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چکیده

فوذُ تحلیلگزاىِ تبریخ ایزاى پیؼ اس اًمالة اعالهی ،رٍحبًیت ؽیقِ را ثز خالف
رٍحبًیت اّل عٌتًْ ،بدی «هتحذ جبهقِ هذًی» ٍ ًِ «هتحذ دٍلت» تلمی وزدُاًذ.
درٍالـ ،جش در هَاردی اًذن در دٍرُّبی هقذٍدی اس اٍاخز صفَیِ ٍ اٍایل
لبجبر وِ پیًَذ ًشدیىی هیبى «ًْبد دیي» ٍ «ًْبد دٍلت ٍ علغٌت» پذیذ هیآیذ ،در
ثبلی هَارد ،چِ ثِ لحبػ ًؾزی ٍ چِ ثِ لحبػ فولی ،رٍحبًیت ؽیقِ ثِ فٌَاى
هذافـ جبهقِ هذًی ؽیقی ٍ هٌتمذ ًْبد لذرت ؽبّز هیؽَد .ایي همبلِ ،ثز پبیِ تلمی
ؽْیذ هغْزی اس توبیش رٍحبًیت ؽیقِ ٍ رٍحبًیت عٌّی هیوَؽذ رٍایتی تبریخی
اس تغییز هَلقیت عبختبری رٍحبًیت ؽیقِ اس جبًت جبهقِ هذًی ثِ عَی
حىَهت ،اس دٍرُ هؾزٍعِ تب عبلّبی پظ اس اًمالة ارائِ دّذ ٍ ثب عزح تأثیز
ایي دگزگًَی عبختبری ثٌیبدیي ثز الْیبت عیبعی ؽیقیً ،غجت ثِ تحَل آى در
دِّّبی اخیز ّؾذار دّذ.
ولیذ ٍاصگبى :رٍحبًیت ،اًمالة اعالهی ،جبهقِ هذًی ،دیي ،عیبعت.

 .1زکتطی ربهِٗقٌبؾی فطٌّگی ،دػٍّكگط اًسیكکسُ ضاّجطزی هْبرط زاًكگبُ قطیف.
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 .1تمایز روحانیت شیعی و سنی در مواجهه جامعه مدنی و دولت
توبیع اؾبؾی ًْبز ضٍحبًیت قیِٗ ٍ ًْبز ضٍحبًیت اّل ؾٌت زض ًؿجت ثب هطزم ٍ
حکَهت تب دیف اظ اًمالة اؾالهی ٍالٗیتی اؾت کِ ًِ تٌْب ثب تحلیل تبضیری آقکبض
قسُ ٍ هَضز تإییس هَضذبى ٍ نبحتًٓطاى لطاض گطفتِ اؾت ،ثلکِ ّوَاضُ اظ ؾَی
ضٍقٌف کطاى ٍ ضٍحبًیَى زذیل زض اًمالة اؾالهی ثِ ٌَٖاى ٍیػگی ٍ هكرهِ انلی ٍ
هوتبظ ضٍحبًیت قیِٗ ًؿجت ثِ ضٍحبًیت اّل ؾٌت هُطح قسُ اؾت؛ اظ رولِ قْیس
هُْطی زض کتبة ًًْتّبی اؾالهی زض نسؾبلِ اذیط ثب َطح ایي ؾؤال کِ «چطا ثب
دوره چهارم ،شماره هشم ،سمستان 13۹6

10

ایٌکِ زض رْبى تؿٌي ؾري اظ انالح ٍ هجبضظُ ٖلیِ اؾتٗوبض ٍ اؾتخوبض ثیكتط ثِ هیبى
آهسُٖ ،لوبی اّل ربهٕ االظّط ٍ قرهیت ثعضگ ٍ ههلحی هبًٌس قید هحوَز ،تؿٌي
کوتط تَاًؿتِاًس ًًْتی ضا ضّجطی کٌٌس ٍ ثط ٖکؽِ ضٍحبًیت قیِٗ ثب ایٌکِ اًمالةّبی
ٖٓیوی ثِ دب کطزُ اؾت ،کوتط حبيط قسُ اؾت زضثبضُ زضزّب ثیٌسیكسًٓ ،ط ثسّسَ ،طح
انالحی اضائِ ًوبیس ٍ فلؿفِ ؾیبؾی اؾالم ضا هُطح ًوبیس» ،هیًَیؿس:
ایي رْت ثِ ًٓبم ذبل ضٍحبًیت قیِٗ ٍ ضٍحبًیت ؾٌّی هطثٌَ اؾتًٓ .بم
ضٍحبًیت ؾٌّی ثِ گًَِای اؾت کِ اٍ ضا کن ٍ ثیف ثِ نَضت ثبظیچِای زض زؾت
حکبم کِ ذَز آًْب ضا «اٍلی االهط» هٗطفی کطزُ اؾت ،زض آٍضزُ اؾت .قرهیتی هبًٌس
ٖجسُ اگط ثرَاّس هٌهت «افتبء» ضا احطاظ ًوبیس ،ثبیس ذسیَ ٖجبؼ اثال٘ آى ضا نبزض

ًوبیس ٍ یب همبم افتبء ٍ ضیبؾت قلتَت ثبیس ثب ًَقتِ قرهیتی ًٓبهی ٍ ؾیبؾی هبًٌس
روبل ٖجسالٌبنط حزیت ٍ ؾٌسیت یبثس .ضٍحبًیت ؾٌّی یک ضٍحبًیت ٍاثؿتِ اؾت.
ضٍحبًیت ٍاثؿتِ لبزض ًیؿت ٖلیِ آى لسضتی کِ ٍاثؿتِ ثِ آى اؾت ،لس ٖلن کٌس ٍ تَزُ
هطزم ضا ثِ زًجبل ذَز ثکكبًس.
اهب ضٍحبًیت قیِٗ زض شات ذَز یک ًْبز هؿتمل اؾت .اظ ًٓط ضٍحی ثِ ذسا ٍ اظ
ًٓط ارتوبٖی ثِ لسضت هطزم هتکی ثَزُ اؾت .لصا ،زض ََل تبضید ثِ نَضت یک
لسضت ضلیت زض همبثل ظٍضهٌساى ْبّط قسُ اؾت .زض دیف گفتین ٖلت آًکِ ؾیسروبل
زض کكَضّبی ؾٌّی هؿتمیوبً ثِ ؾطا٘ تَزُ هطزم هیضفت ٍ زض ایطاى ثِ ؾطا٘ ٖلوب ،زض
کكَضّبی ؾٌّی هربَجف تَزُ هطزماًس ٍ زض ایطاى ٖلوب .زض آًزب اًمالة ضا اظ تَزُ
هیذَاّس آغبظ کٌس ٍ زض ایطاى اظ ٖلوب .ایي اؾت کِ ضٍحبًیت قیِٗ اظ زؾتگبُ حبکوِ
هؿتمل ثَزُ ٍ اؾتٗساز اًمالثیقسى زاقتِ اؾت ،ثط ذالف ضٍحبًیت ؾٌّی .ضٍحبًیت
قیِٗ ٖوالً ثط تع هبضکؽ ذٍ ثُالى کكیسُ کِ هیگَیس هخلج زیي ٍ زٍلت ٍ ؾطهبیِ
تكکیل زازُ ٍ ؾِ ٖبهل اظ ذَزثیگبًگی ذلك ثَزُ اًس( .هُْطی)33-36 :1131 ،

قْیس هُْطی ٍاثؿتِ ثَزى ضٍحبًیت ثِ ًْبز لسضت ضا چٌبى هرطّة ٍ آؾیتظا
هیزاًس کِ اظ انالح ضٍحبًیت اّل ؾٌت اثطاظ ًباهیسی هیکٌس ٍ هؿئلِ يٗف فکطی ٍ
ؾیبؾی ضٍحبًیت قیِٗ ٍ َٖامظزگی ضا ثِ هطاتت کَچکتط اظ هكکل ثٌیبزیي ٖسم
اؾتمالل ضٍحبًیت ؾٌّی ٍ «اتحبز ًْبز زیي ٍ زٍلت» زض الْیبت ٍ ًٓبم ؾیبؾی ٍ ًٓطیِ
ؾیبؾی «حبکنِ اٍلی االهط» هٗطفی هیکٌس:
هب زض همبلِ «هكکل اؾبؾی زض ؾبظهبى ضٍحبًیت» یک ثطضؾی هرتهط زضثبضُ
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ّوَاضُ زض ََل تبضید ثب یکسیگط ّوسؾت ٍ ّوکبض ثَزُ ٍ َجمِای ضا زض همبثل تَزُ

ضٍحبًیت قیِٗ ٍ ضٍحبًیت ؾٌّی ثِ ٖول آٍضزین ٍ ثِ ًمبٌ لَت ٍ ًمبٌ يٗف ّط
کسام اقبضُ کطزین ٍ اگطچِ اهیسٍاض ثِ ایٌکِ ضٍحبًیت ؾٌّی ثتَاًس ثط ًمبٌ يٗف ذَز 11
دیطٍظ قَزً ،یؿتین؛ اهب اْْبض اهیسٍاضی کطزُ ٍ آضظٍ کطزین کِ ضٍحبًیت قیِٗ ثط ًمُِ

يٗف ذَز دیطٍظ قَز ٍ ایي آضظٍ ضا لطیتالَلَٔ زاًؿتِاین .فکط هیکٌن اکٌَى کِ
حسٍز دبًعزُ ؾبل اظ آى هیگصضز ،قطایٍ هؿبٖستطی ثطای غلجِ ثط آى ًمُِ يٗف دسیس
آهسُ ثبقس( .هُْطی)33-36 :1131 ،

قجیِ ایي تٗبثیط زض گفتبض ضّجط هٗٓن اًمالة ًیع ثبضّب آهسُ اؾت .ایكبى ثب تإکیس ثط
ایٌکِ زض رْبى تكیٕ «ٖلوب ثَزًس کِ زض ََل تبضید ثب ؾتوگطاى هجبضظُ کطزًس ٍ دٌبُ
هٓلَهبى ٍ هلتّبی يٗیف ٍ هطزم هؤهي هؿتًٗف قسًس ...حطکت ٖوَهی ٖلوبی
اؾالم ،ثِذهَل زض زًیبی تكیٕ ٍ ثِ ثطکت فطٌّگ هٗبضيِ ٍ اًمالثی تكیٕ ،زض
ذسهت هطزم ٍ زض همبثلِ ثب اؾتجساز ٍ اؾتٗوبض ٍ ْلن ٍ اهخبل آى ثَز» (ذبهٌِای.)1131 ،
آیتاهلل ذبهٌِای زلیل آى ضا ّوچَى قْیس هُْطی زض توبیع اؾبؾیِ ربیگبُ ارتوبٖیِ
ضٍحبًیت قیِٗ زض ًٓبم ؾیبؾی زض همبیؿِ ثب ربیگبُ حکَهتی ضٍحبًیت اّل ؾٌت
هٗطفی هیکٌس:
«اس لحبػ فمیذُ فمْی ،یه تفبٍت وَچه ایٌجب ثیي فلوبی ثزادراى اّل
عٌتِ هب ثب هب ّغت ٍ آى ایي اعت وِ آًْب ّز حىَهتی را ٍاجتاالعبفِ
هیداًٌذ؛ اهب ؽیقِ ایيعَری ًیغت .ؽیقِ ّویؾِ خبری در چؾن
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حىَهتّبی ثبعل ثَدُ ٍ اٍضبؿ ًبثغبهبى را تحول ًویوزدُ اعت».
(خبهٌِای .)0731 ،

رالل آل احوس ًیع زض ّوبى همُٕ دیف اظ اًمالة چٌیي تهَضی اظ توبیع ضٍحبًیت
قیِٗ ٍ ؾٌّی اضائِ هیزّس .آرَزاًی زض کتبة هكطٍَِ ایطاًی ٍلتی هیکَقس ثط ٍالٗیت
تبضیری ایي ربیگبُ ٖلوبی قیِٗ تهطیح کٌس ،زیسگبُ آلاحوس ضا چٌیي تَنیف
هیکٌس:
آل احوس لسضت دطتَاى ضٍحبًیت ضا ثِ ضخ ضٍقٌفکط هیکكیس کِ اگط هیذَاّی ثب
اؾتجساز حکَهت ٖطف ٍ قبُ ٍ یب اؾتٗوبض هجبضظُ کٌی ،یک ضاُ ثیكتط ًساضی:
ّوسؾتقسى ثب ضٍحبًیَى؛ چطاکِ ضٍحبًیَى ّویكِ هسٖی ٍ هربلف حکَهت ٖطف ٍ

اؾتجساز ٍ هربلف اؾتٗوبض ثَزُاًس .ثِ ظٖن اٍ زض اؾتٗوبضؾتیعی ضٍحبًیت تكیٕ ثِ
اٖتجبض زفبٔ اظ ؾٌتًَٖ ،ی لسضت همبٍم اؾت زض همبثل ّزَم اؾتٗوبض ٍ زض
اؾتجسازؾتیعی ّوِ حکبم ظهبى ثِ اٖتمبز قیِٗ غبنتاًس ٍ ثِ ایي تطتیت قیِٗ ّیچ
العاهی یب ارجبضی زض اَبٖت اظ حکَهت ًساضز ...اگط قیِٗ ؾرت هبلیبت هیزّسٍ ...
اگط دَل حکَهتّب ایيچٌیي حیف ٍ هیل هیقَز ،چطاکِ آى ضا دَل هٓلوِ هیزاًین...
ٍ ثؿیبضی َٖاضو زیگط ّن اظ ایي اٖتمبز ثط هیذیعز .اٖتمبزی کِ حبنل آى ،ایي اؾت
کِ ضٍحبًیت تكیٕ اهط حکَهت ٍ زذبلت زض ؾیبؾت ضا اهطی زٍض اظ نالحیت شاتی
ذَز ًویزاًس ،ثلکِ ثِنطاحت هسٖی ٍ ضلیت ّط حکَهتی اؾت .زَٖی ضلبثتی کِ
ضٍحبًیت تؿٌي انالً ثِ آى تفَُ ًویکٌس (آرَزاًی.)151 :1133 ،
 .2پیوند روحانیت شیعه و جامعه مدنی در دورههای صفویه و قاجار
اگطچِ ثِ تٗجیط قْیس هُْطی اؾتٗساز اًمالثی ضٍحبًیت قیِٗ زض اًمالة اؾالهی 1151
ٍیػگیّبی ؾبذتبضی ًٓبم ارتوبٖی -ؾیبؾی ایطاى زض دبًهس ؾبل اذیط (دیف اظ
اًمالة اؾالهی) ثَزُ اؾت .آرَزاًی ثب آٍضزى فطاظ ظیط اظ ضٍظًبهِ لبًَى ًكبى هیزّس
کِ حتی ضٍقٌفکطاى زٍضاى لبربض ًٓیط هیطظا هلکنذبى ّن ثط هَلٗیت هطزهی ٍ
غیطحکَهتی ضٍحبًیت قیِٗ نحِ گصاقتِاًس ٍ زض همبیؿِ ثب ٍيٗیت ضٍحبًیَى زض
هولکت ٖخوبًی ،آى ضا ْطفیت هْن ْلنؾتیعی ٍ ٖسالترَاّی ربهِٗ ایطاًی ٍ هلت
قیٗی تلمی کطزُاًس:
زض هیبى هلل ؾٌّی ،ؾلُبى ٖخوبًی ضئیؽ هُلك ٍ ذلیفِ هفتطوالُبِٖ اؾتٍ .يٕ
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ثِ اٍد َْْض هیضؾس ،ثطضؾیّب ًكبى هیزّس کِ ایي هَلٗیت ضٍحبًیت قیِٗ اظ

زٍلت ایطاى ًمُِ همبثل ایي اؾت .ثط اؾبؼ هصّت قیِٗ ،ؾلٌُت حبلیِ ایطاى ذالف
انَل اؾالم ثَزُ ٍ قبُ ،غبنت اؾت؛ ثٌبثطایي ٖمیسُ هصّجی اهطٍظ زض ایطاى زٍ
حکَهت اؾت کِ یکی هكطٍٔ ٍ هتٗلك ثِ ٖلوبی زیي اؾت؛ یکی زیگط غهجی کِ
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زؾتگبُ ْلوِ هی گَیٌس .ذسام زٍلت هكطٍٔ یٌٗی هزتْسیي ،ثبلًطٍضُ زقوي ایي
زؾتگبُ ّؿتٌس .اظ قبُ اثساً ًكبى ٍ هَارت لجَل ًویکٌٌس .حتی آى زؾتْبظ هؿلوبًبى کِ
زاذل ًَکطی ؾلٌُت قبّی قسُاًس ،هَارت ذَز ضا حطام ٍ ذسهت ایي ؾلٌُت ضا
گٌبُ هی زاًٌس ٍ ایي هجبیٌتِ زٍ حکَهت ثِ ََضی زض للت ایي هلت ضؾَخ زاضز کِ
ٖوَم قیٗیبى ثب ّوِ فمط ذَز ٖالٍُ ثط آى هبلیبت کِ زؾتگبُ ْلوِ رجطاً هیگیطز ،چٌس
فمطُ هبلیبت زیگط ثِ اؾن ظکبت ٍ ذوؽ ٍ حالث ثسٍى ّیچ ارجبض ٍ هحى ازای
فطیًِ زیي ثِ هزتْسیي هیزٌّس (آرَزاًی.)151 :1133 ،
ایي ًَٔ زٍگبًگی هیبى حکَهت ٍ ربهِٗ هسًی ٍ اؾتمطاض ٖلوب ثِ ٌَٖاى ًوبیٌسگبى
ربهِٗ ٍ هسافٗبى حمَق ارتوبٖی زض همبثل ْلن ٍ تٗسی حکَهت اظ ٍیػگیّبی
لسیویِ ؾبذتبض ؾیبؾی -ارتوبٖی ایطاى زض ٖهط نفَی اؾت:
ْبّطاً ٖلوبی قیِٗ هؿئلِ الیٌحل حکَهت زض ظهبى غیجت ضا ثب زٍگبًگی حکَهت ٍ
هلت -الجتِ ثِ تٗجیط ؾٌتی قیِٗ ،یٌٗی اهت اؾالهی -حل ٍ فهل کطزًس ٍ ثِ تٗجیط
لوجتَى ؾلُبى ضا هُیٕ ٍ دیطٍ یک هزتْس ؾبذتٌس .اظ ایي دؽ هزتْساى ثِ ٌَٖاى
حبهیبى حمَق هطزم ،ضٖیت ،هلت یب اهت اظ یک ؾَ ٍ حبفّ ثیًِ اؾالم اظ ؾَی زیگط
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ٖ والً ٍاضز ٖطنِ لسضت قسًس ٍ َی یک ؾسُ ثِ تٗجیط ؾیَضی ثِ لسضتی ّنضزیف
دبزقبّبى لسضتوٌس نفَی زؾت یبفتٌس .زضحمیمت هؿبٖی ٖلوبی اؾالم زض ٖهط
نفَی ٍ ثٗس اظ آى ،اظ یک ؾَ ثط گؿتطـ ٖسالت هصّجی ٍ زٍضی اظ ْلن ٍ اظ ؾَی
زیگط ،ثط زفٕ فتٌِّبیی کِ کیبى قیِٗ ضا تْسیس هیکٌس ،اؾتَاض ثَزُ ٍ اًسضظًبهِّب ٍ
ذُبثِّب زض زٍضُّبی هرتلف ایي ضا تإییس هیکٌس (ًزفظازُ.)111 :1115 ،
زضٍالٕ اظ ًٓط ًزف ظازُ ضاثُِ هیبى زضثبض ٍ ٖلوب زض ایي زٍضُ ٖوَهبً ثط دبیِ ًَٖی
هَاظًِ (اؾتمالل زض ٖیي تٗبهل) هیبى ایي زٍ هٌجٕ التساض اؾتَاض ثَزُ اؾت (ًزفظازُ،

14

 )111 :1115؛ الجتِ ایي زٍگبًگی ثسیي هٌٗب ًجَز کِ ّوَاضُ هیبى ٖلوب ٍ قبُ تًبزی ٍرَز
زاقتِ اؾت .هَاظًِ ایزبة هیکطز کِ گبّی ٖلوب ثِ هطزم ًعزیک قًَس ٍ زض ثطاثط

ؾلٌُت حبلت زفبٖی ٍ همبٍهت دیسا کٌٌس ٍ گبّی ثِ ؾلٌُت ًعزیک قًَس ٍ آى ضا
حبهی ٍ هسافٕ ثیًِ اؾالم ٍ هلت قیٗی ثرَاًٌس (ًزفظازُ.)1۲۱ :1115 ،
ثٌبثطایي ٖلوب ضا ثبیس هْن تطیي ضکي نیبًت اظ ربهِٗ هسًی زض ؾبذتبض گصقتِ ایطاى
ثِ حؿبة آٍضز« :زض ربهِٗای کِ ثِ ٍاؾُِ لسضت ثالهٌبظٔ دبزقبُ ٍ قجکِای ثَزى
لسضتّ ،یچ َجمِای هزبل ٖطو اًسام ًساضزٖ ،لوبی اؾالم زض حمیمت ،یکی اظ هٌحهط
ثِفطزتطیي گطٍُثٌسیّبی ارتوبٖی زض ایطاى ثَزًس کِ تَاًؿتٌس هٗبضيِای زضاظهست ثب
حکَهت ضا آغبظ [کٌٌس] ٍ تساٍم ثركٌس ٍ زض هؿیط آى ّوَاضُ ثط لسضت ذَیف
ثیفعایٌس» (ًزفظازُ .)116 :1115 ،ایي ،هؿئَلیتی ثَز کِ ٖلوب ّن ثط زٍـ ذَز حؽ
هیکطزًس .ثِ ٌَٖاى یک ًوًَِ هَحك ٍ اضظقوٌس ًبهِ هیطظای لوی ثِ آلب هحوسذبى
ؾلُبى لبربض ایي هَلٗیت ضا ثِ گَیبیی ٍ قیَایی ًوبیبى هیکٌس:
زض ّط زم ظاغبى ههیجت ٍ هحٌت اظ ّط ؾَ زض ایي ذطاثِ ثط گطزم روٕ ٍ ّوِ ثط
زٍض هي دطٍاًٍِاض ٍ هي زض هیبى هیؾَظم چَ قوٕ .یکی فطیبز هیکطز اظ ذطاثی آقیبى
ٍ فَری چْطُ هی ذطاقیسًس اظ ًبهَؼ ٍ ٖؿط ٖیبل .ثٗس اظ تفکط ثؿیبض چبضُ ضا هٌحهط
زیس زض ٖطو حبل ثِ ؾبیِ ثلٌسدبیِ قْجبظ ثیّوبل ٍ ّوبی ّوت ٍ الجبل (ًزفظازُ،

.)116 :1115
ثٌبثطایي ایي تٗجیط ًزفظازُ کبهالً زضؾت ثِ ًٓط هیضؾس کِ زض ؾبذتبض لسین ربهِٗ
ایطاًی (دیف اظ اًمالة) «لسضت هسًی زض اذتیبض ٖلوب ثَزُ» اؾت ٍ هفَْم ٖسالت ثِ
هخبثِ هَاظًِ هیبى ربهِٗ ٍ حکَهت ،اظ َطیك همبٍهت هسًی ٖلوب زض همبثل حبکن
حبنل هیقسُ اؾت (ًزفظازُ.)111 :1115 ،
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 .1حبهس الگبض ( ،)1131حویس ٌٖبیت ( ٍ )111۲ربى فَضاى ( )1135ایي ؾبذتبض زٍگبًِ ارتوبٖی-
ؾیبؾی زض ایطاى ضا ثطآهسُ اظ الْیبت زٍضاى غیجت قیٗیبى ٍ غبنتزاًؿتي حبکوبى غیطهٗهَم هیزاًٌس.
اظآًزبکِ دطزاذتي ثِ ضیكِّبی الْیبتی ایي ٍيٗیت ذبضد اظ هَئَ ایي همبلِ اؾت ،هزبل تفهیل ایي

انقالب اسالمی و دگزگونی ساختاری روحانیت شیعه

ٍ زیگطی ثط هیزاز اظ همتَلقسى رَرکبى ٍ روٗی قیَى زاقتٌس اظ ًْت احبث ٍ اهَال
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ّوبىََضکِ حبهس الگبض اقبضُ هیکٌس ،زض ّویي چبضچَةِ اتکبی ربهِٗ هسًی ثِ
ضٍحبًیت اؾت کِ دسیسُای ثِ ًبم «ثؿتًكیٌی ٖلوب» ثِ هْنتطیي قیَُ اثطاظ همبٍهت ٍ
اٖتطاو هسًی زض همبثل تٗسی زٍلت تجسیل هیقَز:
«ثغتً ...وَدگبر ٍؽیفِای ثَد وِ فلوب هیبى دٍلت ٍ هزدم اًجبم هیدادًذ.
هزدم اس اعتجذاد ًبهؾزٍؿ دٍلت ثِ ًوبیٌذگبى تٌْب لذرت هؾزٍؿ پٌبُ
هیثزدًذ» (الگبر.)۱0 :0731 ،

ٖلوب زضٍالٕ حبهل قکل انیل «ذَزآگبّی هلّی» ایطاًیبى ًیع ثِ قوبض هیضفتٌس.
« ٖلوب ًِ فمٍ ثِ هٌعلِ ضّجطاى هحلی ،ثلکِ ّوچَى ضّجطاى هلّی ٖول هیکطزًس» (الگبض،
.) 5۲ :1131

کوبلی ًیع ّویي اتحبز ضٍحبًیت ٍ ربهِٗ هسًی ضا زلیل ٍ ظهیٌِ انلی قطکت ٖلوب
زض «رٌجف ٖلیِ اؾتجساز» ٍ اًمالة هكطٍَِ هٗطفی هیکٌس (کوبلیٍ .)۲65 :1131 ،ی زض
روٕثٌسی کتبة ذَز ثب ٌَٖاى ربهِٗ هسًی ،زٍلتًَ ،ؾبظی زض ایطاى هٗبنط زضثبضُ
هَلٗیت ؾبذتبضی ضٍحبًیت قیِٗ زض زٍضاى هٗبنط ایطاى هیًَیؿس:
زض زًیبی اّل ؾٌت ثِ زلیل ضاثُِ ًعزیکتط ثیي ٖلوبی ؾٌی ٍ زٍلتٖ ،لوب
دوره چهارم ،شماره هشم ،سمستان 13۹6

ًتَاًؿتِاًس ّوبًٌس قیٗیبى ًمف ضّجطی ضا زض ربهِٗ هسًی ایفب کٌٌس ...زض ربهِٗ قیِٗ
ایطاىٖ ،لوب اظ َطیك دیًَسّبی تبضیری ثب روبٖبت ٍ ًْبزّبی ارتوبٖی زض فطاؾَی
ًفَش زٍلتی یک التساض هلّی ثٌیبزیي ثٌب ًْبزُ ثَزًس کِ لسضت زٍلت ضا تٗسیل هیکطز .زض
ربهِٗ قیِٗ ایطاى ٖلوب ًتَاًؿتِ یب ًرَاؾتِاًس ؾبذتبضی چَى کلیؿب زض غطة ایزبز
کٌٌس؛ ٍلی تَاًؿتٌس اضتجبَبت ًعزیکتطی ثب ًْبزّبی هسًی ایزبز کٌٌس ٍ هَلٗیت
ثطرؿتِای زض ربهِٗ هسًی ثِ زؾت آٍضًس (کوبلی.)۲33 :1131 ،
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 .3انقالب اسالمی و تغییر موقعیت روحانیت
اگطچِ زض دی ثطًبهِّبی ًَؾبظی ضغین دْلَی ؾبذتبض ارتوبٖی ایطاى زگطگَى قس ٍ
ربهِٗ هسًی ؾٌتی (ثبظاضیبى ،زّمبًبى ٍ دیكٍِضاى ؾٌتی) تًٗیف ٍ ربهِٗ هسًی
رسیسی -قبهل َجمِ هتَؾٍ ٍ هؿتًٗفبى -دسیساض قس؛ اهب ٖلوب دؽ اظ یک زٍضُ
ََالًی کِ ثیتوبیلی ثِ هساذلِ زض ؾیبؾت ثط حَظُ حبکن ثَز -ثٍِیػُ اظ  11۱۱تب
 -116۱ثب ٍفبت آیت اهلل ثطٍرطزی ٍ هطرٗیت اهبم ذویٌی ،ضٍحبًیت قیِٗ ثب ایزبز
تحَالتی زض گفتبض ذَز ٍ ائتالف ثب ضٍقٌفکطاى هسافٕ ربهِٗ هسًی رسیس ٍ ّویيََض
هؿتًٗفبىٖ ،والً تَاًؿت ثبض زیگط ًوبیٌسگی کلی ربهِٗ هسًی ضا زض همبثل اؾتجساز
ؾیبؾی ،فطٌّگی ٍ اؾتخوبض التهبزی ِ حکَهت ثط ْٖسُ گیطز (کوبلی.)۲5۲ :1131 ،
زضًْبیت ثِ گفتِ کوبلی اًمالة اؾالهی 51
«اًمالة یه عجمِ فلیِ عجمِ دیگز ًجَد ،ثلىِ اًمالة اجتوبفی گزٍُّبی
اجتوبفی ٍ عیبعی هتقذد ٍ هحزٍم اس دعتزعی ثِ دٍلت فلیِ گزٍُّبی

ثِ تٗجیط ّعاٍُای ٍ هیطٍیؿی زض اًمالة اؾالهی ّن
«هبًٌذ عبیز جٌجؼّبی اجتوبفی ثبس ّن ایي رٍحبًیَى ثَدًذ وِ رّجزی
ائتالف را ثِ دعت گزفتٌذ ٍ اس  0۱خزداد  073۳جزیبًی را عبسهبًذّی
وزدًذ وِ عی پبًشدُ عبل هجبرسُّ ،ن حىَهت پْلَی را عبلظ وزد ٍ ّن
ثِ فولیوزدى حىَهتی پزداختٌذ وِ اس فصز غیجت تب عبل  07۱3در
راعتبی آى گبم ثز هیداؽتٌذ» (ّشاٍُای ٍ هیزٍیغی.)0۱ :0717 ،

اظ ًٓط آًبى ایي ًمُِ اٍد حطکت کلی ضٍحبًیت دیف اظ اًمالة ٍ هؤیس ایي فطيیِ
تحمیمبتی اؾبؾی اؾت کِ
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اجتوبفی ثزخَردار اس دعتزعی ثِ دٍلت ثَد» (ووبلی.)۳37 :0730 ،

« پظ اس آًىِ ًمؼ رٍحبًیبى ؽیقِ در حىَهت صفَیِ تثجیت ؽذ ،ؽىبف

دٍلت ٍ رٍحبًیت ثِ فٌَاى ًیزٍهٌذتزیي ًیزٍی اجتوبفی جبهقِ هذًی در 17
دٍراىّبی ثقذی ،عیبعیؽذى آى را ثِ ّوزاُ داؽتِ اعت» (ّشاٍُای ٍ

هیزٍیغی.)۳ :0717 ،

تفبٍت اًمالة اؾالهی ثب هكطٍَِ زض آى ثَز کِ ایي ثبض ًٓطیِ هطکعیِ آى «حکَهت
اؾالهی» لطاض زاقت ٍ ایي هَئَ ،تغییط هَلٗیت ضٍحبًیت اظ زاذل ربهِٗ ثِ ضؤؼ
حکَهت ضا العام هیًوَزّ .وبىََضکِ اهبمروِٗظازُ ٍ زیگطاى ًَقتِاًس «لبًَى اؾبؾی
ههَة ذجطگبى زض آشضهبُ  1153هْن تطیي گبم زض ضاُ حبکویت ضٍحبًیبى زض ایطاى دؽ
اظ اًمالة ثَز .لبًَى اؾبؾی زضٍالٕ ثبظتبثی اظ ذَاؾتِّب ٍ هُبلجبت زیطیٌِ ضٍحبًیت زض
تبضید ؾیبؾی تكیٕ زض ایطاى ثَز .ایي لبًَى لسضت ارطایی ٍ ًٓبضتی فمیْبى ٍ ضٍحبًیبى
ضا زض ؾبذتبض ًٓبم رسیس تخجیت کطز ...ؾبذتبض لبًَى اؾبؾی ثِ گًَِای َطاحی ٍ تٌٓین
قسُ اؾت کِ ثرف ظیبزی اظ هطاکع انلی لسضت ضا زض اذتیبض ضٍحبًیبى ٍ ًْبزّبی
هطتجٍ ثب ضٍحبًیت هیگصاضز .افعٍى ثط ایي ثط اؾبؼ ّویي لبًَى ؾیبؾتّب ٍ لبًَىّبی
کكَض ًوی تَاًس هربلفتی ثب قطٔ زاقتِ ثبقس ٍ تٌْب ٖلوب ٍ ضٍحبًیَى ،هفؿّطاى قطٔ ثِ
قوبض هیضًٍس» (اهبمروِٗظازُ ٍ زیگطاى .)133 :1111 ،اذتهبل ثطذی هٌبنت حبکویتی ثِ
ضٍحبًیت قیِٗ ،زض ًْبزّبیی چَى لَُ لًبئیِ ،هزلؽ ذجطگبى ،قَضای ًگْجبى ٍ
ٍظاضت اَالٖبت رلَُای اظ تجسیل «ًوبیٌسگبى ربهِٗ هسًی» ثِ «یک َجمِ زض ؾبذتبض
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حبکویتی» ٍ هٌٗبی هكرم تحَل ؾبذتبضی ضٍحبًیت لسین ثِ رسیس اؾت
(اهبمروِٗظازُ ٍ زیگطاى .)131 :1111 ،زض ؾبلّبی آغبظیي اًمالة اؾالهی اگطچِ حًَض
ضٍحبًیَى زض لسضت اظ ؾَی گطٍُّبی ضٍقٌفکطی ّوچَى هلّیگطاّب  ،لیجطالّب،
چخّبی اؾالهی ٍ هبضکؿیؿتی ٍ احعاة هكبثِ هَضز اًتمبز لطاض گطفت ،اهب دؽ اظ
هجبضظات ََالًی زضًْبیت ثب دیطٍظی گفتوبى اؾالم ؾیبؾی فمبّتی ایي هَلٗیت
ضٍحبًیَى ثَز کِ زض اتحبز ثب حبکویت تخجیت گطزیس (حؿیيظازُ.)1115 ،
ثِ ٍاؾُِ ّویي تغییط هَلٗیت ؾبذتبضی ضٍحبًیت اؾت کِ حؿیي ثكیطیِ
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ضٍحبًیت ضا دؽ اظ اًمالة «َجمِ حبکوِ» هیًبهس (ثكیطیِ.)11۱ :1131 ،
ثط احط تحَالت دؽ اظ اًمالة ًْبز ضٍحبًیت اظ قکل افمیِ هٌتكط زض ربهِٗ هسًی،

ثِ ٍاؾُِ اؾتمطاض ٍ توطکع زض حبکویت ،ؾبذتبضی ٖوَزی ٍ ثَضٍکطاتیک دیسا کطزُ ٍ
ًْبزّبی حبکویتی چَى «قَضای ٖبلی حَظُّبی ٖلویِ»« ،ربهِٗ هسضؾیي حَظُ ٖلویِ
لن»« ،ربهِٗ ضٍحبًیت هجبضظ» ٍ «زازگبُ ٍیػُ ضٍحبًیت» ؾتَىّبی انلیِ ازاضُّ ،سایت
ٍ ًٓبضت ثط آى ثِ قوبض هیضًٍسّ .وبىََضکِ فطاتی تَيیح هیزّسٖ ،وسُ
نبحت ًٓطاى حَظٍی دؽ اظ اًمالة ًْبز هطرٗیت ضا شیل ًْبز ٍالیت تٗطیف کطزُاًس
ٍ ثط دبیِ اؾتفتبئبت اذص قسُ اظ هطارٕ ٍ ضّجطی «تؿلین ٍ اَبٖت اظ ٍلی فمیِ ٍْیفِ
توبم هؿلویي اٖن اظ هملس ،هزتْس یب هطرٕ تملیس قوطزُ قسُ اؾت» (فطاتی.)35 :1115 ،
زض ؾبذتبض رسیس حتی ثط ذالف اثتسای نفَیِ کِ ًْبز زیي رٌجِ حبکویتی زاقت ،اهب
ثِ لحبِ ؾبظهبًی زض آى ازغبم ًكسُ ثَز ،زض ؾبذتبض رسیس ًٓبم اؾالهی هطظ هیبى ًْبز
زیي ٍ ًْبز حکوطاًی هكرم ًكسُ ٍ اتحبز ًْبز زیي ٍ حبکویت اظ َطیك ؾطهبیِّبی
ارتوبٖی ٍ فطٌّگی ثبظتَلیس ٍ زائوبً اظ نَضت هصّجی ثِ نَضت التساض ٍ اظ نَضت
التساض ثِ نَضت هصّجی هجبزلِ هیقَز (اهبمروِٗظازُ ٍ زیگطاى.)113 :1111 ،
لجبل حبکویت ضا ثِ زٍ قکل ؾٌتی ٍ رسیس تمؿین هیکٌس کِ ّط زٍ ،ضٍیکطزی
هحبفِٓکبضاًِ ضا زض لجبل حبکویت اتربش هیکٌٌسٍ .ی اظ یک َطف ،ضٍیکطز ؾٌتی ضا ثب
هفَْم «حوبیت» تَيیح هیزّس کِ
«ًِ ثِ هقٌبی هؾبروت یب پذیزػ ثخؾی اس هغئَلیتّبی دٍلت اعالهی،
ثلىِ ثِ هقٌبی فذم تضقیف ًؾبم اعالهی اس یه عَ ٍ ًیش ثْزُهٌذی اس
فضبی هذّجی در تزٍیج ٍ تقویك دیبًت هذّجی در هیبى هزدم اس عَی دیگز
اعت» (فزاتی)۱3 :0717 ،
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فطاتی زض ثطضؾی ضاثُِ ضٍحبًیت ٍ ًٓبم اؾالهی زیسگبُّبی هَرَز حَظٍی زض

اظ َطف زیگط ،ضٍیکطز رسیس ضا ًیع ثب هفَْم «ٍالیت» نَضتثٌسی هیکٌس کِ
«ثب دٍ لیذ اس الگَی عٌتی جذا هیؽَد؛ ًخغت آًىِ عزفذاراى ایي ًؾزیِ،

ثِ عٌت پیؾیي حَسٍیبى در عزایت هفَْم جَر در ولیت فصز غیجت افتٌب 19
ًویوٌٌذ ٍ ثِ ًَفی اس اعالق ایي هفَْم ثز دٍلت فمیِ جلَگیزی هیًوبیٌذ؛

ثِ ٍیضُ آًىِ در ثزخی اس ایي ًؾزیِ اعبعبً تٌْب دٍلت هؾزٍؿ در فصز غیجت
دٍلت فمیِ اعت ٍ غیز اس آى ،عبغَت ثِ ؽوبر هیآیذ ٍ دٍم آًىِ ثب
اعتذالل ثز ؽزفی ثَدى یب لبًًَی ثَدى دٍلت فمیِ تالػ هیوٌٌذ ًغجت آى
را ثب دٍلت هذرى رٍؽي وٌٌذ ٍ خغَط تمبرى ٍ توبیش دٍلت اعالهی ثب
دٍلت ّبی جذیذ را ثزجغتِ ًوبیٌذ ٍ در عبیِ چٌیي تحلیلی ثِ تزعین تقبهل
رٍحبًیت ٍ دٍلت ثپزداسًذ» (فزاتی.)31 :0717 ،

اظ ًٓط حَظٍیبى رسیس ضٍحبًیت هْنتطیي ضکي لسضت زض حکَهت اؾالهی اؾت
ٍ
«آًچِ ثِ حضَر رٍحبًیت در لذرت عیبعی لجض ٍ ثغظ هیدّذًِ ،
تٌبعت داًؼ آًبى ثب هٌصت ٍ ًِ ٍوبلتپذیزثَدى هغئَلیت ،ثلىِ افتوبد
ٍلی فمیِ ثِ گزٍُ خبصی اس ًخجگبى اعت تب اٍ را در پیؾجزد اهَر ًؾبم
اعالهی یبری رعبًٌذ» (فزاتی.)3۳ :0717 ،

اهطٍظ زض ثطضؾی گفتوبًی زیسگبُّبی ؾیبؾی ضٍحبًیَى هتٌفصی چَى نبحجبى
ؾوتّبی حکَهتی ،ذُیجبى هٌبثط ضؾوی  ،ائوِ روِٗ ٍ روبٖبت چٌیي ثِ ًٓط هیضؾس
کِ هحبفِٓکبضی ،یٌٗی «هكطٍٖیتثركی ًٓطی ثِ حبکویت هَرَز» ضکي انلی ایي
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گفتوبى ؾیبؾی ضا تكکیل هیزّس.
ایي زض حبلی اؾت قْیس هُْطی زض کتبة دیطاهَى اًمالة اؾالهی کِ هزوَِٖای اظ
ؾرٌطاًی ّبی ٍی ثالفبنلِ دؽ اظ دیطٍظی اًمالة اؾت ،هكرهبً ٍ نطاحتبً ثط زؾتَض
حًطت اهبم ذویٌی ثط ٖسم زذبلت ضٍحبًیَى زض هكبغل حبکویتی اًگكت گصاقتِ ،آى
ضا هجٌب ٍ قطٌ تکبهل ضٍحبًیت قیٗی ٍ فلؿفِ ؾیبؾی اؾالم هٗطفی هیکٌس:
«ثب ایٌىِ حىَهت ،اعالهی اعت ،ایؾبى [اهبم خویٌی] ...ثب ایٌىِ رٍحبًیَى
ثیبیٌذ جشء دٍلت ؽًَذ ٍ پغتّبی دٍلتی را رعوبً اؽغبل وٌٌذ،
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هخبلفاًذ ...ثِ ّز حبل رٍحبًیت ًِ ثِ عَر هجوَفِ ٍ دعتگبُ رٍحبًیت،
ًجبیذ ٍاثغتِ ثِ دٍلت ثؾَد ٍ ًِ افزادی اس رٍحبًیت ثیبیٌذ پغتّبی دٍلتی

را ثِ جبی دیگزاى اؽغبل وٌٌذ ،ثلىِ رٍحبًیت ثبیذ ّوبى پغت خَدػ را
وِ ارؽبد ٍ ّذایت ٍ ًؾبرت ٍ هجبرسُ ثب اًحزافبت حىَهتّب ٍ
دٍلتّبعت ،حفؼ وٌذ ...ایي ًؾزیِ ثز اعبط ًؾزیِ دیگزی اعت وِ ایؾبى
درثبرُ رٍحبًیت دارد وِ رٍحبًیت ثبیذ هغتمل ثوبًذ ...ثب ایٌىِ حىَهت،
اعالهی اعت ،ایؾبى هقتمذًذ وِ رٍحبًیت ثبیذ هغتمل ٍ ثِ صَرت هزدهی
هبًٌذ ّویؾِ ثبلی ثوبًذ ٍ رٍحبًیت آهیختِ ثب دٍلت ًؾَد .ایؾبى ثب ایٌىِ
رٍحبًیت ثِعَرولی ٍاثغتِ ثِ دٍلت ؽَد را -آًچٌبىوِ رٍحبًیت اّل
تغٌي ّغت -ثِؽذت هخبلفاًذٍ ،لَ در دٍرُ حىَهت اعالهی( ».هغْزی،

.)۳3 :073۳

آًچِ کِ ثبٖج قسُ اؾت تب ضٍحبًیت اًمالةّب ضا ضّجطی کٌس ،اؾتمالل اؾت یٌٗی
ّیچگبُ ًَٖ زؾتگبُّبی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی ًجَزُاًس .زض آیٌسُ ّن ثبیس ایي اضظـّب
ثطای ضٍحبًیت هحفَِ ثوبًس .اهبم نطیحبً فطهَزُاًس:
«هي هَافك ًیغتن حتی در جوَْری اعالهی رٍحبًیَى پغتّبی دٍلتی
هقلوی ،لضبٍت ...اهب رٍحبًیَى ًجبیذ وبر دٍلتی ثپذیزًذ ،آًْب ثبیذ در وٌبر
دٍلت ثبیغتٌذ ٍ آى را ارؽبد وٌٌذ .آًْب ثبیذ ثز فقبلیت دٍلت ًؾبرت ٍ
هزالجت داؽتِ ثبؽٌذ .یه عزیك هقوَل ثزای افوبل ایي ًؾبرت ،تأعیظ
ّوبى دایزُ اهز ثِ هقزٍف ٍ ًْی اس هٌىز اعت وِ هیثبیذ هغتمل اس دٍلت
فول وٌذ» (هغْزی.)۳3 :073۳ ،

اهطٍظ ثب گصقت لطیت ثِ چْل ؾبل اظ اٖالم ایي انَل ٍ ذٍ فکطی انیل اًمالة
اؾالهی زض تكکیل «زایطُ اهط ثِ هٗطٍف ٍ ًْی اظ هٌکط» تَؾٍ ضٍحبًیت هؿتمل رْت
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ثپذیزًذ .الجتِ ثقضی وبرّب در صالحیت رٍحبًیت اعت اس لجیل اعتبدی،

ًمس حبکویت ،لسم لبثل تَرْی زض ایي هؿیط ثطزاقتِ ًكسُ اؾت.
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نتیجهگیری
اظ هٌٓط ًٓطیِ ؾیبؾی ،قْیس هُْطی ثط آى ثَز کِ ؾبذتبض اتحبز ثب ربهِٗ ثِ
«َٖامظزگی» ٍ ؾبذتبض اتحبز ثب حکَهت ثِ «هحبفِٓکبضی» هیاًزبهسّ ،طچٌس ایكبى
انالح اٍلی ضا ثِ هطاتت ضاحتتط اظ انالح زٍهی هیزاًؿتٌس؛ اظ ؾَی زیگط زیسگبُ
هصکَض قْیس هُْطی چٌبى ثَز کِ ٍیػگی ضٍحبًیت اٍل ضا زضزؾتگطفتي ضّجطی ٍ
ٖسم دطزاذت ثِ فلؿفِ ؾیبؾی اؾالم ٍ ٍیػگی زٍهی ضا فمساى ْطفیت اًمالثی ٍ
دطزاذتي ثِ فلؿفِ ؾیبؾی اؾالم هیزاًس .اگطچِ هطٍضی ثط تإلیفبت حَظٍیبى زض چْل
ؾبل اذیط چٌساى حکبیت اظ آى ًساضز کِ ایي تغییط هَلٗیت ،هُبثك ًٓط قْیس هُْطی
ثِ افعایف هیعاى هساذلِ ضٍحبًیت قیِٗ زض اضائِ فلؿفِ ؾیبؾی اؾالم اًزبهیسُ اؾت؛ اهب
آفت غلجِ هحبفِٓ کبضی ثط ًٓطیِ ؾیبؾیِ قیٗی دؽ اظ اًمالة رسی اؾت ًَٔ .ذبنی
اظ ًٓطیِ ؾیبؾی کِ ثیف اظ ّط چیع هیتَاى ٍ ثبیس آى ضا «هحبفِٓکبضی» ًبهیس ،ثِ
نَضت هساٍم ثبظتَلیس گكتِ اؾتٍ .یػگی اؾبؾی ًٓطیِ ؾیبؾی هحبفِٓکبضاًِ -کِ
اقکبل هرتلفی اظ آى زض ًٓطیبت ؾیبؾی ذالفتذَاّبًِ یب ؾلٌُتگطایبًِ اّل ؾٌت
اضائِ قسُ اؾت -ایي اؾت کِ چگًَگی ؾیبؾت ثِ هخبثِ اهط ٖیٌیٖ ،ولی ٍ ٍالٗی ضا
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هغفَل گصاقتِ ،تَرِ ذَز ضا ثط تسٍیي چبضچَةّبی ًٓطیِ هكطٍٖیتثركی ثطای
حکَهت هَرَز ٍ تمَیت ٍ تحکین دبیِّبی التساض آى هتوطکع هیکٌس .تحزط،
همسؼهأثی ،اؾالم اهطیکبیی ٍ اؾالم آذًَسّبی زضثبضی اقکبل هرتلفی اظ
هحبفِٓ کبضی ّؿتٌس کِ اهبم ذویٌی دیف ٍ دؽ اظ اًمالة آى ضا هَضز اًتمبز لطاض زازُ
اؾت.
تَرِ ثِ ایي هؿئلِ ثٌیبزیي ًِ ،تٌْب اظ حیج حفّ َّیت انیل ٍ هوتبظ ضٍحبًیت
قیِٗ ،ثلکِ اظ رْت هؿئَلیت هًبٖفی کِ زض رطیبى اًمالة اؾالهی ثط زٍـ

22

ضٍحبًیت لطاض گطفتِ اؾت ،اّویت ثؿیبض زاضز .زض همبثل ،زض نَضت ثیاٖتٌبیی ثِ ایي
هًٗل ؾبذتبضی ثٌیبزیي ،ثین آى هیضٍز کِ ًْبز ضٍحبًیت قیِٗ ثِ ٍاؾُِ اظزؾتزازى

اؾتمالل فکط ٍ ٖول ٍ غلجِ هحبفِٓکبضیّ ،وچَى ضٍحبًیت اّل ؾٌت اظ نحٌِ
هٗبزالت ؾیبؾی -ارتوبٖی آیٌسُ ایطاى ثِتسضیذ کٌبض گصاقتِ قسُ ،ثِ یک ًیطٍی ٍاثؿتِ
ٍ ّوَاضُ هٌفٗل هجسل گطزز .لصا ،هٗکَؼ کطزى ضًٍس تحویل قسُ ثط ضٍحبًیت قیِٗ ٍ
ًٓبم اؾالهی ،هی تَاًس ضاُ کبض حل ایي هًٗل ثبقس .ثب تَرِ ثِ ایي ًکتِ هْن کِ اشى
ٍضٍز ضٍحبًیت ثِ ثسًِ حبکویت اشًی هَلتی ثَزُ کِ ثب ٖجَض اظ قطایٍ ؾرت زِّ
قهت ٍ فمساى ًیطٍی اًؿبًی هتْٗس ٍ کبضآهس هٌمًی گطزیسُ اؾت ،الظم اؾت حًَض
ضٍحبًیَى زض ؾبذتبض حبکویتی ًِ ثِ ٍاؾُِ هَلٗیت نٌفی ،ثلکِ زض اضظیبثی کبضآهسی ٍ
تؿلٍ ثط زاًف ؾیبؾی ثََِض ثطاثط ثب ؾبیط ًیطٍّبی فٗبل اًمالة ؾٌزیسُ قَز .ثٗالٍُ
دیكٌْبز قْیس هُْطی هجٌی ثط تكکیل «زایطُ اهط ثِ هٗطٍف ٍ ًْی اظ هٌکط» ثِ ٌَٖاى
ًْبزی هؿتمل کِ ًمس هٌهفبًِ ٍ کبهالً ثیطًٍی حبکویت ضا ثط ْٖسُ زاضزّ ،وچٌبى
هی تَاًس ثِ ٌَٖاى ضاُ حلی ثطای ثبظگطزاًسى ضٍحبًیت ثِ هَلٗیت انلی ذَز زض ًٓط
گطفتِ قَز .ضاّجطز انلی ثبیس ثبظگطزاًسى زٍثبضُ ضٍحبًیت ثِ ربهِٗ هسًی ٍ ثبظًگطی
هیگطزز.
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زض ًٓطیبت هحبفِٓکبضاًِای ثبقس کِ هبًٕ قکلگیطی اهط ؾیبؾی زض حَظُّبی ٖلویِ
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ّ .13عاٍُای ،ؾیسهطتًی ٍ نبزق هیطٍیؿی ًیک؛ «ربهِٗقٌبؾی ؾیبؾی ضٍحبًیت (ضًٍس
لسضتیبثی ضٍحبًیت قیِٗ اظ اًعٍا تب کؿت لسضت)» ،فهلٌبهِ اًزوي اًمالة اؾالهی،
ؼ ،1ـ ،3ثْبض .1111
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