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حسن قلیپور
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چنیذُ
دس رٟاٖتیٙی اسالٔی تشای تٕأی ٘یاصٞا  ٚغشایض ا٘سا٘ی ساٞىاسٞایی دس ٘هش ٌشفت ٝضذ ٜاست .دس ایٗ ساتكٝ
ٔیتٛاٖ ٌفت ٔسإِ ٝاصدٚاد تٟتشیٗ ساٞىاس تشای یىی اص غشایض ا٘سا٘ی است و ٝاص دیذٌا ٜاسالٔی  ٚادیاٖ اِٟی
إٞیت تسیاسی داسد .سٚح ِكیف ا٘ساٖ ٕٞا٘ٙذ رسٓ ا ٚداسای ٘یاصٞایی است و ٝدس غٛست تإٔیٗ آٟ٘ا ت ٝتىأُ
ٚالًی خٛاٞذ سسیذ تٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔحثٛبتشیٗ چیضٞا دس ٘ضد خذا٘ٚذ ٔسإِ ٝاصدٚاد است ،آ٘زا و ٝدس لشآٖ ٔزیذ
ٔیفشٔایذ ... « :فَا٘ىَحُٛا ٔا قابَ َِىُٓ ََٔٗ اِِٙساء َٔخٙی  ٚحُالث  ٚسُتاوَ فاٖ خَفتُٓ اَِّا تًَذَُِٛا فَٛاحَذَ ًٜأَ ٚا ََّٔىَت اَیٕاُ٘ىُٓ
راَِه اَد٘ی اَِّا تًَُ .»َِٛٛتا ص٘اٖ پان دأٗ اصدٚاد ٕ٘ائیذ ،د ٚیا س ٝیا چٟاس ٕٞسش  ٚاٌش ٔیتشسیذ يذاِت سا (دستاسٜی
ٕٞسشاٖ ٔتًذد) سيایت ٘ىٙیذ ،تٟٙا یه ٕٞسش تٍیشیذ  ٚیا اص ص٘ا٘ی ؤ ٝاِه آٟ٘اییذ استفاد ٜوٙیذ ایٗ واس اص نّٓ ٚ
ستٓ تٟتش رٌّٛیشی ٔیوٙذ(٘ساء  .)3پیأثش يهیٓاِطإٖ (ظ) فشٔٛد« :اِٙىاح سٙتی  ٗٔ ٚسغة يٗ سٙتی فّیس ٔٙی»
اصدٚاد سٙت  ٚسٚش ٔٗ است ٞ ٚش وسی اص آٖ دٚسی وٙذ اص ٔٗ ٘یست .اصدٚاد ت ٝيٛٙاٖ پای ٚ ٝاساس یه رأًٝ
غّح آٔیض است .اصدٚاد یه سوٗ اغّی خا٘ٛاد ٚ ٜتمشیثاً اساس تطىیُ خا٘ٛادٔ ٚ ٜثٙای ساصٔاٖ ارتٕايی ٞش
وطٛسی ٔحسٛب ٔیضٛد .اصدٚاد یه سٙت اِٟی است و ٝدس تٕاْ ادیاٖ اِٟی (یٟٛدیتٔ ،سیحیت ،اسالْٙٞ ،ذ،ٚ
تٛدیسٓ  ٚغیشٚ )ٜرٛد داضت ٚ ٝداسد .اص قشفی اصدٚاد یه حىٓ فكشی ٕٞ ٚا ًٙٞلا٘ ٖٛآفشیٙص است  ٚا٘ساٖ تشای
تماء ٘سُ  ٚآسأص رسٓ  ٚسٚح  ٚحُ ٔطىالت ص٘ذٌی ارتٕايی احتیاد ت ٝاصدٚاد سآِ داسد .تش إٞیت اصدٚاد
دالیُ فشاٚا٘ی تیاٖ داضتٝا٘ذ ،اص رّٕٔ ٝسإِ ٝتِٛیذ ٔخُ ٔسإِ ٝوسة استمالَ ،حفم يفت ٔ ٚػ٘ٛیت اص ٌٙا ٚ ٜایزاد
آسأص  ٚتإٔیٗ ارتٕايی  ... ٚو ٝدس ایٗ ٔماِ ٝاضاس ٜضذ ٜاست .اص قشفی خا٘ٛادٚ ،ٜاحذ تٙیادیٗ رأًٔ ٚ ٝشوض
اغّی سضذ  ٚتًاِی ا٘ساٖٞا است  ٚلشآٖ وشیٓ ت ٝآٖ اضاس ٜوشد ٚ ٜفشٔٛد :تشای ٞش چیض صٚد لشاس دادیٓ  ٚساص تمای
تطش ایٗ است و ٝایٗ أش ت٘ ٝح ٛاحسٗ ا٘زاْ پزیشد .دِیُ إٞیت ایٗ أش ،تإحیش خا٘ٛاد ٜتش اسصشٞا  ٚسٚاتف
ارتٕايی است ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت و ٝیه خا٘ٛاد ٜسآِ ،رأً ٝسآِ سا ٘ٛیذ ٔیدٞذ  ٚسالٔت خا٘ٛاد ،ٜسالٔت رأًٝ
سا ت ٝد٘ثاَ داسد ،تٕاْ تحٛالت ارتٕايی ،دس اتتذاء دس خا٘ٛاد ٜضىُ ٔیٌیشد  ٚسپس ت ٝرأًٙٔ ٝتمُ ٔیضٛد.
ملیذ ٍاشُ :غشایض ،فكشی ،سٙت ،رأًٔ ،ٝػ٘ٛیت ،تىأُ
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خا٘ٛاد ٜاص ٕٟٔتشیٗ  ٚوٟٗتشیٗ ٚاحذ ارتٕايی است و ٝتش ٟ٘ادی ت٘ ٝاْ اصدٚاد تٙیاد ٟ٘ادٜ
ضذ ٜاست « .صیست ارتٕايی دس ا٘ساٖ تا ضخػیتٞا ،يمیذٜٞا ٍ٘ ٚششٞا  ٚخا٘ٛادٜٞای ٔتفاٚت
ٚاتست ٝت ٝاً٘ماد پیٕاٖ ص٘اضٛیی ٔیتاضذ .ایٗ دس  ٓٞآٔیضی  ٚاتحاد د ٚا٘ساٖ ت ٝساحتی ٔیسش ٘یست
ِیىٗ تاسًی  ٚتالش  ٚحػ َٛتفا ٓٞتیٗ اصدٚادٞا ،اتحاد  ٚغٕیٕیتی پذیذ ٔیآیذ و ٝتايج سضذ
ٔادی ًٛٙٔ ٚی آ٘اٖ ٔیٌشدد».
اصدٚاد يأُ پیذایی خا٘ٛاد ٜاست  ٚخا٘ٛاد ٜاص دیذٌاٞی ،یه ٘طاٖ یا ٕ٘اد ارتٕايی ضٕشدٜ
ٔیضٛد  ٚتشآیٙذ یا اً٘ىاسی اص وُ رأً ٝاست .دس یه رأًٙٔ ٝحف ،خا٘ٛاد٘ ٜیض خٛد ت ٝخٛد
ٔٙحف خٛاٞذ تٛد؛ تشيىس دس سالٔت رأً ،ٝساصٔاٖٞای آٖ اص رّٕ ٝخا٘ٛاد٘ ٜیض اص سالٔت
تشخٛسداس خٛاٞذ تٛد .أا تٔ ٝحؽ تىٛیٗ ،خا٘ٛادٕٞ ٜچٞ ٖٛش ساصٔاٖ ارتٕايی دیٍش تش صٔیٝٙ
ارتٕايی خٛد احش خٛاٞذ ٌزاسد .چ ٖٛخا٘ٛاد ٜقثیًیتشیٗ ٔ ٚطشٚوتشیٗ ٚاحذ تِٛیذ ٔخُ ت ٝضٕاس
ٔیآیذ ،وٓ  ٚویف فشص٘ذا٘ص تش تٕأی ساخت رأً ٝاحش خٛاٞذ داضتٞ .شٌض ٕ٘یتٛاٖ ا٘تهاس
داضت رأًٝای سآِ تاضذ  ٚحاَ آ٘ى ٝفشص٘ذا٘ی ٘اسآِ اص دس ٖٚخا٘ٛاد ٜتیشٔ ٖٚیآیٙذ  .سخٗ اص
ایٗ ٚاحذ حساس ارتٕايی استٚ .احذی و ٝتیٞیچ ضث ٟٝاص فشاٌیشتشیٗ ٚاحذٞای ارتٕايی است.
صیشا تمشیثاً  ٕٝٞايؿای رأً ٝسا دستش ٔیٌیشد  ٚاوخشیت ٚسیًی اصٔشدْ دس يیٗ حاَ ت ٝد ٚخا٘ٛادٜ
تًّك داس٘ذ ،خا٘ٛادٜای و ٝاص آٖ تش ٔیخیض٘ذ(خا٘ٛاد ٜخاستٍا ٜیا ساٞثش)  ٚخا٘ٛادٜای و ٝخٛد تٙا
ٔیوٙٙذ( خا٘ٛاد ٜفشص٘ذ آٚس) (ساسٚخا٘ی.)134:1385،
خا٘ٛاد ٜدس صٔش ٜئٕٛیتشیٗ ساصٔاٟ٘ای ارتٕايی است  ٚتشاساس اصدٚاد تیٗ دست وٓ دٚ
رٙس ٔخاِف ضىُ ٔیٌیشد  ٚدس آٖ ٔٙاسثات خ٘ٛی ٚالًی یا اسٙادی یافت ٝت ٝچطٓ ٔیخٛسد( تٝ
ٕٞشا ٜایٗ ٔٙاسثات ضاٞذ پی٘ٛذٞایی لشاسدادی ٔثتٙی تش پزیشش فشص٘ذ ٘یض ٞستیٓ) .خا٘ٛادًٕٛٔ ٜالً
داسای ٘ٛيی اضتشان ٔىا٘ی استٞ ،شچٙذ ٕٛٞاس ٜچٙیٗ ٘یست ٕٞ ٚیٗ ٘یض ٚر ٝتٕایض ٔفاٞیٓ
خا٘ٛاد ٚ ٜخا٘ٛاس است  ٚواسوشدٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛضخػی ،رسٕا٘ی ،التػادی ،تشتیتی  ... ٚسا ت ٝيٟذٜ
داسد .اص ایٗ س ،ٚخا٘ٛاد ٜتٔ ٝزٕٛيٝای اص افشاد ٌفتٔ ٝیضٛد و ٝدس فؿایی ٔطتشن ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ
 ٚس ٝخػٛغیت ص٘ذٌی ٔطتشن آٟ٘ا سا تحت يٛٙاٖ «خا٘ٛادٔ »ٜشصتٙذی ٔی وٙذ:
 -1تِٛیذ ٔخُ :خا٘ٛاد ٜتش آٚس٘ذ٘ ٜیاص رسٕا٘ی است ،ضىی ٘یست و ٝاٌش ایٗ ٘یاص دس ا٘ساٖ
ٚرٛد ٘ذاضت ،خا٘ٛاد٘ ٜیض تطىیُ ٕ٘یضذ ،صیشا سٚاتف رٙسی  ٚصاد ِٚ ٚذ ٔٛرة تذا ٚ ْٚاستٕشاس
ص٘ذٌی خا٘ٛادٌی است.
 -2التػاد :اص يٛأُ ٔ ٟٓحفم  ٚتمای خا٘ٛاد ٜیاسیٍشیٞای التػادی تشاساس تمسیٓ واس تیٗ
صٖ  ٚضٞٛش است.
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 -3ارتٕايی وشدٖ فشص٘ذاٖ  :وٛدن دس دأاٖ ٔادس  ٚدس وٙاس پذس پشٚسش ٔییاتذ  ٚضخػیتص
دس فؿای خا٘ٛاد ٜضىُ ٔیٌیشد  ٚدس ایٗ راست و ٝتا ٙٞزاسٞای ٌشٞٚی ٕٛٙٞا ٔیٌشدد(لٙاداٖ،
.)147-1383
 -1هفَْم ازدٍاج
اصدٚاد اصٔفاٞیٕی است و ٝف ٟٓآٖ دسٔیاٖ رٛأى اص تذیٟیات ٔیتاضذ  ٚچیضی ٘یست و٘ ٝیاص
ت ٝتفٟیٓ  ٚتف ٚ ٟٓتثییٗ داضت ٝتاضذ سیش ٜيّٕی ٔشدْ د٘یا اص آٖ ف ٟٓسسیذٖ د٘ ٚفش ٔشد  ٚصٖ تٝ
یىذیٍش قثك ؾٛاتف  ٚلٛا٘یٗ خاظ ٞش لٔٛی سا تیاٍ٘ش است  ٚدس تخص حمٛق خا٘ٛاد ٜآٖ سا اص
ٔم ِٝٛأٛاَ ضخػی ٝدا٘ستٝا٘ذ  ٚتًاسیفی ٘یضتشای آٖ تیاٖ داضتٝا٘ذ اص لثیُ:
٘-1ىاح يثاست است اص تشاؾی صٖ ٔ ٚشد تشای تطىیُ خا٘ٛادٜ
٘ -2ىاح يثاست اص تشاؾی صٖ ٔ ٚشد تشای تطىیُ ص٘ذٌی ٔطتشن
٘ -3ىاح يثاست اص تٛافك صٖ ٔ ٚشد تشای تٕتى رٙسی
تًاسیف لسٕت ا ٚ َٚد ْٚضأُ اصدٚاد دائٓ است ٕ٘ ٚیتٛا٘ذ دس تشٌیش٘ذ ٜاصدٚاد ٔٛلت
تاضذ ِٚی تًشیف لسٕت سٔ ْٛیتٛا٘ذ  ٓٞضأُ اصدٚاد دائٓ تاضذ  ٓٞ ٚضأُ اصدٚاد
ٔٛلت(ٔٛسٛی ص٘زاٖ سٚدی.)11-12 :1371 ،
 -9هالك ّا ٍ هعیارّاي اًتخاب ّوسر
ًٔیاسٞا تایذ اص ٔىتة اسالْ ٔٙثًج ضذ ٜتاضذ(سضیذپٛس.)1378 ،
پیأثش تضسٌٛاس اسالْ(ظ) فشٔٛد ٗٔ :ت ٕٝٞ ٝيٛأّی و ٝدس خٛضثختی ا٘ساٖٞا ٔؤحش است
اضاس ٜوشدٜاْ  ٚدس ٔٛسد ٕٝٞی يٛأّی و ٝتٛ٘ ٝيی سوٛد  ٚتٛلف ا٘ساٖ سا ٔٛرة ٔیضٛدٞ ،طذاس
دادٜاْ .تا ٔشارً ٝت ٝلشآٖ  ٚيتشت  ٚسیش ٜا ُٞتیت سس َٛخذا ت ٝخٛتی ٔیتٛاٖ ت ٝؾٛاتف ٚ
ًٔیاسٞای خٛضثختی خا٘ٛاد ٜدست یافت .تشای ٚغ َٛت ٝخا٘ٛاد ٜاستٛاس ٔ ٚستحىٓ اتتذا تایذ
تشسسیٞا ی الصْ اص سٛی دختش  ٚپسش ا٘زاْ ضٛد  ٚتذٔ ٖٚكاًِ ٚ ٝدلت ت ٝتطىیُ خا٘ٛاد٘ ٜپشداص٘ذ
تّى ٝتش اساس ًٔیاسٞای ٔٙكمی  ٚيمّی ٕٞسش آیٙذ ٜسا ت ٝقٛس وأُ ضٙاسایی وٙٙذ  ٚسپس ت ٝا٘زاْ
پی٘ٛذ اصدٚاد الذاْ ٕ٘ایٙذًٔ .یاسٞا تایذ تش حفم ٘هاْ خا٘ٛادٔ ٜؤحش تاضذ.
تایذ ت ٝخاقش د اضت ٝتاضیٓ وٞ ٝذف اساسی اص ص٘ذٌی ٔطتشن خا٘ٛادٌی تشخٛسداسضذٖ صٖ ٚ
ٔشد اص غفا  ٚغٕیٕیت است .تٕٞ ٝیٗ ٔٙاسثت صٖ ٔ ٚشد تایذ اٍ٘یض ٜاصدٚاد سا تش ٔحٛس أٛس ًٔٛٙی
لشاسدٙٞذ ٝ٘ ،أٛسٔادی ٕٞا٘ٙذ صیثایی.
آ٘چ ٝدس ٔتٗ ص٘ذٌی تشای ٔشد ؾشٚست داسد اخالق ساصٌاسی صٖ است  ٚآ٘چ ٝو ٝخا٘ٛاد ٜسا
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خٛضثخت ٔیوٙذ حیاء  ٚيفت صٖ است ٝ٘ ،صیثایی تٟٙا .ت ٝقٛس وّی آ٘چ ٝؤ ٝحیف خا٘ٛاد ٜسا
سشضاس اص يطك ٔ ٚحثت ٔیوٙذ ،سيایت اغ َٛاخاللی ،پاوذأٙی  ٚپایتٙذی ت ٝتمٛا  ٚدسستی ٚ
ساستی است(سضیذ پٛس.) 81: 1378،
 -4ازدٍاج پایِ ٍ اساس یل جاهعِ صلحآهیس
اصدٚاد یه سوٗ اغّی خا٘ٛاد ٚ ٜتمشیثاً اساس تطىیُ خا٘ٛادٔ ٚ ٜثٙای ساصٔاٖ ارتٕايی ٞش
وطٛسی ٔحسٛب ٔیضٛد .اصدٚاد یه سٙت اِٟی است ،اص قشفی اصدٚاد یه حىٓ فكشی ٚ
ٕٞا ًٙٞلا٘ ٖٛآفشیٙص است و ٝا٘ساٖ تشای تماء ٘سُ  ٚآسأص رسٓ  ٚسٚح  ٚحُ ٔطىالت
ص٘ذٌی ارتٕايی احتیاد ت ٝاصدٚاد سآِ داسد .وسی ؤ ٝی خٛاٞذ اصدٚاد وٙذ تایذ اٍ٘یضٜاش « اِٟی»
تاضذ  ٚتشای ا٘زاْ فشٔاٖ خذا٘ٚذ يآِ ت ٝایٗ دستٛساِٟی يُٕ ٕ٘ایذ( ٌٟٔٛی.)53 : 1372 ،
 ٚلشآٖ ٔزیذ ٔیفشٔایذ « :فَا٘ىَحُٛا ٔا قابَ َِىُٓ ََٔٗ اِٙساءَ ٔخّٙی  ٚحالث  َٚسُتاوَ فَاَٖ خَفتُٓ اَِّا
تًَذَُِٛا فَٛاحَذَ ًٜأَ ٚا ََّٔىَت اَیٕاُ٘ىُٓ راَِهَ ؤد٘ی اِّا تًَُُِٛٛا» .تا ص٘اٖ پان دأٗ اصدٚاد ٕ٘ائیذ ،د ٚیا سٝ
یا چٟاس ٕٞسش  ٚاٌش ٔیتشسیذ يذاِت سا (دستاسٜی ٕٞسشاٖ ٔتًذد) سيایت ٘ىٙیذ ،تٟٙا یه ٕٞسش
تٍیشیذ  ٚیا اص ص٘ا٘ی ؤ ٝاِه آٟ٘اییذ استفاد ٜوٙیذ ایٗ واس اص نّٓ  ٚستٓ تٟتش رٌّٛیشی ٔیوٙذ(٘ساء
.)3
چشا و ٝغشیض ٜرٙسی ٘یشٙٔٚذتشیٗ  ٚسشوصتشیٗ غشایض ا٘ساٖ است و ٝت ٝتٟٙایی تا دیٍش غشایض
تشاتشی ٔیوٙذ  ٚا٘حشاف آٖ ٔٙزش ت ٝا٘حشاف ا٘ساٖ اص دیٗ  ٚایٕاٖ ضذ ٚ ٜا ٚسا ت ٝخكش خٛاٞذ
ا٘ذاخت.
پیأثش اسالْ (ظ) فشٔٛد َٗٔ« :تضٍٚد فمذ احشص ٘ػف دی ٝٙفّیتك اهلل فی اِٙػف اِثالی» وسی
وٕٞ ٝسش اختیاس وٙذ ٘یٕی اص دیٗ خٛد سا حفم داضت ٚ ٝتایذ ٔشالة ٘یٓ دیٍش تاضذ( .لٕی)561 ،1 ،
دس حذیخی دیٍش اص پیأثش اسالْ (ظ) «ضشاسوٓ يضّاتىٓ» .تذتشیٗ ضٕا ٔزشداٖ ضٕا ٞستٙذ .تسیاسی
اص ٔشداٖ  ٚص٘اٖ تشای فشاس اص صیش تاس ایٗ ٔسؤِٚیت اِٟی  ٚا٘سا٘ی ٔتًزس ت ٝيزسٞائی اص رّٕٝ
٘ذاضتٗ أىا٘ات ٔاِی٘ ،ذاضتٗ ضغُ  ٚوسةٟٔ ،شی ٝسٍٙیٗ  ٚغیشٔ ٜیدا٘ٙذ.
دس آیٛٔ ٝسد تحج خذا٘ٚذ غشیحاً فشٔٛد ٜو« ٝفمش» ٕ٘یتٛا٘ذ ٔا٘ى سا ٜاصدٚاد ٌشدد ،تّى ٝچٝ
تسا اصدٚاد سثة غٙا  ٚتی٘یاصی ٔیضٛد .خذا٘ٚذ فشٔٛد٘ذ « :اَٖ یَىُٛ٘ٛا فُمَشآءَ یُغ َُِٟٓٙاهلل َٔٗ فَؿََّٚ َٝ
اهللُ ٚاسَىٌ يَّیٌٓ» .اٌش فمیش  ٚتٍٙذست تاضٙذ ،خذا٘ٚذ آ٘اٖ سا اص فؿُ خٛد تی٘یاص ٔیساصد ،خذا٘ٚذ
ٚاسى  ٚآٌا ٜاست(٘ٛس.)32،
دِیُ آٖ سٚضٗ است ،صیشا ا٘ساٖ تا ٔزشد است احساس ٔسؤِٚیت ٕ٘یوٙذ ،اتتىاس٘ ،یش،ٚ
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استًذاد  ٚخاللیت خٛد سا ت ٝا٘ذاص ٜوافی تشای وسة دسآٔذ ٔطشٚو تسیذ ٕ٘یوٙذ ٍٙٞ ٝ٘ ٚأی وٝ
دسآٔذی پیذا وشد دس حفم  ٚتاسٚس ساختٗ آٖ ٔیوٛضذ  ٚتٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔزشداٖ غاِثاً خا٘ ٝت ٝدٚش
 ٚتٟی دست ٞستٙذ! أٍا تًذ اص اصدٚاد ضخػیت ا٘ساٖ تثذیُ ت ٝیه ضخػیت ارتٕايی ٔی ضٛد ٚ
خٛد سا ضذیذاً ٔسؤ َٚحفم ٕٞسش  ٚآتشٚی خا٘ٛاد ٚ ٜتإٔیٗ ٚسایُ ص٘ذٌی فشص٘ذاٖ آیٙذٔ ٜی تیٙذ
تٕٞ ٝیٗ دِیُ تٕاْ ٛٞش  ٚاتتىاس  ٚاستًذاد خٛد سا ت ٝواس ٔی ٌیشد  ٚدس حفم دسآٔذٞای خٛد،
غشف ٝرٛئی  ٚتالش ٔیوٙذ  ٚدس ٔذت وٛتاٞی ٔیتٛا٘ذ تش فمش  ٚتی٘یاصی چیش ٜضٛد  ٚص٘ذٌی
آتشٙٔٚذی داضت ٝتاضذ .تیرٟت ٘یست و ٝأاْ غادق(و) فشٔٛد« :اِشصق ٔى اِٙساء  ٚاًِیاَ» .سٚصی
ٕٞشإٞ ٜسش  ٚفشص٘ذ است(تفسیش ٘ٛس اِخمّیٗ.)595 ،3 ،
آسی تذ ٖٚضه أذادٞای اِٟی ٘ ٚیشٞٚای ٔشٔٛص ًٔٛٙی ٘یض ت ٝوٕه چٙیٗ افشادی ٔیآیذ وٝ
تشای ا٘زاْ ٚنیف ٝا٘سا٘ی  ٚحفم پاوی خٛد الذاْ ت ٝاصدٚاد ٔیوٙٙذ .یمیٙأ ٞش فشد تا ایٕاٖ ٔی تٛا٘ذ
ت ٝایٗ ٚيذٜی اِٟی دٍِشْ ٔ ٚؤٔٗ تاضذ .پیأثش يهیٓ اِطاًٖ اسالْ (ظ) تاسٞا فشٔٛد « اِٙىاحٌ سٙتی
 َٗٔ َٚسَغَةَ يَٗ سٙتی فّیس ّٔٙی» .اصدٚاد سٙت ٔٗ است ٞ ٚش وسی اص آٖ دٚسی وٙذ اص ٔٗ ٘یست.
اص قشفی ضٛاٞذی دس دست است و٘ ٝطاٖ ٔیدٞذٔ ،تزاٚص اص  90دسغذ اص رًٕیت رٛأى
ٌ٘ٛأٌ ٚ ٖٛزاٞة ٔختّف رٟاٖ ت ٝقٛس ٔتٛسف حذالُ یه تاس دس ص٘ذٌی خٛد اصدٚاد ٔیوٙٙذ
(ٌّیه ،1980 ،اص لٛ٘ َٛایی٘ژاد.)1376،
اص ٕٟٔ ٕٝٞتش اصدٚاد دس تٕاْ ادیاٖ ٔ ٚزاٞة ٔختّف دس تٕاْ ايػاس اص صٔاٖ آدْ «اباِثطش»
پذس ا٘ساٟ٘ا  ٚت ٝتًثیش دیٍش « تٙی آدْ » تاو ٖٛٙتٛدٞ ٚ ٜست  ٚاِٚیٗ اصدٚاد سا خذا٘ٚذ ٘سثت ت ٝآدْ
 ٚحٛا لشاس داد ٚ ٜتاو ٖٛٙادأ ٝداسد .دس ایٗ صٔی ٝٙخذا٘ٚذ دس سٛس٘ ٜساء ٔیفشٔایذ« :یا ایٍٟاَ اِّٙاسُ
اتَمُٛا سَتَىُٓ اَِ زی خََّمَىُٓ َٔٗ َ٘فسٍ ٚاحَذَ َٚ ًٜخََّكَ َٟٔٙا صَٚرَٟا  َٚتَجَ َُٕٟٔٙا سَراالً وخیشاً ٘ ٚساءً  َٚتَمُٛ
اهللَ اََِزی تَسائَُّ .»َٖٛای ٔشدْ اص (ٔخاِفت) پشٚسدٌاستاٖ تپشٞیضیذ! ٕٞاٖ وسی وٕٝٞ ٝی ضٕا سا اص
یه ا٘ساٖ آفشیذ ٕٞ ٚسش ا ٚسا (٘یض) اص رٙس ا ٚخّك وشد ،اص آٖ دٔ ،ٚشداٖ  ٚص٘اٖ فشاٚاٖ (دس سٚی
صٔیٗ ) ٔٙتطش ساخت  ٚاص خذایی تپشٞیضیذ وٍٕٞ( ٝی ت ٝيهٕت أً ٚتشفیذ) ٍٙٞ ٚأی و ٝچیضی اص
یىذیٍش ٔیخٛاٞیذ٘ ،اْ ا ٚسا ٔیتشیذ! ٘ ٚیض اص (لكى ساتك )ٝتا خٛیطا٘ٚذاٖ خٛد پشٞیض وٙیذ! صیشا
خذا٘ٚذٔ ،شالة ضٕا است(٘ساء.)1 ،
دس ایٙزا سٚی سخٗ دس ٘خستیٗ آی ٝاص سٛس٘ ٜساء ت ٝتٕاْ ا٘ساٖٞا است ،دس حمیمت تٕاْ افشاد
تطش دس ص٘ذٌی خٛد ت ٝآٖ ٘یاصٔٙذ ٞستٙذ .سپس  ٕٝٞسا ديٛت ت ٝتمٛا  ٚپشٞیضٌاسی ٔیوٙذ وٝ
سیطٝی اغّی ص٘ذٌی سآِ ٕٞ ٚچٙیٗ رأًٝای سآِ ٔیتاضذ .دس رّٕٞٝای تًذ ٔیفشٔایذٕٞ :سش
آدْ سا اص ا ٚآفشیذ َٚ :خََّكَ َٟٔٙا صَٚرَٟا .اص ٘طا٘ٞٝای لذست خذا ایٗ است وٕٞ ٝسشاٖ ضٕا سا اص
رٙس ضٕا لشاس داد تا تٚ ٝسیّٝی آٟ٘ا ،آسأص پیذا وٙیذ ََٗٔٚ .آیاتَ َٝاَٖ خََّكَ َِىُٓ َٔٗ اَ٘فُسَىُٓ اَصٚاراً
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َِتَسىُُٛٙا اََِیٟا .تٙاتشایٗ اساس اصدٚاد تش پای ٝآسأص  ٚغّح سیخت ٝضذ ٜتا ایٗ ٔزوش ٔ ٚؤ٘ج تا ٓٞ
اصدٚاد وٙٙذ  ٚص٘ذٌی اضتشاوی سا دسست ٕ٘ایٙذ تا تتٛا٘ٙذ دس وٙاس  ٓٞتا غّح  ٚآسأص ص٘ذٌی سا
ادأ ٝدٙٞذ  ٚتىخیش ٘سُ ٕ٘ایٙذ و ٝصیش تٙای یه رأً ٝسآِ تش اساس آٖ چیذ ٜضذ ٜاست.
 -5هقاصذ ازدٍاج
اغُ صٚریت دس فّسفٝی خّمت دس حیات د٘یا  ٚآخشت تایذ ٔٛسد تٛر ٝتاضذ .دس اغُ
صٚریت ٘ ٝتٟٙا دس آفشیٙص پذیذٜٞای ٞستی ،فشآیٙذ تِٛذ ا٘ساٖ  ٚتمای ٘سُ  ٚحیات ارتٕايی لاتُ
دسن است تّىًٙٔ ٝایی اص سیش وٕاَ ا٘ساٖ ت ٝسٛی حك ٘یض ٞست .دس ایٗ ساتك ٝخذا٘ٚذ سٛسٜ
حزشات ٔیفشٔایذ(( :یا اَیَُٟا اِّٙاسُ اَّ٘ا خََّمٙاوُٓ َٔٗ رَوَشَ  ٚاُ٘خی  َٚرًََّٙاوُٓ ضًُُٛتاً  َٚلَثائََُ َِتًَاسفُٛا اََٖ
ؤوشََٔىُٓ يَٙذَاهلل اَتمىُٓ اََٖ اهلل يَّیٌٓ خیثشٌ )).ای ٔشدْٔ ،ا ضٕا سا اص یه ٔشد  ٚصٖ آفشیذیٓ  ٚتیشٜٞا ٚ
لثیّٞٝا لشاس دادیٓ تا یىذیٍش سا تطٙاسیذ( ،ایٟٙا ٔالن أتیاص ٘یست) ِٚی ٌشأیتشیٗ ضٕا ٘ضد خذا٘ٚذ
تا تمٛی تشیٗ ضٕاست .خذا٘ٚذ دا٘ا  ٚخثیش است(حزشات.)13،
دس ایٗ آی ٝخذا٘ٚذ ٔخاقة سا وُ رأًٝی ا٘سا٘ی لشاس داد ٜاست  ٚدس ایٗ آیٕٟٔ ٝتشیٗ اغّی
سا و ٝؾأٗ ٘هٓ  ٚحثات است تیاٖ ٔیوٙذ ٔ ٚیضاٖ ٚالًی اسصشٞای ا٘سا٘ی سا دس تشاتش اسصشٞای
وارب  ٚدسٚغیٗ ٔطخع ٔیساصد .تش ایٗ اساس اصدٚاد یه ٔشد  ٚصٖ  ٚتطىیُ خا٘ٛاد ٜیه
رأً ٝسا ٔیساصد ٞ ٚش رأً ٝیه خا٘ٛاد ٜتضسي ،آٍ٘أ ٜیفشٔایذ :ضٕا سا ت ٝقٛس لثیّٝای ٌ ٚشٞٚی
دسآٚسدیٓ  ٚرأًٝی تضسي تطىیُ دادیٓ و ٝایٗ ٔای ٝافتخاس ٔ ٚثاٞات ٘یست تّىًٔ ٝیاس اسصشٞای
ٚالًی ا٘ساٖ ،تمٛا است ٕٞ ٚا٘ا ٌشأیتشیٗ ضٕا دس ٘ضد خذا٘ٚذ تا تمٛاتشیٗ ضٕا است .خذا٘ٚذ دس
ایٗ آیًٔ ٝیاس اسصش ا٘سا٘ی سا دس تطىیُ ص٘ذٌی تمٛی  ٚپشٞیضٌاسی ٔیدا٘ذ و ٝسثة آسأص ص٘ذٌی
تطش ٔیضٛد.
ِزا تشخی اص ٔماغذ اصدٚاد سا ٔیتٛاٖ ت ٝقٛس خالغ ٝتیاٖ وشد.
 -2-5آراهش ٍ سنَى
يٛأّی و ٝدس رٟت آسأص  ٚسى ٖٛاص سا ٜاصدٚاد دخیُ ٞستٙذ صیاد٘ذ ٔ ٚا فمف ت ٝچٙذ ٔٛسد
اضاسٔ ٜی وٙیٓ.
يال ٜٚتش غشایضی اص لثیُ ٌشسٍٙی  ٚتطٍٙی  ٚغیش ،ٜغشیضٜی رٙسی ٘یض دس ا٘ساٖ ٚرٛد داسد
و ٝتایذ ت ٝضىُ ٔٙاسة ٙٔ ٚكمی اسؾا ضٛد  ٚتا اسؾای غحیح آٖ فشد اص ِحال سٚا٘ی ،فىشی ٚ
اخاللی ت ٝآسأص ٔیسسذ  ٚضشایف سضذ ٚی اص رٙثٞٝای ٔختّف ٘یض فشا ٚ ٓٞضىٛفا ٔیضٛد.
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 -1-5اتناي زٍجیي تِ ینذیگر
چ ٖٛصٚریٗ تًذ اص اصدٚاد ت ٝیىذیٍش ٔتىی ٞستٙذ  ٚدس حُ ٔسائُ ٔ ٚطىالتی و ٝدس دٚساٖ
ص٘ذٌی تٚ ٝرٛد ٔیآیذ ٘یاص ت ٝیاسی ٕٞ ٚىاسی ٕٞ ٚفىشی ٕٞذیٍش داس٘ذِ .زا استفاد ٜاص ٘یشٚی
يؿال٘ی ،رسٕا٘ی  ٚحتی سٚا٘ی صٚریٗ دس ٔماتُ ٔطىالت أشی ارتٙاب٘اپزیش است.
 -9-5تقاي ًسل
لٛاْ ص٘ذٌی صٚریٗ ٍٙٞأی تحمك پیذا ٔیوٙذ و ٝفشص٘ذی دس خا٘ٛاد ٜپا ت ٝيشغٝی حیات
تٍزاسد .چ ٖٛصٚریٗ تًذ اص تچٝداس ضذٖ ٔتٛرٔ ٝیض٘ٛذ ؤ ٝا٘ٙذ لثُ تٟٙا ٘یستٙذ  ٚتایذ تا احتیاـ
تیطتشی تا یىذیٍش سفتاس وٙٙذِ .زا تا تفا ٓٞتیطتشی ٌاْ تشٔیداس٘ذ تا ٔحیف ٔٙاسة  ٚآساْ تٟتشی
تشای خٛد  ٚفشص٘ذاٖ خٛد تٚ ٝرٛد آٚس٘ذ.
خذا٘ٚذ دس آیات ٔتًذدی دستاس ٜاصدٚاد صٚریٗ  ٚا٘تخاب ٕٞسش  ٚص٘ذٌی يادال٘ ٝدستٛسات
الصْ سا داد ٜاست ٗٔ ٚ« .آیات ٝاٖ خّك ِىٓ ٔٗ ا٘فسىٓ اصٚاراً ِتسىٛٙا اِیٟا  ٚرًُ تیٙىٓ ٔٛدٚ ٜ
سحٕ ٝاٖ فی راِه آلیات ِم ْٛیتفىش »ٖٚاص ٘طا٘ٞٝای ا ٚایٙىٕٞ ٝسشا٘ی اص رٙس خٛد ضٕا تشای
ضٕا آفشیذ ،تا دس وٙاس آٟ٘ا آسأص یاتیذ  ٚدس ٔیا٘تاٖ ٔٛدت  ٚسحٕت لشاس داد ،دس ایٗ ٘طا٘ٞٝائی
است تشای ٌشٞٚی و ٝتفىش ٔیوٙٙذ(س .)21،ْٚیىی اص ٘طا٘ٞٝای خذا ایٗ است و ٝاص رٙس خٛدتاٖ
ٕٞسشا٘ی تشای ضٕا آفشیذ تا دس وٙاس آٟ٘ا آسأص تیاتیذ  ٚد٘ثاِ ٝآٖ ٔیفشٔایذ :دس ٔیاٖ ضٕا ٔٛدت ٚ
سحٕت آفشیذ تا یىذیٍش سا دٚست داضت ٝتاضیذ ،راِة تٛر ٝایٙى ٝلشآٖ دس ایٗ آیٞ ٝذف اص اصدٚاد
سا سى٘ٛت  ٚآسأص لشاس داد ٜاست .تٙاتشایٗ ٚرذ ٕٞسشاٖ تشای ا٘ساٖٞا ٔای ٝآسأص  ٚسى٘ٛت ٓٞ
اص ٘هش رسٕی است  ٓٞ ٚاص ٘هش سٚحی  ٓٞ ٚاص رٙث ٝفشدی  ٚارتٕايی است.
ت ٝساستی ٚرٛد ٕٞسشاٖ تا ایٗ ٚیژٌیٞا تشای ا٘ساٖٞا ؤ ٝای ٝآسأص ص٘ذٌی آٟ٘ا است یىی
اص ٔٛاٞة تضسي اِٟی ٔحسٛب ٔیضٛد.
ایٗ آسأص اص ایٙزا ٘اضی ٔیضٛد و ٝایٗ د ٚرٙس ٔىُٕ یىذیٍش ٔ ٚای ٝضىٛفائی ٘ ٚطاـ ٚ
پشٚسش یىذیٍش ٔیتاضٙذ ،ت ٝقٛسیىٞ ٝش یه تذ ٖٚدیٍشی ٘الع است ،قثیًی است ؤ ٝیاٖ یه
ٔٛرٛد ٔ ٚىُٕ ٚرٛد ا ٚچٙیٗ رارت٘ ٝیشٙٔٚذی ٚرٛد داضت ٝتاضذ.
اص ایٙزا ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝشفت آٟ٘ا و ٝپطت ت ٝایٗ سٙت اِٟی ٔیوٙٙذٚ ،رٛد ٘الػی داس٘ذ .چشا
و ٝیه ٔشحّ ٝتىأّی آٟ٘ا ٔتٛلف ضذ ٚ ٜتیٕاسیٞائی و ٝت ٝخاقش تشن اصدٚاد تشای رسٓ ا٘ساٖ
پیص ٔیآیذ لاتُ ا٘ىاس ٘یست.
 َُٛٞاَِزی خََّمَىُٓ َٔٗ َ٘فسٍ ٚاحذ َٚ ٜرًَََُ َٟٔٙا صَٚرَٟا َِیَسىَُٗ اََِیٟا .ا ٚخذائی است و ٝضٕا سا اص
٘فس ٚاحذی آفشیذ ٕٞ ٚسشش سا ٘یض اص رٙس ا ٚلشاس داد تا دس وٙاس ا ٚتیاسایذ(ايشاف.)189،
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یىی اص اٞذاف اصدٚاد  ٚتطىیُ خا٘ٛادٕٞ ٜاٖ آسأص  ٚسى ٖٛدس وٙاس ٔ ٓٞیتاضٙذ .اص ٕٝٞ
ٕٟٔتش ٘یاص ا٘ساٖ ت ٝرٙس ٔخاِف أشی قثیًی  ٚغشیضی است  ٚتا اصدٚاد خا٘ٛاد ٜتطىیُ ٔیضٛد ٚ
يٙػش اغّی دس ٞش رأً ٝخا٘ٛاد ٜاست و ٝتذ ٖٚآٖ تمای رإًٔٔ ٝىٗ ٘یستِ .زا اصدٚاد ت ٝيٛٙاٖ
یه پذیذ ٜارتٕايی است و ٝسثة اصدیاد ٘سُ  ٚتماء تطش  ٚایزاد آسأص ساحتی ٔیٌشدد  ٚایٗ
ٔكّة دس تٕاْ لش ٖٚدس ٔیاٖ ٕٝٞی ادیاٖ ٔ ٚزاٞة ٚرٛد داسد.
 -6راُّاي مسة هَفقیت در ازدٍاج
تشای سسیذٖ ت ٝاصدٚاد ٔٛفك ساٜٞایی ٚرٛد داسد ؤٕٟ ٝتشیٗ آٟ٘ا يثاستٙذ اص:
 -1سٙزص لذست  ٚتٛا٘ایی
لثُ اص ٞش چیض رٛاٖ تایذ استًذاد  ٚتٛا٘اییٞای خٛد سا ت ٝقٛس دلیك ٔٛسد تشسسی ٔ ٚكاًِٝ
لشاس دٞذٔ .یضاٖ أىا٘ات ٔٛرٛد خٛد سا تشای ایزاد یه ص٘ذٌی سآِ ٔٛسد تشسسی لشاس دٞذ .ایٗ
أىا٘ات دس اتًاد ٔختّف ٔاِی  ٚالتػادی ،ارتٕايی ،رسٕی  ٚسٚحی  ٚأٛس رٙسی تایذ ٔٛسد
سٙزص  ٚآصٔایص لشاس ٌیشد تا تتٛاٖ تا رذیت تیطتش تٔ ٝسإِ ٝاصدٚاد تشخٛسد وشد.
-2ا٘تخاب صٚد(دختش)
رٛاٖ تایذ فشدی سا تشای ٕٞسشی خٛد ا٘تخاب وٙذ و ٝتا نشفیتٞای ٔاِی  ٚفشٍٙٞی ،رسٕی،
سٚحی  ٚرٙسی إٞ ٚأ ٚ ًٙٞتٙاسة تاضذ.
-3ا٘تخاب صٚرٔ(ٝشد)
ٕٞچٙیٗ دختش تایذ دس ا٘تخاب ٔشد وٕاَ دلت ٔ ٚكاًِ ٝسا داضت ٝتاضذ .اص سٚیا  ٚخیاَپشداصی
پشٞیض ٕ٘ایذ  ٚدلت وٙذ ت ٝرای نٛاٞشًٔ ،یاسٞای ًٔمِٛی سا ٔالن لشاس دٞذ.
-4پیٕاٖ دائٓ ص٘اضٛئی
صٚریٗ تایذ ٔٛؾٛو اصدٚاد  ٚتطىیُ خا٘ٛاد ٜسا أشی ٕٞیطٍی ٚ ٚالًی تذا٘ٙذ ٘ٛٔ ٝؾٛو
صٚدٌزس  ٛٔ ٚلت ،پس الصْ است تا دلت وأُ  ٚتا يطك  ٚيالل ٝت ٝيمذ  ٚپیٕاٖ اصدٚاد تپشداص٘ذ ٚ
ص٘ذٌی ٔطتشوی سا ضشٚو ٕ٘ایٙذ.
ٕٞ-5اٍٙٞی تشای تِٛیذ ٔخُ
ٕٞاٍٙٞی وأُ دس اتًاد ٔختّف خػٛغاً دس صٔیٝٙی تِٛیذ ٔخُ أشی ؾشٚسی است.
-6استمالَ دس ص٘ذٌی
تًذ اص اصدٚاد دختش  ٚپسش ٔا٘ٙذ دٚس ٜوٛدوی ٛ٘ ٚرٛا٘ی ٚاتست ٝت ٝپذس ٔ ٚادس ٘ثاضٙذ ،تایذ
استمالَ داضت ٝتاضٙذ  ٚتا تٛوُ ت ٝخذا٘ٚذ  ٚتا ٕٞفىشی ٕٞ ٚىاسی یىذیٍش تالش وٙٙذ ٘یاص
التػادی خٛد سا اص اقشافیاٖ  ٚسایشیٗ وٓ وٙٙذ  ٚتشآٚسد ٜساص٘ذ.
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ِ -7ض ْٚحفم احتشاْ ٚاِذیٗ تشای قشفیٗ
داضتٗ استمالَ ٔادی ٕٞشا ٜتا احتشاْ ت ٝپذس ٔ ٚادس  ٓٞواسی خذاپسٙذا٘ ٝاست ٙٔ ٓٞ ٚكمی ٚ
يمال٘ی ،صیشا صٖ  ٚضٞٛش رٛاٖ دس تًؿی اص أٛسات ص٘ذٌی ٘یاص تٔ ٝطاٚساٖ تاتزشت ٝداس٘ذ و ٝپذس ٚ
ٔادس ایٗ ٘مص سا ت ٝخٛتی ٔیتٛا٘ٙذ ا٘زاْ دٙٞذ.
ٕٞ -8اٍٙٞی ٕٞ ٚسٛئی دس أٛس رٙسی
دس ایٗ ساتك ٝصٖ  ٚضٞٛش تایذ ضشایف رسٕی یىذیٍش سا دس استفاد ٜاص سٚاتف رٙسی دس ٘هش
تٍیش٘ذ اص افشاـ  ٚتفشیف رٌّٛیشی ضٛد.
 -9حسٗ تفا ٓٞدس أٛس
یىی اص تالٞای خإ٘ا٘سٛص سٛءنٗ است ؤ ٝیتٛاٖ تا تفا ٚ ٓٞدسن وأُ یىذیٍش آٖ سا اص
تیٗ تشدِ .زا صٖ  ٚضٞٛش تایذ احساس ٞش ٌ ٝ٘ٛتیٍاٍ٘ی ،ضشْ  ٚوٕشٚئیٞای تیٔٛسد سا وٙاس
تٍزاس٘ذ تا خّٛظ ٘یت ٘سثت ت ٝیىذیٍش غحثت وٙٙذ.
 -10غادق تٛدٖ قشفیٗ
صٖ  ٚضٞٛش رٛاٖ تایذ ٘سثت ت ٝیىذیٍش غذالت پیط ٝوٙٙذٞ .ش چ ٝغذالت تیطتش تاضذ
احتشاْ ٔ ٚحثت آٟ٘ا ت ٝیىذیٍش لٛیتش ٔیٌشدد.
-11تطٛیك صٖ
ٚؾًیت سٚحی  ٚسٚا٘ی  ٚرسٕی  ٚرٙسی صٖ تا ٔشد ٔتفاٚت استٔ .شد ٔیتٛا٘ذ تا تًشیف ٚ
تٕزیذ  ٚت ٝصتاٖ آٚسدٖ وّٕاتی ؤٟ ٝشآٔیض استٔ ،خالً اص واسٞای پخت  ٚپض ،خیاقی ،خا٘ٝداسی،
٘زاتت  ... ٚدس ٔٛالى ٔٙاسثی و ٝپیص ٔیآیذ تايج دٍِشٔی ٕٞسشش ضٛد.
 -12حُ اختالف صٚدٌزس ٕٞشا ٜتا دسایت ٌ ٚزضت قشفیٗ
صٖ ٔ ٚشد اص خا٘ٛادٜٞای ٔختّف  ٚداسای فشًٞٙٞا  ٚتشتیتٞای ٔتفاٚتی ٞستٙذ.
ایٗ أش اوخشاً تايج تشٚص اختالفات وّی تیٗ صٖ  ٚضٞٛش ٔیضٛد و ٝأشی قثیًی است .تٔ ٝشٚس
صٔاٖ صٖ ٔ ٚشد تا سٚحیات  ٓٞخٔ ٛیٌیش٘ذ  ٚت ٓٞ ٝيادت ٔیوٙٙذ .تٟتش است لثُ اص ایٙىٛ٘ ٝصادی
ًٔػ ْٛپا ت ٝيشغٝی ٞستی تٍزاسد ت ٝایٗ تفا ٓٞاص قشیك حّٓ  ٚتشدتاسی  ٚتفىش تشسٙذ.
ٛٔ -13انثت اص چطٕاٖ تیضتیٗ وٛدواٖ
صٖ  ٚضٞٛش ٞشٌض دس حؿٛس وٛدواٖ خٛد ،تٍ٘ ٚ ٍٛٔ ٛضاو  ٚاختالف ایزاد ٘ىٙٙذ  ٚیا دس
ٔٛسد ٔسائُ ص٘اضٛئی غحثت ٘ىٙٙذ .تا رایی و ٝأىاٖ داسد اتاق اقفاَ رذا تاضذ  ٚیا اٌش ٘ثاضذ دس
حؿٛس آ٘اٖ ٞشٌض واسی ٘ىٙٙذ و ٝدس آٟ٘ا احش تٍزاسد.
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ٞ -14ذی ٝدادٖ

تشای تٚ ٝرٛد آٚسدٖ ٔحثت  ٚدٚستی ٞشچ ٝتیطتش دس سٚص تِٛذ  ٚیا ساٍِشد اصدٚاد ٚ
ٔٙاسثتٞای دیٍش تا ٞذیٝای ٞش چٙذ رضئی اص ٘هش لیٕتٔ ،ا٘ٙذ ضاخٌّ ٝی یا وتاتی ٘هش  ٚتٛرٝ
یىذیٍش سا ت ٝخٛد رّة ٕ٘ایٙذ  ٚص٘ذٌی سا ضیشیٗتش وٙٙذ.
ٔ -15زاَ ٘ذادٖ ت ٝدیٍشاٖ دس دخاِت ص٘ذٌی ضخػی
یىی اص آسیةٞایی و ٝص٘ذٌی صٖ  ٚضٞٛش سا تٟذیذ ٔیوٙذ ،دخاِتٞای تیٔٛسد دس أٛس
ص٘ذٌی آٟ٘ا است چ ٖٛصٖ  ٚضٞٛش وٓ تزشتٞ ٝستٙذ تا ا٘ذن ٞذایتی  ٚیا دخاِتی أىاٖ داسد تٞ ٝش
قشفی تّغض٘ذٞ .شٌض اسشاس ص٘ذٌی خٛد سا تشای دیٍشاٖ تاصٌ٘ ٛىٙٙذ و ٝایٗ واس خكشاتی سا تٕٞ ٝشاٜ
داسد.
 -7هعیارّا ٍ هالكّاي هشترك تراي زٍجیي
 -1ضٙاخت خٛد  ٚخا٘ٛادٜاش
دس اصدٚاد ٘ثایذ سیسه وشد ،تّى ٝقشفیٗ تایذ ،دس ضٙاخت یىذیٍش دلت وٙٙذ .اِٚیٗ چیضی وٝ
تایذ اص یىذیٍش تذا٘ٙذ ،تاسیخچٝای اص ص٘ذٌی سٚا٘ی ،ياقفی  ٚپضضىی  ٚخا٘ٛادٌی است .چٖٛ
سثه ص٘ذٌی ٞش فشد تا حذٚد صیادی تحت تإحیش ص٘ذٌی ٚاِذیٗ اٚست  ٚدس ایٗ ٔیاٖ ٔادس ٘مص اَٚ
سا تاصی ٔیوٙذ تٙاتشایٗ تایذ دلیماً فؿای سٚا٘ی ،ياقفی ،خا٘ٛاد ٜسا ٔٛسد تٛر ٝلشاس داد.
 -2ایٕاٖ  ٚدیٙذاسی
ايتماد  ٚپایثٙذی ت ٝاغ ٚ َٛآئیٗ اسالْ ٞ ٚش ٔزٞثی و ٝفشد داسدٔ ،یتٛا٘ذ اص يٛأُ ٔ ٟٓدس
خٛضثختی قشفیٗ ت ٝحساب آیذ صیشا ايتمادات  ٚپایثٙذی ت ٝاغ ،َٛفشد سا اص ا٘زاْ تسیاسی اص ايٕاَ
خالف ا٘سا٘یت ،تمّة ،سیا  ٚتضٚیش تاص ٔیداسد .دیٗ يأُ دس٘ٚی است وٕٞ ٝیط ٝتٕٞ ٝشا ٜافشاد
است ٔ ٚیتٛا٘ذ ت ٝيٛٙاٖ يأُ وٙتشَ وٙٙذ ٜآٟ٘ا سا اص استىاب ت ٝيُٕ خالف تاص داسد.
 -3اخالق ٘یىٛ
تٟتشیٗ اٚأش ص٘ذٌی صٚریٗ داضتٗ اخاللی ٘یى ٛاست .سيایت اغ َٛاخاللی ٔا٘ٙذ ٘شٔی،
ٔالیٕتٌ ،زضت ،ساصٌاسی  ٚيف ٛاغٕاؼ دس ٔحیف خا٘ ٚ ٝص٘ذٌی ٔطتشن اِضأی استٞ .شٌاٜ

یىی اص قشفیٗ دچاس ِغضش  ٚاضتثا ٜض٘ٛذ ت ٝرای رذاَ ٔیتٛا٘ذ تا وّٕاتی اص لثیُ « ًٔزست ٔی-
خٛأ« »ٓٞشا تثخص» آتص اختالف سا خأٛش وٙذ.
 -8رعایت اصَل مفَیت
چ ٖٛاصدٚاد یه ٘ٛو تشویة ضیٕیایی تیٗ د ٚيؿ ٛاستٞ ،ش لذس اص ٘هش ٛٞیت ٚرٛدی تٝ
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یىذیٍش ٘ضدیىتش تاضٙذ ایٗ تشویة استٛاستش خٛاٞذ تٛد .پس تشای ایٙى ٝدختش  ٚپسش ت ٝاصدٚاد
پایذاسی تشسٙذ ٞش د ٚتایذ اغ َٛوفٛیت ٕٞ ٚا٘ٙذی سا دس اتًاد سٙی ،رسٕی ،سٚحی ،سٚا٘ی،
فشٍٙٞی  ٚيّٕی سيایت وٙٙذ .یًٙی دختش  ٚپسش تایذ دس اصدٚارطاٖ يٛأّی ٔا٘ٙذ دیٙذاسی ٚ
تحػیالت اختالف سٙی ،قثمات ارتٕايی  ٚغیش ٜسا ت ٝقٛس ٘سثی سيایت ٕ٘ایٙذ.
ً -9تیجِگیري
دس ٘تیز ٝاصدٚاد یه سٙت اِٟی است و ٝدس تٕاْ ادیاٖ ٔ ٚزاٞةٚ ،رٛد داضت ٚ ٝداسد وٝ
سثة تِٛیذ ٔخُ ،وسة استمالَ ،حفم يفت ٔ ٚػ٘ٛیت اص ٌٙا ٚ ٜایزاد آسأص  ٚتإٔیٗ ارتٕايی ٚ
ٔ ...یٌشدد.
د وَُّٟا ٍَٕٔا تُٙثِتُ
دس ایٗ ساتك ٝخذا٘ٚذ دس لشآٖ ٔزیذ ٔیفشٔایذ« :سُثحا َٖ اَِزی خََّكَ األصٚا َ
األسؼُ  َٗٔ َٚاَ٘فُسٍََٕٔ َٚ ِٟٓا یًََُّٕ .ٖٛپان ٙٔ ٚض ٜاست وسی وٕٝٞ ٝی رفتٞا سا آفشیذ اس آ٘چٝ
صٔیٗ ٔیسٚیا٘ذ  ٚاص خٛدضاٖ  ٚاص آ٘چٕ٘ ٝیدا٘ٙذ»(یس .)36،ایٗ آی ٝپس اص تٙضی ٝرات الذس اِٟی
اص حاوٕیت اغُ صٚریت دس تٕاْ رٟاٖ خثش داد ٜاست اص رٕاد تا ا٘ساٖ  ٕٝٞصٚد آفشیذ ٜضذٜا٘ذ
حتی ٔٛرٛداتی دیٍش و ٝا٘ساٖ اصآٟ٘ا خثش ٘ذاسد و ٝدس ایٗ آی ٝخذا٘ٚذ ٔخاقة سا وُ ٔٛرٛدات
رٟاٖ لشاس داد ٜاست  ٚآٖ سا یه أش قثیًی  ٚغشیضی  ٚفكشی ٔیدا٘ذ و ٝسثة آسأص  ٚسى،ٖٛ
تمای ٘سُ  ٚایزاد ٔٛدت  ٚسحٕت تیٗ صٚریٗ ٔیٌشدد.
اصدٚاد ٔٛفك تايج استمالَ ص٘ذٌی ٕٞ ٚاٍٙٞی ٕٞ ٚسٛئی دس أٛس ص٘ذٌی  ٚرٙسی ٔیضٛد.
سشا٘زاْ ًٔیاس ٔ ٚالنٞای ٔطتشن اصدٚاد سا سٚضٗ وشد و ٝاٌش يُٕ ٌشدد سثة ص٘ذٌی تسیاس
ياقفی ،آسأص سٚا٘ی  ٚسىٔ ٖٛیضٛد  ٚدس د٘یا  ٚآخشت سًادتٕٙذ خٛاٙٞذ ضذ .اص ٕٟٔ ٕٝٞتش
اصدٚاد ت ٝيٛٙاٖ پای ٚ ٝاساس یه رأً ٝغّحآٔیض است  ٚتش رٙثٞٝای فشٍٙٞی ،حمٛلی  ٚارتٕايی
تسیاس ٔٛحش است.
فْرست هٌاتع
 .1لشآٖ وشیٓ.
ٟ٘ .2ذاِثالغ.ٝ
 .3اوثشی ،اتٛاِماسٓٔ ،طىالت ٘ٛرٛا٘ی  ٚرٛا٘ی٘ ،طش ساٚاالٖ ،تٟشاٖ ،1381،چاج د.ْٚ
 .4حٛیضی ،يثذ يّی تٗ رًٕ ٝاًِشٚسی ،تفسیش ٘ٛس اِخمّیٗ ،رّذ  ،3لٓ.
 .5سضیذپٛسٔ ،زیذ  ،رٛاٖ  ٚتطىیُ خا٘ٛاد ، ٜوتاب ا َٚآٔٛصش خا٘ٛاد ، ٜچاج آسیٗ،
. 1378
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 .6ساسٚخا٘ی  ،تالشٔ ،)1385( ،مذٔ ٝای تش رأً ٝضٙاسی خا٘ٛاد ، ٜا٘تطاسات سشٚش،
ا٘تطاسات غذا  ٚسیٕا.
 .7لٕی ،ضیخ يثاس ،)1363( ،سفی ٝٙاِثحاس ٔ ٚذی ٝٙاِحىٓ ٚاآلحاس ،رّذ د ،ْٚتٟشاٖ .
 .8لٙاداٖ ٙٔ ،ػٛس  ،)1383( ،رأً ٝضٙاسی ( ٔفاٞیٓ وّیذی ) ،ا٘تطاسات آٚای ٘ٛس.

ٌّ .9یه)1980( ،اص لٛ٘ َٛایی٘ژاد ،1376.تشسسی يٛأُ صٔیٝٙای – فشدی  ٚاستثاقی -دٚ
را٘ثٝای ٔؤحش تش ساصٌاسی ص٘اضٛیی ،تیرا.
ٔ .10هاٞشی  ،يّی اوثش  ،رٛا٘اٖ  ٚا٘تخاب ٕٞسش  ،ا٘تطاسات پاسسیاٖ لٓ  ،چاج  ، 22فػُ
چٟاسْ .
ٔ .11ىاسْ ضیشاصی٘ ،اغش ،تفسیش ٕ٘(ٝ٘ٛلشآٖ ٔزیذ) 27 ،رّذی ،چاج ٞیزذ.ٓٞ
ٛٔ .12سٛی ص٘زاٖسٚدی ،سیذ ٔزتثی ،)1391( ،تشتیت ٔزٞثی وٛدن ،تیرا.
ٌٟٛٔ .13ی ،يثذاِشحیٓ ،)1372( ،احىاْ اصدٚاد ،خٛصستاٖ.

