چالؿهای پیؿ ضوی ايمالب اؼالهی با جاکیس بط چالؿهای فطهًگی و الحمازی
حؽى شىازی يیا

1

ظهطا غیاذی

2

اي٭الب اوالهی ایكاو ؾق ّ٠ك ؾیى وحیمی و ؾیى گكیمی پا به ٠كِه وشىؾ گفاٌث که ایى هىٔى ،ٞه٭ابله يٝام ولٙه قا ؾق پی ؾاٌث.
ؾقایى ً٠ىاو چالًها ،هىاي ٟو یا هٍکالجی هىحًؿ که الآ٤ال پیكولی اي٭الب اوالهی ؾق وال  8537به يعىی بال١٩ل یا بال٭ىه ؾق هىیك
پیٍك٨ث اهؿا ٦و آقهايهای اي٭الب ٬كاق گك٨حًؿ .بكؼی الآيها ؾاؼلی وبكؼی ؼاقشی بىؾيؿ .البحه ایى چالًها٨ ،کكی ٨كهًگی ،ویاوی،
ا٬حّاؾی ،اشحما٠ی و ؾق يهایث يٝكی و ٠ملی يیم هىحًؿ .ؾق ایى ه٭اله ٔمى جعلیل چالًهای اي٭الب اوالهی ؾق لهیًههای
اشحما٠ی ،ا٬حّاؾی ،ویاوی و ٨كهًگی قاهکاقهایی قا پیًٍهاؾ هیؾهؿ جا ؾق ّ٠كی که اِلیجكیى و باذبات جكیى ویژگی آو جعىل
وؾگكگىيی اوث ،ظاهالو اي٭الب اوالهی هىٌ ٫٨ىيؿ جا به جعکین و جكویس آقهاوها و اقليهای اي٭البٍاو هباؾقت وقليؿ .قوي
پژوهً قوي جىِی٩ی وگكؾآوقی هٙالب ال ٘كی ٫کحابؽايه وه٭االت ؾاؼلی وؼاقشی اوث که به ٌیىه ٨یً بكؾاقی ٘ب٭ه بًؿی هىقؾ
جصمیه و جعلیل ٬كاق گك٨حه اوث.
واژههای کلیسی :چالً ،اي٭الب اوالهی ،جهاشن ٨كهًگی ،ج٥یكات شم١یحی.

 .5هؿقن ؾايٍگاه ٨كهًگیاو ٨ا٘مه المهكا اِ٩هاو
 .8ؾايٍصىی ٠لىم اشحما٠ی پكؾیه ٨ا٘مه المهكا اِ٩هاو Zahraghiyasi1376@gamil.com
جاقیػ ؾقیا٨ث 8532/48/84 :جاقیػ پفیكي8532/43/85 :
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چکیسه

همسهه
اي٭الب اوالهی ایكاو با ایصاؾ ا٠حماؾ به ي٩ه ،ج٭ىیث قوظیه اوحکباقوحیمی٨ ،كاهن والی لهیًههای وظؿت اوالهی
وج٭كیب هفاهب با ال٭ای قوظیه ا٬ؿام وؾق کًاق آو ،ظمایث همه شايبه ال يهٕثهای اوالهی جىايىث ؾق ٜهىق بیؿاقی
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اوالهی ي٭ً ای٩ا کًؿ وآو قا هؿ٨مًؿ و پك٬ؿقت هؿایث يمىؾه وبكای هؿ ٦يهایی که هماو ج١الی هاؾی وهً١ىی هىلماو
اوث ،به پیً قوؾٕ .هكاؾ ؼايیٔ08:8538.
ه٭ام هٝ١ن قهبكی ؾق شم ٟؾايٍصىیاو ا٨ىكی وپاه پاوؿاقاو :ؾق پاوػ به ایى وئىال که هً١ای چالً چیىث؟ وآیا
وشىؾ آو بكای يٝام و اي٭الب يگكاو کًًؿه اوث ٨كهىؾيؿ :چالً به هً١ای ظكکث به ومث شلى و ابحکاقهای قولا٨موو و
يىبه يى اوث .وشىؾ چالً ،ايىاوهای آگاه ،بّیك و ٌصا ٞقا يگكاو يمیکًؿ .قهبك اي٭الب چالً هیاو اي٭الب اوالهی
واوحکباق شهايی ،چالً هىحمك واؾاهه ؾاق ؾايىحًؿٕ .قهبك هٝ١ن اي٭الب ؾق ؾیؿاق با يمایًؿگاو هصلهٔ8534/5/2 .
اي ٭الب اوالهی ،ي٭ٙه ٩ٙ٠ی بىؾ ؾق جاقیػ ها که ب١ؿ ال ٬كوها اوحبؿاؾلؾگی و ظاکمیث اوحبؿاؾ ،لهیًه ظاکمیث هكؾم
بك وكيىٌث ؼىیً قا ٨كاهن آوقؾ .اي٭الب اوالهی ،ایى ا٨حؽاق قا ؾاقؾ که هًىل یک وال ال ٠مكي يگفٌحه بىؾ که ؾاقای
٬ايىو اواوی ٌؿ وبًای يٝن ؾق شاه١ه قا ج١كی ٧يم ىؾه وج١ییى وكيىٌث اشحما٠ی قا به ٠هؿه ؼىؾ هكؾم گفاٌث.
ٕظاشی بابائی ،يمهث ٔ882:8528.بكقوی وكيىٌث هلثهایی که پا ؾق اي٭الب گفاٌحهايؿ به ها هیآهىلؾ ،شاـبههای
هاؾی٤ ،كٌ ٪ؿو ؾق لفت وق٨اه ٘لبی ،ايىاو قا ؾق هىیكی ٬كاق هیؾهؿ که ال شاـبههای اي٭البی وهً١ىی ٨اِله
هی گیكيؿ .هىئله جؿاوم اي٭الب یکی ال هىائل ههن په ال پیكولی اي٭الب اوالهی بىؾه اوث .بكای جؿاوم یک اي٭الب
بایؿ ٬ىايیى هكبىٖ به آو قا ًٌاؼث وق٠ایث يمىؾ و هىاي ٟوچالًهای پیً قوی با جؿبیك و ٠٭اليیث گكه گٍایی کكؾ.
ٕهماو ٔ881:8528.بكای جؿاوم اي٭الب کاؾق قهبكی ؾق بكابك شاه١ه اي٭البی ،هىئىلیثهایی ؾاقؾ همايٙىقکه شاه١ه يیم
هىئىلیثهایی ؾق بكابك کاؾق قهبكی ؾاقؾ ،که ایى هىئىلیثهای هح٭ابل ؾق يهس البال٤ه به ً٠ىاو ظ٭ى ٪هح٭ابل لهام ؾاقاو
وهكؾم هٙكض ٌؿه اوث.
هفاهین و هبايی يظطی

چالؿٌ :كایٗ و ؤ١یث شؿیؿی که هىیك آیًؿه شاه١ه قا ال بیكوو هىقؾ هصىم ٬كاق ؾاؾه ،ظ ٛ٩ج١اؾل ،آو قا
ؾچاقهٍکل وهىحلمم جالي وؽث ووكيىٌث وال هیوالؾٕ .ـو٠لنٔ51 :8520 ،
ايمالب اؼالهی :هصمى٠ه جعىالت ،ظىاؾخ و قؼؿاؾهایی اوث که با هؿ ٦اظیاء ج١می٠ ٫٭ایؿ و اظکام اوالهی ؾق
ا ٨کاق وق٨حاق ٨كؾ وشاه١ه که هًصك به ایصاؾ يٝام ویاوی ؼاَ ؾق وال  8537ؾق ایكاو گكؾیؿ ا٘ال ٪هیٌىؾٕ .ظٍمث
يظطیه هاضکػ اظ ايمالب :ؾیؿگاه هاقکه ؾقباقه اي٭الب بكپایه جبییى او ال جاقیػ بٍكی اوحىاق اوث .بًابك يٝك او جکاهل
ً
شىاه ٟبا جٕاؾهای ٘ب٭اجی ؾوقه ای هٍؽُ هیٌىؾ که به هًگام ظؿت ،ه١مىال به یک ٨كایًؿ ؾگكگىيی اي٭البی
هیايصاهؿ .هباقلات ٘ب٭اجی ال جٕاؾهای هىشىؾ ؾق شىاه ٟياٌی هیٌىؾٕ .گیؿيمٔ111:8571.
يظطیه هايحیًگحىو اظ ايمالب :اي٭الب یک ؾگكگىيی وكی ،ٟبًیاؾی وؼٍىيث آهیم ؾاؼلی ؾق اقلي ها و اوٙىقههای
هىل ٗ بك یک شاه١ه ،يهاؾهای ویاوی ،واؼحاق اشحما٠ی ،قهبكی١٨ ،الیث وویاوث های ظکىهحی اوث.
ٕهايحیًگحىؤ523:8574.
چالؿهای فطهًگی ايمالب اؼالهی
اي٭الب اوالهی ایكاو ؾق ّ٠ك ؾیى وحیمی و ؾیى گكیمی پا به ٠كِه وشىؾ گفاٌثّ٠ .كی که جماهی يگكي ها به وىی
ؾوق ٌؿو ال ؾیى ،وظی وآهىله های پیاهبكاو بىؾ .و٬ى ٞاي٭الب قويؿ ؾیى گكیمی وؾیى وحیمی قا ج٥ییك ؾاؾه واظیاگك
يهٕث بالگٍث به وىی ؼؿاويؿ وؾیى ٌؿ .ایى هىئله هًا ٟ٨يٝام ولٙهی شهايی قا که ؾق ٬البهای هح٩اوجی به ؾيبال
جأهیى هًا ٟ٨ؼىؾ بىؾيؿ به ؼٙك ايؿاؼث ،چكا که ایى اي٭الب هاي١ی بمقگ بك وك قاه جكویس هبايی واِىل شهاو بیًی
هاؾی گكایايه بىؾ .بًابكایى بك آو ٌؿ که به ه٭ابله با اي٭الب اوالهی بكؼیمؾ .ؾقباقه واژه ٨كهًگ ج١اقی ٧هؽحل٩ی وشىؾ
ؾاقؾ و هك یک ال ايؿیٍمًؿاو وهح٩کكاو ال لاویه ؾايٍی و يگاه ؼىؾ ،به اقائه ج١كی ٧ال ٨كهًگ پكؾاؼحهايؿ"،بٙىقی که
شم ٟکكؾو آوها هٍکل وچه بىا ٤یك همکى اوث .بٕ١ی ال ؾاهًه ٨كهًگ قا چًاو هعمؿوؾ کكؾهايؿ که ٨٭ٗ بؽٍی ال
ً
ليؿگی و هٝاهك آو قا ؾق بك هیگیكؾ ،وبٕ١ی آيچًاو ج١كی ٧گىحكؾهای اقائه کكؾهايؿ که ج٭كیبا جمام شًبههای ليؿگی
٨كؾی و اشحما٠ی قا ؾق بكهی گیكؾٕ".هًّىقیٔ0 :8571 ،
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لاؾهٔ53 :8578 ،

ال ٠ىاهل هإذك بك ٨كهًگ٠ ،ىاهلی هىحًؿ که با٠د پىیایی ،قٌؿ ،جربیث واوحمكاق ظیات یک ٨كهًگ ویا بال١که،
جٕ١ی ،٧لوال ،ايعٙاٖ ويابىؾی آو هیگكؾؾ .البحه بؿیى هً١ا يیىث که ٨كهًگ پؿیؿه ای هً١٩ل اوث ،بلکه هكاؾ ایى
اوث که ٠ىاهلی ي٭ً وجاذیك ؾق ِ١ىؾ ویا و٭ىٖ ؾاقيؿ .ال ایى قو هی جىاو٠ ،ىاهل هإذك بك ٨كهًگ قا به وه ؾوحه ٠ىاهل
ـاجی ٕهكبىٖ به ؼىؾ ٨كهًگٔ٠ ،ىاهل ؾقويی ٕهكبىٖ به شاه١های که یک ٨كهًگ ؾق آو وشىؾ ؾاقؾٔ و٠ىاهل بیكويی
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ٕ٠ىاهل بیكوو ال هكلهای ش٥كا٨یاییٔ ج٭ىین کكؾٕ .ظاشی ؾه آباؾی ،هعمؿ٠لیٔ07:8523:،
يٝام شمهىقی اوالهی ایكاو بایؿ قاهبكؾ ها و ویاوث هایی ال شمله ویاوثهای ٨كهًگی که ٠باقت اوث ال هصمى٠ه
ا٬ؿاهات ؾولث که به هًٝىق اِالض وبهبىؾ ظىله ٨كهًگ ايصام هیٌىؾ .ایى ا٬ؿاهات همکى اوث به ِىقت هؿاؼله،
يٝاقت ویا اشحًاب ال هكگىيه هؿاؼله ؾق ظىله ٨كهًگ قوی ؾهؿ ؾق ه٭ابله با چالًهای ٨كهًگی اي٭الب ؾق پیً گیكؾ.
ٕيایئًیٔ874:8523،
چالً ؾق"٨كهًگ ٠لىم ايىايی" به هماوقؾؼىايی وؾق"٨كهًگ ل٥ات واِٙالظات ویاوی"به ا٠حكاْ کكؾو ،هىقؾ وإال
٬كاق ؾاؾو ،به هباقله ٘لبیؿو وق٬ابث کكؾو بكگكؾايؿه ٌؿه اوث٠ٕ".یىٔیٔ83 :8523 ،
چالًها هىائلی هىحًؿ که ٬ابلیث جبؿیل ٌؿو به ٨كِث و جهؿیؿ قا ؾاقيؿ و ظاِل چالًها ج٥ییك وجعىل اوث ،به
ؾیگك وؽى چالً ٠باقت ال ٌكایٗ ؤ١یث شؿیؿی که هىیك آیًؿه شاه١ه و هلحی قا ال بیكوو هىقؾ جهاشن ٬كاق ؾاؾه
اوث و ج١اؾل و جىالو قا ؾچاق هٍکل و بعكاو يمىؾه اوث .ؾق ایى ِىقت چالًها چیمی شم جالي بكای ب٭ا يمیجىايًؿ
هً١ا بٍىيؿٕ .هماو هًبٔ81:ٟ
با جىشه به ج١كی ٧چالً ،چالً ٨كهًگی ایًگىيه ج١كیٌ ٧ؿه اوث که ٠ىاهل ،پؿیؿه ها ،هى١٬یث وٌكایٗ گىياگىو
يابهًصاق ٨كهًگی که لهیًه وال جعمیل ؼىاقت٨ ،كیب وظحی ٌکىث یک يٝام ویاوی هیگكؾؾٕ .ولیمی بًیٔ833:
ج٭ابل وقوی اقویی ایكاو وآهكیکا په ال گفقايؿو هكاظل وؽث ه٭ابله يٝیك جكوق ،کىؾجا ،جعمیل شًگ ،هعاِكه
ا٬حّاؾی و...ایًک ٌاهؿ ٌکل گیكی يىیًی ال هًال٠ات پًهاو اوث که ههنجكیى ویژگی آو ياهعىىن بىؾو ؾقگیكی
ويكم ا٨ماقايه بىؾو هاهیث واهؿا ٦و ابماق وٌیىه هباقله آو اوث .شًگ يكم به هرابه يى٠ی هًال٠ه هايًؿ هك هًال٠ه ؾیگكی
ؾاقای اهؿا ٦ؼاَ هیباٌؿ که ؾاهًه آو اهؿا٨ ٦ك٠ی جا اهؿا ٦اِلی قا هیپىٌايؿ .هؿ ٦اولیه شًگ يكم قا بایؿ

۲٦

ج٥ییكؾق اقليها وباوقهای هىلٗ شاه١ه ؾايىث شًگ يكم ؾق وا ٟ٬شًگ هیاو ٌیىههای هؽحل ٧ج٩کك ،اقليها وا٨کاق
ويیم هیاو ٨كهًگ وج٩کك بىهی با ٨كهًگ وج٩کك ههاشن به هًٝىق جىلٗ بك ا٨کلك وق٨حاق شاه١ه اوث ٕ٠اهلیٔ88:8534،
یکی ال چالًهای ٨كهًگی ،اوح٩اؾه گىحكؾه ال قوايههای شهايی ٠لیه اقليهای اي٭الب اوالهی هیباٌؿ .قوايههای
شم١ی وٕ٨ای هصالی ابماقهای ههمی بكای يٝام هىشىؾ شهايی و٬ؿقت های ولٙه گك ؾق جؽكیب اي٭الب ایكاو و
لهیًههای هؽحل ٧ال ؼىؾ يٍاو ؾاؾه ايؿ وال ٘ك ٦ؾیگك به ؼا٘ك پیٍك٨ث بك ٪آوای ٠لىم و٨ى آوقی های آياو به ٌؿت
ؾق ظال قٌؿ وجىو١ه کمی وکی٩ی هىحًؿ و به ؾلیل ایًکه همیًههای آياو ؾق ه٭ابل ؾیگك ابماقهای قویؿو به اهؿا٦
ویاوث هؿاقاو هايًؿ شًگ ،جعكین و ...بىیاق کمحك وؾق لهاو کمحك يحیصه هیؾهؿ ايحٝاق هیقوؾ ؾولثهایی که ؾق آیًؿه
هًا ٟ٨ؼىؾ قا با اشكای قاهبكؾ ِؿوق ویاوث اي٭الب اوالهی ؾق ؼٙك هیبیًًؿ ال ایى ابماق ؾق شهث جٕ١ی ٧اقليهای
اي٭الب اوالهی اوح٩اؾه کًًؿٕ .کكیمیٔ25:8531،

ً
ایًحكيث وٕ٨ای هصالی ابماق ؾیگكی اوث که ابك ٬ؿقت ها هؽّىِا ٌكکثهای ا٬حّاؾی بكؼىاوحه ال آياو ،آو قا بكای
جىكی ٟلوال ٨كهًگی ،ویاوی وا٬حّاؾی ها بکاق بكؾهايؿ .چالًهایی که ؾق ؾيیای ایًحكيث وٕ٨ای هصالی بىشىؾ
هی آیًؿ کٍىق ها قا بؿاو ؾاٌحه اوث جا به جؿقیس ،به والوکاقهایی بكای بكؼىقؾ با ؼٙكهایی بیايؿیًٍؿ که اهًیث ٨كهًگی
واقٔی آوها قا جهؿیؿ هی کًًؿ .ؾولث ها ؾق ایى قاوحا به قاهکاقهایی هايًؿ ٨یلحك کكؾو جمام ویابؽٍی ال وب وایثهای
جهؿیؿآهیم یا هىؿوؾ کكؾو ؾقواله وقوؾ به ایًحكيث ا٬ؿام هیکًًؿ ویا قاهکاقهای کىچکجكی هايًؿ پیگكؾ ٬ايىيی بكای ا٨كاؾ
اوح٩اؾه کًًؿه ال آو بك هی گكیىايؿٕ .کىهاق 88:8538، ،به ي٭ل ال کكیمیٔ
قٌؿ ؼاقز ال کًحكل بكياهههای ٕ٨ای هصالی هايًؿ ایًىحاگكام ،وات واپ ،وی چث ،جلگكام و...وبال ٌؿو شای آوها
ؾق ليؿگی قولهكه ا٨كاؾ با٠د ٌؿه اوث جا هكؾین ال آو جأذیك ٨ى ٪ال١اؾه ایای ؾقیا٨ث کًًؿ وؾق بىیاقی ال هىاقؾ ا٠حیاؾ
گىحكؾه ایای يىبث به آو ؾق شاه١ه بىشىؾ بیایؿ ،ایى ٌبکههای هصالی به ِىقت آٌکاق و پًهاو به جكویس ٨كهًگ ها
وآؾاب وقوىم بیگايه پكؾاؼحه وآو قا ؾق هیاو شىاه ٟؾقويی کكؾه وآو قا به ٠ك٨ی بكای ليؿگی آياو جبؿیل هیکًًؿ ا٨كاؾ
وؾولث هایی که با اشكایی ٌؿو اي٭الب اوالهی هًا ٟ٨ؼىؾ قا ؾق ؼٙك هیؾیؿيؿ با اوح٩اؾه ال ایى ٌبکههای هصالی به
هباقله با شمهىقی اوالهی وه٭ابله با گىحكي ٨كهًگ بكؼىاوحه ال اي٭الب اوالهی بك آهؿيؿٕ .کكیمیٔ23:8531،
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اقليهای آو ؾق وٙط شهايی وهًٙ٭ه ای هیباٌؿ ؾق ؾيیای اهكول ال یک ٘ك ٦به ؼا٘ك کاقهای بىیاقی که ؾق

یکی ال ویژگیهای ههن قوايه ها ٨كهًگ وال بىؾو آوها اوث .ایى قوايه ها با جىلیؿ ظصن باالی ؼبك وجعث الٍ١اٞ
٬كاق ؾاؾو جىلیؿات بىهی کٍىقهای ٔ١ی ٧جك ،پیام ؼىؾ قا ال٭ا هیيمایًؿ ،ال وىی ؾیگك الؾیاؾ قولا٨موو ا٘ال٠ات
وگیصی ووكؾقگمی هؽا٘باو با٠د ٌؿه اوث جا ظ ٫ايحؽاب ال هؽا٘باو ولب ٌىؾٕ .جکبیكیٔ845:8534،
ههاقت های ه٭ابله با شًگ قوايه ای به باال بكؾو ٜك٨یث جعمیل هؽا٘ب ؾق هىاشهه با قوايه گ٭حه هیٌىؾ ٕٔیایی
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پكوق .ٔ 13:8525،وىاؾ قوايه ای ال ه٭ىالجی اوث که به جالگی هىقؾ جىشه ؾايٍمًؿاو وِاظبًٝكاو ٠كِه قوايه ٬كاق
گك٨حه اوث ؾق یک ج١كی ٧کلی وىاؾ قوايه ای قا یک يى ٞؾقک هحکی بك ههاقت که بك اوان آو هیجىاو ايىا ٞقوايه ها
وايىا ٞجىلیؿات قا ًٌاؼث وال یکؿیگك ج٩کیک وًٌاوایی کكؾ گ٩حه هیٌىؾٕ .اوما٠یلیٔ875:8523،
ال چالًهای ٨كهًگی اي٭الب بعد جهاشن ٨كهًگی هیباٌؿ .جهاشن ٨كهًگی یه ایى هً١ی اوث که یک هصمى٠ه
ویاوی یا ا٬حّاؾی بكای اشكای ه٭اِؿ ؼاَ ؼىؾ واواقت یک هلث به بًیاوهای ٨كهًگی آو هلث هصىم هیبكيؿ .ؾق
ایى هصىم باوقهای جاله ای قا به لوق وبه ّ٬ؿ شایگمیًی با ٨كهًگ وباوقهای هلی آو هلث واقؾ کٍىق هیکًؿٕ .ؼاهًه
ای٠ ،لی ٔ8573.و٬حی که ؾٌمًاو اوالم ؾق هیچ یک ال جى٘ئه های آٌکاق ؼىؾ ال ٬بیل جكوقها ،جعكین ا٬حّاؾی،
٘كاظی شًگ جعمیلی و ...يحىايىحًؿ هى ٫٨باًٌؿ لفا چاقه ای شم جهاشن ٨كهًگی همه شايبه يؿاٌحًؿ.
ظصث االوالم ٠لیكٔا قوظی هىئىل يمایًؿگی والیث ٨٭یه ؾق گ٩حگى با گماقٌگك کیهاو بیاو هیکًؿ"که شبهه ٨كهًگی
وشًگ يكم بىیال ؼٙكياک جك ال شبهه يٝاهی وجكوق اوث .لیكا ؾق شًگ قو ؾق قو ًٌاوایی هاهیث ؾٌمى کاق چًؿاو
وؽحی يیىث .اها ؾق شبهه ٨كهًگی و شًگ يكم ًٌاوایی هاهیث ؾٌمى کاق ؾٌىاقی اوث چكا که ؾٌمى با چهكه
ؾووث و ؼیلی هىشه واقؾ ٠مل هیٌىؾ .ؾق ایى ٬الب که واقؾ هیٌىؾ يه جًها ٔكقی يمیکًؿ ،بلکه وىؾهای کاليی ال
واؼث ،جبلی ٣و٠كٔه هعّىالت ٨كهًگی ؼىؾ به شیب هی ليؿ".ؾٌمًاو اي٭الب ؾق گام اول و١ی هیکًًؿ که وإاالت
بمقگی قو به قوی ا٠ح٭اؾات باوقهای هفهبی شىاياو ؾق ـهى آوها بًٍايًؿ .وال قاه ایصاؾ ٌبهات واقؾ ٌؿه و ايؿک ايؿک
٨ك٬ه العاؾی ؼىؾ واؼحهٌاو قا جكویس کًًؿٕ .جىايگك ٔbasirat.ir.ج٭لیؿ کىقکىقايه ال ٨كهًگ ٤كبی یکی ؾیگك ال
چالًهای ٨كهًگی هیباٌؿ .که يحیصه آو ؾوق ٌؿو شىاياو ال هىیث اِلیٌاو اوث .ج٭لیؿ کىقکىقايه ال ٨كهًگ ٤كبی
هّك ٦گكایی وجصمل قا قواز هی ؾهؿ .وشىاياو قا هًموی ،ه١حاؾ به ایًحكيث وٌبکه های هصالی باق هیآوقؾ .بؿؼىاهاو
اي٭الب با جٍکیک وایصاؾ ٌبهه جالي هیکًًؿ که يىل شىاو قا به يیكوهای اي٭الب بؿبیى کًًؿ .ؾٌمًاو ال ٌبهات ؾیًی
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واقؾ ٌؿه ،شىاو قا به ٌبهات ویاوی وى ٪هیؾهًؿٕ .وی ٧الهی ٔbasirat.ir.به ٬ىل هاکه وبك"ها ؾق شهايی به وك
هی بكین که وشه هٍؽّه آو ٠٭اليی ٌؿو وهىٌمًؿ ٌؿو اوث وبك اوان ایى هؿيیث ،شاه١ه به ومث ج٭ؿن لؾایی،
ؾيیایی ٌؿو وايحؽابگكی پیً هیقوؾ".ا٨كاؾ یک اشحما ٞؾق شكیاو يىوالی ،گكوههای هكش ٟوًحی قا په هیليًؿ و ؼىؾ
با اجکا به ٠٭ل ؼىیً ايحؽابگكی هیکًًؿٕ .بٍیكیهٔ808:8573.
شمهىقی اوالهی هیيهؿ و آو هن بعد جبلی٥ات هاهىاقه ای و ٌبکه های ایًحكيحی اوث که اهكوله ال آوها به ٬ؿقت يكم
يیم یاؾ هیٌىؾ .بًٝك هیقوؿ ج٭ىیث لیكواؼثهای ٨كهًگی شاه١ه و جالي بكای اظیای ٨كهًگهای بىهی وهلی ال
قاههای هؽحل ٧به ویژه قوايه ،ؾق شهث جبلی ٣و يٍاو ؾاؾو چهكه وا١٬ی و اِیل ٨كهًگ اوالهی-ایكايی ،هیجىايؿ ؾق
آیًؿه ٨كهًگی اي٭الب اوالهی اذكگفاق باٌؿ٠ٕ .یىٔی .هكاجیٔ827:8553.
چالؿهای الحمازی ايمالب اؼالهی
گىحكي اؼحال٨ات ؾاؼلی و وشىؾ ٌكایٗ اي٭البی و ق٬ابث بكای کىب ٬ؿقت هیاو گكوه ها ؾوحه شات گىياگىو ،بىیژه
ؾق اوایل اي٭الب اوالهی و ؾق يحیصه بكول وٜهىق بعكاوهای ویاوی-اشحما٠ی هؽحل ،٧هٍکالت وهٕ١الت ؾاؼلی
يٝام ،بیً ال پیً به هًمله ی هاي١ی ؾق قاه جؿاوم وگىحكي ٘بی١ی اي٭الب به وقای هكلهای هلی يمىؾ یا٨ث .ایى اهك به
ویژه لهايی بیً جك ؼىؾ قا يٍاو ؾاؾ که هصاهؿیى ؼل ٫به هًمله ی ٘كؾ ٌؿگاو يٝام ،به ا٬ؿاهات هىلعايه ٠لیه يٝام
يىپای شمهىقی اوالهی ایكاو قوی آوقؾيؿ .جكوق هىئىالو بلًؿ پایه شمهىقی اوالهی ،يٝام قا با ؼٙكاجی هىاشه
واؼث٠ٕ .كا٬یٔ842:8530،
بكؼی هٍکالت ا٬حّاؾی با٠د چالًهایی بكای اي٭الب اوالهی ؾق آیًؿه هیباٌؿ .پیً ال اي٭الب ،ا٬حّاؾ وابىحه
وجک هعّىلی ایكاو بك ٨كوي ههاقگىیؽحه ي٩ث ؾق چاقچىب ه١یاقهای جىو١ه ٤كبی اوحىاق بىؾ .ؾقيحیصه ؾاقایی
ً
واهکايات کٍىق٠ ،مؿجا ؾق بكياهههای ٤یك بًیاؾی و٤یكهىلؿ ِك ٦هیٌؿ .اکرك ١٨الیثهای ا٬حّاؾی ،هبحًی بك ؾقآهؿ
ظاِل ال ٨كوي ي٩ث بىؾ که شم وابىحگی ا٬حّاؾی٠ ،ؿم ج١اؾل ؾق بؽًهای هؽحل ٧ا٬حّاؾی وي٩ی ؾق ٠ؿالث
اشحما٠ی ،يحیصه ای ؾق پی يؿاٌث .بکا ق گك٨حه يٍؿو ؾقآهؿهای وكٌاق ي٩حی ؾق ج٭ىیث بًیه ا٬حّاؾی کٍىق ،ایكاو قا به
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وك٠ث شكیاو جباؾل اقجبا٘ات وً٨اوقی قوبه قٌؿ شكیاو ا٘ال٠ات ؼٙك بمقگی قا پیً قوی کٍىقهایی همچىو

ً
یکی ال ٠مؿهجكیى واقؾکًًؿگاو کاالهای هّك٨ی ٤كب جبؿیل يمىؾه بىؾٕ .هًّىقی ٔ814 :8538 ،اواوا يىوالی
ً
هىحلمم قٌؿ ا٬حّاؾی اوث ولی ایى قٌؿ همکى اوث هبحًی بك ًِ١حی ٌؿو باٌؿ یا يباٌؿ .جعىالت واؼحاقی ٠مؿجا
هحىشه ا٬حّاؾ اوث که ؾوحکاقی هإل٩ههای آو هی جىايؿ به قٌؿ ٌهك يٍیًی ،جعىل ٘ب٭اجی ،ا٨مایً وٙط جى١٬ات
وج٥ییك ؾق الگىی هّك ٦هًصك ٌىؾ٨ٕ .ألٔimam-khomeini.ir.
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شًگ جعمیلی ٠كا٠ ٪لیه ایكاو ،يٝام يىپای شمهىقی اوالهی قا با هٕ١الجی شؿی قوبه قو کكؾ .واؼحاقهای ا٬حّاؾی
کٍىق ؾق اذك شًگ به ٌؿت ِؿهه ؾیؿ .شًگ هىشب گكؾیؿ ايكژی اي٭البیىو جعلیل ق٨حه و ِك ٦ؾ٨ا ٞال کٍىق ٌىؾ .ال
ایى قو ،يیكوی اي٭الب ِك ٦ؾ٨ا ٞال کٍىق وجماهیث اقأی و ؾق هكظلهی په ال شًگِ ،ك ٦بالوالی ؼكابیهای
ياٌی ال شًگ گكؾیؿ وبكياهه قیمی ا٬حّاؾی با هٍکالت ٠ؿیؿهای هىاشه ٌؿ٨ٕ .الض يژاؾٔ78:8520،
شًگ جعمیلی وًاقیىی شؿیؿی بىؾ که آهكیکا ؾق ؼلیس ٨اقن بكای لهیى گیك کكؾو اي٭الب ایكاو ؾق پی گك٨ث که
ههن جكیى اهؿا ٦آهكیکا بكای آو شلىگیكی ال ِؿوق اي٭الب ایكاو به کٍىقهایی که ظاهی آهكیکا بىؾيؿ٨ ،لس کكؾو اوپک
وبه ؾوث گك٨حى کًحكل بالاق ي٩ث ،شبكاو ٤كوق هلی وجع٭یك ٌؿه ياٌی ال ٌکىث آهكیکا ؾق هىئله گكوگاو گیكی و...
بىؾٕ .يمایًؿگی ه٭ام قهبكی ؾق ؾايٍگاه هأ838:8528،
ؾولث شمهىقی اوالهی ایكاو ؾق ؾوقاو شًگ ؾق جهیه ووایل یؿکی و بٕ١ی ال جصهیمات شًگی با هىاي ٟشؿی قوبه قو
بىؾ .آهكیکا به ٘ىق شؿی به ؾولث ها ٍ٨اق واقؾ هیآوقؾ که ال ٨كوي اولعه به ایكاو ؼىؾؾاقی کًًؿ .بٕ١ی ال کٍىقها
ه٭كقاجی ؾق ایى باقه ؤ ٟيمىؾيؿ وشىو ایكاو ؾق کٍىقهای ٤كبی جىوٗ ؾالالو بیى المللی اولعه ،يیالهای شًگی ؼىؾ
قا جأهیى هیيمىؾ ،ؾق بٕ١ی ال آو کٍىقها ،ؾالالو اولعه هىقؾ ج١٭یب ٬ايىيی ٬كاق هیگك٨حًؿ .الوىی ؾیگك با ظملههای
هؿاوم ٠كا ٪به ي٩حکً هاِ ،ؿوق ي٩ث ایكاو کاهً یا٨ث .ؾق يحیصه ؾقآهؿ اقلی ایكاو با جىشه به کاهً اقل ؾالق کاهً
بیٍحكی یا٨ث و ؼكیؿ والضهای هىقؾ يیال که با ٬یمثهای گكاو جكی ال بالاق آلاؾ بیى المللی جهیه هیٌؿ ،ؾٌىاقجك
گكؾیؿٕ .پاقوا ؾووثٔ744:8578،
وكهایه گفاقی ؾق ؾوقاو شًگ کاهً یا٨حه بىؾ وبیکاقی به ق٬ن بی واب٭ه ای قویؿه بىؾ ایى اهك جب١ات ویاوی
واشحما٠ی لیاؾی ؾق پی ؾاٌث .الهىائل ؾیگكی که ؾق ٘ىل شًگ ایكاو ال لعا ٚا٬حّاؾی با آو هىاشه بىؾ ا٨مایً ظصن
پىل وي٭ؿیًگی وا٨مایً کىكی بىؾشه واوح٭كاْ ؾولث ال بايک هكکمی وجىقم بىؾ که ایى ٌاؼُ ها با جىشه به ؤ١یث
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کلی ا٬حّاؾ کٍىق هاي٠ ٟمؿه ای ؾق شهث ؾو يى ٞظكکث ه١٭ىل کٍىق ؾق شهث والن والی با٨ث جىلیؿی وایصاؾ قوي٫
ا٬حّاؾی گكؾیؿ٤ٕ .الهیٔ810:8570،
٠مؿهجكیى ٍ٨اقهای بیى المللی ب ك ایكاو ،کاهً ٌؿیؿ ٬یمث ي٩ث وکاهً ؾقآهؿ اقلی ایكاو ؾق ه٭ا٘ ٟپایايی شًگ بىؾ
و هؿ ٦اِلی ال ایى ٍ٨اقهای بیى المللی جٕ١ی ٧بًیه ا٬حّاؾی ایكاو و هح١ا٬ب آو ٠٭ب يٍیًی ال ٌ١اق"شًگ شًگ جا
وبا٠د ٌؿ که ایكاو ؾق واقؾات اولعه و لىالم یؿکی وجصهیمات شًگی ؾچاق هٍکل شؿی گكؾؾٕ .هماؤ813،
٠مؿهجكیى جالي های ایاالت هحعؿه ؾق لهیًه ههاق ٠لیه ایكاو ،بكای به لايى ؾق آوقؾو ایكاو به لعا ٚا٬حّاؾی بىؾه اوث.
٘كض جعكین ا٬حّاؾی ایكاو ب كای ایى بىؾ که ٌكیاو ظیاجی ایكاو قا ٔ١ی ٧کكؾه و ایى کٍىق ٬اؾق يباٌؿ يیالهای ا٬حّاؾی
ؼىؾ قا جأهیى يمایؿ.
ب١ؿ ال پیكولی اي٭الب اوالهی وٌكو ٞؾق گیكیهای شمهىقی اوالهی با آهكیکا و هحعؿاو ٤كبیاي و ٌكوٞ
جعكینهای گىياگىو بك ٠لیه ایكاو ،بعكاوهای ا٬حّاؾی گىحكؾه و ؾاهًه ؾاقی گكیباو گیك شمهىقی اوالهی ٌؿ.
جعكینهای ؾولثهای ٤كبی ؾق لهیًههای گىياگىيی بكای شمهىقی اوالهی ایصاؾ بعكاو کكؾيؿ که ههنجكیى آوها
هیجىاو کاهً اقلي پىل ایكاو ،بلىکه کكؾو ؾاقاییهای کٍىق ،جعكین و کاهً جىلیؿ ي٩ث ایكاو ،هعؿوؾیث وایصاؾ
چالً وبعكاو ؾق ًِ١ث ظمل وي٭ل هىایی و کاهً وكهایه گفاقی ؾق ایكاو يام بكؾ .که هك کؿام به ٘ىق هىح٭ین و٤یك
هىح٭ین بك جىاو ا٬حّاؾی شمهىقی اوالهی جأذیك هً٩ی گفاٌحًؿٕ .کكیمیٔ844:8531،
جعكین های ا٬حّاؾی با٠د ٌؿيؿ که جأهیى يیالهای اواوی کٍىق با همیًههای چًؿ بكابك ايصام ٌىؾ وهًاب ٟهالی بىیاقی
بكای آو هّك ٦گكؾؾ که ایى هىئله قويؿ قٌؿ ا٬حّاؾی کٍىق قاک ايؿ کكؾ .یکی ؾیگك ال ٔكباجی که جعكین ها بك بؿيه
ا٬حّاؾی شمهىقی اوالهی واقؾ واؼحه اوث باالق٨حى جىقم و قکىؾ ا٬حّاؾی ؾق کٍىق هیباٌؿ که ایى هىئله اگك با
ؾقایث و بكياهه قیمی ِعیط هىئىلیى و هیمايی ال بكؾباقی جىوٗ هكؾم همكاه يباٌؿ ٠الوه بك ٔكبات ولیاو های هالی
هی جىايؿ هٍكو٠یث يٝام ظکىهحی قا ؾق ؾقال هؿت ال بیى ببكؾٕ .هماو ٔ33،ا٬حّاؾ شمهىقی اوالهی ٘ی چًؿ ؾهه
گفٌحه ا٬حّاؾی واوٙه هعىق وؾالل پكوق بىؾه اوث و ٠لی ق٤ن جمهیؿات وجىهیالت بىیاقی که ؾولث بكای جىلیؿ ؾق
اؼحیاق هكؾم گفاٌحه اوث به ؾلیل يبىؾ کًحكل ويٝاقت ،ایى وكهایه ها ِك ٦بالاق ویاه وؾاللی واظحکاق کاالهای اواوی
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پیكولی"٠لیه ٠كا ٪و پفیكي ِلط بىؾ .هعاِكه ا٬حّاؾی ٤كب بىیژه آهكیکا بك ایكاو ؾق جؿاوم شًگ جأذیك هً٩ی گفاٌث

هكؾم ٌؿه اوث .که يه جًها به پیٍك٨ث ا٬حّاؾی هكؾم کمک يکكؾه اوث بلکه وكهایههای لیاؾی قا ؾق شاه١ه جل ٧کكؾه
اوث و هىشب ا٨مایً ٬یمث بی قویه وجىقم ؾق بالاق ٌؿه اوث که يمىيههای قوٌى آو ؾق لهاوهایی بىؾه اوث که ي٩ث
ا٨مایً ٬یمث ؾاٌحه وي٭ؿیًگی ؾق شاه١ه لیاؾ بىؾه اوثٕ .هماؤ31،
٨ىاؾ هالی٨ :ىاؾ به هً١ی وىء اوح٩اؾه ال هى١٬یث ٌ٥لی ؼىؾ بكای هًاٌ ٟ٨ؽّی یا بكای هؿ٨ی ٤یك هصال به کاق
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هیقوؾ٨ .ىاؾهالی وا٬حّاؾی یکی ال ايىا٨ ٞىاؾی اوث که شاه١ه کًىيی بٍؿت قيس ال ٠لل به وشىؾ آهؿو ایى يى٨ ٞىاؾ
هیبكؾٕ .هصله اهیؿ اي٭الب .8527.ئ532:
اظ ػلل به وشىز آهسو فؽاز هالی
 -8بی ذباجی ؤ١یث ا٬حّاؾی شاه١ه :بی ذباجی ؤ١یث ا٬حّاؾی شاه١ه به ا٨مایً يیال بكای پىلؿاق ٌؿو هیايصاهؿ
وايىاو بكای جأهیى آیًؿه ؼىؾ ،يیال به بیٍحك پىلؿاق ٌؿو ؾاقؾ ،ال وىیی به ٠لث بیکاقی بىیاق باال و٠ؿم وشىؾ اهًیث
ٌ٥لی و١ی هیکًًؿ آیًؿه ؼىؾ و٨كليؿ قا جأهیى کًًؿٕ .هماو .8527.ئ532:
-8هعؿوؾیث وقوؾ وؼكوز کاال :هعؿوؾیث وقوؾ وؼكوز کاال وکًحكل وویٙكه کاهل ؾولث اهکاو بهكه بكؾاقی ال
ِاؾقات و واقؾات کاال قا ههیا هیکًؿ .شاه١ه جًٍه کاالهایی اوث که جىلیؿات ؾاؼلی بكآوقيؿه يیال آوها يیىث
وهعحاز واقؾات اوث و ؾولث يیم ایى اشاله قا شم ؾق هىاقؾ ؼاَ يمیؾهؿ و هكکه هن يمیجىايؿ ایى اشاله قا کىب
کًؿ .ج٩اوت ٬یمث کاال ؾق ؾاؼل وؼاقز بىیاق لیاؾ اوث ظال ؾق شاه١ه ای که قوابٗ ظاکن اوث ،بىیاقی با ایصاؾ
اقجباٖ وپكؾاؼث قٌىه که ه٭ؿاقی کمی ال آو وىؾ کالو اوث اهحیال واقؾات وِاؾقات یک کاال قا ؾقیا٨ث هیکًًؿ،
ً
بؿوو ایى که وا١٬ا هكاظل ٬ايىيی ٘ی ٌؿه باٌؿٕ .هماو .8527.ئ532:
-5وشىؾ ؾقآهؿهای ياٌی ال ي٩ث چه ؾق هكظله ٨كوي وچه ؾق هكظله ايح٭ال قاه قا بكای ٨ىاؾ بال هیکًؿ.
چالؿهای ؼیاؼی ايمالب اؼالهی
چاله ویاوی ،پیاهؿ بعكاو ویاوی اوث وبىحگی ؾاقؾ به ایًکه چه هىٔى٠اجی ویاوی جل٭ی ٌىيؿ ،چالً ویاوی ال
جًى ٞهىٔى٠ی بكؼىقؾاق اوث به ً٠ىاو هرال چًايچه هايًؿ آوحیى قيی هىٔى ٞویاوی قا هىئلهای بؿايین ؾق هىقؾ آيچه
ؾولث بایؿ ايصام ؾهؿ یا يؿهؿٕ .آوحیى قيی ٔ87:8570.ؾولثها به ً٠ىاو یک واظؿ ویاوی با هإل٩ههای شم١یث،

۳۲

٬لمكو ،ظکىهث و ظاکمیث و يٝام اقلٌی هٍؽُ ٌکل هیگیكيؿ و همىاقه با جعىالجی ال ؾاؼل وؼاقز هىاشه
هی ٌىيؿ بكؼی ال جعىالت با٠د ا٨مایً وبكؼی ؾیگك هىشب جٕ١ی٬ ٧ؿقت ویاوی آوها هیٌىيؿ و هك يٝام ویاوی
بكای ظ ٛ٩ب٭اهًؿی ؼىؾ يیالهًؿ ذبات ویاوی وايىصام هلی اوث .بًابكایى ا٨مایً هٍكو٠یث ویاوی يؽبگاو و قهبكاو
یک کٍىق به جىايایی آو ؾق ایصاؾ ايىصام ویاوی وبكؼىقؾاقی ال ظمایث قٔایحمًؿی و٬ؿقت اً٬ا ٞوالی وپٍحیبايی
اهام ؼمیًی ٕقهٔ یکی ال چالً های ویاوی اي٭الب اوالهی قا جؽكیب و جٕ١ی ٧یکؿیگك ٬ىا هیؾايؿ .وبیاو هیکًؿ
که"ها اگك بؽىاهین بكای کٍىقهاو بكای اوالم پیكولی ظاِل ٌىؾ بایؿ کاقٌکًی يکًین الهن ...بًا بك ایى يباٌؿ که
هصله ،ؾولث قا جٕ١ی ٧کًؿ و بًا بك ایى يباٌؿ که ؾولث ،هصله قا جٕ١ی ٧کًؿ ،جٕ١ی ٧هكیک جٕ١ی ٧ؼىؾي
هن اوث ...واهكوله ِالض يیىثٕ .هىوىی ؼمیًی ٔ507:8521.اهام ؼمیًی بكای ظ ٛ٩هکحب اوالم واي٭الب
اوالهی همکاقی و وظؿت هىئىالو ٬ىا قا ؼىاوحاق اوث.
یکی ال ههنجكیى اوحكاجژیهای شًگ يكم آهكیکا ٠لیه شمهىقی اوالهی ،جعكیک ٬ىهیثهاوث .یکی ال هىئىالو
آهكیکا ٕهایکل قوبیىٔ جاکیؿ هیکًؿ که ههن جكیى هعىق هّك ٦بىؾشه شًگ يكم ٠لیه شمهىقی اوالهی بایؿ کمک به
گىحكي ٨ؿقالین ٬ىهی باٌؿ .جًى ٞا٬ىام ایكايی ؾق پیٍیًه ،و٬ى ٞبعكاوهای ٬ىهی ؾق والهای په ال پیكولی اي٭الب
اوالهی ؾق هًا٘٬ ٫ىم يٍیى کٍىق بىحكی قا بكای آهكیکا ٨كاهن واؼحه اوث جا با بهكه گیكی ال والوکاقهای جیلی٥اجی وبه
ؼؿهث گك٨حى ايىا ٞقوايه های وًحی وهؿقو هٙالبات ا٬ىام ایكايی قا ال ظید ویاوی ،اشحما٠ی وا٬حّاؾی ٨مويی بؽٍؿ
وآياو قا بكای ؾوث یالیؿو با آو هٙالبات قول ا٨موو وبه اهیؿ ٨كاچًگ لؾو به ه٭اِؿ ٤یك ٬ابل ؾوحكوی ،ؾقگیك چالً با
يٝام والؾٕ .شاللی لاؾه ٔ 87:8573،ال ؾالیل قویاقویی آهكیکا ٠لیه شمهىقی اوالهی ایكاو ،جكن آهكیکا ال جبؿیل
ٌؿو هؿل ظکىهث هكؾم واالقی ؾیًی ه بحًی بك اِل والیث ٨٭یه به الگىی شایگمیى لیبكال ؾهىکكاوی ٤كبی به قهبكی
آهكیکا هی باٌؿ .بؿوو ٌک ق٬ن ؼىقؾو ایى اج٩ا ٪ههن پایايی بك ظیات ایؿئىلىژبک آهكیکا و ؼٗ بٙاليی بك اؾ٠ای بی
بؿیل بىؾو الگىی وکىالق به ظىاب هیآیؿ چكا که ٨كهًگ اوالهی ،لیبكال ؾهىکكاوی ٤كب به قهبكی آهكیکا قا هىقؾ
جهؿیؿ ٬كاق ؾاؾ و هاهیث ؾهىکكاوی ؾقو٤یى آوها قا اٍ٨ا کكؾه اوث به همیى ؾلیل آهكیکایی ها کیًه ٌؿیؿی ال ٨كهًگ
ج١الی بؽً به ؾل گك٨حهايؿ٠ٕ .اهلیٔ17:8534،
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ا٨کاق ٠مىهی اوث٠ٕ .اهلیٔ52:8534،

٠ؿم ٬ايىو گكایی وجىشه به ٬ايىو ال ؾیگك چالًهای ویاوی اي٭الب اوالهی اوث٬ .ايىو هبًای ق٨حاقهای اشحما٠ی ا٨كاؾ
ؾق يٝام های ؾهىکكاجیک اوث و يهاؾهای ٬ايىيی يیم هحىلیاو اهىق هكؾم هىحًؿ هكؾم ؾق لیك وایه ٬ايىو ؾق آقاهً به وك
هی بكيؿ٬ .ايىو ٌکًی وبی جىشهی به ٬ايىو ال ٘ك ٦هكکه یا هكه٭اهی که باٌؿ بىیاق ياپىًؿیؿه اوث به ویژه اگك ال
وىی کىايی باٌؿ که ؼىؾ بكای اشكای و٠مل به ٬ايىو وجكویس آو ؾقوٙط شاه١ه ايحؽاب یا هًّىب ٌؿه باٌؿ٬ .ايىو
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ٌکًی با٠د به وشىؾ آهؿو ؼٙكاجی الشمله اوحبؿاؾ ،ؼىؾ قأیی و ...ؼىاهؿ ٌؿ وهمچًیى با٠د ؼٙكی بكای وظؿت،
ايىصام وا٠حماؾ شاه١ه وهىئىالو آو اوثٕ .هكٌؿی لاؾ .يىقیٔ857:8531.
ياکاقآهؿی يٝام ویاوی یکی ؾیگك ال چالًهای ویاوی اي٭الب اوالهی هیباٌؿ .ياکاقآهؿی يٝام ویاوی ال هباظد
بىیاق ههن ؾق ايؿیٍه ویاوی اوث که به يى٠ی هی جىايؿ ج١ییى کًًؿه هیماو هٍكو٠یث آو باٌؿ .هكچًؿ ظکىهث ها ال
ظید هًٍأ ،هٍكو٠یث اللم قا ؾق ا٠مال ٬ؿقت وظاکمیث ؾاقا هىحًؿ اها اگك يحىايًؿ ؾق ٠كِه ٠مل کاقآهؿی اللم قا
ؾاٌحه باًٌؿ ،ؾچاق بعكاو ياکاقآهؿی و به ؾيبال آو ،ياقٔایحی ٠مىهی هكؾم و ؾق يحیصه بعكاو هٍكو٠یث وه٭بىلیث و...
ؼىاهًؿ ٌؿٕ .قٔىايی ٔ820;8520.هًٙب ٫يبىؾو ٠ملکكؾها با اظکام اوالهی هیجىايؿ با٠د به وشىؾ آهؿو چالًهای
ویاوی ٌىؾ .کاقگماقاو وهىئىلیى يٝام اوالهی ،بكای جع٭ ٫اوالم وؼؿهث ِاؾ٬ايه و٠اؾاليه به هكؾم ايحؽاب و هًّىب
ٌؿهايؿ .ؾق وا ٟ٬به همیى ؾلیل اوث که هٍكو٠یث یا٨حهايؿ .هك يى ٞکىجاهی و بی جىشهی به ؾق اشكا و پیاؾه والی اظکام
اوالهی و هًٙب ٫يًمىؾو وٜای ٧و٠ملکكؾهای آياو با ه٭كقات اوالهی ،ؼٙكی بمقگ اوث که يٝام قا ال وىی هىئىلیى
جهؿیؿ هی کًؿ .ایى جهؿیؿ وؼٙك با٠د وىحی ؾق ايصام وٜای ٧و ؼؿهحگماقی به اوالم و يٝام اوالهی ؼىاهؿ ٌؿ.
ٕهكٌؿی لاؾ .يىقیٔ853:8531.
چالؿهای اشحماػی ايمالب اؼالهی
یکی ال ههنجكیى چالًهای پیً قوی يٝام اوالهی وشىؾ آویبهای اشحما٠ی ؾق ٕ٨ای ٨كهًگی شاه١ه اوث.
چًايچه ایى هٕ١الت اشحما٠ی ؾق هكاظل ابحؿایی کًحكل وظل يٍىيؿ بكای ه٭ابله با آو هیبایىث همیًههای گما٨ی قا
پكؾاؼث کًین٠ .للی چىو ٨٭ك ،بیکاقی ،بی ٠ؿالحیهای اشحما٠ی٨ ،اِله ٘ب٭اجی ،ا٠حیاؾو ...هیجىاو الشمله
هّؿا٪های ایى يى ٞچالً باًٌؿ (siasi.porsemani.irٕ .یکی ال چالًهای اشحما٠ی پیً قوی اي٭الب اوالهی،

۳٤

ج٥ییكات کمی و کی٩ی شم١یحی بىؾه اوثًٌ .اؼث اب١اؾ هؽحل ٧ایى ج٥ییكات هیجىايؿ ؾگكگىيیها و چالًهای ٨كاقوی
اي٭الب قا جبییى کًؿ.
ج٥ییكات شم١یحی به ً٠ىاو بؽٍی ال ج٥ییكات اشحما٠ی به هً١ای"پؿیؿههای ٬ابل قویث و ٬ابل بكقوی ؾق هؿت لهايی
کىجاه هیباٌؿ که بك قوی واؼث یا وٜای ٧والهاو اشحما٠ی یک شاه١ه اذك گفاقؾ و شهاو جاقیػ آو قا ؾگكگىو
به ا٠ح٭اؾ ؾوقکین ،ا٨مایً شم١یث با٠د هیگكؾؾ که گكوههای هؽحل ٧اشحما٠ی به هًٝىق اؾاهه ظیات ؼىؾ به ج٭ىین
کاق قوی هیآوقيؿ و ؾق وا ٟ٬ا٨مایً و جكاکن شم١یث به ج٭ىین کاق ؾق اهىق هؽحل ٧و جىو١ه جؽُّ وا٨مایً وٜای٧
ؼىاهؿ ٌؿ وشىاه ٟهحكاکن جك وپكظصن جك هیٌىؾ٨) .ىلی ٔ875:8525.قويؿ ج٥ییكات شم١یحی ؾق ایكاو ب١ؿ ال اي٭الب
یک ؾوقه ٘ىال يی اوث .ؾق ابحؿای اي٭الب اوالهی ؾولث با ا٠مال بكؼی ویاوثها و ا٬ؿاهات به ج٥ییكات کمی و کی٩ی
شم١یث وك٠ث بؽٍیؿ .که با٠د ا٨مایً اقج٭ای ٌاؼُهای کمی شم١یث و ٌاؼُهای کی٩ی شم١یث همچىو
ا٨مایً شم١یث باوىاؾ ،اقج٭ای ي٭ً لياو ،قٌؿ شم١یث ٌهكيٍیى وٌ ...ؿ .اها ب١ؿ ال شًگ ایى ویاوثها به کًاق
گفاٌحه ٌؿ و ویاوثهای کًحكل شم١یث جٍىیٌ ٫ؿٕ .هماؤ877-872:8525.
ؾگكگىيیهای کمی و کی٩ی که ؾق ب١ؿ شم١یث ،ب١ؿ اي٭الب به وشىؾ آهؿ با٠د بكول ؾگكگىيیهایی ؾق ايؿیٍه ها،
ج٩کكات واـهاو ٠مىهی ٌؿ وبالٙب ٟجأذیك ؼىؾ قا بك يگكي آوها به ؾیى به ً٠ىاو یکی ال پایههای ههن هٍكو٠یث وال
بكای ظکىهث ؾق ایكاو به شای گفاقؾه اوثٕ .هماو٨ ٔ825:8525.٭ك و٨اِله ٘ب٭اجی یکی ؾیگك ال چالٍهای اشحما٠ی
اي٭الب اوالهی هیباٌؿ .که اهام ٠لی ٕ ٔٞبكای ق٨ ٟ٨٭ك به هالک اٌحك کايؿیؿای ظکىهث هّك هی٨كهایؿ"هى باقها ال
پیاهبك ؼؿا ًٌیؿم که ؾق هىاقؾ هؽحل ٧هی٨كهىؾ :ج٭ؿیه يمیٌىؾ اهحی که ؾق آو ظ ٫ياجىاو ال جىايا به آوايی گك٨حه
يٍىؾ"ٕيهس البال٤ه .ياهه ٔ35
٠ؿالث ؼىاهی قوض ظکىهث اوالهی اوث .ایى قوض پك يٍاٖ وٌاؾاب اوث که هیجىايؿ هعیٗ شاه١ه بكؼىقؾاق ال
ي١مث ظکىهث اوالهی قا به هعیٙی هىا٠ؿ بكای قٌؿ هً١ىی ايىاو جبؿیل کًؿ .ه٩هىم ٠ؿالث اوالهی بكاوان آيچه
ؾق کالم بلًؿ هٝهك ٠ؿالث ،هىالی هح٭یاو ظٕكت ٠لی ٕ ٔٞؾق ؼٙبه  858يهس البال٤ه آهؿه اوث ،اهًیث همه شايبه
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والؾ"ٕگی قوٌهٔ81:8570.

هٝلىهیى قا به ً٠ىاو هعىق اِلی ؾق گىحكؾه ؼىؾ ؾاقؾ .اوح٭كاق ٠ؿالث اشحما٠ی که بؽً ٠مؿه آو به ٠ؿالث ا٬حّاؾی
هكبىٖ هیٌىؾ ،لهیًه قا بكای اظیای ه١اق ٦ؾیًی واشكای اظکام وظؿوؾ الهی ٨كاهن هیيمایؿٕ .ؼمیًیٔ388:8571.
با يگاه اشمالی به گماقي ها وبیايیه ها وً١ٙ٬اهه هایی که با جالي آهكیکا ال اوایل اي٭الب ٠لیه شمهىقی اوالهی ایكاو
ِاؾق ٌؿه اوث ؾق هییابین که ا٤لب آوها هٍابه یکؿیگك بىؾه و اؾ٠اهای هؿاوهی قا هبحًی بك ي٭ٓ ظ٭ى ٪بٍك ؾق
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لهیًههای گىياگىو ٕآلاؾی بیاو ،جبی١یٓ شًىیحی ،ظ٭ى ٪ا٬لیثها ،ا٠ؿام ،وًگىاقٌ ،ال ٪و ٔ...جکكاق يمىؾه اوث.
ههن جكیى هىاقؾ بكٌمكؾه ٌؿه به ً٠ىاو ي٭ٓ ظ٭ى ٪بٍك ٌاهل ي٭ٓ ؾهىکكاوی ،ؼٍىيث ٠لیه ٌهكويؿاو ،جب١یٓ
ؾقباقه ا٬لیثهای هفهبی ،آلاق و اـیث بهائیاوٌ ،کًصه ،بالؾاٌثهای ؼىؾ وكايه ،آلاؾی بیاو وهٙبى٠ات هصالات
ا٠ؿام ،ظکن اقجؿاؾ وٕ...آ٬اییٔ81:8525،
يحیصه گیطی
هٍکل ها و شهاو ٤كب به قهبكی آهكیکا هٍکلی قیٍهای وبًیاؾیى هیباٌؿ .يى ٞيگاه شمهىقی اوالهی به شهاو،
ايىاو ،ویاوث ،اهًیث ،هً١ىیث ،و١اؾت ،ا٬حّاؾ ،ق٨اه٠ ،ؿالث وؾیگك ه٭ىلههای ههن ايىايی با يى ٞيگاه آوها به ایى
ً
ه٭ىلهها هح٩اوت اوث .اِىال ایى ؾو يى ٞيگاه ال يٝك ٠لمی وهًٙ٭ی يمیجىايًؿ با هن والگاقی ؾاٌحه باًٌؿ .هٍکل
اواوی يٝام ولٙه به قهبكی آهكیکا ظٕىق قو به گىحكي ؾیى اوالم ؾق ٠كِههای ليؿگی اشحما٠ی و ویاوی هلث ها
اوث .آهكیکا ؾق شًگ ٠لیه ایكاو به ؾيبال بكايؿالی يٝام اي٭الب اوالهی ال ٘كی ٫ج٥ییك باوقها واقلٌهای اوالهی وؾیًی
ا٨كاؾ شاه١ه اوث وؾق ایى قاه ال قويهای هؽحل ٧و ابماقهای گىياگىو اوح٩اؾه هیکًؿ .ؾٌمًاو اي٭الب اوالهی که ال
قؤیاقویی هىح٭ین با ایى اي٭الب يااهیؿ گٍحهايؿ ،ؾق شهث ایصاؾ و ج٭ىیث آ٨ات و جٍؿیؿ آویبهای واقؾه به اي٭الب ال
هیچ ا٬ؿاهی ؾقی ٣يؽىاهًؿ کكؾ و به ایى جكجیب ایى وٜی٩ه ؾووحؿاقاو و هىئىلیى ایى يٝام اوث که هكچه ؾ٬ی ٫جك يىبث
به ًٌاؼث ایى آویبها ا٬ؿام يمىؾه وبا بهكه گیكی ال ٨كِثها ؾق ِؿؾ ه٭ابله و٠الز آوها باًٌؿ وبؿايًؿ وآگاه باًٌؿ
که هیچ اي٭البی بؿوو هباقله هىحمك وؾائن با آ٨ات وآویب های آو يمیجىايًؿ همیٍه ال شایگاه ه٭حؿقی بكؼىقؾاق بىؾه،
ً
هى٨٭یث ها و ؾوحاوقؾهای آو جٕمیى گكؾؾ .هاهیث اي٭الب ِك٨ا ؾ ٟ٨کًًؿه جهؿیؿات يیىث بلکه جهؿیؿات قا به ٨كِث
جبؿیل هیکًؿ ،ظحی ؾق هكجبه ای باالجك ٌاهؿ ٨كِث والی ؾوث ايؿقکاقاو اي٭الب ؾق ٕ٨ای ؼاوقهیايه وشهاو هىحین.

۳٦

هًابغ
آ٬ایی ،ویؿ ؾاوؾ ٕجابىحاو  ،ٔ8528کاضياهه کمؽیىو حمىق بفط زضباضه ایطاو ،هصله ؾايٍکؿه ظ٭ى ٪و٠لىم ویاوی
ؾايٍگاه جهكاو ،ي .1
اوما٠یلی٠ ،لی هعمؿ ٕ ،ٔ8523شًگ يطم زض همیى يعزیکی ،يٍك وا٬ی.
پاقوا ؾووث ،هًىچهك ٕ ،ٔ8578يمؿ ؼاظهاو هلل هححس زض شًگ ایطاو وػطاق ،جهكاوٌ ،كکث وهاهی ايحٍاقات
بهاق.
جکبیكی ،ش٩١ك ٕ ،ٔ8534اؼحؼماض ضيگی ،جهكاو ،ايحٍاقات ؾقک يى.
شالل لاؾه ،شالل ٕ ،ٔ8573هؽائل کطزؼحاو ،يٍكیه وكواو.
ظاشی بابائی ،اظمؿ .يمهث ،ابكاهین ٕجابىحاو وپاییم  .ٔ8528ايمالب اؼالهی چالؿ ها وزؼحاوضزها .هصله ؾايٍکؿه
اؾبیات و٠لىم ايىايی .ؾايٍگاه جهكا.
ظٍمث لاؾه ،هعمؿبا٬ك ٕ .ٔ8578چاضچىبی بطای جحلیل وـًاذث ايمالب اؼالهی زض ایطاو .جهكاو :ايحٍاقات
ؾايً وايؿیٍه ه١اِك
ظاشی ؾه آباؾی ،هعمؿ ٠لی ٕ ،ٔ8523هسیطیث فطهًگی٬ ،ن :يٍك هاشك ،چ .80
ؼاهًهای ،ویؿ٠لی .ٔ8573ٕ .فطهًگ وجهاشن فطهًگی .جهكاو :والهاو هؿاقک ٨كهًگی اي٭الب.
ـو٠لن٠ ،لی .ٔ8521ٕ .جاهلی زض هفهىم چالؿ زض ازبیات اشحماػی وفطهًگی ایطاو .هاهًاهه ايؿیٍه وجاقیػ ویاوی
ایكاو ،ن  ، 0ي .51
قٔىايی ،هعىى ٕ .ٔ8520کاضآهسی حکىهث اؼالهی زض ايسیفه اهام ذمیًیّ٨ .لًاهه جؽّّی هٙال١ات اي٭الب
اوالهی .ي .8
قيی ،آوحیى .ٔ8570ٕ .حکىهث .جكشمه لیال والگاق .جهكاو :هكکم يٍك ؾايٍگاهی جهكاو.
ولیمی بًیِ ،اؾ ،٪چالؿ ها وجهسیسات فطهًگی ايمالب اؼالهیّ٨ ،لًاهه پیامٌ ،ماقه 28
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بٍیكیه ،ظىیى ٕ .ٔ8573شاهؼه ـًاؼی ؼیاؼی .جهكاو :يٍك يی.

٠یىٔی ،هعمؿقظین .هكاجی ،هعمؿشىاؾ ٕ .ٔ8553زضآهسی جحلیلی بط ايمالب اؼالهی ایطاو .جؿویى يهاؾ يمایًؿگی
ه٭ام هٝ١ن قهبكی ؾق ؾايٍگاه ها٬ .ن :ؾ٨حك يٍك ه١اق.٦
٠یىٔی ،هعمؿقظین ٕ ،ٔ8522چالؿهای ؼیاؼی پیؿ ضوی ايمالب اؼالهی ،چاپ اول ،جهكاو ،والهاو ايحٍاقات
پژوهٍگاه ٨كهًگ وايؿیٍه اوالهی.
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٠كا٬ی٤ ،الهكٔا ٕ ،ٔ8530فطلث ها وچالؿ های لسوض ايمالب اؼالهی و ضاهبطزهای اضجماء آو زض ػمط
بیساضی اؼالهی.
٠اهلی ،با٬ك ٕ ،ٔ8534اهساف شًگ يطم آهطیکا ػلیه ايمالب اؼالهی ایطاو.
٠الن٠ ،بؿالكظماو ٕ ،ٔ8575هبايی ػلن ؼیاؼی ،جهكاو ،يٍك يی.
٤الهی ،هعىى ٕ ،ٔ8570ففاضهای زاذلی و بیى المللی الحمازی و پصیطؾ لطؼًاهه  598ـىضای اهًیث اظ
ؼىی ایطاو.
٨ىلی ،یعیی .ٔ8525ٕ .بطضؼی جغییطات شمؼیحی بؼس اظ ايمالب وپیاهسهای آو بطهفطوػیث يظام ؼیاؼی .هصله
شاه١ه ًٌاوی ایكاو .ؾوقه پًصن .ي.5
٨الض يژاؾ٠ ،لی ،ٔ8520ٕ ،ؼیاؼث لسوض ايمالب اؼالهی ،يهكاو :هكکم ايحٍاقات اوًاؾ اي٭الب اوالهی.
کكیمی ،ههكؾاؾ ،ٔ8531ٕ ،جساوم آضهاو لسوض ايمالب اؼالهی فطلث ها وچالؿها و ضاهکاض ها ،هىوىه جًٝین و
يٍك آذاق اهام ؼمیًی.
قوٌه .گی ٕ .ٔ8571جغییطات اشحماػی .جكشمه ؾکحك هًّىق وذى٬ی .جهكاو :يٍك يی.
گیؿيم ،آيحىيی ٕ .ٔ8571شاهؼه ـًاؼی .جكشمه هًىچهك ِبىقی .جهكاو :يٍك ،يی
هىوىی ؼمیًی ،قوض الله ٕ .ٔ8571هصمىػه هماالت .کًگكه بیى المللی اهام ؼمیًی و اظیاء ج٩کكؾیًی .شلؿ اول-88.
 83ؼكؾاؾ
هكاؾؼايی ،ویؿ ٠لی ٕ .ٔ8538چالؿهای پیؿ ضوی بیساضی اؼالهی .هصله ؾوقه ؾومٌ .ماقه 5:و .0
هًّىقی ،شىاؾ ٕ .ٔ8538آـًایی با ايمالب اؼالهی ایطاو .جؿویى يهاؾ يمایًؿگی ه٭ام هٝ١ن قهبكی ؾق ؾايٍگاه ها.
ؾ٨حك يٍك ه١ك٦

۳۸

هصله اهیؿ اي٭الب .بهمى ٌ .8527ماقه  .532زهه چهاضم چالؿهای حال وآیًسه .ايحٍاق .8522/3/82
هىوىی ؼمیًی .قوض الله ٕ .ٔ8520لحیفه يىض .يكم ا٨ماق هصمى٠ه آذاق ظٕكت اهام ؼمیًی.
هكٌؿی لاؾه٠ ،لی .يىقی٠ ،بان ٕ .ٔ8531چالؿهای ؼیاؼی زاذلی فطاضوی ايمالب اؼالهی زض ايسیفه اهام
ذمیًی .وال ٌٍن .ي .85
يهس البال٤ه.
يائیًی٠ ،لی هعمؿ ،ٔ8523ٕ ،زضآهسی بط هسیط یث فطهًگی ،جهكاو ،يٍك وا٬ی.
هايحیًگحىو ،واهىئل .ٔ8574ٕ .ؼاهاو ؼیاؼی زض شىاهغ زؼحرىؾ زگطگىيی .جكشمه هعىى ذالذی .جهكاو :يٍك٠لن.
ؼایثهای ایًحطيحی
ایًحكيث .www.siasi.porsemani.ir.چالًهای اي٭الب چالًهای ظکىهث ها.
ایًحكيث٨ .www.imam-khomeini.ir.أل ،ویؿ ابىجكاب .پژوهٍگك وکاقًٌان ؾق ٌىقای اهًیث هلی .ههنجكیى
چالًهای پیً قوی اي٭الب اوالهی ؾق ؾهه وىم
ایًحكيث .basirat.ir.جىايگك ،گالیا .وی ٧الهی ،واقا .ايحٍاق .8538/88/80
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هًّىقی ،شىاؾ ٕ ،ٔ8570فطهًگ ،اؼحمالل وجىؼؼه ،جهكاو ولاقت اهىق ؼاقشه ،هىوىه چاپ وايحٍاقات.

