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  اًِيخاٍره يهشکالت ساختار

 يه احمسيزکتط حؿ

ٍ اتفاب   يا زض کىبض اتحابز مثثاع لث   يلثمبو يکٍ امپطاتًض يزض خىگ ايل خُبو    

 ي، ظثابو يط ثب اؾتفبزٌ اظ تىًق مصَجيؽ قطاض گطفت کكًض اذياوگث يمثثع ثٍ ضَجط

 يکكاًضَب . ط گطفات کاًکتت  يثٍ ياحاسَب  يه امپطاتًضيٍ ايم ثٍ تدعيتصم يي مث

 يقاسوس لابمث   يي اضظ ياذتالفبت مطظ يؽ، زاضايق اوگثيزق يَبوًـًُض ثب ثطوبمٍ

 يکكًضَب يتپبضکگيگط ي لسم اتحبز ي يتسيمىؽقٍ ثب  يکٍ مىدط ثٍ تقبثل زيلتُب

َب ثاٍ  يؿيه اوگثيلاليٌ ثط ا. قسٌ اؾت يغطث يبوٍ ي ثبلع اؾتفبزٌ کكًضَبيذبيضم

َماًاضٌ   يمرتثا  اختمابل   يَاب ٍيا ٌ وفاًش ذاًز زض    گًوبگًن ثب گؿتط يقتثُب

ل کمتط ضياثاػ  يه زلياوس ي ثٍ َمزض کىتطل زاقتٍ يبوٍ ضا ثٍ وًليذبيضم يکكًضَب

ت يا ٍ حبکميؾاب  يداٍ گؿاتطزگ  يمىؽقاٍ ي زض وت  يبن زيلتُب ي مثتُاب يم يقيلم

بواٍ گؿاتطـ   يآن کىابن زض ذبيضم  يطمثا يک ي غيا ط زمًکطاتيياثؿتٍ ي غ يزيلتُب

ي ـبَطاً پؽ اظ کىس  -ي تقبثل زيلت ي مثت  يتبليضاز يمىدط ثٍ حطکتُب بفت کٍي

 يکكاًضَب  يتبً مىدط ثاٍ لقات مبواسگ   يي وُب -زيلتُب تًؾػ مثتُب  يزٍَ ؾطوگًو

بواٍ ثاب زاقاته    يذبيضم يک اظ کكاًضَب يا چ يکٍ َ يبوٍ قسٌ اؾت ثٍ ؼًضيذبيضم

 . طوسييل قطاض گخُبن ا ياوس زض ظمطٌ کكًضَبط ي مىبثك ؾطقبض وتًاوؿتٍيشذب

ي فؿابز گؿاتطزٌ    يثب اؾتفبزٌ اظ ضاوات حتاًمت   يتدبض يٍ زاضيحعًض فمبل ؾطمب

ت يا كات اکثط يمم يك لبز واٍ راطيت ي تىگا   يمىدط ثٍ لسم تًظ يي ازاض ياقتصبز

عان مؽبلماٍ ؾاطاوٍ مىداط ثاٍ لاسم      يا تبً کمجًز ميبوٍ ي وُبيذبيضم يمطزم کكًضَب

                                                

 .يبؾت ذبضخيف ي مؿئًل حًظٌ مؽبلمبت ؾيط َمبيزث.  



  

قاسٌ   يمىتُا  يغطثا  يلمل اظ قاسضتُب ي وساقته اؾتقالل  يت مثيًَ يطيگقتل

 . اؾت

ٍ ثاط ماطزم   يقسضت ي لسم تت يل وساقته مجبويبوٍ ثٍ زليذبيضم يت کكًضَبياکثط

اظ  يثمعا  ياظ ؼطفا . حفاؿ اؾاتقالل ذاًز َؿاتىس     ي ظم ثاطا  يَاب فبقس پكتًاوٍ

، ي، مثا يماصَج  يبواٍ َمواًن گًوابگًو   يذبيضم يمًخًز زض کكًضَب يَبقبذصٍ

ب ت متحسٌ يخًز يػٌ ايثٍ ي يغطث يكتط زض کكًضَبيث يزگثب گؿتط يي ظثبو يقًم

 . ه تىًق ثٍ کكم آمسٌ اؾتياظ ا يوبَىدبض يکمتط صسا يزاضز يل

اؾات کاٍ ثاب     يطان تىُب کكاًض يا ياؾالم يبوٍ خمًُضيذبيضم يبن کكًضَبيزض م

ثاٍ اظ   يدابز حتًمات مثا   يرته ممابز ت فاً  ثاب ا   يٍ ثط مطزم ظمه ثٍ َم ضيتت

ُااب کااٍ يه قاامبض غطثيااآن پطزاذاات ي ثااٍ ا يالل ي زؾااتبيضزَبحفبـاات اظ اؾااتق

کٍ اظ کكمبن  يبن زاز امطيپب« ثسَس ي اؼبلت کىس يس اوطغيبوٍ َمًاضٌ ثبيذبيضم»

طان ثاٍ  يا ا يبم اوقاالة اؾاالم  يپ. قب زيض ومبوسيبوٍ ي قمبل آفطيه مطزم ذبيضميعثيت

تًاوىس ثاٍ  يقىس مه ثًز کٍ اگط ثرًاَىس ي يحست زاقتٍ ثبيمطزم مؿثمبن مىؽقٍ ا

 . ه  ظم اؾتيؾىگ ييَبىٍيبوت اظ آن پطزاذت َعيص ياؾتقالل ثطؾىس ي الجتٍ ثطا

ط يا قاىبذت َطکاٍ ثُتاط تحاً ت اذ     يثاطا  يلثما  يثب تًخٍ ثٍ لسم اودبم کابض 

د يمًؾؿٍ مؽبلمابت تابض   يبؾت ذبضخيبوٍ زض کكًضمبن، حًظٌ مؽبلمبت ؾيذبيضم

زضخُات ثُتاط    يسياض اؾات گابم  يا طفات ام ف گيه َمبيا يطان ثب ثطگعاضيممبصط ا

 . کكًض  ثطزاقتٍ ثبقس يتبً مىبفك مثيه تحً ت ي وُبيقىبذته ا



  

  

 

 اًِيت تحَالت خاٍرهيهاّ

 
  يدکتر فاطوِ فاطو

 

مبوبوف ثب يتب ي َم پيبظزٌ ؾپتبمجط امطيػٌ ثمس اظ اتفب  يحسيز پىح ؾبل قجل ثٍ ي

 يه ي ثبيضَبيتًخٍ ثٍ فطَىگ، ز ط ي کوه ثسينيالدعا يالگً قطاض زازن غبئثٍ

غطة ضا  يفطَىگ يبضَب ي کبضکًة َبيمثل مؿثمبن، تالـ ومًزوس تب مم يالتقبز

 يت مثت َب ي کكًضَبيثط ًَ يياضزات يک کب يصًضت ٍ تحت اصالحبت ث

بوٍ ضا کٍ يذبيضم يبؾيد ؾيىس ي تبضيل ومبيبوٍ تحميثٍ ذصًل زض ذبيضم ياؾالم

ذًضز مىحطف  يٍ زقمىبن اؾالم ضقم ميي اؾالم گطا لث يىيز يبوُبيخط يٍيثطپب

قبن زؾت  يه قسٌييف تميس ثٍ اَساف اظ پيخس يبوٍ يکىىس ي ثب ؼطح ذبيضم

ه مؿئثٍ مىدط ثٍ يه اَساف مًفق وكسوس ثثتٍ ايآوُب وٍ تىُب زض تحقق ا. بثىسي

ه يك ي گؿتطزٌ ايتحً ت ؾط. سيه مىؽقٍ گطزيزض ا ياؾالم -يمطزم يبمُبيق

 يي اؾالم ذًاَ يىيز يقب وكأت گطفتٍ اظ ثبيضَبيبوٍ ي قمبل افطيظَب زض ذبيضمضي

، لطثؿتبن ي اضزن يجيه، ليمه، ثحطياؾت کٍ امطيظ زض تًوؽ، مصط،  ييمثت َب

تًان ازلب ومًز  يم يل فطاياويثسين اغمبض ي ثٍ ز . زَىس يقمبض اهلل اکجط ؾط م

گطکٍ مكتالت . اؾت ياؾالم يه ي التقبزات ي ثبيضَبيآن ز يت اصثيکٍ مبَ

سٌ گطفته حقً  مثتُب ي وفًش ي، وبزياؾتجساز يت قسضتُبي، حبکمياقتصبز

ثٍ ؼًض قؽك آووٍ مؿثم  ييل. ومًز يط لًامل آن تثقيتًان اظ ؾب يگبوگبن ضا ميث

 :طا يظ. ه ضا محًض قطاض زازٌ اوسيعـ َب، زيه ذياؾت مطزم زض ا

  اکجط اهلل آن قمبض هيتط يآضمبو -1

                                                
  .ٌافغانستان جرگو ويلٌ عض. 



  

 يمطاؾمُب زض مطزم حعًض ي ومبظ آن يَب ثطوبمٍ هيتط يًضمح -2

 يىيز

 ي يىيز حتًمت ي اؾالم تيحبکم مطزم ي ذًاؾتٍ هيتط مُم -3

 .اؾت مؿتجس ي يذًزضأ حبکمبن يثطاوساظ



  

 قا ياًِ ٍ شوال آفريخاٍره ياهْايت تحَالت قيشٌاخت هاّ

 ًضانيه ضييحؿ

ثاب   يبواٍ ثاٍ حاس   يذبيضم قاب ي يط زض قامبل آفط يا اذ يبؾا يي ؾ ياختمبل يبمُبيق

اظ پػيَكگطان  يبضيمتفبيت ثًز کٍ ثؿ يطات اختمبلييمتسايل لطصٍ تغ يُبيتئًض

ه يا ا. وبم ثجطواس  يطات اختمبليياؾت تغ يسيزاضز تب زضثبضٌ تًلس قتل خسيضا يا م

اظ  يه پػيَف ثٍ ثطذيقًز زض ا يُبؾت کٍ ؾميػگياظ ي يامدمًلٍ يبمُب زاضايق

 . آوُب اقبضٌ گطزز

ه يا اخمبق يخاًز زاضز کاٍ ا   يي اوقالثُب وًل يطات اختمبليي  تغيض تمطز -1

تًؾػ ورجگابن   يب ضفطميه ي يبزيطات ثىيياؾت ي تغ يىس کبمالً لقالويفطا

ط تحاً ت  ياذ يبمُبياؾت کٍ زض ق يه زض حبليا. قًزيم يخبممٍ ضَجط

صاًضت وگطفتاٍ    يب اختمبليي  يىي، زيبؾيگطان ورجٍ ؾيالعامبً تًؾػ ثبظ

ي  يط خًاوابن ثاًزٌ ي احاعاة ؾاىت    يا اذ يبمُاب يق يؾت ثثتٍ محًض اصثا

 .فب کطزوسيه تحً ت ايوقف زيم ضا زض ا ياختمبل يَبتكتل

ک حطکت ثٍ خثً َؿت کٍ ورجگبن خبممٍ ثط اؾبؼ ي يطات اختمبلييتغ -2

 يگاط يثاٍ حبلات ز   يب متتت ي فتط خبمماٍ ضا اظ حابل  يي  يسئًلًغيک اي

گطان ورجاٍ زض  يمتمال ثابظ   يسئًلًغيا گاط ا يزثٍ لجبضت . زَىسياوتقبل م

تاًان ثاٍ خاطأت    يط مياذ يبمُبياؾت ي زض ق يطات اختمبلييبت تغيلمث

تاًان ثاب ظاطؼ قابؼك     يذًاَىس، امب وميزاوىس کٍ وميگفت کٍ مطزم م

ه مؿاألٍ  يگطزز ثٍ ايه ثط ميذًاَىس؟ ي ايزاوىس کٍ ميگفت کٍ مطزم م

ط حاًظٌ  ييبت تغيىس لمثيؾت ي زض فطاک ايسئًلًغيط فطا اياذ يبمُبيکٍ ق

َب ماجُم ي ضيقاه   مطزم ضيقه اؾت امب حًظٌ ذًاؾته يَب ثطاورًاؾته

                                                


 انويم خاًر مسائل ارشد پژًىشگر 



  

داٍ  يتاًان وت يَاب ما  ؿت کٍ اظ حًظٌ ورًاؾتهيو يىدب قتيزض ا. ؿتيو

آوُاب   يه قؽما ياي حًظٌ ذًاؾتُب ضا ثٍ صًضت کالن ضيقه ؾبذت اماب تم 

 . سيومبيمكتل م

ي  يجا يماه، ل يتاًوؽ ثاٍ مصاط ي ؾاپؽ      بم اظيا ق يَبك مًجياوتقبل ؾط -3

صاطف ذابضج    ياظ حبلات زاذثا   يىس ضا تب حاس يه فطايطٌ ايغ... ه ي يثحط

ي تاطاکم   يل زاذثا يا بمُب ي اوقالثُاب لماستبً ثاٍ ز    يتٍ قيزض حبل. ؾبذتٍ

 .طزيگيصًضت م يي اختمبل يبؾيؾ

مىؽقاٍ مكاتطا اؾات، قتؿات ثابيض لاسم        يبمُبيبن َمٍ قيآووٍ کٍ زض م

ه يا قتؿات ا . ط اؾت کٍ کىس زٍَ ثط مىؽقٍ حتمفطمب قاسٌ ثاًز  ييامتبن تغ

ضا ثاٍ   يي اختمابل  يبؾيؾ يَبط، تطاکمييآن ثب ثبيض امتبن تغ يىيگعيثبيض ي خب

ه يه مُمتاط يا ا. ضا ضيقاه ؾابذت   يطات اختمابل ييا صحىٍ آيضز ي مًتاًض تغ 

زض  يس زَتسٌ خُبويخس يالمثثهيػ ثيط وكبن زاز کٍ محيط تحً ت اذييمتغ

ط زاضز ي مىؽقاٍ ضا ثاٍ   يكتط تأريکكًضَب ث يي اختمبل يبؾيس تحً ت ؾىيفطا

 .زاضوس يكتطيط ثيزض آن تأر يطيويث يطَبيل کطزٌ ي متغيـطيف مطتجؽٍ تجس

ک وقاف  يا عمبتيي اوقالثُب ضَجط فطَمىس ي کبض يطات اختمبلييزض َمٍ تغ -4

قبثال  ه ضَجاطان  يکىس ي تىُب تحً ت ثب وبم ايفب ميىس ايه فطايزض ا يمُم

قاب فبقاس   يبوٍ ي قامبل آفط يط مىؽقٍ ذبيضميتحً ت اذ. َؿتىس ييقىبؾب

ه ضَجاط ياحاس   يگعيطات خاب ييا ه تغيا زض ا ياوس ي ذطز خمميػگيه ييکى

زض  يه ثبيضوس کٍ ذاطز خمما  يثگطان ثط اياظ تحث يبضيالجتٍ ثؿ. قسٌ اؾت

کبضؾبظ اؾات   يوفبم قجث يؾطوگًو يمىي يطات اختمبلييتغ يمطحثٍ ؾثج

ت يط مبَييس احتمب ً اظ حبلت يحست ثٍ کثطت تغيوفبم خس ييض ثطپبامب ز

 . ط ؾبظزيت پصيبمُب ضا آؾيه قيىسٌ ايذًاَس زاز ي ممته اؾت آ

طز ي يا گيقتل م يؼً و يىس ظمبويک فطايزض  يطات اختمبلييمممً ً تغ -5

ل تعابزَب ثاب وفابم، ثاب     يا اودبمس ي پؽ اظ تتميم يثٍ التطاض زؾتدمم



  

 يطات اختمابل ييا زض تغ. گطززيفطاَم م يتؿطٌ ؾبظيتبن قسضت مطزم ام

بض کام اؾات ي   يآوُاب ثؿا   يطيدٍ گيط مست ظمبن آغبظ التطاظبت ي وتياذ

اظ  يم کٍ تب حاس يَؿت يسيک مسل خسيزَس مب زض مقبثل يه وكبن ميا

اوقالثُب . متأرط اؾت يخُبو يي خبممٍ اؼاللبت يس اؼالق ضؾبويػ خسيقطا

کطزواس  يما  يبن مطزم فطَىگ ؾبظيزض م يتمبزم يزض گصقتٍ زض ؾبلُب

ثبيضَاب   يط وبگُبوييي ثط اؾبؼ تغ يثٍ ؼًض زفم يا ن فطَىگ اوقالث ييل

 . طزيگيصًضت م

قب يخًٌ التاطاض  يبوٍ ي قمبل آفطيزض ذبيضم يطات اختمبلييىس تغيزض فطا -6

مثالً زض مصاط ي تاًوؽ   . مرتث  متفبيت اؾت يبن کكًضَبيي تعبز زض م

وفبم  يزاذث يَببؾتياؾت ي مطزم ثٍ اؾتجساض ي ؾ ييخُ التطاض کىس

ل ييتاب ي اؾاطا  يياثؿاتٍ ي اتحابز ي ائاتالف ثاب آمط     يبؾت ذبضخيع ؾيي و

اؾات ي تىُاب    يٍ التاطاض تاک يخُا   يتٍ زض ؾًضيالتطاض زاضوس زض حبل

ه محاًض محاسيز   يا ثاٍ ا  ياؾتجساز ضا وكبوٍ گطفتٍ اؾت ي مؽبلجبت مطزم

 . قًزيم

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 



  

 اًِيذ در خاٍرهيکا تِ تحَالت جذيًگاُ اهر

 
  يٌيدکترهحوذ فرّاد کل                                          

 

 

ي زض حابل   قاطاض زاضز بواٍ  يس زض ذبيضميا خس يتيتيت تحاً ت غئاًپث  يتب زض قيامط

صاحىٍ زض   يسگيا ويس ثب تًخٍ ثٍ پيتطز خسيثٍ ضي يتطز ؾىتياظ ضي يذطيج اخجبض

 .ثبقس يه مىؽقٍ ميا

قب ذصًصب مصط احتمابل  يزض قمبل افط يتيتب ثب زض وفط زاقته وفًش امىياگطکٍ امط

ثاب تًخاٍ ثاٍ  اغابظ وقؽاٍ       يضا زاقت يلا  يبؾيس ؾيک قًا خسيضيثطي قسن ثٍ 

قسن ذًاؾتگبٌ مطزم مصاط يؾاپؽ يضيز    يؿتميؾ ًوؽ يگؿتطـ يزض ت يثحطاو

ه اوتفابض  يمه ي ثحطيق قسن تحً ت زض يي لم يجيک خىگ ثط ذًاؾتٍ زض ليثٍ 

زض ثطاثاط تماسز صاحىٍ     يک ؾاطگطزاو يا زکابض   اظ تحً ت ضا وساقات ي  يىًيزيم

 .بوٍ قطاض گطفتيذبيضم

ممؽاًف ثاٍ يخاًز    تاب  يامط يبؾات ذابضخ  يؾ ييضؾام  يغبتيزض اثتسا زؾتگبٌ تجث

ك يا کطز ي مًظًق ثحطان تًظ يذًز ضا مؽطح م يبؾيقعبيت ؾ يمكتالت اقتصبز

ته ثماساظ زضا اظ  يکاطز لا   يما  يضا مًلفاٍ تحاً ت ممطفا    يرطيت يفؿابز زيلتا  

ه ثاٍ  يتاطز ممتطظا  يب ضييا ذًاؾتگبٌ مطزم مؿثمبن مىؽقٍ ي ؼاطح قامبضکطامت ي  

ٍ يم گطفت ثٍ صًضت ظيصمتب تيط کُطٌ  زيلت امطييوٍ صطفب تغ ط وفبم  يييتغ طکبوا

ؾً  زَاس ي اقاتجبٌ    يؼثج يضا ثٍ زمتطاؾ يتًخٍ خُبو ياک حمثٍ ضؾبوٍيثب  يا

 .ه اظ تحً ت ضا زض ؾطلت تحً ت زفه کىسيک ذًز زض ترمياؾتطاتػ
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ي وگبٌ ثٍ اؾاتقالل ي لاسم    يبوبت ؾىتيبوٍ ثب خطيس خبممٍ ذبيضميت وؿل خسيتطک

لماال   يتتابتًض يز يي وفا  يد يفطَىاگ اؾاالم  يًوس ذًضزن ثاٍ تابض  يثب پ يياثؿتگ

 ظس ؾثؽٍ ؾً  زاز يؾمت فعبٍ تحً ت ضا ث

 .ثطذًضزاض قس ياظ خبن تبظٌ ا ياؾالم يساضيت ثيياَم

اظ ثطذاًضز   يي زيض يثاط اؾابؼ اماًاج مطزما     يطيظيا ط ي پييا ت تغيا وگبٌ ثاٍ اَم 

اض اؾات  ثط ذاًضز  ياثٍياظ ذصثت قج يکٍ تبحسيز يجيسٌ ليط اظ پسيغٍ ث)مؿثحبوٍ 

 يضا تاسال  يط ثٍ ؾاجک اوقاالة اؾاالم   ييًٌ تغيق ياظ الُبم ثرك ياحؿبؼ ثطاثط(

 .ومًز

 کيا ضقجاب ي   يبوٍ َمًاضٌ متمطکع ثط کىتطل ضفتابض يتب زض ذبيضميتطز ممبصط امطيضي

 ي، ثبظزاضواسگ  يحبتيتب، ثبظاض تؿثيامط يت اوطغيل ، امىيت اؾطائي، امى ييخبوجٍ گطا

ثاط   يت ياراط ثركا  ي، َسا يلطث يَمؿً يت کكًضَبيمطات زض حبکييزض ثطاثط تغ

 يؾابظ  يلطثؿتبن ي ذىث –مصط  –ٍ يل تطکيمُم ي ثعضگ مىؽقٍ اظ قج يکكًض َب

 يطان َطاؾا يا يا يبت اؾاالم َطاؾا  يا ثاب لمث  ياوقالة اؾالم يکؿتطـ وفًش ممىً

 .َمطاٌ ثًزٌ اؾت

ض ؾؽح ي ز ياظ ورجگبن غطث يکٍ ثٍ ظلم ثطذ يمطزم ييؾًوبم يبؾييقًق ظلعلٍ ؾ

ثبقاس   يقبثل تًخٍ ما  ياتحبز قًضي يربض فطيپبقآه ي يًاض ثطليرته زيحسيز فطي ض

ح يتاسض ٍ س يثا يا قاسن تحاً ت گطز   يط احؿبؼ غاطة ثاٍ قاجتٍ ا   ييمىدط ثٍ تغ

بوٍ ثط وگابٌ  يط زض ذبيضمييتغ يسٌ َبيک اظپسيىسٌ َط يآ س ثٍ امتساز يياحؿبؼ تُس

ه تحاً ت ي ظاطيضت   يا سٌ ايا فب کٍ مًظًق ؾاًز ي  يوحًٍ حبکم قس ث ييتبيامط

ثطذاًزاض   يسيخس يعگيبوٍ اظ ييک ذبيضميتيس زض غئًپثيت ثط زيضان گصاض خسيطيمس

 .قس

 يٍ ي حتا يه ي ؾاًض يماه ، ثحاط  ي،  يجا يػ زضتاًوؽ ، مصاط ، ل  يقاطا  يلسم ثطاثط

ي وگبٌ ثاٍ   يکىس صحىٍ گ ي يػ ثحطاويثٍ قطا يً ؾبظيلطثؿتبن ي اضزن وگبٌ ؾىبض

 .تب ضا متبرط ؾبذتٍ اؾتيامط س زضيبوٍ خسيذبيضم



  

بن ذًز خاًـ  يوٍ زض مىؽقٍ ياحتمبل لجًض خطظط مًاييل ثٍ تغيم اؾطائيضغ يوگطاو

س يمطکات  يخس يتيس ثب ذصًصيعم خسيثٍ پبن اؾالم يؿم ؾىتياظ پبن لطث يمطزم

+ اصاالح  )سٌ اصقالة يي ـًُض پس يمث يکّط َجؿتگليي تكت ياظ اضتقبء ؾؽح اگبَ

بت يمًاظاك  يا ل ثاٍ ازث ياظ خبمماٍ قىبؾابن اماطيظٌ تجاس     يط ثطذيثٍ تمج( اوقالة 

ل ذاًز ضا زض  يا ل تحثيا م قسٌ اؾت ي زض تالـ َؿتىس تاب تحم يه ضغيه ايمؿئًل

 يكاتط يتاب ضا ثاب قاتبة ث   يامط يبؾت ذبضخيسات ثٍ زؾتگبٌ ؾيتُس يت ؾبظيايلً

 .زوجبل کىىس

 يي ت ي قىبؾبس اظ تحًيل زيضٌ خسيطـ تكتيامطيظٌ مدجًض ثٍ پص ييتبيوگبٌ امط

 ياي اظ کىس خبوجاٍ گطا  يبثيبوٍ اؾت ي تالـ خُت  ممىب يزض ذبيضم يقسضت محًض

 .کمبکبن ازامٍ زاضز يثطين مىؽقٍ ا ي يزضين مىؽقٍ ا

 



  

 ذ ّاين ّا ٍ اهيت: اًِيخاٍره يِ ٍ تحَالت اًقالتيرٍس

 
 ير کرهيدکتر جْاًگ

 
 يثطا يؿبئثط زض مىؽقٍ مًخت مكتالت ي مياذ يمبٌ َب يبؾيتحً ت ؾ

ثعضگ خُبن قسٌ ي امتبن محبؾجبت ضيقه ي ياکىف  يقسضت َب يبؾت ذبضخيؾ

اظ قسضت  يتيٍ ثٍ لىًان يبن، ضيؾيه ميزض ا. ثٍ مًقك ضا زقًاض ؾبذتٍ اؾت يَب

سٌ اؾت تب اظ ضيوس يه کٍ کًقيمطتجػ ي صبحت وفًش زض مىؽقٍ، ظمه ا يَب

ع کىسان ضاحت وجًزٌ ي گبٌ يو ل مىؽقٍيتحً ت زيض ومبوس امب زض ياکىف ثٍ مؿب

تًان ثب  يٍ ضا ميبؾت ضيؾيه ؾيا. ف گطفتٍ اؾتيع زض پيو يبؾت زيگبوٍ ايؾ

زض .   کطزيب زيگبوٍ ي متىبقط تًصي، محسيز، ي يکًن اوفمبل يم ي ياغگبويمفبَ

ه يسٌ اؾت تب ظمه حفؿ ضياثػ مممًل ذًز ثب زيلت َب، زض ليٍ کًقيياقك، ضيؾ

ٍ ثب يبؾت ضيؾيتفبيت ؾ. طزيقطاض وگ يمطزم يخىجف َببن يحبل زض مقبثل خط

 يت َبيب حمبيبن لالقٍ ي يه مًظًق آن اؾت کٍ آوُب اظ ثيزض ا يغطث يزيلت َب

سگبٌ ذًز ضا يوساضوس، امب مؿتً، َمًاضٌ ز ييه تحً ت اثبيكتط ايذًز اظ ث يبؾيؾ

بن يث ثٍ. کىس يط ثًزن قطائػ الالم ميپؽ اظ مؿثم قسن تحًل ي ثطگكت وبپص

ه تحً ت ي ي ؾمت ي يت ايٍ وؿجت ثٍ مبَيًن ضيؾيضيقه تط، زيلت فسضاؾ

 .مىبا اؾتيكتط اظ خُبن غطة وگطان ي ثيآوُب ث يؾً

 ييتبيي امط ياظ ثٍ َم ذًضزن ممبز ت غطث يؿتيمتب ثبيٍ کٍ ؼجيامب کطا ضيؾ

 يمي ياَمٍ ثطذًضز  يىيه تحً ت اظ ؾط ثس ثيه وؿجت ثٍ ايىوىياؾتقجبل کىس، ا

بؾت يل ي لًامل ارط گصاض ثط ؾيه ز يم تب ثٍ مُم تطيه وًقتٍ ثط آويکىس؟ زض ا

 .مييه تحً ت ؾره ثگًيه مىؽقٍ ي وؿجت ثٍ ايمؿتً زض ا يَب
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 يثبظ قسن فعب: طَب ضا مؽطح ومًزيه متغيٍ پطؾف ثب  ايتًان زض پبؾد  يم

 يزض کكًض َبسن آوُب يي احتمب  ثٍ قسضت ضؾ ياؾالم يبن َبيخط يثطا يبؾيؾ

 يٍ زض ثطذيضيؾ يبؾيي ؾ يم اقتصبزيمىؽقٍ؛ ثٍ مربؼطٌ افتبزن مىبفك مؿتق

ي وقف  يغطث يه وؿجت ثٍ ضفتبضزيلت َبيبزيثى يالتمبز يمىؽقٍ؛ ث يکكًضَب

م  ي اصًل يكتط مفبَيآوُب زض تحً ت مىؽقٍ؛ ثٍ مربؼطٌ افتبزن َطکٍ ث

زيلت َب؛ ي الُبم  يزاذث ي لسم مساذثٍ زض امًض يي اؾتقالل مث يت مثيحبکم

ه يبوٍ ثط مطزم مىبؼق مؿثمبن وكيذبيضم يمطزم يحطکت َب يي ارط گصاض يثرك

زض حًظٌ  يثب وفبم اؾتجساز يع زض کكًضَبيٍ  ي ويٍ ي مربلفبن زيلت زض ضيؾيضيؾ

 .ٍيوفًش ضيؾ

 يت تحً ت مىؽقٍ ميط َب، ورؿت ثٍ ؼًض کًتبٌ  ثٍ مبَيه متغيا يثطضؾ  يثطا

ل يزذ يط َبيط، متغيٍ زض ؾٍ مبٌ اذيضيوس مًاظك ضيؾ  يؾپؽ ثب ثطضؾم، يپطزاظ

 يضا مؽطح م ياحتمبل يس َبيىسٌ ي اميح زازٌ ي کكم اوساظ آيٍ ضا تًظيزض قع

 .مييومب



  

 

 ييِ ارٍپاياتحاد ياست ّايدرجْاى عرب؛ س يهرده يجٌثش ّا

 يترسردٍراّ

 

 يدکترسعادت آقاجاً

 
ظزٌ ضا قاگفت  ييٍ اضيپبياتحبز يکكًضَب لطة،طالتطاظبت گؿتطزٌ خُبن يمًج اذ

اؾت  يتيق ذًز ثب يظميتؽج يزض تالـ ثطا ييٍ اضيپبيحبل اتحبز. ط ومًزيي غبفثگ

اـ، التجبض مرسيـ قاسٌ  يبثيثبظ يثطذًضزاض اؾت ي ثطا ياالمبزٌفً  ييبيکٍ اظ پً

« ي ضفابٌ  يزمًکطاؾ يمكبضکت ثطا»تحت لىًان  يسيبؾت خسيه ؾيزض حبل تسي

 ييٍ اضيپاب يا اتحبز يکىاًو  يبؾاتُب ياظ ؾ يفا يبؾت ثبظ تمطيه ؾيگطکٍ، ا. ثبقسيم

اظ ضياثػ ذًز ثب خُبن لاطة،   يسيٍ اضيپب ثٍ مىفًض گكًزن فصل خسياتحبز. اؾت

ثاط   يتاطز يک گصقتٍ ذاًز ي اترابش ضي  ياؾتطاتػ يبظمىس زضؼ گطفته اظ ذؽبَبيو

 .س زض مىؽقٍ اؾتيخس يت َبيطـ ياقميپص يمجىب

ح، يقاب ي ذثا  يبوٍ، قامبل آفط يزض قجبل ذبيضم ييٍ اضيپبياتحبز يبؾتُبيؾ يثؽًض کث

 يتا يثب تًخٍ ثاٍ وعز . ثًزٌ اؾت ياحفؿ رجبت مىؽقٍ يحفؿ يظك مًخًز ثط مجىب

ٍ    يه مىؽقاٍ، فعاب  ياضيپب ي اضتجبؼبت تىگبتىگ ثب ا ييبيخغطاف ، ياثاب رجابت مىؽقا

ىاٍ  يت اضتجبؼابت زض ظم يا ه تطتيقسٌ اؾت تب ثتًان ثٍ ا يتثق يبتيت حياَم يزاضا

. دابز کاطز  يؿام ضا ا ياظ اقابلٍ تطيض  يطيي تدبضت، کىتطل مُبخطت ي خثاًگ  ياوطغ

ب ثاب تًخاٍ ثاٍ ؾابثقٍ     يب ي اؾاپبو يا تبليؽ، فطاوؿاٍ، ا يمبوىس اوگثا  يياضيپب يکكًضَب

يحتابم مؿاتجس مىؽقاٍ ما     يطفتىس کٍ تىُب ثب َمتبضيقبن، پصيمساذثٍ اؾتممبض

س يا ط ثبييا ثابيض غاطة ثاط آن ثاًز کاٍ تغ     . ضا محقق کىىس يه ذًاؾتٍ ايتًاوىس کى
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ت ي وفبضت آوُب وفبضت ثاًزٌ تاب اظ يضيز مىؽقاٍ ثاٍ     يطيق ي تحت مسي، زقيديتسض

 .قًز يطييضؼٍ اغتكبـ ي َطج يمطج خثًگ

ه ثٍ ثاب   ييت اظ پبيط يظمييه مىؽقٍ ثٍ يظًح تغيزض ا ييٍ اضيپبياتحبز يبؾتُبيؾ

ت کىىاس کاٍ   يا ه ضا تطغيياظ اصاالحبت ثاب  ثاٍ پاب     يوُب تالـ کطزوس تب وًلآ. ثًز

ه مقصاًز،  يا ا يثاطا . ضا زاقاتٍ ثبقاس   يي اقتصابز  يبؾا يگاصاض ؾ ميل تحتيپتبوؿ

ضا اضائاٍ   يبؾيي ؾ يزيخبوجٍ مبل ياظ مكً  َب يقمبض يياضيپب يگيبؾت َمؿبيؾ

ٍ يا دابز اتحبز يواس کاٍ ا  ه ثابيض ثًزواس کاٍ اضيپاب ثتًا    يَب ثط ا يياظ اضيپب يثطذ. زاز

ل ثاطز،  يا تحث يبؾا يم اصالحبت ؾيتحت يضا ثطا ييٍ اضيپبي، تًان اتحبزياتطاوٍيمس

ي  يل کاطز ي ضياثاػ اقتصابز   يتجاس « مكاتطا  يتيمؿئًل»ف ضا ثٍ يبؾتُبيطا ؾيظ

تًوؽ  يمُبيضغ يي ؾطوگًو يط التطاظبت مطزميمًج اذ. سيت ثركيضا ايلً يتدبض

ه يا ق اضيپاب  زض اترابش ا  يا كابن اظ اقاتجبَبت لم  و يجيزض ل يي مصط ي خىگ زاذث

 يبؾاتُب يؾ يضا ثاطا  ييَاب يب، زي ضاَيه تحً ت پًيياظح اؾت کٍ ا. تطز زاضزيضي

 .کىس يدبز ميٍ زض ؾؽًح مرتث  اياتحبز

 يتًوؽ ي مصاطذػ ثؽالوا   يم َبيضغ يؾطوگًو: حفظ ثثات يتياهٌ يدٍراّ -1

 ييضا ثاب ثُاب   يتًان رجبت مىؽقاٍ ا يه ثبضٌ ثًز کٍ ميزضا ييٍ اضيپبيثط فطض اتحبز

ٍ ثاب  يا ىتاٍ اتحبز يثاط ا  يضا مجى ييٍ اضيپبياتحبز يك، اؾتطاتػييقب. اوسا حفؿ کطز

. ط ؾًال ثطزيت کىس، ظيضا تطغ يتًاوس اصالحبت زاذثيي گفتگً م يم ياثؿتگيتحت

ه گاصاض  يا اؾت کاٍ زض ا  يس مربؼطاتيي مساذثٍ وبتً مً يثٍ خىگ زاذث يجييضيز ل

اگاط اضيپاب   : کكاس  يف ما يضا پ يميقس يي مدسزا ثحع زيضاَ. خًز زاضزي يبؾيؾ

کاًن   ييت کىاس، زضثابضٌ کكاًضَب   يا ، مصط حمبيجيزض تًوؽ، ل يس اظ زمًکطاؾيثب

 س کٍ کىس؟يٍ ثبيه، اضزن ي ؾًضيلطثؿتبن، ثحط

ه يا تًوؽ ي مصاط ا  يومًوٍ َب: ييت شٌاختي اسالم گرايتِ رسو يدٍراّ -2

حتابم   يه ثاطا يگعيىاٍ خاب  يضز کطز کٍ تىُب گع يياضيپب يبن کكًضَبيثبيض ضا زض م

ه زض مصاط ي خىاجف   ياکىًن اذًان المؿثم. اؾالم گطاؾت ي، زيلتُبيمؿتجس لطث

خاع   يٍ اضيپب کبضٌ ايمثحق قًوس، اتحبز يبؾيکًقىس ثٍ ضيوس ؾيالىسا زض تًوؽ م



  

قاطاض   يه گطيَُب ماًضز ثابظوگط  يلسم تمبمل ثب ا يبؾت ذًز ضا ثطايه وساضز کٍ ؾيا

قًز،  يي تًوؿ يبن مصطيگطاٍ اضيپب ياضز تمبمل ثب اؾالميکٍ اتحبز يزض صًضت. زَس

ع خثااًٌ يااف تىاابقط آميف اظ پاايکااطزن حماابؼ ثاا يمىااعي يبؾاات آن ثااطايؾ

 .ذًاَسکطز

مستُب ثٍ اصاالحبت ثابظاض ي    ييٍ اضيپبياتحبز: ياقتصاد ياستْايس يدٍراّ -3

ه اصاالحبت  يا ا. قب پطزاذتىاس يآفط بوٍ ي قمبليذبيضم يزض کكًضَب يؾبظيذصًص

ي  ياقتصابز  يس وبثطاثطيع ثٍ تكسيو يياظؾً يقس، يل يَطکىس مًخت ضقس اقتصبز

، ياقتصابز  يثٍ لىًان ضاَجاطز « ؿميجطاليوئًل»اکىًن . سيع اودبميو يقتبف ؼجقبت

 .لمال قتؿت ذًضزٌ اؾت

 يتحااً ت مبَُااب: يهش  ارکت ٍّوک ار  يس  اختارّا يت  را يدٍراّ   -4

 يَاب  يزمًکطاؾا . ثٍ ثه ثؿت ذًضزٌ اؾت يياضيپب يبؾتُبيزازٌ کٍ ؾ طوكبنياذ

احتمب  اذتالفابت  . ل َؿتىسييثب اؾطا يل ثٍ َمتبضيوكبن زازٌ اوس کمتط مب يلطث

ف اظ يتًاواس ثا  يه مًظاًق ما  يا ا. س ذًاَس آمسيپس يلطث يبن کكًضَبيم يسيخس

ٍ يمس يُبيت اظ َمتبضيف حمبيپ  يُابز ي ؾابظمبو  بفته ويا . ل ثاطز يا ضا تحث ياتطاوا

، ممتاه  ييٍ اضيپاب يا ت اتحبزيػٌ ثب تًخٍ ثٍ فقسان مكطيليه فعب، ثٍ ييس زض ايخس

 .ع قًزيکبلف اوگ يافٍياؾت يـ

يخاًز زاضز کاٍ َىاًظ     يياضيپب يبؾتُبيه ثٍ ؾيع زض مىتقسيه وگبٌ غبلت ويالجتٍ ا

 يطاوُاب  ظم زض مًاخٍُ ثب ثح يياظ تًاوب ييٍ اضيپبيتى اتحبزيبؾت ذبضخى ي امىيؾ

بؾات زيل  يسٌ ي زض مًظاًلبت ي مىابؼق حؿابؼ، ؾ   يا المثثى ثطذًضزاض وگطزهيث

عٌ ي يکىس ي َىًظ اوگت مىيكُبى فطامثى تجميف اظ گطايى اظ ضيوسَبى مثى ثياضيپب

ه يا ومًواٍ ا . ؿتيتؿبن ويوؿجت ثٍ خُبن لطة  ييٍ اضيپبيمىبفك کكًضَبى اتحبز

ب ي يا تبليکاًن آلمابن، ا   ييکكًضَب ؽ ي فطاوؿٍ ثبيت زض اذتالف وفطات اوگثييظم

اتربش  يه اضيپب وكبن زازٌ ثدبيَموى. ذًضز يثٍ کكم م يجيب زض تحً ت لياؾپبو

ثاى وؿاجت ثاٍ    يبؾت فمابل ي مؿاتقل، اغثات کابضکطزى اوعامبمى ي تتم     يک ؾي

ي اظ َمٍ مُمتاط آوتاٍ اضيپاب ثاٍ     . ب ت متحسٌ زض مىؽقٍ زاقتٍ اؾتيا يبؾتُبيؾ



  

ه يه مىتقاس يا داٍ، اظ وفاط ا  يزضوت. ت ذًز وبتًان يلبخع اؾتيه امىيى اظ تأميتىُب

بواٍ اظ زؾات   يفبى وقف رجبت ؾابظى زض ذبيضم يضا ثطاى ا ياضيپب فطصتُبى متمسز

 .زازٌ اؾت

اظ  يقا يبم الاطاة تثف يا ٍ اضيپب وؿاجت ثاٍ ق  يٍ اتحبزيزض مدمًق، َطکىس ياکىف ايل

گاط  يك زيثطاثاط يقاب   ع اظ فقسان اوؿدبم زضيثًز ي اکىًن و يظزگطتيي ح يؾطزضگم

ـابَط   ياخمابل  يضؾاس واًل  يه حبل ثىفط ميامب ثب ا. ثطزيضوح م يلطث يکكًضَب

يطقبثل اختىابة ما  يضا غ ييٍ اضيپبياتحبز يبؾتُبيه زض ؾيبزيطات ثىييقسٌ کٍ تغ

بؾت يؾ»طات تحت لىًان ييه تغيسٌ اوس کٍ ايکًق ييٍ اضيپبيضَجطان اتحبز. سيومب

َطکىاس  . ف ثطواس يذاًز ثاٍ پا    يلطثا  يثب قطکب« بٌي ضف يزمتطاؾ يمكبضکت ثطا

الگاً، تىُاب ثاٍ اضائاٍ      يط ياقما ييا تغ يثٍ خب ييٍ اضيپبيممتقسوس کٍ اتحبز يبضيثؿ

ٍ يىس اتحبزيگًيآوبن م. گصقتٍ ذًز پطزاذتٍ اؾت يبؾتُبيؾ يس ثطايخس يلىًاو

س اظ اقاتجبَبت گصقاتٍ ذاًز زضؼ    يا زض ضياثؽاف ثب  يسيگكًزن فصل خس يثطا

ثبقاس ي ثراف    يخاس  يبؾا يت اظ گصاض ؾيٍ زض حمبياتحبزاٍال ، يلجبضت ثٍ. طزيثگ

ذاًز ضا ثاٍ ثراف     يگيبؾات َمؿاب  يمطثاًغ ثاٍ ؾ   ياظ مىابثك مابل   يقبثل تًخُ

اؾاالم گاطا ي    يبؾت لسم تمبمل ثب ؼطف َبياظ ؾ ايثاً. اذتصبل زَس يزمًکطاؾ

. ثتكاس ه ضيوس ثبقس، زؾت ياظ ا ييذًاَىس خع يکٍ م يگطان خبممٍ مسويگط ثبظيز

 يگاط يًٌ زي، اترابش َاط قا   يلطث يٍ اضيپب  کكًضَبيثب تًخٍ ثٍ کبَف وفًش اتحبز

دبز اوتفابضات اقاتجبٌ زض   يس اظ ايه ثبيٍ اضيپب َموىياتحبز ثالثا. ًُزٌ ذًاَس ثًزيث

زازٌ کاٍ   ييٍ يلاسٌ َاب  يا طا ثبضَاب اتحبز يا ظ. گبن ذاًز اختىابة کىاس   يبن َمؿبيم

س اظ فطصت اؾتفبزٌ کىاس تاب تمطکاع    يٍ ثبيحبزات راتعاوتًاوؿتٍ اؾت ثطآيضزٌ کىس ي 

ثطزاقاتٍ ي ثطاضتجبؼابت ثاب خُابن      يتطاوٍ ايمس – ييمىؿًخ ذًز ضا اظ خبممٍ اضيپب

 . لطة متمطکع قًز

 يبؾت َاب يآظمًن ؾ يثطا ي، لطصٍ مُم يجيس گفت صحىٍ تحً ت ليت ثبيزضوُب

ت ي يساکًقاىس ثاب َا    يؽ ي فطاوؿاٍ ما  يم اوگثا ياؾت کٍ قابَس  ييٍ اضيپبياتحبز

 يگبٌ ي وفًش ؾبثق ذًز ضا زض مىؽقاٍ ثبظؾابظ  يي وبتً، خب يياضيپب يکكًضَب يضَجط



  

 يي، اذتالفبت متماسز اضيپاب  يلطث يه خىجف َب زض کكًضَبيت ايالجتٍ مبَ. کىىس

 يؾابذتبض  ييظم  َاب  يجيوبتًزضل يبت وفبميت لمثيكجطز يَسايپ يَبزضکگًوگ

زض  يخاس  يپطؾف َب يه مبليتأم ي يثٍ لحبؾ وفبم يياضيپب يه کكًضَبيبزييثى

 .دبز کطزٌ اؾتيا ييس اضيپبيبؾت خسيت ؾيمًفق



  

 

 اسالم گراياى ٍ هَج سَم تيذاري عرتي در خاٍرهياًِ

 

 دکتر حويذ احوذي

 

وقف ي خب يگابٌ اؾاالم گطايابن ي گطيَُابي ؾيبؾاي اؾاالم گاطا زض ضيياسازَب ي         

مؽطح زض محبفال ؾايب   زگطگًوي َبي اذيط ذبيضميبوٍ يتي اظ مُمتطيه مًظًلبت 

کاٍ ثطذاي اياه     زض حابلي . ؾي ي فتطي زض مىؽقٍ ي زض ؾؽح خُبوي ثًزٌ اؾات 

يب مًج ؾاًم ثياساضي   "زگطگًوي َب ضا، کٍ مي تًان اظ ان ثٍ لىًان ثيساضي ؾًم ي 

وبم ثطز، زاضاي مبَيتي صاطفب اؾاالم گطايبواٍ ماي زاوىاس، زيگاطان ثاط ان           "لطة

ي ي اختمبلي ثيكاتطيه لبمال محطکاٍ اياه     َؿتىس کٍ مكتالت ي مؿبيل اقتصبز

ثب ايه َمٍ، وقف َط يک اظ ايه لًامل ضا زض ثيساضي ؾًم لطة . ثيساضي ثًزٌ اؾت

مً رط زض وفط ثگيطيم، ثٍ لحبؾ پػيَكي ثطضؾي ي تجيايه وقاف گطيَُابي اؾاالم     

 .گطا زض ايه ثيساضي َموىبن يک اَميت اؾبؾي زاضز

ي وقف ايه گطيَُب زض ضييسازَبي اذياط  َسف اؾبؾي ايه پػيَف، ثطضؾي خبيگبٌ 

خُبن لطة ي تجييه مًاظاك اوُاب زض فطايىاس ثياساضي ؾاًم لطثاي ي زيضٌ پاؽ اظ        

گطکاٍ ثياساضي   . پيطيظي احتمبلي ان ثط ضغيم َبي اقتاساضگطاي حابکم ماي ثبقاس    

 ممبصط لطثي تب حس ظيبزي تحت تبريط آمًظٌ َبي زيه اؾالم ثًزٌ ي ثطضؾاي ضفتابض  

ي فمبل مطزمي زض ان وكبن زَىسٌ ايه ياقميات اؾات، اماب اياه     ي لمثتطز ويطيَب

اختمبلي ي ؾيبؾي وقف  -وتتٍ ضا ويع ومي تًان وبزيسٌ گطفت کٍ لًامل اقتصبزي

. کكمگيطتطي زض ثط اوگيرته تًزٌ َبي مطزم ثطاي مكبضکت زض ان ثبظي مي کىاس 

ايبواٍ محاطا   ثب تًخٍ ثٍ ايه مؿبلٍ، ومي تًان تبکيس کطزکٍ اوگيعٌ َبي اؾاالم گط 
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ايه وتتٍ اظ اوداب ضيقاه ماي قاًز کاٍ قامبضَبي       . اصثي ايه مكبضکت ثًزٌ اؾت

اؾالم گطايبوٍ اقتبضي زض ايه ذيعـ ثوكم ومي ذًضز ي گطيَُبي اؾاالم گاطاي   

تاب کياس گطيَُابي    . ن وجًزٌ  ي ويؿتىسآلطثي ويع مسلي ثبظي يک وقؽ فمبل زض 

اضي لاطة ي پطَياع اوُاب اظ ؼاطح     اؾالم گطا زض مصط ي تًوؽ ثط مبَيت مطزمي ثيس

اي کاًن ثطپابيي حتًمات اؾاالمي،  ثيابن کىىاسٌ       قمبضَب ي اَساف اؾالم گطايبوٍ

 .مبَيت وقف اوُب مي ثبقس

ثب تًخٍ ثٍ ايه مؿبلٍ، پطؾف اؾبؾي ايه پػيَف ثط محًض تجييه کًوي ي کطاياي  

ن آ فطظيٍ اؾبؾي پػيَف وياع . ايه مًظك گيطي گطيَُبي اؾالم گطا اؾتًاض اؾت

اؾت کٍ تطکيجي اظ تدطثٍ َبي تبضيري گطيَُبي اؾالم گطا ثٍ َماطاٌ ياک ضقاتٍ    

لًامل زضيوي لطثي ي لًامل محيؽي ي ثيه المثثي غيط لطثي ثبلع قسٌ اؾات تاب   

گطيَُبي اؾالم گطا وقكي محتبؼبوٍ زض ايه ضييسازَب ي زگطگًوي َاب ثگيطواس ي زض   

ثاطاي ثُاطٌ گياطي اظ اياه     ليه حبل زض پي تسييه يک اؾاتطاتػي حؿابة قاسٌ    

فطيىاي فمابل زض زيضان پاؽ اظ فطيپبقاي ضغيام َابي       آثيساضي ثاٍ مىفاًض وقاف    

 . اقتساضگطاي لطثي ثطاي زؾتيبثي ثٍ اَساف ذًز ثبقىس



  

 کردّا ٍ چشن اًذازي؛ رٍ يعرت يام ّايل، قيياسرا

 يدکتر حسي السجرد

س زض کبلجس يخس يحقب ضييبوٍ ي قمبل آفطيزض مىؽقٍ ذبيضم يمطزم يبم َبييقًق ق

زض  يسٌ اؾات ي حعاًض گؿاتطزٌ ماطزم کكاًضَب     يکُه زم يبيه خغطافيا خًامك

 .بؾت زاضزيس زض لطصٍ ؾياظ زيضان خس ط ي تحًل وكبنييممطض تغ

ه تحًل يطات ايتبر يلطث يزض کكًضَب يمطزم يبم َبيل ي لًامل قيگصقتٍ اظ ز 

اؾات کاٍ زض    يکؿابو  يمُام تمابم   ياظ زغسغٍ َب يتيک يه مىؽقٍ اؾتطاتػيا ثط

 .سٌ اوسيه مؿئثٍ ضا زيت ثب   ايزقت ي حؿبؾ ط ثبياذ يزيضٌ َب

 يبم َب، حعًض گؿتطزٌ مطزم، مؽبلجابت ي ذًاؾاتٍ َاب   يامطيظٌ ثب تًخٍ ثٍ تمسز ق

تؿاً ي  يت َاب اظ  يا ط حبکمييا وحًٌ مجبضظٌ ي لاعم ضاؾاد مثات َاب زض تغ     ،يلمًم

متىاًق اظ   يضؾابل کماک َاب   مداسز وابتً ي ا   يلكتط کك ،يمساذثٍ لىبصط ذبضخ

 يؾرت افعاض ع وجطزيي و يجطيؾب يزض قجتٍ َب يح اختمبليگًوبگًن، ثؿ يمدبض

 .زَس يط ضا وكبن ميگط زامىٍ پطقتبة تحً ت اذيز ياظ ؾً يي وطم افعاض

ل متماسز  يا ط ي حؿبؼ ثٍ تحً ت ثٍ ز يط پصياظ لًامل تبر يتيس يه قبيه ثيزض ا

گاط  يز يػ مىؽقٍ ي اظ ؾًيط قطاييؾً وگطان تغ کياؾت کٍ اظ  يؿتيًويصُ ميضغ

ػ ي ايظبق ذًز ضا زاضز کطا کٍ َطگًوٍ يتحً ت ثط قطا هيق ايطات لميزغسغٍ تبر

ثاط ايظابق تال     يميط مؿتقيتًاوس تبر يم يلطث يط ي تحًل زض لطصٍ کكًضَبييتغ

 .ً زاقتٍ ثبقسيآي
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ط زض خُابن  يا اذ يبؾياظ آغبظ تحً ت ؾ يؿتيًويم صُيضؾس ؾطان ضغ يثٍ وفط م

ق تالـ کطزوس ظمه زضا ضيوس ي قتبة تحاً ت تاب   يق ي لميزق يوگبَ لطة ثب

مؿابلست زاقاتٍ    يلطثا  يحتًمات َاب   يؾطان فمثا  ياثقب تًاوىس ثط يآودب کٍ م

ؾاطان   يبؾت َبيزض ممطض تحًل ثٍ ؾ يلطث يکكًضَب تطز ؾطانيطا ضييثبقىس ظ

 .ي ؾتًت ثًزٌ اؾت يَمطاَ مًاضز يي زض ثطذ ممبقبت يً َمًاضٌ ثب وًليتل آي

زَاس کاٍ آوُاب     يط وكبن ما يل زض ؼًل تحً ت اذياـُبضات مقبمبت اؾطائ يثطضؾ

ط ي ييا زاضوس تب اظ َط گًواٍ تغ  يك، تالـ يافطيثط زقت وفط ثط ضيوس يقب سيظمه تبک

ثاٍ   يطيک ثاٍ ذاًز خثاًگ   يوعز يػٌ کكًضَبيه کكًضَب ثٍ ييا ه زضيبزيتحًل ثى

ػٌ ثاب  يثٍ ي يطات احتمبليياظ تغ يتيثب الالم وبضظب ىٍيه ظميزض ا يلمل آيضوس ي حت

 .ف گصاقتىسيذًز ضا ثٍ ومب يايج وگطاو يبن ثٍ وًليآمسن اؾالمگطا يؼطح ضي

ضا زض ؼًل تحً ت  يؿتيًويم صُيي مًاظك ضغ م مدمًق اـُبض وفطاتياگط ثرًاَ

اظ  يؾا تاطز مُام ي اؾب  يم ثاٍ زي ضي يتاًاو  يم ميکى يثطضؾ يلطث يکكًضَب طياذ

 يىا يي ذاًـ ث  يىيه زي وگبٌ ثب صاجغٍ ثاسث  يم کٍ اياقبضٌ کى ًيؾطان تل آي يؾً

 .َؿتىس يػٌ ايقست ي ظم  ي يک زاضايمؽطح قسٌ اؾت کٍ َط 

ي  يؿات يًويم صُيا ضغ يبؾيػ ؾيىسٌ ، قطايوگبٌ ثٍ آ ط ،يق تحً ت اذيزق يثطضؾ

 يبن لاطة َمگا  زض خُ يطات احتمبلييم اظ تغيه ضغيا يطيپص طياظ َمٍ مُمتط تبر

زض  يغطثا  يػ زاضز کطا کاٍ تاالـ کكاًضَب   يقطا  ً ثٍيتل آي يوكبن اظ وگبٌ مىف

بواٍ ضي زض قجابل   يم يلطث يکكًضَب يطيجب زي زٍَ گصقتٍ ثٍ اومؽبف پصيؼًل تقط

 .ح مثمًؼ آن اؾتيسٌ کٍ ضيوس صثح اظ وتبيً اودبميتل آي

َ      يؿتيًويصُ ميگط ضغيز ياظ ؾً  مُام زض   يبثاب ضصاس وماًزن تحاً ت کكاًض

سٌ کٍ زض صًضت ؾاقًغ  يدٍ ضؾيه وتيا طات اظ خمثٍ مصط ي تًوؽ ثٍييممطض تغ

بض ثب ؾت ثاٍ  يػٌ زض مصط ثؿيي بن ثٍيآمسن اؾالم گطا ياحتمبل ضي يحبکمبن فمث



  

ه ثابيض  يا کاطزٌ ي ثاط ا   يتيه کكًض اـُبض وبضظبيه خُت اظ ضيوس تحً ت زض ايَم

تًاواس   يه اتفب  ميزض مصط ا يبؾيض ؾط زض ؾبذتبيياؾت کٍ زض صًضت َط گًوٍ تغ

مىؽقاٍ ي زض   يگط کكًضَبيً زض زيثط ظس تل آي ياؾبؾ يطٌ زگطگًويؾط آغبظ ظود

 ..مدمًق زض خُبن لطة ثبقس

س تحاً ت  يه ثبيض اؾت کٍ قاب يثط ا يؿتيًويم صُيىبوٍ ضغيتطز ذًـ ثيامب زض ضي

 يبؾا يػ ؾياط قاط ييا دبز کىس کٍ ثاب تغ يا يسياتمؿفط خس يلطث يکكًضَب ط ياذ

زض  يؾاىت  يت ائاتالف َاب  يا ط تطکييا ممبز ت گصقتٍ ي تغ ييثتًان قبَس خبثدب

دبز ضياثاػ  يس ثتًان ثب ايخس يحتًمت َب آمسن يثب ضي يخُبن لطة ثًز ي ثٍ وًل

اظ قاؽطوح   يسيا   خسيتمط يالمثث هيػ وفبم ثيقطا يطيه ثُطٌ گيس ي َموىيخس

 .بوٍ اضائٍ زازيبؾت زض ذبيضميؾ

 ػيكتط ثب قطايٍ ثيتطز ايليل گًوبگًن ضييضؾس ثس  يط ثٍ وفط ميتفبؾه يثب تمبم ا

كامبض ي  يبت ثيا ثب حدام خىب  يؿتيًويم صُيً ؾبظگبض اؾت کطا کٍ ضغيتل آي يفمث

ؾًاثق وبمؽثًة تل  هيبن مثت َب ي َموىيزض م يلمًم يف آگبَيتسايم آن، افعا

 يلطثا  يکكاًضَب  ضا ثاب  يكاگ يتىفط َم يوًل يبت اوؿبويت اصًل حيً زض ضلبيآي

زض کىابض   يؿام لطثا  يًوبليبت وبؾيا ه حابل يخاًز ضيح  يثًخًز آيضزٌ اؾات زض لا  

 يط ضؾبوٍ َب ثط افتبض لماًم ياضتجبؼبت ي تبر س زض لطصٍيخس يَب يگؿتطـ فىبيض

ياضيواٍ   يلمًم تًاوس زض آن ثط افتبض يوم يؿتيًويم صُياؾت کٍ ضغ يىيػ وًيقطا

 .کىس ييومب



  

 رياخ يهرده  ياجٌثشْ ًقش ًخثگاى عرب در

دکتر هحوذ هحسي 

 

ورجگبن، وقف ايل ضا زض تحً ت ي َسايت مطزم ثط لُسٌ زاضواس، افتابض لماًمي ي    

فعبي ؾيبؾي ي اختمبلي تحت تبريط ورجگبن اؾت ي ايه قكط اظ ؼطيق وُبزَابي  

زَااي ثااٍ تحااً ت ي  ؾيبؾااي ي اختماابلي، ضؾاابوٍ َااب يتعاابضة آضاء زض خُاات  

مجبحاع   يي لماًم  يتيه قبلاسٌ کالؾا  يا. سٌ َؿتىسکىىضييتطزَبي مطزم تمييه

 يمطزم مثتُب يضؾس زض اوقالثُب يثٍ وفط م يثبقس يل يم يياختمبل يبؾيلثًم ؾ

 .ط ؾًال ضفتٍ اؾت يه ممبزلٍ وٍ  فقػ خًاة وسازٌ ثثتٍ ظيا يلطث

,  ييغطثا  يثگاطان الام اظ لطثا   يتحث يثاطا , يمطزم يبمُبيه قيظلعلٍ ا, ثسين قک 

ل قسٌ اؾات  يس  تجسيخس  ياختمبل – يبؾيسٌ ؾيک پسيثٍ  ثًز ي ط کىىسٌيغبفثگ

ط مىتفاطٌ  يا ك ي غيثٍ قتل ؾط,  يکٍ ؾبذتبض يمىبؾجبت قسضت زض کىس کكًض لطث

 .سا کطزٌ اؾت يط پييتغ ثٍ َم قتؿتٍ ي, عٌ وكسٌ يي تئًض

ه يا ق زض ايا لم يس ماًضز ثحاع ي ثطضؾا   يکٍ ثب ياظ مؿبئث يتي, ضؾس يي ثٍ وفط م

اغثات  .  ثبقاس   يوقف ورجگبن يضيقاىفتطان لاطة ما   , طزيقطاض ثگ يالثاتفبقبت اوق

ه ورجگابن ؼاطف زاض   يکام ضواگ  زاقاتىس ثا     يبمُب وقكا يه قيورجگبن لطة زض ا

 . مُم وجًز يتفبيتبن يگطاپبن ي کيب اؾالمگطايورجگبن مربل  ي حتًمتُب ي

ورجگابن لاطة    يوقف يمًاظك ثمع يظمه ثطضؾ, قًز  يم يق ؾميه تحقيزض ا

ه وقف ي  يا يبمسَبيثٍ  پ,  يبم مطزميه قيزض ثبضٌ ا  يٍ ذصًل  ورجگبن مصطيث

ه يا کٍ زض ا, س پطزاذتٍ قًز يم ي ـًُض ورجگبن خسيورجگبن قس ييىس ص  آضايفطا

 :قًز  يمؽطح م يسيىٍ ؾًا ت کثيظم

                                                
  .( .لبنان) انويخاًرم ارشد پژًىشگر 
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