
 

 

تحلیل هحتٌای پیبم هرجغ ػبلیقدر حضرت آیت هللا الؼظوی هظبىری 

ضيرًند هسئٌل، دانطگبه، اهر بو هؼرًف ً نيی »بو ىوبیص هلی 

 «از هنکر

 1رضب اسوبػیلی

 

 چکیده

دس یک ًگبٍ عبختبسی اسعبل پیبم تْعو اؽخبؿ هِن، ایشاد 

فش  غٌذگبى اص ٌّب ؾگشاى ّ ًْی عو پژُّ لَ تْ فت هقب عخي ّ دسیب

هِن یک ُوبیؼ ّلوی هسغْة هی ؽًْذ. تسلیل هستْای پیبم هشخِ 

ّبلیقذس خِبى تؾیِ زنشت آیت هللا الَْوی زغیي هَبُشی ثَ ُوبیؼ 

ثَ ه هش  ییي ا غئْل ّ تج ؽِشًّذ ه لی  یي ه ؾگبٍ دس ا ْشّف دس داً

لت  یبهی دس قب ؾبى دس پ عت. ای ؽذٍ ا قِ  خَ ّا هْسد تْ ؽتبس  ًْ

ثفبس  4ثفب  A4ففحسَ ثفَ قيفِ  5/4پبساگشاف ّ  62کلوَ،  8661

ثبس اعتٌبد هغتقین ثَ ّتشت  5اعتٌبد هغتقین ثَ قشآى کشین ّ 

خْیؼ سا دس  یبم  تْای  4پ یل هس ًذ. تسل کشدٍ ا يشذ  لی ه ٌذ ک ث

ث ؾبى دس  یبم ای ًذٍ پ لت  64ش داس کَ دس قب عت  نوْى ا سْس  81ه ه

هسْس ًقؼ  ّ کبسکشدُبی اهش ثَ هْفشّف ثفب   کلی هيشذ ؽذٍ اعت.

پیبم، هسْس ٍّیحَ ًخجگبى، ّبلوبى ّ اًذیؾوٌذاى دس اقبهَ  81

ثب  کش  ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ُبی  1ا ؾَ  ىشذ اًذی یبم،  پ

ثب  یبدی  هْسد تأک 1ثٌ هْاسد  ؾتشیي  لَ ثی یبم، اص خو خِ پ یذ هش

ّبلیقذس ثْدٍ اعت. تجییي خبیگبٍ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش 

ّ تؾشیر مْف ُب ّ کبعتی ُب ثَ لسبً فشاّاًی کوتشیي فشاّاًی 

ؾیِ  تبص ّ ت هت هو مِ ّاژٍ ا عت. ّ قبؿ دادٍ ا خْد اخت ثَ  سا 

اّتذالی اص خولَ افيالزبت ثذیِ هی ثبؽذ کَ تْعو ایؾبى دس ایي 

 پیبم هيشذ ؽذٍ اعت.

 

 اژه ىبی کلیدی:ً

ؾیِ  یت، ت وبّی، هشخْ عیت اخت کش، آ ِی اص هٌ ْشّف، ً ثَ ه هش  ا

 اّتذالی، اعالم.

 

 هقدهو

عخي گحتي دسثبسٍ هْمّْی کَ ثَ تْجیش پیبهجش اَّن زنشت 

هسوذ )ؿ( تنویي خیش ّ خْؽی اهت اّ دسگشّ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی 

شت ( ثَ تْجیش زن811، ؿ 88اص هٌکش اعت. )ّعبیل الؾیَْ، خلذ 

ثشآى  خذا دس ثشا ِبد دس ساٍ  تی خ یش ّ ز وبل خ وبهی اّ لی)ُ( ت ّ

وت  غَ، زک ِح الجال عت )ً ٌبّس ا یبی پِ ثش دس يشٍ ای دس ثشا چْى ق

( ثغیبس دؽْاس هی ثبؽذ. ثَ تْجیش اهبم هسوذ ثبقش )ُ( دّ 824

فشینَ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش دّ هخلْق اص هخلْقبت خذای 

ک کظ  ُش آى  غتٌذ.  خل ُ خذا اّ سا ّض ّ  ٌذ  یبسی ک َ آى دّ سا 

                                                 
8
دکتشی خبهَْ ؽٌبعی ّ ّنْ ُیئت ّلوی گشٍّ هذیشیت ّ ثشًبهَ سیضی فشٌُگی  - 

 خْساعگبىداًؾگبٍ آصاد اعالهی ّازذ 



 

 

ّضیض کٌذ ّ کغی کَ آًِب سا یبسی ًکٌذ اص یبسی خذاًّذ هسشّم 

لذ  ًْاس، خ سبس اال ؽذ )ث ُذ  نشت 25، ؿ 811خْا یش ز ثَ تْج  ّ )

کَ  یب آى  یذ  کش کٌ ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  مب )ُ( ا هبم س ا

ثذاى ؽوب ثَ ؽوب تغلو هی یبثٌذ ّ خْثبى ؽوب دّب هی کٌٌذ ّ 

 بة هغففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتد

 (814، ؿ 88ًوی ؽْد )ّعبیل الؾیَْ، خلذ 

ثب تْخَ ثَ فشهبیؾبت اّلیبی دیي اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص 

هٌکش اص هقبدیق قشاس گشفتي دس هغیش الِی اعت کَ ًَ تٌِب هب 

ؽذى ّ  عتگبس  عت. س خؼ ا دَ ث کَ ًتی عبًذ ثل هی س قذ  ثَ هق سا 

ل فست اص خو عشّسّ  خْسداس اص  یش ّ ثش هت خ ثَ ا ؽذى  جذیل  َ ت

 ًتبیح اًدبم ایي دّ سُیبفت ًدبت ثخؼ اعت.

عبیی ّ  غتلضم ؽٌب غت ه لَ ًخ نَ دس ُّ یي دّ فشی یبء ا از

تْییي قلوشّ هْمّْی ّ تشعین هؤلحَ ُب ّ ٌّبفش آى اعت. تجییي 

غتی سا  ٌی ّ صی ُبی ف ؾشفت  فشکَ پی یبی هْب نَ دس دً یي دّ فشی ا

فش ثیي  عيْذ  غبًی ّ دس  ثو اً لیکي دس سّا ؽتَ  عش گزا ؾت  دی، پ

گشُّی ّ خبهَْ ثیي الولل ثب هؾکالت خذی هْاخَ هی ثبؽذ، تْخَ 

ثَ سُیبفت اهش ثَ هْشّف ّ تْعَْ گحتوبى آى کَ ثَ تْجیش زنشت 

آیت هللا الَْوی هَبُشی داسّ ّ دسهبى ثضسگ اهشّص خبهَْ هبعت اص 

 اّخت ّاخجبت اعت.

 

 طرح هٌضٌع

مّْی  یت هْ ثب هسْس غئْل  ؽِشًّذ ه لی  وبیؼ ه ؾگبٍ ّ »ُ داً

تْعو داًؾگبٍ  8811دس آرس هبٍ « اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش

قَ  عالهی هٌي عگبى  4آصاد ا زذ خْسا عالهی ّا ؾگبٍ آصاد ا ّ داً

 ثشگضاس گشدیذ.

وی ّ  قبالت ّل عبل ه ثش اس ّالٍّ  وبیؼ  یي ُ ُبی ا گی  کی اص ّیژ ی

فبزت  ُبی  عخٌشاًی  غٌذگبى ّ  ؾگشاى ّ ًْی عو پژُّ قی تْ تسقی

عبل پیبم تْعو هشخِ ّبلیقذس خِبى تؾیِ زنشت آیت هللا ًَشاى، اس

 الَْوی زغیي هَبُشی ثَ ُوبیؼ ثْد.

ؽْد اص  هی   ََ کَ هالز فیبتی  ثَ خقْ خَ  ثب تْ ؾبى  یبم ای پ

خولَ پیبم ُبی خبؿ تلقی هی ؽْد. ثَ لسبً اًذاصٍ ّ ىْل پیبم 

هی تْاى پیبم دسیبفت ؽذٍ سا اص خولَ پیبم ُبی ثب ىْل ثلٌذ 

. ثَ لسبً ّوق ّ کیحیت هستْای پیبم، هی تْاى آى سا تلقی کشد

خضّ ّویق تشیي پیبم ُبیی داًغت کَ ثَ ُوبیؼ ُبی ثشگضاس ؽذٍ 

دس عير داًؾگبٍ اسعبل ؽذٍ اعت. ّوق پیبم تب زذی اعت کَ هی 

تْاى آى سا یک ثیبًیَ ّ هبًیحغت هِن اهش ثَ هْشّف ّ ًِی ا ص 

یبم دس ا ٌذٍ پ عبل کٌ کشد. اس قی  کش تل ثب هٌ خبهِ  یَ  یي ثیبً

ؾشیر ّ  ثَ ت ْذد  ُبی هت یت  کشین ّ سّا قشآى  یبت  ثَ آ عتٌبد  ا

تَ  کش پشداخ ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ِن ا نَ ه ییي دّ فشی تج

 اًذ.

 



 

 

 رًش کبر

 سّػ افلی هْسد اعتحبدٍ اص سّػ تسلیلی ّ اعٌبدی اعت.

ثَ هٌَْستسلیل پیبم هشخِ ّبلیقذس اص تکٌیک تسلیل هستْا 

عت. ثٌیبى تکٌیک تسلیل هستْا ثش ایي پبیَ قشاس اعتحبدٍ ؽذٍ ا

ثب  وبّی  ىبت اخت ٌذ استجب ُب دس فشآی غبى  کَ اً عت  ؽذٍ ا دادٍ 

 یکذیگش ثَ تجبدل ًَش ّ افکبس هی پشداصًذ.

هی  فْست  ؽتي(  حتي ّ ًْ عخي گ ثبى ) یق ص ىبت اص ىش هًب استجب ّوْ

ؽتبسی  تبسی ّ ًْ ُبی گح عتٌجبىبت اص هستْا ُب ّ ا ؽت  یشد ثشدا گ

ثْنًب هتحبّت ثْدٍ ّ هٌدش ثَ اسصیبثی ّ داّسی ُبی هتحبّتی هی 

 ؽْد.

تکٌیک تسلیل هستْا ثَ هب کوک هی کٌذ تب ثتْاًین یک هتي 

هْسد  تَ  عبصهبى یبف  ّ ًَ قِ ثیٌب هٌَن ّ ّا ٌی،  فْست ّی ثَ  سا 

 ثشسعی ّ تسلیل قشاس دُین.

خِت تسلیل پیبم ُبی هيشذ ؽذٍ سّػ ُبی هتحبّتی ّخْد داسد 

ل عبختبسی یکی اص گًَْ ُبی تسلیل هستْا اعت. دس ایي سّػ تسلی

 ًُْ یي  ٌذ. دس ا هی ک خَ  یبم تْ فش پ یؼ ٌّب ؽیٍْ آسا ثَ  قق  هس

تسلیل عْی هی ؽْد ّخٍْ پٌِبى پیبم آؽکبس گشدد. ُذف ایي ًُْ 

تسلیل آؽکبس کشدى افْلی اعت کَ ٌّبفش گحتبس سا ثَ ؽیٍْ ای 

دُففذ. )کیففْی ّ  هغففتقل اص هستففْای ایففي ٌّبفففش عففبصهبى هففی

 (66488828کبهپٌِْد، 

هی  یبم  ؽذٍ دس پ ِبس  والت اٍ عی خ یي ثشس یل دس ا زذ تسل ّا

ثبؽذ. پظ اص هيبلَْ خوالت هنوْى افلی آًِب هؾخـ ؽذٍ ّ دس دٍ 

مشیت  یل اص  یبیی تسل َْس پب ثَ هٌ عت.  ؽذٍ ا َین  لی تٌ لَ ک هقْ

اعکبت اعتحبدٍ ؽذٍ اعت ثَ ىْسی کَ مشیت پبیبیی پظ اص هيبلَْ 

دذدًا دس  یضاى  6ه ثَ ه ْذ  تَ ث یت اص  12/1ُح کَ زکب ؽذ  هی ثب

 مشیت پبیبئی ثبال ّ قبثل قجْل اعت.

 

 دیدگبه ىبی نظری حبکن بر پیبم

هسْس سا  81ثب تسلیل هستْای پیبم هشخِ ّبلیقذس هی تْاى 

اهت »دس پیبم ایؾبى اص یکذیگش تحکیک کشد. پیبم ثب ىشذ ثسث  

تبص ْب« هو کی اص اث ٌْاى ی کَ ثَ ّ ؽْد  هی  غبص  یبم آ َشی پ د ً

ًْیذ ثخؼ آیٌذٍ خبهَْ اعالهی دس فْست اقبهَ اهش ثَ هْشّف ّ 

 ًِی اص هٌکش اعت.

ایؾبى ًقيَ ُذف خبهَْ اعالهی سا ثَ گًَْ ای تشعین کشدٍ 

اًذ کَ هغتلضم تالػ ُب ّ کْؽؼ ّافش هشدم، هؤهٌیي، عبصهبى ُب 

عت عت. د لف ا عيْذ هخت عالهی دس  هت ا لت ّ زکْ يَ ّ دّ ثَ ًق یبثی 

ٌْاى  ثَ ّ ؾبى اص آى  کَ ای تبص»ُذف  هت هو ٌذ « ا هی کٌ یبد 

ثَ  هش  فت ا وْدى سُیب ُبی پی ؽیٍْ  ٌذُب ّ  ییي فشآی غتلضم تْ ه

هْشّف ّ ًِی اص هٌکش اعت. ثَ ًَش ایؾبى ٌُگبهی خبهَْ اعالهی 

هی تْاًذ ثَ خبیگبٍ ّ هشتجَ اهت هوتبص دعت یبثذ کَ دّْت ثَ 

غ ثب ف جبسصٍ  ُب ّ ه کی  غیش ّ ًی ؾبى ه یذ. ای هْػ ًٌوب بد سا فشا



 

 

کبًبل سعیذى ثَ ایي ُذف ّاال سا اهش  ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش 

 هی داًٌذ.

دیگش ثْذ ًَشی هِن ّ هْسد تأکیذ ًگبٍ خبهِ ًگش ایؾبى هی 

تأثیش  یبدآّسی  موي  عبًَ  عیت ؽٌب کشدی آ ثب سّی ؾبى  ؽذ. ای ثب

عالهی ّ  َْ ا یبى خبه یت ثٌ قَ دس تخش ختالف ّ تحش ؾی ا قؼ فشعبی ً

ؾذاس  عالهی ُ َْ ا هزهْم دس خبه یذٍ  یي پذ غتشػ ا ثَ گ غجت  آى، ً

کَ  عالهی  ؽکُْوٌذ ا قالة  ؽذى اً ؽتَ  گَ دا قْى ً ثب آسصّی ه دادٍ 

تؾیِ »اعت، هحِْم « سمْاى الَ تْبلی»یبدگبس اهبم َّین القذس 

تذالی گبٍ « اّ تذالی دس خبی ؾیِ اّ ِْم ت ٌذ. هح هی کٌ يشذ  سا ه

هی ثبؽذ کَ دس قبلت ثش ؽوشدى ّیژگی ُب ّ  خْد یک هحِْم ثذیِ

دیي هِشثبًی، دیي ّذالت »ٌّبفش هکتت اعالم کَ ثَ تْجیش ایؾبى 

 اعت هٌْب ّ هقذاق پیذا هی کٌذ.« ّ خشدّسصی

سٌة »ایؾبى ثب ًقل سّایتی اص زنشت ّلی )ُ( پیؼ اص ؽِبدتؼ 

لینً  هبًم ّ قْین ّ ِا یَي  زین َّ د هی « س يشذ  ؾیِ سا ه ًَ ای اص ت گْ

عت.  قذس ا خِ ّبلی گشی هش ؾی ّ ّاال ً ًْ اًذی یت اص  کَ زکب ٌذ  کٌ

ثَ تْجیش ایؾبى ًخغت ثبیذ فشاهیي ّ سٌُوْدُبی زیبت ثخؼ ایي 

آئیي زکیوبًَ سا ثَ دسعتی ّ ثَ ؽکلی ّبلوبًَ فِن ّ دسک گشدد 

 ّ عپظ ثَ دسعتی ّ ثَ گًَْ ای هذثشاًَ اخشا ّ پیبدٍ گشدد.

یبم  ثش پ زبکن  َشی  ْذ ً گش ّ عْهیي ُث ً َّ کشد هدوْ سّی

عیغتوی اعت. ایؾبى ثب یبدآّسی یک افل هِن دس خبهَْ اعالهی ثَ 

کَ  ٌذ  هی دُ تزکش   َْ گبى خبه وبى ّ فشصاً یضی »ّبل وبُ چ دس اخت

ثَ ٌّْاى مشس فشدی ّخْد ًذاسد ّ ُش صیبى فشدی ثبلقٍْ اهکبى 

گش دس  عت ّ ا وبّی سا داسا ْی ّ اخت عیت خو یک آ ثَ  ؽذى  جذیل  ت

ٌدبسی ُب ّ هٌکشات کْچک ّ غیش فشاگیش ثَ ؽیٍْ دسعت هقبثل ًبُ

یش  ثضسگ ّ فشاگ ُبی  ؽتی  ثَ ص جذیل  ثَ صّدی ت ؾْد  غتبدگی ً ای

 «خْاُذ ؽذ ّ داهبى دیگشاى سا ًیض خْاُذ گشفت.

گبٍ  ثب ً خْد  وی  فحسَ ّ ًی ِبس  یبم چ َّ پ ؾبى دس هدوْ ای

قؼ ّ  کش ً ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  گبٍ ا عین خبی موي تش خبهِ 

ّذم کبسک ؽی اص  یذُبی ًب ُب ّ تِذ مْف  نَ،  یي دّ فشی ُبی ا شد

اخشا یب اخشای ًبدسعت ایي دّ فشینَ ّ ًیض ؽیٍْ ُبی اخشایی ّ 

گبى سا  وبى ّ ًخج قؼ ّبل نَ ّ ً یي دّ فشی عبختي ا لی  گًْگی ّو چ

هؾخـ کشدٍ اًذ. دس هدوُْ هی تْاى گحت ًگبٍ دسهبى هذاساًَ، 

لی خبهَْ الِی سّیکشد عبختبسی ّ کبسکشدگشایبًَ زْل هسْس تْب

هی  ؾشیر  ْذ ت عيْس ث کَ دس  ؽذ  هی ثب یبم  ثَ پ زبکن  َشی  فلی ً ا

 گشدد.

 

 جبیگبه اهر بو هؼرًف ً نيی از هنکر

هٌضلت ّ خبیگبٍ الِی اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش تب زذی 

عتٌجبه ّ  قشآى ّ ا کَ  یَ هجبس ثَ آ عتٌبد  ثب ا ؾبى  کَ ای عت  ا

ِ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  غیشی اص آى، ا ثَ تح وبى  ثش ای کش سا  ی اص هٌ

خذاًّذ هقذم داؽتَ ؽذٍ کَ ًؾبى اص اُویت ّ َّوت ایي فشینَ 



 

 

یي دّ  ؽذى ا غت  فْست ع ؾبى دس  یش ای ثَ تْج عت.  ِی ا ثضسگ ال

فشینَ سیؾَ ُبی ایوبى ثتذسیح دس دل هؤهٌبى عغت خْاُذ ؽذ. دس 

عير خبهَْ ّ ثْذ اختوبّی خبیگبٍ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش 

زذی زبد  ثَ  لی آ َبست ه زق ً ٌْاى  ثَ ّ ؾبى اص آى  کَ ای عت  ا

 خبهَْ یبد هی کٌٌذ.

 

 نقص ً کبرکردىبی اهر بو هؼرًف ً نيی از هنکر

یکی اص خٌجَ ُبی هْسد تأکیذ پیبم هشخِ ّبلیقذس تجییي ّ 

 کبسکشدُففففبی اهففففش ثففففَ هْففففشّف ّ ًِففففی اص هٌکففففش

هْصٍ   یي آ ؾشیر ا ثَ ت ْذد  ُبی هت ؾبى دس فشاص ؽذ. ای هی ثب

 ختَ اًذ کَ دس ریل ثشؽوشدٍ ؽذٍ اعت.پشدا

  اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش خبى هبیَ، ّقبسٍ ّ مبهي اخشای

 عبیش فشائل اعت.

  اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش مبهي اخشای فشائل ّ ٍّبیف فشدی

 ّ اختوبّی ّ کبسیغت اعت.

 .اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش هْخت گغتشػ دّْت ثَ زق هی ثبؽذ 

 ّف ّ ًِی اص هٌکش هجبسصٍ ثب فغبد اعت.اهش ثَ هْش 

  اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش دعتیبثی ثَ غبیت ّ ًِبیت دیي سا

 فشاُن هی کٌذ.

 .اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش هْخت پبیذاسی ّ قْام ؽشیْت اعت 

  وبى ؽذى ای غت  خت ع کش هْ ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ؽذى ا غت  ع

 اعت.

  کش دس ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  فشاد ا عبختي ا ًشم  غلین ّ  ت

 عشعخت خِت تسقق اسصػ ُبی اعالهی هْثش اعت.

  فتي ثیي س ثذخْاُبى ّ اص  ؽشاس ّ  عليَ ا یش،  ثال، فشاگ فضایؼ  ا

ٌت  ؾوْل لْ ًذ ّ ه ِی ّ دّسی اص خذاّ ُبی ال وت  ُب ّ ًْ کت  ثش

خذاًّذ ّ اّلیبء اّ قشاس گشفتي اص خولَ پیبهذُب ّ ّْاقت تشک 

 ٌکش اعت.اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص ه

  ُبی دبسی  چک ّ ًبٌُ کشات کْ ثل هٌ عت دس هقب غتبدگی دس ّذم ای

ثضسگ ّ  ُبی  ؽتی  ثَ ص جذیل آى  کبى ت یش، اه چک ّ غیشفشاگ کْ

 فشاگیش سا فشاُن هی کٌذ.

  اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش صهیٌَ عبص گغتشػ ًَبست فشد ثش

 اختوبُ ّ زکْهت ّ ًّْی ًَبست ُوگبًی اعت.

  َهْشّف ّ ًِی اص هٌکش هْخت تْبلی خبهَْ اخشای فشینَ اهش ث

 اعت ّ هْخت ثشتشی اهت اعالهی ثش عبیَ اهن ّ خْاهِ هی گشدد.

  ّ َت ثشای هسبف عت  ؽؼ هٌب کش، پْ ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ا

فیبًت اص ّزذت خبهَْ اعالهی اعت چشا کَ زحٌ ّزذت اختوبّی دس 

 پشتْ ًَبست ّوْهی اهکبى پزیش اعت.



 

 

  هش نَ ا غتی دس فشی ًبثْدی ّ ع خت  کش هْ ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه

 تخشیت دسًّی خبهَْ اعالهی اعت.

ثب  قذس  خِ ّبلی کَ هش عت  زبکی اص آى ا ؽذٍ  يشذ  ُبی ه فشاص

 ًگفففففبُی فقیِبًفففففَ ّ خبهْفففففَ ؽٌبعفففففبًَ ًقفففففؼ 

فشینَ ُبی اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش سا هْسد تذقیق قشاس 

ت ثَ دیگش دادٍ اًذ. هسْسیت اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ًغج

نَ  یي دّ فشی یک ا ًذ اسگبً قؼ ّ پیْ یت ّ ً ؾبى اص اُو فشائل ً

هِن دس اقبهَ زذّد الِی داسد لزا ثَ ًَش ایؾبى تشک اهش ثَ 

 هْشّف خضّ ثضسگ تشیي خيش ثشای دیي اعالم هی ثبؽذ.

دس ًگبٍ دیگش دس ّشفَ اختوبُ هی تْاى اعتٌجبه ًوْد کَ 

ٌّْاى ساُجشد هِن عالهت  هشخِ ّبلیقذس ایي دّ فشینَ هِن سا ثَ

کشد  ثب دّ سّی ؾبى  ًذ. ای ؽتَ ا َش دا وبّی دس ً ْبلی اخت ّ ت

ِی اص  ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ُبی ا قؼ ّ کبسکشد ثَ ً علجی  دبثی ّ  ای

نَ ّ  یي دّ فشی غتی دس ا تشک ّ ع تأثیشات  ًذ.  تَ ا کش پشداخ هٌ

تْفیَ ُبی هؤکذ ایؾبى خِت اًدبم ایي دّ فشینَ ًؾبًگش ًگبٍ 

 یؾبى هی ثبؽذ.ّول گشایبًَ ا

 

ضؼف ىب ً کبستی ىبی جبهؼو در گسترش اهر بو هؼرًف ً نيی از 

 هنکر

هشخِ ّبلیقذس ّالٍّ ثش تشعین خبیگبٍ ّ ًقؼ ّ کبسکشدُبی 

فشیحتیي اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ثب ًگبُی هذثشاًَ هْمُْ 

کبعتی ّ مْف ُب سا هْسد تْخَ قشاس دادٍ اًذ. ایؾبى ّالٍّ ثَ 

یذ خِت ؽٌبخت خبیگبٍ هحِْم اهش ثَ هْشّف ّ ًِی تْفیَ ّ تأک

یي  ُبی ا عتی  مْف ّ کب قبه  ْبد آى، ً ُب ّ اث حَ  کش، هؤل اص هٌ

هقْلَ هِن سا هْسد تْخَ قشاس دادٍ اًذ. اص ًَش ایؾبى ّلوبء 

ّ فشصاًگبى خبهَْ ثبیذ دس فشاگیش کشدى ّ ّوْهیت ثخؾی فشٌُگ 

 داؽتَ ثبؽٌذ.اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش اُتوبم ّیژٍ ای 

هِن تشیي کبعتی ثَ ًَش ایؾبى اعتحبدٍ اص سّػ ُبی ًبدسعت 

اخشایی تْعو آهشاى ّ ًبُیبى اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش هی 

 ثبؽذ.

ثَ ًَش ایؾبى اعتحبدٍ اص سّػ ُبی تْأم ثب خؾًْت ّ تذاخل 

ِن سّػ  ُبی ه عتی  لَ کب لت اص خو هشدم ّ دّ ٍبیف  دبئی ّ ّ خبث

ن یي دّ فشی یی ا ثب اخشا ؾبى  هی سّد. ای ؽوبس  ثَ   َْ َ دس خبه

تشعین ساثيَ اخالق هدشیبى ّ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ثَ 

فْست  هزکْس دس  ُبی  نَ  لْة فشی ًب هي تبیح  کْط ّ ً تأثیش هْ

فقذاى دلغْصی، زغي ًیت ّ پبکی تأکیذ هی ّسصًذ. ثضّن ایؾبى 

هب، یکی اص دالیل هِن مْف ایي فشینَ دس خبهَْ اعالهی اهشّص »

ُویي اعت کَ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش دس ثغیبسی اص هْاسد 

خذا ؽذٍ اعت ّ « هذاسا، اًقبف ّ آگبُی»اص ایي عَ ّیژگی یٌْی 

ثب ؽیٍْ ُبی خؾًْت آهیض، غیش هٌقحبًَ ّ خبُالًَ ُوشاٍ گؾتَ 

 «اعت.



 

 

ثَ  هش  ُی ا هت ّ ُوشا جشد هالص دبثی ساُ گبٍ ای ثب ً ؾبى  ای

کش آى ِی اص هٌ ْشّف ّ ً یبدآّسی  ه علین سا  لت  يشت ّ ق ثب ف سا 

کشدٍ ّ ثش اخشای آى زْل سُجشد زحٌ ّزذت اختوبّی ثب هسْسیت 

 خذاًّففففففففففذ زففففففففففق تْففففففففففبلی تْفففففففففففیَ 

ْشّف ّ  ثَ ه هش  هبى ا خْد تْأ قَ ّ ّ یض اص تحش ٌذ. پشُ هی فشهبی

ًِففی اص هٌکففش ُوففشاٍ ؽففذى ثففب اقبهففَ زففذّد الِففی اص خولففَ 

ش ثَ هْشّف ّ ًِی اص ساُجشدُبی افضایؼ اثش ثخؾی ّ کبسآهذی اه

 هٌکش هی ثبؽذ.

 

ًظیفو ػبلوبى ً فرزانگبى در تٌسؼو آهٌزه اهر بو هؼرًف ً نيی 

 از هنکر در جبهؼو

آیت ا... هَبُشی دّ فشینَ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش 

خْة  ٌْاى ّ ثَ ّ ٌی  ؽشّی ّ دی خْة  ِی ّ ّ ْبد فق ثش اث ّالٍّ  سا 

وبُ ثش اخت فشد  َبست  زق ً ًّْی  یض  ًی ً ًّْی  ّقال هت ّ  ّ زکْ

ًَبست ُوگبًی هی داًٌذ. اهب دس اعتقشاس ّ گغتشػ آى دس خبهَْ 

فشاّاى  یذ  خْاؿ تأک ُبى ّ  گبى ّ آگب وبى، فشصاً قؼ ّبل ثش ً

 داسًذ.

غیي  هبم ز نشت ا ٌذٍ ز کبى دُ عخٌبى ت ثَ  عتٌبد  ثب ا ؾبى  ای

)ُ( ّ دس فشاصُبی هتْذد ٍّیحَ ّبلوبى سا تشعین کشدٍ اًذ کَ 

 آًِب اؽبسٍ هی ؽْد.دس ریل ثَ اُن 

  هشدم اص ثبصداسی  ّذم  ثش  ٌی  ِْد هج وبى ی هْصی اص ّبل جشت آ ّ

 گحتبس هْقیت آلْد ّ زشام خْاسی

  ًبى دس حبّتی آ ثی ت ُبى ّ  گبى ّ آگب وبى، ًخج تبس ّبل ؽتی سف ص

 هْبفی ّ خلْگیشی اص تدبّص

  یشی اص ِشٍ گ وِ ّسصی ّ ث یل ى ثَ دل گبى  وبى ّ ًخج عشصًؼ ّبل

 دس ثشاثش هٌکشاتهيبهِ هبدی ّ عکْت 

  تبُی ًبى ّ کْ تشط آ یل  ثَ دل گبى  ُبى ّ ًخج وبى، آگب عشصًؼ ّبل

 دس تزکش ثَ اًدبم هٌکشات

  هزُجی دس ٌی ّ  گبى دی ُبى ّ فشصاً وبى، آگب یش ّبل غئْلیت خي ه

 قجبل هٌکشات ّ ًبٌُدبسی ُبی خبهَْ

  ّ ٍزْص گبى  وبى ّ ًخج عبلت ّبل ِذ ّ س ثَ تْ عی  لضام عیب ا

مذ ا ثش  ؾگبٍ دس ثشا قی ّ داً ًبگْى اخال کشات گْ ُب ّ هٌ سصػ 

 عیبعی

  ؾگبٍ دس زْصٍ ّ داً ُبى  گبى ّ آگب وبى، ًخج زذاقلی ّبل عبلت  س

 تزکش ّ اًزاس ّ اّتشاك ّ اًتقبد دس ثشاثش هٌکشات

  ّ کشدى یش  ؾگبٍ دس فشاگ زْصٍ ّ داً گبى  وبى ّ ًخج عبلت ّبل س

 ّوْهیت ثخؾی فشٌُگ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش

  فل یي ا ِب یبدآّسی ا فَ تٌ یي ّش کَ دس ا وبى  گبى ّ ّبل ثَ ًخج

 مفففشسُبی ففففشدی هيفففشذ ًیغفففت ثلکفففَ اهکفففبى تجفففذیل 

 صیبى ُبی فشدی ثَ آعیت ُبی خوْی ّ اختوبّی ّخْد داسد.



 

 

  ،هغئْلیت عٌگیي ّ ٍّیحَ خيیش ّبلوبى زْصٍ، داًؾگبٍ، هغئْالى

خْى  زل،  هبم سا عالهی، ا قالة ا عالم ّ اً جبل ا هْس دس ق یبى ا هدش

 ى ّ آؽٌب ؽذى ثب هغئْلیت ُب ّ ّول ثَ آًِبُبی ؽِیذا

ثب تْخَ ثَ افْل فْق هستْای پیبم هشخِ ّبلیقذس زبکی اص 

آى اعت کَ دسخَ هغئْلیت ُش فشد ّ گشٍّ ثب هیضاى آگبُی آًبى 

هففشتجو اعففت. ٍّیحففَ ًخجگففبى ّ خففْاؿ خبهْففَ ّجففبست اعففت اص 

ش فشاگیشؽذى ّ ّوْهیت ثخؾی فشٌُگ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌک

دبة  وبى ای وبّی ّبل ُبی اخت غئْلیت  خذاًی ّ ه قی، ّ ِذ اخال . تْ

عیت  فبت زغب غتشػ هْشّ کشات ّ گ ثَ هٌ غجت  ًبى ً کَ آ ٌذ  هی ک

ثبالیی داؽتَ ثبؽٌذ ّ زذاقل تزکش، اًزاس، اًتقبد ّ اّتشاك ثَ 

 هٌکشات سا عش لْزَ اّوبل خْیؼ قشاس دٌُذ.

هٌکشات ّ هشخِ ّبلیقذس ىوِ ّسصی ّ اًتحبُ هبدی اص اًدبم 

یل  تشیي دال ِن  تشط سا اص ه ٌیي  ٌذ ّ ُوچ عکْت ُذفو دَ  دس ًتی

دبّصات ّ  غتشػ ت می ّ گ ثل هْب عکْت دس هقب حبّتی ّ  ثی ت ٌگ  فشُ

زشام خْاسی هی داًٌذ ّ ایي ًُْ سفتبس سا خضّ سفتبسُبی صؽت 

وبى  کَ ّبل ٌذ  هی کٌ قی  کشات تل هشٍ هٌ کشدٍ ّ آى سا دس ص قی  تل

 ؽًْذ.ثذّى تِْذ ثذاى هجتال هی 

 

 ضیٌه ىب ً رًش ىبی ػولی اهر بو هؼرًف ً نيی از هنکر

یکی اص ٌّبفش هسْسی دس پیبم زنشت آیت هللا الَْوی هَبُشی 

ثشسعی ّ ًقذ سّػ ُبی ّولی اهش ثَ هْشّف ّ اسائَ ىشیق دسعت 

دس ایي هغیش هی ثبؽذ.ایؾبى ثب سّیکشد اًتقبدی هقْلَ اهش ثَ 

خؾًْت ّ تٌذی تحکیک کشدٍ ّ ثش هْشّف ّ ًِی اص هٌکش آى سا اص 

ایي ًکتَ تأکیذ داؽتَ اًذکَ دس فْست ًجْدى دلغْصی، زغي ًیت 

ّ پبکی اثش هْکْط خْاُذ داؽت. ایؾبى ثب اعتٌبد ثَ سّایتی اص 

ثَ  هشاى  ِن آ گی ه عَ ّیژ قيحی )ؿ(  وذ ه نشت هس یبهجش ز خشیي پ آ

 هْشّف ّ ًبُیبى هٌکش سا ثَ ؽشذ ریل هؾخـ هی کٌٌذ؛

ًِی خْد، ىشیق سفق ّ دّعتی ّ هالیوت ّ هذاسا پیؼ دس اهش ّ  -8

 گیشد.

 دس اهش ّ ًِی خْد ثَ ّذالت ّ اًقبف سفتبس ًوبیذ. -6

 ثَ آًچَ اهش ّ ًِی هی کٌذ آگبٍ ّ ّبلن ثبؽذ. -8

ثضّن ایؾبى یکی اص دالیل هِن مْف ایي دّ فشینَ دس خبهَْ 

کش دس  ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  کَ ا عت  هب آى ا هشّص  عالهی ا ا

بسی اص هْاسد اص ایي عَ ّیژگی ثشخغتَ یٌْی هذاسا، اًقبف ثغی

حشیو  فشاه ّ ت ثذّس اص ا ُبی  خبر سّػ  عت. ات ؽذٍ ا گبُی خذا ّ آ

ؾیِ  ؽذٍ اص ت تَ  ؾأت گشف ِن ً نَ ه یي دّ فشی کشدى ا لی  دس ّو

اّتذالی اعت کَ هؤلحَ ُبی افلی آى هِشثبًی، ّذالت ّ خشدّسصی 

 اعت.

ایؾبى دس فشاص دیگش اص پیبم خْیؼ ًقؼ هشدم ّ دّلت سا اص 

یکذیگش تحکیک کشدٍ اًذ. ثَ ًَش ایؾبى دس هْاقْی کَ تسقق اهش 



 

 

ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش هغتلضم قبىْیت ّ اقذام ّول قبىْبًَ 

عت ّ  عالهی ا هت ا ٍبیف زکْ هشٍ ّ لی آى دس ص خشای ّو ؽذ ا هی ثب

 بىِ ّ ّولی ّاسد ؽًْذ.آزبدی اص هشدم ًجبیذ دس اقذاهبت ق

سّیکشد هشخِ ّبلیقذس ثَ گًَْ ای اعت کَ تحکیک ٍّبیف ّ 

هغئْلیت هشدم ّ زکْهت سا هْخت اعتوشاس ثجبت ّ پبیذاسی ّ ًَن 

 اختوبّی هی داًٌذ.

 

 جوغ بندی ً نتیجو گیری

یذٍ ّ  قْالت پیچ لَ ه کش اص خو ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ا

ک ىْسی  ثَ  ؽذ.  هی ثب ْبد  ْذد االث ُبی هت زْصٍ  تْاى اص  هی   َ

ؽٌبختی ّ  عی سّاى  ؽٌبختی، عیب  َْ غحی، خبه قشی، فل لف ف هخت

یذگی دس  ؾی اص پیچ خت. ثخ ثَ آى پشدا تبسیخی ّ ...  هذیشیتی ّ 

ؾَ  ِْم اص اًذی یي هح ییي ا عت. تج مّْی آى ا وشّ هْ غتشٍ ّ قل گ

لَ  ُبی آى اص خو ؽیْ  قبدیق ّ  ییي ه تشت ّ تْ ٌگ ّ ًی ّ فشُ قشآ

کَ عت  مّْبتی ا عت  هْ ؾوٌذاى، عیب خَ اًذی هْسد تْ ًذ  هی تْا

 گزساى هدشیبى ّ ُن ؽِشًّذاى هتِْذ ّ هغئْل قشاس گیشد.

ثشگضاسی ُوبیؼ ّ ًؾغت ُبی ّلوی ایي اهکبى سا فشاُن هی 

آّسد تب ُش یک اص فبزت ًَشاى ّ فبزجبى ثقیشت ثخؾی اص هْمُْ 

غت  ٌذ ّ دس ًؾ قشاس دُ خَ  هْسد تْ خبؿ  کشدی  گبٍ ّ سّی ثب ً سا 

ی ُن اًذیؾی ّ ثسث ّ گحتگْ اًذیؾَ ُبی خْد سا فیقل ّ غٌب ُب

 ّ اکوبل ثخؾٌذ.

خبیگبٍ اهش ثَ هْشّف دس اًذیؾَ اعالهی ثَ گًَْ ای اعت کَ 

هی تْاى آى سا ثَ گًَْ ای ُن هققذ ّ ُذف داًغت ّ ُن فشآیٌذ. 

اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ثذّى ثشدى خبهَْ اص ثی تحبّتی 

تِْذ ّ ثب ازغبط هغئْلیت ثَ کغبًی اعت کَ ُبعت ّ دهیذى سّذ 

ًذگی سا اص  یشٍ ص فشدی»دا فَ  خبسج « ّش ِب  هب تٌ خْة ا غتي  ّ صی

داًغتَ ّ ثَ فکش ثِجْد دیگشاى هی ثبؽٌذ ثَ ُویي دلیل پظ اص 

گشاى سا  ْبلی دی قبف ت هذاسا ّ اً ثش  تی  ثب سّػ هثج گبُی  غت آ ک

 ُن هْسد تْخَ قشاس هی دٌُذ.

هْشّف ّ ًِی اص هٌکشثغتشی اعت کَ دّ فشینَ هِن اهش ثَ 

یٍْ آى  عبصی ه  َْ فَ خبه تبص»دس ّش هت هو وَ « ا ثشای ُ کَ  عت  ا

کش  ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  عت. ا گْ ا ؽبُذ ّ ال ُب  غبى  اً

ؽتی سا  ُن عشًْ غبط  ْبلی ّ از عالهت ّ ت کَ  غتٌذ  ُبیی ُ هْصٍ  آ

دسثیي آدهیبى گغتشػ هی دُذ. ّ فشاهْؽی آى فشّ سفتي دس ّسىَ 

وبّی خْد ُبی اخت عشهبیَ  کبُؼ  یت ّ  غبد سا تقْ ُب ّ ف خْاُی 

 اعت.

ِن  ٌبثِ ه کی اص ه کش ی ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  هْصٍ ا آ

گْی  تْاى آى سا ال هی  ىْسی  ثَ  عت  وبّی ا عبصی اخت عشهبیَ 



 

 

ٌُدبسهٌذی داًغت کَ ُوکیؾبى ّ ُوٌّْبى سا ثَ ُن پیًْذ صد ّ 

 ّبهل اتقبل ثخؼ اختوبّی اعت.

ّخٍْ اثْبد ّ هؤلحَ ُبی ایي آهْصٍ اعبعی  تشعین ّ تؾشیر

عت.  ثْدٍ ا ٌی  وبى دی خَ ّبل هْسد تْ وْاسٍ  عالهی ُ ٌگ ا دس فشُ

غئْل ّ  ؽِشًّذ ه وبیؼ  ثَ ُ َبُشی  وی ه یت هللا الَْ نشت آ یبم ز پ

تجییي ًقؼ داًؾگبٍ دس ایي آهْصٍ زیبتی سا ثبیذ ًقيَ ّيحی دس 

فشینَ هِن خبهَْ ّلوی داًغت کَ ؽٌبخت صّایبی هتْذد ایي دّ 

 سا هْسد تْخَ قشاس دادٍ اًذ.

خْیؼ  یبم  ؾبى دس پ قشاس دادٍ  81ای خَ  هْسد تْ سْس سا  ه

اًذ. ُش یک اص هسْسُبی هْسد تأکیذ ایؾبى زبّی هنبهیٌی پیبم 

 ُبی خبؿ هی ثبؽذ.

ثب  -8 کش  ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  کبسکشد ا قؼ ّ  سْس ً  81ه

 پیبم

 پیبم 6ثب  هسْس خبیگبٍ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش -6

کش دس  -8 ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ُبی ا عتی  مْف ّ کب سْس  ه

 پیبم 6خبهَْ ثب 

هسْس سّػ ُب ّ ؽیٍْ ُبی اخشایی اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص  -4

 پیبم 4هٌکش ثب 

هسْس تؾشیر ّیژگی ُبی آهشاى ثَ هْشّف ّ ًبُیبى اص هٌکش  -5

 پیبم 8ثب 

 یبمپ 5هسْس تالصم ُبی اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ثب  -6

ْشّف ّ  -2 ثَ ه هش  هَ ا گبى دس اقب وبى ّ ًخج حَ ّبل سْس ٍّی ه

 پیبم 1ًِی اص هٌکش ثب 

 پیبم 5هسْس ؽٌبخت آعیت ُبی خبهَْ دس صهبى کًٌْی ثب  -1

 پیبم 1هسْس ىشذ اًذیؾَ ُب ی کالى ّ ثٌیبدی ًَشی ثب  -1

 پیبم 6دّب ّ دسخْاعت اص هخبىجبى ثب  -81

ؽبهل  سْس  قذس دس دٍ ه خِ ّبلی یبم هش نوْى پ هی  64ه یبم  پ

ثبؽففذ. ثیؾففتشیي هؤلحففَ هففْسد تأکیففذ ایؾففبى تجیففیي ًقففؼ ّ 

کبسکشدُبی اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش اعت. عپظ تشعین ًقؼ 

پیبم هْسد تْخَ ایؾبى ثْدٍ  1ّبلوبى، فشصاًگبى ّ ًخجگبى ثب 

اعت. تْییي خبیگبٍ اهش ثَ هْشّف ّ ًِی اص هٌکش ّ تؾشیر مْف 

لسبً فشاّاًی اص خولَ هْاسدی  ُب ّ کبعتی ُبی آى دس خبهَْ ثَ

 ثْدٍ اعت کَ کوتشیي فشاّاًی سا داؽتَ اعت.

ُب  یبم  یت پ خَ اُو زبکی اص دس ؽذٍ  يشذ  یبم ه ُبی پ یت  کو

کَ  عت  ؽذٍ ا َین  ًَ ای تٌ ثَ گْ قذس  خِ ّبلی یبم هش غت. پ ًی

لَ  ىشذ دّ هقْ عت.  جْدٍ ا کشاسی ً ُبی ت یبم  تْای پ هت »هس ا

تبص تذالی»ّ « هو ؾیِ اّ کبت « ت ؽذ اص ً هی ثب ؾبى  یبم ای ثذیِ پ



 

 

کَ خْد هغتلضم تؾشیر دقیق تش آى تْعو آى هشخِ ّبلی هقبم هی 

 ثبؽذ.؟

ُش یک اص پیبم ُبی ؽقت ّ چِبس گبًَ هی تْاًذ هْسد تسلیل 

تْاى  هی  یَ آى  ثب تدض ؽذٍ ّ  قِ  ؾوٌذاى ّا ؽکبفی اًذی جذ  ّ کبل

ثَ هقْالت فشّی دعت یبفت ّ دس ًِبیت ثَ تذّیي ّ تٌَین دایشٍ 

عت  یذ ا خت. اه کش پشدا ِی اص هٌ ْشّف ّ ً ثَ ه هش  ْبسف ا الو

 آیٌذگبى ایي هِن سا تسقق ثخؾٌذ.

 


