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چکیذه:
ٔم ِٝٛتٛؾق ٚ ٝفمت افتبزٖ ایطاٖ اظ لغبض پیكطفت خٟب٘ی زض عی نس  ٚپٙدب ٜؾبَ اذیط ٔٛضز ثحث ٚ
ثطضؾی ثٛز ٜاؾت .اظ ظٔبٖ اِٚیٗ قىؿت ایطاٖ اظ ضٚؾی ٝتعاضی ایطا٘یٞاب اظ ذاٛز پطؾایس٘س ااطا فمات
افتبزیٓ  ٚتب أطٚظ ٓٞ ٜایٗ ؾٛاَ ضا اظ ذٛز ٔیپطؾٙس .حتی ٔیتٛاٖ ٌفت ا٘مالة اؾالٔی  ٓٞثا٘ ٝاٛفی
زض پبؾد ثٔ ٝم ِٝٛفمت ٔب٘سٌی ایطاٖ قىُ ٌطفت .ثقس اظ پیطٚظی ا٘مالة  ٓٞثٛ٘ ٝفی ٔم ِٝٛپیكاطفت ٚ
تٛؾق ٝزض اِٛٚیت زِٚتٞب  ٚا٘سیكٚ ٝضظاٖ ٘ؾبْ خٕٟٛضی ثٛز ٜاؾت .زض ایٗ ثایٗ ٔمابْ ٔقؾآ ضٞجاطی
ثبضٞب ضٚی ٔؿئّ ٝپیكطفت تبویس زاقت ٝث ٝعٛضی و ٝاٍِٛی ایطا٘ی -اؾالٔی پیكطفت ضا ٔغاطح ٕ٘ٛز٘اس.
زض ایٗ پػٞٚف ٍ٘بض٘سٌبٖ ث ٝز٘جبَ پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ ٞؿتٙس و ٝتٛؾق ٝاظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجاطی
ا ٝثبض ٔفٟٔٛی زاضز  ٚأٍ ٝ٘ٛیتٛاٖ ث ٝپیكطفت ضؾیس؟ زض پبؾد ثا ٝؾاٛاَ تحمیاك فط ای ٝپاػٞٚف
ایٌٗٔ ٝ٘ٛغطح ٔیقٛز؛ اظ زیسٌب ٜضٞجطی ثبیس ثدبی تٛؾاق - ٝوا ٝثابض ٔقٙابی ذبنای زاضز -اظ ٔمِٛاٝ
پیكطفت اؾتفبز ٜوٙیٓ  ٚثطای ضؾیسٖ ث ٝپیكطفت ثبیس یه اٍِٛی ٔٙبؾت  ٚثٔٛی ثاب تٛخا ٝثا ٝاٍِاٛی
اؾالٔی  ٚایطا٘ی عطاحی وٙیٍٓ٘ .بض٘سٌبٖ ؾقی ٔیوٙٙس ثب وٕه ضٚیىاطز ٌفتٕابٖ الواالٛٔ ٚ ٚفا ٝثاٝ
ثطضؾی خبیٍب ٜپیكطفت اظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ثپطزاظ٘س.
کلیذ واشههب :پیكطفتٔ ،مبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ،ا٘مالة اؾالٔیٌ ،فتٕبٖ
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ثب قىؿت ایطاٖ اظ ضٚؾی ،ٝفجبؼ ٔیطظا ِٚیقٟس فطٔب٘س ٜلك ٖٛایطاٖ زؾت ث ٝزأبٖ فطا٘ؿٛیٞب قاس.
ظٔب٘ی وٞ ٝیبت فطا٘ؿٛی ث ٝؾطپطؾتی غ٘طاَ ٌبضزاٖ ث ٝایطاٖ آٔس٘س؛ زیبٌِٛی ثیٗ فجبؼ ٔیطظا ِٚیقٟس ٚ
غٚثط فطا٘ؿٛی ضخ زاز و ٝایٗ زیبِٛي زض تبضید ٔقبنط ایطاٖ ٔب٘سٌبض قاس  ٚثاطای ٚضٚز ثا ٝثحاث ثؿایبض
ٔیتٛا٘س وٕه وٙس « ٔطزْ ث ٝوبضٞبی ٔٗ افتربض ٔیوٙٙس ِٚی ا ٗٔ ٖٛاظ قیفی ٔٗ ثایذجط٘اس ااٝ
وطز ٜاْ و ٝلسض  ٚلسضت خٍٙدٛیبٖ ٔغطة ظٔیٗ ضا زاقت ٝثبقٓ؟ یب ا ٝقٟطی ضا تؿریط واطز ٜاْ ٚااٝ
ا٘تمبٔی تٛا٘ؿت ٝاْ اظ تبضاج ایبالت ذٛز ثىكٓ؟ اظ قٟطت ٚفتٛحبت لك ٖٛفطا٘ؿا ٝزا٘ؿاتٓ وا ٝضقابزت
لك ٖٛضٚؾی ٝزض ثطاثط آ٘بٖ ٞیچ اؾت ٔـ اِٛنف تٕبْ لٛای ٔطا یه ٔكت اضٚپبیی ؾطٌطْ زاقاتٔٚ ٝاب٘ـ
پیكطفت وبض ٔٗ ٔیق٘ٛسٕ٘ .یزا٘ٓ ایٗ لسضتی و ٝقٕب اضٚپبییٞب ضا ثط ٔب ٔؿّظ وطز ٜایؿت ٛٔٚخات
قف ٔب ٚتطلی قٕب اٝ؟ قٕب زض لك ٖٛخٍٙیسٖ ٚفتح وطزٖ  ٚث ٝوبض ثطزٖ لٛای فمّیٔ ٝتجحطیس ٚحبَ
آ٘ىٔ ٝب زض خٚ ُٟقغت غٛعٚ ٝض  ٚث٘ ٝسضت آتی ٝضا زض ٘ؾط ٔیٌیاطیٍٓٔ .اط خٕقیات ٚحبناُ ذیاعی
ٚثطٚت ٔكطق ظٔیٗ اظ اضٚپب وٕتط اؾت؟ یب آفتبة و ٝلجُ اظ ضؾیسٖ ثا ٝقإب ثأ ٝاب ٔایتبثاس تابثیطات
ٔفیسـ زض ؾط ٔب وٕتط اظ ؾط قٕبؾت؟ یب ذسایی ؤ ٝاطاحٕف ثاط خٕیاـ شضات فابِٓ یىؿابٖ اؾات
ذٛاؾت ٝقٕب ضا ثط ٔب ثطتطی زٞس؟ ٌٕبٖ ٕ٘یو .ٓٙاخٙجی حطف ثعٖ! ثٍأ ٛاٗ اٍ٘ٛا ٝثبیاس ایطا٘یابٖ ضا
ٛٞقایبض واآٙ؟ » ( حابرطی .) 308 :1394 ،زض ٚالااـ ایاٗ ؾااٛاَ فجابؼ ٔیااطظا ضا ثبضٞاب ضٚقااٙفىطاٖ ٚ
ؾیبؾتٕساضاٖ  ٚزا٘كٍبٞیبٖ اظ ذٛز پطؾیسٜا٘س .ثقس اظ پیطٚظی ا٘مالة قىٕٙٞٛس اؾالٔی ٞآ ٞاط واساْ
زِٚتٞب ثٛ٘ ٝفی ث ٝز٘جبَ پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ ثٛز٘سٍ٘ .بض٘سٌبٖ افتمابز زاض٘اس فّای ضغآ ثطزاقاتٞابی
ٔرتّفی و٘ ٝؿجت ثٔ ٝم ِٝٛتٛؾق ٝقس ،ٜزٛ٘ ٚؿ ٍ٘ب ٜوّی ٘ؿجت ث ٝثمی ٝپطضً٘تط اؾت .یه ٍ٘ب ٜافتمبز
زاضز ثبیس ثب ز٘یب تقبُٔ وطز  ٚؾ ٟٓذٛز ضا زض ٘ؾبْ خٟب٘ی پیسا وطز .ایٗ زیسٌب ٜتقبُٔ ثب ٘ؾبْ خٟب٘ی ضا
ٔغبیط ثب اضظـٞبی ا٘مالة ٕ٘یزا٘سٔ .یتٛاٖ ٌفت ثطزاقت زِٚتٞبی ٞبقإی  ٚذابتٕی زض ایاٗ ٔمِٛاٝ
ٔیٌٙدس ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت زِٚت تسثیط  ٚأیس  ٓٞزض ایٗ ٔؿیط زض حابَ حطوات اؾات  ٚوابٔال ٔؿائّٝ
ثطخبْ اظ ایٗ ثقس لبثُ ثطضؾی اؾتٍ٘ .ب ٜزیٍاط افتمابز زاضز ثاب تٛخا ٝثا ٝایٙىا ٝاطٚضی اؾات وا ٝاظ
زؾتبٚضزٞبی ز٘یب اؾتفبز ٜوٙیٓ ِٚی ضا ٜتٛؾق ٝثیكتط زض٘ٚی اؾت  ٚحتی االٔىبٖ ثبیس اظ اضتجبط ثب ز٘یاب
زٚضی وطز ٌفتٕبٖ التهبز ٔمبٔٚتی ثب وّیس ٚاغ ٜتِٛیس ّٔی زض ایٗ ابضاٛة ٔیٌٙدسٔ ٚ .یتٛاٖ ٌفات
زض ایٗ ٔمٍ٘ ِٝٛب ٜث ٝا٘سیكٞ ٝبی ضٞجطی وبٔال حابرع إٞیات اؾات .زض ٕٞایٗ ضاؾاتب زض ایاٗ پاػٞٚف
ٍ٘بض٘سٌبٖ ث ٝز٘جبَ پبؾد ث ٝایٗ ؾٛاَ ٞؿتٙس و ٝتٛؾق ٝاظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ا ٝثبض ٔفٟأٛی
زاضز  ٚأٍ ٝ٘ٛیتٛاٖ ث ٝپیكطفت ضؾیس؟ زض پبؾد ث ٝؾاٛاَ تحمیاك فط ای ٝپاػٞٚف ایٍ٘ٛٙأ ٝغاطح
ٔیقٛز اظ زیسٌب ٜضٞجطی ثبیس ثٝخبی تٛؾق ٝو ٝثبض ٔقٙبی ذبنی زاضز اظ ٔم ِٝٛپیكطفت اؾتفبز ٜوٙایٓ
 ٚثطای ضؾیسٖ ث ٝپیكطفت ثبیس یه اٍِٛی ٔٙبؾت  ٚثٔٛی ثب تٛخ ٝث ٝاٍِٛی اؾاالٔی  ٚایطا٘ای عطاحای
وٙیٓ.
زض ایٗ پػٞٚف ٍ٘بض٘سٌبٖ ث ٝز٘جبَ ایٗ ٞسف ٞؿتٙس و ٝثب ثطضؾی فطٔبیكبت ٔمابْ ٔقؾآ ضٞجاطی
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یه اٍِٛی ٘ؾطی ثط اؾبؼ ٘ؾطیٌ ٝفتٕبٖ عطاحی وٙٙس  ٚقبذمٞابی اؾبؾای پیكاطفت ضا اظ زیاسٌبٜ
ایكبٖ عطاحی وٙٙس .تب ثتٛاٖ لسٔی وٛاه زض ضا ٜاٍِٛی تٛؾق ٝوكٛض ثطزاقت تب ضاٌٜكبی پػٞٚفٞبی
ثقسی ثطای عطاحی اٍِٛی اؾالٔی ایطا٘ی پیكطفت ثبقس.
زض ایٗ پػٞٚف اثتسا ؾقی قس ٜاؾت ابضاٛة ٘ؾطی ثطضؾی ٌطزز ،ؾپؽ ثب ثطضؾی تبضیری زض ظٔیٝٙ
تٛؾق ٝزض ٟ٘بیت ث ٝثطضؾی تٛؾق ٝثط اؾبؼ ٘ؾطیٌ ٝفتٕبٖ اظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی پطزاذت ٝقٛز.
 -2چبرچوة نظری:
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٘ؾطیٌ ٝفتٕبٖ ضیك ٝزض ظثبٖ قٙبؾی زاضز .و ٝثبیس اظ قرهی ث٘ ٝبْ زٚؾٛؾٛض ٘بْ ثجطیٓ .اظ زیاسٌبٜ
زٚؾٛؾٛض وّٕبت ث ٝتٟٙبیی زاضای ثبض ٔقٙبیی ٔ ٚفٟٔٛی ٘یؿتٙس .ثّى ٝزض اضتجبط ثب یىسیٍط ٞؿاتٙس واٝ
زاضای ٔقٙب ٔ ٚفٔ ْٟٛیق٘ٛس .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ٔیع  ٚنٙسِی زاضای ثبض ٔفٟٔٛی ٘یؿتٙسِٚ .ی زض اضتجبط ثاب
ٌچ ،ترتٔ ،ٝقّٓ  ٚزا٘ف آٔٛظ زاضای ٔقٙب ٔیق٘ٛس  ٚوالؼ ضا تكىیُ ٔیزٙٞس .یب اطاك ؾاجع  ٚلطٔاع ٚ
ظضز زاضای ثبض ٔ ٚف٘ ْٟٛیؿتٙس .ثّى ٝزض ابضاٛة اطاك ضإٙٞبیی ٔقٙب ٔ ٚفٔ ْٟٛییبثٙسٌ .فتٕبٖ  ٓٞایٗ
افتمبز ضا زاضز و ٝزض اضتجبط ثب  ٓٞاؾت ؤ ٝیتٛاٖ ثٔ ٝقٙب ٔ ٚف ْٟٛضؾیس .ث ٝفجبضت زیٍط تٟٙب اظ عطیك
ٌفتٕبٖ اؾت ؤ ٝیتٛاٖ خٟبٖ ضا فٕٟیس .اض٘ؿت الوال ٚ ٚقٙتبَ ٔٛفاٌ ٝفتٕابٖ ضا ٚاضز ٔجبحاث فّاْٛ
ؾیبؾی  ٚاختٕبفی وطز٘س  ٚافتمبز زاقتٙس ٞط فّٕی ثطای ٔقٙبزاض قسٖ ثبیاس حتٕاب زض اابضاٛة یاه
ٌفتٕبٖ لطاض ٌیطز.
اظ ٘ؾط الوالٛٔ ٚ ٚف٘ ٝیع ٞط فُٕ  ٚپسیس ٜای ثطای ٔقٙبزاض قسٖ  ٚلبثاُ فٟآ قاسٖ ثبیاس ٌفتٕاب٘ی
ثبقس .ث ٝفجبضت زیٍط فقبِیتٞب  ٚپسیسٜٞب ٚلتی لبثُ فٔ ٟٓیق٘ٛس وا ٝزض وٙابض ٔدٕٛفاٝای اظ فٛأاُ
زیٍط زض لبِت ٌفتٕب٘ی ذبل لطاض ٌیط٘سٞ .یچ ایعی ث ٝذٛزی ذٛز زاضای ٛٞیت ٘یؿت ،ثّىٞ ٝاٛیتف
ضا اظ ٌفتٕب٘ی و ٝزض آٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت وؿت ٔیوٙس( ؾّغب٘ی.) 72 :1391 ،
اظ زیسٌب ٜالوالٛٔ ٚ ٚفٞ ٝط ٌفتٕبٖ زاضای فٙبنطی اؾت و ٝفجبضتٙس اظ:
 -1-2هفصل بنذیٞ :ط فّٕی ؤ ٝیبٖ فٙبنط پطاوٙس ٜزض زض ٖٚیه ٌفتٕبٖ اضتجبط ثطلطاض وٙاس .ثاٝ
٘حٛی وٛٞ ٝیت ایٗ فٙبنط انالح  ٚتقسیُ قٛزٔ ،فهُ ثٙسی ٘بٔیسٔ ٜیقٛز .ث ٝفجابضت زیٍاط اضتجابط
فٙبنط ٔرتّف وٙبض  ٓٞو ٝث ٝآٖٞب ٛٞیت ٔیزٞس ٔفهاُ ثٙاسی ٔایٌٛیٙاس .ثا ٝعاٛض ٔثابَ ٌفتٕابٖ
ِیجطاِیؿٓ ٔفبٞیٕی ا ٖٛآظازی ،زٔٛوطاؾی ،آظازی فطزی  ٚفمُ ٌطایی ضا ثب ٔ ٓٞفهُ ثٙسی ٔیوٙٙاس
( حؿیٙی ظاز ٚ ٜحمیمت.) 108 :1387 ،
 -2-2دال هرکسیٞ :ؿتٔ ٝطوعی ٔٙؾٌ ٝٔٛفتٕب٘ی ضا زاَ ٔطوعی تكاىیُ ٔایزٞاس .زاَ ٔطواعی
٘كب٘ ٝای اؾت و ٝؾبیط ٘كب٘ٞٝب ح َٛآٖ ٘ؾٓ ٔیٌیط٘س٘ .یطٚی خبشث ٝایٗ ٞؿت ٝؾبیط ٘كب٘ٞٝب ضا ث ٝذٛز
خصة ٔیوٙس  ٚؾبٔبٖ ٔیزٞس( پیكیٗ ).
 -3-2هصهونیکٛٞ :یتی و ٝزض یه ٌفتٕبٖ زاضای ٞػٔ ٚ ٖٛاؾتیال ٔایثبیاس .زض ثطاثاط ٛٞیاتٞاب ٚ
ٌفتٕبٖ ٞبی زیٍط ،ضفتبض اؾتیالخٛیب٘ ٝاغّت قبُٔ ث ٝوبضٌیطی لسضت اؾات ،ظیاطا عای آٖ یاه پاطٚغٜ

ؾیبؾی ٔیوٛقس تب ذٛاؾت ٝذٛز ضا ثط زیٍطاٖ تحٕیُ ٕ٘بیٙس( پیكیٗ ).
 -4-2دالهبی شنبور :زاَٞبی قٙبٚض ٘كب٘ٞٝبیی ٞؿتٙس وٌ ٝفتٕبٖٞبی ٔرتّف تالـ ٔیوٙٙس تاب
ث ٝقی ٜٛذبل ذٛز ث ٝآٖ ٔقٙب ثجركٙس( پیكیٗ.) 109 ،
 -5-2قببلیت دسترسیٌ :فتٕبٖ ثتٛا٘س ٘ؾٕی ضا زض قطایظ ثی ٘ؾٕی ٔقطفی وٙس .ثٙبثطایٗ پیطٚظی
ایٗ ٌفتٕبٖ ٔحه َٛلبثّیت زؾتطؾی آٖ اؾت .یقٙی زض زؾتطؼ ثٛزٖ زض ظٔیٛٔ ٚ ٝٙلقیتی واٞ ٝایچ
ٌفتٕبٖ زیٍطی ذٛز ضا ث ٝفٛٙاٖ خبیٍعیٗ ٚالقی ٞػٔ٘ٛیه ٘كبٖ ٘ساز ٜثٛز( پیكیٗ.) 110 ،
 -6-2قببلیت اعتببر :پصیطـ یه ٌفتٕبٖ قطط زیٍطی ٘یع زاضز  ٚآٖ لبثّیت افتجابض اؾات .یقٙای
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 -7-2عنبصر٘ :كب٘ٞٝبیی ٞؿتٙس ؤ ٝقٙبی آٖٞب تثجیت ٘كس ٜا٘س ٌ ٚفتٕبٖٞبی ٔرتّاف ؾاقی زض
ٔقٙبزٞی ث ٝآٖٞب ضا زاض٘س .فٙبنط زاَ ٞبی قٙبٚضی ٞؿتٙس وٛٙٞ ٝظ زض لبِت یه ٌفتٕبٖ لاطاض ٍ٘طفتاٝ
ا٘س( پیكیٗ.) 112 ،
 -8-2وقتههبٚ :لتٞٝب فجبضت اؾت اظ ٔٛلقیت  ٚفٙبنطی و ٝزض زض ٖٚیاه ٌفتٕابٖ ٔفهاُ ثٙاسی
قس ٜا٘س  ٚثٛٞ ٝیت ٔ ٚقٙبیی ٔٛلت زؾت یبفت ٝا٘س٘ .كب٘ٞٝابیی وا ٝحا َٛزاَ ٔطواعی ٔفهاُ ثٙاسی
ٔیق٘ٛس ٚلتٔ ٝی٘بٔٙسٚ .لتٞٝب لجُ اظ آ٘ى ٝزض یه ٌفتٕبٖ ٔفهُ ثٙسی ق٘ٛس زض حٛظٌ ٜفتٕاب٘ی لاطاض
زاض٘س  ٚفٙهط ٘بٔیسٔ ٜیق٘ٛس( پیكیٗ.) 112 ،
فٙبنط ذهّتٞبی ٔتفبٚت ٔ ٚقٙبٞبی ضلیت ضا اظ زؾت ٔیزٙٞس  ٚزض ٔقٙبیی وٌ ٝفتٕبٖ ایدبز ٔیوٙس
ٔٙحُ ٔیق٘ٛس( پیكیٗ.) 112 ،
 -11-2از جب شذگی :اظ خبقسٌیٞب یب ثی لطاضیٞب حٛازثی ٞؿتٙس و ٝحبنُ ضقس ذهٔٛت  ٚؽٟٛض
غیطیت  ٚتىثط زض خبٔقٝا٘س .اظ خبقسٌی تٕبیُ ث ٝفطٚپبقی ٘ؾٓ  ٚث ٓٞ ٝضیرتٗ ٌفتٕبٖ ٔٛخاٛز زاضز ٚ
خبٔق ٝضا ث ٝؾٕت ثحطاٖ ٔیضا٘س .آٖٞب زض ز٘یبی خسیس تبثیطی ز ٚؾٛی ٝزاض٘س اظ یاه ؾاٛٞ ٛیاتٞابی
ٔٛخٛز ضا تٟسیس ٔیوٙٙس  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔجٙبیی ٞؿتٙس وٛٞ ٝیتٞابی خسیاس ثاط اؾابؼ آٟ٘اب قاىُ
ٔیٌیطز.
اظ خب قسٌی أىبٖ ؽٟٛض ؾٛغٜٞب ٔ ٚفهُ ثٙسیٞبی خسیس ضا فطأ ٓٞیوٙس .ثٙبثطایٗ ٕٛٞاضٚ ٜیػٌای
اظ خب قسٌی ٚخٛز ذٛاٞس زاقت .ظیطا ٞیچ ٌفتٕب٘ی وبٔال تثجیت ٕ٘یقاٛز .اظ خبقاسٌی ظٔاب٘ی اتفابق
ٔیافتس وٌ ٝفتٕبٖٞب قطٚؿ ثٚ ٝاٌطایی ٔیوٙٙس ٚ .اٌطایی ٌفتٕبٖٞب ظٔب٘ی اتفبق ٔایافتاس وا ٝآقاٛة
اختٕبفی یب التهبزی فطاٌیطی حبنُ قٛز  ٚثب اٙیٗ آقٛةٞبیی ٔٛخات قا٘ٛس تاب ؾاٛغٜٞاب احؿابؼ
ثحطاٖ ٛٞیت ٕ٘بیٙس .زض اٙیٗ قطایغی ؾٛغٜٞب تالـ ٔیٕ٘بیٙاس تاب اظ عطیاك ٔفهاُ ثٙاسی خسیاس ٚ
تقییٗ ٛٞیت ثب ٌفتٕب٘ی ٔتفبٚتٛٞ ،یت ٔ ٚقب٘ی اختٕبفی ذٛز ضا ثبظؾبظی ٕ٘بیٙس( پیكیٗ.) 114 ،
 -11-2ضذیت یب خصوهتٌ :فتٕبٖٞب زض قطایظ ذهٔٛت ٞؿتٙس وٛٞ ٝیت ٔییبثٙس .زض ٚالـ ضاثغٝ
ذهٕب٘ ٝثطای تبؾیؽ ٔطظٞبی ؾیبؾی أطی حیبتی ٔحؿٛة ٔیقٛز .إٞیت ٔف ْٟٛذهٔٛت یب سیت
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 -9-2زنجیره هن ارزیٌ :فتٕبٖٞب اظ عطیك ظ٘دیط ٓٞاضظی تفابٚتٞاب ضا ٔایپٛقاٙس .زض ٞآ اضظی
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ان َٛپیكٟٙبزی ٌفتٕبٖ ٘جبیس ثب ان َٛاؾبؾی آٖ ٌط ٜٚاختٕبفی ٘بؾبظٌبض ثبقس( پیكیٗ ).
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زض آٖ اؾت وٞ ٝط اٙس زض اضتجبط ثب غیط ٛٞیت ٔیثبیس .اطا و ٝاقیب زاضای شات ٛٞ ٚیت ثبثتی ٘یؿتٙس ٚ
تٟٙب زض اضتجبط ثب زیٍطی  ٚسیتی و ٝثب آٖ ثطلطاض ٔیوٙٙس ٛٞیت ٔییبثسٕٞ .چٙیٗ ذهٔٛت ٌفتٕبٖٞب
ضا تٟسیس ٔیوٙس ٔ ٚب٘ـ فیٙیت  ٚتثجیت ٌفتٕبٖٞب ٛٞ ٚیتٞبؾتٛٞ .یتٞاب ٕٞاٛاض ٜزض ٔقاطو ٘فای ٚ
عطز تٛؾظ غیط لطاض زاقتٞ ٚ ٝیچ ٌب ٜتثجیت ٕ٘یقا٘ٛس .فاطز ثا ٝحؿات ٔٛلقیاتٞابی ٔرتّفای واٝ
ٌفتٕبٖٞب ثطای ا ٚایدبز ٔیوٙٙس ٕٔىٗ اؾت ٛٞیتٞبی ٔرتّف ث ٝذٛز ثٍیط٘س( .پیكیٗ)117 ،
 -3بررسی تبریخی اصالحبت در ایراى:

سال چهارم ،شماره ششم  ،بهار و تابستان 1395

ٔیتٛاٖ ٌفت زض ظٔبٖ نفٛیبٖ ایطاٖ  ٚاضٚپب زض یه ؾغح ٚاحس ثٛز٘س ٚ .اذتالف ظیبزی ثیٗ ایاطاٖ ٚ
وكٛضٞبی اضٚپبیی زیسٕ٘ ٜیقسِٚ .ی اضٚپب زابض ض٘ؿب٘ؽ  ٚا٘مالة نٙقتی قس ٚ .ایاطاٖ زضٌیاط ٘ابأٙی
ثیٗ خبثدبیی لسضت ثیٗ نفٛیبٖ ،افبغ ،ٝٙافكبضیبٖ ،ظ٘سیبٖ  ٚلبخبضٞاب ثاٛز .ثا ٝعاٛضی وا ٝظٔاب٘ی واٝ
آلب ٔحٕس ذبٖ زض تٟطاٖ تبجٌصاضی وطز  ٚؾّؿّ ٝلبخبضی ٝضا تبؾیؽ وطز ایطاٖ وبٔال اظ غطة افتبز ٜثاٛز
ِٚی ایٗ فمت ٔب٘سٌی زیسٕ٘ ٜیقس .تب ظٔب٘ی و ٝخٞ ًٙبی ایطاٖ  ٚضٚؾی ٝقطٚؿ قس  ٚایطاٖ فّی ضغآ
ضقبزتٞبی ؾطثبظا٘ف اظ ضٚؼٞب قىؿت ذٛضز ،اِٚیٗ تٍّٙط زض ش ٗٞایطا٘یٞب ایدابز قاس  ٚایاٗ تاطن
فىطی زض ش ٗٞفجبؼ ٔیطظای ِٚیقٟاس ضخ زاز .وا ٝتغییطاتای زض فطنا٘ ٝؾابٔی زض وكاٛض ایدابز وٙاس.
ثٙبثطایٗ اِٚیٗ انالح عّجبٖ اظ زض ٖٚذٛز لبخبضی ٝثٛز٘س .ثقس اظ فجبؼ ٔیطظأ ،یطظا تمای ذابٖ فطاٞاب٘ی
نسض افؾٓ ٔمتسض ٘بنطاِسیٗ قب ٜاطذ ٝحطوت تٛؾق ٝوكٛض ضا ثسؾت ٌطفت  ٚانالحبتی ثؿی ٌؿتطزٜ
تط ٘ؿجت ث ٝفجبؼ ٔیطظا ا٘دبْ زاز ،ظیطا انالحبت فجبؼ ٔیطظا ثیكتط زض فطن٘ ٝؾبٔی ثٛز ِٚی انالحبت
أیطوجیط اوثط ظٔیٞٝٙب ضا قبُٔ ٔیقسِٚ .ی زِٚتٞبی ذبضخی ،قبٞعازٌبٖ ٔ ٚبزض قبٕٞ ٜا ٝزؾات ثاٝ
زؾت  ٓٞزاز٘س تب أیط وجیط اظ لسضت فعَ  ٚؾپؽ زض حٕبْ فیٗ وبقبٖ ضي انالحبت ظز ٜقٛز .ثقس اظ
أیط وجیط ٔیطظا حؿیٗ ذبٖ ؾپٟؿبالض ؾقی وطز ٘بنطاِسیٗ قب ٜضا ثا ٝاضٚپاب تكاٛیك وٙاس ظیاطا افتمابز
زاقت اٌط قب ٜپیكطفت اضٚپب ضا ثجیٙس ث ٝفمت ٔب٘سٌی ایطاٖ پی ٔیثطز .زض ٕٞیٗ ضاؾتب لسْٞبیی زض ضاٜ
تٛؾق ٝثطٔیزاضز.
زض ؾبَ  .ٜ1290ق ،ؾپٟؿبالض ٘بنطاِسیٗ قب ٜضا ث ٝفطً٘ ثطز ٚ ٚی ضا ثب تطلیابت ناٙقتی  ٚعجیقای
غطة آقٙب وطز زض حمیمت ٞسف ؾپٟؿبالض اظ ثطزٖ قب ٜث ٝایٗ ؾفط آٖ ثاٛز واٚ ٝی ثاب زیاسٖ تطلیابت
فطٍ٘یبٖ ث ٝانالح  ٚتطلی ّٕٔىت ایطاٖ ثطذیعز ( آزٔیت .) 259 :1358 ،ثقس اظ ثا ٝثاٗ ثؿات ضؾایسٖ
انالحبت زض ٖٚحىٔٛتی ٘ ٚبوبٔی زض تٛؾقٛ٘ ٚ ٝؾبظی خبٔقٚ ٝضٚز ا٘سیكٞٝبی خسیس ثا ٝایاطاٖ ظٔیٙاٝ
ؾبظ ا٘مالة ٔكطٚع ٚ ٝخٙجكی تمطیجب اظ پبییٗ ثٛز .و ٝضؾبِ ٝیه ؤّٕ ٝؿتكبضاِس ِٝٚیب حىٔٛت لابٖ٘ٛ
ٔیطظا ّٔىٓ ذبٖ زض ٕٞیٗ ضاؾتب ثٛزِٚ .ی ٞ ٓٞد ْٛذبضخی؛ ٞآ اؾاتجساز ٔحٕاس فّای قابٞی ٞ ٚآ
ٔكىالت زاذّی ثبفث ٘بأٙیٞبیی زض زاذُ وكٛض قس و ٝاظ زَ آٖ ض بذبٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔٙدی ثیطٖٚ
آٔس  ٚانالحبت اظ ثبال ض بذبٖ قطٚؿ قسٞ .ط اٙس ض بقب ٜزؾت ثا ٝالاسأبت ظیابزی زض تغییاط اٟاطٜ
ایطاٖ ظز  ٚتب حس ظیبزی اٟط ٜؾٙتی ایطاٖ ضا تغییط زازِٚ .ی ٘ىت ٝاؾبؾی ایٗ اؾت و ٝانالحبت ثبیس اظ
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ٌ ٚفتٕبٖ ز ْٚثط ایٗ افتمبز لطاض ٔیٌیطز زض وٙبض تقبُٔ ثط خٟبٖ ثبیس ثیكتط تىی ٝثاط ٘یاطٚی زضٖٚ
زاقت ٝثبقیٓ  ٚثط ٔٙبثـ زاذّی ذٛز تىی ٝوٙیٓ  ٚثب تٛخ ٝث ٝذهٛنیبت ٚ ٚیػٌیٞابی فطٍٙٞای وكاٛض
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زض ٖٚخبٔق ٝثبقس تب ٔب٘سٌبض ثبقس  ٚثتٛا٘س اثط ٔب٘سٌبض ثٍصاضز زض غیط ایٗنٛضت ٕ٘یتٛا٘س تبثیط ثّٙسٔست
ثٍصاضز  ٚض بذبٖ اٟط ٜخبٔق ٝضا تغییط زاز ِٚی ٘تٛا٘ؿت فىاط تٛؾاق ٝضا زض خبٔقا ٝخابی زٞاس .حتای
فس ٜای ٕٞیٗ تغییط اٟط ٜایطاٖ ضا زض ضاؾتبی ؾیبؾتٞبی اٍّ٘یؽ ٔیزا٘ٙس :انالحبت نٛضت ٌطفت ٝزض
زٚض ٜض بذبٖ وبٔال ؾیبؾی ثٛز .ا ٚثٙٔ ٝؾٛض تحىیٓ پبیٞٝبی لسضت  ٚالتساض و ٝؾیبؾت خسیس اٍّ٘ایؽ
عبِت آٖ ثٛز ثٙٔ ٝبثـ ٔبِی ٘یبظ زاقت .اظ ؾٛیی ا ٖٛؾیبؾت و ٟٝٙایٗ ز َٚاؾتقٕبضی ٔجٙی ثط تفطلٝ
ثیٙساظ  ٚحىٔٛت وٗ تغییط وطز ٜثٛز  ٚاٍّ٘یؽ ث ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس ٜثٛز و ٝث ٝخبی حٕبیت اظ حىبْ زض
ٞط ٔٙغم ،ٝزِٚتی ٔمتسض  ٚوبٔال زؾت ٘كب٘س ٜایدبز وٙس .زِٚت ض بقب ٜث ٝتمٛیت ثٙیاٞٝابی التهابزی
الساْ وطز و ٝثٚ ٝخٛز آٔسٖ ٔطاوع نٙقتی  ٚث ٝعٛض وّی ٔسض٘یعاؾی ٖٛپبؾری ث ٝایٗ ٘یبظ زِٚت ثٛز تاب
ثب زض اذتیبض زاقتٗ ٔٙبثـ ٔبِی وبفی  ٓٞثتٛا٘س اضتف ضا ثطای تحمك ایٗ ٞاسف تدسیاس لاٛا وٙاس ٞ ٚآ
ٔطاوع ازاضی  ٚزؾتٍبٜٞبی زِٚتی ضا ٌؿتطـ زٞس( آٍٙٞطاٖ 11 :1387 ،تب  .) 26ثقس اظ ضفاتٗ ض بقابٜ
تب ظٔبٖ تثجیت پّٟٛی زّٔ ْٚی قسٖ نٙقت ٘فت ضا ٔ ٓٞیتٛاٖ زض ابضاٛة انالحبت لطاض زاز .ثقاس اظ
وٛزتبی ٔ 28طزاز  ٚفّی اِرهٛل زض ز 40 ٝٞث ٝثقس لسضت قب ٜتثجیت ٔایقاٛز ٚ .قاب ٜثاب تىیا ٝثاط
زضآٔس ٘فت زِٚت ضا٘تیط ضا ضأ ٜیا٘ساظز  ٚثب وٕه زضآٔس ٘فت ؾاقی زض تغییاط اٟاط ٜایاطاٖ  ٚحطوات
وكٛض ث ٝؾٕت تٛؾق ٝضا قطٚؿ ٔیوٙس .انالحبت اض ی  ٚا٘مالة ؾفیس یب ٕٞبٖ ا٘مالة قبٔ ٚ ٜاطزْ زض
ٕٞیٗ ٔم ِٝٛلطاض ٔیٌیطز .أب ثبیس ٌفت و ٝز ٚفبُٔ ثبفاث قىؿات تٛؾاق ٝقاب ٚ ٜزض ٟ٘بیات ا٘ماالة
اؾالٔی ٔی قٛز .یىی ایٙى ٝقب ٜزض ظٔی ٝٙفضبی ثبظ ؾیبؾی  ٚتٛؾق ٝؾیبؾای الاسأی ٘ىاطز  ٚزیٍاطی
ایٗو ٝتغییطات فطٍٙٞی ا ٚزض تقبضو ثب ثقضی اظ اضظـٞبی خبٔق ٝزاقت و ٝزض ٘تیدٚ ٝاوٙف خبٔق ٝضا
زض ثطزاقت  ٚا٘مالة اؾالٔی قىُ ٌطفت .ثقس اظ ا٘مالة ٞ ٓٞط وساْ اظ زِٚاتٞاب ٔ ٚتفىاطیٗ ٔاٛثط ثاط
ا٘مالة اؾالٔی زض ظٔی ٝٙتٛؾقٌ ٝفتٕبٖٞبیی ضا ٔغطح وطز٘س .و ٝاظ ٘ؾط ٍ٘بض٘اسٌبٖ زٌ ٚفتٕابٖ اٟاطٜ
ثبضظتطی زاقتٙس .یه ٌفتٕبٖ ثط ایٗ فمیس ٜاؾت ؤ ٝب ثبیس ٔكىالت ذٛز ضا ثب ٘ؾابْ ثایٗ إِّاُ حاُ
وٙیٓ  ٚثتٛا٘یٓ زض ؾبذتبض ٘ؾبْ ثیٗ إُِّ ثبظیٍط ٔٛثطی ثبقیٌٓ .فتٕبٖ زِٚت ٞبقٕی  ٚذبتٕی زض ایاٗ
ٔم ِٝٛتب حس ظیبزی لطاض ٔیٌیطز .زض ٚالـ زوتط ؾطیـ اِمّٓ و ٝثٛ٘ ٝفی ٔكبٚض ثیٗ إِّاُ زِٚات آلابی
ضٚحب٘ی اؾت  ٚزض قىٌُیطی ٌفتٕبٖ ؾیبؾت ذبضخی زِٚت تسثیط  ٚأیس ثای تابثیط ٘یؿات ایاٌٗ٘ٛاٝ
ٔیآٚضز و :ٝتٛؾق ٝیبفتٍی زض ایطاٖ ثسٕٞ ٖٚىبضی ثیٗ إِّّی ٘ابٕٔىٗ اؾاتٕٞ .چٙایٗ حاُ  ٚفهاُ
٘كسٖ تقبضوٞبی فّؿفی  ٚؾیبؾی ایطاٖ ثب ٔدٕٛف ٝغطة ض٘ٚس تٛؾق ٝیبفتٍی ضا ث ٝتابذیط ٔایا٘اساظز(
ؾطیـ اِمّٓ ،1392 ،ثطٌطفت ٝاظ ٚة ؾبیت ایكبٖ ) .یب زض خبی زیٍط ٘رؿت ایٙىٞ ٝیچ وكاٛضی ضا پیاسا
ٕ٘ی وٙیس و ٝتٛؾق ٝپیسا وطزِٚ ٜی زایط ٜآٖ فّٕىطز ثیٗ إِّّی ٘جٛز ٜاؾتٞ .ط وكٛضی و ٝتٛؾق ٝپیسا
وطز ٜاضتجبعبت ٌؿتطز ٜثیٗ إِّّی زاقت ٝاؾت( ؾطیـ اِمّٓ ،ثب ٔهبحج ٝثب ٟٔط٘بٔ ٝثطٌطفت ٝاظ ٚة ؾبیت
ایكبٖ).

109

110
علم تخ
دو فصلناهم ی – صصی

مطالعات تحول رد

علوم انسانی

ذٛزٔبٖ ضا ٜتٛؾق ٝضا پیسا وٙیٓ .و ٝزیسٌبٜٞبی ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی  ٓٞزض ایٗ ضاؾتب لطاض ٔیٌیاطز .أاب
شوط ایٗ ٘ىت ٝطٚضی اؾت .زض ٌفتٕبٖ ٘ٛؿ ا َٚثط پتب٘ؿیُ زض٘ٚی تبویس ٔیقٛز ِٚی ثب ایٗ تاصوط واٝ
ثیكتط ٍ٘ب ٜآٖٞب ثیط٘ٚی اؾت.
 -4راههبی رسیذى به پیشرفت از دیذگبه هقبم هعظن رهبری:
 -1-4تعریف پیشرفت:

سال چهارم ،شماره ششم  ،بهار و تابستان 1395

اٌط ٔب ث ٝتٕبْ ٘ٛقتٞٝبی ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ضخٛؿ وٙیٓ حتی یه ثبض ایكبٖ اظ وّٕ ٝتٛؾق ٝاؾاتفبزٜ
ٕ٘یوٙٙس .ثّى ٝافتمبز زاض٘س ایٗ ٚاغ ٜثبض ٔقٙبیی ذبنی زاضز .وٕٞ ٝبٖ اٍِٛی غطثی اؾتِ .صا ایٗ ٚاغ ٜاظ
عطف ٔب ٔٛضز پصیطـ لطاض ٕ٘یٌیطزٔ .ب ثبیس ثٝخبی آٖ اظ ٚاغ ٜپیكطفت اؾتفبز ٜوٙیٓٚ .لتی ٔیٌاٛییٓ
پیكطفت٘ ،جبیس تٛؾق ٝثٔ ٝف ْٟٛضایح غطثی تسافی ثكٛز .أطٚظ تٛؾق ٝزض اناغالحبت ؾیبؾای  ٚخٟابٖ
ثیٙی ثیٗإِّّی فطف ضایح اؾتٕٔ .ىٗ اؾت پیكطفتی ؤ ٝب ٔی ٌٛییٓ .ثاب آ٘چا ٝوا ٝأاطٚظ اظ ٔفٟاْٛ
تٛؾق ٝزض ز٘یب فٕٟیسٔ ٜیقٛز ٚخٔ ٜٛكتطوی زاقت ٝثبقس -و ٝحتٕب زاضز– أاب زض ٘ؾابْ ٚاغٌاب٘ی ٔاب،
وّٕ ٝپیكطفت ٔقٙبی ذبل ذٛزـ ضا زاقت ٝثبقس .و ٝثب تٛؾق ٝزض ٘ؾبْ ٚاغٌب٘ی أطٚظ غاطة٘ ،جبیؿاتی
اقتجب ٜثكٛز .آٖأ ٝب ز٘جبِف ٞؿتیِٓ ،عٔٚب تٛؾق ٝغطثی– ثب ٕٞبٖ ٔرتهبت  ٚثب ٕٞابٖ قابذمٞاب–
٘یؿت ٚ .آٖ ز ٚفٛٙاٖ زیٍطی و ٝپكت ؾطـ ٔیآیس ،یقٙی زض حبَ تٛؾاق ٚ ٝتٛؾاق٘ ٝیبفتا ٝیاه ثابض
اضظقی  ٚیه خٙج ٝاضظـ ٌصاضی ٕٞطا ٜذٛزـ زاضز .زض حمیمت ٚلتی ٔیٌٛیٙس وكاٛض تٛؾاق ٝیبفتا،ٝ
یقٙی وكٛض غطثی ثب  ٕٝٞذهٛنیبتف؛ فطٍٙٞف ،آزاثاف ،ضفتابضـ  ٚخٟات ٌیاطی ؾیبؾایاـ .ایاٗ
تٛؾق ٝیبفت ٝاؾت .زض حبَ تٛؾق ٝیقٙی وكٛضی و ٝزض حبَ غطثای قاسٖ اؾات ،تٛؾاق٘ ٝیبفتا ٝیقٙای
وكٛضی غطثی ٘كس ٚ ٜزض حبَ غطثی قسٖ ٘ ٓٞیؿت .ایٗ خٛضی ٔایذٛاٙٞاس ٔقٙاب وٙٙاس .زض ٚالاـ زض
فط ًٙٞأطٚظ غطة تكٛیك وكٛضٞب ث ٝتٛؾق ،ٝتكٛیك ث ٝغطثی قسٖ اؾتٔ .ب ٔدٕٛفٝی غطثی قسٖ یاب
تٛؾق ٝیبفت ٝث ٝانغالح غطثی ضا ٔغّمب لجٕ٘ َٛیوٙیٓ .پیكطفتی ؤ ٝب ٔیذٛاٞیٓ ایع زیٍاطی اؾات(
ثیب٘بت .) 88/2/ 27 ،زض خبی زیٍط زض ٕٞیٗ ظٔی ٝٙایٔ ٍٝ٘ٛٙیفطٔبیٙس :اٚال وّٕ ٝپیكطفت ضا ٔب ثب زلات
ا٘تربة وطزیٓ ،تقٕساً ٘رٛاؾتیٓ وّٕٝی تٛؾق ٝضا ث ٝوبض ثجطیٓ .فّت ایٗ اؾت و ٝوّٕ ٝتٛؾق ٝیاه ثابض
اضظقی ٔ ٚقٙبیی زاضز ،اِتعأبتی ثب ذٛزـ ٕٞطا ٜزاضز و ٝاحیب٘ب ٔب ثب آٖ اِتعأبت ٕٞطا٘ ٜیؿتیٓٛٔ ،افاك
٘یؿتیٓٔ .ب ٕ٘یذٛاٞیٓ یه انغالح خبافتبزٜی ٔتقبضف خٟب٘ی ؤ ٝقٙبی ذبنای ضا اظ آٖ ٔایفٕٟٙاس،
ثیبٚضیٓ زاذُ ٔدٕٛفٝی وبض ذٛزٔبٖ ثىٙیٓٔ .ب ٔفٟٔٛی ضا وٛٔ ٝضز ٘ؾط ذٛزٔبٖ اؾت ٔغاطح  ٚفط اٝ
ٔی وٙیٓ .ایٗ ٔف ْٟٛفجبضت اؾت اظ پیكطفتٔ .قبزَ ٔقٙبی فبضؾی پیكطفت ضا ٔیزا٘یٓٔ .یزا٘یٓ ٔاطاز
اظ پیكطفت ایؿت .تقطیف  ٓٞذٛاٞس وطز وٙٔ ٝؾٛض ٔب اظ ایٗ پیكطفتی و ٝزض فبضؾی ٔقٙابیف ضٚقاٗ
اؾت ،ایؿت؛ پیكطفت زض ا ٝؾبحتٞبیی اؾت ،ث ٝا ٝؾٕتی اؾت( ثیب٘بت .) 88/9/10
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تعریفپیشرفت و راههای رسیدن به آن از دیدگاه مقاممعظم رهبری« آیت اهلل خامنهای» بر اساس نظریهگفتمان الکالو و موفه

زض ایٗ ٌفتٕبٖ تبویس ثط تِٛیس زاذّی زاَ ٔطوعی لطاض ٔیٌیاطز ٚ .ثمیا ٝزاَٞاب زض اعاطاف ایاٗ زاَ
ٔطوعی لطاض ٔیٌیط٘س .ثط اؾبؼ آٖ زاضای ٛٞیت ٔ ٚقٙب ٔی ق٘ٛس ٚ .ایٗ زاَ ٔطوعی ثبفث ٛٞیت ثركی
ث ٝآٖٞب ٔیقٛز .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٔسَ ظیط ضا عطاحی وطز  ٚثط اؾبؼ آٖ حطوت وطز .زض ایٗ ٔسَ اٟبض
فبوتٛض انّی زض اعطاف زاَ ٔطوعی لطاض ٔیٌیط٘س .و ٝایٗ اٟبض زاَ فجبضت اؾات اظ اؾاتفبز ٜاظ ٛٞیات
اؾالٔی ،ایطا٘ی ،تبویس  ٚاؾتفبز ٜاظ فّٓ  ٚاؾتفبز ٜاظ ٘یطٚی ٔطزٔی  ٚاؾاتفبز ٜاظ اٍِاٛی ؾاجه ظ٘اسٌی
اؾالٔی اؾت .زض ٚالـ ٘یطٚی زاذّی  ٚتبویس ثط آٖ انّی تطیٗ فبُٔ ٛٞیت ثرف زض ایٗ ٌفتٕبٖ اؾات
 ٚافتمبز زاضز ضا ٜحُ پیكطفت فمظ  ٚفمظ ثب تىی ٝثط ٘یطٞٚبی زاذّی ناٛضت ٔایٌیاطز .اٌاط ثراٛاٞیٓ
ثطای ایٗ ٌفتٕبٌٖ ،فتٕبٖ ضلیجی تقطیف وٙیٓ ثبیس ثٍٛییٓ وٌ ٝفتٕب٘ی اؾات وا ٝافتمابز زاضز ثبیاس ثاب
خٟبٖ تقبُٔ وٙیٓ  ٚث ٝؾبذتبضٞبی ٘ؾبْ ثیٗ إُِّ ثپی٘ٛسیٓ تب ثتٛا٘یٓ ثب وٕاه تىِٛٙاٛغی وكاٛضٞبی
نٙقتی ضا ٜپیكطفت ضا پیسا وٙیٓ .زض ٚالـ ایٗ ٌفتٕبٖ ضلیت ثبفث ٛٞیت ثركی ثٌ ٝفتٕابٖ تبویاس ثاط
٘یطٚی زاذّی لطاض ٔیٌیطز  ٚثبفث ٛٞیت ثركی ث ٝأ ٚیقٛز ،تب ٔطظٞابی ذاٛز ضا ثاب ٌفتٕابٖ ضلیات
ٔكرم وٙس .زض ٚالـ اظ ٘ؾط ٌفتٕبٖ تقبُٔ ثب خٟبٖ ضا ٜپیكطفت تب حس ظیبزی ثب تقبٔاُ ثاب ٘ؾابْ ثایٗ
إُِّ نٛضت ٔیٌیطز .و ٝایٗ ٌفتٕبٖ وبٔال زض تقبضو  ٚتربنٓ ثب ٌفتٕبٖ تبویاس ثاط ٘یطٞٚابی زاذاُ
لطاض ٔیٌیطز .و ٝضٞجط ا٘مالة زض ٔٛضز ایٗ زٌ ٚفتٕبٖ ایٔ ٍٝ٘ٛٙیآٚضز :یاه زیاسٌب ٜزض وكاٛض ٔقتماس
اؾت و ٝپیكطفت  ٚض٘ٚك التهبزی ضا ثبیس ثب اؾتفبز ٜاظ ؽطفیتٞب  ٚتٛا٘بییٞبی زض٘ٚی وكٛض وا ٝتاب ثاٝ
حبَ وٕتط ث ٝآٖٞب تٛخ ٝقس ٚ ٜیب انالً ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٍ٘طفتٝا٘س ،تأٔیٗ وطز .ضٞجط ا٘ماالة افعٚز٘اس:
زیسٌب ٜز ْٚزض ٘مغ ٝی ٔمبثُٔ ،قتماس اؾات ض٘ٚاك  ٚپیكاطفت التهابزی ثاب ٍ٘اب ٜثا ٝثیاط ٖٚاظ ٔطظٞاب
أىبٖ پصیط اؾت ،ثٙبثطایٗ ثبیس ؾیبؾت ذبضخی ضا تغییط زٞیٓ  ٚثب ٔؿتىجط وٙبض ثیبییٓ  ٚظٚضٌٛییٞبی اٚ
ضا ثپصیطیٓ تب ٔكىالت التهبزی حُ ق٘ٛس! حضطت آیتاهلل ذبٔٝٙای تبویس وطز٘س :ایٗ ٍ٘اب ٜز ،ْٚوابٔالً
غّظ ،فمیٓ  ٚثیفبیس ٜاؾت( ثیب٘بت  .)94/1/1و ٝاظ ٘ؾط ضٞجاط ا٘ماالة زیاسٌب ٜز ْٚوابٔال غّاظ اؾات:
تحطیٓٞبی و٘ٛٙی غطة ثط س ّٔت ایطاٖ ،زِیُ ضٚقٙی ثط غّظ ثٛزٖ زیسٌب ٜض٘ٚك التهبزی ثب ٍ٘اب ٜثاٝ
ثیط ٖٚاؾت ،ظیطا لسضت ٞبی ذبضخی ثٞ ٝیچ حسی اظ تحٕیُ  ٚظٚضٌٛیی لب٘ـ ٘یؿتٙس ٕٗ ،آ٘ى ٝثطذی
اظ ٔؿبرُ ٘بٌٟب٘ی  ٚغیط لبثُ ا٘تؾبض ٕٞچ ٖٛعطاحی ثطای وبٞف لیٕت خٟاب٘ی ٘فات  ٚاطث ٝظزٖ ثاٝ
التهبز وكٛض ضا ٘یع ایدبز ٔیوٙٙس( ثیب٘بت .) 94/1/1
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داخل

ٕ٘ٛزاض 1 -تمبثُ زٌ ٚفتٕبٖ پیكطفت ثقس اظ ا٘مالة زض ثیٗ ٔتفىطیٗ  ٚا٘سیكٕٙساٖ
سال چهارم ،شماره ششم  ،بهار و تابستان 1395

هویت اسالهی  ،ایرانی
استفبده
از الگوی

تکیه بر تولیذ

سبک زنذگی

داخلی

اسالهی

استفبده از
پتبنسیل
هردهی

علن بر تبکیذ

ٕ٘ٛزاض  -2زاَٞبی انّی اثعاضٞبی ضؾیسٖ ث ٝپیكطفت اظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی

 -5دالهبی اصلی ابسارهبی رسیذى به پیشرفت از دیذگبه هقبم هعظن رهبری
 -1-5تکیه برتولیذ داخلی:
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 -2-5تبکیذ بر علن:

 -3-5استفبده از هویت اسالهی و ایرانی:
اظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ثطای ضؾیسٖ ث ٝپیكطفت ثبیس عجك فطٚ ٚ ًٙٞیػٌیٞبی وكٛض ذٛزٔبٖ
حطوت وٙیٓ  ٚزض ایٗ ثیٗ اؾتفبز ٜاظ زٔ ٚم ِٝٛاؾالْ  ٚایطاٖ وبٔال طٚضی اؾاتٔ ٚ... « .ایتاٛا٘یٓ ثاب
تٛخ ٝزٛٞ ٚیت اؾالٔی  ٚایطا٘ی ثٛزٖ ذٛز اٍِٛی پیكطفت ذٛز ضا پیسا وٙیٓٔ .سَ تٛؾق ٝزض خٕٟاٛضی
اؾالٔی ،ث ٝالتضبی قطای ظ فطٍٙٞی ،تبضیریٛٔ ،اضیث  ٚافتمبزات  ٚایٕبٖ ٔطزْ یه ٔسَ وبٔال ثأٛی ٚ
ٔرتم ث ٝذٛز ّٔت ایطاٖ اؾت(ثیب٘بت  ».) 83/3/27ایكبٖ ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔٙبثـ اؾالٔی زض ٔمِٛاٝ

روح اله تیموری و همکاران

اظ زیسٌب ٜضٞجط ا٘مالة ثطای ضؾیسٖ ث ٝپیكطفت ثبیس زض ٔؿایط فّآ حطوات واطز ٚ .فّآ اؾات واٝ
ٔیتٛا٘س وكٛض ضا ث ٝلّٞٝبی تطلی ثطؾب٘س  ٚاٌط آٔطیىب  ٚثمی ٝوكٛضٞبی ؾّغٌ ٝط ثا ٝپیكاطفت  ٚتطلای
ثطؾٙس  ٚثط وكٛضٞبی زیٍط ٔؿّظ ثك٘ٛس ث ٝذبعط تؿّظ ثط فّٓ  ٚتىِٛٙاٛغی ثاٛز ٜاؾات :ضٔعپیكاطفت
یه وكٛض ،یقٙی آٖ ٔحٛض انّی ثطای التساض یه وكٛض ،پیكطفت ٕٞطا ٜثب التساض ،فّٓ اؾت .ز٘یبی غطة
ثطٚتف اظ ٘بحیٝی فّٓ اؾت ،التساضـ اظ ٘بحیٝی فّٓ اؾت .ظٚضٌٛری و ٝأطٚظ ٔیوٙس ،ث ٝذبعط فّٕای
اؾت و ٝزاضز .پ َٛفی ٘فؿ ٝالتساض ٕ٘یآٚضز .آ٘ای وا ٝالتاساض ٔایآٚضز فّآ اؾات .أاطٚظ اٌاط آٔطیىاب
پیكطفتٍی فّٕی ذٛزـ ضا ٕ٘یزاقتٕ٘ ،یتٛا٘ؿت زض ز٘یب ایٙدٛض ظٚضٌٛری ثىٙس ٚ .زض ٕٞاٝی ٔؿابرُ
فبِٓ زذبِت ثىٙس .ثطٚت  ٓٞاٌط ثسؾت ٔیآٚضز ،اظ ٘بحی ٝفّٓ ثسؾت ٔیآیس .فّٓ ضا إٞیت ثسٞیس .ایاٗ
و ٗٔ ٝؾبَ ٞبؾت ضٚی ٔؿئّ ٝفّٓ تحمیك ،پػٞٚفٛ٘ ،آٚضی ،قىؿاتٗ ٔطظٞابی فّٕای ٔٛخاٛز تىیاٝ
ٔیو ،ٓٙث ٝذبعط ایٗ اؾت ثس ٖٚا٘ٛاؿ زا٘ف ،التساض وكٛض أىب٘پصیط ٘یؿت .زا٘ف التساض ٔیآٚضز( ثیب٘بت
.) 88/8/6
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اظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی تٟٙب ضا ٜتٛؾق ٝوكٛض تٟٙب  ٚتٟٙب ثب تىی ٝثاط تِٛیاس  ٚپتب٘ؿایُ زاذّای
نٛضت ٔیٌیطز  .ضٞجط ا٘مالة زض ایٗ اٙس ؾبَ اذیط ٌفتٕابٖ التهابز ٔمابٔٚتی ضا ثا ٝفٙاٛاٖ تٟٙاب ضاٜ
پیكطفت وكٛض ٔغطح وطز .و ٝقبوّ ٝانّی ٌفتٕبٖ التهبز ٔمبٔٚتی تىی ٝثط ٘یطٚی زاذّی  ٚتِٛیس ّٔی
اؾتٟٓٔ .تطیٗ ٞسفی و ٝأؿبَ ثبیس ٔٛضز تٛخٔ ٝؿئٛالٖ ٔ ٚطزْ لطاض ثٍیطز ،اٞتٕبْ ٚیػ ٜثطای تمٛیت
تِٛیس زاذّی اؾت(ثیب٘بت  .) 94/1/1ایكبٖ  ٓٞزض ظٔی ٝٙاضتمبء تِٛیس ّٔی ایٌٗٔ ٝ٘ٛیآٚض٘س و :ٝحٕبیات
اظ ثٍٙبٞ ٜبی ٔتٛؾظ  ٚوٛاه ،تمٛیت فقبِیت ثٍٙبٜٞبی زا٘فثٙیبٖ ،ایدبز ٟ٘ضت وبٞف ذابْفطٚقای،
تؿٟیُ ؾطٔبیٌ ٝصاضی ،وبٞف ٚاضزات وبالٞبی ٔهطفی ٔ ٚجابضظ ٜثاب لباابق ،ضاٜٞابی حٕبیات اظ تِٛیاس
زاذّی اؾت و ٝاِجت ٝثب٘هٞب ٔیتٛا٘ٙس زض ایٗ ذهٛل٘ ٓٞ ،مف حٕابیتی زاقات ٝثبقاٙس ٞ ٚآ ٘ماف
ترطیجی؛ ِصا ٔؿئٛالٖ اضقس ثب٘ىی وكٛض ثبیس ث ٝایٗ ٔٛ ٛؿ تٛخٚ ٝیػ ٜزاقت ٝثبقٙس( ثیب٘بت .) 94 /1/1
ثٙبثطایٗ اظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی تبویس  ٚتمٛیت تِٛیس زاذّی ثبفث ٔیقٛز ثؿیبضی اظ ٔكىالت
وكٛض حُ قٛز .ثیىبضی ضفـ قٛز  ٚوكٛض ث ٝؾٕت پیكطفت حطوت وٙس.
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پیكطفت ایٌٗٔ ٝ٘ٛیفطٔبیٙس ... « :ث ٝذبعط ایٙى ٝغبیبت ،اٞساف ،اضظـٞب  ٚقیٜٞٛبی وبض ٕٝٞ ،اظ اؾالْ
ٔبی ٝذٛاٞس ٌطفت یقٙی تىیٔ ٝب ثٔ ٝفبٞیٓ اؾالٔی ٔ ٚقبضف اؾاالٔی اؾاتٔ .اب یاه خبٔقا ٝاؾاالٔی
ٞؿتیٓ ،یه حىٔٛت اؾالٔی ٞؿتیٓ ٚ ،افتربض ٔب ایٗ اؾت ؤ ٝیتٛا٘یٓ اظ ٔٙجـ اؾالْ اؾاتفبز ٜوٙایٓ.
ذٛقجرتب٘ٙٔ ٝبثـ اؾالٔی  ٓٞزض اذتیبض ٔب ٚخٛز زاضز .لطآٖ ٞؿت ،ؾٙت ٞؿت ٔ ٚفبٞیٓ ثؿیبض غٙی ٚ
ٕٔتبظی و ٝزض فّؿفٔ ٝب  ٚزض والْ ٔب  ٚزض فمٔ ٝب  ٚزض حمٛق ٔاب ٚخاٛز زاضز (ثیب٘ابت  .») 88/9/10زض
خبی زیٍط ایكبٖ زض ٔٛضز إٞیت ثقس ایطا٘یٌطی زض ٔم ِٝٛپیكطفت ٔیآٚض٘اس وا ... « :ٝذاٛة ،قاطایظ
تبضیری ،قطایظ خغطافیبیی ،قطایظ فطٍٙٞی ،قطایظ الّیٕی ،قطایظ خغطافیبی ؾیبؾی زض تكاىیُ ایاٗ
اٍِ ٛتبثیط ٔیٌصاضز– و ٝلغقب ایٗٞب زضؾت اؾت– ایٗ ٘ىت ٓٞ ٝاؾت .و ٝعطاحبٖ آٖٔ ،تفىطاٖ ایطا٘ای
ٞؿتٙس ،ایٗ وبٔالً ٚخٙٔ ٝبؾجی اؾت ثطای فٛٙاٖ ایطا٘ی ،یقٙی ٔب ٕ٘یذٛاٞیٓ ایٗ ضا اظ زیٍطاٖ ثٍیاطیٓ
ٔب ٔی ذٛاٞیٓ آ٘چ ٝذٛزٔبٖ الظْ ٔیزا٘یٓٔ ،هّحت وكٛضٔبٖ ٔیزا٘یٓ ،آیٙسٔ ٜبٖ ضا ٔایتاٛا٘یٓ ثاب آٖ
تهٛیط  ٚتطؾیٓ وٙیٓ ،ایٗ ضا زض یه لبِجی ثطیعیٓ .ثٙبثطایٗ ایٗ اٍِ ٛایطا٘ی اؾت(ثیب٘بت .») 88/9/10
اِجت  ٝشوط ایٗ ٘ىت ٝطٚضی اؾت وأ ٝمابْ ٔقؾآ ضٞجاطی افتمابز زاض٘اس وا ٝثبیاس اظ زؾاتبٚضزٞب ٚ
پیكطفتٞبی اعطاف  ٓٞاؾتفبز ٜوطز .أب ٘ىت ٝاؾبؾی ایٗ اؾت وٍ٘ ٝب ٜثا ٝزض ٖٚثبقاس .یقٙای اِٛٚیات
اؾبؾی ث ٝتٛا٘بییٞبی زاذُ ثبقس ...« .ایٙىٔ ٝب ٔی ٌٛریٓ ایطا٘ی یب اؾالٔی ٔغّمب ث ٝایٗ ٔقٙب ٘یؿت وٝ
ٔب اظ زؾتبٚضزٞبی زیٍطاٖ اؾتفبز٘ ٜرٛاٞیٓ وطزٔ ٝ٘ .ب ثطای ثطای ثسؾت آٚضزٖ فّآ ٞایچ ٔحاسٚزیتی
ثطای ذٛزٔبٖ لبرُ ٘یؿتیٓٞ .ط خبیی و ٝفّٓ ٚخٛز زاضز ٔقطفت زضؾت ٚخٛز زاضز .تدطث ٝنحیح ٚخٛز
زاضز ،ث ٝؾطاك آٖ ذٛاٞیٓ ضفتٙٔ ،تٟی اكٓ ثؿت ٚ ٝوٛضوٛضا٘ ٝایعی ضا اظ خبیی ٘رٛاٞیٓ ٌطفت(ثیب٘بت
.»)88/9/10
 -4-5تکیه بر هردم:
یىی اظ ضاٜٞبی انّی تحمك پیكطفت زض وكٛض اظ ٘ؾط ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی تبویس انّی ثط ٔطزْ اؾت .اظ
٘ؾط ایكبٖ ثبیس ٔطزْ ث ٝنح ٝٙآٚضز ٜق٘ٛس  ٚاظ پتب٘ؿیُ آٖٞب اؾتفبز ٜقٛز .ظیطا ا٘مالة اؾالٔی ٛٞیتف
ثب ٔطزْ ٌط ٜذٛضز ٜاؾت  ٚثسٔ ٖٚطزْ ٞیچ ٔقٙب ٔ ٚفٟٔٛی ٘ساضز .قبذم ز ،ْٚافتمبز ضاؾد  ٚنابزلب٘ٝ
ث٘ ٝمف ٔطزْ اؾت ٓٞ .وطأت ا٘ؿبٖ  ٓٞتقییٗ وٙٙس ٜثٛزٖ اضازٜی ا٘ؿابٖ .زض ٔىتات ؾیبؾای أابْ،
ٛٞیت ا٘ؿب٘ی ٓٞ ،اضظقٕٙس  ٚزاضای وطأت اؾت ٓٞ .لسضتٕٙس  ٚوبضؾبظ اؾت٘ .تید ٝاضظقٕٙس  ٚوطأت
زاقااتٗ ایااٗ اؾاات واا ٝزض ازاض ٜؾط٘ٛقاات ثكااط  ٚیااه خبٔقاا ،ٝآضاء ٔااطزْ ثبیااس ٘مااف اؾبؾاای ایفااب
وٙس .) 80/3/14(.زض خبی زیٍط زض ٕٞیٗ ظٔی ٝٙایٌٗٔ ٝ٘ٛیآٚضز :تٛؾق ٝثبیس ثب ٔطزْ ٌط ٜثرٛضزٔ ،طزْ
ثبیس ٔحٛض تٛؾق ٝثبقٙس( ثیب٘بت .)82/5/15
 -5-6الگوی سبک زنذگی اسالهی:
اظ ٘ؾط ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ٔب ٔطزْ خبٔق ٝثبیس تغییطی زض ؾجه ظ٘سٌی ذٛز ثسٞیٓ .اٞ ٖٛآ ؾاجه
ظ٘سٌی ٔب اؾالٔی ٘یؿت  ٓٞ ٚایٗ ؾجه ثب ٔقیبضٞبی پیكطفت خبٔق ٝؾبظٌبض ٘یؿات ٚ .تاب ایاٗ ؾاجه
ظ٘سٌی ضا تغییط ٘سٞیٓ ٕ٘یتٛا٘یٓ ٌفتٕبٖ پیكطفت زض وكٛض زاقت ٝثبقیٓ ،ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ٔهطف ٌطایی
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قسیس ٔب ایطا٘یٞب یىی اظ انّی تطیٗ زالیُ ثطای فسْ پیكطفت وكٛض ٔحؿٛة ٔیقٛز .زض ٕٞیٗ ظٔیٝٙ
زض ؾرٙطا٘ی ٔفهّی و ٝزض ثیٗ خٛا٘بٖ ثدٛٙضز زاقتٙس ایٗ ٔؿئّ ٝضا ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ زاقتٙس:
«ثبیس آؾیتقٙبؾی وٙیٓ اطا زض ثرف ؾجه ظ٘سٌی پیكاطفت ٘ىاطزیٓ زض ا٘ماالة ،زض ایاٗ ثراف،
پیكطفت ٔب اكٍٕیط ٘یؿت؛ زض ایٗ ظٔیٔ ،ٝٙب ٔثُ ثرف ا َٚحطوت ٘ىطزیٓ ،پیكاطفت ٘ىاطزیٓ .ذات،
ثبیس آؾیت قٙبؾی وٙیٓ؛ اطا ٔب زض ایٗ ثرف پیكطفت ٘ىطزیٓ؟ ثٙبثطایٗ ثبیس آؾیتقٙبؾی وٙیٓ؛ یقٙی
تٛخ ٝث ٝآؾیتٞبیی و ٝزض ایٗ ظٔیٚ ٝٙخاٛز زاضز  ٚخؿاتد ٛاظ فّاُ ایاٗ آؾایتٞاب .اِجتأ ٝاب ایٙداب
ٕ٘یذٛاٞیٓ ٔؿئّ ٝضا تٕبْقس ٜفطو وٙیٓ؛ فٟطؾتی ٔغاطح ٔایوٙایٓ :ااطا فطٙٞاً وابض خٕقای زض
خبٔقٝی ٔب قیف اؾت؟ ایٗ یه آؾیت اؾت .ثبایٙى ٝوبض خٕقی ضا غطثایٞاب ثا ٝاؾآ ذٛزقابٖ ثجات
وطزٜا٘س ،أب اؾالْ ذیّی لجُ اظ ایٗٞب ٌفت ٝاؾت« :تقبٛ٘ٚا فّی اِجطّ  ٚاِتّمٛی [ٔبرسٕٞ( ٚ ]2:ٜاٛاض .) ٜزض
ضا٘ ٜیىی  ٚپطٞیعٌبضی ثب  ٓٞتقب ٖٚوٙیس» ،یاب ٚ« :افتهإٛا ثا ٝحجاُ اهلل خٕیقابً [آَ فٕاطاٖٚ ]103:
ٍٕٞی ث ٝضیؿٕبٖ ذسا (لطآٖ  ٚاؾالْٞ ٚ ،طٌٚ ٝ٘ٛؾیّٚ ٝحست ) .ا ًٙظ٘یس ٚ ،پطاوٙس٘ ٜكٛیس» .یقٙای
حتّی افتهبْ ث ٝحجُاهلل  ٓٞثبیس زؾتٝخٕقی ثبقس؛ « ٚال تفطّلٛا» .اطا زض ثطذی اظ ثرفٞبی وكاٛضٔبٖ
عالق ظیبز اؾت؟ اطا زض ثطذی اظ ثرفٞبی وكٛضٔبٖ ضٚی آٚضزٖ خٛاٖٞب ثٛٔ ٝاز ٔراسض ظیابز اؾات؟
اطا زض ضٚاثظ ٕٞؿبیٍیٔبٖ ضفبیتٞبی الظْ ضا ٕ٘یوٙیٓ؟ اطا نّٝی ضحٓ زض ثیٗ ٔب قیف اؾت؟ اطا
زضظٔی ٝٙی فط ًٙٞضا٘ٙسٌی زض ذیبثبٖٔ ،ب ٔطزٔبٖ ٔٙضجغی ثٝعٛض وبُٔ ٘یؿاتیٓ؟ ایاٗ آؾایت اؾات.
ضفتٚآٔس زض ذیبثبٖ ،یىی اظ ٔؿبرُ ٔبؾات؛ ٔؿائّٝی واٛاىی ٞآ ٘یؿاتٔ ،ؿائّٝی اؾبؾای اؾات.
آپبضتٕبٖ ٘كیٙی امسض ثطای ٔب طٚضی اؾت؟ امسض زضؾت اؾت؟ اا ٝاِعأابتی زاضز وا ٝثبیاس آٖٞاب ضا
ضفبیت وطز؟ امسض آٖ اِعأبت ضا ضفبیت ٔی وٙیٓ؟ اٍِٛی تفطیح ؾبِٓ ایؿت؟ ٘ٛؿ ٔقٕبضی زض خبٔقٝی
ٔب اٍ ٝ٘ٛاؾت؟ ثجیٙیس امسض ایٗ ٔؿبرُ ٔتٛٙؿ  ٚفطاٌیاط ٕٞاٝی ثرافٞابی ظ٘اسٌی ،زاذاُ زض ایاٗ
ٔم ِٝٛی ؾجه ظ٘سٌی اؾت؛ زض ایٗ ثرف انّی  ٚحمیمی ٚ ٚالقی تٕسٖ ،و ٝضفتبضٞابی ٔبؾات .اماسض
٘ٛؿ ٔقٕبضی و٘ٛٙی ٔب ٔتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی ٔبؾت؟ اماسض فمال٘ای ٙٔ ٚغمای اؾات؟ عطاحای ِجبؾإبٖ
اغٛض؟ ٔؿئّ ٝی آضایف زض ثیٗ ٔطزاٖ ٚظ٘بٖ اغٛض؟ امسض زضؾت اؾت؟ امسض ٔفیس اؾات؟ آیاب ٔاب زض
ثبظاض ،زض ازاضات ،زض ٔقبقطتٞبی ضٚظا٘ ،ٝثٕٞ ٝسیٍط ثٝعٛض وبُٔ ضاؾات ٔایٌاٛییٓ؟ زض ثایٗ ٔاب زضٚك
امسض ضٚاج زاضز؟ اطا پكت ؾط یىسیٍط حطف ٔیظ٘یٓ؟ ثقضیٞب ثب زاقتٗ تٛاٖ وبض ،اظ وبض ٔایٌطیع٘اس؛
فّت وبضٌطیعی ایؿت؟ زض ٔحیظ اختٕبفی ،ثطذایٞاب پطذبقاٍطیٞابی ثایٔاٛضز ٔایوٙٙاس ؛ فّات
پطذبقٍطی  ٚثینجطی ٘ ٚبثطزثبضی زض ٔیابٖ ثقضای اظ ٔبٞاب ایؿات؟ حماٛق افاطاز ضا اماسض ٔطافابت
ٔیوٙیٓ؟ زض ضؾب٘ٞٝب امسض ٔطافبت ٔیقٛز؟ زض ایٙتط٘ت امسض ٔطافبت ٔیقٛز؟ امسض ث ٝلب٘ ٖٛاحتطاْ
ٔیوٙیٓ؟ فّت لبٌٖ٘ٛطیعی ایؿت؟ اٝوٙیٓ و ٝیه ثیٕبضی ضٚاج پیاسا ٘ىٙاس؟ اا ٝوٙایٓ وا ٝظٖ زض
خبٔقٝی ٔب ٓٞ ،وطأتف حفؼ قٛز  ٚفعت ذب٘ٛازٌیاـ ٔحفٛػ ثٕب٘س ٓٞ ،ثتٛا٘س ٚؽبرف اختٕابفیاـ
ضا ا٘دبْ زٞس ٓٞ ،حمٛق اختٕبفی  ٚذب٘ٛازٌی اـ ٔحفٛػ ثٕب٘س؟ ا ٝوٙیٓ و ٝظٖ ٔدجاٛض ٘جبقاس ثایٗ
ایٗ اٙس تب ،یىیاـ ضا ا٘تربة وٙس؟ ایٗٞب خعٔ ٚؿبرُ اؾبؾای ٔبؾات .حاس ظازِٚٚاس زض خبٔقاٝی ٔاب
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ایؿت؟ ٔٗ اقبض ٜوطزْ؛ یه تهٕیٓ ظٔبٖزاض ٘ ٚیبظ ث ٝظٔبٖ ٔ ٚمغقی ضا ا٘تربة وطزیٌٓ ،اطفتیٓ ،ثقاس
ظٔب٘ف یبزٔبٖ ضفت! ٔثالً فطو وٙیس ث ٝقٕب ثٍٛیٙس آلب ایٗ قیط آة ضا یه ؾابفت ثبظوٙیاس .ثقاس قإب
قیط ضا ثبظوٙی  ٚثطٚی! ٔبٞب ضفتیٓ ،غبفُ قسیٓ؛ ز ٜؾبَ ،پب٘عز ٜؾبَ .ثقس حبال ثٔ ٝب ٌاعاضـ ٔایزٙٞاس
و ٝآلب خبٔقٝی ٔب زض آیٙسٜی ٘ٝاٙساٖ زٚضی ،خبٔقٝی پیط ذٛاٞس قس؛ ایٗ اٟطٜی خاٛا٘ی وا ٝأاطٚظ
خبٔق ٝی ایطا٘ی زاضز ،اظ اٌ ٚطفت ٝذٛاٞس قس .حس ظازِٚٚس امسض اؾت؟ اطا زض ثقضی اظ قٟطٞبی ثاعضي،
ذب٘ٞ ٝبی ٔدطزی ٚخٛز زاضز؟ ایٗ ثیٕبضی غطثی اٍ ٝ٘ٛزض خبٔقٝی ٔب ٘فٛش وطز ٜاؾات؟ تدٕاٌُطارای
ایؿت؟ ثس اؾت؟ ذٛة اؾت؟ امسضـ ثس اؾت؟ امسضـ ذٛة اؾت؟ اٝوبض وٙیٓ و ٝاظ حاس ذاٛة
فطاتط ٘طٚز ،ث ٝحس ثس ٘طؾس؟ ایٗٞب ثرف ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ ٔؿبرُ ؾجه ظ٘سٌی اؾت ٚ ،زٜٞاب ٔؿائّ ٝاظ
ایٗ لجیُ ٚخٛز زاضز؛ و ٝثقضی اظ ایٗٞبیی وٌ ٗٔ ٝفتٟٓٓٔ ،تط اؾات .ایاٗیاه فٟطؾاتی اؾات اظ آٖ
ایعٞبیی ؤ ٝتٗ تٕسٖ ضا تكىیُ ٔیزٞس .لضبٚت زضثبض ٜی یه تٕسٖٔ ،جتٙی ثط ایٗٞبؾتٕ٘ .یقاٛز
یه تٕسٖ ضا ثا ٝناطف ایٙىأ ٝبقایٗ زاضز ،ناٙقت زاضز ،ثاطٚت زاضز ،لضابٚت واطز  ٚتحؿایٗ واطز؛
زضحبِی و ٝزض زاذُ آٖ ،ایٗ ٔكىالت فطاٚاٖ ،ؾطاؾط خبٔق ٚ ٝظ٘سٌی ٔطزْ ضا فطاٌطفت .ٝانُ ایٗٞبؾت؛
آٖ ٞب اثعاضی اؾت ثطای ایٙى ٝایٗ ثرف تأٔیٗ قٛز ،تب ٔطزْ احؿبؼ آؾابیف وٙٙاس ،ثاب أیاس ظ٘اسٌی
وٙٙس ،ثب أٙیت ظ٘سٌی وٙٙس ،پیف ثط٘ٚس ،حطوات وٙٙاس ،تقابِی ا٘ؿاب٘ی ٔغّاٛة پیاسا وٙٙاس( .ثیب٘ابت
» .) 91/7/23

خس -1 َٚقبذمٞبی تٛؾق ٝاظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی.
ردیف
1

نظر هقبم هعظن رهبری

سواالت

اؾبؾب ایعی ث٘ ٝبْ تٛؾقٚ ٝخٛز زاضز ؟ ٚخٛز زاضز ِٚی ثبیس اظ ِفؼ پیكطفت اؾتفبز ٜوطز

2

آیب ٔف ْٟٛتٛؾق ٝلٛافس ثبثتی زاضز؟

ٔف ٚ ْٟٛلٛافس ثبثتی زاضز .أب ٘ ٝآٖ ایعی و ٝغطة ٔیٌٛیس.

3

ٔجٙب ٙٔ ٚجـ ٔفٟٔٛی تٛؾقٝ؟

وتبة – ؾٙت – زیسٌبٜٞبی أبْ ذٕیٙی (ض.) ٜ

4

ٔبٞیت تٛؾق ٝ؟

فطٍٙٞی  ٚاختٕبفی اؾت.

5

ضٚـٞبی ضؾیسٖ ث ٝتٛؾق ٝیبفتٍی؟

ٔتىی ث ٝذٛز

6

ٔدطی تٛؾق ٝیبفتٍی؟

زِٚت ٘ ٚرجٍبٖ  ٚتٛزٜٞب

7

اٍِٛی تٛؾق ٝیبفتٍی

ذٛزٔبٖ ٔیتٛا٘یٓ اٍِ ٛثبقیٓ .اٍِٛی اؾالٔی – ایطا٘ی پیكطفت

8

ٔٛا٘ـ تٛؾق ٝیبفتٍی

غطة

 -6نتیجه گیری:

-

-

آزٔیت ،فطیس ،)1358(ٖٚا٘سیك ٝتطلی زض حىٔٛت لب٘( ٖٛفهط ؾپٟؿبالض ) ،.تٟطاٖ:
ا٘تكبضات ذٛاضظٔی.
آٍٙٞطأٖ ،حٕس ضؾ٘ ،)1387(َٛمس انالحبت التهبزی ض بذبٖ ثب ضٚیىطز تٛؾق ٝزض
ٔطاوع ٘ؾبٔی  ٚا٘تؾبٔی  ٚثطضؾی ٘تبیح آٖ٘ ،كطیٔ ٝغبِقبت ا٘مالة اؾالٔی ،زٚض،4 ٜ
تبثؿتبٖ .قٕبض ،13 ٜنفح 11 ٝتب .26
حبرطی ،فجساِىطیٓ(٘ ،)1394رؿتیٗ ضٚیبضٚییٞبی ا٘سیكٌ ٝطاٖ ایطاٖ ثب ز ٚضٚی ٝتٕسٖ
ثٛضغٚاظی غطةٛٔ ،ؾؿ ٝا٘تكبضات أیط وجیط ،ذطزاز ابح قكٓ.
ؾّغب٘ی ،فّیانغط( ،)1391لسضتٌ ،فتٕبٖ  ٚظثبٖؾبظٚوبضٞبی لسضت زض ج.ا .ا ،تٟطاٖ٘ :كط
٘ی.
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ٔیتٛاٖ ث ٝخطأت ٌفت و ٝزض ایٗ نس ؾبِ ٝاذیط زض ٞیچ وكٛضی ث ٝا٘ساظٔ ٜب زض ٔٛضز ٔم ِٝٛتٛؾقٝ
نحجت ٘كس ٜاؾت .اظ فجبؼ ٔیطظا ثٍیط تب ثطؾیٓ ث ٝانالحبت اظ ثبال ض بذب٘ی تب پیف ث ٝؾاٛی تٕاسٖ
ثعضي ٔحٕس ض ب قب ،ٜحتی ا٘مالة اؾالٔی ٔ ٓٞسفی حطوت وكٛض ث ٝؾإت پیكاطفت ثاٛز ٚ .ثقاس اظ
ا٘مالة  ٓٞتٕبْ زِٚتٞب اظ تٛؾق ٚ ٝپیكطفت نحجت وطز٘س .و ٝاظ زَ آٖ زٌ ٚفتٕبٖ ٔغطح قاس ،یىای
تبویس ثط پتب٘ؿیُ ٘ ٚیط ٚ ٚتِٛیس زاذّی ٔیوٙس  ٚزیٍطی ضا ٜتٛؾق ٝضا زض تقبُٔ  ٚپیٛؾتٍی ثا ٝخبٔقاٝ
خٟب٘ی ٔی زا٘س .ضٞجط ا٘مالة وبٔال عطفساض زیسٌب ٜا َٚاؾت .ایكبٖ ثط ایٗ افتمبز اؾت انال ٚاغ ٜتٛؾاقٝ
یه ٚاغ ٜغطثی اؾت ٔ ٚب ثٝخبی تٛؾق ٝاظ وّٕ ٝپیكطفت اؾتفبزٔ ٜیوٙیٓ ٚ .زض ٔمبثُ ا ٝوؿای ٌفتاٝ
اؾت و ٝاٍِٛی تٛؾق ٝیىی اؾت  ٚآٖ ٕٞبٖ ٔؿیط غطة اؾت .اناال ٔاب ایاٗ ضا ٜضا لجا٘ َٛاساضیٓ ٔ ٚاب
ذٛزٔبٖ ٔیتٛا٘یٓ ثب تٛخ ٝثٚ ٝیػٌی ٞبی ایطا٘ی  ٚاؾالٔی ضا ٜپیكطفت ضا ذٛزٔابٖ پیاسا وٙایٓ .اظ ٘ؾاط
ضٞجط ا٘مالة قبذم انّی پیكطفت وكٛض تىی ٝثط تِٛیس  ٚپتب٘ؿیُ زاذّی اؾت ،ثٙبثطایٗ حتٕاب ثبیاس اظ
ٔطزْ اؾتفبز ٜوٙیٓ  ٚضا ٜپیكطفت تٛؾظ ٔطزْ  ٚپتب٘ؿیُ زاذّی  ٚتِٛیس ّٔی نٛضت ٔیٌیطز  ٚثبیس زض
ایٗ ٔؿیط اٍِٛی ؾجه ظ٘سٌی ذٛز ضا تغییط زٞیٓ .ظیطا ایٗ ٘ٛؿ ؾجه ظ٘سٌی ٞایچ ٔیب٘اٝای ثاب ٛٞیات
اؾالٔی  ٚایطا٘ی ٘ساضزٔ ٚ .غبیط ثب پیكطفت اؾت .اظ عطف زیٍط پیكطفت حبنُ ٕ٘یقٛز ٍٔاط ایٙىا ٝثاٝ
ؾٕت فّٓ حطوت وٙیٓ  ٚاٌط أطٚظ ٓٞ ٜآٔطیىب تٛا٘ؿت ٝزض خٟبٖ حطفٞبیی ثع٘س ثب تىی ٝثط فّآ ثاٛزٜ
اؾت .ثٙبثطایٗ اٌط ٔب ثرٛاٞیٓ اظ زیسٌبٔ ٜمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی ث ٝتٛؾق ٝثطؾیٓ ثبیس تبویس  ٚتىی ٝوٙیٓ ثاط
زاقتٞ ٝبی ذٛزٔبٖ زض زض ٖٚوكٛض ا٘ ٝیطٚی ا٘ؿب٘ی  ٚاٙٔ ٝبثـ  ٚفمظ ٕٞیٗ ٔؿئّ ٝاؾت وا ٝثبفاث
ٔیقٛز ثؿیبضی اظ ٔكىالتٔبٖ حُ قٛز  ٚثتٛا٘یٓ حاطف ثاطای ٌفاتٗ  ٚزفابؿ اظ ذاٛز زض ثطاثاط ٘ؾابْ
تٟبخٕی ٘ؾبْ ؾّغ ٝزاقت ٝثبقیٓ.
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ؾطیـ اِمّٓٔ ،حٕٛز( ،)1392اثقبز ذّمی تٛؾق٘ ٝیبفتٍی ایطاٖ ،فهُ ٘بٔٔ ٝغبِقبت ثیٗ
إِّّی .ثط ٌطفت ٝاظ ؾبیت زوتط ؾطیـ اِمّٓ ث ٝآزضؼ  .www. Sariolghalam.comؾطیـ
اِمّٓٔ ،حٕٛز .ضیكٞٝبی تبضیری تٛؾق ٝیبفتٍیٔ ،هبحج ٝثب ٔدّٟٔ ٝط ٘بٔ ،ٝثط ٌطفت ٝاظ
ؾبیت زوتط ؾطیـ اِمّٓ ث ٝآزضؼ .www. Sariolghalam.com
ٔٛٙاٟطی ،فجبؼ ( ،)1387ضٞیبفت  ٚضٚـ زض فّ ْٛؾیبؾی ،تٟطاٖ :ا٘تكبضات ؾٕت.
ثیب٘بت ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة اؾالٔی زض زیساض ٕ٘بیٙسٌبٖ ٞفتٕیٗ زٚضٔ ٜدّؽ قٛضای
اؾالٔی( .)83/3/27
ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض ٘رؿتیٗ ا٘سیكٞٝبی ضاٞجطزی ( .)88/9/10
ثیب٘بت زض اختٕبؿ ظارطاٖ ٔطلس ٔغٟط أبْ ذٕیٙی (ض.)80/3/14 ( ) ٜ
ثیب٘بت ضٞجط ٔقؾٓ ا٘مالة اؾالٔی زض زیساض ٔؿٚٛالٖ  ٚوبضٌعاضاٖ ٘ؾبْ خٕٟٛضی اؾالٔی
( .)82/5/15
ثیب٘بت زض زیساض خٕقی اظ ٘رجٍبٖ فّٕی وكٛض ( .) 88/8/6
ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض زیساض اؾتبزاٖ  ٚزا٘كدٛیبٖ وطزؾتبٖ(.)88/2/27
ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض خٕـ ظٚاض أبْ ض ب (ؿ ) ( .)94/1/1
ثیب٘بت ٔمبْ ٔقؾٓ ضٞجطی زض خٕـ خٛا٘بٖ ثدٛٙضز (.)91/7/23

