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تشبیت سیاسی دس ايذیطه آیتالله خاهًهای،
بش اساط يظشیه فطشت




هسمدزلا ػبداله يعب  ،يدمه کیصا
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;:B

 .1بیاو هسئله

تؽبیت قیاقی اهؽی آهىؾنی و ٢ؽایًعی ْىاليی اقـت کـه ظؼ پـی يهاظیًـه کـؽظو باوؼهـای
خاهٛه ظؼ کـًمهـای نـهؽويعاو اقـت .ایـى ه٣هـىم ٦ـعهتی ْـىاليی ظؼ آؼای هت٣کـؽاو و
٢یلكى٢ايی همچىو اؼقٓى و ا٢الْىو ظاؼظ ٕاؼقٓى ٔ75 :2467 ،و بؽؼقی يًىو ظیًـی و
آؼای ايعیهمًعاو اقالهی يهايگؽ ایى هكئله اقت که هىَـى٘ قیاقـت ،تؽبیـت اقـت يـه
٦عؼ ٕضمیًی ،:<A: ،ج= ،ٔ:>< ::بًابؽایى ،تؽبیـت قیاقـی اقـالهی همـىاؼه اؾ يـبٟه
الهی و تىخه ویژه به خایگاه اقاقی ايكاو ،بؽضىؼظاؼ بىظه اقت.
ظؼ هًٗؽ ايعیهمًعاو تؽبیتـی ،تؽبیـت ،اهـؽی يكـبی اقـت و بـه تبـ ٙتٟییـؽ ه٧تُـیا
هیتىايع هتٓىؼ نعه و ٦بٍ و بكّ پیعا کًع ٕاؼظکايی .ٔ8 :2485 ،اؾ قىی ظیگؽ،
هطتل ،١
با ایداظ تٟییؽا ْ
کمی و کی٣ی هتٛعظ ظؼ قبک ؾيعگی ايكاو ًٚؽ خعیـع و وابكـتگی اظاهـه
ؾيعگی و پیهؽ٢ت خىاه ،ٙبه وخـىظ نـهؽويعايی ٛ٢ـال ،هكـئىلیتپـػیؽ و آگـاه يكـبت بـه
وَٛیت قیاقی و اختماٚی ،هٓالٛه چیكتی و چگىيگی تؽبیت قیاقـی اقـالهی ههـن بـه
ویژگـیهـای اختمـاٚی

يٗؽ هیؼقع ٕيیلی و ظیگؽاو .ٔ23 :2484 ،ایى هكئله ،با تىخـه بـه
خاهٛه کًىيی ایؽاو اؾ خمله ،تًى٘ يژاظی – هػهبی و همچًیى تٟییؽ قبک ؾيعگی نهؽويعاو،
ل٣ههای تؽبیت قیاقی ظؼ هًٗىهه ٢کـؽی ايعیهـمًعاو هٛايـؽ،
َؽوؼ هٓالٛه هبايی و هإ 
هینىظ.
بیم اؾ پیم ازكاـ 
ظؼ ؼویکؽظهای تؽبیتی اقالم ،بطهی اؾ هستىای يٗام تٛلین و تؽبیت ،بـه زـىؾه تؽبیـت
قیاقی اضتًاو ظانته و ایىگىيه اؾ تؽبیت ،بؽگؽ٢ته اؾ ؼهیا٢تهای ظیًی٢ -لك٣ی اقت که
ظؼ يهایت٦ ،ىام اؼؾلهای اقالهی و هًىيیت قیاقی خاهٛه ؼا ظؼ پـیضىاهـع ظانـت .ظؼ
ایى ه٧اله ،تبییى ظايهىاژه تؽبیت قیاقی ظؼ ايعیهه آیتالله ضاهًهای به ظو وخه اقتٚ Eاهل
يطكت ،نطًیت ٚلمی ایهاو ظؼ يٗؽیـه پـؽظاؾی هكـائل اختمـاٚی و همچًـیى خایگـاه
بی بعیل ؼهبؽی يٗام ،ظؼ تٛییى ؼاهبؽظهای ٢ؽهًگی يٗام خمهىؼی اقالهی اقت .ظؼ هًٗـؽ

آقی نًاقی ٢ؽهًگی آیتالله ضاهًـهای ،گؽچـه گـؽهگهـایی هُٛـال ٢ؽهًگـی خىاهـٙ
ُ٢یلتگؽا ،اؾ ؼهگػؼ يٗام خاه ٙتٛلین و تؽبیت اقت ٕبايکی پـىؼ ٢ـؽظ ،ٔ37 :2475 ،بـا

ظیعگاههای تؽبیتی هبتًی بؽ هبايی ٞیؽاقالهی اقت ٕ٦اي ٙو ظیگؽاو:2487 ،

ایى زال ،اٞل

خاهًهای ،بس اظاض يظسیه فىست

تالله
تسبیت ظیاظی دز ايدیؽه آی 

;:C

 . ٔ1ي٣ىغ ایى ابتػال ٢ؽهًگی ظؼ قازت تؽبیت قیاقی با ْؽذ ؼاهکاؼهـایی همچـىو قـًع
٦ 1545ابل ههاهعه اقت ،و ایى هكئله ،واکاوی و پژوهم ظؼ تبییى اقالهی ه٣هىم تؽبیـت
بهؽهگیؽی اؾ يٗؽیه ٓ٢ـؽ و ا٦تُـائا
قیاقی ؼا ٞیؽ٦ابل اٞماٌ هیکًع .ظؼ ایى ه٧اله ،با 
ل٣ههای تؽبیت قیاقی ؼا ظؼ ايعیهه ؼهبؽ اي٧الب اقالهی تؽقین هیکًع .ظؼ ؼویکـؽظ
آو ،هإ 
ؼهبؽ اي٧الب اقالهی ،ايكاو ،هىخىظی قؽنته به ؼوذ الهی و ظاؼيـعه ظو ضًـلت ُهسـ ٥و
ْ
ل٣ههایی يٗیـؽ اختمـاٚی
هکل ١بىظو اقت .به ایى تؽتی  ،تؽبیت قیاقی وی ،بؽقاضته هإ 
بىظو٧ٚ ،اليیت ،ههاؼکت ،آؾاظی ضىاهی و ٚعالتْلبی اقت.
 .2پیطیًه پژوهص

پژوهمهای ظاضلی و ضاؼخی هتٛعظی ظؼباؼه تؽبیت قیاقی ايدـام نـعه و هـؽ یـک اؾ ؾوایـای

هطتل٣ی به ایى هىَى٘ پؽظاضتهايع .هؽؾو٦ی ٕ; ٔ:<Bبه بؽؼقی ابٛاظ گىيـاگىو پـؽوؼل هـعيی-
قیاقی اؾ ظیعگاه اقالم پؽظاضته و پیهًهاظهای خاهٛی ظؼ ایى ؼابٓه اؼائه کؽظه اقت .هیؽؾایی تباؼ
و بههتی ٕ> ٔ:<Bقبک ؾيعگی ٢ؽظی ظؼ زىؾه تؽبیت قیاقی ؼا بؽ اقـاـ کتـاب يهـح البالٞـه
تسلیل يمىظهايع .ا٢تطاؼی ٕ> ٔ:<Bظؼ تس٧ی ٥الگىی تؽبیت قیاقی اؾ ظیـعگاه نـهیع هٓهـؽی،
قه پایه زکىهت ،ضـايىاظه و ٚالمـاو ظیًـی ؼا ظاؼای ي٧ـم ظؼ تس٧ـ ٥تؽبیـت قیاقـی اقـالهی
آیتاللـه ضمیًـی ؼا ظؼ هىَـى٘ قیاقـت ،تؽبیـت
هیظايع .قلسهىؼی و ظیگؽاو ٕ ٔ:<B:يٗؽ 

هیظايع .همتی٢ؽ و نٛبايی وؼکی ٕ@ ٔ:<Bبا تأکیع بؽ تؽبیت و قیاقت ،با بؽؼقـی ايعیهـه اهـام

ضمیًی ،الگىی ٚمىهی ايعیههنًاقی هت٣کؽاو هكلماو ؼا ْؽذ يمىظهايـعٞ .الهؽَـا ههؽبـاو
ُ
ٕ ٔ:<BBظؼ پژوههی با تأکیع بؽ ه٣هىم ت َى َظه ،آثاؼ و پیاهعهای ایـى ُ٢ـیلت ؼا بـؽ ٢ؽایًـع تؽبیـت
قیاقی کاؼگؿاؼاو يٗام خمهىؼی اقالهی تبییى يمىظه اقت .همچًیى پـژوهم بؽؼقـی ايـىل و
هبايی تؽبیت قیاقی ظؼ نـیٛه ؼا هسمـع تؽابـی و ظیگـؽاو ٕ ٔ2488بـه يگـاؼل ظؼ آوؼظهايـع کـه
ٚبىظیت و والیت ،اؾ ايىل بًیاظیى تؽبیت قیاقی ٢ؽٌ نعه اقت .پژوههی با ًٚـىاو  Dااهلاه
سخًاهلای سیاسلث  -گشهًهلث دس ايملی اسلیهث اص
تشبیت سیاسث و يمش آو دس پیشهیشی اص 
داذگاه اهام خ یًث و همام هعظن سهبشی Cتىقـّ قـهیل ؼزیمـی و ظیگـؽاو ٕ ،ٔ2483بـا

تبییى ظو زىؾه نًاضت و ازكاـ ظؼ ايكـاو ،ه٣ـاهیمی همچـىو اٚتمـاظ بـه ي٣ـف ،اقـت٧اهت،
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;;:

نهاظ ْلبی و ٚؿ ؼا به ًٚىاو هإل٣ههای تؽبیت قیاقی و خلىگیؽی اؾ ي٣ىغهای هتٛعظ ظنـمى
با  ١ٓٚبه ايعیهه ؼهبؽاو اي٧الب هٛؽ٢ی کؽظه اقت .قـیاول يًـؽ پًـاه و ظیگـؽاو ٕ،ٔ2487
هأهوسالتهلای تشبیالث

ه٧الهای به ًٚىاو Dاصول تعلین و تشبیت اص داذگاه همام هعظن سهبلشی دس

سپاهَ ،Cمى هٛؽ٢ی ايىل تؽبیت به تـأثیؽ آو ظؼ بؽياهـههـای يـاظ٦یى قـپاه پاقـعاؼاو اي٧ـالب
اقالهی اناؼه يمىظه اقت .هانن يعایی ٕ< ٔ:<Bبا يگاؼل ه٧الهای بـا ًٚـىاو Dاصلول تعللین و
تشبیت کاسکًلاو سلپاه پاسلذاساو بلش اسلاط دالذگاه هملام هعظلن سهبلشی ،Cبـا اقـت٣اظه اؾ ؼول
قــًعپژوهی ،آؼای ؼهبــؽ اي٧ــالب ؼا ظؼ قــه بٛــع ایمــايی ،اضال٦ــی و آهىؾنــی بؽؼقــی کــؽظه و
هإل٣ههایی چىو تىزیعگؽایی ،اضال ٤هسىؼی ،هٛؽ٢ت بطهی ؼا بـه ًٚـىاو ايـىل هٓالبـه نـعه

ؼهبؽ اي٧الب اؾ کاؼکًاو ایى يهاظ اي٧البـی بـه ظقـت آوؼظه اقـت .قـیاول هیؽؾایـی ٕ> ٔ:<Bظؼ
ه٧الهای با ًٚىاو Dتحلیلث بش هؤلفاهای تشبیت اخیلث اص هًظش همام هعظن سهبلشی ،Cبـا اقـت٣اظه

اؾ ؼول تسلیل هستىای کی٣ی ،هٛت٧ع به هنيهیًی تؽبیت با تٛلـین ظؼ ظقـتگاه تؽبیتـی آیـتاللـه
ضاهًهای بىظه و ايلیتؽیى هع ٠تؽبیت ايكاو ؼا ضىی گؽ٢تى بـه آظاب الهـی و ويـىل بـه ه٧ـام

واالی ٦ؽب ضعاويع تبییى يمىظه اقت٢ .ؽاهؽؾ هسمعی پىیا و ظیگؽاو ٕ ٔ:<BAبا تعویى پژوههی
با ًٚىاو Dتشبیت صهیًاساص ت ذو يواى اسیهث با تأکیذ بش ايذاشا همام هعظلن سهبلشی ،Cبـا غکـؽ
تمعو به ًٚىاو ٢ؽایًـعی پیچیـعه و ؾهايمًـع ،بـا بهـؽه اؾ ؼول تسلیلـی و اقـتًتاخی ،پیهـؽ٢ت،
وزع ٧ٚ ،اليیت و ٚعالت ؼا به ًٚىاو ًٚايؽ بًیاظیى تمـعو اقـالهی بـا ٓٚـ ١بـه آؼای ؼهبـؽ
پـژوهمهـای

اي٧الب بؽنمؽظه اقت .اؾ اظبیا پژوههی يىؼ گؽ٢ته آنکاؼ اقت که اگؽ چـه
ً
هتٛعظ و يكبتا ؾیاظی ظؼ ظاضل کهىؼ ظؼباؼه ه٣هىم تؽبیت قیاقی ايدام نعه اقـت Eاهـا تـاکًىو
نًاضت ايىل و ناضًههای تؽبیت قیاقی هبتًی بؽ يٗؽیه ٓ٢ؽ اؾ هًٗؽ آیـتاللـه ضاهًـهای
هىؼظ هٓالٛه ٚلمی ٦ؽاؼ يگؽ٢ته اقت.
 .3بشسسیهای هفهىهی
 .1-3تشبیت

تؽبیت به هًٛای بؽآهعگی و ؾیاظی اقت و ظؼ ٢ؽهً ٧٢هی نیٛه ،ه٣هىم پؽوؼل ظؼ خهـت
ً
هیظهع ٕناهؽوظی .ٔ346 :2317 ،ايىال تؽبیت ؾهايی هٓؽذ هینىظ کـه
ؼنع و کمال ؼا 
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تىقّ آو ،ايكاو با تىخه به اؼؾلهای ضىیم اؾ قایؽ زیىايا خعا هینـىظ .پـف کـاؼبؽظ
هتًى٘ ه٣هىم تؽبیت به ظلیل اقتًباِ هًٛای وازع بؽای همه هىخىظا يیكت .اقتاظ هٓهؽی
با تأ کیع بؽ بٛع پؽوؼل ظهی تؽبیت ،آو ؼا به هًٛای به ٛ٢لیت ظؼآوؼظو اقـتٛعاظهای بـال٧ىه
ايكاوها و تؽبیت ؼا هًسًؽ به هىخىظا خايـعاؼ ٢ـؽٌ هـیکًـع ٕهٓهـؽی.ٔ>@ ::<@< ،

٢یلیپ اقمیت ،با تأ کیـع بـه ًًٚـؽ يٗـن و هع٢مًـعی ،تؽبیـت ؼا بـه هًٛـای ٢ـؽاهن آوؼظو
ؾهیًههای به ٛ٢لیت ؼقايعو ايكاو بؽ اقاـ بؽياههای قًدیعه ظؼ ويل به اهعا ٠هٓلـىب،

یتىاو تؽبیت ؼا هًؽ هعیؽیت ايكايی ياهیع
تٛؽی ١هیکًع ٕ@ .ٔ>B ::<Aظؼ تٛؽی ١يهایی ه 
ویژگیهای اضال٦ی ،ظیًی و ٧ٚاليی آهاظه هیقاؾظ َٕمیؽی:2475 ،

که ٢ؽظ ؼا بؽای پػیؽل
آیتالله ضاهًهای بـا ؼونـى قـاضتى تؽبیـت بـه ًٚـىاو ٢ؽایًـع پـؽوؼل و قـاؾيعگی
 .ٔ32
هی٢ؽهایعD :همه ايكاوها
ايكاوها 

ايكا وهای هإهى ،هطلى و ٢عاکاؼ ،ظؼباؼه تؽبیت پػیؽی

تؽبیتايع .بُٛی همکى اقت ظیؽپػیؽتؽ بانًع ،بُٛی ؾوظپػیؽتؽ Eبُٛی تؽبیـت ظؼ

٦ابل
ايكاوها ظؼ هٛؽٌ تٟییؽ و تبـعیلی هكـتًع

آيها هايعگاؼتؽ بانع ،بُٛی کن ظوامتؽ Eاها همه
که با تؽبیت زايل هینىظٕ Cبیايا ظؼ ظیعاؼ ٢ؽهًگیاو قؽاقؽ کهىؼ.ٔ:<B</;/:@ ،
 .2-3سیاست

قیاقت اؾ ؼیهه Dقاـ Cگؽ٢ته نعه اقت و ظؼ اظبیا یىيايی ،هٛاظل نهؽ و خاهٛه اقـت.
تٛؽی١های هتٛعظی اؾ خمله ؼیاقت ،قؽپؽقتی٢ ،ؽهـاو ،اهـؽ و

ايعیهمًعاو ٚلىم قیاقی
نـمؽظهايـع .ایـى ه٣هـىم ظؼ یىيـاو باقـتاو ،هًـؽ و ٚمـل

يهی و تعبیؽ اهىؼ بؽای قیاقت بؽ
زکىهــت ظؼ کهــىؼ تٛؽیــ ١هــینــع ٕنــاْؽی ٔ44 :2481 ،ظؼ ظیــعگاه قیاقــی خــىاظ
ْباْبایی ،قیاقت به هًٛای ٛ٢الیتی اختماٚی اقت که ظؼ يبؽظهای بؽضاقته اؾ ياهمگؽایی
٧ٚیعهها و هًا ،ٙ٢يٗن و ت٣اهن اختماٚی ؼا تـأهیى کًـع ْٕباْبـایی .ٔ;; ::<A@ ،بًـابؽایى

قیاقت به هثابه هًؽی ٧ٚاليیَ ،مى کاهم بؽضىؼظ هًا ٙ٢ا٢ؽاظ خاهٛه ،با تىخه به ًٚايـؽ
ل٣ههـای پػیؽ٢تـه نـعه خىاهـٙ
آهىؾنی تؽبیت ،بهبىظ ؾیكت هعيی ايكاوها ؼا بؽ اقاـ هإ 
ايكايی به ٚهعه هیگیؽظ.

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

<;;

 .3-3تشبیت سیاسی

ظايهىاژه تؽبیت قیاقی هؽک اؾ ظو واژه تؽبیت و قیاقت و هبتًی بؽ تٛلین پػیؽی يى٘ ايكاو
هیتىاو کىنهی ظؼ خهت تؽبیت نهؽويعايی
اقت ٕظاوظی .ٔ11 :2484 ،تؽبیت قیاقی ؼا 
هكئىل و وٖی٣ه نًاـ بؽنمؽظ کـه چًـیى ٢ؽایًـعی هكـتلؿم ؼنـع ظايـمهـا ،يگـؽلهـا و
ههاؼ های ا٢ؽاظ بؽای زُىؼ ٛ٢ـال ظؼ گكـتؽه قیاقـی اقـت ٕخؽازـی ظؼبـاو و ظیگـؽاو،
ٞ .ٔ87 :2484ؿالی ٞایت آو ؼا آهاظه قاضتى هؽظم بؽای ؾيعگی ظيیىی هٓلىب و ٦عم ظؼ ؼاه
هیکًع ٕ٦اظؼی .ٔ286 :2465 ،ظؼ ظیعگاه تؽبیتـی آیـتاللـه ضاهًـهای ،بـاؾۀ
آضؽ هٛؽ٢ی 
هـیکًـع.
تؽبیت ايكاو ،ياهسعوظ اقت و نؽو٘ آو اؾ آٞاؾ ؾيعگی تا ؾهاو هـؽگ اظاهـه پیـعا 
ایهاو ،با اٚت٧اظ به آهیطتگی تؽبیت و قیاقت ،تؽبیت ؼا به هثابه قً ؾیؽیى قیاقت وؼؾی
اقالهی بؽنمؽظه و َمى ت٣کیک قیاقت اؾ ٦ـعؼ ْلبـی ،آو ؼا ٚهـعهظاؼ تًٗـین يـسیر
ؼوابّ ٢ؽظی و اختماٚی ايكاو ها و ظؼ يهایت ويىل به کمال واٛ٦ی و ؼاه ؼقیعو بـه بههـت
هسكىب هیکًع ٕبیايا ظؼ ضٓبه يماؾ خمٛه .ٔ:<AA/?/;9 ،ظؼ يتیده هیتىاو هعٚی نع
بؿؼگتؽیى ظقتاوؼظ اي٧الب اقالهی ،تسىل ظؼويی هلت و بیعاؼی آيها اؾ ضماؼ ظائمی ٣ٞلت

بىظه اقت ٕبیايـا ظؼ ظیـعاؼ هكـئىالو کهـىؼی و لهـکؽی و هیهمايـاو نـؽکت کًًـعه ظؼ
کً٣ؽايف وزع اقالهی.ٔ:<?B/@/:? ،
> .چهاسچىب هفهىهی

ايكاونًاضتی اقالهی اقت که قؽنـتی ویـژه بـؽای

ظیعگاههای کالو

يٗؽیه ٓ٢ؽ یکی اؾ
خاهٛـهنًاقـی و بـه و یـژه تؽبیـت،

زـىؾههـایی همچـىو کـالم،

ايكاو هتًىؼ اقت و ظؼ
هیتىاو ازیای آو ؼا یکـی اؾ ايـىل اقاقـی تؽبیـت و
کاؼبؽظهای ؾیاظی ظاؼظ .به ْىؼی که 
آؼهاو آو ظايكت ٕيعایی .ٔ:< ::<@= ،ایى پژوهم بـا اقـتًاظ بـه آؼای ايعیهـمًعايی چـىو
آیتالله ناه آباظی ،آیتالله خىاظی آهلی و اقتاظ هٓهؽی ،يٗؽیه ٓ٢ؽ ؼا
ٚالهه ْباْبایی ،
به ًٚىاو چهاؼچىب يٗؽی ايتطاب کؽظه اقت.
ََ
ٚالهه ْباْبایی ٓ٢ؽ ؼا اؾ ؼیهه َ ٓ٢ؽ و به هًٛای ایداظ چیؿی اؾ ٚعم هسٍ و هتمـایؿ
اؾ واژه ضل ،٥تٛؽی ١کؽظه اقت ْٕباْبـایی ،:<@; ،ج .ٔ;BA ::9اولـیى ویژگـی ٓ٢ـؽ

خاهًهای ،بس اظاض يظسیه فىست

تالله
تسبیت ظیاظی دز ايدیؽه آی 
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هییابع ٕخـىاظی
ايكاو ،ايتكاب الهی اقت به ْىؼی که با نًاقایی ؼب ضىظ ،بعاو گؽایم 
ُ
آهلی .ٔ:A ::<AB ،اقتاظ هٓهؽی ٓ٢ؽ ؼا ا مالمٛاؼ ٠هكائل ايكايی ظايكته و اؾ يٗـؽ وی،
ٓ٢ؽ هًسًؽ به ايكاو اقت و تماهی اقتٛعاظهای اظؼاکی و گؽایهی او ؼا ظؼ بؽ هـیگیـؽظ.
وی با غکؽ تمایؿ هیاو اظؼاکا ٓ٢ؽی و ٓ٢ؽ ازكاقی ،هٛت٧ع به وخىظ اظؼاکا ٓ٢ـؽی ظؼ
همه ا٢ؽاظ بهؽ اقت .اگؽچه ٓ٢ؽ ازكاقی ناهل گـؽایمهـای ايكـايی و هـا٢ى ٤زیـىايی
همچىو تمایل به ضال٦یت و هًؽ اقت ٕهٓهؽی .ٔ?A ::<@< ،ظؼ ضًىو ایًکه آیا ايكاو
ظاؼای گؽایمهای ظؼويی یا ٢ا٦ع آو اقت ،ظو يٗؽیه بؽوو قاضتاؼی و ظؼوو قاضتاؼی وخىظ
هیکًـع ،هـیچ گـؽایم ظؼويـی ظؼ ايكـاو
ظاؼظْ .ب ٥يٗؽیه يطكت که به يىٚی ٓ٢ؽ ؼا ؼظ 
وخىظ يعاؼظ و ايكاو اؾ ابتعای ؾيعگی هايًع ٖؽ٢ی ضالی اقت ،پف هؽ چـه خاهٛـه ظؼ ایـى
ً
هیکًع .اها ظؼ ظیعگاه ظیگؽْ ،بیٛت ايكاو هٓل٧ا ضـالی يیكـت،
ٖؽ ٠وخىظی بؽیؿظ٦ ،بىل 
تمایلهای هطتل٣ی ظؼوو ايكاو وخىظ ظاؼظ کـه البتـه ٦ـؽاؼ گـؽ٢تى آيهـا ظؼ

بلکه گؽایمها و
هیکًع ٕيًؽی .ٔ:?: ::<@; ،اقتاظ هٓهؽی َـمى
نؽایّ هكاٚع به نکى٢ایی آيها کمک 
ؼظ يٗؽیه اول ،هٛت٧ع اقت تمایؿ هیاو ا٢ؽاظ ،ت٣او ظؼ ٖهىؼ اقتٛعاظهاقـت ،يـه ظؼ وخـىظ
ٚلیؼٞـن تمـایؿ ظؼ نـع و
ايكاوها اؾ يٗؽ اقتٛعاظهای ٓ٢ؽی ،

آيها .بعیى هًٛا که ت٣او
َ٣ٛی که ظؼ اقتٛعاظها ظاؼيع ،ت٣او ظؼ بؽوؾ و نک٣تگی آو اقتٛعاظهاقـت .هٓـاب ٥ایـى
يٗؽیه ،ايكايیت یک بؽياهه اقت که ايكاو به زك ٓ٢ؽ ضىظ با يیؽویی ظؼويی ،به قمت
آو زؽکت کؽظه و وٖی٣ه ايبیا ،هؽا٦بت بؽای ضاؼج يهعو اؾ هكیؽ اقت.
یمؼو ،ایى اقت که ؾیؽبًا ٦ؽاؼظاظو يٗؽیه ٓ٢ؽ به ظلیل
هىَ ٙهؽتبّ با هىَى٘ ه٧اله پ 
ل٣ههای تؽبیت قیاقی ،پیاهعهای ضايی بـه
تىخه ضاو و هت٣او به ايكاو ،ظؼ تٛؽی ١هإ 
ظیعگاههای زىؾه تؽبیت هت٣او اقت .ظؼ ایـى هیـاو ،يطكـتیى يکتـه

ظيبال ظاؼظ که اؾ قایؽ
ْ
٦ابل غکؽ ،اٚت٧اظ به ٚعم تبعل ٓ٢ـؽ ظؼ ٚـیى زدـاب پـػیؽی آو اقـت ٕخـىاظی آهلـی،
بـیيیـاؾ
? .ٔ;? ::<Aبًابؽایىٓ٢ ،ؽ  ،اگؽچه ظؼ ابتعا ٛ٢لیت ايعکی ظانته و ٞیؽ اکتكابی و 
اؾ تٛلین اقت ،اها ظؼ ت٧ىیت یا خهت ظاظو ،يیاؾهًع آهىؾل اقت ٕهًباذ یـؿظی::<A9 ،
=ٔ .ایى ظیعگاه هٛت٧ع به هًاٖؽه و هماهًگی ظیى و ٓ٢ؽ ظؼ ٚالن تهؽی ٙو تکـىیى اقـت و
ظیى ؼا به هثابه کتاب نؽیٛت و زاَؽ ظؼ ظؼوو ايكاو٢ ،ؽٌ ظايكته که ظؼ ٓ٢ؽ ايكـاو بـه
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يىؼ لىذٖ ،اهؽ نعه اقت .پف اگؽ ٦ىاٚع اٚتباؼی ظیى به يىؼ تکىیى ظؼآیع ،همـاو
ٓ٢ؽ ايكايی ضىاهع بىظ ٕخىاظی آهلی .ٔ;@> ::<A: ،ه٣كؽ نهیؽ نیٛهٚ ،الهـه خـىاظی
ههنتؽی هیاو ظیى و ٓ٢ؽ ٓ٢ ،ـؽ ؼا ٚاهـل و
آهلی ،ظؼ نؽزی تً٣یلی ،با بؽ٦ؽاؼی يكبت 
بهؽههًعی همه ابًـا
ايكاوها با ؾباو ظیى بؽنمؽظه و يىنته اقتD :به ظلیل 

ابؿاؼ ه٣اهمه غاتی
هیکًع و آيها ؼا
بهؽ اؾ ٓ٢ؽ و تدلی ٓ٢ؽ ظؼ ؾباو ظیًی ،به آقايی با همگاو اؼتباِ بؽ٦ؽاؼ 
هیضىايعٕ Cخىاظی آهلی.ٔ<9? ::<A? ،
بعوو ازتیاج به هیچ ٦ؽاؼظاظی ،به گ٣ت و گى ٢ؽا 
ايكـاوهـا

يکته ظوم ،خایگاه ٓ٢ؽ ظؼ ت٧كین ابٛاظ ايـیل و ٞیؽايـیل قـاضتاؼ تؽبیتـی
ویژگیهای ٓ٢ؽی ههتؽک ،قاضتاؼ هـؽ ايكـايی ؼا بـه ظو

هیتىاو بؽ اقاـ
اقت ،به ٚباؼتی 
بطم ايیل و ٞیؽايیل ت٧كین کؽظ .بطم ايیل بطم پایعاؼ و ناهل ًٚايؽ ٓ٢ؽی اقت،
ً
اها بطم ٞیؽايیل ايىال ياٖؽ به بٛع ْبیٛی ايكاو اقت ٕ٦اي ٙو ظیگؽاو.ٔ:> ::<B? ،
پیاهع ظو هكئله هػکىؼ ،پػیؽل ظاللتهای ٓ٢ؽ ظؼ تؽبیت اقت .تىَیر بیهتؽ ایًکـه
اگؽچه ٓ٢ؽ  ،ابتعا زالت ْ
ؾهیًهقاؾ هعایت بىظه و ظؼ هىاخهه با تؽبیت ،هلکه
قیال ظاؼظ اها 
گىيه ضىاهع نع ٕهؽؾو٦ی .ٔ<:< ::<B< ،اهام ضمیًـی بـا پـػیؽل ازتمـال ازتدـاب و
هـیظايـع ٕ ،:<A:ج .ٔ<< ::
نؽاؼ ٓ٢ؽ ٕ@@< ،ٔA; ::تؽبیـت ؼا ٚاهـل نـکى٢ایی آو 
ظیعگاههای ٞؽبی تؽبیت که ٦ائـل بـه ؾهايمًـعی تؽبیـت هكـتًع ،الؾهـه

بًابؽایى ،بؽ ضال٠
تکاهل ايكايیت ،اٚت٧اظ به هٛیاؼ و اؼؾلهای ٓ٢ؽی ثابت اقـت ٕهٓهـؽی.ٔ:<A ::<@< ،
ایى اقت٧ؽاؼ ظائمی ظؼ نکلگیؽی الگىی تؽبیت ٓ٢ؽ بًیاظ هإثؽ اقـت و ظؼ وا٦ـٓ٢ ٙـؽ ،
هبًا ،قؽهایه ،ؼاهًمای ٚمل و هً٧ع تؽبیت اقت ٕهؽؾو٦ی.ٔ:<B< ،
ناضًـههـای تؽبیـت ٓ٢ـؽ هسـىؼ ؼا بـؽ اقـاـ

هـیتـىاو
با تىَیسا هٓؽذ نعه 
ل٣ههای غیل تبییى کؽظ:
هإ 
 .:اؼتباْا تؽبیتی Dظیى Cهسىؼ ٕٓ٢ؽ ٔ ظؼ کًاؼ اؼتباْا تؽبیتی Dنؽیٛت Cهسـىؼ:
ظؼ اؼتباْا تؽبیتی بیى المللی ،اولىیـت اؾ ّآو نـؽیٛت يیكـت و ظیـى ،هـالک هسكـىب

نـؽیٛتهـای ضـاوًٚ ،ايـؽ ٞیـؽ

ايكـاوهـا و

هینىظ .ظؼ ایًدا ،ظیـىًًٚ ،ـؽ ههـتؽک

ایىؼو تکیه بؽ ه٣ـاهیمی چـىو ضـعاباوؼی ،یکتاپؽقـتیٚ ،ـعالت و  ...ؼکـى
ههتؽکايع .اؾ 

هیؼوظ ٕ ٦اي ٙو ظیگؽاو.ٔ;< ::<B? ،
اقاقی تؽبیت و تبلی ٝظیًی به نماؼ 
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;D .باٞبايی Cتؽبیتی ،يه Dيًاٚت Cتؽبیتی :ظؼ ت٣کؽ اقالهی ،هعایت تؽبیتی به ٚملکؽظ
هیؼقايع .ظؼ
ٖؽ٢یتهای ظؼويی گیاه ؼا به ٛ٢لیت 

هینىظ که با ؾظوظو هىاي،ٙ
باٞبايی تهبیه 
هـینـىظ کـه بایـع
زالیکه ظؼ الگىی تؽبیتی يًٛت هسىؼ ،ايكاو همچىو هانـیًی تل٧ـی 

نکلگیؽی ایى هانیى هیچ يكـبتی بـا
تىقّ يًٛتگؽی به یکعیگؽ هتًل نعه و چگىيگی 
زالیکه اقاـ تؽبیت یًٛی ؼنع ظاظو که هبتًی بـؽ
اقتٛعاظهای ظؼويی اخؿای آو يعاؼظ ،ظؼ 
قلكلهای اؾ اقتٛعاظهاقت ٕهٓهؽی.ٔ:= ::<@< ،

هیتىاو گ٣ت تأ کیـع بـؽ ٦ـىای اظؼاکـی ايكـاو و
< .ظؼ تسلیل ايتكاب تؽبیت به ٓ٢ؽ  ،

ْ
تٓىؼ بیًهی او به ًٚىاو یکی اؾ هكائل اقاقی ٢لك٣ه اقالهی ،هًدؽ به ايگیؿه و تکاپىقاؾی
يیاؾهای ظؼويی ايكاو با  ١ٓٚبه ؾیؽبًایی به يام ٦ـىه هعؼکـه اقـت ٕهٓهـؽی ،:<A: ،ج<:
>=ٔ .چًیى بؽتؽی ؼا هیتىاو ؼاهبؽظی ههن ظؼ تؽبیت تل٧ی کؽظ.
ظانتههای ٓ٢ؽی ههتؽک ايكاو:
= .بًیاو يهاظو بؽ اقاـ 
ٚالهه ْباْبایی ظؼ نؽذ ایـى هكـئلهَ ،ـمى انـاؼه بـه ٓ٢ـؽی بـىظو ه٣ـاهیمی يٗیـؽ
٦ابلیـتهـای ايكـاو

اختماٚی بىظو ،آؾاظی و ٚعالت ،تؽبیـت ؼا بؽقـاضته قـاضتاؼ ویـژه و
ٕٓ٢ؽ ٔ بؽ هینماؼظ .وی ،ابتعا با پیىيع ٓ٢ؽ و يٗؽیه اقتطعام ٕاقتطعام ايكاو به آيچـه
يیاؾهًع ظاؼظٔ ،وخىظ ٓ٢ؽ ؼا ٚاهل ا٦تُای ؾيعگی اختماٚی ايكاو هٛؽ٢ی هیکًـع .وی ظؼ
تبییًی ظیگؽَ ،ـمى تأییـع ٓ٢ـؽی بـىظو ه٣هـىم آؾاظی ،ظؼبـاؼه اؼتبـاِ ٓ٢ـؽ بـا ٚـعالت،
هیيىیكعٚD :عالت ،که ٚباؼ اقت اؾ اٚتعال هیاو ظو نیىه ٚالی و ظايی و ظو خاي ا٢ؽاِ

و ت٣ؽیّ ،اؼؾنی ز٧ی٧ی و ٗٚین ظؼ خىاه ٙايكايی ظاؼظ Eچؽا کـه خـؿ اقاقـی و خـىهؽی
هیظهـعْٕ Cباْبـایی ،:<@; ،ج.ٔ<B: :B
خاهٛه ايكايی ؼا ْب٧ه هتىقّ و هٛتعل تهکیل 
همچًیى آیتالله ناه آباظی ،با بؽؼقی ه٣هىم ٓ٢ؽ و يكبت آو با ه٣اهیمی چىو ٚـعالت و
هـیکًـع ٕنـاه
آؾاظی ،ظیى ٓ٢ؽی ؼا هٛؽ٢تٚ ،بىظیت و ٚعالت ظؼ ز٧ـى ٤و آؾاظی تٛؽیـ ١
آباظی.ٔ:;A ::<A@ ،
بًابؽایى هیتىاو هعٚی نع که بؽ اقاـ يٗؽیه ٓ٢ؽ  ،ايكاو هىخىظی اقت ٚا٦ل که بـا
ٚعالتْل  ،ظؼ پـی کمـال ٞـایی

اتًا ٠به ضًایًی يٗیؽ اختماٚی بىظو ،آؾاظی ضىاه و
اقت ٕخىاظی آهلی.ٔ:; ::<A? ،
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 .1-4يظشیه فطشت و ػًاغش آو دس تشبیت سیاسی

ظؼ تسلیل کالو ،هبايی تٛلین و تؽبیت به قه گىيه ٢لك٣ی ،ظیًی و ٚلمی ٦ابل ت٧كین اقـت.
بههـای ؾیكـتی و ؼوايـی تؽبیـت اقـت و هبـايی ٢لكـ٣ی -ظیًـی اؾ
هبايی ٚلمی ياٖؽ به خً 
هٓالٛا هؽبىِ بـه ْبیٛـت آظم و اهـعا ٠و ٞایـا تؽبیـت اقـتًتاج نـعه و بـه ه٧ـىال
ايكاونًاقی و هٛؽ٢تنًاقی اناؼه هیکًـع ٕنـکىهی .ٔ26 :2461 ،ایـى

هكتینًاقی،

پژوهم با تىخه به هبايی ٢لك٣ی -ظیًی قاهاو یا٢ته اقت.
ً
ه٣هىم هبايی :ايىال ظؼباؼه هكتی ،هىٛ٦یت ايكاو ظؼ خهاو ،وَٛیت هٓلىب ؾيـعگی و
تىاياییهای او بسث هیکًع ٕهماو .ٔ >< ،ظؼ وا٦ْ ٙ٦ى و َ ١ٛهؽ هکت تؽبیتی وابكـته

به هبايی اقت و هی تىاو آٞاؾگاه تؽبیت اقالهی ؼا الهیا ظیًی و ٢لك٣ی ظايكت ،ؾیؽا ايكاو
به ًٚىاو هتؽبی غین ٛىؼ ،بعوو اً٦ا٘ ٧ٚلی ظؼ ایى هبازث ،اهکاو نًاضت و کمال ظؼ هكیؽ
اهعا ٠تؽبیت قیاقی ؼا يطىاهع ظانتٕ .هلکی.ٔ;> ::<AA ،
الف) هستیضًاسی فغشتگشا :يگؽل گػنته ،زال و آیًعه هؽ خاهٛهای هتـأثؽ اؾ هبـايی
هكتینًاضتی اقت .ظؼ ظیى اقالم ،تىزیع ه٣هىم کايىيی هكتینًاقی تؽبیت قیاقی ظیًی

اقت ،به ْىؼی که تمام ه٣اهین و آهىؾههای هؽبىِ به هكتی با تىخه به ایـى ه٣هـىم ت٣كـیؽ
هینىظ ٕهیؽازمعی .ٔ252 :2476 ،با ظ٦ت ظؼ آیا ٦ؽآو کؽین ایًچًیى اقتًباِ هینىظ که

يٗام هكتی آ٢ؽیعه ضعاويع و غیل اؼاظه و تعبیؽ او زؽکت هیکًع Eپف زاکمیـت هكـتی ظؼ

َْ َْ َ
ٓ
ايسًاؼ اؼاظه غا ه٧عـ الهی اقتٚ .الهه ْباْبایی ظؼ ت٣كیؽ آیه ّ Dإ ّو ال ُْکا ُن ّإَل ّلل ّاه أ َه َاش
َأ ََْل َت ٓؼ ُب ُذوا إ ََْل إی ُاه ََٰرلک ْ ُ ٓ َ ُ َ ََٰ َْ َ َ َ َْ
الًاط ََل ی ٓؼ َل ُم َ
اىوٕ Cیىقـ ،ٔ35 :١واژه زکـن ؼا
ّ
ّ ّ ّ
الذیى القین ولکى أ کثش ّ

يىوگػاؼی اؾ آو ضعاويع هتٛال هسكـىب هـینـىظ
زکن تهؽیٛی هیظايع و اؾ ایىؼو ز٦ ٥ا 

ْباْبایی ،2461 ،ج .ٔ227 :6بؽ اقاـ ایى تسلیل ،ؾيعگی قیاقی هكـلماياو ،ظؼ ٦لمـؽو
تعبیؽ الهی اقت و چًیى يگؽنی ،تمایؿی اقاقی ،هیاو تعبیؽ ؾيعگی قیاقی هكـلماياو بـا
یکًع .ایى ت٣او ظؼ ظو وخه ٦ابل بؽؼقی اقت:
ؾيعگی قیاقی خىاهٞ ٙیؽ هكلماو ایداظ ه 
يطكت ،اؾ ایى خهت که تعبیؽ ؾيعگی قیاقی هكلماياو ،يؽ ٠يٗؽ اؾ هًداؼهای هػهبی،
. foundation
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ياٖؽ به ؾيعگی قیاقی يطىاهع بىظ .ظوم ایًکـه چًـیى تـعبیؽی ،هًدـؽ بـه تهـؽی ٙالهـی ظؼ
ینىظ.
قازت قیاقت ه 
هٛؽ٢ـتنًاقـی

ب) هؼشفتضًاسی فغشتگشا :گؽایمهای ٓ٢ؽی ايكـاو يٓ٧ـه زؽکـت
هاییايـع کـه هسمـلهـای ضايـی ؼا بـؽای
ز٧ی٧ی او اقت و هؽاظ اؾ هٛؽ٢تنًاقی ،گؿاؼه 
هىَى٘ ايلی ایى گؿاؼهها یًٛی اهکاو و هیـؿاو نـًاضت ايكـاو اثبـا هـیکًـع ٕبههـتی،

َ ٓ َ
 .ٔ252 :2472ظؼ ظیعگاه اقالهی و با اقتًاظ به ت٣كیؽ ٚالهه ْباْبایی اؾ آیه َ Dوي َّضل ًَا َػلیاک
ٓ َ َ ٓ ً
ٓ
ً ٓ
ايا لک ِّل َؽیَ َو ُه ً
ذی َو َس ٓح َمُ َو ُلؾ َشی ّلل ُم ٓغ ّل ّمی َىٕ Cيسل ،ٔAB :وزی ،ههنتؽیى تأهیى
الکتاب ّتبی ّ

ْ
کًًعه هبايی و ه٣ؽوَا تؽبیت قیاقی اقت ،ؾیؽا هؽاظ اؾ هؽ چیؿ ٕکل نی ٔ ،اهؽ هعایت

اقت که با آو ،ز ٥اؾ باْل نـًاضته هـینـىظ ْٕباْبـایی ،:<@; ،ج= .ٔ<;> ::بًـابؽایى
٢ؽایًع تؽبیت قیاقی ايكاو هكلماو ،يیاؾهًع هعایتگؽی وی ظؼ تهطیى زـ ٥اؾ باْـل بـؽ
پایه آیا ٦ؽآو کؽین اقت .بعیهی اقت که ي٧م بًیاظیى وزی ظؼ هٛؽ٢تنًاقـی ظیًـی بـه
هًؿله ايکاؼ ٧ٚل يیكت و ٚالهه ْباْبایی با ت٧كین ٧ٚل به ٧ٚل يٗؽی و ٚملی ،تأییع ٧ٚـل
یکًع ٕهماو.ٔ:=A ،
تىقّ يبىتی الهی ؼا تأییع ه 
ج) ايساوضًاسی فغشتگشا :به ْىؼ کلی ،هیتىاو ايكاونًاقـی ؼا غیـل هكـتینًاقـی
تىزیعی ٦ؽاؼ ظاظ .ايكاونًاقی ظؼ هکات تؽبیتی به هًؿله قً بًای آو اقت و همه اخؿای
یک يٗام تؽبیتی ،ياٖؽ به وَ ٙايكاو اقت ٕبـا٦ؽی .ٔ:> ::<A@ ،هكـئله ٦ابـل تىخـه ایـى
اقت که ايكاونًاقی ظیًی هٓٛى ٠به ٧٢ؽ هسٍ ايكاو ظؼ بؽابؽ ٦عؼ ياهتًـاهی ضعاويـع
اقت و اؾ اياي ْیت بهؽ و قىبژکتیى یكن تمایؿ ظاؼظ .ظؼ ایى ظیعگاه ،ايكاو هىخىظی اقت با ظو
و یژگی اقاقی ٧ٚل و ایماو Eپف ،بـؽ آهـىؾل اضال٦ـی و ؼنـع ٦ـعؼ ٧ٚاليـی او تأ کیـع
بكیاؼی نعه اقت.

ً
د) غایتضًاسی فغـشتگـشا :ايـىال تٛیـیى ٞایـت ايكـاو ،هتـأثؽ اؾ يگـؽلهـای

ايكاونًاقی اقت و همیى ٚاهل ،هىخ هینىظ که ظؼ هکاتبی که اٚت٧اظ به ياهتًاهی بىظو

ايكاو و کمال او ظاؼيعٞ ،ایت تؽبیت هن ياهسعوظ ٢ؽٌ نىظ .هكئله ٞایت ايكاو ظؼ اظبیا
٦ؽآو ،با واژگايی همچىو هعایت ،ؼنع ،ت٧ىا ،ؼَىاو و زیـا ْیبـه يـام بـؽظه نـعه اقـت
ٕهماو .ٔ >A ،البته ظؼ بؽضی هًاب ٙؼواییٚ ،باظ ٞ ،ایت تؽبیت اقت که چًـیى ضىايهـی،
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ٚباظ ؼا با وقٛت هًٛایی که ناهل تماهی لسٗ ههای ؾيعگی ايكاو نعه ظؼ يٗؽ هـیگیـؽظ،
بًابؽایى هؽ ٚمل ٚباظی ،تؽبیت و هؽ ا٦عام تؽبیتیٛ٢ ،لی ٚباظی نمؽظه هـینـىظ ٕزكـیًی
ؾاظه .ٔ@: ::<BB ،ایى هكئله یکی اؾ وخىه تمایؿ اقالم با ظیگؽ هکات اقـت و بـؽ ضـال٠
ايكاونًاقی اقالهی،

ؼهیا٢تهایی که ايكاو ؼا ضال ٥اٚمالم و ظؼ يتیده هسعوظ هیظايًع،

با تىخه به ياهتًاهی بىظو کمال ايكاو ،هع ٠يهایی تؽبیت ؼا ياهسعوظ و ظاهًه ؼنع و اؼت٧ای
ايكاو ؼا وقی ٙو گكتؽظه هیبیًع ٕيلؽ.ٔA@ ::<A@ ،
? .بًیادهای فغشی تشبیت سیاسی اص دیذگاه آیتالله خاهًهای

ً
ٓ٢ؽ ظؼ ظیعگاه هت٣کؽاو نیٛی ،ه٣هىهی يؽ٢ا ايتؿاٚی يیكت و َمى تًاق با ز٧ای٥

ایمايی ،ظؼ اثبا ٧ٚایع بًیاظیى همچىو تىزیع ،وخىظ هبعأ و هٛاظ تأثیؽگػاؼ اقت ٕضمیًی،
 ،2472ج .ٔ122 :2اؾ ایىؼو هـیتـىاو بؽؼقـی ه٣ـاهین هكـتینًاقـی ،هٛؽ٢ـتنًاقـی،
ايكاونًاقی و ٞایتنًاقی ؼا اؾ ا٦تُائا ٓ٢ؽی ،ظؼ تبییى تؽبیت قیاقی بؽنمؽظ.

هستیضًاختی
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خهـاوبیًـی و ایـعئىلىژی وخـىظ ظاؼظ و بـه ظلیـل هاهیـت

ظؼ ت٣کؽ اقالهی ،ؼابٓه هًٓ٧ی هیـاو
ایعئىلىژیک تؽبیت اقالهی ،هیتـىاو چًـیى اؼتبـاْی ؼا پـػیؽ٢ت .آنـکاؼ اقـت کـه آیـتاللـه
ً
ضاهًهای به ًٚىاو هت٣کؽی هكلماو به خایگاه ایى ه٣هىم کاهال آگاه اقت .اؾ هًٗؽ ایهاو Dتىزیع

یًٛی ْ
ٚبىظیت ضعای هتٛال Eیًٛی هىاها ،هىـها ،نهى ها ُٞ ،ها بؽ ؾيعگی ايكـاو زـاکن
يبانع Eیًٛی ظیکتاتىؼیها ،اقتبعاظهاْ ،
کًًـعه ؾيـعگی ايكـاو يبانـًعٕ Cبیايـا ظؼ
هًیتهـا اظاؼه 

ضٓبه يماؾ خمٛه .ٔ:<@B/:/;? ،پف بؽ ضال ٠تًىؼ اولیـه ،تىزیـع ،ه٣هـىهی خـاه ٙو ظاؼای
ً
ابٛاظ هطتل ١ظؼويی و بیؽويی اقـت و يبایـع يـؽ٢ا بـه ٧ٚیـعهای ٢ـؽظی هًسًـؽ نـىظ یـا آو ؼا
لهای ٢لك٣ی ظايكت ،بلکه بایع ٦اٚعه ؾيعگی ٢ؽظی و اختماٚی و هبًای زکىهت و هـعیؽیت
هكئ 
٦ؽاؼ گیؽظ ٕبیايا ظؼ ظیعاؼ هكئىالو ،اقاتیع و ْالب بًیاظ ٢ؽهًگـی بـا٦ؽالٛلىم.ٔ:<?A/::/: ،
بعیى تؽتی خهاوبیًی تىزیعی ،قاؾه نطًیتی ايكاو ،الگىی تؽبیتی و قبک ؾيعگی اختمـاٚی
ؼا هٛیى هیيمایع و اتکای الگىهای تؽبیت قیاقی بؽ خهاوبیًی هاظی ،پػیؽ٢تًی يیكت ٕبیايـا
کمیته اي٧الب اقالهیٔ:<?A/</:A ،
ظؼ ظیعاؼ ٢ؽهايعه و خمٛی اؾ پاقعاؼاو 

خاهًهای ،بس اظاض يظسیه فىست

تالله
تسبیت ظیاظی دز ايدیؽه آی 

;;C

 .2-5معرفتشناسی

ضاهًهای ،اناؼه به ه٧ىالتی يٗیؽ بًیؽ  ،تعبؽ و ت٣کؽ که يـاٖؽ

تالله
ظؼ ظقتگاه هٛؽ٢تی آی 
ؼنیعؾاظ.ٔ;<? ::<B< ،
هٛؽ٢تناضتی ایهاو اقت ٕ 

به نًاضت اقت ،يهاوظهًعه ظیعگاه
البته ظؼ هًٗؽ ؼهبؽ اي٧الب ،به ظلیل ضٓؽ پػیؽی هٛؽ٢تی ظؼ ٚلىم زًىلی و ه٣اهین هتٛلـ٥
به آو ،هیتىاو ٚلن زًىلی ؼا نؽِ الؾم که ١هٛؽ٢ت و يه نؽِ کا٢ی ،يام يهاظ ٕظیعاؼ بـا
خىاياو اقتاو ٦ن .ٔ:<AB/A/= ،بًابؽایى ،ایهاو تىخه به ٚلن زُىؼی ،هًٛىیت و اؼتباِ با
ظؼگاه ضعاويع هتٛال ؼا یکی اؾ ٚىاهل هٛؽ٢تنًاقی هٛؽ٢ی يمىظهايع.
يکته ٦ابل غکؽ ظیگؽ ،ظؼ ظیعگاه هٛؽ٢تنًاضتی آیتالله ضاهًهای ،اٚت٧اظ به وزیـايی بـىظو
اقالم و خاهٛیت آهىؾههای آو ظؼ تبییى ه٣اهین و هُٛال اختماٚی يٗام اقـالهی اؾ خملـه
الگىهای تؽبیتی اقت .ایهاو به ْىؼ هکؽؼ هسىؼیت وزی الهی ظؼ تبیـیى هكـائل قیاقـی ؼا
ظاظهايع ٕبیايا ظؼ ظیعاؼ اُٚای هدلف ضبؽگاو ؼهبؽی ٔ:<B9/:;/:A ،و ظؼ
هىؼظ تأکیع ٦ؽاؼ 
ْ
ونىبیًـی ،ازکـام اقـالم ؼا بـؽ قـؽ
٦اْٛیت ،هٛؽ٢ت و ؼ 
ایىباؼه هی٢ؽهایًعD :هؽخا که ها با

ْ
ظقت گؽ٢تین ،ظيبال آو زؽکت کؽظین و ياظ٦ايه ضىاقتین اقالم ؼا پیاظه کًین ،هى ٥٢نعین Eاها
هؽخا ياکاهی و َ٣ٛی وخىظ ظاؼظ ،بـؽ اثـؽ ایـى اقـت کـه هـا ظؼ آو هـىؼظ ،اؾ اقـالم ٣ٞلـت
کؽظهاینٕ Cبیايا ظؼ هؽاقن قالگؽظ ؼزلت اهام ضمیًی.ٔ2475/4/23 ،
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ظؼ يٗام ايكاونًاضتی آیتالله ضاهًهای ،ايكاو هؽک اؾ ًٚايؽ ظوگايه خكن و ؼوذ بـىظه و
با تًؽیر به هٓٛى ٠بىظو تؽبیت به ایى ظو ُبٛع ،پؽوؼل خكن ه٧عهۀ پؽوؼل ؼوذ هتًـىؼ
نعه اقت ٕبیايا ظؼ ضٓبه يمـاؾ خمٛـه ٔ:<??/>/;< ،ظؼ ايكـاونًاقـی اقـالم و آؼای
آیتالله ضاهًهای ،کؽاهت و هىیت ايیل ايكاو يانی اؾ خًبه ؼوزايی اقت اگؽچه ظؼ يهاظ

او ،قؽچهمه همه نؽاؼ ها هن وخىظ ظاؼظ ٕبیايا ظؼ ظیعاؼ کاؼگؿاؼاو يٗام :<?B/B/:= ،و
بیايا ظؼ ظیعاؼ خمٛی اؾ ؾياو .ٔ:<@:/B/;> ،با ایى زال ،قؽنت ايكاو همـىاؼه خىیـای
تؿکیه ؼوزی اقت که ظؼ ايعیهه آیتالله ضاهًهای ٞایت تماهی ٚباظ ها و تکالی ١نـؽٚی
ايكاو ظؼ خهت يیل به آو اقت .ؼهبؽ اي٧الب با آگاهی اؾ بیـًم ٦ؽآيـی ،ظو گىيـه تؽبیـت ؼا
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بؽنمؽظهايع .گىيه اول ياٖؽ به پؽوؼل ٢کؽ و ٦ىای ٧ٚاليی ايكاو اقت که بـا ه٣هـىم تٛلـین

هؽتبّ اقت و گىيه ظیگؽ ،تؽبیت ي٣ف و ٦ىای ؼوزی و ٦ـىه ُٞـبیه و نـهىیه اقـت کـه بـا
ه٣هــىم ٦ؽآيــی تؿکیــه پیىيــع ظاؼظ ٕبیايــا ظؼ ظیــعاؼ ٦اؼیــاو و زاٗ٢ــاو و اقــاتیع ٦ؽآيــی،
َ
 .ٔ:<B9/>/::ظؼ ایى يٗؽگاه ،تؿکیه ،به ظلیل تأهیى ز٧ی٧ی ضیؽا ٚالن و هًىيیت ؾایـی اؾ
ايسؽا٢ا ٚلمی ،اؼؾل واالتؽی ؼا يكبت به ه٧ىله تٛلین به ضىظ اضتًاو هیظهع ٕبیايا
ظؼ ظیعاؼ يطبگاو خىاو .ٔ:<AB/@/:= ،ايكايی که ظؼ پی قلىک هًٛىی اقت الخؽم يیاؾهًع
تؽبیت اقت که ظؼ يتیده وخىظ يهاظهایی ظقت ايعؼکاؼ ؼا َؽوؼی هیکًع ٕبیايا ظؼ ظیعاؼ
با بكیدیاو .ٔ:<A>/:/? ،ؼهبؽ اي٧الب اقـالهی اضـال ٤ؼا یکـی اؾ همیـؿههـای اقـالم بـا
کؽظهايع که يیاؾ به آو هسعوظ بـه ؾهـاو
خاهلیت هیظايع و آو ؼا ب هقاو هىای لٓی٣ی تىيی ١
ضايی يیكت .ظؼ آؼای اضال٦ی ایهاو اؾ ظو يى٘ اضال ٤الهی اضال ٤هاظی قطى گ٣ته نـعه
که وخه تمایؿ آو ،ظؼ تىخه يؽ ٠به هًا ٙ٢نطًی اقت .آیتاللـه ضاهًـهای ظؼ اقـتًاظ بـه
اضال ٤ؾهاهعاؼی هًٛىهاوَ ،مى ت٧كین اضال ٤پیاهبؽ اکؽم ،به Dاضـال ٤نطًـی Cو
Dاضال ٤زکىهتیٕ Cبیايا ظؼ ضٓبههای يماؾ خمٛه ،ٔ:<@B/;/;< ،بؽ ٚیًیـت اضـال ٤و
قیاقــت وؼؾی اهــام ٚلــی تًــؽیر يمــىظهايــع ٕبیايــا ظؼ ضٓبــههــای يمــاؾ خمٛــه،
 .ٔ:<AA/?/;9يکته ٦ابل تىخه ظؼ قیؽه اضال٤گؽای آیتالله ضاهًهای ،الؿام يٗام قیاقی به
ظنـمًیهـای کهـىؼهای

آظاب اضال٦ی ظؼ ؼوابّ بیى الملل و پؽهیؿ اؾ يٚ ٍ٧هع ظؼ ه٧ابل
هتطاين اقت .آيچه به ًٚىاو يتیده هیتىاو تبییى کؽظ ایى اقت که بؽ ضـال ٠آؼای تؽبیتـی
بؽضی ايعیهمًعاو ٞؽبی يٗیؽ خاو الک که وٖی٣ه تؽبیت ؼا پؽوؼل ا٢ؽاظ ،هتًاق با ٢لكـ٣ه
و وَٛیت اختماٚی هیظايًع ٕ٦لتال ،ٔ>< ::<B: ،آیتالله ضاهًهای با يٗـؽ بـه ٓ٢ـؽ و
تبعیل يهعو آو و همچًیى اناؼه به ٓ٢ؽ ضعاخى و هًٛىیتْل ايكـاو ،بـه بًیـاو يهـاظو
ظائمی ٢ؽایًع تؽبیت قیاقی به هبايی هػکىؼ ،ظؼ هؽ وَٛیت اختماٚی ،هٛت٧ع هكتًع.
غایتضًاسی
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بؽؼقی آیا و ؼوایا  ،يهاو ظهًعه ويىل به ه٧ام ؼَىاو الهی به ًٚىاو هعٞ ٠ایی تؽبیت
اقت و اهعا٢ی همچىو هعایت ،هعایت به ؼنعْ ،هاؼ  ،ت٧ىا ،زیا ْیبه٦ ،ـؽب و ی٧ـیى

خاهًهای ،بس اظاض يظسیه فىست

تالله
تسبیت ظیاظی دز ايدیؽه آی 
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بیايگؽ اهعا ٠وقٓی هكتًع .البته بؽضی٦ ،ؽب الی الله ؼا به ًٚىاو هعٞ ٠ایی تؽبیت ٦ـؽاؼ
ً
ظاظهايع ،اها اوال ایى بسث  ّ٧٢ظؼ یک آیه غکؽ نعه ،همچًیى ٦ؽب به ضعا ،و٦تی اقـت کـه

ؼقیعو به ضعا يیؿ هًٛا ظانته بانع و اگؽ ؼقیعو به ضعا هٓؽذ بانع ضىظ ه٧ام ويل ٞایـت
ضىاهع بىظ يـه ٦ـؽب ٕزكـیًی ؾاظه .ٔ@> ::<BB ،ظؼ پـی چًـیى يگؽنـیٞ ،ایـت اي٧ـالب
اقالهی ایؽاو ،ويىل به ز ٥و ؼقیعو به ٦ؽب باؼی تٛالی اؾ ؼهگػؼ تؽبیـت ايكـاو يـالر
قیاقی اقت ٕ بیايا ظؼ ظیعاؼ ٢ؽهايعهاو و خمٛی اؾ پاقعاؼاو کمیتههای اي٧الب اقالهی،
 :<?B/:9/:9و بیايا ظؼ زؽم هٓهؽ ؼَىی.ٔ:<@9/:/;B ،
 .6اغىل تشبیت سیاسی فغشت بًیاد دس دیذگاه آیتالله خاهًهای

پیمؼو  ،با الهام اؾ يٗؽیه ٓ٢ؽ و هبـايی چهاؼگايـه تؽبیـت قیاقـی ظؼ ايعیهـه
ظؼ پژوهم 
ً
آیتالله ضاهًهای ،ضًىيا ؼویکؽظ ايكاونًاضتی ،ايىل تؽبیت قیاقی ظؼ ايعیهه آیتالله

ضاهًهای ايتطاب نعه اقت و تبییى تمام ايىل تؽبیت قیاقی اؾ ٢ؽيت ه٧اله ٢ؽاتؽ اقـت.

تها و يتایح تؽبیتی آو و همچًـیى الگـىی ايكـاونـًاضتی
ظؼ يٗؽیه ٓ٢ؽ و با که ١ظالل 
ؼهبؽ اي٧الب ،ايكاو به ًٚىاو هىخىظی با کؽاهت هٛؽ٢ی هینىظ که اؾ ویژگیهـای ٓ٢ـؽی و
ضعاظاظی بؽضىؼظاؼ اقت .با يٗؽ به ایى تسلیل ،ه٣ـاهیمی يٗیـؽ ٧ٚاليیـت ،آگـاهی ،آؾاظی
ضىاهیٚ ،عالتْلبی ،ههاؼکتخىیی و هكئىلیتپػیؽی به ًٚىاو ايـىل تؽبیـت قیاقـی،
گؿیًم نعهايع.
عگاهها ،ت٧ٛل ،ابؿاؼ هًاق آنًایی نهؽويعاو بـا ايـىل تؽبیـت قیاقـی
ْب ٥بؽضی ظی 
هٓلـىبتـؽیى ؼول آهـىؾل

يیكت ،بلکه آهىؾل هبتًی بؽ ؼوایا و گـؿاؼههـای تـاؼیطی،
ايىل تؽبیت قیاقی اقت ،ؾیؽا تاؼیص ،نؽذ ْبیٛت و قؽنت بهؽ اقـت ٕهـابؿ:2482 ،
اهًهای بیايگؽ ٚعم تأییع چًیى يگؽل تک بٛعی اقت
تالله ض 
 .ٔ21بؽؼقی بیايا تؽبیتی آی 
و ظؼ ظیعگاه تؽبیتی ایهاو٧ٚ ،اليیت يطكتیى ايل تؽبیـت اقـت ٕبیايـا ظؼ قـالؽوؾ ٚیـع
قٛیع هبٛث٧ٚ .ٔ2477/3/18 ،ل به هًٛای ٦ىه اظؼاک ايكاو ،ظؼ کًاؼ ٦ىای ْ
زكـی و ٦لبـی
ابهای اضال٦ی به کاؼ هیؼوظ ،گاهی ٧ٚل بـه
اقت .گاهی ٧ٚل ،ظؼ هًٛایی اقت که ظؼ کت 
ْ
هثابه هىاؾیى ٧ٚلی و َابٓههای ت٣کؽ و گاهی به هًٛای یکی اؾ هًاب ٙظیى و اقتًباِ ازکام
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گىيههای هطتل٣ی اؾ ٧ٚـل
ؽی١ها ،
و ظقتىؼا الهی به کاؼ بؽظه نعه اقتٚ .الوه بؽ ایى ت ٛ
هايًع ٧ٚل ٢لك٣ی٧ ٚ ،ل هٛیهت٧ٚ ،ل هًٛىی و ...ظؼ قطًاو ؼهبؽ اي٧ـالب کـاؼبؽظ ظانـته
اقت ٕبیايا ظؼ ظیعاؼ ناٚؽاو .ٔ2484/3/12 ،آیتاللـه ضاهًـهای اقـالم ؼا ظیـى ٧ٚاليـی
هٛؽ٢ی هیکً ع و کاؼبؽظ ٧ٚل ؼا ظؼ تهطیى اهـعا ٠و ابؿاؼهـای ؼقـیعو بـه آو بـا اهمیـت
هیظايع .ایهاو ه٣هىم ٧ٚاليیت ؼا یکی اؾ ظو هإل٣ه ههن هکت اهام ضمیًی تًؽیر يمىظه

و َمى هٛؽ٢ی آو به هثابه ي٧هه کاؼ ،تىخه به هؽظم قاالؼی ظیًی ،ؼوزیه اقت٧الل و تىايـایی
هلت ،ه٧ابله با ظنمى و تعویى ٦ايىو اقاقی ؼا اؾ هًاظی٧ٚ ٥اليیت اهام هٛؽ٢ی يمىظهايع
ٕبیايا ظؼ قالگؽظ اؼتسال اهام ضمیًی .ٔ2485/4/23 ،ظؼ ظیعگاه ؼهبـؽ اي٧ـالب اقـالهی،
٧ٚاليیت یکی اؾ ٚىاهل تسىال ٗٚین اقت و ٚالوه بؽ اؼؾل غاتی ضىظ ،ظؼ تٛؽی ١ظ٦یـ٥
و تبییى ٚالمايه ظیگؽ ه٣اهین کالو يٗام اقالهی ،همچىو هًٛىیت و ٚعالت هإثؽ اقت Eبه
ِهـای ويـىل بـه ٚـعالت اقـت و ٚـعالت هًهـای
ایى هًٛی که ٧ٚلگؽایی ،یکـی اؾ نـؽ 
٧ٚاليیت به َع آو هبعل هینىظ .اؾ هًٗؽ ایهاو ،ت٧ٛل ،یکی اؾ اؼکاو تمعو اقالهی اقت
يگؽلهای نهؽويعاو ؼا

و با خعایی هًٛایی اؾ ه٣هىم هساٗ٢ه کاؼی ،کاؼکؽظ تٛم ٥بطهی به
زدتهای

هیتىاو گ٣ت که ظؼ تؽبیت قیاقی٧ٚ ،ل ظؼ خایگاه اول و اؾ
ايدام هیظهع .پف 
الهی اقت که با تىخه به آو ،همكىیی زعاکثؽی هیاو هٓالبا نهؽويعاو و اهعا ٠ظولت،
هیآوؼظ.
٢ؽاهن 
ًًٚؽ بٛعی ،آگاهی اقت .آگاهی نهؽويعاو يه تًها تهعیع ،بلکه ٢ؽيتی بـؽای ؼنـع و
تثبیت ظولت اقالهی اقت .آگاهی و اْال٘ هؽظم اؾ ٢ؽایًـعها و تًـمینهـای کـاؼگؿاؼاو اؾ
هینىظ .ایـى
ٚىاهلی اقت که هاي ٙآقی ها و گؿيعهای هطتل ١به قاضتماو يٗام اقالهی 
هإل٣ه ظؼ تؽبیت قیاقی ،هىخ بیعاؼی هلت و گؽ٢تى هىاَـ ٙهىنـمًعايه ظؼ بؿيگـاههـای
ًٚىاوهایی همچىو ن٣ا٢یت اهىؼ بؽای هؽظم ،قـىاظ
زكاـ ضىاهع نع .ظؼ قیاقت اهؽوؾ ،
ؼقايهای و اْال٘ ؼقايی ظ٦ی ٥به هؽظم و بسث تٛاهل ظولت و هلـت ظؼ همـیى ؼاقـتا ْـؽذ

آیتالله ضاهًـهای بسـث نـع،
هینىظ ،اها با تىخه به هبايی و ايىلی که تاکًىو ظؼ ايعیهه 

وی ابٛاظ ظیگؽی اؾ هىَى٘ ؼا يیؿ ظؼ ایى اهؽ زائؿ اهمیت هیظايع .اؾ يٗؽ ایهاو ،ظو ٦كن اؾ
آگاهی وخىظ ظاؼظ :آگاهی اؾ تىاياییهای ضىظ که ظؼ وا ٙ٦ضىظنًاقی يـام ظاؼظ و آگـاهی اؾ

خاهًهای ،بس اظاض يظسیه فىست
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٦عؼ های بؿؼگ که ظؼـ ظنمىنًاقی و تىْئهنًاقـی اقـت ٕبیايـا ظؼ ظیـعاؼ اقـاتیع
ظايهگاه .ٔ2473/6/12 ،آگاهی هؽظم به هثابه چهن يٗام اقت که اهىؼ هطتل ١ؼا يٗاؼ و
اؼؾیابی هیکًع و ظؼ يتیده هؽ ٦عؼ ظ٦ی٥تؽ بانع ،زؽکت يٗام قیاقـی بهتـؽ ايدـام ضىاهـع
نع .ایى اهؽ ،یکی اؾ ظقتاوؼهای ههن اي٧الب اقالهی و هیؿاو آو اؾ هتىقّ خهـايی بـاالتؽ
اقت ،با ایى زال اؾ پاییى بىظو قٓر آگاهیهای ظیًی و قیاقی بـه يكـبت ایـعهآل ضـىظ،
گالیه يمىظه و یکی اؾ هٓالبا ظائمی ایهاو اؾ ا٦هاؼ هطتل ١به ویژه ظايهـدىیاو ،ا٢ـؿایم
آگــاهیهــایی قیاقــی ٧ٚ -یــعتی اقــت ٕبیايــا ظؼ ظیــعاؼ خمٛــی اؾ ظايهــدىیاو،

 .ٔ2482/3/21ؼهبؽ اي٧الب ،آگاهی ؼا یکی اؾ قه ًًٚؽ ت ْ
سؽک و پىیایی هؽظم هٛؽ٢ی کؽظه
و ظؼ خم ٙبكیدیاو ،آگاهی و نًاضت هىٛ٦یت کًـىيی ضـىظ ،خهـاو اقـالم و زیلـههـای
ٛ٢الیتهای ایى ٦هـؽ هٛؽ٢ـی يمىظيـع ٕبیايـا ظؼ ظیـعاؼ

ظنمى ؼا ؼاهبؽظی ضٓیؽ ظؼ هكیؽ
اُٚای هدمٚ ٙالی بكیح هكتُ٣ٛیى .ٔ2484/8/7 ،بعیى تؽتی هیتىاو گ٣ت با اقتًاظ به
ٚباؼ ؼهبؽ اي٧الب به ٚباؼ Dاال و الیسمل هػا الٛلـن ْاال اهـل البًـؽ و ْ
الًـبؽٕ Cيهـح
ؼویها اقت و ٢ؽایًع تؽبیـت
البالٞه ،ضٓبه <@ ٔ:آگاهی تىأم با ایماو ،هاي ٙبكیاؼی اؾ کح 
هلـتهـا و

قیاقی با ظانتى بیًم تاؼیطی اؾ زـىاظ تـاؼیص ،هٓالٛـه قؽيىنـت ٚمـىهی
نًاضت ه٧تُیا ؾهاو و هکاو هس ٥٧ضىاهع نع.
آصادیْ :
زؽیت و آؾاظی ،ز٧ی غاتی و اؾ اهىؼ ٓ٢ؽی ايكاو اقت .ظؼ آیه قىم قىؼه ايكـاو
َ

َ

ُ

آهعه اقتD :إ َْيا َه َذی ًَ ُاه َْ
الغ ّبیل ّإ َْها ؽاک ًشا َو ّإ َْها کف ًىسإ Cايكاو ،ٔ< :یًٛـی ضعاويـع بـؽ اقـاـ
ّ

ايل کؽاهت ،ايكاو ؼا ظؼ بؽابؽ پػیؽل ظٚاوی زکیمايه ايبیا آؾاظ گػانـته و او هـیتىايـع بـا

٦ىای اظؼاکی ،هكیؽ ؾيعگیال ؼا گؿیًم کًع .اؾ ایىؼو ايكـاو ظؼ پـػیؽل ايـل ظیـى ،آؾاظ
اقت و هیچگىيه اکؽاه و اخباؼی پػیؽ٢تًی يیكت.
هههای اقالهی زکىهت ،هاهیتی تؽبیتی ظاؼظ ،ي٧م ظولت ظؼ تٛؽیـ١
اؾ آيدا که ظؼ ايعی 
آؾاظی و همچًیى ظؼ تؽبیت قیاقی ،ههن اقت ٕٚلن الهعی .ٔ::9 ::<AA ،ظولـت ظؼ ٢ؽایًـع
تؽبیت قیاقی ،همايًع ظولتهای لیبؽال ،کًهگؽ بیْؽ٢ی يیكـت و ایـى يهـاظ بـا پاقعانـت
آؾاظیهای هعيی ،ظؼ اهؽ هعایت ا٢کاؼ ٚمىهی ای٣ـای ي٧ـم هـیيمایـع .البتـه ایـى هكـئله ظؼ
يٗامهای قیاقتگؽ ا٦تعاؼگؽا هت٣او اقت Eظؼ ایى يى٘ اؾ يٗامهای قیاقی ،تسمیـل و اخبـاؼ،
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خایگاهی بًیاظیى ظانته و نهؽويعاو همىاؼه با چهؽه اخباؼآهیؿ يهاظ ظولت هىاخه هینـىيع ،اؾ
ایى ؼو ،تؽبیت قیاقی با تسمیل قیاقی ،همؽاه اقت ٕؼيدبؽٔ222 :2476 ،
آیتالله ضاهًهای َمى پػیؽل يگؽل هػکىؼ ،هبازث هبكـىْی ظؼبـاؼه ه٣هـىم آؾاظی

پیمؼو ،هیتىاو گ٣ـت ایهـاو ظؼ وهلـه اول بـا
کؽظهايع ،اها با تىخه به هىَى٘ پژوهم 
بیاو 
گىيههای هطتل ١آؾاظی ،يٗیؽ آؾاظی هًٛىی ،هٓلـ ٥و اختمـاٚی ،بـا انـاؼه بـه آیـه
ت٣کیک 

ُ ِّ َّ
َ ُ
ؼىو َّ َ َّ
َّ
َّ Dالزی َى ی َّتب َ
َُ َ
ً
اىساة َو ّاْليجیا ّل یا ُؤه ُش ُهن
الشعىل الً ّبی اْلهی الزی ی ّجذويه هکتىلا ّػًاذهن ّفای الت ّ
ّ
َ
ُّ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
بات َو یْ ِّش ُم ػلای ّه ُن الخبا ّئاَ َو یضاغ ػاًهن ّإْا َشهن
ّلالم ّ
ؼشوف و یًهاهن ػ ّى المًک ّش و ی ّْل لهن ال ی ّ
َ َ َّ
َ
َواْل ال التی ک َايت َػلای ّهنٕ Cاٚـؽا ،ٔ>@ :٠آؾاظیهـای اختمـاٚی ؼا بـه هثابـه ز٧ـی بـؽای

ايعیهه ،ايتطاب و بیاو هیظايع .ظؼ ایى يگؽل ،آؾاظی ،هعیهای الهـی و ضاقـتگاه تىزیـعی
ظاؼظ که به ظيبال ؼهایی اؾ ٚبىظیت ٞیـؽ ضعاقـت و بـا تٛـاؼی ١هکاتـ لیبؽالیكـتی و آؼای

هت ٣کؽايی چىو کايت و هیل هت٣او اقت .ؼیهه اولیه آؾاظی ،هستىای باًْی ايكاو و ؼهایی
اؾ هىاهای ي٣كايی و اهیال نیٓايی اقت و قپف ظؼ قازت بیؽويـی ،هكـائلی چـىو ٚـعم
ت٧لیع ظؼ ايعیهه وؼؾی و تىخه به تُاؼب آؼا وخىظ ظاؼظ .اؾ ایىؼو ظولت اقالهی هیبایكت
َمى ٢ايـله اؾ ولًگـاؼی ٢ؽهًگـی و اضتًـا ،٤بكـتؽ الؾم خهـت يیـل بـه آؾاظی ظؼويـی و
اختماٚی ؼا ظؼ تؽبیت قیاقی ههیا کًع.
هطاسکت :ههاؼکت هؽظم ظؼ ٚؽيههای هطتل ١يهاو ظهًـعه هیـؿاو قـؽهایه اختمـاٚی و
َ

ی ٓ
اَله ّاشٕ Cآل ٚمـؽاو:
ههؽوٚیت يٗامهای قیاقی اقت .ایى ه٣هىم ظؼ آیاتی چىو Dؽ ّاو ٓس ُه ٓن ّف 

آیتالله ضاهًهای ههاؼکت هـؽظم ظؼ تًـمین قـاؾیهـای
 ،ٔ:>Bهىؼظ اناؼه ٦ؽاؼ گؽ٢ته اقت .
کهىؼ ؼا ز٢ ،٥ؽیُه ،هٗهؽ ا٦تعاؼ و يهاو ظهًعه اٚتماظ هؽظم هیظايع .ههاؼکت ظؼ همه اهـىؼ
الؾم اقت و تسعیع زُىؼ هؽظم به هىاَ ٙضاو یا خؽیايا قیاقی هًت٧ع ،هٓلىب يیكـت.
اهمیت ایى ه٣هىم ظؼ ايعیهه ؼهبؽ اي٧الب به ْىؼ ضاو ظؼ ظو ه ٙٓ٧بؽوؾ یا٢ته اقـت .وی ظؼ
وهله اولًٚ ،ىاو همبكتگی هلی و ههـاؼکت ٚمـىهی ؼا ظؼ ياهگـػاؼی قـال = :<AبؽگؿیـعE
همچًیى ظؼ بیايیه گام ظوم اي٧الب ٕ@ ٔ:<Bو هنؾهاو با قالگؽظ چهل قـالگی تأقـیف يٗـام
اقالهی ،اؾ به اوج ؼقـايعو ههـاؼکت و ضـعهت ؼقـايی قـطى گ٣تًـع ٕ;; .ٔ:<B@/::/ظؼ
ايعیهه قیاقی ؼهبؽ اي٧الب ،ههاؼکتٚ ،اهل همبكتگی هلی ،هًىيیت بطم يٗام اقـالهی
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و همچًیى به ًٚىاو ًًٚؽی هإثؽ بؽ قازتهای ا٦تًاظی ،اهًیتی و ٢ؽهًگی کهىؼ هسكـىب
هینىظ ٕبیايا ظؼ زؽم هٓهؽ ؼَىی .ٔ:<B;/:/: ،اؾ هًٗؽ تؽبیتی ؼهبؽ اي٧الب ،ايتطابـا ،

یکی اؾ خلىههای ههن ههاؼکت ٚمىهی اقت که ظؼ وا ٙ٦بـا زُـىؼ هـؽظم٢ ،ؽيـت ت٣کـؽ و
ايتطاب يسیر هس ٥٧هینىظ .با تىخـه بـه چًـیى ؼویکـؽظ تؽبیتـی ،تبیـیى يـسیر الگـىی
ههاؼکت ظؼ يٗام هؽظم قاالؼی ظیًی٢ ،ؽيتی بؽای ایداظ اؼتباِ ٚاْ٣ی و ٧ٚاليـی نـهؽويعاو
با قیاقت و ظؼ يتیده ؾيعگی هىنمًعايه آيها هینىظ.
ػذالت :هً٧ىظ اؾ ٚعالت هسىؼی ،ابتًا و  ١ٓٚتماهی ؼ٢تاؼهـای نـهؽويعاو بـه ایـى
ه٣هىم اقت و يبایع آو ؼا به ؾهـاو یـا قـازت هسـعوظی ،ت٧لیـل ظاظ .ظؼ ظیـعگاه آیـتاللـه
ل٣ههای ههن يٗام اقالهی ،بؽخكتهتؽیى يمـىظاؼ قـیؽه ٚلـىی،
ضاهًهای ٚعالت ،یکی اؾ هإ 

گتؽیى نٛاؼ ههعویت و اؼؾل واالی تاؼیص بهؽی اقت ،اؾ ایىؼو ظهه چهاؼم اي٧الب ؼا
بؿؼ 
ظهه پیهؽ٢ت و ٚعالت يام يهاظيع .ظؼ بیًم اختماٚی هٓلىب ؼهبؽ اي٧البٚ ،هـ ٥و ْلـ
ز٧ی٧ی و هٓل ٥هؽظم به ٚعالت تًؽیر نعه اقت ٕبیايا ظؼ ظیعاؼ هكئىالو قاؾهاو يعا و
قیما .ٔ:<A:/::/:> ،ایهاو َمى ظقتهبًعی ٚـعالت بـه ُ٦ـایی ،ا٦تًـاظی٦ ،ـايىيی و...
همؽاه بىظو ٚمی ٥آو ؼا با ظو ه٣هىم هًٛىیت و ٧ٚاليیت تًؽیر کؽظهايع .ایهاو َمى ایًکه
ٚعالت ؼا هًسًؽ به هًاقبا کالو اختماٚی يعايكته و به تٛؽی٢ ١ؽظی و وخه تؽبیتی ایـى
هیگىیًعD :ظؼ همه اهىؼ بایكتی ايكاو اؾ ضعای هتٛال بطىاهع کـه
ه٣هىم هن تىخه ظاؼيع و 
ٚاظاليه ٚمل کًع Eبا ضىظل هن ايكاو با ٚعالت ؼ٢تاؼ کًع Eبا يؿظیکايتاو با ٚـعالت ؼ٢تـاؼ
کًیع Eبا ؾو و ٢ؽؾيعتاو با ٚعالت ؼ٢تاؼ کًیع .گاهی بُٛی اؾ هكئىلیى ظیعین آوچًاو ٞـؽ٤
ظؼ کاؼ هینىيع که یاظناو هیؼوظ اؾ وخىظ همكؽايهاو و ٢ؽؾيعايهـاو Eو ایـى َـایٛاتی ؼا
ظؼقت هیکًعٕ Cبیايا ظؼ ظیعاؼ اُٚای هیأ ظولت .ٔ:<AA/?/:? ،قٓر بٛعی ،يكبت
يهاظ آهىؾل و پؽول با گ٣تماو ٚعالت اقت .ایهاو بـا تىخـه بـه هكـئله تٟییـؽ اؼؾلهـای
خىاه ٙظؼ گػؼ ؾهاو ،هٓالبه تؽبیت و پؽوؼل ايكاوهـایی ٚـعالت پـؽوؼ و ٚـعالت قـاؾ ؼا
ظانتهايع ٕبیايا ظؼ ظايهگاه ٢ؽهًگیاو ٔ:<B@/;/:B ،و اولیى گام ظؼ اخؽای ٚعالت ؼا تىخه

به هماو بٛع ظؼويی  -تؽبیتی ايكاو با اٚتماظ به اهعاظهای الهی و هًاخا با ضعاويع هتٛـال
هیظايًع .بًابؽایى با اقتًاظ به ٚباؼ ٢Dکاو ْاول ٚعله ي٣ی الهىی ٚى ي٣كهٕ Cيهح البالٞـه،
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ضٓبه ?ٚ ،ٔ Aعالت ي٣كايی و تؽبیت ي٣ف ،پهتىايه اخؽای هؽ گىيه ٚعالت اختماٚی بىظه و
قطى اؾ ٚعالت اختماٚی بعوو تىخه به ت٧ىا و هؽا٦بت ظؼوو ،گؿا٢ه گىیی اقت.
آهىؾههای اقالم همىاؼه ايكاو ؼا هىخىظی هكـئىل ظؼ بؽابـؽ قؽيىنـت
هسئىلیتپزیشی :
ضىظ و يٗام اختماٚی هٛؽ٢ی کؽظه اقت .هكئىلیتپـػیؽی ظؼ ظو قـٓر ٢ـؽظی و اختمـاٚی
٦ابل بؽؼقی اقت.
هكئىلیتپػیؽی ٢ؽظی ،اضتیاؼ ايكاو اقت که با کمک ٧ٚل و ظیگؽ ٦ىای ؼوزـايی

هًهأ
بؽ تمایال زیىايی ضىیم ٞال هینىظ .ظؼ زىؾه اختماٚی٦ ،اٚعه اهؽ به هٛؽو ٠و يهـی
ً
كئىلیتپػیؽی ايكاو هكلماو ظاؼظ که ايىال يٗاؼ همگـايی ؼا تىلیـع

اؾ هًکؽ ،ظاللت بؽ ه
هیکًع و هیتىاو هعٚی نع چًیى تٛؽی٣ی بـا ه٣هـىم ههـاؼکتْلبـی ٦ؽابـت هًٛـایی پیـعا

َ
ٓ
َ ُٓ ٓ َ ُ ُ
اات َل ٓؼض ُاهن ٓأ ّولیا ُاَ َل ٓؼاٍ
هیکًع٦ .ؽآو کـؽین ظؼ ایـىبـاؼه هـی٢ؽهایـع َ Dوال ُم ٓؤ ّه ًُاىو َوالمؤ ّهً

َ
ُ َ َّ َ
ی ٓؤ ُه ُشوو َل ٓال َم ٓؼ ُشوف ّو َی ًٓ َه ٓىو ََػى ٓال ُم ٓ
الضکا َاة َو ی ی ُؼ َ
اا َة َو ی ٓؤ ُت َ
اىو َّ
اىو اللاه َو َس ُعاىل ُه
الص
ىو
م
ی
ق
ی
َ
و
ش
ک
ً
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ِ
َ
ُ
ٓ
ولئک عی ٓشحمهن الله ّإو َالله ػ ّض یض حکینٕ Cتىبـه .ٔ@: :ظؼ ایـى آیـه ،اولـیى ویژگـی هإهًـاو،
أ ّ

يهاوظاؼ نعو آياو به اهؽ به هٛؽو ٠و يهی اؾ هًکؽ غکؽ نـعه اقـت کـه بـه تثبیـت ٢ؽهًـ


هكئىلیتپػیؽی کمک هیکًع .با تىخه به تـأثیؽ ههـن هكـئىلیتپـػیؽی ظؼ کاؼآهـعی يٗـام

اقالهی ،آیتالله ضاهًهای هكئىلیتپػیؽی ؼا بـا اويـا٢ی چـىو يـعا٦ت ،اهايـت و ْ
تـعیى
همؽاه ظايكته و اؾ همؽاهی ایى ه٣هىم ظؼ کًاؼ هًًىب نعو به هؽ ّق َـمتی قـطى گ٣تـهايـع.

ایهاو با اقتًاظ به ؼوایا هًٛىهاو به تبٛا اضؽوی هكئىلیت و اهؽکًًـعه بـىظو تأ کیـع
ه٧ام ْلبی يمىظه و آو ؼا يهـايه ا٢ـؽاظ ٚا٦ـل هٛؽ٢ـی کـؽظهايـع
ضايی ظاؼيع و تىيیه به ٚعم 
ٕبیايا ظؼ ابتعای ظؼـ ضاؼج ٧٢ه .ٔ:<B@/B/;@ ،ياگ٣ته هىیعاقت که ظؼ قـلىک تؽبیتـی
ً
ؼهبؽ اي٧الب٦ ،عؼ  ،غاتا هع ٠يیكت ،و اؼؾل ايكـاو بـا کـامخـىیی ظؼ ٦ـعؼ تٛؽیـ١
يمینىظ ،بلکه با ناضى هكئىلیتپػیؽی ،قًدیعه هینىظ .به ایى تؽتی ایهاو هـؽ گىيـه

ٚا٢یتخىیی يكبت به قؽيىنت کهـىؼ ؼا هـؽظوظ ظايكـته و اؾ ا٦هـاؼ هطتلـ١

ايؿواْلبی و
ً
ههؼیؿی بلًع هع بؽای ای٣ای هكئىلیتهای قـًگیى ؼا
خاهٛه ضًىيا خىاياو ،هٓالبه بؽيا 
ظانتهايع ٕبیايا ظؼ ظیعاؼ بكیدیاو.ٔ:<A=/B/@ ،
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يتیجهگیشی


اؼؾلهای خىاه ،ٙظؼ ت٧ى یت ؼابٓـه هـؽظم -

ظؼ خهاو هٛايؽ ،تؽبیت قیاقی ،با يهاظیًگی
یکًع .ظؼ ایى پژوهم ،تؽبیـت
زکىهت و ظؼ يهایت هًىيیت زکمؽايی ي٧م بكؿایی ای٣ا ه 
قیاقی٢ ،ؽایًعی آهىؾنی تل٧ی نع که به ايت٧ـال اؼؾلهـای خاهٛـه ظؼ قـه زـىؾه بیـًم،
تاللـه ضاهًـهای ،اؾ
ینىظ .ظؼ يٗؽیه تؽبیت قیاقی آی 
يگؽل و ههاؼ های قیاقی هًدؽ ه 
ؼهگػؼ تؽبیت ظو قازت بیًم و گؽایهی ايكـاو ،اؼتباْـا هؽبـی و هؽتبـی بـا ؾبـاو ظیـى
ىؼو زؽکت ؼو به کمال ايكاو ظؼ زـىؾه تؽبیـت قیاقـی ،هبتًـی بـؽ
یپػیؽظ ،اؾ ای 
يىؼ ه 
ٓ٢ؽ و قؽنت ز٥خىی وی اقت .ظؼ ایى ؼو یکؽظ٦ ،ىاٚع تؽبیت قیاقی ٚالوه بؽ تًاق
ویژگیها و يیاؾهای باًْی ٢ؽظ و خاهٛه ظیًی ،هنؼاقتا

با يیاؾهای ٖاهؽی خاهٛه اقالهی ،با
تالله ضاهًهای ،با يٗؽ به الهیا ظیًـی و
ىؼو ظؼ ٢ؽایًع تؽبیت قیاقی هٓلىب آی 
اقت .اؾ ای 
ابٛاظ خاه ٙايكاو ،ا٦تُائا ٓ٢ؽی او که هبتًی بؽ ظؼک يسیر اؾ هكتی تىزیعی ،هٛؽ٢ـت
یگیؽظ.
وزیايی و ٞایت هًٛىی اقت Eهىؼظ تسلیل و هٓالٛه ٦ؽاؼ ه 
ظؼ ظیعگاه تؽبیتی ؼهبؽ اي٧الب اقالهی ،ايكاو ،هىخىظی ٚا٦ل و بؽضـىؼظاؼ اؾ ظو هإل٣ـه
ْ
هس ٥و هکل ١بىظو اقت ،بعیى خهت وی با بهؽه اؾ ز٧ى٦ی قیاقی يٗیـؽ آگـاهی ،آؾاظی،
هكـئىلیتپـػیؽی اختمـاٚی ٚمـل

ههاؼکت و ٚعالتْلبی ،به تکالی ١اختماٚی اؾ خمله
هی کًع .پیاهع ایى ٢ؽایًع ،هىخ تبعیل ايكاو به کًهـگؽی اختمـاٚی اقـت کـه اؾ ؼهگـػؼ

وظیٛههای الهی ضىیم ؼا نکى٢ا هیکًع .بًابؽایى هیتىاو هعٚی نع کـه

کًهگؽی ٛ٢االيه،
هکايیكن تؽبیت قیاقی ظؼ ايعیهه آیتالله ضاهًهای ،هًدؽ به پؽوؼل هتؽبیاو ٓ٢ؽ گؽایـی
هینىظ که با اتکای هٛاؼ ٠و گؽایمهای ظؼويی به الهیا ظیًی و يه ٞؽبی ،تبـعیل و تٟییـؽ

ظائمی ضىظ ؼا ظؼ ؼاه ؼقیعو به زیا ْیبه ٦ؽآيی قپؽی هیکًع.
کتابًاهه
لسآو کسین.
ازظىى ( .);=ABظیاظت ،تسخمه زمید ػًایت ،تهساو ،اي ؽازات ػلمی و فسهًگی.

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

;<B

اظم یت ،فیلی خی ( .);=BAفلعفه آهىشغ و پسوزغ ،تسخمه ظؼید بهؽ ی ،هؽهد ،ؼسکت به
يؽس.
اف صازی ،اـغس و زمید ههد ىز (?E .);=Cالگ ىی تسبی ت ظیاظ ی اش دی دگاه ؼ هید هىه سی،D
ففلًاهه زهیافت ايمالب اظالهی ،ظال دهن ،ؼمازه @= ،پاییص ،ؾ.CB-AA
بالسی  ،خعسو ( .);=BAدزآهدی بس فلعفه تؼلین و تسبیت دز خمهىزی اظالهی ،تهساو ،اي ؽازات
ػلمی و فسهًگی.
بايکی پىز فسد ،اهیسزعیى و ازمد لماؼی ( .);=B:تؼلین و تسبیت اش دیدگاه همام هؼظن زهبسی،
تهساو ،يؽستسبیت اظالهی.
بهؽ ی ،ظ ؼید (?E .);=Bهب ايی هؼسف تؼًاظ ی تؼل ین و تسبی ت ب ا تؤکی د ب س زکم ت ه ؼالی ه
ـدزایی ،Dففلًاهه زوايؽًاظی و ػلىم تسبی ی ،ظال دوم ،ؼمازه = ،بهاز،ـؿ;.;<: -;:
خساز ی دزب او ،هه دی و هدی د باب اشاده و زهم ايؼلی زود هم دض (=E .);=Cهب ايی ،اـ ىل و
زوغهای تسبیت ظیاظی دز اظالم اش هًظس لسآو ،Dففلًاهه بفیست و تسبی ت اظ الهی ،ظ ال

یاشدهن ،ؼمازه ;= ،شهع او،ـؿ?.;;< -C
خىادی آهلی ،ػبدالله (; .);=Bؼمط الىزی تبسیصی ،لن ،اظساء.
(@ .);=Bفىست دز لسآو ،لن ،اظساء.
( .);=BCتىزید دز لسآو ،لن ،اظساء.
زعیًیشاده ،ظیدػلی (E .);=CCغایت تسبیت اش دیدگاه اظ الهی ،Dفف لًاهه تسبی ت اظ الهی،
ظال پايصدهن ،ؼمازه ;= ،بهاز،ـؿ.BA-@A
خمیًی ،زوذ الله ( .);=AAؼسذ خً ىد ػم ل و خه ل ،ته ساو ،هؤظع ه تًظ ین و يؽ س آث از اه ام
خمیًی.
(; .);=Bـسیفه يىز ،تهساو ،هؤظعه تًظین و يؽس آثاز اهام خمیًی ،خلد; و>;.
داودی ،هسمد و ههدی فاللی دهکسدی (>E .);=Cبسزظی اهدا تسبیت ظیاظی دز لسآو ک سین
با تؤکید بس هبايی و اـىل تسبی ی .Dدو ففلًاهه آهىشههای تسبی ی دز لسآو و زدی  ،ظال اول،
ؼمازه < ،پاییص و شهع او،ـؿ.>:-;C
داوزی ازدکايی ،زلا ( .);=C:دزبازه تؼلین و تسبیت دز ایساو ،تهساو ،ظصى.
زؼیدشاد ،ف ر الله (= .);=Cتبییى فساشهای اش ايدیؽهه ای يظ اهی دف اػی فسهاي دهی ک ل ل ىا،
تهساو ،دايؽگاه افعسی اهام ػلی ،خلد.B

خاهًهای ،بس اظاض يظسیه فىست

تالله
تسبیت ظیاظی دز ايدیؽه آی 

;<C

زيدبس ،همفىد (E .);=BAتسبیت ظیاظی دز چازچىب يظامهای ظیاظی و يظسیهه ای هص ل ف،D
زاه تسبیت ،ؼمازه ? ،تابع او،ـؿ??;.;A?-
ظایت آیتالله خاهًهای به يؽايی https://farsi.khamenei.ir
ؼ اوسی ،زوذ الل ه (< .);=Cهع ئىلیت اخالل ی زکىه ت دیً ی ،ته ساو ،ظ اشهاو اي ؽ ازات
پووهؽگاه و فسهًگ اظالهی.
ؼاه آبادی ،هسمد ػلی ( .);=BAؼرزات المؼاز  ،تهساو ،اي ؽازات پووهؽگاه فسهًگ و ايدیؽه
اظالهی.
ؼاهسودی ،ظید هسمىد (@<>;ق) .فسهًگ فمه هىابك ه رهب اه ل بی ت ػل یهن الع الم ،ل ن،
هؤظعه دائسه المؼاز  ،فمه اظالهی بس هرهب اهل بیت ػلیهن العالم.
ؼکىهی ،غالهسعیى (< .);=Aهبايی و اـىل آهىشغ و پسوزغ ،هؽهد ،آظ او لدض زلىی.
لمیسی ،هسمدزلا (E .);=B:تسبیت و خاهؼه ،Dهؼسفت ،ؼمازه ?> ،ؼهسیىز ،ؾ.?B->B
وباوبایی ،خىاد ( .);=BAشوال ايدیؽه ظیاظی دز ایساو ،تهساو ،کىیس.
وباوبایی ،هسمد زعیى (< .);=Aالمیصاو ،لن ،خاهؼه هدزظیى ،خلد  ;: ،Cو >;.
ػلن الهدی ،خمیله (; .);=Cيظسی ه اظ الهی تؼل ین و تسبی ت (هب ايی آه ىشغ زظ می) ،ته ساو،
دايؽگاه اهام ـادق.
لادزی ،زاتن ( .);=A:ايدیؽه ظیاظی غصالی ،تهساو ،دف س هىالؼات ظیاظی و بیى الملل وشازت
خازخه.
داللتهای يظسیه تسبیت دز يظ ام تسبی ی اظ الم،D

لايغ ،ازمدػلی و ظیًا ػفازه يواد دشفىلی (@E .);=C
دوففلًاهه ػلىم تسبی ی اش دیدگاه اظالم ،ظال پًدن ،ؼمازه  ،Cپاییص و شهع او،ـؿ;.<A-
لل اغ ،ػباض (;E .);=Cهبايی اخ ماػی و ظیاظی تؼلین و تسبیت :بسزظی تىبیمی زویکسده ا و
دیدگاههای ؼهسويدی ،Dدوففلًاهه پووهؽًاهه هب ايی تؼل ین و تسبی ت ،ظ ال دوم ،ؼ مازه;،

بهاز و تابع او ،ؾ.@>->A
هسشولی ،ززمت الله و ظیسوض زداديیا (= .);=Cفىست بًیاد (تسبیت زویکسدی به تؼلین و تسبیت
اظالهی) ،تهساو ،آوای يىز.
هفباذ یصدی ،هسمدتمی ( .);=B:آهىشغ ػماید ،لن ،ؼسکت چاپ و يؽس بیى الملل.
هىهسی ،هستمی (= .);=Aفىست ،تهساو ،ـدزا.
(; .);=Bهدمىػه آثاز ،لن ،ـدزا ،خلد =.

پووهػهای ظیاظت اظالهی  /ظال هؽ ن  /ؼمازۀ هفدهن /بهاز و تابع او ;=CC

;=:

هلکی ،زعى ( .);=BBبسياهه زیصی دزظی ،زاهًمای ػمل ،تهساو ،اي ؽازات هدزظه.
هیسازمدی ،هًفىز (E .);=BAاـىل و هبايی تسبیت ظیاظی دز ه ىو و هًابغ دیً ی ،Dهىالؼ ات
فمه تسبی ی ،ؼمازه ? ،ؾ?.;<<-C
يدائی ،هاؼن (>E .);=Aيگاهی گرزا به هبايی تؼلین و تسبیت دز زئالیعن اظالهی :ت ؤثیس هم ىالت
فلعفی بس خًبههای هص لف تؼل ین و تسبی ت ،Dفف لًاهه هف باذ ،ظ ال چه ازم ،ؼ مازه ?;،
پاییص،ـؿ.;B -B
يفسی ،ػبدالله (< .);=Aهبايی ايعاوؼًاظی دز لسآو ،ته ساو ،هؤظع ه تسمیم اتی و اي ؽ ازاتی
فیك کاؼايی.
يل س ،خ ىزج فسدزی ک ( .);=BAآؼ ًایی ب ا فلع فه آه ىشغ و پ سوزغ ،تسخم ه فسی دوو باشزگ او
دیلممايی ،تهساو ،ظمت.
يهح البالغه.
يیل ی ،هسمدزل ا و دیگ ساو (=E .);=Cبسزظ ی هی صاو ظ ىاد ظیاظ ی و اخ م اػی ؼ هسويداو
بصزگعال ؼهس اـفهاو ،Dخاهؼهؼًاظی کازبسدی ،ؼمازه ، 54ـؿ.@:->C
هابص ،تىهاض(? .);=Cبهیمىت یا پازلماو وىاليی ،تسخمه زعیى بؽیسیه ،تهساو ،يی.

