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The purpose of this study is to design a comprehensive model of religious government based on the 
teachings of the Prophet Mohammad. The method is qualitative and with inductive precision. In order to 
extract the content, the theme analysis technique was used. An important aspect of this research is that 
on the one hand, most of the studies on government and policy orientation have sought to discover and 
identify the criteria and indicators of government formation in accordance with the prophetic culture and 
as if the Islamic society Measured by the standards of Western society. In view of the above, we are 
actually looking for an answer What are the components of sustainable governance in the teachings of 
the Prophet Muhammad in order to design a comprehensive model of religious government based on it? 
It should be known that the way the Prophet of Islam ruled and the way he interacted with the people 
and the way he and society were governed by him and his agents, is a new thing in the history of 
governments. In this article, we seek the fact that looking at the duties and efficiency of governments in 
the form of religious thought is evident. The idea that by referring to the original Islamic texts and 
teachings provides a clear achievement regarding the Prophetic government to establish and implement 
the tasks of a government. The results show that the Islamic government should seek a behavioral, 
structural and content-oriented approach to government in the form of the city of the Prophet with 
emphasis on the concept of a single nation. 
Keywords: Religious Government, Prophet Mohammad, Governance, Government Orientation, Politics, 
Content Analysis Technique. 
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  هبتًی دیًی زکىهت خاهغ هذل عزازی
  هسمذ زضزت های آهىسه بز

 هضمىو تسلیل رویکزد با
 21/55/2952تهس   پز شػ:     27/22/2955تهس   دس هف : 

 زادههر هحمد
 ريگریس حسى

(231-202) 

 هچکیذ
 زضلش   له آ لىص  بلش  بتمل  د مل  زکى ل  خله غ  ذل عشاز  پهو ؼ ا    ذ 
 اعلتخشاج  مظلىسبل . اعل  اعلتقشا   سو کلشد بله و کیفل  اندله  سوػ. اع   سمذ
 بیؾلتش کل  اعل  ا ل  پلهو ؼ  هل  خمبلۀ. ؽذ اعتفهد   ضمى  تسایل ف  اص  غاب 

 و کؾلف پل  دس  لذاس عیهعل  و  لذاس دولل  خقلىؿ دس گشفتل فلىس   غهلؼه 
 گلى   و نبلىد  نبلى  فش مل  بلش  مغبلق  لهدول  گیش  ؽکل  ه ؽهخـ ؽمهعه  

 بل  پهعل  دنبلهل بل  دسواقلغ . اع  عمدیذ  غشب  خه ؼۀ  ؼیهس ه  به سا اعی   خه ؼۀ
  سملذ زضلش   له  آ لىص  دس په لذاس داس زکى ل   له  ؤلفل  کل  پشعؾلی  ا  
 ؽلیى  دانغل  به لذ. چیغل  آ  بلش  بتمل   ملد  زکى   خه غ  ذل عشاز   مظىسب 

 خه ؼل   اداس  نسلى  و  لشد  بله زضش  آ  تؼه ل سوػ و اعی  پیه بش داس زکى  
 زقیقل  ا ل  دنبلهل بل   قهل  ا   دس. ؽىد    سغى   هزکى   تهس   دس خذ ذ ا ش 

 ؽلىد؛ ل   ى ذا د م  انذ ؾۀ قهلب دس  هدول  کهسا   و وظه ف ب  نگش غت  ک   غتی 
 دس سوؽلم  دعلتهوسد اعلی    افلیل  له  آ لىص و  تلى  بل   شاخؼل  به ک  ا انذ ؾ 

 نتله ح. آوسد ل  فلشا   سا دولل  وظله ف اخلشا  و اعلتقشاس بلشا  نبلى  دول  خقىؿ
  ستلىا   و سفتلهس  علهختهس   س یهفل  به لذ اعلی   دولل  د لذ ل  نؾه  پهو ؼ

 کمذ. وخىخغ  وازذ ا    فهى  بش تأکیذ به نبى  ؽهشدول  قهلب دس سا  ذاس دول 
  لذاس  دولل  زکمشانل      سملذ زضلش   د مل  زکى   کلیذی: واژگاو
  ذاس .عیهع 
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 هقذهه

. يیىــث شؿیــؿ اِــٙالظی :ظکمكايــی اشحمــا٠ی، ٠لــىم ؾق ه٩ــاهین ال بىــیاقی همايًــؿ
 چهاقؾهن ٬كو ؾق ٨كايىه ؾق باقيؽىحیى هؿقو، و ٠لمی ِىقتبه ظکمكايی واژۀ ؾقظ٭ی٭ث،

 اقجبـاٖ ظکمكايـی ه٩هـىم ٔ.2484 لـى٨ك، و بـىواقؾٕ ٌـؿ اوـح٩اؾه ;Cؾولث ه٭كD ه١ًای به
 کٍـىق کـه اوـث ایٌـیىه جىِـی٧ بیٍـحك ؾاقیظکىهـث ۀواژ. ؾاقؾ ظکىهث با جًگاجًگی

 یـا ظکىهـث ۀواژ ال جـكیوویٟ ۀ٠كِ ؾاقیظکىهث ،بًابكایى. کًؿهی ظکىهث آو ۀوویلبه
 گـاهی و کًـؿهـی جبیـیى قا ویاوی و ا٬حّاؾی اؾاقی، ا٬ؿام ٘كل ؾاقیظکىهث. ؾاقؾ ؾولث

 ۀواژ ،ج١كیـ٧ ایـى بـا. قوـؿهـی ايصـامبـه کٍىق ؾق ٬ؿقت ِاظ  ویاوی ظمب ۀوویلبه
 به قا هؿيی ۀشاه١ و وکاقکى  بؽً ؾو جىاوهی که اوث ؾولحی بؽً ٌاهل ؾاقیظکىهث

 ٔ. 2487 قيگكیم،ٕ ا٨موؾ آو
 آو ال که اوث ظکىهث >پایؿاق هًٍىق يیالهًؿ ً،هایویاوث اشكای بكای ظکىهحی هك

. ؾاقؾ وشىؾ قویکكؾ یا المام وه پایؿاق، جىو١ۀ ؾق. ٌىؾهی یاؾ =پایؿاق ؾاقیظکىهث ٠ًىاوبه
 الماهات ایى. یا٨ث ؾوث ظکىهث پایؿاق هًٍىق به جىاوهی الماهات، ایى اشكای و وًصً با

 هًـابٟ ايـؿال،پـه ٘كیـ٫ ال کـه ا٬حّـاؾی پایـؿاق جىو١ۀ هؿیكیث الماهات. 2 ال: ايؿ٠باقت
 جىلیـٟ اِلD اشكای به اهك ایى جع٭٫. ٌىؾهی ظاِل آیًؿه هایيىل بكای ظیاجی اقلٌمًؿ
 ٘كی٫ ال پایؿاق جىو١ۀ به اکىلىژیکی الماهات. 1 ؾاقؾE بىحگی Cهايىل هیاو بكابك و ه٩ًّايه
 و ؼـاک ٨كوـایً ای،ؼايـهگـل اذـك ال شلـىگیكی جصؿیؿياپفیك، و ٘بی١ی هًابٟ ال ظ٩اٜث
 هایویىحن ذبات ظ٩ٛ ٘كی٫ ال يیم و هعیٙیلیىث هایآوی  لیكلهیًی، هایآب آلىؾگی

 ووـیٟ هٍـاقکث بكای لهیًه ایصاؾ ٨كهًگی، جًىٞ هؽحل٧، هایيىل هیاو بكابكی اشحما٠ی،
 ٌـىؾهـی ٠ملـی اشحمـا٠ی ٠ـؿالث پایـؿاق جىوـ١ۀ اِـل جع٭ـ٫ و گیكی،جّمین ؾق هكؾم

 ٔ. 2472 پىق،ابكاهینٕ
                                                             

1. Governance. 
2. Seat of Governance. 
3. Primes of Sustainability. 
4. Sustainable Governance. 
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 کـه اوث اواوی ۀيکح ایى ىهبیْ ٔ 2482ٕ همکاقاو و بؿی١یاو جىوٗ ٌؿهايصام هٙال١ات
گاهی، ٠حماؾ،ا همچىو ًٌاؼحی شاه١ه هح٥یكهای به جىشه  هٍاقکث، ؾیگكاو، ۀؾقباق يگكايی آ

-اقلٌـی هـؿیكیث ؾق پایـؿاق ؾاقیظکىهث گیكیٌکل ؾق همکاقی و بىحگیهن ايىصام،
 یا هعىىن ِىقتبه که ؾاقيؿ قا ٬ؿقت ایى ؾیًی ج١الین ،همچًیى. ؾاقؾ بىمایی اذك اوالهی

 و الهـی قویکـكؾ اوـان بـك قا هعـىقی٠ـؿالث و قوابٗ ؾق ا٠حماؾ ؼیكؼىاهی، ياهعىىن
 ٔ. 2476 قؾاؾی،ٕ کًًؿ جٕمیى ايىايی شىاهٟ اؼكوی و ؾيیىی ليؿگی بكای جىظیؿی

 پیـؿا شكیـاو ٠مىهی ليؿگی آو ؾقوو ؾق که هاوثاقلي ال چهاقچىبی ؾولث ؾقوا٬ٟ،
 ٔ.2462 بٍیكیه،ٕ بكؾهی کاقبه هااقلي آو جع٭٫ شهث ؾق قا ٠مىهی ٬ؿقت ؼىؾ، و کًؿهی

کًؿه شهحی ال اوالهی ؾولث لیكا اوثE ویاوی پیچیؿۀ ه٩اهین ال اوالهی ؾولث بعد  ال آ
 ویاوـث و ؾیـى جال٬ـی و ؾاقؾ، ویـژه ایهًؿوـه و وـاؼحاق ياچاقبه اوث، ؾیًی هایاقلي
 بك CاوالهیD ٩ِث ا٘ال٪ که کكؾ اٌاقه بایؿ ٔ.2477 ٨یكظی،ٕ اوث پیچیؿگی ایى هىب 
 اوـالهی، ؾولـث ال هًٝـىق گـاهی اوـث: اؼـحال٦ و بعد هعل ویاوث ٠الن ؾق ؾولث،
 و جىشـه کـايىو ؾق قا اوـالم هًصاقهـای و ٔىابٗ همۀ که اوث اوالهی آقهايی هایؾولث
 کـه قوؾهی کاقبه ؾولحی به اٌاقه بكای Cاوالهی ؾولثD اِٙالض. ايؿؾاؾه ٬كاق ؼىیً ٠مل
 ؾیگـك، ٘ك٨ـی ال آو ؼـاقشی وا١٬یـث و ٘ـك٦، یـک ال آو آقهايی و هٙلىب و١ٔیث هیاو

 ج١بیـكی چًـیى کاهل و قوٌى هّؿا٪ ٠لىی ؾولث و يبىی ؾولث. يباٌؿ اؼحاللی و ٌکا٦
Eاوالهی، ؾولث ال ه٭ّىؾ يیم گاهی اوث Dاوـالم شهـاو ؾق ؾولـثC Eکـه ؾولحـی اوـث 

. ٨اوـؿ یـا باٌـؿ ِـالط ؾولـث ایى ؼىاه اوثE ٌؿه ٜاهك اوالم شهاو ؾق وا٬ٟ اهك هرابهبه
 باٌـؿ، ؾاٌـحه اوـحمكاق و آیـؿ پؿیؿ اوالم شهاو ؾق ؾولحی ایًکه ِك٦ ؾیؿگاه، ایى با هٙاب٫
 ٔ. 2474 بكلگك،ٕ ٌىؾهی ؼىايؿه اوالهی ؾولث

 ؼّـىَ ؾق گك٨حـهِـىقت هٙال١ـات بیٍـحك کـه اوـث ایى ؾق پژوهً ایى ههن ۀشًب
 گیـكیٌکل هایٌاؼُ و هاه١یاق ًٌاوایی و ک٧ٍ پی ؾق هؿاقیویاوث و هؿاقیؾولث
 ٤كبـی ۀشاه١ـ ه١یاقهـای با قا اوالهی ۀشاه١ گىیی و يبىؾه يبىی ٨كهًگ بك هًٙب٫ هاؾولث

 کـه هىـحین پكوـً ایـى بـه پاوػ ؾيبال هب ؾقوا٬ٟ ،ـکكٌؿه هىاقؾ بهباجىشه. اوث وًصیؿه
هعمؿ ظٕكت های آهىله ؾق پایؿاق ؾاقیظکىهث هایههئل٩

 شاهٟ هؿل ٘كاظی هًٝىقبه 
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 قوي و اوالم پیاهبك ؾاقیظکىهث ٌیىۀ ؾايىث بایؿ. چیىث آو بك هبحًی یًؾی ظکىهث
 ؾق شؿیـؿ اهـكی کاقگماقايٍـاو، و ایٍـاو جىوـٗ شاه١ه اؾاقۀ يعىۀ و هكؾم با ظٕكت ج١اهل
 ٌـؿه،هٙـكض پكوـً به پاوػ بكای ٔ.2476 ؾیباشی،ٕ ٌىؾهی هعىىب هاظکىهث جاقیػ

 کًؿ.هی جىشهیٌایاو کمک اوح٭كایی قویکكؾ با کی٩ی يىٞ ال اکحٍا٨ی پژوهً

 يظزی ارچىبهچ

 بـاوق و ٌـىؾهی هعىىب پایؿاق ؾاقیظکىهث ؾولحی، هؿیكیث ؾق شؿیؿ هایپاقاؾاین ال یکی
 هحـىالو و پایـؿاق جىوـ١ۀ بـكای قا لهیًه جىايؿهی ؼىب، ؾاقیظکىهث ال ٨كاجك که اوث ایى بك

 ؾق چًؿب١ـؿی ه١یاقهـای بـه جىشـه اِـل هٍـاقکث، اِـل گـىیی،پاوـػ اِـل. کًؿ ٨كاهن
 و اکىلـىژیکی و ا٬حّاؾی هایظىله ؾق ٨ایؿههمیًه جعلیل اِل پیٍگیكی، اِل گیكی،جّمین

 Costanzaٕ اوث پایؿاق ؾاقیظکىهث ههن هایویژگی و اِىل ال هٍاقکث اِل و اشحما٠ی

& et. al., 1998; Clemens, 2003.ٔ ویاوـث بـؿ اشـكای يحیصۀظکىهـث هـایؼـىب، ؾاقی 
 بكؼـی ؾق کـه اوث، ياپایؿاق ؾاقیظکىهث والی،ؼّىِی واؼحاقی ج١ؿیل و پایؿاق جىو١ۀ
 و ؼـىب ؾاقیظکىهـث ٔ.2487 قيگكیم،ٕ کكؾ وشىشىث جىاوهی اي٭الب ال په هایؾولث
 هـك و اوـث ٠مىهی هٍاقکث جىو١ۀ ؾو هك هؿ٦ يؽىث، ؾاقؾ: کلیؿی شًبۀ ؾو پایؿاق جىو١ۀ

 ا٨ـكاؾ و ؼّىِی بؽً اشحما٠ی، هایوالهاو ؾولث، آو ؾق که کًًؿهی ایصاؾ قا هعیٙی ؾو
 هـن ؾو، هـك ایًکه ؾوم باًٌؿE ؾاٌحه هٍاقکث شاه١ه هؿیكیث و قیمیبكياهه ؾق بحىايًؿ ظ٭ی٭ی

 ویىـحن وشـىؾ هىحلمم پایؿاق و ؼىب ؾاقیظکىهث به ؾوحیابی. گكاوثيحیصه هن و ٨كایًؿگكا
 ٔ. Porter, 2002ٕ اوث هىحمك يٝاقت و قیمیبكياهه

 هـایبكياهـه. اوـث گك٨حـه ايصـام پایؿاق ؾاقیظکىهث ؼّىَ ؾق هح١ؿؾی هٙال١ات
ــ١ ــالهاو ۀجىو ــل و ــیٔ 2886ٕ هل ــىل و ویژگ ــث اِ ــىب ؾاقیظکىه ــاقکث قا ؼ  ؾق هٍ

 و گـىییپاوػ کاقایی، و اذكبؽٍی بكابكی، و ٠ؿالث ٩ٌا٨یث، هعىقی،٬ايىو گیكی،جّمین
 کـه کكؾيـؿ ٠ًـىاؤ 1555ٕ للکـی و هاقیـث. کًـؿهی ٠ًىاو اوحكاجژیک بیًً و هىئىلیث
 آيچـه ،ؾقيحیصـه. ٌىؾهی پایؿاق ۀجىو١ هىش  هٍؽُ ی٬ىايیً جعث ؼىب ؾاقیظکىهث

 بـه جىشـه آو ۀيحیص و ،هىاشه جٍکیک با ٠مل ؾق بىؾ ٌؿه بیًیپیً پایؿاق ۀجىو١ جع٭٫ بكای
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 ۀجىوـ١ بـكای قا هـؿلیٔ 1554ٕ کلمًـم. ٌـؿ پایـؿاق ؾاقیظکىهث ٠ًىاو با شؿیؿی هئل٩ۀ
 هـؿل، ایـى اوـان بـك. اوـث ه١ـكو٦ :KIPIٕٔ آیپـیآیکی هؿل به که کكؾه هٙكض پایؿاق

 هٍـاقکث ٌـ٩ا٨یث، ب١ـؿ وـه ؾاقای کـه اوـث جّـىق ٬ابل هرلری ؾق پایؿاق ؾاقیظکىهث
 هــایبكياهــه اوــث ه١ح٭ــؿٔ 1551ٕ گــاقؾیًك. اوــث ٘بی١ــی هعــیٗ ٜك٨یــث و ٠مــىهی
 و اشحمـا٠ی ا٬حّـاؾی، هـایویاوث باٌؿ: هبحًی یهایویژگی بك بایؿ ؼىب ؾاقیظکىهث
 ه١یاقهای هعىقی،٬ايىو هكؾم، يیالهای به ؾهکكاجیک يهاؾهای گىییپاوػ هًاو E هعیٙی

 گفاقی.وكهایه بكای اللم ٜك٨یث ایصاؾ و شًىیحی بكابكی ٔؿ٨ىاؾ،
 ٌـؿه اوـح٩اؾه و ِـعبث ایگىـحكؾه ِـىقتبه گفٌحه ۀؾه کی ؾق ظکمكايی ه٩هىم ال
 و ؾاقؾ وشـىؾ ًٌاوـیظکىهـث المللـیىبـی اتاؾبیـ ؾق اهكوله که یمه٩اهی ال یکی. اوث

 کـه اوـث ؼـىب ظکىهـث هىٔـىٞ ايـؿ،پكؾاؼحه آو به المللیىبی هایوالهاو ال یاقبىی
 ؾق ٍـاوحهاهی و هـؿ٦ اوـان بك اقهاه١ی ىای. اوث ٌؿه ه١ك٨ی آو بكای یاقبىی یاقهاه١ی

 بـا چـىو و ٌـؿ ؼىاهًـؿ ظکمكايی ثی٩کی ًا٨مای هىش  ٌک بؿوو ا٨حى،ی جع٭٫ ِىقت
 ٠مىهی هًا٨ٟ ال جىايًؿهی ،ايؿگك٨حه ٌکل ؿاقپای یاووی و ا٬حّاؾی ،اشحما٠ی ۀجىو١ هؿ٦

 ظکىهـث ال ثقٔـای و ظکمكايی به شاه١ه ا٠حماؾ شل  هىش  ،ثؾقيهای و کًًؿ ظ٩اٜث
 ٠ًىاوبه ٌهكويؿاو ۀقابٙ ج٭ابل به شاه١ه وٙط ؾق ؼىب ظکمكايی ٔ.2487 ویاظی،ٕ ٌىيؿ

. ٌـىؾهـی هعىـىب كاوهـؿی کـكؾو ثیكهؿی يى٠ی به و ؾاقؾ اٌاقه ظاکن ٬ؿقت و ي١٩اوـی
 ٘ـىل ؾق گىيـاگىو هـاینپـاقاؾای و هاهکح  ۀلوویبه لهاو ٘ی ؾق هٙلىب ظکىهث ه٩هىم

 ٔ. 2487 قوي٭ی،ٕ اوث ٌؿه بكقوی هؽحل٧ هایيعىه به ػجاقی
 ال کـه ؾاقؾ بىـیاقی يکـات ظکىهث ؾق يیم اوالم ؾیى ظکىهث، شهايی ه٩هىم ال ٨اق٢
 بـه يـاٜك هح١ـؿؾ واژگاو قرآو ؾق. اوث بىیاق جىشه و بكقوی ٬ابل ظاکمیث و ظاکن شایگاه
 ق٨حه کاقبه ١ثبی و ُظکن اولىاالهك، ث،والی ُهلک، ؼال٨ث، اهاهث، هايًؿ ظکىهث، هىٔىٞ

 :ب٭ـكه. ک. ق ،يمىيـه بـكایٕ ىلهـی و هـاآوماو ٨كهايكوای و هالک ؼؿاويؿ ى،همچًی. اوث
256E آلق ،يمىيـه بكایٕ ٌؿه ؼىايؿه هئهًاو وكپكوث و وا١٬ی ظاکن جًها ؤ 278 :٠مكاو .

                                                             

1. Key Integrated Performance Indicator. 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ىه١ـیْ  ا٨ـكاؾ بـه ؼـىؾ اقاؾۀ به قا ی٨كهايكوای و کُهل که اووث و 26ٔ :اي١ام 126E :ب٭كه. ک
 بـه ؼـؿا يـىق، وـىقۀ 22 آیـۀ ؾق ٔ.17 :٠مـكاوآل 136E :ب٭ـكه. ک. قٕ وحايؿهی آياو ال ای ؾهؿهی

ٔ ُهلـکٕ ظکمكايـّی  ال ،اتآیـ بكؼی ؾق. اوث ؾاؾه قا ىلهی بك ثظاکمی و٠ؿۀ ِالط هئهًاو
 و ؾاوؾ ىوـ٧،ی ٘ـالىت، و نابـكاهیآل الشملـه الهـی اـو بـه اهبكاو،پی و هئهًاو ال ٌماقی

 122E و 136 ب٭ـكه: رلهٕ ق٨حه کاقبه ٩هؼلی كج١بی يبی ؾاوؾّ  بكای و آهؿه اوهیبه وؽى ماوولی
 بـه الهـی ش١ـل به که ؼال٨ث و ٔ،42 و 68E :َ 15، 17 :اءايبی 11E :ىو٧ی 23E يىاء:

 باٌـؿ الهـی اؼـال٪ بـه آقاوـحه ٩ـهؼلی کـه ؾاقؾ ا٬حٕـا اوث، ٌؿه ؾاؾه ؼؿا ؼاَ بًؿگاو
 هـایظکىهـث و ظاکماو ال ٌماقی هاییژگوی به قرآو ؾق ،ىیهمچً ٔ.2474 ٘با٘بایی،ٕ

 74E :یىيه 216E :ا٠كا٦. ک. ق ،يمىيه بكایٕ ٌؿه اٌاقه ٨ك٠ىو الشمله ياهٙلىب و وحمگك
 وحمگكاو به ؿويىقلی ا٠حماؾ و اوحبؿاؾگكاو ال يکكؾو بكؾاقی٨كهاو ٔكوقت بك ؤ 3 :٬ُّ

کی C٘ا٤ىتD ثوالی كيپفی ظكهث و  ٔ. 2477 وق٠ی،ٕ اوث ٌؿه ؿجؤ
 و َجعُکُمـىو ُاظُکُن، َظَکَن، هرل آو هٍح٭ات و ظکن ۀکلم گىیًؿهی ها به ؾیًی هایآهىله

 ه١ًـای بـه ظکىهـث واژۀ اوـث هىـْلن. ايـؿق٨حـه کـاقبـه قررآو ؾق هكجبـه 72 ظؿوؾ ُظْکام
 بـا هاهیحـاا  کـه آو ال بكگك٨حـه واژگـاو و ظکـن اهـا اوث، يیاهؿه قرآو ؾق اهكولی اِٙالظی

 ٠ًىاوبه گاهی ؾاوقی ایى. ايؿق٨حه کاقبه ؾاوقی و ٬ٕاوت ۀؾقباق يى٠اا  ؾاقيؿ، يىبحی ظکىهث
 هـىاقؾی ؾق البحـه و ؼـىؾ پیـاهبك به ؼؿاويؿ ٘ك٦ ال اوث ؾوحىقی گاهی و ؼؿاويؿ ویژگی

 ۀواژ کـه ؾاٌـث يٝـك ؾق بایؿ. ؾاقؾ آؾهیاو ؾاوقی ياؾقوحی ۀؾقباق ؼؿاويؿ که اوث جىِی٩ی
 اهـك، ؾوـحىق، ه١ًـای و ؾاقؾ ظکىهـث با بىیاقی ه١ًایی ٬كابث هىأٟ ال بىیاقی ؾق َظَکَن 

  ٔ.2487 قيگكیم،ٕ قوايؿهی قا جىلٗ و ظاکمیث
 ؾاللـث ٔـمى کـه ؾاٌث وكا٢ جىاوهی قا آیات ال ؾوحه وه کرین قرآو ؾق کلی، ٘ىق به

 ٠ًـىاوبـه قا يبـىی ظکىهـث ال واؼحاقی ،اکكم پیاهبك ٨كهايكوایی و ظاکمیث بك هىح٭ین
 ٠ـالن يٝك ال يه قا پیاهبك ه٭ام آیات ایى ال ؾوحه یک :ؿًؾههی اقائه ؾیًی ظکىهث بكای هؿلی

 هـكؾم، و ظاکن ۀقابٙ يٝك ال بلکه اوث، پفیك٨حه و نهىلْ  ؼىؾ شای ؾق که ج٭ؿن، و الىهیث
 ۀپایـ ٠ًـىاوبـه قا ؾیـى شایگـاه ؾوم ۀؾوح Eؾهؿهی يٍاو پیاهبك چىو ه١ّىهی ظاکن ویژهبه

 ۀؾوـح Eوـالؾهی هٙكض قا الهی اظکام اشكای و کًؿهی ه١ك٨ی ؾولث ایؿئىلىژی و ظکىهث

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%84%E2%80%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B5%D8%B5
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 بیـايی بـا و ؾهؿ،هی يٍاو اوالهی ظکىهث ؾق قا هًاوئه و پیاهبك يىبث که اوث آیاجی وىم
 :2488 ه٭یمـی،ٕ کًـؿهـی ه١ك٨ـی شاه١ـه ؾق قا اوالم گكاییهكؾم ٜكی٧، مییجكو و ؾ٬ی٫
157 .ٔ 
Dيبی هؿیًۀ هؿلC ظکىهث هیاو ؾقظاکن ٨كلايگی که شهث بؿاو ،یکحاوث بٍكی های 

 17 چـىو آیـاجی ه٩ـاؾٕ پیكول ها٬ؿقت جكیىبمق  ه٭ابل ؾق Eؾاقاوث شایک قا او ا٨حاؾگی و
 اوـث همـكال و همكاه ایحام و ٨٭كا هرل ها،ايىاو جكیى١ٔی٧ با ؤ ٧ِ ۀوىق 8 و ٨حط ۀوىق

 پیً کناظ با بی١ث بكای قا ؼىؾ ؾوث هكؾم آيکه ال پیEًٔ ايٍكاض ۀوىق ٬بیل ال آیاجی ه٩اؾٕ
 ظـاکنEٔ ٠مـكاوآل ۀوـىق 228 ۀآیـ ه٩ـاؾٕ یابًـؿهـی او ق٨حـاق ۀٌـؿ٨حط قا ؼىؾ ٬ل  ببكيؿ،

 بیًـیپـیً ؼـىیً ۀ٘ب٭ـ و ؼـىؾ بكای اشكا ؾق يه گفاقی٬ايىو ؾق يه قا هًا١٨ی جكیىکىچک
 بیٍـحكی هایوؽحی بلکه ٔ،ٌىقی ۀوىق 14 ۀآی و اي١ام ۀوىق 85 ۀآی هرل آیاجی ه٩اؾٕ يکكؾه
 الEٔ کهـ٧ ۀوـىق 7 ۀآی ه٩اؾٕ اوث ؾاٌحه قوا ؼىؾ ظ٫ ؾق شاه١ه ٌهكويؿاو ؾیگك به يىبث

 بـكای ؤ ٠مكاوآل ۀوىق 228 ۀآی ه٩اؾٕ بكؾهی بهكه هٍاوقه ؾق کىاو جمام ال و هاؾیؿگاه ۀهم
 وـب  هـن و ايىـايی لعـاٚ به هن اهىق، ال بىیاقی ؾق ؼىؾ باآيکه اوث، ٬ائل وهمی آياو

 ایـى ؾق ظـاکن هؿ٦ که گیكؾهی ايصام ؾلیل بؿاو کاق ایى و اوثE بیٍحك و جكپیً قظمايی،
 پیاهبك که ایشاه١ه ؾق. هاوثجىايایی جمام کاقگیكیهب و اوح١ؿاؾها همۀ ٌکى٨ایی ظاکمیث،

 و هـاوـلی٭ه. ٌـىيؿهـی جل٭ـی واظـؿ اهث هكؾم ۀهم ،هىحًؿ آو ؾهیواهاو ؾيبال به اوالم
 ۀٔـمیم بـه هـاگكایً و هاولی٭ه همیى و اوث ياپفیكاشحًاب اهكی هكؾم هیاو ؾق هاگكایً

 ؿيـآوقهـی وشـىؾبه ؾهکكاجیک شىاهٟ ؾق قا اظماب ۀهىح ٩ًِی، و گكوهی ٌؽّی، هًا٨ٟ
 ٔ. 156 :2488 ه٭یمی،ٕ

 اوث اواهكی ال بكؾاقی٨كهاو و ا٘ا٠ث ؼؿا، ال ا٘ا٠ث ال ه٭ّىؾ يىاء ۀوىق 28 ۀآی ؾق
 ا٘ا٠ث قوىل، ا٘ا٠ث ال هًٝىق و قویؿه ها به وظی و پیاهبك ۀوویلبه و هؽحل٧ ٌئىو ؾق که
 ٌـئىو و شاه١ـه اهـىق اؾاقۀ ؾقبـاقۀ CظاکنD و Cاهك ولْی D ٠ًىاوبه قوىل که اوث اواهكی ال

 و ٌؿه جکكاق Cا٘ی١ىاD کلمۀ شهث، همیى به. ٨كهایًؿهی ِاؾق ٬ٕایی و ویاوی اشحما٠ی،
 هـىقؾ وی ظؿوؾ ؾق کرین قرآو. اوث ؾاؾه ٬كاق ؼؿا ال ا٘ا٠ث ال شؿای قا قوىل ال ا٘ا٠ث

 اللهقوىل ال ا٘ا٠ث ال هًٝىق که ٌىؾهی ه١لىم ایًصا ال. ؾهؿهی ٨كهاو قوىل ال ا٘ا٠ث به
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. ٨كهایًـؿهی ِاؾق ظکىهث هؽحل٧ ٌئىو ؾق Cهىلمیى اهك ولْی D ٠ًىاوبه که اوث اواهكی
 بـك CظـاکنD و Cاهـك ولـْی D اللهقوىل ایًکه بك ؾاقؾ قوًٌی ؾاللث آیه هیايی بؽً بًابكایى،

 اظکـام بیاو ۀشًب اول، ؾاقؾ: شًبه ؾو ؼؿا قوىل ٌئىو ؾیگك، ج١بیك به. اوث اوالهی ۀشاه١
 ٔ. 33-32 :2478 آباؾی،ؼكم ٘اهكیٕ اوث لهاهؿاقی و ل٠اهث ۀشًب ؾوم، و اوث الهی

 :لیبكالیىن، به ا٠ح٭اؾ. ؾاقؾ وشىؾ ؾاقیظکىهث بكای بىیاقی هایايؿیٍه اهكول شهاو ؾق

 نیپـاقاؾا گ٩ـث جـىاویهـ. ؾاقؾ قواز کٍىقها ال بىیاقی ؾق >کمىيیىن ظحی و ;وکىالقیىن
 اوـث آو ؾيبـال به ىثیىکهاق و ییوبكگكا همچىو هاییا٨ثیقه و اهكولی شهاو ؾق هىشىؾ

 ثیـجرب و ايـاتکاه و هًـابٟ ُیجؽّـ ق٨ـاه، و ذـكوت ٠اؾاليـۀ ٟیجىل یاواو ٩ۀیوٜ وه هک
 هکچكا يبىؾيؿE هى٫٨ ها٨ثایقه ىیا هک ؾاقؾ آو ال يٍاو هٙال١ات. بكوايؿ ايصامبه قا یا٬حّاؾ

 و ؿهیقوـ ؼىؾ اوز به شهاو وٙط ؾق یا٬حّاؾ یذباجیب و هًابٟ هكل ها،ی٠ؿالحیب وىیکال
 بــك یهبحًــ یــیوبكگكا ا٨ــثیقه ؾق یهــؿاقاوــثیو و یهــؿاقؾولــث كیهىــ گــكیؾ یوــى ال

 ٔ. 2487 قيگكیم،ٕ اوث یاشحما٠ وىؾ یشا به ی٨كؾ وىؾ و لفت یركوالکظؿا
 ایـى ه٭ابـل ؾق ه١ًـىی و هـاؾی ليـؿگی کاهـل ۀبكياهـ ٠ًىاوبه اوالم ج٭ابل ؾايىث بایؿ
 بكقوـی. ؾيیاوـث اهـكول ؾايٍـگاهی و ویاوـی ٨کـكی، هعا٨ـل ال ههمی ۀ٠كِ هاهکح 
 ۀ٠كِـ که اوث ٔكوقی و اللم شهثالایى ٠لىی ؾولث و يبىی ؾولث ٠ملکكؾ و هاویژگی

 هىحًؿ اشحما٠ی های٠كِه ال ؾیى شؿایی به ٬ائل که قا ٨ى٪ هایهکح  ۀشايبیک جالییکه
 ايىاو که ؾاقؾ يٝكی چًیى لیبكالیىن ویژهبه ٌؿهبكؾهيام هکاج  ٨لى٩ی اوان. گك٨ث ؼىاهؿ

 ق٨حـاق ؼىؾ ليؿگی ؾق آلاؾايه جىايؿ هی ٠٭ل ایى اوان بك و اوث ؼكؾهًؿ و گكا٠٭ل هىشىؾی
 گكایـی٠٭ل جىاو ي٩ی و اووث ؼكؾهًؿی و گكایی٠٭ل ي٩ی یاه١ً به ٨كؾ ال آلاؾی ول . کًؿ

 اوالم که اوث ظالی ؾق ایى ٔ.2488 ا٨كوؼحه،ٕ ايصاهؿهی آلاؾی ي٩ی به ايىاو ؼكؾهًؿی و
 ؾق ؾیـى ظٕـىق و ه١ًـىی ه٩ـاهین بـك ،ؾهؿهی ايحؽاب ؾق ايىاو به که ٠ملی آلاؾی ٔمى

 ؾاقؾ. کیؿؤج شاه١ه
                                                             

1. Liberalism. 

2. Secularism. 

3. Communisme. 
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 ظاکمیـث آیـا کـه اوـث ایـى ٌـىؾهـی بكقوـی و پكوـیؿه پیاهبك ظکىهث ؾقباقۀ آيچه
 الهـی ؾوـحىق و وٜی٩ـه قوـالث، همايًؿ و ؾاقؾ الهی شًبۀ يیم ؼؿاويؿ وىی ال ٌؿه٨كوحاؾه

 ایـى ؾق ٌکی ؾیگك،٠باقتبه. آیؿهی ٌماقبه لهاو ٌكایٗ جابٟ ایهىئله یا ٌىؾهی هعىىب
 جٍـکیل آیـا اهـا ؾاؾيـؿ، جٍـکیل ظکىهـث و ؾاٌـحًؿ ظاکمیـث اوـالم پیاهبك که يیىث

 هًـؿبهـكه قوالحٍـاو ٬ؿاوث همىاو ٬ؿاوث ال ایٍاو ظکىهث و بىؾ الهی وٜی٩ۀ ظکىهث
 ِىقت ؾق ایٍاو که ؾاٌث اهکاو و بىؾ لهاو ویاوی ٌكایٗ لاییؿۀ ظٕكت ظاکمیث یا بىؾ

 وـؽًاو همچـىو ظٕـكت ظاکمیـث آیـا ٠ـالوه،به. يكويؿ ظاکمیث ؾيبال به ؾیگك، ٌكایٗ
 کكؾ الگىبكؾاقی آو ال بایؿ و ٌىؾهی هعىىب الگى ها بكای ٌاو،اؼال٬ی و ا٠ح٭اؾی ٠باؾی،

 ٔ. 2476 قؾاؾی،ٕ يیىث ؾیًی وٜای٧ شمو یا
 کـاقایی و وٜـای٧ به يگكیىحى که هىحًؿ ظ٭ی٭ث ایى ؾيبال به ه٭اله ایى ؾق پژوهٍگكاو

 هـایهآهىل و هحىو به هكاش١ه با که ایايؿیٍه Eٌىؾهی هىیؿا ؾیًی ۀايؿیٍ ٬ال  ؾق هاؾولث
 وٜـای٧ یاشـكا و اوـح٭كاق بـكای يبىی ؾولث ؼّىَ ؾق قوًٌی ؾوحاوقؾ ،اوالهی اِیل
 يبـىی، ٌـهكؾولـث واؼث ؾق ه١حبك و اواوی هحىو ال یکی. آوقؾهی ٨كاهن قا ؾولث هٙكض
 بـا اوـالم پیـاهبك که اوث Cهؿیًه اواوی ٬ايىوD یا Cالًبی ٩ةیِعD به ه١كو٦ ایيىٌحه
 ایـى ٔ.2486 يـژاؾ،لقگكیٕ کكؾيؿ ه١ً٭ؿ یهىؾیاو و ٬كیً ههاشكاو و هؿیًه ؾق هىح٭ك ٬بایل
 ا٠ن یركب واکًاو ٠مىم هیاو هصكت يؽىث وال هماو ؾق ؼؿا قوىل که ٠مىهی پیماو

 ؾولـث جؤوـیه بـكای وـاؼحاقی گام يؽىحیى کكؾيؿ، ٘كض هٍكکاو و یهىؾیاو هىلماياو، ال
 ٔ. 2477 ٨یكظی،ٕ آیؿهی ٌماقبه ؾیًی هایآهىله بك هبحًی

 پژوهص روش

 هىٔـٞى و ًـهیله ٌؿو هٍؽُ ال په پژوهً ًؿی٨كا ؾق گام ىیجكههن هًاو  قوي ايحؽاب
 یؾقوـحبـه پـژوهً ًؿی٨كا ٠ًاِك كیوا و یاوحكاجژ ن،یپاقاؾا ؿیبا اق،ک ىیا یبكا. اوث پژوهً

 بـك هبحًـی ؾیًـی ظکىهث شاهٟ هؿل اب١اؾ و هاهئل٩ه ًٌاؼث پژوهً ىیا هؿ٦. ٌىيؿ ىیه١
 ایـ یحٍـا٨کا پژوهٍی هؿ٦، يٝك ال پژوهً ىیا ى،یبًابكا. اوث هعمؿ ظٕكت هایآهىله

 ی٩ـکی يـٞى ال قوي، لعـاٚ ال. كؾیـگیه ٬كاق یه٭١ٙکج یهاپژوهً لهكۀ ؾق و اوث ىیاؾیبً
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 یبـكا. اوـث ییاوـح٭كا پـژوهً ىیا كؾیکقو ن،یاؿهیقو لک به شمء ال هکًیا بهباجىشه و اوث،
 قوي هکـ هٕـمىو لیجعل قویکكؾ ال ،اوالم پیاهبك ویكۀ با هكجبٗ هحىو ال نیه٩اه اوحؽكاز

ـــجعل ـــکی لی ـــه، ی٩ ـــى ؾقؼىقجىش ـــپك و ی٬ ـــكا اقبكؾک ـــجعل یب ـــن لی ـــل ظص  ال یاؾی

 ؼّـىَ ؾق یههمـ میـچ ايگكیب جن ای هٕمىو. ٌؿ اوح٩اؾه اوث، ه٩ّل و ؿهیچیپ یهاؾاؾه
 كایـل باٌؿE ه٧ٙ١ً یظؿوؾ جا ؿیبا پژوهٍگك باقه،ىیؾقا. اوث پژوهً وئاالت ؾقباقۀ هاؾاؾه
 لیـجعل ال ٔ.2482 ،یؼـاي و یولٙايٕ يؿاقؾ یاقبكؾک ؼّىَ ىیا ؾق ٬ىا٠ؿ ال ِك٦ ثیجب١

 ٬ال . كؾک اوح٩اؾه ی٩کی یهاؾاؾه ؾق هىشىؾ یالگىها ًٌاؼث یبكا یؼىببه جىاویه هٕمىو
 میـي ىیهٕـاه ۀکٌـب. ؾهـؿیهـ يٍـاو یهكاجبولىله ِىقتبه قا ىیهٕاه ال ی٨هكوح ىیهٕاه
 ٔ.2485 اقاو،کـهم و یش٩١ـك ی٠ابـؿٕ ؾهـؿیهـ يٍاو ییهايگاقه ؾق قا ىیهٕاه اویه اقجباٖ
 قوٌـی اوـان بـك ىیهٕـاه ۀکٌب ًؿ،کیه اویبٔ 1552ٕ :کًیاوحكل هک گىيههماو ث،یؾقيها

 ؾق هىشـىؾ یؿیلک اتکي و ؿهاکٕ هیپا ىیهٕاهٔ ال٧ ًؿ:کیه هًؿيٝام قا ًییهٕاه هٍؽُ،
Eٔ هیـپا ىیهٕاه ُیجلؽ و  کیجك ال آهؿهؾوثبه ه٭ىالتٕ ؾهًؿهوالهاو ىیهٕاهٔ بEٔ هحى

 ىیـا وـپه ٔ.لکـ ٠ًىاوبه هحى بك نکظا اِىل كيؿۀیؾقبكگ ی٠ال ىیهٕاهٕ كی٨كاگ ىیهٕاهٔ ز
 بكشىـحۀ ىیهٕـاه آو ؾق هکـ ٌـىيؿ یهـ قوـن الگى ای وب ۀکٌب یهاي٭ٍه ِىقتبه ىیهٕاه

 ٔ. هماوٕ ٌىؾ یه ؾاؾه يٍاو هاآو اویه قوابٗ با همكاه وٙط وه ىیا ال یکهك
 و اواواا  هک ییایپا و ییقوا واژگاو ال اوح٩اؾه یشا به هٕمىو، لیجعل یا٠حباقوًص یبكا

 ایـ یكیا٠حماؾپـفD اقیـه١ ال جـىاویهـ ؾاقيـؿ، یمک نیپاقاؾا ؾق ٍهیق ی٨لى٩ یهباي لعاٚ ال
 ٬ابـل یبـكا ;گىبـا و لىکًیل ؾوحه، ىیهم ال ٔ.Twining, 2000ٕ کكؾ اوح٩اؾه Cا٠حماؾ ثی٬ابل

ــــاؾ ــــىؾو ا٠حم ــــژوهً ب ــــاپ ــــکی یه ــــایه١ ،ی٩ ــــىو ییاقه ــــاه چ ــــاق، اوک  ا٠حب

 ايـؿكؾهک اقائه قا ؿییجؤ اوکاه ای ٫یجّؿ ايح٭ال، جىاو ای یكیپفايح٭ال ا،کاج ییجىايا ای یكیاپفکاج
 یًیبالب گىيه،یظىابكو یابیقؾ كیيٝ یهح١ؿؾ یقاهبكؾها ٫ی٘ك ال هک >1557ٔ  ،یىکًیوٕ

 ؿییـجؤ ،یاوًاؾ هًابٟ ای هایآلهىؾي به هكاش١ه با سیيحا ؿییجؤ ای یبًؿ٘ب٭ه ،یؿگفاقک لهاو ؾق
                                                             

1. Stirling. 

2. Lincoln & Guba. 

3. Sinkovics. 
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ـــهم ـــ اقاوک ـــجعل ،یپژوهٍ ـــىقؾ لی ـــکی ه ـــجؤ ،ی٩ ـــاؼحاق ؿیی ـــ٩اک و یو ـــابٟ ثی  هً

 یهـاوـًصه پـژوهً، ایـى ؾق ٔ.2476 ،یه٩ٝـك و ٨ـكؾییؾايإ ٌىؾ یه اوح٩اؾه ٌؿهاقشاٞ
. اوث Cهىح٭ل ؿگفاقاوکD قاهبكؾ ها،آو ىیجكههن ال هک ٌؿه کجؿاق هؽحل٧ ٘ك٪ به ىقکهف

 & Kingٕ اوـث هٕـمىو لیـجعل ثیـ٩کی ًحـكلک و یابیـاقل یبـكا سیقا یًؿی٨كا قاهبكؾ ىیا

Horrocks, 2010.ٔ یايح٭ـاؾ ٘ـىق بـه جـا اوـث پژوهٍگك به کمک هىح٭ل یؿگفاقک هؿ٦ 
 ًؿ.ک كک٨ اوث گك٨حه ؿهاک ؾقباقة هک یماجیجّم و ؼىؾ یًٍهاؾیپ ىیهٕاه واؼحاق ؾقباقة

 ثیـ٬ابل ایـ ییایـپا وـًصً یبكا کكؾيؿ، بیاؤ 2486ٕ همکاقاو و ظکاک که گىيههماو
 ال پـژوهً، ىیـا ؾق هکـ ؾاقؾ، وشىؾ یهؽحل٩ یهاقوي میي هىح٭ل ؿگفاقاوک ىیب ؾق ا٠حماؾ
 ؿگـفاقاوک ىیب ییایپا وًصً یبكا قوي ىیجكواؾه و ىیجكپكاوح٩اؾه هک یؾقِؿ جىا٫٨ قوي
 قا یؿگـفاقک هىح٭ل ٘ىق به هک یؼبكگاي ال ي٩ك چهاق ال هک ِىقتىیابه ٌؿE اوح٩اؾه اوث
 ال ؾقِؿ پًصاه ای ي٧ّ ال ًیب هک ؿیقو یبًؿشمٟ به و ٌؿ ك٨حهیپف ییؿهاک ايؿ،ؾاؾه ايصام

 بىؾيؿ. گفاٌحه ِعه آو بك ؿگفاقاوک

 پژوهص ۀپیطیً

 ؾق ٌـؿهايصـام هٙال١ـات بیٍحك و يؿاقؾ وشىؾ ؼاقشی هٙال١ات ؼّىَ ایى ؾق الآيصاکه
 کًؿ. هی بیاو هبىىٖ ٘ىق به قا پژوهً پیٍیًۀ 2 شؿول اوث، ایكاو ؾاؼل

 پژوهص ۀًیپیط. 1 ضماره خذول

 وال پژوهٍگكٕاؤ ٠ًىاو ٌماقه
 چیکؿه ايحٍاق هعل ايحٍاق

2 

 قوي
 ظکىهحی

 ؾق پیاهبك
 هؿیكیث
 وكهایة

 اشحما٠ی

 2355 شىکاق ظاهؿ

 ۀيٍكی
 هؿیكیث
 وكهایۀ

 اشحما٠ی

 ج١ـاقی٧ ؾاقای اشحمـا٠ی وكهایة
 ال ٨ـــاق٢ اهـــا ،اوـــث هؽحلـــ٧

ــاوت ــایج٩ ــىؾ، ه ــی هىش  ال یک
ــای ــلی هعىقه ــى اِ ــىم ای  ه٩ه
ــات ــٗ و اقجبا٘ ــبکه قواب ٌو ای 

ــی ــث گكوه ــكایى. او ــان،ب  او
 بكای هاظکىهث یا ا٨كاؾ کًٍگكی
ــه ــىيگی ؾق هؿاؼل ــٗ چگ  و قواب
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 یـا کـاهً بك اشحما٠ی هًاوبات
ــمایً ــكهایة ا٨ ــا٠ی و ــك اشحم  اذ

ــح٭ین ــی هى ــفاقؾه ــه. گ  الآيصاک
 هًاوـ  الگـىیی يبـىی ظکىهث

ــكای ــث ب ــایظکىه ــالهی ه  او
 بكقوی با جىاوهی قوؾ،هی ٌماقبه

ــًً ــایک ــىهحی ه ــاو ظک  ،ایٍ
 وـكهایة ا٨مایً بكای قاهکاقهایی

 ؾوثبه اوالهی شىاهٟ اشحما٠ی
 پژوهً ایى هؿ٦ بًابكایى،. آوقؾ

ـــ٧ ـــىل کٍ ـــای و اِ  قاهکاقه
 بك هبحًی اشحما٠ی وكهایة ا٨مایً

 ؾق. اوـث پیـاهبك ٠ملـی ویكة
 يگـاه بـا ٌـؿ وـ١ی پـژوهً ایى

 جعلیل قوي و اکحٍا٨ی-جىِی٩ی
 ؾق ایٍـاو قوي اوًاؾی، هٕمىو

 هًاوـــبات و قوابـــٗ اِـــالض
ـــا٠ی ـــکیل و اشحم ـــة جٍ  شاه١

 ؾق و اوــحؽكاز وــیكه ال اوــالهی
ــك اؾاهــه ــؿام آو اذ ــا ا٬  ؾق اِــل ی

 بكقوـی اشحمـا٠ی قوابٗ کی٩یث
 اوـالهی واظـؿ اهث ایصاؾ. ٌىؾ

 ٠ؿالث گىحكي بكاؾقی، هبًای بك
 پاوؿاٌــث جب١ــیٓ، بــا هبــاقله و

 ه٩هـىم گىحكي و هاا٬لیث ظ٭ى٪
 ال جاب١یـث ه١یاق ج١ییى و شاه١ه،
ــىل ــی اِ ــؿه ٠مل ــیكة ال بكآه  و
 و قوابــٗ اِــالض ؾق پیــاهبك

ـــبات ـــا٠ی هًاو ـــاؾ و اشحم  ایص
 اوـث اشحمـا٠ی هًاو  واؼحاق

 اشحمـا٠ی وـكهایة ا٨ـمایً به که
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 .ٌؿ هًصك هىلماياو

1 

ـــه ـــایهئل٩  ه
ــــــی  ظکمكاي

ـــــحه  ؾق ٌایى
 ظکىهحی ۀویك

ــــــــــاهبك  پی
 اوالم

 ؾقؼٍه شالل
 وـــیؿههؿی و

 يیاهىوىی
2486 

ـــــــكیۀ  يٍ
  یهاپژوهً

 ىیؾ و ٠لن

ــیى  ظکمكايــی هــایهئل٩ــه ج١ی
 ـهًی هایؾ٤ؿ٤ه ال یکی ٌایىحه
ـــك ـــىيی بٍ ـــىله ؾق کً ـــایظ  ه

 بـا اوث اللم که اوث، اشحما٠ی
 ایــى بــه ایايؿیٍــه قویکــكؾی

ــه هىٔــىٞ ــىؾ پكؾاؼح ــى ؾق. ٌ  ای
 بـــا اوــث ٌــؿه وــ١ی ه٭الــه

 بـه هكبـىٖ هایيٝكیه بًؿیشمٟ
 ۀايؿیٍـ بـه قشـىٞ بـا و ظىله ایى

 پیـاهبك ظکـىهحی ۀویك و اوالهی
ــالم ــه ،او ــایهئل٩ ــی ه  اواو

 ۀوالؾه ۀؾوق ؾق ٌایىحه ظکمكايی
ــث ــاو ظکىه ــةالًبی ؾق ایٍ  هؿیً

 ؾق هـئذك گـاهی جـا ٌىؾ اوحؽكاز
 شؿیـؿ ایقٌـحههیـاو هىٔى٠ات

 ٘ب٫ ویكه اوحؽكاز. ٌىؾ بكؾاٌحه
 و پژوهٍـیوـیكه هٙال١ات اِىل
ــك هــاؾاؾه جعلیــل قوي  اوــان ب

ــا هٙاب٭ــث  يٝــكی اقچىبهــچ ب
 ايصــام هٙلــىب ظکمكايــی ی١ًـی

 ٔـمى اوـان،بـكایى. اوث ٌؿه
 هؽحلـــ٧ الگىهـــای بكقوـــی

ـــالآ٨كیًی ـــث، ب ـــؿهات ؾول  ؼ
 ؾق وـاالقهـكؾم و شؿیـؿ ٠مىهی

 الگـىی ٌایىـحه، ظکمكايی ۀظىل
 ٌـً ٌاهل که واالقهكؾم ؾولث

 ٌایىـحه ظکمكايـی اِـلی ۀهئل٩
 الگىهــای ال جــكهمؽــىاو اوــث،

 ؾق ایٍـاو ۀویك جعلیل بكای ؾیگك
ــىٞ ــؿيٝك هىٔ ــؽیُ ه  ؾاؾه جٍ

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=73094
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=73094
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=157232


 117/  ( 114-135  هعمؿ لاؾههك ) … های آهىله بك هبحًی ؾیًی ظکىهث شاهٟ هؿل ٘كاظی

 

 هىشـىؾ آذـاق ال که ایبهكه با. ٌؿ
 هـایهئل٩ه ٌؿ، بكؾه لهیًه ایى ؾق

ــی ــؿیى ٌایىــحه ظکمكاي  ٌــكض ب
 گكایی،٬ايىو ٌؿ: وا٬ٟ جىشه هىقؾ

ــحیمی، ــ٩ا٨یث، ٨ىاؾو ــ٫ ٌ  و ق٨
ــــؿاقا، ــــؿالث ه ٠،ــــىقی  هع

 و اذكبؽٍـــی ٘لبـــی،هٍـــاقکث
 .گىییپاوػ

4 
 ۀویك بكقوی

 ظکىهحی
 ا٠ٝن پیاهبك

 وشیهه
 ظبل يٍكیۀ 2482 ِالعی

 المحیى

 وـیكۀ بكقوـی يىٌـحاق ایـى هؿ٦
. اوـث ا٠ٝـن پیاهبك ظکىهحی

 جٍــــکیل ٔــــكوقت ابحــــؿا ؾق
 ا٠ٝن پیاهبك وىی ال ظکىهث

ـــی ـــپه و بكقو ـــیكۀ ال و  آو و
. ٌىؾهی بعد باقهؾقایى ظٕكت

 هٙـكض هـاییپكوً قاوحا ایى ؾق
 جٍـکیل ٔـكوقتٔ ال٧ :ٌىؾهی

 ا٠ٝن پیاهبك وىی ال ظکىهث
 ٌـــبهات پاوـــػٔ ب چیىـــث؟

 آو ظکىهــث لهیًــۀ ؾق هىشــىؾ
 ا٬ــؿاهاتٔ ز چیىــث؟ ظٕــكت

 جٍــــکیل ؾق پیــــاهبك اولیــــۀ
 جـكیىههـنٔ ؾ ايؿ؟کؿام ظکىهث

 پیـاهبك ظکـىهحی ویكۀ هایهئل٩ه
 بـه پاوـػ ؾق چیىـث؟ ا٠ٝن

 هايًؿ هىاقؾی جع٭ی٫، اول پكوً
 ظکىهـث جٍکیل ٠٭لی ٔكوقت

ــىی ال ــا و ــیى و ايبی ــموم همچً  ل
 ؾیــؿگاه ال ظکىهــث بــىؾو الهــی

 به پاوػ ؾق. ٌىؾهی بكقوی ٬كآو
 ٌـــبهاجی جع٭یـــ٫، ؾوم پكوـــً

 هايًؿ ظٕكت آو ظکىهث ؾقباقۀ
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 يبىؾ و ايفاق و جبٍیك ؾق پیاهبك ٌؤو
 ٠ّك هؿیًۀ ؾق ظکىهحی يهاؾهای

 اشمالی هایپاوػ و هٙكض پیاهبك
 وـئال بـه پاوػ ؾق. ٌىؾهی اقائه

 پیـاهبك ظکىهحی هایهئل٩ه وىم،
ــن ــؿ ا٠ٝ ــاؾ هايً ــؿت ایص  وظ

 ٘ب٭ــاجی يٝــام ظــف٦ و ویاوــی
ــكض، ــػ ؾق و هٙ ــه پاو ــً ب  پكو

ـــــؿ هـــــىاقؾی چهـــــاقم،  هايً
ـــؿالث ٠،٬ا١٘یـــث، ؼـــىاهی 

 بكقوی اشحما٠ی و٨ا٪ و ٌهاهث
ــی ــىؾه ــؿواژگاو. ٌ ــاهبك :کلی  پی

 ٬ـكآو وـیكه، ظکىهث، ،ا٠ٝن
 .کكین

3 

 Eیالًب ٩ةیِع
 يماؾ

 ؾق ییگكا٬ايىو
 یيبى ظکىهث

 اٜنکهعمؿ
 و كکٌا

 ىیهعمؿظى
  یل٩ٙ

2485 

 ؾو٨ّلًاهۀ
 ٬ین، کحاب
 اول، ؾوقۀ

 2 ي

ــق٠ا ــى٪ ثی ــ ظ٭ ــكاؾ یاواو  و ا٨
 ۀشاه١ـ یهـاٌـاؼُ ال هاگكوه
 ،نیکـك ٬ـكآو هٙاب٫. اوث یهؿي

ــی ــؿا٦ ال یک ــن اه ــالث هه  قو
 و ا٨ـكاؾ که اوث بىؾه ىیا اهبكاویپ

 گكیؿیک ظ٭ى٪ ،یايىاي یهاگكوه
 هـىاقؾ ؾق و بًٍاوًؿ ثیقومبه قا

ــ ــه یاؼحال٨ ــماٞ ب  یقو مهیوــح و ي
 یؾاوق بـه ؾق٠ىْ بلکه اوقيؿ،یي

 ٬ــكآو. ؾقؾهًــؿ جــى ٠ــؿل ٬ــايىو
ــهص ــه ؿی ــىاوب ــاب ىیآؼــك ٠ً  کح

 ىیجكههن که کكؾه ؿیکؤج ،یآوماي
 اوـث یيؤٌـ هماو CکحابD وؤٌ

ــه اهــكول ٠ــك٦ ؾق کــه ــايىوD ب ٬ 
 ىیبـ ؾق جا اوث بكؾاقيام Cیاواو
 پاوـؿاق و کًؿ یؾاوق ظ٫به هكؾم

 اهبكیـپ. باٌؿ هاآو یاواو ظ٭ى٪

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=13237
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 ،ًـؿق٨ح ًـهیهؿ بـه یو٬حـ اوالم
 ؾاؾيـؿ لیجٍک قا ًهیهؿ ٌهكؾولث

 ىیـا یاواوـ ظ٭ى٪ یبًا وًگ و
 یاياهـهمـاویپ ؾق قا یهؿي ۀشاه١

ــبً ــؿ اوی ــه يهاؾي ــه ک ــعD ب  ٩ةیِ
 ىیـا. اوـث ا٨حـهی ٌـهكت Cیالًب

 ٠ـؿل ٬ايىو هىٔىٞ يؽىث ه٭اله
 یهـاآهىله و ٬كآو ؾق آو گاهیشا و

 ۀه٭ؿهـ هرابهبه و اؼحّاقبه قا ایايب
 وـپه و کـكؾه یبكقوـ يىٌحه ىیا

 یِؿوق اب١اؾ لیجعل به لیجّ٩به
 پكؾاؼحـه یالًب ٩ةیِع ییهعحىا و
 کـه اوـث ؿهیقوـ صـهیيح ىیا به و

 آو ؾيبال به اهبكیپ که یحیظاکم
 ؼـىؾ لهـاو ال وال ِؿها ،يؿبىؾ

 یهایژگیو ال یاقیبى و بىؾه ًیپ
ــث ــؿقو ؾول ــه قا ه ــكوله ک  ال اه

 میـي اوث یبٍك شاه١ۀ هٙالبات
 .اوث بىؾه ؾاقا

2 

ــايی ــكی هب  يٝ
-ویاوی ویكۀ

 ظکــــــىهحی
 ا٠ٝن پیاهبك

ـــــا  اظمؿقٔ
 2472 ه٭ؿمیمؾايی

 ٠لـىم يٍكیۀ
ــی ي  ویاو

 مییپـــا، 42
 ي ،2472

4 

-یاوــیو ۀكیوــ لیــجعل یبــكا
 يؽىث ،ا٠ٝن اهبكیپ یىهحکظ

 ٌـؿه یبكقوـ قوـل اقوال هؿ٦
 ٠الهــه ی٬كآيــ ۀٍــیايؿ ؾق. اوــث

ــــا ــــا ،یی٘با٘ب ــــد ىی  ال بع
 بـه وٌـىؾ هـی آ٤ال یًٌاو ايىاو

ــــث ــــ ه١ك٨ ــــ٩ و یًٌاو  ۀ٨لى
 ۀ٨لى٩ وپه و یاویو-یاشحما٠

. ايصاهـــؿ یهـــ يبـــىت و یوظـــ
ــیو  و ٠لــىم و ايىــاو یهــا یژگ

 بـه هک اوث یا گىيه به او اتکاؾقا
 و یهىــــح ٫یظ٭ــــا ٌــــًاؼث
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 ؾق هىشـىؾات گـكیؾ ال یكیگ بهكه
 یمالکاوـح ثکـظك و ٫یـ٘ك ی٘

 یليـؿگ به الشمله Eٌىؾ یه هًصك
ـــا٠ ـــ یاشحم ـــؿي و یهًمل  و یه
 اشحماٞ و ها ايىاو گكیؾ اوحؽؿام

ــاي ــكه وی ايى ــگ به ــاآو ال یكی . ه
-یاشحمـا٠ یليـؿگ یۀپا هکالآيصا

 ق٨ــٟ و اوــحؽؿام ايىــاو یاوــیو
 هك ؾق ،بىؾ ؼىؾ یوشىؾ یالهایي

 ٨ـكاهن اوکـاه هکـ لهـاو هك و شا
ــگ بهــكه و اوــحؽؿام آوقؾ یهــ  یكی
 ،ؿٌ یه ا٠مال ٘ك٨هیک ِىقتبه
 اؾاهه ٘ك٨هیک اوحؽؿام ىیا اگك و
 یپكوـحبث و کٌك بفق ،ا٨ثی یه

 قا اهبكاویــپ وــبعاو یؼــؿا. بــىؾ
 و ايىـاو ثیـجكب بـا جا ؽثیبكايگ
ــ ــايىو ۀاقائ ــا٠ ٬ ــؿگ ،یاشحم  یلي

 ٠اؾاليـه واهاو قا ايىاو یاشحما٠
 هکـ یايىـاي و یالهـ ىیؾ. بؽًٍؿ

 ٨ــكاهن و ايىــاو یآلاؾوــال یبــكا
 او یمالکاوـح ثکظك بىحك آوقؾو
 ییهــا یژگــیو ؿیــبا اوــث، آهــؿه
 اؼحّـاَ الشملـه باٌؿE ؾاٌحه
 ٫یظ٭ـا و ه١ـاق٦ ا٨ثیؾق يؿاؾو

 ۀكیوـ. هكؾم ال کیايؿ ۀ٠ؿ به یًیؾ
 میـي اوـالم وؤالٍـ نی٠ٝ اهبكیپ

 و ٠ــام بـك قا ىیــؾ هکـ بــىؾ ىیچًـ
 ۀكیوـــ. يــؿكؾک ٠كٔـــه ؼــاَ

 ۀكیوـ اهبكیپ یىهحکظ-یاویو
 اٜهـاق و یپاؾٌاه يه ،بىؾ اهاهث
 او یوــــى ال اوــــالم ٫یظ٭ــــا
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 و اتیــلک بــه ؾ٠ــىت ِــىقتبــه
Eــالت ــب ؾق و هصم ــاظ اوی  ام،ک

 ًـؿگك٨ح ًیپـ ؾق قا بىؾو یصیجؿق
. ؿًـًک اق٨ا٪ و یهمكاه هكؾم با جا
 اشـكا و اقٌـاؾ و ؾ٠ىت ؾق ٍاویا
ــي ــ  می ــىت هكاج ــاق ؾ٠  و یگ٩ح

 ثیـق٠ا قا شهاؾ و یاقکاي ؾ٠ىت
 .ؿؾيكک یه

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 پژوهص هاییافته

. گك٨ـث ٬ـكاق يٝك هؿ پایه هٕاهیى یا٨حى پژوهً، يؽىث ۀهكظل ؾق ،ٌؿ بیاو که گىيههماو
 1 شـؿول ؾق که آهؿ ؾوثبه پایه هٕمىو 43 آو، پایً و کلیؿی شمالت اوحؽكاز ال په

 اوث. ٌؿه آوقؾه
 پایه هضمىو با هزتبظ هایداده. 2 ضماره خذول

 داده پایه هٕمىو قؾی٧

 ٠٭ایؿ به جىشه و اظماب 2
 گىياگىو

 به قا اِالث و يبىؾيؿ ویاوی و اشحما٠ی گكاییکركت پیاهبك
 اؼحال٦ و چًؿظمبی اها ؾاؾيؿ،يمی ها٠٭یؿه جکرك و چًؿظمبی

 اؾیاو ؾیگك با اوالم يىبث ؾق چه و اوالم ظىلۀ ؾق چه قا ٠٭ایؿ
 جا٨حًؿ.بكهی کاهالا  ٠٭ایؿ، و

 و ايؿیٍـه ٠٭یـؿه، آلاؾی هبـايی ٠ًـىاوبـه ٨كاوايی آیات قرآو ؾق
 وـىقۀ همايًـؿ ايـؿEاٌـاقه٬ابل اشحما٠ی ق٨حاق و ١٨الیث گ٩حاق،

 کا٨كوو. و ٨ك٬او ب٭كه،

کیؿ هاآو يکكؾو ٘كؾ و ا٨كاؾ پفیكي بك قرآو بىیاقی هىاقؾ ؾق هكؾم هایگكوه جمام پفیكي 1  جؤ
 ؾاقؾ.

 اؾاقی يٝام 4
 هاؾیىاو به ؼىیً ؼال٨ث قولگاق ؾق ؼٙاب ىب ٠مك که لهايی
 لهـاو ال کـه اؾاقی يٝـام هماو ۀاؾاه شم کاقی بؽٍیؿ، واهاو
 يؿاؾ. ايصام بىؾ، هايؿه شابه پیاهبك

 ؾق کـه ٨كهًگـی بـا بىؾيـؿ، ياؼىايؿهؾقن باآيکه اکكم پیاهبك هكؾم با گىوگ٩ث و ٩ٌا٨یث 3
 اي١٭ـاؾ يگـاقی،ياهـه ووـیلۀبـه ویاوـی ه٩اهمات و هکاجبات
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 و هـا٬ـىم وـكاو ال هکحىب هایؾ٠ىت و هاهیرا٪ و ها٠هؿياهه
 ؾق ؼاِی هکح  گفاقبًیاو آوقؾيؿ، وشىؾبه هفاه  و هاهلث

 ٌؿيؿ. بٍكی ظکىهث و ویاوث

 اوالهی ؾولث ایؿئىلىژی 2
 و ظکىهـث پایـۀ ٠ًـىاوبه ؾیى شایگاه به قرآو آیات ال ایؾوحه

 هٙـكض قا الهـی اظکـام اشـكای و ؾاقيؿ اٌاقه ؾولث ایؿئىلىژی
 واليؿ.هی

 اوالهی گكاییهكؾم 7
 ؾیًی واالقیهكؾم

 قکًی ٠ًىاوبه قا هئهًاو و پیاهبك يىبث قرآو آیات ال ایؾوحه
 جكوـیمی و ؾ٬یـ٫ بیـايی بـا و ؾهًؿ،هی يٍاو ؾیًی ظکىهث ال

 ؾیًـی ظکىهـث ال قکًـی ٠ًـىاوبه قا اوالم گكاییهكؾم ٜكی٧،
 آقاهـً و وـالهث بك٬كاقی و ؾیى بىؾو ليؿه هایۀ قا آو و ٘كض،

 کًًؿ.هی ه١ك٨ی شاه١ه ؾق
 بیايگك ظاکمیث، با هكؾم يىبث ،بك٠که یا هكؾم و ظاکن ۀقابٙ

 ؾق آيچه اها ؾاقؾ، هؽحل٩ی ايىاٞ که اوث يٝام هٍكو٠یث هبايی
 هــایيٝــام هٍــكو٠یث همــاو ٌــؿه پفیك٨حــه اهــكولی ۀشاه١ــ

 اوث. ؾهکكاجیک
 کلـی يگـاه یک ؾق ،ؾیؿین کهچًاو ؾیًی ظاکمیث ؾق قابٙه ایى

 ال آيـاو اوـح٭بال و هـكؾم ا٬بـال بـه وـؽث کـه اوـث ایقابٙه
 ؾیًـی ظاکمیـث و الهـی ؾیـى اواوـاا  و اوث وابىحه ظاکمیث

 یابؿ.هی اشحما٠ی وا١٬یث هكؾم، پفیكي بك هبحًی
 همًى٠ـاو با کكاهث جكویس هكؾم، با پیاهبك گكایايۀايىاو ق٨حاق
 بىؾ.

 ؾاقؾ. ظاکن شایگاه به وابىحگی ظاکمیث ا٬حؿاق ظاکمیث ا٬حؿاق 6

 اهىق اولىیث و جؿبیك 7
 اشحما٠ی

 بكابـك ؾق ؼـؿا قوـىل ایًکه ه٩هىم بإ اظماب وىقۀ ًٌ آیۀ
 ٔ،2474ٔ ٘با٘بـایی،ٕ اؼحیاقجكيـؿِاظ  ؼىؾٌاو ال هئهًاو

 اهـىق جـؿبیك ؾق اولىیـث ه١ًـای بـه ايـؿ،گ٩حه ه٩ىكاو کهچًاو
 اشحمـا٠ی، وٜی٩ـۀ یـک بـكای ٨كاؼـىاو ؾق اولىیث اشحما٠ی،

 ال ؾیگـكاو ال کـكؾو ا٘ا٠ث جا پیاهبك ال کكؾو ا٘ا٠ث ؾق بكجكی
 اوث. ظاکمیث ؾق بكجكی و ؼىؾ هایؼىاوث

 ظاکمیث ال پیكوی 8
 ا٘ا٠ث يىاء، وىقۀ 75 و 28 آیۀ هايًؿ قرآو هح١ؿؾ آیات هٙاب٫

 اهـىق ؾق چه کًؿ،هی يهی آيچه ال پكهیم و واشبات ؾق پیاهبك ال
 اوث. اللم اشحما٠ی اهىق ؾق چه و ٠باؾی
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 و ظکـىهحی وـاؼحاق ؾاٌـحى هىـحلمم ظاکمیـث بىؾو ٬ؿقجمًؿ ظاکمیث بىؾو ٬ؿقجمًؿ 25
 اوث. هىحعکن اشحما٠ی يٝام

 ایؿئىلىژی و ظاکمیث اقجباٖ 22

 و ظکىهث ؾاقای ؿبای اوالهی ۀشاه١ ایؿئىلىژی ٠ًىوبه اوالم
 بـك هبحًـی اهـا ،لهاو با هحًاو  ظاکمیث ایى. باٌؿ ظاکمیث

 هح٩ـاوت ِـىقجی ؾیگـك ٠ّك جا ٠ّك یک ال ،ؾیى ذابث اِىل
 ؾاقؾ. واظؿ ٤ایحی و هؿ٦ اها گیكؾ،هی

 لا ؾ٨اٞ و هكؾم بكای هباقله 21
 آياو

 هّـاؾی٫ کلـی ٘ىق به و ا٨كاؾ يصات يىاء، ۀوىق 62 ۀآی هٙاب٫
 ؾاقای کـه هىـلماياو ال ایشاه١ـه با شم هكؾم ال ؾ٨اٞ و هباقله

 باٌـؿ،ٔ اوالم ؾیى ی١ًیٕ شاه١ه آییى و ؾیى بك هبحًی ظاکمیث
 يیىث. هحّىق ؾیگك ۀگىي به

 اشكای جٕمیى بكای ظاکمیث 24
 الهی اظکام ؾ٬ی٫

 اظکام اشكای کلی ٘ىق به و ظؿوؾ ؾیات، ٬ّاَ، به که آیاجی
 ،ايـؿکـكؾه هـاآو ايصـام به هى٧ٜ قا هىلماياو و پكؾاؼحه الهی

 و ايـؿاوـالهی ۀشاه١ـ بـكای ظکـىهحی واؼحاق ؾاٌحى هىحلمم
 ؾچاق شاه١ه ،باٌؿ همکى اگك یا يیىث همکى اشكا یا ،آو بؿوو

 ٌىؾ.هی وهكزهكز و آياقٌیىن

 ؾاقیهكؾم 23
 بـك جـى ؼؿاويؿ، ل٧ٙ ؼا٘ك به ،٠مكاوآل ۀوىق 228 ۀآی هٙاب٫

 ؾلوـًگ و ؼـىیؾقٌـث اگـك و ایٌـؿه ههكباو و قئى٦ هكؾم
 ٌؿيؿ.هی پكاکًؿه ا٘كا٨ث ال هكآیًه بىؾی،

 ظاکمیث ؾق هكؾم هٍاقکث 22
 اهىق ؾق هٍىقت

 هؽحلـ٧ اهـىق ؾق هىـلماياو بـا ٠مـكاو،آل وـىقۀ 228 آیۀ هٙاب٫
 ٘یـ ،ٕ بـؿه ٬ـكاق هٍـىقت ٘ـك٦ قا هـاآو اقکـ ؾقٕ کى هٍىقت

2478ٔ  .ٔ 
 ؼـىؾ اهىق که هىحًؿ کىايی هىلماياو ٌىقی، وىقۀ 47 آیۀ هٙاب٫

 ال يـى٠ی ی١ًـی قوـايًؿEهـی ايصـامبه شم١ی هٍىقت و ٌىق با قا
 اوث. ٌؿه گىٌمؾ هكؾم بكای وكيىٌث و ظاکمیث ؾق هٍاقکث

 هٍكو٠یث 27

 و هیرــا٪ ۀهىــئل پیــاهبك، ۀهؿیًــ ؾق ههــن هىــائل ال یکــی
 و بىؾ، ا٠كاب هیاو ؾیكیًه ایپؿیؿه بی١ث و هیرا٪. هاوثبی١ث
 همچـىو و بؽٍـیؿ آو بـه اشحمـا٠ی و ؾیًـی هـایشًبه اوالم
 يگكیىث. بؿاو هكؾهی هٍكو٠یث ال ابماقی
 اهـؿا٦ ال اوث ٠ؿالث اشكای ۀلهیً که ؾیًی ظکىهث بكپایی

 هكبـىٖ هـكؾم پـفیكي بـه آو اوـان و ٌىؾ هعىىب پیاهبكاو
 ٌىؾ.هی
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 هكؾم اجعاؾ 26

 ال ؾوم و اول ۀ٠٭بـ پیمـاو همايًـؿ پیـاهبك هایبی١ث و هاهیرا٪
 و واظـؿ اهث یک ؾاٌحًؿ ای٬بیله واؼحاق که اوالم ِؿق هكؾم

 ؼلؿوو ابى که قا اولیه اشحما٠ی پیىوحگی آو و واؼث يیكوهًؿ
 بىـیاق حیی٠ّـب به کًؿ،هی یاؾ شاه١ه هك ۀٌاکل ٠ًىاوبه آو ال

 کكؾ. جبؿیل هىلماياو، ٠ٝین اشحماٞ هماو ی١ًی ٨كاجك،

 کكاهث و ویاوث 27

 ٠كٔـه شهـاو به قا کكاهث و ویاوث پیىيؿ ال الگىیی هکه ٨حط
 ایـى ؾق چكاکـه وـاؼثE هحعیك قا هٍكکاو ال بىیاقی و ؾاٌث

 يیاهؿ، ٠ملبه ؾٌمًاو جكیىوؽث ال ظحی ج٭اِی هی  پیكولی
 بـا بـكاؾقی و ؾووـحی پیماو ها،آو به اوالم ۀ٠كٔ ال په بلکه
 ٌؿ. بك٬كاق همه

 و بمقگـىاقی چًـؿاو و بؽٍیؿيؿ قا ؼىؾ ؾٌمًاو همۀ پیاهبك
 آوقؾيؿ. اوالم ؾقيگبی آياو همۀ که وقلیؿيؿ شىايمكؾی

 ظاکن اؼال٪ 28
 وـ٩اقي اوـالم وـپاهیاو بـه ؼیبـك شًـگ ؾق اوالم پیاهبك

ــؿ ــه کكؾي ــی ک ــؿاقا و يكه ــ٩٭ث و ه ــث و ٌ ــ٫ ؾق قا هال٩٘  ظ
 يبكيؿ. یاؾ ال لؼمیاو و ؾوحگیكٌؿگاو و ؼىقؾگاوٌکىث

 بٍك ظ٭ى٪ 15

 ٤یكيٝاهیاو، ال ؾ٨اٞ به هكبىٖ هایهّىبه و بٍك ظ٭ى٪ اهكوله
 لیـاؾ والیاو ال په ها،شًگ ؾق شًگی اویكاو و کىؾکاو لياو،

 ق٠ایـث بـكای ٬ـىايیًی بـه ؾوم، شهـايی شًـگ ال ب١ؿ ٠مؿجاا  و
 کٍحاقهای ال قا وًگگكاو ۀجصكب ایى و ايؿقویؿه ايىايی ظ٭ى٪

 اوـان بـك لموهاا  يه ،ايؿآوقؾه ؾوثهب شهايی شًگ ۀقظمايبی
 جى٨یـ٫ کـن بىـیاق هـن ٠مـل ؾق اگكچـه Eالهـی و ٨ٙكی ج١هؿ

 ایى يبىی ظکىهث ٌاؼُ ؾق کهؾقِىقجی Eآوقيؿهی ؾوثبه
 بؿاو ویاوی ٌگكؾ یا أٙكاق قوی ال جًهايه و بىؾ اواوی اِل
 و ا٬حّـاؾی جًـگ ٌـكایٗ ؾق ظحـی بلکـه بىؾيـؿ، يٍـؿه هلحمم

 پـان ه٭ـؿن ٬ايىيی چىو قا آو و بىؾيؿ پایبًؿ بؿاو هن ویاوی
 ؾاٌحًؿ.هی

 ظاکن بىؾو اوىه 12

 کىـايی و هىث هن او بىؾو ظاکن ب١ؿ ؾق پیاهبك بىؾو اوىه
 بـك قا ؼـىؾ اؼـال٪ و ا٠ح٭ـاؾ ٠باؾت، و گیكيؿهی اوىه قا او که

 ايحؽـاب که قا ظاکمی بایؿ کًًؿهی جًٝین پیاهبك ویكۀ هبًای
 باٌؿ. ایٍاو ا١٨ال و ٌؽّیث به يمؾیک که کًًؿ

 ه١صـمات بـا قا ؼـىیً پیاهبكاو ها ظؿیؿ، وىقۀ 12 آیۀ هٙاب٫ ظاکمیث ؾق ٠ؿالث 11
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 بكپـایی بـه هـكؾم جـا کكؾین يالل هن قا هیماو و ٨كوحاؾین آٌکاق
 جـكالوی ىیهمـ ایـ ،CماویهD ال هكاؾ ایًصا ؾق. کًًؿ ٬یام ٠ؿالث

 ای اوث ٠ؿالث و ٬ىٗ يماؾ هک ؾاؾووحؿهاوث ؾق هىقؾاوح٩اؾه
 بٍك ٠٭ل ای اوث با٘ل ال ظ٫ وًصً اقیه١ هک ١ثیٌك ىی٬ىاي

 ٔ. 2487 ٬كائحی،ٕ اوث بؿ ال یکي ًٌاؼث ماویه هک
 اوث. ٠ؿالث بكپایی پیاهبكاو اقوال ال هؿ٦

 شاه١ه ال ظاکن ًٌاؼث 14

 ؾق وـالیايی ب١رـث ال پـیً هى ،یىيه ۀوىق ٌايمؾه ۀآی هٙاب٫
 و ًٌاؼث اقجباٖ، به اوث هكبىٖ ویژگی ایى. امبىؾه ٌما هیاو

 قا آو ظاکمیــث اوــث ٬ــكاق کــه ایشاه١ــه ؾق ظــاکن لیىــث
 گیكؾ. ؾوثبه

 پایؿاقی بكای هكؾم ه٭اوهث 13
 ظاکمیث

 الًبــیًـةیهؿ اِــلی ٠ًاِـك ال قا آو بایــؿ کـه يبــىی ظکىهـث
ــاهی ؾاقای بكٌــمكؾ، ــحكاجژیک شایگ ــاقیػ. اوــث او ــاو ج  يٍ

 ٌـ١  کـاهشـاو هـایوـؽحی جعمـل با هىلماياو که ؾهؿهی
 ٌؿيؿ. ه٭اوم و هّىو ب١ؿی ظىاؾخ بكابك ؾق ٘ال ،ابی

 ١٨ال ؾیپلماوی 12

 و بـىؾ چًـؿهًٝىقه ایپؿیـؿه پیـاهبك ظکىهحی هؿل ؾق هصكت
 . ؾاٌث شؿیؿ ظاکمیث ایى هى١٬یث جربیث بكای لیاؾی هًا٨ٟ

 جٍـکیل هؿیًـه قومی ظکىهث آيکه ال پیً هصكت، ۀوویلبه
 ٌـهكهای و هاوكلهیى ؾق و ظبٍه جا ظصال ال اوالم پیام ،ٌىؾ

 جربیـث و شايبههمه ۀجىو١ بكای ایى و بىؾ یا٨حه گىحكي بیًابیى،
 ؾاٌث. ٔكوقت اوالهی ظکىهث

 ايىايی هًابٟ هؿیكیث 17

 يیكوهـای چیـًً بـه بىؾيؿ، هکه ؾق که لهايی اوالم پیاهبك
 کاجبـاو هـرالا . بىؾيـؿ پكؾاؼحـه هؽحلـ٧ هایهىئىلیث ؾق ؼىؾ

 اوـالم وـ٩یكاو هٍـهىق، اٌؽاَ بكای ياهه يىیىًؿگاو وظی،
 و اـاو و يمال بكپایی هىئىالو و همالک و ٌهكها ال ب١ٕی بكای

 بىؾيؿ. هٍؽُ ؾیًی هایيٍىث

 والهايی و اؾاقی واؼحاق 16
 ظکىهث

 بـه کـه ایؾبیكؼايـه ویهؤج هؿیًه، ؾق پیاهبك ههن ا٬ؿام وىهیى
 بىؾ. بپكؾالؾ هٍا٤ل و ا٨كاؾ ًٌاوایی و هالی هعاوبات

 شاه١ه هؿیكیث 17

 اؾاقی ؾیـىاو ایـى وٜـای٧ ؾق پیـاهبك ؾولـث ابحکـاقات ال آيچه اها
ـماقی يؿاٌـث، وـاب٭ه آو ال پیً و ٌىؾهی هعىىب  هـكؾم وٌك
 اِـعاب، ال یکـی به ایياهه ٘ی پیاهبك که اوث هؿیًه هىلماو

 ؾیـىاو هعاوـبات هبًـای و یا٨ـث اؾاهه کاق ایى. ؾاؾيؿ ؾوحىق قا آو
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 بىؾ هعاوبات ؾیگك و ِؿ٬ات و ٤ًاین ج٭ىین ها،شًگ بكای اؾاقی
 کكؾ. آواو قا لهاو آو پیچیؿۀ و وؽث هؿیكیث و

 اواوی ٬ايىو 18

 وـحايؿو و پـكؾاؼحى بیاو با هؿیًه ٌهكؾولث اواوی ٬ايىو وًؿ
 ایى. بىؾ آویؽحه پیاهبك ٌمٍیك به بىؾ، آهؿه آو ؾق که بهاؼىو
 ظكین هؿیًه، اواوی ٬ايىو اوث: هىقؾ وه کنؾوث ٌاهل وًؿ

 ايـىاٞ بكای ه١یاقی ٜاهكاا  کهٕ الصكاظات و االبل اوًاو و هؿیًه
 ٔ. هاوثآو هاه و وال ٌماقي با هاهمیًه

 يٝاهی اوحكاجژی 45
 هايىقهـای بـه لٍکكیايٍـاو، ؾاٌـحى يگـاه آهاؾه بكای پیاهبك

 کـهچًـاو بـىؾE ؼؿاويـؿ ؾوـحىق هـن ایى. پكؾاؼحًؿهی يٝاهی
 کًیؿ. آهاؾه ؾٌمًاو با ه٭ابله ؾق ؾاقیؿ جىاو ؾق هكچه ٨كهىؾيؿ:

 آٌحی و ِلط 42

ــاو 14 ــهپیم ــه ياه ــاا  ک ــكای جماه ــلط، ب ــحی ِ ــؿگی و آٌ  لي
 بىؾ. آهیمهىالمث

 ؼىقؾه،ٌکىث ا٨كاؾ با هاشًگ ؾق یاقايٍاو و پیاهبك ه١اهلۀ
 ؾق ايىايی ق٨حاق ایى. يؿاقؾ وشىؾ هاشًگ جاقیػ ؾق آو يمىيۀ که

 قهًمـىو ظ٭ی٭ـث ایـى به قا و٬ایٟ ياٜك که آيصاوث جا هاشًگ
 کـه هـاییشًـگ ياؼىاوحه، هایشًگ ال يٝكِك٦ که ٌىؾهی

 و ِلط آوقپیام ؾقظ٭ی٭ث بىؾيؿ، کًًؿهٌكوٞ هاآو ؾق پیاهبك
 بىؾ. ٠ؿالث هبٍك و والهث

 به آيکه هگك يؿاؾيؿ، ايصام ؾ٨ا٠ی و شًگ هی  اوالم پیاهبك شاه١ه ال ؾ٨اٞ 41
 ٌؿ. هًصك اوالم ؾیى و ٠ؿالث جىو١ۀ یا ٨حًه ٌؿو ؼاهىي

 بكای اشكا ؾق يه گفاقی٬ايىو ؾق يه قا ه١٩ًحی جكیىکىچک ظاکن هًا٨ٟ ج١اقْ به جىشه 41
 .اوث يکكؾه بیًیپیً ؼىیً ۀ٘ب٭ و ؼىؾ

 آقا جٕاقب به جىشه 44

 اهـىق ۀهٍـاوق ؾق کىـاو جمام و هاؾیؿگاه ۀهم ال که وب  بؿاو
 ؾق ؼـىؾ باآيکـه اوـث، ٬ائـل وـهمی آيـاو بكای و بكؾهی بهكه

 قظمـايی، وـب  بـه هـن و ايىايی لعاٚ به هن اهىق، بىیاقی
 کـه گیـكؾهـی ايصـام ؾلیل بؿاو کاق ایى و اوث بیٍحك و جكپیً

 و اوـح١ؿاؾها جمـام ٌـکى٨ایی ظاکمیـث ایـى ؾق ظـاکن هؿ٦
 هاوث.جىايایی همۀ کاقگیكیبه

 شاه١ه ؾق اِالظات به جىشه 43
 ال ؾ٨اٞ و ٠كٔه ۀهكظل ؾق اي٭البیگكی ویژگی ال ؾیًی ظکىهث

 هـااقلي جربیـث ۀهكظلـ ؾق گكایـیاِالض ویژگی ال و هاآقهاو
 گیكؾ.هی بهكه
 پژوهص( هاییافته )هًبغ:
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 بهباجىشه يبىی ظکىهث جاقیؽچۀ بكقوی با اوث، ٌؿه آوقؾه 1 شؿول ؾق که گىيههماو
 پایــه هٕــمىو. ٌــؿ اوــحؽكاز پایــه هٕــاهیى ٔ،2476 قؾاؾی،ٕ دولحمرررد پیرربهار و کحــاب
 ٬ـايىو وًؿD ٠باقت هٕمىو هرال، ٠ًىاوبه. اوث کلیؿی شمالت به هایهؾقوو جكیىيمؾیک
 ٌمٍـیك بـه بـىؾ، آهؿه آو ؾق که بهاؼىو وحايؿو و پكؾاؼحى بیاو با هؿیًه ٌهكؾولث اواوی

 ظـكین هؿیًـه، اواوی ٬ايىو اوث: هىقؾ وه کنؾوث ٌاهل وًؿ ایى. بىؾ آویؽحه پیاهبك
 هاه و وال ٌماقي با هاهمیًه ايىاٞ بكای ه١یاقی ٜاهكاا  کهٕ الصكاظات و االبل اوًاو و هؿیًه

 12 آیـۀ هٙـابD٫ هٕمىو همچًیى،. اوث ٌؿه گك٨حه يٝك ؾق Cاواوی ٬ايىوC، Dهاوثٔآو
 جـا کكؾین يالل هن قا هیماو و ٨كوحاؾین آٌکاق ه١صمات با قا ؼىیً پیاهبكاو ها ظؿیؿ، وىقۀ
 قويـؿ. اوـث ٌـؿه گـفاقی يـام Cظاکمیـث ؾق ٠ؿالثC، Dکًًؿ ٬یام ٠ؿالث بكپایی به هكؾم

 هٕاهیى بكقوی با پژوهٍگك ب١ؿ، هكظلۀ ؾق. ؾاٌث اؾاهه پایاو جا جكجی  همیى به کؿگفاقی
 کـؿها ؾق کلی المام وه يبىی، ظکىهث بمقگی و ٠ٝمث به جىشه ٔمى ٔ،اولیه کؿهایٕ پایه

 بـكای چكاکـه ٌـؿE ياهیـؿه پایؿاق ؾاقیظکىهث قویکكؾهای هماو الماهات ایى. کكؾ ک٧ٍ
 هؽـؿوي اگـك و اوث يیال هىقؾ الماهات ایى کٍىق، ؾق پایؿاق ظکىهث ٌؿو ٨كاگیك و ایصاؾ

 ؾیؿ: ؼىاهؿ آوی  ظکىهث ال بؽٍی ٌىيؿ،
 ال کـه اوـث یحیكهـؿی هًٝىق. گك٨ث يام Cا٬حّاؾی هىائل ظىلۀ ؾق هؿیكیثD اول المام

 بـه اهـك ىیا جع٭٫. ٌىؾ ظاِل ًؿهآی هایيىل یبكا یاجظی اقلٌمًؿ هًابٟ ايؿال،په ٫ی٘ك
کی. ؾاقؾ بىحگی Cهايىل اویه بكابك و ه٩ًّايه ٟیجىل اِلD یاشكا  ؾق الـمام ىیـا یاِـل ؿجؤ

 یيعـى بـه الـمام ىیـا ثهاهی. اوث ا٬حّاؾ ۀجىو١ یق٨حاق و یحیكیهؿ ُب١ؿ بك یيبى ظکىهث
 يگاه گكو ؾق ثیكیهؿ ال يىٞ ىای اشكای. اوث وابىحه هاظکىهث ؼىؾ به آو ثیق٠ا که اوث

 ٠ًىاوبه ٔ.2487 م،قيگكیٕ اوث ؼاقشی هایؾولث ای ؼاقز به يگاه شای به کٍىق ؾاؼل به
 هؤویج ًهیهؿ ؾق اهبكیپ ههن ا٬ؿام ىوىهیD ٠باقات بهباجىشه يبىی ظکىهث ۀكوی ؾق هرال،

 ال آيچـه اهـاD ایـ Cبپـكؾالؾ هٍا٤ل و ا٨كاؾ ًٌاوایی و هالی هعاوبات به که بىؾ ایكؼايهیؾب
 وـاب٭ه آو ال ًپـی و ٌـىؾیهـ هعىـىب یاؾاق ىاویؾ ىیا ٧یوٜا ؾق اهبكپی ؾولث ابحکاقات
 اِـعاب ال یکـی به ایياهه ٘ی اهبكیپ که اوث ًهیهؿ هىلماو هكؾم یوكٌماق يؿاٌث،

 نج٭ىی ها،شًگ یبكا یاؾاق ىاویؾ هعاوبات یهبًا و ا٨ثی اؾاهه کاق ىیا. يؿؾاؾ ؾوحىق قا آو
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 آوـاو قا لهـاو آو ۀؿیـچپی و وـؽث ثیكهـؿی و بـىؾ هعاوـبات گـكؾی و ِـؿ٬ات و ین٤ًا
 ؾیؿE قا هالی هًابٟ ثیكهؿی و ىجؤهی ههن ۀ٩وٜی به اٌاقه جىاوهی ،Cکكؾ هی

 ال کـه اوـث یحیكهـؿی هًٝـىق. گك٨ـث يام Cاشحما٠ی هىائل ظىلۀ ؾق هؿیكیثD ؾوم المام
 صـاؾیا ،٨كهًگی جًٞى هؽحل٧، هایيىل اویه یبكابك ،اشحما٠ی هایىحنیو ذبات ظ٩ٛ ٫٘كی

 اشحمـا٠ی ٠ؿالث ؿاقپای جىو١ۀ اِل جع٭٫ و یكگینیجّم ؾق هكؾم ٟیوو هٍاقکث یبكا ًهیله
 اهبكاوپیـ هـا ،ؿظؿیـ وـىقۀ 12 آیـۀ هٙـابD٫ هايًـؿ ٠بـاقجی ٔ.2487 م،قيگكیٕ ٌىؾهی ٠ملی

 ام٬یـ ٠ؿالث بكپایی به هكؾم جا نکكؾی يالل هن قا ماوهی و ٨كوحاؾین آٌکاق ه١صمات با قا ًؼىی
 و شًـگ  یهـ اوـالم اهبكیـپD ایـ Cاوـث ٠ؿالث ییبكپا اهبكاوپی اقوال ال هؿC، D٦کًًؿ
 ،Cٌـؿ هًصـك اوـالم ىؾی و ٠ؿالث ۀجىو١ ای ٨حًه ٌؿو ؼاهىي به آيکه هگك يؿاؾ ايصام یؾ٨ا٠

 اوثE يبىی ظکىهث ؾق گىياگىو های٠كِه ؾق اشحما٠ی ٠ؿالث جىو١ۀ ؾهًؿۀيٍاو
 وـاؼحاقی هًٝـىق. گك٨ـث يـام Cویاوـی هىائل ظىلۀ ؾق هؿیكیثD یحیكهؿی وىم المام

 ٍـك٨ثیپ وـمث ؾق كویـي جمـام ال یاویو واؼحاق آو، طیِع ثیكهؿی ِىقت ؾق که اوث
 ه١٩ًـث کًًـؿۀ بـكآوقؾه اوالا  کـه ٌـىؾ ظل ایگىيه به ؿبای و ٌؿ ؼىاهؿ هًؿبهكه همگاو يٝك

 هـایيىل کهيعىیبه بگفاقؾE آلاؾ قا واؼحاق ه١ًىی و هاؾی هایجىايایی اا ذايی باٌؿ، همگاو
 که هىائلی ومث به قا ؼىؾ هایییجىايا و ٠مم و باًٌؿ ؾاٌحه ؼا٘ك ًیآوا آو وشىؾ ال ًؿهآی

 ؾیگـكاو، و اؼبـاقیٕ كيـؿگی کـاقبـه كؾگیـهی ٬كاق هلث كهىی ؾق ياپفیكیًبیًپی ایًؿهآی ؾق
کی ٔ.2483  یاوـوی جىوـ١ۀ ق٨حاقی و یحیكیهؿ ُب١ؿ بك یيبى ظکىهث ؾق المام ىیا یاِل ؿجؤ

 بـه قا اِـالث و يبـىؾ یاوـوی و اشحمـا٠ی گـكایکركت کی اهبكپیD هايًؿ ٠باقاجی. اوث
 و اوـالم ۀظىل ؾق چه قا ؿ٠٭ای اؼحال٦ و چًؿظمبی اها ؾاؾ،يمی هاؿهی٠٭ جکرك و یچًؿظمب

 آيکـهبا اکـكم اهبكپیـD و Cجا٨ـثبكهـی کـاهالا  ؿ٠٭ایـ و اواؾی گكؾی با اوالم يىبث ؾق چه
 ،يگـاقیياهـه ۀلووـیبـه یاوـوی ه٩اهمات و هکاجبات ؾق که ٨كهًگی با بىؾ، ياؼىايؿهؾقن
  وشىؾبه هفاه  و هاهلث و ها٬ىم وكاو ال هکحىب هایؾ٠ىت و هارا٪هی و ها٠هؿياهه اي١٭اؾ
 ؾق کـه اوـث هىاقؾی ال ،Cٌؿ یبٍك ظکىهث و اوثوی ؾق ؼاِی هکح  گفاقاوبًی آوقؾ،

 اوث. ٌؿه پكؾاؼحه آو به المام ىای ؾقباقۀ يبىی ظکىهث
 هىـائل ؾق هـاظکىهـث اوث: هٙكض ٌکل ایى به گايهوه هٕاهیى بیى ۀقابٙ ،ؾقيهایث
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 کـه يگـاهی هىـحًؿE ا٬حّـاؾی ههًؿوی و هصؿؾ واؼحاق هصؿؾ، ج١كی٧ ؾيبال به ا٬حّاؾی
 هىائل Eاوث ه١كو٦ لیكبًایی وٙط به و آوقؾ ٨كاهن شاه١ه ؾق قا ا٬حّاؾی ٠ؿالث جىايؿهی

 ظاکمـاو کـه ایجىوـ١ه آوقؾEهـی پؿیـؿ قا اشحمـا٠ی پایؿاق ۀجىو١ والیٜك٨یث اشحما٠ی
 ه١ـكو٦ وـالیٜك٨یـث وـٙط بـه و کًًـؿ، هىح٭ك شاه١ه ؾق قا اشحما٠ی ٠ؿالث جىايًؿهی

 هـؿيٝك پیٍـك٨ث هىـیك قاوحای ؾق ايىايی هًابٟ هؿایث ویاوی، هىائل ؾق وكايصام Eاوث
 ؾق قا ویاوـی ٠ـؿالث جىايـؿهـی که يگاهی اوثE هٙكض باالؾوحی اوًاؾ ٬ال  ؾق ظاکماو

 . اوث ه١كو٦ بالؼىقؾ وٙط به و کًؿ، ههیا شاه١ه
 ؾیؿ. 4 شؿول ؾق جىاوهی قا الماهات ایى بًؿیشمٟ

 پژوهص هضاهیى. 3 ضماره خذول

 هضاهیى ـزاگیز هضاهیى
 پایه هضاهیى دهًذهساسهاو

 الماهات وٙط
 ؾق هؿیكیث

 هىائل ظىلۀ
 ا٬حّاؾی

 ٠ؿالث شایگاه
 هؿیكیث ؾق

 ا٬حّاؾی

 کـه بىؾ ایؾبیكؼايه جؤویه هؿیًه، ؾق پیاهبك ههن ا٬ؿام وىهیى
 بپكؾالؾ. هٍا٤ل و ا٨كاؾ ًٌاوایی و هالی هعاوبات به

 اؾاقی ؾیـىاو ایى وٜای٧ ؾق پیاهبك ؾولث ابحکاقات ال آيچه اها
 هـكؾم وكٌـماقی يؿاٌـث، واب٭ه آو ال پیً و ٌىؾهی هعىىب
 اِـعاب ال یکی به ایياهه ٘ی پیاهبك که اوث هؿیًه هىلماو

 ؾیـىاو هعاوـبات هبًای و یا٨ث اؾاهه کاق ایى. ؾاؾيؿ ؾوحىق قا آو
 هعاوـبات ؾیگـك و ِؿ٬ات و ٤ًاین ج٭ىین ها،شًگ بكای اؾاقی

 .کكؾهی آواو قا لهاو آو پیچیؿۀ و وؽث هؿیكیث و بىؾ

 الماهات وٙط
 ؾق هؿیكیث

 هىائل ظىلۀ
 اشحما٠ی

 ق٨حاقی شایگاه
 ٠ؿالث

 اشحما٠ی

 ه١صـمات بـا قا ؼـىیً پیـاهبكاو هـا ظؿیؿ، وىقۀ 12 آیۀ هٙاب٫
 بكپـایی بـه هـكؾم جـا کـكؾین يـالل هن قا هیماو و ٨كوحاؾین آٌکاق

 کًًؿ. ٬یام ٠ؿالث
 اوث. ٠ؿالث بكپایی پیاهبكاو اقوال ال هؿ٦
 بـه آيکـه هگـك يؿاؾيؿ، ايصام ؾ٨ا٠ی و شًگ هی  اوالم پیاهبك

 ٌؿ. هًصك اوالم ؾیى و ٠ؿالث جىو١ۀ یا ٨حًه ٌؿو ؼاهىي
 الماهات وٙط

 ؾق هؿیكیث
 هىائل ظىلۀ
 ویاوی پایؿاق

 ق٨حاقی شایگاه
 ویاوی ٠ؿالث

 بـه قا اِـالث و يبىؾيـؿ ویاوی و اشحما٠ی گكایکركت پیاهبك
 اؼـحال٦ و چًـؿظمبی اها ؾاؾيؿ،يمی ها٠٭یؿه جکرك و چًؿظمبی

 و اؾیاو ؾیگك با اوالم يىبث ؾق چه و اوالم ظىلۀ ؾق چه قا ٠٭ایؿ
 جا٨حًؿ.بكهی کاهالا  ٠٭ایؿ
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 ؾق کــه ٨كهًگــی بــا بــىؾ، ياؼىايــؿهؾقن باآيکــه اکــكم پیــاهبك
 اي١٭ــاؾ يگــاقی،ياهــه ووــیلۀبــه ویاوــی ه٩اهمــات و هکاجبــات

 و هـا٬ـىم وـكاو ال هکحـىب هـایؾ٠ـىت و هاهیرا٪ و ها٠هؿياهه
 ؾق ؼـاَ هکحبـی گـفاقبًیاو آوقؾيؿ، وشىؾبه هفاه  و هاهلث

 ٌؿيؿ. بٍكی ظکىهث و ویاوث
 ٤یكيٝاهیـاو، ال ؾ٨ـاٞ بـه هكبىٖ هایهّىبه و بٍك ظ٭ى٪ اهكوله
 و لیـاؾ والیاو ال په ها،شًگ ؾق شًگی اویكاو و کىؾکاو لياو،

 ظ٭ـى٪ ق٠ایـث بـكای ٬ىايیًی به ؾوم، شهايی شًگ ال ب١ؿ ٠مؿجاا 
ــۀ ایــى و ايــؿقوــیؿه ايىــايی  کٍــحاقهای ال قا وــًگگــكاو جصكب

 اوـان بـك لموهـاا  يـه ايـؿ،آوقؾه ؾوثبه شهايی شًگ قظمايۀبی
 ؾوـثبه جى٨ی٫ کن بىیاق هن ٠مل ؾق اگكچه الهیE و ٨ٙكی ج١هؿ

 اِـل ایـى يبـىی ظکىهـث ٌـاؼُ ؾق کهؾقِىقجی آوقيؿEهی
 هلحـمم بـؿاو ویاوی ٌگكؾ یا أٙكاق قوی ال جًهايه و بىؾ اواوی

 هـن ویاوـی و ا٬حّـاؾی جًگ ٌكایٗ ؾق ظحی بلکه بىؾيؿ، يٍؿه
 ؾاٌحًؿ.هی پان ه٭ؿن ٬ايىيی چىو قا آو و بىؾيؿ پایبًؿ بؿاو

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 2 ٌکل ٬ال  ؾق قا پژوهً هٕاهیى ۀٌبک یا جّىیكی يمای جىاوهی 4 شؿول به باجىشه
 ؾاؾ. يٍاو

  پژوهص هضاهیى ۀضبک. 1 ضماره ضکل

 

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

الشاهات ایداد زکىهت 
پایذار

الشاهات هذیزیت در زىسۀ 
هسائل اقتصادی

خایگاه ػذالت در هذیزیت 
اقتصادی

الشاهات هذیزیت در زىسۀ 
هسائل پایذار سیاسی

خایگاه رفتاری ػذالت سیاسی

سطر الشاهات هذیزیت در 
زىسۀ هسائل اختماػی

خایگاه رفتاری ػذالت اختماػی
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 گیزیيتیده

 ؾاقیظکىهـث ه٩هـىم ايىـايی، هًابٟ هؿیكیث ایقٌحههیاو ظىلۀ ؾق شؿیؿ ه٩اهین ال یکی
 گك٨حـه ٬ـكاق گىيـاگىو هـایظـىله پژوهٍـگكاو جىشه هىقؾ اؼیك هایوال ؾق که اوث پایؿاق
 بـه ا٠ح٭ـاؾ. ؾاقؾ وشـىؾ ؾاقیظکىهـث بـكای بىـیاقی هـایايؿیٍه اهكول، شهاو ؾق. اوث

 ؾايىـث بایـؿ. ؾاقؾ قواز کٍـىقها ال بىـیاقی ؾق کمىيیىـن ظحی و وکىالقیىن لیبكالیىن،
 ههمی ٠كِۀ هاهکح  ایى ه٭ابل ؾق ه١ًىی و هاؾی ليؿگی کاهل بكياهۀ ٠ًىاوبه اوالم ج٭ابل

 ؾولـث ٠ملکـكؾ و هـاویژگی بكقوی. ؾيیاوث اهكول ؾايٍگاهی و ویاوی ٨کكی، هعا٨ل ال
 ایـى ۀشايبـیـک جـالییکـه ٠كِۀ که اوث ٔكوقی و اللم شهثالایى ٠لىی ؾولث و يبىی

 اوـان. گك٨ـث ؼىاهـؿ هىـحًؿ اشحمـا٠ی های٠كِه ال ؾیى شؿایی به ٬ائل که قا هاهکح 
 و گـكا٠٭ـل هىشىؾی ايىاو که ؾاقؾ يٝكی چًیى لیبكالیىن ویژهبه ٌؿهبكؾهيام هکاج  ٨لى٩ی

 ال آلاؾی ول  کًؿ، ق٨حاق ؼىؾ ليؿگی ؾق آلاؾايه جىايؿهی ٠٭ل ایى اوان بك و اوث ؼكؾهًؿ
 ايىـاو ؼكؾهًـؿی و گكایی٠٭ل جىاو ي٩ی و اووث ؼكؾهًؿی و گكایی٠٭ل ي٩ی یاه١ً به ٨كؾ

 ؾق ايىـاو بـه کـه ٠ملی آلاؾی ٔمى اوالم که اوث ظالی ؾق ایى. ايصاهؿهی آلاؾی ي٩ی به
 الآيصاکــه. ؾاقؾ کیــؿؤج شاه١ــه ؾق ؾیــى ظٕــىق و ه١ًــىی ه٩ــاهین بــك ،ؾهــؿهــی ايحؽــاب
 يیىـحًؿ، اوالهی-اقلٌی پایؿاق ؾاقیظکىهث گیكیٌکل گىیپاوػ ـکكٌؿه هایقهیا٨ث

 ؾیًـی هـایآهـىله اوـان بـك پایؿاق ؾاقیظکىهث ٠ًىاو جعث وىهی قهیا٨ث ۀهٙال١ ؼأل
 هـایپـژوهً ؾق پایـؿاق ؾاقیظکىهـث ه٩هـىم. ؿیابـهی يمىؾ بیٍحك يبىی ظکىهث ویژهبه

 ۀيعلـ بـا کـه هاییپژوهً اها اوث، کكؾه شل  ؼىؾ به قا لیاؾی جىشهات ایكاو ؾايٍگاهی
 هـایههئل٩ـ پـژوهً ایى په،. يیىحًؿ جىشهؾقؼىق چًؿاو ،کًًؿ هالظٝه قا آو ؾیًی ۀ٨لى٩

 ایـى. وـاؼث هٙكض هؿوو الگىی ٬ال  ؾق قا يبىی ظکىهث بك هبحًی پایؿاق ؾاقیظکىهث
  اوث: پایؿاق ؾاقیظکىهث ایصاؾ و گیكیٌکل بكای الماهات ال وٙط وه ٌاهل الگى

 ال کـه اوـث هـؿیكیحی هًٝىق. گك٨ث يام Cا٬حّاؾی هىائل ظىلۀ ؾق هؿیكیثD اول المام
 بـه اهـك ایى جع٭٫. ٌىؾ ظاِل آیًؿه هایيىل بكای ظیاجی اقلٌمًؿ هًابٟ ايؿال،په ٘كی٫

کیؿ. ؾاقؾ بىحگی Cهايىل هیاو بكابك و ه٩ًّايه جىلیٟ اِلD اشكای  ؾق الـمام ایـى اِـلی جؤ
 يعـىی بـه الـمام ایـى هاهیث. اوث ا٬حّاؾ جىو١ۀ ق٨حاقی و هؿیكیحی ُب١ؿ بك يبىی ظکىهث
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 يگاه گكو ؾق هؿیكیث ال يىٞ ایى اشكای. اوث وابىحه هاظکىهث ؼىؾ به آو ق٠ایث که اوث
 اوثE ؼاقشی هایؾولث یا ؼاقز به يگاه شای به کٍىق ؾاؼل به

 ٘كیـ٫ ال کـه اوـث هـؿیكیحی هًٝىق. گك٨ث يام Cاشحما٠ی هىائل ظىلۀ ؾق هؿیكیثD ؾوم المام
 بـكای لهیًـه ایصاؾ ٨كهًگی، جًٞى هؽحل٧، هایيىل هیاو بكابكی اشحما٠ی، هایویىحن ذبات ظ٩ٛ

ل جع٭٫ و گیكیجّمین ؾق هكؾم وویٟ هٍاقکث  ٌىؾEهی ٠ملی اشحما٠ی ٠ؿالث پایؿاق جىو١ۀ ِا
 وـاؼحاقی هًٝـىق. گك٨ـث يـام Cویاوـی هىائل ظىلۀ ؾق هؿیكیثD هؿیكیحی وىم المام

 يٝك پیٍك٨ث ومث ؾق يیكو همۀ ال ویاوی واؼحاق آو، ِعیط هؿیكیث ِىقت ؾق که اوث
 همگـاو ه١٩ًث کًًؿۀ بكآوقؾه اوالا  که ٌىؾ ظل ایگىيه به بایؿ و ٌؿ ؼىاهؿ هًؿبهكه همگاو

 ال آیًـؿه هایيىل کهيعىیبه بگفاقؾE آلاؾ قا واؼحاق ه١ًىی و هاؾی هایجىايایی ذايیاا  باٌؿ،
 ؾق کـه هىـائلی وـمث بـه قا ؼىؾ هایجىايایی و ٠مم و باًٌؿ ؾاٌحه ؼا٘ك آوایً آو وشىؾ
کیؿ. گیكيؿ کاقبه گیكؾ،هی ٬كاق هلث هىیك ؾق ياپفیكقبیًیپیً ایآیًؿه  ؾق الـمام ایى اِلی جؤ

 . اوث ویاوی جىو١ۀ ق٨حاقی و هؿیكیحی ُب١ؿ بك يبىی ظکىهث

 هـایپـژوهً. ايـؿيکـكؾه ُپـك ؼىبیبه قا هكاجبیولىله الگىی ؼأل پیٍیى هایپژوهً
 ؾق وـاؼحًؿ، هٙكض قا پایؿاق ؾاقیظکىهث هایویژگی و اِىل باایًکه گفٌحه ؾق ٌؿهايصام

 هایبكياهه هٙال١ات هكچًؿ. اوث يٍؿه ایویژه کاق ؾیًی هىائل ۀظىل ؾق ٠ؿالث هعىقیث
 يهاؾه بًا ٠ؿالث هعىقیث با پایؿاق ؾاقیظکىهث ؼّىَ ؾقٔ 2886ٕ هلل والهاو ۀجىو١
 چًؿ ال ٤یك به کٍىقی هی  ؾق ٠مالا  ٬ىی، و ؾ٬ی٫ يٝاقجی نىهکايی يبىؾ ؾلیل به اوث، ٌؿه

 و هاقیـث هٙال١ـات. اوـث يٍؿه اشكا هىحًؿ، اوالهی هىقیمش ظکىهث ؾاقای که کٍىق
 ولی کًؿ،هی ٬لمؿاؾ کٍىقها ؾق ٬ايىو وشىؾ به هًىٖ قا پایؿاق ؾاقیظکىهثٔ 1555ٕ للکی

. يیىـث ٬ـايىو اشـكای ال يٍـاو ٬ايىو، وشىؾ ِك٦ ایًکه آو و کكؾ ٨كاهىي يبایؿ قا ایيکحه
 ؾو هرلـد ایى أالٞ که کًؿهی هٙكض پایؿاق ؾاقیظکىهث بكای قا هرلری آیپیآیکی هؿل
 ۀؾهًـؿيٍـاو ایـى و ،يیىـث کاهـل و ؾهؿهی يٍاو قا پایؿاق ؾاقیظکىهث الماهات ال المام

 آلاؾی بـا جـا ٌـؿ اجؽـاـ کی٩ـی قویکكؾ پژوهً ایى ؾق قو، همیى ال. اوث هؿل ایى ٧١ٔ
 ۀچهاقگايـ الماهـات وـٙىض کـكؾ کمـک کـه قویکكؾی ٌىؾE بكقوی يبىی ظکىهث بیٍحك،

 واليؿ. يمایاو قا ؼىؾ اشحما٠ی و ویاوی ا٬حّاؾی، ۀجىو١
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 جـىاوهـی اوـث يبـىی ظکىهـث هٕـاهیى بكقوـی کـه پـژوهً هـاییا٨حـه اوـان بك
 اوث: ٌكض ایى به هاآو ال بؽٍی که کكؾ اقائه ایكاو ؾق ؾولحی هؿیكاو بكای قا پیًٍهاؾهایی

 ٠ـؿالث بـه جـىاوهـی کًـىيی لهـاو ؾق کـه ،گىياگىو هایظىله ؾق ٠ؿالث به ژهوی جىشه
 Eکكؾ اٌاقه كه٤ی و آهىلٌی ٠ؿالث ٨كهًگی، ٠ؿالث ا٬حّاؾی،

 ۀیوـكها ًا٨ـمای شهـث ؾق ؾولـث هـالی هًـابٟ کـكؾًهیهم ؾق ث٩ٌا٨ی بكای بىحكوالی
 Eوالیًاوا٘می و اشحما٠ی

 هـكؾم ا٬ٍاق كوای و حاؾاواو ٍمًؿاو،یايؿ يؽبگاو، یهٍىقج هٍاقکث ًا٨مای بىحكوالی
 آقاE جٕاقب ىجؤهی هًٝىقبه ظکىهحی اهىق ؾق

 ج١اقْ به ژهوی جىشه و کاقکًاو جمام و هایكگینجّمی همۀ ؾق ٬ايىو بىؾو الؽٙاب٨ّل
 Eا٬حّاؾی هایبؽً ؾق ژهویبه هًا٨ٟ

 کكاهات ظ٩ٛ چهاقچىب ؾق والهاو ؾق هًاو  بىحكوالی و اؼال٬ی هایىحهیبا ثق٠ای
 Eايىايی
 اؾاقاتE و هاوالهاو ؾق ؾاقیهكؾم و گكاییهكؾم جع٭٫ بكای هًاو  بىحكوالی

 و اهؿا٦ جع٭٫ هًٝىقبه كاوهؿی بكای آو هؽا٘باو و اقکاو والهاو، ال ًٌاؼث اِل به جىشه
 ها.بكياهه

 کتابًاهه
 فّ لًاهۀ ،«ای كاو ه ىقؾی: هٙال١ ۀ ویاو ی؛ پای ؿاق جىو١ۀ جبییىD (.1395) ظبیب پىق،ابكاهین

 .58-33 َ ،3 ي ،11 ن ژئىپلیحیک،

 ،«ای كاو ه ىقؾی: هٙال١ ۀ ویاو ی؛ پای ؿاق جىو ١ۀ جبی یىD (.1394) ؾیگ كاو و هعم ؿ اؼباقی،

 .58-33 َ ،3 ي ،11 ن ژئىپلیحیک، فّلًاهۀ

 ٌ  یكوايی، ٠لیكٔ  ا جكشم  ۀ ظکمكاي  ی، و ؾولح  ی ه  ؿیكیث (.1393) ل  ىفك ال  ک و ج  ىيی ب  ىواؾق،

 ایكاو. يگیى اِفهاو، اِفهايی، ـاکك ٠لیكٔا و الىايی ویؿههؿی

 و  كهایۀ ه ؿیكیحی ه  ایهؤلف ه پیٍ ًهاؾی الگ  ىی ج ؿویىD (.1391) ؾیگ  كاو و قأ یه ب ؿی١یاو،

  ،6 ن الحّ اؾی، گ فاقیویاو ث فّ لًاهۀ ،«البالغ هيه س هف اهین ب ه يگ اهی با اشحما٠ی

 .25-11 َ ،45 ي
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 ومث. جهكاو، ایكاو، و اوالم ؾق ؾولث جعىل جاقیػ (.1383) ابكاهین بكلگك،

 شب كاو يٝ ام ؾق ٠ ؿالث بكای اوالهی هفهىم الگىی ٘كاظیD (.1397) ؾیگكاو و هعمؿ ظکاک،

 ي ،7 ن او الهی، ؾايٍ گاه ؾق هؿیكیث فّلًاهۀ ،«البالغهيهس هایآهىله بك هبحًی ؼؿهات

2، َ 349. 

 کیف  ی ه ایپ  ووهً ؾق پای ایی و قوای ی اقجم  ایD (.1387) هٝف كی لیً ب و ظى  ى ف كؾ،ؾاي ایی

 هً ابٟ ه ؿیكیث ه ایپ ووهً فّلًاهۀ ،«پووهٍی همیمی هایاوحكاجوی بك جؤهلی هؿیكیحی:

 .23-1 َ ،1 ي ،1 ن ايىايی،

 ؾق ظکىه ث ه ایه ؿل ؾقب اقۀ پووهٍ ی ؾولحم كؾ: پی اهبكاو (.1387) ویؿهعمؿ٠لی ؾیباشی،

 اوالهی. ٌىقای هصله هایپووهً هكکم جهكاو، لكآو،

 ،«البالغ  هيه  س ه  ایآه  ىله ب  ك هبحً  ی ٠ل  ىی ؾول  ث الگ  ىی ٘كاظ  یD (.1398) ظى  ى قيگكی  م،

 .46-23 َ ،2 ي ،11 ن ٠لىی، ياهۀپووهً

              (1398.) Dظکىهث الگىی ٘كاظی٠ل ی ظٕكت ظکىهحی فكهاو بك هبحًی پایؿاق ؾاقی 

 .15 ي ،7 ن اوالهی، ویاوث ياهۀپووهً ،«اٌحك هالک به

 ٠ل ىم ه ایپ اقاؾاین هًٝ ك ال هٙل ىب ظکىهث و ؼىب ظکمكايیD (.1398) هعمؿظىیى ويمی،

 ک االی ال ظمای ث قویک كؾ ب ا ک اقآفكیًی و جىو ١ه ه ؿیكیث الحّاؾ، هلی همایً ،«اشحما٠ی

 لاهؿاو. ایكايی،

 ومث. جهكاو، ،12 چ (،يبىت ٠ّك) اوالم ِؿق جاقیػ (.1397) غالهعىیى يواؾ،لقگكی

 جه كاو، ل كآو، ؾق ظکىه ث هایهؿل ؾقباقۀ پووهٍی ؾولحمكؾ: پیاهبكاو (.1387هعىى) قؾاؾی،

 اوالهی. ٌىقای هصله هایپووهً هكکم

 بًی اؾ جه كاو، ٠ اؾل، ظ ؿاؾ غاله١لی يٝك لیك اوالم، شهاو ؾايًٍاهۀ (.1388) ویؿشىاؾ وق٠ی،

 اوالهی. بمقگ ؾایكةالم١اق 

ا ولٙايی،  ه ایؾو حگاه ٠ملک كؾ اقلی ابی ه١یاقهای اوحؽكازD (.1395) ؼايی ٠لی و هعمؿٔق

 ن او الهی، ه ؿیكیث فّ لًاهۀ ،«قهبكی ه١ٝن همام هٙالبات و ايحٝاقات بك هبحًی فكهًگی

 .133-115 َ ،2 ي ،24

 ،«ظکىه ث ب ه يى بث شاه١ ه ٔق ایث شلب بك ؼىب ظکمكايی جؤذیكD (.1398) ظىیى ویاظی،

 .47 ي چهاقم، ؾوقۀ هلل، پووهً هاهًاهۀ

 وبٙیى. شهايی هؤوىۀ لن، المكآو، جفىیك فی البیاو ا٘یب (.1389) ویؿ٠بؿالعىیى ٘یب،
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 فكهًگ و ٠لىم پووهٍگاه لن، ،اطالم در رهبزی و والیث (.1389) ویؿظىى آباؾی،ؼكم ٘اهكی

 اوالهی.

 و یؿهعمؿبالك جكشم ۀ ،القزآو جفظیز فی المیشاو (.1363) ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی، ٠الهه

 .16 ز اوالهی، ايحٍاقات ؾفحك لن، همؿايی، هىوىی

 و و اؾه قوي هٕ اهیى: ٌ بکۀ و هٕ مىو جعلی لD (.1391) ؾیگ كاو و ظى ى ش١ف كی، ٠ابؿی

 ه  ؿیكیث ايؿیٍ  ۀ ؾوفّ  لًاهۀ ،«کیف  ی ه  ایؾاؾه ؾق هىش  ىؾ الگىه  ای جبی  یى ب  كای کاقآه  ؿ

 .198-151 َ ،2 ي ،5 ن قاهبكؾی،

 هفیؿ. ؾايٍگاه لن، اوالم، ؾق ؾولث جعىل جاقیػ (.1386) ؾاوؾ فیكظی،

 لكآو. ال هاییؾقن فكهًگی هكکم جهكاو، يىق، جفىیك (.1398) هعىى لكائحی،

 ؾاو.قاه جهكاو، اوالم، ؾیؿگاه ال هؿیكیث هبايی و اِىل (.1399) ویؿهعمؿ همیمی،
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