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 چکیذه
عتاص و الکته مشستتب تکتى نب و ااا  ساقیاتب  مهتىسی سعتیمب س تشسبت مشسدتل تتاس  

هتای تکاملبت اهادعاصی و تأعیظت دفاع مقذط و تث ی  و تىع ه ص شانا ب سس اا هض نته
منؾب( هشچه فشستتش سص عتش گزسساتذ  و  گضسو سما اا کاسآمذی ص شعاختب )سسصؽبت اینؾب و

عتاصی و عتاصیت  ام تهس نک سلگىعاصی پیؾشف  و دولت پؾ  عش گزسؽته سع . هق
ساتذسص ملتب و تشتیتب دس چؾتقعاصی اتى د سعتیمب س شساتب سس اتهعاصی تا مشص تمذبسم 

ذمتذ  متذ  و النتذُاشدت النذگغتتش و الناتشد و میتابمذ ت میابُاشد و کىتا فشسملب کىتا 
خىد دسسد. س د ایاصمنذ سستقای هشچه فشستش کاسآمتذی سعت . چتالؼ سستقتای هشچته فشستتش 

ساتذسص و تذقتق مناتىس دعتتیااب اته چؾتقکاسآمذی عاختاسی و سسه شدی ملتب ختىد اته
س تشسب قتشسس دسسد. طتشح و ت یتید سستقتای  سهذسو النذ آبت پیؾتاسوی  مهتىسی سعتیمب

ت ملتت  و دولتت  )هیئتت  داکمتته(  مهتتىسی کاسآمتتذی و کاسآمذعتتاصی ااتتا  عیاعتتب
و تژ  سلگىعتاصی دولت  دس س شساب پیؾشف  اته-س شسبت اقؼ سلگىعاصی سعیمب سعیمب

اتته اقتتؼ تأریشگتتزسس و دتتتب عتتاصی کاسآمتتذ سعتت . ااتى تتهکاسآمذعتتاصی ااتتا  و دولتت 
                                                

ویاوـث هكکـم الگـىی  ۀ٠لمی ؾايٍکؿه ظ٭ى٪ و ٠لـىم ویاوـی ؾايٍـگاه جهـكاو و قئـیه ايؿیٍـکؿ٠ٕى هی ث .*
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کننذ  دول  و کاسآمذی آب دس ت یید عشاىؽت  ملت  و کاسآمتذی ااتا  عیاعتبت ت یید
س تتشسب چیغتت ؟  عتتاصی کاسآمتتذ  مهتتىسی سعتتیمبب س تتد سعتت : دولتت پشعتتؼ سصتتل

پتشدسصد. عتاصی متبهای فش ب ایض اته چشس تبت چیغتتب و چگتىاگب س تد دولت پشعؼ
 سستقتای عت ب پیؾتشف ت س شساتب-سعتیمب لگىعاصیس»فشضیه س د پژوهؼ س د سع : 

 فشضتیه تىضتیخ «.ؽتذ س تشسب خىسهتذ  مهتىسی سعتیمب ااتا  کاسآمتذی فشستتش هشچه
تب خعتاس س د مقاله اا اقادی گمتماب و سلگىی سقیب تىعت ه تتکد گىاه خىسهذ اىد:س د

عتتاصی س شساتتبت اتته ااش تته-پتتشدسصی تمتتذب پیؾتتید سعتتیمبمذسایغتتب غشاتتب و ااش تته
 لیتتذلپشدسص ق. سوػ پتژوهؼ گمتماب و سلگىی سعیمب و س شساب پیؾشف  عیاعب مب

: قتشسس سعت س متالب سصس تد  افتته. سعت  نتهیصم د تآراست سعتناد و آسس دس س یمذتىس و متد
وسی و سرشاخؾتب رستتب و یؾتشف ت ضتمد کاسآمتذیت اهتش پ بشسا س-بسعیم یسلگىعاص 
آفتش د عتىص اذتشسبعاص و فشص صسدی خىدت مااع سفتاس پااذولب )ص گضسکب( اىعابدوسب
اب( گض د اىد  و مغ ب عیش تذقق پیؾشف  متکامتل )پلکتادسپب و  ایهای پبدول 

 ؽىد.س شسب ؽذ  سع  و مب کؾىس و ااا   مهىسی سعیمب
 پیؾشف  س شسبت سعی ت ساقی ت سلگىت کلیذواژگاو:

 همذهه 
 بـؿیٟ ویاوـی يٝـام جـؿاوم و جؤویه و والیيٝام اوالهی، بؿیلبی اي٭الب پیكولی و پؿیؿاقی

ؿه بیـؿاقی و ؼیـمي واله آو و ٨كاگىـحكی ٨مایًـو پایایی و پىیایی چهل ایكاو اوالهی شمهىقی
آوـای آو اوـث. اهـا اي٭البی اوالهی و شاهه ه٭اوهث اوالهی، هاّیى کاقآهؿی ٠صیب و ه١صمه

وقی و اذكبؽٍی لیكوـاؼحی ی١ًـی يٝـام اقلٌـی، بیًٍـی ٔيگـكيٓ و هًٍـی کاقآهؿی آو بهكه
اوـث. بكؼـی ال هٍـکالت ٔقکـىؾ  ایـكاو اوـالهی ٔگكایًٓ اي٭الب و اي٭البی يٝام شمهـىقی

ا٬حّاؾی، ویاوی و ٨كهًگی کٍىق، ياٌی ال اٌکا  ياقوـایی و ياوـالواقی و ؾقيحیصـه  جىقهیٓ
ــه و بىــاهاو وــاؼحاقی ٔوــاؼحاق ياکاقآهــؿی ا٠ــن ال ٠ــؿم بهــكه وقی و ٠ــؿم اذكبؽٍــی بهیً

وقی گفاقی و يٝام ٬ىايیى و واؼحاق والهايی اؾاقی و اشكاییٓ کٍىق و همچًیى ٠ـؿم بهـكه٬ايىو
هـای ُؼـكؾ کـاقبكؾی و گـفاقیهای کالو جـا ٬ـايىوگفاقیٔویاوث :یو ٠ؿم اذكبؽٍی قاهاكؾ

                                                
قاهاـكؾی: قاهًمـایی و قاهاـكی  .یث ٬كآيـی اوـثقاهاكؾ: ٘كض هاؾی و ي٭ٍه قاه اوثE هماو ِكاٖ هىح٭ین هؿا .:

هًـؿ ٔوـالواقٓ و هؿ٨مًـؿ ٔجـا هـكل کمـا ، شاياه و قوـآ، يٝـامبًیاؾیى ٔال بًیاؾ آ٨كیًً و ٨ٙكتٓ، شاهٟ ٔهمه
  .و١اؾت و ؼىؾٌکى٨ایی هؿيیٓ اوث
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شاهـایی کـه والیٓ اوثE ی١ًی ؾقوث همـاووالی و اشكاییهای اشكایی جا شاقیقیمیبكياهه
گیكی شایی يیكوهای ولى اي٭البی و بكؼی ج٥ییكات ٌکلی ولی شمئی، ؾیگكگىيی شهثشمء شابه

ویـژه يٝـام ايـؿE بـههای اي٭البـی يیا٨حـهق قاوحای اقليوالی شىهكی يهاؾیى ؾاي٭البی و جعى 
کٍىق که ؾٌمى يیم با جعكین و جهؿیـؿ ال بیـكوو و اوـحعاله ال ؾقوو، وـ١ی ؾق  یاؾاقی و اشكای

جكجیب اي٭الب و يٝام اي٭البی شمهـىقی اوـالهی جىكی، جٍؿیؿ و ج١می٫ ایى اٌکا  ؾاقؾ. بؿیى
وال، پـه ال چهـاق ؾهـه بـا وال و وكيىٌثاو وكٌث٠ًىاو هكکمیث الگىوال ایى شكیایكاو، به

هًٝـىق ایً  بكجكیى چالً اقج٭ای کاقآهؿی واؼحاقی و قاهاـكؾی بـههن ،وال٘ی هكاظل جاقیػ
وـالی يـىیى اوـالهی قا والهٓ جمـؿوهؿت ٔپًصاهايؿال ٨كالآیًؿه بلًؿگىحك و هیاو٨كابكؾ به چٍن

-يیم الگىوالی ؾولـث و الگىوـالی اوـالهی٨كاقوی ؼىؾ ؾاقؾ. ي٭ٙه آ٤ال و هعىقیث ٠میمث 
، الهاو ویاوی هی ث ظاکمه ال قهاكیایكايی پیٍك٨ث اوث. هًٝىق کاقآهؿوالی ؾولث ی١ًی و

ای و اظیايا  ٬ىای هىلط اوـثE بلکـه گفاقی، اشكایی و ٬ٕایی و ٌاکه قوايهگايه ٬ايىو٬ىای وه
الهاو ویـژه وـواؼحاقی ؾولـث و بـهبه ياکاقآهؿی والی کاقآهؿ اوثE چكاکه باجىشههكاؾ ؾولث

وـؽحی ، که ؾق ه٭ابل يهاؾوالی اي٭البی کاقآهؿ بـه٬ال ال اي٭الب اؾاقی و اشكایی به اقخ قویؿه
شاياـهٓ، جّلب وقلیؿه، يیالهًؿ اِالض واؼحاقی جا هكل اي٭ـالب اؾاقی بًیـاؾیى، شـاهٟ ٔهمـه

هىشـىؾ ٨ـكای ایًکـه هؽـل و هًؿ و هؿ٨مًؿ ؾق کٍىقین. ؾق ٤یك ایى ِىقت همیى واؼحاق يٝام
هايٟ 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 

ایـكاو اهـكوله  ٌىؾ. يهاؾ و بلکه ٨كايهاؾ ؾولث بالهايؿه پیٍـیى و هىشـىؾ شمهـىقی اوـالهیهی
کـاقه اوـث. ال وـىیی ؾولـث کـاقه هـیچالگىیی یا الگىی الح٭ا٘ی ؾولث همـه٠مؿجا  ؾچاق بی

کـاقگی ؾولـث اوـثE ؾولـث ظـؿاکركی ج١ایكی همهکاقه ٔهال ، هؿیك و هصكیٓ اوث. بههمه
کـاقه و ظـؿا٬لی ظا  و ال ؾیگك وـىی ؾولـث هـیچگك ؾق همه اهىق اوث. ؾق٠یىاوثE هؿاؼله

باٌؿ. هًٝـىق ي٭ـً کاقگی ؾولث اوث. ؾق ایى هیاو يیال به ي٭ً هیايه ؾولث هییى هیچاوث. ا
هؿاقی اوـث Eگفاقی و ویاوثقاهاكؾی ؾولث اوث. هكاؾ ؾولث کاقگماق با ؾو کاقویژه ویاوث

ها. ي٭ً قاهاكؾی ؾولث، بـا هـؿ  ه١مـاقی کًًؿه ویاوثها و ا٠ما کًًؿه ویاوثی١ًی جًٝین
پفیكیؿ. ایى ؾولث هاؾی و ویاوث هؿایث اوث. ؾولث ه١ماق ِىقت هی ؾولث یا هؿ  ؾولث

گـمیى ویاوـث، ؾؼالـث ظـؿاکركی واو وحاؾ قاهاكؾی کٍىق اوـث. بكجـكیى شـای٬كاقگاه و به
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گـمیى بهیًـه و بىـاهاو ویاوـث، واالقی وىویالیىحی ؾق ی  ٘ك٦ ا٨كا٘ی اوث. شایؾولث
ؾق ٘ك٦ ج٩كیٙـی يیـم هىـث. الگـىی ؾولـث واالقی لیاكالیىحی ٠ؿم ؾؼالث ظؿا٬لی وكهایه

شای ؾولث کاقگمیى ظـؿاکركی یـا ؾولـث کـاقپكؾال ظـؿا٬لی اوـث. ایـى کاقگماقی قاهاكؾی به
ایكايـی -الگىوالی ؾولث کاقگماق واب کاقآهؿوالی ؾولث ٌؿه و هىاب الگىوـالی اوـالهی

هىـاب  ج١ایـكی الگىوـالی پیٍـك٨ث،پیٍك٨ث يٝام شمهىقی اوالهی ایـكاو ؼىاهـؿ ٌـؿ. بـه
کاقآهؿوالی ؾولث و يٝام ویاوی شمهىقی اوالهی ایكاو اوث و کاقآهؿوالی ؾولـث و بلکـه 

وـالی و والی کاقآهؿ واب، ه٭ؿهـه و اللهـه الگىوـالی پیٍـك٨ث اوـث. الکحكويیکـیؾولث
شای واالقیٓ کًىيی که بهوالی بهیًه و بىاهاو ؾولث و يٝام اؾاقی ٔبىقوکكاوی و ؾیىاوهصالی

هااٌك پیٍك٨ث، اهكوله ؼىؾ هايٟ و هؽل پیٍك٨ث  :و ٠لث هىشب و هىشؿ ٔهىاب٠ٓاهل هئذك 
وـاو جىايؿ ٔبـهبىؾه، و هىشؿ ياقٔایحی ٨مایًؿه اوث، هٍكوٖ به قهیا٨ث قاهاكؾی باال، ؾولث هی

هرابه ٨كايهاؾ قاهاكؾی و ٨كابكؾی ٔال و١ٔیث هىشىؾ به و١ٔیث هٙلـىب ٨كاجـكٓ ؾق کاجالیموقٓ به
قا  وـالی کاقآهـؿکاقآهؿوالی ؾولث جا ؾولث،والو جٍؿیؿ ایى ٨كایًؿ وكيىٌثجىهیل، جىكیٟ 

ؾق ٌكایٙی پؿیؿاق و پیكول گكؾیـؿ کـه وـیٙكه ؾو  ایكاو اوالهی اي٭الب جكجیب. بؿیىهع٭٫ والؾ
بلىک ٬ٙب ٬ؿقت اوحکااقی ٔاهپكیالیىحیٓ ٤كب و ٌك٪ بك شهاو الشمله شهاو اوالم و ایـكاو 

و  >٠ًـىاو پایـاو جـاقیػٓٔبـه ;وـاالقی لیاكالیىـحیوـكهایهبـا ؾو هـؿ  يمـىؾ. ياپفیك هیؼؿٌه

                                                
ویاوـی  . يٝام ویاوی: هحٍکل ال هلث و ؾولث ٔهی ث ظاکمهٓ همكاه ظکىهث، ظاکمیث، ٬ؿقت و ؾق وـكلهیى:

ً هلی بىؾه و ؾق  ًِ ؼاَ ؼىیً اوث. ؼىاوث و اقاؾه هلی که ؼىؾ ُبكول، بكآهؿ و بك بًیاؾ يٝام اقلٌی، بیًً و َه
کًًؿه و واب ٨ا٠لی کاقآهؿی و پیٍك٨ث اوث و جا هـكل کًؿ، ٠لث هىشاه ی١ًی ایصابکًً و ق٨حاق هلی بكول هی

 / E: Effectioncyٓ و اذكبؽٍــی P: Productivityٔوقی ٔقوؾ. کاقآهــؿی: بهــكهوــ١اؾت هــؿيی هلــی ٨ــكال هــی

Effectivity ٠لث یا واب هىشؿه ی١ًی ایصاؾکًًؿه پیٍك٨ث هؿيی کٍىق اوث. يٝام ویاوی کٍىق: واب ِىقی :ٓ
کاقآهؿی و پیٍك٨ث اوث. ؾولث به ه١ًای هی ث ظاکمه قاهاكؾی يٝـام ویاوـی و کٍـىق: ٠لـث هىشـؿه ی١ًـی 

گفاقیٓ جا هااٌك ٬ٔىه اشكاییٓ ی١ًی هىح٭ین کاقآهؿی قهاكیٓ، ا٬كب ٬ٔىه ٬ايىوایصاؾکًًؿه و واب ٨ا٠لی ٬كیب ٔ
و پیٍك٨ث هؿيی يٝام هؿيی ؾق کٍىق اوث. بًابكایى کاقآهؿوالی ؾولث، ي٭ـً قاهاـكؾی ؾق کاقآهؿوـالی يٝـام 

 ؾاقؾ.  شمهىقی اوالهی ایكاو
2. Liberalistic. 

 پای ان ت اسیو و آخ شیه اوس انىو١ه ویاوی ال ٨ىکىهایا ؾق کحابی جعث ٠ًىاو جكیى الگىی ج٠ًىاو يهاییؾهکكاوی به. لیاكا >
 ؾهکكاوی قا ا٠الم کكؾ. کاقی و ه٭ایىه آو با لًیًیىن، پایاو لیاكا لایی يىهعا٨ٝهاوث. وی ب١ؿا  با هؽال٩ث با بعكاو
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ؾولثبىؾ. ولى ؾق ؾو ٌاؼه به :واالقی وىویالیىحیٜاهك هح١اقْ، ولی با ٌالىؾه های هٍـحكک
-٘لاايـهوـاظحی ه١٩ًـثویٙكه جام ؾاٌحًؿ. هکحب هاؾی هؿقيیىن گ٩حماو و الگىی جىو١ه ج 

ــفت ــحیل ــه ٔیىجیلیحكیى ــمیٓهؿوي-٘لااي ــحی ٨كویؿیى ــحی ;یى ــال٠ی ٔؾاقویًیى ــ١ه جً -و جىو
ٌـؿ EٌؿE ٠ّكی که پایاو ؾیايث و پایاو اي٭الب ؼىايؿه هـی٤الب هعىىب هی >اهپكیالیىحیٓ

ج١ایـكی ؾق یـ  بىـحك آقهیـؿه و ؾو قإیـای ؾو ٬ؿقت، ؾق ؾو ٌاؼه و با ؾو الگىی جىو١ه کـه بـه
وـالهی ایـكاو بـا ٌـ١ایك ٌـ١ىقؼیم و اي٭الب باٌکىه ٌگك٦ ا =ؾیؿيؿ.شؿاگايه بكای شهاو هی

آ٨كیى اوح٭ال ، آلاؾی و شمهىقی اوالهی بىؾ. اوح٭ال  قهـایی آهیم و ظكکثٌىقايگیم ظکمث
هـای بیگايـه و وابىحگی ا٬حّاؾی، ویاوی و ٨كهًگی ٬ـؿقت <ال ولٙه ٔجعث ولٙگیٓ و ي٩ىـ

جـك ٤كبی اوث. بًیاؾیىآهؿ. ٨كاجك ال آو قهایی ال هؿ  هکحب هاؾی هؿقيیىن ٌماق هیؼاقشی به
-وـاظحی و جًـال٠ی ٔؾاقوقیًىـحیالشمله جىو١ه ویاوـی جـ  ?ال آو ٨كاق٨حى ال الگىی جىو١ه

اهپكیالیىحی و اوحکااقیٓ آيها بىؾ. آلاؾی قهایی ال يٝام ولًٙحی اوحاؿاؾی هٙل٭ه ؾیكیى ؾاؼلـی 
ٙه ٌؽّـی، ٌؿE قهایی ال وـلبىؾ و قهایی ال ؼىؾقأیی، ؼىؾهعىقی و ؼىؾکاهگی ٌمكؾه هی

هايـؿگی، و هـىقوذی بـىؾE آلاؾی ال ٠٭ـب @ؼايىاؾگی و ؼايـؿايی، هلـىکی ٔهالـ  و هملـىکیٓ
گمیًـی شمهـىقی ؾاٌحگی ا٬حّاؾی، ویاوـی و ٨كهًگـی بـىؾE شـایيگهو ٠٭ب Aبكؾگی٠٭ب

                                                
1. Socialistic. 
2. Utilitarism / Utilitarianisme, Hedonism, Freudism. 
3. Darwinism, Imperialism, Modernism. 

 .اذك آيؿقه ٨ىيحى یک بستش و دو سؤیا .ک .ق .=
ٜـاهك ایكايـی ولـی وا١٬یث ایى اوث که ایكاو جعث ولٙه ٬كاق يگك٨ثE بیٍحك جعث ي٩ىـ ال ٘كی٫ قژین و ٌاه به .<

 .وابىحه ٌؿ
هایی آقهاجیاوـى کـه ب١ـؿا  بـؿاو اٌـاقه ال قٌؿ ا٬حّاؾی، جىو١ه ا٬حّاؾی جا جىو١ه پایؿاق کًىيی و ظحی جىو١ه ق .?

  .ؼىاهؿ ٌؿ
٠ًىاو ِهل  ؼىؾ ٌىؾ و َهِل  هال  ُهل  بهکه ؾق آو کٍىق، ِهل  َهِل  بىؾه و به همیى واب هملکث ؼىايؿه هی .@

  .هلث يیم هملى کًؿ .اوث
A. ایكاو که ال پگاه جاقیػ و هماقه جمؿووال و پیٍحال و پكچنؾاق جمؿوايی يهوالی بىؾه و له ال ٓ چًؿاو ؾوق ٔؾق ٠هـؿ ِـ٩ىی

هـای ظـاکن ک٩ـایحی ؾولـثجًها ؼىؾ بـه وـاب بـیايؿ، يهايگیم بكؼىقؾاق بىؾه که هًىل هن آذاق آو ٌگك٦جمؿيی ٌگ٩ث
ٌـاهی، ویژه ٬اشاق، ال کاقواو پیٍك٨ث ٠٭ب هايؿ، بلکه با ویٙكه و ي٩ىـ اوح١ماقی شؿیؿ بیگايـه و قژیـن وابىـحه وـحنبه

ـاجـی و ؾقوو گكؾ کكؾ٠٭ب لاؾی آو هماي١ـث کـكؾ و و ویاوث اوحکااقی ايگلیه و ب١ؿ اهكیکا يیـم ال هكگىيـه پیٍـك٨ث 
 .والی هكچه بیٍحك ا٬حّاؾی، ویاوی و يٝاهی و ظحی ٨كهًگی آو ؾاٌثؾاقی و وابىحهو١ی ؾق ٠٭ب يگه
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والی ظاکمیث اظکام الهی هـىقؾ پـفیكي ٠مـىهی و اوالهی هىقؾ يٝك بىؾE يهاؾوالی و يٝام
شمهىقی جا يمایًؿگاوٓ هىقؾ گمیًً اکركی هكؾهـی اوـث. هاكی، قیاوثظکىهث ظکام ٔال ق

ایكايی پیٍك٨ث يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ایى قاوحا، بـك همـیى اوـان و -الگىی اوالهی
چًـیى ٨كابـكؾ اي٭البـی ال جؤوـیه يٝـام هـؿيی، چًیى ٨كابكؾ اي٭البی اوث. ایـىبًیاؾ و بكآهؿ ایى

ایكايی پیٍك٨ث هؿيی شـاقی جـؿاوم و جکاهـل اوـث. -اوالهی اشحما٠ی و ویاوی جا الگىوالی
والی يؽاگـايی، هكاؾ جاییى ٠لمی ٔيٝكیٓ، جكوین ٠ملیاجی ٔقاهاكؾیٓ، جكویس ٠مىهی ٔگ٩حماو

هكؾهی و هؿیكیحیٓ الگىی جىو١ه ا٬حّاؾی و جؤهیى آوایً بؿيی همگايی، جىأهاو ج١اؾ  ویاوی 
و اؼال٬ـی و جٕـمیى آقاهـً هـؿيی اوـث.  و کاقآهؿوالی ؾق شهث ج١الی ٨كهًگـی، ه١ًـىی

هًٝـىق پیٍــك٨ث ؾووـاظحی هــاؾی ٔجىوــ١ه ا٬حّـاؾی و ابــماقیٓ و ه١ًـىی ٔج١ــالی ه١ًــىی و 
ٍـیٓ و ٜـاهكی ٔکًٍـی و ق٨حـاقیٓ هح١ـاؾ   ًِ اؼال٬یٓ، ؾوب١ؿی باً٘ی ٔاقلٌـی، بیًٍـی و َه

ث ج١ـالی ٔج١اؾ  هیاو جىو١ه ا٬حّاؾی و ج١الی ٨كهًگیٓ و هح١ـالی ٔجىوـ١ه ا٬حّـاؾی ؾق شهـ
وقوــالی و ٨كهًگــی، ه١ًــىی و اؼال٬ــیٓ اوــث. کماایًکــه هــكاؾ ال کاقآهؿوــال ؾولــث، بهــكه

آ٨كیًی قاهاكؾی هی ـث ظاکمـه يٝـام شمهـىقی اوـالهی ایـكاو اوـث. والی با ي٭ًاذكبؽً
جـىاو بـا وـالی و کاقآهؿوـالی قا هـیوـالی، الگىوـالی، ؾولـثچًیى ٨كابكؾ اي٭البی يٝامایى

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

اي٭البـی، بیكويـی يٝـام شمهـىقی اوـالهی ایـكاو و ظحـی ایى ه٭اله بیٍحك به يگاه بكوو
گیكيؿ کـه پكؾالؾ. بؿیى هًٝىق ؾق ایى هصا  اهن هىاقؾی هىقؾ بالکاوی ٬كاق هیؾیًی هیبكوو

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

جًال٠ی جّكیط ؾاقيـؿ. -واظحیه١ًىی و اؼال٬ی الگىی ٤كبی هؿقيیىحی ق٬یب جىو١ه ج 
ٔشمهىقیـثٓ و ظحـی ا٬حّـاؾی همچًیى بك کاقآهؿی ٨كهًگی ٔه١ًىیثٓ، بلکه ویاوـی 

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 

ایكايی پیٍك٨ث ؾوواظحی هـاؾی و ه١ًـىی و ي٭ـً آو ؾق کاقآهؿوـالی و -الگىی اوالهی
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قج٭ای کاقآهؿی يٝام شمهىقی اوـالهی ایـكاو و ؾیگـكی ي٭ـً قاهاـكؾی ؾولـث ٔهی ـث ا
هرابـه وـاب بـهؾولـث ظاکمهٓ ؾق اقج٭ای کاقآهؿی و کاقآهؿوالی آو اوثE به يعىی که 

کًًؿه و وكيىٌث وال ؾق ایى ٨كایًؿ ٔكوقی ٨ا٠لی ٬كیب الگىوالی پیٍك٨ث، ي٭ٍی ج١ییى
ؾ. ٌیىه ي٭ـاؾی ياقوـایی و ياوـالواقی کاقآهـؿی ؾولـث و ٨كابكؾ اقاؾی و جؿابیكی هؿيی ؾاق

٤یكقاهاكؾی ظؿاکركی وىویالیىحی یا ؾولث ظؿا٬لی لیاكالیىـحی ٔکاپیحالیىـحیٓ و الگـىی 
جىايؿ واظحی هاؾی که ؾق ایى ه٭اله به کاق گك٨حه ٌؿه ال باب ه٩هىم هؽال٧، هیجىو١ه ج 

وـالی کاقآهـؿ ی ؾولـث و ؾولـثوال ٨هن و ه٩اهمه و اذاات کاقآهؿی ي٭ـً قاهاـكؾلهیًه
ٌماق آیؿ. جایـیى ٠لمـی و جكوـین ٠ملـی الگـىی قاهاكؾی و الگىوالی پیٍك٨ث باٌؿ و به

هًٝىق جكویس ٠مىهی جا جع٭ـ٫ ٠یًـی آو، بـا ایـى ٌـیىه ایكايی پیٍك٨ث به-اي٭البی اوالهی
 پفیكؾ.ِىقت هی

 درآهذ
شمهىقیـث و ؾهکكاوـی و  يـى٠ی هح١ـكْ اوـالم،ال قووى جا ٨ىکى و هايحیًگحىو هكی  به

وـاظحی هـؿقو و ٘ـكض ايؿ جا والهاو هلل که به ي٭اؾی الگىی جىو١ه ج کاقآهؿی آو ٌؿه
هًٝـىق گمیًی الگىی جىو١ه ؾوواظحی پكؾاؼحه اوث. به همـیى وـاب و هًاوـاث بـهشای

ایكايی پیٍـك٨ث، -پكؾالی کاقآهؿی و الگىی اوالهیي٭اؾی الگى و کاقآهؿی هؿقو و يٝكیه
 جـا قووىیی شمهىقی گ٩حماو ال اوالهی شمهىقی کاقآهؿی پكؾالین:ایى هىاقؾ هی به اهن

 ٨كاهـؿقو گ٩حمـاو ؾق اوـالهی اي٭ـالب کاقآهؿی هايحیًگىيیE ؾهکكاوی وىم هىز گ٩حماو
Eشهايی گ٩حماو پیٍك٨ث ایكايی-اوالهی الگىی کاقآهؿی ٨ىکىیی D٨كهًـگ بـكای جىو١هC 
  اوالهی ایكاو.شمهىقی  کاقآهؿی اقج٭ای هللE والهاو

کارآهددذی جمهددىری اسددالهی اس گفتمدداو جمهددىری روسددىیی تددا گفتمدداو هددىج سددىم 
 دهکزاسی هايتیگتىيی

شمهـىقی ؾق ؾوقاو شؿیـؿ  پـكؾالبكجكیى يٝكیه :مAAٓ@:-;:@:٨كايىىی ٔ قووى ژاو ژاک
                                                

وـا  ٬اـل ال پیـكولی  285٭ا  قووى ی  وا  پیً ال پیكولی اي٭الب ٨كايىه و جٍکیل شمهىقی او  ٨كايىه و ؾ٬ی .:
 .اي٭الب اوالهی ایكاو و جؤویه شمهىقی اوالهی ایكاو ؾقگفٌث
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هـى هـك Dٌـىؾ: ؼىؾ ال٘ك٨ی هـؿ٠ی هـی اختماعی لشاسدادوی ؾق گ٩حماو و کحاب  :اوث.
به ج١ایك  ;ٓ.?=: ;<>:ٔقووى، C ياهنوویله ٬ىايیى اؾاقه ٌىؾ، شمهىقی هیه بهکٍىقی قا ک

٨كهـا ٨٭ـٗ اقاؾه ٠مـىهی ظکـنDٔهمـاوEٓ لیـكا C ٘كل ظکىهث چًؿاو اهمیحی يـؿاقؾDاو 

                                                
، Cظاکمیـث هٙل٭ـهDمٓ 2287-2245، ژاو بؿو ٨كايىـىی Cٔاوحاؿاؾ يىیىDمٓ 2216-2378هاکیاو  ایحالیایی ٔ .:

-2741لیىـی ٔ، شـاو الک ايگCؾولث هٙل٭هDٓ ٔابىىلىجیىن یا لىیحاوٓ 2768-2277جىهان هابه ايگلیىی ٔ
بـه ه١ًـای جصمیـه ٬ـىا C ج٩کیـ  ٬ـىاDمٓ 2622-2778و ظحی هًحىکیى ٨كايىىی Cٔ ولًٙث هٍكو٘هDمٓ 2653

   .هًٝىق جمكکمٌکًی ظاکمیث قا جا پیٍاشمهىقی قووى هٙكض کكؾيؿبه

يیـم  .23ٓ: 2475ٔهىوـىی ؼمیًـی، C ظکىهـث اوـالم ظکىهـث ٬ـايىو اوـث Dکه به ج١ایك اهـام ؼمیًـیچًاو .;
Dهث ؾق اوالم به ه٩هىم جا١یث ال ٬ايىو اوث، و ٨٭ٗ ٬ايىو بك شاه١ه ظکنظکى٨كهایی ؾاقؾ C :اها کـؿام  .22ٓٔهماو

٬ايىو Dيیم  .ٔهماوCٓ ٬ايىو ٨كهاو و ظکن ؼؿاوثDهمچًیى  .23ٓٔهماو: C ظاکمیث هًعّك به ؼؿاوث٬Dايىو؟ 
کیـؿ اهـام  .ٔهمـاوCٓ قؾاوالم یا ٨كهاو ؼؿا بك همه ا٨كاؾ و بك ؾولث اوالهی ظکىهث جام ؾا کـه ؾق ؾقِـىقجیDبـه جؤ

های شمهىقی ٔهٙل٭هٓ و هٍكو٘ه ولًٙحی، اکركیـث کىـايی کـه ؼـىؾ قا يمایًـؿه اکركیـث هـكؾم ه١ك٨ـی ظکىهث
ٔهمـاوٓ، ایـى همـاو C کًًـؿيمایًؿ هكچه ؼىاوحًؿ به يام ٬ايىو جّىیب کكؾه و وپه بك همه هـكؾم جعمیـل هـیهی

وكهایه واالقی یاؾولثقی هیواالشمهىقی و هكؾم Eٌىؾهمیى .واالقی وا١٬ی يیىث گىيهD ٨ك٪ اواوی ظکىهـث
های هٍكو٘ه ولًٙحی و شمهىقی ٔهؿقيیىحی، لیاكالیىحی و وىویالیىحیٓ ؾق همـیى اوـثE ؾق اوالهی با ظکىهث

ت ه٭ًًه و اؼحیاق جٍـكیٟ که ٬ؿقپكؾاليؿE ؾقِىقجیگفاقی هیها به ٬ايىوگىيه قژینایًکه يمایًؿگاو هكؾم یا ٌاه ؾق ایى
گفاقی يؿاقؾ و هـیچ ٬ـايىيی شـم ٬ـايىو ظکـن که ظ٫ ٬ايىوهیچ .ؾق اوالم به ؼؿاويؿ هح١ا  اؼحّاَ یا٨حه اوث

گفاقی کـه یکـی ال شای هصله ٬ايىوبه همیى واب ؾق ظکىهث اوالهی به .جىاو به هىقؾ اشكا گفاٌثٌاقٞ قا يمی
هـای هؽحلـ٧ ؾق ؼايـهقیمی وشىؾ ؾاقؾ که بـكای ولاقت، هصله بكياههؾهؿکًًؿگاو قا جٍکیل هیوه ؾوحه ظکىهث

ها کی٩یث ايصام ؼـؿهات ٠مـىهی قا ؾق وكاوـك کٍـىق ج١یـیى ؾهؿ و با ایى بكياههپكجى اظکام اوالم بكياهه جكجیب هی
هـای هىشـىؾ يیىـث، هـرال  یـ  ال ٘ـكل ظکىهـثظکىهث اوالهی هـیچDال اوان ایًکه  .24ٓٔهماو: C کًؿهی
 ظکىهـث اوـالهی يـه اوحاؿاؾیاوـث و يـه هٙل٭ـه، . ..حاؿاؾی يیىث که قئیه ؾولث هىـحاؿ و ؼـىؾقأی باٌـؿ،او

بلکه هٍكو٘ه اوثE الاحه يه هٍكو٘ه به ه١ًای هح١اق٦ ١٨لی آو که جّىیب ٬ـىايیى جـابٟ آقای اٌـؽاَ و اکركیـث 
و  لشآن ک شیمصمى٠ه ٌٖك هىحًؿ که ؾق کًًؿگاو ؾق اشكا و اؾاقه ه٭یؿ به ی  هشهث که ظکىهثباٌؿE هٍكو٘ه الایى

ث قوى  اکكم ًّ هصمى٠ه ٌٖك هماو اظکام و ٬ىايیى اوالهی اوث که بایـؿ ق٠ایـث و اشـكا  .ه١ّیى گٍحه اوث و
Eٓ 23ٔهمـاو: C ظکىهث اوالهی ظکىهث ٬ـايىو الهـی بـك هـكؾم اوـثDؾقيهایث ایًکه  .24ٓ-21ٔهماو: C ٌىؾ

هكؾم ٬كاق گك٨حه و هًٍىق هٍحكک و هیرـا٪ هلـی و هـحى ٬ـكاقؾاؾ اشحمـا٠ی و ٬ايىو الهی که هىقؾ پفیكي اقاؾه ٠مىهی 
هـؿاقی ی١ًـی ظاکمیـث اظکـام الهـی واالقی و هكؾمایى هماو شمهىقی و ؾهکكاوی به ه١ًای هكؾم .ویاوی اوث

هىقؾ پفیكي ٠مىهی و ظکىهث ظکام اوالهی هىقؾ گمیًً اکركی هكؾهی اوثE ایى هماو شمهـىقی و ؾهکكاوـی 
 .هىقؾ يٝك قووىیی يیم هىث وا١٬ی
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گىیـؿ: ٔهمـاوٓ. بـه همـیى وـاب هـیC هیااٌؿ و هك چیم ٠مىهی اقلٌی بكای ؼـىؾ ؾاقؾ
Dهكگىيه ظکىهث هٍكوٞ، شمهىقی اوث Cيه ایًکه هكگىيه ظکىهث شمهىقی، ٔهماو ،ٓ

٘ىق که بایؿ و ٌـایؿ جىايًؿ آو٨٭ٗ ؼؿا]یاو[ هیDهٍكوٞ باٌؿ. ال٘ك٦ ؾیگك ه١ح٭ؿ اوث: 
ؼىايؿ. به ٓ. ایًصاوث که اوالم قا ؾیايث هؿيی هیA=ٔهماو: C به هكؾم ٬ايىو ٠كٔه ؾاقيؿ

٨كهـا ام ؾيیـا ظکـنٌكی١ث ٨كليؿ اوما٠یل ٔاوالمٓ که ال ؾه ٬كو پیً بك جمDجّكیط وی، 
C کًـؿايـؿ ظکایـث هـیهیااٌؿ، هًىل هن ال ٠ٝمث هكؾاو بمقگی کـه آو قا جـؿویى يمـىؾه

کیؿ همى، ;<ٔهماو:  ٨الو٩ه هحکاك و قوظـايیىو هح١ّـب و لصـىز، ایـى هـكؾاو Dٓ. به جؤ
والی و والی، يٝامٔهماوEٓ چكاکه هى٫٨ به ؾولثC ؾايًؿٌايه هیبمقگ قا ٌیاؾايی ؼىي

اها ی  هكؾ ویاوی وا١٬ـی ؾق جٍـکیالت آيهـا Dايؿ. ایى ؾق ظالی بىؾه که ٌؿه والیجمؿو
ٔهماوEٓ جؤویىاجی همايًؿ ٬ايىو C بیًؿ که هىشؿ جؤویىات باؾوام اوث٬كیعه بمقگی قا هی

ايؿ. ایى ؾق ظالی بىؾه که بكؼال٦ ٔيُ و ٌكی١ثٓ، بی١ث و ٌىقا که ؾق هحى و بٙى اوالم
کیؿ وی، ؾیايث هؿيی، اشحما٠ی و ویا ؾیى هىـیط... هـفهب اي٩ـكاؾی و Dوی اوالم، به جؤ

 ٓ. =@:اوث ٔهماو:  :Cکیً ؾقويی
ؼىايـؿ. هؿاقی هـیویژه هكؾمؾاقی و بهاو اوالم قا جًها ؾیايث هؿيی هكؾهی ا٠ن ال هكؾم

                                                
ْسَلDُؾیايث جىظیؿی اوالم اوث:  .: ِ

ِْ ِ ِإ ْىَ ِإللَّ َِ یَهِ ِإل ِّ َِ هَُنَِِمهُ: Dال آؾم و يىض جا ابكاهین .٠28ٓمكاو: ٔآ C ِإنَّ
ُِِإْبَعإِنیممِ ىٍِّیوّ َُِوَ َِِیهم ِکْهَِِوْصَعإِویوّ َُِ َُنَِِوَلَٰ َُِحِىیفو ْسِلنو اهـا  .ايـؿهىـلماو هی ؼاجنٓ جا قوى  گكا٠76مكاو: ٔآ C مم

که ؾق ظؿ  ؾق ظؿ ٬ایله بىؾه جا هىوی و ٠یىی که ؾق ظؿ ؼايىاؾه بىؾه، يىض ٌكایٟ ٔظؿوؾ و اظکامٓ ال آؾم
 وكائیل بىؾه جا ٌكی١ث اوالم که شهـايی بـىؾه، وـیك هحکاهـل ٔپلکـايیٓ ؾاٌـحه کـه هـك ِاظاحٍـكی١حی٬ىم بًی

Dِآهؿه ٌكی١ث پیٍیى قا جؤییؿ کكؾه:  َصِ ّ ُِِلَنَُِبْیَهَِیَ ْیِ ِمم ٓ و پایه ٬كاق ؾاؾه، جعكی٩ات واقؾٌـؿه بـؿاو قا 86ٔب٭كه:  :لو
١ٙ٬ا   .جىايؿ هعل ي٭ؿ و قؾ باٌؿهی لفا ٤یكهؿيی بىؾو ؾیايث هىیط .اِٙالض کكؾه و پله ب١ؿی قا گفاٌحه اوث

آو ِـىقت گك٨حـه   وحاؿاؾی الا جىظیؿی و هؿيی، اشحما٠ی و ویاوی بىؾه و ب١ؿا  ج٩ىیك قهاايی یا ؾیايث هىیط
ُِِم;اوث:  َِلفَِِّمَّ ََٰ َل ََ ُِ ِنْمِِْیَىُِ َُ ِلَىُِآ سم َیَمِِإْبِهِِِبِعیَسَِْیَىَُوَلفَِِِّبعم ُِمَِمْع ْوِدیَلَِِوآَتْیَىُ ِ

ِْ ىِبِِِفيَِوَخَعْلَىُِإ لم یَهِإلَِِّلم ُِمإتَِِِّْ ى ًِوَِبعم َفه
ْ
َِ أ

ًِو ىنًَِِِوَوَ ْنَبُِویََِِّوَ ْحَن َم  :مثىىی معىىیظحی به ج١ایك ٠اق٦ ٠كی٭ی همچىو هىلىی ؾق اها  .16ٓٔظؿیؿ: C ُإْبَتَ 
 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 ی١ًی شاهٟ، شهايی و شاویؿاو اوث
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کـًن. هىیعی، اٌحااه هـی گىین شمهىقیو٬حی هیDٌىؾ: وی به همیى هًاواث هؿ٠ی هی
ؾیى هىیط ٨٭ٗ بًؿگی و ا٘ا٠ـث EٓD چكاکه @@:ٔهماو: C یٓ اوثایى ؾو کلمه ٔؿ و ي٭

٬ؿقی بكای پفیكي بیؿاؾگكی هىا٠ؿ اوث که بیـؿاؾگكاو همیٍـه ال آو کًؿ. قوظیه آو بههی
ايـؿ. ايؿ. ؼىؾٌاو به ایى اهك وا٧٬کًًؿ. ٠یىىیاو وا١٬ی بكای بًؿگی هحىلؿ ٌؿهاوح٩اؾه هی

جعـث یـ  قئـیه هـاؾی و Dیى وـاب هىـیعیث ٔهماوٓ. به همC گكؾيؿچًؿاو هحؤذك يمی
ٔهماو: C ِىقت ٌؿیؿجكیى ولًٙث اوحاؿاؾی ؾيیىی ؾقآهؿٜاهكی ٔکٍیٍاو و کلیىآ، به

 ِـعیط يٝكیـات هعمـؿ ظٕكتDٓ. ایى ؾق ظالی بىؾه که به ا٠ح٭اؾ قاوػ همى، 9@:
 بـهٓ. :@: :ٔهمـاو Cيمـىؾ جًٝـینٓ یکاقآهـؿٔبا ؼىبی بهقا  ؼىؾ ویاوی والهاوؾاٌث و 

 و ؾیًـی جا لهايی که ٌیىه ظکىهث او ؾق هیاو ؼل٩ای وی با٬ی بىؾ، ظکىهثDب وا ىیهم
ٔبـا ؼـىبی بـه هـن هملکـثبـىؾ و  یکـی ٓیاواله یٔشمهىق٠ك٨ی  و ٌك٠ی ی١ًی ؾيیىی

ٓ. قهم اِالث و کاقآهؿی شمهـىقی اوـالهی ؾق گ٩حمـاو ٔهماو Cٌؿیه اؾاقهٓ یکاقآهؿ
وىث گكؾیؿيؿ و ٘ىای٧ ؾیگك بك آيها Dهىلماياو قووى ایى اوث. به جعلیل وی، لهايی که 

C چیكه گٍحًؿ، آو و٬ث اؼحال٦ بـیى ؾو ٬ـؿقت ٔؾیايـث و ویاوـثٓ بـاق ؾیگـك آ٤ـال ٌـؿ
هـفا ها يیىث، هٟها به ايؿاله هىیعیگكچه ایى اؼحال٦ ؾق هىلماوDظا  ٔهماوٓ. ؾق٠یى

کـه ؾق جك اوثE چًاوؾق ٨ك٬ه ٌی١ه هعىىنDکه به بیاو قووى، ٔهماوEٓ چًاوC وشىؾ ؾاقؾ
جكجیب شمهىقیث ال هحى ٔهماوٓ. بؿیىC ٌىؾیكاو، الیً٭ٟٙ ٜاهك هیاب١ٕی کٍىقها هرال  

 وق و اذكبؽً اوث.و بٙى اوالم و اِیل، و شمهىقی اوالهی کاقآهؿ و بهكه
مٓ، اوحاؾ ؾايٍگاه هاقواقؾ، جـؿاوم ؾاقؾ. @B;@-;99:ایى يگاه جا واهىئل هايحیًگحىو ٔ

وـالؾ: هٙـكض هـی :بیس تم س ذ  پای ان دس دمکشاس ی سى  مىجحاب و گ٩حماو وی يیم ؾق ک
Dؾهکكاوی ک٩ًىویىوی Cبـه قوٌـًی یـ  ٬ٕـیه هحًـا٬ٓ اوـث، اهـا ه١لـىم يیىـث کـه

                                                
ه گكگی جا هايه هىقگًحایی و يٝكیه لوقٓ ؾکحكیى بكؼىقؾ هايحیًگحىو که ب١ؿا  با يگاه جًال٠ی ٔجىهان هابىی و يٝكی .:

های ٠مـكي ؾق ها قا هٙكض کكؾه و لب جیم آو قا هحىشه اوالم و اي٭الب اوالهی واؼحه اوث، ؾق واپىیى هاهجمؿو
، هٍکل اهكیکـا و ٤ـكب قا ؼـأل ه١ًـىی ياٌـی ال ٨اِـله Cها که هىحین؟ هىیث اهكیکاییDهٙلای جعث ٠ًىاو 

ظل قا يیم ؾق اظیای ؾیايث اها ؾیايث ايگلى پكوجىحايیىن ا٠الم کكؾE پكوجىحايیىمی کـه قاه .يث ؼىايؿگك٨حى ال ؾیا
 .واظحی و جًما٠ی هؿقيیىن گٍحه اوثؼىؾ هىشؿ ؼأل ه١ًىی ج 
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Dاوالهی ؾهکكاوی C ،چكاکه <>>: >@>:هن چًیى باٌؿ ٔهايحیًگحىو EٓDجىاوی ٘لاـی و
ٓ. ایًها اوان و اقکاو <>>-?>>ٔهماو: C ال هىٔى٠ات اِلی اوالم اوث :اقاؾه و اؼحیاق

 گىیؿ: کًؿ و هیگاه به ي٭ل ٬ىلی اوحًاؾ هیاِلی ؾهکكاوی اوث. آو
يٝكي ایى اوث که ٨كهًـگ هح١ـالی اوـالم ؾاقای ؼّىِـیاجی اوـث:  ;اقيىث گلًك

پكوحی، ظاکمیث اؼال٪، ٨كؾگكایی، ا٠ح٭اؾ به يـُ ٔهـحى ٬ـايىو و هیرـا٪ هٍـحكکٓ، یگايه
ٔواوـٙگی C هؿیحیٍى و هیكاٌیD٘لای و هؽال٩ث با به ؾیى، جىاویگكایی و پایاًؿی اِى 

جىاو گ٩ث با پفیكي جصؿؾ ٔجىو١ه شكئث هیهكاجای کٍیٍاوٓ و ايؿکی وعك که بهو ولىله
 ٓ. ?>>و پیٍك٨ثٓ و يىگكایی وك جىا٫٨ و والگاقی ؾاقؾ ٔهماو: 

کیؿ هی ای ؾهکكاوـی هـواو با ؼىاوـثایى ؼّىِیات بؿیىDيمایؿ: ؼىؾ ؾق اؾاهه جؤ
اوـالم هكگىيـه شـؿایی بـیى Dٔهمـاوٓ. ال٘ـك٦ ؾیگـك بـه اؾ٠ـای وی، C هن هًٙا٫ اوث

جكجیب اهىق ؾيیىی و اؼـكوی ال هـن کًؿ و بؿیىاشحما٠ی ؾیًی و اشحما٠ی ویاوی قا قؾ هی
ه٩ً  يیىث. ؾیى ال ویاوث شؿا يیىث. هٍاقکث ویاوی ی  وٜی٩ه ؾیًی اوث. اوـالم 

ی  کٍـىق اوـالهی قهاـكاو ویاوـی، هىـلماياو ٠اهـل باٌـًؿ،  ؼىاهؿ که ؾقبًیاؾگكا هی
ٌكی١ث ٬ايىو اِلی و بًیاؾی باٌؿ و ٠لما ؾق جًٝـین ویاوـث ظکـىهحی و یـا ظـؿا٬ل ؾق 

جـا آيصـا کـه بـه Dٔهمـاوٓ. بـه جل٭ـی وی C جصؿیؿ و اِـالض آو قأی ١ٙ٬ـی ؾاٌـحه باٌـًؿ
ٌـىؾ هكبـىٖ ٌی هیهٍكو٠یث ظکىهحی و ویاوث که ال ا٠ح٭اؾات ؾیًی و آؾاب هفهای يا

اوث به ؾقک اوالهی ال ویاوث با ه٭ؿهات و ٥ِكا و کاكای ویاوث ؾهکكاجی ، هح٩ـاوت 
آیـیى اوـالم Dکًـؿ: گیكؾ و ا٠ـالم هـیٔهماوٓ. اها ؼىؾ يحیصه هیC و با آو ؾق جًا٬ٓ اوث

ٔهماوٓ. ؾق C جىايؿ با ؾهکكاوی والگاق باٌؿ یا يااٌؿجكجیب ؾاقای اِىلی اوث که هیبؿیى
پكوً ایى اوث: چه اِىلی ؾق اوالم و ]ظحـی[ ؾق ک٩ًىوـیىن بـا Dکًؿ: یاو هٙكض هیپا

                                                
اؼحیاق يٝكیه ٌی١ه بىؾه که قوؾققوی ؾو يٝكیه هح١اقْ ج٩ىیٓ ا٠حمالگـكی و شاـك اٌـ١كیگكی ٬ـكاق ؾاٌـحه کـه  .:

  .ٌىيؿعىی به آلاؾی هًصك يمیيهكی  به

ًٌان ویاوی ٨كايىىی، قوی ٬ىهیث و هىیث و شهاو اوـالم کـاق کـكؾه مٓ، ايىاو2882-2812اقيىث گلًك ٔ .;
  .قوايی ٠لىم ايىايیٓاوث ٔپایگاه جعلیل و ا٘الٞ
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ــؿ ٠ًاِــك  ــه و جعــث چــه ٌــكایٙی ایــى اِــى  ٬اؾقي ؾهکكاوــی وــالي ؾاقيــؿ و چگىي
 ٓ.B>>ٔهماو: C های ٨كهًگی کًاق بميًؿ؟٤یكؾهکكاجی  قا ؾق آو وًث

بـه ج١ایـك قووـى ؾق ٨ّـل ؾايؿ. وی ؾیايث و ویاوث قا یکی، و اللهه شمهىقیث وا١٬ی هی
ك٨ـی @?:: ;<>:ٔقووـى، C هـفهب هـؿيیDبالپىیى جعـث ٠ًـىاو  ٠٭ایـؿ هـفهای و Dٓ، ا٘ل

ٔهمـاوC Eٓ ٘ىق که ب١ؿا  ؼىاهین ؾیؿ، ایى ؾو اهك ٘ای١حـا  یکـی هىـحًؿيٝكیات ویاوی... هماو
ك٦ ؾیگك  ٓ. اهـا ;@:ٔهماو: C جاکًىو هیچ ؾولحی جٍکیل يٍؿه که هفهب اوان آو يااٌؿDا٘ل

هىـیط بـك Dکؿام ؾیايث و کؿام ویاوث و کؿام شمهىقیث هىقؾ يٝك اوث؟ بًا به اؾ٠ای قووى، 
قوی لهیى ی  ولًٙث قوظايی بك٬كاق يمىؾ و ؾقيحیصه آو ؾوحگاه هفهای قا ال ؾوـحگاه ویاوـی 

ٔهمـاو: C شؿا واؼث، ؾولث قا به ؾو ٬ىمث ج٭ىـین کـكؾ و اؼحال٨ـات ؾاؼلـی قا ایصـاؾ کـكؾ
ؾیى هىیط بكای جٍکیل ی  ؾولث هىـحعکن، بـیً ال Dيمایؿ: ب اـ٠او هیٓ. به همیى وا9@:

وـاو قوض یـا لیكوـاؼث، ویاوـث و ٔهمـاوٓ. ؾیايـث بـهC آيچه ي٩ٟ ؾاٌحه باٌؿ، هٕك اوـث
واو شىن یا واؼحاق واؼحماو يٝام ویاوی و کٍـىق اللم و هلـموم بـىؾه، هکمـل شمهىقیث به

قوی و اذكبؽٍـی لیكوـاؼحی ایصـاؾ کاقآهـؿی و بهـكه ا٨مایًؿ. ؾیايث قوا و والواق،ايؿ و هنهن
ؾهـؿ و بـاقوق کًؿ و ویاوـث و شمهىقیـث قوـا و وـالواق، کاقآهـؿی ؾیايـث قا بـكول هـیهی
ث گـكؾ آهـؿه،  لشآنهصمى٠ه ٬ىايیى اوالم که ؾق  Dکه به ج١ایك اهام ؼمیًیوالؾE چًاوهی ًّ و و

ى جىا٨ـ٫ و پـفیك٨حى، کـاق ٔکاقآهـؿیٓ ها پفیك٨حه و هٙاٞ ًٌاؼحه ٌؿه اوـث. ایـجىوٗ هىلماو
ٔهمـاو: C ؾاقیٓ هح١لـ٫ کـكؾه اوـثظکىهث قا آواو يمىؾه ]و اقج٭ا ؾاؾه[ و به ؼىؾ هكؾم ٔهكؾم

 ٌىؾ. ٓ. ایى يیم واب کاقآهؿوالی و جىهیل، جىكیٟ و جٍؿیؿ آو هی><-=<
ؾق کحـاب  :،ش هشیاسویـژه ال کحـاب ظحی هاکیاولی بكؼال٦ بكؾاٌـث ٤لـٗ ٤الـب بـه

: @@>:ٔهاکیـاولی، C ؾیى ٔكوقجكیى وحىو جمؿو اوثDيمایؿ: ی ؼىؾ جّكیط هیسهاگفتا
آوقيؿ و بؽحی به باق هیگیكيؿ و ٬ىايیى ؼىب يی ال ؾیى ٬ىايیى ؼىب يٍ ث هیDٓ. الاحه ;@

ٓ. ؾق ایى ِـىقت =@ٔهماو: C ٌىؾ همه کاقها به يحایس ؼىب بیًصاهؿبؽحی واب هیيی 

                                                
وقی و جًٝـین ٌـؿه آهرابه ُشًگی ویاوی شمٟآوقی و جؤلی٧ جصاقب ویاوی هاکیاو  بىؾه و بهایى اذك بیٍحك شمٟ .:

  .کحاب اِلی وی اوث گفتاسها .اووث
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Dهمچًاو ؾیًی هایه بمقگی ی  ٬ىم اوث، ظ٭یـك ٌـمكؾو ؾیـى وـاب که ق٠ایث جٍكی٩ات
C ا٨حـؿٌىؾ. آيصا که ؼؿاجكوی وشىؾ يـؿاقؾ، کٍـىق ؾق وكاٌـیب وـ٭ىٖ هـیجااهی آو هی

ؼىاهًؿ ال ٨ىاؾ بكکًاق بمايًؿ، ها و کٍىقهای پاؾٌاهی که هیشمهىقیDٔهماوٓ. ؾقيحیصه 
بٍـماقيؿE لیـكا بـؿجكیى يٍـايه بایؿ قوىم و آؾاب ؾیًی قا پاک يگاه ؾاقيؿ و همیٍه هعحـكم 

ٓ. ایى ؾق ظالی <@ٔهماو: C ظكهحی به جٍكی٩ات ؾیًی اوثو٭ىٖ و جااهی ی  کٍىق، بی
گـفاقي جؤوـیه واو که بًیـاواگك وكاو کلیىا ؾیى هىیط قا بؿاوDبىؾه که به جّكیط وی، 

كاجـب هکكؾه اوث يگاه ؾاٌحه و ال آو پاوؿاقی کكؾه بىؾيؿ، کٍىقها و ٌهكهای هىیعی بـه
ٓ. ایى ؾق ظالی بىؾه که ?@ٔهماو: C بىؾيؿ که اکًىو هىحًؿجك ال آو هیبؽثهحعؿجك و يی 

Dولی اهكول ؾیى هىیط به ٬ؿقی ياجىاو و جااه ٌؿه اوث که ا٬ىاهی که بـه کلیىـای هىـیعی
قوًٌی های ؾیى هىیط قا بهايؿ. کىی که پایهجك ال ؾیگكاو ٌؿهؾیىايؿ بیجك ال ؾیگكاويمؾی 

بًٍاوؿ و بایًؿ که اؼال٪ و قوىم اهكولی چ٭ؿق ال آو ؾوق ٌؿه اوث، ی٭یى ؼىاهؿ کكؾ که 
گىيـه کـه هماوDٔهماوٓ. به ج١ایك وی، C لوا  ا٬ىام هىیعی یا قول هصالاجٍاو يمؾی  اوث

جىاو ايحٝاق ؾاٌـث، شاه١ـه ٠ـاقی ال ؾیـى ها قا هیؾق آيصا که ؾیى ليؿه اوث همه يیکىیی
ايـؿ کـه چىو اهكول ب١ٕی کىاو بـك ایـى ٠٭یـؿهDاوٓ. ؾق ایى قاوحا ٔهمC ؼال٦ آو اوث

ایـكاؾ Dٔهمـاوٓ، اهـا C والهث و پیٍك٨ث اهىق ایحالیا قا بایؿ ال کلیىای قوم چٍـن ؾاٌـث
يؽىث ایى اوث که ؾقباق پاپ ؾیى قا ؾق ایحالیا به چًاو جااهی کٍايؿه اوث که ؼؿاجكوـی 

پایاو يٝمی و ياؾقوحی بیيیىث که ایى ؤٟ، بیال ایحالیا قؼث بكبىحه اوث و هیچ جكؾیؿ 
ؾیًـی و ٨ىـاؾ هـا ایحالیاییـاو ال کلیىـا و کٍیٍـاو بیDٔهماوٓ. ؾقيحیصه C آوقؾبه ؾياا  هی

جكجیـب ؾیايـث هـؿيی جىظیـؿی ؾووـاظحی اوـالم، ویاوـث هـؿيی ٔهماوٓ. بؿیىC اوث
يـام و بـا ٜـاهك  جىظیؿی ؾوواظحی و شمهىقیث ظ٭ی٭ی و ی٭یًی وا١٬ی اوثE چكاکه یا بـه

وـاالقی اوـث. ؾولـثواالقی بىؾه و یا اؾ٠ا و جٝاهك به شمهىقیـث، وكهایهشمهىقیث، 
ؾايؿ. شمهىقی قا بكآهؿ اقاؾه ٠مىهی و اقاؾه ٠مىهی قا قووى ٠مال  ایى ؾو قا شمهىقی يمی

قاؾه ؾايـؿ. ابك بًیاو ٬ايىو و ٬ايىو قا بكآهؿ ٌكی١ث و ٌكی١ث قا بك بًیاؾ هفهب و ؾیايث هـی
گیـكی ؾو گ٩حمـاو شمهـىقی ٠ام ؾق ج١ایك قووى ؾو ج٩ىیك هح١اقْ ؼىقؾه و وـاب ٌـکل
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گكایی وىویالیىـحی جـا جىجالیحكیىـحی کاپیحالیىحی و شمهىقی شاه١ه-٨كؾگكایی لیاكالیىحی
٤الاا  ج٩اوت لیـاؾی هیـاو اقاؾه همگـاو و اقاؾه Dگىیؿ: ٌؿه اوث. وی ؾق ایى ؼّىَ هی

اقاؾه ٠مـىهی ٨٭ـٗ بـه هًـا٨ٟ Dٓ. ؾق گ٩حمـاو وی =>: ;<>:ى، ٔقووC ٠مىهی وشىؾ ؾاقؾ
اقاؾه همگـاو هًـا٨ٟ ؼّىِـی قا ؾق Dکه ؾق ٘ك٨ی ٔهماوEٓ ؾقِىقجیC هٍحكک جىشه ؾاقؾ

ٔهماوٓ. ؾق ٘ك٦ ؾیگك اگك C باٌؿهای ٌؽّی هیای ال اقاؾهگیكؾ و ٨٭ٗ هصمى٠هيٝك هی
٬ؿقی بمقگ باٌؿ کـه بـك بهDاؾ ؾولث ویژه ٨كايهؾق شاه١ه ی  يهاؾ ؾق ٬الب ی  اجعاؾیه به

کلیه اجعاؾیه ٔيهاؾٓهای ؾیگك بكجكی ؾاٌحه،... په اقاؾه ٠مىهی ؾیگـك وشـىؾ يـؿاقؾ و قأی 
هـن قأی ؾولـث اوـث. ؾولـث بـا ٔهمـاوEٓ آوC باٌؿاکركیث ٨٭ٗ ی  قأی ؼّىِی هی

 اؾ٠ای هٝهك و يمایًؿگی و ظحی يمایًؿگی کل شاه١ـه اوـث. ؾق ایـى ِـىقت، یکـی اقاؾه
شـای اقاؾه ٠مـىهی همگايی قا که هماو ٠ام ا٨كاؾی ؾق اِى  ٨٭ه اوالهی بـىؾه اوـث، بـه

کٍؿ که کٍیؿ. ؾیگكی اقاؾه همگاو یا کل قا کـه واالقی هیوكهایهگیكؾ. ایى به هٍحكک هی
شای اقاؾه ٠مىهیٓ ؾق اِى  ٨٭ه اوالهی بـىؾه هماو اقاؾه بؿلی ٔاقاؾه ؾولث بؿ  شاه١ه به

کٍـايؿ کـه کٍـايؿ. واالقی هیؾولثگفاقؾ. ایى به قاؾه هٍحكک ٠مىهی هیشای ااوث، به
ٌـىؾ. هـی :ظاِل آو یکی و ال وىیی جكاهپیىن اوث و ؾیگكی و ال ؾیگك وىی هاکكويیىن

واو ؾو جی٥ه ی  ٬یچی، شمهىقیث وا١٬ی ياٌی ال اقاؾه ٠مـىهی هٍـحكک قا ٠مال  هك ؾو به
کًًـؿ. ٌـایؿ وـاب ؼىايًؿ، پاقه هـیام هصمى٠ی هیکه ؾق ج١ایك اِى  ٨٭ه اوالهی آو قا ٠

همیى وىءج٩اویك ال اقاؾه ٠مىهی و ؾقيحیصه وىءاوح٩اؾه ال ٠ًىاو شمهىقی بىؾه که قووـى 
 ٓ.:=:ٔهماو: C ٌىؾؾهکكاوی وا١٬ی شایی یا٨ث يمیDواو ٌىؾ بؿیىهؿ٠ی هی

ث: پیٍاپیً همه قووى بكؼال٦ بكؾاٌث ٜاهكی، هـؿ٠ی وـه ٬ـكاقؾاؾ اشحمـا٠ی اوـ
٬كاقؾاؾ او ، گكایً به جٍکیل يٝام هـؿيی و ؾولـث بـا اقاؾه همگـايی اوـثE ٬ـكاقؾاؾ ؾوم، 
ؾقباقه پفیكي هًٍىق هٍحكک هلی بـا اقاؾه ٠مـىهی اوـث. همـیى هیرـا٪ هٍـحكک، وـاب 

گیـكؾ Eٌىؾ و جىوٗ آو هىقؾ پفیكي ٬كاق هیگیكی اقاؾه ٠مىهی ی١ًی اقاؾه هٍحكک هیٌکل
كاؾو با يهاؾ و والکاق ايحؽابات اکركی اوـث. ٬ـايىو هـحى اِـلی ٬كاقؾاؾ وىم گمیًً ؾولحم

                                                
  .ه٭ام اواليؿ ؾبیكکل ظمب وىویالیىث ٨كايىه بىؾه اوثهاکكوو ٬ائن .:
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جكجیـب ؾهؿ. ایى وه ٬ـكاقؾاؾ و ؾقوا٬ـٟ وـالکاق، بـؿیىهًٍىق و هیرا٪ هٍحكک قا جٍکیل هی
 ايؿ.هىشب و هىشؿ کاقآهؿی شمهىقی اوالهی

 کارآهذی ايمالب اسالهی در گفتماو فزاهذرو فىکىیی
هؿقيیىـن کـه ل پیٍـحالاو و ٌاؼّـیى پىـثمٓ ا=B;?-:BA:هیٍـل ٨ىکـىی ٨كايىـىی ٔ

ای بـه يگـاه وی ؾقلهیًـه کٍايؿ ٌؽّیحی ٌاؼُ بىؾه که اٌاقههؿقيیىن قا به چالً هی
کاقآهؿی قابٙه و يىاث ؾیى و ویاوث ؾق اوالم و اي٭الب و ظحی ٘كض ه١ًىیـث ویاوـی 
 ؼالی ال ل٧ٙ يیىث. 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 
هرابه قوض و شىن، و جىظیؿی ی١ًی ؾووـاظحی بـىؾو ؾیايـث و یگايگی ؾیايث و ویاوث به

جـا وـكظؿ ٠صیـب  ٓ>?: @@>:٨ٔىکى، ویاوث ٌؿه و با يگـاه هراـث آو قا بىـیاق کاقآهـؿ
ؼىايؿ. بـه جّـكیط وی، اي٭ـالب اوـالهی ایـكاو یايگیم ٔهماوٓ هٔهماوٓ و ظحی ٌگ٩ث

Dپؿیؿه ای اوث ٠ٝین و اشحما٠ی، اها يه به ایى ه١ًا که وكؾقگن و ٠ا٩٘ی باٌؿ یا بـه ؼـىؾ
گاهی يؿاٌحه باٌؿ C ٠که، ٌیىه ايحٍاقي بىیاق کاقآهؿ اوثبهDٔهماوٓ، بلکه C چًؿاو آ

C ؾاقؾ و يه شلىه و جٝاهكی ؾق يٝام ویاوی، ایى شًاً يه يٝیكیDٔهماوٓ. به همیى واب، 
قوض و شهـاو بـیC به کالاـؿDقوض C ؾهیؿوDٔهماوEٓ جا شایی که اي٭الب اوالهی ایكاو قا 

ٓ. به جّكیط وی ؾق هىقؾ پؿیؿاقی اي٭الب اوالهی ؾق B@>:ياهؿ ٨ٔىکى، هاؾی ؾايىحه و هی
ایى قویؿاؾ يمای ایى قویؿاؾ اي٭البی ایى وا١٬یث اوث که یکی ال چیمهای وكٌثDایى اذك 

کًؿ، و کمحك هكؾهی ؾق جاقیػ چًیى ٨كِث و ا٬االی اي٭البی اقاؾه هٙل٭ا  شم١ی قا يمایاو هی
. ایى هماو اقاؾه ٠مىهی بىؾه که به ج١ایك قووى بىیاق کاقآهؿ ٓ@<: @@>:٨ٔىکى، Cايؿؾاٌحه

 ایاقاؾه شم١ـی اوـٙىقهDکًؿE چكاکه به جّـكیط ٨ىکـى، بىؾه و شمهىقی وا١٬ی ایصاؾ هی
کًًؿ به کم  آو يهاؾها و ٤یكه قا جعلیل ؾاياو یا ٨یلىى٨او جالي هیویاوی اوث که ظ٭ى٪

اقاؾه شم١ی قا Dٔهماوٓ. به همیى واب C یا جىشیه کًًؿ. اقاؾه شم١ی ی  ابماق يٝكی اوث
کكؾم که اقاؾه شم١ی هرل ؼؿا یـا قوض اوـث و هكگم کىی يؿیؿه اوث، و ؼىؾ هى ٨کك هی

ؾاين با هى هىا٨٭یؿ یـا يـه، اهـا هـا ؾق جهـكاو و قو ٌىؾ. يمیؿ با آو قوبهجىايهكگم کىی يمی
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این، و ؼب بایؿ به آو اظحكام بگـفاقین Eوكجاوك ایكاو با اقاؾه شم١ی ی  هلث بكؼىقؾ کكؾه
وايگهـی، یـ  Dٔهماوٓ. ایى ؾق ظالی بىؾه کـه C ؾهؿچىو چًیى چیمی همیٍه قوی يمی

ى اقاؾه شم١ی ؾاؾه ٌؿه اوثE ی١ًی ق٨ـحى ٌـاه و ؾق ه٭ّىؾ و هؿ٦ و جًها ی  هؿ٦ به ای
. ایـى اقاؾه شم١ـی وؽى گ٩ث جىاو ال ه١ًای ویاوی ]اهام[ ؼمیًیهمیى شاوث که هی

های ها همىاقه کلی اوث، ؾق ایكاو هؿ٨ی کاهال  قوٌـى و ه١ـّیى قا بـكای ؼـىؾ که ؾق يٝكیه
ای ؼٙـاب بـه ظحـی ؾق ياهـهٔهماوٓ. C گىيه ؾق جاقیػ ٜهىق کكؾه اوثج١ییى کكؾه و بؿیى

جك ال ؾ٬ای٫ يـاؾقی چیم ؾق جاقیػ ی  هكؾم ههنهیچDکًؿ: ههًؿن بالقگاو يیم بال اـ٠او هی
C جىايؿ جعمـل کًـؿ بـكؾاقؾؼیمؾ جا قژیمی قا که ؾیگك يمیهرابه جًی واظؿ بكهیيیىث که به

کـه هصمى٠ـه  سوذ؟دا سش دس سؤیایی چه هاایشاویٓ. همى ؾق اذكی با ٠ًىاو ;: A<>:٨ٔىکى، 
هرابه ی  ٨یلىى٦ ٨كاهؿقو ؾق ِعًه ٠یًی اي٭الب های جعلیلی ال ظٕىق ؼىیً بهگماقي

٬كاقی جٍیٟ پیكواو ؼىؾ قا به يى٠ی بیDٌىؾ: اوالهی ؾق ایكاو بىؾه، ؾق ایى لهیًه هؿ٠ی هی
٨ٔىکـى، C ؾهؿ که هن ویاوی و هـن ؾیًـی اوـثکًؿ و ؾق ایٍاو ٌىقی هیهؿام هىلط هی

:<B;: <9 شكیايی که EٓDؾق آو يه گفٌحهگكایی اظىان هیٌؿ يه گكیم، يه بی واهايی و يه
هـآ ال هـك ، به يٝكٌاو ٔایكايـی"هاوثؾیى جكیاک جىؾه"EٓD جا شایی که B;ٔهماو: C جكن

کیؿ او، اي٭الب اوـالهی ایـكاو و C جك اوثجك و ٤كبیجك، ؼٍ ظك٨ی ابلهايه ٔهماوٓ. به جؤ
ٓ. بـه ;=ايـؿ ٔهمـاو: Cوشـىی ه١ًىیـث ویاوـیشىـثDب اوالهی ؾق ایكايیاو ؾق اي٭ال

ها اهکـاو آو قا پـه ال قيىـايه و بعـكاو وشىی چیمی که ها ٤كبیشىثDجّكیط همى، 
شًاٍـی Dٔهماوٓ، بكؼال٦ آو اي٭الب اوـالهی ایـكاو، C اینبمقگ هىیعیث ال ؾوث ؾاؾه

وی کكؾE کاقی کـكؾ کـه ایـى ]اوث[ که ال قاه آو بحىاو ٠ًّكی ه١ًىی قا ؾاؼل ليؿگی ویا
ویژه ٤كب و ٤كبیٓ وؿ قاه ه١ًىیث يااٌـؿ، بلکـه بـه ليؿگی ویاوی هرل همیٍه ٔجاقیػ به

 والؾ: ٔهماوٓ. به همیى واب جؤییؿ هیC گاه و ؼمیكهایه آو جاؿیل ٌىؾپكوقٌگاه و شلىه
[ ای ؿه ی ا ظح ی آقه او ًب اهن، اه ا ب ه

ا
فً ىاو هى ؾووث يؿاقم که ظکىهث اوالهی قا ]ِ كفا

Eؼىاوث ویاوی D چ ىو کىٌٍ ی Fهكا جعث جؤذیك لكاق ؾاؾه اوث. هكا جعث جؤذیك ل كاق ؾاؾه

ک  ه ب كای پاو  ػ ای ال هى ائل اه  كولی، بكؼ ی ال و  اؼحاقهای گ ىیی ب ه پ  اقهاو ث ب كای اًی
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ياپ  فیك اشحم  افی و ؾیً  ی، ویاو  یٌ   ىؾF ه  كا جع  ث ج  ؤذیك ل  كاق ؾاؾه او  ث، چ  ىو ش  ؿایی

هماو: شهث کىٌٍی اوث بكاالایى که ویاوث یک ُبقؿ هقًىی پیؿا کًؿٔ   ٓ.  41ی اًی

شًاٍی اوث که ؾق آو َي٩َه هفهای ؾهیؿه ٌؿه اوث که بیً ال آيکـه ال Dجا بؿايصا که 
ٓ. ایى همـاو ویاوـث <?ٔهماو: C ايؿیٍؿ٠الن باال وؽى بگىیؿ، به ؾگكگىيی ایى ؾيیا هی

ثٓ و اوال لشآنجىظیؿی، هح١اؾ  و هح١الی اوالم ٔ ًّ ویژه قاهاكؾی والیی و اهـاهی هی بهو و
گكایـی و هـای ؾيیـاگكایی و هـكؾمهای ؾقوث و ٬ىتها و ؾا٠یهٌی١ی اوث که جمام ؾ٤ؿ٤ه

هـا و آ٨ـات ياقوـایی و ياوـالواقی ا٨كا٘ـی و کاقآهؿی وکىالقیىحی قا ؾاٌحه و ال آوـیب
يیـم بـكی و  ج٩كیٙی ؾيیاگكیمی و ؾيیاپكوحی و ولًٙث یا اوحاؿاؾ هٙل٭ه و شمهىقی هٙل٭ه

گمیى و ياگمیك ال وىیی ویاوـث واو ویاوث هح١الی بكجكیى گمیًه شایبكکًاق اوث. بؿیى
هـا، وکىالقیىن و وکىالقیىـن ویاوـی بـىؾه و اوـث و ال وـىی ؾیگـك ايـىاٞ قهاايیـث

هـای کـاـب و پًـؿاقی یـا جـىهن و هـا و ٠ك٨ـاوگكایـیها، ؾقویٍیها، قیأثِى٨یگكی
٨كاق و ظحی شاه١ه، ویاوث و ؾولث پكهیم، ٨لى٩هگكیم، ویاوث٨ايیهای ٠ك٨او و ٠كپًؿاقه

ها ها و هايٟ ياقواییها و ؾا٠یهکًؿ و شاهٟ ؾ٤ؿ٤هوحیم قا بكيحابیؿه و يهی و ي٩ی هیو ٬ؿقت
های هك ؾو وىی ا٨كا٘ی و ج٩كیٙی ؾقلهیًه قابٙه و يىاث ٠ك٨او و ویاوـث و و ياوالواقی

هح١اؾ  و هح١الی اي٭البی لایا، پىیا و پایـای بالًـؿه کـاقا و ٠ك٨او ویاوی و ویاوث ٠ك٨ايی 
وق و اذكبؽً اوث. ایًصاوث که ٨ىکى ظحی بكؼال٦ يٝكیـه گىىـث جـاقیػ کاقآهؿ، بهكه

 ٌىؾ: جابؿ، اوحرًائا  ؾقباقه ایكاو هؿ٠ی هیؼىیً که ویك وكيىٌث قا بكيمی
قا پؿیـؿ  :وـالهاو اؾاقی ؾم جاقیػ، ایى کٍىق ؾولث ووكيىٌث ٠صیای ایكاو، ؾق وپیؿه

هـای ؾیـىايی ٔکـاقگماقی آوقؾ. ب١ؿها يىؽه آو قا به اوالم وپكؾ و ه٭اهات ایكايی ؾق ومث
                                                

وی گك٨حه اوث. ؾقهكِىقت  ایشان پی  اص اسال و٘ى ؼىؾ، گیكیٍمى، و کحاب . ٜاهكا  اؼحكاٞ ؾولث ؾق ایكاو قا ال هن:
وال و گفاق بٍك ال بؿویث به هـؿيیث جىوـٗ جكیى اؼحكاٞ وكيىٌثهؿيی و بمقگ٠ًىاو کاقآهؿجكیى يهاؾ اگك ؾولث به

همه هٝاهك هـؿيی قا بـه ؾوـث يیـاوقؾه و ال آو گكؾ بىؾه و ایىبىا بٍك هًىل بؿوی و بیاباوٌؿ، چهایكايیاو اؼحكاٞ يمی
جًـال٠ی هـاؾی -وـاظحی جكیى اؼحكاٞ گفاق ال هؿيیث جـهعكوم بىؾ. اي٭الب اوالهی و شمهىقی اوالهی يیم بمقگ

و هح١الی بىؾه که کما  ذـايىی ايىـايی و  هحؿايی بٍكی ٘ای١ی هؿقيیىحی به هؿيیث ؾوواظحی هاؾی و ه١ًىی هح١اؾ 
وـاو بـاق همـه قا بـك ویاوی اوثE چیمی که اليٝك ٨ىکى ؾوق يمايؿه اوث. به همیى واب گ٩حه که اوال  ایكايیاو بـؿیى

 ها و يٝاهات هاؾی شهايی قا ؾیگكگىو ؼىاهؿ واؼث. يٝكیهکًٍؿE ذايیا  ایى اي٭الب ؾوي هی
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ویاویٓ به ؼؿهث اهپكاجىقی ٠كبی ؾقآهؿيؿ. اها همیى ایكاو ال همیى اوالم هفهای بیكوو 
با ٬ؿقت جىايؿ ال ا٠ما٪ وشىؾ ی  هلث ها، به هك چیمی که هیآوقؾه اوث که ؾق ٘ى  ٬كو

 ٓ. ;>ياپفیك بؽٍیؿه اوث ٔهماو: ؾولث ؾقبی٩حؿ يیكوی ه٭اوهث
ـاجی و ؾقوو لاؾی بكوو آ ؾق پیكولی و پایؿاقی اي٭البی شمهىقی اوـالهی ایى قهم کاقآهؿلایی 

ـ١ی ؾیگـك بـا  و ظحی ٨كاگىحك ٨مایًؿه شاهه ه٭اوهث اوالهی جاکًىو و ب١ؿ ال ایى اوث. بال ؾق هٔى
ؾم جـاقیػ، ایـكاو ؾق وـپیؿهDيمایـؿ: ٓ جکـكاق هـی;=ٔهماو: C كيىٌث یگايه آوایكاو و وDجؤکیؿ بك 

بك وك ایى گىٌه کىچ  شهـاو Dٔهماوٓ. اهكوله C ؾولث قا اؼحكاٞ کكؾ و يىؽه آو قا به اوالم وپكؾ
های شهايی اوث. بـكای هكؾهـی کـه قوی ایـى اوث که لهیى و لیك لهیى آو هیؿاو بالی اوحكاجژی

هـا اهکـاو آو قا پـه ال قيىـايه و بعـكاو وشىی چیمی که ها ٤كبیؿ شىثکًًؼاک ليؿگی هی
ـؿای وشىی ه١ًىیث ویاوی؟ هناین چه ه١ًا ؾاقؾ: شىثبمقگ هىیعیث ال ؾوث ؾاؾه اکًـىوِ 

ام ال ایـكاو بىـیاق يـاچیم کًًؿ ]هًی که آگاهیؾاين که اٌحااه هیًٌىم، اها هیها قا هیؼًؿه ٨كايىىی
ایى هماو الگىی پیٍـك٨ث ؾووـاظحی و ؾوب١ـؿی هـاؾی و ه١ًـىی اوـث. ٓ. ;=ٔهماو: C اوث[

وـاو هىجـىق هىلـؿه يیـكو و ظكکـث و کاقآهـؿی بـىؾه و ویاوـث و ؾولـث و ؾیايث و ه١ًىیث بـه
ـام ویاوـی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو بـىؾه و شمهىقیث به ىقت بؿيه و اجا٪ ؼـىؾقوی ٝي واوِ 

ویژه کاقآهؿی لیكواؼحی همیى اوـثE اگكچـه یایی و بهٌماق آهؿه و قال و قهم لایایی، پىیایی و پابه
هـا و های اشكایی، با بكؼی و ظحی بىـیاقی ياقوـاییگفاقیال ظید واؼحاقی والهايی و ویاوث

وقی و اذكبؽٍی بهیًه و بىاهاو هىاشه بـىؾه و بایىـحه و ها و ؾقيحیصه ٠ؿم کاقآهؿی، بهكهياوالواقی
شهث الگىوالی پیٍك٨ث به اقج٭ای هكچه ٨كاجـك کاقآهـؿی  والی کاقآهؿ ؾقٌایىحه اوث با ؾولث

شـای ؼـىؾ يیـكوی هىلـؿه و جـىاو واو ه١ًىیث ویاوی يیم بـهواؼحاقی و قاهاكؾی بپكؾالین. بؿیى
ام اي٭البی شمهىقی اوالهی ایكاو اوث.  هعكکه کاقآهؿی ٝي

« تىسعه بزای فزهًد »ایزايی پیطزفت در گفتماو جهايی -کارآهذی الگىی اسالهی
 ساسهاو هلل

 و ٨كهًـگ شهايی کمیىىوD ٠ًىاو جعث کاقگكوهی ،>BB:ؾق وا   میي هحعؿ هلل والهاو
ايصام  جىو١ه و ٨كهًگ هیاو قوابٗ بك اواوی و هٍحكک کاقیDؾاؾه اوث که  لیجٍک Cجىو١ه
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کمیىیىو شهايی ٨كهًگ D. ٓ=: ?@>:اقؾیاهٍث ، A; ، ي?:> ي ،ىيىکىی امیٔپC ؾهًؿ
هحٍکل ال ا٬حّاؾؾاياو بكشىحه جىوـ١ه، پژوهٍـگكاو و ؾايٍـمًؿاو  و جىو١ه يؽىحیى گكوه

ؼاویك پـكل ؾکىئیـاق، ؾبیكکـل  ٔهماوٓ.C گفاقاو اوث٠لىم اشحما٠ی و هًكهًؿاو و ویاوث
به هؿت وه Dاوا٫ والهاو هلل هحعؿ، قئیه ایى کمیىیىو شهايی بىؾه اوث. ایى کاقگكوه 

ٔهمـاوٓ. C و قابٙه هیاو آيها کكؾه اوث ايؿیٍی ه٩هىم جىو١ه و ٨كهًگوا  و٬ث ِك٦ بال
، اقگاو قومی یىيىکى، وـالهاو ٠لمـی و ٨كهًگـی خهان بش گشىد  ایدسیچه پیا ؛هاهًاهه 

ؼىؾ به گماقي ایـى  ?:>ٌىؾ، ؾق ٌماقه هلل هحعؿ، که به وی لباو و ؼٗ بكیل هًحٍك هی
٨كهًـگ و Dٌـماقه قا ها و ه٭االت ؾقباقه ایى ههن پكؾاؼحه اوث. ٠ًىاو ایـى کاق و هّاظاه

جًـىٞ Dوگى با ؾکىئیاق جعث ٠ًـىاو ؼىايؿه اوث. يؽىث به گ٩ثC جىو١ه بكای ليؿگی بهحك
ٌـىؾ: وگـى ؾکىئیـاق هـؿ٠ی هـیٓ. ؾق ایـى گ٩ـث>: ?@>:پكؾالؾ ٔؾکىئیـاق، هیC ؼال٪ ها

Dيؽىث يٍاو ؾاؾین که هیجىاو و بایؿ ه٩هىم جىو١ه قا گىـحكي ؾاؾ C چكاکـه ؾق Eٓٔهمـاو
ٜـاهك واظحی هـاؾی و ٜـاهكی هؿقيیىـحی ٤كبـی ؾق هـك ؾو ٌـاؼه بـهىو١ه ج الگىی ج

هٙالاه جىو١ه شم یـ  Dواالقی، ؾولثواالقی و وىویالیىحی وكهایههح١اقْ لیاكالیىحی 
جىوـ١ه ا٬حّـاؾی کـاهال  ٌـکى٨ا و هح١ـاؾ ، Dآيکـه ٔهماوEٓ ظا C قٌؿ بؿوو قوض يیىث

هـای بـه يٝـك هـى ؾق ایـى وـا Dوـاب ٔهماوٓ. بؿیى C بؽٍی ال ٨كهًگ ی  هلث اوث
هـای بىـیاقی ؾق اؼحیـاق ها و ٨كِـثها، اهکاوق٤ن يابكابكی ٨كِثجعىالت ؼٙیك که به

C هكؾم ٬كاق گك٨حه اوث، شا ؾاقؾ ایى ايؿیٍه يىیى جؤییؿ ٌىؾ و ؾق ه٭یان شهايی قواز یابـؿ
کـاو اقلیـابی قو اههـیچهای هاؾی پیٍك٨ث بـهالآيصاکه ٌاؼّهDٓ. بًابكایى <-=ٔهماو: 

ٔهمـاو: C ؾهؿ، بایؿ ه١یاقهای ؾیگكی ابؿاٞ کـكؾها قا يمیؾقشه آوایً و ٌکى٨ایی ايىاو
های ؾیگـكی همچـىو ه١یاقهایی همچىو ه٩هىم جىو١ه ايىايی هالظٝهDٓ. به ج١ایك وی، <

آلاؾی ویاوی و ا٬حّاؾی و اشحما٠ی، و يیم اهکاو ی  ليؿگی وـالن و هـىلوو و ٨كهیؽحـه 
C کًـؿؼال٪ بكای همه ؾق ٠یى اظحكام به ؼىؾ و اظحكام به ظ٭ى٪ بٍـك واقؾ هـی٨ٔكهًگیٓ و 

٘ىق ٔمًی بـه ٨كهًـگ اٌـاقه ؾاقؾ، اهـا الاحه ایى ه٩هىم گكچه بهDٔهماوٓ. به جّكیط همى 
هـا بایـؿ Dٔهماوٓ. به همیى هًاوـاث C کًؿِكاظث ٨كهًگ قا ؾق ه٩هىم جىو١ه واقؾ يمیبه
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قا ؾق ه٩هـىم جىوـ١ه واقؾ کـكؾ و چگىيـه چًـیى کـاقی يٍاو ؾهین کـه چـكا بایـؿ ٨كهًـگ 
C ایى گاهی ههن ؾق جاییى ؾوباقه ه٩هىم جىو١ه اوـثDواو ٔهماوٓ. بؿیىC پفیك اوثاهکاو

به ٠٭یؿه هى ؾوهیى ؾوحاوقؾ کمیىیىو، ج٥ییـك ؾق Dيمایؿ: ٔهماوٓ. ؾق ایًصا ؾکىئیاق بیاو هی
کیـؿ وی، C وثيگكي و قویکكؾ ها به قابٙه هیاو ٨كهًگ و جىو١ه ا هىـ له Dٔهماوٓ. بـه جؤ

ایى اوث که آیا بایؿ ال ٨كهًگ و جىو١ه ِعاث کكؾ یا ال ٨كهًگ ؾق جىو١ه، ال ٨كهًگ بكای 
اگـك Dٔهمـاوٓ. ؾق ایـى ِـىقت، C جىو١ه، یا ال جىو١ه بكای ٨كهًگ وؽى بـه هیـاو آوقؾ؟

ٓ، و جىوـ١ه قا ایـنچًـیى کـكؾهگىيه که ایى٨كهًگ قا ٌیىه باهن لیىحى ج١كی٧ کًین ٔهماو
هـای هـا و هـؿ٨٦كایًؿی ؾق يٝك بگیكین که بـه همگـاو آلاؾی و اهکـاو بـكآوقؾو ؼىاوـحه

گاه بؿیهی اوث که ٨كهًگ ؾیگـك چیـمی ٨كاجـك ال یـ  شًاـه ال ؾهؿ، آوهٍكو٠ٍاو قا هی
چه ٨كهًگ قا ٠اهل جىو١ه بـؿايین و Dواو ٔهماوٓ. بؿیىC جىو١ه و یا ابماقی بكای آو يیىث

C ؾهًؿه یا کًؿکًًؿه قٌـؿ ا٬حّـاؾی پـاییى آوقؾياایؿ آو قا جا ظؿ ی  ٠اهل ٌحاب چه هايٟ،
C ؾقوحی ؾقک ٌؿه باٌؿای اوث که بهبك٠که، ٨كهًگ هؿ٦ يهایی جىو١هDٔهماوٓ، بلکه 

ٔهمـاوٓ. جىوـ١ه C ای که هؿ٦ آو ٌـکى٨ایی کاهـل ايىـاو اوـثجىو١هDهن ٔهماوEٓ آو
١ـؿی ٜـاهكی هحـؿايی كویؿیىـمیٓ، یـ  ب٘لاـی ٨واظحی هـاؾی ٔه١٩ًـث جـا لـفتج 

بىؾه کـه وـاب جىوـ١ه ياهح١ـاؾ  و ياهح١ـالی ٌـىؾ و بـه جىوـ١ه جًـال٠ی هؿقيیىحی ٤كبی 
گـكا و بكؾاٌث هؽـال٧ و کـاهال  هـاؾیDاهپكیالیىحیٓ بیًصاهؿ. به ج١ایك وی -ٔؾاقویًیىحی

ؼـىبی قا بهگىيه که پژوهٍگكاو آو هماوDٔهماوٓ اوثE به بیاو همى بكؾاٌحی که C ابماقی
ايؿ، ٠ااقت اوث ال أا٨ه کكؾو کمی ٨كهًگ ]به جىو١ه[ و وپه به هـن لؾو ؼالِه کكؾه

بىیاقی ال هكؾم ال کمیىیىو ايحٝـاق ؾاقيـؿ کـه اگـك Dگىیؿ: ٔهماوٓ. ؾق اؾاهه هیC ه١صىو
کـن ٨هكوـحی ال هـىاقؾ ؼىاهؿ ٌگكؾها و ٘كل جهیه ٔجىو١هٓ شؿیؿی اقائه ؾهؿ، ؾوـثيمی

کًؿ جا ایى هىاؾ به جىو١ه أـا٨ه ٌـىيؿ و وـپه ه١صـىو بـه هـن لؾه ٌـىؾ و ٨كهًگی جهیه 
آیا ٌما ایى قویکكؾ قا Dٔهماوٓ. ؾق پاوػ بؿیى وئا  که C جكجیب جىو١ه قا ؾلپفیك والؾبؿیى

ها قویـه هح٩ـاوجی ؾق پـیً گـك٨حین و بـك هاًـای ایـى Dؾهؿ: ، ؾکىئیاق پاوػ هیCپفیك٨حیؿ؟
ايـؿ کـه قوی بـكای کاالهـا و ؼـؿهات اقلي ٬ائـلالآو هاظ٭ی٭ث ظكکث کكؾین که ايىاو
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ٔهماوEٓ اها C ؼىاهًؿ ليؿگی کًًؿ٘ىق که هیؾهؿ جا آوکاالها و ؼؿهات به آياو اهکاو هی
گكچـه ٨كهًـگ کـاقکكؾی ابـماقی ؾق Dٔهماوٓ. ؾق ایى قاوـحا C به ٨كهًگ بىحگی ؾاقؾDایى

ا٨ـماقی وـؽث و يـكمؽث، يیمـهٔهماوٓ، هكاؾ ٨كهًگ جىو١ه کّمی و کی٩ی وC جىو١ه ؾاقؾ
کاقکكؾ ٨كهًگ بـه همـیى Dظا  اوث. ظاِل آو جؤهیى آوایً بؿيی ٠مىهی اوثE ؾق٠یى

ا٨ماقی وؽث و يكمٔهماوٓ. هًٝىق جىو١ه کّمی و کی٩ی وؽث، يیمهC ٌىؾشا ؼالِه يمی
٨كهًگ و ٨كاجك ال آو ج١الی ٨كهًگ، ه١ًىیث و اؼال٪ ايىـايی اوـثE ی١ًـی يٝـام اقلٌـی 

اؾیى و ٤اییٓ ظ٭ی٭ی، بیًً و هًً یا يگكي و گكایً ی٭یًی ؾقويی بىؾه کـه شـىهكه و ٔبًی
وال هلی اوثE کماایًکه هاؿأ کًً و قوي یا ق٨حاق بیكويی بـىؾه و ایًهـا هٝـاهك آو هىیث

جًهـا Dٌىيؿ. ظاِل آو جٕمیى آقاهً باً٘ی هؿيی اوث. به ج١ایك وی، هاايی هعىىب هی
جكجیب ٔهماوٓ. بؿیىC بؽٍؿهاو ه١ًا هیاوث که به ليؿگی هاییبؽً، هؿ٨٦كهًگ الهام

Dایى کاقکكؾ ؾوگايه ٨ٔكهًگٓ يهجًها به قٌؿ ا٬حّاؾی کم  هیکًؿ، بلکـه بـه هـؿ٦ هـای
هـا و ؾیگكی همچىو ظ٩اٜث ال هعیٗ لیىث، ظ٩ٛ ايىـصام اشحمـا٠ی و اقج٭ـای اقلي

گ ابــماق قوــیؿو بــه ٨كهًــDٔهمــاوٓ. بًــابكایى C قوــايؿيهاؾهــای ؾهکكاجیــ  یــاقی هــی
ٔهمـاوٓ. ؾق C هـا و آقلوهاوـثهایماو يیىث، بلکه بًیاؾ اشحما٠ی ؼىؾ ایى هـؿ٦هؿ٦

C های گىياگىو، الگىهایی بـكای جىوـ١ه ؾاٌـثبایؿ به ج١ؿاؾ ٨كهًگDيمایؿ: اؾاهه جؤییؿ هی
ٌـؿه قا ؼىاوـحاق ها والهاو هللی اِـالضDکًؿ: ٔهماوٓ. ظحی به همیى واب جّكیط هی

ها باٌؿ و ال ی  هصمٟ والهاو هللی که يمایًؿه وا١٬ی هلثDهن Eٓ آو@ٔهماو:  Cاینٌؿه
های کًـىيی و ؾیگـكی بـكای ٠مىهی با ؾو هصله جٍکیل ٌىؾ: یکی بكای يمایًؿگاو ؾولث

کیـؿ هـیC های هلی شاه١ه هؿيیيمایًؿگاو والهاو هـى ؾق Dوـالؾ: ٔهماوٓ. ؾق ؼاجمـه جؤ
ى گ٩حه همکاقم ِچلىى ٨ىقجاؾو قا جکكاق کـًن: هاـاقله پـیً جىاين ایآوحايه هماقه وىم ٨٭ٗ هی

ٌـهكی کـه ب٭ـای شاه١ـه ايىـاو بـؿوو آو ٌهك يىیى اوثE آقهـاوقوی ها ؼل٫ ایى آقهاو
جك يیم اٌاقه ٌؿ، بـؿجكیى ياقوـایی الگـىی گىيه که پیًٔهماوٓ. هماوC پفیك يیىثاهکاو

که ٨كهًگ به ٌهكويؿوـالی ج٭لیـل ایگىيهواظحی بىؾو آو اوث. بهجىو١ه هؿقيیىحی، ج 
یا٨حه و ابماق جىو١ه ا٬حّاؾی اوثE هى١ٔی که جعث ٠ًىاو ٨كهًگ بكای جىو١ه هىقؾ ي٭اؾی 
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که ؾق الگىی پیٍـك٨ث، ٨كهًـگ ؾق شهـث کمیىىو جىو١ه بكای ٨كهًگ ٬كاق ؾاقؾE ؾقظالی
ه و ابـماق و والی اقج٭ا یا٨حه و جىو١ه ا٬حّـاؾی، ه٭ؿهـهًٝىق آؾمج١الی ه١ًىی و اؼال٬ی به

٠لث هاؾی، جىو١ه، جىأهاو با ج١اؾ  ویاوی، ٠لث ِىقی و واؼحاقی قاهاكؾی و ؾق شهث 
بؽٍی هؿيی اوثE هىقؾی که هٙلىب کمیىىو ج١الی ٨كهًگی، ه١ًىی و اؼال٬ی و آقاهً

ایكايـی پیٍـك٨ث -جىو١ه بكای ٨كهًگ اوث. ایى ولى ؾق ٜاهك هماو جًهـا الگـىی اوـالهی
 .گمیى اوثق٬یب و شای

ياهـه بـا يیم ؾق وكه٭اله همـیى ویـژه پیا بهصث الًاؾی و ٠اؾ  ق١٨ث، وكؾبیكاو يٍكیه 
 آوقيؿ: هیC جىو١ه چیىث؟٠Dًىاو 

 به ایص اؾ ذ كوت ه یفكایًؿ بی
ا
ؿ الحّاؾی که هىحمكا چی م پ كؾالؾ و هم هقوظی ال ٌق

ای هجكی بكای بًای شاهق ايگاقؾ؟ یا بؽٍی ال جالي گىحكؾهظحی فكهًگ قا کاال هی

گی كی ال هىاه ب آو و ها وهین هىحًؿ و ه ن ؾق به كهکه افضایً، هن ؾق هىئىلیث

هایی ٌ کل ٌىؾ، بلکه با اقليهای آو به الحّاؾ هعؿوؾ يمیجالٌی اوث که هؿف

 ٓ. 8: 1376ؾهًؿ؟ ٔالًاؾی و قفقث، ها به آيها هیگیكؾ که همیى آؾمهی

یـاؾ آوق ٔهمـاوٓ، C ه ؾیكی اوث هٙكض ٌـؿهایى هىائل کDبا اٌاقه به ایًکه  آيها همچًیى
يٝام ا٬حّاؾی هىلٗ قا بایؿ لیك وئا  بكؾ. اِل اواوی آو، ق٬ابث ٌـؿیؿ شهـايی D ٌؿيؿ که

يٍايؿ کـه هاحًـی بـك آل، يـابكابكی بكای وىؾ ؾق ی  بالاق بال ٔجًال٠یٓ، هًٙ٭ی قا بك کكوی هی
ؾيیـا قا ٠مـال  بـه وكيىٌـحی هـای ٔجا١یٓ و ٌکا٦ ٨مایًؿهٓ و آلـىؾگی اوـث و اکركیـث آؾم

های هؽحل٧ ال ایى يٝام اکًىو ؾق وٙطDٔهماوٓ. به همیى واب C کًؿايگیم هعکىم هیهى 
C هؽال٩ث کلی و بًیاؾی گك٨حه جا ايح٭اؾهای شمئی ال اذكات ؼاَ آو، هىقؾ هًا٬ٍه بىؾه اوث

اؾلـه ٬ـكاق ؾاقؾ. اهـا يمایؿ که ٨كهًگ ؾق يىک جیم ایى هص٤الاا  چًیى هیDٔهماوٓ. ؾق ایى هیاو 
ٔهماو: C همکى اوث که ایى پكوً پیً بیایؿ که ي٭ً و وكيىٌث وا١٬ی ٨كهًگی چیىث؟

A-B ،کیؿ ایًاو ؾايًؿE ٠اهلی ؾق هیاو ٠ىاهـل ؾق ٌما ، ٨كهًگ قا ٨٭ٗ ی  وویله هیDٓ. به جؤ
ٓ. Bاو: ٔهمـC های يٝام جىلیؿیقویای بكای ب١ٕی لیاؾهکًًؿهؾیگك بكای یا٨حى وىؾ یا ج١ؿیل

جكٓ ایى اوث که ایى همه، ٌیىه ؾیگك يگكي به ٨كهًگ ٔبه ه١ًای گىحكؾهباایىDبه اـ٠او وی، 
٠ًـىاو ظاهـل قا هًا١ی بكای جصؿیؿ ظیات جىوٗ ؼـىیً و اهكهـی بـكای ج٥ییـك بـؿايینE بـه
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های ا٬حّاؾی قا بـا اهـؿا٨ی جىايؿ ١٨الیثًٌاؼحی و ه١ًىی که هیهای اؼال٬ی، لیااییاقلي
جك ال ايگیمه وىؾشىیی بیاقایؿ، هكؾم قا ال يیالهًـؿی و يـاؾايی بكهايـؿ، جمـایالت ؼال٬ايـه واال

ها و بیى بٍكیث و ٘ای١ـث ایصـاؾ بىحگی بیى ا٨كاؾ، هلثهای يىیًی ال هنبكايگیمايؿ، و ٌکل
ای ايىـايی ٨كهًگ به ایى ه١ًا هؽال٩حی با ا٬حّاؾ يؿاقؾ، بلکه چهكهDٔهماوٓ. ؾقيهایث C کًؿ
ؾهؿ. ایى هعىق اواوی ٌیىه ليؿگی یـ  اشحمـاٞ اوـث کـه بـه ج١كیـ٧ اهـؿا٦ و و هیبه آ

ٔهمـاوٓ. ایًهـا ؼـأل C ؾهـؿپكؾالؾ که ٨كهًگ قا به بهحكیى ِىقجً يٍـاو هـیه١یاقهایی هی
ؾهًؿ. ه٩هىم هؽـال٩ً بایىـحگی ج١ـالی واظحی قا هىقؾ قؾ ٬كاق هیه١ًىی الگىی جىو١ه ج 

 اوث.ه١ًىی و اؼال٬ی الگىی پیٍك٨ث 
قا ؾق ا٬حّـاؾ،  >99;هرابه قهایی که شـایمه يىبـل آهاقجیا وى، ِاظب يٝكیه جىو١ه به

ا٬حّاؾ ویاوی و ویاوث ا٬حّاؾی به همیى هًاواث ال آو ؼىؾ کكؾه اوـث ؾق اؾاهـه ٘ـی 
آیا ٨كهًگ ِـك٨ا  هکمـل جىوـ١ه Dپكوؿ: يؽىث هیC ايحؽاب هىیكDگماقٌی جعث ٠ًىاو 

ؾق شهـاو اهـكول ؾو Dؾهـؿ: اه ؾق پاوػ بؿاو جىٔیط هـیگٓ. آو9:: ?@>:ٔوى، C اوث؟
هٍؽّه يگكي يؽىث، يٝكیه Dٔهماوٓ. ؾق ج١ایك وی C يگكي ؾق هىقؾ جىو١ه وشىؾ ؾاقؾ

هایی اوث که قٌؿ ا٬حّاؾی بك آيها اوـحىاق اوـث. ال ایـى ؾیـؿگاه، قٌؿ ا٬حّاؾی و اقلي
ايه ياؼـالُ هلـی ٔیـا جىو١ه ؾق اوان ٠ااقت اوث ال ا٨مایً وـكیٟ و پایـؿاق جىلیـؿ وـك

ؾاؼلیٓ که اظحماال  با جالي بكای جىلیٟ ٠اؾاليه ؾوحاوقؾهای ایى ا٨مایً همكاه ٌـىؾ. هـى 
هـا و ٨كهًـگ ؼىاين. ؾق ایـى يگـكي، اقليایى يگكي قا بكؾاٌث ا٬حّاؾگكا ال جىو١ه هی

اهـا يگـكي ؾوم بـكؼال٦ يگـكي يؽىـث، Dٔهماوٓ. ؾق ٘ك٦ ؾیگك C ي٭ً ههمی يؿاقيؿ
ؾايؿ. هى های اقلٌمًؿ ؼىؾ هی٨كایًؿی بكای قٌؿ آلاؾی ٨كؾ ؾق ؾياا  کكؾو هؿ٦جىو١ه قا 

ؼىاين که ؾق آو شایگاه ذكوت هاؾی بؽً ال جىو١ه هیایى يگكي قا بكؾاٌث هئذك و قهایی
کًًـؿه پیٍـك٨ث و ا٬حّاؾی ِك٨ا  یکی ال کاقکكؾهای يٝام اقلٌـی اوـث و ٨كهًـگ ج١یـیى

بًابكایى، هٍؽّـه اِـلی جىوـ١ه ؾق Dجكجیب و ٓ. بؿیىٔهماوC اشحما٠ی و ا٬حّاؾی اوث
بـك٠که، ؾق بكؾاٌـث Dایًکـه ٔهمـاوEٓ ظـا C ایى يگكي، ٌکى٨ایی جىايایی ايىاو اوث

ا٬حّاؾگكا ال جىو١ه، ٨كهًگ ؾق بهحكیى ظالث چیمی بیً ال ابماقی بكای یاقی قوـايؿو بـه 
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، CوـاليؿهDه وـه ي٭ـً ٓ. ؾقيهایث ب;:ٔهماو: C ها يیىثقٌؿ ا٬حّاؾی و ايااٌث ذكوت
Dاقلیابی C وDابماقی C٨كهًگ هی :الگـىی کاقآهـؿی جىوـ١ه قهـایی، >:پكؾاليؿ ٔهماو .ٓ

والؾE اهـا بـه ج١ـالی ای به ج١اؾ  يمؾی  هیگىيهکًؿ و بهجًهایی قا ي٭ؿ هیقویکكؾ جىو١ه به
 يگكؾ.گىيه که ؾق الگىی پیٍك٨ث هىٔى٠یث ؾاقؾ يمیآو

Dشىث ؾقٔهىیث وشىی C:=-:> اذـك لـىقيه آقیىـپه، هٍـاوق ٨كهًگـی هـؿیكکل ،ٓ
یىيىکى، به بعكاو هىیث شهايی ياٌی ال ؼأل ٨كهًگی و ؾقظ٭ی٭ث ؼـأل ه١ًـىی، ؾیًـی و 

ٓ اذـك هیؽائیـل ِهكؾجـك آلمـايی، هـؿیك هئوىـه ?:ٔ Cههاشك هًك ٠ّكDهفهای پكؾاؼحه و 
وـىؾ و وـىؾگكایی  ؾاقیؾاقی و ؾکـاوجكویس هًك ه١اِك که هؿ٠ی بىؾه هًك يیم ابـماق ؾکـه

ايـؿ. ياهـهواظحی و ظحی جًال٠ی گٍحه، ال ؾیگك هٙالب همیى يٍكیه ؾق ایى ویژهجىو١ه ج 
ـاجی الگىی جىو١ه قا لیك وئا  هی بكيؿ و الگىیی قوا و ایًها همگی ياقوایی و ياوالواقی 

 گىيه که ؾق الگىی پیٍك٨ث هىٔى٠یث ؾاقؾ.کًًؿE آووشى هیوالواق شىث
المللی ووایل هفهای ؾايٍگاه شـىقز جـاوو اهكیکـا پىلیحى، اوحاؾ ویاوث بیىشاو ِا  ِاو

پـكؾالؾ. ٓ هـی@:: ?@>:ٔاوـپىلیحى، C اظیای ؾیىDيیم ؾق هّاظاه ؾق همیى قاوحا به هىٔٞى 
های باقل ٠ّك هاوـث کـه قواز ؾوباقه هفهب یکی ال پؿیؿهDوی ؾق پاوػ به ایى پكوً که 

ای بك ٨كهًگ و جىو١ه ؾاٌحه اوث. ایى پؿیؿه ال چـه هالظٝه های اؼیك جؤذیكهای ٬ابلؾق وا 
يمایـؿ: ٔهماوٓ، جّكیط هـیC هایی ال شهاو بیٍحك قایس اوث؟لهاو آ٤ال ٌؿ و ؾق چه بؽً

Dوا  ؾق ایكاو اوالهی اي٭الب های:B@A  و:B@B  جالىق آٌـکاق ٨كایًـؿ قواز ؾوبـاقه اوـالم
ٌماقی ال کٍىقهای اوـالهی بـه چٍـن ؼـىقؾه ٨كایًؿی که ؾق DٔهماوEٓ به ج١ایك وی، C بىؾ
اوـالم، پـه ال اي٭ـالب اوـالهی، ؾق جىوـ١ه ویاوـی و اشحمـا٠ی Dٔهماوٓ. ؾقيحیصه C بىؾ

هایی ِىقت شكیاوظا  چه بهDهن ٔهماوEٓ آوC ٌماقی ال کٍىقها شایگاهی اواوی یا٨ث
چـه Dوٓ و ٔهمـاC هـای ظـاکن قا ؾاٌـحًؿذااجی ؾولثکه با ٌؿت ٠مل ٬ّؿ وكيگىيی یا بی

کىٌیؿيؿ با ١٨الیث اشحما٠ی و ویاوی ؼـىؾ، قوجك اوالهی که هیهای هیايهِىقت شكیاوبه
اوـان و بـا الهـام ال آو و ؾق بىـا بـكایىکه چهٔهماوEٓ چًاوC شاه١ه قا ؾوباقه اوالهی کًًؿ

هـایی قا بؽـًٓ کاجىلیـ  جـاليؼىاه ٔقهاییؾق اهكیکای الجیى، الهیات آلاؾیDهمیى قاوحا 
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٘ـىق ؾق وـایك هًـا٫٘ ٔهمـاوEٓ همـیىC بكای ايصام اِالظات ویاوی و اشحما٠ی آ٤ال کكؾ
گىیـؿ: ٓ هـیB:ٔهماو: C بیًیؿ؟آیًؿه قا چگىيه هیDشهاو. وی يیم ؾق پاوػ به ایى پكوً که 

D هفهب و ٨كهًگ ؾو قکى اواوی هك جالٌی ؾق قاه جىو١ه اوث و ؾقيحیصه بایؿ آيها قا ؾق يٝـك
هــا و ٬كاقؾاؾهــای گفٌــحه بایــؿ آو ؾوگــايگیDؾقوــث بــه همــیى وــاب ٔهمــاوٓ. C گك٨ــث
ث یا هؿقو ٌؿوٓ قا کًاق گفاٌثٔالئی  ًّ ٔهمـاوC Eٓ گكایی یا هفهب، ه٭ؿن یا ياه٭ؿن، و

ها، شاه١ه هؿيی، کاقًٌاواو جىو١ه و قهاـكاو هـفهای ایى اهك هىحلمم آو اوث که ؾولثDاها 
ٔهماوٓ. کماایًکه ؾق پاوػ C هح٭ابل باًٌؿ هایی بكای همکاقی و ؾقکوشىی ٠كِهؾق شىث

های بًیاؾگكایی هفهای هاحًـی کًیؿ بكؼی ال ٌکلآیا ٨کك يمیDبه پكوً پایايی هاًی بك ایًکه 
آیًـؿ ال ٬لـن ٌـماق هـی٨کكايـه قا کـه جهؿیـؿی شـؿی بـهايؿیٍی کىجـهبك يابكؾباقی و ؼٍ 

C یـی هـفهای جهؿیـؿ شـؿی اوـثگكاٌکی يیىث که ا٨كاDٖآوقؾ: ٔهماوٓ هیC ایؿ؟ايؿاؼحه
کیؿ هی هـای هـفهای اها اظیای گىحكؾه هفهب و بكپـایی شًـاDًوالؾ: ٔهماوٓ، لکى بال جؤ

ؾاقؾ که بـه ٨کـك ایى اهك ها قا واهیDٔهماوٓ. به همیى واب، C ای شهايی و ٨كاگیك اوثپؿیؿه
 ٔهماوٓ. C های شًىب باٌینهای ؼاَ چًؿگكایی ؾق شاه١هٌکل

گـفاقاو هكکـم لىکایـاو ٔهكکـم هااؾلـه هیـاو ى کىجـاقی هًـؿی، ال بًیـاوؾق اؾاهه اوـمیح
 ،اوـمیحىکىجاقیٔ ٨Cكهًگـی چًـؿگكایی و جىوـ١ه٨Dکكاو هًؿی و شهايیٓ ؾق ه٭الـه قوٌى
]ظحـی[ گىيـاگىيی و  ی٨كهًگ ییجىو١ه، چًؿگكا یکًىي هیقوD کًؿیه طیجّكٓ 9;: ?@>:

ایـى جّـىق ٤الـب قا کًـاق گفاٌـث کـه  بایؿDٔهماوٓ. ؾقيحیصه C کًؿلیىحی قا جهؿیؿ هی
ٌؿه ال وىی آياو ٔكوقجا  گاهاو ٨كهًگی هىحًؿ و ؾايً ٠كٔهوكآهؿاو هلی و شهايی پیً

ٓ. کماایًکه جكيه هید، يىیىًؿه و هٍاوق هًك و هعیٗ ;;ٔهماو: C بؽً باٌؿبایؿ قهایی
الگـىی Dیؿ: يمآ جّكیط هی<;: ?@>:هید، C ٔبا٘ل ؾوقDلیىث کاياؾایی يیم ؾق ه٭اله 

 ثیكیهؿ و یجکًىلىژ ٠كِه ؾق یکًىي ٤البٓ ی٤كب یىحیهؿقي یجًال٠-یواظحج ٔجىو١ه 
C هایی که ؼىؾ هىشب ٌؿه، ذابـث کـكؾه اوـثؼىؾ قا ؾق ظل بعكاوٓ ياکاقآهؿیٔی ياجىاي

هـای هـؿیكیث ٤ـكب کـه ظ٭ی٭ث ایى اوث که جکًىلىژی و قويDٓ. همچًیى =;ٔهماو: 
ؾاقویًیىحیٓ اوحىاق بك ا٬حّاؾ بالاق و کاالوث، هـك -یىمیهعّى  ٨كهًگی ٔهاؾی ٨كویؿ
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جکًىلـىژی Dٓ. به همیى واب ?;ٔهماو: C ؾهؿیابؿ ج٥ییك هی٨كهًگی قا که با آو جمان هی
های هؿیكیث ٤كب به کم  يٝام شهايی جىلیؿ و جىلیٟ و هّك٦ که بـك آو اوـحىاق و قوي

ؾهـؿ و يـابىؾ کًـؿ، ج٥ییـك هـیهـیهای ؾیگك قا شـفب اوث، ؼىاوحه یا ياؼىاوحه، ٨كهًگ
کیؿ هـیC ٤الب ٨كهًگ هایٌکىثD٘ىق با ٘كض ٔهماوٓ. همیىC کًؿهی وـالؾ: ٤كب جؤ

Dجکًىلىژی و قويهای هؿیكیث ٤كب ٠مؿجا  لهايی کاقایی ؾاقيؿ که هی ؼىاهًؿ ایـى یـا آو
جىاو و ٠ًّك ال ی  هصمى٠ه یا يٝام قا ج٥ییك ؾهًؿ، اها بكای ظ٩ٛ هماهًگی و کل يٝـام يـا

قٌـؿ هح١ـاؾ  کـكؾو، ال همیى قو ٌاهؿ ٨كایًؿ قوبـهDٔهماوٓ. ؾقيهایث C ايؿظحی هؽكب
يمىؾ، ال١اؾه کاقآهؿ هیها هىحین که ؾق آ٤ال ٨ى٪گمیًی ایى قوياِالض، جىشیه و گاه شای

جؽكیـب Dکـه ظحـی Eٓ چًـاو@;-?;ٔهمـاو: C اها ؾقيهایث بىیاق ؼٙكياک ال آب ؾقآهؿ
يمـىؾ، ال جىهن که هًابٟ ویاقه ياهعؿوؾ اوث ٬ابل ٬اى  هـی ىو با ایىهعیٗ لیىث که جاکً

ٓ. ٠الوه بـك @;ٔهماو: C کًؿهّك٨ی ٤كب قا جهؿیؿ هی ایى په بًیاؾهای ا٬حّاؾی الگىی
ٓ، اذـك يىـحىق گاقیـا کـايکلیًی، B; يىـحىق گاقوـیا کـايکلیى:C ٔهاآ٩ٌحگی قوايهDایى به 

ه ؼىؾگكؾاو هکمیکىویحی قویؿه کـه ؼـىؾ ظاِـل و ًٌاوی آقژايحیًی و اوحاؾ ؾايٍگاهكؾم
کًًـؿه و ظـا  هح٭ـابال  جٍـؿیؿجًال٠ی بىؾه و ؾق٠ـیى-واظحیهىايػ ایى الگىی جىو١ه ج 

ایكايی پیٍك٨ث، جىو١ه ا٬حّـاؾی -واو الگىی اي٭البی اوالهیؾهًؿه آو اوث. بؿیىجىكی
، جىأهاو ج١اؾ  ویاوی ا٨ماقی و جؤهیى آوایً ٠مىهیوؽث و يكمکّمی و کی٩ی وؽث، يیمه

و اقج٭ای کاقآهؿی ؾق شهث ج١الی ٨كهًگی، ه١ًىی و اؼال٬ـی و جٕـمیى آقاهـً هـؿيی، 
 آیؿ.ٌماق هیهىشب و هىشؿ کاقآهؿوالی و اقج٭ای هكچه ٨كاجك آو به

   ایزاو اسالهی ارتمای کارآهذی جمهىری
 الگىوـالی ؾق ایـكاو اوـالهی شمهـىقی ايـؿالچٍـن بكجـكیى کاقآهـؿی، ٨كاجك هكچه اقج٭ای

بًؿی کلی اهن هٙالـب بـاال، ي٭ـاؾی و اقلیـابی ؾق ی  شمٟ. اوث پیٍك٨ث ایكايی-اوالهی
اهپكیالیىـحیٓ هؿقيیىـحی -واظحی ٨ٔكویؿیىمیٓ و جًـال٠ی ٔؾاقویًیىـحیالگىی جىو١ه ج 

ايؿ. هاّیى اٌـکا  واالقی وىویالیىحیؾولثواالقی لیاكالیىحی و وكهایه٤كبی ٤الب ا٠ن ال 
ـاجی و ؾقووياقوا لیكواؼحی ٔاقلٌی، بیًٍی و هًٍی ؾقويیٓ ی ا یكويبلاؾی یی و ياوالواقی 
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آ٨كیى ا٬حّاؾی، ویاوی و ٨كهًگی، ه١ًىی و اؼال٬ی ایـى الگىوـث. ٤كیمی و ابماقی هٍکل
هكاؾ الگىی جىو١ه ٨كهًگی ابماقی و ٌهكويؿوالی ؾق شهث جىو١ه ویاوـی و جىلیـؿ يٝـن و 

اؾی و جىلیؿ ه١٩ًث و لفت اوث. ؾق ایى الگى جىو١ه ا٬حّاؾی و ویٙكه ؾق شهث جىو١ه ا٬حّ
وؽث جـا جؤهیى آوایً جا لفت، واب ٨ا٠لی و ٤ایی اوث. جىو١ه کّمی و کی٩ی وؽث، يیمه

ا٨ماقی ٨كهًگی هاؾی، واب هاؾی و ابماقی اوث. جىو١ه ویاوی کّمی و کی٩ی ابماقی يیـم يكم
وقی و اقوایی و ياوالواقی کاقآهؿی، بهكهواب ِىقی جىو١ه اوث. هحٕمى ياکاقآهؿی یا ي

ـاجـی و واظحی و جًال٠ی آو اوث. ؾق٠یىاذكبؽٍی ج  ظا  بك٠که هاّیى قوایی و والواقی 
لیكواؼحی ٔاقلٌی، بیًٍی و هًٍیٓ الگىی اي٭البی پیٍـك٨ث شمهـىقی  آیلاؾی بكووؾقوو

ی، جىأهاو با جىوـ١ه و اوالهی ایكاو اوث. الگىی جىو١ه ا٬حّاؾی و جؤهیى آوایً بؿيی ٠مىه
ج١اؾ  ویاوی ؾق شهث جىو١ه و ج١الی ٨كهًگی، ه١ًىی و اؼال٬ی اوث. ؾق ایى الگى ج١ـالی 
٨كهًگی، ه١ًىی 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. 

ی هیاو جىو١ه ا٬حّاؾی و آوایً و ؾق شهـث ج١ـالی ٨كهًگـی و آقاهـً، وـاب ج١اؾ  ویاو
چًیى الگىیی جىظیؿی ؾوواظحی باٌؿ. ایىِىقی واؼحاقی قاهاكؾی و ٨كابكؾی پیٍك٨ث هی

هاؾی و ه١ًىی ؾوب١ؿی باً٘ی ٔاقلٌی، بیًٍی و هًٍی ؾقويیٓ و ٜاهكی ٔکًٍی و قوٌی یا 
آ٨كیى بؽً و ؾاقای ج١الی و ج١الیؾاقای ج١اؾ  و ج١اؾ ق٨حاقی بیكويیٓ هح١اؾ  و هح١الی ی١ًی 

اوثE الگىیی که ال ظید لیكواؼحی بىیاق کاقآهؿ بىؾه و بایىـحه و ٌایىـحه اوـث ال ظیـد 
هـای واؼحاقی ٔظ٭ـى٬ی و ٬ـايىيی و يیـم وـالهايی و اؾاقی اشكایـیٓ و قاهاـكؾی ٔویاوـث

هن بـا آو هكچه بیٍحك اقج٭ا یابؿ. آو والیٓ يیم کاقآهؿیقاهاكؾی، کاقبكؾی و اشكایی جا شاقی
گـمیى قوـا و وـالواق بهیًـه و بىـاهاو الگـىی والی کاقآهؿ هیىك اوث. بكجكیى شایؾولث

ب١ؿی ٜاهكی ياهح١اؾ  و ياهح١ـالی اوـث Eواظحی هاؾی و ی جىو١ه ٤یك و ٔؿجىظیؿی ج 
ی کاقآهـؿی ایًـ  اٌـکا  ياکاقآهـؿی یـا ياقوـایی و ياوـالواقالگىی جىو١ه هحؿايی که هن

ـاجی و ؾقوو-واظحیج  ِىقت آ٨كیى ا٬حّاؾی، ویاوی و ٨كهًگی آو بهلاؾی هٍکلجًال٠ی 
 یابؿ.ای بكول هی٨مایًؿه
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٠ًـىاو هی ـث واو ؾق ؼاجمه کاقآهؿوالی ٨كايهاؾ قاهاكؾی ٨كابكؾی اوث. ؾولـث بـهبؿیى
آ٤ـال و وـالی کاقآهـؿ اوـث. ایـى ي٭ٙـه ظاکمه اوث. کاقآهؿوالی ؾولث جـا هـكل ؾولـث

هعىقیث ٠میمث کاقآهؿوالی هلی اوث. کاقآهؿی هلی، واب ٨ا٠لی الگىوالی پیٍـك٨ث 
کیؿ هئکؿ بك ي٭ً قاهاكؾی، الگىی کاقگماقی ٔکاقویژهاوثE به گفاقی های ویاوثویژه با جؤ

هـای ا٬حّـاؾی، اشحمـا٠ی و ٨كهًگـی ؾولحـی، هؿاقی یا جكوین و جع٭ـ٫ ویاوـثو ویاوث
ه١ماقی ؾولث و ؾولث قاهاـكؾی، کـاقگماق و ه١مـاق و ویاوـث ٠مىهی و ؼّىِیٓ و هؿ  

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 

يی هحمكکـم باٌـؿE بـا ایًکـه وـالها لا ؼّىِی ؾق الگىوالی کاقآهؿی پیٍك٨ث بىؾه بـیً
شـای جمكکـم ال وـىیی و ؼىؾهؽحـاق ال ؾیگـك وـى اوـث و بكجـكیى ؼىؾگكؾايی پیكاهىيی بـه

گمیى ي٭ً ٤یكقاهاكؾی ؾولث اوثE چـه ي٭ـً و الگـىی کـاقپكؾالی ظـؿا٬لی ؾولـث شای
وكهایهواالقی و ویاوث ٠ؿم ؾؼالث لیاكالیىـحی هعا٨ٝـهکـاقی جـا يىهعا٨ٝـه کـاقی ٔيـه

میث و يه هصكیث ؾولث و جًها ابماقیث ؾولثٓ بىؾه یا ؾق وىیه هح١اقْ چه هالکیث، يه ظاک
وـاالقی وىویالیىـحی ٔهالکیـث، هـؿیكیث یـا ؾولـثي٭ً و الگـىی کـاقگمیًی ظـؿاکركی 

کاق٨كهایی ی١ًی ظاکمیحی و هصكیـث یـا پیمايکـاقی ؾولـثٓ و ویاوـث ؾؼالـث آو باٌـؿ. 
اق یا ياقوایی و ياوالواقی کاقآهؿی، جىو١ه جكجیب قوٌى گكؾیؿ کاقآهؿی ياقوا و ياوالوبؿیى
ج١ایـكی واظحی و جًال٠ی قا ؾاٌحه اوث. ؾق ایى ِىقت قوایی و والواقی کاقآهؿی و بـهج 

 کًؿ. کاقآهؿی قوا و والواق، پیٍك٨ث ؾوواظحی هاؾی و ه١ًىی قا ایصاب و ایصاؾ هی

 گیزی يتیجه
: پیٍـك٨ث ایكايـی-اوالهی لیالگىوا و اوالهی شمهىقی اوالهی، اي٭الب: بًؿیشمٟ
وـالواقی ٔاقلٌـی، بیـًً و هًٍـیٓ لیكوـاؼحی و  ییقوـا ،ٌـؿ هالظٝه که واوبؿاو

ایكايـی ٜك٨یـث بـال٭ىه کاقآهؿوـالی لیـاؾی ؾاقؾ. بـؿیى وـاب کاقآهؿوـالی -اوالهی
لیكواؼحی ٠صیای جا هكل ا٠صـالآهیم ٨ـكاهن آوقؾه اوـث. ظاِـل و ٨ـكای جىِـی٩ات و 

یـؿ های ٨ى٪، جؤویه جعلیل و جرایث يٝام ویاوی اي٭البی شمهىقی اوالهی ایكاو يیم هئ
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ایً  يیم ؾق هكظلـه الگىوـالی پیٍـك٨ث، بـا چـالً ظا  هنایى وا١٬یث اوث. ؾق٠یى
اقج٭ای هكچه ٨كاجك کاقآهؿی هلی و ؾولحی هىاشه اوث. ٨كای کاقآهؿی لیكواؼحی ـاجی و 

واؼحاقی ا٠ـن ال کاقآهؿوـالی  لاؾی پیٍاگ٩حه، اقج٭ای هكچه ٨كاجك کاقآهؿی، یکیؾقوو
ظ٭ى٬ی و ٬ايىيی و کاقآهؿوالی وـالهايی و اؾاقی اشكایـی قا پیٍـا قو ؾاقؾE ؾیگـكی بـا 

هــای کاقآهــؿ هـا و ویاوــثگــفاقیٔـكوقت کاقآهؿوــالی قاهاــكؾی ا٠ـن ال ویاوــث
قووــث. ایًهــا شملگــی ا٬حّــاؾی، اشحمــا٠ی و ٨كهًگــی و ا٠مــا  و پــایً آيهــا قوبــه

ویژه ؾق قوايؿE بهوالی کاقآهؿ شمهىقی اوالهی ایكاو قا هیولثالپیً ٔكوقت ؾبیً
چهلمیى والگكؾ اي٭الب که هكظله پؽحگی و پیكولی ٨كاجك اوـث و ؾق گـام ؾوم اي٭ـالب 

یى اوالهیاوالهی جا هكل جمؿو ايؿال آو ٬ـكاق ؾاقؾ. الگىوـالی ایكايی که چٍن-والی يى
 ايـؿال، چـالً آهـؿه چٍـن٨ـكاهنوـاله ٔپیٍك٨ث، ٘ـكض هـاؾی ی١ًـی قاهاـكؾی پًصـاه

یـثوپـًسو بكياهـه شـاهٟ بیىـث :و قاهاكؾٓ وـًصی و بًـؿی، اهکـاووـاله ٨ٔكاگیـك اولى
وال ایى جعى  اي٭البی ؼىاهؿ بىؾ. بؿوو ایًها، بهحكیى الگى ي٭ٍه قاه و لهیًه ;بًؿیٓ،لهاو

 اوث: >جكویمی يیم، ي٭ً ٌیك بك گكهابه
 هاو ال باؾ باٌؿ ؾم به ؾمظمله  ها همه ٌیكاو ولی ٌیك ٠ََلن

 که ياپیؿاوث باؾشاو ٨ؿای آو  هاو پیؿا و ياپیؿاوث باؾظمله
ظكکث پیٍك٨ث ال کاقایی يیكوهای کاق و کاقآهؿی يهاؾی يهاؾها، ؾولث و يٝـام هـؿيی 

ج١ایكی بـا کـاقگماقی کاقآهـؿ ؾولـث Eویژه با کاقآهؿی کاقگماقی و بهبكآهؿه ال آيهاوثE به
                                                

وـالی يـىیى واله جمـؿوايؿال پًصاهواله ظاوی چٍنهٙكض ٌؿو ٔكوقت و پیًٍهاؾ ٘كض هاؾی قاهاكؾی پًصاه .:
ايـؿال، پیٍـاا٠الم و والی کاقآهؿ و قاهاكؾ ٨كابكؾ الگىوالی پیٍك٨ث ال چـالً بـه چٍـناوالهی، چالً ؾولث

های ايؿال و ویاوث٠ًىاو وًؿ باالؾوحی اوًاؾ چٍنبیايیه گام ؾوم اي٭الب جىوٗ ه٭ام ه١ٝن قهاكی به بلکه ابال٢
  .قاهاكؾی هصمٟ جٍؽیُ هّلعث يٝام، هاّیى ایى ٔكوقت و ؾقک آو اوث

  .بكياهه بىؾشه والیايه 12واله جىو١ه ا٬حّاؾی، اشحما٠ی و ٨كهًگی هصله و پًس بكياهه پًس .;
 وًایی ؾق ظؿی٭ه:  به ج١ایك  .>

 ي٭ً ٌیك اوث بك گكهابه ؾولحی که ؾاؾ که يؿاؾ و يحايىث وحايؿ
ُىل السلغاو علی الشعیه اضذ هى ُجـىس  ،Dویژه اذكبؽً يیىثE بلکه به ج١ایك اهام ویاوث، ٠لیوق و بهی١ًی بهكه خا

 C.اوثEٓ آذاق وىء ياکاقآهؿی ؾولث بكای هكؾم ٌؿیؿجك ال ٜلن ؾولث غشس الحکمٔ السلغاو
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مه اوثE هكاؾ يهاؾ و بلکه ٨كايهاؾ قاهاكؾی و ٨كابكؾی ؾولث اوثE بلکـه هًٝىق هی ث ظاک
وقی و آهـؿه بهـكه٨كاهن :پفیك اوث.ٌىؾ و جع٭٫با ي٭ً قاهاكؾی ٨كابكؾی ؾولث جكوین هی

ـاجی و ؾقوو لاؾی لیكواؼحی ٔيٝام اقلٌی، بیًٍی اذكبؽٍی اوث که با قوایی و والواقی 
٬ــايىيی و وــالهايی و اؾاقی اشكایــیٓ و قاهاــكؾی و هًٍــی هلــیٓ، وــاؼحاقی ٔظ٭ــى٬ی و 

گايه ا٬حّاؾی، ویاوی های وهکًؿ. ٨كاگیك بؽًها و جؿابیك کالوٓ هؿيی بكول هیٔویاوث
 و ٨كهًگی هلی اوث. ؾق هك وه ظىله ؾولحی، ٠مىهی و ؼّىِی اوث.

 ،پیٍـك٨ث ایكايـی-اوـالهی الگـىیٓ: یاِـل پكوـً پاوـػ و هی٨كٔـٔاذاات ظاِل 
 و وـؽثيیمـه وـؽث، کی٩ـی و کّمی جىو١ه. ه١ًىی اوث و هاؾی ؾوواظحی، جىظیؿی و

 ؿیـاه وى ًیا٨ما هًٝىقبه. اوث ٠مىهی آوایً ىی. با هؿ٦ جؤها٬حّاؾی اوث ا٨ماقیيكم
 هـؿيی، بلکـه و ویاوـی ج١ـاؾ  و جىو١ه با جىأهاو. ی اوثليؿگ ثی٩یک یاقج٭ا و یليؿگه ب

 ٨كهًگی، ج١الی و جىو١هؾق شهث اوث.  یویاو و هلی کاقآهؿوالی و ویاوی و اشحما٠ی
 و الگـى ایـى. اوث یاویو و یاشحما٠ هؿيی، آقاهً ىیجٕم هكاؾ. اوث اؼال٬ی و ه١ًىی

 یکیٓ. یٔيمىؾوالٜاهكی و  ٓیهل یوالثیٔهىباً٘ی  اوث: پیٍك٨ث ؾوُب١ؿی پیٍك٨ث
 هًٝـىق. اوـث یؾقويـ ٍـك٨ثیپ هكاؾاوث.  یكواؼحیل ٍك٨ثیو پ یکاقآهؿو يؽىث ُب١ؿ 

 ٍـك٨ثیپ ىیـ. اپیٍـك٨ث اوـث ؾقويـیٓ ًیٔگكاهًٍی  ؤيگكيٓ بیًٍی  اقلٌی، ٔيٝامٓ
 یىو ؾوه یگكیآو، ؾ صهی. به واب و ؾق يحٌىؾیهٌمكؾه  ٍك٨ثیپ ییلاو ؾقوواوث  یؾقوي

. اوـث ٍـك٨ثیپ بكويی ق٨حاقی ای قوٌی وٓ ییاشكا و یاؾاق ،یٔوالهايکًٍی  یُب١ؿ ٜاهك
. اوـث آو اویـبً بك و یؾقوي ٍك٨ثیپ هؿآبك و ُبكول. اوث یٜاهك ی١ًی یكويیب ٍك٨ثیپ ىیا

 ؼـىؾ هـن ی،ٍـك٨حیپ یالگى و یکاقآهؿ ىیچًىیا. اوث هح١الی و هح١اؾ  ٍك٨ث،یپ یالگى
بؽـً الهـام Eاوـث یاوـیو و یاشحمـا٠ ی،هـؿي و یايىاي بؽًج١اؾ  هن و ج١اؾ  یؾاقا

 یكايـیا-یاوـاله هیـپا یىؾق وًؿ الگـ کهچًاو Eباٌؿیه یاواله یاي٭الب ميیو ؼ یؿاقیب
 هـفاهب ٔج٭كیـب =< كیجـؿب ،وـاب ىیبـؿ .آو آهؿه اوث كیو اهن جؿاب یًٍهاؾیپ ٍك٨ثیپ

                                                
. 1. بىیس هًابٟ هاؾی و ه١ًىی و ايىـايیE 2لؾایی و جع٭٫ ههًؿوی، هؿیكیث ٔ. جكوین قاهاكؾ ههًؿوی، هؿیكیث و آویب:

 لؾایی الگىوالی کاقآهؿی پیٍك٨ث هىقؾ يٝك اوث.. يٝاقت و کًحك ٓ و آویب3. اؾاقه یا پیٍاكؾE 4ؾهی Eوالهاو
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کیـؿ ٘كیـ٫ ال هىلماياو ايىصام و اجعاؾ جعکین و اوالهی ٔوـًؿ ؾیًـیٓ  هٍـحكکات بـك جؤ
 ؾق شهـاؾی قوظیـه و ٠٭اليیـث ٔجكویس << كیجؿب بآ. ٍك٨ثیپ یكايیا-یاواله هیپا یالگى

 ظ٭ى٪ اوحی٩ای و بؽًآلاؾی هایيهٕث و اوالهی هایال ظكکث ظمایث و الماو شهاو
 جـا یهمکـاق و یهمـاهًگ ،ییگكاهن گاهیگكاي ٠ًىاوبه و كیپفجع٭٫ ٔهماو٨ٓلىٙیىٓ  هكؾم
 ٍـحالیو پ هئذك اوثE شهاو هىلماياو و اوالم شهاو یگايگی ای یىوحگیپ و یبىحگهن هكل

وـالی يـىیى ؿوجمـ ايـؿالچٍـن ی واواله كیجعاؾ شماهشاهه ه٭اوهث جا هكل ا ی٨كاگىحك
ٓ ٨ًـاوقی Globalityاوالهی اوثE ١٨ا  ؾق بىحك ٨كایًؿ ٔپكووهٓ شهايی ٌؿو ٔگلىبالیحی: 

ا٨ـماقی اوـث Eوؽث و يكماقجاا٘ات، ا٘ال٠ات و جىو١ه و جااؾالت ا٬حّاؾی وؽث، يیمه
ٓ ٨كهًگی، جًً و Globalismىن: گكایی ٔگلىبالیؾاق ٨كابكؾ شهايیپیٍحال، پیٍاهًگ و پكچن

کیؿDها با واؼحاقی کكوی ٔهكکم و پیكاهىيیٓ اوثE با وگىی جمؿولؾایی و گ٩ثجًٍس  بك جؤ
 Cالمللـیبـیى ِـلط و ظکمیـث بـه کمـ  و ٠مىهی ؾیپلماوی گىحكي گكایی،چًؿشاياه

 های هـايحیًگحىيی، بـا وـلٙه و اوحکااقوـحیمیقوی بكؼىقؾ جمؿوقوؾق Eاوث ٓ?< كیٔجؿب
جًال٠ی هاؾی و -واظحیگمیى الگىی هؿقيیىحی ٤كبی ٤الب جىو١ه ج اوثE بكجكیى شای

ب١ؿی ٜاهكی ياهح١اؾ  و ياهح١ـالی هحـؿايی اوـثE ؾق ه٭ابـل و ه٭ابلـه هح٭ابـل جى٘ ـه ی 
وـالی، والی، ٤كبیوالی، ا٬حّاؾیٓ شهايیGlobalizationٔویاوی پكوژه گلىبالیمیٍى: 

لی شهـاو اوـث کـه بـا پٍـحیاايی بايـ  شهـايی و ِـًؿو٪ وـاوالی و بـالاقیاهكیکایی
باٌؿE واؼحاقی هكهی که ؾق قأن آو اهكیکاوث. کماایًکه ؾق بؿيه آو، المللی پى  هیبیى

ٌـؿه و باًٌؿ. ؾق پایه وایك کٍىقهای جصمیهٓ هی9;ٓ یا بیىث ٔشی. Aگكوه هٍث ٔشی. 
حـی شهـايی اوـث. ویاوـث ق٠ی-ٌؿه و وابىحه ؾق ؾیکحاجىقی و يٝام اقبـابوالیکىچ 

المللـی بـه ؼٙكياک هرلد ٌىم اوـحکااقی شهـايی، بـه قهاـكی اهكیکـا، ِهیىيیىـن بـیى
يمایًؿگی ؾولـث اٌـ٥الگك اوـكائیل ؾق هًٙ٭ـه و ٨كاهًٙ٭ـه و اقجصـا٠ی هلـىکی هًٙ٭ـه بـه 

 والی و پیگیكی ٌؿ. وكؾهؿاقی و١ىؾی ول٩ی وهابی پی
اهپكیالیىحیٓ يـىیى شهـايی بـا گكايیگـای ٨كا-٬كاق بىؾ يٝام ولٙه جًال٠ی ٔؾاقویًیىحی

های يیـابحی ٔجک٩یـكیٓ جالی يٝاهی، ا٥ٌالگكی و ب١ؿ شًگؼاوقهیايه بمقگ، ال ٘كی٫ یکه
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ایً  به بكکث ظكکث اي٭الب اوالهی، بیؿاقی و ؼیمي اي٭البی اوالهی پیاؾه ٌىؾ. اها هن
ها هی، لهاو و شكیاوگیكی و جٍکل ٨مایًؿه و ٨كاگىحك ه٭اوهث اوالهی و هكؾهًٙ٭ه و ٌکل

به لیاو آو و به وىؾ شاهه ه٭اوهث ؾق شكیاو اوث. اقج٭ای هكچـه ٨كاجـك کاقآهـؿی و ق٨ـٟ 
ـاجی و ؾقوو لاؾی ا٬حّاؾی، ویاوی و ٨كهًگی شمهىقی هٍکالت قکىؾ جىقهی ٠اقٔی يه 

بؽٍــی، جؤذیكبؽٍــی و اوــالهی ایــكاو، ٔــمى یــؤن و ٌکىــث بیٍــحك ؾٌــمًاو، الهــام
ال١اؾه شمهىقی اوالهی ایكاو قا ؾق هًٙ٭ه و شهاو ه١اِك و پیً قو، ٨ى٪آ٨كیًی ١٨ا  ي٭ً

-اوالهی الگىی اي٭البی بؽٍؿ. کاقآهؿیؾهؿ و اهیؿ و اذكبؽٍی آو قا اقج٭ا هیا٨مایً هی
 یابؿ.ٌىؾ و جع٭٫ هیجكجیب و بؿیى هًٝىق جىصیل هیپیٍك٨ث بؿیى ایكايی

والی کاقآهؿ و الگىوـالی پیٍـك٨ث، واو الگىوالی ؾولث، ؾولثبؿیى :شؿیؿ قاهاكؾ
ــكاهن ٨ :ــه اوــث ــكیE :آهــؿه چهــاق هكظل ــیى ٠لمــی يٝ ــی: ;. جای ــی ٠مل . جكوــین ٠لم

وـالی جىوـٗ هصلـه والی جىوٗ هصمٟ جٍؽیُ هّلعث يٝـام و کـاقبكؾیقاهاكؾی
 Eجكویس ٠لمی ٠مىهی: گ٩حمـاو>ٌىقای اوالهی . وـالی يؽاگـايی، هكؾهـی و هـؿیكیحی

. جع٭ـ٫ =ا٬حّاؾی، ویاوـی و ٨كهًگـی ؾاؼلـی و ؼـاقشیE ؾولحی، ٠مىهی و ؼّىِی 
والی جىوٗ بؽـً والی، اشكاوالی جىوٗ بؽً ٠مىهی جا شاقی٠لمی ٠یًی: کاقبكؾی

والی کاقآهؿ و الگىوالی پیٍك٨ث، ؼىؾ ؼّىِی. هكظله اؼیك جع٭٫ ٠لمی ٠یًی ؾولث
الگىوـالی وـالی کاقآهـؿ و گايه ـیل اوث: ههًؿوی یـا ه١مـاقی ؾولـث٨كاگیك ٌ ىو وه

وـالی والی اوثE هؿیكیث ؾولثویژه ؾولثوالی و بهپیٍك٨ث: هًٝىق يهاؾوالی و يٝام
کاقآهؿ و الگىوالی پیٍك٨ث ا٠ن ال قاهاكؾ هؿیكیث و هؿیكیث قاهاكؾی، ٌاهل بىیس هًابٟ 

ؾهـی بهیًـه و هاؾی و ه١ًىی، بال١٩ل و بال٭ىه و ؾاؼلی و ؼاقشی یا هلی و ٨كاهلیE والهاو
ًٌاوـی و وا و والواقE اؾاقه و پیٍاكؾE يٝاقت و کًحك . هكاؾ پایً اوـثE آوـیببىاهاو ق

ج١ایكی ههًؿوـی و ه١مـاقی ٌىؾ. بهلؾایی که به بالههًؿوی و باله١ماقی هًصك هیآویب
وـالی های ؾولثهصؿؾ، هکكق و هىحمك اوث. جًها و جًها ؾق ایى ِىقت اوث که ٜك٨یث

ـاجی و ؾقو یابـؿ، لاؾی اي٭البی شمهىقی اوالهی ایكاو بـكول هـیوکاقآهؿ و کاقآهؿی هلی 
پـفیكؾ. ؾق ایـى ِـىقت جع٭ـ٫ شهـاؾ اکاـك ٌىؾ و الگىوالی پیٍك٨ث جع٭٫ هیباقوق هی
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بؽٍـی و اذكبؽٍـی ٌىؾ. ؾقيهایث الهـامواليؿگی هلی کٍىق جىهیل، جىكیٟ و جٍؿیؿ هی
 ءالله.ٌاوالی يىیى اوالهی پیً ؼىاهؿ ق٨ث، او٨كاهلی آو جا هكل جمؿو
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