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 َةیػ» اص لیتحل دس «اللشاؽ هٌكوِ» ِیًظش ٍ «یكوْ» ٌشدیسٍ یضٌبس تیآس. 1/3/2
 ٍ یضٌبس هَؾَع اص یضٌبس حٌن يیتلٌ ثِ تَجِ ثب «گبًِیث یالگَّب یاسصض ثبس ٍ

 140 ................................................................................ یهؼٌَ تٌبهل اص یهبد تٌبهل يیتلٌ

 یثشسس) هختبس یهجٌب اسبع ثش «گبًِیث یالگَّب ثِ یٍاثستگ َةیػ» اص یػلو دكبع. 3
 142 ................................................................................................................... (ًالى سكح دس الگَّب

 یٍاثستگ: »هختبس یهجٌب ثش داًطگبُ بتیادث یًبسثشد قیتؼبس یِاسصض ثبس يییتج. 1/3
 نیتوس ششیپز نیقش اص تَسؼِ، یالگَّب یرات ذیه ػٌَاى ثِ «تَسؼِ یّب هكت ثِ

 144 ............... هذسى توذى پشضتبة سشػت ثب یّوبٌّگ یثشا یًسج تیهض ٍ یجْبً ًبس
 ٍ ٍحذت دس بعیهو شییتـ ٍ یسبص حبدثِ ثِ یسٍض سكح دس تَسؼِ قیتؼش. 2/3

 148 ...................................................................................................................... هَؾَػبت ًثشت
 هشاس ّذف لیدل ثِ ،«یبپشستیدً يِید» ثِ یكلسل سكح دس تَسؼِ قیتؼش. 3/3

 ٍ ٌِیّض ٌِیثْ» قِیتؼش ٍ جْبى ٍ اًسبى يیث ساثكِ دس «ذیالتضا دائن سكبُ» گشكتي
 150 ........................................................................................ اسبع يیا ثش« جبهؼِ دس ساًذهبى

 يیهَاً» بىیجش نیقش اص جبهؼِ تیشیهذ دس تَسؼِ یكلسل قیتؼش اًؼٌبع. 4/3
 153 . یاجتوبػ یسبختبسّب ٍغق ثِ« حسذ ٍ حشظ» لیتجذ ػلت ،«تحشى ٍ يیتحش

 ٍ استؼالء: یالولل يیث سٍاثف دس( ذیالتضا دائن سكبُ) تَسؼِ یهجٌب اثش ثِ اضبسُ. 1/4/3
 156 ................................................................................ یتٌٌَلَط نیقش اص یهبد ییجَ یثشتش

 اهتػبد ًظبم دس جبهؼِ ٍ اًسبى ثش« ِیسشهب سَد» سلكِ یچگًَگ يییتج. 5/3
 157 ....................................................................... سكح سِ دس پَل قیتؼش اسبع ثش هَجَد،

 159 .................................................. «هجبدلِ دس ٍاسكِ» ثِ اٍل سكح دس پَل قیتؼش. 1/5/3
 يیث ساثكِ هتٌلل ٍ یاهتػبد ًظبم نیتٌظ اثضاس ثِ دٍم سكح دس پَل قیتؼش. 2/5/3

 159 ................................................ «یاهتػبد یًبالّب هجوَع» ٍ «هَثش یتوبؾب هجوَع»
 صهبى ثش تیشیهذ نیقش اص تٌبهل دس حؿَس اثضاس ثِ سَم سكح دس پَل قیتؼش. 3/5/3

 161 ....................................... (یهشًض ثبًي) یهل پَل اسصش سضذ ّذف ثب یاسص هَاصًِ دس
 ٍ اًسبى ثش آى سلكِ ٍ پَل قیتؼش اسبع ثش ثبًي یّب تیكؼبل یثٌذ جوغ. 4/5/3

 163 ......................................................................................................................................... جبهؼِ
 سكَح دس گبًِیث یالگَّب َةیػ تؼبسؼ شاهَىیپ گلتِ صیپ هجبحث یثٌذ جوغ. 6/3

 یٌید یّب اسصش ٍ یاػتوبد اغَل ثب آًْب تؼبسؼ ٍ« یاهتػبد ٍ یتیشیهذ ،یكلسل»
 166 ...................................................................................................................... احٌبم اهتؿبئبت ٍ

 یثشسس) هختبس یهجٌب اسبع ثش «گبًِیث یالگَّب ثِ یٍاثستگ َةیػ» اص یػلو دكبع. 4
 168 ..................................................................................................................... (خُشد سكح دس الگَّب
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 ثب« داسی سشهبیِ ًظبم دس یخػَغ تیهبلٌ یٌِیػ ٍ یًظش قیتؼش» تؼبسؼ. 1/4
 168 ......................................................................................... «يید احٌبم ٍ ّب اسصش ٍ اغَل»

 كبغلِ اسبع ثش تیهبلٌ یشیگ ضٌل هَجت جبهؼِ، ٍ اًسبى اص یهبد قیتؼش. 1/1/4
 168 ...................................... داسی سشهبیِ ًظبم دس جبًجِ ّوِ تیهحشٍه لیتحو ٍ یقجوبت

 یهجٌب ػٌَاى ثِ تْب؛یحسبس ًظبم ثش حبًن ٍ هختبس هَجَد ثِ اًسبى قیتؼش. 2/1/4
 171 ...................................................................................................یالْ ًگبُ دس تیهبلٌ یًظش

 سلت ػبهل ػٌَاى ثِ داسی سشهبیِ ًظبم دس یخػَغ تیهبلٌ اص یٌیػ قیتؼش. 2/4
 172 ................................................................................. یاًسبً ًشاهت ثب هتؼبسؼ ٍ بساتیاخت

 جبدیا ٍ ثشٍت تجوغ ّذف ثب یؿشث ضشًت دس تیهبلٌ اص تیشیهذ يیتلٌ. 1/2/4
 172 ............................................................................................... داسی سشهبیِ ًظبم ِیاٍل سلَل

 وتیه تیتجؼ یهؼٌب ثِ ِیسشهب سضذ ًلغ ثِ یاًسبً یشٍیً استخذام يیتؿو. 2/2/4
 173 .......................................................................................... (ِیسشهب سَد) ًبال وتیه اص ًبس

 ذیتَل خكَـ حزف یهؼٌب ثِ آى، سضذ يیتؿو ٍ ِیسشهب یشیًبپز تیآس. 3/2/4
 174 .............................................................................................. تَسؼِ یاستشاتظ ثب ًبّوبٌّگ

 سَد سلكِ یهجٌب ثش «بكتِی سبصهبى سهبثت» ثِ «آصاد سهبثت» لیتجذ اثؼبد. 3/4
 175 ..............................................................................................خشد اهتػبد ػشغِ دس ِ،یسشهب

 ٍ اسشاف» خلن ثش آى ِیتٌ لیدل ثِ هزّت كشٌّگ ثب تَسؼِ بتیادث تؼبسؼ. 4/4
 177 .................... هػشف یالگَ ٍ ذیتَل یالگَ یسبص ّوبٌّگ یثشا« یقلج تٌَع ٍ تلبخش

 یثشا یشاهتػبدیؿ یّب ضُیاًگ ضذىِ پطتَاًِ یثشا یٌیػ یّب ًوًَِ ثِ اضبسُ. 1/4/4
 178 .................................................... یالْ ٍ یهبد دستگبُ دٍ دس یاهتػبد تیكؼبل ٍ ذیتَل

 ثش آى ًوذ ٍ هتذاٍل اهتػبد ػلن هَؾَع ػٌَاى ثِ «ثطش ًبهحذٍد یبصّبیً. »5/4
 179 ........................................................................... «هشة ثستش» ثِ یهبد بصیً قیتؼش اسبع

 ِیپب ػٌَاى ثِ آى یهؼشك سؿن یػل یػوَه یّب یبصهٌذیً يیتبه تحون ػذم. 6/4
 دس «یخػَغ ثخص تیهحَس» لیدل ثِ تَسؼِ، یّب ثشًبهِ دس یًوّ اّذاف يییتؼ

 180 ....................... یقجوبت هػشف ٍ غیتَص یالگَ یشیگ ضٌل ٍ یهل ًبخبلع ذیتَل سضذ
 یشیدسگ لیدل ثِ شاى،یا جبهؼِ دس «داسی سشهبیِ تیاهٌ» تحونِ ًجَدى هوٌي. 7/4

 یاساله اًوالة آسهبى ػٌَاى ثِ «ػذالت» ثب ٍ «یهزّج یضضْبیاًگ» ثب آى
 183 ................................................................................................................... (یاًوالث یگستبخ)

 دس تَسؼِ بتیادث ثب اًوالة بتیادث ثشخَسد اص یٌیػ ٍ یًظش یّب ًوًَِ ثِ اضبسُ. 5
 هشًض تَسف ػشغِ يیا دس یذاًیه ٍ یا ًتبثخبًِ وبتیتحو ؾشٍست ٍ ًطَس تیشیهذ

 187 ..................................................................................................................................................... الگَ
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 978 .............................................. «هحتَا ّدف» ٍ «هحتَا هَضَع» لِیتکو ٍ لیتحل9 سَم گفتار

 هَؾَعِ» اص یثٌذ جوغ ػٌَاى ثِ «ػلن ٍ كٌش نیقش اص تیهؼٌَ اسبع ثش یصًذگ. »1
 189 ................................................................................................................. یسّجش ًالم دس «هحتَا

 یثشا داًطگبُ ٍ حَصُ بتیادث دس «یصًذگ» اص یتخػػ قیتؼش یثشسس ٍ ًوذ ؾشٍست. 2
 190 .......................................................... یسّجش هكبلجِ لیتأٍ اص یشیجلَگ ٍ ثحث اثؼبد يییتج

 یهذاسّب» ٍ «تَسؼِ چْبسم ثشًبهِ حِیال هستٌذات ٍ یًظش یهجبً» یهؼشك. 1/2
 سٍش ٍ كلسلِ اغَل ًتبة اص اػتجبسات ثخص» ٍ «شاىیا اهتػبد دس یبكتگیً تَسؼِ

 191 . حَصُ ٍ داًطگبُ بتیادث دس «یصًذگ» اص یتخػػ قیتؼش هٌبثغ ػٌَاىثِ «سنیسئبل
 سٍش ٍ كلسلِ اغَل ًتبة دس اػتجبسات ثحث ًوذ یّب سشكػل ثِ یاجوبل اضبسُ. 2/2

 192 ....................................................................................................................................... سنیسئبل

 بتیادث تَسف یصًذگ  ػشغِ قیتؼش دس یهؼٌَ تٌبهل ٍ یهبد تٌبهل يیث يیتٌل. 3
 ًشدى حبًن دس یًبتَاً ٍ «تیهؼٌَ» اص ضٌبسبًِ جبهؼِ قیتؼش ی اسائِ ػذم هَجت حَصُ،

 193 ............................................................................................................. طشكتیپ یّب ػشغِ ثش آى

 ٍ حَصُ بتیادث ثب آى تلبٍت ٍ یصًذگ اص قیتؼش دس اًوالة بتیادث هٌبثغ ثِ اضبسُ. 4
 195 .............................................................................................................................................. داًطگبُ

 اص یحبً بتِیادث ػٌَاى ثِ یسّجش ٍ اهبم بًبتیث شاهَىیپ نیػو پظٍّص ؾشٍست. 1/4
 196 .......................................................................................تیهؼٌَ هحَس ثش یاجتوبػ یصًذگ

 طشكتیپ یاغل ػشغِ ػٌَاى ثِ «یصًذگ» اص داًطگبُ بتیادث یتخػػ قیتؼش ًوذ. 5
 197 ............................................................................................................................... (هحتَا هَؾَع)

 بتیادث یاستذالل ًوذ ثش «طشكتیپ هَؾَع» ثخصِ دس ثحث توشًض ؾشٍست. 1/5
 197 ............................................................................................ یصًذگ قیتؼش شاهَىیپ داًطگبُ

 دس« یبسیس ٍ یكشٌّگ یصًذگ» ثش« یاهتػبد یصًذگ» حٌَهتِ ثِ اضبسُ. 2/5
 ًطَس؛« ٌذُیآ ٍ حبل گزضتِ،» لیتحل ٍ« اًتوبل هكلَة، هَجَد،» ٍؾغ هكبلؼِ

 200 .....................................تَسؼِ چْبسم ثشًبهِ هستٌذات ٍ یًظش یهجبً ًتبة اسبع ثش
 ّذف» ثِ اهتػبد لیتجذ لیدل ثِ اًوالة بتیادث ثب ضذُ هكشح لیتحل تؼبسؼ. 3/5

 202 .................................................................................................... داًطگبُ بتیادث دس «جبهؼِ
 آى ًوذ ٍ «تؼبدل» هلَْم ثشاسبع داًطگبُ بتیادث دس یاهتػبد یصًذگ لیتحل. 4/5

 204 .................... ػذل ٍ ظلن ضذىِ هؼٌب یث ٍ اًسبى ثش یهبًًَ ججش ضذى حبًن لیدل  ثِ
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 قیتؼش: یاهتػبد یصًذگ چشخِ هحَس ػٌَاى ثِ «تیجوؼ» اص ِ یپب قیتؼبس ًوذ. 5/5
 ٍ جبهؼِ اص یاخاله ؾذ قیتؼش هَجت ،یاهتػبد یبصّبیً اسبع ثش اًسبى
 208 ..........................................................یهبد حوَمِ ٍ تیشیهذ جبهؼِ، كلسلِ یشیگ ضٌل

 اص سكح سِ دس یآصاد ثب آى ساثكِ ٍ بسیاخت هَُ اسبع ثش اًسبى قیتؼش. 1/5/5
 ٍ جبهؼِ اص یالْ قیتؼبس اسائِ ٌِیصه ،(یسبص حبدثِ ٍ هطبسًت ت،یهَلَ) تیشیهذ
 210 ...................................................................................................................... حوَم ٍ تیشیهذ

 ثِ اضبسُ ٍ یسٍض هٌظش اص «هٌبكغ تؿبد اسبع ثش جبهؼِ قیتؼش» ًوذ. 6/5
 212 .......................................... تٌبهل ٍ جبهؼِ اًسبى، قیتؼش یثشا یطٌْبدیپ یسشكػلْب

 ٍ( یاجتوبػ ضشیاًگ) یذیتَل ٌشدیسٍ دٍ دس تیجوؼ هوَلِ یثشسس ٍ ًوذ. 7/5
 214 ........................................................................ تیجوؼ ثِ( ِیاٍل یبصّبیً يیتأه) یهػشك

 تیشیهذ ًَع دٍ ثِ اضبسُ ٍ «سالهت» ثِ تیجوؼ ثحث اًػشاف احتوبل. 1/7/5
 214 ..................................... ػشغِ يیا دس( هذسى« )ضَْت» ٍ( یسٌت) «ؿؿت» ثش یهجت

 یثشا یلیً ٍ یًوّ یضیس ثشًبهِ یهؼٌب ثِ تیجوؼ هوَلِ ثِ یهػشك ًگبُ. 2/7/5
 یالگَ لیدل ثِ آى تحون ػذم ٍ ّب حٌَهت تَسف هشدم ِیاٍل یبصّبیً يیتأه
 216 ........................................................................................................................... یقجوبت غیتَص

 جبدیا یهؼٌب ثِ ،«يیتحش يیهَاً» اسبع ثش تیجوؼ ثِ یذیتَل ًگبُ لیتحل. 3/7/5
 220 . (حشظ) ًبالّب دس هذاٍم تٌَع ٍ هُذ نیتؼو لِیثَس جبهؼِ دس ذیتَل یثشا ضشیاًگ

 223 ...................داًطگبُ بتیادث دس تیجوؼ ثحث ثِ هشثَـ یًوذّب اص یثٌذ جوغ ـ4/7/5
 قیتؼش یهحَسّب اص یٌی ػٌَاى ثِ هحذٍد هٌبثغ ٍ ًبهحذٍد یبصّبیً ًوذ. 8/5

 224 ...................................................................................................... داًطگبُ بتیادث دس یصًذگ
 دس «اًسبى بسیاخت» قشح تیهبثل لیدل ثِ یاجتوبػ یبصّبیً دس« یداس جْت. »1/8/5

 224 ................................................................................................................................................ آى
 قیتؼش ٍ یصًذگ اص یهبد قیتؼش یهجٌب ػٌَاى ثِ «یهبد اسؾبء ٍ بصیً» ًوذ.  2/8/5

 «تیهؼٌَ» يیّهج ًبهحذٍد، هذست ٍ یالْ سحوت ثِ اثتْبج یهجٌب ثش اسؾبء ٍ بصیً
 226 .................................................................... یهؼٌَ ٍ یهبد تٌبهل ثش حبًن اهش ػٌَاى ثِ

 نیقش اص یهبد تٌبهل ٍ طشكتیپ ثش تیهؼٌَ تیحبًو شاهَىیپ یثٌذ جوغ. 3/8/5
 228 ...................................................................................................... اسؾب ٍ بصیً اص یالْ قیتؼش

 آى ششیپز ٍ «تٌبهل» هسئلِ ثش ِیتٌ ثب یصهبً ًظش اص «هٌبثغ تیهحذٍد» سدّ. 4/8/5
 230 .............................................. یاجتوبػ سٍاثف ثِ آى یٍاثستگ ثِ تَجِ ثب یهٌبً ًظش اص

 اص یٌی ػٌَاى ثِ «تیجوؼ ٍ ذیتَل ساثكِ اص داًطگبُ بتیادث قیتؼش» ًوذ. 9/5
 231 ..................................................................................................................... یصًذگ یهحَسّب
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 لیدل ثِ «هٌبثغ دس یهٌبً تیهحذٍد ثِ ذیتَل دس تیهحذٍد ثبصگطت» ًوذ. 1/9/5
 231 .............................. «یؼیقج هٌبثغ»ثِ هشثَـ ػلَم یّب دادُ ثب لیتحل يیا یًبسبصگبس

 یهؼٌب ثِ ِ،یكئَدال اًحػبسات ثِ« ذیتَل دس تیهحذٍد» ثبصگطت. 2/9/5
 234 .............................................. یاجتوبػ سٍاثف تیلیً اص هٌبثغ تیهحذٍد گشكتي ًطأت

 ثِ «ذیتَل دس تیهحذٍد یاغل ػبهل ػٌَاى ثِ كي ٍ ػلن تیهحذٍد» سدّ. 3/9/5
 234 ..................................................................... خیتبس یتٌبهل حشًت ثب آى یًبسبصگبس لیدل
 یهحَسّب یٌی ػٌَاى ثِ «داسی سشهبیِ ًظبم دس غیتَص ٍ ذیتَل بىیه تؼبدل. »10/5

 یقجوبت ثشٍت غیتَص یالگَ ثش ِیتٌ ثب آى ًوذ ٍ داًطگبُ بتیادث دس یصًذگ قیتؼش
 235 ............................................................... ِیسشهب سضذ ًلغ ثِ جبهؼِ هوذٍسات تیشیهذ ٍ
 237 ..... یصًذگ اص یتخػػ قیتؼش شاهَىیپ هكشٍحِ هجبحث اص یاجوبل یثٌذ جوغ. 11/5

 ّذفِ» ثِ داًطگبُ یتخػػ بتیادث ٍ حَصُ یتخػػ بتیادث ٌشدیسٍ تلبٍت حیتطش. 6
 239 ................................................ آى ضذى ضُیتئَس ؾشٍست ٍ اًوالة بتیادث ٌشدیسٍ ثب «هحتَا

 بتیادث دس «هحتَا ّذف» ػٌَاى ثِ یجْبً ًبس نیتوس اسبع ثش یٍاثستگ. 1/6
 240 ....................................................................................................................................... داًطگبُ

 یتخػػ بتیادث دس یضٌبخت اًسبى ٍ یكشد اهَس ثِ «اّذاف» اًػشاف ثِ اضبسُ. 2/6
 241 ........................................................................................................................................... حَصُ

 ؾشٍست ٍ اًوالة بتیادث دس هحتَا ّذف ػٌَاى ثِ «یهٌتج استوالل» یهؼشك. 3/6
 241 ...................................................... یاساله اًوالة تذاٍم ٍ حلظ یثشا آى ضذى ضُیتئَس

 734 ............ «ترًاهِ ّدف» ٍ «ترًاهِ هَضَع» ،«ترًاهِ ضرٍرت» لِیتکو ٍ لیتحل 9چْارم گفتار

 یًظش ثُؼذ دٍ دس «ثشًبهِ ؾشٍست» دس اًوالة بتیادث ثب داًطگبُ بتیادث تؼبسؼ يییتج. 1
 245 .............................................................................................................................................. یػول ٍ

 الصهِ سكح، يیتشنیػو تب یًبسضٌبس وبتیتػو ٍ هحبسجبت ّوِ لَاصم یثشسس. 1/1

 249 ............................................... «گشاىید یدستبٍسدّب اص ًَسًَساًِ استلبدُ» اص اجتٌبة
 تیٍؾؼ سوت ثِ هَجَد ٍؾغ اص حشًت یچگًَگ ٍ هكلَة تیٍؾؼ شیتػَ. »2/1

 250 ....(«یاثشًبهِ ثحث» ٍ «ییهحتَا ثحث)» آى شاهَىیپ احتوبل دٍ بىیث ٍ «هكلَة
 داًطگبُ، بتیادث ثب هختبس بتیادث دس «ثشًبهِ يیػٌبٍ» اسصشِ ٍ تیؾش تلبٍت. 3/1

بىیث ٍ یضیسثشًبهِ دس اًوالة بتیادث ثب داًطگبُ بتیادث تلبٍت يییتج یثشا یاٌِیصه
 252 ................................................................................................... آى دس یاسصض ثبس بىیجش گش

 ٍ یًلّ ًِ ٍ یًبسثشد ٍ یٌیػ اّذاف ثِ اًوالة بتیادث دس« ثشًبهِ ّذف» اًػشاف. 2
 254 ................................................................................................................................................. یًظش
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 دس «ثشًبهِ هَؾَع» ػٌَاى ثِ اًوالة بتیادث دس «جبهغ ًوطِ» ثِ «الگَ قیتؼش. »3
 دس وبتیتحو تیشیهذ یثشا یاغل یّبسشكػل ثِ اضبسُ ٍ داًطگبُ بتیادث ثب آى سِیهوب

 256 ......................................................................................................... هختبس یهجٌب ثش هَؾَع يیا

 259 ................................ اٍغبف تیؾشا اسبع ثش «الگَ اٍغبف» دس یداس جْت يییتج. 1/3
 ٍ «گشاىید یدستبٍسدّب اص استلبدُ» هَؾَع ثِ اًوالة بتیادث ٌشدیسٍ یثشسس. 2/3

 اؾكشاس لیدل ثِ ّبعیتخػ دس شییتـ» ثِ ٌشدیسٍ يیا اص لیتحل استوبء ؾشٍست
 261 .......................................................................................... «سبختبسّب سكح دس ًظبم یِػلو

 «یِاجتوبػ يیهبض» ثِ آى اًػشاف دٌّذُ ًطبى ،«الگَ اًؼكبف» ثش ذیتبً. 3/3
 266 ...................................................................... هحَسيید جبهغِ ًوطِ اسبع ثش ضذُیقشاح

 بتیادث ذگبُید دس اسالم اغل ثِ هتؼلن ٍ یكشاثخط یاهش هثبثِ ثِ الگَ ذیتَل. 5/3
 ػٌَاى ثِ «یكشٌّگ اًوالة» چبسچَة دس آى اص لیتحل استوبء ؾشٍست ٍ اًوالة
 268 ........................................................................................................ «یبسیس اًوالة» هٌول

 تیشیهذ نیتؼو یثشا «ثشًبهِ» ثخص ثب هشتجف وبتِیتوس گشید ثِ یاجوبل اضبسُ. 4
 270 ............................................. ٌِیصه يیا دس یوبتیتحو یّبسشكػل اثؼبد يییتؼ ٍ وبتیتحو

 764 ...... «سازهاى ّدف» ،«سازهاى هَضَع» ،«سازهاى ضرٍرت» لِیتکو ٍ لیتحل 9پٌجن گفتار

 یاغل گبُیجب ثِ تَجِ ثب الگَ، هَؾَع دس ًخجگبى تحشى ػذم: «سبصهبى ؾشٍست. »1
 273 ......................................................................................................... سبصهبى دس «یاًسبً یشٍیً»

 یًخجگبً جبهؼِ یشیگضٌل ٍ ًخجگبى دس یهل ػضم جبدیا» ثِ« سبصهبى ّذف» قیتؼش. 2
 274 ....................................................................................................................... «الگَ ذیتَل هحَس ثش

 یهل ػضم) «سبصهبى هَؾَع» تحون یثشا یداًطگبّ ٍ یحَصٍ یاكضاسّب ًشم ثِ اضبسُ. 3
 275 ............................................................. یسّجش هكبلجِ تحون دس آًْب یًبًبسآهذ ٍ( یًخجگبً

 ٍ( ًظبست ٍ تیحوب« )یبسیس» ثخص دٍ ثِ «سبصهبى هَؾَع» قیتؼش. 1/3
 275 .................................................................. یسّجش ًالم دس( ّب گوبًِ اغكٌبى« )یػلو»

 ٍ یسبص گلتوبى جْت داًطگبُ ٍ حَصُ دس هَجَد یاكضاسّب ًشم ثِ یسّجش اضبسُ. 2/3
 277 ........................................................................................................ یػلو هجبهغ دس ششیپز

 یسبص گلتوبى ٍ یػلو ششیپز اكضاس ًشم ػٌَاى ثِ «خبسج دسع دس ثحث قشح. »4/3
 دس یسبصگلتوبى ٍ ششیپز اكضاس ًشم ػٌَاى ثِ «صیّوب یثشگضاس» ٍ حَصُ دس

 278 ....................................................................................................................................... داًطگبُ
 ئتیّ نیقش اص ّب گوبًِ یسبصهبً هطبسًت یثشا یاكضاس ًشم ثِ صیّوب قیتؼش. 5/3

 279 ................................................ پظٍّص یسبص یتجبس ّذف ثب ییاجشا ًبهِ يییآ ٍ یػلو
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 ثِ الگَ، ذیتَل شاهَىیپ یسبصگلتوبى یثشا یحَصٍ اكضاس ًشم یًبًبسآهذ يییتج. 6/3
 281 ................... آى دس «یحٌَهت هَؾَػبت ثِ تَجِ ٍ یسبصهبً هطبسًت» كوذاى لیدل

 لیدل ثِ الگَ، ذیتَل شاهَىیپ یسبصگلتوبى یثشا «صیّوب» اكضاس ًشم یًبًبسآهذ. 7/3
 283 ............................................................................... آى دس «یػلو استؼوبس» اخالم بىیجش

 یسٍضْب اص استلبدُ ثب یاًحػبس ٍ هحشهبًِ غَست ثِ يیاستشاتظ ػلَم ذیتَل. 1/7/3
 283 ................................................... (بیدً ثِ يیتحش ٍ غیتكو) ًَاثؾ جزة یثشا یاهتػبد

 نیقش اص یؿشث یطْبیّوب خالل دس «یػلو شیتحو ٍ استؼوبس» اخالم بىیجش. 2/7/3
 سَم جْبى یاستؼذادّب پٌْبى استخذام لِیٍس ثِ ػلن ذیتَل یّب ٌِیّض ًبّص

 284 ................................................................................................ ذیجذ یْبیتئَس لیتٌو یثشا

 ٍ سبصهبى» تٌبست ؾشٍست ثِ تَجِ ثب «الگَ ذیتَل سبصهبىِ» هَجَد تیٍؾؼ ًوذ. 4
 287 ......................................... یسّجش هكبلجِ ی«هحتَا» اص یتخػػ ٍ نیػو دسى ثب «ثشًبهِ

 اص یتخػػ لیتحل» ثِ «الگَ ذیتَل سبصهبى یِكشٌّگ تیهطشٍػ» یٍاثستگ. 1/4
 287 .............................................................................. «الگَ ذیتَل شاهَىیپ یسّجش طبتیكشهب

 يیث سبصش» ثِ آى بسیهؼ ثبصگطت لیدل ثِ هوبالت، یبثیاسص دس هَجَد ٍؾغ ًوذ. 2/4
 289 ............................................. یسّجش سلبسش ثشخالف «داًطگبُ بتیادث ٍ حَصُ بتیادث

 ًظبم ًطستْب، ًظبم: »الگَ ذیتَل یثشا یًخجگبً یهل ػضم جبدیا یاكضاسًشم طٌْبدیپ. 5
 ،یًخجگ» سكح سِ دس یػلو ئتیّ هٌذهبػذُ يییتؼ یثشا «هٌبظشات ًظبم ّب، ًبسگبُ
 291 ....................................................................................................................«ییداًطجَ ٍ یاستبد

 هكبلجِ اص یتخػػ لیتحل بىیهذػ ٍ یسّجش هؼظن هوبم يیث یػلو استجبـ. 1/5
 ئتیّ يییتؼ هٌطأ ػٌَاى ثِ ،«سٍ دس سٍ یّب ًطست ًظبم» دس ًخجگبى ثب یسّجش
 سكح دس سؤاالت ًظبم) طْبیّوب ٍ هوبالت دس یثشسس هَسد یهحَسّب ٍ یػلو

 291 ..................................................................................................................................... (یهحَس
 یثشا اٍل گبم اص آهذُ دست ثِ یهحَسّب شاهَىیپ «ذیاسبت ثب ّب ًبسگبُ ًظبم. »2/5

 یبثیدست» ٍ« ذیتَل دس هطبسًت یثشا یسبص تیظشك» ،«ثشتش یاستؼذادّب جزة»
 295 ................................................................................................... «یسبختبس سؤاالت ًظبم ثِ

 جزة یثشا «یدًتش بىیداًطجَ یثشا یسبصهبً هٌبظشات ًظبم» ییثشپب. 3/5
 295 ............................. هحػَالت سكح دس سؤاالت ًظبم ثِ یبثیدست ٍ ثشتش یاستؼذادّب

 بتیادث اسبع ثش «ًخجِ» قیتؼش دس شییتـ ٍ ًخجگبى دس ضشیاًگ جبدیا ؾشٍست. 4/5
 دس تیّحج هحَس ػٌَاى ثِ یسّجش ثب یػلو ٍ یاخاله ساثكِ جبدیا هحَس ثش اًوالة

 297 ................................................................................................................................ جتیؿ ػػش
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 «یسّجش سلبسش یهحتَا» ثب «الگَ ذیتَل سبصهبى» تٌبست ؾشٍست: یثٌذ جوغ. 5/5
 299 ................................ یاساله ًظبم یاغل دستَسًبس ٍ اًوالة یثشا یبتیح اهش ػٌَاى ثِ

 یاساله یالگَ دیتَل یترا «تلٌدهدت ٍ هدت اىیه هدت، کَتاُ» یراّکارّا يییتث 9خاتوِ

 409 ......................................... سطح سِ ّر در تیفعال یترا یآهادگ اعالم ٍ طرفتیپ یراًیا

 دس یػلو تحَل یسَ ثِ حشًت ٍ ذیجذ هٌكن ذیتَل ؾشٍست اثجبت: ثلٌذهذت ساٌّبس. 1
 اكضاس ًشم نیقش اص یسبصگلتوبى یِهٌكو جِیًت ثوثبثِ داًطگبُ؛ هٌكن ٍ حَصُ هٌكن

 303 ......................................................................................................................................... یطٌْبدیپ

 ثِ الگَ ذیتَل ّذف ثب هخبلق ًخجگبى یثشا یػلو گبُیجب قیتؼش ؾشٍست. 1/1
 305 ............................................................................................................... ًگش جبًجِ ّوِ غَست

 دس شاتییتـ جبدیا یثشا جبهؼِ دس الگَ ذیتَل سًٍذ یـبتیتجل اًؼٌبع ؾشٍست. 2/1
 305 ......................................... يیآًبده كشٌّگ دس شاتییتـ ثب هَاصات دس یػوَه كشٌّگ

 ٍحذت جبدیا تیّاّو ثِ تَجِ ثب ثلٌذهذت شیهس یّق ثَدىِ شیًبپز اجتٌبة. 3/1
 ذیتَل یِثؼذ هشاحل یق یثشا آًبى تیظشك اص استلبدُ ٍ ًخجگبى بىیه دس یگلتوبً

 306 .............................................................................................................................................. الگَ

 اص الگَ، ثِ هختبس یهجٌب دس ذضذُیتَل یهَؾَػِ اغَل لیتجذ: هذت بىیه ساٌّبس. 2
 هؼبدلِ، ت،یحج» صیگشا سِ دس وبتیتحو تیشیهذ یدًتش دٍسُ یاًذاصساُ نیقش

 308 ...............................................................................اسبع يیا ثش ّب ًبهِ بىیپب تیشیهذ ٍ «هذل
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 309 ...................................................................................................... سكح يیا دس طِیاًذ ِیٌیحس

 
  



 

 
 هقدهه

وكه( کهه  ال١ٝمی اهام ؼمیًی )٬ؿن الله یكولی اي٭الب اوالهی به قهبكی ظٕكت آیثپ
ٌهؿه هؿ٦ هعىقی آو ؾق ظاکمیث اوالم بك ٠كِه اشحما٠ی و ليؿگی ٠مىم ههكؾم هحصلهی 

ؾاؾ کهه  بىؾ، ال هماو ابحؿا ا٨کاق ٠مىهی و يؽبگايی قا به وىی ایى پكوً اواوی وهى٪ ههی
ؾق ٠ّك هؿقو و ؾق ٬كو بیىحن و با همه جعىالجی که ؾق جماهی اب١اؾ ظیات بٍهكی قغ ؾاؾه، 
هکحب اوالم چگىيه و با چه ابماقی و ال چه ُ٘ك٬ی ٬ابلیث جع٭٫ پیؿا ؼىاهؿ کكؾ و ؾوهحیابی 

ای ؼىاهؿ بهىؾ و هىشهب ٘هكض  قهاو ؾق ایى ؾوقاو، ؾاقای چه اب١اؾ و وٙىض و گىحكهبه ایى آ
ای ؼىاههؿ ٌهؿ و اواوهار اقجبهاٖ بهیى  های يهاپیمىؾه چه يیالهایی و با٠د وقوؾ به چه ٠كِه

به چهه يعهىی بك٬هكاق ؼىاههؿ ٌهؿی اولهیى واکهًً هههن بهه ایهى : اؾاقه کٍىق;و : اوالم;
ؼبكگاو هلث ؾق شكیهاو جهؿویى ٬هايىو اواوهی هٍهاهؿه  جىاو ؾق هىٌمًؿی ها قا هی پكوً

يمىؾ که ٘ی آو، اِل چهاقم ٬ايىو اواوی هبًی بك ٔكوقت ابحًها  کلیهه ٬هىايیى کٍهىق بهك 
هىالیى اوالهی، بك همه اِىل ٬ايىو اواوی و ا٘ال٬ات و ٠مىهات آيها ظکىهث پیؿا کكؾ و 

ًه  ٬ىه; و وپه ا ٬كاق گك٨ث٠ًىاو هبؿأ جىالو ٬ىا و ظاکن بك آيه به٨٭یه  اِل والیث ًّ  يٝك به :ه٭
بهه  :هصكیهه  ٬هىه; جّؿی  ٠ؿم هؽال٩ث ٬ىايیى با اوالم ه٭یؿ ٌؿ و اظكال  ؾقٌىقای يگهباو 
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ایهى  ٨٭یه وابىحه ٌؿ. يیم به ايحّاب ولی :٬ٕائیه  ٬ىه; ج٩ًیف قهبكی هٍكوٖ گٍث و قیاوث  
گكایايهه  ههای اشحمها٠ی اوهالم جؿابیك ظ٭ى٬ی گكچه ؾق يىٞ ؼىؾ و ؾق ه٭ایىه با وایك ظكکهث

هها هع٩هىٚ ؾاٌهث، اهها ا٠ٙها   يٝیك بىؾ و يٝام اوهالهی قا ال بىهیاقی ؼٙهكات و آ٨ث بی
ای قا که ؾاقای اب١اؾ هؽحل٧ ٠لمهی و جؽّّهی بهىؾ،  جىايىث هىأله اؼحیاقات ویاوی يمی

ه های ظیات بٍهكی و بلکه همايًؿ وایك ٠كِه: اؾاقه کٍىق;به يعىی اواوی ظل کًؿ. لیكا 
یکی ال ههمحكیى آيها، همچىو ؾیگك اهىق ليؿگی ؾق ؾوقاو ههؿقو بهه یهل ٠لهن و جؽّهُ 

ههای هکحبهی و اظکهام الههی ؾق  پیچیؿه و چًؿُب١ؿی جبؿیل ٌؿه بىؾ و شكیاو اوالم و اقلي
که ٘كض  هباظری ؾق  ٌؿ.  همچًاو های ههمی هی آو، بؿوو جىشه به ایى وا١٬یث ؾچاق ي٭ّاو

، :ٔكوقت بكؼىقؾاقی ال ج١هؿ ؾق کًهاق جؽّهُ بهكای ههؿیكاو; ؾهه اول اي٭الب همچىو
: هّلعث يٝام;، :جبؿل ظکن بك اذك جبؿل هىٔىٞ;، :جىشه به اظکام اولیه و اظکام ذايىیه;

بهه ٠ًهىاو : هؿل و الگهى;يمىؾ، اها ياٜك به  های قولهكه قا ق٨ٟ هی يیم گكچه بكؼی يیالهًؿی
: اؾاقه کٍهىق;و : اوهالم;ی  وى ال قابٙهه ؾو٘ك٨هه ابماق ٠لمی اؾاقه کٍىق يبىؾ و ٨٭ٗ به یل

جىايهؿ بهه هىهأله اؾاقه  جىشه ؾاٌث و جًها به ؾيبال ي٭ا٘ی ال ه١اق٦ ؾیًی هىشىؾ بىؾ کهه ههی
 هكبىٖ ٌىؾ. 

ها بهىؾ کهه با٠هد ٌهؿ جها ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ظٕهكت  قوؿ همیى چالً به يٝك هی 
ؾوم اي٭الب، ؾوث به یل ابحکاق هباقک  ال١الی ؾق آ٤ال ؾهه ای هؿٜله ال١ٝمی ؼاهًه الله آیث

واله جىو١ه، ظٕىق ؾیى  های کالو  ظاکن بك جؿویى بكياهه پًس بميؿ و ال ٘كی٫ ابال٢ ویاوث
ؾهی به واؼحاقهای جىو١ه بك هبًای اوهالم قا ؾق  ؾق ٠كِه اؾاقه يٝام قا اقج٭ا  بؽٍؿ و شهث

اهه و ؾق آ٤ال ؾهه وىم، به جب١یهث ؾوحىق کاق ٬كاق ؾهؿ. همیى بّیكت و جیمبیًی بىؾ که ؾق اؾ
جىشهه پیهؿا کهكؾ و بها ؾ٤ؿ٤هه : يؿالهاا چٍهن;های کهالو آو ال  های جىو١ه و ویاوث بكياهه

کیهؿ بهك ٔهكوقت  شكیاو اوالم ؾق ٠مل اشحما٠ی، به ٠كِه واالجكی وقوؾ پیؿا کهكؾ و بها جأ
 کٍهىقی;او بهه ايؿال بیىث واله بكای کٍىق، جالي يمىؾ جا ؾق کًاق ه١ك٨ی ایهك جؿویى چٍن
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ه که ج١كی٩ی بكؼاوحه : با شایگاه اول ا٬حّاؾی، ٠لمی و ٨ًاوقی ؾق وٙط هًٙ٭ه یا٨حه جىو١ه
بؽً ؾق  الههام و هىیهث اوهالهی و اي٭البهی; شايبه اوهث ه  ال اؾبیات جىو١ه پایؿاق و همه

يیم هىقؾ جىشه ؾوحگاه کاقًٌاوی ٬كاق گیكؾ> گكچه ٠هؿم ج١یهیى هح٥یهك اِهلی : شهاو اوالم
ٌهؿه،  ٌؿ که اؾبیات جىو١ه به ٠ًىاو یل اههك کهاقبكؾی و کّمهی بیى ایى ؾو هؤل٩ه، با٠د هی

ههای  ق٤هن ایهى جهالي ؾ هًعّل يمایهؿ. ٠لهیهىیث اي٭البی و اوالهی قا ؾق واؼحاقهای ؼى
واب٭ه، هؿل اؾاقه کٍىق و ؾوحگاه کاقًٌاوی  بكآههؿه ال آو کهه بهه هعاوهبات  اقلٌمًؿ و بی

واالقايه ؾچاق بىؾ، ؾق ٠مل ٠یًی  ؼىؾ ایهى ٬یهؿها قا يپهفیك٨ث و  هاّؾی و ؾيیاهعىق و وكهایه
گهكا ؾق اؾاقه  ق و هىحٕه٧١هعى همىاقه جّمیمات و ٠ملکكؾهای اي٭البی و هکحبی و ٠ؿالث

ً  ٠لمی و جؽّّی هی کٍیؿ و آذاق ؼىؾ قا ؾق ج٥ییك هعاوبات هىهوىلیى و  کٍىق قا به چال
گفاٌهث و ٨ٍهاقهای ٌهؿیؿجكی قا ؾق جمهاهی  ؾگكگىيی ق٨حاق و ٠ملکكؾ آيها بهه يمهایً ههی

ام کكؾ. اها اّجکها  ٠میه٫ ه٭ه هىٔى٠ات ویاوی، ٨كهًگی، ا٬حّاؾی بك يٝام اوالهی واقؾ هی
ه١ٝن قهبكی به ٬ؿقت و ٠لن الهی و ی٭یى پهىالؾیى ایٍهاو بهه جىايمًهؿی اوهالم و اي٭هالب 

کًًؿه قا ق٬هن لؾ و هىشهب  های هکحبی، جعىلی ؼیكه اوالهی بكای اؾاقه کٍىق بك هبًای آقهاو
ٔهكوقت جىلیهؿ الگهى و ;بهه وهٙط : ايؿال و اوح٩اؾه ال ه٭ىله جىوه١ه چٍن;اقج٭ا  ال وٙط 

کیؿ بك باق ا کهه  له به شهای آو ٌؿ. ؾق وا٬ٟ ه١ُٝن : قلٌی جىو١ه و شایگمیًی پیٍك٨ث با آوجأ
ٌؿه ال ٬ٙهاق اي٭هالب، ؾق ه٭ابهل ؾوهحگاه ٠هكیٓ و ٘ىیهل  همايًؿ هىوىلیى و ؼىاَ پیاؾه

های ٠یًی  هؿل اؾاقه ٤كبی بكای ج٥ییك هىیك ؾچاق ق٠هب  ها و يىؽه کاقًٌاوی هاؾی و جىِیه
جىلیهؿ ;و و٩اقي  : های قاهبكؾی يٍىث ايؿیٍه;ايؿالی  ا قاهيٍیًی ٌىيؿ، ب و اي١٩ال و ٠٭ب

ؾق آ٤ال ؾهه چهاقم اي٭الب ٠مالر بهك ج٥ییهك بًیهايی ؾق ٠لهن : الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث
کیهؿ کكؾيهؿ و ٠لهث آو قا  بهاق ;اؾاقه کٍىق و جعىل ؾق ؾوحگاه کاقًٌاوی و هعاوبات آو جأ

 ؾايىحًؿ. : اقلٌی  ه٩هىم جىو١ه و الماهات آو
گیكی جىلیهؿ الگهىی اوهالهی ایكايهی  های قاهبكی و پی ىث ايؿیٍهايؿالی يٍ قو قاه ال ایى

http://farsi.khamenei.ir/special?id=4136#tose
http://farsi.khamenei.ir/special?id=4136#hoviat
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پیٍك٨ث جىوٗ ه٭ام ه١ٝن قهبكی، ظ٭ی٭حار هىحع٫ بكگماقی یل شٍى هلهی اوهث چهكا کهه 
و : اوهالم;ی اقجبهاٖ بهیى  ایى قويؿ، به ه١ًای اقج٭ا  يٝام اوالهی ؾق هالظٝه اب١اؾ پیچیؿه

قیمی یل  ؤٟ هىشىؾ  ایى اقجباٖ و پی و ٘كض و٩اقي ٠لمی ؾق شهث ج٥ییك: اؾاقه کٍىق;
ى یيٝیهك، يىهبث به اق هههن و کنیی بىه ؿهیهبًیاو شؿیؿ ؾق ایى ٠كِه اوث> ی١ًی ؾق یل پؿ

بك٬هكاق ٌهؿه : به يعهى جؽّّهی: ;اؾبیات ظىله و ؾايٍگاه;با : هٙالبات اؾبیات اي٭الب;
٨كهًه   یٕهااوث. ؾق وا٬ٟ هٙالبات ظٕكت اهام )قه( و ه٭ام ه١ٝن قهبكی ه١مهىالر ؾق ٨

ٗ   ٠مىهی ٘كض هی پیكاههىو : صهاؾ ٠همم هلهی  يؽبگهايییا;یا : جأهل جؽّّی;ٌىؾ و ٌكای
ها ؾق ؾ٨حهك قهبهكی و اؼحّهاَ  ٌىؾ. اها بكگهماقی جؽّّهی ایهى يٍىهث ها ٨كاهن يمی آو

ظصن لیاؾی ال و٬ث جىوٗ ٌؽُ ایٍاو بكای ًٌیؿو يٝكات هحؽّّاو ظىله و ؾايٍگاه و 
له، بم١ًهای آ٤هال بكؼهىقؾ جؽّّهی بها  كی آو ال ٘ك٦ ه١ٝنى ٘كض هىٔىٞ و پیگییهمچً

ً  ه٩اهین شؿیؿ اوث. په وقوؾ به ایى ٨ٕا ال جٕاقب ا٨کاق کهه بها ایهؿه  هؿ٦ جىلیؿ و لای
 ایٍاو ٌکل گك٨حه، بكای ظیات اي٭الب اوالهی و جؿاوم آو ٔكوقی ؼىاهؿ بىؾ. 

اي٭البهی ؼهىؾ بها ٨اِهله بكای ايصام وٜائ٧ هکحبی و : ظىیًیه ايؿیٍه;ؾق همیى قاوحا، 
کىجاهی ال وؽًاو ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق اولیى يٍىث، واقؾ ٠كِه کمل و همیهاقی ٠لمهی 
به هًّىباو قهبكی ؾق هكکم الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث و ا٠ٕا  ٌىقای ٠هالی آو ٌهؿ و 

ههای  های ه١مىل اها با هٍهاقکث ٠لمهی گىهحكؾه ؾق ک٩ًهكايه بؿوو بكؼىقؾاقی ال ظمایث
ٌؿه جىوٗ ایى هكکهم بهه  های اواوی که ؾق هىیك ايحؽاب هكکم الگى، يىا٬ُ و چالً وااليه

ههای  گٍهث، ؾق ٬الهب ؼىقؾ و هىشب ٠ؿم جع٭٫ هٙالبه ه٭ام ه١ٝهن قهبهكی ههی چٍن هی
هؽحل٧ و با هباظد ٠لمی گىياگىو به ایى يهاؾ هعحكم اقائه کكؾ. بعد ج٩ّیلی پیكاهىو ایهى 

ه که ـکك آيها ال ظىِله ایى ه٭ؿهه ؼاقز اوث و هىشهب  ها و يىا٬ُ و کمبىؾها يیم چالً
ی  الگهىی پایهه;ای کهه بهه ي٭هؿ   جکكاق هکكقات ؼىاهؿ ٌؿ ه ؾق یل کحهاب پايّهؿ ِه٩عه

بهه آو هكکهم ج٭هؿین ٌهؿ و گكچهه  0991پكؾاؼث، ؾق وال  هی: ٌؿه ال وىی هكکم الگى اقائه
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ؾ جىشه و ٠ًایث هكکهم الگهى جعىیى بكؼی ا٠ٕای ٌىقای ٠الی قا بكايگیؽث، اها ٠مالر هىق
ها ؾق ظالی بىؾ که ظحی هؿیك هعحكم هكکم الگى يیم پهه ال چًهؿ وهال  ٬كاق يگك٨ث. همه ایى

بهىؾو  بهىؾو و ٠لمهی ؾوگايگی ؾیًی;هایی اواوی ال ٬بیل  يٍؿو  وىال ١٨الیث ِكیعار بك ظل
: ی و ظکمیيبىؾو  هباظد ٨لى٩ ٠ملیاجی;، :ؾوگايگی ٤ًای يٝكی و کاقبكؾی الگى;، :الگى

ههای هعهىقی ؾیگهك و اواوهار ٠هؿم  يٍؿو ایى وىاالت و وىال و... جاکیؿ کكؾ و البحه که ظل
های وهااليه  کًًؿگاو ؾق ک٩ًكايه جًاوب  هؿیكیث جع٭ی٭ات هىشىؾ با هٙالبه قهبكی، ٌكکث

ا٘ال٠ی ال قويؿ کاق و اظىان ٠ؿم هٍاقکث  قا به يى٠ی ا٠حكاْ و یأن ال قويؿ هىشىؾ و بی
ها کاهال هٍههىؾ بهىؾه و هحاوه٩ايه قو بهه  کكؾه که آذاق آو بكای ا٨كاؾ ظأك ؾق ک٩ًكايهؾچاق 

 ا٨مایً اوث. 
وى و اهمیث ظیاجی هىهاله جىلیهؿ الگهى بهكای يٝهام اوهالهی،  جؿاوم ایى و١ٔیث ال یل

اذك ي٩هیه : ي٭ؿ و ي٭ٓ الگىی پایه پیٍك٨ث;ظىیًیه ايؿیٍه قا بك آو ؾاٌث جا به اقائه کحاب 
االوالم و المىلمیى هى١ىؾ ِهؿو٪ )قه( ه  ٬ؿق هكظىم ظصه مًؿ گكايمایه و اوحاؾ ٠الیايؿیٍ

که به ک٩ًكايه پًصن الگى ج٭ؿین ٌؿ ه اکح٩ا  يکًؿ و با اوح٩اؾه ال هباظهد ههح٭ى و ؾ٬یه٫ آو 
ايؿیٍمًؿ ٨كلايه، باب ي٭ؿ ٠المايه و گ٩حگىی ِمیمايه با هكکم الگى قا ال هىهیك ؾیگهكی بهال 

ایى کحاب با هعىق ٬كاق ؾاؾو هحى  کاههل بیايهات ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ؾق اولهیى  کًؿ. لفا ؾق
های قاهبكؾی با هىٔىٞ الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث به ٠ًىاو هبًهای ههىقؾ  يٍىث ايؿیٍه

ًؿ ال بیايهات ایٍهاو اقائهه ه و ٨همی ٬ا٠ؿه: ج٭كیك;و٨ا٪، و١ی کكؾه جا ؾق بؽً اول، ابحؿائار 
جأویل جبؿیل ٌىؾ. اهها ال آيصها  یٍاو به اهكی ٩ٌا٦ و قوٌى و ٤یك٬ابلکًؿ جا هٙالبه اِلی ا

های ٠لمی و جؽّّی اوث، بؽً ؾوم کحهاب  که جع٭٫ ایى و٩اقي ٠لمی، هعحاز بعد
پهكؾالؾ کهه اؾبیهات جؽّّهی ظهىله و اؾبیهات  ٌؿه و به ایى ههن هی: جعلیل;واقؾ هكظله 

ق، چه ٜك٨یحی بهكای جع٭ه٫ ایهى جؽّّی ؾايٍگاه به ٠ًىاو ؾو يهاؾ ٠لمی و جؽّّی کٍى
هٙالبات ٠لمی ؾاقيؿ. ؾق شكیاو ایى بكقوی  ه٩ّل قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ که اؾبیات جؽّّهی 
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گیكی الهی، هبحال به اؾقاکاجی ايحما٠ی اوث که هايٟ شكیهاو ه٩هاهین آو  ق٤ن شهث ظىله ٠لی
 ٌهىؾ و بها ج٩کیهل جکاههل ههاؾی ال جکاههل ه١ًهىی و ؾق الگى به ٠ًهىاو اههكی ٠یًهی ههی

ؾايىحى جکاهل هاؾی ال ؼٙابات ٌاقٞ و وپكؾو آو به ٠٭ال  و کاقًٌاوهاو، ؾق ه٭ابهل  ؼاقز
ٌىؾ و به ایى  جصاقب و کاقآهؿی ٠یًی  الگىهای جىو١ه ٤كبی ٠مالر ؾچاق اي١٩ال و جىلین هی

قا ه کهه ي٭ٙهه اواوهی ؾق وهؽًاو : باق اقلٌی جىوه١ه;ِىقت، جىايایی پٍحیبايی ٠لمی ال 
که اؾبیات ؾايٍگاه بها  ت ٔكوقت جىلیؿ الگىی شؿیؿ اوث ه يؿاقؾ. همچًاوقهبكی بكای اذبا

پهفیكؾ  گیكی الهی بكای ايىاو و شاه١ه قا يمی وشىؾ جىايایی آو بكای جّك٦ ؾق ٠یًیث، شهث
ؾايؿ و لهفا يهه  قا به جکاهل هاؾی که ؾق جمؿو هؿقو يمىؾ ٠یًی یا٨حه، هًعّك هی: جکاهل;و 

ههای هکحبهی قا  کًؿ بلکهه اقلي ىو١ه و الگىهای آو قا ايکاق هیجًها باق اقلٌی هىشىؾ ؾق ج
يگكؾ که ؾق ٘ىل لهاو، ه٭ههىق کاقآههؿی ٠یًهی ٌهؿه و ؾق ٨كهًه   ٨كهًگی هی هرابه ؼكؾه به

بىؾو  هبهايی  جىو١ه هًعل ؼىاهؿ ٌؿ. لفا گكچه همکى اوث اٌکاالت يٝكی  ظىله به هاؾی
کًؿ که  رابه یل بالی ؾق باٌگاه ٨کكی اقلیابی هیه ٨لى٩ی ؼىؾ قا ؾق ٜاهك بپفیكؾ اها آو قا به

ها يؽىاهؿ ٌؿ و ه١هاؾالت جّهك٦  ای يؿاقؾ و هىشب ج٥ییك ؾق الگىها و هؿل ؾق ٠مل يحیصه
 ؾق ٠یًیث  شاه١ه قا ج٥ییك يؽىاهؿ ؾاؾ.

ٌهىؾ کهه هٙالبهه ه٭هام  با ایى جىٔیعات ه که ج٩ّیل آو ؾق ایى کحاب آهؿه ه قوٌى ههی
قوبكووث> ی١ًی شكیهاو اوهالم ؾق : جأویل يؽبگايی;یؿ الگى با ؼٙك ه١ٝن قهبكی بكای جىل

هرابه ابماق هؿیكیث ٠یًی  شىاهٟ، ؾق چهاقچىب اؾبیهات جؽّّهی ظهىله و ؾايٍهگاه  الگى به
لهه قا بهه  شایی يؿاقؾ و لفا هباظری که بك اوان ایى ؾو اؾبیات هٙكض ٌهىيؿ، هٙالبهه ه١ٝهن

ؼىاهًؿ ؾاؾ و لفا ظكکهث شؿیهؿ و پژوهٍهی  های هىشىؾ شای يعىی ال ايعا  ؾق چاقچىب
يىیى ؾق ایى ٠كِه قا بالهىٔىٞ ؼىاهًؿ کكؾ. لفا هىهیك هعحهىایی  هكکهم الگهى ؾق جکیهه بهه 

ای شهم ٠هؿم پیٍهك٨ث کهاق، ـبهط هٙالبهه  اؾبیات ظىله و ؾايٍگاه و جألی٧ هیاو آيها، يحیصه
کاههل ه١ًهىی ال جکاههل قهبكی به پای والي بیى اؾبیات ظىله و اؾبیات ؾايٍگاه، جب١یث ج



 74 

 

کیهؿ اواوهی ه٭هام : های پیٍك٨ث ظاکمیث ه١ًىیث بك ٠كِه;هاؾی به شای  ه که ههىقؾ جأ
ق٨هحى  ههای گفٌهحه ؾق اؾاقه کٍهىق و ال بهیى ه١ٝن قهبكی ٬هكاق گك٨حهه ه و جکهكاق قويهؿ ؾههه

قیههمی و  کههه بكياهههه هههای يههىآوقی ٠لمههی يؿاٌههحه و يؽىاهههؿ ؾاٌههث> همچًههاو لهیًههه
ايهؿ، جًهها همهیى اٌهکال قا  که بك اوان ایى هىهیك هعحهىایی ٌهکل گك٨حههایی  والهايؿهی
ٔهكوقت پیهؿا کهكؾه و بهه بؽهً : جکمیل;ايؿ. بك همیى اوان اوث که هكظله  جىو١ه ؾاؾه

ؾ> ی١ًی با اذبات ٨٭ؿاو ٜك٨یث اؾبیهات جؽّّهی ظهىله و ٌى ههمی ال ایى کحاب جبؿیل هی
کاؾهیل هٙكض ٌىؾ که ی بؿیٟ قهبكی، بای ؾايٍگاه بكای جع٭٫ هٙالبه ؿ هباظری يؽبگايی و آ

ال ایى هٙالبه اواوی و ظیاجی ظمایث کهكؾه و پٍهحیبايی ٠لمهی ال آو قا بهه ٠ههؿه بگیهكؾ و 
هؿیكیث جع٭ی٭هات بهكای جىلیهؿ الگهى قا ٌهکل ؾههؿ. لهفا ؾق ایهى هكظلهه، هكظهىم اوهحاؾ 

کاؾهیهل و ؾوهحاوقؾها ظصه ی ٨کهكی االوالم و المىهلمیى ِهؿو٪ بها جکیهه بهه هباظهد آ
الهاٌمی جىلیؿ ٌهؿه بهىؾ و  الله ویؿ هًیكالؿیى ظىیًی يٝیكی که جىوٗ هكظىم ٠الهه آیث بی

هایی که ؼىؾ ؾق جٙبی٫ و جكشمه ایى هباظهد هبهفول ؾاٌهحه بهىؾ، بهه جٍهكیط ٠لمهی   جالي
پكؾاؼحه جها اوالر ال جأویهل : باق اقلٌی جىو١ه;هٙالبه ه٭ام ه١ٝن قهبكی و ؾ٨اٞ اوحؿاللی ال 

يی  بیايات قهبكی و بهالحبٟ ايهموای ٠لمهی آو شلهىگیكی ٌهىؾ و ذايیهار ال ایهى ٘كیه٫، يؽبگا
ج٭كیهك، ;هایی شؿیؿ و ؾ٬ی٫ بكای هؿیكیث جع٭ی٭ات الگى اقائه گهكؾؾ. پهه ؾق وهیك  وك٨ّل

ٌىؾ که هبًا ٬كاقگك٨حى  هٙالبه قهبكی، چه لىالهات ٠لمهی ؾق پهی  قوٌى هی: جعلیل، جکمیل
هایی ؾق ایى لهیًه ؾاقيؿ و هبًای هؽحاق، ال چه ٜك٨یحی بهكای  ياجىايیؾاقؾ و هبايی هىشىؾ چه 

٠ّك و لبیل بهه اوحًّهاق ٠لمهی ایٍهاو بكؼهىقؾاق  يّكت ٠لمی به يائب ٠ام ظٕكت ولی
ی کحاب و با پایاو ج٭كیك و جعلیهل و جکمیهل بیايهات ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی،  اوث. ؾق ؼاجمه

ههؿت،  کىجاه;ؾق وه وٙط : هی ایكايی پیٍك٨ثجىلیؿ الگىی اوال;بكؾ  پیًٍهاؾاجی بكای پیً
اقائه ٌؿه کهه ظهاوی يکهات بىهیاق اقلٌهمًؿ ؾق ایهى لهیًهه اوهث> : هؿت، بلًؿهؿت هیاو

الهاٌمی ه که ایى کحاب بها الههام ال هبهايی  که هكظىم ٠الهه ظىیًی ؼّىِار با جىشه به ایى
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الگى بك اوهان اوهالم پهی به ٔكوقت جىلیؿ یل  0918جىلیؿی ایٍاو ٌکل گك٨حه ه ال وال 
بكؾه بىؾ و جمام ٠مك هباقک ؼىؾ قا ؾق قاه ظّل ٠لمی ایهى هىهأله هّهكو٦ کهكؾه بهىؾ و لهفا 

یهل قاه ;جىاو گ٩ث که ایى کحهاب ال ٔهكوقت جىشهه بهه  ظؿا٬ل و به ٠ًىاو یل اظحمال هی
 .گىیؿ> قاهی که هكکم الگى هًىل هى٫٨ يٍؿه ؾق ابحؿای آو ٬كاق بگیكؾ وؽى هی: ٌؿه ّ٘ی 
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ه ىنب   الّكظین الّكظمى اللَّ
ه بىیاق شلىه ی ؼىبی ٌؿ و هى ظ٭ی٭حار بهكه بهكؾم> ههن ال هٙهالبی کهه  اهٍب بعمؿاللَّ
وقلاو کٍهىق  ی ٨كلايگاو و ايؿیٍه ی ٜك٨یحی که ؾق هصمى٠ه بیاو ٌؿ و هن بیٍحك، ال هٍاهؿه

ی پیچیؿه و هكکب وشىؾ  اوحمكاق ؾاؾو به اشمای یل هىوله بكای ٘كض هىائل و اهحؿاؾ ؾاؾو و
کًن> هن ال ٌما ظٕاق  ؾاقؾ> که ایى قا هى اهٍب ؾق هصمىٞ هٍاهؿه کكؾم. ؼیلی جٍکك هی

ای قا ههن ؾق ایهى شلىهه  هعحكم کهه لظمهث کٍهیؿیؿ و جٍهكی٧ آوقؾیهؿ و لههاو ٘هىاليی
لاؾه و ؾیگك همکهاقايی کهه  ی وا٠ٛکًًؿگاو ایى شلىه، ال شًاب آ٬ا گفقايؿیؿ، و هن ال ٨كاهن

لظمث کٍیؿيؿ و ایى شلىه قا جكجیب ؾاؾيؿ و ٨كاهن کكؾيؿ. چىو و٬ث گفٌحه، ههى ٠هكایٓ 
ه لهاو بكای ِعبحهای  . اوکًن.. ؽىاهن کكؾ> کىجاه ِعبث هیؼىؾم قا لیاؾ ٘ىاليی ي ٌا اللَّ

 .هبىىٖ هن ؼىاهؿ هايؿ
این>  اوث. ها يٍىحهای لیاؾی ؾاٌحهایى اولیى يٍىث ال يىٞ ؼىؾ ؾق شمهىقی اوالهی 

ام، چهه آيچهه کهه ا٘هالٞ ؾاقم  های هؽحل٧ ؾاٌحه چه آو ؾیؿاقهائی که ؼىؾ بًؿه با هصمى٠ه
این. ه٭ّهىؾ هها ال جٍهکیل ایهى  اج٩ا٪ ا٨حاؾه. بًابكایى ها جا کًىو ال ایى يىٞ يٍىهث يؿاٌهحه

ه ؾ ی يٍىحهائی که او جك بگىین: ولىله یا ؾقوث هيٍىث  ؾق  هق آیًؿه ؼىاهین ؾاٌهث ٌا اللَّ
وقلاو کٍهىق، ؼىؾٌهاو قا ؾقگیهك هىهائل  ی اول ایى اوث که هح٩کكاو کٍهىق، ايؿیٍهه ؾقشه

ای ؾاقؾ. کاقههای بمقگهی هىهث کهه بایهؿ ايصهام  کالو کٍىق بکًًؿ. کٍىق هىائل اواوهی
بگیكؾ. جىايائیها و ٜك٨یحهای بىیاقی هىث که هیحىايؿ ؾق ؼؿهث ایهى ظكکهث ٠ٝهین ايصهام 

وقلاو،  یكؾ. ایى ه٭ّىؾ جع٭٫ يؽىاههؿ یا٨هث، هگهك ایًکهه لبهؿگاو، ٨كلايگهاو و ايؿیٍههبگ
ه ایهى  ؼىؾٌاو قا با ایى هىائل کالو هكجبٗ و ؾقگیك کًًؿ. ایى بایهؿ اج٩ها٪ بی٩حهؿ و او ٌها اللَّ

ایكايهی بهكای پیٍهك٨ث، یکهی ال هىهائل کهالو  ی جؿویى الگىی اوالهی ٌؿ. هىولهؼىاهؿ 
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ها هىوله ؾاقؾ، که ب١ؿ ٠هكْ ؼهىاهن کهكؾ. ایهى  ى هىوله ؾق ؾل ؼىؾ، ؾههاوث> که البحه ای
قٌحه ؾق ؼّىَ همیى هىوله اوحمكاق ؼىاهؿ ؾاٌث و ؾق کًاق ایى، هىهائل کهالو ؾیگهكی 

 .وشىؾ ؾاقؾ که بایىحی هٙكض ٌىؾ
این، ایهى اوهث کهه یهل ٨كهًه  و یهل  هؿ٦ ؾوهی که ها ال جٍکیل ایى شلىه ؾاٌهحه 

و يؽبگاو و به جبٟ آو ؾق وهٙط ٠مهىم شاه١هه بهه وشهىؾ بیایهؿ. همهیى گ٩حماو، اول ؾق هیا
ظك٨هائی که ٌما اهٍب بیاو کكؾیؿ، و٬حی ؾق وٙط شاه١هه هًحٍهك ٌهىؾ، ـههى يؽبگهاو و 
وپه ـهى ٠مىم هكؾم قا به یل ومث اواوی وى٪ ؼىاهؿ ؾاؾ> ايؿیٍیؿو ؾق ههىقؾ الگهىی 

ایى لهیًه هىهح٭ل باٌهین و قوی  جىو١ه و هؿل ظكکث به ومث شلى، اظىان ایًکه بایؿ ؾق
پای ؼىؾهاو بایىحین، ٠یىب وابىحگی و جکیه کهكؾو بهه الگىههای بیگايهه گىهحكي ؼىاههؿ 

ی يؽبگايی ها هًىل ؾق بؽٍهای ههمی  یا٨ث. ها اهكول به ایى اظحیاز ؾاقین. هحأو٩ايه شاه١ه
بی٩حؿ و به ظىل و  ايؿ> که ایى بایؿ اج٩ا٪ ی ِعیط و ؾقوث يكویؿه ال ایى هىوله به یل يحیصه

 .ی الهی اج٩ا٪ ؼىاهؿ ا٨حاؾ ٬ىه
ها وال آیًؿه، اللم اوهث  ی کٍىق ؾق ؾه هؿ٦ وىم ها هن ایى اوث که باالؼكه بكای اؾاقه 
گهفاقی و  گفاقی کًهین. ایهى شلىهه و شلىهات هٍهابه، بهه ایهى قیل والی کًین، قیل شاؾه
ایى شلىه و شلىات ب١ؿی که والی هًحهی ؼىاهؿ ٌؿ. ایًها اهؿا٦ هاوث ال جٍکیل  شاؾه

ه جٍکیل ؼىاهؿ ٌؿ او  .ٌا اللَّ
بًابكایى کاق هح١ل٫ به اٌؽاَ و ه٭اهات يیىث، کاق هح١ل٫ به بًؿه يیىث> ایى کاق  همه  

ی ایى کاقی که ؾاقؾ ايصام هیگیكؾ، هىوىلیث ؾاقیهن. ههك کهؿام بهه  ی ها ؾق لهیًه اوث. همه
و١ه و ١ٌاٞ ٬ؿقجی که ؾق اؼحیاق ها هىهث، ؾق  ٬ؿق جىايائیهای ؼىؾهاو، ٜك٨یحهای ؼىؾهاو،

ه ؾيبال کًین. ایى یل هٙلب ایى لهیًه هىوىلین، که بایؿ او  .ٌا اللَّ
هٙلب ب١ؿی ایى اوث که هعّىل ایى کاق، لوؾبالؾه يیىث. ها با جىشه بهه ایهى يکحهه،  

واقؾ ایى ٬ٕیه ٌؿین. البحه ب١ٕی ال آ٬ایاو ٘كظها و پیٍهًهاؾهائی بهكای هعّهىل لوؾ ههن 
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هٙكض کكؾيؿ، ایكاؾی هن يؿاقؾ> لیکى آو چیمی که هىقؾ يٝك هاوث، شم ؾق بلًؿههؿت و بها 
هؿت، به ؾوث يؽىاهؿ آهؿ> ایى یل کاق ٘ىاليی اوث. اگك هها  اویل يگاه ؼىٌبیًايه ؾق هی

ایكايهی  ی اوهالهی  ١٭ىل، بهه الگهىی جىوه١هی الهی، ؾق یل ٨كایًؿ ه جىايىحین به ظىل و ٬ىه
ای  ی اوًاؾ بكياههه پیٍك٨ث ؾوث پیؿا کًین، ایى یل وًؿ باالؾوحی ؼىاهؿ بىؾ يىبث به همه

وهاله و  ايؿالهای بیىث ای کٍىق. ی١ًی ظّحی چٍنايؿال کٍىق و ویاوحگفاقیه کٍىق و چٍن
وههاله کههه ؾق آیًههؿه جههؿویى ؼىاهههؿ ٌههؿ، بایههؿ بههك اوههان ایههى الگههى جههؿویى ٌههىؾ>  ؾه

بایؿ ال ایى الگى پیكوی کًهؿ و ؾق  هویاوحهای کالو کٍىق  هویاوحگفاقیهائی که ؼىاهؿ ٌؿ 
يیىهث. آيچهه کهه بهه  ؾقوو ایى الگى بگًصؿ. البحه ایى الگى، یل الگىی ٤یك ٬ابهل اي١ٙها٦

يىی قولگاق، ایصاؾ ج٥ییكاجی قا ایصهاب  ؾوث ؼىاهؿ آهؿ، ظك٦ آؼك يیىث> ی٭یًار ٌكائٗ يىبه
هیکًؿ> ایى ج٥ییكات بایؿ ايصام بگیكؾ. بًابكایى الگى، یل الگىی ه٧ٙ١ً اوث> ی١ًهی ٬ابهل 
اي١ٙا٦ اوث. هؿ٨ها هٍؽُ اوث> قاهبكؾها همکى اوث به ظىب ٌكائٗ گىياگىو ج٥ییهك 
پیؿا کًؿ و ظل و اِالض ٌىؾ. بًابكایى ها ؾق ایى ٬ٕیه هیچ ؾچاق ٌحابمؾگی يؽهىاهین ٌهؿ. 

ه با ظكکهث  البحه ٌحاب ه١٭ىل بایؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ> لیکى ٌحابمؾه يؽىاهین ٌؿ و او ٌا اللَّ
 .ِعیط و هحیًی پیً ؼىاهین ق٨ث

 الگىی اوهالهی;های ؼىبی کكؾيؿ> ی ه٩كؾات ایى شمله، بعر ؼىب، ؾووحاو ؾق لهیًه 
ی ایًکه الگى ه١ًایً چیىث، ایكايی به چه لعاٚ، اوالهی بهه چهه  ؾقباقه:. ایكايی  پیٍك٨ث

لعاٚ، و پیٍك٨ث ؾق چه شهات، بعرهای ؼىبی ايصام گك٨ث. آيچه که هى هیؽىاهن أها٨ه 
قا ها با ؾ٬هث ايحؽهاب کهكؾین> ج١مهؿار يؽىاوهحین : پیٍك٨ث;ی  کًن، ایى اوث که اوالر کلمه

ی جىو١ه، یل باق اقلٌی و ه١ًائی  به کاق ببكین. ٠لث ایى اوث که کلمه قا: جىو١ه;ی  کلمه
ؾاقؾ> الحماهاجی با ؼىؾي همكاه ؾاقؾ که اظیايار ها با آو الحماهات همكاه يیىحین، هىا٫٨ يیىحین. 

ی هح١هاق٦ شههايی قا کهه ه١ًهای ؼاِهی قا ال آو  هها يمیؽهىاهین یهل اِهٙالض شاا٨حهاؾه
ی کاق ؼىؾهاو بکًین. ها ه٩هىهی قا که هىقؾ يٝك ؼىؾههاو  ى٠ههی٩همًؿ، بیاوقین ؾاؼل هصم
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ه١اؾل ه١ًای ٨اقوی :. پیٍك٨ث;کًین> ایى ه٩هىم ٠باقت اوث ال  اوث، هٙكض و ٠كٔه هی
ؾايین> هیؿايین هكاؾ ال پیٍك٨ث چیىث. ج١كی٧ هن ؼىاهین کكؾ که هًٝهىق هها  پیٍك٨ث قا هی

، چیىهث> پیٍهك٨ث ؾق چهه وهاظحهائی ال ایى پیٍك٨حی که ؾق ٨اقوی ه١ًایً قوٌى اوهث
اوث، به چه ومحی اوث. ها ایى وام يگهك٨حى ه٩هاهین قا ؾق ههىاقؾ ؾیگهكی ههن ؾق اي٭هالب 

قا آوقؾین. همکهى : اوحکباق;ی  اوح٩اؾه يکكؾین> کلمه: اهپكیالیىن;ی  این. ها ال کلمه ؾاٌحه
ها يیىث. ظىاویث اوث یل لوایائی ؾق ه١ًای اهپكیالیىن وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که هىقؾ يٝك 

: اوهحکباق;ی  ها بك قوی آو لوایا يیىث> ظىاویث ها بك قوی آو ه١ًائی اوث کهه ال کلمهه
آیؿ. لفا ایى قا هٙكض کكؾین، ؾق اي٭الب شا ا٨حاؾ> ؾيیها ههن اههكول هًٝهىق هها قا  به ؾوث هی

 .٨همؿ. و همچًیى ه٩اهین ؾیگكی هی
قا به کاق هیبهكین و ج١كیه٧ : یٍك٨ثپ;ه٩هىم پیٍك٨ث، بكای ها ه٩هىم قوًٌی اوث. ها  
کًین که ه٭ّىؾ ها ال پیٍك٨ث چیىث. ؾق ؼّىَ ایكايی بىؾو الگى، ٠الوه بك آيچه کهه  هی

ؾووحاو گ٩حًؿ> که ؼهىب، ٌهكائٗ جهاقیؽی، ٌهكائٗ ش٥كا٨یهائی، ٌهكائٗ ٨كهًگهی، ٌهكائٗ 
ایًها ؾقوهث  که ١ٙ٬ار  هگفاقؾ  ا٬لیمی، ٌكائٗ ش٥كا٨یای ویاوی ؾق جٍکیل ایى الگى جأذیك هی

ایى يکحه هن هٙكض اوث که ٘كاظاو آو، هح٩کكاو ایكايهی هىهحًؿ> ایهى کهاهالر وشهه  هاوث 
ؼهىاهین ایهى قا ال ؾیگهكاو بگیهكین> هها  هًاوبی اوث بهكای ٠ًهىاو ایكايهی> ی١ًهی هها يمهی

هاو قا  ؾايهین، آیًهؿه ؾايین، هّهلعث کٍهىقهاو ههی ؼىاهین آيچه قا که ؼىؾهاو اللم هی هی
با آو جّىیك و جكوین کًین، ایى قا ؾق یل ٬البی بكیمین. بًابكایى، ایهى الگهى ایكايهی  جىايین هی

های  اوث. ال ٘ك٦ ؾیگك، اوالهی اوث> به ؼا٘ك ایًکه ٤ایهات، اههؿا٦، اقلٌهها و ٌهیىه
ی ها به ه٩اهین اوالهی و ه١اق٦ اوهالهی  کاق، همه ال اوالم هایه ؼىاهؿ گك٨ث> ی١ًی جکیه

اوالهی هىحین، یل ظکىهث اوالهی هىحین و ا٨حؽهاق هها بهه ایهى  ی اوث. ها یل شاه١ه
اوث که هیحىايین ال هًبٟ اوالم اوح٩اؾه کًین. ؼىٌبؽحايه هًابٟ اوهالهی ههن ؾق اؼحیهاق هها 

ی هها و ؾق  وشىؾ ؾاقؾ> ٬كآو هىث، وًث هىث و ه٩اهین بىیاق ٤ًی و همحالی که ؾق ٨لى٩ه
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هن به ایى هًاوبث اوهث. : اوالهی;ؾاقؾ. بًابكایى کالم ها و ؾق ٨٭ه ها و ؾق ظ٭ى٪ ها وشىؾ 
ی  اوهالهی، ی١ًهی یهل ي٭ٍهه گهىئین الگهىی ایكايهی ی شاهٟ اوث. و٬حی هی الگى هن ي٭ٍه

ی شاهٟ، ؾچاق وكؾقگمی ؼىاهین ٌهؿ> همچًهاو کهه ؾق ٘هىل ایهى وهی  شاهٟ. بؿوو ي٭ٍه
ى ؾق و آو ؾق لؾیهن. و لیگماگ هبحال بىؾین و به ای هؿ٦ وال، به ظكکحهای ه٩ث و هٍحی، بی

ههن ؾق  هگاهی یل ظكکحی قا ايصام ؾاؾین، ب١هؿ گهاهی ٔهؿ آو ظكکهث و هحًها٬ٓ بها آو قا 
ايصام ؾاؾین! ایى بهه ؼها٘ك  ههای گىياگىو  ی ا٬حّاؾ و ؾق لهیًه ی ٨كهً ، هن ؾق لهیًه لهیًه

 ی شهاهٟ اوهث> بهه هها ی شاهٟ وشىؾ يؿاٌحه اوث. ایى الگى، ي٭ٍه ایى اوث که یل ي٭ٍه
کًهین. ٘ب١هار  گىیؿ که به کؿام ٘ك٦، به کؿام ومث، بكای کؿام هؿ٦ ؾاقین ظكکهث ههی هی

همیى ٘ىق که ؾووحاو گ٩حًؿ، و١ٔیث هٙلىب بایؿ جّىیك ٌىؾ و چگىيگی قویؿو ال ؤٟ 
هىشىؾ به آو ؤٟ هٙلىب هن بایىحی بیاو ٌىؾ. ی٭یًار وؤاالت لیاؾی هٙهكض ؼىاههؿ ٌهؿ> 

ىؾ. یکی ال آ٬ایاو ایًصا گ٩حًؿ چهاق هماق وؤال وشىؾ ؾاقؾ> ایى ایى وؤاالت بایىحی ؾايىحه ٌ
ی  ؼیلی ؼىب اوث. ایى وؤالها ًٌاؼحه ٌىؾ، ؾايىحه ٌىؾ. ایى ظكکث بایىث ؾق هصمى٠هه

يؽبگايی ها به وشىؾ بیایؿ. وؤالها هٙكض ٌىؾ، به ایى وؤالها پاوػ ؾاؾه ٌهىؾ> ایهى ظكکهث 
 .هؿت اوث ٘ىاليی

ن ایكايی یا اوالهی، هٙل٭ار به ایى ه١ًا يیىث که ها ال ؾوحاوقؾهای گىئی البحه ایًکه ها هی 
ؾیگكاو اوح٩اؾه يؽىاهین کكؾ> يه، هها بهكای بهه ؾوهث آوقؾو ٠لهن، ههیچ هعهؿوؾیحی بهكای 

ی  ؼىؾهاو ٬ائل يیىحین. هك شائی که ٠لن وشهىؾ ؾاقؾ، ه١ك٨هث  ؾقوهث وشهىؾ ؾاقؾ، جصكبهه
بىحه و کىقکىقايه چیمی قا ال شائی  هًحها چٍنِعیط وشىؾ ؾاقؾ، به وكا٢ آو ؼىاهین ق٨ث> 

ی آيچه که ؾق ؾيیای ه١ك٨ث وشىؾ ؾاقؾ و هیٍىؾ ال آو اوح٩اؾه کهكؾ،  يؽىاهین گك٨ث. ال همه
 .اوح٩اؾه ؼىاهین کكؾ

وؤاالجی هٙكض اوث، که ب١ٕی ال ایى وؤاالت ایًصا هٙكض ٌؿ و پاوػ ؾاؾه ٌهؿ، کهه  
هن لؾه ٌؿ، که هیچ لموهی يؿاقؾ هى آيها قا جکهكاق  هى آيها قا جکكاق يمیکًن. ظك٨های ؼىبی



43  تیاًات رّثری پیراهَى الگَی اسالهی ایراًی پیطرفت؛ تقریر، تحلیل، تکویل 

ی کاقهائی قا که ايصام گك٨حه، هى ٬بالر ؾیؿه بىؾم> ظاال هن هصؿؾار با ؾ٬ث  کًن. البحه هصمى٠ه
کًًؿ کهه ایهى ه٭ٙهٟ  گىي ؾاؾم. ظك٨های بىیاق ؼىبی ؾق ایًصا هٙكض ٌؿ. ب١ٕی وؤال هی

قجً قا ٬بىل هیکًًؿ و ٬بىل ؾاقيؿ، وهىال لهايی به چه هًاوبث اوثی ب١ؿ ال آيکه اِل ٔكو
هیکًًؿ که چكا ٬بالر ایى کاق ايصام يگك٨حه، یا چه ٔكوقجی وشىؾ ؾاقؾ که ظاال ایى کهاق ايصهام 

ی لیاؾی يٍؿه اوث. بكای ایى ٨كایًؿی که بهه هًٝهىق ایصهاؾ و جهؿویى  بگیكؾی ؼىب، ٨اِله
ها  ای يیىهث. جصكبهه ىاليییل چًیى الگىئی ظحمار ٘ی ؼىاهؿ ٌؿ، ایى وی وال، لهاو ٘ه

ٌىؾ، اؤاٞ و اظهىال ویاوهی ا٬حٕها  هیکًهؿ> ب١هؿ بهه  هحكاکن هیٍىؾ، ه١ك٨حها ايباٌحه هی
ه ه١لىم ؼىاهین کكؾ. به يٝهك ههى ؾق  ي٭ا٘ی هیكوین که هصهىل بىؾه اوث و ایًها قا او ٌا اللَّ

ویى یهل ایى ه٭ٟٙ، ٜك٨یث کٍىق، یل ٜك٨یث هًاوبی اوث. البحه گ٩حه ٌهؿ کهه بهكای جهؿ
جهىايین ایهى قا ٬بهىل کًهین. ٜك٨یحههای کٍهىق،  چًیى الگىئی، ها جىايائی ٨کكی يؿاقین. يمهی

کًن، بهه يٝهكم ٜك٨یحههای بال١٩هل  ٜك٨یحهای لیاؾی اوث. جا آو ظؿی که بًؿه ا٘الٞ پیؿا هی
ی ٬هن و  ی ٠لمیهه ی ؾايٍهگاهی، ههن ؾق ظهىله ی بىیاق ؼىبی وشىؾ ؾاقؾ> هن ؾق ظىله ٌؿه

ی بك ایى، اوح١ؿاؾها و ٜك٨یحهائی وشىؾ ؾاقؾ که هیٍىؾ ایًها قا  های ؾیگك. ٠الوه ب١ٕی ظىله
با هٙالبه بال١٩ل کكؾ> ایًها قا ووٗ هیؿاو آوقؾ. ها اگك اهكول ایى کاق قا ٌكوٞ يکًین و ؾيبهال 
يکًین، هٙموًار ٠٭ب ؼىاهین هايؿ و ٔكق ؼىاهین کكؾ> لفاوث که بایىحی ظحمار ایى ظكکهث 

 .٘كاظی ٌؿه، پیً بكوؾکه ایًصىق 
های ایهى پیٍهك٨ث قا بهه ٘هىق  کًن، ایى اوث که ٠كِهه آيچه که بال هى ایًصا أا٨ه هی 

کهه  هی ليهؿگی  ی اواوی وشهىؾ ؾاقؾ، کهه ٠كِهه کلی بایىحی هٍؽُ کًین. چهاق ٠كِه
یکهی ال ایهى چههاق ٠كِهه  هٌاهل ٠ؿالث و اهًیث و ظکىهث و ق٨اه و ایى چیمهها هیٍهىؾ 

ی ٨کك اوث. ها بایىحی شاه١هه قا بهه وهمث یهل  ی اول، پیٍك٨ث ؾق ٠كِه هاوث. ؾق ؾقش
ل٭هىم ;ی هح٩کك ظكکث ؾهین> ایى هن ؾقن ٬كآيی اوث. ٌما ببیًیؿ ؾق ٬هكآو چ٭هؿق  شاه١ه

ؾاقین. ها بایؿ شىٌهیؿو ٨کهك و : أ٨ال یحؿّبكوو;، :أ٨ال ی١٭لىو;، :ل٭ىم ی١٭لىو;، :یح٩ّکكوو
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او به یل ظ٭ی٭ث يمایاو و وأط جبؿیل کًین. البحه ایى ال ی ؼىؾه وقلی قا ؾق شاه١ه ايؿیٍه
ی يؽبگاو ٌكوٞ ؼىاهؿ ٌؿ، ب١ؿ وهكقیم ؼىاههؿ ٌهؿ بهه آظهاؾ ههكؾم. البحهه ایهى  هصمى٠ه

هاوهث> کهه بایهؿ ؾق  قاهبكؾهائی ؾاقؾ، الماهاجی ؾاقؾ. ابماق کهاق، آههىلي و پهكوقي و قوايه
 .قیمیها ایًها همه لعاٚ ٌىؾ و بیایؿ بكياهه
ی ٠لهن اوهث. ؾق ٠لهن  ٠كِهه هی اول اوث  که اهمیحً کمحك ال ٠كِه هی ؾوم  ٠كِه 

بایؿ ها پیٍك٨ث کًین. البحه ٠لن هن ؼىؾ، هعّىل ٨کك اوهث. ؾق همهیى لههاو کًهىيی، ؾق 
ظكکث به ومث پیٍك٨ث ٨کكی، هیچ يبایىحی جىايی و کىجهاهی و کهاهلی بهه وشهىؾ بیایهؿ. 

ث ؾق کٍىق ٌكوٞ ٌؿه> يهىآوقی ٠لمهی و ظكکهث ؼىٌبؽحايه چًؿ والی اوث که ایى ظكک
٠لمی و به ومث اوح٭الل ٠لمی ظكکث کكؾو. ٠لن هن ایًصىقی اوث ؾیگك> بال٨اِهله ؾق 
٬الب ٨ًاوقیها و ایًها ؼىؾي قا يٍاو هیؿهؿ. ؾق هىاقؾ لیاؾی، هعّىل ظكکث ٠لمهی ههن 

جك  ؾوث ی آو ؾم هی هىقؾ بعد ها ال چیمهای بلًؿهؿت يیىث> يمؾیکحك و ذمك هرل ایى هىوله
 .ی پیٍك٨ث اوث اوث. کاق ٠لمی قا بایىحی ٠می٫ و بًیايی ايصام ؾاؾ. ایى هن یل ٠كِه

ی چیمههائی کهه ؾق  ی ليؿگی اوث، که ٬هبالر ٠هكْ کهكؾین. همهه ی وىم، ٠كِه ٠كِه 
ليؿگی یل شاه١ه به ٠ًىاو هىائل اواوی و ؼٙىٖ اواوی هٙكض اوهث، ؾق همهیى ٠ًهىاو 

گًصؿ> هرل اهًیث، هرل ٠ؿالث، هرل ق٨اه، هرل اوهح٭الل، هرهل ٠همت  هی: ی ليؿگی ٠كِه;
های پیٍك٨ث اوث، که بایؿ بهه  هلی، هرل آلاؾی، هرل ج١اوو، هرل ظکىهث. ایًها همه لهیًه

 .ایًها پكؾاؼحه ٌىؾ
پیٍهك٨ث ؾق  هی ایًهاوهث  ی ایًها ههمحك اوث و قوض همهه که ال همه هی چهاقم  ٠كِه 

ی آو ایى باٌؿ که  ا بایىحی ایى الگى قا شىقی جًٝین کًین که يحیصهی ه١ًىیث اوث. ه ٠كِه
ی ایكايی ها به ومث ه١ًىیث  بیٍحك پیً بكوؾ. البحه ایى ؾق شای ؼىؾ بكای ها قوٌهى  شاه١ه

اوث، ٌایؿ بكای ؼیلی ال ظٕاق هعحكم هن قوٌى اوث> اها بایؿ بكای همه قوٌى ٌىؾ کهه 
های ؾیگهك، ههیچ هًا٨هاجی يهؿاقؾ>  با آلاؾی، يه با ٠كِه ه١ًىیث يه با ٠لن، يه با ویاوث، يه
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های ٠لن قا ِهاظب ٌهؿ و ٨هحط  ی ایًهاوث. هیحىاو با ه١ًىیث ٬له بلکه ه١ًىیث قوض همه
کكؾ> ی١ًی ه١ًىیث هن وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، ٠لن هن وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. ؾيیها ؾق آو ِهىقت، 

ليؿگی ايىاو اوث. ؾيیای اهكول،  ی ؾيیای ايىايی ؼىاهؿ ٌؿ> ؾيیائی ؼىاهؿ ٌؿ که ٌایىحه
ؾيیای شًگلی اوث. ؾيیائی که ؾق آو ٠لن همكاه باٌؿ بها ه١ًىیهث، جمهؿو همهكاه باٌهؿ بها 

ی  ه١ًىیث، ذكوت همكاه باٌؿ با ه١ًىیث، ایى ؾيیا ؾيیای ايىايی ؼىاههؿ بهىؾ. البحهه يمىيهه
ه )اقواظًا ٨ؿاه( اج٩ا٪   هؼىاهؿ ا٨حاؾ و ال آيصها کاهل ایى ؾيیا ؾق ؾوقاو ٜهىق ظٕكت ب٭یةاللَّ

های ه٭هؿهاجی  ٠هالن  ؾيیا ٌكوٞ ؼىاهؿ ٌؿ. ها اهكول ؾق لهیًه ههى ایى قا ایًصا ٠كْ بکًن 
ها و  هها و جپهه ايىايی ؾاقین ظكکث هیکًین. ها هرل کىايی هىحین که ؾق پهیچ وؼمههای کىه

قویؿین، جهاله هًگهام های ؾٌىاق ؾاقین ظكکث هیکًین جا به بمقگكاه بكوین. و٬حی به بمقگكاه  قاه
ظكکث به ومث اهؿا٦ واالوث. بٍكیث ؾق ٘ىل ایى چًؿ هماق وال ٠مك ؼىؾ، ؾاقؾ ال ایهى 

ؾوقاو ٜههىق  کهه آو، هها ظكکث هیکًؿ جا به بمقگكاه بكوهؿ. و٬حهی بهه بمقگهكاه قوهیؿ  قاه کىقه
ه اوث آيصا ظكکث اِلی ايىاو آ٤ال ؼىاههؿ ٌهؿ> ظكکهث وهكیٟ ايىهاو  ه ظٕكت ب٭یةاللَّ

ال ؼىاهؿ ٌؿ> ظكکث هى٫٨ و بیمظمث ايىاو آ٤ال ؼىاهؿ ٌؿ. لظمث ٨٭ٗ ٠باقت اوث آ٤
 .ال همیى که ايىاو ؾق ایى قاه ظكکث کًؿ و بكوؾ> ؾیگك ظیكجی ؾق آيصا وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث

ی پیٍك٨ث اوث که هها بایهؿ بها جىشهه بهه ایهى الگهىئی کهه  به هك ظال ایى چهاق ٠كِه 
ه ٌماها ؾيبال هیک او که والوکاق ؾيبال کكؾو ایى هن جا ظؿوؾی به يعهى اشمهال  هًیؿ ٌا اللَّ

 .ها پیً بكوین ؾق ایى ٠كِه هبكایماو قوٌى اوث و ؼىاهین گ٩ث 
ای که بایهؿ  ؾق باب هعحىای اوالهی، ؾووحاو اٌاقات ؼیلی ؼىبی ؾاٌحًؿ. اولیى هىوله 

:. ه و اّيها الیهه قاش١هىواّيا للَّ ;ی جىظیؿ اوث>  ی هبؿأ اوث، هىوله ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ، هىوله
جكیًً ؾق ٤كب هحصلی اوهث و بهه آو ؾاقیهن اٌهاقه  ههمحكیى هٍکل ؾيیائی که اهكول قيگیى

هیکًین، شؿائی ال ؼؿا و ا٠ح٭اؾ به ؼؿا و الحمام به ا٠ح٭هاؾ بهه ؼؿاوهث. البحهه ٌهایؿ ا٠ح٭هاؾ 
ی هبهؿأ  ك هىهولهٜاهكی و ِىقی و ایًها وشىؾ ؾاقؾ، لیکى به ا٠ح٭اؾ به ؼؿا الحمام يیىث. اگه
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هه ; ،:له ها ٨ی الّىهماوات و ارقْیىّبط ;ظل ٌؿ، بىیاقی ال هىائل ظل ؼىاهؿ ٌؿ.  و للَّ
ه ٠میما ظکیماشًىؾ الّىماوات و ار و٬حی ايىاو به ایى هىهوله ه١ح٭هؿ ٌهؿ،  :.قْ و کاو اللَّ

ام ایى ٠مت الهی، ایى جىظیؿی که ایى ه١ًا قا به ها يٍاو هیؿههؿ، یهل يیهكوی ٠ٝهین و جمه
هه اّلهفی ال الهه ااّل ههى الملهل ال٭هّؿون الّىهالم ;يٍؿيی قا ؾق اؼحیاق بٍك هیگفاقؾ.  هى اللَّ

هه ٠ّمها  و٬حهی ايىهاو ایًصهىق  :.یٍهكکىوالمؤهى المهیمى ال١میم الصّباق المحکّبك وبعاو اللَّ
ی ليهؿگی  ؼىؾههاو بىهٗ ؾههین،  جىظیؿی قا ه١ح٭ؿ بىؾ، و٬حی جىايىحین ایى ا٠ح٭اؾ قا ؾق بؿيه

 .ایى هٍکل اواوی بٍكیث قا ظل ؼىاهؿ کكؾ
ی جمهام  ی هعاوبه، ٬ٕیه ی ه١اؾ، ٬ٕیه ی اواوی اوث، ٬ٕیه ی ؾوهی که هىوله هىوله 

ی ههمی اوث> ایى که ظىاب  اوث> ایى ؼیلی هىوله هبا هكگ  هيٍؿو ٬ٕایا با لوال شىن 
ا٠ح٭اؾ قا ؾاٌحه باٌهؿ و هلحی که ایى :. ٨مى ی١مل هر٭ال ـّقة ؼیكا یكه;و کحابی ؾق کاق اوث> 

ى ی١مل هر٭ال ـّقة ٨مى ی١مل هر٭ال ـّقة ؼیكا یكه. و ه;ی ٠ملیاي ایى ه١ًا باٌؿ که  ؾق بكياهه
ؾق ليؿگیاي جعىل اواوی به وشىؾ ؼىاهؿ آهؿ. ا٠ح٭اؾ به اهحؿاؾ يحائس ٠مل، ایرهاق  ،:ٌّكا یكه

که ؾق اوالم بهه ٘هىق  هیاو و شهاؾ قا ه١ًا هیبؽٍؿ و هًٙ٭ی هیکًؿ. یکی ال ابماقهای ههن اؾ
ی شهاؾ اوث. شهاؾ بایؿ همكاه با ایراق باٌؿ> وااّل شهاؾ يؽىاهؿ  هىوله هوأعی وشىؾ ؾاقؾ 

ٌؿ. ایراق ی١ًی الؼىؾگفٌحگی. ؾق ه٫ًٙ ٠٭ل ابماقی، الؼىؾگفٌهحگی یهل اههك بیمًٙ٭هی 
هیکًهؿ، اوث. ؼىب، چكا هى ال ؼىؾم بگفقمی ایى ا٠ح٭اؾ به ه١اؾ اوث کهه ایهى قا هًٙ٭هی 

ی ا٠مال هع٩ىٚ  ٠٭اليی هیکًؿ. و٬حی ها ه١ح٭ؿین که هیچ ٠ملی ال بیى يؽىاهؿ ق٨ث و همه
الهّؿاق ارؼهكة  اّو ;که َظَیىاو وا١٬ی و ليؿگی وا١٬هی اوهث>  هاوث و ها ؾق آو ليؿگی وا١٬ی 

ایى ا٠مال قا ؾق ه٭ابل چٍهمماو ؼهىاهین ؾیهؿ، آو و٬هث ایًصها اگهك بهكای  ه :لهی العیىاو
بكای وٜی٩ه یل چیمی قا ال ؾوث ؾاؾین، اظىان ؼىاقت يمیکًهین> ولهى آو چیهم جکلی٧، 

شايماو باٌؿ، ولى آو چیم ٠میماو و ٨كليؿايماو باٌؿ. بایؿ ایًها شمو الگىی پیٍك٨ث بیایهؿ و 
ی  ی جىظیهؿ و هىهوله ی اِلی، هىهوله ؾق پیٍك٨ث یل شاه١ه ه١ًا پیؿا کًؿ. بًابكایى هىوله
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 .ه١اؾ اوث
کهه بهه يٝهكم  ،:الهّؿيیا همق٠هة ارؼهكة;اوهث> ی ٠ؿم ج٩کیل ؾيیا و آؼكت  ب١ؿ هىوله 

ب١ٕی ال ؾووحاو هن اٌاقه کكؾيؿ> ایى ؼیلی ههن اوث. ؾيیا و آؼكت ال ههن شهؿا يیىهحًؿ. 
ن لمعیٙة بالکا٨كیىو ;ی ؾيیای هاوث.  آؼكت ها آو قوی وکه ًّ کا٨ك همیى ظهاال  >:اّو شه

می که او يمی٩همؿ که االو جىی شهًن اوث> ب١ؿ که ایى جصىن جىی شهًن اوث، هًحها شهً
االو او :. ای ؾقیؿه پىوحیى یىو٩او / گكگ بكؼیمی ال ایى ؼهىاب گهكاو;پیؿا کكؾ، هی٩همؿ. 

گكگ اوث، هًحها اظىان گكگهی يمیکًهؿ. هها ههن کهه چٍهمماو بىهحه اوهث، او قا گهكگ 
ایى گكگ اوهث. پهه پیىوهحگی ؾيیها و  يمیبیًین> اها و٬حی که ال ؼىاب بیؿاق ٌؿین، هیبیًین

آلههائی  آؼكت به ایى ه١ًاوث. ایًصىق يیىث که ظاال هرالر ٨کك کًین ؾيیا هرل بلیحهای بؽث
 .اوث> يه، اِالر آؼكت آو قوی ایى ؾيیاوث، آو قوی ایى وکه اوث

ی ايىاو اوث> يگاه اوالم بهه ايىهاو، هعهىق بهىؾو ايىهاو. ایهى  ی ؾیگك، هىوله هىوله 
ؾق اوالم ؼیلی ه١ًای ووی١ی ؾاقؾ. ؼىب، پیؿاوث ايىاو اوالهی با ايىايی که ؾق هىٔىٞ 

های هاؾی ٤كب و پىلیحیىیىن ٬كو يىلؾه و ایًها هٙكض اوث، بکلهی هح٩هاوت اوهث>  ٨لى٩ه
ایى یل ايىاو اوث، آو یل ايىاو ؾیگك اوث> اِالر ج١كی٧ ایى ؾو ايىاو یکی يیىث. لهفا 

با هعىق بىؾو ايىهاو ؾق آو هکاجهب ههاؾی بکلهی هح٩هاوت  هعىق بىؾو ايىاو هن ؾق اوالم
ی ٠هؿالث،  ی ایى هىائلی که ها ؾاقین بعد هیکًین: هىوله اوث. ايىاو، هعىق اوث. همه

ی ٠باؾت، بكای ایى اوهث کهه ٨هكؾ ايىهاو وه١اؾجمًؿ  ی ق٨اه، هىوله ی اهًیث، هىوله هىوله
كؾ اوث> يه به ایى ه١ًا که ايىاو ال ی ٠٭بی هح١ل٫ به ٨ ی و١اؾت و هىوله ٌىؾ. ایًصا هىوله

ان شمی١ا هى اظیاها;ظال ؾیگكاو ٤ا٨ل باٌؿ، بكای آيها کاق يکًؿ> يه،  ًّ ؾق  :.٨کأّيما اظیا ال
قوایث هىث که ه١ًای ایى شمله قا ال اهام پكویؿيؿ، ٨كهىؾ: جأویل ا٠ٝن آو ایى اوث که جى 

وث> لیکى ؾق يهایث آو چیهمی ی همه ا کىی قا هؿایث کًی. ه١لىم اوث که هؿایث وٜی٩ه
که ال يگاه اوالم بكای ايىاو هٙكض اوث و اهن اوث، يصات ؼىؾي اوث. ها بایؿ ؼىؾهاو 
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هاو ٠مل کًین> که البحه آو و٬ث وٜهائ٧  قا يصات ؾهین. يصات ها به ایى اوث که به وٜائ٧
اؾ، ایًهها ی بها ٨ىه ی با ٜلن، هبهاقله اشحما٠ی، اوح٭كاق ٠ؿالث، ایصاؾ ظکىهث ظ٫، هباقله

همه شمو ه٭ؿهات هماو يصات اوث. بًابكایى اِل ایى اوهث. همهه چیهم ه٭ؿههه اوهث> 
ث کهه ی اوالهی هن ه٭ؿهه اوث> ٠ؿالث هن ه٭ؿهه اوث. ایًکه ؾق ٬كآو کكین هىه شاه١ه

ان بال٭ىٗ; ًّ ١ٙ٬ار ٠ؿل ههؿ٦ اوهث، هًحهها  هکه به ٠ًىاو هؿ٦ ايبیا  ـکك ٌؿه  ه :لی٭ىم ال
هؿ٦ يهائی ٠باقت اوث ال قوهحگاقی ايىهاو> ایهى بایىهحی ههىقؾ  ایى هؿ٦ هیايی اوث>

أ لن يص١هل لهه ; هجىشه باٌؿ. ايىاو هىشىؾی اوث هکل٧، هؽحاق و هىاشه با هؿایث الهی 
صهؿیى٠یًیى. و لىايا  ًّ هیحىايهؿ ههؿایث قا ايحؽهاب کًهؿ، هیحىايهؿ  هه :و ٩ٌحیى. و ههؿیًاه ال

هؿ، بكای ؼىؾ، بكای شاه١هه، بهكای اههل. ٔاللث قا ايحؽاب کًؿ. ايىاو هىشىؾی اوث هح١
واالقی ٠الوه بك ایًکه بكای هكؾم یل ظ٫ اوث، یل جکلیه٧ ههن  آو و٬ث با ایى يگاه، هكؾم

ٌىؾ گ٩هث کهه آ٬ها بهه ههى  ی هكؾم ؾق اهك ظکىهث شاه١ه هىوىلًؿ. يمی هیٍىؾ> ی١ًی همه
ههكجبٗ اوهث> هكبىٖ يیىث> يه، ِالض و ٨ىاؾ کٍىق، ظکىهث، ایًها بهه یکایهل ايىهايها 

ی١ًی ايىاو ؾق ه٭ابل آو هح١هؿ اوث. ایى هن یکی ال آو ٠ًاِك اِلی اوث کهه بایىهحی ؾق 
 .ؾیؿگاه اوالم هىقؾ هالظٝه ٬كاق بگیكؾ و ؾق ایى الگى ق٠ایث ٌىؾ

ای  ی ظکىهث اوث> که بال ؾق ایى باب ههن اوهالم يٝهكات ویهژه ی ب١ؿ، هىوله هىوله 
اوالم، یل اهك بىیاق ههن و اواوی اوث. ههك کىهی  ؾاقؾ. ِالض ٨كؾی ؾق اهك ظکىهث ؾق

ای ال هؿیكیث که هیؽىاهؿ هباٌكت کًؿ، بایىحی ِالظیث آو قا ؾق ؼهىؾي بهه  به هك ايؿاله
وشىؾ بیاوقؾ یا ؾق ؼىؾي ببیًؿ و بپفیكؾ> بؿوو ایى، ٠مل ياهٍكو٠ی ايصام ؾاؾه. ٠ؿم ٠لهى، 

ی ٨ك٠هىو  ث اوث. ؼؿاويهؿ ؾقبهاقهی ههمی ؾق اهك ظکىه ٠ؿم اوكا٦، ٠ؿم اوحوراق، هىوله
ی١ًی گًاه ٨ك٠ىو ایى اوث: ٠الی اوث. بًابكایى بهكای  >:کاو ٠الیا هى المىك٨یى;ؿ: هی٩كهای

ی ه٩ًی اوث> يه ؼىؾ او ظ٫ ؾاقؾ اوح١ال  کًؿ، يه اگك اههل  ظاکن، ٠لى و اوح١ال  یل ي٭ٙه
او قا بهه ٠ًهىاو ظهاکن و  اوح١ال  اوث، ظ٫ ؾاقؾ ٬ؿقت قا ٬بىل کًؿ، يه هكؾم اشاله ؾاقيؿ که
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اهام شاه١ه بپفیكيؿ. اوحوراق ی١ًی همه چیم قا بكای ؼىؾ ؼىاوحى> ؾق ه٭ابل ایراق اوث. ایراق 
ی١ًی همه چیم قا به ي٩ٟ ؾیگكاو ال ؼىؾ شؿا کكؾو، اوحوراق ی١ًی همه چیم قا به ي٩هٟ ؼهىؾ ال 

اوث. اهیكالمؤهًیى ؾق ؾیگكاو شؿا کكؾو. ٠لى و اوح١ال  و اوحوراق شمو ي٭اٖ ه٩ًی ظکىهث 
هه ;ی بًیاهیه ٨كهىؾيؿ:  يهس البال٤ه ؾقباقه هه ؼهىال و ؾیهى اللَّ ه ؾوال و ٠باؾ اللَّ یأؼفوو هال اللَّ

ی١ًی ؾلیل بك ایًکه ایًها بكای ظکىهث ِالظیث يؿاقيؿ، ایهى اوهث کهه ایهى :. ؾؼال بیًهن
ه ؾوال;ؼّىِیث قا ؾاقيؿ:  ث بهه ؾوهث بهیى > ی١ًی اههىال ٠مهىهی ؾوه:یأؼؿوو هال اللَّ

ه ؼىال;ی هكؾم اوث.  ؼىؾٌاو هیگكؾؾ، با ایًکه هال ٠اهه > هكؾم قا هرهل بكؾگهاو :و ٠باؾ اللَّ
ه ؾؼال بیًهن;آوقيؿ و اوحؽؿام هیکًًؿ.  ؼىؾ به ظىاب هی > ؾیى ؼهؿا قا ههن ههك :و ؾیى اللَّ

یهى شىقی که ؾووث هیؿاقيؿ، ؾوحکاقی هیکًًؿ. بًابكایى ؾق ظکىههث، اوهالم يٝهك ؾاقؾ. ا
 .بایىحی ؾق الگىی ليؿگی ها بكای بلًؿهؿت ظحمار گًصايؿه و هالظٝه ٌىؾ

ىو ؾولهة بهیى کهی ال یکه;ی ا٬حّاؾ، آ٬ایاو بعرهای ؼىبی کكؾیهؿ.  ؾق ؼّىَ هىوله 
ی ٠ؿالث، بىیاق هههن اوهث. یکهی ال اقکهاو  یل ه١یاق ههمی اوث. هىوله: ار٤ًیا  هًکن

باٌهؿ. اِهالر ٠هؿالث ه١یهاق ظه٫ و با٘هل  ی ٠هؿالث اِلی ایهى الگهى بایهؿ ظحمهار هىهوله
ظکىهحهاوث. ی١ًی ؾق اوالم اگهك چًايچهه ٌهاؼُ ٠هؿالث وشهىؾ يؿاٌهث، ظ٭ايیهث و 

 .هٍكو٠یث لیك وؤال اوث
ی ؾیگك، يگاه ٤یكهاؾی به ا٬حّاؾ اوث. بىیاقی ال ایى هٍکالجی که ؾق ؾيیا پیً  هىوله 

ی  ی ذكوت اوث. همهه پىل و هىوله ی ی ا٬حّاؾ و هىوله آهؿه، به ؼا٘ك يگاه هاؾی به هىوله
ی اوهحرماق و  ایى چیمههائی کهه ؾووهحاو ال ايعكا٨ههای ٤هكب و هٍهکالت ٨هكاواو و هىهوله

گكایايهه وشهىؾ  اوح١ماق و ایًها ـکك کكؾيؿ، به ؼا٘ك ایى اوث که به پىل و به ذكوت يگاه هاؾه
اوهث، ا٠حبهاق ٬ائهل ؾاٌحه. هیحىاو ایى يگاه قا جّعیط کكؾ. اوالم بكای ذكوت اهمیث ٬ائهل 

اوث. جىلیؿ ذكوت ؾق اوالم هٙلىب اوث> هًحها با يگاه الهی و ه١ًىی. يگاه الهی و ه١ًىی 
ایى اوث که ال ایى ذكوت بكای ٨ىاؾ، بكای ایصاؾ ولٙه، بكای اوكا٦ يبایهؿ اوهح٩اؾه کهكؾ> ال 
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 .اقؾی هىائل ٨كاوايی که وشىؾ ؾ ایى ذكوت بایىحی بكای وىؾ شاه١ه بهكه بكؾ. و ب٭یه
ؼىاهن بعد قا ٘ىاليی کًن> چىو هن  البحه ایًصا بعرها، بعرهای لیاؾی اوث. هى يمی 

ه اگهك  و٬ث گفٌحه، و هن لموهی يؿاقؾ ١٨الر جىی ایى شلىه ها ایًها قا بعد کًهین. او ٌها اللَّ
 .٠مك باٌؿ، و٬حهای لیاؾی بكای ایى بعرها ؼىاهین ؾاٌث

ی اهٍب ها یل ٌكوٞ بىؾ> ایى بایؿ اؾاههه  لىهها گ٩حین ایى آ٤ال یل قاه اوث> ی١ًی ش 
ایكايهی بهكای پیٍهك٨ث، ؾه و  ی الگىی اوهالهی ی همیى هىوله اقهپیؿا کًؿ. همکى اوث ؾقب

ی ٠لمی اللم باٌؿ که ؾق  ها ظل٭ه ها گكؾهمائی و يٍىث اللم باٌؿ. همکى اوث ؾه ٌایؿ ؾه
يگهاو و يؽبگههاو و های هؽحله٧ جٍهکیل ٌهىؾ. همکههى اوهث ِهؿها ي٩هك ال ٨كلا ؾايٍهگاه

آههاؾه باٌهًؿ  هاهل کاق شم١ی يیىحًؿ  هؾايٍمًؿاو ها که جكشیط هیؿهًؿ کاق ٌؽّی بکًًؿ 
های ٨کهكی جٍهکیل  های ؼىؾٌاو هٙال١ه کًًؿ> ال ایًها بایىحی اوح٩اؾه ٌىؾ. ظل٭ه ؾق ؼايه

ه ایهى قا بهه ٌها اللَّ  ها با ایى هىوله ؾقگیك ٌىيؿ، جها ایًکهه بحهىايین او ها و ظىله ٌىؾ، ؾايٍگاه
 .ی هٙلىب ؼىؾي بكوايین ي٭ٙه
وبهیً  البحه گماقٌی که آ٬ای ؾکحك ؾاووؾی ؾاؾيؿ، گماقي بىیاق ؼىبی بىؾ> ههى ههن کن 

ا٘الٞ يبىؾم ال ایى هٙالبی که ایٍاو گ٩حًؿ> لیکى با ایى ج٩ّیل ها ا٘الٞ يؿاٌحین. ایًهها  بی
ی ؼاَ و هعهؿوؾ  یل هصمى٠هبىیاق ؼىب اوث، با هن هیچ هًا٨اجی يؿاقؾ. ایى کاق، کاق 

ی ٜك٨یث يؽبگايی کٍىق به هیؿاو بیایهؿ. همهاو ٘هىق کهه  يیىث> کاقی اوث که بایؿ همه
های لوؾبهالؾه ههن يیىهث> ایهى کهاق بلًؿههؿجی  هؿت و ال آو پكوژه ٠كْ کكؾین، کاق کىجاه

ای هن يؿاقین. ها پیً ؼىاهین ق٨ث. ایى چیهمی ههن يیىهث  اوث، بایؿ ايصام بگیكؾ، ٠صله
ی  يىبث به همه هشىق که گ٩حین  هماو هکه ؾولحها یا هصاله بحىايًؿ آو قا جّىیب کًًؿ> ایى 

ی ١٨ال ؾق کٍىق، شایگاه باالؾوحی ؾاقؾ> بایؿ ؼیلی هكاظل قا ٘ی کًهؿ و  اوًاؾ ههن  واليؿه
ی ی اواو به یل ٬ىام اللم بكوؿ. ایى ٨کكها بایؿ کاهالر وقل بؽىقؾ جا ایًکه بحىايؿ به یل ي٭ٙه

 .بكوؿ
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یل هكکمی هن بكای ایهى کهاق اللم اوهث کهه ایهى هىهوله قا ؾيبهال کًهؿ> ایهى هكکهم قا  
ه جٍکیل ؼىاهین ؾاؾ. بایؿ شائی باٌؿ که ایى ظكکث قا ؾق ايعّاق يگیكؾ. هها ال آو  او ٌا اللَّ

هكکم جى٬ٟ يؽىاهین کكؾ که ایى کاق قا او ايصام ؾهؿ> بلکه جى٬ٟ ؼىاهین کكؾ که او ایى ظكکث 
ٝین يؽبگهايی ؾق کٍهىق قا لیهك يٝهك بگیهكؾ، ال آيهها ؼبهك بگیهكؾ، بهه آيهها کمهل کًهؿ، ٠

پٍحیبايیهای گىياگىو بکًؿ> شىقی باٌؿ که ایى ظكکث هحى٧٬ يٍىؾ. البحهه ٠هكْ کهكؾین> 
ه بهه وشهىؾ ؼىاههؿ آههؿ.  اللم اوث یل کايىو هكکمی و وحاؾی به وشىؾ بیایهؿ و او ٌها اللَّ

ای يیىث کهه جهىی ایهى  ٌىؾ. ی١ًی ایى هىوله، هىوله ما جمام يمیبًابكایى اهٍب کاق ها با ٌ
ه اؾاهه پیهؿا ؼىاههؿ کهكؾ.  شلىه ٌكوٞ ٌؿه باٌؿ و جىی ایى شلىه جمام ٌىؾ> ایى او ٌا اللَّ

البحه شم١های گىياگىيی ؼىاهًؿ بىؾ> ی١ًهی ا٨هكاؾ ٨كاوايهی هىهحًؿ، ٌؽّهیحهای هؽحل٩هی 
کًن آ٬ایايی  و٩اقي کكؾيؿ، هى هن ؾقؼىاوث هیلاؾه  هىحًؿ. هماو ٘ىق که آ٬ای ؾکحك وا٠ٛ

ؼىاوحًؿ يٝكات ؼىؾ قا بیاو کًًؿ، ایى يٝكات قا بؿهًهؿ. هٙهالبی ههن  که يٝكاجی ؾاقيؿ و هی
که ایًصا گ٩حه ٌؿ، ب١ٕی ال آيها هٙالبی اوث که ايىاو بایؿ قویً ٨کك کًؿ> ی١ًی بایىهحی 

ٌهىؾ، ؾ٨هاٞ ٌهىؾ، اٌهکال  های ٨کكی جٍکیل ٌىؾ، قوی ایًها بعد ٌهىؾ، ظالشهی ظل٭ه
ه به یل يحائصی بكوین ٬لث و ٬لث ٘لبگی ايصام بگیكؾ جا او بٍىؾ، او  .ٌا اللَّ

 
 

ه و بكکاجه   والّىالم ٠لیکن و قظمةاللَّ
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هًد از بیايات  و فهن قاعده« تقریر»ضرورت آغاز بحث از هرحله الف. 

 هقام هعظن رهبری

ی آو وهؽى یها  ج٭كیك ِعیط ال یل گ٩حاق یا يىٌهحاق، هىشهب ؼىاههؿ ٌهؿ جها گىیًهؿه
هٙلب ا٬كاق و اـ٠او کًؿ که ه٭ّكق بهه ٨ههن ِهعیعی ال کلمهات او ی آو هحى به ایى  يىیىًؿه

بًؿی بهحكی، هٙالب او قا بیاو کكؾه اوث. لفا ج٭كیهك و  قویؿه و ظحی با يٝن و چیًً و شمٟ
هًؿ بایؿ به یل ٨كهً  اشحما٠ی ؼّىِار ؾق هصهاهٟ ٠لمهی و يؽبگهايی جبهؿیل  ٨هن ٬ا٠ؿه

٘ك٦ ه٭ابهل، ج٭هىا بهىقلؾ و آو قا بهه ِهىقت ٌىؾ جا هك کىی ؾق ابحؿا يىبث به لّب هٙلب 
 ؾاق ٘كض يکًؿ. يا٬ُ و یا لاویه

قوٌى اوث که جىشه به ایى ههن ؾق بكؼىقؾ با وهؽًاو ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی، ٔهكوقجی 
٠هاّم  هرابهه يائهب کًؿ لیكا ال يٝك ا٠ح٭اؾی، شایگاه هًیٟ والیث هٙل٭هه ٨٭یهه بهه هىّکؿ پیؿا هی
ؾق ٠ّهك ٤یبهث کبهكی : هعىق ظصیهث;، ؾق وا٬ٟ الشریففرجهتعالیاهللعجل٠ّك  ظٕكت ولی
بهكای شاه١هه ایمهايی ؾق : جکالی٧ اشحمها٠ی;ٌىؾ و هىوىلیث ظىان  ج١ییى  هعىىب هی

بكؼىقؾ با شاه١ه ک٩ك و ي٩ا٪ قا بك ٠هؿه ؾاقؾ. لفا جٍؽیُ وٜای٧ اشحما٠ی و ٠مل به آيهها 
الههی، بهه ٨ههن ِهعیط و و پاوؽگىیی يىبث به ايصام ایهى جکهالی٧ ؾق هعٕهك هعاوهبه 

هًؿ ال گ٩حاق و ق٨حاق  ایى پكچمؿاقاو جىظیؿ وابىحه اوهث. البحهه بكؼهىقؾ وهاؾه بها ایهى  ٬ا٠ؿه
اٌهکال  ها و ؾق ب١ٕهی هىٔهى٠ات بهی وؽًاو بكای ٠مىم هكؾم همکى اوث ؾق بكؼی بكهه
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٨ی باٌؿ اها يؽبگاو و ايؿیٍمًؿاو و ؼىاَ شاه١ه ؾق ِىقجی که با ایى بیايات بكؼىقؾی ٠ك
هههای قهبههكی و  گیههكی و ٠ىاهايههه و ٤یكجؽّّههی ؾاٌههحه باٌههًؿ، يؽىاهًههؿ جىايىههث شهههث

جىايًهؿ  های ایٍاو ال ا٬ٍاق هؽحل٧ قا به ؾقوحی بكای هكؾم جبییى کًًهؿ و بهالحبٟ يمهی ؼىاوحه
ی ؼىؾ هبًی بك قاهبكی  ا٨کاق ٠مىهی و ق٨حاق اشحما٠ی به ومث اههؿا٦  اؾ٠ای ايصام وٜی٩ه

که هك وؽًی و به ویژه گ٩حاق و يىٌهحاقی کهه  ًٌؿ. ؼّىِار با جىشه به ایىهکحبی قا ؾاٌحه با
بكؼاوحه ال ٨كهً  هفهب و اؾبیات وظی باٌؿ، ؾق ه١كْ ؼٙك جعكی٧ و جأویل و هّاؾقه 

ای ال  ٌىؾ که ؾق هصاهٟ ویاوهی و هٙبى٠هاجی و قوهايه به هٙلىب ٬كاق ؾاقؾ. لفا هٍاهؿه هی
های ؾیگك و...، وؽًاو  يمایی بؽً ها، بمقگ بؽًيمایی بكؼی  ٘ك٪ هؽحل٧ هايًؿ کىچل

گیهكؾ> گكچهه ج٥ییهك  ظٕكت اهام )قه( و ه٭ام ه١ٝن قهبكی هىقؾ جأویل و جعكیه٧ ٬هكاق ههی
 ل٩ٝی ؾق کلمات آو ا٠مال يٍىؾ.

هًهؿ ال وهؽًاو ه٭هام  ؾق همیى قاوحا بایؿ جىشه ؾاٌث که ٔكوقت ج٭كیك یها ٨ههن ٬ا٠هؿه
لهه ؾق اولهیى يٍىهث  ایهى يىٌهحاق )بیايهات ه١ٝهنه١ٝن قهبكی، ؾق هىٔهىٞ ههىقؾ بعهد  

ٌىؾ> لیكا هىٔهىٞ  های قاهبكؾی پیكاهىو الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث( چًؿبكابك هی ايؿیٍه
وؽى ؾق ایى يٍىث، یل ه٭ىله ٠لمی و پیچیؿه و هكّکب اوهث و هؽا٘هب آو يیهم شاه١هه 

هىٔهى٠ی و چًهاو يؽبگاو و ايؿیٍمًؿاو و هح٩کكاو کٍىق هىحًؿ. قوٌى اوهث کهه چًهیى 
گفاقيهؿ و آو قا ال ٨كهًه  ٠مهىهی ؼهاقز کهكؾه و بهه  هؽا٘بايی، بك کی٩یث کالم جأذیك ههی

کًًؿ و بالحبٟ اهکاو بكؼىقؾ واؾه و ٠ك٨ی با آو قا کهاهً ؾاؾه  جك هی ٨كهً  جؽّّی يمؾیل
ا جىشه ؾهًؿ. ؼّىِار ب هًؿ با آو قا ا٨مایً هی و يیال به جؿ٬ی٫ و ج١می٫ ؾق آو و بكؼىقؾ ٬ا٠ؿه

جىلیؿ یل ;ای که ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ایى يٍىث پیكاهىو  که و٩اقي ٠لمی و هٙالبه به ایى
کًًؿ، یل اههك  هٙكض هی: الگىی شؿیؿ بكای اؾاقه کٍىق بك هبًای اوالم و هکحب و ه١ًىیث

واب٭ه اوث که ٘ب١ار اب١اؾ شؿیؿ و ياآًٌایی قا بكای يؽبگاو ؾق بكؾاقؾ. ی١ًی گكچه  بؿیٟ و بی
ٔهكوقت ٠مهل بهه اظکهام اوهالم ؾق ;په ال پیكولی اي٭الب اوالهی همىاقه کلیاجی هايًؿ 
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و... ؾق : های اوالهی ؾق ق٨حاق هؿیكیحی ؼىؾ اهمیث ج٭یؿ هىوىلیى به اقلي;و : اؾاقه کٍىق
ههؿل ;یها : الگهى;های هکحبی ؾق  شاه١ه اوالهی هٙكض بىؾه اوث، اها شكیاو ؾیى و اقلي

ه یل هٙالبه بؿیٟ و يىیى اوهث پفیك اوث  اهك ٠یًی، پیچیؿه، هعاوبهه که یل : اؾاقه کٍىق
ه٩ّهال بیهاو : هكظله جکمیهل;و : هكظله جعلیل;٘ىق که ؾق اؾاهه ایى يىٌحاق و ؾق  و هماو

های هىشىؾ ٠لمی ؾق ظىله و ؾايٍهگاه ٨اِهله ؾاقؾ. لیهكا آيچهه ؾق  ؼىاهؿ ٌؿ، با چاقچىب
ج٩کیهل بهیى جکاههل ;٠لمی کٍىق قایهس بهىؾه، های په ال پیكولی اي٭الب ؾق ٨ٕای  وال

و وهپكؾو جکاههل ههاؾی بهه اؾبیهات ؾايٍهگاه ال ٘كیه٫ ههؿیكیث : هاؾی و جکاههل ه١ًهىی
ا٠ح٭اؾات ;بلی٣  واؼحاقهای اشحما٠ی و واگفاقکكؾو جکاهل ه١ًىی به اؾبیات ظىله ال ٘كی٫ ج

قا يحیصه ؾاؾه اوث.  بىؾه که ٠مالر والي بیى ایى ؾو ؾوحگاه ٠لمی: ٨كؾی و اؼال٪ و اظکام
گىيه که ؾق اؾاههه قوٌهى ؼىاههؿ ٌهؿ، ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ؾق وهؽًاو ؼهىؾ بهك  اها هماو

کیؿ کكؾه: ظاکمیث ه١ًىیث بك پیٍك٨ث; ايؿ که ایى و٩اقي يه جًها ج٩کیل  ؾق جىلیؿ الگى جأ
 پفیكؾ بلکه بك جب١یث جکاهل هاؾی ال جکاهل ه١ًىی بیى جکاهل هاؾی و جکاهل ه١ًىی قا يمی

کیؿ هی  کًؿ.  جأ
گىيه که ؾق ٠كِه ویاوی کٍىق،  اواوار همیى ج٩اوت هعىقی با٠د ؼىاهؿ ٌؿ جا هماو 

وؽًاو قهبكی ب١ٕار هىقؾ جأویل و جعكی٧ ٬كاق گك٨حه و هّاؾقه به هٙلىب ٌهىؾ، ؾق ٠كِهه 
های هىشىؾ ٠لمی، آو  ٨كهًگی و ٠لمی کٍىق يیم يؽبگاو با جعلیل ایى هٙالبه ؾق چاقچىب

هىقی که با هبايی جؽّّی ؼىؾ جًاوب ؾاقؾ، جأویل کًًؿ و بالحبٟ يیهالی بهه ١٨الیهث قا به ا
شؿیؿ ٠لمی و جىلیؿ ه٩اهین يىیى اظىان يکًًؿ و ؾق يحیصهه بهه شهای جىلیهؿ یهل الگهىی 
شؿیؿ، هماو قويؿ ٬بلی ؾق الگىی اؾاقه کٍىق که هىقؾ پفیكي ٨ٕای ظىلوی و ؾايٍهگاهی 

ق٤ن  های هىّشه جؿاوم پیؿا کًؿ و ؾق ٠مل و ٠لی پكؾالی ٠باقت بىؾه، ِك٨ار با واژگايی شؿیؿ و
های هؽحل٧، هٙالبه قهبكی هبًی جىلیؿ الگىی شؿیؿ بهكای اؾاقه  گفٌث هؿت هؿیؿ و جالي

کٍىق بك هبًای اوالم و ه١ًىیث بهه هعها٪ ق٨حهه و هع٭ه٫ يگهكؾؾ. پهه ٠هالوه بهك جمهاهی 
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هًهؿ ال بیايهات قهبهكی ؾق اولهیى  ا٠هؿهگ٩حه، يکحه ههمی که ج٭كیك و ٨هن ٬ های پیً ٔكوقت
ياپهفیك جبهؿیل کهكؾه، ایهى وا١٬یهث  های قاهبكؾی قا به اهكی ظیاجی و اشحًاب يٍىث ايؿیٍه

واب٭ه ؾق ٨ٕای هحؿاول ٠لمی  ای، یل اهك بؿیٟ و بی اوث که چًیى و٩اقي ٠لمی و هٙالبه
وه٩اقي، بایهؿ  و ٨كهًگی کٍىق اوث و لفا وؽًاو ه٭ام ه١ٝن قهبكی به ٠ًهىاو ٘هكاض ایهى

ٌهىؾ. بهه ٠بهاقت ؾیگهك،  هایی ٬هكاق گیهكؾ کهه ؾق ایهى قاوهحا ايصهام ههی هبًای همه ١٨الیث
های اولیه بكای آ٤ال ظكکث ؾق هؿیكیث جع٭ی٭ات  جىلیؿ الگهى بایهؿ ال کهالم قهبهكی  ٌاؼّه

اوحؽكاز ٌىؾ و اولیى لایً ٠لمی، بایؿ ال آيالیم ؾ٬ی٫ کالم قهبكی ؾقباقه جىلیهؿ الگهى پؿیهؿ 
یؿ. البحه ایى وؽى جًها ياٌی ال اقاؾت ٬لبی و الحمام ٠ملی به ه٭ام هًیٟ والیث هٙل٭هه ٨٭یهه آ

ی ایهى هٙالبهه  کًًهؿه ؾهًؿه و ٘كض گیكؾ و٩اقي يیىث بلکه ایى يکحه اواوی قا يیم ؾق بك هی
٠لمی، ٌؽُ ه٭ام ه١ٝن قهبكی هىحًؿ و اوان  ٘كض ایى هىٔىٞ، ياٌی ال ٨کك و جّمین 

گاه ؾق چًیى اب١هاؾی  های هىشىؾ ٠لمی ؾق ظىله و ؾايٍگاه، هیچ اال چاقچىبایٍاو اوث و 
ای کهه ال ج٭كیهك و ٨ههن  جهكیى يحیصهه گیكی ایى هىٔىٞ يبىؾه و يیىحًؿ. پهه هههن ٬ائل به پی

ههای قاهبهكؾی بایهؿ ظاِهل  هًؿ وؽًاو ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق اولیى يٍىهث ايؿیٍهه ٬ا٠ؿه
یهى وهؽًاو و هماي١هث ال ايهموای ٠لمهی و جؽّّهی  ٌىؾ، شلىگیكی ال جأویل يؽبگايی  ا

جىلیؿ : هؿیكیث جع٭ی٭ات  ;گیكی یل قويؿ ِعیط ؾق  والی بكای ٌکل هٙالبه ایٍاو و لهیًه
 الگى اوث.

« عًاویى تبعی»: رويد حرکت از ه در هرحله تقریرتبکاررف« روش»ب. 
و تًظین جایگاه « عًىاو هحىری»برای دستیابی به « عًاویى فرعی»به 

 همه عًاویى بر اساس عًىاو هحىری

، ایى هىأله :هكظله ج٭كیك;په ال ایى جىٔیعات بكای اذبات ٔكوقت و اهمیث اواوی  
هًؿ ال ایى بیايهات چگىيهه بایهؿ ايصهام ٌهىؾی  ٌىؾ که ج٭كیك ِعیط یا ٨هن ٬ا٠ؿه هٙكض هی
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لفا بایؿ  هیىك يؽىاهؿ بىؾ و: قوي ٨هن ال هحى;قوٌى اوث که ایى ههن بؿوو اجکا  به یل 
هًؿ ال وؽًاو قهبكی اوح٩اؾه ٌؿه، اٌاقه  به قوٌی که ؾق ایى هصمى٠ه بعد بكای ٨هن ٬ا٠ؿه

کىجاهی ٌىؾ. ؾق ایى قاوحا بایؿ جىشه ؾاٌهث کهه ههك کهالم و وهؽًی همايًهؿ ؾیگهك ا١٨هال 
اؼحیاقی  ايىاو، ال یل ٤كْ و هؿ٦ اِلی يٍأت گك٨حهه و گكچهه یهل وهؽًكايی یها یهل 

های هحکركی اوث اها آيچه ایى جکرك قا به وظؿت  ات و شمالت و پاقاگكا٦ه٭اله، ؾاقای کلم
قوايؿ، ٤كْ و هؿ٦ ظاکن بك آو گ٩حهاق و يىٌهحاق اوهث. پهه ههك گ٩حهاق و يىٌهحاقی  هی

ق٤ن جکرك اشما  ؼىؾ، ؾاقای یل وظؿت ظ٭ی٭ی اوث که به ٤كْ واظهؿ  ظهاکن بهك آو  ٠لی
ی  وث ا٤كاْ هح١ؿؾی ال گ٩حه یها يىٌهحههًىٖ اوث. گكچه یل گىیًؿه یا يىیىًؿه همکى ا

ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ اها ١ٙ٬ار ایى ا٤كاْ يیم ـیل یل ٤كْ اِهلی ٬هكاق گك٨حهه و بهك هعهىق آو 
گیكيؿ و اال آو گ٩حاق یا يىٌحاق ؾچاق جٍهحث و ياهمهاهًگی ٌهؿه و ٬ابلیهث ايح٭هال  واهاو هی

هها،  هها، يمىيهه جمریل ها، ٌىاهؿ، هٙلب قا ال ؾوث ؼىاهؿ ؾاؾ. همیى ظکن ؾقباقه اوحؿالل
قويهؿ، ِهاؾ٪ اوهث> ی١ًهی  ها و وایك ه٩اهیمی که ؾق یل گ٩حاق و يىٌحاق بکهاق ههی جٙبی٫

شایگاه هك یل ال ایى اهىق بك هعىق ي٭ً و وهن آيها ؾق بیاو ٤هكْ اِهلی ٌهکل ؼىاههؿ 
 گك٨ث و ه١یى ؼىاهؿ ٌؿ.

ِهلی  کهالم هًهؿ و ج٭كیهك ِهعیط، ؾوهحیابی بهه ٤هكْ ا په ؾق جالي بكای ٨هن ٬ا٠ؿه 
آیؿ: ابحؿا ههك واظهؿ  اولىیحی اواوی اوث که ایى ههن ال ٘كی٫ یل ویك ه٩هىهی بؿوث هی

ه٩هىهی که به ِىقت هىح٭ّل، ظاههل ه١ًهایی اوهث ال ؾیگهك واظهؿهای ه٩ههىهی جصمیهه 
ها، یل ٠ًهىاو کهه ظهاکی ال ق٨حهاق يىیىهًؿه و گىیًهؿه  ٌىؾ و بكای هك یل ال ایى جصمیه هی

٠ًهاویى ;گیهكؾ و  اِهل ٬هكاق ههی: جصمیهه;ؾ. پهه ؾق ایهى هكظلهه، ٌهى اوث، ايحؽاب هی
آیؿ. اها ال آيصا که گىیًهؿه یها يىیىهًؿه بهه ؾيبهال  به ؾوث هی :٠ًاویى جب١ی;یا : ای جصمیه

کكؾو آيهها بهه  اقجباٖ با یکؿیگك يبىؾه بلکه ١ٙ٬ار با هكجبٗ ی چًؿ هٙلب هصما ال هن و بی اقائه
وهًصی بهیى  کكؾه، ؾق هكظله ؾوم بایؿ به يىهبث ؾيبال هی یکؿیگك، بیاو ٤كْ اِلی ؼىؾ قا
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٠ًاویى جصمیه پكؾاؼث جا ٠ًاویى ظاکن و هعکىم و ٌاهل و هٍمىل ه١هّیى گهكؾؾ. ی١ًهی ؾق 
ٌهىؾ کهه  جبهؿیل ٌهؿه و اقجبهاٖ بهیى ٠ًهاویى هالظٝهه ههی: جكکیب;ایى هكظله، جصمیه به 

ؾق ایهى هكظلهه، ٠ًهاویى  اوهث.: وهاؼحاقی;یها : ٨ك٠ی;هعّىل آو، ؾوحیابی به ٠ًاویى 
هحکرك و هح١ؿؾی که ؾق هكظله جصمیه به ؾوث آهؿه بىؾ، ه١مىالر و بىحه به ه٭هؿاق وهؽًاو و 

گفاق ؾق جكکیب ٠ًاویى، ؾق ؾو جا پًس یا ٌهً ٠ًهىاو وهاؼحاقی هًهؿّک و  هیماو ٬ؿقت ٠ًىاو
، ٌىيؿ. ایى ٠ًاویى، هٙالبی هىهحًؿ کهه گىیًهؿه بهكای بیهاو ٤هكْ اِهلی ؼهىؾ هًعّل هی

قويهؿ و البحهه  بیٍحكیى اجکا قا به آيها ؾاٌحه اوث و به ٠باقت ؾیگك اقکاو وؽى به ٌهماق ههی
ای و جب١ی اجکا ٌؿه اوث. په گكچه ؾق  بكای بیاو و جىٔیط ایى ه٩اهین يیم به ٠ًاویى جصمیه

گ٩حگىهای ٠ك٨ی همکى اوث ههحکلن بهه ؾيبهال بیهاو چًهؿ هٙلهب پكاکًهؿه و چًهؿ ه٩ههىم 
جىاو به هحکلن ظکین یا یل گ٩حاق ٠لمی و هح٭ى چًهیى يىهبحی ؾاؾ و  ها يمیواؼحاقی باٌؿ ا

٠ًىاو اِهلی و ;لفا ؾق هكظله وىم بایؿ با هالظٝه اقجباٖ بیى ٠ًاویى واؼحاقی یا ٨ك٠ی، به 
ؾوث یا٨ث> ی١ًی هماو اهكی که ؾق ـهى گىیًؿه، کل کرهكات کهالم قا بهك هعهىق : هعىقی

یابی به ایى ٠ًىاو، همکى اوهث بكؼهی ٠ًهاویى ٨ك٠هی و ؼىؾ به وظؿت قوايؿه بىؾ. با ؾوح
گفاق به  هایی ؾق آيها ِىقت گیكؾ> ؼّىِار ؾق ِىقجی که ٠ًىاو جب١ی ج٥ییك کًًؿ و شابصایی

ؾق کهالم و يٝهن و جكجیهب بكآههؿه ال آو ٠بهىق کًهؿ و : بال٤هث ؼٙهابی;ؾالئلی بؽىاهؿ ال 
هٙلبی که ؾق ایى هصمى٠ه بعد بكای قا به ؾوث بیاوقؾ> ی١ًی هماو : های هًٙ٭ی اوحًحاز;

ج٭كیك بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی، هىقؾ جىشه بىؾه اوث. به همیى ؾلیهل پهه ال ؾوهحیابی بهه 
هایی ؾق ه٭ایىه با هحى اِهلی بیايهات  شایی ٠ًىاو اِلی ؾق وؽًاو قهبكی، ج٥ییكات و شابه

ى یهل جىٔهیط ايصام ٌؿه که با جىٔیط ٨ى٪، ٠لث آو هٍؽُ ٌؿ. البحه قوٌى اوث که ای
اشمههالی پیكاهههىو قوي بکاقگك٨حههه ٌههؿه بههىؾ و اوههح٩اؾه ال آو بههه ِههىقت ٠ملههی، ؾاقای 

های هؽّىَ به ؼىؾ اوث که ؾق ٘ی شلىات پژوهٍی هىقؾ لعاٚ ٬هكاق گك٨حهه  پیچیؿگی
 اوث. 
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گفته در بیايات هقام هعظن  ج. اضاره به رويد بکارگیرِی روش پیص
 بردی های راه رهبری در اولیى يطست ايدیطه

وا٠ث ١٨الیهث پژوهٍهی جىوهٗ  ن، ؾق یل قويهؿ ٠لمهی و چًهؿ ؾه ي٩كههبك همیى اوا
کاقًٌاواو ظىیًیه ايؿیٍه، ٨هكوحی اولیه ال ٠ًاویى جب١هی و ٨ك٠هی و اِهلی ؾق بیهاو ه٭هام 
ه١ٝن قهبكی ٨كاهن ٌؿ جا لهیًه جأهل و جهؿ٬ی٫ وكپكوهث پهژوهً و بهیًهه ٠ًهاویى جىوهٗ 

ه که جىوٗ کاقًٌاواو جهیه ٌهؿه و بهكای اِهالض ؾق اؼحیهاق ایٍاو ٨كاهن ٌىؾ. ٨هكوث اولی
 وكپكوث پژوهً ٬كاق گك٨ث، به ایى ِىقت بىؾ:

 
 ًّىاو افلی:

ٞ  ;جبییى  های هعحىایی، ٠لمی و  ی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث و ٔكوقتالگى :هىٔى
 اشكایی  جؿویى آو

 
 ًّاویى عاخحاسی:

 ه٭ؿهه هه
 جبییى اهؿا٦ يٍىحهای قاهبكؾی ؾق شمهىقی اوالهی ه0
 :الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث;جبییى ویژگیها و هك یل ال ٬یىؾ   ه2
 های اواوی پیٍك٨ث ه جبییى ٠كِه9
٠ًىاو اهىق ٔكوقی بكای لعاٚ ؾق الگى بهك اوهان اِهالث   هجبییى هعحىای اوالهی ب ه4

 هبؿا و ه١اؾ
 اشكایی جؿویى الگى اٌاقه به ٔكوقجهای ٠لمی و  ه1
 

 ای و جب١ی قا يیم به ایى ِىقت هٍؽُ کكؾه بىؾ: ٠ًاویى ٨ى٪، شایگاه ٠ًاویى جصمیه
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 هٞذهه ـ
 اٌاقه به ٜك٨یث يؽبگاو کٍىق بكای بكقوی هىائل پیچیؿه .ال٧
 جٍکك ال ٌكکث کًًؿگاو و ؾوث ايؿقکاقاو شلىه ب.

 واب٭ه بىؾو ایى يٍىث ؾق شمهىقی اوالهی ز. اٌاقه به بی
  

 جبییى اهذاٗ يؾغحهای ساهبشدی دس جمهىسی اعالهی ـ1
الگهىی  هؿ٦ اول: ؾقگیك ٌؿو هح٩کكاو کٍىق با هىائل کالو کٍىق )هايًؿ جهؿویى ه0/0

 ٍك٨ث(یكايی بكای پیا اوالهی
اوح٭الل ؾق الگىی جىو١ه و ٠یهىب وابىهحگی ;هؿ٦ ؾوم: ایصاؾ ٨كهً  و گ٩حماو   ه2/0

 ؾق شاه١ه يؽبگايی کٍىق و ٠مىم هكؾم: به الگىهای بیگايه
 گفاقی بكای اؾاقه کٍىق ؾق آیًؿه بلًؿ هؿت ه هؿ٦ وىم: قیل9/0
 

ث;جبییى ویژگیها و هش یک اص ٝیىِد  ـ2  :الگىی اعالهی ایشايی پیؾٙش
 ج١ل٫ ایى کاق به همگاو )و يه اٌؽاَ و ه٭اهات( به ايؿاله جىايایی و ٜك٨یث ه0/2
بلًؿ هؿت بىؾو ایى کاق و ؾوحیابی به هعّهىل آو و ظکىههث آو بهك همهه چٍهن  ه2/2

 ايؿالها و ویاوحگفاقی های کٍىق 
 بىؾو ایى الگى ؾق قاهبكؾها بك اوان هؿ٨های هٍؽُ ه ه9/2٧ٙ١ً
، ٠لهث اوهح٩اؾه ال ل٩هٛ :جىوه١ه;ت و باق اقلٌی  اِٙالض  ٠ؿم هىا٨٭ث با الحماها ه4/2
 با ج١كی٧ هؽحاق ال آو: پیٍك٨ث;
وام يگك٨حى ه٩اهین بمرابه اهكی واب٭ه ؾاق ؾق ٨كهً  اي٭الب )اوحکباق ؾق ه٭ابهل  ه0/4/2

 ىن(یالیاهپك
ؾق الگهى بهه ٘كاظهی آو جىوهٗ هح٩کهكاو ایكايهی بهك اوهان : ایكايهی;ج١كی٧ ٬یؿ  ه1/2
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گفاقی ٌهكایٗ جهاقیؽی، ویاوهی، ٨كهًگهی و هّلعث کٍىق، ٠الوه بك جاذیكل و اوح٭ال
 ش٥كا٨یایی ایكاو ؾق آو

های کاق بهك  ىهیات، اهؿا٦، اقلٌها و ٌیؾق الگى به جکیه ٤ا: اوالهی;ج١كی٧ ٬یؿ  ه6/2
 ه١اق٦ اوالهی بك اوان ا٨حؽاق به اوح٩اؾه ال هًبٟ اوالم ؾق شاه١ه و ظکىهث اوالهی

به ي٭ٍه شاهٟ بكای شلىگیكی ال وكؾقگمی و ظكکهات هحًها٬ٓ ؾق : الگى;ج١كی٧  ه7/2
 ٠كِه اؾاقه يٝام 

ٔكوقت جّىیك و١ٔیث هٙلىب و چگىيگی ظكکث ال ؤٟ هىشهىؾ بهه آو ؾق  ه0/7/2
 الگى

گاهايه  ه0/1/2  ٠ؿم هعؿوؾیث ؾق اوح٩اؾه ال ؾوحاوقؾهای ؾیگكاو بك اوان ايحؽاب آ
٠ًهىاو  هائات ویاوی و ٜك٨یهث هًاوهب کٍهىق، بهها و ه١ك٨حها، ا٬حٕ جكاکن جصكبه ه8/2

 ٠لل ايحؽاب ایى بكهه ال لهاو بكای جؿویى الگىی پیٍك٨ث
با جىشهه بهه ٜك٨یحههای بهال٭ىه و : ياجىايی ٨کكی بكای جؿویى الگىی پیٍك٨ث;قؾ  ه0/8/2

 بال١٩ل بىیاق ؼىب ؾق کٍىق
 

ث ـ3  جبییى ّشفه های اعاعی پیؾٙش
پیٍك٨ث ؾق ٠كِه ٨کك بىىی یهل شاه١هه هح٩کهك ال ٘كیه٫ آههىلي و پهكوقي و  ه0/9

 ها قوايه
ِىقت ٠می٫ و بًیايی بها جاکیهؿ  ه٠ًىاو هعّىل ٨کك ب هب: ٠لن;پیٍك٨ث ؾق ٠كِه  ه2/9

 بك آ٤ال ایى ظكکث ال چًؿ وال اؼیك
و هىائل اواوهی آو ٌهاهل اهًیهث، ق٨هاه، اوهح٭الل، : ليؿگی;پیٍك٨ث ؾق ٠كِه  ه9/9

 ج١اوو و...
 ٠ًىاو ههمحكیى ٠كِه و اهك ظاکن بك ؾیگك ٠كِه ها  هپیٍك٨ث ؾق ٠كِه ه١ًىیث ب ه4/9
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اٌاقه به ايىايی ٌؿو  ؾيیا ؾق ِىقت جل٩ی٫ ه١ًىیث با ؾیگك ٠كِه ها ؾق ه٭ابهل  ه0/4/9
 ؾيیای شًگلی اهكول 

بهكای يیهل بهه يمىيهه : لهیًه های ه٭ؿهاجی ؾيیای ايىهايی;ه١ك٨ی لهاو ظال به  ه2/4/9
بمرابهه ؾوقاو ظكکهث اِهلی  ٨كشهه اللهه ج١الی ٠صل٠ّهك  کاهل آو ؾق ؾوقاو ٜهىق ظٕكت ولهی

 ايىاو
 

ًّىاو اهىس مشوسی بـشای لحـاً دس الگـى بـش اعـاط  هجبییى هححىای اعالهی ب ـ4
 افالِث هبذا و هْاد

ؾق ليهؿگی، ٠لهث ق٨هٟ هٍهکل اواوهی : ا٠ح٭اؾ بهه ؼهؿا;بىٗ جىظیؿ و الحمام به  ه0/4
 بٍكیث 

 ا٠ح٭اؾ به ه١اؾ و هعاوبه، ٠اهل جعىل اواوی ؾق ليؿگی بٍك  ه2/4
 ٠ًىاو ابماقهای ههن اؾیاو ها٠ح٭اؾ به ه١اؾ، ٠لث هًٙ٭ی ٌؿو  ایراق و شهاؾ ب ه0/2/4
 پیىوحگی ؾيیا و آؼكت ه9/4
هعىقیث ايىاو بك اوان يگاه اوالهی بم١ًای ه١ك٨ی هؿ٦ ٤ایی  همهه اههىق بهه  ه4/4
 :قوحگاقی ايىاو;
 :جکلی٧;و : ظ٫;هكؾهىاالقی بمرابه  ه0/4/4
ِالظیث ٨هكؾی ظاکمهاو و ؾوقی ال ٠لهى و اوهحوراق ب١ًهىاو يٝهك اوهالم ؾقبهاقه  ه1/4
 :ظکىهث;
 ٠ؿالث و ٠ؿم جؿاول ب١ًىاو ه١یاق هٍكو٠یث ظکىهحها ه6/4
ه١ًای بهكه گیكی ال ذكوت به وىؾ شاه١هه و يهه  هيگاه الهی و ٤یك هاؾی به ا٬حّاؾ ب ه7/4

 بكای ایصاؾ ولٙه و اوكا٦
 اؽاسه به مشوسجهای ّلمی و اجشایی جذویى الگى  ـ5
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ههای  و اؾاهه آو ال ٘كی٫ يٍىحها، ظل٭ههه١ك٨ی ایى يٍىث به آ٤ال قاه جؿویى الگى  ه0/1
 بٕا٠حهای ٨كؾی و وقوؾ ؾايٍگاه و ظىله به ایى هىٔى٠ٞلمی و ٨کكی، اوح٩اؾه ال 

 هًعّك يبىؾو و لوؾبالؾه يبىؾو جؿویى ایى الگى و شایگاه باالؾوحی آو  ه2/1
 ٔكوقت ایصاؾ یل هكکم بكای پٍحیبايی ظكکث يؽبگايی ؾق ایى باقه ه9/1
ٔكوقت اؾاهه کاق با ٘كض يٝكات هؽحل٧ و ٨كاواو و بعد ٠لمی ظىل ایى يٝكات ه4/1
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گىيه که گ٩حه ٌؿ، ایى ٨هكوث ؾق ِىقت ابحؿایی ؼهىؾ ٬هكاق ؾاٌهث و لهفا ؾق  اها هماو 
چًؿ شلىه پژوهٍی با ظٕىق وكپكوث پژوهً، هىقؾ ي٭ؿ و بكقوی ٬كاق گك٨ث جا بحىاو بهك 

هایی  اوان ٠ًىاو اِلی، شایگاه ؾیگك ٠ًاویى قا به ؾقوحی هٍؽُ کهكؾ و ال آو، ٌاؼّهه
ی٭ات ؾق لهیًه جىلیؿ الگهى قا بهه ؾوهث آوقؾ. بهه همهیى ؾلیهل، اولیه بكای آ٤ال هؿیكیث جع٭

 1:هعحىا، بكياهه، وهالهاو;بًؿی   وكپكوث پژوهً با اِالض ٠ًىاو اِلی و با جکیه بك ؾوحه
به ٠ًىاو ه٩اهین هؿیكیحی که هبّیى ٠ًىاو اِلی هىحًؿ و ؾق شایگاه ٠ًهاویى وهاؼحاقی ٬هكاق 

وؽًاو ه٭ام ه١ٝن قهبهكی اقائهه کهكؾ کهه ؾق ٘هّی  جكی ال جك و هًٝن گیكيؿ، ٨هكوث ؾ٬ی٫ هی
شلىات پژوهٍی و په ال بعد و بكقوی، هىقؾ پفیكي کاقًٌاوايی کهه ٨هكوهث ٬بلهی قا 

جك بهه ٠ًهاویى  بؽٍهی ؾ٬یه٫ بًؿی و يٝن که بكای ؾوهحه اقائه کكؾه بىؾيؿ، ٬كاق گك٨ث. همچًاو
٨ث. البحه ایهى ٨هكوهث هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق گك 2:ٔكوقت، هىٔىٞ، هؿ٦;ؾقويی، وه ٠ًىاو 

٬ابل بهیًه و اِالض اوث و با جىشه به اهمیث هكظله ج٭كیك، يبایؿ آو قا به ٠ًىاو پایاو بعهد 
ای ال ١٨هالیحی کهه ؾق پاوهػ بهه هٙالبهه قهبهكی  ؾق ایى لهیًه جل٭ی کكؾ بلکه بایؿ آو قا يمىيه

 ٔكوقت ؾاقؾ، ؾق يٝك گك٨ث. 

                                                             
کههاؾهی0 هىههحًؿ کههه ؾق هباظههد هكظههىم ٠الهههه : هههؿیكیث;کی پیكاهههىو . ایههى وههه ٠ًههىاو، ه٩ههاهین آ

: ههؿیكیث  ;الهاٌمی جىلیؿ و بکاقگك٨حه ٌؿه اوث و ال آيصا که ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ؾق شایگهاه  ظىیًی
ايؿ، ایهى ٠ًهاویى  ا٬ؿام کكؾه: جىلیؿ الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث;٠الی يٝام اوالهی به ٘كض و٩اقي  

ّّهی ال بیايهات ایٍهاو، هًاوهب جٍهؽیُ ؾاؾه ٌهؿ و جىايىهث، يٝهن بًؿی ٠لمهی و جؽ بكای ؾوهحه
جىاو به ایى جىٔیط اکح٩ا کكؾ کهه  والی بعد هی قوؿ بكای واؾه ٬بىلی به ٨هكوث ببؽٍؿ. به يٝك هی ٬ابل

ال ٘كیه٫ ;ؾق پاوهػ بهه : بكياههه;٬ابل ٘كض اوث و : چه هىٔى٠ی و چه هؿ٨یی;ؾق پاوػ به : هعحىا;
بها چهه ;ؾق پاوػ به وهىال : والهاو;گىيه که  ٌىؾ> هماو هٙكض هی: چه لهايییايصام چه ا١٨الی و ؾق 

 اوث.: ه٭ؿوقاجیی
وهًصی   ٌهىؾ و ال يىبث ايصام هی: هؿ٦;و : ٔكوقت;به جكجیب ؾق بؽً : هأل;و : ؼأل;. هالظٝه 2

 ٌىؾ. ه١یى هی: هىٔىٞ;بیى ایى ؾو، 
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 د. دستیابی به تقریر يهایی 

هًهؿ ال آو، ؾق ٠ًهاویى  كیك يهایی ال بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبهكی و ٨ههن ٬ا٠ؿهؾق يحیصه، ج٭
ـیل ٬ابل هالظٝه اوث که ٘ب٫ آو، هحى بیايات ؾچاق شابصایی ٌؿه و يٝن و آقایً شؿیؿی 

يیم بهك اوهان ایهى ٨هكوهث و : هكظله جعلیل و جکمیل;پیؿا کكؾ. بایؿ جىشه ؾاٌث هباظد  
 ىاهؿ ٌؿ:جٙبی٫ آو بك هحى بیايات ايصام ؼ

 
 

ث ًّىاو افلی:  يٚی الگىی جىعْه ٕشبی و جىايمًذی اعالم دس جىلیذ الگىی پیؾٝش
 

 هحتَا 
 مشوست: ّیىب وابغحگی به الگىهای جىعْه )بیگايه( ـ
ث    جبییى ّشفه: هىمُى ـ  های اعاعی پیؾٙش
ث ـ  هذٗ: اعحٞالل کؾىس دس جىلیذ الگىی پیؾٙش

 

 برًاهِ

و چگىيگی حشکث اص ومِ هىجىد بـه ومـِ : جقىیش ومْیث هيلىب مشوست ـ
 هيلىب

:  ـ ی٘ هىمُى  به يٞؾه جاهِ: الگى;جْش
یل ـ  گزاسی بشای اداسه کؾىس دس آیًذه بلًذ هذت هذٗ: س
 

 سازهاى

مشوست: ّذم وفىل بخؾهای ههمی اص جاهْه يخبگايی بـه يحیهـه فـحیر دس  ـ
 هىسد الگى
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: کًحشل و پؾحیبايِی بذو ـ وٍیٚـه ًّـىاو  هبـ يخبگاو و ايحقاس حشکث َّینهىمُى
      الگى هشکض

ث;هذٗ: ایهاد ٙشهًگ و گٚحماِو  ـ دس : اعحٞالل کؾـىس دس جىلیـذ الگـىی پیؾـٙش
 بیى يخبگاو و هشدم

 
 

گ٩حه و بکاقگیكی آو ؾق ج٭كیك بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی، ٌهکل  ظال بك اوان قوي پیً
 ٬كاق اوث:هًؿ، ال ایى  يهایی هحى بیايات با يٝن هًٙ٭ی و ٬ا٠ؿه

 

 

 عٌَاى اصلی:

 ًفی الگَی تَسعِ غربی ٍ تَاًوٌدی اسالم در تَلید الگَی پیشرفت

 
 يٚی الگىی جىعْه ٕشبی: ـ1
، ّلـث اعـحٚاده اص لٚـٌ :جىعـْه;ّذم هىاٙٞث با الحضاهـات و بـاس اسصؽـِی افـيالِ   ـ

ث; ی٘ هخحاس اص آو: پیؾٙش  با جْش

 الگىی اوهالهی;ىبی کكؾيؿ> بعرهای ؼى شمله، یی ه٩كؾات ا ًهیؼىب، ؾووحاو ؾق له 
كايی به چه لعاٚ، اوالهی بهه چهه یىث، ایً چیًکه الگى ه١ًایی ا ؾقباقه:. ٍك٨ثیكايی  پیا

ؽىاهن أها٨ه یٍك٨ث ؾق چه شهات، بعرهای ؼىبی ايصام گك٨ث. آيچه که هى هیلعاٚ، و پ
ن یج١مهؿار يؽىاوهحن> یقا ها با ؾ٬هث ايحؽهاب کهكؾ: ٍك٨ثیپ;ی  ى اوث که اوالر کلمهیکًن، ا
ٯ باق اقلٌی و ه١ًائی یی جىو١ه،  ى اوث که کلمهین. ٠لث ایقا به کاق ببك: جىو١ه;ی  کلمه

ن. یىحین، هىا٫٨ يیىحیايار ها با آو الحماهات همكاه يیؾاقؾ> الحماهاجی با ؼىؾي همكاه ؾاقؾ که اظ
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و ا ال آی هح١هاق٦ شههايی قا کههه ه١ًهای ؼاِههی ق ٯ اِهٙالض شاا٨حههاؾهیههن یؽهىاهیهها يم
ؾ يٝك ؼىؾهاو ن. ها ه٩هىهی قا که هىقیی کاق ؼىؾهاو بکً ن ؾاؼل هصمى٠هیاوقی٨همًؿ، ب یه

ه١اؾل ه١ًای ٨اقوی :. ٍك٨ثیپ;ى ه٩هىم ٠باقت اوث ال ین> ایکً یاوث، هٙكض و ٠كٔه ه
ن کكؾ که هًٝهىق هها ی٧ هن ؼىاهیىث. ج١كیٍك٨ث چین هكاؾ ال پیؿايین> هیؿايیٍك٨ث قا هیپ

ٍهك٨ث ؾق چهه وهاظحهائی یىهث> پیً قوٌى اوهث، چیٍك٨حی که ؾق ٨اقوی ه١ًایى پیال ا
 اوث، به چه ومحی اوث.

 
حى هٚـاهین بماابـه اهـشی عـابٞه ـ  داس دس ٙشهًـگ ايٞـالب )اعـحکباس دس هٞابـل  وام يگٙش
 غن(یالیاهپش 

ی  ن. هها ال کلمههیا گهكی ههن ؾق اي٭هالب ؾاٌهحهین قا ؾق هىاقؾ ؾیى وام يگك٨حى ه٩اهیها ا
ائی ؾق یهٯ لوایهن. همکى اوهث یقا آوقؾ: اوحکباق;ی  ن> کلمهیاوح٩اؾه يکكؾ: ىنیالیاهپك;

ا یهث هها بهك قوی آو لوایىث. ظىاویىن وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که هىقؾ يٝك ها يیالیه١ًای اهپك
ؿ. لهفا یآ به ؾوث هی: اوحکباق;ی  ث ها بك قوی آو ه١ًائی اوث که ال کلمهیىث> ظىاویي
ى ی٩همهؿ. و همچًهیا هن اههكول هًٝهىق هها قا هین، ؾق اي٭الب شا ا٨حاؾ> ؾيیى قا هٙكض کكؾیا

قا بهه کهاق : ٍهك٨ثیپ;ٍك٨ث، بكای ها ه٩ههىم قوٌهًی اوهث. هها یه٩هىم پ  .گكیین ؾیه٩اه
 ىث.یٍك٨ث چین که ه٭ّىؾ ها ال پیکًی٧ هین و ج١كیبكیه
 

ث ـ2  جىايمًذی اعالم دس جىلیذ الگىی پیؾٙش
ی٘ اعالم ب ـ1/2  ًّىاو هًبِ الگى بش اعاط ٙشهًگ ايٞالب  هجْش
هـا دس هٞابـل ديیـای  فىست جلٚیٜ هًْىیث با دیگش ّشفه ؽذِو ديیا دس اؽاسه به ايغايی ـ

 جًگلی اهشوص 
لهی ال ظٕهاق هعحهكم ههن یؿ بهكای ؼیى ؾق شای ؼىؾ بكای ها قوٌى اوهث، ٌهایالبحه ا

اوث، يه با آلاؾی، ی٠لن، يه با وث يه با یؿ بكای همه قوٌى ٌىؾ که ه١ًىیقوٌى اوث> اها با
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حهىاو بها یًهاوهث. هیی ا ث قوض همههیچ هًا٨اجی يؿاقؾ> بلکه ه١ًىیگك، هیهای ؾ يه با ٠كِه
ث هن وشىؾ ؾاٌحه باٌهؿ، ٠لهن ی١ًی ه١ًىیهای ٠لن قا ِاظب ٌؿ و ٨حط کكؾ>  ث ٬لهیه١ًى

ؼىاهؿ ٌهؿ کهه ائی یای ايىايی ؼىاهؿ ٌؿ> ؾيیا ؾق آو ِىقت، ؾيیهن وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. ؾي
ائی که ؾق آو ٠لن همكاه یای شًگلی اوث. ؾيیای اهكول، ؾيیی ليؿگی ايىاو اوث. ؾي ىحهیٌا

ا یهى ؾيیهث، ایهث، ذكوت همهكاه باٌهؿ بها ه١ًىیث، جمؿو همكاه باٌؿ با ه١ًىیباٌؿ با ه١ًى
 ای ايىايی ؼىاهؿ بىؾ.یؾي

 
ی صهاو حال به  ـ يیل به يمىيـه کاهـل آو دس بشای : های هٞذهاجی ديیای ايغايی صهیًه;هْٙش

 بماابه دوساو حشکث افلی ايغاوٙشجه  جْالی الله ّهلّقش دوساو ٍهىس حنشت ولی
ه )اقواظًا ٨ؿاه( اج٩ا٪ ؼىاهؿ یا ؾق ؾوقاو ٜهىق ظٕكت ب٭یى ؾيیی کاهل ا البحه يمىيه ةاللَّ
های  ًههیق لها ٌكوٞ ؼىاهؿ ٌؿ. ها اهكول ؾیؾي هًصا ٠كْ بکًن یى قا ایهى ا ها٨حاؾ و ال آيصا 

چ وؼمههای ین کهه ؾق پهین. ها هرل کىهايی هىهحیکً ین ظكکث هیه٭ؿهاجی  ٠الن ايىايی ؾاق
ن. و٬حهی بهه بمقگهكاه ین جا بهه بمقگهكاه بكوهیکًین ظكکث هیهای ؾٌىاق ؾاق ها و قاه ها و جپه کىه
ى چًهؿ ههماق وهال یث ؾق ٘ىل این، جاله هًگام ظكکث به ومث اهؿا٦ واالوث. بٍكیؿیقو

کهه  هؿ یکًؿ جا به بمقگكاه بكوؿ. و٬حی به بمقگكاه قویها ظكکث ه قاه ى کىقهیؼىؾ، ؾاقؾ ال ا٠مك 
ه اوث یآو، ؾوقاو ٜهىق ظٕكت ب٭ آيصا ظكکث اِلی ايىاو آ٤ال ؼىاهؿ ٌؿ> ظكکهث  هةاللَّ

لظمث ايىهاو آ٤هال ؼىاههؿ ٌهؿ. لظمهث  ٟ ايىاو آ٤ال ؼىاهؿ ٌؿ> ظكکث هى٫٨ و بییوك
كجهی ؾق آيصها یگهك ظیى قاه ظكکث کًهؿ و بهكوؾ> ؾیى که ايىاو ؾق ای٨٭ٗ ٠باقت اوث ال هم

ى یهؿ با جىشه به ایٍك٨ث اوث که ها بایی پ ى چهاق ٠كِهیبه هك ظال ا .وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث
ه ٌماها ؾيبال ه الگىئی که او ى هن جها ظهؿوؾی بهه یکه والوکاق ؾيبال کكؾو ا هؿ یکً یٌا اللَّ

 .نیً بكویها پ ى ٠كِهیؾق ا هن گ٩ث یاهماو قوٌى اوث و ؼىیيعى اشمال بكا
 

ی٘ اعالم ب ـ2/2  ًّىاو هًبِ الگى بش اعاط ٙشهًگ حىصه هجْش
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ی٘ ٝیذ  ـ های کـاس بـش  ىهیات، اهـذاٗ، اسصؽـها و ؽـیـدس الگى به جکیه ٕا: اعالهی;جْش
 هْاٗس اعالهی بش اعاط اٙحخاس به اعحٚاده اص هًبِ اعالم دس جاهْه و حکىهث اعالهی

های کهاق،  ىهیات، اهؿا٦، اقلٌها و ٌهیًکه ٤ایگك، اوالهی اوث> به ؼا٘ك ایال ٘ك٦ ؾ
ن اوهالهی و ه١هاق٦ اوهالهی یی هها بهه ه٩هاه هی١ًی جکیه ؼىاهؿ گك٨ث> یهمه ال اوالم ها

ى یهن و ا٨حؽهاق هها بهه ایٯ ظکىهث اوالهی هىهحین، یی اوالهی هىح ٯ شاه١هیاوث. ها 
اق هها یهن. ؼىٌبؽحايه هًابٟ اوالهی هن ؾق اؼحیکً ن ال هًبٟ اوالم اوح٩اؾهیجىاي یاوث که ه

ی هها و ؾق  اق ٤ًی و همحالی که ؾق ٨لى٩هین بىیوشىؾ ؾاقؾ> ٬كآو هىث، وًث هىث و ه٩اه
 ى هًاوبث اوث.یهن به ا: اوالهی;ى یکالم ها و ؾق ٨٭ه ها و ؾق ظ٭ى٪ ها وشىؾ ؾاقؾ. بًابكا

یث دس صيذگ: اّحٞاد به خذا;بغو جىحیذ و الحضام به  ـ ِ هؾکل اعاعی بؾش  ی، ّلث ٙس
ؿ یهای که با ى هىولهیلی ؼىبی ؾاٌحًؿ. اولیؾق باب هعحىای اوالهی، ؾووحاو اٌاقات ؼ 

ه و اّيها الايّ ;ؿ اوث> یی جىظ ی هبؿأ اوث، هىوله ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ، هىوله  :.ه قاش١هىویها للَّ
ن اٌهاقه یهبهه آو ؾاقًً ؾق ٤كب هحصلی اوهث و یجك ىیائی که اهكول قيگیى هٍکل ؾيیههمحك

ؿ ا٠ح٭هاؾ ین، شؿائی ال ؼؿا و ا٠ح٭اؾ به ؼؿا و الحمام به ا٠ح٭هاؾ بهه ؼؿاوهث. البحهه ٌهایکًیه
ی هبهؿأ  ىث. اگهك هىهولهیکى به ا٠ح٭اؾ به ؼؿا الحمام يیًها وشىؾ ؾاقؾ، لیٜاهكی و ِىقی و ا

هه ; ،:له ها ٨ی الّىهماوات و ارقْ ىّبطی;اقی ال هىائل ظل ؼىاهؿ ٌؿ. یظل ٌؿ، بى و للَّ
ه ٠مشًىؾ الّىماوات و ار ى هىهوله ه١ح٭هؿ ٌهؿ، یو٬حی ايىاو به ا :.مایما ظکیقْ و کاو اللَّ

ن و جمهام یكوی ٠ٝهیهٯ يیهؿههؿ، یى ه١ًا قا به ها يٍهاو هیؿی که ایى جىظیى ٠مت الهی، ایا
هه اّلهفی ال الهه ااّل ههى الملهٯ ال٭هّؿون الّىه;گفاقؾ. یاق بٍك هیيٍؿيی قا ؾق اؼح الم هى اللَّ

هه ٠ّمها م الصّباق المحکبّ یمى ال١میالمؤهى المه ًصهىق یو٬حهی ايىهاو ا .:ٍهكکىویك وبعاو اللَّ
ن، یی ليهؿگی  ؼىؾههاو بىهٗ ؾهه ى ا٠ح٭اؾ قا ؾق بؿيهین ایؿی قا ه١ح٭ؿ بىؾ، و٬حی جىايىحیجىظ

 .ث قا ظل ؼىاهؿ کكؾیى هٍکل اواوی بٍكیا
 اّحٞاد به هْاد و هحاعبه، ّاهل جحىل اعاعی دس صيذگی بؾش  ـ
ی جمهام  هیی هعاوبه، ٬ٕ هیی ه١اؾ، ٬ٕ هیی اواوی اوث، ٬ٕ ی ؾوهی که هىوله هىوله 
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ى که ظىاب یی ههمی اوث> ا لی هىولهیى ؼیاوث> ا هبا هكگ  ها با لوال شىن یيٍؿو ٬ٕا
ى ا٠ح٭اؾ قا ؾاٌحه باٌهؿ و یهلحی که ا:. كهیكا ی١مل هر٭ال ـّقة ؼی٨مى ;و کحابی ؾق کاق اوث> 

١مهل هر٭هال یكه. و ههى یكا ی١مل هر٭ال ـّقة ؼی٨مى ;ى ه١ًا باٌؿ که یاي ا ی ٠ملی ؾق بكياهه
 اي جعىل اواوی به وشىؾ ؼىاهؿ آهؿ. ؾق ليؿگی ،:كهیـّقة ٌّكا 

 اّحٞاد به هْاد، ّلث هًيٞی ؽذِو ایااس و جهاد بًْىاو ابضاسهای ههن ادیاو ـ
کهی ال یکًهؿ.  یبؽٍهؿ و هًٙ٭هی ههیراق و شهاؾ قا ه١ًها هیا٠ح٭اؾ به اهحؿاؾ يحائس ٠مل، ا

ی شهاؾ اوث. شههاؾ  هىوله هکه ؾق اوالم به ٘ىق وأعی وشىؾ ؾاقؾ  هاو یابماقهای ههن اؾ
١ًی الؼىؾگفٌحگی. ؾق هًٙه٫ ٠٭هل یراق یراق باٌؿ> وااّل شهاؾ يؽىاهؿ ٌؿ. ایؿ همكاه با ایبا

ى یههًٙ٭ی اوهث. ؼهىب، چهكا ههى ال ؼهىؾم بگهفقمی ا ٯ اهك بییؾگفٌحگی ابماقی، الؼى
چ ین کهه ههیکًهؿ. و٬حهی هها ه١ح٭هؿیکًؿ، ٠٭اليی هیى قا هًٙ٭ی هیا٠ح٭اؾ به ه١اؾ اوث که ا

کهه  هی ا٠مال هع٩هىٚ اوهث و هها ؾق آو ليهؿگی وا١٬هی  ى يؽىاهؿ ق٨ث و همهی٠ملی ال ب
ى ا٠مال قا ؾق ه٭ابهل یا ه :ىاویق ارؼكة لهی العّو الّؿاا;ىاو وا١٬ی و ليؿگی وا١٬ی اوث> یَظ 

می قا ال ؾوهث یهٯ چیه٩ه ی٧، بكای وٜیًصا اگك بكای جکلیؿ، آو و٬ث این ؾیچٍمماو ؼىاه
ماو و یهم ٠میهم شايمهاو باٌهؿ، ولهى آو چیهن> ولهى آو چیکًهین، اظىهان ؼىهاقت يمیؾاؾ

ؿا یهٯ شاه١هه ه١ًها پیهٍك٨ث یؿ و ؾق پیایٍك٨ث بیًها شمو الگىی پیؿ ای٨كليؿايماو باٌؿ. با
 .ی ه١اؾ اوث ؿ و هىولهیی جىظ ی اِلی، هىوله ى هىولهیکًؿ. بًابكا

 پیىعحگی ديیا و آخشت ـ
که به يٝكم ب١ٕی  ،:ا همق٠ة ارؼكةیالّؿي;اوث>  ا و آؼكتیٯ ؾيیی ٠ؿم ج٩ک ب١ؿ هىوله 

ىحًؿ. آؼكت ها یا و آؼكت ال هن شؿا يیلی ههن اوث. ؾيیى ؼیال ؾووحاو هن اٌاقه کكؾيؿ> ا
ن لمع;ای هاوث. یی ؾي آو قوی وکه ًّ ى ظهاال جهىی یکها٨ك همه >:ىیکها٨كٙهة بالیو اّو شه

ؿا یهى جصىن پی٩همؿ که االو جىی شهًن اوث> ب١ؿ که ایشهًن اوث، هًحها شهًمی که او يم
االو او گهكگ :. ى ؼىاب گهكاویمی ال ایىو٩او / گكگ بكؼیى یؿه پىوحیای ؾق;٩همؿ. یکكؾ، ه

ن> اها یًیب کًؿ. ها هن که چٍمماو بىحه اوث، او قا گكگ يمییًحها اظىان گكگی يماوث، ه
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ى یها و آؼهكت بهه ایىوحگی ؾيیى گكگ اوث. په پین ایًیب ن، هییؿاق ٌؿیو٬حی که ال ؼىاب ب
آلههائی اوهث> يهه،  حههای بؽثیا هرل بلین ؾيیىث که ظاال هرالر ٨کك کًیًصىق يیه١ًاوث. ا

 .ى وکه اوثیاوث، آو قوی ایؾي ىیاِالر آؼكت آو قوی ا
ـی هـذٗ ٕـایِی همـه اهـىس بـه  ـ یث ايغاو بش اعاط يگاه اعـالهی بمًْـای هْٙش هحىس

 :سعحگاسی ايغاو;
ى یهی ايىاو اوث> يگاه اوالم بهه ايىهاو، هعهىق بهىؾو ايىهاو. ا گك، هىولهیی ؾ هىوله 

ايىايی که ؾق  ؿاوث ايىاو اوالهی بای١ی ؾاقؾ. ؼىب، پیلی ه١ًای وویهىٔىٞ ؾق اوالم ؼ
ًها هٙكض اوث، بکلهی هح٩هاوت اوهث> یىن ٬كو يىلؾه و ایىیحیهای هاؾی ٤كب و پىل ٨لى٩ه

ىث. لهفا یکی يیى ؾو ايىاو ی٧ ایگك اوث> اِالر ج١كیٯ ايىاو ؾیٯ ايىاو اوث، آو یى یا
هعىق بىؾو ايىاو هن ؾق اوالم با هعىق بىؾو ايىهاو ؾق آو هکاجهب ههاؾی بکلهی هح٩هاوت 

 ، هعىق اوث. اوث. ايىاو
ث، یهی اهً ی ٠هؿالث، هىهوله ن: هىهولهیکًهین بعهد هیهى هىائلی که هها ؾاقیی ا همه

ی  ًصا هىهولهیى اوث که ٨كؾ ايىاو و١اؾجمًؿ ٌىؾ. ایی ٠باؾت، بكای ا ی ق٨اه، هىوله هىوله
گهكاو ٤ا٨هل یى ه١ًا که ايىاو ال ظهال ؾیهح١ل٫ به ٨كؾ اوث> يه به ا  ی ٠٭بی و١اؾت و هىوله

ان شمیاها ٨کأّيما اظیهى اظ;بكای آيها کاق يکًؿ> يه، باٌؿ،  ًّ ث هىث کهه یؾق قوا :.ا١یا ال
ث یى اوث که جى کىی قا ههؿایل ا٠ٝن آو ایؿيؿ، ٨كهىؾ: جأویى شمله قا ال اهام پكویه١ًای ا

می کهه ال يگهاه یهث آو چیهکى ؾق يهایی همه اوهث> له ٩هیث وٜیکًی. ه١لىم اوث که هؿا
ؿ ؼىؾههاو قا يصهات یض اوث و اهن اوث، يصات ؼىؾي اوث. ها بااوالم بكای ايىاو هٙك

ن> که البحه آو و٬ث وٜائ٧ اشحما٠ی، یى اوث که به وٜائ٩ماو ٠مل کًین. يصات ها به ایؾه
ًهها همهه شهمو یی بها ٨ىهاؾ، ا ی با ٜلن، هباقله صاؾ ظکىهث ظ٫، هباقلهیاوح٭كاق ٠ؿالث، ا

ی  م ه٭ؿههه اوهث> شاه١ههیهوهث. همهه چى ایى اِل ایه٭ؿهات هماو يصات اوث. بًابكا
٭هىم یل;هىهث کهه ن یًکه ؾق ٬كآو کهكیاوالهی هن ه٭ؿهه اوث> ٠ؿالث هن ه٭ؿهه اوث. ا

ان بال٭ىٗ ًّ ى هؿ٦ ی١ٙ٬ار ٠ؿل هؿ٦ اوث، هًحها ا ها  ـکك ٌؿه یکه به ٠ًىاو هؿ٦ ايب ه :ال



53  تیاًات رّثری پیراهَى الگَی اسالهی ایراًی پیطرفت؛ تقریر، تحلیل، تکویل 

جىشهه باٌهؿ. ىحی ههىقؾ یى بایايی اوث> هؿ٦ يهائی ٠باقت اوث ال قوحگاقی ايىاو> ایه
ى. و یًهیأ لهن يص١هل لهه ٠; هث الههی یايىاو هىشىؾی اوث هکل٧، هؽحاق و هىاشه با هؿا

صؿیى. و هؿیو ٩ٌحلىايا  ًّ حىايهؿ ٔهاللث قا یث قا ايحؽهاب کًهؿ، هیحىايهؿ ههؿایه ه :ىیًاه ال
 ايحؽاب کًؿ. ايىاو هىشىؾی اوث هح١هؿ، بكای ؼىؾ، بكای شاه١ه، بكای اهل.

 :جکلی٘;و : حٜ;ه عاالسی بمااب هشدم ـ
٧ یهٯ جکلیهٯ ظ٫ اوث، یًکه بكای هكؾم یواالقی ٠الوه بك ا ى يگاه، هكؾمیآو و٬ث با ا

ٌىؾ گ٩ث که آ٬ا به هى  یؾق اهك ظکىهث شاه١ه هىوىلًؿ. يم ی هكؾم ١ًی همهیٌىؾ>  یهن ه
ٯ ايىهايها ههكجبٗ اوهث> یهکایًها بهه یىث> يه، ِالض و ٨ىاؾ کٍىق، ظکىهث، ایهكبىٖ ي

ىهحی ؾق یکی ال آو ٠ًاِك اِلی اوث کهه بایى هن یايىاو ؾق ه٭ابل آو هح١هؿ اوث. ا١ًی ی
 .ث ٌىؾیى الگى ق٠ایكؾ و ؾق ایؿگاه اوالم هىقؾ هالظٝه ٬كاق بگیؾ

بــاسه  هفــالحیث ٙــشدی حاکمـاو و دوسی اص ّلــى و اعــح ااس بــ ــ ًّـىاو يَــش اعــالم دس
 :حکىهث;

ای  ژهیهى بهاب ههن اوهالم يٝهكات ویا ی ظکىهث اوث> که بال ؾق ی ب١ؿ، هىوله هىوله 
اق ههن و اواوی اوث. ههك کىهی یٯ اهك بىیؾاقؾ. ِالض ٨كؾی ؾق اهك ظکىهث ؾق اوالم، 

ث آو قا ؾق ؼهىؾي بهه یىحی ِالظیؽىاهؿ هباٌكت کًؿ، بایث که هیكیای ال هؿ به هك ايؿاله
ؾاؾه. ٠ؿم ٠لهى، ى، ٠مل ياهٍكو٠ی ايصام یكؾ> بؿوو ایًؿ و بپفیا ؾق ؼىؾي ببیاوقؾ یوشىؾ ب

ی ٨ك٠هىو  ی ههمی ؾق اهك ظکىهث اوث. ؼؿاويهؿ ؾقبهاقه ٠ؿم اوكا٦، ٠ؿم اوحوراق، هىوله
ى بهكای یى اوث: ٠الی اوث. بًابكای١ًی گًاه ٨ك٠ىو ای >:ىیا هى المىك٨یکاو ٠ال;ؿ: ی٩كهایه

ل ی ه٩ًی اوث> يه ؼىؾ او ظ٫ ؾاقؾ اوح١ال  کًؿ، يه اگك اهه ٯ ي٭ٙهیظاکن، ٠لى و اوح١ال  
اوح١ال  اوث، ظ٫ ؾاقؾ ٬ؿقت قا ٬بىل کًؿ، يه هكؾم اشاله ؾاقيؿ که او قا بهه ٠ًهىاو ظهاکن و 

راق یراق اوث. ایم قا بكای ؼىؾ ؼىاوحى> ؾق ه٭ابل ای١ًی همه چیكيؿ. اوحوراق یاهام شاه١ه بپف
ال م قا به ي٩هٟ ؼهىؾ ی١ًی همه چیگكاو ال ؼىؾ شؿا کكؾو، اوحوراق یم قا به ي٩ٟ ؾی١ًی همه چی
ى ؾق یكالمؤهًیگكاو شؿا کكؾو. ٠لى و اوح١ال  و اوحوراق شمو ي٭اٖ ه٩ًی ظکىهث اوث. اهیؾ
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ه ؼهىال و ؾی;ه ٨كهىؾيؿ: یاه ی بًی يهس البال٤ه ؾقباقه ه ؾوال و ٠باؾ اللَّ هه یهأؼفوو هال اللَّ ى اللَّ
ى یهى اوهث کهه ایهث يؿاقيؿ، ایًها بكای ظکىهث ِالظیًکه ایل بك ای١ًی ؾلی:. ًهنیؾؼال ب

ه ؾوالی;ث قا ؾاقيؿ: یؼّىِ ى ی١ًی اههىال ٠مهىهی ؾوهث بهه ؾوهث بهی> :أؼؿوو هال اللَّ
ه ؼىال;ی هكؾم اوث.  ًکه هال ٠اههیگكؾؾ، با ایؼىؾٌاو ه > هكؾم قا هرهل بكؾگهاو :و ٠باؾ اللَّ

ه ؾؼال بیو ؾ;کًًؿ. یآوقيؿ و اوحؽؿام ه ؼىؾ به ظىاب هی ى ؼهؿا قا ههن ههك ی> ؾ:ًهنیى اللَّ
ى یهى ؾق ظکىههث، اوهالم يٝهك ؾاقؾ. ایکًًؿ. بًابكایؿاقيؿ، ؾوحکاقی هیووث هشىقی که ؾ

 .ىحی ؾق الگىی ليؿگی ها بكای بلًؿهؿت ظحمار گًصايؿه و هالظٝه ٌىؾیبا
 ًّىاو هْیاس هؾشوّیث حکىهحها هّذالث و ّذم جذاول ب ـ
 ىیکهىو ؾولهة بهیکهی ال ;ؿ. یهاو بعرهای ؼىبی کكؾیی ا٬حّاؾ، آ٬ا ؾق ؼّىَ هىوله 
کهی ال اقکهاو یاق هههن اوهث. یی ٠ؿالث، بى اق ههمی اوث. هىولهیٯ ه١ی :ا  هًکنیار٤ً

اق ظه٫ و با٘هل یهی ٠هؿالث باٌهؿ. اِهالر ٠هؿالث ه١ ؿ ظحمهار هىهولهیهى الگهى بایهاِلی ا
ث و یه١ًی ؾق اوالم اگهك چًايچهه ٌهاؼُ ٠هؿالث وشهىؾ يؿاٌهث، ظ٭ايیظکىهحهاوث. 

 .ك وؤال اوثیث لیهٍكو٠
گیشی اص ثشوت به عىد جاهْـه و يـه بـشای  هًْای بهشه هیش هادی به اٝحقاد بٕ يگاه الهی و ـ

 ایهاد عليه و اعشاٗ
ً یا پیى هٍکالجی که ؾق ؾيیاقی ال ایكهاؾی به ا٬حّاؾ اوث. بىیگك، يگاه ٤یی ؾ هىوله 

ی  ی ذكوت اوث. همهه ی پىل و هىوله ی ا٬حّاؾ و هىوله آهؿه، به ؼا٘ك يگاه هاؾی به هىوله
ی اوهحرماق و  مههائی کهه ؾووهحاو ال ايعكا٨ههای ٤هكب و هٍهکالت ٨هكاواو و هىهولهیى چیا

ايهه وشهىؾ یگكا ى اوث که به پىل و به ذكوت يگاه هاؾهیًها ـکك کكؾيؿ، به ؼا٘ك ایاوح١ماق و ا
ث ٬ائهل اوهث، ا٠حبهاق ٬ائهل یط کكؾ. اوالم بكای ذكوت اهمیى يگاه قا جّعیحىاو ایؾاٌحه. ه

والم هٙلىب اوث> هًحها با يگاه الهی و ه١ًىی. يگاه الهی و ه١ًىی ؿ ذكوت ؾق ایاوث. جىل
ؿ اوهح٩اؾه کهكؾ> ال یهصاؾ ولٙه، بكای اوكا٦ يبایى ذكوت بكای ٨ىاؾ، بكای ایى اوث که ال ایا
البحهه   .ی هىائل ٨كاوايهی کهه وشهىؾ ؾاقؾ هیىحی بكای وىؾ شاه١ه بهكه بكؾ. و ب٭یى ذكوت بایا
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ؽىاهن بعهد قا ٘هىاليی کهًن> چهىو ههن و٬هث یاوث. هى يم اؾییًصا بعرها، بعرهای لیا
ه اگهك ٠مهك  ن. اویًها قا بعد کًهیى شلىه ها ایگفٌحه، و هن لموهی يؿاقؾ ١٨الر جىی ا ٌها اللَّ

 .ن ؾاٌثیى بعرها ؼىاهیاؾی بكای ایباٌؿ، و٬حهای ل
 

 هحتَا

 مشوست: ّیىب وابغحگی به الگىهای جىعْه )بیگايه( ـ1
ؿ، و٬حی ؾق وهٙط شاه١هه هًحٍهك ٌهىؾ، ـههى یاو کكؾیاهٍب ب ى ظك٨هائی که ٌمایهم

ايؿیٍهیؿو ؾق  ٯ ومث اواوهی وهى٪ ؼىاههؿ ؾاؾ>یيؽبگاو و وپه ـهى ٠مىم هكؾم قا به 
 ا٨ث.یگايه گىحكي ؼىاهؿ یه کكؾو به الگىهای بیىب وابىحگی و جکی٠ هىقؾ....

ث ـ2 : جبییى ّشفه های اعاعی پیؾٙش  هىمُى
ٍك٨ث قا به ٘ىق کلی یى پیهای ا ى اوث که ٠كِهیکًن، ایأا٨ه هًصا یآيچه که بال هى ا 

کهه ٌهاهل  هی ليهؿگی  ی اواوی وشىؾ ؾاقؾ، که ٠كِهه ن. چهاق ٠كِهیىحی هٍؽُ کًیبا
 ى چهاق ٠كِه اوث. یکی ال ای هٍىؾ یمها هیى چیث و ظکىهث و ق٨اه و ای٠ؿالث و اهً

یٜ آهىصػ و پشوسػ و سعايه ها ـ ث دس ّشفه ٙکش بغىی یک جاهْه هحٚکش اص ىش  پیؾٙش

ٯ یهىهحی شاه١هه قا بهه وهمث یی ٨کك اوهث. هها با ٍك٨ث ؾق ٠كِهیی اول، پ ؾق ؾقشه
ل٭هىم ;ؿ ؾق ٬هكآو چ٭هؿق یًیى هن ؾقن ٬كآيی اوث. ٌما ببین> ایی هح٩کك ظكکث ؾه شاه١ه

ؿو ٨کهك و یؿ شىٌهین. ها بایؾاق: حؿّبكوویأ٨ال ;، :ىو١٭لیأ٨ال ;، :١٭لىویل٭ىم ;، :ح٩ّکكووی
ى ال یهن. البحه ایل کًیاو و وأط جبؿی٭ث يمایٯ ظ٭یی ؼىؾهاو به  وقلی قا ؾق شاه١ه ٍهیايؿ
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ى یهم ؼىاههؿ ٌهؿ بهه آظهاؾ ههكؾم. البحهه ایی يؽبگاو ٌكوٞ ؼىاهؿ ٌؿ، ب١ؿ وهكق هصمى٠ه
ؿ ؾق یههاوهث> کهه با و پهكوقي و قوايهقاهبكؾهائی ؾاقؾ، الماهاجی ؾاقؾ. ابماق کهاق، آههىلي 

 .ؿیایًها همه لعاٚ ٌىؾ و بیها ا مییق بكياهه

ث دس ّشفه  ـ ًّىاو هحقىل ٙکش بقىست ّمیٜ و بًیايی بـا جاکیـذ بـش إٓـاص  هب: ّلن;پیؾٙش
 ایى حشکث اص چًذ عال اخیش

ی ٠لهن اوهث. ؾق ٠لهن  ٠كِهه هی اول اوث  حً کمحك ال ٠كِهیکه اهم هی ؾوم  ٠كِه 
ى لههاو کًهىيی، ؾق ین. البحه ٠لن هن ؼىؾ، هعّىل ٨کك اوهث. ؾق همهیٍك٨ث کًیها پ ؿیبا

ؿ. یهایىحی جىايی و کىجهاهی و کهاهلی بهه وشهىؾ بیچ يبایٍك٨ث ٨کكی، هیظكکث به ومث پ
ى ظكکث ؾق کٍىق ٌكوٞ ٌؿه> يهىآوقی ٠لمهی و ظكکهث یؼىٌبؽحايه چًؿ والی اوث که ا

گك> بال٨اِهله ؾق یًصىقی اوث ؾی. ٠لن هن ا٠لمی و به ومث اوح٭الل ٠لمی ظكکث کكؾو
اؾی، هعّىل ظكکث ٠لمی ههن یؿهؿ. ؾق هىاقؾ لیًها ؼىؾي قا يٍاو هیها و ا ٬الب ٨ًاوقی

جك  ؾوث ی آو ؾم کحك و ذمكهیىث> يمؾیمهای بلًؿهؿت يیی هىقؾ بعد ها ال چ ى هىولهیهرل ا
 .ٍك٨ث اوثیی پ ٯ ٠كِهیى هن یايی ايصام ؾاؾ. ای٫ و بًیىحی ٠میاوث. کاق ٠لمی قا با

ث دس ّشفه  ـ اه، اعحٞالل، جْاوو و...: صيذگی;پیؾٙش  و هغائل اعاعی آو ؽاهل اهًیث، ٙس

مههائی کهه ؾق یی چ ن. همههیی ليؿگی اوث، که ٬هبالر ٠هكْ کهكؾ ی وىم، ٠كِه ٠كِه 
ى ٠ًهىاو یٯ شاه١ه به ٠ًىاو هىائل اواوی و ؼٙىٖ اواوی هٙكض اوهث، ؾق همهیليؿگی 

ث، هرل ٠ؿالث، هرل ق٨اه، هرل اوهح٭الل، هرهل ٠همت یگًصؿ> هرل اهًیه: ليؿگیی  ٠كِه;
ؿ بهه یٍك٨ث اوث، که بایهای پ ًهیًها همه لهیهلی، هرل آلاؾی، هرل ج١اوو، هرل ظکىهث. ا

 .ًها پكؾاؼحه ٌىؾیا



57  تیاًات رّثری پیراهَى الگَی اسالهی ایراًی پیطرفت؛ تقریر، تحلیل، تکویل 

ث دس ّشفه هًْىیث ب ـ یى ّشفه و اهش حاکن بش دیگش ّشفه ها  هپیؾٙش  ًّىاو ههمحش

ٍهك٨ث ؾق یپ هًهاوهث یی ا ًها ههمحك اوث و قوض همههیی ا که ال همه هی چهاقم  ٠كِه 
ى باٌؿ که یی آو ا صهین که يحین کًیى الگى قا شىقی جًٝیىحی ایث اوث. ها بایی ه١ًى ٠كِه
 ً بكوؾ. یٍحك پیث  بیكايی ها به ومث ه١ًىیی ا شاه١ه

ث   ـ3  هذٗ: اعحٞالل کؾىس دس جىلیذ الگىی پیؾٙش
ؿ ؾق یهًکه بایهىقؾ الگىی جىو١ه و هؿل ظكکث به ومث شلى، اظىان اؿو ؾق یٍی...ايؿ

 ن...یىحین و قوی پای ؼىؾهاو بایًه هىح٭ل باٌیى لهیا
 

 رًاهِب

جقىیش ومـْیث هيلـىب و چگـىيگی حشکـث اص ومـِ هىجـىد بـه آو  مشوست: ـ1
 ومْیث هيلىب

چگهىيگی ك ٌهىؾ و یؿ جّهىیهث هٙلهىب بایى ٘ىق که ؾووحاو گ٩حًهؿ، ؤه١ی٘ب١ار هم
اؾی یهًهار وهؤاالت لی٭یاو ٌهىؾ. یهىهحی بیؿو ال ؤٟ هىشىؾ به آو ؤٟ هٙلىب هن بایقو

ًصا گ٩حًهؿ چههاق ههماق یاو ایکی ال آ٬ایىحی ؾايىحه ٌىؾ. یى وؤاالت بایهٙكض ؼىاهؿ ٌؿ> ا
ى ظكکهث یى وؤالها ًٌاؼحه ٌىؾ، ؾايىحه ٌىؾ. ایلی ؼىب اوث. ایى ؼیوؤال وشىؾ ؾاقؾ> ا

 ى وهؤالها پاوهػیؿ. وؤالها هٙكض ٌىؾ، به ایایی يؽبگايی ها به وشىؾ ب ىث ؾق هصمى٠هیبا

 .هؿت اوث ى ظكکث ٘ىاليییؾاؾه ٌىؾ> ا
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 جلىگیشی اص عشدسگمی و حشکات هحًاٝل دس ّشفه اداسه يَام  ـ

ى وهی وهال، یهن ٌؿ> همچًاو که ؾق ٘ىل ایی شاهٟ، ؾچاق وكؾقگمی ؼىاه بؿوو ي٭ٍه
ن. گهاهی یى ؾق و آو ؾق لؾین و به ایگماگ هبحال بىؾیو ل هؿ٦ به ظكکحهای ه٩ث و هٍحی، بی

ی  ًههیههن ؾق له هن، ب١ؿ گاهی ٔؿ آو ظكکهث و هحًها٬ٓ بها آو قا یٯ ظكکحی قا ايصام ؾاؾی
ى اوث یى به ؼا٘ك این! ایايصام ؾاؾ ههای گىياگىو  ًهیی ا٬حّاؾ و ؾق له ًهی٨كهً ، هن ؾق له

 .ی شاهٟ وشىؾ يؿاٌحه اوث ٯ ي٭ٍهیکه 

ثیشايی بشای پیا ـسگیش ؽذو هحٚکشاو کؾىس با جذویى الگىی اعالهی د ـ  ؾٙش

ه  ی يٍىحهائی که او ن: ولىلهیجك بگى ا ؾقوثی هى يٍىث یل ایه٭ّىؾ ها ال جٍک ٌا اللَّ
وقلاو کٍهىق،  ٍههیى اوث که هح٩کكاو کٍىق، ايؿیی اول ا ؾق ؾقشه هن ؾاٌث یًؿه ؼىاهیؾق آ

كايهی بهكای یى الگىی اوهالهی ایی جؿو ... هىولهکٍىق بکًًؿك هىائل کالو یقا ؾقگ ؼىؾٌاو
ها هىوله ؾاقؾ، کهه  ى هىوله ؾق ؾل ؼىؾ، ؾهیکی ال هىائل کالو هاوث> که البحه ایٍك٨ث، یپ

 ب١ؿ ٠كْ ؼىاهن کكؾ.
 
گاهايه( ـ  اعحٚاده کىسکىسايه اص دعحاوسدهای دیگشاو )ايحخاب ياآ

 ن گك٨ثیشائی يؽىاه می قا الیبىحه و کىقکىقايه چ هًحها چٍن...

:  ـ2 ی٘ هىمُى  به يٞؾه جاهِ: الگى;جْش
ی  ٯ ي٭ٍههیه١ًهی یكايی اوهالهی، ین الگىی ایگىئیی شاهٟ اوث. و٬حی ه الگى هن ي٭ٍه

ن ظكکهث یهؿ که به کؿام ٘ك٦، به کؿام ومث، بكای کهؿام ههؿ٦ ؾاقیگى یبه ها ه...شاهٟ. 
 ن.یکًیه
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 :جبییى اوفاٗ الگى ـ

یخی، عیاعی، ٙشهًگی و جٖشاٙیایی ایشاو دس جذویى الگى ـ  جاثیش گزاسی ؽشایو جاس

كايی بىؾو الگى، ٠الوه بك آيچهه کهه ؾووهحاو گ٩حًهؿ> کهه ؼهىب، ٌهكائٗ یؾق ؼّىَ ا
اوهی ؾق یای ویهمهی، ٌهكائٗ ش٥كا٨یائی، ٌكائٗ ٨كهًگی، ٌكائٗ ا٬لیؽی، ٌكائٗ ش٥كا٨یجاق

 ًها ؾقوث اوث ...ی١ٙار اکه ٬ هگفاقؾ یك هیى الگى جأذیل ایجٍک
 ّذم هحذودیث دس اعحٚاده اص دعحاوسدهای دیگشاو  ـ

ىث که هها ال ؾوهحاوقؾهای یى ه١ًا يیا اوالهی، هٙل٭ار به ایكايی ین ایگىئیًکه ها هیالبحه ا
حی بهكای یچ هعهؿوؾین کكؾ> يه، هها بهكای بهه ؾوهث آوقؾو ٠لهن، ههیگكاو اوح٩اؾه يؽىاهیؾ

ی  شائی که ٠لن وشهىؾ ؾاقؾ، ه١ك٨هث  ؾقوهث وشهىؾ ؾاقؾ، جصكبههن. هك یىحیؼىؾهاو ٬ائل ي
ای ه١ك٨هث وشهىؾ یی آيچه که ؾق ؾي . ال همهن ق٨ث>..یط وشىؾ ؾاقؾ، به وكا٢ آو ؼىاهیِع

 .ن کكؾیٍىؾ ال آو اوح٩اؾه کكؾ، اوح٩اؾه ؼىاهیؾاقؾ و ه
 هًْي٘ بىدو ایى الگى دس ساهبشدها بش اعاط هذٙهای هؾخـ ـ

ىث. آيچه که به ؾوث ؼىاهؿ آهؿ، ظك٦ یك ٬ابل اي١ٙا٦ يیٯ الگىی ٤یى الگى، یالبحه ا
ؿ یهكات باییى ج٥یکًؿ> ایصاب هیكاجی قا اییصاؾ ج٥یيىی قولگاق، ا ًار ٌكائٗ يىبهی٭یىث> یآؼك ي

١ًهی ٬ابهل اي١ٙها٦ اوهث. ههؿ٨ها یٯ الگىی ه٧ٙ١ً اوث> یى الگى، یكؾ. بًابكایايصام بگ
ؿا کًهؿ و ظهٯ و یهك پییهىب ٌكائٗ گىيهاگىو ج٥هٍؽُ اوث> قاهبكؾها همکى اوث به ظ

 اِالض ٌىؾ.
 هذت بىدو ایى کاس و دعحیابی به هحقىل آو بلًذ ـ

ى يکحهه، یهىث. ها با جىشه بهه ایى کاق، لوؾبالؾه يیى اوث که هعّىل ایهٙلب ب١ؿی ا 
ٍهًهاؾهائی بهكای هعّهىل لوؾ ههن یاو ٘كظها و پین. البحه ب١ٕی ال آ٬ایه ٌؿیى ٬ٕیواقؾ ا

می که هىقؾ يٝك هاوث، شم ؾق بلًؿههؿت و بها یکى آو چیكاؾی هن يؿاقؾ> لیکكؾيؿ، اهٙكض 
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 ٯ کاق ٘ىاليی اوث.یى یهؿت، به ؾوث يؽىاهؿ آهؿ> ا اویًايه ؾق هیٯ يگاه ؼىٌبی
ىهث> یهای لوؾبهالؾه ههن ي هؿت و ال آو پكوژه ن، کاق کىجاهی.. هماو ٘ىق که ٠كْ کكؾ.

ٯ ٬ىام اللم یلی هكاظل قا ٘ی کًؿ و به یؿ ؼی.. با.كؾیبگ ؿ ايصامیى کاق بلًؿهؿجی اوث، بایا
 .ی اواوی بكوؿ ٯ ي٭ٙهیًکه بحىايؿ به یؿ کاهالر وقل بؽىقؾ جا ایى ٨کكها بایبكوؿ. ا

 های کؾىس بش همه چؾن ايذاصها و عیاعحگزاسیحکىهث آو  ـ

ی اوهالهی  ًؿ ه١٭ىل، به الگىی جىو١هیٯ ٨كایی الهی، ؾق  ن به ظىل و ٬ىهیاگك ها جىايىح 
ی اوهًاؾ  ٯ وًؿ باالؾوحی ؼىاهؿ بىؾ يىبث به همههیى ین، ایؿا کًیٍك٨ث ؾوث پیكايی  پیا ه

ايؿالهای  ١ًهی ظّحهی چٍهنیهای کٍهىق.  اوحگفاقییايؿال کٍىق و و ای کٍىق و چٍن بكياهه
ى ٌهىؾ> یى الگهى جهؿویهؿ بك اوان ایى ؼىاهؿ ٌؿ، بایًؿه جؿویواله که ؾق آ واله و ؾه ىثیب

كوی کًهؿ و یهى الگهى پیؿ ال ایبا هاوحهای کالو کٍىق یو ههائی که ؼىاهؿ ٌؿ  اوحگفاقییو
 ى الگى بگًصؿ. یؾق ؾقوو ا

شىق  هماو هى یب کًًؿ> ایا هصاله بحىايًؿ آو قا جّىیىث که ؾولحها یمی هن يیى چی.ا..
 گاه باالؾوحی ؾاقؾ>یی ١٨ال ؾق کٍىق، شا ی اوًاؾ ههن  واليؿه يىبث به همه هن یکه گ٩ح

 جْلٜ ایى کاس به همگاو )و يه اؽخاؿ و هٞاهات( به ايذاصه جىايایی و ٍشٙیث ـ

ى کاق  همه یىث> ایىث، کاق هح١ل٫ به بًؿه يیى کاق هح١ل٫ به اٌؽاَ و ه٭اهات يیبًابكا 
ن. ههك کهؿام بهه یهث ؾاقیكؾ، هىوىلیگیی که ؾاقؾ ايصام هى کاقیی ا ًهیی ها ؾق له اوث. همه
اق هها هىهث، یحهای ؼىؾهاو، و١ه و ١ٌاٞ ٬ؿقجی که ؾق اؼحیهای ؼىؾهاو، ٜك٨ ٬ؿق جىايائی

ه ؾيبال کً ؿ اوین، که بایًه هىوىلیى لهیؾق ا  .ٯ هٙلبیى ین. ایٌا اللَّ
ً یوب ؼىبی بىؾ> هى هن کناق ی.. البحه گماقٌی که آ٬ای ؾکحك ؾاووؾی ؾاؾيؿ، گماقي بى.

ًهها ین. ایل ها ا٘الٞ يؿاٌهحیى ج٩ّیکى با ایٍاو گ٩حًؿ> لیى هٙالبی که ایا٘الٞ يبىؾم ال ا بی
ی ؼاَ و هعهؿوؾ  ٯ هصمى٠هیى کاق، کاق یچ هًا٨اجی يؿاقؾ.  ایاق ؼىب اوث، با هن هیبى

 ؿ.یایؿاو بیث يؽبگايی کٍىق به هیی ٜك٨ ؿ همهیىث> کاقی اوث که بایي
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 وسی اص ّهله و حشکث با ؽحاب هْٞىل دس جىلیذ الگىد ـ

ؿ وشىؾ ین ٌؿ. البحه ٌحاب ه١٭ىل بایچ ؾچاق ٌحابمؾگی يؽىاهیه هیى ٬ٕیى ها ؾق ایبًابكا
ه با ظكکث ِع ن ٌؿ و اویکى ٌحابمؾه يؽىاهیؾاٌحه باٌؿ> ل ن یً ؼهىاهیًی پیط و هحیٌا اللَّ

 ن ق٨ثیً ؼىاهین. ها پیق٨ث.... ٠صله ای هن يؿاق

یل ـ3  هذتی بشای اداسه کؾىس دس آیًذه بلًذگزاس  هذٗ: س
ًؿه، اللم اوهث یها وال آ ی کٍىق ؾق ؾه ى اوث که باالؼكه بكای اؾاقهیهؿ٦ وىم ها هن ا

گهفاقی و  لیى قیهى شلىهه و شلىهات هٍهابه، بهه ایهن. ایگفاقی کًه لین، قیوالی کً شاؾه
 والی هًحهی ؼىاهؿ ٌؿ. شاؾه
 

 سازهاى

ىل بخؾهای ههمی اص جاهْـه يخبگـايی بـه يحیهـه فـحیر دس مشوست: ّذم وف ـ1
 هىسد الگى

ی  صههیٯ يحیهى هىهوله بهه یی يؽبگايی ها هًىل ؾق بؽٍهای ههمی ال ا هحأو٩ايه شاه١ه
ی الههی اج٩ها٪ ؼىاههؿ  ٩حؿ و به ظىل و ٬ىهیؿ اج٩ا٪ بیى بایايؿ> که ا ؿهیط و ؾقوث يكویِع
 .ا٨حاؾ

یث يخبگاو کؾىس بشای بشسعی هغائل پیچیذه ـ  اؽاسه به ٍٙش

ه بى ٭حار بهكه بهكؾم> ههن ال هٙهالبی کهه یی ؼىبی ٌؿ و هى ظ٭ اق شلىهیاهٍب بعمؿاللَّ
وقلاو کٍهىق  ٍهیی ٨كلايگاو و ايؿ حی که ؾق هصمى٠هیی ٜك٨ ٍحك، ال هٍاهؿهیاو ٌؿ و هن بیب
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ؿه و هكکب وشىؾ یچیی پ ٯ هىولهیبه اشمای بكای ٘كض هىائل و اهحؿاؾ ؾاؾو و اوحمكاق ؾاؾو 
 ى قا هى اهٍب ؾق هصمىٞ هٍاهؿه کكؾم. یؾاقؾ> که ا

ث;سد  ـ یحهای بالٞىه و بالْٚل بغـیاس : ياجىايی ٙکشی بشای جذویى الگىی پیؾٙش با جىجه به ٍٙش
 خىب دس کؾىس

ى قا ین ایحىايین. يمیى الگىئی، ها جىايائی ٨کكی يؿاقیٯ چًیى یالبحه گ٩حه ٌؿ که بكای جؿو
کهًن، یؿا هیاؾی اوث. جا آو ظؿی که بًؿه ا٘الٞ پیحهای لیحهای کٍىق، ٜك٨ین. ٜك٨ی٬بىل کً

ی ؾايٍگاهی، ههن ؾق  اق ؼىبی وشىؾ ؾاقؾ> هن ؾق ظىلهیی بى حهای بال١٩ل ٌؿهیبه يٝكم ٜك٨
شهىؾ حهائی ویى، اوح١ؿاؾها و ٜك٨یی بك ا گك. ٠الوهیهای ؾ ی ٬ن و ب١ٕی ظىله هیی ٠لم ظىله

ى کاق قا یؿاو آوقؾ. ها اگك اهكول ایًها قا ووٗ هیًها قا با هٙالبه بال١٩ل کكؾ> ایٍىؾ ایؾاقؾ که ه
ن کهكؾ> لفاوهث کهه ین هايؿ و ٔهكق ؼهىاهین، هٙموًار ٠٭ب ؼىاهین و ؾيبال يکًیٌكوٞ يکً

 .ً بكوؾیًصىق ٘كاظی ٌؿه، پیى ظكکث که ایىحی ظحمار ایبا

حها،  جشاکن جهشبه ـ یث هًاعـ  کؾـىس و ىـش  هههـىالت ها و هْٙش اٝحنائات عیاعی و ٍٙش
ث  هجذیذ، ب  ًّىاو ّلل ايحخاب ایى بشهه اص صهاو بشای جذویى الگىی پیؾٙش

ًصا هٙكض ٌؿ و پاوػ ؾاؾه ٌهؿ، کهه یى وؤاالت ایوؤاالجی هٙكض اوث، که ب١ٕی ال ا 
هى آيها قا جکهكاق  چ لموهی يؿاقؾیکًن. ظك٨های ؼىبی هن لؾه ٌؿ، که هیهى آيها قا جکكاق يم
ؿه بىؾم> ظاال هن هصؿؾار با ؾ٬ث یی کاقهائی قا که ايصام گك٨حه، هى ٬بالر ؾ کًن. البحه هصمى٠ه

ى ه٭ٙهٟ یهکًًؿ کهه ا یًصا هٙكض ٌؿ. ب١ٕی وؤال هیی ؾق ااق ؼىبیگىي ؾاؾم. ظك٨های بى
يؿ، وىال کًًؿ و ٬بىل ؾاق یه اِل ٔكوقجً قا ٬بىل هلهايی به چه هًاوبث اوثی ب١ؿ ال آيک

ى کاق ايصهام یا چه ٔكوقجی وشىؾ ؾاقؾ که ظاال ایى کاق ايصام يگك٨حه، یکًًؿ که چكا ٬بالر ا یه
ى یصهاؾ و جهؿویًؿی که بهه هًٝهىق ایى ٨كایاؾی يٍؿه اوث. بكای ایی ل كؾی ؼىب، ٨اِلهیبگ

ها  ىهث. جصكبههیای ي ى وی وال، لههاو ٘هىاليییى الگىئی ظحمار ٘ی ؼىاهؿ ٌؿ، ایٯ چًی
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کًؿ> ب١ؿ به ي٭ا٘ی یاوی ا٬حٕا  هیٍىؾ، اؤاٞ و اظىال ویٍىؾ، ه١ك٨حها ايباٌحه هیکن ههحكا
ه ه١لىم ؼىاه ًها قا اوین که هصهىل بىؾه اوث و ایكویه ى یهن کهكؾ. بهه يٝهك ههى ؾق ایٌا اللَّ

 ث هًاوبی اوث. یٯ ٜك٨یث کٍىق، یه٭ٟٙ، ٜك٨

: کًحشل و پؾحیبايِی بذوو ـ2 وٍیٚـه ًّـىاو  هبـو ايحقاس حشکث َّـین يخبگـا هىمُى
 الگى هشکض
ه  ى هكکم قا اویى هىوله قا ؾيبال کًؿ> ایى کاق اللم اوث که ایٯ هكکمی هن بكای ای ٌا اللَّ
ه بهه  ؿ و اویایٯ کايىو هكکمی و وحاؾی به وشىؾ بین ؾاؾ....  اللم اوث یل ؼىاهیجٍک ٌا اللَّ

كؾ. هها ال آو هكکهم جى٬هٟ یى ظكکث قا ؾق ايعّاق يگیاؿ شائی باٌؿ که یوشىؾ ؼىاهؿ آهؿ. با
ن یى ظكکهث ٠ٝهیهن کكؾ کهه او ایى کاق قا او ايصام ؾهؿ> بلکه جى٬ٟ ؼىاهین کكؾ که ایيؽىاه

های  بايییكؾ، بهه آيهها کمهٯ کًهؿ، پٍهحیكؾ، ال آيها ؼبك بگیك يٝك بگیيؽبگايی ؾق کٍىق قا ل
 يٍىؾ.ى ظكکث هحى٧٬ یگىياگىو بکًؿ> شىقی باٌؿ که ا

ی٘ ٝیذ  ـ دس الگى به ىشاحـی آو جىعـو هحٚکـشاو ایشايـی بـش اعـاط اعـحٞالل و : ایشايی;جْش
 هقلحث کؾىس

ى يکحهه ههن هٙهكض ی.ا..كايی بىؾو الگى، ٠الوه بك آيچه که ؾووحاو گ٩حًؿ>یؾق ؼّىَ ا
ى کهاهالر وشهه هًاوهبی اوهث بهكای ٠ًهىاو یهكايی هىحًؿ> ایاوث که ٘كاظاو آو، هح٩کكاو ا

ن آيچه قا که ؼىؾهاو اللم یؼىاه ین> ها هیكیگكاو بگیى قا ال ؾین ایؼىاه ی١ًی ها يمی كايی>یا
ى قا یهن، این کًیك و جكوین با آو جّىیحىايیهاو قا ه ًؿهین، آیؿايین، هّلعث کٍىقهاو هیؿايیه

 كايی اوثیى الگى ایى، این. بًابكایمیٯ ٬البی بكیؾق 
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 مشوست اداهه کاس با ىش  يَشات هخحل٘ و ٙشاواو و بحث ّلمی حىل ایى يَشات ـ

ىهث کهه جهىی یای ي ى هىوله، هىولهی١ًی ایٌىؾ.  یى اهٍب کاق ها با ٌما جمام يمیبًابكا
ه اؾاههه پ ى اویهى شلىه جمام ٌىؾ> ایى شلىه ٌكوٞ ٌؿه باٌؿ و جىی ایا ؿا ؼىاههؿ یهٌها اللَّ

حهای هؽحل٩هی ی١ًی ا٨كاؾ ٨كاوايی هىحًؿ، ٌؽّیی ؼىاهًؿ بىؾ> کكؾ. البحه شم١های گىياگىي
ايی یکًن آ٬ا یؾه و٩اقي کكؾيؿ، هى هن ؾقؼىاوث هلا هىحًؿ. هماو ٘ىق که آ٬ای ؾکحك وا٠ٛ

ى يٝكات قا بؿهًؿ. هٙالبی هن که یاو کًًؿ، ایؼىاوحًؿ يٝكات ؼىؾ قا ب یکه يٝكاجی ؾاقيؿ و ه
ىهحی ی١ًهی بایً ٨کهك کًهؿ> یؿ قویهٙالبی اوث که ايىاو باًصا گ٩حه ٌؿ، ب١ٕی ال آيها یا

ًها بعد ٌهىؾ، ظالشهی ٌهىؾ، ؾ٨هاٞ ٌهىؾ، اٌهکال یل ٌىؾ، قوی ایهای ٨کكی جٍک ظل٭ه
ه به  كؾ جا اوی٬لث و ٬لث ٘لبگی ايصام بگ بٍىؾ، او  .نیٯ يحائصی بكویٌا اللَّ

ی ایى يؾغث به إٓاص ساه جذویى الگى  ـ یٜ يؾهْٙش هـای ّلمـی و  غحها، حلٞهو اداهه آو اص ىش
 های ٙشدی و وسود دايؾگاه و حىصه به ایى هىمُى ٙکشی، اعحٚاده اص بناّث

ؿ اؾاههه یهى بایٯ ٌكوٞ بىؾ> ایی اهٍب ها  ١ًی شلىهیٯ قاه اوث> یى آ٤ال ین ایها گ٩ح 
ٍهك٨ث، ؾه و یكايهی بهكای پیی الگىی اوهالهی ا ى هىولهیی هم ؿا کًؿ. همکى اوث ؾقباقهیپ

ی ٠لمی اللم باٌؿ که ؾق  ها ظل٭ه ها گكؾهمائی و يٍىث اللم باٌؿ. همکى اوث ؾه ؾهؿ یٌا
ل ٌهىؾ. همکههى اوهث ِهؿها ي٩هك ال ٨كلايگهاو و يؽبگههاو و یهای هؽحله٧ جٍهک ؾايٍهگاه

آههاؾه باٌهًؿ  ه ىحًؿیاهل کاق شم١ی ي هؿهًؿ کاق ٌؽّی بکًًؿ یط هیؾايٍمًؿاو ها که جكش
ل یهای ٨کهكی جٍهک ىحی اوح٩اؾه ٌىؾ. ظل٭هیًها بای> ال اهای ؼىؾٌاو هٙال١ه کًًؿ ؾق ؼايه

ه ا ن اویًکهه بحهىايیك ٌىيؿ، جها ایى هىوله ؾقگیها با ا ها و ظىله ٌىؾ، ؾايٍگاه ى قا بهه یهٌها اللَّ
 .نیی هٙلىب ؼىؾي بكواي ي٭ٙه



65  تیاًات رّثری پیراهَى الگَی اسالهی ایراًی پیطرفت؛ تقریر، تحلیل، تکویل 

 جؾکش اص ؽشکث کًًذگاو و دعث ايذسکاساو جلغه )اخالٛ اهیذ( ـ

ؿ و یه٧ آوقؾیؿ و جٍهكیؿیظٕاق هعحكم که لظمث کٍهکًن> هن ال ٌما  یلی جٍکك هیؼ
ى شلىهه، ال شًهاب یکًًؿگاو ا ؿ، و هن ال ٨كاهنیى شلىه گفقايؿیای قا هن ؾق ا لهاو ٘ىاليی

ب ؾاؾيهؿ و ٨هكاهن یهى شلىهه قا جكجیؿيؿ و ایگك همکاقايی که لظمث کٍیلاؾه و ؾ آ٬ای وا٠ٛ
يؽهىاهن کهكؾ> کىجهاه ِهعبث  اؾ ٘ىاليییٓ ؼىؾم قا لیکكؾيؿ. چىو و٬ث گفٌحه، هى ٠كا

ه لهاو بكای ِعبحهای هبىىٖ هن ؼىاهؿ هايؿ کًن. .. اویه  .ٌا اللَّ

 عابٞه بىدو ایى يؾغث دس جمهىسی اعالهی  اؽاسه به بی ـ

ن> یا اؾی ؾاٌحهیى يٍىث ال يىٞ ؼىؾ ؾق شمهىقی اوالهی اوث. ها يٍىحهای لیى اولیا
ام، چهه آيچهه کهه ا٘هالٞ ؾاقم  هؽحل٧ ؾاٌحههای  ؿاقهائی که ؼىؾ بًؿه با هصمى٠هیچه آو ؾ

 ن. یا ى يىٞ يٍىث يؿاٌحهیى ها جا کًىو ال ایاج٩ا٪ ا٨حاؾه. بًابكا

ث;هذٗ: ایهاد ٙشهًگ و گٚحماِو  ـ3 دس بـیى : اعحٞالل کؾىس دس جىلیذ الگىی پیؾـٙش
 يخبگاو و هشدم

ٯ یهٯ ٨كهًه  و یهى اوهث کهه یهن، ایا ى شلىهه ؾاٌهحهیل ایهؿ٦ ؾوهی که ها ال جٍک
ى یؿ. همهیهایاو يؽبگاو و به جبٟ آو ؾق وهٙط ٠مهىم شاه١هه بهه وشهىؾ بیگ٩حماو، اول ؾق ه

ؿ، و٬حی ؾق وٙط شاه١هه هًحٍهك ٌهىؾ، ـههى يؽبگهاو و یاو کكؾیظك٨هائی که ٌما اهٍب ب
 ٯ ومث اواوی وى٪ ؼىاهؿ ؾاؾ>یوپه ـهى ٠مىم هكؾم قا به 

 دسگیش ؽذو هحٚکشاو با هغائل کالو کؾىس  ـ

ه  ی يٍىحهائی که او ن: ولىلهیجك بگى ا ؾقوثی ه ى يٍىثیل ایجٍک ه٭ّىؾ ها ال ٌا اللَّ
وقلاو کٍهىق،  ٍههیى اوث که هح٩کكاو کٍىق، ايؿیی اول ا ؾق ؾقشه هن ؾاٌث یًؿه ؼىاهیؾق آ
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ای ؾاقؾ. کاقههای بمقگهی  ك هىائل کالو کٍىق بکًًؿ. کٍىق هىائل اواوهییؼىؾٌاو قا ؾقگ
ى یهحىايؿ ؾق ؼهؿهث ایاقی هىث که هیحهای بىیها و ٜك٨ يائیكؾ. جىایؿ ايصام بگیهىث که با
ًکه لبؿگاو، ٨كلايگهاو و یا٨ث، هگك ایى ه٭ّىؾ جع٭٫ يؽىاهؿ یكؾ. این ايصام بگیظكکث ٠ٝ

٩حهؿ و یؿ اج٩ها٪ بیهى بایهك کًًهؿ. ایى هىائل کالو هكجبٗ و ؾقگیوقلاو، ؼىؾٌاو قا با ا ٍهیايؿ
ه ا او  ى ؼىاهؿ ٌؿ.یٌا اللَّ

 



 

 
 

 
  



 :دوم و سوم مرحله
بیايات هقام هعظن رهبری « تکمیِل »و « تحلیل»

های راهبردی پیراهىو  در اولیى يطست ايدیطه
 الگىی اسالهی ایرايی پیطرفت





 0«عًىاو اصلی»تحلیل و تکمیِل  گفتار اول:

یش;. بیاو جٚاوت هشحله 1 ( با هشحله : جٞش  :  جحلیل;)حٌٚ هىمُى
 2،یٍهات ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی٨كها: ج٭كیهك  ;ب١ؿ ال اجمام هباظد هكظله اول با هىٔهىٞ 

یابؿ. ج٭كیك هًگاهی کهه  ٘كض هیاوث، ٬ابلیث : جعلیل;هباظد هكظله ؾوم که هىٔىٞ آو، 
ق، بهه ٨ههن ِهع ّ

ال  یعیبه ؾقوحی ايصام گیكؾ، به ایى ه١ًاوث که گىیًهؿه بپهفیكؾ کهه ه٭هك 
هٙهكض يیىهث بلکهه : یه٩هىه ییشابصا;و : ٘كض وؤال;ؿه و لفا ؾق ج٭كیك، یکلمات او قو

ىث بلکه بعهد و یؼىاهؿ بىؾ. اها ؾق جعلیل، ظ٩ٛ هىٔىٞ هٙكض ي یظ٩ٛ هىٔىٞ ٔكوق
هها و  پیكاهىو هٙالب گىیًؿه، هىقؾيٝك اوهث. ؾق ایهى بعهد يیهم بهكای آيکهه آقهاو یبكقو

هایی ؼهاَ  های قاهبكؾی ؾق ٨كهً  های ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق يٍىث ايؿیٍه گفاقی هؿ٦
هها و چهه بهه ؾلیهل ايعهكا٦ آيهها ه هًعهل يٍهىؾ، هكظلهه  ه چه به ؾلیل ٧١ٔ ایهى ٨كهً 

ویل و یا بكؼىقؾ ٠ىاهايه و ٤یكجؽّّی با وؽًاو قهبهكی ابؿ جا ال جأی یٔكوقت ه: جعلیل;
 ٌىؾ.  یكیشلىگ

                                                             
ج٩کیل ٌىؾ )٬ىمث جکمیل( ال هكظله وىم  )٬ىمث جعلیل( . البحه قويؿ ه١مىل ایى بىؾ که هكظله ؾوم0

که ه٭ایىه بیى ٜك٨یث اؾبیات جؽّّی ظىله و ؾايٍگاه با اؾبیات هؽحاق ؾق شهث جع٭٫  اها بكای آو
)جعلیل و  جك گكؾؾ، ایى ؾو هكظله هٙالبه قهبكی جىهیل ٌىؾ و ؼىايً کحاب بكای هؽا٘بیى آواو

 با یکؿیگك همموز گكؾیؿ. جکمیل(
به ٠ًىاو ٬ؿم اول ؾق ایى هىیك، به ؾلیل ٩١ٔی اوث که ؾق شاه١ه : ج٭كیك;ث که ايحؽاب . بایؿ جىشه ؾا2ٌ

يىبث به ایى اهك وشىؾ ؾاقؾ و اواوار ج٭كیك بایؿ به یل ٨كهً  جبؿیل ٌىؾ جا هك کىی ؾق ابحؿا يىبث به 
٘كض يٝك  ؾاق ٘كض يکًؿ. په ال آو و بكای لّب هٙلب ٘ك٦ ه٭ابل، ج٭ىا بىقلؾ و آو قا به ِىقت لاویه

ٓ  يٝكات ٬بلی;شؿیؿ ؼىؾ يیم بایؿ ال هکايیمم   ٠بىق کًؿ.: ي٭ؿ و ج٭
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ًّىاو يحیهـه  ، بـه:يٞـل ادبیـات حـىصه و دايؾـگاه;و : ادبیات ايٞـالب جکاهل. ;2
 :هشحله جحلیل;

، هكظلهه یاوث اها ؾق یل يگاه اذباج جبییى ال هكظله ؾوم بك اوان يگاهی ولبیى یالبحه ا
٨كهایٍات قهبهكی پیكاههىو الگهىی اوهالهی ;ؼىاهؿ ايصاهیؿ که: گیكی  جعلیل به ایى يحیصه

کاؾهیل پیؿا کًؿ.یایكايی پیٍك٨ث با به ٠باقت ؾیگهك جٍهکیل ولىهله : ؿ ٠م٫ جؽّّی و آ
ى یها، يىهبث به اوث> چكا که با ایهى يٍىهث یاق هباقکیهای قاهبكؾی اهك بى يٍىث ايؿیٍه

بك٬كاق ٌؿه کهه : به يعى جؽّّی: ;اهاؾبیات ظىله و ؾايٍگ;با : هٙالبات اؾبیات اي٭الب;
يٝیك اوث. ؾق وا٬ٟ هٙالبات ظٕكت اهام )قه( و ه٭هام ه١ٝهن  اق ههن و کنیای بى ؿهیایى پؿ

ٗ   ٨كهً  ٠مىهی ٘كض هی یقهبكی ه١مىالر ؾق ٨ٕا صاؾ یا;یا : جأهل جؽّّی;ٌىؾ و ٌكای
ها ؾق  ایهى يٍىهثٌىؾ. اها بكگماقی جؽّّهی  ها ٨كاهن يمی پیكاهىو آو: ٠مم هلی  يؽبگايی

ؾ٨حك قهبكی و اؼحّاَ ظصن لیاؾی ال و٬ث جىوهٗ ٌهؽُ ایٍهاو بهكای ٌهًیؿو يٝهكات 
ٍهاو، یى ٘كض هىٔىٞ و پیگیكی آو ال ٘ك٦ ٌهؽُ ایهحؽّّاو ظىله و ؾايٍگاه و همچً

ً  ه٩اهین شؿیؿ اوث. په وقوؾ به ایى  به ه١ًای آ٤ال بكؼىقؾ جؽّّی با هؿ٦ جىلیؿ و لای
ه با ایؿه ایٍاو ٌکل گك٨حه، ٔكوقی ؼىاهؿ بىؾ و لفا ؾق هكظلهه ؾوم ٨ٕا ال جٕاقب ا٨کاق ک

بایؿ به چالً هىشىؾ ؾق بكابك اؾبیات اي٭الب و ٔكوقت جکاههل آو اٌهاقه کهكؾ. چهىو جًهها 
اؾبیاجی که ٤یك٬ابل جکاهل اوث، اؾبیات وظی و ؼؿای هح١ال اوث> ی١ًی اؾبیاجی کهه ي٩هه  

. اهها اؾبیهات ٤یهك ه١ّهىهیى )ا٠هّن ال ه٭هام ه١ٝهن کًؿ کمال و جکاهل ال آو لایً پیؿا هی
قهبكی، هكاشٟ و...( ٬ابلیث جکاهل و اقج٭ا  ؾاقؾ و اواوار ایى ؾیالىگ و گ٩حگىی چًؿ٘ك٨هه ه 

 ات اي٭الب اوث. یبؽٍی به اؾب که ٨ٕای آو جىوٗ قهبكی ٨كاهن ٌؿه ه بكای جکاهل
و ٔهكوقت : های جؽّّی جىوهٗ اؾبیهات اي٭هالب ٠ؿم ٨حط ٠كِه;بًابكایى وؽى ال  

جکاهل آو بكای جع٭٫ ایى ٨حط، به ه١ًای وشىؾ ٤لٗ و ؼٙا ؾق اؾبیات اي٭الب يیىث بلکه به 
اوهث. اِهىالر : ج٩ّهیل;هها و ٔهكوقت وقوؾ آو بهه  :اشمال;ه١ًای ِعث آو ؾق وٙط 
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بىؾو  هكظله ٬بلی يیىث بلکه بؿیى ه١ًاوث که بایؿ  ه١ًای ٤لٗ به: جکاهل  یل هىشىؾ ليؿه;
که ٜك٨یهث هىشهىؾ  اؾبیهات  بك همیى پایه و اوان، ٠ماقجی شؿیؿ بًا ٌىؾ. البحه ٠الوه بك ایى

هايًهؿ الگهى قا بؿوهث يیهاوقؾه، ؾق بكابهك جىلیهؿ الگهىی  یؿ ه٭ىالجیاي٭الب ١٨الر جىايایی  جىل
ات جؽّّهی یهات جؽّّهی ظهىله و اؾبیاؾباوالهی ایكايی پیٍك٨ث ؾو هايٟ شؿی )ی١ًی 

ؾايٍگاه( يیم وشىؾ ؾاقؾ. لفا بایؿ قوٌى ٌىؾ بكای ؾوحیابی به ایى جىايایی و ٜك٨یهث شؿیهؿ، 
اللههه ٠الهههه وههیؿهًیكالؿیى  ا ايؿیٍههه هكظههىم آیثیهه٘ههّی چههه هىههیكی اللم اوههث و آ

قوی  ی  پهیًایى و٩اقي ٠لمی قا بگیكؾ و هىايٟ ٠لم  جىايؿ شلىی جأویل الهاٌمی هی یًیظى
ك٦ کًؿ و به ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق جىل ؿ ایى الگى یاقی بكوايؿی اگك چًیى ههى٨٭یحی یآو قا ب٘ك

هع٭ه٫ ؼىاههؿ ٌهؿ. پهه ؾق ایهى : ٘كض;ظاِل ٌىؾ، هكظله وىم  ایى بعد ی١ًی هكظله 
های آو  ٌىؾ بلکه آيچه با ایى اؾبیهات و جع٭ه٫ وه٩اقي يمی: ي٭ٓ;هىیك، اؾبیات اي٭الب 

 گیكؾ.  هىقؾ ي٭ٓ ٬كاق هیؾقگیك اوث، 

یـ٘ جکاهـل هـادی بـه3 ًّىاو جحلیـل اص ٝغـمث  . هبًا بىدِو جکاهل هًْىی بـشای جْش
 يخغث ًّىاو افلی

اولیى بؽً وهؽًاو ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ؾق اولهیى ، ٘ب٫ قوي هؽحاق ؾق هكظله ج٭كیك
ه بهه  ٬كاق ؾاؾه ٌهؿ: ي٩ی الگىی جىو١ه ٤كبی;های قاهبكؾی ه که جعث ٠ًىاو  يٍىث ايؿیٍه
 :ایى ٌكض اوث

 یشايـیا الگىی اعالهی;حاهای خىبی کشديذ> ى جمله، بیی هٚشدات ا ًهیخىب، دوعحاو دس صه;
شايی بـه چـه لحـاً، اعـالهی بـه چـه لحـاً، و یغث، ایؼ چیًکه الگى هًْایی ا دسباسه:. ؾشٙثیپ
ى اعث که یخىاهن اماٙه کًن، ایؾشٙث دس چه جهات، بحاهای خىبی ايهام گشٙث. آيچه که هى هیپ

سا بـه کـاس : جىعـْه;ی  ن کلمـهین> جْمذًا يخىاعـحیسا ها با دٝث ايحخاب کشد: ؾشٙثیپ;ی  اواًل کلمه
ك باس اسصؽی و هًْائی داسد> الحضاهاجی بـا خـىدػ همـشاه یی جىعْه،  ى اعث که کلمهین. ّلث ایببش 

ك افـيال  یـن یخـىاه ین. هـا يمیغـحین، هىاٙـٜ يیغـحیايًا هـا بـا آو الحضاهـات همـشاه يیداسد که اح
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ی کـاس  ن داخـل ههمىّـهیاوس یـٙهمًذ، ب یی هحْاسٗ جهايی سا که هًْای خافی سا اص آو ه جااٙحاده
ى هٚهـىم یـن> ایکً ین. ها هٚهىهی سا که هىسد يَش خىدهاو اعـث، هيـش  و ّشمـه هـیخىدهاو بکً

ؾـشٙث یهـشاد اص پن یداي ین> هـیداي یؾـشٙث سا هـیهْادل هًْای ٙاسعی پ:. ؾشٙثیپ;ّباست اعث اص 
ؼ سوؽـى اعـث، یؾشٙحی که دس ٙاسعـی هًْـایى پین کشد که هًَىس ها اص ای٘ هن خىاهیغث. جْش یچ
ن سا دس یى وام يگـشٙحى هٚـاهیـهائی اعث، به چه عمحی اعث. هـا ا ؾشٙث دس چه عاحثیغث> پیچ

ی  کلمـهن> یاعـحٚاده يکـشد: غـنیالیاهپش ;ی  ن. هـا اص کلمـهیا گـشی هـن دس ايٞـالب داؽـحهیهىاسد د
 :ن.یسا آوسد: اعحکباس;

های اواوی  ٠كِه;به بیاو ایٍاو پیكاهىو جبییى : بىؾو ه١ًای پیٍك٨ث قوٌى;ال آيصا که 
قا بهه : ي٩ی الگىی جىو١ه;جىاو بعد  ه که ؾق اؾاهه ؼىاهؿ آهؿ ه هكجبٗ اوث، هی: پیٍك٨ث

: یىههناهپكیال;بؽههً ب١ههؿی )وام يگههك٨حى ه٩ههاهین اي٭ههالب ال ؾیگههكاو( هحّههل ؾايىههث. 
ى هکحب، ؾق ه٭ابل ٨اِله ٘ب٭هاجی  یق٨ث. ا ها بکاق هی اوث که جىوٗ کمىيیىث یاِٙالظ

ى اوهان، یه، ١ٌاق ٠ؿالث و کاق و کهاقگكی قا هٙهكض کهكؾ و بهك اؾاقی وكهایهياٌی ال يٝام 
قا اِل ٬كاق : جکاهل هاؾی;ىن هن یکكؾ. ؾق وا٬ٟ کمىي بلىک ه٭ابل قا اهپكیالیىن ؼٙاب هی

ؾق ج١كی٧ آو با بلىک ٤كب اؼحال٦ ؾاٌث و لفا بكای هکحب ؼىؾ، هايی٩ىهث  ؾاؾ و جًها هی
قیمی ٌؿ. پهه  های هؽحل٧ بك همیى اوان پی ای اقائه کكؾ و بلىک ٌك٪ ؾق ٠كِه شؿاگايه
ٌؿ که اي٭الب اوالهی هن بهه ؾيبهال جمهؿيی ٌهبیه بهه  یایى اِٙالض، جّىق ه یكیبا بکاقگ

 وح٩اؾه يٍؿ.بلىک ٌك٪ اوث و لفا ال ایى اِٙالض ا

غـث. یغن وجىد داؽـحه باؽـذ کـه هـىسد يَـش هـا يیالیائی دس هًْای اهپش یك صوایهمکى اعث ;
: اعحکباس;ی  ث ها بش سوی آو هًْائی اعث که اص کلمهیغث> حغاعیا يیث ها بش سوی آو صوایحغاع

ٙهمـذ. و  یسا ه ا هن اهشوص هًَىس هاین، دس ايٞالب جا اٙحاد> ديیى سا هيش  کشدیذ. لزا ایآ به دعث هی
سا بـه کـاس : ؾـشٙثیپ;ؾشٙث، بشای ها هٚهىم سوؽـًی اعـث. هـا یگشی. هٚهىم پین دیى هٚاهیهمچً

 :.غثیؾشٙث چین که هٞقىد ها اص پیکً ی٘ هین و جْش یبش یه

، جىوه١ه و :جکاههل ه١ًهىی;ی١ًی شمهىقی اوالهی به ؾيبال آو اوث کهه بها جکیهه بهك 
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ؿيٝك ؼىؾ قا بك ایى اوان بىالؾ. به ٠باقت ؾیگهك، پیٍك٨ث و کمال قا ج١كی٧ کًؿ و جمؿو ه
ها و ه٩اهیمی که اهىق ه١ًىی  ؼىاهؿ به اؾبیات وظی و واژه هی: جکاهل هاؾی;ه بك یجک یبصا

های  قوض ظهاکن بهك ٠كِهه;قا : ه١ًىیث;ؾق آيها اِالث ؾاقؾ، البحه ؾق اؾاهه وؽًاو ؼىؾ، 
ی ؾیگهكی اوهث بهكای   هٙلهب يیهم ٬كیًههؾايًؿ که ایى  هی: جك ال همه آيها ههن;و : پیٍك٨ث

 ه١ًایی که ـکك ٌؿ.
آو اوث که آقهاو و هؿ٦ قهبهكی : ي٩ی الگىی جىو١ه ٤كبی;په اشمال هٙلب ؾقباقه 

ؾق ایى بعد، جکیه به جکاهل ه١ًىی و اقائه ج١كی٧ ؾیگكی ال پیٍك٨ث اوث و ایهى اٌهاقه ؾق 
ىوه١ه قا بهك اوهان جکاههل کالم ایٍاو ٬ابل هٍاهؿه اوث که بلىک ٤كب و بلهىک ٌهك٪، ج

ايؿ و الحماهات و باق اقلٌی  ههىقؾ اٌهاقه ایٍهاو، بهه يعهى بىهیاق کلهی و  هاؾی ج١كی٧ کكؾه
ي٩هی الحماههات ;جىايؿ به همیى ه١ًا هًّك٦ ٌىؾ. بهه ٠بهاقت ؾیگهك، اٌهاقه بهه  اشمالی هی

و : يگههك٨حى ه٩ههاهین اي٭ههالب ال ؾیگههكاو ٘ههكض ه٩هههىم اوههحکباق و وام;و : اقلٌههی  جىوهه١ه
کیهؿ ٌهؿه ه : های پیٍك٨ث ظاکمیث ه١ًىیث بك ٠كِه; ه که ؾق اؾاهه وؽًاو  ایٍاو بك آو جأ

همگی ؾق کًاق یکؿیگك، بك ایى هٙلب ؾاللث ؾاقيؿ که ایى جکاههل ه١ًهىی اوهث کهه بایهؿ 
 هبًای ج١كی٧ جکاهل هاؾی ٬كاق بگیكؾ. 

الب ي٭ٙه ٬ىت ایى هٙلب، جکیهه بهه اوهالم و کلمهات وظهی اوهث> همايًهؿ قوض اي٭ه
اوالهی که به همیى اهىق هحکی اوث. اها چىو يىٞ بعد ؾق ایهى ٬ىهمث ال کهالم ایٍهاو، 

هه کهه بعرهی : های آو ٠كِهه;و : پیٍك٨ث;ولبی اوث، بهحك اوث بعد و جعلیل پیكاهىو 
اذباجی اوث ه ؾق هعل ؼىؾ هٙكض ٌىؾ و ٨٭هٗ بهه ـکهك ایهى يکحهه بىهًؿه گهكؾؾ کهه بعهد 

های  ٨كهًهه  ٠مههىهی اوههث و وقوؾ آو بههه ٠كِههه هٙكوظههه پیكاهههىو پیٍههك٨ث، ال وههًػ
 1.جؽّّی، به لىالهاجی هعحاز اوث

                                                             
. يکحه ؾیگكی که اٌاقه به آو ؾق ایى بؽً هًاوبث ؾاقؾ، آو اوث که چكا قهبكی به شای هبعد پیٍهك٨ث  0

های قاهبكؾی پیكاهىو هىٔىٞ اي٭الب اوهالهی جٍهکیل  ايؿ و يٍىث يٍؿه: اي٭الب;و جىو١ه، واقؾ هبعد 
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ی٘ اعـالم بـه;. اؽاسه به يکات جکمیلی دسباسه ًّىاِو 1/3 ًّىاو هًبـِ الگـى بـش اعـاط  جْش
 :ٙشهًگ ايٞالب

ث  با ّشفه: ّلن و ثشوت و جمذو;. مشوست هالحَه سابيه 1/1/3  های اعاعی پیؾٙش

جىايمًؿی اوهالم ؾق جىلیهؿ ;اها ٬ىمث ؾوم ال ایى بؽً که ؾق هكظله ج٭كیك، ـیل ٠ًىاو  

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
چهكا بهه بعهد اؾبیهات واالقی ؾیًی،  وال هباقله و چًؿ ؾهه هكؾم 011يٍؿه اوثی ی١ًی با جىشه به جصكبه 

که ظٕكت اههام )قه( و ٌهؽُ ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی،  ايؿی ؼّىِار با جىشه به ایى ٠لىم ویاوی واقؾ يٍؿه
ههای  بیً ال هك که ؾیگكی ؾق اهك اي٭الب اوالهی ؾاقای ؼبكویث هىحًؿ و اواوار همهه هىهائل و بعكاو

ِهعی٩ه اههام و ;كیث الههی يیهم ؾق ايؿ کهه ایهى ههؿی قوی اي٭الب قا به ِىقت وشؿايی هؿیكیث کكؾه پیً
گكؾؾ کهه  قوؿ پاوػ ایى پكوً به ایى يکحه بال هی ه١ًکه ٌؿه و هٕبىٖ اوث. به يٝك هی: ظؿید والیث

آیهؿ،  ، بعری شاهٟ و ٌاهل ؾق ه١ك٨ی جمؿو ٤كب اوث و هًگاهی که وؽى ال جىو١ه بهه هیهاو هی:جىو١ه;
یاوی، چه اؾبیات ا٬حّاؾی، چه اؾبیهات ٨كهًگهی و... های اشحما٠ی ه چه اؾبیات ٠لىم و همه اب١اؾ و ٠كِه

ؾهؿ و لهفا ؾق ِهىقت وقوؾ بهه بعهد اي٭هالب، یهل وقوؾ  ًٌاوايه پىًٌ هی ه قا با یل يگاه کاهل شاه١ه
ٌؿ. گكچه ه١ًىیهث  بؽٍی و یل بعد بؽٍی )ؾق ه٭ایىه با جىو١ه به ٠ًىاو یل بعد ٌاهل( ظاِل هی

ای کاهل و ٌاهل اوث ولی بؿوو جىشه بهه بعهد جىوه١ه،  ظاکن، ه٭ىله و اي٭الب  بكآهؿه ال آو به ٠ًىاو اهك
های کاليهی ؾق ایهى  ٌؿ که ایى هٙلىب يیىث. ؾق وا٬ٟ بكای ايصام ظكکث يٍىحی ُبكیؿه ال ٌكایٗ بكگماق هی

هحؿیًیى جىشه کكؾ چكا که بكای ه١ماقی و بًهای   وٙط، بایؿ به ظٕىق وا١٬ی و شؿی جمؿو ٤كب ؾق ليؿگی
ٗ  ایصهاؾ ٌهؿه جىوهٗ ؾوهحگاه ابلهیه ٩٤لهث ٌهىؾ، یهل یل شاه١ه  ؾق شهث ؼؿاپكوهحی، اگهك ال ٌهكای

ؼؿاپكوحی  ـهًی و يٝكی و ُبكیؿه ال ٠یًیث ج١كی٧ ؼىاهؿ ٌؿ. په بكای بعد ؾق وٙط بًای جمؿو شؿیهؿ 
٦ جمؿو ٤كب اوث ه  و ؾقگیكی با جمؿو هىشىؾ، ي٭ٙه شاهٟ و ي٭ٙه اِلی چیمی شم بعد جىو١ه ه که ه١كِّ

های قاهبكؾی، اهكی ٬ابل ؾ٨اٞ و ِعیط اوهث.  ث و لفا ايحؽاب ایى هىٔىٞ بكای اولیى يٍىث ايؿیٍهيیى
هایی همچهىو ویاوهث ؼهاقشی، ویاوهث  های بمقگ اي٭الب اوهالهی ؾق ٠كِهه به ٠باقت ؾیگك پیكولی

جك ال ایهى  ؾاؼلی و اهىق اهًیحی و ؾ٨ا٠ی بىؾه اها آيچه اهكول يٝام اوالهی با آو هىاشهه اوهث، اههكی شهاهٟ
های ليؿگی بٍكی قا جعث جأذیك ٬هكاق ؾاؾه و  اوث که همه ٠كِه: جىو١ه پایؿاق و همه شايبه;ها ی١ًی  ٠كِه

٦ جمؿو هىشىؾ هعىىب کكؾ.   بایؿ آو قا به ٠ًىاو ه١كِّ
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 ٌىؾ: ٬كاق گك٨ث، با ایى ٠باقات آ٤ال هی: الگىی پیٍك٨ث

لـی اص حنـاس هححـشم هـن سوؽـى یذ بـشای خیى دس جای خىد بشای ها سوؽى اعث، ؽایالبحه ا;
اعـث، يـه بـا آصادی، يـه بـا یّلـن، يـه بـا عث يـه بـا یذ بشای همه سوؽى ؽىد که هًْى یاعث> اها با

ث یـحـىاو بـا هًْى یًهاعـث. هیی ا ث سو  همـهیـچ هًاٙاجی يـذاسد> بلکـه هًْى یگش، هیهای د ّشفه
ث هن وجىد داؽحه باؽذ، ّلن هن وجـىد داؽـحه یًْی هًْى یهای ّلن سا فاح  ؽذ و ٙحر کشد>  ٝله

ی صيـذگی ايغـاو  غحهیخىاهذ ؽذ که ؽاائی یای ايغايی خىاهذ ؽذ> ديیا دس آو فىست، ديیباؽذ. دي
ث، جمذو همـشاه یائی که دس آو ّلن همشاه باؽذ با هًْى یای جًگلی اعث. ديیای اهشوص، ديیاعث. دي

 :ای ايغايی خىاهذ بىد.یا ديیى ديیث، ایث، ثشوت همشاه باؽذ با هًْى یباؽذ با هًْى 

ٌهىؾ و ؾق  هعىىب هی: یجىو١ه ٤كب یي٩ی الگى;ایى بؽً ج٭كیبا جأییؿی بكای ٬ىمث 
و بعهد و : چگهىيگی  ظٕهىق ه١ًىیهث ؾق جىوه١ه;آو به ولب اکح٩ا ٌؿه> ی١ًی جٍهكیط 

و : ٠لهن;ههای  جعلیل پیكاهىو آو بایؿ به اؾاهه وهؽًاو قهبهكی هىکهىل ٌهىؾ. ؾق ایًصها واژه
های اِلی جىو١ه بکهاق ق٨حهه و جّهكیط ٌهؿه کهه بها  به ٠ًىاو ٌاؼّه: جمؿو;و : ذكوت;

قیمی شؿیؿی ؾق ج١كی٧ ذهكوت و ٠لهن و جمهؿو ؾاٌهث و اگهك  جىاو پی هی قویکكؾ ه١ًىیث
ٌىؾ و ال ؾيیهای شًگلهی  آبٍؽىق ایى وه ه٩هىم به ه١ًىیث بالگكؾؾ، ؾيیای ايىايی ایصاؾ هی

٠لهن و ٨کهك و ;گیكؾ. په بایؿ به ایى وه واژه جکیه ٌىؾ و بهه قابٙهه آيهها بها  ٤كب ٨اِله هی
 ايؿ ه ؾ٬ث ٌىؾ. ه های اواوی پیٍك٨ث ه١ك٨ی ٌؿهه که ب١ؿار به ٠ًىاو ٠كِ: ليؿگی

یخ;. مشوست 2/1/3 یـ٘ اص : ٙلغٚه جاس بشای جکمیـل ٙشهـایؼ سهبـشی پیشاهـىو جْش
 و جْییى جکالی٘ هشبىه به دوساو ٝبل اص ٍهىس و ّقش ٍهىس: آیًذه;و : حال;

ه )اسواحًا ٙذاه( ایا دس دوساو ٍهىس حنشت بٞیى ديیی کاهل ا البحه يمىيه; جٚاٛ خىاهذ اٙحـاد ةاللَّ
های هٞـذهاجِی  ًـهیا ؽشُو خىاهذ ؽـذ. هـا اهـشوص دس صهیدي ـًها ّشك بکًن یى سا ایهى ا ـو اص آيها 

ها و  هـا و جپـه چ وخمهـای کىهین کـه دس پـین. ها هاـل کغـايی هغـحیکًین حشکث هیّالن ايغايی داس 
ن، جاصه هًگام حشکث به یذیگشاه سعن. وٝحی به بضس ین جا به بضسگشاه بشعیکًین حشکث هیهای دؽىاس داس  ساه
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ها حشکث  ساه ى کىسهیى چًذ هضاس عال ّمش خىد، داسد اص ایث دس ىىل ایعمث اهذاٗ واالعث. بؾش 
ـه اعـث یکه آو، دوساو ٍهىس حنشت بٞ ـذ یکًذ جا به بضسگشاه بشعذ. وٝحی به بضسگشاه سعیه آيهـا  ـةاللَّ

ايغـاو إٓـاص خىاهـذ ؽـذ> حشکـث هىٙـٜ و ِ یحشکث افلی ايغاو إٓاص خىاهذ ؽذ> حشکـث عـش 
ى ساه حشکـث یـى که ايغـاو دس ایصحمث ايغاو إٓاص خىاهذ ؽذ. صحمث ٙٞو ّباست اعث اص هم بی

ؾشٙث اعث یی پ ى چهاس ّشفهیبه هش حال ا .شجی دس آيها وجىد يخىاهذ داؽثیگش حیکًذ و بشود> د
ه ؽماها د ى الگىئی که اویذ با جىجه به ایکه ها با ى هـن یـکه عاصوکاس ديبال کشدو ا ـذ یکًیيبال هؽاءاللَّ

 :ن.یؼ بشو یها پ ى ّشفهیدس ا ـن گٚث یماو سوؽى اعث و خىاهیجا حذودی به يحى اجمال بشا

اللهه  قوهؿ اوهح٩اؾه ال هباظهد هكظهىم ٠الههه آیث پیكاهىو ایهى ٠ًهىاو يیهم بهه يٝهك هی
کًهؿ. ؾق وا٬هٟ  بكی کمل هی، به جٍكیط ایى ج١بیك قه :٨لى٩ه جاقیػ;الهاٌمی ؾقباقه  ظىیًی

اهث ؾیًی و ظکىههث اوهالهی  ايؿ که ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ؾیگك وؽًاو ؼىؾ جّكیط کكؾه
ایهى ال جىاو  هی ال وىی ؾیگك اوث و: جمؿو اوالهی;ؾق ایى هكظله، هکل٧ به واؼث یل 

 و ظیهات الههی ايىهاو ٬ائل هىحًؿ که جمؿو اوالهی که ایٍاوبكؾاٌث بیايات ایى هٙلب قا 
ج٩هاوت  ، لفا بكای شمٟ بیى ایهى ؾو يکحهه ٌىؾ و ٠ّك)٠س(، هع٭٫ هی یول ؾق ؾوقه ظٕكت

قاه بها ظكکهث ؾق  قا به يعى جمریلی )ج٩اوت بیى ظكکث ؾق پهیچ و ؼهن و کهىقه هكظله ایى ؾو
ؾهًؿ. البحه قوایات و اظاؾید، هؤیؿ ایى هٙلب اوهث اهها بهكای بعهد  بمقگكاه( جىٔیط هی

هىحى٨ی بایؿ هباظد ٨لى٩ه جاقیػ هٙكض ٌىؾ و اب١اؾ ج٩اوت ليؿگی اههكول بها ليهؿگی ؾق آو 
ى ِىقت اب١اؾ جکلی٧ اههكول و اب١هاؾ وهاؼث جمهؿو ٬بهل ال ؾوقه ؾ٬ی٭ار جبییى ٌىؾ که ؾق ای

ق٤ن ؼأل چًیى هباظری ؾق  ٌىؾ. په ٠لی ٜهىق بك اوان ه١ًىیث و جىظیؿ کاهال قوٌى هی
اؾبیات جؽّّی ظىله، اؾبیات اي٭الب به ِىقت جمریلی به ایهى ه٭هىالت جىشهه کهكؾه اهها 

 جبییى جؽّّی ال آو، بىویله ٨لى٩ه جاقیػ ٔكوقی اوث. 
بًابكایى جا ایًصا هٍؽُ ٌؿ که بعهد و جعلیهل بایهؿ ؾق ج٩ّهیالت و ٠ًهاویى ب١هؿی 
هٙكض ٌىؾ> چىو ٨كهایً قهبكی ؾق ایى ٬ىمث، هصمهل و وهلبی بهىؾه و وشهه ج٩ّهیلی و 
اذباجی آو ؾق اؾاهه وؽى آهؿه اوث. ٠لث بعهد ؾق ج٩ّهیالت يیهم ٔهكوقت وقوؾ اؾبیهات 
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 ؿ.اي٭الب به ٠كِه جؽّّی اوث که ٬بال بیاو ٌ

ی هحىسهای يٞذ به ادبیـات حـىصه دس جهـث جىايمًـذی بـشای جىلیـذ الگـىی 4 . هْٙش
ث اص هًَِش هبايی حاکن بش ادبیـات حـىصه  و اص هًَـش حٞـىٝی، ٙٞهـی، ٙلغـٚی،  پیؾٙش

ايی و اخالٝی  ّٙش
  ٞ به ٠ًىاو و٩اقٌی ٠لمی که ال : جىلیؿ الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث;په اِل هىٔى
ٙكض ٌؿه و به ؾيبال ظاکمیث جکاهل ه١ًىی بك جکاهل ههاؾی اوهث، وىی اؾبیات اي٭الب ه

هرابه اِلی بًیاؾیى جل٭ی ٌؿه و يبایؿ ج٥ییك کًؿ بلکه بایؿ به ٠ًىاو ه١یاقی ٬هكاق گیهكؾ  بایؿ به
که قوٌى ٌىؾ که آیا هباظد جؽّّی و ٠٭اليیث هىشىؾ ؾق ظىله و ؾايٍگاه، ٬ؿقت جع٭٫ 

ائار بایؿ ؾیؿ ٜك٨یث و جىايمًهؿی  ج١هاقی٧ جؽّّهی ؾق چًیى و٩اقٌی قا ؾاقيؿ یا ؼیكی ابحؿ
ههن بهك ایهى اوهان کهه  های ٠لمیه ؾق شهث ؾوحیابی به پیٍك٨ث اوالهی ه آو اؾبیات ظىله

، پایگاه ج١كی٧ جکاهل هاؾی باٌؿ ه به چه ِىقت اوثی لیكا اؾاهه بعد، :جکاهل ه١ًىی;
 ٬كاق گك٨حه اوث.: یات ظىلهج١كی٧ اوالم به ٠ًىاو هًبٟ الگى بك اوان اؾب;جعث ٠ًىاو 

ی٘ اعالهیث الگى های هححمل . ّذم ٝناوت دسباسه ٝغمث1/4  الىجىه دس جْش

ات، اهـذاٗ، اسصؽـها و یـًکـه ٕایگش، ]الگىی هذيَش[ اعالهی اعـث> بـه خـاىش ایاص ىشٗ د;
ن اعـالهی و هْـاسٗ یی هـا بـه هٚـاه هیـًْـی جکیه خىاهذ گشٙـث> یهای کاس، همه اص اعالم ها ىهیؽ

ى یـن و اٙحخـاس هـا بـه ایك حکىهث اعالهی هغحین، یی اعالهی هغح ك جاهْهیهی اعث. ها اعال
اس هـا وجـىد یـن. خىؽبخحايه هًابِ اعالهی هـن دس اخحین اص هًبِ اعالم اعحٚاده کًیجىاي یه اعث که 

ی هـا و دس کـالم هـا و دس  اس ًٕی و همحاصی که دس ٙلغٚهین بغیداسد> ٝشآو هغث، عًث هغث و هٚاه
 :ى هًاعبث اعث.یهن به ا: اعالهی;ى یٞه ها و دس حٞىٛ ها وجىد داسد. بًابشاٙ

ايّههكا٦ ؾاقؾ و : اؾبیههات جؽّّههی ظههىله;هههای ایههى بیههاو، کههاهال بههه  ب١ٕههی بؽً
ايّكا٦ ؾاٌحه باٌؿ که بایؿ ه٭ّىؾ ال آيها : اؾبیات اي٭الب;هایی هن همکى اوث به  بؽً
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های کاق  گك٨حى اهؿا٦ و ٤ایات و ٌیىه هایه;هايًؿ  قوٌى ٌىؾ. به ٠ًىاو هرال، ؾقباقه ٠باقاجی
بایؿ يٝاهی ال وؤاالت اوحؽكاز گكؾؾ و ال هعٕك قهبكی اوح٩هام ٌىؾ جها ه١لهىم : ال اوالم

ٌىؾ که ه٭ّىؾ ایٍاو، ياٜك به اؾبیات ظىله بىؾه یا ياٜك به اؾبیات اي٭الب، و لهفا ٬ٕهاوجی 
 يیىث.بؽً يىبث به بكؼی ٨كالها ١٨الر هیىك  ا٘میًاو

ی هحىسهای يٞذ هبايی حاکن بش ادبیات حىصه به 2/4 ؽًاعايه اص يَـش  . سویکشد ايغاو1. هْٙش
. جٚکیـک 3: سوؽـی;. ٙٞذاو اسصػ ّلمی دس اهـىس اّحبـاسی )جاهْـه( اص يَـش 2: ٙلغٚی;

جکاهل هادی اص جکاهل هًْىی بش اعاط خشوج هىمىّی جکاهـل هـادی اص خيابـات اص يَـش 
 :هقذاٝی;

قوٌى اوث که بكؼی ال بیايات ٨ى٪ )هايًؿ اٌاقه به ه٩اهین ٤ًهی و همحهالی  اها بهكظال
که ؾق ٨لى٩ه و ٨٭ه و کالم و ظ٭ى٪ وشىؾ ؾاقؾ( ياٜك به اؾبیات جؽّّی ظىله اوهث و لهفا 
بایؿ به جعلیل و بكقوی جىايمًؿی  اؾبیات جؽّّی ظىله و ٠لىم هىقؾ اٌاقه ؾق شهث جىلیهؿ 

قوهؿ اؾبیهات  بهاقه اقائهه کهكؾ: بهه يٝهك هی بًؿی ؾق ایى الگىی پیٍك٨ث پكؾاؼث و یل شمٟ
ؾايهؿ و ههؿ٦ و ٤ایهث و  قا ا٠حباقی هی: شاه١ه;اوث و : ايىاو;جؽّّی ظىله، ياٜك به 

ؾهؿ. به همیى ؾلیل، ٨٭ه و کالم و اؼال٪  اهك ظ٭ی٭ی قا جًها به ايىاو )و يه شاه١ه( يىبث هی
: شاه١هه;کهه ؾق ایهى وهه ظهىله بهه اوث و هك چهه قا : ٨كؾی;ؾق اؾبیات جؽّّی ظىله، 

هًىىب کًؿ، ال اؾبیات اي٭الب و اهام )قه( و قهبكی وام گك٨حه یا بهك هبًهای ؼهىؾ، بهه بعرهی 
٤یكجؽّّی یا ٨ا٬ؿ اقلي ٠لمی پكؾاؼحه اوث. ی١ًی ؾق ٠كِه هباظد جؽّّهی ظهىله، 

: ا١٬یهثهىحی و و;، هكبىٖ به ٠ك٦ و بًا  ٠٭الوث که ال يٝك هًٙ٭ی، با :شاه١ه;ی  ه٭ىله
ی ؾاقيؿ. په ؾق بعهد ٨لىه٩ی، قویکهكؾ اؾبیهات  ًّ اقجباٖ ٠لمی يؿاقيؿ بلکه يهایحار اقجباٖ ٜ

گىيه  ًٌاوايه ؾق آو هٙكض يیىث. هماو ًٌاوايه اوث و يگاه شاه١ه ظىله ال وًػ يگاه ايىاو
اقلي ٠لمی يؿاقيؿ بلکه اهىق ظ٭ی٭هی اقلي ؾاقيهؿ کهه آو : ا٠حباقات;که ؾق بعد قوٌی، 

به ايىاو اوث و يه شاه١ه. لفا بًها  ٠٭هال و ٠هك٦ ؾق ایهى اؾبیهات، ؾاقای شایگهاه  هن ياٜك
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  1ٌىيؿ. ١ٔی٩ی هىحًؿ و ه١ك٨حی ؾوحه ؾوم هعىىب هی
: جکاهل ه١ًهىی;و : جکاهل هاؾی;بعد ؾیگك ؾق اؾبیات جؽّّی ظىله، ج٩کیل بیى 

آو اهك و يههی ، ؼكوز هىٔى٠ی ال ؼٙابات ٌاقٞ ؾاقؾ و يىبث به یاوث> ی١ًی جکاهل هاؾ
ی جهأهیى هًهمل و ظمهل و  يٍؿه اوث. به ٠ًىاو هرال ؾق ایى يگاه، ٌاقٞ ه٭ؿن ؾقباقه يعهىه

ي٭ل و وىؼث  هىقؾ يیال بٍك يٝكی يؿاؾه و کی٩یث جأهیى  ایى يیالها چه به ِىقت کهى و چه 
به يعى شؿیؿ، جأذیكی ؾق و١اؾت اؼكوی و وقوؾ به بهٍث یا گك٨حاق ٌؿو بهه شههًن يهؿاقؾ. 

یى ؾق ظالی اوهث کهه اههكوله جکاههل ههاؾی و جهأهیى يیالههای بٍهك، بهؿوو جكوهین یهل ا
ای  المللهی و هًٙ٭هه ههای شههايی و بیى ًٌاوی و بؿوو کاقهای وهالهايی و همکاقی شاه١ه

گهكؾؾ. بها ایهى ظهال  قو به ٠ؿل و ٜلن و هىی و ج٭هىی ههكجبٗ هی اِالر همحًٟ اوث و ال ایى
ؾايؿ و ایى بهك  ؿو هاؾی قا هىٔى٠ار ال ؼٙابات ؼاقز هیاؾبیات جؽّّی ظىله، واؼحاق جم

های ليهؿگی قا ٔهكوقی  ؼال٦ اؾبیات اي٭الب اوث که ظکىهث ه١ًىیث بك جماهی ٠كِهه
 ٌماقؾ. هی

دس : ّذم هخالٚـث;. هحىس يٞذ ادبیات حىصه اص هًَش حٞىٝی: جىجه ؽىسای يگهباو به 3/4
 عاخحاسها و هبًای جىعْه با ؽُش: احشاص هىاِٙٞث ;، بذوو جىجه به مشوست :حٞىٛ;عير 

٠لی ق٤ن ایى قویکكؾ، ظىله ؾق اهك اؾاقه يٝام هٍاقکث کكؾه که ایهى هٍهاقکث ال ٘كیه٫ 
کًهؿ> ی١ًهی  ٌىقای يگهباو اوهث. ایهى ٌهىقا، شكیهاو ظ٭هى٪ ؾق وهاؼحاقها قا بكقوهی هی

ك باٌهؿ، واؼحاقهای جىو١ه ٠ملکكؾی ؾاقؾ که اگك ال يٝك ٠٭ال  با ٌٞك و ٬ايىو اواوی ؾقگیه
: هبًا، واؼحاق، ظ٭هى٪;کًؿ اها هىا٨٭ث با ٌٞك قا ؾق باب  ٌىقای يگهباو با آو هؽال٩ث هی

ؾايؿ. ؾق وا٬ٟ جؽُّ ظىله، يگاه ؼىؾ قا يىبث به ق٨حهاق يٝهام آو ههن ؾق  جکلی٧ ؼىؾ يمی

                                                             
های ه٩ّلی اوث اها هىٔىٞ ایى يىٌحاق،  . البحه جىٔیط و جٍكیط هك یل ال ایى هباظد، يیالهًؿ بعد 0

  ض هعىقهای ي٭ؿ و یكقوی يىبث به اؾبیات ظىله اوث.ِك٨ا ٘ك
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اقائه کكؾه اوث که ایى جهأهیى کًًهؿه يٝهك قهبهكی يیىهث چهىو ٘هكض : ٠ؿم هؽال٩ث;ظؿ 
ظکىههث ;به ؾيبال اظكال هىا٨٭ث بها ٌهٞك اوهث. ی١ًهی : ایكايی پیٍك٨ثالگىی اوالهی ;

ايؿ ه ٨اِله لیهاؾی  ه که ه٭ام ه١ٝن قهبكی بك آو جّكیط کكؾه: های هاؾی ه١ًىیث بك ٠كِه
اکًهىو ؾق وهٙط  يیهم هن: ٠هؿم هؽال٩هث;ؾاقؾ که البحه همیى : ٠ؿم هؽال٩ث;با اکح٩ا  به 

 يیم جىشهی يؿاقؾ.: هبًا;اوث و اواوار به : قواؼحا;جك ال وٙط  و ظحی پاییى: ظ٭ى٬ی;

: ؽًاعـی هىمُى;اص : ؽًاعـی حکن;. هحىس يٞذ ادبیات حىصه اص هًَش ٙٞهی: جٚکیک 4/4
بشای پاعخگىیی به هغائل هغححذثه دس ّشفـه يَـام، ّلـث ایهـاد ج ویـل دس هىمـىّات 

 کاسؽًاعی و ّذم جحٜٞ احکام

اوهث و وكپكوهحی : ٨٭هه;حمهام ٬هكاق ؾاقؾ، ها ههىقؾ اه ؾق یل يگاه کلی، آيچه ؾق ظىله 
های ٠لمیه و ه١اق٦ ؾیًی يیم به ٠هؿه ٨٭هاوث و ال ٘هك٦ ؾیگهك ال کلمهات ظٕهكت  ظىله

، جع٭٫ اظکام ٨٭ه اوث و ههؿ٦  آیؿ که ٨لى٩ه ظکىهث اهام )قه( و قهبكی ه١ٝن بؿوث هی
ههكؾم  ال اي٭الب و ایصاؾ یل ظکىهث، شكیاو ٨٭ه ؾق ٠كِه ظ٭هى٪ و وهاؼحاقهای ليهؿگی

اوث. بكای يیل به ایى هؿ٦، یل قاهکاق ظ٭ى٬ی هٙكض ٌؿه کهه ؾق ٌهىقای يگهبهاو ٬هايىو 
پاوهؽگىیی بهه هىهائل ;اواوی هحصلی ٌؿه اها یل قاهکاق جؽّّی هن وشىؾ ؾاقؾ و آو 

اوث. ؾق وا٬ٟ قٌؿ و و١اؾت ٨كؾ و شاه١ه ال يٝك ٨٭ها  ؾق گكو ٠مل بهه اظکهام : هىحعؿذه
ی شاه١ه و يٝام بیاوقؾ، ؾق ایى ِهىقت  قی پؿیؿ آیؿ که ٨٭ه قا به ٠كِها٨ما اوث و لفا اگك يكم

قوًؿ. ی١ًی اگك بكای ج١كیه٧ پیٍهك٨ث )ؾق  ال يٝك ٨٭ها  ٨كؾ و شاه١ه به کمال و پیٍك٨ث هی
جًاٜك با جىو١ه( بایؿ ال يگهاه ٨٭ههی اوهح٩اؾه کهكؾ، چهاقچىب جؽّّهی هىشهىؾ ؾق ٨٭هه، 

 کًؿ.  ٠ًىاو ابماق ایى کاق ه١ك٨ی هیقا به : گىیی به هىائل هىحعؿذه پاوػ;
ای  و شكیاو ج٭ًیى به ِهىقت ٠٭الیهی و بهه گىيهه: ظ٭ى٬ی;به ٠باقت ؾیگك، گاه قاهکاق 

جًٝین ٌؿه که واؼحاقهای جىو١ه، هؽال٩ث بّیًی با ٌٞك يؿاٌحه يباٌؿ اهها گهاه بهه ِهىقت 
ؾاقؾ و لهفا های ظیهات بٍهكی بكياههه  ٌىؾ ٌٞك اوالم بكای همهه ٠كِهه گ٩حه هی: هبًایی;
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يىبث به هىائل هىحعؿذه يیم پاوؽگىوث و بك همیى اوان، اظکام  هىٔى٠ات شؿیهؿ بهه 
ٌههىؾ. اههها چالٍههی کههه ؾق ایههى ٠كِههه پؿیههؿ آهههؿه، ج٩کیههل  ٌههاقٞ ه٭ههؿن هًىههىب هی

، :ظ٭ی٭ههث و ا٠حبههاق;گىيههه کههه بههیى  اوههث> هماو: ًٌاوههی هىٔىٞ;ال : ًٌاوههی ظکن;
ج٩کیهل ٌهؿ. ی١ًهی : ههاؾی و جکاههل ه١ًهىی جکاهل;و : ًٌاوی ًٌاوی و شاه١ه ايىاو;

های ٠ملیه، ؾق ه٭ابل هىٔى٠اجی کكؾو اظکام کلی  هىشىؾ ؾق قواله شاه١ه و يٝام بكای پیاؾه
گیكؾ و جٙبی٫ اظکام کلی بك ایى يىٞ ال هىٔهى٠ات، ال وهًػ کاقًٌاوی و جؽّّی ٬كاق هی

وهاؾگی و بهؿاهث )هايًؿ ؼىو کهه جىوهٗ ٠هك٦ و بهه : هىٔى٠ات ٠ك٨ی;جٙبی٫ اظکام به 
)هايًؿ يمال که ًٌاؼث آو ال ٘كی٫ ج٩٭ه : هىٔى٠ات هىحًبٙه;ٌىؾ( و یا  جٍؽیُ ؾاؾه هی

گكؾؾ( يیىث. هرالر جٙبی٫ هىٔىٞ قبا ه که ظکن کّلی آو، ظكهث  ؾق بیايات ٌاقٞ ظاِل هی
پهفیك  ٨حهؿ، بهه ِهىقت وهاؾه و ٠ك٨هی و بهؿیهی اهکاواها اج٩ا٪ هیاوث ه با آيچه ؾق بايل

و هىٔىٞ ٠یًی، یل هىٔىٞ هىحًبٙه ٌك٠ی  گىيه که بايل به ٠ًىاو یل پؿیؿه ث> هماويیى
ٌىؾ که ًٌاؼث آو با هكاش١ه به بیايات ٌاقٞ همکى  )يمال و قوله و ظس و...( هعىىب يمی

ج٩٭ه  ٠اقی ال ؼٙها ;به ٠لن ه٫ًٙ يیال اوث و : ج٩کك ِعیط;٘ىق که بكای باٌؿ. لفا هماو
جٙبیه٫ ;ن اِىل هعحاز اوث، بهكای شلهىگیكی ال ؼٙها و ايعهكا٦ ؾق يیم به ٠ل: و ايعكا٦

يیهم یهل هًٙه٫ ٔهكوقت : هىٔى٠ات هح١ل٫ اظکام کلی ٌٞك بك هىٔى٠ات جمؿو هىشىؾ
 1ؾاقؾ جا با یل ابماق ٠لمی، جع٭٫ اظکام ؾق شاه١ه جٕمیى ٌىؾ.

گىیی بهه هىهائل هىهحعؿذه  بؿوو چًیى هًٙ٭ی ظؿا٬ل ؾو چالً ههن ؾق شكیاو پاوػ  
ٌهىؾ  هها لعهاٚ هی آو: ٤ایات;به ِىقت ُبكیؿه ال : هىٔى٠ات;که  گیكؾ: اول ایى ٌکل هی

ا٨حؿ لیكا جمؿو هىشىؾ، ٤ایات هاّؾی ؼهىؾ قا  ای اج٩ا٪ هی ؾق يحیصه، جأویل بمقگ و پیچیؿه که

                                                             
ًٌاوی آیا  ًٌاوی ال هىٔىٞ . ٔمًار ایى وىال يیم ٬ابل ٘كض ؼىاهؿ بىؾ که ؾق ِىقت ج٩کیل ظکن 0

ال ٘كی٫ هىٔى٠ات و ؾق ایصاؾ : پیٍك٨ث;پیٍك٨ث ٬ابل ج١كی٧ ؼىاهؿ بىؾی! ؼّىِار با جىشه به ایًکه 
 ٌىؾ. هىٔى٠ات شؿیؿ هع٭٫ هی
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کًؿ و اظکام و ٨حاوا  ال ٘كی٫ همیى هىٔى٠ات بك يٝام اوالهی و اهؿا٦ الهی آو جعمیل هی
کهه بهكای ٌهًاؼث هىٔهىٞ ال  ٌهىؾ. ؾوم ایى ها هبهؿل هی كای اهٕا   کاقًٌاویبه هاٌیًی ب

هع٭ه٫ : ٌهًاؼث هىٔهىٞ بىظؿجهه;ٌهىؾ کهه ؾق ایهى ِهىقت،  ه٫ًٙ ِىقی اوح٩اؾه هی
ٌىؾ. ایى  و ايحماٞ ظیریات ؼاَ ال آو هباؾقت هی: جصمیه هىٔىٞ هكّکب;ٌىؾ بلکه به  يمی

و ٌكکث و ظمب و قوهايه و...، همگهی  ؾق ظالی اوث که هىٔى٠ات هىحعؿذه هايًؿ بايل
بایهؿ ههىقؾ : وظؿت  جكکیبی;هىٔى٠اجی هكّکب و چًؿُب١ؿی هىحًؿ که ًٌاؼث ؾ٬ی٫ ال ایى 

ٌىؾ جا هىٔىٞ  های جؽّّی ظاکن بك اؾبیات ظىله با٠د هی ؾ٬ث ٬كاق گیكؾ. اها چاقچىب
کام و ٠ًهاویى ٌهك٠ی ابحؿائار ال ٠یًیث ؼىؾ ُبكیؿه ٌؿه و بؿوو جىشه به اب١اؾ و قوابٗ آو، اظ

هها و ؼٙهكات  ٌىؾ. به ؾلیل همهیى چالً جًها بك ه٩هىهی ايحما٠ی ال هىٔى٠ات جٙبی٫ ؾاؾه 
بهكای شلهىگیكی ال ؼٙها و ايعهكا٦ ؾق شكیهاو : ًٌاوهی ه٫ًٙ هىٔىٞ;اوث که ٔكوقت 

کًؿ جا جوىقی قٌؿ ال يٝك ٨٭ها  )٠مل  جع٭٫ ٨٭ه ؾق ق٨حاق ٠ملی  یل يٝام هىٔى٠یث پیؿا هی
  1کام( به ِىقت جٕمیى ٌؿه هع٭٫ ٌىؾ.به اظ

گىیی به هىائل هىحعؿذه بكای ق٨هٟ يیالههای ههىهًیى ؾق  البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که پاوػ
الفکك ِك٨ار هكبىٖ  های ٨ى٪ لهاو ظکىهث ٘ا٤ىت، والن و ِعیط و کاقآهؿ بىؾه و اٌکال

ىايی آو بهكای جع٭ه٫ به اوح٩اؾه ال ایى قوي بكای ظل هىائل يٝام و واؼحاقها و ياٜك به يهاج
 و٩اقي قهبكی پیكاهىو جىلیؿ الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث اوث.

                                                             
الهاٌمی يیم ؾوحیابی به همیى ه٫ًٙ بىؾ.  الله ٠الهه ظىیًی . اولیى هكظله ال هصاهؿت ٨کكی هكظىم آیث 0

لیكا آ٤ال ظكکث ٨کكی ایٍاو بك ایى اهك اوحىاق بىؾ که بك اوان و٩اقي ٠لمی  ظٕكت اهام ؾق ؾقن 
ؾهؿ و ؾق ایى قويؿ،  ، اظکام يىقايی ٨٭ه قا هبًای جبییى اب١اؾ ظکىهث اوالهی ٬كاق:والیث ٨٭یه;ؼاقز 

به ایى يحیصه قویؿه بىؾ که بكای ق٨ٟ يیالهای جوىقیل اي٭الب و يٝام اوالهی بك اوان ٜك٨یث  هىشىؾ 
ًٌاوی يیال اوث جا شكیاو اظکام ؾق ٠مل يٝام به  های ٠لمیه، بال هن به هًٙ٭ی بكای هىٔىٞ ظىله

 هًؿ و به ؾوق ال ؼٙا و ايعكا٦ هع٭٫ ٌىؾ.  ِىقت ٬ا٠ؿه
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دس عـه : دیـى;، :ّلـن;، :ٙلغـٚه;. يٞذ ٙلغٚه هىجىد حىصه بش اعاط جٚکیک ٝلمشو 5/4
يغبث بیى ثبات و ;> ب( ّذم جحلیل :اهىس هشک ;با : ههشدات;هحىس: ال٘( ّذم اسجباه 

ث>  ج( ي: جٖییش ی٘ پیؾٙش ث بـشای کًحـشل و دس جْش ی٘ کلی و ثابـث اص پیؾـٙش اکاسآهذی جْاس
 دهی به جضئیات جهث

جىايؿ پیٍك٨حی قا ج١كی٧ کًؿ که و٩اقي قهبهكی ظال بایؿ هالظٝه کكؾ آیا ٠لن ٨لى٩ه هی
قا جأهیى کًؿ یا ؼیكی ؾق ایى قابٙه یل ج٭ىین ٠لمهی وشهىؾ ؾاقؾ: اؾبیهات جؽّّهی ظهىله 

بایؿ و ;کًؿ و  قا به ٠لىم شؿیؿ واگفاق هی: شمئیات;كؾ، وپقا به ٨لى٩ه و ه٫ًٙ هی: کلیات;
ؾايهؿ و هحک٩هل آو قا ٌهاقٞ و ههی: ا٠حبهاقات;و ٬ىايیى و قوابٗ اشحما٠ی قا ال وهًػ : يبایؿ

ؾايهؿ و قا قاه قویؿو به ظ٭ی٭ث و ٠لهن و ی٭هیى ههی: کلیات;کًؿ. ایى هبًا  ٠٭ال  ه١ك٨ی هی
هىشهب ی٭هیى و ٠لهن : شمئیهات;ك اوان ایى هبًا، کًؿ. بگكایی قا اذبات هی قئالیىن و وا٬ٟ

ٌىيؿ و ٠لىهی هايًؿ ٨یمیل، ٌیمی و...، هحک٩ل بكقوی ایى ظىله هىحًؿ. همچًاو کهه  يمی
الایی ؾق ؼاقز يؿاقؾ بلکه اهكی ش١لی اوث> ی١ًی ٠٭ل ياچهاق ال ش١هل  هابه: بایؿ و يبایؿ;

ث. ظهاال بایهؿ ؾیهؿ ه١ًها و يىبث اوث که ؾق ایى ِىقت ذبات يؿاٌحه و ؾق ظال ج٥ییك اوه
قوهؿ چًهیى  ها ٬ابل اوهحؽكاز اوهث. بهه يٝهك هیج١كی٧ پیٍك٨ث ال کؿام یل ال ایى ظىله

به ؾوث آوقؾ لیكا ایهى ٠كِهه يىهبحی بها : ا٠حباقات;و : بایؿ و يبایؿ;جىاو ال  ج١كی٩ی قا يمی
ظ٭ی٭ث قاه ای ج١كی٧ ٌىؾ که به ظ٭ی٭ث يؿاقؾ> ؾق ظالی که پیٍك٨ث و و١اؾت بایؿ به گىيه

قوهايؿ ولهی بایهؿ و يبایهؿ و ؾاٌحه باٌؿ. به ٠باقت ؾیگك، جىِی٧ اوث که ها قا به وا٬ٟ ههی
 ا٠حباقات، ٨ا٬ؿ ایى ویژگی هىحًؿ. 

ال وىی ؾیگك اهىقی هايًؿ وشىؾ ؼؿا و آؼكت و... ه که ال ٘كی٫ هباظد ٨لى٩ی اذبهات 
ىه٩ی اواوهار ال وهًػ ٌىؾ و هباظهد ٨لٌىؾ ه شم  هصكؾات و اهىق بىیٗ هعىىب هیهی

آیهؿ ه که هكبىٖ به ظىله شمئیات و ٠لن اوث ه يیىحًؿ. بًابكایى به يٝك هی: هكکب ؼاقشی;
ؾق ظىله ٠لن ج١كیه٧ : جکاهل هاؾی;ٌىؾ و ؾق ظىله ٨لى٩ه ج١كی٧ هی: جکاهل ه١ًىی;که 
 ٌىؾ و چىو ؾوحه اول ال هصكؾات و ؾوحه ؾوم ال اهىق هكکب هىحًؿ، اواوهار بها یکهؿیگكهی
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ٌىؾ کهه  اقجباٖ بیى ایى ؾو ٠كِه ال ایى ٘كی٫ ظاِل هی;هحٕاّؾيؿ. همکى اوث اؾ٠ا ٌىؾ 
جىايؿ ج١كی٩ی قا اقائه کًؿ که  يمی اها ایى يىٞ ال اقجباٖ: کًؿ ىم قا اذبات هی٨لى٩ه، هىٔىٞ ٠ل

ٌىؾ و ٬ؿقت وقوؾ ؾق ٠كِه ٠ملیاجی  بعهد  و ج٥ییك ؾق ٠لىم هًٍأ جکاهل هاؾی ؾق يٝاهات
)بایؿ و يبایؿ( ال : ؾیى;و : ٠لن;، :٨لى٩ه;. په ال هىٟٔ ج٩کیل ٬لمكو اٌؿا ؾاقا بجىو١ه ق

ها ال هن ُبكیؿه هىحًؿ> ی١ًی ظهىله ٨لىه٩ه، ٌىؾ که ایى ظىلهیکؿیگك، ایى اٌکال هٙكض هی
های ٠یًی يؿاقؾ و لهفا ج١كیه٧ جکاههل ههاؾی بهك  ٌاهل هصكؾات اوث و اقجبا٘ی به جكکیب

 یك يیىث. پ ایى هبًا اهکاوجکاهل ه١ًىی ؾق اوان 
بىؾو اقجباٖ هصكؾات با اهىق هكّکب و شمئی، ایى وهؤال  ٨اق٢ ال اٌکال ٨ى٪ هبًی بك ٬ٟٙ

ها، يىبث بهیى ذبهات و يیم ٬ابل ٘كض اوث که با جىشه به ج٥ییك و جعىالت ؾق ٠یًیث و جمؿو
ك٨ث یابؿی چه ظؿی ال پیٍهك٨ث ذابهث اوهث و چهه ظهؿی ال پیٍهج٥ییك چگىيه جىٔیط هی

هح٥یك اوث و قابٙه هیاو ایى ؾو بؽً به چه ِىقت اوثی ی١ًی يىبث بهیى ذبهات و ج٥ییهك 
ای کاقبكؾی اوث و ؾق ه٩هىم پیٍك٨ث و جبییى آو، وؤال و اٌکال ؾوم اوث. يکحه وىم، يکحه

که ج١اقی٧ ظىله ال پیٍك٨ث، کلی و ذابث و اشمالی اوث> ؾق ظالی که ج١كی٧ هها ال  آو ایى
شههث ؾههؿ و : شمئیهات;ؾت ايىاو و شاه١ه و جاقیػ بایؿ بحىايؿ به شكیهاو پیٍك٨ث و و١ا

 آيها قا کًحكل کًؿ و جکاهل هاّؾی قا ق٬ن بميؿ.

اص خيابات ؽـاُس و جٚکیـک جکاهـل هـادی اص جکاهـل : جاهْه;. خشوج هىمىِّی 1/5/4
 های حىصویهًْىی به هاابه اسجکاص هؾحشک و اهش حاکن بش همه يحله

قویکكؾها آو اوث که اؾبیات ظىله، ؼٙابات ٌاقٞ قا ياٜك به ايىاو به ٠ًهىاو يحیصه ایى 
کًؿ و لفا شاه١ه به ٠ًهىاو  ؾايؿ و ٨لى٩ه ؾیى قا بك همیى اوان جعلیل هییل اهك ظ٭ی٭ی هی

گىيه که ٬هبال بیهاو ٌهؿ، بایهؿ  یل اهك ا٠حباقی ؾق ایى هبًا، هىقؾ ؼٙاب ٌاقٞ يیىث. هماو
های آو ه ا٠ن  هىقؾ ٬بىل کلیه ه١اق٦ هىشىؾ ظىله ؾق جمام يعلهجىشه ؾاٌث که هٙلب ٨ى٪ 

ال ٨٭ها  و ٨الو٩ه و هحکلمیى و ٠ك٨ا  ه اوهث و بایهؿ آو قا ال اقجکهالات هٍهحكک  ظهاکن بهك 
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يیهم بهه همهیى : ج٩کیل جکاهل ههاؾی ال جکاههل ه١ًهىی;های ٠لمیه ؾايىث و بعد  ظىله
 گكؾؾ. هٙلب بالهی

اّذه. يٞذ ّلن کالم دس دو ه6/4 هًذ با سوایات اّحٞادی> ب( کلـی حىس: ال٘( بشخىسد ٕیٝش
 ؽذه )وجه هؾحشک با ٙلغٚه( های اثبات بىدِو ٝذسهحیٞى و ٕیشکاسبشدی

بعد ب١ؿی ؾقباقه ٠لن کالم اوث. کالم ال ایهى ظیهد کهه بهه ؾيبهال بعهد اوهحؿاللی 
ٌهىؾ، ّکهی ههیکًؿ به ٨لى٩ه اجکا  کًؿ و به همهاو ايهؿاله کهه بهه ٨لىه٩ه هحاوث، و١ی هی

ٌىؾ. ال وىی ؾیگك، ٠لن کالم جكکیبی ال ٨لىه٩ه و اوهح٩اؾه ال اٌکاالت ٨لى٩ه بك آو واقؾ هی
ؼٙابات ٌاقٞ اوث و اِل اوح٩اؾه ال ؼٙابات ٌاقٞ ؾق ا٠ح٭اؾات اهكی هٙلىب ؾق هبًهای 

 هًؿ با قوایات ا٠ح٭اؾی و ٠ؿم اوح٩اؾه ال ٠لن اِىل بهكایهؽحاق اوث> اها بكؼىقؾ ٤یك٬ا٠ؿه
ٌهىؾ. بهه ٠بهاقت ؾیگهك، بهكای اوحًباٖ اظکام ا٠ح٭اؾی، یل ي٭ٙه ٧١ٔ باقل هعىىب هی

هًؿ و اوهح٩اؾه ال  وقوؾ ج٩ّیلی به قوایات ا٠ح٭اؾی و ؾوحیابی به اظکام ا٠ح٭اؾی، ٨هن ٬ا٠ؿه
ٌهىؾ. بهه ؾلیهل همهیى  ٠لن اِىل ٔكوقت ؾاقؾ که چًیى قويؿی ؾق ٠لن کالم هٍاهؿه يمی

ای )همايًهؿ ق اوح٩اؾه ال قوایات ا٠ح٭اؾی اوهث کهه هبهاظری وهلی٭ههًؿ ؾبكؼىقؾ ٤یك٬ا٠ؿه
ٌىؾ و قوٌى ها و ٌكایٗ آو و...( ؾق ایى لهیًه اقائه هی بعد ههؿویث، ؾوقاو ٜهىق و يٍايه

جىاو اظکام ا٠ح٭هاؾی )همايًهؿ ٨لىه٩ه جهاقیػ الههی و بهالحبٟ  اوث که با چًیى قويؿی، يمی
٨لى٩ه پیٍك٨ث و...( قا به يعى ٠لمی اوحًباٖ کكؾ و  ًٌاوی و ٨لى٩ه هؿیكیث و٨لى٩ه شاه١ه

آو قا به ٌاقٞ ه٭ؿن هًىىب يمىؾ و بك اوان آيها، هبًای ظكکث يٝام قا هٍؽُ کكؾ. اهها 
ههای ا٠ح٭هاؾی اکح٩ها ٌهىؾ، همهاو اگك وقوؾ ج٩ّیلی به قوایات هؿيٝك يباٌؿ و به ٬ؿقهحی٭ى

ها، ٬ابلیث که جکیه بك کلیات و اشمال یىٌىؾ و آو ااٌکال هكبىٖ به ٨لى٩ه ؾق ایًصا واقؾ هی
ٌهىؾ کهه  ٌؿو قا يؿاقؾ و به هباظری يٝكی ؾق باب جىظیهؿ و ه١هاؾ و... هعهؿوؾ هی کاقبكؾی

ج١كی٧ شؿیؿ ال جکاهل هاؾی و اهىق ٠یًی قا ؾق پی يؿاقؾ. لفا ٠لن کالم يیهم جىايهایی جكوهین 
با کلمه با٘ل ؾق ٘ىل جاقیػ(  ا٠ح٭اؾات به يعىی که ياٜك به ٠یًیث )قويؿ ؾقگیكی کلمه ظ٫
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که ٬ؿقت جٙبی٫ آو قا به لهاو ظأك )ؾقگیكی جمؿو هؿقو بها  باٌؿ قا يؿاقؾ> چه بكوؿ به ایى
 اي٭الب اوالهی( ؾاٌحه باٌؿ.

های ا٠ح٭اؾی ؾاقای ظّؿی ال کاقآهؿی ؾق اؾبیات اي٭الب بىؾه که جىايىحه البحه ٬ؿقهحی٭ى 
١ّیى کًؿ و با٠د ٬یام ٌىؾ> ولهی بهكای وهاؼث هؿیًهه ٨اِله ؼىؾ قا با اؾبیات ک٩ك و ٜلن ه

هعحهاشین. بهه ٠بهاقت : ج٩ّیل;٨أله و ج١كی٧ و١ٔیث هٙلىب و ظكکث به وىی آو، به 
پفیكي اوث ولی بكای اؾاههه ظكکهث ک٩ایهث  ها بكای آ٤ال کاق ٬ابلؾیگك، جکیه به ٬ؿقهحیّ٭ى

آوقؾ و به  یٍك٨ث قا ٨كاهن يمیکًؿ و اهکاو ظكکث به وىی جىلیؿ الگىی اوالهی ایكايی پ يمی
٠ًىاو يمىيه، جى٨ی٭ی ؾق جعلیل هبًایی ال اشمای پیٍك٨ث الهی و ج٩اوت آو با پیٍك٨ث ههاؾی 

واالقی ؾیًی( بهه ٌهکلی کهه ؾق اؾبیهات اؾاقه يٝهام )هايًؿ ٨لى٩ه ؾهىکكاوی ؾق ه٭ابل هكؾم
ىه ٠ملکهكؾ ؾق ایهى کًؿ. په ٠لن کالم ال يٝك ه٫ًٙ ظهاکن و ٌهی شكیاو پیؿا کًؿ> پیؿا يمی

 بؽً، با ٨لى٩ه هٍحكک اوث.

او هىجىد حىصه دس دو هحىس: ال٘( ّـذم ايحغـاب ٝاّـذه7/4 هـای يغـخه;هًـِذ . يٞذ ّٙش
ـاء بـه دلیـل ٙٞـذاو هًيـٜ واحـذ، هـايِ : سؽذ به دیى> ب( ٙٞـذاو وحـذت سویـه بـیى ّٙش

او اجحماّی  ؽکل  گیشی ّٙش

ال٪، بكقوی ٠ك٨هاو و اؼهال٪ هىشهىؾ ؾق ها و اؼبا جىشه به اٌاقه قهبكی به بعد اقلي 
گىيه که ٬بال گ٩حه ٌؿ، اٌکال اول ؾق هباظهد اؼال٬هی  کًؿ. هماو ظىله يیم ٔكوقت پیؿا هی

و ٠ك٨ايی ظىله آو اوث که جًها ايىاو قا به ٠ًىاو هىشىؾ ظ٭ی٭ی و هىٔىٞ بعد به قومیث 
ا اؼال٪ و ٠ك٨او قا جبییى ًٌاوؿ و ظ٭ی٭حی بكای شاه١ه و جاقیػ ٬ائل يیىث جا يىبث آيها ب هی

کًؿ. اها گفٌحه ال ایى اٌکال، يکحه ههن ؾیگك آو اوث که ٠ك٨ا  بكای قٌؿ قوظی و اؼال٬ی  
کًًهؿ کهه ایهى پكؾاليؿ و ا٠مال و هًاوکی قا وه٩اقي ههیهای ؼاَ هی ا٨كاؾ به اقائه يىؽه

-که ایى يىؽهايؿ. اها بایؿ قوٌى ٌىؾ  ها به ظىب ا٨كاؾ هؽحل٧ هح٩اوتها و يىؽهو٩اقي

جهك ال همهه  ٌهىؾ و ههنها بك چه ج١كی٩ی ال قٌؿ اوحىاق اوث و چه ویكی ؾق آو هٙهكض ههی
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های  قوؿ بكای ايحىاب يىؽه هًؿی با ؼٙابات ٌاقٞ ؾاقؾی به يٝك هی که چه يىبث ٬ا٠ؿه ایى
قٌؿ به ٌاقٞ بایؿ ال ٠لن اِىل اوح٩اؾه کكؾ که چًیى قويهؿی ؾق هباظهد ٠ك٨هايی هٍهاهؿه 

 ؾ.ٌى يمی
اٌکال ؾیگك، اؼحال٦ هىشىؾ بیى ٠ك٨ا و ٨٭ؿاو وظؿت قویه بیى ایى يعله اوهث. البحهه  

بكای جع٭٫ وظؿت قویه، بایؿ یل قوي و ه٫ًٙ واظؿ بك ایى ٠لن ظکىهث کًؿ> ی١ًهی ههك 
یا ویك قٌؿ  هؿيٝك ؼىؾ قا به أ٬كاو ؼىؾ هًح٭ل کًؿ و ٠٭اليیث  ٠ك٨ا   ٠اق٨ی بایؿ بحىايؿ يىؽه

ؾق یکؿیگك ه١ًکه ٌىؾ و هىشب هم٩کكی و همکاقی هیهاو آيهاو ٌهىؾ و یها  ؾق ایى لهیًه
که يه جًها چًیى ؤه١یحی ؾق هیهاو  ظؿا٬ل اهکاو هباظره قا ؾق هیاو آياو ٨كاهن کًؿ. ؾق ظالی

ٌىؾ بلکه ب١ٕار اؼحال٨ات ٌؿیؿی بیى آياو پؿیؿ آهؿه اوث. بهه ٠بهاقت  ٠ك٨ا  هٍاهؿه يمی
ايؿ ه٫ًٙ و چاقچىب ٠لمهی هٍهحكکی قا جىلیهؿ کًًهؿ، ١ٙ٬هار حهؾیگك ال آيصا که ٠ك٨ا  يحىايى

جىايؿ ج١اقی٧ هىقؾ يٝك ؾق الگى قا اقائهه کًؿ و يمی٠ك٨او هىشىؾ ؼّلث اشحما٠ی پیؿا يمی
ای اشحما٠ی اوث که شكیهاو ا٨کهاق ؾق شاه١هه قا يىهبحار بهه وظهؿت  ؾهؿ. لیكا ه٫ًٙ پؿیؿه

 بكؾ.  قوايؿ  و ٨٭ؿاو آو، لهیًه ج٩اهن و هم٩کكی ؾق شاه١ه قا ال بیى هی هی

ی٘ اولیه اخال8/4  ٛ به دیى. يٞذ ّلن اخالٛ هىجىد دس حىصه بش اعاط ّذم اسجباه جْاس

٠لن اؼال٪ هىشىؾ، ٠لمی اوث که چاقچىب ظاکن بك آو ال ٨لى٩ه اقوٙىیی بكآههؿه و  
به ٠٭ل جکیه ؾاقؾ و يىبث آو به ٌٞك جمام يیىث. ی١ًی اوکلث و چاقچىبی که ؾق ج١هاقی٧ 
اولیه اؼال٪ هبًا ٬كاق گك٨حه، قبٙی به ؾیى يؿاقؾ و به ِىقت ٠٭لی جىلیؿ ٌؿه> ؾق ظهالی کهه 

ى و ٌٞك اوهث کهه ِهاظب ٠ك٨هاو و اؼهال٪ ظ٭ی٭هی اوهث. البحهه ههىاقؾ ٨هى٪، اواوار ؾی
بهاقه کهاهالر ههىقؾ  هعىقهای بعد بىؾ که بایؿ اب١اؾ هؽحل٧ آو جبییى ٌىؾ و وؤاالت ؾق ایى

 جىشه و بكقوی ٬كاق گیكؾ. 
ای ووهیٟ  ؾق هك ِىقت، ایصاؾ یل ظكکث ٠لمی شؿیؿ بك اوان اؾبیات اي٭الب پهكوژه
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ظٕكت اهام )قه( و ه٭ام ه١ٝن قهبكی به اب١اؾ یل يٝام و یل ظکىههث  اوث و يگاه ٠می٫
های ٠لمی آو قوٌى ٌىؾ که ؾق ٠مل هع٭٫ ٌؿه، بایؿ ٌکل جؽّّی به ؼىؾ بگیكؾ و پایه

های آو يیهم ههىقؾ ايکهاق ٬هكاق و ااّل بك اوان اؾبیات هىشىؾ به آو ظمله ٌؿه و ظحی بؿاهث
ال اؾبیات اي٭الب اقائه ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ آيچه کهه  گیكؾ> هگك ایًکه جعلیلی جؽُّ شؿیؿی هی

 ٌؿو آو اوث.  ٌىؾ، جؽّّی و جوىقیمه ؾق ٠ّك ظأك با٠د ظ٩ٛ و ؾوام یل پؿیؿه هی

به ادبیـات ايٞـالب )جبیـیى : جىحیذ و هْاد و جهاد;. ايقشاٗ بیايات سهبشی دسباسه 5
حـاس بـشای اّحٞادات بش اعاط ّٞل ّملی(، و اؽـاسه بـه جىايـایی هباحـث ٙلغـٚی هخ

یضه  کشدو ایى هٚاهین ج ىس
اها بؽً ب١ؿی ال ٨كهایً قهبكی بك اوان يٝمی که ؾق هكظله ج٭كیك ه١ّیى ٌؿه، ال ایى 

 ٬كاق اوث:

ذ دس يَش یای که با ى هغ لهیلی خىبی داؽحًذ. اولیدس باب هححىای اعالهی، دوعحاو اؽاسات خ;
ه و اّيا ال ذ اعث> اّيایجىح  هبذأ اعث، هغ له  گشٙحه ؽىد، هغ له ایی یى هؾکل ديیجش ه ساجْىو. ههنیللَّ

ن، جذایی اص خذا و اّحٞاد به یکً ین اؽاسه هیًؼ دس ٕشب هحهلی اعث و به آو داس یجش  ىیکه اهشوص سيگ
 :. خذا و الحضام به اّحٞاد به خذاعث

کًؿ> ی١ًی بٍكیث یها ظهؿا٬ل هىهلمیى وشهؿايار  ؾاللث هی: ولب;ایى ٬ىمث، بك یل 
که ليؿگی ٤كبی و ٌك٬ی، ال ؼؿای هح١ال ٨اِله گك٨حه و ٠اؾاليه يیىهث و ایهى  کًًؿ ظه هی

و١ٔیث، ياٌی ال ٠ؿم ا٠ح٭اؾ به ؼؿای هح١ال اوث. البحه ا٠ح٭اؾ به ؼؿا به ؾو ِهىقت ٬ابهل 
بیاو و جٍكیط اوث> یل بیاو ٠ملی و یل بیاو يٝكی که بیاو ٠ملی آو به اؾبیات اي٭الب بال 

ؾهؿ که بیاو ٠ملهی ال جىظیهؿ و ا٠ح٭هاؾ بهه ؼهؿا ههؿيٝك صا يٍاو هیگكؾؾ و ٬كائى ؾق ایًهی
 اوث. 

ؾق جٍكیط ٠لمی و جؽّّی پیكاهىو جىظیؿ بك هبًای ٠٭ل ٠ملی بایؿ به ایى يکحه اٌهاقه 
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يهایث اوث کهه ؾق ایهى کكؾ که ا٠ح٭اؾ و الحمام به جىظیؿ، ؾق وا٬ٟ به ه١ًای جکیه به ٬ؿقت بی
ٌىؾ و اؼال٪ ظمیؿه )ایرهاق، گفٌهث و يیکهی و ؼیهك  یِىقت، آقاهً و ٘مأيیًه ظاِل ه

کًؿ. ولی ؾق ِىقت جکیهه بهه ٬هؿقت هعهؿوؾ، أهٙكاب ال هعهؿوؾیث و...( ه١ًا پیؿا هی
کكؾو ؾیگهك ه٭هؿوقات بهه  ٌىؾ جا ايىاو بكای ٔهمیمه اهکايات و ؼى٦ ال اجمام آو با٠د هی

اؼال٪ ظمیؿه ها قا به هبؿأ و ؼىؾ، ا٬ؿام به ٜلن و جصاول و ج١ؿی کًؿ. لفا ؾق جىظیؿ ٠ملی، 
کًهؿ.  شكیاو ١٨ل ؼؿای جباقک و ج١الی و شكیاو قبىبیث و والیث و ؼال٭یث او قهًمهىو هی

ٌىؾ و  ى، ابحؿائار ؼؿای هح١ال بك اوان ٠٭ل يٝكی اذبات هیییاها گاه ؾق یل ویك ال باال به پا
ال شملهه جؽله٫ بهه  ٌىؾ که یکی ال لىالم یکحایی ؼؿا، ٠مل به ؾوحىقات او وپه قوٌى هی

اؼال٪ ظمیؿه اوث. ایى قويؿ که ؾق ه١اق٦ هىشىؾ ظىله هحؿاول اوث، ٠٭ل يٝكی قا اِل 
ههای  کًهؿ. همهیى هبًاوهث کهه چالً ؾهؿ و ٠٭ل ٠ملی قا بهه جبهٟ آو ج١كیه٧ هی ٬كاق هی

گ٩حه ؾقباقه ٜك٨یث اؾبیات جؽّّی ظىله بكای جىلیؿ الگىی اوهالهی ایكايهی پیٍهك٨ث  پیً
ًٌاوهی،  ًٌاوهی ال هىٔىٞ ، ج٩کیل ظکنیًٌاوال شاه١ه یًٌاو٩کیل ايىاو)ال شمله ج

ك و...( ییهذبات ال ج٥ یاوث، شؿاییى ال ویؾ یج٩کیل جکاهل هاؾی ال جکاهل ه١ًىی، شؿای
قوؿ بیايهات ظٕهكت اههام )قه( و ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی  یقا ایصاؾ کكؾه اوث. البحه به يٝك ه

کًؿ> چهكا  ؿ قا بكشىحه هییو جىظ یق بعد ؼؿاپكوحهع٩ى٦ به ٬كائًی اوث که ٠٭ل ٠ملی ؾ
که ؾائمار به هٝالن گىحكؾه و هلمىوی اٌاقه ؾاقؾ که ؾق ٠هاَلن شهاقی اوهث و بها قوٌهًگكی 
يىبث به ٠ىاهل آو، بیؿاقی اوالهی ؾق ایكاو و شهاو اوالم قا ٌکل ؾاؾه اوث. ؾق ایًصا يیهم 

 1ؿ ؾق ٠كِه ٠٭ل ٠ملهی هًاوهبث ؾاقؾ.با جىظی: بىٗ جىظیؿ ؾق بؿيه ليؿگی;٠باقاجی هايًؿ 

                                                             
اههىق ;ؾق ایًصا آيچه ؾق اؾبیات جؽّّی ظىله هٙكض ٌؿه و ؾق ؾو بؽً : ٠٭ل ٠ملی;بحه ه٭ّىؾ ال ال. 0

 بهك هبحًیام و ظکىههث، يهه جًهها یکه اهك ٬ ٌىؾ، يیىث> چكا بًؿی هی شمٟ: اؾقاکات ٠٭الیی;و : ٨ٙكی
اوهث و لهفا وِهه٧  یاقیهل اههك اؼحیهؾاقؾ و  یو ج٭هى یٍهه ؾق ههىیىهث بلکهه قیث يیه٨ٙهكت و ٠لّ 

 کهه همچًاوباٌهؿ.  یهايًهؿ اي٭هالب اوهاله یالهه یجىايؿ ه٩ّىهك ظكکحه یيم: یا بال٩ٙكت بالٙبٟ یؿيه;
 یاههك ٠٭الیهیكا اؾقاکهات یهٌىؾ ل یه١ك٨ قهبكاو اي٭البق٨حاق  یهبًا ٠ًىاو بهؿ یيبا :٠٭الییاؾقاکات ;
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لفا جىٔیط اشمالی که بك هبًای هؽحاق پیكاهىو يىبث اؼال٪ ظمیهؿه بها جىظیهؿ ـکهك ٌهؿ، 
جىايؿ ایى هٍی و هبًای ٠ملی قا جوىقیمه کًؿ و بیايی ٠لمی و جؽّّی ال آو اقائهه ؾههؿ.  هی

ى٪ هٙهكض ٌهىؾ جها په بكای جعلیل و بكقوی  ایى بؽً ال بیايات قهبكی، بایؿ ؾو هبًهای ٨ه
قوٌى گكؾؾ که ظاکمیث ٠٭ل يٝكی یا ظاکمیث ٠٭ل ٠ملی ؾق ٠كِه ا٠ح٭اؾات و جىظیهؿ و 
ؼؿاًٌاوی، چه لىالهی قا ؾق ٠كِه اؾاقه ظکىههث و يٝهام ؾق پهی ؾاقؾ و چهه جىايمًهؿی و 

ؾهی به جکاهل هاؾی بك اوهان جکاههل ه١ًهىی ایصهاؾ  ٜك٨یحی قا ؾق باب جىلیؿ الگى و شهث
کكؾو ٠٭هل  های ٠لمیه به ؾلیل ظهاکن قوؿ ٨لى٩ه و کالم هىشىؾ ؾق ظىله يٝك هیکًؿ. به  هی

يٝكی بك ٠٭ل ٠ملی، بٕا٠حی ٠لمی بكای شكیاو ا٠ح٭هاؾ بهه ؼهؿا ؾق جکاههل ههاّؾی ٨هكاهن 
آوقؾ اها اگك ؾق ٨لى٩ه، ٠٭ل ٠ملی بك ٠٭ل يٝكی ظاکن ٌىؾ، آيگاه اهکاو شكیهاو آو جها  يمی

گىيه که ٨لى٩ه يٝام والیث بهه  ه کٍىق ٨كاهن ؼىاهؿ ٌؿ> هماوا٨ماقهای اؾاق وٙط الگى و يكم
کكؾو ٠٭هل ٠ملهی  الهاٌمی با ظاکن الله ٠الهه ظىیًی بهای هكظىم آیث ٠ًىاو ؾوحاوقؾ گكاو

هًٙه٫ ;و : ه٫ًٙ ه١اؾله;بك ٠٭ل يٝكی ؾق هبايی ٨لى٩ی و هًٙ٭ی، به يحایس ههّمی ال شمله 
 هًحهی ٌؿه اوث. : هؿل

غث. اگش یکى به اّحٞاد به خذا الحضام يیًها وجىد داسد، لید ٍاهشی و فىسی و اذ اّحٞایالبحه ؽا;
و ;،  :غّبر له ها ٙی الّغماوات و األسكی;اسی اص هغایل حل خىاهذ ؽذ. یهغ له هبذأ حل ؽذ، بغ

ه ّض  ه جًىد الّغماوات و األسك و کاو اللَّ ى یى هغ له هْحٞذ ؽذ، ایوٝحی ايغاو به ا:.. ;مایضا حکیللَّ
ن و جمـام يؾـذيی سا دس یشوی َّـیـك يیدهذ، یى هًْا سا به ها يؾاو هیذی که ایى جىحیّضت الهی، ا

ه اّلزی ال اله ااّل هى الملك الّٞذوط الّغالم المؤهى المهـ;گزاسد. یاس بؾش هیاخح ض یـمى الْض یهى اللَّ
ه ّّما  سا هْحٞـذ بـىد، وٝحـی ذی یـى جـىس جىحیـوٝحـی ايغـاو ا:. ؾشکىویالهّباس المحکّبش عبحاو اللَّ

ث سا حل خىاهذ یى هؾکل اعاعی بؾش ین، ایى اّحٞاد سا دس بذيه صيذگِی خىدهاو بغو دهین ایجىايغح

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
ؾق ٨كهً  ٬كآو و  یًٌاو اوث که شاه١ه یى ؾق ظالیٌىيؿ و ا یه یى کا٨ك و هًا٫٨ و هؤهى جلّ٭ یهٍحكک ب

 یبا٘هل بهكا ی با کلمهه یكیماو ٘كض ٌؿه بلکه به ؾقگیى ک٩ك و ایب یهكلبًؿ بكاوانا  يه جًها یايب ی كهیو
 كؾ.یگ یى اوان ٌکل هیم بك همیي یو جّمؿو اله یًیگكؾؾ و ظکىهث ؾ یظ٫ بال ه ی کلمه ی ا٬اهه
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يٍؿيی( ٬یىؾی اوث کهه  قوؿ ٠باقات ٨ى٪ )هايًؿ اٌاقه به يیكوی ٠ٝین و جمام به يٝك هی
ل ؾق ظهىله و بًهابكایى جمهاهی هباظهد هحهؿاو. کًهؿ ٠٭ل ٠ملی قا بك ٠٭ل يٝهكی ظهاکن هی

ال آو  یكؾ و جکاهل هاؾیبایؿ اِل ٬كاق بگ یجکاهل ه١ًىکه  یؾايٍگاه بایؿ با ایى هٙالبه قهبك
جىايًهؿ ایهى  وًصیؿه ٌىيؿ و با ایى ه١یاق هىقؾ اقلیابی ٬كاق بگیكيهؿ کهه آیها هی يٍأت بگیكؾ،

کًًهؿ یها هٙالبه قا ه که به ٠ًىاو هح٥یك اِلی ؾق ایى وؽًكايی جٍهؽیُ ؾاؾه ٌهؿه ه هع٭ه٫ 
ؼیكی اها اگك بك اؾقاکات هىشىؾ پا٨ٍاقی ٌىؾ و همايًؿ يٝك قایس ؾق ظىله بك ج٩کیل جکاهل 
کیؿ گكؾؾ، آيگاه ٨لى٩ه وشىؾی  ایى يٍىهث و ایهى هٙالبهه هًح٩هی  هاؾی ال جکاهل ه١ًىی جأ
ؼىاهؿ ٌؿ و ٔكوقجی بكای شایگمیًی پیٍك٨ث با جىوه١ه وشهىؾ يؽىاههؿ ؾاٌهث. ؾق وا٬هٟ 

-یٯ ؼاوحگاه و هبًای واظؿ بال هیهای قاهبكؾی، به  ؾق اولیى يٍىث ايؿیٍه بیايات قهبكی
ى هٙالبه، يهاٜك یٍك٨ث ظاکن کًًؿ. ایؼىاهًؿ اوالم قا بك اهك جىو١ه و پ یکه ه گكؾؾ و آو ایى
قا بهه  یحهیهای په ال آو، وا١٬ وال ٬بل ال اي٭الب و ؾهه 011اوث که ؾق  یمیبه ظكکث ٠ٝ

اق هها ٬هكاق یهقا ؾق اؼح یمی٠ٝ یكویى ا٠ح٭اؾ، يیا;ه و به ج١بیك قهبكی ل کكؾیای هاّؾی جعمیؾي
ههایی ال ایهى  بك ایى اوان، اکح٩ا  به هك یل ال اؾبیات ظهىله و ؾايٍهگاه بؽً:. ؾاؾه اوث

کهاؾهیکی کهه جىوهٗ هكظهىم  کًؿ. اها به يٝك هی هٙالبه قا هًح٩ی هی قوؿ اجکا  به اؾبیهات آ
بكای ق٨ٟ يیالهای جوىقیل يٝام اوهالهی جىلیهؿ ٌهؿه، جهىاو الهاٌمی  الله ظىیًی ٠الهه آیث

ؾههؿ یى ظكکث هباقک ٌحاب هیبؽٍؿ و به ا ل هىشىؾ  اؾبیات اي٭الب هییبه پحايى یهٕا٩٠
ات شؿیهؿ بهكای پٍهحیبايی ٠لمهی ال یؿ یل اؾبیها يیم جىل ى يٍىثیو ٜاهكار هؿ٦ يهایی ال ا
 اي٭الب بىؾه اوث.       

ا بـا یه جمـام يؾـذو ٝنـایه هحاعبه، ٝنیه هْاد، ٝنیاعث، ٝن یکه هغ له اعاع یهغ له دوه;
دس کـاس اعـث  یًکـه حغـاب و کحـابیاعث، ا یهغ له ههم یلیى خیصوال جغن ـ با هشگ ـ  اعث، ا

ى هًْـا یـاػ ایى اّحٞاد سا داؽحه باؽذ و دس بشياهه ّملـیکه ا یهلح:. شهیشا یْمل هاٞال رّسة خیٙمى ;
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اػ جحـىل  ، دس صيـذگی:شهیـْمـل هاٞـال رّسة ؽـّشا یشه. و هـى یـشا یْمل هاٞال رّسة خی ٙمى;باؽذ که 
 :اعاعی به وجىد خىاهذ آهذ.

کهه ه١هاؾ بهه ٠ًهىاو  ایى ٨كال يیم هؤیؿ بیاو ٠ملی پیكاهىو ا٠ح٭اؾات اوث لیكا به شای آو
 ییل اـ٠او يٝكی و ِىقت ـهًی هٙكض ٌىؾ، ایى ا٠ح٭اؾ بهه یهل هلهث و بهه بكياههه ٠مله

ًٌاوی، ؾق شاه١ه گكایايه ی آو شكیاو هعاوبات آؼكت ليؿگی آيها يىبث ؾاؾه ٌؿه که اللهه
جىايهؿ ال ایهى بیهاو  قیمی و وایك اب١اؾ الگىوث. ؾق وا٬هٟ هبًهای هؽحهاق هیهؿیكیث، بكياهه

هّلهث ;قهبكی، پٍحیبايی ٠لمی کًؿ لیكا بكای ايحىاب اؼال٪ ظمیؿه و ا٠ح٭اؾات ظ٭ه به یل 
بایؿ ه٭ىالجی ال ٬بیل شاه١ه، والهاو و... اهىقی ظ٭ی٭ی ؾايىحه : ملی ليؿگی آياوو بكياهه ٠

ٌىؾ و ایى ؾق ظالی اوث که اؾبیهات جؽّّهی ظهىله، ه٭هىالت ههفکىق قا ال وهًػ اههىق 
کًؿ که بالحبٟ، ايحىاب و٩ِی ظ٭ی٭ی به آيها همکى يیىث.  ا٠حباقی و ٤یكظ٭ی٭ی ٬لمؿاؾ هی

ؾايؿ و لفا جىلیؿ يى٠ی ال هبايی يٝهكی  هاو قا اهكی ظ٭ی٭ی هیاها هبًای هؽحاق، شاه١ه و وال
ه و يه ٨٭ٗ وِه٧ : و٧ِ والهاو;قا ؾيبال کكؾه که بك هبًای آو، بحىاو اؼال٪ ظمیؿه قا به 

گىيه که ک٩ك هؿقو هى٫٨ ٌؿه اؼهال٪ قـیلهه قا بهه وِه٧ وهالهاو و  ٨كؾ ه جبؿیل کكؾ> هماو
و : ٠لن اِىل هىشهىؾ;ؾق هبًای هؽحاق، جکاهل   شاه١ه جبؿیل يمایؿ. به همیى ؾلیل اوث که

یل اهك ٔكوقی هعىىب ٌؿه جا با بك٬هكاقی : ٠لن اِىل ٨٭ه  اظکام ظکىهحی;اقج٭ا  آو به 
گىی شكیاو اؼهال٪ ظمیهؿه ؾق شاه١هه )بهه ٠ًهىاو یهل  قابٙه شؿیؿ با ٬كآو و وًث، پاوػ

ی٭یى اشحمها٠ی، ;ٜك به گیكؾ( ٌىؾ و يا هىیث هىح٭ل و وا١٬ی که هىقؾ ؼٙاب ٌاقٞ ٬كاق هی
و اظکام آيها باٌؿ. البحه جبؿیل اؼال٪ ظمیؿه به وِه٧ : ٨كهً  اشحما٠ی و ٠لن اشحما٠ی

يیم ٬ابل هٍاهؿه و پیگیكی : ج٭ىای شم١ی;یل هصمى٠ه ؾق بیايات قهبكی هبًی بك ٔكوقت 
 اوث.

یکـی اص ابضاسهـای  کًذبخؾذ و هًيٞی هیاّحٞاد به اهحذاد يحایج ّمل، ایااس و جهاد سا هًْا هی; 
ههن ادیاو که دس اعالم به ىىس وامحی وجىد داسد، هغ له جهاد اعـث. جهـاد بایـذ همـشاه بـا ایاـاس 
باؽذ واال جهاد يخىاهذ ؽذ. ایااس یًْی اص خىدگزؽحگی، دس هًيٜ ّٞل ابـضاسی، اص خـىد گزؽـحگی 
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عث. که ایى سا هًيٞـی هًيٞی اعث. خىب چشا هى اص خىدم بگزسم. ایى اّحٞاد به هْاد ایک اهش بی
کًذ. وٝحی ها هْحٞذین که هیچ ّملی اص بیى يخىاهذ سٙث و همه اّمال هحٚـىً کًذ، ّٞاليی هیهی

اعث و ها دس آو صيذگی واْٝی که همه حیىاو واْٝی و صيـذگی واْٝـی اعـث، او الـّذآس االخـشه لهـی 
یًها بشای جکلی٘، بشای وٍیٚـه هاو خىاهین دیذ. آو وٝث اگش االحیىاو، ایى اّمال سا دس هٞابل چؾن

 :. کًینیک چیضی سا اص دعث دادین، احغاط خغاست يمی

های ک٩اق با ايگیمه ؾيیىی ال ٬بیل ٬هكهايی، ٤ًیمث و وایك اهىق ٤یكاؼال٬هی ايصهام شً 
ههایی قا هبًهای شههاؾ ٬هكاق ؾهًهؿ، ال ٌههاؾت  که چًیى ايگیمه ٌىؾ اها هىهًیى بؿوو ایى هی

کًًؿ. ایى بؿاو ه١ًاوهث  کًًؿ بلکه آو قا قٌؿ و پیٍك٨ث هعىىب هی يمیاظىان ؼىاقت 
که بك هبًای جکاهل ه١ًىی، ٔكق و ي٩ٟ و وىؾ و لیاو بایؿ ج١اقی٧ شؿیهؿی پیهؿا کًًهؿ و ؾق 

 يحیصه، ليؿگی ؾيیىی و پیٍك٨ث هاؾی قا هحعىل يمایًؿ.

بایـذ ایًهـا جـضو الگـىی  ولى آو چیض جايماو باؽذ، ولى آو چیض ّضیـضاو و ٙشصيـذاو هـا باؽـذ،;
پیؾشٙث بیایذ و دس پیؾشٙث یک جاهْه هًْا پیذا کًذ. بًابشایى هغ له افلی، هغ له جىحیـذ و هغـ له 

 :هْاد اعث

ؾق ٠كِه ٠٭ل ٠ملهی بیهاو ٌهؿه و بهك جهاذیك آو بهك : ه١اؾ;ای بكای  په ؾق ایًصا يمىيه 
کیؿ ٌؿه و لفا ایهى بؽهً، بایهؿ بهه  پیٍك٨ث شاه١ه و ه١ًاؾاقٌؿو  آو ؾق الگىی پیٍك٨ث جأ

اؾبیات اي٭الب هًّك٦ ٌىؾ و يه اؾبیات ظىله. البحه هكاشٟ و ٨ٕال و همه ٠ًاِهك ظهىلوی 
يیم به همیى هٙلب ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ اها بًا به جىٔیعات ٬بلی، ایى قویکكؾ ؾق اؾبیات جؽّّهی 

 1آيها شایگاهی يؿاقؾ.

                                                             
ه که يکحه جعلیلی  ؼاِهی پیكاههىو آو هٙهكض ٬كاق گك٨ح: پیىوحگی ؾيیا و آؼكت;. ٨كال ب١ؿی، ـیل ٠ًىاو   0

 يیىث.
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یات حـىصه، بـه دلیـل ّـذم به ادب: سعحگاسی ايغاو;. ايقشاٗ بیايات سهبشی دسباسه 6
یخ;و : جکىیى;هالحَه  ی٘ : جاس  :ايغاو;و : جاهْه;دس جْش

 هعىق ب١ؿی وؽًاو ه٭ام ه١ٝن قهبكی، ال ایى ٬كاق اوث:

ایـى هىمـُى دس اعـالم  هغ له دیگش ايغاو اعث. يگاه اعالم به ايغاو> هحـىس بـىدو ايغـاو.;
های هادی ٕـشب و يغايی که دس ٙلغٚهخیلی هًْای وعیْی داسد. خىب، پیذاعث ايغاو اعالهی با ا

غن ٝشو يىصدهن و ایًها هيش  اعث به کلی هحٚاوت اعث. ایـى یـک ايغـاو اعـث، آو یـک یى یحیپىص 
ی٘ ایى دو ايغاو یکی يیغث. لزا هحىس بىدو ايغـاو هـن دس اعـالم بـا  ايغاو دیگش اعث. افاًل جْش

یـن بحـث هحىس بىدو ايغاو دس آو هکاجبی هادی به کلی هحٚاوت اعث. هم ه ایى هغایل سا که هـا داس
کًین، هغ له ّذالث، هغ له اهًیث، هغ له سٙاه، هغ له ّبادات بـشای ایـى اعـث کـه ٙـشد ايغـاو هی

عْادجمًذ ؽىد. ایًها هغ له عْادت و هغ له ّٞبی، هحْلٜ به ٙشد اعث. يه به ایى هًْا کـه ايغـاو اص 
ـاط  جمیْـًا. دس سوایـات حال دیگشاو ٕاٙل باؽذ. بشای آيها کاس يکًذ، يه، ه   ًّ ى احیاًء ٙک ّيما أحیًا ال

هغث که هًْای ایى جمله سا اص اهام پشعیذيذ، ٙشهىد: ج ویل اص آو ایى اعث که جـى کغـی سا هـذایث 
کًی. هْلىم اعث که هذایث وٍیٚه همه اعث. لیکى دس يهایث آو چیـضی کـه اص يگـاه اعـالم بـشای 

اعث. ها بایذ خىدهاو سا يهات دهین. يهات هـا بـه  ايغاو هيش  اعث و اهّن اعث، يهات خىدػ
ایى هًْا اعث که به وٍایٚماو ّمل کًین که البحه دس آو وٝث وٍـای٘ اجحمـاّی، اعـحٞشاس ّـذالث، 
ایهاد حکىهث، حکىهث حٜ، هباسصه با ٍلن، هباسصه با ٙغاد، ایًها همه جضء هٞذهات هماو يهـات 

ذهه اعث. جاهْه اعالهی هن هٞذهه اعـث، ّـذالث اعث. بًابشایى افل ایى اعث که همه چیض هٞ
ین هغث که  ٞىم الًاط بالٞغو;هن هٞذهه اعث. ایًکه دس ٝشآو کش ، بـه ًّـىاو هـذٗ ايبیـا رکـش :لی 

ؽذه، ٝيًْا ّذل هذٗ اعث هًحهی ایى هذٗ هیايی اعث. هذٗ يهایی ّباست اص سعـحگاسی ايغـاو 
ث هکّل٘، هخحاس، هىاجه با هـذایث الهـی> اعث. ایى بایغحی هىسد جىجه باؽذ. ايغاو هىجىدی اع

یى; هذ   ً یًاهُ ال ذ  یى و ه  ح   ٚ یًیى و لغايًا و ؽ   ّ ُه  هْل ل  ن ی  ل  جىايذ  جىايذ هذایث سا ايحخاب کًذ، هی، هی:ا 
 :.ماللث سا ايحخاب کًذ. ايغاو هىجىدی اعث هحّْهذ، بشای خىد، بشای جاهْه، بشای اهل

کیؿ بك ج٩اوت ج١كی٧ الهی ا هعىقی با ج١كی٧ هاؾی ال آو کاهالر ِعیط  ل ايىاوگكچه جأ
اوث اها ایى يىٞ ال بعد بایؿ هؽحُ به ِىقجی باٌؿ که ؾق ج٭ابل با ؾوحگاه ٨کكی ک٩هاق و 
ه٭ابله با ٌبهات آياو هٙكض ٌىؾ. لیكا ٨اق٢ ال ج٭ابل ٨کكی بها ک٩هاق و بهكای جكوهین ؾوهحگاه 
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ههؿیكیث کًهؿ، آيچهه هعىقیهث ؾاقؾ  ٨کكی بك هبًای ایماو که شاه١ه ههىهًیى قا ههؿایث و
ِهلىات و قظمهث و ;قوهؿ ٤هكْ ؼل٭هث،  اوث و يه ايىاو. ی١ًی به يٝهك هی: ه١ّىم;

ها يیم به جبهٟ  و ايىاو 1اوث: الحمایؿ ال وىی ؼؿای هح١ال بك ظٕكات ه١ّىهیى ي١مث  ؾائن
بهكای ها يیم  ايؿ و وایك هؽلى٬ات و ي١مث همیى هٙلب و بكای جع٭٫ ایى ٤كْ، آ٨كیؿه ٌؿه

ايىايی ؼل٫ ٌؿه که هعىقیث ه١ّىم قا پفیك٨حه و هبًای ٠مل ٬هكاق ؾاؾه اوهث. پهه بهكای 
بصاوث اهها بهكای جبیهیى : هعىقی ؾق هبًای الهی ايىاو;پاوؽگىیی به ؾٌمى، ٘كض بعد 

يگاه اوالم و ج١كی٧ ؤٟ هٙلىب و جأویه جمؿو الهی، بایؿ بعد قا ال ي٭ٙه کالو و شاهٟ 
ٟٙ يٝك ال ج٭ابل ٨کكی با ک٩اق و بهكای جٍهكیط هكاجهب ج٭هكب و ٘هّی آو، آ٤ال کكؾ. ی١ًی با ٬

پیً ال هك چیم بایؿ ظكکث ٠اَلن جىِی٧ ٌىؾ و ه٭ّؿ ایى ظكکث و شهث ٤ایی آو قوٌهى 
گكؾؾ> چىو ایى بعد بمرابه اهك ظاکن بهك همهه ه٭هىالت ال شملهه قوهحگاقی و وه١اؾت و 

ق کالم قهبكی بهه آيهها بهه ٠ًهىاو ههؿ٦ يصات و هؿایث اوث و ٠ًاویًی ال ایى وًػ ه که ؾ
کًؿ. به ٠باقت ؾیگك اگك ٬بهل ٤ایی اٌاقه ٌؿه ه ؾق ّٜل بعد هفکىق ٬ابلیث ج١كی٧ پیؿا هی

ال ايىاو، ؾقبهاقه ١٨هل ؼهؿای هح١هال ؾق آ٨هكیًً شههاو ؼل٭هث و ٤هكْ ال آو و شایگهاه 
لث، ه١ّىهیى ؾق ایى ویك و... بعهد يٍهىؾ، هىهایل ب١هؿی هايًهؿ وه١اؾت ايىهاو، ٠هؿا

بؿوو هالظٝه اقجباٖ آو : ٨كؾ;جك، ظکىهث و... به ؾقوحی ه١ًا يؽىاهؿ ٌؿ و به ج١بیك وأط
، :جکهىیى;و جاقیػ بؿوو اقجباٖ آو بها : جاقیػ;و شاه١ه بؿوو لعاٚ قبٗ آو با : شاه١ه;با 

قوهؿ ایهى ٬ىهمث ال بیايهات ؾق کلیهث  کًؿ. لفا به يٝك هی ج١كی٧ ِعیط و ٠یًی پیؿا يمی
جك ال آو اوث لیكا به هىوله به اؾبیات ظىله اوث اها ؾق شمئیات کمی گىحكؾه ؼىؾ، هًّك٦

ظکىهث و وٜای٧ اشحما٠ی اٌاقه ؾاقؾ. البحهه هًگهاهی کهه اؾبیهات ظهىله ال ایهى ه٩هاهین 
اقائه يکًؿ، ج١اقی٧ کاقبكؾی  اؾبیات ؾايٍگاه، ٠مالر ایهى ه٩هاهین قا بهه : ج١كی٧ جؽّّی;

                                                             
> ال :ياهه هكظىم ٠الهه ظىیًی الهاٌهمی بهه ظٕهكت اههام ؼمیًهی;بكای ج٩ّیل بیٍحك قشىٞ کًیؿ به  . 0

 ايحٍاقات ؾ٨حك ٨كهًگىحاو ٠لىم اوالهی.
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 کًًؿ.ا جأویل هیهبًای ؼىؾ هًّك٦ کكؾه و آو ق

بـه : های هـادی هحىسی دس ٙلغـٚه ايغاو;. جىجه به عیش جحىل دس جمذو هذسيیحه: جبذیل 1/6
 )جبذیل هٖاليه يَشی به هٖاليه ّیًی(: داسی عشهایهکاسگش ؽذِو ايغاو بشای يَام ;

 پیكاهىو ویك وکىالقیىن و اوهايیمم ؾق ايؿیٍه ٤كبی يیم بایؿ جىشه ؾاٌث که ال قيىهايه
ًٌاوی به ٠ًىاو هبًای واؼث جمؿو ًٌاوی و شاه١هجا اوایل ٬كو بیىحن، ایى ج١اقی٧ ايىاو

هىقؾ جىشه هح٩کكیى ٤كبی بهىؾه اهها پهه ال آو، جعهىلی ؾق ایهى هىهیك پؿیهؿ آههؿه> ی١ًهی 
جبهؿیل ٌهؿه و ٬ٍهك : ؾاقی وهكهایهکهاقگك يٝهام ;هعىقی ٠مالر قها ٌؿه و ايىهاو بهه  ايىاو

ه٥الٙهه ;پیؿا کكؾه اوث. ؾق وا٬ٟ ايىاو هعهىقی کهه بهه ٠ًهىاو یهل ؾاق، هعىقیث وكهایه
: ه٥الٙهه ٠یًهی;ؾاق بك شاه١هه بهه یهل هٙكض بىؾه، ال ٘كی٫ ظکىهث ٬ٍك وكهایه: يٝكی

گىيه که جبؿیل ٌؿه و اهكول اي٭الب و يٝام اوالهی قا ٠مالر به چالً کٍیؿه اوث. لفا هماو
ه٩هاهین بكآههؿه ال آو، هكبهىٖ بهه ٬هكو يهىلؾهن  ايؿ، ايىاو هعىقی و قهبكی يیم اٌاقه کكؾه

 اوث. 

هاابـه الصهـه  ، به:ج ىسی ٝـذست;دس هٞابل : ج ىسی خالٙث;کشدِو  ضهی. مشوست ج ىس 7
 :حکىهث اعالهی;و : ًییعاالسی د هشدم;هٚهىهِی 

ه چه به ه١ًای ولبی و به چه ه١ًهای : هعىقی  الهیايىاو;ؾق ٬ىمث ب١ؿی و بك اوان 
 ٌىؾ: واالقی اٌاقه هیبك اوان هبًای هؽحاق هٙكض ٌؿ ه به ج١كی٧ هكؾم ایصابی  آو که

عاالسی ّالوه بش ایًکه بشای هشدم یک حٜ اعث، یک جکلی٘ هن خىاهذ بـىد، با ایى يگاه، هشدم;
بـىه يیغـث، فـال  و ٙغـاد یًْی هشدم دس اهش حکىهث جاهْه هغ ىلًذ، يمی ؽىد گٚث به هـى هش

غاو ها هشجبو اعث ايغاو دس هٞابل آو هحْهذ اعث، ایـى هـن یکـی اص کؾىس و حکىهث به یکایک اي
ًّافش افلی اعث که بایغحی دس دیذگاه اعالم هـىسد هالحَـه ٝـشاس بگیـشد و دس ایـى الگـى سّایـث 

 :.ؽىد
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قوؿ قهبكی به ؾيبال ایى هىحًؿ که ؾق بعد الگى بایؿ بها قویکهكؾ ؾیگهكی بهه به يٝك هی
بهه ٠ًهىاو یهل اِهل : قوحگاقی ايىهاو;آو قا ؾق چاقچىب  واالقی يگاه کكؾ و ه٭ىله هكؾم

قو  او آو ؾق شاه١ه و ظکىهث، ج١كی٧ کكؾ و ٠ملیاجی يمىؾ. ال ایىیا٠ح٭اؾی و چگىيگی شك
بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق هبًای هؽحاق، ج١كی٧ ال هٍاقکث هكؾم ؾق يٝام اوالهی و ج٩اوت آو 

گهكؾؾ ه بهك ایهى يکحهه  ی٧ و به ج١هؿ بال هیکه به ظ٫ و به جکل با ٨لى٩ه ؾهىکكاوی ه به شم آو
> که چًیى اههكی ٨٭هٗ :آلاؾوالی و قٌؿ و ٌکى٨ایی  يٝام اؼحیاقات;اواوی هحمكکم اوث: 

ظه٫، جکلیه٧، ج١ههؿ ;پفیك اوث. ؾق وا٬ٟ آيچه بك ه٩اهیمی ال ٬بیل  ؾق ؾوحگاه ايبیا  اهکاو
اؼحیهاقات ٨هكؾی و  هها واوهث و لهفا اقاؾه: پكوهحً ؼؿاويهؿ هح١هال;ظاکن اوهث، : و...

قوًؿ که به شكیهاو والیهث ظ٭هه و اقاؾه ظٕهكت اشحما٠ی هًگاهی به ٌکى٨ایی و قٌؿ هی
ؿ ی٘ىق که گ٩حه ٌؿ بكای جكوین ؾوحگاه ایمايی با ظ٫ شلث ٠ٝمحه هحّل ٌىيؿ. ی١ًی هماو

بعد قا ال وٙعی شاهٟ و کالو آ٤ال کكؾ که ایهى هههن ؾق بعهد ال اوِها٦ ١٨هل ؼهؿای 
والیهث ;آو ٌکل گك٨حهه و هها قا بهه پكوهحً ؼهؿای هح١هال ؾق وهه وهٙط  هح١ال  و ٤كْ 

والؾ. ؾق يحیصه و ؾق وٙط شاه١هه،  قهًمىو هی: جکىیًی، والیث جاقیؽی، والیث اشحما٠ی
ی  هها قا بهه اقاؾهکًؿ> ی١ًی هًگاهی که يٝهام اقاؾه ٬ابلیث ٘كض پیؿا هی: پكوحً اشحما٠ی;

ٌهىؾ و هبًهای هها هع٭ه٫ ههیٌهىؾ، آلاؾوهالی اقاؾه يهایث جىّلی پیؿا کًؿ و به آو هحّل بی
هؿیكیث ؾق يٝاهات اشحما٠ی و همچًیى ه١ًی آلاؾی هكؾم و هٍاقکث ٠مىهی و ج١ههؿ و... 

بهاقه ٔهكوقت  گكؾؾ. البحه هٙلب ٨ى٪، ؾق ظّؿ اٌاقه بىؾ و بعد ه٩ّلی ؾق ایىهٍؽُ هی
ىکكاوی و هٍاقکث ٤كبی، ؾاقؾ. همچًیى بایؿ ؾق شای ؼىؾ اذبات ٌىؾ که وا١٬یث  ٨لى٩ه ؾه

هرابهه یهل اههك  پكوهحی ههؿقو يیىهث و به چیمی شم جىو١ه جىؽیك و جىو١ه اوهح١ماق و بث
 ٌىؾ.  هكبىٖ هی: پكوحً ؾيیا;ا٠ح٭اؾی، به 

 پكؾاليؿ: ؾق ٨كال ب١ؿی، قهبكی به بعد پیكاهىو ظکىهث ؾق اوالم هی

يَـشات ویـژه ای داسد.  هغ له بْذ، هغ له حکىهث اعث که اعـالم دس ایـى بـاب هـن اعـالم;
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فال  ٙشدی دس اهش حکىهث دس اعالم یک اهش بغیاس ههن و اعاعی اعث. هش کغی به هش ايـذاصه ای 
یث هباؽشت داسد، بایذ فالحیث آو سا به وجىد بیاوسد یا دس خىد ببیًذ و بپزیشد و ااّل ّمل  که دس هذیش

س، هغـ له ههمـی دس اهـش حکىهـث ياهؾشوّی ايهام داده اعث، ّذم ّلى، ّذم اعشاٗ، ّذم اعح اا
اعث. خذاويذ دسباسه ٙشّىو هی ٙشهایذ کاو ّالیا هى المغشٙیى . یًْی گًاه ٙشّىو ایى اعث> ّـالی 
اعث. بًابشایى بشای حاکن ّلى و اعحْال یک يٞيه هًٚی اعث، يه خىد او حٜ اعحْال داسد و يـه اگـش 

اجاصه داسيذ کـه او سا بـه ًّـىاو حـاکن و  اهل اعحْال اعث حٜ داسد، حکىهث سا ٝبىل کًذ و يه هشدم
اهام جاهْه بپزیشيذ. اعح ااس دس هٞابل ایااس، و به هًْای همه چیض سا بشای خىد خىاعحى اعث و ّلى و 

بـاسه بًـیاعحْال و اعح ااس جضء يٞاه هًٚـی حکىهـث اعـث، اهیشهؤهًـاو دس يهـج اهیـه البالٕـه دس
ه خىال و دیى الله دخال بیًهن، یًْی دلیل ّـذم فـالحیث ٙشهىديذ: "یاخزوو هال الله دوال و ّبادالل

آياو بشای حکىهث، وجىد ایى خقىفیات اعث: "یاخزوو هـال اللـه دوال" یًْـی اهـىال ّمـىهی 
گشدد با ایًکه ّاهه هشدم هالک آو هغحًذ و "ّبادالله خـىال" هـشدم سا دعث به دعث بیى خىدؽاو هی

کًًذ و "دیى الله دخال بیًهن" دیى خذا سا هن بـه خذام هیآوسيذ و اعحهال بشدگاو خىد به حغاب هی
کًًذ. بًابشایى يَش اعالم دس هىسد حکىهث هن بایغحی دس الگىی صيذگی هـا کاسی هی هیل خىد دعث

 :.بشای بلًذ هذت ححمًا گًهايذه و هالحَه ؽىد

قی ٬هؿقت و ج٩اوت بیى جوى;جىاو ال ایى بیاو ه٭ام ه١ٝن قهبكی به  بًا بك هبًای هؽحاق هی
پكوحً ;و ؾوهی بك هبًای : پكوحً ٘ا٤ىت;، ج١بیك کكؾ که اولی بك اوان :جوىقی ؼال٨ث

قا ؾق : جوىقی ؼال٨هث;ٌىؾ که به يٝك ٨لى٩ه يٝام والیث هى٫٨ ٌؿه ه١ًا هی: ؼؿای هح١ال
جوىقیمه کًؿ. البحه ؾق اؾبیهات : والیث جکىیًی، والیث جاقیؽی، والیث اشحما٠ی;وه وٙط 

آیهؿ اهها  ه يیم ال ٔكوقت جؽل٫ ظاکماو به اؼال٪ ظمیؿه وؽى بهه هیهاو هیجؽّّی ظىل
ٜك٨یث جبییى اقجباٖ آو به شاه١ه و واؼحاقهای اشحما٠ی قا يؿاقؾ. په ال آيصهایی کهه ه٭هام 

ايؿ و ؾق بعهد  ه١ٝن قهبكی گًصايؿو ایى اؼال٪ قا ؾق الگىی ليؿگی بلًؿهؿت هٙالبه کكؾه
جهىاو ایهى ايهؿ، ههیهث قا شم  ٠كِه ليهؿگی ٬هكاق ؾاؾهظکى: های پیٍك٨ث٠كِه;پیكاهىو 

 ات اي٭الب هًّك٦ کكؾ.ی٬ىمث قا به اؾب
ههای جمهؿو ؾق وا٬ٟ با جىشه به ؼأل ٠٭اليیحی که بحىايؿ جوىقی ؼال٨ث قا ؾق بكابك جوىقی 
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هىشىؾ ؾقباقه ظکىهث جوىقیمه کًؿ، قهبكی و٩اقٌی ٠لمهی بهكای ظهل ایهى هىهاله هٙهكض 
ت ؾیگك ؾق جوىقی ٬ؿقت، ؾو يٝكیه اِلی ؾق جمؿو هىشىؾ ٘هكض ٌهؿه کهه ايؿ. به ٠باق کكؾه

یکی هكبىٖ به بلىک ٌك٪ و ؾیگكی هكبىٖ به بكای بلهىک ٤هكب اوهث و ب١هؿ ال ٨كوپاٌهی 
های ویاوی ؾيیا ظاکن ٌهؿه اوهث  بلىک ٌك٪، ٨لى٩ه ؾهىکكاوی ٤كبی بك بؽً ا٠ٝن  يٝام

ه اهكی ٔكوقی اوهث. بهه ج١بیهك ؾیگهك والی  الهی ؾق ایى ٠كِو ؾق چًیى و١ٔیحی، جوىقی
بًؿی کكؾ که اي٭الب اوهالهی  جىاو به ایى ِىقت شمٟ جمام هٙلب قهبكی ؾق ایى ٨كال قا هی

ٌهىؾ، اؼهال٪ ظمیهؿه  بكای ا٬اهه ؼؿاپكوحی و جىظیؿ بىؾه و آيچه ال ؼؿاپكوحی ظاِهل هی
يعىه جع٭٫ ایى اهىق  ٌىؾ> اها: اوحوراق;بایؿ شایگمیى : ایراق;اوث و يه اؼال٪ قـیله و لفا 

ای بهكای ج١یهیى وٜهای٧ و بایؿ قوٌى ٌىؾ. ٠الوه بك ایى، ؾق بؽً يٝكی يیم قوهاله ٠ملیهه
های اوالم با٠د ٌهؿه  جکالی٧ ؾق ایى ٠كِه وشىؾ يؿاقؾ گكچه ٨هن ٠مىهی يىبث به آقهاو

ای کًهؿ و يهه بهكجا هكؾم با اي٭الب همكاهی کًًؿ اها ایى ه٭ؿاق ٨٭ٗ بكای جؽكیب ک٩ایث ههی
جأویه. لفا هٙالبه ه٭ام ه١ٝن قهبكی آو اوهث کهه ب١هؿ ال گفٌهث چًهؿ ؾههه ال اي٭هالب 

ٌؿو به الگى و ِهؿوق جصكبیهات ؼهىؾ بهه اههث اوهالم و کٍهىقهای  اوالهی و بكای جبؿیل
اوالهی، چاقچىبی ٠لمی و ٠یًی ؾق ٠كِه ظکىهث که ٬ؿقت ه٭اوههث ؾق ه٭ابهل ٨لىه٩ه 

هاو بحىايؿ همه اب١اؾ ایهى هىهأله قا پىٌهً ؾههؿ و بهه ؾهىکكاوی ٤كبی قا ؾاٌحه باٌؿ و همم
ؾههؿ کهه ه٭هام ه١ٝهن  جأویه بپكؾالؾ، ٔكوقت پیؿا کكؾه اوث. په ایهى ٨كالهها يٍهاو هی

های ق٨هٟ  قوؿ قیٍه الله به ایى ؼأل و ٔكوقت ق٨ٟ آو جىشه ؾاقيؿ که به يٝك هی قهبكی ظ٩ٝه
ی جىلیؿ ٌؿه اوث. البحه ال آيصا که الهاٌم الله ظىیًی ایى ؼأل ؾق هباظد هكظىم ٠الهه آیث

٨كهایً قهبكی ؾق ایى بؽً، ؾق ظّؿ کلیات اوث، همهیى ه٭هؿاق ال بعهد ؾق ایهى هىٔهٟ 
 ٌىؾ. کًؿ و ج٩ّیل آو به بؽً ب١ؿی  وؽًاو ایٍاو پیكاهىو پیٍك٨ث هىکىل هی ک٩ایث هی
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بـش اعـاط : ّـذالث دس عـير جحٞـٜ;بـا : ّذالث دس عـير الحضاهـات;. جٚاوت 8
 :ثیٙاّل یهبًا;

هْیاس ههمـی اعـث، همـاو : لکی الیکىو دوله بیى االًٕیاء هًکن;دس خقىؿ هغ له اٝحقاد ;
ىىس که هغ له ّذالث بغیاس ههن اعث. یکی اص اسکاو افلی ایى الگى بایذ ححما هغ له ّذالث باؽذ 
و افاًل ّذالث هْیاس حٜ و باىل حکىهث هاعث یًْی دس اعالم اگـش چًايچـه ؽـاخـ ّـذالث 

یش عؤال اعث وجىد   :.يذاؽث هؾشوّیث و حٞايیث ص

بایؿ به ایى يکحه جىشه ؾاٌهث : ه١یاق بىؾو آو بكای ظ٫ و با٘ل;و : ٠ؿالث;ؾق قابٙه با 
اقجبهاٖ بها ١٨هل ;ج١كی٧ ٌىؾ، بك اوان : ؾقک ال ـات الهی;که به  که اگك جىظیؿ به شای آو

اق ظ٫ و با٘هل ٬هكاق ؼىاههؿ جبییى گكؾؾ، آيگاه ١٨ل ؼؿای هح١ال اوث که ه١ی: ؼؿای هح١ال
گك٨ث و وپه ظ٫، ه٩ّىك ٠ؿل و ٠ؿالث ؼىاهؿ بىؾ. ی١ًی پكوهحً ؼهؿای هح١هال، هبًها و 
ه٩ّىك  اؼال٪ ظمیؿه اوث و ؾق ایى ِىقت، ٠ؿالث یل و٧ِ ال اؼهال٪ ظمیهؿه ؼىاههؿ 

و : ا٠ح٭هاؾات;بىؾ که بكؼاوحه ال جىظیؿ و جاب١ی ال آو اوث. البحهه ایهى هٙلهب هكبهىٖ بهه 
ٌهؿو  هبًهای ٠هؿالث ؾق ا٠ح٭هاؾات و اوهحًباٖ  ات ا٠ح٭اؾی اوث، اها په ال هٍؽُالحماه

ٌهىؾ کهه ؾق ایهى هكظلهه، هٙكض هی: جع٭٫;چاقچىب و اب١اؾ و ٔىابٗ آو ال ؾیى، هكظله 
٠ؿالث بمرابه ٌاؼّی بكای اقلیابی ظ٫ و با٘ل ؾق ٠اَلن ؼاقز اوث. اها ؾق ٠اَلن الحماهات 

ای )ال شملهه ٠هؿالث(  ١که اوث> ی١ًهی ههیچ ُؼله٫ ظمیهؿه٬لبی و ا٠ح٭اؾی ایى قويؿ بال
جىايؿ به ِىقت هىح٭ّل ج١كی٧ ٌىؾ بلکه همه اهىق به ١٨ل ؼؿای جباقک و ج١الی ج١كی٧  يمی
ٌىيؿ. بك اوان ایى هبًها، بایهؿ ٨كههایً قهبهكی قا بهه هكظلهه جع٭ه٫ هًّهك٦ يمهىؾ> هی

ٌؿه اوهث کهه يهاٜك بهه ه٭هام اوح٩اؾه : ٌاؼُ;که ؾق آو ال کلمه  ؼّىِا با جىشه به ایى
 جع٭٫ و ٠یًیث و الگىوث. 
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ذ یـثشوت و جىل;ل یدس جحل: هالحَه هبًا;اص : هالحَه آثاس;ک ی. مشوست ّذم جٚک9
 :  و اٝحقاد ٕشبی

هغ له دیگش يگاه ٕیش هادی به اٝحقاد اعث. بغیاسی اص هؾکالجی که دس ديیا پیؼ آهذه به دلیـل ;
ه پىل و هغ له ثشوت اعث. همه ايحشاٙاجی که دس ٕشب اص اعحاماس يگاه هادی به هغ له اٝحقاد و هغ ل

جـىاو ایـى يگـاه سا گشایايه به پىل و ثـشوت اعـث. هـی و اعحْماس دس جلغه رکش ؽذ به ّّلث يگاه هاده
جقحیر کشد. اعالم بشای ثشوت اهمیث و اّحباس ٝائل اعث و جىلیـذ ثـشوت دس اعـالم اهـش هيلـىبی 

و هًْىی، يگاه الهی و هًْىی ایى اعث که يبایذ اص ایى ثشوت بـشای ٙغـاد و اعث هًحها با يگاه الهی 
 :.ایهاد عليه و اعشاٗ اعحٚاده کشد بلکه بایذ اص آو بایغحی بشای عىد جاهْه بهشه بشد

پیكاهىو ایى ٨كال ال بیايات بایؿ جىشه ؾاٌث کهه گهاه بهكای اقلیهابی ا٬حّهاؾ هىشهىؾ، بهه 
ها ؾق هبًای هؽحاق، ا٬حّاؾ هىشىؾ هىقؾ بكقوهی هبًهایی ٬هكاق ٌىؾ ا هالظٝه آذاق آو اکح٩ا هی

گك٨حه و ایى يحیصه هٙهكض ٌهؿه کهه ؾق ـات جىلیهؿ و ا٬حّهاؾی کهه ؾق ٤هكب هٙهكض اوهث، 
شكیاو ؾاقؾ و يه ٨٭ٗ ؾق آذاق آو. به ٠باقت ؾیگك، وهاؼحاق و هبًهای ا٬حّهاؾ ٤كبهی : ولٙه;

٤كب به يعىی ج١كی٧ ٌهؿه کهه ال  ٌىؾ و ذكوت، پىل و ا٬حّاؾ ؾقاوث که با٠د ولٙه هی
: يگاه ٤یكهاؾی به ا٬حّهاؾ;پفیكؾ. البحه با جىشه به ج١بیك  يٝك هبًایی هیچ اهك ٤یكهاؾی قا يمی

جهىاو ال  جىاو بعد ه٭ام ه١ٝن قهبكی قا يیم بعری هبًایی ؾايىهث و بهه همهیى ؾلیهل يمیهی
کكؾو بیاياجی که هكبىٖ  حهاهمیث ایى بؽً )يگاه ٤یك هاؾی به ا٬حّاؾ( ٩٤لث کكؾ و با بكشى

به هالظٝه ا٬حّاؾ ؾق وٙط آذاق اوث، پفیكي ايعّاق قوي جىلیؿ ذكوت بهه قوي هحهؿاول 
ؾق ؾيیا قا به قهبكی هًىىب يمىؾ. په يبایؿ شمله اول  ایهى بؽهً ال شملهه ؾوم  آو ُبكیهؿه و 

ٝاهات ا٬حّاؾی ج٩کیل ٌىؾ بلکه بایؿ ظحمار بك هبًای يگاه ه١ًىی به جىلیؿ ذكوت، به جًٝین ي
آیؿ ایهى هٙالبهه قهبهكی ال يٝهك جؽّّهی ٨٭هٗ جىوهٗ و بعد پىل پكؾاؼث. به يٝك ها هی

های ا٬حّاؾ ظٕكت اوحاؾ ظىیًی)قه( ايصام ٌؿه و قوٌى اوث که ایى کاق جىوٗ ؾپاقجماو
هحؿاول ايصام يٍؿه و اگك ؾق آیًؿه يیهم چًهیى و٩اقٌهی جىوهٗ ا٬حّهاؾؾاياو بكقوهی ٌهىؾ، 

ايصام يؽىاهؿ قویؿ> لیكا هبًهای جؽّهُ آيهها اشهاله شكیهاو ه١ًىیهث قا ؾق هٙموًار به وك
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ؾهؿ. لفا ال ایى شهث، اؾبیات ؾايٍگاه با اؾبیات قهبهكی ؾاقای لاویهه  ج١اقی٧ ا٬حّاؾی يمی
الهاٌهمی  اوث و هىشب جأویل آو ؼىاهؿ ٌؿ و ایى ؾق ظالی اوث که هكظىم ٠الهه ظىیًی

گیكی  آو بهك  ا٬حّاؾ ؾق ا٬حّاؾ ٤كبهی و يعهىه ج٥ییهك شههثبىؾو   هباظری يىیى پیكاهىو هاّؾی
کكؾو ایهى وه٩اقي هههن  جىايؿ آ٤الی بكای جوىقیمه ايؿ که هی اوان جکاهل ه١ًىی اقائه کكؾه

 باٌؿ و ؾق اؾاهه بعد و ؾق بؽً هكبىٖ به پیٍك٨ث به آو پكؾاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ. 

ات یادبدس  :اص اعالمّیًی ٘ یجْش ;به : ذ الگىیاعالم دس جىل جىايمًذی;. باصگؾث 11
ات یـات جخققـی حـىصه و ادبیـل آو جىعـو ادبیشی اص ج و یايٞالب و مشوست جلىگ

 جخققی دايؾگاه
: ٠ًهىاو اِهلی;هایی ال بعد و بكقوی و جعلیهل پیكاههىو ها و اشمالجا ایًصا وك٨ّل

که بًؿی بایؿ گ٩ث  های ب١ؿی بیايات بىؾ. ؾق یل شمٟ ٘كض ٌؿ> ٠ًىايی که ظاکن بك بؽً
بایهؿ ال اوهالم )بهه ٠ًهىاو : هؿیكیث ٠یًی  شىاهٟ;ه٩هىم اِلی ؾق ایى بؽً، آو اوث که 

یل اهك هعَ٭٫ و وا١٬ی و يه یل ه٭ىله يٝكی و ؾقويی( لایً پیؿا کًؿ. ایى ؾق ظهالی اوهث 
هها و ج١هاقی٧ و اوهحايؿاقؾها و ِهاظبايی  ؾق ؾيیها ؾاقای قوي: هؿیكیث ٠یًی شىاههٟ;که 

هها و اوهحايؿاقؾها و  هرالر جکًىلىژی  واؼث اجىهبیهل يیهم ؾق ؾيیها قويگىيه که  اوث> هماو
قوؿ ایى ٨كههایً قهبهكی و و٩اقٌهی کهه  ِاظبايی ؾاقؾ. به همیى ؾلیل اوث که به يٝك هی

کیؿ ایٍاو بك جىايمًؿی اوهالم ؾق جىلیهؿ ایهى ههؿیكیث  هٙكض ؾق ایى بیايات هٙكض ٌؿه و جأ
ئلی ؾق جاقیػ ايؿیٍه بٍكی يؿاقؾ و لفا ٘كض اِل واب٭ه اوث که هیچ ٬ا ٠یًی، یل بعد بی

ايگیهمؾ. بهه ٠بهاقت ؾیگهك، بهك اوهان اؾبیهات ایى هٙلب، ج١صب يؽبگاو هىشىؾ قا بكههی
وا١٬یهث ;٘ىق کهه بهه ٠ًهىاو یهل  اي٭الب، یل يٝام و ظکىهث اوالهی پؿیؿ آهؿه و هماو

ٍأ جىلیؿ الگهى يیهم ٬هكاق جىايؿ هًؾيیا و يٝن هاؾی ظاکن بك آو قا به چالً کٍیؿه، هی: ٠یًی
گیكؾ. البحه ایى بیاو، یل اوحؿالل اِٙالظی يیىث بلکه هىحًؿ بهه یهل کاقآههؿی  بال١٩هل 
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اوث. ؾق وا٬ٟ اؾبیات اي٭الب با٠د ٌؿه جا جىظیؿ و ه١اؾ و وایك الحماهات ٬لبی و ا٠ح٭هاؾی، 
ىحًؿ که ایهى اکًىو قهبكی به ؾيبال آو ه به ِىقت وشؿايی واقؾ ليؿگی ٠یًی هكؾم ٌىؾ و هن

٬ؿقت ٠یًی ال ظالث وشؿايی به ٌکل جؽّّی اقج٭ا  یابؿ و ؾق واؼحاقها و الگىها شكیاو 
های هؽحله٧ هايًهؿ پهىل، ذهكوت، ا٬حّهاؾ، ظکىههث، ٠هؿالث،  پیؿا کًهؿ و بهالحبٟ ٠كِهه

واالقی و... بك هبًای يگاه ؾیى و هکحب بالج١كی٧ ٌهىؾ. ایهى ج٩هاوجی اوهث کهه بهیى  هكؾم
: و اؾبیهات جؽّّهی ؾايٍهگاه 1اؾبیات جؽّّهی ظهىله;و : ٝن قهبكیقویکكؾ ه٭ام ه١;

های  های ٨كهً و هّاؾقه هاوشىؾ ؾاقؾ و لفا بىیاق ههن اوث که ایى قویکكؾ ؾق هیاو جأویل
ؾاقی ٌهکل گك٨حهه  گن يٍىؾ> قویکكؾی که بك اوان ج١كی٧ شؿیؿی ال اوالم و ؾیىهحؿاول 
 اوث.   

بـش اعـاط : ات ايٞـالبیـادب;با : ات حىصهیادب; ی جٚاوت ؽًاعايهى جاهْهییجب .11
  :خشد، کالو، جىعْه;دس عه عير : داسیىید;٘ یجْش 

که ؾق ایى ولىله هباظد هكّجبار بك ج٩اوت بهیى اؾبیهات جؽّّهی ظهىله و با جىشه به ایى
کیؿ ٌؿه و ال وىی ؾیگك چاقچىب های اؾبیات جؽّّی ظىله بهه ٠ًهىاو  اؾبیات اي٭الب جأ

ی قوٌى اوث، جبییى اؾبیات اي٭الب به ٠ًىاو ٨كهًگی هح٩هاوت بها ٨كهًه  یل ؾوحگاه ٠لم
. البحهه ایهى جىٔهیط، جًهها ال ُب١هؿ  قوهؿ ظىله و ٨كهً  ؾايٍگاه اهكی ٔهكوقی بهه يٝهك هی

                                                             
جهىاو ؾق ؾو هىٔهٟ قا ههی: اوالم به ٠ًىاو هًبٟ جىلیهؿ الگهى;هایی ال ٨كهایً قهبكی ؾقباقه البحه بؽً . 0

اؾبیهات ;جکكاق کكؾ: اگك ٬یىؾی ؾق آو ـکك ٌؿه که به اؾبیات اي٭الب هًّك٦ اوث، یل بهاق جعهث ٠ًهىاو 
اؾبیهات ;٬كاق گیكؾ و اگك ٬یىؾی ال آو به ج١اقی٧ جؽّّهی ظهىلوی ايّهكا٦ ؾاقؾ، ـیهل ٠ًهىاو : اي٭الب

گك ایهى باٌهؿ کهه اؾبیهات  هممهاو يٍاوجىايؿ ؾ٬ث بعد قا ا٨مایً ؾهؿ و  جکكاق ٌىؾ. ایى جکكاق هی: ظىله
اي٭الب، هًىل اؾبیات جؽّّی  هحًاوب با ؼىؾ قا جىلیؿ يکكؾه و لفا اگك بهه اؾبیهات جؽّّهی ظهىله جکیهه 

 ٌىؾ.ها و و٩اقٌات آو ؾق ٬یىؾ جؽّّی اؾبیات ظىله هًعل هی کًؿ، يیالهًؿی
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 پكؾالؾ: به ج٩اوت اؾبیات اي٭الب و اؾبیات ظىله هی: ًٌاوی شاه١ه;
ا٠ح٭هاؾات ٨هكؾی، ;قابٙه با ای ال ا٘ال٠ات ؾق  هصمى٠ه: ؾیى;ؾق ج١كی٧ وًحی ال ؾیى، 

ٌهىؾ و اوث که ال ٘كی٫ هًابك به ههكؾم و هکل٩هیى ابهال٢ ههی: اؼال٪ ٨كؾی و اظکام ٨كؾی
گیهكؾ. ؾق بؽهً ویاوهی )ايگیمٌهی( ا٬اههه ٌه١ائك  )٠لمی( قا ؾق بهك هی: بؽً ٨كهًگی;

و ؾق ها هعىقیهث ؾاقؾ ها، ا٠یاؾ، و٨یات ائمه ا٘هاق و اظیا  هًاوبثاوالهی ا٠ن ال ٠ماؾاقی
بؽً ا٬حّاؾی )٠یًی( يیم قٌؿ کّمی  ا٨كاؾ ه٭ّیؿ به اظکام ٌك٠ی و ا٨مایً ج١ؿاؾ هىهاشؿ و 

ؾاقی ٠مهالر  گیكؾ. په ؾق قویکكؾ وًحی و ظؿا٬لی، ؾیى و ؾیهى ها و... هؿيٝك ٬كاق هیظىیًیه
ای ال ٠لمها  و جًاوهب ؾاقؾ. اهها ٠هؿه: قٌؿ کّمهی;ٌىؾ که با ؾق ایى چاقچىب ج١كی٧ هی

ايؿ. وحیمی قا يیم به ایى ج١كی٧ أا٨ه کكؾهوال اؼیك، ٠مالر هباقله و ٜلن051ق ایى ٨٭ها  ؾ
های اوالهی هايًهؿ اهپكاجهىقی ٠رمهايی کهه ظها٨ٛ كا ؾق ٌكایٗ ب١ؿ ال قيىايه، ظکىهثیل

اهث اوالم و بالؾ اوالهی ؾق ه٭ابل ک٩اق و هٍكکیى بىؾيهؿ، ؾق ه٭ابهل جمهؿو شؿیهؿ ؾچهاق 
هايؿ کهه  به اؾبیات ي٩ا٪( با٬ی يمی یيؿ و په ال آو، هیچ پكچمی )ظحٌىاي١٩ال و جصمیه هی

به قوال گفٌحه، ال هكلهای اوالم و ظ٭ى٪ شهاو اوالم و يىاهیه و اهىال و ي٩هىن آو ؾ٨هاٞ 
آو جعث ٠ًىاو اوهح١ماق و اوهحرماق وأهط  کًؿ و لفا آذاق ٜلن  ک٩ك بك شهاو اوالم و هصمه

ى، ٌی١ه يیم ؾق ه١كْ ایهى جههاشن ٬هكاق يٍیًی اهكا   ٌىؾ. په با ٠٭بهی ًّ و ٠لما  اهل جى
ا٨حهؿ جها ٠لیهه ٜلهن و  گیكؾ و وٜی٩ه ؾ٨اٞ ال اوالم ؾق بكابك ک٩ك، به ؾوي ٨٭های ٌهی١ه هی هی

هها و  ؾاقی، ظكکث ٌؿو  ایى ٬یؿ به ج١كی٧ ٬بلی ال ؾیى و ؾیهى کًًؿ. با أا٨هاوح١ماق  يى ٬یام 
گیكؾ اها ٠مالر ؾق قاهکاقههای هبهاقله و  ٩ك ٌکل هیهای شؿیؿی ؾق ه٭ابل ؾوحگاه ک يهٕث

ٌىؾ. بهه ٠ًهىاو يمىيهه و ؾق بؽهً  یهای هكوىم و هحؿاول اوح٩اؾه ه اوحی٩ای ظ٫، ال قوي
گیهكؾ: هكظهىم ویاوی  هباقله، شلب آقا  هكؾم و هٍاقکث ؾق ايحؽابات هىقؾ جىشهه ٬هكاق ههی

کًًؿ  ت قا وٜی٩ه ؼىؾ اقلیابی هیهؿقن و آیث الله کاٌايی وقوؾ به هصله ال ٘كی٫ ايحؽابا
الله يىقی با ه٭یؿ کكؾو يهٕث هٍكو٘ه به يٝاقت ٨٭ها بك ٬ايىو اواوی، یا ٌیػ ٌهیؿ ٨ٕل
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-قا به ِىقت هٍكوٖ اهٕا ههی: ٨لى٩ه ؾهىکكاوی;ؾق وا٬ٟ هؿیكیث شؿیؿی جعث ٠ًىاو 

 ق٤ن هصاهؿات ٌهصا٠ايه ؾق بؽهً ویاوهی بهكای هبهاقله بها ٜلهن و ک٩هك، کًًؿ. په ٠لی
که ؾق بؽً ٨كهًگی يیهم  گیكؾ. همچًاو قاهکاقهایی ال ٬بیل ؾهىکكاوی هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هی

ٌىؾ اها قاهکاق ایهى هبهاقله ؾق ٬الهب  هباقلات شؿیؿی بك ٔؿ ا٨کاق هًعك٦ ٤كبی آ٤ال هی
ها یا جأویه هؿاقن شؿیؿ با  چاپ يٍكیات، ظٕىق ؾق قاؾیى، وقوؾ به هیوث ٠لمی ؾايٍگاه

گىیی به هىهایل هىهحعؿذه، گیكؾ. ؾق بؽً ا٬حّاؾی يیم بكای پاوػ هی هعیٗ هفهبی ٌکل
ى اهکهاو یگیهكؾ کهه جّصهاق هحهؿ يٝام ا٬حّاؾی شؿیؿ به يعىی جعث ٠ًاویى ٌك٠ی ٬هكاق هی

جعكک ؾق آو قا ؾاٌحه باًٌؿ و هبهاؾالت و اههىال ظاِهل ال آو ه و لهى بها اؼهف يمایًهؿگی ال 
ؾق وٙط ؾوم ال ج١كی٧ ؾیى، هباقله با ک٩هك و  های ؼاقشی ه هٍكو٠یث پیؿا کًؿ. په ٌكکث

ههای ٌهىؾ اهها ؾق ایهى هبهاقله، قوي ؾاقی  وًحی أها٨ه هی وحیمی و الماهات آو به ؾیىٜلن
 گیكؾ.  بكؾاقی ٬كاق هی جمؿو هىشىؾ هىقؾ پفیكي و بهكه

اها ق٨حاق ظٕكت اهام ؼمیًی )قه( ؾق قهبكی يهٕث و وهپه ههؿیكیث يٝهام، ؾق ا٨٭هی 
گیكؾ. ی١ًی ؾق قویکكؾ وىم، هباقله با ٜلن بایؿ به جٍکیل  هباقله بك ٔؿ ٜلن ٬كاق هیباالجك ال 

ظکىهث ؾیًی هًصك ٌىؾ و لفا ٨٭ٗ قٌؿ کّمی  اهىق ؾیًی یا هباقله بكای گىحكي کی٩هی  ؾیهى 
ٌىؾ> بلکه ههن، جأویه یل هىیث اشحما٠ی اوهث کهه ؾق بكابهك جمهؿو شؿیهؿ،  ؾيبال يمی

فا ظٕكت اهام )قه( ٬ائل بىؾ که اوالم بایؿ ؾق همهه وشهىه  يٝهام ظك٦ يىیی هٙكض کًؿ و ل
های  گى باٌؿ. البحه بكای جع٭ه٫ ایهى آقههاو، الشهكم بكؼهی ال ٌهیىهظٕىق پیؿا کًؿ و پاوػ

٠ؿم هؽال٩ث ٬هىايیى قایهس بها ;و همچًیى : شمهىقیث;به : اوالم;هحؿاول ال شمله ج٭ییؿ  
ا ٘هكض اِهل والیهث هٙل٭هه ٨٭یهه ؾق ٬هايىو پفیك٨حه ٌؿ اها ال وىی ؾیگهك به: ٌٞك ه٭ؿن

ههای ههؿیكیحی کٍهىق اواوی، پكچن ایى آقهاو بكا٨كاٌحه هايؿ جا ظٕىق ؾیى ؾق همه ٠كِهه
قو بىؾ که ظٕهكت اههام  گیكی ٌىؾ. ال همیى ا٠ن ال بؽً ویاوی و ٨كهًگی و ا٬حّاؾی پی

یكیث ؾیًی، ا٬حّاؾ ًٌاوی ؾیًی، هؿ ه١ح٭ؿ بىؾ ایى جىايمًؿی ؾق اوالم وشىؾ ؾاقؾ که شاه١ه
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قیمی ٌىؾ و ٠لمهای ظهىله و ؾايٍهگاه بایهؿ ایهى قاه قا بهال کًًهؿ. ؾق يحیصهه چًهیى ؾیًی پی
ؾاقی بىؾ که يٝام ک٩ك و ا٠ىاو و ايّهاق ال همهاو ابحهؿای يهٕهث ؾق  قویکكؾی به ؾیى و ؾیى

ب و آقایی کكؾيؿ و بهه بكکهث اي٭هاله٭ابل ایى پكچن جىظیؿی و يىقايی و ایى يٝام الهی ٧ِ
يٝام اوالهی، ایى ه١ًا ال ؾیى و جىظیؿ )ؾقگیكی ٬ؿقت اوالم با ٬ؿقت ٌهیا٘یى( ؾق ِهعًه 

ؾاقی ؾق  ه و يه يٝكی ه هع٭٫ ٌؿه اوث. په بك اوان ج١كی٧ ؾیهى و ؾیهى: ٠یًی و ٠ملی;
کهه ال  یاجی٧ هؽحاق ال اؾبیات اي٭الب قوٌى ٌؿ> اؾبی، ج١ك:ُؼكؾ، کالو، جىو١ه;وه وٙط 

و قاه و قون ليؿگی ویاوی پیاهبك اوالم )َ( و ائمه ه١ّىهیى )ٞ( پؿیؿ قوض کلمات ٬كآو 
ههای يٝهكی آهؿ و ظٕكت اهام )قه( ایى ظ٭ی٭ث هباقک قا اظیا  کكؾ که جىظیؿ بهه اوهحؿالل

ٌىؾ بلکه اوان آو، ؾق ؾقگیكی ٠یًی بیى ؾوحگاه ک٩ك و ؾوحگاه ایمهاو شهاقی  هًعّك يمی
 اوث.

های هحـىسی هٞـام هَْـن سهبـشی و  ٙـىٛ بـا عـخًشايی. اؽاسه به هماهًگی جحلیل 1/11
یضه  کشدو ادبیات ايٞالب جىايایی آو دس جهث ج ىس

جىايهؿ ه٩ّىهك اؾبیهات اي٭هالب و هبهّیى  قوؿ ایى بعد به ِىقت جوىقیل، هی به يٝك هی
ی وهؽًاو هههن و هعهىقی  های اِلی و ههن  ه٭ام ه١ٝن قهبكی باٌهؿ. ال شملهه وؽًكايی

ٌهىؾ. البحهه  اوث که هك وال به هًاوبث قظلث ظٕكت اهام بیاو هی هایی ایٍاو، وؽًكايی
به ایى هًاوبث هٙكض ٌهؿ، هبهاظری وشهىؾ ؾاقؾ کهه  91و وال  89ؾق وؽًايی که ؾق وال 

جىاو ج٩اوت اؾبیات ظىله با اؾبیات اي٭الب قا ؾق آو هالظٝه کكؾ. ه٭ام ه١ٝهن قهبهكی ؾق هی
كات وكاو ٨حًه با ؼٗ اهام قا جٍكیط کكؾيؿ به ِىقت ولبی، ج٩اوت يٝ 0989وؽًكايی وال 

به ِىقت اذباجی، اب١اؾ ؼٗ اهام قا به ٠ًهىاو یهل هکحهب شهاهٟ  0991و ؾق وؽًكايی وال 
ى اب١هاؾ ؾق کًهاق ههن هالظٝهه يٍهىؾ، با٠هد یههىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾيؿ و جاکیؿ کكؾيؿ که اگك ا

جهىاو  یه ی١ٝهن قهبهكههای هعهىقی  ه٭هام هايعكا٦ ؼىاهؿ ٌؿ. په با اوحًاؾ به وؽًكايی
ى اِىل بالگٍهث ؾاقؾ و يحیصهه آو یٍاو به ایايات ایاِىل شاه١ی قا اوحؽكاز کكؾ که وایك ب
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های شؿیهؿ بهكای جکمیهل  قا ؾق شلىگیكی ال جأویل ایى بیايات و ایصاؾ لهیًه بكای ٘كض گمايه
 1اؾبیات اي٭الب هٍاهؿه کكؾ.

، 91بهه هًاوهبث وهالگكؾ اقجعهال ظٕهكت اههام ؾق وهال  یبه ٠ًىاو هرال ؾق وؽًكاي 
ط ؾاؾه یجىٔه یِىقت هّهؿا٬ به: ث و ٠ؿالثیث و ٠٭اليیه١ًى;ؾق وه ُب١ؿ  : هکحب اهام;

کهه هلهث  ٌؿه و هٕمىيی که بكای ٠٭اليیث اهام ٨كهىؾيؿ، جکیه ایٍاو به آقا  هكؾم بىؾ و ایى
بىؾ، اها ظٕكت اهام ایهى هلهث قا های اوحبؿاؾی  ها جعث ٨ٍاق و جع٭یك ظکىهث ایكاو ٬كو

البحه ایى يهىٞ ال ٘هكض بعهد،  2ليؿه کكؾ جا ؾق هؿیكیث کٍىق وهین باًٌؿ و هٍاقکث کًًؿ.
بًهؿی بىهیاق جبییى قاه و قون ٠ملی  ظٕكت اهام به ِىقت هّؿا٬ی اوهث و گكچهه شمهٟ

                                                             
ٌؿو ؼألها و  ١حی ؾاقؾ جا با قوٌى. اٌاقه ٨ى٪ به ایى ؾلیل ايصام ٌؿ که يٍاو ؾهؿ ٨ٕای کاق چه وو 0

هایی جىلیؿ ٌىؾ. ی١ًی ؾق ابحؿا بایؿ ٨كهایٍات قهبكی  اوحؽكاز يٝام وؤاالت، ه١لىم ٌىؾ که بایؿ چه بعد
 جعمیل يٝكات بك ٨كهایً هًؿ ج٭كیك ٌىؾ و وپه يٝك هؽحاق ؾق کًاق آو ٘كض ٌىؾ جا ٌبهه به يعى ٬ا٠ؿه

های شؿیؿ ٨كاهن گكؾؾ. لفا ج٩اوت بیى اؾبیات  ی جأهل پیكاهىو گمايهقهبكی ال بیى بكوؾ و هممهاو ٨ٕا بكا
ظىله و اؾبیات اي٭الب، يٝكی اوث که بك هبًای هؽحاق هٙكض ٌؿ اها ایى هٙلب ؾق اؾبیات اهام و قهبكی 

 گیكی اوث.  يیم جا ظؿوؾی ٬ابل پی
اولیى يمىيه، همیى کًن.  هى چًؿ يمىيه ال هٝهك ٠٭اليیث اهام ٠كْ هی;. ه٭ام ه١ٝن قهبكی:  2

واالقی، یکی ال  ی به آقا  هكؾم. ايحؽاب هكؾم واالقی بكای يٝام ویاوی کٍىق بىؾ> ی١ًی جکیه گمیًً هكؾم
بؽً او بىؾ. ٬كيهای هحماؾی ظکىهحهای ٨كؾی  بؽً و يصات هٝاهك قوٌى ٠٭اليیث اهام ؾق هکحب ظیات

ایكاو شكیاو هٍكو٘ه به وشىؾ آهؿ و بٝاهك شكیاو بك کٍىق ها ظکىهث کكؾه بىؾيؿ و ظّحی ؾق ؾوقايی که ؾق 
جك و  ٬ايىو ؾق کٍىق قومی ٌؿ، ٠مالر اوحبؿاؾ و ؾیکحاجىقی ؾوقاو پهلىی ال اوحبؿاؾ گفٌحگايٍاو گميؿه

باقجك بىؾ. ؾق کٍىقی با ایى واب٭ه، اهام بمقگىاق ها ایى اهکاو قا پیؿا کكؾ، ایى جى٨ی٫ قا  جك و هّیبث وؽث
ظٕىق هكؾم و ايحؽابات هكؾهی قا به یل ظ٭ی٭ث يهاؾیًه ٌؿه جبؿیل کًؿ. هكؾم ها هكگم ی  یا٨ث که هىوله

های بىیاق کىجاه ؾق ِؿق هٍكو٘ه، جصكبه يکكؾه بىؾيؿ. ؾق یل چًیى  ی ايحؽابات آلاؾ قا، شم ؾق بكهه همه
کكؾ... ایى،  کٍىقی، ؾق یل چًیى ٨ٕائی، اهام بمقگىاق ها ال اولیى ٬ؿم، ايحؽابات قا ؾق کٍىق يهاؾیًه

 (04/9/0991)والگكؾ اقجعال ظٕكت اهام، : ی ٠٭اليیث اهام بمقگىاق ها بىؾ. باقلجكیى يمىيه
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هًه  قوؾ اها ياٜك بهه هباظهد هٙهكض ؾق ٨ك کاهل و ؾ٬ی٭ی بكای ٨كهً  ٠مىهی به ٌماق هی
جؽّّی هايًؿ ج١كی٧ ٨لى٩ه ؾهىکكاوی یا ج١كی٧ ٨لى٩ه ؼال٨ث و ج٩اوت آيها با یکهؿیگك 

ههای که ایى ٨كهایٍات به اؾبیات جؽّّی کٍیؿه ٌهىؾ، بایهؿ وك٨ّهل يیىث. لفا بكای آو
لیاؾی ال هباظد ٠لمی ؾیگك ـیل آو هٙكض ٌىؾ. به ٠ًىاو يمىيه ـیل ٨كهایٍی که ؾق وٙىق 

اظری هايًؿ جوىقی ٬ؿقت ؾق ٬بل ال قيىايه )که هّحکی بك ٬ىهیث و يژاؾ ٨ى٪ ي٭ل ٌؿ، بایؿ هب
و ٬بیله بىؾ(، جوىقی ٬ؿقت په ال قيىايه )کهه هحکهی بهك ؾهىکكاوهی و هٍهاقکث ٠مهىهی 

)به ٠ًىاو هبًای هؽحاق( هٙكض ٌؿه و با یکؿیگك ه٭ایىه ٌىيؿ جها : جوىقی ؼال٨ث;اوث( و 
كت اههام و ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی بها ٨كهًه  ٨ٕا بكای جبییى ٠لمی ال ج٩اوت همٍهای ظٕه

 هىلىیث و ٨كهً  ؾهىکكاوی ٨كاهن گكؾؾ.
همچًیى به ٠ًىاو یل اظحمال ؾق جبییى وه ُب١ؿ هکحب اهام ه که هحًاوب با هبًای هؽحاق  

جهىاو گ٩هث کهه اوهث ه ههی: ویاوهث، ٨كهًه ، ا٬حّهاؾ;ؾق جعلیل شاه١ه بهه وهه ُب١هؿ 
ُب١هؿ ٨كهًگهی ;ؾق جًهاٜك بها : ٠٭اليیهث;، :البُب١هؿ ویاوهی اي٭ه;هحًاٜك بها : ه١ًىیث;

اوث. ی١ًی ه١ًىیث اهکاو جع٭٫ : ُب١ؿ ا٬حّاؾی اي٭الب;ؾق جًاٜك با : ٠ؿالث;و : اي٭الب
های ٥٘یاو هبهاقله ٌهىؾ> لیهكا آيهها هىهحًؿ کهه ؾق ٠اَلن يؿاقؾ هگك هًگاهی که با وكچٍمه

ح٭هاؾات ٨اوهؿ و اؼهال٪ قـیلهه و بكيؿ و به هكکهم جىلیهؿ ا٠هعیٗ و بىحك  ٠باؾت قا ال بیى هی
ايؿ. پهه اگهك ه١ًىیهث بهه ٠ًهىاو اههكی يهاٜك بهك  شكیاو آو ؾق شاه١ه بٍهكی جبهؿیل ٌهؿه

واؼحاقهای ٠یًی لعاٚ ٌىؾ، چیمی ٤یك ال ظىاویث  ٠ملی يىبث به يٝاهات ٥٘یاو، ک٩هك 
گیكی شاه١هه و جًٝهین  هه کهه هبهؿأ ٌهکل: ویاوهث;و ٌكک يؽىاهؿ بىؾ و ه١ًای ِهعیط 

گیكی اوهحىاق ؼىاههؿ  ها و جمایالت بٍكی اوث ه بك همیى يىٞ ظىاویث و هىٔهٟ ايگیمي
ٌؿ. ؾق وا٬ٟ اگك شاه١ه ؾق ایى ٠كِه ظىان يباٌؿ، اهث ؾیًی جهؿقیصار بهه اههث ي٩ها٪ یها 

ى قويؿ يه ٨٭ٗ ا٠ح٭اؾ ٨كؾی بلکه يٝاهات ؾیًی و هصمى٠ه يٝام یٌىؾ که ااهث ک٩ك جبؿیل هی
ؾق وهه وهٙط ٬ابهل بكقوهی : ه١ًىیث;کًؿ. بك ایى اوان، هیپفیك م ٔكبهیوالیث ظ٭ه قا ي
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اوث: ال٧( اقجباٖ با والیث جکىیًی ؼؿای هح١ال و ٠ىالن ٤یب ب( اقجبا٘ات  ؾقوو شاه١ه 
ؾیًی ز( اقجباٖ شاه١ه ؾیًی با ؾوحگاه ک٩ك و ي٩ا٪. لفا هًگاهی که ه٭ام ه١ٝهن قهبهكی، بهه 

کیهؿ هیاقجباٖ اهام با ؾوحگاه ٤یبی و اؼهالَ ایٍهاو اٌه کًًهؿ کهه ا٠مهال و  اقه ؾاقيهؿ و جأ
جّمیمات و ٬یام ظٕكت اهام )قه( بكای ؼؿا و ٠مل به جکلی٧ بىؾ، يبایؿ آو قا به ظهاالت و 
٠باؾات ٨كؾی  ظٕكت اهام هًعّك کكؾ بلکه ياٜك به یل پكچمؿاق جىظیؿ اوث که وٜهای٧ 

کهكؾ. ی١ًهی ظٕهكت  هی جىظیؿی ؾق بكابك هىهًیى و هًا٨٭یى و ک٩اق قا ال ؾوحگاه الهی اؼهف
ؾیهؿ و شلهب اهام )قه( شكیاو هٍیث ظٕكت ظ٫ قا به ٠ًىاو یهل اههك ليهؿه و شهاقی ههی

هههای ؾوهحگاه ايبیها و ج٭ىاهعهىقی و اؼههالَ و  قٔهایث ؼهؿای هح١هال و ظ٩هٛ چاقچىب
 ه١ًىیث ؾق ليؿگی ویاوی، بكای ایٍاو هعىقیث ؾاٌث. 

 





 
                          

 

 « ضرورت هحتىا»گفتار دوم: تحلیل و تکمیِل 

ی 1 دس کـالم : هححـىا مـشوسِت ;ًّىاو  به: گايهیىب وابغحگی به الگىهای بیّ;. هْٙش
ی با ایهٞام هَْن سهبشی و مشوست بشخىسد جخققی و ٕ   ى هغ لهیشّٙش

ؾق هكظله اول پژوهً ايصام ٌهؿ، بؽهً ب١هؿی ال وهؽًاو ه٭هام بك اوان ج٭كیكی که 
٬هكاق گك٨حهه و بهه وهه بؽهً : هعحهىا;ه١ٝن قهبكی هماو بیاياجی اوهث کهه جعهث ٠ًهىاو 

ىب یههىهأله ٠: ٔهكوقت  هعحهىا;ج٭ىین ٌؿه اوث. ؾق بؽً : ٔكوقت، هىٔىٞ، هؿ٦;
 بیگايه هٙكض ٌؿه اوث: یبه الگىها یوابىحگ

ؽذ، وٝحی دس عير جاهْه هًحؾش ؽىد رهى يخبگاو و عـپظ رهـى هایی که اهؾ  بیاو حشٗ; 
ّمىم هشدم سا به یک عمث اعاعی عىٛ خىاهذ داد و ايذیؾیذو دس هـىسد ّیـىب وابغـحگی و جکیـه 

  7.:کشدو به الگىهای بیگايه گغحشػ خىاهذ یاٙث

                                                             
شا هًاوب اوث به ایى يکحه اٌاقه ٌىؾ کهه ایهى بؽهً ال وهؽًاو قهبهكی اٌهاقه بهه ایهى  . ؾق همیى 0

هحهؿاول ؾق ظهىله و  وا١٬یث يیم ؾاقؾ که قوي اؾبیات اي٭الب بكای شفب و پكوقي يیكوی ايىهايی بها قوي
ای بایؿ جا وٙط اشحههاؾ و هكش١یهث جعّهیل ؾايٍگاه هح٩اوت اوث. لیكا ؾق ٨كهً  جؽّّی ظىله، ٠ؿه

گىيه که ؾق ٨كهً  جؽّّهی  کًًؿ جا وپه ٬ؿقت ظل یل هىٔىٞ پیچیؿه ٠لمی قا به ؾوث بیاوقيؿ> هماو
ای ال پكو٨ىهىقها بها جمكکهم بهك هصمى٠ه ؾايٍگاه، ا٨كاؾ بایؿ ؾق قٌحه هىقؾ يٝك به وٙط ؾکحكی و... بكوًؿ جا

قوؿ قوي ظٕكت اههام و  هىاله هؿيٝك و ج٭ىین کاق پیكاهىو آو، جىايایی ظل آو قا پیؿا کًًؿ. اّها به يٝك هی
ه٭ام ه١ٝن قهبكی به گىيهه ؾیگهكی اوهث. ی١ًهی ظٕهكت اههام )قه( بها ایصهاؾ ٨كهًه  هبهاقله بها ک٩هك و 

ا ٠ًاِكی که بك ایى هىٔىٞ جمكکم و جمعهٓ پیهؿا کًًهؿ، بهه یهل ٘لبی، هعیٙی قا به وشىؾ آوقؾ ج ٌهاؾت
ق٤ن وّى پاییى و ٨٭ؿاو جعّهیالت کالوهیل ؾق  يؽبه ؾق اهىق ویاوی و يٝاهی و اهًیحی جبؿیل ٌىيؿ و ٠لی
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ؿ بایه: ٠یىب وابىحگی به الگىهای بیگايه;قوؿ بكای جعلیل و بكقوی پیكاهىو  به يٝك هی
که ؾق ٠ًهىاو اِهلی ـکهك : الحماهات و باق اقلٌی اِٙالض جىو١ه;به بعد ٠ؿم هىا٨٭ث با 

ٌؿه، جىشه کكؾ جا ایى ؾو بعد به هن ٔمیمه ٌىيؿ و یکهی ال آيهها بمرابهه اوهحؿاللی بهكای 
ؾیگكی جل٭ی ٌىؾ. اها اگك ایى ؾو هٙلب ال یکؿیگك ج٩کیل ٌىيؿ، ؾو قویکكؾ هٙكض ؼىاهؿ 

قوهن  و اِلی هىلن اوث و قاه :يکكؾو به قاه و قون ليؿگی ٤كبی جکیه; ٌؿ. ؾق یل قویکكؾ،
ؾق جمؿو هىشىؾ، ؾق اؾبیات اي٭الب به ٠ًهىاو یهل ه٭ىلهه : ویاوی، اهًیحی، ؾ٨ا٠ی;ليؿگی  

اوح١ماقی و اوحرماقی ًٌاؼحه ٌؿه و با هباقله ؾق بكابك آو، ؼؿاويؿ هح١ال یل وبل ليهؿگی 
ؾ٨ا٠ی قا به ظٕكت اهام )قه( ٠ًایث ٨كهىؾ. بك ایى اوان،  شؿیؿ ؾق اهىق ویاوی و اهًیحی و

های ليؿگی يیم ج١مین پیؿا کًؿ. ایى قاه شؿیؿ که بك ي٩ی و ولب جکیه ؾاقؾ، بایؿ به ؾیگك ظىله
قاه و قوهن ;اها قویکكؾ ؾیگك آو اوث که ٠الوه بك بؿبیًی به ٤هكب، ایهى اؾقاک اواوهی کهه 

ههىقؾ جىشهه ٬هكاق : ای الحماهات و باق اقلٌی اوهثهای هؽحل٧، ؾاق ليؿگی  ٤كبی ؾق ٠كِه
گهكؾؾ. بهه  ها يیم به همیى هههن بهال هی يکكؾو به ایى ٌیىه گك٨حه و ٠لث ٠ؿم وابىحگی و جکیه

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
ها ٬كاق بگیكيهؿ و کاقآههؿی ؼهىؾ قا ؾق ه٭ابهل  ها، ؾق شایگاه یل اوحكاجژیىیى هى٫٨ ؾق ایى ٠كِه ایى قٌحه

ها جىوهٗ  ايؿالی ایهى يٍىهث یچیؿه ؾٌمى ؾق ایى هىٔى٠ات به يمایً بگفاقيؿ. ؾق وا٬ٟ قاههای پ ؾوحگاه
ای بكای پكوقي همیى يیكوها ؾق ٠كِه ٠لمی و ٨كهًگی اوث> ی١ًهی هىٔهىٞ  ه٭ام ه١ٝن قهبكی يیم لهیًه

و بكقوی و  کًًؿ و هك که يىبث به آو ظىاویث يٍاو ؾاؾ و پیكاهىو آو به ٨کكهىقؾ يیال اي٭الب قا ٘كض هی
ٌىؾ. په ؾق قویکكؾ قهبكی، کىی يؽبه اوث که بحىايهؿ پاوهػ جمعٓ پكؾاؼث، ٠مالر يؽبه هعىىب هی

با يٍك ایى هٙلب، ايؿیٍیؿو ؾق هىقؾ ;هٙالبات اي٭الب قا بؿهؿ. به ٠باقت ؾیگك ؾق هىقؾ ایى ج١بیك قهبكی: 
جىاو گ٩ث گاه جّىق ایهى اوهث  هی: ٠یىب وابىحگی و جکیه کكؾو به الگىهای بیگايه گىحكي ؼىاهؿ یا٨ث

های  ٌىؾ شم ؾق واؼحاق ظىله یا ؾايٍگاه> اها گاه ایى بهاوق وشهىؾ ؾاقؾ کهه ايؿیٍههکه ايؿیٍیؿو هع٭٫ يمی
های قاهبكؾی اوث. البحه بایهؿ جىشهه گیكيؿ شم با قاه اي٭البی که بىحك آو، همیى يٍىث هىقؾ يیال ٌکل يمی

گیكؾ بلکهه  ٬كاق يمی: هعحىا;يعىه شفب و پكوقي آو، ـیل بؽً  ؾاٌث که بعد ؾق هىقؾ يیكوی ايىايی و
 بكقوی ٌىؾ.: والهاو;بعری اوث که بایؿ ؾق بؽً 
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 1ؾق هیهاو اوهث.: ا٠ح٭هاؾی;ٌىؾ و گاه بعری هٙكض هی: اوح٭الل;٠باقت ؾیگك گاه بعد 
هىهحًؿ : قلٌهی و ا٠ح٭هاؾی ؾق آيههاوشىؾ باق ا;به : ٠ؿم جکیه به الگىهای بیگايه;ی١ًی اگك 

يٍىؾ و وپه ایى باق اقلٌی و ا٠ح٭اؾی هىقؾ جعلیل و اوحؿالل ٬كاق يگیكؾ، بعهد ؾق وهٙط 
بؽهً ;ٌىؾ و قاهی بكای ج١مین ايؿیٍه ظٕكت اههام )قه( ال  هحى٧٬ هی: ٨كهً  ٠مىهی;

ههای ٠لمهی و  هه کهه بعد: بؽهً ٨كهًگهی و ا٬حّهاؾی;بهه : ویاوی و اهًیحهی و ؾ٨ها٠ی
 هايؿ. ّّی ٨كاوايی هعحاز اوث ه با٬ی يمیجؽ

، بلکهه :ا٬حّهاؾی;و : ٨كهًگهی;ایى ؾق ظالی اوث که ؾق جمؿو هؿقو يه جًهها بؽهً  
ٌىؾ و اگك ج١مین ههؿيٝك بهه ِهىقت ٠لمهی  هن به ِىقت ٠لمی اؾاقه هی: ویاوی;بؽً 

اوهان ايصام يپفیكؾ، يه جًها جى٨ی٭ی ؾق بؽً ٨كهًگی و ا٬حّاؾی ظاِل يؽىاهؿ ٌؿ بلکهه 
ٌهىؾ. ؾق پهفیك ههیاي٭الب و ؾوحاوقؾهای آو ؾق بؽً ویاوی و اهًیحی و ؾ٨ا٠ی يیهم ٔهكبه

ٯ آقهاو، جؿاوم قاه و پایهؿاقی بهك آو ؾق اولىیهث ٬هكاق یٯ پكچن و ٘كض یوا٬ٟ په ال اهحمال 
ٌهىؾ و هع٭٫ هی: ٠لن و جؽُّ;گیكؾ که ایى جؿاوم و پایؿاقی ؾق ایى ؾوقاو، ال ٘كی٫  هی

وال گفٌحه ؾق شههاو  011وحیمی ؾق ٘ىل های لیاؾی با هؿ٦ ٜلن ها و يهٕث بااّل اي٭ال
ها ياٌهی ال ایهى بهىؾه کهه ایهى  ايؿ که ایى ٌکىث ايؿ اها ال بیى ق٨حه اوالم به پیكولی قویؿه

ها جوىقیمه يٍؿه بىؾيؿ. به ٠باقت ؾیگك، جمؿو هىشىؾ ؾق جماهی اب١اؾ آو یهل ه٭ىلهه  اي٭الب
همیى ؾلیل اگك پاوػ جمؿو هىشىؾ به ِىقت جوىقیمه يباٌؿ، ايعهالل  جوىقیمه ٌؿه اوث و به

قوؿ همهیى  و أمعالل ؾق جمؿو هىشىؾ ه و لى ؾق بلًؿهؿت ه ١ٙ٬ی ؼىاهؿ بىؾ. به يٝك هی
ههای قاهبهكؾی، ظكکحهی قا بهكای وقوؾ ؼأل بىؾه که با٠د ٌؿه جا قهبهكی ال ٘كیه٫ يٍىهث

یالىگ يؽبگايی ؾق ایى لهیًه آ٤ال کًًؿ. پهه اؾبیات اي٭الب به ٠كِة يؽبگاو و ایصاؾ یل ؾ

                                                             
جهىاو آو قا بهه قوض . البحه چًیى هىٔه١ی ؾق ٨كهًه  و اؾبیهات اي٭هالب ال ابحهؿا وشهىؾ ؾاٌهحه و ههی 0

وب اوث جها بها هعىقیهث ٨كهایٍات ظٕكت اهام )٬ؿن وكه( و ه٭ام ه١ٝن قهبكی هًحىب کكؾ و لفا هًا
 ای جع٭ی٭اجی ؾق ایى هىقؾ ج١كی٧ و ٠ملیاجی ٌىؾ. کحب ِعی٩ه يىق و ظؿید والیث، پكوژه
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کًؿ، ولی هىهوله قا گكچه ٘كض ایى ١ٌاق ؾق وٙط ٨كهً  ٠مىهی، اهًیث ویاوی ایصاؾ هی
٘هىق کهه قهبهكی يیهم ال بكؼىقؾههای ویاوهی و کًهؿ> همهاوظهل يمهی یا ٍهیبه ِىقت ق

 ؾاقی ٠لىم ايىايی ايح٭اؾ کكؾيؿ. ٤یك٠لمی با ٘كض هىأله شهث

ىب وابغـحگی بـه الگىهـای یـّ;ابی بشخىسدهای ّلمی و جخققی بـا یاسص  . مشوست1/1
 ل و هقادسه آویشی اص ج و یبشای جلىگ: گايهیب

بًهؿی ال هٙالبهه قهبهكی، ؾق  قوٌى ٌؿ، شمٟ: ٠ًىاو اِلی;گىيه که ؾق بعد ال  هماو
ؿ بك هبًای هکحب و ه١ًىیهث و اؾبیهات اي٭هالب یجىلیؿ الگى با;ٌىؾ:  ایى هٙلب ؼالِه هی

ههای ٠لمیهه و ٨كهًه   ؾهؿ کهه ٜك٨یهث هىشهىؾ ؾق ظىلهایى هٙالبه يٍاو هی: يصام ٌىؾ.ا
که ؾیى اوالم  ق٤ن ایى هفهب ؾچاق یل ؼأل ؾق ایى لهیًه اوث که بایؿ ق٨ٟ ٌىؾ> ی١ًی ٠لی

ای شؿیؿ ٬كاق گك٨حهه کهه بهكای  کاهل اوث، اها ٜك٨یث ١٨لی ؾق ٨هن ال ؾیى، ؾق ه٭ابل هىأله
کهه اؾبیهات جؽّّهی  جىلیهؿ و ابحکهاق و ابهؿاٞ ظكکهث کًهؿ. همچًاوظل آو بایؿ به وىی 

ؾايٍگاه يیم ؾق ایى لهیًه، قویکكؾها و هىا١ٔی ؾاقؾ که به ي٩ی ٠یىب الگىهای بیگايه هًصهك 
های قاهبهكؾی  يٍىث ايؿیٍهه یٌىؾ. په گكچه ؼألهایی با٠د ٌؿه جا ه٭ام ه١ٝن قهبك هی

ههن ایى اوهث  یهی ایكايی پیٍك٨ث پای ب٩ٍاقيؿ ولايؿالی کًًؿ و بك جىلیؿ الگىی اوال قا قاه
که ایى هٙالبه اواوی و ظیاجی، ؾچاق جعكی٧ و جأویل يٍىؾ. لفا اللم اوث قوٌى ٌهىؾ کهه 
ؾق ٘ىل والیاو په ال پیكولی اي٭الب اوالهی، بكؼىقؾ ٠لمی و جؽّّی با ایهى ٔهكوقت 

وابىهحگی بهه ;بهه  چگىيه بىؾه و اؾبیات جؽّّی ؾق ظىله و ؾايٍگاه چهه هىٔه١ی يىهبث
 ؾاٌحه و ؾاقيؿ.: الگىهای بیگايه
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یث هىجىد دس ادبیـات جخققـی حـىصه و دايؾـگاه بـشای جبیـیى  . يٞذ و بشسعی2 ٍٙش
و اؽاسه به جایگاه هبًای هخحاس دس ایى عـير اص  :ّیىب وابغحگی به الگىهای بیگايه;

 بحث 

باس اسصؽی و : ايکاسِ ;ّلث های کاسبشدی و جهشبی،  . جبذیل ّلىم ايغايی هذسو به دايؼ1/2
گىیی ّلمی  و مشوست پاعخ: ٙشهًگ جخققی دايؾگاه;ّیىب الگىهای بیگايه بش اعاط 

 و اعحذاللی به آو

ی ٠یىب وابىحگی به الگىهای بیگايه ؾوقی ٌهىؾ و  با هىاله: بكؼىقؾ ٠ك٨ی;په اگك ال 
قهبهكی بها  هحى٧٬ يٍىؾ، آيگهاه بایهؿ ج٩هاوت هٙالبهه: ٨كهً  ٠مىهی;ایى بعد ؾق وٙط 

ههای اؾبیات ؾايٍگاه )به ٠ًىاو هحک٩ل الگىهای جىو١ه( قوٌى ٌىؾ. چكا کهه اکًهىو بعهد
های آیًؿه با ٠ًىاو ٨كاهؿقيیحه هؽحل٩ی ؾق ؾيیا پیكاهىو هؿقيیحه و جىو١ه وشىؾ ؾاقؾ و اوحكاجژی

 کًهؿ و لهفااوث که اوحكاجژی ِؿ وال آیًؿة ه٩ث کٍىق ١ًِحی و پیٍك٨حه يىبث قا بیاو هی
یا٨حهه، ؾق جىوه١ه کهن;بًؿی کٍىقها بهه والی، ٘ب٭ههباظری همچىو شهايی ٌؿو و شهايی

ههای بؽهً ٠مهكاو وهالهاو هلهل، بايهل يگكی و جىِهیه، آیًؿه:یا٨حهظال جىو١ه و جىو١ه
ٌىؾ> همچًاو که ؾق بعد الگىها، اب١اؾ جىو١ه و پایؿاقی آو،  یو... ٘كض ه WTOشهايی و 

گىهای قٌؿ با الگىهای جىو١ه، يٝهام ٠ًهاویى هكبهىٖ بهه الگهىی ٨كهً  جىو١ه، ج٩اوت ال
گیهكؾ کهه  ًٌاوی ظاکن بك جىو١ه و هؿل بكياههه جىوه١ه ههىقؾ جىشهه ٬هكاق هی جىو١ه، شاه١ه

جکلی٧ همه ایى هباظد بایؿ قوٌى ٌىؾ و يىبث آيها با الحماهات و باق اقلٌهی  ههىقؾ اٌهاقه 
ها و ج١اقی٧ ٠لمی و ٠یًی ؾاقؾ  او و وك٨ّلاقک: جىو١ه;قهبكی جبییى گكؾؾ. ی١ًی اِٙالض 

ی قوهیؿو بهه كابهیل کٍهىق  و ه٭ؿوقاتهًابٟ که با جع٭ی٭ات هیؿايی، چگىيگی جؽّیُ 
ههای جؽّّهی ؾق اؾبیهات  کًهؿ و چاقچىب قا ه١یى هی باالجكیى ٜك٨یث جىلیؿ ذكوت و ق٨اه

بلًؿباالیی که ؾق قابٙه  قو ابحؿائا بایؿ به ٨هكوث ؾايٍگاه به ایى ه٭ىالت وابىحه اوث و ال ایى
با هباظد جىو١ه ـکك ٌؿه، پاوػ ؾاؾه ٌىؾ و شكیاو باق اقلٌی ؾق آيها اذبات گكؾؾ کهه ایهى 
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 اوث.: یجؽّّ;به ه١ًای وقوؾ ؾق هباظد 
جك بایؿ جىشه ؾاٌث که اهىق کاقبكؾی، هعهؿوؾ بهه اجىهبیهل و هىبایهل و...  ؾق بیايی ؾ٬ی٫

ٌهىؾ کهه بمرابهه یهل ا٠حباقات ؾق بايل يیهم ههی همايًؿ گكؾي یگكیيیىث و ٌاهل اهىق ؾ
واؼحاق و هاٌیى کاقبكؾی با٠د ٌؿه جا پىل با وك٠ث بىیاق باال ؾق هیاو جمهاهی کٍهىقهای 
شهاو به گكؾي ؾقبیایؿ. همچًاو که ؾیگك ٔكوقجی بهكای وه٩ك بهه کٍهىق ٨كوٌهًؿه کهاال و 

٘ه بكای ه١اهلهه و جصهاقت های ٘ىاليی وشىؾ يؿاقؾ بلکه با جأهیى ابماقهای هكبى ِك٦ لهاو
ها و جّىیب ٬ايىو شمایی ؾق ایى  ها و جؽل٧ ال ج٭لب یكیشلىگ یها الکحكويیکی و ج١ییى قاه

قوهايی اللم و پٍهحیبايی  المللهی و ا٘الٞ کكؾو ٔابٗ آو ال ٬بیل پلهیه بیى قابٙه و هٍؽُ
ؾق ههحى بیمه و ٬ؿقت يٝاقت بك همه ایى هكاظل، ٠لىم هؽحل٧ به ٠ًىاو یهل پؿیهؿه ٠یًهی 

٠لهىم ايىهايی ;ههای ههؿقو بهه  ٌهىيؿ. بهه ٠بهاقت ؾیگهك ؾايً ليؿگی قولهكه بکاقگك٨حه هی
ايؿ و ایى اههك يهه ٨٭هٗ ؾق ٠كِهه ا٬حّهاؾ و جصهاقت بلکهه ؾق ٠كِهه  جبؿیل ٌؿه: کاقبكؾی

های  ًٌاوی ؾق بؽً ًٌاوی و... يیم شكیاو یا٨حه اوث و ظحی هباظد قواو ویاوث، شاه١ه
-ًٌاوهی ٌههكويؿی، قواو ًٌاوی کهاقگك، قواوىياگىو )ال ٬بیل قواوهؽحل٧ و با ٬یؿهای گ

ها به ه١اؾله جبؿیل ٌؿه اوث. ی١ًهی هباظهد يٝهكی ؾق  ًٌاوی  ١ًِحی و...( ؾق آلهایٍگاه
ٌهىؾ هی: جع٭ی٭ات هیؿايی;جماهی ٠لىم په ال ٠بىق ال ٔىابٗ ٠لمی هكبى٘ه، واقؾ ٠كِه 

ًٌاوؿ  کًؿ و هكلی يمی ه ٠لىم پایه هعؿوؾ يمیؾق جىلیؿ ٠لن، ؼىؾ قا ب: قوي جع٭ی٫;و لفا 
گیكؾ لیهكا ؾاقای ٬ىا٠هؿی ٠هام اوهث کهه ال اِهىل هىٔهى٠ه،  بلکه ٠لىم ايىايی قا ؾق بك هی

ث قا ٌهاهل یى ؾقِؿ کاقآهؿی ؾق ٠یًییوالی جا جع٭ی٭ات هیؿايی و ج١والی و ٨كٔیه جوىقی
كؾی آو و کاقًٌاوايی که آو قا بکاق قو و ال هًٝك اؾبیات ؾايٍگاه و ه٫ًٙ کاقب ٌىؾ. ال ایىهی
های پىلی، الگىههای ا٬حّهاؾی و... هباظهد کهاقبكؾی و ٠یًهی هىهحًؿ کهه گیكيؿ، هؿل هی

 ه١ًاوث.  شكیاو الماهات ٠ملی و باق اقلٌی ؾق آيها بی
اکًهىو ؾق هصمهٟ  های جؽّّهی پیكاههىو هىٔهىٞ جىوه١ه و اب١هاؾ آو، هن البحه بكقوی
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های هكبى٘ه شكیاو ؾاقؾ و والهی، ؾولث و پژوهٍکؿهجٍؽیُ هّلعث، هصله ٌىقای ا
ٌىؾ. اها ؾق ایهى قابٙهه یهل  هبال٣ لیاؾی ؾق يٝام بكای ظل ایى هباظد جؽّّی همیًه هی

وؤال هٙكض اوث: آیا ایى هكاکم ؾق چًؿیى وال اؼیك به ؾيبال ایى بىؾه ايؿ که باق اقلٌهی ؾق 
ى يگاه به ؾيبال ظل و پاوهػ بهه هىهایل ایى ٠ًاویى و هباظد جؽّّی قا اذبات کًًؿ و با ای

ها  ايؿی یا ا٠ح٭اؾ قایس بك ایى بىؾه کهه ایهى وك٨ّهل جؽّّی يٝیك ا٬حّاؾ، ذكوت و پىل بىؾه
هایی ال آو کهه ج١اقٔهی ايؿ و جًها بؽً هباظری ٠لمی هىحًؿ که به اهىقی ٠یًی جبؿیل ٌؿه

هٙلهب يهىیى اوهث و  ِكیط با ؾیى ؾاقيؿ، بایؿ ظف٦ ٌىيؿی ؾق وا٬ٟ ٨كهایً قهبكی یهل
هها بهه ؾهؿ. البحه گاه ایى پكوًيگاه به ایى ه٭ىالت و يعىه وقوؾ و ؼكوز به آيها قا ج٥ییك هی

کیؿ بهك ٨٭هؿاو بهاق اقلٌهی ؾق الگىههای جىوه١ه، ال ایٍهاو قهبكی بالگكؾايؿه هی ٌىؾ و با جأ
قوؿ لهىالم   هیهای ؼىؾ بك ایى هٙلب قا اقائه ؾهًؿ که به يٝك  ٌىؾ جا اوحؿالل ؾقؼىاوث هی

های آياو همیى هٙلب اوث> ی١ًهی ؾق يٝهك يٝكات هحؽّّیى ؾايٍگاهی و با٘ى اوحؿالل
هرابه یل هاٌیى ٠یًی اوح٩اؾه کكؾ و جًها ج١اقٔات  جىاو ال الگىهای هىشىؾ جىو١ه به آيها هی

وابىهحگی ؾق ;ِكیط آو با ؾیى ظف٦ ؼىاهؿ ٌؿ. پهه بایهؿ جىشهه ؾاٌهث کهه ٠مه٫ ایهى 
جا کصاوثی اگك اؾ٠ا ٌىؾ که ایى وابىحگی و باق اقلٌی جا ياوهالگاقی بها : هالگىهای جىو١

جابؿ و لهفا بهه  کًؿ، جؽُّ هىشىؾ آو قا بك يمی اِىل ا٠ح٭اؾی و اهىق هکحبی ٠م٫ پیؿا هی
اها اگك ٠م٫ وابىحگی و باق اقلٌی جا ظؿ ا٠ح٭هاؾات  7هباظری يىیى ؾق ایى ٠كِه يیالهًؿین.

ايهؿ  که جاکًىو هىوىل ایى هباظد بىؾه ايؿ همهىاقه ا٠هالم کكؾه و هکحب يیىث، کاقًٌاوايی
که ایى الگىهای ٠یًی باق اقلٌی يؿاقؾ و هی جىاو ال آيها اوح٩اؾه کكؾ و ؾق ٠یى ظال ٨كهًه  
ؾیًی قا يیم ظ٩ٛ يمىؾ. په ؾو ؾیؿگاه کاهال هح٩اوت بیى اؾبیات ؾايٍگاه و اؾبیات اي٭الب ؾق 

                                                             
ايؿ ج١هاقْ  الهاٌمی ؾق هباظد ؼىؾ جىايىحه الله ٠الهه ویؿهًیكالؿیى ظىیًی . ؾق ایى قابٙه، هكظىم آیث 0

بث کًًؿ و لفا ؾق ایى ولىله بعهد، بهه اؾبیات جىو١ه )به ٠ًىاو یل ه٭ىله ٠یًی( با اِىل ا٠ح٭اؾات قا ذا
 ایى هباظد ؼىاهین پكؾاؼث.
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قو هٙالبه قهبكی بكای يؽبگايی کهه ؾق يٝهام بهه ؾيبهال پاوهػ  ىایى هىاله وشىؾ ؾاقؾ و ال ای
ايؿ، یل هٙلب شؿیؿ اوث. لفا بكای بكقوی و جعلیل پیكاههىو جؽّّی به ایى هىایل بىؾه

  ً های جؽّّی و کاقبكؾی  ؾايٍهگاه ؾقبهاقه بعد بایؿ واقؾ وك٨ّل: ٔكوقت هعحىا;بؽ
که قهبكی بهه آو اٌهاقه کكؾيهؿ، : اقلٌی باق;و : وابىحگی;شايبه ٌؿ و  جىو١ه پایؿاق و همه

 جىٔیط ؾاؾه و هؿّلل کكؾ.

لیذ الگـى، ى دس ج الهاؽمی ه حغیًیدعحاوسدهای ٙکشی هشحىم ّالهگضاسػ اجمالی اص . 2/2
 بش اعاط باوس وجذايی به ّیىب الگىهای بیگايه و ایماو به جىايمًذی اعالم

اوحؿالل بك ولب و ي٩ی اؾبیات جىو١ه، بهك جىاو قاه ؾیگكی قا يیم پیمىؾ و به شای  البحه هی
جىايمًؿی اوالم ؾق جىلیؿ الگى جمكکم کكؾ و ال بٕا٠ث هىشىؾ ؾق ٨كهً  هفهب بكای ایصاؾ 
یل بعد شؿیؿ کمل گك٨ث که ؾق ایى ِىقت، هؿ٠یاو  ایى ه٭ىله بایؿ کاقياهه کاق ٨کهكی 

قوهی ٌهؿه و اقلیهابی ؼىؾ په ال اي٭الب قا ؾق یل يمایٍگاه يمایً ؾهًؿ و ایى وهىاب٫ بك
ٌىؾ که چگىيه و با چه قويؿ ٠لمی، ال ي٭ٙه هؽحّات  اؾبیات هىشهىؾ ظهىله )ی١ًهی ٨٭هه و 
ا٠ح٭اؾات و اؼال٪( به ومث هؿیكیث ؾق يٝام و بعد واؼحاقها ظكکث کكؾه و چگىيه الگى 

ا یهل كیهٌىؾ که اوالم ٬ؿقت جىلیؿ الگهى قا ؾاقؾ ل ايؿ. ؾق ایى قویکكؾ ا٠الم هیقا جىلیؿ کكؾه
هکحب شاهٟ اوث. ایى قویکكؾ يه ٨٭ٗ ال وىی ظٕكت اهام یا ه٭ام ه١ٝن قهبهكی بلکهه ال 

گیكی ٌؿه و بها ٠لهن وشهؿايی يىهبث بهه  وىی ؼبكگاو هلث ؾق جؿویى ٬ايىو اواوی يیم پی
ه٩اوؿ شاقی ؾق ا٬حّاؾ ٌك٬ی و ٤كبی، ا٠الم ٌهؿه کهه هکاجهب ههاّؾی ؾق ٌهك٪ و ٤هكب، 

اوهث. ی١ًهی : وویله;ؾهًؿ> ؾق ِىقجی که ؾق اوالم، ا٬حّاؾ ٬كاق هی: هؿ٦;قا : ا٬حّاؾ;
ٌهىؾ کهه ایهى يهىٞ وهبل ليهؿگی های اشمالی  بكؼاوحه ال ؾیى، قوٌهى ههی با جىشه به يگاه

ا٬حّاؾی، جًاوبی با شاه١ه اوالهی يؿاقؾ. په یل اظحمال بكای بكؼىقؾ ٤یك٠ك٨ی با هىهاله 
هؤهًیى و همه کىايی که ٬ائل بهه اؾبیهات  الگىی جىو١ه و جبییى باق اقلٌی آو، ایى اوث که

ظىله و یا ٬ائل به اؾبیات اي٭الب هىحًؿ، به ؾيبال قاهکاقی ٠لمی باًٌؿ جا بحهىاو بهك اوهان 
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ٜك٨یث هىشىؾ ؾق ٨كهً  هفهب، پیٍك٨حی هىح٭ل ج١كی٧ ٌىؾ. لیكا قاه اوهالم و هىهلمیى 
قاه و قوهن قيىهايه و  وال گفٌحه، قوٌى ٌؿه که 011ال قاه ک٩ك و ک٩اق شؿاوث و ؾق ٘ی 

 جىايؿ یل جمؿو ؾیًی بىالؾ.هؿقيیحه، جًاوبی با اهث ؾیًی يؿاقؾ بلکه اوالم هی
الله  به يٝك ها جًها جالٌی که هحًاوب با ایى اظحمال اوث، هصاهؿات ٨کكی هكظىم آیث 

الهاٌمی اوث که با جکیه بك بٕا٠ث هىشىؾ ؾق ٨هن ال ؾیى )٨٭ه و ا٠ح٭اؾات و  ٠الهه ظىیًی
ههای  ، قاههی قا بهكای وقوؾ اقلي:ًٌاوهی هًٙه٫ هىٔىٞ;ؼال٪ هىشىؾ( جىايىحه با جىلیؿ ا

هکحبی به واؼحاقهای یل يٝام و هىٔى٠ات ٠یًی ؾق ٠كِه پیٍك٨ث بال کًؿ و ایى اؾ٠ها بها 
بكگماقی يمایٍگاه ٠لمی پیكاهىو هىٔىٞ جىوه١ه و جمهؿو بها قویکهكؾ اههام )قه( و قهبهكی و 

ٌؿه ؾق ایى لهیًه، ٬ابل اذبات اوث. البحهه ؾق ابحهؿای اي٭هالب و ؾق   های ايصام ه٭ایىه جالي
هایی هٙكض بىؾه اّها به ؾلیل ؾقگیك بهىؾو اي٭هالب بهه هىٔهى٠ات شمٟ يؽبگاو، چًیى وؤال

و٨ح٫  ی يٝام به يعىی قج٫ های اواوی پاوػ ؾاؾه يٍؿه و جًها اهىق قولهّكه هح١ؿؾ، ایى پكوً
کًًهؿ ب١ٕی ب١ؿ ال پفیك٨حى ٔكوقت الگى وؤال هی;هبكی: ٌؿه اوث. ؾق وا٬ٟ ایى ج١ابیك ق

که ايحؽاب ایى ه٭ٟٙ لهايی به چه هًاوبث اوثی و چكا جا به ظال ایهى کهاق ايصهام يگك٨حهه 
اوثی یا ٔكوقت ايصام ایى کاق چیىثی به يٝك ها ٨اِله لیاؾی ٘هی يٍهؿه اوهث. بهكای 

یل لهاو ٘ىاليی يیىث. ؾق ٘ىل ٨كایًؿی به هًٝىق ایصاؾ و جؿویى چًیى الگىیی، وی وال 
ٌىؾ، اؤاٞ و اظهىال ویاوهی ا٬حٕها ها ايباٌحه هیٌىؾ، ه١ك٨ثها هحكاکن هیلهاو، جصكبه

ؾههؿ کهه  يٍهاو هی :قوین که هصهىل بىؾه و بایؿ آيها قا ه١لىم کًهینکًؿ و به ي٭ا٘ی هیهی
ا ؾوهحگاه جؽّّهی وىاالت و هصهىالجی ؾق ایى لهیًه ال ابحؿای اي٭الب يیم هٙكض بىؾه اّهه

ايؿ و يٝام اوالهی يیم بؿالئل هؽحل٧ ا٠ن ال اٌح٥ال بهه  ظىله و ؾايٍگاه، به آيها پاوػ يؿاؾه
و ... به آو يپكؾاؼحه اوث. اها اههكول ال  یاویو ی، ٨ٍاقها یحیؿات اهًی، جهؿیلیشً  جعم

یه، ٠هكا٪( آيصا که چًؿ الیه اهًیحی پیكاهىو شمهىقی اوالهی )ا٠ن ال ٨لىٙیى، لبًاو، وهىق
ٌکل گك٨حه و ذباجی يىبی پؿیؿ آهؿه، ٨ٕای بكقوی و جأهل بكای يٝام ٨كاهن ٌؿه اوهث. لهفا 
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قهبهكی بهؿوو ههیچ : ؾقباقه الگى چهاقهماق وؤال وشهىؾ ؾاقؾ;ٌىؾ که گ٩حه هی ق٤ن ایى ٠لی
٨كهایًؿ بایؿ جل جل ایًها بكقوی و پاوػ ؾاؾه ٌىؾ. پهه ؾق ایهى قویکهكؾ، بهك ای هی واهمه
کیهؿ هی اوان ٌهىؾ کهه اؾبیهات جىوه١ه با٘هل اوهث، اّهها  اؾبیات هفهب بك ایى هٙلب جأ

گیكؾ بلکه با جکیه به جىايمًهؿی هىشهىؾ  اوحؿالل بك ایى اؾ٠ا به ٠ًىاو هىٔىٞ اِلی ٬كاق يمی
 ٌىؾ جا بكای جىلیؿ الگى قاهی يىیى جىلیؿ ٌىؾ. ؾق ٨هن ال ؾیى، جالي هی

ِٜ : ؽًاعـی هًيـٜ هىمـُى;. ٙاص اول: جىلیـذ 1/2/2  بـشای جلـىگیشی اص خيـای دس جيبیـ
، بـشای :هىمىّات کاسؽًاعـِی بشآهـذه اص جمـذو هـذسو;بش : های ّملیهاحکام کلی سعاله;

یضه ؽذو ٙٞه دس يَام  ج ىس

وهال  الهاٌهمی )قه( ؾق ٘هىل وی قوؿ هكظهىم ٠الههه وهیؿهًیكالؿیى ظىیًی به يٝك هی 
ايهؿ و ؾق قا جىلیؿ کهكؾه: ه٫ًٙ ايٙبا٪;ول، جالي ٨کكی ؼىؾ به همیى اهك پكؾاؼحه و ؾق ٨ال ا

: ه١اؾالت اوالهی;و : اِىل ٨٭ه اظکام ظکىهحی;، :٨لى٩ه يٝام والیث;٨ال ؾوم، با جىلیؿ 
 ايؿ که گماقي ٠لمی آو، به ایى ٌكض اوث:قا جوىقیمه کكؾه: هؿل اشكایی;و 

٨لىه٩ه الههی و ههاؾی م بهه یهؾق ٨ال اول ابحؿائار اقجباٖ ٠لن به ٨لى٩ه اذبات ٌؿ و ٨لى٩ه ي 
کًؿ. وپه ٨كهًه  ٨٭هه ج٭ىین ٌؿ که ٨لى٩ه الهی، ها قا به جب١یث ال کلمات وظی هلمم هی

الٍاو ٌی١ه ؾق ؾوقاو ٤یبهث بهه ٠ًهىاو ٠لمهی کهه بهه ِهىقت  وًحی و اشحهاؾ ٨٭های ٠ٝین
ههای هًؿ، هحک٩ل ٨هن ِعیط بكای جب١یث ال کلمات وظی اوهث، جبیهیى گٍهث و قاه ٬ا٠ؿه

ق ٨هن ال ؾیهى يیهم ه١ك٨هی ٌهؿ> ا٠هن ال ايعكا٨هاجی کهه ب١هؿ ال ِهؿق اوهالم، ؾق ايعكا٨ی ؾ
ههای اؼیهك چاقچىب ٬یان و اوحعىاو و اوحّالض ٌکل گك٨هث و ايعكا٨هاجی کهه ؾق ؾههه

جعث ٠ًىاو ؾیًاهیمم ٬كآو ٘كض ٌؿ که ؾق آو، کلمات وظی به ي٩ٟ اهىا  ايىاو ؾق ههؿیكیث 
م )که ؾؼالث ٠٭ل قا ؾق قوي ي٩ی یي اؼباقیىو يٌىؾ. ال ٘ك٦ ؾیگك، قويٝاهات جأویل هی

اشحههاؾ ;کًًؿ( قؾ ٌؿ و ؾ٨اٞ شؿیؿی ال بًیهاو چهاقچىب ٨٭اههث وهًحی جعهث ٠ًهىاو هی
ايصام گك٨ث. ؼكوشی و هعّىل  ایهى يهىٞ ال اشحههاؾ، اظکهام کلهی  : جكشیعی و جؽكیصی
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وهاؼحاقهای آو های ٠ملیه اوث که با بكپایی ظکىهث اوالهی، بایؿ ؾق یهل يٝهام و قواله
: ًٌاوهیًٌاوهی و هىٔهىٞى ظکنیهالظٝه يىبث ب;شكیاو پیؿا کًًؿ که ؾق ایى ِىقت، 

ٌهىيؿ:  کًؿ> لیكا هىٔى٠ات  هح١ل٫ اظکام ٌك٠ی به وهه ؾوهحه ج٭ىهین هی ٔكوقت پیؿا هی
ٌهىيؿ لیهكا بایهؿ جىوهٗ ٨٭هها  ال که هلع٫ به اظکام ههی یال٧( هىٔى٠ات هىحًبٙه ٌك٠

ٖ ٌىيؿ )هايًؿ هاهیث يمال، قوله، قبا و... که هىٔىٞ ظکن وشىب یا ؼٙابات ٌاقٞ اوحًبا
گیكيؿ( ب( هىٔى٠ات ٠ك٨ی )همايًؿ ؼىو، هك٨ه٫ و...( کهه جٍهؽیُ  ظكهث و... ٬كاق هی

ٌىؾ و اظحیاشی به ه٫ًٙ يهؿاقؾ. ز( هىٔهى٠ات  آيها جىوٗ ٠ك٦ و به يعى بؿیهی هع٭٫ هی
ی هىحًؿ و يٝام اوالهی بهكای شكیهاو جؽّّی و کاقًٌاوی که پیچیؿه و هكّکب و چًؿب١ؿ

اظکام الهی ؾق ليؿگی هكؾم، بیً ال هك هىٔىٞ ؾیگكی با ایهى ؾوهحه ال هىٔهى٠ات هىاشهه 
ؾق : اظکهام ٌهك٠ی;اوث )همايًؿ بايهل، ٌهكکث، قوهايه، ظهمب و...(. ؾق وا٬هٟ جٙبیه٫  

هی و بهه يعهى بهؿی: هىٔى٠ات ٠یًی  ؼاقشی که بكآهؿه ال جمؿو هؿقو هىهحًؿ;ها به  قواله
٠ك٨ی همکى يیىث بلکه ؾق شكیاو ایى جٙبی٫، ؼٙا و ايعكا٦ قاه ؾاقؾ و يٝام و هىهوىلیى آو 

اللهه ٠الههه  قو هكظهىم آیث های ٠لمیه ؾق ه١كْ آو ٬كاق ؾاقيهؿ. ال ایهىها و ظىلهو ؾايٍگاه
الهاٌمی با هبًا ٬كاق ؾاؾو  بٕا٠ث هىشىؾ ظىله )ؾوحیابی به اظکهام الههی( بهه ؼهأل  ظىیًی

بهكؾ. لیهكا  ٫ ِعیط اظکام بك هىٔهى٠ات کاقًٌاوهی ؾق يٝهام پهی هیی٫ًٙ بكای جٙبیل ه
: ؼٙها ؾق ٨ههن ؾیهى;ال : ٠لهن اِهىل;و : ؼٙا ؾق ٨کك;ال : ه٫ًٙ ِىقی;گىيه که  هماو

جٙبیه٫ ;کًؿ که بكای  کًؿ، بكپایی يٝام اوالهی با هؿ٦ جع٭٫ اظکام ظکن هیشلىگیكی هی
کكؾو  ؼٙها ؾق پیهاؾه;ه یل ه٫ًٙ يیال اوث جها ال يیم ب: اظکام کلی به هىٔى٠ات جؽّّی

شلىگیكی کًؿ که بك ایهى اوهان و بها هصاههؿات ٠لمهی ایٍهاو ؾق : اظکام ؾق ِعًه ٠مل
صه یٌىؾ. لفا يحاِٙکاک ٨کكی با اواجیؿ ظىله و ؾايٍگاه، ایى ه٫ًٙ شؿیؿ ٘كض و جىلیؿ هی

ن ؼهاقز ظکىههث و پهه ال ؾق0948ایٍهاو ؾق ٨هال اول ه کهه ال وهال  یث پژوهٍهی١٨ال
جهؿاوم یا٨هث ه جىلیهؿ هًٙه٫  0968اوالهی  ظٕكت اههام ؾق يصه٧ آ٤هال ٌهؿ و جها وهال 
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ًٌاوی )یا ه٫ًٙ ايٙبا٪( اوث و ؾق یل وهٙط و بها جکیهه بهه بٕها٠ث هىشهىؾ ؾق  هىٔىٞ
جهىاو بها قویکهكؾ و الگهىی  چگىيهه هی;اؾبیات جؽّّی ظىله و ؾق پاوػ به ایى وؤال که 

 ٌىؾ.     ج١كی٧ هی: ًٌاوی ه٫ًٙ هىٔىٞ;، الگى به :ؾیًی، کٍىق قا اؾاقه کكؾ

، هًيـٜ :حهیـث;به ًّـىاو هبًـای هًيـٜ : ٙلغٚه ؽذو اعالهی;. ٙاص دوم: جىلیذ 2/2/2
یضه:هذل;و هًيٜ : هْادله; یٜ جحىل دس  ، بشای ج ىس ، :حـىصه;کشدو والیث هيلٞه ٙٞیه اص ىش
   :اجشا;و : دايؾگاه;

: هها همهاهًگی بهیى ه٫ًٙ;جك کهه  ه وهٙعی ٠میه٫اها بعد ؾق ایًصا هحى٧٬ يٍؿه و به
گ٩حه، جًها بهه ٔهكوقجی ٠یًهی و ٠ملهی  ٌىؾ. لیكا هك یل ال وه ه٫ًٙ پیً یاوث، هًح٭ل ه

٠لمی هیاو آيها بهه ٠ًهىاو هبًهای  یواقؾ ؾيیای اوالم و ٨كهً  ٌی١ه ٌؿه بىؾ و لفا هماهًگ
كای پاوػ به ٌبهات و ب: ه٫ًٙ ِىقی;یا٨ث. ؾق وا٬ٟ  هماهًگی ؾق ٠مل يٝام ٔكوقت هی

ه٥الٙات هلعؿیى و ؾٌمًاو و ؾ٨اٞ ال ا٠ح٭اؾات هىقؾ اوح٩اؾه ٠لمهای ٌهی١ه ٬هكاق گك٨هث و 
به ؾلیل ٠هؿم ؾوحكوهی بهه ه١ّهىم ؾق ؾوقاو ٤یبهث و شلهىگیكی ال جأویهل و : ٠لن اِىل;

ايعكا٦ و ٔكوقت ٨هن ِعیط ال ؾیى، جؿقیصار ال ٠لن ٨٭ه شؿا ٌهؿ و ههىیحی هىهح٭ل پیهؿا 
، ٔهكوقت یا٨هث. ؾق ایهى هیهاو، یيیم به جبٟ جٍکیل ظکىهث اواله: ه٫ًٙ ايٙبا٪;کكؾ و 

يکحه ههن آو بىؾ که جالئن و هماهًگی  ٠لمی هیاو ایى وه ه٫ًٙ، جً٭یط يٍؿه بىؾ و ایى ؼأل، 
کكؾ. لفا ٔكوقت ؾوحیابی به یل اههك  ق٨حاق يٝام ؾق قوبًاها قا ؾچاق جٍحث و ياهماهًگی هی

ها ٌکل گك٨ث جا ایى وه ظىله قا ال قیٍه جها قوبًها هماهًه  هحؿولىژیها و  ظاکن بك ه٫ًٙ
الهاٌمی ؾق ٨ال ؾوم ال ١٨الیهث ؼهىؾ واقؾ بعهد  کًؿ و به ایى جكجیب، هكظىم ٠الهه ظىیًی

: اِالث هاهیث و اِهالث وشهىؾ;ٌؿ و په ال اقلیابی ٠لمی يىبث به : ها٨لى٩ه ه٫ًٙ;
، يهاجىايی ایهى هبهايی ؾق ؾق ٨لىه٩ه ٤هكب :ث قبٗ و بعد يىهبیثاِال;ؾق ٨لى٩ه ٌك٪ و 

ها و ٠ؿم ٬ؿقت آيها ؾق جىِی٧ ِعیط ال ظكکث قا ههؿلل يمهىؾ و بها  کكؾو ه٫ًٙ هماهً 
ؾق جىِهی٧ ال ظكکهث ؾوهث : اِالث ٨ا٠لیهث;ها، به هبًای شؿیؿ  ي٭ؿ و ي٭ٓ ایى ٨لى٩ه
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گه;و : وظهؿت و کرهكت;، :لهاو و هکاو;پیؿا کكؾ و بك ایى اوان، ال  بهه : اهیاؼحیهاق و آ
ك هبًا و ه٭ىن، یی٠ًىاو ه٩اهین پایه ؾق ٨لى٩ه ه٫ًٙ، ج١كی٧ يىیًی اقائه ٌؿ. ؾق يحیصه و با ج٥

گ٩حهه بهك اوهان یهل هبًهای واظهؿ، بهه وهه هًٙه٫   ك یا٨ث و وه هًٙه٫ پیًییا٬ىام يیم ج٥
جکاهل پیؿا کهكؾ. ؾق هًٙه٫ ظصّیهث بهكای جعهىل ؾق ٠لهىم : هؿل;و : ه١اؾله;، :ظصیث;

کًهؿ و بهه  اقج٭ا پیهؿا هی: اِىل ٨٭ه اظکام ظکىهحی;به : ٨٭ه اظکام ٨كؾی اِىل;ظىلوی، 
يٝهام ;ٌهىؾ کهه  ، یل قوي واظهؿ شهایگمیى هی:٨لى٩ه و اؼال٪ و ٨٭ه;شای ج٩کیل بیى 

کًؿ و به شهای اظکهام  اوحًباٖ هی: جىِی٧ و جکلی٧ و اقلي;ی  قا ؾق وه ظىله: ؼٙابات
ها  هؿ. ایى قويؿ به ٘ك٦ جىلیؿ ٠لن ؾق ؾايٍهگاهؾ قا هىٔىٞ ٬كاق هی: شاه١ه;، اظکام :٨كؾ;

ٌىؾ جا  اقائه هی: ه١اؾله;ها، ج١كی٧ شؿیؿ ال  و اگك و آيگاه والی قوؾ و با ج٥ییك ؾق جوىقیهی
های ؾیًی جىلیؿ ٌىيؿ و به ایى جكجیهب، جعهىل  ٨كْ ه١اؾالت بك اوان يٝام ؼٙابات و پیً

ال ٘كیه٫ قیأهیات شؿیهؿ : یث  ه١اؾلهاواله;ؾق ٠لىم ؾايٍگاهی ٌکل گیكؾ. هًگاهی که 
ا٨هماق اِهلی ؾق  بهه ٠ًهىاو يكم: ههؿل اؾاقه;ظاِل ٌؿ، آيگاه جكکیب ایى ه١اؾالت اوث که 

ليهؿ. پهه بهك اوهان اقجبهاٖ  آوقؾ و جعىل ؾق يٝام اشكا قا ق٬ن هی هؿیكیث کٍىق قا پؿیؿ هی
ىاو ظها٨ٛ پكوهحً هًؿ بیى ظىله و ؾايٍگاه و يٝهام اشهكا، يٝهام والیهث ٨٭یهه بهه ٠ًه ٬ا٠ؿه

يمهای جمهؿو اوهالهی ٬بهل ال ٜههىق ظٕهكت   ٌهىؾ و اشحما٠ی ؼؿای هح١هال جوهىقیمه هی
ٌهىؾ. ایهى گهماقي هؽحّهكی ال قویکهكؾ ظكکهث ال اؾبیهات ٠ّك )٠س( هٍؽُ هی ولی

کاؾهیل بىؾ که ؾق ٨هال  ٨كهً  هفهب به ومث جىلیؿ یل الگىی اوالهی ؾق وٙط اؾبیات آ
 الهاٌمی جصلی یا٨حه اوث. هه ظىیًیهای هكظىم ٠ال ي ؾوم ال جال

هٍؽُ : ٨كهً  ٠مىهی;جىاو گ٩ث ٨كهایٍات قهبكی ؾق وٙط  بًؿی هی ؾق یل شمٟ
ٌىيؿ و  يیم الگىهای جىو١ه ؾاقای باق اقلٌی جل٭ی يمی: ٨كهً  جؽّّی;اوث. ؾق وٙط 

قوهؿ هباظهد  لفا بایؿ به ایى يٝكیه به ِىقت ٠لمی و اوحؿاللی پاوػ ؾاؾ کهه بهه يٝهك هی
گىیی و ؾ٨هاٞ ٠لمهی ال ٨كههایً قهبهكی  یهى پاوهػالهاٌمی ٜك٨یث  ا هكظىم ٠الهه ظىیًی
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جکیهه بهه ;قا ؾاقاوهث. اهها ؾق وهٙط : وشهىؾ بهاق اقلٌهی ؾق الگىههای جىوه١ه;هبًی بهك 
يیم، ؾو ٨ال ال ظكکث ٠لمهی بهكای : های هىشىؾ ؾق ٨كهً  هفهب بكای جىلیؿ الگى جىايمًؿی

ث. پهه اؾبیهات ايصهام ٌهؿه اوه: جىلیؿ ه٫ًٙ يٝام والیث;و وپه : جىلیؿ ه٫ًٙ ايٙبا٪;
اي٭الب بكای جبؿیل ظكکث ٠مىهی ؾق جىلیؿ الگى به یهل ظكکهث ٠لمهی، بها ایهى ؤه١یث 
هىاشه اوث: یا بایؿ پاوػ اٌکاالت واقؾه ال ٘ك٦ ٨كهً  جؽّّی ؾايٍگاه قا اقائه کهكؾ و 
کاؾهیل هكظىم  یا بایؿ با جکیه به جىايمًؿی ایمايی به پیً ق٨ث که ؾق ایى لهیًه يیم هباظد آ

ه ظىیًی و ٔكوقت بكقوی آو ال ٘ك٦ هكاکم هحک٩ل  ایى اهك، به ِىقت ویهژه ٬ابلیهث ٠اله
 ٘كض ؼىاهؿ یا٨ث. 

گايـه و یات جخققـی حـىصه يغـبث بـه کاسآهـذی و جهـاسب الگىهـای بی. ايْٚال ادب3/2
ى یل ّـذم هالحَـه اسجبـاه بـیـها، بـه دل ى دايؼیبخؼ يَشِی ا هخالٚث آو با هحذودؽذو

 :ىید;و : ّلن;و : ٙلغٚه;

ايهؿ  البحه قوٌى اوث که يهاؾها و ٠ًاِك ؾیگكی يیم ؾق ٘ىل والیاو گفٌهحه جهالي کكؾه
جا ال هىٟٔ اوالم و ه١ًىیث و هکحب، به هىاله اؾاقه يٝام اوهالهی و الگهىی آو بپكؾاليهؿ و 

کیؿ ٌؿ که بكگماقی یل يمایٍگاه ٠لمی بكای اقلیابی ١٨الیث های ٨کهكی  ههؿ٠یاو ؾق  لفا جأ
ق٤ن ٠هؿم  اهكی ٔكوقی اوث که بایؿ جىوٗ هكکم الگى ايصام پهفیكؾ. پهه ٠لهی ایى ٠كِه،

های ظهىلوی  جىشه هحىلیاو اهك به ایى ٔكوقت، بایؿ به جعلیل و بكقوی کالو پیكاهىو جالي
 پكؾاؼث: : ٠یىب وابىحگی به الگىهای بیگايه;ؾق ایى ٠كِه و يعىه بكؼىقؾ آيها با 

: ٨لىه٩ه;قا بهه : کلیات و ظ٭های٫;ؽّّی ظىله، ات جی٠٭اليیث ٨لى٩ه و ه٫ًٙ ؾق اؾب
قا به ٠لىم هؿقو : شمئیات;آوق اوث>  ٌىؾ و ی٭یى کًؿ که بكهاو ؾق آيها شاقی هی واگفاق هی

و  1آوق يیىث هگك ؾق هّاؾی٫ ه١ؿوؾی کهه بهه ٬هايىو کلهی جبهؿیل ٌهىؾ> وپاقؾ که ی٭یى هی

                                                             
. ؾق ظالی اوث که هبايی ٠لىم شؿیؿ هايًؿ ٨یمیٯ و ٌیمي و...، کلیث به ه١ًای هًٙه٫ ِهىقی پفیك٨حهه  0
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کًؿ که ؾق ایى هیهاو،  یًی ٬لمؿاؾ هیج٥ییك و ٤یكی٭ قا اهكی هكبىٖ به ٠٭ال  و ٬ابل: ا٠حباقات;
یکی ال هّاؾی٫ ٠٭ال  هماو ٌاقٞ ه٭ؿن اوث. اهىقی هن کهه ال ایهى وهه ٠كِهه ؼهاقز 

کًؿ که ا٠حباق و اقلٌی يؿاقيؿ. ایى يٝك که هصمى٠هه  باًٌؿ، جؽیالت و اوهاهی هعىىب هی
مهی ال اقجبهاٖ ایهى کًؿ، جبییى ٠لها قا به وه ؾوحه ج٭ىین هی ها و پؿیؿهها و ٠٭اليیث ايؿیٍه

ٌمكؾ بلکه ه١ح٭ؿ اوث هك کؿام ال ایى اهىق قا بایؿ به ؾوهث هحؽّهُ  ها قا اللم يمیظىله
جىاو گ٩ث ههك ١٨هالیحی  آو وپكؾ. ایى هبًایی ظاکن بك اؾبیات جؽّّی ظىله اوث و لفا هی

ه ٯ بیى ایى وه ٠كِهه بهىؾیؾق ٠كِه اؾبیات ظىله بكای جىلیؿ الگى ايصام ٌؿه، با ظ٩ٛ ج٩ک
اوث. ی١ًی ؾق ایى هبًا، ا٠ح٭اؾات و ٨٭ه ج١اقٔی با ٠لن يؿاقؾ و ٠لن يیم که لیكبًای واؼث 
ایى جمؿو و جکاهل هاؾی اوث، با ا٠ح٭اؾات و ٨٭ه ياوالگاق يیىث. به همیى ؾلیهل اوهث کهه 

جىايؿ ه١ح٭ؿ به ٠٭ائؿ ظ٭ه و ٠اهل به ٨٭ه باٌؿ باٌؿ و هن ال جکاهل ههاؾی ٨كؾ هکل٧ هن هی
جىايهؿ ههی و هعّىالت ٠یًی ی١ًی اؾبیات کاقبكؾیهؿقو ؾق ليؿگی ؼىؾ بهكه ببكؾ. و جمؿو 

 هؽحله٧ ههایپحايىهیل ٨كهًه جىايؿ ال  که هی اقائه کًؿ> همچًاوها ؼؿهث ٨كهً  به همه
 ٬ىهی، يژاؾی و هفهبی بهكه بگیكؾ.

ؿو و ٠ملیهاجی ٌه ،ؾلیل کاقبكؾی بىؾوه ب يیم و الگىهای آو بعد جىو١هؾق همیى قاوحا 
: و شمئیهات ٠لهىم;ظىله های ٠لمی و جؽّّی که پیكاهىو آو ٌکل گك٨حه، ؾق  وایك بعد

ؾق آيها ه١ًا يؿاقؾ بلکهه ؾق باق اقلٌی  گیكؾ کههی٬كاق  :٠٭ل ٠ملی و ا٠حباقات;یا ؾق بؽً 
اوث که چًیى هباظری ٬ابل ٘كض اوث لیهكا اذهك آو ؾق بؽهً : ٠٭ل يٝكی و ٨لى٩ه;٠كِه 

ههایی کهه بهك ایهى په ٬ا٠ؿجار ؾق جماهی جوىقی ٌىؾ.و ا٠ح٭اؾات يمایاو هی ها و باوقهابیًً
هها ج١اههل و وهالي ایصهاؾ ٌهىؾ و بكؼهی اوان ٌکل گك٨حه، و١ی ٌؿه جا بیى ایى ٠كِهه

 ها يیم به يعى هىقؾی ظل گكؾؾ. ها و ؾقگیكیج١اقْ
جعهىل وهًؿ ;جهىاو بهه ؤهىض ؾق  يمىيه ایى والي و ج١اهل بیى وه ٠كِهه ٨هى٪ قا هی 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
 شایگمیى آو ٌؿه اوث.: يىبیث;يٍؿه بلکه 
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 1های ٠لمی که ؾق ولىهله بعهد ؾیگهكی هٍاهؿه کكؾ لیكا بًا به بكقوی: آهىلي و پكوقي
پیكاهىو ایى وًؿ ايصام گك٨ث، وأط ٌؿ که ؾق ایى وًؿ بكای ٌهكويؿ شمههىقی اوهالهی، 

هها همهكاه ؾو هىیث هح٩اوت ج١كی٧ ٌؿه و وپه ایى هىاله هؿيٝك ٬كاق گك٨حه که ایى هىیث
وهى ا٠ح٭هاؾات و ه١هاق٦ ؾیًهی بها  هىلي و پكوقي شای بگیهكؾ: ال یلبا یکؿیگك ؾق يٝام آ

آهىلاو هًح٭ل ٌىؾ جا هىیث ا٠ح٭اؾی آياو بهه ِهىقت يٝهكی  پفیك به ؾايًاؾبیاجی ٌیىا و ؾل
ٌکل بگیكؾ و ٠باؾات و جکالی٧ ؼىؾ قا به ؼىبی ايصام ؾهًؿ. ال وىی ؾیگك و ؾق ٠مهل، بها 

ؾاو، پمٌهل یها ههًهؿن  ؾاو، ٌهیمی ه یل ٨یمیلهای يىیى ب یاؾگیكی ٠لىم شؿیؿ و ههاقت
هى٫٨ جبؿیل ٌىيؿ و با ؾقک ِعیط ال ٠لىم قول و بکهاقگیكی آو، هىیهث جؽّّهی بؿوهث 

های هاؾی شاه١ه قا پاوػ ؾهًؿ. گكچه ؾق ظىاٌی ایى وًؿ ا٬كاق ٌهؿه  کهه  آوقيؿ و يیالهًؿی
بها٬ی هايهؿه کهه ال يٝهك ای هايًؿ قبهٗ بهیى ذابهث و هح٥یهك، بًها و قوبًها و...  وؤاالجی قیٍه

اللم ؾاقؾ، اها جّكیط ٌؿه که به ؾلیل بكؼی أهٙكاقها بهه ایهى  یا هحؿولىژی بعد شؿاگايه
قوهؿ  ای بكای ٠مهل اقائهه ٌهىؾ. لهفا بهه يٝهك هی جك يىؽه وىاالت پاوػ ؾاؾه يٍؿه جا وكیٟ

های ه١ك٨حهی بهك هبًهای ٠٭هل يٝهكی و ٠٭هل ٠ملهی ال هًگاهی که ال يٝك هحؿولىژی، ظىله
ى يحهایصی ؾق قوبًاهها ییکؿیگك ج٩کیل ٌهىيؿ و اقجبهاٖ آيهها ال همهؿیگك ٬ٙهٟ گهكؾؾ، چًه

 ياپفیك ؼىاهؿ بىؾ. اشحًاب
البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که ایى هبًا ال شًبه يٝكی، با ج١اقی٧ اؾبیات ؾايٍگاه ؾقگیك اوهث 

ؾ، اها پفیكو ج١كی٧ ايىاو به ِىقت اکىيىهیل و یا ج١كی٧ شاه١ه به ِىقت وکىالق قا يمی
ك بهحهك بهه یهل وقلي ٨کهكی هعهؿوؾ یهو به ج١ب یهباظد يٝك یوك ٯیایى ي٭ؿها ِك٨ا ؾق 

کًؿ و يىبث به وقوؾ ؾق ظهىله ٠٭هل   ٌىؾ. چىو هًگاهی که هباظد يٝكی ؼاجمه پیؿا هی هی
ههای قوؿ، ي٭ؿ و ا٠حكأی ؾق بكابك اهىق کاقبكؾی که ؾق همه ٠كِهه و ٨ٕای ٠یًی هی ی٠مل

                                                             
مىهی> ايحٍهاقات ؾاؼلهی ظىهیًیه يٝام جكبیث قومی و ٠: هباؾی، هبايی، يحایس  ;ی ي٭ؿ و بكقوی   . شموه 0

 .ايؿیٍه
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های يٝكی ؾق ایهى ٠كِهه، بهه یهل اؾبیهات ٌىؾ. لیكا بعد ه، هٙكض يمیاو یا٨حیليؿگی شك
قو هىهحًؿ> هايًهؿ کاقبكؾی جبؿیل ٌؿه که همگی ؾق ليؿگی ٠یًهی بها کاقآههؿی آيهها قوبهه

هایی که ؾاقای کاقآهؿی باالجك و وك٠ث بیٍحك  هاٌیى، هىاپیما و ٬ٙاق و... . ؾق يحیصه، پؿیؿه
اٌهکال ؼىاهًهؿ بهىؾ بلکهه  اؾات قا جىكیٟ کًًؿ، ١ٙ٬ار بیجىايًؿ ٠مل به ٠بهىحًؿ و ظحی هی
ها هعل اٌکال اوث! ؾق وا٬ٟ اؾبیات جؽّّی ظىله بهك هبًهای ج٩کیهل  ٘كض اٌکال به آو

قوهؿ، گ٩حه، هًگاهی که به بؽً ٠ملی و کاقبكؾی  ٠لىم ايىايی ؾق جمهؿو هىشهىؾ ههی پیً
هایی ٠یًهی  ه اوث. ی١ًی وا١٬یثٌىؾ لیكا با یل هاٌیى ٠یًی هىاش ؾچاق جىلین و اي١٩ال هی

ٌهىؾ بلکهه  واقؾ ليؿگی بٍك ٌؿه که جًها به هىبایل و هاٌیى و ٬ٙهاق و کٍهحی هًعّهك يمی
يٝاهات ا٬حّاؾی و يٝاهات پىلی و يٝاهات ویاوی و ٨كهًگی يیم ال همیى وًػ هىحًؿ کهه 

 ؾاقی ؾق آيها ه١ًا يؿاقؾ. ايؿ و شهث به اهىق کاقبكؾی جبؿیل ٌؿه
بایؿ گ٩ث ایهى گهكوه بهه  ايؿ، الگى پكؾاؼحه هىوله بهظىلویايی که ل ١٨الیث په ؾق جعلی

-)هايًؿ شاه١ه٠لىم ؾايٍگاهی  يٝكی  ج١اقی٧ ي٭ؿ به  ،باٌگاه ٨کكیِىقت يٝكی و ؾق یل 

ايؿ> اها ج١اقی٧ کاقبكؾی  ایى ٠لىم ؾق ٠كِه پیٍك٨ث قا بهه ًٌاوی( پكؾاؼحهًٌاوی و ايىاو
پفیكيؿ. ی١ًی با جکیه به هبًای ظهىله، بهه قبهٗ بهیى ج١هاقی٧ يٝهكی و ؾلیل کاقآهؿی آو هی

ج١اقی٧ کاقبكؾی  ٠لىم ؾايٍگاهی ٬ائل يیىهحًؿ و لهفا اٌهکاالت ؼهىؾ قا بهه ٠كِهه يٝهكی 
کًًؿ اها ؾق ٠كِه ٠ملی و ؾق هًگام هىاشهه با کاقبكؾ ٠ملی  الگىها و جصكبهه آو  هًعّك هی

جىاو پیٍك٨ث قا ي٩ی کكؾ قوًؿ که ٬ا٠ؿجار يمی هی ؾق پیٍك٨ث کٍىقهای هؽحل٧ به ایى يحیصه
و جصكبه ٠یًی قا يپفیك٨ث. هحؽّّیى ؾايٍگاهی يیم ال چًهیى ؼهألی ؾق هیهاو  و کاقآهؿی

گاهًؿ و گكچه هی هایی هیاو اؾبیات ؾايٍگاه و اؾبیات پفیكيؿ که چالًقوظايیث و هحؿیًیى آ
ی هباظد يٝكی  شهایگمیى قا بهه  و اقائه ها ظىله ال ُب١ؿ يٝكی وشىؾ ؾاقؾ، اها ق٨ٟ ایى چالً

هایی يٝكی ؾق هك ِىقت که اذهكی بهك الگىههای ٠یًهی  ؾهًؿ> شایگمیى ظىلویاو اظاله هی
 ٌىؾ. يؿاقؾ و هىشب ج٥ییك ؾق آيها يمی
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های قاهبكؾی يیم هًگهاهی کهه اؾبیهات ظهىله ؾق بكابهك اؾبیهات کهاقبكؾی لفا ؾق يٍىث
ها و جصكبه آو ؾق کٍىقهای هؽحله٧ جىهلین  قآهؿی پؿیؿهگیكؾ، ؾق ه٭ابل کا ؾايٍگاه ٬كاق هی

گىیًؿ وٙط ق٨اه ؾق کٍىقهایی هايًهؿ ٌىؾ. به ٠ًىاو يمىيه کاقًٌاواو هباظد جىو١ه هی هی
چیى، بكلیل، وًگاپىق و... به ؾلیل بکهاقگیكی الگىههای هحهؿاول، بهه ایهى هیهماو هٍهؽُ 

يیم ؾوحیابی به ایى وهٙط ال ق٨هاه و  ؾاقاو ا٨مایً پیؿا کكؾه اوث و قوٌى اوث که ؾیى و ؾیى
-ؾايًؿ. اؾبیات ظىله يیم ایى هباظد قا هكبىٖ به ٠٭ل ٠مل ههی ه١یٍث قا اهكی هٙلىب هی

گىيه که ؾق هبًای ٠٭ل ٠ملی بهك هٍهحكکاجی هايًهؿ ٨ٙهكت ٠مهىهی و اؾقاکهات ؾايؿ و هماو
کًهؿ و بعهد ال  ٠٭الئی جکیه کكؾه، ؾق قوبًا و شمئیات آو يیم به همیى هٍهحكکات جىشهه هی

ؾايؿ. په بایؿ ؾ٬ث ؾاٌث که اگك ج٩کیل ٠٭هل  و الماهات ا٠ح٭اؾی قا واقؾ يمی: باق اقلٌی;
جهىاو ؾق يٝكی ال ٠٭ل ٠مل و ج٩کیل ج١اقی٧ يٝكی ال ج١اقی٧ کاقبكؾی پفیك٨حه ٌىؾ، ههی

ؾق ؾايٍگاه اٌکاالجی واقؾ کكؾ اها آيچه ه١یاق  یل باٌگاه ٨کكی به ج١اقی٧ يٝكی ؾق اؾبیات
ِعًه ٠مل و کاقبكؾ ؼىاهؿ بهىؾ، ؾو ه٭ىلهه اوهث> یکهی کاقآههؿی آو ویىهحن و ؾیگهكی 

ٌهىؾ کهه بها  جصاقب هؽحل٧ و هحكاکمی که ال بکاقگیكی آو ؾق کٍىقهای ؾیگهك گهماقي هی
بهاق اقلٌهی و الحماههات ٠ملهی  یى، ؾاقایٯ هاٌهیهجع٭ی٭ات هیؿايی اذبات ٌؿه و همايًهؿ 

و لهىالم آو )کهه : ى و ٠لهن و ٨لىه٩هیهؿم اقجبهاٖ بهیى ؾج٩کیل و ٠; یىث. ؾق وا٬ٟ جوىقیي
ات اي٭الب و یکًؿ(، با اؾب همپىٌايی  وه ظىله ؾیى و ٠لن و ٨لى٩ه به ِىقت کالو قا ي٩ی هی

کكؾ ؾیًی و جکاهل ه١ًهىی یٍك٨ث بك اوان قویپ یبك اوح٭الل ؾق الگى یهبً یً قهبكی٨كها
 ياوالگاق اوث.

یه  :ٙٞهی;ؽًاعی سویکشد . آعی 1/3/2 ّیـىب و بـاس ;دس جحلیل اص : الٚشآ هًيٞه;و يَش
جٚکیک جکاهـل  و ؽًاعیؽًاعی اص هىمُىجٚکیک حکنبا جىجه به : اسصؽی الگىهای بیگايه
 هادی اص جکاهل هًْىی

ًٌاوهی  البحه بعد ٨ى٪ ال هًٝك هبايی ظاکن بك اؾبیات ظىله ؾق ٨لى٩ه و ه٫ًٙ و ه١ك٨ث
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ههای وك٨ّهلقویکكؾ ؾیگكی وشىؾ ؾاقؾ که ؾق آو، ال بكؼی اقائه ٌؿ اها ٠الوه بك ایى هًٝك، 
و : اؾاقه کٍهىق;هایی قا که بك اذك اقجباٖ بیى  ٌىؾ جا چالًاوح٩اؾه هی٨٭ه و اِىل  ؾق ٠لمی

 ،ذهعؿبه هىهائل هىهح ییگىپاوػباظری ال ٬بیل هپؿیؿ آهؿه، ق٨ٟ کًؿ و لفا : ه١ك٨ث ؾیًی;
٢ و اظكال ٠ؿم هؽال٩ث ٬ىايیى با ؾیهى و ال٩كا ههًٙ٭ ،ًٌاویًٌاوی ال هىٔىٞج٩کیل ظکن

گىيه که ٬بال اٌاقه ٌؿ، گكچه ؾق ایهى  ٌىؾ. هماو هٙكض هی ٬ايىو اواوی جىوٗ ٨٭های ؼبكه
ٌهىؾ، اهها آیؿ، پاوػ ؾاؾه ههیبه وشىؾ هی: ٨كؾ  هکل٧;ای که بكای ٠كِه هىائل هىحعؿذه

بها اوهح٩اؾه ال هًٙه٫ ظهاکن بهك آیؿ لیهكا به ؾوث يمی: ق٨حاق شاه١ه اوالهی;پاوؽی بكای 
ٌىؾ و ایى ؾق ظالی اوث که هىٔهىٞ ههىقؾ  ظىله، با هىٔىٞ به ِىقت ايحما٠ی بكؼىقؾ هی

بعد، یل پؿیؿه هكّکب اوث که ؾق ِهىقت جصمیهه آو، ٌهًاؼث ِهعیعی يىهبث بهه آو 
ٌىؾ. ی١ًی هىٔىٞ بهه ظاِل يٍؿه و ؾق يحیصه، ظکن به يعى ِعیط بك هىٔىٞ شاقی يمی

ٌىؾ که جعث ٠ًىايی ال ٠ًاویى ٌك٠یه هًؿقز ٌهىؾ و لهفا ٠مهالر هىٔهىٞ ه هیيعىی جصمی
ٌىؾ. ٠الوه بك ایهى کهه ِاؾق هی: ظیری;٠یًی هىقؾ بكقوی ٬كاق يگك٨حه و اظکام به ِىقت 

ٌىؾ> بؿوو جىشه به ایى وا١٬یث که ایهى ؾق ایى قويؿ، هىٔىٞ ال ٤ایات ؼىؾ يیم ج٩کیل هی
کًؿ. آهؿه و ٌكایٗ ه١یًی قا بك قوابٗ اشحما٠ی ظاکن هی يٝاهات، بكای ٤ایات ؼاِی پؿیؿ

په بكؼىقؾ ٨٭ه هىشىؾ با الگىهای بیگايه بمرابه اهىقی کاقبكؾی و ٠یًی، بك اوهان جصمیهه 
ٌىؾ> گكچه  هىٔىٞ و بكیؿو آو ال ٤ایات اوث که هًصك به اهٕا  کّلیث  الگىهای بیگايه هی

 ظف٦ گكؾؾ. بكؼی هىاقؾ آو به ؾلیل هؽال٩ث بّیى با ٌٞك
ج٩کیل جکاهل ههاؾی ;بعد يیم بایؿ جىشه ؾاٌث که ایى ایؿه به  :٢هًٙ٭ه ال٩كا; پیكاهىو

 ههایی ال ظیهات ليهؿگیظىله گكؾؾ. بؿیى ه١ًا که ٌاقٞ ه٭ؿن ؾقبال هی :ه١ًىی جکاهل ال
 گهفاقی ؼاِهی يکهكؾه و بهه ٠بهاؾ همايًؿ جأهیى ه١اي و وایك اهىق ٠٭الئی، جٍكیٟ و ٬ايىو

٨هكؾ بهه همکهى اوهث قاشهٟ ایهى يٝكیهه باٌهًؿ.  جا ال ظکهن ٌهك٠ی ٨هاق٢ؾه اوث اشاله ؾا
 و اب١اؾ اهىقات جىاو آو قا پفیك٨ث. لیكا يمی: شاه١ه; ؾق هىٔىٞها ا ،هىٔى٠یث ؾاٌحه باٌؿ
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اوهث و  شايبهه همههاههكی : هجىوه١; ،پیىوحه اوث و به ج١بیك اؾبیات جؽّّی هن شاه١ه به
باٌؿ. په اگك اؾ٠ا ٌىؾ که  ال هبًای ویىحن اقجباٖ و ُبكیؿه یب جىايؿيمیای اواوار هیچ ظىله

ال٩كا٢ هىحًؿ، بؿیى ه١ًا يؽىاهؿ بىؾ  هایی ال آو شمئی ال هًٙ٭ه جکاهل هاؾی یا ظؿا٬ل بؽً
ها يؿاٌحه باًٌؿ و آيها قا هىقؾ کًحكل و ههؿیكیث  که الگىهای بیگايه ظکمی ؾقباقه ایى بؽً

لٌی  جىو١ه و الگىهای آو )به ٠ًىاو هبًای اؾبیات اي٭هالب( ؼىؾ ٬كاق يؿهًؿ. ظال اگك باق اق
ايؿ )ال شمله  هایی که الگىهای جىو١ه ؾق آو واقؾ ٌؿه پفیك٨حه ٌىؾ، ایى اهك ؾق جماهی ٠كِه

های هؿيٝك ٌاقٞ ه٭ؿن قا هًهموی یها  ال٩كا٢  هىقؾ اؾ٠ا( شكیاو ؼىاهؿ یا٨ث و اقلي هًٙ٭ه
 يابىؾ ؼىاهًؿ کكؾ.

ؽّّی و بیاو ٨كوْ هؽحل٧ و جب١ات هك یهل ال آيهاوهث کهه قاه با ٘كض ایى يکات ج
ٌهىؾ  گیهكی هٙالبهه قهبهكی هٍهؽُ هیهكکم ٠الی الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث بكای پی

ی اؾبیات ظىله و اؾبیات ؾايٍگاه قا جعلیل کهكؾ و ههن  جىاو گفٌحهلیكا با ایى ٨كوْ، هن هی
ؾقبهاقه ٜك٨یهث ١٨لهی  اؾبیهات ظهىله و ؾايٍهگاه و جىاو به  جىاو هكا٬ب آیًؿه بىؾ و هن هیهی

ها و  ياوالگاقی آو با هٙالبه قهبكی ٬ٕاوت کهكؾ و آو قا هبًهای جعلیهل يٝهكات و وهؽًكايی
ه٭االت و هعّىالجی که ؾق ایى قابٙه هٙكض ٌؿه، ٬كاق ؾاؾ و هیماو ٬هكب و ُب١هؿ ههك یهل ال 

 ٭الب قا هٍؽُ يمىؾ.ات ؾايٍگاه، اؾبیات ظىله و اؾبیات ايیآيها يىبث به اؾب

 بـش اعـاط هبًـای هخحـاس: ّیىب وابغـحگی بـه الگىهـای بیگايـه;. دٙاُ ّلمی اص 3
 )بشسعی الگىها دس عير کالو(

گ٩حه قوٌى ٌؿ که جع٭٫ هٙالبه قهبكی هبًی بهك جىلیهؿ الگهىی اوهالهی  با هباظد پیً
-چگىيهه ههی هایی ال ایى وًػ هیىك يؽىاهؿ ٌهؿ: ایكايی پیٍك٨ث، بؿوو پكؾاؼحى به پكوً

جىاو قبٗ بیى ج١اقی٧ کاقبكؾی و ج١اقی٧ يٝهكی قا جىٔهیط ؾاؾی بها چهه پٍهحىايه ٠لمهی و 
ؾق کاقآهؿی و جصاقب  بكآههؿه ال الگىههای : باق اقلٌی;جىاو شكیاو  اوحؿالل جؽّّی هی
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بیگايه قا اذبات کكؾ و...ی لفا ؾق اؾاهه جالي ؼىاهؿ ٌؿ جا با جکیه بك هبًهای هؽحهاق، بهه ایهى 
ت پاوؽی ؾق ؼىق اقائه ٌىؾ و ٜك٨یث ایهى هبًها ؾق پٍهحیبايی ٠لمهی ال هٙالبهه ه٭هام وىاال

ه١ٝن قهبكی قوٌى و هؿّلل گكؾؾ. البحه بهكای وقوؾ بهه ایهى بعهد، ؾو وهیك پژوهٍهی ٬ابهل 
جكوین اوث> اذبات ٠یىب الگىهای بیگايهه ؾق ظكکهث ال هىهائل کهالو بهه هىهائل ُؼهكؾ و 

ى ٠یىب ؾق ظكکث ال هىائل ُؼكؾ به ومث هىهائل کهالو ؾیگكی بعد اوحؿاللی پیكاهىو ای
که ؾق ایى هصمى٠ه بعد، ابحؿا هىیك اول ّ٘ی ٌؿه و وپه هىیك ؾوم يیم هىقؾ اوهح٩اؾه ٬هكاق 

 ؼىاهؿ گك٨ث.
ؾق ویك بعد ال کالو به ُؼكؾ و بكای جبییى ٠لمی ال بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبهكی هبًهی بهك 

ی ؾق ه٭ىله جىو١ه ابحؿائار به ایى يکحه اٌهاقه ؼىاههؿ ٠یىب الگىهای بیگايه و شكیاو باق اقلٌ
یا٨حهه و ؾق ظهال جىوه١ه جىوه١هیا٨حه، کن ٌؿ که بك اوان اؾبیات ؾايٍگاه، کٍىقها به جىو١ه

: اوهح٭الل;ٌىؾ که ؾق آيهها ها و الگىهایی جىِیه هی ٌىيؿ و بك ایى اوان يىؽهج٭ىین هی
هؿت و با یل ٌیب ؾ با ٬ا٨له جمؿو قا ؾق کىجاهکه ٨اِله ؼى ها بكای آوه١ًاوث. لیكا هلثبی

ای قا بپفیكيهؿ و ؾق المللی و هًٙ٭هجًؿ ٘ی کًًؿ، بایؿ وابىحگی جاّم و ج٭ىین کاق شهايی و بیى
، بایؿ ال يٝهك ویاوهی و :اِالض و بهیًه الگىی جىلیؿ;های جىو١ه و ؾق شكیاو  شكیاو بكياهه

بایؿ بهه ِهىقت : جىو١ه;وا٬ٟ ؾق اؾبیات ٠لمی  ٨كهًگی يیم وابىحه به يٝام ٤كب باًٌؿ. ؾق 
-ها یا کمبىؾ قٌؿ قا ؾق ٠كِه ا٬حّاؾ، بكياههههايؿگیشايبه وابىحه بىؾ جا بحىاو ایى ٠٭ب همه

ها شبكاو کكؾ. قوٌى اوث که ایى قويؿ بها اِهل اوهح٭الل يٝهام، اِهل قیمی و ؾیگك بؽً
بٍهك و بها اِهىل ٬هايىو اواوهی  گىیی به هىائل ليهؿگیيیال بىؾو هکحب اوالم ؾق پاوػبی

قیهمی( هًا٨هات و هعىقی ؾق بكياههه ٬كاقگك٨حى  ا٬حّاؾ و ٔكوقت ٠ؿالث )هبًی بك ي٩ی هؿ٦
 ج١اقْ ؾاقؾ. 

بًؿی کلی پیكاهىو اؾبیات جؽّّی ؾايٍگاه، به جبییى ج١هاقْ اؾبیهات  په ال ایى شمٟ
حه ؼىاهؿ ٌؿ. يکحهه جىو١ه با ٨كهً  هفهب و اي٭الب اوالهی بك اوان هبًای هؽحاق پكؾاؼ
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ی همیًه و قايؿهايی که ؾق  اول، بعری ا٠ح٭اؾی ؾقباقه قابٙه بیى ايىاو و شهاو اوث که بهیًه
ق٨هاه و لهفت ؾائهن ;گیكؾ، بك اوان هؿ٦ ٬هكاق گهك٨حى   شكیاو قابٙه ايىاو و شهاو ٌکل هی

بؿ> ی١ًهی یا ٔكوقت هی: بهیًه ايگیمي ٠مىهی;اوث. لفا بكای جؿاوم ق٨اه و لفت، : الحمایؿ
و١ٔیث قوظی و ـهًی و ٠یًی  ايىاو بایؿ ؾائمار بك اوان اي٭ٙاٞ يىبث به ؾيیا بهیًه ٌىؾ جها 

الحمایؿ( قا اقج٭ها  های ا٬حّاؾی باال قوؾ و ؾق يحیصه، هؿ٦ )ق٨اه ؾائن ها و ١٨الیثٌؿت ايگیمه
ابهه هح٥یهك هر شايبه و پایؿاق، يٝاهات ا٬حّاؾی به ؾهؿ. بعد ؾوم ایى اوث که ؾق جىو١ه همه

ٌىؾ جا قوٌهى گهكؾؾ کهه  ٘كض هی: ٬ىايیى جعكیل و جعكک;اِلی هىحًؿ که ؾق ایى وٙط، 
ٌهؿه و  ؾاقی وهكهایههای ا٬حّاؾی ؾق يٝام ؾق وا٬ٟ و٧ِ ویىحن: ظكَ و ظىؿ;و٧ِ  

ٌىؾ که همه ایهى  ی٨اِله ٘ب٭اجی به اهك ـاجی  هؿیكیث الگىهای جىلیؿ و جىلیٟ ذكوت هبؿل ه
اوالم ج١اقْ ؾاقيؿ. ؾق ٬ىمث وهىم و ب١هؿ ال جعلیهل هعهیٗ بیكويهی  يٝهام اهىق، با هبايی 

ا٬حّاؾی، به هعیٗ ؾقويی  يٝام ا٬حّاؾی پكؾاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ جا قوٌى ٌىؾ که جىلیؿ ذهكوت 
: قبها;ٌىؾ و ؾق ایى قويؿ،  اقلیابی و کًحكل هی: پىل;ها ال ٘كی٫ ه١یاقی به يام جىوٗ هلث

گیكؾ> چهه ؾق هالظٝهه چههاق بهالاق  كیى ٌکلی اِل ٬كاق هیجؾق ٌکل والهايی و به پیچیؿه
ٌىؾ( و چه ؾق هىاليهه اقلی )که يكغ پىل، هح٥یك اِلی ؾق يكغ ابماق و يكغ کاق و يكغ کاال هی

ؾق ِاؾقات و واقؾات و ؼكیؿ لههاو و اوهًاؾ  )که ه١اؾله يٍك اوکًان و کًحكل ٬ؿقت پىلی
 هلی ؾق آو هٙكض اوث(.

ی٘ کاسبشدی ادبیات دايؾـگاه بـش هبًـای هخحـاس: . جبییى باس اسص 1/3 وابغـحگی بـه ;ؽِی جْاس
یٜ پزیشػ جٞغین کاس جهـايی و : های جىعْهٝي  به ًّىاو ٝیذ راجی الگىهای جىعْه، اص ىش

ث پشؽحاب جمذو هذسو  هضیث يغبی بشای هماهًگی با عّش

جکاهل هاؾی بٍك  هیىأج هحک٩ّلقا  ؾايٍگاه ؼىؾؾق ایى قاوحا بایؿ جىشه ؾاٌث که اؾبیات  
جهأهیى کهاقبكؾی و جصكبهی به ٠ًىاو اهكی ق٨اه بٍك قا  ی،های ؾايٍگاهقٌحه و جماهی ؾايؿهی
٬ائل يیىحًؿ. ؾق وا٬هٟ  های اي٭الب اوالهی یا آقهاو جکاهل ه١ًىی كایب کًًؿ و هعىقیحیهی
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که بها جىاو جکاهل هاؾی  یل شاه١ه قا بؿوو آو اؾبیات جؽّّی ؾايٍگاه ه١ح٭ؿ اوث که هی
٨كهً  هفهبی ؾق یل شاه١ه جماظن ؾاٌحه باٌؿ، به ٠ًىاو اهكی جصكبهی و ٠لمهی ههًؿوهی 

-ؼهكؾه;ٌىؾ، يعىه ق٨حهاق بها ٘كض هیالگىهای جىو١ه  پیكاهىو ال هباظری کهیکی  کكؾ. لفا

گى با واها ٬ؿقت گ٩ث ،٨كهً  اوثیل ؾاقای  ؼىؾ: جىو١ه;اوث. ی١ًی گكچه : ها٨كهً 
 هها ال ٘كیه٫ ٨كهًگهی ؼهىؾ قا ؾق جمهاهی ظىله جىايؿ بكجهكی  و هی ؾاقاوثقا  ها٨كهً ؼكؾه
هرابهه یهل قاه ٘هی ٌهؿه ؾايىهحه  يیم جىو١ه بهؾق ظىله ٠مل که  اذبات کًؿ همچًاوگى وگ٩ث

هها بایهؿ بهه ایهى ٬ا٨لهه بپیىيؿيهؿ جها ٠هالوه بهك  ها و ٨كهً  ٌىؾ که وایك کٍىقها و هلث هی
اؾبیهات ال ؼٙك ايموا و يابىؾی قهایی پیؿا کًًهؿ. ؾق وا٬هٟ بكؼىقؾاقی ال هًا٨ٟ و هىاهب آو، 

 هعاوهبه قیأهی و لفا بها ؾايؿجمؿو هىشىؾ قا اللم و ٔكوقی هی ةا٨ل٬پیىوحى به  ،ؾايٍگاه
وهاله بهك هبًهای  پًسبكياههه  یىچًؿ ،کٍىق ی  های ٠یًی و ظ٭ی٭ و ٜك٨یث هايىیلپحايىبث به 

هًهؿ بها وهك٠ث  ها اقجبها٘ی ؾ٬یه٫ و ٬ا٠ؿه ىهیلٌىؾ جها ایهى پحايیى هیؿوج الگىهای جىو١ه
آوق پیٍك٨ث و جىو١ه شهايی بك٬كاق کًًؿ و ٨اِله کٍىق قا با ٬ا٨له جمهؿو و ٌهحاب آو  وكوام

يمايؿو  ٌىؾ جا بكای ٠٭ب لفا بك اوان الگىهای جىو١ه، به کٍىقها جىِیه هی 1کاهً ؾهًؿ.
ٌهؿیؿ بهه  وابىهحگی ٠ملهی آو، ُبك قا ٘هی کًًهؿ کهه اللههه ال ایى ظكکث پكٌحاب، قاه هیهاو

جبهؿیل  ث،یٍحیى به يىهبیال ؾوحیابی اي ؾق جىٔیط بایؿ گ٩ث که په های جىو١ه اوث. ٬ٙب
                                                             

ها ؼیمهای بلًؿجكی بكؾاقيؿ و ٠الوه بك شبكاو کمبىؾهای گفٌحه و قوهیؿو البحه همکى اوث بكؼی هلث . 0
به ٬ا٨له جمؿو و جىو١ه و ق٨اه هاؾی، ؾق ٬لة جکاهل هاؾی ٬كاق بگیكيؿ و ؾق ایى ٠كِه، وهن جأذیكی بهه ؾوهث 

ههای یهمهو الگىهای جىو١ه، ال ايگ ؾاقی وكهایهآوقيؿ. هايًؿ کٍىقهای آلماو و ژاپى که ٠الوه بك ٬ىا٠ؿ يٝام 
ههای هلی و ویاوی هايًؿ بكجكی يژاؾ هن اوح٩اؾه کكؾيؿ و ؾق ٠ؿاؾ کٍىقهایی ٬كاق گك٨حًهؿ کهه ؾق اوهحكاجژی

جىو١ه و جمؿو هؿقو هٍاقکث ؾاقيؿ. ؾق ایى قاوحا و بك هبًای اؾبیات ؾايٍهگاه، جكوهین چًهیى ههؿ٨ی بهكای 
های هاؾی پیً ال قيىايه، اقکث ؾق جمؿوٌىؾ لیكا هلث ایكاو با واب٭ه هٍ هلث ایكاو يیم همکى ؾايىحه هی

گىيه که ؾايٍمًؿاو  اوح١ؿاؾ و ٜك٨یث ظٕىق ؾوباقه ؾق چًیى وٙعی ال ١٨الیث و قايؿهاو قا ؾاقاوث> هماو
 های جع٭ی٭ات شهايی ظٕىق پیؿا کًًؿ. جكیى ٠كِه ايؿ ؾق ههن ایكايی  هح١ؿؾی جىايىحه
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ال  ههؿقو وهك٠ث جمهؿو ؾقآههؿ و هًهؿ و ٬ا٠ؿه قیأیو کی٧ به کّن به ِىقت  به کی٧ کّن 
وهك٠ث و م ىوهك٠ث ٨یمیهل کىايحه ؾق ظّؿ  یٌحاب >ٌحاب ٠ٝیمی گك٨ث ،٬كو بیىحنابحؿای 

 و چًؿ هماق ٠اههل)ؾق وٙط  قگمبهای بىیاق لیمق که هعاوبات پیچیؿه بٍكی قا ؾق ه٭یان
ؾق ه٭یاوی کهه بٍهك جىايىهحه ؾهؿ> ی١ًی ايصام هی هاقایايه ابك ها وقایايهؾق ( چًؿ هماق هح٥یك

په با جىشه به وهك٠ث بىهیاق بهاالی ایهى  .٠بىق کًؿ آو ٨ٕا قا ٨حط کًؿ و ال هكلهایؾق آو، 
٠لهىم جها  ٠لىم پایهو  ١ًِث ظیات بٍكی ال های٠كِه شايبه آو ؾق جماهی وقوؾ همه قويؿ و

ٌىؾ. چكا که ؾق ٤یك ایهى ِهىقت، جىِیه هی: ٌؿت وابىحگی;و...، قوايه و هًك و ايىايی 
به ؾيبال ؼىاهؿ ؾاٌث کهه  های وكوام آوقی قاهمیًهؾق آو، هٍاقکث ظٕىق ؾق ایى قويؿ و 

ياپفیك اوث و به همهیى ؾلیهل اوهث کهه بعهد  ی چًؿ کٍىق اهکاوجأهیى آو بكای یل یا ظح
ههایی ال ٬بیهل ٌىؾ. به ٠باقت ؾیگك بعهدهٙكض هی: ج٭ىین کاق شهايی;و : همیث يىبی;

ؾاقيهؿ و  وكی ج١اقی٧ کاقبكؾی هىهحًؿ، کهاهالر شهثآهایً وكلهیى و همیث يىبی که یل
قو  کًًهؿ. ال ایهى آو قا جهأهیى هیوك٠ث ظٕىق ؾق ایى جمؿو و وابىحگی به آو و همكاهی بها 

ٌىيؿ جا ه١لىم ٌىؾ هك کٍهىقی جها بًؿی و اقلیابی هی ها قجبهکٍىقها بك اوان ایى ٌاؼّه
های ؾاؼلی ؼىؾ قا به ظكکث شهايی پیىيؿ بميؿ و ال ایهى ٘كیه٫، بهه چه ظؿ جىايىحه پحايىیل

ههك کٍهىق و ؾاهًهه ها بكوؿ و لفا ظهّؿ هٍهاقکث ٌؿه جىوٗ ایى ٌاؼّههای ج١ییىٜك٨یث
ظكکث و ١٨الیث آو، به ِىقت کاهالر ه٭ًى و هؿوو، ه١ّیى ٌؿه اوث. اگك کٍهىقی ؾق ایهى 

ها جىايىث ؼىؾ قا به هٍث کٍىق ١ًِحی يمؾیل کًهؿ، شایگهاه و ا٠حبهاقی بهه ؾوهث لهیًه
یا٨حه یا ؾق ظال جىو١ه اواوهار اشهاله ظٕهىق ؾق ایهى ؼىاهؿ آوقؾ اها کٍىقهای کمحك جىو١ه

هها قا يؽىاهًهؿ ؾاٌهث، چهىو هٍهاقکث ؾق جىلیهؿ ج١هاقی٧ ظ٭هى٬ی، گیكیل جّمینوٙط ا
-و ٜك٨یهث هٍؽّهی قا ههی شايبه، پحايىیل ویاوی، ٠لىم پایه و وایك اب١اؾ یل جمؿو همه

  ٘لبؿ که ؾق ایى کٍىقها ایصاؾ يٍؿه اوث.
ایى قاه و قون الگىهای جىو١ه اوهث و بايهل شههايی، بؽهً ٠مهكاو وهالهاو هلهل و 
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های  هها، جىِهیههای جصاقت، ١ًِث، ٠لن و وایك بؽهً ؽّّیى ؾاؼل کٍىق ؾق ظىلههح
ايؿ. په وابىهحگی، ٬یهؿ ـاجهی الگىههای  کاقًٌاوی ؼىؾ قا بك اوان ایى يىؽه اوحىاق کكؾه

جىو١ه و ج١اقی٧ کاقبكؾی آو اوث که به ِىقت یل جؽّهُ جهؿویى ٌهؿه و ؾق هًهاب١ی 
٬ابهل هالظٝهه اوهث. ياگ٩حهه : ياهه چهاقم جىوه١ههبايی يٝكی و هىحًؿات الیعه بك;هايًؿ 

گهفاقاو پیؿاوث که لىالهات ایى هؿل بكياهه و الگىهای جىو١ه، همكاهی ویاوی با ویاوهث
های شهايی و هماي١ث ٌؿیؿ آو ال ٘كض ١ٌاقهای ویاوی ال وهًػ هبهاقله بها ٜلهن و ٠كِه

لهفا هًگهاهی کهه ٬یمهث  ظمایث ال هٝلىم و ؾ٨اٞ ال اوالم ؾق بكابك ک٩ك شهايی و... اوهث.
های ویاوی، به ِىقت ویاوهی و کاالها یا هًابٟ ٘بی١ی )هايًؿ ي٩ث( به ؾلیل ولٙه ٬ؿقت

ٌىؾ یا کٍىقی جعث اوح١ماق و یا آهاز ٨ٍهاقهای يٝهاهی و اهًیحهی  ج٭كیبا قایگاو ج١ییى هی
ی ال هًهؿ گیكؾ، وکىت یا همکاقی کٍىقهایی که ؼىاهاو جىوه١ه و بهكه ها ٬كاق هی ابك٬ؿقت

هایی که به ؾيبال وهن  هىاهب ٬ا٨له جمؿو هىحًؿ، ٔكوقی اوث و جب١ات  ایى هٝالن به هلث
ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ ؾق ایى هبًا، ظیات ویاوی یل کٍىق  جاذیك ؾق جکاهل هاؾی هىحًؿ، جعمیل هی

شايبهه و  جىايؿ ُبكیؿه ال ظیات ٠لمی، ٨کكی و ق٨اهی آو باٌؿ، چىو جىو١ه، یل اهك همهيمی
اوث. ؾق ه٭ابل، اؾبیات اي٭الب ؾ٬ی٭ار و ٌؿیؿار بكؼال٦ ایى قويهؿ وابىهحگی ظكکهث  پایؿاق

کًؿ> چه بهه کًؿ، لیكا به ؾيبال اوح٭الل اوث و ؾق اوح٭الل يیم به اؾبیات هفهب جکیه هیهی
آو  یاو جکاهلیای که ؾق ٨كهً  هفهب وشىؾ ؾاٌحه و چه به بهای ٠لمیه و واب٭ه٬كائث ظىله

ت اهام )قه( و ه٭ام ه١ٝن قهبكی، هحک٩ل آو اوث. ؾق وا٬ٟ اؾبیات اي٭هالب که اؾبیات ظٕك
به ؾيبال یل بًیاو والن بكای ليؿگی اشحما٠ی اوث و والهث ایى بًیاو قا به ظٕىق ؾیهى ؾق 

ههای آٌهکاق و  ایى ٠كِه و ظ٩ٛ ظیریث و ه٭ؿوقات و هًا٨ٟ هكؾم هىهلماو ؾق بكابهك چپاول
قوؿ جوىقیمه ٌؿو ق٨حاق يٝهام بهك اوهان ٨كهًه  ایى به يٝك هیؾايؿ. بًابكپًهاو و پیچیؿه هی

٨كهً  هفهب و ٨كهً  اي٭الب همؽىايی يهؿاقؾ با اوان ال جىو١ه جىوٗ اؾبیات ؾايٍگاه، 
های جؽّّی، ٌؿیؿار  ؾق ٠كِه: ٠یىب وابىحگی به الگىهای بیگايه;پفیك يیىث و و اهکاو
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 گیكؾ. هىقؾ ايکاق ٬كاق هی

ی٘ جىعْه دس2/3 عـاصی و جٖییـش هٞیـاط دس وحـذت و کاـشت عير سوؽی به حادثه . جْش
 هىمىّات

بایؿ ٘كض ٌىؾ، قویکكؾ قوٌی و قیأهی يىهبث بهه : جىو١ه;بعد ؾیگكی که پیكاهىو  
: گىهحكي کی٩هی;ٌىؾ و گهاه بهه ه١ًا هی: قٌؿ کّمی;ایى ه٭ىله اوث> ی١ًی گاه جىو١ه به 

-ه١ك٨هی ههی: ٥ییك ه٭یان ؾق هىٔى٠اتوالی و جظاؾذه;ٌىؾ اها گاه جىو١ه به ج١كی٧ هی

قوؿ ؾق جاقیؽچه بعد جىو١ه يیم همیى هىیك ٘ی ٌؿه اوهث. ؾق کحهاب  ٌىؾ که به يٝك هی
يیم بك ایى : 7ایكاو اهكول ؾق آیًه هباظد جىو١ه;و : يیا٨حگی ؾق ا٬حّاؾ ایكاوهؿاقهای جىو١ه;

و... ج١كیه٧ ٌهىؾ بلکهه  هٙلب جاکیؿ ٌؿه که جىو١ه ِك٨ار يبایؿ به ا٨مایً شاؾه و کاقؼايهه
جىاو گ٩ث گكچه با ا٨همایً جىلیهؿ  جكی اوث. ؾق یل هرال واؾه هیجىو١ه ؾاقای ه٩هىم ؾ٬ی٫

هها  هایی جىوهٗ ؾولث گًؿم یا وایك هعّىالت ؾق ظؿ چًؿ هیلیىو ُجى، ؾق کٍىق هها شٍهى
ال  یها٨حگی ِهك٨ار پفیكؾ کهه جىوه١هٌىؾ اها قوي و قیأیات اؾبیات ؾايٍگاه يمی بكگماق هی

٘كی٫ قٌؿ کّمی هع٭٫ ٌىؾ. البحه همکى اوث ٠الوه بك قٌؿ کّمی، به گىهحكي کی٩هی يیهم 
کًهؿ جها  هیلیىو جى گًؿم ؾق وال گفٌحه، ؾولث جالي هی 01ق٤ن جىلیؿ  جىشه ٌىؾ، هرالر ٠لی

گًؿم جىلیؿی ؾق وال ب١ؿ ال کی٩یث باالجكی بكؼىقؾاق باٌؿ یا کی٩یث آب ٌكب اقج٭ها  پیهؿا 
: هىٔهىٞ;ها قوايی هىقؾ جىشه ٬كاق گیكؾ. ؾق همه ایى يمىيهً کی٩یث ٌبکه بك٪کًؿ یا ا٨مای

 ٌىؾ.  یاقج٭ا  کی٩یث آو جالي ه یٌىؾ و جًها بكاظ٩ٛ هی
اها ؾق وٙط وىم گكچه کی٩یث و کمّیث باالجك اهمیث ؾاقؾ، اها ظكکهث کٍهىق بهه یهل 

و : ج٥فیهه;ى هرال به شای گًؿم، ایى یٌىؾ بلکه ؾق اهىٔىٞ ؼاَ هايًؿ گًؿم هعؿوؾ يمی

                                                             
ؾکحك ظىیى ٠ٝیمی، يٍك يی. کحاب ایكاو اههكول ؾق آیًهه  يیا٨حگی ؾق ا٬حّاؾ ایكاو>. کحاب هؿاقهای جىو١ه0

 هباظد جىو١ه> ؾکحك ظىیى ٠ٝیمی، ؾ٨حك يٍك ٨كهً  اوالهی.
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ؾههؿ.  اوث که اولىیث اِهلی قا جٍهکیل هی: وظؿت و کركت  هىٔى٠ات  ج٥فیه;ج٥ییك ؾق 
ٌهىؾ و بٍهك  یایصاؾ وظؿت و کركت شؿیؿ ؾق هىٔى٠ات، اؼحكا٠ات يىیى ايصام ه یلفا بكا

: جىوه١ه;به وٙط : کی٩ی;و : کّمی;گیكؾ جا وٙط اهىق  یؾق ه٭ابل هىٔى٠ات شؿیؿ ٬كاق ه
والی و ج٥ییك ه٭یان ؾق وظؿت و کركت  هىٔى٠ات به يعىی کهه  بكوؿ. جىو١ه ی١ًی ظاؾذه

ٗ  هكظله ٬بل، ؾق هكظله شؿیؿ هىٔى٠یحی يؿاٌحه باًٌؿ. هماو گىيه که بها  هىٔى٠ات و قواب
ها بكای ج١ىیٓ ي١ل چاقپایاو ٌهکل گك٨حهه بهىؾ،  هایی که ؾق هیاو قاه اؼحكاٞ اجىهبیل، هکاو

ٗ  ظملهًىىغ ٌ وي٭ل که ؾق هكظله ٬بلی هىٔى٠یث ؾاٌحًؿ، با ج٥ییهك  ؿ و هىٔى٠ات و قواب
ها ايح٭ال یا٨ث. اواوار کمال ی١ًی ج٥ییهك ؾق وظهؿت و  وي٭ل به هىله ه٭یان ؾق هىٔىٞ ظمل

کركت هىٔى٠ات و ٠ؿم جى٧٬ ؾق هىٔى٠ات کّمی و کی٩ی  هكظله ٬بل که بًا بك ایى ج١كی٧، 
كؾ، یهگ ی)که قٌؿ کّمی و گىحكي کی٩ی بىؾ( هىقؾ جىشه ٬كاق يمهكاظل ٬بلی ویك جمؿو ٤كب 

ك ؾق وظؿت و کركت هىٔهى٠ات ییبلکه جکاهلی که اهكوله ؾق ٠یًیث شكیاو ؾاقؾ و ؾق آو، ج٥
قوؿ اهكول و١ٔیث جکًىلىژی، ٠لىم و ١ًِث به اِل اوث، هّؿ يٝك ؼىاهؿ بىؾ. به يٝك هی

ههای بكيؿ و اوهحكاجژیقويؿ جىو١ه قا پیً هی ای اوث که ؾائمار با جعىل ؾق هىٔى٠ات،گىيه
ايؿ. اها پفیكي هٝاهك ٠یًی و کاقبكؾی جمهؿو هىشهىؾ  ١ًِحی و ٠لمی ؾق ایى ا٫٨ ٬كاق گك٨حه

آههى، الگىههای های هىایی، ؾقیایی، لهیًی و قاه)هايًؿ الگىهای ظمل و ي٭ل ٌاهل جكهیًال
الگىی ج٥فیه، بهؿاٌث، هًك، قوهايه  شایی  پىل و اهىال و هلل به وویله ویىحن بايکی،شابه

های هؽحل٧ به يعى هىٔى٠ی وشىؾ ؾاقؾ( و ٠ؿم ا٠ح٭هاؾ و يیم الگىهایی که اکًىو ؾق بؽً
به شكیاو باق اقلٌی ؾق ایى اهىق، هحًاوب با ج١كی٧ جىو١ه به قٌؿ کّمی و گىحكي کی٩هی و 

 و١ه اوث.والی و ج٥ییك ه٭یان ؾق ج١كی٧ جى ياٌی ال ٩٤لث يىبث به ه٭ىله ظاؾذه
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ی٘ جىعْه دس عير ٙلغٚی بـه 3/3 حى :دیـِى ديیاپشعـحی;. جْش ، بـه دلیـل هـذٗ ٝـشاس گـٙش
اه; ِ٘ : دائن الحضایذ ٙس ی : دس جاهْـه بهیًه هضیًـه و سايـذهاو;دس سابيه بیى ايغاو و جهاو و جْش

  بش ایى اعاط

 به ایى ِىقت باٌؿ، ؾق ٬هؿم ب١هؿ و بهكای: قوٌی;ظال اگك ج١كی٧ ال جىو١ه ؾق وٙط 
جٙبیه٫ ؾاؾ. ی١ًهی بهكای جعلیهل جؽّّهی ال  1:ق٨هاه;بایؿ آو قا به ه٭ىلهه : ٨لى٩ی;وٙط 

                                                             
په ال بكقوی الگىها و قاه و قوي قویؿو به جىو١ه پایؿاق و چگىيگی شكیاو بهاق اقلٌهی ؾق آيهها،  0.

جىوه١ه بهه چهه ه١ًاوهثی یهل  يیم بكقوی ٌىؾ. ظال: جىو١ه;هًاوب اوث جا باق اقلٌی ؾق ؼىؾ ه٩هىم 
قوهؿ ایهى اوث کهه بهه يٝهك ههی: جىلیؿ ق٨اه;٬كاق گك٨حه، : جىو١ه;گمايه ایى اوث که آيچه هبًا ؾق ج١كی٧ 

هبًای ج١كیه٧ جکاههل ههاؾی : جىلیؿ ق٨اه;هٙلب با وابىحگی ؾق الگىهای جىو١ه يیم جًاوب ؾاقؾ. ی١ًی اگك 
های جىوه١ه ؾق وهٙط شههايی و ویؿو به وك٠ث اوحكاجژی٬كاق گیكؾ> وابىحگی ؾق باالجكیى وٙط قا بكای ق

اي٭ٙهاٞ ;المللی ٔكوقی ؼىاهؿ يمىؾ. ی١ًی بایؿ با هكاکم ذكوت، هكاکم ٬ؿقت و هكاکم ٠لهن جها وهكظّؿ بیى
اقجباٖ ؾاٌث و با آياو وهین بىؾ و ؾق اقج٭ا  ؾائمی  جکاهل هاّؾی هٍاقکث کكؾ و ال ایى ٘كی٫، ؾق : اشحما٠ی

٬كاق گك٨ث. گمايه ؾیگك آو اوث که گكچه جىلیؿ ق٨اه هبًای ج١كی٧ جىو١ه اوث، اهها بایهؿ ٬له جمؿو هىشىؾ 
گىيه که ق٨اه جىوٗ یل ٬ٍك ؼهاَ،  ج١كی٧ کكؾ. چىو هماو: جىلیٟ ق٨اه;اوحكاجژی کٍىق قا ٨٭ٗ ؾق وٙط 

یهم ٬هكاق ٌىؾ، ههىقؾ جىلیهٟ ي های چًؿهلیحی و... جىلیؿ هی ها و ٌكکث ها و جكاوثکٍىقهای ؼاَ و کاقجل
گیكی اوث. لفا بها جىشهه بهه ؤه١یث کٍهىق،  بًؿی ؼاِی ؾق شهاو ٬ابل پی گیكؾ و ؾق جىلیٟ آو، ٘ب٭ه هی
جىاو ق٨هاه قا قیمی کكؾ. گمايه ؾیگك ایى اوث که هی جىاو ظكکث هلی قا ؾق ایى چاقچىب ج١كی٧ و بكياهه هی

-هىقؾ هّك٦ يیم وا٬هٟ ههی: ق٨اه;هالظٝه کكؾ> ی١ًی ؾق ؾيیا : هّك٦;يه ؾق وٙط جىلیٟ بلکه ؾق وٙط 

ٌىؾ و کٍىق بكای يیال و اقٔهای ٌىؾ که هك چه واقؾ بالاق هی ٌىؾ. ؾق ایى ِىقت جًها ایى هٙلب ؾيبال هی
جىاو الگىی جىلیٟ یا هّك٦ قا ؾق قابٙه بها ا٨هكاؾ بكقوهی ؼىؾ به آو هعحاز اوث، هّك٦ کًؿ. په گاه هی

قا ؾق قابٙه با يٝاهات و ؾق وٙط وظهؿت شاه١هه بكقوهی کهكؾ> جىاو الگىی جىلیٟ یا هّك٦ کكؾ و گاه هی
بكؾ و بكؼی کٍهىقهای اقوپهایی و آوهیایی ال ی١ًی شاه١ة آهكیکا و اقوپا ال الگىی هّك٦ ؼاِی بهكه هی

بكيؿ> هن چًاو که کٍىقهای آ٨كی٭ایی ؾق وٙط ؾیگهكی ال الگهىی هّهك٦ الگىی هّك٦ ؾیگكی بهكه هی
یل ال ٨كوْ ٨ى٪، هبًای هؽحاق ؾق ج١كی٧ جکاهل و جىو١ه يیىث اها بهه ههك ظهال  ايؿ. البحه هیچ ٬كاق گك٨حه
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اؾبیات کاقبكؾی ؾق بعد جىو١ه و بكقوی ؾقگیكی آو با هکحب و ا٠ح٭اؾات، بایؿ به ایى هههن 
 ؾ٬ث ؾاٌث که قوابٗ ايىاو وه وٙط ؾاقؾ: 

ای بها وهایك . قابٙه2قؾ> ای با ٠الن ٤یب و ؼؿای ؼىؾ و ؾوحگاه ايبیا و وظی ؾا. قابٙه0 
ای با ٘بی١ث و شههاو ؾاقؾ. ؾق اؾبیهات جىوه١ه، بعهد ال . قابٙه9کًؿ و   ها بك٬كاق هیايىاو

ٌىؾ، ولی ؾق ؾوحگاه الهی، ظكکث ال قابٙه ايىاو با ؼؿا آ٤هال قابٙه ايىاو با شهاو آ٤ال هی
ٌىؾ. البحه قوٌى اوهث  ٌىؾ که ؾق ایًصا یل جٕاؾ و ياوالگاقی بیى ایى ؾو هبًا ؾیؿه هیهی

که بكای جکاهل هاؾی باالؼكه و ؾق هك ِىقت بایؿ قابٙه بیى ايىاو و شهاو قا بكقوهی کهكؾ، 
٨كٔی ؾق ایهى لهیًهه ا اهك ؾیگكی بك ایى بكقوی ظاکن يیىث و پیًیى اوث که آیاها وىال ا

جىايؿ هعىق ٬كاق بگیهكؾ و قابٙهه ايىهاو بها ايىهاو و  وشىؾ يؿاقؾی آیا قابٙه ايىاو با شهاو هی
که قابٙه ايىاو با شهاو اوث که بایؿ به جبٟ  ٌىؾ و یا ایى قابٙه ايىاو با ؼؿا به جبٟ آو ج١كی٧ 

 ؾو قابٙه ؾیگك ٌکل بگیكؾی 
ی١ث اوث و ؾق شكیاو ایى اقجباٖ به ابماقهایی ؾوهث به بیاو ؾیگك، ايىاو ؾق اقجباٖ با ٘ب

کًؿ و ابماق به ه١ًای آو چیمی اوث که با ٬ؿقت ايىاو جكکیب ٌؿه و با٠هد ا٨همایً پیؿا هی
ٌىؾ> ال جیٍه و چکً و بیل جا هاٌیى، هىاپیما، کاهپیىجك و... . البحه ابماق ٨٭ٗ به ایهى آو هی

و اهرهال آو قا يیهم ؾق بهك : کهاق;و : ٠لهن;و : ٨کهك;ٌىؾ بلکهه ؾق ایًصها هىاقؾ هعؿوؾ يمی
ٌهىيؿ چهكا کهه ال ٘كیه٫ ٬هؿقت  هعىهىب هی: ه٭ؿوقات اشحمها٠ی;گیكؾ  و همگی ال  هی

کًهؿ. آیًؿ و ايىاو ال ٘كی٫ آيها بك شهاو جأذیك گفاٌحه و ؾق آو جّك٦ هیشاه١ه به ؾوث هی
ههالی و...، واوهٙه  ؾق وا٬ٟ ه٭ؿوقات اشحما٠ی هايًؿ جکًیل و ٨کهك و ٠لهن و وهاؼحاقهای

ٌىيؿ، اها وؤال ایًصاوث که ايىاو ال اقجباٖ با شههاو و جّهك٦ جّّك٦ ايىاو ؾق شهاو هی

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
جىلیهؿ، ;بًؿی  بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق جكوین هىٟٔ شمهىقی اوالهی يىبث به بعد جىو١ه بایؿ به ج٭ىهین

گكؾؾ و هن هىقؾ هّك٦ ٬كاق ٌىؾ هن جىلیٟ هیؾ٬ث ؾاٌث> ی١ًی ق٨اه هن جىلیؿ هی: جىلیٟ، هّك٦  جىو١ه
 گیكؾ.یه
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ٌىؾ ايىاو ؾق و٩ك اوث و لفا جهالي  ؾق آو، به ؾيبال چیىث و چه هؿ٨ی ؾاقؾی گاه گ٩حه هی
 و هّمث و ١٨الیث او جًها بكای آو اوث که ال ایى و٩ك به وهالهحی گهفق کًهؿ> ی١ًهی ههؿ٦

ايىاو ال اقجباٖ با شهاو، ٨٭ٗ قج٫ و ٨ح٫ ليؿگی و ایصاؾ لهیًه بكای پكؾاؼحى به اهىق اِلی و 
هعىقی اوث که ایى قویکكؾ قیٍه ؾق ه١اق٦ الهی ؾاقؾ. اها کىی که ليؿگی قا هعهؿوؾ بهه 

ؾايهؿ و جهالي  ای پایؿاق و شاوؾاو هی ؾيیا بؿايؿ، قابٙه ايىاو با شهاو قا اهكی اِلی و ه٭ىله
ؾق  یکًؿ> لیكا هؿ٦ او ال قویؿو به جکاهل هاؾی، ؼىؾ ق٨هاه و ليهؿگ قا هّكو٦ آو هی ؼىؾ

قوهیؿو ;اوث. په اگك ايحهای قابٙه بیى ايىاو و شهاو ال ٘كی٫ ابماق و ه٭ؿوقات شاه١ه یؾي
جىاو جّىق کكؾ که ؾق هبًای هاّؾی، ق٨اه ؾاقای و٭٧ و ظؿی ؼىاهؿ بهىؾ  اوث، يمی: به ق٨اه

ؾيیاوث، ؾائمار به ؾيبال بهیًه و اقج٭ا  ق٨اه به ٠ًىاو هؿ٦ اِهلی  هاّؾی و اهلبلکه ايىايی که 
اوث و بك ایى هبًاوث که بهیًه ابماقها، بهیًه ايىاو، بهیًه جأذیك ؼىؾ بك شههاو و بهیًهه جهأذیك 

ی  گىيه که ؾق وهٙط ؼهكؾ و ؾق یهل ٌهكکث، بهیًهه کًؿ. لفا هماو شهاو بك ؼىؾ قا ؾيبال هی
ٌىؾ، ؾق وٙط کالو )قابٙه ايىاو با شهاو( يیم بایؿ ؾؼل و ؼهكز  و ؾيبال هیهمیًه و قايؿها

ٌؿه، قايهؿهاو ههىقؾ  های ِك٦قا ؾق قوابٗ هح٭ابل ايىاو و شهاو به هعاوبه کٍیؿ جا همیًه
کكؾو  ه٭ؿوقات شاه١ه )کاق ٨کكی و ٠ملی و جکًىلىژی و ذهكوت  يٝك قا جعىیل ؾهؿ و همیًه

 اه و اقٔای بیٍحك بیايصاهؿ. و هًابٟ ٘بی١ی و...( به ق٨

ًٌاوهی، ؾق به ِىقت کالو و ؾق وهٙط شاه١هه: قابٙه بیى همیًه و قايؿهاو;په بهیًه 
اوهث> ی١ًهی : الحمایهؿق٨هاه ؾائهن;ٌىؾ که ایى همهاو  لفت و اقٔا  هاؾی باالجك هحصلی هی

یث ه٭یهؿ چیم ظحی اؼهال٪ و ايىهاي گیكی ال شهاو که به هیچ ا٨مایً ؾائمی  وٙط ق٨اه و بهكه
ؿ ق٨هاه یههرابه هعهىقی اواوهی ؾق جىل يٍىؾ. ؾق وا٬ٟ ال آيصا که ١٨الیث و ايگیمي ايىايی به

٬هىای قوظهی، ـهًهی و ;ی  ؾق کّل شاه١ه، به بهیًه: همیًه و قايؿهاو;اوث، بهیًه قابٙه بیى 
و اقج٭ای ٌؿت قوظی او وابىحه اوث> ی١ًی به هك هیماو که ایهى بهیًهه با٠هد : ٠یًی ايىاو

٧ ٬ىای بیٍحكی ؾق ؾقوو ايىاو ٌىؾ و آو ٬ىا قا اقج٭ا ؾهؿ و بهحك بکاق گیكؾ، وٙط اقجباٖ کٍ
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ايىاو با شهاو هصؿؾار ا٨مایً یا٨حه و بهیًه ٌؿه و بالحبٟ اذكگفاقی  شهاو بك ايىاو اقج٭ها پیهؿا 
کًؿ. په چىو هؿ٦ ال قابٙه ايىاو و شهاو و بهیًهه  کًؿ و لفت و اقٔای او قا بیٍحك هی هی

و، ق٨اه ٬كاق گك٨حه و ایى بهیًه هن به اقج٭ا  ٬ىای قوظی و ـهًی و ٠یًی  ايىاو وابىهحه اوهث، آ
يىبث : اي٭ٙاٞ اشحما٠ی;ها ؾق یکؿیگك جكکیب ٌىؾ،  هًگاهی که بكای ایى قويؿ ٬ىای ايىاو

ؼىاههؿ بهىؾ. بها : ِ  ؾيیاپكوحیؾیى;و : پكوحً ؾيیا;ٌىؾ که ایى به ه١ًای به ق٨اه ایصاؾ هی
م یهباوقههای ک٩كآه یيٝهكی بهكا یجعلیل قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ که گكچه ؾق گفٌحه، هبهاظرایى 

وهًگی و چهىبی وهاؼحه  یههایٌؿ و بك اوان آو، بكای ؼؿای هح١ال هن هصىهمه ی٘كض ه
آذاق هاؾه )که ؾق ق٨هاه هحصّلهی  یٌؿ، اها ک٩ك اهكول ؾیگك همايًؿ گفٌحه يیىث> بلکه و٬ح یه

ٌؿ، هؿ٦  یل شاه١ه ٬كاق بگیكؾ و قابٙهه ايىهاو و شههاو و که واوٙه با ٌىؾ( به شای آوهی
ه٭ؿوقات اشحما٠ی و اقج٭ای ٬ىای ايىاو ؾق ایى قويؿ به جبٟ آو ج١كی٧ ٌىؾ، آيگاه بایؿ گ٩ث 

ابؿ. گكچهه ایهى ی یاو هیشك: ٠مل;که ٌكٮ و ک٩ك و ٠ؿم ا٠ح٭اؾ به آؼكت و پكوحً ؾيیا ؾق 
يگاه ا٠ح٭اؾی ه٭ام ه١ٝن قهبكی به الگىی جىو١ه بعد ه که به ٠ًىاو یل گمايه بكای ؾ٨اٞ ال 

های آو هكبهىٖ بهه اؾبیهات کهاقبكؾی ٬ابل ٘كض اوث ه یل بعد ٨لى٩ی بىؾ، اها جمام ههكه
ٌىؾ که کاهالر هلمىن اوث: اگك ق٨اه )که ؾق هٝهاهك اوث و به یل اهك ا٬حّاؾی ج١كی٧ هی

ىِهی٧ قابٙهه بهیى ايىهاو و جمؿو هىشىؾ هحصلی اوث( هؿ٦ ٬كاق گیكؾ و به هبًایی بهكای ج
شهاو و ج١كی٧ بهیًه ٬ىای قوظی و ـهًی ايىاو جبؿیل ٌهىؾ، ج١هاقی٧ کهاقبكؾی ؾق بعهد 

 جىو١ه به یل اهك هاؾی و ک٩كآهیم و ٔؿاقلٌی هبحال ٌؿه اوث. 

یاو 4/3 یٜ جش یث جاهْه اص ىش ی٘ ٙلغٚی جىعْه دس هذیش یک و ;. ايْکاط جْش ٝىايیى جحش
 به وف٘ عاخحاسهای اجحماّی :غذحشؿ و ح;، ّلث جبذیل :جحشک

هها ٌهؿت ٌىؾ، بایؿ به ايگیميو اقٔا  بیٍحك او ؾيبال هی ی هاؾی ايىاو ظال اگك بهیًه 
های اشحما٠ی ؾق جوىقی ههاؾی ؾاقای ؾو بؽهً بؽٍیؿو به ايگیمي بؽٍیؿ و کی٩یث ٌؿت

اوث. ؾق وا٬ٟ ؾق شاه١ه ا٬حّاؾهعىق )که هح٥یك اِهلی : ٬ىايیى جعكک;و : ٬ىايیى جعكیل;
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آو، ا٬حّاؾ و ق٨اه و ذكوت اوث( ایى اهك هعىقیث ؾاقؾ که چگىيهه ال ٘كیه٫ جىلیهؿ، )ی١ًهی 
وحكوهی پیهؿا ٌهىؾ و ال ٘كیه٫ یل اهك ا٬حّاؾی( به جىلیؿ ايبىه و ال جىلیؿ ايبىه، بهه ذهكوت ؾ

ههای ذكوت، ٬ؿقت ؼكیؿ  ق٨اه هع٭٫ ٌىؾ. ایى اهك وابىحه بهه ؾق اؼحیهاق ؾاٌهحى جکًىلهىژی
جهك و جىلیهؿ جهىاو بهه کاالههای اقلاوهاوث کهه ههیپیٍك٨حه اوث چىو با ایى يىٞ جکًىلىژی

ا جّاظب کهكؾ جىاو بالاقهای شهايی ق جك و ق٨اه بیٍحك قویؿ و ال ایى ٘كی٫ اوث که هیا٨موو
هها و اقلي ا٨موؾه و جىلیؿ ياؼالُ هلی قا ا٨مایً ؾاؾ. په ؾق ایى قویکكؾ، اولهیى ٌاؼّهه

جىاو بهه ذهكوت جىاو به ق٨اه قویؿ، هگك با ذكوت و يمیهكبىٖ به ؤٟ جىلیؿ اوث> ی١ًی يمی
 جىاو چكغ جىلیهؿ قا بهه چهكؼً ؾقآوقؾ، هگهك ایًکهه ايگیهمه ق٨حهاققویؿ، شم با جىلیؿ و يمی

قو هح٥یهك اِهلی ؾق ایهى قويهؿ،  ا٬حّاؾی شاه١هه بهیًهه ٌهؿه و ا٨همایً پیهؿا کًهؿ. ال ایهى
های اشحما٠ی و اي١کان آو ؾق ق٨حاق ا٬حّاؾی یل هلث اوث جها بؽٍیؿو به ايگیمي ٌؿت

های ياٌی ال آو پٍهحىايه جىلیهؿ ٬هكاق گیهكؾ و بها اوهحكاجژی ِه١ًث و  ها و ١٨الیث ایى ايگیمه
المللی به ِىقت جىلیؿ ايبهىه و اقلاو هع٭ه٫ ٌهىؾ. پهه هايی و بیىجکًىلىژی، ؾق ٠كِه ش

بؽٍؿ، ؾاقای لىالهاجی ؾق يٝام ههؿیكیحی  هکحبی که اِالث قا به قابٙه بیى ايىاو و شهاو هی
اوث و ا٠ح٭اؾی که ؾق آو، ق٨اه ؾائن الحمایؿ بهه ٠ًهىاو ههؿ٦ اشحمها٠ی ٬هكاق بگیهكؾ، چًهیى 

ه ؾيبهال ؾاقؾ. ؾق وا٬هٟ وهؤال ایهى اوهث کهه هبًهای الماهاجی قا ؾق بعد هؿیكیث جىوه١ه به
جىايؿ ٠كِه ا٬حّاؾ قا هؿیكیث و والهايؿهی کًؿ که الفکك ؾق ج١كی٧ جىو١ه چگىيه هی ٨ى٪

بهیًهه ايگیهمي ;پاوػ آو، بهیًه ق٨حاق ا٬حّاؾی یل هلث اوث که ایى اهك به يىبه ؼىؾ، بهه 
قوهؿ ایهى ؿ ٬هكاق بگیكيهؿ. بهه يٝهك ههیها پٍحىايه جىلیگكؾؾ جا ایى ايگیميبال هی: اشحما٠ی

ٌىؾ. به ایى گىيه که هكجبار ؾق هعهیٗ، وظهؿت و پیؿا هی: ٬ىايیى جعكیل;ايگیمي ال ٘كی٫ 
های هىٔهى٠ی ؾق  کركت  کاالهها ج٥ییهك کًهؿ و بها جبلی٥هات هؽحله٧ و بكگهماقی يمایٍهگاه

ؼحماو و های هؽحل٧ )ال ٨ًاوقی ا٘ال٠ات و لهىالم ؼهايگی و قایايهه جها ِه١ًث وها ٠كِه
١ًِث ي٩ث و ظحی ١ًِث هالی و بیمه و بايل( شؿیؿجكیى کاالها و جًىٞ آيهها بهه يمهایً 



 944 

 

ٌهىؾ و گفاٌحه ٌىؾ جا همگاو جعكیل ٌىيؿ. به ایهى ِهىقت، هعهیٗ جعكیهل آههاؾه ههی
هها ؾق بكابهك ایهى گیكؾ و همه هلهثوظؿت و کركت هىٔى٠ات شؿیؿ ؾق ه٭ابل بٍك ٬كاق هی

کًًؿ جا ؾق قويؿ ؾوحیابی بهه  آیًؿ و ايگیمه پیؿا هیٌگ٩حی ؾق هی وٙط ال کاقآهؿی به ٠صم و
ً  ظاِل ال آو بهكه هًهؿ ٌهىيؿ. پهه  ایى کاالها هٍاقکث کًًؿ جا ال کاقآهؿی و ق٨اه و آوای

٬ىايیى جعكیل ؾق هبًای جىو١ه ق٨اه ایى اوث که و٭٩ی بكای وظؿت و کركت  کاالها و ج٥ییك 
کاالها ؾائمار بهیًه ٌىيؿ و کاقآهؿی ؼىؾ قا اقج٭ا ؾهًؿ جها بهك  و اقج٭ا  آيها هؿيٝك يباٌؿ بلکه

 ٌىؾ.ها ٨كاهن ًٌاوی هاؾی، هعیٗ ٠یًی بكای جعكیل ايىاواوان شاه١ه
که ٌؽُ ايگیمه پیؿا کكؾ و جّمین گك٨هث بهه ٠ًهىاو یهل ٠ٕهى ؾق ویىهحن  په ال آو

هًؿ ٌىؾ، ایى هىهأله  بهكه ا٬حّاؾی، ٥ٌلی قا بپفیكؾ جا به ایى قويؿ کمل کًؿ و ال همایای آو
بًهؿی،  بًؿی وشىؾ ؾاقؾ> به ایى ه١ًا کهه ؾق ایهى ٘ب٭ههٙكض ؼىاهؿ ٌؿ که ؾق هٍا٤ل، ٘ب٭ه

ه١ّیًی بكای ههك ٘ب٭هه : الگىی هّك٦  ;هیماو ؾقآهؿ بكای هك ٘ب٭ه هح٩اوت اوث که به جبٟ، 
کهاقگك گیكؾ. ی١ًی اگك اهكوله هؿیك٠اهل بك هحؽُّ، هحؽُّ بهك کهاقگك ٨ًهی و  ٌکل هی

ٌىؾ به ه١ًای قوابٗ اشحما٠ی  ٬بل ال قيىايه يیىث که هىالیی  ٨ًی بك کاقگك واؾه ظاکن هی
٨كهايی بؿهؿ و لیكؾوث ا٘ا٠ث کًؿ بلکه ج١كی٧  الگىی هّك٦ ؼهاَ بهكای ههك ٘ب٭هه، 

جك ال ٘كی٫ کىب ههاقت و ؾايً ظیى ؼؿهث و...، بهكای  های پاییى ٌىؾ که قؾههىشب هی
االجك جالي کًًؿ لیكا با اقج٭ا  ؾق شایگاه ٥ٌلی، بهه هّهك٦ بیٍهحك و ظكکث به وىی ٘ب٭ه ب

ق٨اه باالجك ؾوث ؼىاهًؿ یا٨ث. په ايگیمي ؾیگهكی کهه ؾق ههؿیكیث جىوه١ه شكیهاو ؾاقؾ، 
ٌهؿو  الگهىی هّهك٦ ؾق يٝهام کاقهًهؿی و  بًؿی هٍا٤ل بك اوهان ؾقآههؿ و ٘ب٭اجی ٘ب٭ه

بیٍحكی ال ؼىؾ يٍاو ؾهًؿ و ؾق ٘ب٭ه باالجك ؾهؿ جا ٌؿت  کاقگكی اوث که به ا٨كاؾ ايگیمه هی
٬كاق بگیكيؿ. ؾق وا٬ٟ بكای آو ايگیمي اشحما٠ی ه کهه بهكای جع٭ه٫ جىوه١ه و ق٨هاه ٔهكوقت 

ٌىؾ که بك اوان ٨كهًه  هٍهاقکث ٌهکل  یؾاٌث ه یل هعیٗ و واؼحاق هؿیكیحی ایصاؾ ه
بكی ؾق  كههاوگك٨حه و به الگىی هّك٦ ٘ب٭اجی ج١كیه٧ ٌهؿه و هبهؿأ شكیهاو ٨كهايهؿهی و ٨
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 ٌىؾ.   بكای هٍاقکث بیٍحك ؾق يٝام هی ویىحن و ٠لث ايگیمي
اوث> چىو جى٬ه٧ : ُؼل٫ قـیله ظكَ;بًا بك ایى جىٔیط، ٬ىايیى جعكیل، اي١کاوی ال 

ٌىؾ.  هًؿی ال ؾيیا به قومیث ًٌاؼحه يمی ؾق هیچ وٙعی ال جًىٞ کاالها و اقج٭ا  ق٨اه و بهكه
عكیل ٌؿيؿ، قوٌى اوهث کهه بایهؿ ههىقؾ جع٭یهك ٬هكاق اها هًگاهی که همگی جعكیُ و ج

های ههاؾی  همهه ٌههكويؿاو قا  جىاو جمهاهی  ؼىاوهحه بگیكيؿ و ظكَ آياو قام ٌىؾ چىو يمی
هرابه  کكؾو  الگىی هّك٦ به جأهیى کكؾ و همه يیالهای ایصاؾ ٌؿه قا اقٔا  يمىؾ. لفا ٘ب٭اجی

قا يه به و٧ِ  یل : ُؼل٫ قـیله ظىؿ; گیكؾ که ایى اهك، یل اِل اواوی هىقؾ جىشه ٬كاق هی
کًؿ. لیكا ؾق ایى ویىحن، هممهاو با ایصاؾ  ٨كؾ بلکه به و٧ِ  یل واؼحاق هؿیكیحی جبؿیل هی

ؾ٤ؿ٤ه هاؾی و جعكیل و جعكیُ ا٨كاؾ، يٝام جع٭یك بك اوان پىل و ؾقآهؿ يیم بك آياو ظاکن 
ِك آو يؿاقؾ بلکه به ؾيبهال ٌىؾ و لفا ٌؽُ يه جًها هعبحی يىبث به ؾیگك ٘ب٭ات و ٠ًا هی

هها بهه ایهى کٍیؿو  ؾیگكاو و ظف٦ آيهاوث. ؾق وا٬ٟ هًگاهی کهه ٌهكایٗ وقوؾ ايىهاو پاییى
کهكؾو باٌهؿ، اؼهال٪ ج٩هاؼك ؾق قأن  ویىحن، ال شًه يابكابكی و جع٭یك و جب١یٓ و هعكوم

جهی هكم و اؼال٪ ظىؿ ؾق ٬ا٠ؿه هكم ٬هكی ؼىاهؿ بىؾ. په الگىی هّك٦ ٘ب٭اجی، اهكی ـا
ؾق بعد جىو١ه اوث چىو ؾق ٤یك ایى ِهىقت، ههؿیكیث و  ؾاقی وكهایهو ٬هكی بكای يٝام 

-کًؿ و به ایى ِىقت اوث که هبًای ق٨هاه ؾائهن٨كهايؿهی و ٨كهايبكی ؾق آو شكیاو پیؿا يمی

 ؾهؿ. ٌؿو  ظكَ و ظىؿ( قا يحیصه هی الحمایؿ، ٬ىايیى جعكیل و ٬ىايیى جعكک )اشحما٠ی

ـاه دائن. اؽاسه به 1/4/3 المللـی: اعـحْالء و الحضایـذ( دس سوابـو بـیى اثش هبًـای جىعـْه )ٙس
یٜ جکًىلىژی  بشجشی  جىیی هادی اص ىش

ؾق ٬ؿم ب١ؿ و با هالظٝه يٝام ا٬حّاؾی ؾق اقجباٖ با ٠ىاهل بیكويی، قوٌى اوث کهه ههك 
های ؼىؾ، ؾاقای یل ُهًحصه و یهل قايهؿهاو اوهث و ذهكوت و هلحی با ؼّىِیات و ویژگی

ؿ و جىلیؿ ياؼالُ هلی  ؼهاَ بهه ؼهىؾ قا ؾاقاوهث. ظهال ؾق اِهٙکاک بهیى يٝاههات قٌ
شىیی هاؾیی ؾق هبًهای هىشهىؾ،  ا٬حّاؾی، آیا ق٬ابث و ج١اوو شكیاو ؾاقؾ یا اوح١ال و بكجكی
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هها و ق٨حهاق ا٬حّهاؾی آو بهك اوهان جكی ؾاٌحه باٌؿ و ٌؿت ايگیهمههك هلحی که وك٠ث کن
ًؿ يٍؿه باٌؿ، ال ؾیگك کٍىقها ٠٭هب ؼىاههؿ ا٨حهاؾ و جعهث ه ٬ا٠ؿه ؾاقی وكهایهه١اؾالت 

ها و کٍىقهایی که ال يٝك ا٬حّاؾی بكجهك  ولٙه آياو ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث. به ٠باقت ؾیگك هلث
های ؾیگك قا بگیكيؿ و آيهها قا اقج٭ها  ؾهًهؿ بلکهه هىحًؿ، به ؾيبال ایى يیىحًؿ که ؾوث هلث

کًًهؿ. ی١ًهی  گیهكی هی هًؿی ؼىؾ ال ایى ٘كی٫ قا پی اوح١الی پایؿاق بك ؾیگكاو و ا٨مایً بهكه
ٌؿو و جب١یٓ و ايعالل ٬هىای  ایى هبًا هٙل٭ار به اؼال٪ هٍكوٖ يٍؿه بلکه ـات آو، ٘ب٭اجی

ها به ي٩ٟ ق٨اه ؾائهن الحمایهؿ بهكای قأن ههكم اوهث و لهفا ؾق کٍهىقهای ِهاظب  ؾیگك هلث
ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ هؿ٦ ٬كاق  ا ؾیؿه يمیه جکًىلىژی بكجك، هیچ يٍايی ال ایراق يىبث به ؾیگك هلث

کًؿ و ایى وٙط  ؾاؾو  ق٨اه ؾائن الحمایؿ، ؾوحیابی به جکًىلىژی بكجك قا به اهكی ٔكوقی بؿل هی
 گیكؾ.  ال جکًىلىژی يیم ابماقی بكای اوح١ال  هاؾی ٬كاق هی

، بـش بش ايغاو و جاهْه دس يَـام اٝحقـاد هىجـىد :عىد عشهایه; . جبییى چگىيگی عليه5/3
ی٘ پىل دس عه عير   اعاط جْش

ای  ؾق ٬ؿم ب١ؿ، آو چه که ٌاؼّه اِلی يٝاهات ا٬حّاؾی بكای ظٕىق ؾق اب١اؾ هًٙ٭هه
المللی و شهايی اوث، ظٕىق بیٍحك ؾق بالاقهاوث. ی١ًی بایؿ بالاقهای ؾقوو و بیكوو و بیى

باًٌؿ کهه ها، هح٭أی  جىلیؿات آو کٍىق  کٍىق قا گىحكي ؾاؾ و همه اًِا٦ و ا٬ٍاق و هلث
اللهه ایى هٙلب، کاقآهؿی باال و ٬یمث پاییى کاالهاوث و ایى ههن ال ٘كی٫ جىلیهؿ ايبهىه و 

ههؿاقهای ;گىيهه کهه ؾق کحهاب  آیؿ. اها ؾق ایهى هیهاو و همهاوجىو١ه جکًىلىژی به ؾوث هی
کیهؿ ٬هكاق گك٨حهه، ٌهاؼُ اِهلی و بهكگ بكيهؿه: يیا٨حگی ؾق ا٬حّاؾ ایكاو جىو١ه ی  ههىقؾ جأ

اوث و هك کٍىقی که وك٠ث بهاالجكی : لهاو;١ًِحی ؾيیا ؾق ایى ق٬ابث ٌؿیؿ،  کٍىقهای
ؾق يٝام ا٬حّاؾی ؾاٌحه باٌؿ و هؿیكیث بك لهاو قا بهحك إ٠مهال کًهؿ، ، گىهحكؾگی و ١٨لیهث 
بیٍحكی به ؾوث ؼىاهؿ آوقؾ و ؾق هىاليۀ اقلی، ٬ؿقت پهىلی بهاالجك قا کىهب ؼىاههؿ کهكؾ. 

بایؿ واقؾ بكقوی هکايیمم يٝام ا٬حّاؾی هىشىؾ ٌهؿ و قوٌهى  باقه بكای جىٔیط بیٍحك ؾق ایى
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کكؾ که اب١اؾ ٠یًی  ایى يگكي و ؾیؿگاه چیىث و به بكقوی هاٌیًی پكؾاؼث که جىو١ه هاؾی 
 شايبه و پایؿاق ؾاقؾ. ؾهؿ جا قوٌى ٌىؾ قبا، ي٭ٍی اواوی ؾق جىو١ه همهقا جعىیل هی

ىايیى جعكیهل و جعهكک اوهث، وهىؾ و که ظاِل ٬ ؾاقی وكهایهی١ًی ؾق يٝام ا٬حّاؾی  
ٌهىؾ و ایهى قويهؿ،  قبا و يكغ پىل ؾق لهاو هح٥یك اِلی اوث و ايىاو به جبهٟ آو ج١كیه٧ هی

گیكؾ. ؾق وا٬ٟ آيچه که يٝام ا٬حّاؾی   ٬كاق هی ؾاقی وكهایههبًایی بكای گكؾي ا٬حّاؾی يٝام 
کهاال ;ىؾ: آیا ؾق ایى يٝام، ٌ گك هی کًؿ، ؾق ایى يکحه اواوی شلىههىشىؾ ؾق ؾيیا قا هاؾی هی

: ی ايىهاو بهیًه;ی و به ٠باقت ؾیگك ؾق ق٬ابث، :ايىاو;هح٥یك اِلی اوث، یا : و وىؾ کاال
ی البحه ١ٙ٬ار ؾق هك يٝام ا٬حّاؾی، هن ايىاو و ههن کهاال :ی کاال بهیًه;هح٥یك اِلی اوث یا 

: کهاال;٥یك اِهلی قا ٌىيؿ اّها پكوً هعىقی ایى اوث که آیا ؾق ایى هصمى٠ه، هح بهیًه هی
ی ؾق هکحب الهی، قوٌى اوث که هعىقیهث ؾق ایهى هصمى٠هه بها :ايىاو;کًؿ یا ج١ییى هی

ای که هحَّؽف ال هکحهب  ايىاو اوث و کاال بایؿ ؾق ؼؿهث ايىاو باٌؿ و بًابك اِىل هىٔى٠ه
ی، اوث، ٔكق بایؿ به کاال بكگكؾؾ، يه به ايىاو. اي١کان ایى اِىل هکحبی ؾق ق٨حهاق ا٬حّهاؾ

چاقچىبی به يام ٨٭ه پؿیؿ آوقؾه و اظکاهی ال ٬بیل هٕاقبه، هىا٬ات، هماق٠ه، ٌكکث و... به 
يعىی ه١یى ٌؿه که ايىاو ؾق قوابٗ اشحما٠ی ؾق ه١كْ کمحكیى ٬كاق بگیهكؾ. لیهكا ههؿ٦، 

 قٌؿ ايىاو و کكاهث ايىايی و پكوقي ایمايی اووث. 
ل، اِىل هکحب و ٨٭ه قا به قوهمیث که قوٌى ٌىؾ ویىحن ا٬حّاؾی هحؿاو ظال بكای ایى 
ًٌاوؿ یا با آو ؾق ج١اقْ اوث، ؾو يىٞ ال ویك بعد ٬ابل جكوین اوث> یکهی ظكکهث ال  هی

کالو به ُؼكؾ و ؾیگكی ظكکث ال ُؼكؾ به کالو. ؾق بكقوی ال کالو به ُؼكؾ، وحاؾ ٨كهايؿهی و 
ؾق هكاظل ب١هؿی بهه اوث که ؾولث يیم : هؿل بكياهه;و : بايل;هؿیكیث بك يٝام ا٬حّاؾی، 

ا٨مایی  وىؾ وكهایه قا چه ؾق ولىل يٝام، چه ؾق وهاؼحاقهای آو و  ٌىؾ و ؾائنآيها ٔمیمه هی
 آیؿ. کًؿ که جٍكیط آو ؾق اؾاهه هیچه ؾق اقگايیمه ٌؿو و وٙط جىو١ه، ظ٩ٛ هی

 



 948 

 

ی٘ پىل دس عير اول به 1/5/3  :واعيه دس هبادله;. جْش

يیمم بالاق ٠ملکكؾی هحًاوب و ٘بی١هی ؾاقؾ و ق٬هابحی ٌىؾ که هکا ؾق ابحؿای کاق اؾ٠ا هی
والن ؾق آو شاقی اوث اها با بیاو وٙىض هؽحل٧ ال ج١كی٧ پىل، قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ که ایى 

ٌؿه و واظهؿ های ؾوق، هباؾله به ِىقت جهاجكی ايصام هی اؾ٠ا ٨كیبی بیً يیىث. ؾق گفٌحه
بالاقها، کىی که اظحیهاشی ؾوًٌبه و ه٭یان ؼاِی بكای هباؾله وشىؾ يؿاٌحه اوث. هرال ؾق

آوقؾ و چىو اظحیاز به ک٩ً ؾاٌث، ياچهاق بهىؾ هك٢ يؿاٌث، أا٨ه آو قا به بالاق هیبه جؽن
هك٢ يیالهًؿ باٌؿ و اال  جا کىی قا پیؿا کًؿ که هن ک٩ً هالاؾ بك يیال ؾاٌحه باٌؿ و هن به جؽن

او واوٙه هباؾله و واظهؿی کّمهی ٌؿ. اها هًگاهی که پىل به ٠ًى کاق هباؾله ؾچاق هٍکل هی
بكای ایى اهك  هٙكض ٌؿ، جهاجك و هٍکالت آو کًاق ق٨هث و هبهاؾالت جىههیل ٌهؿ چهىو بها 

جىاو ا٬ؿام به ؼكیؿ کاالی هىقؾ يیهال  ٨كوي کاالی هالاؾ بك يیال و گك٨حى پىل آو، به قاظحی هی
یل ٌی  اوث و ه١هیى کكؾ. به ج١بیك ٨ًی، پىل ؾق ایى وٙط واظؿی بكای ج١ییى همیًه جىلیؿ 

 گیكؾ. گیكی ٬كاق هی کًؿ که واؼث ایى کاال چ٭ؿق همیًه بكؾه و ه١یاق وًصً و ايؿاله هی

ی٘ پىل دس عـير دوم بـه ابـضاس جًَـین يَـام اٝحقـادی و هحکٚـل سابيـه بـیى 2/5/3 . جْش
 :ههمُى کاالهای اٝحقادی;و : ههمُى جٞامای هىثش;

جهىاو آو قا ال ایهى ٌهکل وهاؾه اوث، اها هی: واوٙه ؾق هباؾله;په یل ج١كی٧ ال پىل 
ؼاقز کكؾ. ی١ًی ؾق هکايیمم ٠كٔه و ج٭أا جًها کمبىؾ کاال یا ٨مويی آو هٙكض يیىث بلکهه 

٬هؿقت ;گیكؾ. قوٌى اوث که ٘لب اشحمها٠ی، جهابٟ به کاالها ج١ل٫ هی: ٘لب اشحما٠ی;
ی کاالهها ٨٭هٗ بهه اوث و ٬ؿقت ؼكیؿ يیم به ؾقآهؿ وابىحگی ؾاقؾ و لفا ٘لب بكؼه: ؼكیؿ

ٌهىؾ ه هعهؿوؾ  بكؼی هٍا٤ل و ٬ؿقت ؼكیؿ باالی آيها ه که بك اذك ؾوحممؾ بهاال ظاِهل هی
-گكؾؾ. په ؾق ه٭ابل ٠كٔه کاال، ٘لب اشحما٠ی وشىؾ ؾاقؾ که به ٬ؿقت ؼكیؿ بهال ههی هی

گكؾؾ و ٬ؿقت ؼكیؿ يیم به يعىه جىلیٟ ذكوت ؾق هك کٍىق وابىحه اوث. هرالر با ٬كاقگهك٨حى ؾق 



950  تیاًات رّثری پیراهَى الگَی اسالهی ایراًی پیطرفت؛ تقریر، تحلیل، تکویل 

ٌهىؾ کهه هیهماو ٘لهب آيهها قا  گكوه کاقگكاو، ٬ؿقت ؼكیؿ ه١یًی بكای اٌهؽاَ ایصهاؾ هی
کًههؿ و قوٌهى اوههث کهه ایههى ٬هؿقت ؼكیههؿ و ج٭أها بهها ٬كاقگهك٨حى ؾق گههكوه  هٍهؽُ هی

هحؽّّیى، ج٩اوت ه١ًاؾاقی پیؿا ؼىاهؿ کكؾ. ی١ًی کی٩یث جىلیٟ ذكوت ؾق کٍىق اوث که 
کًؿ. بًهابكایى ؾق يٝهام ٠كٔهه و ج٭أها، ا ه١یى هی٬ؿقت ؼكیؿ اًِا٦، ٌهكويؿاو و ا٨كاؾ ق

جىايؿ هك چیمی قا که ؼىاوث، ؾق ههك لههايی ال بهالاق  ج٭أاها هٙل٫ يیىث و هك کىی يمی
گیكؾ که هؤذك بىؾو آو، بهه ؾقآههؿ و الگهىی  ٌکل هی: ج٭أای هؤذك اشحما٠ی;بؽكؾ، بلکه 

ؿ کاالها و یل با٨ث ؾق ج٭أاها جىلیٟ ذكوت وابىحه اوث. به ٠باقت ؾیگك یل با٨ث ؾق جىلی
وشىؾ ؾاقؾ و اگك پىل بیى ایى ؾو هصمى٠ه ٠مل کًؿ و بهه ابهماقی بهكای جًٝهین جىلیهؿ کهاال و 

هايؿ که ٔكق کًًؿ و يه گكؾي  جىلیٟ ذكوت بؿل ٌىؾ، يه کاالها قوی ؾوث جىلیؿکًًؿگاو هی
کمبىؾ ٌىؾ. پهه  ای اوث که هايٟ هّك٦ ايبىه یا هىشب٘لب و ج٭أای اشحما٠ی به گىيه

ٌىؾ بلکهه بها ایصهاؾ جًاوهب  ج١كی٧ پىل ؾق وٙط ؾوم، ِك٨ا ؾق جىهیل هباؾله ؼالِه يمی
جبهؿیل ٌهؿه کهه : ابماق جًٝین يٝهام ا٬حّهاؾی;هیاو الگىی جىلیؿ و الگىی جىلیٟ ذكوت، به 

اوهث و با٠هد : هصمىٞ کاالههای ا٬حّهاؾی;و : هصمىٞ ج٭أای هىذك;هحک٩ل قابٙه بیى 
 ى ا٬حّاؾ کٍىق به ظكکث ؼىؾ اؾاهه ؾهؿ.ٌىؾ هاٌی یه

ؾهؿ جا يٝام ا٬حّهاؾی جىوهٗ پهىل جًٝهین هایی ايصام هیؾق ایى هیاو بايل يیم ١٨الیث 
هلهی اوهث>  ها يٍك اوکًان هحًاوب با قٌهؿ جىلیهؿ ياؼهالُ ٌىؾ که یکی ال ایى ١٨الیث

ا٠هی يیىهث بلکهه بهه ه١اؾله ؾاقؾ و اهكی ِك٨ار ٬كاقی و ا٠حباقی و ايحم: يٍك اوکًان;ی١ًی 
جىاو کاال قا بهه گهكؾي گىيه که هیآهاقهای ٠یًی و هیؿايی وابىحه اوث. ٠الوه بك ایى، هماو

جهىاو بهه چهكؼً ؾقآوقؾ کهه بها  ؾقآوقؾ و به جىلیؿ آو وك٠ث بیٍحكی بؽٍیؿ، پىل قا هن هی
ههای ا٠حبهاقی هع٭ه٫ یها وهًؿهای ا٠حبهاقی و کهاقت: ٌبه پهىل;١٨الیث بايل و ال ٘كی٫ 

پیهؿا : ايباٌهث;ٌىؾ. ی١ًی به شای وقوؾ پىل ال یل ٘ك٦ و ؼكوز آو ال وهىی ؾیگهك،  یه
ٌىؾ. هرالر ظحی لهايی کهه ؼىاهؿ ٌؿ که ایى ههن ال ٘كی٫ ا٨مایً ؼؿهات بايل هع٭٫ هی
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لهاو بها پكؾاؼهث ٬ىهٗ اول وام، بهكای کًؿ، هنیل جىلیؿکًًؿه واهی قا ال بايل ؾقیا٨ث هی
کًؿ و هبال٣ هؿیكیث پكوژه قا به یؿها و... ؾق بايل ا٨ححاض ظىاب هیهای کاقگكاو و ؼكهمیًه

کًؿ. لفا اللم يیىث بايل بكای بالگٍث پىل جا وكقویؿ  همه ا٬ىاٖ ِهبك کًهؿ، آو واقیم هی
٘هىق کهه بها اوهح٩اؾه ال گهكؾؾ. همهاولیكا ال ٘كی٫ ؾیگكی، هماو پىل بايل به بايل بال هی

ٌىؾ و جًها ال ظىابی بهه ظىهابی ؾیگهك هًح٭هل ؼاقز يمیهای ا٠حباقی پىل ال بايل کاقت
 ٌىؾ. هی

ٌهىؾ، لیهكا ؼهؿهات په ال چًؿ ٘كی٫، گكؾي پىل با٠د وىؾآوقی و ؾقآهؿ بايل ههی
ها به هن اقجباٖ پیؿا کكؾه و ؾق بايل ايباٌهث ٌهىيؿ. ٌىؾ که ذكوتجىهیلی بايل، با٠د هی

ؾههؿ و وهىم قا وام ههی پهكؾالؾ، یلیوىم ال پىل ههكؾم بهه جصهاقت هه صه بايل با یلیؾق يح
ؾاؾو  آوقؾ جا به هكؾم پكؾاؼث کًؿ. په بايٯ هن ال وامهايؿه قا به چكؼً ؾقهی وىم با٬ی یل

کًؿ و با آو اقل و اوًاؾ وىم قا واقؾ ه١اهالت هی و وىؾ جٕمیى ٌؿه آو ؾقآهؿ ؾاقؾ و هن یل
هها، پهىل بهه ٠ًهىاو همهه بؽهًؼكؾ که ایى يیم ١٨الیحی وىؾآوق اوهث. لهفا ؾق ا٠حباقی هی

 هىٔىٞ کاق بايل، ٠ّلث وىؾآوقی ؾق بؽً ا٬حّاؾ آو اوث. 

یث بـش صهـاو دس 3/5/3 یٜ هـذیش ی٘ پىل دس عير عىم به ابضاس حنىس دس جکاهل اص ىش . جْش
 بايک هشکضی()هىاصيه اسصی با هذٗ سؽذ اسصػ پىل هلی 

ؾق گام ب١ؿی بایؿ جىشه ؾاٌث که يٝام کاالها و يٝام ج٭أای هؤذك اشحما٠ی  یل هّلث،  
های ؾیگك يیم هٍه٥ىل المللی و شهايی، هلثای و بیى ؾق ؼأل يیىحًؿ، بلکه ؾق ٠كِه هًٙ٭ه

ههای ا٬حّهاؾی کهه ؾق هلهث  جىلیؿ هىحًؿ و ج٭أای هؤذك اشحما٠ی ؾاقيؿ. ی١ًی ایى ١٨الیث
وهیؿه، ؾق هلههث جكکیههه و اههاقات و کىیههث و گكشىههحاو و ٬ك٬یموههحاو و ایهكاو بههه وظههؿت ق

قوؿ. همیى هٙلب ؾقباقه کٍىقهایی که ؾق وٙط جكکمًىحاو و جمام هًٙ٭ه يیم به وظؿت هی
یابؿ جا به یل وظؿت کل شهايی بكوؿ که  کًؿ و جؿاوم هی المللی ١٨ال هىحًؿ، ِؿ٪ هیبیى
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گیكيهؿ. ؾق ایهى هیهاو، ههك کٍهىقی  ؿ ٬هكاق هیؾق ایى وٙط، کٍىقهای ؼاِی ؾق ٬ّله جىلیه
هًؿ ال جکًىلىژی بهحك باٌؿ و ٬ؿقت چكؼً  بیٍحك و بهكه جك، ؾاقای ايگیمي اشحما٠یچابل

ؼهىؾ قا ؾق  هصمى٠ه يٝهام ا٬حّهاؾی: وك٠ث و ؾ٬ث و جأذیك  ;اقل ؾق آو باالجك باٌؿ و بحىايؿ 
مایً ؾهؿ، ٨اجط بالاقها ؼىاههؿ بهىؾ> ا٨: هًابٟ يیكوی ايىايی، هًابٟ ابماقی و هًابٟ ٘بی١ی;

جك و کاقآههؿجك، همهه بالاقهها قا ؾق  جك و باکی٩یهثچكا که ٠مالر ؼىاهؿ جىايىث با کاالی اقلاو
 الملل و شهاو ٬بٕه کًؿ.هًٙ٭ه و بیى

ؾق ایى قويؿ اوث که بايل هكکمی هىوىلیث ٬ايىيی بكای ظ٩اٜهث ال اقلي پهىل هلهی  
یٍحك ال ه٭ؿاق جىلیؿ ؼىؾ، هّك٦ کكؾ و واقؾات آو بك ِهاؾقات کًؿ چىو اگك هّلحی ب پیؿا هی

٨مويی گك٨ث، به ؾیگك کٍىقها بؿهکاق ؼىاهؿ ٌؿ کهه ایهى اههك ؾق جًهمل ٬هؿقت پهىل هلهی 
ٌىؾ. په ؾق ایى ٠كِه، ٬ىايیى شبكی ظاکن يیىث، بلکه ٬ىايیى ايىايی بك يٝام  ه١ًکه هی

ههن ؼىاهؿ بىؾ. ی١ًهی : هىاليه اقلی;ك، ها با یکؿیگا٬حّاؾی ظاکن اوث و ؾق اقجباٖ هّلث
بايل هكکمی هى٧ٜ اوث ؾق ج٭ابل بیى اقلها، ٠الوه بك ظ٩ٛ ٬یمث پىل هلی، قٌؿ آو قا يیم 

ؼىاوث الگهىی جىلیهؿ و الگهىی جىلیهٟ قا جٕمیى کًؿ. ال ایى ٘كی٫، پىل ال وٙعی که هی
بؿ و بایهؿ بهه ٨کهك وهىؾ و یا ها و کاالها ؾق کٍىق ٔكق يکًًؿ، اقج٭ا  هیکًحكل کًؿ جا ٌكکث

لایهی ؾق لیاو هلث، ال شهث يكغ پىل يیم بىؾ. ی١ًی بايل هكکمی هىهوىلیث ؾاقؾ جها ذهكوت
یابهؿ و يٝهام  کٍىق به چالً کٍیؿه يٍىؾ و ؾق ٤یك ایى ِىقت اقلي پىل کٍىق کاهً هی

 های ا٬حّاؾیقوؾ. په بكای يٝاما٬حّاؾی يه جًها به ومث جکاهل بلکه به ومث و٭ىٖ هی
ِىقت بایهؿ ٬یمهث پهىل هلهی قا ه کهه  ؾق قابٙه با یکؿیگك، ٨كْ ولٙه وشىؾ ؾاقؾ و ؾق ایى

 یل کٍىق اوث ه ظ٩ٛ کكؾ.  جىايمًؿی، هًابٟ و جکًىلىژی اي١کان وا١٬یث ايگیمي،
ؾق ٬ىمث وىم )ظٕىق ؾق جکاهل( پىل ؾیگك به ه١ًای هباؾله یا ابهماق جًٝهین و ايباٌهث  

آیهؿ، ؾق هىاليهه اقلی و ٙط باالجكیى وىؾهایی که به ؾوهث ههیىث بلکه ؾق ایى ویذكوت ي
ه١اهالت اقلی بايل اوث. ی١ًی بايل با جىلٗ بك ِهاؾقات و واقؾات و ٬یمهث اقلهها، ؾق 
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ؼىاهًؿ کاالها قا به ؼاقز ال کٍىق ب٩كوحًؿ و هىاؾ ای که هصمى٠ه ا٬حّاؾی کٍىق هی٨اِله
کًؿ. ي٭ً بايل ؾق ایًصا ههؿیكیث بهك  یپیؿا ه اولیه یا کاالهای ؾیگكی قا واقؾ کًًؿ، ظٕىق

ها ؾق بعد اقل اوث و بایؿ با جىشه به ٬یمث پىل ؾق ؾاؼل و ؼاقز ق٬ابث کًؿ کهه ایى لهاو
جكیى وىؾهایی که بكای  قوؾ. په وًگیىؾق ٤یك ایى ِىقت ٠مالر وىؾآوقی آو لیك وؤال هی

قات و واقؾات اوهث> ی١ًهی ٌىؾ، بك اذك هؿیكیث بك لهاو ؾق شكیهاو ِهاؾبايل ظاِل هی
که جبؿیل به کاال يٍىؾ و ِهك٨ار لههايی بهك آو گفٌهحه باٌهؿ ه وهىؾی  بحىايؿ ال پىل ه و لى آو

بؿوث بیاوقؾ. ؾق وا٬ٟ ٌؽُ ظ٭ی٭ی یا ظ٭ى٬ی که به یل هیلیىو ؾالق یا یهل هیلیهاقؾ ؾالق 
ه ؾق ٨هكْ ؾوم ؼىاهؿ، ج٩اوت لیاؾی ؾاقؾ گهك چهاقل يیال ؾاقؾ با هىا٨كی که پايّؿ ؾالق هی

آیهؿ. بهه ٠بهاقت ؾیگهك، ؾق وهٙىض يیم وىؾآوقی وشىؾ ؾاقؾ اّها جًها وىؾ ُؼكؾ به ؾوث ههی
ٌؿ که با ٨كوي کهاال و ؾقیا٨هث پهىل آو، ؼكیهؿ  گفٌحه ال ج١كی٧ پىل به ایى قويؿ جىشه هی

پهىل، لههاو، ;کاالی ؾوم بایؿ به يعىی ايصام ٌىؾ که با٠د وىؾ بیٍحك ٌهىؾ اّهها ؾق ایًصها 
هٙكض اوث و کاال به هیچ ٠ًىاو واوٙه يیىث بلکهه ٨هكوي اقل و اوهًاؾ ا٠حبهاقی ؾق : پىل

اوث و اواوار جع٭٫ آو ؾق هیاو هح١هاهلیى ٨هكْ : قبای  والهايی;هیاو اوث. البحه ایى يىٞ
گیكؾ و گهاه قبها ؾق گهكؾي ا٠حبهاقات و وهىؾآوقی  يؿاقؾ. ی١ًی گاه قبا بیى ؾو ي٩ك ِىقت هی

هها بهك اوهان هها و پهكوژهٌىؾ> چىو بايل ؾق ظال کًحكل وام ٭٫ هیبايل ال ایى گكؾي هع
الگىی جىلیؿ و ا٨مایً ذكوت هلی اوث و ؾق جمام ه١اهالجی که ؾق کل يٝام ا٬حّاؾی ايصهام 

های هكکمی ؾق هىاليه  گىيه که بايل ٌىؾ جا وىؾآوقی قا کًحكل کًؿ. هماوگیكؾ، ظأك هیهی
ها ٬اؾق به ايصام آو يیىحًؿ، بهه  ای که ٌكکث هايی پیچیؿهٌىيؿ و با ق٨حاق وال اقلی ظأك هی

 کًًؿ.  وىؾ ؾوث پیؿا هی

ی٘ پىل و عليه آو بش ايغاو و جاهْهبًذی ْٙالیث. جم4/5/3ِ  های بايک بش اعاط جْش

وهىم آو قا  ؾق وا٬ٟ بايل با ايباٌث وكهایه، ؾق ابحؿا پىل یل هلهث قا شمهٟ کهكؾه و یل
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هايؿه قا بكای بالگكؾايؿو بهه ههكؾم  وىم با٬ی ؾهؿ و یلآو قا وام هیوىم  کًؿ، یلايؿال هیپه
گفاقؾ. ایى ٬ايىو بايل اوث. یل وىهی که يمؾ بايل ٬كاق ؾاقؾ، بهكای هىاليهه اقلی و بهه هی

کًؿ> يه هايًؿ یهل ِهكا٨ی هرابه ِكا٨ی هکايیمه ٠مل هی ٌىؾ و به ِىقت ًٌاوق اوح٩اؾه هی
هن بكای او هٍکل اوث. به ٠بهاقت ؾیگهك بهكای ه١هاهالت  ٠اؾی که جأهیى یل هیلیىو ؾالق

کًؿ. په و٬حی يٝهام ا٬حّهاؾی کٍهىق، ه٭ابهل يٝهام ا٬حّهاؾی ؼاقشی، گٍایً ا٠حباق هی
کًؿ، بايل ي٭ٍهی اواوهی گیكؾ و ِاؾقات و واقؾات شكیاو پیؿا هیکٍىقهای ؾیگك ٬كاق هی

ىل ایى کٍهىق بهه ؾوهث ایهى ٌىؾ. چىو پکًؿ و بايل هكکمی به قومیث ًٌاؼحه هی پیؿا هی
جأهیى يیىث و لهفا اکرهك  های کاليی يیال ؾاقيؿ که به قاظحی ٬ابلها به پىلبايل اوث و پكوژه

کًًؿ. په بايل به یل ابك٬ؿقت ٤ىل  هاوث که ٬ابلیث اشكا پیؿا هی ها با اوح٩اؾه ال وام پكوژه
ها ظٕهىق ؾاقؾ. اّهها هالی جبؿیل ٌؿه که ؾق همه ه١اهالت ا٬حّاؾی کٍىق و ؾق همه ِعًه

ها اوث و وٙط ؾیگك ایى اوث ها و ظٕىق ؾق پكوژهجًها یل وٙط ال وىؾآوقی ؾق اقائه وام
گیكؾ که ؾق ایًصا بايل بایؿ ظا٨ٛ اقلي پىل که یل کٍىق ؾق ه٭ابل کٍىقهای ؾیگك ٬كاق هی

آو ایى اوث که يىبث هّك٦  هلهی کمحهك ال  ای ؾاقؾ و پٍحىايهباٌؿ، ی١ًی پىل پٍحىايه یهل
لای پىل یل کٍىق، ِاؾقات و واقؾات آو کٍىق اوهث  جىلیؿ هلی باٌؿ. ؾق وا٬ٟ ٠اهل ؾقوو

لای آو، ِاؾاقت و واقؾاجی اوث که ؾیگك کٍىقها ؾاقيؿ و هصمى٠ه ایى ٠ىاههل  و ٠اهل بكوو
ك اذك آو، ٬ؿقت پىل یل کٍىق کًًؿ که بو ٨ٍاقها ؾق کًاق یکؿیگك، يٝام ًٌاوقی قا ایصاؾ هی

 ج١ّیى ؼىاهؿ یا٨ث. 
ای جًٝهین کًهؿ په یکی ال وٜای٧ ؾولث ایى اوث که گكؾي ذكوت قا ؾق ؾقوو به گىيه

ههای ؼهاقشی هايًهؿ ٬هؿقت ا٬حّهاؾ هلهی  جكکیهه و که ٬ؿقت ا٬حّاؾ هلی ؾق بكابك وا١٬یهث
ات و واقؾات و هىاليهه پاکىحاو و ؾیگك کٍىقها ویك يمولی پیؿا يکًؿ> ی١ًی ظٕىق ؾق ِاؾق

ههای بهاالجك ای باٌؿ که اقلي پىل پاییى يیایؿ و ؾق ٬ؿم ب١هؿی ؼهىؾ قا بهه پلههاقلی به گىيه
بكوايؿ و قٌؿ کًؿ. په ظٕىق بايل ؾق يٝام هىاليه اقلی بكای ظ٩ٛ اقلي پىل هلهی، ٬هؿم 
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ایصهاؾ اول اوث و ؾق ٬ؿم ؾوم، ظٕىق ؾق اقجباٖ بیى ِاؾقات و واقؾات و اقائهه ؼهؿهات و 
ها یا وًؿهای ا٠حباقی( اوث جا با هؿیكیث هعیٗ ال يٝك اقلی یا ال يٝك وًؿی )هايًؿ ظىاله

 ٌىؾ.. هع٭٫ : قٌؿ پىل هلی;، :يٝام هىاليه اقلی;بك لهاو  
اّها بایؿ جىشه ؾاٌث که ظٕىق بايل به هؿیكیث لههاو و ا٨همایً ٬هؿقت پهىل هًعّهك 

اقلي ;و : با٨هث ِهاؾقات و واقؾات;شهه بهه ٌىؾ، لیكا اهك ظاکن بهك ایهى هٙلهب، جىيمی
ٌهؿه،  جىاو آيها قا به هماق بكابك ٬یمث  جمام ؾق آو اوث. ی١ًی کاالهایی هىحًؿ که هی: ا٨موؾه

قويهؿ.  ٌؿه، به ٨هكوي هی ٨كوؼث و کاالهایی يیم وشىؾ ؾاقيؿ که جًها به ؾو بكابك ٬یمث جمام
يىٞ اول ؼىاهؿ بىؾ کهه ایهى هههن،  ؾق ایى ِىقت قوٌى اوث که اولىیث با جىلیؿ کاالهای

جابٟ جکًىلىژی بكجك اوث و کٍىقی جىايایی باالجكی ؾق هؿیكیث بهك لههاو ؾاقؾ کهه ِهاظب 
باٌؿ. په بايل هكکمی ؾق قابٙه بیى ِاؾقات و واقؾات و بكای ؾوحیابی به : جکًىلىژی بكجك;

ىژی بكجهك باٌهؿ و بهه باالجكیى وىؾ بایؿ بحىايؿ ؾق بىحكی ؼكیؿ و ٨كوي کًؿ هبحًی بك جکًىله
ابماقی بكای ج٥ییك ه٭یان ؾق جکًىلىژی بكای ا٨مایً وىؾ وكهایه جبؿیل گكؾؾ. ؾق ایى ِىقت 

ٌهىؾ جها هٙكض ههی: جىو١ه جکًىلىژی;به شای ؼكیؿ و ٨كوي کاال و هباظد هكبىٖ به آو، 
جبؿیل کكؾ. ی١ًی په ال ظ٩ٛ اقلي پهىل هلهی بایهؿ : و٧ِ يٝام;قا به : وىؾآوقی;بحىاو 

قا : ج٭ىهین کهاق شههايی;المللهی قا ق٠ایهث کهكؾ و های بلًؿجكی بكؾاٌث و ٬ىايیى بهیىگام
ليًؿ، هیىهك ٌهىؾ و  هایی که اقلي ا٨موؾه باالیی قا ق٬ن هیپفیك٨ث جا ؾوحكوی به جکًىلىژی

 ال ایى ٘كی٫، جىلیؿ ذكوت هلی ا٨مایً پیؿا کًؿ.
ی  ٬هؿقت ؼكیهؿ یهل هلهث قا بًابكایى اگك پىل ؾق ویىحن بايکی جىايىث ههن قٌهؿ کّمه

ٌىؾ که ه١هك٦ ؾهؿ، ایى اي١کان  جکاهل شاه١ه هاؾی هی: جکاهل;کًؿ و هن آو قا : ظ٩ٛ;
هعىق ٬كاق گك٨ث و ق٨اه : ق٨اه;٨كهً  و اؼال٪ آو اوث. ؾق وا٬ٟ ؾق ایى قويؿ ؾيیا به ه١ًای 

ؿ کهاال و ؾق ٌکل کّمی ؼىؾ، ؾق پىل و وىؾ وكهایه هحصلی ٌؿ و ايىاو، هعکىم  ٬ىا٠ؿ قٌه
ا٨مایی پىل ٬كاق گك٨ث. لفا بایؿ ایى ٨كْ هن هىقؾ بكقوی ٬كاق گیكؾ کهه آیها ؾق ههًؿوهی  ؾائن
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جىايؿ هعىق ٬كاق گیكؾی اگهك ايىهاو بهه شهای يٝاهات ا٬حّاؾی اهك ؾیگكی ٤یك ال وكهایه هی
جب١یث ال قٌؿ کاال و پىل، هعىق يٝام ا٬حّاؾی باٌؿ، ههًؿوی يٝهام ا٬حّهاؾی و پهىلی هها 

 ىيه ؼىاهؿ بىؾ و ج١كی٧ پىل اوالهی چگىيه ٌکل ؼىاهؿ گك٨ثی چگ

 عـيى دس  گٚحـه پیشاهـىو جْـاسك ّیـىب الگىهـای بیگايـه هباحث پیؼ بًذی . جم6/3ِ
یحی و اٝحقـادی;  هـای دیًـی و اسصػ و و جْـاسك آيهـا بـا افـىل اّحٞـادی :ٙلغٚی، هذیش

 اٝحنائات احکام 

ىهای بیگايه و باق اقلٌی ؾق ه٭ىله جىوه١ه، جا ایًصا قوٌى ٌؿ که ٠یىب وابىحگی به الگ
قابٙهه ايىهاو بها ;و : قابٙه ايىاو با ؼهؿا;ؾق چًؿ وٙط ٬ابل اذبات اوث. اوالر هًگاهی که 

ٟ  : ايىاو : قابٙه ايىاو بها شههاو;ج١كی٧ ٌىؾ و ؾق ج١كی٧ : قابٙه بیى ايىاو و شهاو;به جب
ؾ، ؾيیاپكوحی و وىؾپكوحی به ٠ًىاو یل اهك الحمایؿ و الحفاـ هؿاوم هعىق ٬كاق بگیك يیم ق٨اه ؾائن

ؾیهى ;گیهكؾ و  یابؿ و اي٭ٙاٞ اشحما٠ی يىبث به ؾيیها ٌهکل هیا٠ح٭اؾی ؾق شاه١ه شكیاو هی
ٌىؾ. ایى ؾق ظالی اوث که بك اوان اِىل ا٠ح٭اؾات و ٨كهً   ٠مالر هع٭٫ هی: ؾيیاپكوحی

ح٥یكههای جب١هی باٌهًؿ و يهه هفهب، قابٙه بیى ايىاو و شهاو، جکًىلىژی و ق٨هاه و... بایهؿ ه
 های اِلی. هؿ٦
ذايیار بیاو ٌؿ که ٬ىايیى جعكیل و جعكک ؾق والهايؿهی شاه١ه، به ه١ًای هبًا ٬كاقگك٨حى  

ؾق ههًؿوهی يٝاههات ا٬حّهاؾی و اشحمها٠ی اوهث> ؾق : ظىؿ;و : ظكَ;ؾو ُؼل٫ قـیله 
ایراق و ايّا٦ هبًهای  ظالی که ابحال  به اؼال٪ قـیله ؾق يٝك ٌاقٞ، هفهىم اوث و بایؿ ُؼل٫

هؿیكیث اشحما٠ی ٬كاق گیكؾ و ليؿگی هكؾم قا به بىحكی بكای ج٭كب و اؼهال٪ ظمیهؿه جبهؿیل 
 کًؿ.

ذالرار هعىقیث پىل ؾق يٝام ا٬حّاؾی هىشىؾ و شایگاه آو ؾق هىاليه اقلی به ٠ًىاو ٬ؿقت 
ؾ بكقوی ٬هكاق کّمی  ا٬حّاؾ هك کٍىق ؾق ه٭ابل ٬ؿقت کّمی  ا٬حّاؾ ؾیگك کٍىقهای ؾیگك هىق

گك٨ث و قوٌى ٌؿ که ههًؿوی بكای اقج٭ای اقلي پىل هك کٍىق بك هبًای هعىقیث کهاال و 
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 ظکىهث ٬ىا٠ؿ قٌؿ آو بك ايىاو اوث.
 چگىيه واالقاو که الگىهای بیگايه و يٝاهات وكهایه البحه ؾق اؾاهه بعد بیاو ؼىاهؿ ٌؿ

اظکام الهی ؾق هك ِهىقت  هکًؿ. ایى ؾق ظالی اوث ک٠مل هی: ٕائات اظکاما٬ح;بك ٔؿ 
ٌهىؾ و ظه٫  ج١كی٧ هی: ظ٫;به : ٠ؿالث;آوقؾ> لیكا بك هبًای هؽحاق ٠ؿالث قا به ؾيبال هی

يیم آو چیمی اوث که ؾق يٝك ٌاقٞ ه٭ؿن بكای ها قٌؿ بىؾه و ؾق ابىاب هؽحل٧ ا٬حّهاؾی 
هرابه اولهیى  بهها  و ٤یك ا٬حّاؾی که جٍكیٟ ٌؿه، اي١کان یا٨حه اوث. به ٠ًىاو يمىيه، ٌكکث

شايبه با اظکام ٨٭هی ٌكکث هح١هاقْ بهىؾه و ٠مهالر  ولىل ا٬حّاؾی ؾق جىو١ه پایؿاق و همه
جىاو ایى ؤه١یث قا بهكای ٨هكؾ هکله٧ ال  ٌىؾ و گكچه هی هىشب جکاذك و جصمٟ وكهایه هی

٘كی٫ ٌكٖ ٔمى ٠٭ؿ جّعیط کكؾ اها ایى اهك ؾق ه٭یهان واؼحاقوهالی بهكای یهل يٝهام 
هٍكوٞ يیىث. ی١ًی اوالم ايباٌث ذكوجی قا که هىشب ؾوحیابی ٬ٍهك ذكوجمًهؿ  اوالهی ابؿار 

وشه يپفیك٨حه اوث و لفا هالکیهث  به ٬ؿقت ظاکن و جىلٗ بك ه٭ؿوقات شاه١ه ٌىؾ، به هیچ
های ا٬حّاؾی ؾق يٝام اوالهی  جىايؿ لیكواؼث ظ٭ى٬ی و ٬ايىيی بكای ١٨الیث ؼّىِی يمی

ؼی ٠٭ىؾ ٌك٠ی آو اوث که ٔكق بایؿ به کاال و پهىل واقؾ که ا٬حٕای بك ٬كاق بگیكؾ. همچًاو
ٌىؾ و يه به ايىاو> به يعىی که به ٌؽُ هحٕكق ؾق هٕهاقبه ههلهث ؾاؾه ٌهىؾ و ظحهی ؾق 

ٌهىؾ. ایهى ؾق ظهالی  های ب١هؿی هًح٭هل هی ِىقت ٠ؿم ٬ؿقت پكؾاؼث، بؿهی او به يىهل
ؾق بهالاق ٌکىهث  به ه١ًای آو اوث کهه ظحهی اگهك کهاال: وىؾ جٕمیًی;اوث که پفیكي 

ؼىقؾ، پىل يبایؿ ٌکىث بؽىقؾ و لفا ٨كؾ هحٕكق که جىايایی پكؾاؼث وىؾ جٕمیًی قا يؿاقؾ، 
ا٨حؿ. ایى بؿاو ه١ًاوث که ايىاو ؾق ه٭ابهل پهىل و  ٌىؾ و به ليؿاو هی بال٨اِله هصالات هی

قٌهؿ کاال جع٭یك ٌىؾ و به شای آو که قٌؿ و پكوقي ايىاو اِل ٬كاق گیكؾ، هعکهىم  ٬ىا٠هؿ 
  کاال و پىل ٌىؾ.

های هؽحل٧ اؾبیات جىو١ه و الگىهای آو به به جبٟ ؾيیا و ؾيیها٘لبی په ايىاو ؾق بؽً
های ٠یًهی ؾيیها٘لبی و ؾيیاپكوهحی ؾق ویىهحن  ٌىؾ با جىشه به ایى ههن که يمىيهه ج١كی٧ هی
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ؾ ا٬حّاؾی اهكول، ؾق اهىقی چىو جىو١ه کاال، جىو١ه ق٨اه و جىوه١ه ايباٌهث وهكهایه و وهى
جٕمیى ٌؿه بكای وكهایه جبلىق یا٨حه و ایى ؾق ظالی اوث که ٘به٫ اِهىل ا٠ح٭هاؾات ايىهاو 

ای الله اوث و جًها بایؿ به ؾوحگاه الهی جىّلی ؾاٌحه باٌؿ و شاه١ه هىهًیى يبایؿ وهلٙه ؼلی٩ه
٤یك ال ؾوحگاه ؼؿای هح١ال قا بپفیكيؿ و هك يعىه جىّلی به ؾوحگاه ک٩ك و آذهاق ٠یًهی آو ه کهه 

هكوله ؾق ق٨اه و وكهایه و ؾالق و کاال هحصلی ٌؿه ه و پهفیكي وهلٙه ویاوهی، ٨كهًگهی یها ا
لى یص١ل اللهه للکها٨كیى ٠لهی ;ا٬حّاؾی آو، اهكی ٔؿ اقلٌی و ٔؿ ا٠ح٭اؾی ؼىاهؿ بىؾ: 

  :.المؤهًیى وبیالر 

 بـش اعـاط هبًـای هخحـاس: ّیىب وابغـحگی بـه الگىهـای بیگايـه;. دٙاُ ّلمی اص 4
 ا دس عير ُخشد()بشسعی الگىه

: وهٙط کهالو;آيچه که جاکًىو هىقؾ بعد ٬كاق گك٨ث، اذبات ٠یىب الگىهای بیگايه ؾق 
گىيهه  الهاٌمی اقائه ٌهؿ اهها هماو بىؾ که بك هبًای ؾوحاوقؾهای ٨کكی هكظىم ٠الهه ظىیًی

ل يیم بكقوی کكؾ که یکهی ا: ُؼكؾ;جىاو ایى الگىها و ٠یىب آو قا ال هًٝك که ٬بال بیاو ٌؿ هی
 هعىقهای آو، هىاله هالکیث ؼّىِی اوث.

ی٘ يَشی و ّیًِی ;. جْاسك 1/4 ل و افى ;با  :داسی عشهایههالکیث خقىفی دس يَام  جْش
 :ها و احکام دیى اسصػ

ی٘ هادی اص ايغاو و جاهْه، هىجـ  ؽـکل1/1/4 گیشی هالکیـث بـش اعـاط  . جْش
 سیدا عشهایهجايبه دس يَام  ٙافله ىبٞاجی و جحمیل هحشوهیث همه

به ٘ىق کلی بایؿ جىشه ؾاٌث که قاه و قون ليؿگی اشحما٠ی ؾق الگىهای جىوه١ه کهه بهك 
والی اوث و همه ٌوىيات ليؿگی ی١ًهی ايؿ، ؼّىِی ٌکل گك٨حه ؾاقی وكهایهاوان يٝام 
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بهال  الگىی جىلیؿ، الگىی جىلیٟ، الگىی هّك٦، ویىحن بايکؿاقی و...  به بؽً ؼّىِی
ؿوو جصمٟ ذكوت و ظل هىوله هالکیهث ؼّىِهی )ی١ًهی گكؾؾ و بؽً ؼّىِی يیم بهی

ها( قاه به شایی يؽىاهؿ بكؾ. ایى ؾق ظالی اوث که و١ٔیث ٠یًهی   ها و بايلهالکیث ٌكکث
هالکیث ؼّىِی ؾق شهاو، با هبايی ؾیى و اظکام اوالم ج١هاقْ ؾاقؾ، لیهكا ایهى يعهىه ال 

بؽٍهؿ و آو قا قٌهؿ ما٠ی ههیبه ٠ًىاو یل هىشىؾ ليؿه، هىیث اشح: وكهایه;به  هالکیث،
کًؿ و هممهاو با ا٬حٕائات اظکام يیم ؾقگیك اوث. ی١ًی وكهایه و پهىل  ؾهؿ و اقگايیمه هیهی

گیكيؿ اها هکحب اوهالم چًهیى  و ذكوت و اهالی آو، هبًای واؼث ؾولث و ظاکمیث ٬كاق هی
 پفیكؾ.  و١ٔیحی قا يمی

يٝكی و يیم یهل بعهد اشكایهی و جىاو یل بعد البحه ؾق قابٙه با هالکیث ؼّىِی هی
٠یًی )قابٙه هالکیث ؼّىِی با واؼحاقهای بكياهه( قا ٘هكض کهكؾ. ؾق بعهد يٝهكی بایهؿ 

جىاو هالکیث قا به ؾو گىيه ج١كیه٧ کهكؾ> یکهی بهه ٌهکل ٘بی١هی هايًهؿ جىشه ؾاٌث که هی
که های اشحما٠ی های ٘بی١ی ايىاو )ؾوث و پا و چٍن و گىي و...( و ؾیگكی ؾاقاییؾاقایی

ؾق يحیصهه، هالکیهث  هالکیث ايىاو بك آيها، به واوٙه ج١هاقی٧ و اظکهام اشحمها٠ی اوهث.
بی١ی( ج١كی٧ ذابحی يؿاقؾ بلکه به هك ايؿاله  ؼّىِی به ٠ًىاو یل هالکیث اشحما٠ی )٤ی٘ك

کًؿ. به ٠باقت ج٥ییك و جکاهل پیؿا هی که شاه١ه ج٥ییك و جکاهل پیؿا کًؿ، ج١كی٧ هالکیث يیم
گكؾؾ و شاه١ه یل ه٭ىله ایىهحا و هالکیث ؼّىِی به ج١كی٧ ايىاو و شاه١ه بال هیؾیگك، 

 اوث.: االٌحكاک  شكیاو جکاهلهابه;بكیؿه و واکى يیىث بلکه به ه١ًای 
گیهكؾ( ايىهاو اها ؾق ج١كی٧ ايىاو و شاه١ه )کهه اوهان ج١كیه٧ ال هالکیهث ٬هكاق ههی

ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ شكیاو اقٔا  و يیالهای ِىقت اکىيىهیل و به اوِا٦ ا٬حّاؾی ج١كی٧ هی به
اوهث. : جؽّهُ;ٌىؾ و اللهه جأهیى ایى شكیاو، یل ايىاو، به ِىقت هاؾی ج١كی٧ هی

هایی قا کىب کًؿ جا ؾق يٝام اٌح٥ال شایگاه ؾاٌحه باٌهؿ و ؾق ی١ًی ٨كؾ بایؿ بحىايؿ جؽُّ
ا٨كاؾ ا٨مایً  یّکه ٜك٨یث جؽّ یٌىؾ. لفا به هیماييٝام اٌح٥ال يیم بعد ؾقآهؿ هٙكض هی
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پیؿا کًؿ، ٜك٨یث ظٕىق او ؾق يٝام اٌح٥ال باالجك ؼىاهؿ ق٨ث و وٙط ؾقآهؿ او يیم ا٨همایً 
ؼىاهؿ یا٨ث و به جبٟ آو، ٬ؿقت ؼكیؿ کاالها و اقٔای يیال او يیم اقج٭ا  ؼىاهؿ یا٨هث. ایهى 

ت گفاقی بكای ايىاو بك اوان ق٨اه اوث که ؾق یل الگىی جىلیؿی )ا٠هن ال هىٔهى٠اهؿ٦
ٌىؾ و ال بیكوو يیم هعیٗ و ٌكایٗ جعكیل بهكای او ا٬حّاؾی، ٨كهًگی، ویاوی( ج١كی٧ هی

اوث کهه  ؾاقی وكهایهگیكؾ جا ايگیمه ظكکث ایصاؾ ٌىؾ. ایى ج١كی٧ ايىاو ؾق يٝام  ٌکل هی
 ٌىؾ. بك اوان ٨اِله ٘ب٭اجی و ؾق يٝام اٌح٥ال هٙكض هی

ی ايىاو ج١كی٧ کكؾی! یا ال آيصا که الگهىی جىاو قٌؿ قا بكاظاال آیا ؾق ـات ایى قويؿ هی
هّك٦  ٘ب٭اجی، اهكی ـاجی ؾق ایى يٝام اوث، همیٍه ا٬ٍاق و ًِى٨ی هىحًؿ کهه ال بكؼهی 

ها هعكوم ؼىاهًؿ ٌؿ و همىاقه ؾق پهاییى ههكم بها٬ی ؼىاهًهؿ هايهؿی ؾق  اهکايات و هى١٬یث
جًىٞ اوهح١ؿاؾها و جًهىٞ  ج١كی٧ يٍؿه که یى يٝام، اواوار هعیٗ اشحما٠ی به يعىیوا٬ٟ ؾق ا

ههای ویاوهی، ٨كهًگهی و ها، هبًای ق٬ابهث ٬هكاق گیهكؾ بلکهه هعكوهیهثايىاو های٬ابلیث
ا٬حّاؾی اوث که اوان هؿیكیث ٬كاق گك٨حه اوث. ی١ًهی ٤یهك ال هعكوهیهث ا٬حّهاؾی کهه 
ياٌی ال الگىی جىلیٟ ذكوت و هّك٦  ٘ب٭اجی اوث، هعكوهیث ٨كهًگی يیم ؾق هعكوهیهث 

جىايًهؿ وهٙط ٌىؾ و به هك هیماو که ٬ؿقت ؼكیؿ ا٨كاؾ باالجك باٌؿ، ههی حصلی هیجعّیلی ه
جعّهیالت بههاالجكی قا ؼكیهؿاقی کًًههؿ و ال ایهى ٘كیهه٫، هًاِهب اشحمهها٠ی و ٨كهًگههی و 
ا٬حّاؾی بهحكی قا به ؾوث بیاوقيؿ و به جبٟ آو، به ؾقآهؿ باالجك و هّهك٦ کاالههای بیٍهحك و 

په جعّیل يیم به ٬هؿقت ؾقآههؿ وابىهحه اوهث و ٬هؿقت  جكی ؾوث پیؿا کًًؿ.لفت ا٨موو
 ها ٌکل هی گیكؾ.  ؾقآهؿ يیم بك اوان ٨اِله ٘ب٭اجی و يٝام هعكوهیث

ؾق قابٙه با هىائل قوظی يیم بایؿ جىشه ؾاٌث که بها وقوؾ ا٨هكاؾ بهه بهالاق اٌهح٥ال، اللم  
ؼهىؾ اوهح٩اؾه  ها بكای جهأهیى ليهؿگیابًؿ جا ال آو ٨كِثیاوث به هصىلات هؽحل٩ی ؾوث 

ها ؾق ؾوحكن کىايی اوهث کهه ؾق هكاظهل ٬بهل )هكاظهل جعّهیلی و  ى ٨كِثیکًًؿ. اها ا
كا ایهى ؾوهحه ؾق هًگهام وقوؾ بهه ِهعًه یهاٌح٥الی( ؾق وٙط باالجكی ٬كاق گك٨حهه باٌهًؿ، ل
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هها و گهك٨حى هىا٨٭هث اِهىلی، اشحماٞ، شكأت قوظی بیٍحكی بهكای ؾقگیكٌهؿو بها ٨كِهث
ات و ايعّاقات و... ؼىاهًؿ ؾاٌث. ؾق ظهالی کهه ٘ب٭هات پهاییى هٍاوقه های ٨ًی، هصىل

ٌىيؿ و يه قوظیهه و شهكأت وقوؾ ؾق بعهد اِالر يه ال ایى اهىق ا٘الٞ ؾاقيؿ، يه ؾقگیك آو هی
کًًؿ. په ؾق هصمىٞ، هعكوهیث  ياٌهی ال يٝهام هصىلات و هىا٨٭ث اِىلی و.... قا پیؿا هی

ؾق وه بؽً قوظی )ویاوی( و ٨كهًگی و ا٬حّهاؾی  الگىهای بكآهؿه ال آو قاو  ؾاقی وكهایه
ٌىؾ که ؾق شكیاو آو، ايىاو جعث قوابٗ ههاؾی و هعکهىم ٬هىايیى ههاؾه ج١كیه٧ جعلیل هی

ٌهکل  ؾاقی وهكهایهاو ؾق بىهحك شبهك ههاؾی  يٝهام ٘ب٭هاجی و ؾاقایی و ٠ؿم ؾاقایهی  گكؾؾ هی
 گیكؾ.  هی

ی٘ ايغاو به هىجىد هخحاس و حاکن بش يَا2/1/4 ًّىاو هبًای يَشی  > بههام حغاعیث. جْش
 هالکیث دس يگاه الهی

قوٌى اوث که هالکیث ؼّىِی به ایى ه١ًها ؾق يهمؾ ؾیهى هٍهكو٠یث يهؿاقؾ و آيچهه 
جىايؿ بك يٝهام ظىاوهیث و يٝهام ای اوث که هی هٍكو٠یث ؾاقؾ، اؼحیاق اوث و اؼحیاق، ٬ىه

ا ٬ىايیى جعكیل و جعكک ههاؾه ٨كؾ ظاکن باٌؿ. په ايگیمي هًعّكار ب ٨کكی و يٝام ق٨حاقی
و ٬ىايیى جعكیل و جعكک وكهایه )که اوِا٦ ا٬حّاؾی قا هح٥یهك اِهلی  ؾاقی وكهایهو يٝام 

ههای ؼهىؾ ٌىؾ، بلکه اگك ايىاو بحىايؿ بك يٝام ظىاوهیثبكای ايىاو ٬كاق بؿهؿ( ایصاؾ يمی
وا٬ٟ اگهك ٬هىايیى  جىاو ٘ك٪ ؾیگكی يیم بكای ایصاؾ ايگیمي او ٨كاهن کكؾ. ؾقظاکن باٌؿ، هی

-هایی که پٍحىايه جىلیهؿ ٬هكاق ههیوظی، بك ج١كی٧ هالکیث ظاکن باًٌؿ، به جبٟ آو ايگیمي

های الهی ؼىاهًؿ بىؾ. ؾق ایى ِىقت و بك اوهان جىوه١ه ؼیهكات، هعهیٗ گیكيؿ، ايگیمي
ٌىؾ> ی١ًی هعیٗ ایراق و هعیٗ اؼال٪ ظمیؿه بكای اشحما٠ی ؾیگكی بكای ايىاو ج١كی٧ هی

ٌىؾ و  ق٨حاق ویاوی، ٨كهًگی، ا٬حّاؾی یا قوظی، ـهًی و ٠یًهی  ايىهاو ؾق ایصاؾ هی ايىاو
 گیكؾ.چًیى هعیٙی ٌکل هی
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ی٘ ّیًی اص هالکیـث خقىفـی دس يَـام 2/4 بـه ًّـىاو ّاهـل عـل   داسی عـشهایه. جْش
 اخحیاسات و هحْاسك با کشاهث ايغايی

یث اص هالکیث دس ؽشکث ٕشبی با هذٗ ج1/2/4 همِ ثشوت و ایهاد عـلىل . جٚکیک هذیش
 داسی عشهایهاولیه يَام 

په ال بكقوی ج١كی٧ يٝكی ال هالکیث ؼّىِی، بایؿ بهه بعهد ال هىیهث ٠یًهی و  
ؾق ٠یًیث، ِك٨ار بها ج١هاقی٧  ؾاقی وكهایهواؼحاقی  هالکیث ؼّىِی پكؾاؼث. لیكا يٝام 

ؾاقای وهاؼحاق ٠یًهی کًؿ که کًؿ بلکه ٌكایٙی قا ایصاؾ هیيٝكی یا ج١اقی٧ ظ٭ى٬ی کاق يمی
اوث و لفا جىايىحه هبًای ؼىؾ قا به ِىقت کاقبكؾی پیاؾه کًؿ. اولیى کاقی که ؾق ایى ٠كِه 

هاوهث کهه ٠مهالر هىشهب جصمهٟ  ؾق ٌكکث: ج٩کیل هالکیث ال هؿیكیث;ٌىؾ،  ايصام هی
ٌىؾ. ؾق ه٭ابل و ؾق ٌكکحی که ٘ب٫ اظکام ٨٭هی بیاو ٌهؿه، ههؿیكیث و هالکیهث  ذكوت هی
بلکه هالکیث و ههؿیكیث بهه  1ٌىؾ ها به قومیث ًٌاؼحه يمی اقيؿ و ج٩کیل بیى آووظؿت ؾ

يعى اٌا٠ه بك ا٠یاو ظأك ؼىاهؿ بىؾ. ی١ًی بؿوو جىشه ؾقِؿ هالکیث ههك یهل ال ا٠ٕها  
گیهكی ؾق ههال ٌكکث )چه یل ؾقِؿ و چه يىؾ و يهه ؾقِهؿ( اؼحیهاق و ايحؽهاب و جّهمین

فا ؾق ِهىقت ٠هؿم قٔهایث یکهی ال ا٠ٕها ، ٌكکث، به يعى اٌها٠ه و هىهاوی اوهث و له
جىايًؿ ؾق هال ٌكکث جّك٦ کًًؿ و اال ٤اِب ؼىاهًؿ بىؾ. پهه  یل ال ؾیگك ا٠ٕا يمی هیچ

ا٬حٕا  ٌكکث ٨٭هی و ٌك٠ی، هماي١ث ال گىهحكي ا٠ٕهای یهل ٌهكکث و ا٨همایً ههال و 
ؼحیهاقات و جصمٟ ذكوت ؾق آو اوث> لیكا به هك ج١ؿاؾ که ا٠ٕا  ٌكکث ا٨مایً یابًؿ، جًىٞ ا

ٌىؾ و اظحمهال اؼهحال٦ و ٠هؿم قٔهایث قا  گیكی هیوالی٫ و ا٨کاق با٠د جململ ؾق جّمین
ٌهىؾ و بهك های هحؿاول، ٠ًىايی به يام هالکیث ظ٭ى٬ی ایصهاؾ ههیبكؾ. اها ؾق ٌكکث باال هی

                                                             
- اٌکال اوث، چىو ؾق او٬ا٦ پىل بكای ه١٩ًث ٠مىم گهكؾي ههی . البحه چًیى ج٩کیکی ؾق و٧٬ ٌك٠ار بی 0

 کًؿ، يه بكای ه١٩ًث ٨كؾ یا ٌؽُ ؼاَ.
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ههای ٌهكکث قا ال ا٠یهاو بهه اوان آو، هالکیث ال هؿیكیث ج٩کیل ٌهؿه و اههىال و ؾاقایهی
کًؿ. ایى وهام ؾق ابحؿا اؼحیاق و اقاؾه ا٠ٕا  ٌكکث قا ال ا٠یاو ولب کكؾه ؿیل هیجب: وهام;

کًؿ جا اگك یل یها چًهؿ ٠ٕهى ٌهكکث ؾقبهاقه ههؿیكیث ٌهكکث و و آو قا به وهام هًح٭ل هی
گكاو اؼحال٦ پیؿا کكؾ، بحىاو وهن او قا ؼكیؿ و با او جىىیه ظىاب کكؾ جها یه١اهالت آو با ؾ

هايٟ ظكکث ٌكکث و جّمیمات هؿیكیث يٍهىؾ. ؾق يحیصهه، بها وهلب ال ٌكکث شؿا ٌىؾ و 
جىايؿ شلىی کهاق ؾیگهك گاه يمی های هحؿاول، یل ي٩ك هیچ هالکیث هٍاٞ بك ا٠یاو ؾق ٌكکث

گیهكؾ.  ا٠ٕا  قا بگیكؾ و لفا هعیٙی ٬ايىيی بكای ايباٌث و جصمٟ ذكوت ؾق ٌكکث ٌهکل هی
ؾقِؿ ال وهام یل ٌهكکث قا  10کاقی یکؿیگك ٠الوه بك ایى، اگك بكؼی ا٠ٕا  بحىايًؿ با هم

گفاقی بك وكيىٌث ؾیگك ا٠ٕا  ٌكکث ظهاکن  ؼكیؿاقی کًًؿ، ال ٘كی٫ هؿیكیث و ویاوث
ٌىؾ. په ایى اولهیى پایگهاهی اوهث کهه ٌىيؿ و اؼحیاقات هؿیكیحی ال ؾیگكاو ولب هیهی

  ؾهؿ. قا ٌکل هی ؾاقی وكهایهٌىؾ و ولىل اولیه يٝام  هىشب جصمٟ ذكوت هی

. جنمیى اعحخذام يیشوی ايغايی به يِٚ سؽذ عشهایه به هًْای جبْیث ٝیمـث کـاس اص 2/2/4
 ٝیمث کاال )عىد عشهایه( 

گیهكؾ کهه هح٥یهك اِهلی ؾق آو،  ها ٌکل هی پایگاه ؾیگك ؾق ج١ییى يكغ کاال جىوٗ ٌكکث
و : وكهایهوىؾ ;جبٟ اوث> ی١ًی همؾ کاقگك، ٬یمث ابماق و ٬یمث کاال بایؿ به : وىؾ وكهایه;

په ال ج١ییى هیماو وىؾ و جٕمیى آو هٍؽُ ٌىؾ. په ایى ؾوهیى ا٬ؿاهی اوث که ٬یمهث 
بؽٍهی بهه ايىهاو، آو قا  کًهؿ و بهه شهای هعىقیثيیكوی ايىايی قا به جبٟ وكهایه ه١یى هی

ليهؿ و ههمؾ  ؾهؿ و اوحؽؿام يیكوی ايىايی قا به ي٩ٟ قٌؿ وكهایه ق٬ن هی هعکىم کاال ٬كاق هی
ٌهىؾ و بها وهلٙه کاق٨كهایهاو بهك کًؿ، ج١ییى هیک٧ ٬یمحی که ولاقت کاق ابال٢ هی کاقگك با

-جع٭یهك ههی ؾاقی وكهایهکاقگكاو ؾق اهك پفیكي و اوحؽؿام، ايىاو ؾق يٝام اٌح٥ال  ؾوحگاه 

 ٌىؾ. 
 



963  تیاًات رّثری پیراهَى الگَی اسالهی ایراًی پیطرفت؛ تقریر، تحلیل، تکویل 

 . مشوست جایگضیًی عبذ کاس با عبذ کاال بشای حٌٚ کشاهث ايغايی 1/2/2/4

ٌهىؾ> : وبؿ کهاال;بایؿ شایگمیى : وبؿ کاق;٬كاق بگیكؾ،  اِل: کكاهث ايىايی;اها اگك 
ی١ًی همیٍه بایؿ همؾ کاقگك و ؾقآهؿ او هح٥یك اِهلی باٌهؿ و ههىقؾ اظحهكام يٝاههات ههالی، 

ههای جىلیهؿ هایی که به کاالها و ٌهكکثگیكی  جماهی وام بايکی و ؾولحی ٬كاق گیكؾ. لفا شهث
آيها به ومث يٝام کاقگكی و يٝام  و وىی اِلیٌىؾ، بایؿ ج٥ییك کًؿ و ومث کاال جمقی٫ هی

ؼىقيؿ، های هالی و پىلی که ؾق کٍىق به جبٟ کاال ق٬ن هیکاق ج٥ییك ه١ٙى٦ ٌىؾ> ی١ًی اهكم
 همگی بایؿ ؾق شهث ظمایث ايىاو ٬كاق بگیكيؿ.

بــه هًْــای حــزٗ خيــىه جىلیــذ  ،ياپــزیشی عــشهایه و جنــمیى سؽــذ آو. آعــی 3/2/4
 جىعْه ياهماهًگ با اعحشاجژی

اوهث. اگهك ٌاؼّهه و : ياپفیك بهىؾو وهكهایه و جٕهمیى قٌهؿ آوآویب;هكظله ب١ؿی 
آو ج١كی٧ ٌىؾ و يكغ پىل و ه١اؾلهه يٍهك  ٬ؿقت ا٬حّاؾی کٍىق به قٌؿ جىلیؿ ياؼالُ هلی

اقلی ه١یى گكؾؾ، ١ٙ٬ار هح٥یك اِلی  چههاق بهالاق همهاو  اوکًان يیم با جىشه به ظ٩ٛ هىاليه
ليصیكه جىلیؿ يیم بایؿ به يعىی والهايؿهی ٌىؾ کهه بهاالجكیى وهك٠ث قا  ه ؼىاهؿ بىؾ.یوكها

هها و هحًاوب با وك٠ث گكؾي وكهایه ؾاٌحه باٌؿ. به جبٟ ایى قويؿ، ؼٙىٖ جىلیؿ و ٌهكکث
ؼىؾ قا با اوحكاجژی جىوه١ه شههايی همهكاه و  که بحىايًؿ کاالها يیم هیچ اهًیحی يؿاقيؿ هگك ایى

ها و هؿیكاو ٠اهل و ؼٙىٖ جىلیؿی هى٫٨ ؼىاهًؿ بهىؾ و ال بهیى  همگام کًًؿ. لفا جًها ٌكکث
شايبهه همهكاه ٌهىيؿ. پهه بهه ٘هىق کلهی  يؽىاهًؿ ق٨ث که با وك٠ث  اوحكاجژی جىوه١ه همه

گهفاقی ؾق يٝاههات هٙكض يیىث، بلکه ايعّاقاجی کهه هحًاوهب بها ههؿ٦: ق٬ابث والن;
کًهؿ کهه ؾق  ابهث قا ج١یهیى هیا٬حّاؾی و يٝاهات اشحما٠ی ٌکل گك٨حه، ٌكایٗ ظاکن بك ق٬

 يحیصه، کكاهث ايىايی ؾق ایى ٠كِه يیم به ظاٌیه ؼىاهؿ ق٨ث.
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ابث آصاد;. ابْاد جبذیل 3/4 ابث;به : ٝس بش هبًـای عـليه عـىد عـشهایه، دس : یاٙحهعاصهاو ٝس
 ّشفه اٝحقاد خشد

ًگی بهك وىؾ جٕمیًی و آذاق آو ؾق جعمیل بهی;ی ؾیگكی که بایؿ به آو جىشه ؾاٌث، يکحه
اوهث. لیهكا : های ا٬حّاؾی ؾق جأهیى، جبؿیل و هّك٦ به ي٩ٟ وكهایه ؾق وٙط ؼهكؾٌكکث

قول کهكؾو  جکًىلهىژی و  به چًؿ ٠اهل وابىحه اوث که یکی ال آيها، بهه وك٠ث جعكک ٌكکث
ها با قويؿ ا٬حّاؾ هًٙ٭ه ی ٌكکث والی وك٠ث گكؾي وكهایه ؼٗ جىلیؿ و ؾیگكی هماهً 

کًؿ و بهه ها ظٕىق پیؿا هییى ؾلیل اوث که بايل ؾق ه١اهالت ٌكکثو شهاو اوث. به هم
ها بایؿ ؾق جأهیى کًؿ که هٍكوٖ به وىؾ جٕمیًی اوث. لفا ٌكکث هایی پكؾاؼث هی آيها وام

هىاؾ اولیه و ؾق جبؿیل هىاؾ اولیه به کاالههای يههایی و ؾق بالاقیهابی بهكای ٨هكوي و هّهك٦ 
٬هكاق بگیكيهؿ جها ؾقآههؿ آيهها ؾق کًهاق وهىؾآوقی بهكای  کاالهای جىلیؿی، ؾق يهایث بهیًگی

 ها يیم باٌؿ.   گىی وىؾ جٕمیًی  وام ٌكکث، پاوػ
ٔكوقت ايح٭ال ٔكق به ايىهاو بهه شهای کهاال ال ٘كیه٫ ایصهاؾ ايعّهاق ؾق ;يکحه ؾیگك 

اوث. ی١ًهی اگهك ههمؾ کهاقگك ؾق ب١ٕهی ال : جكاٌح٥ال بكای به ؾوث آوقؾو يیكوی کاق اقلاو
او باٌههؿ، ٬ههىايیى و ايعّههاقات و جىهههیالجی بههكای وقوؾ یهها ؼههكوز وههكهایه و کٍههىقها گههك

 گیكؾ.ٌىؾ جا کاال ؾق شایی جىلیؿ ٌىؾ که کاقگك همؾ کمحكی هی جکًىلىژی ؾق يٝك گك٨حه هی
بهیًگی هّك٦ به ه١ًای جًٝین الگىی هّك٦ بك اوهان جٕهمیى ذبهات ;هىوله ؾیگك، 

اوث. ی١ًهی اگهك : ؾاقجىلیؿکًًؿه يىبث به وكهایه جك بكایوكهایه و آذاق آو ظ٫ هّك٦ پاییى
الگىی هّك٦ به يعى ٘ب٭اجی يباٌؿ، ق٨حاق یل هلث هحًاوب بها الگىههای جىلیهؿ و جىلیهٟ 

وهكز ا٬حّهاؾی ؼىاههؿ ٌهؿ. ؾق وا٬هٟ گكچهه ؾق  يٝهام  و هىشب هكز ٌکل يؽىاهؿ گك٨ث
ٌىيؿ، اها ایهى  یب هٔكوقی هعىى ی، هّك٦ ايبىه و به جبٟ آو، جبلی٥ات اهىقؾاقی وكهایه

هّك٦ بایؿ هحًاوب با الگىی جىلیؿ و جىلیٟ ذكوت باٌؿ. ؾق يحیصه، بكای ٘ب٭هات هك٨هه کهه 
٬ؿقت ؼكیؿ باال ؾاقيؿ، هّك٦ جًها به ه١ًای هّاق٦ ٘بی١هی  هحًاوهب بها لههاو و هکهاو 
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 ٌىؾ.  و جًىٞ ؾائمی آو ج١كی٧ هی: ُهؿ;يؽىاهؿ بىؾ، بلکه هّك٦ بكای ذكوجمًؿاو بك اوان 
يیهم بایهؿ جىشهه : جك و ظؿا٬لی هىاؾ و هًهابٟبهیًگی جأهیى به ه١ًای ؼكیؿ اقلاو;ؾقباقه 

المللی قا ٌکل ؾاؾه، ایى وا١٬یهث اوهث ؾاٌث که آيچه ٠مالر اوحكاجژی ا٬حّاؾ شهايی و بیى
که يكغ بكؼی ال هىاؾ و هًابٟ ٘بی١ی )هايًؿ ي٩ث( يه ؾق هکهايیمم ٠كٔهه و ج٭أها بلکهه بهه 

 ٌىؾ.ج١ییى هیِىقت ویاوی 
اوث، آو اوث که بالگٍث وكهایه ال  ؾاقی وكهایههٙلب ؾیگكی که اهكی ـاجی ؾق يٝام 

ٌهىؾ  یى قويهؿ با٠هد هیهاوث و ا: وىؾ جٕمیًی;هكاکم جصمٟ به ٠ىاهل جىلیؿ، هٍكوٖ به 
ظحی ؾق ِىقت ٔكقؾهی ؾق واظؿهای جىلیؿی، وكهایه بايل ال ٔكق ؾق اهاو باٌؿ که ایهى 

٭ؿهه ظف٦ بكؼی ؼٙىٖ جىلیؿ و ایصاؾ ؼٙىٖ جىلیؿ شؿیؿ جىوٗ بايهل و ، هیوال هٍكوٖ
 ٌىؾ.ظکىهث آو بك ٌكایٗ قیىل هی

بهه : جأهیى، جبؿیل، هّهك٦;ایصاؾ ايعّاقات ؼكؾ و اهحیالات  اشحما٠ی بكای بهیًگی  ;
يیم يکحه ههمی اوث که به اهحیهالات ِه٩ًی و هىٔهى٠ی اٌهاقه : ي٩ٟ وكهایه ؾق وٙط ُؼكؾ

بؽٍی بهه الگهىی جىلیهؿ ؼهىؾ ؾق  ٌىؾ بكای وك٠ثیل يٝام ا٬حّاؾی ياچاق هی ؾاقؾ> ی١ًی
الملهل، ؾق هًٙ٭هه و ؾق شاه١هه بهیى ق٬ابهث بها هصمهىٞ الگىههای جىلیهؿی هعهیٗ بیكويهی

هها ٬ائل ٌىؾ و با جؽّیُ وام ها و ب١ٕی ال اًِا٦اهحیالهایی قا بكای ب١ٕی ال جکًىلىژی
ؼىقؾو ج١هاؾل ؾق با٨هث جىلیهؿ ٌهىؾ. ظمایهث ٬هىه  ها، هايٟ بكهن و ا٨مایً ظصن جؽّیُ

اوث جها بها هحؽله٧، بهه ٠ًهىاو هصهكم  ؾاقی وكهایه٬ٕاییه يیم ٔاهًی بكای ایى ق٨حاق يٝام 
 بكؼىقؾ ٌىؾ.

ای بهكای  واق بهه آيهها اٌهاقه ٌهؿ ه لهیًهه همه ایى هباظد ه که جًها به ِهىقت ٨هكوهث
یا٨حه  ا٬حّاؾی، به یل ق٬ابث والهاوٌؿو ایى وا١٬یث اوث که ق٬ابث آلاؾ ؾق ویىحن  قوٌى

ٌىؾ جا با جکیه بك آو بحىاو قابٙه بیى ؾقوو و بیكوو يٝهام بك اوان ايعّاقات پًهاو جبؿیل هی
ٌهىؾ و جهابٟ ا٬حّاؾی قا هماهً  کكؾ که ؾق يحیصه، هالکیث ؾچاق هعؿوؾیث و ايعّاق هی
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٭ه٫ ٌهىؾ، ؾق ٬هؿم ب١هؿ هها هعهعیٗ بیكوو ؼىاهؿ ٌؿ. ی١ًی و٬حی ولٙه وكهایه بك ايىهاو
 ها يیم ٠ملی ؼىاهؿ ٌؿ. ؾاقاو بمقگ بك هلثولٙه وكهایه

اعـشاٗ و جٚـاخش و ;. جْاسك ادبیات جىعْه با ٙشهًگ هزه  به دلیل جکیه آو بش خلـٜ 4/4
 عاصی الگىی جىلیذ و الگىی هقٗش  بشای هماهًگ :ىلبی جًُى

جىاو باق اقلٌی ؾق ه٭ىله جىو١ه و ج١هاقْ آو بها ا٠ح٭هاؾات و  اها ال اب١اؾ ؾیگكی يیم هی 
های الهی قا جىٔیط ؾاؾ. به ٠ًىاو يمىيه، ؾق اؾبیات جؽّّی ؾايٍگاه جالي  اظکام و اقلي

ٌىؾ کهه قاه و قوهن جهأهیى ه١یٍهث ههكؾم و  های هؽحل٧ ایى ايگاقه اذبات  ٌىؾ جا با بیاو هی
اوث> ی١ًی وكهایه بایؿ جصمٟ پیؿا کًؿ  ؾاقی وكهایهقاه و قون هحؿاول ؾق يٝام جىلیؿ ذكوت، 

جا بحىايؿ چكؼه جىلیؿ قا هحًاوب با وك٠ث و ٌحابی که ؾق ؾيیها وشهىؾ ؾاقؾ، ههؿیكیث کًهؿ و 
پفیك يیىث هگك با جىو١ه جکًىلىژی. ایهى  های جىلیؿ يیم ؾق ؾيیای اهكول اهکاو چكؼً چكغ

ؾقآوقؾو  گكؾويه جىلیؿ و وابىحگی آو به جکًىلهىژی، جىوه١ه  جعكک به ویکل ايباٌث وكهایه و
ؾهؿ و لفا ؾق جًاوب با جىلیؿ ايبىه و هحًىٞ، هّك٦ يیم بایؿ ايبهىه و  هؿاوم کاالها قا يحیصه هی

٘لبی و کركت اقجبهاٖ بها ؾيیها و اوهكا٦ اوهث. پهه هحًىٞ ٌىؾ که اِل ؾق ایى قويؿ، جًىٞ
کًًهؿ کهه وهك٠ث و ٌهحاب قا ههن ؾق اؾ، گكؾٌی قا ایصهاؾ ههی٠ىاهل ؾقويی و بیكويی ا٬حّ

وى، وكهایه و جکًىلىژی کهه ٌهؿت  ؾهؿ> ی١ًی ال یل ٌکل هی: هّك٦;و هن ؾق : جىلیؿ;
کًؿ و قٌؿ جىلیؿ ياؼالُ هلی قا به ؾيبهال ؾاقؾ و  ٠مىهی قا ٨كاهن هی جىلیؿ و جىو١ه ايگیمي

ؾاؼهل کٍهىق و چهه ؾق ؼهاقز ال آو بایهؿ  ال وىی ؾیگك، ایى جىلیؿات هحکرك و هحًىٞ چه ؾق
گكؾؾ. ایى گكؾويه قاهی اوهث  بال هی: جبلی٥ات;هّك٦ ٌىؾ که هعىقیث ؾق هّك٦ يیم به 

کًهؿ و ٬هىايیًی شايبه ظ٩ٛ هی که وك٠ث و ٌحاب ها قا ؾق شكیاو جکاهل هاؾی و جىو١ه همه
ٌهی  ایهى قويهؿ آو ٌىؾ که همه کٍىقها بایؿ ال آو جب١یث کًًؿ. اذهك ٔهؿ اقل ٬هكی جل٭ی هی

اوث که ظكَ و ظىؿ و هعكوهیث و اوكا٦ و ج٩اؼك، به ٠اهل اِلی بكای جعكک ٠مهىهی 
ی  و کاق و ١٨الیث جبؿیل ٌؿه اها ؾق ؾیى ها پفیك٨حه يیىث کهه ٠اههل ايگیهمه ٨٭هٗ ؾق قابٙهه
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 الىهالم هایی هايًؿ ايبیا  الهی و ائمه هؿی ٠لیهنهاؾی بٍك با ٠اَلن هًعّك ٌىؾ. بلکه اوىه
کیؿ گ٩حاقی و ق٨حاقی ؾاٌحه های الهی يیهم ايؿ که ايگیمه و يٝام اقلٌی ؾیًی بك ایى وا١٬یث جأ

جىايًؿ پٍحىايه ظكکث شم١ی ٌىيؿ و لفا ههًؿوی الگىی جىلیؿ و جىلیٟ و هّك٦ و وایك هی
 الگىهای ٨كهًگی و ا٬حّاؾی بایؿ بك ایى اوان ٘كاظی ٌىؾ.

های ٕیشاٝحقـادی بـشای جىلیـذ و  ؽذِو ايگیضه پؾحىايه های ّیًی بشای. اؽاسه به يمىيه1/4/4
 ْٙالیث اٝحقادی دس دو دعحگاه هادی و الهی

های ٤یكالهی ؾق آلماو، ژاپى، ٌىقوی و چیى يیم ظكکهث هلهی و ٠مهىهی  ظحی ظاکمیث
ؼىؾ قا ِك٨ار بك اوان وىؾ وكهایه ٘كاظی يکكؾيؿ بلکه ٠ملکكؾ کٍىق آلماو و ژاپى ب١هؿ ال 

جىايؿ پٍحىايه اِلی ا٬حّاؾ ٬هكاق  ؾهؿ که ايگیمه يژاؾی و ٬ىهی هی يٍاو هی شً  شهايی ؾوم
که ٌىقوی و چیى با ٘كض هکاجبی ال ٬بیل کمىيیىن و هائىئیىن و... بهه ؾيبهال  گیكؾ. همچًاو

قا پٍهحىايه ٠همم هلهی ٬هكاق ؾاؾيهؿ و  ها بىؾيهؿ و ایهى ايگیهمه٠ؿالث و بكابكی بكای همه هلث
ايههؿالی کًًههؿ و ؾق بكؼههی ِههًایٟ بههك بلههىک ٤ههكب و يٝههام  قا قاه جىايىههحًؿ ِههًایٟ بمقگههی

قؾی٧ آيها ظكکث کًًؿ> گكچه ؾق جأهیى ق٨اه يحىايىحه باٌهًؿ  پیٍی بگیكيؿ یا هن ؾاقی وكهایه
 به کٍىقهای ٤كبی بكوًؿ.

ظٕهكت  یا٬حّهاؾ یهها ثیههایی ؾق ؾوهحگاه الههی و ؾق قابٙهه بها ١٨الهمچًیى يمىيه
ًه ي٭ل ٌؿه به يعهىی کهه ؾقآههؿ وهالیايه ایٍهاو ال قاه کٍهاوقلی، یاهیكالمؤهًیى )ٞ( ؾق هؿ

چهل هماق ؾیًاق ٘ال بىؾه که هك ؾیًاق ٌك٠ی، ه١هاؾل  بهیً ال چههاق گهكم ٘الوهث. ی١ًهی 
کهه هّهك٦   باالجكیى جىلیؿ ا٬حّاؾی جىوٗ یل ٨هكؾ ؾق ٘هىل جهاقیػ ايصهام ٌهؿه بهؿوو آو

بلکه اهیكالمىهًیى جمام ایى اههىال قا ؾق ی آو ال ٌؿیؿجكیى وٙط لهؿ ؼاقز ٌىؾ  جىلیؿکًًؿه
جىايهؿ ایصهاؾ ايگیهمه کًهؿ و  ی الهی هن هی قاه ؼؿا و٧٬ کكؾيؿ. ایى بؿاو ه١ًاوث که ايگیمه

هایی کهه اههكوله  که پٍحىايه همیًه و ٌؿت ؾق جىلیؿ قا ؾق شهث الهی به همكاه بیاوقؾ. همچًا
لاؾگهاو، ؼیهكات و  ه١ّهىهیى و اهامهلث ایكاو بكای ٠ماؾاقی هعكم، ٨ا٘میه، لیهاقات ائمهه 
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کًؿ، ايگیمه هاؾی يیىث بلکه ايگیمه الهی اوث که پٍحىايه  جبك٠ات و ِؿ٬ات و... ِك٦ هی
٬بىلی بها  ایى گكؾي ٠ٝین هالی ٬كاق گك٨حه اوث. بًابكایى اکح٩ا  به آذاق جىو١ه بكؼىقؾی ٬ابل

قاه جأهیى ه١یٍث و جىلیهؿ ایى ه٭ىله پیچیؿه يیىث بلکه جىو١ه یل يٝام چًؿ ُب١ؿی اوث و 
پهفیكؾ کهه  ؾايهؿ و يمی های هحًاوب با آو هًعّهك هی های هاؾی و قویه ذكوت قا به ايگیمي

 ها قا بك هعىقی الهی والهايؿهی کكؾ.  جىاو يیالها و ايگیمي هی

به ًّىاو هىمُى ّلن اٝحقـاد هحـذاول و يٞـذ آو بـش اعـاط : يیاصهای ياهحذود بؾش. ;5/4
ی٘ يیاص هادی  :بغحش ٝشب;به  جْش

يیالههای ;جهىاو بهه بكقوهی هىٔهىٞ ٠لهن ا٬حّهاؾ ی١ًهی  ؾق همیى هىٟٔ اوث کهه هی
 پكؾاؼث. : ياهعؿوؾ و هًابٟ هعؿوؾ

جىايؿ به يیالهای ههاؾی  يمی: بٍك 1يیالهای ياهعؿوؾ;ؾق ایى قاوحا بایؿ جىشه ؾاٌث که 
، يیالههای الههی و اوهالهی اوهث کهه ج١كیه٧ :يیهال;هًعّك ٌىؾ بلکه اِل ؾق ج١كیه٧ 

کًهؿ. ؾق  ه١ك٨هی هی: بىهحك ٬هكب;ؾهؿ و آيها قا به ٠ًىاو  شؿیؿی ال يیالهای هاؾی اقائه هی
ایرهاق ا٬هؿام  يحیصه بكای جأهیى ایى يیالها )٠مت ویاوی و ٨كهًگی و ا٬حّاؾی( بایؿ ال ٘كیه٫

، ق٨حاق ا٬حّاؾی هكؾم ؾق جىلیؿ و جىلیٟ ی٘لبی. ی١ًی ؾق ا٬حّاؾ اواله کكؾ و يه ال ٘كی٫ جًىٞ
ٌىؾ، بلکه با اؼهال٪ ٠هؿل و ايّها٦ ِهىقت و هّك٦ با اؼال٪ ظكَ و ظىؿ وا٬ٟ يمی

ه ای که بكای ٬كب ؼىؾ به هىائل هاؾی يیال ؾاقيؿ، آو قا بهپفیكؾ. لفا اٌؽاَ به هك ايؿاله هی
                                                             

هكبىٖ به ٠اَلن آؼكت اوث اها ٠اَلن ؾيیا و قٌؿ ؾق آو، به : ياهعؿوؾ;. البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که ٬یؿ  0
او ؾق ایى ؾيیا ٜك٨یث ه١ّیًی ال ٬كب قا ؾاقاوث و ٜك٨یث ب١ؿی او بكای ٬كب، ٬یىؾی ه٭ّیؿ اوث. ی١ًی ايى

ؼىقؾ و ٜك٨یث ياهعؿوؾ بكای ٬كب، ؾق آؼكت ه که ک٩اق و هًا٨٭یى ؾق آو اشاله  ؾق ٠الن بكلغ ق٬ن هی
گاه هرابه ؾاق اهحعاو اوث و ؾوث ؾٌمًاو و ؾوح گیكؾ> ولی ال آيصا که ایى ؾيیا به شىالو يؿاقيؿ ه ٌکل هی

ای بكای ج١ییى ٜك٨یث ٬كب اوث و همه  ک٩ك و ي٩ا٪ بكای ؾٌمًی ؾق ایى ٠اَلن بال اوث، ایى ؾيیا جًها پایه
 ٌىؾ. ؾقشات ٬كب ؾق آو هع٭٫ يمی
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کهه هكجبهار الگهىی  بؽٍهًؿ> بهه شهای آوکًًؿ و هالاؾ آو قا يیم هی ِىقت ه٩ًّايه جأهیى هی
هّك٦ ؼىؾ قا اقج٭ا ؾهًؿ و ؾائمار به ؾيبال ج٥ییك ٌهأو ق٨هاهی ؼهىؾ )بهه ج١كیه٧ ٤كبهی آو( 
باًٌؿ. ؾق وا٬ٟ پایگاه يٝام اوالهی، ج١اوو و ٠ىو و یاقی هكؾم به یکهؿیگك اوهث و بًهابكایى 

كي  و ٨كیب بكای ظف٦ ق٬یب و کًاقلؾو آو هٙكض يیىث بلکه هؤهى به ٬ؿق ووهٟ ظیله و يی
کًؿ و اگك ق٬یب قا ؾق ؼٙك وقٌکىحگی ببیًؿ، به ي٩ٟ او ال ق٬ابث  ؼىؾ به بكاؾقايً کمل هی

و ایراق هىهحًؿ و اؼهال٪ : هىاب٭ه ؾق ؼیكات;کٍؿ. ی١ًی هكؾم ؾق ایى ٨ٕا به ؾيبال  کًاق هی
 گیكؾ.  ٬حّاؾ اوالهی ٬كاق هیظمیؿه، لیكواؼث يٝام ا

: يیالهای هاؾی کهه بىهحك ٬هكب قا يحیصهه ؾههؿ;په هًگاهی که يیال ياهعؿوؾ هاّؾی به 
گیهكؾ و و يهه يیالههای ههاؾی. ؾق  جبؿیل ٌىؾ، ٬كب و جکاهل ه١ًىی اوث که اِهل ٬هكاق هی

ٌهحه باٌهؿ، يحیصه، به هك هیمايی که جىاو و اقاؾه بكای اقج٭ا  ه١ًىی ؾق ٨كؾ و شاه١ه وشهىؾ ؾا
ٌىؾ اها قوٌى اوث که اقج٭ای ه١ًىیث و ج٭كب بیٍحك هىشب اقج٭ا  يیال  اهکاو آو ٨كاهن هی

به ؾيیا و ج١ل٫ ٌؿیؿجك به آو يیىث. به ٠باقت ؾیگك ؾق ؾوحگاه الهی يیم يیالهای هاؾی قٌهؿ 
ٌهىيؿ و  گیكيؿ بلکه بىحكی بكای هؿ٦ اِلی هعىىب هیکًًؿ اها هؿ٦ شاه١ه ٬كاق يمی هی

ٔط اوث که هیچ ٠ا٬لی، جمكکم ؼىؾ قا به اهىقی که جًها بىحكی بكای جع٭٫ هؿ٦ اِهلی وا
په با ایى بعد، هىٔىٞ ٠لن ا٬حّهاؾ هحهؿاول ال يگهاه هکحبهی و  کًؿ. هىحًؿ، ه١ٙى٦ يمی

اقلٌی هىقؾ ي٭ؿ ٬كاق گك٨حه و گمايه شؿیؿی به ٠ًهىاو شهایگمیى هٙهكض ٌهؿ کهه بها اِهىل 
 .ا٠ح٭اؾات هماهًگی ؾاٌحه باٌؿ

ـی آو بـه ًّـىاو ّلـیهای ّمـىهی  يیاصهًذیجاهیى . ّذم جحٜٞ 6/4 ن هْٙش جْیـیى پایـه  ٕس
یـث بخـؼ خقىفـی; ، به دلیـلجىعْه های اهذاٗ کّمی دس بشياهه سؽـذ جىلیـذ دس : هحىس

یِ و هقٗش ىبٞاجی گیشی و ؽکلياخالـ هلی    الگىی جىص

و جىشه ٌىؾ، بكقوی اهؿا٦ يکحه ؾیگكی که ؾق جبییى باق اقلٌی ؾق ه٭ىله جىو١ه بایؿ به آ
کّمی و کی٩ی جىو١ه و و١ٔیث جع٭٫ ایى اهؿا٦ اوث. وأط اوث که ؾوحگاه کاقًٌاوهی 
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-قیمی به اهؿا٦ کّمی يیالهًؿ اوث و بهكای هعاوهبه ایهى اههؿا٦، ال شم١یهثبكای بكياهه

ی کًؿ، هايًؿ وًصً هیماو يیهال بهه کاالههاًٌاوی و ج١ییى يیالهای اولیه شاه١ه اوح٩اؾه هی
ٌهىؾ. های ؼاِی ؾق شم١یث کٍهىق ٔهكب ههیاوحكاجژیل و ٔكوقی که بك اوان ٨كهىل

ؿ که بكای ایى شم١یهث، بهه چهه ج١هؿاؾ کً ٘ب٫ اوحايؿاقؾهای هحؿاول هٍؽُ هی ایى قويؿ
چهه يهىٞ ههىاّؾ  یها هؿقوه، ؾايٍگاه، بیماقوحاو، پمٌل، پكوحاق، ه١ّلن، هعّ٭٫ يیال اوهث و

بك ایى پایهه، ه٭هؿاق يیهال کٍهىق ؾق هىٔهى٠ات  و... . یؿ ٌىؾ٤فایی ؾق چه ه٭یاوی بایؿ جىل
گیهكؾ. پهه ایهى اههؿا٦  های جأهیى آيها هىقؾ بكقوی ٬كاق هی هؽحل٧ ه١یى ٌؿه و وپه قاه

ی ج١ییى هیماو جىلیؿ و واقؾات هىاؾ اولیه و کاال و جکًىلىژی و... قا ٌهکل  کّمی اوث که پایه
بهك ایهى  و ؿکًه ه١یى هی قا ٍىق و يیكوی ايىايی آوی هؿایث و کًحكل هًابٟ ک يعىهؾهؿ و  هی

های وهااليه هه١ًکه   وهاله ٘كاظهی ٌهؿه و وهپه ؾق بكياههه ی پًس بكياههه اوث که اوان
ٌىؾ. ایى قويؿ ؾق ٜاهك بىیاق هًاوب اوث و ؾق آو به يیالهای جماهی هكؾم جىشه ٌهؿه و  هی

ات آهىلٌی، بهؿاٌهحی، ق٨هاهی قوؿ که اگك به ؾقوحی اشكا ٌىؾ، همگاو ال اهکاي به يٝك هی
هًؿ ؼىاهؿ ٌؿ. اها ؾق ٠مل بكای ؾوحیابی بهه ایهى اهکايهات، ؾوحكوهی بهه پهىل و  و... بهكه

وكهایه یل اهك ٔكوقی اوث و اال اهکاو اظؿاخ بیماقوحاو و هؿقوه و ؾايٍگاه یها ٌهكایٗ 
ىحه به جىلیؿ اوحؽؿام ه١لن و پمٌل و هع٭٫ و... ٨كاهن يؽىاهؿ ٌؿ. ؾوحیابی به پىل يیم واب

یابؿ. اهها  ( جصلی هیGNPذكوت هلی اوث که ؾق ٌاؼّی به يام قٌؿ جىلیؿ ياؼالُ هلی )
ِىقت هىاوی ؾق کاق و جىلیؿ ذهكوت ي٭هً ؾاٌهحه  گىيه يیىث که جماهی آظاؾ شاه١ه به ایى

های  ها و ٌهكکث هها، جكاوهث ، به ؾوهث کاقجلؾاقی وكهایهباًٌؿ بلکه جىلیؿ ذكوت ؾق يٝام 
 پفیكؾ. های جىو١ه( جع٭٫ هی )٬ٙببمقگ 

قوؿ ا٠ؿاؾ و اق٬اهی که ؾق اهؿا٦ کّمی ـکك ٌهؿه،  په ؾق يگاه اولیه و ابحؿایی به يٝك هی
يٍاو ال ایى ؾاقؾ که هًا٨ٟ ٠مىهی، يیالهای ٠مىهی و اقٔای يیال ٠مىهی هعىق ٬كاق گك٨حه و 

کًهؿ اهها  الهها قا هع٭ه٫ هی، جهأهیى ایهى يی ها واله ؾق الگىها و بكياههه هعاوبات یل جا پًس
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وا١٬یث چیمی ٤یك ال ایى اوث! لیكا هًگاهی کهه الگهىی جىلیهؿ و جىلیهٟ و هّهك٦ ههؿيٝك 
ج٭أهای ;ٌىؾ که کاهالر وابىهث بهه  ها هٙكض هیباٌؿ، با٨حی ال کاالها و با٨حی ال يیالهًؿی

ع٭ه٫ آيچهه ٠مهالر هههای آو و و هعؿوؾیث: وٙط ؾقآهؿ هكؾم;اوث و يه : هؤذك اشحما٠ی
ه١ًای جعمیهل الگهىی  ( اوهث کهه ایهى اههك بههGNPا٨مایً جىلیؿ ياؼالُ هلی ) ،ٌىؾ هی

ی ؾق ٬ههكی  بكای قٌؿ جىلیؿ ياؼالُ هلی ه که اللهههلیكا  هّك٦ ٘ب٭اجی ؾق شاه١ه اوث.
های  های جىو١ه و جأویه ٌهكکث شهث جأهیى يیالهای ٠مىهی ؾق بكياهه بىؾ ه جٍکیل ٬ٙب

یابهؿ جها بحهىاو بهه واقؾات ذهكوت، ٠لهن و  کهالو ٔهكوقت هی های بمقگ و جصمیهٟ وهكهایه
بهكای جىلیهؿ  و الگىههای بیگايهه جکًىلىژی )کاقؼايه( ا٬ؿام کكؾ. لفا ؾق وبل ليؿگی ٤كبهی

ههای ٨٭هك و هعكوهیهث وشهىؾ يهؿاقؾ کهه  های ذكوت ؾق کًاق ؾّقه ذكوت، قاهی شم ایصاؾ ٬ّله
اوث که قهبكی يىهبث بهه آو هٍهؿاق  :اوحكیث ایكايی وال;گیكی  جب١ات آو ؾق کٍىق، ٌکل

ؾاق اوث جا با جمكکم وكهایه ؾق ٬الهب  به ي٩ٟ ٬ٍك وكهایه: ی ٬ؿقت يٝام هىاليه; ی١ًیؾاؾيؿ. 
بهه جىلیهؿ ذهكوت  :٬هىايیى، جىههیالت و هصهّىلات;ها جىوهٗ  ٌكکث و کاقآهؿ کكؾو ٌكکث

ی جىلیهؿ و  ٠كِهه های وكهایه، بهالاق ِهاؾقات و واقؾات و بپكؾاليؿ و اال بؿوو جٍکیل ٬ٙب
گیهكؾ. ؾق وا٬هٟ بهكای جىلیهؿ ذهكوت و قويه٫ بهالاق بكهبًهای يٝهام  جىلیٟ و هّك٦ قوي٫ يمی

ؾاقاو و اؼحّاَ ه٭ؿوقات هلهی بهه  شايبه ال وكهایه ، قاهی به شم ظمایث همهؾاقی وكهایه
هبًهای ٌؿ  ه که ؾق ابحؿا اؾ٠ا هی های هكؾم ی ایى قويؿ، يیالهًؿی آيها وشىؾ يؿاقؾ و ؾق يحیصه

ِىقت ٘ب٭اجی جأهیى ؼىاهؿ ٌؿ و ا٬ٍاق هىح٧١ٕ جىايایی  ه به قیمی ؾق کٍىقهاوث بكياهه
 هًؿی ال ٘ی٧ بمقگی ال اهکايات ٠مىهی قا يؽىاهًؿ ؾاٌث. بهكه

ههای ٌهىؾ کهه چگىيهه ايگیهميى هٙلب بعد ههییبًابكایى ؾق قٌؿ ياؼالُ هلی ال ا
ؿ ا٬حّهاؾی ٌهىيؿ و گكؾويهه جىلیهؿ قا ٠مىهی ایصاؾ ٌىؾ جا ا٨كاؾ جعكیهل بهه ١٨الیهث ٌهؿی

ٌىؾ و يه بچكؼايًؿ. ؾق ایى ِىقت، جىلیٟ ذكوت و هّك٦ آو به ِىقت ٘ب٭اجی هع٭٫ هی
ق٤ن  کهكؾ. ؾق يحیصهه و ٠لهی های ٠مىهی قا ه١یى هی بك اوان هعاوباجی که هیماو يیالهًؿی
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ای يیىهث کهه ىيهجع٭٫ اهؿا٦ کّمی و کی٩ی بكياهه، ٠مالر ٬ؿقت ؼكیؿ  بىیاقی ال هكؾم به گ
جىلیٟ و الگىی  یٌؿو  الگى های ٔكوقی ؼىؾ قا جأهیى کًًؿ. په با ٘ب٭اجی بحىايًؿ يیالهًؿی

هّههك٦، هعاوههباجی کههه اهههؿا٦ کّمههی و کی٩ههی قا ه١ههّیى کههكؾه بههىؾ، بههه ظاٌههیه ق٨حههه و 
ای ٠یًی ؾق الگىهای جىو١ه کهه  های ٠مىهی جأهیى يٍؿه و به ایى ِىقت، ه٥الٙه يیالهًؿی

 ٌىؾ.  ث ا٬ٍاق هؽحل٩ی ال هكؾم قا پؿیؿ آوقؾه، ٠یاو هیهعكوهی

ِٜ  . همکى7/4 دس جاهْـه ایـشاو، بـه دلیـل دسگیـشی آو بـا  :داسی عـشهایهاهًیث ;يبىدو جحٞ
 به ًّىاو آسهاو ايٞالب اعالهی )گغحاخی ايٞالبی(: ّذالث;و با : های هزهبیايگیضػ;

ایه اوهث و اگهك ایصهاؾ اهًیهث یکی ؾیگك ال هح٥یكهای اِلی بعد جىو١ه، اهًیث وكه 
های اشحمها٠ی قا بهك ایهى هایی که ايگیمياوث، به جبٟ بایؿ بكای هؿل یبكای وكهایه ٔكوق

م اهًیث ٨كاهن ٌىؾ. ایى به آو ه١ًاوهث کهه بهكای ٬هىايیى جعهكک و یؾهًؿ ي هعىق واهاو هی
: اِله ٘ب٭هاجی٨;جعكیل، اهًیث ایصاؾ ٌىؾ و بًا بك هباظری که ٬بالر ٘كض ٌؿ، ایى قويؿ به 

هایی که  ايصاهؿ. البحه ایى قويؿ ؾق کٍىقها و هلثهی ؾاقی وكهایهبه ٠ًىاو اهك ـاجی ؾق يٝام 
ؾچاق ؼمىؾ و اي١٩ال ؾق بكابك ٜلن هىحًؿ، با ا٨مایً جعكیل هاؾی یا ؼٍىيث ؾولحهی ٬ابهل 

ايؿ و بهك  هجع٭٫ اوث، اها چًیى اهكی ؾق کٍىق اي٭البی ایكاو که هكؾم آو بك ٔؿ ٌاه ٬یام کكؾ
ايؿ و واؼحاقهای اشحمها٠ی يٝهام  های هفهبی و ؾیًی ظكکث کكؾهها و جعكیلاوان ايگیمه

ايهؿ،  ى بكؾهیؾاٌهث ه ال به ؾاقی وهكهایهپهلىی قا ه که جًاوب لیهاؾی بها ٨اِهله ٘ب٭هاجی و 
گیكی قيىايه بىؾ،  ياپفیك اوث. بایؿ جىشه ؾاٌث که ال ٠ىاهل ههمی که هىشب ٌکل اهکاو
ق٤ن وقوؾ هًك و جکًىلىژی ٤كبی و وایك هٝهاهك  ًٌاوی بىؾ اها ٠لی و لیبایی: هًك;ؾق ج٥ییك 

هؿقيیحه به ایكاو، بال هن هكؾم بك ٔؿ ایى اهىق اي٭الب کكؾيؿ> ی١ًی اگك همکى بىؾ کهه هلهث 
های هاؾی جعكیل ٌؿه و ؾق آو هًعل ٌىيؿ، ٬بل ال اي٭هالب اوهالهی و ؾق ایكاو با ايگیمي

ا٨حهاؾ اهها ؾق ؿ و هٝاهك ؾيیىی جىوٗ قژین پهلىی بایهؿ چًهیى اج٩ها٬ی ههیاوز جكویس ه٩او
گكایايهه ٌهکل گك٨هث! پهه ٬هؿقت  ظكکحی کاهال بال١که، یهل يهٕهث اوهالهی و آؼكت
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ههای ههاؾی، بهه ظهؿی ٌهؿت های هفهبی ؾق شاه١ه ایكاو و ؾقگیكی آو با ايگیميايگیمي
وهالهی ؾق ایهكاو وا٬هٟ ٌهؿه و لهفا جكیى ٌهكایٗ، اي٭هالب ا ق٤ن ایصاؾ ههاؾی ؾاٌحه که ٠لی

بهه  ؾاقی وهكهایهههای يٝهام جىايًؿ ؾوباقه ایى ايگیمي الهی ٬ىی قا با يىؽهکاقًٌاواو يمی
هًهؿ، پهفیكي هعكوهیهث و جع٭یهك قا بهه  ٠٭ب بالگكؾايًؿ و با ایصاؾ یل يٝام ٘ب٭اجی ٬ا٠ؿه

په ال پیكولی اي٭هالب، هكؾم اي٭البی ایكاو جعمیل کًًؿ. ؼّىِار با جىشه به ایى وا١٬یث که 
به جماهی ا٬ٍاق ج١مین ؾاؾه ٌؿه و ایى جى٬هٟ ٠مهىهی ایصهاؾ ٌهؿه کهه : هّك٦ ق٨اه ٤كبی;

ٌهىؾ،  جكیى ا٬ٍاق شاه١ه ظ٫ ؾاقيؿ ال هكگىيه اهکايات ق٨اهی کهه بهه کٍهىق واقؾ هی١ٔی٧
های هؽحل٩هی همايًهؿ آب و هًؿ ٌىيؿ. به ؾلیل ظاکمیث ایى ٨كهً  بىؾه که لیكواؼث بهكه

بك٪ و گال و هؽابكات و شاؾه و بهؿاٌث و...، بؿوو هالظٝه جىشیهه ا٬حّهاؾی جها ٌههكهای 
کىچل و ظحی قووحاها اهحؿاؾ یا٨حه و ایى ؾق ظالی اوهث کهه ا٤لهب ایهى هًها٫٘ ؾق جىلیهؿ 

بحىايًؿ ال ایى وٙط ال  ؾاقی وكهایهايؿ جا بًابك ٬ىا٠ؿ هحؿاول ؾق يٝام  ١ًِحی هٍاقکث يؿاٌحه
های هاؾی ؾق شاه١ه اي٭البی ایكاو پفیك٨حه ٌؿه و يه يؿ. په يه ظکىهث  ايگیميق٨اه بهكه ببك

و  ؾاقی وهكهایهٌىؾ. ایى ؾق ظالی اوث که ؾق يٝام هیماو هؤذك بىؾو آو ؾق جىلیؿ هالظٝه هی
  گیكؾ، به ا٨كاؾ به هیماو هٍاقکث الگىهای بكآهؿه ال آو که ؾق جماهی شهاو هىقؾ ٠مل ٬كاق هی

ٌىؾ جا به ایى ِىقت، ايگیمي ا٬حّهاؾی  ؿ ١ًِحی، ظ٫ هّك٦ ١ًِحی ؾاؾه هیآيها ؾق جىلی
-آياو ٬ٟٙ يٍؿه و ؾائمار ا٨مایً پیؿا کًؿ. ولی ؾق ایكاو په ال اي٭الب ٠الوه بك ایًکه ايگیمي

کًهؿ، ظه٫ هّهك٦ ِه١ًحی ظحهی بهكای  ها ال اهىق ههاؾی جب١یهث يمی ها ؾق بىیاقی ٠كِه
یم به قومیث ًٌاؼحه ٌؿه اوث. ؾق وا٬ٟ ١ٌاق ٠ؿالث، )یل جىلیؿکًًؿگاو  وًحی و بیکاقاو ي

ها و ق٨حاقهای يٝام شمههىقی گفاقیهاوث( ؾق ویاوثيٍیىها بكجك ال کاغيٍیىهىی کىغ
-گفاٌحه و یل يىٞ گىحاؼی و شىاقت اي٭البی قا پؿیؿ آوقؾه اوث. لهفا يىهؽهاوالهی اذك 

هاؾی اوث و بكای جأهیى ه١یٍث هكؾم ههیچ های که به ؾيبال اظیا  ايگیمه ؾاقی وكهایههای 
پهفیكؾ، ؾق چهالً بها  قا يمی ؾاقی وهكهایهههای هحًاوهب بها يٝهام قاهی شم ایصاؾ ايگیمي
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 های اي٭البی اوث. ايگیمي
های هاؾی های هاؾی و جعكیلبه ه١ًی اهًیث بكای ايگیمي ؾاقی وكهایهؾق وا٬ٟ اهًیث 

الگىی جىلیؿ بك اوان جىو١ه ١ًِحی، با٠هد ایصهاؾ اوث جا پٍحىايه جىلیؿ ٬كاق بگیكيؿ و ایى 
ؾاقای ٠ىاهل ؾقويی و بیكويی اوث کهه  ؾاقی وكهایهٌىؾ. لیكا اهًیث : وظؿت کلمه هاؾی;

و لهفا ٔهكوقی : شايبهه باٌهؿ جىو١ه بایهؿ همه;ٌىؾ:  ؾق هًحصه ؼىؾ به ایى ي٭ٙه هًحهی هی
حّهل ٌهىؾ و وابىهحگی ؾق المللهی و شههايی هاوث جا يٝهام هىاليهه اقلی بهه ا٬حّهاؾ بهیى

ٌىؾ اها به گفاقی ال ؾاؼل کٍىق آ٤ال هی جکًىلىژی و جصاقت قا بپفیكؾ. ی١ًی اهًیث وكهایه
گفاقی  یابؿ که ؾق ایهى ِهىقت بایهؿ وهك٠ث هیمبهايی ال وهكهایه بیكوو ال هكلها اهحؿاؾ هی

ای هه های ؼهاقشی ؾ٬ی٭هار هًٙبه٫ بهك هٙالبهات ٬ٙبهای وامؼاقشی و يٝن ؾق بالپكؾاؼث
شهايی ا٬حّاؾ باٌؿ. ظحی کٍىقی هايًؿ چیى که يٝام ویاوهی آو بها يٝهام ویاوهی ٤هكب 

گفاقی ؼهاقشی هًٙب٫ يیىث، ؾق بؽً ا٬حّاؾی و بكای بالپكؾاؼث ؾیىو و پفیكي وكهایه
 ای هؿیكیث کًؿ که جٕمیى وىؾ وكهایه ١ٙ٬ی باٌؿ. ها قا به گىيهبایؿ پكوژه

ه١ًهایی وهاؼحاقی ؾاٌهحه و : اهًیهث وهكهایه;همکى اوث ایى اٌکال هٙكض ٌىؾ کهه 
ٌىؾ، اّها بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق ِهىقت ٨٭هؿاو هكبىٖ به ظف٦ هىايٟ جىلیؿ و ِاؾقات هی

ههای یهل هلهث بىهیس و ٠هؿم  ًٌاوايه به ه٭ىله جىو١ه و بؿوو بىیس ايگیمهقویکكؾ شاه١ه
ىاشهه ؼىاههؿ وك٠ث و ٌحاب اللم ؾق والهايؿهی آيها، ١ٙ٬ار یل کٍهىق بها وقٌکىهحگی ه

ٌؿ. ؾق وا٬ٟ هىٔىٞ اِلی ؾق هؿل بكياهه جىو١ه، بهیًه ق٨حاق ا٬حّاؾی اوث جا با وهك٠ث و 
کكؾو  ٌحابی که بكای هماهًگی ؾقوو با بیكوو اللم اوث، ایى بهیًه هع٭٫ ٌهىؾ. اهها ظهاکن

كاو ه کهه ال ٨كهًه  یهؾق ا: اهًیهث ویاوهی;، بهك ؾاقی وكهایهبه ه١ًای : اهًیث ا٬حّاؾی;
ياپفیك و یل اٌحباه بمقگ اوث، لیكا پهیً ال اي٭هالب و هفهب يٍأت گك٨حه ه اهکاو اي٭الب

شايبه بكای جع٭٫ ایى اهك جالي کكؾ اّها هكؾم ایكاو بهك ٔهؿ ایهى  قژین پهلىی به ِىقت همه
ايههؿ و ایهى ؾق ظههالی بههىؾ کههه ايهؿ و اي٭ههالب کههكؾه ال١مههل ٌههؿیؿی يٍههاو ؾاؾه قويهؿ ٠که
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قوايؿو ٨كهً  ٤كب ؾق ایكاو همايًؿ پؿق ؼىؾ و بك اوان ٬ىه  كيیبه پف یهعمؿقٔاٌاه بكا
-والی جؿقیصی بكای هكؾم واقؾ ٌؿ. ایى قويؿ اگهك ههی٬هكیه ٠مل يکكؾ، بلکه ال قاه ٨كهً 

های ؾیًی هكؾم ایكاو قا ؾق هماو ؾوقاو ه کهه بهحهكیى ٌهكایٗ بهكای ایهى اههك جىايىث، اقلي
جك ال ایهكاو کٍىقی هايًؿ جكکیه که بىیاق ٠می٫ کٍیؿ. ظحی٨كاهن ٌؿه بىؾ ه به أمعالل هی

های ؾیًی هىاشه اوث که الئیىیحه قا ؾچهاق ٌؿو اقلي واقؾ ایى قويؿ ٌؿه بىؾ، اهكول با ليؿه
کٍیؿو الئیىیحه، اي٭هالب اوهالهی  چالً کكؾه> ؾق ظالی که ؾق کٍىق ها ٠الوه بك به چالً

کًهؿ و بهؿوو جعكیهل شاه١هه، ًه ههیپیكول ٌؿه و چًؿ ؾهه اوث که يٝام بكای ٠ؿالث همی
ؾهؿ. ی١ًی په ال اي٭الب اوهالهی، باالجكیى وٙط هّك٦ قا به ٠مىم ا٨كاؾ و ا٬ٍاق اقائه هی

ؾق هیاو همه ا٬ٍاق ج١مین پیهؿا کهكؾه> : ظ٫ هّك٦;الگىی هّك٦ ٘ب٭اجی ٌکىحه ٌؿه و 
ؿ ٨كليهؿ یهل به يعىی که یل شىاو ایكايی ایى ظ٫ قا بكای ؼىؾ ٬ائل اوث جا هّك٨ی همايًه

 ؾاق ؾاٌحه باٌؿ. وكهایه
ؾق شاه١ه ایكاو، با ايگیمي هفهبی و اي٭البی ؾقگیك اوهث و ال  ؾاقی وكهایهپه ايگیمي 
گكؾؾ کهه پٍهحىايه جهاقیؽی های ؾیًی بالهیهای اي٭البی و هفهبی به اقليآيصا که ايگیمي

اقيهؿ. ظحهی اگهك های هاؾی ٬هؿقت ٤لبهه بهك آو قا يؿ واله ؾاقؾ و اِیل اوث، اقلي 0411
بهه کهاق گك٨حهه ٌهىؾ، ظهؿا٬ل ؾق لههاو ٨هىت  ؾاقی وكهایهايگیمه ب١ٕی ال ا٨كاؾ ؾق ؾوحگاه 

های ؾیًهی، ؾق اقجبهاٖ هىهح٭ین بها  هها و هًاوهبثبىحگاو و ؼحن اهىات و ؼیكات و ٠ماؾاقی
گیكيؿ. لفا کاقًٌاواو جىو١ه ؾق  های هفهبی و هًاول و هعیٗ بكآهؿه ال آو ٬كاق هی ايگیمي

یكاو، ه٥ٍىل جکكاق هماو اٌحباهی هىحًؿ که هعمؿقٔاٌاه ايصام ؾاؾ و هًصك به وهكيگىيی ا
ؾق ایكاو بكای ایصهاؾ ايگیهمه ؾق شههث جىلیهؿ هى٨ه٫  ؾاقی وكهایهقژین او ٌؿ. ی١ًی ٨كهً  

هایی اوث که ؾق شاه١هه اي٭البهی ایهكاو پهفیك٨حًی ها و قيسيیىث> چىو همكاه با هعكوهیث
های هکحبهی، های اي٭البی و اقليجىو١ه با ایى ٠م٫ ال ؾقگیكی با ايگیمه يیىث و لفا اؾبیات

والی الگىهای ؼىؾ ٌىؾ و ظحی ؾق ِىقت ٨ٍهاق بهك ههكؾم ؾق ایهى  جىايؿ هى٫٨ به پیاؾهيمی
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 کًؿ. يٍیًی پیؿا يمی ای شم ٠٭ب ٌىؾ و چاقه قاوحا، با بكؼىقؾهای ٌؿیؿ هلث هىاشه هی

ّیًی اص بشخىسد ادبیات ايٞـالب بـا ادبیـات جىعـْه دس های يَشی و  . اؽاسه به يمىيه5 
یث کؾىس و مشوست جحٞیٞات کحابخايه ای و هیذايی دس ایى ّشفـه جىعـو هشکـض  هذیش

 الگى
هایی ال اؾبیهات اي٭هالب و وهؽًاو و  ؾق پایاو ایى بؽً، هًاوب اوث جها بهه وك٨ّهل

قهبكی اٌاقه کكؾ کهه بهك ها و ق٨حاقهای هؿیكیحی  ظٕكت اهام )قه( و ه٭ام ه١ٝن  گیكی هىٟٔ
ج١اقْ اؾبیات جىو١ه با ٨كهً  هفهب و اي٭الب شكیاو باق اقلٌی ؾق ه٭ىله جىو١ه ؾاللث 

ق٤ن ٨٭هؿاو پٍهحیبايی جؽّّهی ظهىله و ؾايٍهگاه ال اؾبیهات  ؾهؿ که ٠لهی ؾاقؾ و يٍاو هی
ى های وظیايی جىايىحه ایه اي٭الب، وشؿاو ؾیًی و جىشه به قوض و ٨كهً  هفهب و ٬ؿق هحی٭ى

 ياهًصاقی قا هىقؾ هالظٝه ٬كاق ؾهؿ. 
ظٕكت اهام )قه( ب١ؿ ال پایاو شً  جعمیلی و بكای جهؿویى بكياههه وهاليؿگی کٍهىق، 
يٝكاجی ؾق ایى ؼّىَ ٘كض کكؾيؿ و ه٭ام ه١ٝهن قهبهكی يیهم ؾق ه٭هاٟ٘ هؽحله٧ ؾقبهاقه 

ايههؿ کههه ؾق همههه ایههى  هههای کلههی و کههالو يٝههام، يٝكاجههی ؾاؾهبكياهههه جىوهه١ه و ویاوههث
گكایی و جىشهه بهه هًها٨ٟ  يبىؾو  ا٬حّهاؾ، هىحٕه٧١ هعىقی، ههؿ٦ها، ٠ؿالث  گیكی هىٟٔ

٠مىم هكؾم و ظ٩ٛ ٨كهً  ؾیًی و اي٭البی ٬ابل هالظٝه اوث. همچًیى ه٭ام ه١ٝهن قهبهكی 
٨٭ك و ٨ىاؾ و جب١هیٓ قا هٙهكض  های باؾآوقؾه و هباقله با ؾق ؾولث پًصن و ٌٍن بعد ذكوت

های هؽحل٩ی ٬ابهل  کكؾيؿ. ایى قويؿ ؾق ُب١ؿ ٠یًی و هؿیكیحی يیم ؼىؾ قا يٍاو ؾاؾه و ؾق يمىيه
ق٤ن پایهاو شًه  و  بكقوی اوث> ال جؿاوم پكؾاؼث یاقايه بكای واقؾات کاالی اواوهی ٠لهی
کیؿ بك ٘كاظی وًؿ جعهىل آههىلي  ا٨مایً ٬یمث اقل که به چًؿيكؼی ٌؿو اقل ايصاهیؿ جا جأ

جىاو گ٩ث که گهكایً  ظحی هی و پكوقي به ؾلیل ج٩اوت يگاه هاؾی و يگاه الهی ؾق ایى لهیًه.
وایك هىوىلیى يٝام يیم ؾق هصمىٞ به همیى هًهىال اوهث و ق٨حاقههای ههؿیكیحی آيهها ب١ٕهار 
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ل های او هبًی بك قیأث ا٬حّاؾی ؾق بكياههه ؾاقی وكهایهبكؼال٦ قويؿی اوث که ؾق يٝام 
په  0 ٌىؾ. های پًصن و ٌٍن هٙكض هی ؾق بكياهه: جأهیى اشحما٠ی;جا چهاقم جىو١ه و ٘كض 

جىاو گ٩ث که باق اقلٌی جىو١ه به ِىقت وشؿايی ؾق اؾبیات اي٭الب هىقؾ جىشه بهىؾه و  هی
ايؿ جا بها ایصهاؾ ٠همم به همیى ٠لث اوث که اهكوله قهبكی واقؾ بعد با يؽبگاو کٍىق ٌؿه

والی شؿیؿ، کٍىق جهؿقیصار ال ؾام کاقًٌاوهی ٤كبهی و يؽبگاو بكای جوىقیهلی ؾق شاه١ه 
کًهؿ، هباظهد  شايبهه قهها ٌهىؾ. آيچهه ایهى جعلیهل قا جأییهؿ هی اؾبیات جىو١ه پایؿاق و همه

ٌؿه جىوٗ بكؼی کاقًٌاواو ا٬حّاؾی وكًٌان اوث کهه ِهكیعار یها جلىیعهار اـ٠هاو  ٘كض
ههای  بهل قويهؿ جىوه١ه ؾق ایهكاو اوهث و گكایًايؿ که ؾوحگاه قهبهكی، ههاي١ی ؾق ه٭ا کكؾه

آو ه که الشكم ؾق ق٨حهاق هىهوىلیى هه١ًکه  ؾاقی وكهایهگكایايه و ٔؿ ؼىاهايه و هكؾم ٠ؿالث
های ٠لمی اوهث و ج١هاؾل ویىهحن ا٬حّهاؾی و ظكکهث بهه وهىی  ٌىؾ ه بكؼال٦ يىؽه هی

ی ایكايی پیٍهك٨ث، کًؿ. بًابكایى یکی ال وٜائ٧ هكکم ٠الی الگىی اواله جىو١ه قا هؽحل هی
ای و هیهؿايی بهكای بكقوهی بیايهات و ق٨حاقههای  ٘كاظی یل ویك پژوهٍی ٠میه٫ کحابؽايهه

گاه کكؾو و ج٩ّیل و جبیهیى ایهى  ظٕكت اهام و ه٭ام ه١ٝن قهبكی  ؾق ایى چاقچىب و ؼىؾآ
 های ق٨حاقی و گ٩حاقی اوث. گیكی هىٟٔ

 
 

                                                             
های هح١ؿؾ ؾیگكی ال ایى قويؿ هؿیكیحی و ٠یًهی ؾق گ٩حاقههای ٌهايمؾهن و ه٩هؿهن و هصهؿهن ال  . يمىيه 0

: ا٘الٞ، ذكوت ؾق وبل ليؿگی ٤كبی و وهبل ليهؿگی اوهالهیبكقوی وه جوىقی جىلیؿ ٬ؿقت، ;کحاب 
 گیكی اوث. االوالم و المىلمیى ِؿو٪ ٬ابل پی صثك هكظىم اوحاؾ ظاذ







 «ّدف هحتَا»ٍ « هَضَع هحتَا»یل ٍ تکویلِ گفتار سَم: تحل

یٜ ٙکش و ّلن. ;1 ُِ ;بًـذی اص  به ًّىاو جمِ: صيذگی بش اعاط هًْىیث اص ىش  هىمـى
 دس کالم سهبشی: هححىا

بؽً ب١ؿی ال ایى هباظد، ياٜك به جعلیل و بكقوی  بیاياجی اوث که بك اوان پهژوهً 
٬كاق گك٨حهه اوهث. ٘به٫ بیهاو ه٭هام : ىاهىٔىٞ هعح;ٌؿه ؾق هكظله ج٭كیك، ـیل ٠ًىاو   ايصام

ای کهه  اوهث اهها ه٭ىلهه: ليؿگی، ٨کك و ٠لن;ی  ٌاهل وه ٠كِه: پیٍك٨ث; ه١ٝن قهبكی،
٬لمهؿاؾ گهكؾؾ، بایؿ ؾق هك وه ٠كِه شهاقی ٌهىؾ و قوض ظهاکن بهك ليهؿگی و ٨کهك و ٠لهن 

 ههای پیٍهك٨ث بهه چههاق ٠كِهه البحه ؾق بیاو ه٭ام ه١ٝن قهبكی، ٠كِههاوث. : ه١ًىیث;
هرابهه قوظهی بهكای ؾیگهك  ايؿ که ٠كِه ه١ًىیهث به شا که جّكیط کكؾه ه١ك٨ی ٌؿه اها ال آو

ی ؾیگك ـکك يکكؾ بلکه آو قا به ٠ًهىاو  قؾی٧  وه ٠كِه جىاو ه١ًىیث قا هن هاوث، هی ٠كِه
 اهك ٌاهل و ظاکن بك آيها ؾايىث و آو قا ؾق چًیى شایگاهی هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾ. همچًهیى

، ابهماق قوهیؿو بهه :٠لهن;و : ٨کهك; قوهؿ وًصی بیى ایى وه ٠كِه، بهه يٝهك ههی ؾق يىبث
اوث : ليؿگی;ؾهؿ، ٠كِه  اوث و لفا آيچه هىٔىٞ اِلی  پیٍك٨ث قا جٍکیل هی: ليؿگی;

گىيه که بیاو ٌهؿ اههك  جىايؿ آذاقی ال ٬بیل ق٨اه یا ج٭كب و... يیم ؾاٌحه باٌؿ. البحه هماو که هی
گكایی و ؾيیاپكوحی اوث کهه ؾق اؾاههه  ىیث و ؼؿاپكوحی یا هاؾیظاکن بك ٠كِه ليؿگی، ه١ً

 هباظد، ایى يکحه اواوی بیٍحك هىقؾ بعد ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث.  
، ليؿگی اشحمها٠ی اوهث و :ليؿگی;په بایؿ جىشه ؾاٌث که ُهكاؾ ه٭ام ه١ٝن قهبكی ال 

ههؿیكیث ؾاقی و بعد ایٍاو هكبىٖ به ليؿگی ٨كؾ و ٬ٍك ؼاِی يیىث> بلکه اهك ظکىههث
باق اقلٌی ;ؾق يٝام و واؼحاقها هؿيٝك ٬كاق گك٨حه و لفا جعلیل و بكقوی کالم ایٍاو پیكاهىو 
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هًعّك ٌىؾ بلکه بایؿ اقجباٖ ٠كِه ليهؿگی )بهه : ٔكوقت هعحىا;، يبایؿ به بؽً :جىو١ه
٠ًىاو هىٔىٞ اِلی  پیٍك٨ث و جىو١ه( يیم با هىاله باق اقلٌی جىو١ه ه١لىم گكؾؾ. همچًاو 

ایؿ ي٭ُ ج١اقی٧ اؾبیات ظىله و ٠ؿم ک٩ایث آو بهكای جهأهیى يٝهك اؾبیهات اي٭هالب ؾق که ب
ٌؿه ؾق هبًای هؽحاق قا  جىاو اظحمال ٘كض باقه قوٌى ٌىؾ. په ال ایى هكاظل اوث که هی ایى

 ـکك کكؾ جا ٨ٕا بكای ٬ٕاوت ٠لمی پیكاهىو ٬ؿقت ایى هبًا ؾق ظل هىأله ٨كاهن گكؾؾ. 

ی٘ جخققی اص . مشوست يٞذ و بشسعی 2 دس ادبیـات حـىصه و دايؾـگاه : صيذگی;جْش
 بشای جبییى ابْاد بحث و جلىگیشی اص ج ویل هيالبه سهبشی 

او اؾبیهات اي٭هالب و اؾبیهات ؾايٍهگاه و اؾبیهات ظهىله ؾق یای هبه ایى ِىقت، ه٭ایىه
به ٠ًىاو ٠كِه اِلی پیٍهك٨ث هًّهك٦ ٌهؿ( : ليؿگی;)که به : هىٔىٞ هعحىا;ج١كی٧ ال 

ٌىؾ و ٨ٕایی بكای ج٩ّیل بیٍحك  ایى بعد جىوهٗ ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی یها جبیهیى م هیايصا
گهكؾؾ. اواوهار ؾق  شىايب بعد جىوٗ ؾیگكاو با اوح٩اؾه ال وایك ٨كهایٍات ایٍاو ٨هكاهن هی

قوؾ جها  ایى ولىله بعد، ٬بٓ و بىٗ هىٔىٞ و جًاٜكوالی یل اهك ٔكوقی به ٌهماق ههی
باقه ال هًٝهك اؾبیهات ظهىله و اؾبیهات  و بكقوی کاهلی ؾق ایىاب١اؾ و گىحكه بعد ه١ّیى ٌىؾ 

ؾايٍگاه و اؾبیات اي٭هالب ايصهام گیهكؾ و ؾق کًهاق آو، ؾوهحاوقؾهای ٨کهكی  هكظهىم ٠الههه 
الهاٌمی ؾق ایى ٠كِه ٬ابلیث ٘كض پیؿا کًؿ. ی١ًی هًگاهی که قهبهكی بهه هبهاظری  ظىیًی

ًهؿ، بایهؿ ی٨كها یهلهی و ج١هاوو اٌهاقه ه هايًؿ اهًیث، ٠ؿالث، ق٨اه، اوح٭الل، آلاؾی، ٠همت
هحًاٜك ایى ه٭هىالت ؾق هباظهد ٤كبهی و ؾايٍهگاهی هالظٝهه ٌهىؾ و وهپه ؾقک اؾبیهات 
اي٭الب ال ایى هباظد ـکك ٌىؾ و ب١ؿ ال آو يگاه اؾبیات ظىله و ؾق يهایث هبًهای هؽحهاق ؾق 

 ایى باقه جبییى گكؾؾ. 
لی ؾق ایى بهاقه ايصهام ٌهىؾ، ولهی های بىیاق ج٩ّیالبحه ظ٫ هٙلب آو اوث که پژوهً

گ٩حهه ظحهی  هعؿوؾیث ه٭ؿوقات هاي١ی ؾق بكابك ایى قويؿ اوث. با ایى ظال، ّ٘ی قويؿ پهیً
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به ِىقت اشمالی با٠د ؼىاهؿ ٌؿ جا اب١هاؾ ج١هاقی٧ ههاؾی  هىشهىؾ ؾق اؾبیهات ؾايٍهگاه 
 ی ههای اؾبیهات ؾايٍهگاه و هّهاؾقههٍؽُ گكؾؾ و ال جأویل بیايهات قهبهكی بهه وك٨ّهل

 و٩اقي ایٍاو بكای جىلیؿ الگى شلىگیكی ٌىؾ.

ی 1/2 -هـذاسهای جىعـْه;و : هبايی يَشی و هغحًذات الیحه بشياهه چهـاسم جىعـْه;. هْٙش

: بخـؼ اّحبـاسات اص کحـاب افـىل ٙلغـٚه و سوػ سئالیغـن;و : يیاٙحگی دس اٝحقـاد ایـشاو
ی٘ جخققی اص  به  حىصهو  دس ادبیات دايؾگاه: صيذگی;ًّىاو هًابِ جْش

های آیًؿه قا قوٌهى بعد ؾق همیى قاوحا، اقشاٞ به ؾو هًبٟ ؾق اؾبیات ؾايٍگاه، وك٨ّل
يىٌحه ؾکحك ظىیى ٠ٝیمهی و : يیا٨حگی ؾق ا٬حّاؾ ایكاوهؿاقهای جىو١ه;کًؿ. یکی کحاب هی

کهه ؾق ایهى ؾو اذهك بهكؼال٦ : هبايی يٝكی و هىحًؿات بكياهه چهاقم جىوه١ه;ؾیگكی کحاب 
گاهی، ه٭ىله جىو١ه ال ُب١ؿ هبًایی و به ِهىقت ٠میه٫ ههىقؾ هالظٝهه بىیاقی ال کحب ؾايٍ

٬كاق گك٨حه و ال ایى هًملث، بعری جؽّّی پیكاهىو هىٔى٠ات پیٍهك٨ث و ابماقههای جع٭ه٫ 
 جىو١ه هٙكض ٌؿه اوث. 

ؾق اؾبیات جؽّّهی ظهىله بهكای ج١كیه٧ ليهؿگی بهه ه١ًهای  یال وىی ؾیگك هًبٟ اِل
هایی که ؾق بیايات به آيها اٌهاقه ٌهؿه، بؽهً ا٠حبهاقات  کحهاب اهًیث، آلاؾی و وایك ه٭ىله

اِىل ٨لى٩ه و قوي قئالیىن اذك هكظىم ٠الهه ٘با٘بایی بها ظىاٌهی هكظهىم اوهحاؾ ٌههیؿ 
، بكؼهی اِهىل ٠هام :ا٠حبهاقات ٬بهل االشحمهاٞ;٠لیهما اوث. ؾق بؽً  الله هٙهكی قٔىاو

٠ًىاو هبًهایی  کًهؿ و بهها  قا ه١ًا هی)هايًؿ اِل اوحؽؿام( ـکك ٌؿه که ليؿگی و يیال و اقٔ
گیكؾ که ٌاهل هباظری هايًؿ لباو، ا٬حّاؾ، هؿیكیث، ٬كاق هی: ا٠حباقات ب١ؿ االشحماٞ;بكای 

و... اوث. په بكقوی ایى هًابٟ ؾايٍگاهی و ظهىلوی و ه٭ایىهه آو بها ٨كهایٍهات قهبهكی 
ؾاق بهىؾو هباظهد ههثجىايهؿ ش ههای ليهؿگی )هايًهؿ آلاؾی و ق٨هاه و...(، ههیؾقباقه ٠كِه

يبىؾو اؾبیات جؽّّی ظىله بكای جىلیؿ الگى قا قوٌهى کًهؿ و  جؽّّی ؾايٍگاه و کاقبكؾی
های ٠لمی اؾبیات  ال ایى ویك ي٭ؿ و بكقوی، ٨ٕا بكای ٘كض اؾبیاجی که ٬اؾق بك جأهیى و٩اقي
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 اي٭الب اوث، ٨كاهن ٌىؾ.

قل2/2 اب افـىل ٙلغـٚه و سوػ های يٞذ بحـث اّحبـاسات دس کحـ. اؽاسه اجمالی به عٙش
 سئالیغن

البحه ي٭ؿ و بكقوی پیكاهىو بؽً ا٠حباقات ال کحاب اِىل ٨لى٩ه و قوي قئالىین ٬بال ؾق 
قوؿ هٙالبهه  ايصام ٌؿه اها ال آيصا که به يٝك هی: ظىیًیه ايؿیٍه;٬الب یل بعد هصما ؾق 

ؾايٍگاه هىقؾ جهؿیهؿ قهبكی بكای جىلیؿ الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث بیٍحك ال ياظیه اؾبیات 
گیكؾ، ي٭ؿهای واقؾٌؿه بك بعد ا٠حباقات هكظىم ٠الهه ٘با٘بهایی هىٔهىٞ بكقوهی ٬كاق هی

ای ٨ٍكؾه به هعىقهای ایى ي٭هؿ  ج٩ّیلی ؾق ایى هباظد يیىث و ؾق ایى هصمى٠ه، جًها اٌاقه
ال > گكچه هكکم ٠الی الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث، بایهؿ ایهى اههك قا یکهی 7کًؿ ک٩ایث هی

هعىقهای جع٭ی٭اجی ؼىؾ ٬كاق ؾهؿ. ج١اقی٧ هٙكض ٌؿه ؾق بعد  ا٠حبهاقات ال ایهى کحهاب، 
های قوٌی و ٨لى٩ی ؾاقؾ و ؾق آو، به شكیاو ٠لّیث و ٬ىايیى جکهىیًی ؾق ا٠حبهاقات جکیهه پایه

هرابهه  گاه آو ٤كیمه و اهىق ٨ٙكی اوث و جًاوبی بها اؼحیهاق ايىهاو )بههٌؿه> ٬ىايیًی که جکیه
قوؿ ایهى  ولیه بكای اذبات جکلی٧ و ب١د و لشك و ذىاب و ٠٭اب( يؿاقؾ. به يٝك هیه٩كوْ ا

ها ؾاقای يى٠ی والي با اؾبیات ؾايٍگاه اوث چىو هعىق آو، ٠لّیهث و بعد ؾق لیكواؼث
گكایی قا اهكی هٙل٫ بؿايؿ و همايًؿ اؾبیهات ؾايٍهگاه،  گكایی اوث گكچه ٠لیث و ٬ايىو٬ايىو

و يىبی ٬لمؿاؾ يکًؿ. ؾق وا٬ٟ ایى ٨لى٩ه یل ٨لى٩ه هح١ّبهؿ بهه ي٭هل و ای هٍكوٖ  آو قا ه٭ىله
ههای شاه١هه های هفهب يیىث جا بحىاو آو قا هبًای ج١كی٧ لیكوهاؼث والگاق با ٬ؿقهحی٭ى

الهی و ویاوث و ٨كهً  و ا٬حّاؾ آو ٬كاق ؾاؾ که ج٩ّیل ایى بعد هههن، بهه شایگهاه ؼهىؾ 
 هىکىل اوث. 

                                                             
پیكاههىو کحهاب اِهىل : ظىیًیه ايؿیٍه;های  جىاو به اوًاؾ پژوهٍی  ١٨الیث گیكی ایى بعد هی . بكای پی0

 ٨لى٩ه و قوي قئالیىن هكاش١ه کكؾ.  
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ی٘ ّشفه. جکٚیک بیى جکاهل هادی 3  صيذگی جىعـو ادبیـات   و جکاهل هًْىی دس جْش
یــ٘ جاهْــه حــىصه، هىجــ  ّــذم اسائــه و يــاجىايی دس : هًْىیــث;ؽًاعــايه اص ی جْش

ث  کشدو آو بش ّشفه حاکن  های پیؾٙش
جىاو به ایى بعد يیهم پكؾاؼهث  اها گفٌحه ال اٌکاالت اشمالی که به آيها اٌاقه ٌؿ، هی

ؾق : ٠كِه ٠لن، ٠كِهه ٨کهك و ٠كِهه ليهؿگی;پیكاهىو ی اؾبیات جؽّّی ظىله که يٝكیه
٠كِهه ;هىهحًؿ و : جکاههل ههاؾی;ی  ٌىؾ که ایى وه ٠كِه، پؿیؿ آوقيؿه ایى اهك هحبلىق هی

يیم هحک٩ل جکاهل ه١ًىی اوث. ی١ًی بك اوان ج٩کیل بیى جکاهل هاؾی و جکاهل : ه١ًىیث
ىيؿ> گكچهه بها یکهؿیگك ٌه گ٩حه يیم ال ٠كِه ه١ًىیث ج٩کیل ههی ی پیً ه١ًىی، وه ٠كِه

ی ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ؾق ایهى يٍىهث، ج٩هاوت  قوؿ هٙالبههوالي ؾاقيؿ. ولی به يٝك هی
ه١ًاؾاقی با ایى يٝكیه ؾاقؾ و ه١ًىیث و ا٨مایً آو ؾق شاه١ه قا به ٠ًىاو قوض ظاکن بهك ایهى 

کًؿ. ؾق هباظد گفٌحه يیهم بیهاو ٌهؿ کهه  ها و يحیصه ٘كاظی الگىی شؿیؿ ه١ك٨ی هی ٠كِه
جوىقی ظىله ؾق ج٩کیل بیى جکاهل هاؾی و جکاهل ه١ًىی، شاه١ه و ا٨كاؾ قا چًهؿ ٌؽّهیحی 

ا٨کًهی جىوهٗ ؾٌهمى ٨هكاهن اؼهحال٦کًؿ و ایى چالً، همىاقجكیى قاه قا بهكای ي٩هىـ و هی
ًٌاوهی ال قو، يمىؾ ایى چالً ؾق هباظهد هح١هؿؾی هايًهؿ ج٩کیهل ظکهن کًؿ و ال ایى هی

ه ٠ؿم هؽال٩ث با ٌٞك ؾق ٌهىقای يگهبهاو ههىقؾ جىشهه ٬هكاق کكؾو ب ًٌاوی و بىًؿههىٔىٞ
ی شؿیؿ ه٭ام ه١ٝن قهبكی ایى اوث که يىهؽه و الگهىی اؾاقه شاه١هه ال  گك٨ث. اها هٙالبه

ههای هحى ؾیى به ؾوث بیایؿ. ایى بؿاو ه١ًاوث کهه اؾبیهات اي٭هالب بهكای وقوؾ ؾق ٠كِهه
پفیكؾ. پهه ال آيصها کهه ج١كیه٧  پیٍك٨ث، ج٩کیل بیى جکاهل هاؾی و جکاهل ه١ًىی قا يمی

ًٌاوهايه و ٨هكؾی هًعّهك های يٝهكی و ايىهاواؾبیات جؽّّی ظىله ال ه١ًىیث به بعد
های پیٍك٨ث هاؾی ظهاکن گهكؾؾ،  ٌىؾ، بایؿ ه٭ّىؾ قهبكی ال ه١ًىیحی که بایؿ بك ٠كِههی

 جعلیل ٌىؾ.
اوهايه و ًٌ ؾق وا٬ٟ بایهؿ ال هًٝهكی بهه ه١ًىیهث پكؾاؼهث کهه ؾق آو، قویکهكؾ شاه١هه 
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واؼحاقوالی و ایصاؾ بىحك و هعیٗ اشحما٠ی لعاٚ ٌؿه باٌؿ. ی١ًی بایؿ جىشه ؾاٌهث کهه 
ههای ًٌاوايه اوهث جها بحهىاو آو قا بهك ٠كِههکؿام ج١كی٧ ال ه١ًىیث، ؾاقای ه١ًای شاه١ه

ای هع٩ىٚ المللی و هًٙ٭هليؿگی و ٨کك و ٠لن ظاکن کكؾ و به وویله آو ال ٨ٍاق شهايی، بیى
وح٭الل کٍىق قا ظ٩ٛ کكؾ و ٌكایٗ ظاکن بك شاه١ه و هعیٗ ٠یًی آو قا بهه ج١هاقی٧ هايؿ و ا

هکحبی وپكؾ. لفا يکحه اواوی ؾق ایى بؽً، پاوػ به ایى پكوً اوث کهه جکاههل ههاؾی و 
قوهؿی ای بهه وظهؿت ههیجکاهل ه١ًىی شاه١ه ؾق ٠كِه ليؿگی و ٨کك و ٠لن، ؾق چه ي٭ٙه

جهىاو ؾو  ال هکحب، بك هك ؾو وهاظث ظهاکن باٌهؿ و يمهیلیكا بایؿ یل ه١ًای ٠ام  بكؼاوحه 
های  ظاِل ال ج١كی٧ شؿاگايه ال ایى ؾو بؽً قا پفیك٨ث و وپه به وكا٢ جعمل ياهًصاقی

 آو ق٨ث.  
جىاو ج١كی٩ی ال ه١ًىیهث قا پهفیك٨ث کهه ُبكیهؿه ال  ؾق ایى قاوحا بایؿ جىشه ؾاٌث که يمی 

٘ىا٤یث، َهأَل، هحك٨یى، هىهحکبكیى، اکهابك  هعیٙی باٌؿ که وكپكوحی آو به ؾوث ٌیا٘یى،
ًٌاوی هصكهیى، ک٩اق و هًا٨٭یى اوث. ی١ًی  ؾق لهاو و هکاو، هن ؼىؾًٌاوی و هن هعیٗ

پفیك يباٌؿ، بلکه ال ؼٙكهایی که جىوٗ ؾوحگاه  ٔكوقی اوث جا جکاهل ه١ًىی يه جًها ٔكبه
قت ؾیگهك، اولهیى ٬هؿم بهكای ٌىؾ، شلىگیكی کًؿ. به ٠با ٥٘یاو بكای ؾوحگاه ایماو ایصاؾ هی

ج١كی٧ ه١ًىیث به يعىی که بك جکاهل هاؾی ظاکن ٌىؾ، جىشه به هعهیٗ اشحمها٠ی  ایصهاؾ 
ٌؿه جىوٗ ؾوحگاه ک٩ك و ي٩ا٪ و ه٭ابله و وحیم با آو اوث. ؾق يحیصه بایهؿ ج١هاقی٧ ههاؾی و 

ال جکاههل و  ک٩كآهیم ال جىو١ه و جکاهل قا ًٌاؼث جا ؾق ه٭ابله با آو، بحىاو به ج١اقی٧ الههی
پیٍك٨ث هاؾی ؾوث یا٨ث که ؾق اؾاهه هباظد با ج٩ّیل بیٍحكی به ایى يکحه هههن پكؾاؼحهه 

 ؼىاهؿ ٌؿ. 
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ی٘ اص صيذگی و جٚاوت آو بـا ادبیـات حـىصه و 4 . اؽاسه به هًابِ ادبیات ايٞالب دس جْش
 دايؾگاه 

ى جعلیهل ال جكی قوؿ یکهی ال بهحهكیى و شهاهٟ به يٝك هی: اؾبیات اي٭الب;اّها بك اوان 
اقائهه  91ليؿگی اشحما٠ی اهام )قه( ؾق وؽًكايی ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق چهاقؾه ؼهكؾاؾ وهال 

ٌؿ و ّ٘ی آو بیايات به ؼىبی جٍكیط ٌؿ که ظٕكت اهام )قه( چگىيه بهك اوهان وهه ُب١هؿ 
قهبكی ٬یام و هؿیكیث يٝام قا به پهیً بكؾيهؿ و ه٭هىالجی ال : ه١ًىیث، ٠٭اليیث و ٠ؿالث;

های ليؿگی قا بك اوهان اِهل والیهث ٨٭یهه ق٬هن  ث، آلاؾی و ٠ؿالث و وایك ٠كِه٬بیل اهًی
لؾيؿ> ی١ًی بك اوان قابٙه والیهی کهه بهیى ههكؾم و اههام )قه( ؾق ٘هىل يهٕهث و ؾق ؾوقاو 

آلاؾی، اوح٭الل، ;ى ج١كی٧ جؽّّی ال وه ه٩هىم یهؿیكیث يٝام شكیاو ؾاٌحه اوث. بًابكا
ؿ بهك اوهان یهههای ليهؿگی با اي٭الب و وهایك ٠كِههو وایك ١ٌاقهای : شمهىقی اوالهی

٠ملکكؾ شمهىقی اوالهی و هؿیكیث الهی  ظٕكت اهام و ه٭ام ه١ٝن قهبكی جوىقیمه ٌىؾ و 
هٙلهىب  بهه های هاؾی یا ايحما٠ی،  ایى قويؿ هبهاقٮ قا هّهاؾقه جىاو اشاله ؾاؾ که ٨كهً  يمی

٠لث ا٠صهال اي٭هالب اوهالهی  ؼىؾ قا بك آو جعمیل يمایًؿ. اواوار  کًًؿ و ج١كی٧ جؽّّی
کٍهیؿو  ک٩هك شههايی ا٠هن ال بلهىک ٌهك٪ و بلهىک ٤هكب و ِهیىيیىهن  ایكاو ؾق به چالً

شايبه آيها بك ٔهؿ ایهى يٝهام و وهپه ِهؿوق اي٭هالب بهه  همه هایالملل و ؾ٨ٟ ؾٌمًی بیى
آلاؾی، ;ههای شؿیهؿ ؾق هیهاو آيهها، شكیهاو ظ٭ی٭هی   ؾاؾو ظكکهث های هًٙ٭ه و ٌهکل هلث

 اوث.: ل و شمهىقی اوالهیاوح٭ال
، با بكگماقی ايحؽابات هحىالی ال ولٙه و ٬یمىهیث یل گكوه ؼاَ بك :آلاؾی;ؾق ٠كِه  

های ویاوی، ٨كهًگهی، ا٬حّهاؾی هكؾم شلىگیكی ٌؿ و به ٬ؿق ٜك٨یث هىشىؾ، ايىاٞ ٨كِث
قهبكی، هصمٟ جٍؽیُ هّلعث، ٬هىه ه٭ًًهه، ٬هىه : اوح٭الل;به هكؾم اقائه ٌؿ. ؾق ٠كِه 

اییه و ٬ىه هصكیه، ٠٭اليیث شم١ی ؼىؾ قا ؾق ه٭ىله ویاوث ؾاؼلی و ؼاقشی به وظؿت ٬ٕ
گیهكی بهكای کٍهىق هىهح٭ل باٌهًؿ و ههیچ جعمیهل و  ايؿ ؾق جّهمین ايؿ و و١ی کكؾه قوايؿه
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٨ٍاقی قا ال هیچ ٬ؿقجی يپفیكيؿ و هحًاوب با بٕا٠ث لهايی و هکايی ؼهىؾ بهه ایهى ظكکهث 
يیهم هٍهاقکث ویاوهی، هٍهاقکث : شمهىقی اوهالهی;بىٖ به ايؿ. ؾق هباظد هك اؾاهه ؾاؾه

ا٬حّاؾی و هٍاقکث ٨كهًگی هكؾم ؾق وٙىض هؽحل٩ی هع٭٫ ٌؿه اوهث. گكچهه بهك هبًهای 
جهىاو  ال ایى وا١٬یات اقائهه يٍهؿه اهها يمهی ٨كهً  هفهب و اي٭الب هًىل ج١كی٧ جؽّّی

علیهل ال ایهى پؿیهؿه پفیك٨ث که ایى ؼأل با٠د جأویل و جعكی٧ اي٭الب اوهالهی گهكؾؾ و ج
 های ياهحًاوب با آو وپكؾه ٌىؾ. يىقايی، به اؾبیات و ٨كهً 

. مشوست پژوهؼ ّمیٜ پیشاهىو بیايات اهام و سهبشی به ًّىاو ادبیاِت حاکی اص صيذگی 1/4
 اجحماّی بش هحىس هًْىیث

، پژوهٍهی پیكاههىو ٨كهایٍهات ظٕهكت اههام)قه( ؾق 0977ؾق همیى قاوحا و ؾق وهال 
جىايهؿ بهه ٠ًهىاو یهل الهاٌمی ايصام ٌؿ کهه ههی ق لیك يٝك هكظىم ٠الهه ظىیًیِعی٩ه يى

يمىيه و الگى ؾق ایى ٠كِه، هىقؾ ؾ٬ث ٬كاق گیكؾ. لیكا ؾق ایى پژوهً، جمام اب١اؾ ٨كهایٍهات 
ظٕكت اهام)قه( ؾق یل هصمى٠ه واظؿ هًٝن ٌؿه و اذبات ٌؿه که ق٨حاق ایٍاو بكای ایصهاؾ 

اوان ایى اؾبیات ٌکل گك٨حه اوهث. لهفا بكؼهی ٠ًهاویًی کهه  جعىل ؾق ؾاؼل و ؼاقز، بك
 ی ایى پژوهً ٬ابل اٌاقه اوث، ال ایى ٬كاق اوث:  هرابه يحیصه به

هبايی ظٕىق ؾیى ؾق ِعًه اشحما٠ی، هٍیث بال٥ه الهی به ٠ًىاو پایگاه جعىل قوظی،  
ی بهه ٠ًهىاو ها و کٍىقها، هٍهیث بال٥هه الههها و جعىل ؾق ظکىهثاوالهی و ايىايی  هلث
های هاؾی )که ایى ج١كی٧ ظ٭ی٭هی ال هلهث ها و ٠ؿم هكان ال ٬ؿقتپایگاه ؼؿاجكوی هلث

ؾههؿ کهه  کكؾه ؾق هًٙ٭ه اوث و يٍاو ههی های ٬یام ایكاو بىؾه و اکًىو ؾق ظال جىّكی به هلث
ایى ظكکث هباقک ؾق ایكاو و هًٙ٭ه، یل ظكکث ا٠ح٭اؾی اوث.( هٍیث بال٥ه الههی، پایگهاه 

ههای اشحمها٠ی و ایصهاؾ هها ؾق ِهعًهاقی ال ي١مث اوح٭الل، آلاؾی، ظٕىق هلهثبكؼىقؾ
جىو١ه اشحما٠ی  یوظؿت بیى آيها و والیث جاقیؽی ايبیا و اولیای ٠ٝام به ٠ًىاو ه٥ّیك اواو

 و... . 
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شايبهه اوهث و  ؾهؿ که اؾبیات اي٭الب یل اؾبیات همهایى يىٞ ال کاق پژوهٍی يٍاو هی
ٌىؾ و وؽًكايی ه٭ام ه١ٝهن قهبهكی ؾق  ؾق آو ؾیؿه هی: قیػ، شاه١هجکىیى، جا;همپىٌايی 

ه١ًىیهث، ;هبًی بك ه١ك٨ی هکحب ظٕهكت اههام )قه( ؾق وهه ُب١هؿ  91چهاقؾه ؼكؾاؾ وال 
هرابه ؼالِه، چکیؿه و ي٭ٙهه هكکهمی ؾق ج١كیه٧ ایهى اؾبیهات بهه  يیم به: ٠٭اليیث، ٠ؿالث

گیهكی اوهث. البحهه اگهك  )قه( ٬ابل پیقوؾ که ٌكض و بىٗ آو ؾق کالم ظٕكت اهام ٌماق هی
همیى يعىه ال کاق پژوهٍی پیكاهىو بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی ايصام بگیهكؾ، قوٌهى ؼىاههؿ 

، اؾبیهات اي٭هالب قا بهه ؾقوو :جکىیى و جهاقیػ و شاه١هه;ٌؿ که ایٍاو بیً ال پكؾاؼحى به 
ؾق کرهكات بیٍهحكی  ايؿ و اؾبیات اي٭هالب قاشاه١ه و بكؼی واؼحاقهای اشحما٠ی جىّكی ؾاؾه

ايؿ> هايًؿ بیاياجی کهه ؾق قابٙهه بها آههىلي و پهكوقي، قوهايه، ٠لهن و ٨ًهاوقی، شكیاو ؾاؾه
وقلي، کاق و کهاقگكی، ههًؿوهی ٨كهًگهی، وهبل ليهؿگی، ا٬حّهاؾ ه٭هاوهحی، پیٍهك٨ث و 

ايؿ. به ٠باقت ؾیگك، پژوهً ؾ٬ی٫ و آيالیم ِعیط يىبث به اؾبیهات اههام  ٠ؿالث و... ؾاٌحه
ليهؿگی ;گك یهل يهىٞ  ؾهًؿه ایى وا١٬یث ؼىاهؿ بىؾ که ایى اؾبیات، بیهاوو قهبكی يٍاو)قه( 

اوث> ی١ًی اؾبیاجی اوث که ؼىؾ، ليؿگی اشحما٠ی ؼىؾ قا هحًاوهب بها ٨كهًه  : اشحما٠ی
ههای جؽّّهی ٠مىهی و به ِىقت ٤یكجؽّّی جعلیل کكؾه و لفا بایؿ بحىايهؿ بهه ٠كِهه

 ج١كی٧ کًؿ.  یى باق ؼىؾ قا به ِىقت جؽّّیو، اهىشىؾ واقؾ ٌىؾ و با ي٭ؿ و ي٭ٓ آ

ی٘ جخققی ادبیات دايؾگاه اص 5 ث : صيذگی;. يٞذ جْش به ًّىاو ّشفه افلی پیؾـٙش
 )هىمُى هححىا(  

ث; . مشوست جمشکض بحث دس بخِؼ 1/5 بش يٞذ اعحذاللی ادبیـات دايؾـگاه : هىمُى پیؾٙش
ی٘ صيذگی  پیشاهىو جْش

)که ؾق ج٭كیك بیايات قهبكی، ٠ًهىاو : هىٔىٞ هعحىا;اها بعد اِلی و هعىقی پیكاهىو 
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اؾبیهات ;ـیل آو ٬هكاق گك٨حهه( بایهؿ ؾق قابٙهه بها ي٭هؿ و بكقوهی : ٠لن;و : ٨کك;، :ليؿگی;
ٌکل بگیكؾ. لیكا ؼاوحگاه بعد جىو١ه و هؿل، اؾبیات ؾايٍگاه اوهث و لهفا ایهى : ؾايٍگاه

كهایٍات قهبهكی جىوهٗ ایهى اؾبیهات ل ٨یاؾبیات بایؿ هعىق ي٭ؿ و بكقوی ٬كاق گیكؾ جا ال جأو
٠كِهه ;شلىگیكی ٌىؾ. ؾق ایى قاوحا ؾو هًبٟ ال اؾبیات ؾايٍگاه ه١ك٨ی ٌؿ جها ه١لهىم ٌهىؾ 

ؾق اؾبیات ؾايٍگاه و اؾبیات جىو١ه چه ج١كی٧ و ه١ًا و اب١اؾی ؾاقؾ و آیا بكای جع٭٫ : ليؿگی
ؾیگك جا ایًصا هٍؽُ ٌهؿ جىاو ال يٝك ٠٭اليی به آو جکیه کكؾی به ٠باقت  هٙالبه قهبكی هی

الگهىی ;ههای قاهبهكؾی، هٙالبهات ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ؾق هىٔهىٞ  که ؾق يٍىث ايؿیٍه
وهى ه٩ههىم  بك پایه یل ي٩ی و یل اذبات ق٬ن ؼىقؾه اوهث. ال یهل: اوالهی ایكايی پیٍك٨ث

جىو١ه ؾاقای باق اقلٌی ه٩ًهی و و هىشهب وابىهحگی ؾايىهحه ٌهؿه و ال وهىی ؾیگهك، یهل 
های ؾیًی، ه١ًىی و ا٠ح٭هاؾی بكای ٘كاظی پیٍك٨ث بك اوان ج١اقی٧ و پایهههًؿوی شؿیؿ 

های ٠لمی کٍىق  ٌىؾ. په بایؿ ه١لىم ٌىؾ ؾوحگاهو يگاه شؿیؿ به ايىاو و ليؿگی ؾيبال هی
گیكی ایى و٩اقي ٠لمهی ال چهه ٜك٨یهث و جهىايی بكؼىقؾاقيهؿ> ؼّىِهار اؾبیهات  بكای پی

٩ل کاقآهؿی ٠یًی اوث و هاٌیى اؾاقه کٍىقها و و هحک: الگى;جؽّّی ؾايٍگاه که هؿ٠ی 
 جکاهل هاؾی  ليؿگی هكؾم قا ؾق ؾوث ؾاقؾ.

ايهؿ اهها  البحه قوٌى اوث که قهبكی يگاه هاؾی ٤كب به ليؿگی و ا٬حّاؾ قا هكؾوؾ ٌمكؾه 
ههای ٬هىی ؾق ایهى قابٙهه اوهث چهىو جًهها هًگهاهی  آيچه اهمیث وا٨ك ؾاقؾ، ٘كض اوحؿالل

كاهی ؾق ٠كِه ايؿیٍه و ٠لن قا ايحٝاق ؾاٌث کهه پاوهػ اوهحؿاللی و جىاو همکاقی و هم هی
ِهىقت يهه جًهها اؾبیهات جؽّّهی  ٠لمی ؾق بكابك اؾبیات ؾايٍگاه اقائه ٌهىؾ. ؾق ٤یهك ایهى

ؾايٍگاه با هٙالبه قهبكی ؾق ٠كِه جىلیؿ الگى همكاهی يؽىاهؿ کكؾ و بلکه ظحی هكکهمی کهه 
ه ٌهؿه يیهم ٠مهالر اؾبیهات جىوه١ه قا ؼىاههؿ جىوٗ ه٭ام ه١ٝن قهبكی بكای ایى کهاق جأوهی

ؾهؿ جا ه٭ام ه١ٝن قهبكی  پفیك٨ث و ایى ؾق ظالی اوث که ٌكایٗ لهايی و هکايی اشاله يمی
بٍؽّه به بكقوی ٠لمی قويؿ ظكکث هكکم و ٬ٕاوت جؽّّی ؾقباقه آو قا هباؾقت کًًهؿ> 
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ههى واقؾ هعحهىا ; های قاهبكؾی ؾق هىٔىٞ ٠ؿالث ٨كهىؾيؿ: ٘ىق که ؾق يٍىث ايؿیٍههماو
ه ؾق همهیى  ی ٌماها ٌكوٞ ٌؿ و بایؿ او ی، اهكول به وویلهیيؽىاهن ٌؿ. بعد هعحىا ٌا اللَّ

ی يههائی   لاؾه اٌاقه کكؾيؿ، اوحمكاق پیؿا کًؿ> که آو بعهد و آو يحیصهه هكکمی که آ٬ای وا٠ٛ
ی بكآیًههؿی ؼىاهههؿ بههىؾ ال ا٨کههاق و يٝههكات و هعّههىالت ٨کههكی ؾايٍههمًؿاو و یهعحههىا

ؾق وا٬هٟ جىلیهؿ ههؿل شؿیهؿ ه :.ٌهىم ؿیٍمًؿاو ها. بًهابكایى ههى ؾق آو هىهوله واقؾ يمهیاي
جىأم با هّمث ٌؿیؿ  ايؿ ه يیالهًؿ یل کاق بلًؿهؿت و وویٟ٘ىق که ایٍاو جّكیط کكؾه هماو

و همكاهی هح٩کكاو اوث. په جىلیؿ الگى ال وٜای٧ ه٭ام ه١ٝن قهبكی يیىهث بلکهه ایٍهاو 
به ؾيبال آو هىحًؿ که ٠مم هّلی ؾق يؽبگاو ایصاؾ ٌىؾ جا شم١یحی ال هح٩کكاو ایهى هٙالبهه قا 

ًهای هع٭٫ کًًؿ، لیكا وكپكوحی جع٭ی٭ات  ایى قويؿ ٘ىاليی و گىحكؾه جىوهٗ ایٍهاو، بهه ه١
کكؾو ؾیگك وٜای٧ قهبكی اوث. اها ال وىی ؾیگهك، ایٍهاو بهه ؾلیهل هىهوىلیث اؾاقه  ج١ٙیل

ايؿ جا بالواو ٠لمی و ٨كهًگی يٝهام بهه آو بپكؾاليهؿ. لهفا ای قا ٘كض کكؾهکٍىق چًیى هٙالبه
يؽبگاو اي٭البی و هؤهى هى٩ًٜؿ که ؾق ایى ي٭ٙه ظىان بایىحًؿ و بك ِهعث و اج٭هاو کهاق 

ؿ و ال جأویل  ایى و٩اقي ٠لمی هماي١ث به ٠مل بیاوقيؿ و ایى ظكکهث يهىیى قا پا٨ٍاقی کًً
 به يعى ِعیط پیً ببكيؿ. 

اهًیهث، ٠هؿالث، ق٨هاه، ;هايًهؿ  یال ـکك ٠ًاویً یالبحه قوٌى اوث که ه٭ام ه١ٝن قهبك 
٤هكْ ؼاِهی ؾاقيهؿ و اؾبیهات اي٭هالب، ٠مهالر يٝهن و : اوح٭الل، ٠مت هلی، ج١اوو و...

: ویاوث;کًؿ> ی١ًی بك اوان اؾبیات اي٭الب،  قا بك ایى ه٭ىالت ظاکن هی یاولىیث ؼاِ
گیكی ؾائمی ؾق بكابك ؾوحگاه ک٩ك بكای ظ٩اٜهث ال ؾوهحگاه ایمهاو( هح٥یهك  )به ه١ًای هىٟٔ

)به ه١ًای جالي بهكای ایصهاؾ قوابهٗ الههی ؾق شاه١هه( ؾق شایگهاه : ٨كهً ;اِلی اوث، 
جىاو ایى اههك قا  ٌىؾ و هی ٠ًىاو هح٥یك جب١ی هعىىب هی به: ا٬حّاؾ;هح٥یك ٨ك٠ی ٬كاق ؾاقؾ و 
و ه٭ام ه١ٝن قهبكی اذبات کكؾ. اها چىو ؾق ایى بؽً ال بعهد،  (با بكقوی کلمات اهام)

ٌىؾ، بایؿ يٝهن اؾبیهات جىوه١ه قا ها ؾق اؾبیات جىو١ه ؾيبال هیشلىگیكی ال ايعالل ایى واژه
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ٌکاالت قا اقائه کكؾ. بًابكایى يٝمی کهه هباظهد پفیك٨ث و با ظ٩ٛ يٝن آيها، اوحؿالالت و ا
ب١ؿی پیكاهىو آو ٌکل ؼىاهؿ گك٨ث، يٝن بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبهكی يیىهث بلکهه يٝمهی 

ؿ به يعى ٠لمی هىقؾ ي٭ؿ و ي٭هٓ ٬هكاق گیهكؾ جها یاوث که ؾق اؾبیات جىو١ه شكیاو ؾاقؾ و با
اهن ٌهىؾ و بهك هبًهای آو، لهیًه ؾ٨اٞ ال هىٟٔ اؾبیات اي٭الب پیكاهىو ليؿگی اشحمها٠ی ٨هك

کهه هعهؿوؾیث ؾق و٬هث و اهکايهات و يیهكوی  ٘كظی يىیى و جؽّّی اقائه ٌىؾ. همچًاو
 کًؿ. ايىايی يیم جمكکم بعد بك اؾبیات ؾايٍگاه قا ا٬حٕا  هی

دس هيالْه ومِ  :صيذگی ٙشهًگی و عیاعی;بش  :صيذگی اٝحقادی; . اؽاسه به حکىهِث 2/5 
کؾىس> بش اعاط کحـاب هبـايی  :گزؽحه، حال و آیًذه;و جحلیل  :هىجىد، هيلىب، ايحٞال;

  يَشی و هغحًذات بشياهه چهاسم جىعْه

: ا٬حّهاؾ;يٝاهی اوث که ؾق آو،  ؾاقی وكهایهؾق همیى قابٙه بایؿ جىشه ؾاٌث که يٝام 
: ليهؿگی ٨كهًگهی;هح٥یك اِلی اوث و ایى ليؿگی ا٬حّاؾی اوث که : ليؿگی ا٬حّاؾی;و 

ًؿ و وپه ليهؿگی ٨كهًگهی يیهم، ليهؿگی ویاوهی قا ج١كیه٧ کهكؾه و ٌهکل کقا ج١كی٧ هی
آیؿ، ابحؿائار هٍاقکث ٠مىهی و  ؾهؿ. ی١ًی هًگاهی که ال هٍاقکث هكؾم وؽى به هیاو هی هی

٠مم هلی ؾق ٠كِه جىلیؿ هىقؾيٝك اوث لیكا ؾق ایى هبًا، ظیات و همات یل يٝام بهه جىلیهؿ 
ؾ و په ال آو، هٍاقکث ؾق جىلیؿ ا٘ال٠ات و ٠لهن و ٌىذكوت و ا٨مایً ؾائمی آو ج١كی٧ هی

گیكؾ. ایى يٝمهی اوهث کهه ؾق ؾو هًبهٟ وپه هٍاقکث ؾق جىلیؿ ٬ؿقت هلی هّؿ يٝك ٬كاق هی
ٌؿه ؾق اؾبیات ؾايٍگاه ی١ًی کحاب هبايی يٝهكی و هىهحًؿات الیعهه بكياههه چههاقم  ه١ك٨ی

ال  د جؽّّهی ؾق ؾايٍهگاهؾکحك ٠ٝیمی جٍكیط ٌؿه و ي٭ٙه ٌكوٞ هباظ  جىو١ه و ؾق کحاب
٨هكوث هبايی يٝكی و هىحًؿات بكياههه  09هاوث. به ٘ىق يمىيه، ؾق ٩ِعه همیى وك٨ّل

ايؿال شاه١هه ؾق ؾوالؾه هعهىق ـکهك ٌهؿه کهه چههاق چهاقم جىو١ه، هعىقهای اواوی چٍن
پیىيهؿی  قٌؿ هىحمك و پایؿاق، جىو١ه هبحًی بهك ؾايهایی، ههن;هعىق اول آو، ا٬حّاؾی اوث: 

کاهالر به ِىقت ا٬حّاؾی : جىو١ه هبحًی بك ؾايایی:. ;پفیكیل با ا٬حّاؾ شهايی و ق٬ابث١٨ا
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پیىيؿی ١٨ال  هن;ج١كی٧ ٌؿه و ا٬حّاؾ يیم بك اوان جکًىلىژی و ٠لن جٍكیط ٌؿه اوث. ؾق 
يیم جکًىلىژی و اوحكاجژی ١ًِث اِل ٬كاق گك٨حهه و پهه ال آو اوهث کهه : با ا٬حّاؾ شهايی

گیكؾ. پهه چههاق گهام اول کهاهالر بك اوان ایى هعىقها ٌکل هی: ّاؾیپفیكی ا٬حق٬ابث;
اهًیهث ايىهايی ;ا٬حّاؾی اوث و بك اوان ایى چهاق هعىق، چًؿیى هعىق ٨كهًگی ال ٬بیل 

لیىث و جىو١ه پایهؿاق و جىوه١ه  اشحما٠ی، اهًیث هلی، اقج٭ای کی٩یث وٙط ليؿگی، هعیٗ
جىو١ه هؿیكیث ؾولث، جىو١ه ;هعىق، ال ٌىؾ. وپه بك اوان ایى چًؿ هٙكض هی: ٨كهًگی

آیهؿ کهه  وؽى به هیهاو ههی: ٬ٕایی و ج١اؾل و جىالو هًا٫٘ کٍىق بك اوان آهایً وكلهیى
ٌهىؾ ؾهًؿ. ال ایى ؾوالؾه بًؿ، اشماالر قوٌى ههی های هؿیكیحی و ویاوی قا جٍکیل هیه٭ىله

ههای  بهك بكياههه: یاوهیال ٨كهً  به اهىق ههؿیكیحی و و;و : ال ا٬حّاؾ به ٨كهً ;که  ٌیب  
جىو١ه ظاکن اوث و همیى قويؿ ؾق يٝام ٠ًاویى  هصمٟ جٍهؽیُ هّهلعث يٝهام و وهایك 

 وال يیم وشىؾ ؾاقؾ.يهاؾهای جّمین
همچًیى ؾق هٙال١ه ؤٟ هىشىؾ و ؤٟ هٙلىب و الگىی ايح٭ال، همه هعىقها ال وًػ  

ىٖ بهه هعىقههای ا٬حّهاؾی، هعىقهای ا٬حّاؾی هىحًؿ. ی١ًی با جکیه بك ا٠ؿاؾ و اق٬ام  هكبه
ٌىؾ  یكؾ و وپه بكياهه ايح٭ال هحًاوب با آو ٘كض هیگ یگفاقی کّمی و کی٩ی ِىقت ههؿ٦

و ؾق هكظله ب١ؿ و بك ایى اوان، اهىق ٨كهًگی و ویاوی يیم به ِىقت هح٥یهك ٨ك٠هی هٙهكض 
ی ههای کًهىيی ا٬حّهاؾی ه ٨كهًگه بكقوهی ویژگی;گكؾؾ. هرالر ؾق ٠ًاویى هؽحل٩ی هايًؿ  هی

جماهی هعىقههای ههىقؾ : هاًٌاؼث چالً;و : گفٌحه، ظال و جّىیك آیًؿه کالو;، :ایكاو
٨ّهل وهىم> ;، :٨ّل ؾوم> قٌهؿ ا٬حّهاؾی;، :٨ّل اول> شم١یث;بكقوی یکىاو اوث: 

٨ّهل ;، :٨ّل پًصن> بىؾشه ٠مهىهی ؾولهث;، :٨ّل چهاقم> بالاق کاق;، :گفاقیوكهایه
٨ّهل ه٩هحن> ;، :وهالی و جىوه١ه بؽهً ؼّىِهیهای ؾولحی، ؼّىِهیٌٍن> ٌكکث

٨ّهل يههن> ;، :٨ّل هٍهحن> بهالاق بهىقن و اوقا٪ هٍهاقکث;، :بؽً پىلی، اقلی، جىقم
ی١ًهی ٠یًهار : ٨ّل یالؾهن> ٠لن و ٨ًهاوقی;، :٨ّل ؾهن> جىلیٟ ؾقآهؿ;، :جصاقت ؼاقشی
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ٌهىؾ.  ها و هعىقهای ا٬حّاؾی ؾق جّىیك آیًؿه و ؾق جعلیل گفٌحه جکكاق ههیهمیى وك٨ّل
لفا په ال آيکه چهاقچىب بهالاق، ا٬حّهاؾ و ذهكوت هلهی ههًؿوهی ٌهؿه و بًیهاو آو ٌهکل 

ٌىؾ که بؽً ویاوی )ؼكیؿ و ٨كوي و جىلیؿ و جصهاقت  گیكؾ، بك  اوان آو هٍؽُ هی هی
هها و آههىلي و پهكوقي و...( چگىيهه ج١كیه٧ اهًیث و والض( و بؽً ٨كهًگی )ؾايٍهگاه

وكهایه يباٌؿ، ٠لن و ٨كهً  و اهًیث و ا٘ال٠ات و ؾ٨اٞ يیهم  ٌىؾ لیكا جا لهايی که پىل و هی
 ٬ابل ج١كی٧ يیىث.

: هذٗ جاهْـه;با ادبیات ايٞالب به دلیل جبذیل اٝحقاد به  ؽذه هيش  . جْاسك جحلیل3/5
  دس ادبیات دايؾگاه

ايهؿ کهه ؾق ه٭ابل، ؼبكگاو هلث ؾق جؿویى ٬ايىو اواوی و ؾق ه٭ؿهه آو ِكاظحار ـکك کكؾه
ال  81يبایؿ به ٠ًىاو هؿ٦ ٬كاق گیكؾ. آ٬ای ؾکحهك ظىهیى ٠ٝیمهی يیهم ؾق ِه٩عه : ا٬حّاؾ;

يیا٨حگی ؾق ا٬حّاؾ ایكاو و ؾق پاوػ به همهیى هٙلهب، جلىیعهار ٠ًهىاو  کحاب هؿاقهای جىو١ه
جىاو به يعىی هىأله قا ظل کهكؾ. لهفا اؾ٠ها کًؿ که با جصؿیؿ يٝك و ج١اهل با یکؿیگك، هیهی
هكبىٖ به ٬كو يىلؾهن بىؾه و جمؿو ٤كبهی ق٨حهاق ؼهىؾ ؾق  ،٬كاقگك٨حى ا٬حّاؾ کًؿ که هؿ٦ هی

یا٨حگی ؾق ؾوقاو کًىيی،  های جىو١ه ایى لهیًه قا ج٥ییك ؾاؾه اوث. البحه قوٌى اوث که يىؽه
ايؿ اها ایى بؿاو ه١ًا يیىث که هؿقيیحه ال ا٬حّاؾ به  ؼىؾ قا به هىائل ا٬حّاؾی هًعّك يکكؾه

اؾبیهات جىوه١ه پایهؿاق و ;ؾوث کٍیؿه باٌؿ بلکه جالي کكؾه جا با ٘كض ٠ًىاو هؿ٦ اِلی 
، ٨كهً  و ویاوث قا يیم با ظكکث ا٬حّاؾی ؼىؾ هماهً  کًؿ و اهىق ویاوی و :شايبه همه

٨كهًگی قا به اوحؽؿام ا٬حّاؾ ؾق بیاوقؾ و ال آيها ؾقآهؿلایی کًؿ! اها يىیىًؿه بؿوو ـکهك ایهى 
ىو و ل آو اوث جا ؾق ج١اهل با ٨كهً  ظىله، هؽال٩هث ههفهبیؾيبابه  های ؼٙكياک، وا١٬یث

با ایى اوحؿالل که باالؼكه و ؾق هك ِىقت بایؿ يیهال ؾيیهىی ههكؾم قا  اي٭البیىو قا کًحكل کًؿ>
لفا قوٌى اوث که ا٬حّاؾؾاياو بكشىحه ؾ٬ی٭ار به ایى ج١اقْ جىشه ؾاقيهؿ اهها بهه  .جأهیى کكؾ

 :ی هىقؾ ا٤ماْ ٬كاق گیكؾعىؾيبال آو هىحًؿ جا ایى هىأله به ي



 704 

 

هيالْه دٝیٜ ٝايىو اعاعی کؾىس و هٞایغه آو با هباحث جىعـْه اٝحقـادی هيـش  ؽـذه دس ;
دهذ که اص يَش اٝحقادی، جٚاوجی هحغىط و ههـن بـیى های ٝبلی ایى يىؽحه، يؾاو هی ٝغمث
جىعـْه های اسائه ؽـذه جىعـو هباحـث های اعالهی هًذسج دس ٝايىو اعاعی با يگشػ يگشػ

اٝحقادی، اص يَش مشوست جىعْه بشای جاهْه وجىد يذاسد. اخحالٗ اعاعـی بیؾـحش هْيـىٗ 
گـشدد. بـه ای اعث که ّمذجًا و به ٕلو جحث ًّىاو هذٗ جىعْه اٝحقادی هيـش  هـیبه يکحه

ّباست دیگش بحث بش عش ایى يکحه اعث کـه دس ٝـايىو اعاعـی، اٝحقـاد، وعـیله اعـث و يـه 
ؽىد که دس ٙشهًگ فًْحی ٕشب، اٝحقـاد خـىد هبـّذل بـه هـذٗ هیهذٗ. حال آيکه جقىس 

گؾحه اعث. ایى يحىه بشداؽث اص اٝحقاد دس ٙشهًـگ فـًْحی ٕـشب، ّمـذجًا اص بشخىسدهـا و 
بش جىاهِ فـًْحی اسوپـایی حـاکن بـىد  19هحل که دس ٝشو  داسی عشهایهّملکشدهای يَام 

ٝشو بیغـحن ایـى بشخـىسد ٙشهًگـی  های گیشد. حال آيکه جىاهِ فًْحی يیض ىی عاليؾ ت هی
...جا جشی دس ایى ساه بشخىاهًـذ داؽـثهای بضسگخىد سا جْذیل کشده و اححمااًل دس آیًذه يیض گام

گشدد، بایذ ج کیذ کشد به هش حال مـشوست جىعـْه اٝحقـادی آيها که به بحث ایى يىؽحه بشهی
سعذ کـه اؽذ. لزا به يَش هیایشاو، يٞيه هؾحشک و اعاعی دو ٙشهًگ هىسد بحث دس جاهْه ها ب

اگش ایى يکحه هىسد جىجه هغ ىلیى عیاعی و اٝؾاس ری يٚىر جاهْه به ًّىاو هًْٚـث هؾـحشک و 
جش ّىاهل داخلی هـؤثش بـش جىاو به بشخىسدهای بغیاس عاصيذهحیاجی جاهْه ایشاو جلٞی گشدد، هی

یـژه دس صهـايی کـه بـه جذویى اعحشاجژی اٝحقادی کؾىس، اهیذ داؽث. ایهاد چًیى جٚاهمی به و 
سعذ ّىاهل خاسجی هؤثش بش اعحشاجژی جحىل جاهْه، خىاعـحاس مـْ٘ يغـبی جىاهـِ يَش هی

خیض دس جهث ایهاد ثبات دس اصای يٚث باؽذ، بـشای ایـشاو اص اهمیحـی بشخـىسداس هغلماو يٚث
 :.اعث

 قوؿ هباظد اِلی و ٠مؿه آ٬ای ؾکحك ظىیى ٠ٝیمی ؾق ه٭الهه یؾق همیى لهیًه به يٝك ه
ٌؿه که ؾق آو، یل يیا٨حگی ا٬حّاؾ ایكاو ٘كض ای ایٍاو ؾق کحاب هؿاقهای جىو١ه٩ِعه 84

ًٌاوی ال بعد ا٬حّاؾ اقائه ٌؿه و وپه با وقوؾ بهه بعهد جهاقیؽی، ؤه١یث يگاه شاه١ه
ٌىؾ و ال شایگهاه ٠لهن ا٬حّهاؾ ؾق ٠كِهه ليهؿگی ههؿقو هؿقيیحه ؾق ٌكایٗ ١٨لی جعلیل هی

و لفا ایى بؽً به ٠ًىاو ج١كی٧ جؽّّی ال ليؿگی بك اوهان اؾبیهات آیؿ  وؽى به هیاو هی



703  تیاًات رّثری پیراهَى الگَی اسالهی ایراًی پیطرفت؛ تقریر، تحلیل، تکویل 

   1ؾايٍگاه بایؿ ؾ٬ی٭ار هىقؾ ي٭ؿ و بكقوی ٬كاق گیكؾ.

 دلیل  و يٞذ آو به: جْادل;هٚهىم بشاعاط . جحلیل صيذگی اٝحقادی دس ادبیات دايؾگاه 4/5
 هًْا ؽذِو ٍلن و ّذل و بیحاکن ؽذو جبش ٝايىيی بش ايغاو 

ٓ  اؾبیات ؾايٍگاه قا بایؿؾق ایى  ه  ٌؿه اقائه ال چاقچىب ه٩هىهی و يٝكی قاوحا ي٭ؿ و ي٭
بـشای ;: و ابحؿائا به ایهى بؽهً ال هًبهٟ ههفکىق پكؾاؼهث ؾه آ٤ال کك2و يه هباظد آهاقی آو 

                                                             
ٌىؾ بلکهه  ٌىؾ، ایى ویك ال بعد ؾیؿه يمیها به هعٕك قهبكی اقائه هی ؾق ه٭االجی که ؾق يٍىث ها.  ا 0

گیكيؿ لیكا ؾق ِىقجی کهه پژوهٍهگك بهه ؾيبهال  به ِىقجی گمیًٍی، هباظد هؽحل٩ی ؾق کًاق هن ٬كاق هی
ؿ و بهكای ههای آو جکیهه کًه جىلیؿ یل هىیك شؿیؿ يباٌؿ، ياچاق ؼىاهؿ ٌؿ به اؾبیات هىشىؾ و چاقچىب

قوهؿ  به يٝهك هی ى کًؿ.صظل هىأله، قاهی بكای والي و آٌحی بیى اؾبیات ظىله و اؾبیات ؾايٍگاه شىح
ايهؿ )ظکىههث ٬بىل اوث و بایؿ بعد قا ال هٙالبه و قویکكؾی که قهبكی هٙكض کهكؾه ایى هىیك ٤یك٬ابل
یل و پٍهحىايه آو ایصهاؾ های پیٍك٨ث( آ٤ال کكؾ و اؾبیات شؿیؿی قا بهه ٠ًهىاو لصىهح ه١ًىیث بك ٠كِه

يمىؾ> گكچه اؾبیات هىقؾ يیال به گىحكؾگی جىلیؿ یل ٨لى٩ه، یا جىلیؿ یل ه٫ًٙ و یا جىلیؿ یل الگى باٌؿ. 
٠ّهك)٠س( يٍهؿه  ِىقت، کمل و یاقی ٠لمی ظ٭ی٭ی و ه٭یؿی به يائهب ٠هام ظٕهكت ولی ؾق ٤یك ایى

 اوث.
ا٬حّاؾ ایكاو گفٌحه، ظهال، آیًهؿه> هٍهکالت،  ايؿالی الچٍن;البحه اولیى ٠ًىاو کحاب ؾکحك ٠ٝیمی  .2

وك٨ّل اوث و ٘ی آو، بعد ؼهىؾ قا ال ٔهكوقت  6يام گك٨حه که ٌاهل : هاظلاهکايات و بكؼی ال قاه
ؾهؿ که چكا به ٠ًهىاو یهل ا٬حّهاؾؾاو، ا٬حّهاؾ ایهكاو قا ؾاقای هٍهکل و ؾچهاق  کًؿ و ٌكض هیآ٤ال هی

ؾهؿ که کٍىق ؾچاق بعهكاو ا٬حّهاؾی ًاؾ به آهاق و اق٬ام يٍاو هیؾايؿ و با اوحيیا٨حگی هی هؿاقهای جىو١ه
اوحكاجژی ;و : هىحًؿات و هبايی يٝكی الیعه بكياهه چهاقم جىو١ه;اوث> همچًاو که گكوه هىل٧  کحاب 

جبیهیى ;، :٘كض ٔهكوقت;ايؿ. اها بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق کًاق  يیم همیى هىیك قا پیمىؾه: جىو١ه ١ًِث
يیم ٔكوقی اوهث اهها : هىٔىٞ;وث و په ال بیاو ٔكوقت و هؿ٦، ه١ك٨ی اشمالی  يیم اللم ا: هؿ٦

هها و ؾکحك ٠ٝیمی چًیى قويؿی قا ٘ی يکكؾه اوث. به ٠باقت ؾیگك آهاقهها و اق٬هام بهك اوهان ٌاؼّهه
ٌهىؾ و  ها به هبًای ٨لى٩ی هكبهىٖ هیها ٌکل گك٨حه و لفا آهاقها ال ٘كی٫ ٌاؼّه ج١اقی٩ی ال هٙلىبیث

و ؾق ابحؿا بایؿ هبًای ٨لى٩ی قوٌى ٌىؾ. البحه ؾکحك ٠ٝیمی ؾق بعد ب١ؿی ؼىؾ، به ج١اقی٧ پایهه ق ال ایى
هایی کهه ليؿگی( و وك٨ّل  پكؾالؾ که ایى ج١اقی٧ بایؿ با ج١اقی٧ قهبكی ال هىٔىٞ پیٍك٨ث )٠كِههی

اؼث چهه ٌهؿه ؾق لیكوه ايؿ، ه٭ایىه ٌىؾ جا قوٌى گهكؾؾ ه٩هاهین هٙهكضایٍاو بكای هىٔىٞ ٘كض کكؾه
الماهاجی ؾاقيؿ و ليؿگی اشحما٠ی آیا بایؿ ال ليؿگی ا٬حّاؾی آ٤ال ٌىؾ یا ال ليؿگی ویاوی یها ال ليهؿگی 
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باسه پذیذه جىعْه اٝحقادی پشداخث و بـشای  سوؽى ؽذو يکات ٙىٛ الضاهًا بایذ به بحث هخحقشی دس
کهه يىیىهًؿه ؾق آو، بهك اوهان ه٭ایىهه  :جىاو بحث سا اص ایى يٞيه إٓـاص کـشد... ایى هًَىس هی

ج١هاؾل ;کًهؿ: قا ه١ك٨هی ههی: ج١هاؾل;ؾق گفٌحه و ظال، ؾو يىٞ : چكؼه ليؿگی ا٬حّاؾی;
کهه ق٨هٟ : ج١هاؾل ق٨هاهی;ٌهىؾ ؾق ه٭ابهل  هايؿو ايىهاو ههی که جًها هىشب ليؿه: ه١یٍحی

آوقؾ. البحهه ههك ؾو يهىٞ ج١هاؾل، ظاِهل  اولیه قا ؾق پی هیجك ال يیالهای هایی وویٟيیالهًؿی
گیكؾ> یکی هعهىق  هىحًؿ که ایى چكؼه با ؾو هعىق ٌکل هی: چكؼه ليؿگی ا٬حّاؾی بٍك;
اها ال آيصا :. کی٩یث  جىلیٟ ؾقآهؿ;یا : جىلیؿ، جىلیٟ و هّك٦;و ؾیگكی : شم١یث و جىلیؿ;

بهه : ج١هاؾل ه١یٍهحی;كؾه، ظاِهل آو ال که هعحىای ایى چكؼه ؾق ؾوقاو هؿقو ج٥ییك پیؿا ک
اقج٭ا  یا٨حه اوث. لیكا ايىاو ؾاقای اب١اؾ هحکرك و وشىه و ا٠ما٬ی اوهث کهه : ج١اؾل ق٨اهی;

های جذیذ جىايغحًذ خىد سا بیؾـحش اص ٝیـىد دس دوسه;: کًؿهای اواوی ٠بىق جىايؿ ال يیالهًؿی هی
یات اولیه حیات بشهاي ًذ و حذاٝل اص ایـى يَـش دس پیؾـشٙحی هـذاوم اٝحقادی و ج هیى وعایل و مشوس

کًهؿ بلکهه هايؿو کاق يمهی ایى به آو ه١ًاوث که بٍك ؾق ؾوقاو شؿیؿ جًها بكای ليؿه .:باؽًذ
کًؿ که به ایى و١ٔیث، ج١هاؾل ق٨هاهی بكای کی٩یث بهحك ليؿگی و اقج٭ا  وٙط آو ١٨الیث هی

 ٌىؾ.گ٩حه هی
 گىیؿ:هی: ج١اؾل اشحما٠ی;يىیىًؿه وپه ؾق ج١كی٧  

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
٨كهًگی و ايعّاق ؾق آ٤ال ليؿگی ال بؽهً ا٬حّهاؾی چهه ؾلیلهی ؾاقؾی آیها ي٭ٙهه ٌهكو٠ی کهه جىوهٗ 

گك٨حى آو، چه لهىالهی  ٬بىل اوث و ؾق ِىقت هبًا ٬كاق کاقًٌاواو جىو١ه بكای بعد ايحؽاب ٌؿه، ٬ابل
های ٠لمی قهبكی ؾق ایى ٠كِه ؼىاهؿ بىؾ یا ؼیكی په ١٨هالر بایهؿ بعهد  ی و٩اقي کًًؿهؾاقؾ و جأهیى

 آهاقی هكبىٖ به ؤٟ ا٬حّاؾ ایكاو قا کًاق گفاٌث.
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، هٚهـىم اخالٝـی ایـى واژه يیغـث، :جْادل;دس ایًها سوؽى اعث که هٚهىم هىسد يَش ها اص ; 
سود> یًْی ؽشایيی که بشآیًـذ بلکه آو هٚهىهی اص ایى کلمه اعث که دس ّلن ٙیضیک، به کاس هی

ا ایى جغن یا عاکى اعث یا حشکحی بغیاس يیشوها بش یک جغن، فٚش یا يضدیک فٚش اعث و لز
 :.آیذکًذ داسد. دس جاهْه عًحی هن... يىّی عکىو یا حشکث کًذ دس جحىل جاهْه پذیذ هی

په ج١اؾل ؾق ج١كی٧ ٨یمیکی آو )ی١ًی يىبّیث بكؼىقؾ يیكوها( ه٩ىهك ج١هاؾل ه١یٍهحی 
او یهل ي٭ٙهه جهأذیك، ؾ هكؾم به ٠ًىاوث و ه٩ىك ج١اؾل ق٨اهی يیم ؼىاهؿ بىؾ. ی١ًی بكای آظا

هرابهه  ٌىؾ> هرالر ١٨الیث پؿق و ٨كليؿاو ؼايىاؾه قوی یل لههیى کٍهاوقلی بههُبكؾاق قون هی
ٌىؾ و بكؼىقؾ ایى يیكوها با یکؿیگك ؾاقای ي٭ٙه جأذیكی ؼىاهؿ بهىؾ. ؾق هعىىب هی: يیكو;

ك اوان آو، يٝن ٌىؾ که بكآیًؿ يیكوها کًحكل يٍىؾ و يحىاو به٭ابل، ٠ؿم ج١اؾل به ایى ه١ًا هی
شكیهاو ؾاٌهحه، : ج١هاؾل ه١یٍهحی;و يٝاهی قا ایصاؾ کكؾ> ؾق ظالی که ظحی ؾق لههايی کهه 

ٌؿه و بكؼىقؾ يیكوها بها یکهؿیگك يٝمی بك شاه١ه ظاکن بىؾه که به آو شاه١ه وًحی گ٩حه هی
یهى قویؿه اوث. بًا بهك ایهى ج١كیه٧، ا ؾاؾه و به ج١اؾل هیای، جأذیك ؼىؾ قا يٍاو هیؾق ي٭ٙه

 چیىثی : ٠ؿم ج١اؾل;یابؿ که ج١كی٧  وؤال ٬ابلیث ٘كض هی
به ٠باقت ؾیگك، بكقوی قوابٗ یل شاه١ه ا٬حّاؾی و ج١اؾل ؾق آو، به ه١ًای به وظهؿت 

به اهكی ٠هؿهی ج١كیه٧ : ٠ؿم ج١اؾل;قویؿو و جٍکیل یل شاه١ه اوث که ؾق ایى ِىقت 
یى ؾق ظالی اوهث کهه ج١كیه٧ ال ج١كی٧ ٌىؾ. ا: هكز و هكز;ٌىؾ بلکه بایؿ به وشىؾ  يمی

هًا٨هات ؾاقؾ. ؾق : ٠ملکكؾ يیكوها جعث ٬ايىو ٨یمیکهی;، با :هكز و هكز;به : ٠ؿم ج١اؾل;
کًؿ و شبك بهك آو اهكی ٬ايىيمًؿ بىؾه و جعث ٬ايىو ٠مل هی: ج١اؾل;وا٬ٟ ؾق چًیى ج١كی٩ی، 

٨هكْ  ، ٬ابهلوهكز ؾق ایهى ج١كیه٧ ظاکن اوث و جؽل٧ ال ٬ايىو شبكی و بالحبٟ ایصاؾ هكز
ها و شاه١ه ؾق چكؼه ا٬حّاؾی جعث قابٙهه و همايًهؿ يٝهن يیىث. ی١ًی اگك ٠ملکكؾ ايىاو

٘بی١ث ج١كی٧ ٌىؾ، ؾق جٕاؾ کاهل با وا١٬یث ايىايی اوث لیكا ايىاو هىشىؾی اوهث کهه 
جهك بها چًهیى ؾاقای هیؿاو جعكک بىؾه و ٬ؿقت ٬بٓ و بىٗ و ج٥ییك ؾاقؾ. بهه ٠بهاقت قوٌهى

هیچ ٨ك٬ی با ظیىايات و شماؾات يؽىاهؿ ؾاٌهث، چهىو بایهؿ جعهث ٬هايىو ج١كی٧، ايىاو 
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٨یمیکی ٠مل کًؿ و همايًؿ آيها جًها با یل قابٙه هىاشه اوث. ایهى ؾق ظهالی اوهث کهه بهه 
ط يىیىًؿه، هعحىای چكؼه ا٬حّاؾی ليؿگی بٍهك ج٥ییهك کهكؾه و ایهى ج٥ییهك يیهم ١ٙ٬هار یجّك

با ٬ىه اؼحیاق ايىاو ؾق ج١اقْ بىؾه و يه جًهها  جىوٗ ايىاو ايصام ٌؿه اوث. په ایى ج١كی٧
هرابهه یهل  ؾهؿ> ايحؽهابی کهه به کًؿ بلکه آو قا به ٬ؿقت ايحؽاب ج٭لیل هی اؼحیاق قا ي٩ی هی

ايىهاو بها ظیهىاو و  ٌىؾ و به ایى ِىقت، ج٩اوت بكؾاق يیكو جعث ج١اؾل ٨یمیکی ج١كی٧ هی
 قوؾ.  ا٪ هیوالی جىوٗ ايىاو به هعوالی و شاه١هجعلیل ال جمؿو
جىايهؿ ه٩ّىهك يمهی: ٬هايىو;گىيه که ؾق هباظد ٨لى٩ی هؽحهاق جبیهیى ٌهؿه،  لفا هماو

جًاوب و ٠ؿم جًاوب و ٜلن و ٠ؿل باٌؿ> چىو ٬ايىو چیمی بیٍحك ال یل قابٙه ٔهكوقی قا 
ايگاقؾ و ؾق يحیصه، ٬ؿقت ايحؽاب ايىهاو  جع٭٫ هی پفیكؾ و ٤یك ال آو قا ٠ؿهی و ٤یك٬ابل يمی

ايحؽاب ظیىاو ج٩اوجی يؽىاهؿ ؾاٌث و ٬ؿقت ايحؽاب به ظیىاو و گیاه و همه اٌیا  با ٬ؿقت 
یابؿ که ایى با ج١كی٧ ايىاو و ج١كی٧ شاه١ه و جمؿو ايىايی و شكیاو ٜلن و ٠هؿل ج١مین هی

ؾق آو، ياوالگاق اوث. په ؾق ه٩اهین پایه، هصمى٠ه چكؼه ا٬حّاؾی به بعد ج١اؾل هًحههی 
ؿ با شبك ٬ايىيی ج١كی٧ ٌىؾ و یا ظؿا٬ل جعلیل ج١هاؾل بهك یج١اؾل يباگكؾیؿ اها قوٌى ٌؿ که 

 هبًای شبك٬ايىيی، ٬ابل جٙبی٫ به شاه١ه ايىايی يیىث. 
بك همیى اوان اوث که بعد ال ٜلن و ٬لؿق هوابی ؾق الگىی جىلیٟ ه که يىیىًؿه به آو 

ٟ  هىقؾ اٌهاقه هؤله٧،جّكیط کكؾه ه بی ؾق شاه١هه وهًحی  ه١ًا ؼىاهؿ ٌؿ، لیكا الگىی جىلی
ای که ؾق آو ج١اؾل ه١یٍحی شكیاو یا٨حه و ایى قويؿ ظاِل بكآیًؿ يیكوها هع٭٫ ٌؿه> شاه١ه

ای ال ا٨كاؾ شاه١ه با واقؾکكؾو يیكوی بیٍحك، ؾق ٬لهه ق٨هاه ؾق ایى شاه١ه بىؾه اوث. ی١ًی ٠ؿه
ٌؿيؿ کهه ؾق ایهى  ای به ؾلیل واقؾ کكؾو  يیكوی کمحك، به اکركیث ٨٭یك هبؿل٬كاق گك٨حًؿ و ٠ؿه

ِىقت، جع٭٫ ٜلن و لوق و ٬لؿقهوابی لیك وؤال ؼىاهؿ ق٨ث. ؾق وا٬هٟ اگهك ايگیهمه و ٠لهن 
ج١كی٧ ٌىؾ، ج١كیه٧ : ال١مل٠مل و ٠که;و : کًً و واکًً;ايىاو همايًؿ شماؾات به 

 ايگیمه و ٠لن و آگاهی و ٠ؿل و ٜلن ياهمکى ؼىاهؿ بىؾ. 
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ی٘ پایه5/5 ی٘ ايغـاو به : جمْیث;اص   . يٞذ جْاس ًّىاو هحىس چشخه صيذگی اٝحقادی: جْش
ی٘بش اعاط يیاصهای اٝحقادی، هىج   گیـشی ٙلغـٚه و ؽـکل اص جاهْـه مذ اخالٝـی جْش

ِٛ هادی یث و حٞى   جاهْه، هذیش

بیاو ٌؿ که چه ج١اؾل ه١یٍحی و چه ج١اؾل ق٨اهی، ظاِهل چكؼهه ليهؿگی ا٬حّهاؾی 
اوهث. ال : قابٙه بیى شم١یث و جىلیهؿ; بٍك بىؾه و هىث و یکی ال ؾو هعىق ؾق ایى چكؼه،

پیكاههىو : يیها٨حگی ؾق ا٬حّهاؾ ایهكاو هؿاقهای جىو١ه;ی کحاب  قو، بعد ب١ؿی  يىیىًؿه ایى
ی شم١یث پكؾاؼحه يٍؿه و وىاالت ـیل پاوػ  شم١یث اوث اها ٜاهكار ؾق آو به ه٩اهین پایه

٧ کًهؿی آیها ؾق ایهى جىايهؿ شم١یهث قا ج١كیهههی: شمٟ ٠ؿؾی  اٌیا ;ؾاؾه يٍؿه اوث: آیا 
بك جمام هىشىؾات ِؿ٪ يؽىاهؿ کكؾی یا شم١یهث، اِهٙالظی اوهث : شم١یث;ِىقت، 

گیهكؾی  ها اؼحّاَ ؾاقؾی ج١كی٧ ايىاو چیىث و چگىيه شم١یهث ٌهکل ههی که به ايىاو
و : ایكاو اهكول ؾق آیًهه هباظهد جىوه١ه;البحه ؾکحك ظىیى ٠ٝیمی ؾق کحاب ؾیگك ؼىؾ به يام 

جهىاو بهكای جکمیهل  ايؿ که ههی آو، به ایى ه٩اهین پكؾاؼحه: ی و ه٩اهینًٌاوقوي;ؾق بؽً 
بعد، آو هباظد قا ؾق ایًصا هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾ. ایٍاو ؾق ابحؿا بك جًىٞ يیالهای ا٬حّهاؾی 

کیؿ هی پهه  1ؾايؿ.هی: جأهیى، اهًیث و هىیث;کًؿ و وپه وه يیال اِلی  ايىاو قا ايىاو جأ
کًؿ کهه ههك  بك ایى اوان، واقؾ ج١كی٧ شاه١ه ٌؿه و جّكیط هیال ج١كی٧ ايىاو و اًِا٦ 

جىاو ايحَاس داؽث که جناد ىبیْحًا هی;گكوه و ٩ًِی، يیالهای هؽحُ به ؼىؾ ؾاقؾ و ؾق يحیصه: 
ها با یکذیگش ها و يه دس خقلث ؽخقی اٙشاد و گشوهای اص گشوههًاْٙی دس رات سوابو اجحماِّی پاسه

 :.وجىد داسد
، جٕاؾ :شمٟ ايىايی;ٌىؾ که ؾق ـات  ٙلب به ٠ًىاو اِل هىٔى٠ه ٘كض هیی١ًی ایى ه

                                                             
ههؿیكیث و ًٌاوی، ايىاو ال پایگاه ًٌاوی، ايىاو ال پایگاه شاه١ه. البحه ؾق ایًصا بایؿ ايىاو ال پایگاه قواو0

ايىاو ال پایگاه ا٬حّاؾ ج١كی٧ ٌىؾ و وپه جالئن و ٠ؿم جالئن بیى ایى ج١هاقی٧ ههىقؾ بكقوهی ٬هكاق گیهكؾ. 
های پژوهً هبىى٘ی که بایؿ ايصام ٌىؾ، بكقوی جالئن و ٠ؿم جالئهن  ج١كیه٧ ايىهاو  ی١ًی یکی ال وك٨ّل

 ی بكای ٘كض آو يیىث.های هؽحل٧ ٠لىم اوث که ؾق ایى ولىله بعد، ه٭ؿوقات و هصالؾق ٠كِه
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و ؾقگیكی وشىؾ ؾاقؾ و ایى ؾقگیكی يه هیاو ا٨كاؾ بلکه ؾق بیى اًِا٦ و شاه١ه شهاقی اوهث. 
گیكی شاه١ه و شم١یث اوهث کهه  په يکحه ههن ؾق ایى هیاو، جعلیل يىیىًؿه ال قويؿ ٌکل

ٌىؾ. قوٌى اوث کهه اجؽهاـ هٙكض هی: بٗ اشحما٠یجٕاؾ هًا٨ٟ ؾق ـات قوا;جعث ٠ًىاو 
گیكی شاه١ه و جعلیل آو، به ه١ًای کًاق گفاٌحى اؼال٪ اوث> ی١ًهی  چًیى هبًایی ؾق ٌکل

هك ٨كؾی به ٨کك هًابٟ ؼىؾ باٌؿ و ؼىؾ قا ه٭ؿم بك ؾیگكی بؿايهؿ. البحهه چًهیى هعحهىایی ؾق 
 ؼىقؾ:   چٍن هیيیم به : يیا٨حگی ؾق ا٬حّاؾ ایكاوهؿاقهای جىو١ه;کحاب 

اعمیث ٝبل اص وسود به ّلن اٝحقاد، هْلن ٙلغٚه اخالٛ بىد و ایى عـؤال اعاعـی سا هيـش  ;
کشد که آیا ديبال کشدو يِٚ ؽخقی که اص يَش اخـالٛ ٙـشدی هـزهىم و ياپغـًذ اعـث، باّـث 

 :ؽىد یا يه؟اٙضایؼ جىلیذ و ٍشٙیث جىلیذی جاهْه هی

با٠هد ایصهاؾ شاه١هه : جکالب بك وك ؾيیا و جًاقٞ بكای هًا٨ٟ بیٍحك;به ٠باقت ؾیگك، آیا  
ها هًا٨ٟ ؼىؾ قا بك هك چیمی ه٭ؿم بؿاقيؿ، قوؿ هًگاهی که ايىاو ٌىؾ یا ؼیكی به يٝك هیهی

اِل ٬هكاق گیهكؾ، جًهالٞ ؾق : هىای ي٩ه;ياپفیك ؼىاهؿ بىؾ> ی١ًی اگك  ؾقگیكی اهكی اشحًاب
ما٠ی به یل اهك ـاجی بكای شاه١ه جبؿیل ؼىاههؿ ٌهؿ. همهیى هٙلهب اوهث کهه قوابٗ اشح

کیؿ ههی ٬كاق هی: اؾاقه اهىق;و : ٨لى٩ه ظ٭ى٪;اوان ج١كی٧ ال  کًهؿ کهه  گیكؾ و يىیىًؿه جأ
٬ايىو بكای جعؿیؿ اؼحیاقات پؿیؿ آهؿه و اواوار بعد هؿیكیث و آلاؾی یهل ه١مها و چهالً 

 ٌىؾ. الیًعل هعىىب هی
یؿ جىشه ؾاٌث که ایى بیاو با هبًای يىیىًؿه ؾق ج١كی٧ ج١اؾل ياوالگاق اوهث ؾق ایًصا با

ه١ًها لیكا قوٌى ٌؿ که ج١كی٧ شبكی ال ج١اؾل، ٜلن و ٠ؿل و جصاول و ٠ؿم و جصهاول قا بهی
ؾههؿ  ها ال شمله ايىاو قا جعث ٬ايىو شبكی و يٝن ظاِل ال آو ٬كاق هی کًؿ و همه پؿیؿه هی

ْ  کی٩یث بهحك ی پفیكؾ که کًؿ! اها يىیىًؿه ؾق ایًصا يه جًها هی وهكز قا ي٩ی هی ا هكزو لفا ٨ك
کًًؿ بلکه اواوار جصهاول و جًهالٞ قا اههكی ـاجهی ؾق قوابهٗ ها ال ظؿوؾ ؼىؾ جصاول هیايىاو

هها ٌهىؾ و آلاؾیکًؿ که بكای کًحكل آو ؾق اؾاقه کٍىق، ٬ايىو ش١هل ههی اشحما٠ی ه١ك٨ی هی
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 ؼىقؾ.ظّؿ هی

ی1/5/5٘ یث  . جْش ايغاو بش اعاط ٝىه اخحیاس و سابيه آو بـا آصادی دس عـه عـير اص هـذیش
یث و حٞىٛ  )هىلىیث، هؾاسکث و حادثه ی٘ الهی اص جاهْه و هذیش  عاصی(، صهیًه اسائه جْاس

گ٩حه، ج١كی٧ ؾیگكی يیهم  ٨اق٢ ال اٌکاالت ٨ى٪ بایؿ ؾايىث که ؾق ه٭ابل ج١اقی٧ پیً
گىيهه کهه  کًهؿ> ی١ًهی همهاوكای شاه١ه ه١ك٨هی ههیگیكی قا ب که ؾو شهث ٬7ابل ٘كض اوث

جىايؿ بك اوان هىای ي٩ه و جًالٞ بك وك هًا٨ٟ ٌکل بگیكؾ، پایهه جٍهکیل شاه١هه  شاه١ه هی
کهكؾو  و ه٭هؿم: ق٠ایهث ظ٭هى٪ ٤یهك;جىايؿ ج١اوو و ایراق و اؼال٪ باٌؿ و ال اظحهكام بهه هی

گیكی ايىاو و شاه١ه هًعّك  ؾیگكاو بك ؼىؾ آ٤ال ٌىؾ و وپه به ؼىؾ بكوؿ. ؾق وا٬ٟ شهث
ى ٨كْ وشىؾ ؾاقؾ که ايىاو، ه٩١ًث ؼىؾ قا جابٟ اهىق ؾیگهك ٬هكاق یبه ايگیمه هاؾی يیىث و ا

گیهكی  ٌىؾ هىیث ايىاو بایؿ به اؼال٪ و اؼحیهاق  شههث ؾهؿ. ؾق ایًصاوث که هٍؽُ هی
ِهىقت که ال وىی يىیىًؿه ِك٨ا به  ی:جأهیى و اهًیث و هىیث;الهی ج١كی٧ ٌىؾ و يه به 
 ا٬حّاؾی ه١ًا ٌؿه اوث. 

جىاو ٨لى٩ه آلاؾی و ٨لى٩ه ظ٭ى٪ و ٨لى٩ه ههؿیكیث قا  بك ایى اوان و ؾق همیى قاوحا هی
ؼىاههؿ ؾق شكیهاو اوهث و ههی: اؼحیهاق;به يعى ؾیگكی ج١كی٧ کكؾ. ؾق وا٬ٟ ؾاقایی ايىاو 

اق ٌهىؾ و ؾهؿ که ال او ولب اؼحی ها ظأك باٌؿ و اواقت ايىاو لهايی قغ هیگیكیجّمین
گیكی ظأك يباٌهؿ. بًهابكایى وهه وهٙط ال ههؿیكیث ٬ابلیهث ٘هكض پیهؿا ؾق شكیاو جّمین

کًؿ: ال٧( هؿیكیث هىلىیث که ؾق آو، قابٙه هىال و ٠بؿ بك اوهان وهلب اؼحیهاق ٠بهؿ و  هی
گیكؾ. ایى يىٞ هؿیكیث پهیً ال قيىهايه بهك ها ٌکل هیگیكی٠ؿم ظٕىق هاؾوو ؾق جّمین

ؾه اوث. ب( هؿیكیث هٍاقکث که په ال قيىايه ٌهکل گك٨حهه و ؾق شهاو بٍكی ظاکن بى

                                                             
گیكی اوهث و ؾق ایهى بؽهً  ٬ابل پی 8/1. ج٩ّیل بیٍحك ؾق ایى قابٙه، ؾق اؾاهه همیى بعد و ـیل ٠ًىاو  0

 ای به آو ٌؿه جا اهکاو ه٭ایىه ٨كاهن گكؾؾ. ِك٨ار اٌاقه
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ها بهك اوهان یهل اؾبیهات گیكیشكیات اؼحیاق ها٨ى٪ و اؼحیاق، هٍاقکث هاؾوو ؾق جّمین
های ظیهات  ؾق همه ٠كِه: جؽُّ;ای به يام  هٍحكک پفیك٨حه ٌؿه و به همیى ؾلیل، ه٭ىله

ليهؿگی بایهؿ بها ؾايٍهمًؿاو و بٍكی ٌکل گك٨حهه اوهث> بهه يعهىی کهه ؾق جمهاهی ٌهوىو 
گیكی و جؽّهیُ بىؾشهه و إ٠مهال ههؿیكیث  هحؽّّیى هكبى٘ه هٍىقت کكؾ و ؾق جّمین

ههای هؽحله٧ قا هالظٝهه يمهىؾ. ؾق يحیصهه بهؿوو لعهاٚ يٝهام  بایؿ يىبث بهیى جؽّهُ
جىاو جىو١ه و جکاهل شاه١ه قا ج١كیه٧ و هع٭ه٫ کهكؾ. ز(  ها و همپىٌايی آيها يمی جؽُّ

گیكؾ و با ایصهاؾ ههؿاوم ظاؾذهه و شاـبهه و  الی که ؾق وٙعی باالجك ٬كاق هیو هؿیكیث ظاؾذه
ج٥ییك ه٭یان و اقج٭ا  وظؿت و کركت  هىٔى٠ات، يیهالی بهه ٨كهايهؿهی و اههك و يههی پیهؿا 

ها و اؼحیاقات ٠مىهی هىحًؿ که با کمال هیل و اٌهحیا٪، همهه وشهىه  کًؿ بلکه ایى اقاؾه يمی
آوق  ؾهًؿ جا ال هىاهب ٠ٝین و ٌگ٩ث اؼحیاق هؿیكیث ٬كاق هی ؼىؾ قا ؾق ظؿ اي٭ٙاٞ کاهل ؾق

 هًؿ ٌىيؿ. آو بهكه
-هها ؾق شكیهاو جّهمینها و اقج٭ا  هؿاوم وهن جأذیك اقاؾه ايىهاوجکاهل آلاؾی یپه بكا 

های هؿیكیحی جىشه کكؾ. ایى ؾق ظالی اوهث کهه ها و جىو١ه شاه١ه بایؿ به ایى ٨كهً گیكی
يحىايىحه جىو١ه همه شايبه و پایهؿاق قا ال هًٝهك ههؿیكیث هٍهاقکث و ؾق بعد ؼىؾ  يىیىًؿه

-گكایی ج١كی٧ هیج١كی٧ کًؿ، بلکه آو قا به ِىقت کالویل و بك اوان ٬ايىو یوال ظاؾذه

ًٌاوی ، ج١اقی٧ پایه ؾق هؿیكیث و هبًای شاه١ه:جىو١ه همه شايبه;ق٤ن اؾ٠ای  کًؿ و ٠لی
کحاب هبهايی يٝهكی و هىهحًؿات الیعهه بكياههه ;ا ؾق ٤كبی قا به ؾقوحی بیاو يکكؾه اوث. اه

وهالی ههىقؾ جىشهه ٬هكاق ه٭االجی وشىؾ ؾاقؾ ج١كیه٧ ههؿیكیث قا ؾق وهٙط ظاؾذهه: چهاقم
 ايؿ.  ؾاؾه

٧ ايىهاو )اؼحیهاق یها ايحؽهاب( و یهبًابكایى با ٠بىق ال بعد قوٌی، هباظری هايًهؿ ج١ك
شاه١ه و هؿیكیث و وٙىض وه گايهه  يىبث آو با آلاؾی و اواقت و قابٙه آو با ٨كؾ و ٧ًِ و

ٌىؾ> ی١ًی با ج١كی٧ ِعیط ال آلاؾی و اواقت، هىیهث و ج١كیه٧ ايىهاو بهه  آو هٙكض هی
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وهالی اوهث و ایهى گیكی و جّهمینگكؾؾ که به ؾيبال ظٕىق ؾق شكیاو جّمینای بال هی٬ىه
بك همهیى ٌىؾ و : جأهیى و اهًیث و هىیث;ج١كی٧ کاقبكؾی بایؿ شایگمیى ج١كی٧ ايىاو به 

هىلىیهث، هٍهاقکث، ;های  اوان وأط گكؾؾ که ایى هىیث و آلاؾی ؾق هك یل ال هؿیكیث
که همه ایى هباظهد ؾق ههك  یابؿ. ٠الوه بك ایىچگىيه ٌکل گك٨حه و جکاهل هی: والیظاؾذه

کًؿ. اواوار جکیه به ٤یك  ه١ًای هح٩اوجی پیؿا هی: ایماو;و : ي٩ا٪;، :ک٩ك;یل ال وه ؾوحگاه 
( بكای جکاهل ٔكوقی اوهث و جکاههل آلاؾی و اقاؾه جًهها ؾق ؾوهحگاه یم به ؾوحگاه اله)ج٭ّى 

جىاو به ٌىؾ> چكا که يمیالهی همکى اوث و ؾق ؾوحگاه ي٩ا٪ و ک٩ك، جکاهل آلاؾی ه١ًا يمی
٬هؿقت ;ها قا به ـات ؼىؾ بالگكؾايؿ، لیكا ؾق ایى قويؿ، به گیكیؼىؾ جکیه کكؾ و جمام جّمین

ای، اهکاو جؿاوم قا ال بیى ؼىاههؿ بهكؾ  ق٤ن ظیات وهله یه يٍؿه که ایى اهك ٠لیجک: ياهعؿوؾ
  و ؾق لهاو ؾچاق ٌکىث و جصمیه ؼىاهؿ ٌؿ.

ی٘ جاهْه بش اعاط جناد هًاِٙ;. يٞذ 6/5 قـل: جْش هـای اص هًَش سوؽی و اؽـاسه بـه عٙش
ی٘ ايغاو، جاهْه و جکاهل  پیؾًهادی بشای جْش

ای ؾق ٠الن ؼاقز، ظحی شاه١هه;وً هٙكض ٌىؾ که ؾق ایى ِىقت همکى اوث ایى پك
که بك اوان جٕاّؾ هًا٨ٟ و ٠ؿم اجکا  به ٬ؿقت ياهعؿوؾ جٍکیل ٌؿه، به وظؿت قویؿه و به 

 : ای بىؾو و ٠ؿم جؿاوم جاقیؽی آو قا اذبات کكؾیجىاو وهله قوؾ> په چگىيه هیپیً هی
جٕاؾ و جصاول، ؤٟ گفٌهحه  ؾق پاوػ بایؿ به ایى يکحه جىشه کكؾ که ؾق ظكکث بك اوان

آ٤هال : جصمیهه;ایصاؾ ٌىؾ> ی١ًی ج٥ییكات همىاقه بك اوان  یؿیٌىؾ جا ؤٟ شؿ جصمیه هی
ٌهىؾ و وهپه ال ای ایصهاؾ ههیچ ج١اويی ؾق کاق يیىث بلکه یل وظؿت وهلهیٌىؾ و ههی

یهؿ و آ ٌىؾ و ؾوباقه با ٨كیب و ظیله، ١ٌاق و پكچن ؾیگكی به اهحمال ؾق ههیؾقوو ٌکىحه هی
هایی که ؾائمهار ؾق ظهال جبهّؿل ههؿ٦ و قوًؿ> ظاکن و هعکىمی ؾیگكی به ظکىهث هی٠ؿه

٤ایث )جلّىو( هىحًؿ. ؾق ایى ِىقت، هكاظل هؽحل٧ ظكکهث ؾق ایهى شاه١هه جهاقیؽی، ال 
یکؿیگك بكیؿه اوث و قبٗ آيها با یکؿیگك جمام يیىث. اها اگك ٬كاق باٌهؿ اقجبهاٖ هكاظهل بهه 



 794 

 

بایؿ ظكکث ؾقويی قا به بیكوو هح٭ىم کكؾ. ایى یل بعد قوٌی و هًٙ٭ی یکؿیگك جمام ٌىؾ، 
وث. جكّکب اگهك بؽىاههؿ ؾوام ؾاٌهحه :جكّکب;اوث يه اؼال٬ی و ا٠ح٭اؾی و يکحه اِلی آو، 

لا اهكی ٔكوقی و ٬ههكی اوهث، اهها اگهك ٨٭هٗ بهه  لا به ٠ىاهل بكوو باٌؿ، ج٭ّىم ٠ىاهل ؾقوو
ای شم جصمیه )و يه جکاهل( يؽىاهؿ ؾاٌث.  هایحار يحیصه٠ىاهل و يیكوهای ؾقويی جکیه ٌىؾ، ي

وكی ال ٠ىاهل به ٠باقت ؾیگك جىشه به ؾقوو و جى٧٬ ؾق آو، ٠مالر به ه١ًای ٠ؿم جىشه به یل
کًهؿ. ایهى  يکكؾو  ج٥ییكات آيها، قويؿ قا ؾچاق ٌکىث و جصمیه هی و هح٥یكهاوث که هالظٝه

ِىقت  ها ٬كاق گیكؾ لیكا ؾق ایى جعلیل پؿیؿه هبًای: قبٗ;ٌىؾ که  جك هی هٙلب لهايی قوٌى
ههیچ : قٌؿ;و : أا٨ه;جك جىاو اقجباٖ ؾقوو با بیكوو قا ؾقيٝك يگك٨ث. به ٠باقت قوٌى يمی

 ٌىؾ، چىو ؾقوو همیٍه ؾچاق هعؿوؾیث اوث.هع٭٫ يمی: ؾقوو;گاه ال 
ىشهه بهه ٍهه جیاِهل ٬هكاق گك٨حهه، هم: جٕاؾ هًا٨ٟ;ای يیم که بك ایى اوان، ؾق شاه١ه 

ٌهىؾ و ظحهی اگهك ٨هكْ کكؾو ؾیگكاو به ؼىؾ ؾيبال ههی اوث و ٔمیمه: ـات;بكای : ٤یك;
پاوهػ  کكؾو ٤یك به ؼىؾ ِؿها وهال اؾاههه پیهؿا کًهؿ، ایهى وهؤال بهی ٌىؾ که قويؿ ٔمیمه

ی! ی١ًی هًگاهی که جماهی ا٤یاق بهه ـات :ظكکث ب١ؿی ٨كؾ به چه ومحی اوث;هايؿ که:  هی
یها٨حى  ٬ی ؼىاهؿ هايؿ جا ٘ك٦ جكکیب و جكّکب ٬كاق بگیكؾی یا بها پایهاؤمیمه ٌؿيؿ، ٤یكی با

قوؿی په بهكای جكکیهب و جهؿاوم آو،  ای به ايحهای ؼىؾ هی ٤یك، ظكکث پایاو یا٨حه و ؾق ي٭ٙه
ياپفیك اوهث> ؾق ٤یهك  جىشه به ٠ىاهل بیكويی و ٠ؿم جى٧٬ ؾق ؾقوو اهكی ٔكوقی و اشحًاب

یا٨حى ظكکث و ٔهكبه لؾو بهه ؼهىؾ  ه ؼىؾ يهایحار به پایاوایى ِىقت، ٔمیمه کكؾو ؾیگكاو ب
، اللهه ٬هكی بكای جؿاوم جكّکب :ج٭ّىم;ٌىؾ و يه جكکیب و أا٨ه! بًابك آيچه گفٌث،  هًصك هی

کكؾو ؾیگكاو به ؼهىؾ و جكکیهب قا بهه يعهى  جىاو ٔمیمهاوث و لفا جًها با جىشه به بیكوو، هی
ههای آو کهاهالر ل ایهى يعهى ٔهمیمه و ٌهاؼُِعیط ايصام ؾاؾ. ؾق ایى ِىقت، ههؿ٦ ا

 هح٩اوت ؼىاهؿ بىؾ و ؾق آو، جکاهل و جؿاوم جاقیؽی جٕمیى ؼىاهؿ ٌؿ. 
جىاو گ٩ث ال آيصا که جٕاؾ هًا٨ٟ بك اوان هالظٝه ؾقوو اوهث و  بًؿی هی ؾق یل شمٟ
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ٌىؾ، وظؿت شاه١ه بك اوان آو اهكی  هالظٝه بیكوو ؾق آو بك هعىق ـات و ؾقوو ايصام هی
ای و ٤یك هحؿاوم اوث و اواوار بك هبًای ٠لّیث و شبهك ٨یمیکهی، ايىهاو و شاه١هه ٬ابهل وهله

ًٌاوهی، اؼحیهاق بهه گاه ج١كی٧ ؼىاهؿ ٌؿ که ؾق ايىاو ج١كی٧ يیىث. ؾق ه٭ابل، شاه١ه آو
گیهكی ه١ًها ٌهىؾ و ؤه١یث  قومیث ًٌاؼحه ٌىؾ و آلاؾی به ظٕىق ٬ىه اؼحیاق ؾق جّهمین

هىقؾ بكقوی ٬كاق گیهكؾ و : والیهىلىیث، هٍاقکث و ظاؾذه;ه وٙط اقج٭ا  ایى هىیث ؾق و
ٔكب ٌىؾ جا بك ایى اوان بحىاو جکاههل : ایماو و ک٩ك و العاؾ الح٭اٖ;وپه ؾق وه ؾوحگاه  

 و جىو١ه اشحما٠ی قا ه١ًا کكؾ.

ی 7/5 . يٞذ و بشسعی هٞىله جمْیث دس دو سویکشد جىلیـذی )ايگیـضػ اجحمـاّی( و هقـٙش
 ای اولیه( به جمْیث)ج هیى يیاصه

یث: عالهث;. اححمال ايقشاٗ بحث جمْیث به 1/7/5  هبحـی بـش و اؽاسه به دو يُى هذیش
 )هذسو( دس ایى ّشفه: تؽهى ;)عًحی( و : ٕن ;

٘ىق که اٌاقه ٌؿ، بكقوی چكؼه ليؿگی ا٬حّاؾی بٍك ؾق اؾبیات ؾايٍهگاه ؾاقای ؾو هماو    
کی٩یهث  ;یا : جىلیؿ، جىلیٟ و هّك٦;گكی و ؾی: شم١یث و جىلیؿ;هعىق اوث> یکی هعىق 

ها په ال قيىايه، ج١اؾل ه١یٍهحی بهه  که به ؾلیل ج٥ییك ؾق هعحىای ایى چكؼه: جىلیٟ ؾقآهؿ
ج١اؾل ق٨اهی اقج٭ا  یا٨حه اوث. ؾق ایى قاوحا، ه٩اهین پایه ؾق بعهد شم١یهث ههىقؾ بكقوهی 

حّاؾ و هؿیكیث اٌهاقه ٌهؿ جها ًٌاوی، ا٬٬كاق گك٨ث و به قابٙه آو با ج١كی٧ ايىاو ؾق شاه١ه
جىايؿ هبًای جعلیل شمٟ و شاه١ه ٬هكاق گیهكؾ و وظهؿجی  هی: جٕاؾ ؾق هًا٨ٟ;ه١لىم ٌىؾ آیا 

   7ظ٭ی٭ی و هؿاوم بكای شاه١ه پؿیؿ آوقؾ یا ؼیكی
به ٠ًىاو چكؼه اول ؾق ليؿگی ا٬حّاؾی، یل گمايهه ایهى : شم١یث و جىلیؿ;اّها پیكاهىو 

                                                             
می الهاٌه ٌىؾ که جىوٗ هكظىم ٠الهه ظىیًیهای ٠می٭ی هكبىٖ هی.  البحه ایى هباظد به ولىله پژوه0ً

 گیكی ٌؿه اوث. پی: هاه٩حه;ؾق بعد 
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هىقؾ بكقوهی وا٬هٟ ٌهىؾ کهه گكچهه بعرهی : ث و بهؿاٌثواله;اوث که شم١یث ال ُب١ؿ 
ٌىؾ. ؾق ایهى قابٙهه  شايبه هعىىب هی ا٬حّاؾی يیىث اها یکی ال اب١اؾ جىو١ه پایؿاق و همه

گك٨حهه و بهه همهیى بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق شىاهٟ وًحی، ا٨مایً لاؾولؿ هىقؾ کًحكل ٬كاق يمی
و یا هك جىايمًؿی( جأذیك ؾاٌهحه اوهث. ؿ )با هك هعؿوؾیث یجىل ؾلیل قٌؿ کّمی آو، ؾق بؽً

ی١ًی لهايی که ج١ؿاؾ شم١یث  یل ؼايىاؾه ا٨مایً پیؿا کًؿ اها ؾق بؽً جىلیهؿ و ٠ىاههل آو 
)هايًؿ لهیى لیكکٍث جىوٗ ا٠ٕای ؼايىاؾه( هعؿوؾیحی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، اذهك ٬ههكی آو، 

٭ىلهه وهالهث کمبىؾ ٤فا و گكوًگی اوث. ؾق ایى ِىقت، ایى بؽً ال بعهد يهاٜك بهه ه
گك٨حه اها اههكوله ایهى  شم١یث ؼىاهؿ بىؾ که ؾق شىاهٟ وًحی هىقؾ بعد و بكقوی ٬كاق يمی

و هباظهد ه٩ّهلی پیكاههىو  هىوله، به هىٔى٠ی بكای ٨کك و جع٭ی٫ و پژوهً جبؿیل ٌؿه و
ؾق قابٙه با لو و هكؾ ٌکل گك٨حه و ظحی ابماق و جکًىلىژی هكبهىٖ بهه آو : والهث شًىیحی;

ٌىؾ. البحه ؾق ٌٞك ه٭ؿن و ٨كهً  هفهب و اؾبیات اي٭الب، پیكاههىو ایهى ٠كِهه جىلیؿ هی
های ه٩ّل به آيها پكؾاؼث> اّها آيچه بك هبًهای  هایی وشىؾ ؾاقؾ که بایؿ ؾق پژوهً وك٨ّل

جىاو ـکك کكؾ، بكؼىقؾ با ایى هىأله بك اوان ٤ٕب و  ات ؾايٍگاه ؾقباقه ایى هىٔىٞ هییاؾب
وًحی اوث. ی١ًی ؾق ؾوقاو ج١اؾل ه١یٍحی گكچه لاؾ و ولؿ آلاؾ اوث، اهها اوحبؿاؾ ؾق شىاهٟ 

هعىقی، لاؾ و ولؿ ؾق هیاو يىل بكجهك )ظاکمهاو و اٌهكا٦(  به ؾلیل ٨كهً  يژاؾپكوحی و ٬بیله
گیكؾ لیكا ؼىو و يژاؾی که بكجك جّىق هی ٌهؿه، ال ایهى ٘كیه٫ جهؿاوم  ؾق اوز اهمیث ٬كاق هی

ییى و يژاؾهای پىث يیم لاؾ و ولؿ آلاؾ بىؾه> چىو ایهى بؽهً ال یا٨حه اوث. ؾق ٘ب٭ات پا هی
ٌؿيؿ کهه ههك  شم١یث ؾق شىاهٟ وًحی، ٨ا٬ؿ اقلي ايىايی و ؾق قؾی٧ ظیىايات ٬لمؿاؾ هی

ًٌاوی جىاو ال آيها کاق کٍیؿ. په يگاه شاه١هچه ج١ؿاؾ بیٍحكی ال آيها جىلیؿ ٌىؾ، بیٍحك هی
وان ايگاقه ؼىو و يىل و يهژاؾ بكجهك بهىؾه و ؾق ههك به هىاله شم١یث ؾق شىاهٟ وًحی، بك ا

 هىٔىٞ بكقوی و هىقؾ اهحمام يبىؾه اوث.  :کّمیث شم١یث;ظال، 
ههؿیكیث : ٌههىت;ایى ؾق ظالی اوث که هىوله شم١یث ؾق ؾوقاو ههؿقو، بهك اوهان 
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هها  هها ؾه گیكؾ> چًايچه ٘ب٫ بكؼی گماقيٌىؾ و اقج٭ا  لفت شًىی ؾق آو، اِل ٬كاق هیهی
م جع٭ی٭ات شًىی ٨٭ٗ ؾق کٍىق ٨كايىه، ه٥ٍىل ١٨الیث ؾق ایى اهىق هىحًؿ. ایهى قويهؿ هكک

ؾهؿ و ا٩٘ا  ٌهىت و قابٙه شًىی  ٘بی١حار هبايی هاؾی ؾق ج١كی٧ والهث هاؾی قا ٌکل هی
ؾايهؿ. لهفا وه٭ٗ شًهیى و بؿوو هماظمث هیاو لو و هكؾ قا یل اِل ؾق کًحكل شم١یث ههی

قوهؿ ٠لهث  ب، اهكوله به یل ٨كهً  جبؿیل ٌؿه که به يٝهك ههیگیكی ال باقؾاقی ؾق ٤ك پیً
 آو، هبًا ٬كاقگك٨حى ٌهىت ؾق هىاله شم١یث اوث.

ی به هٞىله جمْیث بـه هًْـای بشياهـه2/7/5 یضی کّمـی و کیٚـی بـشای جـ هیى  . يگاه هقٙش س
یِ ىبٞاجی يیاصهای اولیه هشدم جىعو حکىهث  ها و ّذم جحٜٞ آو به دلیل الگىی جىص

ی جىلیهؿات  کًًهؿه هرابه هّك٦ ًٝك ٠لن ا٬حّاؾ و ؾق يگاه یل ا٬حّاؾؾاو، شم١یث بهاها ال ه
ٯ يٝهام و ظکىههث یهاوث که ؾق ایى ِىقت، ق٨ٟ يیالههای ههاؾی  ایهى شم١یهث جىوهٗ 

ٌىؾ جا با قوي٫ جىلیؿ و جىلیهٟ آو ؾق شاه١هه، یابؿ و بؽً ا٬حّاؾ هحک٩ل آو هیٔكوقت هی
قیهمی ا٬حّهاؾی بهكای  ؾ. په آيچه که ال شهث بكياهههّاق٦ هىقؾ يیال شم١یث جأهیى گكؾ

کیؿ هی و ؾوحیابی همگاو به ٤هفا و : جأهیى يیالهای هاؾی اولیه بٍك;ٌىؾ،  شم١یث بك آو جأ
هایی ال  هىکى و بهؿاٌث و... اوث> ی١ًی ؾق يگاه اولیه به قابٙه بیى جىلیؿ و شم١یث، يٍايه

و با هعاوبه شم١یث و يیالهای اولیه و وهیك هّهك٦ آو ؾق  1ؼىقؾ ١ٌاق ٠ؿالث به چٍن هی
قیهمی ؾق بؽهً جىلیهؿ کهاال و ذهكوت ه١هیى ٌهؿه و های آیًؿه، کی٩یث و کّمیث بكياهه وال

ٌىؾ جا کٍىق به جىايایی اللم بكای جأهیى ایى يیالها ؾوهث پیهؿا  الماهات گىياگىو آو ؾيبال هی
ی بیگايهه و ياوهالگاقی آيهها بها اِهىل و گىيهه کهه ؾق بعهد ٠یهىب الگىهها کًؿ. اها هماو

های هکحب بیاو ٌؿ، چًیى اؾ٠ایی یل ٨كیب بمقگ اوث لیكا الگىی جىلیهٟ ؾق ؾوقاو  اقلي
                                                             

ها هحک٩ّل ایى اهك يبىؾيؿ بلکه ق٨اه ٨٭ٗ هؽحُ بهه قأن ههكم  . البحه ؾق ؾوقاو ج١اؾل ه١یٍحی، ظکىهث0
ٌؿ، ه١ًهایی  قویؿ و يٝمی که جىوٗ ظاکمیث جأهیى هی الیمىت يمی بىؾ و به وایك هكؾم چیمی شم ٬ىت

 هايؿو با ظؿا٬ل اهکايات يؿاٌث. شم ليؿه
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های جىو١ه ياهماهً  اوث و ال آيصا که قويؿ قٌهؿ  هؿقو با اهؿا٦ کّمی و کی٩ی ؾق بكياهه
ههایی ال  گی ؾاقؾ، ٬لهها وابىهحه ها و جكاوث های بمقگ و کاقجل جىلیؿ ياؼالُ هلی به ٌكکث

ق٤هن  کًؿ. لفا ٠لی لا جبؿیل هی گیكؾ که جىلیٟ قا به اهكی ٘ب٭اجی و هعكوهیث ذكوت ٌکل هی
ؾوحیابی کٍىق به ذكوت هؿ يٝك ؾق پایاو بكياهه، بكؼی ا٬ٍاق ٨ا٬ؿ ٬ؿقت ؼكیهؿ بهكای جهأهیى 

حّهاؾؾاو پیكاههىو قیهمی ا٬هايًؿ. بًابكایى بكياههه يیالهای اولیه بىؾه و ؾق هعكوهیث با٬ی هی
شم١یث و جأهیى يیالهای آو )يگاه هّك٨ی به شم١یث( هبحًی بك ایى اؾ٠اوث کهه بها ج١هاؾل 
ق٨اهی ؾق ؾيیای اهكول، ٠ؿالث هع٭٫ ٌؿه و ق٨اه بیٍحكی به اقه٥او آوقؾه اوث. البحهه ؾکحهك 

ه های شىاهٟ وًحی ؾق ایى لهیًه بیٍحك به ٧١ٔ: ج١اؾل بیى جىلیٟ و جىلیؿ;٠ٝیمی ؾق بعد 
کًؿ و ؾق ایى اٌاقه ؾاقؾ و ج١اؾل ق٨اهی ؾق ؾوقاو هؿقو قا جًها به ِىقت هّؿا٬ی ج١كی٧ هی

باقه به گىحكؾگی ق٨اه ؾق جمؿو هىشىؾ و ج١ؿیل هٍکالجی که ؾق ایى لهیًهه ؾق ٬هكو يهىلؾهن 
 کًؿ.وشىؾ ؾاٌحه، جکیه هی

یابی جحٜٞ 1/2/7/5 یث;. مشوست اسص یث جهـايی :اص هًَش: سٙاه يغبی بشای اکاش ، الـ٘( هـذیش
 یاٙحه ب( اعحْماس پًهاو دس هًابِ و يیشوی ايغايی و جکًىلىژی جىعو کؾىسهای جىعْه

١ٌاق ؾوقاو هؿقو، ق٨اه يىبی بكای اکركیث اوث و يه بكای همه. لهفا ;همکى گ٩حه ٌىؾ: 
٠مهل  ؾاقی وهكهایهههای یا٨حه )که به ِىقت ؾ٬ی٫ بهه يىهؽهایى ١ٌاق ؾق کٍىقهای جىو١ه

جىاو ال ٠هؿم جهأهیى  ؾهؿ که يمی ايؿ( هع٭٫ ٌؿه اوث و و١ٔیث ایى کٍىقها يٍاو هیکكؾه
بایؿ به وهه يکحهه جىشهه کهكؾ:  هٙلبؾق پاوػ به ایى :. يیالهای اولیه بكای هكؾم وؽى گ٩ث

اوالر کاالیی هايًؿ ي٩ث و وایك هًاب١ی که وهن بمقگی ال جىلیؿات شهايی به آو وابىحه اوهث، 
هبًی بهك ج١یهیى  ؾاقی وكهایهؿ و یا ظؿا٬ل آو اوث که بكؼال٦ اؾ٠ای يٝام ٬یمحی اقلاو ؾاقي

ٌىؾ و با  ٬یمث کاال ؾق هکايیمم ٠كٔه و ج٭أا، ٬یمث ایى هًابٟ به ِىقت ویاوی ج١ییى هی
ٌىؾ جها هًهابٟ ؾيیها بهه إ٠مال ٨ٍاق و جهؿیؿ يٝاهی و اهًیحی، والهايی هايًؿ اوپل کًحكل هی

٘لبی و ج٥ییك هؿاوم کی٩یهث و  ؼحیاق ٬ؿقجمًؿاو ٬كاق گیكؾ. ذايیار جًىِٞىقت ج٭كیبار هصايی ؾق ا
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آوق اوث> اّهها همیًهه ایهى  های وكوام کاقآهؿی کاالها هحکی به جع٭ی٭ات والهايی با همیًه
ٌىؾی  وا١٬یث آو اوث که هىهح١ؿجكیى و هىٌهمًؿجكیى ٠ًاِهك  جع٭ی٭ات چگىيه ٨كاهن هی

ٌىيؿ و با ظل هىائل ههىقؾ  قهای پیٍك٨حه بىقویه هیهای کٍى های هؽحل٧ به ؾايٍگاه هلث
کًًؿ و ؾق ایى قويؿ، يه جًها جها ههؿجها ظ٭هى٬ی يیال ایى کٍىقها، جع٭ی٭ات آيها قا جکمیل هی

کًًؿ بلکه ظحی ؾق الای ایى ؼؿهث ؾق ؾوقاو بىقویه، به ایهى کٍهىقها هبهال٥ی  ؾقیا٨ث يمی
ِهىقت قایگهاو  به هیا٨ح ی کٍهىقهای جىوه١هگك بهكا ؾق يحیصه، جأهیى پژوهًپكؾاليؿ. يیم هی

پكؾاليهؿ  ايصام ٌؿه و ٠الوه بك آو، ایى يیكوها به جع٭ی٫ پیكاهىو هىائل کٍىقهای هیمبهاو هی
ها بهه بؽهً ٠لمهی وه٩اقي ؾاؾه ٌهؿه ه هكج٩هٟ  که ظل آو ههای آياو قا  و هىائل و چالً

ای هح٩کهك شههاو قا ، ه٥مههههای ا٬حّهاؾی و کٍهىقهای پیٍهك٨حه ابك٬هؿقتيمایًؿ. لفا  هی
ؼىؾ  جكیى يیالهای ٠لمی گیكيؿ و با باالجكیى قايؿهاو، پیچیؿه ِىقت هّصايی به ؼؿهث هی به

آیهؿ، آیها ذالرا هًگاهی که گكؾويه اقج٭ا  ١ًِث به چكؼً ؾقهی کًًؿ. ها ق٨ٟ هی قا جىوٗ آو
ال ی١ًهی  ٌىؾی!های گما٦ به شهاو وىم ٨كوؼحه يمی١ًِث و جکًىلىژی يىل ٬بل، با ٬یمث

آيصا که باالجكیى وٙط جکًىلىژی و کاال و قويؿ بهیًه آو ؾق اؼحیاق کٍىقهای پیٍك٨حه اوث، 
ؾ کهه ٌهى قوايی ؾق هىقؾ لهاو وقوؾ جکًىلىژی شؿیؿ به بالاق قا به يعىی هؿیكیث ههی ا٘الٞ

بهه های گما٦  ی ؼكوز ال قؾه هىحًؿ، به ٬یمث هایی قا که ؾق آوحايه بحىاو کاالها و جکًىلىژی
هًگاهی که ایى کاالها ؾق کٍىقهای هؽحل٧ يهاؾیًه ٌهؿ، وهٙط  و ؾكؾیگك کٍىقها ِاؾق ک

ؾ. ال ایهى ٘كیه٫، کٍهىقهای ٌهى شؿیؿ ال کاال و جکًىلىژی قا به بالاقهای شهايی گىیل هی
ٌهىيؿ جها  همىاقه چًؿیى وال ال ٜك٨یث شؿیؿ جکًىلىژی ٠٭ب يگه ؾاٌهحه هی هیا٨ح جىو١ه کن

کًىلىژی و کاالهای ٬ؿیمی و وىؾ وكٌاق ظاِل ال آو بهكای کٍهىقهای لهیًه بكای ٨كوي ج
ظال آیا اجؽاؾ ایى قويؿهای ٜالمايه ؾق بكؼىقؾ با هًابٟ ٘بی١ی و يیكوی  پیٍك٨حه ال بیى يكوؾ.

 ايىايی و جکًىلىژی جىوٗ کٍىقهای پیٍك٨حه، یل اوح١ماق پًهاو يیىثی!
ٌىؾ که ق٨اه يىبی که ؾق بؽٍی ال ؾيیا ظاِل ؾق وا٬ٟ با جىشه به ایى وه يکحه قوٌى هی 
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المللهی اوهث و يهه ِهك٨ا  صه یل ؾلؾی پیچیؿه و پًهاو ؾق ه٭یهان شههايی و بهیىیٌؿه، يح
ظاِل جالي کٍىقهای پیٍك٨حه و ق٠ایث ٬ىايیى ا٬حّهاؾی جىوهٗ آيهاو. بهه ٠بهاقت ؾیگهك  

اولیهه ههكؾم ؼهىؾ، بهه یا٨حه ؾق يیل به ق٨اه يىبی و جهأهیى يیالههای ؾوحاوقؾ کٍىقهای جىو١ه
ها و جاقاز پًهاو ه٭ؿوقات آيها به ؾوث آهؿه و لفا اگهك  ٬یمث وىاق ٌؿو بك ؾوي ؾیگك هلث

 41به آهاق ٨٭ك ؾق کٍىقهای شهاو وىم جىشه ٌىؾ، اق٬ام وظٍهحًاکی ال ٬بیهل ههكگ قولايهه 
٠های جىايًهؿ اؾ ٌىؾ. آیها کٍهىقهای پیٍهك٨حه ههیهماق ي٩ك ؾق ؾيیا به ٠لث گكوًگی ؾیؿه هی

هؿیكیث شههايی ؾاٌهحه باٌهًؿ و ال اهحیالههای ظ٭هى٬ی و ِه١ًحی و ٨كهًگهی و ویاوهی  آو 
گىی ای ؾؼالث کًًؿ اها پاوػ المللی و هًٙ٭ه اوح٩اؾه کًًؿ و ؾق جماهی هىائل شهايی و بیى

هىائل و هٍکالت شهايی يباًٌؿ و هًگام بكؼىقؾ با ایى آهاقهای ٨صیٟ، هىهوىلیث آو قا بهه 
ق٨هاه يىهبی ;های ٨٭یك ظىاله ؾهًؿی! په ؾقباقه ١ٌاقهایی هايًؿ  كهًگی  هلثهايؿگی ٨ ٠٭ب

بایؿ ال هًٝك هؿیكیث شهايی و ؾق وٙط جمؿيی که هؿ٠ی اقائهه یهل ليهؿگی : بكای اکركیث
  7شايبه بكای جمام بٍكیث اوث، ٬ٕاوت ٌىؾ. شؿیؿ همه

                                                             
. البحه ِعیط اوث که هباقله يٝام اوالهی و هلث ایكاو با ؾيیای اوحکباق با٠هد ٌهؿه جها هٝهالن آيهها ؾق 0

٘لبايه، لهیًه بیؿاقی اوالهی قا ٨هكاهن کهكؾه اوهث  ٠كِه ویاوث ا٨ٍا ٌىؾ و همیى هیماو ال ا٨ٍاگكی ظ٫
هها ؾق جمهؿو ٤كبهی، ؾق ٠كِهه هها و ؾلؾیهها و ٨كیهبجكیى ؾقو٢ اّها وا١٬یث آو اوث که بؿجكیى و ٨صیهٟ

ايؿ و بها  ای که جمام ؾيیا هىعىق و هصفوب آو ٌؿه ا٬حّاؾی و هؿیكیث هالی شكیاو ؾاقؾ> ی١ًی هماو ٠كِه
هًؿی ال آو هىحًؿ! لفا هًگاهی که اي٭الب اوهالهی واقؾ هكظلهه اي٭هالب ٨كهًگهی  جمام وشىؾ به ؾيبال بهكه

يٝام آهاقی شؿیؿ ؾوث پیهؿا کًهؿ، آيگهاه ظصهن ٠ٝیمهی و  الهی ٌىؾ و به ٠ًىاو یکی ال هىاهب آو به یل
جّىقی ال ٨ىاؾ و ٨كیب و ؾلؾی و جصاول ؾق اب١اؾ هؽحل٧ جمؿو هؿقو ا٨ٍا ؼىاهؿ ٌؿ و ؾق ه٭ابهل  ٤یك٬ابل

 لؾه بٍكیث ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث. ؾیؿگاو ظیكت
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یـک;. جحلیل يگاه جىلیذی به جمْیث بـش اعـاط 3/7/5 هًْـای ایهـاد ، بـه :ٝـىايیى جحش
 ايگیضػ بشای جىلیذ دس جاهْه بىعیله جْمین ُهذ و جًُى هذاوم دس کاالها )حشؿ( 

بعد ؾوم ؾقباقه شم١یث، يگاه جىلیؿی به شم١یث اوث و آيچه ؾق ایًصا هىقؾيٝك ٠لهن 
ا٬حّاؾ و هحؽّّیى آو اوث، ؼّىِیث ؼىؾ شم١یث اوث. ی١ًی اگك شم١یحی ؾق ظهال 

كای ١٨الیث ا٬حّاؾی اوث، بایؿ بكای آو ایصهاؾ ايگیهمه ٌهىؾ جها ايگیمگی ب قکىؾ، ؼمىؾ و بی
گكايهه بهاالجكیى ٜك٨یهث ؼهىؾ قا ؿ ٌىؾ> به يعىی که جاليیيیكوی ايىايی آو واقؾ ِعًه جىل

ايؿال و هّك٦ به کاق ببكؾ. په ؾوههیى بعهد پیكاههىو شم١یهث ؾق ليهؿگی بكای کاق و په
اوث. ؾق ایى باقه، ؾکحك ٠ٝیمی به ایى يکحهه  ا٬حّاؾی، ياٜك به ايگیمي اشحما٠ی بكای جىلیؿ

-کًؿ که شم١یث ٬ىمحی ال يیكوی ايىايی ؼىؾ قا ؾق اؼحیاق ٨كآیًؿ جىلیهؿ ٬هكاق ههی اٌاقه هی

ی وًحی ه که اهکاو شابصایی ؾق آو يبىؾ و کىهی  ؾهؿ، که ایى يیكوی ايىايی ؾق شاه١ه بىحه
صبىق بىؾيؿ ؾق ٥ٌل پؿقی ؼىؾ ه٥ٍىل جىايىث به ٘ب٭ه باالجك اقج٭ا پیؿا کًؿ و همگاو ه يمی

باًٌؿ ه ايگیمه چًؿايی يؿاقؾ. اها ال آيصا که ؾق شاه١ه ههؿقو، اهکهاو شابصهایی ؾق ٘ب٭هه و 
 اقج٭ا  وٙط ؾقآهؿ وشىؾ ؾاقؾ، ايگیمي و جعكک کاهال جٍؿیؿ ٌؿه اوث. 

٬بىل اوث و اهكوله ا٨كاؾ ؾق ه٭ابهل یهل  گكچه ایى وؽى ؾق وٙط ٨كؾی جا ظؿوؾی ٬ابل
گیكيؿ و بىحكی ایصاؾ ٌؿه که همگاو قا به اقج٭ا  جعّیلی و ٥ٌلی ؾ٠ىت اه١ه بال ٬كاق هیش

جك ؾقبهاقه شاه١هه و ايگیهمي کًؿ جا بحىايًؿ وٙط ق٨اه ؼىؾ قا اقج٭ا  ؾهًؿ> اّها بعد ههنهی
اشحما٠ی اوث> ی١ًی به ٠ًىاو يمىيهه ؤه١یث ايگیمٌهی ؾق شاه١هه وهًگاپىق یها شاه١هه 

١ه بكلیل به ٠ًىاو یل هىیث واظؿ هىقؾ هالظٝه ٬كاق گیكؾ و يهه ؤه١یث شًىبی یا شاه کكه
یل ٨كؾ ؾق الگىی هّك٦. به ٠باقت ؾیگك پكوً اواوی آو اوث که ايگیمي یهل شاه١هه 

ايؿ که ال ؤٟ هىشهىؾ بكای جىلیؿ چگىيه اوث و چه ٌؿجی ؾاقؾی آیا ایى هلث جّمین گك٨حه
یا٨حه ٬كاق بگیكيؿی اواوهار شم  کٍىقهای جىو١هؼاقز ٌىيؿ و با پفیكي چكؼه جىلیؿ هؿقو، 

گىيهه کهه ؾق هباظهد ٬بلهی  ٌىؾی پاوػ ایهى وهىال ه همهاوها چگىيه وا٬ٟ هیایى ايگیمي
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پیكاهىو ٠یىب الگىهای بیگايه ؾق وٙط کالو بیاو ٌؿ ه آو اوث که جًىٞ هؿاوم ؾق کاالها و 
آوقؾه و هعهیٗ ايگیهمي بهكای قا پؿیهؿ : ٬ىايیى جعكیهل;ها،  ؾق جماهی ٠كِه: ُهؿ;شكیاو 

کًؿ و بكای ظكکث ؾق یل ومث ؼاَ و قوهیؿو بهه یهل ههؿ٦ ه١هیى،  ها ایصاؾ هی هلث
گكایی ؾق کاالها و وظؿت و کركت شؿیؿ ؾق آ٨كیًؿ. اِىالر جىو١ه ؾق یل ه١ًا جًىٞ ايگیمه هی

اقج٭ای وٙط آيهاوث. اها آيچه که ؾکحك ٠ٝیمی با هعىقیث شاه١ه بال بكای يیكوی ايىايی و 
اوث که ؾق الگىی اٌح٥ال و الگهىی هّهك٦ و الگهىی : ٬ىايیى جعكک;ليؿگی هٙكض کكؾه، 

جىايهؿ آقلوی ؾق وا٬ٟ ِعیط اوث که ٨كؾ ؾق شىاهٟ هؿقو هی 1ٌىؾ. جىلیٟ ؾقآهؿ هٙكض هی
گیهكؾی  ؼىؾ قا ؾيبال کًؿ، اّها وؤال ایى اوث که آقلوها ؾق شىاهٟ هؿقو چگىيهه ٌهکل ههی

ً قا بایؿ ؾق ٬ىايیى جعكیل شىحصى کكؾ> ی١ًهی آقلوههایی ٤یهك ال آقلوههای پاوػ ایى پكو
ٌىؾ که هعیٗ جىلیؿ ايبىه و هحًىٞ، هحک٩ل آو اوث و جعكیل و ها ایصاؾ هی٨كؾی بكای هلث

 آوقؾ. ايگیمي یل هلث قا ؾق پی هی

                                                             
كؾاؼحى بهه ج٥ییهك جىاو گ٩ث په په گكچه ؾکحك ٠ٝیمی به بعد چگىيگی ايگیمي جّكیط يکكؾه، اّها هی .0

ٜك٨یث ؾق جل٩ی٫ ٠ىاهل جىلیؿ و ٨حط لهاو و ج١كی٧ شؿیؿ ال ايىاو به ایى ه١ًا اٌاقه ؾاقؾ> ه١ًایی ايگیمٌهی 
ها که بؽٍی ال ؾيیا ؾق ایى ٨ٕا ٬كاق گك٨حه و بؽٍی ال ؾيیا ؾق ظال گفاق به آو اوث. هحًاوهب بكای شم١یث

-کحاب، جىو١ه ا٬حّاؾی قا به یل ؾقؼث جٍهبیه ههیهای ب١ؿی  با همیى هٙلب اوث که يىیىًؿه ؾق بؽً

ههای کًؿ که قیٍه آو، ٨كهً  هًاوب و ٤فای آو، آهىلي هًاوب و وهكهایه جؽّهیُ یا٨حهه بهه ١٨الیهث
ای، جًه و ٌاؼه و بكگ آو، يٝام هًاوب ا٬حّاؾی و ظ٩ٛ ذبات يٝام و هیهىه آو، بك٘هك٦ ٌهؿو ٨٭هك و جىو١ه

یى ا٬حّاؾی ه اشحما٠ی بكای هكؾم اوث. ی١ًی ال يٝك هحؽّّهیى هعكوهیث و اوح٭الل و ؼىؾک٩ایی و جأه
هرابهه قیٍهه آو بهه ٌهماق  ایى ٨ى يیم اهىقی ال وًػ هىائل ٨كهًگی بك ایى چكؼه ا٬حّاؾی ظاکن اوث و به

 قوؾ. هی
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یـذ دس آلمـاو و های عیاعی بـشای جىلو ايگیضه: گشاییهلی;. اؽاسه به پؾحىايه ٝشاس گشٙحى 1/3/7/5
  داسی عشهایهژاپى به ًّىاو اعحاًائی دس يَام 

ایى ؾق ظالی اوث که ؾق ؾو کٍىق ژاپى و آلماو ب١ؿ ال شً  شهايی ؾوم، ظكکث هلهث 
بك اوان جعكیل يىبث به هّك٦ کاالهای هحًىٞ ايصام يٍؿه بلکه ايگیهمي اشحمها٠ی ؾق 

ىهی ه هلی و بكجكی يهژاؾی ٌهکل گك٨حهه ای ایى ؾو کٍىق بك هبًای ايگیمه ٬ های جىو١ه بكياهه
بهال  یگكایهی ژاپًهی و آلمهاياوث. ی١ًی قٌؿ ایى ؾو کٍىق په ال شً  شهايی ؾوم به هلهی

يمايهؿو ال ٬ا٨لهه جمهؿو  گكؾؾ که شاه١ه قا به وظؿت قوايؿ و ایى ؾو هلث قا بهكای ٠٭هبهی
 جبؿیل يمىؾ. ؾاقی وكهایهبىیس کكؾ و آيها قا به ؾو اوحرًا  ؾق يٝام 

های الهی و اهکـاو بـه . ايٞالب اعالهی ایشاو> يمىيه ايگیضػ اجحماّی بش اعاط آسهاو2/3/7/5
 کاسگیشی آو دس سؽذ اٝحقاد جاهْه اعالهی

هها ؾق جىاو يٍاو ؾاؾ که ایصاؾ جعكیل بهكای هلهث های ٠یًی هیؾق ه٭ابل و با ـکك هرال
گكایی ؾاقای اواهك الهی و آؼكت٘ىل جاقیػ، جىوٗ اؾیاو يیم ايصام ٌؿه اوث. ی١ًی ٠باؾت، 

ها قا بكای ظكکث چه ؾق بؽً ویاوی، چه ؾق بؽً ا٬حّاؾی و چهه ٨كهًگی اوث که هلث
گهك ٠هؿم ايعّهاق جعكیهل اشحمها٠ی بهه  کًؿ و ایى اهك يٍاوؾق بؽً ٨كهًگی جعكیل هی

های هاؾی )چه ؾق ٌکل ا٬حّاؾی و چه ؾق ٌکل ویاوی( اوهث. يمىيهه بهاقل ایهى  ايگیمي
ث، اي٭الب اوالهی ایكاو اوث که ظٕكت اهام )قه( ؾق قهبكی آو، با جکیهه بهك ظ٭های٫ وا١٬ی

٘لبی و... یل هلث قا به هیهؿاو هىاشههه بها يٝهام اوهحکباق و ؾیًی همايًؿ ٠اٌىقا، ٌهاؾت
های ؾیگكی ال جعكیل  اهكیکا و ٌىقوی و ٌاه ٬كاق ؾاؾ و آيها قا به پیكولی قوايؿ. البحه يمىيه

گىيه جىشیه ا٬حّاؾی يؿاقيؿ، وشهىؾ ؾاقؾ و ؾق  های بمقگ اشحما٠ی که هیچ لیثؾیًی بكای ١٨ا
هها ٬ابهل هٍهاهؿه  ها و لیاقات و ؼیكات و هبّكات و گكؾي هالی ٠ٝین ؾق ایى ٠كِه ٠ماؾاقی

جىايهؿ گكایی الهی هی اوث و ایى قويؿ په ال اي٭الب اوالهی جٍؿیؿ ٌؿه اوث. ی١ًی آقهاو
کًؿ و هبًای ٠مم هلی و ظكکث شم١ی ؾق ا٬حّاؾ هکحبی ٬كاق  بكای یل هلث، ایصاؾ جعكیل
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 گیكؾ. 

 بًذی اص يٞذهای هشبىه به بحث جمْیث دس ادبیات دايؾگاه ـ جم4/7/5ِ

بًؿی بایؿ جىشه ؾاٌث که پیكاههىو هىهاله شم١یهث بهه ٠ًهىاو یکهی ال ٠ىاههل  ؾق شمٟ
ال بهه بعهد وهالهث ج١كی٧ ليؿگی ؾق اؾبیات ؾايٍگاه، چًؿ اظحمال ـکك ٌؿ. اولیى اظحمه

کًؿ. ؾق ایهى ِهىقت بایهؿ ال  که چگىيه هبًای ٌهىت ؾق آو شكیاو پیؿا هی هكبىٖ ٌؿ و ایى
جهىاو ِهك٨ا ال هىٔهٟ بعهد ا٬حّهاؾی، بهه شايبه به آو يگكیىهث و يمهی هًٝك جىو١ه همه

کًًهؿه هٙهكض ٌهؿ و ال ُب١هؿ  هالظٝه آو پكؾاؼث. ؾق اظحمال ؾوم، شم١یث بمرابهه هّهك٦
بكقوی ٬كاق گك٨ث و بك ایى اوان، اؾ٠ای جاهیى يیالهای اولیهه بهكای ٠مهىم  هىقؾ: هّك٦;

های جىو١ه هىقؾ ي٭ؿ وا٬ٟ ٌؿ و بك ياوالگاقی ایى اؾ٠ا با الگهىی جىلیهؿ   قیمی هكؾم ؾق بكياهه
کیؿ ٌؿ. ؾق اظحمال وىم، شم١یث بهك اوهان يگهاه  وكهایه هعىق و الگىی جىلیٟ ٘ب٭اجی جأ

های ا٬حّاؾی و جىلیؿی بكقوی ٌؿ و قوٌهى  ؾق جٍؿیؿ ١٨الیثجىلیؿی و ي٭ً ايگیمي هلی 
گٍث که ايگیمي اشحما٠ی ؾق الگىهای جىو١ه ٤كبی بهك اوهان ٬هىايیى جعكیهل ههاؾی و 

گیهكؾ جها  ج١مین ُهؿ و اؼال٪ ظكَ و ال ٘كی٫ ایصاؾ هعیٗ جًىٞ هؿاوم ؾق کاالها ٌکل ههی
لبحه بایؿ جىشه ؾاٌث هعیٗ جًىٞ یل هلث قا به ظكکث و ١٨الیث ٌؿیؿ ا٬حّاؾی ؾق بیاوقؾ. ا

ؾاؾو  و جعكیل جًها هًعّك به جبلی٣ کاالههای شؿیهؿ ؾق ؾاؼهل کٍهىق يیىهث بلکهه يٍهاو
-الملل يیم با٠د جعكیل  ايگیمه هی اؼحال٦ پحايىیل بیى ا٬حّاؾ هلی با ا٬حّاؾ هًٙ٭ه و بیى

قم يیهم بهك های کحاب هىحًؿات و هبايی يٝكی الیعهه بكياههه چهها ٌىؾ. لفا یکی ال وك٨ّل
کیؿ هی: پیىيؿی با ا٬حّاؾ شهايی ا٬حّاؾ ١٨ال و هن; کًؿ جا ال ٘كیه٫ اقجبهاٖ ٌهؿیؿ یهل  جأ

 هلث با وظؿت و کركت هىٔى٠ات شؿیؿ، ايگیمي و ٠مم هلی ایصاؾ ٌىؾ. 
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یـ٘ صيـذگی دس 8/5 . يٞذ يیاصهای ياهحذود و هًابِ هحذود به ًّىاو یکی اص هحىسهـای جْش
 ادبیات دايؾگاه

 دس آو: اخحیاس ايغاو;دس يیاصهای اجحماّی به دلیل ٝابلیث ىش  : داسیهثج. ;1/8/5 

بیاو ٌؿ که ؾق هًابٟ اؾبیات ؾايٍگاه بكای ج١كی٧ جؽّّهی ال ليهؿگی، ج١هاؾل بهیى ؾو 
ٌىؾ. بهك همهیى  ٘كض هی: يىبث بیى جىلیؿ و جىلیٟ;و : يىبث بیى شم١یث و جىلیؿ;هعىق  

پكؾاؼحه ٌؿ و اکًهىو بایهؿ : شم١یث;پیكاهىو هىاله اوان به ي٭ؿ و بكقوی اؾبیات ؾايٍگاه 
هىقؾ بكقوی ٬كاق گیكؾ. یکهی ال هباظهد اواوهی پیكاههىو جىلیهؿ، يهاٜك بهه : جىلیؿ;هبعد 

گىيه که ؾکحك ٠ٝیمی ؾق کحاب ؼىؾ، ج١اؾل  اوث> هماو: يیالهای ياهعؿوؾ و هًابٟ هعؿوؾ;
وپه به ق٨ٟ ایهى هعهؿوؾیث ؾق  کًؿ وه١یٍحی و هعؿوؾیث آو ؾق يیال و اقٔا  قا جبییى هی

قیمی بكای اقج٭ا  چكؼه ليهؿگی ؾوقاو هؿقو ال ٘كی٫ ج١اؾل ق٨اهی اٌاقه ؾاقؾ. لیكا ؾق بكياهه
 ٌىؾ.ا٬حّاؾی، چگىيگی جؽّیُ هًابٟ هعؿوؾ بكای جأهیى يیالهای ياهعؿوؾ هٙكض هی

ىقی ال هًٙه٫ ِه: يیهال;ؾق ایى قاوحا بایؿ جىشه ؾاٌث که گهاهی ؾق جٍهكیط و جعلیهل 
ٌهىؾ کهه بهك جمهام  به یل ه٩هىم کلی جبؿیل ههی: يیال;ٌىؾ که ؾق ایى ِىقت، اوح٩اؾه هی

هّاؾی٫ ؼىؾ هًٙب٫ اوث و به ٠ًىاو یل اهك هٍهحكک ٌهاهل يیهال هىهلن و يیهال کها٨ك يیهم 
جهىاو ال ایهى هًٙه٫ بهكای  هىقؾ جىشه ٬كاق گیهكؾ،  يمهی: ؾاقی  يیالهاشهث;ٌىؾ. لفا اگك  هی

-کلی;اؾه کكؾ. ال وىی ؾیگك، اؾبیات ؾايٍگاه يیم هبحًی بك ه٫ًٙ ِىقی و ج١كی٧ يیال اوح٩

کًؿ و بك ایهى قوي  اوح٩اؾه هی: يگكیهصمى٠ه;و : يگكیکل;يیىث بلکه ال ه٫ًٙ : يگكی
 کًؿ. اوحىاق ٌؿه و لفا بكای ج١كی٧ يیال، ال چگىيگی جأهیى يیال بعد هی

ٌىؾ که ؼاقز ال هىٔىٞ  ظری هٙكض هیهمچًیى بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق جعلیل يیال، هبا
ایى بعد اوث. هرالر يیالهای ٨یمیىلىژیل بؿو و ظیات هاؾی ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه و هعاوهبه 

ٌىؾ که بؿو ايىاو به چه هیهماو بهه آب، چكبهی، ٬ًهؿ و پهكوجویى و... يیهال ؾاقؾ و ال ایهى  هی
ًصا هكبىٖ بهه ییال ؾق اگكؾؾ. ایى ؾقظالی اوث که بعد ال ي ٘كی٫، اوحايؿاقؾهایی ه١یى هی
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های اشحما٠ی اوث. ؾق ایى ِىقت قوٌى اوث کهه يیهال و ق٨هٟ آو ؾق شم١یث و يیالهًؿی
ٌىؾ> چىو ايىهاو جىايهایی آو قا شاه١ه به يعى ٘بی١ی و ٬هكی و ٤كیمی و شبكی هع٭٫ يمی

: یهالي;ؾاقؾ که يیالهای ٤یك٨ٙكی و ٤یك٤كیمی قا يیم ؾيبال کًؿ. په ؾق شاه١ه، ِك٨ار ه٭ىلهه 
جىايؿ و بایؿ هىقؾ بعد ٬كاق گیكؾ. به ٠بهاقت  يیم هی: اظىان يیال;هىقؾ بعد يیىث، بلکه 

ؾیگك، هماو ٘ىق که هالکیث ايىاو به ؾو بؽً هالکیث ٘بی١ی )هالکیث ايىاو بك چٍهن و 
جىايًؿ  ٌىؾ، يیالها يیم هیگىي و ؾوث ؼىؾ( و هالکیث به ظکن ٬كاقؾاؾ اشحما٠ی ج٭ىین هی

٘بی١ی و اشحما٠ی ج٭ىین ٌىيؿ و اهىقی هٙكض ٌىيؿ که جًها به ؾلیهل ج١هاقی٧ به ؾو بؽً 
 گیكيؿ.٬كاق هی: يیالها;اشحما٠ی، شم  

هبؿل ٌهؿ، ال ؾایهكه ٨ٙهكت و ٤كیهمه : يیال;په اگك چیمی به ؾلیل ج١كی٧ اشحما٠ی به  
هىٔهىٞ : اظىهان يیهال;ٌهىؾ و ايىايی ؼاقز ٌؿه و هٍمىل اؼحیاق و ٬ؿقت ايحؽاب ههی

ؾاقی يیالها و شكیاو ه٩اهین اؼال٬ی و اقلٌهی گیكؾ که ؾق ایى ِىقت،  شهثد ٬كاق هیبع
گىيهه کهه اظىهان يیهال )هحًهاٜك بها اِهٙالض  ؾق آو ٬ابلیث بعد ؼىاهؿ یا٨ث. البحه هماو

جىايهؿ بهه ظىهب اؼحیهاقات ٨هكؾی و اشحمها٠ی  ؾق هبًای هؽحاق( و با٨ث آو هی: ايحٝاقات;
جىايهؿ ث جىلیؿ يیم ؾاقای یل قابٙه ٬هكی و شبكی يیىهث و ههیهؽحل٧ و هح٩اوت باٌؿ، با٨

گىيه که ؾق يٝهام وىویالیىهحی بهكؼال٦  ، وىویالیىحی یا اوالهی باٌؿ. هماوؾاقی وكهایه
ٌؿه بكای وكهایه  ٌىؾ و وىؾ جٕمیىها و هالکیث ؾولحی اِل هی، ج١اويیؾاقی وكهایهيٝام 

کهاق ;ىؾ بلکه وكايه هلی ج٭ىین ٌهؿه و ٌ و ١٨الیث بؽً ؼّىِی به قومیث ًٌاؼحه يمی
 ، هح٥یك اِلی ؼىاهؿ بىؾ. :اشحما٠ار اللم
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یـ٘ يیـاص و : يیاص و اسماء هادی;.  يٞذ 2/8/5 ی٘ هادی اص صيذگی و جْش به ًّىاو هبًای جْش
بـه ًّـىاو اهـش : هًْىیـث;اسماء بش هبًای ابحهاج به سحمث الهی و ٝذست ياهحـذود، هبـّیى 

 هًْىی   حاکن بش جکاهل هادی و

هًاوب اوث جا به ج١كیه٧ الههی و ههاؾی ال : ؾاقی يیالها شهث;با جىشه به ٘كض بعد 
قوؿ ج١كی٧ هاؾی و ک٩كآهیم ال جىو١ه و پیٍك٨ث، بك هًعّكکكؾو   يیال اٌاقه ٌىؾ. به يٝك هی
٨اِهلۀ بهیى ;اوحىاق اوث که ؾق يحیصهه آو، : يیال و اقٔای هاؾی;ظكکث ايىاو و شاه١ه به 

به ه١ًای ٨٭ك و هعكوهیث و قيس ؼىاهؿ بىؾ. ایى ج١كی٧ به ایى ؾلیل ک٩كآهیهم : ٔا يیال و اق
های هعىىن هاّؾی  ٌىؾ که ک٩ك و ٌكک هًعّك ؾق پكوحً وً  و چىب و بث ؼىايؿه هی

يیىث بلکه اي٭ٙاٞ ؾق بكابك آذاق هاؾه و جب١یث ال ٠٭اليیهث ههاّؾی و وهالهايؿهی شاه١هه بهك 
گىیؿ ايىاو و شاه١ه ؾق يیهال و اقٔهای ك اوث> ٠٭اليیحی که هیای ال ک٩ اوان آو يیم يمىيه

قابٙه ;اوث و : قابٙه ايىاو و شهاو;هاؾی ؼالِه ٌؿه و اِل و اوان ؾق ظكکث ایى ؾو، 
يیم بایؿ ظف٦ و ج١ٙیل : قابٙه ايىاو با ؼؿا;بایؿ به جبٟ آو ٌکل بگیكؾ و : هاايىاو با ايىاو

 ٌىؾ.
ج١كیه٧ ٌهىؾ. ی١ًهی : ج٭هكب;ال و اقٔا  بایؿ بهك هبًهای ؾق ه٭ابل ایى ک٩ك ٠٭اليی، يی 

کًؿ و به يیال به قظمث الهی، يیال به قبىبیهث الههی، يیهال بهه  ج١كی٧ ؾیگكی پیؿا هی: يیال;
و : اقٔهای ٨کهكی;، :اقٔهای قوظهی;ٌىؾ و ؾق اقٔها  يیهم ٨ا٠لیث و هؿایث او ه١ًا هی

یى ِىقت، ٨اِله بیى يیال و گكؾؾ. ؾق اال قظمث ؼؿای هح١ال هٙكض هی: اقٔای شىمی;
ٌهىؾ  ه١ًا هی: اظىان ُب١ؿ و ؾوقی ال قظمث الهی;اقٔا  یا هماو ٨٭ك و هعكوهیث يیم به 

ٌهىؾ و يهه قيهس. همکهى  ظاِل ههی: بهصث;که با ق٨ٟ و کاهً ایى ٨اِله ؾق هك هكظله، 
ایهى  ٌىؾ اّها يبایؿ الظاِل هی: بهصث;اوث گ٩حه ٌىؾ ؾق هبًای هاؾی يیم په ال اقٔا ، 

ای اوث، اّهها بهصهث يکحه ٩٤لث کكؾ که لفت و ابحهاز ب١ؿ ال اقٔای هاؾی، یل اهك وهله
ب١ؿ ال اقٔا  ه١ًىی، یل اهك ظ٭ی٭ی و هؿاوم اوث. ٠الوه بهك ایهى، ي٩هه جىشهه بهه ٨٭هك و 
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کًهؿ ؾق ظهالی کهه بهك هبًهای ٨اِله بیى يیال و اقٔا  ؾق هبًای الهی يیم ایصاؾ بهصهث ههی
و هعكوهیث اوث. بهه ٠بهاقت ؾیگهك، ؾق هبًهای : قيس;ایى ٨اِله يه٩حه،  هاؾیىو، آيچه ؾق

الهی هك گاه اظىان ٨٭هك ٌهىؾ، اظىهان ؾوقی ال ظٕهىق ؾق يٝهام والیهث الههی ٌهکل 
ؼىؾ ال يٝام والیث جىشهه  کًؿ، ؾق وا٬ٟ به ؾوقیگیكؾ و کىی که اظىان لشك و قيس هی هی

ؼؿاويؿ هح١ال و قظمث اووث که یهل ا٨حؽهاق  پیؿا کكؾه و ٨٭ك ؾق ایًصا به ه١ًای اظحیاز به
ؾهؿ. په اظىان اوث و ه١ًای ٨٭ك ا٬حّاؾی و اظىان قيس ال کمبىؾ اهکايات هاؾی يمی

٨٭ك و جىشه به ٨اِله بیى يیال و اقٔا  ؾق ایًصا، ابحهاز به قظمهث الههی و لهیًهه اقجبهاٖ بها 
آوق اوهث. ؾق ی، قيهسکه اظىان ٨٭ك ههاؾ ؼؿای هح١ال بكای کاهً ٨اِله اوث، ؾق ظالی

ٖ  ياٌی ال ُب١ؿ(، جکیهه بهه ٬هؿقت ياهعهؿوؾ یوا٬ٟ ظ٭ی٭ث اقجباٖ به ؾوحگاه اله )ظحی اقجبا
آوقؾ. بك ایى اوان، هؤهى ؾق گهام اول ال ایًکهه اوث که ایى اهك، ابحهاز و آقاهً ؾق پی هی

ث  ٨هى٪ ٌىؾ و ؾق گام ؾوم، اهحمام به ج٭كب و کهاهً ٨اِهله و ظكکهؾق هىیك اوث، آقام هی
کًهؿ. ظكکث ؾاقؾ و ؾق يحیصه، جمام ظكکات ؼىؾ قا بك اوان ایى آقاهً و ابحهاز جًٝهین ههی

اّها کا٨ك ال آيصا که به شای جکیه بك ؼال٫ و ياهعؿوؾ، بك ٬ؿقت هعؿوؾ و اهکايات هعؿوؾ و 
ٌهىؾ، ؾق هؽلى٪ جکیه کكؾه، ظحی ؾق هًگاهی که بهصث و لفت و جىو١ه بكایً ظاِل هی

ٌهؿيی و  ؾايؿ که ایى لهفت، جمهام ای هی ق٤ن لفت وهله أٙكاب اوث> لیكا ٠لی وا٬ٟ ؾچاق
 ٤یك ؾائمی اوث.

یـ٘ و رکـش  :بغحش ٝـشب;به : های اٝحقادیْٙالیث;جبذیل  . اهکاو1/2/8/5 بـش اعـاط ایـى جْش
 های ّیًی آويمىيه

جىاو اؾ٠ا کكؾ که ایى بعد، ِك٨ار یل بعد ا٠ح٭اؾی اوهث کهه قبٙهی بهه جکاههل يمی 
هاؾی و پیٍك٨ث و اهىق ا٬حّاؾی يؿاقؾ لیكا ؾق ج١كی٧ الههی ال ليهؿگی، ؾيیها بىهحكی بهكای 
٬كب اوث که لفا بایؿ ٌكایٙی ٨كاهن ٌىؾ که قویؿگی به ه١یٍث يیهم ووهیله ٬هكب باٌهؿ و 

ی ایهى ج١كیه٧ ؾق ق٨حهاق  جالي ا٬حّاؾی، ُب١ؿی ال اب١اؾ ٠باؾت اشحما٠ی ٬كاق گیهكؾ. يمىيهه
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ؾق يص٧ اٌهك٦ کهه ٬ؿین یى ٬ابل هٍاهؿه اوث> هايًؿ بكؼی ال کىبه ا٬حّاؾی بكؼی هحؿیً
کكؾيؿ و هًگاهی که هیماو همیًه هىقؾ يیال بكای گهفقاو آو  به ٨كوي کاال با وىؾ کن ا٬ؿام هی

گىيهه وهىؾی بهه ٨هكوي  ی کاالهای ؼىؾ قا بؿوو ههیچ آوقؾيؿ، با٬یمايؿه قول قا به ؾوث هی
وهىؾ : ٬هىت یهىم;ه٭ؿن جىِیه ٌؿه که کاوب بهه ايهؿاله قوايؿيؿ. لیكا ال وىی ٌاقٞ  هی

ٌىؾ که  ه١ًاوث و با جىشه به آيها قوٌى هی ها ؾق ؾوحگاه ک٩اق و هاؾیىو بی بگیكؾ. ایى يمىيه
جبؿیل ١٨الیث ا٬حّاؾی بهه ووهیله ٬هكب، یهل بعهد آقههايی و ؼیهالی يیىهث. ؾق چًهیى 

ى قواز ؾاقؾ ه  اظىان يیهال بهه ٬هكب، اکًىو يیم ؾق هیاو هحؿیًی ق٨حاقهایی ه که هٍابه آو هن
ٌىؾ، ياٌی ال ٬ًا٠ث ؾق ه١یٍث يیىهث> ی١ًهی  هىشب ظكکث ٌؿه و اگك قيصی ظاِل هی

گكوهًگی  کهه  آوقؾ. همچًهاو هك چًؿ گكوًگی، وؽحی ؾاقؾ اها َالن و ؾقؾ قوظی ؾق پی يمهی
بلکهه  ؾاق بكای او وؽحی ؾاقؾ، اها ابهؿار ال گكوهًگی ؾچهاق قيهس قوايهی يیىهثٌؽُ قوله

ههای  گكوًگی او با ابحهاز به ٬كب همهكاه اوهث. ؾق وا٬هٟ کمبىؾههای ههاؾی ولهى ؾق لههاو
٘ىاليی، گكچه با وؽحی همكاه اوث و به وٙىض ياللی ال ِبك يیال ؾاقؾ، اها همكاه بها يٍهاٖ 
قوظی اوث. البحه ؾق وٙىض باالجك ایماو ظحی همهیى اظىهان وهؽحی يیهم وشهىؾ يهؿاقؾ> 

قوؾ و ایى اهك هىشب ٌهاؾابی  په ال جعكک ٌؿیؿ بؿيی به اوحؽك هی همايًؿ وقلٌکاقی که
 کًؿ.  ٌىؾ اها ایى کاق بكای کىايی که وقلٌکاق يیىحًؿ، ؼىحگی ایصاؾ هی او هی

یـ٘ جمِ. 3/8/5 یـٜ جْش ث و جکاهل هادی اص ىش بًذی پیشاهىو حاکمیث هًْىیث بش پیؾٙش
 الهی اص يیاص و اسما

های ليؿگی، ال همهاو ابحهؿا يبایهؿ ج٩کیهل بهیى كِهپه بكای ظاکن ٌؿو ه١ًىیث بك ٠
جکاهل هاؾی و جکاهل ه١ًىی قا پفیك٨ث، بلکه بایؿ جکاهل ه١ًىی قا ؾق ٠كِه جکاهل هاؾی و 
پیٍك٨ث شكیاو ؾاؾ. لفا ؾق ٬ؿم اول بایؿ جىشه ؾاٌث که پیٍك٨ث و جکاهل هاؾی هًگاهی که 

پفیك ؼىاههؿ بهىؾ و بهه بىهحكی ؾٌمىپفیك و  ؾق بىحك يیال و اقٔای هاؾی شاقی ٌىؾ، ٔكبه
ي٩ه ال ؾقوو و ١٨الیهث هعهیٗ اشحمها٠ی  ٥٘یهاو و ٌهیًٙث ال بیهكوو  یبكای ١٨الیث هىا
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قو بعد ال ايگیمه بایؿ ال ايگیمه ه١ًىیث آ٤ال ٌىؾ جا هبًهای ج١كیه٧   ٌىؾ و ال ایى جبؿیل هی
ًابكایى ؾق ایًصا ه٩اهین جکاهل هاؾی ٬كاق گیكؾ و ه١ًای ايگیمه و اقٔای هاؾی قا ج٥ییك ؾهؿ. ب

و ج١اقی٧ ٨٭ك و ٤ًا و يیال جعىل پیؿا کكؾ و يیال و اقٔای ههاؾی ؾق ه٩هاهین ه١ًهىی و الههی 
ؾههؿ و  قا جىٔیط هی: يىبیث ٠ام  ه١ًىیث;هًعل ٌؿ. البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که ایى بعد، 

 های ؼاَ آو يٍؿه اوث. واقؾ جٍكیط  يىبیث

های جکاههل ههاؾی و پیٍهك٨ث بهك ٌؿ که اگك ٠كِهبا ایى جىٔیعات جا ظؿوؾی قوٌى 
اوان اؾبیات جؽّّی ؾايٍگاه ه١ًا ٌىؾ، هبًای آو به ج١كی٧ هاؾی ال يیهال و اقٔها  بهال 

گكؾؾ و ایى ؾق ظالی اوث که شاه١ه اوالهی يبایؿ ؾق ٠٭هل ٠ملهی و پیٍهك٨ث و جکاههل هی
ک٩هك و ه٩هاهین يٝهكی و  هاؾی و اهىق ٠یًی ه که هعىق جىو١ه و الگىهای آو اوث ه به وىی

قوابٗ ٠یًی آو ب٥لٙؿ بلکه بایؿ به ج١كی٧ الهی ال ایى اهىق بپكؾالؾ. ؾق ایى ِىقت، بعد ال 
ؾ کهه ایهى بهه ٌى ِیايث ؾوحگاه ایماو و شاه١ه هىهًیى ؾق بكابك ؾوحگاه ک٩ك و ي٩ا٪ آ٤ال هی

كؾ هًعّهك اوث و يه ج٭ىای گكیم و پكهیم کهه بهه که٧ّ ي٩هه بهكای ٨ه: ج٭ىای وحیم;ه١ًای 
ج١كی٧ ٌىؾ که بها ؾوهحگاه ابلهیه ؾق هعهیٗ : ج٭ىای اشحما٠ی;ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ بایؿ یل  هی

بیكويی و با هىای ي٩ه ؾق هعیٗ ؾقويهی ؾقگیهك باٌهؿ و ِهیايث الههی قا يحیصهه ؾههؿ. اهها 
هًگاهی که بعد ال يیال و اقٔای هاؾی آ٤ال ٌهىؾ، همكاههی بها ههىای ي٩هه و ابلهیه ؾق 

های قوبًایی يیهم شكیهاو پیهؿا ؼىاههؿ ه ٌؿه و لفا ایى اهك ؾق همه ٠كِهه٩اهین پایه پفیك٨ح
ای  کكؾ. په ؾق ایى بعد، ٨لى٩ه جکاهل هاؾی و ٨لى٩ه جکاهل ه١ًىی و ؾقگیكی ـاجی و قیٍه

هیاو ظ٫ و با٘ل هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨ث و به ٠باقت ؾیگك ؼؿاپكوحی و ؾيیاپكوحی ؾق هبايی 
و اظحمال ؾق قابٙه با ٨كههایً ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی پیكاههىو  بیاو ٌؿ جا به ٠ًىاو یل گمايه

های پیٍك٨ث( هىقؾ هؿا٬ه پژوهٍگكاو ٬كاق  هىٔىٞ هعحىا )ظکىهث ه١ًىیث بك ؾیگك ٠كِه
 گیكؾ.
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 دس يیاصهای اجحماّی اص يَش ٙلغٚی: ياهحذودی;. هشدود بىدو 1/3/8/5

يیىهث و اگهك ايىهاو هىشهىؾی ٬بهىل  ٬ابل: يیالهای ياهعؿوؾ;که ج١بیك به  يکحه ؾیگك ایى
جىايهؿ هعهؿوؾ يباٌهؿ و اواوهار ال يٝهك  هعؿوؾ اوث، شاه١ه ايىايی و يیالهای آو يیهم يمهی

بكای هؽلى٪ ه١ًا يهؿاقؾ. بلکهه هها و يیالههای جماههار ال : ياهعؿوؾ;٨لى٩ی و ٠٭لی، و٧ِ 
ًهی قا بیٌؿو و هعاوبه و پیً اوث و به همیى ؾلیل، يیالها ٬ابلیث کّمی: هعؿوؾیث;وًػ 

کًًؿگاو آو ٠مالر بك  ؾاقاوث. ؾق يحیصه، ٘كض يیالهای ياهعؿوؾ جًها یل ١ٌاق اوث که ٘كض
  7کًًؿ. ؼال٦ آو ق٨حاق هی

و پـزیشػ آو اص يَـش : جکاهل;اص يَش صهايی با جکیه بش هغ له : هحذودیث هًابِ;. سّد 4/8/5
 هکايی با جىجه به وابغحگی آو به سوابو اجحماّی

ً  له هعؿوؾیث هًابٟ هیاها پیكاهىو هىو و : هعؿوؾیث هًهابٟ ؾق لههاو;جىاو ؾق ؾو بؽ
بهه بعهد و بكقوهی پكؾاؼهث. هعهؿوؾیث ؾق لههاو بهه ایهى : هعؿوؾیث هًابٟ ؾق هکاو;

وى بٍك همىاقه يىبث به ظكکهث آیًهؿه ؾق هعهؿوؾیث اوهث و ال وهىی  ٯیه١ًاوث که ال 
هها، جکاهل اوث. ؾق وا٬ٟ يىآوقی بهحك ٌؿه و ؾق ظال ؾیگك، ؤٟ اهكول آو يىبث به گفٌحه

-ٌؿو هی ها همگی به ٘ىق هؿاوم ؾق ظال بهیًهجکًیل، يیكوی ايىايی، ا٨کاق و ٌؿت ايگیمه

کًؿ و همیٍه ؤهٟ ظهال او يىهبث باًٌؿ و بٍك ال يٝك جاقیؽی به ومث جکاهل ظكکث هی
جهك و بها جهك، هًٙ٭هیىلکًؿ که ه١٭های جكوین هیؼىؾ قا به گىيه اقج٭ا  یا٨حه و آیًؿه به گفٌحه

بهه ایهى ه١ًها ٤لهٗ : هعؿوؾیث;ٌىؾ. ؾق ایى ِىقت، ا٘ال٪ کاقکكؾهای بهحكی ههًؿوی 
آیؿ، بایهؿ  اوث، بلکه و٬حی ال ج١اؾل ه١یٍحی و ه٭ایىه آو با ج١اؾل ق٨اهی وؽًی به هیاو هی

بعد جکاهل و ظكکث جکاهلی هٙكض ٌىؾ. بًابكایى هعؿوؾیث ؾق هًابٟ به ٌکل جهاقیؽی و 

                                                             
جىاو پفیك٨ث که هیماو قٌؿ و اقج٭ا  يیالها ؾق ٘ىل جاقیػ بكای هها ههبهن اوهث اهها ج٩هاوت  . گكچه هی0

 وشىؾ ؾاقؾ.: ياهعؿوؾ;و ه٩هىم : هبهن;یى ه٩هىم لیاؾی ب
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پفیكي يیىث> چىو جاقیػ همیٍه ؾق ظال جکاهل اوهث. بهه ٠بهاقت ؾیگهك  ه ایى ه١ًا ٬ابلب
جاقیػ هايًؿ ١ٙ٬ات لهايی  شؿا ال یکؿیگك يیىث بلکه ؾق یهل قويهؿ واظهؿ، همهىاقه قو بهه 

کًؿ که آیًؿه بایؿ بهحك ال ؤٟ هىشىؾ، ههًؿوی ٌىؾ و ومث جکاهل ؾاقؾ و جکاهل ظکن هی
هىیكی قا ٘ی کكؾه باٌؿ که ؤهٟ اههكول قا ال گفٌهحه اقج٭ها  ؾاؾه و١ٔیث هىشىؾ يیم بایؿ 

کًؿ و ال يٝك ٨لىه٩ی بك آیًؿه، گفٌحه و ؤٟ هىشىؾ ظکىهث هی: جکاهل;باٌؿ. لفا ه٭ىله 
لعهاٚ : لههاو;ٌىؾ و يه هعهؿوؾیث. اهها هًگهاهی کهه هعىىب هی: جىو١ه;و ؾق لهاو، 

یُ ايصام ٌىؾ، ِعیط اوهث کهه گیكی و جؽٌّىؾ و بًاوث ؾق ؤٟ هىشىؾ جّمین يمی
جىاو ال به هعؿوؾیث ؾق هکاو ج١بیهك  های کًىيی ؾیؿه ٌىؾ که هیيى٠ی هعؿوؾیث ؾق ؾاقایی

پفیكي ؾايىث گكچه ایى اهك ـیل بعد جىلیهٟ ؾقآههؿ و قوابهٗ اشحمها٠ی،  کكؾ و آو قا ٬ابل
 هىقؾ بكقوی  ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث.

ی٘ ادبیات دايؾگاه اص سابيه ;. يٞذ 9/5 به ًّـىاو یکـی اص هحىسهـای : جىلیذ و جمْیثجْش
 صيذگی

بـه دلیـل : باصگؾـث هحـذودیث دس جىلیـذ بـه هحـذودیث هکـايی دس هًـابِ;. يٞذ 1/9/5
 :هًابِ ىبیْی;هشبىه به های ّلىم ياعاصگاسی ایى جحلیل با  داده

اها ؾق قابٙه با هعؿوؾیث ؾق هًابٟ و هعؿوؾیث جىلیؿ ؾق ج١هاؾل ه١یٍهحی کهه ٠لهث آو 
ه١ك٨ی ٌؿه، بایؿ گ٩هث کهه چًهیى اؾ٠هایی : واظؿهای جىلیؿی ٨اهیلی;ؾکحك ٠ٝیمی جىوٗ 

گىيه که پؿقی یا قئیه ٬ىهی لهیًی قا آباؾ کكؾه و ؾق آو بهه  بكؼال٦ وا١٬یث اوث لیكا هماو
کٍاوقلی پكؾاؼحه، با ا٨مایً شم١یث يیم ایى اهکاو وشىؾ ؾاٌحه که لهیى و آب و ؾام ه ولهى 

-و١ه پیؿا کًؿ. به ٠باقت ؾیگك ؾق ؾوقاو ج١اؾل ه١یٍحی، هًا٫٘ ظاِلبه ِىقت وًّحی ه جى

-های ؼىؾ ؾق بیاباو با٬ی يمهیؼیم ؾاقای گىحكؾگی ٨كاوايی بىؾه و بٍك بكای جأهیى يیالهًؿی

کكؾه اوث. ؾق وا٬ٟ بٍك هعل ليؿگی ؼىؾ قا به ها و... هصكت هی هايؿه و به ا٘كا٦ قوؾؼايه
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ؼیم، لیىهث قاظحهی ؾاٌهحه كؾه که ؾق شىاق آب و لهیى ظاِلکای جأهیى و ايحؽاب هیگىيه
ٌؿيؿ کهه ال يٝهك آب و ههىا و  هایی واکى هی ها ؾق هکاوباٌؿ و لفا ا٬ىام و ٬بائل و شم١یث

ش٥كا٨یا يیالهای آيها قا جأهیى کًؿ. ی١ًی همیٍهه ایهى شم١یهث بهىؾه کهه ال پهه ٘بی١هث و 
ه ٘بی١ث بكای شم١یث هعؿوؾیث ایصاؾ کهكؾه آهؿه، يه ایًکهای آو بكيمی اوح٩اؾه ال ٜك٨یث

ها ها ؾ٬ث ٌىؾ، قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ که ايىاوباٌؿ. لفا اگك ؾق ق٨حاق ايىاو بكای واؼث جمؿو
ايؿ> هماو ٘ىق که هٙال١ه ایى قويؿ ؾاٌحههای ٘بی١ی يگاه يمیگاه ؼىؾ قا ؾق هعؿوؾیث هیچ

 اوث. گیكی ویل ؾوقايث يیم ٬ابل پی: جاقیػ جمؿو;ظحی ؾق کحاب 
به ایى ه١ًا ظحی ؾق ؾوقاو ج١هاؾل ق٨هاهی يیهم : هعؿوؾیث هًابٟ;قوؿ اؾ٠ای  به يٝك هی
آيچه هٍکل ایصاؾ کكؾه، هؿیكیث ٜالمايه اوث  هاوث و ها و ٨كیبجكیى ؾقو٢یکی ال بمقگ

که ؼىؾ قا ؾق هىائلی هايًؿ جىؽیك و جّك٦ هًهابٟ ٘بی١هی و آلهىؾگی آب و ههىا و لههیى و 
هها و لهفا اگهك آههاق کهل آب ؾههؿ.ٌؿو و... يٍاو ههی ای و ٠ىاقْ ١ًِحیگالهای گلؽايه

ها ؾق کهكه لههیى هالظٝهه ٌهىؾ و جع٭ی٭هات ؼیم و هكاجٟ و ؾام های ظاِل کٍحماقها و لهیى
باقه ِىقت گیكؾ، ه١لىم ؼىاهؿ ٌهؿ کهه ٘بی١هث يهه جًهها ههیچ يعهىه  هیؿايی ؾ٬ی٭ی ؾق ایى

ؾاقای ٜك٨یحهی بىهیاق بهاالجك ال شم١یهث هىشهىؾ کًؿ بلکهه هعؿوؾیحی بكای بٍك ایصاؾ يمی
ههای ههای ا٠ح٭هاؾی، ؾق ظهال ظأهك ٠هفاباوث. ایى همه ؾق ظالی اوث که بًا بك بعد

 جکىیًی ؾق ٠الن شاقی اوث و ٘بی١ث ؾق ؤٟ ٠اؾی ؼىؾ ٬كاق يؿاقؾ.  
اؾه البحه ٨اق٢ ال جع٭ی٭ات هیؿايی، اگك ٠لن ا٬حّاؾ ال ٠لىهی هايًؿ جاقیػ و ش٥كا٨یا اوهح٩

ٌىؾ. هرالر ؾق هىقؾ ٌهمال ایهكاو بهه ٠ًهىاو وأط هی: هعؿوؾیث هًابٟ;کًؿ، کفب اؾ٠ای 
ٌىؾ ؾیگك گًصایً کٍاوقلی و شم١یث شؿیؿ قا يهؿاقؾ، ؼیم که اؾ٠ا هییل هًٙ٭ه ظاِل

٠كْ هىحًؿ که بایؿ ؾقباقه و١ٔیث ٘بی١ث ؾق ایى هًٙ٭ه يٝك ؾهًؿ. به ٠ًهىاو  ایى ٠لىم هن
لؾایی و... با بعد و بكقوی ٠لمی و هیؿايی ه١یى  ًٌاؼحی و بیاباو و گیاه يمىيه، ٠لىم لیىحی

های ٌمال به جؿقیس ٬ٟٙ ٌىيؿ و بهه شهای آيهها يههال کًًؿ که اگك جماهی ؾقؼحاو شًگلهی
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کاٌحه ٌىؾ، چ٭ؿق لهاو اللم اوث جا شایگمیًی هع٭ه٫ ٌهىؾ. یها اههكوله ؾق ٠لهن ش٥كا٨یها 
هایی بكای کل کكه لهیى جهیه ٌؿه و ي٭اٖ هؽحل٩ی کهه ٍهجماهی کكه لهیى ًٌاوایی ٌؿه و ي٭

بهكؾاقی ٬ابلیث وکىيث ؾاقيؿ، با ؼّىِیات ه١یى ه١لىم ٌؿه اوث. لفا ؾق ٠ّهك ٠کهه
جىاو هايًهؿ کكیىهح٧ کلمهب ٠مهل کهكؾ و ؾقبهاقه های ؾقويی لهیى، يمیای ال الیههاهىاقه

ق٤هن يهمول كؾ. ؾق وا٬ٟ ٠لهیش٥كا٨یای لهیى و هًابٟ آو به ِىقت جصكبی و جؽمیًی بعد ک
٠فاب، همیٍه ٘بی١ث يىبث به شم١یث ؾاقای ٜك٨یث أا٨ه بهىؾه و ؼؿاويهؿ ال ایهى يٝهك 

-با جع٭ی٭ات هیؿايی و ٠لهىم ههن: هعؿوؾیث ٘بی١ث;ظصث قا جمام کكؾه و بًابكایى ٨كْ 

 ؼىايی يؿاقؾ. ٠كْ هايًؿ ش٥كا٨یا و جاقیػ و... هن
اوث و یا ٠یًی و قوٌى اوث کهه هىهوله هًهابٟ و  گك اهك ه٩كوْ، یا ٠٭لییبه ٠باقت ؾ

های ه٩ّلی ؾاٌحه اوهث. هعؿوؾیث آو، اهكی ٠یًی اوث که ٠لن ش٥كا٨یا ؾقباقه آو بكقوی
لفا ٠لن ا٬حّاؾ بایؿ ه٩كوْ ؼىؾ ؾق ایى هىٔىٞ قا ال ٠لن ش٥كا٨ی و جاقیػ و... اؼف کًهؿ و 

ؾالؾ. به ٠ًىاو يمىيه، آیا ؾق کحب جىايؿ به ِىقت هىح٭ل و یا ـهًی به بعد و بكقوی بپكيمی
ای ال جاقیػ ؾچهاق هٍهکل هعهؿوؾیث  هایی ـکك ٌؿه که بٍك ؾق بكهه جاقیؽی هكشٟ گماقي

ؾق هًابٟ ٘بی١ی بىؾه اوثی! آیا ايگیمه ؼكوز ال اقوپها و کٍه٧ ٬هاقه اهكیکها، آب و ههىای 
به ؾلیل ٨ٍاق ياٌهی جىاو پفیك٨ث که بٍك  ياهًاوب اقوپا ؾق ٬یان با اهكیکا بىؾه اوثی! يمی

ال هعؿوؾیث هًابٟ ٘بی١ی به ٬اقه اهكیکا ق٨حه و ظحی اههكوله يیهم چًهیى هعهؿوؾیحی وشهىؾ 
ٌهىؾ اهها  هایی ال ٬بیل ؼٙك اي٭كاْ یل گىيه ال یل ظیىاو هٙهكض ههی يؿاقؾ. گكچه گماقي

 ایى به ه١ًای آو يیىث که همه هىشىؾات قوی لهیى ؾق ظال يابىؾی هىحًؿ بلکه لاؾولؿ آيها
اؾاهه ؾاقؾ. په ٨اق٢ ال هباظد ا٠ح٭اؾی، بایؿ جىشه ؾاٌث که اکًىو ٠لن، جىو١ه پیؿا کكؾه و 

ٌىؾ و ا٠ؿاؾ و اق٬ام هًابٟ ٘بی١ی و ظصن ٠ٝهین ها جع٭ی٭ات شاه١ی ايصام هیؾق همه قٌحه
ای ال اؾ٠ای هعؿوؾیث هًابٟ ياٌی ال آو اوهث کهه بها  آيها هٍؽُ اوث. لفا بؽً ٠مؿه

وهىا و هًابٟ ٠ٝین، اهالی باٌگاه ٬ؿقت و ذكوت شهايی وكی١ار آيهها  آب ک٧ٍ هًا٫٘ ؼىي
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ؾهًؿ و ظحهی  ها ٬كاق هی ها و ٌكکث گیكيؿ و ایى اهکايات قا ؾق ايعّاق ؾولث قا ؾق اؼحیاق هی
 کًًؿ. ا٘ال٠ات هكبىٖ به ایى ه٭ىله قا به اهكی هعكهايه جبؿیل هی

حى  ، بـه هًْـای يؾـ تت ٙ ىدالیـهبه ايحقـاسا :هحذودیث دس جىلیذ;. باصگؾث 2/9/5 گٙش
 هحذودیث هًابِ اص کیٚیث سوابو اجحماّی 

-بًا بك آيچه گفٌث، اگك هعؿوؾیحی ؾق ؾوقاو گفٌحه و یا ظحی ؾق ایهى ؾوقاو ؾیهؿه ههی

گكؾؾ که قوابٗ اشحمها٠ی آيهها قا پؿیهؿ آوقؾه اوهث. بهه ٠بهاقت ٌىؾ، به ايعّاقاجی بال هی
ٜالمايههه بههىؾه کههه ؾق ؾوقاو ج١ههاؾل ه١یٍههحی، اشههاله  جههك ایههى ٨وىؾالیحههه و هالکیههثوأههط

ؾاؾه و اواوار چه ؾق گفٌحه و چهه ؾق ؾوقاو ههؿقو، کٍیؿو به یل ٬ىم و شم١یث قا يمی ي٩ه
ؼىاوهث ها هًٍأی اشحما٠ی ؾاٌحه و يه ٘بی١ی. به ٠ًىاو يمىيه، اگك ٌؽّی  هیهعؿوؾیث

جالي ؼىؾ قا به اقباب و ؼاو بؿههؿ. ؾايىث که بایؿ ُيه ؾهن  هعّىل لهیًی قا آباؾ کًؿ، هی
ؼىاوث ؾق ٥ٌل هىقؾ ٠ال٬ه ؼىؾ ١٨الیث کًؿ، هصبىق بىؾ ظك٨ه پؿقي قا  یا يىشىايی که هی

ٌؿ جا آؼك ٠مك  اؾاهه ؾهؿ و اگك پؿق او ؾق ؾوحگاه ؼاو به يىکكی ه٥ٍىل بىؾ، او يیم ياچاق هی
ٌؿو کاق ؾق چًهیى  ا و وؽثهؾق همیى شایگاه ٬كاق گیكؾ و قوٌى اوث که ُؼكؾ ٌؿو ايگیمه

قويؿی، اهكی ٬هكی اوث. ؾق ه٭ابل و ال آيصا که بكؼی ؼىايیى و وال٘یى بىؾيؿ که به ٜلهن 
آههؿ  كؾيؿ، هعیٗ ايگیمٌی بهحكی بكای ق٠یث پؿیؿ ههیک و وحن ؾق ا٠لی هكاجب آو ا٬ؿام يمی

ههای ایهى  مىيههٌهؿ کهه ي ك هیج ها آباؾجك و پكقويه٫ ها ؾق بكؼی ؾوقاو و بالحبٟ بكؼی وكلهیى
 هىاقؾ ؾق جاقیػ هٕبىٖ اوث.

بـه دلیـل : هحذودیث ّلن و ٙى به ًّىاو ّاهـل افـلی هحـذودیث دس جىلیـذ;. سّد 3/9/5
یخ   ياعاصگاسی آو با حشکث جکاهلی جاس

به هعهؿوؾیث ؾق ٠لهن و : هعؿوؾیث ؾق جىلیؿ;البحه ؾق يگاه ؾکحك ٠ٝیمی، ٠اهل اِلی  
ٌىؾ و بایؿ جعهث ٌؿ ایى هىوله به اهك لهايی هكبىٖ هی ٘ىق که گ٩حه گكؾؾ و هماو٨ى بالهی
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> لیكا يگاه به لهاو بك اوان هعهؿوؾیث، یهل :هعؿوؾیث;٘كض ٌىؾ و يه : جکاهل;٠ًىاو 
جىايؿ هبًای جعلیل جاقیػ و ویك جکاهل آو ٬هكاق گیهكؾ. هحًاوهب بها  يگاه جًا٬ّی اوث و يمی

يیا٨حگی ؾق ا٬حّاؾ ایكاو يیم جّكیط  همیى يکحه اوث که ظحی يىیىًؿه کحاب هؿاقهای جىو١ه
ؾق ؾوقه ج١اؾل ه١یٍحی، جًها ؾاقای یل ُبكؾاق بىؾه و ٨٭ٗ ٘ىل آو هالظٝه : لهاو;کًؿ که  هی
گیكؾ و ؾق آیًؿه، هالظٝه کی٩یهث يیهم بهه ٌؿه، اها اهكوله ٠كْ لهاو هن هؿ يٝك ٬كاق هیهی

ؾق يحیصه بایؿ گ٩ث هعهؿوؾیث بهه ٌىؾ. آيها أا٨ه ٌؿه و لهاو به اهكی وه ُب١ؿی جبؿیل هی
قوابهٗ ;گىيهه کهه جٍهكیط ٌهؿ، بهه  هکايی يیم همهاو ٌىؾ و هعؿوؾیث هكبىٖ هی: هکاو;

 کًؿ و يه به هًابٟ ٘بی١ی. بالگٍث هی: اشحما٠ی

یِ دس يَام . ;11/5 یـ٘ : داسی عشهایهجْادل هیاو جىلیذ و جىص به ًّىاو یکی هحىسهـای جْش
یث صيذگی دس ادبیات دايؾگاه و يٞ یـِ ثـشوت ىبٞـاجی و هـذیش ذ آو بـا جکیـه بـش الگـىی جىص

 هٞذوسات جاهْه به يِٚ سؽذ عشهایه

جًها یهل هعهىق ال ج١كیه٧ ليهؿگی و چكؼهه ليهؿگی : ج١اؾل بیى شم١یث و جىلیؿ;البحه 
ج١هاؾل بهیى ;ٌىؾ و هعىق ؾوم ؾق ایى چكؼه،  ا٬حّاؾی بٍك ؾق اؾبیات ؾايٍگاه هعىىب هی

ؾق کحاب ؾکحك ٠ٝیمی، جٍكیط ایى هعىق جًهها ؾق ؾوقاو ج١هاؾل  اوث. گكچه: جىلیؿ و جىلیٟ
و  ای يکهكؾهه١یٍحی ايصام ٌؿه و ایٍاو به ج١اؾل بیى جىلیٟ و جىلیهؿ ؾق ؾوقاو ههؿقو اٌهاقه

کًهؿ و ؾق ایهى بهاقه بهه ج١اؾل ق٨اهی ؾق ؾوقاو هؿقو قا جًها به ِىقت هّؿا٬ی ج١كیه٧ ههی
کالجی که ؾق ایى لهیًهه ؾق ٬هكو يهىلؾهن وشهىؾ گىحكؾگی ق٨اه ؾق جمؿو هىشىؾ و ج١ؿیل هٍ

ی١ًی بایؿ ؾ٬ی٭ار بعد ٌىؾ که چگىيهه ایهى ؾو بؽهً ؾق ؾوقاو ههؿقو بهه  ؾاٌحه، جکیه ؾاقؾ.
اوهث و ج٩هاوت قوًؿ اها ؾکحك ٠ٝیمی با ٘كض اؾ٠اهایی ال ایى بعهد ٠بهىق کهكؾه ج١اؾل هی

یا٨حهه و اِهل يٝهام کی٩یث ایى ج١اؾل ؾق کٍهىقهای ؾق ظهال جىوه١ه بها کٍهىقهای جىوه١ه
  اوث. هحفکك يٍؿه ؾاقی وكهایه

په بكای بكقوی چگىيگی جىلیٟ ذكوت ؾق ؾوقاو هؿقو، بایؿ به ایى هٙلب جىشه کكؾ که 
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ٌهىؾ. ٠كٔه و ج٭أها ٬یمهث ه١هیى ههی هکايیممکًؿ و ؾق ؼل٫ بالاق و جىلیؿ، ؼل٫ بالاق هی
ظ٫ هّهك٦ و چگهىيگی جىلیهٟ، ٌىؾ، اها آیؿ و ذكوت جىلیؿ هی وپه بالاق به گكؾي ؾق هی

که ؾق بالاق، هکايیمم ٠كٔهه و ج٭أها شكیهاو ؾاقؾ و  جاب١ی ال ٬ؿقت ؼكیؿ اوث. ی١ًی با ایى
کًؿ اّها بىیاقی ال هكؾم ٬ؿقت ؼكیؿ بكؼی کاالهها قا يؿاقيهؿ.  ٬یمث اشًان قا هٍؽُ هی

يصا که وهكهایه، لیكا ؾق ایى هبًا، ٬ؿقت ؼكیؿ يیم جاب١ی ال الگىی ؾقآهؿ ٘ب٭اجی اوث و ال آ
ؾاقاو، ظهاکن بهك هح٥یك اِلی ؾق ج١ییى يكغ همؾ کاقگك و ٬یمث کهاال و ابهماق اوهث، وهكهایه

هؿیكاو ٠اهل، هؿیكاو ظاکن بك هحؽّّاو، هحؽّّاو ظاکن بك کاقگكاو ٨ًی و کاقگكاو ٨ًی 
-ٌىيؿ و الگىی ؾقآهؿ و ظ٫ هّك٦ به ایى ِهىقت ٘كاظهی ههیظاکن بك کاقگكاو واؾه هی

ؾاقاو که ؾق قأن ههكم ٬هكاق ؾاقيهؿ، ؾاقای ظه٫ هّهك٦ آلاؾ هىهحًؿ و يحیصه وكهایه ٌىؾ. ؾق
گیكؾ و په ال آيهها، ٘ب٭هه  اواوار ج٭أای هؤذك اشحما٠ی ؾق شاه١ه جىوٗ ایى ٬ٍك ٌکل هی

گیكيؿ که ال ٘كی٫ ؾقآهؿ باال و ٬ؿقت ؼكیهؿ ؼهىؾ  هؿیكاو و وپه ٘ب٭ه هحؽّّیى ٬كاق هی
کًؿ. اهها پكوهً هههن آو  ٌىيؿ و ٨كهاو آيها شكیاو پیؿا هی ن هیبك کاقگكاو ٨ًی و واؾه ظاک

ؾاقاو که باالجكیى ظه٫ هّهك٦ قا ؾاقيهؿ، بهه چهه ؾلیلهی ؾق قأن ههكم ٬هكاق  اوث که وكهایه
ايؿی همکى اوث جّىق ٌىؾ ایى شایگاه به ؾلیل کاقآهؿی وا١٬هی ؾق ٠ملیهات جىلیهؿ،  گك٨حه

ؿوث آهؿه> اها ایى جّىق وا١٬یث يؿاقؾ. لیكا ایهى های ٨كؾی و یا جىايمًؿی ـاجی آيها بؾاقایی
ؾق ؾوهث چهه : ج٭أهای ههؤذك اشحمها٠ی;کًؿ اوث که هٍؽُ هی: يٝام هىاليه ٬ؿقت;

کىی باٌؿ. ی١ًی قويؿ ظاکن بك بالاق همايًؿ ؾو ک٩ه جكالو يیىث که ؾق یهل ٘هك٦ وهً  و 
ك٦، یل وً  کىچهل ؾق ٘ك٦ ؾیگك کاال ٬كاق ؾاؾه ٌىؾ جا به ج١اؾل بكوًؿ. بلکه ؾق یل ٘

کیلهىیی  11گكهی اوث که ؾق یل هحك ٔكب ٌؿه و ؾق ٘ك٦ ؾیگهك یهل کیىهه بهكيس  11
 11جىايؿ یهل کیىهه  گكهی هی 11هحك ٔكب ٌؿه و ؾق يحیصه یل وليه وايحی 1اوث که ؾق 

کكؾو با جكالو وشهىؾ ؾاقؾ،  کكؾو با ٬پاو و ولو کیلىیی قا شابصا کًؿ. ی١ًی ج٩اوجی که بیى ولو
 ى ویىحن ا٬حّاؾی يیم شكیاو یا٨حه اوث.ؾق ای
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چكؼهؿ جها پٍهحىايه جىلیهؿ ٬هكاق بگیهكؾ و ی١ًی ه٭ؿوقات شاه١ه به ي٩ٟ پىل و وكهایه هی
٬هىايیى ظ٭هى٬ی، ;کهه ا٠هن ال : يٝام هىاليه ٬هؿقت;چكؼه ا٬حّاؾی قا به گكؾي ؾقبیاوقؾ و 

جىهاو وكهایه، بهه کًؿ که به ِؿ هیلیىو هایی ایصاؾ هی اوث، اهكم: ها و هصىلات جؽّیُ
های ها و پىلؾهؿ. ی١ًی ٠مالر ذكوت هلی ٌاهل پىل بايلايؿاله پًس هیلیاقؾ جىهاو ٬ؿقت هی

چكؼؿ و گفاقی ٌؿه جىوٗ هكؾم و جمام پىل ؾولث، ؾق گكؾي ؼىؾ به ي٩ٟ ایى ٬ٍك هیوپكؾه
که به ؾلیل ای اوث :کاقؼايه;ٌىؾ. لیكا هىٔىٞ جىلیؿ، ؾاقاو جىلیٟ هیذكوت به ي٩ٟ وكهایه

های بمقگ و ه١اهالت ٠ٝین يیالهًؿ اوث. ؾق وا٬هٟ  جکًىلىژی هحمكکم به پىل کالو و وكهایه
هها،  با جصمٟ ذكوت ؾق ٌهكکث ؾاقی وكهایهؾکحك ٠ٝیمی به هباظری هايًؿ ایًکه چگىيه يٝام 

جبهؿیل : ايهؿام;هها آو قا بهه  کًؿ و وپه ؾق وهاؼحاق بايهل ؼىؾ قا والهايؿهی هی: ولىل;
بهؿل : اقگهايیمه;مایؿ و ؾق بايل هكکمی و والهاو بكياهه و بىؾشه به یل هىشىؾ ليهؿه و ي هی
ؾايؿ! په ؾق ج١هاؾل بهیى جىلیهؿ و کًؿ و ٌایؿ ـکك آو قا به هّلعث يمیگكؾؾ، اٌاقه يمیهی

جىلیٟ، بایؿ به ایى قويؿ پكؾاؼث که هکايیمم ٠كٔه و ج٭أا یل اهك ٘بی١ی يیىث بلکهه بهه 
ٌىؾ و ج٭أای هؤذك اشحما٠ی يیم بهه هعهؿوؾیث ٬هؿقت شحما٠ی هكبىٖ هیج٭أای هؤذك ا

الگهىی جىلیهٟ ;چیهمی شهم : هعهؿوؾیث ٬هؿقت ؼكیهؿ;گهاه  گكؾؾ و بالگٍثؼكیؿ بالهی
گكؾؾ. هًگاهی که يٝهام  ه١یى هی: يٝام هىاليه ٬ؿقت;يیىث که به يىبه ؼىؾ جىوٗ : ذكوت

٘كاظی ٌىؾ و جماهی ه٭ؿوقات شاه١ه قا ؾق  ؾاقاو و قٌؿ وكهایه هىاليه ٬ؿقت به ي٩ٟ وكهایه
ؼؿهث ایى ٬ٍك ٬كاق ؾهؿ، آيگاه وؽى ال ج١اؾل بیى جىلیؿ و جىلیٟ، وؽى ال ج١اؾلی ؼىاههؿ 
بىؾ که هكجبار و ؾائمار به وىی یل ٘ك٦ هىاليه ظكکث کهكؾه و آو قا بهك ؾیگهك ا٘هكا٦ ظهاکن 

 کًؿ!  هی

ی٘ جخققی اص صيذگیبًذی اجمالی اص هباحث هيشوحه پیشاهىو  . جم11/5ِ  جْش

ههای  ٠كِهه;یا هماو : هىٔىٞ هعحىا;های بعد پیكاهىو  با ایى جىٔیعات، لیكواؼث
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بك اوان اؾبیات ؾايٍگاه قوٌهى ٌهؿ کهه هىهوله اِهلی ؾق ایهى ؾیهؿگاه، چكؼهه : پیٍك٨ث
ٌهىؾ و ٠لهن، ا٬حّاؾی و چكؼه جىلیؿی اوث و ايىاو يیم به ِىقت اکىيىهیل ج١كی٧ ههی

ٌهىيؿ و  کًًؿگاو همیى چكؼه ا٬حّهاؾی هعىهىب ههی يیم به ٠ًىاو جأهیى آوقی و ٨كهً ٨ى
ها قا به یهل بؽهً یابؿ و ؾق يحیصه، ؾولث جبلىق هی: الحمایؿق٨اه ؾائن;هعّىل ایى قويؿ ؾق 

ها بایؿ هٍهكو٠یحی قا کهه ال آقای کًؿ. ی١ًی ؾولث ؼؿهاجی بكای ا٬حّاؾ ؼّىِی جبؿیل هی
ٍحیبايی بؽً ؼّىِی ِك٦ کًًؿ و ١٨الیث و ؤٟ ٬هايىو ايؿ، بكای پهكؾم به ؾوث آوقؾه

و جًٝین هصىلات و جؽّیُ بىؾشه و... ال آو ظمایث يمایًؿ. بهه ٠بهاقت ؾیگهك، ظیهات و 
همات همه اب١اؾ ليؿگی اشحما٠ی ظحی ویاوث ؼاقشی ؾق گكو ؼىاوث بؽهً ؼّىِهی 

ًیث ا٬حّاؾی بهه و وابىحه به آو اوث و ظحی بؽً ویاوی، اهًیحی و ؾ٨ا٠ی يیم ؾق شهث اه
ٌهىؾ یها پایهاو  آ٤ال ههی: ؾيیا;ها يیم بكای جاهیى ٌىيؿ و ؾق وا٬ٟ شً  و ِلطکاق گك٨حه هی

 یابؿ.  هی
البحه آيچه جبییى ٌؿ، ج١كی٧ اؾبیات ؾايٍگاه ال اِل ليؿگی اشحما٠ی بىؾ و لهفا همکهى 

ه ليؿگی ج١كی٧ ایى اؾبیات جؽّّی ال ٠ًاویى ؾقويی  ٠كِ;اوث ایى يکحه هٙكض ٌىؾ که 
و وایك ه٭ىالجی که جعث ٠ًىاو ٠كِه ليؿگی ؾق کهالم  اهًیث، ٠ؿالث، ق٨اه، اوح٭الل)هايًؿ 

اها بایؿ جىشه ؾاٌث که بها جبیهیى : قهبكی به آيها اٌاقه ٌؿه( هىقؾ ي٭ؿ و بكقوی ٬كاق يگك٨ث
ههای پیٍهك٨ث، ٬ههكار هٍهؽُ  ج١كی٧ جؽّّی ال ليؿگی به ٠ًهىاو بؽهً اِهلی  ٠كِهه

ب١اؾ ؾقويی آو هايًؿ اهًیث، آلاؾی، ٠ؿالث، ق٨اه و... ؾق چه شهحی ههؿیكیث ؼىاهؿ ٌؿ که ا
گىيه که با ج١كی٧ ليؿگی به ا٬اههه کلمهه ٌؿه و ظىل چه هعىقی ٌکل ؼىاهؿ گك٨ث. هماو

ظ٫ و ه٭ابله با يٝام ک٩ك و اوحکباق جىوهٗ اؾبیهات اي٭هالب، پهكؾاؼحى بهه اههىقی همچهىو 
ه و... جىوٗ ظٕكت اههام )قه( و ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی اوح٭الل، آلاؾی، اهًیث، ٠ؿالث، ق٨ا

همگی ؾق قاوحای همیى ج١كیه٧ ال ليهؿگی اوهث. اواوهار بًهؿگی بهه ایىهحاؾگی ؾق ه٭ابهل 
ٌىؾ.  ی ظیات ايىايی ال ايعكا٦ و ٥٘یاو ه١ًا هی های ابلیه بكای هّىيیث ٌالىؾهووىوه
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ای ٠لمهی بهه پایهاو هه په با ولىله هباظری که پیكاهىو ج١كی٧ ليؿگی ٘هكض ٌهؿ، بكقوهی
هههای پژوهٍههی و جع٭ی٭ههاجی پیكاهههىو اؾبیههات اي٭ههالب و يعههىه قوههؿ بلکههه وك٨ّههل يمههی

 گیكؾ.  کكؾو آو ٌکل هی جوىقیمه

یر جٚاوت سویکشد ادبیات جخققی حـىصه و ادبیـات جخققـی دايؾـگاه بـه . جؾش 6
; ِٗ یضه: هححىا هذ  ؽذو آو با سویکشد ادبیات ايٞالب و مشوست ج ىس

پیكاهىو وؽًاو ه٭ام ه١ٝن قهبكی  1هكظله ج٭كیك هٍؽُ ٌؿ، اؾاهه بعد بًابك آيچه ؾق

                                                             
بًهؿی ال  . البحه يعىه ؾیگكی يیم بكای اؾاهه بعد ٬ابل جّىق اوث> چىو جا ایًصها يکهاجی اواوهی ؾق شم0ٟ

ٓ  وك٨ّهل الگىهای جىو١ه و جکاهل هاّؾی بیاو ٌؿ که بك اوان آيها هی های جؽّّهی ؾق  جىاو ي٭ؿ و ي٭ه
و ال ایى ٘كی٫، به ٘كض شؿیؿی بكای هؿیكیث جکاهل ههاّؾی بهك اوهان جکاههل اؾبیات ؾايٍگاه قا آ٤ال کكؾ 

کاؾهیل يىبث به الگىهای بیگايه و اذبات ج١اقْ اؾبیات جىوه١ه بها  ه١ًىی ؾوث یا٨ث. ی١ًی با ًٌاؼث آ
های اي٭الب، ؼكوز ال ؤٟ هىشىؾ ٔكوقت یا٨حه و لفا بك اوان جعلیل هؽحاق ال ؤه١یث هىشهىؾ آقهاو

ىيگی ايح٭ال ال ؤٟ هىشىؾ به ؤٟ هٙلىب پكؾاؼث. ؾق ایى ِهىقت بایهؿ بهه وهمث قويهؿی بایؿ به چگ
کاؾهیل و قیٍه ها و ٠ًهاویى ههؿل وك٨ّل;الهاٌمی قا به  ای هكظىم ٠الهه ظىیًی ق٨ث که بحىاو هباظد آ

یًصا ؾق ه٭ابهل کكؾ جا ال ایى ٘كی٫، الگىی هىقؾ يٝك جىلیؿ ٌىؾ. به ٠باقت ؾیگك، جا ا جٙبی٫ و جكشمه: بكياهه
های کاقبكؾی آو )ؾق وهاؼث هباظد يٝكی و ٨لى٩ی  جىو١ه )هايًؿ ج١كی٧ ال شاه١ه و ايىاو و...( و بعد

هؿل و الگى بكای جّك٦ ؾق ٠یًیث شاه١ه( به هباظری اٌاقه ٌؿ که به يٝام اوالهی، ٬ؿقت ه٭ابله با اؾبیهات 
قیهمی ٌهؿ و هباظهد ٠ملیهاجی ال وهًػ بكياههه جهىاو واقؾ ؾههؿ و لهفا هی شايبهه قا هی جىو١ه پایهؿاق و همه

واله اقائه کكؾ و وپه ال ٘كی٫ بكقوهی  های پًسهای کالو و بكياههايؿال و ویاوثهایی بكای چٍن وك٨ّل
های اشكایی هحًاوب قا يیم ؾق ؾوحىق کاق ٬هكاق ؾاؾ.  آهاقهای هىشىؾ و اؼف آهاقهای هىقؾيیال، جىلیؿ ویاوث

ولىله هباظد، بكقوی و جعلیل بیايات ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ؾق اولهیى يٍىهث  اها ال آيصا که هىٔىٞ ایى
قوؿ بهحك اوث ویك بعد با يٝن ظاکن بك بیايات ایٍاو جًاوب ؾاٌحه  های قاهبكؾی اوث، به يٝك هی ايؿیٍه

های اشكایهی بیايصاههؿ،  های کالو و ویاوهث ايؿال و ویاوث باٌؿ. البحه هىیك پژوهٍی که به پیًٍهاؾ چٍن
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کیهؿ : اوح٭الل کٍهىق ؾق الگهىی پیٍهك٨ث;اوث که ؾق آو بك : هؿ٦ هعحىا;ياٜك به  جأ
 ٌؿه اوث:

ذ دس یـًکـه بایذو دس هىسد الگىی جىعْه و هذل حشکث به عمث جلـى، احغـاط ایؾیايذ;...
 :ن...یغحیخىدهاو بان و سوی پای یًه هغحٞل باؽیى صهیا

 ادبیات دايؾگاه دس: هذٗ هححىا;. وابغحگی بش اعاط جٞغین کاس جهايی به ًّىاو 1/6

ؾاٌهث، : هىٔهىٞ;و : ٔكوقت;اؾبیات ؾايٍگاه بك اوان جعلیل هح٩اوجی که ال بؽً 
جهىاو آو قا ؾق  يیم به ؾيبال اههؿا٦ و ٤ایهات ؾیگهكی اوهث کهه ههی: هؿ٦;٘ب١ار ؾق بؽً 

کٍىقهای ؾق ;بًؿی هحؿاول، شم  ه کكؾ: ال آيصا که ایكاو بك اوان ج٭ىینؼالِ: وابىحگی;
ٌىؾ و لهاو لیاؾی قا بكای پیىوهحى بهه ٬ا٨لهه پكوهك٠ث جمهؿو ال هعىىب هی: ظال جىو١ه

ُبهك اوهح٩اؾه کًهؿ. ی١ًهی هايؿگی ياگمیك اوث جا ال قاه هیهاوؾوث ؾاؾه، بكای شبكاو ایى ٠٭ب
ؾق همكاهی و هماهًگی کاهل با قويهؿ شههايی جىوه١ه ٬هكاق  يٝام بایؿ جمام ه٭ؿوقات هلی قا

ههای  المللی قا بپفیكؾ و آهایً وهكلهیى قا ؾق اقجبهاٖ وذیه٫ بها ٬ٙهبؾهؿ و ج٭ىین کاق بیى
الملل ٘كاظی کًؿ و ٠مىم هكؾم قا ؾق ایى هىیك بىهیس يمایهؿ کهه ؾق ایهى  جىو١ه هًٙ٭ه و بیى

هًهؿ ال  ىی ١٨هال ؾق شاه١هه شههايی و بههكهِىقت و په ال اشكای چًؿ بكياهه، ایكاو به ٠ٕ
ج١هاؾل ;هىاهب آو جبؿیل ؼىاهؿ ٌؿ. ؾق وا٬ٟ بك اوان ٔكوقت و ؼألی که ؾق ٨اِله بهیى 

پیً آهؿه، هىٔىٞ جىو١ه به ٠ًىاو هعىق چكؼه ا٬حّاؾی ٬هكاق : ج١اؾل ق٨اهی;و : ه١یٍحی
ٍی قا بك اوهان ایهى گیكؾ و لفا بایؿ بحىاو يهاؾهای ٨ًی، ٠لمی، آهىلٌی، ٨كهًگی، پژوههی

ؾهی کكؾ و به جبٟ آيها اهىق اهًیحی ؾ٨ا٠ی و ویاوث چكؼه ا٬حّاؾی ؾق شكیاو جىو١ه واهاو
 ؼاقشی قا هؿیكیث يمىؾ. 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
 ولىله بعری شؿاگايه ٘كض ؼىاهؿ ٌؿ. ؾق
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 ؽًاخحی دس ادبیات جخققی حىصه  به اهىس ٙشدی و ايغاو: اهذاٗ;. اؽاسه به ايقشاٗ 2/6

ه اههؿا٦ و ٤ایهات ؾق ؾق اؾبیات جؽّّی ظىله بایؿ گ٩ث که: هؿ٦ هعحىا;اها ؾقباقه 
ٌهًاؼحی و لهفا ؾق ایهى ًٌاوهايه هىهحًؿ و يهه شاه١هه هایی ٨كؾی و ايىاو ایى اؾبیات، هؿ٦

ه که به ٠ًىاو هؿ٦ هعحىا ؾق اؾبیات اي٭هالب : اوح٭الل;ًٌاؼحی ال اؾبیات، ج١كی٧ شاه١ه
ؾاؾ. البحه ایهى  ٌىؾ جا بحىاو آو قا پٍحىايه ٠لمی بكای اوح٭الل ؾق الگى ٬كاق بیاو ٌؿ ه اقائه يمی

هبايی يٝكی، ٨اق٢ ال ایى وا١٬یث ٠یًی اوث که اکركیث ٠ًاِك ظىلوی بها يٝهام اوهالهی و 
٘لبايه آو همكاه هىحًؿ و ؾق ایى ٠كِه به ٨كهً  وظی و کلیهاجی  ١ٌاقها و ٠ملکكؾ اوح٭الل

میى قا کًًؿ و با جکیه بك هکحب، جىلٗ ک٩اق بك هىهل که ؾق ٨٭ه و ا٠ح٭اؾات بیاو ٌؿه، جکیه هی
پفیكيؿ. اها ي٭ؿ هٙكوظه ياٜك به اؾبیات جؽّّی و بؽً ٠٭اليیهث ظهىله اوهث و يهه  يمی

٠ًاِك آو. ؾق وا٬ٟ ایى اؾبیات، ٬ؿقت وقوؾ و ؼكوز ؾق يٝاهات هبحًی بك هؿیكیث هٍاقکث 
و یا اقائه هباظری هحًاٜك با ٨لى٩ه ؾهىکكاوی قا يؿاقؾ و لهفا هباظهد کحهاب اِهىل ٨لىه٩ه و 

پیكاهىو شاه١ه و اب١اؾ آو، به و١ٔیث و ٌكایٗ پیً ال قيىهايه جٙبیه٫ پیهؿا  قوي قئالیىن
گكایی هٙل٫ پایه ٬كاق گك٨حهه و بهكای کًؿ. ی١ًی ؾق اؾبیات هًٙ٭ی و ٨لى٩ی، ٠ّلیث و ٬ايىوهی

اکح٩ا ٌؿه که بهه شهای جبیهیى هىیهث هىهح٭ل بهكای : شمٟ کّمی ا٨كاؾ;ًٌاؼث شاه١ه، به 
و ٨كهًه   : هىلىیهث;ؾهؿ و ؾق اهك هؿیكیث يیم بهك  قی ج٭لیل هیشاه١ه، آو قا به اهكی ا٠حبا

پفیكؾ، جکیه ٌؿه اوث. همهه ایهى ه٩هاهین و که اواوار هٍاقکث قا يمی: اـا اهك هىلی ب١بؿه;
هبايی، اهىقی اوث که والهاوث شاه١ه بٍكی ٠مالر ال آو ٠بىق کكؾه و ليؿگی شؿیهؿ ؼهىؾ 

 قا بك ه٩اهین کاقبكؾی بًا کكؾه اوث. 

ی 3/6  یضه : اعحٞالل هکحبی;. هْٙش به ًّىاو هذٗ هححىا دس ادبیات ايٞالب و مشوست ج ىس
 ؽذو آو بشای حٌٚ و جذاوم ايٞالب اعالهی

ـکهك : ههؿ٦ هعحهىا;که ؾق بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی به ٠ًهىاو : اوح٭الل ؾق الگى;اها 
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وهالهی هع٭ه٫ ٌؿه، ١ٙ٬ار هحًاوب با اوح٭اللی اوث که ؾق بؽً ویاوی جىوٗ اي٭هالب ا
ٌؿه و کٍىق قا ال یى٢ قوابٗ ویاوی و اهًیحی و ا٘ال٠اجی  ظاکن بك ؾيیا آلاؾ کكؾه اوث. لیهكا 

های ک٩ك و  ویاوث يٝام شمهىقی اوالهی بك اجکا  به ٬ؿقت ؼؿای هح١ال و ه٭ابله با ٬ؿقت
ي٩ا٪ بكای ِیايث ال شاه١ه ایمهايی و ظ٩اٜهث ِهاؾ٬ايه ال هًها٨ٟ ههكؾم اوهحىاق ٌهؿه اهها 

یاوث يٝام اوحکباق ؾق ؾ٠ىت همگاو به وهىی ؾيیاپكوهحی و ٨كیهب و ظیلهه و يیكيه  بهه و
ها و ؼكیؿ و ٨كوي هًا٨ٟ آياو بكای ؾوحیابی به ه٭ؿوقات و اهکايات هاؾی بیٍحك هحکی  هلث

اوث. ایى ج٩اوت شىهكی  اؾبیات ویاوی ظٕهكت اههام)قه( بها اؾبیهات ویاوهی ؾق ؾيیهای 
اوقؾ ٠ٝین به ٠كِه ٠لمی و جوىقیمه ٌؿو آو يیم ٔكوقت ؾاقؾ. اهكول اوث اها وقوؾ ایى ؾوح

های ٠لن و جؽُّ آو اوث که هىشب ظیهات بیٍهحك و ؾوام و پایهؿاقی  لیكا یکی ال ویژگی
هها ه١هاؾالجی  های ٠لمهی ؾق آلهایٍهگاه گىيه که اهكوله با ١٨الیث ٌىؾ> هماو جكی هی ا٨موو

ليهؿ. ؾق وهٙط  هاؾه یا یل کهاال ق٬هن ههی آیؿ که ٘ىل ٠مك  چًؿ بكابكی بكای یل بؿوث هی
کًؿ و اگك اِل والیث ٨٭یه بهه ٠ًهىاو  کالو و ؾق ه٭یان اشحما٠ی يیم همیى هىأله ِؿ٪ هی

قکى اِلی يٝام اوهالهی جوهىقیمه يٍهؿه و کی٩یهث شكیهاو آو ؾق وهاؼحاقها قوٌهى يٍهىؾ، 
ٌهؿ. شمهىقی اوالهی ؾق ؾقالهؿت ؾچهاق ايعهالل ؾق يٝاههات ویاوهی هحهؿاول ؼىاههؿ 

بًابكایى اوح٭الل کٍىق ؾق ٠كِه ویاوی و اهًیحی و ؾ٨ا٠ی جىوهٗ اؾبیهات اي٭هالب ظاِهل 
ٌؿه، اها ؾق ِىقجی که اي٭الب اوالهی جوىقیمه يٍىؾ، يه جًها ٬ابلیث جعهكک چًهؿايی بهكای 
ظكکث به وىی اوح٭الل ٨كهًگی و ٠لمی و ا٬حّاؾی ایصاؾ يؽىاهؿ ٌهؿ بلکهه اوهح٭الل ؾق 

ههای  ه١كْ ؼٙك ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث. لیكا ؾق جمؿو هؿقو، جمام ٠كِه٠كِه ویاوی يیم ؾق 
ویاوی و ٨كهًگی و ا٬حّاؾی جوىقیمه ٌؿه و به واؼحاقهای ٠یًی جبؿیل گكؾیؿه و به پهفیكي 
يؽبگاو و هكؾم قویؿه و به همیى ؾلیل اوث که ٠مك آو ٘ىاليی ٌهؿه و بهه ٬ابلیهث وهلٙه و 

لفا ٔكوقت ظ٩ٛ و جؿاوم يٝام اوهالهی ظکهن  ٤لبه بك ؾیگك هکاجب ؾوث پیؿا کكؾه اوث.
های ویاوی،  کًؿ که با جکیه به یل اؾبیات جؽّّی و ٠لمی، اي٭الب اوالهی ؾق ٠كِه هی
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٠مهكی هها و ه٭ابلهه بها جهؿیهؿات،  ٨كهًگی و ا٬حّاؾی جوىقیمه ٌىؾ جا با شلىگیكی ال آویب
 ٘ىاليی پیؿا کًؿ. 

ههای  ايهؿالی يٍىهث ايؿیٍهه ل قاهقوؿ ٤هكْ اِهلی ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ا به يٝك هی
قاهبكؾی، ؾوحیابی به ایى ٨كهً  جؽّّی اوث جها اي٭هالب اوهالهی ؾق ٨كهًه  ٠مهىهی 

جك و قویکكؾها و  هحى٧٬ يٍؿه و ؾق اؾبیات جؽّّی شكیاو پیؿا کًؿ جا کاقآهؿی يٝام ا٨موو
ات جهىاو گ٩هث وقوؾ ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ؾق هىٔهى٠ جك ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ هیها هًىصنبكياهه

هؽحل٧ )هايًؿ ٠لن و ٨ًاوقی، آهىلي و پكوقي، وقلي، کٍاوقلی، هًهك، قوهايه و...( بهك 
اوان یل قویکكؾ ؾو ُب١ؿی اوث. ُب١ؿ اول، ٠ؿم ا٠حماؾ به جمؿو ٤كبی ؾق کلیث آو به ؾلیل 
آهیؽحگی ایى جمؿو با ا٠ح٭اؾات ٨اوؿ و اؼال٪ قـیله اوث گكچهه اوهح٩اؾه ال جصهاقب آيهها 

١ؿ ؾوم يیم ياٜك به اوح٥ًای هکحب اوالم و ایماو به ؾوحگاه الهی و قاه ايبیها  ٌىؾ. بُ  ي٩ی يمی
اوث کهه ٬هؿقت و کاقآههؿی آو ؾق پیهكولی اي٭هالب و ؾوام يٝهام اوهالهی ؾق بكابهك همهه 

هها قا ی ٠كِهه ها به ٜهىق و بكول قویؿه و ؾق جؿاوم ؼىؾ، بایؿ ج١می٫ پیؿا کًؿ و همه ؾٌمًی
آهؿه ؾق هىیك و آلههىو و ؼٙها و ظكکهاجی لیگماگهی  ی١ات پیًجعث پىًٌ ٬كاق ؾهؿ جا ٔا

کاهً یابؿ و ايىصام و وك٠ث ؾق هىیك ظ٫ اقج٭ا  پیؿا کًهؿ. ؾق ایهى قاوهحا، ؾقک ٠لمهی و 
٠می٫ ال اب١اؾ جمؿو ٤كبی ٔكوقی اوث جا بك اوان آو بحىاو قاه ؼكوز ال ایى يعىه ظیهات 

 هاؾی قا به ؾقوحی ٘كاظی کكؾ.







ّدف »ٍ « هَضَع برًاهِ»، «ضرٍرت برًاهِ»تحلیل ٍ تکویلِ  گفتار چْارم:

 «برًاهِ

دس دو ُبْذ يَـشی و  :مشوست بشياهه;دس  با ادبیات ايٞالب ادبیات دايؾگاه . جبییى جْاسك1
 ّملی

ج٭ىیمات ؾقويی آو )ٔكوقت هعحىا، هىٔىٞ هعحىا و هؿ٦  یا٨حى بعد هعحىا و با پایاو
ٌهىؾ کهه ؾق هكظلهه  هعحىا(، بعد و بكقوی ٬ىمحی ال بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی آ٤هال ههی

ٔهكوقت ;آ٤ال ٌؿ. ؾق بؽهً : ٔكوقت بكياهه;٬كاق گك٨ث و ال : بكياهه;ج٭كیك، ـیل ٠ًىاو  
لهىب و چگهىيگی ظكکهث ال جّىیك و١ٔیث هٙ;، ایى وه هعىق هٙكض ٌؿه اوث: :بكياهه

شلىگیكی ال وهكؾقگمی و ظكکهات هحًها٬ٓ ؾق ٠كِهه ;، :ؤٟ هىشىؾ به و١ٔیث هٙلىب
گاهايه(.  همکى اوث : اوح٩اؾه کىقکىقايه ال ؾوحاوقؾهای ؾیگكاو;و : اؾاقه يٝام )ايحؽاب ياآ

ههای  جّىق ٌىؾ که يگاه قهبكی با قویکكؾ اؾبیات ؾايٍهگاه، یکىهاو اوهث لیهكا ؾق بكقوهی
: وهكؾقگمی و ظكکهات هحًها٬ٓ ؾق ٠كِهه اؾاقه يٝهام;ّّیى يیم و١ٔیث گفٌحه بهه هحؽ

جّىیك و١ٔیث هٙلىب و چگىيگی ظكکث ال ؤٟ هىشىؾ جها ؤه١یث ;ٌىؾ و  جعلیل هی
گكؾؾ و جًها ج٩اوت اظحمهالی بهیى ایهى ؾو  يیم جّىیكی اوث که ال آیًؿه جكوین هی: هٙلىب

اوهح٩اؾه ال ؾوهحاوقؾهای ;بهكای جىِهی٧  : هکىقکىقايه;قویکكؾ، ؾق هىقؾ بکاقگیكی وِه٧ 
 گیكؾ. ٌکل هی: ؾیگكاو

قوهؿ ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی ؾق ههك وهه  ٬بىل يیىث بلکه به يٝك هی اها چًیى اؾ٠ایی ٬ابل
کًًؿ. بهه  هعىق ٨ى٪، يٝك هح٩اوجی با اؾبیات ؾايٍگاه ؾاقيؿ و به قویکكؾ آو اٌکاالجی واقؾ هی

ها ؾق اهك اؾاقه کٍهىق پهه ق ٌؿو به ب١ٕی ال آویب٠ًىاو يمىيه و ؾق هعىق اول، گكچه ؾچا
ها به ٨٭ؿاو  پفیكيؿ اها به گىاهی ؾیگك بیايات ایٍاو، ؾلیل ایى آویبال اي٭الب اوالهی قا هی

ههای ؾیًهی و قوظیهه اي٭البهی اقشهاٞ  یل يىؽه ٠ملی بك اوان اوالم و ٠ؿم جىشه به آهىله
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ها، ؤه١یث کٍهىق قا ق جعلیل ایى آویبایى ؾق ظالی اوث که اؾبیات ؾايٍگاه ؾ 1ٌىؾ. هی

                                                             
ههای به ٠ًىاو يمىيه، وؽًاو ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ؾايٍهگاه ٌهیكال کهه ٘هی آو، ظكکهث يٝهام ؾق ؾوقه . 0

ؾوقی ال ;و وهپه : جىشه به کاقًٌاوی ٤كبی;، :جىشه به کاقًٌاوی ٌك٬ی;هؽحل٧ قا به جكجیب بك اوان 
ی  ؾق ؾههه;کمل کًؿ: : ٔكوقت بكياهه;به قوٌى ٌؿو بعد  جىايؿايؿ، هیج٭ىین کكؾه: هاایى کاقًٌاوی

ی ٌّهث، ی١ًهی الگهىی گكایٍهمًؿ بهه  اول، پیٍك٨ث قا بىیاقی ال اي٭البیىو ؾق الگىی چه؛> چه؛ ؾههه
کكؾيهؿ. یهل  ای، چیمی هحىشهً هی کكؾ، یل جهمحی، لکه ؾیؿيؿ. هك که هن هؽال٩ث هی وىویالیىن هی

ی کاق ؾق شمهىقی اوالهی، يگاهٍهاو يگهاه ظاکمیهث  ١٨الیى ٠كِه ايؿقکاقاو، ای ال هىوىلیى، ؾوث ٠ؿه
ی ؾیهؿ ج٩کهك  ؾولث و هالکیث ؾولث بىؾ> ؼىب، ایى يگاه، يگاه ٤لٙی بىؾ. يگاه به پیٍك٨ث کٍىق ال لاویهه

ٌؿ> ایى ٤لٗ بىؾ. البحه ٤لٗ بىؾو ایى ؼیلی لوؾ ٨همیؿه ٌهؿ، ظّحهی  ٌك٬ی  وىویالیىحی  چ؛ هعىىب هی
قول هكوز همیى ؾیؿگاه بىؾيؿ، ياگهاو ِؿ و هٍحاؾ ؾقشه بكگٍحًؿ! آو ا٨كاٖ به یل ج٩هكیٗ  آو کىايی که آو
ای ال لهاو، يگاه به پیٍك٨ث، يگاه ٤كبی بىؾ> ی١ًی هماو قاهی که آيها ق٨حًؿ، ایًها  یل بكهه .ظاال جبؿیل ٌؿ

ؾیؿيهؿ> ؾق ظهؿ  ههن يمهی هن بایؿ بكويؿ> جّىقٌاو ایى بىؾ. ؼىؾٌاو قا ؾق ظؿ  ايگلیه و ٨كايىهه و آلمهاو
ؾیؿيؿ. ایى هن قؾ ٌؿ. اهكول ؾق ـهى و ٨کك هىهوىالو و بهه ِهىقت  ی شًىبی هی همیى کٍىقهائی هرل کكه

ٌؿه اوهث> ٤لهٗ ال آب  ی پیٍك٨ث ٤كبی کٍىق قؾ یل گ٩حماو ٠مىهی ؾق ـهى يؽبگاو و ٨كلايگاو، ي٭ٍه
ی ٤كبی، اهكول هؽّهىَ هلحههای  ه ٌیىهی پیٍك٨ث ب ؾقآهؿه اوث. ٠لحً هن ایى اوث که ايح٭اؾ ال ي٭ٍه

ايؿ>  ٌك٪ يیىث، هؽّىَ ها يیىث> ؼىؾ  ايؿیٍمًؿاو ٤كبی، ؼىؾ  ٨كلايگاو ٤كبی، لباو به ايح٭اؾ گٍهىؾه
های ویاوهی. همهاو چیهمی کهه بهه آو  های اؼال٬ی، هن ؾق لهیًهه های ا٬حّاؾی، هن ؾق لهیًه هن ؾق لهیًه

ی پیٍهك٨ث يیىهث.  وی، اهكول هىقؾ ايح٭اؾ اوث> په ایى هن ي٭ٍهکكؾيؿ به ٠ًىاو لیبكال ؾهىکكا ا٨حؽاق هی
ایكايی چیىثی ایى بایؿ جؿویى ٌهىؾ، بایهؿ قوٌهى ی پیٍك٨ث اوالهی  ن. البحه ي٭ٍهؾايی اهكول ها ایًها قا هی

ٌىؾ، بایؿ اب١اؾ و لوایایً هٍؽُ ٌىؾ> ایى کاق به ٘ىق کاهل ايصام يگك٨حه اوث و بایؿ بٍىؾ. اها همیًهی 
ایكايی، ایى ؼىؾي هى٨٭یث بمقگی اوث. ایى هى٨٭یث قا  ی اوالهی بایؿ بكگكؾین به ي٭ٍه این که ٨همیؿه که ها

ی  ؼىب، ایى هىیك پیٍك٨ث اوث. هىیك  پیٍك٨ث، هىیك ٤كبی يیىث، هىیك هًىىغ و بكا٨حهاؾه.اهكول ؾاقین
یً قوی هاوث، هیؿايین کهه اقؾوگاه ٌك٪  ٬ؿین هن يیىث. بعكايهائی که ؾق ٤كب اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث، همه پ

  ُ ایى بعكايها گكیبايگیك هك کٍىقی ؼىاهؿ ٌؿ که ال آو هىیك ظكکث کًؿ. په هها بایىهحی هىهیك  هٍهؽ
 .(04/2/87بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق جاقیػ : ).يی اوالهی ؼىؾهاو قا ؾق پیً بگیكینایكا
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کیؿ ؾاقؾ : ج١اؾل ق٨اهی;ی کٍىق ال  کًؿ و بك ٨اِلهالمللی ه٭ایىه هیبا اوحايؿاقؾهای بیى جأ
کًؿ. پهه ؾق  یا٨حگی شىحصى هی ها قا ؾق ٠مل به جصاقب جىو١ه ق٨ث ال ایى آویب و قاه بكوو

قهبكی، ٔكوقت بكياههه ال هًٝهك وا٬ٟ ؾو يىٞ جعلیل ال ٔكوقت بكياهه هٙكض اوث: ؾق بیاو 
کیؿ وا٬ٟ هی ٌىؾ اها ؾق اؾبیات ؾايٍگاه و بك اوهان اؾبیات اي٭الب و ٨كهً  هفهب هىقؾ جأ

٬كاقؾاؾو  ا٬حّاؾ و ه١یٍث و يیالهای هاؾی، ؤه١یث هىشهىؾ بهه ٠ًهىاو وهاؼحاقهای  اِل
بها جکیهه بهك  ٌىؾ گه بایهؿ٬ؿیمی و ياهحًاوب با ؾوقاو هؿقو و ؾق ظال ٨كوپاٌی اقلیابی هی

جك ال آيها ٠بىق کكؾ و بها کمحهكیى آوهیب و بهاالجكیى وهك٠ث،  الگىهای جىو١ه هك چه وكیٟ
واؼحاقهای شؿیؿ قا ؾق شهث اوح٩اؾه ال ٜك٨یث جمؿو هىشىؾ و هىاهب آو پؿیؿ آوقؾ. ی١ًی 

قا بهك اوهان اِهل پفیك٨حهه ٌهؿة : ظكکات هحًا٬ٓ ؾق ٠كِه اؾاقه يٝهام;اؾبیات ؾايٍگاه، 
یا٨حهه بىؾو  ظكکث به وىی و١ٔیحی که کٍىقهای جىو١ه و ٬هكی: شايبه و پایؿاق مهجىو١ه ه;

کًؿ و جّمیمات هحًا٬ٓ قا ياٌهی ال ٠هؿم الحمایؿ(، ج٩ىیك هیايؿ )ق٨اه ؾائن به آو ؾوث یا٨حه
ؾايؿ و ه١ح٭ؿ اوث که ایكاو شم  کٍهىقهای جىشه به ٬ىا٠ؿ جمؿو هىشىؾ و اؾبیات جىو١ه هی

یا٨حهه، بهه بكؾاٌهحى اوث و بكای کن کكؾو ٨اِله ؼىؾ بها کٍهىقهای جىوه١هجىو١ه یا٨حه کن
هًهؿ هٍهؽُ ٌهؿه هایی هعحاز اوث که ؾق هباظد جىو١ه، به ِىقت ٠لمی و ٬ا٠هؿه گام

 اوث. 
ههای بًابكایى ؾق هك ؾو ؾیؿگاه، وشهىؾ ظكکهات يهاهًٝن و لیگماگهی و بكؼهی ؤه١یث 

ج١كی٧ ایى ؾو ؾیؿگاه ال يٝن و بعكاو کاهالر با یکؿیگك ٌىؾ اها بعكايی ؾق اؾاقه يٝام جأییؿ هی
ؾق کالم قهبكی قا به اؾبیات ؾايٍهگاه ظمهل : ٔكوقت بكياهه;جىاو هح٩اوت اوث و لفا يمی

ال ؾیؿگاه اؾبیات اي٭الب همکى اوث بك هىٔى٠اجی ال ایى ٬بیل : يٝمیبی;کكؾ. هرالر ه٭ىله 
ايهؿ و العىهًه جىوه١ه یا٨حهه های ٬كًْؿو٪جٙبی٫ ٌىؾ: گاهی با جکیه بك ٨كهً  هفهب، ِ

وهكز هالی، بكای آيها هعؿوؾیث ایصهاؾ  های ا٬حّاؾی و هكزال چالً گاهی به ؾلیل يگكايی
گفاقی ؼاقشی بكؼىقؾ ٌؿیؿی ايصام ٌؿه و گاه ایى اهك بیً ال ظهؿ  ٌؿه و یا گاه با وكهایه
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ايصهام جع٭ی٭هاجی شهاهٟ ؾق  هّلعث هؿيٝك ٬كاق گك٨حه اوث. په بكای جبییى اب١اؾ هىهاله،
هىقؾ جّمیمات يٝام، هّىبات هصلهه و جّهمیمات هیهأت ولیهكاو و... ؾق هىٔهى٠ات 

قوؿ. ی١ًی بایؿ بك اوان اؾبیات  هؽحل٧ په ال پیكولی اي٭الب جاکًىو، ٔكوقی به يٝك هی
ق المللی ؾق اهك جىو١ه و هؿیكیث و جبؿیل قويؿهای آو به يمهىؾا ؾايٍگاه و اوحايؿاقؾهای بیى

وى و هٙال١ه يمىؾاقی يىبث به ظكکث هؿیكیحی ؾق يٝام اوالهی ال وهىی ؾیگهك، بهه  ال یل
بهىؾو  جّهمیمات و  های کّمهی و کی٩هی هبهاؾقت کهكؾ جها ال ایهى ٘كیه٫، لیگماگهی ه٭ایىه

٠ملکكؾهای هؿیكیحی يٍاو ؾاؾه ٌىؾ و لهیًه بكای جعلیل ایهى ق٨حاقههای ياهماهًه  ٨هكاهن 
ؼىاهؿ ٌؿ که اکركیث ٬كیهب بهه اج٩ها٪ ایهى ههىاقؾ، يمایهايگك گكؾؾ. ؾق ایى ِىقت قوٌى 

ای کهه بهك اوهان اؾبیهات ؾقگیكی بیى ؾو قویکكؾ بىؾه> یکی قوظیه اي٭البی و ؾیگكی قوظیه
 ؾايٍگاه ٌکل گك٨حه اوث.

ظحی ؾق هؿیكیث شً  جعمیلی يیم همیى ؾوگهايگی هیهاو ٨كهًه  بىهیصی و ٨كهًه   
یل ؼٙك بمقگی و وأعی که ال ياظیهه ظملهه يٝهاهی کالویل يٝاهی وشىؾ ؾاٌث اها به ؾل

کكؾ و ٔكوقت ٨ىقی و آٌکاقی کهه بهكای ظ٩هٛ يٝهام و اي٭هالب وشهىؾ  کٍىق قا جهؿیؿ هی
ؾاٌث، ٨كهً  بىیصی بیٍحك هىقؾ ٠مل ٬كاق گك٨ث و ٨كهً  کالویل يٝاهی ه که ٠ملکهكؾ 

کهكؾ ه بیٍهحك بهه  هی ا٨ماقی هًىٖ ا٨ماقی و وؽث ؼىؾ قا به وشىؾ اوحايؿاقؾهای هؽحل٧ يكم
بیًی  ٨هن و پیً های بمقگی ٌؿ که بكای ؾٌمى ٤یك٬ابل ظاٌیه ق٨ث که ایى اهك با٠د پیكولی

های هؽحل٧ هؿیكیث شًه  و  بىؾ. گكچه به ؾلیل ٩٤لث ال ج١می٫ ٨كهً  بىیصی ؾق ٠كِه
وهاب٭ه کهاهً  يکكؾو ؾیگك اب١اؾ شاه١ه با آو، کاقکكؾ ایى ابحکاقات شههاؾی و بهی هماهً 

بىؾو  جّمیمات ؾق اؾاقه کٍهىق  ا٨ث و لهیًه بكای پفیكي ١ٙ٬ًاهه ٨كاهن ٌؿ. په لیگماگیی
يه جًها ال هىاقؾ اٌحكاک هیاو اؾبیات ؾايٍگاه و اؾبیات اي٭الب يیىث بلکه ؾق وا٬ٟ به ؾقگیكی 

هها ج٭ابهل ایهى ؾو  گیهكی جهل ایهى جّهمین جىاو ؾق جل گكؾؾ و هی هیاو ایى ؾو اؾبیات بال هی
ا يٍههاو ؾاؾ. ی١ًههی هًگههاهی کههه هحىلیههاو ٨كهًهه  ؾايٍههگاه و اؾبیههات کاقًٌاوههی ٨كهًه  ق
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ايؿ، ٠ًاِكی اقلٌی و هفهبی و ٨كهً  اي٭البی جىايىحه جّمین ؼىؾ قا بهه  يٍیًی کكؾه ٠٭ب
ههای قويهؿ ٬بلهی بهك اوهان اؾبیهات ؾايٍهگاه و  پفیكي شمٟ بكوايؿ. ولی ؾق اؾاهه، آویب

حی کٍىق قا بكای ؼىؾؾاقی ال جؿاوم هىیك گفٌهحه ٬هايٟ ه١اؾالت آو بیاو ٌؿه و ٨ٕای هؿیكی
کكؾه اوث. البحه ٨اق٢ ال ایى ؾقگیكی و وایً بایؿ جىشه ؾاٌث که ظكکث يٝام اوالهی، یل 

هها و  ق٤هن ياکاقآههؿی گیكی الههی  يٝهام ٠لهی هًحصه و بكآیًؿ واظؿ ؾاٌحه و آو، ظ٩ٛ شهث
ایى بعد ابحؿا بایهؿ ه١ًهای ههؿيٝك های واؼحاقی بىؾه اوث. په ؾق  ها و آویب وهكز هكز

اؾبیات ؾايٍگاه ال ٔكوقت بكياهه وأط ٌىؾ جا بحىاو با جبییى ق٨حاق اؾبیات اي٭الب و جعلیهل 
 ال ظكکث ٠یًی يٝام اوالهی، ال جعكی٧ و جأویل هٙالبه قهبكی شلىگیكی کكؾ.

و ههه چههاقم جىوه١ه ؾق همیى قاوحا هًگاهی کهه کحهاب هبهايی يٝهكی و هىهحًؿات بكيا 
های ؾکحك ظىیى ٠ٝیمی هىقؾ بكقوی ٬كاق گیكؾ، وأط ؼىاههؿ ٌهؿ کهه آيچهه ؾق ایهى  کحب

قویکكؾ اهمیث ؾاقؾ، هىوله قيىايه و ج٥ییك يعهىه ليهؿگی و پیهؿایً هؿقيیحهه و چگهىيگی 
همكاههی بها آو و الماههات پیىوهحى بهه آو و شكیههاو آو جها وهٙىض ُؼهكؾ همچهىو بىؾشههه و 

ب اوالهی ؾق ایى قویکكؾ جؽّّی، هىٔهى٠یحی يهؿاقؾ. بهه های وااليه اوث و اي٭ال بكياهه
قوهؿ> ٌىؾ و به يحیصه ؼاِی يمی همیى ؾلیل اوث که و٩اقٌات ٠لمی  قهبكی پیگیكی يمی

ها يىؽه ٠ملی  هحًاوب با هؿقيیحه ؾاقؾ  چىو اؾبیات جؽّّی ؾايٍگاه ؾق جماهی ایى ٠كِه
جؽّّهی ظهىله بهكای اقائهه يىهؽه که بكای اشهكا آههاؾه اوهث و ال وهىی ؾیگهك، اؾبیهات 

های بمقگ  شایگمیى، ؾق ٨٭ؿاو ٠لمی و هعحىایی ٬كاق ؾاقؾ. لفا جا لهايی که ظىاؾخ و چالً
 ٌىؾ. اشحما٠ی پیً يیایؿ، ایى هًىیات به ِعًه ٠مل يمؾیل يمی

یى عـير، و جقمیمات کاسؽًاعی جا ّمیـٜ . بشسعی لىاصم همه هحاعبات1/1 ی  الصهـه جـش
 :اده کىسکىسايه اص دعحاوسدهای دیگشاواعحٚ;اص  اجحًاب

گاهايهه(، : ؾیگهكاو اوح٩اؾه کىقکىقايهه ال ؾوهحاوقؾهای;ؾق قابٙه با ٠ًىاو   )ايحؽهاب ياآ
جىاو چًیى بكؾاٌحی قا به کالم ه٭ام ه١ٝن قهبكی هًحىب کكؾ که ؾق ه٭ابل جّمیماجی که  هی
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بهال بكؼهىقؾ کهكؾ و  ٌىؾ بایؿ بها چٍهنبك اوان یل يىٞ هعاوبات ؼاَ بك ها جعمیل هی
يحایس آو قا بكقوی يمىؾ و هالظٝه کكؾ که آیا ایى جّمیمات بها هبهاظری کهه ؾق ههىقؾ ٔهؿ 

جهكیى  اقلٌی بىؾو جىو١ه بیاو ٌؿ، هكجبٗ اوث یا ؼیكی ی١ًی لىالم اؾبیات ؾايٍگاه جا ٠می٫
ال آو جهىاو وٙط بایؿ هىقؾ بكقوی ٬كاق گیكؾ و جًها ؾق ِىقت ٠ؿم هالظٝه آویب ؾق آو، هی

اوح٩اؾه کكؾ. البحه قوٌى اوث که بكای گفق ال ؤٟ هىشىؾ و ؾق ظالث ايح٭ال، بایهؿ بكؼهی 
جىاو جا لهاو ؾوحیابی به یل ه١اؾلهه شؿیهؿ، جمهام قويهؿهای ها قا پفیك٨ث و يمیهعؿوؾیث

ؾوقی ال بكؼهىقؾ ;جىاو گ٩ث ه١ًای ِهعیط   هىشىؾ قا به ِىقت هٙل٫ ج١ٙیل کكؾ. اها هی
ایهى اوهث کهه لىالههات ههك جّهمین و ههك : اوح٩اؾه ال ؾوحاوقؾهای ؾیگهكاو کىقکىقايه ؾق

جكیى وٙط همکى، بكقوی و هعاوبه ٌىؾ جا باق اقلٌی  جىوه١ه  پیًٍهاؾ کاقًٌاوی، جا ٠می٫
و وابىحگی ؾق الگى قا ؾق پی يیاوقؾ یا ظؿا٬ل ال هیماو آذهاق ه٩ًهی آو بهكآوقؾی وشهىؾ ؾاٌهحه 

گاهايه(اوح٩اؾه کىقکىقايه ;باٌؿ. په  يیم به ج٩اوت بیى : ال ؾوحاوقؾهای ؾیگكاو )ايحؽاب ياآ
جهىاو ایهى وا١٬یهث قا ياؾیهؿه گك٨هث کهه  اؾبیات اي٭الب و اؾبیات ؾايٍگاه اٌاقه ؾاقؾ و يمهی

کیؿ ؾاٌحهقهبكی همىاقه بك جؿویى بكياهه و اؾاقه کٍىق بك اوان هٙلىبیث   ايؿ. های آقهايی جأ

ىيگی حشکث اص ومـِ هىجـىد بـه عـمث ومـْیث یث هيلىب و چگومْجقىیش . ;2/1
 :(ای بحث بشياهه;و : بحث هححىایی);و بیاو دو اححمال پیشاهىو آو : هيلىب

جّىیك و١ٔیث هٙلىب و چگىيگی ظكکهث ال ؤهٟ هىشهىؾ جها ;اّها ؾق قابٙه با بعد 
که ه٭ّىؾ ال آو اِٙالظی ال وًػ  ؾو اظحمال ٬ابل ٘كض اوث> یکی ایى: و١ٔیث هٙلىب

ی١ًهی گهاه جكوهین  که بك یل ه٩هىم هبًایی اٌاقه ؾاللث کًؿ.  قیمی باٌؿ و ؾیگكی ایى بكياهه
اوث جها اي١کهان ؾوهحاوقؾهای ویاوهی اي٭هالب ؾق ٠كِهه ٨كهًگهی،  يٝكهؿیًه ٨أله هّؿ 

های  ٠لمی، ٨ًی و ا٬حّاؾی هالظٝه ٌىؾ> اها گهاه بها جكوهین ؤه١یث هٙلهىب، وك٨ّهل
ٌىؾ. البحه اقی که ؾق ؾوحكن اوث، ظكکحی شؿیؿ آ٤ال هیکًؿ و بك اوان آهبكياهه ج٥ییك هی

 هًح٭ل ٌىؾ.: هعحىا;ؾق ِىقت گمیًً اظحمال اول، ایى ٠ًىاو بایؿ به بؽً 
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بهاقه، همهاو اظحمهال اول اوهث> ی١ًهی ایهى  قوؿ اظحمال ِعیط ؾق ایىالبحه به يٝك هی
ٌىؾ بلکه هًّك٦ يمیه به ه١ًای یل ه٭ىله کّمی ه : بكياهه;بؽً ال بیايات ایٍاو به بعد 
های آقهايی و شا، ال وًػ هبعد کی٩ی و هكبىٖ به هٙلىبیث ؤٟ هىشىؾ و هٙلىب ؾق ایى

و : يٝهام ٨لىه٩ی;ی هبحًی بك ١ٌاقهای اي٭الب اوث که جكوین آو به بعهد ال  هؿیًه ٨أله
گكؾؾ> به يعىی که ي٩ی جىو١ه و ٘كض پیٍهك٨ث قا يحیصهه ؾههؿ. لهفا بال هی: جوىقی جکاهل;
ههای ىشه به ایى يکحه ٔكوقی اوث که ؾق شكیاو جىلیؿ یل الگهىی شؿیهؿ، جها هٙلىبیهثج

قوؿ. اها ال آيصا که ایى الگهى ؾق ٤هكب  قیمی کّمی يمی آقهايی قوٌى يٍىؾ، يىبث به بكياهه
ٟ  جىلیؿ ٌؿه، ؾق ٠لن بكياهه ، هباظهد :هىشىؾ، هٙلىب، ايح٭هال;قیمی بكای پكؾاؼحى به ؤ

ها ؾق ایى بؽً اههىقی کّمهی هىهحًؿ کهه گیكؾ بلکه هٙلىبیث ٬كاق يمیآقهايی هىقؾ بكقوی 
گیكؾ. ؾق ظالی کهه اٌهاقه قیمی بك اوان آيها ايصام هی بكای آيها ٌاؼّه وشىؾ ؾاقؾ و بكياهه

ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ایى بؽً ال بیايات ؼىؾ به وشهىؾ چههاقهماق وهؤال ؾق ایهى ٠كِهه، 
پیٍهك٨ث ؾق ه٭ابهل جىوه١ه اوهث و بهه هباظهد ؾهؿ که بعد ه١ٙهى٦ بهه اب١هاؾ يٍاو هی

قیمی کّمی پیكاهىو ؤهٟ هىشهىؾ و ؤهٟ گاه بكای بكياهههعحىایی ايّكا٦ ؾاقؾ، چىو هیچ
وهكی ، یل ٌؿه هٙلىب، وؤاالت به ایى گىحكؾگی يیىث بلکه بك اوان اِىل کی٩ی  پفیك٨حه

قیهمی هحهؿاول هٙهكض  ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ وىاالت لیاؾی که ؾق بكياههههعاوبات کّمی ايصام هی
گیكؾ و ؾقبهاقه جكوهین  ٌىؾ، پیكاهىو ا٠ؿاؾ و اق٬اهی اوث که ؾق یل يٝام آهاقی شای هی هی

ؤهٟ ;به ٠باقت ؾیگك ه١ًای قایهس ال ؤٟ هٙلىب، چًیى کركجی ال وىاالت وشىؾ يؿاقؾ. 
 ايهؿال( اوهث کههؾق اؾبیات ؾايٍگاه، ياٜك به ویژو )چٍهن: هىشىؾ، هٙلىب و بكياهه ايح٭ال

جىاو ٌىاهؿ آو قا ؾق کحاب هبايی يٝكی و هىحًؿات الیعه بكياههه چههاقم جىوه١ه یا٨هث. هی
جهىاو ٨اِهله کٍهىق بها  يکحه اِلی ؾق ایى يگاه، آو اوث که هٍؽُ ٌىؾ با چه وك٠حی هی

های ق٨اه و جىو١ه هاؾی قا کاهً ؾاؾ و شایگاه بهحكی بكای آو ؾق جمهؿو هىشهىؾ و يٝهام ٬ّله
ؾاؾ. بك ایى اوان )هًعّكؾايىحى  جکاهل به ظٕىق ١٨ال ؾق جمؿو ههؿقو(، الملل جكجیب بیى
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ٌىؾ جها بحهىاو ٨اِهله جها ؤه١یث هٙلهىب قا وهًصیؿ و آهاقها و ا٠ؿاؾ و اق٬اهی هٙكض هی
های اللم بكای بهبىؾ و١ٔیث قا به ِىقت هٍؽُ و کّمی، ج١ییى کكؾ. په ایى ج٩هاوت  گام

ایؿ هىقؾ جىشه ٬كاق گیهكؾ و ؾق ایهى هیهاو، ؾوهحاوقؾی بیى اؾبیات ؾايٍگاه و اؾبیات اي٭الب ب
کاؾهیل که هی ههای جىايؿ ال اؾبیات اي٭الب بهه ِهىقت ٠لمهی پٍهحیبايی کًهؿ، وك٨ّهل آ

الهاٌهمی  اوث که جىوٗ هكظىم ٠الهه ویؿهًیكالؿیى ظىهیًی: شؿول الگىی جًٝین بكياهه;
  1.جىلیؿ ٌؿه اوث

ی  و اسصِػ 3/1 ای  ، صهیًهبا ادبیات دايؾگاه دس ادبیات هخحاس :ًّاویى بشياهه;. جٚاوت مش
یـضی و بیـاو بشای جبییى جٚاوت ادبیات دايؾگاه با ادبیات ايٞـالب دس بشياهـه یـاو بـاس  س گـش جش

 اسصؽی دس آو

ههای بكياههه ؾق هبًهای هؽحهاق بها ؾق ایًصا بایؿ جىشه ؾاٌث که ولو و ٔكیب وك٨ّهل 
هح٩اوت اوث. ؾق اؾبیهات ؾايٍهگاه ابحهؿائار های بكياهه ؾق اؾبیات جؽّّی هحؿاول وك٨ّل

ٌىؾ که ٬هكار و ؾق گهام ب١هؿی،  بك اوان يگكي هؿقيیحه بیاو هی: ٔكوقت، هىٔىٞ، هؿ٦;
ٌىؾ و وهپه بهك ایهى جعلیل اؾبیات ؾايٍگاه ال ٌكایٗ شؿیؿ شهايی به هؽا٘ب جعمیل هی

 گكؾؾ.اوان، ؤٟ هىشىؾ و هٙلىب ه١یى هی
ب هبايی يٝكی و هىحًؿات الیعه بكياهه چههاقم جىوه١ه های کحاهمیى قويؿ ؾق وك٨ّل

: ٔكوقت، هىٔهىٞ، ههؿ٦;ال : ايؿال چٍن;ٌىؾ لیكا ؾق ایى کحاب، بعد پیكاهىو  ؾیؿه هی
گیكؾ اهها  هىقؾ بكقوی ٬كاق هی: ایالمللی و هًٙ٭ه ٌكایٗ شهايی، بیى;ٌىؾ و وپه آ٤ال هی

جعلیل ظاکن اوث و ؾق ٠٭بهه آو،  ٌىؾ که ا٠ح٭اؾات ؼاِی بك ایىؾق اؾاهه بعد قوٌى هی
ای وشىؾ ؾاقؾ. ایى ؾق ظالی اوث  ویژه: های اقلیابی  يٝام ٨کكی، جوىقی جکاهل و ٌاؼُ;

                                                             
ايّهكا٦ ؾاقؾ و ال يٝهك : ىاهعحه;ههای آقههايی بهه بؽهً  . په ایى بیاو قهبكی، ال شهث هٙلىبیث 0

جهىاو  ٌهىؾ و هی، به بكياهه و آهاقهای کّمهی هًّهك٦ ههی:هىشىؾ، هٙلىب، ايح٭ال;بکاقگیكی اِٙالض  
 بعد قا بك اوان هك ؾو اظحمال پیً بكؾ.
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قا ج٥ییك ؾاؾ جا بحىاو : های اقلیابی شاه١هيٝام ٨کكی، جوىقی جکاهل و ٌاؼُ;که ابحؿا بایؿ 
ي٭الب اوالهی بها جکیهه بك ایى اوان، چیىحی ٌكایٗ شهايی قا به ؾقوحی جعلیل کكؾ. لیكا ا

به يٝام ٨کكی و جوىقی جکاهل يىیًی که آو قا ال ٨كهً  هفهب اؼف کكؾه، يٝام شؿیؿی قا بك 
و په ال جربیث ویاوی ؼىؾ ؾق بكابك آلهىو جع٭٫ ٠ؿالث  هبًای ١ٌاق ٠ؿالث به وشىؾ آوقؾه

ق ٬كاق ؾاقؾ. جًها ؾق بؽً ٨كهً  و ا٬حّاؾ ٬كاق گك٨حه و ٌكایٗ شهايی يیم ؾق ج٭ابل با ایى ١ٌا
جهىاو بهه بعهد ال  په ال ٘ی ایى قويؿ )ج٥ییك يٝام ٨کكی و جوهىقی جکاههل( اوهث کهه ههی

يٝام ٨کكی، جوهىقی ;پكؾاؼث و آو قا هحًاوب با هبًای ؼىؾ ؾق : ٔكوقت، هىٔىٞ، هؿ٦;
جٍكیط کكؾ. په : ایالمللی و هًٙ٭ه ٌكایٗ شهايی، بیى;و : های اقلیابیجکاهل و ٌاؼُ

 های بكياهه ؾق ایى ؾو ؾیؿگاه، کاهالر با یکؿیگك ج٩اوت ؼىاهؿ کكؾ. لولو وك٨ّ
ٌىؾ که ؾق کحهاب هبهايی يٝهكی الیعهه بكياههه ج٩اوت ایى ؾو هىیك ؾق آو شا قوٌى هی 

گهكا ههىقؾ هعاوهبه ٬هكاق چهاقم جىو١ه و بكای اقلیابی ٌكایٗ شهايی، ٨٭ٗ يیكوههای ههاؾی
ها و یا وشىؾ اي٭الب و هٙالبهات اي٭البیهىو ياؾیهؿه گیكيؿ و وشىؾ هىلماياو و هٙالبات آي هی

ٌؿه و با جىشه به ٨كوپاٌی بلىک ٌك٪، ظكکث به وىی يٝن يىیى شهايی با هعىقیهث  گك٨حه
٤كب جىِیه ٌؿه اوث. ایى جعلیل ال ٌكایٗ شهايی با جعلیل هؽحاق ال ٌكایٗ شهايی بىیاق 

گفاقؾ. په ه آيها جأذیك ٠می٭ی هیها و شایگا هح٩اوت اوث که ایى هىوله، ؾق جىلیى وك٨ّل
بیايات قهبكی ؾقباقه جّىیك و١ٔیث هٙلىب و ظكکث ال ؤٟ هىشىؾ به و١ٔیث هٙلهىب 

جىاو بك اوان اؾبیات ؾايٍگاه ج٩ىیك کكؾ، چىو ٘ب٫ ٨كهایً ایٍهاو بایهؿ ال بكؼهىقؾ  قا يمی
ي١کهان آو ؾق قوهؿ ا کىقکىقايه ؾق اوح٩اؾه ال ؾوحاوقؾهای ؾیگكاو ؾوقی ٌىؾ که به يٝك ههی

ؤهٟ هٙلهىب، ؤهٟ ;هایی بك جبیهیى  ایى بعد، جىشه به ایى هٙلب اوث که چه وك٨ّل
هایی ؾق شایگاهی هحأؼك ال ایهى وهه ٬هكاق  ه٭ؿم هىحًؿ و چه وك٨ّل: هىشىؾ، ؾوقاو ايح٭ال

گیكيؿ. به ٠باقت ؾیگك، جعلیل اؾبیات ؾايٍگاه ال قيىايه و هؿقيیحه ه که ظكکث ال ج١اؾل  هی
به ج١اؾل ق٨اهی قا هبًا ٬كاق ؾاؾه ه هعل اٌهکال اوهث و بهك اوهان هبًهای هؽحهاق، ه١یٍحی 
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ٌىؾ. ٘ب٫ ایهى جعلیهل، قيىهايه ال  گیكی جمؿو هؿقو اقائه هی جعلیل ؾیگكی ال قويؿ ٌکل
-ٌکىث اوحبؿاؾ و ولًٙث و پفیكي هٍاقکث ٠مىهی و ایصاؾ ٨لى٩ه ؾهىکكاوی آ٤هال ههی

ىل هؿیكیث يهاؾههای ا٬حّهاؾی بهك اوهان جصمهٟ ٌىؾ و اي١کان آو ؾق بؽً ا٬حّاؾ، جع
: جع٭ی٭هات;ليؿ که ایى قويؿ ؾق جؿاوم ؼىؾ هًصك به ظکىهث وهكهایه بهك  وكهایه قا ق٬ن هی

  1ٌؿه اوث.
ال وىی ؾیگك، گكچه ؾق کحاب هبايی يٝكی بكياهه چهاقم جىو١ه، اهكیکا و اقوپا به ٠ًىاو 

بك اوان جعلیل شؿیؿ ال جمؿو ههؿقو،  ٌىيؿ اها ویکن ه١ك٨ی هی ٬ؿقت بالهًالٞ ٬كو بیىث
ههای هح١ههؿؾ و ظههال ؾقیا٨هث ٔههكبههههای ههاؾی ؾق  چًهیى اؾ٠ههایی با٘هل اوههث و ٬هؿقت

ههای ههاؾی  بیًهیههای گفٌهحه پهیً يٍیًی ؾق ه٭ابل ٬ؿقت اوالم هىهحًؿ و ؾق وهال ٠٭ب
ايهؿ. ؾق وا٬هٟ يؽبگهاو اي٭البهی  هؽحل٩ی هٙكض ٌؿه که همگی ياؾقوث بىؾه و هع٭٫ يٍؿه

های ظٕهكت بیًیهای هكبىٖ به آو قا بپفیكيؿ بلکه پیً بیًی والی و پیًجىايًؿ شهايی يمی
ؾايًهؿ و آيهها قا الى٬ىٞ هیاهام)قه( و ه٭ام ه١ٝن قهبكی قا ه که ال هکحب يٍأت گك٨حه ه ١ٙ٬ی

های بكياهه و ؤٟ هىشهىؾ قیمی ٬كاق ؼىاهًؿ ؾاؾ. بك ایى اوان، جىلیى وك٨ّلهبًای بكياهه
کًؿ و جًها ؾق  هٙلىب با آيچه ؾق اؾبیات ؾايٍگاه هحؿاول اوث، ج٩اوت باقلی پیؿا هیو ؤٟ 

 جىاو به اٌحكاکات ؾق ٠ًاویى بكياهه اٌاقه کكؾ.یل يگاه ايحما٠ی اوث که هی

و يـه کّلـی و  و کاسبشدی ّیًی دس ادبیات ايٞالب به اهذاٗ: هذٗ بشياهه;. ايقشاٗ 2
 يَشی

 ٬كاق گك٨حه، ال ایى ٬كاق اوث:: هؿ٦ بكياهه;ه ـیل ٠ًىاو اها بؽٍی ال بیايات قهبكی ک
-ها عال آیًذه الصم اعث جادههذٗ عىم ها هن ایى اعث که باالخشه بشای اداسه کؾىس دس ده; 

                                                             
الهاٌهمی بهه ه٭هام ه١ٝهن  ياهه هكظىم ٠الهه ویؿهًیكالؿیى ظىیًی;. بكای ج٩ّیل بیٍحك قشىٞ ٌىؾ به 0

 :قهبكی
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یل یلعاصی کًین، س عـاصی گـزاسی و جـادهگزاسی کًین. ایى جلغه و جلغات هؾابه به ایى س
 .:هًحهی خىاهذ ؽذ

ههای هىشهىؾ ج٭كیبار هحًاٜك با آو هؿ٨ی اوهث کهه ؾق بكياههه: هؿ٦ بكياهه;ایى ه١ًا ال  
-گیكؾ> ی١ًی ؾوحیابی به یل هؿ٦ ٠ملیاجی و ٠یًی ال ي٭ٙه هؽحّات  آقههاوهؿيٝك ٬كاق هی

های هکحبی هىقؾ جىشه وا٬ٟ ٌؿه و يه اهؿا٨ی ِك٨ار يٝكی و کّلی هايًؿ ظیات ٘یبهه و اهرهال 
ٌىيؿ. ؾق وا٬ٟ هؿ٦ ال جىلیهؿ الگهى، یهل  به ِىقت ايحما٠ی و ٨كؾی جبییى هیآو که ه١مىالر 

اهك کّلی يیىث و ویك پژوهً ؾق ایى هىٔىٞ يبایؿ به کلّیات ؼحن ٌهىؾ بلکهه بایهؿ بهه یهل 
گفاقی بلًؿهؿت بكای کٍىق ؼحن ٌىؾ و ؾق جًاٜك و جٍابه با آو ٠ملیاجی ٬كاق بگیهكؾ کهه قیل

بها جهؿویى  1ؾقگیك ٌؿو هح٩کكاو کٍىق;. ایى ههن يیم ال ٘كی٫ ٌىؾ ؾق ٤كب ايصام ٌؿه و هی
گكؾؾ> ی١ًی بایؿ یل کاق ٠لمی جىوٗ يؽبگهاو هع٭٫ هی: الگىی اوالهی ه ایكايی پیٍك٨ث

ههؿ٦ ;وهًصی هیهاو  و هح٩کكاو ايصام ٌىؾ و به جىلیؿ یل ؾايً هًحهی گكؾؾ. په ؾق يىبث
وهكی کلّیهات هؿ٦ ها يبایؿ هًصك به یل ، ایى ٬یؿ أا٨ه ٌؿ که:ٔكوقت بكياهه;و : بكياهه

                                                             
قا بهه ٠ًهىاو : ؾقگیك ٌؿو هح٩کكاو با هىائل کالو کٍىق ال شمله جهؿویى الگهى;ه٭ام ه١ٝن قهبكی  . البحه0

جىاو وشه ولبی  ایى کالم ه که هماو ؾقگیك يبىؾو  هح٩کهكاو بها هىهائل  ايؿ اها هی ه٭ّىؾ و هؿ٦ ه١ك٨ی کكؾه
ه کهه بیٍهحك : ٔكوقت;ً جك کكؾ و بك ایى اوان، آو قا به بؽ کالو کٍىق ؾق ؤٟ ١٨لی اوث ه قا بكشىحه

اذك ؾاؾه  که ؾق ج٭كیك يهایی، به ایهى اظحمهال جكجیهب ياٜك به ؼألها و اهىق ولبی اوث ه هًح٭ل يمىؾ> کما ایى
گىيهه  قوؿ اهؿا٦ بایؿ ال وًػ یل هعّىل ٠یًی و وا١٬ه ؼهاقشی باٌهًؿ> هماو ٌؿه اوث. لیكا به يٝك هی

ٌىؾ. په آيچه ؾق ابحهؿای قويهؿ جىلیهؿ الگهى  هٍاهؿه هیچًیى اهكی : گفاقی بكای اؾاقه کٍىق قیل;که ؾق 
ٔكوقت ؾاقؾ، گكؾي ا٘ال٠ات و بعد و بكقوی ٠لمی اوث اها هك لهايی که قهبكی با جىشهه بهه گهكؾي 
ا٘ال٠ات جؽّّی و يؽبگايی به شمهیث ؼاِی قویؿيؿ، همگهاو بایهؿ جىهلین باٌهًؿ. پهه ظحهی ایهى 

ٌؿه هعىىب ٌىؾ بلکه آيچهه اهمیهث ؾاقؾ، آو اوهث کهه  امولىله هباظد يیم يبایؿ به ٠ًىاو یل بعد جم
وكی ا٘ال٠ات ؾق ؾقوو یل هصمى٠ه ٠لمی با يٝن ؼاِی که هحًاوب با هؿ٦ باٌؿ، به گهكؾي بی٩حهؿ یل

 و هىقؾ ي٭ؿ و بعد و بكقوی ٬كاق گیكؾ.
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ٌىؾ، بلکه بایهؿ بهه یهل قاهبهكؾ و اههك ٠ملیهاجی جبهؿیل گهكؾؾ> همهاو ٘هىق کهه ج١بیهك بهه 
کًهؿ. ی١ًهی اوهالم و ه١ًىیهث ؾق يگهاه اؾبیهات  ، همیى هٙلب قا ا٬حٕا  ههی:گفاقی قیل;

 اي٭الب، يبایؿ جًها به يٝاقت و ٠ؿم هؽال٩ث و بیاو کلیات اکح٩ا کًؿ. 

ی٘ الگى;. 3 دس : هىمـُى بشياهـه;دس ادبیات ايٞالب به ًّىاو : يٞؾه جاهِ;به : جْش
قل یث جحٞیٞـات  هٞایغه آو با ادبیات دايؾگاه و اؽاسه به عٙش های افلی بشای هـذیش

 دس ایى هىمُى بش هبًای هخحاس 
بیٍحك هىقؾ جىشه ٬كاق گك٨حه، ج١كی٧ الگى و جبییى اب١اؾ و : هىٔىٞ بكياهه;آيچه ؾق بؽً 

ج١كیه٧ : ي٭ٍهه شهاهٟ;اوِا٦ آو اوث. ؾق ایًصا گكچه الگى جىوٗ ه٭ام ه١ٝن قهبكی به 
ی  ك يٞؾـهیـًْـی یاعـالهی،  ـشايـی ین الگـىی ایگىئیی جاهِ اعث. وٝحی ه الگى هن يٞؾه;ٌؿه: 

ن حشکـث یـذ که بـه کـذام ىـشٗ، بـه کـذام عـمث، بـشای کـذام هـذٗ داس یگى یبه ها ه....جاهِ. 

جىايؿ به ؾو ه١ًا هًّك٦ ٌىؾ. یل ه١ًها ال آو،  ؼىؾ هی: ي٭ٍه شاهٟ; اماتعبیر>:ن.یکًـ یه
جىايؿ ظاکی ال هايی٩ىث و آقهاو و هؿیًه ٨أله باٌؿ که شاه١ه بایؿ به وهىی آو ظكکهث  هی

که اي٭الب اوهالهی بهه ؾيبهال  الٍكی٧ ٨كشه ج١الی الله ل٠ص٠ّك  کًؿ> همايًؿ ٜهىق ظٕكت ولی
الحمایهؿ ٬هكاق ؾاؾه  والی بكای آو اوث و بكؼال٦ جمؿو هؿقو که آقهاو ؼىؾ قا ق٨اه ؾائن لهیًه

: هعحهىا;ؼاقز ٌؿه و به : بكياهه;اوث. ؾق ایى ِىقت، ایى بؽً ال بیايات ال ـیل ٠ًىاو 
هرابه یل ه٭ىله ٠یًی و ي٭ٍه کهاقبكؾی ؾق  شاهٟ به کًؿ. اها اگك الگى و ي٭ٍهايّكا٦ پیؿا هی

يٝك گك٨حه ٌىؾ که شىاهٟ همايًؿ یل اجىهبیل بك آو وىاق ٌؿه و په ال چًؿ وال ظكکث، بهه 
بها٬ی ؼىاههؿ هايهؿ. لیهكا ؾق ایهى : بكياههه;قوهًؿ، شمئهی ال بؽهً  ه٭ّؿی اشحما٠ی هی

ج١كی٧ ٌؿه اوهث> : ٠یًیثٌؿه ال  والی ی واؾه یل يمىيه;ِىقت، الگى و ي٭ٍه شاهٟ به 
که اهكوله بك همه کٍىقها ظاکن ٌؿه اوث. البحه ال آيصا که قهبكی : گپه جكی;همايًؿ هؿل 

ي٭ٍه ;جىاو ٠باقت  ايؿ، هی ؾق ایى بیايات، بیٍحك ال هباظد کلی به هباظد کاقبكؾی پكؾاؼحه
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 قا ياٜك به ٠مل و ٠یًیث ؾايىث. : شاهٟ
الض الگى به الگىههای ٠یًهی و ٠ملیهاجی ايّهكا٦ ؾق اؾبیات جؽّّی ؾايٍگاه يیم اِٙ

ؾاقؾ و به همیى ؾلیل اوث که ؾق کحاب هبايی يٝكی و هىحًؿات بكياههه چههاقم جىوه١ه و ؾق 
گكا، اِهٙالض الگهى بهه ایهى يعهىه اوهح١مال ٌهؿه اوهث: گكا و بكووهای ؾقووبؽً يٝكیه

الگههىی ;، :ههها و الگىهههای ج٥ییههكات وههاؼحاقیيٝكیههه;، :الگههىی ؼٙههی هكاظههل قٌههؿ;
ؾق هك ِىقت ایى الگىها، به ايؿاله جماهی اب١هاؾ یهل ظكکهث  1و...: يوىکالویکی  بالاق آلاؾ

یا٨حهه یها ؾق ظهال جىوه١ه بهكای کٍهىق کهن اشحما٠ی، هحًىٞ هىحًؿ و لفا ؾق اقائه یل يىؽه
-ٌىؾ و ظحی ؾق ٠كِه آهىلي يیم پایهاوجىو١ه، ال یکی ال ایى الگىهای ظكکث اوح٩اؾه هی

ٌىيؿ که ؾق چاقچىب یکهی ال الگىههای ٠ملیهاجی و  هایی ظائم کی٩یث ٠لمی جل٭ی هیهياه
٠یًی به يگاقي ؾقآهؿه باًٌؿ. اواوار ؾق اؾبیات ؾايٍگاه، الگى همايًؿ هىاپیمایی اوهث کهه 

جىايؿ شاه١ه قا به ظكکث ؾقآوقؾ کهه  کًؿ و به يعىی هی٨ىاِل ٘ىاليی بیى ؾو ٬اقه قا ٘ی هی
آو قا به يّاب هؿيٝك ؾق جىو١ه ذكوت و ٬ؿقت و ٠لهن بكوهايؿ و ظٕهىق په ال چًؿ وال، 

 المللی و شهايی قا يحیصه ؾهؿ.ای و بیى١٨ال ؾق ٠كِة هًٙ٭ه
یل آقههاو و هايی٩ىهث و هؿیًهه ٨أهله باٌهؿ، : ي٭ٍه شاهٟ;په ظحی اگك ه٭ّىؾ ال  
الگهى ؾق اؾبیهات جىايؿ شایگمیًی بكای الگىهای جىو١ه و بهاق اقلٌهی آيهها باٌهؿ لیهكا  يمی

كی کلیات يیىث بلکه ابماق جّك٦ ؾق ٠یًیث و کًحهكل هح٥یكههای اشحمها٠ی و ؾايٍگاه، یل
کًؿ، بلکه بایؿ با جکیه بك ي٭ٍهه شهاهٟ، اوث. ؾق وا٬ٟ ِك٨ار ٘كاظی ي٭ٍه شاهٟ ک٩ایث يمی

اگك ؾق ه٭ابل الگهىی ا٬حّهاؾهعىق ٤كبهی،  بحىاو یل الگىی ٠ملیاجی و ٠یًی قا جىلیؿ کكؾ و
ٌهىؾ، ٔهكوقت ؾاقؾ جها ه١ًىیهث بهه  های پیٍك٨ث ؾيبال هی بك ٠كِه: ه١ًىیث;اکمیث ظ

قا بهه ٠ههؿه : ابماق جّك٦ ؾق ٠یًیهث;ٌکلی ٠لمی ؾق لیكواؼث الگى واقؾ ٌؿه و واؼث  

                                                             
ؾق  و همچًهیى 148جها  191قیهمی ال ِه٩عه ايؿال و بكياههبیًی چٍن. ٨ّل ٌٍن ه ٨كآیًؿهای پیً 0

 های شلؿ ؾوم کحاب.بكؼی بؽً
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 بگیكؾ.
: وهالی ٌهی  هح٥ّیهكواؾه;البحه ج١كی٧ هبًای هؽحاق ال الگى و هؿل ؾق وٙط قوٌی،    

ك همکى اوث به ٠ًىاو اهكی هٍحكک با اؾبیات ؾايٍگاه اقلیهابی اوث که گكچه ؾق ابحؿای اه
ٌىؾ، اها با ٘كض ج٩ّیلی  هباظد هؽحاق پیكاهىو ج١كی٧ ویىحن و ج١كی٧ ٠ىاهل و هح٥یكهها 
و وههایك هباظههد قیأههی و هًٙ٭ههی يههىیًی کههه ال ؾوههحاوقؾهای گكايىههً  هكظههىم ٠الهههه 

ا هًٙه٫ و قیأهی هحهؿاول ؾق ههای ٠میه٫ آو به قوؾ، ج٩هاوت لهاٌمی به ٌماق ههیا ظىیًی
 ؾايٍگاه و جىايایی آو بكای ايعالل اؾبیات هىشىؾ قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ.

ای و قوٌهی وشهىؾ ؾاقؾ کهه ؾق ایًصا جىشه ؾاٌث که ؾق اؾبیات ؾايٍگاه، هباظد قیٍهه
ؾهؿ و بكقوی ه٭ىالجی هايًؿ اِل ج١اؾل و ج١اقی٧ ٠لىم پایه قا ؾق ٠لىم اشحما٠ی شكیاو هی

ًٌاوی اوث و بك اوهان آو، ىٖ به آو، ؾق ظ٭ی٭ث یل بعد قوٌی و ه١ك٨ثقیأیات  هكب
الر وأط ؼىاهؿ ٌؿ. ی١ًهی کهاهالر ی ٠لىم پایه ؾق ٠لىم اشحما٠ی کاهشكیاو اِىل هىٔى٠ه

ؾاق بىؾو آيها و ج١اقْ آيهها بها ؾیهى بهه ٠ًهىاو ٔكوقی اوث که پیكاهىو ایى اِىل و شهث
هها ؾق ؼهالل  الگهى ؾ٬هث ٌهىؾ. گكچهه ایهى ؾ٬هثهای پژوهً بكای جىلیؿ یکی ال وك٨ّل

ايصام ٌؿه و کی٩یث اقجبهاٖ  0979جا  0918الهاٌمی ال وال  هباظد هكظىم ٠الهه ظىیًی
هىٔى٠ات اؾاقه کٍىق به اوالم جا ایى وٙط ٠می٫ هىقؾ هالظٝه ٬كاق گك٨حه و گهماقي آو ؾق 

کهات ه کهه ؾق ج١اههل ٬الب یل يمایٍگاه ه٩ّل، ٬ابل اقائه اوث. ؾق وا٬ٟ جىشهه بهه ایهى ي
هؿت بهىؾو  بلًؿؾهًؿه ٠م٫ و گىحكؾگی و ٌىؾ ه يٍاوهًؿ با اؾبیات ؾايٍگاه هع٭٫ هی ٬ا٠ؿه

 قوالحی اوث که بك ٠هؿه هكکم هحىلی ایى کاق ٬كاق گك٨حه اوث. 

په ایى بعد ال شهث ج١ییى چیىحی الگىی پیٍك٨ث، بعرهی ظهائك اهمیهث بهه ٌهماق 
ٌهىؾ، اقائهه وك٨ّهل هباظهد اِهلی و  بعهد ؾيبهال ههی قوؾ اها آيچه ؾق ایى هصمى٠ه هی

هرابهه هاٌهیًی کهه شاه١هه قا بهه  هعىقی بكای بكقوی آيها ؾق هكاظل ب١ؿ اوث جا ال الگى بهه
آوقؾ، جعلیل ٠می٭ی اقائه ٌىؾ و په ال جىلٗ ٠لمی بك آو، قبٗ آو به هکحب و ظكکث ؾق هی



 748 

 

بك شكیهاو بهاق اقلٌهی ؾق الگىههای ها و ا٠ح٭اؾات ه١ّیى گكؾؾ و ٨كهایً قهبكی هبًی  اقلي
جىو١ه قوٌى ٌىؾ جا بك ایهى اوهان، ظكکحهی ٠لمهی بهه وهىی شكیهاو ه١ًىیهث و ؾیهى ؾق 
الگىهای ٠یًی آ٤ال گكؾؾ. ؾق ٤یك ایى ِىقت بایؿ بهه همهاو جّهىقهای کهًهه اکح٩ها کهكؾ و 

که  ایى الگىها ه٭ىالجی کاقبكؾی و جصكبی هىحًؿ;ؼىي ؾاٌث که   همچًاو به ایى پًؿاق ؾل
ایهى ؾق ظهالی : ؾیى ؾقباقه آو يٝكی يؿاقؾ و يبایؿ با ي٩ی ایى اهىق به ؾوقاو کهى قشىٞ کهكؾ.

اوث که با گفٌث چًؿ ؾه ال پیكولی اي٭الب و اؾاقه کٍىق، ایهى اؾقاک اشمهالی و وشهؿايی 
ال قيىايه هكؾوؾ اوث اها ایى   ؾق هیاو اي٭البیىو ٌکل گك٨حه که گكچه اقجصاٞ به ؾوقاو پیً

های هکحبی ؾقگیك هىحًؿ. په بایؿ يىبث به ایى هاٌیى  اشحما٠ی که یل ىها يیم با اقليالگ
ای بهكای ٘هكل اوهح٩اؾه ال آو بّیكت و آگاهی پیهؿا کهكؾ و چهاقه ٌىيؿ،هلث بك آو وىاق هی

های ها هكج٩ٟ ٌىؾ> یا اگك چالٍی ـاجهی بها هکحهب ؾاقؾ، بایهؿ آو با اقلي ايؿیٍیؿ جا چالً
جىاو الگىیی قا که ال قیٍه و بًیاو ؼىؾ هًىهىب بهه اوهالم باٌهؿ، چگىيه هیه١یى يمىؾ که 

 یابهؿ جىلیؿ کكؾ. لفا ؾق ایى يىٌحاق، بعد پیكاهىو الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث پایهاو يمهی
ٌىؾ که هكکم ٠الی الگىی اوالهی ایكايی پیٍهك٨ث بهه ٠ًهىاو هحهىلی  بلکه ایى ههن ؾيبال هی

ای و  قوؾ ؾق چًؿ هماق وىال ُؼكؾ، به چًهؿ ؾه وهىال اِهلی و قیٍههایى اهك ظیاجی به شای و
های هح١ؿؾ ؾق هكاجهب ب١هؿی يیهم  هایی که بؿوو جىشه به آيها، وىال هعىقی بپكؾالؾ> پكوً

گٍها يؽىاهًهؿ یا٨ههث. بًهابكایى آيچهه اهمیهث ؾاقؾ، جكوهین وك٨ّههل  پاوهؽی ؾقؼهىق و قاه
هك اوث> به يعىی که هؿیكیث جع٭ی٭هات ؾق پژوهٍها بكای ایصاؾ جأهل ؾق هكکم هحىلی ایى ا

 ایى ٠كِه ؼٙیك و اواوی به ؾقوحی ٌکل بگیكؾ.  

 بش اعاط مشای  اوفاٗ: اوفاٗ الگى;داسی دس . جبییى جهث1/3

يکحه ؾیگك، بعد پیكاهىو الگى ؾق وٙط هّؿا٬ی اوث> لیكا ؾق اؾاهه ٨كههایً قهبهكی، 
الگى، ّالوه بش آيچه که دوعـحاو گٚحًـذ> کـه  شايی بىدویدس خقىؿ ا;ایى ج١ابیك ـکك ٌؿه اوث: 

اعی یای عیمی، ؽشائو جٖشاٙیائی، ؽشائو ٙشهًگی، ؽشائو اٝلیخی، ؽشائو جٖشاٙیخىب، ؽشائو جاس 
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 ...: ًها دسعث اعثیگزاسد که ٝيًْا ایش هیى الگى ج ثیل ایدس جؾک
ههای قوؿ ایى ٠ًاویى، هباظری هّؿا٬ی پیكاهىو الگى اوهث و ال وهًػ بعهد به يٝك هی

قوؾ، اها به هكظال بایؿ ؾق بكقوی اوِا٦ هّهؿا٬ی  الگهى يیهم  ٨لى٩ی و قوٌی به ٌماق يمی
ايصام ٌىؾ. به ٠ًىاو يمىيه هًگهاهی :( اِلی، ٨ك٠ی و جب١ی;بًؿی به  بًؿی  )هايًؿ ٘ب٭ه٘ب٭ه

بهك وهایك اب١هاؾ : ا٬حّهاؾ;ٌىؾ، ٠مالر به ایى ه١ًاوهث کهه گپه اوح٩اؾه هیکه ال هؿل جكی
ظههاکن ٌههؿه و ال هیههاو ٌههكایٗ جههاقیؽی، ویاوههی، ٨كهًگههی، ش٥كا٨یههایی و... ایههى شاه١هه 

ههؿيٝك ٬هكاق : هًهابٟ;اوث که اِل ٬كاق گك٨حه> چهىو ؾق ایهى بؽهً اوهث کهه : ش٥كا٨یا;
ٌىؾ که اقجبا٘ات ؾق جىلیؿ و بؽً ا٬حّاؾ قا جىكیٟ گیكؾ و ؾوحیابی به اهکاياجی ؾيبال هی هی

ههای ٤كبهی جبهؿیل ههؿل ه ٠هاهلی اواوهی ؾق لیكوهاؼثکًؿ که ؾق ایى ِىقت، ش٥كا٨یا ب
جأذیكگفاقی ٌكایٗ جهاقیؽی، ویاوهی، ٨كهًگهی و ش٥كا٨یهایی ;جىاو ٠ًىاو   په هی 1ٌىؾ. هی

قا هكبىٖ به هٙال١ه ؤٟ هىشىؾ ؾايىث که ایى هٙال١هه بهه ِهىقت : ایكايی ؾق جؿویى الگى
فٌحه چًهیى يبهىؾه و بها جمكکهم بهك های گ شايبه، ؾق همه الگىها اللم اوث. البحه ؾق ؾهه همه

شايبه، هؿيٝك هىٔى٠ات ا٬حّاؾی، هىائل ویاوی و ٨كهًگی و جاقیؽی و... به ِىقت همه
قیمی ؾق اؾبیات ؾايٍگاه به وٙعی ال جىايمًهؿی گك٨حه اوث. ولی اهكوله ٠لن بكياهه٬كاق يمی

وهكلهیى ؾق يٝهك بگیهكؾ و جىايؿ جماهی اب١اؾ شاه١ه قا جعث ٠ًىاو آهایً  ؾوث یا٨حه که هی
 به ِىقت بىیاق ٠می٫ ؾق ایى باقه به بكقوی بپكؾالؾ.

های هؽحله٧ ؾق هباظهد ٬بلهی هٍهؽُ  البحه شایگاه هٙال١ه ؤٟ هىشىؾ ؾق اؾبیات 
های هؽحل٧ قا با هالظٝه ٔهكائب  ٌؿ، اّها يکحه اواوی ؾق هبًای هؽحاق ایى اوث که ه٭ىله

و شهث ظكکث آو ه٭ىله قا به ومث جکاهل الههی  کًؿ و به ایى ِىقت، ٌیب آو بكقوی هی
ٌكایٗ جاقیؽی، ویاوی، ٨كهًگی و ;يمایؿ. به ٠ًىاو يمىيه، ؾق بكقوی یا هاؾی هٍؽُ هی

                                                             
، ا٬حّهاؾی اوهث و يهه ٨كهًگهی، ها، بایؿ يٍاو ؾاؾ که قویکكؾهای ٤كبی به ههؿل. ؾق وا٬ٟ ؾق بعد هؿل 0

 قا ؾق وٙىض هؽحل٧ جبییى کكؾ. : باق اقلٌی جىو١ه;٠٭اليی و ايىايی. لفا بایؿ 
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ؾهؿ و ایى بؽً قا لیكوهاؼحی ٔكیب اِلی هی: ش٥كا٨یا;، اؾبیات ؾايٍگاه به :ش٥كا٨یایی
ؾههؿ. اهها ؾق وهاهاو ههیهای ٨كهًگی، ویاوی و جهاقیؽی قا  ؾايؿ و بك اوان آو، بؽًهی

 بهك ٌهكایٗ ٨كهًگهی و ٌهكایٗ ویاوهی يیهم هبًای هؽحاق، ٌكایٗ جاقیؽی بك ٌكایٗ ویاوهی
جكیى ٔكیب ؼىاهؿ بىؾ. گكچه بایؿ ؾ٬هث ؾاٌهث کًؿ و لفا ش٥كا٨یا ؾاقای پاییى ظکىهث هی

جهىاو بهه وهك٠ث  که ایى ٔهكیب هكبهىٖ بهه ؤهٟ هٙلهىب اوهث و ؾق ؾوقاو ايح٭هال يمی
ها و ٔكائب بكآهؿه ال آو قا ظاکن کكؾ بلکه بایؿ به بكقوی ایى هىوله پكؾاؼث کهه هٙلىبیث

هًهؿ، ال ش٥كا٨یهاهعىقی و  ٌهؿه و ٬ا٠هؿه جهىاو جهؿقیصار و بهه ِهىقت هعاوهبهچگىيه ههی
هایی بهه  ا٬حّاؾهعىقی ؼاقز ٌؿ و ایى قويؿ چ٭ؿق به ٘ىل ؼىاهؿ ايصاهیؿ و ٌاهل چه گام

 ىؾ. ِىقت هحىالی و هحىالی ؼىاهؿ ب

و : اعـحٚاده اص دعـحاوسدهای دیگـشاو; سویکـشد ادبیـات ايٞـالب بـه هىمـُى . بشسعی2/3
ها به دلیل اميشاس ّلمِی يَام دس  جٖییش دس جخقیـ;مشوست اسجٞاء جحلیل اص ایى سویکشد به 

 :عير عاخحاسها

هٍهؽُ اوهث کهه : ٠ؿم هعهؿوؾیث ؾق اوهح٩اؾه ال ؾوهحاوقؾهای ؾیگهكاو;ؾق بعد 
وى ه١ح٭ؿيؿ که يبایؿ ال جصاقب هىشىؾ بهه  ايؿ. ال یلبه ؾو ه٭ىله اٌاقه کكؾه قهبكی، اشماالر 

ايؿ که اگك کىی با ٠٭اليیهث هًّه٩ايه و  ِىقت کىقکىقايه اوح٩اؾه ٌىؾ و ال وىی ؾیگك ٬ائل
قوهؿ  ای قویؿه، بایؿ ال آو اوح٩اؾه کكؾ. اها به يٝك هیای ه١٭ىل ؾق هىٔى٠ی به يحیصهجصكبه

و ؾق بكياهه ايح٭ال ال ؤهٟ هىشهىؾ، ٬ابهل پهفیكي : أٙكاق ٠لمی;ؾق لهاو  ه٭ىله ؾوم جًها 
گفاقی ؼاَ ايصهام ٌهىؾ. لیهكا اوث> به يعىی که اوح٩اؾه ال جصاقب هىشىؾ با یل هؿ٦

ههای کههى و ههؿقو  گكایی با ؾيیاگكایی و ؼؿاپكوحی با وهصؿه بهك بهثک٩ك با ایماو و آؼكت
های ظیهات بٍهكی و بهكای یگك، ک٩اق ؾق همه ٠كِههٙل٭ار هیچ والٌی يؿاقيؿ. به ٠باقت ؾ

ای و ؾيیاپكوههحايه ؼههىؾ، ؼؿاپكوههحی و ه١ًىیههث و کكاهههث ايىههايی قا لیههك پهها  لههفات وهلههه
ليًؿ کهه ایهى اههك ؾق ٠كِهه گفاقيؿ و به همیى ؾلیل، ظحمار به ؼىؾ و ؾیگكاو ؼىاقت هی هی
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ؾههؿ. اواوهار پایهه  قا ٌکل ههی: ؾاقی ٠لىم شهث;٠لىم و جصاقب يیم شاقی اوث و بعد 
هاوث که ؾق جىلیؿ آيها هیچ گاه به اؾیهاو و ه١ًىیهث جمؿو هؿقو، همیى جصاقب و ٠٭اليیث

ٌهىؾ،  جکیه يٍؿه اوث. بًا بك ایى اِل که به يٝك ها ال لىالم  اِىل ا٠ح٭هاؾی هعىهىب ههی
اولهیى جىاو ال جصاقب ک٩اق اوح٩اؾه کكؾ هگك ؾق ِىقجی که ـکك ٌؿ. لفا ؾق ایى ؾیؿگاه، يمی

ؾق ؾوهحگاه  ٌىؾ، به ایى ِىقت اوهث: جصكبهه هٙكض هی: جصاقب بٍكی;ج٭ىیمی که بكای 
ؾق ؾوحگاه ایماو> ی١ًی ؾق ابحؿا بایهؿ قبهٗ جصهاقب بهه  ؾق ؾوحگاه ي٩ا٪، جصكبه ک٩ك، جصكبه

پكوحً ٨كؾی و اشحما٠ی هٍؽُ ٌىؾ و قوٌى گكؾؾ که ایى جصهاقب چهه ؼىهاقجی بهكای 
 قؾه اوث. جکاهل ه١ًىی به باق آو

گیكؾ کهه بهك  ؾق ه٭ابل ایى يگاه، قویکكؾ هحؿیًیى و اؾبیات ظىله و اؾبیات اي٭الب ٬كاق هی
جىاو به جصاقب ؾیگكاو به ٠ًىاو هىٔى٠ی هىح٭ّل ال ؾیى و ههفهب يگكیىهث و ٘ب٫ آو، هی

جهىاو ال آيهها اوهح٩اؾه کهكؾ. البحهه چًهیى ؾق ِىقجی که با ٠٭ل و ه٫ًٙ هماهً  باٌؿ، ههی
ی ؾق لهاو أٙكاق و یا ؾق اههىق ٠ك٨هی و وهاؾه ٬ابهل پهفیكي اوهث، اهها ؾق بعهد ؾیؿگاه

ؾاقی ٠بهاؾ ال وهىی ٠لمها  گك٨حى هىهوىلیث ؾیهى و به ٠هؿه: ظصّیث;جؽّّی که ال هًٝك 
ٌىؾ، ه٭بىل يیىث> چىو پكوحً و پفیكي والیهث ٤یهك، هٙل٭هار همًهىٞ اوهث و ايصام هی

 ه هیچ وشه ُهصال يیىث. جكیى اهىق، بوصؿه بك ابلیه ظحی ؾق کىچل
کًهؿ و جمهاهی اها اؾبیات جؽّّی ظىله، جکاهل هاؾی قا ال جکاهل ه١ًىی ج٩کیل ههی

ؾايؿ و لفا بكقوی ایى ه٭ىالت قا بهه اؾبیهات های هاؾی قا ال ؼٙابات ٌاقٞ ؼاقز هی٠كِه
 وپاقؾ. ال وىی ؾیگك ه٭ام ه١ٝن قهبكی ه١ح٭ؿيؿ جىوه١ه بهاق اقلٌهی ؾاقؾ و بههؾايٍگاه هی

ای جىلیهؿ ٌهىؾ جها ج١كیه٧ همیى ؾلیل اللم اوث بكای اؾاقه کٍىق بك اوهان اوهالم، يىهؽه
هها، لهاو و به ِىقت ههىقؾی و ؾق بكؼهی ٠كِههشؿیؿی ال جکاهل هاؾی اقائه کًؿ. اها هن

پفیكيؿ> بؿوو ایًکهه آو قا ه٭یهؿ بهه أهٙكاق کًًهؿ. بهه يٝهك اوح٩اؾه ال جصاقب ؾیگكاو قا هی
کیهؿ بهك جصهاقب قوؿ اؾبیات ؾاي هی ٍهگاه بها وهى  اوهح٩اؾه ال همهیى هىهأله و ال ٘كیه٫ جأ
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گیكی ؼىؾ قا به اؾبیات اي٭الب جعمیهل کًهؿ. البحهه یا٨حگی، به ؾيبال آو اوث جا شهث جىو١ه
بایؿ جىشه ؾاٌث که ظٕكت اهام)قه( و ه٭ام ه١ٝن قهبكی بكای اوح٩اؾه ال ایهى جصهاقب، ؾق 

ايؿ و به همیى ؾلیل اوث که ظكکهث يٝهام قو قا ج٥ییك ؾاؾه٠مل ه و يه ؾق جوىقی ه کاقکكؾ آيها 
هها( گیكی آو ظ٩ٛ ٌؿه اها ایى ٠ملکهكؾ )ج٥ییهك کاقکكؾهها و جؽّهیُبه شلىوث و شهث

ی هبًهای هؽحهاق بها اؾبیهات  جبؿیل به یل جعلیل جوىقیل يٍؿه اوث که ایى، همهاو ٨اِهله
 اي٭الب اوث. 

ؾق جمام ه٭االجی که ؾق ایى يهىٞ : جصاقب ؾیگكاو اوح٩اؾه ال;ؾق همیى قاوحا، با اوحًاؾ به 
ٌىؾ، هٙالبه قهبكی به هباظد ٠لمی هحهؿاول ه٭ّیهؿ ٌهؿه و وهپه ٠مهالر ها اقائه هیيٍىث

ٌىؾ> لیكا ه٭االت یا بك اوان اؾبیات ظىله یا بك اوان اؾبیات ؾايٍهگاه و یها بهك  هًموی هی
ياپهفیك و ای جى٬ه٧یم ه کهه ٠كِههٌىؾ. ؾق ٠كِه ٠مل ياوان  جألی٧ بیى ایى ؾو جؿویى هی

٤یك ٬ابل ج١ٙیل اوث ه يٝاقت اؾبیات اي٭الب يىبث به جؿویى اوًاؾ کالو يٝام، هىوله قا به 
یابهؿ. لهفا بهه گیكی ؾیگكی شكیاو ههیکًؿ و لفا ؾق ٠یًیث، شهثای ظل يمی ِىقت قیٍه

و ٠ملهی  اؾاقه قوؿ بكای شلىگیكی ال هًموی کكؾو اؾبیات اي٭هالب ؾق ٠كِهه ٠لمهی يٝك هی
گیكی يٝام، جىشه به اوحؿالل ها ؾقباقه ؤٟ هىشىؾ ٔكوقی اوث> ی١ًی اللهه جع٭٫  شهث

شؿیؿ ؾق جىلیؿ الگىی پیٍك٨ث، اقلیابی ٌكایٗ هىشىؾ ه و بالحبٟ اوح٩اؾه ال جصاقب ؾیگهكاو 
هها بهه اوث جا بك ایى اوان و بها ج٥ییهك ؾق ج١هاقی٧ و جؽّهیُ: أٙكاق ٠لمی;ه با يگاه 

اوهح٩اؾه ال ;ق٨هث ؾوهث یا٨هث. بهه ٠بهاقت ؾیگهك، هًهؿ، بهه یهل قاه بهكووقت ٬ا٠هؿهِى
هٍكوٖ و ه٭یؿ ٌىؾ کهه : جىلیؿ الگى بك اوان قویکكؾ اوالم;بایؿ به : ؾوحاوقؾهای ؾیگكاو

 اوث. : های هىشىؾ بك اوان أٙكاق ٠لمیج٥ییك ؾق جؽّیُ;به ه١ًای 
ؾوحگاه ک٩ك ؾق ليؿگی اههل ایمهاو  البحه ؾق ٠كِه ٠مل و ال ؾویىث وال پیً، جصاقب

های ياٌی ال آو، ظیات هىهًیى قا يیم جعث جهأذیك ؼهىؾ ٬هكاق ؾاؾه و بهه واقؾ ٌؿه و ؼىاقت
هایی ال های ایمايی ؾق گفٌحه، ٨كِثها و ٧١ٔؾالیل جاقیؽی و اشحما٠ی و بكؼی ٩٤لث
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ا لٙه٧ و ؾوث ق٨حه و ٘ك٦ ه٭ابل ؾق جماهی ٌوىيات ليهؿگی هىهلمیى ي٩هىـ کهكؾه> اهها به
٨ث ال ایى و١ٔیث قا بكؾاٌحه و یل قهؿایث ؼؿاويؿ هح١ال، شاه١ه ٌی١ه گام اول بكای بكوو

ظکىهث ؾیًی و يٝام اوالهی جٍکیل ٌؿه و اهكوله بها ال ٠بهىق ال شًه  يٝهاهی و هىهائل 
های ویاوی، ٨كا٤ث بالی بهكای بكقوهی و بهالبیًی پیكاههىو ایهى هىهائل ؾق اهًیحی و چالً

کٍىق پؿیؿ آهؿه اوث. ؾق هك ِىقت، جىلٗ ک٩اق بك اهث اوالم يٍأت گك٨حه ال ٠كِه اؾاقه 
هاوث و ااّل اوالم يه ١ٔی٧ و يه هىحأِهل اوهث بلکهه ؾق ه٭ابهل همهه  ها و ٩٤لث ٧١ٔ

یا ایها الًبی اج٫ الله و ال جٟٙ الکا٨كیى و المًا٨٭یى او ;ها يىؽه ٠ملی ؾاقؾ: ي٩ىـها و ولٙه
و هکهكوا و هکكاللهه و اللهه ؼیهك ;و : اجبٟ ها یىظی الیل هى قبهلالله کاو ٠لیما ظکیما و 

اواوار شًه  ٠لن الهی و يبىی و ٠لىی، ال شًه ٠٭اليیث بٍهكی يیىهث بلکهه :. الماکكیى
٠٭اليیث و ه٫ًٙ و جصكبه بٍكی بایؿ بكای جکاهل ؼىؾ، با ایى يىق يىبحی بك٬كاق کًهؿ و بهه آو 

 ه٭ّكب ٌىؾ. 
ؾق ٬ايىو اواوی بكای اظهكال ٠هؿم : ٌىقای يگهباو;ب، ج١بیه په گكچه ؾق ابحؿای اي٭ال 

بهىؾ، اّهها ؾق اؾاههه : ظصیهث;ی  هؽال٩ث ٬ىايیى با اظکام و ٘كظی ياٌی ال هالظٝه هىأله
جؿاوم یابؿ بلکه بایهؿ ؾق : هًٙ٭ه ال٩كا٢;ظكکث يٝام اوالهی يبایؿ ایى قويؿ بك اوان جوىقی 

و بهه : شايبه ال اؾبیات جىو١ه پایهؿاق وز همهؾق ا٫٨ ؼك;و : أٙكاق ٠لمی يٝام;چاقچىب 
ؾهؿ و لهفا ٠ًىاو اهكی هى٬ّث اقلیابی ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ ؼكوز ال و١ٔیث هىشىؾ ؾ١٨حار قغ يمی

ياپفیك اوهث اهها ایهى اوهح٩اؾه  ؾق شكیاو ج٥ییك ؤٟ هىشىؾ، اوح٩اؾه ال ایى جصاقب اشحًاب
جهىاو ٌهكایٗ هىشهىؾ قا ل يمیها باٌؿ. چىو ؾق ٠كِه ٠م بایؿ بك اوان ج٥ییك ؾق جؽّیُ

گهفاقی کهكؾ. ههؿ٦ قیمی و ق٨ث ال ؤٟ هىشىؾ، بكياههلعاٚ يکكؾ بلکه بایؿ بكای قاه بكوو
ايؿ اّها په ؾق قویکكؾ هؽحاق، ایى ؾوحاوقؾها ؾق لهاو أٙكاق و ؾق بكياهه ايح٭ال ٬ابل اوح٩اؾه

ٌىؾ. به ؤٟ هىشىؾ اقائه هیيه با آو يٝمی که ؾاقيؿ، بلکه با يٝن شؿیؿی که بكای ؼكوز ال 
جهىاو بهه ي٩هی آو  قو ٌؿه، يمی٠باقت ؾیگك، بكای اِالض و١ٔی که يٝام اوالهی با آو قوبه
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اکح٩ا کكؾ بلکه بایؿ آو قا ؾ٬ی٭ار ًٌاوایی کكؾ و با جىشه به آو، ج٥ییك قا آ٤ال يمهىؾ. ی١ًهی بایهؿ 
به جمؿو هاؾی و ـات  ها و ا٨کاق و ا٠مال اشحما٠ی جا چه ٠م٭ی هٍؽُ ٌىؾ که ظىاویث

ايؿ جا با لعهاٚ آو، بكياههه ايح٭هال بهه وهمث ؤهٟ هٙلهىب قا  ی آو وابىحه ٌؿه ؾيیاپكوحايه
-ق٨هث ال ههؿلهًؿ ؾق هح٥یكهای اشحما٠ی، ٨كِحی بكای بكوو ٘كاظی کكؾ و با  جّك٦ ٬ا٠ؿه

 ايؿ.هایی ایصاؾ ٌىؾ که به أٙكاق پفیك٨حه ٌؿه
ای ال ال٩كا٢ ؾق اؾبیات ظهىله، وهٙط گىهحكؾه ث که هًٙ٭هالبحه بایؿ به ایى يکحه جىشه ؾاٌ

ٌىؾ اها اؾبیات اي٭الب ؾقگفق لهاو همىاقه بهه هعؿوؾوهالی بیٍهحك هىٔى٠ات قا ٌاهل هی
يٝیهكی هايًهؿ جىلیهؿ  اؾبیات ؾايٍگاه و جٕیی٫ بیٍحك  ایى هًٙ٭ه ال٩كا٢ پكؾاؼحه که و٩اقي بی

ههای ایهى وا١٬یهث بهىؾه و  باقلجكیى يمىيهالگىی ٠یًی بك اوان هکحب اوالم، ؼىؾ یکی ال 
وىیی  اؾبیات هؽحاق با اؾبیات اي٭الب اوث. ال وىی ؾیگك بىیاق ٔهكوقی ی هن ؾهًؿهيٍاو

و ٤یهك : ویاوهی;های هؽحاق به اؾبیات اي٭الب جعمیل يگكؾؾ و به ِهىقت اوث که ؾیؿگاه
اوح٩اؾه يٍىؾ> هؽّىِار بها ٠لمی، ال بیايات اهام)قه( و قهبكی به ي٩ٟ ؾیؿگاه هىقؾ يٝك وى  

جىشه به ایًکه اؾبیات اي٭الب اشماالر هصمى٠ه اؾبیات ؾايٍهگاه قا بهه ٠ًهىاو جؽّّهی کهه 
هحک٩ل جکاهل هاؾی و ؾاقای کاقبكؾ ؾق ایى ٠كِه اوث، به قومیث ًٌاؼحه که ؾق ایهى بهاقه 

ؽحاق يیم ؾق اوحٍهاؾات لیاؾی ال کالم اهام)قه( و قهبكی ٬ابل اظّا  اوث. ؾق وا٬ٟ هبًای ه
جىاو به واؾگی و ؾق کمحهك ٌكایٗ أٙكاق با ایى قویکكؾ اؾبیات اي٭الب هىا٫٨ اوث لیكا يمی

اوهح٩اؾه ال ;ق٨حی ال اؾبیات ؾايٍگاه یا٨ث. بًا بك آيچه گفٌهث، ه٭ىلهه ال چًؿ ؾهه، قاه بكوو
آو ای قا ؾقبهاقه ههای گىهحكؾههایی اوث که بایهؿ پهژوهًیکی ال وك٨ّل: جصاقب ؾیگكاو

آ٤ال کكؾ و ایى جاله، آ٤ال وؤاالت اوث جا بها ج١اههل بهیى اؾبیهات اي٭هالب و هحؽّّهیى و 
ها ًٌاوایی ٌىيؿ و ؾق ایى هىٔىٞ، گكؾي ا٘ال٠ات و يمؾیکی  يؽبگاو، هٍکالت و چالً

 و ٠لمی قغ ؾهؿ.: جؽّّی;و ٬كابث 
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 ؽـذه ىشاحی: ِی هاؽیى اجحماّ;اٗ آو به دهًذه ايقش ، يؾاو:ايْياٗ الگى;جاکیذ بش . 3/3
ِِ دیى  هحىس بش اعاط يٞؾه جاه

اوهث کهه : های هٍؽُه٧ٙ١ً بىؾو الگى ؾق قاهبكؾها بك اوان هؿ٦;٠ًىاو ب١ؿی، 
کًؿ. لیكا گكچه به ؾلیل جکاهل ؾائمی جك هیؾق ٨٭كات ٬بلی قا وأط: ي٭ٍه شاهٟ;ه٭ّىؾ ال 

اهها بهه ههك ِهىقت ؾق ٠لن اِىل ٨٭ه اظکام ظکىهحی، ج٥ییكاجی ؾق ٨هن ؾیى ١ٙ٬ی اوهث، 
ههای اواوهی  ی که بك اوان ٨هن ال ؾیى ٘كاظی ٌىؾ، اي١ٙا٨ی ؾق چهاقچىب:ي٭ٍه شاهٟ;

ؼىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث. په اي١ٙا٦ ؾق ایًصا هكبىٖ به یل اهك کاقبكؾی  ٬ابل بهیًه اوث که با 
ه١ًای ؾوم ال ي٭ٍه شاهٟ )ابماقی ٠یًی همايًؿ اجىهبیل بكای ظكکث شاه١هه( هًاوهبث ؾاقؾ. 

باقت ؾیگك، ال آيصا که هبًای جىلیؿ ي٭ٍه شاهٟ، اوهالم و ه١هاق٦ الههی ه و يهه ٠٭هل و به ٠
ها ؾق جاقیػ و بك ها و هکاوجصكبه بٍكی ه اوث و اوالم يیم به ٠ًىاو ؾیى الهی، بك همه لهاو

کًهؿ و همه ا٬ىام و شىاهٟ الی یىم ال٭یاهه ظاکن اوث، ي٭ٍه شاهٟ ٌکلی ال ذبات پیهؿا ههی
و جًهها بها وقوؾ بهه  >:٠كِهه ٠یًیهث و کهاقکكؾ;ٌىؾ جا هكبىٖ هی: ٝام ظصّیثي;بیٍحك به 

ٌهىؾ و ٠كِه ٠مل اوث که ایى ي٭ٍه به ٌكایٗ جاقیؽی و ش٥كا٨یایی و ویاوی و... ه٭یؿ هی
 بایؿ ه٧ٙ١ً باٌؿ: 

البحه ایى الگى ٕیشٝابل ايْياٗ يیغث و آيچه به دعث خىاهذ آهذ، حشٗ آخش يیغث. یٞیًـًا ;
کًًذ. ایى جٖییـشات بایـذ ايهـام بگیـشد. به يىی سوصگاس، ایهاد جٖییشات سا ایهاب هی ؽشایو يى

ها هؾخـ هغـث و بًابشایى الگى، الگىی هًْيٚی هغث> یًْی ٝابل ايْياٗ هغث، هذٗ
 .:الگى و ساهبشدها همکى اعث به حغ  ؽشایو جٖییش کًذ و ححی افال  ؽىد

ٌهؿه، بایهؿ های کی٩ی ه١هّیىهٙلىبیثها هٍؽُ و ؾاقای ذبات اوث و په اگك هؿ٦ 
گ٩ث الگى و ي٭ٍه شاهٟ، هىاشه با لهاو و هکاو اوث و لفا اهكی ٠یًی و کاقبكؾی هعىىب 

  1ٌىؾ.هی

                                                             
های کًؿ جا هؿت ليؿگی بٍكی قا هحعىل هی های ٠لىهی که يعىه٘ىق که پایه . البحه بایؿ جىشه ؾاٌث هماو 0
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ىسی جکاهـل ج ـ;بـه هًْـای ايقـشاٗ آو بـه  :الگى بش اعًاد باالدعحی يَام حاکمیث. ;4/3
یابی : اجحماِّی   ؽذه هٞاالت اسائهيَام جمهىسی اعالهی و هْیاسی اعاعی بشای اسص

: ههاگهفاقیايؿالها و ویاوهثچٍن ظکىهث الگى بك همه;یكاهىو ٠ًىاو  بعد ب١ؿی، پ
: اشحما٠ی جوىقی جکاهل;جىاو به ایى يکحه اٌاقه کكؾ که ایى الگى هماو  اوث. ؾق جىٔیط هی

ؾق يٝام شمهىقی اوالهی اوث و هًگاهی که با يگاهی شؿیؿ و بك اوان ؾیى جىلیهؿ ٌهىؾ، 
 بك همه جّمیمات يٝام ظاکن ٌىؾ: بایؿ
ایشايـی  جىعـْه اعـالهیاگش ها جىايغحین به حىل و ٝىه الهی دس یک ٙشآیًذ هْٞىل به الگـىی ; 

هـای پیؾشٙث دعث پیذا کًین، ایى یک عًذ باالدعحی خىاهذ بىد يغبث به همه اعًاد و بشياهه
ايـذاصهای بیغـث ؾنهای کؾىس، یًْی ححی چگزاسیايذاصهای کؾىس، عیاعثکؾىس و چؾن

عاله و ده عاله که دس آیًذه جـذویى خىاهـذ ؽـذ، بایـذ بـش اعـاط ایـى الگـى، جـذویى ؽـىد. 
هایی که خىاهذ ؽذ، عیاعث کالو کؾىس بایذ اص ایى الگى پیشوی کًـذ و دسوو گزاسیعیاعث

 :.ها یا ههالظ بحىايًذ آو سا جقىی  کًًذایى الگى بگًهذ. ایى چیضی هن يیغث که دولث

شمهىقی اوالهی اوث و بهه : يٝام ٨کكی  ;ایى بیاو به ه١ًای آو اوث که الگى به هرابه  
جهىاو بهك اوهان آو، ٌىؾ و لفا ایى يکحه ههمی اوهث کهه ههی اِل اوالم و ؾیى هكبىٖ هی

بًهؿی کهكؾ و جًهها ه٭هاالجی قا ٌؿه به هكکم الگهى قا بهه ؾقوهحی ٘ب٭هه ه٭االت و هباظد اقائه
هها جًٝهین ٌهؿه گهفاقیايؿالها و ویاوث اق ؾاؾ که ؾق وٙط چٍنهىٔىٞ بعد و بكقوی ٬ك

ای پیكاهىو جّمیمات شاقی يٝام یا اهىق بؽٍی باٌؿ، بایؿ باًٌؿ. به ٠ًىاو يمىيه، اگك ه٭اله
 ال وىی هیأت ٠لمی که ٬ٕاوت ه٭االت قا بك ٠هؿه گك٨حه، ؼاقز ال هىٔىٞ جل٭ی ٌىؾ. 

 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 
ههای هىشهىؾ ؾق قويهؿ جىلیهؿ یهل  وؼن ٘ىاليی ج٥ییك يؽىاهؿ کكؾ )هايًؿ ٨یمیل کىايحىم(، هًگاهی کهه پیچ

های ياٌی ال آو ٘ی ٌىؾ و ؾق يحیصه، هؿل يهایی بكای اؾاقه کٍىق به ؾوث  الگىی شؿیؿ و ج٥ییكها و اي١ٙا٦
 يی ٬ابل ج٥ییك يؽىاهؿ بىؾ. های ٘ىال بیایؿ، ٘ب١ار جا هؿت
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و  دس دیذگاه ادبیات ايٞالب و هحْلٜ به افل اعالم ٙشابخؾی . جىلیذ الگى به هاابه اهشی5/3
ايٞـالب ;بـه ًّـىاو هکمـل : ايٞـالب ٙشهًگـی;مشوست اسجٞاء جحلیل اص آو دس چـاسچىب 

 :عیاعی

ج١ل٫ ایى کاق به همگاو )يه اٌهؽاَ و ه٭اههات(، بهه ;هحًی که ـیل ٠ًىاو  ب١ؿی ی١ًی 
 ٬كاق گك٨حه، ال ایى ٬كاق اوث:: ايؿاله جىايایی و ٜك٨یث

بًابشایى کاس هحْلٜ به اؽخاؿ و هٞاهات يیغث، کاس هحْلٜ به بًـذه يیغـث، ایـى کـاس همـه ;
یـن، هـش کـذام بـه ٝـذس اعث. همه ها دس صهیًه ایى کاسی که داسد ايهام هی گیشد، هغ ىلیث داس

های خىدهاو، ِعْه و ؽْاُ ٝذسجی کـه دس اخحیـاس هـا هغـث. دس های خىدهاو، ٍشٙیثجىايایی
ؽاءالله ديبال کًین. البحه گضاسؽی که آٝـای دکحـش داوودی داديـذ،  ىلین که بایذ اوایى صهیًه هغ

اىالُ يبىدم اص ایى هيالبی که ایؾـاو گٚحًـذ، گضاسػ بغیاس خىبی اعث، هى هن کن و بیؼ بی
لیکى با ایى جٚقیل ها اىالُ يذاؽحین. ایًها بغیاس خىب اعث. با هن هـیچ هًاٙـاجی يذاسيـذ. 

ک ههمىّه خاؿ و هحذود يیغث. کاسی اعث که بایذ همه ٍشٙیـث يخبگـاو ایى کاس، کاس ی
 .  :کؾىس به هیذاو بیایًذ

اقج٭های وهٙط ٠لمهی ;جىاو به ایى هرال جىشه کهكؾ: بهكای جع٭ه٫  ؾق جىٔیط ایى بًؿ هی
، ولاقت ٠لههىم، ولاقت آهههىلي و پههكوقي، ولاقت بهؿاٌههث و آهههىلي پمٌههکی و :کٍههىق

هها قا  ای ال ١٨الیهث ؾاقيؿ که بایؿ هحًاوب با آو هصمى٠هه ها هك یل شایگاه ؼاِی ؾايٍگاه
چًهؿیى يههاؾ ٌهاهل وهالهاو : بكگماقی ظس;٘ىق که ؾق هىٔى٠ی هايًؿ  ايصام ؾهًؿ. هماو

ٌهىيؿ و ههك  ظس و لیاقت، ب١ره ه٭ام ه١ٝن قهبكی، ولاقت اهىق ؼاقشه و... واقؾ ٠كِه هی
بؽٍی  ق وا٬ٟ هىٔى٠ات هحؿاول و هیاوگیكيؿ. ؾ یل، واهايؿهی بؽٍی ال کاق قا به ٠هؿه هی

های هؽحل٧ ج١كی٧ ٌىيؿ جا ٌکل بگیكيؿ. بك ایى اوان، گاه جّهىق بایؿ ؾق اقجباٖ با بؽً
ای اوث که بایؿ بكای آو هًملهث و  ه٭ىله: ایكايی پیٍك٨ث جىلیؿ الگىی اوالهی;ٌىؾ که  هی

شایگاهی ؾق یل هصمى٠ه ایصاؾ کكؾ و ؾق آو هصمى٠ه، وهن جأذیك و ١٨الیهث ههك بؽٍهی قا 
هٍؽُ يمىؾ. لفا جىلیؿ الگى بایؿ اقجبا٘ی با ظىله بك٬كاق کًؿ و وهن ظهىله ؾق آو هٍهؽُ 



 758 

 

ؾق ایهى ِهىقت، ٌىؾ و اقجبا٘ی هن با ؾايٍگاه اللم اوث که وهن ؾايٍگاه قا ج١ییى يمایهؿ. 
قوؿ بیايات قهبكی ؾق ایهى  ٌىؾ. اّها به يٝك هیبؽٍی جبؿیل هی جىلیؿ الگى به هىٔى٠ی هیاو

بؽً و يعىه بكؼىقؾ ٠ملی ایٍاو با هىٔىٞ جىلیؿ الگى ال ایى ٬بیل يیىث. ؾق وا٬ٟ به شهای 
و یا ال  ها ِىقت گیكؾآيکه ایى شلىه با هكاشٟ جٍکیل ٌىؾ و یا ؾق ٬الب ؾیؿاقی ؾق ؾايٍگاه

 ؾ٨حهكگیكی ٌىؾ، ه٭ام ه١ٝن قهبكی ایى شلىهه قا ؾق ٘كی٫ ٌىقای ٠الی اي٭الب ٨كهًگی پی
هها و کًًؿ جا همهه ایهؿهؼىؾ و با ظٕىق يمایًؿگايی ال ظىله و ؾايٍگاه و يٝام اشكا بكگماق هی

وهاب٭ه و  ههىاشهین کهه بهه ؾلیهل بهی: ٨كابؽٍهی;ای ها شفب ٌىؾ. په ها با هىولهٜك٨یث
بىؾو  آو، هیچ یل ال اب١هاؾ آو بهه ِهىقت ج٩ّهیلی هٍهؽُ يیىهث جها بهه ِهىقت  بؿیٟ
گیهكی ٌهىؾ بلکهه ؾق ٨ٕهایی ٨كاجهك ال ظهىله و  بؽٍی و ؾق ٨ٕای ه١مىل و هحؿاول پی هیاو

ایى کاق هح١ل٫ به بًؿه ههن ;٨كهایًؿ: ؾايٍگاه ٘كض ٌؿه> به يعىی که ه٭ام ه١ٝن قهبكی هی
 :يیىث.

جىلیؿ الگى هح١ل٫ به اِل اوهالم اوهث و ظیهات و همهات  ایى بؿاو ه١ًاوث که هىوله 
شمهىقی اوالهی به آو وابىحه اوث. ایى جىِی٧ گ٩حاقی و ایى ق٨حهاق ٠ملهی  ه٭هام ه١ٝهن 

کًؿ که جىلیؿ  قهبكی و جىٔیعاجی که پیكاهىو آو ـکك ٌؿ، ها قا به ایى هىأله ههن قهًمىو هی
: ه١هه يؽبگهايی ؾق ایهى ؾوقه ال جهاقیػهىٔىٞ اهحعاو  شا;پیٍك٨ث، الگىی اوالهی ایكايی 

وهاب٭ه ؾق ٠لهىم پایهه و ؾق ِهىقت بهه  ٘ىق که با ٘كض وىالی شؿیؿ و بهی اوث. ی١ًی هماو
پیىيهؿؾ،  های هكبىٖ به آو، اج٩ا٬ات بمقگی ؾق ليؿگی بٍهك بهه و٬هىٞ هیقویؿو  بكقوی يحیصه

بهه کهه وهًػ اوهث هٙالبه جىلیؿ الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث وؤالی جاقیؽی و ال همهیى 
کهه  بكؾ شاه١ه ایمايی ؾق ٘ىل جاقیػ هكبىٖ اوث. ؾق وا٬ٟ په ال آو ه٭ؿقات الهی بكای پیً

بایؿ پیكاهىو کی٩یث ظکىهث و اؾاقه  هکحب اوالم هى٫٨ به جٍکیل یل ظکىهث ٌؿه، اکًىو
 گى باٌؿ. هًؿ آو با اوالم پاوػ و اقجباٖ ٬ا٠ؿه

کهه ایهى هىهوله  ٌهىؾ و آو ایهىایى ه١ًا أا٨ه هی البحه ؾق اؾبیات هؽحاق، يکحه ؾیگكی به
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و ج٥ییهك ؾق : اي٭هالب ویاوهی;اوث> ی١ًهی پهه ال : اي٭الب ٨كهًگی;یکی ال هىٔى٠ات  
يمههىؾو هلههث بههك هعههىق ظاکمیههث هکحههب و جعههىل ؾق  گیههكی اشحمهها٠ی و هصحمههٟ شههث

ث کهكؾ> ظكک: اي٭الب ٨كهًگی;های ٠مىهی، بایؿ ؾق گام ؾوم به وىی  ها و ايگیمه ظىاویث
ؾههؿ. ؾق وا٬هٟ اهكی که ؾايٍگاه و ظىله و يٝام اشكا و اِل شمهىقی اوالهی قا پىًٌ هی

گیكی شؿیؿی ؾق ليهؿگی اشحمها٠ی اوهث،  اگك يٝام ه٭ؿن شمهىقی اوالهی هؿ٠ی شهث
های  اي٭الب و ؾگكگىيی اواوی قغ ؾهؿ جا ايگیمه: ه٩اهین، واؼحاقها و هعّىالت;بایؿ ؾق 

هاؾی ؾچاق ٨كوىؾگی یً با واؼحاقهای شكیاو ؼىؾ پیؿا کًًؿ و ؾق واالهی، واؼحاقی بكای 
جىلیهؿ الگهى يیهم يٍهاو : وهالهاو  ;و ايعالل يٍىيؿ. البحه ایى هٙلب، اذك ؼهىؾ قا ؾق بؽهً 

ؾهؿ> چىو اگك جىلیؿ الگى ال هًٝك اي٭الب ٨كهًگی ؾيبهال ٌهىؾ، وهالهايؿهی کهه بحىايهؿ  هی
آوقی ه٭اله يؽىاهؿ بىؾ و اهىق کًؿ، هبحًی بك شمٟهىٔىٞ قا ؾق ایى ٠م٫ و گىحكؾگی هع٭٫ 

 هىقؾ اٌاقه ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث. : والهاو;ٌؿ که ؾق اؾاهه و ـیل بعد ؾیگكی هٙكض ؼىاهؿ 

یث : بشياهـه;هشجبو با بخـؼ  جٞغیماِت  دیگش . اؽاسه اجمالی به4 بـشای جْمیـٜ هـذیش
قل  های جحٞیٞاجی دس ایى صهیًه جحٞیٞات و جْییى ابْاد عٙش

بایؿ به ایى يکحه جىشه کهكؾ کهه ؾق بیايهات ه٭هام : بكياهه;بكای جکمیل بعد ؾق بؽً    
و اهرال آو جىشه ٌؿه و هحًاٜك با آو ؾق اؾبیهات : هؿتؾقال;ه١ٝن قهبكی، به ٠ًاویًی هايًؿ 

-هؿت اقلیابی ههیهای پًس واله، هیاواهكی ؾقالهؿت اوث و بكياهه: ايؿالچٍن;هىشىؾ، 

ای اوث که جىوٗ ؾولث و هصلهه های وااليه هؿت همايًؿ بىؾشهای کىجاههٌىيؿ و بكياهه
جىاو ظهؿن هی: شؿول الگىی جًٝین بكياهه;گكؾؾ. ؾق هبًای هؽحاق يیم با جىشه به جًٝین هی

هها )کهه ايؿال، بلىک ؾوم آو به اِىل ظاکن بهك بكياهههلؾ که بلىک اول ال ایى شؿول به چٍن
ههای وهااليه، ٬ابهل جٙبیه٫ واله هىحًؿ( و بلىک وىم به بكياههههای پًس های بكياههوك٨ّل

 اوث.
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جهىاو هباظهد ایى بعد، هكبىٖ به اب١اؾ لهايی ؾق بكياهه بىؾ اها ال کلمهات ایٍهاو ههی 
هكبىٖ به اب١اؾ هکايی ؾق بكياهه قا يیم به ؾوث آوقؾ> هماو ٘ىق که بهه ایهى هٕهمىو اٌهاقه 

گهفاقی و وهاؼحاقی و ٬هايىيی  ؿ آو قا ؾق و٠ا  ویاوهثايؿ که ب١ؿ ال ههًؿوی الگى، بایکكؾه
شههث، ;شكیاو ؾاؾ. هحًاٜك با ایى هٙلب، یل ج٭ىین هًٙ٭ی ؾق هبًای هؽحاق هٙكض اوث: 

يهاٜك بهه : واؼحاقها;ياٜك به ههًؿوی ٠لمی، : شهث;که ؾق آو، : واؼحاقها، هعّىالت
ق يٝهك ههكؾم ٬لمهؿاؾ يیم ياٜك به اههىق کهاقبكؾی  هلمهىن ؾ: هعّىالت;ههًؿوی ٠یًی و 

 ٌىؾ. هی
ج٭ىین ؾیگكی که ؾق قابٙه با بكؼی ٨كالهای وؽًاو ه٭ام ه١ٝن قهبكی ٬ابل ٘كض اوث،  

اقجباٖ ايىاو با ؼؿا، اقجباٖ ايىاو بها ايىهاو و اقجبهاٖ ;اوث که : جکىیى، جاقیػ و شاه١ه;
کاهلی هٙكض ، ٨كآیًؿهای ج:جاقیػ;هًاوبث ؾاقؾ. اها ؾق : جکىیى;با بؽً : ايىاو با شهاو

ٌىؾ به ایى ه١ًا که اگك ظكکث ايبیا  ؾق گفٌحه و ؾوقيمهای هههؿویث ؾق آیًهؿه هالظٝهه هی
جىاو ٨ٕایی قا که شمهىقی اوالهی ال يٝك جاقیؽی ؾق آو ٌکل گك٨حه، به ؾقوحی يٍىؾ، يمی

گىيهه کهه ؾق ٨لىه٩ه ههاؾی   جكوین کكؾ. په یل يگاه جاقیؽی به هىٔىٞ اللم اوهث> همهاو
يیها٨حگی  يیم چًیى يگاهی وشىؾ ؾاقؾ و ؾق کحاب هؿاقهای جىوه١ه ؾاقی وكهایهيٝام ظاکن بك 

ؾق ا٬حّاؾ ایكاو به هكاظل گفٌحه جاقیؽی بٍك، و١ٔیث کًىيی و ٠ّهك آیًهؿه و قؼهؿاؾهای 
هٙهكض : ویاوث، ٨كهًه ، ا٬حّهاؾ;، ج٭ىین  :شاه١ه;قو اٌاقه ٌؿه اوث. اها پیكاهىو  پیً

هعهىق و یها  هعهىق ؼىاههؿ بهىؾ و یها ٨كهًه  یها ویاوهثٌىؾ و بهك ایهى اوهان، ههؿل هی
، ا٬حّهاؾهعىق اوهث و بهه ؾاقی وكهایها٬حّاؾهعىق. با جىٔیعات ٬بلی قوٌى ٌؿ که يٝام 

هعهىق اوهث>  هعىق و ِیايث قوؿ ب١ؿها بایؿ اذبات ٌىؾ که هؿل اوالهی، ویاوثيٝك هی
ی١ًی ال آيصا که ؾوحگاه ایماو و شاه١ه هىهًیى همىاقه ؾق ه١كْ هصمه يٝام ک٩ك ٬كاق ؾاقؾ، 
بایؿ ویاوث و ِیايث قا هعىق ؼىؾ ٬كاق ؾهؿ و ٨كهً  و ا٬حّاؾ قا بك اوان ا٬حٕائات ایهى 

 ؾقگیكی ؾائمی ٘كاظی کًؿ. 
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ؾاؾ و ال هًهاٜك و  پىٌهً: هههبكيا;په بایؿ همهه اب١هاؾ ایهى ج٭ىهیمات قا ؾق بعهد ال 
های هؽحل٧ به بعد پكؾاؼث جا بكياهه جىلیؿ الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث هٍهؽُ  لاویه

يیهم ايصهام گیهكؾ. بهه ٠ًهىاو يمىيهه : وهالهاو;و : هعحىا;ٌىؾ و همیى قويؿ بایؿ ؾق بؽً 
قا ًٌاوی و ُب١ؿ ه١ًىی ايىاو هًعّك کكؾ بلکه بایؿ بعد به ٨لى٩ه ايىاو جىاو هعحىا قا يمی

ههؿت، بلًؿ;ًٌاوی و ٨لى٩ه جاقیػ گىهحكي ؾاؾ و وهپه ایهى ه٩هاهین قا ؾق جا اب١اؾ شاه١ه
ا٨ماقهای وهالهايی بهكای ههؿیكیث  و... ٔكب يمىؾ جا آذاق آو ؾق يكم: هؿتهؿت، کىجاههیاو

ههؿت و بلًؿجع٭یات ه١لىم گكؾؾ. په با جىشه به اٌاقات قهبكی به ٠ًاویى هؽحل٩هی هايًهؿ 
 ٔكوقت هی یابؿ.: هعحىا، بكياهه، والهاو;شايبه ، ٘كاظی  همههؿت و...کىجاه
 





ّدف »، «هَضَع سازهاى»، «ضرٍرت سازهاى»تحلیل ٍ تکویلِ  گفتار پٌجن:

 «سازهاى

: ّذم جحشک يخبگاو دس هىمُى الگـى، بـا جىجـه بـه جایگـاه :عاصهاومشوست ; . 1
 عاصهاو دس: يیشوی ايغايی;افلی 

ؾق وهؽًاو ه٭هام ه١ٝهن : بكياههه;و : هعحهىا;په ال بكقوی و جعلیل و جکمیل  بؽهً 
: يیهكوی ايىهايی;قویؿه اوث کهه هعهىق اِهلی ؾق آو، : والهاو;قهبكی، بعد به بؽً 

اوث. ؾق وا٬ٟ اگك پحايىیل يیهكوی ايىهايی ؾق ه٭یهان یهل وهالهاو ٌهکل يگك٨حهه باٌهؿ، 
حی همکى يؽىاهؿ ٌؿ. په ظكکث بمقگی ٬هكاق اوهث ؾوحكوی به اهؿا٦ اشحما٠ی و ظاکمی

يیالهًؿ اوهث.  به جىلیؿ الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث هًصك ٌىؾ، به پحايىیل يیكوی ايىايی
هایی ؾق ه٭یان ظاکمیث يیالهًؿ اوث و ١٨الیهث  به ٠باقت ؾیگك، جىلیؿ ایى الگى به ١٨الیث

یم بؿوو يیكوی ايىايی ه١ًا يؿاقؾ. به ظاکمیث يیم به جٍکیل والهاو اظحیاز ؾاقؾ و والهاو ي
همیى ؾلیل، ٨كالههایی ال بیايهات قهبهكی کهه ؾق قابٙهه بها يیهكوی ايىهايی بهىؾه، ؾق بؽهً 

 ٬كاق گك٨حه اوث.: والهاو;
ايهؿ و  ای که با بعد ال جىلیؿ الگهى هؽهال٧ ، بكؼال٦ ٠ؿه:ٔكوقت والهاو;ؾق بؽً 

کًًهؿ، ه٭هام ه١ٝهن  ی ایهى اههك هىهحًؿ ههیهؽال٩ث ؼىؾ قا به ٨٭ؿاو يیكوی ايىايی  اللم بكا
 قهبكی ه١ح٭ؿيؿ ایى پحايىیل وشىؾ ؾاقؾ:

، بهشه بشدم، هن اص هيالبی که بیاو ؽـذ، اً بغیاس جلغه خىبی ؽذ. هى حٞیٞح اهؾ  بحمذالله;
هن بیؾحش اص هؾاهذه ٍشٙیحی که دس ههمىّه ٙشصايگاو و ايذیؾىسصاو کؾىس بشای ىش  هغائل و 

هـى اهؾـ   اعحمشاس دادو به اجضای هغائل پیچیذه و هشک  وجىد داسد که ایـى سااهحذاد دادو، 
البحه گٚحه ؽذ که بـشای جـذویى چًـیى  الگـىیی هـا جىايـایی ٙکـشی دس ههمُى هؾاهذه کشدم. 

ین یادی اعث جا آو حّذی های کؾىس، ٍشٙیث جىايین ایى سا ٝبىل کًین. ٍشٙیثيمی. يذاس های ص
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های بالْٚل ؽذة بغیاس خىبی وجـىد داسد. هـن دس ًن، به يَشم ٍشٙیثککه بًذه اىالُ پیذا هی
های دیگش. ّالوه بش ایى اعـحْذادها و حىصة دايؾگاهی، هن دس حىصه ّملیه ٝن و بْنی حىصه

ؽىد ایًها سا با هيالبه بالْٚل کشد، ایًها سا وعو هیذاو آوسد. هـا هایی وجىد داسد که هیٍشٙیث
ُو يکًین و ديبال يکًین، هيم ًًا ّٞ  خىاهین هايـذ و مـشس خـىاهین اگش اهشوص ایى کاس سا ؽش 

 . :کشد. لزاعث که بایغحی ححمًا ]با[ ایى حشکحی که ایى جىس ىشاحی ؽذه پیؼ بشوین

ظأك ؾق يٍىث اول، ي٭ٙه ٌكوٞ ؼىبی بكای یهل کهاق  په گكچه همیى يیكوی ايىايی  
و هكکب اوث> اها با جىشه به ٠هؿم  بمقگ و ؾقالهؿت اوث که هىٔىٞ آو، یل ه٭ىله پیچیؿه

ایصاؾ ٌىؾ.  جعكک والهايی ؾق هیاو يؽبگاو بكای جىلیؿ الگى، بایؿ یل ٠مم هّلی ؾق هیاو آيها
گىیی قهبكی به ؾيبال آو هىحًؿ که ٜك٨یث شاه١ه يؽبگايی و يیكوی ايىهايی  ههكجبٗ بها ایهى 

ی٫، والهاو  هحًاوب با آو ٌهکل هىٔىٞ قا جهییس کًًؿ و آو قا به جعكک ؾقآوقيؿ جا ال ایى ٘ك
 ٨كهایًؿ: گیكی هٙالبه ایٍاو هبًی بك جىلیؿ الگى، ٌکل والهايی پیؿا کًؿ. لفا هی بگیكؾ و پی

های ههمی اص ایى هغ له، به ایى يحیهه فـحیر و هح عٚايه جاهْه يخبگايی ها هًىص دس بخؼ;
 :. اجٚاٛ خىاهذ اٙحاددسعث يشعیذيذ که ایى بایذ اجٚاٛ بیٚحذ و به حىل و ٝىه الهی 

ی٘ 2 گیـشی جاهْـه  دس يخبگـاو و ؽـکل ایهاد ّـضم هلـی;به  :هذٗ عاصهاو;. جْش
 :  يخبگايی بش هحىس جىلیذ الگى

ه که ياٜك به ؼألها و وشىه وهلبی اوهث ه بایهؿ بهه هالظٝهه : ٔكوقت;په ال بكقوی 
به بؽهً  قوٌى ٌىؾ. هحًی که هكبىٖ: هىٔىٞ;پكؾاؼث جا ؾق يىبث بیى ایى ؾو، : هؿ٦;
 ٌىؾ، ال ایى ٬كاق اوث:  هی: هؿ٦ والهاو;

خ ، هذٗ دوهی که ها اص جؾکیل ایى جلغه داؽـحین، ایـى اعـث کـه یـک ٙشهًـگ و یـک ;
ین. یًْـی  گٚحماو، اول دس هیاو يخبگاو و به جبِ آو دس عير ّمىهی جاهْـه بـه وجـىد بیـاوس

ؽـىد، رهـى حؾـش هـیهایی که ؽما اهؾ  بیاو کشدیذ، وٝحی دس عـير جاهْـه هًهمیى حشٗ
هٞقـىد هـا اص  ..يخبگاو و عپظ رهى ّمىم هشدم سا به یک عمث اعاعی عىٛ خىاهـذ داد.
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ؽـاءا... دس آیًـذه خـىاهین هایی کـه اوجش بگىین علغله يؾغثجؾکیل ایى يؾغث یا دسعث
وسصاو کؾـىس خىدؽـاو سا دسگیـش داؽث، دس دسجه اول ایى اعث که هحٚکـشاو کؾـىس، ايذیؾـه

ای داسد. کاسهای بضسگی اعث کـه بایـذ ايهـام کؾىس بکًًذ. کؾىس هغائل اعاعی هغائل کالو
جىايذ دس خذهث ایى حشکث َّین ايهـام های بغیاسی اعث که هیها و ٍشٙیثبگیشد. جىايایی

بذگاو، ٙشصايگاو، ايذیؾه وسصاو خىدؽاو بگیشد. ایى هٞقىد جحٜٞ يخىاهذ یاٙث، هگش ایًکه ص 
 . :ایى خىاهذ ؽذ للهؽاءا کًًذ. ایى بایذ اجٚاٛ بیٚحذ. او هشجبو دسگیشسا با ایى هغائل کالو 

بیاو ٌؿ، ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ؾقشه اول بهه : هؿ٦ هعحىا;٘ىق که ؾق بؽً  په هماو
ؾيبال ایى هىحًؿ که کٍىق ؾق ٠كِه الگىی پیٍك٨ث و هؿل جىو١ه بهه اوهح٭الل ؾوهث پیهؿا 

وهالهاو و يیهكوی ايىهايی، ایصهاؾ ٠همم هّلهی  کًؿ که اي١کان ایى هؿ٦ هعحىایی ؾق ه٭ىله
گیهكی یهل شاه١هه  يؽبگايی پیكاهىو جىلیؿ الگى و گهكؾي ا٘ال٠هات بهك هعهىق آو و ٌهکل

يؽبگايی ؾق ایى ٠كِه اوث. په ایى يکحه ههن اوث که بكای پایؿاقوالی  هك ظكکحی، یهل 
ههای ؾ ٜك٨یهثًٌاوايه اللم اوث که ایى قویکكؾ ؾق بیهاو قهبهكی، بهه ایصهاقویکكؾ شاه١ه

اوهح٭الل ;ٌىؾ. ی١ًی هؿ٨ی به يهام  يیكوی ايىايی و جٍکیل والهاو  هكبىٖ به آو ج١كی٧ هی
جًها ال ٘كی٫ یل کاق والهايی و ایصاؾ ٠مم هّلی و شاه١ه يؽبگايی ؾق : کٍىق ؾق جىلیؿ الگى

 ظىله، ؾايٍگاه، ٨كلايگاو و هح٩کكاو همکى ؼىاهؿ ٌؿ.  

)ّـضم  :هىمـُى عـاصهاو; حىصوی و دايؾگاهی بشای جحٞـٜی اٙضاسهايشم . اؽاسه به3
  هلی يخبگايی( و ياکاسآهذی آيها دس جحٜٞ هيالبه سهبشی

ی٘ 1/3 : ّلمـی;)حمایـث و يَـاست( و  :عیاعـی;و بخؼ دبه : هىمُى عاصهاو;. جْش
 ها( دس کالم سهبشی گمايه )افيکاک

ؿوو ايعّهاق ظكکهث کًحهكل و پٍهحیبايی به;به : هىٔىٞ والهاو;٠ًىاو ب١ؿی، ج١كی٧ 
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 :1اوث: ٠ٝین يؽبگايی ایكايی به ٠ًىاو ٘كاظاو الگى
بایذ جایی باؽذ که ایى حشکث سا دس ايحقاس يگیشد. ها اص آو هشکض جىِٝ يخىاهین کشد که ایـى ; 

یـش  کاس سا او ايهام دهذ بلکه جىِٝ خىاهین کشد که او ایى حشکث َّین يخبگـايی دس کؾـىس سا ص
ى های گىياگىو بکًذ، ىىسی  که ایـيَش بگیشد، اص آيها خبش بگیشد، به آيها کمک کًذ، پؾحیبايی

 :. حشکث هحىٝ٘ يؾىد

ظمایهث ;ؾق وا٬ٟ ؾق قأن ایى والهاو، ه٭ام ه١ٝن قهبكی و ؾ٨حك ایٍهاو اوهث کهه بهه 
بهىؾو کهاق  پكؾاليهؿ جها بلًؿههؿت گكی ؾق ایى لهیًه هی ال قويؿ جىلیؿ الگى و هٙالبه: ویاوی

با٠د ٨كوهایً و ٨كاهىٌهی آو يٍهىؾ بلکهه پحايىهیل اللم بهكای جهؿاوم ١٨الیهث همهىاقه ؾق 
ى٠ه ؾهیؿه ٌىؾ. اها ایى به ه١ًای آو يیىث که ؾ٨حهك ه٭هام ه١ٝهن قهبهكی بهه پٍهحیبايی هصم

٠لمی يىبث به ایى اهك ه٥ٍىل ٌىؾ> ی١ًی یل ٬ّلهه و هعهىق ٨کهكی ؾق ایهى ٠كِهه جىوهٗ 
قهبكی ج١كی٧ يٍؿه بلکه ي٭ً اِلی بكای جىلیؿ الگى و گكؾي ا٘ال٠ات ؾق ایهى لهیًهه، بهه 

و : والهاو جىلیهؿ الگهى;فاٌحه ٌؿه اوث. ؾق وا٬ٟ ؼّلث  ٠هؿه ؼىؾ يؽبگاو و هح٩کكاو گ
هكکم هحىلی ایى اهك بایؿ به يعىی باٌؿ که ؾائمهار هىشهب لایهً ٨کهكی ٌهىؾ و بها ٘كاظهی 

های هكجبٗ بها وه٩اقي قهبهكی،  هصاقی ٠لمی، بىحكی ٨كاهن آوقؾ جا با گكؾي جماهی گمايه
شه ٬كاق گیكيؿ که ایهى بهه ه١ًهای های ٬ىی، هىقؾ جى های ١ٔی٧ هًموی ٌىيؿ و گمايه گمايه

ها ؼىاهؿ بىؾ. ؾق اؾاهه، قهبكی به جٍکیل ظل٭هات ٠لمهی اٌهاقه ٘كاظی قويؿ جکاهل گمايه
ههای هكبهىٖ بهه ؾهؿ گمايهها٨ماقی اوث که اشاله هیقوؿ ياٜك به يكم کًًؿ که به يٝك هیهی

 هًؿ به گكؾي ؾقآیؿ.  هىٔىٞ به ِىقت ٬ا٠ؿه

                                                             
به :. واب٭ه اوثایى يٍىث ؾق شمهىقی اوالهی بی;کًًؿ که . قهبكی ؾق ٔمى ایى هٙالب اٌاقه هی 0

بىؾو  ایى يٍىث و آ٤ال اقجباٖ اؾبیهات اي٭هالب بها اؾبیهات  قوؿ چًیى ج١بیكی به ؾلیل جؽّّی يٝك هی
ایكايهی ;اؾاقه کٍىق اوث. همچًیى ؾقباقه  جؽّّی هىشىؾ ؾق کٍىق بكای ج٩کك و جأهل پیكاهىو الگىی

ٌىؾ: هح٥یهك اِهلی يیهكوی  جىاو گ٩ث ه١ًای آو ؾق ایى اهك ؼالِه هی ای ؾاقيؿ که هیاٌاقه: بىؾو  الگى
 ايىايی ؾق جىلیؿ الگى، ه١ح٭ؿیى به شمهىقی اوالهی هىحًؿ که هلّیث ایكايی ؾاقيؿ. 
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آو، وهحاؾی اوهث کهه بهه  ؾو بؽً اوث: بؽً ویاوهی ؾاقای: والهاو هىٔىٞ;په 
گیكی بایؿ هايٟ جى٧٬ قويؿ جىلیهؿ ٠ًىاو بالوی قهبكی و با ظمایث و ؼبكگیكی و يٝاقت و پی
ا٨ماق آو اوث کهه ٌهاهل ظل٭هات الگى ٌىؾ. اّها بؽً ؾوم آو، هكبىٖ به ي٩ه هىٔىٞ و يكم
ؾ که ؾق ؾايٍگاه و ظىله وشهىؾ ٌى٠لمی، همایً، گكؾهمایی، يٍىث و هك ابماق ؾیگكی هی

 ؾاقؾ. 

عاصی و پزیشػ  د دس حىصه و دايؾگاه جهث گٚحماواٙضاسهای هىجى . اؽاسه سهبشی به يشم2/3
 دس ههاهِ ّلمی 

ؾق وا٬ٟ قهبكی هّٙلٟ هىحًؿ که بكای یل کاق ٨کكی چه ؾق ظهىله و چهه ؾق ؾايٍهگاه، ال 
٠لمی ؾق هصهاهٟ يؽبگهايی اوهح٩اؾه ا٨ماقهای ؼاِی بكای جبؿیل یل هىٔىٞ به گ٩حماو يكم
ا٨ماقهای شؿیؿ بكای جىلیؿ و پژوهً يیىهث، چهىو جىلیهؿ و ٌىؾ. ایى به ه١ًای ٘كض  يكم هی

کاؾهیپژوهً بایؿ ؾق آلهایٍگاه ؾق  ها هع٭٫ ٌىؾ. به ج١بیهك ایٍهاو، ب١ٕهیهای ٠لمی و آ
اوث( اها بكؼهی  گىيه ایى پكؾاليؿ )که قوي هكوىم ظىلویؼايه ؼىؾ به جع٭ی٭ات ٨كؾی هی

های پیچیؿه و اهرال آو ا٨كاؾ )ؾق قوي ؾايٍگاهی( ١٨الیث ٠لمی و پژوهٍی قا ؾق آلهایٍگاه
پفیكؾ و ظك٦ يى و وؽى بؿی١ی ؾق  ؾهًؿ. ؾق هك ِىقت و٬حی ایى قويؿ ِىقت هیايصام هی

ای ؼاَ ؾق هیاو ٨ٕال  و يؽبگهاو بهه پهفیكي ٌىؾ، به ٌیىه ظىله یا ؾق ؾايٍگاه هٙكض هی
همههایً، گكؾهمههایی، يٍىههث، ظل٭ههه ٠لمههی و ;ا٨ههماق آو ؾق ؾايٍههگاه، قوههؿ کههه يههكم یه

اوث و ؾق ظىله يیم ٌیىه ٬ُلث و إو ٬ُلث و هباظره وشىؾ ؾاقؾ. به ٠بهاقت ؾیگهك، : يمایٍگاه
 ها به ٌیىه ها و ؾايٍگاهایى اوث که ٠لن ؾق ظىله: هىٔىٞ والهاو;اِل هٙلب قهبكی ؾق 

قوهؿ و اوهح٩اؾه ال ایهى اِهٙالظات  ىه ؼاِی يیم به پهفیكي هیؼاِی جىلیؿ ٌؿه و به ٌی
ا٨ماقهای هكوهىم ؾق ظهىله و ؾايٍهگاه هىهحًؿ. ؾهؿ که ایٍاو ؾق ظال گماقي ال يكميٍاو هی

 کًًؿ. پفیكيؿ و ٠مل به آو قا به ٠ًىاو هىٔىٞ والهاو جأییؿ هیها قا هیالبحه همگاو ایى قوي
ا٨ماقها پكؾاؼث جا هیماو کاقآهؿی آيها بهكای جع٭ه٫   مپه بایؿ به بكقوی هك یل ال ایى يك
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)ایصاؾ ٠مم هّلی يؽبگايی بهكای جىلیهؿ الگهىی اوهالهی ایكايهی پیٍهك٨ث( : هؿ٦ والهاو;
های هىشىؾ ؾق ظىله و ؾايٍگاه اوث کهه  ه١یى ٌىؾ. با ٘كض ایى وىال و ي٭ؿ و بكقوی قوي

٘ىق که اٌاقه  وث یا٨ث. لیكا هماوؾ: هىٔىٞ والهاو;ا٨ماق شؿیؿ بكای جىاو به ٘كض يكم هی
هرابه هىٔهىٞ اهحعهاو  شاه١هه يؽبگهايی و ال وهًػ اي٭هالب ٨كهًگهی  ٌؿ جىلیؿ الگى بایؿ به

هعىىب ٌىؾ و ؾق جماهی اب١اؾ آو، کمال اهحمام و ؾ٬ث ِىقت پفیكؾ. ؾق وا٬ٟ ال آيصا کهه 
وهاب٭ه اوهث،  جىلیؿ الگىی اوالهی، هىٔى٠ی بؿیٟ و ؾق ٨ٕای ٠لمی  ظىله و ؾايٍهگاه بهی

يىیى و هحًاوب با ؼهىؾ قا ایصهاؾ : والهاو  ;و : بكياهه;ی يىیى، :هعحىا;ٔكوقت ؾاقؾ ایى 
بىؾو ایى هىٔىٞ ؾق جاقیػ ٠لهىم ؾايٍهگاهی و ظهىلوی،  به ٠باقت ؾیگك، به ؾلیل بؿیٟکًؿ.

های ٠لمی هحؿاول باٌؿ بلکه هىٔىٞ به هك ِىقت که  جىايؿ همايًؿ والهاو والهاو آو يمی
قوؿ بكای جع٭٫  ی٧ ٌىؾ، بكياهه و والهاو يیم بایؿ هحًاوب با آو ٌکل بگیكؾ. به يٝك هیج١ك

های شؿیؿ بایؿ با یکهؿیگك اِهٙکاک پیهؿا کًًهؿ اهها یل قويؿ ٠لمی ؾق جىلیؿ الگى، گمايه
 کًًهؿ،ا٨ماقهای جىلیؿ و جكویس ٠لن ؾق ظىله و ؾايٍگاه، گكچه يیالهای ؼىؾ قا جهأهیى ههی يكم

ى هؿ٦ شؿیؿ کاقآهؿی يؿاقيؿ و هًصك به جىلیؿ الگىی يىیى يؽىاهًهؿ ٌهؿ بلکهه اها بكای ای
هايؿو ایى هىٔهىٞ و اههىقی  کاقکكؾی همايًؿ وحاؾ ویاوی ؼىاهًؿ ؾاٌث و جًها با٠د ليؿه

هايًؿ ؼبكگیكی و يٝاقت ؼىاهًؿ ٌؿ. البحه ایى کاقکكؾ ویاوی ؾق شای ؼىؾ اللم و ٔهكوقی 
 یؿ کاقکكؾهایی ٠لمی ال ؼىؾ بكول ؾهًؿ.ا٨ماقهای ٠لمی با اوث اها يكم

دس حىصه  عاصی ّلمی و گٚحماو اٙضاس پزیشػبه ًّىاو يشم: ىش  بحث دس دسط خاسج; .4/3
 دس دايؾگاه  عاصی و گٚحماو اٙضاس پزیشػبه ًّىاو يشم: بشگضاسی همایؼ;و 

هكوهىم ؾق ا٨ماقهای هىشىؾ بایؿ جىشهه ؾاٌهث کهه ٌهیىه  بكای ي٭ؿ و بكقوی يىبث به يكم
ههایی قا کهه های ٠لمیه ؾق باالجكیى وٙط، به ایى ِىقت اوث که یهل هكشهٟ گمايهه ظىله

ؾقباقه آو جأهل کكؾه و اظیايار ؾق هیوث اوح٩حا  هىقؾ هباظره ٬هكاق ؾاؾه، ؾق ؾقن ؼهاقز بهكای 
کًؿ و ب١ؿ ال گكؾي ا٘ال٠هات و اٌهکال و هباظرهه پیكاههىو آو ؾق ٘الب و ٨ٕال هٙكض هی
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ا٨ماق ظهىله بهكای قوؿ. به ٠باقت ؾیگك يكم گیكی ٌؿه و بعد به پایاو هی ، يحیصهؾقن ؼاقز
های شؿیؿ ؾق ٨ٕای ٠لمی و يؽبگايی، هباظره یل هكشٟ با ٨ٕهال قوايؿو گمايه به پفیكي

ث اوهح٩حا  يیهم يهىٞ ؼاِهی ال هباظرهه هعىهىب وؾق ؾقن ؼاقز اوث. البحه هباظره با هی
٬كاق گك٨حه باٌؿ. ٔمًا بایؿ جىشهه ؾاٌهث کهه : پفیكي;بكای  ٌىؾ اها ٜاهكار کمحك ابماقی هی

اوهث و بهه : ٠لهن اِهىل;و : ٠لهن هًٙه٫;های ٠لمیه بكای جىلیؿ ٠لن،  قوي جع٭ی٫ ظىله
 پكؾالؾ.های شؿیؿ هی وویله ایى ؾو ؾايً، ٨٭یه و ٠الن ظىلوی به ج٩کك و جىلیؿ يىبث

ی٘ همایؼ به يشم5/3 یٜ هیگمايه اٙضاسی بشای هؾاسکث عاصهايی. جْش  ث ّلمـی و ها اص ىش
 عاصی پژوهؼ ياهه اجشایی با هذٗ جهاسیآییى

هها و يگكی اوث که بك آلهایٍهگاهاها قوي جع٭ی٫ ؾايٍگاه، ه٫ًٙ ویىحمی یا هصمى٠ه
کاؾهیل و جوىقی ليی و ؾوحیابی به جوهىقی کًؿ. لفا په ال گمايه پكؾالی ظکىهث هیهكاکم آ

هكبىٖ به آو، ؾوحاوقؾ شؿیؿ ؾق ه٭ابل ايٝاق ٠مىهی هح٩کكاو ٬هكاق و ايصام جع٭ی٭ات هیؿايی 
 ٌىؾ. بكگماق هی: همایً;گك٨حه و 

ؾق وا٬ٟ همایً ؾ٠ىجی ال ؾايٍمًؿاو  هىٔىٞ ؼاَ اوث که ؾق هؿت لهايی ه١هیى )ؾو 
گیكيؿ و بعد ال وهىی هح٩کهكی یها هح٩کكیًهی کهه پیكاههىو  جا وه قول( ؾق کًاق هن ٬كاق هی

ٌىؾ. وپه وایك ا٨هكاؾی کهه بًؿی شؿیؿی قویؿه، ٘كض هیکكؾه و به شمٟهىٔىٞ پژوهً 
ههای جبییًهی یها اٌهکاالت و ي٭هؿهای ؼهىؾ ايؿ، به ٘كض وهؤال ؾق ایى هىٔىٞ ١٨الیث کكؾه

پكؾاليؿ. ایى گكؾي ا٘ال٠ات ؾق ایى هؿت لهاو بیى ایى ؾايٍمًؿاو و اِهٙکاک يٝهكات  هی
ا ؾق ِىقجی که ایى گمايه ال ایى ٨یلحك ٠بىق کًؿ، ٌىؾ جبا یکؿیگك هايًؿ یل وقلي ايصام هی

های ب١ؿی به پفیكي بكوؿ. په ال ایى، هكاظل ؾیگكی يیهم ٘هی جؿقیصار و ال ٘كی٫ همایً
 ٌىؾ جا ایى گمايه واقؾ ؼٗ جىلیؿ ٌىؾ و به کاقآهؿی ٠یًی بكوؿ.  هی

عهى په ج٩اوت ایى ٌیىه با قوي ظىلوی آو اوث که اِٙکاک گمايه بها یکهؿیگك بهه ي
پفیكؾ. ی١ًی یل هیوث ٠لمی بك ایى شكیاو يٝاقت کكؾه و بها اوهح٩اؾه ال والهايی ايصام هی
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بًهؿی کًؿ که يعىه وؤاالت چه ٘ىق باٌؿ، چگىيه شمٟها و ابماقهایی هٍؽُ هی ياهه آییى
ى ؾق بهیى يؽبگهاو بهه گهكؾي ؾقآیهؿ و ؾق  ًّ ٌىؾ و وپه وؤاالت ب١ؿی چگىيه به يعهى ه٭ه

های کٍىقهای شهاو وىم وشىؾ صه بكوؿ. البحه چًیى قويؿی ؾق همایًيهایث، بعد به يحی
بهه ٠ًهىاو  هيؿاقؾ و لفا بایؿ جّىق هكوىم ال همایً قا کًاق گفاٌث و به قويهؿ آو ؾق ٤هكب 

 ؼاوحگاه همایً ه جىشه کكؾ. 
په گكچه همکى اوث یل گكوه جع٭ی٭اجی ؾق هىٔهىٞ ٠لهىم پایهه، بهه يحهایس شؿیهؿی 

آوقی و بالحبٟ ليهؿگی ًؿ که ایى ؾوحاوقؾ، جعىل ٠ٝیمی ؾق ١ًِث و ٨ىبكوًؿ و هٙموى باٌ
ٌهؿو، بایهؿ ال ٨یلحهك  کًؿ اها ایى ایؿه بكای وقوؾ به ِهعًه ليهؿگی و ٠ملیهاجیبٍك ایصاؾ هی

های ٠لمی اوث. همکى اوث ایهى وهىال  ها و ظل٭ها٨ماق آو، همایًيؽبگاو بگفقؾ که يكم
اوقؾ ؾق ه١كْ يٝك يؽبگاو ٬هكاق گیهكؾ و بهه پهفیكي هٙكض ٌىؾ که چكا اللم اوث ایى ؾوح

آياو هًىٖ ٌىؾی اگك يىآوقاو به کاقآهؿی ایؿه ؼىؾ ا٘میًاو ؾاقيهؿ، چهكا هىهح٭یمار آو قا واقؾ 
آوقيؿی پاوػ آو اوث که اگهك  هًؿی بٍكیث قا ٨كاهن يمی کًًؿ و هىشبات بهكه ؼٗ جىلیؿ يمی

ایهى ؾوهحاوقؾ شؿیهؿ ههكجبٗ ٌهىيؿ، همهاو ٠مىم هكؾم هىح٭یمار و بؿوو واوٙه يؽبگايی با 
ايهؿ، ي٭هؿها و اٌهکاالت ؼهىؾ و ؼٙهكات و يؽبگايی که يىبث به ایى ایؿه شؿیؿ ٬ايٟ يٍؿه

ؾهًؿ> ی١ًهی همهاو اٌهکاالجی کهه های ایؿه شؿیؿ قا ؾق اؼحیاق ا٨کاق ٠مىهی ٬كاق هیآویب
بهك ایهى، ولاقت کًًهؿ. ٠هالوه ها هٙكض ٌىؾ، هىح٭یما بهه ههكؾم هًح٭هل ههی بایؿ ؾق همایً

هرابه یل ُهصهكی بهكای  های اشكایی هكجبٗ با هىٔىٞ يیم به بهؿاٌث و ؾقهاو و وایك والهاو
پفیكي يؽبگايی هىحًؿ و ؾق ِىقت هؽال٩ث يؽبگاو با ایؿه شؿیؿ، هعّىل يىیى قا جأییؿ 

ؾهًهؿ و ؾق  کًًؿ و اوهحايؿاقؾها و جىههیالت و هصهىلات اللم قا بهه آو اؼحّهاَ يمهیيمی
قو ؼىاهؿ ٌهؿ. پهه يحیصه، ایى پژوهً با هىايٟ ٠لمی و ویاوی و اشكایی و ظاکمیحی قوبه

ایى یل گكؾي کاق ٠لمی و وهالهايی اوهث کهه ٠هؿم ق٠ایهث آو، هىشهب وقوؾ يهاؾهها و 
های هحک٩ّل ؤٟ هىشىؾ به ٠كِه و جهًً و ؾقگیهكی ؼىاههؿ ٌهؿ و لهفا هعّهىل والهاو
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ؿاو به ِىقت ٨كاگیك بهه پهفیكي يؽىاههؿ قوهیؿ و شؿیؿ ٠مالر جىوٗ شاه١ه و ٠مىم ٌهكوي
٨٭ؿاو ایى ٨كاگیكی، کاهً وىؾآوقی کمی يحیصه ؼىاهؿ ؾاؾ> به ٘ىقی کهه يیالههای ب١هؿی  
ایى قويؿ پژوهٍی يیم جأهیى يؽىاهؿ ٌؿ. چىو بؽٍهی ال ذهكوت  ظاِهل ال جىلیهؿ بایهؿ بهه 

یى بىؾو ٨كوي، چًیى جکمیل جع٭ی٭ات و بؽً جع٭ی٫ و جىو١ه اؼحّاَ پیؿا کًؿ که با پای
 ٌىؾ. اهکايی ٨كاهن يمی

په ؾق ٤كب به ٠ًىاو ؼاوحگاه همایً، گكؾي گمايه به يعى والهايی و ٠لمهی ايصهام 
هها بهكای ٌىؾ> ؾق ظالی که ؾق کٍىقهای شههاو وهىم ب١ٕهار همکهى اوهث ال همهایًهی

یؿ گمايه یا٨حه باظمایث ویاوی ال یل هىٔىٞ ؼاَ اوح٩اؾه ٌىؾ. اها ؾق کٍىقهای جىو١ه
ث ٠ملهی و كؾي ؾقآیؿ که ایى ؾ٬ث ال ٘كی٫ هیوهؾ٬ی٭ار و به يعى ِعیط ؾق بیى يؽبگاو به گ

 ٌىؾ. ياهه اشكایی  هؽّىَ هع٭٫ هیؾبیك و آییى

بـه دلیـل  جىلیـذ الگـى، عـاصی پیشاهـىو گٚحماو بشای اٙضاس حىصوی. جبییى ياکاسآهذی يشم6/3
 دس آو : حکىهحیو جىجه به هىمىّات  هؾاسکث عاصهايی;ٙٞذاو 

ها جا ظؿوؾی قوٌى ٌؿ لیهكا  ا٨ماق ظىله بكای پفیكي گمايهبا ایى جىٔیعات، اٌکال يكم
ا٨ماق، ؾق وٙط بىیاق ١ٔی٩ی ٬كاق ؾاقؾ. ی١ًی په ال ايصهام  ليی ؾق ایى يكم هٍاقکث ؾق گمايه

ؿت ٌىؾ و ؾق یل ههاوح٩حا ، گمايه بكای باق ؾوم ؾق ؾقن ؼاقز هٙكض هی هباظره ؾق هیأت
لهاو کىجاه، وٙعی ال ٨ٕال  ه که همکى اوث ٠ٕى هیوث اوح٩حا  هكشٟ يباًٌؿ ه اٌهکال 

قوهؿ. کًًؿ و با پاوػ اوحاؾ، بعد وكی١ار و ج٭كیبار یل ٘ك٨ه به پایاو ههیو ایكاؾی قا بیاو هی
ياهه اوث> ی١ًی هماو ٌىؾ و ٨ا٬ؿ آییىؾق وا٬ٟ هٍاقکث به يعى والهايی و ٠می٫ هع٭٫ يمی

کًؿ و به جٍؽیُ ؼهىؾ، بعهد و هح٩کك و ٘كاض گمايه اوث، شلىه قا هؿیكیث هی کىی که
کًؿ و هؿیكیث بعد ال ابحؿا جا ايحهای آو، ِهك٨ار ؾق اؼحیهاق ٘هكاض گمايهه اٌکال قا ٬ٟٙ هی

اوث. البحه ایى قوي ؾاقای ظّؿی ال کاقآهؿی اوث و ايّا٦ آو اوهث کهه ١٨الیهث ٠لمهی 
ق ه٭ایىه با اؼباقیىو و ٠ك٨ا ، ال ؾ٬ث بىیاق بهاالیی بههكه ٨٭ها  اِىلی بكای اظكال ظصیث ؾ
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هٍهاقکث ;ا٨هما ظهؿاکرك يهى٠ی ال  بكؾ و ال ایى شهث، ٬ابل جصلیهل اوهث. اهها ایهى يهكم هی
ؾهؿ و پحايىیل یل پژوهً والهايی قا که ياٜك به هىٔى٠ات  پیچیؿه و  قا ٌکل هی: گكوهی

والی ٜك٨یث یل شاه١ه و ظکىهث چًؿب١ؿی  ظکىهث باٌؿ يؿاقؾ و ٨ا٬ؿ ٬ؿقت هماهً 
کًؿ که ج٭ىین کهاق ؾق ههىقؾ  اوث. ی١ًی کركت و پیچیؿگی  هىٔى٠ات اشحما٠ی ایصاب هی

گمايه ها به يعى هًٝمی ايصام ٌىؾ. اها قويؿ پژوهً ؾق ظهىله بهه ایهى ٌهکل يیىهث و بهه 
کهالم، جىايؿ ؾق ٘ىل ٠مك ؼىؾ، به ؾقشات بهاالیی ال ٠لهن ٨لىه٩ه،  همیى ؾلیل، یل ٨كؾ هی

٠ك٨او، ٨٭ه، اِىل و ج٩ىیك بكوهؿ و ؾق ٬لهه آيهها ٬هكاق بگیهكؾ اهها چًهیى ؤه١یحی ؾق ٠لهىم 
ؾايٍگاهی و هحؽّّیى آو يه همکى و يه هعَ٭ه٫ اوهث. لیهكا هىٔهى٠اجی کهه ؾق اؾبیهات 

گیكيهؿ، هىٔهى٠ات ظکهىهحی يیىهحًؿ بلکهه ؾائهك ههؿاق  جؽّّی ظىله هىقؾ جىشه ٬كاق هی
هىحًؿ و لفا ؾق چًیى هىٔىٞ بىهیٙی، اواوها ج٭ىهین کهاق و : یا٠ح٭اؾ و اؼال٪ و ٨٭ه ٨كؾ;

 کًؿ. پژوهً والهايی هىٔى٠یث پیؿا يمی
ايؿ اها  جك، ه٭ام ه١ٝن قهبكی بكای جىلیؿ ایى الگى یل والهاو جٍکیل ؾاؾهبه ج١بیك وأط 

ياهه اشكایهی ٌىؾ و ؼبكی ال آییىؾق ؾقون ؼاقز چًیى جٍکلی بكای جىلیؿ گمايه ایصاؾ يمی
بًؿی بیى ٨ٕال و ٠مىم ٘اّلب ؾق اقائه و٬هث بهه آيهها وشهىؾ بكای ایى ؾقون يیىث و وٙط

های ٤كبی، ٠الوه بك وهالهايؿهی همهه ایهى ههىاقؾ  يؿاقؾ. ایى ؾق ظالی اوث که ؾق همایً
ٌىؾ و وقوؾ ههك ٌؽّهی هصهال يیىهث> ال ياهه و کاقت وقوؾی اوح٩اؾه هیظحی ال ؾ٠ىت

ُ ٌؿه و کاق ٨کكی هكبىٖ به همایً و هحى آو جهیه ٌهؿه چًؿ هاه ٬بل ٠ًاویى بعد هٍؽ
یى اقوال هی ىٞ و جهؿویى ٌىؾ جا لهیًه بكای چًؿ هاه پژوهً پیكاهىو ایى هىٔهو بكای هؿ٠ّى

ث ٠لمی بك اوان یل بكياهه وهالهايی جع٭ی٭هاجی، يمهكه ه٭هاالت قا ه٭اله ٨كاهن ٌىؾ و هیو
ٌهىؾ. بًؿی بعد ؾق همایً آ٤ال ههیج١ییى کًؿ. جاله په ال ٘ی ایى هكاظل اوث که شمٟ

بًابكایى ؾقون ؼاقز با ٜك٨یث کاق گكوههی، پحايىهیل و کاقآههؿی اللم بهكای جىلیهؿ گمايهه 
٬لث و او ;پیكاهىو شاه١ه و هىٔى٠ات اشحما٠ی قا ؾاقا يیىث و گكچه ه٭ام ه١ٝن قهبكی ال 
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-٠مهالر ال يهكم بكيؿ اها بكای جع٭ی٫ و پژوهً ؾق یل هىٔىٞ ظکىهحیيام هی: ٬لث ٘لبگی

 ا٨ماقهای ؾايٍگاهی اوح٩اؾه ؼىاهؿ ٌؿ

یـاو  لیذ الگى،جى عاصی پیشاهىو  گٚحماوبشای : همایؼ; اٙضاسيشم . ياکاسآهذی7/3 به دلیـل جش
 دس آو: اعحْماس ّلمی;اخالٛ 

هـای . جىلیذ ّلىم اعحشاجژیک به فىست هحشهايه و ايحقـاسی بـا اعـحٚاده اص سوػ1/7/3
یک به ديیا(اٝحقادی بشای جزب   يىابٔ )جيمیِ و جحش

ههای ٠لهن ههىقؾ  گ٩حه ؾق جماهی ٠كِه ا٨ماق ؾايٍگاهی  پیً البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که يكم
بًؿی اوث و ال آيصا کهه بىهیاقی ال کٍهىقها بها گیكؾ لیكا ٠لىم ؾاقای ٘ب٭ه اوح٩اؾه ٬كاق يمی

هها و کًًهؿ ایهى ٬ّلههههیهای ٠لن و هكلهای ؾايً ٨اِله ؾاقيؿ، کٍىقهای پیٍك٨حه و١ی ٬ّله
ؾق اؼحیاق بگیكيؿ و ؾیگك کٍىقها قا ؾق شكیاو ٬كاق يؿهًهؿ. بهه  هكلها قا به ِىقت ايعّاقی

ٌهىؾ و ٠باقت ؾیگك ؾق ٠كِه جىلیؿ ٠لىم اوحكاجژیل و ظىان اواوار همایٍی بكگهماق يمهی
٠ًاِهك گیكؾ بلکهه ال قوي ًٌاوهایی  قجبه ِىقت يمیظحی به جباؾل ٠لمی با کٍىقهای هن

ٌهىؾ جها ایهى  های و٩یؿاهٕها اوهح٩اؾه ههی پكاوح١ؿاؾ و ياب٥ه و جٙمیٟ با هبال٣ کالو و چل
٠ًاِك ال ٘كی٫ به کاقگیكی قوي جع٭ی٫ ه و يه بكگماقی همهایً ه بهه ؾوهحاوقؾهای بهؿی١ی 

قوهايؿو  ایهؿه شؿیهؿ هٙهكض يیىهث و اواوها چًهیى  پهفیكي بكوًؿ. په ؾق ایى ٠كِه، بهه
هعحاز باًٌؿ بلکهه : ا٨ماق پفیكي يكم;شایگاه ٠لمی ؼىؾ يؿاقيؿ جا به کٍىقهایی جكؾیؿی ؾق 

ٌهىؾ و های شؿیؿ ٠مهل ههیها و ٠لىم، به جوىقی بىؾو ایى وٙط ال ؾايً به ؾلیل ايعّاقی
ها قا بها ٌهى٪ و  قوؿ بلکه وایك کٍىقها و هلث کاقآهؿی ظاِل ال آو، يه جًها به پفیكي هی

٨كهً  جع٭ی٭اجی و پژوهٍی  ظاکن بك شهاو، بك جٙمیهٟ کٍايؿ. په  ق٤بث به ؾيبال ؼىؾ هی
جّهىق اوهحىاق ٌهؿه و بٙهىق  های ٨ى٪ پاي و اوح١ؿاؾهای بكجك با ِك٦ هبال٣ کالو و قیؽث

کًهؿ و ، ؾوحگاه جع٭ی٭اجی و ه٥مها قا با پىل شهفب ههیؾاقی وكهایهؼالِه بایؿ گ٩ث يٝام 
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 اوث. : ٌهىت;، ی ٠لنهاؾق ٬ّلهقوايؿو آو  هبًای اواوی بكای جىلیؿ گمايه و به پفیكي
ٌهىؾ و ههىقؾ ال وىی ؾیگك ؾق ایى بؽً، هىٔهىٞ جع٭یه٫ بهه ؾايٍهمًؿاو ا٠هالم يمهی

ٌؿه جىوٗ  گیكؾ جا وپه آيها بك اوان ٠ال٬ه ؼىؾ و لهیًه پژوهٍی  ٨كاهن هىٌکا٨ی ٬كاق يمی
عكهايهه ِىقت ه هکٍىقهای پیٍك٨حه، به جع٭ی٫ بپكؾاليؿ بلکه هىٔى٠ات يى و اوحكاجژیل، ب

ههای  هايًؿ و بكای شفب ؾايٍمًؿاو بهه جع٭یه٫ پیكاههىو ایهى هىٔهى٠ات، ال قويبا٬ی هی
 ٌىؾ.   ا٨ماقهای ٨كهًگی ه اوح٩اؾه هی ا٬حّاؾی ه و يه يكم

یاو اخالٛ  .2/7/3 یـٜ دس خالل همـایؼ :اعحْماس و جحٞیش ّلمی;جش هـای ٕشبـی اص ىش
پًهاو اعحْذادهای جهاو عىم بـشای جکمیـل های جىلیذ ّلن به وعیله اعحخذام کاهؼ هضیًه

 های جذیذ ج ىسی

جكیى جك که هىٔىٞ یل بعد ٠لمی ال اهىق اوحكاجژیل يباٌؿ، ِك٦ کنؾق وٙىض پاییى
هها ههىقؾ جىشهه  ٌىؾ و ظحی ؾقآهؿلایی ال هٍاقکث ؾايٍمًؿاو ؾق همایً ها ؾيبال هی همیًه

قوهايؿو آو  پهفیكي ایؿه شؿیهؿ و بهه گیكؾ. گكچه جٍکیل همایً ٜاهكار بكای جىٔیط ٬كاق هی
اوث اّها ظ٭ی٭ث و با٘ى همایً، اقائه ا٘ال٠ات شؿیؿ بكای جکمیل آو جىوٗ اوهح١ؿاؾهای 
بكجكی اوث که به ِىقت هصايی و قایگاو، ظأك به جع٭ی٫ و پهژوهً هىهحًؿ. ایهى قويهؿ 

ّهیالت های جعهای ؾاؼلی که هًصك به و٩كهای ؼاقشی بكای ؾوقه ب١ؿ ال بكگماقی همایً
ٌهىؾ جها  ٌىؾ، آٌکاقجك اوث که ٘ی آو، هبال٥ی جىوٗ ؾايٍصىیاو پكؾاؼث هی جکمیلی هی

ا٬اهث چًؿ هاهه ؾق کٍىق هىقؾيٝك به ؾوث آوقيهؿ. ی١ًهی يعهىه ههؿیكیث هیوهث ٠لمهی و 
ای اوث که هح٩کكاو شهاو وىم ب١ؿ ال ٨یلحهك اولیهه )کهه بهه ووهیله ياهه همایً به گىيهآییى

ٌىؾ( واقؾ ٨ٕایی ٠لمی ٌىيؿ جا ٨کك آيها ؾقگیهك ؾق همایً ايصام هی پكؾاؼث همیًه ٌكکث
بها ایصهاؾ  های ٠لمی ٌىؾ. ؾق چًیى بىحكی، ؾبیكاو هیوثهای هكجبٗ با هىٔىٞ شؿیؿ گمايه
کًًؿ کهه يهه جًهها بهكای جع٭یه٫ و  هًؿ قا به يعىی شفب هیها و اقجبا٘اجی، ا٨كاؾ ٠ال٬ه کايال

باًٌؿ بلکه با پكؾاؼث هبال٣ بىقویه، اوح١ؿاؾ و جىاو ٠لمهی  پژوهً به ؾيبال ؾقیا٨ث ظ٭ى٪
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ؼىؾ قا ؾق ؼؿهث به جوىقی شؿیؿ به کاق گیكيؿ! گكچهه ؾق ایهى قويهؿ، هٍهاقکث وشهىؾ ؾاقؾ 
های شؿیؿ به وویله يىاب٣ ها و جوىقی ولی ایى هٍاقکث با ایى هؿ٦ والهايؿهی ٌؿه که ایؿه

کهه همكاههی هح٭ابهل و ج١اههل ٠لمهی  ه ایهىشهاو وىم و به ِىقت قایگاو جکمیل گكؾؾ> يه
هها و ٠اؾاليه با ؾیگهك کٍهىقها و اِهٙکاک ٨کهكی ؾيبهال ٌهىؾ. پهه بها٘ى ایهى همهایً

٘ك٨ه اوث و اؼال٪ اوح١ماقی و اوهحکباقی ٌهؿیؿار ؾق  های ٠لمی یلها و ظل٭ه گكؾهمایی
چٍهن بؽهىقؾ.  آو شكیاو ؾاقؾ> ولى ایى که قوبًایی ال آلاؾی ايؿیٍه و ج١اهل ٠لمی ؾق آو بهه

هها بهكای ها چالً و ؾقگیكی و اِٙکاک گمايه لفا ایى پكوٍی ههن اوث که اگك ؾق همایً
کًًؿگاو ؾق آو بایؿ هبال٥ی پكؾاؼهث کًًهؿی! آیها چًهیى ٌىؾ، چكا ٌكکث جىلیؿ ٠لن ؾيبال هی

يیهال آيهها بهه ق٨حاقی ه١ًایی شم جع٭یهك ؾايٍهمًؿاو ؾیگهك کٍهىقها و جاکیهؿ بهك اظحیهاز و 
 ی!کٍىقهای پیٍك٨حه ؾاقؾ

هها و وهایك های ٠لمی، يٍىثها، ظل٭ه ها، گكؾهماییؾق وا٬ٟ ٨كهً  ظاکن بك همایً
ا٨ماقهای هكوىم ؾايٍگاهی )ب١ؿ ال ایًکه گكؾي گمايه ايصام ٌؿه و ایى قويهؿ ؾقوو یهل  يكم

ای که اوهح١ؿاؾه اول ایى گكؾؾ> ٌىؾ( به ؾو يحیصه اواوی هًحهی هی کم؛ ٠لمی هؿیكیث هی
هًؿيهؿ، شهفب ٌهؿه و ؾق ه١هكْ  بكجك که به جؿاوم کاق پژوهٍی پیكاهىو ایؿه شؿیهؿ ٠ال٬هه

های کن یا به ِىقت قایگاو بکاق گیكيؿ جا ایى ا٨كاؾ با همیًه ث ٠لمی ٬كاق هیوگمیًً ؾبیك هی
های هؿيٝك قا جکمیل کًًهؿ. ؾق چًهیى قويهؿی، جع٭ی٭هات وهالهايی و گك٨حه ٌىيؿ و جوىقی

وهٍی و اوح٩اؾه ال يیكوهای هح٩کك ؾق ؾيیا به ِهىقت ٜالمايهه و بها اوهح١ماق ج٭ىین کاق پژ
 گیكؾ.  پًهاو و هٍعىو به اؼال٪ اوحکباقی ٌکل هی

ؾق آو، ايصهام  ٌهؿه ها و ه٭االت اقائههيحیصه ؾوم، جبلی٥اجی اوث که بك هعىق ایى همایً
هها، ی )ا٠ن ال ژوقيهالها ال ٘كی٫ یل ؾوحگاه وویٟ جبلی٥اجایى همایً پفیكؾ و ؼكوشی   هی

هها، هعهیٗ ٌىؾ جا گكؾويه ایى همهایًها( جبلی٣ هیهای ٠لمی و يمایٍگاههصالت و ه٭اله
وّیالی قا ؾق ه١ك٨ی جعىالت ٠لمی ٨كاهن آوقؾ. ؾق ایى ِىقت اوث که ٘كاوت و ٌهاؾابی و 
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 های ب١ؿی ظ٩هٛ و ج٭ىیهثها و يٍىثايگیمه هح٩کكاو وكجاوك ؾيیا بكای ٌكکث ؾق همایً
و جّها٠ؿی بهه  الفکك ٌکل ؾائمهی ٌىؾ جا آيها يیم ؾق ایى گكؾويه ٬كاق بگیكيؿ و قويؿ ٨ى٪هی

ا٨هماقی ؾق کٍهىقهای شههاو وهىم، بیٍهحك ؾاقای کاقبكؾههای ؼىؾ بگیكؾ. بًابكایى چًیى يكم
ای اوث> ی١ًی اي١کان ایى قويؿ ؾق کٍىقهای شهاو وىم، ايح٩ال ٨ٕهای هىيحاژی و جكشمه
 ٌىؾ. ها و جكشمه ه٭االجی اوث که ؾق آيها اقائه هیایى همایً ٠لمی  هىشىؾ ؾق

ا٨ماق جىلیؿ و پفیكي و جكویس الگىی اوهالهی ایكايهی پیٍهك٨ث کهه یهل کهاق ظال آیا يكم
هکحبی و هىٔىٞ اهحعاو الهی اوث و ٬كاق اوث بهك اوهان هبهايی ؾیًهی و يیالهًهؿی يٝهام 

ًیى اؼال٪ هاؾی و اوح١ماقی به پهیً جىايؿ با چه٭ؿن شمهىقی اوالهی ٌکل بگیكؾ، هی
گاه بهكای قوؾی! وا١٬یث آو اوث که چًیى قويؿی با اؼال٪ اوالم جًاوب يؿاقؾ و اوالم هیچ

قویؿو به اهؿا٦ ؼىؾ به ظیله و هکك و لوق هحىول يٍؿه اوث بلکه ج١كی٧ ویاوث و ٠لهن 
قت و لوق و گیهكؾ و ایهى بها ظاکمیهث ٬هؿ ٌکل هی: هعبث;و ا٬حّاؾ ؾق اوالم، بك اوان 

ههای ٠لمهی بهه  هها و گكؾهمهایی ٨كیب جًاوبی يؿاقؾ. اها ٨كهً  و اؼال٪ ظاکن بك همایً
ٌىؾ> ی١ًی بؿوو ٌکا٨حى اب١اؾ هىٔىٞ جع٭ی٫ بكای پژوهٍگكاو و بهؿوو هًحهی هی: ٨كیب;

ٌهىيؿ ج١ییى هؿ٦ و ٤ایث پكوژه بكای اکرك ؾايٍمًؿاو، ه٥مهای هح٩کك ؾيیا با پىل شفب هی
گیكؾ. به ٠باقت ؾیگك ؾق جىلیؿ ٠لهىم ی با ٌهىت و هبحًی بك و٠ؿه و و٠یؿ ايصام هیو کاق ٨کك

ٌىؾ و وپه هىٔهىٞ جع٭یه٫ بهك او اوحكاجژیل، يیكوی هىقؾ يٝك با جٙمیٟ ؾيیىی شفب هی
هها  جك بهه ایهى ٬لهه های پاییى ها يیم ٠مالر بىحكی بكای اجّال ظل٭هگكؾؾ و همایًجعمیل هی

قوايؿو آو گمايه،  پفیكي ا، چه ؾق جىلیؿ و گكؾي گمايه و چه ؾق بهههىحًؿ. په ؾق همایً
يهام  هٍاقکث و ج٭ىین کاق و آلاؾی ايؿیٍه به يعى ظ٭ی٭ی ؾق شكیاو يیىث و ال هكظلهه ذبهث

و يعىه بكؼىقؾ هیوث ٠لمی و ؾبیك آو ؾق جعمیل  گك٨حه جا هؿیكیث هباظد ٠لمی ؾق همایً
ٌىؾ. لهفا ؾق  کمل و ج١اوو ٠لمی و ٨کكی ؾيبال يمی هىٔىٞ و اوحؽؿام اوح١ؿاؾهای بكجك،

ا٨ماقهای ؾايٍگاهی بهكای جىلیهؿ  ها و وایك يكمها و يٍىث هصمىٞ، اؼال٪ ظاکن بك همایً
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ایؿه شؿیؿ و پفیكي و جكویس آو، یل قويؿ ؾیًی یا اؼال٬ی يیىث جا با ؾ٠ىت ٠مىهی، جمام 
 الهی به هیؿاو بیایًؿ. هح٩کكاو با ايگیمه

عـاصهاو و ;با جىجه به مشوست جًاع  : عاصهاِو جىلیذ الگى;ومْیث هىجىد يٞذ  .4
  ی هيالبه سهبشی:هححىا;با دسک ّمیٜ و جخققی اص : بشياهه

ــى;وابغــحگی . 1/4 ــذ الگ ــِی عــاصهاو جىلی ــه : هؾــشوّیث ٙشهًگ ــی اص ;ب جحلیــل جخقق
 :ٙشهایؾات سهبشی پیشاهىو جىلیذ الگى

ا٨ماقهها ؾق کٍهىق هها چگىيهه شكیهاو پیهؿا ایى يهكم په ال بیاو ٨ى٪، بایؿ ه١لىم ٌىؾ که
کًًؿه هٙالبه قهبكی ؾق هىٔىٞ جىلیؿ الگى ؼىاهؿ بىؾ یا ؼیكی لیكا یکهی  کًؿی و آیا جأهیى هی

ٌهؿو اوهث.  های قاهبكؾی و ؾق هعٕك ایٍهاو ؾق ظهال پیهاؾها٨ماقها ؾق يٍىثال همیى يكم
ٟ ه١اوو ه٭ام ه١ٝهن قهبهكی ؾق ایهى اههك ی١ًی هؿیك هكکم الگى و همکاقاو ایٍاو ه که ؾق وا٬

ايؿ ه با ج١ییى چًؿ هعىق بعد  ث ٠لمی بكای جىلیؿ الگى ٬كاق گك٨حهی هیو هىحًؿ و هىحه اولیه
ها و بكگماقی همهایً و اقوال آو به هؤوىاجی ؾق ظىله و ؾايٍگاه، ٨ٕایی بكای جؿویى ه٭اله

ها ايصام جی ٠لمی ؾقباقه ه٭الهايؿ. وپه بك ایى اوان، گمیًً و ٬ٕاو و يٍىث ٨كاهن کكؾه
 بایؿ ؾق هعٕك قهبكی اقائه ٌىيؿ، ه١یى ٌؿه اوث.هایی که هیگك٨حه و ه٭اله

لفا بعد پیكاهىو والهاو الگى بایؿ ه١ٙى٦ به ایى هىحه ٠لمهی اولیهه و وهال و کهاق آو 
باٌؿ جا قوٌى ٌىؾ که آیا ایى گكوه، ِالظیث ج١ییى هعىقهای بعد و گهمیًً ه٭هاالت قا 

قيؿی البحه قوٌى اوث که ههؿیك و ا٠ٕهای ٌهىقای ٠هالی هكکهم الگهىی اوهالهی ایكايهی ؾا
پیٍك٨ث، هًّىب ه٭ام ه١ٝن قهبكی هىحًؿ و لفا بكای همیًه هالی و ا٠حباق ویاوهی و وهایك 

ث ٌىيؿ اها ٠ملکكؾ ایى هیو اهىق هىقؾ يیال بكای جٍکیل يٍىث، اهیى و هؤجمى هعىىب هی
قوهؿ ظصّیهث  قا يیم ؾاقاوثی به يٝك هی: ٨كهًگی و ٠لمی ظصّیث;٠لمی، يّاب اللم ؾق 
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٨كهًگی ؾق هؿیكیث ٠لمی  جىلیؿ الگى بایؿ ال کالم قهبكی اوحؽكاز ٌىؾ> ی١ًی اولیى لایهً 
ٌهىؾ و يهه ال ٠لمی، ال جعلیل و آيالیم ؾ٬ی٫ پیكاهىو کالم قهبكی ؾقباقه جىلیؿ الگى ایصاؾ ههی

٤ال ظكکث اللم اوث. ؾق وا٬ٟ آيچه بهكای اولهیى ظکن ایٍاو> گكچه چًیى ظکمی يیم بكای آ
هًهؿ ال  ٔكوقت ؾاقؾ، ایى اوث که بك اوهان جعلیهل ؾ٬یه٫ و ٬ا٠هؿه هكظله ؾق بؽً ٠لمی

ای جؿویى ٌهىؾ و  های اولیه٨كهایً قهبكی پیكاهىو الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث، ٌاؼّه
ال اقاؾت ٬لبی و الحهمام ٠ملهی هالک ٠مل ؾق اؾاهه قاه ٬كاق گیكؾ. چًیى پیًٍهاؾی جًها ياٌی 

کهه گیهكؾ  به ه٭ام هًیٟ والیث هٙل٭ه ٨٭یه يیىث بلکهه ایهى يکحهه اواوهی قا يیهم ؾق بهك ههی
ی ایى هٙالبه ٠لمی، ٌؽُ ه٭ام ه١ٝن قهبكی هىحًؿ و اوهان   کًًؿه ؾهًؿه و ٘كض و٩اقي

ؾق  های هىشىؾ ٠لمهی ٘كض ایى هىٔىٞ، ياٌی ال ٨کك و جّمین ایٍاو اوث و اال چاقچىب
 گیكی ایى هىٔىٞ يبىؾه و يیىحًؿ. گاه ؾق چًیى اب١اؾی ٬ائل به پی ظىله و ؾايٍگاه، هیچ

ؾهؿ که یهل هح٩کهك، ه٭الهه ث ٠لمی اوث که با ٬ٕاوت ؼىؾ اشاله هیؾق وا٬ٟ ایى هیو
ؼىؾ قا به هعٕك قهبكی ج٭هؿین کًهؿ و ؾق ه٭ابهل، ه٭الهه هح٩کهك ؾیگهكی قا بهكای ٘هكض ؾق 

هها و  گیهكی ؾقبهاقه هىٔهى٠ات يٍىهثؾههؿ. لهفا جّهمین يٍىث، هًاوب جٍؽیُ يمی
های وهااليه، هعىقههای ههىقؾ بكقوهی، ه٭هاالت هًحؽهب ههؿ٠ىیى، وهؽًكاياو،  ک٩ًكايه

ی  هىحٍکلیى و...، يبایؿ شم بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی و جعلیل يؽبگايی ال آو، ههیچ ٠٭بهه
بهه ٠ًهىاو ه٭ؿههه کهاق  ؾیگكی ؾاٌحه باٌؿ. هیوث ٠لمی همچًیى بایؿ ال همایً هّلی ه کهه

های وااليه به جعلیل ؾ٬ی٭ی قویؿه باٌؿ و يحهایس آو قا ؾق  ها و ک٩ًكايه بكگماق ٌؿ ه و يٍىث
های ؾیگكی که ظٕكت اهام)قه( یا ه٭ام ه١ٝن قهبهكی قاشهٟ بهه هىهوله ه٭ایىه با وؽًكايی

٠لمهی بپهكؾالؾ. ايؿ، ٬كاق ؾهؿ و با ایى ه١یاق، به اقلیابی پیٍك٨ث ؾق چهاق ؾهه گفٌحه ؾاٌحه
ههای هایی ٠لمی هىحًؿ کهه بایهؿ بهك اوهان جعلیهل ِهعبث گیكیی١ًی ایى اهىق، جّمین

قهبكی ايصام ٌىيؿ> چىو اِل ایى هىٔىٞ، و٩اقٌی اوث که ال وىی ه٭ام ه١ٝهن قهبهكی 
 ٘كض ٌؿه اوث. 
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ه به ٠باقت ؾیگك اقلیابی و ج١ییى يمكه و اهحیالؾهی به ه٭االت، بایؿ بك ایى اوان باٌؿ ک
ؾ٬یه٫ ال ٨كهایٍهات  کًهؿ. پهه جعلیهلایى ه٭اله به چه هیماو، هٙالبات قهبكی قا جأهیى هی

قا ه١یى کًهؿ و ؾق آو : های اِلی و هعىقی ه٭اله;ث ٠لمی اوث که بایؿ قهبكی جىوٗ هیو
یابی  ظاِل ال ایى جعلیل، چگىيه ه٭االت قا بك اوان ٬كب قوٌى ٌؿه باٌؿ که يٝام اقلي

 بكگمیؿه اوث. : هعىقی ه٭اله;و ُب١ؿ به 

یابی هٞاالت، بـه دلیـل باصگؾـث هْیـاس آو بـه . 2/4 عـاصػ بـیى ;يٞذ ومِ هىجىد دس اسص
 بشخالٗ عٚاسػ سهبشی: ادبیات حىصه و ادبیات دايؾگاه

ها به يعى ٤یك ٠لمی ايصهام ٌهؿه و ا٨ماق هع٭٫ يٍؿه و گمیًًقوؿ ایى يكماها به يٝك هی
کاهل ه١ًىی ال وهىی ظهىله و جوهىقی جکاههل ههاؾی ال ه١یاق ٬ٕاوت، والي بیى جوىقی ج

گىيه  وىی ؾايٍگاه بىؾه اوث که ایى اهك با بكقوی ه٭االت هًحؽب، ٬ابل اذبات اوث> هماو
ق٤ن هعؿوؾیث اهکايات و ا٘ال٠ات ؾق ظىیًیه ايؿیٍه، ایى اقلیابی ؾق هىقؾ بكؼی  که ٠لی

 بهاقه بایهؿ لفا اولیى بؽٍی که ؾق ایىه٭االت ايصام ٌؿ و اوًاؾ پژوهٍی آو ٬ابل اقائه اوث. 
های بكگماق ٌؿه اوهث. لیهكا  ها و ک٩ًكايه ث ٠لمی  يٍىثهىقؾ ي٭ؿ و اٌکال ٬كاق گیكؾ، هیو

های قاهبكؾی، ؾق ٘ىل وهالیاو  ه٭ام ه١ٝن قهبكی ٠الوه بك وؽًكايی ؾق اولیى يٍىث ايؿیٍه
ایى يکحه اِلی و اواوی پای  ايؿ و بك اؼیك به ؾ١٨ات پیكاهىو جىلیؿ الگى وؽًايی هٙكض کكؾه

ايؿ که ٌاؼّه اِلی ؾق ایى ظكکث ٠لمی، جىلیؿ الگى بهك اوهان اوهالم و ه١ًىیهث  ٨ٍكؾه
اوث اّها ایى ه١یاق و ٌاؼّه يه جًها ٠مالر کًاق گفاٌحه ٌؿه، بلکه بها ج٩کیهل بهیى جکاههل 

یهى ؾو هاؾی و جکاهل ه١ًىی، بؽً جکاهل هاؾی به اؾبیات ؾايٍهگاه وهپكؾه ٌهؿه جها بهیى ا
٠كِه، والي بك٬كاق ٌىؾ و لفا هماو قويؿهای ٬بلی ه که هٕاّق آو، هىشب ٘هكض وه٩اقي 
شؿیؿ بكای جىلیؿ الگى ٌؿه ه ؾق ظكکث ٠لمی  هكکم الگهى جکهكاق ٌهؿه و هٙالبهه قهبهكی بهه 

بیى اؾبیهات : والي;ظاٌیه ق٨حه اوث. ایى ؾق ظالی اوث که ال کالم قهبكی به هیچ ٠ًىاو 
هحک٩ل جکاهل هاؾی با ٨كهً  هفهب و اي٭هالب بهه ٠ًهىاو هحک٩هل جکاههل جىو١ه به ٠ًىاو 
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ٌىؾ بلکه ؾق شهىهكه کهالم ایٍهاو، جکاههل ههاؾی  ؾق اؾبیهات ؾايٍهگاه ه١ًىی اوح٩اؾه يمی
 )جىو١ه(، ؾاقای باق  اقلٌی اقلیابی ٌؿه اوث.

یهكی كیث جع٭ی٭ات و ؾبای اوث که ٬كاق اوث هؿیبًابكایى اولیى چالً، ؾق اِل  گمايه 
کًهؿ چهه ث ٠لمی قا ٌکل ؾهؿ لیكا همیى اههك اوهث کهه ؾق هكظلهه ب١هؿی ه١هیى ههیهیو

ا٨ماق پفیكٌی اللم اوث. لفا بك اوان جبییى اب١اؾ  ایى گمايهه قیمی و والهايؿهی و يكم بكياهه
ليی بكای  یا٨حى جکاهل ه١ًىی بك جکاهل هاؾی( اوث که بایؿ ٨ٕای گمايه هعىقی )ظاکمیث

که با بكگماقی همایً، قويؿ کهاق کايهالیمه و هعهؿوؾ ٌهىؾ!  اهن ٌىؾ> يه ایى٠مىم يؽبگاو ٨ك
بایؿ جىشه ؾاٌث که ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق بیايات ؼهىؾ بها بكؼهىقؾی اؼال٬هی، ظحهی ا٨هكاؾ 

ا٠هالم : ٠ٕهى شلىهه;کًًؿ بهه ٠ًهىاو ؼاقز ال شلىه یا ا٨كاؾی قا که به جًهایی پژوهً هی
یاو ایى يعىه والهايؿهی کاق ٠لمی و هؿیكیث جع٭ی٭اجی با جىاو يىبحی ه کًًؿ> اها آیا هی هی

بهك قويهؿ جىلیهؿ الگهىی : اؼهال٪;قوؿ لهايی  آو بكؼىقؾ اؼال٬ی هٍاهؿه کكؾی! به يٝك هی
و جبییى قوٌى ال آو، يؽبگهاو قا بهه : هعحىا;ٌىؾ که اِل اوالهی ایكايی پیٍك٨ث ظاکن هی
کهه هح٥یهك اِهلی، ٨ههن ؾ٬یه٫ ال  گك ایىپفیك يؽىاهؿ ٌؿ ه وظؿت بكوايؿ و ایى ههن اهکاو

: ث ٠لمهیگیهكی هیوهٌکل;، :والهاو الگى;وؽًاو قهبكی باٌؿ. لفا اولیى گام ؾق ٠كِه 
ث ٠لمی يیم هًگاهی به يعهى ِهعیط ايصهام گیكی هیوو ٌکل: بكگماقی يٍىث;اوث و يه 

٘ىق که بیاو  ؼىاهؿ ٌؿ که جابٟ ج١كی٩ی ال جىلیؿ الگى باٌؿ که ظصّیث آو اظكال ٌؿه و هماو
ٌؿ، ایى ههن جًها ؾق کالم قهبهكی ٬ابهل شىحصىوهث. ؾق وا٬هٟ ههؿیكیث جع٭ی٭هات بهكای 

بایهؿ بهه : اهكی ظیهاجی بهكای يٝهام شمههىقی اوهالهی;به ٠ًىاو : جىلیؿ الگى;ؾوحیابی به 
و هٙالبهه ظ٭ی٭هی قهبهكی و ٨ههن ؾ٬یه٫ ال آو اوهث کهه  ،ظصّیث بالگكؾؾ يه به اهىق ویاوی

ث ٠لمی و ؾبیهكی آو يبایهؿ بهكؼال٦ ایهى ٌىؾ و هیو ؾق ایى ٠كِه هیهىشب اظكال ظصیث 
 اِل ٠مل کًؿ. 

ا٨ماقی والهايی بىؾ که بحىايؿ هٙالبه ه٭ام ه١ٝن قهبكی په جا ایًصا بعد ؾق قابٙه با يكم
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ای اوهالهی و هکحبهی و جهاقیؽی هٙكض ٌؿه و هٙالبهه: ظصّیث;قا ه که ال ي٭ٙه هؽحّات 
ا٨هماق ظهىله ؾق ایهى ٠كِهه، بهه ؾلیهل کًؿ و قوٌى ٌؿ که يكماوث ه ؾق ِعًه ٠مل شاقی 

که هىٔىٞ آو ٨كؾ اوث )و يه شاه١ه(، ٨ا٬هؿ ٜك٨یهث ظٕهىق ؾق هىٔهى٠ات اشحمها٠ی  ایى
ا٨ماقهای ؾايٍگاهی يیم گكچه ؾچاق ایى هٍهکل يیىهحًؿ، اهها ؾاقای ٜك٨یهث بهكای اوث. يكم

ايؿ. وپه ؾق جٙبیه٫ و ٤یك اؼال٬یهای اوالهی يیىحًؿ و به ٠باقت ؾیگك هاؾی شكیاو گمايه
ایى جعلیل، به والهايی که بكای جع٭٫ ٨كهایٍات ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ایهى قاوهحا جٍهکیل 

ث ٠لمی و ؾبیهك آو بها هٙالبهات قهبهكی جًاوهبی ٌاقه و جبییى ٌؿ که قوي ج١ییى هیوٌؿه، ا
ؾق آو : اشهكاوهالی و گیكی و جّمین جّمین;يؿاقؾ> ی١ًی هًٍأ هؿیكیث جع٭ی٭ات و شكیاو 

گكؾؾ، همچًاو که ج١ییى هعىقهای ه٭االت يیهم به ٨كهاو و هٙالبه ه٭ام ه١ٝن قهبكی باليمی
 به همیى ِىقت ايصام ٌؿه اوث. 

هـا، يَـام يؾغـث;اٙضاسی ایهاد ّضم هلی يخبگايی بشای جىلیـذ الگـى:  پیؾًهاد يشم. 5
ّلمـی دس عـه عـير هًـذ هی ـث  بشای جْیـیى ٝاّـذه: ها، يَام هًاٍشاتيَام کاسگاه

 :يخبگی، اعحادی و دايؾهىیی;

هٞام هَْن سهبشی و هذّیاو جحلیل جخققی اص هيالبـه سهبـشی بـا  بیى اسجباه ّلمی .1/5
ث ّلمـی و هحىسهـای هی ـ ، به ًّىاو هًؾ  جْیـیى:های سو دس سويَام يؾغث;دس  گاويخب

 هحىسی( دس عير ها )يَام عؤاالت هىسد بشسعی دس هٞاالت و همایؼ

، بك ایى اهك اوهحىاق اوهث کهه هیوهث ٠لمهی  :والهاو;بًابكایى هىٔىٞ اِلی ؾق بؽً 
ا٨ماقهای ب١ؿی قا ه١یى ؼىاههؿ  گیكؾ و همیى هٙلب اوث که يكمجىلیؿ الگى چگىيه ٌکل هی

شهایگمیى : ث ٠لمهیوجٍکیل يٍىث بكای ایصاؾ هی;ٌىؾ جا  کكؾ. ؾق ایى لهیًه پیًٍهاؾ هی
ٌىؾ. لیكا ؾق ایى ِىقت اوث که ٨ٕایی ٨هكاهن : ها و ک٩ًكايهها  اقائه ه٭االت ؾق يٍىث;
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ٌؿه ال وىی قهبكی، به ٠ًىاو هعهىق کهاق  ؼىاهؿ ٌؿ جا ابحؿائار هٙالبه و و٩اقي ٠لمی ٘كض
ای که هؿ٠ی جعلیلی جؽّّی پیكاهىو ایهى هٙالبهه  ٬كاق گیكؾ و وپه هك ٌؽُ یا هىوىه

کاق بایؿ ال ٘كی٫ هكاکمی ايصام ٌهىؾ کهه بها اوث، يٝك يؽبگايی ؼىؾ قا اقائه ؾهؿ. البحه ایى 
ٌهؿه ال  يؽبگاو هكجبًٙؿ. به ٠ًىاو يمىيه، ولاقت ٠لىم بایهؿ بهك اوهان هعىقههای اوهحًباٖ

های وكاوك کٍىق ؾقؼىاوهث کًهؿ جها يٝهكات  های و پژوهٍگاه و٩اقي قهبكی، ال ؾايٍگاه
ههای  ههؿیكیث ظهىله جؽّّی ؼىؾ قا پیكاهىو ایى هعىقها اقائه کًًؿ و ٌىقای ٠الی و هكکم

های وكاوك های ٬ن و هٍهؿ و ا٩ِهاو، به ظىله٠لمیه يیم همیى ؾقؼىاوث قا ال ٘كی٫ ظىله
کٍىق و هىوىات ظىلوی هًح٭ل يمایؿ. قوٌى اوث که ؾق ایى ِىقت، ٠ًاِك و هىوىاجی 

ؾق ایهى  ٌىيؿ، ج١ّؿؾ لیاؾی يؽىاهًؿ ؾاٌث لیكا هىاشهه با هىٔى٠ی که واقؾ ایى هىٔىٞ هی
ال پیچیؿگی و ٨٭ؿاو واب٭ه ٠لمی، به ٜك٨یث باالی يؽبگهايی هعحهاز اوهث. پهه ال  وٙط

٨كاؼىاو ٠مىهی ال يؽبگاو و اقائه يٝكات، وحاؾی بایؿ ؼالِه يٝهكات قا بهه قهبهكی هًح٭هل 
ث م ه١ٝن قهبكی جًاوهب ؾاٌهث، ٠ٕهى هیوهکًؿ جا هك جعلیلی که به يعىی با و٩اقي ه٭ا

ث ٠لمی ؾائمار ؾق ظال بهیًه باٌؿ. بًابكایى هىحه قويؿ، هیوبا جؿاوم ایى  ٠لمی  يٍىث ٌىؾ و
ث ٠لمی بكای جىلیؿ الگى بایؿ ال ٘كی٫ اقجباٖ ٠لمی هیاو هح٩کكاو و ه٭ام ه١ٝهن ی هیو اولیه

قهبكی ٌکل بگیكؾ و يه یل قابٙه ویاوی که بك اوان ه١ك٨ی و ا٠حماؾ هع٭٫ ٌىؾ. اها اگهك 
يٝكاو وشىؾ يؿاقؾ، ياٌی ال شكیهاو اؼهال٪ ٤یك٠لمهی اهکاو بك٬كاقی اقجباٖ با همه ِاظب

 ا٨ماق والهاو اوث که با هٙالبه قهبكی لاویه ؾاقؾ. ؾق يكم
ا٨ماقی بكای اِل هٙالبه ٘كاظی ٌىؾ و جعلیل ال ایهى هٙالبهه ؾق وهٙط بًابكایى بایؿ يكم

٠لمهی ث ؾبیهك هیوه گیكی  هًّهبوگى گفاٌحه ٌىؾ. ی١ًی ابحؿائار بكای ٌکل يؽبگاو به گ٩ث
ها گمیًٍی ايصام ٌىؾ و بگیكؾ، يه ایًکه ب١ؿ ال بكگماقی همایً ٌکل: هايٝام يٍىث;بایؿ 

يٝهام ;هایی ال اؾبیات هىشىؾ ظىله و ؾايٍگاه، و٩اقي ه٭اله ؾاؾه ٌهىؾ. پهه بكای وك٨ّل
ٌىؾ جها لهمههه هٙالبهه قهبهكی ؾق هیهاو يؽبگهاو هی: يٝام ه٭االت;شایگمیى : هايٍىث
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ٌىؾ به ایى اهك ظىان هىحًؿ و به کاق ٨کهكی ًی با يؽبگاهی که گماو هیه١ًکه ٌىؾ> ی١
وگىهای يؽبگايی ٌىؾ جا ؾقباقه هٙالبه قهبكی گ٩ث ؾق ایى باقه جمایل ؾاقيؿ، اقجباٖ بك٬كاق هی

ٌىؾ جا وؤاالت هعىقی پیكاهىو ایى  های هؽحل٧ و هح١ؿؾ بكگماق هیِىقت پفیكؾ و يٍىث
 شاه١ه به وشىؾ بیایؿ. هٙالبه به وویله هح٩کكیى

-لفا قويؿ ِعیط لایً وؤال ال يٍىث با يؽبگاو ؾق هىٔىٞ هٙالبه قهبهكی آ٤هال ههی

کهه بهؿوو ٘هی ایهى قويهؿ  گیكؾ> يه ایى اِلی و هعىقی ٌکل هی های ٌىؾ و ؾق آو، پكوً
ث ال وهبك ایى اوان به یل هی:. چهاق هماق وؤال وشىؾ ؾاقؾ...;ِك٨ار به قهبكی ا٠الم ٌىؾ: 

گكی هیاو يؽبگاو و قهبكی هباؾقت کًًهؿ و يیال اوث که بؿوو هیچ ؾؼالحی به واوٙه٨ٕال 
يؽبگاو اقوال کًًهؿ و  به ٠ًىاو يمىيه، با جًٝین ؾ٬ی٫ هحى و ٨هكوث هٙالبه قهبكی آو قا بكای

ث ال ٘ك٦ ؾ٨حك قهبكی با يؽبگاو، يٍىث اي٩كاؾی بكگماق کًؿ جا آو ٌؽّهیث وپه ایى هیو
ههای ٙه يٝكات ؼىؾ قا ؾق ایى قابٙه ٘هكض کًهؿ. البحهه ؾق ایهى يٍىهث٠لمی، وؤاالت و ي٭

جهكیى های يؽبگهايی ال ٌهؿیؿجكیى هؽهال٩یى جها هّهّمنجل بایؿ همه ٘ی٧ به قو و جلقوبه
وشىؾ ؾاقؾ، ًٌاوهایی  هىا٨٭یى هىقؾ جىشه ٬كاق بگیكيؿ جا اب١اؾ وؤاالجی که ؾق بكابك ایى هٙالبه

پكؾالؾ و گهماقي بًؿی و جًٝین هؽحّك ایى شلىات هیحهالفکك به ؾوث ٨ى٪ٌىؾ. وپه هیو
کًؿ که همکى اوث يحیصهه آو، وشهىؾ چًهؿ ي٭هؿ و آو قا ؼؿهث ه٭ام ه١ٝن قهبكی اقائه هی

گهكی با٠هد ي٩ی شّؿی، چًؿ هىا٨٭ث شّؿی و چًؿ يٝكیه بیًهابیى باٌهؿ. ١ٙ٬هار ایهى واوهٙه
، وؤاالجی هعهىقی و اقلٌهمًؿ ؼىاهؿ ٌؿ يٍىث با يؽبگاو، يٝام پیؿا کكؾه و ؾق ؼالل آو

  1جىلیؿ ٌىؾ.

                                                             
الگى و ابكال يٝك پیكاهىو و٩اقي ٠لمی ه٭ام ه١ٝهن  .گكچه ؾ٠ىت ال ايؿیٍمًؿاو بكای هٍاقکث ؾق جىلیؿ 1

قهبكی بایؿ ؾ٠ىجی ٨كاگیك باٌؿ اها بایؿ جىشه ؾاٌث کهه يؽبگهاو ؾق ههك هىٔهى٠ی هعهؿوؾ هىهحًؿ> ههرالر 
قا به قٌحه جعكیك ؾقآوقؾ و یا جیمی کهه : اوحكاجژی جىو١ه ١ًِحی کٍىق;گكوهی که با وكپكوحی ؾکحك يیلی، 

قا به ٠هؿه ؾاٌث، ال ج١ؿاؾ ه١ؿوؾی ؾايٍمًؿ : ًؿات الیعه بكياهه چهاقم جىو١ههبايی يٝكی و هىح;جؿویى 
 ٌىيؿ.  جٍکیل ٌؿه که به ٠ًىاو يؽبگاو ٠كِه هؿل ًٌاؼحه هی
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په ال پایاو ایى هكظله اللم اوث بكای ایى قويهؿ، یهل يٍىهث همهاهًگی )همهایً( 
جل یا ٘ی٩ی )٘یه٧ هؽال٩هاو،  به بكگماق ٌىؾ جا ٌؽُ قهبكی با ایى يؽبگاو به ِىقت جل

با ٘هی یهل  ها ٌکل و يى٫ پیؿا کًًؿ و٘ی٧ هىا٨٭او و...( هكجبٗ ٌىيؿ جا به جؿقیس يٍىث
و قويؿ اؼال٬ی  ٠لمی و هباظرات هكبىٖ به آو، اب١اؾ هٙلب و ٧١ٔ و ٬هىت آو بهكای ههك ؾ

گیكی کًهؿ، هٍهؽُ گهكؾؾ و ث ٠لمی بایؿ آيها قا پی٘ك٦ قوٌى ٌىؾ و هعىقهایی که هیو
ههای ب١ؿها ه٭االت بك اوان آيها اقائه ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ آيچه بایهؿ هعهىق ه٭هاالت و همهایً

که ایى هعىقها بك اوان اؾبیات  ، يحیصه و ؼكوشی ایى شلىات اوث> يه ایىب١ؿی ٬كاق گیكؾ
جىلیهؿ ;گىيه که باقها جىٔیط ؾاؾه ٌؿ،  ٨كْ هحؿاول جًٝین ٌىؾ. چىو هماوهىشىؾ و با پیً

ا٨هماقی بهك اوهان يٝهام واب٭ه اوهث. پهه يهكمهىٔى٠ی بؿیٟ و بی: الگى بك اوان اوالم
ه٭ام ه١ٝن قهبكی )به ٠ًىاو هعهىق يٝهام ظصیهث و  های جل به جل و قو ؾق قو بیىيٍىث

بهه اي٭هالب  هًهؿاوؤٟ هىشىؾ یا هعىق ٠ال٬ه ٘كاض و٩اقي ٠لمی( با هعىق  يٝام  هح٩کكاو  
گیكؾ که هعىقهایی ه١ؿوؾ )و يهه چههاقهماق وهؤال( قا که به ؾيبال قاهی يى هىحًؿ، ٌکل هی

ى قويهؿ ٘هك٦ هباظرهه ه٭هام ه١ٝهن ؾهؿ. بك همیى هبًا یکی ال يؽبگايی که ؾق ایهيحیصه هی
ٌهىؾ و ث ٠لمهی ههیهیوه قهبكی بىؾه، به ِىقت هًٙ٭هی و ٠لمهی، ظهائم هًّهب ؾبیهكی  

ای ها قا ؾق وٙط ؾیگكی ال يؽبگاو جکكاق کًؿ جا اگك يؽبهه کًؿ ایى يٍىث هأهىقیث پیؿا هی
ؾق ایهى  ؾق قويؿ ٬بلی هٍاقکث ؾاؾه يٍؿه یا به ج١بیك قهبكی ه٥ٍىل به جع٭ی٫ ؾق ؼايه اوث،

کهه  هگكی کًؿ جا ؾبیك هیوث ٠لمی ى بایؿ واوٙهقويؿ ٬كاق بگیكؾ. په هؿیك ١٨لی والهاو الگ
بك اوان ٌؿت و ظّؿت ـهًی و ؾقگیكی  هك چه بیٍهحك بها  هال يؽبگاو ؾق ایى هىٔىٞ اوث 

ا٨ماق پیًٍهاؾی اوث که ؾق آو بهكؼال٦ قوي هحهؿاول هىٔىٞ ه١یى گكؾؾ. ایى، گام اول يكم
ً  ظاکن بك جع٭ی٭ات شهايی و به شای جٙمیٟ و ٨كیب، قابٙه ايگیمٌی و اؼال٬هی و ؾق ٨كه

 گیكؾ. ٠لمی با قهبكی هبًا ٬كاق هی
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جـزب ;پیشاهىو هحىسهای به دعث آهذه اص گام اول بـشای : ها با اعاجیذيَام کاسگاه; .2/5
یث;، :اعحْذادهای بشجش يَـام عـؤاالت دعـحیابی بـه ;و  :عاصی بشای هؾاسکث دس جىلیذٍٙش

  :عاخحاسی

ٌىؾ و به همكاه اواجیؿ ایى ٨هى )و يهه يؽبگهاو و  بكؾاٌحه هی: هايٝام کاقگاه;گام ؾوم ؾق 
جك ال يؽبگاو ٬كاق ؾاقيؿ و ٠ًاِهكی هىهحًؿ ای پاییى گیكؾ. ایى گكوه، ؾق قؾه٨عىل( ٌکل هی

هىٔىٞ قا جؿقیه  ًٌاوی، ا٬حّاؾ و وایك هباظد جكکیبی  هكجبٗ با ایىکه الگى، هؿل، شاه١ه
کًًؿ. لفا هعىقها و وؤاالجی که ال هباظد قهبكی و يؽبگاو به ؾوث آههؿه، بهه ِهىقت هی

ها گیكؾ. ایى کاقگاهها ؾق چًؿ هعىق ٬كاق هیٌؿه ؾق ؾوحىق کاق کاقگاه های هؿّوو  ؼالِههحى
ی و يؽبگهاو ای که بهیى قهبهكیل قوله، ؾو قوله و يهایحار وه قوله ؼىاهؿ بىؾ و ؾق آو، گمايه

ٌهىؾ جها پیكاههىو آو بهه هباظرهه بپكؾاليهؿ و ٘كض ٌؿه، ؾق ه١كْ ٨کك اواجیؿ ٬هكاق ؾاؾه ههی
کًًؿ که با٠د ؾقگیكٌؿو ـهى اوهاجیؿ ها هىٔىٞ قا به يعىی ٘كض هیيؽبگاو ؾق ایى کاقگاه

یؿ و ها، اقلیابی ٠ملی ال جىايایی و ايگیمه اواج با هىٔىٞ ٌىؾ. لفا اولیى ؼاِیث  يٝام کاقگاه
هها، ؾق يحیصه، ًٌاوایی يؽبگاو پًههاو و اوهح٩اؾه ال آيهاوهث. ؼاِهیث ؾوم يٝهام کاقگهاه

والی بكای اواجیؿ ؾق شهث ج٩کك و جأهل ؾق وٙط يؽبگهايی اوهث جها ؾق آیًهؿه کهه  ٜك٨یث
جىلیؿ الگى به هكظله ج٭ىین کاق و هٍاقکث پژوهٍی قویؿ، جىايمًؿی اواجیؿ هًحؽهب ههىقؾ 

های ٤كبی اوث. وهىهیى ها هٍابه و هحًاٜك با همایًکه ایى يىٞ ال کاقگاهاوح٩اؾه ٬كاق گیكؾ 
ها، پؿیؿ آهؿو  يٝام وؤاالت ؾق وٙط واؼحاقی )و يه هعىقی( ؼىاهؿ  ؼاِیث يٝام کاقگاه

 بىؾ.  

پایی . 3/5 بشای جـزب اعـحْذادهای : يَام هًاٍشات عاصهايی بشای دايؾهىیاو دکحشی;بش
 الت دس عير هحقىالتبشجش و دعحیابی به يَام عؤا

ٌهىؾ والی هیبكای ؾايٍصىهای ؾکحكی، ٜك٨یث: يٝام هًاٜكات;ؾق گام وىم، ال ٘كی٫ 
که ایى هًاٜكات به ِىقت والهايی ؼىاهؿ بىؾ و ؾق ٬الب هىاب٭ه ه٩حگی و ج١یهیى بكيهؿه و 
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ها قا بهكای هٍهاقکث  ها و ؾايٍگاه باليؿه ٌکل ؼىاهؿ گك٨ث و ٨ٕای ايگیمٌی ؾق بؿيه ظىله
ىاياو ؾق جىلیؿ الگى ٨كاهن ؼىاهؿ کكؾ. ؾق ایى ِىقت، ؾايٍصىیايی که ؾق ٜك٨یث يؽبگی ش

باًٌؿ، شفب وٙىض باالجك ؼىاهًؿ ٌؿ و ؾايٍصىیايی يیم که ؾق وٙط اواجیؿ باًٌؿ، به ایى 
وٙط اقج٭ا ؼىاهًؿ یا٨ث. البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که يٝام وؤاالت ؾايٍصىیاو يیهم ؾق وهٙط 

 بىؾ. ؼىاهؿ : هعّىالت;
بًهؿی آو ؾق وهٙىض ا٨ماقی اوث که يعهىه لایهً چههاقهماق وهؤال و ٘ب٭ههبا چًیى يكم

هعىقی و ٨ك٠ی و جب١ی قوٌى ٌؿه و ه١یى ؼىاهؿ ٌؿ که هعىقهای ههىقؾ بكقوهی چگىيهه 
گمیًً ٌؿه و جىلیؿ ٌىيؿ جا ِعث ظكکهث ٠مهىهی ايؿیٍهمًؿاو ؾق جىلیهؿ الگهى جٕهمیى 

   1گكؾؾ.
ؾاقای وهه  لمهیث ٠گیكی، ؾبیك هیوههعحىا و هن ؾق ٌکلبًا بك آيچه گفٌث، هن ال يٝك 

ی  ث ٠لمهؾبیك هیو;و : ؾبیك هیوث ٠لمی اوحاؾی;، :ؾبیك هیوث ٠لمی يؽبگی;وٙط اوث: 
ث ٠لمی به يعى ذابث و هحمكکم و ايعّهاقی کهه قیٍهه ؾق ؾق وا٬ٟ یل ؾبیك هیو:. هًاٜكات

بكؾ کاق يؽىاهؿ ؾاٌث. ؾق وا٬ٟ ایى هًّب بایهؿ ال  اذكی ؾق پیًاؾبیات هىشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، 
ٌؿه ال وىی آو لایً پیؿا کًؿ و ههؿ٦ آو، پیهؿاکكؾو  يٝام ظ٭ه والیث ٨٭یه و و٩اقي ٘كض

هًهؿ،  قاهی بكای جع٭٫ هٙالبه قهبكی باٌؿ که ایى اهك بؿوو جىلیؿ يٝام وؤاالت به يعى ٬ا٠ؿه
ام وهؤاالت بهه يعهى ِهعیعی هٍهؽُ ٌهىؾ، ياهمکى اوث اها هًگاهی که چاقچىب يٝ

 گیكی آو وىاالت يیم به ِىقت ٘بی١ی و ٠لمی ه١یى ؼىاهؿ ٌؿ. هىوىل پی
په هٙالبه ٠لمی که ال ٘ك٦ ه٭ام ه١ٝن قهبكی ٘كض ٌؿه، یل وؤال ٠لمهی شؿیهؿ ؾق 
ؾيیای اهكول اوث و بكای ایصاؾ ٠مم هّلی ؾق يؽبگاو يىبث به ایى هٙالبه، بایؿ ایى وؤال بهه 

ى ِعیعی هیاو آيها به گكؾي ؾقبیایؿ. ی١ًی يٝكات يؽبگاو چه ؾق ي٩ی اِل هىٔهىٞ و يع

                                                             
-های جبلی٥ی بكای گ٩حماوها و هصالت ٠لمی و پىًٌا٨ماق، يعىه ١٨الیث قوايه. البحه ؾق کًاق ایى يكم 0

 بگاو، اهكی اوث که بایؿ هىقؾ جىشه و ٘كاظی ٬كاق گیكؾ. والی ؾق ؾايٍصىیاو و اواجیؿ و يؽ
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ٌهىؾ جها ؾق  های بیًهابیى بایهؿ ؾق هعٕهك قهبهكی هٙهكضگیكیچه ؾق اذبات آو و چه هىٟٔ
ث ٠لمی به يعىی هًٙ٭ی ايحؽاب ٌىيؿ. ؾق ایى قويؿ، قهبهكی بهه ِىقت ایصاؾ ج٩اهن، هیو

جهك و ىاهًؿ کكؾ که چه پاوؽی بكای ظل ایى ه١ٕل، هًٙ٭یگك ٬ٕاوت ؼ٠ًىاو ه٭ام هٙالبه
، بایؿ بحىايؿ شكیاو هباظره هیاو يؽبگاو و اواجیؿ گك٨حه ث ٠لمی  ٌکلهیو جك اوث.هً هما

قا به قاه بیًؿالؾ. چىو ١ٙ٬ار هحًاوب با وٙىض هؽحل٧، چًؿ وهٙط ال يٝهام وهؤاالت پؿیهؿ 
ٌىؾ>  ؾق هیاو قهبكی و يؽبگاو هٙكض هی آیؿ: وؤاالجی که ؾق اِل و شهث ٬ٕیه اوث وهی

ٌىؾ و وؤاالجی که به ِىقت بؽٍی ؾق وؤاالجی که ؾق باب واؼحاقها هیاو اواجیؿ هٙكض هی
آیؿ. البحه وٙط ؾیگكی ال يؽبگاو يیم هىهحًؿ کهه بایهؿ شمٟ ؾايٍصىیاو ؾکحكی به ؾوث هی

حل٧ هىٔهىٞ قا بكقوهی جعث يٝك هیوث ٠لمی، قويؿ جىلیؿ الگى قا به پیً ببكيؿ و اب١اؾ هؽ
ٌهىؾ کهه بهه کًًؿ جا ظكکث به ومث جىلیؿ الگى جؿقیصار ايصام ٌىؾ. با ایى ویك هٍؽُ هی

جىاو بكای يؽبگاو ؾق هىٔىٞ جىلیؿ الگى، ٠مم هّلهی و گ٩حمهاو و ج٩هاهن ایصهاؾ چه ٌکل هی
 کكؾ. 

یـ٘ . 4/5  بـش اعـاط ادبیـات: يخبـه;مشوست ایهاد ايگیضػ دس يخبگـاو و جٖییـش دس جْش
ايٞالب بش هحىس ایهاد سابيه اخالٝی و ّلمی با سهبشی بـه ًّـىاو هحـىس حهّیـث دس ّقـش 

 ٕیبث

ظهل ههىقؾ ي٭هؿ و ي٭هٓ ٬هكاق گك٨هث و قاه: والهاو الگى;په جا ایًصا و١ٔیث هىشىؾ  
ا٨هماق بهه ٠ًهىاو يهكم: ها و يٝام هًهاٜكاتها، يٝام کاقگاهيٝام يٍىث;شایگمیى يیم با ٘كض 

ا٨هماق ههىقؾ ٭٫ ٨كهایٍات ه٭ام ه١ٝن قهبكی ه١ك٨ی ٌؿ. آيچه ؾق ایى يكمپیًٍهاؾی بكای جع
هالظٝه ٬كاق گك٨حه، ج٩اوت ٠می٫ بیى يعىه جعكیل و ایصاؾ ايگیمه بكای یل يؽبهه بها يعهىه 
جعكیل یل اوحاؾ و وپه یل ؾايٍصىوث. بكای ایصاؾ ايگیهمه ؾق یهل ؾايٍهصى، ٘كاظهی 

ای کهه ؼهىؾ قا ؾق ٬ّلهه یهل ٠لهن وث اها يؽبهای هؤذك اهای وهلههعیٗ هىاب٭ه و جعكیل
ؾايؿ و به ظل وؤاالت اواوهی ٠لهن بیًؿ و ؼىؾ قا ههیمى بك اب١اؾ هؽحل٧ یل ؾايً هی هی
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ههای  كؾالؾ، بها جعكیهلپه پكؾالؾ و با جىشه به آیًؿه و ؾق یل و١ه جاقیؽی به پهژوهً هیهی
ههای  ل ایهى ٠ًاِهك ال جٙمیهٟکًؿ. ؾق ٤كب، بكای جعكیپیؿا يمی ای ايگیمه هیصايی و وهله

ای بهكای  ٌىؾ و ایى اهىق هاؾی و ٌهىايی به ووهیله های و٩یؿاهٕا اوح٩اؾه هی ٌؿیؿ و چل
گكؾؾ. اها ؾوحگاه الهی و اؼال٪ اوالهی، هًمه  جعمیل هىٔىٞ پژوهً بك يؽبگاو جبؿیل هی

مهی بها ال جٙمیٟ و جعمیل اوث و لفا جعكیل يؽبه بایؿ ال ٘كی٫ یهل قابٙهه اؼال٬هی و ٠ل
ٌىؾ. ق٠ایث اؼال٪ ؾق ایهى ٠كِهه، ؾق ایهى ق٨حهاق قهبكی ه به ٠ًىاو هعىق ظصّیث ه ايصام 

ٌىؾ که به يؽبه جىشه ٌىؾ و بكؼىقؾ با او همايًؿ بكؼىقؾ با اواجیؿ و ؾايٍهصىیاو  هحصلی هی
 يباٌؿ و اگك ؾق هىٔىٞ هىقؾ يٝك به ج٩کك پكؾاؼث، به او ا٠حًا و اظحكام ٌىؾ> به ایى ه١ًا کهه

و٬ث پكوً و پاوػ و گ٩حگى با ٌؽُ قهبكی قا به ؾوث بیاوقؾ. البحه ه١ّىم )ٞ( بهه ایهى 
ا٨ماقها هعحاز يیىث و همه اهىق بكای او وأط اوهث اّهها اگهك ؾق ٠ّهك ٤یبهث، اقج٭ها   يكم

گیهكی اههكی شؿیهؿ و بهؿیٟ ؾق  ال ٘كی٫ پهی )٠س( ٠ّك وٙط ؼؿهحگماقی به ظٕكت ولی
ٌىؾ، هٙالبه ظ٭ی٭ی قهبكی بایؿ به يعىی به شكیاو بی٩حؿ  بال هیالگىی اؾاقه يٝام اوالهی ؾي

های اشحما٠ی هكوىم ؾق آو ؾؼالحی يؿاٌحه باٌؿ بلکه بایهؿ که پىل و اهىق ویاوی و وشاهث
 ٌىؾ، اظحكام پیؿا کًؿ.وؤالی هًٙ٭ی که ال هباظره با ٌؽُ قهبكی ایصاؾ هی

بًابكایى والهاو هىشىؾ يبایؿ و٬هث بها اقلٌهی قا کهه قهبهكی ٌؽّهار ِهك٦ ایهى کهاق  
ؾهؿ  ٌؿه يٍاو هیؾاؾو به چًؿیى ه٭اله ُپك کًؿ، چىو هعحىای ه٭االت اقائه کًًؿ، با گىي هی

که اکركیث ِاظباو ه٭االت ؾق وٙط اواجیؿ هىحًؿ و يه ال يؽبگاو. يؽبهه ؾق ایهى هىٔهىٞ 
واب٭ه ه٭ام ه١ٝن قهبكی، جعلیل ؾاٌحه باٌهؿ و  ىؾ که ال هٙالبه بیبایؿ به ٠ًّكی ج١كی٧ ٌ

ایصاؾ کًؿ و شىالو ـهًیث و ؾايً و جصاقب ؼىؾ قا ؾق هٙالبه اوالم : وؤال;بك اوان آو، 
و قهبكی به کاق گیكؾ. ٌایؿ گماو ٌىؾ که چًیى جّىیكی ال قويؿ کاق، یهل جّهىیك آقههايی 

اهىق ؾق شكیاو اي٭الب اوالهی و شً  جعمیلهی و اوث اها وا١٬یث آو اوث که جماهی ایى 
گىيه که ٠ًاِكی اقجٍهی هايًهؿ  های وؽث ٠مالر هع٭٫ ٌؿه اوث. هماو ٠بىق ال وایك ٠٭به
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ههای يهىیًی ایصهاؾ ٌهیؿاو ٨کىقی و کالهؿول و ياهصى و بابایی و... با ج٩کهك و ابحکهاق، قاه
٭ه٫ ٌهىؾ یها ٌههیؿ ِهیاؾ کكؾيؿ جا هًىیات ظٕكت اهام)قه( ؾق واؼحاقهای کالوهیل هع

ٌؿ، بهه ؾلیهل ٌهّؿت ايگیهمه و های باالی اقجً هعىىب يمیکه ال قؾه ق٤ن آو ٌیكالی ٠لی
گیكی بكای جع٭٫ اواهك ظٕكت اهام ؾق ٠كِهه ههؿیكیث شًه  و اب١هاؾ هؽحله٧ آو، جها  پی

باالجكیى هكاجب جك٬ی کكؾ. لفا ؾق ٠كِه شهاؾ ٠لمی بكای اي٭الب اوالهی يیهم همهیى قويهؿ 
ؿ به ٠ًىاو یل اهك اؼال٬ی هع٭٫ ٌىؾ و اهىق هالی و ج١اق٨ات ویاوی کًاق گفاٌحه ٌهىؾ بای

ا٨هماق ما٨ماقی شؿیؿ، ٬ا٨له جىلیؿ ٠لن بكای ایهى اههك ظیهاجی بهه قاه بی٩حهؿ. لهفا ؾق يهك جا با يكم
ت ٠لمی به يعى ِىقی یا به ؾلیل ايحىاب به هكاکم ؼاَ ٌهکل ها و َهیأپیًٍهاؾی، يٍىث

ايؿ و بیٍهحكیى ؾ٬هث و ؾقگیهكی  بلکه چىو ٌؿیؿجكیى ايگیمه و هّمث قا يٍاو ؾاؾهگیكيؿ، يمی
ٞ  هىقؾ اهحمام قهبكی قا ؾاٌحه ث ٠لمی ؾق وهٙط اول ؾق ايؿ، به ٠ٕىیث هیو ٨کكی با هىٔى

ث ٠لمی  وٙط ؾوم و وٙط وىم قا )ؾق وهاؼحاقها و هعّهىالت( بهك اوهان ؿ جا هیوآیً هی
                            هعىقهای ه١یى ٌؿه ایصاؾ کًًؿ. 

بـه : هححىای عٚاسػ سهبـشی;با : و جىلیذ الگىعاصها;بًذی: مشوست جًاع  .  جم5/5ِ
 ًّىاو اهش حیاجی بشای ايٞالب و دعحىسکاس افلی يَام اعالهی  

جًاوب ؾاٌهحه و ظهائم پحايىهیل بهكای جع٭ه٫ هعحهىا : هعحىا;بایؿ با : والهاو;ؾق وا٬ٟ 
هعحىا يیم اِل اواوی، هىاله ظصیث اوث که به والیث هٙل٭هه ٨٭یهه باٌؿ. ؾق ج١كی٧ ایى 

گكؾؾ و يه به والوکاقهای قایس ؾق هؿیكیث جع٭ی٭ات ٤كبی. ؾق ٤یك ایى ِهىقت، اگهك  بال هی
های هاؾی هىشىؾ يٝن و هماهًگی الهی و ؾیًی پیؿا يکًؿ، ؾق يٝن: هعحىا، بكياهه، والهاو;

ٌىؾ که اقج٭ا  ٬ؿقت يٝام اوهالهی يی آٌکاقجك هیهًعل ؼىاهؿ ٌؿ. ظىاویث ایى اهك لها
های ٨كهًگی و ا٬حّاؾی همهكاه  های ویاوی و يٝاهی و اهًیحی با جٍؿیؿ ياهًصاقی ؾق ٠كِه

جكیى وٙط ؼىؾ، به  ای ها هك ؾو ؾق قیٍه ٌؿه و ظ٩اٜث ال ٬ؿقت يٝام و ه٭ابله با ياهًصاقی
يًؿ ابحؿای اي٭الب ؾق ایى هىٔىٞ به همه گكؾؾ. لفا بایؿ هما هىاله الگىی اؾاقه کٍىق بال هی
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 جكیى ٩٤لحی اظحكال گكؾؾ. های اي٭البی جىشه ٌىؾ و ال کىچلٜك٨یث
لفا اگك قويؿ جع٭ی٭ات بكای جىلیؿ الگى بهه ِهىقت ظ٭ی٭هی و ِهعیط ههؿیكیث ٌهىؾ، 

ههای هايهؿگاق کٍهیؿه ؼىاههؿ ٌهؿ. لیهك ا٬حٕها  های ٠لهىم و چههكهها به ٨كهًگىحاوبعد
ههای ٠لمهی اؾبیهات جىوه١ه پایهؿاق و  ه١ٝهن قهبهكی، ؾقگیهكی بها چهاقچىبو٩اقي ه٭ام 

المللی آو ٌکل  شايبه اوث که جىوٗ ؾايٍمًؿاو ٘كال اول شهايی و ٌبکه جع٭ی٭ات بیى همه
های ٠لمی  ؾاؼلهی  وگىی ه٩ًّايه با ٌؽّیث گك٨حه و لفا اظحكال ال هماوقؾی ٠لمی و گ٩ث

ث جع٭ی٭ات به يعى ِعیط ايصهام يٍهؿه اوهث. گك آو اوث که هؿیكی ؾق ایى هىٔىٞ، يٍاو
ی ٬هكی  جىِی٩اجی اوث که ه٭ام  البحه ایى يکحه، ٨٭ٗ اؾ٠ای يىٌحاق ظأك يیىث بلکه اللهه

 ايؿ: ه١ٝن قهبكی ؾقباقه ایى هٙالبه ههن ؾاٌحه
ی هحقىل ايٞالب اعـالهی و ىشاحـی  واِٝ اسائه ایشايی پیؾشٙث دس ىشاحی الگىی اعالهی;

و  1.:ی اعـالم اعـث ها بش هبًای جٚکـش و ايذیؾـه ی ّشفه و پیؾشٙحه دس همهیك جمذو جذیذ 
دعحىس کاس ٝيْی يَام جمهىسی اعـالهی، ديبـال کـشدو الگـىی پیؾـشٙث ایشايـی اعـالهی ;

  2.:اعث

ياههه اشكایهی و ِهؿوق هىٔى٠ار ال هىائلی هايًؿ آییى: والهاو;با ایى جىِی٧، بعد   
حًاوهب بها اِهل اي٭هالب قا ٔهكوقی ؿ و ههؿیكیحی هظکن و جأهیى بىؾشه ؼاقز ؼىاهؿ ٌه

قا ق٬هن : جىلیؿ الگى بهك اوهان اوهالم;گفاقی  کًؿ که ٠ؿم جىشه به آو، ٠ؿم جع٭٫ هؿ٦ هی
 ؼىاهؿ لؾ. 

 

                                                             
 .04/02/90. بیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕا  ٌىقای ٠الی هكکم الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث> 0
 .01/1/92ها>  . بیايات ؾق ؾیؿاق با اواجیؿ ؾايٍگاه2



 :خاتمه
هدت، هیاو کىتاه»بییى راهکارهای ت

برای تىلید الگىی « هدت و بلًدهدت
پیطرفت و اعالم اسالهی ایرايی 

 آهادگی برای فعالیت در هر سه سطح



 

 



 

 

برای تَلید « هدت ٍ بلٌدهدتهدت، هیاى کَتاُ»بییي راّکارّای تخاتوِ: 

 الگَی اسالهی ایراًی پیشرفت ٍ اعالم آهادگی برای فعالیت در ّر سِ سطح

و حشکـث بـه عـىی جحـىل  اثبات مشوست جىلیذ هًيـٜ جذیـذ ساهکاس بلًذهذت:. 1
یـٜ  گٚحمـاو بماابه يحیهه هًيٞـِی  ّلمی دس هًيٜ حىصه و هًيٜ دايؾگاه> عـاصی اص ىش

 اٙضاس پیؾًهادیيشم
قوهؿ يؽبگهاو بهه  والی، به يٝك هی ا٨ماق پیًٍهاؾی بكای گ٩حماو گیكی يكم ؾق ِىقت پی 

ظد جؽّّی ؾق ظىله و ؾايٍگاه ظكکث ؼىاهًؿ کكؾ و یل ؾوقه های هبا وىی ج١می٫ قیٍه
کاؾهیهل ٌهکل ؼىاههؿ گك٨هث و گىهحكؾگی اب١هاؾ بكقوهی کهاؾهی ال هباظد آ هها و  هها، آ

هها،  يٝهام يٍىهث;های شؿیؿی قا ؾق ایى ٠كِه ایصاؾ ؼىاهؿ کكؾ. ؾق وا٬ٟ اگك ٨كهًگىحاو
و اواجیؿ قا به ایى يحیصه قوايؿ که  والی بكآهؿه ال آو، يؽبگاو و گ٩حماو: ها، هًاٜكات کاقگاه

ها ٔهكوقت ها و ظىلهجك ؾق وٙط هباظد جؽّّی ؾايٍگاه بكای جىلیؿ الگى، ١٨الیحی ٠می٫
ها و هكاکم جع٭ی٭اجی شؿیؿی ٌکل ؼىاهؿ گك٨هث کهه هها، پژوهٍکؿؾاقؾ، آيگاه ٨كهًگىحاو

کاؾهیل )هؿایث ٠لىم( باٌؿ.  پژوهً  های آيها بایؿ ال وًػ آ
قوؿ ؾق ِىقجی کهه ظكکهث يؽبگهايی بهكای جىلیهؿ الگهى بهه يعهى ِهعیعی هیبه يٝك 

اذبات ٔكوقت جىلیؿ ه٫ًٙ و ٨لى٩ه شؿیؿ بكای پٍحیبايی ٨کكی ;والهايؿهی ٌىؾ، يحیصه آو 
ههای هکحهب ؾق  ؼىاهؿ بىؾ و ایى اؾقاک پؿیؿ ؼىاهؿ آهؿ که بكای شكیاو آقههاو: ال اي٭الب

ههای ٠لهىم اههكی ٔهكوقی  صاؾ جعىالت ؾق قیٍهه٠یًیث جىوٗ اي٭الب و يٝام اوالهی، ای
اوث. ؾق وا٬ٟ اب١اؾ و٩اقٌی که جىوٗ ه٭ام ه١ٝن قهبكی ٘كض ٌؿه، بىیاق گىحكؾه اوهث و 

ا٨ماق پیًٍهاؾی هع٭٫ گكؾؾ و يٝام وؤاالت ؾق چاقچىب يٝام ظصیهث  ظحی هًگاهی که يكم
يی، هیهأت ٠لمهی وگى با قهبكی جىلیؿ ٌىؾ و بك ایى اوان، هیهأت ٠لمهی يؽبگهاو ؾق گ٩ث

جمام ؼىاههؿ ٌهؿ : ٔكوقت جىلیؿ الگى;اواجیؿ و هیأت ٠لمی ؾايٍصىیی ٌکل بگیكؾ> جًها 
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و گ٩حماو آو ؾق هیاو شاه١ه ٠لمی کٍىق قواز ؼىاهؿ یا٨ث اها اؾبیات ٠لمی که بكای جىلیهؿ 
 ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ ب١ؿ ال ایصهاؾ ٠همم هّلهیا٨ماق ظاِل يمی الگى و هؿل ٔكوقت ؾاقؾ، با ایى يكم

يؽبگايی جاله هٍؽُ ؼىاهؿ ٌؿ که جىلیهؿ الگهى بهه یهل ي٭ٍهه شهاهٟ ٠لمهی و ٠بهىق ال 
اقجبهاٖ هاٌهیى اؾاقه کٍهىق بها ;های ٠می٫ وابىحه اوث> چىو هىٔىٞ ههىقؾ بكقوهی،  ٠٭به

با هباظد جؽّّهی شهاقی ؾق : جىلیؿ الگى;اوث. به ٠باقت ؾیگك قابٙه : ه١اق٦ اوالهی
الهاٌمی ؾق آ٤ال  گىيه که هكظىم ٠الهه ظىیًی ٌىؾ> هماوظىله و ؾايٍگاه بایؿ کاهالر ه١یى 

ًٌاوی و ، بعد قا ال بكقوی قابٙه بیى ظکن:جع٭٫ اظکام ؾق يٝام;جالي ٨کكی ؼىؾ بكای 
 ًٌاوی آ٤ال کكؾيؿ.هىٔىٞ

لفا ؾق ِىقجی که ظكکث يؽبگايی به ایى ٠م٫ ال هباظد جىشه پیؿا کًؿ، بكقوی هىهیك  
الهاٌمی بهكای ؾوهحیابی بهه الگهى يیهم  هكظىم ٠الهه ظىیًیپژوهٍی و ؾوحاوقؾهای ٨کكی 

ٔكوقت پیؿا ؼىاهؿ کكؾ جا یا با ي٭ؿ آو، قاه و گمايه شؿیهؿی هٙهكض ٌهىؾ و یها ؾق ِهىقت 
پفیكي آو، هباظد آو ايؿیٍمًؿ ٨كلايه ه که والها پیً به ٔكوقت جىلیهؿ الگهىی اوهالهی 

٠ی ؾائمهی بهكای بعهد و بكقوهی قویؿه بىؾ و به الماهات ٠لمهی آو پكؾاؼحهه بهىؾ ه هىٔهى
وال، اِىل هىٔى٠ه گفٌحه هىقؾ ي٭هؿ  01جا  7يؽبگاو ٬كاق گیكؾ. با ّ٘ی ایى هىیك ؾق ظؿوؾ 

قوؿ. بك ایى اوان هصؿؾار و ب١هؿ ال ایهى گیكؾ و اِىل هىٔى٠ه شؿیؿ به پفیكي هی ٬كاق هی
٠ه شؿیهؿ، وال و بك هبًای اِهىل هىٔهى 21هكظله، با هٍاقکث يؽبگاو و ؾق لهايی ظؿوؾ 

 جىاو به جىلیؿ الگى ؾوث پیؿا کكؾ. هی
ههای هىشهىؾ ؾق جهىاو ٨كهًگىهحاويمی: ها و هًاٜكات ها و کاقگاه يٝام يٍىث;په با   

هكاکهم و ا٠ٕهای آيهها )هايًهؿ  کٍىق قا ؾق هىٔىٞ جىلیؿ الگى و هؿل ؾقگیهك کهكؾ بلکهه ایهى
اکن بهك ٠لهىم ظهىلوی و های هايؿگاق( بایؿ بها ٨لىه٩ه و هحهؿلىژی و قوي جع٭یه٫ ظه چهكه

ؾايٍگاهی ؾقگیك ٌىيؿ جا ال ایى ٘كی٫ بحىاو بیى اؾبیات جؽّّی ظىله و اؾبیات جؽّّهی 
هًؿ ایصاؾ. ؾق ایى قاوهحا، بكقوهی آقایهی هايًهؿ آقای ٠لمهی  ؾايٍگاه پیىيؿی هًٙ٭ی و ٬ا٠ؿه
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و  ٠لهیهن( اللهه الله ِهؿق )قٔهىاو هكظىم ٠الهه ٘با٘بایی، اوحاؾ ٌهیؿ هٙهكی، ٌهیؿ آیث
جهىاو ايؿ يیم ٔكوقی ؼىاهؿ ٌؿ و يمی هایی هكجبٗ با ایى هىٔىٞ اقائه کكؾهبمقگايی که يٝكیه

به قاظحی ال کًاق آيها گفٌث. ؾق ایى ِىقت اوث که به شهای ٬كاقگهك٨حى هىهیك جع٭ی٭هات 
بكای جىلیؿ الگى ؾق چاقچىب اؾبیات هىشىؾ و جکهكاق ؤه١یث گفٌهحه و جأویهل ؾق هٙالبهه 

یل هىیك شؿیؿ  واظؿ ج٩اهن ؼىاهؿ ٌؿ و کاق ؾق هكاظل ب١ؿی وك٠ث بىهیاق قهبكی، بك وك 
 بیٍحكی پیؿا ؼىاهؿ کكؾ. 

ی٘ جایگاه ّلمی بشای يخبگاو هخال٘ با هذٗ جىلیذ الگى بـه فـىست 1/1 . مشوست جْش
 يگش جايبههمه

هؿت ه که يحیصه هًٙ٭ی آو، اذبات ٔهكوقت بلًؿٔمًار بایؿ جىشه ؾاٌث که با ٘ی هىیك 
ههای هؽحل٩هی ال الب ٨كهًگی و وقوؾ شاه١ه يؽبگايی به ه٫ًٙ جکهاهلی اوهث ه ٘یه٧اي٭

ای به ؾلیل ایماو به جىايایی اوالم و ا٠حماؾ به اؾبیات اي٭الب و ٌىؾ> ؾوحهيؽبگاو ایصاؾ هی
ؾهًؿ اها  پفیكيؿ و به لىالم آو جى هیؾاقی  ٠لن ؼىؾ قا هیاقاؾت به ه٭ام ه١ٝن قهبكی، شهث

ًاو به ايکاق و ايح٭اؾ ه٥ٍىل ؼىاهًؿ بىؾ. لفا ؾوحه ؾوم بایهؿ بهه ٠ًهىاو چٍهن ای همچؾوحه
ياٜك ظ٩ٛ ٌىيؿ و ؾق جمام هكاظل به ي٭ؿهای آياو جىشه ٌىؾ. ؾق وا٬ٟ ایى گكوه يه شفب و يه 

ٌىيؿ بلکه ؾاقای شایگاه و همایا ؼىاهًؿ بىؾ جا با قِؿ شكیاو جىلیؿ الگهى و ٘هكض ظف٦ هی
ؾق ؾقوو و بك اوان جىشه به اٌکاالت هٙكوظهه، جىلیهؿ بهه ِهىقت اٌکال با٠د ٌىيؿ که 

 شايبه هؿیكیث ٌىؾ. همه

ایهاد جٖییـشات دس ٙشهًـگ  . مشوست ايْکاط جبلیٖاجی سويذ جىلیذ الگى دس جاهْه بشای2/1
کادهیک  ّمىهی دس هىاصات با جٖییشات دس ٙشهًگ آ

هؿجی يیم ٘كاظی ٌىؾ جها و کىجاه هؿتهای هیاوالبحه اللم اوث همكاه با ایى قويؿ، بكياهه
ها و قویکكؾها ؾق هؿیكیث کٍىق به وشىؾ آیؿ. ی١ًی ایهى هىهیك گ٩حمهايی،  بكؼی ج٥ییك لاویه
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بكؾ، بایهؿ یهل گىيه که یل هعىق ١٨الیث ؼىؾ قا به وىی هباظد ؾقالهؿت ٠لمی هی هماو
هحًاوهب بها قوايی وى٪ ؾهؿ جها ا٨کهاق ٠مهىهی هعىق قا به ومث ٨كهً  ٠مىهی و ا٘الٞ

لهاو، ج٥ییكاجی ؾق ا٨کاق ٠مىهی جىايایی قوايه هلی و هٙبى٠ات، جعث جأذیك ٬كاق بگیكؾ جا هن
های آهىلي و پكوقي و آهىلي ٠هالی و هؿیكیث کٍىق يیم پؿیؿ آیؿ. ٠الوه بك هكؾم، ؾوحگاه

ه های ٠لمیه يیم بایؿ هؿاوهار ؾق شكیاو کاق ٬كاق بگیكيهؿ جها ٜك٨یهث ظكکهث يىهبث به و ظىله
های يٝام، اقج٭ا  پیؿا کًؿ. په جىشه به اب١اؾ جبلی٥هاجی و ویاوهی يیهم اههكی ٔهكوقی آقهاو

کاؾهیل باٌؿ.   اوث جا ظكکث به ومث ٨كهً  ٠مىهی، به هىالات ظكکث به وىی ٨كهً  آ

هذت با جىجه به اهمّیث ایهاد وحـذت گٚحمـايی دس بلًذىّی هغیش  ياپزیش بىدِو . اجحًاب3/1
یث آياو بشای ىی هشاحل بْذِی جىلیذ الگىو ا هیاو يخبگاو    عحٚاده اص ٍٙش

ايصام ایى هکايیمم پیچیؿه بهكای اذبهات ٔهكوقت اللم يیىهث و ;همکى اوث گ٩حه ٌىؾ 
جهىاو کهاق قا بها يؽبگهايی کهه ٔهكوقت ِك٦ ایى ه٭ؿاق لهاو بكای آو به ِك٨ه يیىث و هی

ههای  که ؾق ایى ِىقت ال جمام ٜك٨یثاّها بایؿ جىشه ؾاٌث :. ايؿ، آ٤ال کكؾهىوله قا پفیك٨حه
ههؿت يٝهام بلًؿهلی اوح٩اؾه يٍؿه و ایى ؾق ظالی اوث کهه بهكای ظكکهث ؾق هىهیك ههؿ٦ 

ای ال ٠ههالن ٬بههل ال ٜهههىق ظٕههكت اوههالهی هبًههی بههك جٍههکیل جمههؿو اوههالهی ؾق هًٙ٭ههه
یهكی گ های بمقگ يیالهًؿ بهكه جىاو ال هیچ ٜك٨یحی ٤ا٨ل هايؿ بلکه آقهاو ٠ّك)٠س(، يمی ولی

گىيهه کهه اههكوله ٠هؿم جىشهه بهه  هها ؾق ا٠لهی هكاجهب آو هىهحًؿ> همهاو ال جماهی ٜك٨یهث
های شؿیؿ و ظ٩ٛ اؾبیات هىشىؾ و والي و جألی٧ بهیى اؾبیهات ظهىله و ؾايٍهگاه،  ٜك٨یث

ا٨هماقی  های هکحبی قا ؾق ؼٙك و جعث ٨ٍاق ٬كاق ؾاؾه اوهث. اهها هًگهاهی کهه بها يهكمآقهاو
و گ٩حماو آو بهه ؼهٗ ٤الهب ؾق هصهاهٟ ٠لمهی جبهؿیل ٌهىؾ و  ٠لمی، ٔكوقت جىلیؿ الگى

يؽبگاو ؾق چًیى ٨ٕایی به الماهات  ٠لمی الگى جى ؾهًؿ، جهؿقیصار قوٌهى ؼىاههؿ ٌهؿ کهه  
پكوحی هؿقو ؾ٬ی٭ا به چه ه١ًاوث و اقائه یل ؾیى هاّؾی جىوهٗ جمهؿو پكوحی و بثآییى ؾيیا
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قا ؾق بكابك اههث ؾیًهی ٬هكاق : لٙه ٠یًیه٥ا;هىشىؾ ال ٘كی٫ الگىهای جىو١ه، چه اب١اؾی ال 
ای قا ؾق بكابك ا٠ح٭اؾات ظ٭ه ق٬ن لؾه کهه اقلي ؾوهحیابی بهه  شايبه های همه ؾاؾه و چه هصمه

ای ايىايی اوهث ه فاقیگ ای ؾق هیاو شاه١ه ٠لمی کٍىق، بىیاق باالجك ال وكهایه چًیى يحیصه
ای يٝهام اوهالهی قا ؾق هه که ؾق ایى هىیك ٘ىاليی و پیچیؿه ِهك٦ ؼىاههؿ ٌهؿ و ٜك٨یهث

 ه٭یان بىیاق بمقگی بىیس ؼىاهؿ کكؾ.
ايکاق يیىث که يحایس ایى قاه بلًؿهؿت به لوؾی آٌکاق يؽىاهؿ يٍؿ و لفا اگهك  البحه ٬ابل 

-جىاو به ١٨الیهثلوؾ بالؾه بىؾو  ظكکث بكای هؿیكیث يٝام اوالهی اولىیث ؾاٌحه باٌؿ، هی

های کٍىق با الماهات قگیك کكؾو يؽبگاو و ٨كهًگىحاوهای ؾیگكی يیم ا٬ؿام کكؾ و ٠الوه بك ؾ
ُبكی قا يیم ؾق پیً گك٨هث کهه هؿت یا هیاو های هیاو های ٠لىم، قاه ٠لمی  جىلیؿ الگى ؾق قیٍه

ههؿت يیهم ؾق اؾاهه به آيها اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿ. اها بایؿ جىشه ؾاٌث که ظحی جع٭٫ ایى قاه هیاو
ك ٌؿ، وابىحه اوث. لیكا اگك اِل ایى گ٩حماو به پهفیكي ا٨ماق آو ـکبه قويؿ ؾقالهؿجی که يكم

-گ٩حه بهه وظهؿت قوهايؿ، اؼهحال٦ ث ٠لمی  پیًو يحىاو يؽبگاو قا ؾق وه وٙط هیو يكوؿ

هها و هؿت يیم شلىگیكی ؼىاهؿ کكؾ. بًابكایى يٍىهث يٝكها ال اذكگفاقی  هكگىيه ١٨الیث هیاو
ت ٠لمی ؾق یل اوحكاجژی پیكاهىو ؾق يحیصه َهَیأجبار جکكاق ٌىيؿ جا ها و هًاٜكات بایؿ هكکاقگاه

وهال بهه ؾقالا  01جها  1بًؿی بكوؿ> گكچه ایهى قويهؿ ٔكوقت جىلیؿ الگى به وظؿت و شمٟ
بیايصاهؿ. جًها ؾق ایى ِىقت اوث که بكؼی يؽبگاو به ؾلیل جبیهیى کاههل ٔهكوقت جىلیهؿ 

هها و ظالهث ی ؼىؾ بهه آقههاوالگى و اب١اؾ باق اقلٌی ؾق الگىهای ٤كبی و با جکیه بك و٨اؾاق
ٌىيؿ جا الماهات ٠لمی  جىلیهؿ الگهى قا بپفیكيهؿ و بهكؼال٦ جىلین يىبث به قهبكی ظأك هی

قجبه یا لیكؾوث ٠ًاِكی ٬هكاق  شایگاه و هىیث ٠لمی ؼىؾ ؾق چاقچىب اؾبیات هىشىؾ، هن
هٙالبهه گیكيؿ که چًیى شایگاهی ؾق ٨كهً  هحؿاول يؿاقيؿ اها بهه ؾلیهل جمكکهم بهك هىٔهىٞ 

ايؿ. په جىشه به ایى هصمى٠ه  قهبكی، بك اوان اؾبیات اي٭الب ؾق شایگاه يؽبگی ٬كاق گك٨حه
هؿت قا قوٌهى های قو ؾق قو، لوایای کاق هیاوال ٠ىاهل به أا٨ه هؿیكیث قهبكی ؾق يٍىث
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 کًؿ.هی

ی جىلیذؽذه دس هبًای هخحاس به الگـى، اص  هذت: جبذیل افىل هىمىّهس هیاو. ساهکا2
یٜ ساهى یث جحٞیٞـات دس عـه گـشایؼ  ش حهیـث، هْادلـه، ;ايذاصی دوسه دکحشی هذیش

یث پایاو: هذل  ها بش ایى اعاطياههو هذیش
ه جىلیؿ الگهى آو اوهث کهه ا٠ٕهای هؿت ؾق لهیًؾق ایى قاوحا پیًٍهاؾ بكای ١٨الیث هیاو

ت ؾق ث ٠لمهی هًهاٜكاها و ا٠ٕای هیوها، ا٠ٕای هیوث ٠لمی کاقگاه ث ٠لمی  يٍىثهیو
: های ؾکحكای هؿیكیث جع٭ی٭اتؾوقه;ايؿالی  یل چاقچىب آهىلٌی ٬كاق گیكيؿ> ی١ًی با قاه

گايهه ؾق  های ٠لمی  وهه ثو ٌكکث ا٠ٕا  هیو: ظصّیث;و : اؾلهه١;، :هؿل;ؾق وه گكایً 
ههایی ؾق همهیى هعىقهها بهك هبًهای ؾوهحاوقؾهای پژوهٍهی هكظهىم ٠الههه ياهههآو، پایاو

هایی که جىوٗ آو ايؿیٍمًؿ ٨كلايه بهكای جىلیهؿ  و وك٨ّل  ل هىٔى٠هالهاٌمی و اِى ظىیًی
ايهؿالی   الگى جأویه ٌؿه، جىلیؿ ٌىؾ جا ظكکث بكای ؾوحیابی به الگى جىكیٟ گهكؾؾ. البحهه قاه

ای هىبى٪ به واب٭ه بىؾه و ایى پیًٍهاؾ ؾق ؾايٍگاه ٠لهىم پمٌهکی ب٭یهه اللهه، بهه چًیى ؾوقه
 ه اوث. ِىقت اولیه و هعؿوؾ جصكبه ٌؿ
های ههىقؾ اٌهاقه، ٤یهك ال آو هبهاظری اوهث کهه ؾق قويهؿ بایؿ جىشه ؾاٌث که وك٨ّل

ای هىهحًؿ ها، اِىل هىٔهى٠هٌىؾ. به ٠باقت ؾیگك ایى وك٨ّل ؾقالهؿت ٠لمی هٙكض هی
-گیكيؿ و ههیو الگىهای بكآهؿه ال آو ٬كاق هی ؾاقی وكهایهکه ؾق ه٭ابل اِىل هىٔى٠ه يٝام 

-جك ؾق جىلیؿ الگى به ِىقت جؽمیًی باًٌؿ و پایهجك و ٠ملیاجیکث کىجاهجىايًؿ هبًای یل ظك

ها ٬كاق گیكيهؿ. البحهه ایهى هىهوله ال اقلي و اهمیهث ایهى اِهىل ياههای بكای هؿیكیث پایاو
قوؿ قويؿ هىشىؾ ؾق والهاو جىلیؿ الگى بكای ؾوحیابی به کاهؿ چىو به يٝك هیهىٔى٠ه يمی

ى وهال ١٨الیهث ٠لمهی يیهال ؾاقؾ. ؾق ظهالی کهه بهه ؾلیهل همیى اِىل هىٔى٠ه، بهه چًهؿی
الهاٌمی ؾق هىٔىٞ جىلیؿ الگهى و ؾوهحیابی بهه ایهى  هصاهؿات ٨کكی هكظىم ٠الهه ظىیًی
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ؾايٍصىیاو ؾکحهكی و ههؿیكیث  جكی و ال ٘كی٫ آهىليجىاو ؾق لهاو بىیاق کىجاهه٩اهین، هی
جهك ههایی ٠یًهیبكای ؾوحیابی به وك٨ّلهای آياو، ایى اِىل هىٔى٠ه قا به ابماقی ياههپایاو

هبؿل کكؾ که اللهه آو، ا٠حماؾ ظاکمیحی و اقائه ظصن ووی١ی ال اؼحیاقات و اهکايات کٍهىق 
)ظهىله و ؾايٍهگاه( ج٩هىیٓ ٌهىؾ،  اوث. لفا اگك اؼحیاقات هكبىٖ به بؽً ٠لمهی کٍهىق

وهال بهه هكظلهه ها و اِىل هىٔى٠ه، ؾق ٠كْ پًس جها ؾه  جىاو با جکیه بك ایى لیكواؼث هی
 جىلیؿ هؿل قویؿ.

 بـا هـذٗ ایهـاد اهیـذ،: های ّیًـی هذل و اسائه يغخه جىلیذ جخمیًِی ; هذت:کاس کىجاه. ساه3
هـای ؽـذیذ اجحمـاّی و گـضاسػ اجمـالی دعـحاوسدهای  و هٞابله بـا بحـشاو جشبیث يخبگاو

 حغیًیه ايذیؾه دس ایى عير

کهه بهؿوو ٘هی هكاظهل  اوهث و آو ایهىهؿجی يیم ٬ابل ٘هكض  ال وىی ؾیگك قاهکاق کىجاه
های جىلیؿ ٌهؿه جىوهٗ  پژوهً و آهىلي والهايی، اها با جکیه بك اِىل هىٔى٠ه و وك٨ّل

الهاٌمی هىح٭یمار واقؾ ٠كِه جىلیؿ الگى به يعى جؽمیًی ٌؿ و به اقائهه  هكظىم ٠الهه ظىیًی
اهیهؿ ;قاهکهاق،  های ٠یًی و کاقبكؾی بكای هؿیكیث يٝام پكؾاؼث. کمحكیى يحیصه ایى يىؽه
ؾق هیاو يؽبگاو و اواجیؿ و ؾايٍصىیاو اي٭البی اوث و ؾق بهحكیى ظالث، به جكبیهث : آ٨كیًی

ههای بیٍهحكی يؽبگايی هًصك ؼىاهؿ ٌؿ که با ظٕىق ؾق قأن ٬ىای وه گايه با٠د ظمایهث
بكای هكاظل آهىلٌی و پژوهٍی ٌىيؿ. اذك ؾیگكی که بك ایى قاهکاق هحكجب اوث، ؾق ٌهكایٗ 

ٌىؾ> ی١ًی لهايی که يٝام اوهالهی بهه ؾالئلهی )هايًهؿ شًه  ا٬حّهاؾی  ايی آٌکاق هیبعك
ؾٌمى و ياهًصاقی ٌؿیؿ ا٬حّاؾی ؾق ؾقوو( ٨ٕای کٍىق قا بعكايی اقلیهابی کهكؾه و بهكای 
ج٥ییك ٨ٕا، ج٥ییكات گىحكؾه و پك ال قیىهل قا ٔهكوقی بؿايهؿ کهه ؾق ایهى ِهىقت، اواوهار 

يؽبگاو و پكوقي يیكوی ايىايی و... هٙكض يیىث بلکهه بهك  اهىقی هايًؿ ایصاؾ ٠مم هلی ؾق
ها ٠مل کًًهؿ. لهفا  ایى اوان، اؼحیاقات ها٨ى٪ ٬ىا اللم اوث جا همه يهاؾها به ؾوحىقال١مل

هؿت ال ایى شهث، به ه١ًای ا٠الم آهاؾگی بكای يّهكت ٠لمهی و ٨كهًگهی بهه  قاهکاق کىجاه
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جا با به کاقگیكی اِىل هىٔى٠ه، هؿل يٝام ه٭ؿن شمهىقی اوالهی ؾق چًاو ٌكایٙی اوث 
 49 های ٠ملی قا اقائه يمىؾ . ؼاِی قا ؾق ٠یًیث هع٭٫ کكؾ و يىؽه

الهاٌههمی بههه  اگههك ؾوههحاوقؾهای هكظههىم ٠الهههه ظىههیًی;همکههى اوههث گ٩حههه ٌههىؾ: 
جىاو اؾ٠ای اقائه یل هؿل  ی هؿل هًحهی ٌؿه، په چگىيه هی ها و اِىل هىٔى٠هلیكواؼث

ؾق پاوػ بایؿ به ایى يکحه ههن جىشه ؾاٌث که اواوار و١ٔیث : ا هٙكض کكؾیهؿت ق ؾق کىجاه
هىشىؾ يٝام اوالهی يیم ؼاقز ال ایى ظالث يیىث. به ٠بهاقت ؾیگهك ظٕهكت اههام )قه( و 

ایكايی پیٍهك٨ث و  ٤ن جاکیؿ بك ٨٭ؿاو الگىی اوالمق همچًیى ٌؽُ ه٭ام ه١ٝن قهبكی ٠لی
هایی قا کهه ِهعث آيهها بهكای ایٍهاو اظهكال ویاوثهؿت، بلًؿٔكوقت ؾوحیابی به آو ؾق 

يمایًهؿ. ؾق کًًؿ و ظحی ؾوحگاه کاقًٌاوی ٤كبی قا به اشكای آيها هلمم هیگیكی هیٌؿه، پی
های اواوی و اِىلی ؼىؾ قا ه که گكچه هَحؽف ال اؾبیات وظی وا٬ٟ يٝام اوالهی، چاقچىب

يیىث ه بك ؾوحگاه اشكایی و يٝهام های هؿل ؾق اؾبیات هؽحاق اوث اها به ج٩ّیل لیكواؼث
کًؿ جا بحىايؿ شهث اي٭الب قا ؾق ه٭ابل ٨ٍاقهای جمهؿو ههاؾی ظ٩هٛ کاقًٌاوی جعمیل هی

کًؿ. به همیى ؾلیل، ؾق ه٭االجی که ؾق کحاب هبايی يٝكی و هىحًؿات بكياهه چهاقم آهؿه و ؾق 
ه و ٔهكوقت جب١یهث يٝكات کحبی و ٩ٌاهی وایك کاقًٌاواو بكشىحه، بك اقج٭ا  ٜك٨یث بكياه

کیهؿ ٌهؿه و ایهى ؾق ظهالی اوهث کهه قهبهكی ههیهىوىلیى ال ٠لن بكياهه ٨كهایًهؿ: قیهمی جأ
ههای ویاوهی و ٨كهًگهی و ا٬حّهاؾی ٤هكب ؾهؿ که جوىقیو١ٔیث اهكول شهاو يٍاو هی;

 . :با٘ل اوث
هالظٝهه ٌهىؾ، : شهث، وهاؼحاق، هعّهىالت;ؾق وه وٙط : هؿل;به بیاو ؾیگك اگك 

گىحكي ؾهؿ و اؾبیات اي٭الب يیهم ؾاقای : هعّىالت;ايىحه هؿل قا جا وٙط جمؿو ٤كبی جى

                                                             
ها و يحهایس هًحههی همیى يىؽههؿت، ج٭كیبار به بلًؿهؿت یا قاهکاق  جىاو ظؿن لؾ که قاهکاق هیاو البحه هی .0

-هؿت، کاق به ِهىقت ٠لمهی و همهه شايبههبلًؿهؿت و  ؼىاهؿ ٌؿ اها با ایى ج٩اوت که ؾق قاهکاق هیاو

 يگكايه ايصام ٌؿه و ج٩اهن بىیاق باالجكی با شاه١ه ٠لمی کٍىق هع٭٫ ؼىاهؿ ٌؿ.

0 
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اوهث. ؾق ایهى هیهاو، اؾبیهات هؽحهاق ؾق ِهىقت : شههث;هؿل ؼاَ ؼىؾ اها ؾق وهٙط 
: وهاؼحاقها;به وٙط : شهث;جىايؿ هؿل اؾبیات اي٭الب قا ال وٙط هی50ج٩ىیٓ اؼحیاقات

قا ؾق هن بٍکًؿ. ؾق ٤یهك ایهى ِهىقت، هًؿ، واؼحاقهای هىشىؾ  جىّكی ؾهؿ و به يعى ٬ا٠ؿه
ؾوحیابی به هؿل ؾق وٙط هعّىالت يیم ه٭ؿوق يؽىاهؿ ٌؿ و اواوار اظىان يیهال ٠یًهی و 
اشحما٠ی به ج٥ییك ؾق الگىی جىو١ه ٌکل يؽىاهؿ گك٨ث. البحه بایؿ جىشه ؾاٌث که ؾق چًهیى 

ق واقؾ ؼىاههؿ ٌهؿ ٨كٔی، ١ٙ٬ار هىز بمقگی ال ٨ٍاقهای جبلی٥اجی و ویاوی و اهًیحی بك کٍى
لیكا ٨ٕای اللم بكای ج٩اهن ٠لمی ؾق شاه١ه يؽبگايی پیكاهىو ج٥ییكات گىحكؾه هؿيٝك ٨هكاهن 
يٍؿه اوث. با ایى ظال، ؾق ِىقجی که قهبكی و هىوىلیى يٝام، و١ٔیث کٍهىق قا ؾق وهٙط 

ؾ و بهه ها قا پكؾاؼث کهك بعكاو ٌؿیؿ اقلیابی کًًؿ، به پٍحىايه قهبكی و هكاشٟ بایؿ ایى همیًه
قیمی جبؿیل ٌؿ و اؾبیات اي٭هالب و الماههات  بالویی ٠لمی بكای قهبكی ؾق اهك الگى و بكياهه

 آو قا جا وٙط واؼحاقها گىحكي ؾاؾ. 
یل ال وٙىض  به ه١ًای ي٩ی هیچ: والهاو الگى;ا٨ماق پیًٍهاؾی ؾق هىٔىٞ  په اقائه يكم 

ايؿیٍه بكای یاقی ٠لمی به هكکهم ٠هالی هؿت يیىث بلکه ظىیًیه هؿت و کىجاهؾیگك ؾق هیاو
٧ هکحبی و اي٭البهی یگ٩حه و ايصام وٜا الگىی اوالهی ایكايی پیٍك٨ث ؾق جماهی وٙىض پیً

کًهؿ. البحهه  ؼىؾ ؾق شهث جع٭٫ هٙالبات ه٭ام هًیٟ والیث هٙل٭ه ٨٭یه ا٠هالم آههاؾگی ههی
ٌهؿه، ال وهال  نیاؾآوقی ایى يکحه ٔكوقی اوث که ظىیًیه ايؿیٍه به جًاوهب ٌهكایٗ ٨هكاه

هؿت )جىلیؿ الگىی جؽمیًی( ٌؿه و به ل٧ٙ ؼؿای هح١ال و  جؿقیصار واقؾ ٠كِه کىجاه 0984

                                                             
واب٭ه اوهث> همهاو ٘هىق  هایی ال ٘ك٦ ظٕكت اهام و ه٭ام ه١ٝن قهبكی هىبى٪ بهالبحه چًیى ظمایث. 0

شايبه ال ؾولث و ٨كهايؿهاو شًگی ؾاٌحًؿ و یها ُبكؾ هىوله شً ، ظمایحی هنکه ظٕكت اهام )قه( بكای پیً
قهبكی با پایاو شً ، هلث و قوظايیث قا به پٍحیبايی ال وهاليؿگی کٍهىق ٨كاؼىايؿيهؿ و اواوهار اؼحیهاقات 

و ؾولهث اِهالظات و ؾولهث ٠هؿالث و ؾولهث جهؿبی ها ا٠ن ال ؾولث وهاليؿگی هؽحل٩ی قا به همه ؾولث
 ج٩ىیٓ کكؾيؿ.  

0 
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به هعّىالت ٬ابل جىشه و ههمی ؾق ایى لهیًه ؾوث پیهؿا  )٠س(٠ّك جىشهات ظٕكت ولی
کكؾه که ؾق ٬الب یل يمایٍگاه ٠لمی ٬ابل اقائه اوث اها ـیالر و به ِىقت ؼالِه، به بكؼی 

 ٌىؾ: ات پژوهٍی ؾق ایى ٠كِه اٌاقه هیجىلیؿ
 ه ي٭ؿ و ي٭ٓ اوحكاجژی جىو١ه ١ًِحی کٍىق

يیا٨حگی ؾق ا٬حّهاؾ ایهكاو و کحهاب ایهكاو اههكول ؾق آیًهه  ه ي٭ؿ و ي٭ٓ کحاب هؿاقهای جىو١ه
 هباظد جىو١ه

 ه ي٭ؿ و ي٭ٓ هبايی يٝكی و هىحًؿات الیعه بكياهه چهاقم جىو١ه
 بیًی، هؿایث، کًحكل اوالهی> پیًه ٘كض شاهٟ يٝام هباقک شمهىقی  

 کكؾو ه٩هىم ٠ؿالث با قویکكؾ جع٭ی٭ات هیؿايی ه جوىقیمه
 های کلی بكياهه پًصن جىو١ه> هّىب هصمٟ جٍؽیُ هّلعث يٝام ه ي٭ؿ و ي٭ٓ ویاوث
 های کلی بكياهه پًصن جىو١ه> هّىب ؾولث ه ي٭ؿ و ي٭ٓ ویاوث

 پیًٍهاؾی بكياهه پًصنهای کالو  ه ٨كآیًؿ جٙبی٭ی جؽمیًی جىلیؿ ویاوث
 های کالو پیًٍهاؾی بكياهه پًصن جىو١ه ه ویاوث

 های کلی بكياهه ٌٍن جىو١ه ه ي٭ؿ و ي٭ٓ ویاوث
 ه جبییى يؽبگايی ال ا٬حّاؾ ه٭اوهحی بكای شلىگیكی ال جأویل آو جىوٗ ا٬حّاؾ هحؿاول

های کهالو ا٬حّهاؾ ه٭هاوهحی> پیٍهًهاؾی ال وهىی هصمهٟ جٍهؽیُ  ه ي٭ؿ و ي٭ٓ ویاوث
 هّلعث يٝام 

 ه کحاب گ٩حماو اي٭الب اوالهی
ه کحاب بكقوی وه جوىقی جىلیؿ ذكوت، ٬ؿقت، ا٘الٞ ؾق وبل ليؿگی ٤كبی و وبل ليهؿگی 

 اوالهی


