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One of the basic requirements of reaching the ideal society of the Quran is the objective 
realization of velayat-madiari(orbital province) in the social arena and avoiding the province 
of taghut) tyranny(. This research with the title of social pathology of tendency to tyranny 
from the perspective of the Quran based on the crisis analysis method of Thomas 
Spriggans, while examining and comprehensively understanding the concept of tyranny, 
rooting the underlying factors, ways out of it and drawing the society It is desirable from the 
perspective of the Qur'an. The results of this research show that the prohibition of the 
tendency to tyranny includes all aspects of it, including the plan of friendship with the 
infidels, taking sides, winning arbitration and agreeing with them. According to the Qur'anic 
approach, the tendency of the religious community to tyrants is rooted in religious-moral 
factors such as ignorance of some divine affairs, fear of tyrants, suspicion of God's 
guardian, weakness of faith, compatibility and spiritual culture with tyrants, and also rooted 
in political factors. Social like the lack of insight in knowing the enemy, the influence of 
worldly attraction and deception of unbelievers in the souls of believers, the tyrant's 
malicious propaganda against the Right Front. One of the ways out of this harm is to 
strengthen the vision towards divine affairs, to know the truth of God's guardian and the 
tyranny, and the worldly and hereafter consequences of leaning towards it, and in the 
practical field to patience and piety, trust in God, Movement based on God's will and... 
pointed out. Also, preserving dignity and all-round independence for the community of faith 
in order to achieve a virtuous life is the desired and ideal society intended by the Qur'an. 
Keywords: Social Pathology, Wilayat Allah, Wilayat Taghut, Thomas Spriggans, Ideal 
Society. 
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  گرایش اجتماعی شناسیآسیب
 کریمقرآن دیدگاه از طاغوت به
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 نیارضا سعادت

 سیدحسین واعظی
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 چکیده
 در متاار والیتت عینی تحقق قرآن، آرمانیۀ جامع به دسترسی اساسی الزامات از

 عنتت ان بتتا پتتهو   ایتت  استتت  طتتات ت والیتتت از اجتنتتا  و اجتمتتاعیۀ عرصتت
 تحلیل روش براساس «قرآن دیاگاه از طات ت به گرای  اجتماعی شناسیآسیب»

 بتته طتتات ت، مفهتت   از جتتام  درک و بررستتی ضتتم  استتیریزنز، ت متتاس بحتتران
 از مطلت  ۀ جامعت ترستی  و آن از رفتتبترون  تا راه ساز،زمینه ع امل یابیریشه

 گرای  من  د امی نشان پهو   ای  از حاصل نتایج است  پرداخته قرآن دیاگاه
 و داور  بردن رازگرفت ،   کفار، با دوستی طرح از اع  آن، ابعادۀ  م طات ت به

 بته ایمتانیۀ جامعت گترای  قرآنتی، ر یافت در ش د می شامل را آنان با صاایی  
 شتو ن برختی بته نستتت جهتل ماننا: اخالقی، اعتقاد  ع امل در ریشه طات ت

 تیستن  و تناستب ،متانیا ضتع  ختاا، ولتی به س ءظ  ،طات ت از ترس الهی،
 ماننتتا: اجتمتتاعی،-سیاستتی ع امتتل در ریشتته  مچنتتی  و ؛طتتات ت بتتا یروحتت

 نفت س در کتافرانۀ فریتنتا و دنیتایی جت اب  تتثییر شناستی،دشم  در بصیرتیبی
 ایت  از رفتتبرون  ا راه از دارد  حقۀ جته علیه طات ت س ء تتلیغات و مؤمنان،

                                                             

 .  دانشجات  حااد االجی،   ثا ج  ااجج هتد  الهیجت  رجیا ع ومججیآ  جیحد ث  ج    ۀ دکتجی  شتجت دانشجوی
 .Sharifi.abbas22@gmail.com)خیشاالاتد(  اا هتد  ا یاد  

 . یاد جاحبجتد( ااج هتد  ومیآ  یحنج  ااج هتد )دثلج ۀ کی م  دانشک ث ،عتشف  یحد ومیآ دانشات  االتتد تش 
 .saadatnia@quran.ac.irنی سن   ،سئیل( )
 خیشاالاتد(  اا هتد )نشات  حااد االی،   ثا    قیق ث ومیآ انستن  داۀ ریث  الهیت  دانشک  . دانشیتش

 .Vaezi1340@gmail.comاا هتد  ا یاد 

ی
ش

وه
پژ

ه 
قال

م
 

DOR: 20.1001.1.23455705.1401.10.21.3.7 

mailto:Sharifi.abbas22@gmail.com


 66( / 66-39شریفی )ـ عباس  کریمقرآن دیدگاه از طاغوت به گرایش اجتماعی شناسیآسیب

 

 شتناخت الهتی، شتو ن بته نستتت بین  تق یت به بینشیۀ ح ز  در ت انمی آسیب
 و آن بته گترای  اخترو  و دنی   پیاما ا  و تتعات و طات ت و خاا ولی حقیقت

 اشتاره الهتی رضتا  براساس حرکت و خاا، به ت کل تق ا، و صتر به عملیۀ ح ز  در
 بته نیتل برا  ایمانیۀ جامع برا  جانته مه استقالل و عزت حفظ  مچنی ، کرد 

 است  قرآن مانظر آرمانی و مطل  ۀ جامع طیته، حیات
 ت متاس طتات ت، والیتت اللته، والیتت اجتمتاعی، شناسیآسیب ی:کلید واژگان

 آرمانی ۀ جامع اسیریزنز،

 مسئله طرح .1

  بجیل دش وبید ج  ث تی ی  ا یا اال ؛ اله  ثال   پذ یش ا متد االتال  شکن  یحن   فیهنگ دش
 اد  پیینج  اثلیااال،ی ث پیت،بی ثال   به اله  ثال   (.752 )بقی : تید،  حتکتش اث ثال  

ۀ الا،ج همچنجین  (.55 )نسجت:: االج  اثلیااال،ی ث پیت،بی اا اطتو  دش خ ا ثال   تحقق ث ت  
 اال   ق ثال   اام  دتمن ونیادبه طتغی  ثال   اا جستنبیزاش  خ ا ثال   دش  یاشریفتن

اُغوِتَْْيْكُفْرْ» کیدد،قّ آ بت بقی  752ۀ ح  دش خ اثن  (.755 :47  4145 )، شال   ُْيْؤِمْنْ» یب «ِبالطَّ
ه  ک ی الیثق ویث  به االتمستک ث ،تعتل خ اثن  به ا متدۀ ،ق ، که کید  اتتش   قیق  ا ن به «ِباللَّ

 دش خج ا بجه ا متد نشید  پتک طتغی ۀ المط ث ک یح،یز اثهتآ اا دل کهتتا،تن  ث اال  طتغی  به
 ؛742 :7  4927 طتلقججتن   ؛945 :7  4141 همجج ان   ) سججین  کنجج نمجج  پیجج ا تومجج  حد

 ا مجتد االتالج  اایل اا المه ثال   پذ یش که طیشهمتد بنتبیا ن  (.911 :7  4147 طبتطبت   
 تأکیج  ،جیشد ث ،هجم ااج   ج  ونجیادبجه نیجز طجتغی  بت ،بتشا  ث اجتنتب اال   تی ی  نمتد ث

   ح  .،   ستببه نتپذ یاجتنتب ا،ی  کی م یحد
 تحج   جت ،جیدآ کجه کن ،  تبیین طتغی   ث  متدا اه  به ،یدآ بن  دالته بت کی م یحد

 نکتجه ا جن بجه هجم ،قتب  دش دث ا ن  یاشدادد بت ث طتغی  ثال   تح   ت هستن  المه ثال  
 بجه ا مجتد دشوجین  عن  ن اشن ؛ جمع  تبمی  که هس  تضتد  دث حد ،یتد که ده ،  تیجه

 .(22 ث 54 نست::) ن اشد ،عنت طتغی  ثال   به ریا ع المه
 جامعی   بی   دسترسی   بجیا  نیا،ج دش ثا ع  اایح تیط اویاف  424ۀ ح  دش همچنین 

يَنَْْوْ» حالمتن  کتتب به تمسك شا العتدتمن  ان ر  به نی  و آرمان  ِِ ذ
ذُكوَ ْْالَّ  ث «ِباْلِكتذاِ ُْْيَمسِّ
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قاُمواَْوْ» اله  هت فی،تد
َ
الةَْْأ  ز یجچ بجه  دیچسجب ث ریفتن ،عنت به تمسك اال . دانسته «الصَّ

 نشجید داد  اججتا  که اال  حد اله  کتتب به تمسك  قیق  ث اال  حد ناه اش  ث   ظ یا ب
 بکیتجیم ثدلجتد اا حد می، ته تفتن تحقق دش ث تید انوتآ الی چیه اا حد بت ،ختل ت  ن کمتی

 الهج  هجت فی،جتد ث  جیحد ،قتبج  دش تجیادنمج  بنجتبیا ن  (.195 :2  4924تییاا   )،کتشآ
  دات . حد دتمنتد ریث دش دل د ن  به ا متد دشوین ث (454 ث 454 )نست:: کید وم  رز نش 

 ا نوتال  ان .داتته طتغی  به ریا ع ا متن  جیا،ع تتش خ طیل دش بینیم،    تلبتا ن 
 ااطی جق دتجمن ث خجید ۀ جبهج ،قتبج  دش ،یابنج   اا ،سجممتنتد اجحی  دشک لزثآ که

 ث ویا،ج  اجحی  تبیین ث تنتال حالیب  شثااا ن .تید،  ضیثش   یحد ح ت  دش بتاان  ش 
 ا،تنجه هجت طجتغی  بت ،یاجهه دش االی،  ا،  بیا  خطیی تکمی   حد اا شف بیثد هت شا 

 االتس بیا ن هستن . ا متن ۀ جت،ع بی خیدۀ المط تحمی  دنبتلبه همیاش  که طیاغیت  ؛اال 
 کی م یحد د  رت  اا طتغی  هب ا متن ۀ جت،ع ریا ع تنتال حالیب پژثهع ا ن اام  ،سئمه
   .کن،  بیشال  شا ،طمیبۀ جت،ع به شالی د ث شف بیثد هت شا  حثتش  ویا،   که اال 

 پژوهشۀ پیشین .2

 پییا،جید ،بت ج  بجه کم  ایش به که داشد ثجید ،قتالت    ت انوتآ جیهت ثجس  طبق
 ح جت  کی ج  ،حتجیا  تحمی »ۀ ،قتل به تیاد،  هتحدۀ ااجمم ؛ان پیداخته طتغی  به ریا ع

 (4144) وسجکی  اهجیا ث الیل  وم  اا «حد تیبیت  االتمزا،ت  ث طتغی  بت شابطه دش  یحد
 تنتالج  هسجت  نات  اثبت  به  یحد دش طتغی  ، هیآ التختن،شخص بت اثی ا ن کید. اتتش 
  اال . پیداخته طتغی ۀ ،قیل به  یحد تنتال اشاش ث تنتال انستد
  ت ی  ،حمید اا «حدۀ رستی ث شثا   ث ت سیی  ،نتبع دش طتغی  به عشجی» د ایۀ ،قتل 

 دش طجتغی  بجه شججیع ،منیوی    ثد تعیین به پژثهع ا ن اال . (4951) همکتشانع ث
 پیداختجه  نظمجهومجیبنۀ ،قبیلج بیاالتس حد ثضع  ث تکمی    کم تبیین ث  کی، ۀ  یا

 اا «کجی م جیحد د ج رت  اا طتغی  وت ب  ث ریی تک  ویا،  هت ش شه» د ایۀ ،قتل اال .
 ا وجتد پجژثهع ا ن دش ناتشن   تیش تمتآ اال . (4952) ا شتد همکتشاد ث پیشفید ،سعید

 هت کتتب ،یتد دش اال . حد بت ،یاجهه چاینا  ث طتغی  ، هیآ بهتی هیچه دشک بیا  ا،ینه
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 ،تننج   هتکتتب بیخ  دش هیچن  .نش   تف  بتت  پیداخته ،یضیع ا ن به ،نحصیا   که کتتب 
 بجه  هجید ریا عۀ دشبتش ،بت ث   (4921) ح،م  جیاد  المهح ه اا تسنیم تفسیر نیادهم جم 

 ،سجتقم  پژثهع ریفتهانوتآ هت پژثهع اا ک اآهیچ دش اال     ت اشائه طتغی  ث جب 
 اا شف بیثد هت شا  ث طتغی  به ریا ع ویا،  تنتالت   ث  تب ش شه به ختص ایش به که
  ن اشد. ثجید بتت   پیداخته ،طمیبۀ جت،ع بتاالتا  ث حد

 اسپریگنز شناسیروش نظری: ارچوبهچ .3

  4955 )الجی بت ی   اال  تبته  پی ا ع ث طبیع  ثضع اا خیثج ث نقص ث ویب ظهیش حالیب 
 دش،جتد ث تشخیص هت ش شه  تفتن بیا  تکتپی بیمتش   ویاشضۀ ،شته  به تنتال حالیب ث (479

ۀ ،طتلعج اجتمجتو   تنتالج حالجیب بنجتبیا ن  (.9  4914 حذش  )،ستثات  تید،  ر ته تهبیمتش 
 هنوتشهجت جت،عجه دش ارجی کجه االج  اجتمتو  هت نتبست،تن  ث هتنظم ب  هت اختیل ختالتات 
 (.721  4952 همکتشاد  ث )، ن  بین ،  حالیب شفتتش ث ح  ،  پ    شث کج نشید ،یاوت 

 بجه رجیا ع حالجیب فهجم االج   اهمیج  داشا  کجتشبید -بنیتد  پژثهع ا ن دش حنچه 
 ث چهجتشچیب    دش بت    یک  ا ن اال . ،طمیب به نت،طمیب ثضع اا  یک  ث طتغی 

 تتش خ   هت شثش اا ریی بهی  بت که اال  پیدااان نظی هۀ ااجمم االپی انز د.تی اشائه  تلب 
 دهج ،ج  اشائجه کجتشبید  ث ،نطق  فمس    نظی   هت  چهتشچیب تنتال انستد ث فمس  

 االجپی انز بحجیادۀ نظی  بیاالتس کم   نایش    دش .(411  4915  وتا   ث ) قیق 
 د:کی تنتالت   ،ی مه چهتش دش تیاد،  شا اجتمتو  هت حالیب

 ؛حد اا جت،ع تصی ی  دشک بیا  تیش ث حالیبۀ ،شته  ل:اّث ۀ ،ی م
  ؛حالیب هت ش شه ث ویا،   ثجیجس  ث د یقۀ ،طتلع دثآ:ۀ ،ی م
 ا جن دش) ؛بحجیاد ث حالجیب بجی غمبه بیا  شف بیثد  هتشا  ث هت  شا ۀ اشائ الیآ:ۀ ،ی م

 (شال .،  بت  هتۀ ،ی م به ث کید  رذش هتهس ۀ ،ی م اا پیداانظی ه ،ی مه
 اا ،ی مجه ا جن حش،جتن . ثضجعی  تیالجیم  جت ،طمجیبۀ جت،عج بتاالتا  چهتشآ:ۀ ،ی م

  جت  ج شا ۀ اشائج اا بعج   جت  ب  تیان ،  که اال  ا یتت  ۀ جت،ع اا ی تصی  پیداا نظی ه
 .(14  4922 )االپی انز  دتی ظتهی ،ی مهبه،ی مه وم   تشخیص
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 ججت ج  ث اجیا  به ،ی مه چهتش ا ن بیاالتس طتغی  به ریا ع بح  کی م یحد دش 
 تحمی  شث کید بت ث میم تح-تیای   شثش به تت ا مکیتی   پژثهع ا ن دش اال .   شن بیتد

 حالجیب ا جن بجه ،یبجیط ابعتد تمتآ ح ت   ثا   بیاالتس ،ضت،ین بن  ،قیله تکنی  ث ،حتیا
 د.تی ثاکتث  ،ی مه  چهتش ا ن بیاالتس  یحد د  رت  اا حد پنهتد اثا ت  ث اجتمتو 

 بررسی و بحث .4

 طاغوت به گرایش بحران: از جامع درک و مشاهده .4-1

  قرآن در طاغوت ومیمفهۀ شبک .4-1-1

 ،شجخص اتجیا   اشتبجتط ث انج شاج  اشتبجتط ،حیش دث دش  یحد دش طتغی  ، هی، ۀ تبک
  کج  ای ذ ج  کجه اال  ، تهیم بین ،یاتب المسمه اشتبتط ان شاج  اشتبتط اا ،نظیش تید.، 
 ثججید هجتحد بجین ، هجی،   اجتنا  هیچن    هستن  ک  ای ،یاتب ث ابعتد ث ریین ،   یاش
 هجت جنبجه ث  تبج ،ج  رستیش اام  ، هیآ به نسب  فهمۀ رستی ج اان ش اشتبتط دش د.ن اش

 ت جتث  ث بتتج  داتجته ثججید ، هجی،   اجتنا  ، جتهیم بین اری ا،ت ؛دتی،  حتکتش ،بهم
 حد  هت تعتع بت خیشتی  نیشۀ شابط ،تنن   بتت  حد اا  ئجز هیچن   نبتت  هتحد بین االتال 
 طتغی  ثال   ،تنن  هت  وبتش  .(141  4144 )الیل   بید خیاه  اتیا   نیع اا اشتبتط
 )نست:: طتغی  پییثاد  (57 نوم: ؛44  ت ه: ؛19-71 )طه: طتغی  ،صتد ق (752 )بقی :

 اشتبتط ،صتد ق اا (42 ا،ی: ؛92 نح : ؛752 )بقی : طتغی  اا تبی  ( 24،تئ  : ؛54-22
 ( 12 )ان جتل: بطجی ( 19 )فجتطی: االجتکبتش ( 45 )بقجی : طغیتد ،تنن  هت  ثاژ  ث ؛ان شاج 

 وتتیجه ( 25 )اوجیاف: کشجی داالتضجعتفبجه  (42 ا قتف: ؛2 ) ویا : وصیتد ث توتثا
 اشتبجتط داشا  ث... (1 ) صجص: االجتعی ( 54 )نحج : بغج  ( 55 )هید: جبتش ( 2 ه:) ت ّ 

  ن .هست «طتغی »ۀ کمم بت اتیا  
 شثش بجه اتجیا  ( ثا   11 ث ان شاج  ثا   42) ثا   24دش،ومیع  پژثهع ا ن دش

 شث کجید بجت ث ا کتتبختنجه ،طتلعجت  اا  تاج  ،کتجیب ،نتبع به ،ستن  تحمیم -تیای  
  4922 )وزتج   بتتج ،ج  هتداد  انتزاو  ثتحمی توز ه به ،تک  که کی   ،حتیا  تحمی 

 بعج  ۀ ،ی مج دش تج . بیداتج  حد اا پیجتآ ث ،ضمید 752   ثد دش ث ت   بیشال  (715
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 ث تج  بنج  دالجته حد اا شفج بجیثد  هجتشا  ث طتغی  به ریا ع ویا،  بت ،یتبط ،ضت،ین
 کجه تج  تنتالت   اام ۀ ،قیل دث ح ت  ریی جه  بی تکیه بت رید  . ،طیح نهت   ،قیال 

 نسب  ریا ع» ونیاد تح  هتحد اا  ک  ،قتله  ،طتلب  وم افزا ع دش ،ح ثد   وم به
  االجتخیاج فیو ۀ ،قیل چهتش ونیاد ا ن تح  ثا  هت  تحمی  بت  .ت تختبان «طتغی  به
 ،قیله چهتش ا ن ذ   شف بیثد  هتشا  ث ویا، ۀ شدشبت ،شتیک ، تهیم داشا  ،ضت،ین تمتآ ث

  .ت  تبیین ث بیشال 

 آن به گرایش و طاغوت مفهوم .4-1-2

 ال عج الآ .االج  ید ب طغیث  اا  دش که تدیطغ ،عنت به اال  ،ص ش  «طتغی »ۀ کمم
 :7  4147 ااج هتن   )شاغجب اال  ت   تب    الف به الپس ث  مب ال ع  وین جت به حد

 کنج نمج  یییجتغ ث االج   کستد ،ؤن   ث ،ذکی ث جمع ث هیتثن ث ، ید دش کممه ن ا .(154
  ج  اا توتثا ،عنت به « َطغ   َطَغ » ۀ،تدّ  اا لغ  دش ثاژ  ا ن .(5 :45  4141 ،نظیش )ابن
 خید    اا فیاتی ،عصی  ث تی دش کهکس  به ااطیح دش ث (524  4512 )جیهی   خید
 ث شفتجه کجتشبجه بجتش هشج  «طتغی » .(142  4144 )الیل   اال  ت   ر ته باذاشد   آ

 ،عبیدهجت  ا ستآ ،تنن  بتت   تدیطغۀ میثال که اال  ،یاشد  به ،یبیط  یحد دش حد االتعمتل
 کجه ،تبجیو  هی ث حدآ بن  اا ضیل  تد شیایپ ث هتجن ث هتطتدیت ث هتب  ا،ثتل خ ا  ییغ

 هجم تجیاد،ج  شا طجتغی  بجه رجیا ع  بنتبیا ن .س ین هتحد اا یث یپ به شاض  تعتل خ ا 
 ث انحیافج  یی،سج ث ن جیح هی به ریا ع هم ث رمیا  پیشیا تد ث غییاله  ،عبیدهت   به ریا ع

 د.کی تعی ف ن اشد  دثجی حد دش اله  شضت  که  نتدشال 

 قرآن در طاغوت به گرایش ابعاد .4-1-3

 داشد: تحقق ا،کتد ایش  دث به ا متن ۀ جت،ع دش طتغی  به ریا ع   یحد د  رت  اا

 ارتداد یا طاغوت به مطلق گرایش الف(

 )شاغجب ری نج  شا د اجی چیجز بجه چیجز  اا شجیع ،طمق  «شدد»ۀ ش ش اا لغ  دش «اشت اد»
 اا بتارشج  بجه الجن  اهج  ث تیعه فقهت  ااطیح دش .(459 ث 457 :4  4147اا هتن  

 بنجتبیا ن  .(415  4955 )نتاج   اال    ت اطیق بتط ( به  ق اا )ریا ع ک ی به االیآ
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 االج  کجید  انتخجتب شا حد ک جی الجم بجه رجیا ع بت ث ت   ختشج االیآ اا که ،سممتن  به
  تید.،  ر ته «،یت »

 شفتجه کجتشهبج  جیحد دش بتش 55 حد ااطی   ث لغی  ،عنت به تتع،شتق ث «اشت اد»ۀ ثاژ 
 ح ه 41 فیاثان  بت ث ، ن (ۀ الیش 2 ث ،ک ۀ الیش 9)  یحدۀ الیش 5 دش ااطی   ،عنت  اال .

 بجت هیچن  شا د ن اا اشت اد شدد ۀ ش ش اا اشت اد ل ظ دش ایا   بت بیخ  که اال  شفته کتشهب
 ال جت  ث وبجتشا  بجت ، هجیآ ا جن ح ت  د ای اا بیخ  دش ث داشن ،  بیتد ،ت تث  هت ایغه

 اال . ت   بیتد شدد(ۀ ش ش اا غیی )به د ای 
 دش بمکجه نبجید   االجیآ ا،ج  ،خصجیص طجتغی  به ریا ع نیع ا ن اال  ذکی تت تد 
  ضجی   جیآ پیالت ریالتله به تیاد،  نمینه  بیا  اال . داتته ثجید نیز رذتته هت ا، 

 پجژثهع ا جن دش حنچجه .(94تیبجه: ؛29ث 27 )،تئج  : کجید اتتش  (411 )اویاف: ،یال 
 .یس ن طتغی  به ریا ع اا نیع ا ن اال  ، نظی

 طاغوت به نسبی گرایش ب(

 فیثع اا خ ا  دتمنتد بت دتمن  اظهتش ث خ ا دثالتتد بت دثالت  اظهتش ،عنت به تبّی  ث تیّل 
ۀ ح ج دش ،تعجتل خ اثن  اال . داش د ن ۀ یا دش اجتمتو  ،طمیب شفتتشهت  اا ث االیآ ن د

ۀ ،عت،م دت،ؤ،ن بت ث دتمن ۀ ،عت،م ک تش بت هتحدۀ ،عت،م که اال  خیاالته ،ؤ،نتد اا نست: 411
َهذاْيذا» االج : ح،   ح ه دش .(711 :1  4925 )طیب  بتت  دثالت  يُّ

َ
يَنْْأ ِِ ذ

واْالْآَمُنذواْالَّ ُِ ِخذ َْتتَّ
يَنْ ْوِلياَءْْاْلكاِفِر

َ
 ،ؤ،نجتد  ججت بجه شا کجتفیاد متد! ا اه  ا  ؛(411 )نست:: ْؤِمِنيَنْاْلُمُْْدوِ ِْْمْنْْأ
واْال» وبجتش  بت ث دت،ؤ،ن  یاشدادد خطتب بت تی  هۀ ح  «.  یی،ا خید تش  ث الیپیال  ُِ ِخذ َْتتَّ
يَنْ ْوِلياَءْْاْلكاِفِر

َ
ۀ لج،نزبه که «اْلُمْؤِمِنيَنُْْدوِ ِْْمْنْ» بت ث اال  کید  نه  ک تش به تیل  اا شا هتحد «أ

 .(715 )همتد: اال  کید  ،ؤ،نتد ریفتن نتای ث دثال  به ا،ی اال  ،نقطع  االتثنت
 االج  ک تش به ا متن  اجتمتوت  تمت   طتغی   به نسب  ریا ع اا ،نظیش االتس بیا ن 

 ث بیجتد دشاج د ح جه ث االج  داتته ثجید تتش خ طیل دش ث االیآ ا ش دش ،سممتنتد بین که
 خجید -اال  پژثهع اام  بح  که- ریا ع اا نیع ا ن اال . حد اا بی ذشداتتن ث ته   

 اال : داد  نشتد ایش  چن  به شا
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  کفار به محبت اظهار و دوستی طرح .1

 نمینجه  بجیا  االج . ح،ج   م کجی یحد جت  چن  دش ک تش به ،حب  اظهتش ث دثالت  اا نه 
َهذاْيا» فی،ت  :،  ،متحنهۀ الیش ابت ا  دش خ اثن  يُّ

َ
يَنْْأ ِِ ذ

واْالْآَمُنذواْالَّ ُِ ِخذ وِّ َْتتَّ ُُ ْ َْْوَْْعذ ُُ وَّ ُُ َْعذ
ْوِلياَءْ

َ
ةِْْإَلْيِهْ ُْْتْلُقوَ ْْأ َْْوِْْباْلَمَودَّ ُْ َفُرواَْق ْ ِْْبماَُْ ُُ ِْْمَنْْجاَء  دتمنتد متد! ا اه  ا  ؛(4 )،متحنه: اْلَحقِّ

   یجکن،ج  دثالجت  اظهجتش حنجتد بجت تجمت .  جیی،ا خجید دثالجتتد شا خیدتتد دتمنتد ث ،ن
 «.کتفین  ح،   تمت بیا   ق اا حنچه به نیق به حنتد هکدش تل 

ۀ شابطج ،کجه نی،شجیک بجت خ جت دش ،هجتجی دت،ؤ،نج یخ ب که تید،  االت تد  ح هۀ نیا، اا
 .(911 :45  4147)طبتطبجت    کجید نهج  وم  ن ا اا شا حنتد ه ح ن ا که ان  داتته دثالت 

 حد به ویا،  ث وم   سم  )دش کن ،   تأ ی شا ،طمب ا ن هم نزثل تأد شثا ت   بیحدویث 
 کجید  نه  خید کتفی بیادشاد ث پ شاد بت دثالت  اا شا ،ؤ،نتد خ اثن   ت  .ت ( خیاه  اتتش 

 نهج   الجبب .(79 تیبجه:) االج  کجید  ،عیف  خید به ظمم ،صتد ق اا شا هتحد بت دثالت  ث
 دل دش ج تج شبجه تت ال  هتحد تت ی  یدئت بعض  دش تصیف ث دت،ؤ،ن ا،یش دش حنتدۀ ، اخم

 : 5  4147)طبتطبجت    بتان اشنج  حنجتد هیجوم تآیج  اا شا دت،ؤ،ن وهیدشنت ث نکنن   شخنه حنتد
721). 

  کفار رازگرفتنهم .2

 حنجتد به شا ،سممتنتد االیاش که بیدن  م یام   ش هب  ،نتفقتد ث تد هید  بت انصتش اا تع اد 
 ؛14 :1  4147 طبججی   ؛491 :9  4177 عمبجج  ث ؛442 :7  7441 )طبیانجج   ر تنجج ،جج 

 دتجمن کجه هجید   جیآ مهیثالجن بج  .(755 :7  4924 ،یبج    ؛745 :1  4927طبیال  
 تجتداالیاش اا کیدنج  ،ج   ممج اد حنجتد دثال  شا خید ظتهیبه ث بیدن  تنتد،سمم الیالخ 

 اا ث ستن ین تمت ن د دش حنتد چید که داد هش اش ،سممتنتد به ث ت  نتال ه ح .ت ن ،  ،طمع
 : یده  یاش خید االیاش ،حیآ شا هتحد   نبت کنن نم  کیتته  تمتۀ دشبتش فستد  ث تیطئه چیه
َهاْيا» يُّ

َ
يَنْْأ ِِ

واْالْآَمُنواْالَّ ُِ ِخ ُلوَنُكْ ْْالُْدوِنُكْ ِْْمْنِْْبطاَنةْ َْتتَّ
ْ
واَْخباالْ َْيأ ْ ْْماَْودُّ   .(441 ومیاد:حل) «َعِنتُّ

  فارک نزد داوری بردن .3

  ضجیش بجتثجید ک جتش نجزد داثش  بجیدد االیآ ا ش نت،طمیب اجتمتو  شفتتشهت  اا  ک 
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جتُغی  إَلج  َتحتَکُمیا  َأد  » وبتش : بت نست:ۀ الیش 24ۀ ح  بید. ،سممتنتد بین پیت،بی  بجه «الطَّ
 دشااج  که   پیت،بی  کم به که شا ،سممتنتن  الیش  همین 25ۀ ح  ث کید  اتتش  ،طمب ا ن

 ث کنج ،  ،ی،  شفتن ،  طتغی  نزد داثش  بیا  ث ت ن نم  شاض  اال    اثن خ  کم
َكَْْوَْْفال» کن :،  ،عیف  پیت،بی داثش  پذ یش ریث دش شا  قیق  ا متد بِّ ذ ُْيْؤِمُنذوَ ْْالَْر َْحتَّ

ُموَكْ َْْبْيَنُهْ َْْشَجَرِْْفيماُْيَحكِّ واْالُْث َّ ُُ ْنُفِسِهْ ِْْفيَْيِج
َ
اَْحَرجاْ ْأ ُمواَْوَْْضْيَتْقَِْْممَّ  ؛(25 )نست:: َتْسِليماْ ُْيَسلِّ

 خید تدی، حنچه دش شا تی حنکه ،ای بید  نخیاهن  ق ی ق ،ؤ،ن حنتد که !الیرن  پیثشدرتش  به
 چیهج ثجیدتجتد دش ا کجید  کجه  کمج  اا الپس ین ؛ بپذ داثش  به داشن  اختیف ث نزاع

 .«تین  میتسم کت،  طیشبه ث نکنن   ا ستس نتخشنید  ث دلتنا 
 ح جه دش   جغت ا،جت اال   دت،نتفق شدّ  دش ح ه که   نمت،  نیچن ا،ی ابت ا  دش تقیال ظتهی

اَْلوَْوْ» بع ۀ ح  نیهمچن ث (کهتتا،تن ) نَّ
َ
َتْبناْأ َْْفَعُلذو ُْْمذا»ۀ جممج تجت «َعَلْيِه َُْ ْْإالَّ  «ِمذْنُهْ َْْقِليذ  

  جتل ظجتهی چجید ؛تید ، نیز دتغیی،نتفق تت،  ح ه که اال  ،طمب ن ا   ،ؤ (22 )نست::
ج که ده ،  نشتد ،سممتنتد اا تش یبس ۀ یجنت  اا تج  نجتال ا کجتآ ث  جیحد تصج  ق یفا 

 ؛س ین طیشن ا کهدش تل   ان دانسته،  شالیل ث خ ا به  قیق  متد ا نشتد شا تعتل خ ا 
 خ ا ا،ی میتسم ظتهی ث بتطن به ث کت،  ث تتآ طیشبه انستد کهن ا اا اال  وبتش  متد ا بمکه

  .(212 :1  4147 )طبتطبت   بتت  شالیلع ث
 ،وجیا  الجی بجی انصتش اا  ک  ث ابیی اختیف بی )،بن  ح ه نزثل تأد شثا ت  همچنین 

 بت ث ت  نتشا   انصتش ا،ت کید   کم هتحد بین ،ست،حه به پیت،بی که هت شتدا،ین حبیتش 
 شالجیل  کم نپذ یفتن اا نشتد کید(  اتدش  کم اشپسیومه ن عبه پیت،بی ر  : کو دهن
 ؛442 :9  4927 طبیالجج   ؛2 :2  4141 شاا   )ابیال تججیح داشد ،سججممتنتد بججین دش خجج ا

 (.444 :5  4147 طبی  

 کفار با صداییهم .4

 کجه بید ا،تد حد ،سممتنتد ثا ع ۀ چهی انعکتس اا   نمتتمتآۀ ن ح ا نکه بی ویث  ا  ۀ  تدث
 نیجز ،نتفقجتد ث دتمنتد المپتت  التانهیا، بپیداان   خید اایح به دحۀ ثالیمبه تیانستن ، 

َهذاْيا» ااجممه: ت   نتال هتالمپتت  ن ا کیددخنث  بیا  بسیتش  ت  ح   یدلنیهمبه بید. يُّ
َ
ْأ
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يَنْ ِِ
يَنَْْتُكوُنواْالْآَمُنواْالَّ ِِ

الَّ َفُرواَُْ ْوْْاْْلَْرِضِْْفذيَْضَرُبواْإذاِِْلْخواِنِهْ ْْقاُلواَْوَُْْ
َ
ُْذاُنواَْلذْوُْْغذًّى ُْذاُنواْأ

نا َُ ُهِْْلَيْجَعَ ُْْقِتُلواْماَْوْْماُتواْماِْعْن ُهَْْوُْْقُلوِبِهْ ِْْفيَْحْسَرةْ ْذِلَكْْاللَّ ُهَْْوُْْيِميُتَْْوُْْيْحِييْاللَّ َْتْعَمُلذوَ ِْْبمذاْاللَّ
ۀ دشبجتش ث  نج  ثشا ک جی کجه  ینبتتج کسجتن  ،تننج  متد! ا اه  ا  (؛452 ومیاد:)حل َبِصير

 بیدنج  ،تنج   ،جت نجزد ارجی ر تنج : بیدن  جهتدری ت  شفتن  ال ی به حنتد کههنات،  ادشانشتدبی
 شا ر تجتش[ ث ]اوتقجتد ن جا خج ا تت  [ینکن اوتنت کتفیاد به ]تمت ت ن .نم   یته ث ،یدن نم 

 حنچجه بجه خج ا ث یانج ؛ی،،ج  ث کن ،  ان   که خ اال  ث ده .  یاش شتد هتدل دش  سیت 
 .«نتال یب   یده،  انوتآ
 بجت تج دهمتهنجگ اا دت،ؤ،ن نه  ث ک تش ب  تخی هت  یفعتل  دیکیبدشهم دشا د ه ح
 ،ؤ،نجتد  .کنج،ج  تجیبیخ ک جتش بجه تشجبه ومج بجه شا حنجتد ث اال  ا   ته ا ۀ دشبتش حنتد

 شالجیل دلخجیا بجه فقجط شا جنجگۀ ،عیکج ث بیدنج  تج   ا اهم ک تش بت که اال متن ضعیف
 جنگ دش که   هتن ا ر تن  ، ث دن کی ، تأالف اظهتش ث تعتل خ ا  ا،ی به نه دانستن  ،

 نجه بیدنج  ،تن   ،ت نزد ث نش   ثاشد جنگ دش ت  شفتن  نم ال ی هب ،نزلشتد اا اری ت ن  کشته
 لبتس دش شا الخنتد ن ا ،نتفقتد ریچه .(945 :9 تت ب  )ا،ین  ت ن  ، کشته نه ث ،یدن  ،

  بنجتبیا ن .ن اتجتن  ،ؤ،نجتدیجۀ شث  الجتختن،سجمیآ جز ا انایز   کیدن ،  یاد ا دلسیا 
 )،کجتشآ شن ثح ابتد بی   هتجممه نیچن ث ین یر  یاش ،سمیآ الخنتد ییثأت تح  نبت   ،ؤ،نتد

 .(492 :9  4924 تییاا  

  بحران عوامل شناسایی و یابیریشه .4-2

 ثجیدهب شا چیز   ت شث  اد کتش  که ال ا چیز   ت کس حد ،عنت به «وت، » جمع «ویا، »
 «وت،ج »  بنجتبیا ن .(1555 :5  4917 )انجیش   داشد نقع حد ثجیدحثشددبه دش  ت حثشد، 
 ث تجید،  پ        تحقق ،یجب که اال  تت،ه وم  ،عنت به هم که اال  ،شتیک ا ثاژ 
 )الجوتد   کنج  ،ج ا وجتد شا پ  ج      تحقق بستی که اال  التاا،ینه وم  ،عنت به هم

 که اال  طتغی  به ریا ع التاا،ینه وم  ویا،   اا ،نظیش پژثهع  ا ن دش .(579  4925
 ث اخی ج -اوتقجتد ۀ  جیا دث دش ویا،ج  ا ن داشد. هتانستد ،عیف  ث بینع دش ش شه غتلبت  

 د.تی،  بیشال  اجتمتو -الیتال 
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 اخالقی اعتقادی عوامل .4-2-1

 الهیۀ خاص شئون به نسبت غفلت و جهل .4-2-1-1

 خدا بصیربودن و حیاا   و اماته الف(

 نسب  جه  شا   اُ  تداکشت دش،یشد کتفیاد بت ا ا  هم وم  ومیادحل 452ۀ ح  دش خ اثن 
ُهَْْوْ» ا،تته ث ا یت به ذُهَْْوْ» بن رتنع به نسب  خ اثن  بیددبینت اا غ م  ث «ُيِميذُتَْْوُْْيْحِييْاللَّ ْاللَّ
   .کن،  ،عیف  «َبِصيرَْتْعَمُلوَ ِْْبما

  خداوند حقیقی مالکیت ب(

يَنْ» ریینج ،ج  خجید ت یاثل شا ک تش وز   کسب بیا  که ،ؤ،نتن  ته    اا بع  خ اثن  ِِ ذ
ْالَّ

وَ ْ ُِ ِخ يَنَْْيتَّ ْوِلياَءْْاْلكاِفِر
َ
َيْبَتُغوَ ْْاْلُمْؤِمِنيَنُْْدوِ ِْْمْنْْأ

َ
ُهُ ْْأ َُ ةَِْْعْن  شا وجز ۀ همج (495 )نسجت:: «اْلِعًَّّ

ْ»  :کن،  ،عیف  خید نزد ةََْْفذن َّ ذِهْْاْلِعذًَّّ  االج  ،مج  فجیثع اا وجز  ااحنوتکجه ث «َجِميعذاْ ِْللَّ
 وجز  نبتت   کس  تعتل  خ ا  جز ق ی ق ،تلك کها،تن  دتی،  ،عمیآ (72 :ومیادحل)
 خج ا غیجی نجزد وز  کسب بنتبیا ن  .(445 :5  4147)طبتطبت    بید خیاه  اث ختص زین

 اال . خ اثن  ،تلکی  به  قیق  ا متد ن اتتن اا نشتد

 طاغوت از ترس .4-2-1-2

 ث فیان انشجتد ث اش جتآ  ت خیدتتد به نتریاشۀ  تدث شالی د اا تیس وم به ،سممتنتد یخ ب
 تأد دش کهچنتد ؛ح ن بی،  طتغی   مت   جمب دنبتلهب دثالت  طیح بت خطی دفعۀ انایزبه

 دش «بمتعجهاب بن تطب» نتآبه ،سممتنتد اا ک   اال : ت   نق  ،متحنهۀ الیش اّثل ۀ ح نزثل
 کجه الجتش   به د نتش  ت دشهم ،ق اش  همیا به ا نت،ه ت ،  ،ّکه فت ۀ ح،تد ت،بییپ کها،تن 
رجت  خج ا شالیل  یک  اا شا ،ّکه اه  خیاال  اث اا ث داد بید  ،ّکه  بت   اا ک   به ثابسته  ح

 ن ی ثچن  وم   ضی  به خ ا شالیل شالتن . یت،بیپ اطیع به شا ،تجیا ن ا  یجبیئ کن .
 اا  ن .یشال اد حد به شا  ثالط هت ،نزلات  اا ک   دش تت دادن  شا ،که الم به  یک  دالتیش

 التش  کیدن . ته    شا اث س .ین اث نزد ا نت،ه چیه که کید تد  الیرن  ثل  خیاالتن  شا نت،ه اث
 حثشدنج . ت،بییجپ خ ،  شا نت،ه هتحد حثشد. یثدیب بید کید  پنهتد سیانعیر تدی، دش شا نت،ه که
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 فی،ید: بم . کید: ویض تنتال ؟،  شا نت،ه ن ا فی،ید: ث فیالتتد « تطب» الیاغ به  ضی 
 حد اا الجیرن   خ ا به خ ا! شالیل ا  کید: ویض کن ؟ ا  اآ کتش ن ا به ت  ،یجب زیچ چه
 دش ،جنۀ خجتنیاد کجه االج  ن ا ،سئمه  ثل اآ نش   کتفی ا لحظه اآیفته پذ شا االیآ که شثا

 دانسجتم،ج  کجهدش جتل  نشجین   ،جنۀ خجتنیاد ،زا م خیاالتم ریفتتشن ؛ ،که ک تش چناتل
 هجت دشس ث تج  نجتال ه جح کجه بجید نوت ا کن .،  تکس  ریفتتش شا هتحد الیانوتآ خ اثن 

 داد د،سجممتنت بجه خج ا دتجمنتد ث ،شجیکتد بجه نسجب  دثالجت  هیرینه تیكۀ نیدشا، ،هم 
 (.545 :75  4174 شاا   فخی  145 :5  4142 طبیال   ؛544 :1  4142 )ا،خشی  

 دش نج  د ،عتشف اا بیخ  دش که متشدالدیب به خطتب ،تئ   57ۀ ح  دش خ اثن  همچنین 
 ؛داِئذَرةُْتِصذيَبناْأْ َْْنْخش َْيُقوُلوَ ِْْفيِهْ ُْْيساِرُعوَ ْ» فی،ت  :،  داشن  فیضع متن  ا ث بید  تك

 نجتریاش  رزن  ث بیحال میتیال،  ن : ری،  ث ثشان ،  تتتب نصتش  ث هید  بت دثالت  دش
 .«بیال  ،ت به

  خدا رسول به سوءظن .4-2-1-3

 ثججید تج رتدکشجته اا  سجیت  جنگ  اتمتآ اا بع  بیدن . انصتش اا ا   ته ا  اکثی  
 ومج  هتحد  سی  به اتتش  بی  ویث ومیادحل 452ۀ ح  دش ،تعتل خ اثن  ریف . فیا شا هتحد
ناُْاُنواَْلو» کیآ اا بیدات  ا ن داشد.،  بیتد خ ا شالیل به الی:ظن شا حد َُ ْماَْوْْماُتواْماِْعْن

طاُعوناَْلو» ث (452 ومیاد:)حل «ُقِتُلوا
َ
  تاج  تید.،  االتنبتط (421 ومیاد:)حل «ُقِتُلواْماْأ

 کشجته نجه ث ،یدنج ،  نه کیدن  نم  اطتو  شا خ ا شالیل اری که اال  حد کیآ دث جمع
 (.55 :1  4147)طبتطبت    داد کشتن به شا حنتد خ ا شالیل  عن  ت ن ؛، 

  ایمان ضعف .4-2-1-4

 شا هجتحد د جن کجهکسجتن  ث ک تش ریفتندثال  اا ،ؤ،نتد نه  ،تئ  ۀ الیش 52ۀ ح  دش خ اثن 
ُقواَْوْ» وبتش  بت شا ان  ریفته الخی به ْنُتْ ْْإْ َْْهْاللَّْْاتَّ ک جممجه ا ن  .کن،  ختم «ُمْؤِمِنيَنُُْْ   یجتأ

واْال» نه  بیا  ُِ ِخ  دش ثا عج  ،ؤ،ن  عن  ؛(72 :2  4147)طبتطبت    اال . حد وم  ث «َتتَّ
 اغیجتش  بجه ریا ع بت تیدنم  شاض  ث بین نم  ک تش بت دثالت  اا زیپیه جز ا چتش  خید کتش

 ریید.  یاش االتهزا د،یش داشد متد ا حد به حنچه ث ن د
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يَنَْْفَتَر » بت نه  ا ن نیز ،تئ   57ۀ ح  دش  ِِ
ُْْقُلوِبِهْ ِْْفيْالَّ  تج   همیا  «ِفيِه ُْيساِرُعوَ َْْمَرض 

ْ» بت شا حد ث ده  نشتد شا ا متد دش نتختلص  تت اال  َهْْإ َّ ُِ ْالْاللَّ ذاِلِميَنْْاْلَقذوَ َْْيْهذ   یجتعم «الظَّ
   ه ا شا  که متد ا شا  نن  رزبی،  دثالت  به شا نصتشا ث هید  هک ،سممتنتن   کن تدیب تت کید 
 الهج  هج ا   ،شجمیل ث نج اظجتلم نصجتشا ث هجید  ،ثج  افجیاد ن ا ث شثن نم  اال   اله 
 ن .تینم 

ۀ ح ج دش چیاکجه ؛کید اتتش  ا متد ضعف به تیاد،  طتغی  به تحتکم ویا،  اا همچنین 
 ثا عج  مجتد ا تجیط شا پیجت،بی داثش  پجذ یش ث شججیع خید  به الیرن  بت خ اثن  نست: 25

َكَْْوَْْفال» اال : دانسته بِّ ُموَكَْْحتَّ ُْيْؤِمُنوَ ْْالَْر   بنجتبیا ن ؛(25 )نسجت:: «َبْيذَنُه َْشَجَرِْْفيماُْيَحكِّ
 کجه  خ ا پیت،بی  کم بیابی دش خ ا تکی ن   کم بیابی دش بیددتسمیم بی ویث  ق ی ق ،ؤ،ن

 اا تجیس ،تننج   دال مج  بجه افیاد  اری ث (445 )نست:: اال  تسمیم  خ اال   کم دشاا 
 اث  کجم اا هجم ظجتهی دش  ت  ننبتت میتسم بتطن دش ثل  کنن  میتسم اظهتش ظتهیبه    شالیا
  داشد. حنتد ا متد ضعف اا نشتد شثن  طتغی  نزد ث  نبایدان شث 

 طاغوت با روحی سنخیت .4-2-1-5

 داشد. النخی  حد بت که اال  چیز  الی به ریا ع انستد  دش  شثان ث  شث  ،ستئ  اا  ک 
 ث ک جی جی جتد اا ثییپجذ ی أت ویا،ج  اا افیاد دش طغیتنای  شثح ثجید  یحد  ح ت  بیاالتس
 ث دتتتبعجۀ ،ختام اا    کت ت اتفّ ۀ الیش 97 تت 72 ح ت  هتال .حد به ریا ع ث طتغی 

 تتبعتد ریا ع وم  خید  کیددتبیئه بت ک ی شؤالت  ح ت  ا ن دش داشد. ت، ی  شثا دش دت،تبیو
ْنُتْ َْْبْ ْ» : کن،  ،عیف  هتحد بت النخی  ث بیددطتغ  شا هتحد به ْ ْْطاِغيَن...َْقْوماْ ُُْ ُُ ْغَوْينذا

َ
َْفأ

ا اْإنَّ نَّ ينُُْ ْ ْ» الی بی ت ی ع فت: اا ،طمب ا ن «.غاِو ُُ ْغَوْينا
َ
 انسجتد ارجی پس تید.،  فهمی   «َفأ

 رمیاهجتد اا پییث  ث اتصتل بتو  ا ن ث ریید،  شا بتنع ری رمیاه  تید تدیطغ به ،تصف
 کنج نمج  تیتج  اث اا رمیاهج  ججز رمجیا  کجهچیا ؛االج  عج یطب تدیجطغ ن جا ث تید، 

 .(499 :42  4147)طبتطبت   
 کجه اال  فید دش طغیتنای ۀ شث ی ثجید طتغی  به ریا ع التاا،ینه ویا،  اا  بنتبیا ن

 ثججیدبجه  ج  اا توجتثا ث طغیتد اا طتغی  چیاکه ؛ریید،   ئنش یتیبین خیدب ث تکبی اا
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 ا جن االج . تناییجطغ ث شفتجه فیاتجی خید    اا نیو به خیدبیتیبین ث ،تکبی انستد ث ح  ، 
 شا طجتغی  بجه رجیا ع ،تکبجی  هت انستد بت شث   النخی  ث تنتالب ثجید وم به ث ژر 

 داشد. همیا به

 نشیطاۀ وسوس .4-2-1-6

 دش حنچجه بجه بتا نکجه فی،ت ج :،  طتغی  به تحتکم جی تد دش نست:ۀ الیش 24ۀ  ح دش خ اثن 
 نجتال جنتب  حد اا  ب  ت یانب ث االیآ شالیل عن   ت یانب بی ث   ق ااطی ث حالمتن  کتب
 ع تجیا ابطجتل ث خج ا کتجب لغیکیدد طتغی  نزد تحتکم که دانن ،  زین ث داشن  اوتقتد ت  

 اا اطتوج  بجه مشجتدی، هجتحد ا،جت بیشانج   ک ی طتغی  به کهن ا به ان ت   ش،أ،ی ث اثال 
 ح جه  پت جتد دش (.147 :1  4147)طبتطبت    بین ،  هتحد نزد شا تحتکم ث ریا   ، طتغی 
َْْوْ» کن :،  ،عیف  اث اغیا  ث تیطتد القت  شا ریا ع ا ن اام  وت،  خ اثن  ُُ ي ْيطاُ ُْْيِر ْالشَّ

ْ ْ
َ
ُْْهْ ُْيِضلَّْْأ  دثش ضجیلت  هب ،ؤ،نتد ریفتتشکیدد شا القتئت  ا ن اا تیطتد غیض ث «َبِعيُاْ َْضالال 

 اال . کید  بیتد نوت   اا

 اجتماعی-سیاسی عوامل .4-2-2

 شناسیدشمن در یبصیرتبی .4-2-2-1

 ا   همسجت الجبببجه ،سجممتنتد کجه االج  ت   نق  ومیادحلۀ الیش 441ۀ ح  نزثل تأد دش
 دثالجت  ،نتفقجتد ث تد جهید  بجت بیدنج   بسجته االیآ اا عیپ که متن یپ ت  ضتعش  ق  یاب  
 ه جح ا نکجه تت ر تن ،  حنتد به شا ،سممتنتد االیاش که بیدن  م یام هتحد بت   ش هب ث داتتن 

ۀ دشبتش حنتد که دلی  ا ن به ؛ن هن   یاش خید االیاش حیآ،َ  شا هتحد داد هش اش حنتد به ث ت  نتال
 هسجتن  ،ؤ،نجتد همیشجا  شنجج خیاالتتش ث کنن  نم  کیتته  فستد  ث تی چیه اا ،ؤ،نتد

  4924،یب    ؛745 :1  4927طبیال   ؛14 :1  4147 طبی   ؛491 :9  4177 )ثعمب  
ْنذُتْ ْْإْ ْ» بیجتد بت خ اثن   ح ه همین پت تد دش (.755 :7  ومج  (441 ومجیاد:حل) «َتْعِقُلذوَ ُُْْ

 غ م  جه  ۀ نتیو که- دتمن اا دثال  دشال  تشخیص ث خ تنت و آ شا ریا ش  چنین
 الهج  بینجت  دش تج بی ث وقج  کتشریی به بت اال  خیاالته حنتد اا ث دانسته -اال  ال ته  ث

 بجه ومیادحلۀ الیش 445ۀ ح  همچنین  .(972 :9  4147 )طیب   کنن   ظ شا خید هشیتش 
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 کننج  تلیجخ ،ؤ،نجتد تجت داشد اتتش  حنتد فی ب بیا  ،ؤ،نتد بت دثالت  به طتغی  ظتهیالتا 
ْنذُتْ ْْهذا» فی،ت ج :،ج  ؛(972 :9  4147 )طیب  هستن  دثالتشتد هتحد

َ
والِءْْأ

ُ
ذوَنُهْ ْْأ ْالَْوُْْتِحبُّ

وَنُكْ ... ْ ْْإذاَْوُْْيِحبُّ ُُ اْقاُلواَْلُقو واَْخَلْواْإذاَْوْْآَمنَّ ناِمَ َْْعَلْيُكُ َْْعضُّ  ؛(445 :ومجیادحل) «اْلَغْيِظِْْمَنْْاْْلَ
 ث االج  ثاهج  خیتل حنتد بت تعت،  به ا،ی   ت طتغی  جذب ه ف به ،حب  اظهتش  تبیا نبن

 .(557 :4  4911 ) یائت   کنن نم  نتدیاطم متن  ا اظهتش هی به بتبصیی  ،ؤ،نتد

 مؤمنان نفوس در کافرانۀ فریبند و دنیایی جواذب تأثیر .4-2-2-2

 ن جیس دش کجتفیادۀ فی بن  ث دنیت   جیاذب تأثیی ،تئ  ۀ الیش 54ۀ ح  ت سیی دش دا، سی بیخ 
ۀ جتذبۀ  یا اا ت ش جبه شا ،ؤ،نتد هتجتذبه ا ن ان .دانسته طتغی  به ریا ع وم  شا ،ؤ،نتد
 بجه رجیا ع نهت تجت   ث کنج ،ج  داخمج  تضجتدهت  دچتش شا االی،  ا،  ث ختشج خ ا ثال  

 تجأثیی وم به .(22 :5  4927 ن  )طتلقت حثشد خیاه  همیا به شا هتحد بی االتب اد ث طتغی 
  مب  تعمق ث ،ی  ث شغب  اا شا هتحد ،ؤ،نتد به خطتب ،تعتل خ اثن  که هتال جتذبه همین

ۀ تجکیف شا حد ث (11 ) وجی: االج  کید  نه  تهی  ث جت  ث ،تل  یاا ب ،تد  ا،کتنت  به
 .اال  کید   ،عیف (494 )طه: هتال حد حا،ت عۀ ثالیم که تیدن ن  ا ث یش ا ث ی ی،ب 

 حقۀ جبه علیه طاغوت سوء تبلیغات .4-2-2-3

ۀ جت،عج ددکیرمیا  دنبتلبه (94)ان تل: جتنبههمه ،کی بت ث ،مکن طی ق هی اا طتغیت  نظتآ
 ،عنجی  ث ل ظج  تحی ف حنتد تایدهت ۀ ااجمم .اال  خید الی به هتحد ریا ع ث ا متن 

 اا تجکن   اال  بت که اال  حد دنبتلهب طتغیت  نظتآ خ اال .  اثلیت الخنتد ث اله  ح ت 
 )بقجی : ده  نشتد ،صم  شا خید ث (72 )غتفی: ، س  شا هتحد افتیا  ث تهم  بت ث  ق شهبیاد

 فی جتد: ؛19 شو : ؛25 )اویاف: اله  شهبیاد  قتنی  به نسب  ،یدآ بین ثالیمهب  ن تت (44
  قۀ جبه ومیه (19 )نست:: الی: غت تبمی ث پیاکن تت عه بت ث تید ا وتد تید   (2 تغتبن: ؛2
 ،ؤ،نجتد بین ت ی ه ث اختیف ا وتد بت ث (2 لقمتد: ؛411 )انعتآ: خ ا الخنتد کیدد،سخی  ث

 تبمیغت  ابزاش ث شثان  جنگ اا االت تد  بت هتحد  .کن غبتشحلید شا  ق تنتخ  شا  (1 ) صص:
 ا ج اآ ا مجتن ۀ جت،عج فتجتشش ث ا ستالجت  ث وقت ج  دش ن جیذ به ت  ش ز بینت،ه ا  ا،ت  ث

 چید هت  ثاژ  بت رستید  ث ثالیع ایش به بینیم،  نیز ا،یثا دنیت  دش کههمچنتد ن .کن، 
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 شا ججید ث تهی  جت  دثالت ...ثطن تیثش سم  بت ،بتشا  بشی  قیق انستد  کیا،  حااد  
 ن .کن،  ویض

 اتراف .4-2-2-4

 ،یججع هجت رجیث  جت،عجه  افجیاد شفتتش ث نایش ریی تک  فیا ن  دش تأثییرذاش ویا، ۀ ااجمم
 ث داثش  ،قت سجه  ،عیجتش شا هجتحد افجیاد کجه اال  هت  ریث  ،یجع هت ریث  اا ،نظیش هستن .
 رینترید هت جنبه اشا تب  بیا  شا هتحد ث دهن ،   یاش خید شفتتش ث وقت  ۀ دشبتش ریی  تصمیم
 بجهبتتیجه هتریث  ا ن دهن .،  تک  هتحد بی،بنت  اش خید شفتتش ث تمتشن ،  ،هم خید ان ر 

 دش بجت ث هنوجتش ( )کجتشکید پیداان ،  جت،عه افیاد به هنوتشهت القت  به که خید الای   نقع
 تطبیقج ( ث ا ،قت سجه )کتشکید خید نایش ث کنع ادد،ح  بیا  ،عیتشهت    یاشدادد اختیتش

 (.445  4959 )،ییالن ال   تتن ب داتته جت،عه بی ا تد  تأثیی تیانن ، 
 ؛9 )،حمج : ن تجی،ج  تقسجیم بتطج  ث  ق ریث  دث به هتریث  ا ن  یحن   شهیتف  دش 

 شا ه ا   شا  اله   یب به دالتیتب  ه فبه  ق ،یجع ریث  .(771 :41  4954 طبتطبت   
 ،قجتآ ث ثیث    ش   به شثت  ث شا  هی اا کیتن ،  بتط  ،یجع هت ریث  ث ریفته پیع دش

 بجه شا هتانستد پییالته  یحد الیاالی دش دلی  همینبه .(441  4959 )،ییالن ال    تبن  دال 
 )جتثیجه: خیانج ،ج  فجیا بتط  ،یجع هت ریث  اا دثش  ث  ق ،یجع هت ریث  اا الایریی 

  .(422 ث 422 بقی : ؛41
 همچجید   هجتتتخصجه بجت کجه هستن  تیفین،ُ   یحد  دش بتط  ،یجع هت ریث ۀ ااجمم 

 افجیاد رمیاهج  البب ا،تد طیل دش خ ا  بن ر  جت به خید بن ر  ث ظمم رمیاه   نتدان  
 ث االج  تجنعم ،عنجت بجه «تجیف» اا اتجیاف .(449-444  4951 )،خ ث،   ان ت   ا تد 

 بجه ث فی  تجه شا اث انج ر  دش حالت ع ث شا ت  ث بتت  ا تد نعم  داشا  کهکس   عن  تیف،ُ 
  بنتبیا ن .(727 :4  4924  یت   ؛422  4147 اا هتن   )شاغب داشدثا  الیکش ث طغیتد

 )هجید: ان ت   فسق اه  ث طغیتد ث غیثشۀ بتد ،س  که خ افیا،یت ۀ خیدفی  ت ثیثتمن اد
 ث (42 )االجیا:: تبجته  ث فوجیش ث فسق الم به جت،عه داددالیق ،هم بسیتش ویا،  اا (442

 ث انج بجید  هجتطجتغی  کنجتش دش ث همسجی تجتش خ طجیل دش هتحد ن .هست طتغی  به ریا ع
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 فجیاهم جت،عجه دش شا طجتغی  بجه رجیا ع ،نحط فیهنگ الیا  ۀ ا،ین  بیدد،یجع بهبتتیجه
 .(442 :41  4924 تییاا   ،کتشآ ؛99 ،ؤ،نید: ؛79 اخیف: ؛91 )البأ: ن کن، 

 طاغوت به گرایش از رفتبرون یهاراه .4-3

 اا شفج بیثد  هتشا  طتغی   به ریا ع حالیب بیتد کنتش دش خع ت تبۀ نسخ ونیادبه  یحد
 اال : کید  بیتد وم  ث بینعۀ  یا دث دش -اال  حدۀ ا وتدکنن  ویا،  تب ،تنتظی که- شا حد

 بینشۀ حوز  .4-3-1

 بجه رجیا ع ویا،ج  اا ث بیجنع ضجعف بتو  اله  تعتلیم اا نت ص ،ن  بهی  کم   نات  دش
 اا ا ی هت  یا  دش ا متد تقی   ث د ن تعتلیم به شجیع بنتبیا ن  .(54)نست:: اال  طتغی 

 اال : اجتمتو  حالیب ا ن اا شف بیثد  هتشا 

  الهی شئون به نسبت بینش تقویت .4-3-1-1

 خ اثنج  بصییبیدد ا،تته  ث تیا  همتنن  اله ۀ ختا تئید اا غ م  ث جه  وت،  بهبتتیجه
 اا تجئید ا جن بجه نسجب  ،عیف  ث بینع تقی   طتغی   به ریا ع ویا،  اا  ک  ونیادبه
 بقجی : ؛1 )دخجتد: «شب» کممجت  همنشجین  اا اال . ریا ع نیع ا ن اا شف بیثد هت شا 

 ث شب ،عنجت  کجه تجید،  فهمی   کی م یحد دش ا،تته ث ا  یت بت (7 )،م : «خمق» ث (751
 خ اثنج  دالج  دش بنج رتد ،جی  ث ان ر  ت بیی  عن  اال ؛ نه ته ا یت ث ا،تته دش ختلقی 

  ضجی  جت الج ی دش بسجتاتد  ث خجتنیاد  اا افیاد دثش  ث (24 :4952  ت،   ) تالم  اال 
 نج اشد. انسجتد ،ییانج د ث داتجتنناجه انج   دش نهجت   تأثیی بیدد جنگ  ت ام  دش ث بیدد 

 اا هتحد  یاشدادد ،یاخذ  ،یشد ث بن رتنع به نسب  خ اثن  بیدد بینت دشنظیداتتن همچنین 
 ا ج  کشجتاتد دش،جیشد کجتفیاد بجت ا ا  هم دش خ اثن  کهچنتد اال ؛ شف بیثد هت شا 

 اا تجیس ومج بجه ،سجممتنتد بیخ  که ،متحنه الیشة ابت ا   ح ة دنبتلبه ث (452 ومیاد:)حل
 فی،جید  ح نج  بی،ج  هجتحد  مت ج  جمب دنبتلبه دثالت  طیح بت خطی دفع انایزةبه ث ک تش

ُهَْْوْ» اال : کیج  ،نزلجةبه وبتش  ا ن «.َبِصيرَْتْعَمُلوَ ِْْبماْاللَّ  شثا دش کجه ،عنتالج  ا جن بجه ث تأ
 الجید  طجتغی ( بجه )ریا ع خیتن  ا ن حثتش کیددبیطیف دش شا تمت اثالد  ث أش تآ  یت، 

 وظمج  بجه ث نیس   پیتی   اث بی چیز  ث بینتال  کنی ،  حنچه به خ ا ث دات   نخیاهن 
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رججت  تججمت خیتنجج  ا ججن  کججید خیاهجج  ،ؤاخججذ  حد بججی شا تججمت نججتخیا خججیا  ث االجج   ح
  (.775 :45  4147)طبتطبت   

ُهْ» البحتد خ ا  دش   ثال انحصتش تدیب بت تیش ۀ الیش 5ۀ ح  دش خ اثن   همچنین  َْفاللَّ
ت   ح    ُهَی  َث » ا،تته ث ا یت تئید به خ ا ثال   ثجیب بیتد بیا  «اْلَوِليُّْهَوْ َمی    ج ش  ث «ال 

َْْعل ُْهَوَْْوْ» اله  ،طمق ِّ ُُْْ ير َْْشيء  ُِ  ث کنج ،ج  ان   شا بشی که خ ا    عن  ؛کن ،  اتتش  «َق
 نیس  ضیش ث ن ع ،تلك کس  اث غیی ث اال  ثل  اتنه  داشد چیز همه بی   ش  ث یان  ی،، 

 کننجج  پیجج ا رججیا ع اث بججه دت،ؤ،نجج کججه بتتجج نمجج  ثال جج ۀ تت سججت پججس ؛(42 )شوجج :
 حلهه ث اشبتب اتختذ ث طتغی  به ریا ع خ اثن   دلی همینبه .(74 :41  4147ت   )طبتطب

 االج  اد   یجتمث (ونکبجی ۀ ختنج) هتختنه ن تیالس  اتختذ به شا خ ا ییغ به حثشددشث  ث
 .(14)ونکبی :

  اللهرسول حقیقت شناخت .4-3-1-2

  قیقج  تجنتخ  بنجتبیا ن بید. خ ا شالیل به الی:ظن طتغی  به ریا ع ویا، ۀ ااجمم
 بجه الجی:ظن شفجع وت،ج  تیانج ،  االی، ۀ جت،ع اله  شهبی ونیادبه اث هت ث ژر  ث پیت،بی
 وتلمیجتد بجیا  ش متج  ث (411 :ومیادحل) خ اثن ۀ نت ی اا  افیالتتد  پیت،بی بتت . پیت،بی

 ث ،هیبجتد یا دلسج  (455 :ومیادحل) خینیآ  (1 ) مم: الخمقوظیم اث (اال .442 )انبیت::
 .االج  (455 :ومجیادحل) ا شتد بی االتغ تشکنن   ث (471 )تیبه: ،یدآ ه ا   بیا   ی ص

 ختشجشتد   ه ا الی به ضیل  اا تت نهتد  ،ن  ،ؤ،نتد بی ت،بی یپ نیچن فیالتتدد بت خ ا
 اث ثال ج   (497 ومجیاد:)حل خج ا اا اطتو  کنتش دش اث اا اطتو  .(421 :ومیادحل)  کن

 حتجکتش ضجیل  اث  کجم فتنپجذ ین ث خج ا  ضجتث  اث  ضتث   (55 )،تئ  : خ ا  ثال 
 چجید ؛(94:ومجیادحل) اثال  هت ،تدفی اا تبعی  خ ا ،حب  تیط اال . (92 )ا زاب:

 بجیا   ضجی  حد بجه الجی:ظن بیا  جت   اثاتف ا ن بت .(9 )نوم: ری  نم  ث   اا غیی
 ،تن .نم  بت   اث  ضتث  پذ یش  ت جهتد دش  ضیش بیا  اث ا،ی ا،تثتل

  طاغوت حقیقت شناخت .4-3-1-3

 اا دثش  هجت شا  اا ا مجتن ۀ جت،عج بجت حد دتجمن  ااجم  ومج  ث طجتغی   قیق  به ،عیف 
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 ( 744 :7  4927 )طتلقجتن   ،جذ،یآ وتشض  ثال   ونیادبه طتغی    قیق  اال . طتغی 
 ( 24)،تئج  : االج  تج   داد  ش اشه حد پذ یش به نسب  که (25 ) ینس:  ق بیابی دش ،ستکبی

 (.11 ) ینس: خ اال  شا  اا ،یدآۀ کنن رمیا  ث (752 )بقی : ظمم  به نیش اا انستدۀ کنن ختشج
 هجتحد تحقیجی ث االجتخ تف ث (1 ) صجص: ،جیدآ بجین اخجتیف ث ت ی جه ا وجتد بت طتغی ۀ جبه

 )،ّمج ( حبتثاجج اد  ح جین ،ختل تد ونیادبه اله  ،صمحتد ث شهبیاد کیدد،عیف  ( 51 )اخیف:
 اا االجت تد الجی: ،تنن  رینترید  هت شثش بت خییخیا  ث ،صم  ونیادبه خید ،عیف  ث (29 )طه:

 ،ختل جتد بجیا  رجذاش الجی،ت ه ( 75 )غتفی: دثالت ثطن تحی   ث ،یدآ ویاطف ث ا ستالت 
 بجه تج    ث تجکنوه ته  ج  ۀ ثالجیمبجه  جق ،جیداد الجیکیب  ث (441 ث 449 )اویاف:  قۀ جبه

 (.75 تعیا:: ؛471 اویاف: ؛24)طه: پیدااد،  اله  هت ان  شه تیث ج ث ن یذ اا جمیریی 

 ا جن ث خ االج  بجه هجتحد ا مجتد د ت،ؤ،نج بت طتغی  دتمن  اام  وم  االتس بیا ن 
 ،تعتل خ اثن  شثد.نم  اابین هتحد به ،حب  ث دثالت  طیح ااجممه ظتهی  ا،یش بت دتمن 

ُسذوَ ُْْيْخِرُجذوَ ْ»ۀ  تلیۀ جمم بت ،ؤ،نتد نه  اا بع  ،متحنهۀ الیش  ابت ا ۀ ح  دش ْ َْْوْْالرَّ ُُ ذا ْ ْْإيَّ
َ
ْأ

ِهُْْتْؤِمُنوا ُكْ ِْْباللَّ بِّ ْ ْ» وبتش  دش الآ تق  ی ث «َر
َ
ِهُْْتْؤِمُنواْأ ُكْ ِْْباللَّ بِّ  داشد،ج  بیجتد شا ،طمجب ا ن «َر

ْ ْْإْ ْ» وبتش  بت بع ۀ ح  دش ث (772 :45  4147)طبتطبت    ُُ َْْلُكْ َْْيُكوُنواَْيْثَقُفو ْعُاء 
َ
 ا جن به «أ

 ث کتهج نم  تمت به نسب  هتحد و اث  ث بغض اا ک تش بت دثالت  که کن ،  اتتش   قیق 
 دت،ؤ،نج هت دثالت  ث ن اشد تمت بیا  الید  چیه و اثتشتد شفع ا،ی  به حنتد  ،حب  جمب

َْوْ» وبجتش  دش ابجتد ث دالج  بسجطۀ کنت ج دث بجت ث کنج .نم  ا وتد هتحد دتمن  دش ی ییتغ
َيُهْ ْْإَلْيُكْ َْْيْبُسُطوا ُِ ْي

َ
ْلِسَنَتُهْ َْْوْْأ

َ
وِءْْأ واَْوِْْبالسُّ  دالج  تجمت بجه اری که داشد،  بیتد «َتْكُفُروَ َْْلْوَْْودُّ

 تجمت کجه داشنج ،ج  دثال  ث کنن  ،  دشاا تمت الی به ب   به شا خید ابتد ث دال  تبن   
 کجه االج  ا انج اا بجه تجمت بت هتحد دتمن  .(771 )همتد: یرید  ب نتتد د اا ث   تی کتفی

 ،تحج  تمتالج  بجیدداابین که ،شتیک ه ف    وم به دتمنتنشتد بت تمت ومیه  تضین 
وِلياُءَْْبْعُضُهْ ْ» :ةجمم ،عنت  اال  نیهم ث تین 

َ
ْْأ  ومج  تدیب ،قتآ دش که (54 )،تئ  : «َبْعض 

واْال» فی،تد ُِ ِخ صذار َْوْْاْلَيُهذودََْْتتَّ وِليذاَءْْالنَّ
َ
 دش تجمت دش ا مجتد بجتثجید پجس .االج  ح،ج   «أ

 هجیچ ث (922 :5  4147)طبتطبجت    الجید  چیهج هجتحد به ،حب  ث هتحد به ت دك نزد
 .(474 )بقی : بید نخیاه  تمت بیا  هتحدۀ نت ی اا شضت ت 
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  طاغوت به گرایش تبعات شناخت .4-3-1-4

ُ َْْوْ» اال : بید  کتشبه الناین  تعتبیی طتغی  به  عریا بیا  خ اثن  کی م یحد دش ُُ ُر ِِّ ُهُْْيَح ْاللَّ
ِهِْْمَنَْْفَلْيَسْْذِلَكَْْيْفَعْ َْْمْنَْْوْ» ( 71 ومیاد:)حل «َنْفَسُهْ َْشيِْْفيْاللَّ َْمذْنَْْوْ» ( 71 ومجیاد:)حل «ء 

ُهْ ْ ُهِْْمْنُكْ َْْيَتَولَّ وَ ْ» ث (54 )،تئ  : «ِمْنُهْ َْْفننَّ ُُ ي ُتِر
َ
ْ ْْأ

َ
ِهَْْتْجَعُلواْأ  )نسجت:: «ُمِبينذاْ ُْسذْلطاناْ َْعَلذْيُكْ ِْْللَّ

 ا تد  بسیتش تأثیی هتحد تنتخ  که داشد اخیث  ث دنیی  تبعت  اا  کت   ح ت  ا ن (.411
 :5  4954)طبتطبجت    ک جتش بجه م  تنز الحتق داشد. ک تش به ا متن ۀ جت،ع ریا ع و آ دش

 ؛52-55 )ص: تج دجهنمج  ( 99-94 :)اجتّفت  طجتغی  بت وذاب دش اتتیاک ( 929
 ث هججتحد ت یججدن اومججتلۀ ،حتالججب دش ی یججرالججخ  ( 95-92 نتاوججت : ؛99-94اججتّفت :
 ( 24)هید: حخی  ث دنیت دش ب نت،  ث لعن  ( 1 )طیق:  یت،  الخ  وذاب به ،بتیت د

 :5  4147 طبتطبت    ؛411 :)نست: اله  نصی   طع ث خ اثن  خشم اا نتت  دنیی  تحیی
 ( 54 :44  4147 )طبتطبجت    غیید نج  انج ر  الجب  ث ظتلمتنجه هت الن  شثاج ( 442

 اا خجیثج ( 29 )ان تل: فستد ث فتنه ا وتد ( 725 :4 همتد  ؛474)بقی : فطی  شا  اا خیثج
 ،نتفقججتدۀ ا،ججی دش  یاشرججیفتن ( 454 :9  4147 طبتطبججت    ؛71 ومججیاد:)حل المججه  ججزب
 هتال .ا نۀ ااجمم (441 :5  4147   طبتطبت  ؛411 ث 27 ث 24)نست::
َبُعواَْوْ» وبتش  بت طتغی  به ریا ع  هیدۀ الیش دش ْمَرْْاتَّ

َ
ْْأ ارْ ُُْ ِّ  ح،   (55 )هید: «َعِنيَُْجبَّ

 ،طجتبق ومج  بجیا  حنتد اجبتش ث ،یدآ بی رشتنغتلب ،عنت به «جبتش»ۀ کمم بهبتتیجه اال .
 االتضعتف به طتغیت  نظتآ هت ث ژر  اا تیاد،  (121 :4  4145 )فیاهی    خید دلخیا 

ْ» االج : ح،ج   فیوجید دش،جیشد کجهچنتد ؛دکی اتتش   «ِمذْنُه ْطاِئَفذةْ َْيْسَتْضذِعُ ِْْفْرَعذوَ ...ْإ َّ
 نظتآ هی ،ستمیۀ تیی ث الن  شا حد تیاد،  «َيستضِعُ ْ» ،ضتشع فع  بهبتتیجه (.1 ) صص:
 ث (755  4147 ااج هتن   )شاغجب ن جتفتنجتتیاد ،عنجت بجه االتضجعتف دانسج . طتغیت 

 ضجعیف شا فجید  لاّث  ،جیشد دش .(4954 :1  4512 )ججیهی   االج  ح،ج   تجمیددنتتیاد
 شفتجتش ا،جت نیسج  ضجعیف تجخص دثآ ،عنجت  دش ث  کننج،ج  االت تد الی: اث اا ث  تبن ، 

 بجه یج ، ث رجیا ع  بنجتبیا ن االج . االتثمتش  ت المطه هیدثۀ نتیو ث کنن ،  اث بت شا ضعی تد
 وجز  داشا  بت ج  خ اثنج  به انتستبع وم به که- ا متن ۀ جت،ع اا ،شکم  تنهتنه طتغی 

 بتت  بسته هتحد بی بیاتناتدۀ المط شا  بت   «البی  ن  »ۀ  تو  بیاالتس ث (495 )نست:: بتت 
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ج تج دتبجت ۀ ثالیمهب اجتمتو  شکید ث جمید بمکه  کن نم     -(414 )نست::  فسجق ث یدخ 
 ا تصتد  فیهنا   الیتال   بیدر  ث االتثمتش بیا  شا شا  (51 )اخیف: خیدبتختا  اا نتت 

   .کن،  بتا جت،عه حد ث...

 عملۀ حوز  در .4-3-2

 خداوند به استعاذه .4-3-2-1

 اال ؛ ا متن ۀ جت،ع اشوتب ث ته    خید  به جذب بیا  طتغی ۀ االت تد ،یشد ا  ا،ت  اا
 بجه   جته  شا اث ث نمید  االت تد  ،یال   ضی  ،قتب  شد  یبه ا ن اا فیوید که همچنتد

ُتْ» فی،جید: فیوید ته    بیابی دش ،یال   ضی  ا،ت کید؛ کشتن ِْ ذيُْعذ ُكذْ َْْوِْْبَربِّ بِّ  )غجتفی: َر
 تجی اا ،جن  تفظ ث پنتهن    عن  «.تمت پیثشدرتش ث خیدآ پیثشدرتش به بیآ،  پنت  ،ن (؛72

 حخجی ن چنتنچجه بجیآ.،ج  پنت  اث به ث اال  خ اثن  فی،ید     ظ تتکنید کههمچنتد تمت 
ُضَْْوْ» طتغ  فیوید بیابی دش نیز فیوید حل ،ؤ،نۀ جمم َفوِّ

ُ
ْمِر ْأ

َ
ِهْْإَل ْأ ْْاللَّ َهْْإ َّ  «ِباْلِعبادَْبِصير ْْاللَّ

 اال . بید  (11 )غتفی:

 تقوا و صبر خدا، به توکل .4-3-2-2

 رجیا ع اا شا ،جیدآ خیدتتد  ا،تد طتغی  هومی پتخیاالتنبه ث تقبی  بی ویث  اله  پیت،بیاد
 بجه تیکج  شا شا  ا جن دش  ج آ اثلجین ث (42 :9  4147 )طبتطبت    داتتن ،  بی ذش حنتد به

 شهجت   بجیا  ،یال   ضی  کهچنتد (؛751 :5  4911 ) یائت   کیدن ،  بیتد خ اثن 
 اجبی ث ،تعتل خ اثن  اا عتن االت ث االتم اد به شا هتحد فیوید بیابی دش بن ر  اا االیائی بن 
  (.944 :2  4921 تییاا   ،کتشآ  471 )اویاف: کن ،  تیایه شا  ا ن دش

 دثالج  بجیا  طجتغی  ظتهیالجتا  بجه اتجتش  کجه ومیادحلۀ الیش 445 ث 441 ح ت  دش 
 نیینجگ اا شفج بجیثد شاهکتش شا تقیا ث ابی داشد  هتحد فی ب بیا  ،ؤ،نتد به خید داددنشتد

ُقواَْوَْْتْصِبُرواْإْ َْْوْ» اال : د کی عیف ، هتحد ْ ْْالَْتتَّ ُُ ُهْ َْْيُضرُّ ُُ ْي َْْشْيئاْ َُْ َهْْإ َّ َْْيْعَمُلوَ ِْْبماْاللَّ  «ُمِحذي  
 کیج هت  ث هجتنقشجه به هم ث ،ؤ،نتد تقیا  ث ابی به هم خ اثن  چیاکه ؛(474 :ومیادحل)

 هجم جهجت  عیجم اا تهحدۀ هم بی  عن  ؛(141 :4  4142 )ا،خشی   داشد ا تطه دتمن
 ث   ش  تح  چیز همه پس ؛(179 :7  4927 )طبیال   تیانتال  هتحدۀ هم بی ث داشد ومم
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 :9  4925 )طیب  یدیبا انوتآ ومم  س ین ،مکن خ اثن ۀ اشاد ب ثد ث اال   اله  ی،ش
 به ،شیثط دتمنتد تیآ هت نقشه اا نپذ یفتنتأثیی ث ،سممتنتد بیدد یدشا،ن بنتبیا ن  .(994

 االج    ت نیتضم هتحد  یا،ن که اال  ایش  ن ا دش فقط ث تقیاال   داتتن ث االتقت، 
 .(25 :9  4924 تییاا   )،کتشآ

 الهی رضای براساس حرکت .4-3-2-3

ْنذُتْ ْْإْ ْ» تیط  وبتش  بت خ اثن  ،متحنهۀ الیش ابت ا  ۀ ح  دش َْوَْْسذِبيِليِْفذيِْجهذاداْ َْخذَرْجُتْ ُُْْ
 بیجتد شا طجتغی  الجم به ریا ع اا شف بیثد  هتشا  اا  ک  (4 )،متحنه: «َمْرضاِتيْاْبِتغاَءْ

واْال» به ،تعمق شا تیطیهۀ جمم ن ا طبتطبت  وی،ه داشد.،  ُِ  حد تیط جزا  که دان ،  «َتّتِخ
واْال» ُِ  بجه  کجم اتجتیاط بجتب اا شا ه ح دش تیط ث ؛اال  ت    ذف که اال  ای د   «تّتخ

ک اش نه  هم که  ،حقق ا،ی   اوجیآ شا ،شجیثط ث تجیط تدیج،ۀ ،یا،ج هجم ث کنج ،ج   یتأ
 اال  ،طمب ا ن بیتد دشا د ح ه پس ؛(772 :45  4147 )طبتطبت    اال  دانسته داشد ، 
 خشجنید  ،نظجیشبجه ث خ ا  شا  دش جهتد ،  نه به ،که اا ،ؤ،نتد تمت ،هتجی  ثا عت   اری که

 بتت  خ ا شضت  بیا  کتشش کهکس  بایی  . دثال  شا خ ا دتمنتد نیس  ،مکن اثال  
 ،عنت به خ ا شضت  بیاالتس  یک  ا نکه نتیوه بتت . داتته طتغی  به ریا ع اال  ،حتل
 نیس . ت ن جمع طتغی  به ریا ع بت ا،یش دش اله  شضت   ، نظیداتتن ث کممه ثا ع 

 طاغوت سرزمین از هجرت .4-3-2-4

 حد بیابجی دش ،بتشا  ث ،قتبمه ا ستتدر   طتغی   به ریا ع اا نه  بی ویث  کی م یحد فیهنگ دش
 تذکی داشد. رینترین  هت تیی  طتغی  بیابی دش ا ستتدر  اال . ت   دانسته ،ؤ،نتد ثظت ف اا
رت  ( 11 ث 19 )طه: لّین ابتد به  ومیه  یتآ به تشی ق ث طتغی   کی،  تبعت  اا ،یدآ کیددح
 ) یائتج   هتالج حدۀ ااجمم ،سمحتنه جهتدۀ ثالیمبه تشجب نظتآ بیدداابین ث (471 )اویاف: حد

 ث ،بتشا  ا،کتد ث کنن ،  ان ر  طتغی  الیا،ین دش ،ؤ،نتد که ثضعیت  دش (.149 :4  4911
 الجیا،ین حد دش ،تنج د ث نج اشد ثججید حنجتد بجیا  جمعج   تج  ث فجید  اجیش به پییثا 

 الجم بجه رجیا ع ث فتالج  ط،حجی اا تأثییپجذ ی  ،تنن  ،عنی   ث شث   جسم   هت حالیب
 (.52 )نست:: اال  داد   یاش شا هوی  شاهکتش خ اثن  بتت  داتته هتحد بیا  طتغی  
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 آرمانی و مطلوبۀ جامع ترسیم .4-4

 االج . ،طمجیبۀ جت،ع به تیجه اجتمتو   تنتال حالیب دش االتال  ث وم   ،یا   اا  ک 
 تیان ،  ،طمیبۀ جت،ع الم به ی ه ا تا  شف بیثد  هتشا  ث ویا،  حالیب  تبیین اا بع 

  ن .کن  یک  خید نهت   ،قص  الی به تت بتت  حنتد بیا  حفی نانایز  ث ،ؤ،نتد بخعالهتآ
  ج  جت،عه کم  ،ش خط تعیین ث رذاش ه ف االی،  ،طمیبۀ جت،ع ریی تک  دش 

 بجی ،جیدآۀ اشاد ث اختیجتش بجی ویث  ،طمیبۀ جت،ع ،هن ال   یحد نات  اا اال . ضیثش  ا،ی
رته  ث تعیش  )ختکیجتد  داشد تکیجه ن ستن  شذا   اا دشثن  التا پتک ث خیدالتا  ث حنتد ح

 ح جت  دش خ اثنج  شا ،طمجیبۀ جت،ع اا بخش  تیایف  خصیص نادش .(42 ث 45 :4911
 ث شتج  ،سیی دش انستد تت اال  داتته بیتد ک تش بت ا متن ۀ جت،ع اشتبتط دش اجتمتو  الیتال 

 ث هجت،شج خجط ا جن اا  ک  ریید.  یاش طیبه  یت  تحقق ث د ن  بتثشهت  ث تهاشاش تعتل 
ۀ بیپت ج (414 )نسجت:: ک جتشۀ الجمط ن   ث االتقیل به االی، ۀ جت،ع شالی د هترذاش ه ف
 ا مجتد خیاالجتتش تنهتنه خ اثن  تنتال  دتمن ث  تکمیت  اا ی  اال .  تبّی  ث  تیلّ  اا 

 انسجتد کجه طجیشهمجتد  عنج  االج . طتغی  ثال   به ک ی خیاهتد  اال  اله  ثال   به
 نیز شا خ اثن  تشی ع  ثال   خی ع اختیتش ث اشاد  به  اال  پذ یفته شا خ ا تکی ن  ثال  
 بیائج  تجکم  هی به طتغی  ثال   اا نیز خیدۀ اشاد ث اختیتش به ث  کن پییث  حد اا ث بپذ ید
 .(752 )بقی : جی  

 پذ یش ث ک ی اا اجتنتب التاا،ینه ونیادبه ک ی اه  وقیب  ث وت ب  به  یحد داددتیجه 
 ثال   پذ یش ث ک ی اا اجتنتب بیکت  ث حثتش بیتد ث پذ ی وبی  بیا  (752 )بقی : طتغی 

 افکجتش ث وقت ج  بهتجی ن اا پییث   (42 :)ا،ی اله  بشتش  دش تف  تت ستا  ،تنن :  اله 
 اله  تقیا  ،قتآ به شالی د  (92 )نح : اله  هت ح،یا  اشکتد تی ن،هم به وم   (41 )ا،ی:

  (92 )نحج : تج د اله  ختص ه ا   ،شمیل  (74-42 )ا،ی: حد حثتش اا ،ن ت دبهی  ث
 ث الهج  خجتص ثال ج  بجه نیج   (752 )بقجی : الهج  ،حکجمۀ حث جز به تمس  ث االتیاش 

  اال . خصیص همین دش (752 ث 752 )بقی : حد حثتش اا ،ن  بهی 
رته  بت که ا ،عهجت پس  ۀ اشاد ث اختیجتش بجت حد بیکت  ث حثتش ث المه ثال   به ،عیف  ث ح
 بجه ومجم بجت ث دانج ،ج  بجزش  شالتاتش  شا حد ث پیدااد،  شالیلع ث خ ا اا اطتو  به خید
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 پجت اا دتجمن حااش بیابجی دش بمکه کن نم  پی ا ریا ع حد به تنهتنه ک ی اه  به ریا ع وقیب 
 االجتقیل بجه خجید وجز    جظ بجت تت (11 ث 4 )ا زاب: کن نم  تبعی  هتحد اا ث افت نم 
 بید. خیاه  ا متن  ،طمیبۀ جت،ع  بیال  جتنبههمه

 گیرینتیجه. 5

 اجتمتو ۀ ویا دش ، اش ثال   وین  تحقق  حش،تن ۀ جت،ع به دالتیال  االتال  الزا،ت  اا
 ،عبجید هی که  یحد  دش تغی ط ،ص اق ث ، هیآ بهبتتیجه اال . طتغی  ثال   اا دثش  ث
 کجه شا ،تبجیو  هجی ث حدآ بنج  اا ضجیل  تد شجیایپ ث ججن طتد یتج ب   ا،ثتل یخ ا  یغ

 شا طجتغی  بجه رجیا ع تیاد،  تید ،  تت،  س  ین هتحد اا یث یپ به شاض  تعتل خ ا 
 ث نحیافج ا یی،سج ث ن جیح هی به ریا ع هم ث رمیا  پیشیا تد ث غییاله  ،عبیدهت   به ریا ع

  یحنج   تنتالج هسجت  ناجت  اا د.کجی تعی جف ن اشد  ثجید حد دش اله  شضت  که نتدشال 
 خ االج  بن ر  ث اطتو  ،قتب ۀ نقط اث بن ر  ث اطتو  ث المه ثال   ،قتب ۀ نقط طتغی 

 شا طجتغی  بجه رجیا ع اا اجتنجتب ا ن ث ن اشد جمع  تبمی  که س ه تضتد  دث حد ،یتد ث
 کجه الجناین  تعجتبیی بجت شا ،نجع رجیا ع  ا ن اا جمیریی  ،نظیشبه ثن خ ا  .کن،  ضیثش 
 ا،جت ؛االج  کجید  همجیا  االج  حد اخجیث  ث دنیجی  نجتریاش پیت، هت  ث تبعت  اا  کت  

 ا جن بیشالج  بجت اال . داتته ثجید ،ؤ،نتد بین دش ریا ش  چنین تتش خ طیل دش هتیشبختتن
 حالجیب ۀ ،شجته  تت،  که- االپی انز ی،تست بحیادۀ نظی  بیاالتس  یحد  ح ت  دش ،یضیع

 چنجین -االج  ،طمجیبۀ جت،عج تیالیم ث شف بیثد  هتشا ۀ اشائ وم   تنتالت   ث  تب ش شه
ۀ همج طتغی  به شجیع ،نع تنتال  انستد نات  بت ث  یحن  شهیتف  دش که تید،  ریی نتیوه
 دش رینجترین  و اجتمجت-الیتالج  ث اخی ج -اوتقجتد  ویا،ج  ث تید،  تت،  شا حد ابعتد
 بیخج  بجه نسجب  غ مج  ث جهج  ویا،   ا ن ،یتد دش که ان کید  ا  ت نقع حد التا ا،ینه
 دتجی،  ،حسیب وت،  تی ن،هم ث اثلین اخی  -اوتقتد ۀ ا یتتخ دش اله ۀ ختا تئید

 جیاذب  یاشریفتن تأثیی تح  ،نشأ تنتال دتمن دش  بصییتب  اجتمتو -الیتال  ع بُ  دش ث
 همچنجین  ح ج .،ج  تمتشبه  قۀ جبه ومیه طتغی  الی: تبمیغت  ث کتفیادۀ فی بن  ث دنیت  

 بیا  ا متن ۀ جت،ع بیا  جتنبههمه االتقیل ث وز    ظ  عن    یحد حش،تن ۀ جت،ع به تیجه



 1041بهار و تابستان / ویکمبیست/ شمارۀ  دهمهای سیاست اسالمی / سال پژوهش / 34

 اا تیانج ،ج    جیحد هجت رجذاش هج ف ث هجت،ش خط اا  ک  ونیادبه  طیبه  یت  به نی 
 ث بینشج ۀ  جیا دث دش شف بیثد شاهکتشهت  بیا  حفی نانایز  ث خعبالهتآ ویا،  تی ن،هم

 بتت . اجتمتو  حالیب ا ن اا ومم 
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  نا.بی تهران: ،سخن بزرگ فرهنگ (.1967) حسن انوری،

 طـاغوت عاقبـت و گیـریشکل عوامل ها،ریشه» (.1936) نائیج علیرضا و باقری محمد مسعود، پورفرد

 .136-167 ص ،14ش ،7 س اسالم، جهان پژوهیسیاستۀ فصلنام ،«کریمقرآن دیدگاه از

 العربی. التراث االحیاء دار لبنان: ،البیان و الکشف (.1077) محمداحمدبن ثعلبی،

 اسراء. قم: ،تسنیم (.1966) عبدالله آملی، جوادی

 دار بیـروت: العطـار، عبـدالففور احمـد تحقیـ  ،الصرااح (.1366) حمـادبناعیلاسم جوهری،

  للمالیین. العلم

 منـاب  در طـاغوت بـه رجـو » (.1936) صحرایی محمد و میرخلیلی سیداحمد محمود، حائری،

 .741-133 ص ،74ش ،3 س ،قّیم کتابۀ فصلنام ،«آنۀ گستر  و روایی و تفسیری

 لطفی. تهران: ،قرنن ریتفس در درخشان انوار .(1040) محمد همدانی، نییحس

 بحـرانۀ نظریـ کـاربرد بـه انتقـادی نگـاهی» (.1963) سـیدحامد حجازی، و سیدصادق حقیقت،

 .137-166 ص ،03 ش ،19 س سیاسی، علومۀ فصلنام ،«سیاسی مطالعات در اسپریگنز

 هررایهشپررژو تخصصرریۀ فصررلنام ،«اجتمــاعی مهندســی و قــرآن» (.1966) ســلیمان خاکیــان،

  .16-6 ص ،9ش ،قرننی ایرشتهمیان

 دارالعلــم بیــروت: ،القرررنن غریرر  فرری المفررردا  (.1017) محمــدبــنحســین اصــفهانی، راغــب

 دارالشامیه.



 31( / 66-39شریفی )ـ عباس  کریمقرآن دیدگاه از طاغوت به گرایش اجتماعی شناسیآسیب

 

 روش بـا حـجۀ سور  موضوعی محور کشف» (.1936) مریم احدیان سادات،بیبی بهابادی، رضی

-196 ص ،1ش ،17 س ،حدیث و قرنن مطالعا  پژوهشی علمیۀ دوفصلنام ،«محتوا تحلیل

166. 

 فری لیراألقاو ونیرع و لیرالتنز غروام  حقراق  عن الکشاف (.1046) عمرمحمودبن زمخشری،

 .یالعرب الکتاب دار بیروت: ،لیالتأو وجوه

 امیرکبیر. تهران: ،کالمی و فلسفی علوم اصطالحا  (.1967) جعفر سجادی،

 و طـاغوت بـا ارتبـا  در قـرآن آیات کیفی محتوای تحلیل» (.1044) عسکری زهرا و علی سرلک،

 ص ،7 ش ،77 س ،اسرالمی دانشرااه در معرفتی مطالعا ۀ فصلنام ،«آن تربیتی استلزامات

617- 676. 

ۀ جامعــ اجتمــاعی اخــالق شناســیآســیب» (.1933) مالشــفیعی بتــول ســیدکا،م، ســیدباقری،

 ،اجتمراعی مطالعا  و سالماۀ فصلنام ،«بقرهۀ سور  براساس آن از رفتبرون هایراه و اسالمی

 .179ص ،9 ش ،6 سال

 انتشار. سهامی شرکت تهران: ،قرنن از پرتوی (.1967) سیدمحمود طالقانی،

 األعلمــی مؤسســه بیــروت: ،القرررنن تفسرریر فرری المیررزان (.ق 1047) محمدحســین طباطبــایی،

 للمطبوعات.

  .یالثقاف ابالکت دار اردن: ،ریالکب ریالتفس (.7446) احمدبنمانیسل طبرانی،

 ناصرخسرو. تهران: ،القرنن ریتفس یف انیالب مجمع (.1967) حسنبنفضل طبرسی،

 دارالمعرفه. لبنان: ،القرنن تفسیر فی البیان جامع (.1017) جریرمحمدبن طبری،

 نا.بی تهران: ،البیان أطی  (.1017) عبدالحسین طیب،

 مدرس. تربیت دانشگاه تهران: اجتماعی، علوم در تاقی  روش (.1966) مرتضی عزتی،

 التـراث اءیـإح دار لبنـان: ب(،یـالف حی)مفـات ریرالکب ریالتفسر (.1074) عمـرمحمدبن رازی، فخر

 .یالعرب

 دارالهجره. قم: مخزومی، مهدی تحقی : العین، (.1043) احمدبنخلیل فراهیدی،

 رب معناییۀ گستر » (.1936) مجتبی شیرانی، سیدمحمد، میرحسینی، مرتضی، حامد، قاسمی

 .66-60ص چهارم، سال ،74 ش ،اسالمی مذاه  تقریبی مطالعا ۀ فصلنام ،«کریمقرآن در

 قرآن. از ییهادرس فرهنگی مرکز تهران: ،نور ریتفس (.1966) محسن قرائتی،

 االسالمیه. الکتب دار تهران: ،قرنن قاموس (.1961) اکبرعلی قرشی،
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 عنوانبه فاسد عالمان و مترفین شناختیروان تحلیل» (.1936) محمد کاویانی، علی، مخدومی،

 .7 ش ،7 سال ،شناختیروان هایپژوهش و اسالمۀ فصلنام ،«کریمقرآن در مرج  گروه دو

 ن.یالحس یمحب   دار تهران: ،القرنن هدی من (.1013) محمدتقی مدرسی،

 اجتمـاعی هایبآسی بازنمایی» (.1936) شهال پور،کا،می محمدعلی، مقدسی، سعید، مدنی،

 ،73 س ،رسانهۀ فصلنام ،«ایران شمسی 64 و 64ۀ ده سینمای در خانواده نهادۀ تهدیدکنند

 .149-69 ص ،11 ش

 نوبل. تبریز: ،ایران اجتماعی شناسینسی  (.1961) مجید آذر، مساواتی

 ة.یاإلسالم الکتب دار تهران: ،نمونه ریتفس (.1961) ناصر رازی،یش مکارم

 ر.یرکبیام تهران: ،االبرارۀ عدّ  و االسرار کشف (.1961) محمداحمدبن بدی،یم

ـــی، ـــن، میرسندس ـــدزاده، سیدمحس ـــطفی احم ـــدی» (.1939) سیدمص ـــر درآم ـــادی  ب  و مص

 .37 ش ،06 سال اسالمی، مطالعا ۀ فصلنام ،«کریمقرآن در مرج  هایگروه هایشاخصه

ۀ دوفصرلنام ،«فـریقین تفاسـیر در ارتداد آیات بررسی» (.1937) طیبه زارعی، احمد، علی ناصح،

 .1ش دوم، سال ،قم دانشااه


