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مؤلمههای آبت تذلیل مذتىسی کیمب اا سو کشد قیاعب سع و دس کؾتف و ت یتید

س ضسی مؤلمههای سلگىت اهتشتیب سص تذلیل مذتىسی کیمتب اتا سو کتشد سعتتقشس ب و
تىصیف و تذلیل اهش مباشد .افتههای پژوهؼ داضش اؾاب مبدهذ که م تنتب
اش ساذ ؾۀ سؽذ قشآابت ه گیشی مطلتى عیاعتب ام تۀ ساغتااب تتکُ ا تذی و
ک اا هاگش ایغ ت الکه اا سو کشدی م ناگشس و امعت دس عادا دوگااته ص غت

مادی و م نىی و دس اغتش عیش ىد سلهب اه عم غا سؽذ آب (قش سلهب)
عاماب مب ااذ.
کلیذواژگاو :سلگىی پیؾتشف عیاعتبت م تااب قتشآبؽتناخ پیؾتشف ت ساذ ؾتۀ
قشآبؽناخ پیؾشف عیاعبت ؽاخصهای قشآاب پیؾشف عیاعب


همذهه

ايىاو به٘ىق ٙ٨كی ؼىاهاو پیٍك٨ث ،قٌؿ و و١اؾت اوث .الایىقو همىاقه ؾق ٘ى ؾوقههای
جاقیؽی ظیات ؼى یً کىٌیؿه اوث به ٌکلی پاوؽی هًاوب بكای ایى يیال اِیل ؼىؾ بیابؿ
و ؾق ایى قاوحا ؾق ٘ى ؾوقههای ظیات ؼىیً ،ظاشحمًؿی ؼىؾ قا به ایى هىٔـى ٞبـه ايـىاٞ
گىياگىو يٍاو ؾاؾه اوث .هىاشهۀ او با اؾیاو و هکاجب ،با ٬كائثهای هح١ـؿؾ و هحکرـك ،يیـال و
هیجىايؿ هئیؿی بك اذاات ایى اؾ٠ا ٬لمؿاؾ ٌـىؾ.
گكایً به آيها و ؾق قاوحای آو ،ايحٝاق ال آيها ،
یٌىؾ که ؾق بكهههای هؽحل ٧جاقیؽی ،اؾیاو و هکاجب هؽحل٩ی و ؾق ـیـل
ایىقو هٍاهؿه ه 
ال 
٘كضهـا و بكياهـههـایی چًـؿ،
ایى اؾیاو و هکاجب ،جمؿوهای گىياگىيی ٜهىق کكؾيؿ و با اقائۀ 
واهاوؾهی و هؿیكیث ظیات بٍك و جؤهیى قٌؿ و و١اؾت او ٌؿيؿ.

هؿ٠ی
به گىاهی جاقیػ ،اؾیاو و هکاجب ابكاهیمی جعكی ٧یا٨حًؿ و همچًیى اؾیاو ٤یكابكاهیمـی جًهـا
یؿههـای
جىايىحًؿ لهاو هعؿوؾی بك ايؿیٍه و ـهى بٍك ظکن بكايًؿ Eگفق لهاو ،ؼٗ بٙاليی بك ا 
٘كضها و بكياهـههـای آيهـا قا بـكای
آيها کٍیؿ و اذكبؽٍی ياقوا و ياوالواق ج واظحی و جًال٠ی 
جؤهیى جىو١ۀ ا٬حّاؾی و آوایً بؿيی ،جىأهاو بـا ج١ـاؾ ویاوـی و کاقآهؿوـالی اشحمـا٠ی ؾق
شهث ج١الی ٨كهًگی ،هً١ىی و اؼال٬ی و جٕمیى آقاهً هؿيی ،به اذاات قوايؿ.
کاهـلجـكیى و

بـهً٠ـىاو آؼـكیى،
اها ؾق ایى هیاو ،اوالم و بـه٘ـىق ؼـاَ ل شآن ک شیم ،
یهؾاق پاوػ به ایى ؼىاوـحه ٙ٨ـك 
ی
شاهٟجكیى ٌكی١ث و کحاب آومايی هّىو ال جعكی ،٧ؾا ٠


الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین <:C

اوث .جاکًىو ظكکثهای ؾ وىلايهای بكای جاییى و ج٩ىیك قٌؿ و و١اؾت ايىايی و هاهیـث و
بـهؼّـىَ ُب١ـؿ ویاوـی ِـىقت گك٨حـه
چیىحی آو ؾق اب١اؾ گىياگىو ظیات اشحما٠ی بٍك 
اوث ،هايًؿ کحابها و ه٭االجی که ؾقباقۀ بایىحههـای ویاوـی شاه١ـۀ ؾیًـی بـا قویکكؾهـای
هؽحل ٧يگاقي یا٨حهايؿ که ؾق بؽً پیٍیًهًٌاوی به پاقهای ال آيها اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿ Eاهـا بـه
يٝـامهًـؿ ؾق پـكؾالي
جاليها ياهمگىو و ؼالی ال ی بیـًً وـاؼحاقی و 
یقوؿ ایى 
يٝك ه 
یىًٌاؼحی و به٘ىق ؼاَ ٬كآوًٌاؼحی به ایى ه٭ىله بىؾه اوث Eبهؼّىَ آيکـه
یا٨حههای ؾ 

یبك پكؾالي الگىی اوالهی-ایكايی پیٍك٨ث بكای
هٙالاات اکیؿ هؿیكاو وٙىض کالو يٝام هاً 
کـالوالگـى وـؽًی آ٤ـالیى

جع٭ ٫جمؿو يىیى اوالهی که جع٭ی ٫ظأك ؾق ُب١ؿ ویاوی ایى
یوالؾ.
یًالپیً قوٌى ه 
یقوؾٔ ،كوقت قوی آوقؾو به ایى هى له قا ب 
بهٌماق ه 
الایىقو جالي ٌؿه اوث با کاوٌی قوٌمًؿ ،هًىصن و ٠لمی هاحًی بك يٝام آهىلههای ٬كآيـی،
اب١اؾ هى لۀ پژوهً قا با قویکكؾ ٬كآوًٌاؼحی اليٝك ١ٙ٬یث ِؿوق و ؾاللثهـای ا٘میًـاوآوق ،ؾق
پاوػ به ایى پكوً جاییى و جعلیل کًؿ :هاحًی بك يٝام شاه ٟآهـىلههـای ٬كآيـی ،الگـىی پیٍـك٨ث
ویاوی شاه١ه چیىث و ؾاقای چه اشما و هئل٩ههایی اوث؟ پژوهً پیً قو اليٝـك يـى ٞجع٭یـ،٫
جىو١های اوث که با قوي جعلیل هعحىای کی٩ی با قویکكؾ ٬یاوی ؾق جكوین اشمای الگـى و
بًیاؾیى -
یًبكؾاقی
قویکكؾ اوح٭كایی و جىِی ٧و جعلیل ؾق کٍ ٧و جاییى اشما و هئل٩ههای الگى ال ٘كی ٨ ٫
الکحكويیکی با قشى ٞبه هًاب ٟکحابؽايهای و يكما٨ماقی ِىقت گك٨حه اوث.
چهارچىب يظزی تحمیك

هٙالب ایى بؽً ال جع٭ی ،٫جاییًی هً١اًٌاؼحی ،قويًٌاؼحی و پیٍیًهًٌاوی ؾقبـاقۀ
هى لۀ جع٭ی ٫اوث که بهيى٠ی اؾبیات يٝكی يىٌحاق ظأك قا جكوین هیکًؿ.
 .8هفهىمضًاسی

جاییى هً١اًٌاؼحی واژگاو بًیاؾیى هٙكض ؾق ً٠ىاو هى له ،ي٭ً بىمایی ؾق قوٌى کكؾو اب١اؾ
و گىحكۀ هىٔى٠ی جع٭ی ٫ؾاقؾ .الایىقو ؾق ایـى ٬ىـمث ال هٙالـب ،وـه کلیـؿواژۀ اِـلی
هى له ،یً١ی DالگىD ،Cپیٍك٨ث Cو Dپیٍك٨ث ویاوی Cبكقوی و جاییى هً١ایی هیٌىيؿ.
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 .1-1الگى

Dالگى :Cؾق ل٥ث به هً١ای Dهؿ D ،Cه٭حؿاD ،Cاوـىه ،Cو Dيمىيـه Cآهـؿه اوـث ٔؾهؽـؿا،
 ،2466ز  .ٓ4137 :4ایى واژه ؾق ه١ايی هح١ؿؾی به کاق ق٨حه اوـث .ؾق ج١كی٩ـی وـاؾه ال
یجىاو گ٩ث :الگى یا هؿ  ،يمایً يٝكی و واؾهٌؿه ال شهاو وا١٬ی اوث ٔوىقیى و
الگى ه 
یؿههـا،
واؾهجك و ٬ابل٨هن کكؾو پؿ 
جايکاقؾ .ٓ72 :2477 ،بكؼی ه١ح٭ؿيؿ واژۀ یاؾٌؿه بكای 
یپكؾالؾ و آوقا به ٌکل ی ٘كض هًٙ٭ی
به جًٝین ً٠اِك آو پؿیؿه و ایصاؾ يٝمی ؾق آيها ه 
ی٧کًًؿه اوـث ٔجىوـلی .ٓ231 :2478 ،قهاـك
یآوقؾ و بهيى٠ی ابماق جىِ 
و ی پیکكه ؾقه 
یگىیـؿ بـه کـؿام وـمث و
هٝ١ن اي٭الب اوالهی ،الگى قا ي٭ٍه شاه ٟؾايىحهايؿ که به ها ه 
یکًین .بؿوو ي٭ٍه شاه ،ٟؾچاق وـكؾقگمی ؼـىاهین ٌـؿE
بكای کؿام هؿ ٦ؾاقین ظكکث ه 
یهـؿ ٦و لیگـماگ هاـحال
ه٩ثوهٍحی ،ب 
همچًاوکه ؾق ٘ى ایى وی وا به ظكکثهای 

ؼاهًهای.ٓ2478/8/25 ،

بىؾین و به ایى ؾق و آو ؾق لؾین ٔبیايات اهام
یٌـىيؿ.
ینبًؿی کلی ،الگىها به ؾو ؾوحۀ جىِـی٩ی و هًصـاقی ج٭ىـین هـ 
Dؾق ی ج٭ى 
یپكؾاليؿ و الگىهای هًصاقی ،آيچه که بایؿ
الگىهای جىِی٩ی به جىِی ٧ی اهك هىشىؾ ه 
ینبًؿی ؾیگـك ،الگىهـا
یؾهًؿٔ Cهیكه١می .ٓ2478/8/25 ،ؾق ج٭ى 
ايصام ٌىؾ قا جىٔیط ه 
یچیؿهجك قا بهِىقت واؾهجـك
یٌىيؿ .2 :الگىی هاؾی ;:ایى الگى يٝام پ 
به ؾو ؾوحه ج٭ىین ه 
یچیؿهجك قا ؾاقا باٌـؿ ٔجىوـلی::<?B ،
یؾهؿ Eبا وشىؾ ایى بایؿ ؼّىِیات يٝام پ 
يٍاو ه 
<
== .; Eٓ:الگىی ِىقی :ایى يى ٞالگى واؼث يهاؾی و هًٙ٭ی بهيىاث واؾهای اوث که
یژگیهای واؼحی اوث که ؾق يٝام وا١٬ی اِلی وشىؾ
به٘ىق ـهًی ٨كاهن ٌؿه Eاها ؾاقای و 
یاوههك ،:<@@ ،ز ;.ٓA? :
ؾاقؾ ٌٔا 
هاحًی بك آيچه گفٌث ،آيچه هـؿيٝك يگاقيـؿگاو بـىؾه ،جكوـین یـ الگـىی ِـىقی و
هًصاقی اوث .الگىی یاؾٌؿه با قویکكؾی ٬یاوی با وایك الگىهای ِىقی و هًصـاقی ؾق
1. Pattern.
2. Material Model.
3. Formal Model.
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وه بؽً جكوین ٌؿه اوث .2 :هاايی ٬كآوًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوی که بىحك و گىحكۀ بیًٍی
و ًٌاؼحی الگى قا ج١ییى هیکًؿ .1 Eايؿیٍۀ ٬كآوًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوی که شهـثگیـكی
الگى قا به ومث ؤ١یث هٙلىب يٍاو هیؾهؿ .4 Eيٝام ٌاؼُهای پیٍك٨ث ویاوی که
بهيى٠ی جكوینکًًؿه و بیاوکًًؿۀ ؤ١یث هٙلىبايؿ.
 .1-2پیششفت

بكؼی ؾايٍمًؿاو ل٥ث ،بكای Dپیٍك٨ث Cه١ايی Dجك٬ی کـكؾوD ،Cوـا٭ث بـكؾو Cو Dپـیً
بكؾو کـاقیٔ Cؾهؽـؿا ،2466 ،ز  ٓ2868 :3قا ٘ـكض کـكؾهايـؿ٠ .ـؿهای يیـم گ٩حـهايـؿ:
هكظلـهای ال قٌـؿ کی٩ـی و ّ
کمـی قا

Dپیٍك٨ث Cبه هً١ای Dظكکث کكؾو بهوىی شلى Cو D
پٍث وك گفاٌـحى Cاوـث ٔايـىقی ،2472 ،ز  .ٓ2221 :1بـه يٝـك هـیقوـؿ کـه ه٩هـىم
Dپیٍك٨ث Cؾق ظىلۀ ل٥ث ،ظكکحی ؼٙی و قوبهشلى یا گفاق ال هكظلهای بـه هكظلـۀ ؾیگـك
٘ىقیکه هك هكظله ،ؤ١یث بهحك یا بؿجكی باجىشهبه ه٩هىم ٠ام ایـى واژه ،يىـاث

اوث Eبه
به هكظلۀ ٬الی ؾاقؾ Eاها با وشىؾ ایى ،هًىل ٜك٨یث بهحك ٌؿو یا بؿجك ٌؿو بكای ایى ظكکث
قوبه شلى وشىؾ ؾاقؾ .ؾقک پیٍك٨ث و جکاهل هايًؿ اوح١ؿاؾ جکاهلٙ٨ ،كی اوث ٔهٙهـكی،

 E413 :2478هىوىی ؼمیًی٘ E347 :2476 ،اا٘اایی ،2463 ،ز  .ٓ322 :24اهـا ایـى
ؾقک ٙ٨كی و بؿیهی اشمالی ال جکاهل ،بكای ظكکث ؾق هىیك جکاهل کا٨ی يیىث ٔپاقوـايیا
و ؾوایی.ٓ8 :2482 ،
باجىشهبه قویکكؾ ؾقووؾیًی ،هیجىاو گ٩ث Dپیٍك٨ث٬ ،Cكائث بكووهحًی ٔ٤یك٬كآيیٓ ال

ظكکث و ٨كایًؿ قوبهبهاىؾیا٨حگی اوث Eچًاوکه ؾق لشآن ک شیم ه٩ـاهیمی چـىو ِDـالضC
ٔاظماب٨D ،ٓ@: :الضٔ Cآ ٠مكاوD ،ٓ;99 :کما ٔ CهائؿهD ،ٓ< :هؿایثٔ Cهائـؿه ٓ:? :و
Dقٌؿٔ Cب٭كه ٓ;>? :وشىؾ ؾاقؾ که هیجىاو بهيى٠ی آيها قا بـا ه٩هـىم پیٍـك٨ث جٙایـ ٫ؾاؾE
چكاکه هؿ ٦ال پیٍك٨ث ،قویؿو به و١اؾت ؾيیىی و اؼكوی اوث که به ؾلیل يه٩حـه بـىؾو
هً١ای جؿقیس ؾق جکاهلِ ،الض به همكاه هؿایحگكی الهی ؾق جع٭ ٫ایى ههن ي٭ً بىمایی قا
ای٩ا ؼىاهؿ کكؾ Eاها ؾق ایى هیاو ،واژۀ Dقٌؿ Cيىاث به وایك واژگاو یاؾٌـؿه ،ال شاه١یـث
هً١ایی بیٍحكی بكؼىقؾاق اوث و بهج١ایكی جمام ه٩اهین یاؾٌؿه قا يیم ؾق يٝام هً١ایی ؼـىؾ

<;< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

ؾاقؾ Eچًاوکه ؾق ل٥ث به هً١ای Dهؿایث ٌؿوD ،Cجمیم يی و بؿD ،Cاوح٭اهث به قاه ظ ٫و
٬كاق و پایؿاقی ؾق آوD ،Cقوحگاقی Cو Dيمـى کـكؾو Cآهـؿه اوـث ٔؾهؽـؿا ،:<@@ ،ز :A
= .ٓ:;9Aگكوهی ال Dپیٍك٨ث Cبه Dا٨مایً پیؿا کكؾو ظصن ٨یمیکی کىی یا چیمی٘ ،ـی
ؾوقهای ؼاَ Cو Dاليٝك ـهًی به هكظلۀ باالجكی قویؿو Cج١ایك کكؾهٔ ايىقی ،:<A: ،ز =:

;<?<ٓ و بكؼی يیم هً١ای Dيصات Cو Dکما  Cقا به کاق بكؾهايؿ ٔ٬كٌی ،:<A? ،ز < و =:
مدمعالبحشیه Dقٌؿ Cقا ِDالض Cو Dقویؿو به ظـ C٫هً١ـا کـكؾه اوـث

ِ .ٓ:99اظب
ٔ٘كیعی ،2462 ،ز .ٓ25 :4
واژۀ Dقٌؿ Cؾق لشآن کشیم ،ؾق ه٭ابل واژههایی چىو ّ D
٤یٔٔ Cاللث و هالکثٓ ٔب٭كه:
?>;ٓٔD ،كقٔ Cشى ٓ;: :و ّ D
ٌكٔ Cشى ٓ:9 :آهؿه اوث .به همیى ؾلیل بكؼی ه٩ىكاو ؾق
آوقؾهايؿD :کلمۀ قٌؿ به هً١ای قویؿو به وا ٟ٬هٙلـب و ظ٭ی٭ـث اهـك و
جاییى واژۀ Dقٌؿ C
ووٗ ٘كی ٫اوث .ه٭ابل قٌؿ کلمۀ ّ
٤ی ٬كاق ؾاقؾ که ٠که آو قا هً١ا هیؾهؿ٘ٔ Cاا٘اایی،
@ ،٪:=:ز ; .ٓ<=; :گكوهی ؾیگك ال ايؿیٍهوقاو يیم ه١ح٭ؿيؿD :قٌؿ ،لیاؾ ٌؿو ايىـايی
یا٨حهاي شهث هیؾهـؿ و آيهـا قا ال بـىبىـث هـیقهايـؿC
اوث که به اوح١ؿاؾهای جکاهل 
ِٔ٩ایی ظائكی.ٓ;> ::<AB ،
باجىشهبه هٙالای که بیاو ٌؿ ،هیجىاو گ٩ث Dقٌؿ Cبه هً١ای ٨كایًؿ و ظكکحی جـؿقیصی

و شهثؾاق همكاه با ج٥ییك بهوىی ٤ایحی هً١اؾاق اوث که ٘ی آو به اوح١ؿاؾهای ٌکى٨اٌؿه
و جع٭٫یا٨حۀ ايىايی ؾق قاوحای آو ٤ایث هً١اؾاق شهث هیؾهـؿ .ؾقوا٬ـD ٟقٌـؿ٬ ،Cكائـث
ؾقووهحًی ال ظكکث و ٨كایًـؿ شهـثؾاق قوبـهبهاىؾیـا٨حگی اوـث .ؾق ایـى قاوـحا الگـىی

يىؽهای هى یحی ؼىاهؿ بىؾ که هئل٩ههای آو ،ال يى ٞهى یث ظاکن بك یـ جمـؿو

پیٍك٨ث،
بالجـابؾهًـؿه ج٩کـكات ا٠ح٭ـاؾی

هیکًؿ .بهيى٠ی بایؿ گ٩ث که هك الگىی پیٍك٨ث
جا١یث 
ظاکن بك جمؿو هىشؿ آو اوـث ٔاهكایـی .ٓ31 :2477 ،الایـىقو ؾق آهـىلههـای اوـالهی،
هّؿا ٪اِیل پیٍك٨ث و قٌؿ ،هماو ٨لى٩ۀ ٤ایی آ٨كیًً ايىاو یً١ی ٬Dكب الهی Cاوـث
ٔهّااض یمؾی E24-23 :2473 ،هّااض یمؾی ٓ372 :2468 ،که ؾق ٬ىمثهـای ب١ـؿی
بیًجك به آو پكؾاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ.


الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین =;<

 .1-3پیششفت سیاسی

٠ااقت ویاوی ال واژۀ Dویاوث Cوكچٍمه هیگیكؾ و هًٝىق اهك و واؼث ویاوی اوـث.
واژهای الجیى و به هً١ـای Dاؾاقۀ ٌـهك Cآهـؿه کـه ؼـىؾ بكگك٨حـه ال واژۀ یىيـايی
Dویاوث :C
 CPolisDبه هً١ای ٌهك اوث ٔاقوٙى .ٓ:< ::<?= ،ایـى واژه ؾق ل٥ـث ٨اقوـی بـه هً١ـای
جـؿبیك يمـىؾو٠D ،CـؿالثD ،Cؾاوقی،C
Dظکن قايؿوD ،Cقیاوث کكؾوD ،Cاؾاقه کـكؾو D ،C
Dشما Cو Dظكاوث Cآهؿه اوث ٔؾهؽؿا :<@@ ،ز  .ٓ@=: :;Bؾق ج١كی ٧اِٙالظی ایـى
هیگىیؿD :ویاوث جىاو بىیس هًـاب ٟیـ شاه١ـه بـكای يیـل بـه
واژهD ،جالکىت پاقوىيم C
اهؿا٨ی اوث که بؿاو ؼا٘ك ،اظحما به وشـىؾ آهـؿو یـ الـمام ٠مـىهی کلـی هـیقوؾC
ٔجًىی .ٓ:B ::<@B ،ویاوث به هؿیكیث و جىشیه و جًٝین ليـؿگی اشحمـا٠ی ايىـاوهـا ؾق
هىیك ظیات ه١٭ى يیم ج١كیٌ ٧ؿه اوث ٔش٩١كی.ٓ=: ::<?B ،
اهك و واؼث ویاوی ؾق ظىلۀ ویاوی ی يٝام اشحما٠ی هً١ایابی هـیٌـىؾ .بـه٘ـىق
کلی هیجىاو ؾو هعىق قا بهً٠ىاو ٠كِههای وقوؾ به ظىلۀ ویاوی ی يٝام اشحمـا٠ی هـؿ
يٝك ٬كاق ؾاؾ .2 :اقجااٖ هیاو ظکىهث و هلث .1 Eاقجااٖ هیاو ظکىهـث بـا ظکىهـثهـای
ؾیگك .ؾق يىٌحاق ظأك بههًٝىق کٍ ٧و جاییى اشمای ٌکلؾهًؿۀ الگى بـهؼّـىَ يٝـام
ٌاؼُهای پیٍك٨ث ویاوی ،هاحًـی بـك همـیى ؾو ٠كِـه بـا پـكؾاؼحى بـه آیـات ،آذـاق و

٨كهًگهای هىٔى٠ی ٬كآيی و همچًیى با جمكکم بك هى لۀ اِلی جع٭ی ،٫بـكای شمـٟآوقی

ؾاؾهها و ا٘ال٠ات ا٬ؿام ٌؿه اوث.

 .2پیطیًۀ تحمیك

ؾقباقه قٌؿ و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ه ،پژوهًهای ؾقؼىقجىشهی ِىقت گك٨حه اوـث .ال
شملۀ ایى آذاق هیجىاو به سابطه استمالل و پیش شفت سیاس ی دس الگ ىی پیش شفت اس المی
ٔ٠ماق ،ٓ:<B: ،تأملی دس سابطه عذالت و پیش شفت سیاس ی ٔوـیؿبا٬كی ،ٓ:<AA ،مب اوی
ٔ٨الظثپیٍه ،ٓ:<B? ،ش اخ مش اسکت

اوسانشىاسی پیششفت سیاسی اص دیذگا اسال

1. Politics.

>;< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

سیاسی دس الگىی اسالمی-ایشاو ی پیش شفت ٔؼلىِـی ٓ:<B: ،و فم ه سیاس ی و الگ ىی
اسالمی-ایشاوی پیششفت ٌٔیكؼايی و ابكاهیمی ٓ:<B@ ،اٌاقه کكؾ.
ِىقتگك٨حه ؾق ایى

پژوهًهای

یؾهؿ که بیٍحك
یهای کلی ؾق ایى لهیًه يٍاو ه 
بكقو 
هىقؾ ،بهِىقت ج واظحی و ي٭ٙهای به ایى هى له پكؾاؼحهايؿ و پژوهٍـی کـه بـا يگـاهی
شاه ٟو يٝامهًؿ و ؾق چهاقچىب جكوین الگى هًٙا ٫بك قوي جع٭ی ٫ظأك بهؼّـىَ بـا
قویکكؾ ٬كآوًٌاؼحی بهً٠ىاو هًا ٟاِیل و بكؼىقؾاق ال ١ٙ٬یث ِؿوق و ی٭یىآوق ؾق ظـىلۀ
ًٌاؼث ؾیًی به ایى هى له پكؾاؼحه باٌؿ یا٨ث يٍؿ.
لزآو کزین و تبییى الگىی پیطزفت سیاسی

بك اوان هئل٩هها و اشمای ٌکلؾهًؿۀ الگى ،هیجىاو گ٩ث الگىی ٬كآوًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوـی،
هصمى٠های ال ٌاؼُهای قٌؿ و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ۀ ايىايی ،هاحًی بك هاايی يٝـكی لشآو ی و

ؾق قاوحای ايؿیٍۀ قٌؿ و پیٍك٨ث بكای ؾوحیابی به ٤ایث ج١ییىٌؿه ال وىی ؼؿاويؿ هح١ا اوـث.
الایىقو ،آيچه ؾق اؾاهه ؼىاهؿ آهؿ ،جّ٩یلی بك پكؾالي ٌاؼُهای یاؾٌؿه اوث.
 .1قشآو کشین و هبايی يظشی بشگضیذۀ الگى

ؼؿا ،ايىاو و شهاو ،وه هعىق اواوی ايؿیٍۀ بٍكی اوث کـه ؾق ٘ـى جـاقیػ و ؾق همـۀ
شىاه ،ٟهمىاقه پكوً های ههمی ؾقباقه آو هٙكض بىؾه اوث .ؾقوا ٟ٬جمام جالي ايؿیٍهای
بٍك ،هحىشه ایى وه کايىو و یا٨حى پاوـػهـای هًاوـب بـكای پكوـًهـا ؾقبـاقه آيهاوـث
ٔقشای .ٓ 15 :2485 ،بؿیهی اوث که پكؾاؼحى جّ٩یلی بـه وـه ه٭ىلـۀ یاؾٌـؿهٜ ،ك٨یـث
ظٕىق ؾق ای ى هصا قا يؿاقؾ و ؼىؾ يیالهًؿ پژوهٍی هىح٭ل ؾق ایى لهیًه اوث .الایـىقو،
ؾق ایًصا جًها جّىیكی اشمالی ال هًؿوۀ ه١ك٨حی وه ه٭ىلۀ یاؾٌـؿه هاحًـی بـك آهـىلههـای
لشآوی بكای ٌکلؾهی هاًای الگىی ٬كآوًٌاؼث قٌؿ ویاوی جكوین هیٌىؾ:
ال ٓ٧ؼؿاويؿ یکحا و یگايه ،آ٨كیؿگاق يٝام هىحی :ؾق يگـكي لشآو ی ،ؼؿاويـؿ هح١ـا ،
یکحا و یگايه اوث که ال آو به جىظیؿ ؾق ٔكوقت وشىؾ یاؾ هیکًًؿ ٔب٭ـكه .ٓ274 :ؼؿاويـؿ
هح١ا  ،آ٨كیؿگاق آوماو و لهیى و هكچه هیاو آيهاوث ٔوـصؿه .ٓ3 :ؼل٭ـث ايىـاو يیـم ال
ياظیۀ اووث ٔقظماو ٓ4 :و اووث که پكوقيؾهًؿۀ شهايیاو اوث ٔ٨اجعهEٓ1 :

الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین ?;<

بٓ هؿ٨مًؿی آ٨كیًً يٝام هىحی :ؼؿاويؿ هح١ا  ،هؽلى٬ات ؼىؾ قا بهبـالی يیا٨كیـؿه
اوث و ال آ٨كیًً آيها ،هؿ٨ی قا ؾياا هیکًؿ َٔ .ٓ16 :بكای جاییى هؿ ٦آ٨كیًً ،با وه
ؾوحه ال آیات هىاشهین :ؾوحه او  ،آیاجی که هكش ٟهمـۀ اهـىق و هىـحی قا ؼؿاويـؿ هح١ـا
ه١ك٨ی هیکًًؿ ٔيـىق٘ٔ ٓ31 :اا٘اـایی ،٪:=:@ ،ز > E247 ::ظصـالی ،٪2324 ،ز :1
 .ٓ 777ؾق ایى ؾوحه ال آیات ،هؿ ٦آ٨كیًً هؽلى٬ات ،ؼؿاويؿ هح١ـا اوـث Eؾوـحه ؾوم،
آیاجی که بیاو هی کًًؿ ؼؿاويؿ هح١ا  ،همۀ آيچه قا ؾق آوماو و لهیى اوث ،هىؽك ايىـاو و
بكای بهكههًؿی او ٔ٘اكوی ،2461 ،ز  ٓ221 :8واؼحه اوث ٔشاذیـه .ٓ24 :ایـى ؾوـحه ال
آیات ،ايىاو قا بهً٠ىاو هؿ ٦آ٨كیًً ه١ك٨ی هیکًًؿ Eؾوحه وىم ،آیاجی کـه بیـاو هـیکًًـؿ
همۀ آيچه ؾق لهیى و آوماو اوث ،بكای ايىاو آ٨كیؿه ٌؿه اوث ٔب٭كه .ٓ18 :ایـى ؾوـحه ال
آیات يیم اٌاقه ؾاقيؿ که هؿ ٦آ٨كیًً ،ايىاو بىؾه اوث.
با جؤهل ؾق هك وه ؾوحۀ آیات ،هٍاهؿه هیٌىؾ کـه همـۀ آيهـا بـك یکـؿیگك هًٙاـ٫ايـؿ.
الی ٘ك ،٦همۀ آوماو و لهیى و آيچه ؾق آيهاوث ،بكای ايىاو آ٨كیؿه ٌؿه و هىؽك ايىاو
هىحًؿ .ال٘ك ٦ؾیگك ،ؼىؾ ايىاو يیم هؿ٤ ٦ایی ایى هىشىؾات قا ٌـکل يمـیؾهـؿ Eلیـكا
ؾقيهایث همۀ هىحی با ايىاوها که آ٨كیًً ؼىؾ قا ال ؼؿاويؿ هح١ا گك٨حهايـؿ ،بـهوـىی او
بالهیگكؾيؿE

پٓ کی٩یث آ٨ـكیًً ايىـاو :ؼؿاويـؿ هح١ـا آ٨ـكیًً ايىـاو قا ؾق ؾو ب١ـؿ قوظـايی و
شىمايی ِىقت ؾاؾه اوث ٔظصك .ٓ;B-;A :ظ٭ی٭ث و وا١٬یث ايىاو ،هماو قوض اووث
که هًگام هكگ ال بؿو گك٨حه هیٌىؾ ٔوصؿهEٓ:: :
تٓ هؿ٤ ٦ایی آ٨كیًً ايىاو :ؾق بیًً ٬كآيی ،بكای آ٨كیًً ايىاو ،بكؼـی ال اهـؿا٦
بیاو ٌؿه اوث که ال آو شمله قظمث الهی ٔهىؾ ٓ::B-::A :و پكوـحً ؼؿاويـؿ هح١ـا
ٔـاقیات ٓ>? :اوث .ؾق ایى هیاو بكای جاییى هؿ٤ ٦ایی آ٨كیًً ايىاو هـیجـىاو بـه چًـؿ
ؾوحه ال آیات لشآن کشیم اٌاقه کكؾ :ؾوـحه او آیـاجی کـه هاـؿأ و ه٭ّـؿ آ٨ـكیًً ايىـاو قا
ؼؿاويؿ هح١ا ه١ك٨ی هیکًًؿ ٔب٭كه Eٓ:>? :ؾوحه ؾوم ،آیاجی که بیايگك هال٬ـات ايىـاو بـا
پكوقؾگاق ؼىیًايؿ ٔیىيه Eٓ=> :ؾوحه وىم ،آیاجی که به٘ىق ٤یكِكیط ،شايٍیًی ايىـاو

@;< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

قا بكای پكوقؾگاقي ،هؿ ٦ؼؿاويؿ هح١ا ال آ٨كیًً او ه١ك٨ی هیکًًؿ ٔب٭ـكه Eٓ<9 :ؾوـحه
چهاقم ،آیاجی که به شایگاه ج٭ىاگكایاو و ایماوآوقيؿگاو ؾق وكای آؼكت اٌاقه ؾاقيـؿ ٔ٬مـك:
=> E>>-يىاء.ٓ:@> :
ال هصمى ٞه٩اهین هٙكضٌؿه ،هیجىاو يحیصه گك٨ث که ايىـاو بـكای هـؿ٨ی آ٨كیـؿه ٌـؿه
اوث .هؿ ٦ايىاو چیمی اوث که ايىاو ب١ؿ ال آ٨كیًًٍ بهومث آو ظكکث هیکًؿ .آیـات
Dاوحكشأ Cٞب٭كه ٓ227 :و Dهال٬اتٔ Cب٭كه ،ٓ37 :شهثگیكی ايىاو قا به وـمث هـؿ٨ی کـه
ؾاقؾ ،یً١ی ؼؿاويؿ هح١ا  ،يٍاو هیؾهؿ Eاها الآيصاکه ایى هؿ ٦هؽّىَ جمـام هىشـىؾات
اوث ٔيىق ،ٓ31 :بكای ايىاو کمالی هعىىب يمیٌىؾ .الایىقو بایـؿ ايىـاو اهحیـال ؾیگـكی
ؾاٌحه باٌؿ .ایى اهحیال قا آیات هكبىٖ به ؼال٨ث ايىـاو و شایگـاه ا٨ـكاؾ باایمـاو و بـاج٭ىا يـمؾ
ؼؿاويؿ هح١ا بیاو هیکًؿ .به ج١ایك ؾیگك ه٩اهین هٙـكضٌـؿه ؾق ایـى آیـات ،ه٩هـىم ٬Dـكب
الهی Cقا بهً٠ىاو هؿ ٦آ٨كیًً ايىاو بیاو هیکًًؿ ٔهّااض یمؾی.ٓ23-24 :2473 ،

يمىداس شماسه  :1هبايی يظشی بشگضیذۀ الگى

 .2قشآو کشین و ايذیشۀ حاکن بش الگى (ايذیشۀ سشذ و پیششفت)

ايؿیٍۀ هاًایی الگى ،هماو ايؿیٍۀ ظاکن بك الگى و بكؼاوحه ال هاايی يٝكی آو اوث کـه
ٕ٨ای کلی الگى هاحًی بك هىٔى ٞآو ،یً١ـی قٌـؿ و پیٍـك٨ث ،شهـثگیـكی و هً١ـا پیـؿا

الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین <;A

هیکًؿ .ؾقوا ٟ٬ايؿیٍۀ هاًایی الگى هماو قوض ظاکن بك آو اوث که به هؽا٘ب ؼىؾ شهث

هیؾهؿ و ج٩ىیكکًًؿۀ هؿ ٦الگى و هً١ا و ه٩هىم آو هؿ ٦اوث.

پیًجك ؾق ه٩هىمًٌاوی گفٌث که قٌؿ٨ ،كایًؿ و ظكکحی جؿقیصی و شهثؾاق همكاه با

ج٥ییك ،بهوىی ٤ایحی هً١اؾاق اوث .ایى ج١كی ٧بهيـى٠ی بیـايگك وـاؼحاق ایـى ايؿیٍـه يیـم
هىث٤D .ایث قٌؿ Cو Dهىیك قویؿو به ٤ایث قٌؿ ،Cهئل٩ههای اِیل و بًیاؾیى وـاؼحاق
ایى ايؿیٍه قا ٌکل هیؾهًؿ که اؾاهۀ هٙالب ،جّ٩یلی بك جاییى ایى هئل٩ههاوث.
ال٤ ٓ٧ایـث قٌـؿ :ايىـاو ؾاقای هصمى٠ـهای ال يیالهـا و ؼىاوـحههاوـث کـه بكؼـی
ؾايٍمًؿاو ،آيها قا ؾق ولىلههكاجای که ال يیالهای آ٤الیى هايًؿ ؼـىقؾو و ؼىابیـؿو ٌـكوٞ
هیٌىؾ و به ٨كايیال Dجع٭ ٫ؼىؾ Cیا Dؼىؾٌکى٨ایی Cپایاو هییابؿ ،هكجب کكؾهايؿ ٔ٨كايکى،

 E>9-=B ::<ABهاللى :99->: ::<?@ ،و  .ٓ:>A-:=Bؾق قأن هكم ایى ولىلهيیالهـا،
٨كايیال ؾیگكی اوث که جمام يیالهای پیٍیى ؾق قاوحای آو و بهوىی ی ي٭ٙۀ ایؿئا و آقهاو
بكگمیؿه ،شهثگیكی و واهاو هییابًؿ که ٠اـاقت اوـث ال :قٌـؿ و پیٍـك٨ث ،و ؾق هحـىو
اوالهی ،ال آو به Dکما گكایی Cج١ایك کكؾهايؿ ٔهّااض یمؾی.ٓ;A ::<@B ،
ال هًٝك لشآن کشیم ،هؿ ٦ال قٌؿ ايىاو ،هماو هؿ ٦ظیات و ٨لىـ٩ۀ آ٨ـكیًً ايىـاو
یً١ی ٬Dكب الهی Cاوث ٔهماو E=?: :هّااض یمؾیEٓ>=->< ::<A= ،
بٓ هىیك قٌؿ :قاه ؾوحیابی به ٤ایث قٌؿ یا به٠ااقجی Dهىـیك قٌـؿ ،Cهمـاو ِDـكاٖ
هىح٭ین الهی Cاوث ٔ٨اجعهِ .ٓ? :كاٖ هىح٭ین ،هماو اجّا ٦به ِ٩ث ٠Dاىؾیث Cاوث
َ
َ
َ
که جمام ٌ ىو ليؿگی آؾهی قا پىًٌ هیؾهؿِ َ D :وِأ ِ ِنِ ْإَ مب م ِووَِ َنهُذإِ ِص َهعإ ِِ ُّم ْس َهت ِِمی َِمٔ Cیـه:
َ
َ
َّ
ىنِ َنهُذإِ ِص َهعإ ِِ ُّم ْس َهت ِِمی َِمٔ Cلؼـك .ٓ?: :٦ؾق ایـى آیـات٠D ،اـاؾت کـكؾو Cو
ِ َ D Eٓ?:وِإت ِب مع ِ ِ
Dپیكوی کكؾو Cهك ؾو بهً٠ ىاو ٠ملی بكای هحٌّ ٧ـؿو بـه ٠اىؾیـث و بًـؿگی کـه همـاو
ْ ُ
ِDكاٖ هىح٭ین Cاوث ،ه١ك٨ی ٌؿهايؿ .هیجىاو ایى بكؾاٌث قا کـكؾ کـه Dاُ ٠اـؿ ِويی ،Cبـه
هً١ای َ Dو َّاجا ُ
٠ااقتؾیگك٠ ،اىؾیث لهايی هع٭ـ ٫ؼىاهـؿ ٌـؿ کـه ايىـاو ال

ىو Cاوث .به
١
ِ ِ
ؼؿاويؿ هح١ا ؾق همۀ اهىق و ؾق همۀ هى١٬یثها و ظالثها ـ باجىشهبه ا٘الَ D ٪و َّاجا ُ
ىو Cــ
١
ِ ِ
پیكوی کًؿ و ایى هماو ه٩هىم ٠Dاىؾیث Cیا Dبًؿگی Cاوث که آیۀ ;? :وىقه اي١ام هئیؿ آو
َّ َ ِّ ْ َ
َ
مْ
م
بِإل َعُل ِِنی َ ِهC.
ُیِ َ ِوِ َم َن ُِتَِ ِلل ِِِ ِ
حی َ ِ
سکَِ َ ِوِ َم ْ ِ
لِ ِإ َّ ِنِ َصَل ِتَِ َ ِوِو م ِ
بهٌماق هیقوؾD :ل ِ
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شاخصهای پیششفت سیاسی جاهعه

 .3قشآو کشین و کالو

په ال ٘كض هاايی يٝكی الگى و ايؿیٍـۀ قٌـؿ و پیٍـك٨ث ظـاکن بـك آو ،يى بـث بـه ٘ـكض
ٌاؼُهای ٬كآوًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوی شاه١ه هیقوؿ .ؾقوا٬ـٌ ،ٟـاؼُهـای قٌـؿ

الگى ،بههرابه وًصههایی اوث که الگىی قٌؿ قا ال ؾیگك الگىهای پیٍك٨ث ویاوی هحمـایم
هیوالؾ .هماو٘ىق که پیًجك يیم اٌاقه ٌؿ ،کٍ ٧و جاییى يٝام ٌاؼُها با هؿ يٝك ٬ـكاق

ؾاؾو ؾو ٠كِۀ Dاقجااٖ هیاو ظکىهث و هكؾم Cو Dظکىهث با ؾیگـك ظکىهـثهـا Cو بهـكه
هكظلـهای

بكؾو ال قوي جعلیل هعحىای کی٩ی با قویکكؾ اوح٭كایی ،بـه ؾياـا ٨كایًـؿی وـه
ٌاهل گكؾآوقی ؾاؾهها ٔآیاتٓ ،اوحًااٖ ه٩اهین و ه٭ىلهبًؿی و وپه جایـیى ٌـاؼُهـای
ؾوثآهؿه ِىقت گك٨حه اوث.
به 
عشغه

دادهها (آیات)


ابكاهین E=A :اظمابE? :

آ ٠مكاو42 :
اظ٭ا24 :٦
ظس E=: :ل٭ماو E:@ :هائؿهE; :
آ ٠مكاو ::9 ،:9= :و ;99

ق٠ؿ E:: :ا٠كاEB? :٦
که;B :٧
ٌىقی E47 :لهك27 :

٨حط E= :اي١ام EA; :یىيه?; :

يىق E22 :هائؿه44 :

ِاك و اوح٭اهث ؾق قاه و ّلی ؼؿا
هٍاقکث ویاوی بههًٝىق ایصاؾ ِلط
اشحما٠ی و جٍکیل ظکىهث ؾیًی
هٍاقکث ویاوی
ؾق ج١ییى وكيىٌث شاه١ه
هٍاقکث هكؾم ؾق اهىق ظکىهحی
ٔكوقت اهًیث هً١ىی
اهًیث و آقاهً ٨كؾی و اشحما٠ی
هىلماياو ؾق شاه١ه ؾیًی
ظ ٛ٩اهًیث ویاوی

اهًیث

ظصكات E21 :ب٭كه157 :

بی٬یؿوٌكٖ ال ول ّی ؼؿا
ا٘ا٠ث 
ؾاٌحى هعاث وا١٬ی به ول ّی ؼؿا

هكؾمواالقی ؾیًی


اقجااٖ هیاو ظکىهث و هلث ٔویاوث ؾاؼلیٓ

ا٠كا E:=; :٦هائؿه>> :
آ ٠مكاو E41 :يىاء28 :

ٔكوقت پفیكي والیث ؼؿاويؿ و
اهلبیث و شايٍیًاو ایٍاو


والیثپفیكی و والیثهعىقی


ب٭كه E;>@ :کهE== :٧

هفاهین استًباعی

يظام
ضاخعها


الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین <;C

اظماب71-75 :

ه٭ابله و اجؽاـ هىأٟ
يیكوهًؿ ؾق بكابك گكوههای
ؼكابکاق و ؾٌمًاو ؾاؼلی

همحعًه 7 :و 8

ظس E32:آ ٠مكاو،253 :
 225و 155

ٌایىحهگمیًی ا٨كاؾ

وشىب
ؾق هى ىلیثهای ظکىهحی

هٙالاهگكی هكؾم ال ظکىهث


٬ايىوهعىقی

پاوػگى بىؾو

ٌایىحهواالقی


 E17 :ُّ٬ب٭كهE136 :
یىو22 :٧

٤یكهىلماياو و گكوههای

٤یكه١ايؿ
وشىب ای٩ای ظ٭ى٪ها
وشىب هعىقیث ٬ايىو ؾق
شاه١ه

٠ؿالث ویاوی

ظؿیؿ E12 :ب٭كه124 :
٘ه E25 :ا٠لی E4 :ب٭كه:
 E124اوكاء E8 :ظؿیؿ12 :

ؾاٌحى ق٨حاق هىالمثآهیم با

بكؼىقؾ هحًاوب با گكوههای ؾاؼلی

ب٭كه E221 :هائؿه 22 :و :27
لهك E16 :هصاؾله28 :

يکىهً جعمبگكایی

جذول شماسه 1

 .3-1آیات دال بش سیاست داخلی حکىهت دیًی

آیاجی که بك ٌاؼّه های ویاوی قوابٗ ؾاؼلی ظکىهث ؾیًی ؾاللث ؾاقيؿ به چهـاق ؾوـحه
ج٭ىین هیٌىيؿ:
اول .والیتپزیشی و والیتهحىسی

آیاجی قا که بك ایى ٌاؼّه ؾاللث ؾاقيؿ هیجىاو ؾق هىاقؾ لیك ؾوحهبًؿی کكؾ:
ال ٓ٧آیاجی که ؾاللث بك ٔكوقت پفیكي والیث ؼؿاويؿ و ائمه ا٘هاق و شايٍـیًاو
ایٍاو ؾاقيؿ :ال ؾیؿگاه لشآن کشیم والیث هٙل٭ه شهاو ال آو ؼؿاوث .کىو و هکاو٤ ،یب و
ٌهىؾ ،جٍكی ٟو جکىیى ،ؾيیا و آؼكت ،هل و هلکىت همه ؾق ویٙكه و والیث هٙل٭ه الهی

 <<:پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

٬كاق ؾاقيؿ ٔب٭كه E126 :که E33 :٧ابكاهین .ٓ37 :ال٘ك٨ی ؾق٠یىظا که والیث ظ٭ی٭ی قا
ال آو ؼؿاويؿ هیؾايؿ ،آو قا بكای ايایای الهی ،اهلبیث و اولیـای الهـی ذابـث هـیکًـؿ
ٔاظماب E7 :ا٠كا E231 :٦هائؿه.ٓ22 :
والیث جٍكی١ی که ياٌی ال ايعّاق ٬ايىوگفاقی ؾق ـات ؼؿاويؿ هح١ا اوـث يیـم بـه
هییابـؿ.
شاهٟالٍكایٗ جىكی 
هیقوؿ و به اـو ٠ام اهام هّ١ىم ،به ٨٭های 
ايایا و اوِیا 
اهام ظىى ٠ىکكی ؾق قوایحی ؾقایىباقه هی٨كهایًؿ:

و
و
و
و
مَ
ُِمهِ َ
فهَُِلهَِِ َنهى مإُ م
ظُِل یىه م
َف َّؤم َ
ِأمهعِ
عهُ
ی
ِ
ط
ِم
ل
خُ
ِم
ِحُف
ِلىفس
ِصُئىُ
هُء
م
هِإلف
ِم
ُن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
م ّ َ َ مَ
َمى مُ َ ِّ
َ ِّ م م
ههُءِإلشهی َع ًِِ َِخنهی َع مهمِٔحهعِ
ِفللعىإُِأنِیمل وُِ،وذل ِ ِیکهىنِإ ِبعهَِفم ِ
ِ
َُملَِ،بَتُِ،جِِ .ٓ171ِ:73

ْ
ٍحىؾاق و يگاهباو ؾیى ؼىؾ باٌؿ و با هىای يفى ً بى حیمؾ و
اها هك فمیهی که ؼىی 
یها قا
هغیـ فكهاو هىالیً باٌؿ ،بك فىام اوث که ال او جملیؿ کًًؿ ،و البحه ایى ویوگ 
جًها بكؼی فمهای ٌیقه ؾاقا هىحًؿ ،يه همه آيهاF

چىووچكا ال ول ّی ؼؿا هیؾايًـؿ :ؼؿاويـؿ هح١ـا
ی 
بٓ آیاجی که والیثپفیكی قا ؾق ا٘ا٠ث ب 
چىووچكا ال قوى ؼؿا ؾوـحىق هـیؾهـؿ و وـكپیچی ال ؾوـحىقهای
ؾق آیاجی به ا٘ا٠ث بی 
َ
َ
َ
حک منهىکِ ِفی َنهُِ َش َ
ىنِ َح َ
هد َِعِ
تَِِی َ ِ
َلِ َ ِوِ َ ِِّب ِ ِِی ُْ ِم مى َ ِ
ایٍاو قا هنوًگ با ٠ؿم ایماو ه١ك٨ی هیکًؿD :ف ِ
ِ
ِّ ْ
َ َ م ْ م َّ َ م ْ َ م
َ َ َ
تِ َ ِوِی َسهل منىِإِ َت ْس ِِهلی ونُٔ Cيىـاء .ٓ?> :همچًـیى ؾوـحىق
فَِأوف ِس ِه ِْمِ َح َع وخُِ ِّم َّنُِلضهی ِ
ِبیىه ِمُِ ِمِ ِِی ِد ِوإِ ِ ِ
هیؾهؿ که هكؾم ؾق اؼحال٨ات و هًاواات اشحما٠ی به قوى ؼؿا و اولىاالهك هكاش١ه کًًـؿ:

َ ُّ َ َّ َ َ َ م ْ َ م ْ َّ َ َ َ م ْ م َ َ م ْ ْ َْ
لَِإأم ِِعِ ِمىکمٔ CيىاءEٓ>B :
هِءإمىىِإِأ ِِطیعىِإِإلل ِِ ِوِأ ِِطیعىِإِ َّإلعسى ِِ ِوِأو ِ ِ
Dی ِؤِی ِهُِإل ِِْی ِ
هـیؾايًـؿ:
پٓ آیاجی که والیثپفیكی هئهًاو قا ؾق ؾاٌحى هعاث وا١٬ی بـه ولـ ّی ؼـؿا 
ؼؿاويؿ هح١ا ؾق وىقه آ ٠مكاو هئهًاو والیثهؿاق قا به هعاث به ؼؿا ؾ٠ىت هیکًؿ و آو
مْ
َّ
م ْ م ُّ َ َّ َ َّ
ىوَِی ْح ِب ِْبک مِمِإلله مِC
ىنِإلل َِِفُت ِب مع ِ ِ
لِ ِإنِ ىت ِمِت ِحب ِ
قا ؾق گكو ا٘ا٠ث ال قوى ؼىیً هیؾايؿD :ل ِ
ٔآ ٠مكاو .ٓ42 :ایى آیه هیؼىاهؿ بٍك قا ال همیى قاه والیـث بـه پیـكوی قوـى ؼـؿا
ؾ٠ىت کًؿ Eالاحه ؾقِىقجیکه ؾق ؾ٠ىی والیث ؼـؿا ِـاؾ ،٪و بـهقاوـحی ال ظـمب ؼـؿا
باًٌؿ .والیث ؼؿا با هعاث به ٘ىا٤یث و پیكوی ک٩اق و جاب ٟهىا و هىنهـای آيـاو ٌـؿو

الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین ;<<

يمیوالؾ .والیث شم با هعاث همكاه با پیكوی هً١ا يؿاقؾ .په اگك وا١٬ا ؾووحؿاق ؼؿایًـؿ،
بایؿ پیاهاك او قا پیكوی کًًؿ ،يه ها و شاه و هٙاه ٟو لفاجی قا کـه يـمؾ ک٩ـاق اوـث ٔق .ک.
٘اا٘اایی ،٪2326 ،ز Eٓ125 :4
تٓ آیــاجی کــه والیــثپــفیكی قا ؾق ِــاك و اوــح٭اهث ؾق قاه ولـ ّ
ـی ؼــؿا هــیؾايًــؿ :ال
ویژگیهای ا٨كاؾ والیثهؿاق ِاك و اوح٭اهث جا آؼكیى ي٩ه ؾق قاه ؼـؿا و ّ
ولـی ؼؿاوـثE

َّ َّ َ َ م ْ َ ُّ َ َّ م م َّ ْ َ َ م ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ م ْ ْ َ م
َلِخى َِِ ِلی ِه ِمِ ِوِ ِِن ِمِیحَوهىنC
هِلُلىِإِ بىُِإلل ُِِ ِمِإستمُمىِإِف ِ
آيصا که ؼؿا هی٨كهایؿِ D :إ ِنِإل ِِْی ِ
ٔاظ٭ا .ٓ:< :٦ؾق ج٩ىیك ٠لی بى ابكاهین هیؼىايین که ؾق ج٩ىیك ایى آیه ٨كهـىؾD :إسهتمُمىإِ
َلَِو یًَِلَِإمیعِإلنُمىیهٔ کلیًی ،٪:=<9 ،ز ; Eٓ<A< :هًٝىق اوح٭اهث بك والیث
اهیك هئهًاو٠ ،لی اوث C.ایى بكؾاٌث به ایى ؾلیل اوث که اؾاهه قاه اهیـك هئهًـاو ؾق
شهث ٠لن و ٠مل و ٠ؿالث و ج٭ىا هؽّىِا ؾق ّ٠كهای جاقی و ٜلمايی کـاق هٍـکلی
اوپفیك يیىث .بًابكایى یکی ال هّؿا٪هـای قوٌـى آیـه هـىقؾ
اوث که بؿوو اوح٭اهث اهک 
بعد ٌمكؾه هیٌىؾ ٔهکاقم ٌیكالی ،ز  .ٓ<;< :;:به ج١ایكی ؾیگك والیثهـؿاق ظ٭ی٭ـی
کىی اوث که ؾق هىیك والیث با هؿؾ ال يیكوی بّیكت ،ال بیجابی ؼىؾؾاقی کًؿ و با ِاك
و ٌکیاایی ؼىؾ ،وؽحیها ،بالها و لؼن لباوهای ا٘كا٨یاو قا بـه شـاو بؽـكؾ و بـا آقاهـً
ؼىؾ ،ؾٌمى قا يااهیؿ کًؿ ٔؼاقوحايی و وی٩ی.ٓB? ::<B< ،
دوم .هشدمساالسی دیًی

ال ؾیگك ٌاؼّههای ویاوث ؾاؼلی شاه١ه اوالهی که ؾق لشآن کشیم بـه آو اٌـاقه ٌـؿه،
هٍاقکث هكؾهی و هكؾمواالقی ؾیًی ؾق يٝام ظکىهث ؾیًی اوث .با جعلیل آیات هكبىٖ به
ایى ٌاؼّه هیجىاو آيها قا ؾق وه ؾوحه ٘ا٭هبًؿی کكؾ:
ال ٓ٧هٍاقکث ویاوی بههًٝىق اِالظات اشحما٠ی :ایى ؾوحه ال آیـات بـه هىـلماياو
ؾوحىق هی ؾهًؿ ؾق ِىقت به ؾوث گك٨حى ظکىهث و جمکـى هـالی٨ ،كهًگـی ،ویاوـی و
اشحمــا٠ی ،بــه اِــالظگكی اشحمــا٠ی و جــالي ؾق شهــث ا٬اهــه يمــال و اؾای لک ـات و
اهكبهه١كو ٦و يهیالهًکك :پكؾاليؿ و به کاق يی و ج٭ىای اشحما٠ی اهحمام وقليؿ .همچًیى
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:

ؾق ِعًه بیىالمللی ،ال هٝلىم و کاقهای ؼیك ظمایث ،و ٜالن و بؿیها قا هعکىم کًًـؿ.
ؼؿاويؿ هح١ا ؾق آیهای ؾیگك ٬ؿم قا ٨كاجك يهاؾه و به هئهًاو و٩اقي هیکًؿ کـه بـهِـىقت
حیها و ياهالیمات اشحما٠ی ج١اوو و هٍاقکث
جکی و گكوهی پٍث بهپٍث هن ؾق همه وؽ 
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َّ
َّ
َّ
م
م
َّ
م
َ
َ
َ
ْ
ؾاٌحه و پٍحیااو همؿیگك باًٌؿD :ی ِؤی َهُِإل ِِْی َه َِء َإمىىإِإص ِِبعوإ َِوِص ُِب معوإ َِوِ َ ِإبطىإ َِوِإتمىإِإلل ِلع ِلک ْمِ
ْ
متف ِل محىنِٔ Cآ ٠مكاو.ٓ155 :
ُ
يکحه ؾقؼىقجىشه ؾق ایى آیه ،هكبىٖ به ١٨ل Dق ِابٙىا Cاوث .هكابٙه اليٝـك هً١ـا ا٠ـن ال
هّابكه اوث Eچىو هّابكه ٠ااقت اوث ال هٍاقکث و وِل کكؾو يیـكوی ه٭اوهـث ا٨ـكاؾ
شاه١ه ؾق بكابك ٌؿایؿ ،و هكابٙه ٠ااقت اوث ال همیى هٍاقکث يیكوها ،اها يـهجًهـا يیـكوی
ه٭اوهث ؾق بكابك ٌؿایؿ ،بلکه همه يیكوها و کاقها ،ؾق شمیٌ ٟـ ىو ليـؿگی ؾیًـی ،چـه ؾق
ظا ٌؿت و چه ؾق ظا قؼا و ؼىٌی ٔ٘اا٘اایی ،٪2326 ،ز  .ٓ81 :3ؼالِه ایًکه ایى
آیه هً١ای ووی ٟجكی ؾاقؾ و هكگىيه هٍاقکث و آهاؾگی بكای ؾ٨ا ٞال ؼىؾ و شاه١ه اوالهی قا
یٌىؾ ٔهکاقم ٌیكالی ،ز Eٓ143 :4
ٌاهل ه 
بٓ هٍاقکث ویاوی ؾق ج١ییى وكيىٌث شاه١ه :ال ؾیگك ظىلههای هٍاقکحی که آیـات
لشآن بك آو ؾاللث ؾاقيؿ هٍاقکث ؾق ج١ییى وكيىٌث ویاوی شاه١ه اوث٘ .ا ٫آیات لشآن،
ؼؿاويؿ وكيىٌث هیچ ٬ىم و هلحی قا ج٥ییك يمیؾهؿ هگك ایًکه آيها ؼىؾ بؽىاهًؿ و ج٥ییكاجی
َّ َّ َ َ َ ّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ م
تَِِی ِْی ِِّع ِوإِ َمُِ ِبؤوف ِس ِه ِْمٔ Cق٠ـؿ .ٓ22 :ایـى آیـه
قا ؾق ؼىؾ ایصاؾ کًًؿِ D .إ ِنِإلل ِِ ِِی ِْی ِِعِمُِ ِبمى ٍ ُِِح
هیؼىاهؿ ب٩كهایؿ که ؼؿاويؿ چًیى ظکن قايؿه و ظکمً قا ظحمی کـكؾه کـه ي١مـثهـا و

هىهاثهایی که به ايىاو هیؾهؿ هكبىٖ به ظاالت ي٩ىايی ؼـىؾ ايىـاو باٌـؿ .هـرال اگـك
هكؾهی بهِىقت ٠مىهی ؾق اهىق ؼیك هٍاقکث ؾاٌحًؿ و به ؼؿا ایماو آوقؾيؿ و ٠مل ِالط
کكؾيؿ ،به ؾياا آو ي١مثهای ؾيیا و آؼكت ب هوى یٍاو وكالیك ؼىاهؿ ٌؿ ٔا٠ـكا ٓ87 :٦و
هاؾاهیکه آو ظالث ؾق ؾ های ایٍاو ؾوام ؾاٌحه باٌؿ ،ایى ؤـ ٟهـن ال ياظیـه ؼـؿا ؾوام

یابؿ ،و هك و٬ث که ایٍاو ظا ؼىؾ قا ج٥ییك ؾاؾيؿ ،ؼؿاويؿ هن ؤ ٟق٨حاق ؼـىؾ قا ٠ـىْ
کًؿ و ي١مث قا به ي٭مث هاؿ والؾ ٔ٘اا٘اایی ،٪2326 ،ز .ٓ422 :22
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ؼؿاويؿ هح١ا ؾق آیهای ؾیگك جؤکیؿ هیکًؿ که قاه هؿایث ال پیً ج١ییى و هٍؽُ ٌؿه
و ايىاو با اؼحیاق ؼىؾ وكيىٌث ؼىؾ قا ايحؽاب هیيمایؿ ،و ؼىاه قاه ٠اىؾیث و ٌکكگماقی
قا ايحؽاب کًؿ یا ایًکه قاه ک٩ك و ٘ا٤ىت قا پی گیكؾ ،ظ ٫ج١ییى وكيىٌـث بـا ؼـىؾ ايىـاو
َّ َ َ َ م َّ َ
ََ َ َ َْ
م
َ
َ
هُءِ
هُءِف ِلیه ُْ ِمهِ َ ِوِ َمههِش َ ِ
لِ ِإ َّمُِشُ وعإِ َ ِوِ ِإ َّمُِ فى و إٔ CايىاوD Eٓ< :فنهِش ِ
إلس ِِبی ِ
ُُِ
اوثِ D :إوُِن ِیى ِ
َْ م
ف ِلیکفعٔ Cکه .ٓ18 :٧ايىاو بهً٠ىاو شمئی ال شاه١ه با ايحؽاب ؼىؾ ،ؾق ج١ییى وكيىٌـث
شاه١ه يیم اذك ؼىاهؿ گفاٌثE
پٓ هٍاقکث هكؾم ؾق اهىق ظکىهحی :ال ؾیگك اهىق هٍاقکحی که آیات لشآن بـك آو ؾاللـث
َ
م
ؾاقيؿ ،هٍاقکث هكؾم ؾق اهىق ویاوی ظکىهحی اوثِ َ D :وِأ ْم مع من ِْمِشى َ یَِِِبی مىهمٌٔ Cـىقی.ٓ<A :
کلمه Dجٍاوق Cو Dهٍاوقت Cو Dهٍىقت Cبه هً١ای اوحؽكاز قأی ِـعیط اوـث ،بـه ایًکـه
آؾهی ؾق هىا١٬ی که ؼىؾي ؾقباقه کاقی قأی ِعیط يؿاقؾ ،به ؾیگكی هكاش١ه کًؿ و ال او قأی
ِعیط بؽىاهؿ و کلمه ٌDىقی Cبه هً١ای آو پیًٍهاؾ و اهكی اوـث کـه ؾقبـاقهاي هٍـاوقه
ٌىؾ ٔ٘اا٘اایی ،٪:=:@ ،ز  .ٓ?< ::Aشاه١ه ؾیًی ،شاه١های اوث هئهًاو ؾق آو بـكای هـك
کاقی ٌىقا جٍکیل هیؾهًؿ و به ٌىق و هٍىقت هیپكؾاليؿ Eلیكا هئهًاو اهل قٌؿيؿ ،و ؾق به
ؾوث آوقؾو و اوحؽكاز قأی ِعیط ؾ٬ث به ٠مل هیآوقيؿ ،و به ایى هًٝىق به ِاظااو ٠٭ـل
هكاش١ه هیکًًؿ ٔهماوٓ.
سىم .اهًیت

ال ؾیگك ٌاؼّههای ویاوث ؾاؼلی که آیات لشآن بك آو ؾاللـث ؾاقيـؿ ،اهًیـث و آقاهـً
٨كؾی و اشحما٠ی ؾق جمام اب١اؾ ليؿگی اوث .ؾق ایى لهیًه هیجىاو آیـات هـكجاٗ قا بـه وـه
ؾوحه ج٭ىین کكؾ:
ال ٓ٧آیاجی که بك ٔكوقت اهًیث هً١ىی ٨كؾ ؾق شاه١ه اٌـاقه ؾاقيـؿ :ایـى يـى ٞال اهًیـث
آیـهای
ؾقوا ٟ٬ؾق ٬لب ايىاو ایصاؾ هیٌىؾ و يحیصه آو ا٨مایً ایماو اوث .ؼؿاويؿ هح١ـا ؾق 
ْ
مم
َ
ْ و
به ایى ظ٭ی٭ث اٌاقه هیکًؿ D :من َ ِىِ َّإلْیِ َأ َوَ َ ِِ َّ
هعِ
هِِِلیه َْ ٍَّ مإٍّ ِوإِ ِِإی َنُوهُِ َّم َ ِ
هىبِإل من ْهُ ِم ِِىی َ ِ
فهَِلل ِ ِ
إلسهکی َى ًِِ ِ ِ
ِ
ِِإی َن ُِو ِهم٨ٔ Cحط .ٓ= :ؾقوا ٟ٬ؼؿاويؿ هح١ا ایى اهًیث و آقاهً هً١ـىی قا ؾق ايىـاو بـه وشـىؾ
هًیثبؽـً ٬لـىب ايىـاوهاوـث ٔق٠ـؿ.ٓ;A :
هیآوقؾ و جًها یاؾ اووث که آقاهًؾهًؿه و ا 
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الایىقو ایى آیه هیؼىاهؿ ب٩كهایؿ ؼؿا کىی اوث که ذاات و ا٘میًاو قا که اللهه هكجاـهای ال
هكاجب قوض اوث ؾق ٬لب هئهى شای ؾاؾ ،جا ایمايی که ٬ال ال يمو وکیًث ؾاٌـث بیٍـحك و
کاهلجك ٌىؾ ٔ٘اا٘اایی ،٪:=:@ ،ز  .ٓ;>B ::Aؾق آیهای ؾیگك يیم ٌكٖ ؾوحیابی به اهًیـث
ْ
َّ َ َ َ م َ َ ْ ْ
همِیل ِب مسهىِإِ
هِءإمىهىإِ ِوِل ِ
هْی ِ
هً١ىی قا يیالىؾه ٌؿو ایماو به ٜلن و وحن و يا٠ـؿالحی هـیؾايـؿD :إل ِِ
َ َْ
م ْ م َ
ِِإی َن َُو مهمِ ِبظل ٍ ِمِأ ْولئ ِل مه مِمِإأ ْم م ِهِ َ ِوِ منمِ ُّم ْه َته م ونِٔ Cاي١ـام .ٓ71 :ؼؿاويـؿ کىـايی قا کـه ال آقاهـً
قوظی بكؼىقؾاقيؿ با Dاولیاء الله Cجىِی ٧و هكگىيه ؼى ٦و جكن قا ال ایٍاو ي٩ی کكؾه اوـث
ٔیىيه ٓ71 :و ایًاو هىحًؿ که ؼؿاويؿ به ایٍاو و٠ؿه ليؿگی پاکیمه و پاؾاي يیکى ؾاؾه اوـث
ٔابكاهینEٓ86 :
بٓ آیاجی که بك اهًیث و آقاهً ٨كؾی و اشحمـا٠ی هىـلماياو ؾق شاه١ـه ؾیًـی ؾاللـث
ؾاقيؿ :بهً٠ىاو يمىيه ؼؿاويؿ بكای ؾوحیابی به ایـى يـى ٞاهًیـث ،ؾوقی ال ٤یاـث قا هٙـكض
ََ م َ ْ َ َْ َ
و َ
ْ َ ْ
م
َ َ
همِأ ِِخیه ِِِ َِمی وتهُِ
لِلح َِ
ِِأحه ِ ِْمِأنِی ِؤ ه ِ
ضکمِ َب ْعضُِ ِأِی ِح ُّ ِ
٨كهىؾه اوثِ َ D :وِ ِِت َد َّس مسىِإِ َ ِوِ ِِیْ َتِِ َّب ْع ِ
َ
ىشهث ال ٤یاث يهی ٨كهىؾه که ٤یاث اشـمای
ِفک ِع ْن مت منىُِٔ Cظصكاتٌ .ٓ:; :اق ٞاوالم الای 
هصحم ٟبٍكی قا یکی په ال ؾیگكی ٨اوؿ هیوالؾ و هاي ٟآو هیٌىؾ کـه هـك ٨ـكؾ ال ا٨ـكاؾ
شاه١ه با ٨كؾ ؾیگك بیاهیمؾ و ؾق کما ا٘میًاو ؼا٘ك و والهحی ال هك ؼٙـكی بـا او ليـؿگی
کًؿ .جىٔیط آيکه ايىاو ال قول ال به ظکن ٔكوقت و ایصاؾ ليـؿگی اشحمـا٠ی همـكاه بـا
اهًیث و آقاهً اشحما ٞجٍـکیل ؾاؾ و ٤یاـث ٠اهـل هـئذكی اوـث کـه او قا ال ایـى هـؿ٦
بالؾاقؾ Eلیكا بكاذك ٌیى٤ ٞیاث ،جمام ا٨كاؾ شاه١ه یکؿیگك قا کًـاق هـیليًـؿ و ؾق يحیصـه آو،
هیٌىؾ و ايه و ال٩ث هیاو ا٨كاؾ شاه١ه ال بـیى هـیقوؾ و ال
ليؿگی اشحما٠ی ايىاو وا ٗ٬
یکؿیگك ؾق اهًیث يؽىاهًـؿ بـىؾ ٔ٘اا٘اـایی ،٪:=:@ ،ز  .ٓ<;= ::Aؼؿاويـؿ هح١ـا ؾق
آیهای ؾیگك جا١یث ال ظیلهها و ووىوههای ٌیٙاو قا البیىبكيؿه آقاهـً و اهًیـث ٨ـكؾی و

َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
م
َّ
َّ َ
م
و
م
م
َ
م
فهَِ ِّ
إَِإلشهیطُنِC
هًِ َ ِوِ ِِت َّت ِب معهىِإِخط َهى ِ ِ
إلسهل ِ ِمِ ُف ِ
هِ َء َإمىىِإِ ْإٍّخلىِإِ ِ ِ
اشحما٠ی هیؾايؿD :ی ِؤی َهُِإل ِِْی َ ِ
ٔب٭كهEٓ157 :
پٓ آیاجی که بك ٔكوقت اهًیث ویاوی ؾاللث ؾاقيؿ :ؼؿاويؿ هح١ا ؾق لشآن ؾو هئل٩ـه
قا بكای بكؼىقؾاقی ال اهًیث ویاوی بیاو کكؾه اوث :یکی ؾاٌـحى ایمـاو و ؾیگـكی ايصـام
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٠مل ِالط .ؾقوا ٟ٬ؼؿا و٠ؿه ظکىهث قوی لهیى و جمکیى ؾیى و آییى و اهًیث کاهل قا به
ْ
َ َّ َّ
هِ َء َإم مىهىِإِ ِمهىکمِ َ ِوِ
هْی َ ِ
گكوهی که ایماو ؾاقيؿ و ا٠مالٍاو ِالط اوث ؾاؾه اوث َ Dو ََ ِِإلله مِِإل ِِ
َ
َْ
َ َ
َ م ْ َّ َ َ
ْ َ
فَِإأ ْ ِ ِِ َ ِ...وِ ِلی َبه ِّ ل َّى مهمِ ِّمههِ َب ْعه ِ ِِ َخ ْهى ِف ِه ِْمِأ ْم وىهُٔ Cيـىق .ٓ>> :ؾق
تِ ِلی ْس َتخ ِلف َّى مه ِْمِ ِ ِ
َ ِنلىِإِإلص ِلح ِ ِ
ج٩ىیك ایى آیه گ٩حه ٌؿه که هكاؾ ال جاؿیل ؼى ٦به اهًیث ایى اوث که اهًیث و وـالهث بـك
٘ىقیکه يه ال ؾٌمًاو ؾاؼلی بك ؾیى و ؾيیای ؼىؾ بحكوًؿ ،و يه

شاه١ه آياو وایه بی٩کًؿ Eبه
ال ؾٌمًاو ؼاقشی ،يه ال ؾٌمًی ٠لًی ،و يه پًهايی .به ج١ایـكی ؾیگـك ؼـؿای وـاعاو بـه
کىايی که ایماو آوقؾه و ٠مل ِالط ايصام هیؾهًؿ ،و٠ؿه هیؾهؿ کـه بـهلوؾی شاه١ـهای
بكایٍاو جکى یى هیکًؿ که ؾق آو ال اهًیث کاهل بكؼىقؾاق ٌىيؿ و جكوی ال ؾٌمى ؾاؼلی یا
كيگبالاوٜ ،لن وحمگكاو و لوقگى یی لوقگى یاو آلاؾ باًٌؿ
ؼاقشی يؿاٌحه باًٌؿ و ال کیؿ يی 
ٔ٘اا٘اایی ،٪:=:@ ،ز > ٓ:>=-:>< ::و کىايی که بؽىاهًـؿ ایـى اهًیـث قا ؼؿٌـهؾاق
کًًؿ ،به ٠فاب ؾيیىی و اؼكوی ؾچاق ؼىاهًؿ ٌؿ ٔهائؿه.ٓ<< :
چهاسم .عذالت سیاسی

ال ؾیگك ٌاؼّههای ویاوی قٌؿ اشحما٠ی ؾق ظىله ویاوـث ؾاؼلـی ،بك٬ـكاقی ٠ـؿالث
ویاوی اوث و بیگماو اِلیجكیى ب١ـؿ ٠ـؿالث ،ب١ـؿ ویاوـی آو و بك٬ـكاقی ٠ـؿ و ؾاؾ
ایکه اوحاؾ هٙهكی هی٨كهایؿD :هى جؤکیؿ هیکًن اگـك اي٭ـالب هـا ؾق هىـیك
گىيه 
اوث Eبه 
بك٬كاقی ٠ؿالث اشحما٠ی به پیً يكوؾ ،هٙم ًا به يحیصه يؽىاهؿ قویؿ و ایى ؼٙـك هىـث
که اي٭الب ؾیگكی با هاهیث ؾیگكی شای آو قا بگیكؾٔ Cهٙهكی .ٓ75 :2461 ،ایى يـى ٞال
٠ؿالث ال آقلوهای ايایا و اولیای الهی و ههنجكیى هؿ ٦ایٍاو بـىؾه اوـث ٔظؿیـؿEٓ12 :
چًاوکه اهام ؼمیًی به ایى هىقؾ اٌاقه هی٨كهایؿD :همه لظمث ايایا بكای ایى بىؾ که ی

٠ؿالث اشحما٠ی ؾقوث بکًًؿ بكای بٍك ؾق اشحما ،ٞو ی ٠ـؿالث بـاً٘ی ؾقوـث کًًـؿ
بكای ايىاو ؾق اي٩كاؾٔ Cهىوىی ؼمیًی ،2467 ،ز .ٓ477 :22
ّ
اواوـی بكؼـىقؾ
هعـىق
چهـاق
ؾق
جـىاو
هی

ا
ق
ویاوی
٠ؿالث
بك
بكایىاوان ،آیات ؾا
ِ
هحًاوب با گكوهها و شكیاوهای ویاوی ؾاؼلی٬ ،ايىوهعىقیٌ ،ایىحهواالقی و پاوػگـى
بىؾو ظکىهث ؾق ٬اا ١٨الیثهای ؼىیً ؾوحهبًؿی کكؾ:
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ال ٓ٧بكؼىقؾ هحًاوب با گكوهها و شكیاوهای ؾاؼلی :ؾق هًٙـ ٫ل شآن ک شیم يـى ٞبكؼـىقؾ
ظکىهث با گكوهها و شكیاوهای ویاوی بك اوان چگىيگی ٠ملکكؾ ایٍاو ؾق ه٭ابل ظکىهـث
ؾیًی ج١كیٌ ٧ؿه اوث و بكایىاوان آیاجی قا که بك ایى ٌاؼّـه ؾاللـث ؾاقؾ هـیجـىاو ؾق وـه
ؾوحه ج٭ىین کكؾ :آیاجی که ظمب و گكوهگكایی قا بهِىقت هٙل ٫ي٩ی هیکًًؿ Eآیاجی کـه ؾوـحىق
به ه٭ابله يیكوهًؿ ؾق بكابك گكوههای ؼكابکاق و ؾٌمًاو ؾاؼلی هـیؾهًـؿ Eآیـاجی کـه بـه قابٙـه
هىالمثآهیم با ٤یكهىلماياو و گكوههایی که وك شًگ يؿاقيؿ و٩اقي هیکًًؿ:

ی  .آیاجی که جعمبگكایی قا ي٩ی هیکًًؿ :ؼؿا ؾق لشآن کشیم به هىلماياو ؾوحىق هیؾهؿ
ال هك ظمب و گكوهی بهشم ظمبالله ٔب٭كه E::; :هائـؿه ٓ>?->> :کـه همـاو ؾیـى ظًیـ٧
الهی اوث پكهیم و ؾوقی کًًؿ و وپه ایٍاو قا به ویژگـی کىـايی کـه ؾیـى ؼـىؾ قا پكاکًـؿه
واؼحًؿ و به ؾوحهها و گكوههای الؼىؾقأـی ج٭ىـین ٌـؿيؿ جىِـی ٧هـیکًـؿ ٔقوم.ٓ<9 :
پیىوحى به اظماب ویاوی ،به هً١ای ؾوقی ال ؼٗ والیث الهی و ق٨ـحى بـه لیـك بیـك٤ ٪یـك و
جٕ١ی ٧ظاکمیث اوالم اوث .ؼؿاويؿ هح١ا ؾق لشآن کشیم هرلی لؾه و ظمبگكایـاو ٤یـك ال
ظمبالله قا به ٌؽّی ؾاقای اقباباو هح١ؿؾ و هؽال ٧همـؿیگك جٍـایه کـكؾه و بـا ٨ـكؾی کـه

جىلین اهك ی ي٩ك اوث و هیچگىيه جکلی ٧وؽحی به او واگفاق يمیٌىؾ ه٭ایىه کـكؾه اوـث
ایىجكجیب هىلماياو قا به ؾاؼل ٌؿو ؾق ظـمب اللـه و پـفیكي والیـث الهـی
ٔلهك ٓ;@ :و به 
بهً٠ىاو یگايه ّ
ولی هئهًاو ؾ٠ىت کكؾه اوث ٔهائؿه.ٓ>?->> :
هیبـكؾ ٔهصاؾلـه:
لشآن کشیم همچًیى ؾقباقه هًا٨٭او٠ ،ااقت Dظمب ٌیٙاو Cقا به کاق 
 ٓ:Bو ایى يکحه قا هیقوايؿ که هحمایل ٌؿو به ومث ظمب و گكوهی ٤یك ال ظـمب اللـه و
والیث شايٍیًاو او ،ؾقوا ٟ٬به هً١ای ٬كاق گـك٨حى جعـث وـلٙه ٌـیٙاو اوـث و هىشاـات
جٕ١ی ٧ظاکمیث اوالم قا که هماو ظاکمیث ؼؿاويؿ یکحاوث ٨كاهن هیکًؿ.
ایى ج١ابیك ٬كآيی ال ظمب هح٩اوت با ج٭ىینبًؿی اظماب هٙكض ؾق ٠لىم ویاوی اوـثE
چكاکه ظمب ؾق لشآن به ؾو ؾوحه ٠مؿه Dظمب الله Cو Dظمب الٍیٙاو Cج٭ىین ٌؿه و اگـك
ؾق ٠لىم ویاوی بعد ال اظماب به هیاو هیآیؿ ـیل یکی ال ایى ؾو ؾوحه ٬كاق هیگیكيؿE
ؾو .ؾوحه ؾوم آیاجی هىحًؿ که به ه٭ابله يیكوهًؿ ؾق بكابك گكوههای ؼكابکـاق و ؾٌـمًاو
َّ َّ
ْ م
ىنِ َ ِوِ
ئهِل ِْمِی َىت ِِِإل من َى ِفم َ ِ
ؾاؼلی ؾوحىق هیؾهًؿ :ؼؿا ؾق لشآن به ایى گكوهها هٍؿاق هیؾهؿD :ل ِ ِ
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ْ م َّ َ
َّ َ و
ْ
َّ
مم
َ ْ م
َ ْ
َ
همِ ِِی َد ُِو م ووه ِ ِِفی َههُِ ِإ ِِل ِلهیَلِ،
فَِإل َن ِ ِی َى ًِِِل مىْ ِِع ی َِّى ِ ِب ِه ِمُِ ِ
ىنِ ِ ِ
ىب ِهمِ َّم َع ِِ َ ِوِإل من ْع ِخف َ ِ
فَِلل
هِ ِ ِ
إل ِِْی َ ِ
ِ
َّ ْ م َ َ م م ْ م م ْ م م ْ َ ْ و
َّ
َ َّ
َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ م َ َ َ
هلِ َ ِوِلههِت ِده ِِ ِل مس َّهى ًِِِإلله ِِِ
هِخلىِإِ ِمهِلب ِ
فَِإل ِِْی ِ
هِ ِأی َى َِنُُِ ِمفىِإِأ ِخْ ِوإِ َ ِوِل ِّتلىِإِتم ِِتیَل ِ،مس َّى ًِِإلل ِِِ ِ ِ
ىوی ِ
ملع ِِ
َت ْب ِ ِیَلٔ Cاظماب .ٓ71-75 :گ٩حه ٌـؿه کـه ایـى وـه گـكوه ؼـكابکـاق ؾاؼلـی هًا٨٭ـاو و

بیماقؾالو و ٌای١ها٨کًايی بىؾيؿ که بهؾقوٌ ٢ای١ات ٤یكوا١٬ی ؾق بیى هكؾم هـیپكاکًؿيـؿ و
شاه١ه قا به ا٤حٍاي هیکٍايؿيؿ .ؼؿا به ایٍاو هٍؿاق هیؾهؿ که اگك بـه ا٠مـا لٌـث و
يًگیى ؼىؾ اؾاهه ؾهًؿ ،ؾوحىق ظمله ٠مىهی و یىقي به آيها قا ِاؾق ؼىاهین کكؾ ،جا با ی
ایکـه ؾیگـك
گىيـه 
ظكکث هكؾهی هئهًاو ،ال جعث ظمایث ظکىهث اوالهی ٘كؾ ٌىيؿ Eبه 
يحىايًؿ ؾق ایى ٌهك بمايًؿ و په ال آو هكشا یا٨حه ٌىيؿ گك٨حه ؼىاهًؿ ٌؿ و به ٬حل ؼىاهًـؿ
قویؿ ٔهکاقم ٌیكالی ،2477 ،ز Eٓ225 :27
وه .آیاجی که به ق٨حاق هىالمثآهیم بـا ٤یكهىـلماياو و گـكوههـای ٤یكه١ايـؿ وـ٩اقي
َ ْ َ م َّ م َ َّ َ َ َ م
ِّ َ َ ْ ْ
َ َ
هع م
ون ِْمِ
ههِ ٍِِّیهُ ِِ ِْمِأ ْ ِنِت َب ُِّ
همِیخ ِع مخهى ِْمِ ِم ْ ِ
هِول ِ
هِل ِْمِیم ُِتلى ِْمِ ِفهَِإله ِی ِ ِ
هِ ِإل ِِْی ِ
إلل َِِ ِ ِ
هیکًًؿِِ D :یىهُ ِمِ ِ

َ َّ َ ْ َ م َّ م َ َّ َ َ َ م
َ م ْ م َ ْ َّ َّ َ ُّ ْ ْ
َْ
هِ َوأخ َع مخهى ِْمِ
هِلُتلى ِْمِ ِفهَِإله ِّ ِی ِ ِ
هِ ِإل ِِْی ِ
إلل َِِ ِ ِ
ِِإل منم ِس ِ ِطیهِ ِ،إِونُِیىهُ ِمِ ِ
إلل ِِی ِح ِ
وتم ِسطىإِ ِإ ِلی ِه ِمِ ِإ ِنِ ِ
َ
م
َٰ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ىنٔ Cهمحعًـه-A :
ول ِِئ ِ من مِمِإلظه ُِل من َ ِ
هِی َت َىِل مه ِْمِفؤ ِ
إخک ِْمِأ ْ ِنِت َىِل ْى من ِْمِ َو َم ْ ِ
هِ ٍِِّیُ ِِ ِْمِ َوظ َُن معوإِ ََلَِ ِإخ َع ِِ
ِم ْ ِ

 .ٓBؼؿا ؾق ایى آیات گكوه ٤یكهىلماو قا به ؾو ؾوحه ج٭ىین هیکًـؿ و ؾق هـك هـىقؾ ق٨حـاق
٠اؾاليه قا هعىق ٬كاق هیؾهؿ .گكوهی ؾق ه٭ابل هىلمیى ایىحاؾيؿ و ٌمٍـیك بـه قوی آيهـا
کٍیؿيؿ و آيها قا ال ؼايه و کاٌايهٌاو بهاشااق بیكوو کكؾيؿ و ٠ؿاوت و ؾٌـمًی ؼـىؾ قا بـا
اوالم و هىلمیى ؾق گ٩حاق و ٠مل آٌکاقا يٍاو ؾاؾيؿ .جکلی ٧هىلماياو ؾقباقه ایى گكوه ایى
اوث که هكگىيه هكاوؾه قا با ایٍاو  ٟٙ٬و ال هكگىيه پیىيؿ هعاث و ؾووحی ؼىؾؾاقی کًًـؿ.
اها ؾوحه ؾیگكی بىؾيؿ که ؾق ٠یى ک٩ك و ٌكک ،کاقی بـه هىـلماياو يؿاٌـحًؿ Eيـه ٠ـؿاوت
هیوقلیؿيؿ ،يه با آيها پیکاق هیکكؾيؿ ،و يه ا٬ؿام بـه بیـكوو قايؿيٍـاو ال ٌـهك و ؾیاقٌـاو
کكؾيؿ .ظحی گكوهی ال آيها پیماو جكک هؽاِمه با هىلماياو بىحه بىؾيؿ .يیکی کكؾو با ایى
ؾوحه و اٜهاق هعاث به آيها بیهاي ٟاوث ،و اگك ه١اهؿهای با آيها بىحهايؿ ،بایـؿ بـه آو و٨ـا
کًًؿ و ؾق اشكای ٠ؿالث بکىًٌؿ ٔهکاقم ٌیكالی ،:<A? ،ز =;Eٓ<:-<9 :
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بٓ آیاجی که بك ٔكوقت ظاکمیث ٬ايىو ؾاللث ؾاقيؿ :آیاجی که بـك ایـى ٬ىـن ؾاللـث
ؾاقيؿ به ؾو ؾوحه ج٭ىین هیٌىيؿ:
ی  .آیاجی که به اظ٭ا ٪ظ٭ى٪ها ؾاللث ؾاقيؿ :یکی ال هئل٩ههای بًیاؾیى ٠ؿالث قا هیجـىاو
اظ٭ا ٪ظ٭ى٪ها ؾايىث .ؾق لشآن کشیم اهمیث ایى ه٭ىله جا آيصاوث که یکی ال اهـؿا ٦اقوـا
َ ْ
َ ْ
ََ َ ْ
َُِ َ ِوِأ َوَل َىهُِ
قول قا ؾاوقی بهظ ٫بیى هكؾم و اظ٭ا ٪ظ٭ى ٪ایٍاو هیؾايؿD :لم ْ ِِأ ْ َسل َىُِ م مسل َىُِ ِبُل َِبی َىه ِ ِ
ْ َ ْ
َّ َ ْ ْ َ
َ َ م م ْ َ َ َ ْ َ َ م َ َّ م ْ
حک َِمِ
كِ ِل َهت ْ ِ
تُبِ ِبهُل َح ِّ ِ
ُسِ ِبُل ِم ْسطٔ Cظؿیؿِ D Eٓ;> :إوُِأو ََلىُِ ِإِلی ِ ِإلک ِ
ىُِإلى ِ
إنِِِلیم ِ
ُبِ ِوِإل ِِنیَ ِ
معه ِمِ ِإلکت ِ
َ
َّ
ُسِ ِبنُِأ إکِإلل ٔ Cيىاء .ٓ252 :ؾق ایى آیه ٜاهك Dظکن بیى هكؾم Cؾاوقی ؾق بـیى آيـاو و
هِ َّإلى ِ ِ
َِبی َ ِ
اظ٭ا ٪ظ٭ى ٪ایٍاو ؾق هؽاِمات و هًال٠اجی اوث که با یکؿیگك ؾاقيؿ Eهًال٠اجی که جا ظکـن
ظاکمی ؾق کاق يیایؿ ،بك٘ك ٦يمیٌىؾ ٔ٘اا٘اایی ،٪2326 ،ز .ٓ62 :2
َّ
َ
َ
ؼؿای ج١الی ؾق آی های ؾیگك يیم به ایى اظ٭ا ٪ظ٭ى ٪اٌاقه هیکًؿD :ف َب َعه ِِإلله مِِ َّ
هِ
إلى ِبهی َ ِ
َ َ َ ََ ََمم ْ َ َ ْ
مم َب ِّش ِع ی َ ِ َ م
ُبِ ِبُل َح ِّكِِ ِِلی ْ ِحک َِمَِِبی َ ِهِ َّإلىهُسٔ Cب٭ـكه .ٓ;:< :ؾق ایـى آیـه
هِ ِوِأوَ ِِمعه ِمِ ِإلکت ِ
ىْ ِِ ی ِ
هِ ِوِم ِ
ِ
ؾاوقی بیى هكؾم و اظ٭ا ٪ظ٭ى ٪ایٍاو٤ ،ایث و يحیصه ٨كوحاؾو کحاب ه١ك٨ـی ٌـؿه اوـث
ٔهکاقم ٌیكالی ،:<A? ،ز ;EٓBB :
ؾو .آیاجی که به هعىق ٬كاق گك٨حى ٬ايىو ؾاللث ؾاقيؿ :به٘ىق کلی ايىاو ال ابحؿا آهىؼحـه
اوث بكای ؾوحیابی به اهؿا ٦ؼىیً بهياچاق بایؿ پا به ِعًۀ اشحما ٞبگفاقؾ Eلیكا ايىاو،
چه هحمؿو باٌؿ یا هحىظً ،هٙاب ٫بـا ٘ای١ـث ؾقويـیاي ،اشحمـا٠ی اوـث ٔوـامواقی،
٘ E12 :2465اا٘اایی ،٪2326 ،ز  .ٓ226 :1ايىاو بایؿ ؾق ظیات اشحما٠ی قٌـؿ کًـؿ و
ایى اهكی ٔكوقی و قوٌى اوث Eاها آيچه يٝك و اکحىاب قا هـی٘لاـؿ و اهمیـث ویـژهای
ؾاقؾٌ ،یىۀ ليؿگی اووث .ایًصاوث که يیال به ٬ايىو هعىىن اوث.
٬ايىو ؾق ج٭ىین اولیه ،به ؾو گىيه ٬ىايیى واؼث بٍك و ٬ىايیى الهی ٬ابل ج٭ىـین اوـث و
٬ىايیى الهی يیم ؾو گىيه اوث٬ :ىايیى جکىیًی که هماو هـؿایث جکـىیًی هىشـىؾات اوـث
ٔ٘ه E>9 :ا٠لی Eٓ < :یً١ی هكی ال هىشىؾات ی هؿایث هؽّىَ به ؼـىؾ ؾق ٘كیـ٫
کما ؼىیً ؾاقيؿ٬ Eىن ؾوم که هاًای بعد هاوث٬ ،ىايیى جٍكی١ی یـا هـؿایث جٍـكی١ی
اوث که هؽحُ بٍك بىؾه و جىوٗ بًؿگاو ؼاَ ؼؿا بكای هؿایث بٍك ال٘ك ٦ؼـؿا يـال
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ٌؿه اوث ٔب٭كه .ٓ;:< :ال٘ك٨ی لشآن کشیم يیم که آؼكیى و کاهلجكیى کحاب الهی بهٌـماق
هیقوؾ و ؾ٬یـ٫جـكیى و کاهـلجـكیى ٬ـىايیى جٍـكی١ی قا ؾق ؼـىؾ ؾاقؾ ؼلـ ٫قا بـه قاوـث و

ههـنجـكیى
اوحىاقجكیى ٘كی٭ه و آییى هؿایث هیکًؿ ٔاوكاء .ٓB :ؾق ایى قاوحا ،ل شآن ک شیم 
بكایًؿهای ویاوی ایى ظاکمیث ٬ايىو قا ایصاؾ يٝن و شلىگیكی ال هكزوهكز ٔب٭ـكهE124 :
آ ٠مكاو ٓ254 :و بك٬كاقی ٠ؿ و ا٬اهه ٬ىٗ ٔظؿیؿ ٓ12 :هیؾايؿE
پٓ آیاجی که بك لموم ٌایىحهواالقی ؾق ظکىهث ؾیًی ؾاللث ؾاقيؿ :ؾق لشآن کشیم آیاجی کـه
با ٌایىحهگمیًی ا٨كاؾ ؾق هى ىلیثهای ظکىهحی اقجااٖ ؾاقيؿ ،به ؾاللث الحماهی ّبیى بـه ايحؽـاب
هى ىالو ویاوی کٍىق بك اوان ٠ؿالث ؾاللث ؾاقيؿ .به٘ـىق کلـی ایـى ه٭ىلـه قا ٘اـ ٫آیـات
٘ا٭هبًؿی کكؾ .کىايی که ؾق وپكؾو هىـ ىلیثهـا و
هیجىاو ؾق ؾو ظىله Dجؽُّ Cو Dج١هؿ C

هیکًًؿ ،به هماو ايؿاله ؾق اٌـحااه هىـحًؿ کـه بـكای پـفیكي
کاقها جًها به اهايث و پاکی ً٬ا٠ث 
هى ىلیث ،ؾاٌحى جؽُّ قا کا٨ی بؿايًؿD .هحؽّّاو ؼائى و آگاهاو ياؾقوث Cهماو ٔـكبه
بیا٘ال ٞؼىاهًؿ لؾ .الایىقو جؤکیؿ اوالم ،بك جىشه بـه ایـى ؾو
هیليًؿ که ؾقوحکاقاو ياآگاه و 
قا 
ویژگی باهن و يه بهجًهایی ؾق اوحؽؿام يیكووث ٔگًص١لی و ؾیگكاو.ٓ:<B; ،
َ َْ م
هیکًؿD :وأوفهىإِ
ؼؿاويؿ ؾق وىقه اوكاء ،هىلماياو قا به و٨ای به ٠هؿ و هیرا ٪ؼىؾ ؾ٠ىت 
و
ْ
ْ
ُنِ َم ْس مئى ِٔ Cاوكاء .ٓ<= :اهام ٠لی ؾق ه١یاق ايحؽاب يیكوهـای شهـاؾگك،
ِبُل َع ْه ِ ِِ ِإ َّ ِنِإل َع ْه َ ِِ َ ِ
َ
ََْ ْ
م َّ ْ َ ْ َ
ىتهَُِ ّ
إلصهُل َح ًِِ َو َّ
كِ
إلسهى ِإب ِ ِ
هلِإل مِبی ِ ِ
بِوإن ِ ِ
كِ ِبْ ِویِإ ْحسهُ ِ ِ
هیٌماقؾِ ُD :مِإلص ِ
ه١یاق ج١هؿ قا اللم 
ِ ِ
َّ
َ
إلس َ
خُءِ َو َّ
دَُ ًِِ َو َّ
ْإل َح َس َى ًِ ِ.مُ َِّمِ َإ ْن ِ َّ ْ َ َ
نُح ًِِ ٔوه حالبالغ ه :ياهـه <>ٓ Eبـا ِـاظااو
إلس ِ ِ
لِإلىد ِِِوإلش ِ
ِ
ِ
ؼايىاؾههای ٌایىحه و وىاب ٫يیکى پیىيؿ بك٬ـكاق کـى .پـه ال آو ،بـا

هکاقم و ٌكا٨ث ،و ؾاقای
ؾالوقهكؾاو و ٌصا٠او و بؽًٍؿگاو و شىايمكؾاو قابٙه بك٬كاق والC.
اِـىلیجـكیى ٌـكایٗ اوـحؽؿام

ههنجكیى و
ؼؿاويؿ ؾق لشآن کشیم ال لباو ؾؼحك ٌ١یب 
اهايـثؾاقی

ظٕكت هىوی قا ٬ؿقت و اهايث یً١ی جؽُّ و جىايایی بـه همـكاه ج١هـؿ و
َْ
َ َ ْ ْ َ م َ َ َ ْ َ ْ ْ م َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َِإلم ِ ِىیِإأ ِمهی م ِه.ٓ;? :ُّ٬ٔ C
هِإستؤخع ِ
تِإستؤ ِخ ِع ُِِ ِإ ِنِ ِخی ِعِم ِ ِ
تِ ِإح إننُِیُِأب ِ ِ
هیٌماقؾD :لُل ِ
بك 
بًیاوكائیل ،ؾو ٌاؼّـه
ؼؿاويؿ هح١ا همچًیى ؾق ؾاوحاو بكگمیؿو ٘الىت بهً٠ىاو لهاهؿاق 
٬ؿقت ايصام ؾاؾو کاق و به٠ااقجی جؽُّ و جىايایی قا ٠اهل بكجكی و ٌایىحگی ایٍـاو
٠لن و ِ
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َّ
هـی٨كهایـؿِ D :إ َّ ِنِإلله َِِ
هیکًؿ و ؾق شىاب ا٠حكاْ ٬ىم او 
بهً٠ىاو لهاهؿاق و پاؾٌاه ٬ىم ه١ك٨ی 
ْ ْ ْ
َ
ْ َ َ
َ و
فَِإل ِعل ِ ِمِ َ ِوِإل ِد ْس ِ ِمٔ Cب٭كه.ٓ;=@ :
إصطفئ مِِ ََ ِلیک ِْمِ َ ِوِ َز َإٍّ مُِِ َب ْسط ًِِ ِ ِ

ظٕكت یىو ٧يیم ،په ال آلاؾی ال ليؿاو ،ال پاؾٌاه هّك ،ؼمايهؾاقی و هىـ ىلیث
هیؾايًؿE
هیکًًؿ و ؾلیل ایى ٌایىحگی قا ظ٩ی ٛو ٠لین بىؾو 
اهىق هالی هّك قا ؾقؼىاوث 
َ َ َْْ
ؾاٌحهايؿD :لُ ِِإخعل ِِىَِ
لیكا ظٕكت یىو ٧جىايایی و آگاهی کاهل به ايصام ؾاؾو ایى کاق 
َْ
َ
َ َ
ّ
ظِ ََ ِِلی َِمٔ CیىوEٓ>> :٧
هِإأ ْ ِ ِِ ِإ ِِوَِ َح ِِفی ِ
ََلَِخ ََإ ِئ ِ ِ
تٓ آیاجی که بك لموم پاوػگـى بـىؾو ظکىهـث ؾیًـی ؾق ه٭ابـل هـكؾم ؾاللـث ؾاقيـؿ:
هٙالاهگكی ال ظکىهث ،شمء ظ٭ى ٪هكؾم ؾق يٝام هكؾمواالق ؾیًی اوث Eجا شایی که یکی

ال ههنجكیى ٌاؼُهای جٍکیل ظکىهث جىوـٗ ِـالعاو اهكبـهه١ـكو ٦و يهـیالهًکـك
َ
َّ
إأ ِ ِِ
هِ ِإنِ َِمک ّى مُنمِ ِِفَِ ِ
هی٨كهایؿD :إلْی َ ِ
جىوٗ ایٍاو ؾايىحه ٌؿه اوث Eچًاوکه لشآن کشیم 
َ
َ م م
َ َّ
ُلنععو ِِ َو َو َهىإِ َ
َأ م
لُمىإِ َّ
إلصَل َِِ َو َآت مىإِ َّ
ههِ م
إلَ ُ َِِ َوأ َمعوإِب َ
هًِإأمهى ِِ ٔظـسEٓ32 :
َُلب ِ
ِ
ِ
ه
ل
ل
و
ِ
ِ
ع
که
ى
إلن
ِ
َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
یؾاقيـؿ و لکـات
هماو کىايی که هكگاه ؾق لهیى به آيها ٬ؿقت بؽٍـیؿین ،يمـال قا بكپـا هـ 
یکًًؿ Eو پایاو همه کاقها ال آو ؼؿاوثC.
یالهًکك ه 
یؾهًؿ و اهكبهه١كو ٦و يه 
ه
الایى قو ؾق ظکىهث ؾیًی ،هؿیكیث و ظکىهث بك هكؾم بك اوان هىا و هىن يیىـث،
بلکه پایه و اوان قا ٨كهاو الهی و ؼؿهث به هكؾم جٍکیل هیؾهؿ َٔ E17 :یىوٓ24 :٧
و پاوػ گىیی به هكؾم يیم به همیى هً١ا و به ه٩هىم ايصام ؾاؾو وٜای ٧ؾق بكابك هكؾم اوث.
با ؾاللث الحماهی ّبیى هیجىاو چًیى اوحًااٖ کكؾ که و٬حی ظ ٫هٙالاـهگـكی بـكای هـكؾم
هع٩ى ٚاوث :،بهی٭یى هى ىالو يیم بایؿ ؾق ایى ؼّىَ پاوـػگـى باٌـًؿ و ایـى یکـی ال
هئل٩ههای ٠ؿالث ویاوی اوث.
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پــه ال بكقوــی ٌــاؼُهــای ویاوــث ؾاؼلــی ،بــه ٌــاؼُهــای ویاوـث ؼــاقشی
هیپكؾالین که ؾق آیات لشآن کشیم به ٌکلی ظکیمايه به آيهـا پكؾاؼحـه ٌـؿه و بـكای پیٍـك٨ث

ویاوی ق٨حاق ظکىهث اوالهی ؾق ه٭ابل ؾیگك ظکىهثها به ٌیىاجكیى لباو بیاو ٌؿه اوث.
عشغه

دادهها

(آیات)

هفاهین استًباعی

ب٭كه74-72 ،68 ،67 ،62 ،31 :
 252 ،251 ،87-87 ،و 258

استباط هیاو حکىهتها (سیاست خاسجی)

٘هE33 :
ً٠کاىت37 :
ً٠کاىت E37 :يىاء E242 :ب٭كه:
 E34آ ٠مكاو E73 :هائؿهE32 :
بیًه2 :

جؤکیؿ قوی هٍحكکات Eؼؿای یکحاE
ؾوحىق و وِیث الهی هٍحكک به اهل کحـاب و
هىلماياو ،ج٭ىای الهی اوث Eآيها يیـم هـؤهىق
به ا٬اهه يمال و پكؾاؼـث لکـات و ...هىـحًؿE
ؾ٠ىت اهل کحاب به وظؿت کلمه که هٍحكک
اؾیاو اوث Eظکن ّ٬اَ هٍحكک بیى جىقات
و ؾیى اوالم Eآيها يیم هؤهىق بـه ا٬اهـه يمـال و
پكؾاؼث لکات و ...هىحًؿ.

ّ
ؾیپلماوــی هٍــک یــا
ؾیپلماوی ظکیمايه
ٔ بهکاقگیكی ؾیپلماوـی
هحًاوــب بــا ٌــكایٗ و
هؽا٘بٓ

ؾ٠ىت با اوح٩اؾه ال
هٍحكکات اؾیاو

آ ٠مكاو:
72

ه٭اوهث

پىٌايؿو و کحماو ظ E٫جعكیـ٠ ٧المايـه کـالم
الله جىوٗ گكوهی ال اهل کحاب Eگكوهی ال آياو
بیوىاؾيؿ و گكوهی ؾیىجكاٌی هیکًًؿ و وـپه

هیبًؿيؿ Eاٌاقه به بكؼی پیماوهـایی کـه
به ؼؿا 
با بًیاوكائیل بىـحه ٌـؿه و پیمـاوٌـکًی اکرـك
ؾٌمىًٌاوی ؾق

ایٍاو Eجا١یٓ ؾق ایماو آوقؾو به اظکام الهـیE
ویاوثگفاقی ؼاقشی
ؾ بىــحگی ٌــؿیؿ ایٍــاو بــه ليــؿگی ؾيیــىیE
ؾٌمًی با هالئکه بـهویـژه شاكئیـل و هیکائیـل و
قوــىالو الهــی Eپیــكوی ال ال٭ائــات ٌــیٙايیE
ياؼٍــًىؾی آيــاو ال يــمو ؼیــك بــك هىــلماياوE
آقلوی بىیاقی ال آياو ،بالگٍث هئهًاو به ک٩ك
ایىــحاؾگی بــك اِــى و
اقليها و ؾ٠ـىت بـا هـك

هااهله با اهل کحاب ؾق ِىقت هعاشهE
قوي ظحی هااهله

ِؿوق اوالم

به کاق بكؾو ٬ى ّلیىE
شؿا و گ٩ثوگىی اظىى با اهل کحاب
بهشم وحمگكاو آيها

صیشهقىله

يظام
ضاخعها
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هائؿه E72 :جىبه:
18
٨ا٘كE25 :
يىاء248 :
يىاء232 :

اگك اهل کحاب ایماو بیاوقيؿ و ج٭ىا پیٍه
کًًؿ ،ال گًاهايٍاو چٍنپىٌی هیٌىؾE
با آو ؾوحه ال اهل کحاب که ایماو
يمیآوقيؿ کاقلاق ٌىؾ جا ایًکه با ظالث

ـلث و جىأ ٟشمیه بپكؾاليؿ
٠مت هؽّىَ ؼؿاوث Eؾووحی يگك٨حى
کا٨كاو جىوٗ هئهًاو
ؼؿاويؿ هیچ قاه ٤لاه بكای ک٩اق بك هىلمیى
٬كاق يؿاؾه

٩٠ــــى و گفٌــــث ؾق
ِىقت پفیكي اوالم و
شًگ و ياكؾ ؾق ِىقت
ا٤ـــىاگكی و يپـــفیك٨حى
ؾ٠ىت
٠مجمًؿی هىلمیى
ي٩ی هكگىيه ولٙه

٠ؿم بك٬كاقی پیىيؿ
ؾووحی

آياوکه چىو ٜلمی بك آيها هصىم کًؿ ٔال

هئهًاو یاقی ٘لایؿهٓ ،ايح٭ام هیشىیًؿ
چكا ؾق قاه هكؾاو و لياو و کىؾکاو
هىحٕ ٧١يمیشًگیؿ؟

٘لب یاقی ،ظ٫
هٝلىهاو اوث
وشىب يصات هٝلىهاو
و هىحٕ٩١او

وشىب پایاًؿی به پیماوهای ویاوی Eيگه
ؾاٌحى ٠٭ىؾ جا لهاو ه٭كق٠ Eؿم پایاًؿی به
٠٭ىؾ ؾق ِىقت ي٭ٓ ٠هؿ ؾٌمًاو

و٨ای به پیماوها

ٌىقی48 :
يىاء62 :
اوكاءE43 :
ب٭كهE266 :
هئهًىوE7 :
ه١اقزE41 :
هائؿهE2 :
آ ٠مكاو:
67

٠ؿم پایاًؿی به ٠٭ىؾ با
ؾٌمًاو ؾق ِىقت ي٭ٓ
٠هؿ

جىبه 3 :و 6
جذول شماسه 1

اوح٭ال ٘لای

آ ٠مكاو:
E227
همحعًه:
 4-2و 24

ال ٤یك همؿیًاو ؼىؾ ؾووث ِمیمی
همكال يگیكیؿ Eکا٨كاو ؾٌمى ؼؿا و هئهًاو
هىحًؿ .په به ؾووحی يگیكیؿ

و٨ای به پیماوهای ویاوی

٨حط18 :

ؼىؾاجکایی و ؾقوولایی

ؼىؾباوقی و يگاه به
ؾقوو

ظمایث ال
هىحٕ٩١او
شهاو

هىؾE224 :
آ ٠مكاو:
238

جکیه يکكؾو بك ٜالماو Eپیكوی ال کا٨كاو،
هئهًاو قا به ٠٭ب بكهیگكؾايؿE

٠ؿم گكایً و ا٠حماؾ
به ؾٌمى

الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین ==<

 .2-3استباط هیاو حکىهتها (سیاست خاسجی)

به٘ىق کلی آیاجی که ؾق لشآن کشیم بك ٌاؼّههای ویاوی قوابٗ ؼاقشی ظکىهـث ؾیًـی
ؾاللث ؾاقيؿ به پًس ؾوحه ج٭ىین هیٌىيؿ که يمای کلی آو ؾق شؿو باال هٍاهؿه هیٌىؾ.
اول :صذوس اسالم؛ دعىت جهايی به ششیعت اسالم

ال ٌاؼّههای ویاوی ؾق ظىله قوابٗ ؼاقشی ظکىهث ؾیًی ،جالیـٌ ٣ـكی١ث اوـالم ؾق
هیاو وایك کٍىقها و وكلهیىهای شهايی اوث .بیجكؾیؿ يؽىحیى ا٬ؿاهی که ؾق هىاشهه بـا
کٍىق های ؾیگك بایؿ به آو اهحمام ؾاٌث ،ؾ٠ىت به ؾیى هایى اوالم اوـث و آیـات ل شآن و

همچًیى ویكه پیاهاك اکكم يیم همیى قا جؤییؿ هیکًًؿ .با جعلیل و بكقوی آیات هكبىٖ به
ؾ٠ىت ،به پًس ؾوحه ال آیات هیقوین که به جاییى ٌیىههای ق٨حاقی ِعیط جالی ٣ؾیى اوالم
ؾق هیاو وایك بالؾ هیپكؾاليؿ:
ال ٓ٧آیاجی که بك لموم بهکاقگیكی ؾیپلماوـی گ٩حـاقی ظکیمايـه ؾق ؾ٠ـىت بـه اوـالم
ؾاللث ؾاقيؿ :ایى آیات بهيى٠ی ؾق وـٙط کـالو و بـیىالملـل بـه ؾیپلماوـی ؼكؾهًؿايـه و
ظکیمايه اهك هی کًًؿ و بك اوان ظکن ٠٭ل و ٌك ،ٞبكای اشكای چًیى ویاوحی بایؿ هكاظل
ؾ٠ىت و هكاوؾات ویاوی قا ال ٬ى ّلیى ٔ٘ه ٓ33 :آ٤ال کكؾ و جا وؽثجكیى هكظله آو اؾاهه
یکًؿ که ؾق ؾ٠ىت بهوـىی پكوقگـاق ال
ؾاؾ Eچًاوکه ؼؿاويؿ ؾق لشآن به پیاهاكي و٩اقي ه 
ْ
هًِ َ ِوِ
حک َن ِِ
لِ َ ِّبه ِ ِبُل ِ ِ
DظکمثD ،Cهىٝ٠ه ظىًه Cو Dشؿا اظىى Cبهكه گیكؾْ D :إٍّ مِِ ِإلَِِ َسبی ِ ِ
َ
َّ
ْ
َْ َ َْ َ َ َ
َِ ِِنَِأ ْح َسههٔ Cيعل .ٓ212 :ظکمث هماو ظصـث و بكهـاو
خٍُّل مه ِْمِ ِبُلت ِ
إلن ْى َِظ ًِِِإلحسى ًِِِ ِوِ ِ
اوث که ٌ و ٌاهه قا ال هیاو باكؾ و هىٝ٠ه بیايی اوث که ي٩ه ًٌىيؿه قا يكم و ٬لـاً قا
هحىشه والؾ و شؿا يیم ٠ااقت اوث ال ؾلیلی که ِك٨ا بكای هًّك ٦کكؾو ؼّن ال آيچـه
بك وك آو يما ٞهیکًؿ به کاق بكوؾ ٘ٔاا٘اایی ،٪2326 ،ز Eٓ462 :21
بٓ آیاجی که بك ؾ٠ىت هاحًی بك هٍحكکات اؾیاو ؾاللث ؾاقيؿ :بیجكؾیؿ همه اؾیاو الهـی
و همچًیى پیاهاكاو الهی که لشآن ال آو یاؾ هیکًؿ ،همه ؾياا ی چیم بىؾهايؿ و آو ؾ٠ـىت
بهوىی ؼؿاويؿ یکحاوث .الایىقو به٘ىق ٟٙ٬ؾاقای هٍحكکاجی ؾق آهىلههای ؼىؾيؿ Eاگكچه
بؽٍی ال آهىلههای ایى اؾیاو ،بهشم ؾیى هایى اوالم ،جعكیٌ ٧ؿه باٌؿ .ایى يکحه هیجىايؿ
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ووق٨ث ال چالً ه٭ابله و ٔؿیث اؾیاو الهی با یکؿیگك باٌـؿ .بـكایىاوـان
قاهی بكای بك 
هٍحكکات اؾیاو ؾقوا ٟ٬چهاقچىب کلی و اِى بًیاؾیى ایى اؾیاو اوـث کـه هٍـحكک هیـاو
همه اؾیاو اوث ِٔ٩ایی.ٓ228 :2474 ،
ؼؿاويؿ ؾق آیهای به ایى هى له اٌاقه کكؾه و اهل کحـاب قا بـه وظـؿت بـك کلمـهای کـه
َ َ َ
مْ ََْ ْ
هًِ
هُبِت َعهُل ْىإِ ِإلهَِ ِل َن ٍِ
لِ ِإلک َت ِ ِ
لِیُِأن ِ
هٍحكک هیاو اوالم و اهل کحاب اوث ؾ٠ىت هیکًؿD :ل ِ
َ
َ
َ
َّ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ م َ َّ َّ َ م ْ
َ
و
م
ونِإلله ِِC
ههِ مٍّ ِ ِ
شی وئُِ َو ِِی ّت ِخ ِِْ َب ْعض َىُِ َب ْعضُِأ ْ َب وُبُِ ِم ْ ِ
إلل َِِ َو ِِوش ِِعکِ ِب ِِِ ِ
إءِِبیىىُِو ِبی ِىک ِمِأ ِِوعب ِِ ِإ ِِ ِ
سى ٍ ِ
ٔآ ٠مكاو .ٓ73 :ایى آیه ؾقظ٭ی٭ث ؾ٠ىت به ایى اوث که همه بك هً١ای ی کلمه هح٩ـ ٫و
هصحمٌ ٟى ین Eبه ایى هً١ا که بك هاًای آو کلمه واظؿ ٠مل کًین Eچیمی کـه همـه ال آو ؾم
هیليًؿ .ؾقيحیصه هً١ای آیه هىقؾ بعد چًیى هیٌىؾ :بیاییؿ همه به ایى کلمه چًگ بميین و
بـهؾوـث هـن ؾهـین ،و آو کلمـه Dجىظیـؿ Cاوـث
ؾوـث 

ؾق يٍك آو و ٠مـل بـه لـىالم آو
ٔ٘اا٘اایی ،٪2326 ،ز .ٓ137 :4
م
م
ْ َ َ
َّ
م م
ْ َ
هْیِأو ِهَ ِِ ِإ ِلی َىهُِ َوأو ِهَ ِِ
ؾق آیه ؾیگك يیم به ایى هٍحكکات اٌاقه هی٨كهایؿَ D :ولىلهىإِ َآم َّىهُِ ِبُل ِِ
َ ْ َ َمَ َ َم ْ َ َ َ َْ م َ
ىنً٠ٔ Cکاىت .ٓ=? :ایـى آیـه ؾقظ٭ی٭ـث یکـی ال
هِل مِِ مم ْس ِل من َ ِ
ِإ ِلیک ِمِو ِإلهىُِو ِإل ِهک ِمِو ِإح ِِووح ِ
قاههای يمؾی ٌؿو به اهل کحاب بههًٝىق قوٌى ٌؿو ظ٭ی٭ث قا بیاو هیؾاقؾ و هی٨كهایؿ
ها ،هن به آيچه به ها يال ٌؿه ایماو ؾاقین هن به آيچه به ٌما يال ٌؿه ،و ه١ح٭ؿین ه١اـىؾ
ها و ٌما یکی اوث ،و ها جىلین آو ه١اىؾین ٔ٘اا٘اایی ،٪:=:@ ،ز ?.ٓ:<A ::
ؾقایى باقه بكؼی آیات ؾیگك يیم وشىؾ ؾاقيؿ که به هٍحكکاجی الشمله ؾوحىق ج٭ىای الهـی
ٔيىاء ،ٓ242 :ؾوحىق ا٬اهه يمال و لکات ٔب٭كه E34 :بیًه ٓ2 ،و ؾوحىق ّ٬اَ ٔهائؿهٓ32 :
اٌاقه هیکًًؿE
پٓ آیاجی که بك لموم ؾٌمىًٌاوی ؾق ویاوثگفاقی ؼاقشی ؾاللث ؾاقيؿ :با جعلیـل
و بكقوی آیات هكبىٖ به اهل کحاب ،هحىشه ؼىاهین ٌؿ که بیٍحكیى آیات ،هكبىٖ به ه١ك٨ی
و ًٌاوایی پیٍیًه ق٨حاقی و کكؾاقی اهل کحاب و پیٍگىیی وكيىٌث و آیًؿه ایٍاو اوـث.
آيچه ؾق ایى هیاو ظائم اهمیث اوث بیاو کـكؾو ویژگـیهـای هً٩ـی اهـل کحـاب اوـث جـا
هىلماياو ؾق هىاشهه و هكاوؾه با ایٍاو شايب اظحیاٖ قا ق٠ایث کًًؿ و اقجاا٘ات و ج١اهالت

الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین ?=<

ویاوی ؼىؾ قا بك اوان ا٠حماؾ به ایٍاو بًا يگفاقيؿ .الایـىقو ؼؿاويـؿ هح١ـا بـه یکـی ال
ویژگی های هً٩ی بىیاق ههن اهل کحاب ٔپىٌايؿو و کحماو ظ ٓ٫اٌـاقه هـیکًـؿ و بـه آيهـا

ؾقظـالیکـه هـیؾايیـؿ و

ؾوحىق هیؾهؿ که ظ ٫قا با با٘ل يیاهیم یؿ و آو قا هکحـىم يؿاقیـؿ،
َ َ م م ْ َ َّ َ ْ َ َ
آگاهیؿَ D :و َ ِِ َت ْلب مسىإِ ْإل َح َّ ِ ْ َ
ىنٔ Cب٭كه.ٓ31 :
كِ َوأو مت ِْمِت ْعل من َ ِ
لِو ِتکتنىإِإلح ِ
ُط ِ ِ
كِ ِبُلب ِ
ِ
ؾق شای ؾیگك يیم به جعكی٠ ٧المايه و ٠اهؿايه کحاب و آهـىلههـای الهـی جىوـٗ اهـل
َََ ْ م َ َ
هىنِأ ْ ِنِ
کحاب اٌاقه هیکًؿ و هىلماياو قا ال اهیؿ بىحى به هؿایث ایٍاو بالهیؾاقؾD :أفتط َنع ِ
ْ م َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ م ْ ْ َ م َ َ َ َّ م َّ َ ّ م َ م ْ َ ْ َ َ َ م م َ م ْ َ
هىنC
همِی ْعل من َ ِ
هىُِون ِ
هِبع ِ ِِمهَُِمل ِ
ىنِ َل ُِِإلل ُِِِ ِمِیح ِعفىو ِِ ِم ِ
كِ ِمىه ِمِیسنع ِ
ُنِف ِِع ی ِ
یُ ِمىىإِ ِلک ِمِول ِِ ِ
ٔب٭كه.ٓ62 :
ؼؿا ؾق آیهای ال کیًهجىلی و ٠ؿاوت گكوه هٍكکاو و گكوه اهل کحـاب پـكؾه بكهـیؾاقؾ و
هی٨كهایؿ :کا٨كاو اهل کحاب و همچًیى هٍكکاو ؾووث يؿاقيؿ ؼیك و بكکحی ال وـىی ؼـؿا

َ
َ
ّ
َ ََ م
ْ َم
َ م
هِتف َّعلهىإِ َوإخ َتلفهىإِ
بك ٌما يال ٌىؾ ٔهکاقم ٌیكالی ،2477 ،ز َ D :ٓ477 :2و ِِ ِتکىوىإِ ُل ِِْی ِ
َ
ْ َْ َ َ َ م م َْ َ م م َ
َ
إبِ ََ ِ ِظی َِمٔ Cب٭كه.ٓ:9> ،
َُِ َوأول ِِئ ِل مه ِْمِ ََْ َ ِ
هِبع ِ ِِمُِخُءن ِمِإل ِبیى ِ
ِم ِ
بكؼی آیات ؾیگك ؾقایىباقه ٠ااقتايؿ ال :ؾیىجكاٌی و بىحى ؾقو ٢به ؼـؿا ٔب٭ـكه-67 :
 ،ٓ68پیماوٌکًی اهل کحاب ٔب٭كه ،ٓ74-73 :جا١یٓ ٬ائل ٌؿو ؾق ٠مل به اظکام الهـی
ٔب٭كه ،ٓ72 :ؾ بىحگی ٌؿیؿ به ليؿگی ؾيیىی ٔب٭كه ،ٓ87 :ؾٌمًی با هالئکه الهـی ٔب٭ـكه:
 ،ٓ87-86پیكوی ال ال٭ائات ٌیٙايی ٔب٭كه ،ٓ251 :آقلوی بالگٍث هئهًاو به ک٩ـك ٔب٭ـكه:
 ،ٓ258بیهًٙ٭ی و جىلین يٍؿو ؾق بكابك ؼؿاويؿ ٔب٭كه ٓ232 :و. ...
الاحه لشآن کشیم همه اهل کحاب قا ی واو يمیٌماقؾ و بـه بكؼـی ویژگـیهـای هراـث
٠ؿهای ال اهل کحاب که ظ٫گكا و ج٭ىاپیٍه هىحًؿ اٌاقه هیکًؿ .ؼؿا ؾق لشآن بكؼی ال اهل

کحاب قا هیوحایؿ و بیاو هیؾاقؾ که همه اهل کحـاب بكابـك يیىـحًؿ .بكؼـی ،آیـات الهـی قا
جالوت هیکًًؿ و به ؼؿا ایماو ؾاقيؿ و آهك به ه١كو ٦و ياهی ال هًکك و ال ِالعاو هىحًؿ:
ْ م ْ َ َ م َّ م ْ َ ْ َّ َ ْ م م َ ْ َ ْ م َ َ ْ َ ْ َ َ ْ م ْ َ م ْ م َ َّ َ َ ْ َ َ َ م
هلِ
هِأ ْن ِ
ىنِ ِبُلل ِِِول ِىِآم ِ
هِإلن ِىک ِِعِوتُ ِمى ِ
ونِ ِبُلنععو ِ ِِوتىهى ِنَِ ِ ِ
ُسِتؤمع ِ
تِ ِللى ِ ِ
 Dىت ِمِ ِخی ِعِأ ِم ًٍِِأخ ِعخ ِ
ْ
ْ
ْ َ َ َ َ و َ م ْ ْ م م ْ م ْ م َ َ َ َ م م م ْ َ م َ ْ م َ َّ
ونِ
هعِ َ ِو یهؤ مِم مع َ ِ
ىنِ ِبُلله ِِِ َو ِإلیه ْى ِ ُِِإْل ِْخ ِِ
ُسمىنِ،یُ ِمى ِ
ُنِ ِخیعإِله ِمِ ِمىه ِمِإلنُ ِمى ِ
ُبِ ِلک ِ
ِإلکت ِ ِ
ىنِوِأ ثعن ِمِإلف ِ
م
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
م
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
هُل ِ ِحی َ ِهٔ Cآ ٠مـكاو:
إَِ َوأول ِئه ِ ِم َ ِ
خیه َع ِ ِ
ىنِ ِفهَِإل ِ
هِإل من ِىک ِِعِ َ ِو ی َسُ ِ َ ِ
ِبُل َن ْع معو ِ ِِ َ ِو یىه ْى ِنَِ ِ ِ
ههِإلص ِ
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< .ٓ ::=-::ؾق شای ؾیگك يیم به ایماو بكؼی ال اهل کحاب به کحب آومايی ؼىؾ و همچًیى
َ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ م َّ
هِ ِبُلله ِِِ
هِیُ ِم ِ
ُبِلن ِ
لِ ِإلکت ِ ِ
هِأن ِ ِ
لشآن و ٨كوجًی ایٍاو ؾق بكابك ٨كهاو ؼؿا اٌاقه هیکًؿِ D :و ِإ ِنِ ِم ِ

َم َ
َّ َ َ و َ و م َ
َ َّ َ ْ
َ َ مْ َ َ ْ َ َ مْ َ َ ْ َ
همِأ ْخ مهع من ِْمِ
َلِأول ِئه ِله ِْ
َُِإلل ُِِِنىهُِل ِلهی ِ
ونِ ِبآی ِ ِ
هِ ِل ِل ِِِ ِِیش َت مع َ ِ
ُش ِِعی ِ
ومُِأو َِ ِِ ِإ ِلیک ِمِومُِأو َِ ِِ ِإ ِلی ِه ِمِخ ِ
ْ
َّ
هُبٔ Cآ ٠مكاو .ٓ:BB :همچًیى ؾق آیهای به اهايثؾاقی بكؼی
إلل َِِ َس ِِع ی م ِعِإل ِح َس ِ ِ
َِ ْى َ ِِ َ ِّب ِه ِْمِ ِإ َّ ِنِ ِ
َ ْ َْ
َ
َ ْ َْ ْ
َ
ههِ ِإ ْ ِنِ
هِ ِإ ْ ِنِتؤ َم ْى مِِ ِب ِم ْىطُ ٍِِیه َُ ٍِّّ ُِِِ ِإ ِلیه ِ َو ِم ْهى مه ِْمِ َم ْ ِ
ُبِم ِ
لِ ِإلک َت ِ ِ
هِأن ِ ِ
ال ایٍاو يیم اٌاقه هیکًؿD :و ِم ِ
َ
َْ
َّ
َ
َ
م
َ
ْ مّ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
لِ
هبی ِ
هِس ِِ
سِ ََ ِلی َىُِ ِِفَِإأ ِِمیهی ِ
تِ ََ ِلی ِِِلُ ِئ ونُِذ ِِل ِ ِبؤِو مه ِْمِلُلىإِ ِلی َ ِ
تؤ َم ْى مِِ ِب ِ ِی َىُ ٍِِ ِِی َُ ٍِّّ ُِِِ ِإ ِلی ِ ِإ ِِ َمُِ مٍّ ْم ِ
َ م م َ َ َّ ْ
َ
ىنٔ Cآ ٠مكاو .ٓ@> :به همیى واب ،ؾیپلماوی اوـالهی
بِ َو من ِْمِی ْعل من َ ِ
ىنِ ََلَِإلل ِِِ ِإلک ِْ َ ِ
ِو یمىل ِ

بایؿ بك اوان ج١اهل ٘ك ٦ه٭ابل جًٝین ٌىؾ Eگكچه اِل ویاوث ؼاقشی هىحًاٗ ال آیات
لشآن کشیم ٠ؿم ا٠حماؾ اولیه به ک٩اق ،هٍكکاو و اهل کحاب اوث .جمام آيچه هٙـكض ٌـؿ ؾق
ِؿوق اوالم به وایك هلل و همچًیى قوابٗ ویاوی با ایٍاو بایؿ ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ.

دوم :هقاوهت و ایستادگی همهجايبه دس بشابش دشمى

ؾقایىباقه ؾو ؾوحه آیات ٬ابل اوحًااٖ اوث:
ال ٓ٧آیهای که ؾا بك ایىحاؾگی و ه٭اوهث ؾق اِـى و اقليهاوـث :ؾق ل شآن ک شیم
یکی ال آؼكیى هكاظل جالی ٣و ِؿوق اوالمD ،هااهلـه Cاوـث .هااهلـه بـه هً١ـای هالً٠ـه
اوث ،یً١ی لً١ث کكؾو یکؿیگك ٔ٘اا٘اایی ،٪2326 ،ز  .ٓ114 :4ایى ٌیىه قا هـیجـىاو
بـهٌـماق آوقؾ .هًٝـىق ال
بهً٠ىاو آؼكیى Dظكبه ،Cب١ؿ ال اذك يکكؾو Dهًٙـ ٫و اوـحؿال  ،C
هااهلهٜ ،اهك ٌؿو اذك ؼاقشی ایى ي٩كیى اوث ،يهجًها ی ي٩كیى واؾه ٔهکـاقم ٌـیكالی،
 ،2477ز  .ٓ272 :1هااهله يٍاوؾهًؿه ایىحاؾگی همهشاياـه و ایرـاق و الؼىؾگفٌـحگی ال
شاو و ظحی ٨كليؿاو ؼىؾ ؾق ایى قاه اوث .همچًیى يٍايگك ایى اوث که ؾق ِـىقت ٘ـی
جمام هكاظ ل ؾیپلماوی و قوٌى ٌؿو ٔمیك ٘ك ٦ه٭ابل ،قاهی شـم ه٭اوهـث و ایىـحاؾگی
همهشاياه وشىؾ يؿاقؾ.

َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
م
َ
َ
َ
هلِت َعهُل ْىإِوه ْ مِِأ ْب َى َُءوهُِ
همِفم ِ
ههِإل ِعل ِ ِ
ُءکِ ِم َ ِ
هِ َب ْع ِ ِِ َمُِ َخ َ ِ
ُخ ِ ِِفی ِِِ ِم ْ ِ
هِ َح َّ ِ
ؼؿاويؿ هی٨كهایؿD :ف َن ْ ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ م َ َ َ َ ْ م َ ْ م َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ
هتِإلله ِِِ ََلهَِ ِإلکه ُِذِِبی َ ِهC
هلِلعى ِ
هلِفىدع ِ
همِوبت ِه ِ
هُء ِمِوأوفسهىُِوأوفسهک ِمُِ ِ
ُء ِمِو ِوسُءوُِو ِوس ِ
وأبى ِ
ٔآ ٠مكاو .ٓ72 :ؾق ایى آیه ؼؿاويؿ به پیاهاك ؾوحىق هیؾهؿ کـه هكگـاه پـه ال اوـحؿالالت

الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین <=A

قوٌى پیٍیى ،کىی ؾقباقه ٠یىی با جى گ٩ثوگى کًؿ و به شؿا بكؼیمؾ ،به او پیًٍهاؾ هااهلـه
کى که ٨كليؿاو و لياو ؼىؾ قا بیاوقؾ و جى هن ٨كليؿاو و لياو ؼىؾ قا ؾ٠ـىت کـى و ؾ٠ـا کًیـؿ جـا
ؼؿاويؿ ؾقو٢گى قا قوىا والؾ .هىیعیاو هًگـاهی کـه هٍـاهؿه کكؾيـؿ پیـاهاك٨ كليؿايٍـاو
ظىى و ظىیى قا ؾق پیً قو ؾاقيؿ و ٠لی و ٨ا٘مه يیم همكاه ظٕكت هىـحًؿ ،وـؽث
به وظٍث ا٨حاؾيؿ و ال ا٬ؿام به هااهله ؼىؾؾاقی کكؾيؿ و ظأك به هّالعه ٌـؿيؿ و بـه ٌـكایٗ
ـهه و پكؾاؼحى هالیات ٔشمیهٓ جى ؾقؾاؾيؿ ٔهکاقم ٌیكالی ،2477 ،ز Eٓ271 :1
بٓ آیاجی که بك ٩٠ى و گفٌث ؾق ِىقت پفیكي ؾ٠ىت و شًگ و ياكؾ ؾق همه ٠كِههـا
با ایٍاو ؾق ِىقت ٠ؿم پفیكي ؾ٠ىت ؾاللث ؾاقيؿ :بؿوو جكؾیؿ یکی ال ههنجكیى اهـؿا ٦و
٤كْ اقوا قول ،ؾ٠ىت اوث .آیات هح١ؿؾ پیاهاكاو قا ؾ٠ـىجگكاو ؾیًـی ه١ك٨ـی هـیکًـؿ.
بكایىاوان ،يؽىحیى وٜی٩ه پیاهاك و قهاكاو ؾیًی ،همايا ؾ٠ىت بٍـك بـه ج١ـالین و اقليهـای
وظیايی اوث .ال٘ك٨ی شهاؾ و شًگ با هٍكکاو و ٘٥یايگكاو يیم ال وٜای ٧اواوی هىـلماياو
بهٌماق هیآیؿ و آيچه ؾق ایى هىقؾ ظائم اهمیث اوث٨ ،لى٩ه جٍكی ٟآو اوث که اواوا شهاؾ
بكای چیىث و چه لهايی ايصام هیپفیكؾ .چًايچـه شهـاؾ بـكای کٍىقگٍـایی باٌـؿ ،هىـلما
هكؾوؾ اوث ،اها اگك هؿ ٦ال شهاؾ ؾ٠ىت به ج١ـالین وظیـايی و اقليهـای اوـالهی باٌـؿ،
آوگاه ایى هى له ٔكوقی اوث و شىال آو ِاؾق هیٌىؾ .ؾق ؾیى هایى اوالم اِل ؾق قوابـٗ

ها بیى ؾولثها بك ِلط اوحىاق اوث و شًگ ظالث اوحرًایی اوث Eلیكا شهاؾ اوالهی یکـی
ال هكاظل ؾ٠ىت بهٌماق هیقوؾ و بكای جكویس اقليهای اوالهی و ال بیى بكؾو ٌكک و ٜلـن
ِىقت هیگیكؾ ٔوصاؾی .ٓ261 :2475 ،ؼؿای هح١ا ٬اـل ال ؾوـحىق شهـاؾ بـا هٍـكکاو و
ک٩اق ،ؾق ابحؿا به پیاهاك جؤکیؿ هیکًؿ که ؾق ِىقت ایماو آوقؾو و ق٠ایث ج٭ىای الهـی ،ال
٬حا با آيها ِك٦يٝك کًؿ ،اها ؾقِىقجیکه همچًاو به ا٤ىاگكی و ٘٥یاو و ٌكک و ک٩ـك ؼـىؾ
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
ُبِ َآم مىىإِ
لِ ِإلک َت ِ ِ
یهای به ایى هى له اٌاقه هیکًؿD :ول ِىِأ ِنِأن ِ
اؾاهه ؾهًؿ ،با آيها بصًگؿ .ؼؿا ؾق آ 
ََ َْ
َّ َ َ َّ َ
َُِ َّإلى ِِعی ِ ِمٔ Cهائؿه .ٓ?> :ؼؿا ؾق ایى آیه ال ی اِى
سی َئ ُِت ِه ِْمِ َوأ ٍّْخل َى مُن ِْمِ َخ َّى ِ ِ
َوإتم ْىإِِلکف ْعوُِ ََ ْى مه ِْمِ َ ِ
جكبیحی اوح٩اؾه هیکًؿ و بكای بالگكؾايؿو هًعك٨او اهل کحاب به قاه قاوث ،و يٍاو ؾاؾو هىـیك
َ
وا١٬ی به آيها ،و همچًیى ج٭ؿیك ال ا٬لیحی که ؾق هیاو آياو وشىؾ ؾاٌحًؿ و با ا٠ما ؼال ٦آيهـا

 <=Bپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

هی٨كهایؿ :اگك اهل کحاب ایماو بیاوقيؿ و پكهیمکاقی پیٍه کًًؿ ،گًاهـاو
همگام ياىؾيؿ ،چًیى 
گفٌحه آيها قا هیپىٌايین و ال آو ِك٦يٝك هیکًین و يهجًها گًاهاو آيها قا هیبؽٍین ،بلکه ؾق
با٢های بهٍث که کايىو ايىا ٞي١مثهاوث آيها قا واقؾ هـیکًـین ٔهکـاقم ٌـیكالی،:<A? ،

ز =.ٓ=>= :
لشآن کشیم ؾق آیه ؾیگك به ایى ههلث ایٍاو ؾق پفیكي ؾ٠ىت پایـاو هـیؾهـؿ و ؾوـحىق
َ م َّ
هِ
هُتلىإِإله ِِْی َ ِ
ایىحاؾگی ؾق ه٭ابل ایٍاو جا جىلین و ایماو یا پكؾاؼث شمیه قا ِاؾق هیکًؿD :ل ِ
َ َ َ ِّ م َ َ َ َّ َ َّ م َ َ م م م َ َ م َ َ ْ َ ِّ َ َّ
َ ْ م َ َّ َ َ ْ
هِ
ههِإله ِِْی َ ِ
كِ ِم ِ
هِإلح ِ
ىنِ ٍِِّی ِ
إلل ِِو سىل ِِو ِِی ِ ِیى ِ
ىنِمُِح ِع ُِِ ِ
إْلخ ِِعِو ِِیح ِعم ِ
ىنِ ِب ِ
ِِیُ ِمى ِ
ُلل ِِِو ِِ ِب ُِلی ْى ِ ُِِ ِ
م م ْ
م ْ َ
ونٔ Cجىبه .ٓ;B :ؾق آیه ؾیگك يیم هی٨كهایؿ:
ص ُِغ مع َ ِ
هِی ٍ ِِ َو من ِْمِ َ ِ
ُبِ َح َِّتَِی ْعطىإِإل ِد َِْ ی ًِِ ََ ْ ِ
أوتىإِ ِإلک َت َ ِ
َ ِّ م َّ َ ْ َ َ ْ َ َ م ْ َ َ َّ َ َّ
َ
َ َ
َ Dو َلُت مل م
إنِ ِإ ِِ ََلَِإلظه ُِل ِِنی َ ِهٔ Cب٭ـكه:
َلَِ و ِ
هِ ِل ِل ِِِف ِإ ِ ِنِإوتهىإِف ِ
ىنِإل ِی ِ
ىنِ ِف ْت َى ًِِ َ ِو یک ِ
ىن ِْمِ َح َّتَِ ِِ ِتک َ ِ
ِ

< .ٓ:Bایى آیه ؾاللث ؾاقؾ بك ایًکه ٬ال ال ٬حـا بایـؿ هـكؾم قا ؾ٠ـىت کـكؾ .اگـك ؾ٠ـىت قا
پفیك٨حًؿ٬ ،حالی يیىث ،و اگك ؾ٠ىت قا قؾ کكؾيؿ ،آو و٬ث ؾیگك والیحی يؿاقيؿ و ؼؿا ّ
ولی و
یٌاو يمیکًؿ Eچىو ؼؿا جًهـا بًـؿگاو هـئهى ؼـىؾ قا یـاقی
وكپكوث ایٍاو يیىث و یاق 
هی٨كهایؿ .بكایىاوان هًٝىق ال ٬حا ایى اوث که ؾیى بكای ؼؿا بهجًهایی ٌىؾ و ٬حالی کـه
چًیى هؿ٨ی ؾاقؾ و جًها به ایى هًٝىق ِىقت هیگیكؾ ،هً١ا يؿاقؾ بؿوو ؾ٠ىت ٬الی به ؾیـى
ظ ٫که اواوً جىظیؿ اوث آ٤ال ٌىؾ ٔ٘اا٘اایی ،٪:=:@ ،ز ;.ٓ?< :
لشآن کشیم ؾق آیهای ؾیگك هئهًاو قا به ه٭اوهث ؾق بكابك آلاقهـا و اـیـثهـای شاهـه با٘ـل
َ ْ َ ْ َ َ م ْ َ َ َ ْ َ م َّ َ َّ َ م م ْ ْ
َ َ
َ
هُبِ ِمههِل ْهب ِِلک ِْمِ َ ِوِ
هِأوتىِإِ ِإلک َت َ ِ
هِإل ِِْی ِ
هِ ِم ِ
سک ِمِ ِوِلتسنع ِ
فَِأمى ِِإلک ِمِ ِوِأوف ِ ِ
ؾ٠ىت هیکًؿD :ل مت ْبل مى َّ ِنِ ِ ِ
ْم
ْ م ْ َ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ و
شع ىِإِأذیِ ِِثی وعإِ َ ِوِ ِإنِ َت ْص ِب مع ِوإِ َ ِوِ َت َّتمىِإِف ِإ َّ ِنِذ ِِإل ِ ِم ْ ِهِ ََ َْ ِ ُِِإأ ممى ٔ Cآ ٠مكاو.ٓ:A? :
هِأ ِ
هِإل ِِْی ِ
ِم ِ
يحیصه بعد آيکه ؾق ؾیى اوالم جا آيصا که اهکاو ؾاقؾ ال شًگ و ؼىوقیـمی شلـىگیكی
ٌؿه ،اها ؾق ِىقت ٘٥یايگكی ؾٌمًاو و ک٩اق ،هىلماياو قاهی بهشم ه٭اوهث و ایىحاؾگی
و شًگ و ٬حا با آيها جا اوح٭كاق کاهل ؾیى ؼؿا ؾق لهیى يؿاقيؿ.
استقاللعلبی

سىم:

یکی ال ٌاؼُهای ههن و بًیاؾیى قٌؿ ویاوی شاه١ه ،ا٠ح٭اؾ و پایاًؿی به اوح٭ال همهشاياـۀ
کٍىق اوثD .اوح٭ال ٘لای Cیکی ال ايؿیٍههای هعىقی لشآن کشیم اوـث .ایـى واژه بـه٘ـىق

الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین <=C

ِكیط ؾق لشآن کشیم يیاهؿه اوث Eاها هً١ای آو ال بٕ١ی واژهها و ٠ااقتها به ؾوث هیآیؿ .ؾق
اؾاهه بعد جالي هیٌىؾ آیاجی قا که بك ایى ٌاؼّه ؾاللث ؾاقيؿ بكقوی کًین.
آیاجی که بك لموم اوح٭ال شاه١ه هئهًاو ؾاللث ؾاقيؿ به چهاق ؾوحه ج٭ىین هیٌىيؿ:
ال ٓ٧آیاجی که ؾاللث بك ٠مجمًؿی هىلماياو ؾاقيؿ٠ :مت و ٠مجمًؿی ؾق ظ٭ی٭ث اهـك،
هؽحُ به ؼؿای ٠موشل اوث Eلیكا به ٤یك ال ؼؿاويـؿ ،همـه هىشـىؾات ،ـاجـا ٨٭یـك و ؾق
ي٩ه ؼىیً ـلیل هىحًؿ و هال هیچچیمی بكای ؼىؾ يیىحًؿ ٔهًـا٨٭ىو ،ٓA :هگـك آيکـه
ؼؿاويؿ با قظمث ؼىؾ ،بهكهای ال آو به ایٍاو باؽٍؿ ٔ٨ا٘ك٘ٔ ٓ:9 :اا٘اایی ،٪:=:@ ،ز
@ .ٓ;; ::لشآن کشیم ؾق همه ظا به ٠مجمًؿ بىؾو هىلماياو جؤکیؿ ؾاقؾ و به ایٍاو هٍـؿاق
هیچوشه ظ ٫وكپكوحی هئهًاو قا يؿاقيؿ و هئهًاو يیم ياایؿ يًـگ وـلٙه
یؾهؿ که ک٩اق به 
ه
ک٩اق قا بپفیكيؿ ٔ٬كائحی ،2474 ،ز  ٓ321 :1و اوح٭ال ؼىؾ قا پایها کًًؿ.
ؼؿاويؿ هح١ا ؾق آیهای ؾیگك بكؼی ال هىلماياو قا که کا٨كاو قا بـه ؾووـحی هـیگیكيـؿ
َّ
م
ونِ
هِی َِّت ِخْ َ ِ
ی٘لاًؿ؟ ٠مت همه يمؾ ؼؿاوثِ D :إل ِِْی َ ِ
يکىهً کكؾه اوث :آیا يمؾ کا٨كاو ٠مت ه 
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َ َْ َ ْ م ْم ْ َ َ م
َ
َ
َ
م
ىنِ َِ ْى ن مِمِإل ِع ََِّ ِِف ِإ َّ ِنِإل ِع ََِّ ِِ ِل ِل ِِِ َخ ِِنی وعُٔ CيىاءEٓ248 :
هِ ِأی ْب َتْ َ ِ
ونِإلنُ ِم ِِىی ِ
هٍِّ ِ ِ
ُءِ ِم ِ
هِأوِِلی ِ
ِإلک ُِف ِِع ی ِ
بٓ آیاجی که ؾاللث بك ي٩ی هكگىيه ولٙه ؾٌمًاو بك هىلماياو ؾاقيؿ :ؼؿای هح١ـا ؾق
ظ ٫پفیك٨حى ولٙه کا٨كاو قا يؿاقيؿE
لشآن کشیم به هئهًاو گىٌمؾ هیکًؿ که ؾق هیچ ظالحیِ ،
لیكا بؿیىوویله اوح٭ال ایٍاو ال بـیى ؼىاهـؿ ق٨ـث .بـكایىاوـان هـك ٘ـكض٠ ،هؿياهـه،
ق٨ثوآهؿ و ٬كاقؾاؾی که قاه ي٩ىـ ک٩اق بك هىلماياو قا بال کًؿ و به اوح٭ال هىلماياو ؼؿٌه

واقؾ کًؿ ظكام اوث ٔيىاء٬ٔ ٓ232 :كائحی ،2474 ،ز Eٓ322 :1
پٓ آیاجی که ؾاللث بك ٠ؿم گـكایً و ا٠حمـاؾ بـه ؾٌـمًاو ؾاقيـؿ٠ :ـؿم گـكایً و ا٠حمـاؾ بـه
ؾٌمًاو ،یکی ال اواویجكیى بكياهههای اشحما٠ی و ویاوی و يٝـاهی و ٠٭یـؿجی اوـث کـه ل شآن
کشیم به آو اٌاقه ؾاقؾ .ؾق ایى قاوحا بهً٠ىاو ی وٜی٩ه ١ٙ٬ی بـه ٠مـىم هىـلماياو هـیگى یـؿD :بـه
کىايی که ٜلن و وحن کكؾهايؿ ،جکیه يکًیؿ Cو ا٠حماؾ و اجکای کاق ٌما بك ایًها يااٌؿ ٔهـىؾEٓ224 :
لیكا اجکا بك ؾٌمًاو هایه ٔ ٧١و ياجىايی شاه١ه اوالهی و ال ؾوث ق٨حى اوـح٭ال و ؼىؾک٩ـایی و
جاؿیل ٌؿو به ی ٕ٠ى وابىحه و ياجىاو هیٌىؾ ٔهکاقم ٌیكالی ،2477 ،ز .ٓ175-171 :8
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َ
ؼؿاويؿ ؾق آیهای ؾیگك بیاو هیؾاقؾ پیكوی ال کا٨كاو ٌما قا به ک٩ك بالهیگكؾايـؿD :یهُِ ِأی َههُِ
َّ
َّ
َ
َ َ
َ َ َ
ِإل ِِْی َ ِهِ َآم مىىإِ ِإ ْ ِنِ مت ِ ِطی معىإِ ِإل ِِْی َ ِهِ ف معوإِی مع ٍُِّّو ِْمِ ََلَِأ َْم ُِِبک ِْمِف َت ْىم ِل مبىإِ َخ ُِس ِِع ی َ ِهٔ Cآ ٠مـكاو .ٓ238 :ایـى

آیه ؾاللث ؾاقؾ بك ایًکه ا٘ا٠ث ال ؾٌمًاو ٠الوه بك ال ؾوث ق٨حى اوـح٭ال شاه١ـه ،هىشـب
بالگٍث به ٠٭ب و ي٭ٙه او  ،که ي٭ٙه ک٩ك و ٨ىاؾ په ال پیمىؾو قاه پكا٨حؽاق جکاهل هً١ىی و
هاؾی ؾق پكجى ج١لیمات اوالم اوث هیٌىؾ ٔهکاقم ٌیكالی ،2477 ،ز Eٓ213 :4
تٓ آیاجی که ؾاللث بك ؼىؾباوقی و ا٠حماؾ به ؾقوو شاه١ه اوـالهی ؾاقيـؿ :ل شآن ک شیم ؾق
آیهای به هئهًاو ؾوحىق هیؾهؿ که ؼىؾاجکا باًٌؿ و قوی پـای ؼـىؾ بایىـحًؿ Eلیـكا ؼىؾاجکـایی

ؾقوا ٟ٬قاهی بكای قویؿو به ؼىؾک٩ایی ؾق همه ٠كِههـای اشحمـا٠ی اوـث .ل شآن ک شیم ایـى
َم
َْ
ْ ْ
جِ َش ْهط َؤ مُِِ َف َ
هآز َ مُِِ
لِ ه ََ ْ ِِأخ َهع َ ِ
دی ِ ِ
ویژگی قا به گىيهای لٙی ٧جىِی ٧کكؾه اوثَ D :و َمثل مه ِْمِ ِِفَِ ِإِو ِ ِ
ٍ
َ
ْ َّ
َف ُْس َت ْْ َل َ ِ َ ْ َ
ََ م
ظِ ِب ِه مِمِ ِإلک ِفُ َ ِ٨ٔ Cـحط .ٓ;B :ایـى آیـه بـهؼـىبی
إلَ َّ إ َِِ ِِلی ِِْی ِ
ِِ ُِّ
ىل ِِِی ْع ِد م ِ
ظِفُست َىیَِلَِس ِ
يٍاوؾهًؿه ایى اوث که چًايچه شاه١ه اوالهی به يیكوها و اهکايات ؾقويـی ؼـىؾ جکیـه ؾاٌـحه

باٌؿ و ؾق ایى هىیك ظكکث کًؿ ،ؼؿاويؿ يیم ال وـك قظمـث ؼـىؾ ؾق کـاق ایٍـاو بكکـث ٬ـكاق
ّ
هیکًؿ ٔ٘اا٘اایی ،٪:=:@ ،ز Eٓ<99 ::A
أا٨ه 
آياو 
ی 
هیؾهؿ و قولب هقول به ٠ؿ ه و يیكو 

خٓ آیاجی که ؾاللث بك ٠ؿم بك٬كاقی پیىيؿ ؾووحی با ؾٌـمًاو ؾاقيـؿ :ال ؾیگـك ویژگـیهـای
شىاه ٟاوح٭ال ٘لب ،يؿاٌحى اقجااٖ ِمیمی با ؾٌمًاو و ٠ؿم بك٬كاقی هكگىيـه پیىيـؿ ؾووـحی
اوث .ؼؿاويؿ هح١ا ؾق آیهای ٠لث آو قا بكجك بـىؾو شىاهـ ٟاوـالهی ال شىاهـ٤ ٟیكاوـالهی و
جى٘ ه و ٨حًهايگیمی همیٍگی ؾٌمًاو بك ٔـؿ هىـلماياو هـیؾايـؿ ٔآ ٠مـكاو٬ٔ ٓ227 :كائحـی،
 ،2474ز  .ٓ246 :1الایىقو ؼؿای هح١ا ؾق آیاجی ؾیگك يیم به هئهًاو ؾوحىق هیؾهؿ کـه هكگـم
ياایؿ کا٨كاو قا که ؾٌمى ؼؿا و هئهًاو هىحًؿ به یاقی ؼىؾ بگیكيؿ ٔهمحعًه 4-2 :و .ٓ24
چهاسم :حمایت اص هحشوهاو و هستضعفاو

یکی ال ٌاؼّههای قٌؿ و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ه ،ظمایث ال هعكوهـاو و هىحٕـ٩١او ؾق
وكاوك همال اوالهی و ٤یكاوالهی اوث .ؾق لشآن کشیم Dهىحٕـ C٧١ؾق ؾو هً١ـا بـه کـاق
ق٨حه اوث :یکی به هً١ای ٔ١ی ٧بىؾو ؾق ایماو و ٠٭یؿه ؤ ...وـاؤ E42 :اي٩ـا  E17 :يىـاء:
 ٓ87و ؾیگكی به هً١ای به ٔ ٧١کٍايؿو اوث که ؾق ه٭ابل هً١ای Dهىحکاك Cبه کاق هیقوؾ

الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین ;><

ٔ .ٓ2 :ُّ٬هًٝىق ال هىحٕ ٧١ؾق ایى يىٌحاق ،هً١ای ؾوم اوث که ٠ؿهای ال هىلماياو یـا
هك هلحی ؾق ؾيیا به ؾالیل هؽحل ٧و به ؾوق ال ظ ٫و ٠ؿالث ،جىوٗ ٬ؿقتهای اوـحکااقی بـه
اوحٕ١ا ٦کٍیؿه ٌؿهايؿ Eچًاوکه اهام ؼاهًهای ؾق ایى ؼّىَ ٨كهىؾهايؿ:
یکًًـؿ Eهىحٕـ٩١یى قا بـه ا٨ـكاؾ
هىحٕ٩١یى چه کىايی هىـحًؿ؟ هىحٕـ٩١یى قا بـؿ هً١ـا هـ 
یکًًؿ] ،یً١ی
یبپفیك [هً١ا ه 
٨كوؾوث یا ظاال اؼیكا ،یً١ی ایى چًؿ وا اؼیك باب ٌؿه ،اٍ٬اق آو 
َّ
َ
م َ َ
هِ ََلَِإل َ ِ م
ضعفىإِ
یگىیؿَ D :ووعی م ِِإنِو من َّ ِ
یؾايؿ .لشآن ه 
یبپفیكاو .يه ،لشآن هىحٕ ٧١قا ایى يم 
آو 
ْیهِإست ِ
َ
َ َ َ َ َ م َّ و َ َ َ َ
دعل مه مِمِإلىإ ِ ُیه .ٓ> :ُّ٬ٔ Cهىحٕ٩١یى یً١ی ائمـه و پیٍـىایاو بـال٭ىه
ِفَِإ ِ ِ ِِوودعلهمِإ ِئن ًِِ ِوِو
َ
٠الن بٍكیث .ایى هً١ای هىحٕ٩١یى اوث :کىايی که واقذاو لهیى و همه هىشىؾی لهیى ؼىاهًـؿ
َ
بىؾ .بىیس هىحٕ٩١یى ایى اوث .هىحٕ ٧١یً١ی آو کىی که بال٭ىه ِاظب وقاذث ٠ـالن اوـثE
َ
بال٭ىه ؼلی٩ةالله ؾق لهیى اوث  Eبال٭ىه اهام و پیٍىای ٠الن بٍكیث اوث.
آیاجی که بك ظمایث ال هىحٕ٩١او ؾاللث ؾاقيؿ ؾو گىيه هىـحًؿ :آیـاجی کـه ظـ ٫یـاقی
٘لایؿو قا ال آو هعكوهاو هی ؾايًؿ و آیاجی که بك وشىب کم و یاقی قوايؿو به هعكوهاو
ؾاللث ؾاقيؿ:
٘لب یاقی قا ال آو هٝلىهاو هیؾايًـؿ٘ :لـب یـاقی ،ظـ ٫هٝلىهـاو
ظِ ٫
ال ٓ٧آیاجی که ِ
اوث و ؼؿاويؿ ایى ظ ٫قا به قومیث هیًٌاوؿ ٌٔىقی ٓ48 :و ٜالماو قا بـه ٠ـفاب الهـی
بین هیؾهؿ ٌٔ١كاء .ٓ116 :ال٘ك٨ی ،ؾق بكابك ایى ٜلن و وحن ،وایك هئهًـاو و هىـلماياو يیـم
وٜی٩ه یاقی کكؾو ؾاقيؿ Eلیكا یاقی ٘لایؿو بؿوو یاقی کكؾو ل٥ى و بیهىؾه اوـث .ؾقظ٭ی٭ـث
هن هٝلىم هى ٧ٜبه ه٭اوهث ؾق بكابك ٜالن و ٨كیاؾ بكآوقؾو اوث ،و هن هئهًاو ؾیگك هى٧ٜ
به پاوػگى یی او هىحًؿ ٔاي٩ا  E61 :يىاءٔ ٓ62 :هکاقم ٌیكالی ،2477 ،ز Eٓ373 :15
بٓ آیاجی که بك وشىب يصات هىحٕ٩١او ؾاللث ؾاقيؿ :یاقی هعكوهاو ؾق ابحؿا اهـكی
ايىايی اوث .بًابكایى لموم جىشه به هعكوهاو قا همـه گـكوههـای هىـلماو و همـه ؼٙـىٖ
٨کكی اوالهی ٬اى ؾاقيؿ و قوی آو اِكاق و پاٍ٨اقی ؾاقيؿ.
ؼؿا ؾق لشآن هىلماياو قا هىقؾ يکىهً ٬كاق هیؾهؿ که چكا ؾق قاه ؼؿا و هىحٕـ٩١او شهـاؾ
َّ َ ْ م ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ ِّ َ َ ْ ْ َ َّ
َ َ مَ م
هِ
إنِإله ِِْی َ ِ
ُءِوإل ِىله ِ ِ
إلىس ِ ِ
إلعخُ ِ ِِو ِ
هِ ِ
هِ ِم ِ
إلل ِِِوإلنستضع ِِفی ِ
لِ ِ
ىنِ ِِفَِ َس ِِبی ِ ِ
يمیکًیؿَ D :و َمُِ ِلک ِْمِ ِِتم ُِتل َ ِ
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َّ َ ْ م َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ م ْ َ َ ْ َ ْ َ
م م
َْ
َْ
ْ َ مْ
ههِله وِ ِ
هلِل َىهُِ ِم ِ
هِل وِ ِوِِلیُِوإخع ِ
لِلىُِ ِم ِ
إلظ ُِل ِ ِمِأنلهُِوإخع ِ
هِ َن ِْ ُِِِإلم ِْع ی ًِِِ ِ
ىنِ َ َِّب َىُِأخ ِع ْخ َىُِ ِم ْ ِ
یمىل َ ِ
َ
صی وعإٔ Cيىاء .ٓ@> :ایى آیه بیاو هیؾاقؾ که هىلماياو بایؿ بكای هـن٤ ،یـكت و جّ١ـب هکحاـی
و ِِ

ؾاٌحه باًٌؿ و ؾق بكابك يالهها و اوح٥اذهها بیجىشه يااًٌؿ و ال٘ك٨ی اقجً اوـالم بایـؿ بـهظـؿی
ه٭حؿق باٌؿ که يصاتبؽً جمام هعكوهاو شهاو باٌؿ ٔ٬كائحی ،:<A< ،ز ;.ٓ@ :
پًجن :التضام به پیماوهای سیاسی

و٨ای به ٠هؿ ؾق لهكه اِى ویاوث ؼاقشی ؾولث اوالهی اوث و ؾولث هى ٧ٜاوث بك
اوان آو به همه ه١اهؿات و پیماوهای ویاوی و يٝاهی بىحهٌؿه با ؾیگك شىاه ٟبـا ؾیـؿه
اظحكام بًگكؾ و پایاًؿی ؼىیً قا ظ ٛ٩کًؿ .لشآن کشیم ؾق بكؼی آیات ،بـه٘ـىق هٙلـ ٫بـه
ق٠ایث پیماوها ؾوحىق هی ؾهؿ و ؾق بكؼی يیم ،الحمام به پیماو قا یـ جکلیـ ٧و هىـ ىلیث
هیؾايؿ ٔاوكاء E43 :ب٭كه E266 :هئهًىو E7 :ه١اقز E41 :هائؿه E2 :آ ٠مكاو.ٓ67 :

ؼؿاويؿ هح١ا ؾقباقه پایاًؿی به پیماوهای ویاوی بـا ؾٌـمًاو و ک٩ـاق يیـم ،ؾق ابحـؿا بـه
َ م َّ َ ْ ْ م م ْ َ و َ َ ْ َ
َّ َّ َ َ َ ْ م ْ َ ْ ْ
هُن معوإِ
همِیىمصهى ِمِشهیئُِول ِ
همِل ِ
هُِ ِ
هع ی ِ
هِإل منش ِِ
هَُِن ت ِمِ ِم ِ
وشىب آو ؾوحىق هیؾهؿِ D :إ ِِ ِإل ِِْی ِ
همِیظ ِ
َ ََ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ِِإل من َِّت ِِمی َ ِهٔ Cجىبـه .ٓ3 :ایـى آیـه بـهؼـىبی
إلل َِِی ِح مّ ِ
ََ ِلیک ِْمِأ َح و إِفؤ ِت ُِّنىإِ ِإِلی ِه ِْمِ ََ ْه َ من ِْمِ ِإلَِ مم َّ ِ ِت ِه ِْمِ ِإ َّ ِنِ ِ
ماوها اظحكام هیگفاقيؿ ،پیمايٍاو هعحكم اوث و و٨ا بـه پیمـاو اللم
آياوکه به پی 
هیقوايؿ که 

اوث ،گكچه با هٍكکاو باٌؿ Eلیكا و٨ا به پیماو ،يٍايه ج٭ىاوث ٔ٬كائحی ،2474 ،ز .ٓ467 :4
ال٘ك٨ی لشآن لموم پایاًؿی به ٠٭ىؾ با هٍكکاو قا جا لهايی اللم و واشب هیٌماقؾ کـه ٘ـك٦
َّ َّ
َ
م
ىنِل ْل من ْش ِع ی َ ِ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ م
هِ
هْی َ ِ
هىل ِِِ ِإ ِِإل ِِ
هَِهه ِِ َِىه ِِإلله ِِِو َِىه ِِ س ِ
ه٭ابل يیم به ٠هؿ ؼىؾ پایاًؿ باٌؿ D :ی ِِیک ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ م َ ْ َ ْ َ م َ م ْ َّ َّ َ مّ ْ
ْ
م
ِِإل من َّت ِِمی َ ِهٔ Cجىبه.ٓ@ :
إُِفنُِإستمُمىإِِلک ِمِفُست ِِمینىإِله ِمِ ِإ ِنِإلل ِِی ِح ِ
ََ َُن ْ ت ِْمِ َِ ْى َ ِِإل َن ْس ِد ِ ِِإلحع ِ ِ
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الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین =><

يتیجهگیزی


الگىی ٬كآوًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوی شاه١ۀ ايىايی با قویکـكؾی ٬یاوـی ؾق وـه بؽـً هاـايی
يٝكی و ٨لى٩ۀ ٬كآيی پیٍك٨ث ویاوی ،ايؿیٍۀ پیٍك٨ث ظاکن بك الگى و يٝام ٌاؼُهای قٌـؿ
و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ۀ ايىايی واهاو هییابؿ .هاايی يٝكی الگى ،هاحًی بـك هًؿوـۀ ٌـًاؼحی
٬كآيی ؾق بىحكی جىِی٩ی وه ه٭ىلۀ ؼؿا ،ايىاو و شهاو هىحی هؿ يٝك ٬كاق گك٨ث و گـماقههـایی
چىو وظؿايیث آ٨كیؿگاق ،ؾوواظحی بىؾو ايىاو ،اِالث قوض ،هـؿ٦ؾاق بـىؾو يٝـام هىـحی و
هؿ٨مًؿی ؼل٭ث ايىاو ٌاؼُ های اواوی آو اوحؽكاز گكؾیؿ .ايؿیٍـۀ پیٍـك٨ث ظـاکن بـك
الگى ،ايؿیٍۀ قٌؿ و پیٍك٨ث ٬كآيی اوث که هاحًی بك هاايی يٝكی بكگمیؿۀ یاؾٌؿه ،ؾق ٬الب وـه
هئل٩ۀ ٤ایث ،هىیك و يى ٞو شًه قٌـؿ ،بـهً٠ـىاو قوض ظـاکن بـك ٕ٨ـای الگـى ،ج١یـیىکًًـؿۀ
شهثگیكی اِلی آو اوث .ؾقيهایث يٝام ٌاؼُهای قٌؿ و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ۀ ايىـايی

هاحًی بك هاايی يٝكی و همىى با ايؿیٍۀ قٌؿ ظاکن بك الگى٠ ،یًیثبؽً يٝامواقۀ الگىوث.
ٌـاؼُهـای الگـى ؾق ؾو ٠كِـۀ Dاقجاـاٖ هیـاو ظکىهـث و هلـث Cو Dاقجاـاٖ

 
کالو
ظکىهث با ؾیگك ظکىهثهـا Cؾق ؾو وـاظث ویاوـث ؾاؼلـیٌ ،ـاهل والیـثپـفیكی و
یثهعىقی ،هكؾمواالقی ؾیًی ،اهًیث و ٠ؿالثهعىقی ویاوـی و ویاوـث ؼـاقشی،
وال 
ٌاهل ِؿوق اوالم ،ه٭اوهث و ایىحاؾگی همهشاياـه ،اوـح٭ال ٘لاـی ،یـاقی هىحٕـ٩١او
یماوهای ویاوی ،يٝام هیگیكيؿ.
شهاو و و٨ای به پ 
بًابكایى هیجىاو گ٩ث الگىی ٬كآوًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوی ؾق وٙط بًیـاؾیى ؼـىؾ ،ایـؿه و
چٍنايؿال واهايمًؿ و يٝامهًؿ کلی قٌؿ و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ـۀ ايىـايی هاحًـی بـك ايؿیٍـۀ

٘ـىقیکـه ؾق وـاؼحاق آو،

٬كآوًٌاؼث و هاايی يٝكی بكگمیؿه و ٨لى٩ۀ ٬كآيی قٌـؿ اوـث Eبـه

ٌاؼُهای قٌؿبًیاو بكؼاوحه ال ایى هاايی و همىى با ایى ايؿیٍـه ؾق ؾو ٠كِـه یاؾٌـؿه


کالو
واهاو هییابؿ و بؿیى٬كاق شهثگیكی ویاوی شاه١ۀ ايىايی قا ؾق اب١اؾ لیىث هـاؾی و هً١ـىی
او ،ؾق بىحك شكیاو ٠اىؾیث به ومث ٤ایث قٌؿ ،یً١ی ٬كب الهیٌ ،کل هیؾهؿ.

>>< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB
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کتابًاهه
لشآن کشیم ،جكشمۀ ياِك هکاقم ٌیكالی.
وهحالبالغه ٔ .ٓ1368جكشمۀ هعمؿ ؾٌحی ،هٍهؿ ،يٍك وًبله.

اقوغى ٔ>@=;ٓ .عیاعت ،جكشمه ظمیؿ فًایث ،جهكاوٌ ،كکث وهاهی کحابهای ظبیبی.
او حفاو ،ؾی .جًى ی ٔ .ٓ1379مبدداوی کدددم عیاعددت ،جكشم ه ظمیؿقض ا هل کهعم ؿی ،جه كاو ،يٍ ك
ؾاؾگىحك.
اهكایی ،ظىى ٔ .ٓ1388جبییى هاهیث الگ ىی او الهی ایكاي ی پیٍ كفث ،ؾوفّ لًاهه فلم ی پووهٍ ی
الگىی اعالمی ایشاوی پیؾشفت ،ؾوقه ٌ ،2ماقه  ،3بهاق و جابىحاو.114-79 َ ،
ايىقی ،ظىى ٔ .ٓ1381فشهىگ بضسگ عخه ،جهكاو ،وؽى.
بیاي ات اه ام ؼاهً های ؾق يؽى حیى يٍى ث ايؿیٍ ههای قاهب كؾی ب ا هىض ىؿ الگ ىی او الهی،
1389/9/11
پاقوايیا ،ظمیؿ و اکبك ؾوایی ٔE .ٓ1395چهاقچىب يؾكی ه پیٍ كفث و جکاه ل ال هًؾ ك او حاؾ هغه كی،D
فّلًاهه اعالم و مطالعات اختراکی ،ي .1
وظشیههای خامعهؽىاعی ،جهكاو ،ومث.

غالمفبان ٔ.ٓ1389
جىولی ،
شقفكی ،هعمؿجمی ٔ .ٓ1369ز رت اصىل عیاعی اعالم ،جهكاو ،يٍك بًیاؾ يهسالبالغه.
ظصالی ،هعمؿ هعمىؾ ٔ1413قٓ .التفغیش الىاضر ،بیكوت ،ؾاق الصیل الصؿیؿ.
العك القاهلی ،الٍیػ ابىشقفك ٔبیجآ .وعائل الؾیعه ،لن ،هئوىه آل البیث ،ز .27
ؼاقوحايی ،اومافیل و فاعمه ویفی ٔ=E .ٓ;=Cشایگاه والیثپفیكی و والیثه ؿاقی ؾق او الم و فىاه ل
هئذك بك جعکین آو هبحًی بك لكآو کكین و قوایات هقّىهیى ،Dفّلًاهه عشاج مىیش ،ي .;A

الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك يؾام شاهـ آهىلههای لكآو کكین ?><

ؼلىِ ی ،هعمؿظى یى ٔ ٌE .ٓ1391اؼُ هٍ اقکث ویاو ی ؾق الگ ىی او الهی-ایكاي ی پیٍ كفث،D
فّلًاهه معشفت عیاعی ،ي .8
ؾهؽؿا ،فلیاکبك ٔ .ٓ1377لغتوامه ،جهكاو ،ؾايٍگاه جهكاو.
قشبی ،هعمىؾ ٔ .ٓ1391اوغانؽىاعی ،لن ،هئوىه آهىلٌی و پووهٍی اهام ؼمیًی ،چاپ پايمؾهن.
وبمواقی ،ظازهالهاؾی ٔ .ٓ1371سعائل ز یم عبضواسی ،جهكاو ،اوىه.
وصاؾی ،ویؿفبؿالمیىم ٔE .ٓ1381اِىل ویاوث ؼاقشی ؾق لكآو ،Dفّلًاهه کدىم عیاعی ،ي .15
وىقیى ،شىلف ،جايکاقؾ ،شیمم ٔ .ٓ1397هحكشن :فلیكضا ؾهماو ،ؾايٍگاه جهكاو.
ویؿبالكی ،ویؿکاؽن ٔE .ٓ1388جؤهلی ؾق قابغه فؿالث و پیٍكفث ویاوی ،Dفّلًاهه زاىن ،ي .<:
ٌایاوههك ،فلیكضا ٔ .ٓ;=AAدایشةالرعاسف تطبیمی کدىم اختراکی ،جهكاو ،والهاو ايحٍاقات کیهاو.

ٌیكؼايی ،فلی و هعمىؾ ابكاهیمی وقکیايی ٔE .ٓ1397فمه ویاوی و الگىی اوالهی-ایكايی پیٍ كفث،D
فّلًاهه عیاعت متعالیه ،ي .21
ِفایی ظائكی ،فلی ٔ .ٓ1389سؽذ ،لن ،لیلةالمؿق.
ِفایی ،فبؿالعمیؿ ٔE .ٓ1383اهل کحاب ؾق لكآو ،Dفّلًاهه بیىات ،ي .41
عباعبایی ،ویؿهعمؿظىیى ٔ1417قٓ .الریضان فی تفغیش المشآن ،لن ،ؾفحك ايحٍاقات اوالهی شاهق ۀ
هؿقویى ظىلۀ فلمیۀ لن ،ز  13-11 ،5-2و .18-15
عبكوی ،فضل بى ظىى ٔ .ٓ1372مدرع البیان فی تفغیش المشآن ،جهكاو ،ايحٍاقات ياِكؼىكو.
عكیعی ،فؽكالؿیى ٔ .ٓ1375مدرع البسشیه ،جعمیك ویؿاظمؿ ظىیًی ،جهكاو ،کحابفكوٌی هكجضىی.
فم اق ،هعمؿاو مافیل ٔE .ٓ1391قابغ ه او حمالل و پیٍ كفث ویاو ی ؾق الگ ىی پیٍ كفث او الهی،D
فّلًاهه معشفت ،ي .172
فكايکى ،قابكت ٔ .ٓ1389اوگیضػ و هیدان ،جكشمه ظىى ٌمه اوفًؿآباؾ و غالمقضا هعمىؾی و وىلاو
اهاهیپىق ،جهكاو ،يٍك يی.

فالظثپیٍه ،ظٍمثالله و هصحبی يىقولی ٔE .ٓ1396هبايی ايىاوًٌاوی پیٍكفث ویاو ی ال ؾی ؿگاه

پژوهؼهای ساهبشدی عیاعت ،ي .23

اوالم ،Dفّلًاهه
لكائحی ،هعىى ٔ .ٓ1383تفغیش وىس ،جهكاو ،هكکم فكهًگی ؾقنهایی ال لكآو.
لكٌی ،ویؿفلیاکبك ٔ .ٓ1386لامىط لشآن ،جهكاو ،ؾاق الکحب االوالهیه.
کاٌايی ،ویؿ هعمىؾ ٔ .ٓ1389هغهكی و او الهی ه ؿافقاو هی كاخ اِ یل فمه ی :ؾکح ك و یؿ هعم ىؾ
کاٌايی ،يٍكیه یادآوس ،پاییم و لهىحاوٌ ،ماقه ٓ8-7-6
وهؼهای
گًصقلی ،اوؿالله و ؾیگكاو ٔ<E .ٓ;=Cبكقوی هقیاقهای ٌایىحگی ؾق لكآو ،Dهصله اعالم و پژ 
مذیشیتی ،ي .A
هاللى ،آبكاهام اچ .ٓ1367ٔ .اوگیضػ و ؽخایت ،جكشمه اظمؿ قضىايی ،هٍهؿ ،هقاويث فكهًگی آو حاو
لؿن قضىی.

@>< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

هعمؿ بى یقمىب الکلیًی ،ابىشقفك ٔ;>=:قٓ .اصىل کافی ،لن ،ؾاق العؿید.
هّباض یمؾی ،هعمؿجمی ٔ .ٓ1379آمىصػ کمایذ ،جهكاوٌ ،كکث چاپ و يٍك بیىالملل والهاو جبلیغ ات
اوالهی.
ٔ .ٓ1384به عىی او ٔمؾ اتٓ ،جعمی ك هعمؿهه ؿی ي اؾقی لم ی ،ل ن ،هكک م ايحٍ اقات
هئوىۀ آهىلٌی و پووهٍی اهام ؼمیًی.
هغهكی ،هكجضی ٔ .ٓ1372پیشامىن اومالب اعالمی ،جهكاوِ ،ؿقا.
هکاقم ٌیكالی ،ياِك ٔ .ٓ1374تفغیش ورىوه ،جهكاو ،ؾاق الکحب اإلوالهیه.
ٔبیىثوؾوشلؿیٓ ،جه كاو ،هئوى ه جًؾ ین و يٍ ك

هىوىی ؼمیًی ،ویؿقوضالله ٔ .ٓ1378صسیفه امام
آذاق اهام ؼمیًی.
هیكهق می ،ویؿظى یى ٔE .ٓ1389الگدددددىی اعدددددالمی-ایشاودددددی پیؾدددددشفتٔ Dو ؽًكايیٓ،
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