
 

 

 سخنرانی دکتر ذاکراصفهانی 

 اعتبًذاس هذتشم اففِبى

 
عالم ػشك هی کٌن خذهت ثضسگْاساى، خْاُشاى ّ ثشادساى 

گشاهی، پیؾبپیؼ تغلیت ػشك هی کٌن ایبم هذشم سا خذهت عشّساى 

ُوچٌیي اثشاص ُوذسدی هی کٌین ثب هشدم خْة ّ هتذیٌوبى دس 

خقْؿ ثی ادتشاهی ثَ عبدت همذط اهبم سادل )سٍ( کَ ُوبًب ثی 

جوِْسی اعالهی اعت. ادتشاهی ثَ اًمالة اعالهی ّ ُوچٌیي ًظبم 

ثشای دلبیمی کَ هقذع اّلبت ؽشیفتبى خْاُن ؽذ، ػوذتًب ثَ پبط 

ثَ همبم ػلن ّ دس ػیي دبل هْضْػی کَ ثضسگْاساى تذاسک دیذًذ 

خذهتتبى سعیذم دس ػیي دبل، یکی . دّ هْضْع سا خذهتتبى ػشك 

 خْاُن کشد. 

آى پبییي کَ ًؾغتَ ثْدم هفِْم یب ّاژٍ ی ؽِشًّذ سا کَ 

ذم ّ ثَ تؼجیش ثِتش داًؼ ّاژٍ ی ؽِشًّذی سا دسعت ًمطَ دی

همبثلؼ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ایي گضاسٍ سا کَ دیذم ثَ 

یک ًتیجَ ایی سعیذم، دبل ؽبیذ ثضسگْاساًی ُن کَ ایي ػٌْاى 

سا ثشای ایي ُوبیؼ هلی دس ًظش گشفتٌذ ثب ُویي ػطف تْجَ ثَ 

داًؼ ّاژٍ اعتفبدٍ کشدًذ ُویي هْضْع ّ ثَ فْست تؼوذی اص ایي 

خیلی صیجبعت الجتَ هٌظْسم ایي اعت کَ ثَ ایي ًتیجَ ثشعن کَ 

خْة ّاژٍ ای ثشای ایي هفِْم اعتفبدٍ ؽذٍ ثشای اّلیي ثبس 

 داًؼ ّاژٍ ی ؽِشًّذ سا ّلتی ثَ هتْى کالعیک ًگبٍ 

هی کٌین. دسّى آثبس فالعفَ ی ػیبًی ّ ثؼذ اص آى ثخقْؿ فلغفَ 

ّ دس آثبس ثْیژٍ افالطْى ّ اسعطْ ثطْس هتوشکض ی آتي هی ثیٌین 

آًجب ثذث اص دهْکشاعی ُبعت ّ دمْق ؽِشًّذی ّ دضْس ؽِشًّذاى. 

هٌتِب ُوبى گًَْ کَ هغتذضش ُغتیذ ثب ایٌکَ ػٌْاى دهْکشاعی 

ُبی آصاد سا هب آًجب هی ثیٌین ّ دهْکشاعی هغتمین سا دضْسػ 

ثیٌین ثب ایي سا دسآى ًظبم عیبعی ّ دس آى همطغ تبسیخی هی 

دبل ادغبط ایي اعت آى هفِْم ؽِشًّذ ثَ توبم هؼٌب آًجب تؼشیف 

ًؾذٍ ّ یک ػذٍ ی خبفی ُغتٌذ کَ فشفًب اص دمْق اًغبًی ّ 

ؽِشًّذی ثشخْسداسًذ، ثخؼ ُبیی اص هشدم، اص جبهؼَ، اص ثذًَ ی 

اجتوبػی ثی ًقیت اًذ اص دمْق ؽِشًّذی، فشفًب یک گشٍّ هؾخـ 

بؿ ثشخْسداسًذ ثمیَ ی افشاد ًیغتٌذ یؼٌی ُغتٌذ کَ اص دمْق خ

ؽبیذ اکثشیت جبهؼَ هی ؽْد گفت کَ اص ایي دمْق ثشخْسداس 

ًیغتٌذ ّ افشاد صیبدی، صًبى یک طیف ُغتٌذ ثَ جض دبال صًبى 

ًغضگْیی کَ آًجب دضْس داسًذ ّلی اکثشیت صًبى اص ایي دمْق 

س آى ثشخْسداس ًیغتٌذ ُوچٌیي ثشدگبى ، افاًل جبهؼَ ی ثشدگی د

ًظبم عیبعی پزیشفتَ ؽذٍ اعت ّ آًجب یک جبهؼَ ی کبعت سا هب 

هؾبُذٍ هی کٌین آًجب ثذث اص ایي اعت کَ یک ػذٍ ی هؾخـ ثَ 

ػٌْاى ؽِشًّذ اص دمْلی ثشخْسداس ُغتٌذ ثؼذُب کَ ثیبیین 

جلْتش دسّى آثبس غشة ُوچٌبى یک چٌیي ؽشایطی سا هی ثیٌین دتی 

ۀ هتأخش، دس دّسٍ ی هؼبفش اص ایي اّاخش کَ غشة هذػی، دس دّس

دمْق ؽِشًّذی ثَ کبس ثشد ایي دمْق سا دس هتْى خْدػ ػٌْاى 

کشد کَ هب ثَ ایي دمْق پبیجٌذ ُغتین. دسجشیبى ؽکل گیشی 

دّلت، ؽِشُب، کؾْسُب ّ ًبعیًْبلیضم جذیذ یؼٌی ثؼذ اص جٌگ ّ 

دسگیشی ُبی عی عبلَ ایی کَ دس اسّپب اتفبق افتبد ّ 

ل ّعتفبلی، ایي هفِْم سا عؼی کشدًذ تْعؼَ لشاسدادُبیی هث

ثذٌُذ ّ ثشاعبط آى ًْع ًظبم ُبی دهْکشاتیک اهشّص سا ثشلشاس 



 

 

ثکٌٌذ هٌتِب دس ُوبى ًظبم ُب ُن کَ هب فشّد هی کٌین هی 

ثیٌین کَ آًچَ کَ تذت ػٌْاى دمْق ؽِشًّذی اص آى یبد هی ؽْد 

عیبعی فشفًب یک ساثطَ ی دمْق طشفیٌی ثیي هشدم ّ ًْع ًظبم 

اعت. یؼٌی دضْس هشدم ػوذتًب دس دْصٍ ی عیبعی ّ ثَ تؼجیش دلیك 

تش دس جشیبى اًتخبثبت هؼٌب پیذا هی کٌذ. دس دْصٍ ُبی دیگش 

ُیچ گبٍ ثغط پیذا ًکشدٍ، دس دْصٍ ی اجتوبػی ثغط پیذا ًوی 

کٌذ ّ ًَ تٌِب ثغط پیذا ًوی کٌذ ثلکَ اص ؽِشًّذاى خْاعتَ هی 

بعجبت اجتوبػی ًجبیذ داؽتَ ثبؽٌذ ؽْد کَ هذاخلَ ای دس هٌ

فشفًب یک دضْس اعت دس ؽت اًتخبثبت، جبلت ایي اعت کَ هب ایي 

هفِْم سا یک هفِْم خیلی پْیبتش ّ ػویك تش دس اًذیؾَ ی دیٌی 

ّ ثخقْؿ دس اًذیؾَ ی ؽیؼی خْد هی یبثین آًجبیی کَ ثذث اص 

اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش یؼٌی ایي اًغبى هغئْل اعت . 

لتی اص داًؼ ّاژٍ ی ؽِشًّذ ػٌْاى هی کٌین یؼٌی یک دمْق ّ

دّطشفی، اص یک عْ ؽوب دمْلی داسیذ ّ اص عْیی تکلیفی داسیذ، 

یؼٌی ایي ُش دّ ثب ُن ُوضادًذ دس کٌبس ُن هثل ایٌکَ گفتَ هی 

ؽْد پذسی ّ فشصًذی، فشصًذ ثذّى پذس هؼٌب پیذا ًوی کٌذ ّ پذس 

فِْم ؽِشًّذ ُن یک چٌیي اعت ُن ثذّى فشصًذ هؼٌب ًذاسد، دس ه

خقلتی اعت کَ ؽوب ًوی تْاًیذ فشفًب اص دمْلی ثشخْسداس ثبؽیذ 

ثذّى ایٌکَ تکلیفی داؽتَ ثبؽیذ ّ یبآًکَ تکلیفی ثبؽذ ثذّى 

دمْلی؛ ایي سا ثَ توبم هؼٌب دس توبم اثؼبد ّ اضالع جبهؼَ دس 

اًذیؾَ ی دیٌی هب هی ثیٌین یؼٌی ثخقْؿ دس اًذیؾَ ی ؽیؼی هب 

هفِْم دك ّ تکلیف دس توبم عبختبسُبی ًظبم اجتوبػی دضْس داسد 

دس فذٌَ ی عیبعت دضْس داسد، دس هٌبعبثبت خبًْادگی دضْسداسد، 

دس فذٌَ ی هٌبعجبت اجتوبػی دس للوشّ کبس ّ دس للوشّ داًؼ دس 

داًؾگبٍ، دس هذسعَ ّ ُوَ ی هٌبعجبت جبهؼَ ایي هفِْم سا ؽوب 

جبلت ایٌکَ آًچَ کَ دس هبجشای هی تْاًیذ ؽٌبعبیی کٌیذ ّ 

ػبؽْسا ُن اتفبق افتبد ثی تٌبعت ًیغت کَ گشیضی ثضًین ثَ 

هْضْػی کَ هْضْع سّص هب ُن ُغت، دس هبجشای ػبؽْسا ُن ؽوب 

ُویي هفِْم سا هؾبُذٍ هی کٌیذ آًجب ُن ّلتی اص ثذث اص ّسّد 

دس فذٌَ هی ؽْد دضشت آلب اهبم دغیي )ع( هی فشهبیٌذ: دشکتن 

اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش اعت یؼٌی اگش دشکت، دشکت  ثخبطش

افالدی اعت ایي دشکت افالدی دس ایي للوشُّب دضْس داسد گشچَ 

دبال ثؼضی ُب فشهْدًذ: ثب ًگبٍ ُبی هذسى عؼی دس اعطْسٍ صدایی 

، افغْى صدایی اص دیي هی کٌٌذ ّ عؼی هی کٌٌذ ثب عبصّ کبسُبی 

ٌٌذ ّ اص لیبم دضشت آلبی، هذسى هٌبعبثبت دیٌی سا تفغیش ثک

ّلی  آلب اثبػجذهللا دغیي )ع( تفغیشُبی هتجّذداًَ ثَ دعت ثذٌُذ

آًچَ کَ ػوك ایي دشکت سا ؽکل داد ّ غٌبء داد ثَ اّى چیضی 

ًجْد ثجضء اهش ثَ هؼشّف ًِّی اصهٌکش ّآًجب ُن کَ اص افالح 

ًبم ثشدٍ هی ؽْد ثبص ایي افالح یک افالح ثَ توبم هؼٌب دیٌی 

عت ّ آًچَ کَ دس دًیبی هذسى اتفبق افتبد تذت ػٌْاى سفْسم ا

کبهالً هتفبّت اعت ایٌجب دضشت اهبم ثَ دًجبل یک ػول سفْسهیغتی 

دس دْصٍ ی دیي ًیغت ثَ دًجبل ایي عبصّکبسُبی دیٌی سا هٌبعت 

ثب ػمل ثؾشی ؽکل ثذُذ ثلکَ آًجب ثب تْعل ثَ آییي ّدیبًی دس 

اعت کَ ثَ اًذشاف سفتَ ّ پی تجذیذ دس ّالغ هٌبعبثبتی 

هٌبعبثبت دیٌی کَ ادغبط هی ؽْد دس گزس صهبى دچبس هؾکل ؽذٍ ّ 

ثذػت ُب ّ خشافبت ُب ثشرُي ثؾشی دس ّالغ دبکویت پیذا کشدٍ 

اعت آى دشکتی ثْد کَ ًِضت ػبؽْسای اهبم دغیي )ع( سا ؽکل داد 



 

 

اتفبلًب ثَ سّص اعت آًچَ کَ ؽوب اهشّصتذت ػٌْاى ُوبیؼ هلی 

ًذ ّ اهش ثَ هؼشّف ًِّی اص هٌکش آّسدیذ اتفبلًب دس هتي ؽِشّ

ًِضت ثضسگی اتفبق افتبد ثَ ًبم ًِضت ػبؽْسا ّ ثَ ُویي دلیل 

ایي دشکت دوبعی دس تبسیخ ثؾشی دضْس پیذا کشد ّ هجذأیی ؽذ 

ثشای خْدػ هغتذضشُغتیذ پذیذٍ ُبی تبسیخی آًگبٍ کَ اثش ثخؼ 

ٌُیت ثؾش اثش ثگزاسد ّ هی ؽْد ّ دس طْل تبسیخ هی تْاًذ ثش ر

تذْالتی سا هْجت ؽْد ایي ُب ُویؾَ هی هبًٌذ دس طْل تبسیخ 

ّلتی هب هی گْیین تبسیخ ُجشی لوشی یؼٌی یک اتفبلی افتبدٍ 

اعت یک جبیی آى هی ؽْد هجذأ تبسیخ، ّلتی کَ هی گْیین عبل 

هغیذی یؼٌی یک اتفبلی افتبدٍ اعت هیالد دضشت هغیخ اعت ّ ثب 

شاتی سا هی ثیٌین یؼٌی ایي اتفبق الِبم ثخؼ ایي اتفبق اث

ثْدٍ اعت ثشای ثؾش ّ تبسیخ ثؾش دس دّسٍ ُبی ثؼذ اص آى ثَ 

ُویي خبطش ثشخی اص پذیذٍ ُب، پذیذٍ ُبی اجتوبػی هبًذگبس هی 

ؽًْذ ّ ثشای ثؾش دتی ثَ ػٌْاى هجذأ تبسیخ تلمی هی ؽًْذ ُش 

یذٍ ُبی پذیذٍ ای ایي خقلت سا ًذاسد هب دس طْل سّص ثب پذ

هختلفی عشّکبس داسین ، خجشُبیی فْست هی گیشد ّ اتفبلبتی هی 

افتذ ّلی آى اتفبلبت ُیچگبٍ ثَ ػٌْاى هجذأ دغبة ًوی ؽًْذ 

دبل آًکَ آًچَ کَ دس ًِضت ػبؽْسا اتفبق افتبد اص یک چٌیي 

خقلتی ثشخْسداس ثْد ّ جبلت آًکَ ایي ػظوت ّ ایي دس ّالغ، 

هشدم هب ُن ثب آى اًظ گشفتٌذ ّ  ّالؼَ ی ػظین اتفبق افتبد ّ

هشدم هب ُن عبلِب ثبآى هأًْط ثْدًذ آى سا ؽٌبختٌذ ثب سغجت 

آى سا پزیشفتٌذ ّ ثب ایي اًظ اداهَ ی دیبت دادًذ. اًمالة 

اعالهی ُن کَ اتفبق افتبد دس اداهَ ی ُویي دشکت فْست گشفت 

ى یؼٌی اًمالة اعالهی ُن دس ػقش ثبصگؾت ثَ خْیؼ ّ ثب تْجَ ثَ آ

خْدآگبُی تبسیخی ایشاًی کَ هلِن اص اًذیؾَ ی ؽیؼی ثْد آى ُن 

دس پشتْ ُویي الِبم ثخؾی ًِضت اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش 

اتفبق افتبد دسعت دس هتي ًظبم دّ لطجی کَ اص هب یب لطت ؽشق 

یب لطت غشة سا تجْیض هی کشدًذ ثَ هب، ّ اص هب هی خْاعتٌذ کَ 

لگْ ثشگضیٌین . هلت هب ثب تْجَ ثَ یکی اص ایي دّ سا ثؼٌْاى ا

ُویي آسهبى تبسیخی ّ ثب تْجَ ثَ ُویي افل اسصؽی ّ ثب ػٌبیت 

ثَ آى ًِضت ثضسگ یؼٌی ًِضت ػبؽْسایی، اًمالة ثضسگی سا پی 

سیخت کَ ثَ ُویي دلیل ثؼٌْاى یک هؼجضٍ اص آى یبد ؽذ چشا 

هؼجضٍ؟ ثَ ػٌْاى ایٌکَ لشاس ًجْد دس هتي ًظبم هبتشیبلیغتی، 

دس هتي ًظبم دّ لطجی آى همطغ تبسیخی یک دشکتی اص ایي دعت 

اتفبق ثیفتذ، دشکتی کَ کبهاًل هٌطجك اعت ثب آییي ّدیبًی. ثَ 

ُویي دلیل آلبی فْکْ، هیؾل فْکْ فیلغْف پغت هذسى فشاًغْی کَ 

هشتجَ  2عبل پیؼ اص دًیب سفت ایؾبى الجتَ  5تب  4چیضی دذّد 

 2وبى اّایل اًمالة اعالهی ثْد، ثَ ایشاى عفش کشد کَ یک ثبس ُ

کتبة ُن ثَ طْس خبؿ دس خقْؿ اًمالة اعالهی ًْؽت ّ یکی اص 

ػٌبّیي ایي کتبة ُب ایي ثْد اًمالة سّدبًی دس هتي ًظبم ثی 

سّح یؼٌی دسعت دس صهبًَ ایی کَ اًمالة ُب ُوَ ؽبى اص ًْع 

اًمالة ُبی هبدی ثْدًذ ّ تْجِی ثَ اهش هؼٌب ًذاؽتٌذ، یک 

ثی اتفبق افتبد کَ ُیچ ًغجتی ثب اًمالة ُبی آى همطغ اًمال

سا لشى اًمالة ُب ًبهیذًذ  22تبسیخی ًذاؽت، هغتذضشُغتیذ لشى 

ثخبطش ایٌکَ اًمالة ُبی ػوذٍ ای دس آى لشى اتفبق افتبد ّ 

جبلت ایٌکَ اگش اًمالة اعالهی دس اهتذاد آى اًمالة ُب فْست 

ثب اًمالة ثْلؾْیکی  گشفت ًغجتی ثب آى اًمالة ُب ًذاؽت. ًَ



 

 

سّعیَ ًغجتی ثشلشاس کشد، ًَ ثب آساء هأخْر اص اًذیؾَ ی 

هبسکظ ًغجتی پیذا کشد ًَ ثب اًذیؾَ ُبی تؼذیل یبفتَ اص 

هبسکغیضم ًغجتی پیذا کشدٍ، ًَ ثب هبئْئیضم ًغجتی داؽت، ًَ 

 22ثب چکْسائیضم، ّ ًَ ثب دیگش آساء هأخْر اص هبسکغیضم لشى 

بم هؼٌب دیٌی ّ سّدبًی ّ هلِن اص ُویي ًگبٍ . یک اًمالة ثَ تو

دغیٌی کَ دس همطؼی اص تبسیخی کَ ػشك کشدم ثٌب ًجْد چٌیي 

اتفبلی ثیفتذ، تذمك یبفت ّ ثَ ُویي دلیل ػٌْاى ؽذ کَ یک 

هؼجضٍ ای فْست گشفتَ اعت. هؼجضٍ ثْدى اًمالة اعالهی ایي ففت 

دغیي )ع( ثَ ُویي دلیل اعت. ثَ ُش تمذیش آًچَ کَ دضشت اهبم 

فْست دادًذ الِبم ثخؼ ثْد، ًمؼ ثضسگی دس ثیذاسی ثخؼ ُبیی اص 

هشدم دًیب اص جولَ هشدم هب داؽت ّ ثب ُوبى الِبم ثخؾی اًمالة 

اعالهی فْست گشفت. ّ پظ اص اًمالة ُن هشدم هب ُن ثب ُوبى عبص 

ّ کبسُبی ؽیؼی ّ ثب ُوبى عبص ّکبسُبی اػتمبدی اًمالة سا 

آى هذد سعبًذًذ ّ تب ثَ اهشّص اًمالة سا ُوشاُی کشدًذ، ثَ 

پْیبتش اص سّص لجل اًؾبءهللا دس جِت سًّذ تکبهلی آى ثبصُن 

هغبػذت خْاٌُذ کشد. تب آًکَ آسهبى ًِبیی، آسهبى اػتمبدی 

ؽیؼی هذمك ؽْد. ثَ ُش تمذیش اًمالة اعالهی یک دسُن تٌیذگی سا 

عالهی دس پظ ثب هفِْهی کَ ثبػٌْاى ایي ُوبیؼ هلی داؽت اًمالة ا

خشداد سیؾَ  55ایي هفِْم اػتمبدی فْست گشفت. ثخبطش هی آّسین 

دس ػقش ػبؽْسایی اهبم خویٌی )سٍ( داؽت، سیؾَ دس افل 

-ػبؽْسایی داؽت کَ ثٌیبًگزاس ّ هؼوبس ایي اًمالة آى سا آفشیذ

ُن سیؾَ دس ُویي هفِْم داؽت ّاًمالة  55تبعْػب ّ ػبؽْسای 

داؽت، آًجب ؽؼبس  5555ػبؽْسای عبل  اعالهی سیؾَ دس تبعْػب ّ

ُبی دسّالغ گفتوبًی  هؼشّف خْى ثش ؽوؾیش پیشّص هی ؽْد اص تن

آى همطغ تبسیخی اعت. ایي ؽؼبس، ؽؼبس ًِضت اهبم دغیي )ع(، 

ایي ؽؼبس اداهَ ی دیبت داد دس عبل ُبی ثؼذاص اًمالة اعالهی ُن 

ثب فشٌُگ ایي چٌیي ؽذ. ّ فشٌُگ دس ّالغ اًمالة اعالهی هتٌبعت 

ؽیؼی ؽکل گشفت ّ اهب هب دس اففِبى چَ خْاُین کشد؟ خذهتتبى 

ػشك ؽْد کَ هي اص ایي فشفت اعتفبدٍ هی کٌن گشچَ آًچَ دسّى 

ایي دلبیك ػشك خْاُن کشد ًغجتی ثب ُوبیؼ ؽوب ًذاسد، ّلی ثَ 

تؼجیشی ًغجتی ُن خْاُذ داؽت هب ثب تْجَ ثَ ظشفیت ُب ّ 

ػشك کشدم سیؾَ دس ُویي فشٌُگ  اعتؼذادُبی اعتبى اففِبى کَ

داسد ّ ایي فشٌُگ دس ّالغ ؽیؼی دبکن، اًؾبءهللا صهیٌَ ّ 

ثغتشُبی خْثی سا تذاسک دیذین کَ اًؾبءهللا ثَ صّدی هذمك ؽْد ّ 

ثتْاًین دس هغیش اػتالی فشٌُگی کؾْس دشکت کٌین ثبسُب ّ ثبسُب 

َ همبم هؼظن سُجشی اص دّلت ّ دّلت هذاساى هطبلجَ فشهْدًذ ک

طشح الگُْبی ثْهی پیؾشفت ثشای ثمبی ًظبم عیبعی ًیبص اعت. هب 

ًوی تْاًین ثب ُوبى عبص ّ کبسُبی لجل، ثب اعتبًذاسدُبی لجل 

اداهَ ی دیبت دُین اًمالة اعالهی اتفبلٌب ثشای ُویي اتفبق 

افتبدٍ، اًمالة اعالهی یک دشکت ؽبلْدٍ ؽکٌبًَ ثْدٍ ػلیَ آى 

کَ ثبیذ پظ اص ؽبلْدٍ ؽکٌی  اعتبًذاسدُب ّ الگُْبی لجلی

عبختبسُبی جذیذی سا هطبثك ثب سّح فشٌُگ دیٌی ایجبد کشد. دس 

دّسٍ اخیش عفش جٌبة آلبی سئیظ جوِْس دس اففِبى پیؾٌِبدی 

داؽتین، ایي پیؾٌِبد الذوذهللا هقْة ؽذ ّ اففِبى ثَ ػٌْاى 

پبیتخت فشٌُگ ّتوذى ایشاى اعالهی اصآى یبد ؽذ ّ پزیشفتَ ؽذ، 

ؾبءهللا ثَ دًجبل ایي ػٌْاى کَ ثشای ایي اففِبى ثضسگ ّ اً

خْاُین داؽت ثشًبهَ ُبیی دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت. الجتَ ثبیذ 



 

 

یک جبیی هب خذهت ثضسگْاساى دس ایي خقْؿ فذجت ثکٌین کَ چَ 

دلیلی ّجْد داؽت کَ اففِبى سا ثَ ػٌْاى پبیتخت فشٌُگ ّ توذى 

طْس خالفَ خذهتتبى ػشك  ایشاى اعالهی ًبهیذین هي ُویي لذس ثَ

ثکٌن هب ادلۀ، اّالً ًیبصی ثَ دلیل ًیغت، اّالً آفتبة آهذ دلیل 

آفتبة. هظبُش ّ ًوبدُبی فشٌُگی ایي اعتبى ّ ثخقْؿ ایي ؽِش 

سا ّلتی ؽوب ًگبٍ هی کٌیذ پی ثَ ػوك ّ پْیبیی ایي فشٌُگ ّ 

ایي توذى هی ثشیذ. دّم آى ثشای اّلیي ثبس فشفٌظش اص تبسیخ 

یٌَ ی غٌی اففِبى، کَ الجتَ هظبُش توذًی آى ُن کن ًیغت ّپیؾ

عبلَ ی اخیش ثشای اّلیي ثبس دس ایي  422هب دذالل دس طْل ایي 

اعتبى ثب تْعل ثَ تفکش ؽیؼی، یک ّدذت هلی سا ثش پبیَ ی 

ًبعیًْبلیضم جذیذ پی سیختین دس همطؼی اص تبسیخ کَ دًیبی غشة 

ثَ پؾتْاًَ ُبی ػلوی  ُن ّ غشة هذػی ُن ٌُْص ثَ لذبظ ًظشی

ًبعیًْبلیضم جذیذ ًشعیذٍ ثْد ثَ یبد هی آّسین ثشای اّلیي 

ثبس ایي ثذث ًبعیًْبلیضم غشة سا، جْاًَ ُبیؼ سا دسّى آثبس 

داسین. ثشای اّلیي ثبس جْاًَ ُبی آى  55هبکیبّلی لشى 

ّ 51ساداسین کَ ثؼذُب ایي ًبعیًْبلیضم پشّسدٍ ؽذ ّ دس لشّى 

ی تئْسیک آى ؽکل  َ ثْد کَ ثَ تذسیج ػمجَثب آثبس آهیخت 51

گشفت ّ ًِبیتًب دس لبلت هلت ُبی جذیذ خْدػ سا ًؾبى داد. 

اففِبى اعتبًی ثْد ّ ؽِش اففِبى، ؽِشی ثْد کَ ثشای اّلیي 

ثبس ثشاعبط آى تفکش، ثشاعبط ایذئْلْژی تؾیغ یک ّدذت هلی سا 

اد. پبیَ سیخت ّ ثشاعبط آى ّدذت هلی، ایشاى سا عشّعبهبى د

هغتذضش ُغتیذ لجل اص ایي اتفبق، ّضؼیت هب ػوذتًب دس دْصٍ ی 

هْلکْل طْایفی تشعین هی ؽْد. ثشای اّلیي ثبس ثْد کَ ایشاى 

سا ثَ ایي ؽکل هب دس اففِبى ّ ثَ پبیتختی اففِبى عشّعبهبى 

دادین ّ ثی جِت ًیغت کَ اهشّص هب ُوچٌبى اص آثؾخْس ُوبى 

لجتَ اص ثیشّى ثَ هب هذد تفکش ؽیؼی آى همطغ تبسیخی کَ ا

سعیذ، پبدؽبُبى هب دػْتی اص ػلوبی َجَجل اص آى عْی دًیب 

داؽتٌذ آهذًذ ّ ثب آى عبص ّ کبسُبی ؽیؼی ایي پبیتختی سا ؽکل 

دادًذ، ایي ًظبم عیبعی سا هغتمش کشدًذ ّ جبلت ایٌکَ اهشّص 

جشیبى ثؼکظ ؽذٍ اعت هب ُغتین کَ داسین ثَ آى عوت کوک هی 

جوِْسی اعالهی اعت کَ داسد ثَ لجٌبى اص ُش دیث دُین، ایي 

هغبػذت هی کٌذ، دس آى همطغ تبسیخی ثب تْعل ثَ آى فشٌُگ، ثب 

آى پیؾیٌَ ی فکشی یک ًظبم عیبعی ؽکل گشفت اهشّص هب ُوچٌبى 

اص آثؾخْس آى اعتفبدٍ هی کٌین آًچَ کَ دس جوِْسی اعالهی ُن 

فمِی، فلغفی ّ ؽکل گشفت ػوذتًب سیؾَ دس اًذیؾَ ُبی فکشی، 

کالهی آى همطغ تبسیخی داسد کَ اسصػ داسد. هي ًوی خْاُن ساجغ 

ثَ اّفبف ایي فشٌُگ ّ ایي دْصٍ ی توذًی یبد ثکٌن، فشفًب جِت 

آًچَ کَ اتفبق افتبدٍ اعت هی خْاعتن خذهت ػضیضاى فذجت ثکٌن 

اًؾبءهللا ثشای تؼظین آًچَ کَ اتفبق افتبدٍ اعت ّ ثشای دسّالغ 

ی جبهؼَ هتٌبعت ثب آًچَ کَ اتفبق افتبدٍ اعت اغٌبء فکش

ثشًبهَ ُبیی ُغت. ثشای عطْح هختلف ؽِشًّذاى دسعطخ اعتبى، 

ثخقْؿ ثشای هذبفل ػلوی ّ داًؾگبُی ّدْصّی ّ ُوبى گًَْ کَ 

 ػٌبیت داسیذ اففِبى اص 

ظشفیت ُب ّ لبثلیت ُبی خْة اًذیؾگی ّ ًخجگی ثشخْسداس اعت. 

اص ػضیضاًوبى؛ چْى هجلظ، هجلظ  دس ایٌجب، هي اص ثضسگبى ّ

داًؾگبُیبى اعت اػضبی هذتشم ُیئت ػلوی، داًؾجْیبى ثضسگْاس، 

ػلوبی ػظین الؾأى ّ ًخجگبى هتؼذد دػْت هی کٌن اًؾبءهللا دس 



 

 

ُویي ساثطَ کوک ثذٌُذ. اًؾبءهللا تؾشیک هغبػی ثؾْد، هغبػذت 

ثؾْین، ثتْاًین اص هجوْػَ ی ایي ظشفیت ُب دس ُویي ساعتب 

عتفبدٍ ثکٌین ّ اگش لشاس اعت ػمجَ ی تئْسیک ایي ًظبم تجییي ا

ؽْد ّ دس خقْؿ آى کبسی فْست ثگیشد اًؾبءهللا ثب تْجَ ثَ ُویي 

ظشفیت ُبی اعتبًی ایي کبس فْست ثگیشد. جٌبة آلبی سئیظ جوِْس 

ُن ػٌبیت صیبدی داسًذ ثَ اففِبى ّ فشهْدًذ: کَ هي یمیي داسم 

ت خْة ثشخْسداس اعت ّ ثخؾی ثبلمٍْ کَ ایي اعتبى اص ایي ظشفی

اعت. ثبیغتی کَ اص ایي ظشفیت خْة اعتفبدٍ ثؾْد اًؾبءهللا ثشای 

ایي هغیش، ّ ثتْاًین دس ساعتبی الگْعبصی دس ػشفَ ُبی هختلف 

هتٌبعت ثب فشٌُگ ّ سّح دبکن ثش جوِْسی اعالهی اًؾبءهللا صهیٌَ 

لف هذمك ُبی استمبء ّ پیؾشفت کؾْسهبى سا دس دْصٍ ُبی هخت

 عبصین.

 هتؾکشم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


