
 

 مزسهاي گفتماني نظزيه اسالمي امنيت؛

 گذر اس جامعه جاهلي به جامعه اسالمي

 
 26/6/1383تاريخ ارائِ:           دكتراصغر افتخاري

 31/6/1383تاريخ تأييذ:         هعاٍى پصٍّطي پصٍّطكذُ هطالعات راّثردي

 

 چكيذُ
يتوبًي ربّليت ًگبسًذُ، دس هَبلِ عبضش تالؽ داسد اص سّگزس ؿٌبخت ثٌيبدّبي گ

تشي اص گيتوبى  ، ثِ تلَيش سٍؿي«ميش»دس هَضَؿ اهٌيت ٍ اػتيبدُ اص آى ثِ هخبثِ يِ 

اهٌيتي اػالم دػت يبثذ. ثشاي ايي هٌؾَس، صْبس سّي اكلي گيتوبى ربّلي ـ يقٌي 

تقذد خذايبى، تقذي، تزبست ٍ تقلت ـ ؿٌبػبيي ٍ هتٌبػت ثب آًْب، تلَي ػلجي اص 

شاة ربّلي ثَد؛ هقشىي ؿذُ اػت. دس اداهِ، ًَيؼٌذُ ثب اػتٌبد ثِ اهٌيت ِّ هذ ًؾش اف

ثيٌي اػالهي، صْبس سّي ثذيل ثشاي اسّبى ربّلي  آيبت الْي ٍ اص عشيٌ تغليل رْبى

اًذ ـ يقٌي تَعيذ، ايوبى، ٍاليت ٍ ػقبدت  ِّ دس هْتت اػالم هَسد تَرِ ٍشاس گشىتِ

اي اص اهٌيت دس هَبثل  تيزِ تلَيش تبصًُوبيذ. دس ً ـ سا هقشىي ٍ ثبصخَاًي اهٌيتي هي

تَاى ثِ  ّبي آى هي تشيي ٍيظگي ؿَد ِّ اص رولِ هْن  تلَيش ربّلي آى پذيذاس هي

صٌذهٌغَي ثَدى ػبص ٍ ّبس تغليل هَضَفبت اهٌيتي ٍ اسايِ »، «ايزبثي ثَدى اهٌيت»

ؼبًي سا )ِّ هغَس اكلي اهٌيت اً« تَذم ىشد ثش عَْهت»ٍ ثبالخشُ « ساّجشد ثشاي آًْب

گبًِ ثبال، خغَط ساٌّوبي دسُ  دّذ( اؿبسُ ّشد. اكَل ػِ هي  دس فلش عبضش ؿْل

 دٌّذ. اهٌيت اص هٌؾش اػالهي ٍ پشداصؽ ًؾشيِ اػالهي اهٌيت سا ؿْل هي

 

تغليل گيتوبًي، هْتت اػـالم، گيتوـبى اهٌيتـي، اهٌيـت اًؼـبًي، سٍيْـشد        ّا: كليذٍاشُ
 ايزبثي، سٍيْشد ػلجي، ربّليت.
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 ذهِهم
پغ پشػتؾ ٌّيذ يگبًِ خذاي كبعت ايي خبًِ سا؛ خذايي ّـِ ؿـوب سا اص گشػـٌگي    »

 )ٍشآى ّشين(         * 1«تبى ثخـيذ. سّبًيذ ٍ اص تشع ايوي
ّش ّغ پيشٍ ساػتي گشدد، ثِ خذا ٍ ىشػتبدُ اٍ ايوبى آٍسد ٍ گَاّي دّذ ِّ خـذايي  »

ي  ثٌـذُ ٍ ىشػـتبدُ اٍػـت؛ گضًـذ    صى ٍ ىشصًذ ًيؼت ٍ هغوذ  اًجبص، ثي رض خذاي يگبًِ ثي
 (1خذا() )هغوذ سػَل          «ًخَاّذ ديذ.

اي ِّ دس  اي هَسد تَرِ اػت، ثِ گًَِ دس هْتت اػالم ثِ عَس ٍيظُ« ايوٌي»اگشصِ هيَْم 

ّب ٍ ػغَط هختلو افتَبدي ـ سىتبسي اص ػَي ؿبسؿ، سػَل خذا)ف( ٍ ائوِ هقلَهيي  اليِ

ّب ٍ اساية صبسصَة  الؽ ّوي ثشاي تئَسيضُ ّشدى ايي آهَصُثذاى اؿبسُ ؿذُ؛ اهب تبٌَّى ت

تغليلي ٍاعذ ٍ هٌؼزوي هجتٌي ثش اكَل افتَبدي اػالهي، كَست گشىتِ اػت. ايي دس عبلي 

 اػت ِّ:

سا هبيِ « اػالم»  ٍشاس داسد، صٌبًِْ عضشت فلي« ايوٌي»ٍ « ػالم»رَّشُ اػالم ثش  اٍالً.

 (2)*2آٍيخت ثِ آساهؾ ٍ اهٌيت خَاّذ سػيذ.داًؼتِ ِّ ّش ّغ دس آى دس« اهبى»

اي اص هيؼشاى دس هَبم تيؼيش آيِ  اػت. پبسُ« ايوٌي ثخـي»اص كيبت ثشرؼتِ الْي،  ثاًياً.

يبد « ػالم»ّبي خذاي هتقبل ثِ  اًذ: ايٌِْ دس ٍشآى ّشين اص ًبم آٍسدُ عـشػَسُ هجبسِّ  23

 (3اػت.)« ثخـٌذُ ايوٌي» ٍ« ػالهت»داللت ثش آى داسد ِّ خذاًٍذ هبيِ  *3ؿذُ،

ايوٌي، ؿبخق ساػت ّشداسي ىشد هؼلوبى ٍ ٍيظگي ثبسص ػالهت ؿجِْ استجبعبت دس  ثالثاً.

خَاًين: ّوبًب هؼلوبى ّؼي  اي ِّ اص ٍَل هقلَم هي آيذ؛ ثِ گًَِ ربهقِ اػالهي ثِ ؿوبس هي

 (4)*4اػت ِّ ديگشاى اص دػت ٍ صثبى اٍ دس آساهؾ ٍ ايوٌي ثبؿٌذ.

 

 

                                                                                                                                        

 (ٗوٖ)قرآن كرمي. سوره مباركو قريش. آيات شريفو «  فَ ْلَيعُبُدوا َربَّ ىذا اْلَبيِت. اَلَّذي اَْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َو آَمنَ ُهْم ِمْن خوف»... . قال اهلل تعايل: *1

 «َاْلَْمُدهلِل الَّذي َشرََع االسالَم ... َفَجَعَلُو امْناً ِلَمْن َعِلَقوُ َو ِسْلَماً لَِمْن َدَخَلوُ : ». قال علي*ٕ
الُم اَْلُمؤِمُن اَْلُمَهْيمُن الَعزيُز اْْلَّباُر اْلُمتَ ». قال اهلل تعايل: *ٖ دوُس السَّ ي الاِلَو ِااّلُىَو، اَْلملُك القُّ ُر ُسْبحاَن اهلِل َعّما ُيْشرُِكونَ ُىَواهلُل الذَّ )قرآن كرمي. سوره مباركو اْلشر. « َكب ِّ

 (ٖٕآيو شريفو 
 «.َفاْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلسانِِو َو يََدِه ِااّل بِاْلَْقِّ : » . قال علي*ٗ
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ؿَد ِّ  ؿٌبػبًذُ هي  ىشربم تبسيخ دس سٍايت اػالهي آى ثب اػتَشاس ػغغي اص ايوٌي راتعاً.

 (5)*1اػت.« ربهقيت»ٍ « ىشاگيشي»اص رولِ ًْبت ثشرؼتِ آى، 

ٍ « اي صٌذ اليِ»، «پيضيذُ»، هيَْهي «ايوٌي»دّذ ِّ هيَْم  هالعؾبتي اص ايي ٍجيل ًـبى هي

دّبي ىشدي ٍ روقي، عَْهتي ٍ ارتوبفي، دس هْتت اػالم اػت ِّ داساي ّبسثش« هغَسي»

ثبؿذ.  ػلجي ٍ ايزبثي، ٍ دس اثقبد هختلو ػيبػي، اٍتلبدي، ىشٌّگي، استجبعبتي ٍ هبًٌذ آى هي

دس اػالم، ًيبصهٌذ ثشسػي ٍ اسايِ « تئَسي اهٌيت»ثِ ّويي دليل اػت ِّ تالؽ ثشاي عشاعي 

قي اص اهٌيت اسايِ داد. ثشاي ايي هَذهبت هتقذدي اػت تب دس ًْبيت ثتَاى تلَيش ًؼجتبً ربه

هٌؾَس، الصم اػت تب عيو هتٌَفي اص هغبلقبت ـ افن اص تبسيخي، تغليلي، ىلؼيي ٍ ّبسثشدي ـ 

دس هتَى ٍ تزشثِ تبسيخي هشثَط ثِ اػالم كَست گيشد تب اص سّگزس ثشسػي اًتَبدي آًْب، ثتَاى 

ّبي ّبسثشدي فلش عبضش  ذيثِ تلَي صٌذ ثقذي اص اهٌيت هتٌبػت ثب ىضبي ىْشي ٍ ًيبصهٌ

 دػت يبىت.

دس هْتت اػالم سا « ايذُ اهٌيت»ّبي ًؾشي  ًگبسًذُ، دس ًَؿتبس عبضش تالؽ داسد تب ثٌيبى

ّبيي ِّ  ثِ ثغج گزاسدُ ٍ دس ايي ساػتب، ثِ تغليل گيتوبى اػالهي ثب ّذه اػتخشاد گضاسُ

ليل ايي اهش آى اػت ِّ عذٍد گيتوبًي اهٌيت سا دس هْتت اػالم هـخق ػبصًذ؛ ثپشداصد. د

ؿَد ِّ اسايِ دٌّذُ گيتوبًي تبصُ ٍ هٌغلش ثِ  ؽَْس اػالم ثِ هخبثة اًَالثي توبم فيبس ٍلوذاد هي

ّبيي ًَيي، ثِ پباليؾ ٍ پيشايؾ هيبّين  ىشد اػت. ايي گيتوبى اىضٍى ثش اسايِ هيبّين ٍ ايذُ

تَاى ثِ هيَْم  لِ هيپشداصد ِّ اص آى رو هغَسي ٍ سايذ دس فشكِ ػيبػت فولي ًيض هي

دس ثؼتش گيتوبى اػالهي، ربيگبُ ٍ هقٌبيي هتيبٍت « اهٌيت»اؿبسُ ّشد. ثِ فجبست ديگش، « اهٌيت»

يبثذ ِّ ثِ هخبثِ ًَغِ آمبصيي هغبلقبت  اص ربيگبُ ٍ هقٌبي سايذ آى دس ًؾبم ػيبػي ربّليت هي

ي ثَدى ايي ثغج ٍ كجنِ اهٌيتي دس هْتت اػالم، ثبيذ ثذاى پشداختِ ؿَد. ثب تَرِ ثِ هجٌبي

سػذ ِّ الگَي تغليل گيتوبًي ثِ ثْتشيي ٍرِ ايي ًيبص سا ثشآٍسدُ  تبسيخي آى، ثِ ًؾش هي

 ػبصد. هي

                                                                                                                                        

ْلِم.: » . قال معصوم*ٔ  «ََتْالُء ااَلْرَض ِمَن السِّ
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گشاًي صَى هيـل ىََّ،  هٌؾَس اص تغليل گيتوبًي آى ًَؿ تلَي اػت ِّ تَػظ اًذيـِ

ْشد تغليلي دس اسًؼتَ الّالئَ ٍ ؿٌتبل هَىِ ثٌيبد گزاسدُ ؿذُ اػت. اكَل هغَسي ايي سٍي

 عذ ًَؿتبس عبضش فجبستٌذ اص:

ًٍذ ّؼتٌذ. ثِ ايي هقٌب ِّ يِ هََلِ دس  )هَضَفبت(، صهيٌِ  ّب توبهي اثظًٍُذي:  زهيٌِ .1

تَاًذ دٍ هقٌبي هختلو ـ ٍ عتي هقبسم ـ داؿتِ ثبؿذ. دس ايي  دٍ ىضبي هتيبٍت، هي

آيذ ِّ ثب  هيًيض ثِ ّبس « ػَػَس»خلَف، هجبًي اػتذاللي اًذيـوٌذاًي ّوضَى 

فٌبيت ثِ هبّيت صثبى ٍ تيْيِ ثيي دال ٍ هذلَل تَاًؼت ايي ثقذ اص تغليل گيتوبًي 

 (6سا ثشرؼتِ ػبصد.)

تَاى صٌيي اؽْبس  هي« دسيذا»ٍ « سٍستي»ثب اػتٌبد ثِ آحبس ًَيؼٌذگبًي صَى هٌذي:  تاريخ .2

ٌب ِّ ّوگي داسًذ. ثِ ايي هق« تبسيخي»داؿت ِّ هَضَفبت دس تغليل گيتوبًي، هبّيتي 

هغلَل تبسيخ ّؼتٌذ. پغ دس ّـو ٍ تغليل هَضَفبت، الرشم ثبيذ ثِ تجبسؿٌبػي 

 (7اي ؿَد.) تبسيخي آًْب فٌبيت ٍيظُ

دس ًؾشيِ گيتوبى، عشاعي هشصّب ثِ هٌؾَس تويض ثبصيگشاى اص يْذيگش اهشي هرزتٌذي:  .3

ًْب، ميشهوْي ّب ثذٍى تَرِ ثِ هشص ىيوبثيي آ ؿَد؛ صشا ِّ دسُ َّيت هْن اسصيبثي هي

دّذ، عبئض  سا ًـبى هي« دؿوي»ٍ « خَدي»اػت. ايي هشصثٌذي اص آًزب ِّ عذ ىبكل 

تَاى ثيي دٍ گيتوبى اػالهي ٍ  گبًِ ثبال هي ( عبل ثب فٌبيت ثِ اكَل ػ8ِاّويت اػت.)

هٌذي اص تبسيخ ٍ ثؼتش ٌّزبسي ـ ارتوبفي هتيبٍت آًْب تيْيِ  ربّلي ثِ دليل ثْشُ

 ٍبيل ؿذ.

 

 عٌا ٍ همام اهٌيت در گفتواى خاّليالف. ه
« التغَل االٍتلبدي ٍ االرتوبفي ىي هزتوـ كذس االػالم»دس « الزٌغبًي عجيت»صٌبًِْ 

تَاى ـ ٍ ًجبيذ ـ پذيذُ ػبدُ ارتوبفي ثِ عؼبة آٍسد. دس ٍاٍـ  ًـبى دادُ اػت، ربّليت سا ًوي

اص هجبدي هـخق هبدي ٍ آيذ ِّ ثِ تقجيش اٍ  صبسصَثي ثشاي صًذگي ثِ ؿوبس هي« ربّليت»

اي تَىيٌ  هقٌَي ثشخَسداس ثَدُ ٍ ٍبدس اػت ثشاي هذت صيبدي دس تذثيش اهَس رَاهـ ٍجيلِ

گيشي الگَي خبكي اص صًذگي روقي دس  گشاى ثش ؿْل ( ثِ ايي دليل، تغليل9داؿتِ ثبؿذ.)
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ّبي  بىفلش ربّليت تأّيذ داسًذ ٍ ثش ايي ثبٍسًذ ِّ ربّليت تَاًؼتِ ـ ّوبًٌذ ػبيش گيتو

آٍسي  ثقذي ـ دس ػيش تغَل رَاهـ اًؼبًي ثِ پيذايؾ ديي،اٍتلبد،ػيبػت، فلن، اخالً ٍ ىي

اص ايي هٌؾش، « هِْ( »11هؼتَل فشضِ ثذاسد.)« ىشٌّگي»خبف خَد ًبيل آيذ ٍ آى سا ثِ هخبثِ 

ّب ٍ  آهذ آى گًَِ ِّ اكَل ىشٌّگ ربّلي دس ّليِ اليِ ثِ ؿوبس هي« ىشٌّگ ربّلي»هْذ 

صًذگي ىشدي ٍ روقي اىشاد آى ؿْش ًْبديٌِ ؿذُ ثَد. ايؼتبدگي رذي هِْ دس هَبثل ػغَط 

اي ِّ ثِ ػختي ـ ٍ پغ اص هذت صيبدي ـ ثِ ػَي ايي هْتت تبصُ گشايؾ  ديي رذيذ، ثِ گًَِ

يبىت، ثِ دليل اػتَشاس ىشٌّگ ربّلي دس آى ثَد ِّ ثِ ؿذت ًيشٍي هَبٍهت )ًبؿي اص تقلت(  

ثِ ايي « سػبلت ًجَي»دس هَبم ثشسػي اثقبد ىشٌّگي « الغبد عؼي عؼيي»ّشد.  سا تَليذ هي

ٍ دفَت ايـبى، ًِ اٍتلبدي گَيذ: ايؼتبدگي ٍشيؾ دس هَبثل پيبهجش هي ٍ ّشدُ اؿبسُ هَضَؿ

ثَدُ اػت. صيشا ٍشيؾ عبضش ثَد ثِ ًيـ اػتوشاس ىشٌّگ ربّلي اص « ىشٌّگي»ٍ ػيبػي، ثلِْ 

پَؿي ًوَدُ ٍ پيبهجش سا ثب خَد ؿشيِ ًوبيذ. دس ٍاٍـ،  ـنهٌبىـ اٍتلبدي ٍ ػيبػي خَد ص

ِّ صبسصَة گيتوبى ربّلي سا ثپزيشد ٍ دس فَم اص هَاّت  ثَد آىدفَت ٍشيؾ اص پيبهجش

هٌذ ؿَد. ايٌِْ پيبهجش ًيض  هبدي ٍشيؾ ـ ّوضَى داسايي، ٍذست ػيبػي ٍ لزايز دًيَي ـ ثْشُ

آگبُ « ىشٌّگ»ِّ عشىيي اص فوٌ تقبسم ثيي دٍ  ايي پيـٌْبد سا ًپزيشىت داللت ثش آى داسد

( ثش ايي 11سا ثِ هخبثِ دٍ گيتوبى پذيذ آٍسد.)« ربّليت»ٍ « الَّيت»ثَدًذ. ايي اهش، هشص ثيي 

تَاى اسّبى اكلي گيتوبى ربّلي سا  اػبع ٍ اص سّگزس تغليل تبسيخ ػيبػي ربهقِ ربّلي، هي

 دس صْبس هَسد صيش خالكِ ًوَد:

 )خذاياى(ركي اٍل. تعذد 

اگشصِ فٌلش ديي ثب هغَسيت ّقجِ اص ديشثبص، دس دسٍى ىشٌّگ ربّلي ٍرَد داؿتِ اػت؛ 

ّبي اهٌيتي فبرض ثَد، ثلِْ اىضٍى ثش آى خَد تجذيل ثِ  اهب ديي ربّلي ًِ تٌْب اص اسايِ ّبسٍيظُ

« هٌبصفِ»اص دسٍى آى عييي اص « سىيـ الذيي اػغبً»ؿذُ ثَد ِّ ثِ تقجيش « صا ايذئَلَطيي تقبسم»

 (12ؿذ. صيشا: ) تَليذ هي« آساهؾ»تب 

هَرت تقبسم ٍ « ّخشت خذايبى»اػتَاس ثَد ٍ « خذايبى»ديي ربّلي ثش هغَسيت  اٍالً:

 ثِ دليل ٍعذاًيت، هَرذ تقبسم ًيؼت.« اهلل»ؿذ؛ عبل آًِْ  اختاله هي
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ثِ خذايگبى ؿذُ ٍ « هبدي»لزا دس فول «. عَيَت»ثَد ًِ « فيٌيت»ديي ربّلي هتَرِ  ثاًياً:

ؿذ. ثبصتقشيو هبدي افتَبدات، آًْب سا اػيش اعْبم فبلن هبدُ ـ ٍ اص آى رولِ  ػٌگي تجذيل هي

اػت ٍ اص اعْبم فبلن هبدي « ميشهبدي»ًوبيذ؛ عبل آًِْ ديي اػالم  اختاله ٍ تقبسم ـ هي

 ٌّذ. تجقيت ًوي

ٍ عتي خذايبى ًيض دس ّب ًجَد  ديي ربّلي اص عيج اسصؿي، دسثشداسًذُ ثشتشيي اسصؽ ثالثاً:

ّـبم، عْبيبت هتقذدي سا ًَل ّشدُ ِّ  ؿذًذ. اثي ريل هٌبىـ هبدي ٍ ثشتش هشدهبى تقشيو هي

ّبي  دّذ صگًَِ اؿشاه ٍ هشدم عبضش ثِ خذا ًوَدى خذايبى ثِ ًيـ ًيبصهٌذي ًـبى هي

 (13اًذ.) ؿبى ثَدُ هبدي

ثش تقبسم ٍ تضبد ـ اص « ديي ربّلي»هقٌبي ايي تغليل دس عذ ًَؿتبس عبضش آى اػت ِّ 

ؿذ. ثِ ّويي  ، تَليذ ًوي«ًضاؿ»ٍ « رٌگ»ًبعيِ تقذد خذايبى ـ هجتٌي ثَد ٍ اص دسٍى آى رض 

دليل اػت ِّ اّخش پظٍّـگشاى عَصُ ىشٌّگ ربّلي دس ايي ًْتِ اتيبً ًؾش داسًذ ِّ 

 (14رضء راتي ايذئَلَطي ربّلي ثَدُ اػت.)« گشٍؽ ثِ رٌگ»ٍ « علجي ًضاؿ»

 . تعذّيركي دٍم

اثتٌبي افتَبدي توذى ربّلي ثش صٌذگبًگي ٍ تقبسم، الرشم ايـبى سا ثِ ػَي ايذُ 

اص عشيٌ ػشَّة ديگشاى ٍ تضقيو ايـبى سٌّوَى ّشد. دس ٍاٍـ صٌبًِْ فوذُ « ػلغِ»

آيذ ِّ ثش ايي  آؿْبستشيي ٍرِ گيتوبى ربّلي ثِ ؿوبس هي« تقذي»اًذ،  ًگبساى اؽْبس داؿتِ تبسيخ

ثشاي ًيل ثِ ٍضقيت ايوي ثبيؼتي ثش ّليِ ثبصيگشاى ديگش تيًَ »اػتَاس ثَدُ اػت: آهَصُ ػبدُ 

، توذى ربّلي سا اص ايي «الشعيٌ الوختَم»دس « ؿيخ كيي الوجبس ّيَسي( »15«)عبكل ًوبيي.

 داسد:  پزيش داًؼتِ ٍ اؽْبس هي عيج ثِ ؿذت آػيت
دس عبلت رٌگ ٍ ًضاؿ صَى ىغشت اًؼبًي هبيل ثِ دسگيشي هؼتوش ٍ صًذگي پيَػتِ »

تَاًؼت ًيبص ثِ آساهؾ ٍ ايوٌي سا ثِ خَثي  ًوي« تقبسم»ًيؼت؛ ربّليت هجتٌي ثش 
گش  علجبًِ پيبهجش ثؼيبس رزاة رلَُ پبػخ گَيذ. ثِ ّويي دليل اػت ِّ ؿقبسّبي كلظ

ّبي گؼتشدُ ثِ اػالم اص ػَي افشاة خؼتِ اص رٌگي ثَد ِّ  ؿذ ٍ ًخؼتيي گشايؾ
 ( 16« )ديذًذ. هي« هغوذ اػالم »سا دس « بىاعويٌ»ٍ « آساهؾ»
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ًيض دس هَبم تغليل اثقبد ػيبػي هيَْم اهٌيت دس گيتوبى اػالهي، ثش « هلغيي هغوَد هٌزَد»

 داسد: تأّيذ ّشدُ، ٍ اؽْبس هي ّويي ٍرِ اص سػبلت ًجَي

تب آى صهبى ِّ دس ٍيذ عيبت ثَدًذ، رض ايوٌي ٍ   خذا ثبيذ پزيشىت ِّ ػيشُ سػَل»

فبم   خذا هؾ ثشاي هشدم، صيض ديگشي ثِ ّوشاُ ًذاؿت... ايي ثقذ اص عيبت سػَلآسا

آٍسد... سهض  ٍ ىشاگيش ثَد ٍ ثشاي ّليِ هشدهبى ـ افن اص هؼلوبى ٍ ميشهؼلوبى ـ ايوٌي هي

دس تجليل سػبلتؾ ًيض هتَرِ ّويي ًْتِ اػت ِّ ثشاي   تَىيٌ عضشت هغوذ

 (17)«آٍسد. ّوگبى ايوٌي سا ثِ اسهنبى هي

 ركي سَم. تدارت

هٍَقيت رنشاىيبيي ؿجِ رضيشُ عزبص ٍ هغشٍهيت آى اص هٌبثـ عجيقي، ػجت ؿذُ ثَد تب 

ػبٌّبى ايي ػشصهيي اص عيج اٍتلبدي دس ٍضقيت ًبهغلَثي ٍشاس گيشًذ ٍ دػتشػي ثِ حشٍت ثِ 

اػغِ ؿَد. ثِ ّويي دليل ثَد ِّ اؿشاه ثِ ٍ فبهلي عيبتي دس اػتَشاس گيتوبى ربّلي تجذيل 

اًغلبس حشٍت، هٍَقيتي هوتبص داؿتٌذ ٍ دس ربهقِ ربّلي اص افتجبس ديٌي ـ ارتوبفي ثشخَسداس 

اي خبف  ؿذًذ. ّويي ٍيظگي، گيتوبى اهٌيت سا اص فبهِ هشدم ثِ ػوت هٌبىـ گشٍُ ٍ عجَِ هي

ثشاي اؿشاه ثِ هشاتت « تْذيذ هٌبىـ اٍتلبدي»اي ِّ فذم  )اؿشاه( هٌغشه ػبخت؛ ثِ گًَِ

تشيي  ٍ عيؼ افتجبس ايـبى ثَد. ثِ ّويي دليل َّصِ« خذايبى»تش اص ـ عتي ـ هؼألِ  هْن

 داًؼتٌذ: ؿبى ربيض ًوي ثِ دليل تقشم ٍي ثِ هٌبىـ اٍتلبدي تؼبهغي سا دس ثشخَسد ثب پيبهجش

ّبي ىشاٍاى اًذٍختِ ثَدًذ ٍ  حشٍتوٌذاًي ِّ اص ساُ تزبست ٍ سثبخَاسي هبل»
تَاًؼتٌذ ثب  تَاًٌذ ثش آى ثييضايٌذ، )ًوي ٌٌّذ ٍ صٌذاى ِّ هي َّؿيذًذ آى سا ًگْذاسي هي

 (18«)ّوشاّي ٌٌّذ.(هغوذ

اػتَاس ثَد « هٌيقت هبدي»، َّيت ربّلي ثش هيَْم «اًؼبة االؿشاه»دس « ثالرسي»ثِ تقجيش 

اص آى سا ثِ هخبثِ يِ اكل اٍليِ « كيبًت»ٍ « اىضايؾ حشٍت»داؿت تب  ٍ ايي اهش ايـبى سا ٍاهي

 هَبم دسُ اهٌيت ٍ الگَي فولي تغٌَ آى لغبػ ًوبيٌذ.دس 

تزبست پشػَد اؿشاه ايي ؿْش ِّ هشَّى تَذع ّقجِ ٍ ثتبى هؼتَش دس آى ٍ »
القشة ثَد، اسهنبًي رض ربهقِ عجَبتي  ةّوضٌيي هٍَقيت رنشاىيبيي هِْ دس رضيش

ِ ٍ ثشاي ايي ؿْش ثِ ّوشاُ ًذاؿت. دس ايي ؿشايظ عجيقي ثَد ِّ ؽَْس ّش اًذيـ
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اي... ثب هَبٍهت ؿذيذ عبّوبى ٍ عبهيبى ربهقِ ربّلي ]ثِ ثْبًِ  گشايبًِ آسهبى اكالط
 (19«)تقشم ثِ حجبت ربهقِ[ سٍثشٍ گشدد.

 ركي چْارم. تعصة

اّخش هغََبى عَصُ توذى فشثي دس دٍسُ پيؾ اص اػالم، ثش ايي ثبٍسًذ ِّ ثٌيبد ٍَام ثخؾ 

دس گزس تبسيخ اص ًيبّبى خَد ثِ اسث ثشدُ ثَدًذ  داد ِّ ايي ربهقِ سا آداة ٍ سػَهي ؿْل هي

دس « خَد»ٍ كيبًت اص « ديگشي»دس ثشاثش « خَد»ٍ ايي آداة، هشرـ ًْبيي آًْب ثشاي تقشيو 

ؿذ. ثِ ّويي دليل، دس هَبثل سػبلت تَعيذي ثِ فَبيذ ٍ ػٌي  ٍلوذاد هي« دؿوي»ثشاثش 

ّبيي خشاىي ٍ  ثب آًْب، هـتول ثش آهَصُ پذساًـبى اػتٌبد ّشدُ ٍ اػالم سا ثِ دليل فذم اًغجبً

اص ايي هٌؾش ثِ هَبٍهت هِْ دس هَبثل پيبهجش « الذيي اػتشآثبدي تبد»خَاًذًذ.  ًبدسػت هي

داسد: دس ٍاٍـ ايؼتبدگي هْيبى اص آى سٍي ثَد ِّ هغوذ سا خبسد ؿذُ اص  ًگشيؼتِ ٍ اؽْبس هي

ؿذُ اػت. ثٌبثشايي عيوت ربّلي هبًـ « ثيگبًگي»داًؼتٌذ ِّ دصبس  ؿبى هي«آثبء ٍ ارذاد هلت »

 ؿذ تب ثِ عَيَت گَؽ ٍ دل ثؼپبسًذ. اص آى هي

ًْتِ ٍبثل تَرِ دس تالؽ پيگيشي اػت ِّ سػَل خذا ثشاي ملجِ ثش ايي تقلت ٍ تضقيو 

اًذ؛ تبسيخ ًـبى داد ِّ  ثيبى داؿتِ« اثشاّين ثيضَى»داد، اهب صٌبًِْ تغليلگشاًي صَى  آى اًزبم هي

وبى ثِ ػبدگي ثب ايي ٍضقيت تبصُ ّوشاُ ًـذُ ٍ ثِ ؿذت دس ثشاثش آى ايؼتبدگي افشاة هؼل

دس فشكِ ّؼت « عزبص هشٍاًي»ٍ « عزبص ػييبًي»ّشدًذ؛ تب عذي ِّ دس فلش خالىت، 

تَاى صٌيي اؽْبس داؿت: افشاة دس گبم ًخؼت  ( ثِ فجبست ديگش هي21ٍذست اعيبء ؿذ.)

ىبكلِ داسد ِّ دس آى تقشيو ٍ دسُ اص « ايوبى»ثِ هشعلِ آٍسدًذ ٍ ايي اٍذام ثب ٍسٍد « اػالم»

 اػتَاس اػت.« تقلجبت»ثش افتَبد )ايوبى ثِ خذاي هتقبل( ٍ ًِ « ّب ميشيت»

ؿَد.  ؿٌبػبًذُ هي« اي تقلجبت ٍجيلِ»دس گيتوبى ربّلي ثب هقيبس « دؿوي»ًتيزِ آًِْ 

بسيخ فشة ثش تقلجبت ٍ ثٌبثشايي عجيقي اػت ِّ فوذُ تقبسضبت ٍ ثشخَسدّبي خًَيي دس ت

ّبي صْبسگبًِ هزَّس دس رذٍل  تَاى هؤليِ ( ثش ايي اػبع هي21ّبي تبسيخي هجتٌي ثبؿذ.) ّيٌِ

 ّبي اهي ٍ ًباهي دس گيتوبى ربّلي داًؼت. سا هقشه ٍضقيت 1ؿوبسُ 
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 (1خذٍل ضوارُ )

 ّاي اهٌيت ساز ٍ اهٌيت سَز در گفتواى خاّلي هؤلفِ

 
 ٍضعيت ًااهي ٍضعيت اهي

 هؤلفِ اٍل

اػتيبدُ اثضاسي اص افتَبدات ثشاي ايزبد سٍعيِ تؼلين ٍ تَريِ 

 افوبل ػلغِ اص ػَي عبّوبى

 هؤلفِ اٍل

تضقيو افتَبد ثِ خذايبى هتقذد ٍ فذم توْيي اص ًوبيٌذگبى 

 ؿَد. ايـبى، هَرت ًباهٌي ػبختبس سػوي ٍذست هي

 هؤلفِ دٍم

ؾَس ّؼت، اىضايؾ ٍ ّبسثشد ّش صِ هؤحشتش صٍس ثِ هٌ

 ػشَّة دؿوي )عٌ اص آى پيشٍص اػت(

 هؤلفِ دٍم

گشي ٍ اىضايؾ تَاى هخبليبى دس فذم  ّبّؾ ٍذست ػشَّة

 ؿَد. اعبفت اص ٍذست عبّن، ثِ تَػقِ ًباهٌي هٌزش هي

 هؤلفِ سَم

، اىضايؾ ٍ كيبًت اص حشٍت ثِ  آٍسد. ّؼت حشٍت، ٍذست هي

 هٌؾَس اىضايؾ ضشيت ايوٌي

 هؤلفِ سَم

ٌبثـ حشٍت ٍ ّبّؾ دسآهذ، ثِ تٌضل ربيگبُ اص دػت دادى ه

ػيبػي ـ ارتوبفي عبّوبى ٍ ثؼظ آؿَة ٍ ًباهٌي هٌزش 

 ؿَد. هي

 هؤلفِ چْارم

هقيبس تويض دٍػت اص دؿوي، التضام ثِ آداة ٍ ػٌي ثِ ربي 

هبًذُ اص ًيبّبى اػت. )اكل كيبًت اص ػٌي ثِ هخبثِ ّبًَى 

 تَليذ ٌٌّذُ هـشٍفيت(

 هؤلفِ چْارم

يي آداة ٍ سػَم پيـيي، ثِ تضقيو هـشٍفيت ًَذ ٍ ً

 ؿَد. ٍذست عبّن ٍ ثشٍص ّشد ٍ هشد هٌزش هي

 

 ب. هعٌا ٍ همام اهٌيت در گفتواى الَّي

هٌبدي آى ثَدًذ، ثش اسّبًي ّبهالً هتيبٍت ثب ىشًگ ربّلي اػتَاس  اػالم ِّ پيبهجش اّشم

اهٌيت ٍ ًباهٌي دس ايي گيتوبى  ّبي رذيذ اص گيشي تلَيش ٍ تلَي تَاى ؿْل اػت. ثٌبثشايي هي

 تشيي اسّبى ايي گيتوبى دس عذ ثغج عبضش فجبستٌذ اص: سا اًتؾبس داؿت. هْن

اي اػت ِّ دس ؿقبس اٍليِ ًْضت «يْتبيي»ٍ پزيشؽ « ًِ»آمبص اػالم ثيبى ركي اٍل. تَحيذ: 

« خذايبى»الم ثب ًيي اهلل تيلغَا ـ تزلي يبىتِ اػت. ثش ايي اػبع، اػ الِ اػالهي ـ يقٌي ٍَلَا الالِ

« ٍعذت»ؿَد ٍ ًتيزِ ايي افتَبد تأػيغ ًَفي  ثِ فٌَاى آىشيذگبس رْبى هقٌب هي« اهلل»ٍ احجبت 

ثيٌي هؼلوبًبى اػت ِّ دس توبهي ػغَط عيبت اًؼبى ٍ صٍايبي هختلو آىشيٌؾ ٍ دس  دس رْبى

ثِ ًؾبم ّؼتي ٍ  ّب عضَس داسد. اكل تَعيذ ثب هشّضيت دادى ّب ٍ تٌَؿ ٍساي توبهي پشاٌّذگي

ٍ « آؿيتگي»ّبي هختلو، دس ٍاٍـ اًؼبى سا اص  اًؼزبم ثخـي ثِ ؿجِْ استجبعبتي پذيذُ

 تعذد

 تعذّي

 تدارت

 تعصة
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« آساهؾ»ـ دس ػغَط ىشدي ٍ روقي ـ سّبيي ثخـيذُ ٍ ثذيي تشتيت صهيٌِ ًيل ثِ « پشيـبًي»

ِ مبلت صيش اؿبسُ ّشد ّ« آيبت ساٌّوبي»تَاى ثِ  ػبصد. ثشاي هخبل هي سا ىشاّن هي« اعويٌبى»ٍ 

 اًذ: دس گيتوبى اػالهي اػتيبدُ ًوَدُ« ايوٌي»هيؼشاى اص آًْب ثشاي تجييي ايي ثقذ اص 

 ىشهبيذ:  خذاًٍذ هتقبل هي 

اًذ، آى اػت ِّ خذايـبى ايـبى سا  پبداؽ ّؼبًي ِّ ايوبى آٍسدُ ٍ ثش فول كبلظ»... 

 *1«اص تشع سّبيي ثخـيذُ ٍ اعؼبع ايوٌي ثِ آًْب اسصاًي داسد...

 ًٍىشهبيذ: ذ هتقبل هيخذا 

اًذ، ثشاي صٌيي ّؼبًي  ّؼبًي ِّ ايوبى پيـِ ػبختِ ٍ آى سا ثِ ّيش ػتوي ًيبلَدُ»
 *2«اًذ. ايوٌي ٍ آساهؾ خبعش ثبؿذ. ٍ ّن ايـبًٌذ ِّ ساُ ّذايت سا دسيبىتِ

ّب ِّ داللت ثش علَل ايوٌي ٍ اعويٌبى اص ًبعيِ افتَبد ثِ خذاي يگبًِ  اص ايي ٍجيل گضاسُ

ثِ ّبًَى اتْبيي ٍَي ثشاي ىشد هؼلوبى تجذيل « خذاپشػتي»دّذ ِّ صگًَِ  ًـبى هيداسد ٍ 

ؿَد ٍ دس ايزبد اعؼبع اهٌيت، آساهؾ خبعش، تََيت تَاى اٍ دس ثشخَسد ثب هـْالت، ٍ  هي

اهيذٍاسي دس هَاٍـ عؼبع ًَؾ هؤحشي داسد؛ دس هتَى اػالهي ثؼيبس اػت ِّ ثب فٌبيت ثِ 

 (22ؿًَذ.) هيؿَاّذ تبسيخي ًيض تأييذ 

اًذ ِّ دس آى اكَل ثيبى ؿذُ ثِ صثبى  داًؼتِ« اػالم»اي ثبالتش اص  ايوبى سا هشتجِركي دٍم. ايواى: 

)دس هشعلِ اػالم( رٌجِ فوليبتي پيذا ّشدُ ٍ دس هولْت ٍرَدي ىشد ٍ هغيظ خبسري اٍ 

هشعلِ ايوبى  يبثٌذ. ثِ ايي خبعش اػت ِّ خذاًٍذ هتقبل دس ٍشآى ّشين ثيي اػالم ٍ فيٌيت هي

 داسد:  تيبٍت ًْبدُ ٍ صٌيي تلشيظ هي

ٍ يب ايٌِْ « ايذ. ايذ؛ ٍ ٌَّص ايوبى ًيبٍسدُ اي هغوذ ثِ ايـبى ثگَ ِّ: ؿوب دس ٍاٍـ اػالم آٍسدُ»

ايذ، پغ پيَػتِ ايوبًتبى سا تزذيذ  اي ّؼبًي ِّ ايوبى آٍسدُ»خغبة ثِ هؤهٌبى تلشيظ داسد ِّ: 

 *3«ًوَدُ ٍ آى سا استَب ثخـيذ.

                                                                                                                                        

ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم اْمَناً يَ ْعُبُدويين الَيْشرُكوَن يب»يل: . قال اهلل تعا*ٔ لَن َّ  (٘٘)قرآن كرمي. سوره مباركو النور. آيو شريفو « َشْياً... َوَعَداهللُ الَّذيَن اَمُنوا ِمْنُكْم... لَيَُبدِّ
 (ٕٛ)قرآن كرمي. سوره مباركو االنعام. آيو شريفو « ِم اُولِئَك ََلُْم ااَلْمُن َو ُىْم ُمْهَتدُونَ اَلَّذيَن اَمُنوا َو َلَْ يُ ْلِبُسوا اميانَ ُهْم ِبظُلْ »قال اهلل تعايل: . *ٕ
 (.ٖٙٔ)قرآن كرمي. سوره مباركو النساء. آيو شريفو « يَا اَيُّها الَّذيَن آَمُنوا، آِمُنوا». قال اهلل تعايل: *ٖ
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تَاى ػِ ّبسٍيظُ هْن  ّبي هغَسي گيتوبى اػالهي دس خلَف ايوبى، هي ثب تغليل آهَصُ

 سا اص يْذيگش تويض داد:« ايوبى»اهٌيتي ثشاي 

ايوبى اص آى عيج ِّ رٌجِ سٍاًي داسد ثِ ايزبد تقبدل ثيي ٍَاي هختلو ًخست آًكِ: 

ًبؿي اص اىشاط ٍ « ًيًگشا»ٍ « اضغشاة»اًؼبى ّوِ ّشدُ ٍ ثذيي تشتيت هبًـ اص ثشٍص 

هقتذل ػبختي »ؿَد. ثِ فجبست ديگش، ايوبى دس ايزبد اهٌيت سٍاًي ٍ  ّبي ىشدي هي تيشيظ

 (23ًوبيذ.) ًَؾ هؤحشي اييب هي« اًؼبى

ايوبى اص آى عيج ِّ رٌجِ ارتوبفي داسد ثِ تٌؾين سٍاثظ اىشاد دس عيبت روقي  دٍم آًكِ:

تش  تبسّبي ًبثٌْزبس، دٍسي اص هيبػذ ارتوبفي ٍ هْنٌّذ. ثبصداؿتي اىشاد اص استْبة سى ّوِ هي

ؿَد؛  ػبصي ايوبى ِّ ثِ اكالط ىشد ـ ثِ هخبثِ فٌلش اٍليِ ربهقِ ـ هٌزش هي اص ّوِ ؿأى اًؼبى

« اعويٌبى»اي اػت ِّ سٍاثظ ثش  هؤحش ّؼتٌذ. دس صٌيي ربهقِ« اي ػبلن ربهقِ»توبهبً دس پيذايؾ 

 (24ثبؿذ.) اػتَاس هي« تْذيذ»تب 

ؿَد ِّ فالٍُ ثش  هٌتْي هي« اهت اػالهي»ايوبى اص عيج ػيبػي ثِ تَْيي  م آًكِ:سَ

ّبسّشدّبي افتَبدي ٍ استجبعي، اسصؽ اهٌيتي ثباليي دس هقبدالت ػيبػي ًيض داسد. اص ايي هٌؾش، 

گيشًذ ِّ ضوي داؿتي تَاى تذاىقي ثبال،  ّليِ ثبصيگشاى هؼلوبى، دس ثلَُ ٍاعذ ٍذست ٍشاس هي

اتغبديِ ّـَسّبي »تَاًٌذ دس فلش عبضش، عشط  َليذ ٍذست ايزبثي ثَدُ ٍ هيٍبدس ثِ ت

 (25سا اعيبء ٍ هغشط ػبصًذ.)« اػالهي

دس ػغَط هختلو ىشدي، ارتوبفي ٍ ػيبػي تأحيشگزاس اػت ٍ دس « ايوبى»ثذيي تشتيت 

ٍبلت الگَي ٍاعذي ثِ تَػقِ اهٌيت ٍ اىضايؾ ٍذست )ػلجي ـ ايزبثي( هؼلوبًبى ّوِ 

 وبيذ.ً هي

( ثِ پزيشؽ اكل تلذي اهَس هؼلويي اص 26ٍاليت ثِ هقٌبي خبف آى)ركي سَم. ٍاليت: 

ؿَد.  ًبعيِ خذاًٍذ هتقبل داللت داسد. تلذيي ِّ فبم اػت ٍ عبّويت ػيبػي سا ًيض ؿبهل هي

عْوشاًي رض اص آى خذاي هتقبل، ثشاي ّغ ديگشي »صٌبًِْ دس ٍشآى ّشين تلشيظ ؿذُ: 

بل ضشٍست فَلي تأػيغ عَْهت ثشاي تذثيش اهَس ربهقِ اػالهي، هَرت ع ثب ايي *1«.ًيؼت

                                                                                                                                        

 (ٚٙرمي. سوره مباركو يوسف. آيو شريفو )قرآن ك« ِان اْلُْكُم ِااّلهللِ ». قال اهلل تعايل: *ٔ
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سا  ؿذُ تب اكل ٍاليت الْي ثِ هزشاي خبكي ػًَ يبثذ ِّ سػَل خذا)ف( ٍ ائوِ اعْبس

 ؿَد: ؿبهل هي

 *1«االهش اعبفت ٌّيذ. ايذ، اص خذا، سػَلؾ ٍ اٍلي اي ّؼبًي ِّ ايوبى آٍسدُ»

دس ريل ٍاليت فبهِ الْي دس « ٍاليت»ؼلوبى اص ػِ ًَؿ ثش ثٌيبد ايي ًؾشيِ اػت ِّ ىَْبي ه

؛ «ٍاليت صفبهت»ٍ « ٍاليت اهبهت»، «ٍاليت سػبلت»گَيٌذ:  ػغظ ػيبػي ـ ارتوبفي ػخي هي

تلذي اهَس  )فذ(ثب اًتخبة هشدم ثِ ًيبثت اص اهبم فلش« الـشايظ ىَيِ ربهـ»ِّ دس هَسد اخيش 

 (27ؿَد.) داس هي عَْهتي سا فْذُ

 اص ػِ عيج دس خَس تَرِ ٍ تأحيشگزاس اػت:« ٍاليت»يش ثبال، هغبثٌ تيؼ

گيتوبى ػيبػي اػالم ثب عشط هَضَؿ ٍاليت فبهِ دس ٍاٍـ ثِ يْي اص دٍ ًخست آًكِ: 

صگًَِ »ٍ « صِ ّؼي ثبيذ عَْهت ٌّذ؟»پشػؾ اػبػي دس عَصُ ػيبػت ٍ عَْهت ـ يقٌي 

هؤحشي دس ساػتبي تأهيي ٍ تضويي ( پبػخ دادُ اػت. ثذيي ٍػيلِ گبم 28«)ثبيذ عَْهت ّشد؟

ػبصي ساثغِ هشدم ٍ عَْهت اػت  ؿَد. اص رولِ ًتبيذ ايي اٍذام، ػبلن ثشداؿتِ هي« ايذُ دٍلت»

حجبتي ػيبػي دس عَصُ داخل ٍ ضقو ٍذست  اكلي دس ثشٍص ثي  ّبي هخبثِ يْي اص ّبًَى ِّ ثِ

( گيتوبى اػالهي ثِ دليل 29ثبؿذ.) الولل، ٍبثل عشط هي ّب دس فشكِ سٍاثظ ثيي ًشم عَْهت

، اص ؽشىيت ٍ ٍبثليت ثباليي ثشاي «عًََ هتَبثل هشدم ـ سّجش»ٍ « ًؾشيِ سّجشي»تأّيذ ثش 

 (31ّب ثشخَسداس اػت.) هَارِْ ثب ايي دػتِ اص ثغشاى

هٌذي اص ثٌيبدّبي ديٌي، فوالً عَصُ ػيبػت ٍ ديبًت  ًؾشيِ اهبهت ثِ دليل ثْشُدٍم آًكِ: 

ػبص  ػبصد ٍ ثذيي ٍػيلِ دس دٍ عَصُ ػيبػت داخلي ٍ خبسري، صهيٌِ سا ثِ ّن هشثَط هي

ًؾشيِ »ؿَد. ؿْيذ هغْشي دس هَبم تجييي ّويي ٍيظگي اػت ِّ   تَػقِ ٍ تََيت ٍىبً هي

هقشىي ّشدُ ٍ ثش ايي ثبٍس « هشرقيت ديٌي»ٍ « سّجشي ػيبػي»سا دسثشداسًذُ دٍ ثقذ « اهبهت

ديٌي دس داخل ثِ ٍعذت ٍ يْپبسصگي سػيذُ ٍ دس اػت ِّ ربهقِ اػالهي اص ًبعيِ صفبهت 

خبسد ثِ ٍذستي ثشتش تجذيل خَاّذ ؿذ ِّ حجبت داخلي ٍ اهٌيت خبسري سا ثِ كَست تَأهبى 

اص ػَسُ هجبسِّ هبئذُ، دس  3( ايي هقٌب اص ػَي هيؼشاى ؿيقي دس ريل آيِ 31تأهيي خَاّذ ّشد.)

                                                                                                                                        

 (ٜ٘)قرآن كرمي. سوره مباركو النساء. آيو شريفو « ااَلمِر ِمْنُكْم...  يا اَيُّها الَّذيَن آَمُنوا، اَطبُعوا اهللَ َو اَطيُعوا الُرسوَل َو اُويل » . قال اهلل تعايل:  *ٔ
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سّبيي اص تشع ٍ »التضام ثِ اهبهت سا ثب خلَف ثقذ ثيشًٍي اهبهت هَسد تَرِ ٍشاس گشىتِ ِّ 

 (32تَأهبى داًؼتِ اػت: )« ًباهٌي

سػبًيذى ثِ ديي ؿوب، صيشُ گـت. پغ اص ايـبى   اهشٍص ًَاهيذي ثش ّيبس اص آػيت»

 *1«ّشاػي ثِ خَد ساُ ًذّيذ ٍ ]تٌْب[ اص هي اًذيـِ ٌّيذ...

ؿٌبػبى ػيبػي ثش ايي  دس خلَف ثقذ داخلي ٍ ايزبد ٍىبً ػبصًذُ ٍ پَيب، فوَم ربهقِ

اًذ. هشعَم  سا ثيبى داؿتِ« اهبهت»، ّبسٍيظُ هخجت «اهت ـ اهبهت»ًْتِ تأّيذ ّشدُ ٍ دس ريل ًؾبم 

 ًَيؼذ: ثبسُ هي فلي ؿشيقتي دس ايي

ثشاي سّجشي ايي ربهقِ ـ يقٌي اهت ـ ]اػالم[ اكغالط خبف داسد... ٍ ايي اكغالط »
(... 33دس اهت عشط اػت، ٍارذ اػت) ًيض ّوِ هقبًي گًَبگَى ٍ ػشؿبسي سا ِّ

ؿَد اص سػبلت ػٌگيي سّجشي ٍ ساًذى ربهقِ ٍ ىشد اص آًضِ ّؼت  اهبهت فجبست هي
ثِ ػَي آًضِ ثبيذ ثبؿذ... ثش اػبع ايذئَلَطيي حبثت ... ]ٍ ايي اػتَاستشيي ٍ پَيبتشيي 

 (34«)سٍاثظ اػت[.

ذيذ آٍسًذُ ًَفي هْبًيؼن هغَسيت اهبهت ٍ ؿشايظ ٍيظُ هزَّس ثشاي آى، پسَم آًكِ: 

آهيض دس داخل ربهقِ اػالهي اػت ِّ ثِ ٍاػغِ آى ًؾبم ػيبػي دس هَاٍـ  عل اختاله هؼبلوت

ٌّذ. ؿبيبى  ػبصي دس فشكِ فول ٍ گزس اص اختالىبت پيذا هي ثغشاًي، هشرـ ًْبيي ثشاي تلوين

س گشىتِ ٍ ػقي ّبي ػيبػي ّبسآهذ صٌيي ٍضقيتي هَسد تَرِ ٍشا رّش اػت ِّ دس ّليِ ًؾبم

روَْس، ثش تجقبت  ٍصيش ٍ يب سئيغ اي اص اختيبسات ٍبًًَي ثشاي ًخؼت ؿَد تب ثب تقشيو پبسُ هي

( اهبهت دس گيتوبى ػيبػي اػالم دس ٍاٍـ ايي 35هٌيي ايي ؿشايظ اضغشاسي ىبيٌ آيٌذ.)

تَاى  هي  م فليًوبيذ. اص ّالم اهب ًيض اييب هي« هذيشيت ثغشاى»سا دس ىشآيٌذ « ػبص حجبت»ّبسٍيظُ 

اص تـجيِ هغَس « اهبم»اي سا ثشداؿت ًوَد؛ آًزب ِّ عضشت دس هَبم تجييي ربيگبُ  صٌيي ايذُ

آػيبة اػتيبدُ ّشدُ ٍ خالىت ربهقِ اػالهي سا هبيِ ٍعذت ٍ رشيبى هٌؾن اهَس هقشىي 

 (36ًوبيٌذ.) هي

 ىشهبيٌذ: اي ديگش ايي ايذُ سا ثؼظ دادُ ٍ هي عضشت دس خغجِ

                                                                                                                                        

 (ٖ)قرآن كرمي. سوره مباركو املائده. آيو شريفو « ُروا ِمْن دينُكْم فالََتَْشوُىْم و اَْخَشْوِن...اَْلَيوَم يَ ْئَس اّلذيَن َكفَ »... . قال اهلل تعايل: *ٔ
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گوبسد، صًَبى سؿتِ  ِ دس هيبى اهت ثِ اهش اهبهت ٍ اداسُ اهَس ّوت هيآى ّغ ّ»
ّبي ]هتيبٍت ٍ هتقذد[ سا ٌّبس يْذيگش آٍسدُ ٍ ثِ آًْب ًؾن  هغْوي اػت ِّ هْشُ

ثخـذ. پغ اگش ايي هغَس ٍ سؿتِ ثگؼلذ، ًؾن ٍ ًؼٌ اص ثيي سىتِ ٍ اهَس هتيشً  هي
 (37)*1«گشدد.

اػالهي، ثِ كَست ّبهل ٍ ربهقي دسثشداسًذُ هقٌبي  ثِ فجبست ديگش، اهبهت دس گيتوبى

ػبص ًؾبم ػيبػي سا ثشآٍسدُ ٍ تأهيي  ّبي حجبت اػت ٍ اص ايي عيج توبم ّبسٍيظُ« ًؾبم ػيبػي»

 (38ًوبيذ.) هي

ًـبى دادُ، « ًؾشيِ الؼقبدُ فٌذ ىالػيِ االػالم»دس « ػقيذ هشاد»صٌبًِْ ركي چْارم. سعادت: 

« ايذُ ػقبدت»، عشط «ربّليت»ثِ ىشد هْتت اػالم دس هَبيؼِ ثب  ّبي هٌغلش اص رولِ ٍيظگي

ّبي ػيبػي ـ ارتوبفي هؼلويي ٍ عتي ديگش  اػت ِّ ثِ كَست تأحيشگزاسي دس ػبيش اًذيـِ

عيغِ « ػقبدت»گشاى عضَس ٍ ؽَْس يبىتِ اػت. دس ٍاٍـ اػالم ثب تَرِ ثِ هََلِ  اًذيـِ

دّذ ِّ  تغَل ػبختِ ٍ تلَي ًَيٌي سا اسايِ هيّبي ىشدي، ارتوبفي ٍ ػيبػي سا ه هؼئٍَليت

تَاى ؽَْساػالم سا ًَغِ آمبصي ثشاي  داللت داسد. اص ايي عيج هي« اًؼبى»ثذيل  ثش اسصؽ ثي

( ثِ ايي 39ّؼتٌذ.)« اًؼبى»ّبيي داًؼت ِّ ٍبيل ثِ عشهت ٍ اسصؽ ٍاالي  گيشي اًذيـِ ؿْل

يبى اًذيـِ ىلؼيِ ػيبػي سا دس عشط خذهت اػالم ثِ رش« هغوذفبعو القشاٍي»دليل اػت ِّ 

داًؼتِ ٍ ثش ايي افتَبد اػت ِّ ثذٍى تَرِ ثِ ربيگبُ هغَسي ايي « ػقبدت»ٍ فشضِ هيَْم 

 (41تَاى ثِ دسُ ػبلن ٍ ّبهلي اص اًذيـِ ػيبػي ـ ارتوبفي اػالم دػت يبىت.) هيَْم، ًوي

ج ًَؿتبس عبضش سا ثِ ّبي هشتجظ ثب ثغ تَاى گضاسُ عبل ثب فٌبيت ثِ هغتَاي ايي سّي هي

 ؿشط صيش اػتٌتبد ٍ ثيبى داؿت:

اًؼبى ٍ ػقبدتوٌذي اٍ داساي اسصؽ راتي اػت. ثٌبثشايي پبػذاؿت  اٍل.  گسارُ

 دّذ. عشهت ّش ىشد، ثٌيبد اهٌيت اًؼبًي سا ؿْل هي
اًؼبى دس اػالم اص آى عيج ِّ هَسد ّشاهت الْي ٍاٍـ ؿذُ اػت، ثش ّليِ هَرَدات ثشتشي 

ّب هقٌب يبىتِ ٍ  تِ اًؼبى ؿَد؛ دس تِ ى ايي ّشاهت، فبم ٍ هـوَل ًَؿ ثـش هيداسد ٍ صَ

                                                                                                                                        

و ِفانَّ اِنْ َقَطَع النِّظاُم َتفرََّق اْْلِرْ : »... . قال علي*ٔ ََ َمكاُن الَقيِّم بِااَلمر، َمكاُن النِّظاِم ِمَن اْلِْْرِز، ََيَْمُعُو َو َيُضمُّ َََى  «ُز َو 
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هالُ ًيؼت ٍ ّش « ّويت»ثِ ّويي دليل اػت ِّ دس هَارِْ ثب اًؼبى  *1هَضَفيت داسد.

 ىشهبيذ:  داسد ِّ ثبيذ هغتشم ؿوشدُ ؿَد. خذاًٍذ هتقبل دس ٍشآى ّشين هي  اسصؿي راتي« ىشد»

ى آًِْ هشتْت ٍتلي ؿذُ ثبؿذ ٍ يب ايٌِْ دس هَبم تَػقِ ّش ّغ ِّ ىشدي سا ثذٍ»
ىؼبد ثش سٍي صهيي ثبؿذ، ثْـذ؛ پغ صٌبى ثبؿذ ِّ گَيي توبم اًؼبًْب سا ّـتِ اػت 

ّب  ٍ اگش ]ثِ ّويي ػيبً[ ّؼي ىشدي سا ًزبت دّذ، صٌبى ثبؿذ ِّ گَيي ّوِ اًؼبى
  *2«سا صًذُ ّشدُ اػت.

ؿَد ِّ فبم ٍ ىشاگيش  شاي ًؾبم ػيبػي اػالم تقشيو هياي اص هؼئَليت ث ثش ايي اػبع، گًَِ

 ؿَد. اػت، رٌجِ اًؼبًي )ىشاػشصهيٌي( داسد ٍ دس استجبط ثب ًَؿ اًؼبى هقٌب هي

ًؾبم ػيبػي ىبسك اص ّليِ هالعؾبت ًظادي، صثبًي، افتَبدي ٍ ...، دس ٍجبل  گسارُ دٍم.

 تأهيي اهٌيت ّليِ اىشاد تغت عبّويتؾ هؼئَليت داسد.

ًوبيٌذ، اىضٍى ثش عشهت ًبؿي اص  دي ِّ دس ريل عبّويت عَْهت اػالهي صًذگي هياىشا

آيٌذ؛ دس خَس سفبيت ٍ  ، اص آى عيج ِّ ؿْشًٍذ عَْهت ثِ ؿوبس هي«ؿبى ؿأى اًؼبًي»

آيذ ِّ  ّباليي فوَهي ثِ ؿوبس هي« اهٌيت»ثبؿٌذ. ثِ فجبست ديگش  عوبيت ٍذست ػيبػي هي

لوبى ٍ ميشهؼلوبى ـ ثبيؼتي يْؼبى اص آى ثشخَسداس ثبؿٌذ. صيشا توبهي اىشاد ـ افن اص هؼ

ؿْشًٍذاى ّش عَْهت، دس ٍيبع ثب كبعجبى ٍذست يب ّوبًٌذ ايـبى دس خلَت ّؼتٌذ؛ صٌبًِْ 

 ىشهبيذ: خذاًٍذ هتقبل هي

 .*3«خذاًٍذ ّوبى ّؼي اػت ِّ توبهي ؿوب سا اص ًيغ ٍاعذي آىشيذ»
ثبؿٌذ ِّ  ّيـبى عبّوبى هي أهيي اهٌيت ّؼتٌذ؛ يب ّنثٌبثشايي آًبى هؼتغٌ سفبيت عبل ٍ ت

آيٌذ ٍ ثِ عؼت ايوبًـبى دس خَس  دس آى كَست ثشادساى ٍ خَاّشاى ديٌي ايـبى ثِ ؿوبس هي
 اّشام ٍ اهبى ّؼتٌذ:

پغ ّش آى ّغ ِّ ايوبى پيـِ ػبخت ٍ ثِ اكالط خَد ّوت گوبسد؛ ًِ اًذيـٌبُ ٍ »
 *4«ًِ اًذٌٍّبُ ثبؿذ.

                                                                                                                                        

 (.ٓٚآَدَم ... و َفضَّلنا ُىْم َعلي كثري ِمَّْن َخَلقنا تَ ْفضياًل... )قرآن كرمي. سوره مباركو اسري، آيو شريفو  َوَلَقد كرَّْمنا َبين». قال اهلل تعايل: *ٔ

ا قَ َتَل النَّا  َمْن قَ َتَل نَ ْفَسًا ِبَغري نَ ْفٍس اَْو َفساٍد ِف ». قال اهلل تعايل: *ٕ ا َاْحيا الّناَس ََجيعاً ااَلْرِض َفكاَّنَّ )قرآن كرمي. سوره مباركو املائده. آيو « َس ََجيعًا َو َمْن َاْحياىا فكاَّنَّ
 (ٕٖشريفو 

 (ٜٛ)قرآن كرمي. سوره مباركو االنعام. آيو شريفو « َو ُىوَالَّذي اَْنَشاءَُكْم ِمْن نَ ْفٍس واِحَده». قال اهلل تعايل: *ٖ
 (ٖٛ)قرآن كرمي. سوره مباركو االنعام. آيو شريفو « َن َو َاْصَلَح َفالَخْوٌف َعَلْيهْم َو الُىْم ََيْزَنُونَ َفَمْن آمَ »اهلل تعايل:  . قال*ٗ



 25ــــــ فصلٌاهِ هطالعات راّثردي ضوارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 440

آهذُ اػت، ايـبى دس عْن اًتلبة  ْتشيي ٍرِ دس ّالم عضشت فليايي هقٌب ثِ ث

 ًوبيٌذ: هبلِ اؿتش ثِ اػتبًذاسي هلش، تلشيظ هي

اي هبلِ هْشثبًي ثش سفيت سا ثشاي دل خَد پَؿـي گشداى ٍ دٍػتي ٍسصيذى ثب آًبى »
ٍ هْشثبًي ّشدى ثب ّوگبى سا ٍ هجبؽ ّوضَى ربًَسي ؿْبسي ِّ خَسدًـبى سا 

اي ثشادس ديٌي تَاًذ ٍ دػتِ ديگش دس  اًذ: دػتِ سي! صِ سفيت دٍ دػتِمٌيوت ؿوب
 (41«)آىشيٌؾ ثب تَ ّوبًٌذ.

ّبي دًيَي اػت ٍ  تش اص ًيبصهٌذي گؼتشُ اهٌيت دس گيتوبى اػالهي ٍػيـ گسارُ سَم.

 گيشد. تأهيي ًيبصّبي هقٌَي ٍ هبدي اىشاد سا ثِ كَست تَاهبى دسثشهي

« فذم تشع»اىضاسيي صَى  ، دس ٌّبس هيبّين ػخت«ػْيٌِ»ٍ « بىاعويٌ»ّبسثشد ٍاطگبًي صَى 

ؿَد ِّ رؼن ٍ  داللت ثش آى داسد ِّ اهٌيت ٍاٍقي تٌْب دس كَستي هغٌَ هي« دىـ خغش»ٍ 

سٍط اًؼبى ثِ آساهؾ دػت يبثذ. اص ايي عيج، ًؾشيِ ػقبدت هْول ًؾشيِ ٍذست دس هَبم 

ِّ خذاًٍذ هتقبل ثِ ٌّگبم ًَل رشيبى خلَت  آيذ. ثِ ّويي دليل اػت تأهيي اهٌيت ثِ ؿوبس هي

، *1اًؼبى، اثقبد ٍرَدي هتقذد اٍ سا هَسد تَرِ ٍشاس دادُ ٍ ضوي تأّيذ ثش ثقذ رؼوبًي اًؼبى

ٍي سا ًيض هتزّش ؿذُ اػت. ثش ايي اػبع، تالؽ ثشاي  *4ٍ سٍعبًي *3، سٍاًي*2اثقبد فَالًي

َست هتٌبػت ٍ هتَاصى، هَسد ًؾش ؿبسؿ تأهيي ًيبصّبي هشثَط ثِ ّش صْبس عَصُ هزَّس ثِ ك

آيذ. ثِ ّويي دليل اػت ِّ پشداختي ثِ رؼن ٍ افغبي عًََ عَِّ  ٍ اٍذاهي ديٌي ثِ ؿوبس هي

ٍ »آى، اهشي الْي اػت. دس ايي صهيٌِ خذاًٍذ هتقبل خغبة ثِ ثٌذگبى خَيؾ تلشيظ داسد: 

س ٌّبس تقَل ٍ تأهل دس اهش دًيب، ؛ ٍ ايي اٍذام د*5«ثْشُ]تبى[ سا اص صًذگي دًيب ىشاهَؽ هٌْيذ.

 تْزيت ًيغ، تََاپيـگي ٍ اًزبم افوبل كبلظ، هَسد تَرِ ؿبسؿ اػت.

                                                                                                                                        

 (.ٕٔ   ٗآيات شريفو  )قرآن كرمي. سوره مباركو املؤمنون.« ِمْن طنٍي مث َجَعْلناُه نُْطَفًة ف قراٍر َمكنٍي...  َوَلَقْد َخَلْقَنا ِااْلنساَن من ُسالَلةٍ ». قال اهلل تعايل: *ٔ
كرمي. سوره مباركو البقره.  قرآن«)َمُكْم ماَلَْ َتكُونوا تَ ْعَلُمونَ اَْرَسْلنا فيُكْم َرُسواًل ِمْنكم يَ ْتلوُا َعَلْيُكْم آياتِنا َو يَ زَكيُكْم َو يُ َعلُِّمُهْم اْلِكتاَب َو اْلِْكَمَة و يُ َعلِّ ». قال اهلل تعايل:*ٕ

 (.ٔ٘ٔآيو شريفو 
َلَح َمْن زَكّيها»ل اهلل تعايل: . قا*ٖ  (ٜ)قرآن كرمي. سوره مباركو الشمس. آيو شريفو « َقْداَف ْ
 (ٖٔ)قرآن كرمي. سوره مباركو اْلجرات. آيو شريفو « ِانَّ اَْكَرَمُكْم ِعَنداهلَل اتَ ْقيُكمْ ». قال اهلل تعايل: *ٗ

نيا». قال اهلل تعايل: *٘  (ٚٚكرمي. سوره مباركو القصص. آيو شريفو   )قرآن« َوال تَ ْنَس نصيبَك ِمَن الدُّ
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ّبي هؤحش دس تغليل اهٌيت دس گيتوبى اػالهي ـ  تشيي هؤليِ تَاى فوذُ هغبثٌ ايي تغليل، هي

 2ّبي صْبسگبًِ هزَّس، ثِ ؿشط رذٍل ؿوبسُ  دس ٍيبع ثب گيتوبى ربّلي ـ سا ثب ؿبخق

 شػت ًوَد:ىْ

 (2خذٍل ضوارُ )

 سَز در گفتواى الَّي ساز ٍ اهٌيت ّاي اهٌيت هؤلفِ
 

 ٍضعيت ًااهي ٍضعيت اهي

 هؤلفِ اٍل

 پزيشؽ اػالم هبيِ ػالهت ٍ ايزبد ايوٌي اػت.

 هؤلفِ اٍل

خشٍد اص ديي ٍ يب تضقيو هجبًي افتَبدي آى ثِ ثشٍص ًباهٌي 

 ٌّذ. ثشاي ىشدٍ ربهقِ ّوِ هي

 هؤلفِ دٍم

وبى ثشاي ىشد آساهؾ، ثشاي ربهقِ ٍىبً ٍ ثشاي رْبى اي

 آٍسد. اػالم ٍعذت هي

 هؤلفِ دٍم

حجبتي دس دسٍى ىشد ٍ دس ؿجِْ سٍاثظ  ضقو ايوبى ثِ ثشٍص ثي

 ؿَد. هؼلوبًبى هٌزش هي

 هؤلفِ سَم

اًتخبة سّجشاى كبلظ ٍ تٌؾين ساثغِ آًْب ثب هشدم ثِ كيبًت 

 ؿَد. ربهقِ ٍ تَليذ سضبيت هٌزش هي

 هؤلفِ سَم

ضقو دس هذيشيت ٍذست ٍ فذم رلت سضبيت هشدم ثِ 

 ؿَد. پزيشي ربهقِ هٌزش هي تضقيو ٍذست ٍ اىضايؾ آػيت
 هؤليِ صْبسم

اهٌيت اًؼبًي اص عشيٌ اٍلَيت ثخـي اسصؽ اًؼبى ثش ٍذست، 

 ؿَد. دس هْتت اػالم تأهيي ٍ تأييذ هي

 هؤلفِ چْارم

ًگشؽ ػلجي اسرغيت ثخـيذى ثِ ٍذست، هٌزش ثِ عبّويت 

 دس هقبدالت اهٌيتي خَاّذ ؿذ.

 
 ج. تررسي تطثيمي

ّبي  ّبي هزَّس ٍ هتٌبػت ثب ثشداؿت اص سّگزس ثشسػي تغجيَي اكَل صْبسگبًِ گيتوبى

ّبي سٍيْشد اهٌيتي اػالم سا ثِ ؿشط صيش ثيبى  تشيي ٍيظگي تَاى هْن اهٌيتي ثِ فول آهذُ، هي

 داؿت:

 (42)ًگري ًگري در تراتر سلثي ايداتي .1

ػبصي دس گشٍ تالؽ ثشاي  هغَسيت داسد ٍ اهٌيت« تْذيذ»دسعبليِْ دس گيتوبى ربّلي، هََلِ 

دػتي دس ػشَّة سٍجب  اىضاسي ثشاي دىـ دؿوي ٍ دس هَبم ثقذي پيؾ اىضايؾ اهْبًبت ػخت

 فشضِؿَد. پيبهجشاّشم هي ساًذُ  اػت؛ دس گيتوبى اػالهي ايي سٍيْشد، ًَذ ٍ ثِ عبؿيِ 

ٍشاس داد ٍ اص ايي عيج اػت ِّ ثشخي اص « ػالم»ٍ « كلظ»آمبصيي سػبلتؾ سا ثش  اػالم ٍ ًَغِ

 تَحيذ

 ايواى

 ٍاليت

 سعادت
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ثَدُ اػت، تَريِ « آساهؾ»ٍ « ػالم»سا ثش ايي ديي صَى هٌبدي « اػالم»هيؼشاى اعالً فٌَاى 

ثِ هْبًيؼوي دىبفي ثشاي ربهقِ اػالهي تجذيل « هجبسصُ»ٍ « رٌگ»( ثش ايي اػبع 43اًذ.) ّشدُ

گيشد. ايي دس عبلي اػت  ّبي ثقذي ٍشاس هي دس اٍلَيت« دفَت»يبع ثب اكل ؿَد ِّ دس ٍ هي

 (44اػتَاس ثَدُ اػت.)« رٌگ»ِّ ىشٌّگ ربّلي ثش 

تَاى ثِ تَرِ فويٌ اػالم ثِ هََلِ  گشايي دس سٍيْشد اهٌيتي اػالم، هي اىضٍى ثش ًَذ رٌگ

بست ديگش، اػالم اگشصِ اثقبد تشيي هشعلِ اص ايوٌي اؿبسُ داؿت. ثِ فج ثِ هخبثِ فبلي« اعويٌبى»

اهب كشىبً ثش آى  *1گيشد؛ اىضاسي اهٌيت سا ـ اص عيج اسصؽ دىبفي آى ـ ّشگض ًبديذُ ًوي ػخت

ًيغ »ًوبيذ. لزا ثشاي  سا ٍضقيت فبلي ايوٌي هقشىي هي *2«اعويٌبى ٍلجي»تأّيذ ًذاسد ٍ 

آهذي ٍ ّبسثشد  اسصؽ ٍبيل اػت ٍ عتي ّبس« ٍذست»، ثيؾ اص «اعويٌبى ٍلت»ٍ « هغوئٌِ

ًگشؽ ايزبثي ثِ اهٌيت تَليذ   داًذ ِّ اص دسٍى سا ًيض دس گشٍ تغٌَ ٍذست ًشهي هي« ٍذست»

ػَسُ هجبسِّ اًيبل ثِ تيليل آهذُ اػت. دس ايي آيبت  66تب  62ؿَد. ايي هقٌب دس آيبت  هي

 ؿَد: خذاًٍذ هتقبل صٌذ ًْتِ هْن سا دس هَبم اهٌيت ػبصي ثِ سػَل ٍ هؤهٌيي يبدآٍس هي

تَاًذ هؤهٌبى سا دس هَبثل ػبيش  ثذيل اػت ِّ هي خذاداسي هَرذ ٍذستي ثي ًخست آًكِ،

« ايوبى ٍذست اػت»ّبي ديگش يبسي سػبًذ. ثِ فجبست ديگش دس گيتوبى اػالهي، ايذُ  ٍذست

 *3هقٌبداس ٍ هؤحش اػت.

ًيض تأحيشگزاس اىضاسي ربهقِ اػالهي  دس تَاى ػخت« ايوبى ثِ اهلل»، ٍذست ًبؿي اص دٍم آًكِ

، «ٍذست ًشم»هتأحش اص « ٍذست ػخت»دّذ. ثِ فجبست ديگش  ثَدُ ٍ ّبسايي آى سا اىضايؾ هي

ؿَد.  اىضايؾ ّبسآهذي يبىتِ ٍ لزا دس دىـ تْذيذات ٍ تأهيي اهٌيت ربهقِ اػالهي، تأحيشگزاس هي

ّبىشاى،  هقبدالت ٍذست هزَّسدس آيبت ػَسُ اًيبل هجٌي ثش اىضايؾ تَاى هؤهٌبى دس رٌگ ثب

  *4هؤيذ ايي هذفب اػت.

                                                                                                                                        

 (ٓٙ)قرآن كرمي. سوره مباركو االنفال. آيو شريفو « َواعُِّدوا ََلُْم مااْسَتَطْعُتْم من قُ وٍَّة من رِباِط اْلَيِل تُ ْرُىبوَن ِبو َعُدّواهلِل َوُعدوَُّكْم...». قال اهلل تعايل: *ٔ

 (ٕٛ)قرآن كرمي. سوره مباركو الرعد. آيو شريفو « ْطَمئنُّ الُقُلوبُ َاال ِبذِكر اهلِل تَ ». قال اهلل تعايل: *ٕ
ؤمننيَ ». قال اهلل تعايل: *ٖ

ُ
 (ٗٙ)قرآن كرمي. سوره مباركو االنفال. آيو شريفو « يا اَّيها النَّيبُّ َحْسُبَك اهللُ و َمِن ات ََّبعَك ِمَن امل

)قرآن كرمي. سوره مباركو « ...ننَي َعلي الِقتاِل ِاْن ُتكْن ِمْنُكْم ِعْشروَن صابرُوَن تَ ْغِلُبوا مائَتنِي َو ِاْن َيُكْن ِمْنُكْم ماَئٌة نَ ْعِلُبوا اَْلفاً يا اَيُّها النَّيبُّ َحرضَّ املؤم». قال اهلل تعايل: *ٗ
 (ٙٙاالنفال. آيو 
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 (45)اًگاري هٌطمي . دٍاًگاري در تراتر يكساى2

ّبي ثؼيظ دس عَصُ هذيشيت هؼبيل اهٌيتي، ّبسثشد هٌغٌ  ّبي هٌيي گيتوبى اص رولِ ٍيظگي

ٍاعذ ثشاي توبهي هقبدالت اهٌيتي اػت. ثذيي كَست ِّ ايي ثبصيگشاى ثيي هَضَفبت اهٌيت 

بى تيْيِ ٍبيل ًـذُ ٍ پيَػتِ دس صبسصَة الگَي ٍاعذي ثِ اص عيج عَصُ ٍ ٍلوشٍؿ

ٍ « ثبصيگشاى»پشداصًذ. ايي سٍيْشد اص آى عيج ِّ تيبٍت هيبى  تزضيِ، تغليل ٍ اسايِ ساّْبس هي

اًگبسد، ؿذيذاً هَسد ًَذ ثَدُ ٍ ثٌيبد ًبّبسآهذي  سا ًبديذُ هي« هَتضيبت هغيغي»اختاله 

دّذ. ثب تأهل دس گيتوبى اهٌيتي اػالم دس هَبيؼِ  ْل هيػبصي سا ؿ ّب دس فشكِ اهٌيت عَْهت

هٌغَي ربّلي ـ ِّ دس آى هؼبيل اهٌيتي ثب صٍس ٍ افوبل ٍذست عل ٍ ىلل  ثب گيتوبى تِ

تشيي  تَاى دسيبىت ِّ سٍيْشد اػالهي اص ايي عيج ّبهالً هتيبٍت ثَدُ ٍ دس ّلي ؿَد ـ هي هي

ٍت اص عيج هٌغٌ تغليل ٍ تزَيض ساّْبس اهٌيتي ثٌذي، ٍبيل ثِ دٍ عَصُ اكلي ـ ٍ هتيب تَؼين

 ـ اػت.

اػت ٍ هٌغٌ عبّن ثش آى « اػالم»ٍ پزيشؽ « ايوبى»ًبؽش ثش سٍاثظ هجتٌي ثش  حَزُ ًخست

ثش اهت اػالهي « آساهؾ»ٍ « اعويٌبى»ثبؿذ تب اص ايي عشيٌ  هي *2«ًضديْي ٍلَة»ٍ  *1«سعوت»

 عبّن ؿَد. 

ـ اػت ٍ اهت « ميشهؼلوبًبى»ـ ثِ هقٌبي هقبسضيي ٍ ًِ « ّيبس»ًبؽش ثش اسدٍگبُ  حَزُ دٍم

، ثِ ثبصداسًذگي ايـبى اص تقشم ٍ تََيت تَاى دىبفي «ؿذت»اػالهي ثِ تجقيت اص هٌغٌ 

 پشداصد. خَيؾ هي

ثِ كَست تَأهبى دس تغليل اهٌيتي سٍيْشد اػالهي « ؿذت»ٍ « سعوت»ثش ايي اػبع، 

اي يْؼَيِ ـ ٍ  داخلي ٍ خبسري ثِ گًَِ هغشط ّؼتٌذ ٍ صٌبى ًيؼت ِّ توبهي هَضَفبت

تِ هٌغَي ـ تغليل ٍ ثشايـبى ساّجشد اسايِ ؿَد. ايي هَضَؿ، داللت ثش پيضيذگي ٍ ؽشاىت 

تَاى اص سّگزس تأهل هؼتَل دس  گيتوبى اهٌيتي اػالهي دس هَبيؼِ ثب گيتوبى ربّلي داسد ِّ هي

 ثشد. ّبي ديگشي اص آى پي خلَف آى ثِ اثقبد ٍ اليِ

                                                                                                                                        

ٌدَرسولُ ». قال اهلل تعايل: *ٔ نَ ُهمْ الُكّفارِ  اهلل َو الَّذيَن َمَعُو اِشّداٌو َعلي  ُُمَمَّ  (ٜٕ)قرآن كرمي. سوره مباركو الفتح، آيو شريفو « ، ُرََحاٌء بَ ي ْ
نَ ُهْم انَُّو َعزيٌز َحكيٌم.  والََّف بَ نْيَ قُ ُلوِِبِْم. َلْواَنْ َفْقَت َماِف ». قال اهلل تعايل: *ٕ ه مباركو االنفال. آيو )قرآن كرمي. سور « ااَلرِض ََجيعاً ما الَّْفَت بَ نْيَ قُ ُلوِِبِْم و لِكنَّ اهلل الََّف بَ ي ْ

 (ٖٙشريفو 
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 مذم فرد تر حكَهت. ت3

اػت، توبم ٍجيلِ ٍ روبفت ثش هغَسيت سئيغ « ٍذست هغَس»دس ىشٌّگ ربّلي ِّ اػبػبً 

ٍجيلِ ٍشاس داسد. دس گيتوبى اػالهي صٌبًِْ ثيبى ؿذ، ٍذست ثِ هٌضلِ هَضَفي ىشفي )ٍلي هْن( 

قضيض فجذال»دّذ.  گيشد ٍ اسصؽ اػتَاللي خَد سا اص دػت هي دس خذهت ػقبدت اًؼبى ٍشاس هي

پغ اص ثشسػي تبسيخ فشة ٍجل اص اػالم، ثب اػتٌبد ثِ فوذُ هتَى تبسيخي هَرَد دس ايي « ػبلن

اػبػبً دس ًگشؽ ربّلي هَضَفيت ًذاسد ٍ ّش آًضِ « ىشد»سػذ ِّ  صهيٌِ ثِ ايي ًتيزِ هي

ّؼت َّيت روقي اٍػت ِّ استجبعي ٍحيٌ ثب كبعجبى ٍذست داسد. ثش ايي اػبع، تأهيي 

ٍ تالؽ ثشاي ّؼت، كيبًت ٍ تَػقِ آى ثِ اٍلَيت ًخؼت اهٌيتي دس ايي رَاهـ ايوٌي ٍذست 

( ثبلقْغ دس گيتوبى اػالهي، ٍذست ؿأًي اثضاسي دس ًيل ثِ ػقبدت اًؼبًي 46ؿَد.) تجذيل هي

ىشهبيٌذ:  هي يبثذ ٍ ثِ ّويي دليل اػت ِّ عضشت فلي ّبي فبلي ديٌي هي ٍ تغٌَ اسصؽ

اعَبً عٌ ٍ تأهيي آساهؾ ثشاي ربهقِ هٌتْي ًـَد تب ثذيي اسصؽ عَْهت ثش هشدم اگش ثِ 

( ايي هقٌب ثشگشىتِ 47ثبؿذ.) ٍػيلِ صهيٌِ سؿذ ٍ تقبلي اًؼبى ىشاّن آيذ، ثؼيبس خشد ٍ ًبصيض هي

، لَت دادُ ٍ «هؼزَد ىشؿتگبى»ٍ « اؿشه هخلٍَبت»اص ّالم الْي اػت، آًزب ِّ اًؼبى سا 

ًبيل «ػقبدت ٍاٍقي»ثبؿذ تب اٍ ثِ  ت، ثشاي اًؼبى هيتلشيظ داسد ِّ توبم آًضِ دس صهيي اػ

 آيذ. ِّ دس خذهت ثِ اًؼبى دس ساُ ًيل ثِ ّوبل ثبؿذ، اسصؿوٌذ ثِ عؼبة هي« ٍذستي»آيذ. لزا 

ٍ)خذا(خَسؿيذ ٍ هبُ سا ثب ثشًبهِ هٌؾوي، هؼخش ؿوب گشداًيذ ٍ ّوضٌيي سٍص ٍ ؿت »

ّبي  غب ًوَدين ٍ اًَاؿ ًيبصهٌذي... ٍ هب ثَدين ِّ ثِ ؿوب ػلغِ ثش صهيي سا ف*1سا

... ٍ  *2اًذ آًبًي ِّ اص ؿوب ؿْش گزاسًذ. صًذگي سا دس آى ثشايتبى ىشاّن ػبختين؛ اهب ّن

  *3«خذا ّؼي اػت ِّ ّش آًضِ دس صهيي اػت ثشاي ؿوب آىشيذ.

اػت ِّ اهشٍصُ « اهٌيت اًؼبًي»ايي ٍرِ اص گيتوبى اهٌيتي اػالم، هؤيذ اّويت ٍ اٍلَيت 

( ثِ صفن ًگبسًذُ، ثْتشيي ٍ 48پظٍّبى ٍشاس گشىتِ اػت.) تَرِ ثؼيبسي اص اهٌيتهَسد 

ثشاي  *4«خلييِ الْي»تشيي تقجيش ثشاي تجييي ايي ٍرِ اص سٍيْشد اهٌيتي اػالم، ّبسثشد ٍاطُ  ربهـ
                                                                                                                                        

رََلُكْم الليَل َو النَّهاَر.». قال اهلل تعايل: *ٔ ْمَس َو اْلَقَمَر دائبنْيَ َو َسخَّ رَلُكْم الشَّ  (ٖٖ)قرآن كرمي. سوره مباركو ابراىيم. آيو شريفو « َو َسخَّ
 (ٔ)قرآن كرمي. سوره مباركو االعراف. آيو شريفو« ْم فيها معاِيَش، قلياًل ما َتْشُكرونَ ااَلْرِض َو َجَعْلنا َلكُ  َو َلَقْد مّكنا ُكْم ف». قال اهلل تعايل: *ٕ
 (ٜٕ)قرآن كرمي. سوره مباركو البقره. آيو شريفو « ااَلْرِض ََجيعاً. ُىَوالَّذي َخَلَق َلُكْم ما ف». قال اهلل تعايل: *ٖ
 (ٖٓ)قرآن كرمي. سوره مباركو البقره. آيو شريفو « االرِض َخليَفةً   جاِعٌل فواَ قاَل رَبَُّك لِْلمالِئكِة انّ ». قال اهلل تعايل: *ٗ
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  *1«الْي سٍط»اًؼبى اص  هٌذي اًؼبى اػت. اتلبل اًؼبى ثِ خذاي هتقبل ِّ خبلٌ يْتب اػت ٍ ثْشُ

ثيٌي اػالهي تِ ّبًًَي ًجَدُ ثلِْ داساي هغَسي ثبؿذ ِّ يِ ّبًَى  ؿَد تب رْبى ت هيهَر

الَّتي ٍ يِ ّبًَى ًبػَتي )اص آػوبى تب صهيي( داسد. ثِ ايي دليل اًؼبى عشهت راتي يبىتِ ٍ 

ؿَد. اثقبد ىلؼيي ايي تلَي، ٍػيـ ٍ دس خَس تأهل  خذهت ثِ آى تجذيل ثِ فجبدت هي

اضشاسي ٍاسد ًوبيذ صشا ِّ « خَد»عٌ ًذاسد ًؼجت ثِ « ىشد»ب آًزب ِّ عتي اي اػت ت رذاگبًِ

 َّيت ىشدي ّش اًؼبى، داساي اسصؽ ٍ دس خَس ّشاهت اػت.

 

 گيري ًتيدِ
داًي ِّ ّش آًضِ اص هب سىت ًِ ثِ خبعش سمجت ثِ ٍذست، ثلِْ ... ثِ  خذايب تَ هي»

 (49)*2«آيذ.ات ايوٌي ىشاّن  رْت آى ثَد تب ثشاي ثٌذگبى ػتوذيذُ

ؽَْس اػالم ّوشاُ ثب اسايِ گيتوبًي رذيذ ثِ ربهقِ ثـشي ثَدُ اػت ِّ داساي اكَل، 

« اهٌيت»تَاى ثِ ٍاطگبى ٍ هيبّيوي صَى  ثبؿذ. ثب ايي عبل هي هجبًي ٍ هيبّين خبف خَد هي

  تتشي ثشخَسداسًذ. ايي دػتِ اص هيبّين دس دسٍى هْت اؿبسُ داؿت ِّ اص پيـيٌِ تبسيخي عَالًي

اي پيذا  اػالم، هَسد ثبصتقشيو ٍ ثبصػبصي هقٌبيي ٍشاس گشىتِ ٍ دس ًتيزِ ًؾشيِ اهٌيتي تبصُ

ثبؿذ. ثب تَرِ ثِ پيضيذگي ٍ مٌبي  ّبي ربّلي ٍبثل ىْن ٍ دسُ ًوي ؿَد ِّ ثب آهَصُ هي

هيَْهي ايي ًؾشيِ، ضشٍسي اػت دس هَبم ىْن ٍ دسُ آى ثشآهذُ ٍ اص اكَل، هجبًي ٍ 

 ػبصي اػتيبدُ ًوبيين. هتٌبػت ثب ؿشايظ رْبى هقبكش ثشاي اهٌيت ساّْبسّبي آى

دس ايي ًَؿتبس تالؽ ؿذ تب هشصّبي گيتوبًي ايي ًؾشيِ رذيذ هـخق ؿذُ ٍ صهيٌِ 

ّبي اهٌيتي اػالم دس ٍبلت يِ ًؾشيِ آهبدُ ؿَد. ثش ايي  دّي ثِ گضاسُ هٌبػت ثشاي ػبهبى

 جبستٌذ اص:پشداصي ف ّبي ساٌّوب ثشاي ًؾشيِ اػبع، گضاسُ

 ثبؿذ. اػالم داساي سٍيْشد اهٌيتي ايزبثي تب ػلجي هي گسارُ اٍل.

ًؾشيِ اػالهي اهٌيت، تِ هٌغَي ًيؼت. اػالم اص ايي عيج هٌغَي دٍ  گسارُ دٍم.

 ٍرْي سا هذًؾش داسد.

                                                                                                                                        

 (ٜٕ)قرآن كرمي. سوره مباركو الفجر. آيو شريفو « ونَ َفْخُت فيو ِمْن رُوحي». قال اهلل تعايل: *ٔ
 «املظلومون من عبادك... اللهم انك تعلم اَنَّو َل يكن الذي كان منا منافسة ف سلطان... ]ولكن[ فيامن: » . قال علي*ٕ
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ثِ فٌَاى خلييِ الْي ٍشاس « هٌذي اًؼبى اسصؽ»ًؾشيِ اهٌيتي اػالم ثش ثٌيبد  گسارُ سَم.

 ايي عيج ثب سٍيْشدّبي اهٌيت اًؼبًي ٍشاثت ٍ هـبثْت داسد.داسد ٍ اص 

گبًِ ثبال عذٍد گيتوبًي ًؾشيِ اػالهي اهٌيت سا هـخق ًوَدُ ٍ ثذيي  ّبي ػِ گضاسُ

 ػبصد. پشداصي دس ايي عَصُ سا ّذىوٌذ هي تشتيت ًؾشيِ

 

 



 
 

 

 ّا يادداضت

 

ٍآلِ ٍ اسٌاد صذر اسالم،  عليِ الِ حوذ صلّاي سياسي حضرت ه ّا ٍ پيواى ًاهِعويذاهلل، هغوـذ)گشدآٍسي(،   .1

 .151، ف 1375ػيذهغوذ عؼيٌي، تْشاى، ػشٍؽ، 

، 116، خغجـِ  1381، 3)تشروِ( ػيذرقيش ؿْيذي، تْشاى، اًتـبسات ٍ آهَصؽ اًَالة اػـالهي، س  الثالغِ،  ًْح .2

 .98ف 

ٍ ىْشي فالهـِ عجبعجـبيي ثـب     تْشاى، ثٌيبد فلويتفسيرالويساى، دس ايي استجبط ًِ. عجبعجبيي، ػيذهغوذ عؼيي،  .3

 اص ػَسُ هجبسِّ عـش( 23، )ريل آيِ ؿشييِ 1367ّوْبسي ًـش ىشٌّگي سربء، 

 .174، ف 167پيـيي، خغجِ  ،الثالغِ ًْح .4

، )آدسع اكـلي  1367تْشاى، اهيشّجيش، الولل اسالم،  فمِ سياسي: حمَق تييثِ ًَل اص: فويذ صًزبًي، فجبػقلي،  .5

 (.33ف هبرِ، ثبة ىتي،  عذيج: اثي

عؼـيي ثــيشيِ، تْـشاى، ًـي،     هيطل فَكَ: فراسَي ساختگرايي ٍ ّرهٌَتيك، دسييَع، ّيَثشت ٍ پل ساثيٌَ،  .6

 .118 – 25، كق 1376

 .186ـ  9، كق 1374تْشاى، هشّض، كتاب ترديذ، اعوذي، ثبثِ،  .7

ظٍّــْذُ  اهيشهغوذ عبري يَػيي، تْـشاى، پ رٍش ٍ ًظريِ در علَم سياسي، هبسؽ، ديَيذ ٍ رشي اػتَّش،  .8

 .215ـ  6، كق 1378هغبلقبت ساّجشدي، 

ثيـشٍت، داسالنـشة   التحَل االلتصادي ٍ االختواعي فـي هدتوـص صـذر االسـالم،     س.ُ. الزٌغبًي، الغجيت،  .9

 .1985االػالهي، 

سا « افشاة»ٍ « ًـيٌبى ثبديِ»ِّ اكَل عبّن ثش ىشٌّگ « خلذٍى اثي»دس ايي استجبط ًگبُ ٌّيذ ثِ تغليل تبسيخي  .11

هغوذپشٍيي گٌبثـبدي، تْـشاى،   همذهِ، خلذٍى، فجذالشعوي،  سصَثي ىلؼيي عشط ٍ ثيبى داؿتِ اػت. اثيدس صب

 .225 – 46، كق 1375، 1ؿشّت اًتـبسات فلوي ٍ ىشٌّگي، د

ثيشٍت، الوؤػؼِ الزبهقيِ للذساػـبت ٍ الٌــش   حضارُ العرب في صذر االسالم، س.ُ. الغبد عؼي، عؼيي،  .11

 ٍل.اال ، ثبة1992ٍ التَصيـ، 

)ٍيشايؾ ٍ ثبصخَاًي هتي( رقيـش هـذسع كـبدٍي،    اهلل،  ل سيرت رسَالذيي،  اػغبً ثي هغوذ ّوذاًي، سىيـ .12

 .52ـ  7، كق 1375تْشاى، هشّض، 
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عؼيي)ؿ( ثِ ايي ٍرِ اص ىشٌّگ فـشة رـبّلي ّـِ هتقبٍجـبً      ػيذرقيش ؿْيذي دس هَبم تغليل سخذاد ٍيبم اهبم .15

پـ  از  اي ًوَدُ اػت، ًِ. ؿـْيذي، ػـيذرقيش،    ؿَد، تَرِ ٍيظُ اعيبء هي پغ اص سعلت سػَل خذا

 52، كق 1359تْشاى، دىتش ًـش ىشٌّگ اػالهي، سالم، ال پٌداُ سال پصٍّص تازُ پيراهَى ليام حسيي عليِ

 .22ـ 

الٌثَيِ علي صاحثْا افضل الصـالُ ٍ   ةالسير الرحيك الوختَم: تحث فيالوجبس ّيَسي، الـيخ كيي الشعوِ،  .16

 .16ـ  34، كق 1991ثيشٍت، داساليْش ٍ الٌـش ٍ التَصيـ، السالم، 

الَبّشُ، الوقْذ القبلوي لليْش االػالهي، هي في االسالم، االتعاد السياسيِ لوفَْم االهغوَد هٌزَد، هلغيي،  .17

 .48، ف 1996، 26الشػبئل الزبهقيِ، سٍن  ػلؼلِ

 .118پيـيي، ف السالم،  عليِ پ  از پٌداُ سال پصٍّطي تازُ پيراهَى ليام حسيي .18

 .8ـ  12، كق 1959، 1الَبّشُ، داًساب االضراف، اعوذثي يغيي ثالرسي، اثَالغؼي،  .19

المـرى االٍل   اضكاليِ العاللِ هص السلطِ الوركسيـِ فـي   الحدازٍالذٍلِ االسالهيِ: دراسِ فيثشاّين، ثيضَى، ا .21

 .219ـ  362، كق 1983، ثيشٍت، الوؤػؼِ الزبهقيِ للذساػبت ٍ الٌـش ٍ التَصيـ، الْدري

تأحيشگـزاسي آى  دس ايي استجبط ثِ احش صيش هشارقِ ؿَد ِّ دس آى ًَؾ تقلجبت دس هَبثلِ ثب اػـالم ٍ ّوضٌـيي    .21

هيشّبؿـن  آثـار احوـذي،   الذيي اػتشآثبدي، اعوذ،  دس تغَالت كذس اػالم، هَسد تَرِ ٍشاس گشىتِ اػت. تبد

الوذيٌـِ  ؛ ّوضٌيي: الخغشاٍي، هغوذالؼـقيذ،  1374هغذث )ثِ َّؿؾ(، تْشاى، هيشاث هْتَة ٍ ًـش ٍجيلِ، 

؛ الخغشاٍي، هغوذ ػـقيذ،  1948فلَم الَشآى(، الوذيٌِ )هْتجِ الويشاث( ٍ ثيشٍت )هَػَفِ صذر االسالم،  في

ثيـشٍت، هَػـَفِ فلـَم    الوذيٌِ في العصر الداّلي، الحيات االختواعيِ ٍ السياسيِ ٍ الثمافيِ ٍ الذيٌيـِ،  

 .1982الَشآى، 

تَاى ثِ ّبسّشدّبي اهٌيتـي ايوـبى    ّبسّشدّبي ػيبػي ـ ارتوبفي ايوبى هتقذد ٍ ثؼيبسًذ. دس ايي خلَف هي  .22

كـجَسي ثـش   »، «ٍَت گـشىتي اص خـذاي هتقـبل ثـشاي عـل هؼـبيل      »، «اهيذٍاسي ثِ آيٌذُ»داؿت ِّ ًيض اؿبسُ 

ثيشٍت، الدواعِ ٍ الودتوص ٍ الذٍلِ، ٍ ... اص رولِ آًْب ّؼتٌذ. دس ايي استجبط س.ُ. الؼيذ، سضَاى، « هلبئت

 .1997داسالْتبة القشثي، 

شاس گشىتِ اػـت. رْـت هغبلقـِ هجؼـَط دس ايـي      ايي ٍرِ اص ايوبى تَػظ فلوبي اخالً هَسد تَرِ ثؼيبس ٍ .23

)تشروِ( هَيذالـذيي هغوـذ خـَاسصهي، )ثـِ َّؿـؾ(      الذيي،  احياء علَمصهيٌِ س.ُ. مضالي، اثَعبهذ هغوذ، 

كيوياي سعادت، ؛ مضالي، اثَعبهذ هغوـذ،  1372عؼيي خذيَرن، تْشاى، ؿشّت اًتـبسات فلوي ٍ ىشٌّگي، 

 .1375، 2اًتـبسات فلوي ٍ ىشٌّگي، د)ثِ َّؿؾ( عؼيي خذيَرن، تْشاى، ؿشّت 
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ثِ هٌبثـ صيش هشارقِ ؿَد ِّ اص هٌؾش تئَسيِ ٍ تغليلـي ايـي   « ايوبى»ثِ هٌؾَس آؿٌبيي ثب ّبسثشدّبي ارتوبفي  .24

اعوـذ آسام، تْـشاى، دىتـش    خذا ٍ اًساى در لرآى، اًذ. ّيَْ ايضٍتؼَ، تَؿـي،   هَضَؿ سا هَسد تَرِ ٍشاس دادُ

؛ ًلـشي، فجـذاهلل،   1371، تْشاى، كـشاط،  اٍصاف پارساياىػشٍؽ، فجذالْشين، ؛ 1373ًـش ىشٌّگ اػالهي، 

 .1371تْشاى، داًـگبُ فالهِ عجبعجبيي؛ سيواي اًساى كاهل ازديذگاُ هكاتة، 

ايذُ اتغبديِ ّـَسّبي اػالهي ٍ استَبء ربيگبُ ّـَسّبي اػالهي دس هزوَفِ هَبالت صيش هَسد تَرـِ ٍـشاس    .25

)ثِ اّتوبم( ػيذ عِ هشٍـبتي، تْـشاى،   خْاًطوَلي اسالم ٍ خْاًي سازي، ذگبى، گشىتِ اػت: روقي اص ًَيؼٌ

 .1382د،  2الوللي ٍعذت اػالهي،  ؿبًضدّويي ٌّيشاًغ ثيي

26.   ِ ّـبي آى ثغـج هجؼـَعي داسد ّـِ دس ٍبلـت       ؿْيذ هغْشي دس خلَف هقٌبي فبم ٍ خبف ٍاليـت ٍ گًَـ

هقٌبي خبف آى ثِ كَست هؼتَين هشثَط ثـِ هؼـبيل    ثٌذي ٍاليت ثِ آيذ. دس ايي تَؼين ثيٌي اػالهي هي رْبى

ثبؿذ ِّ دس ًَؿتبس عبضش ثِ آى اؿبسُ ؿذُ اػت. ثِ هٌؾَس هغبلقِ هجؼَط ايي تقبسيو  ػيبػي ـ ارتوبفي هي 

 .1371تْشاى، كذسا، ّا،  ٍالءّا ٍ ٍاليتٍ اٍؼبم س.ُ. هغْشي، هشتضي، 

 .31ـ  2ّوبًزب، كق  .27

ت ثخـيذى ثِ ػَال دٍم ٍ ّوِ سًگ ّـشدى پشػـؾ اٍل، ًخؼـتيي    تَرِ ثِ ايي دٍ پشػؾ ثب ّذه هغَسي .28

ثبس تَػظ ّبسل پَپش كَست پزيشىت. ًگبسًذُ اگشصِ اّويت ػَال دٍم سا هٌْش ًجَدُ ٍ ثـش ضـشٍست تَرـِ    

اّويتي ػـَال اٍل ًيؼـت،    ثِ آى تبّيذ داسد، اهب ثش ايي ثبٍس اػت ِّ هقٌبي اّويت ػَال دٍم، ثِ ّيش ٍرِ ثي

داًـذ. ثـشاي هغبلقـِ اًتَـبدي دس خلـَف       ّبي يِ گيتوبى ّبسآهذ هي ش دٍ ػَال سا اص ٍيظگيلزا تَرِ ثِ ّ

، 1365اهلل ىَالدًٍذ، تْشاى، خـَاسصهي،  فضتخاهعِ تاز ٍ دضوٌاى آى، صييؼتي ّش دٍ ػَال س.ُ. پَپش، ّبسل، 

 .352ـ  8، كق 7، ىلل 2د

ّـبي داخلـي ٍ خـبسري، ًـِ.      ـ هشدم دس عَصُ  ثِ هٌؾَس هغبلقِ تأحيشات اهٌيتي ًبؿي اص ًَؿ استجبط عَْهت .29

؛ ثشصـش،  1381هتشرن: ًبؿش، تْشاى، پظٍّـْذُ هغبلقبت ساّجشدي، ثثاتي سياسي،  تيػبًذسص، ديَيذ، الگَّبي 

(، 2( ٍ عيـذسفلي ثـَري )هتـشرن د   1د، هيش ىشديي ٍشيــي )هتـشرن د  2تحراى در سياست خْاى، هبيْل، 

 .1382تْشاى، پظٍّـْذُ هغبلقبت ساّجشدي، 

ام. اىتخـبسي، اكـنش،    ايي سٍيْشد سا ثب ًگبُ ثِ اثقبد ػيبػي ـ اهٌيتي آى دس احش صيش ثـِ كـَست هجؼـَط آٍسدُ     .31

تْشاى، فَيذتي ـ ػيبػي ًيـشٍي اًتؾـبهي،    خويٌي)رُ(؛  ضٌاسي سياسي ًظن از ديذگاُ اهام اًتظام هلي: خاهعِ

 .61ـ  119، كق 1379

تْـشاى، كـذسا،   اهاهت ٍ رّثري، ْيذ هغْشي س.ُ. هغْشي، هشتضي، ثِ هٌؾَس هغبلقِ ايي ديذگبُ ٍ تغليل ؿ .31
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