ٠ؼدـ ٨ُٞ٠ـ ٗٞـٌی٢ ك دیگؼاف ٠٨ُٞ٠اف ّاٟٝ در اًؼاؼ 

ـ ٠ُْٟ ر٦تؼم گ٘ح١اف ا٣غیك٥ ؿیاؿی صىؼت ا٠اـ )رق( را جكکیٜ داؿ اؿحکتارؿحیؽم در ک٤ار ٦ٟ ٠٘نٜ ة٤غم ٠ی ق٣٨غ ك از دیغگاق ٠ٛا

 ٠ی د٤٦غ . 

 در كاِٚ ا٠اـ )رق( ة٥ د٣تاؿ ةؼپایی دكةارق اؿالـ در ّؼم٥ ةی٢ ا١ٜٝٞ ةی٢ ا١ٜٝٞ ة٨د٣غ . در ١٦ی٢ راؿحا ا٣ٛالب اؿال٠ی را ر٦تؼم کؼد٣غ

ّؼم٥ ٦ام ؿیاؿی ك ازح١اّی ا٣ـاف ةؼ٣ا٥٠ دارد . از ًؼؼ دیگؼ ا٠اـ  . ٧٣ىث ا٠اـ ٠غّی ة٨د ک٥ اؿالـ یک دی٢ ازح١اّی اؿث ك ةؼام ج١اـ

 )رق( کا٠ال ة٥ ٠ؼدـ ٠حکی ة٨د . ك اّحٛاد داقح٤غک٥ ج١اـ ٠ٛا٠ات کك٨ر ةایغ ج٨ؿي ٠ؼدـ ا٣حعاب ق٣٨غ . ا٠اـ )رق( ١٦چ٤ی٢ ركصی٥ ظ٨دةاكرم

اصیاء کؼد٣غ. صىؼت ا٠اـ ة٥ د٣تاؿ رِٗ ٗٛؼ ك ةؼپایی ّغاٝث ازح١اّی  را در ةی٢ ٠ٞث ایؼاف ز٣غق کؼد٣غ . ك ٠ا ٠ی ج٨ا٣یٟ را در ةی٢ ٠ٞث ایؼاف

ة٨د٣غ. ك ؿْی داقح٤غ ٠كکالت ًتٛات ٠ضؼكـ زا٥ْ٠ ک٥ در كاژگاف ؿیاؿی ایكاف ًتٛات ٠ـحىْٖ ظٌاب ٠ی قغ٣غ را صٜ ک٤٤غ . ك در 

٨ـ ٗٞـٌی٢ ة٥ یکی از پای٥ ٦ام اؿاؿی ا٣ٛالب ٧٣ایث ا٠اـ ٠ـئ٥ٞ ٗٞـٌی٢ را ة٥ یک ٠ـئ٥ٞ ز٧ا٣ی جتغیٜ کؼد٣غ . ك ص١ایث از ٠ؼدـ ٠ُٞ

اؿال٠ی ایؼاف جتغیٜ قغ . ١٦چ٤ی٢ ٣تایغ ٗؼا٨٠ش کؼد ا٠اـ ١٦یك٥ ظٌؼ اؿحکتار ز٧ا٣ی را گ٨قؽد ٠ی کؼد٣غ ك اّحٛاد داقح٤غ اؿحکتار 

 ز٧ا٣ی ١٦یك٥ ة٥ د٣تاؿ وؼة٥ زدف ة٥ ایؼاف اؿال٠ی اؿث ك ٠ی ةایـث در ةؼاةؼ اؿحکتار ایـحاد.
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 هراجعهناتع و 

(. ركش ٦ام جضٞیٜ رؿا٥٣ ٦ا ، جؼز٥١ پؼكیؽ ازالٝی ، ج٧ؼاف : ٠ؼکؽ ٠ٌاْٝات ك جضٛیٙ  1379آرج٨ر ، آؿاةؼگؼ ، ) [1]

 رؿا٥٣ ٦ا .

( . ةؼرؿی جضٛٙ ّغاٝث ازح١اّی پؾ از ا٣ٛالب اؿال٠ی ، پژك٦كکغق ا٠اـ ظ١ی٤ی ك ا٣ٛالب 1384آٚاپ٨ر ، ّٞی ، ) [2]

 در رقح٥ ٨ّٞـ ؿیاؿی .اؿال٠ی ، پایاف ٣ا٥٠ کارق٤اؿی ارقغ 

 ( . ركش ق٤اؿی در ٨ّٞـ ؿیاؿی ، ٟٚ : ا٣حكارات دا٣كگاق ٠٘یغ .1387صٛیٛث ، ؿیغ مادؽ ، ) [3]

( . ر٦یاٗث ك ركش در ٨ّٞـ ؿیاؿی ، ج٧ؼاف : ا٣حكارات 1387صٛیٛث ، مادؽ ، صـی٤ی زادق ، ؿیغ ٠ض١غ ّٞی،) [4]

 ؿ١ث .

 ٧ؼاف : ٨٠ؿـ٥ ج٤ُیٟ ك ٣كؼ آدار ا٠اـ ظ١ی٤ی )رق(. ( . مضی٥٘ ا٠اـ ، ج1378ظ١ی٤ی ، ركح ا٥ٝ ،)  [5]

 ( . دكرق زةاف ق٤اؿی ٠٨١ّی ، جؼز٥١ ک٨ركش م٘ؼم . 1387دكؿ٨ؿ٨ر ،ٗؼدی٤اف ، ) [6]

، ٗن٤ٞا٥٠ ٨ّٞـ ؿیاؿی ، ؿاؿ ٦٘حٟ ، « جضٞیٜ گ٘ح١اف ة٥ ٠ذاة٥ ٣ُؼی٥ ك ركش ( . » 1383ؿٌٞا٣ی ، ّٞی امٕؼ، ) [7]

 . 28ق١ارق 

 ( . ٣ُؼی٥ ا٣حٛادم گ٘ح١اف ، گؼكق ٠حؼز١اف ، ج٧ؼاف : ٠ؼکؽ ٠ٌاْٝات ك جضٛیٛات رؿا٥٣ ٦ا . 1379) ٗؼکالؼ ، ٨٣ر٢٠ ، [8]

٣ُؼی٥ گ٘ح١اف الکالك ك ٥ٗ٨٠ اةؽارم کارا٠غ در ٧ٟٗ ك ( . »  1388کـؼائی ، ٠ض١غ ؿاالر ك پ٨زش قیؼازم ، ّٞی ، ) [9]

 3ؽ ك ٨ّٞـ ؿیاؿی ، ق١ارق ، ٗن٤ٞا٥٠ ؿیاؿث ، ٠س٥ٞ دا٣كکغق ص٨ٛ« جتتی٢ پغیغق ٦ام ؿیاؿی 

 ( . ٠ٛغ٥٠ ام ةؼ ٣ُؼی٥ گ٘ح١اف ، جؼز٥١ صـی٢ ّٞی ٨٣ركزم ، ج٧ؼاف : ٗؼ٤٦گ گ٘ح١اف.٠1380ک دا٣ٜ ، دایاف ، )  [10]
[11] Jorgensen and Philips (2002). Discourse Analysis. London : sage . 
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