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 چکيذٌ
ٞبي اذيط ذبٚضٔيب٘ٝ ٔحؿٛة  ٖ قه ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ يىي اظ ٔإثطتطيٗ تحٛالت زض زٞٝثسٚ
ثٛزٜ  تأثيطٌصاض َٛض چكٍٕيطي اي ثٝ قٛز، ٚ ضٚح ٚ ا٘سيكٝ ايٗ ا٘مالة زض ثؿيبضي اظ تحٛالت ُٔٙمٝ ٔي

اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ إٞيت تحٛالت اذيط زض ذبٚضٔيب٘ٝ ٞسف پػٚٞف حبيطثطضؾي، تدعيٝ ٚتحّيُ 
زض ضاؾتبي تأثيطٌصاضي  ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ٞبي ٔٛخٛز زض ثُٗ ايٗ تحٛالت ثطاي ٞب ٚ چبِف فيتْط

اضتجبٌ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ثب تحٛالت ثبقس.  ٔي ٚيػٜ خٙجف ٔطزْ يٕٗ ٞب ثٝ ٚ اٍِٛزٞي ثٝ ايٗ خٙجف
ٞبي  پػٚٞف ي اذيط ذبٚضٔيب٘ٝ، اظ ٔجبحثي اؾت وٝ تٛخٝ پػٚٞكٍطاٖ ضا ثٝ ذٛز خّت ٕ٘ٛزٜ ٚزٞٝ

فطاٚا٘ي زض ايٗ ظٔيٙٝ نٛضت ٌطفتٝ اؾت. اظ َطفي تحٛالت اذيط يٕٗ اظ ٔجبحثي اؾت وٝ ؾإاالت 
ضٚي پػٚٞكٍطاٖ لطاض زازٜ ٚ فٟٓ آيٙسٜ ٔؿبيُ ٔطتجٍ ثب ايٗ حٛظٜ ضا اظ إٞيت فطاٚا٘ي  فطاٚا٘ي ضا پيف

ة اؾالٔي ايطاٖ چٝ ٘مكي ثط ايٗ اؾبؼ ؾإاَ انّي ٔمبِٝ حبيط ايٗ اؾت ا٘مال .ثطذٛضزاض ؾبذتٝ اؾت
ا٘مالة اؾالٔي  ٞبي ٞبي آٔٛظٜ زض خٙجف اِحٛثي )ا٘هبضاهلل( ٚ تحٛالت اذيط يٕٗ زاقتٝ اؾت؟ ٚ ثبظتبة

 يبفتٝ انّي ايٗ ٘ٛقتبض زالِت ٚيػٜ قيٗيبٖ وكٛض يٕٗ ثٝ چٝ نٛضت ثٛزٜ اؾت؟ ايطاٖ زض ٔؿّٕب٘بٖ ثٝ
ِيُ ٔبٞيت قيٗي اظ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ تأثيط ز ثٝ وٙس وٝ خٙجف ا٘هبضا... ٚ ا٘مالة ٔطزْ يٕٗ، ٔي

ٞبيي زؾت  پصيطفتٝ اؾت ٚ ا٘مالة ايٗ وكٛض ثب اٍِٛپصيطي اظ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ تب وٖٙٛ ثٝ پيطٚظي
ٌيطي اظ ضٚـ تحميك  اٍ٘بضي ٚ ثب ثٟطٜ اظ چٟبضچٛة ٘ٓطي ؾبظٜ يبفتٝ اؾت. ٍ٘بض٘سٜ ثب اؾتفبزٜ

 ٚ وكٛض ايٗ زض ٔطزٔي ٞبيايدبز اٖتطاو ظيطؾبذتي ٖٛأُ ثٝ تحّيّي زض نسز زؾتيبثي -تٛنيفي
 ثطاي ٟٔٓ ثبقس، ظيطا وٝ ايٗ أط خٙجف، ٚ اضتجبٌ آٖ ثب ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ٔي ايٗ ٔبٞيت قٙبذت

 ُٔٙمٝ يطٚضي اؾت. ثٗسي ثيٙي تحٛالتپيف
 

ضٜ(، ٘ٓطيٝ ا٘مالة يٕٗ، ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ، أبْ ذٕيٙي) خٙجف ا٘هبضا...، َا:ذ ياژٌيکل 

 اٍ٘بضي ؾبظٜ
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 مقذمٍ
آٖ ثب ؾبيط  ٞبي  ٔٛاخٝ ٚ ثطذٛضزٞب تحّيُ ٘يبظٔٙس ٔىب٘ي، ٚ ٖهط ٞط زض ذيعـ ٔبٞيت ثطضؾي
 زض آٖ ٔجٙبي ثط ثتٛاٖ وٝ ٞب ٚ اٍِٛپصيطي آٖ ثب زيٍط ٖٛأُ ٞٓ ٖهط ذٛز اؾت. تحّيّي ا٘مالة

 زض ضا ٞبقىبف ايٗ اظ ي ٖجٛضضاٞىبضٞب ؾپؽ ٚ وطز ٖٙٛاٖ ضا خبٔٗٝ زض ٔٛخٛز ٞبي قىبف اثتسا،

 ثطضؾي ذٛثيثٝ ضا َّٔٗٛ ثبيس ٞط حطوتي ّٖت تٛخيٝ زض ٕ٘ٛز. اضظيبثي ذٛاؾتٝ ثطپب ٞبيذيعـ

 يبفت. زؾت ٚاحس ٍ٘طقي قسٜ ثٝ ثيبٖ ّٖت زض تأثيطٌصاض ٔرتّف ٞبي خٙجٝ ثطضؾي اظ پؽ ٚ ٕ٘ٛز

 ٚ فىطي ٔٛج ايٗ ٚ قٛ٘سئ ثٝ ٔٛخي تجسيُ ٟ٘بيت زض وٝ ٖٛأّي يٗٙي ٚاحس، ٍ٘طـ اظ ٔٙٓٛض
 وٝ زض ٟ٘بيت وٙس ذيعقي ضا ٟٔيب ٔي ٔٛخجبت ضٚقٙفىطي، ٕ٘ٛ ٚ ضقس اثط زض اختٕبٖي ثهيطت

 ايٗ ضٚ٘س ٚ ضقس اٌط آفطيٙس.ظزٜ ٚ ذفمبٖ اؾتجساز ٔي اختٕبٔ اؾتىجبض زض ضا ٞبا٘سيكٝ اظ ثٟبضي

 قه ثسٖٚ زٞٙس، پطٚضـ ضا ذٛز ٞبي ضيكٝ وٝ ٘جبقٙس َٛضي ثٝ زيىتبتٛضي زض خٛإٔ ٞب خطيبٖ

 زاقتٗ ثسٖٚ حطوتي يب ا٘مالثي ٞيچ وٝ چطا ثٛز. ٘رٛاٞٙس ٔطزْ ْٖٕٛ اظ ؾٛي حطوتي ٞيچ ثبٖث

 زاضي،ؾطٔبيٝ ٞبيقىبف يب ٌصقتٍبٖ قسٜؾطوٛة ٞبئٛاخٟٝ اختٕبٖي ٚ ٔرتّف ٞبيضيكٝ

 اؾت. ٍ٘طفتٝ ذٛزثٝ ٔٙؿدٕي ضا قىُ ؾيبؾي ٚ فطٍٞٙي
 تبظٜ ي خبٔٗٝ نٗٛز وٝ زٞسٔي ٘كبٖ ٞبا٘مالة خطيبٖ زض ٔطزٔي يٞبحطوت ذبؾتٍبٜ ثطضؾي  

 تب ذٛيف ٞبيذٛاؾتٝ ٔجٙبي اظ ٔطزْ وٝ افتسٔي اتفبق ظٔب٘ي اؾتجساز، ٚ ّْٓ ثؿتط اظ ٔتِٛس قسٜ

- ذٛيف اؾتمطاض ٟ٘بيت تب ثتٛا٘ٙس ضا فىطي ضٚ٘س ضقس ٕٞبٖ اٌط وٙٙس. زفبٔ زِٚت ا٘تربثي تكىيُ

 ضا ضاٜ تطزيس ثسٖٚ وٙٙس، وٛتبٜ ضا ثيٍبٍ٘بٖ ٚ ؾٛزخٛيبٖ زؾت ٚ زٞٙس اْزٚ - ذٛز ؾبذتٝ حىٛٔت

 ا٘مالثي ٚ ذيعـ ٔبٞيت ا٘س.ٕ٘ٛزٜ اختٕبٖي( آغبظ التهبزي، فطٍٞٙي، ٘ٓط تبظٜ )اظ خٟب٘ي ؾٛي ثٝ

 ؾيط نٗٛزي، ٕ٘ٛزاضٞبي ٔب٘ٙس ثٝ ضٚ٘سي َي ٚ قٛزٔي ٔتِٛس ٘مُٝ ٔكرم زض زيسٜ ؾتٓ ٔطزْ

 ضا تىّيف ٞبذيعـ ايٗ اٚج ٘مُٝ زٞس.ٔي ازأٝ حىٛٔت يٗٙي ؾطٍ٘ٛ٘ي جاٚ ي٘مُٝ تب ضا ذٛز

 ذيعـ ايٗ ضٚ٘س ي وٙٙسٜتٗييٗ ؾبثك حىٛٔت ؾطٍ٘ٛ٘ي ي زيٍط، ٘حٜٛ ٖجبضتثٝ وٙس.ٔي ٔكرم

 ٕ٘ٛزاض ثٛزٖ ٘عِٚي حىبيت ٘ٝ؟ يب زاقت ذٛاٞس ؾيط ٘عِٚي ضؾيسٜ، اٚج ثٝ ٕ٘ٛزاض آيب وٝ ثبقسٔي

 ٚ آيٙسٜ ٞبيحىٛٔت يب ٞبحعة ثٝ ٔبٞيت ثؿتٍي ٘يع ٞبا٘مالة ضتيٖجبثٝ يب ٞبحطوت ايٗ

 ثسثرتي ٚ ؾٗبزت وٝ َالي ؾيبٜ ٚ ٖٓيٓ ثطٚتي ٚخٛز أب زاضز. ٞبآٖ قسٜ ثيٙيپيف ٞبي ؾيبؾت

 َّتٞبي فطنتلسضت اثط زؾتثٝ ٔٙبؾجي ي ثٟب٘ٝ ٌطزا٘س،ٔي يىؿبٖ ذٛيف تطاظٚي زض ضا

 ثٝ غبضت ٞبيٚاغٜ اثجبت ثطاي وٝ ٔطزٔي اظ اؾت ا٘ؿب٘يت آظازٌي ٚ قطف غبضت ٘فت، زٞس. ٔي

 (.431-433: 4937ٚ زيٍطاٖ، ايؿتٙس )ٔٛؾٛئي ؾطثي ٞبيٌِّٛٝ ٔمبثُ زض ضفتٝ
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 ذبٚضٔيب٘ٝ ُٔٙمٝ ذهٛلثٝ اؾالٔي خٛإٔ ؾيبؾي ٚ التهبزي اختٕبيي، ٞبياليٝ زض وبٚـ  

 ضاؾتب، ٕٞيٗ زض ٌطزا٘س.ٔي يطٚضي ٚ ٚاخت أطي ضا پػٚٞف وٝ قٛ٘سٔي اثٗبزي ثبٖث قىٛفبيي

 ٖٛأُ ٚ ٞب٘مف ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ثط ّٖت تب ثٛز ٔٙبؾجي پػٚٞكي ثٟب٘ٝ تحٛالت ذبٚضٔيب٘ٝ

 زٚض ٍ٘بٞي ثب ٞبّٖت ثطضؾي زٞس. ٘مس لطاض ٔٛضز ضا ٞبچبِف ٚ وٙس اضظيبثي زض وكٛض يٕٗ ضا ذيعـ

ٚ  ٞبلبثّيت ثتٛاٖ وٝ اؾت پصيطقطايُي أىبٖ زض آٖ ٔإثط ٖٛأُ اضظيبثي ٚ تحَٛ حبَ زض خبٔٗٝ اظ
 ؾيبؾي فًبي زض ٔطزٔي حطوت أٛاج ثطضؾي ٕ٘ٛز. اضظيبثي ٘يع ضا التهبزي ٚ ؾيبؾي ٞبيْطفيت

 ٖٛأُ زض تٟٙب ٘ٝ ٞب،ٚ ذيعـ ٞبحطوت ايٗ ٞبيضيكٝ وٝ ٌطزا٘سٔي اؾتٛاض ايٗ ثط ضا فطو حبوٓ،

 ثطٌطفتٝ اؾت. اَطاف ز٘يبي اظ ٘يع ضا ٟٕٔي ثؿيبض تأثيطات ثّىٝ اؾت ٟ٘فتٝ زاذّي
 

 بيان مسألٍ 
 آٖ ثمبي پيسايف ٚ چٍٍٛ٘ي ثٝ ٔطثٌٛ ٘يع ٚ ؾيبؾي خغطافيبي لّٕطٚ زض ٔٛيٖٛي ّٔت، ٞط ٞٛيت

 خبٔٗٝ ٚ فطز خغطافيبيي، ٞٛيتي ٚيػٜ ثٝ ٔحيٍ ٚ خبٔٗٝ ثٝ فطز تّٗك احؿبؼ اؾت اؾت. ثسيٟي

 (. زض4391اؾت )وطايح،  ثٛزٜ ثرفٞٛيت ٖٙهطي ٕٞٛاضٜ ّٔت ثٙبثطايٗ، ثركس. ٔي ٚي پيطأٛ٘ي

 ٚ ّٔت ٔٗتمس٘س ثطذي قٛ٘س.ٔي ثطقٕطزٜ ٞب ّٔت ٞٛيتي ٟٔٓ ٖٙبنط اظ زيٗ، ٚ ظثبٖ ضاؾتب، ايٗ
 تساْٚ ذبَطات آٚضزٖ يبز ثٝ ثب ٞب ّٔت زضآٖ، وٝ اؾت اٍ٘بضا٘ٝ ؾبظٜ ٞبيضٚايت ثطؾبذتٝ ّٔي، ٞٛيت

 ذبَطٜ ٚؾيّٝثٝ وٝ قٛزٔي ؾبذتٝ ٞبييؼ ضٚايتاؾب ثط ٞٛيتكبٖ، اظ آ٘بٖ زضن ٚ يبثٙسٔي

 ُّٔٛة ٞٙدبضي ٘ٓٓ ايدبز ثطاي ٞٛيت وؿت ٔٗتمس اؾت ٞيٙٝ ثٛـ ضيٕٛ٘س قٛ٘س.ٔي ثطاٍ٘يرتٝ

 إُِّثيٗ ضٚاثٍ اؾالٔيؿٓ،پبٖ يب ٖطثيؿٓپبٖ ٚاْ ٌطفتٗ اظ ثب اؾالٔي، يب ٖطثي ؾيؿتٓ زض

 (.720: 4919ثٛـ،  )ٞيٙٝاؾت  زازٜ لطاض ذٛز تأثيط تحت ضا اي ذبٚضٔيب٘ٝ
 يىي قٛز ٚ ٔي ٔكبٞسٜ ٘مبٌ زيٍط اظ ثيف ذبٚضٔيب٘ٝ، زض ؾيبؾت ٚ ٔصٞت اضتجبٌ ٞٛيتي، ٔٙٓط اظ  

 خسايي زيٍط، ثيبٖ ايٗ ٞٛيت زض وكٛضٞبي ُٔٙمٝ، ٖبُٔ زيٗ اؾت. ثٝ ؾبظ٘سٜ ٖٛأُ تطيٗ ٟٔٓ اظ

 ُٔٙمٝ، حبوٕبٖ اظ ثؿيبضي ٚ سازضخ ٘ ذبٚضٔيب٘ٝ زض قس، ٕ٘ٛزاض غطة زض وٝ چٙبٖ آٖ زِٚت، اظ زيٗ

(. ايٗ ٔؿأِٝ زض وكٛض يٕٗ ٘يع ضخ 492: 4930زاقتٝ ٚ زاض٘س )أيط ٖجساِّٟيبٖ، زيٙي ضٞجطي زاٖيٝ
يٕٗ ثٗس اظ فطٚپبقي ٖثٕب٘ي ثٝ زٚ ُٔٙمٝ قٕبِي ٚ خٙٛثي تمؿيٓ قس وٝ ثٗسٞب ثٝ اتحبز  زاز.

بذتبض خغطافيبيي ضٚي زاز. ِٚي زض ضؾيس٘س ٚ وكٛض يٕٗ ٔتحس ايدبز قس. اِجتٝ ايٗ اتحبز زض ؾ
ٞبي خٙٛة ثط ؾط حىٛٔت ٚ ٘ٛٔ آٖ  ؾبذتبض حىٛٔتي ٚ ؾيبؾي پيٛؾتٝ ٔيبٖ قيٗيبٖ قٕبَ ٚ ؾٙي

ٌٛ٘ٝ وٝ ثيبٖ قس زٚ ٔصٞت قيٗي ظيسي ٚ ٔصٞت اُٞ ؾٙت ٖبُٔ  اذتالف ثٛزٜ اؾت. ٕٞبٖ
ٞب ثيٗ ايٗ زٚ  طيٞب ٚ زضٌي ٞٛيتي ٚ ٔصٞجي ايٗ وكٛض ضا تكىيُ زازٜ اؾت ٚ ثؿيبضي اظ خًٙ



210        14، ش 44 پاييش، 4انقالب اسالمي، س  هايپژوهش فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

ٌطٜٚ ثط ؾط لسضت ثٛزٜ اؾت. زض ايٗ ٔيبٖ پصيطـ ٚ لجَٛ ايسئِٛٛغي ٚ تفىطات ا٘مالة اؾالٔي 
ٞبي  ؾيبؾي ٚ ٘مف وبضيعٔبتيه أبْ ذٕيٙي)ضٜ( ثط ضٞجطاٖ ٌطٜٚ -ٖٙٛاٖ ا٘مالة ٔصٞجي  ايطاٖ ثٝ

ثٝ آٖ پطزاذتٝ ٘ٓط اؾت. وٝ زض ازأٝ  قيٗي ٔرهٛنبً خٙجف ا٘هبضاهلل لبثُ ثطضؾي ٚ أٗبٖ
 قٛز. ٔي
 

 چُارچًب وظري

پطزاظ٘س. زؾتٝ اَٚ ٘مف ٖٛأُ ٔبزي ٚ ٞب اظ ؾٝ ظاٚيٝ ثٝ ُٔبِٗٝ ؾيبؾت ذبضخي ٔي٘ٓطيٝ 
وٙس. ايٗ ٞب لّٕساز ٔيٌيطي ؾيبؾت ذبضخي زِٚتٔحيُي )زاذّي ٚ ذبضخي( ضا ّٖت انّي قىُ

ٔكٟٛض ٞؿتٙس زض زٚ َيف لطاض إُِّ ثٝ ذطزٌطايبٖ  ٞبي ضٚاثٍ ثيٗزؾتٝ وٝ زض تبضيد ٘ٓطيٝ
إُِّ ضا پطزاظ٘س ٚ ؾبذتبض ٘ٓبْ ثيٗٞبيي ٞؿتٙس وٝ ثٝ ؾُح والٖ ٔيٌيط٘س. ٘رؿت، ٘ٓطيٝ ٔي

ٞبيي ٞؿتٙس وٝ ثٝ تٛييح ؾيبؾت وٙٙس. زْٚ ٘ٓطيٝٞب لّٕساز ٔيوٙٙسٜ انّي ضفتبض زِٚت تٗييٗ
ٞب ٗييٗ ؾيبؾت ذبضخي زِٚتپطزاظ٘س ٚ ثٝ ٖٛأُ زاذّي زض تٞب زض ؾُح ذطز ٔيذبضخي زِٚت

 (.11: 4333زٞٙس )ٔبضتيٗ، اِٚٛيت ٔي
ٞبي ٔٗٙبٌطا ٞؿتٙس وٝ ثط ٘مف ٖٛأُ غيطٔبزي ٚ فطٍٞٙي زض ؾيبؾت ذبضخي زؾتٝ زْٚ ٘ٓطيٝ  

ٞب وٙٙس، زض ايٗ ٘ٓطيٝٞبيي ٞؿتٙس وٝ اظ ٍ٘طـ تّفيمي زفبٔ ٔيتأويس زاض٘س. زؾتٝ ؾْٛ ٘ٓطيٝ
ٞبي ٔٗٙبٌطايب٘ٝ ٘يع تأويس قسٜ اؾت. يىي اظ ٘مف ٚ إٞيت ٔإِفٝيٕٗ تٛخٝ ثٝ ٖٛأُ ٔبزي ثط 

ٚاضز ٔجبحث  4330اٍ٘بضي اؾت. ايٗ ضٞيبفت وٝ اظ اٚايُ زٞٝ ٞب ضٞيبفت ؾبظٜتطيٗ ايٗ ٘ٓطيٝ ٟٔٓ
اظ ؾٛي پيتط ثطٌط ٚ  4320قٙبذتي زاضز وٝ زض زٞٝ  إُِّ قس، ضيكٝ زض ٔؿأِٝ خبٔٗٝضٚاثٍ ثيٗ

؛ ٔتفىطاٖ انّي 9ٚ اِىؿب٘سض ٚ٘ت 7، ٘يىالؼ اٚ٘ف4فطزضيه وطاتٛچُتٛٔبؼ الوٕٗ ُٔطح قس. 
-(. اظ ٔٙٓط ؾبظ191ٜ: 4917قٛ٘س )ثيّيؽ ٚ اؾٕيت، إُِّ ٔحؿٛة ٔيايٗ زيسٌبٜ زض ضٚاثٍ ثيٗ

وٙٙس. اٍ٘بضي ٞٛيت، ٞٙدبضٞب ٚ فطًٞٙ ٘مف ٟٕٔي زض ؾيبؾت ذبضخي وكٛضٞب ثبظي ٔي
اي اظ ٖٛأُ شٞٙي تدطثٝ ي وٝ ذٛز ٔجتٙي ثط پيكيٌٙٝيط٘سٌبٖ ثطاؾبؼ ٞٙدبضٞب ٚ لٛاٖستهٕيٓ

چٝ زض ٔيبٖ ٖٛأُ  وٙٙس. آٌٖيطي ٔيتبضيري، ٞٛيت، فطًٞٙ ٚ حًٛض زض ٟ٘بزٞبؾت تهٕيٓ
اٍ٘بضاٖ لطاض ٌطفتٝ  غيطٔبزي ثطاي تحت تأثيط لطاض زازٖ ؾيبؾت ذبضخي ثيكتط ٔٛضز تٛخٝ ؾبظٜ

ثيكتط اظ زٚ ٖبُٔ ٔصٞت ٚ لجيّٝ ٘كبت ٔؿأِٝ ٞٛيت اؾت. وٝ ايٗ ٖبُٔ زض ٔٛيٛٔ ثحث ٔب 
ٌطفتٝ اؾت. زٚ ٖبّٔي وٝ زض وكٛض يٕٗ ٘مف انّي ضا زض ثطٚظ اذتالفبت زؾتٍبٜ حىٛٔتي ٚ 
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٘يطٚٞبي اختٕبٖي ٚ زيٙي ايدبز وطزٜ اؾت. اِجتٝ ٖٛأُ زيٍطي ٘يع زض ايٗ ٔيبٖ تأثيطٌصاض ثٛزٜ ٚ 
ٕٞؿبيٝ ٚ زٚؾت، ٘مف ايسئِٛٛغيه ي وكٛضٞبي  ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞؿت. ٖٛأّي ٔب٘ٙس ٘فٛش ؾيبؾت

ٞب پطزاذتٝ  ٞبيي ٔب٘ٙس ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ٚ ثيساضي اؾالٔي وٝ ثٝ فطاذٛض ُٔبِت ثٝ آٖ ا٘مالة
 ٔي قٛز.

 

 1کشًر يمه
ثطاي فٟٓ ثٟتط ٔٛيٛٔ ٚ زؾتيبثي ثٝ اَالٖبت اِٚيٝ، ثٝ ؾبذتبض خغطافيبيي ٚ ؾيبؾي وكٛض يٕٗ 

ٚالٕ  خعيطٜ ٖطثؿتبٖ قجٝ ٚ زض خٙٛة آؾيب غطثي ٛةوكٛضي ٖطثي زض خٙ پطزاظيٓ. يٕٗ ٔي
خٕٗيت  ويّٛٔتط ٔطثٕ ٌؿتطزٌي زاضز. 172.391اؾت. يٕٗ  نٙٗب آٖ قٟط بيترتپ ، ٚذبٚضٔيب٘ٝ زض

 79.017.399ثط اؾبؼ آٔبض ؾبيت وتبة حمبيك خٟب٘ي ؾيب زض حسٚض  7041ايٗ وكٛض زض ؾبَ 

ٔؿّٕب٘بٖ  ٪33.4(.وٝ ايٗ تٗساز قبُٔ 7041-وتبة حمبيك خٟب٘ئيّيٖٛ ٘فط ثٛزٜ اؾت )پبيٍبٜ 

ثبقٙس. ظثبٖ ضؾٕي ايٗ وكٛض  ٔبثمي اظ ؾبيط ازيبٖ ٚ ٔصاٞت ٔي ٪03قيٗٝ( ٚ  ٪91ؾٙي ٚ  91٪)
 وطا٘ٝزاضاي زٚ ؾبحُ ٟٔٓ اؾت، ؾبحّي غطثي زض  يٕٗ ثبقس. ٖطثي ٚ حىٛٔت آٖ ٘يع خٕٟٛضي ٔي

تطيٗ  ؾت وٝ ٟٔٓا  ، ٕٞچٙيٗ زاضاي چٙس خعيطٜزضيبي ٖطةوطا٘ٝ ٚ ؾبحّي خٙٛثي زض  زضيبي ؾطخ
زض زضيبي ؾطخ اؾت. يٕٗ تب لجُ اظ  خعيطٜ حٙيف زض زضيبي ٖطة ٚ خعيطٜ ؾمُطٜ ٞب آٖ

زاضاي وٝ  ٗ قٕبِييٕ) خٕٟٛضي ٖطثي يٕٗ ٞبي: ثٝ ٘بْ ٕٞدٛاضٔيالزي زٚ وكٛض  4330 ؾبَ
اي  ُٔٙمٝوٝ  ثي)يٕٗ خٙٛ خٕٟٛضي زٔىطاتيه يٕٗ ( ٚاؾت اِٗجٛض ٔٙبَك وٛٞؿتب٘ي ٚ نٗت

َي پيٕب٘ي ايٗ زٚ وكٛض ثب ٞٓ ٔتحس قس٘س ٚ خٕٟٛضي  4330 . زض ؾبَثٛزٜ اؾت (ثبقس ٕٞٛاض ٔي
ط ٞب ث ذٛ٘يٙي ثيٗ زٚ َطف ضخ زاز، وٝ ؾطا٘دبْ قٕبِي خًٙ 4331 ٚخٛز آٔس. أب زض ؾبَٝ يٕٗ ث
   ٞب چيطٜ قس٘س ٚ اتحبز پبثطخب ٔب٘س. خٙٛثي

زِيُ وٛٞؿتب٘ي ٚ  ثبٖث قسٜ وٝ يٕٗ قٕبِي اظ ٕٞبٖ اثتسا ثٝ تمؿيٕبت قٕبِي ٚ خٙٛثي يٕٗ  
ذهٛل اظ ظٔب٘ي وٝ حىٛٔت أبٔبٖ ظيسي  اِٗجٛض ثٛزٖ آٖ، وٕتط ٔٛضز تٗطو لطاض ٌيطز؛ ثٝ نٗت
زض ايٗ ُٔٙمٝ قىُ ٌطفت، ثبفت فطٍٞٙي ٚ اختٕبٖي آٖ ثٝ قىُ ٘ؿجتبً پبيساض ٚ  141بَ زض ؾ

ٞبي ايٗ وكٛض قىُ ٌطفت. ثطٖىؽ، لؿٕت خٙٛثي ثٝ زِيُ  ثرف ثبثت ٚ اِجتٝ ٔتفبٚت اظ زيٍط
اؾت ٚ يه ُٔٙمٝ « ثبة إِٙسة»ي  ي زضيبي ؾطخ ٚ ذّيح ٖسٖ ٚ ٔكطف ثط تٍٙٝ ايٙىٝ زض وٙبضٜ

ي َجيٗي ا٘سوي اؾت، تحت تأثيط فطًٞٙ ٚ اضتجبَبت ٔرتّف ثٛزٜ اؾت ٚ ٕٞٛاضٜ ٞب ثب ٘بٕٞٛاضي
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ا٘س؛ اظ خّٕٝ، زض لجُ اظ اؾالْ، ضٚٔيبٖ ٚ ثٗسٞب،  ٞبي ٔرتّف ثٝ آٖ تٗطو وطزٜ حىٛٔت
ي ذٛز زض  ٚيػٜ ثٙسض ٖسٖ ضا تحت ؾيُطٜ اؾٕبٖيّيبٖ، ايٛثيبٖ ٚ زض آذط ٞٓ، ثطيتب٘يب ايٗ ُٔٙمٝ ٚ ثٝ

ٖبّٔي وٝ تأثيط ثؿيبض ظيبزي ثط ؾبذتبض ٚ اٍِٛٞبي حىٛٔتي ايٗ وكٛض زاقتٝ اؾت زٚ  .ا٘س آٚضزٜ
َٛض وٝ زض ثبال شوط  وٝ ٕٞبٖ ٞبي اِمبٖسٜ زض ايٗ وكٛض اؾت يٕٗ ايٗ ٌطايي ٚ ٚخٛز پبيٍبٜ لجيّٝ

ٞب ثٛزٜ  قس ذٛز تمؿيٕبت وكٛضي قٕبِي ٚ خٙٛثي ٘يع ٖبُٔ انّي ثؿيبضي اظ ٔكىالت ٚ زضٌيطي
 : ؾبيت پطؾٕبٖ ؾيبؾي(.4934 اؾت )خٛوبض،

قست اظ ثبفت  وٝ اٍِٛٞبي ضفتبضي ٔطزْ ثٝاؾت ؾٙتي  -اي اي لجيّٝ ي يٕٗ، خبٔٗٝ خبٔٗٝ  
ٞب زض يٕٗ ٘مف تأثيطٌصاضي زض ؾبذتبض ؾيبؾي لسضت زاض٘س  اي آٖ ٔتأثط اؾت. لجيّٝ لجيّٝ

٘س ٔثُ ٔمبٚٔت لجبيُ زض ا ٞب ٕٞيكٝ يىي اظ ٘يطٚٞبي ٘بؾبظٌبض ثب ٞدْٛ ذبضخي ثٛزٜ وٝ آٖ َٛضي ثٝ
ا٘س  ٖٙٛاٖ يىي اظ اثعاضٞبي ٘فٛش زيٍط وكٛضٞب ثٛزٜ ثطاثط اؾتٕٗبض اٍّ٘يؽ. اظ َطفي ٘يع، ايٗ لجبيُ ثٝ

ٞبي  ٕٞچٙيٗ تؿٍّ ٖطف. ٔثُ ٖطثؿتبٖ وٝ زاضاي ضٚاثٍ ؾٙتي ٚ زيطيٙٝ ثب لجبيُ يٕٗ اؾت
 قٛز.  اي ٔي ثيٗ لجيّٝ ٌيطي ٔٙبظٖبت زضٖٚ لٛٔي ٚ اي ثط ؾبذتبض خبٔٗٝ ثبٖث قىُ لجيّٝ

ثبقس  ي اِمبٖسٜ زض يٕٗ ٔي يىي زيٍط اظ ٔكىالتي وٝ يٕٗ اظ آٖ زض ض٘ح اؾت، حًٛض ٌؿتطزٜ  
وٝ ذؿبضات ظيبزي ضا ثٝ ٔٙبفٕ يٕٗ ٚاضز وطزٜ اؾت ٚ ثبٖث زذبِت آٔطيىب ٚ زيٍط وكٛضٞب زض ايٗ 

 . (43: 4911)خٗفطي ِٚسا٘ي،وكٛض قسٜ اؾت 
بَ ٚ خٙٛة يىي زيٍط اظ ٔكىالت يٕٗ ثٛزٜ اؾت. اظ ظٔبٖ زضٌيطي ٞبي ٘يطٚٞبي قٕ زضٌيطي  

پيٕبٖ نّحي  7002 ٌصضز. زض ؾبَ ٔي ٞبي قيٗٝ زض قٕبَ چٙس ؾبِي زِٚت يٕٗ زض خٙٛة ثب ٌطٜٚ
، زيساضي ٔيبٖ لُط ٌطي ٔيبٖ زٚ َطف أًب قس وٝ ٞطٌع ثساٖ ُٖٕ ٘كس. ؾبَ ثٗس ثب ٔيب٘دي

ّٖي  ،7003 ثطاي ا٘دبْ ٔمسٔبت پيٕب٘ي زيٍط قىُ ٌطفت. زض اٚت زٚحٝ ٕ٘بيٙسٌبٖ زٚ َطف زض
خٕٟٛض يٕٗ اٖالْ وطز ٔجبضظاٖ قيٗٝ ٔبيُ ثٝ ثطلطاضي آضأف ٘جٛز٘س ٚ  ضئيؽ ٖجساهلل نبِح

تبٖ ؾٗٛزي ٚ ٔهط ٘مف پطضٍ٘ي زض حٕالت اضتف ٞب اظ ؾط ٌطفتٝ قس. ٖطثؿ تطتيت زضٌيطي ثسيٗ
ؾبَ ضيبؾت خٕٟٛضي  47وٝ  ٚ پؽ اظ آٖ 4330 زض ؾبَ ٖجساهلل نبِح ّٖي .يٕٗ ثٝ قيٗيبٖ زاقتٙس

ٖٙٛاٖ  يٕٗ قٕبِي ضا زض اذتيبض زاقت ثب اتحبز زٚ ثرف قٕبِي ٚ خٙٛثي يٕٗ، حسٚز ؾٝ زٞٝ ثٝ
ٖطثؿتبٖ  ٚ ايبالت ٔتحسٜ آٔطيىب ثب 7000ٞبي ٔيب٘ي زٞٝ  خٕٟٛض يٕٗ ٔتحس ثٛز. اٚ اظ ؾبَ ضئيؽ

لطاضزازٞبيي ثٝ أًب ضؾب٘س. پؽ اظ آٖ اٖالْ وطز ثٝ ٞط ٘حٛ حتي ثب تٛؾُ ثٝ ٌعيٙٝ  ؾٗٛزي
ز ٚي ٘ٓبٔي، ٌطٜٚ اِحٛثي ضا زض نٗسٜ ؾطوٛة ذٛاٞس وطز. نبِح اؾٕبً قيٗٝ ظيسي ثٛز، أب ّٖٕىط

ٞب  ٞبي ٚي ٖٕٛٔبً يس ظيسي ٞبي يسقيٗي اؾت. ؾيبؾت ٞب ٚ ؾيبؾت ٕ٘بيبٍ٘ط لطاثت ٚي ثب ثٗثي
 .(7047)ثبضٖٚ،  ٚ حبٔي خطيبٖ ٚٞبثيت ثٛز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1_(%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%85%D9%86#cite_note-ZG-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%85%D9%86#cite_note-ZG-2
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ٞبي يٕٙي زض ٔجبضظٜ ثطيس حىٛٔت ٖجساهلل نبِح قطوت وطز٘س.  ٞب ٘يع ٕٞب٘ٙس زيٍط ٌطٜٚ ظيسي  
َّجبٖ خٙٛة، اِمبٖسٜ، خٛا٘بٖ ٔيساٖ  ٞبي ٔرتّف يٕٙي )ظيسي، خسايي ي ٔكتطوي وٝ ٌطٜٚ ٘مُٝ

سيٍط لطاض زاز، ٔربِفت ثب نبِح ٚ ىٞبي ٔٙدط ثٝ ؾمٌٛ نبِح زض وٙبض ي اِتغييط ٚ...( ضا زض اٖتطاو
ٞبي قٕبَ ٚ خٙجف اِحٛثي ٘يع زض ؾمٌٛ نبِح ٘مكي اؾبؾي  ظيسي ـ ثطاي ؾمٌٛ ٚي ثٛز.تال

ٞب زض ؾمٌٛ نبِح ٚخٛز زاضز. يه زِيُ  ٞب ٚ ٘مف آٖ زٚ زِيُ انّي ثطاي ٔربِفت ظيسي. زاقتٙس
ْ. ظيط ٘ٓط ضغيٓ أبٔت زض قٕبَ يٕٗ لطاض زاقتٙس، ثٗس 4397ٞب وٝ تب ظٔبٖ وٛزتبي  ٔصٞجي؛ ظيسي

ٞبي ٔرتّف  تب ٚ ضٚي وبضآٔسٖ ضغيٓ خٕٟٛضي، ٔساْ زض پي احيبي ضغيٓ أبٔت ثٝ ضاٜاظ وٛز
زا٘ٙس؛ أطي وٝ ٔكطٖٚيت حىٛٔت غيط  ٞب حىٛٔت ضا حك أبٔبٖ ظيسي ٔي ا٘س. چطا وٝ ظيسي ثٛزٜ

ٞبي ٖجساهلل  زِيُ زْٚ ثٝ ؾيبؾت .قٛز وٙس ٚ ثبٖث اٖتطاو ٚ َغيبٖ ثطيس آٖ ٔي أبْ ضا ضز ٔي
قس:  ٌطزز. ايٗ ٔربِفت اظ زٚ خٙجٝ اٖٕبَ ٔي ٞب ثبظ ٔي ٞب ٚ ثٝ حبقيٝ ضا٘سٖ آٖ بَ ظيسينبِح زض لج

ا٘س ٚ تٛخٟي  ضؤؾبي لجبيّكبٖ ثب حىٛٔت نبِح ٞٓ پيٛ٘س قسٜ وطز٘س ٔطزْ لجبيّي وٝ احؿبؼ ٔي
 ي ضغيٓ ٖجساهلل نبِح ٚؾيّٝ ٞب ٚ ٘يبظٞبي ٔٙبَك ضٚؾتبيي قٕبَ ٘ساض٘س، ٚ لجبيّي وٝ ثٝ ثٝ ذٛاؾتٝ

: ؾبيت پطؾٕبٖ 4934)خٛوبض،  وطز ٞب ضا ؾطوٛة ٔي ثٝ حبقيٝ ضا٘سٜ قسٜ ثٛز٘س ٚ نبِح آٖ
  ؾيبؾي(.

ٌٛ٘ٝ وٝ ثيبٖ قس اظ خّٕٝ ٖٛأُ ايدبز اٖتطاو ٚ قطٚٔ ا٘مالة يٕٗ ثط زٚ ٖبُٔ اؾتٛاض  ٕٞبٖ  
حث ثٛز. يىي اظ آٖ زاليُ، ؾبذتبض ٚ ٘ٛٔ حىٛٔت ٚ ازاضٜ وكٛض يٕٗ تٛؾٍ حبوٕب٘ف ٚ زيٍطي ث

ٔصٞجي ٚ افىبض ٚ ٘ٓطات ضٞجطاٖ قيٗيبٖ ظيسي ثٛزٜ اؾت وٝ الظْ اؾت ثطاي زضن ثٟتط ٔٛيٛٔ 
 پػٚٞف ثب ايٗ زٚ ٔٛيٛٔ ثيكتط آقٙب ٌطزيٓ.

 

 حکًمت يمه
خٕٟٛض ٚلت )ّٖي ٖجساِٝ  زض ؾبذتبض حىٛٔتي ٚ ٘ٛٔ ثطذٛضزٞبي ٖٛأُ حىٛٔتي ٚ ٔرهٛنبً ضئيؽ

زِيُ  يٗ نبِح ٚ ظيسيٟب ٚ قيٗيبٖ ٚخٛز زاقتٝ اؾت. ثٝنبِح( ٚخٛز تٗبضيبت ٚ اذتالفبت ظيبزي ث
ؾبذتبض حىٛٔتي يٕٗ وٝ ثط پبيٝ خٕٟٛضي زٔىطاتيه ثٙب قسٜ ٚ ثساليُ ٔرتّفي اظ خّٕٝ اؾتجساز 
ٖجساِٝ نبِح ٚ ٖسْ اؾتفبزٜ اظ ٘يطٚٞبي اختٕبٖي ٚ زيٙي ٔب٘ٙس قيٗيبٖ ٚ خٙجف ا٘هبضاهلل زض أٛض 

اي  ٞب، ٔكىالت ٖسيسٜ ٞبي ٔرتّف ٚ ؾطوٛة آٖ ٞب ٚ زضٌيطي ضا٘سٖ آٖ حىٛٔتي، ٚحتي ثٝ حبقيٝ
وٝ حٕبيت ٚ ٕٞىبضي ٖطثؿتبٖ ٚ آٔطيىب اظ  ثط ؾطضاٜ حىٛٔت يٕٗ ايدبز قس. يٕٗ ايٗ

ٞبي ايٗ وكٛض زض لجبَ ٌطٜٚ قيٗيبٖ ظيسي ٚ خٙجف ا٘هبضاهلل ٔٛخجبت اذتالفبت ضيكٝ  ؾيبؾت
ٖطثي، خٙجف ا٘هبضاهلل ٚ ٔطزْ  7040٘مالثبت زاضي ضا ثبٖث ٌطزيسٜ اؾت. وٝ زض ٟ٘بيت ثب قطٚٔ ا
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يٕٗ ٘يع ثٝ اٖتطاو ّٖيٝ حىٛٔت نبِح ليبْ وطز٘س ٚ تب ؾطٍ٘ٛ٘ي ٚي فٗبِيت ذٛز ضا ازأٝ زاز٘س. 
ٞبي لجّي پيٍيطي قس ٚ ايٗ ثبض  ِٚي ثب ضٚي وبض آٔسٖ ٔٙهٛض ٞبزي، زٚثبضٜ ٕٞبٖ ؾيبؾت

تهطف ثًٗي اظ ٔٙبَك ٔٛخت اؾتٗفبي ا٘هبضاهلل ثب ضٚقي ٘ٓبٔي ٚ قسيس ٚاضز ُٖٕ قس ٚ ثب 
ٔٙهٛض ٞبزي ٌطزيس٘س. ِٚي ٚي ثب فطاض ثٝ وكٛض ٖطثؿتبٖ اظ حٕبيت ايٗ وكٛض ثطذٛضزاض ٌطزيس ٚ 

 ٔٛخت حّٕٝ ٘ٓبٔي ٖطثؿتبٖ ثٝ وكٛض يٕٗ ٚ لتُ ٚ ٖبْ ٔطزْ ثي پٙبٜ ٌطزيسٜ اؾت.

 َا(جىبش اوصاراهلل )حًثي
اهلل ثط ا٘مالة يٕٗ ٚ پيٛؾتٍي زض َطح ُٔبِجبت ٚ ثسِيُ خٙجف ا٘هبضزِيُ ؾبذتبض ٚ ٘مف ثي ثٝ

ٞبي  حٛثيَٛض وبُٔ پطزاذتٝ قٛز.  زضٌيطي ٔؿتٕط ثب حىٛٔت، قبيؿتٝ اؾت وٝ ثٝ ايٗ خٙجف ثٝ
اؾت. آ٘بٖ  نٗسٜ ٔحُ انّي فٗبِيت آ٘بٖايٗ وكٛض ٞؿتٙس.  قيٗيبٖ ظيسي ٌطٚٞي اظ يٕٗ

ٔيالزي زؾت ثٝ ٔربِفت ثب  7009زا٘ٙس ٚ اظ ؾبَ  ي ٚاثؿتٝ ثٝ غطة ٔيضا حىٛٔت يٕٗ حىٛٔت

»انّي آ٘بٖ  ا٘س. قٗبض حىٛٔت يٕٗ ظزٜ

ٚ پيطٚظ ثبز  يٟٛز ٔطي ثط آٔطيىب، ٔطي ثط اؾطائيُ، ٘فطيٗ ثط "ثٝ ٔٗٙي «

اِسيٗ ثسض فطظ٘س ٖبِٓ ظيسي ٔصٞت حؿيٗ اِحٛثي ايٗ قٗبض ضا ٘رؿتيٗ ثبض اؾت." اؾالْ
 ،وٝ اِجتٝ ّٟٔٓ اظ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ثٛزٜ اؾت.ثط ظثبٖ آٚضز اِحٛثي

ٔيالزي زض زضٌيطي ثب ٘يطٚٞبي  7001حؿيٗ حٛثي اِٚيٗ ضٞجط ايٗ ٌطٜٚ ٘يع ثٛز وٝ زض ؾبَ   
اضتف يٕٗ وكتٝ قس. ضٞجطي ايٗ ٌطٜٚ ثٗس اظ حؿيٗ ثٝ پسضـ ثسضاِسيٗ ٚ ثٗس اظ ٚي يٗٙي اظ ؾبَ 

اي ٘بثٛزي ايٗ ٞب، قف ثبض ثط ضؾيس. اضتف يٕٗ زض ََٛ ايٗ ؾبَ ٖجسإِّه ـثٝ ثطازض 7009
ٌطٜٚ، ثٝ نٗسٜ حّٕٝ وطز. زض خًٙ قكٓ ٘يطٚٞبي ٖطثؿتبٖ ٘يع ثٝ وٕه اضتف يٕٗ آٔس٘س أب 

تٙٓيٓ اِكجبة  يب ا٘هبضاهلل ٔٛفك ٘كس٘س ايٗ ٌطٜٚ ضا اظ ثيٗ ثجط٘س. ايٗ ٌطٜٚ وٝ أطٚظٜ ثٝ ٘بْ
ثط  7041اظ ؾبَ ٔيالزي ثطاؾتبٖ نٗسٜ ٚ  7044قٛز تٛا٘ؿتٝ اؾت اظ ؾبَ  اظ آ٘بٖ يبز ٔي إِإٔٗ

 اؾتبٖ ٖٕطاٖ ٔؿٍّ قٛز.
تٛاٖ ثٝ زٚ ثرف انّي تمؿيٓ وطز: ثرف اَٚ، تأؾيؽ ا٘دٕٗ  ٔمسٔبت ْٟٛض ايٗ خٙجف ضا ٔي  

 .٘ساي اِهطذٝ )فطيبز( اظ خب٘ت حؿيٗ ثسضاِسيٗ اِحٛثي  قجبة إِإٔٗ ٚ ثرف زْٚ ٚ اؾبؾي،
ٚ ثٝ  4330ٞب زض ؾبَ  ي وتبةا٘دٕٗ قجبة إِإٔٗ ثٝ ٌعاضـ ثطذ تأؾيؽ ا٘دٕٗ قجبة إِإٔٗ  

اي اظ ّٖٕبي ظيسيٝ ثب ٞسف تمٛيت ٔصٞت  زؾت ٖسٜ ٔيالزي ث4319ٌٝعاضـ ثطذي زيٍط زض ؾبَ 
ٞؿتٝ انّي ايٗ ا٘دٕٗ زض اؾتبٖ . ظيسيٝ ٚ خٌّٛيطي اظ ثطٚظ تفطلٝ زض ايٗ ٔصٞت تأؾيؽ قس

ا٘بٖ ٚ ويّٛٔتطي قٕبَ نٙٗب پبيترت يٕٗ قىُ ٌطفت ٚ ثٝ خصة خٛ 710نٗسٜ ٚالٕ زض 
ٞب ٚ خّؿبتي ٔرتّف، تحت  ٞب، والؼ زض ايٗ ا٘دٕٗ وبضٌبٜطزاذت. زا٘كدٛيبٖ ظيسي يٕٗ پ

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C&action=edit&redlink=1
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ٞبيي ذبل  ٞبيي فطٍٞٙي آٔٛظقي زض ظٔبٖ ٞب چبضچٛة قس وٝ َي آٖ اي ٔٙٓٓ ثطٌعاض ٔي ثط٘بٔٝ
 ٞب ٖجبضت ثٛز اظ: ٔحتٛاي ايٗ ثط٘بٔٝ .قس ٚيػٜ زض تُٗيالت تبثؿتبٖ ثٝ زا٘كدٛيبٖ اضائٝ ٔي ثٝ

ٞبيي ٔب٘ٙس ٚضظـ، آٔٛظـ فٗ ذُبثٝ ٚ  حسيث، تفؿيط، ٖمبيس ٚ فٗبِيت زضٚؼ زيٙي ٔب٘ٙس فمٝ،
ايٗ ٔطاوع ثب اؾتمجبَ فطاٚا٘ي اظ خب٘ت خٛا٘بٖ يٕٙي ٔٛاخٝ قس  .ثرف ٞبي آٌبٞي ثطٌعاضي ؾرٙطا٘ي

ي ٞب زض ثطذي اؾتبٖ  ثط اؾتبٖ نٗسٜ وٝ ٞؿتٝ ٔطوعي ا٘دٕٗ ضا زض ذٛز خبي زازٜ ثٛز، ٚ ٖالٜٚ
  ٞبيي زايط قس. زيٍط يٕٗ ٘يع قٗجٝ

يىي اظ ٖٛأُ انّي ايدبز ا٘دٕٗ قجبة إِإٔٗ ٚ احؿبؼ تىّيف ّٖٕبي ظيسي ٘ؿجت ثٝ   
تٛاٖ ٘فٛش ضٚظافعٖٚ تفىط ٚٞبثيت زض يٕٗ  حطوت ثطاي تمٛيت ايٗ ٔصٞت ٚ ٞٛازاضا٘ف ضا ٔي

زؾت يىي اظ  فىط ٚٞبثي ثٝنٗسٜ ٚ زض ُٔٙمٝ زٔبج ٔطوع تجّيغ ت زا٘ؿت؛ چطا وٝ زض ٘عزيىي اؾتبٖ
 .پطزاذت تٕبْ تٛاٖ ثٝ تجّيغ ّٖيٝ قيٗيبٖ ٚ ظيسيٝ ٔي ٖبِٕبٖ افطاَي ايٗ فطلٝ ؾطثطآٚضزٜ ثٛز ٚ ثب

٘ىتٝ ٟٔٓ زض قرهيت حؿيٗ ثسضاِسيٗ اِحٛثي، ضٚحيٝ اؾتىجبضؾتيعي ٚي ٚ زِجبذتٍي ٚي ثٝ 
( ثٛز ٚ ضْٜ ذٕيٙي)قست تحت تأثيط قرهيت أب قرهيت ٚاالي أبْ ذٕيٙي)ضٜ( اؾت. ٚي ثٝ

وطز. ٚي زض ضاثُٝ ثب ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ  ٖٙٛاٖ أبٔي ٔتمي ٚ ٖبزَ يبز ٔي ٕٞٛاضٜ اظ اٚ ثٝ
ايٗ  ٚ ٘تيدٝايؿتبز  )ضٜ(ٌٛيس: ٞطوؽ وٝ زض ٔمبثُ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ زض ظٔبٖ أبْ ذٕيٙي ٔي

 "ٖبزَ التُطَزّ زٖٛتٝ أبْ"ضا ٕ٘ٛ٘ٝ ثبضظ  )ضٜ(ٚي أبْ ذٕيٙي .الساْ ذٛيف ضا ذٛاٞس چكيس
 : ؾبيت تطخٕبٖ(.4939فط،  )ضثيٗي زا٘ؿت. يٗٙي أبٔي ٖبزَ وٝ اَبٖت اظ اٚ ٚاخت اؾت ٔي
 

 ()فرياد يٍ وذاي الصرخ
ٔيالزي ثب ايطاز ؾرٙطا٘ي ٟٕٔي زض ٔسضؾٝ 7007غا٘ٛيٝ ؾبَ  42حؿيٗ ثسضاِسيٗ اِحٛثي زض تبضيد 

جبضظٜ ثب اؾتىجبض زض يٕٗ ايدبز وطز ٚ زض ٚالٕ اِٟبزي زض ُٔٙمٝ ٔطّاٖ ٘مُٝ ُٖفي خسيس ضا زض ٔ
( ثب آيٙٝ زَ ذٛيف زضيبفتٝ ثٛز ثط ظثبٖ آٚضز ٚ ٔٛخت ٞطاؼ ضٜچٝ اظ ٘ٛض قرهيت أبْ ذٕيٙي) آٖ

اٚ زض ؾرٙطا٘ي تبضيري ذٛز ثب ا٘تمبز اظ تدبٚظات آٔطيىب .زيىتبتٛضي يٕٗ ٚ وكٛضٞبي ٔؿتىجط قس
ٛاٞي ٚي زض وكٛضٞبي اؾالٔي ٌفت: زض ثطاثط ايٗ ثٝ افغب٘ؿتبٖ، وكتبض ٔؿّٕب٘بٖ ٚ ظيبزٜ ذ

آيس ٚ آٔبزٜ ٞؿتيٓ وٝ السأي وٙيٓ؟ پؽ اٌط آٔبزٜ  ٞب آيب وبضي اظ زؾت ٔب ثط ٔي  السأبت ٚ ّْٓ
ٌٛيٓ اي ثطازضاٖ،  ٞؿتيٓ خٛاة وؿي وٝ ثپطؾس چٝ السأي ا٘دبْ زٞيٓ، چيؿت؟ ٔٗ ثٝ قٕب ٔي

»ساضيس؟ لسضت ٘ساضيس وٝ فطيبز ثع٘يس: فطيبز ثع٘يس. آيب قٕب لسضت فطيبز ظزٖ ضا ٘

ايٗ قٗبضي ثٛز وٝ حؿيٗ اِحٛثي «. 

اظ تٕبْ ٔربَجب٘ف ذٛاؾت تب فطيبز ثع٘ٙس ٚ ايٗ قٗبض ضا تىطاض وٙٙس. اٚ اظ آ٘بٖ ذٛاؾت وٝ اظ ايٗ 
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ؾبظ زض يٕٗ ثب  ايٗ ؾرٙطا٘ي تبضيد .ٔؿبخس ٚ تدٕٗبت ذٛيف فطيبز ظ٘ٙسپؽ ايٗ قٗبض ضا زض تٕبْ 
ٞب زض  ٞبي ٌؿتطزٜ حٛثي ثٝ ٘مُٝ آغبظي ثطاي فٗبِيت "في ٚخٝ إِؿتىجطيٗ يٝ اِهطذ"ٖٙٛاٖ 

ثط ٚاوٙف قسيس ضغيٓ ّٖي ٖجساهلل نبِح، ٔربِفت ثطذي ّٖٕبي  يٕٗ تجسيُ قس ٚ اِجتٝ ٖالٜٚ
 : ؾبيت تطخٕبٖ(.4939ي فط، )ضثيٗ ظيسي ضا ٘يع زضپي زاقت

 يضعيت شيعيان
قٛز زض ظٔبٖ حىٛٔت زِٚت يٕٗ، قيٗيبٖ زض  ثب ٍ٘بٞي ثٝ چٍٍٛ٘ي ظ٘سٌي قيٗيبٖ يٕٗ، ضٚقٗ ٔي

ا٘س. ٔب٘ٙس:  ضٚ ثٛزٜ ٞبي ظيبزي ضٚثٝ ٞب ٚ چبِف ا٘س ٚ ٘يع ثب زقٛاضي ٔحطٚٔيت وبُٔ فطٍٞٙي ثٛزٜ
ف وٕجٛز ٔٙبثٕ فطٍٞٙي چٖٛ وتبة ٚ ٘ساقتٗ حك تأؾيؽ ٔساضؼ زيٙي ثطاي قيٗيبٖ: ثطذال

ٞبي ٔصٞجي اظ خب٘ت آ٘بٖ ا٘دبْ  ٞبي ظيبزي زض تمٛيت پبيٝ زؾتطؾي ثٝ ضٚحب٘يٖٛ قيٗٝ، تالـ
قسٖ قيٗيبٖ ٚ ّٖٕبي قيٗي؛ خٌّٛيطي اظ ثطٌعاضي ٔطاؾٓ: ٔب٘ٙس  اؾت؛ آظاض ٚ قىٙدٝ ٚ ظ٘سا٘ي قسٜ

َٛض پٟٙب٘ي ثطٌعاض  ٞب، آ٘بٖ ٔطاؾٓ ٔصٞجي ذٛز ضا ثٝ . ِٚي ثب تٕبْ ٔحسٚزيتٖيس غسيط خكٗ زض
ٞبيي  وكيسٖ ّٖٙي ٚ لب٘ٛ٘ي وتبة ٞب: ٔب٘ٙس ترطيت ٔؿبخس ٚ ثٝ آتف وٙٙس؛ تٛٞيٗ ثٝ اضظـ ٔي

ٞبي ؾٗٛزي ا٘دبْ  وٝ ثب ٕٞبٍٞٙي زِٚت يٕٗ ٚ ٚٞبثي« نحيفٝ ؾدبزيٝ»ٚ « اِجالغٝ ٟ٘ح»ٔب٘ٙس 
تٟٙب ضؾب٘ٝ زض زؾتطؼ قيٗيبٖ  ضازيٛ ٖطثي خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ ٞب: قٛز؛ زؾتطؾي ثٝ ضؾب٘ٝ ٔي

 .(7047)ثبضٖٚ،يٕٗ اؾت 
 

 ي ي ايذئًلًژيکتکًيه علمي، فکر

وٝ زض ا٘سيكٝ ؾيبؾي حٛثي تٗطيف ذبني اظ ٔكطٖٚيت ؾيبؾي قسٜ اؾت، ٚي  ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ
اي تغصيٝ فىطي وٙس وٝ ثط ثركي اظ ٔفْٟٛ ؾٙتي  وٛقيسٜ تب پيطٚاٖ ذٛز ضا ثطاؾبؼ ٔجب٘ي ٘ٓطي

اي  ضٜٔكطٖٚيت ٔتىي اؾت. پبضازٚوؽ ايٗ خبؾت وٝ حؿيٗ ٚ پسضـ ثسضاِسيٗ حٛثي، زض ثطاثط پب
ا٘س، أب ايٗ  ٞبيي اظ ؾٙت ثط آٖ تهطيح قسٜ، ٕٞساؾتبٖ ثٛزٜ ٞبي افطاَي وٝ زض ثرف ا٘سيكٝ

ٔٛيٗكبٖ ٔٛضز ٘مس ٚ تحفّ ٔطخٕ اٖالي قيٗيبٖ ظيسي، ٔدساِسيٗ إِإيسي لطاض ٌطفتٝ اؾت ٚ 
ثٝ وٙبضي ا٘س تب ٚي ضا الٙبٔ وٙٙس وٝ ايٗ ٘مس ٚ تحفّ ضا پؽ اظ تأييس ثسضاِسيٗ حٛثي  آٖ زٚ وٛقيسٜ

أب چيعي ٍ٘صقت وٝ اذتالفي زيٍط ٔيبٖ زٚ َطف پسيساض ٌكت. ؾطزؾتٝ يه َطف حؿيٗ  .ٟ٘س
حٛثي ٚ ؾطزؾتٝ َطف زيٍط ٔحٕس يحيي ؾبِٓ ٖعاٖ. يه زؾتٝ ذٛاٞبٖ ٌكٛزٌي ثٝ ضٚي 

ٌٚٛ ٚ ٘ٛا٘سيكي ثٛز ٚ زؾتٝ زيٍط ٔتٕبيُ ثٝ تىطاض زٚثبضٜ ٔٛيٛٔ فطٍٞٙي ٚ فىطي  زيٍطاٖ ٚ ٌفت
 (.1: 4911)زغكي،  ثط لًبيبي ؾٙتي لسيٕي، ٚ حؿيٗ حٛثي اظ ايٗ ٌطٜٚ ثٛزٚ تٕطوع 

 :ٌطزز ضٚح ؾطوف ٚ ا٘مالثي ٌفتٕبٖ حٛثي ثٝ زٚ ٖبُٔ انّي ثطٔي  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%85%D9%86#cite_note-ZG-2
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ٞبزٚي اؾت. ايٗ تطثيت،  -٘رؿت: ايٗ ضٚح ٚ ضٚحيٝ، ذطٚخي يب ثطٖٚ زاز َجيٗي تطثيت ظيسي   
ي وٝ ثٝ ٔطتجٝ اختٟبز زؾت يبفتٝ، حك اٖٕبَ ثطز ٚ ثٝ قره اضظـ ٘ٓط ٚ تفىط ضا ثؿيبض ثبال ٔي

اـ ضا ٔي زٞس. ٌٛيب حؿيٗ حٛثي زض ذٛز اّٞيت اختٟبز ضا زيسٜ وٝ اظ ثطذي آضاي  ٘ٓط اختٟبزي
تطيٗ  حبوٓ ٚ ضايح زض ٔصٞت ظيسي قب٘ٝ ذبِي وطزٜ اؾت. ايٗ وبض اٚ، ذكٓ ثًٗي اظ ثطخؿتٝ

 .ّٖٕبي ٔصٞت ظيسي ضا ثطاٍ٘يرت

ٌطزز وٝ ثركي اظ تىٛيٗ فىطي ٚ ؾيبؾي حٛثي، ضيكٝ زض ٔجب٘ي  ُٝ ثطٔيٖبُٔ زْٚ ثٝ ايٗ ٘م  
ا٘سيكٝ ؾيبؾي ظيسي زاضز وٝ انُ پٙدٓ ضا أط ثٝ ٔٗطٚف ٚ ٟ٘ي اظ ٔٙىط ثطقٕطزٜ ٚ الظٔٝ ايٕبٖ 

زا٘س  ذٛاٞي اظ ٞط حبوٕي ٔي ثٝ ايٗ انُ ضا ضز ٚ ؾطوكي ٚ ؾطپيچي ٚ قٛضـ ٚ ٔحبضثٝ ٚ ذٖٛ
 (.1: 4911)زغكي،  حبنُ ٔي قٛز وٝ ثٝ فؿك ٚ فؿبز اٚ ثبٚض

 ظ:اي وٝ ثٝ ْٟٛض پسيسٜ حٛثي تب ايٗ حس وٕه وطزٜ اؾت ٖجبضتٙس ا أب اظ ٖٛأُ ذبضخي  

 اِحدٝ ٞط ؾبَ ضا وٝ ثٝ ضٚظ غسيط ٖكطي ضٚظ ٞدسٞٓ شي ثعضٌساقت ضٚظ غسيط؛ قيٗيبٖ اثٙي  
ٞٓ قيٗٝ ٚ ٞٓ اُٞ  ٌطزز وٝ ٌيط٘س. ضيكٝ ايٗ ٔٙبؾجت ثٝ حسيثي ثطٔي قٙبذتٝ قسٜ، خكٗ ٔي

زا٘ٙس ٚ تٟٙب ثط ؾط وٕي ٚ ظيبزي ثطذي اِفبْف اذتالف زاض٘س. ٘ؿبيي  ؾٙت آٖ ضا اؾبؾبً نحيح ٔي
قٗبضٞبي خسيس؛ زاؾتبٖ قٗبض خسيس  .ضا ٘مُ وطزٜ اؾت« ٔٗ وٙت ٔٛالٜ فّٗي ٔٛالٜ»ٞٓ حسيث 

وبٚي اؾت:  ٞب قبيؿتٝ زضً٘ ٚ غضف حٛثي

وٝ أبْ  ٌطزز؛ ثٝ ظٔب٘ي تجبض ايٗ قٗبض ثٝ آغبظ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ثطٔي. 

ٞبي ٔطزْ ٟ٘بز. ايٗ  ، چٙيٗ قٗبضٞبيي ضا زض ثطاثط قبٜ ؾط زاز ٚ تأثيط قٍطفي ثط زَ)ضٜ(ذٕيٙي
قٛز ٚ ثٝ  زض ٔؿبخس ؾط زازٜ ٔيقٗبضٞب زض ايطاٖ ٞٓ ؾٗ ٚ ؾبَ ذٛز ا٘مالة اؾت ٚ ٞٙٛظ ٞٓ 

 (.3: 4911)زغكي،  ِجٙبٖ ٞٓ ثٝ تٙبؾت حًٛض پطضً٘ قيٗيبٖ ا٘تمبَ يبفتٝ اؾت

ذٛاؾت تب ثٝ فّؿفٝ ٚ ثطآيٙس ٚ تأثيط ايٗ قٗبض  وٝ حؿيٗ حٛثي اظ پيطٚاٖ ذٛز ٔي زض ظٔب٘ي  
الساْ ثٝ پبن ٞب اظ َطح چٙيٗ قٗبضٞبيي ذكٍٕيٗ قسٜ ٚ  وطز وٝ أطيىبيي ثيٙسيكٙس، تأويس ٔي

وٙٙس، ظيطا ثب  ا٘س ٚ اظ ؾط زازٖ آٖ خٌّٛيطي ٔي وطزٖ قٗبضٞب اظ زض ٚ زيٛاض نٗسٜ ٚ نٙٗب وطزٜ
وٙس. اٌطچٝ ؾفيط أطيىب زض نٙٗبء ايٗ  ٞبيكبٖ ضا وكف ٔي ٞبيكبٖ تٙبلى زاضز ٚ تَٛئٝ ثط٘بٔٝ

. ٚ خٟبٖ اؾالْ پسيس آيسذٛاٞس، ٘عأ زيٙي ٔيبٖ ايٗ وكٛض  الساْ ضا چٙيٗ تٛخيٝ وطز وٝ أطيىب ٕ٘ي
اظ آٖ ظٔبٖ تبوٖٙٛ، ايٗ قٗبض ثٝ ثركي اظ ٔطاؾٓ اؾبؾي حٛثي زض ٞطٌٛ٘ٝ فٗبِيت فطٍٞٙي تجسيُ 

 قٛز ٞب ٚ ٕ٘بظ خٕٗٝ ؾط زازٜ ٔي ٞب ٚ ٌبٜ زض پبيبٖ آٖ ٞب ٚ زضؼ قسٜ اؾت، ظيطا زض ٔيب٘ٝ ؾرٙطا٘ي
 (.3: 4911)زغكي، 
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يٕٗ زِٚت ثبٖث قس وٝ  ٖالْ خًٙ ّٖيٝ تطٚضيؿتٚ ا 7004ؾپتبٔجط زض ؾبَ  44ٚلٛٔ حبزثٝ   
يٕٗ ثٝ أطيىب زض ٔجبضظٜ ثب زِٚت پيٕبٖ أطيىب زض ايٗ خًٙ تجسيُ قٛز. پيٛؾتٗ  تطيٗ ٞٓ ثٝ ٟٔٓ

تطٚضيؿٓ ٔٛخت افعايف حًٛض ٘يطٚٞبي ٘ٓبٔي ٚ أٙيتي أطيىبيي زض يٕٗ ٚ حتي ؾفط ٔرفيب٘ٝ 
تطاو حؿيٗ اِحٛثي ضا زض ثطزاقت. ٚي زضغا٘ٛيٝ ٞبي اؾطاييّي ثٝ نٙٗب ٌطزيس. ايٗ أط اٖ تأٞي

ذٛاؾتبض تحطيٓ وبالٞبي أطيىبيي ٚ اؾطاييّي قس ٚ قٗبض ٔطي ثط أطيىب، ٔطي ثط  7007ؾبَ 
ٖٙٛاٖ قٗبض ضؾٕي قيٗيبٖ نٗسٜ اٖالْ ٕ٘ٛز.  يٟٛز ٚ پيطٚظ ثبز اؾالْ ضا ثٝ اؾطاييُ ٚ ٘فطيٗ ثط

فتٙس ٚ ٌطٚٞي اظ خٛا٘بٖ قيٗٝ ٌطٜٚ اِكجبة اٖتطاو اِحٛثي ضا ثؿيبضي اظ ٔطزْ يٕٗ ِجيه ٌ
)ؾبِسٚضٌط، پيٕب٘ي زِٚت يٕٗ ثب آٖ ايدبز ٕ٘ٛز٘س  إِٛٔٗ ضا ثطاي ٔجبضظٜ ثب أطيىب ٚ اؾطاييُ ٚ ٞٓ

 : ؾبيت نبحت ٘يٛظ(.4931
 

 َاي مختلف اوقالب از ديذگاٌ
ٞبي  ٖ اظ زيسٌبٜلجُ اظ پطزاذتٗ ثٝ ا٘مالة يٕٗ الظْ اؾت وٝ اثتسا تٗبضيفي اظ ا٘مالة ٚ ُّٖ آ

ٔرتّف ثيبٖ ٌطزز ٚ ؾپؽ ثٝ تجيٗ ا٘مالة يٕٗ ذٛاٞيٓ پطزاذت.
زض ِغت ٖطثي ثٝ ٔٗٙي لّت ٚ تغييط زض ؾبذتبض ٚ ٔبٞيت چيعي اؾت. زض لطآٖ ٘يع ا٘مالة  4ا٘مالة  

 تحَٛ ٔٗٙبي ثٝ يىي "اؾت: قسٜ ٘مُ چٙيٗ ٌيس٘ع زضٍ٘بٜ ثٝ ٔٗٙي زٌطٌٛ٘ي ٚ تغييط اؾت.ا٘مالة

 زٞسٔي ضٚي خبٔٗٝ ؾيبؾي احٛاَ ٚ اٚيبٔ زض ْٖٕٛ ٔطزْ َغيبٖ اثط ثط وٝ ثٙيبزيٗ ٚ قسيس ؾطيٕ،

 زيٍطي ٚ زٞس؛ٔي زيٍطي ٘ٓبْ ثٝ ضا ذٛز التهبزي خبي ٚ حمٛلي ؾيبؾي، ٘ٓبْ يه ٘تيدٝ زض ٚ

 ٔب٘ٙس ٌيطز، ٔي نٛضت ذكٛ٘ت ثسٖٚ ٚ ثٝ وٙسي وٝ غيطؾيبؾي ٚ ايضيكٝ ٚ قسيس تحَٛ ٔٗٙبي ثٝ

 ٚ اؾبؾي قسيس، تحَٛ ٕٞبٖ ا٘مالة ِفّ ٔٗٙبي زٚ ٔكتطن ٚخٝ .فطٍٞٙي نٙٗتي، ّٖٕي، ا٘مالة
 (.911: 4929)ٌيس٘ع، "اؾت وّي

 زٌطٌٛ٘ي ي پسيسٜ ايٗ وٝ اؾت. قرهي ٞب٘تيٍٙتٖٛ ٍ٘بٜ ؾبٔٛئُ اظ ا٘مالة تٗبضيف اظ زيٍط يىي  

 ثٙيبزيٗ ؾطيٕ، طٌٛ٘يزٌ يه ا٘مالة"٘ٛيؿس:ٔي چٙيٗ ٚ ثيٙسٔي ثٙيبزٞب تغييط ٚ ذكٛ٘ت اثٗبز ضا زض

 اختٕبٖي، ؾبذتبض ؾيبؾي، ٟ٘بزٞبي خبٔٗٝ، ٔؿٍّ ٞبياؾُٛضٜ ٞب،اضظـ زض زاذّي آٔيعذكٛ٘ت ٚ

آض٘ت  َطفي اظ ( 91ٚ: 4913)وٛٞٗ،  "اؾت آٖ ٞبيؾيبؾت ٚ حىٛٔتي ٞبيضٞجطي، فٗبِيت
 ي پسيسٜ آٖ ثٝ ا٘مالة"وٝ  زٞس. ايٗ زضثبضٜ تغييط ثٙيبزٞب زض يه خبٔٗٝ زيسٌبٜ زيٍطي اضائٝ ٔي

 ٚ ؾيبؾي ٞبيظٔيٙٝ زض اؾبؾي ٚ ثٙيبزيٗ تحَٛ ٚ تغييط ثٝ ٔٙدط وٝ قٛزٔي ٌفتٝ اختٕبٖي

                                                            
1. Revolution 
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 ذكٛ٘ت ثب ٕٞطاٜ ٔطزْ ٔكبضوت ثب خبٔٗٝ يه ٚ ايسئِٛٛغيىي فطٍٞٙي ٚ التهبزي ٚ اختٕبٖي

  (.92: 4914)آض٘ت، "ٌطزز

 ٞبي اؾُٛضٜ يب ٞباضظـ ييطاتتغ -4وٛٞٗ ا٘مالة زاضاي قف ٚيػٌي اؾت :  ي ٘ٓطيٝ اؾبؼ ثط  

 ا٘تمبَ -1 حبوٓ، ٌطٜٚ زض تغييط -1ٟ٘بزٞب،  تغييط -9 ،اختٕبٖي ؾبذتبضٞبي تغييط -7 ،اختٕبٖي

ٞبيي  (. زض ٔدٕٛٔ ٞط ا٘مالة زاضاي ٚيػٌي91-91: 4913ذكٛ٘ت )وٛٞٗ،  -9 ٚ لسضت غيطلب٘ٛ٘ي
ٞب، زٌطٌٛ٘ي ؾبذتبضي، تغييط  اضظـتٛاٖ ثٝ ايٗ ٔٛاضز اقبضٜ وطز )اؾتحبِٝ  ٔي اؾت وٝ اظ خّٕٝ آٖ

آٔيع، آقٛة، قٛضـ ٚ  ٟ٘بزٞب، تغييط ٘رجٍبٖ، لبٖ٘ٛ ٚ ٔكطٖٚيت، ذكٛ٘ت ٚ ضٚيسازٞبي ذكٛ٘ت
 (.700-701: 4937ليبْ( )ٔٛؾٛي ٚ زيٍطاٖ،

ٞبي ٖٕٛٔي ٚ  ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ٔٛيٛٔ پطزاذتٝ قٛز. خٙجٝ ثبيؿت اظ خٙجٝ ٞب ٔي زض تجييٗ ا٘مالة  
ثبيؿت ٔٛضز ثطضؾي لطاض  ٞبي زاذّي ٚ ذبضخي ٔي ي ٚ ذبضخي، ٘مف ٌفتٕبٖذبل، ٖٛأُ زاذّ

ٞبي زاذّي  تٛاٖ ثٝ ٔٛيٛٔ ٍ٘طيؿت. اظ خٙجٝ ٞبي ٔرتّف ٔي ٌيطز. زض ا٘مالة يٕٗ اظ خٙجٝ
ٞب ٚ ٖجساِٝ نبِح ثط ؾط لسضت،  تٛاٖ ثٝ ٚخٛز تٗبضيبت ٚ اذتالفبت قسيس ثيٗ خٕبٖت حٛثي ٔي

ٕبٖي زض ؾبذتبض حىٛٔت، ؾٛءاؾتفبزٜ اظ ضٞجطاٖ لجبيُ، َطظ ازاضٜ ٖسْ اؾتفبزٜ اظ ٘يطٚٞبي اخت
ٞبي حىٛٔتي تٛؾٍ  ٘بزضؾت خبٔٗٝ، ٖسْ تٛخٝ ثٝ ٚيٗيت ٔٗيكت ٚ فمط ٔطزْ، اؾتفبزٜ اظ ضا٘ت

افطاز ٚاثؿتٝ ثٝ حىٛٔت، فؿبز ٔبِي ٚ... اقبضٜ وطز. اظ خٙجٝ ذبضخي، ٚلٛٔ ا٘مالثبت زض وكٛضٞبي 
ثٝ ثٗس زض ؾبيط  7040ٝ زيسٌبٜ ثطذي زيٍط ثيساضي اؾالٔي اظ ؾبَ ٖطثي ثب ٘بْ ثٟبض ٖطثي ٚ ث

ذٛاٞي زض وكٛض يٕٗ ٘يع ايدبز قس ٚ اظ ايٗ  خٛيي ٚ زٔٛوطاؾي وكٛضٞبي ٖطثي ٔٛخي اظ ٖساِت
ٞبي حىٛٔتي  َٛض ٔؿتٕط ثط ؾط زٚ ٔٛيٛٔ يبز قسٜ ثب حىٛٔت ٚ زؾتٍبٜ تبضيد ثٝ ثٗس ٔطزْ ثٝ

ي ٚ ٔصٞجي ٔي تٛاٖ ثٝ ٘مف خٙجف ا٘هبضاهلل اظ ظٔبٖ آغبظ ٚ ٘مف ا٘س. اظ ٔٙٓط ٌفتٕب٘ زضٌيط ثٛزٜ
ٞب ٔب٘ٙس ا٘مالة  ٌيطي ضٞجطاٖ حٛثي ٞبي زيٍط ٚ ضٞجطاٖ آٖ ثط خٟت ٞب ٚ اٞساف ا٘مالة ايسئِٛٛغي

 اؾالٔي ايطاٖ اظ زٚ ٔٙٓط زضٚ٘ي ٚ ثيطٚ٘ي پطزاذت.
 

 يمه مردم اوقالب علل
لطاض  اضظيبثي ٔٛضز يٕٗ پيكيٗ خٕٟٛضضئيؽ نبِح اِٖٝجس ّٖي وبضوطز ثب يٕٗ زض حبوٓ ؾيبؾي ٘ٓبْ
 ٘يع ضا زيٍط ؾبَ 47 يٕٗ، خٕٟٛضي ضيبؾت ؾبَ 47 اظ ثٗس وٝ يٕٗ حىٛٔت اَٚ قرم ٌيطز. ٔي

 زيىتبتٛضي ي زايطٜ ثط ٚي ضٚظافعٖٚ ٘فٛش ٚ التساضَّجي ٔٛخت َٛال٘ي ٔست ثٛز. يٕٗ خٕٟٛض ضئيؽ

 زض حٛظٜ قٛز. اِٚيٗٔي تمؿيٓ ٔتفبٚت ي حٛظٜ چٙسيٗ ثٝ يٕٗ زض حىٛٔت ثطاي ؾيبؾت ٚي قس.

 .وطز ٌؿتطزٜ ٚ ّٖٕي ضا زْٚ حٛظٜ ظٔبٖ ٌصقت اظ ثٗس ٚ يبفتٔي ٔٗٙبي ثيكتطي حىٛٔتف اٚايُ
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 ثب نبِح .اؾت ٚي زيىتبتٛضي حىٛٔت زض نبِح ؾيبؾي ٚ ّٖٕي ي حٛظٜ ُّٔت، ايٗ اظ ٔٙٓٛض

 وطزٜ پب ثط ايالتساضٌطايب٘ٝ حىٕطا٘ي اـحىٛٔت اٚايُ ٘ٓبٔي اظ ٘يطٚٞبي ٚ اضتف لسضت ثط تىيٝ

 آٔبزٜ ٌطا٘ٝچپبَٚ ٞبيفٗبِيت ثطاي ضا ظٔيٙٝ ٚ وطزاثجبت ٔي ضا نبِح لسضت ي حٛظٜ وٝ ّٖٕي .ثٛز

 ؾٗي ذٛز، ٘فٕ ثٝ اٚيبٔ وٙتطَ ٚ ٘ٓبضتي ثٗس وكٛض اظ حبوٕيت وطزٖلجًٝ اظ ثٗس ؾبذت. ٚئي

 ي ؾٛءاؾتفبزٜ َطيك اظ تب زاقت آٖ ضا ثط اٚ أط ٕٞيٗ ٚ زاقت يٕٗ پبضِٕبٖ ٌطفتٗ زؾت ثٝ زض
 ثط تؿٍّ ٚ ٖٕٛٔي ي ْٚيفٝ ٞبي ٖٕٛٔي،زاضايي ٔب٘ٙس زِٚت ٞبيزاضايي حبوٕيت، لسضت ٚ ؾيبؾي

 زض آٖ تؿٍّ ٚ حعة ذٛيف ته تكىيُ ثطاي ضا أٙيت ٚ ٔؿّح ٘يطٚٞبي ا٘تربثبت، ي وٕيتٝ

 ثبقس ٔي ٖجساِٝ نبِح ٔٙكي زيىتبتٛض يٞب فٗبِيت اظ زيٍطي ي حٛظٜ أط ايٗ .وٙس تالـ پبضِٕبٖ

ثٝ زيٍط ٞبيٚ لٜٛ ثٛزٜ ٔإثط خٕٟٛضضئيؽ لسضت فمٍ ٚالٕ زض .وٙس تثجيت ضا لسضتف ٚ حىٛٔت وٝ
 ثٝ اؾبؾي حتي لبٖ٘ٛ .ثٛز٘س خٕٟٛضضئيؽ ٞبي ذٛاؾت ٚ ٞبحىبْ ٚ ٞبؾيبؾت ٔدطي ٚ پيطٚ ٖٙٛاٖ

ثٛز  ٚاٌصاض وطزٜ خٕٟٛض ضئيؽ ثٝ ضا زٌبٜزا ٞبي لبيي ٚ لًبيي لٜٛ اًٖبي ٘هت ٚ ٖعَ اي ٌٛ٘ٝ
 (.740-741: 4937)ٔٛؾٛي ٚ زيٍطاٖ،

 ٕٞيٗ ثٝ ٘يع يٕٗ ي خبٔٗٝ ٚ ثٛز زيىتبتٛضي ٚ اؾتجسازي ضغيٓ يه يٕٗ ضغيٓ اؾبؼ ٕٞيٗ ثط  

 حمٛق ٔس٘ي، ٞبيآظازي تٕبْ اظ ٖ٘ٛي ثٝ ٚ ٘ساقتٙس خبيٍبٞي ٞيچ ؾيبؾي ضٞجطاٖ زض ثطاثط زِيُ

 پيطٚي ٚ اَبٖت خع وٝ ايخبٔٗٝ ثطاي لسضت اٖٕبَ اظ ٘بقي ٞبئحطٚٔيت ٘س.ثٟطٜ ثٛزثي ؾيبؾي

 التهبزي ثحطاٖ نبِح، ضغيٓ ثحطاٖ ثبضظتطيٗ ٚ آٚضز. اِٚيٗ ٚخٛزثٝ ضا ٞبيي٘ساقت، ثحطاٖ ايچبضٜ

 ايٗ ٚ قسٜ ٌطفتٝ ٘ٓط زض ؾٛزي التهبز يه يٕٗ التهبز ٌطفتٝ، ُٔبِٗبت ا٘دبْ اؾبؼ ثط .ثٛز

 ٞبيوٕه اظ چٝ ٚ ٘فت فطٚـ ٖبيسات اظ چٝ ذبضخي ثط ٔٙبثٕ ذٛز ثمبي ٚ ساْٚت ثطاي التهبز

 ثٝ وٙس. ٘فت ٔي اتىب ٔٙبثٕ ايٗ ي ٕٞٝ تٕبْ يب ثطذي آٔيرتٝ اظ يب ٟٔبخطيٗ پَٛ حٛاِٝ يب إِّّي ثيٗ

 پيبٔسٞب، ثٝ يٕٗ أطٚظ ثحطاٖ اظ لؿٕتي آيس. ثٙبثطايٗ يه ٔي حؿبة ثٝ تٛؾٗٝ انّي ٔحٛض ٔثبثٝ

 ٚ آٖ ليٕت ٚ ٘فت تِٛيس وبٞف ٖجبضتٙس اظ: ٞبايٗ ٚ ٌطززثطٔي ؾٛزي التهبز ٘تبيح ٚ تتغييطا
 تحمك زض زِٚت ؾيبؾت قسٜ ٘بوبٔي اٖالْ ٞبيٌعاضـ ثٙبثط .ذبضخي ٔبِي ٞبي وٕه وبٞف

 پبييٗ ٘تيدٝ ظ٘سٌي ثٛزٖ ؾُح ٌطزز. پبييٗثطٔي ظيط ٖٛأُ ثٝ فمط وبٞف ٚ تٛؾٗٝ ٚ ثركيسٖ

 ثٛزٖ ثبال ٖٕٛٔي؛ ٘بوبٔي ثٛزخٝ ٚ ٖدع افعايف ثبقس؛ٔي زاذّي حبنّريع ٕؾٟٓ اظ ٔٙبث آٔسٖ

 ٖمت ثٝ ذبضخي؛ ٞبيافعايف ثسٞي ذبضخي؛ پَٛ اظ التهبزي ٔٙبثٕ ثٛزٖ ٔحسٚز ثيىبضي؛ ٔيبٍ٘يٗ

لجيُ:  اظ پيبٔسٞبيي التهبزي يٕٗ يٗف ثطآٚضزٞبي ايٗ اختٕبٖي؛ ٚ حيبتي ذسٔبت ؾُح ثطٌكتٗ
 ضفتٗ ثيٗ اظ خبٔٗٝ؛ ؾُح ٖٕٛٔي زض فمط ٚ فؿبز افعايف وكٛض؛ زض زيالتهب تٛؾٗٝ قسٖ يٗيف

 ثرف زض ذهٛل ثٝ ٔطزْ ضفبٜ ٖٕٛٔي زض ا٘ىبض غيطلبثُ پيبٔسٞبي نبِح؛ ضغيٓ ٔكطٖٚيت تسضيدي
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 فؿبز افعايف ٚ ٞب؛ چبِف حُ إِّّي خٟت ثيٗ اضتجبَبت قسٖ يٗيف خبٔٗٝ؛ ؾالٔت ٚ ثٟساقت

 .ٞباضٌبٖ ٚ ٟ٘بزٞب زض التهبزي

ز٘يبي  ثٝ نبِح التهبزي ٞبي ٚاثؿتٍي اثط زض وٝ وٙس ٔي ثحطا٘ي اظ حىبيت اِصوط فٛق ٔٛاضز تٕبْ   
 .وطز ٔي ذٛيف حىٛٔت أٙيت انُالح ثٝ ٚ لسضت حفّ ثطاي ٘بٖبزال٘ٝ ٞبي ٞعيٙٝ ذطج ٚ غطة

 ذُط ثٝ ٘يع ضا خبٔٗٝ حيبت ٖٓيٓ ثحطاٖ يٕٗ التهبزي ٔسيطيت زض ؾيبؾي يٗف ايٗ ٞط چٙس

 ذٛز تأثيط تحت ضا ٞبخٙجف ٚ تحٛالت ضٚ٘س زض تأثيطٌصاض ٖٛأُ قس، يبز چٝ چٙبٖ ساذت أبا٘ ٔي

 ٞبي چبِف تطيٗ ثطخؿتٝ اظ يىي خبٔٗٝ ٞبي اضظـ زض ٘بٖساِتي ٔؿأِٝ لسضت تٛظيٕ ثحطاٖ .٘ساز لطاض

 چٙيٗ پيسايف ثبٖث حىٛٔت ضفتبض ٘ٛٔ ٚ يٕٗ زض ذهٛلثٝ ٔصاٞت ٚ ٞبفطلٝ ٚخٛز .ثٛز يٕٗ

 (.740-741: 4937اؾت )ٔٛؾٛي ٚ زيٍطاٖ،  قسٜ ٘يثحطا

 ٚ لسضت اٖٕبَ ؾط ثط يٕٗ زاذّي ٔٙبغكبت ثيكتط آفطيمب قٕبَ ٚ ذبٚضٔيب٘ٝ وكٛضٞبي ثطذالف  
 زِٚت، ؾٛي اظ يٕٗ اختٕبٖي ٚ ؾيبؾي ٞبي٘ٓبْ زض اٍ٘بضييىؿبٖ ثّىٝ ٘يؿت وكٛض يٍبٍ٘ي زض

 زض اِمبٖسٜ چٖٛ ٌطٚٞىي ٚخٛز ٞٓ َطفي ظا .اؾت لٛٔي ٚ اي لجيّٝ ٞبيانّي زضٌيطي ٔٛيٛٔ

: 4937قٛز )ٔٛؾٛي ٚ زيٍطاٖ،  ٔي ٔحؿٛة ُٔٙمٝ زض ثعضي چبِف ٚ تٟٙبيي ثحطاٖ ثٝ ذٛز يٕٗ
741-740.) 

ا٘س: قسٜ تمؿيٓ ٔرتّف ٌطٜٚ چٟبض ثٝ يٕٗ ؾيبؾي َٛض وٝ شوط آٖ ثٝ ٔيبٖ آٔس، فٗبالٖ ٕٞبٖ  
 حىٛٔت فٗبالٖ ايٗ ٞبي فٗبِيت ٖبُٔ .ٖسٜاِمب ٚ ،خٙٛة َّت خٙجف خسايي ٞب،حٛثي لجيّٝ،

وٝ ٔحٕٛز ٚآٖي  خب ثساٖ تب زا٘ؿت. ٔي ثمبءذٛز انُ ضا وٝ التساضٌطايي ثبقس ٔي نبِح اؾتجسازي
 چٙيٗ ذبٚضٔيب٘ٝ فًبي ٔربَطات ٚ ٖطثي حىبْ قطايٍ ثٝ ٘مُ اظ فطيس ظوطيب زضثبضٜ تٗييٗ

 ثطٌعاضي ثٝ تٕبيّي آ٘بٖ ٞؿتٙس. ٌط طوٛةؾ ٚ فبؾس التساضٌطا، ذبٚضٔيب٘ٝ، ٖطة حىبْ"ٍ٘بضز.  ٔي

 ٚخٛزثٝ ضا ؾيبؾي ٞبيثحطاٖ ٌيطيقىُ ي ظٔيٙٝ وكٛضٞب ايٗ زض ا٘تربثبت ٘ساض٘س. ا٘تربثبت

 يبز ي ٔدٕٖٛٝ زٚ ظيطا زاض٘س؛ ٞبحىٛٔت ثٝ ٘ؿجت تحميطآٔيعي ٍ٘بٜ ؾيبؾي ٘يع احعاة آٚضز. ٔي

 اظ ثيف ٞؿتٙس، زٔٛوطاؾي ٔسافٕ وٝ ٞبييآٖ ذبٚضٔيب٘ٝ ثب يىسيٍط٘س. زض تٗبضو زض زٚ ٞط قسٜ

 ِجطيع يىسيٍط ثٝ ٘ؿجت ثسثيٙب٘ٝ ٍ٘بٜ اظ ُٔٙمٝ ايٗ ثطز.ٔي ذٛزفطيجي پٙبٜ ٚ ا٘ىبض اٚٞبْ، ثٝ ٕٞٝ

 ؾٛي اظ غيطِيجطاِي خٛإٔ ٚ ؾٛ يه اظ التساضٌطا ٞبي ٔيبٖ زِٚت تٛأٖي تطتيت، ايٗ ثٝ .اؾت

 ٖ٘ٛي آٚض٘س.ٕ٘ي ٚخٛزثٝ زٔٛوطاؾي ثطاي ثبضٚضي ي ٞب ظٔيٙٝآٖ اظ يهٞيچ .قس لبئُ تفبٚت زيٍط

 ٞب زِٚت ثطاي اي اٍ٘يعٜ أط ايٗ زاضز، ٚخٛز ٞب زض آٖ ذكٛ٘ت ٚ تٙسضٚي اظ آوٙسٜ ؾيبؾي فًبي

 (. 749: 4930)ٚآٖي، "ٕ٘بيس اٖٕبَ ضا ثيكتطي ؾطوٛة تب قٛز ٔي
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ثبقس.  الة ٔطزْ يٕٗ ٔيٞبي زاذّي ٚ زضٚ٘ي ا٘م اِجتٝ تٕبٔي ٔٛاضز شوط قسٜ ٔطثٌٛ ثٝ خٙجٝ  
ٞبي ثيطٚ٘ي ايٗ ا٘مالة ٘يع  ٞبي زضٚ٘ي، خٙجٝ ثط خٙجٝ ٌٛ٘ٝ وٝ زض ُٔبِت لجّي ثيبٖ قس ٖالٜٚ ٕٞبٖ

ٞب ٚ تفىطات وكٛضٞب ٚ ا٘مالثبت زيٍطي چٖٛ:  لبثُ ثطضؾي اؾت. ٖٛأّي ٔب٘ٙس ٘مف ايسئِٛٛغي
ِٛٛغيه ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ٚ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ٚ ا٘مالثبت ٖطثي وٝ زض ازأٝ ثٝ ٘مف ايسئ

 پطزاظيٓ. تفىطات أبْ ذٕيٙي)ضٜ( ثط آٖ ٔي
 

 َاي امام خميىي)رٌ( ي وقش آن بر کشًر يمه اوذيشٍ
، زض ٔٛيٛٔ ذٕيٙي)ضٜ(ٔحٛضي زض ؾيطٜ ٘ٓطي ٚ ّٖٕي أبْ   ٞب ٚ انَٛ تطيٗ زيسٌبٜ اظ ٟٔٓ

، ٔجبضظٜ ثب ست أت اؾالٔينسٚض ا٘مالة، ِعْٚ ٚح، ؾيبؾت ذبضخي ٚ زيپّٕبؾي خٕٟٛضي اؾالٔي
 ثٛز سٚض ا٘مالة اظ ٔٛيٖٛبت ٔٛضز تٛخٝ أبْ ذٕيٙي)ضٜ(. ناؾت ذٛاٞي ّْٓ ٚ اؾتجساز ٚ ٖساِت

ٞبي ا٘مالة اؾالٔي ثٝ ؾبيط وكٛضٞبي خٟبٖ اؾت. اظ زيسٌبٜ  وٝ ثٝ ٔٗٙبي نبزض وطزٖ تدطثٝ
ٔب ثب نسٚض ا٘مالة » كبٖ،أبْ)ضٜ(، ٔٙٓٛض اظ نسٚض ا٘مالة، ٕٞبٖ ٌؿتطـ اؾالْ اؾت. ثٝ ثبٚض اي

ٔبٖ وٝ زض حميمت نسٚض اؾالْ ضاؾتيٗ ٚ ثيبٖ احىبْ ٔحٕسي)ل( اؾت، ثٝ ؾيُطٜ ٚ ؾُّٝ ٚ 
اِجتٝ ايكبٖ ثطاي (. 191: 4997زض خؿتدٛي ضاٜ اظ والْ أبْ،«)زٞيٓ ذٛاضاٖ ذبتٕٝ ٔي ّْٓ خٟبٖ

قس٘س وٝ  يبز آٚض ٔي ٞبي ٔٙفي اظ آٖ خٌّٛيطي اظ ؾٛءاؾتفبزٜ اظ ٔٗٙبي نسٚض ا٘مالة ٚ ثطزاقت
تحمك چٙيٗ أطي ثٝ ٔٗٙبي وكٛضٌكبيي ٘يؿت ثّىٝ ٔٗٙي نسٚض ا٘مالة ايٗ اؾت وٝ ٕٞٝ 

ٔٙسي اظ تدطثٝ ايٗ وكٛض، ثيساض  ٞب ثب التساء ثٝ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ٚ ثٟطٜ ٞب ٚ ٕٞٝ زِٚت ّٔت
الَ زؾت يبثٙس )آييٗ ٞب ٘دبت زازٜ ٚ ثٝ اؾتم قٛ٘س ٚ ذٛزقبٖ ضا اظ ايٗ ٌطفتبضي زض زؾت اثطلسضت

 (.149: 4921 اؾالٔي، ا٘مالة

تٛاٖ آٖ ضا اظ اٞساف  قٛز ٚ ٔي ٔٛيٛٔ ٚحست اؾالٔي ٘يع زض ا٘سيكٝ أبْ ثٝ ٚفٛض يبفت ٔي  
حفّ ايٕبٖ ٚ ٚحست وّٕٝ ضا ٔبيٝ حفّ ًٟ٘ت  ؾيبؾت ذبضخي ٘ٓبْ ؾيبؾي اؾالٔي زا٘ؿت. أبْ،

 طچٝ زاضيٓ اظ ايٗ ايٕبٖ ٚ ٚحست وّٕٝ اؾتزاقتٙس وٝ ٔب ٞ زا٘ؿتٙس ٚ اشٖبٖ ٔي اؾالٔي ٔي
زاز٘س وٝ زِٚت ٚ ّٔت خٕٟٛضى اؾالٔى،  وطاضاً تصوط ٔي (. أبْ،912: 4919، 9)نحيفٝ ٘ٛض ج

آٔيع ثب ٕٞٝ وكٛضٞبى  َبِت اذٛت ايٕب٘ى ثب ٔؿّٕب٘بٖ خٟبٖ ٚ ُٔٙمٝ ٚ َبِت ظيؿت ٔؿبِٕت
وٙس ٚ نالح ٔؿّٕب٘بٖ  ت ضا تىطاض ٔىٖبِٓ اؾت ٚ أطٚظ ٘يع وٝ تٟٙب لسضت ُٔٙمٝ اؾت، ٕٞبٖ ُّٔ

زا٘س، ٚ ٘فبق ٚ تفطلٝ ضا ٕٞبٖ ٘حٛ وٝ لطآٖ  خٛيبٖ ٔى ذٛاضاٖ ٚ ؾُّٝ ضا زض ٚحست ٔمبثُ خٟبٖ
 (.119: 4919، 42)نحيفٝ ٘ٛض ج آٚضز قٕبض ٔي ٔٛخت قىؿت ٚ ٞالوت ثٝ ،وطيٓ فطٔٛزٜ اؾت
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ثٝ ذٛثي اقبضٜ قسٜ ٚ اظ ّٖٕبى  اِٟي أبْ ٘يع ثٝ إٞيت ٚحست اؾالٔي -٘بٔٝ ؾيبؾي  زض ٚنيت  
ٞب ضا زٖٛت ثٝ ٚحست وٙٙس؛ ٚ اظ  اٖالْ ٚ ذُجبى وكٛضٞبى اؾالٔى ذٛاؾتٝ قسٜ وٝ ّٔت

٘ػازپطؾتى وٝ ٔربِف زؾتٛض اؾالْ اؾت ثپطٞيع٘س؛ ٚ ثب ثطازضاٖ ايٕب٘ى ذٛز زض ٞط وكٛضى ٚ ثب ٞط 
ٛا٘سٜ ٚ اٌط ايٗ ثطازضى ٚ ٘ػازى وٝ ٞؿتٙس زؾت ثطازضى زٞٙس وٝ اؾالْ ثعضي آ٘بٖ ضا ثطازض ذ

تطيٗ  ٞب ٚ ثب تأييس ذساٚ٘س ٔتٗبَ ضٚظى تحمك يبثس، ثعضي ٞب ٚ ّٔت ثطاثطي ايٕب٘ى ثب ٕٞت زِٚت
(. زض ٔجبضظٜ ثب ّْٓ 17: 4919، 74)نحيفٝ ٘ٛضج لسضت خٟب٘ي تٛؾٍ ٔؿّٕيٗ تكىيُ ذٛاٞسٌطزيس

 ا٘س. ٘بت ظيبزي زاقتٝذٛاٞي وٝ ثب ضٚح اؾالْ ؾبظٌبض اؾت، أبْ ثيب ٚ اؾتجساز ٚ ٖساِت
ٌٚٛ  ايٗ وكٛض زض ٌفت« ا٘هبضاهلل»، فٗبَ ؾيبؾي يٕٗ ٚ ًٖٛ خٙجف "يحيي ٔحٕس  "
ثب ثيبٖ ايٗ ُّٔت ٌفت: ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ وٝ ثٝ ضٞجطي  ()ايىٙب لطآٖ إِّّي ثيٗ ذجطٌعاضي ثب

زض خٟت ٔجبضظٜ ثب اؾتٕٗبض ٚ اؾتىجبض خٟب٘ي ثٛز ٚ ايٗ  )ضٜ( ثٝ پيطٚظي ضؾيس، ا٘مالثيذٕيٙيأبْ 
ٞبي ٟٔٓ ذٛز  ا٘مالة وٕه ثٝ ٔؿتًٗفيٗ ٚ ّٔٓٛٔيٗ ٚ آظازٌبٖ خٟبٖ ضا يىي اظ اٞساف ٚ ضؾبِت

ٌٚٛ، آٔطيىب ضا زقٕٗ ٘رؿت ٔؿّٕب٘بٖ  ًٖٛ خٙجف ا٘هبضاهلل يٕٗ زض ازأٝ ايٗ ٌفت .ٔٗطفي وطز
يح فبضؼ ٘يع ٔعزٚضاٖ آٔطيىب ٞؿتٙس وٝ زض زقٕٙي ثب ٞبي حبقيٝ ذّ خٟبٖ ذٛا٘س ٚ ٌفت: زِٚت

اؾالْ وٕتط اظ اؾتىجبض خٟب٘ي ٘يؿتٙس ٚ زض حميمت ايٙبٖ ٞؿتٙس وٝ ثبٖث تكتت ٚ تفطلٝ خٟبٖ 
 .ا٘س اؾالٔي قسٜ

)ضٜ( ثط ا٘مالة يٕٗ ٌفت: وبفي اؾت وٝ ثٍٛيٓ حطوت ذٕيٙيٚي زض ذهٛل تأثيط ا٘سيكٝ أبْ   
ٟبْ اظ ا٘سيكٝ أبْ ذٕيٙي)ضٜ( آغبظ قسٜ ٚ ذٛاؾت انّي ا٘مالثيٖٛ ٚ خٙجف ا٘مالثي يٕٗ، ثب اِ

ٞبي خٟب٘ي اظ يٕٗ ٚ حفّ اؾتمالَ  وطزٖ زؾت لسضت اخطاي ٖساِت ٚ زٔٛوطاؾي زض وكٛض، وٛتبٜ
يحيي ٔحٕس يبزآٚض قس: ا٘مالة اذيط يٕٗ ٚ پيطٚظي وٝ ا٘مالثيٖٛ وؿت وطز٘س ثب اٌٍِٛيطي  .اؾت

ثٟمسْ اظ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ  يطاٖ ٔحمك قس ٚ ا٘مالة يٕٗ لسْٚ پيطٚي اظ ا٘مالة اؾالٔي ا
  .ٌطفتٝ اؾت ٔكي ا٘مالة ايطاٖ ضا پي   ٔتأثط اؾت ٚ ذٍ

ٌط لسؼ ضا يىي اظ انَٛ ٟٔٓ  ايٗ فٗبَ ؾيبؾي يٕٗ، حٕبيت اظ فّؿُيٗ ٚ ٔمبثّٝ ثب ضغيٓ اقغبَ  
صقتٝ ثب ازٖبي ضٚ٘س ؾبظـ، ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ زا٘ؿت ٚ ٌفت: ٞط چٙس وٝ غطة زض ؾٝ زٞٝ ٌ

ٞبي ٖطثي ٘كبٖ زاز وٝ  ٞبي ُٔٙمٝ زٚض ؾبظز، أب ا٘مالة تالـ وطزٜ تب ايٗ ٟٔٓ ضا اظ ٔيبٖ ّٔت
ايٗ وكٛضٞب ٘يع ثب اٌٍِٛيطي اظ ايطاٖ، زقٕٗ انّي ذٛز يٗٙي ضغيٓ نٟيٛ٘يؿتي ضا قٙبذتٝ ٚ 

٘مالة اؾالٔي ايطاٖ زض يحيي ٔحٕس زض ذهٛل ٔجبضظٜ ٚ ٘مف ا .ذٛاؾتبض ٔمبثّٝ ثب آٖ ٞؿتٙس
تطيٗ ٞسف آٖ  ٌطايي ٌفت: ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ وٝ انّي ٞطاؾي ٚ ضقس اؾالْ ٔٛاخٟٝ ثب اؾالْ
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ز ضٚ قٕبض ٔيٝ ٞطاؾي زض خٟبٖ اؾالْ ث تطيٗ ضوٗ ٔجبضظٜ ثب اؾالْ آظازي ٚ آظازٌي اؾت، اؾبؾي
 (.4931 )يحيي،

ٌٛ٘ٝ وٝ زض ٔجبحث لجّي ثيبٖ قس، ٘مف وبضيعٔبتيه أبْ ذٕيٙي)ضٜ( زض ذبٚضٔيب٘ٝ ٚ  اِجتٝ، ٕٞبٖ  
خٟبٖ ٚ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ثٝ ضٞجطي ايكبٖ، ٖبُٔ اثطٌصاض ثط ضٞجطاٖ خٙجف ا٘هبضاهلل ٚ 

زِيُ زاقتٗ افىبض قيٗي ٕٞؿٛ ثب قيٗيبٖ  وٝ ايٗ ٌطٜٚ ثٝ ٚيػٜ ايٗ ٞب ثٛزٜ اؾت. ثٝ خٕبٖت حٛثي
ثط  ا٘س. تأثيط أبْ ذٕيٙي)ضٜ( ٞبيي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٕ٘ٛزٜ ت تأثيط لطاض ٌطفتٝ ٚ الساْ ثٝ فٗبِيتايطاٖ تح

ضٞجطاٖ ايٗ خٕبٖت ثٝ لسضي ثٛزٜ وٝ حتي زض ا٘تربة قٗبض ٘يع اظ ٔسَ ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ 
َّجي ٚ  ِتزِيُ ضٚح ٖسا ا٘س. ٞطچٙس وٝ تأثيط ايٗ قٗبضٞب زض اثتسا وٓ ثٛزٜ ِٚي ثٝ اٍِٛثطزاضي وطزٜ

ٖٙٛاٖ قٗبض ُٔطح زض تٕبٔي اٖتطايبت ٚ  ذٛاٞي زض ثيٗ آحبز ّٔت يٕٗ، ايٗ قٗبضٞب ثٝ زٔٛوطاؾي
  ٞب ٕ٘ٛز زاقتٝ اؾت. اٖتهبثبت ٚ زضٌيطي

 

 اوقالب اسالمي ايران ي وقش آن بر کشًر يمه
 ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ آيس. حؿبة ٔي ٞبي اؾالٔي ثٝ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ٘مُٝ ُٖفي زض حطوت خٙجف

نٛضت حطوتي  ٞبي حًطت أبْ ذٕيٙي)ضٜ( ثٝ ًٟ٘ت ا٘مالثي ايطاٖ ٔجتٙي ثط ا٘سيكٝ وٝ ثيبٖ قس،
نسٚض ا٘مالة  . ٘ٓطيٝٞبي اؾالٔي ثٝ پيطٚظي ضؾيس ثرف ثط ؾبيط ًٟ٘ت اؾالٔي ثب ٔبٞيتي اِٟبْ

وٝ تٛؾٍ ضٞجط وجيط ا٘مالة اؾالٔي ُٔطح قس ثب ؾبظٚوبضٞبي ٔرتّفي وٝ ٔتٙبؾت ثب قطايٍ 
وكٛضٞبي ٔؿّٕبٖ  ٚ ٔىب٘ي خٟبٖ اؾالْ ثبقس پيف ضفت ٚ اظ َطفي ٘يع ثؿتطٞبي الظْ زض ظٔب٘ي

 ٞبي اؾالٔي زض )ِيجي، تٛ٘ؽ، ٔطاوف، اِدعايط ثٙبثط زاليّي وٝ شوط قس، ايدبز قسٜ ثٛز. ِصا خٙجف
ثب اي اظ ا٘مالة اؾالٔي وطز٘س. ايٗ اؾتمجبَ  ٚ ثطذي وكٛضٞبي زيٍط اؾالٔي( اؾتمجبَ ٌؿتطزٜ

 . نٛضت ٌطفت ٝ ثٝ زاليُ ظيطتٛخ
ٖٙٛاٖ ضاٞىبض  )اؾالٔيت ا٘مالة ٘ٝ قيٗي ثٛزٖ آٖ( ثٝ اِف( اؾالٔي ثٛزٖ ا٘مالة ايطاٖ زض تأويس ثط

 .انّي پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي
ٞبي حًطت أبْ ٚ ضٞجطي ايكبٖ تٛا٘ؿت ضغيٕي ضا ٘بثٛز وٙس  ة( ا٘مالة اؾالٔي ٔتأثط اظ ا٘سيكٝ

غا٘ساضْ ُٔٙمٝ ثٛز ٚ ٘كبٖ زاز وٝ اؾتىجبض ٞط لسض ٞٓ وٝ لٛي ثبقس زض وٝ زؾت ٘كب٘سٜ اؾتىجبض ٚ 
تٛا٘ٙس  ٞبي ٔؿّٕبٖ زيٍط ٘يع ٔي ٞبي آظاز ٚ ٔؿّٕبٖ چيعي ٘يؿت، ِصا ّٔت ثطاثط اضازٜ ا٘ؿبٖ

تط اظ ضغيٓ قبٞٙكبٞي ايطاٖ اؾت ٘بثٛز  ٞبي زؾت ٘كب٘سٜ ٚ ْبِٓ ذٛز ضا وٝ ثٝ ٔطاتت يٗيف ضغيٓ
 .وٙٙس

http://www.iqna.ir/
http://www.iqna.ir/
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يّٝ ا٘مالة اؾالٔي ٚ ٔطزْ ٔؿّٕبٖ ايطاٖ تٛا٘ؿت زض ٔمبثُ اؾتىجبض خٟب٘ي ثبيؿتس ٚؾ ج( أبْ ثٝ
ٞبي ذٛز، ذٛيف ضا لبزض ثٝ ايٗ وبض  ٞبي اؾالٔي تحت فكبض حىٛٔت وٝ پيف اظ ايٗ خٙجف

ٞب ثبٖث افعايف يطيت  زيس٘س. ِصا حطوت ا٘مالة اؾالٔي زض ثطاثط فكبض اؾتىجبض ٚ تحُٕ آٖ ٕ٘ي
 ٞبي اؾالٔي زض ثطاثط اؾتىجبض قس.  پصيطي ؾبيط خٙجف پصيطي ٚ تحُٕ ؾرتي

 ."اوجط اهلل"ز( تأويس ثط ٕ٘بزٞبي ٔكتطن وٝ ثيٗ تٕبْ ٔصاٞت اؾالٔي ٔكتطن اؾت ٔب٘ٙس قٗبض 
 )ؾبيت پطؾٕبٖ ؾيبؾي(

ٞبي قىُ  چٝ قبيبٖ تٛخٝ اؾت ايٗ اؾت وٝ اظ ِحبِ فىطي ٚ ايسئِٛٛغيه ثيكتط ا٘مالة آٖ  
َّجي ٚ  ي اؾالٔي )ثٟبض ٖطثي( ّٟٔٓ اظ ا٘مالة اؾالٔي ٚ ضٚح ٔجبضظٌٜطفتٝ زض خطيبٖ ثيساض

وٝ زض ثيكتط وكٛضٞبي ٖطثي  َّجي آٖ قىُ ٌطفتٝ اؾت ٚ ايٗ تفىط ثب ايٗ ؾتيعي ٚ ٖساِت اؾتىجبض
اي ثٛز وٝ تب ظٔبٖ قطٚٔ ا٘مالة تٛ٘ؽ زض ؾبَ  اؾالٔي قىُ ٌطفتٝ ثٛز، ِٚي ٘يبظٔٙس خطلٝ –

تٛاٖ ٌفت وٝ ؾبيط وكٛضٞب ٘يع ثطاي احيبي  ثب قطٚٔ ا٘مالة تٛ٘ؽ ٔيآغبظ ٍ٘طزيسٜ ثٛز.  7040
ٖساِت ٚ زٔٛوطاؾي ؾط ثٝ قٛضـ ٚ يب َغيبٖ ٚ ٔربِفت ثب حبوٕبٖ پطزاذتٙس. اظ خّٕٝ ايٗ وكٛضٞب 

ثبقس. اِجتٝ ٘مف ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ضا اظ زٚ ٔٙٓط  زض خطيبٖ ثيساضي اؾالٔي، وكٛض يٕٗ ٔي
ثسِيُ أبْ ذٕيٙي)ضٜ( ٚ افىبض ٚي ٚ  ٔٙٓط ايسئِٛٛغيه ٚ زيٙي وٝ ٘مف ثي تٛاٖ ثطضؾي وطز. اظ ٔي

٘ٛٔ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ٚ قٗبضٞب ٚ اٞساف آٖ ٔي ثبقس. ٚ اظ ٔٙٓط ؾيبؾي وٝ ٘مف 
 ٖٙٛاٖ حبٔي ٚ يب َطفساض خٙجف ا٘هبضاهلل لبثُ ثطضؾي اؾت. ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ثٝ

ٞبي لجّي ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت. ِٚي اظ ِحبِ ؾيبؾي  زض لؿٕت خٙجٝ ايسئِٛٛغيه ٚ زضٚ٘ي آٖ  
ٚ زض ظٔبٖ پبيبٖ خًٙ ٞكت ؾبِٝ  4310٘ٓط خٕٟٛضي اؾالٔي ايطاٖ اِٚيٗ ثبض زض اٚاذط زٞٝ 

ظٔب٘ي وٝ يٕٗ ٚ ٖطثؿتبٖ ؾٗٛزي زض پي تهٕيٓ  4330ٖطاق ٚ ايطاٖ ثٝ يٕٗ خّت قس. زض ؾبَ 
٘ٓط قس٘س، تٟطاٖ اظ  ساْ حؿيٗ ثٝ وٛيت زچبض اذتالفنٙٗب ثطاي حٕبيت اظ ٖطاق پؽ اظ حّٕٝ ن

فطنت ثٟجٛز ضٚاثٍ ثب نٙٗب اؾتفبزٜ وطز. أب يٕٗ زض آٖ ظٔبٖ زض ٔٛلٗيتي لطاض ٘ساقت وٝ تٛخٝ 
ٞب ثيكتط  ثيطٌصاضي ٚ ٘فٛش ايطاٖ زض يٕٗ َي ايٗ ؾبَأايطاٖ ضا ثٝ ذٛز خّت وٙس ٚ اظ ايٗ ضٚ، ت

 ثيطٌصاضي ايسئِٛٛغيىي ثٛز.أت
ايٗ حبَ، يٕٗ ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ ثٝ َٛض فعايٙسٜ ثٝ نحٙٝ ظٚضآظٔبيي ٔيبٖ ايطاٖ ٚ ٖطثؿتبٖ تجسيُ ثب   

ثٝ ذبن ٖطثؿتبٖ ؾٗٛزي ٘يع وكيسٜ قس ٚ ضيبو زض  7003. خًٙ زاذّي يٕٗ زض ؾبَ ٜ اؾتقس
پي ٍ٘طا٘ي اظ ٞطٌٛ٘ٝ الساْ تٟطاٖ ثطاي وٕه ثٝ ثطا٘ساظي نبِح، ثٝ حٕبيت اظ ٚي ازأٝ زاز. 

اظ ثطوٙبض قسٖ نبِح اظ لسضت اؾتمجبَ وطز ٚ ٔمبٔبت ايطا٘ي حٕبيت ذٛز ضا اظ  7047زض ؾبَ تٟطاٖ 
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زِيُ  ثٝٞب  ٞب اظ حٛثي ٞب زض تحٛالت يٕٗ ٚ حٕبيت آٖ حٛثي ٞب اثطاظ زاقتٙس، أب ٔيعاٖ ٔساذّٝ آٖ
  .ٞبي ا٘ؿبٖ زٚؾتب٘ٝ ثٛزٜ اؾت ٔؿبئُ ؾيبؾي ٚ أٙيتي زض حس حٕبيت اظ ٔؿتًٗفيٗ ٚ وٕه

ٞب )ٌطٜٚ قيٗٝ ظيسي( وٙتطَ ضا زض يٕٗ زض زؾت ٌطفتٙس ٚ ٖجس ضثٝ ٔٙهٛض  حٛثي وٝ ٍٞٙبٔي  
ٞبزي ضئيؽ خٕٟٛض تحت حٕبيت غطة زض نٙٗب ٔدجٛض ثٝ اؾتٗفب ٚ فطاض اظ پبيترت قس، ثؿيبضي 

أب زض  زض ُٔٙمٝ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ يىي زيٍط اظ وكٛضٞبي ٖطة تحت وٙتطَ ايطاٖ زضآٔس.
ٟبض ضٖت ٚ ٚحكت اظ افعايف ٘فٛش ايطاٖ زض ُٔٙمٝ وٝ ثيكتط اظ ؾٛي وكٛضٞبي ٖطة ايٗ اْ

ثعضٌٕٙبيي قسٜ اؾت؛  فبضؼ ُٔطح ٔي قٛز، ٘مف ايطاٖ زض تحٛالت يٕٗ احتٕبالً حبقيٝ ذّيح
ؾبثمٝ خًٙ ٚ زضٌيطي زاذّي زض يٕٗ ثٝ چٙسيٗ زٞٝ لجُ ثبظ ٔي ٌطزز ٚ ايطاٖ ٞيچٍبٜ ٘مكي 

ِٝ ٘يع نحت زاضز وٝ ضز پبي ايطاٖ زض أحٛالت ايفب ٘ىطز. اٌطچٝ ايٗ ٔؿتٗييٗ وٙٙسٜ زض ضٚ٘س ت
 4390ذبن يٕٗ ٕٞٛاضٜ لبثُ ٔكبٞسٜ ثٛزٜ اؾت، حتي پيف اظ ا٘مالة اؾالٔي، قبٜ ايطاٖ زض زٞٝ 

تٛاٖ ضز  اظ خٍٙدٛيبٖ يٕٙي زض ثطاثط قجٝ ٘ٓبٔيبٖ ٔبضوؿيؿت حٕبيت وطز. زض ظٔبٖ حبَ ٘يع ٔي
ٞب ٚ َجك ثطذي  ت يٕٗ ٔكبٞسٜ وطز: اٌطچٝ زض ضٚ٘س لسضت ٌطفتٗ حٛثيپبي ايطاٖ ضا زض تحٛال

قٛز، أب پؽ اظ تحٛالت يٕٗ ٘يع  ٞبي تٟطاٖ زيسٜ ٕ٘ي َّجي اي اظ خبٜ ازٖبٞب وٛزتب زض نٙٗب، ٘كب٘ٝ
زِيُ حّٕٝ  ٚخٛز آٔسٜ ثٝ ِٚي ثٗس اظ ٔكىالت ثٝ ايطاٖ قس.ؾيبؾي َٛضوّي ٔٙىط ٘مف  تٛاٖ ثٝ ٕ٘ي

ثٝ يٕٗ ثٝ حٕبيت اظ ٔٙهٛض ٞبزي ضئيؽ خٕٟٛض ٔؿتٗفي ٚ ٘بثٛزي ظيط ؾبذت ٞب ٘ٓبٔي ٖطثؿتبٖ 
ٞبي ؾيبؾي ٚ زيپّٕبتيه ٚ  ٚ لتُ ٚ ٖبْ ا٘ؿبٟ٘ب، ٘مف ؾيبؾي ايطاٖ زض يٕٗ تٟٙب ثٝ ضايع٘ي

َٛض ٘ٓبٔي ٚ  ٌبٜ ٘رٛاؾتٝ وٝ ثٝ ٞبي ثكط زٚؾتب٘ٝ اظ لجيُ غصا ٚ زاضٚ ثٛزٜ اؾت. ٚ ايطاٖ ٞيچ وٕه
 خًٙ زاذّي اٖطاة حًٛض يبثس )ٚاتب٘ىب، ؾبيت آي آض زيپّٕبؾي(.يب ٔؿتميٓ زض 

 

 گيري وتيجٍ
قٕبض  ٞبي ذبٚضٔيب٘ٝ ثٝ اظ ٖٙبنط ٟٔٓ ٞٛيتي ّٔت ٌٛ٘ٝ وٝ ثيبٖ قس ظثبٖ، لجيّٝ ٚ زيٗ ٕٞبٖ

قٛز. يىي  ضٚ٘س ٚ زض ُٔٙمٝ ذبٚضٔيب٘ٝ اضتجبٌ ٔصٞت ٚ ؾيبؾت ثيكتط اظ ٘مبٌ زيٍط ٔكبٞسٜ ٔي ٔي
ُ ؾبظ٘سٜ ؾيبؾت زاذّي ٚ ذبضخي وكٛضٞبي ُٔٙمٝ ٕٞبٖ ٞٛيت زيٙي اؾت. تطيٗ ٖٛأ اظ ٟٔٓ

ٌٛ٘ٝ وٝ زض غطة ضخ زاز زض ايٗ ُٔٙمٝ ايدبز ٘كس ٚ حبوٕبٖ ُٔٙمٝ  اظ زِٚت ٕٞبٖ خسايي زيٗ
 زاٖيٝ ضٞجطي زيٙي زاقتٙس.

بٖسٜ زض ٞبي اِم ٌطايي ٚ پبيٍبٜ ٞبي ايٗ وكٛض ٚخٛز لجيّٝ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ زٚ ٖبُٔ اثطٌصاض ثط ؾيبؾت  
ٞبي  وٝ تمؿيٕبت وكٛضي قٕبِي ٚ خٙٛثي ٘يع ٖبُٔ زضٌيطي ايٗ وكٛض اؾت. يٕٗ ايٗ

اي  قٕبضي ثيٗ قيٗيبٖ ظيسي ٚ حىٛٔت ٔطوعي زض خٙٛة ٌطزيسٜ اؾت. ٘مف اٍِٛٞبي لجيّٝ ثي
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زض ؾبذتبض ؾيبؾي لسضت ٚ ضفتبض ٔطزْ ثؿيبض ٔكٟٛز اؾت. حًٛض قيٗيبٖ ظيسي زض قٕبَ ٚ تؿٍّ 
زِيُ  ٞب اظ حىٛٔت ٖجساِٝ نبِح ثٝ َك نٗسٜ ٚ ٖٕطاٖ ٚ ٚخٛز يسيت ٚ ٘بضيبيتي آٖٞب ثط ٔٙب آٖ

ٞبي  ٌيطي يس قيٗي، ٘جٛز ٔسيطيت زض حُ ثحطاٖ ٞبي ٔتٗسز ٚ وكتبض قيٗيبٖ، ٔٛيٕ خًٙ
ؾيبؾي ٚ التهبزي ٚ ٖسْ ثىبضٌيطي قيٗيبٖ زض ؾبذتبض حىٛٔتي ذٛز ٖبُٔ ثطٚظ اذتالفبت ٚ 

آغبظ  7009تطايبت قيٗيبٖ ظيسي ثٝ ضٞجطي حؿيٗ اِحٛثي زض ؾبَ تٗبضيبت ضا ثبٖث ٌطزيس. اٖ
ٞب وٝ  ٞبي ذٛ٘يٗ ٚ وكتبض فديٕ قيٗيبٖ قس. يسيت ثيكتط حٛثي ٌطزيس وٝ ٔٛخت ثطٚظ خًٙ

زِيُ ؾبذتبض ٚاثؿتٝ حىٛٔت ثٝ غطة ٚ آٔطيىب  اوٖٙٛ ثٝ خٙجف ا٘هبضاهلل ٔٗطٚف ٞؿتٙس ثٝ
ٞب ّٟٔٓ اظ قٗبضٞبي ا٘مالة  ٔطي ثط اؾطائيُ آٖثبقس. قٗبضٞبيي ٔب٘ٙس ٔطي ثط آٔطيىب ٚ  ٔي

 ثبقس.  ٞبي أبْ ذٕيٙي)ضٜ( ٔي اؾالٔي ايطاٖ ٚ ثطٌطفتٝ اظ ٚيػٌي
ٌٛ٘ٝ وٝ ثيبٖ قس ٘مف ٖٛأُ ٔرتّفي ٔب٘ٙس لجيّٝ ٚ ٘ٛٔ ثطزاقت اظ زيٗ زض وٙبض  ٕٞبٖ  

يبثي  يس. اِجتٝ زض ضيكٝٞبي ايطاٖ ٚ ثٟبض ٖطثي ٔٛخت ثطٚظ ا٘مالة زض يٕٗ ٌطز ثطزاضي اظ ا٘مالة اٍِٛ
ا٘س. ٚ ٞط وساْ اظ ايٗ ٖٛأُ ٘مكي وٓ ٚ  ايٗ ا٘مالة ٖٛأُ زاذّي ٚ ذبضخي ٔرتّفي ٘مف زاقتٝ

ظيبز زاقتٝ ٚ ا٘مالة يٕٗ ضا ثٝ ايٗ ٔطحّٝ ضؾب٘سٜ اؾت. الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ زض ثًٗي اظ ٔمبالت 
ٗ ٘ٛٔ ثطزاقت زض ٍ٘بٜ وّي ٚ ٖٙٛاٖ ٖ٘ٛي آقٛة ٚ ٞطج ٚ ٔطج يبز قسٜ وٝ اي اظ ا٘مالة يٕٗ ثٝ

ضٚيىطز زٌٚب٘ٝ ا٘مالة )انالحي، ثطا٘ساظي( لبثُ ثطضؾي اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛٔ ٞسف قىُ ٌطفتٝ 
زض ثيٗ ٔطزْ ٚ ٔرهٛنبً خٙجف ا٘هبضاهلل وٝ ثب اِٟبْ اظ پيطٚظي ا٘مالة اؾالٔي ايطاٖ ٚ تفىطات 

طاؾي ٘ساقتٝ زض ظٔبٖ حىٛٔت أبْ ذٕيٙي)ضٜ( ثٛزٜ اؾت، ٚ ثٝ خٟت زؾتيبثي ثٝ ٖساِت ٚ زٔى
ٞبي ٖطثي ٔب٘ٙس تٛ٘ؽ ٚ ٔهط قىُ ٌطفتٝ اؾت. ٚ ثب ِحبِ ايٗ  ٖجساِٝ نبِح ٚ ثب خطلٝ ا٘مالة

ضا آقٛة  تٛاٖ آٖ زيسٌبٜ وٝ اِجتٝ ٞٙٛظ تب ثٝ ٘تيدٝ ضؾيسٖ ايٗ ا٘مالة ضاٜ ظيبزي ٔب٘سٜ اؾت، ٕ٘ي
طاض زض ا٘مالة تب ثطوٙبضي ٚي، ٘بٔيس. تغييط زض ؾبذتبض حىٛٔتي ٔؿتجسا٘ٝ حبوٕبٖ لجّي ٚ ان

خب٘كيٙي ٔٙهٛض ٞبزي ٚ ازأٝ ٕٞبٖ ؾيبؾتٟب وٝ ٔٙدط ثٝ ازأٝ اٖتطايبت ٌطزيس، ٚ زض ٟ٘بيت ثٝ 
خٕٟٛض ٔؿتٗفي ٚ اؾتمبٔت ٔطزْ ٚ  اؾتٗفبي ٚي ٔٙدط قس، حٕالت ٖطثؿتبٖ ثٝ حٕبيت اظ ضئيؽ

خٛيي ثطاي تحمك ٖساِت  ٔجبضظَّٜجي ٚ  خٙجف ا٘هبضاهلل زض ٔمبثُ آٖ، ٍٕٞي ٘كبٖ اظ ضٚح ا٘مالة
اؾالٔي اؾت. پؽ زض ايدبز ايٗ ا٘مالة زٚ ٖبُٔ زاذّي )ٔجبضظات خٙجف ا٘هبضاهلل ثب حىٛٔت، ضٚح 

ذٛاٞي، فؿبز ٔبِي زض زؾتٍبٜ حىٛٔتي، فمط ٚ تجٗيى، ٚ ٘مف ضٞجطاٖ  خٛيي ٚ زٔٛوطاؾي ٖساِت
فىطات أبْ ذٕيٙي)ضٜ( زض تٛاٖ اظ )٘مف ت تٛاٖ ثطقٕطز، ٚ زض ٖبُٔ ذبضخي ٔي قيٗي( ضا ٔي

ٞب، ٘مف  ثركي ثٝ ضٞجطاٖ خٙجف ٚ ؾطايت قٗبضٞب ٚ اٞساف ا٘مالة اؾالٔي ثط آٖ اِٟبْ
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ٞبي ٘بثدبي ٖطثؿتبٖ ٚ آٔطيىب ضا ٘بْ ثطز(. وٝ ٞط زٚ ٖبُٔ ٘مكي ٞبي ٖطثي، زذبِت ا٘مالة
 .اؾبؾي زض ايدبز ا٘مالة ٚ ٔجبضظٜ ثط ّٖيٝ ّْٓ ٚفؿبز زؾتٍبٜ حىٛٔتي زاقتٝ اؾت
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