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 کشد قیاعب سع  و دس کؾتف و ت یتید های آبت تذلیل مذتىسی کیمب اا سومؤلمه
تشتیب سص تذلیل مذتىسی کیمتب اتا سو کتشد سعتتقشس ب و های سلگىت اهس ضسی مؤلمه

دهذ که م تنتب های پژوهؼ داضش اؾاب مباشد.  افتهتىصیف و تذلیل اهش  مب
ُا تذی و گیشی مطلتى  عیاعتب  ام تۀ ساغتااب تتکاش ساذ ؾۀ سؽذ قشآابت  ه 

 ت الکه اا سو کشدی م ناگشس و  امعت دس عادا  دوگااته ص غت  اگش ایغ اا ه ک
مادی و م نىی و دس اغتش عیش   ىد   سلهب اه عم  غا   سؽذ آب )قش  سلهب( 

  ااذ.عاماب مب
ؽتناخ  پیؾتشف ت ساذ ؾتۀ سلگىی پیؾتشف  عیاعتبت م تااب قتشآب :کلیذواژگاو

 های قشآاب پیؾشف  عیاعبؽناخ  پیؾشف  عیاعبت ؽاخصقشآب

 همذهه
 یهاقو همىاقه ؾق ٘ى  ؾوقهو و١اؾت اوث. الایى قٌؿ یٍك٨ث،ؼىاهاو پ ی٘ىق ٨ٙكايىاو به

اِیل ؼىؾ بیابؿ  يیال یىا پاوؽی هًاوب بكای یً کىٌیؿه اوث به ٌکلیؼى یاتظ یؽیجاق
های ظیات ؼىیً، ظاشحمًؿی ؼىؾ قا به ایى هىٔـٞى بـه ايـىاٞ و ؾق ایى قاوحا ؾق ٘ى  ؾوقه

و  یـالهح١ـؿؾ و هحکرـك، ي یهاو هکاجب، با ٬كائث یاواو با اؾ ۀهىاشهاو ؾاؾه اوث. گىياگىو يٍ
. ٬لمؿاؾ ٌـىؾاؾ٠ا  یىاذاات اجىايؿ هئیؿی بك هیآو، ايحٝاق ال آيها،  یبه آيها و ؾق قاوحا یًگكا
ـیـل و ؾق  یو هکاجب هؽحل٩ یاواؾ یؽی،هؽحل٧ جاق یهاکه ؾق بكهه ٌىؾیقو هٍاهؿه هایىال

چًـؿ،  ییهـاهـا و بكياهـه٘كض ۀکكؾيؿ و با اقائ هىقٜ یگىياگىي یها، جمؿواو و هکاجبایى اؾی
 قٌؿ و و١اؾت او ٌؿيؿ. یىبٍك و جؤه یاتظ یكیثو هؿ یؾهواهاو یهؿ٠

جًهـا  اؾیاو و هکاجب ابكاهیمی جعكی٧ یا٨حًؿ و همچًیى اؾیاو ٤یكابكاهیمـی یػ،جاق یبه گىاه
 هـاییؿهبك ا یگفق لهاو، ؼٗ بٙالي Eـهى بٍك ظکن بكايًؿ و ايؿیٍهبك  یجىايىحًؿ لهاو هعؿوؾ

 یآيهـا قا بـكا یهـاها و بكياهـه٘كض یو جًال٠ یواظحياقوا و ياوالواق ج  یو اذكبؽٍ یؿآيها کٍ
ؾق  اشحمـا٠ی یو کاقآهؿوـال یاوـیو ١ـاؾ جىأهاو بـا ج ی،بؿي یًو آوا یا٬حّاؾ ۀجىو١ یىجؤه

 به اذاات قوايؿ. ی،آقاهً هؿي یىجٕمو  یو اؼال٬ ىیه١ً ی،٨كهًگ یشهث ج١ال
و  یىجـكکاهـل یى،٠ًـىاو آؼـكبـه ،ک شیم ل شآن٘ـىق ؼـاَ اوالم و بـه یاو،ه یىا اها ؾق

 ی٨ٙـك ؼىاوـحه یىپاوػ به ا ؾاقیهؾا٠ ی٧،هّىو ال جعك یو کحاب آوماي ی١ثٌك یىجكشاهٟ
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و  یـثو هاه یىايقٌؿ و و١اؾت اي یكو ج٩ى جاییى یبكا یاوىلايهؾ  یها. جاکًىو ظكکثاوث
ِـىقت گك٨حـه  یاوـیؼّـىَ ُب١ـؿ وبـه بٍك یاشحما٠ یاتگىياگىو ظ اب١اؾآو ؾق  یىحیچ

هـای ویاوـی شاه١ـۀ ؾیًـی بـا قویکكؾهـای ها و ه٭االجی که ؾقباقۀ بایىحه، هايًؿ کحاباوث
E اهـا بـه ای ال آيها اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿًٌاوی به پاقهايؿ که ؾق بؽً پیٍیًههؽحل٧ يگاقي یا٨حه

ؾق پـكؾالي  هًـؿيٝـامو  یوـاؼحاق یـًًب ی ال  یها ياهمگىو و ؼالجالي یىا قوؿیٝك هي
ؼّىَ آيکـه به Eه٭ىله بىؾه اوث یىبه ا یًٌاؼح٘ىق ؼاَ ٬كآوو به ًٌاؼحییىؾ هاییا٨حه

یٍك٨ث بكای پ یكايیا-یاواله یبك پكؾالي الگىیوٙىض کالو يٝام هاً هؿیكاو یؿهٙالاات اک
وـؽًی آ٤ـالیى الگـى کـالو یىا یاویظأك ؾق ُب١ؿ و ی٫که جع٭ اوالهیجع٭٫ جمؿو يىیى 

 .والؾیقوٌى ه یًالپیًهى له قا ب یىبه ا ی آوقؾؤكوقت قو قوؾ،یٌماق هبه
ام آهىله یقوٌمًؿ، هًىصن و ٠لم یبا کاوٌقو جالي ٌؿه اوث الایى های ٬كآيـی، هاحًی بك ٝي

ؿوق و ؾاللثًٌاؼاب١اؾ هى لۀ پژوهً قا با قویکكؾ ٬كآو ك ١ٙ٬یثِ  آوق، ؾق هـای ا٘میًـاوحی الٝي
ام شاهٟ آهـىله پاوػ به ایى پكوً هـای ٬كآيـی، الگـىی پیٍـك٨ث جاییى و جعلیل کًؿ: هاحًی بك ٝي

ـك يـٞى جع٭ یًپژوهً پهایی اوث؟ ویاوی شاه١ه چیىث و ؾاقای چه اشما و هئل٩ه  یـ٫،قو الٝي
ای کی٩ی با قویکكؾ ٬یاوی ؾق جكوین اشمای الگـى و جعلیل هعحى اوث که با قوي یاجىو١ه-یاؾیىبً

ی٧ و جعلیل ؾق ک٧ٍ و جاییى اشما و هئل٩ه  بكؾاقیی٨ً ی٫ال ٘ك های الگىقویکكؾ اوح٭كایی و جِى
 .گك٨حه اوثِىقت  یا٨ماقو يكم یابا قشٞى به هًابٟ کحابؽايه یکیالکحكوي

 چهارچىب يظزی تحمیك
ًٌاوی ؾقبـاقۀ ًٌاؼحی و پیٍیًهاًٌاؼحی، قويهٙالب ایى بؽً ال جع٭ی٫، جاییًی ه١ً

 کًؿ.يى٠ی اؾبیات يٝكی يىٌحاق ظأك قا جكوین هیهى لۀ جع٭ی٫ اوث که به

 ضًاسی. هفهىم8
، ي٭ً بىمایی ؾق قوٌى کكؾو اب١اؾ هٙكض ؾق ٠ًىاو هى له یاؾیىواژگاو بً یه١ًاًٌاؼح ییىجا

ال هٙالـب، وـه کلیـؿواژۀ اِـلی قو ؾق ایـى ٬ىـمث و گىحكۀ هىٔى٠ی جع٭ی٫ ؾاقؾ. الایى
 .ٌىيؿبكقوی و جاییى ه١ًایی هی Cیاویوپیٍك٨ث Dو  Cیٍك٨ثپC ،DالگىD هى له، ی١ًی
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 الگى. 1-1

DالگىC: یؾق ل٥ث به ه١ًا D هؿC ،Dاه٭حؿC، DاوـىهC و ،Dيمىيـه Cٔؾهؽـؿا،  آهـؿه اوـث
وـاؾه ال  یی٩ـکاق ق٨حه اوـث. ؾق ج١ك به یهح١ؿؾ یواژه ؾق ه١اي یىٓ. ا4137: 4ز  ،2466

و  یىٔوىق اوث یٌؿه ال شهاو وا١٬و واؾه یيٝك یًهؿ ، يما یاگ٩ث: الگى  جىاویه ىالگ
 هـا،یؿه٨هن کكؾو پؿجك و ٬ابلواؾه یبكا یاؾٌؿه ۀه١ح٭ؿيؿ واژ یٓ. بكؼ72: 2477جايکاقؾ، 

 ی٘كض هًٙ٭ ی قا به ٌکل و آو  پكؾالؾیؾق آيها ه یيٝم یصاؾو ا یؿه٠ًاِك آو پؿ ینبه جًٝ
قهاـك  ٓ.231: 2478 ی،ٔجىوـل اوـث کًًؿهی٧ابماق جىِ یيى٠و به آوقؾیؾقه یکكهپ ی و 

بـه کـؿام وـمث و  گىیـؿیايؿ که به ها هالگى قا ي٭ٍه شاهٟ ؾايىحه ی،ه١ٝن اي٭الب اواله
 Eٌـؿ ینؼـىاه ی. بؿوو ي٭ٍه شاهٟ، ؾچاق وـكؾقگمکًینیظكکث ه ینکؿام هؿ٦ ؾاق یبكا

هاـحال  یگـماگهـؿ٦ و لیب ی،وهٍحه٩ث یهاوا  به ظكکث یو یىکه ؾق ٘ى  اهمچًاو
 .، 25/8/2478ٓایؼاهًهبیايات اهام ٔ ینلؾ ؾقؾق و آو  یىو به ا ینبىؾ

D ینج٭ى  یؾقیهـ ینج٭ىـ یو هًصـاق ی٩یجىِـ ۀالگىها به ؾو ؾوح ی،لک بًؿیٌـىيؿ .
 یؿه باکآيچه  ی،هًصاق یو الگىها پكؾاليؿیاهك هىشىؾ ه  ی ی٧به جىِ ی٩یجىِ یالگىها

الگىهـا  یگـك،ؾ بًؿیینٓ. ؾق ج٭ى25/8/2478 یكه١می،ٔه Cؾهًؿیه یطايصام ٌىؾ قا جىٔ
جـك ِىقت واؾهقا به جكیچیؿهالگى يٝام پ یىا ;:یهاؾ یالگى .2: ٌىيؿیه ینج٭ى ؾوحهبه ؾو 

: B?>: ی،ٔجىوـل قا ؾاقا باٌـؿ جكیچیؿهيٝام پ یاتؼّىِ یؿبا یىبا وشىؾ ا ؾهؿEیيٍاو ه
:== Eٓ;. به یو هًٙ٭ یيىٞ الگى واؼث يهاؾ یىا >:یِىق یالگىيىاث واؾهاوث که  یا

وشىؾ  یاِل یاوث که ؾق يٝام وا١٬ یواؼح هاییژگیو یٌؿهE اها ؾاقا ن٨كاه ی٘ىق ـهًبه
 ٓ.?A: ;ز  ،@@>:، ههكیاؤٌا ؾاقؾ

و  یِـىق یالگـى یـ  ین، جكوـهـؿيٝك يگاقيـؿگاو بـىؾهبك آيچه گفٌث، آيچه  هاحًی
ی اوث. الگىی یاؾٌؿه با قویکكؾی ٬یاوی با وایك الگىهای ِىقی و هًصـاقی ؾق هًصاق

                                                
1. Pattern. 

2.  Material Model. 

3.  Formal Model. 
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ًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوی که بىحك و گىحكۀ بیًٍی . هاايی ٬كآو2وه بؽً جكوین ٌؿه اوث: 
گیـكی ًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوی که شهـث. ايؿیٍۀ ٬كآو1کًؿ Eو ًٌاؼحی الگى قا ج١ییى هی

های پیٍك٨ث ویاوی که . يٝام ٌاؼ4ُؾهؿ Eب يٍاو هیالگى قا به ومث و١ٔیث هٙلى
 ايؿ.کًًؿۀ و١ٔیث هٙلىبکًًؿه و بیاويى٠ی جكوینبه
 . پیششفت2-1

پـیً Dو C وـا٭ث بـكؾوC ،Dجك٬ی کـكؾوDه١ايی C پیٍك٨ثDبكؼی ؾايٍمًؿاو ل٥ث، بكای 
ايـؿ: ای يیـم گ٩حـهايـؿ. ٠ـؿهٓ قا ٘ـكض کـكؾه2868: 3، ز 2466ٔؾهؽـؿا، C بكؾو کـاقی

Dپیٍك٨ث C به ه١ًایDظكکث کكؾو بهوىی شلى C وDهكظلـه ای ال قٌـؿ کی٩ـی و کّمـی قا
قوـؿ کـه ه٩هـىم ٓ. بـه يٝـك هـی2221: 1، ز 2472اوـث ٔايـىقی، C پٍث وك گفاٌـحى

Dپیٍك٨ث Cؾق ظىلۀ ل٥ث، ظكکحی ؼٙی و قوبهشلى یا گفاق ال هكظله ای بـه هكظلـۀ ؾیگـك
به ه٩هىم ٠ام ایـى واژه، يىـاث یا بؿجكی باجىشه که هك هكظله، و١ٔیث بهحك٘ىقیاوثE به

به هكظلۀ ٬الی ؾاقؾE اها با وشىؾ ایى، هًىل ٜك٨یث بهحك ٌؿو یا بؿجك ٌؿو بكای ایى ظكکث 
شلى وشىؾ ؾاقؾ. ؾقک پیٍك٨ث و جکاهل هايًؿ اوح١ؿاؾ جکاهل، ٨ٙكی اوث ٔهٙهـكی، قوبه

 یـىاهـا آ. 322: 24ز ، E2463 ٘اا٘اایی، E2476 :347 هىوىی ؼمیًی، 413: 2478
 یأپاقوـاي یىثي یجکاهل کا٨ یكظكکث ؾق هى یبكا ،ال جکاهل یاشمال یهیو بؿ یؾقک ٨ٙك

 .8ٓ: 2482 یی،و ؾوا
هحًی ٤ٔیك٬كآيیٓ ال ، ٬كائث بكووCپیٍك٨ثDجىاو گ٩ث ؾیًی، هیبه قویکكؾ ؾقووباجىشه

C ِـالضDاهیمی چـىو ه٩ـ ک شیم لشآنکه ؾق بهاىؾیا٨حگی اوثE چًاوظكکث و ٨كایًؿ قوبه
ٓ و ?:ٔهائـؿه: C هؿایثDٓ، >ٔهائؿه: C کما Dٓ، 99;٠مكاو: ٔآ C ٨الضDٓ، :@ٔاظماب: 

Dقٌؿ C :وشىؾ ؾاقؾ که هی?<;ٔب٭كه ٓجىاو به Eيى٠ی آيها قا بـا ه٩هـىم پیٍـك٨ث جٙایـ٫ ؾاؾ
چكاکه هؿ٦ ال پیٍك٨ث، قویؿو به و١اؾت ؾيیىی و اؼكوی اوث که به ؾلیل يه٩حـه بـىؾو 

ای جؿقیس ؾق جکاهل، ِالض به همكاه هؿایحگكی الهی ؾق جع٭٫ ایى ههن ي٭ً بىمایی قا ه١ً
يىاث به وایك واژگاو یاؾٌـؿه، ال شاه١یـث C قٌؿDای٩ا ؼىاهؿ کكؾE اها ؾق ایى هیاو، واژۀ 

ج١ایكی جمام ه٩اهین یاؾٌؿه قا يیم ؾق يٝام ه١ًایی ؼـىؾ ه١ًایی بیٍحكی بكؼىقؾاق اوث و به
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اوح٭اهث به قاه ظ٫ و C ،Dجمیم يی  و بؿC ،Dهؿایث ٌؿوDؾق ل٥ث به ه١ًای  کهؾاقؾE چًاو
: A، ز @@>:آهـؿه اوـث ٔؾهؽـؿا، C يمـى کـكؾوDو C قوحگاقی٬C ،Dكاق و پایؿاقی ؾق آو

:;9A= گكوهی ال .ٓDپیٍك٨ث C بهDًا٨مای  پیؿا کكؾو ظصن ٨یمیکی کىی یا چیمی، ٘ـی
: =، ز :A>:ٔايىقی،  ج١ایك کكؾهC جكی قویؿواليٝك ـهًی به هكظلۀ باالDو C ای ؼاَؾوقه

: =و  >، ز ?A>:ايؿ ٬ٔكٌی، قا به کاق بكؾهC کما Dو C يصاتDٓ و بكؼی يیم ه١ًای ;>?>
ه١ًـا کـكؾه اوـث C قویؿو به ظـD٫و C ِالضDقا C قٌؿD البحشیهمدمعٓ. ِاظب 99:

 ٓ.25: 4، ز 2462ٔ٘كیعی، 
ٔٔاللث و هالکثٓ ٔب٭كه: C ٤ّی Dهایی چىو ، ؾق ه٭ابل واژهکشیم لشآنؾق C قٌؿDواژۀ 

;>? ،ٓDٔكق C :و :;ٔشى ٓD ٌّك C :آهؿه اوث. به همیى ؾلیل بكؼی ه٩ىكاو ؾق 9:ٔشى ٓ
٭ـث اهـك و یؿو به وا٬ٟ هٙلـب و ظ٭یبه ه١ًای قوکلمۀ قٌؿ Dايؿ: آوقؾهC قٌؿDجاییى واژۀ 

ٔ٘اا٘اایی، C ؾهؿ یه آو قا ه١ًا هکه ٠ک٬كاق ؾاقؾ  ٤ّی ۀ لمکقٌؿ  ه٭ابل .٫ اوثیووٗ ٘ك
قٌؿ، لیاؾ ٌؿو ايىـايی Dوقاو يیم ه١ح٭ؿيؿ: ٓ. گكوهی ؾیگك ال ايؿیٍه;=>: ;٪، ز @:=:

C قهايـؿبىـث هـیؾهـؿ و آيهـا قا ال بـىاي شهث هییا٨حهاوث که به اوح١ؿاؾهای جکاهل
 ٓ.<;: AB>:٩ِٔایی ظائكی، 

كایًؿ و ظكکحی جـؿقیصی به ه١ًای C٨ قٌؿDجىاو گ٩ث به هٙالای که بیاو ٌؿ، هیباجىشه
وىی ٤ایحی ه١ًاؾاق اوث که ٘ی آو به اوح١ؿاؾهای ٌکى٨اٌؿه ؾاق همكاه با ج٥ییك بهو شهث
، ٬كائـث CقٌـؿDؾهـؿ. ؾقوا٬ـٟ یا٨حۀ ايىايی ؾق قاوحای آو ٤ایث ه١ًاؾاق شهث هیو جع٭٫

 یقاوـحا الگـى یـىؾق ابهاىؾیـا٨حگی اوـث. ؾاق قوبـههحًی ال ظكکث و ٨كایًـؿ شهـثؾقوو
جمـؿو  یـ ظاکن بك  یثهای آو، ال يىٞ هىکه هئل٩هؼىاهؿ بىؾ  یحیای هىيىؽه یٍك٨ث،پ

 یؾهًـؿه ج٩کـكات ا٠ح٭ـاؾبالجـاب یٍك٨ثپ یگ٩ث که هك الگى یؿبا یيى٠به .کًؿهی یثجا١
هـای اوـالهی، قو ؾق آهـىله. الایـى31ٓ: 2477، ییـٔاهكااوـث ظاکن بك جمؿو هىشؿ آو 

اوـث C ٬كب الهیDهماو ٨لى٩ۀ ٤ایی آ٨كیًً ايىاو ی١ًی هّؿا٪ اِیل پیٍك٨ث و قٌؿ، 
هـای ب١ـؿی ٓ که ؾق ٬ىمثE2468 :372 هّااض یمؾی، 24-23: 2473ٔهّااض یمؾی، 

 جك به آو پكؾاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ.بیً
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گیكؾ و هًٝىق اهك و واؼث ویاوی اوـث. وكچٍمه هیC ویاوث٠Dااقت ویاوی ال واژۀ 
DویاوثC: واژهی الجیى و به ه١ًـای اDاؾاقۀ ٌـهك C آهـؿه کـه ؼـىؾ بكگك٨حـه ال واژۀ یىيـايی
DPolis C ،ایـى واژه ؾق ل٥ـث ٨اقوـی بـه ه١ًـای >:: =?>:به ه١ًای ٌهك اوث ٔاقوٙى .ٓ
Dظکن قايؿوC ،Dقیاوث کكؾوC ،Dاؾاقه کـكؾوC ،Dجـؿبیك يمـىؾوC ،D٠ـؿالثC ،DؾاوقیC ،
Dشما C وDظكاوث C ،ز @@>:آهؿه اوث ٔؾهؽؿا ;B :@=: ؾق ج١كی٧ اِٙالظی ایـى .ٓ

ویاوث جىاو بىیس هًـابٟ یـ  شاه١ـه بـكای يیـل بـه Dگىیؿ: هیC جالکىت پاقوىيمDواژه، 
C قوؾاهؿا٨ی اوث که بؿاو ؼا٘ك، اظحما  به وشـىؾ آهـؿو یـ  الـمام ٠مـىهی کلـی هـی

هـا ؾق ٓ. ویاوث به هؿیكیث و جىشیه و جًٝین ليـؿگی اشحمـا٠ی ايىـاوB ::B@>:ٔجًىی، 
 ٓ.:=: B?>:ىیك ظیات ه١٭ى  يیم ج١كی٧ ٌؿه اوث ٔش٩١كی، ه

٘ـىق ٌـىؾ. بـهاهك و واؼث ویاوی ؾق ظىلۀ ویاوی ی  يٝام اشحما٠ی ه١ًایابی هـی
های وقوؾ به ظىلۀ ویاوی ی  يٝام اشحمـا٠ی هـؿ ٠ًىاو ٠كِهجىاو ؾو هعىق قا بهکلی هی

هـای او ظکىهـث بـا ظکىهـث. اقجااٖ هی1. اقجااٖ هیاو ظکىهث و هلثE 2يٝك ٬كاق ؾاؾ: 
ؼّـىَ يٝـام ؾهًؿۀ الگى بـههًٝىق ک٧ٍ و جاییى اشمای ٌکلؾیگك. ؾق يىٌحاق ظأك به

های پیٍك٨ث ویاوی، هاحًـی بـك همـیى ؾو ٠كِـه بـا پـكؾاؼحى بـه آیـات، آذـاق و ٌاؼُ
آوقی های هىٔى٠ی ٬كآيی و همچًیى با جمكکم بك هى لۀ اِلی جع٭ی٫، بـكای شمـ٨ٟكهًگ

 ا٘ال٠ات ا٬ؿام ٌؿه اوث.ها و ؾاؾه

 . پیطیًۀ تحمیك2
ال  .اوـثِىقت گك٨حه  یجىشهؾقؼىق هایشاه١ه، پژوهً یاویو یٍك٨ثقٌؿ و پ قهباؾق

 یاس الم یش شفتپ یدس الگ ى یاس یس یش شفتسابطه استمالل و پجىاو به آذاق هی یىا ۀشمل
 یمب او ٓ،AA>: ی،با٬كیؿٔوـ یاس یس یش شفتدس سابطه عذالت و پ یتأملٓ، :B>:٠ٔماق، 

ش اخ  مش اسکت ٓ، ?B>: یٍه،پ٨ٔالظث اسال  یذگا د اص یاسیس یششفتشىاسی پاوسان

                                                
1. Politics. 
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 یو الگ ى یاس یفم ه س و ٓ:B>: ی،ٔؼلىِـیش شفت پ یشاو یا-یاسالم یدس الگى یاسیس
 ٓ اٌاقه کكؾ.@B>: یمی،و ابكاه یكؼايیٌٔ یششفتپ یشاویا-یاسالم

 یىگك٨حه ؾق اِىقت یهاپژوهً بیٍحك ؾهؿ کهیيٍاو ه ی کلی ؾق ایى لهیًههایبكقو
ی کـه بـا يگـاهی و پژوهٍـ ايؿهى له پكؾاؼحه یىبه اای واظحی و ي٭ٙهِىقت ج هىقؾ، به

ؼّـىَ بـا هًؿ و ؾق چهاقچىب جكوین الگى هًٙا٫ بك قوي جع٭ی٫ ظأك بهشاهٟ و يٝام
ؾق ظـىلۀ  آوق٠ًىاو هًاٟ اِیل و بكؼىقؾاق ال ١ٙ٬یث ِؿوق و ی٭یىًٌاؼحی بهقویکكؾ ٬كآو

 ًٌاؼث ؾیًی به ایى هى له پكؾاؼحه باٌؿ یا٨ث يٍؿ.

 و تبییى الگىی پیطزفت سیاسی لزآو کزین
ًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوـی، جىاو گ٩ث الگىی ٬كآوؾهًؿۀ الگى، هیها و اشمای ٌکلبك اوان هئل٩ه

ـكی ای ال ٌاؼُهصمى٠ه و  یلشآو های قٌؿ و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ۀ ايىايی، هاحًی بك هاايی ٝي
ٌؿه ال وىی ؼؿاويؿ هح١ا  اوـث. ؾق قاوحای ايؿیٍۀ قٌؿ و پیٍك٨ث بكای ؾوحیابی به ٤ایث ج١ییى

 های یاؾٌؿه اوث.قو، آيچه ؾق اؾاهه ؼىاهؿ آهؿ، ج٩ّیلی بك پكؾالي ٌاؼُالایى
 و هبايی يظشی بشگضیذۀ الگى قشآو کشین. 1

٘ـى  جـاقیػ و ؾق همـۀ  ؼؿا، ايىاو و شهاو، وه هعىق اواوی ايؿیٍۀ بٍكی اوث کـه ؾق
ای های ههمی ؾقباقه آو هٙكض بىؾه اوث. ؾقوا٬ٟ جمام جالي ايؿیٍهشىاهٟ، همىاقه پكوً

هـا ؾقبـاقه آيهاوـث هـای هًاوـب بـكای پكوـًبٍك، هحىشه ایى وه کايىو و یا٨حى پاوـػ
ٓ. بؿیهی اوث که پكؾاؼحى ج٩ّیلی بـه وـه ه٭ىلـۀ یاؾٌـؿه، ٜك٨یـث 15: 2485ٔقشای، 

قو، ى هصا  قا يؿاقؾ و ؼىؾ يیالهًؿ پژوهٍی هىح٭ل ؾق ایى لهیًه اوث. الایـىظٕىق ؾق ای
هـای ؾق ایًصا جًها جّىیكی اشمالی ال هًؿوۀ ه١ك٨حی وه ه٭ىلۀ یاؾٌـؿه هاحًـی بـك آهـىله

 ٌىؾ:ًٌاؼث قٌؿ ویاوی جكوین هیؾهی هاًای الگىی ٬كآوبكای ٌکل لشآوی
، ؼؿاويـؿ هح١ـا ، لشآو یهىحی: ؾق يگـكي ال٧ٓ ؼؿاويؿ یکحا و یگايه، آ٨كیؿگاق يٝام 

ٓ. ؼؿاويـؿ 274کًًؿ ٔب٭ـكه: یکحا و یگايه اوث که ال آو به جىظیؿ ؾق ٔكوقت وشىؾ یاؾ هی
ٓ. ؼل٭ـث ايىـاو يیـم ال 3هح١ا ، آ٨كیؿگاق آوماو و لهیى و هكچه هیاو آيهاوث ٔوـصؿه: 

 1Eٓ ؾهًؿۀ شهايیاو اوث ٨ٔاجعه:ٓ و اووث که پكوقي4ياظیۀ اووث ٔقظماو: 
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بـالی يیا٨كیـؿه بٓ هؿ٨مًؿی آ٨كیًً يٝام هىحی: ؼؿاويؿ هح١ا ، هؽلى٬ات ؼىؾ قا به
ٓ. بكای جاییى هؿ٦ آ٨كیًً، با وه 16کًؿ َٔ: اوث و ال آ٨كیًً آيها، هؿ٨ی قا ؾياا  هی

ؾوحه ال آیات هىاشهین: ؾوحه او ، آیاجی که هكشٟ همـۀ اهـىق و هىـحی قا ؼؿاويـؿ هح١ـا  
 :1  ز٪، E2324 ظصـالی، 247 :<:٪، ز @:=:٘اا٘اـایی، ٓ 31ٔق: کًًؿ ٔيـىه١ك٨ی هی

ٓ. ؾق ایى ؾوحه ال آیات، هؿ٦ آ٨كیًً هؽلى٬ات، ؼؿاويؿ هح١ـا  اوـثE ؾوـحه ؾوم، 777
کًًؿ ؼؿاويؿ هح١ا ، همۀ آيچه قا ؾق آوماو و لهیى اوث، هىؽك ايىـاو و آیاجی که بیاو هی

ٓ. ایـى ؾوـحه ال 24اؼحه اوث ٔشاذیـه: ٓ و221: 8، ز 2461هًؿی او ٔ٘اكوی، بكای بهكه
کًًـؿ کًًؿE ؾوحه وىم، آیاجی کـه بیـاو هـی٠ًىاو هؿ٦ آ٨كیًً ه١ك٨ی هیآیات، ايىاو قا به

ٓ. ایـى ؾوـحه ال 18همۀ آيچه ؾق لهیى و آوماو اوث، بكای ايىاو آ٨كیؿه ٌؿه اوث ٔب٭كه: 
 آیات يیم اٌاقه ؾاقيؿ که هؿ٦ آ٨كیًً، ايىاو بىؾه اوث.

ايـؿ. ٌىؾ کـه همـۀ آيهـا بـك یکـؿیگك هًٙاـ٫ؾق هك وه ؾوحۀ آیات، هٍاهؿه هیبا جؤهل 
و هىؽك ايىاو  ٘ك٦، همۀ آوماو و لهیى و آيچه ؾق آيهاوث، بكای ايىاو آ٨كیؿه ٌؿهالی 

ؾهـؿE لیـكا هىحًؿ. ال٘ك٦ ؾیگك، ؼىؾ ايىاو يیم هؿ٦ ٤ایی ایى هىشىؾات قا ٌـکل يمـی
وـىی او ايـؿ، بـه٨كیًً ؼىؾ قا ال ؼؿاويؿ هح١ا  گك٨حهها که آؾقيهایث همۀ هىحی با ايىاو

 گكؾيؿEبالهی
پٓ کی٩یث آ٨ـكیًً ايىـاو: ؼؿاويـؿ هح١ـا  آ٨ـكیًً ايىـاو قا ؾق ؾو ب١ـؿ قوظـايی و 

. ظ٭ی٭ث و وا١٬یث ايىاو، هماو قوض اووث A-;Bٓ;ظصك: شىمايی ِىقت ؾاؾه اوث ٔ
 Eٓ::ٔوصؿه: ٌىؾ که هًگام هكگ ال بؿو گك٨حه هی

٤ایی آ٨كیًً ايىاو: ؾق بیًً ٬كآيی، بكای آ٨كیًً ايىاو، بكؼـی ال اهـؿا٦  تٓ هؿ٦
ٓ و پكوـحً ؼؿاويـؿ هح١ـا  A-::B::بیاو ٌؿه اوث که ال آو شمله قظمث الهی ٔهىؾ: 

ـاقیات:  جـىاو بـه چًـؿ جاییى هؿ٦ ٤ایی آ٨كیًً ايىاو هـی ٓ اوث. ؾق ایى هیاو بكای?<ٔ
ه او  آیـاجی کـه هاـؿأ و ه٭ّـؿ آ٨ـكیًً ايىـاو قا اٌاقه کكؾ: ؾوـح کشیم لشآنؾوحه ال آیات 

Eٓ ؾوحه ؾوم، آیاجی که بیايگك هال٬ـات ايىـاو بـا ?<:کًًؿ ٔب٭كه: ؼؿاويؿ هح١ا  ه١ك٨ی هی
٘ىق ٤یكِكیط، شايٍیًی ايىـاو Eٓ ؾوحه وىم، آیاجی که به<=ايؿ ٔیىيه: پكوقؾگاق ؼىیً
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Eٓ ؾوـحه 9>کًًؿ ٔب٭ـكه: ٨ی هیقا بكای پكوقؾگاقي، هؿ٦ ؼؿاويؿ هح١ا  ال آ٨كیًً او ه١ك
آوقيؿگاو ؾق وكای آؼكت اٌاقه ؾاقيـؿ ٬ٔمـك: چهاقم، آیاجی که به شایگاه ج٭ىاگكایاو و ایماو

 ٓ.<@:E يىاء: <<-=<
جىاو يحیصه گك٨ث که ايىـاو بـكای هـؿ٨ی آ٨كیـؿه ٌـؿه ٌؿه، هیال هصمٞى ه٩اهین هٙكض

کًؿ. آیـات ومث آو ظكکث هیبه اوث. هؿ٦ ايىاو چیمی اوث که ايىاو ب١ؿ ال آ٨كیًًٍ 
Dٞاوحكشا C :و 227ٔب٭كه ٓDهال٬ات C :شهث37ٔب٭كه ،ٓ گیكی ايىاو قا به وـمث هـؿ٨ی کـه

ؾهؿE اها الآيصاکه ایى هؿ٦ هؽّىَ جمـام هىشـىؾات ؾاقؾ، ی١ًی ؼؿاويؿ هح١ا ، يٍاو هی
ال ؾیگـكی قو بایـؿ ايىـاو اهحیـٌىؾ. الایىٓ، بكای ايىاو کمالی هعىىب يمی31اوث ٔيىق: 

ؾاٌحه باٌؿ. ایى اهحیال قا آیات هكبىٖ به ؼال٨ث ايىـاو و شایگـاه ا٨ـكاؾ باایمـاو و بـاج٭ىا يـمؾ 
٬ـكب Dٌـؿه ؾق ایـى آیـات، ه٩هـىم کًؿ. به ج١ایك ؾیگك ه٩اهین هٙـكضؼؿاويؿ هح١ا  بیاو هی

 ٓ.23-24: 2473کًًؿ ٔهّااض یمؾی، ٠ًىاو هؿ٦ آ٨كیًً ايىاو بیاو هیقا بهC الهی

 الگى ۀذیبشگض : هبايی يظشی1اس شماسه يمىد

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

ايؿیٍۀ هاًایی الگى، هماو ايؿیٍۀ ظاکن بك الگى و بكؼاوحه ال هاايی يٝكی آو اوث کـه 
گیـكی و ه١ًـا پیـؿا ٨ٕای کلی الگى هاحًی بك هىٔىٞ آو، ی١ًـی قٌـؿ و پیٍـك٨ث، شهـث



 A;>   های لكآو کكینيؾام شاهـ آهىله الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك

 

ا٬ٟ ايؿیٍۀ هاًایی الگى هماو قوض ظاکن بك آو اوث که به هؽا٘ب ؼىؾ شهث کًؿ. ؾقوهی
 ؾهؿ و ج٩ىیكکًًؿۀ هؿ٦ الگى و ه١ًا و ه٩هىم آو هؿ٦ اوث.هی

ؾاق همكاه با ًٌاوی گفٌث که قٌؿ، ٨كایًؿ و ظكکحی جؿقیصی و شهثجك ؾق ه٩هىمپیً
وـاؼحاق ایـى ايؿیٍـه يیـم  يـى٠ی بیـايگكوىی ٤ایحی ه١ًاؾاق اوث. ایى ج١كی٧ بهج٥ییك، به
های اِیل و بًیاؾیى وـاؼحاق ، هئل٩هCهىیك قویؿو به ٤ایث قٌؿDو C ٤ایث قٌؿDهىث. 

 هاوث.ؾهًؿ که اؾاهۀ هٙالب، ج٩ّیلی بك جاییى ایى هئل٩هایى ايؿیٍه قا ٌکل هی
هاوـث کـه بكؼـی ای ال يیالهـا و ؼىاوـحهال٧ٓ ٤ایـث قٌـؿ: ايىـاو ؾاقای هصمى٠ـه

هكاجای که ال يیالهای آ٤الیى هايًؿ ؼـىقؾو و ؼىابیـؿو ٌـكوٞ ا قا ؾق ولىلهؾايٍمًؿاو، آيه
ايؿ ٨ٔكايکى، یابؿ، هكجب کكؾهپایاو هیC ؼىؾٌکى٨اییDیا C جع٭٫ ؼىؾDٌىؾ و به ٨كايیال هی

:<AB :=B->9 ،هاللى E:<?@ :>:-:99  و:=B-:>Aؾق قأن هكم ایى ولىله .ٓ ،يیالهـا
وىی ی  ي٭ٙۀ ایؿئا  و آقهاو الهای پیٍیى ؾق قاوحای آو و به٨كايیال ؾیگكی اوث که جمام يی

یابًؿ که ٠اـاقت اوـث ال: قٌـؿ و پیٍـك٨ث، و ؾق هحـىو گیكی و واهاو هیبكگمیؿه، شهث
 ٓ.B :;A@>:ايؿ ٔهّااض یمؾی، ج١ایك کكؾهC گكاییکما Dاوالهی، ال آو به 

لىـ٩ۀ آ٨ـكیًً ايىـاو ، هؿ٦ ال قٌؿ ايىاو، هماو هؿ٦ ظیات و ٨کشیم لشآنال هًٝك 
 E:<A= :><->=ٓE هّااض یمؾی، :?=ٔهماو:  اوثC ٬كب الهیDی١ًی 

ِـكاٖ D، همـاو Cهىـیك قٌـؿ٠Dااقجی بٓ هىیك قٌؿ: قاه ؾوحیابی به ٤ایث قٌؿ یا به
اوث C ٠اىؾیثDٓ. ِكاٖ هىح٭ین، هماو اجّا٦ به ٩ِث ?اوث ٨ٔاجعه: C هىح٭ین الهی

ِنَِِوDِؾهؿ: که جمام ٌ ىو ليؿگی آؾهی قا پىًٌ هی
َ
وِوَِأ بم م َْ ْسهَتمِِِِصهَعإَ َِِنهَُذإِإ ٔیـه: C َمِیمُّ

?: EٓDِىِنَِِو ِبعم ْسهَتمِِِِصهَعإَ َِِنهَُذإِإتَّ و C ٠اـاؾت کـكؾوDٓ. ؾق ایـى آیـات، :?ٔلؼـك٦: C َمِیمُّ
Dپیكوی کكؾو Cهك ؾو به ٠ًىاو ٠ملی بكای هح٧ّ ٌـؿو بـه ٠اىؾیـث و بًـؿگی کـه همـاو
Dِكاٖ هىح٭ین Cاوث، ه١ك٨ی ٌؿههیايؿ . جىاو ایى بكؾاٌث قا کـكؾ کـهD ِیا٠ُْاـُؿويC بـه ،

ِا١ُىِو Dه١ًای  ؾیگك، ٠اىؾیث لهايی هع٭ـ٫ ؼىاهـؿ ٌـؿ کـه ايىـاو ال ٠ااقتاوث. بهC َواجَّ
ِا١ُىِو Dبه ا٘ال٪ ها ـ باجىشهها و ظالثؼؿاويؿ هح١ا  ؾق همۀ اهىق و ؾق همۀ هى١٬یث ــ C َواجَّ

وىقه اي١ام هئیؿ آو  ;?:اوث که آیۀ C بًؿگیDیا C ٠اىؾیثDپیكوی کًؿ و ایى هماو ه٩هىم 
ْلDِقوؾ: ٌماق هیبه ِِلم َِِوَِِصََلِتَِِإنَّ سم ِ َِِمَنُِتََِوَُِِیِیَمْحَِِوَِِکوم ِِِللَّ  .Cَهِیإْلَعَُلِنَِِ بِّ
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بـث بـه ٘ـكض په ال ٘كض هاايی يٝكی الگى و ايؿیٍـۀ قٌـؿ و پیٍـك٨ث ظـاکن بـك آو، يى
هـای قٌـؿ قوؿ. ؾقوا٬ـٟ، ٌـاؼًٌُاؼث پیٍك٨ث ویاوی شاه١ه هیهای ٬كآوٌاؼُ
هایی اوث که الگىی قٌؿ قا ال ؾیگك الگىهای پیٍك٨ث ویاوی هحمـایم هرابه وًصهالگى، به

ها با هؿ يٝك ٬ـكاق جك يیم اٌاقه ٌؿ، ک٧ٍ و جاییى يٝام ٌاؼُ٘ىق که پیًوالؾ. هماوهی
و بهـكه C هـاظکىهث با ؾیگـك ظکىهـثDو C قجااٖ هیاو ظکىهث و هكؾماDؾاؾو ؾو ٠كِۀ 

ای هكظلـهبكؾو ال قوي جعلیل هعحىای کی٩ی با قویکكؾ اوح٭كایی، بـه ؾياـا  ٨كایًـؿی وـه
هـای بًؿی و وپه جایـیى ٌـاؼُها ٔآیاتٓ، اوحًااٖ ه٩اهین و ه٭ىلهٌاهل گكؾآوقی ؾاؾه

  آهؿه ِىقت گك٨حه اوث.ؾوثبه
يظام  هفاهین استًباعی ا )آیات(هداده عشغه
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 ّی ؼؿاال ول ؿوٌك٬ٖیبیا٘ا٠ث  E28 يىاء: ٠41مكاو: آ 
 ؼؿا ّی به ول یوا١٬ هعاثؾاٌحى  ٠42مكاو: آ 

 لّی ؼؿاِاك و اوح٭اهث ؾق قاه و 24اظ٭ا٦: 
E ;: هائؿهE:@ E ل٭ماو: :=: ظس
 99;و  9::، =9: :٠مكاوآ 

هًٝىق ایصاؾ ِلط به یاویهٍاقکث و
كؾم اشحما٠ی و جٍکیل ظکىهث ؾیًی
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B? E ا٠كا٦:E ::: ق٠ؿ
 B;: که٧

  یاویو هٍاقکث
 ؾق ج١ییى وكيىٌث شاه١ه

 ظکىهحیؾق اهىق هٍاقکث هكؾم  E27 لهك: 47ی: ٌىق
 یه١ًى یثاهًٔكوقت  ;?E یىيه: ;A: اي١امE =: ٨حط

ث
اهًی

 

ی و اشحما٠ ی٨كؾاهًیث و آقاهً  E157 ب٭كه: 21: ظصكات
 هىلماياو ؾق شاه١ه ؾیًی

 یاویو یثظ٩ٛ اهً E44 هائؿه: 22يىق: 
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هىأٟ  اجؽاـ ه٭ابله و

های ؾق بكابك گكوه یكوهًؿي
 یو ؾٌمًاو ؾاؼل کاقؼكاب

 8و  7همحعًه: 
آهیم با ق٨حاق هىالمثؾاٌحى 

های ىلماياو و گكوهه٤یك
 ٤یكه١ايؿ
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 1جذول شماسه 

 . آیات دال بش سیاست داخلی حکىهت دیًی1-3

های ویاوی قوابٗ ؾاؼلی ظکىهث ؾیًی ؾاللث ؾاقيؿ به چهـاق ؾوـحه آیاجی که بك ٌاؼّه
 ٌىيؿ: ج٭ىین هی
 هحىسیپزیشی و والیتاول. والیت

 بًؿی کكؾ:جىاو ؾق هىاقؾ لیك ؾوحهکه بك ایى ٌاؼّه ؾاللث ؾاقيؿ هی آیاجی قا
 یًاوو شايٍـ ؼؿاويؿ و ائمه ا٘هاق یثوال یكيپفآیاجی که ؾاللث بك ٔكوقت  ٓال٧

والیث هٙل٭ه شهاو ال آو ؼؿاوث. کىو و هکاو، ٤یب و  کشیم لشآنیٍاو ؾاقيؿ: ال ؾیؿگاه ا
و هلکىت همه ؾق ویٙكه و والیث هٙل٭ه الهی  ٌهىؾ، جٍكیٟ و جکىیى، ؾيیا و آؼكت، هل 



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   :>>

ظا  که والیث ظ٭ی٭ی قا ٓ. ال٘ك٨ی ؾق٠یىE37 ابكاهین: E33 که٧: ٬126كاق ؾاقيؿ ٔب٭كه: 
کًـؿ و اولیـای الهـی ذابـث هـی بیثؾايؿ، آو قا بكای ايایای الهی، اهلال آو ؼؿاويؿ هی

 ٓ.E22 هائؿه: E231 ا٠كا٦: 7ٔاظماب: 
ـات ؼؿاويؿ هح١ا  اوـث يیـم بـهٌی ال ايعّاق ٬ايىووالیث جٍكی١ی که يا  گفاقی ؾق 

 .یابـؿهی جىكی الٍكایٗشاهٟ ٨٭های به ه١ّىم، اهام اـو ٠ام به قوؿ وهی اوِیا و ايایا
 ٨كهایًؿ:باقه هیؾق قوایحی ؾقایى ٠ىکكی ظىى اهام

َُِمهِ ِِل  َفؤمَّ ُو ِلىفِسِ ِحُِفظ ُو َمهُِءِصُئى خُیَُنِِمهِإلفم َِلهَِىهِ ِمم ُو ِطِِِِلفه ِمم ُم ِأمهِعِیَنهىإ ُو عه
ِأنِ ُِّ ِفِللَعىإ ُم ،ِوذلیَمى  ُم و هیکه ِِ َملِّ م َمههُِءِإلشِّ ِفم ََ ِإّ َِبعه ِ َِخنهیىنم ًِ مِٔیَع حهعَِعهم

ِٓ.73ِ:171تُ،ِجَُِملَ،ِبَ
 و مؾیبى ح يْفى ً هىای با و باٌؿ ؼىؾ ىیؾ يگاهباو و ؾاقٍحىیؼى هک هییفم هك اها

 قا هایوگیو ىیا البحه و ًًؿ،ک ؿیجمل او ال هک اوث فىام بك باٌؿ، ًیهىال  فكهاو ـیهغ

 آيهاF همه يه هىحًؿ، ؾاقا قهیٌ فمهای بكؼی جًها

ؾايًـؿ: ؼؿاويـؿ هح١ـا  ّی ؼؿا هیوچكا ال ولچىویا٘ا٠ث بپفیكی قا ؾق آیاجی که والیث ٓب
وـحىقهای ؾهـؿ و وـكپیچی ال ؾؾوـحىق هـی وچكا ال قوى  ؼؿاچىوؾق آیاجی به ا٘ا٠ث بی

ىَنِیَِ ِِ َ بَِِِّوَِِفََلDِکًؿ: وًگ با ٠ؿم ایماو ه١ك٨ی هیایٍاو قا هن ِمىم ُِِْ ََ هىکَحِیَِِحت َِشهَدَعَِِنهُیفِِِکنم
ْمِیبَِ مََِِّىهم وإِْیَِ ُِِم ِِِد م َِ ِسِهْمِِف وفم

َ
ُِأ َُِحَعخو نَّ ىإِْیَِوَِِتِیَلَضهِمِّ نم ُیَتْسهلَِِِسهلِّ ٓ. همچًـیى ؾوـحىق <?ٔيىـاء: C نو

و اولىاالهك هكاش١ه کًًـؿ:  ٨ات و هًاواات اشحما٠ی به قوى  ؼؿاؾهؿ که هكؾم ؾق اؼحالهی
Dِی
َ
َُِِِْهِیُِّؤ

ىإَِِْهِیإلَّ ِطَِِءإَمىم
َ
ىإِْیأ َ ِِعم ِطَِِوِِإللَّ

َ
ىإِْیأ ىَ ِِعم سم َِِوِِإلعَّ َِ ْول

م
ْمِعِِأ  BٓE<ٔيىاء:  C مکِمىِإْأَ

 ؾايًـؿ:هـی ؼـؿا ّی بـه ولـ یوا١٬ پفیكی هئهًاو قا ؾق ؾاٌحى هعاثآیاجی که والیث ٓپ
کًؿ و آو هؿاق قا به هعاث به ؼؿا ؾ٠ىت هی٠مكاو هئهًاو والیثاويؿ هح١ا  ؾق وىقه آ ؼؿ

ْلDِؾايؿ: قا ؾق گكو ا٘ا٠ث ال قوى  ؼىیً هی ْمِ ِِإنِلم ىَنِِىتم ِحبُّ َ ِِتم ِِإللَّ َِ ىو
ِبعم ه مِِممِکْحِبْبِیَِفُتَّ C إللَّ

 قوـى  ؼـؿا كوییـث بـه پیـى قاه والیبٍك قا ال همؼىاهؿ ٓ. ایى آیه هی٠42مكاو: ٔآ 
قاوـحی ال ظـمب ؼـؿا و بـه ،ث ؼـؿا ِـاؾ٪یه ؾق ؾ٠ىی والکالاحه ؾقِىقجی Eًؿکؾ٠ىت 

هـای آيـاو ٌـؿو  ٩اق و جابٟ هىا و هىنکكوی یپهعاث به ٘ىا٤یث و ث ؼؿا با یوال. باًٌؿ



 ;>>   های لكآو کكینيؾام شاهـ آهىله الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك

 

ًـؿ، یؾووحؿاق ؼؿا په اگك وا١٬ا   .كوی ه١ًا يؿاقؾیپهعاث همكاه با ث شم با یوال .والؾ يمی
ٔق. ک.   ٩ـاق اوـثکه يـمؾ کـيه ها  و شاه و هٙاهٟ و لفاجی قا  ،ًًؿکكوی یك او قا پاهایؿ پیبا

 125Eٓ: 4٪، ز 2326٘اا٘اایی، 
ؾايًــؿ: ال لــّی ؼــؿا هــیِــاك و اوــح٭اهث ؾق قاه وپــفیكی قا ؾق آیــاجی کــه والیــثٓ ت
هؿاق ِاك و اوح٭اهث جا آؼكیى ي٩ه ؾق قاه ؼـؿا و ولـّی ؼؿاوـث Eهای ا٨كاؾ والیثویژگی

٨Dِكهایؿ: آيصا که ؼؿا هی ِِِِْإنَّ
ىإَِِْهِیإلَّ َىَُِلُلم بُّ مَِِّإللَّ مَِِ  ىإُِِْم لََِِخْىَ َِِفََلِِإْسَتَمُمم ْمَِِ َِِوِِِهْمِیََ هىنیِنم وم ََ C  ْح

ِإسهتمُمىإ٨Dكهـىؾ:  ایى آیهك یه ؾق ج٩ىکن یؼىاي ن هییك ٠لی بى ابكاهیؾق ج٩ىٓ. >:ٔاظ٭ا٦: 
ث یهًٝىق اوح٭اهث بك وال A<Eٓ>: ;٪، ز 9>=:ٔکلیًی،  هیإلنُمىِعیإمَِلًَِیو َِلَ

ؾق  ك هئهًـاویـاه قاهاؾاهه بكؾاٌث به ایى ؾلیل اوث که ى یا.C اوث ٠لی ،ك هئهًاویاه
لی کاق هٍـکـو ٜلمايی  ی ؾق ٠ّكهای جاق هؽّىِا   اشهث ٠لن و ٠مل و ٠ؿالث و ج٭ى

ه هـىقؾ یـٌـى آهـای قوی ال هّؿا٪یکى یبًابكا .ىثیك يیپفاوکه بؿوو اوح٭اهث اهکاوث 
هـؿاق ظ٭ی٭ـی ٓ. به ج١ایكی ؾیگك والیث>;>: :;ٔهکاقم ٌیكالی، ز  ٌىؾ هیٌمكؾه بعد 

جابی ؼىؾؾاقی کًؿ و با ِاك کىی اوث که ؾق هىیك والیث با هؿؾ ال يیكوی بّیكت، ال بی
های ا٘كا٨یاو قا بـه شـاو بؽـكؾ و بـا آقاهـً ها، بالها و لؼن لباوو ٌکیاایی ؼىؾ، وؽحی

 ٓ.?B< :B>:ى قا يااهیؿ کًؿ ٔؼاقوحايی و وی٩ی، ؼىؾ، ؾٌم

 ساالسی دیًیدوم. هشدم

بـه آو اٌـاقه ٌـؿه،  کشیم لشآنهای ویاوث ؾاؼلی شاه١ه اوالهی که ؾق ال ؾیگك ٌاؼّه
واالقی ؾیًی ؾق يٝام ظکىهث ؾیًی اوث. با جعلیل آیات هكبىٖ به هٍاقکث هكؾهی و هكؾم

 بًؿی کكؾ:حه ٘ا٭هجىاو آيها قا ؾق وه ؾوایى ٌاؼّه هی
هًٝىق اِالظات اشحما٠ی: ایى ؾوحه ال آیـات بـه هىـلماياو به یاویهٍاقکث و ٓال٧

ؾهًؿ ؾق ِىقت به ؾوث گك٨حى ظکىهث و جمکـى هـالی، ٨كهًگـی، ویاوـی و ؾوحىق هی
ــث ــالي ؾق شه ــا٠ی و ج ــالظگكی اشحم ــه اِ ــا٠ی، ب ــال و اؾای ل اشحم ــه يم ــا٬اه ات و ک

كؾاليؿ و به کاق يی  و ج٭ىای اشحما٠ی اهحمام وقليؿ. همچًیى پ :كکالهًه١كو٦ و يهیاهكبه
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 :ًـؿ.ًکىم کها قا هع و ٜالن و بؿی، ثیك ظمایاقهای ؼکالمللی، ال هٝلىم و  ىیؾق ِعًه ب
ِـىقت کًؿ کـه بـهای ؾیگك ٬ؿم قا ٨كاجك يهاؾه و به هئهًاو و٩اقي هیؼؿاويؿ هح١ا  ؾق آیه
ها و ياهالیمات اشحما٠ی ج١اوو و هٍاقکث حیپٍث هن ؾق همه وؽبهجکی و گكوهی پٍث

ِیDؾاٌحه و پٍحیااو همؿیگك باًٌؿ: 
َ
ِِْیؤ

ىْإِإْصبِِیَهُِإلَّ َ َِلَعلََِّهَِءإَمىم ىْإِإللَّ مم ىْإَِوِإتَّ وْإَِوَِ إِبطم ْمِکعوْإَِوَِصُِبعم
ىن ْفِلحم  ٓ. ٠155مكاو: ٔآ C ِتم

ىاDيکحه ؾقؼىقجىشه ؾق ایى آیه، هكبىٖ به ١٨ل  ُٙ هكابٙه اليٝـك ه١ًـا ا٠ـن ال  .اوثC قاِب
كوی ه٭اوهـث ا٨ـكاؾ یـكؾو يکوِل هٍاقکث و ال  اوثچىو هّابكه ٠ااقت  Eهّابكه اوث

كوی یـجًهـا ي، اها يـههٍاقکث يیكوهاى یو هكابٙه ٠ااقت اوث ال هم ،ؿیشاه١ه ؾق بكابك ٌؿا
ه ؾق ًـی، چـیىو ليـؿگی ؾ ٟ ٌـیاقها، ؾق شمکكوها و یه همه يکؿ، بلیه٭اوهث ؾق بكابك ٌؿا

ایى  هکًیؼالِه ا. 81ٓ: 3٪، ز 2326ٔ٘اا٘اایی،  ظا  ٌؿت و چه ؾق ظا  قؼا و ؼىٌی
آهاؾگی بكای ؾ٨اٞ ال ؼىؾ و شاه١ه اوالهی قا  هٍاقکث و هكگىيه وؾاقؾ  جكیٟیی وواه١ً آیه

 143Eٓ: 4ٔهکاقم ٌیكالی، ز  ٌىؾیٌاهل ه

ی هٍاقکحی که آیـات هاؾق ج١ییى وكيىٌث شاه١ه: ال ؾیگك ظىله یاویو بٓ هٍاقکث
، لشآنبك آو ؾاللث ؾاقيؿ هٍاقکث ؾق ج١ییى وكيىٌث ویاوی شاه١ه اوث. ٘ا٫ آیات  لشآن

 كاجیییج٥ ؼىؾ بؽىاهًؿ و ه آيهاکًیؾهؿ هگك ا ك يمیییچ ٬ىم و هلحی قا ج٥یؼؿاويؿ وكيىٌث ه
ِ. Dًًؿکصاؾ یؾق ؼىؾ ا قا َ ِِِإنَّ ِیَِ ِِإللَّ َِِمُِِعِّیَْ ٍُ ِِِبَمْى ََ ِیَِِحت ِسِهْمَِِمُِوإِِْعِّیَْ وفم

َ
ٓ. ایـى آیـه 22: ق٠ـؿC ِٔبؤ

هـا و ه ي١مـثکـكؾه کـمً قا ظحمی کن قايؿه و ظکى ظیؼؿاويؿ چًؼىاهؿ ب٩كهایؿ که هی
اگـك  هـرال   .ؾهؿ هكبىٖ به ظاالت ي٩ىايی ؼـىؾ ايىـاو باٌـؿ ه به ايىاو هیکی یها هىهاث
و ٠مل ِالط  يؿآوقؾماو یبه ؼؿا اِىقت ٠مىهی ؾق اهىق ؼیك هٍاقکث ؾاٌحًؿ و بههكؾهی 

و  87ٓؼىاهؿ ٌؿ ٔا٠ـكا٦: ك یٍاو وكالیوىها و آؼكت بیهای ؾي كؾيؿ، به ؾياا  آو ي١مثک
ه ؼـؿا ؾوام یـى ؤـٟ هـن ال ياظیا ،ٍاو ؾوام ؾاٌحه باٌؿیهای اه آو ظالث ؾق ؾ کهاؾاهی

 ؼؿاويؿ هن ؤٟ ق٨حاق ؼـىؾ قا ٠ـىْ ،ك ؾاؾيؿییٍاو ظا  ؼىؾ قا ج٥یه اکابؿ، و هك و٬ث ی
 ٓ.422: 22٪، ز 2326ٔ٘اا٘اایی،  ًؿ و ي١مث قا به ي٭مث هاؿ  والؾک
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کیؿ هیؼؿاويؿ هح١ا  ؾق آیه کًؿ که قاه هؿایث ال پیً ج١ییى و هٍؽُ ٌؿه ای ؾیگك جؤ
يمایؿ، و ؼىاه قاه ٠اىؾیث و ٌکكگماقی و ايىاو با اؼحیاق ؼىؾ وكيىٌث ؼىؾ قا ايحؽاب هی

٘ا٤ىت قا پی گیكؾ، ظ٫ ج١ییى وكيىٌـث بـا ؼـىؾ ايىـاو قا ايحؽاب کًؿ یا ایًکه قاه ک٩ك و 
Dُاوث:  ُِمیَنَ ِِِإوَّ بَِِِىُ َُِلِیإلسَّ إ َشُِِإمَّ َُِوِِعو إ ِِإمَّ ى و ِمهیهَفلَِِْشهَُءَِِفَنهEٓD >: ايىاوC ٔفم َِشهَُءَِِمههَِوُِِْ

عیکَفلِْ ٠ًىاو شمئی ال شاه١ه با ايحؽاب ؼىؾ، ؾق ج١ییى وكيىٌـث ٓ. ايىاو به18: کهC٧ ٔفم
 اذك ؼىاهؿ گفاٌثE شاه١ه يیم

بـك آو ؾاللـث  لشآنظکىهحی: ال ؾیگك اهىق هٍاقکحی که آیات ؾق اهىق پٓ هٍاقکث هكؾم 
ْمَِِوDِؾاقيؿ، هٍاقکث هكؾم ؾق اهىق ویاوی ظکىهحی اوث:  نم ْمعم

َ
ىَ یِأ میبَِِِشم ٓ. A> ی:ٌـىقC ٔ ىهم

ه کـًیط اوـث، بـه ایبه ه١ًای اوحؽكاز قأی ِـع CهٍىقتDو  CهٍاوقتDو  CجٍاوقDلمه ک
ًؿ و ال او قأی کگكی هكاش١ه یط يؿاقؾ، به ؾیاقی قأی ِعکه ؼىؾي ؾقباقه کآؾهی ؾق هىا١٬ی 

اي هٍـاوقه  ه ؾقبـاقهکـًٍهاؾ و اهكی اوـث یبه ه١ًای آو پ CٌىقیDلمه کو  ط بؽىاهؿیِع
ؾق آو بـكای هـك و اهئهً ای اوثٓ. شاه١ه ؾیًی، شاه١ه>?: A:٪، ز @:=:ٔ٘اا٘اایی،  ٌىؾ

و اهل قٌؿيؿ، و ؾق به اهئهً پكؾاليؿE لیكاؾهًؿ و به ٌىق و هٍىقت هیل هیکاقی ٌىقا جٍکی
ى هًٝىق به ِاظااو ٠٭ـل یآوقيؿ، و به ا ط ؾ٬ث به ٠مل هییؾوث آوقؾو و اوحؽكاز قأی ِع

 ٔهماوٓ. ًًؿک هكاش١ه هی

 سىم. اهًیت

هـً بك آو ؾاللـث ؾاقيـؿ، اهًیـث و آقا لشآنهای ویاوث ؾاؼلی که آیات ال ؾیگك ٌاؼّه
جىاو آیـات هـكجاٗ قا بـه وـه ٨كؾی و اشحما٠ی ؾق جمام اب١اؾ ليؿگی اوث. ؾق ایى لهیًه هی

 ؾوحه ج٭ىین کكؾ: 
ی ٨كؾ ؾق شاه١ه اٌـاقه ؾاقيـؿ: ایـى يـٞى ال اهًیـث ه١ًى یثاهًال٧ٓ آیاجی که بك ٔكوقت 

ای آیـه ٌىؾ و يحیصه آو ا٨مایً ایماو اوث. ؼؿاويؿ هح١ـا  ؾقؾقوا٬ٟ ؾق ٬لب ايىاو ایصاؾ هی
َىDِکًؿ: به ایى ظ٭ی٭ث اٌاقه هی یِنم ِْ

َ ِِإلَّ ََ و
َ
هِأ ًَِکیإلسَّ َِِى َِ هىِبِِفه لم ِمىِِِلم ُْ ه وإِْیهلَِِِهِیإْلنم ٍَّإٍّم هُیإَِِِْ هَعَِِنُوو ِمَّ

ٓ. ؾقوا٬ٟ ؼؿاويؿ هح١ا  ایى اهًیث و آقاهً ه١ًـىی قا ؾق ايىـاو بـه وشـىؾ =: ٨حطC ٔ َنُِوِهمیإِِ
ٓ. A;هاوـث ٔق٠ـؿ: بؽـً ٬لـىب ايىـاوهًیثؾهًؿه و اآوقؾ و جًها یاؾ اووث که آقاهًهی
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ای ال  ه اللهه هكجاـهکًاو قا یه ذاات و ا٘مکىی اوث کؼؿا ؼىاهؿ ب٩كهایؿ قو ایى آیه هیالایى
ٍـحك و یًث ؾاٌـث بکیه ٬ال ال يمو  وکمايی یهكاجب قوض اوث ؾق ٬لب هئهى شای ؾاؾ، جا ا

یگك يیم ٌٖك ؾوحیابی به اهًیـث ای ؾٓ. ؾق آیهA :;>B:٪، ز @:=:ٔ٘اا٘اایی،  جك ٌىؾ اهلک
Dِِْؾايـؿ: ه١ًىی قا يیالىؾه ٌؿو ایماو به ٜلن و وحن و يا٠ـؿالحی هـی ه

هىإَِهِیإلَّ هىإِْیَِلهْمَِِوَِِءإَمىم ِْلِبسم
میإِِ ْلٍمَِِنَُوهم ْوَلئِِبظم

م
ممِِ أ َِِلهم ْمهم مَِوِِإْأَ ونِنم ْهَته م ٓ. ؼؿاويـؿ کىـايی قا کـه ال آقاهـً 71: اي١ـامC ِٔمُّ

جىِی٧ و هكگىيه ؼى٦ و جكن قا ال ایٍاو ي٩ی کكؾه اوـث C اولیاء اللهD قوظی بكؼىقؾاقيؿ با
ٓ و ایًاو هىحًؿ که ؼؿاويؿ به ایٍاو و٠ؿه ليؿگی پاکیمه و پاؾاي يیکى ؾاؾه اوـث 71ٔیىيه: 
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ی هىـلماياو ؾق شاه١ـه ؾیًـی ؾاللـث و اشحمـا٠ ی٨كؾبٓ آیاجی که بك اهًیث و آقاهً 
يه ؼؿاويؿ بكای ؾوحیابی به ایـى يـىٞ اهًیـث، ؾوقی ال ٤یاـث قا هٙـكض ٠ًىاو يمىؾاقيؿ: به

ىإَِِْ َِِو٨Dِكهىؾه اوث:  سم َتِیَِ َِِوَِِتَدسَّ ِِْْ ْعضم ُِمکبَّ َِِبْعضو
َ
ِیِأ ُِّ ِِِح َحه م

َ
نِْمِ أ

َ
ِیِأ

ْ
خَِِِلْحهَمَِِلِ هؤ

َ
هُیَمِِِ ِیهأ ِتو

ىُکفَِ نم اشـمای  اثیه ٤کاث يهی ٨كهىؾه یشهث ال ٤ىیٌاقٞ اوالم الآ. ;:: ظصكاتC ِِٔعْنتم
ه هـك ٨ـكؾ ال ا٨ـكاؾ کـٌىؾ و هايٟ آو هی والؾ گكی ٨اوؿ هییی په ال ؾیکهصحمٟ بٍكی قا 

ليـؿگی ًاو ؼا٘ك و والهحی ال هك ؼٙـكی بـا او یما  ا٘مکمؾ و ؾق یاهیگك بیشاه١ه با ٨كؾ ؾ
و ایصاؾ ليـؿگی اشحمـا٠ی همـكاه بـا  ن ٔكوقتکايىاو ال قول ال  به ظکًؿ. جىٔیط آيکه 

کـه او قا ال ایـى هـؿ٦ اـث ٠اهـل هـئذكی اوـث ی٤و  ل ؾاؾکیاشحماٞ جٍـ ًاهًیث و آقاه
ليًـؿ و ؾق يحیصـه آو، یکؿیگك قا کًـاق هـیجمام ا٨كاؾ شاه١ه  ،اثیىٞ ٤یكاذك ٌبالؾاقؾE لیكا ب

ال قوؾ و ٌىؾ و ايه و ال٩ث هیاو ا٨كاؾ شاه١ه ال بـیى هـیهیوا٬ٗ  ايىاو ليؿگی اشحما٠ی
ؼؿاويـؿ هح١ـا  ؾق  ٓ.=;>: A:٪، ز @:=:ٔ٘اا٘اـایی، ؾق اهًیث يؽىاهًـؿ بـىؾ گك یؿیک
بكيؿه آقاهـً و اهًیـث ٨ـكؾی و های ٌیٙاو قا البیىها و ووىوهای ؾیگك جا١یث ال ظیلهآیه

ِیDؾايؿ: اشحما٠ی هی
َ
َِِِْهُیؤ

ىإَِِْهِیإلَّ ىإَِِْءإَمىم لم ِِإٍّْخم َِ هْلِمِِفه ًِو ِإلسِّ ه هىإَِِْ َِِوُِِفَّ ِبعم َِِتتَّ َِ هَىإ طم هِخم C َِطُنیإلشَّ
 157Eٓ :هب٭كٔ

ؾو هئل٩ـه  لشآنؾاللث ؾاقيؿ: ؼؿاويؿ هح١ا  ؾق  یاویو پٓ آیاجی که بك ٔكوقت اهًیث
قا بكای بكؼىقؾاقی ال اهًیث ویاوی بیاو کكؾه اوث: یکی ؾاٌـحى ایمـاو و ؾیگـكی ايصـام 
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اهل قا به کث یى و اهًییى و آیى ؾکیى و جمیىهث قوی لهکؼؿا و٠ؿه ظ٠مل ِالط. ؾقوا٬ٟ 
َ Dِؾاؾه اوث   ؾاقيؿ و ا٠مالٍاو ِالط اوث ماویه اکگكوهی  ََ ه مَِِو ِِِْإللَّ ه

هىإَِِْهِیإلَّ َِوِِمکِمهىَِءإَمىم
ىإِْ ِنلم ِلَحِتََِِ ْمِیلَِِإلصَّ هم ِِْسَتْخِلَفىَّ َِ میلََِِوِ...ِإْأَْ ِ ِِف هم َلىَّ ههَِبه ِّ هَُِخهْىِفِهْمَِِبْعهِ ِِمِّ ْمىو

َ
ٓ. ؾق <<: يـىقC ٔأ

بـك  ثث و وـالهیه اهًکى اوث یث ایاهًل ؼى٦ به یهكاؾ ال جاؿ ج٩ىیك ایى آیه گ٩حه ٌؿه که
ای ؼىؾ بحكوًؿ، و يه یى و ؾيیه يه ال ؾٌمًاو ؾاؼلی بك ؾک٘ىقیبه Eًؿک٩یه بیآياو وا شاه١ه

ؼـؿای وـاعاو بـه به ج١ایـكی ؾیگـك  ال ؾٌمًاو ؼاقشی، يه ال ؾٌمًی ٠لًی، و يه پًهايی.
ای  لوؾی شاه١ـهه بـهکـؾهؿ  ؾهًؿ، و٠ؿه هی ماو آوقؾه و ٠مل ِالط ايصام هییه اکىايی ک

ا یجكوی ال ؾٌمى ؾاؼلی ؾق آو ال اهًیث کاهل بكؼىقؾاق ٌىيؿ و ه کًؿ ک ى هییىکٍاو جیبكا
 او آلاؾ باًٌؿیی لوقگىیبالاو، ٜلن وحمگكاو و لوقگىكيگیؿ يکیال  و ؼاقشی يؿاٌحه باًٌؿ

اق ؾٓ و کىايی که بؽىاهًـؿ ایـى اهًیـث قا ؼؿٌـه=<:-><:: <:٪، ز @:=:ٔ٘اا٘اایی، 
 ٓ.>>کًًؿ، به ٠فاب ؾيیىی و اؼكوی ؾچاق ؼىاهًؿ ٌؿ ٔهائؿه: 

 چهاسم. عذالت سیاسی

های ویاوی قٌؿ اشحما٠ی ؾق ظىله ویاوـث ؾاؼلـی، بك٬ـكاقی ٠ـؿالث ال ؾیگك ٌاؼّه
جكیى ب١ـؿ ٠ـؿالث، ب١ـؿ ویاوـی آو و بك٬ـكاقی ٠ـؿ  و ؾاؾ گماو اِلیویاوی اوث و بی

کیؿ هیD ٨كهایؿ:که اوحاؾ هٙهكی هیایگىيهاوثE به  یكکًن اگـك اي٭ـالب هـا ؾق هىـهى جؤ
ؼٙـك هىـث  یىو ا یؿيؽىاهؿ قو یصهبه يح يكوؾ، هٙم ًا   یًبه پ ی٠ؿالث اشحما٠ یبك٬كاق

. ایى يـىٞ ال 75ٓ: 2461ی، ٔهٙهك Cیكؾآو قا بگ یشا یگكیؾ یثبا هاه یگكیکه اي٭الب ؾ
Eٓ 12ایٍاو بـىؾه اوـث ٔظؿیـؿ: جكیى هؿ٦ ٠ؿالث ال آقلوهای ايایا و اولیای الهی و ههن

 ی بىؾ که  یىا یبكا یاهمه لظمث ايا٨Dكهایؿ: به ایى هىقؾ اٌاقه هی که اهام ؼمیًیچًاو
ؾقوـث کًًـؿ  ی٠ـؿالث بـاً٘ ی بٍك ؾق اشحماٞ، و  یؾقوث بکًًؿ بكا ی٠ؿالث اشحما٠

 .477ٓ: 22 ز ،2467 ،هىوىی ؼمیًیC ٔايىاو ؾق اي٩كاؾ یبكا
جـىاو ؾق چهـاق هعـىق اواوـِی بكؼـىقؾ ّ  بك ٠ؿالث ویاوی قا هیاوان، آیات ؾابكایى

گـى واالقی و پاوػهعىقی، ٌایىحههای ویاوی ؾاؼلی، ٬ايىوها و شكیاوهحًاوب با گكوه
 بًؿی کكؾ:های ؼىیً ؾوحهبىؾو ظکىهث ؾق ٬اا  ١٨الیث
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بكؼـىقؾ  يـٞى ک شیم ل شآنهای ؾاؼلی: ؾق هًٙـ٫ ها و شكیاوبكؼىقؾ هحًاوب با گكوه ٓال٧
های ویاوی بك اوان چگىيگی ٠ملکكؾ ایٍاو ؾق ه٭ابل ظکىهـث ها و شكیاوظکىهث با گكوه

جـىاو ؾق وـه اوان آیاجی قا که بك ایى ٌاؼّـه ؾاللـث ؾاقؾ هـیؾیًی ج١كی٧ ٌؿه اوث و بكایى
کًًؿE آیاجی کـه ؾوـحىق ِىقت هٙل٫ ي٩ی هیگكایی قا بهؾوحه ج٭ىین کكؾ: آیاجی که ظمب و گكوه

ؾهًـؿE آیـاجی کـه بـه قابٙـه کاق و ؾٌمًاو ؾاؼلی هـیهای ؼكابه٭ابله يیكوهًؿ ؾق بكابك گكوه به
 کًًؿ:هایی که وك شًگ يؿاقيؿ و٩اقي هیآهیم با ٤یكهىلماياو و گكوههىالمث

ؾهؿ به هىلماياو ؾوحىق هی کشیم لشآنکًًؿ: ؼؿا ؾق گكایی قا ي٩ی هیی . آیاجی که جعمب
ٓ کـه همـاو ؾیـى ظًیـ٧ ?<-<< E هائـؿه:;::ب٭كه: الله ٔشم ظمببهال هك ظمب و گكوهی 

ًـؿه کى ؼـىؾ قا پكایـه ؾکـىـايی کالهی اوث پكهیم و ؾوقی کًًؿ و وپه ایٍاو قا به ویژگـی 
ٓ. 9>کًـؿ ٔقوم: ی الؼىؾقأـی ج٭ىـین ٌـؿيؿ جىِـی٧ هـیها ها و گكوه واؼحًؿ و به ؾوحه

 و ٤یـك بیـك٪ لیـك بـه ق٨ـحى و الهی والیث ؼٗ ال ؾوقی ه١ًای به ویاوی، اظماب به پیىوحى
گكایـاو ٤یـك ال هرلی لؾه و ظمب میشک لشآن ؾق هح١ا  اوالم اوث. ؼؿاويؿ ظاکمیث ج١ٕی٧

الله قا به ٌؽّی ؾاقای اقباباو هح١ؿؾ و هؽال٧ همـؿیگك جٍـایه کـكؾه و بـا ٨ـكؾی کـه ظمب
ىؾ ه٭ایىه کـكؾه اوـث ٌگىيه جکلی٧ وؽحی به او واگفاق يمیجىلین اهك ی  ي٩ك اوث و هیچ

 الهـی والیـث پـفیكي و اللـه ظـمب ؾق ٌؿو ؾاؼل به قا هىلماياو جكجیبایىٓ و به@; ٔلهك:
 ٓ.?<-<< هائؿه:ؾ٠ىت کكؾه اوث ٔ هئهًاو ولّی  ٠ًىاو یگايهبه

هصاؾلـه: ٔ بـكؾهی کاق قا به Cٌیٙاو ظمبD هًا٨٭او، ٠ااقت ؾقباقه همچًیى کشیم لشآن
:Bو ایى يکحه قا هی ٓو  اللـه ظـمب ال ٤یك گكوهی و ظمب ومث به قوايؿ که هحمایل ٌؿو

 اوـث و هىشاـات ٌـیٙاو وـلٙه به ه١ًای ٬كاق گـك٨حى جعـثؾقوا٬ٟ  شايٍیًاو او، والیث
  .کًؿیکحاوث ٨كاهن هی ؼؿاويؿ ظاکمیث هماو که اوالم قا ظاکمیث ج١ٕی٧

٠لىم ویاوی اوـثE بًؿی اظماب هٙكض ؾق ایى ج١ابیك ٬كآيی ال ظمب هح٩اوت با ج٭ىین
ج٭ىین ٌؿه و اگـك C ظمب الٍیٙاوDو C ظمب اللهDبه ؾو ؾوحه ٠مؿه  لشآنچكاکه ظمب ؾق 

 Eگیكيؿآیؿ ـیل یکی ال ایى ؾو ؾوحه ٬كاق هیؾق ٠لىم ویاوی بعد ال اظماب به هیاو هی
و ؾٌـمًاو  کـاقهای ؼكابؾق بكابك گكوه یكوهًؿکه به ه٭ابله ي یاجی هىحًؿآؾو. ؾوحه ؾوم 

ئِهDِؾهؿ: ها هٍؿاق هیبه ایى گكوه لشآن: ؼؿا ؾق ؿًؾهؾوحىق هی یاؼلؾ ْمِِلَّ ىَنِِىَتِ ِیِلَّ َىِفمم َِوِِإْلنم
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ِِْ
َِِهِیإلَّ َِ ىِبِهمِف لم َعَ ِِلم ىَنَِِوِِمَّ ْعِخفم ِِإْلنم َِ ًِِیإْلَنِ ِِف ِعَِِى ْْ ِِِبِهْمِِ ىَِّیَلىم همَّ وَوهیَِ ُِِم َِِههُیفِِِ َدُِو م ،یَلِلهِِإ َّ َِلو

ىوِِ ْلعم َِِهِیمَّ
َ
ىإَُِِْىَنِیأ ِمفم وإُِِْم ْم ِخ

م
ىإَِِْوِِأ لم تِّ ،یَتْمِتِِلم ًََِِلو ىَّ ِ ِِسم ِِإللَّ َِ ِِِْف

ِِِمهَِخَلْىإَِِْهِیإلَّ ًَِِِتِدهَ َِِلههَِوَِِلْبهلم هىَّ هِ ِِِلسم ِإللَّ
و و اهًا٨٭ـکـاق ؾاؼلـی ٓ. گ٩حه ٌـؿه کـه ایـى وـه گـكوه ؼـكاب71-75: اظمابC َٔلیَتْبِ ِ

پكاکًؿيـؿ و ت ٤یكوا١٬ی ؾق بیى هكؾم هـیؾقو٢ ٌای١اا٨کًايی بىؾيؿ که بهو ٌای١ه  ماقؾالویب
اگك بـه ا٠مـا  لٌـث و ؾهؿ که کٍايؿيؿ. ؼؿا به ایٍاو هٍؿاق هیشاه١ه قا به ا٤حٍاي هی

 ی كؾ، جا با کن یىقي به آيها قا ِاؾق ؼىاهیؾوحىق ظمله ٠مىهی و  ،ى ؼىؾ اؾاهه ؾهًؿیيًگ
 گـكیؾ کـهایگىيـهال جعث ظمایث ظکىهث اوالهی ٘كؾ ٌىيؿE به ث هكؾهی هئهًاو،کظك

ا٨حه ٌىيؿ گك٨حه ؼىاهًؿ ٌؿ و به ٬حل ؼىاهًـؿ یهكشا و په ال آو  ى ٌهك بمايًؿیؾق ا يحىايًؿ
 225Eٓ: 27، ز 2477ٔهکاقم ٌیكالی،  ؿیقو

هـای ٤یكه١ايـؿ وـ٩اقي آهیم بـا ٤یكهىـلماياو و گـكوهوه. آیاجی که به ق٨حاق هىالمث
ِهِِ مِإللَِِّممِ ْىَهُیَِ Dِکًًؿ: هی ىیَِلْمَِِهِیِِْإلَََِِّ َِِِفهِْمِ َمُِتلم هىیَِوَلهْمِِِهِیإله ِّ ْنِِْمِ ُ ِِیهٍِِِِّمهْهِِْمِ ْخِعخم

َ
ِِأ ْمَِتَبهعُّ ِونم

ىإ ْمِسطم ِِِهْمِیِإلََِِوتم ِیَِ ِإللَِِِّإنَّ ُِّ ْمِسِطِِِح ِهِِ مِإللَِِّممِ ْىَهُیَِنُِإوََِِّه،یإْلنم ىَِهِیِِْإلَََِِّ َِِِفهِْمِ َلَُتلم هىِِهِیإله ِّ ْخَعخم
َ
ِْمِ َوأ

وِْمِ ُ ِِیٍِِِِّمْهِ َلَِإَوَظَُنعم ْنِِْمِکِإْخَعإِخََِِ
َ
ْمَِتَىلَِِّأ ْمَِتَىلَِّیَِوَمْهِِْىنم ولَِِٰهم

م
ممِِ ئَِِفؤ هِنم ىَنِإلظَّ -Aٔهمحعًـه: C ُِلنم

Bؼؿا ؾق ایى آیات گكوه ٤یكهىلماو قا به ؾو ؾوحه ج٭ىین هی .ٓ کًـؿ و ؾق هـك هـىقؾ ق٨حـاق
ی آيهـا ك بـه قویىحاؾيؿ و ٌمٍـیى ایگكوهی ؾق ه٭ابل هىلمؾهؿ. ٠اؾاليه قا هعىق ٬كاق هی

كؾيؿ و ٠ؿاوت و ؾٌـمًی ؼـىؾ قا بـا کكوو یاشااق بٌاو به اٌايهکؿيؿ و آيها قا ال ؼايه و یٍک
ى یاؾقباقه ایى گكوه ٧ هىلماياو یلکج .اقا يٍاو ؾاؾيؿکى ؾق گ٩حاق و ٠مل آٌیاوالم و هىلم

. ًًـؿکىيؿ هعاث و ؾووحی ؼىؾؾاقی ی٬ٟٙ و ال هكگىيه پ یٍاوبا ا قا ه هكگىيه هكاوؾهکاوث 
يـه ٠ـؿاوت  Eاقی بـه هىـلماياو يؿاٌـحًؿک ،ک٩ك و ٌكکى یه ؾق ٠کگكی بىؾيؿ یاها ؾوحه ؾ

اقٌـاو یال ٌـهك و ؾ كوو قايؿيٍـاویـكؾيؿ، و يه ا٬ؿام بـه بک اق هییکؿيؿ، يه با آيها پیوقل هی
ى یكؾو با اکی یکي .هؽاِمه با هىلماياو بىحه بىؾيؿ کماو جكیظحی گكوهی ال آيها پ .ؾيؿکك

ؿ بـه آو و٨ـا یـبا ايؿ،ای با آيها بىحه ، و اگك ه١اهؿهاوثهايٟ  آيها بی ههاق هعاث باٜو ؾوحه 
 Eٓ:>-9>: =;، ز ?A>:ٔهکاقم ٌیكالی،  ىًٌؿکًًؿ و ؾق اشكای ٠ؿالث بک
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آیاجی که بك ٔكوقت ظاکمیث ٬ايىو ؾاللث ؾاقيؿ: آیاجی که بـك ایـى ٬ىـن ؾاللـث  ٓب
 ٌىيؿ:ؾاقيؿ به ؾو ؾوحه ج٭ىین هی

جـىاو های بًیاؾیى ٠ؿالث قا هیها ؾاللث ؾاقيؿ: یکی ال هئل٩هجی که به اظ٭ا٪ ظ٭ى٪ی . آیا
اهمیث ایى ه٭ىله جا آيصاوث که یکی ال اهـؿا٦ اقوـا   کشیم لشآنها ؾايىث. ؾق اظ٭ا٪ ظ٭ى٪

ْ َسْلَىَُِلَمْ Dِؾايؿ: ظ٫ بیى هكؾم و اظ٭ا٪ ظ٭ى٪ ایٍاو هیقول قا ؾاوقی به
َ
َلَىُِأ سم َِىهیِبُْلَبِِ م َِ ْلَىهَُِوُِِ ََ و

َ
ِأ

ِ مم إَنِیإْلِنَِِوَِِتَُبِکإلَِِْمَعهم َُِیلََِِِ ى ِِمم ُسم EٓDُ <;ٔظؿیؿ: C ِبُْلِمْسطِإلىَّ ْلىُِِإوَّ ََ ْو
َ
ِِتَُبِکإلِِْی ِإلَِِأ َِمِکِلهَتْحِِِبهُْلَحكِّ

ُِسَِِهِیبَِ  إِِبنُِإلىَّ
َ
و ى آيـاو یؾاوقی ؾق بـ Cى هكؾمین بکظDٜاهك ٓ. ؾق ایى آیه 252ٔيىاء: C  إللَّ ِکأ

ن کـه جا ظکهًال٠اجی  Eگك ؾاقيؿیؿیکه با کؾق هؽاِمات و هًال٠اجی اوث ٭ى٪ ایٍاو اظ٭ا٪ ظ
ك٦ يمی ،ؿیایاق يکمی ؾق کظا  ٓ.62: 2٪، ز 2326٘اا٘اایی، ٌىؾ ٔ ب٘ك

ه مَِِفَبَعهَ Dِکًؿ: ای ؾیگك يیم به ایى اظ٭ا٪ ظ٭ى٪ اٌاقه هیهیؼؿای ج١الی ؾق آ ِبهِإللَّ َِهِیإلىَّ
ِعِ َبشِّ ِْ َِِِوَِِهِیمم ى َ َِِوَِِهِیمم ََ و

َ
ِِأ مم َِِتَُبِکإلَِِْمَعهم هُسَِهِیبََِِمِکْحِیلِِِِِبُْلَحكِّ ٓ. ؾق ایـى آیـه >:;ٔب٭ـكه: C  إلىَّ

ه١ك٨ـی ٌـؿه اوـث حاب ک ٨كوحاؾوصه یث و يحی٤ا و اظ٭ا٪ ظ٭ى٪ ایٍاو، ى هكؾمیؾاوقی ب
 BBEٓ: ;، ز ?A>:ٔهکاقم ٌیكالی، 

ی ايىاو ال ابحؿا آهىؼحـه ٘ىق کلؾو. آیاجی که به هعىق ٬كاق گك٨حى ٬ايىو ؾاللث ؾاقيؿ: به
ياچاق بایؿ پا به ِعًۀ اشحماٞ بگفاقؾE لیكا ايىاو، اوث بكای ؾوحیابی به اهؿا٦ ؼىیً به

 ی،وـامواقاي، اشحمـا٠ی اوـث ٔچه هحمؿو باٌؿ یا هحىظً، هٙاب٫ بـا ٘ای١ـث ؾقويـی
2465 :12 Eايىاو بایؿ ؾق ظیات اشحما٠ی قٌـؿ کًـؿ و 226 :1 ز ٪،2326 یی،٘اا٘اا .ٓ

ای ٘لاـؿ و اهمیـث ویـژهاهكی ٔكوقی و قوٌى اوثE اها آيچه يٝك و اکحىاب قا هـی ایى
 ؾاقؾ، ٌ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 
ه هماو هـؿایث جکـىیًی هىشـىؾات اوـث ٬ىايیى الهی يیم ؾو گىيه اوث: ٬ىايیى جکىیًی ک

Eٓ ی١ًی هكی  ال هىشىؾات ی  هؿایث هؽّىَ به ؼـىؾ ؾق ٘كیـ٫ >E ا٠لی: 9<ٔ٘ه: 
کما  ؼىیً ؾاقيؿE ٬ىن ؾوم که هاًای بعد هاوث، ٬ىايیى جٍكی١ی یـا هـؿایث جٍـكی١ی 
اوث که هؽحُ بٍك بىؾه و جىوٗ بًؿگاو ؼاَ ؼؿا بكای هؿایث بٍك ال٘ك٦ ؼـؿا يـال  
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ٌـماق جكیى کحاب الهی بهيیم که آؼكیى و کاهل کشیم لشآنٓ. ال٘ك٨ی >:;ٔب٭كه:  ٌؿه اوث
ؼلـ٫ قا بـه قاوـث و جـكیى ٬ـىايیى جٍـكی١ی قا ؾق ؼـىؾ ؾاقؾ جـكیى و کاهـلقوؾ و ؾ٬یـ٫هی

جـكیى ههـن ک شیم ل شآنٓ. ؾق ایى قاوحا، Bٔاوكاء:  ًؿک ث هییهؿا و آییى ٭هیى ٘كیاوحىاقجك
E 124وهكز ٔب٭ـكه: میث ٬ايىو قا ایصاؾ يٝن و شلىگیكی ال هكزبكایًؿهای ویاوی ایى ظاک

 ؾايؿEٓ هی12ٓ و بك٬كاقی ٠ؿ  و ا٬اهه ٬ىٗ ٔظؿیؿ: ٠254مكاو: آ 
آیاجی کـه  کشیم لشآنواالقی ؾق ظکىهث ؾیًی ؾاللث ؾاقيؿ: ؾق آیاجی که بك لموم ٌایىحه ٓپ

ؿ، به ؾاللث الحماهی بّیى بـه ايحؽـاب های ظکىهحی اقجااٖ ؾاقيگمیًی ا٨كاؾ ؾق هى ىلیثبا ٌایىحه
 آیـات ٘اـ٫ قا ه٭ىلـه ایـى ٘ـىق کلـیهى ىالو ویاوی کٍىق بك اوان ٠ؿالث ؾاللث ؾاقيؿ. به

 وهـا هىـ ىلیث وپكؾو ؾق که کىايی کكؾ. بًؿی٘ا٭ه Cج١هؿD و CجؽDُّ ظىله ؾو ؾق جىاوهی
 پـفیكي بـكای کـه هىـحًؿ ٌـحااها ؾق ايؿاله هماو به کًًؿ،هی ٬ًا٠ث پاکی و اهايث به جًها کاقها

 ٔـكبه هماو Cياؾقوث آگاهاو و ؼائى هحؽّّاوD بؿايًؿ. کا٨ی قا جؽُّ ؾاٌحى هى ىلیث،
 ؾو ایـى بـه جىشه بك اوالم، جؤکیؿ قوالایى. لؾ ؼىاهًؿ ا٘الٞبی و ياآگاه ؾقوحکاقاو که ليًؿهی قا

 .ٓ;B>: ،يیكووث ٔگًص١لی و ؾیگكاو اوحؽؿام ؾق جًهاییبه يه و باهن ویژگی
هىإ: Dکًؿهی ؾ٠ىت ؼىؾ هیرا٪ و ٠هؿ به و٨ای به قا هىلماياو اوكاء، وىقه ؾق ؼؿاويؿ ْوفم

َ
َِوأ

ِِِبُْلَعْهِ ِ ى ِوَُِنِ ِإْلَعْهَ ِِِإَنّ  يیكوهـای شهـاؾگك، ايحؽاب ه١یاق ؾق ٠لی اهام ٓ.=>اوكاء: C َٔمْسئم
ِ: Dٌماقؾهی اللم قا ج١هؿ ه١یاق مَّ ِویِإْلَصْكُِِم َْ ِیإْلبمَِِوَإْنهِلِِِبِإَ ْحسهُِِب َِ ًِِِىتهُ هىإِبِكِِإلّصهُِلَح َِوإلسَّ

ًِِ مَِّ.ِإْلَحَسَى ْدَ  َِِِإْنِلُِِم ًِِِإلىَّ ََ دُ خُِءَِِوإلشَّ ًَِِِوإلسَّ نَُح  ِـاظااو Eٓ بـا><: ياهـه البالغ هوه حٔ َوإلسَّ
 بـا آو، ال پـه کـى. بك٬ـكاق پیىيؿ يیکى وىاب٫ و ٌایىحه یهاؼايىاؾه ؾاقای و ٌكا٨ث، و هکاقم

 C.وال بك٬كاق قابٙه شىايمكؾاو و بؽًٍؿگاو و ٌصا٠او و وؾالوقهكؾا
 اوـحؽؿام ٌـكایٗجـكیى اِـىلی و جكیىههن ١ٌیب ؾؼحك لباو ال کشیم لشآنؼؿاويؿ ؾق 

 ؾاقیاهايـث و ج١هـؿ همـكاه بـه جىايایی و جؽُّ ی١ًی اهايث و ٬ؿقت قا هىوی ظٕكت
َنَُِلَُلْتDِ: ٌماقؾهیبك َبِتُِِیِِإْحَ إنم

َ
ِخْعِِأ

ْ
ُِِِمإْسَتؤ َِِمِهَِِعِیَخِِِإَنّ ََ َخْع

ْ
ِمهِیإْلَمِىِِإْسَتؤ ِیإْأَ ٓ. ?; ٬ُّ:C ٔهم

 ٌاؼّـه ؾو اوكائیل،بًی ٠ًىاو لهاهؿاقبه ٘الىت بكگمیؿو ؾاوحاو ؾق هح١ا  همچًیى ؼؿاويؿ
 ایٍـاو ٌایىحگی و بكجكی ٠اهل قا جىايایی و جؽُّ ٠ااقجیبه و ؾاؾو کاق ايصام ٬ؿقِت  و ٠لن
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ِ: ٨Dكهایـؿهـی او ٬ىم ا٠حكاْ شىاب ؾق و کًؿهی ه١ك٨ی ٬ىم ؾٌاهپا و ٠ًىاو لهاهؿاقبه هَ ِِِإنَّ ِإللَّ
لَِِإْصَطَفئ مِ ُِمَِوِِْمِیکََ ًِوَِزإٍَّ َِِبْسَط َِ  ٓ.@=;ب٭كه: C ٔإْلِدْسِمَِِوِِإْلِعْلِمِِف

 هىـ ىلیث و ؾاقیؼمايه هّك، پاؾٌاه ال ليؿاو، ال آلاؾی ال په، يیم یىو٧ ظٕكت
 ؾايًؿEهی بىؾو ٠لین و ظ٩یٛ قا ٌایىحگی ایى ؾلیل و کًًؿهی ؾقؼىاوث قا هّك هالی اهىق
گاهی و جىايایی یىو٧ ظٕكت لیكا َِإْخَعْلىَِِِلَُ Dِ ايؿ:ؾاٌحه کاق ایى ايصام ؾاؾو به کاهل آ
َلَ إِئِهََِِ ََ لَِِِظِیَحفَِِِِإوِِِّإْأَْ ِ َِِخ  Eٓ<< یىو٧:C َٔمِیََ

ل هـكؾم ؾاللـث ؾاقيـؿ: گـى بـىؾو ظکىهـث ؾیًـی ؾق ه٭ابـآیاجی که بك لموم پاوػ ٓت
واالق ؾیًی اوثE جا شایی که یکی گكی ال ظکىهث، شمء ظ٭ى٪ هكؾم ؾق يٝام هكؾمهٙالاه
الهًکـك ه١ـكو٦ و يهـیهای جٍکیل ظکىهث جىوـٗ ِـالعاو اهكبـهجكیى ٌاؼُال ههن

٨Dْكهایؿ: هی کشیم لشآنکه جىوٗ ایٍاو ؾايىحه ٌؿه اوثE چًاو مکَمِِِإنَِهِیإلَّ ِ ِ ِإأََِِفِِِّىُنم
ىإ لُمم

َ
َل َِِأ إِإلصَّ َََِِّوآَتىم َمعوإُِ َِ إل

َ
هِهَِِوَوَهىإِِبُلَنععوِ َِِوأ ىََِ هِ ِِِعِکهإلنم ًِمَِوِللَّ مهى َُِِِِلَبه E 32ٓٔظـس:  إأم

و لکـات  ؾاقيـؿیيمـال قا بكپـا هـ یؿین،به آيها ٬ؿقت بؽٍـ یىکه هكگاه ؾق له یهماو کىاي
 .Cهمه کاقها ال آو ؼؿاوث یاوو پا کًًؿEیالهًکك هیه١كو٦ و يهو اهكبه ؾهًؿیه

قو ؾق ظکىهث ؾیًی، هؿیكیث و ظکىهث بك هكؾم بك اوان هىا و هىن يیىـث، الایى 
ٓ E 24 یىو17:٧ؾهؿ َٔ: بلکه پایه و اوان قا ٨كهاو الهی و ؼؿهث به هكؾم جٍکیل هی

 .گىیی به هكؾم يیم به همیى ه١ًا و به ه٩هىم ايصام ؾاؾو وٜای٧ ؾق بكابك هكؾم اوثو پاوػ
گـكی بـكای هـكؾم جىاو چًیى اوحًااٖ کكؾ که و٬حی ظ٫ هٙالاـهبا ؾاللث الحماهی بّیى هی

گـى باٌـًؿ و ایـى یکـی ال ی٭یى هى ىالو يیم بایؿ ؾق ایى ؼّىَ پاوـػبه :هع٩ىٚ اوث،
 های ٠ؿالث ویاوی اوث.هئل٩ه
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ث ؼــاقشی هــای ویاوــهــای ویاوــث ؾاؼلــی، بــه ٌــاؼُپــه ال بكقوــی ٌــاؼُ
به ٌکلی ظکیمايه به آيهـا پكؾاؼحـه ٌـؿه و بـكای پیٍـك٨ث  کشیم لشآنپكؾالین که ؾق آیات هی

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

ها داده
یشهقىله هفاهین استًباعی )آیات( يظام  ص
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Eبه کاق بكؾو ٬ى  لّیى 
وگىی اظىى با اهل کحاب شؿا  و گ٩ث

 شم وحمگكاو آيهابه

ؾیپلماوــی هٍــّک  یــا 
 ؾیپلماوی ظکیمايه

 ؾیپلماوـی یكیکاقگبهٔ
ــبحه ــكایٗ و  ًاو ــا ٌ ب
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ؿه: 

 هائ
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32 E
 2ه: بیً

Eؼؿای یکحا Eجؤکیؿ قوی هٍحكکات 
ؾوحىق و وِیث الهی هٍحكک به اهل کحـاب و 
هىلماياو، ج٭ىای الهی اوثE آيها يیـم هـؤهىق 
 Eبه ا٬اهه يمال و پكؾاؼـث لکـات و... هىـحًؿ
ؾ٠ىت اهل کحاب به وظؿت کلمه که هٍحكک 
اؾیاو اوثE ظکن ٬ّاَ هٍحكک بیى جىقات 

ا٬اهـه يمـال و  و ؾیى اوالمE آيها يیم هؤهىق بـه
 پكؾاؼث لکات و... هىحًؿ.

ؾ٠ىت با اوح٩اؾه ال 
 هٍحكکات اؾیاو

كه: 
ب٭
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پىٌايؿو و کحماو ظE٫ جعكیـ٧ ٠المايـه کـالم 
الله جىوٗ گكوهی ال اهل کحابE گكوهی ال آياو 

کًًؿ و وـپه جكاٌی هیوىاؾيؿ و گكوهی ؾیىبی
هـایی کـه بًؿيؿE اٌاقه به بكؼی پیماوهی به ؼؿا
ٌـکًی اکرـك اوكائیل بىـحه ٌـؿه و پیمـاوبا بًی

 Eجا١یٓ ؾق ایماو آوقؾو به اظکام الهـی Eایٍاو
ــىی Eؾ  ــؿگی ؾيی ــه لي بىــحگی ٌــؿیؿ ایٍــاو ب

ویـژه شاكئیـل و هیکائیـل و ؾٌمًی با هالئکه بـه
 Eــیٙايی ــات ٌ ــكوی ال ال٭ائ ــیE پی ــىالو اله قو

ل يــمو  ؼیــك بــك هىــلماياوE ياؼٍــًىؾی آيــاو ا
 آقلوی بىیاقی ال آياو، بالگٍث هئهًاو به ک٩ك

ًٌاوی ؾق ؾٌمى
 گفاقی ؼاقشیویاوث

آ 
و: 

مكا
٠ 72 

Eهااهله با اهل کحاب ؾق ِىقت هعاشه 
ایىــحاؾگی بــك اِــى  و 

ها و ؾ٠ـىت بـا هـك اقلي
هث قوي ظحی هااهله

٭او
ه
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ؿه: 
هائ

72
به: 

E جى
18 

قيؿ و ج٭ىا پیٍه اگك اهل کحاب ایماو بیاو
ٌىؾ Eپىٌی هیکًًؿ، ال گًاهايٍاو چٍن

با آو ؾوحه ال اهل کحاب که ایماو 
آوقيؿ کاقلاق ٌىؾ جا ایًکه با ظالث يمی

 ـلث و جىأٟ شمیه بپكؾاليؿ

ــــث ؾق  ــــى و گفٌ ٩٠
اوالم و  یكيِىقت پف

شًگ و ياكؾ ؾق ِىقت 
 یك٨حىو يپـــف یا٤ـــىاگك

 ؾ٠ىت
E ٨25ا٘ك: 
 248يىاء: 

ؼؿاوثE ؾووحی يگك٨حى  ٠مت هؽّىَ
 ٠مجمًؿی هىلمیى کا٨كاو جىوٗ هئهًاو

ال 
وح٭

ا


ای
٘ل

 

ؼؿاويؿ هیچ قاه ٤لاه بكای ک٩اق بك هىلمیى  232يىاء: 
 ي٩ی هكگىيه ولٙه ٬كاق يؿاؾه

E 224هىؾ: 
٠مكاو: آ 

238 

جکیه يکكؾو بك ٜالماوE پیكوی ال کا٨كاو، 
 گكؾايؿEهئهًاو قا به ٠٭ب بكهی

٠حماؾ ٠ؿم گكایً و ا
 به ؾٌمى

ؼىؾباوقی و يگاه به  لاییؼىؾاجکایی و ؾقوو ٨18حط: 
 ؾقوو

٠مكاو: آ 
227 E

همحعًه: 
 24و  2-4

ال ٤یك همؿیًاو ؼىؾ ؾووث ِمیمی 
همكال يگیكیؿE کا٨كاو ؾٌمى ؼؿا و هئهًاو 

 هىحًؿ. په به ؾووحی يگیكیؿ

٠ؿم بك٬كاقی پیىيؿ 
 ؾووحی

آيها هصىم کًؿ ٔال  که چىو ٜلمی بكآياو 48ٌىقی: 
 شىیًؿهئهًاو یاقی ٘لایؿهٓ، ايح٭ام هی

٘لب یاقی، ظ٫ 
 هٝلىهاو اوث

 ال 
یث

ظما
او 

٩١ٕ
هىح

هاو
ش

او کىؾکچكا ؾق قاه هكؾاو و لياو و  62يىاء:  
 ؿ؟یشًگهىح٧١ٕ يمی

وشىب يصات هٝلىهاو 
 و هىح٩١ٕاو

E 43اوكاء: 
E 266ب٭كه: 

E 7هئهًىو: 
E 41ه١اقز: 
E 2هائؿه: 

مكاو: ٠آ 
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های ویاویE يگه وشىب پایاًؿی به پیماو
ىؾ جا لهاو ه٭كقE ٠ؿم پایاًؿی به ٭ؾاٌحى ٠

 ٠٭ىؾ ؾق ِىقت ي٭ٓ ٠هؿ ؾٌمًاو

 هاو٨ای به پیماو

ماو
ه پی

ی ب
و٨ا


وی

ویا
ی 

ها
 6و  3جىبه:  

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

 ٠هؿ

 1جذول شماسه 



 ==>   های لكآو کكینيؾام شاهـ آهىله الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك

 

 )سیاست خاسجی( ها. استباط هیاو حکىهت3-2

های ویاوی قوابٗ ؼاقشی ظکىهـث ؾیًـی بك ٌاؼّه کشیم لشآن٘ىق کلی آیاجی که ؾق به
 ٌىؾ.ٌىيؿ که يمای کلی آو ؾق شؿو  باال هٍاهؿه هیؾاللث ؾاقيؿ به پًس ؾوحه ج٭ىین هی

 صذوس اسالم؛ دعىت جهايی به ششیعت اسالم :اول

هث ؾیًی، جالیـ٣ ٌـكی١ث اوـالم ؾق های ویاوی ؾق ظىله قوابٗ ؼاقشی ظکىال ٌاؼّه
جكؾیؿ يؽىحیى ا٬ؿاهی که ؾق هىاشهه بـا های شهايی اوث. بیهیاو وایك کٍىقها و وكلهیى

و  ل شآنهای ؾیگك بایؿ به آو اهحمام ؾاٌث، ؾ٠ىت به ؾیى هایى اوالم اوـث و آیـات کٍىق
ی آیات هكبىٖ به کًًؿ. با جعلیل و بكقويیم همیى قا جؤییؿ هی همچًیى ویكه پیاهاك اکكم

های ق٨حاقی ِعیط جالی٣ ؾیى اوالم قوین که به جاییى ٌیىهؾ٠ىت، به پًس ؾوحه ال آیات هی
 پكؾاليؿ:ؾق هیاو وایك بالؾ هی

کاقگیكی ؾیپلماوـی گ٩حـاقی ظکیمايـه ؾق ؾ٠ـىت بـه اوـالم آیاجی که بك لموم به ٓال٧
بـه ؾیپلماوـی ؼكؾهًؿايـه و  الملـليى٠ی ؾق وـٙط کـالو و بـیىؾاللث ؾاقيؿ: ایى آیات به

کًًؿ و بك اوان ظکن ٠٭ل و ٌكٞ، بكای اشكای چًیى ویاوحی بایؿ هكاظل ظکیمايه اهك هی
جكیى هكظله آو اؾاهه ٓ آ٤ال کكؾ و جا وؽث33ؾ٠ىت و هكاوؾات ویاوی قا ال ٬ى  لّیى ٔ٘ه: 

پكوقگـاق ال  یوـىکه ؾق ؾ٠ىت به کًؿیو٩اقي ه یاهاكيبه پ لشآنؾق  که ؼؿاويؿؾاؾE چًاو
DظکمثC ،Dهى٠ٝه ظىًه C وDشؿا  اظىى Cیكؾبهكه گD :ِهِِلِیَسبِِِإلَِإٍّْ م بِّ ًِِکِبُْلِحِِ َ  َِوَِِنه

ًِِ َظ َِ ًِِِإْلَنْى ْمَِِوِِإْلَحَسَى تِخٍُِّْلهم ْحَسههَِنَِِِِِبُلَّ
َ
هماو ظصـث و بكهـاو مث کظٓ. 212 :ٔيعلC  أ

ًٌىيؿه قا يكم و ٬لـاً قا  ه ي٩هکاوث  اوث که ٌ  و ٌاهه قا ال هیاو باكؾ و هى٠ٝه بیايی
ؾو ؼّن ال آيچـه کكه ِك٨ا  بكای هًّك٦ کلی ی٠ااقت اوث ال ؾل يیم شؿا هحىشه والؾ و 

 462ٓE :21 ز ،٪2326  یی،٘اا٘اأاق بكوؾ که ًؿ بک بك وك آو يماٞ هی
جكؾیؿ همه اؾیاو الهـی آیاجی که بك ؾ٠ىت هاحًی بك هٍحكکات اؾیاو ؾاللث ؾاقيؿ: بی ٓب

ايؿ و آو ؾ٠ـىت کًؿ، همه ؾياا  ی  چیم بىؾهال آو یاؾ هی لشآنپیاهاكاو الهی که  و همچًیى
های ؼىؾيؿE اگكچه ٘ىق٬ٟٙ ؾاقای هٍحكکاجی ؾق آهىلهقو بهوىی ؼؿاويؿ یکحاوث. الایىبه

جىايؿ شم ؾیى هایى اوالم، جعكی٧ ٌؿه باٌؿ. ایى يکحه هیهای ایى اؾیاو، بهبؽٍی ال آهىله



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   <=>

اوـان ق٨ث ال چالً ه٭ابله و ٔؿیث اؾیاو الهی با یکؿیگك باٌـؿ. بـكایىووقاهی بكای بك
هٍحكکات اؾیاو ؾقوا٬ٟ چهاقچىب کلی و اِى  بًیاؾیى ایى اؾیاو اوـث کـه هٍـحكک هیـاو 

 ٓ.228: 2474همه اؾیاو اوث ٩ِٔایی، 
ای کـه ای به ایى هى له اٌاقه کكؾه و اهل کحـاب قا بـه وظـؿت بـك کلمـهؼؿاويؿ ؾق آیه

ْلDِکًؿ: حكک هیاو اوالم و اهل کحاب اوث ؾ٠ىت هیهٍ ْنَلُِِیِلم
َ
ًٍِ ِِإَلهََِتَعهَُلْىإَِتهُِبِکإلِِْأ ِِلَنه

ِِْمِکَىِیَوبََِِىَىُیبََِِسَىإٍءِ َّ 
َ
َ ِِأ َِِوْعبم ْشِعَِِوَ َِِ ِإللَِِِّإ َّ ُیَشِِِبِ ِِکوم ِیَِوَ ِِئو َْ َىُِّتِخ َُِبْعضم َُِبْعضو َبُبو  ْ

َ
وِنِِِمهْهِِأ هٍِّم C ِ ِإللَّ

لمه هح٩ـ٫ و ک ی ه همه بك ه١ًای کى اوث ی٭ث ؾ٠ىت به ایؾقظ٭. ایى آیه ٠73ٓمكاو: ٔآ 
ه همـه ال آو ؾم کـمی یچ Eنیًکلمه واظؿ ٠مل که بك هاًای آو کى ه١ًا یبه ا Eنیهصحمٟ ٌى

ن و یلمه چًگ بميکى یؿ همه به اییایٌىؾ: ب ى هییه هىقؾ بعد چًیصه ه١ًای آیؾقيح. ليًؿ هی
اوـث C جىظیـؿD، و آو کلمـه نیؾوـث هـن ؾهـبـهؾوـث و ٠مـل بـه لـىالم آوآو ؾق يٍك 

 ٓ.137: 4٪، ز 2326ٔ٘اا٘اایی، 
هىإ٨Dكهایؿ: ؾق آیه ؾیگك يیم به ایى هٍحكکات اٌاقه هی ىلم هَُِولم ِِِْآَمَىّ ه

َ ِِیِبَُلّ َِ ْوه
م
َ َِِىهُیِإلَِِأ َِ ْوه

م
َِوأ

َىُِْمِیکِإلَِ َِِوإِحَ ِِْمِکَوِإَلهمَِِوِإَلهم ىَنَِِل مَِِوَوْحهم ْسِلنم ٓ. ایـى آیـه ؾقظ٭ی٭ـث یکـی ال ?=٠ًٔکاىت: C مم
٨كهایؿ ؾاقؾ و هیهًٝىق قوٌى ٌؿو ظ٭ی٭ث قا بیاو هیهای يمؾی  ٌؿو به اهل کحاب بهقاه
ن ه١اـىؾ ین هن به آيچه به ٌما يال  ٌؿه، و ه١ح٭ؿیماو ؾاقیهن به آيچه به ها يال  ٌؿه ا ،ها

 ٓ.A>:: ?:٪، ز @:=:ٔ٘اا٘اایی،   نین آو ه١اىؾیی اوث، و ها جىلیکها و ٌما 
باقه بكؼی آیات ؾیگك يیم وشىؾ ؾاقيؿ که به هٍحكکاجی الشمله ؾوحىق ج٭ىای الهـی ؾقایى

ٓ 32ٓ و ؾوحىق ٬ّاَ ٔهائؿه: E2 بیًه، 34ٓ، ؾوحىق ا٬اهه يمال و لکات ٔب٭كه: 242ٔيىاء: 
 کًًؿEاٌاقه هی

علیـل گفاقی ؼاقشی ؾاللث ؾاقيؿ: با جًٌاوی ؾق ویاوثآیاجی که بك لموم ؾٌمى ٓپ
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. 

هـای ه٩ًـی اهـل کحـاب اوـث جـا آيچه ؾق ایى هیاو ظائم اهمیث اوث بیاو کـكؾو ویژگـی
هكاوؾه با ایٍاو شايب اظحیاٖ قا ق٠ایث کًًؿ و اقجاا٘ات و ج١اهالت  هىلماياو ؾق هىاشهه و



 ?=>   های لكآو کكینيؾام شاهـ آهىله الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك

 

قو ؼؿاويـؿ هح١ـا  بـه یکـی ال ویاوی ؼىؾ قا بك اوان ا٠حماؾ به ایٍاو بًا يگفاقيؿ. الایـى
کًـؿ و بـه آيهـا های ه٩ًی بىیاق ههن اهل کحاب ٔپىٌايؿو و کحماو ظ٫ٓ اٌـاقه هـیویژگی

ؿ و یـؾاي ه هـیکـؾقظـالی ،ؿیـحـىم يؿاقکه و آو قا ؿیمیاهیظ٫ قا با با٘ل يؾهؿ که ؾوحىق هی
گاه ىإَِوَ ِ: Dؿیآ َِِتْلِبسم ىإکَوتَِِِبُْلَبُِطِلِِإْلَحَكّ نم ِِتم ْمِِإْلَحَكّ ْوتم

َ
ىَنَِِوأ  ٓ.31ٔب٭كه: C َتْعَلنم

هـای الهـی جىوـٗ اهـل ؾق شای ؾیگك يیم به جعكی٧ ٠المايه و ٠اهؿايه کحاب و آهـىله
هىَنDِؾاقؾ: و قا ال اهیؿ بىحى به هؿایث ایٍاو بالهیکًؿ و هىلماياکحاب اٌاقه هی َفَتْطَنعم

َ
ْنِِأ

َ
ِأ

ىإی ِمىم ْمَِِكِیَفِعَُِِنِ َِوَلْ ِِْمِکلَُِِْ ىَنِیِِمْىهم َُِ ِْسَنعم ِ ََِِل ِِإلَلّ َمّ ىَو مِیُِم فم ُِمَِمهَُِبْعِ ِِِمْهَِِحِعّ هى َملم هْمََِِ هىَنِیَِونم C ْعَلنم
 ٓ.62ٔب٭كه: 

ؾاقؾ و پـكؾه بكهـی حـابکاو و گكوه اهل کٍكجىلی و ٠ؿاوت گكوه ه ًهکی ای الؼؿا ؾق آیه
حی ال وـىی ؼـؿا کك و بكیاو ؾووث يؿاقيؿ ؼکى هٍكیحاب و همچًکا٨كاو اهل ک٨كهایؿ: هی

ىإکتََِِوَ ِٓ: 477D: 2، ز 2477ٔهکاقم ٌیكالی،  ؾٌىبك ٌما يال   ِِْ ِىوم
هىإَِهِیَُلّ لم هىإَِتَفَعّ َِوإْخَتَلفم

ممَِِمَُِبْعِ ِِِمْهِ ِیإْلَبَِِخَُءنم َم وَلئَِِِىُ
م
ْمِِ َوأ إَبَِِلهم َْ ِظََِِ  ٓ.<9:ٔب٭كه، C َمِیََ
-67جكاٌی و بىحى ؾقو٢ به ؼـؿا ٔب٭ـكه: ايؿ ال: ؾیىباقه ٠ااقتبكؼی آیات ؾیگك ؾقایى

ٓ، جا١یٓ ٬ائل ٌؿو ؾق ٠مل به اظکام الهـی 74-73ٌکًی اهل کحاب ٔب٭كه: ٓ، پیماو68
ؾٌمًی با هالئکه الهـی ٔب٭ـكه: ٓ، 87بىحگی ٌؿیؿ به ليؿگی ؾيیىی ٔب٭كه: ٓ، ؾ 72ٔب٭كه: 

ٓ، آقلوی بالگٍث هئهًاو به ک٩ـك ٔب٭ـكه: 251ٓ، پیكوی ال ال٭ائات ٌیٙايی ٔب٭كه: 86-87
 ٓ و... .232هًٙ٭ی و جىلین يٍؿو ؾق بكابك ؼؿاويؿ ٔب٭كه: ٓ، بی258

هـای هراـث ٌماقؾ و بـه بكؼـی ویژگـیواو يمیهمه اهل کحاب قا ی  کشیم لشآنالاحه 
بكؼی ال اهل  لشآنکًؿ. ؼؿا ؾق گكا و ج٭ىاپیٍه هىحًؿ اٌاقه هیل کحاب که ظ٫ای ال اه٠ؿه

قا  یالهـ یـاتآ ی،بكؼـ یىـحًؿ.اهل کحـاب بكابـك يؾاقؾ که همه وحایؿ و بیاو هیکحاب قا هی
: ال هًکك و ال ِالعاو هىحًؿ یؾاقيؿ و آهك به ه١كو٦ و ياه یماوکًًؿ و به ؼؿا اجالوت هی

D ِْم َمَِِّعِیَخِِْىتم
م
ْخِعَخْتًٍِِِأ

م
ُِسِِأ وَنِِِللَىّ عم مم

ْ
وِ َِِتؤ ِهَِِوَتْىَهْىَنِِِبُْلَنْععم ْىََِِ ىَنِِِعِکإْلنم ِمىم ُْ ِ َِِوتم ِِآَمَهَِِوَلْىِِِبُلَلّ ْنهلم

َ
ِأ

إیَخَُِِنِکلََِِتُِبِکإلِْ ْمِِعو َِِلهم مم ىَنِِِمْىهم ِمىم ُْ ِِإْلنم
َ
ممِ َوأ نم ىَن،َِثعم ىَنِیِإْلَفُِسمم ِمىم هِ ُِِْ ِیهَوإلِِِْبُلَلّ ُِ ممِیهَوِِإْلِْخهِعِِْى

ْ
وَنِؤ ِعم

وِ ِ ِهِِْىَهْىَنِیَوِِِبُْلَنْععم ْىََِِ ىَنِیَوِِِعِکإْلنم َم ِیهإْلَخَِِِفهَِسُِ  َِ وَلِئهَِعإ
م
هُِلِحِِِمهَهِِ َوأ ٠مـكاو: ٔآ C َهِیإلَصّ
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ٓ. ؾق شای ؾیگك يیم به ایماو بكؼی ال اهل کحاب به کحب آومايی ؼىؾ و همچًیى =::->::
َِوDِکًؿ: و ٨كوجًی ایٍاو ؾق بكابك ٨كهاو ؼؿا اٌاقه هی لشآن ْنِلِِِمْهِِِإنَّ

َ
ِیَِلَنْهَِِتُِبِکإلِِْأ ِمهم هُِْ ِِ ِِبُللَّ

َ َِِوَمُ َِ ْو
م
َ َِِوَمُِْمِیکِإلَِِأ َِ ْو

م
وَنِیَِ ِِِ ِِللََِِّهِیَخُِشِعِِِهْمِیِإلَِِأ ِیِبآِْشَتعم َِ ُِِ ِ هُِإلَلّ َنىو ِیَلِلهَُِ وَلِئهَِلو

م
هْمِِ أ ْمَِِلهم نم ْخهعم

َ
ِأ

ْىَ ِ ِهْمَِِِ ِبّ  َِِ ِیَسِعَِِ ِإللَِِِّإنَّ ؾاقی بكؼی ای به اهايثٓ. همچًیى ؾق آیهBB:و: ٠مكأآ C إْلِحَسهُِبِِعم
ْنِلَِِوِمْهDِکًؿ: ال ایٍاو يیم اٌاقه هی

َ
َمْى مِِِإْنَِِمْهَِِتُِبِکإلِِْأ

ْ
ُِِیهِِبِمْىَطُ ٍَِِتؤ ٍِّّ ْمِِیه ِإلََُِِ ِِإْنَِِمهْهَِِوِمهْىهم

َمْى مِ
ْ
ُِِیَِ َِِىُ ٍِیِبِ َِِتؤ ٍِّّ ِِی ِإلََُِِ ْمَتَِِمُِِإَ ّ لٍَِِّم ُِِ ِیََ وَِِّ َذلَِِِلُِئنو

َ
ْمِِبؤ ىإِهم لََِِسِیلََِِلُلم ِمَِِّفَِِِىُیََ َِلِیَسهبَِِِهِیهیإْأم

ىَنِیَوِ ىلم َلَِمم ََِِ ِ َبِکإلِِْإلَلّ ْمِِِْ ىَنِیَِونم ٓ. به همیى واب، ؾیپلماوی اوـالهی <@٠مكاو: ٔآ C ْعَلنم
بایؿ بك اوان ج١اهل ٘ك٦ ه٭ابل جًٝین ٌىؾE گكچه اِل ویاوث ؼاقشی هىحًاٗ ال آیات 

به ک٩اق، هٍكکاو و اهل کحاب اوث. جمام آيچه هٙـكض ٌـؿ ؾق ٠ؿم ا٠حماؾ اولیه  کشیم لشآن
 ِؿوق اوالم به وایك هلل و همچًیى قوابٗ ویاوی با ایٍاو بایؿ ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ.

 جايبه دس بشابش دشمىهقاوهت و ایستادگی همه :دوم

 باقه ؾو ؾوحه آیات ٬ابل اوحًااٖ اوث:ؾقایى
 ک شیم ل شآنهاوـث: ؾق ث ؾق اِـى  و اقليای که ؾا  بك ایىحاؾگی و ه٭اوهال٧ٓ آیه

ه١ًـای هال٠ًـه اوـث. هااهلـه بـه C هااهلـهDیکی ال آؼكیى هكاظل جالی٣ و ِؿوق اوالم، 
 جـىاوٓ. ایى ٌیىه قا هـی114: 4٪، ز 2326ٔ٘اا٘اایی،  گكیؿیکكؾو ک١ًی ل١ًث یاوث، 

قؾ. هًٝـىق ال ٌـماق آوبـه، Cهًٙـ٫ و اوـحؿال D كؾوک، ب١ؿ ال اذك يCظكبهD ىی٠ًىاو آؼكبه
ٔهکـاقم ٌـیكالی،  ى واؾهیي٩ك ی جًها يه ،اوث  ىیى ي٩كیٜاهك ٌؿو اذك ؼاقشی اهااهله، 

شاياـه و ایرـاق و الؼىؾگفٌـحگی ال ؾهًؿه ایىحاؾگی همهٓ. هااهله يٍاو272: 1  ، ز2477
شاو و ظحی ٨كليؿاو ؼىؾ ؾق ایى قاه اوث. همچًیى يٍايگك ایى اوث که ؾق ِـىقت ٘ـی 

ل ؾیپلماوی و قوٌى ٌؿو ٔمیك ٘ك٦ ه٭ابل، قاهی شـم ه٭اوهـث و ایىـحاؾگی جمام هكاظ
 شاياه وشىؾ يؿاقؾ.همه

َِِفَنْه٨Dِكهایؿ: ؼؿاويؿ هی هْلِِإْلِعْلهِمِِِمهَهِِکَخَُءَِِمَُِبْعِ ِِِمْهِِِ ِیفِِِ َحُخَّ ْبَىَُءَوهَُِوهْ  مَِِتَعهَُلْىإَِفمم
َ
ِأ

ْبَىَُءِ
َ
َسهَىُِْمِ َوِوَسهَُءَِِوِوَسَُءَوُِْمِ َوأ ْوفم

َ
َسهَِوأ ْوفم

َ
همَِِّْمِکَوأ هَِلْعَىهَتَِِفَىْدَعهْلَِِوْبَتِههْلُِِم َلهَِِ ِإللَّ C َهِیُِذبِِکهإلََِِْ

ه هكگـاه پـه ال اوـحؿالالت کـؾهؿ  ؾوحىق هی اهاكیه ؼؿاويؿ به پیآایى ؾق ٓ. ٠72مكاو: ٔآ 



 A=>   های لكآو کكینيؾام شاهـ آهىله الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك

 

ًٍهاؾ هااهلـه یمؾ، به او پیًؿ و به شؿا  بكؼکوگى با جى گ٩ث ىییىی ؾقباقه ٠ک ،ىیٍیقوٌى پ
ؿ جـا یـًکى و ؾ٠ـا کـاوقؾ و جى هن ٨كليؿاو و لياو ؼىؾ قا ؾ٠ـىت یكليؿاو و لياو ؼىؾ قا به ٨کى ک

 او٨كليؿايٍـ اهاكیـپکـه هٍـاهؿه کكؾيـؿ  او هًگـاهییعیهى گى قا قوىا والؾ.ؼؿاويؿ ؾقو٢
وـؽث  ،هىـحًؿ ظٕكتهمكاه  يیم و ٨ا٘مه ؿ و ٠لیيً قو ؾاقیقا ؾق پ ىیظىى و ظى

ٗ یظأك به هّالعه ٌـؿيؿ و بـه ٌـكا يؿ وكؾکام به هااهله ؼىؾؾاقی به وظٍث ا٨حاؾيؿ و ال ا٬ؿ
 271Eٓ: 1، ز 2477ٔهکاقم ٌیكالی،  هٓ جى ؾقؾاؾيؿیات ٔشمیـهه و پكؾاؼحى هال

هـا یاجی که بك ٩٠ى و گفٌث ؾق ِىقت پفیكي ؾ٠ىت و شًگ و ياكؾ ؾق همه ٠كِهٓ آب
جكیى اهـؿا٦ و ؾیؿ یکی ال ههنبا ایٍاو ؾق ِىقت ٠ؿم پفیكي ؾ٠ىت ؾاللث ؾاقيؿ: بؿوو جك

کًـؿ. ٤كْ اقوا  قول، ؾ٠ىت اوث. آیات هح١ؿؾ پیاهاكاو قا ؾ٠ـىجگكاو ؾیًـی ه١ك٨ـی هـی
هـای اوان، يؽىحیى وٜی٩ه پیاهاك و قهاكاو ؾیًی، همايا ؾ٠ىت بٍـك بـه ج١ـالین و اقليبكایى

ی هىـلماياو وظیايی اوث. ال٘ك٨ی شهاؾ و شًگ با هٍكکاو و ٥٘یايگكاو يیم ال وٜای٧ اواو
آیؿ و آيچه ؾق ایى هىقؾ ظائم اهمیث اوث، ٨لى٩ه جٍكیٟ آو اوث که اواوا  شهاؾ ٌماق هیبه

پفیكؾ. چًايچـه شهـاؾ بـكای کٍىقگٍـایی باٌـؿ، هىـلما  بكای چیىث و چه لهايی ايصام هی
هـای اوـالهی باٌـؿ، هكؾوؾ اوث، اها اگك هؿ٦ ال شهاؾ ؾ٠ىت به ج١ـالین وظیـايی و اقلي

ٌىؾ. ؾق ؾیى هایى اوالم اِل ؾق قوابـٗ ایى هى له ٔكوقی اوث و شىال آو ِاؾق هیگاه آو
ها بك ِلط اوحىاق اوث و شًگ ظالث اوحرًایی اوثE لیكا شهاؾ اوالهی یکـی ها بیى ؾولث

های اوالهی و ال بیى بكؾو ٌكک و ٜلـن قوؾ و بكای جكویس اقليٌماق هیال هكاظل ؾ٠ىت به
ٓ. ؼؿای هح١ا  ٬اـل ال ؾوـحىق شهـاؾ بـا هٍـكکاو و 261: 2475گیكؾ ٔوصاؾی، ِىقت هی

کیؿ هی ک٩اق، ؾق ابحؿا به پیاهاك کًؿ که ؾق ِىقت ایماو آوقؾو و ق٠ایث ج٭ىای الهـی، ال جؤ
که همچًاو به ا٤ىاگكی و ٥٘یاو و ٌكک و ک٩ـك ؼـىؾ يٝك کًؿ، اها ؾقِىقجی٬حا  با آيها ِك٦

َِِوَلْىDِکًؿ: ای به ایى هى له اٌاقه هییهاؾاهه ؾهًؿ، با آيها بصًگؿ. ؼؿا ؾق آ َنّ
َ
ْنَلِِأ

َ
ىإَِتُِبِکإلِِْأ ِآَمىم

َمْىإ ْعَوُکلََِِوإَتّ ْمَِِفّ ْىهم ْمَِِئُِتِهْمِیَسََِِ َِِوَأٍََّْخْلَىُنم َِ ُ ِعَِِخَىّ ٓ. ؼؿا ؾق ایى آیه ال ی  اِى  <?ٔهائؿه: C ِمِیإلَىّ
ك یه قاه قاوث، و يٍاو ؾاؾو هىـحاب بکبالگكؾايؿو هًعك٨او اهل کًؿ و بكای جكبیحی اوح٩اؾه هی

٠ما  ؼال٦ آيهـا و با اَ  ًؿاو آياو وشىؾ ؾاٌحیه ؾق هکحی یك ال ا٬لیج٭ؿ همچًیى وا١٬ی به آيها، و



<=B   ًبهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووه ;=CB 

ًًؿ، گًاهـاو کٍه یاقی پکمیاوقيؿ و پكهیماو بیحاب اک: اگك اهل ٨كهایؿهی ى ی، چًيؿهمگام ياىؾ
ه ؾق کبل ،نیبؽٍ جًها گًاهاو آيها قا هیيهو  نیًک يٝك هین و ال آو ِك٦یپىٌاي گفٌحه آيها قا هی

 ، ?A>:ٔهکـاقم ٌـیكالی،   نیًـک هاوث آيها قا واقؾ هـیايىو ايىاٞ ي١مثکه کهای بهٍث با٢
 ٓ.=<=: =ز 

ؾهـؿ و ؾوـحىق ؾق آیه ؾیگك به ایى ههلث ایٍاو ؾق پفیكي ؾ٠ىت پایـاو هـی کشیم لشآن
ىإDکًؿ: كؾاؼث شمیه قا ِاؾق هیایىحاؾگی ؾق ه٭ابل ایٍاو جا جىلین و ایماو یا پ هَِلهُِتلم َِهِیِِْإلَّ

ىَنِیَِ ِ ِمىم ِیِبُلَِِْوَ ِِِ ِِبُللَُِِّْ ُِ ىَنَِحعِِّیَِوَ ِِإْلِخِعِِْى ىلم مِِ مِإللَََُِِِّحعََِِّمُِمم ىَنِیِ ِیَِوَ َِِوَ سم َِِهِیٍِِِّىم هِِمهَهِِإْلَحكِّ َِهِیِِْإلَّ
ىإ وتم

م
ىإیََِحتََِِّتَُبِکإلِِْأ َِِْْعطم ْهًَِِِیإْلِد ْمٍِِ ِیََِ وَنَِصَِِونم ٨كهایؿ: ٓ. ؾق آیه ؾیگك يیم هیB;ٔجىبه: C ُِغعم

Dِْم ىنم ََِوَلُِتلم ًَِِىَنِکتََِِ َِِحَتّ ِِىَنِیکَوِِِفْتَى ِیإل ِّ ْ َوإَنَِِفََلِِإْوَتَهْىإَِفِإِنِِِ ِِللَِِّهم َِِم َلَِِإ َّ هََِ ٔب٭ـكه: C َهِیُِلِنِإلظَّ
:B< .ٓگـك ؾ٠ـىت قا ا .كؾکـؿ هـكؾم قا ؾ٠ـىت یـ٬ال ال ٬حـا  با آیه ؾاللث ؾاقؾ بك ایًکه ىیا

و  ؼؿا ولّی  و حی يؿاقيؿیگك والیآو و٬ث ؾ ،كؾيؿکىث، و اگك ؾ٠ىت قا قؾ ی٬حالی ي ،ك٨حًؿیپف
اقی یـچىو ؼؿا جًهـا بًـؿگاو هـئهى ؼـىؾ قا  Eًؿک ٌاو يمییاقیىث و یٍاو يیوكپكوث ا

  هکـی ٌىؾ و ٬حالی یجًهاى بكای ؼؿا بهیه ؾکى اوث یهًٝىق ال ٬حا  ااوان بكایى ؿ.ی٨كها هی
ى یـه١ًا يؿاقؾ بؿوو ؾ٠ىت ٬الی به ؾ ،كؾیگ ى هًٝىق ِىقت هییى هؿ٨ی ؾاقؾ و جًها به ایچً

 ٓ.>?: ;٪، ز @:=:ٔ٘اا٘اایی،  ؿ اوث آ٤ال ٌىؾیه اواوً جىظکظ٫ 
ـیـثؾق آیه کشیم لشآن هـای شاهـه با٘ـل ای ؾیگك هئهًاو قا به ه٭اوهث ؾق بكابك آلاقهـا و ا

Dِکًؿ: ؾ٠ىت هی نَّ ْبَلىم َِِلتم َِ ْمَىإلِِِف
َ
ِسَِِوِِْمِکأ وفم

َ
َِِوِِْمِکأ هَّ ِِِِْمَهَِِلَتْسَنعم

ىإَِِْهِیإلَّ وتم
م
َِوِِْمِکَلهْبلِِِِمههَِتهَُبِکإلِِْأ

ِِِِْمَهِ
شَعَِِهِیإلَّ

َ
یِىإِْ أ ذو

َ
إیثِِ ِأ وإِِِْإنَِوِِعو ىإَِِْوَِِتْصِبعم مم َِِتتَّ ِِِمْهِِ َذإلَِِِفِإنَّ ُِ َْ ى ََِ مم  ٓ.?A:٠مكاو: ٔآ C إْأم

قیـمی شلـىگیكی ا که اهکاو ؾاقؾ ال شًگ و ؼىويحیصه بعد آيکه ؾق ؾیى اوالم جا آيص
شم ه٭اوهث و ایىحاؾگی ٌؿه، اها ؾق ِىقت ٥٘یايگكی ؾٌمًاو و ک٩اق، هىلماياو قاهی به

 و شًگ و ٬حا  با آيها جا اوح٭كاق کاهل ؾیى ؼؿا ؾق لهیى يؿاقيؿ.
 علبیاستقالل :سىم

شاياـۀ پایاًؿی به اوح٭ال  همههای ههن و بًیاؾیى قٌؿ ویاوی شاه١ه، ا٠ح٭اؾ و یکی ال ٌاؼُ
٘ـىق اوـث. ایـى واژه بـه کشیم لشآنهای هعىقی یکی ال ايؿیٍهC ٘لایاوح٭ال Dکٍىق اوث. 



 C=>   های لكآو کكینيؾام شاهـ آهىله الگىی پیٍكفث ویاوی شاهقه هبحًی بك

 

آیؿ. ؾق ها به ؾوث هیها و ٠ااقتيیاهؿه اوثE اها ه١ًای آو ال ب١ٕی واژه کشیم لشآنِكیط ؾق 
 بكقوی کًین.ٌىؾ آیاجی قا که بك ایى ٌاؼّه ؾاللث ؾاقيؿ اؾاهه بعد جالي هی

 ٌىيؿ:آیاجی که بك لموم اوح٭ال  شاه١ه هئهًاو ؾاللث ؾاقيؿ به چهاق ؾوحه ج٭ىین هی

آیاجی که ؾاللث بك ٠مجمًؿی هىلماياو ؾاقيؿ: ٠مت و ٠مجمًؿی ؾق ظ٭ی٭ث اهـك،  ٓال٧
ـاجـا  ٨٭یـك و ؾق  هؽحُ به ؼؿای ٠موشل اوثE لیكا به ٤یك ال ؼؿاويـؿ، همـه هىشـىؾات، 

ٓ، هگـك آيکـه Aچیمی بكای ؼىؾ يیىحًؿ ٔهًـا٨٭ىو: ىحًؿ و هال  هیچي٩ه ؼىیً ـلیل ه
٪، ز @:=:ٓ ٔ٘اا٘اایی، 9:ای ال آو به ایٍاو باؽٍؿ ٨ٔا٘ك: ؼؿاويؿ با قظمث ؼىؾ، بهكه

کیؿ ؾاقؾ و به ایٍاو کشیم لشآنٓ. ;;: @: هٍـؿاق  ؾق همه ظا  به ٠مجمًؿ بىؾو هىلماياو جؤ
  ؿ يًـگ وـلٙهیم ياایحی هئهًاو قا يؿاقيؿ و هئهًاو يظ٫ وكپكو وشههیچبه ٩اقک که ؾهؿیه
 ها  کًًؿ. ٓ و اوح٭ال  ؼىؾ قا پای321: 1، ز 2474بپفیكيؿ ٬ٔكائحی، ٩اق قا ک

گیكيـؿ ای ؾیگك بكؼی ال هىلماياو قا که کا٨كاو قا بـه ؾووـحی هـیؼؿاويؿ هح١ا  ؾق آیه
وَنِتَِّیَِهِیِِْإلَِّ: Dؾ ؼؿاوث٠مت همه يم ٘لاًؿ؟یيمؾ کا٨كاو ٠مت ه یاآيکىهً کكؾه اوث:  ْم ِِخ

ْولَِِِهِیُِفِعِکإلِْ
َ
وِنِِِمْهَُِِءِیأ ِمىٍِِِّم ُْ َِِهِیإْلنم

َ
ىَنِیأ ْم ِِْبَت مم ْىَ نم َِِِ ََّ ِِ َِإْلِع َِِفِإنَّ ََّ ُیَخِنِِِ ِِللَِِّ َِإْلِع  248Eٓٔيىاء: C عو

آیاجی که ؾاللث بك ي٩ی هكگىيه ولٙه ؾٌمًاو بك هىلماياو ؾاقيؿ: ؼؿای هح١ـا  ؾق  ٓب
E ا٨كاو قا يؿاقيؿکك٨حى ولٙه ی، ظ٫ِ پفکًؿ که ؾق هیچ ظالحیهئهًاو گىٌمؾ هی به کشیم لشآن

هـك ٘ـكض، ٠هؿياهـه،  اوـانوویله اوح٭ال  ایٍاو ال بـیى ؼىاهـؿ ق٨ـث. بـكایىلیكا بؿیى
و به اوح٭ال  هىلماياو ؼؿٌه  ًؿک٩اق بك هىلماياو قا بال که قاه ي٩ىـ کوآهؿ و ٬كاقؾاؾی ق٨ث

 322Eٓ: 1، ز 2474ٓ ٬ٔكائحی، 232ىاء: ٔي ظكام اوث واقؾ کًؿ

آیاجی که ؾاللث بك ٠ؿم گـكایً و ا٠حمـاؾ بـه ؾٌـمًاو ؾاقيـؿ: ٠ـؿم گـكایً و ا٠حمـاؾ بـه  ٓپ
ـاهی و ٠٭یهای اشحما٠ی و و ى بكياههیجك ی ال اواوییکؾٌمًاو،   ل شآناوـث کـه  ؿجییـاوی و ٝي

بـه D ؿ:یـگى هـی بـه ٠مـىم هىـلماياو ٩ه ١ٙ٬ییوٜ ی ٠ًىاو بهبه آو اٌاقه ؾاقؾ. ؾق ایى قاوحا  کشیم
Eٓ 224ٔهـىؾ:  ًها يااٌؿیاق ٌما بك اکای کو ا٠حماؾ و اج Cؿیًکه يکیايؿ، ج كؾهکه ٜلن و وحن کىايی ک

٧١ و ياجىايی شاه١ه اوالهی و ال ؾوث یها ؾٌمًاوا بك کاجلیكا  ی و ی٩ـاکاوـح٭ال  و ؼىؾ ق٨حىهٔ 
 ٓ.175-171: 8  ، ز2477اقم ٌیكالی، ٔهک ؾٌى ٠ٕى وابىحه و ياجىاو هی ی ل ٌؿو به یجاؿ
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ُِِیهDگكؾايـؿ: ؾاقؾ پیكوی ال کا٨كاو ٌما قا به ک٩ك بالهیای ؾیگك بیاو هیؼؿاويؿ ؾق آیه
َ
َِههُیأ

ىإَِهِیِِْإلَِّ ِطِِِإْنِِآَمىم ىإیتم وإ َِهِیِِْإلَِِّعم ٍُِّّیَِفعم َلَِْمِ وعم َمُبََِِِ َْ
َ
ىإِْمِکأ ٓ. ایـى ٠238مـكاو: ٔآ C َهِیَخُِسِعَِِفَتْىَمِلبم

ؾاللث ؾاقؾ بك ایًکه ا٘ا٠ث ال ؾٌمًاو ٠الوه بك ال ؾوث ق٨حى اوـح٭ال  شاه١ـه، هىشـب  آیه
اهل ه١ًىی و کمىؾو قاه پكا٨حؽاق جی٩ك و ٨ىاؾ په ال پکه ي٭ٙه ک ،ي٭ٙه او بالگٍث به ٠٭ب و 

 213Eٓ: 4  ، ز2477ٌىؾ ٔهکاقم ٌیكالی، اوث هی مات اوالمیهاؾی ؾق پكجى ج١ل

ؾق  ک شیم ل شآنىؾباوقی و ا٠حماؾ به ؾقوو شاه١ه اوـالهی ؾاقيـؿ: آیاجی که ؾاللث بك ؼ ٓت
ؾهؿ که ؼىؾاجکا باًٌؿ و قوی پـای ؼـىؾ بایىـحًؿE لیـكا ؼىؾاجکـایی ای به هئهًاو ؾوحىق هیآیه

ه ایـى  ک شیم ل شآنهـای اشحمـا٠ی اوـث. ؾقوا٬ٟ قاهی بكای قویؿو به ؼىؾک٩ایی ؾق همه ٠ِك
ْمDِاوث:  ای لٙی٧ جىِی٧ کكؾهویژگی قا به گىيه هم ْوِدَِِفَِِِوَمَثلم ِ

ِْ ْ ٍ ِ هِِلِیإ ْخهَعَجََِِ
َ
ُِمِأ ُِمَِشهْطؤَ َِفهآَزَ 

َلَظِ ْْ َلََِفُْسَتَىیَِفُْسَت ىِلِ ََِِ ِیِسم ِم َُِِّْعِد إَ ِإل ؼـىبی ٓ. ایـى آیـه بـهB;٨ٔـحط: C َُ ِفَِّکإلِِِْبِهممَِِظِیِِْیلَِِِ ّ
ىؾ جکیـه ؾاٌـحه ؾهًؿه ایى اوث که چًايچه شاه١ه اوالهی به يیكوها و اهکايات ؾقويـی ؼـيٍاو

باٌؿ و ؾق ایى هىیك ظكکث کًؿ، ؼؿاويؿ يیم ال وـك قظمـث ؼـىؾ ؾق کـاق ایٍـاو بكکـث ٬ـكاق 
 A :<99Eٓ:٪، ز @:=:ٔ٘اا٘اایی،  کًؿهی أا٨ه آياو یكویو ي ه٠ّؿ  بهقول هو قولب ؾهؿهی

هـای آیاجی که ؾاللث بك ٠ؿم بك٬كاقی پیىيؿ ؾووحی با ؾٌـمًاو ؾاقيـؿ: ال ؾیگـك ویژگـی ٓخ
٘لب، يؿاٌحى اقجااٖ ِمیمی با ؾٌمًاو و ٠ؿم بك٬كاقی هكگىيـه پیىيـؿ ؾووـحی شىاهٟ اوح٭ال 

ای ٠لث آو قا بكجك بـىؾو شىاهـٟ اوـالهی ال شىاهـٟ ٤یكاوـالهی و اوث. ؼؿاويؿ هح١ا  ؾق آیه
ٓ ٬ٔكائحـی، ٠227مـكاو: ؾايـؿ ٔآ ايگیمی همیٍگی ؾٌمًاو بك ٔـؿ هىـلماياو هـیجى٘ ه و ٨حًه

ؾهؿ کـه هكگـم قو ؼؿای هح١ا  ؾق آیاجی ؾیگك يیم به هئهًاو ؾوحىق هیٓ. الایى246: 1ز  ،2474
 ٓ.24و  4-2ياایؿ کا٨كاو قا که ؾٌمى ؼؿا و هئهًاو هىحًؿ به یاقی ؼىؾ بگیكيؿ ٔهمحعًه: 

 حمایت اص هحشوهاو و هستضعفاو :چهاسم

و و هىحٕـ٩١او ؾق های قٌؿ و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ه، ظمایث ال هعكوهـایکی ال ٌاؼّه
ؾق ؾو ه١ًـا بـه کـاق C هىحٕـD٧١ کشیم لشآنوكاوك همال  اوالهی و ٤یكاوالهی اوث. ؾق 

E يىـاء: E17 اي٩ـا : 42ق٨حه اوث: یکی به ه١ًای ١ٔی٧ بىؾو ؾق ایماو و ٠٭یؿه و... ٔوـاؤ: 
قوؾ به کاق هیC هىحکاكDٓ و ؾیگكی به ه١ًای به ٧١ٔ کٍايؿو اوث که ؾق ه٭ابل ه١ًای 87
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ای ال هىلماياو یـا ٓ. هًٝىق ال هىح٧١ٕ ؾق ایى يىٌحاق، ه١ًای ؾوم اوث که ٠ؿه2ُّ: ٬ٔ
های اوـحکااقی بـه هك هلحی ؾق ؾيیا به ؾالیل هؽحل٧ و به ؾوق ال ظ٫ و ٠ؿالث، جىوٗ ٬ؿقت

 ايؿ: ؾق ایى ؼّىَ ٨كهىؾه ایکه اهام ؼاهًهايؿE چًاواوح١ٕا٦ کٍیؿه ٌؿه
قا بـه ا٨ـكاؾ  یىهىحٕـ٩١ کًًـؿEیقا بـؿ ه١ًـا هـ یىىحٕـ٩١هىـحًؿ؟ ه یچه کىاي یىهىح٩١ٕ

،ظاال اؼ یا٨كوؾوث   ی١ًی[، کًًؿی]ه١ًا ه پفیكیبا٬ٍاق آو ،باب ٌؿه یكچًؿ وا  اؼ یىا ی١ًی یكا 
Dِ: گىیؿیه لشآن ؾايؿ.یيم یىهىح٧١ٕ قا ا لشآنيه،  پفیكاو.یبآو عی م َِِإنَِووم هَّ َلََِونم ْیَهََِِ ضِعفىإِإلَّ ِإستم
مِ ِ ِإ َِِِفَ ًِوَِوَودَعَلهم َِِوَِِإِئنَّ مم بـال٭ىه  یٍـىایاوائمـه و پ ی١ًی یىهىح٩١ٕ ٓ.<٬ُّٔ: C إلىإِ ُیهَِودَعَلهم

ك ؼىاهًـؿ  یىله یو همه هىشىؾ یىکه واقذاو له یاوث: کىاي یىهىح٩١ٕ یه١ًا یىا یث.٠اَلن ٍب
 Eاوـث ِاظب وقاذث ٠ـاَلن ل٭ىهکه با یآو کى ی١ًیاوث. هىح٧١ٕ  یىا یىهىح٩١ٕ یسبى .بىؾ

ك یٍىایبال٭ىه اهام و پ Eاوث یىؾق له ؼلی٩ةاللهبال٭ىه   اوث. یث٠اَلن ٍب
آیاجی که بك ظمایث ال هىح٩١ٕاو ؾاللث ؾاقيؿ ؾو گىيه هىـحًؿ: آیـاجی کـه ظـ٫ یـاقی 

ؾايًؿ و آیاجی که بك وشىب کم  و یاقی قوايؿو به هعكوهاو ٘لایؿو قا ال آو هعكوهاو هی
 ؾاللث ؾاقيؿ:

ؾايًـؿ: ٘لـب یـاقی، ظـ٫ هٝلىهـاو ظ٫ِ ٘لِب یاقی قا ال آو هٝلىهاو هی ال٧ٓ آیاجی که
ٓ و ٜالماو قا بـه ٠ـفاب الهـی 48ًٌاوؿ ٌٔىقی: اوث و ؼؿاويؿ ایى ظ٫ قا به قومیث هی

م یـيٓ. ال٘ك٨ی، ؾق بكابك ایى ٜلن و وحن، وایك هئهًـاو و هىـلماياو 116ؾهؿ ١ٌٔكاء: بین هی
٭ـث یؾقظ٭ .هىؾه اوـثیكؾو ل٥ى و بکاقی یؿو بؿوو ی٘لا اقیی E لیكاكؾو ؾاقيؿکاقی ی٩ه یوٜ

گك هى٧ٜ یاؾ بكآوقؾو اوث، و هن هئهًاو ؾیهن هٝلىم هى٧ٜ به ه٭اوهث ؾق بكابك ٜالن و ٨ك
 373Eٓ: 15  ز، 2477ٓ ٔهکاقم ٌیكالی، E62 يىاء: 61ٔاي٩ا :  ی او هىحًؿیگىبه پاوػ

اقی هعكوهاو ؾق ابحؿا اهـكی بٓ آیاجی که بك وشىب يصات هىح٩١ٕاو ؾاللث ؾاقيؿ: ی
هـای هىـلماو و همـه ؼٙـىٖ ايىايی اوث. بًابكایى لموم جىشه به هعكوهاو قا همـه گـكوه
 ٨کكی اوالهی ٬اى  ؾاقيؿ و قوی آو اِكاق و پا٨ٍاقی ؾاقيؿ.

ؾهؿ که چكا ؾق قاه ؼؿا و هىحٕـ٩١او شهـاؾ هىلماياو قا هىقؾ يکىهً ٬كاق هی لشآنؼؿا ؾق 
ىَنَِِ ِِْمِکلََِِوَمDُکًیؿ: يمی َمُِتلم ْسَتْضَعفِِِِ ِإللَِِِّلِیَسبَِِِفِِِتم هَِوإْلِىْلهَ إِنَِِسُِءَِوإلىَِِِّخُِ ِإلعِِِِّمَهَِِهِیَوإْلنم َِهِیِِْإلَّ
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ىَنِی ىلم بَِِّمم ْخِعْخَىَُِىَُ 
َ
ُِِِِمْهِِأ ِْ ًِِِِیإْلَمْعَِِن َهُُِِلِمِإلظَّ ْنلم

َ
وِِِْمْهَِِلَىَُِوإْخَعْلِِأ وِِِْمهْهَِِلَىهَُِوإْخَعهْلُِِیَولِِِ َل م ِ َله م

إیَوِصِ حاـی کكت و ج١ّـب هیـهـن، ٤بكای ؿ یهىلماياو باؾاقؾ که ٓ. ایى آیه بیاو هی<@ٔيىاء: C عو
ك٨ی  يااًٌؿ شهجىها بیها و اوح٥اذهؾاٌحه باًٌؿ و ؾق بكابك ياله ظـؿی ؿ بـهیـاقجً اوـالم باو ا٘ل

 ٓ.@: ;، ز >A>:٬ٔكائحی،  بؽً جمام هعكوهاو شهاو باٌؿه يصاتکه٭حؿق باٌؿ 
 های سیاسیلتضام به پیماوا :پًجن

و٨ای به ٠هؿ ؾق لهكه اِى  ویاوث ؼاقشی ؾولث اوالهی اوث و ؾولث هى٧ٜ اوث بك 
ٌؿه با ؾیگك شىاهٟ بـا ؾیـؿه های ویاوی و يٝاهی بىحهاوان آو به همه ه١اهؿات و پیماو

٘ـىق هٙلـ٫ بـه ؾق بكؼی آیات، بـه کشیم لشآناظحكام بًگكؾ و پایاًؿی ؼىیً قا ظ٩ٛ کًؿ. 
ؾهؿ و ؾق بكؼی يیم، الحمام به پیماو قا یـ  جکلیـ٧ و هىـ ىلیث ها ؾوحىق هیق٠ایث پیماو

 ٓ.٠67مكاو: E آ E2 هائؿه: E41 ه١اقز: E7 هئهًىو: E266 ب٭كه: 43ؾايؿ ٔاوكاء: هی
های ویاوی بـا ؾٌـمًاو و ک٩ـاق يیـم، ؾق ابحـؿا بـه ؼؿاويؿ هح١ا  ؾقباقه پایاًؿی به پیماو

Dِؾهؿ: وشىب آو ؾوحىق هی ْمَِِهِیِِْإلَِِِّإ َّ َُنْ تم ْشهِعِِِمَهََِِ هَمَِِّهِ یإْلنم هىیَِلهْمُِِم صم ُیَشهِْمِ ْىمم وإیَِوَلهْمِِئو َِظهُِنعم
لَِ إِْمِیکََ َح و

َ
ِتنُِِّأ

َ
ْمِِِهْمِیِإلَِِىإَفؤ ْهَ نم ِِِإَلَََِ ِِِتِهْمِمم َّ ِیَِ ِإللَِِِّإنَّ ِمّ تَِِِّح ؼـىبی ٓ. ایـى آیـه بـه3ٔجىبـه: C َهِیمِِإْلنم

مـاو اللم یو٨ا بـه پو  مايٍاو هعحكم اوثیگفاقيؿ، پها اظحكام هیماویپ ه بهکآياوقوايؿ که هی
 ٓ.467: 4، ز ٬ٔ2474كائحی،  ماو، يٍايه ج٭ىاوثیو٨ا به پE لیكا او باٌؿکاوث، گكچه با هٍك

ك٨ی  ٌماقؾ کـه ٘ـك٦ لموم پایاًؿی به ٠٭ىؾ با هٍكکاو قا جا لهايی اللم و واشب هی لشآنا٘ل
ِیکَِ ِ یDایاًؿ باٌؿ: ه٭ابل يیم به ٠هؿ ؼىؾ پ ْشِعِِىنم ْههَ َِِهِ یِلْلنم ْىهَ ََِِ هِ َِِِ ْىهَ ِِإلَلّ َِ هىِلِ َِِو َِِ سم ِِِِْإَ ّ ه

َِهِیإَلّ
ْمِ َُنْ تم ْىَ ََِِ ِِإْلَنْسِدِ َِِِ ُِ ىإَِفَنُِإْلَحَعإ ىإیَفُْسَتمِِِْمِکلَِِإْسَتَمُمم ْمِِنم َِِلهم َ ِِِإَنّ ِیِإلَلّ ِمّ مِِِِح َتّ  ٓ.@ٔجىبه: C َهِیإْلنم

 1يمىداس شماسه 
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 یزیگيتیجه
ًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوی شاه١ۀ ايىايی با قویکـكؾی ٬یاوـی ؾق وـه بؽـً هاـايی الگىی ٬كآو

های قٌـؿ يٝكی و ٨لى٩ۀ ٬كآيی پیٍك٨ث ویاوی، ايؿیٍۀ پیٍك٨ث ظاکن بك الگى و يٝام ٌاؼُ
هاحًی بـك هًؿوـۀ ٌـًاؼحی یابؿ. هاايی يٝكی الگى، و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ۀ ايىايی واهاو هی

هـایی گـماقه هؿ يٝك ٬كاق گك٨ث وجىِی٩ی وه ه٭ىلۀ ؼؿا، ايىاو و شهاو هىحی  ؾق بىحكی٬كآيی 
ٝـام هىـحی و ؾاق بـىؾو يچىو وظؿايیث آ٨كیؿگاق، ؾوواظحی بىؾو ايىاو، اِالث قوض، هـؿ٦

. ايؿیٍـۀ پیٍـك٨ث ظـاکن بـك هؿ٨مًؿی ؼل٭ث ايىاو ٌاؼُ های اواوی آو اوحؽكاز گكؾیؿ
، ؾق ٬الب وـه ايی يٝكی بكگمیؿۀ یاؾٌؿهث که هاحًی بك هاالگى، ايؿیٍۀ قٌؿ و پیٍك٨ث ٬كآيی او

کًًـؿۀ ٠ًـىاو قوض ظـاکن بـك ٨ٕـای الگـى، ج١یـیىهئل٩ۀ ٤ایث، هىیك و يٞى و شًه قٌـؿ، بـه
های قٌؿ و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ۀ ايىـايی گیكی اِلی آو اوث. ؾقيهایث يٝام ٌاؼُشهث

 واقۀ الگىوث.بؽً يٝاملگى، ٠یًیثهاحًی بك هاايی يٝكی و همىى با ايؿیٍۀ قٌؿ ظاکن بك ا
کالوٌُـاؼ هـای الگـى ؾق ؾو ٠كِـۀDاقجاـاٖ هیـاو ظکىهـث و هلـث C وD ٖاقجاـا

پـفیكی و ؾق ؾو وـاظث ویاوـث ؾاؼلـی، ٌـاهل والیـثC هـاظکىهث با ؾیگك ظکىهث
یاوـی و ویاوـث ؼـاقشی، و یهعىقیث و ٠ؿالثاهًواالقی ؾیًی، هعىقی، هكؾمیثوال

هىحٕـ٩١او  ی، یـاقی٘لاـشاياـه، اوـح٭ال ه٭اوهث و ایىحاؾگی همه، اوالمٌاهل ِؿوق 
 گیكيؿ.یاوی، يٝام هیو یهایماوبه پ و و٨ای شهاو

ًٌاؼث پیٍك٨ث ویاوی ؾق وٙط بًیـاؾیى ؼـىؾ، ایـؿه و جىاو گ٩ث الگىی ٬كآوبًابكایى هی
ايؿیٍـۀ  هًؿ کلی قٌؿ و پیٍك٨ث ویاوی شاه١ـۀ ايىـايی هاحًـی بـكايؿال واهايمًؿ و يٝامچٍن
کـه ؾق وـاؼحاق آو، ٘ـىقیًٌاؼث و هاايی يٝكی بكگمیؿه و ٨لى٩ۀ ٬كآيی قٌـؿ اوـثE بـه٬كآو

ـه یاؾٌـؿه ٌاؼُکالو های قٌؿبًیاو بكؼاوحه ال ایى هاايی و همىى با ایى ايؿیٍـه ؾق ؾو ٠ِك
گیكی ویاوی شاه١ۀ ايىايی قا ؾق اب١اؾ لیىث هـاؾی و ه١ًـىی ٬كاق شهثیابؿ و بؿیىواهاو هی

 ؾهؿ.و، ؾق بىحك شكیاو ٠اىؾیث به ومث ٤ایث قٌؿ، ی١ًی ٬كب الهی، ٌکل هیا
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، Dیٍ  كفثایكاي  ی پ-ٌ  اؼُ هٍ  اقکث ویاو ی ؾق الگ  ىی او  الهیٓ. 1391Eؼلىِ ی، هعمؿظى  یى ٔ

 .8، ي معشفت عیاعیفّلًاهه 
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 .21، ي عیاعت متعالیهفّلًاهه 
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 .172، ي معشفتفّلًاهه 

 قضا هعمىؾی و وىلاو، جكشمه ظىى ٌمه اوفًؿآباؾ و غالماوگیضػ و هیدانٓ. 1389فكايکى، قابكت ٔ

 پىق، جهكاو، يٍك يی.اهاهی

ًٌاوی پیٍكفث ویاو ی ال ؾی ؿگاه هبايی ايىاوٓ. 1396Eالله و هصحبی يىقولی ٔپیٍه، ظٍمثفالظث

 . 23، ي های ساهبشدی عیاعتپژوهؼ، فّلًاهه Dاوالم

 هایی ال لكآو.، جهكاو، هكکم فكهًگی ؾقنتفغیش وىسٓ. 1383لكائحی، هعىى ٔ

 ، جهكاو، ؾاق الکحب االوالهیه.لامىط لشآن ٓ.1386اکبك ٔلكٌی، ویؿفلی
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 8ٓ-7-6، پاییم و لهىحاو، ٌماقه یادآوسکاٌايی، يٍكیه 
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 .A، ي مذیشیتی

، جكشمه اظمؿ قضىايی، هٍهؿ، هقاويث فكهًگی آو حاو اوگیضػ و ؽخایتٓ. 1367هاللى، آبكاهام اچ. ٔ

 لؿن قضىی.
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ٔ لن، ؾاق العؿید.اصىل کافیقٓ. :=<;هعمؿ بى یقمىب الکلیًی، ابىشقفك ، 
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 .هئوىۀ آهىلٌی و پووهٍی اهام ؼمیًی
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ٔو     ؽًكايیٓ، D ایشاودددددی پیؾدددددشفت-الگدددددىی اعدددددالمیٓ. 1389Eهیكهق     می، ویؿظى     یى ٔ
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