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ٔف « ْٟٛسٞثشی خذٔتٍضاس » 1تشای اِٚیٗ تاس دس ساَ ٔ 1977یالدی دس ٔحافُ عّٕی ٔذیشیت ٔغشح ضذ .سٞثرشی
خذٔتٍضاس  ،سٞثشی است و ٝتٕایُ صیادی ت ٝتشاٍ٘یختٗ ٞ ٚذایت پیشٚاٖ داسد ،أیذٚاسی سا دس آٟ٘ا تمٛیت ٔری
وٙذ  ٚاص عشیك ایجاد سٚاتظ اثشتخص  ٚویفی ،دیٍشاٖ سا ٔٛسد تفمذ لشاس ٔیدٞذ .صاحثٙظشاٖ ،ضاوّ ٝی سٞثشی
خذٔتٍضاس سا دس لاِة دٚساصٜی اصّی ٔغشح ٔی وٙٙذ:
 سفتاس اخاللی؛

 تٛج ٝت ٝصیشدستاٖ.
سٞثش خذٔتٍضاس ت ٝضیٜٛی اخاللی عُٕ ٔیوٙذ  ٚصیشدستاٖ سا تشای سضذ ٛٔ ٚفمیت ٓٞ ،اص ٔٙظش ضخصری ٚ
 ٓٞاص جٟت حشفٝای ،تطٛیك ٕ٘ٛد ٚ ٜتٛإ٘ٙذ ٔیساصد.2
تا عٙایت ت ٝسیش٘ ٜظشی  ٚعّٕی أاْ خٕیٙی ٕٞ ٚچٙیٗ تحّیُ ٔحتٛای فشٔایطات آٖ تضسٌٛاسدس ٔجٕٛع22 ٝ
جّذی صحیف ٝأاْ  ،ت ٝخٛتی ٔی تٛاٖ دسیافت و ٝایطاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛی تاسصی اص سٞثشی خذٔتٍضاس است ؤ ٝی تٛا٘ذ
ت ٝعٛٙاٖ اٍِٛی ٘مص سٞثشاٖ خذٔتٍضاس ٔٛسد استفاد ٜلشاس ٌیشد .أاْ خٕیٙی (س )ٜتعٛٙاٖ ضخصیتی تی ٘ظیش ،دس
ص٘ذٌی سشاسش پش تشوت خٛد ت ٝعٛٙاٖ ا٘ساٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاجتٕاعی ،ت ٝتٟتشیٗ ٘ح ٛت ٝایفای ٘مص ٞای اجتٕاعی خٛد
پشداخت ٝا٘ذٛٔ .فمیت تی ٘ظیش ا ٚدس تش پایی ٘ظاْ اسالٔی ٘ ٚفٛر خُّ ٘اپزیش ایطاٖ دس لّٛب ّٔت ایشاٖ ،تأییذ ٌش
ٔٛفمیت ایطاٖ دس اسائ٘ ٝمص ٞای ٔختّف سٞثشی ایطاٖ است .دس ٍ٘ا ٜأاْ خٕیٙی « حىٔٛت » ت ٝعٛٙاٖ «
خذٔتٍضاسی »  « ٚحاوٕاٖ » ت ٝعٛٙاٖ « خادٔاٖ » ٔشدْ ٔی تاضٙذ .ایطاٖ ٘ ٝتٟٙا ٔسٚٛالٖ ٘ظاْ جٕٟٛسی اسالٔی
سا ت ٝعٛٙاٖ خذٔتٍضاس ّٔت ٔعشفی ٔی وٙٙذ ،تّى ٝا٘ثیای اِٟی سا ٘یض ت ٝعٛٙاٖ خذٔتٍضاساٖ ّٔت دا٘ست ٚ ٝدس یىی
اص تیا٘ات خٛیص پس اص آ٘ى ٝتٛفیك خذٔتٍضاسی تٔ ٝشدْ سا ٔٞٛثتی اِٟی تشٔی ضٕش٘ذ ،اظٟاس ٔی داس٘ذ  « :ا٘ثیا
خٛدضاٖ سا خذٔتٍضاس ٔی دا٘ستٙذ ٘ ٝایٙى ٝیه ٘ثی ای خیاَ وٙذ حىٔٛت داسد تٔ ٝشدْ ،حىٔٛت دس واس ٘ثٛدٜ
 .اِٚیای تضسي خذا  ،ا٘ثیای تضسي ٕٞیٗ احساس سا داضتٙذ  :و ٝایٟٙا آٔذ٘ذ تشای ایٙىٔ ٝشدْ سا ٞذایت وٙٙذ،
اسضاد وٙٙذ ،خذٔت وٙٙذ ت ٝآٟ٘ا .ضٕا  ٓٞاحساس لّثی اتاٖ ایٗ ٔغّة تاضذ وٚ ٝالعا ٔا آٔذیٓ و ٝت ٝایٗ ٔشدْ
خذٔت وٙیٓ  ٚایٗ خذٔت تٔ ٝشدْ خذٔت ت ٝخٛدٔاٖ است ( .صحیف ٝأاْ  ،جّذ  ،15ظ )358
دسٌفتاس  ٚعُٕ أاْ خٕیٙی تٛٔ ٝاسد تسیاسی تش ٔی خٛسیٓ و ٝتیاٍ٘ش سٚحی ٝی تاالی خذٔتٍضاسی دس ایطاٖ
است و ٝدس ریُ ت ٝتشخی فشٔایطات ایطاٖ دس ایٗ صٔی ٝٙاضاسٔ ٜی ٌشدد:
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 اٌش ت ٗٔ ٝتٍٛیٙذ خذٔتٍضاس ،تٟتش اص ایٗ است و ٝتٍٛیٙذ سٞثش؛ سٞثشی ٔغشح ٘یست ،خذٔتٍضاسی
ٔغشح است ،اسالْ ٔا سا ٔٛظف وشد ٜو ٝخذٔت وٙیٓ(.صحیف ٝأاْ  ،جّذ  ،11ظ )463
 ٗٔ تا ٔشدْ ایشاٖ تشادس ٞستٓ ٚ ،خٛد سا خادْ  ٚسشتاص آ٘اٖ ٔی دا٘ٓ( .صحیف ٝأاْ  ،جّذ  ،5ظ )354

 ٗٔ اص خذای تثاسن  ٚتعاِی تٛفیك  ٕٝٞسا ٔی خٛا ٗٔ.ٓٞاص تیش ٖٚآٔذ ٜاْ و ٝخذٔت ت ٝضٕا تىٗٔ.ٓٙ
خادْ ضٕا ٞستٓ ٗٔ ،خادْ ّٔت ضٕا ٞستٓ( .صحیف ٝأاْ  ،جّذ  ،6ظ )49
 ٗٔ آٔذ ٜاْ تا پی٘ٛذ خذٔتٍضاسی خٛدْ سا ت ٝضٕا عضیضاٖ عشض ٝو ،ٓٙو ٝتا حیات داسْ خذٔتٍضاس ٕٝٞ
ٞستٓ ،خذٔتٍضاس ّٔتٟای اسالٔی ،خذٔتٍضاس ّٔت تضسي ایشاٖ ،خذٔتٍضاس دا٘طٍاٞیاٖ  ٚسٚحا٘یاٖ،
خذٔتٍضاس  ٕٝٞلطشٞای وطٛس  ٕٝٞ ٚلطشٞای وطٛسٞای اسالٔی ٔ ٕٝٞ ٚستضعفیٗ جٟاٖ( .صحیفٝ
أاْ  ،جّذ  ،11ظ )472

 ایٗ جا٘ة و ٝیه ٘فش اص خذٔتٍضاساٖ عّٕای اعالْ ّٔ ٚت اسالْ ٞستٓ ،دس ٔٛالع خغیش  ٚتشای ٔصاِح
تضسي اسالٔی ،حاضشْ تشای وٛچىتشیٗ افشاد تٛاضع  ٚوٛچىی و ،ٓٙتا چ ٝسسذ ت ٝعّٕای اعالْ ٚ
ٔشاجع عظاْ  -وثشاهلل أثاِ( . - ٟٓصحیف ٝأاْ  ،جّذ  ،1ظ )413

 ٗٔ دعا ٌٛی  ٕٝٞضٕا ٞستٓ  ٚخذٔتٍضاس ّٔ ٕٝٞت ٗٔ ٚ.أیذٚاسْ و ٝتتٛا٘ٓ ایٗ خذٔتٓ سا تٕاْ وٚ ،ٓٙ
فشصت پیذا تى ٓٙو ٝایٗ خذٔت سا تٕاْ تى( .ٓٙصحیف ٝأاْ  ،جّذ  ،7ظ )12


خٕیٙی دست یىایه ضٕا سا ٔی تٛسذ  ٚت ٝیىایه ضٕا احتشاْ ٔی ٌزاسد  ٚیىایه ضٕا سا سٞثش
خٛدش ٔی دا٘ذ ،و ٝتاسٞا ٌفت ٝاْ ٔٗ تا ضٕا یىی ٞستٓ( .صحیف ٝأاْ  ،جّذ  ،14ظ )474

 أاْ خٕیٙی (س )ٜدس آخشیٗ فشاص اص ٚصیت ٘أة سیاسی اِٟی ٔی فشٔایٙذ :تذا٘ٙذ و ٝتا سفتٗ یه
خذٔتٍضاس دس سذ آٙٞیٗ ّٔت خّّی حاصُ ٘خٛاٞذ ضذو ٝخذٔتٍضاساٖ تاال ٚ ٚاالتش دس خذٔتٙذ.
(صحیف ٝأاْ  ،جّذ  ،21ظ )454
ایٗ جٕالت ،والْ تضسي ٔشدی است و ٝتٕاْ آصادٌاٖ جٟاٖ اخالق  ٚسفتاس ا ٚسا سشِٛح ٝعُٕ خٛیص لشاس
داد ٜا٘ذ .فش ًٙٞخذٔتٍضاسی سا تایذ دس سیش ٜایٗ اتشٔشد تاسیخ ساص جستج ٛوشدٔ .شدی و ٝتٕاْ سختی ٞا سا تٝ
جاٖ خشیذ تا تتٛا٘ذ ت ٝاسالْ  ٚجأع ٝاسالٔی خذٔت وٙذ .خذٔتی و ٝضایذ دس ع َٛساِیاٖ پس اص صذس اسالْ
ت ٝفشأٛضی سپشد ٜضذ ٜتٛد.أاْ خٕیٙی(س )ٜت ٝعٛٙاٖ ٔعٕاس ا٘مالب اسالٔی و ٝتٛا٘ست تأثیش فٛقاِعادٜای تش
٘حٍ٘ ٜٛشش  ٚسفتاسٞای ٔشدْ دس الصی ٘ماط جٟاٖ داضت ٝتاضذ ,لغعاً ٔذیش تسیاس ٔٛفمی تٛد ٜاست و ٝاٍِٞٛای
سفتاسی ٘ ٚمصٞای سٞثشی ایطاٖ ٔیتٛا٘ذ ٘صةاِعیٗ واسٌضاساٖ دس جٛأع اسالٔی تاضذ .أاْ خٕیٙی (س)ٜ
تعٛٙاٖ ضخصیتی تی ٘ظیش ،دس ص٘ذٌی سشاسش پش تشوت خٛد ت ٝعٛٙاٖ یه ا٘ساٖ اِٟی ،ت ٝتٟتشیٗ ٘ح ٛت ٝایفای
٘مص ٞای اجتٕاعی خٛد پشداخت ٝا٘ذ .یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٘مص ٞایی و ٝتٚ ٝسیّ ٝأاْ (س )ٜایفا ضذ ٜاست٘ ،مص
ٞای ٔذیشیتی  ٚسٞثشی ایطاٖ ٔی تاضذ ،أا ٔتأسفا٘ ٝتعّت عذْ استخشاج  ٚتٙظیٓ ٘مص ٞای أاْ (س )ٜدس ایٗ
صٔی ٝٙدس لاِثی عّٕی ٔ ٚذ ، ٖٚأىاٖ تٟش ٜتشداسی ٔٙاسة اص اٍِٞٛای ٘مص أاْ (سٚ )ٜجٛد ٘ذاضت ٝاست.

اص آ٘جا و ٝعّٕیات ٔذیشیت تأثیشپزیش اص سیستٓ اسصضی  ٚفشٍٙٞی حاوٓ تش جأعٔ ٝیتاضذِ ,رزا ضرشٚسی اسرت
و ٝاٍِٛیی تٔٛی ٔثتٙی تش اسصضٟای ٔمذس اسالٔی تشای ٔذَ سٞثشی خرذٔتٍضاس عشاحری  ٚتثیریٗ ٌرشدد .أراْ
خٕیٙی(س )ٜت ٝعٛٙاٖ اٍِٛی ٔذیش ٔٛفك دس جٟاٖ اسالْ ,دس ع َٛحیات پشتشوت خٛد تر ٝایفرای ٘مرص ٔرذیشیت
پشداختٙذ و ٝتذٚیٗ ٔ ٚستٙذساصی تجشتیات ٔٛفك ایطاٖ دس صٔی ٝٙسٞثشی خذٔتٍضاس ٔریتٛا٘رذ ترشای ٔرذیشاٖ دس
جٟاٖ اسالْ  ٚسایش جٛأعی و ٝخٛاٞراٖ حاوٕیرت اسصشٞرای اخاللری ٔ ٚعٙرٛی دس سراصٔاٟ٘ای خرٛد ٞسرتٙذ,
ساٍٞطا تاضذ .ت٘ ٝظش ٔیسسذ و ٝتشسسی ٘مصٞای ٔذیشیتی  ٚسٞثشی أاْ تا سٚیىشد سٞثشی خذٔتٍضاس ٔیتٛا٘رذ
سثه جذیذی سا عشضٕ٘ ٝایذ و ٝتضٕیٗ وٙٙذ ٜوراسآیی  ٚاثشتخطری ٔرذیشاٖ دس عصرش اعالعرات  ٚاستثاعرات
تاضذ.
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