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کارآهذی ايمالبی الگىی اسالهی-ایزايی پیطزفت
لیشضا صذسس*

چکیذه
ااا ساقیاتب مهتىسی سعتیمب س تشسبت مشسدتل تتاس عتاص و الکته مشستتب تکتى نب و
تکاملبت اهادعاصی و تأعیظت دفاع مقذط و تث ی و تىع ه ص شانا ب سس اا هض نتههتای
گضسو سما اا کاسآمذی ص شعاختب (سسصؽبت اینؾب و منؾب) هشچه فشستتش سص عتش گزسساتذ و
پؾ عش گزسؽته سع  .هقس نک سلگىعاصی پیؾشف و دولت عتاصیت ام تهعتاصی و
سم عاصی تا مشص تمذبعاصی اتى د سعتیمب س شساتب سس اتهتشتیتب دس چؾتقساتذسص ملتب و
فشسملب کىتا ُ اشد و کىتا مذ ت میاباتشد و میتابمتذ و ُ
النتذاشدت النذگغتتش و النذمتذ
خىد دسسد .س د ایاصمنذ سستقای هشچه فشستش کاسآمتذی سعت  .چتالؼ سستقتای هشچته فشستتش
کاسآمذی عاختاسی و سسه شدی ملتب ختىد اتهمناتىس دعتتیااب اته چؾتقساتذسص و تذقتق
سهذسو النذ آبت پیؾتاسوی مهتىسی سعتیمب س تشسب قتشسس دسسد .طتشح و ت یتید سستقتای
کاسآمتتذی و کاسآمذعتتاصی ااتتا عیاعتتبت مل ت و دول ت (هیئ ت داکمتته) مهتتىسی
سعیمب س شسبت اقؼ سلگىعاصی سعیمب-س شساب پیؾشف اتهو تژ سلگىعتاصی دولت دس
کاسآمذعتتاصی ااتتا و دول ت عتتاصی کاسآمتتذ سع ت  .ااتى تتهاتته اقتتؼ تأریشگتتزسس و دتتتب
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ت ییدکننذ دول و کاسآمذی آب دس ت یید عشاىؽت ملت و کاسآمتذی ااتا عیاعتبت
پشعتتؼ سصتتلب س تتد سعت  :دولت عتتاصی کاسآمتتذ مهتتىسی سعتتیمب س تشسب چیغت ؟
پشعؼهای فش ب ایض اته چشس تبت چیغتتب و چگتىاگب س تد دولت عتاصی متبپتشدسصد.

فشضیه س د پژوهؼ س د سع « :سلگىعاصی سعتیمب-س شساتب پیؾتشف ت عت ب سستقتای
هشچه فشستتش کاسآمتذی ااتا مهتىسی سعتیمب س تشسب خىسهتذ ؽتذ ».تىضتیخ فشضتیه
س دگىاه خىسهذ اىد :دس س د مقاله اا اقادی گمتماب و سلگىی سقیب تىعت ه تتکعتاختب
مذسایغتتب غشاتتب و ااش تتهپتتشدسصی تمتتذب پیؾتتید سعتتیمب-س شساتتبت اتته ااش تتهعتتاصی
گمتماب و سلگىی سعیمب و س شساب پیؾشف عیاعب مبپشدسص ق .سوػ پتژوهؼ تذلیتل
متد و مذتىسی آراست سعتناد و آسس دس س تد صمینته سعت  .افتته س متالب سصس تدقتشسس سعت :
سلگىعاصی سعیمب-س شساب پیؾتشف ت ضتمد کاسآمتذیت اهتش وسی و سرشاخؾتب رستتب و
دوسبصسدی خىدت مااع سفتاس پااذولب (ص گضسکب) اىعابعاص و فشص عتىص اذتشسبآفتش د

دول های پبدسپب و ایگض د اىد و مغ ب عیش تذقق پیؾشف متکامتل (پلکتااب)
کؾىس و ااا مهىسی سعیمب س شسب ؽذ سع و مبؽىد.
کلیذواژگاو :سلگىت ساقی ت سعی ت س شسبت پیؾشف

همذهه

يٝاموالی و جؤویه و جـؿاوم يٝـام ویاوـی بـؿیٟ
بیبؿیل اوالهی ،
پؿیؿاقی و پیكولی اي٭الب 
شمهىقی اوالهی ایكاو و پایایی و پىیایی چهلواله آو و ٨كاگىـحكی ٨مایًـؿه بیـؿاقی و ؼیـمي
اي٭البی اوالهی و شاهه ه٭اوهث اوالهیّ ،
هایى کاقآهؿی ٠صیب و ه١صمهآوـای آو اوـث .اهـا
کاقآهؿی آو بهكهوقی و اذكبؽٍی لیكوـاؼحی یً١ـی يٝـام اقلٌـی ،بیًٍـی ٔيگـكيٓ و هًٍـی
ٔگكایًٓ اي٭الب و اي٭البی يٝام شمهـىقی اوـالهی ایـكاو اوـث .بكؼـی ال هٍـکالت ٔقکـىؾ
جىقهیٓ ا٬حّاؾی ،ویاوی و ٨كهًگی کٍىق ،ياٌی ال اٌکا ياقوـایی و ياوـالواقی و ؾقيحیصـه
ياکاقآهــؿی ا٠ــن ال ٠ــؿم بهــكهوقی و ٠ــؿم اذكبؽٍــی بهیًــه و بىــاهاو وــاؼحاقی ٔوــاؼحاق
٬ايىوگفاقی و يٝام ٬ىايیى و واؼحاق والهايی اؾاقی و اشكاییٓ کٍىق و همچًیى ٠ـؿم بهـكهوقی

ُ
:
گـفاقیهـای ؼـكؾ کـاقبكؾی و

گفاقیهای کالو جـا ٬ـايىو


ٔویاوث
و ٠ؿم اذكبؽٍی قاهاكؾی
 .:قاهاكؾ٘ :كض هاؾی و ي٭ٍه قاه اوث Eهماو ِكاٖ هىح٭ین هؿایث ٬كآيـی اوـث .قاهاـكؾی :قاهًمـایی و قاهاـكی
بًیاؾیى ٔال بًیاؾ آ٨كیًً و ٙ٨كتٓ ،شاهٔ ٟهمهشاياه و قوـآ ،يٝـامهًـؿ ٔوـالواقٓ و هؿ٨مًـؿ ٔجـا هـكل کمـا ،
و١اؾت و ؼىؾٌکى٨ایی هؿيیٓ اوث.
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قیمیهای اشكایی جا شاقیوالی و اشكاییوالیٓ اوث Eیً١ی ؾقوث همـاوشاهـایی کـه
بكياهه 

شمء شابهشایی يیكوهای ولى اي٭البی و بكؼی ج٥ییكات ٌکلی ولی شمئی ،ؾیگكگىيی شهثگیكی
اي٭البی و جعى والی شىهكی يهاؾیى ؾق قاوحای اقليهای اي٭البـی يیا٨حـهايـؿ Eبـهویـژه يٝـام
اؾاقی و اشكایی کٍىق که ؾٌمى يیم با جعكین و جهؿیـؿ ال بیـكوو و اوـحعاله ال ؾقوو ،وـ١ی ؾق
جىكی ،جٍؿیؿ و ج١می ٫ایى اٌکا ؾاقؾ .بؿیىجكجیب اي٭الب و يٝام اي٭البی شمهـىقی اوـالهی
ایكاو ،بهً٠ىاو هكکمیث الگىوال ایى شكیاو وكٌثوال و وكيىٌثوال ،پـه ال چهـاق ؾهـه بـا
هنایً بكجكیى چالً اقج٭ای کاقآهؿی واؼحاقی و قاهاـكؾی بـههًٝـىق
٘ی هكاظل جاقیػوال ،
٨كابكؾ به چٍنايؿال ٨كالآیًؿه بلًؿگىحك و هیاوهؿت ٔپًصاهوالهٓ جمـؿووـالی يـىیى اوـالهی قا
٨كاقوی ؼىؾ ؾاقؾ .ي٭ٙه آ٤ال و هعىقیث ٠میمث يیم الگىوالی ؾولـث و الگىوـالی اوـالهی-
ایكايی پیٍك٨ث اوث .هًٝىق کاقآهؿوالی ؾولث یً١ی والهاو ویاوی هی ث ظاکمه ال قهاكی،
٬ىای وهگايه ٬ايىوگفاقی ،اشكایی و ٕ٬ایی و ٌاکه قوايهای و اظیايا ٬ىای هىلط اوـث Eبلکـه
هكاؾ ؾولثوالی کاقآهؿ اوث Eچكاکه باجىشهبه ياکاقآهؿی واؼحاقی ؾولـث و بـهویـژه وـالهاو
اؾاقی و اشكایی به اقخ قویؿه ٬ال ال اي٭الب ،که ؾق ه٭ابل يهاؾوالی اي٭البی کاقآهؿ بـهوـؽحی
جّلب وقلیؿه ،يیالهًؿ اِالض واؼحاقی جا هكل اي٭ـالب اؾاقی بًیـاؾیى ،شـاهٔ ٟهمـهشاياـهٓ،
يٝامهًؿ و هؿ٨مًؿ ؾق کٍىقین .ؾق ٤یك ایى ِىقت همیى واؼحاق هىشـىؾ ٨ـكای ایًکـه هؽـل و

هاي ٟپیٍك٨ث ا٬حّاؾی ،ویاوی و ٨كهًگی بهیًه و بىاهاو يٝـام ویاوـی اي٭البـی کٍـىق بـىؾه،
هىشب و هىشؿ اوحعاله آو يیم گٍحه و ؼىاهؿ گكؾیؿ .ایى ههن جًها با جعى ي٭ً ؾولـث ايصـام
هیٌىؾ .يهاؾ و بلکه ٨كايهاؾ ؾولث بالهايؿه پیٍـیى و هىشـىؾ شمهـىقی اوـالهی ایـكاو اهـكوله

٠مؿجا ؾچاق بیالگىیی یا الگىی الح٭ا٘ی ؾولث همـهکـاقه هـیچکـاقه اوـث .ال وـىیی ؾولـث
همهکاقه ٔهال  ،هؿیك و هصكیٓ اوث .بهج١ایكی همهکـاقگی ؾولـث اوـث Eؾولـث ظـؿاکركی

اوث Eهؿاؼلهگك ؾق همه اهىق اوث .ؾق٠یىظا و ال ؾیگك وـىی ؾولـث هـیچکـاقه و ظـؿا٬لی
اوث .ایى هیچکاقگی ؾولث اوث .ؾق ایى هیاو يیال به ي٭ً هیايه ؾولث هیباٌؿ .هًٝـىق ي٭ـً
قاهاكؾی ؾولث اوث .هكاؾ ؾولث کاقگماق با ؾو کاقویژه ویاوثگفاقی و ویاوثهؿاقی اوـثE
یً١ی جًٝینکًًؿه ویاوثها و ا٠ما کًًؿه ویاوثها .ي٭ً قاهاكؾی ؾولث ،بـا هـؿ ه١مـاقی
ؾولث یا هؿ ؾولث ه١ماق ِىقت هیپفیكیؿ .ایى ؾولث هاؾی و ویاوث هؿایث اوث .ؾولث
٬كاقگاه و بهواو وحاؾ قاهاكؾی کٍىق اوـث .بكجـكیى شـایگـمیى ویاوـث ،ؾؼالـث ظـؿاکركی
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ؾولثواالقی وىویالیىحی ؾق ی ٘ك ٦ا٨كا٘ی اوث .شایگـمیى بهیًـه و بىـاهاو ویاوـث،

٠ؿم ؾؼالث ظؿا٬لی وكهایهواالقی لیاكالیىحی ؾق ٘ك ٦ج٩كیٙـی يیـم هىـث .الگـىی ؾولـث
کاقگماقی قاهاكؾی بهشای ؾولث کاقگمیى ظـؿاکركی یـا ؾولـث کـاقپكؾال ظـؿا٬لی اوـث .ایـى
الگىوالی ؾولث کاقگماق واب کاقآهؿوالی ؾولث ٌؿه و هىاب الگىوـالی اوـالهی-ایكايـی
پیٍك٨ث يٝام شمهىقی اوالهی ایـكاو ؼىاهـؿ ٌـؿ .بـهج١ایـكی الگىوـالی پیٍـك٨ث ،هىـاب
کاقآهؿوالی ؾولث و يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو اوث و کاقآهؿوالی ؾولـث و بلکـه
ؾولثوالی کاقآهؿ واب ،ه٭ؿهـه و اللهـه الگىوـالی پیٍـك٨ث اوـث .الکحكويیکـیوـالی و

هصالیوالی بهیًه و بىاهاو ؾولث و يٝام اؾاقی ٔبىقوکكاوی و ؾیىاوواالقیٓ کًىيی که بهشای

:
٠اهل هئذك و ٠لث هىشب و هىشؿ ٔهىابٓ هااٌك پیٍك٨ث ،اهكوله ؼىؾ هاي ٟو هؽل پیٍك٨ث
بىؾه ،و هىشؿ ياقٔایحی ٨مایًؿه اوث ،هٍكوٖ به قهیا٨ث قاهاكؾی باال ،ؾولث هیجىايؿ ٔبـهوـاو
کاجالیموقٓ بههرابه ٨كايهاؾ قاهاكؾی و ٨كابكؾی ٔال ؤ١یث هىشىؾ به ؤ١یث هٙلـىب ٨كاجـكٓ ؾق
جىهیل ،جىكی ٟو جٍؿیؿ ایى ٨كایًؿ وكيىٌثوال،کاقآهؿوالی ؾولث جا ؾولثوـالی کاقآهـؿ قا
هع٭ ٫والؾ .بؿیىجكجیب اي٭الب اوالهی ایكاو ؾق ٌكایٙی پؿیؿاق و پیكول گكؾیـؿ کـه وـیٙكه ؾو
بلىک ٙ٬ب ٬ؿقت اوحکااقی ٔاهپكیالیىحیٓ ٤كب و ٌك ٪بك شهاو الشمله شهاو اوالم و ایـكاو
ٔبـهً٠ـىاو پایـاو جـاقیػٓ< و
وـكهایهوـاالقی لیاكالیىـحی; 

ؼؿٌهياپفیك هیيمـىؾ .بـا ؾو هـؿ 

 . :يٝام ویاوی :هحٍکل ال هلث و ؾولث ٔهی ث ظاکمهٓ همكاه ظکىهث ،ظاکمیث٬ ،ؿقت و ؾق وـكلهیى ویاوـی
ؼاَ ؼىیً اوث .ؼىاوث و اقاؾه هلی که ؼىؾ ُبكول ،بكآهؿ و بك بًیاؾ يٝام اقلٌی ،بیًً و َه ًًِ هلی بىؾه و ؾق
کًً و ق٨حاق هلی بكول هیکًؿ٠ ،لث هىشاه یً١ی ایصابکًًؿه و واب ٨ا٠لی کاقآهؿی و پیٍك٨ث اوث و جا هـكل
وــ١اؾت هــؿيی هلــی ٨ـكال هــیقوؾ .کاقآهــؿی :بهــكهوقی ٔ ٓP: Productivityو اذكبؽٍــی ٔ E: Effectioncy /
٠ :ٓEffectivityلث یا واب هىشؿه یً١ی ایصاؾکًًؿه پیٍك٨ث هؿيی کٍىق اوث .يٝام ویاوی کٍىق :واب ِىقی
کاقآهؿی و پیٍك٨ث اوث .ؾولث به هً١ای هی ث ظاکمه قاهاكؾی يٝـام ویاوـی و کٍـىق٠ :لـث هىشـؿه یً١ـی
ایصاؾکًًؿه و واب ٨ا٠لی ٬كیب ٔقهاكیٓ ،ا٬كب ٔ٬ىه ٬ايىوگفاقیٓ جا هااٌك ٔ٬ىه اشكاییٓ یً١ی هىح٭ین کاقآهؿی
و پیٍك٨ث هؿيی يٝام هؿيی ؾق کٍىق اوث .بًابكایى کاقآهؿوالی ؾولث ،ي٭ـً قاهاـكؾی ؾق کاقآهؿوـالی يٝـام
شمهىقی اوالهی ایكاو ؾاقؾ.
2. Liberalistic.
< .لیاكا ؾهکكاوی بهً٠ىاو يهاییجكیى الگىی جىو١ه ویاوی ال ٨ىکىهایا ؾق کحابی جعث ً٠ىاو پای ان ت اسیو و آخ شیه اوس ان
اوث .وی ب١ؿا با هؽال٩ث با بعكاولایی يىهعاٝ٨هکاقی و ه٭ایىه آو با لًیًیىن ،پایاو لیاكا ؾهکكاوی قا ا٠الم کكؾ.
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ؾولثواالقی وىویالیىحی :بىؾ .ولى ؾق ؾو ٌاؼه بهٜاهك هح١اقْ ،ولی با ٌالىؾههای هٍـحكک
 
ویٙكه جام ؾاٌحًؿ .هکحب هاؾی هؿقيیىن گ٩حماو و الگىی جىو١ه ج وـاظحی هً١٩ـث٘لاايـه-
لــفت٘لاايــه ٔیىجیلیحكیىــحی-هؿويیىــحی ٨كویؿیىــمیٓ; و جىوــ١ه جًــال٠ی ٔؾاقویًیىــحی-

اهپكیالیىحیٓ< ٤الب هعىىب هیٌؿّ٠ Eكی که پایاو ؾیايث و پایاو اي٭الب ؼىايؿه هـیٌـؿE
ؾو ٬ؿقت ،ؾق ؾو ٌاؼه و با ؾو الگىی جىو١ه کـه بـهج١ایـكی ؾق یـ بىـحك آقهیـؿه و ؾو قإیـای
شؿاگايه بكای شهاو هیؾیؿيؿ =.اي٭الب باٌکىه ٌگك ٦اوـالهی ایـكاو بـا ٌـ١ایك ٌـ١ىقؼیم و
ٌىقايگیم ظکمثآهیم و ظكکثآ٨كیى اوح٭ال  ،آلاؾی و شمهىقی اوالهی بىؾ .اوح٭ال قهـایی
ال ولٙه ٔجعث ولٙگیٓ و ي٩ىـ> و وابىحگی ا٬حّاؾی ،ویاوی و ٨كهًگی ٬ـؿقتهـای بیگايـه
ؼاقشی بهٌماق هیآهؿ٨ .كاجك ال آو قهایی ال هؿ هکحب هاؾی هؿقيیىن ٤كبی اوث .بًیاؾیىجـك
ال آو ٨كاق٨حى ال الگىی جىو١ه? الشمله جىو١ه ویاوـی جـ وـاظحی و جًـال٠ی ٔؾاقوقیًىـحی-
اهپكیالیىحی و اوحکااقیٓ آيها بىؾ .آلاؾی قهایی ال يٝام ولًٙحی اوحاؿاؾی هٙل٭ه ؾیكیى ؾاؼلـی
بىؾ و قهایی ال ؼىؾقأیی ،ؼىؾهعىقی و ؼىؾکاهگی ٌمكؾه هیٌؿ Eقهایی ال وـلٙه ٌؽّـی،
ؼايىاؾگی و ؼايـؿايی ،هلـىکی ٔهالـ و هملـىکیٓ@ و هـىقوذی بـىؾ Eآلاؾی ال ٠٭ـبهايـؿگی،
يگهؾاٌحگی ا٬حّاؾی ،ویاوـی و ٨كهًگـی بـىؾ Eشـایگمیًـی شمهـىقی
٠٭ببكؾگی Aو ٠٭ب 

1. Socialistic.
2. Utilitarism / Utilitarianisme, Hedonism, Freudism.
3. Darwinism, Imperialism, Modernism.
= .ق .ک .یک بستش و دو سؤیا اذك آيؿقه ٨ىيحى.
> .وا١٬یث ایى اوث که ایكاو جعث ولٙه ٬كاق يگك٨ث Eبیٍحك جعث ي٩ىـ ال ٘كی ٫قژین و ٌاه بهٜـاهك ایكايـی ولـی
وابىحه ٌؿ.
? .ال قٌؿ ا٬حّاؾی ،جىو١ه ا٬حّاؾی جا جىو١ه پایؿاق کًىيی و ظحی جىو١ه قهایی آقهاجیاوـى کـه ب١ـؿا بـؿاو اٌـاقه
ؼىاهؿ ٌؿ.
ُ
َ
َ
@ .که ؾق آو کٍىقِ ،هل ه ِل بىؾه و به همیى واب هملکث ؼىايؿه هیٌىؾ و ه ِل هال هل بهً٠ىاو ِهل ؼىؾ
اوث .هلث يیم هملى کًؿ.
 .Aایكاو که ال پگاه جاقیػ و هماقه جمؿووال و پیٍحال و پكچنؾاق جمؿووالی بىؾه و لهايی يهچًؿاو ؾوق ٔؾق ٠هـؿ ِـ٩ىیٓ ال
جمؿيی ٌگ٩ثايگیم بكؼىقؾاق بىؾه که هًىل هن آذاق آو ٌگك٦ايؿ ،يهجًها ؼىؾ بـه وـاب بـیک٩ـایحی ؾولـثهـای ظـاکن
بهویژه ٬اشاق ،ال کاقواو پیٍك٨ث ٠٭ب هايؿ ،بلکه با ویٙكه و ي٩ىـ اوح١ماقی شؿیؿ بیگايـه و قژیـن وابىـحه وـحنٌـاهی،
٠٭بگكؾ کكؾ و ویاوث اوحکااقی ايگلیه و ب١ؿ اهكیکا يیـم ال هكگىيـه پیٍـك٨ث ـاجـی و ؾقوولاؾی آو هماي١ـث کـكؾ و

و١ی ؾق ٠٭ب يگهؾاقی و وابىحهوالی هكچه بیٍحك ا٬حّاؾی ،ویاوی و يٝاهی و ظحی ٨كهًگی آو ؾاٌث.

 ;<Bپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

اوالهی هىقؾ يٝك بىؾ Eيهاؾوالی و يٝاموالی ظاکمیث اظکام الهی هـىقؾ پـفیكي ٠مـىهی و
ظکىهث ظکام ٔال قهاكی ،قیاوثشمهىقی جا يمایًؿگاوٓ هىقؾ گمیًً اکركی هكؾهـی اوـث.
الگىی اوالهی-ایكايی پیٍك٨ث يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ایى قاوحا ،بـك همـیى اوـان و
بًیاؾ و بكآهؿ ایىچًیى ٨كابكؾ اي٭البی اوث .ایـىچًـیى ٨كابـكؾ اي٭البـی ال جؤوـیه يٝـام هـؿيی،
اشحما٠ی و ویاوی جا الگىوالی اوالهی-ایكايی پیٍك٨ث هؿيی شـاقی جـؿاوم و جکاهـل اوـث.
هكاؾ جاییى ٠لمی ٔيٝكیٓ ،جكوین ٠ملیاجی ٔقاهاكؾیٓ ،جكویس ٠مىهی ٔگ٩حماووالی يؽاگـايی،
هكؾهی و هؿیكیحیٓ الگىی جىو١ه ا٬حّاؾی و جؤهیى آوایً بؿيی همگايی ،جىأهاو ج١اؾ ویاوی
و کاقآهؿوالی ؾق شهث ج١الی ٨كهًگـی ،هً١ـىی و اؼال٬ـی و جٕـمیى آقاهـً هـؿيی اوـث.
هًٝـىق پیٍــك٨ث ؾووـاظحی هــاؾی ٔجىوــ١ه ا٬حّـاؾی و ابـماقیٓ و هً١ـىی ٔج١ــالی هً١ــىی و
اؼال٬یٓ ،ؾوب١ؿی باً٘ی ٔاقلٌـی ،بیًٍـی و َه ًٍِـیٓ و ٜـاهكی ٔکًٍـی و ق٨حـاقیٓ هح١ـاؾ
ٔج١اؾ هیاو جىو١ه ا٬حّاؾی و ج١الی ٨كهًگیٓ و هح١ـالی ٔجىوـ١ه ا٬حّـاؾی ؾق شهـث ج١ـالی
٨كهًگــی ،هً١ــىی و اؼال٬ــیٓ اوــث .کماایًکــه هـكاؾ ال کاقآهؿوــال ؾولــث ،بهــكهوقوــالی و
اذكبؽًوالی با ي٭ًآ٨كیًی قاهاكؾی هی ـث ظاکمـه يٝـام شمهـىقی اوـالهی ایـكاو اوـث.

ایىچًیى ٨كابكؾ اي٭البی يٝاموـالی ،الگىوـالی ،ؾولـثوـالی و کاقآهؿوـالی قا هـیجـىاو بـا

قویکكؾ ؾقويی یا بكويی بالشىث ،به هّؿا:٪
گ٩حه آیؿ ؾق ظؿید ؾیگكاو
ؼىيجك آو باٌؿ که وك ؾلاكاو

ایى ه٭اله بیٍحك به يگاه بكوواي٭البـی ،بیكويـی يٝـام شمهـىقی اوـالهی ایـكاو و ظحـی
بكووؾیًی هیپكؾالؾ .بؿیى هًٝىق ؾق ایى هصا اهن هىاقؾی هىقؾ بالکاوی ٬كاق هیگیكيؿ کـه

همگی ،هكی بهيعىی و ال وشهی بك ِاٌکا ياکاقآهـؿی یـا کاقآهـؿی ياقوـا و ياوـالواق
هٍکل آ٨كیى ظحی جىو١ه ا٬حّاؾی ،بلکه ج١اؾ ویاوی جـا چـه قوـؿ بـه ج١ـالی ٨كهًگـی،

هً١ىی و اؼال٬ی الگىی ٤كبی هؿقيیىحی ق٬یب جىو١ه ج واظحی-جًال٠ی جّكیط ؾاقيـؿ.
همچًیى بك کاقآهؿی ٨كهًگی ٔهً١ىیثٓ ،بلکه ویاوـی ٔشمهىقیـثٓ و ظحـی ا٬حّـاؾی
الگىی پیٍك٨ث ؾوواظحی اوالهی ؾاللث ٔمًی ،هٙاب٭ه یا الحماهی ؾاقيؿ .ؾقيهایث ؾق پی
٘كض و اذاات ؾو ه٭ىله هىحین :یکی قوایی و والواقی و ؾقيحیصه هح١ـاؾ و هح١ـالی بـىؾو
الگىی اوالهی-ایكايی پیٍك٨ث ؾوواظحی هـاؾی و هً١ـىی و ي٭ـً آو ؾق کاقآهؿوـالی و

کاقآهؿی ايمالبی الگىی اوالهی-ایكايی پیٍكفث ;<C

ا قج٭ای کاقآهؿی يٝام شمهىقی اوـالهی ایـكاو و ؾیگـكی ي٭ـً قاهاـكؾی ؾولـث ٔهی ـث
بـههرابـه وـاب
ظاکمهٓ ؾق اقج٭ای کاقآهؿی و کاقآهؿوالی آو اوث Eبه يعىی که ؾولـث 
٨ا٠لی ٬كیب الگىوالی پیٍك٨ث ،ي٭ٍی ج١ییىکًًؿه و وكيىٌث وال ؾق ایى ٨كایًؿ ٔكوقی
و ٨كابكؾ اقاؾی و جؿابیكی هؿيی ؾاقؾٌ .یىه ي٭ـاؾی ياقوـایی و ياوـالواقی کاقآهـؿی ؾولـث
٤یكقاهاكؾی ظؿاکركی وىویالیىحی یا ؾولث ظؿا٬لی لیاكالیىـحی ٔکاپیحالیىـحیٓ و الگـىی
جىو١ه ج  واظحی هاؾی که ؾق ایى ه٭اله به کاق گك٨حه ٌؿه ال باب ه٩هىم هؽال ،٧هیجىايؿ
لهیًهوال ٨هن و ه٩اهمه و اذاات کاقآهؿی ي٭ـً قاهاـكؾی ؾولـث و ؾولـثوـالی کاقآهـؿ

قاهاكؾی و الگىوالی پیٍك٨ث باٌؿ و بهٌماق آیؿ .جایـیى ٠لمـی و جكوـین ٠ملـی الگـىی
اي٭البی اوالهی-ایكايی پیٍك٨ث بههًٝىق جكویس ٠مىهی جا جع٭ـ٠ ٫یًـی آو ،بـا ایـى ٌـیىه
ِىقت هیپفیكؾ.
درآهذ

ال قووى جا ٨ىکى و هايحیًگحىو هكی بهيـى٠ی هح١ـكْ اوـالم ،شمهىقیـث و ؾهکكاوـی و
کاقآهؿی آو ٌؿهايؿ جا والهاو هلل که به ي٭اؾی الگىی جىو١ه ج وـاظحی هـؿقو و ٘ـكض
شایگمیًی الگىی جىو١ه ؾوواظحی پكؾاؼحه اوث .به همـیى وـاب و هًاوـاث بـههًٝـىق

ي٭اؾی الگى و کاقآهؿی هؿقو و يٝكیهپكؾالی کاقآهؿی و الگىی اوالهی-ایكايی پیٍـك٨ث،
به اهن ایى هىاقؾ هیپكؾالین :کاقآهؿی شمهىقی اوالهی ال گ٩حماو شمهىقی قووىیی جـا
گ٩حماو هىز وىم ؾهکكاوی هايحیًگىيی Eکاقآهؿی اي٭ـالب اوـالهی ؾق گ٩حمـاو ٨كاهـؿقو
٨ىکىیی Eکاقآهؿی الگىی اوالهی-ایكايی پیٍك٨ث گ٩حماو شهايی Dجىو١ه بـكای ٨كهًـگC
والهاو هلل Eاقج٭ای کاقآهؿی شمهىقی اوالهی ایكاو.
کارآهددذی جمهددىری اسددالهی اس گفتمدداو جمهددىری روسددىیی تددا گفتمدداو هددىج سددىم
دهکزاسی هايتیگتىيی

ژاو ژاک قووى ٨كايىىی ٔ;:@AA-:@:مٓ :بكجكیى يٝكیهپـكؾال شمهـىقی ؾق ؾوقاو شؿیـؿ
 .:قووى ی وا پیً ال پیكولی اي٭الب ٨كايىه و جٍکیل شمهىقی او ٨كايىه و ؾ٬ی٭ا  285وـا ٬اـل ال پیـكولی
اي٭الب اوالهی ایكاو و جؤویه شمهىقی اوالهی ایكاو ؾقگفٌث.

 ;=:پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

اوث :.وی ؾق گ٩حماو و کحاب لشاسداد اختماعی ؼىؾ ال٘ك٨ی هـؿ٠ی هـیٌـىؾD :هـى هـك
کٍىقی قا که بهوویله ٬ىايیى اؾاقه ٌىؾ ،شمهىقی هیياهنٔ Cقووى ;.ٓ=? ::<>; ،به ج١ایك
او ٘Dكل ظکىهث چًؿاو اهمیحی يـؿاقؾٔ Cهمـاوٓ Eلیـكا ٨D٭ـٗ اقاؾه ٠مـىهی ظکـن٨كهـا
 .:هاکیاو ایحالیایی ٔ2216-2378مٓ Dاوحاؿاؾ يىیى ،Cژاو بؿو ٨كايىـىی ٔ2287-2245مٓ Dظاکمیـث هٙل٭ـه،C
جىهان هابه ايگلیىی ٔٔ ٓ2768-2277ابىىلىجیىن یا لىیحاوٓ Dؾولث هٙل٭ه ،Cشـاو الک ايگلیىـی ٔ-2741
2653مٓ Dولًٙث هٍكو٘ه Cو ظحی هًحىکیى ٨كايىىی ٔ2622-2778مٓ Dج٩کیـ ٬ـىا Cبـه هً١ـای جصمیـه ٬ـىا
بههًٝىق جمكکمٌکًی ظاکمیث قا جا پیٍاشمهىقی قووى هٙكض کكؾيؿ.
چًاوکه به ج١ایك اهـام ؼمیًـیD ظکىهـث اوـالم ظکىهـث ٬ـايىو اوـثٔ Cهىوـىی ؼمیًـی .ٓ23 :2475 ،يیـم
; .
Dظکىهث ؾق اوالم به ه٩هىم جا١یث ال ٬ايىو اوث ،و ٨٭ٗ ٬ايىو بك شاه١ه ظکن٨كهایی ؾاقؾٔ Cهماو .ٓ22 :اها کـؿام
٬ايىو؟ Dظاکمیث هًعّك به ؼؿاوثٔ Cهماو .ٓ23 :همچًیى ٬Dايىو ٨كهاو و ظکن ؼؿاوثٔ Cهماوٓ .يیم ٬Dايىو
ؾقِـىقجیکـه ؾق

اوالم یا ٨كهاو ؼؿا بك همه ا٨كاؾ و بك ؾولث اوالهی ظکىهث جام ؾاقؾٔ Cهمـاوٓ .بـه جؤکیـؿ اهـام D
ظکىهثهای شمهىقی ٔهٙل٭هٓ و هٍكو٘ه ولًٙحی ،اکركیـث کىـايی کـه ؼـىؾ قا يمایًـؿه اکركیـث هـكؾم ه١ك٨ـی

هیيمایًؿ هكچه ؼىاوحًؿ به يام ٬ايىو جّىیب کكؾه و وپه بك همه هـكؾم جعمیـل هـیکًًـؿٔ Cهمـاوٓ ،ایـى همـاو

همیىگىيه ٨Dك ٪اواوی ظکىهـث
ؾولثواالقی هیٌىؾ Eشمهىقی و هكؾمواالقی وا١٬ی يیىث .
وكهایهواالقی یا 


اوالهی با ظکىهثهای هٍكو٘ه ولًٙحی و شمهىقی ٔهؿقيیىحی ،لیاكالیىحی و وىویالیىحیٓ ؾق همـیى اوـث Eؾق
ایًکه يمایًؿگاو هكؾم یا ٌاه ؾق ایىگىيه قژینها به ٬ايىوگفاقی هیپكؾاليؿ Eؾقِىقجیکه ٬ؿقت ه٭ًًه و اؼحیاق جٍـكیٟ
هیچکه ظ٬ ٫ايىوگفاقی يؿاقؾ و هـیچ ٬ـايىيی شـم ٬ـايىو ظکـن
ؾق اوالم به ؼؿاويؿ هح١ا اؼحّاَ یا٨حه اوث .
ٌاق ٞقا يمیجىاو به هىقؾ اشكا گفاٌث .به همیى واب ؾق ظکىهث اوالهی بهشای هصله ٬ايىوگفاقی کـه یکـی ال
ؼايـههـای هؽحلـ ٧ؾق
وه ؾوحه ظکىهثکًًؿگاو قا جٍکیل هیؾهؿ ،هصله بكياههقیمی وشىؾ ؾاقؾ که بـكای ولاقت 
پكجى اظکام اوالم بكياهه جكجیب هیؾهؿ و با ایى بكياههها کی٩یث ايصام ؼـؿهات ٠مـىهی قا ؾق وكاوـك کٍـىق ج١یـیى
هیکًؿٔ Cهماو .ٓ24 :ال اوان ایًکه Dظکىهث اوالهی هـیچیـ ال ٘ـكل ظکىهـثهـای هىشـىؾ يیىـث ،هـرال

اوحاؿاؾی يیىث که قئیه ؾولث هىـحاؿ و ؼـىؾقأی باٌـؿ .. .،ظکىهـث اوـالهی يـه اوحاؿاؾیاوـث و يـه هٙل٭ـه،
بلکه هٍكو٘ه اوث Eالاحه يه هٍكو٘ه به هً١ای هح١اق١٨ ٦لی آو که جّىیب ٬ـىايیى جـاب ٟآقای اٌـؽاَ و اکركیـث
باٌؿ Eهٍكو٘ه الایىشهث که ظکىهثکًًؿگاو ؾق اشكا و اؾاقه ه٭یؿ به ی هصمى٠ه ٌكٖ هىحًؿ که ؾق لشآن ک شیم و
ّ
وًث قوى اکكمّ 
ه١یى گٍحه اوث .هصمى٠ه ٌكٖ هماو اظکام و ٬ىايیى اوالهی اوث که بایـؿ ق٠ایـث و اشـكا
ٌىؾٔ Cهماو .ٓ24-21 :ؾقيهایث ایًکه Dظکىهث اوالهی ظکىهث ٬ـايىو الهـی بـك هـكؾم اوـثٔ CهمـاوEٓ23 :
٬ايىو الهی که هىقؾ پفیكي اقاؾه ٠مىهی هكؾم ٬كاق گك٨حه و هًٍىق هٍحكک و هیرـا ٪هلـی و هـحى ٬ـكاقؾاؾ اشحمـا٠ی و
ویاوی اوث .ایى هماو شمهىقی و ؾهکكاوی به هً١ای هكؾمواالقی و هكؾمهـؿاقی یً١ـی ظاکمیـث اظکـام الهـی
هىقؾ پفیكي ٠مىهی و ظکىهث ظکام اوالهی هىقؾ گمیًً اکركی هكؾهی اوث Eایى هماو شمهـىقی و ؾهکكاوـی
وا١٬ی هىقؾ يٝك قووىیی يیم هىث.
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هیااٌؿ و هك چیم ٠مىهی اقلٌی بكای ؼـىؾ ؾاقؾٔ Cهمـاوٓ .بـه همـیى وـاب هـیگىیـؿ:
Dهكگىيه ظکىهث هٍكو ،ٞشمهىقی اوثٔ Cهماوٓ ،يه ایًکه هكگىيه ظکىهث شمهىقی،
هٍكو ٞباٌؿ .ال٘ك ٦ؾیگك ه١ح٭ؿ اوث٨D :٭ٗ ؼؿا[یاو] هیجىايًؿ آو٘ىق که بایؿ و ٌـایؿ
به هكؾم ٬ايىو ٠كٔه ؾاقيؿٔ Cهماو .ٓ=A :ایًصاوث که اوالم قا ؾیايث هؿيی هیؼىايؿ .به
جّكیط ویٌ D ،كی١ث ٨كليؿ اوما٠یل ٔاوالمٓ که ال ؾه ٬كو پیً بك جمام ؾيیـا ظکـن٨كهـا
هیااٌؿ ،هًىل هن ال ٝ٠مث هكؾاو بمقگی کـه آو قا جـؿویى يمـىؾهايـؿ ظکایـث هـیکًـؿC
ٔهماو .ٓ>; :به جؤکیؿ همى٨D ،الو٩ه هحکاك و قوظـايیىو هحّ١ـب و لصـىز ،ایـى هـكؾاو
بمقگ قا ٌیاؾايی ؼىيٌايه هیؾايًؿٔ Cهماوٓ Eچكاکه هى ٫٨به ؾولثوالی ،يٝاموالی و
ٌؿهايؿ .ایى ؾق ظالی بىؾه که Dاها ی هكؾ ویاوی وا١٬ـی ؾق جٍـکیالت آيهـا
جمؿووالی 

٬كیعه بمقگی قا هیبیًؿ که هىشؿ جؤویىات باؾوام اوثٔ Cهماوٓ Eجؤویىاجی همايًؿ ٬ايىو
ٔيُ و ٌكی١ثٓ ،بی١ث و ٌىقا که ؾق هحى و بٙى اوالمايؿ .ایى ؾق ظالی بىؾه که بكؼال٦
ؾیايث هؿيی ،اشحما٠ی و ویاوی اوالم ،به جؤکیؿ ویD ،ؾیى هىـیط ...هـفهب اي٩ـكاؾی و
کیً ؾقويی :Cاوث ٔهماو.ٓ:@= :
او اوالم قا جًها ؾیايث هؿيی هكؾهی ا٠ن ال هكؾمؾاقی و بهویژه هكؾمهؿاقی هـیؼىايـؿ.
َّ ِّ َ ْ َ َّ ْ
َ
هُنِ
ِإِ ْسَلُٔ Cآ ٠مكاو .ٓ28 :ال آؾم و يىض جا ابكاهینَ D :مهُِ َ ِ
 .:ؾیايث جىظیؿی َ اوالم اوثِ D :إنِإل یه َِِى ِإلل ِ ِ
ْ َ م َ م وّ َ َ ْ َ وّ َ ََٰ ْ َ
و
هىـلماوايـؿ .اهـا

ُنِ َح ِىیفُِ مم ْس ِل ونُٔ Cآ ٠مكاو ٓ76 :جا قوى گكاهی ؼاجن
هِ َ ِ
ىٍّیُِو ِِوصعإ ِویُِول ِک ِ
ِإبع ِإن ِ
یمِیه ِ
ٌكایٔ ٟظؿوؾ و اظکامٓ ال آؾم که ؾق ظؿ ؼايىاؾه بىؾه ،يىض ؾق ظؿ ٬ایله بىؾه جا هىوی و ٠یىی که ؾق ظؿ

٬ىم بًی وكائیل بىؾه جا ٌكی١ث اوالم که شهـايی بـىؾه ،وـیك هحکاهـل ٔپلکـايیٓ ؾاٌـحه کـه هـك ِاظاحٍـكی١حی
م َ ّو
ُِل َن َُِب ْی َه َِی َ ْی ِِٔ :ب٭كه ٓ86 :و پایه ٬كاق ؾاؾه ،جعكی٩ات واقؾٌـؿه بـؿاو قا
آهؿه ٌكی١ث پیٍیى قا جؤییؿ کكؾهD :مص ِِل ِ
هیجىايؿ هعل ي٭ؿ و قؾ باٌؿ١ٙ٬ .ا
اِٙالض کكؾه و پله ب١ؿی قا گفاٌحه اوث .لفا ٤یكهؿيی بىؾو ؾیايث هىیط 
ؾیايث هىیط جىظیؿی و هؿيی ،اشحما٠ی و ویاوی بىؾه و ب١ؿا ج٩ىیك قهاايی یا اوحاؿاؾی ال آو ِـىقت گك٨حـه
َ ْ َْ ََ َ ََْ م ْ ْ َ
مم
ْ
م َّ َ َّ ْ َ َ َ َٰ َ
َ َّ
َّ َ َّ َ م م ْ َ و
هًِ
ىُِ َ أف ِ
یهِ ِإتبع ِ
ىبِ ِإل ِْ ِ
یلِ َو َخ َعل َىُِ ِفيِلل ِ ِ
ُُِ ِإِو ِد ِ
هِمع ی ِمِوآتیى ِ
َِآُُ ِ ِن ِْمِ ِب مع مس ِل َىُِ َول ِف ْی َىُِ ِب ِعیسَِإب ِ ِ
اوثِ ُِ; :م ِل ِفیىَُِل ِ
و
و
َ
م
ىنُٔ Cظؿیؿ .ٓ16 :اها ظحی به ج١ایك ٠اق٠ ٦كی٭ی همچىو هىلىی ؾق مثىىی معىىی:
َو َ ْح َن ًِِ َو َ ْن َبُ ِو َِّی ًِِ ْإب َت َ َ ِ
هّلعث ؾق ؾیى ها شًگ و ٌکىه
هّلعث ؾق ؾیى ٠یىی ٤اق و کىه
هکحب اوالم ؾیايث و ٌكی١ث هؿيی جىظیؿی هحکاهل ،کاهل و يهایی یً١ی شاه ،ٟشهايی و شاویؿاو اوث.
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وی به همیى هًاواث هؿ٠ی هیٌىؾD :و٬حی هیگىین شمهىقی هىیعی ،اٌحااه هـیکـًن.
ایى ؾو کلمه ٔؿ و ي٭یٓ اوثٔ Cهماو Eٓ:@@ :چكاکه Dؾیى هىیط ٨٭ٗ بًؿگی و ا٘ا٠ـث
هیکًؿ .قوظیه آو به٬ؿقی بكای پفیكي بیؿاؾگكی هىا٠ؿ اوث که بیـؿاؾگكاو همیٍـه ال آو

اوح٩اؾه هیکًًؿ٠ .یىىیاو وا١٬ی بكای بًؿگی هحىلؿ ٌؿهايؿ .ؼىؾٌاو به ایى اهك وا٧٬ايـؿ.
چًؿاو هحؤذك يمیگكؾيؿٔ Cهماوٓ .به همیى وـاب هىـیعیث Dجعـث یـ قئـیه هـاؾی و
ٜاهكی ٔکٍیٍاو و کلیىآ ،بهِىقت ٌؿیؿجكیى ولًٙث اوحاؿاؾی ؾيیىی ؾقآهؿٔ Cهماو:
 .ٓ :@9ایى ؾق ظالی بىؾه که به ا٠ح٭اؾ قاوػ همىD ،ظٕكت هعمـؿ يٝكیـات ِـعیط
ؾاٌث و والهاو ویاوی ؼىؾ قا بهؼىبی ٔبا کاقآهـؿیٓ جًٝـین يمـىؾٔ Cهمـاو .ٓ:@: :بـه
همیى واب  Dجا لهايی که ٌیىه ظکىهث او ؾق هیاو ؼل٩ای وی با٬ی بىؾ ،ظکىهث ؾیًـی و
بـهؼـىبی ٔبـا
ؾيیىی یً١ی ٌك٠ی و ٠ك٨ی ٔشمهىقی اوالهیٓ یکـی بـىؾ و هملکـث هـن 
یٌؿٔ Cهماوٓ .قهم اِالث و کاقآهؿی شمهـىقی اوـالهی ؾق گ٩حمـاو
کاقآهؿیٓ اؾاقه ه 
قووى ایى اوث .به جعلیل وی ،لهايی که هىلماياو Dوىث گكؾیؿيؿ و ٘ىای ٧ؾیگك بك آيها
چیكه گٍحًؿ ،آو و٬ث اؼحال ٦بـیى ؾو ٬ـؿقت ٔؾیايـث و ویاوـثٓ بـاق ؾیگـك آ٤ـال ٌـؿC
ٔهماوٓ .ؾق٠یىظا Dگكچه ایى اؼحال ٦ؾق هىلماوها به ايؿاله هىیعیها يیىث ،هٟهـفا
وشىؾ ؾاقؾٔ Cهماوٓ Eچًاوکه به بیاو قووىD ،ؾق ٨ك٬ه ٌی١ه هعىىنجك اوث Eچًاوکـه ؾق
بٕ١ی کٍىقها هرال ایكاو ،الیً٭ٜ ٟٙاهك هیٌىؾٔ Cهماوٓ .بؿیىجكجیب شمهىقیث ال هحى
و بٙى اوالم و اِیل ،و شمهىقی اوالهی کاقآهؿ و بهكهوق و اذكبؽً اوث.
ایى يگاه جا واهىئل هايحیًگحىو ٔ@;;99@-:Bمٓ ،اوحاؾ ؾايٍگاه هاقواقؾ ،جـؿاوم ؾاقؾ.
وی يیم ؾق کحاب و گ٩حماو مىج سى دمکشاس ی دس پای ان س ذ بیس تم :هٙـكض هـیوـالؾ:
بـهقوٌـًی یـ ٕ٬ـیه هحًـا ٓ٬اوـث ،اهـا ه١لـىم يیىـث کـه
Dؾهکكاوی کً٩ىویىوی C
 .:هايحیًگحىو که ب١ؿا با يگاه جًال٠ی ٔجىهان هابىی و يٝكیه گكگی جا هايه هىقگًحایی و يٝكیه لوقٓ ؾکحكیى بكؼىقؾ
جمؿوها قا هٙكض کكؾه و لب جیم آو قا هحىشه اوالم و اي٭الب اوالهی واؼحه اوث ،ؾق واپىیى هاههای ٠مـكي ؾق

هٙلای جعث ً٠ىاو Dها که هىحین؟ هىیث اهكیکایی ،Cهٍکل اهكیکـا و ٤ـكب قا ؼـأل هً١ـىی ياٌـی ال ٨اِـله
گك٨حى ال ؾیايث ؼىايؿ .قاهظل قا يیم ؾق اظیای ؾیايث اها ؾیايث ايگلى پكوجىحايیىن ا٠الم کكؾ Eپكوجىحايیىمی کـه
ؼىؾ هىشؿ ؼأل هً١ىی ج واظحی و جًما٠ی هؿقيیىن گٍحه اوث.
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جىاوی٘لاـی و

Dؾهکكاوی اوالهی Cهن چًیى باٌؿ ٔهايحیًگحىو Eٓ<<> ::<@< ،چكاکه D
اقاؾه و اؼحیاق :ال هىٔى٠ات اِلی اوالم اوثٔ Cهماو .ٓ<<>-<<? :ایًها اوان و اقکاو
اِلی ؾهکكاوی اوث .آوگاه به ي٭ل ٬ىلی اوحًاؾ هیکًؿ و هیگىیؿ:
اقيىث گلًك; يٝكي ایى اوث که ٨كهًـگ هح١ـالی اوـالم ؾاقای ؼّىِـیاجی اوـث:
یگايهپكوحی ،ظاکمیث اؼال٨ ،٪كؾگكایی ،ا٠ح٭اؾ به يـُ ٔهـحى ٬ـايىو و هیرـا ٪هٍـحكکٓ،

اِى گكایی و پایاًؿی به ؾیى ،جىاوی٘لای و هؽال٩ث با Dهؿیحیٍى و هیكاٌیٔ Cواوـٙگی
و ولىلههكاجای کٍیٍاوٓ و ايؿکی وعك که بهشكئث هیجىاو گ٩ث با پفیكي جصؿؾ ٔجىو١ه
و پیٍك٨ثٓ و يىگكایی وك جىا ٫٨و والگاقی ؾاقؾ ٔهماو.ٓ<<? :
ؼىؾ ؾق اؾاهه جؤکیؿ هیيمایؿD :ایى ؼّىِیات بؿیىواو با ؼىاوـثهـای ؾهکكاوـی
هن هًٙا ٫اوثٔ Cهمـاوٓ .ال٘ـك ٦ؾیگـك بـه اؾ٠ـای ویD ،اوـالم هكگىيـه شـؿایی بـیى
اشحما٠ی ؾیًی و اشحما٠ی ویاوی قا قؾ هیکًؿ و بؿیىجكجیب اهىق ؾيیىی و اؼـكوی ال هـن
هً ٩يیىث .ؾیى ال ویاوث شؿا يیىث .هٍاقکث ویاوی ی وٜی٩ه ؾیًی اوث .اوـالم
بًیاؾگكا هیؼىاهؿ که ؾق ی کٍـىق اوـالهی قهاـكاو ویاوـی ،هىـلماياو ٠اهـل باٌـًؿ،
ٌكی١ث ٬ايىو اِلی و بًیاؾی باٌؿ و ٠لما ؾق جًٝـین ویاوـث ظکـىهحی و یـا ظـؿا٬ل ؾق
جصؿیؿ و اِـالض آو قأی ١ٙ٬ـی ؾاٌـحه باٌـًؿٔ Cهمـاوٓ .بـه جل٭ـی وی Dجـا آيصـا کـه بـه
هٍكو٠یث ظکىهحی و ویاوث که ال ا٠ح٭اؾات ؾیًی و آؾاب هفهای ياٌی هیٌـىؾ هكبـىٖ
اوث به ؾقک اوالهی ال ویاوث با ه٭ؿهات و ِ٥كا و کاكای ویاوث ؾهکكاجی  ،هح٩ـاوت
و با آو ؾق جًا ٓ٬اوثٔ Cهماوٓ .اها ؼىؾ يحیصه هیگیكؾ و ا٠ـالم هـیکًـؿD :آیـیى اوـالم
بؿیىجكجیب ؾاقای اِىلی اوث که هیجىايؿ با ؾهکكاوی والگاق باٌؿ یا يااٌؿٔ Cهماوٓ .ؾق

پایاو هٙكض هیکًؿD :پكوً ایى اوث :چه اِىلی ؾق اوالم و [ظحـی] ؾق کً٩ىوـیىن بـا
 .:اؼحیاق يٝكیه ٌی١ه بىؾه که قوؾققوی ؾو يٝكیه هح١اقْ ج٩ىیٓ ا٠حمالگـكی و شاـك اٌـ١كیگكی ٬ـكاق ؾاٌـحه کـه
هكی بهيعىی به آلاؾی هًصك يمیٌىيؿ.
; .اقيىث گلًك ٔ2882-2812مٓ ،ايىاوًٌ ان ویاوی ٨كايىىی ،قوی ٬ىهیث و هىیث و شهاو اوـالم کـاق کـكؾه
اوث ٔپایگاه جعلیل و ا٘الٞقوايی ٠لىم ايىايیٓ.
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ؾهکكاوــی وــالي ؾاقيــؿ و چگىيــه و جعــث چــه ٌ ـكایٙی ایــى اِــى ٬اؾقيــؿ ً٠اِــك
٤یكؾهکكاجی قا ؾق آو وًثهای ٨كهًگی کًاق بميًؿ؟ٔ Cهماو.ٓ<<B :
وی ؾیايث و ویاوث قا یکی ،و اللهه شمهىقیث وا١٬ی هیؾايؿ .بـه ج١ایـك قووـى ؾق ّ٨ـل
بالپىیى جعـث ً٠ـىاو Dهـفهب هـؿيیٔ Cقووـى ،ٓ:?@ ::<>; ،ال٘ك٨ـی ٠D٭ایـؿ هـفهای و
يٝكیات ویاوی ...هماو٘ىق که ب١ؿا ؼىاهین ؾیؿ ،ایى ؾو اهك ٘ای١حـا یکـی هىـحًؿٔ CهمـاوٓE
ال٘ك ٦ؾیگك Dجاکًىو هیچ ؾولحی جٍکیل يٍؿه که هفهب اوان آو يااٌؿٔ Cهماو .ٓ:@; :اهـا
کؿام ؾیايث و کؿام ویاوث و کؿام شمهىقیث هىقؾ يٝك اوث؟ بًا به اؾ٠ای قووىD ،هىـیط بـك
قوی لهیى ی ولًٙث قوظايی بك٬كاق يمىؾ و ؾقيحیصه آو ؾوحگاه هفهای قا ال ؾوـحگاه ویاوـی
شؿا واؼث ،ؾولث قا به ؾو ٬ىمث ج٭ىـین کـكؾ و اؼحال٨ـات ؾاؼلـی قا ایصـاؾ کـكؾٔ Cهمـاو:
 .ٓ:@9به همیى واب اـ٠او هیيمایؿD :ؾیى هىیط بكای جٍکیل ی ؾولث هىـحعکن ،بـیً ال
آيچه ي ٟ٩ؾاٌحه باٌؿ ،هٕك اوـثٔ Cهمـاوٓ .ؾیايـث بـهوـاو قوض یـا لیكوـاؼث ،ویاوـث و
شمهىقیث بهواو شىن یا واؼحاق واؼحماو يٝام ویاوی و کٍـىق اللم و هلـموم بـىؾه ،هکمـل
هنايؿ و هنا٨مایًؿ .ؾیايث قوا و والواق ،کاقآهـؿی و بهـكهقوی و اذكبؽٍـی لیكوـاؼحی ایصـاؾ

هیکًؿ و ویاوـث و شمهىقیـث قوـا و وـالواق ،کاقآهـؿی ؾیايـث قا بـكول هـیؾهـؿ و بـاقوق

ّ
هیوالؾ Eچًاوکه به ج١ایك اهام ؼمیًیD هصمى٠ه ٬ىايیى اوالم که ؾق لشآن و وًث گـكؾ آهـؿه،

جىوٗ هىلماوها پفیك٨حه و هٙاًٌ ٞاؼحه ٌؿه اوـث .ایـى جىا٨ـ ٫و پـفیك٨حى ،کـاق ٔکاقآهـؿیٓ
ظکىهث قا آواو يمىؾه [و اقج٭ا ؾاؾه] و به ؼىؾ هكؾم ٔهكؾمؾاقیٓ هح١لـ ٫کـكؾه اوـثٔ Cهمـاو:
=> .ٓ><-ایى يیم واب کاقآهؿوالی و جىهیل ،جىكی ٟو جٍؿیؿ آو هیٌىؾ.
ظحی هاکیاولی بكؼال ٦بكؾاٌـث ٤لـٗ ٤الـب بـهویـژه ال کحـاب ش هشیاس :،ؾق کحـاب
گفتاسهای ؼىؾ جّكیط هیيمایؿD :ؾیى ٔكوقجكیى وحىو جمؿو اوثٔ Cهاکیـاولی::<@@ ،
;@ٓ .الاحه Dال ؾیى ٬ىايیى ؼىب يٍ ث هیگیكيؿ و ٬ىايیى ؼىب يی بؽحی به باق هیآوقيؿ و
يی بؽحی واب هیٌىؾ همه کاقها به يحایس ؼىب بیًصاهؿٔ Cهماو .ٓ@= :ؾق ایى ِـىقت
 .:ایى اذك بیٍحك شمٟآوقی و جؤلی ٧جصاقب ویاوی هاکیاو بىؾه و بههرابه ُشًگی ویاوی شمٟآوقی و جًٝـین ٌـؿه
اووث .گفتاسها کحاب اِلی وی اوث.

کاقآهؿی ايمالبی الگىی اوالهی-ایكايی پیٍكفث ?=;

همچًاوکه ق٠ایث جٍكی٩ات ؾیًی هایه بمقگی ی ٬ىم اوث ،ظ٭یـك ٌـمكؾو ؾیـى وـاب

D
جااهی آو هیٌ ىؾ .آيصا که ؼؿاجكوی وشىؾ يـؿاقؾ ،کٍـىق ؾق وكاٌـیب وـ٭ىٖ هـیا٨حـؿC
شمهىقیها و کٍىقهای پاؾٌاهی که هیؼىاهًؿ ال ٨ىاؾ بكکًاق بمايًؿ،

ٔهماوٓ .ؾقيحیصه D
بایؿ قوىم و آؾاب ؾیًی قا پاک يگاه ؾاقيؿ و همیٍه هعحـكم بٍـماقيؿ Eلیـكا بـؿجكیى يٍـايه
و٭ىٖ و جااهی ی کٍىق ،بیظكهحی به جٍكی٩ات ؾیًی اوثٔ Cهماو .ٓ@> :ایى ؾق ظالی
بىؾه که به جّكیط ویD ،اگك وكاو کلیىا ؾیى هىیط قا بؿاوواو که بًیـاوگـفاقي جؤوـیه
کكؾه اوث يگاه ؾاٌحه و ال آو پاوؿاقی کكؾه بىؾيؿ ،کٍىقها و ٌهكهای هىیعی بـههكاجـب
بؽثجك ال آو هیبىؾيؿ که اکًىو هىحًؿٔ Cهماو .ٓ@? :ایى ؾق ظالی بىؾه که
هحعؿجك و يی  
Dولی اهكول ؾیى هىیط به٬ؿقی ياجىاو و جااه ٌؿه اوث که ا٬ىاهی که بـه کلیىـای هىـیعی
ؾیىجك ال ؾیگكاو ٌؿهايؿ .کىی که پایههای ؾیى هىیط قا بهقوًٌی
يمؾی جك ال ؾیگكاوايؿ بی 
بًٍاوؿ و بایًؿ که اؼال ٪و قوىم اهكولی چ٭ؿق ال آو ؾوق ٌؿه اوث ،ی٭یى ؼىاهؿ کكؾ که
هماوگىيـه کـه
لوا ا٬ىام هىیعی یا قول هصالاجٍاو يمؾی اوثٔ Cهماوٓ .به ج١ایك وی D ،
ؾق آيصا که ؾیى ليؿه اوث همه يیکىییها قا هیجىاو ايحٝاق ؾاٌـث ،شاه١ـه ٠ـاقی ال ؾیـى
ؼال ٦آو اوثٔ Cهماوٓ .ؾق ایى قاوحا Dچىو اهكول بٕ١ی کىاو بـك ایـى ٠٭یـؿهايـؿ کـه
والهث و پیٍك٨ث اهىق ایحالیا قا بایؿ ال کلیىای قوم چٍـن ؾاٌـثٔ Cهمـاوٓ ،اهـا Dایـكاؾ
يؽىث ایى اوث که ؾقباق پاپ ؾیى قا ؾق ایحالیا به چًاو جااهی کٍايؿه اوث که ؼؿاجكوـی
ال ایحالیا قؼث بكبىحه اوث و هیچ جكؾیؿ يیىث که ایى ؤ ،ٟبیيٝمی و ياؾقوحی بیپایاو
بیؾیًـی و ٨ىـاؾ هـا ایحالیاییـاو ال کلیىـا و کٍیٍـاو
به ؾياا هیآوقؾٔ Cهماوٓ .ؾقيحیصه  D
اوثٔ Cهماوٓ .بؿیىجكجیـب ؾیايـث هـؿيی جىظیـؿی ؾووـاظحی اوـالم ،ویاوـث هـؿيی
جىظیؿی ؾوواظحی و شمهىقیث ظ٭ی٭ی و ی٭یًی وا١٬ی اوث Eچكاکه یا بـه يـام و بـا ٜـاهك
ؾولـثوـاالقی اوـث.

وكهایهواالقی بىؾه و یا اؾ٠ا و جٝاهك به شمهىقیـث،

شمهىقیث،
قووى ٠مال ایى ؾو قا شمهىقی يمی ؾايؿ .شمهىقی قا بكآهؿ اقاؾه ٠مىهی و اقاؾه ٠مىهی قا
بك بًیاو ٬ايىو و ٬ايىو قا بكآهؿ ٌكی١ث و ٌكی١ث قا بك بًیاؾ هفهب و ؾیايث هـیؾايـؿ .اقاؾه
٠ام ؾق ج١ایك قووى ؾو ج٩ىیك هح١اقْ ؼىقؾه و وـاب ٌـکلگیـكی ؾو گ٩حمـاو شمهـىقی
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٨كؾگكایی لیاكالیىحی-کاپیحالیىحی و شمهىقی شاه١هگكایی وىویالیىـحی جـا جىجالیحكیىـحی
ٌؿه اوث .وی ؾق ایى ؼّىَ هیگىیؿ٤D :الاا ج٩اوت لیـاؾی هیـاو اقاؾه همگـاو و اقاؾه
٠مىهی وشىؾ ؾاقؾٔ Cقووى .ٓ<= ::<>; ،ؾق گ٩حمـاو وی Dاقاؾه ٠مـىهی ٨٭ـٗ بـه هًـاٟ٨
هٍحكک جىشه ؾاقؾٔ Cهماوٓ Eؾقِىقجیکه ؾق ٘ك٨ی Dاقاؾه همگـاو هًـا ٟ٨ؼّىِـی قا ؾق
يٝك هیگیكؾ و ٨٭ٗ هصمى٠های ال اقاؾههای ٌؽّی هیباٌؿٔ Cهماوٓ .ؾق ٘ك ٦ؾیگك اگك
ؾق شاه١ه ی يهاؾ ؾق ٬الب ی اجعاؾیه بهویژه ٨كايهاؾ ؾولث  Dبه٬ؿقی بمقگ باٌؿ کـه بـك
کلیه اجعاؾیه ٔيهاؾٓهای ؾیگك بكجكی ؾاٌحه ...،په اقاؾه ٠مىهی ؾیگـك وشـىؾ يـؿاقؾ و قأی
اکركیث ٨٭ٗ ی قأی ؼّىِی هیباٌؿٔ Cهمـاوٓ Eآوهـن قأی ؾولـث اوـث .ؾولـث بـا
اؾ٠ای هٝهك و يمایًؿگی و ظحی يمایًؿگی کل شاه١ـه اوـث .ؾق ایـى ِـىقت ،یکـی اقاؾه
همگايی قا که هماو ٠ام ا٨كاؾی ؾق اِى ٨٭ه اوالهی بـىؾه اوـث ،بـهشـای اقاؾه ٠مـىهی
وكهایهواالقی هی کٍؿ که کٍیؿ .ؾیگكی اقاؾه همگاو یا کل قا کـه

هٍحكک هیگیكؾ .ایى به
هماو اقاؾه بؿلی ٔاقاؾه ؾولث بؿ شاه١ه بهشای اقاؾه ٠مىهیٓ ؾق اِى ٨٭ه اوالهی بـىؾه
ؾولثواالقی هیکٍـايؿ کـه کٍـايؿ.
اوث ،بهشای اقاؾه هٍحكک ٠مىهی هیگفاقؾ .ایى به 
:
هـیٌـىؾ.
ظاِل آو یکی و ال وىیی جكاهپیىن اوث و ؾیگكی و ال ؾیگك وىی هاکكويیىن 
٠مال هك ؾو به واو ؾو جی٥ه ی ٬یچی ،شمهىقیث وا١٬ی ياٌی ال اقاؾه ٠مـىهی هٍـحكک قا
که ؾق ج١ایك اِى ٨٭ه اوالهی آو قا ٠ام هصمى٠ی هیؼىايًؿ ،پاقه هـیکًًـؿٌ .ـایؿ وـاب
همیى وىءج٩اویك ال اقاؾه ٠مىهی و ؾقيحیصه وىءاوح٩اؾه ال ً٠ىاو شمهىقی بىؾه که قووـى
هؿ٠ی هیٌىؾ بؿیىواو Dؾهکكاوی وا١٬ی شایی یا٨ث يمیٌىؾٔ Cهماو.ٓ:=: :
پیٍاپیً همه قووى بكؼال ٦بكؾاٌث ٜاهكی ،هـؿ٠ی وـه ٬ـكاقؾاؾ اشحمـا٠ی اوـث:
٬كاقؾاؾ او  ،گكایً به جٍکیل يٝام هـؿيی و ؾولـث بـا اقاؾه همگـايی اوـث٬ Eـكاقؾاؾ ؾوم،
ؾقباقه پفیكي هًٍىق هٍحكک هلی بـا اقاؾه ٠مـىهی اوـث .همـیى هیرـا ٪هٍـحكک ،وـاب
ٌکلگیكی اقاؾه ٠مىهی یً١ی اقاؾه هٍحكک هیٌىؾ و جىوٗ آو هىقؾ پفیكي ٬كاق هیگیـكؾE

٬كاقؾاؾ وىم گمیًً ؾولحمكاؾو با يهاؾ و والکاق ايحؽابات اکركی اوـث٬ .ـايىو هـحى اِـلی
 .:هاکكوو ٬ائنه٭ام اواليؿ ؾبیكکل ظمب وىویالیىث ٨كايىه بىؾه اوث.
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هًٍىق و هیرا ٪هٍحكک قا جٍکیل هیؾهؿ .ایى وه ٬ـكاقؾاؾ و ؾقوا٬ـ ٟوـالکاق ،بـؿیىجكجیـب
هىشب و هىشؿ کاقآهؿی شمهىقی اوالهیايؿ.
کارآهذی ايمالب اسالهی در گفتماو فزاهذرو فىکىیی

هیٍـل ٨ىکـىی ٨كايىـىی ٔ?;:BA=-:Bمٓ ال پیٍـحالاو و ٌاؼّـیى پىـثهؿقيیىـن کـه
هؿقيیىن قا به چالً هیکٍايؿ ٌؽّیحی ٌاؼُ بىؾه که اٌاقهای بـه يگـاه وی ؾقلهیًـه
کاقآهؿی قابٙه و يىاث ؾیى و ویاوث ؾق اوالم و اي٭الب و ظحی ٘كض هً١ىیـث ویاوـی
ؼالی ال ل ٧ٙيیىث .وی ؾق وـ٩ك بـه ایـكاو ؾق شكیـاو اي٭ـالب اوـالهی هحىشـه هـؿيی،
اشحما٠ی و ویاوی بىؾو ؾیايث اوالم ،جىظیؿ ویاوی و ویاوـث جىظیـؿی اوـالم ا٠ـن ال
یگايگی ؾیايث و ویاوث بههرابه قوض و شىن ،و جىظیؿی یً١ی ؾووـاظحی بـىؾو ؾیايـث و
ویاوث ٌؿه و با يگـاه هراـث آو قا بىـیاق کاقآهـؿٔ٨ىکى ٓ?< ::<@@ ،جـا وـكظؿ ٠صیـب
یؼىايؿ .بـه جّـكیط وی ،اي٭ـالب اوـالهی ایـكاو
ٔهماوٓ و ظحی ٌگ٩ثايگیم ٔهماوٓ ه 
پؿیؿهای اوث ٝ٠ین و اشحما٠ی ،اها يه به ایى هً١ا که وكؾقگن و ٠ا٘٩ی باٌؿ یا بـه ؼـىؾ
 D
چًؿاو آگاهی يؿاٌحه باٌؿٔ Cهماوٓ ،بلکه  Dبه٠کهٌ ،یىه ايحٍاقي بىیاق کاقآهؿ اوثC
ٔهماوٓ .به همیى وابD ،ؾق يٝام ویاوی ،ایى شًاً يه يٝیكی ؾاقؾ و يه شلىه و جٝاهكیC
ٔهماوٓ Eجا شایی که اي٭الب اوالهی ایكاو قا Dؾهیؿو Cقوض Dبه کالاـؿ Cشهـاو بـیقوض و
هاؾی ؾايىحه و هیياهؿ ٔ٨ىکى .ٓ:<@B ،به جّكیط وی ؾق هىقؾ پؿیؿاقی اي٭الب اوالهی ؾق
ایى اذك Dیکی ال چیمهای وكٌثيمای ایى قویؿاؾ اي٭البی ایى وا١٬یث اوث که ایى قویؿاؾ
اي٭البی اقاؾه هٙل٭ا شم١ی قا يمایاو هیکًؿ ،و کمحك هكؾهی ؾق جاقیػ چًیى ٨كِث و ا٬االی
ؾاٌحهايؿ٨ٔCىکى .ٓ>@ ::<@@ ،ایى هماو اقاؾه ٠مىهی بىؾه که به ج١ایك قووى بىیاق کاقآهؿ

بىؾه و شمهىقی وا١٬ی ایصاؾ هیکًؿ Eچكاکه به جّـكیط ٨ىکـىD ،اقاؾه شم١ـی اوـٙىقهای
ویاوی اوث که ظ٭ى٪ؾاياو یا ٨یلىى٨او جالي هیکًًؿ به کم آو يهاؾها و ٤یكه قا جعلیل
یا جىشیه کًًؿ .اقاؾه شم١ی ی ابماق يٝكی اوثٔ Cهماوٓ .به همیى واب Dاقاؾه شم١ی قا
هكگم کىی يؿیؿه اوث ،و ؼىؾ هى ٨کك هیکكؾم که اقاؾه شم١ی هرل ؼؿا یـا قوض اوـث و
هكگم کىی يمیجىايؿ با آو قوبهقو ٌىؾ .يمیؾاين با هى هىا٨٭یؿ یـا يـه ،اهـا هـا ؾق جهـكاو و
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وكجاوك ایكاو با اقاؾه شم١ی ی هلث بكؼىقؾ کكؾهاین ،و ؼب بایؿ به آو اظحكام بگـفاقینE
چىو چًیى چیمی همیٍه قوی يمیؾهؿٔ Cهماوٓ .ایى ؾق ظالی بىؾه کـه Dوايگهـی ،یـ
ه٭ّىؾ و هؿ ٦و جًها ی هؿ ٦به ایى اقاؾه شم١ی ؾاؾه ٌؿه اوث Eیً١ی ق٨ـحى ٌـاه و ؾق
همیى شاوث که هیجىاو ال هً١ای ویاوی [اهام] ؼمیًی وؽى گ٩ث .ایـى اقاؾه شم١ـی
که ؾق يٝكیههای ها همىاقه کلی اوث ،ؾق ایكاو هؿ٨ی کاهال قوٌـى و ّ
ه١ـیى قا بـكای ؼـىؾ
ج١ییى کكؾه و بؿیىگىيه ؾق جاقیػ ٜهىق کكؾه اوثٔ Cهماوٓ .ظحـی ؾق ياهـهای ؼٙـاب بـه
هیچچیم ؾق جاقیػ ی هكؾم ههنجك ال ؾ٬ای ٫يـاؾقی
ههًؿن بالقگاو يیم بال اـ٠او هیکًؿ D :
يیىث که بههرابه جًی واظؿ بكهیؼیمؾ جا قژیمی قا که ؾیگك يمیجىايؿ جعمـل کًـؿ بـكؾاقؾC
ٔ٨ىکى .ٓ; ::<>A ،همى ؾق اذكی با ً٠ىاو ایشاویها چه سؤیایی دس سش داسوذ؟ کـه هصمى٠ـه
گماقيهای جعلیلی ال ظٕىق ؼىیً بههرابه ی ٨یلىى٨ ٦كاهؿقو ؾق ِعًه ٠یًی اي٭الب
اوالهی ؾق ایكاو بىؾه ،ؾق ایى لهیًه هؿ٠ی هیٌىؾD :جٍی ٟپیكواو ؼىؾ قا به يى٠ی بی٬كاقی
هؿام هىلط هیکًؿ و ؾق ایٍاو ٌىقی هیؾهؿ که هن ویاوی و هـن ؾیًـی اوـث٨ٔ Cىکـى،
; Eٓ<9 ::<Bشكیايی که Dؾق آو يه گفٌحهگكایی اظىان هیٌؿ يه گكیم ،يه بیواهايی و يه
جكنٔ Cهماو Eٓ;B :جا شایی که "Dؾیى جكیاک جىؾههاوث" ،به يٝكٌاو ٔایكايـیهـآ ال هـك
ظك٨ی ابلهايهجك ،ؼٍ جك و ٤كبیجك اوثٔ Cهماوٓ .به جؤکیؿ او ،اي٭الب اوـالهی ایـكاو و
شىـثوشـىی هً١ىیـث ویاوـیCايـؿ ٔهمـاو .ٓ=; :بـه

ایكايیاو ؾق اي٭الب اوالهی ؾق D
شىثوشىی چیمی که ها ٤كبیها اهکـاو آو قا پـه ال قيىـايه و بعـكاو

جّكیط همىD ،
بمقگ هىیعیث ال ؾوث ؾاؾهاینٔ Cهماوٓ ،بكؼال ٦آو اي٭الب اوـالهی ایـكاوD ،شًاٍـی
[اوث] که ال قاه آو بحىاو ًّ٠كی هً١ىی قا ؾاؼل ليؿگی ویاوی کكؾ Eکاقی کـكؾ کـه ایـى
ليؿگی ویاوی هرل همیٍه ٔجاقیػ بهویژه ٤كب و ٤كبیٓ وؿ قاه هً١ىیث يااٌـؿ ،بلکـه بـه
پكوقٌگاه و شلىهگاه و ؼمیكهایه آو جاؿیل ٌىؾٔ Cهماوٓ .به همیى واب جؤییؿ هیوالؾ:
ا
هى ؾووث يؿاقم که ظکىهث اوالهی قا [ِ كفا] ای ؿه ی ا ظح ی آقه او بً اهن ،اه ا ب هفً ىاو

Eؼىاوث ویاوی Dهكا جعث جؤذیك لكاق ؾاؾه اوث .هكا جعث جؤذیك ل كاق ؾاؾه Fچ ىو کىٌٍ ی
او ث ب كای ایًک ه ب كای پاو ػگ ىیی ب ه پ اقهای ال هى ائل اه كولی ،بكؼ ی ال و اؼحاقهای
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ش ؿاییياپ فیك اشحم افی و ؾیً ی ،ویاو ی ٌ ىؾ Fه كا جع ث ج ؤذیك ل كاق ؾاؾه او ث ،چ ىو
الایىشهث کىٌٍی اوث بكای ایًکه ویاوث یک ُبقؿ هقًىی پیؿا کًؿ ٔهماو.ٓ41 :

ََ
جا بؿايصا که Dشًاٍی اوث که ؾق آو ي٩ه هفهای ؾهیؿه ٌؿه اوث که بیً ال آيکـه ال
٠الن باال وؽى بگىیؿ ،به ؾگكگىيی ایى ؾيیا هیايؿیٍؿٔ Cهماو .ٓ?> :ایى همـاو ویاوـث
جىظیؿی ،هح١اؾ و هح١الی اوالم ٔلشآن و ّ
وًثٓ و اوالهی بهویژه قاهاكؾی والیی و اهـاهی
ٌی١ی اوث که جمام ؾ٤ؿ٤هها و ؾا٠یههای ؾقوث و ٬ىتهـای ؾيیـاگكایی و هـكؾمگكایـی و
کاقآهؿی وکىالقیىحی قا ؾاٌحه و ال آوـیبهـا و آ٨ـات ياقوـایی و ياوـالواقی ا٨كا٘ـی و
ج٩كیٙی ؾيیاگكیمی و ؾيیاپكوحی و ولًٙث یا اوحاؿاؾ هٙل٭ه و شمهىقی هٙل٭ه يیـم بـكی و
بكکًاق اوث .بؿیىواو ویاوث هح١الی بكجكیى گمیًه شایگمیى و ياگمیك ال وىیی ویاوـث
وکىالقیىن و وکىالقیىـن ویاوـی بـىؾه و اوـث و ال وـىی ؾیگـك ايـىا ٞقهاايیـثهـا،
ِى٨یگكیها ،قیأثها ،ؾقویٍیگكایـیهـا و ٠ك٨ـاوهـای کـاـب و پًـؿاقی یـا جـىهن و

٨ايیگكیم ،ویاوثپكهیم٨ ،لى٩ه٨كاق و ظحی شاه١ه ،ویاوث و ؾولث
پًؿاقههای ٠ك٨او و ٠ك 

و ٬ؿقتوحیم قا بكيحابیؿه و يهی و ي٩ی هیکًؿ و شاه ٟؾ٤ؿ٤هها و ؾا٠یهها و هاي ٟياقواییها
و ياوالواقی های هك ؾو وىی ا٨كا٘ی و ج٩كیٙی ؾقلهیًه قابٙه و يىاث ٠ك٨او و ویاوـث و
٠ك٨او ویاوی و ویاوث ٠ك٨ايی هح١اؾ و هح١الی اي٭البی لایا ،پىیا و پایـای بالًـؿه کـاقا و
کاقآهؿ ،بهكه وق و اذكبؽً اوث .ایًصاوث که ٨ىکى ظحی بكؼال ٦يٝكیـه گىىـث جـاقیػ
ؼىیً که ویك وكيىٌث قا بكيمیجابؿ ،اوحرًائا ؾقباقه ایكاو هؿ٠ی هیٌىؾ:
:
وكيىٌث ٠صیای ایكاو ،ؾق وپیؿهؾم جاقیػ ،ایى کٍىق ؾولث و وـالهاو اؾاقی قا پؿیـؿ
آوقؾ .ب١ؿها يىؽه آو قا به اوالم وپكؾ و ه٭اهات ایكايی ؾق ومثهـای ؾیـىايی ٔکـاقگماقی
ٜ .:اهكا اؼحكا ٞؾولث ؾق ایكاو قا ال هنو٘ى ؼىؾ ،گیكیٍمى ،و کحاب ایشان پی اص اسال وی گك٨حه اوث .ؾقهكِىقت
اگك ؾولث بهً٠ىاو کاقآهؿجكیى يهاؾ هؿيی و بمقگجكیى اؼحكا ٞوكيىٌثوال و گفاق بٍك ال بؿویث به هـؿيیث جىوـٗ
ایكايیاو اؼحكا ٞيمیٌؿ ،چهبىا بٍك هًىل بؿوی و بیاباوگكؾ بىؾه و ایىهمه هٝاهك هـؿيی قا بـه ؾوـث يیـاوقؾه و ال آو
هعكوم بىؾ .اي٭الب اوالهی و شمهىقی اوالهی يیم بمقگجكیى اؼحكا ٞگفاق ال هؿيیث جـ وـاظحی-جًـال٠ی هـاؾی
هحؿايی بٍكی ٘ای١ی هؿقيیىحی به هؿيیث ؾوواظحی هاؾی و هً١ىی هح١اؾ و هح١الی بىؾه که کما ذـايىی ايىـايی و
ویاوی اوث Eچیمی که اليٝك ٨ىکى ؾوق يمايؿه اوث .به همیى واب گ٩حه که اوال ایكايیاو بـؿیىوـاو بـاق همـه قا بـك
يٝكیهها و يٝاهات هاؾی شهايی قا ؾیگكگىو ؼىاهؿ واؼث.
ؾوي هیکًٍؿ Eذايیا ایى اي٭الب 

 ;>:پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

ویاویٓ به ؼؿهث اهپكاجىقی ٠كبی ؾقآهؿيؿ .اها همیى ایكاو ال همیى اوالم هفهای بیكوو
آوقؾه اوث که ؾق ٘ى ٬كوها ،به هك چیمی که هیجىايؿ ال ا٠ما ٪وشىؾ ی هلث با ٬ؿقت
ؾولث ؾقبی٩حؿ يیكوی ه٭اوهثياپفیك بؽٍیؿه اوث ٔهماو.ٓ<; :
ایى قهم کاقآهؿلایی ـاجی و ؾقوولاؾی بكوو آ ؾق پیكولی و پایؿاقی اي٭البی شمهىقی اوـالهی
و ظحی ٨كاگىحك ٨مایًؿه شاهه ه٭اوهث اوالهی جاکًىو و ب١ؿ ال ایى اوث .بال ؾق هىٔـ١ی ؾیگـك بـا
جؤکیؿ بك Dایكاو و وكيىٌث یگايه آؤ Cهماو ٓ=; :جکـكاق هـیيمایـؿD :ؾق وـپیؿهؾم جـاقیػ ،ایـكاو
ؾولث قا اؼحكا ٞکكؾ و يىؽه آو قا به اوالم وپكؾٔ Cهماوٓ .اهكوله Dبك وك ایى گىٌه کىچ شهـاو
اوث که لهیى و لیك لهیى آو هیؿاو بالی اوحكاجژیهای شهايی اوث .بـكای هكؾهـی کـه قوی ایـى
ؼاک ليؿگی هیکًًؿ شىثوشىی چیمی که ها ٤كبیهـا اهکـاو آو قا پـه ال قيىـايه و بعـكاو
بمقگ هىیعیث ال ؾوث ؾاؾهاین چه هً١ا ؾاقؾ :شىثوشىی هً١ىیث ویاوی؟ هناکًـىو ِـؿای
ؼًؿه ٨كايىىیها قا هیًٌىم ،اها هیؾاين که اٌحااه هیکًًؿ [هًی که آگاهیام ال ایـكاو بىـیاق يـاچیم
اوث]ٔ Cهماو .ٓ=; :ایى هماو الگىی پیٍـك٨ث ؾووـاظحی و ؾوب١ـؿی هـاؾی و هً١ـىی اوـث.
ؾیايث و هً١ىیث بـهوـاو هىجـىق هىلـؿه يیـكو و ظكکـث و کاقآهـؿی بـىؾه و ویاوـث و ؾولـث و
شمهىقیث بهواو ِىقت بؿيه و اجا ٪ؼـىؾقوی يٝـام ویاوـی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو بـىؾه و
بهٌماق آهؿه و قال و قهم لایایی ،پىیایی و پایایی و بهویژه کاقآهؿی لیكواؼحی همیى اوـث Eاگكچـه
گفاقیهای اشكایی ،با بكؼی و ظحی بىـیاقی ياقوـاییهـا و

ال ظید واؼحاقی والهايی و ویاوث
ياوالواقیها و ؾقيحیصه ٠ؿم کاقآهؿی ،بهكهوقی و اذكبؽٍی بهیًه و بىاهاو هىاشه بـىؾه و بایىـحه و

ٌایىحه اوث با ؾولثوالی کاقآهؿ ؾق شهث الگىوالی پیٍك٨ث به اقج٭ای هكچه ٨كاجـك کاقآهـؿی
واؼحاقی و قاهاكؾی بپكؾالین .بؿیىواو هً١ىیث ویاوی يیم بـهشـای ؼـىؾ يیـكوی هىلـؿه و جـىاو
هعكکه کاقآهؿی يٝام اي٭البی شمهىقی اوالهی ایكاو اوث.
کارآهذی الگىی اسالهی-ایزايی پیطزفت در گفتماو جهايی «تىسعه بزای فزهًد »
ساسهاو هلل

والهاو هلل هحعؿ يیم ؾق وا < ،:BBکاقگكوهی جعث ً٠ىاو Dکمیىىو شهايی ٨كهًـگ و
جىو١ه Cجٍکیل ؾاؾه اوث که Dکاقی هٍحكک و اواوی بك قوابٗ هیاو ٨كهًگ و جىو١ه ايصام
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ؾهًؿٔ Cپیام یىيىکى ،ي ? ،<:ي  ،;Aاقؾیاهٍث ?@<D .ٓ= ::کمیىیىو شهايی ٨كهًگ
و جىو١ه يؽىحیى گكوه هحٍکل ال ا٬حّاؾؾاياو بكشىحه جىوـ١ه ،پژوهٍـگكاو و ؾايٍـمًؿاو
٠لىم اشحما٠ی و هًكهًؿاو و ویاوثگفاقاو اوثٔ Cهماوٓ .ؼاویك پـكل ؾکىئیـاق ،ؾبیكکـل
اوا ٫والهاو هلل هحعؿ ،قئیه ایى کمیىیىو شهايی بىؾه اوث .ایى کاقگكوه Dبه هؿت وه
وا و٬ث ِك ٦بالايؿیٍی ه٩هىم جىو١ه و ٨كهًگ و قابٙه هیاو آيها کكؾه اوثٔ Cهمـاوٓ.
دسیچهای گشىد بش خهان ،اقگاو قومی یىيىکى ،وـالهاو ٠لمـی و ٨كهًگـی

هاهًاهه پیا ؛
هلل هحعؿ ،که به وی لباو و ؼٗ بكیل هًحٍك هیٌىؾ ،ؾق ٌماقه ? <:ؼىؾ به گماقي ایـى
کاق و هّاظاهها و ه٭االت ؾقباقه ایى ههن پكؾاؼحه اوثً٠ .ىاو ایـى ٌـماقه قا ٨Dكهًـگ و
جىو١ه بكای ليؿگی بهحك Cؼىايؿه اوث .يؽىث به گ٩ثوگى با ؾکىئیاق جعث ً٠ـىاو Dجًـىٞ
هیپكؾالؾ ٔؾکىئیـاق .ٓ< ::<@? ،ؾق ایـى گ٩ـثوگـى ؾکىئیـاق هـؿ٠ی هـیٌـىؾ:
ؼال ٪ها C
Dيؽىث يٍاو ؾاؾین که هیجىاو و بایؿ ه٩هىم جىو١ه قا گىـحكي ؾاؾٔ Cهمـاوٓ Eچكاکـه ؾق
الگىی جىو١ه ج واظحی هـاؾی و ٜـاهكی هؿقيیىـحی ٤كبـی ؾق هـك ؾو ٌـاؼه بـهٜـاهك
ؾولثواالقیD ،هٙالاه جىو١ه شم یـ
وكهایهواالقی و وىویالیىحی 

هح١اقْ لیاكالیىحی
قٌؿ بؿوو قوض يیىثٔ Cهماوٓ Eظا آيکـه Dجىوـ١ه ا٬حّـاؾی کـاهال ٌـکى٨ا و هح١ـاؾ ،
بؽٍی ال ٨كهًگ ی هلث اوثٔ Cهماوٓ .بؿیى وـاب Dبـه يٝـك هـى ؾق ایـى وـا هـای
جعىالت ؼٙیك که بهق٤ن يابكابكی ٨كِثها ،اهکاوها و ٨كِـثهـای بىـیاقی ؾق اؼحیـاق
هكؾم ٬كاق گك٨حه اوث ،شا ؾاقؾ ایى ايؿیٍه يىیى جؤییؿ ٌىؾ و ؾق ه٭یان شهايی قواز یابـؿC
هـیچقو اهکـاو اقلیـابی
ٔهماو .ٓ>-= :بًابكایى Dالآيصاکه ٌاؼّههای هاؾی پیٍك٨ث بـه 
ؾقشه آوایً و ٌکى٨ایی ايىاوها قا يمیؾهؿ ،بایؿ ه١یاقهای ؾیگكی ابؿا ٞکـكؾٔ Cهمـاو:
>ٓ .به ج١ایك ویD ،ه١یاقهایی همچىو ه٩هىم جىو١ه ايىايی هالظٝههای ؾیگـكی همچـىو
آلاؾی ویاوی و ا٬حّاؾی و اشحما٠ی ،و يیم اهکاو ی ليؿگی وـالن و هـىلوو و ٨كهیؽحـه
ٔ٨كهًگیٓ و ؼال ٪بكای همه ؾق ٠یى اظحكام به ؼىؾ و اظحكام به ظ٭ى ٪بٍـك واقؾ هـیکًـؿC
ٔهماوٓ .به جّكیط همى Dالاحه ایى ه٩هىم گكچه به٘ىق ٔمًی بـه ٨كهًـگ اٌـاقه ؾاقؾ ،اهـا
بهِكاظث ٨كهًگ قا ؾق ه٩هىم جىو١ه واقؾ يمیکًؿٔ Cهماوٓ .به همیى هًاوـاث Dهـا بایـؿ
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يٍاو ؾهین کـه چـكا بایـؿ ٨كهًـگ قا ؾق ه٩هـىم جىوـ١ه واقؾ کـكؾ و چگىيـه چًـیى کـاقی
اهکاوپفیك اوثٔ Cهماوٓ .بؿیىواو Dایى گاهی ههن ؾق جاییى ؾوباقه ه٩هىم جىو١ه اوـثC

ٔهماوٓ .ؾق ایًصا ؾکىئیاق بیاو هیيمایؿD :به ٠٭یؿه هى ؾوهیى ؾوحاوقؾ کمیىیىو ،ج٥ییـك ؾق
يگكي و قویکكؾ ها به قابٙه هیاو ٨كهًگ و جىو١ه اوثٔ Cهماوٓ .بـه جؤکیـؿ ویD ،هىـ له
ایى اوث که آیا بایؿ ال ٨كهًگ و جىو١ه ِعاث کكؾ یا ال ٨كهًگ ؾق جىو١ه ،ال ٨كهًگ بكای
جىو١ه ،یا ال جىو١ه بكای ٨كهًگ وؽى بـه هیـاو آوقؾ؟ٔ Cهمـاوٓ .ؾق ایـى ِـىقتD ،اگـك
٨كهًگ قا ٌیىه باهن لیىحى ج١كی ٧کًین ٔهماوگىيه که ایىچًـیى کـكؾهایـنٓ ،و جىوـ١ه قا
٨كایًؿی ؾق يٝك بگیكین که بـه همگـاو آلاؾی و اهکـاو بـكآوقؾو ؼىاوـحههـا و هـؿ٦هـای
هٍكوٍ٠او قا هیؾهؿ ،آوگاه بؿیهی اوث که ٨كهًگ ؾیگـك چیـمی ٨كاجـك ال یـ شًاـه ال
جىو١ه و یا ابماقی بكای آو يیىثٔ Cهماوٓ .بؿیىواو Dچه ٨كهًگ قا ٠اهل جىو١ه بـؿايین و
چه هاي ،ٟياایؿ آو قا جا ظؿ ی ٠اهل ٌحابؾهًؿه یا کًؿکًًؿه قٌـؿ ا٬حّـاؾی پـاییى آوقؾC
ٔهماوٓ ،بلکه Dبك٠که٨ ،كهًگ هؿ ٦يهایی جىو١های اوث که بهؾقوحی ؾقک ٌؿه باٌؿC
جىو١های که هؿ ٦آو ٌـکى٨ایی کاهـل ايىـاو اوـثٔ Cهمـاوٓ .جىوـ١ه

ٔهماوٓ Eآوهن D
ج واظحی هـاؾی ٔهً١٩ـث جـا لـفت٘لاـی ٨كویؿیىـمیٓ ،یـ ب١ـؿی ٜـاهكی هحـؿايی
هؿقيیىحی ٤كبی بىؾه کـه وـاب جىوـ١ه ياهح١ـاؾ و ياهح١ـالی ٌـىؾ و بـه جىوـ١ه جًـال٠ی
ٔؾاقویًیىحی-اهپكیالیىحیٓ بیًصاهؿ .به ج١ایك وی Dبكؾاٌث هؽـال ٧و کـاهال هـاؾیگـكا و
هماوگىيه که پژوهٍگكاو آو قا بهؼـىبی
ابماقیٔ Cهماوٓ اوث Eبه بیاو همى بكؾاٌحی که  D
ؼالِه کكؾه ايؿ٠ ،ااقت اوث ال أا٨ه کكؾو کمی ٨كهًگ [به جىو١ه] و وپه به هـن لؾو
ه١صىؤ Cهماوٓ .ؾق اؾاهه هیگىیؿD :بىیاقی ال هكؾم ال کمیىیىو ايحٝـاق ؾاقيـؿ کـه اگـك
يمیؼىاهؿ ٌگكؾها و ٘كل جهیه ٔجىو١هٓ شؿیؿی اقائه ؾهؿ ،ؾوـثکـن ٨هكوـحی ال هـىاقؾ

٨كهًگی جهیه کًؿ جا ایى هىاؾ به جىو١ه أـا٨ه ٌـىيؿ و وـپه ه١صـىو بـه هـن لؾه ٌـىؾ و
بؿیىجكجیب جىو١ه قا ؾلپفیك والؾٔ Cهماوٓ .ؾق پاوػ بؿیى وئا که Dآیا ٌما ایى قویکكؾ قا

پفیك٨حیؿ؟ ،Cؾکىئیاق پاوػ هیؾهؿD :ها قویـه هح٩ـاوجی ؾق پـیً گـك٨حین و بـك هاًـای ایـى
الآوقوی بـكای کاالهـا و ؼـؿهات اقلي ٬ائـلايـؿ کـه
ظ٭ی٭ث ظكکث کكؾین که ايىاوها 
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کاالها و ؼؿهات به آياو اهکاو هیؾهؿ جا آو٘ىق که هیؼىاهًؿ ليؿگی کًًؿٔ Cهماوٓ Eاها
ایىDبه ٨كهًگ بىحگی ؾاقؾٔ Cهماوٓ .ؾق ایى قاوـحا Dگكچـه ٨كهًـگ کـاقکكؾی ابـماقی ؾق
جىو١ه ؾاقؾٔ Cهماوٓ ،هكاؾ ٨كهًگ جىو١ه ّ
کمی و کی٩ی وؽث ،يیمـهوـؽث و يـكما٨ـماقی
اوث .ظاِل آو جؤهیى آوایً بؿيی ٠مىهی اوث Eؾق٠یىظا Dکاقکكؾ ٨كهًگ بـه همـیى
شا ؼالِه يمیٌىؾٔ Cهماوٓ .هًٝىق جىو١ه ّ
کمی و کی٩ی وؽث ،يیمهوؽث و يكما٨ماقی
٨كهًگ و ٨كاجك ال آو ج١الی ٨كهًگ ،هً١ىیث و اؼال ٪ايىـايی اوـث Eیً١ـی يٝـام اقلٌـی
ٔبًی اؾیى و ٤اییٓ ظ٭ی٭ی ،بیًً و هًً یا يگكي و گكایً ی٭یًی ؾقويی بىؾه کـه شـىهكه و
هىیث وال هلی اوث Eکماایًکه هاؿأ کًً و قوي یا ق٨حاق بیكويی بـىؾه و ایًهـا هٝـاهك آو

هاايی هعىىب هیٌىيؿ .ظاِل آو جٕمیى آقاهً باً٘ی هؿيی اوث .به ج١ایك ویD ،جًهـا
٨كهًگ الهامبؽً ،هؿ٦هایی اوث که به ليؿگیهاو هً١ا هیبؽٍؿٔ Cهماوٓ .بؿیىجكجیب
Dایى کاقکكؾ ؾوگايه ٔ٨كهًگٓ يهجًها به قٌؿ ا٬حّاؾی کم هیکًؿ ،بلکـه بـه هـؿ٦هـای
ؾیگكی همچىو ظ٩اٜث ال هعیٗ لیىث ،ظ ٛ٩ايىـصام اشحمـا٠ی و اقج٭ـای اقليهـا و
يهاؾهــای ؾهکكاجی ـ یــاقی هــیقوــايؿٔ Cهمــاوٓ .بًــابكایى ٨Dكهً ـگ اب ـماق قوــیؿو بــه
هؿ٦هایماو يیىث ،بلکه بًیاؾ اشحما٠ی ؼىؾ ایى هـؿ٦هـا و آقلوهاوـثٔ Cهمـاوٓ .ؾق

اؾاهه جؤییؿ هیيمایؿD :بایؿ به ج١ؿاؾ ٨كهًگهای گىياگىو ،الگىهایی بـكای جىوـ١ه ؾاٌـثC
ٔهماوٓ .ظحی به همیى واب جّكیط هیکًؿD :ها والهاو هللی اِـالضٌـؿه قا ؼىاوـحاق
ٌؿهاینٔ Cهماو Eٓ@ :آوهن Dوالهاو هللی که يمایًؿه وا١٬ی هلثها باٌؿ و ال ی هصمٟ

٠مىهی با ؾو هصله جٍکیل ٌىؾ :یکی بكای يمایًؿگاو ؾولثهای کًـىيی و ؾیگـكی بـكای
يمایًؿگاو والهاوهای هلی شاه١ه هؿيیٔ Cهماوٓ .ؾق ؼاجمـه جؤکیـؿ هـیوـالؾD :هـى ؾق
آوحايه هماقه وىم ٨٭ٗ هیجىاين ایى گ٩حه همکاقم ِچلىى ٨ىقجاؾو قا جکكاق کـًن :هاـاقله پـیً
قوی ها ؼل ٫ایى آقهاوٌهك يىیى اوث Eآقهـاوٌـهكی کـه ب٭ـای شاه١ـه ايىـاو بـؿوو آو
اهکاوپفیك يیىثٔ Cهماوٓ .هماوگىيه که پیًجك يیم اٌاقه ٌؿ ،بـؿجكیى ياقوـایی الگـىی

ایکه ٨كهًگ به ٌهكويؿوـالی ج٭لیـل
گىيه 
جىو١ه هؿقيیىحی ،ج واظحی بىؾو آو اوث .به 
یا٨حه و ابماق جىو١ه ا٬حّاؾی اوث Eهىٔ١ی که جعث ً٠ىاو ٨كهًگ بكای جىو١ه هىقؾ ي٭اؾی
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کمیىىو جىو١ه بكای ٨كهًگ ٬كاق ؾاقؾ Eؾقظالیکه ؾق الگىی پیٍـك٨ث٨ ،كهًـگ ؾق شهـث
ج١الی هً١ىی و اؼال٬ی بههًٝىق آؾموالی اقج٭ا یا٨حه و جىو١ه ا٬حّـاؾی ،ه٭ؿهـه و ابـماق و
٠لث هاؾی ،جىو١ه ،جىأهاو با ج١اؾ ویاوی٠ ،لث ِىقی و واؼحاقی قاهاكؾی و ؾق شهث
ج١الی ٨كهًگی ،هً١ىی و اؼال٬ی و آقاهًبؽٍی هؿيی اوث Eهىقؾی که هٙلىب کمیىىو
جىو١ه بكای ٨كهًگ اوث .ایى ولى ؾق ٜاهك هماو جًهـا الگـىی اوـالهی-ایكايـی پیٍـك٨ث
ق٬یب و شایگمیى اوث.
بهصث الًاؾی و ٠اؾ ق١٨ث ،وكؾبیكاو يٍكیه پیا يیم ؾق وكه٭اله همـیى ویـژهياهـه بـا
هیآوقيؿ:
ً٠ىاو Dجىو١ه چیىث؟ C
ا
فكایًؿ بیقوظی ال قٌؿ الحّاؾی که هىحمكا به ایص اؾ ذ كوت ه یپ كؾالؾ و هم هچی م
ظحی فكهًگ قا کاال هیايگاقؾ؟ یا بؽٍی ال جالي گىحكؾهجكی بكای بًای شاهق های
که افضایً ،هن ؾق هىئىلیثها وهین هىحًؿ و ه ن ؾق به كهگی كی ال هىاه ب آو و
جالٌی اوث که هؿفهای آو به الحّاؾ هعؿوؾ يمیٌىؾ ،بلکه با اقليهایی ٌ کل
هیگیكؾ که همیى آؾمها به آيها هیؾهًؿ؟ ٔالًاؾی و قفقث.ٓ8 :1376 ،


همچًیى آيها با اٌاقه به ایًکه Dایى هىائل که ؾیكی اوث هٙكض ٌـؿهٔ Cهمـاوٓ ،یـاؾ آوق
ٌؿيؿ که Dيٝام ا٬حّاؾی هىلٗ قا بایؿ لیك وئا بكؾ .اِل اواوی آو ،ق٬ابث ٌـؿیؿ شهـايی
بكای وىؾ ؾق ی بالاق بال ٔجًال٠یٓ ،هًٙ٭ی قا بك کكوی هیيٍايؿ کـه هاحًـی بـك آل ،يـابكابكی
ٔجا١یٓ و ٌکا٨ ٦مایًؿهٓ و آلـىؾگی اوـث و اکركیـث آؾمهـای ؾيیـا قا ٠مـال بـه وكيىٌـحی
هى ايگیم هعکىم هیکًؿٔ Cهماوٓ .به همیى واب Dایى يٝام اکًىو ؾق وٙطهای هؽحل ٧ال
هؽال٩ث کلی و بًیاؾی گك٨حه جا ايح٭اؾهای شمئی ال اذكات ؼاَ آو ،هىقؾ هًاٍ٬ه بىؾه اوثC
ٔهماوٓ .ؾق ایى هیاو ٤Dالاا چًیى هیيمایؿ که ٨كهًگ ؾق يىک جیم ایى هصاؾلـه ٬ـكاق ؾاقؾ .اهـا
همکى اوث که ایى پكوً پیً بیایؿ که ي٭ً و وكيىٌث وا١٬ی ٨كهًگی چیىث؟ٔ Cهماو:
 .ٓB-Aبه جؤکیؿ ایًاوD ،ؾق ٌما ٨ ،كهًگ قا ٨٭ٗ ی وویله هیؾايًؿ٠ Eاهلی ؾق هیاو ٠ىاهـل
قویهای يٝام جىلیؿیٔ Cهمـاو.ٓB :
کًًؿهای بكای بٕ١ی لیاؾه 
ؾیگك بكای یا٨حى وىؾ یا ج١ؿیل 
باایىهمهٌ ،یىه ؾیگك يگكي به ٨كهًگ ٔبه هً١ای گىحكؾهجكٓ ایى اوث که ایى
به اـ٠او وی D ،
قا هًا١ی بكای جصؿیؿ ظیات جىوٗ ؼـىیً و اهكهـی بـكای ج٥ییـك بـؿايین Eبـهً٠ـىاو ظاهـل
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اقليهای اؼال٬ی ،لیااییًٌاؼحی و هً١ىی که هیجىايؿ ١٨الیثهای ا٬حّاؾی قا بـا اهـؿا٨ی

واالجك ال ايگیمه وىؾشىیی بیاقایؿ ،هكؾم قا ال يیالهًـؿی و يـاؾايی بكهايـؿ ،جمـایالت ؼال٬ايـه
بكايگیمايؿ ،و ٌکلهای يىیًی ال هنبىحگی بیى ا٨كاؾ ،هلثها و بیى بٍكیث و ٘ای١ـث ایصـاؾ
کًؿٔ Cهماوٓ .ؾقيهایث ٨Dكهًگ به ایى هً١ا هؽال٩حی با ا٬حّاؾ يؿاقؾ ،بلکه چهكهای ايىـايی
به آو هیؾهؿ .ایى هعىق اواوی ٌیىه ليؿگی یـ اشحمـا ٞاوـث کـه بـه ج١كیـ ٧اهـؿا ٦و
ه١یاقهایی هیپكؾالؾ که ٨كهًگ قا به بهحكیى ِىقجً يٍـاو هـیؾهـؿٔ Cهمـاوٓ .ایًهـا ؼـأل
هً١ىی الگىی جىو١ه ج واظحی قا هىقؾ قؾ ٬كاق هیؾهًؿ .ه٩هىم هؽـال ً٩بایىـحگی ج١ـالی
هً١ىی و اؼال٬ی الگىی پیٍك٨ث اوث.
آهاقجیا وىِ ،اظب يٝكیه جىو١ه بههرابه قهایی که شـایمه يىبـل < ;99قا ؾق ا٬حّـاؾ،
ا٬حّاؾ ویاوی و ویاوث ا٬حّاؾی به همیى هًاواث ال آو ؼىؾ کكؾه اوـث ؾق اؾاهـه ٘ـی
گماقٌی جعث ً٠ىاو Dايحؽاب هىیك Cيؽىث هیپكوؿD :آیا ٨كهًگ ِـك٨ا هکمـل جىوـ١ه
اوث؟ٔ Cوى .ٓ:9 ::<@? ،آوگاه ؾق پاوػ بؿاو جىٔیط هـیؾهـؿD :ؾق شهـاو اهـكول ؾو
يگكي ؾق هىقؾ جىو١ه وشىؾ ؾاقؾٔ Cهماوٓ .ؾق ج١ایك وی Dهٍؽّه يگكي يؽىث ،يٝكیه
قٌؿ ا٬حّاؾی و اقليهایی اوث که قٌؿ ا٬حّاؾی بك آيها اوـحىاق اوـث .ال ایـى ؾیـؿگاه،
جىو١ه ؾق اوان ٠ااقت اوث ال ا٨مایً وـكی ٟو پایـؿاق جىلیـؿ وـكايه ياؼـالُ هلـی ٔیـا
ؾاؼلیٓ که اظحماال با جالي بكای جىلی٠ ٟاؾاليه ؾوحاوقؾهای ایى ا٨مایً همكاه ٌـىؾ .هـى
ایى يگكي قا بكؾاٌث ا٬حّاؾگكا ال جىو١ه هیؼىاين .ؾق ایـى يگـكي ،اقليهـا و ٨كهًـگ
ي٭ً ههمی يؿاقيؿٔ Cهماوٓ .ؾق ٘ك ٦ؾیگك Dاهـا يگـكي ؾوم بـكؼال ٦يگـكي يؽىـث،
جىو١ه قا ٨كایًؿی بكای قٌؿ آلاؾی ٨كؾ ؾق ؾياا کكؾو هؿ٦های اقلٌمًؿ ؼىؾ هیؾايؿ .هى
ایى يگكي قا بكؾاٌث هئذك و قهاییبؽً ال جىو١ه هیؼىاين که ؾق آو شایگاه ذكوت هاؾی
و ا٬حّاؾی ِك٨ا یکی ال کاقکكؾهای يٝام اقلٌـی اوـث و ٨كهًـگ ج١یـیىکًًـؿه پیٍـك٨ث
اشحما٠ی و ا٬حّاؾی اوثٔ Cهماوٓ .بؿیىجكجیب و Dبًابكایى ،هٍؽّـه اِـلی جىوـ١ه ؾق
ایى يگكيٌ ،کى٨ایی جىايایی ايىاو اوثٔ Cهمـاوٓ Eظـا ایًکـه Dبـك٠که ،ؾق بكؾاٌـث
ا٬حّاؾگكا ال جىو١ه٨ ،كهًگ ؾق بهحكیى ظالث چیمی بیً ال ابماقی بكای یاقی قوـايؿو بـه
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قٌؿ ا٬حّاؾی و ايااٌث ذكوتها يیىثٔ Cهماو .ٓ:; :ؾقيهایث به وـه ي٭ـً Dوـاليؿه،C
Dاقلیابی Cو Dابماقی٨ Cكهًگ هیپكؾاليؿ ٔهماو .ٓ:< :الگـىی کاقآهـؿی جىوـ١ه قهـایی،
گىيهای به ج١اؾ يمؾی هیوالؾ Eاهـا بـه ج١ـالی
قویکكؾ جىو١ه بهجًهایی قا ي٭ؿ هیکًؿ و به 
آوگىيه که ؾق الگىی پیٍك٨ث هىٔى٠یث ؾاقؾ يمیيگكؾ.

شىثوشىی هىیث ،ٓ:>-:=ٔ Cاذـك لـىقيه آقیىـپه ،هٍـاوق ٨كهًگـی هـؿیكکل

Dؾق
یىيىکى ،به بعكاو هىیث شهايی ياٌی ال ؼأل ٨كهًگی و ؾقظ٭ی٭ث ؼـأل هً١ـىی ،ؾیًـی و
هفهای پكؾاؼحه و ّ٠Dك هًك ههاشك ٓ:?ٔ Cاذـك هیؽائیـل ِهكؾجـك آلمـايی ،هـؿیك هئوىـه
جكویس هًك ه١اِك که هؿ٠ی بىؾه هًك يیم ابـماق ؾکـهؾاقی و ؾکـاوؾاقی وـىؾ و وـىؾگكایی
ياهـهايـؿ.
جىو١ه ج  واظحی و ظحی جًال٠ی گٍحه ،ال ؾیگك هٙالب همیى يٍكیه ؾق ایى ویژه 
ایًها همگی ياقوایی و ياوالواقی ـاجی الگىی جىو١ه قا لیك وئا هیبكيؿ و الگىیی قوا و
والواق شىثوشى هیکًًؿ Eآوگىيه که ؾق الگىی پیٍك٨ث هىٔى٠یث ؾاقؾ.
شاو ِا ِاوپىلیحى ،اوحاؾ ویاوث بیىالمللی ووایل هفهای ؾايٍگاه شـىقز جـاوو اهكیکـا
يیم ؾق هّاظاه ؾق همیى قاوحا به هىٔىD ٞاظیای ؾیىٔ Cاوـپىلیحى ٓ:@ ::<@? ،هـیپـكؾالؾ.
وی ؾق پاوػ به ایى پكوً که Dقواز ؾوباقه هفهب یکی ال پؿیؿههای باقل ّ٠ك هاوـث کـه
هالظٝهای بك ٨كهًگ و جىو١ه ؾاٌحه اوث .ایى پؿیؿه ال چـه

ؾق وا های اؼیك جؤذیكهای ٬ابل
لهاو آ٤ال ٌؿ و ؾق چه بؽًهایی ال شهاو بیٍحك قایس اوث؟ٔ Cهماوٓ ،جّكیط هـیيمایـؿ:
Dاي٭الب اوالهی ایكاو ؾق وا های  :B@Aو  :B@Bجالىق آٌـکاق ٨كایًـؿ قواز ؾوبـاقه اوـالم
بىؾٔ Cهماوٓ Eبه ج١ایك وی٨D ،كایًؿی که ؾق ٌماقی ال کٍىقهای اوـالهی بـه چٍـن ؼـىقؾه
بىؾٔ Cهماوٓ .ؾقيحیصه Dاوـالم ،پـه ال اي٭ـالب اوـالهی ،ؾق جىوـ١ه ویاوـی و اشحمـا٠ی
ٌماقی ال کٍىقها شایگاهی اواوی یا٨ثٔ Cهماوٓ Eآوهن Dظا چه بهِىقت شكیاوهایی
که با ٌؿت ٠مل ّ٬ؿ وكيگىيی یا بیذااجی ؾولثهـای ظـاکن قا ؾاٌـحًؿٔ Cهمـاوٓ و Dچـه
بهِىقت شكیاوهای هیايهقوجك اوالهی که هیکىٌیؿيؿ با ١٨الیث اشحما٠ی و ویاوی ؼـىؾ،
شاه١ه قا ؾوباقه اوالهی کًًؿٔ Cهماوٓ Eچًاوکه چهبىـا بـكایىاوـان و بـا الهـام ال آو و ؾق
همیى قاوحا Dؾق اهكیکای الجیى ،الهیات آلاؾیؼىاه ٔقهاییبؽـًٓ کاجىلیـ جـاليهـایی قا
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بكای ايصام اِالظات ویاوی و اشحما٠ی آ٤ال کكؾٔ Cهمـاوٓ Eهمـیى٘ـىق ؾق وـایك هًـا٘٫
شهاو .وی يیم ؾق پاوػ به ایى پكوً که Dآیًؿه قا چگىيه هیبیًیؿ؟ٔ Cهماو ٓ:B :هـیگىیـؿ:
Dهفهب و ٨كهًگ ؾو قکى اواوی هك جالٌی ؾق قاه جىو١ه اوث و ؾقيحیصه بایؿ آيها قا ؾق يٝـك
گك٨ــثٔ Cهمــاوٓ .ؾقوــث بــه همــیى وــاب Dبایــؿ آو ؾوگــايگیهــا و ٬كاقؾاؾهــای گفٌــحه
ٔالئی گكایی یا هفهب ،ه٭ؿن یا ياه٭ؿنّ ،
وًث یا هؿقو ٌؿوٓ قا کًاق گفاٌثٔ CهمـاوٓE
اها Dایى اهك هىحلمم آو اوث که ؾولثها ،شاه١ه هؿيی ،کاقًٌاواو جىو١ه و قهاـكاو هـفهای
ؾق شىثوشىی ٠كِههایی بكای همکاقی و ؾقک هح٭ابل باًٌؿٔ Cهماوٓ .کماایًکه ؾق پاوػ
به پكوً پایايی هاًی بك ایًکه Dآیا ٨کك يمیکًیؿ بكؼی ال ٌکلهای بًیاؾگكایی هفهای هاحًـی
بك يابكؾباقی و ؼٍ ايؿیٍی کىجـه٨کكايـه قا کـه جهؿیـؿی شـؿی بـهٌـماق هـیآیًـؿ ال ٬لـن
ايؿاؼحهایؿ؟ٔ Cهماوٓ هیآوقؾٌD :کی يیىث که ا٨كاٖگكایـی هـفهای جهؿیـؿ شـؿی اوـثC

ٔهماوٓ ،لکى بال جؤکیؿ هیوالؾD :اها اظیای گىحكؾه هفهب و بكپـایی شًـاًهـای هـفهای
پؿیؿهای شهايی و ٨كاگیك اوثٔ Cهماوٓ .به همیى وابD ،ایى اهك ها قا واهیؾاقؾ که بـه ٨کـك

ٌکلهای ؼاَ چًؿگكایی ؾق شاه١ههای شًىب باٌینٔ Cهماوٓ.

ؾق اؾاهه اوـمیحى کىجـاقی هًـؿی ،ال بًیـاوگـفاقاو هكکـم لىکایـاو ٔهكکـم هااؾلـه هیـاو
قوٌى٨کكاو هًؿی و شهايیٓ ؾق ه٭الـه Dجىوـ١ه و چًـؿگكایی ٨كهًگـیٔ Cاوـمیحىکىجاقی،

یکًؿ Dقو یه کًىيی جىو١ه ،چًؿگكایی ٨كهًگی و [ظحـی] گىيـاگىيی
?@< ٓ;9 ::جّكیط ه 
لیىحی قا جهؿیؿ هیکًؿٔ Cهماوٓ .ؾقيحیصه Dبایؿ ایـى جّـىق ٤الـب قا کًـاق گفاٌـث کـه
وكآهؿاو هلی و شهايی پیًگاهاو ٨كهًگی هىحًؿ و ؾايً ٠كٔهٌؿه ال وىی آياو ٔكوقجا
بایؿ قهاییبؽً باٌؿٔ Cهماو .ٓ;; :کماایًکه جكيه هید ،يىیىًؿه و هٍاوق هًك و هعیٗ
لیىث کاياؾایی يیم ؾق ه٭اله Dؾوق با٘لٔ Cهید ٓ;> ::<@? ،جّكیط هیيمایؿD :الگـىی
ٔجىو١ه ج واظحی-جًال٠ی هؿقيیىحی ٤كبیٓ ٤الب کًىيی ؾق ٠كِه جکًىلىژی و هؿیكیث
ياجىايی ٔياکاقآهؿیٓ ؼىؾ قا ؾق ظل بعكاوهایی که ؼىؾ هىشب ٌؿه ،ذابـث کـكؾه اوـثC
ٔهماو .ٓ;= :همچًیى Dظ٭ی٭ث ایى اوث که جکًىلىژی و قويهـای هـؿیكیث ٤ـكب کـه
هعّى ٨كهًگی ٔهاؾی ٨كویؿیىمی-ؾاقویًیىحیٓ اوحىاق بك ا٬حّاؾ بالاق و کاالوث ،هـك
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٨كهًگی قا که با آو جمان هییابؿ ج٥ییك هیؾهؿٔ Cهماو .ٓ;? :به همیى واب Dجکًىلـىژی
و قوي های هؿیكیث ٤كب به کم يٝام شهايی جىلیؿ و جىلی ٟو هّك ٦که بـك آو اوـحىاق
هـیکًـؿ ،ج٥ییـك هـیؾهـؿ و يـابىؾ
اوث ،ؼىاوحه یا ياؼىاوحه٨ ،كهًگهای ؾیگك قا شـفب 
ٌکىثهای ٨كهًگ ٤الب٤ Cكب جؤکیؿ هـیوـالؾ:

هیکًؿٔ Cهماوٓ .همیى٘ىق با ٘كض D

Dجکًىلىژی و قويهای هؿیكیث ٤كب ٠مؿجا لهايی کاقایی ؾاقيؿ که هیؼىاهًؿ ایـى یـا آو
ًّ٠ك ال ی هصمى٠ه یا يٝام قا ج٥ییك ؾهًؿ ،اها بكای ظ ٛ٩هماهًگی و کل يٝـام يـاجىاو و
ظحی هؽكبايؿٔ Cهماوٓ .ؾقيهایث Dال همیى قو ٌاهؿ ٨كایًؿ قوبـهقٌـؿ هح١ـاؾ کـكؾو،
اِالض ،جىشیه و گاه شایگمیًی ایى قويها هىحین که ؾق آ٤ال ٨ى٪ال١اؾه کاقآهؿ هیيمىؾ،
اها ؾقيهایث بىیاق ؼٙكياک ال آب ؾقآهؿٔ Cهمـاو Eٓ;@-;? :چًـاوکـه ظحـی Dجؽكیـب
هعیٗ لیىث که جاکًىو با ایى جىهن که هًاب ٟویاقه ياهعؿوؾ اوث ٬ابل ٬اى هـیيمـىؾ ،ال
ایى په بًیاؾهای ا٬حّاؾی الگىی هّك٨ی ٤كب قا جهؿیؿ هیکًؿٔ Cهماو٠ .ٓ;@ :الوه بـك
ایى به Dآٌ٩حگی قوايههأ Cيىـحىق گاقوـیا کـايکلیى ،ٓ;B :اذـك يىـحىق گاقیـا کـايکلیًی،
هكؾمًٌاوی آقژايحیًی و اوحاؾ ؾايٍگاه ؼىؾگكؾاو هکمیکىویحی قویؿه کـه ؼـىؾ ظاِـل و

هىايػ ایى الگىی جىو١ه ج واظحی-جًال٠ی بىؾه و ؾق٠ـیىظـا هح٭ـابال جٍـؿیؿکًًـؿه و
جىكیؾهًؿه آو اوث .بؿیىواو الگىی اي٭البی اوالهی-ایكايی پیٍك٨ث ،جىو١ه ا٬حّـاؾی

ّ
کمی و کی٩ی وؽث ،يیمهوؽث و يكما٨ماقی و جؤهیى آوایً ٠مىهی ،جىأهاو ج١اؾ ویاوی
و اقج٭ای کاقآهؿی ؾق شهث ج١الی ٨كهًگی ،هً١ىی و اؼال٬ـی و جٕـمیى آقاهـً هـؿيی،
هىشب و هىشؿ کاقآهؿوالی و اقج٭ای هكچه ٨كاجك آو بهٌماق هیآیؿ.
ارتمای کارآهذی جمهىری اسالهی ایزاو

چٍـنايـؿال شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ؾق الگىوـالی

اقج٭ای هكچه ٨كاجك کاقآهـؿی ،بكجـكیى
اوالهی-ایكايی پیٍك٨ث اوث .ؾق ی شمٟبًؿی کلی اهن هٙالـب بـاال ،ي٭ـاؾی و اقلیـابی
الگىی جىو١ه ج واظحی ٔ٨كویؿیىمیٓ و جًـال٠ی ٔؾاقویًیىـحی-اهپكیالیىـحیٓ هؿقيیىـحی
ؾولثواالقی وىویالیىحیايؿّ .
هایى اٌـکا
وكهایهواالقی لیاكالیىحی و 

٤كبی ٤الب ا٠ن ال
ياقوایی و ياوالواقی ـاجی و ؾقوولاؾی بكويیای لیكواؼحی ٔاقلٌی ،بیًٍی و هًٍی ؾقويیٓ
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٤كیمی و ابماقی هٍکلآ٨كیى ا٬حّاؾی ،ویاوی و ٨كهًگی ،هً١ىی و اؼال٬ی ایـى الگىوـث.
هكاؾ الگىی جىو١ه ٨كهًگی ابماقی و ٌهكويؿوالی ؾق شهث جىو١ه ویاوـی و جىلیـؿ يٝـن و
ویٙكه ؾق شهث جىو١ه ا٬حّاؾی و جىلیؿ هً١٩ث و لفت اوث .ؾق ایى الگى جىو١ه ا٬حّاؾی و
جؤهیى آوایً جا لفت ،واب ٨ا٠لی و ٤ایی اوث .جىو١ه ّ
کمی و کی٩ی وؽث ،يیمهوؽث جـا
يكما٨ماقی ٨كهًگی هاؾی ،واب هاؾی و ابماقی اوث .جىو١ه ویاوی ّ
کمی و کی٩ی ابماقی يیـم

واب ِىقی جىو١ه اوث .هحٕمى ياکاقآهؿی یا ياقوایی و ياوالواقی کاقآهؿی ،بهكهوقی و
اذكبؽٍی ج واظحی و جًال٠ی آو اوث .ؾق٠یىظا بك٠که ّ
هایى قوایی و والواقی ـاجـی و
ؾقوولاؾی بكووآی لیكواؼحی ٔاقلٌی ،بیًٍی و هًٍیٓ الگىی اي٭البی پیٍـك٨ث شمهـىقی

اوالهی ایكاو اوث .الگىی جىو١ه ا٬حّاؾی و جؤهیى آوایً بؿيی ٠مىهی ،جىأهاو با جىوـ١ه و
ج١اؾ ویاوی ؾق شهث جىو١ه و ج١الی ٨كهًگی ،هً١ىی و اؼال٬ی اوث .ؾق ایى الگى ج١ـالی
٨كهًگی ،هً١ىی و اؼال٬ی و جٕمیى آقاهً هـؿيی ،وـاب ٨ـا٠لی و ٤ـایی پیٍـك٨ث اوـث.
جىو١ه ا٬حّاؾی و جىلیؿ آوایً ٠مىهی ،واب هـاؾی ،ه٭ـؿهاجی و ابـماقی پیٍـك٨ث اوـث.
ج١اؾ ویاوی هیاو جىو١ه ا٬حّاؾی و آوایً و ؾق شهـث ج١ـالی ٨كهًگـی و آقاهـً ،وـاب
ِىقی واؼحاقی قاهاكؾی و ٨كابكؾی پیٍك٨ث هیباٌؿ .ایىچًیى الگىیی جىظیؿی ؾوواظحی
هاؾی و هً١ىی ؾوب١ؿی باً٘ی ٔاقلٌی ،بیًٍی و هًٍی ؾقويیٓ و ٜاهكی ٔکًٍی و قوٌی یا
ق٨حاقی بیكويیٓ هح١اؾ و هح١الی یً١ی ؾاقای ج١اؾ و ج١اؾ بؽً و ؾاقای ج١الی و ج١الیآ٨كیى
اوث Eالگىیی که ال ظید لیكواؼحی بىیاق کاقآهؿ بىؾه و بایىـحه و ٌایىـحه اوـث ال ظیـد
واؼحاقی ٔظ٭ـى٬ی و ٬ـايىيی و يیـم وـالهايی و اؾاقی اشكایـیٓ و قاهاـكؾی ٔویاوـثهـای
قاهاكؾی ،کاقبكؾی و اشكایی جا شاقیوالیٓ يیم کاقآهؿی آو هكچه بیٍحك اقج٭ا یابؿ .آوهن بـا
ؾولثوالی کاقآهؿ هیىك اوث .بكجكیى شایگـمیى قوـا و وـالواق بهیًـه و بىـاهاو الگـىی

جىو١ه ٤یك و ٔؿجىظیؿی ج واظحی هاؾی و ی ب١ؿی ٜاهكی ياهح١اؾ و ياهح١ـالی اوـثE
الگىی جىو١ه هحؿايی که هنایًـ اٌـکا ياکاقآهـؿی یـا ياقوـایی و ياوـالواقی کاقآهـؿی
ج واظحی-جًال٠ی ـاجی و ؾقوولاؾی هٍکلآ٨كیى ا٬حّاؾی ،ویاوی و ٨كهًگی آو بهِىقت
٨مایًؿهای بكول هییابؿ.
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بؿیىواو ؾق ؼاجمه کاقآهؿوالی ٨كايهاؾ قاهاكؾی ٨كابكؾی اوث .ؾولـث بـهً٠ـىاو هی ـث

ظاکمه اوث .کاقآهؿوالی ؾولث جـا هـكل ؾولـثوـالی کاقآهـؿ اوـث .ایـى ي٭ٙـه آ٤ـال و
هعىقیث ٠میمث کاقآهؿوالی هلی اوث .کاقآهؿی هلی ،واب ٨ا٠لی الگىوالی پیٍـك٨ث
اوث Eبهویژه با جؤکیؿ هئکؿ بك ي٭ً قاهاكؾی ،الگىی کاقگماقی ٔکاقویژههای ویاوثگفاقی
و ویاوثهؿاقی یا جكوین و جع٭ـ ٫ویاوـثهـای ا٬حّـاؾی ،اشحمـا٠ی و ٨كهًگـی ؾولحـی،
٠مىهی و ؼّىِیٓ و هؿ ه١ماقی ؾولث و ؾولث قاهاـكؾی ،کـاقگماق و ه١مـاق و ویاوـث
قاهاكؾی ،ویاوث کاقگماقی و ویاوث ه١ماقی و هؿایث ،والیث و اهاهث آو اوث .ؾق ایـى
ِىقت ؾولث ،وـحاؾ هـؿایث ،همـاهًگی و ظمایـث یـا پٍـحیاايی ٬ـايىيی ظـىله ٠مـىهی و
ؼّىِی ؾق الگىوالی کاقآهؿی پیٍك٨ث بىؾه بـیً ال ایًکـه وـالهايی هحمكکـم باٌـؿ Eبـا
ؼىؾگكؾايی پیكاهىيی بـهشـای جمكکـم ال وـىیی و ؼىؾهؽحـاق ال ؾیگـك وـى اوـث و بكجـكیى
شایگمیى ي٭ً ٤یكقاهاكؾی ؾولث اوث Eچـه ي٭ـً و الگـىی کـاقپكؾالی ظـؿا٬لی ؾولـث

وكهایهواالقی و ویاوث ٠ؿم ؾؼالث لیاكالیىـحی هعاٝ٨ـهکـاقی جـا يىهعاٝ٨ـهکـاقی ٔيـه


هالکیث ،يه ظاکمیث و يه هصكیث ؾولث و جًها ابماقیث ؾولثٓ بىؾه یا ؾق وىیه هح١اقْ چه
ؾولـثوـاالقی وىویالیىـحی ٔهالکیـث ،هـؿیكیث یـا

ي٭ً و الگـىی کـاقگمیًی ظـؿاکركی
کاق٨كهایی یً١ی ظاکمیحی و هصكیـث یـا پیمايکـاقی ؾولـثٓ و ویاوـث ؾؼالـث آو باٌـؿ.
بؿیىجكجیب قوٌى گكؾیؿ کاقآهؿی ياقوا و ياوالواق یا ياقوایی و ياوالواقی کاقآهؿی ،جىو١ه

ج واظحی و جًال٠ی قا ؾاٌحه اوث .ؾق ایى ِىقت قوایی و والواقی کاقآهؿی و بـهج١ایـكی
کاقآهؿی قوا و والواق ،پیٍك٨ث ؾوواظحی هاؾی و هً١ىی قا ایصاب و ایصاؾ هیکًؿ.
يتیجهگیزی


شمٟبًؿی :اي٭الب اوالهی ،شمهىقی اوالهی و الگىوالی اوالهی-ایكايـی پیٍـك٨ث:
بؿاوواو که هالظٝه ٌـؿ ،قوـایی و وـالواقی ٔاقلٌـی ،بیـًً و هًٍـیٓ لیكوـاؼحی
اوالهی -ایكايـی ٜك٨یـث بـال٭ىه کاقآهؿوـالی لیـاؾی ؾاقؾ .بـؿیى وـاب کاقآهؿوـالی
لیكواؼحی ٠صیای جا هكل ا٠صـالآهیم ٨ـكاهن آوقؾه اوـث .ظاِـل و ٨ـكای جىِـی٩ات و
جعلیلهای ٨ى ،٪جؤویه و جرایث يٝام ویاوی اي٭البی شمهىقی اوالهی ایكاو يیم هئیـؿ

کاقآهؿی ايمالبی الگىی اوالهی-ایكايی پیٍكفث ;?;

ایى وا١٬یث اوث .ؾق٠یىظا هن ایً يیم ؾق هكظلـه الگىوـالی پیٍـك٨ث ،بـا چـالً
اقج٭ای هكچه ٨كاجك کاقآهؿی هلی و ؾولحی هىاشه اوث٨ .كای کاقآهؿی لیكواؼحی ـاجی و
ؾقوو لاؾی پیٍاگ٩حه ،اقج٭ای هكچه ٨كاجك کاقآهؿی ،یکی واؼحاقی ا٠ـن ال کاقآهؿوـالی
ظ٭ى٬ی و ٬ايىيی و کاقآهؿوالی وـالهايی و اؾاقی اشكایـی قا پیٍـا قو ؾاقؾ Eؾیگـكی بـا
ٔـكوقت کاقآهؿوــالی قاهاــكؾی ا٠ـن ال ویاوــثگــفاقیهـا و ویاوــثهــای کاقآهــؿ
ا٬حّــاؾی ،اشحمــا٠ی و ٨كهًگــی و ا٠مــا و پــایً آيهــا قوبــه قووــث .ایًهــا شملگــی
بیًالپیً ٔكوقت ؾولث والی کاقآهؿ شمهىقی اوالهی ایكاو قا هیقوايؿ Eبهویژه ؾق
چهلمیى والگكؾ اي٭الب که هكظله پؽحگی و پیكولی ٨كاجك اوـث و ؾق گـام ؾوم اي٭ـالب
اوالهی جا هكل جمؿووالی يىیى اوالهی-ایكايی که چٍن ايؿال آو ٬ـكاق ؾاقؾ .الگىوـالی
پیٍك٨ث٘ ،ـكض هـاؾی یً١ـی قاهاـكؾی پًصـاهوـاله ٔ٨ـكاهنآهـؿه چٍـنايـؿال ،چـالً
و قاهاكؾٓ :و بكياهـه شـاه ٟبیىـثوپـًس وـاله ٔ٨كاگیـك اولىیـثبًـؿی ،اهکـاووـًصی و
لهاوبًؿیٓ ;،ي٭ٍه قاه و لهیًه وال ایى جعى اي٭البی ؼىاهؿ بىؾ .بؿوو ایًها ،بهحكیى الگى
جكویمی يیم ،ي٭ً ٌیك بك گكهابه< اوث:
ََ
ظملههاو ال باؾ باٌؿ ؾم به ؾم

ها همه ٌیكاو ولی ٌیك ٠لن
شاو ٨ؿای آوکه ياپیؿاوث باؾ
ظملههاو پیؿا و ياپیؿاوث باؾ

ظكکث پیٍك٨ث ال کاقایی يیكوهای کاق و کاقآهؿی يهاؾی يهاؾها ،ؾولث و يٝـام هـؿيی
بكآهؿه ال آيهاوث Eبهویژه با کاقآهؿی کاقگماقی و بهج١ایكی بـا کـاقگماقی کاقآهـؿ ؾولـثE
 .:هٙكض ٌؿو ٔكوقت و پیًٍهاؾ ٘كض هاؾی قاهاكؾی پًصاهواله ظاوی چٍنايؿال پًصاهواله جمـؿووـالی يـىیى
اوالهی ،چالً ؾولثوالی کاقآهؿ و قاهاكؾ ٨كابكؾ الگىوالی پیٍك٨ث ال چـالً بـه چٍـنايـؿال ،پیٍـاا٠الم و
بلکه ابال ٢بیايیه گام ؾوم اي٭الب جىوٗ ه٭ام هٝ١ن قهاكی بهً٠ىاو وًؿ باالؾوحی اوًاؾ چٍنايؿال و ویاوثهای
قاهاكؾی هصم ٟجٍؽیُ هّلعث يٝامّ ،
هایى ایى ٔكوقت و ؾقک آو اوث.
; .پًس بكياهه پًسواله جىو١ه ا٬حّاؾی ،اشحما٠ی و ٨كهًگی هصله و  12بكياهه بىؾشه والیايه.
< .به ج١ایك وًایی ؾق ظؿی٭ه:
ي٭ً ٌیك اوث بك گكهابه
ؾولحی که ؾاؾ که يؿاؾ و يحايىث وحايؿ
ا
ُ
ُ
یً١ی بهكهوق و بهویژه اذكبؽً يیىث Eبلکه به ج١ایك اهام ویاوث٠ ،لیD ،خىل السلغاو علی الشعیه اضذ هى جـىس
السلغاو ٔغشس الحکمٓ Eآذاق وىء ياکاقآهؿی ؾولث بكای هكؾم ٌؿیؿجك ال ٜلن ؾولث اوثC.
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هًٝىق هی ث ظاک مه اوث Eهكاؾ يهاؾ و بلکه ٨كايهاؾ قاهاكؾی و ٨كابكؾی ؾولث اوث Eبلکـه
با ي٭ً قاهاكؾی ٨كابكؾی ؾولث جكوین هیٌىؾ و جع٭٫پفیك اوث٨ :.كاهنآهـؿه بهـكهوقی و
اذكبؽٍی اوث که با قوایی و والواقی ـاجی و ؾقوولاؾی لیكواؼحی ٔيٝام اقلٌی ،بیًٍی
و هًٍــی هلــیٓ ،وــاؼحاقی ٔظ٭ــى٬ی و ٬ــايىيی و وــالهايی و اؾاقی اشكایــیٓ و قاهاــكؾی
ٔویاوثها و جؿابیك کالوٓ هؿيی بكول هیکًؿ٨ .كاگیك بؽًهای وهگايه ا٬حّاؾی ،ویاوی

و ٨كهًگی هلی اوث .ؾق هك وه ظىله ؾولحی٠ ،مىهی و ؼّىِی اوث.
ظاِل ٔاذاات ٨كٔـیه و پاوـػ پكوـً اِـلیٓ :الگـىی اوـالهی-ایكايـی پیٍـك٨ث،
جىظیؿی و ؾوواظحی ،هاؾی و هً١ىی اوث .جىو١ه ّ
يیمـهوـؽث و
کمی و کی٩ـی وـؽث ،
يكما٨ماقی ا٬حّاؾی اوث .با هؿ ٦جؤهیى آوایً ٠مىهی اوث .بههًٝىق ا٨مایً وى اهیـؿ

به ليؿگی و اقج٭ای کی٩یث ليؿگی اوث .جىأهاو با جىو١ه و ج١ـاؾ ویاوـی و بلکـه هـؿيی،
اشحما٠ی و ویاوی و کاقآهؿوالی هلی و ویاوی اوث .ؾق شهث جىو١ه و ج١الی ٨كهًگی،
هً١ىی و اؼال٬ی اوث .هكاؾ جٕمیى آقاهً هؿيی ،اشحما٠ی و ویاوی اوث .ایـى الگـى و
پیٍك٨ث ُ
ثوالی هلیٓ و ٜاهكی ٔيمىؾوالیٓ .یکی
ؾوب١ؿی اوث :پیٍك٨ث باً٘ی ٔهى ی 
و يؽىث ُب١ؿ کاقآهؿی و پیٍك٨ث لیكواؼحی اوث .هكاؾ پیٍـك٨ث ؾقويـی اوـث .هًٝـىق
ٔيٝامٓ اقلٌی ،بیًٍی ٔيگكيٓ و هًٍی ٔگكایًٓ ؾقويـی پیٍـك٨ث اوـث .ایـى پیٍـك٨ث
یٌىؾ .به واب و ؾق يحیصه آو ،ؾیگكی و ؾوهیى
ؾقويی اوث و ؾقوولایی پیٍك٨ث ٌمكؾه ه 
ُب١ؿ ٜاهكی کًٍی ٔوالهايی ،اؾاقی و اشكاییٓ و قوٌی یا ق٨حاقی بكويی پیٍـك٨ث اوـث.
ایى پیٍك٨ث بیكويی یً١ی ٜاهكی اوثُ .بكول و بكآهؿ پیٍك٨ث ؾقويی و بك بًیـاو آو اوـث.
ىچًیى کاقآهؿی و الگىی پیٍـك٨حی ،هـن ؼـىؾ
الگىی پیٍك٨ث ،هح١اؾ و هح١الی اوث .ای 
الهـامبؽـً

ؾاقای ج١اؾ و هن ج١اؾ بؽً ايىايی و هـؿيی ،اشحمـا٠ی و ویاوـی اوـثE
چًاوکه ؾق وًؿ الگـىی پایـه اوـالهی-ایكايـی
یباٌؿ E
بیؿاقی و ؼیمي اي٭البی اوالهی ه 
پیٍك٨ث پیًٍهاؾی و اهن جؿابیك آو آهؿه اوث .بـؿیى وـاب ،جـؿبیك => ٔج٭كیـب هـفاهب
 .:جكوین قاهاكؾ ههًؿوی ،هؿیكیث و آویبلؾایی و جع٭ ٫ههًؿوی ،هؿیكیث ٔ .2بىیس هًاب ٟهاؾی و هً١ىی و ايىـايی.1 E
والهاوؾهی .4 Eاؾاقه یا پیٍاكؾ .3 Eيٝاقت و کًحك ٓ و آویبلؾایی الگىوالی کاقآهؿی پیٍك٨ث هىقؾ يٝك اوث.


کاقآهؿی ايمالبی الگىی اوالهی-ایكايی پیٍكفث =?;

اوالهی و جعکین اجعاؾ و ايىصام هىلماياو ال ٘كیـ ٫جؤکیـؿ بـك هٍـحكکات ؾیًـیٓ ٔوـًؿ
الگىی پایه اوالهی-ایكايی پیٍك٨ثٓ .با جؿبیك >> ٔجكویس ٠٭اليیـث و قوظیـه شهـاؾی ؾق
يهٕثهای آلاؾیبؽً و اوحی٩ای ظ٭ى٪

شهاو اوالم و ظمایث ال ظكکثهای اوالهی و
هنگكایی ،همـاهًگی و همکـاقی جـا
جع٭٫پفیك و بهً٠ىاو گكايیگاه 

هكؾم ٨لىٙیىٓ ٔهماوٓ
هنبىحگی و پیىوحگی یا یگايگی شهاو اوالم و هىلماياو شهاو اوث Eهئذك و پیٍـحال
هكل 
ؿووـالی يـىیى
چٍـنايـؿال جمـ 

٨كاگىحكی شاهه ه٭اوهث جا هكل اجعاؾ شماهیك اوالهی و
اوالهی اوث١٨ Eا ؾق بىحك ٨كایًؿ ٔپكووهٓ شهايی ٌؿو ٔگلىبالیحیً٨ ٓGlobality :ـاوقی
اقجاا٘ات ،ا٘ال٠ات و جىو١ه و جااؾالت ا٬حّاؾی وؽث ،يیمهوؽث و يكما٨ـماقی اوـثE
پیٍحال ،پیٍاهًگ و پكچنؾاق ٨كابكؾ شهايیگكایی ٔگلىبالیىن٨ ٓGlobalism :كهًگی ،جًً و
جًٍسلؾایی و گ٩ثوگىی جمؿوها با واؼحاقی کكوی ٔهكکم و پیكاهىيیٓ اوث Eبا Dجؤکیؿ بك

بـیىالمللـیC
چًؿشاياهگكایی ،گىحكي ؾیپلماوی ٠مىهی و کمـ بـه ظکمیـث و ِـلط 

ٔجؿبیك ?>ٓ اوث Eقوؾققوی بكؼىقؾ جمؿوهای هـايحیًگحىيی ،بـا وـلٙه و اوحکااقوـحیمی
اوث Eبكجكیى شایگمیى الگىی هؿقيیىحی ٤كبی ٤الب جىو١ه ج واظحی-جًال٠ی هاؾی و
ی  ب١ؿی ٜاهكی ياهح١اؾ و ياهح١ـالی هحـؿايی اوـث Eؾق ه٭ابـل و ه٭ابلـه هح٭ابـل جى٘ ـه
ٔویاوی پكوژه گلىبالیمیٍى ٓGlobalization :شهايیوالی ،ا٬حّاؾیوالی٤ ،كبیوـالی،
اهكیکاییوالی و بـالاقیوـالی شهـاو اوـث کـه بـا پٍـحیاايی بايـ شهـايی و ِـًؿو٪

بیىالمللی پى هی باٌؿ Eواؼحاقی هكهی که ؾق قأن آو اهكیکاوث .کماایًکه ؾق بؿيه آو،

گكوه هٍث ٔشی ٓA .یا بیىث ٔشی ٓ;9 .هیباًٌؿ .ؾق پایه وایك کٍىقهای جصمیهٌـؿه و
والیٌؿه و وابىحه ؾق ؾیکحاجىقی و يٝام اقبـاب-ق٠یحـی شهـايی اوـث .ویاوـث
کىچ  
ؼٙكياک هرلد ٌىم اوـحکااقی شهـايی ،بـه قهاـكی اهكیکـاِ ،هیىيیىـن بـیىالمللـی بـه
يمایًؿگی ؾولـث اٌـ٥الگك اوـكائیل ؾق هًٙ٭ـه و ٨كاهًٙ٭ـه و اقجصـا٠ی هلـىکی هًٙ٭ـه بـه
وكؾهؿاقی و١ىؾی ول٩ی وهابی پیوالی و پیگیكی ٌؿ.
٬كاق بىؾ يٝام ولٙه جًال٠ی ٔؾاقویًیىحی٨-كااهپكیالیىحیٓ يـىیى شهـايی بـا گكايیگـای
ؼاوقهیايه بمقگ ،ال ٘كی ٫یکهجالی يٝاهی ،اٌ٥الگكی و ب١ؿ شًگهای يیـابحی ٔجک٩یـكیٓ
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پیاؾه ٌىؾ .اها هنایً به بكکث ظكکث اي٭الب اوالهی ،بیؿاقی و ؼیمي اي٭البی اوالهی
هًٙ٭ه و ٌکلگیكی و جٍکل ٨مایًؿه و ٨كاگىحك ه٭اوهث اوالهی و هكؾهی ،لهاو و شكیاوها
به لیاو آو و به وىؾ شاهه ه٭اوهث ؾق شكیاو اوث .اقج٭ای هكچـه ٨كاجـك کاقآهـؿی و ق٨ـٟ
هٍکالت قکىؾ جىقهی ٠اقٔی يه ـاجی و ؾقوولاؾی ا٬حّاؾی ،ویاوی و ٨كهًگی شمهىقی
اوــالهی ای ـكاؤ ،ــمى یــؤن و ٌکىــث بیٍــحك ؾٌــمًاو ،الهــامبؽٍــی ،جؤذیكبؽٍــی و
ي٭ًآ٨كیًی ١٨ا شمهىقی اوالهی ایكاو قا ؾق هًٙ٭ه و شهاو ه١اِك و پیً قو٨ ،ى٪ال١اؾه

ا٨مایً هیؾهؿ و اهیؿ و اذكبؽٍی آو قا اقج٭ا هیبؽٍؿ .کاقآهؿی اي٭البی الگىی اوالهی-
ایكايی پیٍك٨ث بؿیىجكجیب و بؿیى هًٝىق جىصیل هیٌىؾ و جع٭ ٫هییابؿ.
بؿیىواو الگىوالی ؾولث ،ؾولثوالی کاقآهؿ و الگىوـالی پیٍـك٨ث،
قاهاكؾ شؿیؿ :
 ٨ـكاهنآهــؿه چهــاق هكظلــه اوــث .: :جایــیى ٠لمــی يٝــكی .; Eجكوــین ٠لمــی ٠ملــی:
قاهاكؾیوالی جىوٗ هصم ٟجٍؽیُ هّلعث يٝـام و کـاقبكؾیوـالی جىوـٗ هصلـه
ٌىقای اوالهی .< Eجكویس ٠لمی ٠مىهی :گ٩حمـاووـالی يؽاگـايی ،هكؾهـی و هـؿیكیحی
ؾولحی٠ ،مىهی و ؼّىِی ا٬حّاؾی ،ویاوـی و ٨كهًگـی ؾاؼلـی و ؼـاقشی .= Eجع٭ـ٫
٠لمی ٠یًی :کاقبكؾیوالی ،اشكاوالی جىوٗ بؽً ٠مىهی جا شاقیوالی جىوٗ بؽـً
ؼّىِی .هكظله اؼیك جع٭٠ ٫لمی ٠یًی ؾولثوالی کاقآهؿ و الگىوالی پیٍك٨ث ،ؼىؾ
٨كاگیك ٌ ىو وهگايه ـیل اوث :ههًؿوی یـا ه١مـاقی ؾولـثوـالی کاقآهـؿ و الگىوـالی
پیٍك٨ث :هًٝىق يهاؾوالی و يٝاموالی و بهویژه ؾولثوالی اوث Eهؿیكیث ؾولثوـالی
کاقآهؿ و الگىوالی پیٍك٨ث ا٠ن ال قاهاكؾ هؿیكیث و هؿیكیث قاهاكؾیٌ ،اهل بىیس هًابٟ
هاؾی و هً١ىی ،بال١٩ل و بال٭ىه و ؾاؼلی و ؼاقشی یا هلی و ٨كاهلی Eوالهاوؾهـی بهیًـه و
بىاهاو قوا و والواق Eاؾاقه و پیٍاكؾ Eيٝاقت و کًحك  .هكاؾ پایً اوـث Eآوـیبًٌاوـی و
آویبلؾایی که به بالههًؿوی و باله١ماقی هًصك هیٌىؾ .بهج١ایكی ههًؿوـی و ه١مـاقی

هصؿؾ ،هکكق و هىحمك اوث .جًها و جًها ؾق ایى ِىقت اوث که ٜك٨یثهای ؾولثوـالی
کاقآهؿ و کاقآهؿی هلی ـاجی و ؾقو ولاؾی اي٭البی شمهىقی اوالهی ایكاو بـكول هـییابـؿ،
باقوق هیٌىؾ و الگىوالی پیٍك٨ث جع٭ ٫هیپـفیكؾ .ؾق ایـى ِـىقت جع٭ـ ٫شهـاؾ اکاـك

کاقآهؿی ايمالبی الگىی اوالهی-ایكايی پیٍكفث ??;

واليؿگی هلی کٍىق جىهیل ،جىكی ٟو جٍؿیؿ هیٌىؾ .ؾقيهایث الهـامبؽٍـی و اذكبؽٍـی
٨كاهلی آو جا هكل جمؿووالی يىیى اوالهی پیً ؼىاهؿ ق٨ث ،اوٌاءالله.
کتابًاهه
لشآنکشیم
آقیىپه ،لىقؾن ،;=A@ ،دس خغتدىی هىیت ،هاؾی غبكائی ،پیام یىيىکى ،وال ٌ ،<Bماقه @;=.;? ;> َ ،
دسیچهای گؾىده بش خهان ،ن

اوپىلیحى ،شاو الٔ .اقؾیبهٍث @E .ٓ;=Aاظیای ؾیى ،Dپیام یىيىکى:
 ،<Bي @;=.;C-;Aَ ،
وشمافضاس وىس داوؾىامه کدىی ،يىؽه < ،هكکم جعمیمات کاهپیىجكی فلىم اوالهی.
اهام فلی ،غكق العکن ،
ؾکىئیاق ،ؼاویاق ٔاقؾیبهٍث @E .ٓ;=Aجًىؿ ؼالق ها ،Dپیام یىوغ ى :دسیچهای گؾىده بش خهان ،ن ،<B
ي @;=.A-> َ ،
قووى ،ژاو ژاک ٔ<?=;ٓ .لشاسداد اختراکی ،جكشمه هًىچهك کیا ،جهكاو ،گًصیًه.
وى ،آهاقجیا ٔاقؾیبهٍث @E .ٓ;=Aايحؽاب هىیك ،Dپیام یىوغ ى :دسیچهای گؾىده بش خهان ،ن  ،<Bي
@;=.;=-;: َ ،
وشمافضاس ودىس ،هكک م جعمیم ات
وًایی غميىی ،ابىالمصؿ هصؿوؾ بى آؾم ،ظؿیمة العمیمة و عكیمة الٍكیقه ،
کاهپیىجكی فلىم اوالهی.
و ًؿ الگ ىی پای ه او الهی-ایكاي ی پیٍ كفثhttp://farsi.khamenei.ir/news- ،ٓ1397/A/<<ٔ ،
content?id=40693
فّك هًك ههاشك ،هیؽائیل هكؾجك ،هحكشن :جهكايی ،اوفًؿ.
فىکى ،هیٍل ٔ .ٓ;=?Bياهه به ههًؿن بالقگاو ،يؽىثولیك ؾولث هىلث ایكاو بقؿ ال پیكولی ايمالب
اوالهی.
ٔ .ٓ;=ACایشان :سوذ یک خهان بیسوذ ،جكشمه يیکى وكؼىي و افٍیى شهايؿی ؿه ،جه كاو،
يٍك يی.
ایشاویها چه سؤیایی دس عش داسوذ؟ ،جكشمه ظىیى هقّىهی همؿايی ،جهكاو ،يٍ ك

ٔ<.ٓ;=C
هكهه.
فىکىیاها ،فكايىیه ٔ< ،ٓ;=Cپایان تاسیخ و آخدشیه اوغدان ،جكشم ه فب ان فكب ی و له كه فكب ی ،جه كاو،
وؽًکؿه.
فىيحى ،آيؿقه ٔ<@=;ٓ .یک بغتش و دو سؤیا ،جكشمه فبؿالكضا هىًٌگ ههؿوی ،جهكاو ،يى.
ٔ>@=;ٓ .یک بغتش و دو سؤیا ،جكشمه فبؿالكضا هىًٌگ ههؿوی ،جهكاو ،يى.
هاکیاولی ،يیکىلى ٔ .ٓ;=?Aؽهشیاس ،جكشمه هعمىؾ هعمىؾ ،جهكاو ،البال.
ٔ .ٓ;=AAگفتاسها ،جكشمه هعمؿظىى لغفی ،جهكاو ،ؼىاقلهی.

@?; پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

هصله پیام یىيى کى ،هّ لصه جىو قه و چً ؿگكایی فكهًگ ی گفحگ ى ٌ ،ماقه @;= ،و ال  ،<Bاقؾیبهٍ ث
@.<? َ ،;=A
هكکم الگىی اوالهی-ایكايی پیٍكفث ٔ .ٓ;=CAعىذ الگىی پایه اعالمی-ایشاودی پیؾدشفت ،جه كاو ،هكک م
الگىی اوالهی-ایكايی پیٍكفث.
ویؿقوضالله ٔ .ٓ;=@:والیت فمیه :ز ىمت اعالمی ،جهكاو ،اهیكکبیك.

هىوىی ؼمیًی،
وشمافضاس وىس ،هكکم جعمیمات کاهپیىجكی فلىم اوالهی.
هىلىی ،هعمؿ ،هرًىی هقًىی ،
الًاؾی ،بهصث و فؿل قفقث ٔاقؾیبهٍث @E .ٓ;=Aجىوقه چیىث؟ ،Dپیام یىوغ ى :دسیچهای گؾىده بدش
خهان ،ن  ،<Bي @;=.C-B َ ،
يىحىق گاقویا کايکلیًی ،هماو.<C َ ،
هايحیًگحىو ،واهىئل ٔ= .ٓ;=Aمىج عىم دم شاعی دس پایان عذه بیغتم ،جكشمه اظم ؿ ٌهى ا ،جه كاو،
قوليه.
هكؾجك ،هیؽائیل ،;=A@ ،کاش هىش مهاخش ،اوفًؿ جؿايی ،وال ٌ ،<Bماقه @;=.;@ َ ،

