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 تسوِ تعالی

 

 هٌْدسی فزٌّگی هسجد در جاهعِ جْاًی

 

 ٔلؼٗ غشٚيبٖ

 هقدهِ

 ،ٞبي سلٛالر ٚ سٌٛسار دس ػّٛن سبسيخي آدٔيبٖ اػز. فيّؼٛفبٖ سبسيخسبسيخ، دا٘ؾ وـف لٛاػذ ٚ ثٙيبٖ ٝفّؼف

غبيبر كشوز ػٛأغ ثـش سا سشػيٓ ٕ٘بيٙذ ٚ  ٜطبثز، آيٙذ ٞبي ديـيذٜ ٚ ٘ٛأيغ ٘ؼجشبًآ٘ٙذ وٝ ثش اػبع فشَٔٛ دس دي

ٔفبٞيٓ كٛصٜ ٔذيشيز ساٞجشدي فشًٞٙ، ػّٕٝ اص  ثيٙي وٙٙذ.ا٘ؼب٘ي سا ثش اػبع ٔجبدي ايٗ كشوبر، ديـٍٛيي ٚ ديؾ

ـ  ثٝ ٔؼٙبي اػٓ آٖ ـ ػٟب٘ي، اص ٔمٛالر ا٘ؼب٘ي ٚ ديٙي ٟٝٔٙذػي فشٍٞٙي ػبٔؼ ٝٔفْٟٛ ٟٔٙذػي فشٍٞٙي اػز. ٔمِٛ

ٞبي ديٙي ٚ آػٕب٘ي اػز، ٘مـي اػبػي ٚ ػظيٓ دس سإٔيٗ  دبيٍبٜ سجّٛس آٔٛصٜسشيٗ اص آ٘ؼب وٝ ثضسي «ٔؼؼذ»اػز. 

دس ٔٙبػجبر ػيبػي،  «ٟٔٙذػي فشٍٞٙي ٔؼؼذٔلٛس» ٝسشديذ ٔمِٛ ساٞجشدي ثٙيبدي دس كشوز سبسيخ ثـش داسد. ثي

ٍشف ٞبي ديٙي ٚ سهبيز ؿٟشٚ٘ذاٖ، ٘مـي كيبسي ٚ سإطيشي ؿاػشٕبػي ٚ الشلبدي ٚ دس سٛػؼٝ ٚ سؼٕيك اسصؽ

ايٗ  ٝػبصي ٚ سجييٗ ساثٌداسد. ثذيٟي اػز وٝ دسن ٔـششن ٚ اسفبق ٘ظش ٘خجٍبٖ ػيبػي، ػّٕي ٚ ٔزٞجي، ؿفبف

 يػبصي ساٞجشدي، ٌبٔٞبي دخيُ دس سلٕيٓ ٞبي ٔذيشيز ساٞجشدي فشًٞٙ ػٟب٘ي ٚ ٔاِفٝ ٔفبٞيٓ ثب ػبيش وّيذ ٚاطٜ

 آيذ. ؿٕبس ٔيٝ ثضسي دس سٛػؼٝ ٚ سؼٕيك فشًٞٙ ٔؼؼذ ٔلٛس، ث

ثـشيز اػز ٚ ثش  ٜسشيٗ دبيٍبٜ سشػيٓ ٚ سٙظيٓ كشوز سبسيخ دس آيٙذٟٔٓ« ٔؼؼذ»ٍ٘بس٘ذٜ ثش ايٗ ثبٚس اػز وٝ 

-سبسيخ اص آٖ ديٗ ٜآيٙذ غيش آٖ، ٚ «اٍّ٘غ»، «ٔبسوغ»، «فٛوٛيبٔب»، «ٞب٘شيٍٙشٖٛ»خالف ديذٌبٜ فيّؼٛفب٘ي ٕٞب٘ٙذ 

وض طمُ ٚ وبٖ٘ٛ اكّي سلٛالر ػٟب٘ي ٚ ٟٔٙذػي فشٍٞٙي ػٙٛاٖ ٔشٝٔذاساٖ ثب سٚيىشد اػالٔي خٛاٞذ ثٛد ٚ ٔؼؼذ ث

اوٖٙٛ ثش اػبع ٌضاسؽ يه ٟ٘بد ٘ظبسسي، سؼذاد ٞٓ ٞبي خٛد سا آؿىبس خٛاٞذ ػبخز. ٞب ٚ لبثّيز ثـشيز، ظشفيز

خـٓ  ػجت ايٗ أشافضايؾ اػز. ٚ  سٚ ثٝآٔشيىب ؿٟشٞبي ٔخشّف كبَ ػبخز دس ٚ ٔشاوض اػالٔي دس ٔؼبػذ 

ف ػبخز ٔؼبػذ ٚ ٔشاوض اػالٔي ثيـشش، ٘فشر سا دس دِٚشٕشداٖ آٔشيىب دٚ ؿٙذاٖ وشدٜ اػز. فضايٙذٜ ؿذٜ ٚ ًش

ثب اػالْ ايٙىٝ ٔب ؿبٞذ ػبخشٝ ؿذٖ ٔؼبػذ ثيـششي دس آٔشيىب ٞؼشيٓ، ٔذػي ؿذ دس ؿٟش  «دٙشبٌٖٛ»ٔشؼّك ثٝ  ٝؿجى

ٞب ثٝ يه ٌشٜٚ اػالٔي ثبػض افضايؾ خـٓ ٔشدْ ايٗ ؿٟش ؿذٜ ٚ  ٘يٛيٛسن، ديـٟٙبد فشٚؽ يه ػجبدسٍبٜ وبسِٛيه

 1ثبػض الذاْ خشاثىبسا٘ٝ ٚ كشي سٟذيذ افشاد ثٝ ٔشي ؿذٜ اػز.« سٙؼي»ًشف ػبخز ٔؼؼذ دس 
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دس ساػشبي سشػيٓ خٌٛى  ـ ٚ اِجشٝ اػٕبِي ـ دشداصا٘ٝ، ًشكي ٘ٛيٍٗبس٘ذٜ ثش آٖ اػز وٝ ثب ٍ٘بٞي ٘ٛدس ايٗ ٔمبِٝ، ٘

 كشوز ٚ ػٙجؾ ػٟب٘ي اػالْ ثب ٔلٛسيز ٚ وب٘ٛ٘يز ٔؼؼذ اسائٝ دٞذ.

 سبسيخ، ػبٔؼٝ ػٟب٘ي ٝ: ٔؼؼذ، اػالْ، فشًٞٙ، ٟٔٙذػي فشٍٞٙي، فّؼفّا كليد ٍاصُ

 شٌاسیت هفَْمهثحث اٍل: كليا 

  هقام هعظن رّثزي طزح هفَْم هٌْدسی فزٌّگی در كالم 

ٞب، ايشاٖ فشٍٞٙي ٚ ٟٔٙذػي فشٍٞٙي دس  ٌٚٛي سٕذٖ  ؿٖٛ ٌفزًي دٞٝ ٌزؿشٝ ٔفبٞيٓ ٟٔٓ ٚ دس خٛس سٛػٟي ٞٓ

 .فشٞيخشٍبٖ داخّي ٌٔشف ٌشديذػشكٝ ٔذيشيز فشٍٞٙي وـٛس اص ػٛي دِشٕشداٖ ٚ 

سٛػي سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة دس ػٟز سإويذ ٚ سجييٗ ِضْٚ سٛػٝ ثٝ  1381يٗ ثبس دس ػبَ ٘خؼش «ٔفْٟٛ ٟٔٙذػي فشٍٞٙي»

ًشاكي، اكالف ٚ اسسمبء ؿئٖٛ ٚ ٔٙبػجبر ثيبٖ ؿذ. ٟٔٙذػي فشٍٞٙي ثب ٞذف ثبصٞبي فشٍٞٙي  فشًٞٙ ٚ اثؼبد اسصؽ

ؿشايي ٚ ٔمشويبر  ثب سٛػٝ ثٝ ،ؿذٜشٕبػي وـٛس ثش اػبع فشًٞٙ ٟٔٙذػيالشلبدي، ػيبػي، أٙيشي، لوبيي ٚ اػ

سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ اثضاسي دس  ٔي ،سٛػؼٝ ػّٕي ٚ خشدٔٙذا٘ٝ ايٗ ٔفْٟٛ . ديـشفز ّٚٔي ٚ ػٟب٘ي ٌٔشف ٌشديذٜ اػز

ػٟز سفغ ٚ كزف وظوبسوشدٞبي فشًٞٙ ٔٛػٛد ٚ ؿٙبػبيي ٘مبى ٔظجز ٚ ػبص٘ذٜ اثؼبد فشًٞٙ ّٔي ٚ ػبيش ُّٔ ٚ 

ٔٙؼش ثٝ سوؼيف فشًٞٙ  ،ػٝ ثٝ ايٗ ٔمِٛٝ يب ٔفبٞيٕي اص ايٗ دػزٞب ثٝ وبس ٌشفشٝ ؿٛد. ثذيٟي اػز ػذْ سٛ لٛٔيز

 ٞبي ثيٍب٘ٝ خٛاٞذ ؿذ. ٚ ٔيشاص ٞٛيز ّٔي ايشا٘يبٖ دس سمبثُ ثب فشًٞٙ

 ّاساسي ٍ تعاهل فزٌّگشدى، جْاًیجْاًی 

ٞبي الشلبدي  ٚسي اًالػبر، سٛػؼٝ سٚص افضٖٚ كٙؼز ٌشدؿٍشي ٚ ػيبػزأٞبي خيشٜ وٙٙذٜ فٙ ديـشفز

ؿذٖ سا اػز وٝ سٚ٘ذ ػٟب٘ي اص ػّٕٝ ػٛأّي ،ٞبي وّيذي ػبيش وـٛسٞب ٞبي ؿٙذ ّٔيشي دس اػشفبدٜ اص لبثّيز ؿشوز

٘بدزيش ٔٛاػٝ ػبخشٝ اػز. أشٚصٜ، ٔؼٙب ٚ ٔفْٟٛ ػذيذي سلز ػٙٛاٖ ٔشصٞبي فشٍٞٙي دذيذ آٔذٜ ثب كشوشي اػشٙبة

ٌشد٘ذ. اص ايٗ سٍٞزس ٚ دس دشسٛ ايٗ  يىذيٍش ٔشٕبيض ٔي ؿبٖ اصٞب ثش ٔجٙبي ؿٟبسؿٛة فىشي وٝ ثش ايٗ اػبع ا٘ؼبٖ

ٝ لشاس ٌيشد. دس كٛسر ٞب ثيؾ اص ٌزؿشٝ ثبيؼشي ٔٛسد سٛػٝ ٚ ٔذالّ سلٛالر سٚ ثٝ سؿذ، سٚيبسٚيي ٚ سؼبُٔ فشًٞٙ

ثٝ اثضاسٞبيي ؿٖٛ ٟٔٙذػي فشٍٞٙي، دس ػٟز ثبصؿٙبػي ٚ  «ًظام هديزيت راّثزدي فزٌّگ هلی»ػذْ سؼٟيض 

يذ ٚ ٞبي ديؾ سٚ، هٕٗ كزف ٚػٜٛ هؼيف ٚ ٘بوبسآٔذ فشًٞٙ ثٛٔي، ػبيش اػضاء ٔف سٟذيذٞب ٚ فشكزٔٛاػٟٝ ثب 

اص  ،ٞب اص ثيٗ خٛاٞذ سفز. ايٗ دذيذٜ ثٝ اص خٛد ثيٍبٍ٘ي فشٍٞٙي ػبصي فشًٞٙآٔذ آٖ ٘يض دس وٛسٜ رٚة ػٟب٘يوبس

ػمبة ٚ ديـيٙيبٖ ؤبِيبٖ دساص سٛػي ٞبي فشٍٞٙي وؼت ؿذٜ دس ًي ػ ٞٛيز ّٔي ٚ ػشٔبيٝ ٚ ثيٗ سفشٗ ٔيشاص اسصؿي

 ٔب ٔٙؼش خٛاٞذ ؿذ.

  



 

3 

 

  :هسجد در رًٍد جْاًی شدىكاركزد ٍ ظزفيت هثحث دٍم 

 هسجد،؛يک عٌصزًقش آفزيي 

 ػٟب٘يبٖ اػز.  ٝٔؼٙبيي وٝ داسد، ٔفٟٛٔي آؿٙب ثشاي ٕٞس ثب ٝثب ٕٞ« ٔؼؼذ» ٜٚاط

سٚ ٚ ٞبي ديؾ ٞب ٚ فشكز ٔٛاػٟٝ ثب سٟذيذ ٖ اص آٖ دس ػٟز ثبصؿٙبػي ٚسٛا خٛثي ٔيٝ ػٍٙشي اػز وٝ ث ،ٔؼؼذ

سشديذ دس سٚ٘ذ ٔٙبػجبر ػٟب٘ي ٚ دس  . ثيشداػشفبدٜ و ثٛٔيٞبي فشٍٞٙي ٚ ٔيشاص اخاللي ٚ اسصؽ  كيبي ػشٔبيٝب

آفشيٗ اػز. يىي سشيٗ دبيٍبٜ ٚ ػٙلش ٘مؾٟٔٓ« ٔؼؼذ»ػبصي ثب سٚيىشد اػالٔي، ػٟب٘ي ٜؿذٖ ٚ دشٚطفشايٙذ ػٟب٘ي

رٞبٖ اُٞ ٔؼؼذ دس ؤدٞي ٞبي ٔؼؼذ، سؼييٗ ؿٟبسؿٛة فىشي كليق ٚ ٔٙبػت، ػٟز ؿىُ مؾاص خٌيشسشيٗ ٘

ديشأٛ٘ي خٛد سا ثب سٛػٝ ٞب ٚ ٔؼبئُ  ٔؼّٕب٘بٖ ػبِٓ، ٚالؼيز ٝػبػز وٝ ٕٞػشاػش ػٟبٖ اػز. إٞيز ايٗ أش سب ثذاٖ

يب « ثخـيؿبسؿٛة»ٜ ٟٔٓ سا دذيذ وٙٙذ. ايٗ وٙذ، سؼجيش ٚ سفؼيش ٔي رٞبٖ آ٘بٖ سشػيٓ ٔيؤؿٛثي وٝ ٔؼؼذ دس ثٝ ؿبس

 وٙٙذ. ثٝ سفشبس ديٍشاٖ سؼشيف ٔي «ثخـئؼٙب»

ٞب، ػجبسار ٚ  كيبٌشاٖ ثؼيبسي ٕٞٛاسٜ ثش إٞيز ٚاطٜبدبيٍبٜ ديبْ اػالْ ٚ ٔؼّٕب٘بٖ ػبِٓ اػز. ا٘ذيـٕٙذاٖ ٚ « ٔؼؼذ»

ا٘ذ.  ي ديٍشاٖ اؿبسٜ وشدٜٞبي ديؾ سٚ فكؤٞب ٚ  ا٘ذاصوالْ ثٝ ػٙٛاٖ ػبّٔي ٟٔٓ دس ػٟز سجييٗ ٚ سـشيق ؿـٓ

ٝ سا ث« ٔؼؼذ»آٚسد. اٌش ٔب أشٚصٜ  ؿٕبس ٔيٝ ٌش دس سؼبٔالر اػشٕبػي ث والْ سا ثٝ ٔظبثٝ ػلبي ٔؼؼضٜ« اػىبَٚ ؿيٗ»

لٌؼبً دس ٔؼبدالر ٚ سؼبٔالر  ػٟبٖ ٌٔشف وٙيٓ، ًٙيٗ آٖ ٜػٙٛاٖ ٔاطشسشيٗ دبيٍبٜ سلٛالر فىشي ٚ ػيبػي دس آيٙذ

 ٌزاس خٛاٞذ ثٛد.ّٔيشي اطشفشأشصي ٚ فشا

ٕٞيٗ ػخٗ «! يب داسْئٔٗ يه س»دس يه ػخٙشا٘ي دس آٔشيىب ػجبسسي سا ثش صثبٖ آٚسد ٚ ٌفز: « ويًٙ ٔبسسيٗ ِٛسش»

 اٚ آغبص ػٙجؾ ثضسي كمٛق ؿٟشٚ٘ذي دس آٔشيىب سا سلٓ صد.

 ُدّی هٌْدسی فزٌّگی دار در جْتّاي پيام تأثيز ٍاص 

رٞبٖ ؤدٞي  ٘ظبٔي فبلذ ػٙٛا٘ي خبف ثٝ ٔٙظٛس ٔؼٙبثخـي ٚ ػٟز ٞبيدس خالَ ػًٙ ػٟب٘ي دْٚ ثؼيبسي اص ػّٕيبر

ػّٕيبر ثشاي »ا٘شخبة ػٙبٚيٙي ٘ظيش  ،ػّيٝ ػشاق ٚ افغب٘ؼشبٖ آغبص ٕ٘ٛد «ػشع دثّيٛ ثٛؽ»ػٕٛٔي ثٛد. دس ػٍٙي وٝ 

دٞي  سؿٛةبٟز ؿثّىٝ ثٝ كٛسسي وبٔالً ٞذفٕٙذ دس ػ ،ثٝ ؿىّي سلبدفي ٘جٛد« آصادي ٔب٘ذٌبس»ٚ « آصادي ػشاليبٖ

ٔشػْٛ اػز. دس  «كٙؼز اػشؼبسٜ»وبس سفز. وبسثشد ؿٙيٗ اِفبظي دس ادثيبر سلز ػٙٛاٖ ؤرٞبٖ ػٕٛٔي ثٝٚ ٞذايز 

ثٝ يب ادار سـجيٝ# سا كزف ٕ٘ٛدٜ ِٚي ٔؼٙبي هٕٙي ايٗ اسوبٖ اص  كٙؼز اػشؼبسٜ ٘ٛيؼٙذٜ لؼٕشي اص اػضاء سـجيٝ $ٔـجٝ

ِٚي إٞيز آٖ ثيؾ  ،ؿٛد دثي سّمي ٔيؤاي ثشاي آساػشٗ ػخٙبٖ  ٚػيّٝ بًِجبغ، اػشؼبسٜ ٌشدد. ٔفْٟٛ ػّٕٝ ثشداؿز ٔي

وٙذ. ٞش ػب وٝ ػؼي دس دسن  صيشا اػشؼبسٜ دس ٚالغ سٚؿي ػٟز سفىش ٚ ًشيمي اص ثيٙؾ سا اِمبء ٔي ؛اص ايٗ اػز

٘يض ثب اِٟبْ  «يشيشيٌشايي ٔذ دؼب٘ٛيٗ»ٔىشت  .وٙيٓ اص ؿيٜٛ اػشؼبسٜ اػشفبدٜ ٔي ،يه ػضء سؼشثٝ ثٝ ؿيٜٛ ديٍش سا داسيٓ

دس خلٛف ٔوبٔيٗ ٔٛسد ٘ظش ٔلمميٗ ٚ ا٘ذيـٕٙذاٖ آٖ كٛصٜ  ،ٞبيي ٔؼٙبيي اص ايٗ ٔمِٛٝ ادثي ثٝ اسائٝ ؿٟبسؿٛة
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ٕ٘بيي ٞبي خبكي اص يه ٔمِٛٝ سا ثضسي ٞب يب ٚيظٌي اي خبف، ػٙجٝ دشداخشٝ اػز. ٞش ٘ٛيؼٙذٜ ثب ا٘شخبة اػشؼبسٜ

 ٕ٘ٛدٜ اػز.

دس ادثيبر  «اٍِٛػبصي فشٍٞٙي»ايٗ ٔفْٟٛ دس ػّْٛ ػيبػي، ٔفْٟٛ ػذيذي سلز ػٙٛاٖ  اخيشاً ثٝ ٔٛاصار وبسثشد

ثخـي ٚ ٍٛػبصي الذأبر ثٝ ٔٙظٛس ٔـشٚػيزٔذيشيز فشٍٞٙي ثبة ٌشديذٜ اػز وٝ ٕ٘بيبٍ٘ش فشايٙذ ػبخز يب اِ

ٌشدد ٚ  ٚ دشداخشٝ ٔي ٞبي دسٖٚ ػبصٔب٘ي اػز. اِجشٝ ايٗ اٍِٛٞب دس فشايٙذي ػٕؼي ػبخشٝ ٞذايز الذأبر ٚ فؼبِيز

سٛاٖ اػشٙجبى ٕ٘ٛد وٝ سشويت ٚاطٌبٖ ٟٔٙذػي ٚ فشٍٞٙي  سٚ ٔي. اص ايٗشف فشدي ٘يؼزٞبي كِ ٔجشٙي ثش اسصؽ

 ٌشايب٘ٝ دس ٔذيشيز ساٞجشدي فشٍٞٙي داسد.ِز ثش سذٚيٗ اٍِٛي ػماليي ٚ خشددال

 هحَر در هديزيت راّثزدي فزٌّگیساسي هسجدجْاًی 

ػش شفبدٜ وٙيٓ سب ديبْ خٛد سا دس ػشافشاٚاٖ ٚ ٔىشس اػ« ػبصي ٔؼؼذ ٔلٛسػٟب٘ي»ٜ ٚ ػٙٛاٖ ٚصٜ ثبيذ اص ٚاطٔب أش

ثٙيبٍ٘زاس ػٕٟٛسي  ;ا٘ذاص ٕ٘بئيٓ. ؿيٜٛ ٚ ٔـي أبْ خٕيٙي، ًٙيٗػيبػي ػبِٓ ٝػٟبٖ ٚ دس فوبي ا٘ذيـٝ ٚ فّؼف

ٔي، ثش اػبع فميٝ، ػٕٟٛسي اػال ؿٖٛ كىٛٔز اػالٔي، ٚاليزاػالٔي ايشاٖ دس ًشف ٚ سجييٗ ػٙبٚيٗ ٚ ٔمٛالسي ٞٓ

ثؼيبس ساٍٞـب ٚ « ٔلٛسٔؼؼذفشًٞٙ »سبسيخ ا٘ؼبٖ ثش ٔجٙبي  ٜايٙه ثشاي سشػيٓ ٚ ًشاكي آيٙذاٍِٛي فٛق ثٛد ٚ ٞٓ

 وبسػبص اػز. 

  :فزٌّگ ساسيجْاًیهثحث سَم 
 ٝ:واِجشٝ ػب داسد ثذشػيٓ  .ػبيٍبٞي ثغ ٟٔٓ ديذا وشدٜ اػز« ؿذٖػٟب٘ي»ػذيذ،  دس ؿشٚع ٞضاسٜ

 ؿذٖ ؿٍٛ٘ٝ ثب فشًٞٙ لبثُ ػٕغ اػز؟ ػٟب٘ي 

 ػبصٌبس ػبخز؟ سٛاٖ ايٗ دٚ ا٘ذيـٝ سا ثب آيب ٔي ٓٞ 

 ًٙٞظشفيز ٚ لبثّيز ػٟب٘ي ؿذٖ سا داسد؟  ـ اي اػز وٝ ٔللَٛ ٔىبٖ ٚ صٔبٖ ٚيظٜ ـ اكٛالً آيب فش 

 ٔشفبٚر لبثُ ثشسػي اػز: ٝ ٚديذٌبٜايٗ ٔٛهٛع ػٕيك ٚ ديـيذٜ اص ػٝ صاٚي

دػب ثش خالف آٖ فمي سالؿي ثشاي بسٛا٘ذ ػٟب٘ي ؿٛد ٚ ٞشٌٛ٘ٝ  شم وٙيٓ وٝ فشًٞٙ ٕ٘يف بديؾديـ 1#

اي اػز وٝ  ٞبػز. يؼٙي ػٌّٝ ٔـشٚع ػّٜٛ دادٖ يب لب٘ٛ٘ي وشدٖ اػشيالي يه فشًٞٙ ثش ػبيش فشًٞٙ

. ٘بؿي اص اسصؽ راسي فشٍٞٙي ٘يؼز، ثّىٝ سبثغ ػٛأُ ثشٖٚ فشٍٞٙي سىِٙٛٛطيىي، الشلبدي يب ػيبػي اػز

آٖ اػز ٞش ؿمذس ثبؿذ، آٖ فشًٞٙ  ٜدغ ٘فٛر ٚ لذسر يه فشًٞٙ خبف يب ّٔشي وٝ آٖ فشًٞٙ ٕ٘بيٙذ

ٞب سيـٝ ثذٚا٘ذ. ًجك ايٗ فشم ٚ اص ايٗ ديذٌبٜ يه فشًٞٙ  سٛا٘ذ أيذٚاس ثبؿذ وٝ دس ديٍش فشًٞٙ ٕ٘ي

 ًّت ؿب٘ؼي ثشاي ديشٚصي ٘ذاسد. سٟبػٕي ٚ ػٌّٝ

سٛا٘ذ ثب اػشفبدٜ اص اثضاس لذسسٕٙذ ػلش اًالػبر ٔب٘ٙذ  ديذٌبٜ دْٚ آٖ اػز وٝ فشم وٙيٓ فشًٞٙ ٔي 2#

دس ثشاثش ًجيؼز ٚالؼي فوبي ػبيجش ٚ غيشٜ ػٟب٘ي ؿٛد، أب ايٗ فشم، ٞب، سّٛيضيٖٛ،  ٞب، ٔبٞٛاسٜ سايب٘ٝ
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ٞبي ٔٛػٛد ثيٗ  ٘ي ٚ سفبٚرٞبي ثيٗ ػٛأغ ا٘ؼب ٌيشد وٝ اص سٙٛع فشٍٞٙي كبكُ اص سفبٚر فشًٞٙ لشاس ٔي

 ؿٛد. ٞبي سبسيخي ٔشثٛى سِٛيذ ٔي ٞبي ػغشافيبيي ٚ سؼشثٝ سيـٝ

-صٔيٙٝ اٌشؿٝ. آٖٚ ٘ٝ ثش اػبع ٚكذر فشًٞٙ اػز ٌشايي ػٛٔيٗ سٚيىشد ٘ٝ ثش دبيٝ كشٕي ثٛدٖ وظشر 3#

 ٜوٙٙذٞبي ػلش اًالػبر سؼييٗ أب دس كبَ كبهش دػشبٚسد ،ٞٓ يىي ٘يؼشٙذاًالػبسي ثبفشٍٞٙي ٚ  ٞبي

. ٞؼزٞب  ٞبي اسسجبًي ٚ سؼبُٔ ثيٗ فشًٞٙ ساٜ ،ػٟب٘ي ؿذٖ اًالػبروٙٙذٜ  ٚ فشاٞٓٞٙؼبسٞبي فشٍٞٙي 

يب ايٙشش٘ز اػز وٝ ثب كزف اثؼبد صٔب٘ي  «ؿجىٝ ػٟب٘ي اسسجبًبر اِىششٚ٘يىي»ٞبيي  آخشيٗ ٘ٛع اص ؿٙيٗ ساٜ

خ ثب سٕبٔي اِضأبر ٔفبٞيٕي وٝ ثشاي سا دس اخشيبس خٛد ٌشفشٝ اػز ٚ دس كشوز سبسي صٔيٗٚ ٔىب٘ي، ػيبسٜ 

 وٙذ، ؿشبة ػؼيجي ايؼبد وشدٜ اػز. فشًٞٙ ايؼبد ٔي

 يکساى اسي ٍ ستاى ٍ فْنسجْاًی 

ٞبي ٔضثٛس، هشٚسر يه صثبٖ ٚيظٜ ػٟب٘ي اػز وٝ ثش ٔٛا٘غ ٘بؿي اص اخشالف صثبٖ فبئك آيذ. ايٗ  يىي اص اِضاْ

ذ ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ٔمذٚس اػز ٚ أشٚصٜ سلميك ثشاي اخششاع ٔٛهٛع ثب اسخبر صثبٖ ٔٛػٛد يب اخششاع صثب٘ي ػذي

ٞبي سشػٕٝ فٛسي ٚ خٛدوبس دس ػشيبٖ اػز، ثٝ ٞش كبَ ٚالؼيز آٖ اػز وٝ اثضاسي وٝ دس كبَ كبهش ثشاي  ؿيٜٛ

ٞب ثٝ يىذيٍش ٚػٛد داسد، فشًٞٙ سا هؼيف خٛاٞذ وشد؛ صيشا فشًٞٙ ديؾ اص ايٗ وٝ سِٛيذ  ٘ضديه وشدٖ فشًٞٙ

ٞبي خبف  يؼٙي دس ٔؼٕٛػٝ ،ٞبي ا٘ؼب٘ي اػز ٚاس ٚ ٌشٜ خٛسدٜ ثٝ ٌشٜٚػٟب٘ي ثبؿذ، ثٝ كٛسر ا٘ذاْيه ٘ظبْ 

ؿذٖ ثٝ ، ػٟب٘يياص ػٛي ػغشافيبيي ٚ سبسيخي اكبًٝ ؿذٜ اػز ٚ سٚايبر، خبًشار ٚ آسصٚٞبي خبف خٛد سا داسد.

فشٍٞٙي خبسػي اص يه ػٛ ٚ ٞٛيز ٕٞضٔبٖ دس ٔؼشم ٔلشن دائٓ ٚ ايٗ ٔفْٟٛ اػز وٝ ا٘ؼبٖ ٔؼبكش ثٝ ًٛس 

ؿٛد وٝ وذاْ يه اص دٚ ػبُٔ فٛق دس  ػبػز وٝ ايٗ ػااَ ٌٔشف ٔيٚ ايٗ ،فشٍٞٙي راسي خٛد اص ػٛي ديٍش اػز

 ؟ٟ٘بيز داساي لٌؼيز ثيـششي ثشاي ؿىُ دادٖ ثٝ آيٙذٜ فشٍٞٙي ا٘ؼبٖ ٞؼشٙذ

ٞش ؿٙذ  ِجشٝخـذ. اجث ػبرثٝ ػٟب٘ي  ،ٍي خبفاي اسصؿٕٙذ اػز ثٝ خلٛف صٔب٘ي وٝ ثٝ فشٞٙ ػشٔبيٝ ،ٚسا٘ٝأثشسشي فٙ

ٜ آٔشيىب، كؼبػيز ؿشًي وبفي ٘يؼز. ثشاي ٔظبَ دس ٔٛسد ايبالر ٔشلذأب ٚسي يه ؿشى الصْ اػز، أفٙ

ٔشيىبيي دس ؿٖٛ ٚ ؿشاي فشًٞٙ آ ثي ٔشيىبيي ٘مؾ لبًؼي دس سٛػؼٝآٞبي  ٞب ٚ فٖٙٛ سػب٘ٝ ٘بدزيش سٚؽا٘ىبس

ٔشيىبيي دس ثشخي ٘مبى ػٟبٖ اص ػّٕٝ ايشاٖ اػالٔي آدس ثشاثش سٟبػٓ فشٍٞٙي  ػشاػش ػٟبٖ ثبصي وشدٜ اػز. أب

سٛا٘ذ كٛسر  ٞب ٔي ٞب ٚ دبيذاسيٞبيي ػٕيك ٚ دبيذاس ٞٓ كٛسر ٌشفشٝ اػز ٚ دس آيٙذٜ ٘يض ايٗ ٔمبٚٔز ٔمبٚٔز

 ثٍيشد.

  :گستزيهحَريت هسجد در فزآيٌد جْاىهثحث چْارم 

دبيٍبٞي ٟٔٓ ٚ وب٘ٛ٘ي  دس لبِتسٛا٘ذ  ٔي ػٟبٖ،٘ـيٗ ٝ دس سٕبٔي ٘مبى ٔؼّٕبٖسٟٙب ػٍٙشي اػز و« ٔؼؼذ»٘ظش ٔب ٝ ث

ٞب سا ٔٛسد خٌبة لشاس دٞذ ٚ دشا٘شطي دس ثشاثش ٔٛع فشًٞٙ آٔشيىبيي ٔمبٚٔز وٙذ ٚ فٌشر ٚ ٚػذاٖ ا٘ؼبٖ
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ثٝ ػٙٛاٖ  كشوشي ٘ٛ سا دس كلٙٝ ػٟب٘ي سلٓ ص٘ذ. وبسؿٙبػبٖ ٔؼبئُ فشٍٞٙي ٔؼشمذ٘ذ وٝ ٔـبسوز ٚ كٕبيز ٔشدٔي

دس ػٟز ا٘ؼؼبْ  «ػٛييٞٓ»ٚ  «ٌٕٞشاصي». اػشفبدٜ اص ٔفْٟٛ آيذثٝ ؿٕبس ٔيٞبي فشٍٞٙي ٔٛسٛس ٔلشوٝ دس ًشف

ؿٖٛ ايشاٖ فشٍٞٙي $سٛػؼٝ ٚ سؼٕيك سٚاثي ٞب ٚ ٔفبٞيٓ ػذيذ ٌٞٓٚٛي سٕذٖساٞجشدٞبي فشٍٞٙي ٔظُ ٌفز

ػضا دس وؼت اٞذاف ٚ آٔبَ فشٍٞٙي دس ٝث ي# ٘مـٞبي داساي فشًٞٙ ٔـششن ثب ايشاٖ ٞب ٚ ّٔز فشٍٞٙي ثب دِٚز

ػبٖ وٝ لشآٖ، سػبِز ػٟب٘ي داسد ٚ ٌؼششٜ ٌيشي، ػشكٝ ظٟٛس ٚ وٙذ. ٕٞبٖ ٔلٛس ايفب ٔئؼؼذ سؼبِي فشًٞٙ ٝ٘مـ

اي اػز وٝ  ٌٛ٘ٝٝٔؼؼذ ٘يض ثيؼٙي سشيٗ دبيٍبٜ ديٙي سؼّي ٘ٛس ٞذايز اػالْ ٚ لشآٖ ثبيذ ثبؿذ، ظشفيز ٟٔٓ

 سلٛالر ثٙيبديٗ ػٟب٘ي دس ٌؼششٜ ٕٞٝ ػبِٓ ثبؿذ. ثبيؼز ٔلٛس  ٔي

 در تحَالت جْاًی تاثيز ساسهاى هساجد اسالهی 

ثبيؼز دس ٍ٘بٜ ٔب ثٝ  ٞبي ثيٗ إِّّي ٚ فشأّي سٚ ثشٚ ٞؼشيٓ. ٕٞيٗ سٚيىشد ٔيسٚيٝ ػبصٔبٖسؿذ ثي أشٚصٜ ٔب ثب

دس ٍ٘بٜ ٔب يه ػبصٔبٖ فشأّي اػز ٚ  «ٔؼؼذ»ٕٞٛاسٜ ٔٛسد ٔالكظٝ لشاس ٌيشد. ٟ٘بد  «ساسهاى هساجد اسالهی»

خٛاٞيٓ وٝ  ٌؼششي ثؼيبس سإطيشٌزاس ثبؿذ. اٌش ٔيػبصي ٚ فشايٙذ ػٟبٖسٛا٘ذ دس دشٚطٜ ػٟب٘ي سٚػز وٝ ٔيٞٓ اص ايٗ

فىٙيٓ ٚ بثبيؼز ٍ٘بٞي ٘ٛ ثٝ ػبِٓ ٚ آدْ ثي ٔي ،ػيش سلٛالر ػٟب٘ي سا ثٝ ػٕز ػجٛديز خذاي ٔشؼبَ سٞجشي وٙيٓ

دٞي وٙيٓ ٚ ايٗ ٟٔٓ ػض ثب  ٚ ثٛٔي سا دس ػشسبػش ػٟبٖ دس ساػشبي ٔؼشفز كك ٔشؼبَ ػٟزٞبي ػٙشي فشًٞٙ

 يبثذ. ػبٔبٖ ٕ٘ي« ٔؼؼذ»ٔلٛسيز ػبصٔبٖ يبفشٝ 

ٌؼششي ؿٙبخشٝ  ايٗ اػز وٝ ثٝ دسػشي ٔـخق ٘يؼز ٔؼٕٛػٝ فشايٙذٞبيي وٝ أشٚصٜ سلز ػٙٛاٖ ػٟبٖ يمزكم

وٝ ػشػز ٚ ٔبٞيز سلٛالر، ٞب ديؾ، ايٗ اكؼبع ـ  وٝ اص ٔذر٘يٓ دا ٔي فميؿٛ٘ذ اص ؿٝ صٔب٘ي آغبص ؿذ.  ٔي

آٚس ٌشٚٞي اص فشايٙذٞبي ٔٛػٛد ٚ سغييش ٔبٞيز ثشخي اص آٟ٘ب ٚ ٘يض دذيذاسي ٔٛػت ػشػز ٌشفشٗ ػشػبْ

ػبصي، دسن ثٟششيٗ ٚ ا٘ذيـيذٖ  ٌؼششي وٝ ثٝ ٔٙظٛس ػبدٜثٝ ٚػٛد آٔذ. خّك ٔفْٟٛ ػٟبٖ ـ ٞبي ػذيذ ؿذٜ فشايٙذ

اي سا ثٝ ٕٞشاٜ آٚسدٜ اػز. ديشٚاٖ اديبٖ  ٞبي فـشدٜ دس كٛصٜ ٘ظش ٚ ػُٕ سالؽ ٗ سلٛالر كٛسر ٌشفز،دسثبسٜ اي

ٚ ٔزاٞت اِٟي ٚ ٔبدي، ٔىبست فىشي ثضسي دس ػّْٛ اػشٕبػي، الشلبدي، ػيبػز ٚ فشًٞٙ، ٞش يه اص ٔٙظش خٛد 

سثبسٜ ٌزؿشٝ، كبَ ٚ آيٙذٜ ػٟبٖ دس دشداصي دي ايٗ ٚاطٜ ٌٔشف وشدٜ ٚ ثٝ ٘ظشيٝٔجبكظي سا دس خلٛف فوبي ٔفٟٛٔ

 ، اص ػّٕٝ ايٗ وٝ: ؿذٜ اػز ٘يض ٌٔشف  ؿٕبسي ػااالر ثيٚ  ا٘ذ دشسٛ آٖ دشداخشٝ

  ٔبٞيز ايٗ فشايٙذ ؿيؼز؟ 

 ٖاي ديشيٙٝ داسد؟  ٌؼششي فشايٙذ ػذيذي اػز يب ػبثمٝآيب ػٟب 

 لٛالسي خٛدػٛؽ ٞؼشٙذ يب ٌيش٘ذ، س آيب ٔؼٕٛػٝ سلٛالسي وٝ أشٚصٜ دس كٛصٜ ايٗ ٚاطٜ ػذيذ لشاس ٔي

 ؿٛ٘ذ؟  سٛػي ٌشٚٞي خبكي اص وٙـٍشاٖ اداسٜ ٔي



 

7 

 

 ٜثيٙيٓ ػٟب٘ي ؿذٖ اػز يب  ٚسي، الشلبدي، ػيبػز ٚ فشًٞٙ ٔيأٞبي فٙ آيب آ٘ـٝ وٝ أشٚصٜ دس كٛص

 ػٟب٘ي ػبصي؟ آيب دشٚطٜ اػز يب دشٚػٝ؟ 

  ايٗ سلٛالر ؿٝ آطبسي ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞٙذ داؿز؟ 

 ٞبي ثٛٔي ٚ ٞٛيز ّٔي ٚ ػٙشي ؿٝ خٛاٞذ آٔذ؟  ٞبي ّٔي، فشًٞٙ الشلبدٞب،  ثش ػش كبوٕيز دِٚز 

 ٌٖزاسسش٘ذ؟ ٚ وذاْ يه سإطيش ا٘ذ وٙـٍشاٖ ػٕذٜ دس ػٟبٖ آيٙذٜ ويب 

 اي خٛاٞذ ثٛد؟ ٞب ؿٍٛ٘ٝ ػبٔؼٝ ػبٔؼٝ آيٙذٜ اص كيض ٔبٞيز ٚ ٘ٛع سؼبٔالر ٚ وٙؾ 

اي  بٖ سا ثٝ خٛد ٔـغَٛ داؿشٝ وٝ أشٚصٜ وٕشش سؿشٝؿٙبٖ ا٘ذيـٕٙذاٖ ٚ ػٍّٕشاي ،ٞب دشػؾ ديٍش ٞب ٚ دٜ ايٗ دشػؾ

 ٚػٛي دبػخي ثشاي آٟ٘ب ٘جبؿذ.  سٛاٖ يبفز وٝ ثٝ ٘لٛي دسٌيش ػؼز ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ػّْٛ سا ٔي اص ؿبخٝ

ثيٙي آطبس  ثب ايٗ ٕٞٝ ثبيذ ٌفز وٝ ٔب ٞٙٛص دس ٔشكّٝ ؿٙبخز ايٗ دذيذٜ ٞؼشيٓ. دس سؼشيف، سجييٗ ػُّ ديذايؾ ٚ ديؾ

سغٓ ايٗ وٝ أشٚصٜ دس كٛصٜ فٙبٚسي اص ٌٛ٘ٝ ٚكذر ٘ظشي ٚػٛد ٘ذاسد. ػّيايٗ دذيذٜ سمشيجب ٞيؾ ٞبي ديبٔذ ٚ

دس كٛصٜ الشلبد اص ٔٙشفي ؿذٖ أىبٖ اػشاي الشلبد ويٙضي ٚ « دٞىذٜ ػٟب٘ي اِىششٚ٘يه»ٚ « ا٘مالة كٙؼشي ػْٛ»

ٞبي  ٞبي فشأّي ٚ صٚاَ دِٚز ٟ٘بد دس كٛصٜ ػيبػز اص ٌؼششؽ« ّٔيشيٞبي ؿٙذ  الشلبد ػٟب٘ي سٛػي ؿشوز اداسٜ»

د. سٟٙب ٔخبِفب٘ي ٘يض داس ٞب ، ٕٞٝ ايٗ ٌفشٌٝٛيٙذٔئذ٘ي ػٟب٘ي ػخٗ  ّٝٔي ٚ دس كٛصٜ فشًٞٙ اص ظٟٛس ػبٔؼ

٘يض ثب سٛػٝ ثٝ ايؼبد ٚ  اػز.دأٙٝ ٘فٛر ػٟب٘ي يبفشٝ  ـ ثٝ ٚيظٜ فٙبٚسي اًالػبسي ـ ٚسيأسٛاٖ دزيشفز وٝ ػّٓ ٚ فٙ ٔي

إِّّي دَٛ، ثب٘ه ػٟب٘ي ٚ ػبصٔبٖ سؼبسر ّي، دِٛي ٚ سؼبسي ٘ظيش كٙذٚق ثيٗٞبي ػٟب٘ي ٔ فشاٌؼششي سطيٓ

 اوٖٙٛ دذيذاس اػز.ٌؼشش اص ٌٞٓشايؾ ػٟب٘ي داس٘ذ ٚ الشلبد ػٟبٖٞبي الشلبدي  سٚ٘ذ ،ػٟب٘ي

ٞبي  ػبثمٝ ػبصٔبٖ د ٚ سؿذ ثيػٛ ثب ايؼبٞؼشيٓ. اص يهٞبي ٔشوبدي  ٞبي ػيبػز ٚ فشًٞٙ، ؿبٞذ سٚ٘ذ دس كٛصٜ

ٌشا ثٝ شا ٚ لٌْٛٞبي ّٔي اص ػٛي ديٍش ٌؼششؽ ػٙجؾ ٚ ٞؼشيٓ ؿٖٛ اسلبديٝ اسٚدبيي ٔٛاػٝإِّّي ٚ فشأّي، ٞٓثيٗ

ٞبي ٝ ثيٙيٓ. اص ػٛيي سٚاع ػٙبكش ٚ ؿبخل سا ٔي ،ٔشيىب ٚ وب٘بداآٚيظٜ دس يٌٛؼالٚي، سٚػيٝ، لفمبص ٚ كشي اسٚدب، 

ٞبي ثبصٌـز ثٝ  يٓ ٚ اص ػٛي ديٍش ٌؼششؽ ٟ٘وزٞؼش ٔشيىبيي سا دس ػشاػش د٘يب ؿبٞذآفشًٞٙ غشثي ثٝ ٚيظٜ 

ٞبي ثٛٔي، ٔلّي، لٛٔي ٚ ّٔي سا ثٝ سٕبؿب  كيبي ٞٛيزبٌشايي ٚ ٞبي ثٙيبدٌشا، اػالْ ص ػّٕٝ ػٙجؾخٛيـشٗ ا

دا٘ٙذ ٚ ثشخي ثش ايٗ ثبٚس٘ذ وٝ غّجٝ ٟ٘بيي  بصي ٔيػٍٞٙي غبِت دس ػٟبٖ سا سٚ٘ذ يىؼبٖايٓ. ٌشٚٞي سٚ٘ذ فش ٘ـؼشٝ

؟ ايٗ دشػؾ ٘يض ٞٙٛص «ٚاٌشايي»خٛاٞذ ثٛد يب « ٍٕٞشايي»ٞبي ػٙشي ٚ ثٛٔي خٛاٞذ ثٛد. آيب ديشٚص ٟ٘بيي  ثب فشًٞٙ

 دبػخ دليمي ٘ذاسد.
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 ساسي فزصت يا تْديدجْاًی 

 ـ ٌؼششئٌشف اػز ايٗ اػز وٝ آيب ػٟبٖٞب، ثٝ ٚيظٜ دس كٛصٜ ػُٕ ٚ الذاْ  دشػؾ ديٍشي وٝ دس ٕٞٝ ػشكٝ

ا٘ذ  ٘ظشاٖ ٌفشٝٔشيىبيي ؿذٖ اػز، ؿٙبٖ وٝ ثشخي كبكتآفشكز اػز يب سٟذيذ؟ آيب  ـ خلٛكبً دس كٛصٜ فشًٞٙ

 ػبٖ وٝ ٌشٚٞي ديٍش ٔؼشمذ٘ذ. يب اػشؼٕبس ٔؼىٛع اػز؟ آٖ

اٜ خٛاٞذ داؿز؟ ًجيؼي اػز وٝ ٞبي ٔظجز ٚ ٔٙفي سا ثٝ ٕٞش ػز وٝ ايٗ دذيذٜ ؿٝ ديبٔذا ػااَ ٟٔٓ ديٍش ايٗ

ٙي ثش يىي اص ػٝ سٚيىشد صيش شسٛا٘ذ ٔج ٔي ،يٓدٞ ٞب ٔي ايٗ دشػؾ ٝٞبيي وٝ ث ٘ٛع ٍ٘شؽ ٔب ثٝ ايٗ دذيذٜ ٚ دبػخ

 ثبؿذ: 

 سٛا٘يٓ يىجبسٜ سؼّيٓ ايٗ فشايٙذ ؿٛيٓ ٚ سٗ ثٝ ايٗ ٔٛع ثؼذبسيٓ ٚ ٔٙشظش ٘شبيغ ثٙـيٙيٓ.  ٔي .1

 ؿٛيٓ.  يٓ ٚ وٙبس ثٍيشيٓ ٚ ٔٙضٚي سٛا٘يٓ وبٔالً اص آٖ اػشام وٙ ٔي .2

ٞٛؿيبسي وبُٔ اص ٔضايبي آٖ ثٟشٜ  سٛا٘يٓ ساٜ ػْٛ سا ثشٌضيٙيٓ، يؼٙي دس ايٗ فشايٙذ ٔـبسوز وٙيٓ ٚ ثب ٔي .3

 ٞبي ٘بٌّٔٛة آٖ خٛد سا دس أبٖ ٍ٘بٜ داسيٓ.  ثٍيشيٓ ٚ اص ديبٔذ

اػز ٚ دس فشًٞٙ اػالٔي ٚ ّٔي ٔب ٘يض ايٗ ٘ظش ٔب ثٟششيٗ سٚيىشد ثشاي ٔٛاػٟٝ ثب ايٗ دذيذٜ، ٕٞيٗ ؿيٜٛ ػْٛ ٝ ث

ٚ  7اص أبْ ػّي 2«الوشزكيي هِيَ لَ ٍ خُذِ الحِکوَةَ»ؿٖٛ: اي ًٛال٘ي داسد. سٚايبسي ٞٓ سٚؽ، ػبثمٝ ٚ سيـٝ

 دس ايٗ صٔيٙٝ ثشاي ٔب 6اص ديبٔجش اػالْ 4«ٍَجَدتُوَُُ حيثُ العلنَ خُذٍُا»ٚ  3«تِالصِييِ لََِ ٍَ الْعِلْنَ اطْلُثَُا»

 ساٍٞـبػز.

 ساسي زاكش حساس ٍ تأثيزگذار در جْاًیه 

-ٝثوشدٖ الشلبد اػز. وشدٖ أٛس، ثٝ ٚيظٜ ػٟب٘يثٝ ٔؼٙبي ػٟب٘ي #globalization$ٌشايي ثشخي ٔؼشمذ٘ذ وٝ ػٟب٘ي

يؼٙي ثشٛاٖ دس ػشاػش ػٟبٖ ٔؼبّٔٝ وشد  ؛ٞبي ػٟبٖ، لؼٕشي اص يه ٚاكذ الشلبد ثبؿٙذٕٞٝ ثخؾ ،اي وٝ دس آٖ ٌٛ٘ٝ

ٌزاس ثبؿذ. دس ايٗ ٚهؼيز، اي سإطيش ٞبي ٔلّي ٚ ّٔي ٚ ٌٔٙمٝ ٚ ٞش سغييش الشلبدي دس ٞش ٘مٌٝ ػبِٓ ثش سٕبٔي الشلبد

 ٞٓ ديٛػشٝ ٚ ٚاكذ خٛاٞذ ثٛد.ػٟب٘ي ٕٞب٘ٙذ يه الشلبد ّٔي، ثٝ الشلبد

ثبؿذ ٚ فؼُ آٖ ٞٓ  #globalization$سشي ثشاي  دليك ٝسشػٕ« ؼششيٌ-ػٟبٖ»٘ظشاٖ ٔؼشمذ٘ذ ؿبيذ ٚاطٜ اي اص كبكت ػذٜ

سشػٕٝ وشد ٚ ٞٓ « يىذبسؿٝ وشدٖ ػٟبٖ»يب « ؿَٕٛ وشدٖػٟبٖ»سٛاٖ آٖ سا  ي. ٚ ِزا ٞٓ ٔيالصْ اػز ٚ ٞٓ ٔشؼذ

كبهش دس ػّْٛ ا٘ؼب٘ي،  ػلشكبَ، دس  ثٝ ٞش. ثىبس ثشد «يىذبسؿٝ ؿذٖ ػبِٓ»يب « ػٟبٖ ؿَٕٛ ؿذٖ»ثٝ ٔؼٙبي سٛاٖ  ٔي

                                              
 العبلن ٍ العلن فٖ الثبهي الفظل ،612،ح 134ص ،هشكبٓاألًَار - 2

  «هُسِلِنٍ كُلِ عَلَى فَرِٗضٌَٔ الْعِلْنِ طَلَتَ فَإِىَ ثِبلظِ٘يِ لََِ ٍَ الْعِلْنَ اطْلُجَُا ص الٌَجُِٖ قَبلَ»؛ 33119، ح 27ص ،27ج ،الش٘عٔ ٍسبئل - 3

 الوٌبظرٓ آفبت فٖ الثبًٖ الفظل، 323، صهٌ٘ٔالورٗد - 4
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ٜ صٔيٗ سا دس ثش ػب٘جٝ دالِز داسد وٝ ٘ٝ سٟٙب ثؼذ ػغشافيبيي وشٕٞٝؿٛد، ثش يه سلَٛ  ٔؼٙبيي وٝ اص ايٗ ٚاطٜ للذ ٔي

 سإطيشٌزاس اػز. الشلبد ٚ ػيبػز ٚ ديٗ ٚ فشًٞٙ ٚ غيشٜ ٕٞٝ ؿئٖٛ د٘يٛي ا٘ؼبٖ ٔظُ ٌيشد، ثّىٝ ثش ٔي

 ساسيهسجد تستز ايدئَلَصي جْاًی 

يذ سٛػٝ ثب ػبصي اػز.ٞبي ػٟب٘ي ٌٔبِؼٝ ثشسٚي ٔشاوض ٚ وبٖ٘ٛ ،٘ـٝ وٝ أشٚصٜ ثشاي ٔب ٔؼّٕب٘بٖ ثؼيبس ٟٔٓ اػزآ

ؿٖٛ ا٘ذ. دس سٚصٌبساٖ ٌزؿشٝ ٔشاوض لذسسي ٞٓ ػبصي ٕٞٛاسٜ دس ًَٛ سبسيخ سغييش وشدٜوٙيٓ وٝ ٔشاوض ػٟب٘ي

٘يض آٔؼششداْ،  «س٘ؼب٘غ»داد٘ذ. دس د٘يبي ثؼذ اص  ٔيْ، ػٟبٖ سا سلز سإطيش ؿذيذ خٛد لشاس ٚيٛ٘بٖ، ٔلش، ؿيٗ ٚ س

 ا٘ذ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ سالؽ وشدٜ ِيؼجٖٛ، دبسيغ، ِٙذٖ، ٚاؿٍٙشٗ ٞش يه ثٝ ػٟٓ خٛد ٚ ثب اثضاسٞبي ٔبدي ٚ ايذئِٛٛطي

 ؿٛد.  خٛاػز خٛد سا دس ػٟبٖ ٌؼششدٜ ػبص٘ذ ٚ ايٗ آسٔبٖ ٞٙٛص ٞٓ د٘جبَ ٔي سب

 وب٘ٛ٘ي ٔلشن ٚ ٔاطش دس دس لبِتسا  «ٔؼؼذ»دزيش، يٓ دس ايٗ د٘يبي ٔشغيش ٚ سإطيشا٘كبَ ػااَ ايٗ اػز وٝ ؿشا ٔب ٘شٛ

 ٔؼبدالر ػيبػي اػشٕبػي ٚ دس سغييشار طئٛدّيشيىي ٌٔشف ٕ٘بئيٓ؟!

 صيش سمؼيٓ ثٙذي وشد:  سٛاٖ ثٝ ِلبٍ ػبصي سا ٔيٞبي ػٟب٘ئشاوض ٚ دبيٍبٜ

  غيش آٖ. ، كٙؼز ٚ فٙبٚسي ٚٞٙش غشافيب، ا٘ذيـٝ، فشًٞٙ، ٔزٞت،ب٘ي، ػشٔبيٝ، ػ٘ؼٚي ا٘يش

ٔٙذ دس فشايٙذ ٞبي لذسرسٛا٘ذ يىي اص وبٖ٘ٛ ػٙٛاٖ دبيٍبٜ ثضسي ٔزٞت، ٔيٝ سٚػز وٝ ٔب ٔؼشمذيٓ ٔؼؼذ ثاص ايٗ

 ػبصي ٌٔشف ٌشدد.ػٟب٘ي

 ؿٖٛ ٔؼبػذ اػالٔي وٝ دسٞش ايذئِٛٛطي ثبِمٜٛ دس وبس ٌؼششؽ ٚ سٛػؼٝ ديشٚاٖ خٛيؾ اػز، أب ٔشاوضي ٞٓ

سشي سا ثشاي ايؼبد ايٗ دذيذٜ  آٔذ٘ذ، ٘يشٚٞبي ثبِمٜٛ ٚ ثبِفؼُ وبسا ٌزاس ػيٙي يبفشٝذ سبسيخي خٛد، ٘مؾ سإطيشفشايٙ

سٚد، يه  وٓ سٚ ثٝ افَٛ ٔي داسي أشٚص، ٚلشي يه ايذئِٛٛطي ٔاطش، وٓ ػبصي داس٘ذ. دس ػٟبٖ ػشٔبيٝيؼٙي ػٟب٘ي

الً أشٚصٜ ايذئِٛٛطي ِيجشاِيؼٓ ػٙشي سٚ ثٝ افَٛ سفشٝ ػبصد. ٔظ ٞبي ٔلشن ػذيذي سا ٔي ُ، ٞؼشٝايذئِٛٛطي ٔىّٕ

 ػبصي اػز.سش دس وبس ػٟب٘ي ثٝ كٛسسي فؼبَ« ٘ئِٛيجشاِيؼٓ»اػز، أب 

إِّّي دَٛ، ثب٘ه ػٟب٘ي، ػبصٔبٖ سؼبسر ػٟب٘ي ٚ... ٔشاوض لذسر غشثي ٔب٘ٙذ كٙذٚق ثيٗدس ٕٞيٗ ساػشب، ثشخي 

ٚيظٜ ٝ ث ـ ٚ ٔشاوض سٛصيغ ٘يبصٞبي ٔشدْ ػٟبٖ، سٚ٘ذ ػٟب٘ي ؿذٖلذسر   وٙٙذ وٝ ثب ٟٔبس ٔٙبثغ ٟٔٓ سالؽ ٔي

ٌٛ٘ٝ ػٙٛاٖ يه سليت ثضسي ثشاي ايٗٝ سٛا٘ذ ث سػذ وٝ ٔؼؼذ ٔي. ثٝ ٘ظش ٔيػز ثخـٙذػشـ سا  آٔشيىبيي ؿذٖ

 ٔشاوض ٌٔشف ؿٛد. 

 ساسيپايداري ٍ هقاٍهت در تزاتز هَج جْاًی 

ٔمبٚٔز وشد ٚ ثب  آٖ سٛاٖ دس ٔمبثُ دا٘ٙذ وٝ ٕ٘ي ٘بدزيش ٔياي اػشٙبة  ؿذٖ سا سٛػؼٝػبصي، ػٟب٘يًشفذاساٖ ػٟب٘ي

ز. سٛاٖ ثش ايٗ ٔٛع، سإطيش صيبدي ٌزاؿ ٔذاخّٝ ا٘ؼب٘ي ثٝ ٚيظٜ اص ًشيك ٟ٘بدٞبي ػيبػي ٔب٘ٙذ دِٚز ٚ كىٛٔز، ٕ٘ي

سغييش اػبػي دس ػغشافيبي سٚاثي  اي ٚالؼي ٚ ّٕٔٛع اػز ٚ ثٝ ٔٙضِٝ يه ؿذٖ دذيذٜثٝ ٘ظش كبٔيبٖ ايٗ ٔٛع، ػٟب٘ي
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وٙٙذ ٚ ِزا  اي ٔؼّي دس ليبع ػٟب٘ي ػُٕ ٔي ايٙه ثٝ ٌٛ٘ٝٞبي اػشٕبػي ٞٓ ؛ يؼٙي فشايٙذذآي ٔي ثٝ ؿٕبساػشٕبػي 

ؿٛ٘ذ ٔشصٞبي ّٔي  سٛاٖ ٔـبٞذٜ وشد ٚ سٚاثي ٔشمبثُ ػٟب٘ي وٝ ػجت ٔي ػبصي سا دس ٕٞٝ ٘مبى ػبِٓ ٔيسإطيش ػٟب٘ي

ٞبي ّٔي دس  ٞب ٚ ػيبػز وٝ الشلبدٞب، فشًٞٙ ٓثيٙي ٔي أشٚصٜ. اػز ز ثذٞٙذ، وبٔالً ٔـٟٛدإٞيز خٛد سا اص دػ

ثٝ ًٛس ػبصاٖ ثش ايٗ ثبٚس٘ذ وٝ ايٗ سلٛالر، ؿٛ٘ذ. ػٟب٘ي إِّّي ادغبْ ٔيٞبي ثيٗٞبي ػٟب٘ي ٚ ػشيبٖ دسٖٚ ؿجىٝ

ٗ دػز ٚ ٍِٕٞالشلبد ػٟب٘ي سا يه دٞٙذ ٚ فشًٞٙ ٚ ٚ الشذاس ٔلّي ٚ ّٔي سا وبٞؾ ٔي  ٞبي ػٌّٝسفبٚر يلٟش

وٙذ وٝ  لٛا٘يٗ آٖ ٔـخق ٔيصٚدي ٝ اي اؿبسٜ داس٘ذ وٝ ث ػبصاٖ ثٝ ديذايؾ ػبخشبس ػٟب٘ي سبصٜػبص٘ذ. ػٟب٘ي ٔي

٘بدزيشي اص ػبصي ؿىُ اػشٙبةٝ ا٘ؼبٖ، ػٟب٘يٞب ٚ كشي افشاد ؿٍٛ٘ٝ ثبيذ ػُٕ وٙٙذ. ثش اػبع ٘ظشي، ػبصٔبٖوـٛسٞب

 ٝ سالؽ ثشاي ٔمبٚٔز ٚ دبيذاسي دس ثشاثش آٖ ثٝ ؿىؼز خٛاٞذ ا٘ؼبٔيذ.سٛػؼٝ اػز وٝ ٞشٌٛ٘

ٌيشي ػذيذ ٚ ثب اسائٝ دػشٛس وبس خٛد دس  أب ػٟب٘ي ػبصي دس دٞٝ دبيب٘ي لشٖ ثيؼشٓ يؼٙي دٜ ػبَ دغ اص ؿىُ

دشداخشٙذ. ٔمبٚٔز  بثّٝسش اص ٌزؿشٝ ثٝ ٔم سش ٚ ٘يشٚٔٙذ يبفشٝ، ػبصٔبٖاي لشاس ٌشفز ٚ ٔخبِفبٖ ايٗ ٘ظبْ ٚهؼيز ديـيذٜ

ٞبي ػٙشي ٚ  ز ٚ ِزا ايٗ ٔمبٚٔز ثٝ ؿىُ٘ؼاي ٔمبٚٔز دس ثشاثش ٔذس٘يؼٓ دا سٛاٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ ػبصي سا ٔيػٟب٘يدس ثشاثش 

ٌشايي كٛسر  ٌشايي ٚ ٔؼٙٛيز شايي، ّٔيٌ ٞبي ٌٔٙمٝساديىبِي اص ؿخ والػيه سب ؿخ ػذيذ ٚ دس لبِت ػٙجؾ

ؿٛ٘ذ. ايٙبٖ ػٕذسبً  ، دس ٔيبٖ الـبس ٔخشّف ٚ دس ػشاػش ػٟبٖ يبفز ٔييػبصػٟب٘يٌيشد ٚ ثٝ ايٗ سشسيت، ٔخبِفبٖ  ٔي

وبٖ٘ٛ ٔؼبػذ »سٛا٘ٙذ دس  ٞب ٔيا٘ذ. ايٗ ٌشٜٚ ػذاِشي ٔجبسصٜ وشدٜ لـشٞبيي ٞؼشٙذ وٝ دس ًَٛ سبسيخ ٕٞٛاسٜ ثب ثي

ٌشايبٖ ٔؼشمذ٘ذ وٝ دس ٜ ػٙزثٝ ػٙجؾ ٚ ٔمبٚٔز خٛد ا٘ؼؼبٔي سبصٜ ثجخـٙذ. ثٝ ٚيظٚ ، ٔؼشٕغ ٚ ٔشلذ ؿذٜ «اػالٔي

ٌشايب٘ٝ ػميذٜ داس٘ذ وٝ ػٙز ؿٛد. ًشفذاساٖ ايٗ ديذٌبِٜ اي ػذيذ اغشاق ٔي ػبصي ثٝ ػٙٛاٖ ٔشكّٝإٞيز ػٟب٘ي

ٚ ٞٙٛص ٘مؾ ٟٕٔي ثشاي  ،اي ٞؼشٙذ سب ػٟب٘ي ثيـشش ٌٔٙمٝ غيش آٖ، ٞبي الشلبدي، ػيبػي، اػشٕبػي، ٔزٞجي ٚ فؼبِيز

ػبصي ثذثيٗ ٞؼشٙذ ٚ ػميذٜ داس٘ذ ايٗ دذيذٜ ، ٘ؼجز ثٝ ػٟب٘يوبساٖ ٌشايبٖ ٚ ٔلبفظٝ ػٙزا٘ذ. لبئُ ، ّٔزـ  دِٚز

ٔيبٖ  «ٔشكّٝ ٌزاس»ػبصي يه اػٌٛسٜ يب ثّىٝ ػٟب٘ي ،اي اص سغييش ثٙيب٘ي يب ٔٙظٓ دس سٚاثي اػشٕبػي ٘يؼز ٘ـب٘ٝ

 ٌزؿشٝ ٚ كبَ اػز ٚ ٘مؾ ا٘شمبِي داسد.

 ايی شدى!شدى تِ هعٌاي آهزيکهثحث پٌجن: جْاًی 

ؿذٖ سا ػبصٔب٘ذٞي وٙذ. دس ثؼيبسي ـ آٔشيىبيي دِٚز آٔشيىب دس سالؽ اػز وٝ ثب ػٙٛاٖ ػٟب٘ي ؿذٖ، دس كميمز

 ;ؿٛد. أبْ خٕيٙي ؿذٖ ثٝ ٔؼٙبي آٔشيىبيي ؿذٖ ٔخبِفز ٔيٝ خلٛف دس ايشاٖ ثب ػٟب٘ياص وـٛسٞبي ػٟبٖ ٚ ث

بي آٔشيىبيي ؿذٖ ثٛد. ؿذٖ ثٝ ٔؼٙدس ٔخبِفز ثب ػٟب٘ي ،ٞبي ػٟبٖ ٔؼبكش سشيٗ ؿخليز ٘فٛراطشسشيٗ ٚ دشيىي اص ٔ

ٞب ٞٓ ٌٕٔئٗ ثبؿٙذ آٔشيىب ٞٓ ٞيؾ ٚ ػٛاٖ سٛا٘ذ ثىٙذ ٞيؾ غٌّي ٕ٘يٞٓ آٔشيىب »بس ٔؼشٚف ٚ سبسيخي ايـبٖ ثب ؿؼ

ٔؼظٓ سٞجشي ػٕٟٛسي اػالٔي  ٔمبْ ٜ ٞٓؿذٖ ايؼشبد. أشٚصسٚ دس سٚي ٔٛع آٔشيىبيي 5«سٛا٘ذ ثىٙذ غٌّي ٕ٘ي
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وٙٙذ. دس ايشاٖ  ٔٛع ػظيٓ ٔخبِفز ثب اػشىجبس ػٟب٘ي ثٝ ػش وشدٌي آٔشيىب سا ٞذايز ٔي ،ثب دسايز ٚ سذثيشايشاٖ 

ؿذٖ اص ٘ظش كبوٕبٖ آٔشيىب ٚ اسٚدب، اؿبػٝ فشًٞٙ غشة ٚ ثٝ سٚؿٙي ٌٔشف اػز وٝ ٞذف ػٟب٘ي أشٚص ايٗ ٘ىشٝ

ؿذٖ ايٗ اػز وٝ ٞذف ٔب اص ػٟب٘يٟب ثبؿٙذ! دس كبِيخٛاٞٙذ وٝ ديٍشاٖ ٔمّذ آ٘ ٞب، ٔي آٔشيىبييٚ ، اػز ٞب غشثي

 ٘ظش، سؼبًي افىبس ٚ سوبسة آساء ثٝ ٚػٛد آيذ.ٔىبٖ سجبدَبوٝ ٔيبٖ ٕٞٝ الٛاْ ٚ ُّٔ 

سلَٛ ـ  دس ٚالغ ـ ؿذٖ ٚ آٔشيىبيي ؿذٖثٝ ايٗ ٘ىشٝ سٛػٝ وٙٙذ وٝ ػٟب٘ي ا٘ذيـٕٙذاٖ ٔؼّٕبٖ ٚ ا٘مالثي ثبيذ

اص  .خٛد ٌشفشٝ اػز ٝآٔشيىب، غشة سا ٘يض دس ػٌّ ٚ خيش اػزؤدي غشة دس دٙغ لشٖ سبسيخي ٌٔبٔغ ٚ ٌٔبِجبر الشلب

بق ٚاسد ػُٕ ؿٛيٓ بَ ٚ خّّؿٖٛ ثبصيٍشي فؼّٚ ٞٓ صداي ثبيذ آٌبٞب٘ٝ دػز ثٝ ا٘شخبة  ي ديـيذٜدس ؿٙيٗ ؿشاي سٚايٗ

ٞبيي ثشاي سا دس دٟٙٝ ػٟبٖ أشٚص ثٝ وبٖ٘ٛ «ٔؼبػذ»سٛا٘يٓ  ٞب ٚ سلٛالر ػٟب٘ي ٘جبؿيٓ. ٔب ٔي سٕبؿبٌش كلٙٝ فميٚ 

 فشًٞٙ ٚكيب٘ي سجذيُ وٙيٓ. ٝسالؽ دس ساػشبي ثؼي ٚ سٛػؼ

 گزايی در قلة آهزيکاهَج هسجدساسي ٍ اسالم 

آٔشيىب دس كبَ ػبخز اػز. دس « سٙؼي»دٞذ وٝ: ػٝ ٔؼؼذ ػٙؼبِي دس ٘يٛص ٌضاسؽ ٔيخجشٍ٘بس فبوغ

دٞذ  ٞبي ػذيذ ٘ـبٖ ٔي ٞٓ ٔؼبػذي دس دػز ػبخز اػز. ٘ظشػٙؼي« ايّٙذاػشبسٗ»ٚ  «ثشٚوّيٗ»ٚ « ٚيؼىب٘ؼيٗ»

لّٛي ػبصٔبٖ سؼبسر ػٟب٘ي ٞؼشٙذ. ٞبي دٚ ذٖ ٔؼؼذ دس ٘ضديه ٔمش ثشعثيـشش ػبوٙبٖ ٘يٛيٛسن ٔخبِف ػبخشٝ ؿ

خٛاػشبس ػبخشٝ ؿذٖ ؿٙيٗ  "31ػبوٙبٖ ٘يٛيٛسن، ٔخبِف ػبخشٝ ؿذٖ ايٗ ٔؼؼذ ٞؼشٙذ، أب  "52ًجك آٔبس 

 6ٞٓ ٘ظشي دس ايٗ ثبسٜ ٘ذاس٘ذ. "17ٞؼشٙذ ٚ  ٔؼؼذي

اي ٘ٝ ؿٙذاٖ دٚس، سئيغ  ثيٙي ٍ٘بس٘ذٜ آٖ اػز وٝ دس آيٙذٜثب سٛػٝ ثٝ ؿشائي فؼّي ٚ ٔالكظٝ سلٛالر ػٟب٘ي، ديؾ

 ػٕٟٛس آٔشيىب يه ؿخليز ٔؼّٕبٖ خٛاٞذ ثٛد!

إِّّي سا ثب دلز ٔٛسد ٌٔبِؼٝ ٚ اسصيبثي لشاس دٞيٓ ٚ خٛد سا ثشاي ٞبي ثيٗ بيذ ػيش ػشيب٘بر ٚ ػيبػزث اوٖٙٛ

سشيٗ ٚ ٔاطشسشيٗ دبيٍبٜ ثٝ ػٙٛاٖ ثضسي «ٔلٛسيز ٚ وب٘ٛ٘يز ٔؼؼذ»اي آٔبدٜ ػبصيٓ وٝ ػٟبٖ ثش اػبع  آيٙذٜ

اص كىٛٔز ػٟب٘ي اػالٔي، دؿبس سلٛالسي اػبػي ٚ ثٙيبديٗ ٌشدد. ًشف ٔجبكض اػششاسظيه ٚ وبسثشدي دس ا٘ذيـٝ 

ثش ا٘ذيـٕٙذاٖ ػٟبٖ اػالْ فشم اػز وٝ ثيؾ اص ديؾ ثٝ  اػز. ؿٙذاٖ يبفشٝايٙه هشٚسسي دٚديذٌبٜ اػالْ، ٞٓ

 اسائٝ دٞٙذ.سا ٞبي ٘ٛيٗ  ٞب ٚ سئٛسي دشداصا٘ٝ، ايذٜٚ ثب ٍ٘بٞي ٘ٛايٗ ٟٔٓ ثذشداص٘ذ 
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 7گزائی غزب ٍ رٍيکزد دٍتارُ تِ فزٌّگ هسجدپَچ 

ٔؼٙبيي ص٘ذٌي آ٘بٖ ؿذٜ اػز. وؼب٘ي ؿٖٛ فشا٘ؾ وبفىب،  ٌشايي ٚ ثيت سؿذ دٛؽٌشايي افشاًي غشثيبٖ، ٔٛػػّٓ

ايٗ  ٞؼشٙذ ٌٚشايي كبٔي سٚيىشد دٛؽ ،آِجشوبٔٛ، ػبٔٛئُ ثىز، آسسٛسآدأٛف، طاٖ دُ ػبسسش ٚ اٚطٖ يٛ٘ؼىٛ

 ٘ذ.اوـب٘ذٜسلٛيش ثٝ سٛٞٓ سا دس لبِت ٕ٘بيـٙبٔٝ، ٔمبِٝ ٚ وشبة 

 ٚ« ػبسسش»ٞبي  ٌٛيذ: ثٙبثش ا٘ذيـٝ ٔيٚ ٌشايي افشاًي دا٘ؼشٝ ػّٓ يٍ٘بسي# سا صادٜبطاٖ فٛساػشيٝ، ٘يٟيّيٕٓ $دٛؽ

ٞبي ػٙشي دا٘ؼز، ا٘ؼبٖ ٔذٞبي ٔٙفي دا٘ؾ سؼشثي ٚ سلميش ٚ سخشيت اسصؽسٛاٖ ديب وٝ آطبسؿبٖ سا ٔي« وبفىب»

اٍ٘بسي، ػشاػش ٘ٝ ٚ ٘يؼزٌشايبٞبي دٛؽ ٌٛ٘ٝ ا٘ذيـٝٔؼٙبػز ٚ... ايٗ ؿذٜ دس ػٟبٖ ثي ٔؼٙب ٚ سٞب ٔٛػٛدي ثي

 «.ٞبي ادثيبر ٘ٛيٗ غشة سا آوٙذٜ اػز ٕ٘ٛ٘ٝ

 ذ:٘ٛيؼ ٔي« ػشٌزؿز اػالْ، ػش٘ٛؿز ا٘ؼبٖ»دبػىيٝ دس وشبة سٚطٜ دٚ

ثٛدٖ ػٟبٖ، ص٘ذٌي دس سٚي صٔيٗ ثشاي ثؼيبسي اص غشثيبٖ ػٕالً ٔؼٙب ٚ ٔفْٟٛ ثب اػالْ دٛؿي ص٘ذٌي ا٘ؼبٖ ٚ ٞيؾ»

ٞب ٚ  سٚ أيذٔفمٛد ٚ ٔؼَٟٛ اػز، اص ايٗ «ٔؼٙبي ا٘ؼبٖ»ؿٖٛ دس ايٗ سٕذٖ غشثي  خٛد سا اص دػز دادٜ اػز.....

 آسصٚٞبي طسف اٚ ٘بديذٜ ٚ ٘بؿٙبخشٝ ٔب٘ذٜ اػز.

 داسد:اظٟبس ٔي« ٔٛع ػْٛ»اِٛيٗ سبفّش دس وشبة 

ٚ  ثٟبٝ وشبػبثم ٞبي اػشٕبػي ػلش كبهش، يؼٙي سٚاع ثي آٚسسشيٗ دذيذٜسٛا٘يٓ يىي اص كيشر ٟٙب صٔب٘ي ٔيس»

سا  #ٔؼٙبيي دٛؿي ٚ ثي$ٚ  #ٞذفي فمذاٖ ػبخشبس ٚ ثي$، #سٟٙبيي$ٞبي ٔزٞجي سا دسن وٙيٓ وٝ ػٝ ػبُٔ  فشلٝ

سشديذ ثلشاٖ ٔؼٙٛي وٝ أشٚصٜ غشة ٔؼبكش  ثي« .وٝ ٘بؿي اص صٚاَ سٕذٖ كٙؼشي اػز، دس وٙبس ٞٓ ثٍزاسيٓ

ثخؾ ديٗ سا دس ٔشوض سٛػٝ ػٟب٘يبٖ ديٝ وب٘ٛ٘ي ٔؼؼذ ٚ ديبْ آصاخٛد لشاس دادٜ اػز، ٘مٌ ٜسا سلز ػيٌش

 لشاس دادٜ اػز.

 ؿٝ صيجب دس ايٗ صٔيٙٝ آٚسدٜ اػز: ;اػشبد ؿٟيذ ٌٟٔشي

ٌشايي ٔلن ٚ سشثيز ػّٓ خبِق اص ػبخشٗ ا٘ؼبٖ سٕبْ ٘بسٛاٖ اػز. سشثيز ا٘ذ وٝ ػبِٓ أشٚصٜ غبِجبً دس يبفشٝ»

ا٘ذ وٝ ػلش ػّٓ ٔلن ثٝ  أشٚصٜ ٕٞٝ دسيبفشٝػبصد ٘ٝ ا٘ؼبٖ ؿٙذ ػبكشي،  ػبكشي ٔيػّٕي خبِق، ا٘ؼبٖ سه

دبيبٖ سػيذٜ اػز ٚ يه خأل ٔٛػٛد دس دسػٝ اَٚ يه خأل آسٔب٘ي اػز، خالئي اػز دس ٘بكيٝ ٔمبكذ ٚ 

 «ؿٛد. ٌشايي ٔٙشٟي ٔيٞب، خالئي اػز وٝ ثٝ دٛؽغبيبر ٚ آسٔبٖ
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 ًْضت جْاًی تاسگشت تِ ديي ٍ هسجد 

ٌشايي افشاًي ثشاي ٌشايي ٚ ػمٌُشايي ٚ ػمُدٞذ ػّٓ ٚػٛد داسد وٝ ٘ـبٖ ٔيثٝ ساػشي ؿٛاٞذ فشاٚا٘ي أشٚصٜ 

ٌشايي ٚ سٛػٝ ثٝ وبٖ٘ٛ ػجبدر يؼٙي ٔؼؼذ سا دس سؿذ فشايٙذٜ ديٗ ،اص ػٛي ديٍش اػز ٚ ٞذايز ثـش، طٕشي ٘ذاؿشٝ

ْٛ سؼشثي ٔلن ٚ أٚسي، ػّا٘ذ وٝ فٙ صٜ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ سػيذٜٔيبٖ غشثيبٖ ٔٛػت ؿذٜ اػز. سٛدٜ ٔشدْ غشة أشٚ

ٌشاٖ اػشٕبػي ٘ٛيؼذ: سلّيُ ٔي «ديّي سٍّشاف»ػبصد. ٘ـشيٝ  ٔؼٙٛي ا٘ؼبٖ سا ثشآٚسدٜ ٕ٘ي شف، ٘يبصٌشايي كِ ٔبدي

ٌٛيٙذ يىي اص ػُّ سٛػٝ ثيـشش ٔشدْ ثٝ ٔزٞت، ايٗ كميمز اػز وٝ ٔزٞت ٚ ػّٓ ديٍش ٔب٘ٙذ ٌزؿشٝ ٘بػبصٌبس  ٔي

 8ؿٛ٘ذ. ديذٜ ٕ٘ي

ٞبي ػّٕيٝ ٔب دس  ٞب ٚ كٛصٜ، دا٘ـٍبٜ«ػّٓ ٚ ديٗ دس ٔؼبػذ»اػالٔي ايشاٖ ٚ ديٛ٘ذ ٔيبٖ  ثذٖٚ سشديذ ٚلٛع ا٘مالة

« ٔؼؼذ»ًَٛ ػٝ دٞٝ دغ اص ديشٚصي ا٘مالة اػالٔي، ٍ٘بٜ ػٟب٘يبٖ ثٝ دٚ ٔمِٛٝ ػّٓ ٚ ديٗ سا ػٛم وشدٜ اػز. 

آٚس٘ذ ٚ  ػزاة فشاٞٓ ٔي خٛس٘ذ ٚ سشويجي صيجب ٚ ٔلّي اػز وٝ ديٗ ٚ ػّٓ ٚ ٔؼٙٛيز دس آٖ ثٝ يىذيٍش ٌشٜ ٔي

 ٕٞيٗ ديٛ٘ذ صيجب أشٚصٜ دس ػٌق ػٟبٖ، ٌّٔٛة ٚ ٌٕـذٜ كميمي ثـش اػز.

ٌٛيذ: دس ػٟبٖ أشٚص، سٕبيُ ثشاي دزيشؽ ديٗ ثٝ ٚػٛد  اص ٔلممبٖ ٚ اػشبداٖ دا٘ـٍبٜ فٙال٘ذ ٔي ،دوشش دٙشي وبيٙٗ

 9آٔذٜ ٚ ايٗ سٕبيُ سٚ ثٝ افضايؾ اػز.

اػالْ ٚ »ػٙٛاٖ  بػيبػي ٔؼشٚف دس وـٛس إِٓبٖ دس ٕٞبيـي ث ٌشسلّيُ٘ٛيؼٙذٜ ٚ  «ديشش ؿٛالسٛس»ؿٙيٗ ٞٓ

 10وٙذ وٝ: اوٖٙٛ ٟ٘وز ثبصٌـز ثٝ ديٗ ٚ ٔذيٙٝ فبهّٝ آغبص ؿذٜ اػز. سلشيق ٔي «ٞبي فشًٞٙ ػٟب٘ي اخشالف

وبٖ٘ٛ ػيٙي ٚ اص ٍ٘بٜ سلّيّي ٔب، أشٚصٜ ٞشٌٛ٘ٝ ٌشايؾ ثٝ ديٗ ٚ ٔؼٙٛيز دس ػٟبٖ غشة، ٌشايـي ٔؼذد ثٝ ػٕز 

ؿٛد. كبَ اص خٛد ثذشػيٓ وٝ ٔب اص ايٗ فشكز ًاليي ثشاي ٘ـش ٚ ثؼي  خبسػي ديٗ يؼٙي وبٖ٘ٛ ٔؼؼذ، ؿٕشدٜ ٔي

ديٛ٘ذ كميمي ٔيبٖ ديٗ ٚ ػّٓ، ٔؼٙٛيز ٚ ٔبديز، د٘يب ٚ   ايٓ؟! فشًٞٙ اػالٔي دس ػٟبٖ، ثٝ ؿٝ ٔيضاٖ ػٛد ثشدٜ

وٙذ وٝ ٔب دس دسٖٚ ٔؼؼذ ثٝ ػٙٛاٖ دبيٍبٜ ديٗ ٚ  ػشٕبػي ديذا ٔيآخشر، ػمُ ٚ ديٗ ٚ... آٖ ٍٞٙبْ ػيٙيز فشدي ٚ ا

ٞب ٚ ٔشاوض ػجبدر، ٔجبكض ػّٕي ٚ والػٟبي دسػي دس ػّْٛ ٚ فٖٙٛ ػذيذ سا اسائٝ دٞيٓ ٚ ٘يض دس دسٖٚ دا٘ـٍبٜ

ٚ  وٙذ وٝ ٔب دس ًشاكي ايٗ ٟٔٓ، الشوب ٔي. اِٛكَٛ ػجبدر داؿشٝ ثبؿيٓػذ ٚ وبٖ٘ٛ ػُٟب، ٔؼآوبدٔيه ٚ ػّٕي

اي ثٝ ٔٙظٛس سإٔيٗ  يظٜٞبي ٔؼىٛ٘ي ٚ ٔشاوض ػّٕي ٚ ديٙي خٛد سؼذيذ ٘ظش وٙيٓ ٚ اٍِٛٞبي ٚ ٟٔٙذػي ٔؼشٕغ

 اِزوش اسائٝ ٕ٘بئيٓ.اٞذاف فٛق
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 جد، كاًَى عثادت ٍ قدرتاهس 

اي، ٔشٖٞٛ ٚ ٔذيٖٛ ٔشاوض لذسر ٚ  ٚػٛي سلٛالر ػيبػي دس ٞش ػبٔؼٝ ويفيز سخذادٞبي اػشٕبػي ٚ ػٕز

ٟ٘بدٞبي سإطيشٌزاس اػشٕبػي اػز. ٟ٘بد ديٗ دس ٔيبٖ ٟ٘بدٞبي اػشٕبػي، يىي اص ٔاطشسشيٗ ٟ٘بدٞبػز ٚ ثٝ سؼجيش سالٓ 

 ؿٛد. ٞب سّمي ٔيصيشثٙبي ػبيش ٟ٘بد ٚ ؿشا وٝ ديٗ، دس سٕبٔي ٟ٘بدٞبي ديٍش ٔاطش ثٛدٜ؛ اػز «ٟ٘بد فشا»ايٗ ػٌٛس، 

دس  ثٝ خلٛفٌشاٖ ػٟب٘ي يبثذ. أشٚصٜ سلّيُ ػيٙي ديٗ يؼٙي ٔؼؼذ، ػيٙيز ٔي ٕ٘بداص ػٛيي سجّٛس لذسر ديٗ دس 

 11«سش اص ديٗ دس ػٟبٖ ٚػٛد ٘ذاسد ي كبهش، ٞيؾ لذسر اػشٕبػي لٛيدس ؿشائ»ا٘ذ وٝ:  ثشدٜ غشة دي

ٔشدْ ٚ سٛدٜ ٜ اػشٕبػي ثٝ ا٘ذاصٜ ٔؼؼذ دس ثؼيغ ايٗ اػز وٝ دس ؿشائي كبهش ٞيؾ دبيٍب ٔزوٛس،ٔؼٙبي ػخٗ 

 «َ٘ٛٚ اثضسٚاسٛس»٘بٔٝ فشا٘ؼٛي ٌيشي اص لذسر اػشٕبػي، سإطيشٌزاس ٘يؼز. سلّيُ ٞفشٝ ثشاي ثٟشٜ اػشٕبػي٘يشٚٞبي 

ٔشدْ د٘يب ثٝ ًٛس سٚص افضٖٚ ؿٝ دس ؿشق ٚ ؿٝ دس غشة، ثٝ ًشف خذاٚ٘ذ، ٔزٞت ٚ ٔؼٙٛيز ػٛق ديذا »ٌٛيذ:  ٔي

 12«وٙٙذ. ٔي

  ّا ٍ راّکارّا راّثزدششن: هثحث 

ثشاي ٘يُ ثٝ ٔشكّٝ ؿىٛفبيي ٚ فؼّيز سٕذٖ اػالٔي ٚ ٔلٛسيز وب٘ٛ٘ي ٔؼؼذ دس ػشكٝ ػٟب٘ي سٛػٝ ثٝ ساٞجشدٞبي 

 ٘ظش ٔيشػذ:ٝ هشٚسي ث ،ٚ ساٞىبسٞبي ريُ

 هايِ سکَالريشمالف( ًقد درٍى

ٞبي فّؼفي ٚ والٔي دس ػىٛالسيضْ ٚ ٘مذ ٔجب٘ي آٖ ثب ٔشذ ٌٔٙمي ٚ فّؼفي يىي اص هشٚسر ٝسلّيُ ٚ ثشسػي ا٘ذيـ

ػز وٝ ثبيؼشٝ اػز سٛػي ػّٕب ٚ ا٘ذيـٕٙذاٖ ػٟبٖ اػالْ ثٝ ًٛس ػذي كٛسر ٞب اٞبي ػّٕيٝ ٚ دا٘ـٍبٜ كٛصٜ

 ٌيشد.

 ب( تقَيت عالئق هعٌَي ٍ رٍحاًی

٘بٖ وبسِٛيه، ٌشدٕٞبيي ثضسٌي ثب كوٛس دبح طاٖ دُ دْٚ ثٝ ٔٙبػت ػبٍِشد سٚص ػٟب٘ي ػٛا 1376دس ٔشداد 

وـٛس  140ثشٌضاس ٌشديذ وٝ دس آٖ ثيؾ اص يه ٔيّيٖٛ ٘فش ثٝ ٘يبيؾ دشداخشٙذ. دس ايٗ ٔشاػٓ ػٛا٘بٖ وبسِٛيه اص 

يالدِفيب اػالْ وشد٘ذ وٝ اوٖٙٛ دٛػز آٔشيىبيي دس فًٛس ػٕؼيز ٔيّيٛ٘ي اص ص٘بٖ ػيبٜٕٞيٗ 13ػٟبٖ كوٛس داؿشٙذ.

 14دٛػشبٖ فشاس سػيذٜ اػز.ٚ ٔؼٙٛي دس خب٘ٛادٜ ٚ ػبٔؼٝ ػيبٜبٖ سمٛيز ديٛ٘ذ سٚكب٘ي صٔ
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ثٛد٘ذ، ثٝ دػب   ٞضاس ٘فش اص ٔشدْ آٔشيىب وٝ دس اػشٕبع ٔيّيٛ٘ي ٔمذع ثٝ دػٛر ػبصٔبٖ ٔيظبق ٌشد ٞٓ آٔذٜكذٞب

ٞضاس 43ٓ ؿٖٛ ٔشاػبيش آٟ٘ب ٞٓايٗ ٚلبيغ ٚ سخذادٞب ٚ ٘ظ 15٘ـؼشٝ ٚ خٛاػشبس ثبصٌـز ٔؼٙٛيز ثٝ ػبٔؼٝ خٛد ؿذ٘ذ.

ٞضاس ٘فشي ص٘بٖ 15ٞبي ٔؼٙٛي ٚ ايٕبٖ ؿخلي، ٚ اػشٕبع اسصؽ بٖ ًشفذاس ٔؼيق ثٝ ٞذف آؿٙبيي ثب٘فشي ػٛا٘

ٞبي  ثؼزؼٙٛي ثٝ ػٙٛاٖ ساٞىبس خشٚع اص ثٗٞبي ٔزٞجي ٚ ٔآٔشيىبيي دس اُٞبيٛ ثشاي دػٛر ثٝ يىشبدشػشي ٚ اسصؽ

 اػز. تشز اهزٍس تِ هحَريت ٍ كاًًَيت هسجد در رشد هعٌَيتًياس شديد اخاللي، ٘ـبٖ دٞٙذٜ 

 ج( تَجِ تِ هذّة در اهَر تاسرگاًی

ٞبي سؼبسي ٚ أٛس ثبصسٌب٘ي سٛػٝ ثٝ ٔزٞت يه   سيضي ٚ سٛػؼٝ فؼبِيز ايٗ ثبٚس٘ذ وٝ أشٚص ثشاي ثش٘بٔٝ شوبسؿٙبػبٖ ث

 ٞبي سٕذ٘ي خٛد دس ػٌق ػٟب٘ي ثٟشٜ ثٍيشيٓ. هشٚسر اػز. ٔب ثبيذ اص ايٗ فشكز دس ػٟز سلىيٓ ا٘ذيـٝ

 «هسجد»اي  ٍ تأسيس شثکِ رساًِ ّاگيزي رساًِد( تکار

-وٙٙذ ٔيّيٖٛ ٞبي ٔزٞجي دخؾ ٔي ٞبي ساديٛيي دس آٔشيىب وٝ ثش٘بٔٝ اوٖٙٛ ايؼشٍبٜذ وٝ ٞٓدٞٙٔلممبٖ ٌضاسؽ ٔي

 16ا٘ذ. ٞب ؿٙٛ٘ذٜ سا ثٝ خٛد ػزة وشدٜ

٘يض سإػيغ ٚ « ٔؼؼذ»ثب ػٙٛاٖ اي ٔؼشمُ  ٌٛ٘ٝ وٝ ٔب أشٚصٜ ؿجىٝ ٔؼشمّي ثٝ ٘بْ ؿجىٝ لشآٖ داسيٓ، ثبيذ ؿجىٕٝٞبٖ

 ٔخبًجيٗ داخُ ٚ خبسع سا ثشاي ػزة ثٝ ٔؼؼذ ثٝ ػٙٛاٖ وب٘ٛ٘ي ٔاطش، سغزيٝ ٕ٘بئيٓ.ا٘ذاصي وٙيٓ سب ثشٛا٘يٓ ساٜ

ٔيّيٖٛ  28وٝ كذٚد  ـ ػبَ ايٙشش٘ز دس آٔشيىبؿٟبسْ وبسثشاٖ ثضسييه« سٚيشش»٘يض ثش اػبع ٌضاسؽ ؿجىٝ خجشي 

 17ؿٛد ثش ػٝ ٔيّيٖٛ ٘فش ٔي وٝ ايٗ سلٓ سٚصا٘ٝ ثبِغ ٞؼشٙذ ثٝ د٘جبَ اًالػبر ٔزٞجي ٚ ٔؼٙٛي ايٗ ؿجىٝ ـ ٘فش ٞؼشٙذ

 ٞبي ٔشؼذد ٚ ٌؼششدٜ ثب ٔلٛسيز ٔؼؼذ يه هشٚسر ا٘ىبس ٘بدزيش اػز. ثٙبثشايٗ ػبيز

 ّاي ديٌی تا علن ٍ عقل حل تعارض ظاّزي تزخی آهَسُّ( 

ُ ؿٖٛ ٔؼئّٝ خّمز ا٘ؼبٖ اص ٌِٞبي ديٙي ٘مّي ٞٓ ي آٔٛصٜشخٌشؿٝ ػمُ ٚ ػّٓ ثب ديٗ سؼبسم ٘ذاسد، أب ثٝ ظبٞش، ث

شٍٞٙي سٚ ثٝ فشدي خٛد، ايٗ ٞبي ػّٕي ٚ فّؼفي سؼبسم داسد. ٔب ثبيذ دس كشوز ػّٕي ٚ فٚ... ثب ثشخي سئٛسي

ٞبي ديٙي فشاٞٓ  ٞبي ػّٕي ٚ ػمّي ثشاي سؼٕيك ٌؼششؽ آٔٛصٜ سا سلّيُ ٚ ثشسػي وٙيٓ ٚ ثب كُ آٟ٘ب ثؼشش ٞبسؼبسم

 ٕ٘بئيٓ.

ٞضاس ػٙٛاٖ وشبة دس ثبصاس ٚػٛد داسد وٝ ثٝ ذٚد دٚ، كثش اػبع ٌضاسؽ ٔاػؼٝ سلميمبسي ٌبِٛح دس آٔشيىب

ا٘ذ. ايٗ سؼذاد ػٝ ثشاثش سؼذاد ػٙبٚيٙي اػز وٝ دس ٔٛهٛػبر ؿيٙي ؿبح ؿذٜ  ٔٛهٛػبسي ديشأٖٛ ػجبدر دشداخشٝ

ؿٙبػبٖ ٚ دا٘بٖ، ويٟبٖاػز. ثٝ دِيُ الجبَ ٔشدْ ثٝ ٔٛهٛػبر ديٙي دس ػٛأغ غشثي، أشٚصٜ كشي ثشاي فيضيه

                                              
 76ٍ هبٌّبهِ طجح شوبرُ  13/7/76ّوبى، ثِ ًقل از كْ٘بى  - 15
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ٞبيـبٖ اػٓ خذا سا ثٍٙؼب٘ٙذ ٌشؿٝ دس داخُ وشبة، وبسي ثٝ خذا ي ػٛدآٚس ؿذٜ وٝ دس ػٙٛاٖ وشبةٔٙؼٕبٖ غشث

ؾ ػّشٚ غيشٜ سائغ ؿذٜ اػز ٚ  God And The New Physics  ٚThe Mind Of God ػٙشي ٘ذاؿشٝ ثبؿٙذ. ِزا ػٙبٚيٙي ٘ظيش

خٛاٞٙذ سؼبسم ثيٗ ػّٓ ٚ  صيشا ثؼيبسي اص ٔشدْ ٔي ؛ٞب صيبد ثٛدٜ اػزٞٓ ايٗ اػز وٝ الجبَ ػبٔٝ ثٝ ايٗ لجيُ وشبة

 18خٛاٞٙذ. ؿبٖ كُ ؿٛد. ثٝ آٟ٘ب ٌفشٝ ؿذٜ اػز وٝ ثبيذ ثيٗ ايٗ دٚ يىي سا ا٘شخبة وٙٙذ، أب آ٘بٖ ٞش دٚ سا ٔيديٗ

 ِگيزيًتيج 

 ًَجِعَلَُْنُ ٍَ أَئِوَةً جِعَلَُْنًَِ ٍَ الْأَرِضِ فِی اسِتُضْعِفَُا الَذييَ عَلَى ًَوُيَ أَىْ ًُزيدُ ٍَفشٔبيذ: $ لشآٖ وشيٓ ٔي

ٌزاسيٓ ٚ آ٘بٖ سا ديـٛايبٖ ٚ ٚاسطبٖ صٔيٗ لشاس  اي داسيٓ وٝ ثش ٔؼشوؼفبٖ صٔيٙي ٔٙز ٔب ؿٙيٗ اسادٜ 19#الَْارِثييَ

 دٞيٓ.

ٌيشي ٚ ٞذفٕٙذي كشوز دٛيبي سؼّك اسادٜ اِٟي ثش أبٔز ٚ ديـٛايي ٔؼشوؼفبٖ ٚ ٚساطز صٔيٗ سٛػي آ٘بٖ، ػٟز

ٞبي ٔٛػٛد دس ػٛأغ ثـشي،  دٞذ. ظشفيز ٞبي ديٙي دس صٔيٗ سا ديبْ ٔياػالٔي دس ػٟز سظجيز اسصؽأز 

ٌٛ٘ٝ وٝ فشٚدبؿي اػز. ٕٞبٖ« ٔؼؼذ»اي سٚؿٗ دس سبسيخ ثـشي ثب ٔلٛسيز ديٗ ٚ وب٘ٛ٘يز  ٘ٛيذثخؾ آيٙذٜ

 ٝػبلجز ٔلمك ؿذ، سفٛق ا٘ذيـ سػيذ أبٔبسشيبِيؼٓ، ثؼيذ ثٝ ٘ظش ٔي ٝؿٛسٚي ػبثك ٚ فشٚٔبيٍي وٕٛ٘يؼٓ ٚ ا٘ذيـ

دس د٘يبي  «يهحَراًديشِ ديٌی ٍ هسجد»ٞبي ٔٛػٛد دس ػٟبٖ ٚ ٘يض ػيٙيز يبفشٗ  اِٟي ثش ػبيش ٔىبست ٚ ا٘ذيـٝ

 ٌٛ٘ٝ ٞؼشيٓ. ا٘ـباهللسػذ، أب ؿذ٘ي اػز ٚ ٔب ٔٙشظش فشدايي آٖديـيذٜ أشٚص، ٌشؿٝ ثؼيذ ثٙظش ٔي
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 هٌاتع
 لشآٖ وشيٓ

دس ػلش ٘جٛر، ػّي ػذيذ ثٙبة، ٔشوض ا٘شـبسار ٔٛػؼٝ آٔٛصؿي ٚ دظٚٞـي أبْ  سلّيُ ثش ػّٕىشد يٟٛد .1

 .1385، ؿبح دْٚ، سبثؼشبٖ ;خٕيٙي

 27/4/1389، سبسيخ 1056ؿٕبسٜ  ،ػيبػي، فشٍٞٙي، اػشٕبػي، ػبٔؼٝ ٔذسػيٗ كٛصٜ ػّٕيٝ لٓ ٝخجش٘بٔ .2

سشػٕٝ غالٔلؼيٗ سٛوّي، ٚاكذ  ،ٞبي ٘ٛ، دييش آػشٖٛ، ٔيّشٖٛ ييٍٙش، ٔلٕذ ٍِٟٙبٚصٖ ا٘ذاصديٗ ٚ ؿـٓ .3

 .1380والْ ٚ فّؼفٝ ٔشوض ٌٔبِؼبر ٚ سلميمبر اػالٔي، ثٛػشبٖ وشبة لٓ، ؿبح دْٚ، 

  ;، ٔاػؼٝ آٔٛصؿي ٚ دظٚٞـي أبْ خٕيٙي1387ديٗ ٚ د٘يبي ٔذسٖ، اثٛاِفوُ ػبػذي،  .4

ٚ دظٚٞـي أبْ ػّٕىشد كٟيٛ٘يؼٓ ٘ؼجز ثٝ ػٟبٖ اػالْ، ػّي ػذيذ ثٙبة، ٔشوض ا٘شـبسار ٔٛػؼٝ آٔٛصؿي  .5

 .1385، ؿبح دْٚ، سبثؼشبٖ ;خٕيٙي
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