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The Islamic Revolution of Iran, as a religious phenomenon, has both religious and transcendent aspects,
as well as historical and social aspects, and therefore a theory that can understand and explain it must
be able to explain these two aspects. Sadraist thinkers (for example allame Tabatabaei, Morteza
Motahhari and Hamid Parsania) on the one hand, considering the transcendent wisdom and innovation
in it, and on the other hand, considering the Islamic Revolution, have tried to use historical-social
theories about articulation of the Islamic Revolution. In this article, using the fundamental methodology,
after reviewing the reflections of contemporary Sadraist scholars on society and history, six issues have
been studied: 1) the existence of history and religious explanation of its evolution, 2) its driving force.
History, 3) general and specific historical periodization, 4) the emergence of Western modernity and its
stages, 5) how Muslims and Iranians face modernity and its forces, and 6) the roots and historical
background of the Islamic Revolution. In conclusion, it is pointed out that according to the neo-Sadraist
approach and especially Parsania's view, the Islamic Revolution is the product of a change in the ratio of
epistemological and social forces in the past and contemporary Iranian society and has enabled the
Islamic world to actively face the modern world.
Keywords: historical theory, transcendent wisdom, neo-Sadraist approach, society, History.
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چکیذه
عى ا د م و هوسا داسد
انقی اعی ا شا ب  ثهب پذ ذ ا د م
عى ا تهس خ و اختمهػ  .بملهبشا نظش ل ا کل دس قله فهل و تىضلیر آ
بش آ ذ به ذ بتىانذ ا دو عى سا تبیی کملذ .تفکلشا نىفلذسا نظیلش ػی ل
عبهعبه ؽهیذ غهش و زمیذ پهسعهنیه اص کعى بله نظلش بل زکمل تؼهلیل و
نىآوس  دس آ و اص عى د گش به نظش ب وقىع انقی اعی کىؽلیذ انلذ دس آیلهس
گىنهگى خىد نظش ا تهس خ -اختمهػ دسبهس انقلی اعلی فلىس بملذ
سوػؽمهعل بمیلهد پلظ اص
کممذ .دس ا قهل تلیػ ؽلذ بله بهلش گیلش اص 
شوس بش تأ ی زکمه فذسا ؼهفلش دسبلهس خه ؼل و تلهس ؽلؼ غللاۀ
غت تهس و تىضیر د م نسى تسىل آ نیشو سشک تهس دوس بمذ ػه و
خهؿ تهس خ ظهىس تدذد غشب و شازل آ نسى ىاخهۀ غامهنه و ا شانیه
به تدذد و نیشو ه آ و س ؾ  ه و بغتش ه تهس خ انقی اعی بشسع ؽىد.
دس نتید گیش اؽهس ؽذ اع ک غهبق سو کشد نىفلذسا و خقىفله د لذگه
پهسعهنیه انقی اعی

سقىل تغییش دس نغلب نیشو له

زهضش دس خه ؼۀ گزؽت و ؼهفش ا شان اع و ا که
به خهه ذس سا ا دهد کشد اع .
واژگاو کلیذی :نظش ۀ تهس خ زکم تؼهلی سو کشد نىفذسا

ؼشفتل و اختملهػ

ىاخهۀ فؼهل خهه اعلی
خه ؼ تهس .

 .:ایى ه٭اله بكگك٨حه ال ٘كظی پژوهٍی با ً٠ىاو يٝكیۀ جاقیؽی ظمیؿ پاقوايیا ؾق ٩ِ 275عه بـكای پژوهٍـگاه
ٔكوقتهای ياٌـی

هًك و ايؿیٍۀ اوالهی ظىلۀ هًكی جهكاو اوثٔ .مى جٍکك ال پژوهٍگاه هفکىق ،شهث
هیجـىاو ؾق
آوها قا 
اوحؿاللها و اقشا٠ات آو ظفٌ ٦ؿه اوث و ِىقت کاهل 

ال اؼحّاق ه٭اله ،بىیاقی ال
آو پژوهً ؾيبال کكؾ.
 . اوحاؾیاق گكوه ٠لىم اشحما٠ی ،ؾايٍگاه ٠لىم اوالهی قٔىی ،هٍهؿ ،ایكان.ghaeminik@Razavi.ac.ir ،
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هقذهه

وـىیهای ؾیًـی و هـاوقایی ؾاقؾ و

اي٭الب اوالهی ایكاو همچىو هـك وا١٬ـۀ ؾیًـی ؾیگـكی،
ایىؾيیایی ق٬ن ؼىقؾه اوـث .بًـابكایى،
ايىاوهای 

بهً٠ىاو قؼؿاؾی جاقیؽی ،ال ؾقیچۀ اقاؾۀ
٬ابل٨همی ال يىبث ؼىؾ با ؾیگك جعىالت
ِىقتبًؿی 

هیبایؿ
ایىؾيیایی ،
به ا٬حٕای وىیۀ 
يٝكیهای جاقیؽی-اشحما٠ی اقائه کًؿ .ا٬حٕای ایـى يٝكیـۀ جـاقیؽی

جاقیؽی بٍك ،ؾق ٬ال
جىشه به لهايۀ و٬ى ٞاي٭الب اوالهی اوث که ؾق ؾوقۀ شًگ وكؾ و ظٕىق ؾو قوایث ٨کكی-
جمؿو هؿقو ٤كبـی ؾق وـٙط شهـاو قغ ؾاؾه اوـث .بًـابكایى ،يٝكیـۀ جـاقیؽی-
ویاوی ال ّ

آهىلههای اوالهی باٌـؿ کـه
الیکوى بایؿ هبحًی بك 

اشحما٠ی ؾقباقۀ و٬ى ٞاي٭الب اوالهی،
وظی ؾاقيؿ و ال وىی ؾیگك يٝكی به ا٬حٕائات جاقیؽی ؾوقۀ هؿقو بی٩کًؿ.
قیٍه ؾق 

ِـىقتبًـؿی

با يٝك به ایى ُب١ؿ جاقیؽی و ي٭ً ايىـايی ؾق و٬ـى ٞآو ،یکـی ال قاههـای
يٝكیاجی ؾقباقۀ و٬ى ٞاي٭الب و اوحمكاق آو ،کًکـاي ؾق آقای هح٩کكايـی اوـث کـه ؾق ٠ـیى
ّ
ؾقگیكی ٠ملی با اي٭الب ،جؤهالجی ؾق يىبث هیاو ایى ظاؾذۀ ٝ٠ین با هبايی ٨کكی و ه١ك٨حـی
ؾاٌحهايؿ .ظکمای يىِؿقایی يٝیك ٌهیؿ هٙهكی و ظمیؿ پاقوايیا ال هح٩کكايـی
اوالهی يیم 
الیکوـى بـا جـؤذیك ال اوـحاؾاو ظکمـث اوـالهی ؾق ؾوقۀ ه١اِـك يٝیـك ٠الهـه

هىحًؿ که
آیثالله شىاؾی آهلی ،هیكاخّ بك ٨کـكی ظکمـث
آیثالله هّباض یمؾی و 
٘با٘بایی ،هكظىم 

اوالهی هىحًؿ و ال وىی ؾیگك ؾق هحى و٬ى ٞاي٭الب اوالهی ظأك بىؾه و جؤهالجٍاو ؾقباقۀ
بًیـاوگـفاق ظکمـث

بـهً٠ـىاو
کكؾهايؿ .ؾق آذاق ِؿقالمحؤلهیى ٌیكالی 
ایى وا١٬ه قا هکحىب 
هح١الیه که با اِىلی يٝیك اِالث وشىؾ ،جٍـکیک وشـىؾ ،اجعـاؾ ٠لـن و ٠ـالن و ه١لـىم و
هیٌـىؾ ٕ٠بىؾیـث E12 :2472 ،ؾاوقی اقؾکـايی،
ظكکث شىهكی ال ظکمث هٍاء هحمایم 
يمیٌـىؾ،
 E472 :2478پاقوايیا ،ٔ125 :2475 ،جؤهل ؼاِی ؾقباقۀ شاه١ه یا جاقیػ ؾیؿه 
اها ظکمای ه١اِك هحؤذك ال ایى ظکمث ،يٝیك هكظىم ٠الهـه ٘با٘بـاییٌ ،ـهیؿ هٙهـكی و
کىٌیؿهايؿ ؾق هىاشهه با هىائل هىحعؿذۀ شاه١ه و جاقیػ و ؾق

آیثالله هّباض یمؾی
هكظىم 
هیجىاو
اولیهای ال آيچه 
ِىقتبًؿی 

ي٭ؿ آقای هح٩کكايی يٝیك هگل ،هاقکه ،کًث و ؾوقکین
قويًٌاوی
بهكهگیكی ال 
ظکمث شاه١ه و جاقیػ ياهیؿ اقائه کًًؿ .بًابكایى ،ؾق ایى ه٭اله ،با 
ِىقتبًؿی بكقوی ؼىاهین

بًیاؾیى ،ابحؿا هبايی ٨کكی قویکكؾ يىِؿقایی قا با اقشا ٞبه ایى

پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال يهن ٌ /ماقۀ بیىحن /پاییم و لهىحاو 1411

/ 228

پكوًهای هكبىٖ به يٝكیۀ جاقیؽی اي٭الب اوالهی ال هًٝك ایـى هح٩کـكاو

کكؾ و وپه ،به
ؼىاهین پكؾاؼث.
چهارچىب يظزی پژوهص

هىٔى٠های که يٝكیـۀ ٠لمـی بـك اوـان آو

قويًٌاوی بًیاؾیىD :هصمى٠ه هبايی و اِىل

هـیآوقؾ کـه ال آو بـا ً٠ـىاو
هیگیكؾ ،چهاقچىب و هىیكی قا بكای جکىیى ٠لن پؿیـؿ 
ٌکل 
قويًٌاویD ،هـك يٝكیـه
هیٌىؾٕ Cپاقوايیا .ٔ6 :2481 ،ؾق ایى 
قويًٌاوی بًیاؾیى یاؾ 

لهیًههای ٤یكه١ك٨حـی
ٌکلگیكی و جکىیى جاقیؽی ؼىؾ ،ال بكؼی هبايی ه١ك٨حی و يیم 
بكای 
ؾؼیلايـؿ،

ٌیىههای هًٙ٭ی ؾق جکىیى جاقیؽی يٝكیات
هیبكؾ .هبايی ه١ك٨حی باآيکه با 
بهكه 
ي٩هاالهكی يیم با يٝكیه ؾاقيؿ .اها هباؾی وشـىؾی ه١ك٨حـی و ٤یكه١ك٨حـی
اقجبا٘ات هًٙ٭ی 
قوايؿه ،و به همیى ؾلیلٌ ،ـًاؼث اقجبـاٖ

٠ىاهلی هىحًؿ که ؾق ظىلۀ ٨كهًگ ظٕىق بههن
ایى ٠ىاهل با يٝكیات ٠لمی بههًملۀ ًٌاؼث قابٙۀ يٝكیه با ٨كهًگ اوثٕ Cهماؤ .ؾق ایًصا
ي٩هاالهك یا شهاو اول ايؿیٍـه یـا يٝكیـه اوـث کـه ٠لـىم
با وه ظىله هىاشهین :اول ،ه٭ام 
گىياگىو ؾق هیاو هىلماياو ،بهق٤ن جًى٠ات قوٌی و ه٩هىهی که با یکـؿیگك ؾاقيـؿ ،ؾق ایـى
ي٩هاالهك با هن هٍحكک هىحًؿ Eظىلۀ ؾوم ،ايؿیٍه قا ؾق شهـاو ؾوم یً١ـی ٜـك ٦آگـاهی و

ا
هیکًؿ .ایى ظىله ه١مىال ؾچاق ج٥ییكاجی اوث که بك اوان ا٬حٕـائات
٠الن بكقوی 
ه١ك٨ث ّ
ايؿیٍـههـا و

هیکًؿ Eاها ظىلۀ وىم ه٭ـام اذبـات
يٝكیهپكؾال یا ؾايٍمًؿ ،ج٥ییك 

لهاو و هکاو
يٝكیات ٠لمی اوث ٕهماو.ٔ8 :
يٝكیهپكؾال با Dهىـئله Cیـا Dهىـائلی Cهىاشـه

٠الن یا
ؾق ٨اِلۀ هیاو شهاو ؾوم و وىمّ ،

آوهـا گـام اواوـی و ٔـكوقی اوـث.
ظلوّ٨ـل 
ٌکلگیكی يٝكیه ،
هیٌىؾ که ؾق ٨كایًؿ 


پؿیؿهای اوث که ؾق ٌكایٗ هؽحل ٧جاقیؽی ،جعث جـؤذیك ٠ىاهـل ه١ك٨حـی و
Dهىئلۀ ٠لمی 
ؾقوو یک هصمى٠ۀ
هیآیؿ و هىئله ،
٤یكه١ك٨حی پؿیؿ 
پؿیؿهای اوث که ؾق اذك ياوالگاقی ؾق ّ

هیآیؿ و به همیى ؾلیل ،اهكی يىبی و جاقیؽی اوثٕ Cهماؤ .په ال ایًکه
٨كهًگی بهوشىؾ 
يٝكیهپكؾال هىئله قا ظل کكؾ ،یک يٝكیۀ ٠لمی به ظـىلۀ ج١ـاهالت ٨كهًگـی-اشحمـا٠ی یـا

1

. Fundamental Methodology.
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هـیجىايـؿ ؾو
٠لمی ؼىؾ D ،
هیٌىؾ .يعىۀ ج١اهل یک يٝكیه با هعیٗ
هماو شهاو وىم واقؾ 
ّ

ِىقت ؾاٌحه باٌؿ :هّك ٦و هىاشهۀ ١٨ال و هىاشهه و هّك ٦هً١٩ـلٕ Cهمـاو .ٔ14 :ؾق
وؿههای يؽىحیى با جمؿو یىيايی
الگىی هىاشهۀ ١٨ال که يمىيۀ آو ،هىاشهۀ ٨كهًگ اوالهی 
يٝكیهها قا بكای ظل

هّك٦کًًؿه ؾق ايحؽاب يٝكیه٬ ،ؿقت گمیًً ؾاٌحه و

اوث٨D ،كهًگ
هىائل ؾاؼلی ؼىؾ یا ظحی هىائلی که ؾق اذك اقجباٖ بـا ٨كهًـگ ؾیگـك بـكای آو پـیً آهـؿه
هـیکًـؿ .ؾق
ايگیمهها و ٠ىاهل ٤یكه١ك٨حی ؼىؾ ايحؽاب 

لهیًههای ه١ك٨حی و
اوث ،با لعا ٚ
هّك٦کًًؿه ،بالؼىايی و ؾق ِىقت لموم بالوـالی

ایى ظال ،يٝكیه به هًگام ايح٭ال جىوٗ
گ٩حهٌؿه ؾق ٬ال يمىؾاق آهؿه اوثٕهماو:ٔ24 :
هیٌىؾٕ Cهماؤ٨ .كایًؿ 


ضکلگزی يظزیه

يمىدار ضماره  :1فزایًذ
(هًبغ :پارسايیا)1392 ،

ه١ك٨حـی يٝكیـۀ
قويًٌاوی بًیاؾیى ،ؾق ایى ه٭اله ابحـؿا بـه هبـاؾی و هبـايی
به ا٬حٕای 
ّ
ا
:
پكؾاؼحهاین .بكای ایـى هًٝـىق ،هبـايی

پاقوايیا هؽّىِا ؾق ٬لمكو ظکمث شاه١ه و جاقیػ
 .:هكچًؿ آذاق ٌهیؿ هٙهكی ؾقباقۀ جاقیػ ،با ً٠ىاو ٨لى٩ۀ جاقیػ هًحٍك ٌؿهايؿ ،به شهـث جًاوـ بـا ظکمـث
کمی ایى يٝكیهپكؾالاو هىلماو بهكه هیبكین.
هح١الیه ،ال ج١بیك ظکمث جاقیػ بكای جؤهالت ّظ ّ
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جاليهای ٨کكی هكظىم ٠الهـه ٘با٘بـایی و اوـحاؾ هٙهـكی و

٨کكی پاقوايیا قا ؾق اوحمكاق
کكؾهاین :هىحی
آوها بك اوان ظکمث هح١الیه با پاوػ به ایى ؾو پكوً بكقوی 
يىآوقیهای 

پیًبكيؿة جاقیػ چیىث؟
جاقیػ چیىث و جىٔیط ؾیًی يعىۀ جعىل آو چگىيه اوث؟ يیكوی 
ؾوقهبًؿی ٕ٠ـام یـا
ؾق هكظلۀ ب١ؿ ،ؾق ٬ال پاوػ به ایى پكوً که Dاليٝك پاقوايیا ،چه 
لهیًههـای وشـىؾی
کىٌیؿهاین اقجباٖ آو هباؾی با 

٬ابلًٌاوایی اوث؟C
ؼأَ ؾق جاقیػ 
ه١ك٨حی و ٤یكه١ك٨حی شهاو ؾوم قا بكقوی کًین .ؾقيهایث ،ؾق پاوـػ بـه چگـىيگی جکـىیى
لهیًـههـای

ٌـکلگیـكی

ظىلههای ه١ك٨حی ١٨ـال یـا هً١٩ـل ؾق
شهاو وىم و با يٝك به جؤذیك 
ؾاؾهایـنٜ :هـىق جصـؿؾ قا چگىيـه جىٔـیط
پكوًها پاوػ 

جاقیؽی اي٭الب اوالهی ،به ایى
هكظلهبًؿی ال جعىالت آو ؾاقؾ؟ يعىۀ هىاشهۀ هىلماياو و ایكايیاو با جصـؿؾ و

هیؾهؿ؟ چه

هیکًؿ؟ چه جىٔیط ؼاِی بـكای و٬ـى ٞاي٭ـالب اوـالهی ؾاقؾ؟
يیكوهای آو قا چگىيه ٨هن 
هیؾايؿ؟
بىحك جاقیؽی آو قا چه 
هستی تاریخ و تىضیر دیًی يسىۀ تسىل آو
 .1تکمیل عزذ هسئلۀ زکمای هؼاصز

ظمیؿ پاقوايیا ؾق ه٭الۀ Dچیىـحی و هىـحی شاه١ـه ال ؾیـؿگاه اوـحاؾ هٙهـكی ٔ2475ٕ Cو
بٕ١ی ؾیگك ال آذاقي ،بكاهیى ٠الهه ٘با٘بایی و ٌهیؿ هٙهكی ؾقباقۀ اِالث جىأهاو ٨ـكؾ و

شاه١ه قا که اوحاؾ هّباض یمؾی آو قا ي٭ؿ کكؾ :اظیا کكؾه و بىٗ ؾاؾه اوث ،که به بٕ١ـی ال
آوها اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿ.

هـیؾايـین٘ ،ـكض
هماوگىيه که 
جصكؾ ظ٭ی٭ث شاه١ه و اِالث جىأهاو ٨كؾ و شاه١ه :
الّ ٔ٧
هىئلۀ ٠الهه ٘با٘بایی ؾقباقۀ اوح٭الل شاه١ه ال ا٨كاؾ بههرابـه هىشـىؾی ظ٭ی٭ـی ٕ٘با٘بـایی،
شاه١ـهًٌاوـايی يٝیـك

ي٭ؿ
 ،2478ز  286 :1و ز ،ٔ221-222 :3جىوٗ ٌهیؿ هٙهكی و ؾق ّ
پؿیؿهای ظىی-جصكبی ،هً١ای ه٭ـىالجی يٝیـك لهـاو،
ؾوقکین که با هعؿوؾ واؼحى شاه١ه به 
شاه١ه ؾايىحه ٕ Durkheim and

ج١كیٌ٧ؿه جىوٗ

هکاو و ٠لیث و الشمله ٨كؾ و ٌؽّیث قا
 ٔMauss,1903: 40-41; Durkheim,1912: 22-28و اؼحیـاق ٨ـكؾ قا ٬كبـايی شبـك شاه١ـه 
کـكؾه
 .:بؽٍی ال ي٭ؿ اوحاؾ هّباض به يٝكیۀ ٌهیؿ هٙهكی قا هیجىاو ؾق ایى هًب ٟؾيبال کكؾ :هّباض یمؾی.72 :2477 ،

يٝكیۀ جاقیؽی ايمالب اوالهی با قویکكؾ يىِؿقایی هعمؿقٔا لائمييیک (231 / )226-251

باجىشهبه اِالث وشىؾ ظکمث هح١الیه بىٗ یا٨ث و لفا ایٍاو ٬ائل به اِـالث جىأهـاو

بىؾيؿ،
٨كؾ و شاه١ه ٌؿيؿ و اؼحیاق ايىايی قا ؾق ه٭ابل شبـك اشحمـا٠ی ،هع٩ـى ٚؾاٌـحًؿ ٕهٙهـكی،
هیؾهؿ:
 ،2475ز .ٔ436-435 :1پاقوايیا ایى اوحؿالل قا با يٝك به قابٙۀ ي٩ه و بؿو بىٗ 
هماوگىيه که [ؾق ظکمث هح١الیه] إ٠ا و اشمای هؽحل ٧بؿو پـه ال ؾقیا٨ـث قوض و

ي٩ه شمئی و ٌؽّی ،با ظ ٛ٩اهحیالات هؽحّك ؼىؾ ،ؾق پىٌـً ي٩ـه ،هىیـث شم١ـی
ايىاوهای هح١ؿؾ و هؽحل ٧يیم په ال وِىل به یـک قوض

هیکًؿ،
واظؿی به يام ايىاو پیؿا 
هـییابًـؿ و ؾق
ویژگیهای ٨كؾی و ٌؽّی ،ؾق ظ٭ی٭حی بكجك وظؿت 

ي٩ه شم١ی ،با ظٛ٩
هیکًًؿ .اگك قابٙـۀ هـى ٨ـكؾی و
ظکن و ٌئىو و هكاج آو ظ٭ی٭ث واظؿ ،ي٭ً ؼىؾ قا ای٩ا 
شم١ی ...بك هبًای اِالث وشىؾ و جٍکیک وشىؾ جًٝـین ٌـىؾ ،هـى ٨ـكؾی و هـى شم١ـی
ؾقهیآیؿ ٕپاقوايیا.ٔ121 :2475 ،

بهِىقت ؾو هكجبه یا ؾو ٌؤو ال یک ظ٭ی٭ث
شهاوهای اشحما٠ی :پاقوايیا با اٌاقه به ٘كض هىـئلۀ هٍـهىق بـه

بٔ ا٠حباقیات و جکرك
ا٠حباقیـات جىوـٗ ٠الهــه ٘با٘بـایی ٕ٘با٘بـایی ،2478 ،ز ٘ E267 :1با٘بــایی:2477 ،
 ،ٔ278-276ه١ح٭ؿ اوثD :يٝام اشحما٠ی یک يٝام ا٠حباقی اوث که ال یک هىیـث اقاؾی
ايىـاوهاوـثٌ ،ـکل

و ايىايی بكؼىقؾاق اوث و با ؤ٬ ٟىايیًی که بـه ا٠حبـاق و ؼىاوـث
هیگیكؾ .اها ه٭كقات و ٬ىايیى يٝام اشحما٠ی ،گكچه ا٠حباقی و اقاؾی اوث ،آذـاقی جکـىیًی

ؾاقؾ که ؼاقز ال ٜك ٦اقاؾه و ؼىاوث ايىاو بىؾه و ظ٭ی٭ی اوثٕ Cپاقوايیا.ٔ23 :2478 ،
او که بك ا٠حباقیات ٠٭ل ٠ملی جمكکم بیٍحكی ؾاقؾ ،ه١ح٭ؿ اوثD :ا٠حباقیات ٠٭ل ٠ملی ،ؾق
هیگیكؾٕ Cپاقوـايیا 2482 ،ب:
وا١٬یثهای ايىايی ،اشحما٠ی ،جاقیؽی و ٨كهًگی ٬كاق 

هحى
ايؿیٍههای ٤كبی ،ا٠حباقیات ٠الهه همچىو ا٠حباقیـات

باایىظال ،ؾق ه٭ام ه٭ایىه با
 .ٔ82
ي٩هاالهكی يیىحًؿ ،بلکه به ؾلیل قابٙه با ا٠حباقیات ٠٭ـل يٝـكی،
هؿقو ،هىح٭ل ال ظ٭ای ٫
هـیٌـىؾ کـه همـۀ
يمیٌىيؿ و Dهاي ٟال ایى 
بكواؼثگكایی ٠لىم اشحما٠ی هؿقو 

هًحهی به
هیگیكيؿ ،ؾق هعؿوؾۀ ا٠حباقیات ايىايی
ه١ايیای که ؾق ه١كْ ايؿیٍۀ بٍكی ٬كاق 

ظ٭ای ٫و
پؿیؿههای جاقیؽی ؾقآیًؿٕ Cهماو .ٔ87:
باًٌؿ و بهِىقت 
بـهواوـٙۀ ايىـايی
شهاوهای اشحما٠ی Cهح١ؿؾ و هحکركی اوث که 
هعّىل ایى ا٠حباقیات  D
شىهكی وشىؾی ؼىؾ ،شىـمايی ةالعـؿوخ و قوظايیـ ةالب٭اوـثD ،ال هىـیك
که بك هبًای ظكکث
ّ
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هیٌىؾ و ؾق آيصا بـا ِـىق ٠لمـی کـه ظ٭ـای ٫هصـكؾ و ٤یكهـاؾی
ظكکث به ٠كِۀ آگاهی واقؾ 
هیکًؿ .به ؾيبال آو ،ي٩ه آؾهی چىو با ظ٩ـٛ
هىحًؿ ،اجعاؾ وشىؾی و يه ه٩هىهی یا هاهىی پیؿا 
وظؿت ؼىؾ ،ؾاقای هكاج اوث و هٍحمل بك همۀ ٬ىای اؾقاکی و جعكیکی اوث ،پـه ال اجعـاؾ
هیؾهؿٕ Cهماو .ٔ273:
با ِىق هصكؾ ٠لمی به ا٬حٕای آو ِىق ،ق٨حاق ؼىؾ قا واهاو 
شهاوهای هحکرك اشحما٠ی اوث:

اليٝك پاقوايیا ،جاقیػ هىیك ظكکث و پیاهؿ ایى
ِىقت و هً١ای ٠لمی به ووا٘ث ي٩ه ايىاو و گاهی يیم بـا جّـك٨ی کـه ايىـاو ؾق آو
هیٌىؾ و ٠كِۀ هىیث ٨كؾ و
هیکًؿ ،ال وپهك هً١ىی و ذابث ؼىؾ با ا ٫٨ظیات ايىايی واقؾ 

الآوپه ،لـىالم و پیاهـؿهای ه١ك٨حـی و ق٨حـاقی ؼـىؾ قا ؾق بىـحك
هیکًؿ .
شاه١ه قا جّك ٦
هیآوقؾ ... .با ٠بىق ايىاو ال یک يٝام هً١ـایی و وقوؾ او بـه يٝـام
جاقیؽی و جمؿيی بهؾيبال 
هیآیؿ و هن ٨كهًگ و شهاو اشحمـا٠ی شؿیـؿی
هً١ایی ؾیگك ،هن يى ٞيىیًی ال ايىاو پؿیؿ 
هیگیكؾ ٕهماو .ٔ272:
ٌکل 
االؼكی ٘كض هىئلۀ ٌهیؿ هٙهكی ؾقبـاقۀ ظكکـث و آیًـؿۀ شىاهـ ٟؾق
ایى جىٔیط 
٠باقة
ّ

جاقیػ و يیال به ؾايٍی بهيام ٨لى٩ۀ يٝـكی جـاقیػ اوـث کـه بـه ٌDـؿو Cشىاهـ ٟؾق جـاقیػ
هیپكؾالؾ ٕهٙهكی ،2475 ،ز.ٔ475 :1

هحىوٗ بىؾيً :اِالث ٨كؾی که ٌهیؿ هٙهكی ؾق ٔمى

پٔ اؼحیاق ايىاو با يٝك به يىٞ
ّ
هـیؾهـؿ ،ؾق يٝـك
هیکًؿ و با آو اؼحیاق ٨ـكؾی قا جىٔـیط 
اذبات اِالث شاه١ه به آو اٌاقه 

بىؾو ايىاو ؾق ظکمث هح١الیه :به ٌکل بكهايی
پاقوايیا با جکیه بك
اِل ٨لى٩ی يى ٞهحىوٗ ّ
ّ
ِك٦يٝك

هیٌىؾ .بك هبًای Dقویکكؾی که ِؿقالمحؤلهیى به ايىاو ؾاقؾ ،شاه١ه
جىٔیط ؾاؾه 

شهاوهـای اشحمـا٠ی هح٩ـاوجی

هیکًؿ و ها با
ظ٭ی٭ی آوِ ،ىق هحًى٠ی پیؿا 
ال اذبات جكکی
ّ
ِ .:ؿقالمحؤلهیى ٌیكالی بك پایۀ اِالث جٍکیکی وشىؾ ،ویالو و ظكکث قا ال هعؿوؾۀ هاهیات به هحى وشىؾ و
ظكکث شىهكی ي٩ه ايىاو ،ؾق يٝك هالِؿقا ،با٘ى ايىاو هك لعٝه ،ال هكجبـهای بـه
هىحی هیبكؾ .با يٝك به
ّ
هكجبۀ ؾیگك ايح٭ال هی یابؿ و بًابكایى ،ايىاو ؾق ظ٭ی٭ث ؼىؾ ،پیىوحه ؾق ؾگكگىيی و ویالو اوث و هیجىايـؿ ال
هكجبۀ ٘بی١ث به جصكؾ هرالی و بكلؼی ،جصكؾ ٠٭لی و هكاج ؾیگك يائل آیؿ .بًابكایى ،ايىاو اگكچـه بـه لعـاٚ
ِىقت بٍكی اي یک يى ٞبیٍحك يیىث ،يٝك ٬ىۀ ي٩ىايی و ِىقت باً٘ی ،ايىا ٞگىياگىو و هحؤؼكی ال آو يىٞ
اؼیك قا هیجىايؿ هحع٭ ٫کًؿ ٕگكگیى .ٔ245-216 :2482 ،گىحكۀ ایى ايـىا ٞاؼیـك ايىـايی ؾق ٬یـان بـا يـىٞ
هحىوٗ ،بك اوان آیۀ ه٩ث وىقۀ بیًه ،ال ؼیكالبكیه جا ٌكالبكیه اوث ٕهالِؿقا :٪2323 ،ز 3: 62-63).
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شهـاوهـا هًصـك

همهشايبۀ ایـى
٬یانياپفیك بىؾو و جبایى 
قوبهقو هىحین .البحه ایى ؾیؿگاه به 

هیؾايؿ .اليٝـك
يمیٌىؾ .ؾلیل اؾ٠ای ٨ى ٪ایى اوث که ِؿقالمحؤلهیى ايىاو قا يى ٞهحىوٗ 

ا
هیٌىؾ Eیً١ی ٠لن و ٠مل ال ٠ىاقْ لایؿ و هًٕن
او ،ايىاو اوال با ٠لن و ٠مل ؼىؾ هحعؿ 
ا
ؾؼیلايؿ و ذايیـا ؾاهًـۀ آگـاهی و

به ـات ايىاو يیىحًؿ ،بلکه ؾق جکىیى هىیث و ظ٭ی٭ث او
٠مل ايىاو بكؼال ٦ظیىايات ،به ؾلیل وو١ث ه١ك٨ـث و اقاؾۀ او ،بىـیاق گىـحكؾه و هحًـىٞ
اؼحیـاق ايحؽـاب ايـىاٞ
الیکوى

اوثٕ Cپاقوايیا 2482 ،ب .ٔ232-233 :ایى يى ٞهحىوٗ
ّ

شهاوهای اشحما٠ی هحکرك قا ؾاقؾ و ال وىی ؾیگك گك٨حـاق ؾق يىـبث

لؾو
اؼیك هح١ؿؾ و ق٬ن ّ

جاقیؽی يؽىاهؿ ٌؿ Eلیكا بك اوان ظکمث هح١الیه ،ظ٭ی٭ث ايىاو ظ٭ی٭حی هح١الی اوث.
 .2تىضیر دیًی هستی تاریخ

با يٝك به جىٔیط شاه١ه بههرابه ظ٭ی٭حی هاب١ؿالٙبی١ی ،اهکـاو جىٔـیط شاه١ـه و جـاقیػ ال
هیٌىؾ .هىحی اِیل جاقیػ بٍكی ؾق يٝـك پاقوـايیا يـه بـا يٝـك بـه جـاقیػ
هًٝك ؾیًی ههیا 
َ
هـیٌـىؾ کـه
باجىشهبه ٠هؿ ايىاو ؾق هیرا ٪الهی یا ٠الن ـق جبیـیى 

ایىؾيیایی ،بلکه
ا٠حباقی 
َ
ؾقوا ،ٟ٬با٘ى ایى ٠الن و هماو هبًای ذابث و ٤یكجاقیؽی ظكکث ايىاو ؾیًی ؾق جاقیػ اوث
ایى ؾيیا ،با هبـىٖ و ؾق
ٕپاقوايیا .ٔ44 :2474 ،په ال هیرا ٪الهی ،ظكکث ايىاو ؾق جاقیػ 
ّ
هیٌىؾ ٕهماو ٔ33 :و په ال ٠بىق ال ٠الن Dؼمایى Cیـا Dشبـكوت Cو ٠ـالن
ویك يمول آ٤ال 
٬Dؿق Cیا Dهلکىت ،Cؾقيهایث ؾق هكجبـۀ ٘Dبی١ـث Cیـا Dهلـک Cيـمول پیـؿا هـیکًـؿ .اهـا
هیکًؿ Dو ظاؾذهای که ؾق پایاو قغ هیؾهؿ،
ؾقه٭ابل ،ؾق ٬ىن ِ١ىؾ ،ايىاو ؼك ٪ظصاب 
ظصابها،

جًها جیم ٌؿو ؾیؿگاو ،ق٩٤ ٟ٨لث و ظّىل جًبه اوثٕ Cهماو .ٔ86 :ؾق هیاو ایى
Dبمق جكیى ظصاب ؾق وك قاه ايىـاو ،ي٩ـه اووـث کـه بـا ق٨ـ ٟآو ،هال٬ـات بـا ؼؿاويـؿ
اهکاوپفیك ؼىاهؿ ٌؿٕ Cهماو .ٔ257 :ایى ظصاب بمق ؾق يٝكیۀ پاقوـايیا ؾقبـاقۀ جـاقیػ
هیٌىؾ.
هًصك به ج٭ىین جاقیػ به ؾو جاقیػ ظ ٫و جاقیػ با٘ل 
ٌـًاؼحیاي بـك


هىـحی
ًٌاؼحیاي بك اِل ٙ٨كت و ابحًای


ايىاو
جاقیػ ظ ٫به ؾلیل اجکای
٠هؿ هیرا ،٪بك جاقیػ ٤یكؾیًی ج٭ؿم بالع٭ی٭ه ؾاقؾٙ٨D :كت ايىاو آیه و يٍايۀ ؼؿاوـث و بـك
ظالآيکه جاقیػ ٤یكؾیًی یا با٘ل کـه
گًاه و ٌكک وب٭ث ؾاقؾٕ Cپاقوايیا 2482 ،پ Eٔ128 :
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ٌكک ظاِل ال ّ٠یاو و هبىٖ آؾهـی ال شایگـاه الهـی و ظ٭ی٭ـی
هعّىل ظصاب ي٩ه و ّ
ایىؾيیایی] و ٤یكاِیل اوثٌD :كک پـه ال ّ٠ـیاو و
جاقیؽی [ 
ؼىیً اوث ،واشؿ چهكۀ
ّ

هبىٖ ؾق ِىقجی پؿیؿ هیآیؿ که ايىاو قاه ايابه و بالگٍث بهوىی ؼؿاويؿ وبعاو قا ؾق پیً
يگیكؾٕ Cپاقوايیا.ٔ263 :2474 ،
يیزوی هسزک تاریخ

ا
بیاوٌؿه ج٭كیبا قوٌى اوث که يیكوی هعكک جاقیػ اليٝك پاقوايیاD ،ايبیا و اولیـای
با جعلیل 

الهی[ ،یً١ی] ايىاوهای يمىيهای هىحًؿ که ؾق ٘ىل جاقیػ بٍك ،بك ٠هؿ و هیرا ٪الهی بـا٬ی
هايؿيؿ و و٨ای به ٠هؿ آياو هىش ٌؿه اوث که هكیک چىو چٍمهای شىٌاو ،هكچًؿگاه،
هىزهای شؿیؿی قا ؾق بىحك جاقیؽی لهاو ایصاؾ کكؾه٨ ،كهًگ و جمؿيی قا پیقیمی کًًؿ که
آوهـا الهـی و
قیٍه ؾق اب١اؾ ه٭ؿن و آومايی ايىـاو ؾاقؾ و چـىو هًٍـؤ ؾ٠ـىت و ظكکـث 
آومايی اوث ،هكگم ذبات و وظـؿت ؼـىؾ قا ؾق هـحى جعـىالت لهـايی و لهیًـی ال ؾوـث
ايىاوهایی هىحًؿ که با ؼكوز ال هى٘ى الهـی

يمیؾهؿٕ Cهماؤ .ؾق ه٭ابل چًیى يیكویی،
ٌـكکآهیـم CهىـحًؿD .آيـاو اؾ٠اهـای هؽحل٩ـی قا بـك اوـان


ؼىؾبیًی
ؼىؾ ،گك٨حاق ي٩ه D
ج١اقی ٧گىياگىو ال ايىاو و شهاو ابكال هیؾاقيؿ .ایى ؾ٠اوی به ؾلیـل ٙ٬ـ ٟپیىيـؿ و اقجبـاٖ
ؼىؾ با هبؿأ واظؿ و یگايه ،ؾق هىیك کرـكتهـای هؽحل٩ـی کـه بـه اوـح٭الل ؾق يٝـك گك٨حـه
هیٌىيؿ ،ؾق بىحك لهاوِ ،ىق هؽحل ٧جاقیؽی هییابؿ .هكیک ال ایى ج٩اویك ،ؾق ه٭١ٙی ال
لهاو پؿیؿ آهؿه و جا هؿجی ب١ؿ اؾاهه هییابؿ و وكايصام ،ؾق ه٭ ٟٙب١ؿ يابىؾ هیٌىؾ و شـای
ؼىؾ قا به اؾ٠ای هؿ٠یايی ؾیگك واهیگفاقؾٕ Cهماو .ٔ274:
ؾق يگاه پاقوايیا ،هكچًؿ ٤لبۀ اولیه و يهایی ،با جاقیػ ؾیًی و ظ ٫اوث ،اؼحیـاق ايىـايی
الیکوى ک٩ك ؾق ظال هبىٖ

بكای ايحؽاب هكیک ال ایى ؾو هىیك همىاقه هع٩ى ٚاوثD :اگك
و قویؿو به يهاییجكیى هكظلۀ و٭ىٖ ؼىؾ اوـث ،ال وـىی ؾیگـك پـكچن هـؿایث الهـی بـه
٠الیجكیى وشه آو ٜهىق هیکًؿ و ظصث بك ايىاو جمـام هـیٌـىؾٕ Cپاقوـايیا 2482 ،پ :
.ٔ157
ؾوقهبًؿی جاقیؽی يٍىث.
هیجىاو به يٝاقۀ جٙبی ٫ایى بعد يٝكی ؾق 
ظال 
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دورهبًذی ػام و خاظ تاریخی

 .1يخستیى يمىدهای تاریخ زق و باعل

کلی جاقیػ بٍكی قا با هبىٖ ظٕكت آؾم که ٠كِۀ جىأهـاو
اٌاقه ٌؿ که پاقوايیا ؾو هىیك ّ
الیکوى و اهیؿ و ج١هؿ و جىبه و جالي ال وىی ؾیگك

و هحٕاؾ ٤كبث و أٙكاب و بیگايگی

هیؾهؿ ٕهماو 121 :و  E111پاقوايیاٜ .ٔ16 :2474 ،هـىق هكیـک ال ایـى
اوث ،جىٔیط 
هیليؿ.
ظاالت بٍكی ،اؾواقی قا ؾق جاقیػ ق٬ن 
بـههرابـه يؽىـحیى هكظلـۀ پـه ال
يمىؾ جاقیػ ٤یكؾیًی یا با٘ل ؾوقۀ اوا٘یكی 
يؽىحیى ّ
ا
هبىٖ ايىاو اوث که ؾق آو ،ايىاو هًىل کاهال لهیًی و ؾيیىی هعٓ يٍؿه اوث و با ٠ىالن
هلکىجی اقجبا٘اجی ؾاقؾ ٕپاقوـايیا 2482 ،پ ،ٔ156 :اهـا ظـاهالو پیـام و وـكوي الهـی و
کاقگماقاو ؼؿاويؿ یً١ی ٨كٌحگاو و هىشىؾات هـاوقایی قا Dؾق ظصـاب ي٩ىـايیث ؼـىؾ ،ؾق
هیکًؿ ،و ایى يؽىحیى هكظلۀ ٌكک اوثC
٬ال اقباب ايىا ٞو ؼؿاويؿگاقاو هح١ؿؾ هٍاهؿه 
َ
ٕپاقوايیا .ٔ262 :2474 ،هٍاهؿات ايىاو ؾق ٠الن اوا٘یكیD ،ؾق اذك جّك ٦ي٩ه هٍحكک
ؾق ظىلۀ ؼیال هحّل و بكلغ وشىؾ او قغ هیؾهؿ .چًیى ايىـايی هًـىل بـه ؾلیـل ج١ل٭ـات
هیکىٌؿ جا با ج٭كب و يمؾیکی به اقباب و ؼؿاويؿگاقاو اوا٘یكی ،بك قيس و ٤كبحی
هاوقایی ،
که ؾق ٘بی١ث گك٨حاق آو اوث٨ ،ائ ٫آیؿ و بك هٍکالت ایـى قيـس يیـم چیـكه ٌـىؾٕ Cهمـاو:
َ
ؾايًهای قایس ؾق ایى ٠النّ ،وعك و شاؾو و ٠لىم ٤كیبه اوث،
 .ٔ267-262به همیى ؾلیل ،
ایىها ویژگی جىظیؿی يؿاقيؿ ٕهماو .ٔ157 :ايىاو اوا٘یكی به شای جىبـه و
اها هی یک ال 
ؼىؾبیًی ؼـىؾ ،هًاوـک و ٌـ١ائكی بـكای ؼـىؾ ج١كیـ ،٧و
ي٩ی
ّ
بالگٍث به هىیك جىظیؿ و ّ

هیکًؿ ٕهماو.ٔ125 :
گك٨حاقیهای ٠الن ٘بی١ث جًٝین 

٘لىنها و

قهىلی قا بكای قهایی ال

ايىاو اوا٘یكی هكچًؿ بكؼال ٦ايىاو هؿقو ،هعؿوؾ به شهـاو ظىـی و ٌـًاؼث ابـماقی
ویژگـی هٍـحكکً بـا شهـاو هـؿقو
يمیکًـؿ ٕهمـاؤ،
يیىث و ٠الن ها٨ى ٪ظىی قا ايکاق 
ّ

ٌكکآهیم Cاوث.
گك٨حاقی ؾق ظصاب Dؼىؾبیًی 

ؾق ه٭ابل ايىاو و ّ٠ك اوا٘یكی ،ايىاو با جىبه و بالگٍث به ؼؿاويؿّ٠ ،ك DقوـالثC
هیکًؿ که هكچًؿ ؾق ؾاٌحى ٌكای ،ٟهايًـؿ ّ٠ـك اوـا٘یكی اوـث ،هًٍـؤ ٌـكای ٟآو
قا آ٤ال 
ّ
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Dيىقی اوث که ؼؿاويؿ به بٍك آهىؼث جا ايىاو ال ٘كی ٫آو ،اهکاو بالگٍث بـه شایگـاه و
هى٘ى ظ٭ی٭ی ؼىؾ قا ؾاٌحه باٌؿ ... .هؿ ٦قوالث گٍىؾو ؾوث و پای ايىاو و آلاؾ کـكؾو
اووثٕ Cهماو .ٔ158 :ؾق ایى ّ٠ك ،بك اوان اجّال به وشهـی و اِـل اؼحیـاق ايىـايی،
وظـیايـؿ Eهـئهًیى کـه

بهـكههًـؿاو ال
هیگیكيؿD :ايبیا که 
٘ب٭ات اشحما٠ی گىياگىو ٌکل 
هیٌىيؿ و هًا٨٭او ؾق با٘ى بـؿاو
جؤویکًًؿگاو به آو هىحًؿ Eکا٨كاو بهِكاظث هًکك وظی 

پلیؿیايؿٕ Cهمـاؤ .ایـى ؾو شكیـاو يمىؾهـای

باوق يؿاقيؿ ،و هك ؾو ال اِعاب هٍئمث و
ؾیگكی يیم ؾاقيؿ.
 .3يمىدهای بؼذی تاریخ زق و باعل

ج١كی ٧ا ٫٨يگاه ايىاو ؾق شایی ٨كاجك ال جاقیػ ایى ؾيیا ؾق يٝكیۀ پاقوايیا که به لعا ٚقوٌی،
جمـؿوهـا و

قويًٌاوی بًیاؾیى يیم والگاق اوث ،اهکاو بالؼىايی بكؼی ه١ايی و ً٠اِك
با 
ظصابهـای ایـى ؾيیـا قا ـیـل يگـاه جىظیـؿی همکـى

٨كهًگهای ٤یكجىظیؿی هعصىب به

هیوالؾ .بك همیى اوان ،ؾق شكیاو لایً جمؿو اوالهی٨D ،كهًگ اوالهی ٠لن یىيايی و به

وـؿههـای يؽىـحیى [بـا قویکـكؾی
ج١بیك ؾیگك٠ ،لىم اوایل قا ؾق ؾوقاو ا٬حـؿاق و ٌـکى٨ایی 
١٨االيه] ا٬حبان کكؾ Cو ؾق ا ٫٨ؼىؾ بالؼىايی کكؾ ٕپاقوايیا .ٔ14 :2481 ،ؾيیای اوـالم ؾق
ا
بًیاوهـای
ؾايًهایی قا بكگمیؿ که با 
هىاشههای ١٨ال ٬ؿقت گمیًً ؾاٌث و بًابكایىD ،اوال 

ايىاوًٌاوـی

ه١ك٨ثًٌاوی ٠٭لی و

هىحیًٌاوی جىظیؿی،

ه١ك٨حی ٨كهًگ اوالهی یً١ی
ؾیًی والگاق باٌؿ و به همیى ؾلیل ،ال جكشمۀ بؽً ٝ٠یمی ال ایـى هیـكاخ کـه هٍـحمل بـك
ا
٠٭اليی آو قا هًح٭ل وـاؼث Eذايیـا ؾق هًگـام
اوا٘یك یىيايی بىؾ قوی بكگكؾايؿ و جًها بؽً
ّ
ايح٭ال ،به بالؼىايی هصؿؾ آيچه جّك ٦کكؾه بىؾ ،هٍ٥ىل ٌؿ و هىـیك پكجعـكک ظکمـث و
ا
٨لى٩ۀ اوالهی قا بهوشىؾ آوقؾٕ Cهماؤ .ؾقه٭ابل ،ؾق ایى ؾوقۀ جاقیؽی کـه ظـؿوؾا ال ٬ـكو
ؾوم هصكی آ٤ال ٌؿهD ،ؾيیای اوالم ؾق ٬بال اوا٘یك و اٌ١اق یىيايی ،هىٔ١ی ه٭اوم ؾاٌـث
آوها قا هىقؾ بكقوـی ٬ـكاق
و اگك به ؼٙابه ،شؿل و ٌ١ك هن پكؾاؼث ،بیٍحك ِىقت و قوي 
ؼٙابههای یىيايی قا يپفیك٨ثٕ Cپاقوايیا.ٔ212 :2485 ،

ؾاؾ و هعحىای هصاؾالت و
هیٌـىؾ و بـا ِـؿقالمحؤلهیى ٌـیكالی
پاقوايیا با جکیه بك همیى ؾیؿگاه که ال ٨اقابی آ٤ال 
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هـیيهـؿ.
جاقیؽیاي ؾقباقۀ اي٭الب اوالهی قا بًـا 

هیقوؿ ،بىیاقی ال ٨٭كات يٝكیۀ
بهاوز 
ا
وًثگفاق هؿیًۀ
ايىاوًٌاوی ٬ائل به جمایم يبی و پیاهبك بهً٠ىاو 

هرال هكچًؿ ٨اقابی به لعاٚ
٠لنالً٩ه ؾق ظکمث هٍـاء
هیٌىؾ ٕپاقوايیا2487 ،ب ،ٔ113 :
٨أله و ٨یلىى ٦یىيايی 
ؾقظالیکـه ؾق ظکمـث

هیگیكؾ،
به جب ٟيگاه اقوٙى همچًاو ـیل ٘بی١یات هىقؾ بعد ٬كاق 
هیٌـىؾ ٕهمـاو  .ٔ217-212:پاقوـايیا ال همـیى
هح١الیه به بعری ؾق ظکمث الهی جبؿیل 
يمىيـهای

هیبكؾ .ؾق
بىؾو ا٨كاؾ ؾق شاه١ه بهكه 
جعىل و يىآوقی ؾق جىٔیط بكهاو 
يى ٞهحىوٗ ّ

ؾیگك که به اؾاهۀ ایى ه٭اله يیم اقجباٖ ؾاقؾ ،پاقوايیا به ابؿا٠ات ٨اقابی ؾق جعىل ٨لى٩ۀ ٠ملی

بـهً٠ـىاو
یىيايی به ظکمث ٠ملی و ج١كی ٧ؾو ؾايً ؼاَ شهاو اوالم یً١ی ٨٭ه و کالم ٕ 
هـیکًـؿ
ؾايًهای ؼاَ اؾاقۀ هؿیًهٔ ٕپاقوايیا 2487 ،ب ٔ272 :ـیل ٠لـن هـؿيی اٌـاقه 

ٕپاقوايیا 2487 ،ال ٔ116 :٧و ي٭ً ٨٭ها قا ؾق جعىالت يٝاهات اشحمـا٠ی شهـاو اوـالم
هیوالؾD :جا پیً ال ؾوقۀ ٬اشاق ،ؾق جاقیػ ایكاو ،يٝاهات اشحمـا٠ی همـىاقه بـك ؾو
بكشىحه 
ٍ٠یكهای که بك هعىق ّ٠بیث ايىـصام
يیكوی ٠مؿه هحکی بىؾه اوث :شكیاو اوحبؿاؾ ایلی -
ؾاٌحهايؿ Eو شكیاو هفهبی که بك اوان هىاشهـه و ٨هـن
ؾاٌحه و ٌاه و ؾقباق ؾق قأن آو ٬كاق 
ؾیًی ال ٠الن ٌکل گك٨حه و بك هعىق اشحهاؾ و ٨٭اهـث ٠المـاو ؾیًـی ٌـکل گك٨حـه اوـثC
جمؿو اوالهی وابىحه به يعىۀ ج١اهل ایى ؾو يیكو بىؾه
ٕپاقوايیا .ٔ86 :2478 ،ا٨ىل و ِ١ىؾ ّ

ٍ٠ـیكهای ٤لبـۀ ویاوـی ؾاٌـحه و

اوث Eهكچًؿ Dؾق ٤الـ هـىاقؾ يیـكوی اوـحبؿاؾ ایلـی-
ظاکمیث ویاوی قا ؾق ؾوث ؼىؾ ؾاٌحه اوثٕ Cهماؤ.
هییابؿ که هبحًـی
ٍ٠یكهای قا ؾق هماو يگاه اوا٘یكی 
پاقوايیا هًٍؤ يیكوی اوحبؿاؾ ایلی -
جاقیؽیاي ؾقباقۀ اي٭الب

ٌكکآهیم Cاوث و به ٨٭كۀ بىیاق ههمی ؾق ایى يٝكیۀ
بك Dؼىؾبیًی 
ِك٦يٝك ال هؿایث و ٌـًاؼث الهـی و ؾیًـی،

هیکًؿD :هكکىی قأی ؼىؾ قا
اوالهی اٌاقه 
هالکٌؿيی ... .اوحبؿاؾ ؾق ایى هً١ا همۀ

هیمايی بكای ق٨حاق و ٠مل ٬كاق ؾهؿ ،هىحبؿ اوث و
ظاکمیثهای ٤یكؾیًی ٕا٠ن ال اوحبؿاؾ ا٬لیث یا ؾیکحاجىقی و اوحبؿاؾ اکركیث یا ؾهکكاویٔ

جىٔیطؾهًؿۀ

هیٌىؾٕ Cهماو .ٔ42-45 :ؾق ه٭ابل يگاه ٨اقابی و ظکمای ٌی١ی که
قا ٌاهل 
ّ
٨أله Cايؿ ،پاقوايیا با ج٩ىیك يٝكیـۀ ّ٠Dـبیث٬ Cـىهی-

ظیات اشحما٠ی ايىاو ؾق Dهؿیًۀ
ٍ٠یكهای قا ؾق يٝكیـۀ
کالم اٌ١كی ،هبًای اوحبؿاؾ ایلی -

٬بیلهای ابى ؼلؿوو ؾق چهاقچىب ّ
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بكؼال ٦هؿیًۀ ٨ألۀ ٨اقابی که بـا يبـی و
هیکًؿ ٕپاقوايیا 2486 ،ال.ٔ22-21 :٧
او ؾيبال 
ّ
آوها ،با ٨٭اهث بىـٗ
هییابؿ و ؾق ّ٠ك ٤یبث 
هیٌىؾ و با قإوای هماذل اؾاهه 
پیاهبك آ٤ال 

هیکًؿ ٕ٨اقابی 154 :2478 ،و  ،25-38 ،2882به ي٭ل ال :ههاشكيیـا-146 :2475 ،
پیؿا 
ٌ ،ٔ135هك ابى ؼلؿويی ؾق یک ٨لى٩ۀ جـاقیػ ؾوقی ،اهکـاو اوـحمكاق و جکاهـل جـاقیؽی
هیکًًؿ ،ؼـىؾ قا ؾاقای ا٬حـؿاقی
يؿاقؾ Eلیكا Dقهبكاو ویاوی ایل ظحی لهايی که ؾیًی ٠مل 
آوها يیىث Eو همچًیى ،هًگاهی که قهبكی ؾیًی ؾق هكکـم
هیبیًًؿ که وابىحه به ق٨حاق ؾیًی 

ا٬حؿاق ویاوی ٍ٠یكه ٬كاق گیكؾٔ ،مايحی بـكای همكاهـی کاهـل کىـايی کـه اليٝـك شایگـاه
٬بیلهای ؾق ٠كْ و یا قجبۀ ب١ؿ ال اویًؿ وشىؾ يـؿاقؾٕ Cپاقوـايیا .ٔ67 :2478 ،پاقوـايیا ؾق

بًیاهیـه ؾق
ٍ٠یكهای آو ،ه١ح٭ؿ اوث D :
يمىؾ اوحبؿاؾ ایلی -
جعلیل قیٍۀ ج٩کك ابى ؼلؿوو و ّ
ٍ٠ـیكهای

ؾوقاو ؼلی٩ۀ وىم ال اهکايات هىشىؾ شهث والهاو بؽٍیؿو بـه ا٬حـؿاق ویاوـی

ؼىؾ اوح٩اؾه کكؾٕ Cهماو .ٔ37:
هیٌىيؿD .واؼث ویاوی ٬ؿقت٬ ،بل و
ایى يمىؾها ؾق اؾواق جاقیؽی ب١ؿ ،ؾوباقه جکكاق 
ب١ؿ ال ظاکمیث ایلؽاياو ه٥ىل ٕؾوقاو ولصى٬یاو ،ؼىاقلهٍاهیاو و جیمىقیاو جـا ظاکمیـث
٬اشاقٔ ایالجی و ٍ٠ایكی اوث ... .اها ظٕىق باوق و ه١ك٨ث ؾیًی ؾق کًاق ّ٠ـبیحی کـه بـه
هیٌؿ ،هىش گٍث ایى ّ٠بیث يیـم ال پىٌـً ؾیًـی بهـكه َب َـكؾ و ؾق
ايىصام ایلی هًصك 
هىاقؾی يیم ؾق قاوحای ايحٝاقات شاه١ه گام بكؾاقؾٕ Cهماو .ٔ67 :ؾق ایى هیاو ،ظحـی ٬ـىهی
بًیاهیـه
هايًؿ ه٥ىل که هعل ٜهىق آو ٬لمكو ش٥كا٨یایی ایكاو و اوالم يبىؾ يیم هايًؿ اوحبؿاؾ 
و ؾیگكاو ،ياگمیك ال جىشیه ؾیًی ؼىؾ ٌؿ ٕهماو .ٔ62:
ؾق ایى هیاو ،ؼّىِیث همحال ِ٩ىیه آو بـىؾه کـه هكچًـؿ ؾق بـؿو جؤوـیه ،هحـؤذك ال
بهكهگیكی ِ٩ىیه ال ٌ١اقهای ٌی١ی
٬بیلهای ٬ملباي بىؾ ،ؾق اؾاهه بهواوٙۀ 
يیكوی ایالجی و 
ٌکلگك٨حه ؾق شاه١ه ،ظٕـىق ٠المـاو و ٨٭هـا ؾق هـحى ٬ـؿقت قا ه٥حـًن ٌـمكؾ
و ايحٝاقت 
ٕهماو .ٔ68 :ایى بىحك هًاو وب ٌؿ ٠لمای ٌی١ی ال ٨كِث جکىیى ؾايً و آهىلي آو
بهكه ببكيؿ و به يٍك ه١اق ٦اوالهی بپكؾاليؿD .آهىلي بیٍحك ؾق هكاکم ٌهكی که ال شم١یث
هیٌىؾ .بًابكایى٬ ،ـؿقت ٠المـاو بیٍـحك ٬ـؿقجی ٌـهكی اوـث،
واکى بكؼىقؾاقيؿ ظاِل 
بهكههًؿ باٌؿٕ Cهماو .ٔ75-68:
بیآيکه ال ايىصام جٍکیالجی هىح٭ل 


يٝكیۀ جاقیؽی ايمالب اوالهی با قویکكؾ يىِؿقایی هعمؿقٔا لائمييیک (239 / )226-251

هعؿوؾیثهـایی

ایى جٍکیالت هًىصن هكچًؿ په ال ِ٩ىیه با ٤لبۀ هعمىؾ ا٥٨او گك٨حاق
ي٩هاالهكیD ،ایـى ج٥ییـك چیـمی يبـىؾ کـه بـكای يیـكوی
ٌؿ ،به شهث اقجباٖ ٠لما با ه١اق ٦
ج١ییىکًًؿه ؾاٌحه باٌؿٕ Cهماو .ٔ72 :به همیى ؾلیل ،ؾق ؾوقاو ٬اشـاق بـا جـالي
هفهبی اذكی 
کاٌـ٧الٙ٥ـاءٌ ،ـیػ ايّـاقی و

٠لمایی يٝیك وظیؿ بهبهايی ،هیكلای ٬میِ ،اظ شىاهك،
آؼىيؿ ؼكاوايی ،به ظیات ؼـىؾ اؾاهـه ؾاؾ ٕهمـاو  Eٔ78:لیـكا Dيیـكوی هـفهبی ؾق ٠ملکـكؾ
يمیٌىؾ و ؾق هی ه٭١ٙی ،ظحی ؾق و٬حی
ویاوی ؼىؾ هكگم ال ٬لمكو ٨٭ه ویاوی جٍی ٟؼاقز 
بـهيٝـك
يمیبؽٍؿٕ Cهماؤ .بًابكایى ،
که اوز همکاقی قا با ق٬ی ؾاقؾ ،هٍكو٠یث قا به ؾقباق 
هیقوؿ ؾق ؾیؿگاه پاقوايیا١ِ ،ىؾ یا ا٨ىل جمؿو اوالهی وابىحه به هیـماو اقجبـاٖ یـا اي٭ٙـا٠ی

ٍ٠یكهای ؾقباق ٌاهاو با يیكوی هفهبی و ٠لما و ٨٭هـای ٌـی١ی
اوث که يیكوی اوحبؿاؾ ایلی -
بـهٌـؿت
هیکكؾه اوث .ایـى ج١اهـل و ٨كالو٨كوؾهـایً بـا ظٕـىق يیـكوی اشحمـا٠ی 
بك٬كاق 
بهكهگیكی ال ال٩ـا ٚهٍـحكک و
اوح١ماقی ٤كبی به ؾلیل آيکه جىايىث با 
بیگايهای بهيام اوحبؿاؾ

ّ

ؼلـلهـایی قا ایصـاؾ کًـؿ ،بـك هـن

ه١ايی بیگايه ،ؾق هىحۀ اِلی ه١ك٨حی يیكوهـای هـفهبی

يمیٌىؾ .بكای ٨هن هاهیث اوحبؿاؾ اوح١ماقی ،يیالهًؿ
هیؼىقؾ Eهكچًؿ گىىحی ؾق آو ایصاؾ 

جصؿؾ ٤كبی هىحین.
ًٌاؼث ج٩ىیك پاقوايیا ال هًٍؤ آو ؾق شهاو ّ
ّ
ظهىر تدذد غزبی و هزازل آو

هىـیعیث
پاقوايیا ـیل جاقیػ ٤یكؾیًـی ،ؾو هّـؿاّ٠ ٪ـك اوـا٘یكی قا اوـا٘یك یىيـايی و
ّ
هیؾايـؿ کـه هكچًـؿ ال ؾوقۀ هـؿقو هحمایميـؿ ٕپاقوـايیا 2482 ،ب:
٬كووووٙایی 
هًعك ٦
هٍحكکايؿ .پاقوـايیا بـا

ٌكکآهیم Cبا ّ٠ك هؿقو
 ،ٔ173ؾق گك٨حاقی به ظصاب Dؼىؾبیًی 
اٌاقه به ایى ویژگی هٍـحكک ،جصـؿؾ قا ٜهـىقی ال يگـاه اوـا٘یكی و ـیـل جـاقیػ ٤یكؾیًـی
شًـگهـای ِـلیبی و

هیٌىؾ که په ال
قويًٌاوی بًیاؾیى ،هحفکك 
هیؾايؿ ،اها با يٝك به 

گىيهای هًاو با
ايح٭ال ٠لىم هىلماياو٤D ،كب ؾق قویکكؾ وکىالق ؼىؾ به ؾايً و ٠لن ،به 
ا
يیالهای ٠لمی ؼىیً ٠مل کكؾ .ؾيیای ٤كب با يگاه ابماقی و ً٨اوقايه به ٠لن اوال به بؽٍی
٠هؿهؾاق کٍ ٧و یا وِىل به ظ٭ای ٫هح١الی بىؾ ،یً١ی به ٠ك٨ـاو و
ال ؾايً ؾيیای اوالم که 
ا
٨لى٩ۀ اولی پٍث کكؾ و جًها بؽً ابماقی ایى ٠لىم قا بهؼؿهث گك٨ث و ذايیا ؾق بالؼىايی و
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بًیـاوهـای هحـا٨یمیکی هـؿقو هحعـىل
هـنا٨ـ ٫بـا 
يٝكیههایی قا 

بالوالی هصؿؾ ایى ٠لىم،
واؼثٕ Cپاقوايیا.ٔ13 :2481 ،
شهاو هىیعی ها٬بل هؿقو يیم ؾق ؾو ب١ؿ ٠ملـی و ٠لمـی ،ؼـالٙ٨ ٦ـكت آؾهـی گـام
ظکىهثهای ٜـالن ویاوـی ،ا٤لـ بـه ؾيبـال

٬ؿقتها و

بكهیؾاٌث و Dبیٍحك با جىول به

ٌ١لههای هـؿایث ٙ٨ـكی کـه قاه ٤یـ قا ؾق
ظ ٛ٩کیاو ٬ؿقت ؼىؾ بىؾ و بًابكایى ،آؼكیى 
هیؾهؿ ،ؼاهىي ٌـؿٕ Cپاقوـايیا .ٔ253 :2478 ،ایـى
ظ٭ی٭ثبیى آؾهی ٬كاق 

ه١كْ ؾیؿۀ
وؿههای ٌايمؾه و ه٩ـؿه جـا ٬ـكو بیىـحن و آٌـکاق وـاؼحى
جعلیل ؾق اؾاهه ٌاهل جعىالت 
ّ
٠٭لگكایايی يٝیك ؾکاقت و اوپیًىلا و الی يیحه یـا
ٌكکآهیم Cؾق آقای 
يمىؾهای Dؼىؾبیًی 
شاو الک و هیىم و باقکلی یا ظحی ي٭اؾی ٠٭ل کايث ؾق ؾوقۀ قوٌـًگكی
جصكبهگكایايی يٝیك 

قیٍهیابی ایى يى ٞج٩کك ؾق آقای هح٩کكاو وـؿۀ يـىلؾه هايًـؿ کًـث و
ٕهماو ٔ226-253 :و 
هـیٌـىؾ .ایـى جعلیـل بـه
ایؿئىلىژیوالی ٤كبی اوث ٕهماو ٔ244 :يیـم 

هاقکه که وؿۀ
آهىلههایی يٝیك لیبكالیىن ،ؾهکكاوی٬ ،كاقؾاؾ اشحمـا٠ی ،جکًىکكاوـی و اوـح١ماق ٕهمـاو :

هیيگكؾ ،که ٌكض آو به شهث اؼحّاق ه٭اله،
 E212پاقوايیا ٔ123 :2474 ،يیم با همیى هبًا 
همکى يیىث.
ؾق ایى هیاو ،پاقوايیا ؾق جعلیل اوح١ماق که به هىٔى ٞایى ه٭اله اقجباٖ بیٍحكی ؾاقؾ ،به ي٭ّاو
هیکًؿ که ؾق يگاه ؾیًی ،با هؿایث و قاهًمایی اؾیـاو الهـی ق٨ـٟ
٠٭ل بٍكی ؾق ًٌاؼث اٌاقه 
هیٌىؾ ،اها ؾق شهاو هؿقو٠D ،٭ل ؾق چهكۀ يا ُ٬و ياجمام ؼىؾ گك٨حاق ه٥الٙه و ؼٙـا ٌـؿه،

شایگمیى اؾیاو اوثٕ Cهماؤ .پیاهؿ ٠ملی ایى يى ٞج٩کك ؾق ٤كب هح٭اقو
هیٌىؾ که 
هؿ٠ی 
٬كويىلؾهمی اوثD .ظاکمیث گكایًهای هىـلٙی بـىؾ کـه بـكای
ایؿئىلىژیوالی 

با ٜهىق
ظ ٛ٩ولٙۀ ویاوی و ا٬حّاؾی ؼىؾ ،يهجًها هی هكل ٠لمی یـا ؾیًـی قا ٬بـىل يؿاٌـحًؿ ،بلکـه
هیکكؾيؿ ... .به همیى ؾلیـل
هكلهای ٠لن و ؾیى قا يیم بك اوان يیالها و اظحیاشات ؼىؾ ج١ییى 
يٍايههای ظ٭ی٭ی
ٌاؼُهای جىلیؿ و هّك ٦يمىؾاقهای اِلی جىو١ه و پیٍك٨ث و 

اوث که
هیٌىيؿٕ Cپاقوايیا .ٔ227 :2478 ،ال ایًصاوث که پاقوايیا هىیك
بهكهوقی و و١اؾت ٌمكؾه 

ٌكکآهیم ٌکل گك٨حه با شهاو هىلماياو که ـیـل
اقجباٖ ٤كب هؿقو قا که ـیل يگاه اوا٘یكی و 
هیکًؿ.
يگاه جىظیؿی گىحكي یا٨حه اوث با چهاقچىب Dولٙه و اوح١ماق Cجبییى 
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يسىۀ هىاخهۀ هسلماياو و ایزايیاو با تدذد و يیزوهای آو

ٌكکآهیم به جـاقیػ ؾق
ظٕىق اوح١ماقی جصؿؾ ٤كبی ؾق ایكاو ه١اِك ،به جب ٟيمىؾهای يگاه 
ّ
٨ك٬ـهوـالی،
هؿقو ٤كبی ،ظؿا٬ل وه ؾوقه ؾاقؾ :ؾق هكظلۀ اول ،جبلیـ ٣ؾیـى شؿیـؿ و 
شهاو ّ
ا
هـیگیـكؾ کـه قیٍـه ؾق لقايـؿولاو
هؽّىِا با جکیه بك يیكوی ٨كاهاوىيكی هىیعی ِىقت 
ایؿئىلىژیهای هؽحلـ٧

یهىؾی ؾاٌحًؿ ٕهماو Eٔ263 :هكظلۀ ؾوم ه٭D ٟٙجبلی ٣هکح ها و
٤كبی و بالوالی هىیث شؿیؿ جاقیؽی و ٬ىهی بكای کٍىقهای اوح١ماقلؾه اوث Cکه جىوٗ
َ
هـیؼـىقؾ ٕهمـاو ٔ271 :و پاقوـايیا آو قا ـیـل
يٝامهای آهىلٌی يىبًیاؾ َق٬ن 
هىحٍك٬او و 
هیکًؿ Eهكظلۀ وىم به جبـ ٟجعـىالت پـه ال شًـگ ؾوم
٤كبلؾگیٕ :هماو ٔ237 :جعلیل 


قوٌى٨کكی اوث .هكیـک ال ایـى وـه هكظلـه٠ ،ىاهـل

شهايی ،هٙ١ى ٦به ٜهىق يیكوهای
جعلیلپفیكيؿ.

قويًٌاوی بًیاؾیى
ه١ك٨حی و ٤یكه١ك٨حی ؾاقيؿ که هٙاب ٫با 
ـزلهساسی ـزاهاسىيزی و ظهىر هًىرالفکزی
هزدلۀ اول :

وـالیهـای


٨ك٬ـه
پاقوايیا ؾق بعد ال بىحكهای ٤یكه١ك٨حی ٜهىق اولیـۀ اوـح١ماق ؾق ٬الـ
يٝامهای ا٬حّاؾی و ویاوی هىشىؾ ؾق شاه١ۀ ایكايی جىوٗ
٨كاهاوىيكی ،به ؾق هن ٌکىحى 
ّ
هـیپـكؾالؾ ٕهمـاو-227
شًگهای ایكاو و قون بهً٠ىاو ي٭ٙۀ ٙ٠ـ ٧آو 

٤كب و وپه به
ههنجكیى ظٕـىق يیكوهـای ٤كبـی ؾق
 .ٔ228ؾق اؾاهه با يٝك به با٨ث هفهبی شاه١ۀ ایكايی ،
ُ
وًثهای
هیؼىقؾ .ؾق ایى لژهاD ،با ٨كاهىٌی ه١ايی ؾیًی و 
ایكاو با لژهای ٨كاهاوىيكی ق٬ن 
الهی ،همۀ هٝاهك اشحما٠ی هىشىؾ ،ال ٬بیل ال٩ا٠ ،ٚباقت ،پىًٌ و لبان ،جىلیؿ ،هّك،٦
هیگكؾيؿ ،و ٤كب با اوح٩اؾه ال ایى هى١٬یث ،همـۀ
هًك و ه١ماقی ؾچاق آٌ٩حگی و پكیٍايی 
گىيـهای ؾق ؼـؿهث اهـؿا ٦ویاوـی و ا٬حّـاؾی ؼـىؾ
اهکايات هىشـىؾ ؾق شاه١ـه قا بـه 
هیبًؿؾٕ Cهمـاو.ٔ265 :
والهاوؾهی ؾوباقۀ آو قا بكای همیٍه 

ؾقهیآوقؾ که قاه بالوالی و

ؾقيهایث ،هئل٩ۀ ههمی ؾیگك ٜهىق یا٨حه ؾق ایى ؾوقه ؾق ي٭ـً هىحٍـك٬او و جعـىل ؾق يهـاؾ
ّ
والهاوهای آهىلٌی يىیى بـه شـای کلیىـا ؾق ٤ـكب،

هیٌىؾ که به جب ٟج٥ییك
آهىلي بیاو 
هیکكؾيؿ ٕهماؤ.
هماو الگى قا ؾق ایكاو ؾيبال 
1. Westoxication.
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اها به لعا ٚه١ك٨حی ،با يٝك به جعلیل پاقوايیا ال اوح١ماق کـه قیٍـۀ آو قا ؾق اوـحبؿاؾ و
ولٙهگكی یا٨حه بىؾ٘ ،بی١ی اوث که اهکاو پیىيؿ ایى يعىۀ اوحبؿاؾ ٤كبی با اوحبؿاؾ ایلـی-

ٍ٠یكهای ،بهق٤ن ج٩اوت ؾق يمىؾها ،به ؾلیل اٌحكاک ؾق بًیاو ٨كاهن ٌىؾ .پاقوايیا بكآیًؿ ایى

پیىيؿ قا که ال ؾوقۀ ياِكالؿیىٌاه گىحكي یا٨حه بىؾ ،ؾق اؾاهه ؾق ٬ال يیكوهای هًىقال٩کكی
چهكههایی يٝیك هیـكلاهلکنؼـاو و هیكلا٨حع١لـی آؼىيـؿلاؾه ٕهمـاو-278 :
و با يمایًؿگی 
هیکًؿ.
 ٔ151ه١ك٨ی 
ؼزبسدگ
هزدلۀ دوم :

ٜـاهكی و

هؽال٩ـث
بـهق٤ـن
ؾق جعلیل يىیىـًؿۀ ظـؿید پیمايـه ،يیكوهـای هًـىقال٩کكی ،
ّ

آوها اٌحكاک ؾاقيؿ .به همیى شهث اوث که
ٍ٠یكهای ،ؾق بًیاو با 
اولیهٌاو با اوحبؿاؾ ایلی -


Dاولـیى يیكوهــای هًـىقال٩کكی ؾق هیــاو وــ٩یكاو ،ولیـكاو اهــىق ؼاقشـه ،اٌـكا٦لاؾگــاو و
ٌؿهايؿٜ Cهىق
ههاقتها و ٠لىم ٤كبی قاهی ٤كب 

ؾقباقیايی که بكای اولیى باق شهث کى

٤ـكبلؾگـی اوـث ،ؾق ؾو ه٭ٙـٟ

هیکًؿ ٕهماو  :ٔ273:ایى بًیاو کـه هً١ـای جـام و جمـام

هیکًؿ .ه٭ٙـ ٟاول ؾوقۀ هٍـكو٘ه اوـث .ؾق آوـحايۀ
په ٜىاهك آٌکاق 
جاقیؽی ،ؼىؾ قا ال ّ

هیشًگًؿ .یکی ال ایى ؾو ٌمٍیك هحىشه اوـحبؿاؾ
هٍكو٘ه ،يیكوهای هفهبی Dبا ؾو ٌمٍیك 
ؾاؼلی و ؾیگكی هحىشه اوح١ماق ؼاقشی اوث و ال ایى ؾو ،آو يیـام کـه بـك اشًبـی کٍـیؿه

وًگیىجك اوثٕ Cهماو .ٔ125 :ؾق ایى ٌكایٗ که يیكوهای هفهبی و ٠لما

٬ىیجك و
هیٌىؾ ،

گك٨حهايؿ ،بكؼال ٦يهٕث جًباکى،
به ؾلیل پیىيؿ ؾو يیكوی اوحبؿاؾی ،ؾق ٍ٨اق ظؿاکركی ٬كاق 
ٕ٨لاللـه و هـك
ٌیػ 
ؼٍىيث جمام ؾق شكیاو ا٠ؿام 
آوهن با
ٌکىث ؾق يهٕث هٍكو٘ه ،
ّ

هٍکىک آؼىيؿ ؼكاوايی چًؿاو ٠صی يبىؾ ٕهماو .ٔ122-86:

اها ال هًٝك ه١ك٨حی٠ ،اهـل اِـلی ؾق پیـكولی يیكوهـای اوـحبؿاؾی ؾاؼلـی یـا ٤كبـی،
جصـؿؾ ٤كبـی و ٠ـؿم آگـاهی يیكوهـای
آوها ال ه٩اهین هٍحكک ؾیًی بـا ه٩ـاهین
بهكههًؿی 

ّ
 .:پاقوايیا بكای يیكوی هًىقال٩کكی ایكايی ،ه٩ث ؾوقه قا بكهیٌماقؾ .ها به جًاو هىٔـى ٞایـى پـژوهً ،ایـى
اؾواق ج١اهل ایى يیكو با يیكوهای ؾیگك بكقوی هیکًین ٕپاقوـايیا،
ه٩ث ؾوقه قا يه به ٘ىق هصما ،بلکه ؾق ٬ال
ّ
 2482ال.ٔ135-125 :٧
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ا
آوها هؽّىِا ؾق ه٩اهیمی هايًؿ هٍكو٘ه و آلاؾی و ٠ؿالث بـىؾ.
هفهبی ال ه١ايی هحمایم 
ظكکثهـای

يیكوهای هفهبی Dبؿوو آًٌایی کاهل يىبث به هىیث هًىقال٩کكاو ،بىیاقی ال
هیگك٨ث ،به اوـحبؿاؾ ٌـؽُ
ايؿیٍههای هًىقال٩کكاو ٌکل 

ؾقباق قا که جعث جؤذیك و ي٩ىـ
هیؾايىحًؿ و بـا ً٤یمـث ٌـمكؾو
ههاق آو 
ٌاه يىبث 
هیؾاؾيؿ و قاهظل همۀ هٍکالت قا ؾق ّ
هیکكؾيؿ و
ؾیؿگاههای آياو قا جىشیه ؾیًی 

همكاهی هًىقال٩کكاو ؾق هباقله با ؾقباق١ٌ ،اقها و

هـیگك٨ـثC
بؿیىجكجی جىشیه ؾیًی هًىقال٩کكاو به هىالات جىشیه هًىقال٩کكايۀ ؾیـى ٌـکل 

ؾقظالیکه Dؾق هًگام بىٗ الح٭اٖ ،يهجًها لهیًۀ ًٌاؼث ؾووث و ؾٌمى ال

ٕهماو Eٔ124:
بیى ق٨ث ،بلکه قاه بكای ًٌاؼث ؼىؾ يیم با٬ی يمايؿ و هًىقال٩کكاو ؾق ایى ٌـكایٗ ٨کـكی و
الآوپـه بـه ٬حـل
پىًٌهای هىشىؾ ،ابحؿا به ظف ٦ظكی٩او آگـاه و 

٨كهًگی ،با اوح٩اؾه ال
ق٬یباو ٤ا٨ل پكؾاؼحًؿٕ Cهماو .ٔ123:
ٍ٠ـیكهایٔ،

با يٝك به جعلیل پاقوايیا ؾقباقۀ پیىيؿ ؾو يیكوی اوـحبؿاؾی ٕ٤كبـی و ایلـی-
هبايیٌاو اوث .ؤ١یث هحًآ٬
جمام پیىيؿ ایى ؾو يیكو ؾق 
ٜهىق قٔاؼاو
آٌکاقگی جام و ّ
ّ

ٍ٠ـیكهای بكؼاوـحه ،اهـا وـ١ی ؾاقؾ جـا بـا

ؾل اوـحبؿاؾ
پهلىی اول آيصاوث که ؼىؾ او Dال ّ

ٍ٠ـیكهای يیـم بكآیـؿ Eلیـكا ایـى

٬ؿقتهـای

اوحبؿاؾ شؿیؿ [اوح١ماقی] ؾقِؿؾ ؼٍکايؿو
٬ـؿقتهـای ؾاؼلـی،

٬ؿقتهای شهـايی ؾاقؾ و

اوحبؿاؾ بهً٠ىاو کاقگماق اوح١ماق ،قیٍه ؾق

آوها لهیًۀ هكگىيه ه٭ـاوهحی قا ال بـیى
قیٍهکى کكؾو 
بال٭ىهای هىحًؿ که 
ؼٙكهای بال١٩ل یا 
هـیکًـؿٕ Cهمـاو  .ٔ118:همكاهـی
هـیبـكؾ و اهًیـث اللم قا بـكای گـكوه ههـاشن ٨ـكاهن 

آوها بىؾ ،هئیؿ
بًؿیها و اؼحال٨اجی که ؾق بیى 
شًاض 
هًىقال٩کكاو با قٔاؼاو يیم بهق٤ن همۀ 
ؾیگكی بك ایى ؾ٠ىی اوث ٕهماو .ٔ144-141:
بكکًاقی قٔاؼاو ،پایاو شًگ شهايی اول و اي٭ـالب  2826قووـیه ؤـ١یث يیكوهـای
اشحما٠ی-ویاوی ایكاو قا جعث جؤذیك ؼىؾ ٬كاق ؾاؾ و اوباب ٜهـىق يیـكوی هًـىقال٩کكی ؾق
٬ال ـ يیــكوی شؿیــؿ قوٌــى٨کــكی قا  ٨ـكاهن آوقؾ ٕهمــاو ٔ125-138 :کــه ؾو قویکــكؾ
باایىظال ،ؾق جعلیل پاقوايیا به لعاٚ
چ گكایايۀ هاقکىیىحی و قاوثگكایايۀ لیبكال ؾاٌث .
يمـیکًـؿ Eلیـكا
اوـح١ماق ٤كبـی ایصـاؾ 
ه١ك٨حی ،ایى جبؿل ٜاهكی ،جعىلی ؾق با٘ى يیكوی
ّ

گـكایً هاقکىیىــحی Dؾق جعكیــ ٧ه٩هــىم  intellectبــه  reasonبــه هً١ــای ٠٭ــل شمئــی و
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هعاوبهگك ،Cچًؿاو ج٩اوجی با قویکكؾ لیبـكال يـؿاقؾ ٕپاقوـايیا 2482 ،ب :ٔ18 :ؾق هـك ؾو

يگاهD ،به شای آيکه ٠٭ل شمئی ؾق ـیل پىًٌ ٠٭ل کلی ٬كاق گیكؾ٠ ،٭ـل کلـی ؾق ظاٌـیۀ
هیٌىؾٕ Cهماو .ٔ42:
٠٭ل شمئی وا ٟ٬
قوٌـى٨کـكی ،بـه ؾلیـل

قویکكؾ هاقکىیىـحی يیـكوی
به لعا ٚبىحكهای ٤یكه١ك٨حی يیم
ّ
ا
بهكهگیكی ال ايؿیٍۀ اي٭البیگكی جىايىث ؾق ایكاو هؽّىِا ؾق
جؽاِن آٌکاق با ؾیى ،جًها با 
بـهٜهـىق بكوـؿ
اهكیکایی  17هكؾاؾ  2441و ؾق ٬ال ظمب جـىؾه 
شكیاو هباقله با کىؾجای
ّ
قوٌى٨کكی که ؾق بؿو ٜهىق ،ؾق ٬الـ

ٕپاقوايیا .ٔ124 :2478 ،اها قویکكؾ لیبكال يیكوی

جؽاِن آٌکاقی با ؾیايث يؿاقؾ
قوٌى٨کكی،

هیيمایؿ ،بكؼال ٦شًاض چ
شبهۀ هلی قغ 
ّ

ٕهماؤ .به همیى ؾلیل ،ؾق شكیاو يهٕث هلی ٌؿو ًِ١ث ي٩ث یا ظحی يهٕث شًگل با
ا
يیكوهای هفهبی٠ ،مؿجا بك وك هًا ٟ٨هلی همكاهی ؾاٌث و ال همیى ٘كی ٫به ٬ؿقت ویاوی
بیجـىشهی بـه ي٭ـً يیـكوی هـفهبی ؾق
ؾوث یا٨ث ،اها Dب١ؿ ال به٬ؿقت قویؿو ،به ؾلیل 

شل ـ ظمایــثهــای هكؾهــی ،ال ق٠ایــث ظــكین آو ؼــىؾؾاقی کــكؾ و ؾق شهــث اش ـكای
ویاوثهای ٤یكؾیًی گام بكؾاٌثٕ Cهماو .ٔ122:

ریطهها و بستزهای تاریخی ايقالب اسالهی :خزوج اس يظن استؼماری


قويًٌاوی بًیاؾیى و با يٝك به ج٩ىیكی ال ٨اقابی هبًی بك ي٭ـً ٨٭هـا
پاقوايیا بك اوان 
لؾو يٝـن اوـح١ماقی و جـالي
ؾق جعىالت يٝاهات اشحما٠ی-ویاوی ؾق ایكاو ،آ٤ال بك هن ّ

هیشىیؿ ،و آو ،جؤویه ظـىلۀ
ه١ك٨حی ٨٭ه بكشىحه 
بكای ایصاؾ يٝن ؾیًی قا ؾق ا٬ؿام ٠لمی-
ّ
آیثالله ٠بؿالکكین ظائكی یمؾی بهً٠ىاو يهـاؾی ٨کـكی و
٠لمیۀ ٬ن ٕ ٔ2811/2452جىوٗ 
هیٌىؾ:
ي٩هاالهكی 
ظ٭ای ٫

٠لمی اوث که ؾقيهایث هاي ٟگىىث شاه١ه و جاقیػ با

آوگىيه که ج اقیػ يٍ او ه یؾه ؿ ،او ان ی ک ظكک ث
ٌیػ٠بؿالکكین ،
ظاز 
٠ملکكؾ 
ویاوی لىی قا که ؾق چًؿ ؾهۀ ب١ؿ آٌکاق ٌؿٌ ،کل ؾاؾ؛ لیكا اگك ظىلۀ ٠لمیۀ لن که
والهای وؽث ظاکمیث قٔاؼاو ،به ً٠ایث اله ی و ب ا ل ؿقت و ج الي پیگی ك او
ؾق 
جؿاوم یاف ث وش ىؾ يم یؾاٌ ث[ ،اقجب اٖ ايى او و شاه ١ه و ج اقیػ ایكاي ی ب ا ظم ایك
يف هااله كی ؾق ه ١كْ جهؿی ؿ ش ؿی ل كاق ه یگكف ث] و هكگ م آذ اق فكهًگ ی و
والهای ب١ؿ ،ال ٘كی ك آو ٌ کل گكف ث  ٜاهك يم ی ٌؿ .ظ ىلۀ
اشحما٠یای که ؾق 
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والهای ب١ؿ ال فكاق قٔاؼاو ،هكش١ی ث قا
٠لمیۀ لن با لؿقت یافحى ؼىؾ ،جىايىث ؾق 
ؾیگكباق به ایكاو هًحمل کًؿ و با گىحكي و جىو١ۀ ؼىؾً٠ ،اِ ك و کاؾقه ای فكهًگ ی
شایگمیًی يىبث به قش ال هً ىقالفکك و ی ا
کنوبیً جىاو 
هًاوبی قا پكوقي ؾهؿ که 
قوٌىفکك قا شهث کًحكل و اؾاقۀ یک ظكکث اشحما٠ی ووی ٟؾاقا باًٌؿ (هماو).


ایى ي٭ٙۀ  ٧ٙ٠هبًای جعلیل پاقوايیا ال ظـىاؾخ و جعـىالت ب١ـؿی جـا و٬ـى ٞاي٭ـالب
اوالهی اوث.
 .1اس کىدتای  28هزداد  1332تا  15خزداد 1342

پاقوايیا ي٭ٙۀ  ٧ٙ٠ج١ییى جکلی ٧جٕاؾ همۀ يیكوهای اوح١ماقی با يیكوی هفهبی قا ؾق 22
پیًلهیًۀ آو ؾق ظىاؾخ په ال کىؾجای  17هـكؾاؾ ٌ 2441ـکل
هیؾايؿ ،اها 
ؼكؾاؾ  2431
هلـیگـكا بـه اهكیکاوـث ٕهمـاو:
هیگیكؾ .ؾق هاشكای کىؾجا آٌکاق ٌؿ که اجکای يیكوهای 

پیٍـهوقی Cو
 ٔ162و يیكوهای هاقکىیىحی يیم ؾق شكیاو ٬یـام هـكؾم آـقبایصـاو ؾق بكابـك  D
ج١اهل ق٨یD ٫اوحالیى Cبا ؾولث ٬Dىام Cؾق ؾقباق پهلىی ٕپاقوايیا 2482 ،ب ،ٔ21 :هاهیـث
اوح١ماقی يیكوهای چ قا يٍاو ؾاؾيؿ.
والهای ب١ؿ ال ٬D ،2415ؿقت ٬ىی
آیثالله بكوشكؾی ؾق ٬ن ال 
اها ؾقه٭ابل ،با ظٕىق 
هـیؾهـؿ کـه ؾق
آهـاؾهای قا ؾق شاه١ـۀ ایـكاو جٍـکیل 

اشحما٠ی ایٍاو یک يیكوی بـال٭ىه و
گیكیها و ق٨حاق ویاوی ؾیگك يیكوها هئذك اوثٕ Cهماو .ٔ176 :ال وشـه ٠لمـی يیـم
هىٔ ٟ

پاقوايیا بك آذاقی يٝیك کٍ ٧االوكاق ٕ ٔ2416اهام ؼمیًی و اِىل ٨لى٩ه و قوي قئالیىن
٠الهه ٘با٘بایی ٕهعّىل شلىات  2445به ب١ؿٔ جؤکیؿ ؾاقؾ Eآذاقی که هكچًـؿ بـه هـؿت
ايؿیٍههای

گ٩ثوگىی هبل٥یى
Dپًس ؾهه وًگك ٨کكی يیكوی هفهبی بىؾيؿ ،هكگم ؾق ه١كْ 
وـالهـای ؾهـۀ
آوها با وکىت ؾق بكابك ایى کحاب يٍاو ؾاؾيؿ که ب١ـؿ ال 
٤كبی وا ٟ٬يٍؿ و 
هٍـ٥ىلايـؿ و اهـل جؤهـل و ج٩کـك يیىـحًؿC

 ،2415همچًاو هايًؿ گفٌحگاو ؼىؾ به ج٭لیؿ
ٕهماو .ٔ453 :آيچه ایى ؤ١یث اوح١ماقی قا ج٥ییك ؾاؾ و وـب ا٬بـال بـه چًـیى ا٨کـاق و
آذاقی ٌؿ 22 ،ؼكؾاؾ  2431و اي٭الب اوالهی  2426بىؾ.
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 .2وقىع زادثه :اس  15خزداد  1341تا  22بهمى 1357

تها ؾق اهكیکا و اجؽاـ ویاوث گىحكي آلاؾیهـای هـؿيی ٕهمـاو:
قویؿو ؾهکكا 
به٬ؿقت
ّ

ویاوـثهـای

 ،ٔ164اي٭الب و٩یؿ ٌاه و هكؾم ٕ ٔ2432/22/7که Dظكکحی شهـث ج١٭یـ
شؿیؿ اهكیکا هبًی بك جؽكی کاهل واؼحاق ا٬حّاؾی و ٨كهًگی کٍـىقهای جعـث ي٩ـىـ ؾق
کًحكلٌؿۀ اهكیکایی بىؾٕ Cهماو:

شهث جؤویه بالاقهای هّك ٦و اٙ٠ای يى٠ی ؾهکكاوی
جاقیؽی اللم بكای
قهبك شؿیؿ يیكوهای هفهبی ،اهام ؼمیًی ،بىحك
ّ
 ٔ167-166و هىأّ ٟ
بـههرابـه ي٭ٙـۀ ٩ٙ٠ـی بـكای ؼـكوز ال چهـاقچىب
وكيىٌثوـال  22ؼـكؾاؾ 

و٬ى ٞظاؾذۀ

ؼٍىيثآهیم و ویكايگك

هاهیث
الیکوى D

اوح١ماقی و آ٤ال يٝمی شؿیؿ قا ٨كاهن آوقؾ Eلیكا
ّ

هیٌىؾٕ Cهمـاو ٔ166 :و ال وـىی ؾیگـك بـا ٬ـكاق گـك٨حى
اوح١ماقی [ؾقباق] ٠یاو 
اوحبؿاؾ
ّ
قوٌـى٨کـكی ؾق

قهبكی يیكوهای هفهبی ؾق هحى هباقلات و ٠ـؿم اهحمـام شـؿی يیكوهـای

هیٌىؾD :قهبكی اهـام ؼمیًـی يىـبث بـه ظكکـث
آوها بك همگاو آٌکاق 
هباقله ،هاهیث 
آیثالله کاٌايی بىؾ ،ي٭ٙۀ ٩ٙ٠ی قا بـكای
پیًالایى يیم هىقؾ ايحٝاق و جىشه 
ویاوی جٍی ٟکه 
ظكکث اشحما٠ی ٌی١ه و هى١٬یث آو يىبث به ؾو يیكوی ؾیگك پؿیؿ آوقؾٕ Cهمـاؤ .جعلیـل
ا
ؼـىؾ اي٭ـالب
پاقوايیا ال ظاؾذۀ پايمؾه ؼكؾاؾ به لعـا ٚقوٌـی ،ؾ٬ی٭ـا هٙـاب ٫جعلیـل او ال ّ
اوالهی اوث Eلیكا ؾق هك ؾو ظاؾذه ،جًهـا ولو يیكوهـای ویاوـی-اشحمـا٠ی و ج٩کـكات و
هیکًؿD :پیكولی اي٭الب به هً١ای ظـف ٦ؾو يیـكوی ق٬یـ ال ظیـات
آوها ج٥ییك 
ایؿههای 

اشحما٠ی ایكاو يیىث ،بلکه با ايح٭ال ظاکمیث ال اوـحبؿاؾ اوـح١ماقی بـه يیـكوی هـفهبی،
هیٌىؾٕ Cهماو .ٔ438:
کی٩یث يىبث ایى يیكوها ؾگكگىو 
قويًٌاوی بًیـاؾیى ،و٬ـى ٞاي٭ـالب اوـالهی بـه هً١ـای آو اوـث کـه يیـكوی
با يٝك به 
آیثالله ظائكی یمؾی اظیـا کـكؾه
بًیاوهای ه١ك٨حی ؼىؾ قا ال ؾوقۀ 
اشحما٠ی هفهبی هؿيٝك که 
بىؾ ،جىايىث يؽىحیى گام ؾق ظل هىئلۀ اي٭الب اوالهی قا بكؾاقؾ .با ظل ایـى هىـئله ،يٝكیـۀ
قويًٌاوـی
پـهالآو ،بـه ٬لمـكو شهـاو وـىم ؾق 
جکىیىیا٨حه هعىـىب ،و 

اي٭الب اوالهی
هیٌىؾ .ؾق ایًصا کی٩یث يىبث يیكوهای اشحما٠ی بـا یکـؿیگك ؾق ٬یـان بـا ؾوقۀ
بًیاؾیى واقؾ 
اوح١ماق ،ؾگكگىو ٌؿه اوث Eلیكا Dاوحبؿاؾ اوح١ماقی با ٌکىث ویاوی ؼىؾ ،هًاب ٟا٬حؿاق و
اهكمهای ا٬حّاؾی و
يیكوی ؼىؾ قا ال ؾوث يؿاؾ و همچًاو با٬ی هايؿ ... .آو يیكو با اوح٩اؾه ال 
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ویاوی که ؾق ٘ىل هؿت ظاکمیث ؼىؾ کى کكؾه اوث ،همچًاو بهً٠ىاو يیكوی ق٬یبی کـه
هیکًؿٕ Cهماو .ٔ438:
ال اهکايات گىحكؾۀ شهايی بكؼىقؾاق اوث٠ ،مل 
پژوهصهای بؼذی

هسئله بزای

يتیدهگیزی و طزذ


هیقوؿ يٝكیۀ جاقیؽی ظمیؿ پاقوـايیا ؾقبـاقۀ اي٭ـالب اوـالهی ال ايىـصام هًاوـبی
بهيٝك 
بكؼىقؾاق اوث Eهكچًؿ ؾق شمئیات يیالهًؿ جؿ٬ی ٫بیٍحك باٌؿ .ایـى جعلیـل کـه هبحًـی بـك
ؾق٠یىظـال

شكیاو جاقیؽی ظ ٫و با٘ل ـیل هبىٖ ايىاو به ایى شهاو اوث،
ٌکلگیكی ؾو

ّ
ا
کىٌیؿه با جکیه بك ظکمث اوالهی ،اوال ظ٭ای ٫جاقیؽی-اشحما٠ی قا جا ظؿ همکى با بكهاو
ا
جبییى کًؿ Eذايیا يعىۀ هىاشهۀ جاقیػ ؾیًی و ظ ٫قا با جاقیػ با٘ل جىٔیط ؾهؿ .ایى لاویۀ يگاه
ٜك٨یث
ظ٭ی٭ثؼىاهی ؾیًی و اوالهی ،اهکاو و

با٠د ٌؿه اوث او بحىايؿ با جؤکیؿ بك ي٭ً
ّ
ّ
شفب و هٕن ايىا ٞيمىؾها و هٝاهك ٤یكؾیًی قا ـیل يگاه ؾیًی ؾق ه٭ا٘ ٟهؽحل ٧جـاقیؽی
قوٌى کًؿ.
ؾق ؾوقۀ ه١اِك ،يٝكیۀ جاقیؽی او ؾق يىبث با يعىۀ هىاشهۀ هىلماياو بـا جمـؿو هـؿقو
هیٌىؾ .بًابكایى ،ؾق جعلیـل او ،اي٭ـالب اوـالهی هىاليـۀ
٤كبی ،به اي٭الب اوالهی هًحهی 
هیبؽٍـؿ و يىـبث
وىؾ يگاه ظ٤ ٫لبه 
يیكوهای اشحما٠ی-ویاوی جاقیػ ظ ٫و با٘ل قا به ّ

قويًٌاوـی بًیـاؾیى ،پـه ال
بالهیگكؾايـؿ .ال هًٝـك 

جعىالت آو قا به شایگاه ظ٭ی٭ی آو
ّ

جمؿو هحصؿؾ ٤كبی ،جا پیً ال ظـىاؾخ هـئذك بـك اي٭ـالب اوـالهی
هىاشهۀ شاه١ۀ ایكايی با ّ
يٝیك پايمؾه ؼكؾاؾ ،ایى هىاشهه به ٌکل هً١٩ـل ِـىقت گك٨حـه و هًصـك بـه ظـىاؾذی يٝیـك

هٍكو٘ه یا ٜهىق ولًٙث پهلىی ٌؿه اوث ،اها با و٬ى ٞاي٭الب اوالهی و جعىل بًیاؾیى ؾق
آوها ؾق وٙط شهـايی،
پٍحىايههای 

يىبث هیاو يیكوهای ٨کكی و اشحما٠ی شاه١ۀ ایكايی و
هـیٌـىؾD .ؾق ایـى ظالـث
اهکاو هىاشهۀ ١٨ال با جمؿو ٤كبی و يیكوهای آو ؾق ایكاو ایصاؾ 
هّك٦کًًؿه ،بـالؼىايی و ؾق ِـىقت لـموم بالوـالی

[١٨ال] يٝكیه به هًگام ايح٭ال جىوٗ
هیٌىؾٕ Cپاقوايیا.ٔ14 :2481 ،

بًا بك ایى جعلیل ،به شهث ق٠ایث اؼحّاق ه٭اله٨ ،كِـث اٌـاقه بـه جـؤهالت پاقوـايیا
اهکاوهـای ه١ك٨حـی و ٤یكه١ك٨حـی و

ؾقباقۀ آیًؿة هًاوبات اي٭الب اوالهی و جصؿؾ ٤كبی و
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ِىقتهای

يىبثها بكای ٜهىق Dجمؿو يىیى اوالهی Cیا

آوها قا که با ایى ج٥ییك ؾق
جىٔیط 
يٝنیابی ؾیًی ایصاؾ ٌؿه اوث يیا٨حین و ياگمیك جؤهالت او قا جا لعٝۀ و٬ى ٞاي٭الب
ؾیگكی ال 
٬ابل٘كض اوث:
پژوهًهای ب١ؿی 

ؾوثکن ؾو ؾوحه هىائل بكای

اوالهی ؾيبال کكؾین .اها
پاقوايیا با يٝك به جعىل و ج٥ییك يىبحی که ؾق اي٭الب اوالهی قغ ؾاؾه اوث و با يٝـك بـه
هیؾايـؿ .ؾق قویکـكؾ
قويًٌاوی بًیاؾیى٠ ،لن ؾیًی قا يیكوی هعكکۀ آیًؿۀ اي٭الب اوالهی 

جئىقیهای ٤كبـی ،بـه بـالؼىايی ٠لـن و

او به ٠لن ؾیًیD ،به شای قشى ٞو بالؼىايی هصؿؾ
هیٌىؾ جـا
الیههای ٠می ٫ایى ه١ك٨ث يٝیك ٨لى٩ه ،کالم و ٠ك٨او پكؾاؼحه 
٨كهًگ اوالهی و 
ال ایى ٘كی ،٫ه١ك٨ث ٠لمی شؿیؿ ؾق یک جعىل واؼحاقی بالوالی ٌىؾ Eو البحه قهآوقؾ ایى
ظكکث شؿیؿ ،پیؿایً ٠لمی يىیى ؼىاهؿ بىؾ٠ .لـن و ؾايٍـی کـه بـك اوـان هحا٨یمیـک و
هـیبـكؾ،
هیگیكؾ و ال هًاب ٟه١ك٨حی ٨كهًگ و جمؿو اوالهی بهـكه 
هىحیًٌاوی ؾیًی ٌکل 

بؿوو ٌک ٠لمی ٬ؿوی و هح١ـالی اوـثٕ Cپاقوـايیا .ٔ42: 2485 ،او بـا بىـٗ ایـى يگـاه
ا
هؽّىِا ؾق ٬لمكو ٠لىم اشحما٠ی ،ؾق اوحمكاق جؤهالت ٌهیؿ هٙهكی ،به اِالث شاه١ه و
جىٔیط ؾیًی آو ٬ائل اوث و با يٝك به ج٩ىیكي ال ٠لن هؿيی ٨اقابی و ي٭ً ٨٭ها ؾق جعىالت
يٝاهات ویاوی-اشحما٠ی ایكاو٬ ،ائل به بىٗ ٬لمكو ٨٭اهث ال ٨٭ه هٙ١ى ٦به اظکام ٨ـكؾی
هیٌىؾ ٕپاقوـايیا،
ه١ك٨حی آو ؾق ظکمث اوالهی جبییى 
بًیاوهای
به ٨٭ه ظکىهحی اوث که 
ّ

 2486ب  .ٔ12:جىشه به ایى وشىه ايؿیٍۀ او ؾق يىـبث بـا اي٭ـالب اوـالهی و ؾق اوـحمكاق

٨لى٩ی
آوها قا به ؾ٬ای٫
پژوهًهایی اوث جا بحىاو 

ؾیؿگاه ظکمای ِؿقایی ه١اِك ،يیالهًؿ
ّ
يمؾیکجك کكؾٌ .هیؿ هٙهكی يیم جا آؼكیى

هحًاو با ظکمث هح١الیۀ ِؿقالمحؤلهیى ٌیكالی
وؽًكايیهایً ایى بعد قا با اٌاقه به ه٩اهیمی يٝیك ُ Dب١ؿ الهی جاقیػٕ Cهٙهكی:2486 ،
پژوهًهای بیٍحكی اوثE

هیکكؾ ،که جؤهل ؾقباقۀ آو ،يیالهًؿ
 ٔ242ؾيبال 
پكوًهای ایى ه٭اله ؾق آقای پاقوايیا و ؾیگك هح٩کكاو ه١اِك

هیجىاو به
ال وىی ؾیگك ،
که ؾق ایى ظىله جؤهالجی ؾاقيـؿ ،يٝیـك ؾاوقی اقؾکـايی ٕ ،ٔ2472هىوـی يص٩ـی ٕ ٔ2486و
پژوهًهای ؾیگك جىشه کكؾ جا به ٨هن بهحـك ایـى ظاؾذـۀ ٝ٠ـین

ظىیى کچىیاو ٕ ٔ2483ؾق
ؾوقۀ ه١اِك يمؾیک ٌىین.
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