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 دهيچک

ض ٠ٞ   يبت ٍلآ١  ي  ـ ث ل آ ي  آٟ اًت ثب تأّ يؿك پ يٚيتغٚ – يييْلؿ ت٤ٓي٠ َٝب٦ٙ ثب ك٣يا
ر٢ ٔ ١ لٛ كا ؿك ص٨ بكص٤ة ٕيتٞ بٟ ا١َ  ة       ياٖٙ ٤  ،ر٢ٔ ١لٛ يٌتيث٦ ص ييپبًؾ٤ٖ
 ياً  ٝ  يٍـكت ١ لٛ ر٨ٞ ٤ك   ي٧ب٣ ٝؤٙي٦ يـ ٣ ؿك اؿا٦ٝ ٝجب١ي٘ ١ٞبي٣ تغٚى٨ٜ  ياً ٝ

ٖ يؿ٤ّٝلات ي٧بظ ؿ٧ـ. ثَبء ٣ اًتٞلاك ١ؾبٛيلاٟ كا ت٤ضيا  يبؿي  م يِ ٣ ٝلؿٛ ًبالك ٣اثٌ ت
ُ ـت ام آٟ ٝغل٢ٝ٣ ـ.   اٍتـاكٕلا ث ٦  ياًت ٦ّ ١ؾبٛ ٧ب يا٠ ٝؤٙي٦يث٦ ٍـكت ١لٛ ؿاكؿ ٣ ا

 ي٢ّ ـ ٣ ام على   ياف٧بٟ ٣ ٤ٍٚة ٝلؿٛ كا ىلا٧ٜ ٝ   ،ىْبكرقة ا ييَ ٍـكت ١لٛ ت٤ا١بياىنا
 يٝ   يًؾت ؿك ٤ٝاٍـ ثغلا١  ٦ٞيٍـكت ًؾت ٣ ١ يًبمل٥ي٣ فؽ ييٖل ٢ٝزل ث٦ ٧ٜ اىنايؿ

٦ٌ ث ب  يلاٟ ؿك َٝبيا ياً ٝ ي٦ ٣ اًبى ٍـكت ر٤٨ٞكيؿ٧ـ پبيٌ ١ِبٟ ٝي٠ تغَي٤ُؿ. ا
٦ اكُ بؿ اً ت ٣ ١ ٦    ي  ثل پباًت ٦ّ  يام ٤١ؿ ٍـكت ١لٝ يملث يجلاٗ ؿ٤ّٝلاًيٙ ي٧ب١ؾبٛ

 يبت ٍلاٟ ث٦ ٍ ـكت اً ت. ٝج ب١   يام ١ٖلٍ آ ييي٠ ٤١ؿ ٍـكت ثبم تقليارجبك ٣ ام٤اء ٣ ٙقا ا
ـ   يا ياً ٝ يٍـكت ١لٛ ر٤٨ٞك اً ت ّ ٦    يلاٟ ثل ٕلىت٦ ام ىل٢٧ٔ اً  ٛ ١ بة ٝغٞ 

 ؽ٤ؿ رٚت ٢ّـ.لاٟ كا ث٦يت٤ا١ٌت٦ اىْبك ٣ اف٧بٟ ٝلؿٛ ا
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 قدمه م
٧ب ٝتٞبين ًبؽت٦ اًت ثُقـ ُبيـ املاً ١جبُـ إل اؿفب ٢ّيٜ آٟ ص٦ ا١َ ة ايلاٟ كا ام ًبيل ا١َ ة

اي٠ ٧بي ؿيٖل ٧ٜ فٔل ٦ّ ؿك ا١َ ةثبُـ. ؿك مٝب١يي آٟ ٝي٧بي ١لٛ اىناكٕلايب٦١ىل٢٧ٖي ٣ ر٢ج٦
٧ب ١ؾيل ك٧بيي ام اًتجـاؿ ٣ ٌّت آماؿي ٣ ٕل اثقبؿ ٝبؿي ا١َ ةا١َ ة، ر٨ب١يبٟ عـاّخل ١ؾبك٥

ي ت٤ا١ـ ثل پبي٧٦ب كا ١ِبٟ ؿاؿ ٦ّ يِ ا١َ ة ٝيي ا١َ ة٧ٖٞب١ي كا ؿاُت٦ ثبُـ، ك٣ي ؿيٖل ٦ًْ
مٝبٟ مليت  ٍـكت ٝق٤٢ي ٣ ميلٝبؿي ؿي٠ ١ين اًت٤اك ثبُـ ٣ ث٦ ضيل٣مي ثلًـ. اٝلي ٦ّ ؿك آٟ

٤ٞ١ؿ ٣ ثبفج تقزت ٧ٖٞبٟ ث٤ؿ ٦ّ ؿك ٍلٟ ثيٌتٜ، ٍلٟ عبّٞيت فٜٚ ٣ ت٤ٙ٤٢ْهي، ٍلٟ ٝي
٧ب ٣ ؿ٣كي ؿي٠ ٣ ٝلرـ ُيقيبٟ، ٧ـه ام ا١َ ة ؽ٤ؿ كا ا١َ ة ١ِي٢ي ؿي٠ ؿك ؽ٤ٚت ؿٗعبُي٦

 ؿ١جبٗ تَٚيـ ّبٝ٘ ام ملة ٣ ىل٢ّٔ٢٧ـ آٟ ٧ٜ ؿك ٤ِّكي ٦ّ ُب٥ آٟ ث٦ثلاي اً ٛ اف ٛ ٝي
ّلؿ. اي٠ ٧ٞبٟ عْبيت ثُقـ لثي كا تٞبٛ ٣ ّٞبٗ تجٚيل ٣ ارلا ٝي  ب٧ل تٞـٟ م  ملثي ث٤ؿ ٣ ٝؾ

٧ب پ٨٢بٟ ٝب١ـ٥ ث٤ؿ ٣ ثب ا١َ ة ايلاٟ ؿك ٝغبٙقبت اىناكي ا١َ ة اًت ٦ّ تب آٟ مٝبٟ ام ؿيـ١٥لٛ
ي َ ثي ثل پبي٦ت٤اٟ ٕيت ٦ّ ا١َ ة ايبٟ ا١ك٣ ٝي٧ب ؽ٤ؿ كا آُْبك ّلؿ. ام اي٠ٝلث٤ط ث٦ ا١َ ة

ٍـكت ١لٛ ث٤ؿ ٦ّ ت٤ا١ٌت ثب ٍـكت ًؾت تب ؿ١ـاٟ ٌٝٚظ كهيٜ پ٤ٚ٨ي ىبئٌ آيـ ٣ ثلتلي ٍـكت 
١لٛ ايٞبٟ ٝق٧جي كا ثل ٍـكت ًؾت اًٚغ٦ ٣ تب١ٔ ٣ ٨ٝٞبت ث٦ احجبت كًب١ـ. ٝيِ٘ ى٤ّ٤ 

ب٥ ٣ ٢ّـ ٣ ُىي٤ٌٚه ىلا٤ٌ١ي ؿك تغٚي٘ ؽ٤ؿ ام ا١َ ة اً ٝي ايلاٟ ثل ٧ٞي٠ ١ْت٦ تأّيـ ٝي
ي ٝلؿٛ ؿا١ـ ٣ؿك َٝبث٘ ٍـكت تزٞيـ ُـ٥ٍـكت ًل٤ّة آٟ كا ٝؾ٨ل ٍـكت ًؾت ٣ ؽ١٤ِت ٝي

اىناكي ٍـكت ي ١لٛؿ٧ـ، ر٢ج٦ي ف٤ٞٝي ُْ٘ ٝيي اً ٛ ايزبؿ ُـ٥ اًت ٣ اكاؿ٦ّ٥ ثل پبي٦
اي ٝيبٟ ف٢بٓل آٟ ص٦ ؿك ايلاٟ ٝلا ُٖيت مؿ٥ ّلؿ٥ اًت، اي٠ اًت ٦ّ ٝجبكم٥»ؽ٤ا١ـ: ٝي

ثؾِـ، اي٠ اًت ٦ّ ي اي٨٢ب ميجبيي ٣ ؿك في٠ عبٗ ا٧ٞيت ٝي٣ر٤ؿ ١ـاكؿ. آ١ض٦ ث٦ ٦ٞ٧ٝتيب٣ت 
٧ب ٣ پٚيٌَ ٝلؿٛ كا ىَظ يِ ك٣يبك٣يي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ: ك٣يبك٣يي ٝيبٟ تٞبٛ ٝلؿٛ ٣ ٍـكتي ٦ّ ثب ً ط

ت٨ـيـ ٝي ٢ّـ. المٛ ١يٌت ؽيٚي ؿ٣ك ثل٣يٜ، اي٠ ١ْت٦ كا ٝي ت٤اٟ ثي ؿك١ٔ يبىت؛ ؿك يِ ٤ً، 
 (.  56-57: 1379)ى٤ّ٤، « ٌٌٚ٘ ٧ب ٍلاك ؿاك١ـاؿ٥ ٝلؿٛ ٣ ؿك ٤ًي ؿيٖل، ّٝ٘ اك
٧بي ٝق٧ت اي٠ ٍـكت ١لٛ ا١َ ة اً ٝي ؿك صبكص٤ة ّٚي ٕيتٞبٟ اً ٝي ٣ ؿك ٍبٙت آ٤ٝم٥    

ي ث٦ ملة ُـ. اٝل٣م پي ام ٕقُت يل٣مي ثل يِ كهيٜ ٌٝتجـ ٣ ٣اثٌت٦ُيق٦ فٞ٘ ّلؿ ٣ ثبفج پ
٧بي ٧ب ٣ ىِبكي آٟ ؿك ؿكيبي ٝت عٜ ًؾتية ٣ علّت پيل٣م٢ٝـا٦١م اي٠ ا١َ ص٢ـي٠ ًبٗ ا

ؿاؽٚي ٣ ؽبكري ٧ٞض٢بٟ ؿك ٍبٙت ٧ٞبٟ ٕيتٞبٟ اً ٝي ؿك عبٗ علّت اًت ٣ پيبٛ ٍـكت ١لٛ 
ت٤اٟ ثب ٣يو٥ ث٦ ٤ِّك٧بي ٌٝٚٞبٟ ٝؾبثل٥ ٣ اف ٛ ٝي ٢ّـ ٦ّ ٝيا١َ ة ؽ٤يَ كا ث٦ ر٨بٟ ٣ ث٦

ٕل آٟ كا ٧بي ًٚغ٦ِٞي٘ ؿاؿ ٣ ثـ٣ٟ ٣اثٌتٖي ث٦ ٍـكتع٤ْٝت ت ي٧بي اً ٝي٦تْي٦ ثل آ٤ٝم٥
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م ت١٤ي ُل٣ؿ ُـ ٣ ثقـ ام ٧بي ٤ِّك٧بي فلثي ٣ ُٞبٗ آىليَب اعلّتي ٦ّ ؿك ا١َ ة اؿاك٥ ّلؿ.
ْخيل ٣ ٧ب ؿك عبٗ تكا ؿك ٤١كؿيـ ٣ ٧ٞض٢بٟ اي٠ ٨١ضت ٧بي ٝٔل ٣ ي٠ٞ ٣ ثغلي٠آٟ ٤ِّك

ـكت ١لٛ ا١َ ة اً ٝي ايلاٟ اًت ٦ّ ؿك اي٠ ٤ِّك٧ب ًبمي ٧ٞبٟ ٌٍٕتلٍ ٧ٌت٢ـ، ؿك ٣اٍـ ثبم
ًبمي ٕلاٟ كا ٣اؿاك ث٦ ث٦ ِٝبث٨تؿك عبٗ ٤ٍ٣ؿ ٝي ثب٢ُـ ٣ ثبفج ُـ٥ اًت تب ثٌيبكي ام تغٚي٘

 ٧ب ثب ا١َ ة ايلاٟ ك٤ٞ٢٧ٟ ٢ّـ.ا١َ ة اي٠
َٝبي٦ٌ ثب  ؿك ًبالك،لاي ثَب ٣ اًتٞلاك ١ؾبٛ ٧بي ٝلؿٛاٙقبؿ٥ اي ثٍـكت ١لٛ ام ا٧ٞيت ى٤ً    
ف٤٢اٟ يِ ١ؾبٛ ٧بي اٍتـاك ٕلا ٣ اًتجـاؿي، ثلؽ٤كؿاك ٧ٌت. ر٤٨ٞكي اً ٝي ايلاٟ ١ين، ث١٦ؾبٛ
٧بي ٍـكت ١لٛ ؽ٤ؿ ثلاي عيؼ ٣ ثَبي ١ؾبٛ ٦ّ ام ت٤ا١ـ ام اىنايَ ٝؤٙي٦ؿي٢ي، ١ٞيًبالك ٝلؿٛ

ت٤اٟ ض٠ٞ ا٣رت ٣ارجبت ٧ٌت، ميٚت ٢ّـ. ثب اىنايَ ٍـكت ١لٛ ؿك ٤ٝاٍـ فبؿي ٧ٌت ٦ّ ٝي
ًبمي ٍـكت ًؾت ٣ ١ي٦ٞ ًؾت ٧ب، ث٦ ٧ٜ اىنايي ٣ فؽيل٥يي ثل اىْبك، اف٧بٟ، ٣ ٤ٍٚة ت٤ؿ٥ت٤ا١ب

ؽ٤ؿ ؿك ٤ٝاٍـ ثغلا١ي ؿًت يبىت. ثب ت٤ر٦ ث٦ كاثغ٦ ثي٠ ىْل ًيبًي ٣ فٞ٘ ًيبًي، ؿك ٤ٓكت 
ؿاؿٟ ٣ ىتظ ٤ٍٚة ٣ اف٧بٟ، ٝلؿٛ ِٝبكّت ًيبًي ٣ ارتٞبفي ثيِتلي كا ؿك ٍبٙت ا١تؾبثبت، كأي 

عٞبيت ام ١ؾبٛ ًيبًي ؽ٤ؿ ؽ٤ا٢٧ـ ؿاُت. ث٦ ف ٥٣ ر٤٨ٞكي اً ٝي ثلاي تغٌَ فٞٚي آ٘ 
، ٤ٝؽو ٧ٌت ثلاي ت٤َيت اٍتـاك 1( 60افـاؿ ٣ آٝبؿٕي ٦ٞ٧ رب١ج٦ ؿك عـ ت٤اٟ )٤ًك٥ ا١يبٗ: آي٦ 

ؽ٤ؿ ثل آٟ ث٦ اىنايَ ٍـكت ١لٛ ١ؾبٛ ت٨٢ب ث٦ اثقبؿ ًؾت ٣ ١ي٦ٞ ًؾت ٍـكت ث٢ٌـ٥ ٢٢ْ١ـ، ف ٥٣
٣يو٥ پي ام اىناكي ر٢ٔ اًتْجبك ر٨ب١ي فٚي٦ ايلاٟ، ث٧٦ٞت ٕٞبكؿ، ٣ثب ف٢بيت ث٦ مٚج٦ ٝب٧يت ١لٛ

اىناكي ؿك ر٤يب٦١ ١ؾبٝي ٣ ًؾت٧بي ٝـاؽ٦ٚىل٣پبُي اتغبؿ رٞب٧يل ٤ُك٣ي ٣ ٌُْت ًيبًت
كا  2(194ايلاٟ ٣ ٤ِّك٧بي اىنب١ٌتبٟ ٣ فلاً، ضل٣كت ؿاكؿ آ٘ َٝبث٦ٚ ث٦ ٝخ٘ )٤ًك٥ ثَل٥: آي٦ 

٧بي ٍـكت ١لٛ ث٦ َٝبث٦ٚ ثب ر٢ٔ ١لٛ ٨ٝبرٞبٟ ٣ ٝتزب٣مي٠ فٚي٦ ٝـ١ؾل ٍلاك ؿاؿ ٣ ثب اىنايَ ٝؤٙي٦
 ٧ب ٣ ثب٣ك٧بي ايلاٟ اً ٝي پلؿاؽت.اكمٍ
 

 افشاري قدرت بز اساس آيات قزآنيمزجعيت منابع نزم. 1

 هنجارگزايي مبنايي - 1-1
٤ُؿ ٦ّ ا٤ٖٙي ٝغ٤ٚة  ت ِٝؾْ ٝيثب كر٤ؿ ث٦ ٕيتٞبٟ ًيبًي ٍلآٟ ّليٜ ؿك ثغج ٍـك

ثي٢ي اً ٝي ؿاُت٦ ٣ ام ًبيل  اً ٝي، ٢٧زبكٕلايي ٝج٢بيي اًت ٦ّ كي٦ِ ؿك ا٤ٓٗ ٣ ر٨بٟ
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٢٧زبكٕلايي ٝج٢بيي ث٦ ٝق٢بي ثلتلي ٣ ا٤ٙ٣يت ؿاؿٟ  ٧بي ا٤ٖٙي ٤ٝر٤ؿ ّبٝ ً ٝتٞبين اًت. ١ؾلي٦
ام ٤ًي ١ٖبك١ـ٥ « بثـ ١لٛ ٍـكتٝلرقيت ٢ٝ»ّبكثلؿ آغ ط  ٧ب اًت.ث٦ ٢٧زبك٧ب ؿك ثلاثل في٢يت

)٣  ثبُـ. ثـي٠ ٝق٢ب ٦ّ ؿك ١ؾلي٦ ٍـكت ٍلآٟ، ٢ٝبثـ ١لٛ ٍـكت ؿك ٢ّبك ثل ٧ٞي٠ اًبى ٝي
آي٢ـ؛ ث٦ْٚ ٢ٝبثـ فاتي ٣ ا٣ٙي٦ ٍـكت، ٢٧زبكي ٣  ُٞبك ١ٞياىناكي ٍـكت ث٦ فلٕ( ٢ٝبثـ ًؾت ٧ٜ

زبكي اًت ٦ّ ٝق٢ب ٣ ٝي٤٨ٛ ٢٧ ياىناكي ٤ٝر٤ؿ ؿك ٤ٓكت اكتجبط ثب آٟ ع٤م٥ تٞبٝي ٢ٝبثـ ًؾت
ثب « ٍـكت ًيبًي»١٤ُـ. ث٦ ٧ٞي٠ ؽبعل اًت ٦ّ ثلٍلاكي اكتجبط ثي٠  يبىت٦ ٣ ّبكآٝـ ؽب٧ل ٝي

)ث٦ ٝخبث٦ ٢ٝجـ آٚي ت٤ٙيـ ٍـكت ١لٛ( ٣ ت ٍ ؿك كاًتبي ت٤َيت ٣ ٓيب١ت ام آٟ، « ١ؾلي٦ ت٤عيـ»
ت٤ا١ـ ث٦ اكتَبء  آيـ؛ كًبٙتي ٦ّ ٝي ي٧بي اً ٝي ث٦ ُٞبك ٝ ٧بي ا٣ٙي٦ ٣ ث٢يبؿي٠ ١ؾبٛ ام ر٦ٚٞ كًبٙت

 ربيٖب٥ ربٝق٦ اً ٝي ٣ ثلتلي آٟ ؿك فل٦ٓ فٞ٘ ًيبًي ٢ٝت٨ي ٤ُؿ.
اي كا٧جلؿي  ٕل ٕناك٥ ت٤اٟ ث٦ آيبت ُليي٦ ميل اًت٢بؿ ٤ٞ١ؿ ٦ّ ٧ل يِ ثيبٟ ؿك اي٠ اكتجبط ٝي

 ٝجت٢ي ثل ١ؾلي٦ ٢٧زبكٕلايي ٝج٢بيي اًت:

 . عدم اصالت عوامل انساني1گشاره 

( 17)ا١يبٗ، «. »
١َـ ٣ ١يي ٤ٞ١ؿ٥ ٣ « اٝل َٝـى»ؿك اي٠ آي٦ ُليي٦، ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ١ََ ف٤اٝ٘ ا١ٌب١ي كا ث٦ ١يـ 

خبث٦ ت٨٢ب ّب٤١ٟ ت٤ٙيـ٢٢ّـ٥ ِٝل٣ؿ ٢٧زبك٧ب( ثل اٝل في٢ي )ث٦ ٝ« اٝل َٝـى»تٔليظ ؿاكؿ ٦ّ: 
 )فبٝ٘ ا١ٌب١ي( ٌٝٚظ اًت.

 . عدم اصالت کميت2گشاره 

( ثب ت٤ر٦ ث٦ ١ْ آي٦ 249)ثَل٥، «. »
-ؿاك١ـ ٣ ثبيٌتي ث٦« ٝلرقيت»لآٟ ّليٜ ىَظ ٢ٝبثـ ١لٛ ٍـكت ٤ُؿ ٦ّ ؿك ٍ ُليي٦ ِٝؾْ ٝي

٧بي آٚي ت٤ٙيـ ٍـكت ؿك ١ؾبٛ اً ٝي ىقبٗ ٕلؿ١ـ. ًبيل ٢ٝبثـ ؿك پلت٤ ٣ ؿك اكتجبط  ف٤٢اٟ ّب٤١ٟ
 يبث٢ـ. ٧ب ٝق٢ب ٝي ثب آٟ

 ا١ـ. ( آٝـ1٥ا١ـ، ؿك رـ٣ٗ ) تلي٠ ٢ٝبثـ ١لٝي ٦ّ ٤ٝض٤ؿ ّ ٛ ا٨ٙي ٍلاك ٕلىت٨ٝ٦ٜ
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 افزاري قدرت مرجعيت منابع نرم :1دول ج

 مستند آيه شريفه رديف

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ  1
-79(. آي٦ ُليي٦ 28اَْٙٔ )

80. 

ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ اٙلفـ ٍلآٟ  2
 .11(. آي٦ ُليي٦ 13)

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ اٙٞبئـ٥  3
 .24-23(. آي٦ ُليي٦ 5)

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ اٙٞبئـ٥  4
 .56(. آي٦ ُليي٦ 5)

٤ًك٥ ٝجبك٦ّ اٙٞبئـ٥ ٍلآٟ ّليٜ.  5
 .8(. آي٦ ُليي٦ 5)

 (17: 1391)اىتؾبكي، 
 

 قدرت« عامل»اخالقي نمودن  -1-2
( ٝلارق٦ ٤ٞ١ؿ ٦ّ ؿك آٟ اكمٍ ا٤ٓٗ اؽ ٍي كا ؿك ٝقبؿالت 2رـ٣ٗ )ث٦ ت٤اٟ  ؿك اي٠ اكتجبط ٝي

ً اؽ  ام ٢ٝؾل ٍلآ١ي، ٤ُؿ ٦ّ ٝ عؾ٦ ٝي اًت. ص٢بٟ ـ٥ٍـكت، ٌٝت٢ـ ث٦ ٍلآٟ ّليٜ ثيبٟ ُ
 ؿاكاي اكمٍ كا٧جلؿي ث٦ ُلط ميل اًت.

)كؿيو  ٤ُؿ ٢ٝـي )ؿك في٠ حبثت ث٤ؿٟ ٢ٝبثـ ٍـكت( ٢ٝزل ٝي اٙو. اؽ ً ث٦ اىنايَ ٝيناٟ ت٤اٟ
1.) 

٢ٝت٨ي ة. اؽ ً ث٦ م٣اٗ تلى ٣ ١ٖلا١ي ١نؿ فبٝ٘ ٍـكت ٣ ؿك ١تيز٦ اىنايَ ضليت ا٢ٝيتي ٣ي 
 (.2)كؿيو  ٤ُؿ ٝي

٧ب ؿك ثلاثل  پقيلي ؿك ربٝق٦ ٣ ت٤َيت ٤٧يت يْپبكص٦ آٟ ٤ٙيتد. اؽ ً ٢ٝزل ث٦ اىنايَ عي ٌٝئ
 (.3)كؿيو  ٤ُؿ ؿ٢ُٞبٟ ٝي

٧ب ام ٍـكت ٝق٤٢ي ؿك  ٢ٝـي آٟ ؿ. اؽ ً ٢ٝزل ث٦ آبٙت كاثغ٦ ؽبٌٙ/ ٝؾ٤ًٚ ٣ ؿك ١تيز٦ ث٨ل٥
 (.٤ُ4ؿ)كؿيو  َٝبث٦ٚ ثب ؿ٢ُٞبٟ ٝي
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«عامل قدرت»اخالقي نمودن  :2 جدول  

 مستند آيه شريفه رديف

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ  1
 .65(. آي٦ ُليي٦ 8اال١يبً )

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ  2
 .35(. آي٦ ُليي٦ 7االفلاه )

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ اٙت٤ث٦  3
 .71(. آي٦ ُليي٦ 9)

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ اٙٞبئـ٥  4
 .54(. آي٦ ُليي٦ 5)

 (20: 1391)اىتؾبكي، 

 :ت٤اٟ كا ؿك ٍبٙت ٤ًٝي٠ ٕناك٥ اً ٛ ث٦ ُلط ميل تٚؾيْ ٤ٞ١ؿ اي٠ ث٢ـ كا ٝي ٝز٤ٞؿ ٝ عؾبت

 . جذابيت اخالقي قدرت3گشاره 

«

پي ث٢ب ث٦ كعٞت ا٨ٙي اًت « »
ؿٗ ث٤ؿي، ٧ٞب١ب ث٦ يَي٠ ام پيلا٤ٟٝ ت٤ پلا٢ّـ٥  ؽ٤ي ٣ ًؾت ؽ٤ ُـي ٣ إل ؿكُت ٦ّ ثب ايِبٟ ١لٛ

٧ب ٤ِٝكت ١ٞب، پي ص٤ٟ  ؽ٤ا٥ ٣ ؿك ّبك٧ب ثب آُٟـ١ـ. پي ام آ١بٟ ؿكٕقك ٣ ثل ايِبٟ آٝلمٍ  ٝي
 (.159 فٞلاٟ،  آٗ«)فنٛ رنٛ ٤ٞ١ؿي ثل ؽـا ت٤ّ٘ ١ٞب )٦ّ( ٧ٞب١ب ؽـا١٣ـ ٝت٤ّ ٟ كا ؿ٣ًت ؿاكؿ

٣يو٥ اؽ ً ؿك ع٤م٥ ٍـكت  ٦ّ ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ؿك اي٠ آي٦ ُليي٦ ث٦ تٔليظ آ٣كؿ٥، ّبك ص٢بٟ
٤ُؿ. ثـي٠ ٝق٢ب ٦ّ  ٝلث٤ط ٝي« فبٝ٘ ٍـكت»يت ًيبًي ٣ ارتٞبفي ث٦ ت٤ٙيـ ٣ اكتَبء ٝيناٟ رقاث

ت٤ا١ـ ث٦ ىتظ ٤ٍٚة ٣ ف٤َٗ ؿيٖلاٟ ثـ٣ٟ ت٤ً٘ ث٦ م٣ك ِّٞ ١ٞبيـ ٣ ام اي٠ عليٌ  اؽ ً ٝي
ثلتلي ٣ پيل٣مي كا ثلاي ٓبعت آٟ ؿك پي ثيب٣كؿ. اي٠ ٕناك٥ ام ك٧ٖقك تغٚي٘ ا٤ٖٙي فٞٚي پيبٝجل 

ٕيلؿ، آ١زب ٦ّ  اٌٙ ٛ( تأييـ ؿ٣ ص٢ـاٟ ٝي ٤ٝي٠)فٚي٦اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ اٌٜٙٚ( ٣ ائ٦ٞ ٝقٔ اّلٛ)ٓٚي
٤ُؿ ثنكٕتلي٠ ؿًتب٣كؿ٧بي ١ج٤ي ؿك َٝبٛ ٝـيليت ٍـكت، ام اي٠ ١بعي٦ ث٤ؿ٥ اًت؛  ِٝب٧ـ٥ ٝي

٧بي ع٦َّ ؿك  ٦ّ ضقو ٌٝٚٞب١بٟ ام آٟ عيج ث٦ ىل٣پبُي ع٤ْٝت ف٤ٚي ٣ فـٛ تأًيي ١ؾبٛ ص٢بٟ
 اؿ٣اك پي ام آٟ ٢ٝت٨ي ُـ.
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 اني و قدرت نزم توحيديتزبيت ايم -1-3
ي  ًبمي ٢ٝبثـ ٍـكت ١لٛ ؿك ربٝق٦ ت٤اٟ ك٠ّ آٚي كا٧جلؿ٧بي اً ٝي ثلاي ىقبٗ كا ٝي« تلثيت»

 اً ٝي اكميبثي ٤ٞ١ؿ. ؿٙي٘ اي٠ اٝل آٟ اًت ٦ّ:
 ٕيلؿ. ٍـكت ١لٛ ؿك ٕيتٞبٟ اً ٝي ام ١بعي٦ ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ًلص٦ِٞ ٝي -
 يـ ٝؾ٤ًٚ، ٤٢ٝط ث٦ ُلط ايٞبٟ اًت.رليب١بت ٍـكت ١لٛ ام ١بعي٦ ؽبٌٙ ث٦ ١ -
 ٤ُؿ. اي افتَبؿي، اًتـالٙي ٣ فٞٚي اًت ٦ّ ثـ٣ٟ تلثيت ٝغٌَ ١ٞي ايٞبٟ ٦ٙ٤َٝ -

ت٤اٟ ؿك ٍبٙت ص٨بكٝي٠ ٕناك٥ كا٧جلؿي ٍلآٟ ّليٜ،  ١تيز٦ عبٓ٘ آٝـ٥ ام ١بعي٦ ٦ً ك٠ّ ثبال كا ٝي
 ث٢ـي ٤ٞ١ؿ: ص٢ي٠ رٞـ

 

 ساسد. مند مي توحيدي خويص بهزه . خداوند متعال مؤمنان را اس قدرت4گشاره 
ث٦ ٝخبث٦ ٢ٝجـ آي٘ ٣ ّبٝ٘ ٍـكت ١لٛ، ث٦ ١يـ « ٍـكت ا٨ٙي»ٝق٢بي اي٠ ٕناك٥ آٟ اًت ٦ّ 

٧بي ٍـكت  تلي٠ ٨ٝ٦١٤ٕٜ«. ايٞبٟ»١ٞبيـ؛ اٙجت٦ ِٝل٣ط ث٦ ٣ر٤ؿ  ٧ب ىقبٗ ُـ٥ ٣ فٞ٘ ٝي ا١ٌبٟ
 (:10-٢ّ3يـ ث٦ رـ٣ٗ ُٞبك٥ ا٨ٙي ٦ّ ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ث٦ ٝؤ٢ٝبٟ ٣فـ٥ ؿاؿ٥ فجبكت٢ـ ام )١ٖب٥ 

 (١1ٞبيـ )كؿيو  اٙو. ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ت٤اٟ ثبٙيق٘ ُٞب كا ميبؿ ٝي
 (.١2ٞبيـ )كؿيو  ٝي« ؿىبؿ»ة. ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ام ٝؤ٢ٝبٟ 

١ٞبيـ تب ٍـكت ُٞب ثلتل ٕلؿؿ  د. ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ٢ٝبثـ ٍـكت ؿ٢ُٞبٟ ُٞب كا تضقيو ٣ يب ١بث٤ؿ ٝي
 (.3)كؿيو 

 (.١4ٞبيـ )كؿيو  ٝؤ٢ٝبٟ عيبؽت ٝيؿ. ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ام 
 (.5كًب١ـ )كؿيو  ٧ . ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ثب ىلُتٖب١َ ث٦ ٝؤ٢ٝبٟ ِّٞ ٝي
٧ب كا تضٞي٠ ٣  ٧بي ٝؤ٢ٝبٟ، ضليت ١ي٤ف آٟ ٣. ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ام عليٌ ت٤َيت ٣ تأييـ ًيبًت

 (.6ؿ٧ـ )كؿيو  اىنايَ ٝي
 (.7آيـ )كؿيو  م. ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ثـ٣ٟ ٣اًغ٦ ث٦ يبكي ٝؤ٢ٝبٟ ٝي
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 هاي قدرت نرم توحيدي گونه :3جدول 

 مستند آيه شريفه رديف

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ ٤٧ؿ  1
 .52(. آي٦ ُليي٦ 11)

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ اٙغذ  2
 .38(. آي٦ ُليي٦ 22)

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ ي١٤ي  3
 .88(. آي٦ ُليي٦ 10)

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ ي٤ًو  4
 .33(. آي٦ ُليي٦ 12)

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ آٗ  5
 .125(. آي٦ ُليي٦ 3فٞلاٟ )

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ  6
 .62(. آي٦ ُليي٦ 8اال١يبٗ )

ٍلآٟ ّليٜ. ٤ًك٥ ٝجبك٦ّ آٗ  7
 .60(. آي٦ ُليي٦ 3ٞلاٟ )ف

 (22: 1391)اىتؾبكي، 
 

  ايزان اسالمي جمهوري نزم قدرت منابع -2
 ٢ِٝأ( Lukes) ٤ّٙي يب ١بي ص٤ٟ اىلاؿي ٝغبٙت ام ٍـكت ام ُْٚي ف٤٢اٟ ث٦ ١لٛ ٍـكت
 ثل ٝي ؿ ام ٍج٘ ٍلٟ 7 ث٦( Laozi) ال٣مي ٧ٞض٤ٟ صي٠ ٍـيٞي ىي٤ٌٚىبٟ ث٦ ث٦ْٚ ٕيلؿ ١ٞي
 ع٤ال١ي ثٌيبك ١ين كا ايلاٟ ؿك ١لٛ ٍـكت ثل٣م ٣ ؽ٤٨ك ٧بي مٝي٦٢ ت٤اٟ ٝي ٝغٚت اي٠ ام. ٕلؿؿ ٝي

 يب ّلؿ ٝي تأّيـ ٝلؿٛ ثي٠ آماؿي ٣ فـاٙت ث٦ ٦ّ آٟ ؿك ٤١ُت٦ ؿًت٤كات ٣ ع٤ٞكايي ٍب٤١ٟ. ؿا١ٌت
 ١لٛ ٍـكت ام ٧بيي ٦١٤ٞ١ ثبث٘ ي٤٨ؿيبٟ ٕقاُت٠ آماؿ ٣ ثبثٚيبٟ ثب ثلؽ٤كؿ ٢٧ٖبٛ ؿك ٤ّك٣ٍ اٍـاٝبت

 ٣ ٧ب اكمٍ ٣ ف٤اعو ثب ٦ّ رقة ١يل٣ي ف٤٢اٟث٦ ١لٛ ٍـكت ٦١٤ٞ١ ٤٨ِٝؿتلي٠. ٧ٌت٢ـ اٟايل
 . ؿا١ٌت ايلا١يبٟ ٤ًي ام ٛ 570 ؿك اً ٛ پقيلٍ ت٤اٟ ٝي كا ؿاكؿ ًل٣ّبك ٝلؿٛ ثب٣ك٧بي

 كا٥ ص٨بك ؿك ا١ٖين ُٖيت تٞـٟ ؿاكاي ٤ِّكي ف٤٢اٟث٦ تب٤٢ّٟ پيَ ًبٗ ٧ناكاٟ ام ايلاٟ    
 ثب ؿائٞي ٝلا٣ؿ٥ ؿك ؿيٖل ٤ًي ام ٢٧ـ٣ًتبٟ، ثب ٝلم ٧ٜ ٤ً يِ ام ثِلي، ثنكٓ ٧بي تٞـٟ
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 ًٞت ام ُلٍي، ك٣ٛ اٝپلات٤كي ٣ ي١٤بٟ ثب ٝلم ٧ٜ ملة ًٞت ام صي٠، ثنكٓ تٞـٟ ٣ ىل٢٧ٔ
 پو٥٣، ٠ِٕٚ)اًت  ؿاُت٦ ؿائٞي ٤ٝار٦٨ ٣ ٝلا٣ؿ٥ افلاة ثب ر٤٢ة ًٞت ام ٣ ٧ب ك٣ى ثب ُٞبٗ
: 1389 ٧ْٞبكاٟ، ٣ ُبيبٟ) ٝلثـ ّي٤ٚٝتل 1648195 عـ٣ؿ ؿك ٌبعتيٝ ثب ١ين اٝل٣م٥ ،(333:  1387
 . اًت ُـ٥ ٣اٍـ ىبكى ؽٚيذ اًتلاتويْي ٣ هئ٤پٚيتيْي عٌبى ٢ٝغ٦َ ؿك( 11
 ض٠ٞ اٙٞٚٚي، ثي٠ ٧بي فل٦ٓ ؿك ثبميٖلي ٝؤحل ٧بي پتب١ٌي٘ ثب اي ٢ٝغ٦َ ٍـكت ف٤٢اٟث٦ ايلاٟ    
 ٤ٝر٤ؿ ًبؽتبك٧بي ٣ ك٣اثظ ثل ٕقاكي تأحيل ؿ١جبٗث٦ اٙٞٚ٘،ثي٠ ك٣اثظ ٧بي ؿٕل١٤ٕي ام پقيلي احل
 ٣ تلّيت ايلاٟ، اعلاه ٣ ؿاؽ٘ ؿك ا١لهي فؾيٜ ٢ٝبثـ ايلاٟ، ٝت٤٢ؿ ٣ ٣ًيـ رنلاىيبي. ثبُـ ٝي

 ١ي٤ف ع٤م٥ ٌٕتلؿٕي ٣ فٌٞ ايـئ٤ٙ٤هيْي، ا١ٌزبٛ ٌٝتقـ، ٣ ر٤اٟ رٞقيتي ًبؽتبك ّيييت
 ٝنايبي ًبيل ٣ اي ٢ٝغ٦َ تغ٤الت ثل اًتلاتويْي ٝتَبث٘ تأحيلات ثب هئ٤پٚيتيْي ٤ٍٝقيت ىل٢٧ٖي،
 . اًت اٙٞٚٚي ثي٠ ىضبي ؿك ايلاٟ ُبؽْ ٧بي ٣يوٕي ر٦ٚٞ ام ٝتقـؿ ١ٌجي
 ٧بي ٦١٤ٕ ٤ٝكؿ ؿك ٣ثل ٝبّي ٦ّ ٦١٤ٕ ٧ٞبٟ ١لٛ، ٣  ًؾت ث٦ ٍـكت ث٢ـي تٌَيٜ كًـ ٝي ١ؾل ث٦    

 ؿك ٦ّ ٝق٢ب اي٠ ث٦ ٣اٍـ، َبٛٝ ؿك ٦١ ٣ اًت تغٚي٘ َٝبٛ ؿك ؿاكؿ، ١ؾل( ldeal Types) ايـئبٗ
 تلّيجي ث٦ْٚ ثبُـ، ١لٛ يب ًؾت ٍـكت ٣ارـ ٓلىبً ٦ّ ٤ُؿ ١ٞي پيـا ر٨بٟ ؿك ؿ٣ٙتي ٧يش ٣اٍقيت

 ٝغ٤ك٧ب اي٠ ثلاًبى ٦ّ اًت ؿاكا كا ا٤١اؿ اي٠ ام ثيِتل يب ّٞتل ؿكربتي ثب كا ٝؾتٚو ٧بي ٍـكت ام
 ٣ اٍتـإلا ٧بي ١ؾبٛ ام ّٞتل، ل١ِٛ ٍـكت ٣ ثيِتل ًؾتِ ٍـكتِ ؿاكاي ٤ِّك٧بي ٕيت ت٤اٟ ٝي

. ١٤ُـ ٝي ٝغ٤ٌة ًبالكٝلؿٛ ٧بي ١ؾبٛ ام ّٞتل ًؾت ٍـكت ٣ ثيِتل ١لٛ ٍـكت ؿاكاي ٤ِّك٧بي
 يِ ١لٛ ٍـكت ٦ّ ٝق٢ب اي٠ ث٦. ؿاك١ـ يْـيٖل ثل اىنايي ٧ٜ ؽبٓيت ٣اٍـ ؿك ٍـكت ٤١ؿ ؿ٣ اي٠
 ؿ٧ـ ١زبت ر٢ٖي ٣ ثغلا١ي ٤ٝاٍـ ؿك كا ٤ِّك ت٤ا١ـ ٝي اًت ٧ب ٝٚت اف٧بٟ ٣ ٤ٍٚة ىتظ ٦ّ ٤ِّك
 يبىت٦ اكتَب ًيبًي ١ؾبٛ يِ ّبكآٝـي ًؾت،١ي٦ٞ ٣ ًؾت ٍـكت اىنايَ ثب ١ين فبؿي ٤ٝاٍـ ؿك ٣
 . ٤ُؿ آٟ ١لٛ ٍـكت اىنايَ ث٦ ٢ٝزل ت٤ا١ـ ٝي ٣
 ٣ تجٚينبت ١ََ ٦ّ ٝقتَـ١ـ ٧لي٠ٞ، اؿ٣اكؿ ٣ صبٌْٝي ٤١آٛ ١ؾيل ملثي ٝتيْلي٠ ام ثلؽي    

 ؿيْتبت٤كي ٧بي ١ؾبٛ ؿك كا ارجبك ٣ صٞبً ١ََ ٧ٞبٟ ؿ٤ّٝلاًي، ٙيجلاٗ ١ؾبٛ ؿك ًيبًي ٧يب٤٧ي
 ٧بي ١ؾبٛ ؿك عبّٜ ١ؾجٖبٟ ٍـكت اًتٞلاك ٣ ثَب ؿك ٢٢ّـ٥تقيي٠ فبٝ٘. ٢ّـ ٝي اييب ؽ٤ا٥ تٞبٝيت ٣

 ؿك ٍـكت آغبة ف٤ٕ، ؿك. اًت تجٚينبت ٦١ ٣ ارجبك ٣ م٣ك ّبكٕيلي ث٦ عليٌ ام ثيِتل اٍتـاكٕلا
 تـا٣ٛ ثلاي ارجبك ٣ م٣ك ربيث٦ تجٚينبت، ث٦ كا ١يبم ثيِتلي٠ ملة ؿك ٤ٝر٤ؿ ٧بي ؿ٤ّٝلاًي
 ؿاكؿ ٣ر٤ؿ ٝلؿٛ اّخليت ثلاي اْٝبٟ اي٠ ١ؾلي ٙغبػ ام ٧ب ؿ٤ّٝلاًي ؿك. ؿاك١ـ ؽ٤ؿ ٧بي ع٤ْٝت

 فٞ٘، َٝبٛ ؿك اٝب آ٣ك١ـ، ٣ر٤ؿ ث٦ حل٣ت ٣ ٍـكت ؿاك١ـٕبٟ ٢ٝبىـ ثلؽ ه كا اًبًي تنييبكت ٦ّ
 ث٦ ٌٝٚظ ٣ ا١غٔبكي ٧بي كًب٦١ تجٚينبت ١٤ٕب٤ٕٟ اُْبٗ ّبكٕيليث٦ ثب ٍـكت ٣ ٣تحل ٓبعجبٟ
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 ث٦ كا ٝلؿٛ اّخليت ١ََ ف٤ٞٝي، اىْبك ىليت ٣ ام٤ا ثب ٣ پلؿام١ـ ٝي ٝلؿٛ اف٧بٟ ٣ اىْبك ّبكي ؿًت
 ٧بي ١بؽٜ اًتٞلاك ٣ ثَب ٧ب، ت٤ؿ٥ ثي٠ ؿك ا٢ٍبؿ ٣ كضبيت ايزبؿ ثب ٣ ؿاؿ٥ تَٚي٘ ١بؽل ٣ تٞبُبٕل

 Chomsky 1997; German and) ٢٢ّـ ٝي تضٞي٠ كا ؿ٤ّٝلاًي-يجلاٗٙ

Chomsky1988 .) 
 ٍـكت َٝبث٘ ؿك ١لٛ ٍـكت ث٦ ت٤ر٦ اً ٛ، ؽ٤٨ك ثـ٣ ام ٦ّ ؿ٧ـ ٝي ١ِبٟ ١ين اً ٛ تبكيؼ    

( ّ)پيبٝجل ١ي٤ف كٝن ٝغجت ٝخبٗ، ع٤كث٦. اًت ث٤ؿ٥ ؿي٠ ا٣ٙيبي ت٤ر٦ ّب٤١ٟ ًؾت، ١ي٦ٞ ٣ ًؾت
 ٣ ربفث٦ ّتبة ؿك ٝغ٨لي اًتبؿ ٦ّ ٦١٤ٕ ٧ٞبٟ. اًت ث٤ؿ٥ تب٤٢ّٟ اً ٛ ٌٕتلٍ ٣ ٝلؿٛ ٝيبٟ ؿك

 :٤ُؿ ٝي يبؿآ٣ك( ؿ)فٚي اٝبٛ ؿاىق٦
 ٝغجت فبٝ٘ تب ٣ ع٤ْٝت عيبت اؿا٦ٝ ٣ احجبت ثلاي اًت ثنكٕي فبٝ٘ ؿاك مٝبٛ ٝغجت ٣ ف ٦ٍ    
 ٣ ٢ٝضجظ اىلاؿي كا ٝلؿٛ ٣ ـ٢ّ ك٧جلي كا ارتٞبفي ٦ّ اًت ؿ٤ُاك ثٌيبك يب ٣ ت٤ا١ـ ١ٞي ك٧جل ١جبُـ
! پينٞجل اي ٦ّ ىلٝبيـ ٝي 159 آي٦ فٞلاٟ آٗ ٤ًك٥ ؿك پينٞجل ث٦ ؽغبة ؽـا١٣ـ. ٢ّـ تلثيت ٍب١٤١ي
 كعٞت ٣ ٙغو ٤ٝرت ث٦: »ؿاكي ؿًت ؿك ارتٞبؿ اؿاك٥ ٣ ٝلؿٛ ؿك ١ي٤ف ثلاي كا ثنكٕي ١يل٣ي
. ُـ١ـ ٝي پلا٢ّـ٥ يلا١٤ٝتپ ام ث٤ؿي ؿٗ ًؾت ت٢ـؽ٤ي إل ٦ّ ُـي ؿٗ ١لٛ ايِبٟ ثل ت٤ ا٨ٙي،
)«٠ّ ٤ِٝكت آ١بٟ ثب ؿكّبك ٣ ثؾ٤ا٥ آٝلمٍ ُبٟ ثلاي ٣ ؿكٕقك آ١بٟ ام پي

 ؿك( 
 ٝجق٣ٗ آ١بٟ ث٦ ١ٌجت( ّ)اّلٛ ١جي ٦ّ ؿا١ٌت٦ ٨ٝلي ٣ ف ٦ٍ كا پيبٝجل ث٦ ٝلؿٛ ٕلايَ فٚت اي٢زب
 .ؿاُت ٝي
 ع٤ْٝت ٤١ؿ ؿ٣ ت٤اٟ ٝي اكُبؿ ٣ ام٤ا ثل ٝجت٢ي ١لٛ ٍـكت ؿ٣ تيْيِ ٣ ف٠٧ ث٦ تَليت ثلاي    

 اٙج م٦ ٨١ذ ؿك( ؿ)فٚي ٤ٝال 191 ّ ٛ ؽ٤ّٔ اي٠ ؿك ٤ٞ١ؿ٥ َٝبي٦ٌ يْـيٖل ثب كا ا٤ٝي ٣ ف٤ٚي
 ٣ ١يل١ٔ ٣ ام٤ا ىليت، ا٤١اؿ ّبكٕيليث٦ ثب ٝقب٣ي٦. ؿ٢٧ـ ٝي ١ِبٟ كا ؿ٣ اي٠ ثي٠ تيب٣ت ؽ٤ثي ث٦
 عْٞيت ك٣يـاؿ ٝب٢١ـ رليب١بتي ؿك عٞق٦ ف٤٢اٟث٦ ع٤ْٝت ث٦ يبثي ؿًت ٣ ٍـكت ث٦ ا٧ـىي ١ٖب٥
 ؿك. ٢ّـ رٚت ؽ٤ؿ ث٦ كا لؿٛٝ ١ؾلات ّلؿٟ، ١ين٥ ًل ثل ٍلآٟ ىليجْبكا٦١ ًيبًت ثب ّلؿ ت ٍ
 ؿك اٝب١ت ف٤٢اٟث٦ كا ع٤ْٝت آفكثبيزبٟ ؿك ٍيْ ث٠ اُقج ؽ٤ؿ فٞ٘ ث٦ ١ب٦ٝ ؿك ،(ؿ)اٝبٛ ٦ّ عبٙي
 ٣ فجبى اث٠ ث٦ ؽ٤ؿ ٝقل٣ه ًؾ٠ ؿك ٣( 5 ١ب٦ٝ: 1379 اٙج م٦، ٨١ذ) صلة ٦َٞٙ ٦١ ٣ ٕيلؿ ١ؾلٝي

 اعَبً ث٦ ٢ٝزل ٣ي ع٤ْٝت ٣ ٍـكت ٦ّ ٤ٓكتي ؿك ت٨٢ب: اٍ پبك٥ ّيَ ث٦ مؿٟ ٦ٚٓ٣ ٢٧ٖبٛ ؿك
 (. 3 ؽغج٦: 1379اٙج م٨١،٦ذ)ؿا١ـ  ٝي اكمٍ ٣ارـ آ١لا ٕلؿؿ ثبع٘ ؿىـ ٣ عٌ
 ٣ ربٟ ثب پيل٣ا١َ ٦ّ ٧ٌت ثلؽ٤كؿاك رقاثيتي ص٢بٟ ام ك٧جلي اكُبؿ ثل ٝجت٢ي ١لٛ ٍـكت ؿك    
 .ٕيل١ـ ٍلاك ٣ي ٝزبمات ٣ ت٢جي٦ ٤ٝكؿ ص٢ـ ٧ل پقيل١ـ، ٝي كا ؿًت٤كاتَ ؿٗ
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 اي٠ فٔل ٧ٜ ؿيٖل ٧بيا١َ ة ؿك ٦ّمٝب١ي ؿك ائ٦ٞ ْٝتت ام تبحيلپقيلي ثب ايلاٟ ١َ ةا     
 ٣ آماؿي ٌّت ٣ اًتجـاؿ ام ك٧بيي ١ؾيل ٧با١َ ة ٝبؿي اثقبؿ ٕل ١ؾبك٥ عـاّخل ر٨ب١يبٟ ا١َ ة،
 ثٌيذ ٍـكت ٦ّ ؿي٢ي ٣ ٝق٧جي يؿافي٦ ثب ا١َ ثي ص٢ي٠ ٤ٍ٣ؿ ث٤ؿ١ـ، ٠ٌْٝ ٣ ٝقبٍ تأٝي٠

 يپبي٦ ثل ت٤ا١ـ ٝي ا١َ ة يِ ٦ّ ؿاؿ ١ِبٟ كا ٧با١َ ة ي٦ًْ ؿيٖل ك٣ي ثبُـ، ؿاُت٦ كا ٧ٖٞب١ي
 مليت مٝبٟ آٟ ؿك ٦ّ اٝلي. ثلًـ پيل٣مي ث٦ ٣ ثبُـ اًت٤اك ١ين ؿي٠ ٝبؿي ميل ٣ ٝق٤٢ي ٍـكت
 ٍلٟ ت٤ٙ٤٢ْهي، ٣ فٜٚ عبّٞيت ٍلٟ ثيٌتٜ، ٍل٣ٟ ؿك ٦ّ ث٤ؿ ٧ٖٞبٟ تقزت ثبفج ٣ ٤ٞ١ؿ ٝي

 ؿك ١ب٨ٕبٟ ث٦ ًيبًت، ٣ ارتٞبؿ يٓغ٦٢ ام ؿي٠ ؿ٣كي ٣ ٧بؿٗ ؽ٤ٚت ؿك ؿي٠ ي٢ي١ِ عبُي٦
 ثلاي ا١َ ة كا ؽ٤ؿ ا١َ ة ام ٧ـه ُيقيبٟ، ٝلرـ ٣ ؿي٠ فبٙٞبٟ ر٢ي ام ٝلؿي ؿ١يب ام اي ٦ُ٤ٕ
 ٣ ث٤ؿ ملثي ىل٢٧ٔ ٣ ملة ام ّبٝ٘ تَٚيـ ؿ١جبٗ ث٦ آٟ ُب٥ ٦ّ ٤ِّكي ؿك آ٨١ٜ ٢ّـ اف ٛ اً ٛ
 ا١َ ة اىناكي ١لٛ ثُقـ عْبيت ٧ٞبٟ اي٠. ّلؿ ٝي ارلا ٣ تجٚيل ّبٝ٘ ٣ تٞبٛ كا ملثي تٞـٟ ٝؾب٧ل
 ٧ب ا١َ ة ث٦ ٝلث٤ط ٝغبٙقبت ؿك ايلاٟ ا١َ ة ثب ٣ ث٤ؿ ٝب١ـ٥ پ٨٢بٟ ٧ب  ؿيـ٥ ام مٝبٟ آٟ تب ٦ّ اًت
 ت٤ا١ٌت ٦ّ ث٤ؿ ٍـكت پبية ثل ا١َ ثي ايلاٟ ا١َ ة ٦ّ ٕيت ت٤اٟ ٝي ك٣اي٠ ام. ّلؿ آُْبك كا ؽ٤ؿ
 ثل كا ٝق٧جي ايٞبٟ ١لٛ ٍـكت ثلتلي ٣ آيـ ىبئٌ پ٤ٚ٨ي كهيٜ ٌٝٚظ ؿ١ـاٟ تب ًؾتِ ٍـكت ثل

 تغٚي٘ ؿك ىلا٤ٌ١ي ىي٤ٌٚه ى٤ّ٤ ٝيِ٘. كًب١ـ احجبت ث٦ ٨ٝٞبت ٣ تب١ِ ٣ اًٚغ٦ ًؾت ٍـكت
 ٝؾ٨ل كا آٟ ًل٤ّة ٍـكت ٣ ُب٥ ٣ ٢ّـ ٝي تأّيـ ١ْت٦ ٧ٞي٠ ثل ايلاٟ اً ٝي ا١َ ة ام ؽ٤ؿ
 ايزبؿ اً ٛ يپبي٦ ثل ٦ّ كا ٝلؿٛ يُـ٥ تزٞـ ٍـكت َٝبث٘ ؿك ٣ ؿا١ـ ٝي ؽ١٤ِت ٣ ًؾت تٍـك
 اي٨٢ب ٧ٞة ث٦ آ١ض٦: »ؽ٤ا١ـ ٝي ٍـكت اىناكي ١لٛ ير٢ج٦ ؿ٧ـ، ٝي ُْ٘ كا ف٤ٞٝي ياكاؿ٥ ٣ ُـ٥
 ك٣يبك٣يي: ؿاكؿ ٣ر٤ؿ ك٣يبك٣يي يِ ىَظ ٦ّ اًت اي٠ ثؾِـ، ٝي ا٧ٞيت عبٗ في٠ ؿك ٣ ميجبيي
 ؿ٣ك ؽيٚي ١يٌت المٛ. ٢ّـ ٝي ت٨ـيـ كا ٝلؿٛ پٚيٌَ ٣ ٧ب ً ط ثب ٦ّ ٍـكتي ٣ ٝلؿٛ تٞبٛ ٝيبٟ
 ؿيٖل، ٤ًي ؿك ٣ ٝلؿٛ اكاؿ٥ ّ٘ ٤ً، يِ ؿك يبىت؛ ؿك١ٔ ثي ت٤اٟ ٝي كا ١ْت٦ اي٠ ثل٣يٜ،
 (. 58 -56: 1379 ى٤ّ٤،) «ؿاك١ـ ٍلاك ٧ب ٌٌٝٚ٘
 ؿ٢ُٞبٟ يب ٣ ؿ٠ُٞ َٝبث٘ ؿك ت٤ا١ـ ١ٞي ٝلؿٝي عٞبيت ثـ٣ٟ ١ؾبٝي ٧يش اي٦ْ٢ ث٦ ت٤ر٦ ثب    

 اً ٝي ر٤٨ٞكي ١لٛ ٍـكت ٝؤٙي٦ تلي٠ آٚي ام يْي ث٢بثلاي٠. ثٞب١ـ پبيـاك ٣ر٤ؿ ؽبكري ٣ ؿاؽٚي
 ًؾت ١ي٦ٞ ٣ ًؾت ٍـكت ام ١بُي ٧بي ٌّلي ت٤ا١ٌت ٦ّ اًت ث٤ؿ٥ ٝلؿٝي ٍبعقب٦١ عٞبيت
 (. 144-149: 1390 ٧لًيذ،)٢ّـ  رجلاٟ كا ١ؾبٛ
 ف٤٢اٟ تغت ا١َ ث٨ب فبٛ ١ؾليبت ؿك اي ١ؾلي٦ پيـايَ ثبفج ايلاٟ ؿك اً ٝي ا١َ ة ٤ٍ٣ؿ    
 ا١َ ة ١لٛ ٍـكت ٧ٞبٟ تزٚي ٣اٍـ ث٦ ٦ّ ُـ( 1382 ُزبفيبٟ،) «٧ب ا١َ ة ىل٢٧ٖي  ١ؾلي٦»

 ث٦ ا١َ ة پلؿاماٟ ١ؾلي٦ ٧ٜ تب ُـ ثبفج ٣ ؿاكؿ ؿي٢ي ٣ اً ٝي افتَبؿات ؿك كي٦ِ ٦ّ اًت ايلاٟ
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 ايلاٟ ا١َ ة ام ٍج٘ تب ٦ّ ١ؾلي٦ اي٠ ث٦ ٝلث٤ط اؿثيبت ٧ٜ ٣ ٢٢ّـ ت٤ر٦ ٧ب  ةا١َ ام ر٢ج٦ اي٠
 ام ٦ّ ثبُيٜ ايلاٟ ا١َ ة يؿكثبك٥ َٝب٦ٙ ٣ ّتبة ٓـ٧ب ُب٧ـ اٝل٣م٥ ٣ ٤ُؿ م٢ي ث٤ؿ، ىَيل ثٌيبك
 مبٙت ٣ر٦ ٦ّ ١يٌت پ٨٢بٟ ١بؽلي ٧يش ثل ميلا پلؿام١ـ؛ ٝي ا١َ ة اي٠ تغٚي٘ ث٦ ىل٢٧ٖي ٢ٝؾل
 ىل٢٧ٖي ١ؾليبت ؿ٣كٟ ؿك اؽيلاً ٦ّ اًت ُـ٥ ثبفج اٝل ٧ٞي٠. اًت آٟ ىل٢٧ٖي ٣ر٦  ةا١َ اي٠

 ٢ّـ ثبم ا١َ ة ١ؾليبت ثي٠ ؿك كا ؽ٤ؿ ربي «ا١َ ة فبٝ٘ ٝق٧ت» ف٤٢اٟ تغت اي ١ؾلي٦ ا١َ ة،
-ث٦ كا ايـئ٤ٙ٤هي ٣ ٝق٧ت تئ٤كي اي٠ ٧ب ا١َ ة تغٚي٘ ؿك ؽبكري ٣ ؿاؽٚي ا١ـي٢ِٞـاٟ ام ٌّب١ي ٣

 (. 453 -54: 1373 ث٤ت،)ؿ٢٧ـ  ٍلاك ؽ٤ؿ تغٚي٘ ١ؾلي ٝج٢بي ف٤٢اٟ
 :٤١يٌـ ٝي كاثغ٦ اي٠ ؿك ٝقـٗ ٤ٔ٢ٝك

 ؿك ايـئ٤ٙ٤هي ٕلىت٠ رـي ؿك ٧ب آٟ  ١بّبٝي ام ١بُي ا١َ ة ٧بي ١ؾلي٦ تٞبٝي ؿك اًبًي ِْٝ٘»
. اًت ا١َ ة پـيـآ٣ك١ـ٥ فبٝ٘ ايـئ٤ٙ٤هي،. اًت ا١َ ة ىلاي٢ـ٧بي ٣ ف٤اٝ٘ ث٦ ٝلث٤ط ت٤ري٨بت،
 ا١َ ة. اًت ٍـكت ًل ثل ٝق٤ٞٗ ٝجبكم٥ ام ٝتٞبين ٦ّ ؿ٧ـ ٝي كا اي پـيـ٥  ص٨ل٥ ا١َ ة ث٦ ايـئ٤ٙ٤هي
: 1377 ٝقـٗ،)«اًت ثؾِيـ٥ ُْ٘ ثـاٟ ايـئ٤ٙ٤هي ٦ّ ٢ِّي. اًت تبكيؾي ٢َّ ام ؽبٓي ٤ٓكت
330.) 

 1980 ؿ٦٧ ٣اي٘ا ام ايلاٟ ؿك ا١َ ة ٤ٍ٣ؿ ام ثقـ ٢ّيٜ ٝي ِٝب٧ـ٥ ٦ّ اًت ر٨ت ٧ٞي٠ ث٦    
 ١ؾليبت ًٚغ٦ ام ٣ ُـ «ىل٢٧ٔ» ّب٤١ٟ ٝت٤ر٦ ٧ب ا١َ ة ؽ٤ّٔ ؿك پلؿامي ١ؾلي٦ ٤ًي ٣ ًٞت

 ٣ ٧ب ؿ٣ٙت» ٝقل٣ه ّتبة ؿك پ٘ اًْبس ٝب٢١ـ ٌّب١ي ت٤ًظ 1970 ؿ٦٧ ؿك ٦ّ ٧ب ا١َ ة ًبؽتبكي
 عج٦َ ٣ ؿ٣ٙت ثل تْي٦ ثب ٕلايي ًبؽتبك ٤ٝد ثل ٤ًاك ٦ّ( 1386 پ٘،   اًْبس) «ارتٞبفي ٧بي ا١َ ة

 ٣ ىل٢٧ٔ ف٢ٔل ثل تْي٦ ثب كا رـيـي ٌٝيل ٣ يبىت ك٧بيي ّلؿ، ٝي علّت ًيبًي اٍتٔبؿ ٣
 ث٦ ؽ٤ؿ َٝبالت ٣ ّتت ؿك ٦ّ ا١َ ة پلؿاماٟ ١ؾلي٦ رن ث٦ ثقـ، ث٦ مٝبٟ اي٠ ام. ّلؿ آمبم ايـئ٤ٙ٤هي
 ث٦ لث٤طٝ ؿكًي ٧بي ّتبة حَ٘ ٝلّن ّلؿ١ـ، ت٤ر٦ ايـئ٤ٙ٤هي ٣ ىل٢٧ٔ ف٢ٔل ث٦ ؽبّ ٤ٓكت
 كُتة ث٦ اؽيل ؿ٧ة ؿ٣ ؿك ٦ّ ٢ُبًي ربٝق٦ ٣ ًيبًي ف٤ٚٛ ٧بي كُت٦ ؿك ١ين ٧ب ؿا١ِٖب٥ ؿك ٧ب ا١َ ة
 ٧ب ا١َ ة ؿك ايـئ٤ٙ٤هي ٣ ىل٢٧ٔ ف٢ٔل ك٣ي ثل ٧ب آٟ ٤١ي٢ٌـٕبٟ اؿفبي ث٦ ا١ـ، ؿكآٝـ٥ تغليل
 رِ ٣ «٧ب ا١َ ة پلؿامي ١ؾلي٦» ف٤٢اٟ تغت  ى٤كٟ ربٟ ؿكًي ٧بي ّتبة. ِٕت ٝقغ٤ه
( 1385 ٕٚـًت٤ٟ،) «٧ب ا١َ ة ثبة ؿك تبكيؾي ٣ تغجيَي ١ؾلي، ٝغبٙقبتي» ف٤٢اٟ تغت  ٕٚـًت٤ٟ

 . ا١ـ ر٦ٚٞ آٟ ام
 ؿك ايـئ٤ٙ٤هي ٣ ىل٢٧ٔ ربيٖب٥ ٦ّ ث٤ؿ اي٠ ا١ـي٢ِٞـاٟ ام ؿًت٦ اي٠ ثلاي اًبًي ًؤاٗ    

 ىل٢٧ٔ اًبًبً ثب٢ُـ؟ ت٦ؿاُ ارتٞبفي ًبؽتبك ٣  ؿ٣ٙت ثب ت٤ا٢١ـ ٝي اكتجبعي ص٦ ٣ ّزبًت ٧ب ا١َ ة
 ٕلايَ اٝل٣م٥،. ثـ٢٧ـ ت٤ضيظ كا ٧ب ة ا١َ  ٧ٞيِٖي ٧بي ًؤاٗ ت٤ا٢١ـ ٝي ص٦١٤ٖ ايـئ٤ٙ٤هي ٣
 ث٦ اًت، ٨١بؿ٥ ٌٕتلٍ ث٦ ك٣ آٝليْب ٧بي ؿا١ِٖب٥ ؿك 1980 ؿ٧ة ام ٦ّ «ىل٢٧ٔ ٢ُبًي ربٝق٦»
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 ِٝؾْ ع٤ك ث٦ ٦ّ پلؿاما١ي ١ؾلي٦ ر٦ٚٞ ام(. 270: 1384 ى٤كٟ،) اًت ّلؿ٥ ت٤ر٦ ع٤م٥ اي٠
 ىليـ٥ ٣ ى٤كٟ ربٟ اًْبصي٤ٗ، تـا ًي٣٤ٗ، ٣يٚيبٛ ا١ـ، ّلؿ٥ تغٚي٘ ىل٢٧ٔ ٢ٝؾل ام كا ٧ب ا١َ ة
 ٢ّـ ٝي اكائ٦ ١يْبكا٤ٕئ٦ ٣ ايلاٟ ٧بي ا١َ ة ٦ّ تغٚيٚي ؿك ىل٧ي ىليـ٥. ثلؿ ١بٛ ت٤اٟ ٝي كا ىل٧ي
 ا٨ٙيبت ٣ ؿي٠ ّٚيـي ١ََ. ّلؿ ١يي ا١َ ة ؿ٣ اي٠ ؿك ت٤اٟ ١ٞي كا فَبيـ ١ََ ٦ّ اًت ٝقتَـ
 ث٦ اٙقٞ٘ فْي ىلاي٢ـ ؿك ١يْبكا٤ٕئ٦، ٣ ايلاٟ ؿك. اًت آُْبك ٦ٞ٧ ثل ا١َ ة ؿ٣ اي٠ ؿك ثؾَآماؿي
 ٧بي َِّْٞ ٝلّن ث٦ كا ؽ٤ؿ ٣ ّلؿ پيـا ٌٕتلٍ ٝق٧جي  ؿًت٤كاٙقٞ٘ ارتٞبفي، ٝتنيل ١يبم٧بي
 ٧بي ىل٢٧ٔ» ي٤٨ٛٝ ام ِّٞ ثب ى٤كٟ ربٟ ٧ٞض٢ي٠،(. 191: 1375 ىل٧ي،)ِّب١ـ  ًيبًي
 ١ِبٟ ؿاكؿ ًقي اٌٙب٤ٙاؿ٣ك ٣ ١يْبكا٤ٕئ٦ ٣ ايلاٟ ٧بي  ا١َ ة تغٚي٘ ؿك «ٝؾبٙيت ٣ َٝب٣ٝت ًيبًي
: 1384 ى٤كٟ،)٢٢ّـ  ٝي ثبمًبمي ٣ تيٌيل كا ٧ب ىل٢٧ٔ اي٠ ص٦١٤ٖ ارتٞبفي ١يل٧٣بي ٦ّ ؿ٧ـ
275- 277 .) 
 ٧ل ميلا ؿا٢١ـ ٝي ٧ب ا١َ ة فاتي جٝجبع ام يْي كا ا١َ ة ٓـ٣ك ٝجغج ا١َ ة پلؿاماٟ ١ؾلي٦    

 ثبُـ ١ـاُت٦ ٧ٜ ٤ُٞٙير٨ب١ي ايـئ٤ٙ٤هي إل عتي ثييتـ اتيبً ؿ١يب ام اي ٦ُ٤ٕ ٧ل ؿك ٦ّ ا١َ ثي
 ٣ ٕقاُت ؽ٤ا٧ـ تأحيل ؽ٤ؿ ٧ٞز٤اك ٤ِّك٧بي ك٣ي ثل اُبف٦ يب پؾَ ي١ؾلي٦ ثلاًبى عـاٍ٘
 ثل٣م ٤ٝرت ايلاٟ ا١َ ة ٤ٍ٣ؿ ٦ّ ٧٦١٤ٕٞبٟ ُـ؛ ؽ٤ا٧ـ آ٨١ب ؿك ا١َ ثي تغلّبتي ٤ٝرت
 اًپ٤ميت٤،) ُـ ا١َ ة پيل٣مي ا٣ٗ ك٣م٧بي ٧ٞبٟ ؿك فلثٌتبٟ ٣ ثغلي٠ ٣ فلاً ؿك ٧بيي ١بآكاٝي
 َٝبالت ٣ ّتت اٝل٣م٥ ١ين ايلاٟ اً ٝي ا١َ ة ٓـ٣ك يمٝي٦٢ ؿك(. 1377 اىتؾبكي، ٣ 1378
 اي٠ ؿك كا ٓبعج٢ؾلاٟ ٚوٝؾت ٧بي ؿيـٕب٥ ٣ ١ؾليبت ٦ّ اًت ؿكآٝـ٥ تغليل يكُت٦ ث٦ ميبؿي
-ث٦ ٦ّ ا١َ ة ىينيْي ٓـ٣ك يْي: اًت ٝغلط ١ؾلي٦ ؿ٣ كاثغ٦، اي٠ ؿك. ا١ـ ّلؿ٥ ٢ٝقْي مٝي٦٢

 ث٦ آٟ ام ٦ّ ا١َ ة ىل٢٧ٖي ٓـ٣ك ؿيٖلي ٣ اًت ؿيٖل ٤ِّك٧بي ؿك ٌٝتٞل ا١َ ة ايزبؿ ؿ١جبٗ
 ثل ا١َ ة آٝين ؽ١٤ِت ٣ ىينيْي ٓـ٣ك ربي ث٦ ٣ ٤ُؿ ٝي يبؿ اَٙلي اٛ  ١ؾلي٦ يب ٌٝتَل ا١َ ة
 ،1389 كاؿىل، ٣ ؿ٧َب١ي ؛1391 ؽلِٝبؿ،) ؿاكؿ تأّيـ ا١َ ة ٧بياكمٍ ٓـ٣ك ٣ ىل٢٧ٖي ف٢بٓل
 ىل٢٧ٖي ٓـ٣ك ام ٢ٝؾ٤ك(. 1373 كربيي، ؛1378 اًي٤ميت٤، ؛1378 كٝضب١ي، ؛1384 ١واؿ ى ط
 ث٦ اً ٝي ا١َ ة ٕيتٞبٟ ٣ ٧ب  آ٤ٝم٥ ٧ب، آكٝبٟ ا٧ـاه، تل٣يذ ٣ تِليظ ام اًت فجبكت ا١َ ة
 اً ٝي ر٤٨ٞكي ٤ًي ام فلض٦ ام ١بُي آ٦ْ١ ام ثيَ ٓـ٣ك ي٦ٙ٤َٝ ١٦ّغ٤ي ث٦ ِٝتبً ٝلؿٝبٟ
 اي٠ ام ثبُـ؛  اً ٝي ا١َ ة ام ا٤ٖٙثلؿاكي ٣ ٢ُبؽت ثلاي ؿيٖل ٝٚ٘ تَبضبي ٣ ت٢ٞب ٝق٤ٚٗ ثبُـ،
 ث٦ْٚ ١يٌت ر٤اٝـ ٣ ٤ِّك٧ب ًبيل ؿك ىينيْي ا١َ ة ايزبؿ ٝتض٠ٞ اً ٝي ا١َ ة ٓـ٣ك ٢ٝؾل
 ثؾَآماؿي ٣ ثؾَك٧بيي پيبٛ كًب١ـٟ ٣ ٢٧زبك٧ب ٧ب، اكمٍ اُبف٦ ثلاي اي اًتقبك٥ ا١َ ة ٓـك٣
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 ؽ٤ا٧ـ ٌٝتضقو ٣ ٌٝٚٞبٟ ٧بي ٝٚت ثؾَ ا٨ٙبٛ ٦ّ ىلآي٢ـي. ثبُـ ٝي ٢ٝـ ف ٦ٍ ٧بي ا١ٌبٟ ث٦ آٟ
 . تاً ّلؿ٥ تزلث٦ كا آٟ ايلاٟ ٝٚت ٦ّ ١٤ُـ ك٤ٞ٢٧ٟ مبيتي ٧ٞبٟ ث٦ تب ث٤ؿ
 تل٣يذ ٣ اً ٝي ايـئ٤ٙ٤هي ٧بي ٝؤٙي٦ يپبي٦ ثل ٌٝٚٞبٟ ٤ِّك٧بي ؿك ا١َ ة ىل٢٧ٖي ٓـ٣ك    

 عٚجي، فـاٙت ٝب٢١ـ كا ا١ٌب١ي ٣ اً ٝي ٧بياكمٍ ٦ّ اًت اًت٤اك ًيبًت ؿك ٝق٤٢يت عض٤ك
 ي٧بٝٚت ثؾِيإٓب٧ي عليٌ ام كا ٝغل٣ٝي٠ ٣ ٌٝتضقيي٠ ام عٞبيت اًتقٞبك، ٣ اًتجـاؿ ثب ٝجبكم٥
 . ٢ّـ ٝي ؿ١جبٗ ع٤ٍَِبٟ ث٦ آ٨١ب ّلؿٟ آ٢ُب ٣ ؿيٖل
 ىل٢٧ٖي ؽٔٚتي فاتبً اًت ايلاٟ ا١َ ة ١لٛ ٍـكت آٚي ٢ٝجـ ٦ّ اً ٝي ايـئ٤ٙ٤هي ث٢بثلاي٠    
 ايلاٟ ا١َ ة ىلاٝٚي ٣يوٕي ٧ٞبٟ ي٢٢ّـ٥ىلا٧ٜ ٦ّ اًت ر٨بٟ ٌٝٚٞب١ي ِٝتلُ مثبٟ ٣ ؿاكؿ
 ٣ ؿي٢ي ٣ ٝق٤٢ي ٧بياكمٍ ٣ ٢ّـ ثلٍلاك اكتجبط ر٨بٟ ١بٌٟٝٚٞب ثب عليٌ اي٠ ام ت٤ا١ـ ٝي ٣ اًت

 ٢ّـ ٢ٝتَ٘ آ٨١ب ث٦ كا ؽ٤ؿ ًيبًي
 ١لٛ ٍـكت ثب تٞبين ؿك اً ٝي ر٤٨ٞكي ؿك اًتيبؿ٥ ٤ٝكؿ ١لٛ ٍـكت ٤١ؿ ٦ّ اًت فّل ث٦ المٛ    
 256 آي٦ ث٦ اًت٢بؿ ثب ص٢ب١ض٦. ثبُـ ٝي ملثي ؿ٤ّٝلاًي-ٙيجلاٗ ٧بي١ؾبٛ ؿك ُـ٥ ٕلىت٦ ّبكث٦

 ُيغب١ي ٧بيٍـكت ٦ّ، ام٤ا ثل ٝجت٢ي ١لٛ ٍـكت: ثلؿ ١بٛ ١لٛ ٍـكت ٤١ؿ ؿ٣ ام ت٤اٟٝي ثَل٥ ٤ًك٧ي
 ٧بيٍـكت ٦ّ اكُبؿ ثل ٝجت٢ي ١لٛ ٍـكت ٣ ٢٢ّـٝي اًتيبؿ٥ ٧بت٤ؿ٥ ثل تٌٚظ ٣ ىليت ثلاي آٟ ام

 ٤١ؿ ؿ٣ اي٠ ث٦ ت٤ر٦ ثب. ٢٢ّـٝي ثلؿاكيث٨ل٥ ٝلؿٛ ٧ـايت ثلاي آٟ ام ا٨ٙي ٧بيآ٤ٝم٥ ثل ٝتْي
 ت٤ا١بيي ٝق٢بي ث٦ ٝغ٤ك، كُـ ١لِٛ ٍـكت ٤١ؿ ام ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي ١لٛ ٍـكت ث٢ـي،تٌَيٜ
 .٤ُؿٝي ٝغ٤ٌة اكُبؿ يپبي٦ ثل فٞـتبً ٣ ام٤ا يب ت٨ـيـ ثـ٣ٟ ؿيٖلاٟ كىتبك ؿك ١ي٤ف

  اسالمي ايدئولوصي  -2-1
 ا١َ ة ٧بيپيبٛ ٣ ٧باكمٍ آٟ ٝغٞ٘ ثل ٦ّ ايلاٟ اً ٝي ا١َ ة ١لٛ ٍـكت ٢ٝبثـ ام يْي

 فبٝ٘ ٦ّ اًت اً ٝي ِٝتلُ ايـئ٤ٙ٤هي اًت، ا١تَبٗ ٍبث٘ ٌٝٚٞبٟ ٤ِّك٧بي ؿيٖل ث٦ اً ٝي
 ؿك ي آ٨١ب٦ٞ٧ ميلا اًت؛ ٝق٧ت ٣ ىل٦ٍ ٦١٤ٕ ٧ل ام ىبكك ر٨بٟ ٌٝٚٞي٠ ي٦ٞ٧ ثؾَ ٣عـت
 ٣ ٍلآٟ يِ ام ٣ آ٣ك١ـ يٝ ربيث٦ عذ افٞبٗ ٣ ٕيل١ـ ٝي ك٣م٥ ٣ ٕقاك١ـ ٝي ١ٞبم پل٣كؿٕبك يِ َٝبث٘
. اًت ّبىي ٌٝٚٞب١ب١ي االف٧ب١ي ثي٠ اكتجبط ايزبؿ ثلاي اي٨٢ب ٣ ٕيل١ـ ٝي ؿًت٤ك پيبٝجل يِ

 ام آ٨١ب ي٦ٞ٧ اي٦ْ٢ ٝخ٘ ثبُـ؛ ؿاُت٦ ِٝتلّبتي يْـيٖل ثب ١ين آ٨١ب ًيبًي ٌٝبئ٘ ٣ٍتي ٝؾ٤ٔٓبً
 ٧بيحل٣ت ٦ّ ٤ِّك٧بيِبٟ ؿك اًتقٞبك عض٤ك ٣ ؽبكري ٧بيٍـكت ث٦ ي٣اثٌت٦ ٣ ٌٝتجـ عبّٞبٟ
 . ثل١ـ ٝي ك١ذ ٢ّـ ٝي تغَيل كا آ٨١ب ٣ ثلؿ ٝي ينٞب ث٦ كا آ٨١ب ٝٚي
 ؽ٤ُجؾتي ٣ ًقبؿت ؿاك ؿافي٦ ٦ّ اً ٝي، ايـئ٤ٙ٤هي ام ا٨ٙبٛ ثب ايلاٟ ا١َ ة ت٤ٔي اي٠ ؿك    
 ثبيٌت ٝي ٣ ١ٞبيـ ت٤ٍو ايلاٟ رنلاىيبيي یٝغـ٣ؿ٥ ؿك ١ت٤ا١ـ ٦ّ ث٤ؿ عجيقي اًت، ر٨ب١يبٟ تٞبٛ
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 ٝٚ٘ ي٦ٞ٧ ث٦ ًپي ٣ ٧ٌٞبي٦ ٤ِّك٧بي ٌٝٚٞبٟ ٝٚ٘ ث٦ ا٣ٗ، يؿكر٦ ؿك ا٤ٝارَ ٣ آٟ پيبٛ
 ٍلاك ٌٝؤ٣الٟ ت٤ر٦ ٤ٝكؿ ١ؾٌت، ك٣م٧بي ٧ٞبٟ ام ا١َ ة ٓـك٣ اي٢ل٣، ام. ثلًـ ر٨بٟ ٌٝتضقو
 ٝجي٠ ؿي٠ ام ٢ٝجقج ٦ّ ا١َ ة، فَبيـ ٣ ا١ـي٦ِ ٓـ٣ك ٝي٤٨ٛ ث٦ ا١َ ة ٓـ٣ك ًبٟ، ثـي٠ ٣ ٕلىت
 (. 261: 1382 اًپ٤ميت٤،)ٕلىت  ٍلاك ا١َ ثيبٟ ّبك يثل١ب٦ٝ ؿك اًت، اً ٛ
 ي٣ًي٦ٚ ث٦ ٦ّ ؿا١ٌت  ايلاٟ ا١َ ة تنقية آٚي ٢ٝجـ ت٨٢ب ت٤اٟٝي كا ُيق٦ ٝق٧ت ٣ اً ٛ    

 ٧بي ٕل٥٣ ٣ ثلًب١ـ عـاٍ٘ ث٦ ا١َ ة رليبٟ ؿك كا ؽ١٤ِت ت٤ا١ٌت( ك٥)ؽٞي٢ي اٝبٛ عضلت ك٧جلي
 ٝتغـ «اً ٝي ر٤٨ٞكي آماؿي، اًتَ ٗ،» ٝب٢١ـ اي ًبؿ٥ ُقبك٧بي ثب ٣ اً ٛ صتل لمي كا ٝؾتٚو
 اًتقٞبك ٣ ؿاؽٚي اًتجـاؿ ٧ٞض٢ي٠ ٣ ًيبًي ٣ اٍتٔبؿي ف٤اٝ٘ إلص٦(. 51: 1377 ف٢بيت،)٢ّـ 

 ٧ب ا١َ ة ًبيل ام كا ايلاٟ ا١َ ة آ١ض٦ اٝب ا١ـ، ؿاُت٦ ١ََ ايلاٟ ا١َ ة كًب١ـٟ پيل٣مي ؿك ؽبكري
 اي٠ ؿك ف٢بيت عٞيـ. اًت ؿي٠ ١ََ ت٨٢ب اًت، ا١َ ة اي٠ يِٝؾ٦ٔ ٣ر٦ ٣ ٢ّـ ٝي ٞبينٝت

 ا١َ ة» ؛«ؿا١ٜ ٝي ايلاٟ ا١َ ة ٌٝأ٦ٙ ّ٘ ؿك آٚي ف٢ٔل كا ٝق٧ت ١ََ ٠ٝ»  :٤١يٌـ ٝي مٝي٦٢
 ٤ٞ١ؿاك كا ُيق٦ ٝق٧ت ث٦ ٣ىبؿاكي فٌٞ ٦ّ پي٤ًت ٤ٍ٣ؿ ث٦ ٝق٧جي إٓب٧ي ت٤ًق٦ ر٨ت ؿك ايلاٟ
 ٧ٜ ٧بي ا١َ ة ٝيبٟ ؿك ٦ّ ٢ّـ پيـا كا ؽ٤ٔٓيبتي ا١َ ة تب ُـ ثبفج ُيق٦ ٝق٧ت. ّلؿ

 (. 46: 1377 ف٢بيت،)«٢ّـ پيـا كا اي ٣يو٥ ربيٖب٥ فٔلٝبٟ
 ٝلم٧بي ؿك ت٤اٟ ١ٞي ؿاكؿ ٦ّ ايـئ٤ٙ٤هيْي ٝب٧يت ؿٙي٘ث٦ كا ايلاٟ ا١َ ة ٦ّ ٝغٚت اي٠ اًبًبً    

 :اًت ِٝب٧ـ٥ ٍبث٘ اً ٝي ر٤٨ٞكي ًياًب ٍب٤١ٟ 154 آ٘ ؿك ّلؿ، ٝغ٤ٔك آٟ ؿاؽٚي
 اًتَ ٗ، ٣ ؿا١ـ ٝي ؽ٤ؿ آكٝبٟ كا ثِلي ربٝق٦ ّ٘ ؿك ا١ٌبٟ ًقبؿت ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي    

 ام ّبٝ٘ ؽ٤ؿؿاكي في٠ ؿك ث٢بثلاي٠، ٢ُبًـ ٝي ر٨بٟ ٝلؿٛ ي٦ٞ٧ عٌ كا فـٗ ع٤ْٝت ٣ آماؿي
 ٌٝتْجلي٠ ثلاثل ؿك ٌٝتضقيي٠ يجب٦١عٚ عٌ ٝجبكم٥ ام ؿيٖل ٧بيٝٚت ؿاؽٚي ا٤ٝك ؿك ؿاؽ٘ ٦١٤ٕ ٧ل
 (. 154 آ٘ ،1368 اًبًي، ٍب٤١ٟ)٢ّـ  ٝي عٞبيت ر٨بٟ ام ١َغ٦ ٧ل ؿك
 ٍـكت ٣ يبثـ ٝي ٤ٞ١ؿ ؽبكري ًيبًت ؿك ٦ّ كا ايلاٟ ا١َ ة ١لٛ ٍـكت ام ٝق٢ب ٧ٞي٠    

 ت٤اٟ ٝي اتّل ث٦ اً ٝي ر٤٨ٞكي ث٢يب١ٖقاك ًؾ٢بٟ ؿك. ٢ّـ ٝي پيـا كا ر٤اٝـ ًبيل ثل تأحيلٕقاكي
 : ىلٝبي٢ـ ٝي( ك٥) اٝبٛ. ٢ّـ ٝي اُبك٥ آ٨١ب ام ٦١٤ٞ١ يِ ث٦ ٦ّ ّلؿ ِٝب٧ـ٥

 اً ٛ ثلاي ٨١ضت. اًت اً ٝي ر٤٨ٞكي ر٤٨ٞكي،. ّلؿيٜ ٨١ضت اً ٛ ثلاي ّلؿيٜ، ٨١ضت ٦ّ ٝب
 ثلاي ٨١ضت اً ٝي، ٤ِّك٧بي ؿك عتي ثبُـ ٝغ٤ٔك ت٤ا١ـ ١ٞي ٣ ٤ِّك يِ ؿك ثبُـ ٝغ٤ٔك ت٤ا١ـ ١ٞي
 ا٧٘( ّ)اّلٛ پينٞجل. اًت ١ج٤ؿ٥ ٝغ٘ يِ ثلاي ا١جيب ٨١ضت. ا١جيبًت ٨١ضت ؿ١جب٦ٙ ٧ٞبٟ  ٛاً

 فبٜٙ ٦ٞ٧ ٝبٗ ؿف٤تَ فلثٌتبٟ، ث٦ ١ج٤ؿ٥ ٝغ٤ٔك ١ج٤ؿ٥، فلثٌتبٟ ٝبٗ ؿف٤تَ ٠ْٙ اًت؛ فلثٌتبٟ
 (.115: 10د ٤١ك، ٓغيي٦)اًت 
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  سياست در معنويت -2-2
 اٝل اي٠ ٦ّ اًت ىل٢٧ٖي ّبك يِ ١يبم٢ٝـ ٖلاٟؿي تلريغبت ؿ٧ي ُْ٘ ت٤ا١بيي ٦ّ اًت ٌٜٝٚ
 ٦ّ ًبمؿ ٝي ٍب١ـ كا آ٨١ب ٣ پقيلؿ ٝي ا١زبٛ ٝؾبعجبٟ ك٣اٟ ٣ ف٠٧ ثل ٕقاكي تأحيل عليٌ ام فٞـتبً

 ىينيْي م٣ك ّبكثلؿ عليٌ ام اٝلي ص٢ي٠ ٣ر٦ ٧يش ث٦ ٣ ٢٢ّـ فٞ٘ آٟ ٝب٢١ـ يب ثپقيل١ـ كا ٤ٝض٤في
 ام ٝلؿٛ ثغلي٠ ٣ ٝٔل ع٤ْٝيت ضـ تؾب٧لات ؿك إل ٝخبٗ، ف٤٢اٟث٦. ُـ ١ؾ٤ا٧ـ پقيل اْٝبٟ

 ٣ ا٣ٗ يا١تيبض٦ ؿك يب ٣ ّلؿ١ـ اًتيبؿ٥ ايلاٟ ا١َ ة ام تأًي ث٦ اهلل اال الا٦ٙ ٣ اّجل اهلل ُقبك٧بي
 ام ايلاٟ ا١َ ة ام تجقيت ث٦ ٣ آٝـ١ـ ًت٥٤ ث٦ ىٌٚغي٢ي ٧بي ٕل٥٣ ًبمٍ ام ٝلؿٛ ىٌٚغي٠، ؿ٣ٛ
 ١بٝيـ١ـ، اٙغزبك٥ ح٤ك٥ كا آٟ ١بٛ ٣ ّلؿ١ـ اًتيبؿ٥ اًلائيٚي ؿ٠ُٞ ٧بيتب١ِ ٣ ت٤ح َٝبث٘ ؿك ٢ًٔ
 اي٠ ؽبعلث٦ ت٨٢ب ٣ م٣ك ّبكثلؿ ثـ٣ٟ ٦ّ اًت ايلاٟ اً ٝي ا١َ ة ١لٛ ٍـكت ف٢٧ي ٍج٤ٗ ٣اٍـ ؿك
 ؽ٤ؿ يؽ٤اًت٦ ثيبٟ ثلاي ٢ٝبًجي كا٥ كا آٟ ٣ اًت ا١َ ثي٤ٟ كضبيت ٤ٝكؿ فٞ٘ ٧ٞبٟ ٦ّ
 ىل٢٧ٖي ٝب٧يت ؿك ايلاٟ اً ٝي ا١َ ة ١لٛ ٍـكت ث٢بثلاي٠،. ا١ـ ٣كميـ٥ ٝجبؿكت ّبك ثـاٟ يبث٢ـ، ٝي
 ماؿ٥، رٞبٗ)ٕيلؿ ٍلاك ثلؿاكي ث٨ل٥ ٤ٝكؿ آيي٠ ٧ٜ ٤ِّك٧بي ت٤ًظ ت٤ا١ـ ٝي ٦ّ اًت ٨١يت٦ آٟ

1391 :71.) 
 ؿا٢١ـ ٝي ٝق٤٢ي ا١َ ة كا ايلاٟ ا١َ ة( ؽبكري ٣ ؿاؽٚي ص٦) ميبؿي ا١ـي٢ِٞـاٟ مٝي٦٢ اي٠ ؿك    
 ٌٝٚٞبٟ ٤ِّك٧بي ٣ اً ٝي ٧بي٨١ضت ثؾَا٨ٙبٛ ٢ٝجـ ١لٛ، ٍـكت يِ ف٤٢اٟث٦ ت٤ا١ـ ٝي ٦ّ

 ٓـيَي ّٚيٜ ىيِل، ٝبيْ٘ ،(322: 1357 اٖٙبك، ؛13: ثيتب اٖٙبك،)اٖٙبك  عبٝـ: ١ؾيل ٌّب١ي ثبُـ،
 ٝب٢١ـ ايلا١ي ٤١ي٢ٌـٕبٟ ثل اىن٣ٟ( 132: 1382 اًْبصپ٤ٗ،) اًْبصپ٤ٗ تـا ،(1375 ٓـيَي،)

 ،(1367 م١زب١ي، فٞيـ) م١زب١ي فٞيـ فجبًقٚي ،(1374 ،1385: 1390 ٝغٞـي،) ٝغٞـي ل٤٢ٝص٨
 عبفتي،) عبفتي پ٤پِ ٣( 1377 آثبؿي، ١زٜ) آثبؿي ١زٜ ياىٌب٦١ ،(1379 فَِي،) فَِي ٙيٚي
1375.) 

  ديني ساالريمزدم نظزيه 2-3
 تزلث٦ اً ٝي ةا١َ  پيل٣مي ام پي ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي ؿًتب٣كؿ تلي٠ ٨ٜٝ ٣اٍـ ث٦

 ِْٝ ت ام ثٌيبكي ؿاؽ٘، ؿك ت٨٢ب ٦١ ٦ّ اًت ٧بيي ٝؤٙي٦ ؿاكاي ٦ّ ٧ٌت ؿي٢ي ًبالكي ٝلؿٛ
 تأحيل ؿيٖلاٟ اىْبك ٣ ف٠٧ ثل اًت ت٤ا١ٌت٦ ١ين ٤ِّك ام ؽبكد ؿك ث٦ْٚ اًت ّلؿ٥ ع٘ كا ٤ِّك
 ٝلؿٛ ف٤ٞٛ ٣ ١ؾجٖبٟ ٝـ١ؾل ٤ِّك٧ب، ؿيٖل ِْٝ ت ع٘ ثلاي ا٤ٖٙيي ٣ ٝـٗ ف٤٢اٟث٦ ٣ ثٖقاكؿ
 . ٕيلؿ ٍلاك
 اي فـيـ٥ ِْٝ ت ع٘ ثلاي ٝـٙي ٣ ا٤ٖٙ اكائ٦ ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي ؿًتب٣كؿ تلي٠ ٨ٜٝ    
 ثب ٦ّ اًت يبىتٖي ت٤ًق٦ ٣ اٍتٔبؿي ًيبًي، ٝؾتٚو اثقبؿ ؿك ٣اثٌتٖي ؿاؽٚي، اًتجـاؿ ٝب٢١ـ
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 ٧بي ١ؾبٛ ثلاي ثـيٚي ف٤٢اٟث٦ ٦ّ ٢ّـ اكائ٦ كا ع٤ْٝت ٣ ًيبًت ام اي تزلث٦ ت٤ا١ٌت آٟ تز٤ين
 ٦ّ ٧ٌت ؿي٢ي ًبالكي ٝلؿٛ تزلث٦ ٧ٞب١ب ؿًتب٣كؿ اي٠ ٕيلؿ ٍلاك ت٤ر٦ ٤ٝكؿ ٢ٝغ٦َ ؿك ٤ٝر٤ؿ
 كا ًيبًي ١ؾبٛ ٤١في تبكيؼ ع٤ٗ ؿك ثِلي، تزبكة ٝنايبي فٔبك٥ ام ثلؿاكي ث٨ل٥ ض٠ٞ ت٤ا١ٌت

 اً ٝي ٤يت٧ ٝغت٤ا ٙغبػ ام ر٤٨ٞكيت، ٣ ًبالكي ٝلؿٛ ُْ٘ عيؼ ض٠ٞ ٦ّ ١ٞبيـ ًبٝب١ـ٧ي
 ٤ٝر٤ؿ ا٧٤ٖٙبي ث٦ ىَظ ١يٌت المٛ ٤ِّك اؿاك٥ ثلاي ٦ّ ؿاؿ ١ِبٟ تزلث٦ اي٠. ١ٞبيـ عيؼ كا ؽ٤ؿ

 ثب كا آٟ ثِلي ٍـك ٕلاٟ تزبكة ام اًتيبؿ٥ ض٠ٞ ٣ ٤ٞ١ؿ ث٢ٌـ٥ ؿ٤ّٝلاًي،-ٙيجلاٗ ٧ٞض٤ٟ
 . ٤ؿث رـيـ تزلث٦ اي٠ تيْل ٝنن ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي. مؿ ٕل٥ اً ٝي ٍـك ٕلاٟ ٧بي اكمٍ
 ٝـٗ ف٤٢اٟث٦ ك٧جلي ٝقؾٜ َٝبٛ ٤ًي ام ،(ك٥)اٝبٛ كعٚت ام پي ؿي٢ي، ًبالكيٝلؿٛ ٝـٗ   

 اً ٛ ر٤٨ٞكي ١ؾبٛ تجيي٠ ٣ ت٤ٓيو ثلاي( ك٥)اٝبٛ عضلت ىَي٦ ٣اليت ١ؾلي٦ ام ُـ٥ ثبمًبمي
 ١ؾبٛ ر٧٤ل ؿك ٣اعـ عَيَت يِ ف٤٢اٟث٦ ؿي٢ي، ًبالكيٝلؿٛ ؿك ايِبٟ ١ٖب٥ ام اًت ُـ٥ ٝغلط
 َٝلكات ٣ اعْبٛ. ٧ٌت٢ـ ١ََ ؿاكاي عبّٜ ُؾْ تقيي٠ ع٤ْٝت ؿك ٝلؿٛ آ٦ْ١ ض٠ٞ  ٝي،اً

 . ٢ّـ ٝي ع٤ْٝت ٝلؿٛ م١ـٕي ثل اً ٝي
 ٦ّ عبٙي ؿك ا١ـ؛ ؿا١ٌت٦ ؿي٢ي ٣ ًبالكي ٝلؿٛ ٣اه٥ ؿ٣ ام تلّيجي كا ؿي٢ي ًبالكي ٝلؿٛ ثلؽي،    

 ؿي٢ي ًبالكي ٝلؿٛ ٦ّ ا١ـ ٍبئ٘ آ١بٟ. ٢ـؿا١ ١ٞي ٝلّت ٣اه٥ كا آٟ اً ٝي پلؿاماٟ ١ؾلي٦ ام ثٌيبكي
 اً ٝي ١ؾبٛ ر٧٤ل ؿك ٣اعـ عَيَت يِ ث٦ْٚ ١يٌت، ًبالكي ٝلؿٛ ٣ ؿي٢ي تلّيجي ٝق٢بي ث٦

 ض٠ٞ ١يٌت ٠ْٞٝ ٝلؿٛ پقيلٍ ثـ٣ٟ ٕيلؿ، ُْ٘ ؿي٠ ٝج٢بي ثل ١ؾبٝي ثبُـ ث٢ب إل يق٢ي اًت؛
 ك٣م١ب٦ٝ)١يٌت  پقيل اْٝبٟ يؿي٢ ربٝق٦ يِ ؿك ؿي٠ ثـ٣ٟ ٧ٜ ٣اٍقي ًبالكي ٝلؿٛ تغَيٌ آ٦ْ١

 (. 14/10/82 اع فبت،
 ١ؾلي٦ اكائ٦ يْـيٖل، ام ؿي٢ي ٣ ًبالكي ٝلؿٛ ٣اه٥ ؿ٣ ١بپقيلي تيْيِ تأّيـ ض٠ٞ ث٢بثلاي٠    
 َٝبي٦ٌ ؿك ايلاٟ، اً ٝي ر٤٨ٞكي اىناكي ١لٛ ٍـكت  ٝؤٙي٦ تلي٠ ٨ٜٝ ف٤٢اٟث٦ ؿي٢ي، ًبالكي ٝلؿٛ
 ًبالكي، ٝلؿٛ ٣ فبؿٗ ىَي٦ ٣اليت ثُقـ ؿ٣ ثلاًبى ٝؾتٚو، ٧بي٤ِّك ؿك ٤ٝر٤ؿ ؿيٖل ٧بي ١ؾبٛ ثب
 :ٕيلؿ ٝي ٍلاك ثلكًي ٤ٝكؿ ميل ُلط ث٦
 ام ٣ ؿاكؿ ىلٝبٗ ر٢ج٦ ثيِتل ّّٞي ٙغبػ ام عبّٜ ١يل ص٢ـ يب يِ ثغج ؿي٢ي ًبالكيٝلؿٛ  ١ؾلي٦ ؿك

 آي٦ ا١قبٛ ٤ًك٥( )إ) ١ـاكؿ عبّٞيت عٌ ؿيٖل ثل ؽـا١٣ـ ام ميل ٧يضْي ١ؾلي ٙغبػ
 پيـا تزٚي( ائ٦ٞ ٣ پيبٝجل) ٝق٤ٔٝي٠ ؿك ؽـا١٣ـ عبّٞيت ٦ّ ثبُـ ٝي ا٨ٙي ٝز٤م ثب ىَظ ٣( 57

 ؿك ٣( 59 آي٦ ١ٌبء ٤ًك٥( )) ١ٞبيـ ٝي
 ؿك( ؿ)ٓبؿً اٝبٛ ٦ّ ٧٦١٤ٕٞبٟ. ٧ٌت فبؿٗ ىَي٦ آٟ ام عبّٞيت ١ين ٝق٤ٔٛ اٝبٛ ميجت مٝبٟ

 ٦ّ ىَي٨بٟ، ام ّي ٧ل: »ىل٤ٝؿ١ـ «ى٨َب» ٧بي ِٝؾ٦ٔ ثيبٟ ض٠ٞ ربٝقي، ٣ ٤ّتب٥ رٞ ت
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 عٌ ثل عزت ٣ اٝبٛ) ؽ٤يَ ٤ٝالي اٝل ٝغيـ ٣ ١يي ٤٧اي ٝؾبٙو ؿي٠، پبًـاك ؿاك، ؽ٤يِت٠
 ) «١ٞبي٢ـ پيل٣ي ا٣ ام ٦ّ اًت ؿيٖلاٟ ثل ثبُـ،(ا٨ٙي

 ث٢بثلاي٠،(. 263  :2رٚـ ،1413 عجلًي،( )
 ؿك ٦ّ اًت ٝق٤ٔٛ اٝبٛ ميجت مٝبٟ ؿك فبؿٗ ىَي٦ عبّٞيت ًبالكيٝلؿٛ ١ؾلي٦  ٣يوٕي ا٣ٙي٠
 ٧بي ع٤ْٝت) ١يل يِ عبّٞيت آٟ ؿك ٦ّ ثبُـ ٝي ر٨بٟ ؿك ٤ٝر٤ؿ ًيبًي ٧بي ؾب١ٛ ثب تٞبين

 ٙيجلاٗ ٧بي ؿ٤ّٝلاًي ١بٛ ث٦ يب ٣ ،(رنثي يب ٣ ١ؾبٝي ٧بي ع٤ْٝت) ١يل ص٢ـ ،(اًتجـاؿي ٣ ًٚغ٢تي
 . ٧ٌت ٤١ًبٟ ؿك
 ايلاٟ ٝلؿٛ ٧بي آكٝبٟ ام يْي ا٨ٙي عبّٞيت ٣ اً ٝي ع٤ْٝت اًتَلاك ٣ ايزبؿ ٦ّ ٦١٤ٕ ٧ٞبٟ    
 ض٠ٞ ١ين ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي ١ؾبٛ اًبًي ٍب٤١ٟ ؿك آٝـ، ٝي ُٞبكث٦ اً ٝي ا١َ ة رليبٟ ؿك

 عٌ افٞبٗ اثناك تلي٨ٝ٠ٜ ف٤٢اٟث٦ ا١تؾبثبت ٣ ٝلؿٛ آكاي ث٦ ت٤ر٦ ا٨ٙي، عبّٞيت ثل تأّيـ
 ١ؾبٛ اًبًي ٧بي ٣يوٕي ام كاًتب اي٠ ؿك. اًت ٕلؿيـ٥ ثيبٟ ا٨ٙي عبّٞيت ع٤ٗ ؿك ٝلؿٛ عبّٞيت
 ٍب٤١ٟ ُِٜ آ٘ ؿك ٦ّ اًت ف٤ٞٝي آكاي ث٦ اتْبء ثب ٤ِّك ا٤ٝك ي اؿاك٥ ايلاٟ، اً ٝي ر٤٨ٞكي
 ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي ؿك» ٦ّ ؿاكؿ تأّيـ آ٘ اي٠. اًت ُـ٥ آ٣كؿ٥ آٟ ّٚي ا٤ٓٗ ؿك ٣ اًبًي
 ١ٞبي٢ـٕبٟ ،ر٤٨ٞك كئيي ا١تؾبثبت ا١تؾبثبت، كا٥ ام ٤ُؿ اؿاك٥ ف٤ٞٝي آكاء اتْب ث٦ ثبيـ ٤ِّك ا٤ٝك

 ا٤ٓٗ ؿك ٦ّ ٤ٝكاؿي ؿك پلًي ٦ٞ٧ كا٥ ام يب اي٨٢ب ١ؾبيل ٣ ٤ُكا٧ب افضبي اً ٝي، ٤ُكاي ٝزٚي
 ١ؾبٛ ؿك ا١تؾبثبت ١تيز٦ ؿك(. ُِٜ آ٘: 1382 اًبًي، ٍب٤١ٟ)«ٕلؿؿ ٝي ٝقي٠ ٍب٤١ٟ اي٠ ؿيٖل

 ١ؾبيل ٣ احت٣ك ىتظ،) ميلٝلؿٝي عليٌ ام مٝبٝـاكي ٣ك٣ؿ ٧ل٦١٤ٕ ك٣ي ثل كا كا٥ اً ٝي ر٤٨ٞكي
 عبّٞيت ٣ ٓـك ؿك ا٨ٙي عبّٞيت ٦ّآٟ ثلف ٥٣ تلتيت ثـي٠(. 272: 1374 ٧بُٞي،)ث٢ـؿ  ٝي( آٟ

 ٦ّ ثـي٘ ثي ١ؾبٝي ف٤٢اٟث٦ ١ين ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي ١ؾبٛ اًت، ٕلىت٦ ٍلاك آٟ ع٤ٗ ؿك ٝلؿٝي
 اي٠ ام ٣ ٤ُؿ ٝي ٢ُبؽت٦ ا١ـ، ٕلىت٦ ٍلاك ت٤ر٦ ٤ٝكؿ ٧ٜ ثب ٝلؿٝي عبّٞيت ٣ ا٨ٙي عبّٞيت آٟ ؿك

 ٕيتٞبٟ» اكائ٦ ثب ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي ٣اٍـ ؿك. ثبُـ ١ٞي ٤ِّكي ٧يش ثب ٍيبى ٍبث٘ ٢ٝؾل
 عيج ام ٧ٜ ٣ ا٨ٙي عبّٞيت ٣ اً ٝي ع٤ْٝت اًتَلاك ٣ ايزبؿ آكٝبٟ ١ؾل ام ٧ٜ «اً ٝي ا١َ ة
 ث٦. ٤ُؿ يٝ ٝغ٤ٌة ر٨بٟ ؿك ٧ٞتب ثي ١ؾبٝي ا٨ٙي، عبّٞيت ع٤ٗ ؿك ٝلؿٝي عبّٞيت ثلٍلاكي
 اً ٝي ٣ر٦ ؿ٣ ؿك ٦ّ ٝلؿٝي، عبّٞيت ٣ ا٨ٙي عبّٞيت اثقبؿ ام يِ ٧ل ص٢ب١ض٦ ١ين ًجت ٧ٞي٠
 ام يْي ث٦ ؿًتيبثي ام اً ٝي ا١َ ة ٤ُؿ، ؿاك ؽـ٦ُ اًت، يبىت٦ تزٚي ١ؾبٛ ر٤٨ٞكيت ٣ ث٤ؿٟ
 .ِٕت ٧ـؽ٤ا ٤ٝار٦ ميبؿي ٧بي صبَٙ ثب تلتيت ثـي٠ ٣ ٝب١ـ ؽ٤ا٧ـ ؿ٣ك ؽ٤ؿ ٧بي آكٝبٟ تلي٨ٝ٠ٜ
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 الهي حاکميت بزقزاري و اسالم اس اصيل قزائت - 2-4
 ٝق٢بي ث٦ ص٦ ٣ اٍ ٝق٤٢ي ٣ ؿي٢ي ٝق٢بي ث٦ ص٦ ك٧جلي ٝي٤٨ٛ اً ٛ، ام آي٘ ٍلائت ٝغبثٌ
 ٝلؿٛ ام ٦ّٞٚ ؿٍيٌ ٝق٢بي ث٦ ٍـكتِبٟ ٣ ٕيلؿ ٝي ١ِأت اً ٛ ثغ٠ ام اٍ، ًيبًي ٣ ارتٞبفي
 ميل ٣ م٣ؿٕقك ًغغي، اعٌبًبت ام ٦١ ٣ ٝلؿٛ ؿي٢ي ق٤كُ ٣ ٣رـاٟ فٌٞ ام ٧ٜ آٟ ٕيلؿ ٝي ١ِأت
 اي٠ تغٌَ ٦ّ ٝبؿي ٦١ ٣ اًت ٝق٤٢ي ا٤ٓالً ٍـكت اي٠ ٦ّ ٕيت ثبيـ تل فٞيٌ ١ٖلُي ثب. حبثتِبٟ
 (.129: 1389اٝبٝي، ٝلتض٤ي)٢ّـ  ٝي تزٚي ًيبًي ٣ ارتٞبفي ٍـكت ٤ٓكتث٦ ٝق٤٢ي، ٍـكت
 ع٤ْٝت» تِْي٘ ٕلؿيـ، ٝغلط اً ٝي ا١َ ة پيل٣مي رليبٟ ؿك ٦ّ ٝجبعخي ام ؿيٖل يْي    

 اٝبٛ ٣اٍـ ؿك. ُـ ٝي ١بُي ؽٞي٢ي اٝبٛ ٧بي ا١ـي٦ِ ام ٌٝتَيٜ ع٤كث٦ ٦ّ ث٤ؿ «ىَي٦ ٣اليت ثل ٝجت٢ي
 ث٦ ؿاؿٟ ًبٝبٟ ؿك ٨ٝٞي ٕبٛ ىَي٦، ٣اليت ي ١ؾلي٦ علط ثب ا١َ ة، ام ٍج٘ ٧ب ًبٗ( ك٥)ؽٞي٢ي
 ًيبًي ي ا١ـي٦ِ» ٣ ًٚغ٢ت ٧بي ٣يلا٦١ ثل ٣ ٤ٞ١ؿ اييب ٧ب آٟ ا٧ـاه تقيي٠ ٣ ٝلؿٛ ٧بي ا١ـي٦ِ

 «ىَي٦ ي ٝغ٦َٚ ٣اليت ي ١ؾلي٦» ي پبي٦ ثل كا اً ٝي ر٤٨ٞكي ١ؾبٛ ،«ُب٢٧ِب٧ي ٣ ايلا٨ِ١لي
 .ٕلؿا١يـ اًت٤اك
 اعيب «اً ٝي ا١َ ة ٕيتٞبٟ ٝلّني ؿاٗ» ف٤٢اٟث٦ كا «ىَي٦ ٣اليت آ٘» ،(ك٥)ؽٞي٢ي اٝبٛ    
 ٢ٝؾل اي٠ ام. ٤ٞ١ؿ ٝغلط «ّ ٛ» ربيٖب٥ ؿك كا آٟ ،«ى٦َ» ي ع٤م٥ ام ثغج ٤ٞ١ؿٟ ؽبكد ثب ٣ ّلؿ
 ٣ اًت٢جبط ي عيغ٦ ؿك ٦ّ ٕيلؿ ٝي ٍلاك ؿي٠ ىل٣ؿ رن٣ ٤ُؿ، ٝي ٝغلط ى٦َ ؿك ىَي٦ ٣اليت ٣ٍتي
 ٝغلط ّ ٛ ؿك ٦ّ ٢٧ٖبٝي اٝب ٢٢ّـ؛ ٝي تقيي٠ ى٨َب كا آٟ اؽتيبكات ي ٝغـ٣ؿ٥ ٣ اًت ى٨َب ارت٨بؿ
 ٝغ٤ٌة ؿي٠ ا٤ٓٗ رن٣ ى٦َ، ثل ُـٟ عبّٜ ض٠ٞ ٣ اًت اٝبٝت ـا٣ٛت ٝي٤٨ٛ ث٦ ٤ُؿ، ٝي
 اٝبٛ ي ١ؾلي٦ ٣يوٕي ١ؾٌتي٠ ث٢بثلاي٠. ٤ُؿ ٝي ك٠ُ٣ آٟ ُقبؿ پلت٤ ؿك ى٦َ ًلاًل ٣ ٕلؿؿ ٝي

 (.281: 1378 ىل، ُييقي)ث٤ؿ  ثلؽ٤كؿاك اًبًي تغ٤ٙي ٣ اثتْبك ام ى٨َب ًبيل ث٦ ١ٌجت ؽٞي٢ي)ك٥(
 ٣اٍقي تِْي٘ ام ٍلٟ ص٨بكؿ٥ ٦ّ ّلؿ ٝغلط كا ىَي٦ ٣اليت ثغج لايغيُ ؿك اٝبٛ اي٠، ثلف ٥٣    

 ٣ رـيـ فٔل فؾيٜ تغ٤الت ث٦ ت٤ر٦ ثب ٣ ٕقُت ٝي فٞٚي ٣ في٢ي ع٤كث٦ اً ٝي ع٤ْٝت
(. 101: 1365 ٝغٞـي،)ث٤ؿ  ١بٝي٤٨ٛ ٣ ٝج٨ٜ اٝلي اً ٝي ع٤ْٝت اً ٛ، ٝؾبٙيبٟ ٢ٝيي تجٚينبت

 احجبت ى٨َب ثلاي كا عبّٞيت ٣ ٣اليت تب ثلؿ ّبك ث٦ كا ٤ؿؽ ت ٍ ي ٦ٞ٧ اٝبٛ ُلايغي، ص٢ي٠ ؿك
 ؿالي٘ ثب ٣ اعبؿيج ٣ اؽجبك ٍلآ١ي، آيبت ث٦ ٌٝت٢ـ عبٗ في٠ ؿك ٣ ًبؿ٥ مثب١ي ثب كا ّبك اي٠ ٣ ٢ّـ
 .ؿاؿ ا١زبٛ فَٚي
 اي٦ْ٢ ثلف ٥٣ ١ؾلي٦، اي٠ ام ايلاٟ ٝلؿٛ پيل٣ي ٣ اٝبٛ ٤ًي ام ىَي٦ ٣اليت ي ١ؾلي٦ علط    

 ايلاٟ ٝٚت ثنكٓ ٧بي آكٝبٟ ام يْي ف٤٢اٟث٦ ٤ُؿ، ٝي ٝغ٤ٌة تِيـ تبكيؼ ع٤ٗ ؿك ـ٥فٞ تغ٤ٙي
 ام ٦ّ ىَي٦ ٣اليت ي ١ؾلي٦ ٝج٢بي ثل اي٠، ثل اىن٣ٟ. آيـ ٝي ُٞبكث٦ ١ين اً ٝي ا١َ ة رليبٟ ؿك
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 ٝلث٤ط ٝجبعج ٕقاُت، تأحيل ا١َ ثي ٝلؿٛ ثل ؿيٖل ٤ًي ام ٣ ٝٔغٚظ ىَب٧ت ّٚي ك١٣ـ ثل ٤ً يِ
 ٣اليت ي ١ؾلي٦ ٍبٙت ؿك كا ا٨ٙي عبّٞيت ثلپبيي ؽٞي٢ي اٝبٛ ٣ يبىت ف٤ٞٝيت ا٨ٙي بّٞيتع ث٦

 عبّٞيت تغٌَ ٣ ايلاٟ اً ٝي ا١َ ة پيل٣مي تب كا آٟ ٣ ؿاؿ ٍلاك ؽ٤ؿ ٧بي ثل١ب٦ٝ ي ًل٤ٙع٦ ىَي٦
 .ثؾِيـ تـا٣ٛ ا٨ٙي،

  عدالت و ضهادت هاي ارسش  -2-5
-ٝي ُٞبكث٦ «ايلاٟ اً ٝي ا١َ ة ٕيتٞبٟ ف٢بٓل» ٖلؿي ام ١ين «٨ُبؿت ٣ فـاٙت ٧بياكمٍ»

 ىل٢٧ٔ ٧بي ك٦ٕ ؿك ؽ٤ٟ ٝب٢١ـ ّلث  ٍيبٛ ٣ ٨ُيـاٟ ًبالك تبكيؾي ٨١ضت ام تأًي ثب ٦ّ ك١٣ـ
 ر٤٨ٞكي ؿ٣ٙت ٣ؽبيو ٣ ا٧ـاه تلي٨ٝ٠ٜ ام يْي ث٦ ٝقغ٤ه فـاٙت اكمٍ. ؿاكؿ رليبٟ ُيق٦

 ٧بي١ؾبٛ ٣ ملثي ؿ٤ّٝلاًي-ٙيجلاٗ بي٧ ١ؾبٛ ام آٟ تٞبين ث٦ ٢ٝزل ٦ّ ثبُـ ٝي اً ٝي
 ٙغبػ ام عـاٍ٘، اً ٝي ١ؾبٛ يِ ٦ّ اًبًي اكمٍ ٣اٍـ ث٦. اًت ُـ٥ ١٤ّٞيٌتي ٣ ٤ًًيبٙيٌتي

 اؿفبي ٤ٝكؿ آماؿي ٣ ١٤ّٞيٌتي ثلاثلي ٦١ ٣ ثبُـٝي فـاٙت ٢ّـٝي تأّيـ آٟ ثل، ١ؾلي
 ًيبًي ٣ ارتٞبفي اٍتٔبؿي، ٧بي١بثلاثلي ٣ اؽت ىبت ًيبًي ١ؾبٛ ام ٤١ؿ اي٠ ؿك. ٧بٙيجلاٙيٌت

 ام اٙناٝي ّبك٧بيي ٣ ًبم ثب ٣ اًت ُـ٥ ٢ُبؽت٦ كًٞيت ث٦ ٧بت٤ا٢ٞ١ـي ٣ ٧بُبيٌتٖي ام ١بُي
 ىب٦ٚٓ ّب٧َ ٣ فـاٙت ارلاي ثل ا١يبً ٝب٢١ـ ؿا٣عٚجب٦١ كا٧ْبك٧بي ٣ اً ٝي ٧بيٝبٙيبت اؽق ر٦ٚٞ
 ام ؿيٖل يْي. ٤ُؿٝي تأّيـ ٝياً  ؿ٣ٙت ٣ؽبيو تلي٨ٝ٠ٜ ام يْي ف٤٢اٟ ث٦ عجَبتي فٞيٌ
 ثلاثل ؿك اكمٍ يِ ف٤٢اٟث٦ عٚجي٨ُبؿت اً ٝي، ر٤٨ٞكي ١ؾبٛ ١لٛ ٍـكت ف٢بٓل ٣ ٧بٝؤٙي٦
 فب٤ُكاي ٣ تب٤ًفب ًبمتبكيؼ ىل٢٧ٔ ام تأًي ثب ٦ّ ٧ٌت ؽبكري ٝتزب٣مي٠ ٣ ٌٝتجـي٠ ؽٜٚ

 ُب٧ي، ًتٜ كهيٜ َٝبث٘ ؿك ايلاٟ ٌٝٚٞبٟ ٝٚت پيل٣مي ٣ ثٌيذ ؿك ّٚيـي ٣ ٨ٜٝ ١ََ عٌي٢ي
 .اًت ؿاُت٦ ا١َ ة ام پي ؽبكري ٣ ؿاؽٚي ٧بيت٤عئ٦ ٣ ثقخي كهيٜ ١ؾبٝي تزب٣م ثب َٝبث٦ٚ
 ٣ اؽل٣ي م١ـٕي ٦ّ ؿا١ـ ٝي ٌّب١ي ٢٧ل كا ؽـا كا٥ ؿك ر٨بؿ ٣ عٚجي ٨ُبؿت ّليٜ ٍلآٟ    

 آؽلت ث٦ كا بؿ١ي م١ـٕي ٦ّ ٌّب١ي ثبيـ پي: »ثلٕنيـ١ـ ؿ١يب ١بپبيـاك م١ـٕي ثل كا ؽـا١٣ـ ؽ٤٢ِؿي
 م٣ؿي ث٦ ٤ُؿ پيل٣م يب ِّت٦ ٣ ثز٢ٖـ ؽـا كا٥ ؿك ّي ٧ل ٣ ثز٢ٖ٢ـ ؽـا كا٥ ؿك ٢٢ّـ ٝي ٤ًؿا

) «ؿاؿ ؽ٤ا٧يٜ ا٣ ث٦ ثنكٓ پبؿاُي

 ام ٨ُبؿت ث٦ يبثي ؿًت تب( 74 آي٦: ١ٌبء ٤ًك٥( )
 ٣ ّلؿ١ـ ّبكماك ا١ج٥٤ ٧بي ت٤ؿ٥ ا٣ ٧ٞلا٥ ٦ّ پيبٝجلا١ي ثٌيبك ص٦ ٣» ثل١ـاك١ـ ؿًت ؽ٤ؿ ٧ـه ٣ كا٥
[ ؿ٠ُٞ] يٜتٌٚ ٣ ١ِـ١ـ ١بت٤اٟ ٣ ٤١كميـ١ـ ًٌتي كًيـ ايِبٟ ث٦ ؽـا كا٥ ؿك آ١ض٦ ثلاثل ؿك

. )ؿاكؿ ؿ٣ًت كا ُْيجب١بٟ ؽـا١٣ـ ٣ ١ٖلؿيـ١ـ

 تَـيٜ ثل ؛(146 آي٦ فٞلاٟ، آٗ()
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 ٣ ثلاؿكاٟ ٣ پٌلاٟ ٣ پـكاٟ إل ث٤ٖ» ؿاك١ـ آلاك ؽ٤ؿ ا٤ٝاٗ ٣ ؽ٤يِبٟ ثل ؽـا كا٥ ؿك ر٨بؿ ٣ًتيؿ
 ؽ٤ٍ ًلا٧بيي ٣ ثي٢ٞب٢ّـ ٌّبؿٍ ام ٦ّ تزبكتي ٣ ايـ آ٣كؿ٥ ٕلؿ ٦ّ ا٤ٝاٙي ٣ ُٞب ؽب١ـاٟ ٣ م١بٟ
 ٤ًك٥)٢ّـ ٞي١ كا٢٧ٞبيي كا ىبًَبٟ ٕل٥٣ ؽـا١٣ـ ٣ آ٣كؿ[ ؿك ارنا ث٦] كا ىلٝب١َ ؽـا تب ؿاكيـ ٝي
 ؽ٤ؿُبٟ ؿك ص٢ـ ٧ل ٣» ثلٕنيـ١ـ ؽ٤ؿ ثل كا ؿيٖلاٟ ١يبم ؽ٤ؿ اعتيبد كمٜ ث٦ ٣ ؛(64 آي٦: ت٤ث٦

 ٣ ايخبك ث٦ فٌِ(. 9 آي٦: عِل ٤ًك٥)ؿاك١ـ  ٝي َٝـٛ ؽ٤ؿُبٟ ثل كا ٧ب آٟ ثبُـ[ ٝجلٛ] اعتيبري
 ٤ًُ ثلاي ٦ّ اًت ُـ٥ آٝيؾت٦ ١بة اً ٛ ث٦ ٝؤ٢ٝي٠ ٧بي ا١ـي٦ِ ٣ اىْبك ثب آ١ض٢بٟ ٨ُبؿت
 ؽ٤ّٔ اي٠ ؿك( ؿ)فٚي ٤ٝال ٦ّ ٦١٤ٕ ٧ٞبٟ ٢ّـ، آٟ ىـاي كا ؽ٤ؿ م١ـٕي ٧ٞة عبضل١ـ يبك ٣ٓبٗ
 ؿ٠ُٞ ثب ر٢ٔ ث٦ آ ً ١ج٤ؿ عٌ ٝيلاث ٨ُبؿت َٝبٛ ث٦ فٌِ إل ٢ٕ٤ًـ ؽـا ث٦»  :ىلٝبي٢ـ ٝي

) ُـٛ ٝي رـا ُٞب ام ٣ پلؿاؽتيٜ ١ٞي

 (.119 ؽغج٦: 1379 اٙج م٦، ٨١ذ( )
-ث٦ ٣ ٝغلٛ ٝب٥ ؿك ايلاٟ ٝلؿٛ ٍيبٛ ًبم ًل٤١ُت ٣ فغو ١َبط ٤ٞ٧اك٥ ٦ّ اًت اًبى اي٠ ثل    

 ٧بي كا٧پيٞبيي ٣ ؽلؿاؿ 15 ٍٛيب. اًت ؽ٤كؿ٥ كٍٜ عٌي٢ي فب٤ُكاي ٣ تب٤ًفب ايبٛ ؽ٤ّٔ
 ٧بي ٦١٤ٞ١ ام ُـ، ايلاٟ ام ُب٥ ىلاك ث٦ ٢ٝزل ٦ّ 57 ًبٗ فب٤ُكاي ٣ تب٤ًفب ؿك ايلاٟ ٝلؿٛ ٝيٚي١٤ي
 ًجت ّلؿ١ـ، ٝقلىي ينيـ ع٤ْٝت ًٞج٘ كا ُب٥ ع٤ْٝت ٝلؿٛ، ٦ّ ٢٧ٖبٝي اًت ٤ٝض٤ؿ اي٠ ثبكم
 ١ََ(. 22: 1387 اينؿي،)ُـ  ي٣ ثب آُتي كا٥ ٦١٤ٕ ٧ل ُـٟ ثٌت٦ ٣ ا١نربم ٣ ت٢يل ا٣د ايزبؿ

 ٦ّ اًت ا١ْبك ميلٍبث٘ ١ين 57 ًبٗ ث٠ٞ٨ 22 ؿك ُِٞيل، ثل ؽ٤ٟ پيل٣مي ايخبك، ٣ ٨ُبؿت ىل٢٧ٔ
 .كىت٢ـ عبم٤ت ٝنؿ٣كاٟ ٧بي ٌٌٝٚ٘ ٣ تب١ِ ٣ ت٤ح ثب َٝبث٦ٚ ث٦ ؽبٙي ؿًت ثب ا١َ ثي ٝلؿٛ آٟ ؿك
 عٚجب٨ُٟبؿت ٦ّ صلا ُـ، يب١ٟٞب َٝـى ؿىبؿ ًبٗ ٧ِت ؿك عٚجي٨ُبؿت ىل٢٧ٔ تزٚي ا٣د     

 ٦ّ ثقخي ٝتزب٣م ٌٝٚظ ؿ١ـاٟ تب اكتَ ثل ت٤ا١ٌت٢ـ اىناكي ًؾت تز٨ينات ّٞتلي٠ ثب ثٌيزي
 ىل٢٧ٔ اي٠. ١٤ُـ پيل٣م ُـ، ٝي عٞبيت آٟ اٙٞٚٚي ثي٠ ٣ اي ٢ٝغ٦َ اف١بة ٣ ر٨ب١ي اًتْجبك ت٤ًظ
 ٧بي ًيبًت ٣ اًتقٞبك اًتخٞبك، ٤ًؿپلًتي، ؽ٤ؿؽ٤ا٧ي، ىل٢٧ٔ ثب َٝبي٦ٌ ٍبث٘ ٣ر٦ ٧يش ث٦

 ٦ّ ٧بيي آٟ. ثبُـ ١ٞي ُلً ؿك ٤ًًيبٙيٌٜ ٣ ملة ؿك ؿ٤ّٝلاًي-ٙيجلاٗ ٝـفيبٟ ر٤يب٦١ ٝـاؽ٦ٚ
 ٙج٢بٟ، ىٌٚغي٠، ٝؾ٤ٚٛ ٝلؿٛ فٚي٦ ّبكماك ٝيـاٟ ٣اكؿ ؽ٤ؿ ؿ١ي٤ي ٣ ٝبؿي ١يبم٧بي كضبي ثلاي

 (.150-154: 1390 ٧لًيذ،)ُـ١ـ  فلاً ٣ اىنب١ٌتبٟ
 ف٤٢اٟ ثب ٝقل٣ه ًؾ٢لا١ي يِ ؿك آٝليْبيي ّبك ١ئ٤ٝغبىؾ٦ پلؿام ؾلي١٦ ى٤ّ٤يبٝب، ىلا١ٌيي   

 :٤ٕيـ ٝي ُيق٦ ٤٧يت ثبم٢ُبًي
 ؿاكؿ، ثبٗ ؿ٣ ٦ّ اي پل١ـ٥. ٝبًت تيل٧بي ام ثبالتل ؽيٚي پل٣امٍ اىٌ ٦ّ اًت اي پل١ـ٥ ُيق٦    
 ٣،ا ًلػ ثبٗ ٣ ؽ٤ا٧ي فـاٙت ٣ ٨ٝـ٣يت پل١ـ٥ اي٠ ًجن ثبٗ ًلػ، ثبٗ يِ ٣ ًجن ثبٗ يْي
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 پل١ـ٥، اي٠ اٝب. اًت ّلؿ٥ ى٢ب١بپقيل كا ُيق٦ ثبٗ ؿ٣ اي٠. ؿاكؿ ّلث  ؿك كي٦ِ ٦ّ اًت عٚجي ٨ُبؿت
 ٝقا٧ت ٝيبٟ ؿك. ٤ُؿ ٝي ص٢ـاٟ ؿ٣ ٍـكتَ مك٥ آٟ ثب ٦ّ ؿاكؿ ت٠ ث٦ پقيلي ٣اليت ١بٛ ث٦ مك٧ي

 ؿاُت٦ يت٣ال ت٤ا١ـ ٝي ىَي٦ يق٢ي. ؿاكؿ ١ؾل ى٨َي ٣اليت ث٦ ٦ّ اًت ٝق٧جي ت٨٢ب ُيق٦ اً ٝي،
 (. 8 ،1387: اينؿي ام ١َ٘ ث٦ ى٤ّ٤يبٝب)اًت  اى ع٤ٟ ١ؾجٖبٟ ي١ؾلي٦ ام ثلتل ١ٖب٥ اي٠. ثبُـ

 سلطه و وابستگي نفي و طلبياستقالل -6 -2
 ١بپقيل تيْيِ ٧بي اكمٍ» ،«اً ٝي ا١َ ة ٕيتٞبٟ» ١لٛ ٍـكت ف٢بٓل ٣ ٧ب ٝؤٙي٦ ام ؿيٖل يْي
 ٤ِّك٧بي ام ثٌيبكي ٣ ايلاٟ ربٝق٦ اًبًي ِْٝ٘ ؿ٣. ثبُـ ٝي «عٚجي اًتَ ٗ ٣ ؽ٤ا٧ي آماؿي
 ام يْي ا١يْبُ ٦ّ ؽ٤كؿ٥ ٕل٥ ٧ٜ ث٦ ص٢بٟ ٣اثٌتٖي، ٣ اًتجـاؿ يق٢ي اؽيل، ٧بي ًـ٥ ؿك ٢ٝغ٦َ
 ٤ٝكؿ كا ٧ب آٟ ام يْي ىَظ ٦ّ ُـ٥ ٧بيي تئ٤كي ٣ ٧ب ٝـٗ ٌُْت ث٦ ٢ٝزل ٣ ١يٌت ٝي٤ٌك ؿيٖلي
 ٣ ٙيجلاٙيٌتي ٧بي ٝـٗ ٦ّ ؿاؿ٥ ١ِبٟ ايلاٟ ؿك اؽيل ًـ٥ ؿك اً ٝي ٧بي ٨١ضت. ؿاؿ١ـ ٍلاك ت٤ر٦
 ث٦ ٤ِّك٧ب اي٠ عبّٞبٟ ٣اثٌتٖي ث٦ ت٤ر٦ ثـ٣ٟ ايلاٟ ؿك اًتجـاؿ ثب َٝبث٦ٚ ثلاي ٤ًًيبٙيٌتي يب

 اًتجـاؿي ضـ ٨١ضت ام ٕقك ام پي ايلاٟ ٌٝٚٞبٟ ٝٚت. ا١ـ ؽ٤كؿ٥ ٌُْت ٤ِّك٧ب ام ؽبكد
 فٚت ٦ّ يبىت ؿًت اكم٢ُٞـ تزلث٦ اي٠ ث٦ ١يت ُـٟ ٝٚي اًتقٞبكي ضـ ٨١ضت ٣ ِٝل٣ع٦
 پـيـ٥ ؿ٣ ثي٠ اكتجبط ث٦ ٨١ضت ًلاٟ ت٤ر٨ي ثي ؿك ٧ب ٨١ضت اي٠ ٤ٝىَيت فـٛ ِٝؾْ ٣ اًبًي
 آماؿي اًتَ ٗ، ُقبك ؿك ٦ّ ث٤ؿ صيني اي٠ ٣ ٧ٌت يْـيٖل ث٦ ثيل١٣ي ٣اثٌتٖي ٣ ؿاؽٚي اًتجـاؿ
 .يبىت تج٤ٚك ايلاٟ ٝٚت اً ٝي ر٤٨ٞكي

 ١يي آ٘ ام ثلآٝـ٥ آٟ ٝؾتٚو اثقبؿ ؿك اًتَ ٗ ث٦ يبثي ؿًت ٣ ر٨ب١ي ًٚغ٦ ثب َٝبث٦ٚ تيْل    
 ُْٚي ٧ل ث٦ ٣اثٌتٖي ٧ب آٟ ؿك ٦ّ ؿاكؿ ٍلآ١ي آيبت ؿك كي٦ِ ٦ّ اًت تجلي ٣ ت٤ٙي آ٘ ٣ ًجي٘
 تٌٚظ ٣ پيل٣مي ثلاي كا٧ي ؽـا١٣ـ ٕب٧٥يش» ،141 آي٦ ١ٌبء ٤ًك٥ ؿك: اًت ُـ٥ اف ٛ ٝلؿ٣ؿ

 اي٦ْ٢ ام كا ٌٝٚٞب١بٟ( )«اًت ١ـاؿ٥ ٍلاك ٠ٝؤ٢ٝي ثل ّبىلاٟ
 ايـ آ٣كؿ٥ ايٞبٟ ٦ّ ٌّب١ي اي»اًت  ؿاُت٦ ثلعقك ًؾت ثپقيل١ـ كا ٌٝٚٞبٟ ميل ٣اليت ٣ ؿ٣ًتي
 ام ّي ٧ل ٣ ؿيٖل١ـ ثقضي ؿ٣ًتبٟ آ١بٟ ام ثقضي[ ٦ّ] ٖٝيليـ  [ؽ٤ؿ] ؿ٣ًتبٟ كا ١ٔبكي ٣ ي٤٨ؿ
 . «١ٞبيـ ١ٞي كا٥ كا ًتٖٞلاٟ ٕل٥٣ ؽـا آكي ث٤ؿ ؽ٤ا٧ـ آ١بٟ ام ٕيلؿ ؿ٣ًتي ث٦ كا ٧ب آٟ ُٞب
 اً ٛ ؿك ث٦ْٚ. ثبُـ ١ٞي ٧ب ٝٚت ؿيٖل ثب كاثغ٦ ١ـاُت٠ ٝق٢بي ث٦ ًٚغ٦ ١يي ٦ّ اًت ثـي٨ي    

 آٗ()) ٧ٌت كاثغ٦ ايزبؿ ثل آ٘
 .   ٕلؿؿ ٌٝٚٞب١بٟ ثل ثيٖب١ٖبٟ تٌٚظ ث٦ ٢ٝزل ٤ٝاكؿي٦ْ ؿك اال ،(200آي٦ فٞلاٟ،
 42 ًبٗ ام ٦ّ ث٤ؿ ؽٞي٢ي)ك٥( اٝبٛ ك٧جلي ث٦ ايلاٟ ٝٚت ؽ٤ا٧ي آماؿي ٣ عٚجي اًتَ ٗ  آكٝبٟ    
 ٝٚت ايٌتبؿٕي ٣( آٝليْبيي ٌٝتِبكاٟ ١٤ٔٝيت) بپيت٤الًي٤ّٟ ٍب٤١ٟ ث٦ افتلإ ث٦ ٢ٝزل ثقـ ث٦
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 ٨١ضت پيل٣مي. ٕلؿيـ ًٚغ٦ ١ؾبٛ عٞبيت ٤ٝكؿ ًٚغ٢تي كهيٜ اًتجـاؿ َٝبث٘ ؿك ايلاٟ ٌٝٚٞبٟ
 عبٝي ؽبكري ًٚغ٦ ٣ ؿاؽٚي اًتجـاؿ ىل٣كيؾت٠ ث٦ ٢ٝزل 57 ث٠ٞ٨ 22 ؿك ايلاٟ ثنكٓ ٝٚت فؾيٜ
 ؽ٤ؿ ٤١ؿ ؿك ٦ّ ُـ اٝپليبٙيٌتي ٨١بؿ٧بي ٣ بت٢ٝبًج ٣ ٝغبًجبت تٞبٛ ٌُْت٠ ٧ٜ ؿك ٣ آٟ

 . ُـ ر٨بٟ ؿك ٝلؿٝي ٌٕتلؿ٥ ا١َ ثبت ثل رـيـي ًلىٔ٘
 ٝيبٟ ؿك «اً ٝي ا١َ ة ٕيتٞبٟ» ٣ ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي ١ؾبٛ ربفث٦ فٚ٘ ام يْي ث٢بثلاي٠    
 كؿ ملثي ٦١ ٣ ُلٍي ٦١ آ٘ ٣ عٚجياًتَ ٗ  ٝؤٙي٦ ٧ٞي٠ ر٨بٟ ٌٝتضقو ٣ ٌٝٚٞبٟ ٝلؿٛ

 ا٧ٞيت كمٜ ث٦. اًت ًٚغ٦ ١ؾبٛ ثب ايلاٟ ٝٚت ضـيت ام ثلآٝـ٥ ٦ّ ٧ٌت ايلاٟ ؽبكري ًيبًت
 ام ؿ٣ اي٠ ثي٠ تيْيِ اً ٝي، ا١َ ة ١لٛ ٍـكت ٧بي ٝؤٙي٦ ٝخبث٦ ث٦ آماؿي، ٣ اًتَ ٗ آ٘

 آماؿي ام ثٌب ص٦. ثبُـ ؿكثلؿاُت٦ ٧ب آٟ ؿ٣ي ٧ل ثلاي كا ت٨ـيـ٧بيي ٣ ؽغلات ت٤ا١ـ ٝي يْـيٖل
 ا٣ٝب١يٌتي، ٣ ٤ًْالكيٌتي ٙيجلاٙيٌتي، ٧بي ٕلايَ ام عٞبيت ثلاي اي ٣ًي٦ٚ ٣ ٤ُؿ اًتيبؿ٥ ء٤ً

 ٍلاك ؿيٖلاٟ ٧بي آماؿي ٣ ع٤ًَ ث٦ تزب٣م ٣ ثل٤ِّك ثيٖب٦١ ىل٢٧ٖي ٣ اٍتٔبؿي، ١ؾبٝي، ًٚغ٦
 ٣ اىلاعي ١بًي١٤بٙيٌتي تيْلات ثلاي ٝز٤مي ت٤ا١ـ ٝي ٧ٜ عٚجياًتَ ٗ ع٤ك،٧ٞي٠. ٕيلؿ
 ت٤ري٨ي يب ٣ ر٨بٟ ٢ّبك ٣ ٦ُ٤ٕ ؿك ٌٝتضقو ٧بي ا١ٌبٟ ٣ ٌٝٚٞب١بٟ ؿيٖل ع٤ًَ ث٦ ٨يت٤ر ثي
 ٣ ٝق٧جي ٧بي اٍٚيت اً ٝي، ٝقا٧ت ؿيٖل ٍب١٤١ي ٣ ِٝل٣ؿ ع٤ًَ ٣ آماؿي ًٚت ٣ اؽت٢بً ثلاي

 يْـيٖل ام آمؿي ٣ اًتَ ٗ ٨ٜٝ آ٘ ؿ٣ ١بپقيلي تيْيِ ٣ اٙقّل  ى٤ً ٧بي  ؿمـم٦. ٕلؿؿ ًيبًي
 :اًت اُبك٥ آٟ ث٦ اًبًي ٍب٤١ٟ ٨١ٜ آ٘ ؿك ؽ٤ثي ث٦
 يْـيٖل ام ٤ِّك اكضي تٞبيت ٣ ٣عـت ٣ اًتَ ٗ ٣ آماؿي ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞي ؿك

 ١ـاكؿ عٌ َٝبٝي يب ٕل٥٣ يب ىلؿ ٧يش. اًت ٝٚت آعبؿ ٣ ؿ٣ٙت ٣ؽيي٦ آ١زب عيؼ ٣ ١بپقيل١ـ تيْيِ
 ايلاٟ اكضي تٞبٝيت ٣ ١ؾبٝي ٣ اٍتٔبؿي ىل٢٧ٖي، ًيبًي، اًتَ ٗ ث٦ آماؿي ام اًتيبؿ٥ ١بٛ ث٦

 ٤ِّك اكضي تٞبٝيت ٣ اًتَ ٗ عيؼ ١بٛ ث٦ ١ـاك١ـ عٌ َٝبٝي ٧يش ٣ ٢ّـ ٣اكؿ اي ؽـ٦ُ ّٞتلي٠
 (.156-157:  1390 ٧لًيذ،)٢ّـ  ًٚت َٝلكات، ٣ ٤ٍا١ي٠ ٣ضـ ثب ص٢ـ ٧ل كا، ِٝل٣ؿ ٧بي آماؿي
 اً ٝي ا١َ ة رليبٟ ؿك ٦ّ ٧ٌت٢ـ ٝيب٧يٞي ر٦ٚٞ ام «ًٚغ٦ ٣ ٣اثٌتٖي ١يي» ٣ «اًتَ ٗ»    
 اي٠ ١بت٤ا١ي ٣ ضقو ٣ ٤ً يِ ام ايلاٟ ٝلؿٛ ثل پ٤ٚ٨ي كهيٜ ؽٜٚ ٣ ٕليًل٤ّة ُـت ثيبٟ ثلاي
 اي٠ ثل. يبىت٢ـ ك٣اد ؿيٖل ٤ًي ام آٝليْب ي ٝتغـ٥ ايبالت ١ؾيل ثنكٓ ٧بي ٍـكت ثلاثل ؿك كهيٜ
 اي٠ ؽبكري ك٣اثظ ث٦ «يپقيل ًٚغ٦» ٣ پ٤ٚ٨ي كهيٜ افٞبٗ ؿاؽٚي ي ر٢ج٦ ث٦ «ٕلي ًٚغ٦» اًبى
 .ؿاُت اُبك٥ ملة ثب كهيٜ
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 داخل در گزي سلطه نفي  -2-7
 ١ؾبكت ُبٝ٘ ٦ّ اًت پيضيـ٥ ك٣اثظ ام اي ٝز٤ٞف٦ عليٌ ام ٍـكت افٞبٗ ٤ٞٚٝى ي ر٥٤ٚ ًٚغ٦،

 ًٚغ٦ ؿيٖل، فجبكت ث٦. ثبُـ ٝي ٧ب ا١ٌبٟ ٍج٤ٗ ٤ٝكؿ ٣ ُـ٥ ؿك١٣ي اٙناٝبت ٣ ٤ٍافـ ارتٞبفي،
 ًٚغ٦ ثب ١تيز٦ ؿك ٣ اًت اكتجبعي ٍـكتي ًيبًي، ٍـكت ٦ّ صلا اًت؛ ًيبًي ٍـكت في٢ي ٤ٓكت
 «ا١غٔبك» ٣ «عٚجي ًٚغ٦» ثل ٍـكت فات ث٢بثلاي٠(. 133: 1379 ماؿ٥، ١َيت)ثبُـ  ٝي ٝتلاؿه
 ِٝبكّت كا٥ ٦ّآٟ ثلف ٥٣ ٣ اًت ٧ٞلا٥ ٍـكت افٞبٗ ثب ًٚغ٦ ٤ٞ٧اك٥ اي٠ ك٣ ام. ؿاكؿ ؿالٙت
 ثلٍلاك ١ين پقيل ًٚغ٦ ٣ ٕل ًٚغ٦ ١يل٧٣بي ٝيبٟ ٝجبكم٥ ٤١في ٢ّـ، ٝي ًـ كا ارتٞبفي -ًيبًي
 ٣ اؽتيبكات ث٤ؿٟ ١بٝغـ٣ؿ ٣ اٙق٢بٟ ٝغٌٚ ؽيَبٟ ًيبًي، اًتجـاؿ ام ت٤اٟ ٝي ١ين ايلاٟ ؿك. ًبمؿ ٝي

 ٣ ٝؾبٙيبٟ ًل٤ّة ٤ِّك، ا٤ٝك ثل ثيٖب١ٖبٟ ١ي٤ف ٣ ؿؽبٙت ىلؿي، ا٢ٝيت ٣ ٍب٤١ٟ ىَـاٟ ُب٥، ٍـكت
 ف٤٢اٟ ث٦ ؿا١ٌت، ١ٞي ٝٔٚغت ث٦ يب پ٢ٌـيـ ١ٞي كا آٟ ع٤ْٝت ٦ّ اي ا١ـي٦ِ ٣ ىْل ل٧ ٍٞـ ٣ ٍٚـ
 ٝجبكمات ثبكم ٝٔبؿيٌ ام يْي اًبى اي٠ ثل. ّلؿ يبؿ پ٤ٚ٨ي كهيٜ ٕلي ًٚغ٦ ثبكم ٧بي ٦١٤ٞ١

 ًتيني ًٚغ٦ ٣ كهيٜ اي٠ عٚجي ًٚغ٦ ي ٌٝأ٦ٙ ؿك ت٤اٟ ٝي كا پ٤ٚ٨ي كهيٜ فٚي٦ ثل ٝلؿٛ ي ٌٕتلؿ٥
 ٣ ارتٞبفي -ًيبًي اكّبٟ تٞبٛ آٟ تجـ ث٦ ٣ ٍـكت ا١غٔبك ٣اٍـ ؿك. ٤ٞ١ؿ ِٝب٧ـ٥ ا١َ ثي٤ٟ
 ٝلؿٛ فؾيٜ علّت ؿالي٘ ام يْي ٧ب، آٟ ٣اثٌتٖبٟ ٣ ؿكثبكيبٟ ام ٝقـ٣ؿ اي فـ٥ ؿًت ؿك اٍتٔبؿي

 .يبىت ؽبت٦ٞ اً ٝي ا١َ ة پيل٣مي ثب ٨١بيت ؿك ٦ّ ث٤ؿ
 ام ٌٝت٢جظ كا٧ْبك٧بي ام يْي اً ٝي، ١َ ةا ك٧جل ف٤٢اٟث٦( ك٥)ؽٞي٢ي اٝبٛ ثي٠ اي٠ ؿك    
 ٧ب آٟ ًتٜ ٣ ؽٜٚ ثلاثل ؿك ايٌتبؿٕي ٣ ٍيبٛ ٌٝتْجلي٠، ر٤يي ًٚغ٦ ثب ٤ٝار٦٨ كا ؿي٢ي ٧بي آ٤ٝم٥
 فات ثلاثل ؿك ت٨٢ب ا١ٌبٟ،» ٦ّ ث٤ؿ ٝقتَـ «ت٤عيـ آ٘» ث٦ ت٤ً٘ ثب اٝبٛ ٧ٞض٢ي٠. ؿا١ٌت ٝي

 ؽـا اعبفت ا٣، اعبفت اي٦ْ٢ ٖٝل ٢ّـ، اعبفت بيـ١ج ا١ٌب١ي ٧يش ام ٣ ثبُـ تٌٚيٜ ثبيـ عٌ اٍـى
 ١ؾبٛ تِْي٘ ٣ اً ٝي ا١َ ة پيل٣مي ام پي ك٣اي٠ ام(. 166:  1361 ؽٞي٢ي، ٤ً٤ٝي)«ثبُـ

 ث٦ْٚ اًتي ، ٣ ًٚغ٦ ٣ كيبًت ٦١ كا اً ٛ ؿك ع٤ْٝت ي ىٌٚي٦ اٝبٛ ١ين اً ٝي ر٤٨ٞكي
 ٝٚت ٣ مٝبٝـاك ٣ ؿ٣ٙت ثي٠ ي كاثغ٦ ؿك اً ٛ» ٦ّ ؿاُت افتَبؿ ٣ ٤ٞ١ؿ ٍٚٞـاؿ ؽـٝتٖناكي
 ؿك ٦ّ اًت ٤ٞ١ؿ٥ تقيي٠ ع٤ٍَي ؿيٖلي ثل يِ ٧ل ثلاي ٣ اًت ّلؿ٥ ٝقي٠ كا عـ٣ؿي ٣ ض٤اثغي
:   1361 ؽٞي٢ي، ٤ً٤ٝي) «آيـ ١ٞي ٣ر٤ؿ ث٦ ميلًٚغ٦ ٣ ٌٝٚظ ي كاثغ٦ ٧لٕن آٟ كفبيت ٤ٓكت
190- 189.) 
 ٢ٝغله، ٍـكت اًبًبً ٣ ١يٌت اعبفت ي ُبيٌت٦ ًتٖٞل عبّٜ ٦ّ آ٘ اي٠ ثل تْي٦ ث٢بثلاي٠    
 ٤ًي ام ٣ ٣اؿاُت پ٤ٚ٨ي ٕل ًٚغ٦ كهيٜ ثب ك٣يبك٣يي ث٦ كا ايلاٟ ٝلؿٛ ٤ً يِ ام ١ـاكؿ ًٚغ٦ عٌ
 ١تيز٦ ؿك. ؿكآ٣كؿ اً ٝي ا١َ ة ثنكٓ ٧بي آكٝبٟ ام يْي ف٤٢اٟث٦ كا ؿاؽ٘ ؿك ًٚغ٦ ١يي ؿيٖل
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 ا١َ ة ٕيتٞبٟ» ٧بي آكٝبٟ ام يْي ٤اٟف٢ث٦ ا١غٔبكعٚجي ٣ ؽ٤ؿّبٖٝي اًتجـاؿ، ٧ل٦١٤ٕ ٝغ٤
 .ُـ ىبئٌ آٟ ثل ١ين ٨١بيت ؿك ٣ عٚجيـ صبَٙ ث٦ كا پ٤ٚ٨ي كهيٜ اًتجـاؿ ،«اً ٝي

 خارج در پذيزيسلطه نفي -2-8
 م٢ي ىل٢٧ٔ ١ِل ٣ ار٢جي ىل٢٧ٖي ي ًٚغ٦ ١يي» ٧ـه ثب ٦ّ ايلاٟ «اً ٝي ا١َ ة ٕيتٞبٟ»

 ٕل ًٚغ٦ ٧بي ٍـكت ًيبًي ٝقبؿالت ؿك ٣ اٙٞٚ٘ ثي٠ ك٣اثظ ي فل٦ٓ ؿك ُٖلىي تغ٤ٗ ،«اً ٝي
 ر٨بت ؿك ٧ب، ا١ٌبٟ ام ِّي ث٨ل٥ ٣ اًتخٞبك ؿ١جبٗ ث٦ ٦ّ ٧بيي ٍـكت تٞبٛ ثب ث٤ؿ، آ٣كؿ٥ پـيـ ر٨بٟ
 «ّبپيتبٙيٌٜ» ٣ «١٤ّٞيٌٜ» ٧ٞنٝبٟ ع٤ك ث٦ ٣ ثلؽبًت «ٝؾب٦ٞٓ» ث٦ ث٤ؿ١ـ، ا١غلاىي ٣ ١بؿكًت

 رليبٟ ؿك اًتجـاؿ ٣ ًٚغ٦ ١يي ٤ٝكؿ ؿك ٝغ٨لي يـ٨ُ ًجت ٧ٞي٠ ث٦. ىلاؽ٤ا١ـ صبَٙ ث٦ كا
 :ث٤ؿ ٝقتَـ اً ٝي ا١َ ة

 ٝٚت ؽ٤ؿثبؽتٖي ثلؿٟ ثي٠ ام آٟ ٣ ث٢ْـ ٌّت ؿيٖلي ثنكٓ ثٌيبك ٤ٝىَيت ت٤ا١ٌت ٝب ٨١ضت»
 ٝلؿٛ ث٦ ت٤ا١ٌت ٝب ٨١ضت. ث٤ؿ -ُلً ٣ ملة ث٤ُٚ يق٢ي آٟ افٜ ٝق٢ي ث٦ -ملة ثلاثل ؿك ٝب

 ٣ ثبيٌتيـ ؽ٤ؿ پبي ك٣ي ثل ت٤ا١يـ ٝي ؽ٤ؿ. ؿاكيـ ٌٝتَ٘ ىْل يِ ٣ ْٝتت يِ ؽ٤ؿ ُٞب ٦ّ ث٤ٖيـ
 (.45: 1372 ٝغ٨لي،) «ثبُيـ ؿاُت٦ اتْب ؽ٤ؿ ث٦ ت٨٢ب
 تلي٨ٝ٠ٜ ام يْي ف٤٢اٟث٦ ت٨٢ب ٦١ اً ٝي ا١َ ة رليبٟ ؿك ًتيني ًٚغ٦ ف٢ٔل ث٢بثلاي٠    

 كا ٕلاٟ ًٚغ٦ اًبكت ث٢ـ ام ك٧بيي ٣ آماؿي اًتَ ٗ، پيبٛ ث٦ْٚ ُـ، ٝغلط ايلاٟ ٝٚت ٧بي آكٝبٟ
 ام عْبيت ٦ّ ؽٞي٢ي)ك٥( اٝبٛ ك٧جلي ث٦ اً ٝي ا١َ ة ميلا. ٤ٞ١ؿ اث ك ر٨بٟ ٌٝٚٞب١بٟ ث٦ ١ين

 پ٤ٚ٨ي كهيٜ ثل ؽبكري ٧بي ٍـكت ي ًٚغ٦ ٧ٞض٢ي٠ ٣ ٝلؿٛ ثل ع٤ْٝت ي يْزب١ج٦ ي ًٚغ٦ پبيبٟ
 ؽٞي٢ي)ك٥( اٝبٛ ك٧جلي ث٦ ٦ّ ث٤ؿ اً ٝي ا٤ٓٗ ثل ٝجت٢ي ٕلا آكٝبٟ ٣ ٕلا مبيت ا١َ ثي ؿاُت،
 ث٦. آ٣كؿ پـيـ ر٨بٟ ٧بي ؿ٣ٙت ًيبًي ٝقبؿالت ؿك ٣ اٙٞٚ٘ ثي٠ ك٣اثظ ي فل٦ٓ ؿك ُٖلىي تغ٤ٗ

 ٣ر٤ؿ ًلؿ ر٢ٔ ٤٢٧م ٦ّ ُـ عبٓ٘ ُلايغي ؿك ايلاٟ اً ٝي ا١َ ة پيل٣مي ٦ّ ؽ٤ّٔ
 .ؽت٢ـپلؿا ٝي يْـيٖل ثب ايـئ٤ٙ٤هيِ ٣ ٧و١٤ٝيِ ي َٝبث٦ٚ ث٦ ثلتل ٍـكت ؿ٣ ٣ ؿاُت
 كا «٢ٝغ٦َ ها١ـاكٛ» ١ََ ٕب٥ ٦ّ آٝليْب اًتلاتويِ ٝتغـاٟ تلي٨ٝ٠ٜ ام يْي ايبٝي، ص٢ي٠ ؿك    
 ٣ ر٨ب١ي ٍـكت ت٤ميـ ا٤ٖٙي ُـ، ٝي يبؿ «حجبت ي رنيل٥» ف٤٢اٟ ثب آٟ ام ٕب٥ ٣ ّلؿ ٝي اييب

 ثل ّٜعب ٤ٍافـ ٣ اٙٞٚ٘ ثي٠ ١ؾبٛ آٝين ًٚغ٦ ٝب٧يت ٣ ّلؿ اًبًي تغ٤ٗ ؿًتؾ٤ٍ كا اي ٢ٝغ٦َ
 ًيبًي، اثقبؿ تٞبٝي ؿك اًتَ ٗ تغٌَ ١تيز٦ ؿك. عٚجيـ صبَٙ ث٦ كا اٙٞٚٚي ثي٠ ٢ٝبًجبت ٣ ك٣اثظ

 ًيبًت ث٦ اتْبء فـٛ ٣ ملة ٣ ُلً ي ًٚغ٦ ام ؽل٣د ٧ٞض٢ي٠ ٣ ١ؾبٝي ٣ ىل٢٧ٖي اٍتٔبؿي،
 ٕلؿ١ـ ٝي ٝغ٤ٌة «اً ٝي ا١َ ة ٕيتٞبٟ» ثنكٓ ٧بي آكٝبٟ ر٦ٚٞ ام ملثي ٣ ُلٍي ٧بي ٍـكت
 ثب ٝغبثٌ ١٦ّغ٤ي ث٦. ُـ١ـ ٝغٌَ ايلاٟ اً ٝي ر٤٨ٞكي اًبًي ٍب٤١ٟ ؿك ١ين ٨١بيت ؿك ٦ّ
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 ٍٔـ ٦١ اً ٝي ر٤٨ٞكي اًت، ٕلىت٦ ١ِأت اً ٝي ا١َ ة ٧بي آكٝبٟ ام ٦ّ اًبًي ٍب٤١ٟ
 ٍب٤١ٟ)٢ّـ  ٝي تغٞ٘ ؽ٤ؿ ثل كا ٍـكتي ٧يش ي ًٚغ٦ ٦١ ٣ ؿاكؿ كا ٧ب ٝٚت ًبيل َٝـكات ثل اًتي 
 ١ي٘ ام كا اً ٝي ا١َ ة ت٤ا١ـ ٝي ى٤ً ا٤ٓٗ ثب ٝنبيل فٞ٘ ٧ل٦١٤ٕ ١تيز٦ ؿك(. 152 آ٘ اًبًي،

 ٝغ٤ٌة اً ٝي ر٤٨ٞكي ١ؾبٛ ثلاي ؽغيل ت٨ـيـي ٝخبث٦ ث٦ اٝلي ص٢ي٠ ٣ ثبمؿاكؿ ؽ٤ؿ ا٧ـاه ث٦
  .٤ُؿ ٝي
 

 گيزينتيجه
ٟ ٣ر٦ ىل٢٧ٖي آٟ ث٦ افتلاه اّخل ٤١ي٢ٌـٕبٟ ؿاؽٚي ٣ ؽبكري، ٣يوٕي ثبكم ا١َ ة اً ٝي ايلا

اًت. ثٌتل ٍـكت ١لٛ ؿك ًيبًت ؽبكري ١ين ثل ٝغ٤ك ىل٢٧ٔ اًت٤اك اًت ٦ّ ؿك ٍبٙت ؿيپٚٞبًي 
ف٤٢اٟ ٓـ٣ك ىل٢٧ٖي ا١َ ة يبؿ ّلؿ. ٢ٝؾ٤ك ام ٓـ٣ك ىل٢٧ٖي ا١َ ة، ت٤اٟ ام اٟ ث٦ف٤ٞٝي ٝي

نيْي ٣ م٣ك اًت؛ ٕيلي ام ٍـكت ١لٛ ر٨ت تأحيلٕقاكي ثل ؿيٖلاٟ ثـ٣ٟ اًتيبؿ٥ ام ف٢بٓل ىيث٨ل٥
٧ب احل ٕقاُت ٣ آ٨١ب كا ث٦ ا١زبٛ افٞبٙي ِٝبث٦ آٟ ص٦ ٦ّ ؿك اي ٦ّ ثت٤اٟ ثل اىْبك ٣ فٞ٘ آ٦١٤ٕٟث٦

ف٤٢اٟ ٝج٢بي ١ؾلي اي٠ َٝب٦ٙ ٤ِّكي ٦ّ ؿك آٟ ا١َ ة ُـ٥ اًت ٣اؿاك ًبؽت. اي٠ صبكص٤ة ث٦
ؿاكؿ ٣ مثبٟ ِٝتلُ اكتجبط ا١تؾبة ُـ٥ اًت. ايـئ٤ٙ٤هي اً ٝي ا١َ ة ايلاٟ ٦ّ ؽٔٚتي ىلاٝٚي 

ي ا١َ ة ؿي٢ي اٝبٛ ٣ًي٧٦ٚٞلا٥ عض٤ك ٝق٤٢يت ؿك ًيبًت ٦ّ ث٦ثب ٤ِّك٧بي ٌٝٚٞبٟ اًت، ث٦
ؽٞي٢ي)ك٥( ٣اكؿ اؿثيبت ًيبًي ُـ ٣ ت٤ا١ٌت ؿك فلٕ ٝـت ٤ّتب٧ي فٜٚ ًيبًت ٝجت٢ي ثل عض٤ك 

ف٤٢اٟ ؿ٣ ٤ا٢١ـ ث٦ت٧ب كا ث٦ صبَٙ ثِْـ، ف٢بٓلي ٧ٌت٢ـ ٦ّ ٝيف٢بٓل ٝبؿي ؿك ًيبًت ملثي
٧بي اً ٝي ٢ٝغ٦َ ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ٣ ثبم ٢ٝجـ آٚي ٍـكت ١لٛ ا١َ ة اً ٝي ايلاٟ ؿك ر٢جَ

 ؽ٤ا١ي ٝزـؿ ٍلاك ٕيل١ـ.
ؿ٧ـ ٦ّ ٤١ؿ ٍـكت ١لٛ ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ؿك ر٤٨ٞكي اً ٝي ؿك ٧بي اي٠ تغَيٌ ١ِبٟ ٝييبىت٦    

ثبُـ. ثب اًت٢بؿ ث٦ آي٦ ٙيجلاٗ ؿ٤ّٝلاًي ملثي ٝي٧بي تٞبين ثب ٍـكت ١لٛ ث٦ ّبك ٕلىت٦ ُـ٥ ؿك ١ؾبٛ
٧بي ت٤اٟ ام ؿ٣ ٤١ؿ ٍـكت ١لٛ ١بٛ ثلؿ: ٍـكت ١لٛ ٝجت٢ي ثل ام٤ا، ٦ّ ٍـكت٤ًك٥ ثَل٥ ٝي 256

٢٢ّـ؛ ٣ ٍـكت ١لٛ ٝجت٢ي ثل اكُبؿ ٦ّ ٧ب اًتيبؿ٥ ٝيُيغب١ي ام آٟ ثلاي ىليت ٣ تٌٚظ ثل ت٤ؿ٥
ث٢ـي، ٢٢ّـ. ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ؿ٣ ٤١ؿ تٌَيٜثلؿاكي ٝيث٨ل٧٥بي ا٨ٙي ام آٟ ثلاي ٧ـايت ٝلؿٛ ٍـكت

ٍـكت ١لٛ ر٤٨ٞكي اً ٝي ايلاٟ ام ٤١ؿ ٍـكت ١لٛ كُـ ٝغ٤كؿ ث٦ ٝق٢بي ت٤ا١بيي ١ي٤ف ؿك كىتبك 
 ٤ُؿ.ي اكُبؿ ٝغ٤ٌة ٝيؿيٖلاٟ ثـ٣ٟ ت٨ـيـ ٣ يب ام٤ا، ٣ فٞـتبً ثل پبي٦

ت٤اٟ آٟ كا ٝلّت ام ٝي ايلاٟ ١ين ٝي٧بي آٚي ٍـكت ١لٛ ر٤٨ٞكي اً ؿك ؽ٤ّٔ ٝؤٙي٦    
ًبالكي ؿي٢ي، ىل٢٧ٔ ١بپقيل ١ؾبٛ ر٨ٞ  ٤كي اً ٝي، يق٢ي  ١ؾلي٦ ٝلؿ٦ًٛ ف٢ٔل تيْيِ
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٧بي ٦ً ٕب٦١ ١ين ؽ٤ؿ ام ٌٝتجظ ام ٨ُبؿت ٣ فـاٙت، ٣ ا٤ٓٗ اًتَ ٗ آماؿي، ؿا١ٌت. اي٠ ٝؤٙي٦
 ٣يو٥ ىل٢٧ٔ ٝتقبٙي ُيق٦ اًت.ٝجب١ي اً ٛ آي٘، ث٦
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 ًطز ٍ چاج ضزکت تْزاى، هتَسطِ، دٍم جغزاف٘إ ،(1389) ّوكاراى، ٍ س٘اٍش ضاٗاى، .11
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 کتاب ًطز تْزاى، آى، ّإ رٗطِ ٍ اٗزاى هٖاسال اًمالب ،(1367)عثاسعلٖ،  عو٘ذسًجاًٖ، .17

 . س٘اسٖ

 ٕتزجوِ س٘اسٖ، اٗذئَلَصٕ لالة در هذّة:  اسالهٖ ، اًمالب(1377)حو٘ذ،  عٌاٗت، .18

 .138-137 ضوارُ التصادٕ، ٍ س٘اسٖ اطالعات هاٌّاهِ اللْٖ، اسعذ اه٘ز
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