فقلٌبهِی ٔغبِؼبت ّٔي؛  ،84عبل ثیغت ٍ یکن ،ؽوبرُی  ،1399 ،4سهغتبى ،فـ 119-136
ِیٙه ٘تیزٔ ٝـبثٟتیبثي:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/8A93DE9936FF6410/ 7%

اصول سیاستگذاری هویتی در ج.ا.ا .در سپهز گفتمانی امام خمینی(ره)
٘ٛع ٔمبِ :ٝپظٞٚـي
E-mail: Mgholami2014@yahoo.com
E-mail: dr.jamalorf@gmail.com

تبسیخ دسیبفت1399/5/6 :

ٔحٕذسضب غالٔيؿىبسػشایي
رٕبَ ػشف

*

**

تبسیخ پزیشؽ1399/8/23 :

چكيدُ
اقوام در ایران چه قبل از تشکیلل دلتکم ی ک ل چکه ازکذ از ون ه کوار یکورد توجکه
رلشنفیران ل نخبگان ل نظامهای سلاس حاکم اود انذ .اقوام تا پلش از تثبلم دلتکم
ی در ایران الشتر از سوی رلشنفیران ل ع کذتا در جتکم ارسکاتم ناسلوناتلسکم
ایران ل غاتبا در کتب ،رلزنایههکا ل اشکزار یکورد توجکه قکرار یک گرفتنکذ .در دلر
پت وی الل ل دلم ع ذتا این ناسلوناتلسم ااستانگرا اکود ککه اکه اقکوام یوجودیکم ل
یزنا ی اخشلذ ل ون را اکهیثااکه تتذیکذی اکرای شکیلگلکری هکویت فراگلکر در نظکر
ی گرفم؛ ایا پک از پلکرلزی انبکاس اسکای نکوع دگرگکون در فتکای گفت کان
درتظوص هویم را شاهذ هستلم .این گفت ان یتفالت در سکالهکای ااتکذای ازکذ از
پلرلزی انباس اسای  ،اهطور یشخض ،تود را در سپتر گفت کان ایکام ت لنک )ر
نشان ی دهذ .این یباته اه اررس یبان ل اطکول سلاسکتگراری هکویت در ..ا.ا .اکر
پایه گفت ان ایام ت لن )ر ی پردازد .ارای این ینظور از رهلافم سکاتتارگرای  ،در
قاتب چارچوس نظری ،اتر گرفته شکذ اسکم .داد هکای ککه در ایکن تل لکل اکذانهکا
پرداتته شذ شایل سخنران های ایام)ر در طکللفه ایکام اکود اسکم .دال یرککسی
گفت ان حاکم ار سلاستگراری هویت در انذیشکه ایکام)ر  ،اتلکاد دینک اکود اسکم.
همچنلن ی توان از یواردی نظلر ارااری ،ارادری ،نف تفرقه ،تنازع ل نف قکومگرایک
اهینستهی دالهای شنالر یاد کرد.

كليد ٍاژُّا :سلاستگراری هویت  ،اتلاد دین  ،ارادری ل ارااری اقوام ،نف تفرقه.
* اعتبدیبر گزٍُ ّلَم اختوبّی داًؾگبُ گیالىًَ ،یغٌدُی هغؤٍل
** اعتبدیبر گزٍُ هيبلْبت ایزاى داًؾگبُ اهبم ثبقز(ُ)
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هقدهِ ٍ طرح هسألِ

کؾَر ایزاى اس اقَام گًَبگَى ثزخَردار اعت ًَُ .رٍیکرزد ًَربم عیبعری ٍ هغرؤٍالى
ًغجت ثِ عْن اقَام اس قدرت ٍ ثْزُؽبى اس هٌربثِ هتتلرا اقتقربدی ٍ عیبعری ٍ ...اس
اّویت خبفی ،در ثزقزاری ًَن ٍ اًغردبم در خبهْرِ ،ثزخرَردار اعرت؛ ززاکرِ ایري
رٍیکزد ٍ عیبعتگذاری َّیتی هتأثز اس آى ثبّث هیؽَد کِ اقَام اس ضظ تْلق ثیؾتزی
ًغجت ثِ ایزاى ٍ هلیت ایزاًی ثزخَردار ؽًَد ٍ راثيرِ ىرَلی ٍ ّزمری خبفری را در
تْبهل ثیي َّیت هلی ٍ َّیت قَهی خَد ىزاضی ًوبیٌدًَ .بم عیبعری در ایرزاى ،زرِ
قجل اس پیزٍسی اًقالة اعالهی (ثِىرَر هؾرتـ اس سهربى رمبؽربُ) ٍ زرِ ثْرد اس آى
ّوَارُ ثِ تدٍیي عیبعتّبی َّیتی اقدام کزدُ اعت .عیبعرتّربی هشثرَر ّلریرغرن
اؽتزاک ،در ّدف غبیی خَد کِ ّوبى اًغدبمثتؾی ٍ ایدبد ضظ ّوجغتگی هلی ثَدُ،
در ٌّبفز ٍ هؤلفِّبی تؾکیلدٌّدُ ٍ ضتی ؽیَُّبی اخزا تفبٍتّبی خدی داؽتِاًرد.
ثْد اس پیزٍسی اًقالة اعالهی ٍ در عبلّبی آغربسیي دّرِ  60ثیبًربت ٍ رٌّوَدّربی
رّجزی اًقالة ٍ قبًَى اعبعی دٍ هٌجِ هْن ثزای تدٍیي عیبعتّبی َّیتی ثَدُاًد .در
ایي عبلّب ٌَّس عیبعت هدًٍی ٍخَد ًداؽت؛ لیکي ثیبًبت ٍ آرا ٍ اًدیؾرِّربی اهربم
خویٌی(رُ) تأثیز ثغیبر سیبدی در ؽکلدّی ثِ افَل ٍ هجبًی عیبعتگذاری َّیتی پرظ
اس اًقالة اعالهی داؽتِ اعت .عبثقِ ثطزاىّبی قَهی در ایزاى ًَیز ثطرزاى آررثبیدربى،
کزدعتبى ،عیغتبى ٍ ثلَزغتبى ٍ خَسعتبى ،ثْزُگیزی اهزیکب ٍ اًگلیظ اس ایي ترٌؼّرب
ثِهٌََر تْویق ثتؾیدى ثِ ثطزاى هزکش ٍ پیزاهَى در ایزاى ٍ تنْیا اًقالة اعالهی ٍ
هْنتز اس ّوِ دکترزیي اهرت هداراًرِ ی اهربم خویٌری(رُ) عرِ رأط هثلثری را تؾرکیل
هیدٌّد کِ هَخجبت ؽکلدّی ثِ گفتوبى اهبم خویٌی(رُ) را در خقَؿ َّیت فزاّن
هیعبسًد .در ایي پضٍّؼ ثز آًین تب هْنتزیي هؤلفِّبی ایي عپْز گفتوبًی ٍ ّرنزٌریي
اغیبر گفتوبًی آى را هؾتـ ًوبیین.
پيطيٌِ تحقيق

هْنتزیي تطقیقبت هَخَد درخقَؿ عیبعتّبی ّرَیتی در ایرزاى در قبلرت خردٍل
ؽوبرُی  1ارائِ هیؽَد:
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عٌَاى

سال

1398

لٔٛي دس ایشاٖ

ثشسػي  ٚتحّیُ ٘ظبْ
ػیبػتٍزاسی لٔٛي دس ایشاٖ

ًَیسٌدگاى
اثٛاِمبػٓ ٔحٕٛدی/

اسصیبثي اٍِٞٛبی
ػیبػتٍزاسی ٔ ٚذیشیت

ًَیسٌدُ/

سػ َٛافضّي /یبؿبس
روي /ویٔٛشث
یضداٖپٙبٜ
ٔملٛد س٘زجش/

1397

ٔؼؼٛد اكال٘ي/
ٞبدی افشاػیبثي

ًتایج
تأویذ ثش اؿتشاوبت ارتٕبػئ ،ـبسوت
ػیبػي الٛاْ ،احتشاْ ث ٝصثبٖ  ٚآداة ٚ
سػ ،ْٛاػتفبد ٜاص ٘خجٍبٖ لٔٛي  ٚایزبد
تٛاصٖ  ٚػبصؽ ٔیبٖ تؼّمبت ّٔي ٚ
لٔٛي٘ ،مبط لٛت ػیبػتٞب ثٛد ٜاػت.
ػیبػت اتخبر ؿذ ٜدس وـٛس ایشاٖ پغ اص
پیشٚصی ا٘مالة اػالٔي ٔتٙبػت ثب
تحٛالت حٛص ٜارتٕبػي اص ٘ٛع ٚحذت
دس وخشت ثٛد ٜاػت.
تٛٙع لٔٛي دس ایشاٖ دس لبِت فشكت

تٛٙع لٔٛي دس رٕٟٛسی
اػالٔي ایشاٖ؛ ساٞجشدٞب ٚ

ٔؼشفي ؿذ ٜاػت و ٝاٌش ثش٘بٔٝسیضی
1396

حٕیذ ٛٞؿٍٙي

ػیبػتٞب

ٔتٙبػت ثب ؿشایظ ػٕٔٛي  ٚثیٗإِّّي
وـٛس ا٘زبْ ؿٛدٔ ،يتٛا٘ذ ثبػج ثبِٙذٌي
فش ًٙٞوـٛس  ٚتٛػؼٕٝٞ ٝرب٘جٌ ٝشدد.

تحّیُ ٌفتٕبٖ ػیبػتٞبی
لٔٛي پغ اص ا٘مالة اػالٔي:
ثب تأویذ ثش دٚس-1368 ٜ

٘ٛػبصی ٔٙبعك لٔٛي ،داَ ٔشوضی ٚ
1395

ٔحٕذسضب غالٔي

1376
لٔٛیتّٔ ،یت  ٚا٘ذیـ ٝفشأّي
اص دیذٌب ٜأبْ خٕیٙي(س)ٜ

حبوٕیت ػیبػي ٚ ٚحذت ّٔي اصرّٕٝ
داَٞبی ؿٙبٚس دس ٌفتٕبٖ ػیبػت لٔٛي
دس ایٗ دٚس ٜثٛدٜا٘ذ.

1392

تجیبٖ

أبْ خٕیٙي(سّٔ )ٜیت سا تٟٙب دس حذٚد
اػالْ  ٚدس ػبی ٝتؼبِیٓ آٖ ٔيپزیش٘ذ.
أبْ خٕیٙي لٔٛیت ّٔ ٚيٌشایي سا ٘مـٝی

ثشسػي ٔف ْٟٛلٔٛیت ٚ
ّٔيٌشایي دس ا٘ذیـ ٝأبْ

1392

خٕیٙي(س ٚ )ٜؿٟیذ ٔغٟشی

صٞشا لبػٕي ٚ
ٕٞىبساٖ

اػتؼٕبس دا٘ؼتٝا٘ذ  ٚؿٟیذ ٔغٟشی ٔؼتمذ
اػت دیٗ اػالْ ٕٛٞاس ٜث ٝؿیٜٞٛبی
ٔختّف تالؽ ٕ٘ٛد ٜاػت تب سیـٝ
ّٔیتپشػتي  ٚتفبخش لٔٛي سا اص رب ثشوٙذ.

ٕٞجؼتٍي ّٔي ثبیذ ث ٝؿیٜٞٛبی دسٖٚ

تٛٙع لٔٛي ،ػیبػت صٙذ
فشٍٙٞي  ٚاٍِٛی ؿٟش٘ٚذی1386 :

فشأشص تميِٛ

ثشسػي ٔٛسدی ایشاٖ ٔؼبكش

رٛؽ ،ػبختبسی  ٚپبیذاس تأٔیٗ ٌشدد.
صٙیٗ سٚیىشدی ثش ٔجٙبی ٚحذت دس ػیٗ
وخشت اػتٛاس اػت.

121

سال السم ل ییم ،ش ار ی 9911 ،4
اػتؼبس ٜكشاط ٔؼتمیٓ ٔشص ثیٗ خٛدی ٚ
كشاط ،ضبثغٛٞ ٝیت دس
ا٘ذیـ ٝأبْ خٕیٙي(س)ٜ

1379

اثشاٞیٓ ثشصٌش

2005

ٌیٛن ِی ًٙاٚی

غیشخٛدی  ٚسا ٜثشٖٚسفت اص ثحشاٖ
ٛٞیت سا ٕ٘بیبٖ ػبخت ٚ ٝؿىبف ٔیبٖ
خٛد ٚالؼي  ٚخٛد وبرة سا افـب ٔيوٙذ.
اتخبر ػیبػتٞبی تٛػؼٝای

٘مؾ دِٚت تٛػؼٌٝشا دس
سٚاثظ ثیٗ لٔٛي دس ػٍٙبپٛس

ٔؼبٚاتعّجب٘٘ ٝمؾ احشٌزاس دس وبٞؾ
تٙؾٞب ثیٗ صیٙيٞب ٔ ٚبالیيٞب داؿتٚ ٝ
ػجت اكالح سٚیىشد الّیتٞبی ٔزوٛس
٘ؼجت ث ٝدِٚت حبوٓ ؿذ ٜاػت.

هباحث ًظری

گزٍُّبی قَهی ،اختوبُ کَزکی اس اًغربىّرب در درٍى خبهْرِای ثشرگترز ّغرتٌد کرِ
ثِفَرت «ٍاقْی» یب «اضغبعی ٍ ادراکی» دارای ًَغَرت هؾرتزک ،خربىزات هؾرتزک ٍ
گذؽتِ تبریتی ر فزٌّگی هؾتزک ّغتٌد؛ ّنزٌیي دارای یک یب زٌد ٌّقرز عروجلیک
ًَیز ،خَیؾبًٍدی ،هذّت ،سثبى ،عزسهیي ٍ خقَفیبت ٍربّزی ٍ فیشیکری هؾرتزکٌد
کِ ایي َّیت گزٍّی ،آًبى را اس گزٍُّربی دیگرز هتوربیش هریعربسد ٍ اّنربی آى ثرِ
تْلقبت گزٍّی ر قَهی خَیؼ آگبّی دارًد( .هققَدی)20 :1380 ،
قَهیت ثِهثبثِ ٍاقْیتی اختوربّی ٍ زٌردٍخْی اعرت کرِ هریترَاى آى را اس هٌَرز
خبهْررِؽٌبعرربى کالعرریکًَ ،هبرکغیغررتّررب ،کبرکزدگزایرربى ،تْبهررلگزای ربى ًورربدیي،
سیغتؽٌبعی اختوبّیًَ ،زیِ اًتتبة ّقالًی ،اًغبىؽٌبعی اختوبّی ،ثزعبختگزایری
اختوبّی ٍ ًَزیِ ًتجگبى هَردثزرعی قزار داد( .هبلؾَیر1390 ،؛ ؽیزاسی1395 ،؛ ثربلوز ٍ
عَلَهَس)1381 ،

در فْن قَم ،قَهیت ٍ َّیت قَهی ،عِ رّیبفت هتنبد ٍخَد دارد کرِ ثرب ًربمّربی
ثدٍیگزایبى ،اثشارگزایبى ٍ عبختبرگزایبى ؽٌبختِ هیؽًَد :ثدٍیگزایبىَّ ،یرت قرَهی
را اهزی ثبىٌی ،قلجی ٍ کْي هیداًٌد کِ هتأثز اس تْلقخبىز اٍلیِ افزاد ثِ گزٍّی خربؿ
ٍ یب فزٌّگی خبؿ اعت .در رّیبفت اثشارگزایبى ،قَهیت ثِهثبثِ اثشاری عیبعری تلقری
هیگزدد کِ رّجزاى در تْقیت ّولگزایبًِی هٌبفِ خرَیؼ ،آى را عربختِ ٍ اس آى ثْرزُ
هیخَیٌد .عبختبرگزایبى ،قَهیت را اهزی تقبدفی ٍ تغییزپذیز هیداًٌرد کرِ ّرالٍُ ثرز
ؽکلگیزی آى در فزایٌد تبریتی ،ثٍِعیلِ عربختبرّبی عیبعری ،اختوربّی ،فزٌّگری ٍ
اقتقبدی ،اعتوزار ٍ اًْيبف هیپذیزد( .هققَدی)21 :1380 ،
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تجدیل اقَام ثِ عَصُّبی عیبعی تب ضدٍد سیبدی هتأثز اس رٍیکزد ًَبم عیبعی ضبکن
ثِ آًْب ٍ عیبعتگذاری قَهی اعت .درٍاقِ ّدف افلی در عیبعتگذاریّربی قرَهی آى
اعت کِ اس ثزٍس ثطزاى هزکش ٍ پیزاهَى در ًَبم تثجیت ؽدُ هَخَد پزّیش کٌٌد .در اداهِ
عْی هیؽَد تب ثِ آى دعتِ اس ًَزیبتی کِ در ضَسُ ی خبهِْؽٌبعی عیبعی ثِ عیبعری
ؽدى هغألِی اقَام در عيص کالى هیپزداسًد ،اؽبرُ ؽَد .در ایٌدب هریترَاى ثرز پبیرِی
رّیبفت عبختبرگزایی در هيبلِْی اقَام ثِ دٍدعتِ اس ًَزیربت کرالى اؽربرُ کرزد :اٍل،
ًَزیِّبی ًَعبسی ،دٍمًَ ،زیِی اعتْوبر داخلریًَ .زیرِّربی ًَعربسی ًیرش خرَد ثرِ
دٍدعتِ تقغین هیؽًَد :اٍل ًَزیِّبیی کِ ثِ تأثیز ًَعبسی ثرز کربّؼ َّیرت قرَهی
اؽبرُ هیکٌٌد؛ ایي رٍیکزد ًَیدثتؼ کبّؼ هٌبسّبت قَهی اعرت .اًدیؾروٌداًی ًَیرز
فزدیٌبًد تًَیظ ،کبرل دٍیر ،کلیفَرد گیزتش ٍ هرک کَرهرک ثرب هثجرت خَاًردى ًقرؼ
ٌّبفز هدرًیتِ ثز فزایٌد رٍ ثِ کبّؼ عتیشُّربی قرَهی تأکیرد ٍرسیردُاًرد (هققرَدی،
 .)174 :1379دعتِ دٍم ًَزیبت ًَعبسیًَ ،زیِّبیی ّغتٌد کرِ ثرز ترأثیز ًَعربسی ثرز
افشایؼ َّیت قَهی تَخِ دارًرد ٍ هْتقدًرد ٌّبفرزًْ ،بدّرب ٍ ارسػّربی هٌجْرث اس
ًَعبسی هبًٌرد رؽرد ثبعرَادی ٍ آهرَسػ ،تَعرِْ ؽْزًؾریٌی ،گغرتزػ رعربًِّربی
ارتجبه خوْی ،فٌْتگزایی ٍ ...عجت ثِ ّزفِ آهردى قَهیرتّرب ٍ ثبسًوربیی خرَد در
خبهِْ ؽدُاًد  .ثز پبیِ ًَزیِ اعتْوبر داخلی هبیکل ّکتزّ ،وجغتگی قَهی هوکي اعت،
در یک ًَبم عیبعی هلی ،درًتیدِ ٍخین ؽدى ًبثزاثزیّبی هٌيقِای ،ثیي یرک ّغرتِی
هتوبیش فزٌّگی ٍ پیزاهَى آى ،تقَیت ؽَدً .گزاًی ًتجگبى هزکش ،ضفٌ ٍاثغتگی اثشاری
خوْیت پیزاهَى اعت؛ درًتیدِ اّنبی گزٍُّبی پیزاهَى ثِ دًجبل اعتفبدُ اس ًؾبًِّربی
فزٌّگی ثِ هٌشلِی اّزمّبیی ثزای پبیبى دادى یب غیزهَخرِ عربختي تزتیرتّربی غبلرت
ّغتٌد .در زٌیي ٍمْیتیَّ ،اهل فزٌّگعبس ثِفَرت ٍیضگیّبی کْي ثبقی ًویهبًٌد؛
ثلکِ ثِ ٌّبفز تجْیلگز عیبعی تجدیل هیؽًَد( .اؽزفًَ )156 :1383 ،زیرِ ّکترز ثرب
عِ گشارُ خوِ هیؽَد؛ ّ -1ز زِ ًبثزاثزی اقتقربدی ثریي خوبّرتّرب ثیؾرتز ثبؽرد،
اضتوبل ّوجغتگی ثیؾرتز ثریي خوبّرت کوترز پیؾرزفتِ ٍخرَد دارد ّ -2ززرِ هیرشاى
ارتجبىبت داخلی خوبّتّب ثیؾتز ثبؽدّ ،وجغتگی خوبّت ضبؽیًِؾیي ثیؾتز هیؽرَد
ّ -3ززِ تفبٍتّبی فزٌّگی ثیؾتز ثبؽد ،اضتوبل ّوجغتگی ثیؾتز خوبّرت پیزاهرًَی
هتوبیش اس لطبً فزٌّگی افشایؼ خَاّد یبفت( .رًدجز )157 :1384 ،پریؼفرزك اعبعری
در ًَزیِ ّکتز آى اعت کِ اعتْوبر داخلی اس پیبهدّبی تأعیظ دٍلت هلت اعرت ٍ ثرب
سٍال دٍلت هلتّب اس هیشاى ایي اعتْوبر ٍ ثِتجِ آى قرَمگزایری ٍ ٍْرَر خٌرجؼّربی
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َّیتی قَهی کبعتِ هیؽرَد .اگززرِ در ًَزیرِ اعرتْوبر داخلری ّکترز ًگربُ هٌفری ٍ
ثدثیٌبًِای ًغجت ثِ اعتْوبر غزثی ٍخَد دارد؛ اهب اس اعبط ثب هجبًی هْزفتؽٌبختی اهبم
خویٌی(رُ) هتفبٍت اعت .ایي هقبلِ ثِىَر هؾتـ در پری آى اعرت کرِ اس دل هجربًی
هْزفتی اهبم خویٌی(رُ) افَل ٍ هجبًی عیبعتگذاری َّیتی در ج.ا.ا را اعتتزاج ًوبید.
سؤاالت تحقيق
 -1هجبًی ٍ افَل عیبعتگذاری َّیتی در ج.ا.ا .در عپْز گفتوبًی اهبم خویٌی(رُ) زیغت؟

 -2دالّبی هزکشی ٍ ؽٌبٍر در عپْزگفتوبًی اهبم خویٌی(رُ) کداماًد؟
 -3اغیبر گفتوبًی ثز پبیِ آرا ٍ اًدیؾِّبی اهبم خویٌی(رُ) کداماًد؟
رٍش تحقيق

در ایي هقبلِ رٍػ تطقیق تزکیجری اس ًَزیرِ الکالئرَ ٍ هَفرِ ٍ رٍػ تطلیرل گفتوربى
فزکالف اعت .آًسِ هَخت هیؽَد تب اس تطلیل گفتوبى اًتقبدی فزکالف ثِهٌشلِی اثشار
تطلیل در ثتؼ رٍػؽٌبعی ثْزُ گزفتِ ؽَد ،آى اعرت کرِ تطلیرل اًتقربدی فرزکالف
فزفبً در عيص تَفیا (هکبًیغنّب ٍ عبسٍکبرّب) ثربقی ًوریهبًرد ٍ ثرِ عريص تجیریي
(ززایی) ًیش هیرعد.
جاهعِ آهاری

خبهِْ آهبری ایي هقبلِ ،ثیبًبت اهبم(رُ) هٌدرج در کتبة فطیفِ اهبم اعت.
ضيَُی ًوًَِگيری

در ایي هقبلِ ؽریَُی ًوًَرِگیرزی اس ًرَُ ّدفوٌرد ٍ ًَرزی اعرت .در ایري ؽریَُ اس
ًوًَِگیزیً ،وًَِّبیی اًتتبة هیؽًَد کِ ثتَاًٌد آىگًَِ یب عرٌ را ثرِ ثْترزیي ًطرَ
ًوبیٌدگی کٌٌد .در ایي ؽیًَُ ،وًَِگیزی تب آًدب اداهِ پیدا هریکٌرد کرِ اؽرجبُ ضبفرل
ؽَد .ثزاعبط ایي ؽیَُی ًوًَِگیزی ،پٌح عتٌزاًی اس عتٌزاًیّربی اهربم(رُ) کرِ در
ارتجبه ثب هغبئل َّیت اعت هَرد ثزرعی قزار گزفتِ اعت.
تعریف هفَْهی ًاسيًَاليسن

ًبعیًَبلیغن در افيالش ّقیدُای اعت کِ تب ضد هوکري هزسّربی هلرت (کرِ ضبفَرِ
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تبریتی هؾتزک ،سثبى هؾتزک ،فزٌّگ ٍ آداة رعرَم هؾرتزک ٍ عرزسهیي هؾرتزک ٍ
هبًٌد ایٌْب را درثزهی گیزد) ثب هزسّبی دٍلت هٌيجق ثبؽٌد ٍ هلت عزًَؽرت خرَد را در
دعت داؽتِ ثبؽد ٍ دٍلت هلی هْنتزیي عبسهبى عیبعی آى ثبؽد( .آؽَری)319 :1373 ،
اهبم خویٌی(رُ) ًبعیًَبلیغن را زٌیي تْزیا هیکٌٌد« :آى زیشی کِ آًْرب افرزار ثرِ آى
دارًد ایي اعت کِ هب ثب ّن هدتوِ ًؾَین ،هب ثبّن ثزادر ًجبؽین ،هغلوبىّرب در ّرز خرب
کِ ّغتٌد ثب اؽکبل هتتلفِ [ثبؽٌد]؛ یک ؽکل آى هلیگزایی ،آى هیگَید هلرت فربرط،
آى هیگَید هلت ّزة ،آى هیگَید هلت تزک .ایي هلیگزایی ثِ ایي هٌْبعرت کرِ ّرز
کؾَریّ ،ز سثبًی ثتَاّد هقبثل کؾَر دیگز ٍ سثبى دیگز ثبیغتد ،ایي آى اهرزی اعرت
کِ اعبط دَّت پیغوجزّب را ثِ ّن هیسًد»( .اهبم خویٌی)4 :1392 ،
تَصيف سپْر گفتواًی اهام خويٌی(رُ) درخصَظ َّیت

ّوبىىَرکِ پیؼتز گفتِ ؽد ثب تَخِ ثِ ایيکِ در دٍرُ اٍل عیبعتگذاری هدًٍی ٍخَد
ًداؽت ،افَل گفتوبى ضبکن ثز عیبعتگذاری َّیتی در ایي دٍرُ را هیتَاى در ثیبًربت
اهبم خویٌی(رُ) پیگیزی ًوَد .ثِ هٌَرَر هؾرتـ عربختي گفتوربى ضربکن ثرز عرتٌبى
اهبم(رُ) در ارتجبه ثب َّیت آًْب عْی ؽدُ تب اس هتي زٌد عرتٌزاًی ایؾربى در فرطیفِ
اهبم اعتفبدُ ؽَد .عتٌبى ایؾبى ثب تکیِ ثز رٍػ تطلیرل گفتوربى فرزکالف ٍ الکالئرَ ٍ
هَفِ هَردثزرعی قز ار خَاّد گزفت .ثرزای ایري اهرز پرٌح هرَرد اس ثیبًربت ایؾربى در
فطیفِ اهبم (هتي اٍل ،ج 225 :13؛ هتي دٍم ،ج 209 :13؛ هتي عَم ،ج 273 :8؛ هتي زْربرم،
ج 153 :13؛ هتي پٌدن ،ج  )163 :13اًتتبة ؽدًد.
هتي اٍل ثزگزفتِ اس فطیفِ اهبم ،ج  ،13ؿ  225اعت .ایي هتي هزثرَه ثرِ ثیبًربت
اهبم خویٌى(رُ) اعت کِ در خوِ ّؾبیز خَسعتبى ٍ اّنبى ؽَراّبى اعرالهى دؽرت
آسادگبى در تبری  1359/10/5ارائِ گزدید:
«اعالم آهدُ اعت تب توبم هلل دًیب راّ ،زة راّ ،دن را ،ترزک را ،فربرط را ّورِ را
ثب ّن هتطد کٌد ٍ یک اهت ثشرگ ثِ ًبم اهت اعالم در دًیب ثزقزار کٌرد ترب کغربًی کرِ
هیخَاٌّد ثز ایي دٍلتّبی اعالهی ٍ هزاکش اعالم عليِ پیدا کٌٌد ،ثٍِاعيِی اختوربُ
ثشرگ هغلوبًبى اس ّز ىبیفرِ ًتَاًٌردً .قؾرِ قردرتّربی ثرشرگ ٍ ٍاثغرتگبى آًْرب در
کؾَرّبی اعالهی ایي اعت کِ ایي قؾزّبی هغلن را کِ خدای تجبرک ٍ تْبلی ثیي آًْب
اخَت ایدبد کزدُ ٍ هؤهٌبى را ثِ ًبم اخَت یبد فزهَدُ اعت اس ّن خدا کٌٌد ٍ ثِ اعرن
هلت تزک ،هلت کُزد ،هلت ّزة ،هلت فبرط اس ّن خدا کٌٌد ،ثلکِ ثب ّن دؽوي کٌٌرد
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ٍ ایي درعت ثزخالف هغیز اعالم اعت ٍ هغیز قرزآى کرزین .توربم هغرلوبًبى ثرب ّرن
ثزادرًد ٍ ثزاثزًد ٍ ّیر یک اس آًْب اس دیگزی خدا ًیغتٌد ٍ ّوِ آًْب سیز پرززن اعرالم
ٍ سیز پززن تَضید ثبید ثبؽٌد .ایٌْبیی کِ ثب اعن هلیرت ٍ گرزٍُگزایری ثریي هغرلوبًبى
تفزقِ هیاًداسًد ،ایٌْب لؾگزّبی ؽیيبى ٍ کوککبر قدرتّبی ثشرگ ٍ هتبلفبى ثب قزآى
کزین ّغتٌد»( .فطیفِ اهبم ،ج )225 :13
رذ َٚؿٕبسٜی ٔ :2شثٛط ث ٝتٛكیف ٔتٗ ا ،َٚثشٌشفت ٝاص كحیف ٝأبْ ،د .225 :13
ٍاژگاى كاًًَی ٍاژگاى سلبی قطببٌدیّا

ًقص

ٍجِ

جاى

فاعلی

دستَری

كالم

پيصفرضّا

ثشاثشی ،پشصٓ اػالْ ،پشصٓ تٛحیذ.

اػالْ ُّٔ ،د٘یب ،ػشة ،ػزٓ ،تشن ،فبسعٔ ،تحذ ،أت اػالْ ،ثشادسی،

وٕهوبس لذستٞبی ثضسئ ،خبِفبٖ ثب لشآٖ وشیٓ.

لذستٞبی ثضسي ٚ ٚاثؼتٍبٖ آٟ٘ب ،تفشلٌ ،ٝشٌٜٚشایيِ ،ـٍشٞبی ؿیغبٖ،

ػشة ٔمبثُ ّٔت فبسع

ػشة ٔمبثُ ػزٓ ،تشن ٔمبثُ فبسعّٔ ،ت تشن ٔمبثُ ّٔت وُشد ّٔ ٚت

اػالْ  ٚلذستٞبی ثضسي ِ ٚـٍشٞبی ؿیغبٖ

ثیبٍ٘ش ٚر ٝثیب٘ي حمیمت ٔؼّٓ اػت.

ٚر ٝدػتٛسی ثب افؼبِي ٘ظیش «ثبیذ ثبؿٙذ» ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت ٝوٝ

٘یؼتٙذ  ٕٝٞ ٚآٟ٘ب صیش پشصٓ اػالْ  ٚصیش پشصٓ تٛحیذ ثبیذ ثبؿٙذ

تٕبْ ٔؼّٕب٘بٖ ثب ٓٞثشادس٘ذ  ٚثشاثش٘ذ ٞ ٚیش یه اص آٟ٘ب اص دیٍشی رذا

ایزبد تفشل٘ ٝمؾ ثش آة خٛاٞذ ؿذ.

دس ربٔؼٝای و ٝدیٗ اػالْ حبوٓ ثبؿذ٘ ،مـ ٝدِٚتٞبی اػتىجبسی دس

اػالْ دیٗ اتحبد دیٙي ٕٞ ٚجؼتٍي  ٚثشادسی اػت.

در هتي دٍم کِ ثزگزفترِ اس فرطیفِ اهربم ،ج  ،13ؿ  ٍ 209هزثرَه ثرِ پیربم اهربم
خویٌی(رُ) ثِ ضبخیبى ثیتاهلل الطزام در عبل  1359اعت ،ایؾبى زٌیي ثیبى هیکٌٌد:
«در هغبئلی کِ ىزاضبى ثزای ایدبد اختالف ثیي هغلوبًبى ىرزش هریکٌٌرد ٍ ّوربل
اعتْوبرگزاى در تجلیغ آى ثِ پرب خبعرتِ اًرد ،قَهیرت ٍ هلیرت اعرت کرِ دٍلرت ّرزا
عبلّبعت ثداى داهي هیسًد ٍ ثْنی اس ىَایا ّن ّوبى راُ را در پریؼ گزفترِاًرد ٍ
هغلوبًبى را در هقبثل ّن قزار دادُاًد ٍ ضتی ثِ دؽوٌی کؾیدُاًد ،غبفل اس آىکرِ ضرت
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ٍىي ،ضت اّل ٍىي ٍ ضفٌ ٍ ضدٍد کؾَر هغألِای اعت کِ در آى ضزفری ًیغرت ٍ
هلیتگزایی در هقبثل هلتّبی هغلوبى دیگز ،هغألِای دیگز اعرت کرِ اعرالم ٍ قرزآى
کزین ٍ دعتَر ًجی اکزم(ؿ) ثزخالف آى اعت ٍ آى هلریگزایری کرِ ثرِ دؽروٌی ثریي
هغلوبًبى ٍ ؽکبف در ففَف هؤهٌبى هٌدرز هریؽرَد ٍ ثرزخالف اعرالم ٍ هقرلطت
هغلوبًبى ٍ اس ضیلِّبی اخبًت اعت کِ اس اعالم ٍ گغتزػ آى رًح هیثزًد  ...اگز یک
اؽتبفی پیدا ؽدًد ٍ خَاعتٌد ثب تجلیغبت ،اختالفی ثیي ؽوب ثزادرّب ایدربد کٌٌرد ،ثریي
ثزادرّبی ّزة ٍ ّدن ،ثیي ثزادرّبی کُزد ٍ غیز کُزد ،ترزک ٍ غیرز ترزک ،ثداًیرد کرِ
تَىئِ اعت»( .فطیفِ اهبم ،ج )209 :13
رذ َٚؿٕبسٜی ٔ :3شثٛط ث ٝتٛكیف ٔتٗ د ،ْٚثشٌشفت ٝاص كحیف ٝأبْ د  ،13ف 209
ٍاژگاى
كاًًَی
ٍاژگاى
سلبی

ایزبد اختالف ثیٗ ٔؼّٕب٘بٖ ،اػتؼٕبسٌشاٖ ،لٔٛیت ّٔ ٚیت ،حت ٚعّٗٔ ،يٌشایي ،دؿٕٙي
ثیٗ ٔؼّٕب٘بٖ ،حیّٞٝبی ارب٘ت ،تجّیغبت ػٛء ،ثشادسٞبی ػشة  ٚػزٓ ،ثشادسٞابی وُاشد ٚ
غیش وُشد ،تشن  ٚغیشتشن ،تٛعئ.ٝ
ایزبد اختالف ثیٗ ٔؼّٕب٘بّٖٔ ،یتٌشایي دس ٔمبثُ ّٔتٞبی ٔؼّٕبٖ دیٍاش ،دؿإٙي ثایٗ
ٔؼّٕب٘بٖ ،اختالف ثیٗ ثشادساٖ ػشة  ٚػزٓ ،ثشادسٞبی وُشد  ٚغیشوُشد ،تشن  ٚغیشتشن

قطببٌدیّا ثشادسٞبی ػشة  ٚػزٓ ،ثشادسٞبی وُشد  ٚغیشوُشد ،تشن  ٚغیشتشن.
دس ٔتٗ فٛق اص ٚاطٌبٖ «عشاحبٖ» ،ػٕبَ اػتؼٕبسٌشاٖ » ،دس ٘مؾ فبػّي اػتفبد ٜؿذٜ؛  ٚاص
ًقص فاعلی آٟ٘ب ثٝعٛس كشیح ثٙٔٝضِٝی ػٛأُ ایزبد حغ ّٔيٌشایي  ٚایزبد اختالف ثایٗ ٔؼإّب٘بٖ
یبد ؿذ ٜاػت.
ٍجِ
دستَری
جاى كالم

ٓٞصٙیٗ دس ٔتٗ فٛقٚ ،ر ٝدػتٛسی ثب افؼبِي ٘ظیش «عشح ٔيوٙٙذ»« ،دأٗ ٔيص٘ٙاذ»« ،ثاٝ
دؿٕٙي وـیذٜا٘ذ»ٙٔ« ،زش ٔيؿٛد» ؿشٚع ٔيؿٛد  ٚدس ٟ٘بیت ثٚ ٝر ٝدػاتٛسی «ثذا٘یاذ»
ختٓ ٔيؿٛد و ٝثیبٍ٘ش ٚر ٝاخجبسی  ٚآٌبٞيثخـي ٔتٗ فٛق داسد.
ربٖ والْ ایٗ ٔتٗ ،رذی ٌشفتٗ ٔٛضٛع ٚحذت  ٚاخاٛت  ٚثاشادسی ٕٞ ٚجؼاتٍي ثایٗ
ٔؼّٕبٖ  ٚپشٞیض اص تفشلٌٝشایي ّٔ ٚيٌشایي اػت.
٘بػی٘ٛبِیؼٓ  ٚلٔٛیتٌشایي ثب سٚح اخٛت  ٚثشادسی ٕٞ ٚجؼتٍي و ٝدس آٔٛصٜٞبی اػالٔي

پيصفرضّا ثش آٖ تأویذ ؿذ ٜاػت ٔغبیشت داسد .ایٗ پیؾفشمٞب ٔـخق ٔيوٙٙاذ وا٘ ٝبػی٘ٛبِیؼآ
ثٙٔٝضِٝی اغیبس دس ػپٟش ٌفتٕب٘ي أبْ خٕیٙي(س )ٜخٛد سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ.

در هتي عَم کِ ثزگزفتِ اس فطیفِ اهبم ،ج  ،8ؿ  273اعرت ،اهربم خویٌری(رُ) در
تبری  1358/6/2در قن در ضنَر اقؾبر هتتلا هزدم زٌیي ثیبى هریکٌٌرد« :هرب خربدم
ثزادراى کزدعتبًی ّغتین ٍ خبدم ثرزادراى ثلَزغرتبًی ٍ عیغرتبًی ٍ ّورِ ىجقربت .هرب
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هیخَاّین ؽوب را ًدبت ثدّین اس دعت ایي خبئيّب ،ؽوب ّن کوک کٌید ایي خبئيّرب
را اس خَد دٍر کٌید ،عزاى ایٌْب را ثگیزید تطَیل ثدّید .ایٌْب ثِ اعرالم ّقیردُ ًدارًرد،
ایٌْب ثب قزآى هتبلااًد».
رذ َٚؿٕبسٜی ٔ :4شثٛط ث ٝتٛكیف ٔتٗ ػ ،ْٛثشٌشفت ٝاص كحیف ٝأبْ ،د :8ف .273
ٍاژگاى
كاًًَی

ٍاژگاى سلبی قطببٌدیّا ًقص فاعلی

ٍجِ

جاى

دستَری

كالم

پيصفرضّا

٘زبت دادٖ ،خبئٗٞب ،ػشاٖ ،ػذْ اػتمبد ث ٝاػالْٔ ،خبِف لشآٖ.

خبدْ ،ثشادساٖ وشدػتب٘ي ،ثشادساٖ ثّٛصؼتب٘ي  ٚػیؼتب٘ي ،خبدْ  ٕٝٞعجمبت،

ایزبد ٔيوٙٙذ.

دس ثشاثش الذأبت حىٔٛت ثشای ٘زبت وُشدٞب  ٚثّٛسٞب  ٚػیؼتب٘يٞب اختالَ

«خبئٗٞب» « ٚػشاٖ آٟ٘ب» و ٝدسػیٗحبَ ث ٝاػالْ  ٚلشآٖ ٘یض اػتمبدی ٘ذاس٘ذ،

خبئٙیٗ  ٚػشاٖ آٟ٘ب دس یهػٔ ٚ ٛب (حىٔٛت)  ٚؿٕب (ٔشدْ) دس ػٛی دیٍش

(ٔب) ٔ ٚشدْ (ؿٕب) اػت.

ثشای ثٟجٛد ؿشایظ ص٘ذٌي ٔشدْ ػبوٗ دس وـٛس ٔٛٙط ثٕٞ ٝىبسی ثیٗ حىٔٛت

اػتفبد ٜاص ضٕبیش «ٔب»« ،آٟ٘ب» دس ٔتٗ فٛق حبوي اص آٖ اػت وٞ ٝشٌ ٝ٘ٛالذاْ

ٔؼّٓ اػت.

ثذٞیذ» ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت ٝو ٝثیبٍ٘ش ٔؼٙبی تىّیفي ٚ ٚر ٝثیب٘ي حمیمت

ٚر ٝدػتٛسی ثب افؼبِي ٘ظیش «وٕه وٙیذ»« ،دٚس وٙیذ»« ،ثٍیشیذ»« ،تحٛیُ

فؼبِیت خبئٙیٗ ثّٔ ٝت  ٚػٕبَ اػتؼٕبسٌشاٖ اػت.

ٞشٌ ٝ٘ٛالذأي و ٝثٙٔٝظٛس تضؼیف ربیٍبٔ ٜشدْ دس وـٛس ا٘زبْ ٔيؿٛد ٘تیزٝ

فشلي لبئُ ٕ٘يؿٛد.

رٕٟٛسی اػالٔي ایشاٖ خذٔتٍضاس ٔشدْ اػت  ٚدس فشایٙذ خذٔتٍضاسی ثٔ ٝشدْ

هتي زْبرم ثزگزفتِ اس فطیفِ اهربم ،ج  ،13ؿ  153اعرت .اهربم خویٌری در خورِ
اقؾبر هتتلا هزدم در  1359/6/4زٌیي ثیبى هیکٌٌد:
«اهزٍس رٍسی اعت کِ ّوِ ثِ دعتَر اعالم ،ثِ دعرتَر قرزآى کرزین ثرب ّرن هتطرد
ثبؽٌد ،تٌبسُ ًکٌٌد .اگز تٌبسُ ثب ّن ثکٌٌد ،ثز ّز ؽیَُای ثبؽد ،ثرِضغرت قرزآى کرزین
هوٌَُ اعت ایي تٌبسُ؛ ٍ اگز تٌبسُ ثکٌٌد ،غؼ هیآٍرد ٍ رًگ ٍ ثَی اًغبى را ٍ هلرت
را اس ثیي هیثزد .ایي دعتَر خدای کزین اعت .ایٌْبیی کِ دارًد کَؽؼ هیکٌٌرد تفزقرِ
ثیٌداسًد ٍ تٌبسُ ایدبد کٌٌد ٍ هِرلک ادّبی اعالم هیکٌٌد ،ایٌْب آى اعالهی را کِ قرزآى
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کتبة اٍعت ،آى اعالهی را کِ کْجِ قجلِ اٍعت آى اعرالم را ًیبفترِاًرد ٍ ثرِ آى اعرالم
ًیبٍردُاًد .آًْبیی ایوبى ثِ اعالم آٍردُاًد کِ قزآى را ٍ هطتَای قرزآى را قجرَل دارًرد،
هطتَای قزآى کِ هیفزهبید کِ «هؤهٌَى اخَُ» ّغتٌد ،ثزادر ّغتٌد ثبّن ،ثزادری ّز زِ
اقتنب هیکٌد ایٌْب ثبید اًدبم دٌّد( .».فطیفِ اهبم ،ج )153 :13
رذ َٚؿٕبسٜی ٔ :5شثٛط ث ٝتٛكیف ٔتٗ صٟبسْ ،ثشٌشفت ٝاص كحیف ٝأبْ ،د .153 :13
ٍاژگاى

ٍاژگاى

كاًًَی

سلبی

قطببٌدیّا

ًقص
فاعلی

ٍجِ دستَری

پيصفرضّا

جاى كالم

خذای وشیٓ ،تفشل ٝا٘ذاختٗ ،لشآٖ ،وؼج ،ٝایٕبٖ ث ٝاػالْ

دػتٛس اػالْ ،دػتٛس لشآٖ وشیٓ ،ػذْ تٙبصع ،ا٘ؼبّٖٔ ،ت ،دػتٛس

تٙبصع  ،تفشل ،ٝاػالْ ٘یبفتٗ ،اػالْ ٘یبٚسدٖ.

آٚسدٜا٘ذ دس ػٛی دیٍش

تفشلٝا٘ذاصٞبٔ ،ذػیبٖ اػالْ دس یهػٔ ٚ ٛؤٔ ٚ ٖٛٙآٟ٘ب و ٝاػالْ

اػالْ ،لشآٖ ،آٟ٘بیي و ٝاػالْ آٚسدٜا٘ذٔ ،ؤٖٔٛٙ

تىّیفي ٚ ٚر ٝثیب٘ي حمیمت ٔؼّٓ اػت.

ا٘زبْ دٙٞذ» ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٌشفت ٝو ٝثیبٍ٘ش ٔؼٙبی ساثغٝای

ٚر ٝدػتٛسی ثب افؼبِي ٘ظیش «ٔتحذ ثبؿٙذ»« ،تٙبصع ٘ىٙٙذ»« ،ثبیذ

ثشخالف آٔٛصٜٞبی لشآٖ وشیٓ اػالْ اػت

ٞشٌ ٝ٘ٛحشوت دس ساػتبی ایزبد تفشل ٚ ٝتؼبسم ثیٗ ٔشدْ ٔؼّٕبٖ

رذی ٌشفتٗ ٔؼأِٚ ٝحذت ٕٞ ٚجؼتٍي ثیٗ ٔؼّٕبٖ  ٚایٗوٝ

ٚالؼي لشآٖ  ٚاػالْ سا دسن ٘ىشدٜا٘ذ.

اػت  ٚتٕبٔي وؼب٘ي و ٝث ٝایٗ ٔؼأِ ٝاػتمبدی ٘ذاس٘ذ ٔؼٙبی

ّٔتضْ ثٛدٖ ثٔ ٝؼئّٚ ٝحذت ٔٙغجك ثش آٔٛصٜٞبی اػالٔي  ٚلشآ٘ي

ٟٔٓتشیٗ ٔؼأِٔ ٝؼّٕب٘بٖ حفؼ ٚحذت اػت.

در هتي پٌدن کِ ثزگزفتِ اس فطیفِ اهبم ،ج  ،13ؿ  163اعت ،اهبم هیفزهبیٌد:
« ...هي اهیدٍارم کِ توبم ثزادرّبی هب در اىزاف ایزاى ،زِ ثزادرّربی اّرل عرٌت ٍ
زِ ثزادرّبی اّل تؾیِ ٍ توبهی کغبًی کِ در ایي هلت ّغتٌد اس اقلیرتّربی هرذّجی
ّوِ ثب ّن هدتوِ ثبؽٌد ٍ ّوِ هثل ثزادر ثبّن رفتبر کٌٌرد ّ ...لوربی اّرالم ٍ خيجربی
هطتزم کؾَرّبی اعالهی دٍلتّب را دَّت کٌٌد کِ اس ٍاثغتگی ثِ قدرتّربی ثرشرگ
خبرخی خَد را رّب کٌٌد ٍ ثب هلت خَد تفربّن کٌٌرد ،در ایري فرَرت پیرزٍسی را در
آغَػ خَاٌّد کؾید ٍ ًیش هلتّب را دَّت ثِ ٍضدت کٌٌد ٍ اس ًضادپزعتی کِ هتبلا
دعتَر اع الم اعت ،ثپزّیشًد ٍ ثب ثزادراى ایوبًی خَد در ّز کؾَری ثب ّرز ًرضادی کرِ
ّغتٌد ،دعت ثزادری دٌّد کِ اعالم ثرشرگ آًربى را ثزادرخَاًردُ ٍ اگرز ایري ثرزادری
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ایوبًی ثب ّوت دٍلتّب ٍ هلتّب ٍ ثب تبئید خداًٍد هتْبل رٍسی تطقرق یبثرد ،خَاّیرد
دید کِ ثشرگتزیي قدرت خْبى را هغلویي تؾکیل هیدٌّد» (فطیفِ اهبم ،ج .)163 :13
رذ َٚؿٕبسٜی ٔ :6شثٛط ث ٝتٛكیف ٔتٗ پٙزٓ ،ثشٌشفت ٝاص كحیف ٝأبْ ،د .163 :13
ٍاژگاى

ثشادسٞبی ٔب ثشادسٞبی ا ُٞػٙت ،ثشادسٞبی ا ُٞتـیغّٔ ،تٚ ،اثؼاتٍي ثا ٝلاذستٞابی

كاًًَی

ثضسي خبسري ،دػٛت ثٚ ٝحذت٘ ،ظادپشػتئ ،خبِف دػتٛس اػالْ ،ثشادساٖ ایٕب٘ي

ٍاژگاى
سلبی

ٚاثؼتٍي ث ٝلذستٞبی ثضسي خبسري٘ ،ظادپشػتي.

قطببٌدیّا ٚحذت دس ثشاثش ٘ظادپشػتيٚ ،اثؼتٍي ث ٝلذستٞبی ثضسي خبسري دس ثشاثش ّٔت
ًقص فاعلی

ثشادسٞبی ٔب دس اعشاف ایشاٖ ،ص ٝثشادسٞبی ا ُٞػٙت  ٚص ٝثشادسٞبی اٞاُ تـایغّٔ ،ات،
ٔزتٕغ ،ثشادس ،ػّٕبی اػالْ ،خغجبی ٔحتشْ ،دِٚتٞب
ثِ ٝحبػ ٚر ٝدػتٛسی ٔتٗ فٛق دس اثتذا ثب افؼابِي ٘ظیاش «ٔزتٕاغ ثبؿاٙذ»« ،سفتبسوٙٙاذ»،

ٍجِ

«دػٛت وٙٙذ» و ٝثیبٍ٘ش ٚر ٝأشی رٕالت فٛق اػت  ٚػپغ ث ٝافؼبِي ٘ظیش «دس آغاٛؽ

دستَری

خٛاٙٞذ وـیذ»« ،خٛاٞیذ دیذ» و ٝداسای ٚر ٝاخجبسی  ٚآٌبٞي ثخـي  ٚپیؾثیٙاي وٙٙاذٜ
اػت ،پبیبٖ ٔيیبثذ.
ربٖ والْ ایٗ ٔتٗ ،اص یهػ ٛتأویذ ثش ٔؼأِٚ ٝحذت ثیٗ الٛاْ اػالٔي  ٚاص ػاٛی دیٍاش

جاى كالم

تأویذ ثش ٘مؾ تؼییٗوٙٙذ ٜػّٕبی اػالْ دس تزوش دادٖ ٟ٘ ٚبیتبً سٞب٘یذٖ دِٚتٞبی اػاالٔي
اص ٚاثؼتٍي ث ٝلذستٞابی ثاضسي خابسري  ٚدس ٘تیزا ٝپشٞیاض اص اتخابر ػیبػاتٞابی
٘ظادپشػتب٘ ٝاص ػٛی دِٚتٞبی ٔزوٛس اػت.
ٔؼّٕب٘بٖ اص ٞش ٘ظاد  ٚلٔٛي و ٝثبؿٙذ ثٔٝخبث ٝثشادس یىذیٍش٘ذ  ٚثبیذ وإٞ ٝب٘ٙاذ ثاشادساٖ

پيصفرضّا ایٕب٘ي یىذیٍش سفتبس ٕ٘بیٙذ .دس ٘تیز ٝآٌبٞيثخـي ػّٕابی اػاالٔي  ٚتازوشات آٟ٘اب اص
ٔیضاٖ ٚاثؼتٍي دِٚتٞبی اػالٔي ث ٝلذستٞبی خبسري وبػت ٝخٛاٞذ ؿذ.

تفسير سپْر گفتواًی اهام(رُ) درخصَظ َّیت اقَام

یکی اس هْن تزیي هْیبرّب ثزای تؾتیـ دال هزکشی در تطقیقبتی ایيزٌیٌی کِ اس رٍػ
تطلیل گفتوبى فزکالف ٍ الکالئَ ٍ هَفِ ثِىَر تَأهبى اعتفبدُ هریؽرَد ،هغرألِ تکرزار
اعت .ثز ایي اعبط دال یب ًؾبًِای کِ ثیؾتز هَرد تأکید قزار گزفترِ ثبؽرد ،ىجْربً ًقرؼ
هْنتزی داردّ .الٍُ ثز ایي ثِ آى ًؾبًِای دال هزکشی اىال هیکٌین کِ دالّبی دیگرز
ثزاعبط آى تْزیا ؽدُ ثبؽٌد ٍ هیبى آًْب راثيِای ؽکل گزفتِ ثبؽد .ثب تَخِ ثرِ آًسرِ
گفتِ ؽد دال هزکشی در ارتجبه ثب عیبعتّبی َّیتی در ثیبًربت اهربم(رُ) اتطربد دیٌری
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اعت .در ارتجبه ثب دال ؽٌبٍر ًیش ثبید گفت کِ دالّربی ؽرٌبٍر ثرِ ٌّبفرز ٍ دالّربیی
گفتِ هیؽَد کِ هٌْی آًْب تثجیت ؽدُ ًیغت ٍ گفتوبىّبی هتتلا عْی در هٌْب دّری
ثِ آًْب را دارًد .آًْب دالّبییاًد کِ در درٍى گفتوبى هفقلثٌردی ؽردُاًرد ٍ هَقتربً ثرِ
َّیت ٍ هٌْبیی دعت یبفتِاًد .ثز ایي اعبط ًفی تفزقِ ٍ تٌبسُ ،ثزاثزی ّوِ اقَامً ،فری
قَمگزایی ٍ ثزادری در سهزُ دالّبی ؽٌبٍر در عپْز گفتوبًی اهربم خویٌری(رُ) اعرت.
دالّبی هزکشی ٍ ؽٌبٍر ثِرٍؽٌی در هتي عتٌزاًیّربی اهربم(رُ) در فرطیفِ ًرَر در
(هتي اٍل ،ج 225 :13؛ هتي دٍم ،ج 209 :13؛ هتي عَم ،ج 273 :8؛ هتي زْربرم ،ج 153 :13؛
هتي پٌدن ،ج  )163 :13پیداعت .ثِىَر هثبل تأکید ثز کلوربتی ًَیرز اهرت ثرشرگ ،اهرت

اعالم ،اختوبُ ثشرگ هغلوبًبى ،قؾزّبی هغلن (هتي اٍل) ،هتطرد ثبؽرٌد ،تٌربسُ ًکٌٌرد
(هتي زْبرم) ،دَّت ثِ ٍضدت (هتي پٌدن) ثرِىرَر مروٌی ثیربًگز دال هزکرشی ایري
گفتوبى یٌْی اتطبد دیٌی اعتّ .ویيىَر تأکید ثز کلوبتی ًَیز ثزادرّبی ّزة ٍ ّدن،
ثزادرّبی کُرزد ٍ غیزکُرزد ،ترزک ٍ غیزترزک (هرتي دٍم) ،ثرزادراى کزدعرتبًی ،ثرزادراى
ثلَزغتبًی ٍ عیغتبًی (هتي عَم) ،ثزادرّبی هب در اىزاف ایزاى ،ثزادرّبی اّرل عرٌت،
ثزادرّبی اّل تؾیِ  ،ثرزادراى ایوربًی (هرتي پرٌدن) داللرت ثرز دال ؽرٌبٍر ثرزادری در
هفقلثٌدی گفتوبى ضبکن ثز عیبعت َّیتی در اًدیؾِ اهبم(رُ) دارد .در هَرد دالّربی
ؽٌبٍر دیگز در ایي هفقلثٌدی ًیش هیتَاى ایي رٍیِ را در پیؼ گزفت.
٘في تفشلٚ ٝ

ثشاثشی ٕٝٞ

تٙبصع

الٛاْ

اتحبد دیٙي

ثشادسی

٘في لٌْٛشایي

ؿىُ ؿٕبسٜی ٔ :1فلُثٙذی ٌفتٕبٖ حبوٓ ثش ا٘ذیـ ٝأبْ خٕیٙي(س )ٜدس ٔٛسد ػیبػتٍزاسی ٛٞیتي
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تبييي سپْر گفتواًی اهام(رُ) درخصَظ َّیت

اًقالة اعالهی در ایزاى ثب ؽْبر ٍ ایدُی اخرَت اعرالهی ٍ آرهربى ؽرکلگیرزی اهرت
ٍاضدُ اعالهی پیرزٍس ؽرد ٍ اس آًدرب کرِ هتبىجربى پیربم اًقرالة ،در دًیربی اعرالم ٍ
کؾَرّبی ّوغبیِ ،هزدهبًی ثَدًد کِ قزاثت قَهی ،سثربًی ٍ هرذّجی ثرب اقرَام ایزاًری،
ّزة ،تزکوي ،ثلَذ ،کُزد ٍ آرری داؽتٌد ،در ّول پیگیزی ایدُی ٍضدت دًیبی اعرالم
در عیبعت خبرخی ،ثب عیبعتگذاری َّیتی در داخل ٍ ًَُ ثزخَرد ًَبم ثب گرزٍُّربی
قَهی هذّجی کؾَرهبى گزُ خَرد .دغدغِ رّجزاى ضکَهت دیٌی اس ثْزُثزداری هتبلفبى
ٍ کؾَرّبی رقیت خوَْری اعالهی اس پزاکٌدگی ٍ اختالفبت سثبًی ٍ هذّجی در ایرزاى
(ثِ ؽکلی کِ در عبلّبی ًتغت اًقالة رٍی داد) داّیِ ٍضدتىلجی ٍ ترالػ ثرزای
پیؾجزد دکتزیي ٍضدت ٍ اتطبد دیٌی ؽیِْ ٍ عٌی را ّوق ٍ ؽدت هنبّا هیثتؾید.
دکتزیي ٍضدت تٌْب ٍخِ ؽْبری ٍ فَری ًداؽت ٍ گَیبی ىرزس تلقری دعرتکرن
ىیفی اس رّجزاى اًقالة اس هجبًی ٍ ٍفب ایزاًیبى ٍ تْزیا ٍ ثزداؽت آًبى اس ؽٌبعِّب ٍ
هجبًی َّیت ایزاًی ٍ ایزاًیبى ثَد .ثزداؽتی کِ ثزاعبط آى اعالم ّبهرل َّیرتثترؼ ٍ
ایدبد ّوجغتگی هلی ثَدُ ٍ ثز دیگز هؤلفِّبی َّیت ایزاًی اّرن اس سثربى ،عرزسهیي ٍ
دیزیٌِ تودًی پیؼ اس اعالم ٍ یب ثبٍر ثِ تجبر هؾتزک رخطربى داؽرت .درٍاقرِ غیزیرت
گفتوبًی در ایي دٍرُ زِ در ثیبى قبًَى اعبعی ٍ زِ در ثیبًبت اهبم خویٌی(رُ) گفتوبى
َّیتثتؼ ًبعیًَبلیغن ایزاًی ثَدُ اعتً .بعیًَبلیغن ایزاًی ثرِسّرن ىزفرداراى آى در
کغَت َّیتی فزاگیز هیثبیغت ثز فزاس ّوِ َّیتّبی هبدٍى هلی گغتزػ هرییبفرت.
ىجْبً پیؾیٌِ ی گفتوبى هدرًیغن ثِ ایي هٌْب ثِ اًدیؾِّربی ًتغرتیي ًغرل رٍؽرٌفکزاى
ایزاًی ،در اٍاخز عدُ ًَسدّن ،ثبسهیگزدد کِ عتبیؾگز تدزثِ دٍلت هلی در ارٍپب ثَدًد
ٍ در ایي گفتوبى سثبى فبرعی ثِهثبثِ رؽرتِ پیًَرد هلرت ایرزاى در ىری تربری اّویرت
خبفی پیدا هیکزد .در ّویي راثيِ ىجْبً تبری پیؼ اس اعالم ایرزاى ًیرش اس زؾرناًرداس
گغتزػ َّیت ایزاًی در هقبثل دیگز َّیتّب در هزکش تَخِ رٍؽٌفکزاى قزار گزفت ٍ
در َّك تدزثِ تبریتی ایزاى در دٍراى پظ اس اعالم تطقیز ؽد( .ثؾریزیِ)820 :1386 ،
رٍؽٌفکزاى ًغل اٍل ثِ درخبت هتتلا ثز مزٍرت سدٍدى َّیت ایزاًی اس سًگبرّبیی
کِ آًْب را در ىی تبری فزاگزفتِ اعت ،تأکیرد گذاؽرتٌد .سثربى فبرعریً ،رضاد آریربیی ٍ
هذّت سرتؾت در ًشد ثزخی رٍؽٌفکزاى تٌدرٍ عِپبیِی افرلی َّیرت اسدعرترفترِ
هلت ایزاى ثِؽوبر هیآهدًد .عزسهیي ایزاى ًیش ىجْبً زبرزَة خغزافیبیی ىجیْی َّیرت
هلی ّز ایزاًی را تؾرکیل هری داد .در گفتوربى َّیرت هلری ّرز ایزاًری در ّرز گَؽرِ
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دٍرافتبدُای اس ایي عزسهیي هی ثبیغرت ثرب ایزاًری دیگرز در گَؽرِ دٍرافتربدُ دیگرزی
اضغبط ّوجغتگی ٍ َّیت کٌد ٍ درّیيضبل ثب ّوغبیگبى ًشدیرک خرَد در فزاعرَی
هزسّبی هلی اضغبط ثیگبًگی داؽتِ ثبؽد .در ایي هیبى ثبید ّوِ تْلقبت َّیرتثترؼ
دیگز رًگ ثجبسًد ٍ یب ثیهٌْب ؽًَد .درًتیدِ اقرَام هتتلرا عربکي در عرزسهیي ایرزاى
ّوگی ایزاًی ثِؽوبر هیآیٌد ٍ ّوِ َّیتّبی دیگزؽبى اس ضیث تْلق هلری ثریاّتجربر
هیؽًَد (ثؾیزیِ.)820 :1386 ،
ثٌبثزایي پیگیزی عیبعتّبی َّیت ثتؼ در ایي دٍرُ در راعتبی تقَیت ّوجغتگی
هلی پبعتی ثِ رًٍد اعالمسدایی در دٍراى پْلَی ًیش ثَد .ثدیي ٍفرا اعرالم هترزج
هؾتزک قبىجِ ایزاًیبى هجٌب ٍ ؽبلَدّی عیبعت َّیتی قرزار گزفرت ٍ پیًَردّبی دیگرز
فزٌّگی سثبًی ٍ ًضادی کِ آًبى را در زْربرزَة َّیرت ایزاًری ٍ ضرَسُ فزٌّگری ٍ
تودى ایزاىسهیي گزدّن هیآٍرد در هزاتت ثْدی قرزار گزفرت یرب ثرزای هردتی ًبدیردُ
گزفتِ ؽد .اهبم(رُ) در هَمِ ایدئَلَگ ٍ رّجز عیبعی ٍ هذّجی خبهِْ اًقالثریً ،قرؼ
هؤثزی در ایدبد ٍضدت ٍ ثغیح تَدُای در ثیي توبهی اقؾبر خبهِْ ىی دٍراى اًقرالة
ٍ پظاسآى داؽت.
خالصِ ٍ ًتيجِگيری

در عبلّبی اٍلیِ پظ اس پیزٍسی اًقالة اعالهی ؽتقیت اهبم خویٌی(رُ) افلیترزیي
ّبهل ّضهًَیک ؽدى گفتوربى اًقرالة اعرالهی ٍ اعرتوزار آى ثرَد .اهربم ّوسرَى دال
هزکشی ثَد کِ کل دال ّبی گفتوبى اًقالة اعرالهی ضرَل ؽتقریت خربهِ اٍ ثرب ّرن
هفقلثٌدی هیؽدًد .ثز ایري اعربط در عربلّربی آغربسیي دٍرُ اٍل کرِ فبفرلِ ثریي
عبلّبی ثْد اس پیزٍسی اًقالة اعالهی تب عبل  1368را ؽبهل هیؽَد ،فنبی گفتوربًی
ضبکن ثز عیبعت ّبی ّرَیتی هترأثز اس ؽتقریت خربهِ اهربم خویٌری(رُ) ثرَدُ اعرت
ٍهْنتزیي پیؼفزكّبی هَخَد در ثیبًبت ایؾبى را هیتَاى ثِ ؽزش سیز خالفِ کزد:
 هْنتزیي هغألِ در ّقز کًٌَی ثزای هغلوبًبى ضفٌ ٍضدت اعت. اعالم دیي اتطبد دیٌی ٍ ّوجغتگی ٍ ثزادری اعت. در خبهِْای کِ دیي اعالم ضبکن ثبؽدً .قؾِ دٍلتّبی اعتکجبری در ایدبد تفزقًِقؼ ثز آة خَاّد ؽد.
 ّبهرل افرلی ایدربد تفزقرِ ٍ خردایی در ثریي هغرلوبًبىً ،بعیًَبلیغرن تزٍیدرریدٍلتّبی اعتکجبری اعت.
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 قيتثٌدیّبیی ًَیز هلت تزک ،هلت کُرزد یرب هلرت ّرزة ،هلرت فربرط ًقؾرِدٍلتّبی اعتکجبری اعت ٍ ثبّث ایدبد تقبثل ٍ دؽوٌی در ثیي هغلوبًبى هیؽَد.
 آهَسُّبی اعالم ٍ قزآى کزین ٍ دعتَر ًجی اکزم(ؿ) هلیتگزایی ٍ قَهیتگزاییرا ًفی هیکٌٌد.
 ّزگًَِ تجلیغی کِ هَخت تزٍیح هلیتگزایی ٍ قَهیتگزایی گزدد ثبید تَىئرِ درًَز گزفتِ ؽَد.
 ضکَهت خوَْری اعالهی ایزاى خدهتگشار ّوِ هزدم ایزاى اعت. ثْجَد ؽزایو هزدم ایزاى ٍ رّبیی اس تَىئرِ خربئٌیي ٍ ّوربل اعرتْوبرگز ًیبسهٌردّوکبری ثیي ضکَهت ٍ هزدم اعت.
 توبهی کغبًی کِ ثِ ٍضدت ثیي هغلوبًبى اّتقبد ًدارًد در راعتبی هٌربفِ کغربًیفْبلیت هیکٌٌد کِ خَاّبى ایدبد تفزقِ ٍ تْبرك ثیي هغلوبًبى ّغتٌد.
 هلتشم ثَدى ثِ هغألِی ٍضدت ثیي هغلوبًبى اهزی اعرت هٌيجرق ثرز آهرَسُّربیاعالهی ٍ قزآًی ٍ توبهی کغبًی کِ ثِ ایي هغألِ اّتقبدی ًدارًد هٌْبی ٍاقْری قرزآى ٍ
اعالم را درک ًکزدُاًد.
 هغلوبًبى اس ّز ًضاد ٍ قَهی کِ ثبؽٌد ثِهثبثِ ثزادر یکدیگزًد. ّلوبی اعالهی ثبیغتی کِ ثِ ًقؼ آگبّیثتؼ خَد ًغجت ثِ دٍلتّبی اعرالهیٍاقا گزدًد؛ ززاکِ درًتیدِ تذکزات ٍ آگبّیثتؾی آًْب دٍلتّبی اعرالهی اس هیرشاى
ٍاثغتگیؽبى ثِ قدرتّبی خبرخی خَاٌّد کبعت.
 اتتبر عیبعتّبی َّیتی کِ هٌدز ثِ ایدبد رٍضیِی اخَت ٍ ثزادری ثریي هرزدمهغلوبى گزدد ،درًْبیت عجت تقَیت دٍلرت ّربی اعرالهی خَاّرد ؽرد .ثرب تَخرِ ثرِ
تطلیلّبی فَرت گزفتِ در هتي کِ ؽزش هفقلتز آى پیؼتز رکز گزدید ،دال هزکرشی
در ارتجبه ثب عیبعت ّبی َّیتی در ثیبًبت اهبم(رُ) اتطبد دیٌری اعرتّ .رنزٌریي ًفری
تفزقِ ٍ تٌبسًُ ،فی قَمگزایی ،ثزاثزی ٍ ثرزادری در سهرزُ دالّربی ؽرٌبٍر در گفتوربى
عیبعت َّیتی اهبم خویٌی(رُ) ّغتٌد .دال ّبی هزکشی ٍ ؽٌبٍر هزثَىِ ثرِرٍؽرٌی در
هتي عتٌزاًیّبی اهربم(رُ) در فرطیفِ ًرَر در (هرتي اٍل ،ج 225 :13؛ هرتي دٍم ،ج :13
209؛ هتي عرَم ،ج 273 : 8؛ هرتي زْربرم ،ج 153 :13؛ هرتي پرٌدن ،ج  )163 :13پیداعرت.
ثِىَر هثبل تأکید ثز کلوبتی ًَیز اهت ثشرگ ،اهرت اعرالم ،اختوربُ ثرشرگ هغرلوبًبى،
قؾزّبی هغلن (هتي اٍل) ،هتطد ثبؽٌد ،تٌبسُ ًکٌٌد (هتي زْبرم) ،دّرَت ثرِ ٍضردت
(هتي پٌدن) ثِ ىَر موٌی ثیبًگز دال هزکرشی ایري گفتوربى یٌْری اتطربد دیٌری اعرت.
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ّویيىَر تأکید ثز کلوبتی ًَیز ثزادرّبی ّزة ٍ ّدن ،ثزادرّبی کُزد ٍ غیزکُزد ،ترزک
ٍ غیزتزک (هتي دٍم) ،ثزادراى کزدعتبًی ،ثزادراى ثلَزغتبًی ٍ عیغرتبًی (هرتي عرَم)،
ثزادرّبی هب در اىزاف ایزاى ،ثزادرّبی اّل عٌت ،ثزادرّبی اّل تؾیِ ،ثزادراى ایوربًی
(هتي پٌدن) داللت ثز دال ؽٌبٍر ثزادری در هفقلثٌدی گفتوبى ضبکن ثز عیبعرتگذاری
َّیتی در اًدیؾِ اهبم(رُ) دارد.
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