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 چکیده

حضشت ضخػیت ٌزضتٝ ٚ حبَ حبضش دس سشاسش رٟبٖ است.  ٞبی تشیٗ ٌشدضٍشی ٌشدضٍشی ٔزٞجی یىی اص لذیٕی

ٔٙطبء خیش ٚ ثشوت ٔقٙٛی ٚ ٔبدی ثٛدٜ ٚ  ضیقٝ، استجبط ٚ اسادت ربٔقٝ اص ٕٞبٖ اثتذای حضٛس خٛد ثٝ ٚاسغٝ فجذاِقؾیٓ)ؿ(

ٝ تحٛالت وبِجذی، ارتٕبفی ٚ ٔذفٗ ٚی، رذا اص تبثص ا٘ٛاس ٔقٙٛیت، سشچطٕ پس اص فٛت ٘یض ٔمبْ ضبٔخ ٚ ربیٍبٜ صیبستی

اص ٔٙبثـ ٔىتٛة ٚ غیشٔىتٛة دس ایٗ  ٌیشی تٛغیفی ٚ ثٟشٜ-. ایٗ پژٚٞص ٘یض ثشاسبس سٚضی تحّیّیضٟش ثٛدٜ است  التػبدی

 ٞب ٔزٞجی حضشت فجذاِقؾیٓ)ؿ( دس حیبت ضٟشی ضٟش سی پشداختٝ است. ثشسسی-صٔیٙٝ ثٝ ثشسسی ربیٍبٜ ٌشدضٍشی صیبستی

صائشاٖ صیبدی سا اص ربٞبی دٚس ٚ ٘ضدیه  فتمبد ثٝ ارش ٔقٙٛی ٚ اخشٚی صیبست ایٗ ٔىبٖ ٔتجشوٝ، دس ٞش صٔبٖا ثیبٍ٘ش آٖ ثٛد وٝ

سبختٝ است. ٚرٛد پذیذٜ ٌشدضٍشی ٔزٞجی داخُ ضٟشی ٚ فشغت ٔجبدِٝ  وطٛس ٚ حتی اص وطٛسٞبی ٕٞسبیٝ ثٝ خٛد ٔتٛرٝ

حیبتی  .التػبدی ضٟشسی دس عَٛ تبسیخ ٚ أشٚص داضتٝ است٘مص ٔؤحشی دس ثبصسبصی حیبت  ٞبی التػبدی دس ایٗ چشخٝ، دادٜ

ای اص  اص فشًٞٙ ثٛٔی، ٞٛیت یبثی ٔىب٘ی، ایزبد ضجىٝ وٝ دس لشٖٚ آتی فالٜٚ ثش تأحیشات ٌستشدٜ ٔزٞجی دس حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی

غُ، أبوٗ، حس ثسیبسی اص ٔطب .ٚ التػبدی، ثٝ سبوٙبٖ ایٗ ضٟش وٕه صیبدی وشدٜ است تقبٔالت ارتٕبفی، ٔزٞجی، فشٍٞٙی

 ٚحذت ٚ ٕٞچٙیٗ تجبدَ فشٍٞٙی، ٔزٞجی، التػبدی ٚ سیبسی سا ثشای آٖ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ است.

 .تقبُٔ سی، ضٟش ٔقٙٛیت، ٔزٞت، ٌشدضٍشی، فجذاِقؾیٓ، حضشتهای کلیدی:  واصه
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 مقدمه -1

زٞجی صیبد الصْ است ثش٘بٔٝ وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ضشایظ ایشاٖ ٚ ٚرٛد أبوٗ ٔ ثبضذ ٔزٞجی یىی اص اضىبَ تٛسیسٓ ٔی یٌشدضىش

(. تٛسیسٓ ٔزٞجی فقبِیتی است وٝ افشاد ٌشدضٍش عی آٖ اص 1389سیضی دلیك دس ٔٛسد آٖ غٛست پزیشد) وشیٕی ٚ ٞبضٕی، 

وٙٙذ. تٛسیسٓ ٔزٞجی ٔتطىُ اص دٚ دستٝ ٌشدضٍش است. دستٝ  ٞب، ٔمبثش، أبٔضادٌبٖ ٚ .... ثبصدیذ ٔی أبوٗ ٔزٞجی ٘ؾیش صیبستٍبٜ

ٞبی ایٗ دستٝ افٕبَ خبظ ٔزٞجی سا ٘یض فالٜٚ  وٙٙذ ٚ فقبِیت ٘ی ٞستٙذ وٝ اص أبوٗ ٔمذس دس دیٗ خٛد ثبصدیذ ٔیاَٚ وسب

. 1ٕ٘بیٙذ ٌیشد ٚ دستٝ دْٚ ٌشدضٍشا٘ی ٞستٙذ وٝ اص أبوٗ ٔمذس سبیش ادیبٖ دیذٖ ٔی ٞبی تٛسیستی دس ثش ٔی ثش سبیش فقبِیت

ٌشدضٍشی است وٝ خٛد تحت تبحیش تمٛیٓ ٚ ضٛاثظ ٚ لٛا٘یٗ اص ا٘ٛاؿ ٌستشدٜصیبستی یىی ٞبیدس ٚالـ ٌشدضٍشی ٚ ٔسبفشت

(. 1385ضشفی است وٝ لٛا٘یٗ ٚ ضٛاثظ ضشفی ٘مص اسبسی دس التػبد ٚ فشًٞٙ ٌشدضٍشی داس٘ذ)پبپّی یضدی ٚ سمبیی، 

(. وٝ لذٔت 2004، 2تشیٗ ٌشدضٍشی ٞبی ٌزضتٝ ٚ حبَ حبضش دس سشاسش رٟبٖ است)آریت ٌشدضٍشی ٔزٞجی یىی اص لذیٕی

ٞبی  ٞبی ٔزٞجی داضتٝ ثبضیٓ ثٝ ٌشدش سسذ. اٌش ٍ٘بٞی ثٝ تبسیخ ٌزضتٝ دس صٔیٙٝ ی سفشٞب ٚ ٌشدش آٖ ثٝ فشًٞٙ دیٙی ٔی

: 1370ٔزٞجی چٖٛ ٔشاسٓ ٔمذس یٛ٘ب٘یبٖ ثبستبٖ دس ٔقبثذ آپّٖٛ ٚ ...، سفشٞبی ٔػشیبٖ ثشای دیذاس اص فشافٙٝ ٚ ...)دٚسا٘ت، 

ای،  ( ٚ ٘ؾبیش آٖ ثش   ٔی خٛسیٓ وٝ ٞش یه ثٝ 1369ٌٖٝ٘ٛ ثٝ ٔقجذ ا٘بٞیتب دس وٍٙبٚس ٚ )وشیستٗ سٗ، (، ایشا٘یبٖ ثبستب205

اص ٕٞبٖ اثتذای  حضشت فجذاِقؾیٓ)ؿ(ضخػیت دٞٙذ.  لذٔت ٚ سٚاد ایٗ ضىُ اص ٌشدضٍشی سا دس ٔیبٖ ُّٔ ٔختّف ٘طبٖ ٔی

ٚ ثشوت ٔقٙٛی ٚ ٔبدی ثٛدٜ ٚ پس اص فٛت ٘یض ٔمبْ ضبٔخ ٚ  ٔٙطبء خیش ضیقٝ، ی استجبط ٚ اسادت ربٔقٝحضٛس خٛد ثٝ ٚاسغٝ

ضٟش ثٛدٜ است. ٌٙجذ ٚ  ٔذفٗ ٚی، رذا اص تبثص ا٘ٛاس ٔقٙٛیت، سشچطٕٝ تحٛالت وبِجذی، ارتٕبفی ٚ التػبدی ربیٍبٜ صیبستی

خبغی دس رٛاس خٛد ٕ٘بیبٖ سبختٝ ٚ اص دیشثبص ثب ؽٟٛس فضبٞبی  ّٔىٛتی آٖ حضشت، تزسٕی اص ٞٛیت اسالٔی ضٟش سا ثبسٌبٜ 

أبوٗ ٔٛلٛفٝ ٚ  ٞبی ٔزٞجی،إِٙفقٝ، ٔذاسس دیٙی،ٔشاوض فّٕی ٔزٞجی، ٞیئتٚ ایتبْ، ٔٛسسبت فبْ ٞبی خیشیٝچٖٛ: سبصٔبٖ

ٚ وبالٞبی ٔزٞجی، ٔشاوض خب٘ٝ، ٔشاوض فشضٝ وتبةٔسبفشخب٘ٝ، ٟٕٔبٖ ٘یض ٔشاوض خذٔبت سسب٘ی ثٝ صائشاٖ چٖٛ وبسٚا٘سشا، ٌشٔبثٝ،

سبصٔبٖ ثخطی ٔزٞت ٚ  ٞبی وبِجذی خبغی ثٝ ضٟش ثخطیذٜ است. وبسوشد ٔزٞجی ثبسٌبٜ اص ٘ؾشٚیژٌی ٚ.... فشضٝ سٛغبت،

ٞبی ضیقیبٖ لشاس داضتٝ ٚ ٞب ٚ لّتدسوبٖ٘ٛ تٛرٝ دَ  ٞبی ٔزٞجی ضٟش لبثُ تٛرٝ است. ٔشلذ حضشت فجذاِقؾیٓ حسٙیٌشٜٚ

تش ضذٖ سٚح ٚ ثٙیبٖ ٔزٞت دس ٔیبٖ داستش ضذٖ ٚ فٕیكطٝحیبت ٚ پس اص فٛت ٔٛرت سی تبحیشٌزاسی ایٗ ضخػیت دس صٔبٖ

ٌشدیذٜ است. ثٝ رٟت التػبدی،  ی ٔزٞجی سا ثیص اص ٞش ربی دیٍشی سجتٞبٞب ٚ ٞیئتٌشدیذٜ ٚ صایص ٚ سبصٔبٖ ٌشٜٚ ٔشدْ

ٚ ثشای ا٘جٛٞی اص ٔشدْ فٕشاٖ فشاٞٓ آٚسدٜ، ٔطبغُ صیبدی ٘یض ایزبد وشدٜ  ٔٛلٛفبت ٚ٘زٚسات ٘ٝ تٟٙب ٔٙجـ دسآٔذی ثشای تٛسقٝ ٚ

٘یبصٔٙذاٖ ثسیبس ٚ  ٌزساٖ ص٘ذٌی ثٛرٛد آٚسدٜ است. دسآٔذٞبی حبغّٝ ٕٞچٙیٗ ٚسیّٝ سشپشستی ٚ تبٔیٗ ٔقبش ٕٔش ٔقبش ٚ

 (.1389)فػیحی، داسد ٞب رٙجٝ فٕٛٔیٔٙذی اص خذٔبت آٖا٘ذاصی ٔشاوضی ثٛدٜ وٝ ثٟشٜساٜ

 

 ػبدالؼظیم حضزت سندگی اس کوتاه توصیفی -2

ٞزشی دس ضٟش ٔذیٙٝ چطٓ ثٝ رٟبٖ ٌطٛد. ایطبٖ فشص٘ذ فجذاِّّٝ 173فجذاِقؾیٓ حسٙى، دس چٟبسْ سثیـ اِخب٘ی سبَ حضشت 

فجذاِقؾیٓ، اص دا٘طٕٙذاٖ  سسیذ. ثٗ فّى، اص ٘ٛادٌبٖ أبْ حسٗ ٔزتجی )ؿ( ثٛدوٝ ٘سجتص ثب چٟبس ٚاسغٝ ثٝ آٖ حضشت ٔی

ٞبی ثسیبس ٔحجٛة ٚ ٔٛسد افتٕبد، ٘ضد اُٞ ثیت فػٕت ٚ عٟبست  اص چٟشٜضیقٝ ٚ اص ساٚیبٖ حذیج ائٕٝ ی ٔقػٛٔیٗ )ؿ( ٚ ٘یض 

٘سجت ثٝ ضیقیبٖ ثٛدٜ است، ِٚی  ٌیشی سختسفت. دٚساٖ ٚى، ٌش چٝ فػش حبوٕیت فجبسیبٖ ٚ ایزبد خفمبٖ ٚ  )ؿ( ثٝ ضٕبس ٔی

سذاسی ٚ غیب٘ت اص فشًٞٙ ٚاالی ای دس پب وشد٘ذ، ٘مص فٕذٜ ٚ ٘مُ ٔی ٔذافقبٖ دیٗ ٚ حبفؾبٖ ٔىتت وٝ سٚایبت أبٔبٖ سا حجت

اُٞ ثیت )ؿ( داضتٙذ ٚ ایٗ ثضسٌٛاس ٘یض یىی اص سٍٙشثب٘بٖ فمیذٜ تبثٙبن تطیـ ٔحسٛة ٔی ضٛدوٝ دسحفؼ ٚ ا٘تطبس سخٙبٖ 
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 .ثبضذ یفشاٚاٖ ائٕٝ )ؿ( اص ٚی ٘طبٖ دٞٙذٜ ضخػیت ٚاالی فّٕی ٚ ٔقٙٛی ٚی ٔ ٞبی ستبیصائٕٝ اعٟبس، سخت وٛضب ثٛد ٚ 

ضشت فجذاِقؾیٓ )ؿ( اص ٔذیٙٝ ثٝ سی ٚ سىٛ٘ت دس غشثت سا ثبیذ دس اٚضبؿ سیبسی ٚ ارتٕبفی آٖ فػش، رستزٛ فّت ٟٔبرشت ح

ٚ ثذ  تشیٗ خطٗوشد٘ذ. یىی اص  ٔی یشیٌ خّفبی فجبسی ٘سجت ثٝ خب٘ذاٖ پیبٔجش )ظ( ٚ ضیقیبٖ ائٕٝ )ؿ( ثسیبس سخت وشد.

ٟٙب چٙذیٗ ثبس ٔضاس سیّذاِطٟذاء )ؿ( سا دس وشثال تخشیت وشد، اص ثٛد وٝ دٚساٖ خالفتص، ٘ٝ ت« ٔتٛوُ»سفتبستشیٗ ایٗ خّفب، 

ٞٓ فػش ثٛد.  -اص رّٕٝ ٔتٛوُّ  -ٕ٘ٛد. أبْ ٞبدی )ؿ( ثب پٙذ ٘فش اص خّفبی فجبسی  صیبست لجش آٖ حضشت ٘یض رٌّٛشی ٔی

أبْ ٞبدی )ؿ( آٖ حضشت سا ٔتٛوُّ، ثشای ٔػٖٛ ٔب٘ذٖ اص خطٓ ا٘مالثی ٔشدْ ٔؾّْٛ ٚ رٌّٛیشی اص تزٕـ ضیقٝ ثش ٔحٛس ٚرٛد 

ٞب ٚ استجبعبت آٖ أبْ سا صیش ٘ؾش داضتٝ ثبضذ. حتّی چٙذیٗ ثبس ٔأٔٛساٖ خّیفٝ ثٝ خب٘ٝ  اص ٔذیٙٝ ثٝ سبٔشا ثشد، تب تٕبٔی فقبِیت

أبْ سیختٙذ ٚ ثب ٌستبخی تٕبْ، ثٝ تفتیص خب٘ٝ آٖ حضشت پشداختٙذ. ٚلتی ٘سجت ثٝ أبْ ٔقػْٛ، ثب آٖ ٔٛلقیت حسبس، 

اص  ٞبی سدٜ ثقذى، سختٍیشی ٚ خٛف ٚ خغش ثیطتشی ثٛد. ٛ٘ٝ ثشخٛسدٞبی تٙذ ٚرٛد داضت، دسثبسٜ پیشٚاٖ آ٘بٖ ٚ ضخػیتایٍٙ

ٕ٘ٛد، ربسٛسبٖ  سسیذ ٚ اص ٔحضشش استفبدٜ ٔی ثٝ خذٔت أبْ ٞبدی )ؿ( دس سبٔشا ٔی آ٘زب وٝ حضشت فجذاِقؾیٓ )ؿ( ثقضبً

ش ٕ٘ٛد٘ذ ٚ دس پی آٖ، خّیفٝ دستٛس تقمیت ٚ دستٍیشی ٚی سا غبدس وشد ٚ ِزا خّیفٝ استجبط ایطبٖ سا ثب أبْ ٞبدی )ؿ( ٌضاس

وشد ٚ دس ضٟشٞبی  حضشت فجذاِقؾیٓ حسٙى ثشای ٔػٖٛ ٔب٘ذٖ اص خغش خّیفٝ ی فجبسی، خٛدسا اص چطٓ ٔأٔٛساٖ پٟٙبٖ ٔی

سسیذ ٚ دس « سی»ٓ ثٝ ضٟش وشد ٚ ایٗ ٚضـ ادأٝ داضت تب ایٙىٝ حضشت فجذاِقؾی ٔختّف ثٝ غٛست ٘بضٙبس، سفت ٚ آٔذ ٔی

 (.1385)غذالت، آ٘زب لػذ البٔت ٕ٘ٛد

 

 3سیارت -3

ثُمبؿ ٔتجشوٝ ٚ صیبست اُٞ لجٛس است. وٝ دس  صیبست دسِغت ثٝ ٔقٙی دیذاس ثب ضخػی ثضسي ٚ ٔحتشْ، حضٛس دس ٔطبٞذ ٔطشّفٝ ٚ

اسد ٚ ثسیبس ٔٛسد سفبسش ٚ تأویذ پیطٛایبٖ ثیطٕبسی د سٚایبت ٚ احبدیج اسالٔی اص ربیٍبٜ ٚیژٜ ثشخٛسداس است ٚ آحبس ٚ ثشوبت

دس احبدیج «. سٚیب٘ذ صیبست، ٟٔش ّٚٔٛدت سا دس دِٟب ٔی»ٔقػْٛ لشاس ٌشفتٝ است. چٙب٘ىٝ اص سسَٛ خذا)ظ( ٘مُ ضذٜ وٝ فشٔٛد:

ضبسٜ ٔی تأویذ ضذٜ است وٝ دس ریُ ثٝ ثقضی اص آٟ٘ب ا ٔتقذّد ثش صیبست حضشات ٔقػٛٔیٗ)ؿ( اص فبغّٝ دٚس ٚ ٘ضدیه تٛغیٝ ٚ

وٕبَ صیبست ثیت اهلل اِحشاْ ثٝ «. صیبست وٙذ ٌٛیی ٔشا دس صٔبٖ حیبتٓ صیبست وشدٜ است ٞشوس ثقذ اص سحّت ٔٗ ٔشا»ضٛد: 

ٚلتی ثٝ لػذ صیبست ثیت اهلل اِحشاْ اص خب٘ٝ خبسد ضذیذ، سفش خٛد »آٔذٜ وٝ:  صیبست پیبٔجشاوشْ)ظ( است، چٙب٘ىٝ دس حذیخی

دستٛساست وٝ ثذاٖ أش ضذٜ  زبْ سسب ٘یذ وٝ تشن صیبست آٖ ثضسٌٛاس رفبست! ضٕٗ آ٘ىٝ ایٗ یهصیبست سسَٛ خذا)ظ( ا٘ سا ثب

ٞشوس ثقذ اص سحّت ٔٗ، لجش ٔشا »فشٔٛد:  صیبست پیبٔجشافؾٓ)ظ( اص ساٜ دٚس، ٞٓ ٔستحت است چٙب٘ىٝ خٛد آٖ ثضسٌٛاس«. ایذ

ثبضذ؛ پس اٌش لبدس ثٝ حضٛس دس وٙبس لجشْ ٘جٛدیذ اص سٛی ٔٗ ٞزشت وشدٜ  صیبست وٙذ ٔب٘ٙذ وسی است وٝ دس دٚساٖ حیبتٓ ثٝ

 «. سسذ ٔٗ سالْ ثفشستیذ، آٖ ٞٓ ثٝ ٔٗ ٔی فبغّٝ دٚس ثٝ

 

 4گزدشگزی مذهبی -4

 اٍ٘یض ٞبی داسای دسآٖ وٙٙذٌبٖ ضشوت وٝ دا٘ست ٌشدضٍشی اص ای ٌٛ٘ٝ سا ٔزٞجی ٌشدضٍشی تٛاٖ ٔی وّی تقشیف یه دس

 ٚ ٞب وّیسبٞب، ٔسبرذ، ٔمبثش أبٔضادٜ ٘ؾیش ٔمذس أبوٗ اص وٝ ٞستٙذ ٞب( اٍ٘یضٜ سبیش ثب تشویت غٛست ثٝ یب ٚ ٔزٞجی) ٔٙحػشا

 اَٚ ٞستیٓ. دستٝ سٚ ثٝ سٚ ٌشدضٍشاٖ اص ٔختّف دستٝ دٚ ثب صٔیٙٝ ایٗ دس ثبال، ٔب تقشیف ثٝ تٛرٝ ثب. وٙٙذ ثبصدیذ ٔی آٟ٘ب ٘ؾبیش

 فبِیبت فتجبت، وقجٝ ٘ؾیش خٛد ٔمذس أبوٗ صیبست ثٝ وٝ ّٕب٘ب٘یٔس ٔب٘ٙذ وٙٙذ ٔی ثبصدیذ دیٗ خٛد ٔمذس أبوٗ اص وسب٘یىٝ

 صیبدی افشاد ٔخبَ فٙٛاٖ ثٝ وٙٙذ ٔی دیذٖ ادیبٖ سبیش ٔمذس أبوٗ اص وسب٘یىٝ دْٚ ٚ دستٝ سٚ٘ذ ٔی ٔتجشوٝ أبوٗ سبیش یب ٚ

 سبیش یب ٞب ثٛدایی ٔقبثذ دیذٖ ثٝ ٝو ٔسیحیب٘ی یب ٚ وٙٙذ ٔی ثبصدیذ ٔختّف ٘مبط اص وّیسبٞبی أب ٘جٛدٜ ٔسیحی وٝ داس٘ذ ٚرٛد
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 وٝ دا٘ست فشٍٞٙی تٛسیسٓ اص ثخطی سا ٔزٞجی تٛسیسٓ تٛاٖ ٔی دیٍش تقشیف یه (. دس1389سٚ٘ذ)٘یىٙبْ ٚ حسیٙی،  ٔی ادیبٖ

ٌفتٝ ٔی ضٛد خٛاستٍبٜ ٌشدضٍشی ثٝ سفشٞبی . است سٚحب٘ی ٞبی اسصش دیٙی، ٞٙش ٚ احسبسبت اتػبَ ثشای صیبدی لذست

داد٘ذ ٚ ٌشدضٍشی ضىُ رذیذ ٚ ٔذسٖ اص سفشٞبی صیبستی  ٌشدد وٝ ٔتذیٙیٗ ثشای صیبست أبوٗ ٔزٞجی ا٘زبْ ٔی یصیبستی ثش ٔ

سٚد،  ٞبی ثبصاس سفش ٘یض ثٝ ضٕبس ٔی تشیٗ ا٘ٛاؿ ٌشدضٍشی وٝ اص رّٕٝ ثضسٌتشیٗ ثخص (.. یىی اص لذیٕی1997، 5است)ٌشاثٗ

ٌیشد  یبستی، ٔشاسٓ ٚ ضقبئش ٔزٞجی ٔذ٘ؾش ٌشدضٍشاٖ لشاس ٔیص ٞبی ٌشدضٍشی ٔزٞجی است. دس ٌشدضٍشی ٔزٞجی، ٔىبٖ

(. ٌشدضٍشی ٔزٞجی ثٝ ثیبٖ دیٍش 1388ٔب٘ٙذ؛ صیبست وقجٝ ٚ ٔضاس ائٕٝ)ؿ(، دس ٔطٟذ، ٘زف، وشثال ٚ غیشٜ)لبدسی ٚ ٕٞىبساٖ، 

ٔزٞجی ٚ صیبستی ثٝ ِحبػ  ٞب ٚ غیشٜ. ٌشدضٍشی ٞب، أبٔضادٜ فجبست است اص ثبصدیذ ٌشدضٍشاٖ اص أبوٗ ٔمذس ٘ؾیش؛ صیبستٍبٜ

ٔفْٟٛ تخػػی تب حذٚدی ٔتفبٚت ٞستٙذ. صائشاٖ وسب٘ی ٞستٙذ وٝ اٍ٘یضٜ آٟ٘ب اص ٔسبفشت فمظ ا٘زبْ أٛس ٔزٞجی است. ِٚی 

ٌشدضٍشاٖ ٔزٞجی ضٕٗ ا٘زبْ صیبست ٚ ضشوت دس ٔشاسٓ ٔزٞجی اص ٔىبٖ ٞبی دیٍش ٌشدضٍشی افٓ اص ٔزٞجی ٚ غیش صیبستی ٘یض 

ا٘ذ وٝ ثبصدیذ ٚ صیبست اص یه (. ادیبٖ رٟب٘ی ٕٞٛاسٜ ایٗ ثبٚس سا دس پیشٚا٘طبٖ پشٚسا٘ذ1389ٜبصی ٚ ٕٞىبساٖ، وٙٙذ)٘ی دیذٖ ٔی

ٞبی افتمبدی ٚ سٚحب٘ی ٚ یب ٔطىالت ٔقیطتی ٚ رسٕب٘ی  تٛا٘ذ ٌشٜ ٔىبٖ ٔمذس ٚ ٔزٞجی أشی ستٛد٘ی است ٚ تب حذٚدی ٔی

ضٍشی ٔزٞجی یىی اص سایزتشیٗ ٘ٛؿ ٌشدضٍشی دس سشاسش رٟبٖ ثٝ (. ٌشد1389آ٘بٖ سا ثشعشف وٙذ)ثٕب٘یبٖ ٚ ٔحٕٛدی، 

ٞبی  تشیٗ فٛأُ ٚ اٍ٘یضٜتشیٗ ٚ وٌٟٗشدد. ثذٖٚ تشدیذ یىی اص ٟٔٓ آیذ وٝ سبثمٝ آٖ ثٝ افػبس ٚ لشٖٚ ٌزضتٝ ثش ٔی حسبة ٔی

دا٘ستٝ است ٚ  سا ٔمذس ٔی ییٞب ٔسبفشت ا٘سبٖ ثبٚسٞبی ٔزٞجی ٚ احسبسبت دیٙی ٚی ثٛدٜ است. ا٘سبٖ اص اثتذای تبسیخ، ٔىبٖ

وشدٜ ثٝ  ٞبی سٚحی ٚ سٚا٘ی ٚ اص تشس ثالیبی عجیقی ٚ غیش عجیقی، وٝ ص٘ذٌی اٚ سا تٟذیذ ٔی ثٝ ٔٙؾٛس تبٔیٗ ٘یبصٞب ٚ خٛاستٝ

تٛاٖ ثٝ وقجٝ اضبسٜ ٕ٘ٛد، وٝ لجُ اص اسالْ ثٝ فٙٛاٖ ثتخب٘ٝ افشاة  سفتٝ است، وٝ اص آٖ رّٕٝ ٔیصیبست ٔىبٖ ٞبی ٔمذس ٔی

ٜ است. ثٛدائیبٖ، ٔسیحیبٖ ٚ لْٛ یٟٛد ٘یض ٔب٘ٙذ ٔسّٕبٖ ٌشدیذ ٞب ٌشدیذ ٚ ثب پیذایص اسالْ صیبستٍبٜ ٔیّیّٖٛمــــی ٔیت

(. رٟبٍ٘شدی ثب اٍ٘یضٜ ٔزٞجی ٚ صیبستی دس 12، 1380وٙٙذ)ٔحالتی،  دیٍشاٖ ثشای صیبست ثٝ ٔىبٖ ٞبی ٔمذس خٛیص سفش ٔی

شسبِٝ پزیشای ٞب، وّیسبٞب ٚ غیشٜ، ٞ ٞب، أبٔضادٜ ٞب، ٔسبرذ، آسأٍبٜ فػش حبضش سٚ٘ك صیبدی یبفتٝ است ثٝ عٛسیىٝ فجبدتٍبٜ

سبختبسی ٚ وبسوشدی خبظ تٛا٘ستٝ  ٞبی ٔیّیٖٛ ٞب ٘فش صائش ٚ ٔقتمذ ثٝ خٛد ٞستٙذ. أشٚصٜ ٌشدضٍشی ٔزٞجی ثٝ سجت ٚیژٌی

خٛد سا دس ٔتٗ ٌشدضٍشی رٟب٘ی ربی دٞذ ثٝ عٛسیىٝ حٛصٜ ٘فٛر آٖ سشاسش رٟبٖ سا فشا ٌشفتٝ است ٚ ثش اسبس ثشآٚسدٞبی 

()ٔٛٔٙی ٚ 1ٌشدضٍشی ثٝ ٌشدضٍشی ٔزٞجی اختػبظ دادٜ ضذٜ اس )ٕ٘ٛداس ٞبی شیبٖدسغذ اص وُ ر 26غٛست ٌشفتٝ، 

 (. 1387ٕٞىبساٖ، 
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ٔیّیبسد دالس تخٕیٗ صدٜ است ٚ ثش  18وٙفشا٘س ثیٗ إِّّی ٌشدضٍشی ٔزٞجی، دسآٔذ غٙقت ٌشدضٍشی ٔزٞجی رٟبٖ سا 

وٙٙذ. سیش ٚ سیبحت ٚ  ٔیّیٖٛ صائش، اص ٔىبٖ ٞبی ٔزٞجی دیذٖ ٔی 330ش سبِٝ اسبس ثشآٚسد سبصٔبٖ ٌشدضٍشی رٟب٘ی ٞ

ٞبی ٔختّف لشآٖ وشیٓ ٚ  ای سا ثٝ خٛد اختػبظ دادٜ است. ثٝ عٛسیىٝ ثب ٍ٘بٞی ثٝ آیٝ ٌشدضٍشی دس ٔىتت اسالْ ربیٍبٜ ٚیژٜ

اسالْ پی ثجشیٓ. تبویذ اسالْ ثٝ سیش ٚ تٛا٘یٓ ثٝ اسصش ٚ ربیٍبٜ ٔسبفشت دس دیٗ  احبدیج پیبٔجش)ظ( ٚ ائٕٝ اعٟبس)ؿ( ٔی

سسذ. اص رّٕٝ فٛائذ سیش ٚ  سیبحت ثٙب ثٝ فٛایذ ٚ آحبس ٌٛ٘بٌٛ٘ی است وٝ دس سفش ٟ٘فتٝ ٚ ا٘سبٖ دس عی ٔسبفشت ثٝ آٟ٘ب ٔی

٘یشٚی  تٛاٖ ثٝ ٔغبِقٝ آحبس تبسیخی، فجشت ٌیشی اص ٌزضتٍبٖ، سضذ سیبحت وٝ دس آیبت ٚ سٚایبت ٔتقذد ثٝ آٟ٘ب اضبسٜ ضذٜ؛ ٔی

ٞب ٚ  تقمُ ا٘سبٖ، تفىش دس اسشاس افشیٙص، دا٘ص ا٘ذٚصی، وست تزشثٝ، تحػیُ ٔٙبفـ التػبدی، سالٔت رسٓ ٚ سٚح ٚ دفـ ا٘ذٜٚ

 (. 1390٘بساحتی ٞبست)صیٗ اِقبثذیٗ فٕٛلیٗ ٚ ٕٞىبساٖ، 

 

 ری شهز در ػبدالؼظیم حضزت مقدس استان مذهبی گزدشگزی نقش -5

دیٍش اص أبٔضادٌبٖ، ٚارذ ٔىبٖ  دفٗ حضشت فجذاِقؾیٓ حسٙی ٚ دٚ تٗ ٞزشی ثٝ ٚاسغٝ 250ٞبیضٟشسی ٘یض اص حذٚد سبَ

ٚاالیی داضتٝ است. افتمبد ثٝ ارش ٔقٙٛی ٚ اخشٚی صیبست ایٗ ٔىبٖ ٔتجشوٝ،  ای ثٛدٜ وٝ دس ٘ضد ضیقیبٖ ربیٍبٜ ٚ اسصشٔتجشوٝ

-سبختٝ است. ٌفتٝ ٔی وطٛسٞبی ٕٞسبیٝ ثٝ خٛد ٔتٛرٝصائشاٖ صیبدی سا اص ربٞبی دٚس ٚ ٘ضدیه وطٛس ٚ حتی اص  دس ٞش صٔبٖ

ٕ٘بیٙذ. سفت ٚ آٔذ ٚ البٔت صٚاس دس ثٝ ایٗ ٔىبٖ ٔشارقٝ ٔی ٔیّیٖٛ ٘فش ثشای صیبست اص ٘مبط ٔختّف 2ضٛد وٝ اوٖٙٛ ٞش سبَ 

فشًٞٙ  ٔی ٚثشخبستٝ اص ٔبٞیت سفش ٚ ثٝ خػٛظ سفش صیبستی ٚ آداة ٚ فبدات آٖ دس ربٔقٝ اسال رٛاس حشْ ٚ ٘یبصٞبیی وٝ

التػبدی ٘یض -تبحیشات ٟٔٓ دیٍش، اص ٘ؾش ارتٕبفی ٌشدد، دس وٙبسٚ یب ثٝ سفـ حٛایذ ٔبدی ٚ ٔقٙٛی دیٍش ٔشثٛط ٔی  ایشا٘ی است

ٚرٛد پذیذٜ ٌشدضٍشی ٔزٞجی (. 1389)فػیحی، وٙٙذٜ سبصٔبٖ ٚ ٔشاتت ٔشثٛط ثٛدٜ است پذیذآٚس٘ذٜ ٔطبغُ ٚیژٜ ٚ تٙؾیٓ

٘مص ٔؤحشی دس ثبصسبصی حیبت التػبدی ضٟشسی دس عَٛ تبسیخ  ٞبی التػبدی دس ایٗ چشخٝ، ٝ دادٜداخُ ضٟشی ٚ فشغت ٔجبدِ

اغّت ٔسبئُ  یه ضجىٝ ٌستشدٜ ارتٕبفی اص افتٕبد ٚ ٔطبسوت ٌشفتٝ تب ثحج ٞٙزبسٞب ٚ أٙیت، ٚ أشٚص داضتٝ است وٝ ٕٞچٖٛ

 وال٘طٟش أشٚصٜ سضذ ٚ حیبت ارتٕبفی حیبتی است. ٚ دٞذ، أشی وٝ ثسیبس اسصضٕٙذ ٚ ٔطىالت ضٟشی ایٗ سبٔبٖ سا پٛضص ٔی

ٚاسغٝ ٘مص ٚ فُٕ ٔؤحش ضٟشسی، ایٗ وٟٗ  ثٝ ٚ پیٛ٘ذ ٔیبٖ ٔٙبسجبت ٌستشدٜ ارتٕبفی، التػبدی، سیبسی ٚ فشٍٞٙی آٖ تٟشاٖ

أب ایٙىٝ خٛد ضٟشسی چٍٛ٘ٝ تٛا٘ستٝ است اص پس ٔػبیت ٌستشدٜ تبسیخی  دٞی ثٝ ایٗ ٔٙبسجبت استُ ضٟش ایشاٖ، دس ضى

 .سبٔبٖ یبفت ٞبی ٔزٞجی ایٗ ثبیست دس ؽشفیت حیبت خٛیص ادأٝ دٞذ، پشسطی است وٝ رٛاة آٖ سا ٔی ثشآیذ ٚ ثٝ سضذ ٚ

ثٝ سشٔبیٝ ارتٕبفی ٚ ٔمٛالت ٔطبسوت ٚ  آٟ٘ب دس ضىُ دٞیأبٔضادٜ ٚ آسأٍبٜ ٚرٛد داسد وٝ ٞشوذاْ  26دس ضٟش سی، ثبِغ ثش 

تش اص دیٍشاٖ است.  است وٝ دس ایٗ ٔیبٖ ربیٍبٜ حضشت فجذاِقؾیٓ)ؿ( خبظ ای داضتٝ تمٛیت حس افتٕبد ٚ أٙیت، ٘مص ٚیژٜ

بتی وٝ دس ا٘ذ. حی ٌزسا٘ذٜ ا٘ذ وٝ ثخص ثیطتش ٚ ٔؤحشتش فٕش خٛیص سا دس ضٟشسی سبَ سٗ داضت79ٝفجذاِقؾیٓ)ؿ(  حضشت

ای اص تقبٔالت  اص فشًٞٙ ثٛٔی، ٞٛیت یبثی ٔىب٘ی، ایزبد ضجىٝ لشٖٚ آتی فالٜٚ ثش تأحیشات ٌستشدٜ ٔزٞجی دس حفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی

ایطبٖ دس ٔمبْ ساٚی احبدیج ٚ  .ٚ التػبدی، ثٝ سبوٙبٖ ایٗ ضٟش وٕه صیبدی وشدٜ است ارتٕبفی، ٔزٞجی، فشٍٞٙی

ای دس تذاْٚ فشًٞٙ تطیـ دس ضٟشسی ٚ  ٔستمیٕبً ٘مص ٌستشدٜ ،(ت أبْ ٞبدی )ؿوٙٙذٜ أبٔبٖ ثضسٌٛاسی چٖٛ حضش دسن

است وٝ  ا٘ذ. ربیٍبٜ دیٙی ٚ سٚحب٘ی ایٗ ثضسٌٛاس ثٝ ٔخبثٝ سشٔبیٝ ارتٕبفی فؾیٕی وطٛس داضتٝ غیشٔستمیٓ دس دیٍش ضٟشٞبی

بفی ٌستشدٜ دس عَٛ تبسیخ ٚ ثبالخع ارتٕ ٞبی ٞبی ٔتىخش ٚ ٔتقذد ربٔقٝ ضٟش سی ٚ تٟشاٖ ٚ وٙتشَ آسیت دس پیٛ٘ذ الیٝ

٘مص ٔزٞت دس تِٛیذ ٚ ثبصتِٛیذ سشٔبیٝ ارتٕبفی اتفبلی ٘یست وٝ تٟٙب دس ضٟش  .ای ثش رب ٌزاضتٝ است أشٚص، اص خٛد ٘مص ٚیژٜ

 ٛسداس٘ذ،ای ثضسٌٛاس ثشخ أبٔضادٜ اِطأٖ یب ٘حٛی اص ثشوت ٚرٛد یه أبْ فؾیٓ ٌشفتٝ ثبضذ، فٕذٜ وال٘طٟشٞبی ٔب وٝ ثٝ سی غٛست

ا٘ذ. سفشٞبی ٌستشدٜ  ستبیطی سا تزشثٝ وشدٜ ٞبی اسص٘ذٜ ٚ لبثُ ٔٛلقیت ٔطبثٟی داضتٝ ٚ حیبت ارتٕبفی آساْ ٚ ٕٞشاٜ ثب ٚیژٌی

ٔزٞجی، ٘مص ٟٕٔی دس تجبدَ فشٍٞٙی، التػبدی، سیبسی، ارتٕبفی ٚ ٔزٞجی  ٞبی دسٖٚ یب ثشٖٚ ضٟشی ثشای صیبست آسأٍبٜ

سیبستٍزاسی ٔٙبست ضٟشی دس  حیش صیبدی اص خٛد ثشربی ٌزاضتٝ است. ثب ایٗ ٕٞٝ ثب ٔذیشیت ٚپٛیبیی ربٔقٝ تأ داضتٝ ٚ دس

ٞبی ٔزٞجی  حیبت ارتٕبفی ثب فٙػش ٔزٞت ٚ ثشٔحٛسیت ثبسٌبٜ تش ٕٞچٖٛ پیٛ٘ذ فٙبغش چٙذٌب٘ٝ ایزبد فضبٞبیی لبثُ دستشس
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 .است غٛست فّٕیبتی ایزبد ضذٜ اخّی ثٝٚ٘مُ فٕٛٔی ٔٙبست، فضبی ٔٙبست ٌشدضٍشی د حُٕ غٛست تئٛسیه ٚ سشٚیس ثٝ

ٟ٘بد ٔذیشیت ضٟشی ٚ   سبصی سٚیىشد ارتٕبفی ٘مص ٔحالت ٚ افتمبد ثٝ تأحیش ٌستشدٜ ا٘سزبْ ٌشی آٟ٘ب دس وٙبس  سبصی ثشرستٝ

ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٌستشدٜ تشی اص تٕبْ رٟبت است ٚ ایٗ ٔذیشیت  ؽٟٛس فشغت ٚاٌزاسی أٛس ثٝ ٔشدْ ٔحالت، صٔیٙٝ سبص

فشاٚا٘ی ثٝ حسبة  ص٘ذ ٚ ٔٙطأ ثشوبت ٚ خیشات دس ضٟشٞب سا ثب اثتىبس ٚ ٘ٛآٚسی ٚ خاللیت ٔحّی پیٛ٘ذ ٔی ٞبی ٔزٞجی پٟٙٝ

ٞبی  ٚاالی ٔشدْ ٚ ٔسئِٛیت ا٘ذاص ضٟش تٟشاٖ، ٘یبصٔٙذ ٕٞت ٔزٕٛفٝ ٔذیشیت ضٟشی دس سسیذٖ ثٝ افك تٛسقٝ چطٓ .آیذ ٔی

پزیشی، أٙیت( است تب ثٝ ثشوت ٚرٛد  افتٕبد، ٔطبسوت، ٔسئِٛیت) ارتٕبفیٞبی  ضٟشٚ٘ذی آ٘بٖ ٚ حشوت آٟ٘ب دس لبِت سشٔبیٝ

ربٔقٝ ٔحٛس،  ؿ( ٚ ٘مص ٔؤحش آٖ، فبغّٝ ایزبد ضذٜ ٔیبٖ ضٕبَ ٚ رٙٛة تٟشاٖ سا دس لبِت فّٕی ٚ) ثبسٌبٜ حضشت فجذاِقؾیٓ

ضذٖ ٔزٞت ضیقٝ، بٖ غفٛیٝ ثب سسٕیاص صٔ (.1390)عالیی، وٓ وشدٜ ٚ سضذ ٚ ضىٛفبیی سی ثبستب٘ی سا ثٝ ایٗ پٟٙٝ ثشٌشدا٘یٓ

ٔذفٗ   آفشیٗ ٌشدیذ٘ذ. ٌشچٝٞب ٘مصوبِجذی ضٟشٞب ٚ تحٛالت ارتٕبفی التػبدی آٖ ٞب دس ٚضقیتأبوٗ صیبستٍبٞی ٚ أبٔضادٜ

لشاس داضتٝ أب حبوٕیت ضذ  فجذاِقؾیٓ حسٙی ٚ أبٔضادٌبٖ ٔذفٖٛ دس حشْ، اص اٚاسظ لشٖ سْٛ دس وبٖ٘ٛ تٛرٝ ضیقیبٖ حضشت

التػبدی لبثُ تٛرٝ آستب٘ٝ یبد ضذٜ تب لشٖ ٞفتٓ ٌشدیذ.  یقٝ ٚ سٚیذادٞبی تبسیخی ٚ عجیقی دیٍش ٔب٘ـ اص تبحیشٌزاسیض

 حمُ رٕقیتی ٚ تزبسی ضٟش ثٝ سٕت حشْ ٔتٛرٝ ضذٜ تب ایٗ وٝ ثبصاس ضٟش ٔتػُ ثٝ حشْ ضىُ ثبلذست یبثی تطیـ ٔشاوض  

ٞبی ٔشارقبت ٔشدْ سی ٚ رٕقیت د. وبسوشد ٔزٞجی صیبستی، حشْ سا ٔحُتٕبْ تزبست ضٟش سا دس خٛد ربی دا  ٌشفت ٚ فٕال

ٌضیٙی ٔطبغُ ٚ حشف ٔتبحش اص خٛد رّت ٕ٘ٛد. اص سٚصٌبساٖ ٌزضتٝ ٔىبٖ لشاس دادٜ ٚ ٘یض صائشا٘ی اص اعشاف ٚ اوٙبف ثٝ  ٘ضدیه

ثخطیذٜ وٝ ثسیبسی  ف سا استمشاسٔسبفشتی صٚاس یب سبوٙبٖ خٛد ضٟش ثٛدٜ ٚ تشویت خبغی اص ٔطبغُ ٚ حش – ٘یبصٞبی ٔزٞجی

 (.1389)فػیحی، آداة ٔشثٛط دس تٟیٝ سٛغبت ٞستٙذ ٔبٞیت ٔزٞجی داضتٝ یب ٔستمیٕب ثشخبستٝ اص ٘یبصٞبی سفش ٚ صیبست ٚ

 

 گیزی بحث و نتیجه -6

ب فالٜٚ ثش ٚ سٛدآٚستشیٗ غٙبیـ دس رٟبٖ ضٙبختٝ ضذٜ است ٚ ثسیبسی اص وطٛسٞ ٗیتش پشسٚ٘كدس حبَ حبضش ٌشدضٍشی یىی اص 

ٕ٘بیٙذ. وطٛس  ٔٙبفـ التػبدی اص آٖ ثٝ فٙٛاٖ اثضاس اسبسی دس رٟت ٞٛیت یبثی ٚ حفؼ ٔیشاث ٔقٙٛی وطٛس خٛد استفبدٜ ٔی

ٞبی  ثبضذ. ایشاٖ ثٝ ِحبػ داسای ثٛدٖ رزاثیت ٞبی فشٍٞٙی ٚ عجیقی ٔی ٞبی ثسیبس فشاٚا٘ی دس تٕبٔی رٙجٝ ایشاٖ داسای رزاثیت

اص  ٔٙذی ٔٙبسجی سا ثٕٙبیذ تب ثتٛا٘ذ دس وٙبس ثٟشٜ ثشداسی ٛاٖ ثسیبس ثبالیی ثٛدٜ ٚ ثبیذ اص ایٗ پتب٘سیُ ثٟشٜٔیشاحی داسای ت-فشٍٞٙی

سٛد التػبدی آٖ اص پتب٘سیُ ٘مص آٖ دس حفؼ چٙیٗ ٔیشاحی ٘یض استفبدٜ ٕ٘بیذ. ٌشدضٍشی ٔزٞجی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص 

ٝ تٛا٘ستٝ است ثسیبسی اص ٔیشاث ٞبی ٔقٙٛی ٚ تبسیخی ٔب سا حفؼ ٌشدضٍشی ٞب دس وطٛس ایشاٖ ٔغشح ٔی ثبضذ و ٗیتش پشسٚ٘ك

ٚ ٕٞچٙیٗ ثبصتبثی اسبسی سا دس ٔٙبعك داسای چٙیٗ پتب٘سیّی فشاٞٓ ٕ٘بیذ. آسأٍبٜ حضشت فجذاِقؾیٓ حسٙی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص 

سٚ٘ك ٚ ضبداثی ٔقٙٛی دس ایٗ  ایٗ فٙبغش دس وطٛس ایشاٖ سبال٘ٝ تقذاد صیبدی ٞٛاخٛاٜ سا ثٝ سٛی خٛد رّت ٕ٘ٛدٜ است ٚ ٔبیٝ

ضٟش ضذٜ است. ثسیبسی اص ٔطبغُ، أبوٗ، حس ٚحذت ٚ ٕٞچٙیٗ تجبدَ فشٍٞٙی، ٔزٞجی، التػبدی ٚ سیبسی سا ثشای آٖ 

فشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ است. ثشای ثٟشٜ ثشداسی ثیطتش اص ایٗ پتب٘سیُ ثبیذ أىب٘بت ثیطتش ٚ ٕٞچٙیٗ تجّیغبت ٔٙبست دس ایٗ صٔیٙٝ 

 دیٍش ثٟشٜ ٌشفت. ٞبی تٛاٖ اص تزشثیبت ٔٛفك ایٗ ٔىبٖ دس ٔىبٖ ض ٔیٌستشش یبفتٝ ٚ ٘ی
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