
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 ثؼن اهلل الشحوي الشحین

جضٍُ اص ثیبًبت اهبم خبهٌِ ای جْت یبدآٍسی آسهبًْبی اًقالة اػالهی ثِ ایي     

ویـِ دس ّّوچٌیي هشدم  ٍ داًـجَیبى ٍ هحققیي عالة، ،خَاف ،ثشخی هؼئَلیي 

ػضیضاى تَجِ ٍیظُ ثِ ایي ثیبًبت كحٌِ هلت ایشاى آهبدُ ؿذُ اػت، اهیذ اػت 

 ثفشهبیٌذ...

 آرهبًْبی اًقالة اسالهیّویت ا

ثلِ، اهشٍص دؿوٌبى ثشاى هلّت ایشاى ثب تحشین هـکل دسػت کشدًذ؛ خت، حبال "   

ؿشط ثشداؿتي تحشین سا یک چیضى قشاس دادًذ کِ ؿوب غیشتت ًویگٌجذ  اگش آهذًذ

کِ آى سا اًجبم ثذّى؛ چِ کبس هیکٌیذ؟ ؿشط هیگزاسًذ دػت اص اػالم ثشداسیذ، 

دػت اص اػتقالل ثشداسیذ، دػت اص حشکت ثِ ػَى ػلن ثشداسیذ، دػت اص فالى 

چِ کبس هیکٌیذ؟ قغؼبً قجَل ى افتخبسآهیض ثشداسیذ تب هب تحشین سا ثشداسین؛ ؿوب ُپذیذ

ًویکٌیذ. یقیٌبً ّیچ هؼئَلى دس کـَس قجَل ًویکٌذ کِ ؿشط ثشداؿتي تحشیوْب، 

آیذ ىى آسهبًى ثبؿذ. الجتِّ دؿوي فؼالً ًوِى اػبػى ٍ فالى هؼئلِهثالً فالى هؼئل

كشاحت ّن ًِـیٌى کشدین، ثتى كشیح ثکٌذ؛ چشا، اگش هب ػقِثب آسهبًْب، هؼبسض

جَس ًیؼت کِ دؿوي كشیح ثیبیذ ثب آسهبًْب هؼبسضِ ثکٌذ ٍ ياهّب اهشٍص ایهیشػذ؛ 

ؿشط قشاس ثذّذ لکي ثبیذ َّؿیبس ثَد؛ فْویذ کِ ایي پیـٌْبد، ایي حشف، ایي اقذام 

اصػَى دؿوي ثب چِ ّذفى داسد اًجبم هیگیشد. خت، ّیچ هؼئَلى هؼلَم اػت کِ 

کَتبُ ثیبیذ ٍ ثشاى ایٌکِ هثالً ساضى ًیؼت ٍ هَافق ًیؼت کِ دس هقبثلِ دؿوٌبى 

"...تحشیوْب ثشداؿتِ ثـَد یب کن ثـَد، اص آسهبًْب دػت ثشداسًذ
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ّبیؾ هـخق اػت، ثٌذُ ّن  کِ چْبسچَة -ْبی اًقالة آسهبًثٌذُ هؼتقذم کِ 

ثذٍى ًیشٍ ٍ ًـبط ٍ جؼبست  -ّب سا تلشیح خَاّن کشد ٍ اػن خَاّن آٍسد ثؼضی

ْب، ایٌچٌیي ًؼجتی آسهبًجَاًی، قبثل تؼقیت ٍ قبثل دػتشػی ًیؼت. ًؼجت ؿوب ثب 

ی هي ایي اػت کِ اگش چٌبًچِ ًیشٍی جَاًی، یؼٌی قذست فکشی ٍ اػت. ػقیذُ

ّب، ثذًی، ٍ اگش ًـبط ٍ سٍحیِ ٍ حبلت تحشک، ٍ ّوچٌیي جؼبست، یؼٌی خغـکٌی

ْب دػت پیذا آسهبً ثِ هب  کِ دس جَاًْب ثِ ػٌَاى خلیلِ ٍجَد داسد، ًجبؿذ،

ْبی اًقالة ٍ آسهبًْب ٍ تحقق آسهبًی دػتشػی ثِ ًٌِخَاّین کشد. لزا جَاًْب دس صهی

ْبی اػالهی، داسای هؼئَلیتْبی ثضسگی ّؼتٌذ ٍ کبسآهذی ثؼیبس ثبالئی ّن آسهبً

ْب اػت، ثبیذ ًقؾ جَاًْب سا جذی ثگیشد؛ ٍ آسهبًداسًذ. ّش کؼی کِ دس پی تحقق 

، چِ جَاى ثذاًیذ ثٌذُ ًقؾ جَاًْب سا جذی هیگیشم. آًچِ کِ هي دس هَسد جَاًْب

ٍ چِ غیش داًـجَیبى، ثبسّب ثش صثبى آٍسدم،  -الجتِ ثخلَف جَاى داًـجَ  -داًـجَ 

گـبئی تؼبسف صثبًی ًیؼت؛ اػتقبدم ایي اػت ٍ هؼتقذم کِ جَاًْب هیتَاًٌذ گشُ

کٌٌذ. الجتِ هْن ایي اػت کِ هیذاى کبس سا، هیذاى تحشک سا ثـٌبػٌذ، آى سا دسػت 

کِ هیخَاٌّذ اًجبم دٌّذ، دسػت تؼشیف کٌٌذ. ایي یک تؼشیف کٌٌذ؛ کبسی سا ّن 

 .هغلت

ْبی اػالهی آسهبًکِ دس حقیقت  -ْبی ًظبم اػالهی آسهبًهغلت دیگش ایي اػت کِ  

ای اػت، هشاتت هختلفی ّن داسد؛ ثؼضی ای اػت، یک هجوَػِیک هٌظَهِ -اػت 

ْبیٌذ؛ آسهبًٌذ، اهب جضٍ هذتّب اّذاف کَتبُتشًذ، ثؼضیتش ٍ ًْبئیاص ایٌْب اّذاف غبئی

 ی ایٌْب سا ثبیذ دًجبل کشد. ّوِ
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 آرهبًْب

ثب ایي  -ی ػبدالًِ ٍ ػبدل ٍ پیـشفتِ ٍ هؼٌَی هثالً فشم ثفشهبئیذ جبهؼِ

ی یک ٍ جضٍ ثشتشیي ْبی دسجِآسهبًاػت؛ جضٍ  آسهبىخت، یک  -خلَكیبت 

دالًِ اداسُ ای ایجبد کٌذ کِ ػبْب اػت. اػالم دس پی آى اػت کِ اٍالً یک جبهؼِآسهبً

ؿَد؛ یؼٌی هؼئَالى ٍ هذیشاى جبهؼِ ثِ ػذالت سفتبس کٌٌذ؛ ثبًیبً خَد جبهؼِ، جبهؼِ

ػذالت هخلَف هذیشاى ًیؼت؛ آحبد هشدم ّن ثبیذ ًؼجت ثِ  -ی ػبدلی ثبؿذ 

ای ثبؿذ. اػالم ثِی پیـشفتٍِ آًگبُ جبهؼِ، جبهؼِ -یکذیگش ػذالت داؿتِ ثبؿٌذ 

ی دس هؼبئل ػلوی، دس هؼبئل ػیبػی، دس افتبدُی ػقتٍجِ ثشًویتبثذ جبهؼِّیچ

ی پیـشفتِ ی دیگشی سا؛ اػالم دًجبل ایجبد یک جبهؼِهؼبئل توذًی ٍ دس ّش ػشكِ

اػت؛ ثخؾ هْوی اص احکبم اػالم ایي سا فشیبد هیضًذ. ثٌبثشایي، ایي جضٍ آى 

ی ِی اػالهی اػت. اػالم ّوچٌیي دس پی ایجبد جبهؼی کالى جبهؼِهجوَػِ

هؼٌَی اػت. دس ًظبم اػالهی، جبهؼِ، ّن ػبدالًِ اداسُ هیـَد، ّن دس دسٍى خَد 

ی هؼٌَی اػت؛ یؼٌی ی پیـشفتِ اػت، ّن جبهؼِی ػبدلی اػت، ّن جبهؼِجبهؼِ

اص هؼٌَیت ػیشاة اػت، ثشخَسداس اػت؛ هؼٌَیتی کِ هَجت هیـَد اًؼبى اّذاف 

ف ثلٌذ خَد ًـوبسد؛ ّذفْبی ی صًذگی سا اّذاحقیش هبدی ٍ ؿَْات سٍصهشُ

ٍاالتشی، ّذفْبی ثبالتشی ثشای اٍ هغشح ثبؿذ؛ استجبط آحبد اًؼبى، استجبط دلْب ثب 

. آسهبىی هَسد ًظش اػالم اػت. خت، ایي ؿذ یک خذا، هحفَػ ثبؿذ؛ ایي جبهؼِ

ٍقت الگَ ّن خَاّذ ؿذ. اگش هب ثتَاًین ثب کَؿؾ ای آىالجتِ یک چٌیي جبهؼِ

کِ الجتِ ثِ ًظش هي کبهالً هوکي ٍ  -ٍجَد ثیبٍسین ای سا ثِجوؼی، یک چٌیي جبهؼِ

 -  کبهالً قبثل تحقق ٍ ػولی اػت ٍ ثخؾ صیبدی ّن هب دس ایي صهیٌِ پیؾ سفتین

لوبى، ثلکِ هؼ کـَسّبی ٍ هؼلوبى جَاهغ ثشای فقظ ًِ ؿذ؛ خَاّذ الگَ جبهؼِ ایي

ای ثب ایي خلَكیبت، حتّی ثشای کـَسّبی غیش هؼلوبى. خت، ایجبد یک جبهؼِ

 .ْبػتآسهبًیکی اص 
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 اقتصبد هقبٍهتی

قجلی کِ گفتین، یک  آسهبىاػت؛ کِ ًؼجت ثِ  اقتلبد هقبٍهتیدیگش،  آسهبىیک 

ِ خَد اقتلبد هقبٍهتی چیض هْوی اػت، اهب دس ٍاقغ دس خُشد اػت. ثب ایٌک آسهبى

قجلی تؼشیف هیـَد. ػالهت دس جبهؼِ، كٌؼت ثشتش، کـبٍسصی ثشتش،  آسهبىریل آى 

ْب اػت. ًفَر فشٌّگی دس آسهبًاؽ جضٍ تجبست پش سًٍق، ػلن پیـشٍ، ایٌْب ّوِ

اؽ ب ّوِی ػیبػی ػلغِ دس ػبلن، ایٌْجْبى، ًفَر ػیبػی دس جْبى ٍ دس هٌظَهِ

ْب اػت. ثٌبثشایي ٍقتی آسهبً، جضٍ ػذالت اجتوبػیْب اػت. سػیذى ثِ آسهبًجضٍ 

 آسهبى، رّي هب ثِ یک اهش غیش قبثل تؼشیفِ دٍس اص دػتشػی ًشٍد؛ آسهبىهیگَئین 

 .جتِ دس دسجبت هختلفْبیٌذ؛ الآسهبًیؼٌی ایٌْب، ایٌْب ّوِ 

ی اػالم سا تـکیل هیذّذ. ؿوب آسهبًی ّب ٍ ّذفْب، هٌظَهِی ایي خَاػتِهجوَػِ 

ای ایذ. آى هجوَػِْب کشدُآسهبًثشای ّش کذام اص ایٌْب کِ تالؽ کٌیذ، تالؽ ثشای 

ی ای کِ دس صهیٌِکِ فشم کٌین دس ساُ اقتلبد هقبٍهتی کبس هیکٌذ، یب آى هجوَػِ

ٌگ اًقالثی ٍ اػالهی دس دًیبی اػالم تالؽ هیکٌذ، ایٌْب ّوِ داسًذ گؼتشؽ فشّ

ی ػیبػی ٍ دیپلوبػی ی هیکٌٌذ. آى کؼی کِ ّویي تالؽ سا دس صهیٌِآسهبًکبس 

ی ػالهت صهیٌِ دس فشضبً  ی اػت. آى کؼی کِآسهبًداسد اًجبم هیذّذ، کبسؽ 

ی ستجِب ایٌْبیٌذ؛ هجوَػِْآسهبًْب اًجبم هیذّذ. آسهبًتالؽ هیکٌذ، داسد کبسی ثشای 

 .ْب، ٍ ّوِ الصمآسهبًّبی هختلف ثشای 

کِ ایي ًـبى  -ػؤال دیگشی کِ هغشح ؿذ ٍ هي ّن ایٌجب اص قجل یبدداؿت کشدم  

ایي  -هیذّذ ایي ػؤال قجالً ثِ هي هٌتقل ؿذُ؛ یؼٌی ػؤالی اػت کِ هغشح اػت 

هثالً فشم ثفشهبئیذ ْب ثب ٍاقؼیتْبئی کِ ٍجَد داسد، چیؼت؟ آسهبًاػت: ًؼجت 

ْبی هب پیـشفت اقتلبدی کـَس آسهبً. تحشین یک ٍاقؼیتی اػت. خت، یکی اص تحشین
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تحشین. یب دس هؼبئل گًَبگَى اػت، اص آى عشف ّن ٍاقؼیتی ٍجَد داسد ثِ ًبم 

هیتَاًن ػشم کٌن، ایي اػت کِ  ػیبػی؛ دس اًتخبثبت، دس غیشُ، غیشُ. آًچِ کِ هي

سا كذدسكذ تإییذ هیکٌین، دیذى ٍاقؼیتْب سا ّن كذدسكذ تإییذ گشائی آسهبً هب

ی ٍاقؼیتْب، ثِ خیبلپشداصی ٍ تَّّن خَاّذ ذٍى هالحظِگشائی ثآسهبًهیکٌین. 

ی حشکت هیکٌیذ، ٍاقؼیتْبی آسهبًاًجبهیذ. ٍقتی ؿوب دًجبل یک هقلَدی، یک 

سیضی کٌیذ. ثذٍى دیذى اعشاف خَدتبى سا ثبیذ ثؼٌجیذ ٍ ثش عجق آى ٍاقؼیتْب ثشًبهِ

ثَد، چِ ْب خیلی تلَس دسػت ٍ كحیحی ًخَاّذ آسهبًٍاقؼیتْبی جبهؼِ، تلَس 

 .ْبآسهبًثشػذ ثِ دػتیبثی ثِ 

 

 اًدْب هثل قلِآرهبً

اًذ. کؼبًی کِ اّل گشدؽ دس ْب هثل قلِآسهبًاگش ثخَاّین هثبل ثضًین، ثبیذ ثگَئین  

ّب ّؼتٌذ، قلِ سا دسػت تلَس هیکٌٌذ. سػیذى ثِ کَّؼتبى ٍ سفتي ثِ ػوت قلِ

ى قلِ ْب سا ثِ ایي تـجیِ کٌیذ. اًؼبى دٍػت هیذاسد ثِ آآسهبًاػت؛  آسهبىقلِ، یک 

ی ثشػذ. ٍقتی ؿوب ایي پبئیي ّؼتیذ، دٍػت هیذاسیذ ثشٍیذ ٍ ثشػیذ ثِ آى ًقغِ

تَجِ ثِ ایي اٍج ٍ ػتیغ ایي ثلٌذی ٍ استفبع؛ هٌتْب ٍاقؼیتی ٍجَد داسد؛ اگش ثی

ٍاقؼیت ثخَاّیذ ایي کبس سا ثکٌیذ، ًیشٍی خَدتبى سا ّذس هیذّیذ؛ آى ٍاقؼیت ایي 

ایي ًیؼت کِ ؿوب جلَی چـوت هـبّذُ هیکٌی  اػت کِ ساُ سػیذى ثِ ایي قلِ،

کِ حبال ایٌجب قلِ اػت، ایي ّن داهٌِ اػت، ثگیش ٍ ثشٍ ثبال؛ ایٌجَسی ًیؼت، ساُ 

احتیبعی کشدیذ، ّویٌی کِ جلَی چـن ؿوب اػت، داهٌِ داسد. اگش چٌبًچِ ؿوب ثی

داسیذ، ًِ سا گشفتیذ سفتیذ ثبال، قغؼبً ثِ ًقبعی خَاّیذ سػیذ کِ ًِ ساُ پیؾ سفتي 

ساُ ػقت آهذى. ایٌْبئی کِ اّل سفتي ثِ کَُ ٍ گشدؽ دس کَّؼتبى ّؼتٌذ، چٌیي 

آیذ؛ ثشای ثٌذُ ّن پیؾ آهذُ. ٍقتی اًؼبى ثذٍى آؿٌبئی ثب چیضی ثشایـبى پیؾ هی
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ّبئی هیشػذ کِ ساُ جلَ سفتي ٍ ػقت هبًذى ًذاسد؛ ثب ساُ حشکت هیکٌذ، ثِ ًقغِ

اص هـکل خالف کٌذ. ٍاقؼیت ػجبست اػت اص  صحوت صیبد اًؼبى ثبیذ خَدؽ سا

 .ّویي ساُ؛ ساُ سا ثبیذ پیذا کشد

ْب ثب ًگبُ ثِ ٍاقؼیتْب اػت کِ قبثل تحقق خَاٌّذ آسهبًثٌبثشایي ٍاقؼیت سا ثبیذ دیذ. 

ػٌَاى ٍاقؼیت ثِ هب ثِ دؿوٌبًِ، ؿگشدّبی ثب  ثَد. اهب ٍاقؼیت سا ثجیٌین، ًِ آًچِ کِ

 .القبء هیـَد

 

 ٍظیفِ هب ًسبت بِ تحقق آرهبًْب

خَاُ کِ ٍاقؼیتْب سا ّن هیـٌبػذ، ّشگض ًجبیذ دس آسهبًي فؼبل داًـجَئىِ ثِ ًظش ه

خَاّی دػت آسهبًثؼت کٌذ. یؼٌی ًجبیذ اص ّیچ ؿشائغی احؼبع اًفؼبل ٍ ثي

ّبی ؿیشیي، ًِ دس ٌّگبم ّضیوتْبی تلخ. هب دس ػشكِثشداؿت؛ ًِ دس ٌّگبم پیشٍصی

تلخی ّن داؿتین. اهبم ّبی ثضسگی داؿتین، ّضیوتْبی ی دفبع هقذع پیشٍصی

الفتح. )سضَاى اهلل ػلیِ( ػفبسؽ هیکشدًذ ٍ هیگفتٌذ: ًگَئیذ ؿکؼت، ثگَئیذ ػذم

یک جب پیشٍصی ًلیت اًؼبى هیـَد، یک جب ّن پیشٍصی ًلیت اًؼبى ًویـَد؛ چِ 

ّب ّؼتٌذ کِ اگش چٌبًچِ جشیبى کبس ثش ٍفق هشادؿبى پیؾ اّویتی داسد؟ ثؼضی

ْب دػت هیکـٌذ؛ آسهبًظش خَدؿبى سػیذًذ، اص دًجبل کشدى ی هَسد ًآهذ ٍ ثِ ًقغِ

قشآى ثِ هب هیگَیذ: ٍقتی ایي کبس سا توبم  ؛«فبرا فشغت فبًلت»ایي خغب اػت. 

ی کبس. هبدُ کي، ثبیؼت ثشای اداهِکشدی، ایي تالؽ سا توبم کشدی، تبصُ خَدت سا آ

آیذ، ثش ثؼضی ّن ثؼکغ؛ اگش آًچِ کِ پیؾ هی -ایي اؿتجبُ اػت  -ثؼضی آًجَسًذ 

عجق خَاػت آًْب ًجَد، ثش ٍفق هشاد آًْب ًجَد، دچبس یإع ٍ اًفؼبل ٍ ؿکؼت 

ثؼتی ٍجَد ًذاسد دس هیـًَذ؛ ایي ّن غلظ اػت؛ ّش دٍ غلظ اػت. اكالً ثي
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ثیٌبًِ. ٍقتی اًؼبى ٍاقؼیتْب سا هالحظِ کٌذ، ّیچ چیض ثِ یح ٍ ٍاقغخَاّىِ كحآسهبً

 .آیذثیٌی ًویًظشؽ غیش قبثل پیؾ

دس اكلِ  گرائی را بب ًگبُ بِ ٍاقعیتْب از دست ًدّید ٍ دًببل کٌید.آرهبً

اًقالة ّویي جَس ثَد، دس جٌگ ّویي جَس ثَد؛ دس حَادث گًَبگًَی ّن کِ دس 

ّب دس قجبل حَادث آهذُ، ّویـِ ّویي جَس ثَدُ اػت. ثؼضیایي ػبلْب پیؾ 

ؿبى، هتٌبػت ثب آًچِ ّب ٍ هَقؼیتْبی سٍحی ٍ هؼٌَی ٍ فکشیگًَبگَى، هَضؼگیشی

 2.خَاّی اػت، ًیؼتآسهبًی کِ الصهِ

 

 آرهبى جوَْری اسالهی در یک جولِ

ًظبم جوَْسی  آسهبى ْب هغلقبً ًجبیؼتی اص ًظش دٍس ثـَد؛ کِآسهبً ایي اّذاف ٍ

خالكِ کشد. توذّى  "تودّى اسالهی دایجب"ی کَتبُِ  اػالهی سا هیـَد دس جولِ

اص لحبػ هبدّی  اػالهی یؼٌی آى فضبیی کِ اًؼبى دس آى فضب اص لحبػ هؼٌَی ٍ

ثشای آى غبیبت خلق  هیتَاًذ سؿذ کٌذ ٍ ثِ غبیبت هغلَثی کِ خذای هتؼبل اٍ سا

داؿتِ ثبؿذ، اًؼبى  ًذگی خَثی داؿتِ ثبؿذ، صًذگی ػضّتوٌذیکشدُ اػت ثشػذ؛ ص

داسای ػبصًذگىِ جْبى عجیؼت؛  ػضیض، اًؼبى داسای قذست، داسای اسادُ، داسای اثتکبس،

ًظبم جوَْسی  آسهبى ٍ توذّى اػالهی یؼٌی ایي؛ ّذف ًظبم جوَْسی اػالهی

 .اػالهی ایي اػت

 چگًَِ بِ اّداف ببید رسید؟! 

ساّجشدّبی  ب سا ثِ ایي اّذاف هیشػبًذ؛ّبیی کِ ه ی دٍّم ػجبست اػت اص ساُ هؤلّفِ 

ی  اػالهیّت، هالحظِ ی ثش ػوَهی ٍ کلّی؛ ایي ساّجشدّب سا ثبیؼتی ؿٌبخت، تکیِ
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ًَب لِلظّبلِنِ خَلوبً ٍ کُ :فشهَد ظبلن ًجَدى ٍ هظلَم ًـذى دس تؼبهالت گًَبگَى؛ ایٌکِ

ی ثِ  ایي یک ٍظیفِ اػت، ایي یک ساّجشد کلّی اػت. ساّجشد تکیِ ،لِلوَظلَُمِ ػًََبً

ایٌْب  ػبالسی سا تـکیل هیذّذ ٍ ساّجشدّبیی اص ایي قجیل؛ هشدم ٍ آًچِ کِ هشدم آساء

 ػیبػتْبی کالى ٍ اػبػی ٍ ساّجشدّبی اكلی ًظبم جوَْسی اػالهی اػت ثشای

ْب؛ کبس ػوَهی، تالؽ ػوَهی، اثتکبس ػوَهی، ٍحذت هلّی، ٍ اص آسهبً یذى ثِ آىسػ

 .ایي قجیل چیضّبیی کِ ٍجَد داسد

 

 کبسگضاساى ٍ ًظبم هؼئَالى حضَس هي کٍِاقؼیّبت، ٍاقؼیّبت سا ّن ثبیذ دیذ؛  ٍ ػَّم 

 ًگبُ ثب گشایی آسهبى داسین، الصم هب آًچِ کِ کشدم ػشم سهضبى، هجبسک هبُ دس ًظبم

ٍاقؼیّتْب هَجت  ٍاقؼیّتْب سا ّن ثبیذ دسػت فْویذ، آًچِ کِ اص. اػت ٍاقؼیّتْب ثِ

کوجَد ٍ ًقق اػت، آًْب سا  اقتذاس اػت، آًْب سا ثبیذ ؿٌبخت؛ آًچِ اص ٍاقؼیّتْب کِ

ثبیذ ؿٌبخت؛ ٍاقؼیّتْب سا ثبیذ  ّن ثبیذ ؿٌبخت؛ آًچِ کِ هبًغ حشکت اػت، ایٌْب سا

ثشدم دس آًجب کِ ایٌْب ٍاقؼیّتْبی  اػن سا ٍاقؼیّتْب  دسػت فْویذ. هي تؼذادی اص

سا دیذ یب ضؼفْب سا دیذ. ٍجَد فکشّبی  اؽ ًجبیذ ًقلْب د هب اػت، ّوِؿیشیي هَجَ

سٍاج هؼشفت دیٌی ٍ هؼٌَیّت دس ثیي ثخؾ  ثشجؼتِ، ٍجَد ػٌبكش فؼّبل ٍ هجتکش،

دیٌی ٍ اػالهی، ًفَر سٍصافضٍى ًظبم جوَْسی  ٍػیؼی اص ًؼل جَاى، ثقبء ؿؼبسّبی

ت کِ ٍجَد داسد؛ ایي ٍاقؼیّتْب سا ایٌْب ٍاقؼیّتْبیی اػ اػالهی دس هٌغقِ ٍ دس ػبلن؛

ی صًذگی اًؼبى کِ  ٍاقؼیّتْبی تلخی ّن دس کٌبس ایي، هثل ّوِ ّن ثبیذ دیذ. الجتِّ

ی ثِ آى ٍاقؼیّتْبی ؿیشیي ٍ  ؿیشیٌی ٍ تلخی اػت، ٍجَد داسد؛ ثب تکیِ هخلَعی اص

ـًَذ آًْب، ثبیؼتی کَؿؾ کشد ثشای ایٌکِ ٍاقؼیّتْبی تلخ ٍ ًبهغلَة صدٍدُ ث تقَیت

 .کن ثـًَذ یب

سا اص ًظش دٍس ًذاؿت، ساّجشدّب سا  ْبآسهبً ایي ػِ ػٌلش سا ثبیذ دس ًظش داؿت؛ یؼٌی 

ٍاقؼیّتْب سا ّن ثبیذ دیذ. اگش چٌبًچِ ٍاقؼیّتْب سا  ًجبیؼتی اص ًظش دٍس داؿت، الجتِّ
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ًخَاّین سفت؛ اهّب ٍجَد ٍاقؼیّتْب ّن ًجبیؼتی هب سا اص  ًجیٌین، ساُ سا دسػت

ای دس ساُ هَجت ثـَد هب اص  ثکٌذ. اگش چٌبًچِ ٍجَد یک كخشُ ّبیوبى هٌلشف ساُ

هحبثب اًؼبى  کشدین؛ اگش ٍجَد ایي كخشُ ًذیذُ گشفتِ ثـَد ٍ ثی ساُ ثشگشدین، خغب

 خغب کشدُ؛ اهّب اگش چٌبًچِ ًگبُ کٌین ثجیٌین دس اعشاف ایي كخشُ چِ ثشٍد، ثبص ّن

دس اٍ  خَد ایي كخشُ سا چگًَِ هیتَاى ثشداؿت، یبّبیی سا هیتَاى ایجبد کشد، یب  ساُ

كحیح ثِ  ٍقت ایي ًگبُ هٌفزی ایجبد کشد، یب ساُ هَاصیبی ثشای آى پیذا کشد، آى

ایي اًقالة  ٍاقؼیّتْب اػت، ایي ّوبى کبسی اػت کِ اهبم ثضسگَاس هب دس فلل اٍّل

م ثضسگَاس، دس اهب .کٌٌذُ ٍ ثؼیبس حؼّبع اًجبم دادًذ یؼٌی دس آى دُ ػبلِ تؼییي

ساّجشد سا فشاهَؽ ًکشد.  هقبثل ٍاقؼیّتْب چـن خَد سا ًجؼت، اهّب کَتبُ ّن ًیبهذ،

اهبم سا؛ اهبم ثضسگَاس ّوبى کؼی  ثجیٌیذ ٍضؼیّت اهبم سا، صًذگی اهبم سا، ؿؼبسّبی

ّیچ کغ تقیِّ ًکشد؛ ایٌکِ سطین  اػت کِ دس هَسد هؼئلِ سطین كْیًَیؼتی اص

ثیي ثشٍد، ایي حشف اهبم اػت. دس  ػشعبًی اػت ٍ ثبیذ اص ی كْیًَیؼتی یک غذُّ

ای ًکشد؛  ای ٍ هالحظِ آهشیکب ّیچ تقیِّ گش قجبل ؿشاستْبی قذست هؼتکجش ٍ هذاخلِ

ی جَاًبى  حشف اهبم اػت. ایٌکِ حولِ ایٌکِ آهشیکب ؿیغبى ثضسگ اػت، ایي

هذاسک جبػَػی آهشیکب ٍ تلشّف اثضاسّب ٍ  هؼلوبى ٍ داًـجَیبى هؼلوبى ثِ ػفبست

تش اػت، ایي حشف اهبم  ؿبیذ اص اًقالة اٍّل هْن آًْب سا اهبم اًقالة دٍّهی داًؼت کِ

ی جٌگ، ایٌکِ  دس قضیِّ .اػت سٍؿْبی اهبم اػت، ایٌْب اػت؛ ایٌْب حشفْبی اهبم

هیگفتٌذ جٌگ جٌگ تب  ؛ دیگشاىیي حرف اهبم استجٌگ تب رفع فتٌِ، افشهَد: 

ی ایي ًظبم سا  ثَد کِ پبیِ پیشٍصی، اهبم فشهَد جٌگ تب سفغ فتٌِ. ایي ایؼتبدگیْب

 .هؼتحکن کشد

 

 آى کؼبًی کِ ایي ساُ سا ًـٌبختٌذ ٍ دس کـَسّبی خَدؿبى جَس دیگشی ػول 

 َدؿبى گزؿتٌذ ٍدػت ثیبٍسًذ اص اكَل خ کشدًذ، ثشای ایٌکِ دل هؼتکجشیي سا ثِ
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 ؿؼبسّبی اػبػی خَدؿبى سا فشاهَؽ کشدًذ، هالحظِ هیکٌیذ کِ ثِ چِ سٍصی

ٍجَد  ی ثب اػشائیل افتبدًذ؛ آًْب کؼبًی ّؼتٌذ کِ اگش چٌبًچِ دس هلش ؿؼبس هجبسصُ

جَس  ایي ّبی آهشیکب ٍ ػَاهل آهشیکب کَتبُ ًویأهذًذ، هیذاؿت، اگش دس هقبثل ٍػذُ

ی  کٌٌذُ رلیل ی جَس ًویـذ کِ دیکتبتَس ػی ػبلِ هؼلَم ًجَد ثـَد، یؼٌی قغؼبً ایي

اًتخبة ؿذُ ثَدًذ،  هلّت هلش اص صًذاى آصاد ثـَد ٍ آى کؼبًی کِ ثب سؤی هشدم

چٌیي چیضی هوکي ًجَد پیؾ  ی آًبى ثشٍد؛ اكالً احتوبل هحکَهیّت ثِ اػذام دسثبسُ

 -دالى  ػبدُ -ّویي هٌتخجیي  ذاى ایؼتبدًذ دس هقبثلثیبیذ. آى کؼبًی کِ دس هی

آًْب یب ثیـتش آًْب ثِ عشف ایٌْب  ؿؼبس دادًذ، اگش آى هَاضغ اكَلی هیجَد، ًلف

کٌٌذ، هؼبسضِ کٌٌذ. اص هَاضغ اكَلی ٍقتی  هیأهذًذ، یؼٌی کؼبًی ًجَدًذ کِ هقبثلِ

ّشحبل ثبیذ  کِ ثِخَاّذ ؿذ. ایٌْب چیضّبیی اػت  جَس ًـیٌی کشد، ایي اًؼبى ػقت

 .سػبیت کشد

 -آًچِ کِ هب احسبس هیکٌین کِ برای رفع هشکالت ببیداًجبم داد  

هبل اهرٍز ًیست، هشکالت ّویشِ ٍجَد داشتِ است، در  هشکالت ّن

دارد؛ یعٌی اگر کسی تصَّر کٌد کِ حبال در فالى  ی کشَرّب ّن ٍجَد ّوِ

ی، یب ثرٍتوٌد، یب پرجوعیّت، ارٍپبیی، یب غرب کشَر پیشرفتِ، یب فالى کشَر

جب ّست؛  ًدارد، خطب است؛ هشکالت ّوِ جوعیّت، هشکالتی ٍجَد یب کن

در کبر اٍ هشکالتی ٍجَد دارد،  طبیعت کبرِ یک هلّت ایي است کِ ببالخرُ

 حرکتشبى را اداهِ بدٌّد؛ هسئَلیٌش ببید آى هشکالت را برطرف بکٌٌد ٍ

ی ثِ دیگشاى، ثب سؿَُ  تکیِ ک دیگشاى، ثبحبال ثؼضی هیخَاٌّذ هـکالت سا ثب کو

کٌٌذ؛ ثؼضیْب ّن ًِ، هیخَاٌّذ  دادى ثِ دیگشاى، ثب تزلّل دس هقبثل دیگشاى حل

اػتقبدهبى ایي  -خَدؿبى حل کٌٌذ  هـکالت سا ثب ًیشٍی خَدؿبى، ثب تَاى داخلی

 اّوّیّت ثذّین؛ ایي اػبع کبس اػت. اص اػت کِ ثبیذ ثِ تقَیت ػبخت دسًٍی ًظبم



12 
 

ی کبهل، ثب ًگبُ ػبقالًِ  تقَیت دسًٍی ثب اًذیـِ .دسٍى، خَدهبى سا ثبیذ تقَیت کٌین

ی  ٍػیلِ ، چِ ثِپیـشفت ػلوی ی ٍػیلِ چِ ثِ ٍ خشدهٌذاًِ چیضی اػت هوکي؛

 3.اػت کِ ثِ ًظش هب هوکي اػتػبخت ٍ هذیشیّت دسػت اقتلبدی؛ ایٌْب کبسّبیی 

 

 دػب

ی ًضدیکی کِ ْب ٍ اّذاف ٍاالی ًظبم جوَْسی اػالهی سا دس آیٌذُآسهبًشٍسدگبسا! پ

ذُ سا ثجیٌٌذ، هحقق ثفشهب؛ ّوت هب سا ثشای سػیذى ثِ ایي ایي جَاًْبی هب آى آیٌ

 4ْب سٍصافضٍى ثفشهب.آسهبً
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