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Extracting and systematizing the views of Islamic thinkers and leaders on "national security and threats" 
according to the gaps and deep needs of Islamic societies is a committed step towards overcoming the 
existing challenges. This article, along with the tradition of "security research" and based on the method 
of "descriptive and analytical" research, has tried to explain the views of two groups of Faghihs - early 
Faghihs and contemporary scientists, especially Imam Khomeini and the Supreme Leader of the 
Revolution . 
The data of the present study show that the statements of national security in the intellectual apparatus 
of religious leaders formed in each period according to the types and dimensions of threats against the 
Islamic realm and the lives of Muslims. Hence, in the approach of religious leaders, Ahkams and fatwas 
related to "security" based on "threats against it", the most important of which are: 
1. In a consensus view, based on the book, tradition, consensus and reason, Foghahas and religious 
leaders have preferred "security" over all government Affairs, and in demarcating it with other schools, 
they have gone beyond the exclusive scope of government duties and in Addition Authorities have held 
Muslims accountable in the security process. 
2. In the scientific logic and reasoning principles of the Foghahas, "security" has both attributes and the 
dignity of right and duty. 
3. Under the influence of the conditions of the long period of colonialism and hegemony of the powers in 
the Islamic world, the "internal statements and elements" of the security discourse of the revolutionary 
leaders have emerged in opposition to the developmental discourse of the Western world. 
Keywords: jurisprudential statements, national security, threats against national security, Figheh, 
Foghahas.
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  «تهذیذها» و «هلی اهًیت» هایگشاره واکاوی
 ايقالب رهبزاو و فقها بزخی آرای در

 29/55/2952تهس   پز شػ:     53/25/2955تهس   دس هف : 

 فر شایاو سلماو
 سماواتی عباش

 فرجام يیک زهره
(442-292) 

 هچکیذ
 و  ا  ا می » به  دس اعی   س بشا  و  تفکشا  آسا  کشد   مذنظه  و اعتخشاج

  غلیش دس  تؼهذانل  گله   اعلی    خىا لغ ػمیق نیهص ه  و خأل ه بش بمه «تهذ ذ
 په لۀ بلش و «پهو ل ا میل » علم  ا تلذاد دس  قهل  ا  .  هع چهلؼ اص سف بشو 
 فقهله  فقهله  اص عیلف دو آسا  تبیلی  بلشا  «تسایال  و تىفلیف » تسقیق سوػ
 ا تمه  انقی   ؼظ  س بش و خمیم  ا ه  زضش  و ه ب   تأخش  ػامه  و  تقذ 
 دس  ال  ا میل   له گلضاس  کل  اعل  آ  گى له  پهو ؼ  ه داد . اع  وسص ذ 

 ضلذ تهذ لذا  ابؼلهد و انلىاع تبلغ بل  ا دوس   لش دس د م   س بشا  فکش  دعتگه 
 س بلشا  سو کلشد دس سو اصا ل . اعل  گشفت  ؽکل  غامهنه  زیه  و اعی   قامشو
 پیؾلشفت  «آ  ػایل  تهذ ذا » اعهط بش «ا می » به  شتبظ فتهوا  و ازکه  د م  
 اع : زقیق  ا   گى ه  آ  اص زهفل  ه  هفت  تش   ه  ک  اع  

 سا «ا میل » علم   و کتله  ب   غتمذ اخمهػ   نگه   دس د م  س بشا  و فقهه. 2
 اص سا آ  د گش   کهتب به  شصبمذ  دس و دانغت  اسخر زکى ت  ؽلى  و ا ىس  مۀ بش

 آزللهد دولتمللشدا   بللش افللضو  و بللشد  فشاتللش زهکمیلل  وظلله ف انسقللهس  زیغللۀ
 انذ؛خىانذ   غلىل و  کاف ا می  تأ ی  پشوعۀ دس سا  غامهنه 
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 ؽأ  و خقیق  دو  ش واخذ «ا می » فقهه  اعتذالل   بهن  و ػام   مغق دس. 5
 اع ؛ تکایف و زق

 خهله  دس  لهقلذس  خلى  علاغ  و اعلتؼمهس علىالن  دوسا  ؽشا ظ تأییش تس . 9
 بله تقهبلل دس انقلی  س بلشا  ا میتل  گفتمله  «دسونل  ػمهفش و  هگضاس » اعی  
 . اع   هفت  تکى   غش  خهه  عاب تىعؼ  گفتمه 

 . فقهه فق    ا   ا می  ضذ تهذ ذا   ا   ا می  فقه    ه گضاس  :کلیذواژگاو

 هقذهه

 هکح  ٤ایث اللهالی ٬كب یا کمال و و١اؾت به يیل و هىلماياو وا١٬ی هًا٨ٟ و هّالط جؤهیى
 ؾق جحبـٟ و جبییى جع٭ی٫، گىیی،پاوػ به هلحمم قا ؼىؾ قهگفق، همیى ال ٨٭ها و اوث ٨٭اهحی

 يیالهای بكآوقؾو و ج١الی بكای بیًً همیى ال هحؤذك قا ؼىؾ گ٩حمايی هبايی و ؾايىحه ظىله ایى
 ٔ. 7-2 :2468 شمایكی، هؿاقٌٕكی١ث  ايؿؾاؾه ٬كاق کمال هىیك ؾق هاايىاو ٨ٙكی

DاهًیثC بهايىـاو ليـؿگی وـاؼحاق ؾق اواوـی هىائل ال یکی ٠ًىاو٨٭هـا يـمؾ شىاهـٟ و هـا 
 بـا ظکـىهحی يٝاهات ؾق قا آو و اوث، بكؼىقؾاق ایویژه شایگاه ال هبیى، اوالم ٌاقظاو ٠ًىاوبه

 ایـى ؾق ٌی١ه ٨٭ه هًٝىهۀ. ايؿکكؾه ج١كی٧ شاه١ه ٌئىو و اهىق همۀ ال واالجك الهی، ج١الین ال الهام
 هـؿیكیث جصكبـۀ. وـالؾهـی هحمـایم ؾیگك هکاج  و هاهٍكب ال قا آو که ؾاقؾ اؼحّاِاجی باب،
 شًـگ و جعـكین جعمیلـی، شًگ پؿیؿۀ جؤذیك جعث اؼیك هایؾهه ٘ی يیم ایكاو ؾق اوالهی يٝام

 گك٨ث. ٬كاق قهبكاو هایگفاقیویاوث و هاجّمین کايىو ؾق ا٬حّاؾی

 هـؿاق و هعـىق ٠ًـىاوبـه قا CؾیـىD اوالهی، ٨٭ه و اي٭البی ج٩کك هىلىؾ اوالهی اي٭الب
 ٠بـىق و هكوىم های٬ال  ٌکىحى ه١ًای به ٠مل ؾق که بكگمیؿ اشحما٠ی -ویاوی جعىالت

 ٬ـىايیى ظاکمیث چىو هاییهئل٩ه بك و بىؾ المللبیى يٝام ؾق ٌؿهج١كی٧ هایچهاقچىب ال
 ال هىـلماو هـایهلـث شايبـۀهمـه اوـح٭الل و ؾیًـی هـایاقلي و هًصاقها اوح٭كاق الهی،
کیـؿ بیگايه های٬ؿقت  ال ایي٭ٙـه ویاوـی ش٥كا٨یـای ؾق ج٩کـك ایـى ٜهـىق. وقلیـؿهـی جؤ

 هـایپـاقاؾاین و الگىهـا پكاجیـک، و جئىقیـک ِىقتبه هؽحل٧ هایواظث ؾق ؼاوقهیايه،
 کٍیؿ. چالًبه قا المللبیى اهًیث شاقی

 ه١ـاقْ شبهـۀ بـا آو هایچالً جعمیلی، شًگ وؽث ؾوقاو ال اوالهی يٝام ٠بىق با
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 جهؿیـؿات و اهًیـث ه٭ىلۀ ها،وال ایى همۀ ؾق که٘ىقیبه ٌؿE جكیب٥كيس هكظلۀ واقؾ ٤كب
 بكهـۀ ؾق قو،الایـى. ٌـؿ جبـؿیل شاه١ه المىائلام به اوالهی اي٭الب و يٝام هىشىؾیث ٔؿ

 و هـاايؿیٍه ال هًب١د جهؿیؿات ال ٠بىق بكای شاهٟ ؾکحكیى یا هلی اهًیث وًؿ جؿویى کًىيی
 بـؿوو. اوث ٔكوقی اهكی ،Cاهًیث ظ٭ى٪D و ٠Cملیاجی ؾکحكیىD یک به ؾیًی قهبكاو آقای

 شؿیـؿ ه١ك٨حـی يٝام بًیاؾ هىْلؿ اي٭الب ؾیًی قهبكاو و ٨٭ها آقای و ج٭كیكات هصمى٠ه جكؾیؿ،
 اوث. هىیك ایى ؾق ظكکث و جعىل قاوپیً و ؾهؿهی ٌکل قا هلی اهًیث

 هتغیزها تؼزیف

ٔ ٠٭ـل و اشمـاٞ وـًث، ،قرآوٕ چهاقگايه هىحًؿات ال الهی ٌكی١ث کا٧ٌ که ؾايٍی ٨٭ه:
 ؾیـى لیـكاEٔ 45 ٪:2326 اول، ٌٕهیؿ  CالحفصیلیهاادلحهااػىاالششػیهابالزکاماالؼلنD اوث:
 ؾقِـؿؾ اوالهی ٨٭ه و ٌؿه ٨كوحاؾه ؼؿاويؿ شاي  ال بٍك يٝام جًٝین و اِالض بكای اوالم

 یک ٠ًىاوبه اوحًباٖ ٠ملیات که اوث، شهايی يٝام و اوالهی شىاهٟ اهًیحی هٍکالت ق٨ٟ
 ٌؽّـی بك و ٌىؾ،هی ايصام ٌكی١ث ک٧ٍ ايگیمۀ به ه١حبك هىحًؿات و يّىَ ال ظكکث

 ٌكی١ث، کا٩ٌاو ٠ًىاوبه ؾیًی قهبكاو و ٨٭ها. گىیًؿهی ٨٭یه پكؾالؾهی اظکام اوحًباٖ به که
 ؾوـث اوالم ٌكی١ث ال يماجمام ایآیًه به ؼىیً، اوحًبا٘ات شمئیات گفاٌحى هن کًاق ال

 ٔ. 17 :2483 ٠ٕلیؿووث،  یابًؿهی

 بكايگیمهًا٬ٍه ٌؿتبه و پیچیؿه و هبهن ه٩هىهی لعاٚ ال هلی اهًیث ه٭ىلۀ هلی: اهًیث
 ؿهایـجهؿ ؾ٨ـٟ ؾق هكؾم و ویاوی يٝام ییجىايا هلی ثیاهً ال ه٭ّىؾ پژوهً، ایى ؾق. اوث

 و ؾاؼلـی هؽـا٘كات بكابـك ؾق ؼـىؾ یهلـ هًا٨ٟ و هىیحی هایاقلي ،یاویو اتیظ ؾقباقۀ
 اِـىل ٤یبـث، ٠ّـك ؾق ٌكی١ث جؿویى هصكای قاه جًها ٠ًىاوبه ٨٭ه ٠لن ؾق. اوث ؼاقشی

اولاظلشسالD ٨٭هـی ٬ا٠ـؿۀ و اِل يٝیك ؾاقيؿE اهًیث بك آٌکاق ؾاللث که اوث آهؿه ههمی
 پژوهـاو،ؾايـً بكؼـی جّـكیط به ٔ.467 :26 ز ٪،2323 ٠اهلی، ٕظك  Cالعالمافیاظشاس
 هایگكایً و هاٌاؼه و اوث ٠می٫ و هحًىٞ بىیاق اوالهی، ٠لىم ؾق اهًیحی هٙال١ات وًث

 ج٩ىـیكی، اؼال٬ـی، کالهـی، ٨لىـ٩ی، هـایگـكایً به جىاوهی باقهؾقایى که ؾاقؾ، هح١ؿؾی
 ه٩هىم ٨٭هی، آذاق ؾق. کكؾ اٌاقه اهًیحی هٙال١ات ؾق ٨٭هی و اؾبی ٠ك٨ايی، جاقیؽی، ظؿیری،
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 ؾق کلـی، ٘ـىق به. اوث آهؿه هیاوبه وؽى ٨كاواو اهًیحی، هىائل ال و ٌؿه بكؾه کاقبه اهًیث
 قا هـؿيی ٠لن هىلماو هح٩کكاو و ٌؿه ج١بیك Cهؿيی ٠لنD به ویاوی ؾايً ال اوالهی وًث

 ليـؿگی ؾووـىیۀ هىاشهـۀ ویاوی ٨٭ه. ايؿکكؾه ج٭ىین هؿيی ٨٭ه و هؿيی ٨لى٩ۀ بؽً ؾو به
 چًـیى اؾاهـۀ ؾق اهًیـث ٨٭ـه. اوـث ٨٭ه ؾوحگاه و لباو ٘كی٫ ال اوالهی يّىَ و ویاوی

 بؽـً چهـاق بـه ٌـكی١ث بًـؿی،٘ب٭ه یک ٘ب٫ ٌی١ه، ٨٭ه ؾق. اوث ٘كض ٬ابل ؾیؿگاهی،
 اظکـام بؽـً ـیل ویاوی اهك و ویاوث. ٌىؾهی ج٭ىین ٠باؾات و اظکام ای٭ا٠ات، ٠٭ىؾ،
 ٔ. 77-32 :2485 لایی،ٕلک  ٌىؾهی هٙكض

ٔ جهؿیؿ واژۀ ـیل ؾهؽؿا،ٕ اوث ؼٙك ؿیجىل و ؾاؾو نیب جكوايؿو، یه١ًا به ل٥ث ؾق جهؿیؿ:
 ؾقباقۀ آو، هىش  به که ٌىؾهی گ٩حه ظاالجی و ٌكایٗ جّىق، اؾقاک، هكگىيه به اِٙالض ؾق و

 کؾق. ٌـىؾ ال٭ـا شاه١ـه یـا ٨كؾ به يابىؾی یا ؼٙك اظىان کٍىق ظیاجی هىائل و اقلٌی يٝام
 ٔ. 16 :2477 ٕيائیًی،  اوث >يىبی و ;یالهیًه :پىیًی، ؾقکی جهؿیؿ يام به یچیم

 تسقیق پیطیًۀ

 هٙال١ـۀ قوي با ،Cاهًیحی ٨٭ه و اهًیث ٨٭ه ه٩هىم ؾو چیىحیD ه٭الۀ ؾق ٠لیؿووث ابىال٭اون
 بـك جکیـه بـا و اوـث اهًیث به ؾیى ؾوحىقی و هًصاقی يگاه ٨هن پی ؾق ویىحمی، و واقيٝام

 ٬لمـكو جبییى و جكوین به ٨٭ه، چهاقگايۀ هًابٟ بك هحکی و ه١حبك اوًاؾ واکای و اشحهاؾی قوي
 ٔ. 17-2 :2483 ٠ٕلیؿووث،  اوث کكؾه هباؾقت اوالم ؾق اهًیث

 ه١ٝـن قهبـك اهًیحی و ویاوی ايؿیٍۀ ؾق اهًیث هكشDٟ ه٭الۀ ؾق چىکاهی با٬كی ویاهک
 و هكْکـ  چًـؿوشهی و چًؿُب١ـؿی قهبـك، ايؿیٍـۀ ؾق اهًیـث هكشٟ اوث ه١ح٭ؿ ،Cاي٭الب
 واظـؿهای ال هكیـک ه٭ـىم هـایاقلي و اوث بٍك و اهث ؾولث، شاه١ه، ٨كؾ، بك هٍحمل

 و ًٌاوـیايىـاو هبـايی و جىظیـؿی بیـًً ال هًب١ـد و هلهـن که ٌىؾهی ٌاهل قا گايهپًس
 ٔ. 12 :2487 چىکاهی، ٕبا٬كی  اوث ًٌاویه١ك٨ث

                                                             

1. Secondary. 

2. Contextual. 

3. Relative. 
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 اهًیـث و يٝن ،Cاهًیث و يٝن ؼّىَ ؾق ٌی١ه ٨٭ه هایپاوػD ؾق اظمؿلاؾه ابىال٩ٕل
 هـك ٨٭هـا ؾايؿ:هی ٌی١ه ٨٭ه هىلمات و ٔكوقیات ال قا اوالهی شاه١ۀ اقکاو ال ظكاوث ؾق

 اهىقی و ؾايًؿهی ظكام و همًىٞ ٌىؾ،هی هىلماياو ه١یٍث و يٝام گىىث وب  که قا آيچه
 ٨ـی ٔـكاق وال ٔـكق ال ٬ا٠ـؿۀ ٘ب٫ اوث، ٔكوقی شاه١ه يٝن و ظكاوث به يیل بكای که قا

 ٔ. 82-228 :2487 ٕاظمؿلاؾه،  ٌماقيؿهی واش  االوالم،

 ،Cالملـلبـیى اهًیث ایصاؾ بكای اوالهی ٨٭ه قاهکاقهایD ه٭الۀ ؾق همکاقايً و يیاٌباو
 يٝـام ؾق يـااهًی و چـالً اِـلی ٠اهـل قا الملـلبیى يٝام گكایايۀولٙه و هىحبؿايه واؼحاق

 هكگىيـه ٨٭هـی، اِـىل و هبـايی اوـان بـك اوـالم الآيصاکه ه١ح٭ؿيؿ: و ؾايًؿهی المللبیى
 هـا،ؾولـث هح٭ابـل اظحـكام هايًـؿ قاهکاقهایی اوث، کكؾه ي٩ی قا اوحکباقگكی و گكیولٙه
 يٝام ؾق اهًیث اوح٭كاق هىْلؿ قا گكولٙه هایؾولث با هباقله و هاهلث هیاو همکاقی و اجعاؾ

 ٔ. 65-26 :2488 شهاو، و يیاٌباوٕ  ؾايؿهی المللبیى

 جحبـٟ بـا ،Cؾیًی شاه١ۀ ؾق هٙلىب ویاوی اهًیث هؿل و ؾولثD ه٭الۀ ؾق وىقی و قهبك
 و اوـحبؿاؾ ي٩ـی چـىو اِىلی قا اهًیث ال وٙط ایى به ؾوحیابی الماهات جكیىههن آیات، ؾق

 ه١ك٨ـی ؼـاقشی ؾٌـمًاو بـا شهـاؾ و ؾاؼلـی اؼاللگكاو با ه٭ابله و ٠ؿالث بك٬كاقی ٜلن،
 ٔ. 72-27 :2482 وىقی، و ٕقهبك  ايؿکكؾه

 بیايات بكقوی با ،Cاي٭الب قهبك ؾیؿگاه ال اهًیث هكشDٟ ه٭الۀ ؾق همکاقايً و هىوىی
کیؿ جّكیط، يٝیك هاییهالک با له،ه١ٝن هکحىبات و  ،Cهلی اهًیث هكشDٟ ظىل جکكاق و جؤ

 و ؾاقيؿ بیٍحكی اولىیث اوح٭الل و کٍىق ذبات اوالم، هىٔىٞ وه که ايؿقویؿه يحیصه ایى به
 ٔ. 224-242 :2488 ؾیگكاو، و ٕهىوىی  باًٌؿ Cاهًیث هكشDٟ جىايًؿهی

 شاه١ۀ ؾیًی واؼحاق به اوحًاؾ با قا Cاوالم ؾق اهًیث هىْلؿ و ؾهًؿهٌکل ٠ًاِكD ٨كاهمی
 اهًیـث جـؤهیى ؾق کًًـؿهج١یـیى ٠ًّـك ٠ًـىاوبه اوالهی ج١الین و اِىل کكؾو اشكا ؾق ایكاو،

گاهی ا٨مایً و هٍاقکث هؿاقی،٬ايىو ایماو، و ٌمكؾبكهی اشحما٠ی  وـایك ال قا اشحما٠ی آ
 ٔ. 2-21 :2486 ٨ٕكاهكلی،  بكؾهی يام والاهًیث ٠ًاِك

 اهـك ؾق Cٔـكاق وال ٔـكق الD ٨٭هـی ٬ا٠ؿۀ کاقبىث پژوهً ؾق همکاقايً و پىقظىى
 کاهً قا شاه١ه هؿیكیث هایهمیًه جىاوهی ٨٭هی ٬ا٠ؿۀ ایى اشكای با ه١ح٭ؿيؿ هلی، اهًیث
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 .Cو.. ٔـكق الD ٬ا٠ـؿۀ ویـژهبـه ٨٭هـی ٬ىا٠ؿ که کاوث، اهًیث گیكؾاهى هٍکالت ال و ؾاؾ
 ٔ. 274-272 :2486 ؾیگكاو، و پىقٕظىى  ؾاقيؿ قا هؿ٦ ایى جع٭٫ ٜك٨یث

 ویاوـی ٨٭ـه ؾق اهًیـث اشحمـا٠ی-ویاوی ظؿوؾ و اب١اؾD پژوهً ؾق همکاقايً و لقگك
 هؽحّـات شـمو قا يٝـاهی اهـىق و ٬ٕـایی ؼـاقشی، ویاوث به ياٜك ویاوی اهًیث ،Cٌی١ه

 بىـحگیهـن ٨كهًگـی، اهًیـث ٌـاهل قا آو اشحما٠ی ُب١ؿ و کًًؿهی ـکك ٨٭ه ؾق ویاوی اهًیث
 ٔ. 245-86 :2487 پالوکیاو، و ٕلقگك  ؾايًؿهی هاگیكیجّمین ؾق ٠مىهی هٍاقکث و اشحماٞ

 بـا هـكجبٗ آیات بكقوی ال په ،Cهلی اهًیث ه٭ىلۀ به کكین ٬كآو يگاهD ه٭الۀ ؾق کاویايی
 اوـث آوقؾه اهـى، ٌـهك ٠ًـىاوبـه هکه ؾق اکكم پیاهبك ویكۀ و الگى بكقوی و اهًیث ه٭ىلۀ

کیـؿ هـاآو ههـاق و ي٩ی بك کرین قرآو که جهؿیؿاجی  اشحمـا٠ی و ا٬حّـاؾی جهؿیـؿات ؾاقؾ جؤ
 ٔ. 125-142 :2487 ٕکاویايی،  گك٨ث شؿی قا جهؿیؿات همیى بایؿ په،. هىحًؿ

 بـا ،CظکـنD یـا اوث CظD٫ اهاهیه ٨٭ه يگاه ؾق اهًیث آیا که پكوً ایى ٘كض با ِكاهی
 ظکنD به هكبىٖ اؾلۀ اهًیث، Cايگاٌحى ظD٫ يٝكیۀ ي٭ؿ و ٨٭ه هحىو و هًابٟ ؾق اهًیث بكقوی

 هؿ٦ و اوث جکلی٩ی اهكی و ظکن ٨٭ه ؾق اهًیث گىیؿهی و کًؿهی بیاو قا ه٭ىله ایى Cبىؾو
 ٔ. 61-25 :2486 ِٕكاهی،  اوث اوحىاق اهًیث جؿاوم و ایصاؾ بك ه٭ؿن ٌاقٞ

 جهؿیـؿ ًٌاویگىيه یا هلی اهًیث ه٩هىم چیىحی و ج١كی٧ بك بیٍحك ٌؿهايصام هٙال١ات
 بهـكه يـى یـا کالوـیک ٠لمـی هکاج  هایؾاؾه ال ها،آو جىِی٧ و جبییى بكای و ٌؿه هحمكکم
 يٝكهـا اوحؽكاز بكای جالي ال يٍايی کمحك هٙال١اجی، هایجالي قٌحه ایى ؾق که ايؿ،شىحه

 کلیـؿواژۀ ٌـؿه،ايصـام هٙال١ـات و ه٭االت ال ج١ؿاؾی ؾق گكچه. ٌىؾهی ؾیؿه ٨٭هی آقای و
 ه٩٥ـىل ٤البـاا  ٨٭هـی هایگماقه ٌؿه، اوحؽكاز قوایات و آیات ؾق آو ه١اؾل ه٩اهین و اهًیث
 قوٌـی ٌؿه، ايصام ؾیًی هحىو هایؾاؾه گكؾآوقی قوي به که جع٭ی٭ات يىٞ ایى. اوث هايؿه

 جىلیـؿ ٬ابلیث ٠مىهی، هایجكیبىو و هايٍىث ؾق آو کاقبكؾهای وشىؾ با که اوث هٍؽُ
 يؿاقؾ. قا ٠ملیاجی و ٠لمی قاهبكؾ یا يٝكیه

 ؾقباقۀ ؾیًی بمقگاو ايؿیٍۀ و آقا ؾق يگاقیجک به يى٠یبه يیم يىیىًؿگاو ال ؾیگك ایؾوحه
 ٨٭ـه ؾق کـه پكٌـماقی و هح١ؿؾ اِىل و ٬ىا٠ؿ هیاو ال آيکه یا ايؿوقلیؿه اهحمام هىٔىٞ ایى

 همـث وـبیل ي٩ـی و شهـاؾ هايًـؿ هـىقؾپژوهی بـه اوـث، جهؿیـؿات و اهًیـث به ه١ٙى٦
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 وشـىؾ هح١ـؿؾی هـایگـماقه ٨٭ه، هؽحل٧ ابىاب ؾق که ؾاقؾ قا اؾ٠ا ایى ه٭اله ایى. ايؿگماقؾه
 ٌایىـحه يعـى بـه جاکًىو که هىحًؿ هلی اهًیث ؾوام و ٬ىام ٔىابٗ و ٠ىاهل بك ياٜك که ؾاقيؿ

 اهًیـث پكؾاهًـۀ هىٔـىٞ اب١ـاؾ و هاشًبه ال یکی به پیٍیى هٙال١ات ا٤ل . ايؿيٍؿه هٙال١ه
 ؾق. چكؼـؿهـی ٨كهًگـی و ا٬حّاؾی اشحما٠ی، ویاوی، اهًیث هایه٭ىله ظىل و پكؾالؾهی
 اهًیث هىٔىٞ ؾقباقۀ ٨٭ه هًٝك ال ؾقبكگیكيؿه و شاهٟ جّىیكی اوث ٌؿه کىًٌ ه٭اله، ایى

 اهـام ظٕـكت اي٭ـالب، اهـاهیى و قهبـكاو و اوـالهی ظکمكايـی يگـاه بـا ویژهبه و جهؿیؿ و
 ؾق هـاآو قویکكؾ و ٨٭ها آقای واکاوی با همچًیى،. ٌىؾ اقائه قهبكی، ه١ٝن ه٭ام و ؼمیًی

 با ه٭ابله ٨٭هی هایگىيه ؾیگك کًاق ؾق هٍكوٞ ؾ٨اٞ و ه٭اوهث ٨٭ه آو، الماهات و اهًیث ظىلۀ
 ه١ك٨ی شهايی اوحکباق با هىاشهه ؾق قاهبكايه و قاهبكؾی الگىی و قاه ي٭ٍۀ ٠ًىاوبه جهؿیؿات

 ٌىؾ.

 يظزی رهیافت

 ٨کـكی، هکاجـ  ال هكیـک پیؿاوث، المللبیى قوابٗ و ویاوی ٠لىم يٝكی اؾبیات ال آيچه
 ٬Cـؿقت ه١ًىی یا هاؾی ٠ًاِكD و هاهئل٩ه ال یکی قا هلی اهًیث بعد ؾق ؼىؾ هكکمی ؾال
 اهًیـث هًٍـؤ و هًبـٟ قا Cا٬حّـاؾی قٌؿ و جکًىلىژیک ٬ؿقتD يٝكیات بكؼی. ايؿؾاؾه ٬كاق

 قا Cيٝاهی يیكویD قئالیىن، کالویک هکح  وًث ال جؤوی به ؾیگك ٘ی٩ی. آوقيؿهی ٌماقبه
 کًًؿ.هی ٬لمؿاؾ اهًیث جؤهیى ٠اهل و جهؿیؿ بالؾاقيؿۀ

 هلـی اهًیـث ٌـالىؾۀ و قکـى قا Cجىلی١ی ٠ؿالث و اشحما٠ی ق٨اهD وىویالیىحی هکاج 
 CايگـاقیوـالهD هکحـ  و کپًهـا  هکح  ٔ.25-2 :2472 ظاشیايی،ٕ آوقيؿهی ظىاببه

 هلی اهًیث هیالو،هک هکح  يگاه ؾق. کكؾ ج١كی٧ هااقلي و هىیث هعىق بك قا هلی اهًیث
 هـایاقلي و ٨كهًگـی هىیـث ظ٩ٛ قا اهًیث کاقویژۀ که ؾاقؾ کپًها  يعلۀ هٍابه ج١كی٩ی
 و هـااقلي ال ظ٩اٜـث و ؾ٨ـاٞ جـىاوD شم چیمی هلی اهًیث گىیؿ:هی و ٌماقؾهی شاه١ه

 قا آو و ؾاقؾ هلـی اهًیث ال هعىقؾولث بكؾاٌحی هايؿل قابكت. يیىث Cهلث یک ٌهكويؿاو
 ایمًـی هـاؾی و قوايـی ج١٭یـ  ٌـاهل هلی اهًیثD ٌماقؾ:بكهی ظکىهحگكاو جکالی٧ شمو

 و ٌهكويؿی يٝام ها،قژین ب٭ای ال جا اوث هلی هایظکىهث هىئىلیث شمء اِىالا  و اوث
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 Cآوقؾ ٠مـلبـه ِـیايث ؼـاقشی هىـح٭ین جهؿیـؿات بكابـك ؾق ؼىؾ ٌهكويؿاو ليؿگی ٌیىۀ
 ٔ. 122-162 :2486 همکاقاو، و يیاِالطٕ

 ليـؿگی وـاظث بـه قا ه٭ىلـه ایـى هع٭٭او ال ؾیگكی ٘ی٧ پژوهی،اهًیث هٙال١ات ویك ؾق
 ایى که هؿ٦ ایى با کًًؿ اقائه هلی اهًیث ال هعىقهكؾم جكشماو ايؿکكؾه و١ی و کٍايؿه اشحما٠ی

 ؾو وـیمىيی،. او. ا٦ و جكاگـك ٨كايکـاو. باٌؿ کٍىقها Cهلی هًاDٟ٨ جع٭٫ ٔاهى و پٍحىايه ه٭ىله
 کـه اوـث ؾولـث ویاوـث ال بؽً آو هلی اهًیثD يىیىًؿ:هی لهیًه ایى ؾق وكًٌان، هع٭٫

 ظیـاجی هـایاقلي گىـحكي یا ظ٩اٜث بكای المللیبیى و هلی ویاوی هىا٠ؿت ایصاؾ هؿ٨ً
 ه٩هـىم بكقوـی ؾق کـه گىيـههماو ٔ.127 هماو:ٕ Cاوث بال٭ىه و هىشىؾ ؾٌمًاو ه٭ابل ؾق هلی

DاهًیثC يٞى ؾو Dولبی و ایصابی گ٩حماوC ؾاقؾ، وشىؾ Dهلی اهًیثC هی يیم قاایـى بـه ياٜك جىاو 
 ؾق کـهؾقظـالی کًـؿ،هـی جؤکیؿ هااقلي کى  بك بیٍحك ایصابی گ٩حماو. کكؾ بكقوی گ٩حماو ؾو

 قوؾ.هی وؽى جهؿیؿات با ه٭ابله یا ؼٙك قوايؿو ٩ِكبه ال ولبی گ٩حماو

 هٙال١ات وًث. اوث اوالهی ٠لىم ؾق قایس هایؾیؿگاه ٨کكی، هایيعله ایى ه٭ابل ؾق
 باقهؾقایى که ؾاقؾ، هح١ؿؾی هایگكایً و هاٌاؼه و اوث ٠می٫ و هحًىٞ بىیاق آو، ؾق اهًیحی

 و اؾبی ٠ك٨ايی، جاقیؽی، ظؿیری، ج٩ىیكی، اؼال٬ی، کالهی، ٨لى٩ی، هایگكایً به جىاوهی
 اهًیحـی هىـائل ال و اهًیـث ه٩هـىم ال ٨٭هـی، آذـاق ؾق. کكؾ اٌاقه اهًیحی هٙال١ات ؾق ٨٭هی
 Cهؿيی ٠لنD به ویاوی ؾايً ال اوالهی وًث ؾق کلی، ٘ىق به. اوث آهؿه هیاوبه هاوؽى
 هـؿيی ٨٭ـه و هـؿيی ٨لىـ٩ۀ بؽـً ؾو بـه قا هؿيی ٠لن هىلماو هح٩کكاو و اوث ٌؿه ج١بیك

 لباو ٘كی٫ ال اوالهی يّىَ و ویاوی ليؿگی ؾووىیۀ هىاشهۀ ویاوی ٨٭ه. ايؿکكؾه ج٭ىین
 ٘ب٫ ٌی١ه، ٨٭ه ؾق. اوث ٘كض ٬ابل ؾیؿگاهی چًیى اؾاهۀ ؾق اهًیث ٨٭ه. اوث ٨٭ه ؾوحگاه و

. ٌـىؾهـی ج٭ىین ٠باؾات و اظکام ای٭ا٠ات، ٠٭ىؾ، بؽً چهاق به ٌكی١ث بًؿی،٘ب٭ه یک
 ٔ. 38-32 :2485 لایی،لکٕ ٌىؾهی هٙكض اظکام بؽً ـیل ویاوی اهك و ویاوث

 ؼمىـه هّـالط بـه ٠ًایـث با ٨٭ه ٤ایث که ايؿکكؾه جّكیط اوالهی ايؿیٍمًؿاو ٬ا٘بۀ
ٕ ّٛ  ايىـاو اهًیـث جؤهیى ٔ،74 :2 ٪،2326 اول، ٌٕهیؿ ٔ ٠٭ل و يى  هال، ؾیى، ي٩ه، ظ٩

ٔ ٤ـایی و ٨ـا٠لی ِـىقی، هـاؾی،ٕ ٠لـث چهـاق جع٭ـ٫ گـكو ؾق يیـم هـؿ٦ ایـى که اوث
 وـًث ال اقب١ـه ٠لـل ی١ًـی يٝكیه ایى چهاقچىب ٔ.77-32 :27 ،2485 لایی،ٕلک  اوث
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 ظـاؾذی اهك و پؿیؿه هك اوالهی، ٨الو٩ۀ هًٝك ال. اوث ٌؿه گك٨حه اوالهی ٨لى٩ۀ هٙال١اجی
 آهـؿو ٨ـكاهن يیالهًـؿ ؼـاقز، ؾق جع٭ـ٫ بكایٔ هلی اهًیث هايًؿٕ ا٠حباقی یا ظ٭ی٭ی ال ا٠ن

 ٔ. 775-767 :7 ،2478 ٕهٙهكی،  اوث ٤ایی و ٨ا٠لی ِىقی، هاؾی، ٠لث چهاق

 ٠ًّـك قئالیىـن یا گكاییوا٬ٟ هکح  هعىقیث با ٤كبی ٨کكی هایيعله ؾق اوان،بكایى
 و يٝاهـات بـا ؾولـث ههـاق کالویک لیبكالیىن هکح  ؾق يٝاهی، ا٬حؿاق هعىقیث با ٬ؿقت
 ايگـاقیوـاله هکح  ؾق و اهًیث هعىق ٠ًىاوبه ؾولث کپًها  هکح  ؾق ظ٭ى٬ی، هایقژین

 ؾیًی ايؿیٍۀ ؾق آيکهظال اوثE ٌؿه ه١ك٨ی اهًیث هعىق شاه١ه ؾقويی ٨كایًؿهای و هىیث
 يٝكیـۀ هعـىقی ٠ًّـك ٠ًىاوبه ا٠ح٭اؾی و جىظیؿی باوقهای و هااقلي ٨٭اهث هکح  ؾق و

 اوث. ٌؿه بیاو اهًیث

 تذمیك روش
 يّـىَ هؽحلـ٧، اؾواق ؾق ٨٭هی هًابٟ ال گیكیبهكه و جعلیلی-جىِی٩ی قوي با ه٭اله ایى

 يکـات اوـحؽكاز و اهًیحـی و ٨٭هـی هـایؾاؾه گكؾآوقی ال په المللبیى قوابٗ هًابٟ ؾیًی،
 و هح٭ؿم ٨٭های بكؼی آقای و هاؾیؿگاه بیاو به ها،آو جًٝین و بًؿیؾوحه و جؤذیكگفاق و اواوی
 اوث. پكؾاؼحه ه١اِك

 تسقیق هاییافته

 یـا اهًیـث جىلیؿ ؾق اشحما٠ی و ٨كؾی ظىلۀ ؾو بك هبحًی اهاهیه ٨٭ه ؾق اهًیحی هٙال١ات وًث
 ؤىضبه اي٭الب ؾیًی قهبكاو يیم و ه١اِك هح٭ؿم، ٨٭های ايؿیٍۀ ؾق که اوث جهؿیؿات بكول

 گىيـاگىيی هـایوك٨ّل و ٠ًاویى ـیل هاآو هایيىٌحه و آذاق ؾق ٤ىق با که ٌىؾهی هٍاهؿه
 ب٥ـی، وـبیل، ي٩ـی ٬ا٠ـؿۀ ؾاقالعـكب، یـا ؾاقالک٩ك ؾاقال١ؿل، یا ؾاقاالوالم شهاؾ، همچىو
 . اوث ٌؿه اٌاقه هكابٙه و هىلمیى بیٕۀ ظ٩ٛ و ا٤حیال هعاقبه،

 بـكای که اوث اوالهی ظکىهث وٜای٧ و جّمیمات هكکم ؾق ٨٭ها، ؾیؿگاه ٘ب٫ اهًیث
 ٬الـ  ؾق قا اهًیث کلیًی ٌیػ. اوث ٌؿه ايؿیٍیؿه هىلماياو ؾيیىی و ؾیًی ظیات جٕمیى

اهللغابسیللاهافالیحهًللااالهللىاهفاسقللهاالللذیىاهفاسقللهالْواD کًــؿ:هــی جبیــیى ٌــك٠ی هٙلىبیــث
 بـه و ٌـؿه یـاؾ Cؾاقیؾیـى هبًـایD ٠ًىاوبه اهًیث ال يیم ٔ.16 :2 ،2474 ٕکلیًی،  Cهخافه
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 ٌـیكالی هکـاقم اللـهآیـث. اوـث ٌـؿه جىشـه ؾاقیؾیـى هٙلىبیـث ايؿالۀ به آو هٙلىبیث
 اشحمـا٠ی ليـؿگی ؾق اهًیث وشىؾ ٔكوقت به هح١ؿؾی آیات ؾق اوالم، هًٝك ال يىیىؿ:هی

کیؿ  و وـالن ليـؿگی یـک ٌـكٖ جـكیىههـن و يؽىـحیى اهًیـثD اوـان، همیى بك و ٌؿه جؤ
 ٔ. 248 :21 ،2483 ٌیكالی، ٕهکاقم  Cاوث اشحما٠ی

 جـؤهیى بك ياٜك يى٠ی به ٌؿه، یاؾ ؼمىه هّالط ؾق ظ٩ٛ واژۀ ال که شا هك ٨٭هی هایگماقه ؾق
 گىیای ٨كؾی ظىلۀ ؾق آبكو ظ٩ٛ و هال ظ٩ٛ شاو، ظ٩ٛ ؾیى، ظ٩ٛ. اوث جهؿیؿ بكابك ؾق اهًیث

 هاوث.ظىله آو جهؿیؿات ه٭ابل و ٨٭ه، هًٝك ال جهؿیؿات ؾ٨ٟ وشىب و ٔكوقت

 ػاهلی زز تا ثايی ضهیذ اول، ضهیذ هتقذم: فقهای يظزیات در اهًیت هایارهگش 

 و جهؿیـؿ یا اهًیث اِلی هایوكچٍمه و الهی کالم هح٭ؿم ٨٭های ايؿیٍۀ ؾق اهًیث الهام هًبٟ
 یک هرابهبه اهًیحی جهؿیؿات ؾ٨ٟ ها،آو هًٝك ال. اووث ال ؾوقی یا ؼؿاويؿ به ج٭كب ؾق يااهًی،
 بؽًهىیث ؤ کاقگماقاو و ا٨كاؾ جىوٗ اظکام اشكای بىؾو آوقالمامٕ جکلی٩ی ُب١ؿ ؾیًی، ٨كیٕۀ

 و هّـالط ظـىلۀ ؾق قا اهًیـث اول ٌهیؿ. ؾاقؾٔ شم١ی جکالی٧ و ها٠باؾت اٌکال ؾق ویژهبهٕ
 ال قا ویاوـی يٝاهـات ایٍاو. کًؿهی ج١كی٧ گايهپًس ٔكوقیات یا هّالط ایى به ياٜك اظکام

DووایلیC هی جل٭یهّالعی که کًؿ Dجب١یC و ؾاقيؿ DاظکامC آوهّـالط ظ٩ـٛ ال جـاب١ی ها 
 ٠٭ـل، ظ٩ـٛ ؾیى، ظ٩ٛ ي٩ه، ظDٛ٩ .ايؿٌؿه ؤٟ هّالط ایى جؤهیى بكای که اوث ؼمىه
 اول، ٌٕـهیؿ  اوـث ٌـهیؿ هًٝـك ال ؼمىـه ٔـكوقیات یـا ه٭اِؿ Cهال ظ٩ٛ و يى  ظ٩ٛ

 ؼمىـه ٔـكوقیات یـا ه٭اِـؿ ال یکی ٔؿ که ا٬ؿاهی يٞى هك اوان،بكایى ٔ.47 :2 ٪،2326
 ٌىؾ.هی هعىىب اهًیث ٔؿ جهؿیؿ ؾقوا٬ٟ بكؾ، هصىم هاآو به و گیكؾ ِىقت

 اول ضهیذ ايذیطۀ در اهًیت هایگشاره. 1 ضمارۀ ضکل

 
 پژوهص( هاییافته :هًبغ)
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 ؾق  لاهیره ة لروضر هٍـهىق کحـاب ؾق ذايی ٌهیؿ به هٍهىق ٠اهلی اظمؿ يگاه ؾق اهًیث
 بـیى ؾق اهًیـث هىْلـؿ ه٭ـؿن، هؿ٨ی با که شهاؾی اوثE یا٨حه جبلىق Cؾ٨ا٠ی شهاؾD ٬ال 
 ال ؾ٨ـاٞ اوـث: يـىٞ چًـؿ بـك ٨٭یه، ایى يگاه ال ؾ٨ا٠ی شهاؾ. اوث ٌؿه ه١ك٨ی اوالم اهث

 اوـحیالی جـكن و باٌـًؿ کـكؾه جهاشن کا٨كاو که لهايی ؾق هىلماياو اهىال و اوالهی کٍىق
 کا٨كاو که لهايی ؾق اوالم ال ؾ٨اٞ باٌؿE ؾاٌحه وشىؾ هىلماياو اهىال و اوالم کٍىق بك هاآو

 ي٩ـه ال ؾ٨ـاٞ باٌـًؿE آوقؾه هصـىم اوـالهی شاه١ۀ به اوالم، اِل و ؾیى کكؾو يابىؾ بكای
 کا٨ك ؾٌمًاو هیاو ؾق ؼىؾ ال اویك ؾ٨اٞ اوثE ا٨حاؾه ؼٙك ؾق که ـهی کا٨ك یا هىلماو هعحكم

 ٌٕهیؿ  گیكؾ ٬كاق ؾٌمى جهاشن هىقؾ که هًگاهی ؾق ه١ّىم اهام و ؾیًی پیٍىای ال ؾ٨اٞ و
 ٔ. 418 ٪:2324 ذايی،

 
 ثايی ضهیذ ايذیطۀ در اهًیت هایگشاره. 2 ضمارۀ ضکل

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 ٠ًـىاو جعـث قا اهًیث باب ؾق يٝكهایً ، لشیعه وسبئل بمق  اذك ِاظ  ٠اهلی، ظكٌیػ
 يىٞ با آو هاهىی ج٩اوت شهاؾ، ٬ؿاوث و اقلي جبییى با ایٍاو. اوث کكؾه بیاو شهاؾ و ؾ٨اٞ

 اوث ٨كهىؾه که يبىی ج١الین به اوحًاؾ با وی. والؾهی آٌکاق قا ؾیگك هکاج  ؾق يماٞ و شًگ
Dيىل بكای قا ٠ٝمث و هصؿ جا کًیؿ شهاؾ ؼؿا قاه ؾقبه آیًؿه هایگفاقیـؿ اقخC ایـى يیـم و 

 کلیـؿهای ٌمٍـیكها. اوـث آو وـایۀ لیـك و ٌمٍیك ؾق همه بمق  هایاقليD که قهًمىؾ
 ال ؾ٨ـاٞ و شهـاؾ شـىال و ظکـن ٔ،27 :22 ٪،2354 ٠ـاهلی، ظكٕ Cهىحًؿ شهًن و بهٍث
 بیٕـۀ هـؿم ؼـى٦ و اشًبـی ظملۀ ِىقت ؾق ٤یكاوالهی ظکىهث وشىؾ با ظحی قا کٍىق
 ٔ. 45 :1 ،٪2354 ٠اهلی، ظكٕ  کًؿهی ِاؾق هىلماياو ؾهای قیؽحى یا اوالم
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 ػاهلی زز ايذیطۀ در اهًیت هایگشاره. 3 ضمارۀ ضکل

 پشوهص( هاییافته )هًبغ:

 يائیًی هیزساهسمذزسیى

 ؾوگايـۀ الگـىی يـائیًی، هیـكلای اللهآیث ال پیً جا ویاوی هایيٝام ج٭ىین ؾق قایس الگىی
 و ٠ؿل ؾوحۀ ؾو به قا هاظکىهث ظاکماو، هٍی و ق٨حاق ه١یاق با ٨٭ها ی١ًی بىؾE شائك و ٠اؾل
 ٠ـؿالث، شـای بـه او. ؾاؾ اقج٭ـا قا الگـى ایـى باقيؽىحیى بكای يائیًی. کكؾيؿهی ج٭ىین شىق

 ج٭ىـین جملیکیه و والیحیه يىٞ ؾو به قا ویاوی هایيٝام و هٙكض قا ٌهكويؿاو اهًیث و آلاؾی
 ٌـكی١ثD چكاکـه اوـثE هكؾم و اوالم اهًیث ظ٩ٛ ظکىهث کاقویژۀ ایٍاو، هًٝك ال. کكؾ

 ٌئىو و وٜای٧ ال قا اوالهی ظکىهث و جکالی٧، شمیٟ اهن ال قا اوالم بیٕۀ ظ٩ٛ هٙهكه
 اِـل بـه ٠ـالن، يٝـام جى٬ـ٧ به قاشٟ شهات جمام اوث وأط. اوث ٨كهىؾه ه٭كق اهاهث

 هًحهی اِل ؾو به ؼىؾٌاو، يىٞ اهاقت به ٬ىهی، هك ٬ىهیث و ٌك٦ ظ٩ٛ جى٧٬ و ظکىهث
 بـه ظ٭ـیـی هـك قوـايیؿو و اهالی يىٞ جكبیث و هملکث ؾاؼلیۀ يٝاهات ظ٩ٛ اول، اوث:

 ظیـل ال جعـفق و بیگايگـاو هؿاؼلـۀ ال جع٩ـٛ ؾوم، هلـثE آظـاؾ ج١ؿی ال هًٟ و ؼىؾ ظ٫
 لىـاو ؾق قا ه١ًـا ایـى و ـلـکE ٤یـك و شًگـی ابـماق و ؾ٨ا٠یه ٬ىۀ جهیۀ و باب ایى ؾق ه١مىل

 ٔ. 25-38 :2471 ٕيائیًی،  Cؼىايًؿ و٘ى" "ظ٩ٛ هلل وایك و اوالم" بیٕۀ "ظ٩ٛ هحٍك٠یى

 و ٨ـكؾی هـایظـىله ؾق ؾیًی هایآهىله اوان بك هكؾم هًا٨ٟ و هٙالبات و يٝاهات ظ٩ٛ
 ؾهـؿهـی يٍـاو جـؿ٬ی٫ ٬ؿقی. ٨٭هاوث يگاه ؾق هئل٩ه جكیى٠ًّكی و جكیىاِلی اشحما٠ی
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کیؿ با هح٭ؿم ٨٭های  بـه یـا ؾ٨ـا٠ی شهـاؾ جع٭ـ٫ ،CجهـاشنD ه٭ابل ؾق CظDٛ٩ واژۀ ؾو بك جؤ
 کـًً بكابـك ؾق واکًً يى٠ی قا آو و ؾايىحه جهاشن ٠ًّك بك هحى٧٬ قا جهؿیؿات ؾ٨ٟ ٠باقجی

 یابؿ.هی وشىب شًبۀ ؼاَ ٌكایٙی جابٟ که ايؿکكؾه ه١ك٨ی هحصاولاو و ا٥ٌالگكاو

 

 يائیًی اللهآیت ايذیطۀ در اهًیت هایگشاره. 4 ضمارۀ ضکل

 پشوهص( هاییافته )هًبغ:

 بهطتی و هغهزی ضهیذاو هؼاصز: دیًی هتفکزاو ايذیطۀ در اهًیت هایگشاره

 ٌـهیؿ هح٩کـك ؾو ٨٭هـی و ظکـىهحی هـایيٝكیـه ال ٨كالهـایی ه١اِك، ايؿیٍمًؿاو هیاو ؾق
 قهـایی يعـىۀ و اهًیـث بـه ه١ٙـى٦ بهٍـحی، اللـهآیث و هٙهكی هكجٕی اللهآیث اي٭الب،

 یـا اهًیـث هكشـٟ هٙهـكی، اوحاؾ ايؿیٍۀ اوان بك. اوث جهؿیؿات ال هىلماياو و هاايىاو
 همـۀ بـكای ا٬حّـاؾی اهًیـث ٠اؾی، ٌكایٗ ؾق. اوث اوالم ٌىؾ ظ٩ٛ آو اهًیث بایؿ آيچه

 جـكههـن شـاو اوـث ه١ح٭ؿ هال، یا هىلماو شاو جماظن ٌكایٗ ؾق اها اوث، ههن هىلماياو
 وـكلهیى بـكای قا ؼـىؾ شاو هىلماو ٌىؾ، جهؿیؿ اوالهی وكلهیى اگك ایى، وشىؾ با. اوث

 جمـایم وشه ایؿه ایى و اوث ایماو گكو ؾق اهًیث هٙهكی، اوحاؾ ؾیؿگاه ال. کًؿ هی ٨ؿا اوالم
 و ایمـاو با اهًیث هیاو ٠می٫ ایقابٙه هٙهكی، ٌهیؿ يٝك ال. اوث اهًیحی هکاج  وایك با او

 شاه١ـه و ايىـاو بـه ج٭ـىا. ٌـىؾهی ایصاؾ اشحما٠ی و ٨كؾی هًاوبات ؾق که ؾاقؾ وشىؾ ج٭ىا
Dه١ًىی اهًیثC هیآوی  بكابك ؾق قا او و بؽٍؿهّـىو اشحمـا٠ی و ٨ـكؾی ؼٙكهـای و ها 

 ٠٭یؿه ایى بك ،ه١ّىهاو ویكۀ و وًث و کرین وآقر آیات ال الهام با هٙهكی ٌهیؿ. کًؿهی
 ال اهًیـث جـؤهیى قاه. آیؿهی ؾوثبه ه١ًىی آلاؾی و ظكیث وایۀ ؾق اهًیث هٙلىب که اوث
 ٔ. 75 :2474 ٕهٙهكی،  هاوثق٬یث و وابىحگی ال قهایی اوالهی، ٨یلىى٦ ایى يگاه
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 ٠CــؿالثD قا يٝــن و اهًیــث جع٭ــ٫ پایــۀ ؾوهــیى ه١ًــىی، آلاؾی و ج٭ــىا ال پــه ایٍــاو
 جىأهـاو جـالي و هٙالبه وایۀ ؾق اوالهی، ٨یلىى٦ ایى باوق به والاهًیث ٠ؿالث. ؼىايؿهی

 اوـحعکام و جع٭ـ٫ بـك ظکىهـث و هكؾم اگك ٨كهایؿ:هی او. ٌىؾهی هع٭٫ ظکىهث و هكؾم
 ؼىاهـؿ جع٭ـ٫ ظکىهحٍـاو جـؿاوم و ذبـات و ق٨اه اهًیث، يٝن، بىقليؿ، اِكاق ٠ؿالث اِل
 ویاوـی ليـؿگی و اشحما٠ی يٝن يهًؿ، پا لیك قا ظكهحً و يؿاقيؿ پان قا آو چًايچه و یا٨ث
 ايعٙـاٖ و و٭ىٖ به ؾقيحیصه، و وحن و ٜلن به ؾقيهایث، و ٌؿ ؼىاهؿ جهؿیؿ و چالً ؾچاق

 ٔ. 222 :2474 ٕهٙهكی، ايصاهیؿ ؼىاهؿ اهًیبی و

. ایصـابی هـن اوـث ولبی هن اهًیث، به هٙهكی اوحاؾ يگاه که ؾهؿهی يٍاو يکات ایى
 جكبیـث، و ج١لـین ٠ـؿالث، آلاؾی، ایمـاو، ال: ايـؿ٠باقت ایٍاو يٝك ال اهًیث ایصابی وشىه

 اوحبؿاؾ، بیكويی، ؾٌمًاو ج١كْ ٠ؿم ٌاهل يیم اهًیث ولبی وشىه. . و.. اوح٭الل ه١ًىیث،
 چـىو ٤لٙـی هـایايگـاقه ي٩ی با هٙهكی ٌهیؿ. اوث. و.. وابىحگی الؼىؾبیگايگی، ٜلن،

 ؾیگـك هلل اهکايات و هًابٟ وكلهیًی، جّك٦ هايًؿ ٌىم اهؿا٦ ٬ىهی، يژاؾی، ج٩ى٪ اؾ٠ای
 جهؿیـؿات ٠ًـىاوبه ها،ايىاو آلاؾی و ظكیث بكؾو وئال لیك يیم و هاآو به یىقي و جهاشن با

 به آو ال و ؾايؿهی جهاشن قا او ٠مل و هؽاِن قا ق٨حاقها ایى آ٤الگك هلی، و ٨كؾی اهًیث ٔؿ
 اقلیابی ؾ٨ا٠ی ٠مل قا هاآو با ه٭ابله و جهاشمات ایى ؾ٨ٟ ؾقه٭ابل، و کًؿهی ج١بیك بؿ شًگ

 ؾٌـمى، با هرلبهه٭ابله و وبیل ي٩ی ٬ا٠ؿۀ باب ال بلکه ؾايؿ،يمی ظكام جًهايه قا آو و کًؿهی
 يام ؾ٨ا٠ی شهاؾ ٠ًىاوبه آو ال و ؾايؿهی هصال و هٍكوٞ قا ؾ٨ا٠ی والوبك  جمام ال گیكیبهكه
 ٔ. 111-128 :15 ،2478 ٕهٙهكی،  بكؾهی

 

 هغهزی ضهیذ ايذیطۀ در اهًیت هایگشاره. 5 ضمارۀ ضکل

 پشوهص( هاییافته )هًبغ:
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 شـىهكۀ با يگكٌی اي،٨٭هی و کالهی ه٫ًٙ جبٟ به اهًیث باب ؾق بهٍحی ٌهیؿ اللهآیث
Dهح١الی و الهیC ٠كِه ؾق شهاؾ اي٭الب، ايؿیٍمًؿ ایى هًٝك ال. ؾاقؾگىياگىو، وٙىض و ها 

 ج١ـالی و قٌـؿ لهیًۀ که اوث ایشايبههمه اهًیث هلی اهًیث. اوث هلی اهًیث کًًؿۀجؤهیى
 ؾوث به اوالهی ظکىهث جٍکیل با قو،الایى. کًؿهی ٨كاهن قا کٍىق و شاه١ه ا٠ٕای همۀ

 بـه آو هایاهحیالؼىاهی و بؿوی اوحئراق و اهًیث به شاهلی ؾوقاو ٤اقت هؿیًه، ؾق پیاهبك
Dایراق جمؿوC ههن بمق ، ٌیٙاو قهبكی به ولٙه يٝام بهٍحی، ٌهیؿ يٝك به. ٌؿ جبؿیلجكیى 

گاهی يیم جهؿیؿ ایى ظلقاه. اوث شهايی اهًیث بكای جهؿیؿ  گىـحكي شهـاو، هىح٩١ٕاو آ
 آ٤ال بیؿاقی. اوث ولٙه يٝام با هباقله و هىلماياو اجعاؾ هىلماياو، هیاو ؾق ظ٭ی٭ی اوالم
 جـا ؾاقؾ ٬ـكاق ؾیگكی هایگام آو، ال په. هاوثواظث و وٙىض جمام ؾق جهؿیؿات با هباقله

 و ایماو ٌؿ، هىح٭ك ايىاو ي٩ه ؾق ٠ؿالث اگك. اوث وا١٬ی اهًیث ٬كیى که بكوین جىظیؿ به
 بـكای قاه یگايه ایى،. اوث یا٨حه جع٭٫ اوث، بیكويی اهًیث هًٍؤ که ؾقويی اهًیث آو، جبٟ به

 لایـی،ٕلـک  اوث شهايی وٙط ؾق الشمله واظات، و وٙىض همۀ ؾق ظ٭ی٭ی اهًیث جؤهیى
2481: 13 .ٔ 

کیؿ ؾیؿگاه ایى بك بهٍحی ٌهیؿ  اهًیـث جًهـاییبـه جىايـؿيمی هاؾی ٬ؿقت که وقلؾهی جؤ
 ال بؽٍی که بًؿها همۀ کًؿ اظىان ايىاو که یابؿهی ه١ًا و٬حی اهًیث لیكا آوقؾE اقه٥اوبه
 :2475 لایـی،ٕلـک  اوـث ٌـؿه بكؾاٌحه هیاو ال اوث ؾقويی و هاؾی ٬یىؾات و بًؿها هاآو

 اهًیـث ال ا٠ـنٕ اهًیـث اب١ـاؾ وـایك ههـن يیالهـایپـیً ال یکی ویاوی يٝام اهًیث ٔ.26
 هبعد جكیى٬ؿیمی و جكیىایپایه قو،الایى. اوثٔ و... اشحما٠ی ا٬حّاؾی، ٨كؾی، ٠مىهی،

. ايؿکكؾه جىشه ویاوی يٝام ال ِیايث هىٔىٞ به ٨٭ها ٬ا٘بۀ. ٌىؾهی هعىىب پژوهیاهًیث
 پـاقچگییـک و ايىـصام و ايحٝام ظ٩ٛ همايا اهاهیه ٨٭ه اهًیحی ج٩کكٔ هكشٟٕ هكکمی هىحۀ

 ٔ. 214 :2484 لاؾه،ظاز و لاییلکٕ  اوث آو شم١ی هىیث و شاه١ه
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 بهطتی ضهیذ ايذیطۀ در اهًیت هایگشاره. 6 ضمارۀ ضکل

 پشوهص( هاییافته )هًبغ:

 اوـالهی اي٭ـالب پـكؾالاويٝكیـه ال کـه ٌهیؿ ٨٭یؿ ايؿیٍمًؿ ؾو آقای به اشمالی يگاهی
 جٕـ١ی٧ و ٠ـؿالث ي٩ـی هاؾیگكی، به گكایً چىو هاییگماقه که ؾهؿهی يٍاو بىؾيؿ ایكاو

 و ؾقويــی ي٩ىــايیات و هاؾیــات بــه بؽٍــیاِــالث و اشايــ  وــلٙۀ پــفیكي آو، ٌــ٭ى٪
 بـا ؾو هـك هـاآو. اوـث اهًیـث ٔـؿ جهؿیـؿ اواوـی هـایگماقه ال هلیحی هایشىییبكجكی

 ٨كاهلیحی، يگاهی با اوالهی، ايحٝام به هىلماياو اهحمام ٔكوقت و اوالم اِالث هعىقیث
 و اوـحبؿاؾ و ٜلـن ي٩ـی ج٭ىاپیٍـگی، چىو اوالهی اِىل به ٠مل قا هىلماياو قهایی ٠اهل

 ؾايًؿ.هی ٠ؿالث بك٬كاقی

 اسالهی ايقالب رهبزاو تفکز در هلی اهًیت و تهذیذ هایگشاره

 هلـی و اوالهی هىیث ؼىؾ شايبۀهمه هایجالي با هحماؾی والیاو ٘ىل ؾق شهايی اوحکباق
 ٬یام هكگاه و ؾاٌث اي١٩ال و وابىحگی وكوپكؾگی، ايحٝاق هاآو ال و بكؾ جاقازبه قا ایكاو هلث

 و يٍیًی٠٭  به واؾاق قا هاآو ٨كاواو، هؽا٘كات ایصاؾ با ٌؿ،هی ايصام هكؾم جىوٗ جعكکی و
 ایـى اهمیـث جٍـكیط ٔ.28/4/2477 ای،ؼاهًـه ال١ٝمـیاللـهآیث بیاياتٕ کكؾهی وکىت
 ٌىؾ.هی بیاو ٌكض ایى به که بىؾ اي٭الب اهاهیى آقای ؾق جؿ٬ی٫ هىحلمم هىٔىٞ
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 خمیًی اهام ايذیطۀ در هلی اهًیت و تهذیذ هایرهگشا

 بك٬ـكاقی همايا که آو ظؿا٬لی و ؼكؾ اب١اؾ ؾق چه و آو جام و وویٟ اب١اؾ ؾق چه اهًیث جع٭٫
 ٠ًـىاوبـه ظکىهـث جٍـکیل هىحلمم اوث، ٌهكويؿاو و شاه١ه ٜاهكی آقاهً ظ٩ٛ و يٝن

 ظکىهث جٍکیل ٔ.234 :2482 ٕؼىكوی،  اوث ؼمیًی اهام ايؿیٍۀ ؾق اشكا بكای ابماقی
 جـكیىههـن ؼـؿا ه١ك٨ث و ياب جىظیؿ بىٗ و ٠ؿالث اشكای اوالم، اظکام اشكای اوالهی،

 هـاؾی ؤ اؼـكویٕ ه١ًىی ب١ؿ ؾو اهًیث اهام، هًٝك ال. اوث اهام ايؿیٍۀ ؾق اهًیث اهؿا٦
 و ًٌاوـیهىـحی يٝـاهی، ا٠ح٭ـاؾی، و ٨كهًگـی ا٬حّاؾی، ویاوی، اب١اؾ که ؾاقؾٔ ؾيیىیٕ

 هعىـىب اهًیـث ؾيیـىی و هـاؾی ب١ـؿ هـایلیكهصمى٠ـه ال همه هعیٙیلیىث و هىیحی
 پیـؿا بـالؾ ایـى ؾق آقاهٍی یک که اوث ایى ه٭ؿهۀ هاایى همۀD ایٍاو، ج١بیك به که ٌىيؿهی

 آو. بٍىؾ پیؿا ؼؿا وىیبه هؿایث یک بٍىؾ، پیؿا قوظی ویك یک آقاهً، ایى ؾيبال و بٍىؾ
 ٔ. 22 :2467 ؼمیًی، ٕهىوىی  Cاوث اللهالی ویك اوث اوان که چیمی

 ؾق هـاآو ؼاوـحگاه که اوث، هكک  و چًؿالیه اهًیث جهؿیؿهای ه١ح٭ؿيؿ ؼمیًی اهام
 هًاب١ی ال ٔ.258-74 :2478 ؾیگكاو، و هله ٕکكیمی  اوث يٝام بیكويی و ؾقويی جهؿیؿهای

 يٝمـی،بـی پفیكی،ٜلن ال و ٌىؾهی ياٌی ج٩ك٬ه و وابىحگی اوح١ٕا٦، ٘ىا٤یث، همچىو
 واليااهى هح٥یكهای بكؼی ٠ًىاوبه. و.. وظٍث ؼىؾکاهگی، هًال٠ۀ ؼٍىيث، پفیكی،ولٙه

 بـه ایمـاو ایٍـاو، يٝـك ال ٔ.2488 ٨ٕكليؿی،  اوث ٌؿه یاؾ ؼمیًی اهام اهًیحی هکح  ؾق
 ٬ـؿقت، آلاؾی، اوـح٭الل، ظكیـث، جكبیـث، پیٍـك٨ث، و ٠ـؿالث يٝـن، و ظکىهـث ؼؿا،

 آهىلٌـی اذكگـفاق يهاؾهـای و ؾیًـی جكبیـث و اِـیل قوظايیث وظؿت، و هكؾهی هٍاقکث
 :2482 ٕؼىكوی،  ٌىيؿهی هعىىب هلی اهًیث ٔؿ جهؿیؿات قا٨ٟ و والاهًیث هح٥یكهای

237-155 .ٔ 

 ٕهىوـىی  شائكيـؿ هـایؾولـث جهؿیـؿ جىلیؿ هًبٟ و ؼؿاوث ؾیًی يگاه ؾق اهًیث هكشٟ
 ٠ؿالث با ه٭ابله و ظکىهث جٍکیل ال شلىگیكی جهؿیؿ هؿ٦ ٔ.263-264 :2467 ؼمیًی،

 و جهؿیـؿ هـایواژه بـا هـكجبٗ هباظـد اهـام ظٕكت قو،الایى ٔ.285 :15 ز هماو،ٕ  اوث
 ال ؾ٨ـاٞ ؾوـحۀ ؾو ؾق ؾ٨اٞ اظکام ٠ًىاو جعث  زهًکریيه و هعروف هربه کحاب ؾق قا اهًیث

 ؾٌـمى، اوـحیالی ال جـكن بـه هًىٖ قا وكلهیى ال ؾ٨اٞ و کكؾه ـکك ؼىؾ ال ؾ٨اٞ و وكلهیى
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 و شىاي  ق٠ایث با اب١اؾ، وایك ؾق و واش  شايی، ؼى٦ ِىقت ؾق قا ؼىؾ ال ؾ٨اٞ و واش 
 بـا ؼمیًـی اهـام ٔ.214-82 :2481 ٕهعمـىؾی،  ايـؿؾايىـحه هح٩اوت ؼاَ هالظٝاجی

 هباقلهٕ اوحکباقوحیمیD قاهبكؾ جصىیم با اي٩ال، وىقۀ ٌّث آیۀ و وبیل ي٩ی ٬ا٠ؿۀ به اوحًاؾ
 هـایا٨ـ٫ ،٠Cـالن هىحٕـ٩١او ال شايبـههمه ظمایث ؤ اوحکباق و ٜلن بكابك ؾق ه٭اوهث و

 ٔ. 222 :2 ز ،2481 ؼمیًی، ٕهىوىی  گٍىؾيؿ اوالم ه٭اوهث ش٥كا٨یای ؾق يىیًی

 ؼـىقؾه پیىيـؿ هىلماياو ؾیگك هًا٨ٟ و اهًیث با ایكاو هىلماو هكؾم اهًیث ایٍاو، يگاه ال
 ؾیگـك،٠بـاقتبـه. يٍـايًؿهـی CهلـثD ه٩هىم کًاق ؾق قا CاهثD ه٩هىم اوان،بكایى. اوث

Dهکح  اهًیثC هی هملکث اهًیث همپای قا:ؼىايًؿ Dببـكؾ، بیى ال قا ها و بكیمؾ اهكیکا اگك 
 هکحـ  ؾق ٌکىـث جـك٠ٝـین او ال اهـا اوـث، ٠ٝـین البحـه. يیىـث چیمی ؼیلی يٝكم به

  ٔ.287 :2 ز ،2467 ؼمیًی، ٕهىوىی  Cاوث
 ال: ايؿ٠باقت اهام هًٝك ال اهًیحی هایگماقه وایك

 يٝكیـۀ جـؿویى ؾق ؼمیًـی اهام اوالهی: ظکىهث جٍکیل جىشیهی قکى هرابهبه اهًیث
 اظکـام اوحًحاز با و ؾاؾيؿ ٬كاق ؾ٨اٞ و اهًیث قا يٝكیه ایى اقکاو و هبايی ال یکی ٨٭یه، والیث

 ظکىهـث يٝكیـۀ بًیـاؾ اهًیحی، و ؾ٨ا٠ی اظکام ویژهبه ٌكی١ث، بٙى ال اشحما٠ی و ویاوی
 ؾ٨ـاٞ و اوالم يٝام ظ٩ٛ به قاشٟ اظکام کًًؿ:هی جّكیط ایٍاو. کكؾيؿ ه١ماقی قا اوالهی

 ؾاقؾE ؾاللـث ظکىهـث جٍـکیل لموم بك شملگی اوالم، اهث اوح٭الل و اقٔی جماهیث ال
ّػْذواD هرل

َ
 ٔ. 43 :2483 ؼمیًی، ٕهىوىی  Cآلَخٓیّ ااّسباّغااَوّهٓىااُقَىة ااّهٓىااآعَحَؽٓؼُحٓنااَهااَلُهٓنااَوأ

 اوـالهی ظکىهـث جٍـکیل بـكای ؾلیـل ٌـً ، لایر  کحاب ؾق همچًیى ؼمیًی اهام
  ايؿ:٨كهىؾه ایٍاو. چكؼؿهی اهًیحی هایه٭ىله ظىل هاآو ٤ال  وشه که ايؿآوقؾه

اوعلْذااالظللن،اوسفلغاالًظن،اوزفظاوالحشبیة،اوالحؼلیناالؼذالة،البغػاالسکىهةالضومافئْوا
اػصلشابلیىافلشقاغیشاهىاالؼقىل،اأزکاماأوظراهىااْلخايباجداوصاػىاوالمًغاالثغىس،
أ.ا510ا:1اجا،۸۸۱۱اخمیًی،إهىعىىااوهصشاهصشاأواوػصش،

 و ج١لـین گىـحكي ٠ـؿالث، گىـحكي ال: اوـث ٠باقت اوالهی ظکىهث ٔكوقت اؾلۀ
 . بیگايگاو جصاول ال شلىگیكی و هكلها ال ظ٩اٜث ٜلن، ق٨ٟ يٝن، ظ٩ٛ جكبیث،

 و هكشـDٟ کًـؿ،هـی پیـؿا اوالهی هعا٨ل ؾق گىحكؾه هایبالجاب که ایيٝكیه ؾق ایٍاو
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 ظ٩ـٛ ه١مىالا  اهًیث، ٨٭هی هٙال١ات وًث ؾق البحه. ؾاؾيؿ ٬كاق اوالم ؾیى قا Cاهًیث ٤ایث
 و يىـل ظ٩ـٛ ال بـاالجك ؼكؾ ظ٩ٛ ؼكؾ، ظ٩ٛ ال باالجك شاو ظ٩ٛ شاو، ظ٩ٛ ال باالجك ؾیى

 ِـىقتبـه قا ایـؿه ایى اي٭الب گفاقبًیاو اها ٌىؾ،هی ٌمكؾه هال ظ٩ٛ ال باالجك يىل ظ٩ٛ
 کًًؿ:هی جبییى ؾکحكیى

 ا٠ الم باقه ا هاواوالهی المللیبیى و ؼاقشی ویاوث ؾق قا ظمیمث و وال١یث ایى ها

ؿؾ که اینکكؾه  ؼ ىاقاوشه او و لٙۀ ک كؾو ک ن و شهاو ؾق اوالم يفىـ گىحكي ؾِق

 جٍ کیل جفکك و ٘لبیجىو١ه قا ویاوث ایى يام اهكیکا يىکكاو اگك ظال. هىحین و بىؾه

 ج كویس ؾيبال به ها. کًینهی اوحمبال و يؿاقین باکی آو ال گفاقيؿ،هی بمقگ اهپكاجىقی

 آیً ؿه ه ایهل ث لوؾ ی ا ؾیك و هىحین اوحکباقی شهاو ؾق اللهقوىل و اوالم يٝام

  (.238 :21 ز ،1378 ؼمیًی، )هىوىی  بىؾ ؼىاهًؿ آو ٌاهؿ

 اوـالم ظ٩ـٛ هـا همۀ بك بکًینE ظ٩ٛ بایؿ همه قا اوالمD ٨كهایًؿ:هی ؾیگك شای ؾق يیم
 212Eٔ :12 ز ٕهماو،  Cاوث واش 

 ج٩کـك ٘كاظـی ؾق اي٭الب گفاقبًیاو ذايىیه: اظکام و هّلعث جئىقی ؾق اهًیث شایگاه
 آوقيـؿEهـی قوی بـؿیٟ و ٌـکًايهوـًث آقای و ٨حاوا اقائۀ به اوالهی، شمهىقی يٝام اهًیحی

 ٌىؾهی هىش  و يٍايؿهی ؾیًی هكاشٟ و ٨٭ها همۀ ال ٨كاجك شایگاهی ؾق قا ایٍاو که ٨حاوایی
 ٌىؾ: هلی اهًیث ظىلۀ ؾق هحك٬یايه جئىقیک هبايی ال یکی واشؿ اوالهی شمهىقی

 بکًی ؿ ظف ٛ شاوىو ی ب ا ک ه ای ؿهىٜ ف ٌ ما همۀ اوث، ؼٙك ؾق اوالم که ولحی

 ظفٛ که کًیؿ فكْ اگك باٌؿ، واشب همه بك هىلمیى ؾهای ظفٛ که ولحی. قا اوالم

 کًی ؿ، ؼم ك ٌ كب ٌ ما ک ه او ث ای ى وابىحۀ شايً ظفٛ هىلمايی، يفك یک شاو

 هّ لعث ب كای او الم اظکام. ٌما بك اوث واشب بگىییؿ، ؾقو٢ ٌما، بك اوث واشب

 (؛117 :15 ز )هماو،  اوث اوالم هّلعث بكای اوث، هىلمیى

 ٠ًـىاوبـه کـه جاقیؽی کالم ؾق اي٭الب گفاقبًیاو يٝام: ظ٩ٛ و ٨٭یه والیث اِل ال ؾ٨اٞ
 واشبـات اوشـ  ال قا يٝام ظ٩ٛ گك٨ث، ٬كاق يٝام کاقگماقاو و گفاقاوویاوث قاهًمای جابلى

 هلـث، همۀ به هىD ٨كهىؾيؿ: ویاوی وِیث و جىِیه ٠ًىاوبه ؾیگك ههن گ٩حاق ؾق. ؼىايؿيؿ
 والیـث و ٨٭یـه يٝـاقت با اگك اوالهی، ؾولث اهك که ؾهنهی ا٘میًاو ايحٝاهی ٬ىای همۀ به

 27Eٔ :25 ز ٕهماو،  Cٌؿ يؽىاهؿ واقؾ هملکث ایى بك آویبی باٌؿ، ٨٭یه
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 قهبـكاو يگـاه ؾق اهًیـث: اقکـاو ال یکی ٠ًىاوبه ٨كهًگی و ؾیًی هىیث هكلهای ال ؾ٨اٞ
 هٙـكض هلی ا٬حؿاق و ٬ؿقت اواوی هایپایه ال یکی ٠ًىاوبه ٨كهًگی و ؾیًی هىیث اي٭الب،

 کـه اوـث ایگىيـه بـه اوـالهی شمهـىقی يٝـام ؾق Cاهًیث بىؾو پایه٨كهًگD .اوث ٌؿه
 قا ؾٌـمى جىوـٗ کٍىق ٤اقت قاه بهحكیى ؼىؾ، يىٌحاقی کًً آؼكیى ؾق اي٭الب گفاقبًیاو

D٤كبلؾگیC هی ٠لمی هعا٨ل ؾقکیـؿ و ؾايًؿ  هكاکـم وٕ ؾايٍـگاه يصـات کـه کًًـؿهـی جؤ
 ٔ. 43 :2484 ؼمیًی، ٕهىوىی  اوث هلث و کٍىق يصات ايعكا٦، الٔ والگ٩حماو

 ايـؿEؾايىـحه ٨كیٕـه قا اوـالم ٨كهًگـی و ٠٭یـؿجی هكلهـای ال ؾ٨اٞ ٌی١ه ٨٭های ٬ا٘بۀ
 الهـام با اهام. ايؿٌمكؾه واش  قا هىلماو هال و شاو و اوالهی کٍىق ال ؾ٨اٞ که گىيههماو

 و ا٬حّـاؾی و ٨كهًگـی شىییولٙه قا اوالهی اهث ٬كهم ؼٗ ،Cوبیل ي٩یD هح٭ى ٬ا٠ؿۀ ال
  ؼىايًؿ:هی ٤كب ویاوی

 ظ ىلۀ ب ك الحّ اؾی ی ا و ویاو ی او حیالی ؼىاهؿهی ؾٌمى که باٌؿ ایى جكن اگك

 و بكو ايؿ الحّ اؾی و ویاو ی اواقت به قا هاهىلماو ؾقيحیصه، و باٌؿ ؾاٌحه اوالم

 ب ا هٍ ابه وو ایل با هاهىلماو جمام بك اوث واشب کًؿ، ياجىاو قا هىلمیى و اوالم یا

 هّ ك  ه ا،آو ک االی يؽكی ؿو هايً ؿ هًف ی هایهماوهث با و بكؼیميؿ ؾفاٞ به هاآو

 )هىو  ىی  يگكؾي  ؿ ه  اآو ؼىاو  حۀ جى  لین ه  ا،اقجب  اٖ ج  كک و ه  اآو جىلی  ؿات يک  كؾو

 (؛321 :2 ز ،1371 ؼمیًی،

 ؾق جهؿیــؿات: بكابــك ؾق بالؾاقيـؿگی اِــلی ٠ًاِـك ٌــهاؾتE ٨كهًـگ و ایمــاو ٠ًّـك
 و ایماو ٠ًّك بك چیم، هك ال بیً ؼمیًی اهام هلی، اهًیث و ا٬حؿاق هىْلؿ ٠ًاِك ؼّىَ

 و جهؿیؿ بكابك ؾق بالؾاقيؿه يیكوی جكیى٬ىی ایٍاو. کًًؿهی جکیه ٘لبیٌهاؾت و ایراق ٨كهًگ
 هایی٬ؿقت ایى ال یکهی  الD ؾايًؿ:هی ؾیًی باوقهای و ایماو قا هلی اهًیث اِلی پٍحىايۀ

 ٬یـام ؼؿا بكای ها ایًکه بكای جكوینEيمی ها قا، ها هلث کًًؿهی اق٠اب و هىحًؿ ٠الن ؾق که
 جكوؿيمی چیمهی  ال کًؿ ٬یام ؼؿا بكای که هلحی و اوث کكؾه ٬یام ؼؿا بكای ها هلث کكؾین،

 یـا ٘لبـیٌـهاؾت ٌـهاؾت، ٔ.217 :24 ز ،2467 ؼمیًـی، ٕهىوـىی  Cبیًؿيمی آوی  و
 ؾق ایٍـاو ج٩کـك اِـلی ٠ًاِـك بكيؿ،هی کاقبه Cؼالی هایؾوثD ٠ًىاو با اهام که ج١بیكی

 هـكؾ هـاD گىیًـؿ:هی يٝاهی ظملۀ به کاقجك جهؿیؿ پاوػ ؾق که والؾهی قا هلی اهًیث ظىلۀ
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Eشىاو ها. هىحین هباقله هكؾ ها شًگینجايـک بـا کـكؾ هباقله و ه١اقٔه هٍث با هایماوو هـا 
 يؿاٌـحه ولـى. هىـحین هباقله اهل ها. يحكوايؿ هباقله ال کاقجك آ٬ای قا ها. هاهىلىل و هاجىپ

 ؼـىاهین ٠مـل قا ایـى و بميًـؿ، قا هـا ایًکـه ه٭ابـل ؾق ؾاقیـن بؿو لکى هباقله، ابماق باٌین
 بىؾ. جهؿیؿات بكابك ؾق اهام بالؾاقيؿگی ج٩کك کايىو ٨كهًگ ایى ٔ.47 :22 ز ٕهماو،  Cکكؾ

 ايقالب هؼظن رهبز تفکز در تهذیذات و هلی اهًیت هایگشاره و ػًاصز

 گیـكؾهی ٌکل جعىالجی پایۀ بك جهؿیؿات، و هلی اهًیث باب ؾق اي٭الب ه١ٝن قهبك گ٩حماو
 قوقوبـه آو بـا المللیبیى و ایهًٙ٭ه ِعًۀ ؾق ؼىیً ظیات ؾهۀ چًؿ ؾق اوالهی يٝام که

 . ٌىؾهی

 همـۀ وـكلىظۀ Cهلی اهًیثD ه٭ىلۀ ظکىهث: ؾیگك ٌئىو بك اهًیث اقشعیث و اولىیث
 جؤهیى ومث به هاٜك٨یث و هًابٟ هؿایث بكای که شایی جا اوثE اوالهی يٝام ٌئىو و اهىق
 گمیًًؿ:بكهی Cهلی وظؿت و هلی اهًیثD قا وال ١ٌاقهای ال یکی بؽً، ایى

 ؼاقشی اهًیث و ؾاؼلی اهًیث ٌاهل هلی اهًیث البحه. اوث ههن بىیاق هلی اهًیث

 ؾیگ ك ه ن الحّاؾی ف١الیث يباٌؿ، اهًیث اگك. يیىث کمی چیم اهًیث لفا. ... اوث

 يباٌ ؿ، اهًیث اگك. بىؾ يؽىاهؿ هن اشحما٠ی ٠ؿالث يباٌؿ، اهًیث اگك. بىؾ يؽىاهؿ

 ی ک ه ایٌق حه هم ۀ يباٌ ؿ، اهًی ث اگ ك. ب ىؾ يؽىاه ؿ هن ٠لمی پیٍكفث و ؾايً

 بیاي ات) او ث او ان و پای ه اهًی ث ل فا. ٌؿ ؼىاهؿ گىىحه هن ال جؿقیسبه هملکث

 (؛6/1/1379 ای،ؼاهًه ال١ٝمیاللهآیث

 قوظیـۀ ظ٩ـٛ Cاهًیـث اوـالهی و اي٭البی گ٩حماوD ؾق هلی: اهًیث هىْلؿ و ه٭ىم ٠ًاِك
 ؾ٨ـا٠ی و يٝـاهی بًیۀ ج٭ىیث و اهًیث ظا٨ٛ هایؾوحگاه جٍکیالجی اوحعکام و ظ٩ٛ هكؾم،
 جهؿیـؿ هـىقؾ هلحـی یـک کـه و٬حیD اوث: کٍىق اهًیث ظ٩ٛ و جؤهیى کلیؿی ٠ًاِك کٍىق

 بـه اهًیـث. ... اوـث هلـث آو اهًیث ظ٩ٛ اول ؾقشۀ ؾق ظاکمیث وٜی٩ۀ ؾاقؾ، ٬كاق ؾٌمى
 بیايـاتٕ Cاوـث يٝـاهی ج٭ىیـث و يٝـاهی ٘كی٫ ال ايیکی ٌىؾ:هی ظ٩ٛ هؽحل٩ی ايىاٞ
  ٔ.28/22/2483 ای،ؼاهًه ال١ٝمیاللهآیث

 اي٭ـالب ؾٌـمًاو جهؿیـؿات بالؾاقيـؿۀ اِـلی ٠ًاِـك ال یکـی قا ؾ٨ـا٠ی ا٬حـؿاق ایٍاو
  ٌماقيؿ:بكهی
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 قک ى و ه الالل ها هلی الحؿاق بكای اگك. اوث هلی الحؿاق اقکاو ال یکی ؾفا٠ی لؿقت

 کٍ ىق ی ک ب كای ؾفا٠ی لؿقت. اوث ؾفا٠ی لؿقت یکی. .. بگیكین، يٝك ؾق قا اِلی

 ه اهل ث قا ؾف ا٠ی ل ؿقت ای ى اگ ك. اوث ظیاجی هلث یک الحؿاق بكای اوث، ظیاجی

 و ک كؾو ؾؼال ث و وىءاو حفاؾه و ج١ كْ و جص اول اه ل که کىايی آو باًٌؿ، يؿاٌحه

 ؾيی ا ؾق ؾاقیؿ قا هایًيمىيه اهكول که هىحًؿ، هاهلث و کٍىقها ؾیگك به ايؿالیؾوث

 بیاي ات) گفاقي ؿيم ی قاظ ث قا ه اآو ؾیگ ك، کٍ ىقهای ال ب١ٕ ی و اهكیکا بیًیؿ،هی

  (.21/7/1399 ای،ؼاهًه ال١ٝمیاللهآیث

 و ي٩ـىـ بىـٗ و جصـاول بـكای قا گـكوـلٙه شبهـۀ يٝـاهی ا٬حـؿاق ٔـ٧١ هًٝـك، ایى ال
 هـای٬له و ه١ًىی و هاؾی کمال های٬له ایًکه بكای هلث یکD کًؿ:هی ووىوه شىییولٙه
 ایى. ؾاقؾ اظحیاز ؾٌمًاو جهاشن ال ؼیالی آوىؾگی به و اهًیث به کًؿ، ٨حط قا ٌكا٨ث و ٠مت
 24/7/2477Eٔ ای،ؼاهًه ال١ٝمیاللهآیث بیاياتٕ Cاوث هىلط يیكوهای وهن

 جبیـیى ؾق اي٭ـالب گـفاقبًیـاو ج٩کـك ال جؤوـی به اي٭الب ه١ٝن قهبك هلی: اهًیث اِىل
 بىـحگیهـن و اجعـاؾ يٝیـك اِىلی بك يٝاهی، ا٬حؿاق بك ٠الوه هلی، اهًیث اِلی هایهئل٩ه
 قوض ؾاٌـحى يگـه ليؿه ؾقيهایث و ٨ًاوقی و ؾايً اقج٭ای ا٬حّاؾی، ٬ؿقت و اوح٭الل هلی،

کیــؿ ٘لبــیٌــهاؾت و ایرــاق ٨كهًــگ و اي٭البــی  هلــی، گكایــیهــن و و٨ــا٪. وقليــؿهــی جؤ
 گفاقی٬ايىو ؾ٨ا٠ی، و يٝاهی ا٬حؿاق ا٬حّاؾی، ؾهیواهاو ٠مىهی، هٍاقکث هؿاقی،والیث

 هـایهئل٩ـه ٠لـن جىلیـؿ و ا٨ماقیيكم شًبً ؾیًی، ه١اق٦ ج١می٫ و گىحكي هؿاقی،٬ايىو و
 اوثE قهبكی ه١ٝن ه٭ام هًٝك ال والاهًیث

 ا٬حّـاؾی ٨كهًگی، اشحما٠ی، قوايی، ايحٝاهی، و يٝاهی هؽحل٧: اب١اؾ به اهًیث ج٭ىین
  ٔ.245-225 :2481 ٕظىیًؽايی،  اوث اهًیث اب١اؾ ال لهه١ٝن بًؿیؾوحه …و

 ايقالب رهبز آرای در هلی اهًیت ػلیه تهذیذ هایگشاره

 قا اوـالهی شاه١ـۀ و يٝـام کیـاو و اهًیـث هبحالبـه جهؿیؿات هایهئل٩ه اي٭الب ه١ٝن قهبك
  ٨كهایًؿ:هی بیاو گىيهایى

 ال اوـح٩اؾه بـا کـه اوـث ؾائمـی جهؿیـؿات ال اي٭ـالب اوالهی هىیث ٔؿ جهؿیؿ اوحعاله:
 258Eٔ :6 ز ،2466 ای،ؼاهًه ٕظىیًی  ٌىؾهی ؾيبال کكؾو اوحعاله ویژهبه هؽحل٧ هایٌیىه
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 و اوـث ؾٌـمًاو هـؿ٦ هـكؾم کاقوـال باوقهای و ایماو جؽكی D هكؾم: ایماو جؽكی 
 ؼىاهًـؿهی ؾٌمًاو اوث، ایكاو هلث و اوالم پیكولی ٠اهل ٨ؿاکاق و هئهى هكؾم الآيصاکه

 223Eٔ :7 ز ٕهماو،  Cببكيؿ بیى ال قا ٠اهل ایى

 ؾقبـاقۀ هكؾم ا٠حماؾوالیبی و يااهیؿوالی بك ابحؿا ال اوحکباق شبهۀ جالي يااهیؿوالی:
 بىؾ: اوحىاق اي٭الب

 ال ک اق ای ى. ... او ث ای كاو هلث يااهیؿوالی اوحکباق ویاوی شبهۀ جالي بیٍحكیى

 ايص امب ه هل ث ه ایپیٍ كفث ايگ اقیياؾیؿه هلث، ؾوحاوقؾهای والیکىچک ٘كیك

 و آي  او افحؽ  اقات و ؾو  حاوقؾها يى  ل، ه  ك گفٌ  حۀ هی  او افکً  یش  ؿایی. قو  ايؿه  ی

 هم یى ؾق آو يماؾه ای و شً گ ؾوقاو ال هل ث شؿاو الی و ه ايى ل ک كؾو قیٍهبی

 (؛15 :3 ز ،1384 ای،ؼاهًه )ظىیًی  ؾاقؾ لكاق چهاقچىب

 ٔـؿ ٤ـكب وـحیم اوـحكاجژی اي٭ـالب، ه١ٝـن قهبك هًٝك ال يكم: شًگ کاقلاق و ٨كهًگ
 اوـثE کـكؾه گیكیشهث و هؿایث ٠مىهی ا٨کاق و ٨كهًگ ظىلۀ به اوالهی يٝام و اي٭الب

 و پیچیؿه ظكکث هصالی، ٨ٕای و اقجباٖ يىیى ابماقهای ٜهىق با و اؼیك هایوال ؾق ویژهبه
 ؾٌـمىD اوـث: ا٨حاؾه شكیاوبه شاه١ه هًصاقهای و ؾیًی باوقهای ج٥ییك و ي٩ىـ بكای پكؾاهًه

 ال پـایی شـای ؼىاهـؿهـی ؾٌمى ؾاقيؿ، ظٕىق هاشىاو که هاییهعیٗ همۀ ؾق ؼىاهؿهی
 اللـهآیـث بیايـاتٕ Cبكگكؾايـؿ اهـام و ؾیـى و اي٭ـالب بـه قا هاآو ٠٭یؿۀ گفاقؾهی شابه ؼىؾ

 ٔ. 28/25/2475 ای،ؼاهًه ال١ٝمی

 و اهًیـث ظـىلۀ ؾق هـاآو هـایايؿیٍـه کـه ؾهـؿهـی يٍاو اي٭الب اهاهیى آقای بكقوی
 هبـاظری و اهًیـث هكشـٟ ٠ًـىاوبه اوالم و ؼؿا بك ٌؿو ٬ائل چىو هاییظىله ؾق جهؿیؿات

 اهـاهیى. ؾاقؾ ههـن ایـى به هاآو واویک و هٍحكک يگاه ال يٍاو اهًیث اهؿا٦ و اِىل چىو
 و اهث هیاو وذی٫ اقجباٖ ایصاؾ با اهًیث هایگىيه و لااهًیث ٠ًاِك ال هىوٟ ج٩ىیك با اي٭الب

 ؾق واظـؿ اهـث جٍکیل و اوالم بىٗ قا اهًیث پیاهؿ و و١اؾت يهایی ه٭ّؿ و ٤ایث هلث،
 جـكال و ه١یـاق ٠ًـىاوبـه اوـالم هًاوـبات ظىلۀ ؾق همچًیى،. ؾايًؿهی اوالهی ايىصام گكو

 گىىث و ٌکىث و اوالم هؿم یا ج١ٕی٧ به هًصك که ١٨لی هك و اوث، الؿولیبیى اقجباٖ
 و جهؿیـؿات ؾ٨ٟ بكای که ١٨لی هك و ؾاقؾ ظكهث و اوث ٌکىث به هعحىم ٌىؾ، هىلماياو
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 پیـكول باٌـؿ، اوـالهی ٬لمـكو و هىـلماياو و اوالم به هؽاِماو یىقي ال ياٌی ؼٙكهای
 اوث. ٌؿه ؾايىحه ٌك٠ی جکلی٧ و ٨كیٕه آو ال ؾ٨اٞ و اوث

 گیزیيتیده

 اهًیـث هكشـٟ ٠ًـىاوبـه اوـالم کیاو ظ٩ٛ شؿیؿ و ٬ؿین ٠لمای همۀ هٍحكک وشىه ال یکی
 ٠لمـای همـۀ بـیى هٍـحكک هـایشًبه ؾیگك ال. اوث ایماو هن اهًیث اوان و پایه و اوث

 وشـىؾ بكای قا جهؿیؿ ٨٭ؿاو ِك٦ ی١ًی اوثE اهًیث ایصابی و ولبی اب١اؾ به جىشه اوالهی
 ؾايًؿ.يمی کـا٨ی اهًیـث

 بـا ووـایلی هرابـهبـه ویاوـی يٝاهات که اوث ایى بك ٬ائل اول ٌهیؿ هح٭ؿهاو، هیاو ال
 اوث اهًیث جؤهیى قاوحای ؾق و ؼمىه هّالط ظ٩ٛ ال جاب١ی اظکام و هىحًؿ جب١ی هّالط

 جهؿیـؿات ق٨ٟ بكای و اهًیث پیاهؿ ٠ًىاوبه هال و يى  ٠٭ل، ؾیى، ظ٩ٛ چىو ٠باقاجی با که
 ٔمى اهًیث جؤهیى هایظىله بىٗ با ذايی ٌهیؿ. اوث یاؾٌؿه ه٭اِؿ هایظىله ؾق هحّىق
 قا اهـث اهام و هىلماياو و اهام اهًیث ؾیًی، اهًیث و ؾیى هایظىله ؾق اول ٌهیؿ با اٌحكاک

 ؾ٨ا٠ی هایگماقه ٬ال  ؾق قا ٨ى٪ هایظىله ال ياٌی جهؿیؿات و ـکك، اهًیث ه٭اِؿ شمو يیم
 اوث. کكؾه جٍكیط اوالهی کیاو و هىلماياو ال ؾ٨اٞ ٠ًىاو جعث و

کیـؿ ظ٩ـٛ و شهـاؾ و شًـگ هیاو ج٩کیک با ٠اهلی ٌیػ  اهًیحـی جهؿیـؿات ؾ٨ـٟ بـك جؤ
 يیـم ٌـهكويؿی ظ٭ـى٪ اهًیث جؤهیى بك ٌهیؿیى، ايؿیٍۀ ؾق هفکىق هىٔى٠ات ؾق هىلماياو

 کیاو و وكلهیًی ظىلۀ ال جهؿیؿات ؾ٨ٟ و کكؾه جّكیط اهًیث هّاؾی٫ ال ؾیگك یکی ٠ًىاوبه
 هح١ـؿؾی هـىاقؾ ؾق ظحـی و ٔـكوقت و جکلی٩ـی ظکـن ٠ًىاوبه قا اشًبیاو جصاول و اوالهی

 ج٥ییك و پژوهیاهًیث ظىلۀ ؾق جعىل ایصاؾ با يیم يائیًی اللهآیث هكظىم. اوث ؾايىحه واش 
 گـمیىشـای بـا شائك، و ٠اؾل ظاکمیث ؾوگايۀ و قایس ٌیىۀ ال اهًیحی هىائل با هىاشهه قويؿ
 ٌـئىو و جکـالی٧ اهـن ال قا اوالم بیٕۀ ظ٩ٛ آو، شای به ٌهكويؿاو آلاؾی و ٠ؿالث کكؾو

 بـا ه٭ابلـه بكای قا اللم ٠ُْؿۀ و ٠ْؿه کكؾو ٨كاهن و بیگايگاو هؿاؼلۀ ال جع٩ٛ و ؾايىحه اهاهث
 اوث. کكؾه جصىیم اوالم بیٕۀ و وكلهیًی ظىلۀ ؾق اهًیث جهؿیؿات

 و يـژاؾی و ٬ـىهیحی هایايگاقه ي٩ی با شاهٟ و هىوٟ يگاهی با بهٍحی و هٙهكی ٌهیؿاو
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 بـه قا اهًیـث هلث، شای به اهث گمیًیشای با ها،آو ال ياٌی گكایايۀولٙه هایشىییج٩ى٪
 شًـگ ال پكهیم جب١یٓ، ي٩ی ٠ؿالث، چىو ه٭ىالجی بك و ج٭ىین، اشحما٠ی و ٨كؾی ظىلۀ ؾو
 ٔـؿ جهؿیـؿات با ه٭ابله هبايی ٠ًىاوبه قیمیؼىو و شًگ به ؾاؾو اِالث ي٩ی و ؼٍىيث و

 ج٭ـىا شايبه،همه آهاؾگی و ؾٌمًاو با ه٭ابله لموم بك وبیل، ي٩ی ٬ا٠ؿۀ باب ال و اٌاقه، اهًیث
گاهی و بّیكت ؾ٨ا٠ی، شهاؾ و  ايؿ.کكؾه جّكیط جهؿیؿات ؾ٨ٟ اهك ؾق هىلماياو آ

 ال ٨كاجــك و ٨كاگیــك يگــاهی بـا اوــالهی، اي٭ــالب کبیــك قهبـك ،ؼمیًــی اهــام ظٕـكت
 ظـىلۀ ؾق جعـىل گـامپـیً يـى، ٘كظی اقائۀ با ٨٭هی، کح  و ابىاب ؾق قایس هایبًؿیؾوحه

 يٝـك ال جهؿیـؿات و اهًیـث واژۀ اگكچـه. ٌـؿيؿ هىٔـىٞ ایى به هىوٟ يگاه و پژوهیاهًیث
کیؿ با ایٍاو ٌىؾ،يمی یا٨ث اهام ٨٭هی آذاق ؾق ٜاهكی  يٝام و اوالم اوان و اْن  ظ٩ٛ بك جؤ
 قا هىلماياو و هىْلؿ قا اوالم و اوالم ب٭ای ٔاهى قا اهًیث واشبات، اوش  ٠ًىاوبه اوالهی

 هىـلماياو ال شايبههمه ظمایث و اوحکباقوحیمی ٘ىا٤یث، بًؿگی و ٜلن ي٩ی و اهًیث ه٭ىم
 جهؿیؿات و هباظد بًؿیؾوحه با ایٍاو. ايؿکكؾه ه١ك٨ی لااهًیث اواوی ه١یاقهای ٠ًىاوبه قا

 جعـث  زهًکرريهری و هعرروف هربره کحاب ـیل اشحما٠ی و ٨كؾی هایظىله ؾق آو ال ياٌی
 اشحمـا٠ی، ا٬حّـاؾی، ویاوـی، هایظىله ؾق اهًیث هؽحل٧ اب١اؾ به اٌاقه با ؾ٨اٞ، اظکام
 ق٨ـٟ بكای ه٭ابله و هفهىم قا یاؾٌؿه هایظىله ؾق ؾٌمى اوحیالی هكگىيه ٨كهًگی، و ؾ٨ا٠ی

 کی٩یـث و ؾايىـحه هىـحع  یـا واشـ  هّالط جابٟ هىاقؾی ؾق و واش  هىاقؾی ؾق قا هاآو
 ايؿ.کكؾه هٍؽُ يیم قا وشىب

 و الهـی و جىظیـؿی بیًـیشهاو ال هلهن که شهاو هىلمیى اهك ولْی  و قهبكی ه١ٝن ه٭ام
 يگـاهی بـا شىاهكی، ٨٭ه به اهحمام ٠یى ؾق هىحًؿ، ؼمیًی اهام ٨٭اهحی هکح  یا٨حۀجكبیث

 هؽحلـ٧ لوایـای و ٌ٭ى٪ جبییى با ویژه ِىقتبه که باًٌؿ ٨٭هایی ه١ؿوؾ ال ٌایؿ ظکیمايه
. ايـؿٌـؿه ٌـهكه پـكؾالیيٝكیـه به هىٔىٞ ایى ؾق ؤىضبه آو، با هكجبٗ جهؿیؿات و اهًیث
 ال ٨اق٢ قا اهًیث هكؾم، ق٨اه و شاو و ؾیى والهث و جهؿیؿ يبىؾ به اهًیث ج١كی٧ ٔمى ایٍاو
 ٨كهًگــی، ٠٭یـؿجی، ؾیًـی، ویاوـی، هؽحلـ٧ اب١ـاؾ ؾق آو اشحمـا٠ی و ٨ـكؾی هـایظـىله

 گكو ؾق قا هاآو ؾق اهًیث جؤهیى هكشٟ و بًؿیؾوحه ا٘ال٠اجی و ؾ٨ا٠ی ا٬حّاؾی، اشحما٠ی،
 هلـی بىـحگیهـن و اجعـاؾ و ٠مىهی بىیس ٘كی٫ ال هكؾم همؿلی و همكاهی ؼؿا، به ایماو
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 هىـائلی و کـكؾه بكقوـی ؼـاقشی و ؾاؼلی ؾوحۀ ؾو ؾق قا جهؿیؿات هًٍؤ لهه١ٝن. ؾايًؿهی
 و هىـلعايه ظملـۀ و ؾاؼلـی، جهؿیـؿات ٠ًـىاوبه قا ؾاؼلی جكوقیىن و ب٥ی و هعاقبه چىو

 قا اوـالهی اي٭ـالب و ؾیـى و اوـالم بیٕـۀ ظـف٦ و هـؿم ٬ّؿ به ؾٌمًاو یىقي و جصاول
 ؾايًؿ.هی ؼاقشی جهؿیؿات

  تهذیذ و اهًیت هایگشاره به فقها رویکزد. 1 ضمارۀ خذول

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 پیطًهادها

 اوان بك جهؿیؿات با ه٭ابله و اهًیث شهايی هًٍىق به اوالم شهاو يیال و ٔكوقت بهباجىشه
 و هًٍىق جؿویى با بایؿ ٠لمیه هایظىله ویژهبه ٠لمی هكاشٟ و هكاکم ؾیًی، و ٨٭هی هایگماقه

 کـه قا اهـكول پكچالً ٠ّك ؾق ؾیى کاقآهؿی ٨لى٩ۀ هلموهات ال یکی اهًیث، ٨٭هی ؾکحكیى
 کًًؿ. جکمیل اوث اوالهی يىیى هایيٝام ه١ماقی ٌؿۀگن ظل٭ۀ

 کتابًاهه
 .Khamenei.ir ؾق: ؾوحكوی ای،ؼاهًه ال١ٝمیاللهآیث بیايات

 لصما٠ ة الحاب١ ة االوالهی الًٍك هؤوىة لن، ،االخبار هؼايی (.1379) ٠لی بى هعمؿ بابىیه، ابى 

                     المؿقویى.

                     اوالهی. ايحٍاقات ؾفحك لن، ،الفقیه یذضزه ال هى (.1392)                   
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 ،«ظم ىلی و فمه ی لا٠ ؿۀ هراب هب ه ٌ ی١ه فم ه ؾق اهًیث و يٝنD (.1396) ابىالفٕل اظمؿلاؾه، 

                     .119-95 َ ،2 ن ،ياجا راهبزدی هطالؼات

 ،75 ي ،اطژژالهی هطالؼژژات ،«ل  كآو ؾق آو اب١  اؾ و اهًی  ثD (.1386) به  كام ک  اٜمی، اؼ  ىاو 

 َ 11-38.                     

                      (1388.) D2 ي ،1 ن ،طیاطژژی هؼزفژژث ،«يه  ن ؾول  ث ؾق ٠  ؿالث گفحم  او، َ 

195-243.                     

ا٠لی الغًؿی،   ؾیؿگاه ال ایكاو اوالهی شمهىقی هلی اهًیث بكقویD (.1391) کافی هصیؿ و ٔق

                     .232-215 َ ،21 ي ،8 ن ،طیاطی ػلىم ،«ايگاقیواله يٝكیۀ

 ايىايی ٠لىم پووهٍگاه جهكاو، ،اطالهی رویکزد :ػذهػیاجحما اهًیث (.1392) اِغك افحؽاقی، 

                     فكهًگی. هٙال١ات و

                     االوالهی. الفکك هصمٟ لن، ،المکاط  کحاب (.1378) هعمؿ بى هكجٕی ايّاقی، 

 ه١ٝ ن قهب ك اهًیح ی و ویاو ی ايؿیٍ ۀ ؾق اهًی ث هكش Dٟ (.1398) و یاهک چىک اهی، بالكی 

                     .62-25 َ ،29 ي ،8 ن ،اهًیحی و دفاظحی هایپژوهغ ،«ايمالب

 جه كاو، قاهب كؾی، هٙال١ ات پووهٍ کؿۀ جكشم ۀ ،هژزاص و هادولث هزدم، (.1387) باقی بىلاو، 

                     قاهبكؾی. هٙال١ات پووهٍکؿۀ

 شً گ ه ىقؾی: هٙال١ ۀ) هل ی ؾف اٞ ي كم ه ؿیكیث و ؼمیً ی اه امD (.1391) ف كلاؾ پىقو١یؿ، 

                     .31-7 َ ،57 ي ،15 ن ،راهبزدی هطالؼات ،«جعمیلی(

 بی كوت، ،الؼژزیؼه هظژاقل جذصژیل الی الؼیؼة وطاقل (.ق1414) العىى بى هعمؿ ٠اهلی، ظك 

                     الحكاخ. اءیالظ ثیالبآل هؤوىة

 ؾق ٔ كاق وال ٔ كق ال ظم ىلی و فمه ی لا٠ ؿۀ کاقبى ثD (.1397) ؾیگ كاو و هعى ى پ ىق،ظىى 

 ،ایهًطقه ریشیبزياهه و جغزافیا ،«گكؾٌگكی جىو١ۀ و ٌهكويؿی ظمىق هلی، اهًیث قاوحای

                     .183-161 َ ،1 ي ،9 ن

 ؾايٍ گاه جه كاو، ،ایخاهًژه اهام دفاػی هایايذیؼه يظزی هبايی (.1392) يىقالله ظىیًؽايی، 

                     اٌحك. هالک ١ًِحی

 ٌایى حۀ ظکمكاي ی اقائ ۀ و ؼ ىب ظکمكاي یD (.1393) واذك لاؾق٠لی و ویؿ٠لی جاي، ظىیًی 

 هژژایپژژژوهغ و اطژژالم ،«٠ل  ی اهیكالم  ؤهًیى ؾی  ؿگاه ال ؾو ای  ى ه  ایٌ  اؼُ و بكقو  ی

                     .28-7 َ ،8 ي ،3 ن ،هذیزیحی
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                     الهؿی. جهكاو، ،اطحفحاقات اجىبة (.1384) ویؿ٠لی ای،ؼاهًه ظىیًی 

 و الهاو جه كاو، ،رهبزی هؼظن هقام رهًمىدهای هجمىػه والیث: دذید (.1377)                    

                     اوالهی. جبلیغات

 ايذیؼژۀ ،«يٝ كی قویک كؾی ؾق آو بالجاب و ایكاو اوالهی ايمالبD (.1381) هعمؿبالك ؼكهٍاؾ، 

                     .81-57 َ ،1 ي ،1 ن ،اطالهی ايقالب

 يٝ كی و فكايٝ كی هب ايی و هب اؾی) خمیًژی اهژام اهًیحژی هکحژ  (.1391) ٠لیكٔا ؼىكوی، 

                     ه١اِك. ابكاق جهكاو، (،اوالهی ايمالب گفحماو ؾق اهًیث

ا ؼلیلی،   ،«ای كاو او الهی شمه ىقی ؾق هل ی اهًی ث ظکمكاي ی گفحم ايی جع ىلD (.1399) ٔق

                     .48-7 َ ،91 ي ،23 ن ،راهبزدی هطالؼات

 ،اطالهی جمهىری خارجی طیاطث در گفحمايی جذىل (.1384) ویؿشالل فیكولآباؾی، ؾهمايی 

                     ایكاو. قولياهۀ ايحٍاقات هؤوىۀ جهكاو،

                     المكجٕىیه. هکحبة جهكاو، ،القزآو الفاظ هفزدات (.1392) هعمؿ بى ظىیى اِفهايی، قاغب 

 شاه١ ۀ ؾق هٙل ىب ویاو ی اهًی ث ه ؿل و ؾول ثD (.1395) و ىقی ف كلاؾ و ٠ل ی٠ب ان قهبك، 

                     .134-111 َ ،5 ي ،2 ن ،پژوهیدولث ،«ؾیًی

 فم ه ؾق آو ه ایهؤلف ه و اهًی ث جعلی ل و واک اویD (.1398) پالوکی او او ؿالله و ٠لیكٔ ا لقگ ك، 

                     .131-97 َ ،65 ي ،18 ن ،پژوهیاهًیث ،«اوالم ویاوی

 ،4 ن ،اهًیژث آفژا  ،«کاقبكؾه ا و هبًاه ا هلی: اهًیث ظمىق ؾق پووهDً (.1391) ياؾق وا٠ؿ، 

                     .112-83 َ ،11 ي

 وبعايی،ايذیؼه (.1393) ؾیگكاو و هعمؿشىاؾ فكيگزػژی بژا قىا کل هؼظن فزهايذه دفاػی های 

                     .ظىیى اهام پاوؿاقی جكبیث و افىكی ؾايٍگاه جهكاو، ،اطالم دفاػی هکح  بز

 فمه قاهکاقهای و المللبیى اهًیث واؼحاق هایچالDً (.1399) شهاو ههؿی و لاون يیا،ٌباو 

                     .69-57 َ ،279 ي ،29 ن ،هؼزفث ،«اوالهی

 ن ،طیاطژی ػلىم ،«ٌی١ه ویاوی فمه ؾق اهًیثD (.1379) ویؿيىقالؿیى شمایكی، هؿاقٌكی١ث 

                     .31-5 َ ،3 ي ،3

 شاه١ ۀ ل ن، ،االهاهیه فقه فی الؼزػیة الذروص (.ق1417) هعمؿ (،اول ٌهیؿ ) ٠اهلی هکی ابى

                     . ىیهؿقو

                     هفیؿ. لن، ،الفىاقذ و القىاػذ (.ق1417)                    
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                     ؾاوقی. لن، ،الذهؼقی المؼة ػزح فی البهیة الزوضة (.1378) ٠لی بى الؿیىلیى (،ذايی ٌهیؿ) ٠اهلی 

 الم١  اق  هؤوى  ة ل  ن، ،االطژژالم ػژژزاقغ خیجًقژژ یالژژ االفهژژام کهظژژال (.ق1413)                      

                     االوالهیه.

 ،5 ي ،3 ن ،دکژىهحی فقه ،«ظکن؟ یا ظك اهًیث: فمهی هاهیثD (.1397) اللهویف ِكاهی، 

َ 49-72.                     

                     کحاب. بىوحاو لن، ،قزآو در جهاد (.1381) ویؿظىى آباؾی،ؼكم ٘اهكی 

                     وبم. فكهًگ جهكاو، ،ػیؼه فقه هًابغ (.1388) آلاظىیى بكوشكؾی، ٘با٘بایی 

 ،«اهًیح  ی" "فم  ه و اهًی  ث" "فم  ه ًٌاو  یچیى  حی و هاهی  ثD (.1394) ابىالماو  ن ٠لیؿوو  ث، 

                     .26-5 َ ،4 ي ،21 ن ،اطالهی دکىهث پووهٍی-٠لمی فّلًاهۀ

                     اهیكکبیك. جهكاو، ،طیاطی فقه (.ق1421) ٠باو١لی ليصايی، ٠میؿ 

 چهژارهیى ،«او الهی ه ایآه ىله ؾق آو جهؿیؿکًًؿۀ ٠ىاهل و اهًیثD (.1397) ظىى فكاهكلی، 

                    .دیًی ايذیؼۀ و فزهًگ المللیبیى کًگزۀ

 ايؿیٍۀ و هکحب ؾفحك جهكاو، ،خمیًی اهام هًظز اس اهًیحی ايذیؼۀ (.1399) ٠باو١لی فكليؿی، 

                     .ؾفا٠ی

 هم ؿايی، ه١ّ ىهی ظى یى جكشم ۀ ،داريژذ  طژز در رؤیایی چه هاایزايی (.1377) هیٍل فىکى، 

                     هكهه. جهكاو،

 و جبی یى ب كای الگ ىیی ای كاو؛ او الهی شمه ىقی يٝام پایؿاق اهًیثD (.1392) يىقالله لیّكی، 

                     .62-45 َ ،1 ي ،9 ن ،طیاطی دايغ ٠لمی يٍكیۀ ،«کالو هایویاوث اشكای

 ،6 ن ،اجحمژاػی طژزهایۀ هذیزیث ،«کكین لكآو ؾق هلی اهًیثD (.1398) هعمؿهاؾی کاویايی، 

                     .394-375 َ ،3 ي

 ،«ؼمیً ی اه ام ؾیؿگاه ال هلی اهًیث ویاوی جهؿیؿاتD (.1389) ؾیگكاو و ٠لی هله، کكیمی 

                     .111-83 َ ،49 ي ،13 ن ،راهبزدی هطالؼات پووهٍکؿۀ

 ،«ؼمیًی اهام يگاه ال هلی اهًیث هىؤلۀ ؾق ًٌاوايهه١كفث جؤهلیD (.1383) ٠لی هله، کكیمی 

                     .718-697 َ ،26 ي ،7 ن ،راهبزدی هطالؼات فّلًاهۀ

                     ه.یاإلواله حبکال ؾاق جهكاو، ،الکافی (.1363) ی١مىب بى هعمؿ کلیًی، 

 ل ن، ،بهؼژحی اللژهآیژث و هطهژزی اللژهآیژث ايذیؼۀ در طیاطی آسادی (.1381) ٌكیف لایی،لک 

                     کحاب. بىوحاو
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                     .86-45 َ ،71 ي ،18 ن ،فقه ،«اهًیث و فمهD (.1391) يصف لایی،لک 

                    (1392.) Dآی ث ايؿیٍ ۀ ب ك جؤکی ؿ ب ا ٌ ی١ه اهًیح ی ؾی ؿگاهبهٍ حی ٌ هیؿ الل ه»، 

                     .41-7 َ ،41 ي ،11 ن ،ػًاطیػیؼه ٠لمی فّلًاهۀ

 فم ه لىا٠ ؿ ؼ الل ال اف كاؾ الحّ اؾی اهًیث بكقویD (.1393) لاؾهظاز هاؾی و يصف لایی،لک 

-123 َ ،6 ي ،21 ن ،اقحصژادی دقژى  ؾايٍ ًاهۀ ،«اهًی ث هكش ٟ ب ه يگاهی با اهاهیه

142.                     

 جه كاو، قاهب كؾی، هٙال١ ات پووهٍکؿۀ جكشمۀ ،هلی اهًیث هحغیز چهزۀ (.1377) قابكت هايؿل، 

                     قاهبكؾی. هٙال١ات پووهٍکؿۀ

 هؤوىۀ جهكاو، ،ػیؼه فقهای و خمیًی اهام دیذگاه اس هؼزوع دفاع (.1392) فا٘مه هعمىؾی، 

                     .ؼمیًی اهام آذاق يٍك و جًٝین

                     ِؿقا. لن، ،هؼًىی آسادی (.1363) هكجٕی هٙهكی، 

                     ِؿقا. لن، ،آذار هجمىػه (.1389)                    

                     اإلوالهیه. الکحب ؾاق جهكاو، ،يمىيه جفظیز (.1394) ياِك ٌیكالی، هکاقم 

 همؿايی، هعمؿبالكهىوىی ویؿ جكشمۀ ،الىطیله جذزیز (.1371) اللهویؿقوض ؼمیًی، هىوىی 

                     اوالهی. ايحٍاقات ؾفحك لن،

                     .ؼمیًی اهام آذاق يٍك و جًٝین هؤوىۀ جهكاو، ،اهام صذیفۀ (.1378)                    

                     .ؼمیًی اهام آذاق يٍك و جًٝین هؤوىۀ جهكاو، ،البیغ کحاب (.1388 )                  

                     .ؼمیًی اهام آذاق يٍك و جًٝین هؤوىۀ جهكاو، ،الهی-طیاطی ياهۀوصیث (.1393 )                  

                     ٠كوز. يٍك هؤوىۀ جهكاو، (،اوالهی ظکىهث) فقیه والیث (.1394 )                  

 ،«ایؼاهًه اللهآیث فمهی ايؿیٍۀ ؾق هلی اهًیث هكشDٟ (.1399) ؾیگكاو و ویؿو١یؿ هىوىی، 

                     .153-131 َ ،33 ي ،9 ن ،اطالهی ايقالب هایپژوهغ

 ؾق اهًی ث ب كای فكهًگی چاقچىبی اهًیث: و هاگفحماو ها،يىلD (.1394) ههؿی هیكهعمؿی، 

                     .84-57 َ ،68 ي ،18 ن ،راهبزدی هطالؼات ،«ایكاو

 هطالؼژات ،«اهكیک ا هل ی اهًی ث او حكاجوی ؾق ي كم جهؿی ؿ اب١ اؾD (.1388) هعم ؿ٠ل ی يائیًی، 

                     .61-24 َ ،21 ي ،6 ن ،روايی ػملیات

                     کحاب. بىوحاو لن، ،المله جًشیه و األهة جًبیه (.1382) هعمؿظىیى يائیًی، 
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