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This article seeks to answer the main question by adopting the approach of Thomas Springs and based 
on the method of qualitative content analysis: "What are the causes of the crisis of secularization of the 
Islamic world regarding Ayatollah Khamenei's view, and what will be the way out of the secularization of 
the Islamic world and reaching the desired situation?" The research findings emphasize several points: 
One. In Ayatollah Khamenei's view, the secularization of the Islamic world is a transverse rather than an 
inherent phenomenon, and this is more influenced by voluntary to involuntary factors. Therefore, it is 
possible to change the current situation to the desired situation . 
Two. In this view, beyond the position of proof, in the position of proving the efficiency of the Islamic 
political system is the most important factor in preventing and expanding the influence of secularism in 
the Islamic world. In this regard, the occurrence of the Islamic Revolution, the formation of the Islamic 
Republic and the adoption of the goals of civilization - the new Islamic civilization - is a path against the 
process of secularization of the Islamic world, whose impact on the domestic environment as well as 
Islamists such as Hezbollah, Lebanon and Al-Houthi Yemen, And Iraq can be seen. 
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  اسالم خهاو در ضذو ػزفی سلیلت
 ایخاهًه اللهآیت دیذگاه اس

 26/25/2955پز شػ: تهس      27/57/2955 دس هف : تهس  

 يادری ههدی

(24-24) 

 هچکیذ
  غلامه   تفکشا  افا   ه دغذغ  اص اعی  خهه  ؽذ  ػشف  ا تمهع  ه ا که 

 سو کلشد اتخلهر بله نىؽلتهس ا ل  ا لش  ا ل  ا میل  ساعته  دس. اع   ؼهفش قش  دس
 ا ل  بل  پهعل  دسفلذد کیف    ستىا  تسایل سوػ اعهط بش و اعپش گمض تى هط
 د لذگه  بلش نلهظش اعلی  خهله  ؽلذ  ػشفل  بسلشا  ػالل» اعل : افا  پشعؼ

 بل  سعلیذ  و اعلی  خهله  ؽلذ  ػشفل  اص سف بشو  و چیغ  ا خه م  الا آ  
 داسد: تأکیذ چمذ نکهت  بش پهو ؼ  ه  هفت  «بىد؟ خىا ذ چگىن   غاى  وضؼی 

 نل  ػشضل  ا پذ لذ  اعلی  خهله  ؽذ  ػشف  ا خه م  الا آ   د ذگه  دس  ک 
 سو اصا ل . اعل  غیلشاساد  تله اساد  ػىا لل تلأییش تسل  بیؾتش ا ش ا   بىد   رات 

 فشاتلش نگه  ا   دس دو  داسد؛ وخىد  غاى  وضؼی  ب   ىخىد وضؼی  تغییش ا که 
 دس ػه لل تلش   هل  اعلی  عیهعل  نظله  کهسآ ذ  ایبه   قه  دس یبى    قه  اص

 وقلىع ساعته  ا   دس. اع  اعی  خهه  دس عکىالس غ  نفىر گغتشػ اص خاىگیش 
 تملذن  ا ذا  گشفت  پیؼ دس و اعی   خمهىس  نظه  تؾکیل اعی    انقی 

 کل  اعل  اعلی  خهله  ؽلذ  ػشفل  سونذ خی   غیش  ل اعی   نى   تمذ  ل
 نظیللش گلشااعلی   له خش له   مچمللی  و داخال   سلیظ دس سا آ  تلأیشا  و تلأییش
 د ذ. تىا    ػشا  الؾؼب  زؾذ و  م  السىی  لبمه   الا زض 

 عیهعل   اعلی  اعلی    انقلی  ؽلذ   ػشف  اعی   خهه  :یذیکل واژگاو
 .ا خه م  الا آ  

 

                                                             

 ایكاو، جهكاو، ٌاهؿ ؾايٍگاه ،ویاوی ٠لىم گكوه اوحاؾیاق m.naderi@shahed.ac.ir.. 

ی
ط

وه
پژ

ه 
قال

ه
 

https://ipr.isri.ac.ir/article_149197.html


 13/  ( 12-42  ههؿی ياؾقی ) ایؼاهًه اللهآیث ؾیؿگاه ال اوالم شهاو ؾق ٌؿو ٠كفی جعلیل

 

 هقذهه

کیؿ هؿ٠ا ایى بك وکىالق ٠ّك کحاب ؾق جیلىق چاقلم  وکىالق بیىحن ٬كو ؾق شهاو که ؾاقؾ جؤ
 جا ٠یًی جصكبۀ و ٠٭لی ؾالیل ٔ.Taylor, 2007ٕ ؾاقؾ ٬كاق ٌؿو وکىالق هىیك ؾق یا اوث ٌؿه
 شهـاو، ٌـك٪ ؾق که کكؾ جىشه بایؿ اها گفاقؾEهی ِعه جیلىق هؿ٠ای بك ؾقؼىقجىشهی ظؿ

 ؾق جیلـىق هؿ٠ای ؼال٦ هىیكی اوالهی، شمهىقی يٝام جٍکیل و اوالهی اي٭الب و٬ىٞ با
 اللـهظـمب يٝیـك گـكااوالم هایشكیاو و هايهٕث قوؿهی يٝكبه و اوث ٌؿو ایصاؾ ظال

 ؾق اوـالهی يهٕث. ايؿپفیك٨حه آو ال ٌایايی جؤذیك ٠كا٪ ال١ٍبی ظٍؿ و یمى العىذی لبًاو،
 بـا قا آو بـا هبـاقله و وکىالقیىـن ي٭ـؿ ٌمىی، چهل ؾهۀ ال ؼاَ ِىقتبه ه١اِك ایكاو

 ایـى و ؾاؾ ٬ـكاق پهلـىی قژیـن ٔـؿ اي٭البی و هباقلاجی بكياهۀ وكلىظۀ ؼمیًی اهام قهبكی
 شمهـىقی آلاؾی، اوح٭الل،D ی١ًی ایكاو هایاي٭البی اِلی ١ٌاق ؾقٔ گكاییاوالمٕ ؼىاوحه
 شمهىقی اواوی ٬ايىو ق٨كايؿوم و اوالهی اي٭الب و٬ىٞ با ؾقيهایث، و یا٨ث يمىؾ Cاوالهی

 ؾو هىـلماو هح٩کكاو ظال،باایى. ٌؿ پفیك٨حه ایكاو هلث وىی ال قومی ِىقتبه اوالهی،
 ایى بك هح٩کكاو ایى ال گكوهی ؾاقيؿ: اوالم شهاو ؾق ٌؿو ٠ك٨ی و١ٔیث ؾقباقۀ کلی ؾیؿگاه

کیؿ يکحه . ؾاٌـث يؽىاهـؿ قو پـیً ؾق ٌـؿو وکىالق شم ٨كشاهی اوالم شهاو که ؾاقيؿ جؤ
 بـا همىـى اوـالم ال ٠ّـكی ٬كائحـی اوالم، ال وکىالقیىحی ؼىايً با کىًٌؿهی قو،الایى

 ٠کـه،بهEٔ 2487 شابكی، 2467E وكوي،. ک. قٕ ؾهًؿ اقائه بٍك ظ٭ى٪ شهايی ا٠الهیۀ
کیؿ يکحه ایى بك هىلماو هح٩کكاو ال ؾیگك گكوهی  شهـاو بـىؾو یـا ٌـؿو ٠ك٨ـی که ؾاقيؿ جؤ

 ؼاِـی ٌـكایٗ و اظىال جابٟ و ٠ملکكؾ ال ياٌی و ٠كٔی بلکه يبىؾه، ـاجی و١ٔیث اوالم
 هىوـىی .ک.قٕ ؾؾا ج٥ییـك قا کًىيی و١ٔیث و کكؾ ه٭ابله آو با جىاوهی قو،الایى. اوث بىؾه

 ٔ. 2487 آهلی، شىاؾی 2472E ؼمیًی،

 ظٕـكت ایًکـه و اوـالم شهاو ژئىپلیحیک ؾق اوالهی شمهىقی شایگاه و ي٭ً به يٝك
 ؾق اذكگـفاق ویاوـی ١٨ـاالو و هح٩کـكاو ال اوالهی، اي٭الب قهبك ٠ًىاوبه ایؼاهًه اللهآیث

 ایؼاهًه اللهآیث يٝكگاه ال اوالم شهاو ٌؿو ٠ك٨ی و١ٔیث هىئلۀ بكقوی ايؿ،اوالم شهاو
 . ٌىؾهی پكؾاؼحه بؿاو ه٭اله ایى ؾق که اوث، ٔكوقی و اللم

 ٠ك٨ـی هىـئلۀ ؾقباقۀ ایؼاهًه اللهآیث يٝكگاه ًٌاؼث و ٨هن اوالا  ه٭اله ایى اِلی هؿ٦
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 قو،الایـى. اوث بًیاؾیى چالً ایى هىايٟ و پیاهؿها ٠لل، ًٌاؼث ذايیاا  و اوالم شهاو ٌؿو
 شهـاو ٌؿو ٠ك٨ی بعكاو ٠لل اوث: چًیى اوپكیگًم جىهان يٝكیۀ بك ياٜك پژوهً پكوً
 و اوـالم شهـاو ٌـؿو ٠ك٨ی ال ق٨ثبكوو و چیىث ایؼاهًه اللهآیث ؾیؿگاه بك ياٜك اوالم

 بىؾ؟ ؼىاهؿ چگىيه هٙلىب و١ٔیث به قویؿو

 پژوهص پیطیًۀ

 آذـاق ؼـاَ ِـىقتبـه اهـا ٌـؿه، ايصـام ایگىـحكؾه جع٭ی٭ات وکىالقیىن هىئلۀ ؾقباقۀ
 يىیىـًؿه چًؿ به جىاوهی هرال، ٠ًىاوبه. اوث یا٨حه ايحٍاق ٌؿو وکىالق هىٔىٞ با ه١ؿوؾی

 وـ١یؿی هعمؿهى١ىؾ ايؿ:کكؾه جىشه ٌؿو وکىالق هىئلۀ به ؼاَ ِىقتبه که کكؾ اٌاقه
 همچًـیى و ،ه١اِـك ایـكاو ۀشاه١ ؾق ٌؿو وکىالق يٝكی جبییى ٠ًىاو با کحابی ؾقٔ 2487ٕ

 و يٝـكی هـایجعلیـل ه٩ـاهین، ٌـؿو وـکىالق ٠ًـىاو بـا ؾیگـك کحـابی ؾقٔ 2483ٕ ایٍاو
 ًٌاوـايهشاه١ـه هالجیؤج ٠ًىاو با کحابی ؾقٔ 2484ٕ شلیلی هاؾی Eه٭ابله بكای قاهکاقهایی

 ٤Eـكب ٌـؿو وـکىالق هؿل ٠ًىاو با کحابی ؾقٔ 2476ٕ بكون اوحیى Eٌؿو وکىالق ۀؾقباق
ٔ 2472ٕ ليـؿ ٌصا٠ی ٠لیكٔا Eؾیى ٌؿو ٠ك٨ی ٠ًىاو با کحابی ؾقٔ 2473ٕ وبعايی ش٩١ك

 .اوالهی و هىیعی ۀجصكب ؾق ٌؿو ٠ك٨ی ٠ًىاو با کحابی ؾق

 هىـئلۀ. 2 اوـث: يـىآوقی ؾاقای هًحٍكٌـؿه آذـاق بـا ه٭ایىه ؾق ظید چًؿ ال ه٭اله ایى
. کًـؿهـی بكقوـی اوـالهی اي٭ـالب لهايۀ و لهیًه بك ياٜك قا اوالم شهاو ؾق ٌؿو وکىالق

 ؾاقؾE وکىالقیىن هىئلۀ به يیم ًٌاؼحیشاه١ه يگاهی بلکه يیىث، ایايؿیٍه ِك٨اا  قو،الایى
 و هح٩کك ٠ًىاوبه ایؼاهًه اللهآیث ؾیؿگاه ؾق ٌؿو وکىالق هىئلۀ ؾقباقۀ ایه٭اله جاکًىو. 1

 . اوث يٍؿه هًحٍك اوالم شهاو ؾق ویاوی ١٨ال اذكگفاق

 يظزی هالزظات

 اهسهیًه و هاهیت. 1

 وکىالقیماوـیىو، و وـکىالقیحه وـکىالق، ی١ًـی آو بـا هـكجبٗ اِٙالظات و وکىالقیىن
 هـایبكؾاٌـث هؽحلـ٧، اشحمـا٠ی و ویاوـی ٨كهًگی، هایبا٨ث ؾق که ايؿهبهن ه٩اهیمی
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 ـهـى بـه هـاآو ال هؽحل٩ـی ه١ايی که کكؾ جىشه بایؿ ظال،باایى. اوث ٌؿه هاآو ال هحًى٠ی
 ال ؾیًـی اهـك ج٩کیـک ؾیـى، ٬بـال ؾق ٘ك٨یبی ٤یكؾیًی، ه١ًای به :وکىالق. ٌىؾهی هحباؾق
 ایبكياهـه یـا ٘ـكض ؾقوا٬ٟ ;وکىالقیماویىو. اوث ؼؿاويؿ به اوحًاؾ و اقشاٞ ٠ؿم و ؾيیایی

 و شـؿایی وـمث بـه ايىـايی اشحمـاٞ و شاه١ه آو، اوان بك که اوث جاقیؽمًؿ و هؿ٨مًؿ
 و همىى يگكٌی و باوق >وکىالقیىن. ٌىؾهی ؾاؾه ظكکث یا کًؿهی ظكکث ؾیى ال اوح٭الل

 ٤یكؾیًـی ظالـث و ؤـ١یث هى١٬یـث، =وکىالقیحه. اوث ٨كایًؿی و ظكکث چًیى با هىا٫٨
 و ٠مـىهی ٠كِـۀ یـا٨حى وـاهاو و ؾهیواهاو و هح١الی و ؾیًی اهك ٬بال ؾق ٘ك٨یبی و بىؾو

 ٔ. 2 :2487 هاٌمی،ٕ اوث ؼؿاويؿ به اقشاٞ و اجکا بؿوو اشحما٠ی

 شاه١ـه و ٨ـكؾ يـمؾ ؾق ؾیى ي٭ً و اهمیث شایگاه، آو ٘ی که اوث ٨كایًؿی ٌؿو ٠ك٨ی
 ٌـصا٠یٕ ٌـىؾهی هكوىم ؾیًی ٤ایات و ج١الین ال ؾيیىی ِك٨اا  هایبكؾاٌث و یابؿهی جًمل
 اهمیث اوالا  آو ؾق که اوث اشحما٠ی و١ٔیحی ٌؿو ٠ك٨ی بكون، باوق به ٔ.44 :2472 ليؿ،
 ؾیًـی يهاؾهـای و هـاي٭ـً ذايیاا  یابؿEهی کاهً ٤یكؾیًی يهاؾهای و هاي٭ً اؾاقۀ بكای ؾیى

 و ٠٭ایـؿ باليمـایی بـه هبـاؾقت هىـیك ؾق هكؾم ذالراا  ٌىيؿEهی اشحما٠ی ا٠حباق کاهً ؾچاق
 ال ؾقؼىقجـىشهی، ظؿ جا ؾیًی قوي با ليؿگی هایشًبه ؾیگك کكؾو جًٝین يیم و ؾیًی ا٠مال

 228:2481ٔ اهاهی،ٕ گیكيؿهی ٨اِله ؾیًی ليؿگی قون و قاه
 :گیـكؾؾقبكهی قا ايىايی ليؿگی هؽحل٧ اب١اؾ و ؾاقؾ گىياگىيی هایواظث وکىالقیىن

 ؾق ايىـايی، و اشحمـا٠ی ٘بی١ـی، هایپؿیؿه جبییى ؾق ؾیى به جىشه ٠ؿم بك ٨لى٩ه واظث ؾق
 ليـؿگی ؾق هـاوقایی باوقهـای آ٨كیًـیي٭ـً ٠ؿم و ؾيیا و ؾیى اقجباٖ ٠ؿم بك الهیات واظث
 ؾق و ؾولـث، ال ؾیـى شـؿایی و ویاوـث ال ؾیـى اقجبـا٘یبی به ویاوی واظث ؾق قولهكه،
 ايىايی قوابٗ گیكیٌکل ؾق وظیايی هایآهىله و ؾیى قابٙۀ بىؾو ه٩ًک به اشحما٠ی واظث

کیؿ  و وکىالقیىن، واظث جكیىجصكبی و جكیى٠یًی اشحما٠ی وکىالقیىن ؾقوا٬ٟ،. ؾاقؾ جؤ
                                                             

1. Secular. 

2. Secularisation. 

3. Secularism. 

4. Secularity. 
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کیؿ آو اِلی هؿ٠ای  هًٍؤ به يیال ٠ؿم و ٠٭اليیث بلى٢ و ج٩کك ٬ؿقت ال بٍك هًؿیبهكه بك جؤ
 ٔ. 227 :2482 کكیمی،ٕ اوث شاه١ه اؾاقۀ ؾق ؾیًی هكشٟ و

 بًـای و کلیىـا ظاکمیـث لهايـۀ و لهیًه ؾق قیٍه هىیعی، شؿیؿ شهاو ؾق وکىالقیىن
 بـك ؾال هـاییگـماقه و ظکىهـث يٝكیـۀ ٠ـؿم همچـىو ؾیًی ٠ىاهل. ؾاقؾ ووٙا٬كوو هحكوک
 و ٠٭ایـؿ جک٩یـك و ج٩حـیً جعصـك، گكایـی،شـمم ه٭ـؿن، کحاب ؾق ظکىهث ال ؾیى شؿایی

 همچـىو قيىـايه و قوٌـًگكی ٠ّـك شؿیـؿ جعـىالت ال هحـاذك ه١ك٨حـی ٠ىاهل همچًیى
 و لیبكالیىــن قاویىيالیىــن، پىلیحىیىــن، وایًحیىیىــن، اوهايیىــن، چــىو هکــاجبی پیــؿایً

 و بـىقژوالی ٘ب٭ۀ ي٭ً و ٜهىق يٝیك ویویا و اشحما٠ی جاقیؽی، ٠ىاهل کًاق ؾق پلىقالیىن
 يٝـن ٜهـىق و کلیىـا شايبـۀهمـه ٨ىاؾ کلیىا، ج١ٕی٧ بكای پاؾٌاهاو جالي ؾاقی،وكهایه
 اؼـىاوٕ ايـؿکـكؾه ي٭ـً ای٩ـای آو پایـایی و پیـؿایً ؾقٔ هلـثؾولثٕ ووح٩الیایی ویاوی

 ٔ. 72 :2472 کاٜمی،

 هًملـۀبـهٔ م2813ٕ جكکیـه هلـی هصلـه جىوـٗ ؼال٨ـث يٝـام ال٥ـای اوالم شهاو ؾق
 ٘هٙـاوی ق٨ا٠ـه چـىو هح٩کكايـی اِـالظی جـالي و وـًحی شاه١ۀ ویاوی يٝن ٨كوپاٌی

 هايـؿگی٠٭ـ  ال ق٨ـثبـكوو قاوـحای ؾق ٔ،م1899-1810ٕ پاٌا ؼیكالؿیى ؤ م1801-1873ٕ
-1865ٕ قٔـا قٌـیؿ چـىو هح٩کكايـی گكچـه. بىؾ هاآو جصىیمی قاهکاقهای و اوالم شهاو

 ظکىهـث ٬الـ  ؾق قا ؼال٨ـث اظیـای ؾوباقه کىٌیؿيؿ ؼال٨ث، ال٥ای با هّاؾ٦ٔ م1935
 هعىقیـث بـا هىالی ٨کكی شكیاو بگیكيؿ، پی ال١ٝمی االهاهه او الؽال٨ه کحاب ؾق اوالهی

 و االوـالم کحـاب ؾق قا اوـالهی وکىالقیىـن کكؾو جالئ م1966-1877ٕ ٠بؿالكلا٪ ٠لی
 کـكؾو اوـالهی ؾقِـؿؾ اوـالهی وکىالقیىـن ٨کـكی شكیاو. کكؾ يهاؾیًه العکن االِىل

کیؿ يکحه ایى بك و بىؾ وکىالقیىن  وکىالقیىن جىاوهی ؾیًی، هحىو به هكاش١ه با که ؾاٌث جؤ
 شكیـاو ٨کـكی قويـؿ کـه کـكؾ جىشـه بایؿ ٔ.276-27 :2473 هیكاظمؿی،ٕ کكؾ اوحًباٖ قا

 ٠ّـك ؾق. ؾاقؾ وـاب٭ه ٠بـؿالكلا٪ ٠لـی ال جـك٬بـل اوـالم شهاو ا٬ّاي٭اٖ ؾق وکىالقیىن
 ٬ـكاولپیً کكهايی آ٬اؼاو و آؼىيؿلاؾه ٨حع١لی ؼاو،هلکن چىو هح٩کكايی ایكايی، هٍكو٘ۀ

 يىايؿیٍاو ب١ؿها .125ٔ: 2473، هكیصیٕ بىؾيؿ ایكايی وکىالقیىث پیؿایً و گیكیٌکل
 وکىالقیىـن ال ؾاقیشايـ  به ٠مل ٠كِۀ و يٝك وپهك ؾق اوالهی شمهىقی ؾوقۀ ؾق ؾیًی
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 ايگاقۀ جئىقیک، لعاٚ ال که بىؾ ظالی ؾق ایى ٔ.35-45 :2487 ياؾقی، و اکبكیٕ پكؾاؼحًؿ
 اهـكی به هٍكو٘ه ؾوقۀ ؾق جصىیمی و ٨ًی ِك٨اا  شًبۀ ال ایكايی هح٩کكاو يگاه ؾق وکىالقیىن

 الگـىی گمیًـیشـای بـا آجـاجكک ٠مـل، ٠كِۀ ؾق. بىؾ ؾاؾه هاهیث ج٥ییك ًٌاؼحی و ه١ك٨حی
DشمهىقیC جاله کٍىق ؾق٠لًاا  و قوماا  قا وکىالقیماویىو و هؿقيیماویىو قويؿ جكکیه، جؤویه 

 هآبايـه،ج٭لیـؿ قویکـكؾی بـا قٔاٌـاه چـىو اوـالم شهـاو ؾیگـك ظاکماو و گك٨ث پیً ؾق
 يمايًؿ. ٠٭  شهايی ٬ا٨له و قويؿ ایى ال کىٌیؿيؿ

 يظزی چهارچىب. 2

 جىهـان اوـث؟ همکـى چگىيه ایؼاهًه اللهآیث ؾیؿگاه ؾق وکىالقیىن هىئلۀ ؾقک و ٨هن
 ؾق اشحمـا٠ی و اوییو اتیيٝك که اوث باوق ایى بك ،ویاوی يٝكیۀ ٨هن کحاب ؾق اوپكیگًم

Dؾقهن یک به ًًکواؾقهـن ؼٙـك ایـ و یؽحگـیقیهـؿي يٝـن یؽحگـیقC ٌـؿه هٙـكضايـؿ 
کیؿ يکحه ایى بك قو،الایى ٔ.28-77 :2475 گًم،یاوپكٕ  ٨هن و یپكؾالهیيٝك ًؿی٨كا که ؾاقؾ جؤ

 بًـابكایى،. ًـؿکیهـ ؾيبال قا یوايیک چهاقگايۀ هكاظل ًیوبنک ،یاهكول هؽا٘  یبكا آو
 گـام کًـؿ:هی ؾيبال قا گام چهاق پكؾالیيٝكیه قويؿ ؾق اشحما٠ی و ویاوی هح٩کك وى،الیک
 شاه١ـۀ یبالوـال وـىم، گـام ؾقؾE ُیجٍـؽ ؾوم، گـام Eیيٝمـیبـ و بعكاو هٍاهؿۀ اول،

Eجصىیم چهاقم، گام هٙلىب Eو ویاوـی يٝكیـۀ ٨هـن بـكای هؽا٘بـاو ؾیگك، وىی ال ؾقهاو 
. ک. قٕ کًًـؿ ًٌاوـایی هح٩کـكاو ؾیـؿگاه ؾق قا گـام چهـاق ایـى بایؿهی هح٩کكاو، اشحما٠ی

 ایؼاهًـه اللـهآیـث ؾیـؿگاه ؾق قوؿهی يٝكبه چهاقچىب، ایى هبًای بك ٔ.2475 اوپكیگًم،
 جـكیىبًیـاؾی هرابـهبـه اوـالم شهـاو بـىؾو یا ٌؿو ٠ك٨ی گكا،اوالم هح٩کكاو وایك همچىو

 اللـهآیـث قاوـحا ایـى ؾق ٔ.اول گـامٕ آیـؿهـی ٌماقبه اوالم شهاو ٠ملی-٨کكی هایبعكاو
 ه٭الـه ایى ؾق که بپكؾاليؿ، هفکىق بعكاو هایقیٍه و ٠لل بكقوی به ايؿکكؾه جالي ایؼاهًه

 ای،ؼاهًـه اللـهآیـث ؾیـؿگاه ؾق آقهـايی و هٙلىب شاه١ۀ ٔ.ؾوم گامٕ ٌىؾهی پكؾاؼحه آو به
 اي٭الب، قهبك ؾیؿگاه ؾق ؾقيهایث، ٔ.وىم گامٕ اوث اوالهی ظکىهث بك هبحًی ؾیًی شاه١ۀ

 اوالم به ٠ملی باوق ٘كی٫ ال که اوث همکى اهكی اوالم شهاو ٠ك٨ی و١ٔیث ال شلىگیكی
 ٔ. چهاقم گامٕ اوث همکى آو کاقبىث و ویاوی
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 پـفیكج٭ىـین ٤یـكاقاؾی و اقاؾی ٘یـ٧ ؾو به شىاهٟ ٌؿو ٠ك٨ی ٠ىاهل که کكؾ جىشه بایؿ
 شىاهـٟ ٌـؿو ٠ك٨ـی قويـؿ ؾق ايىـاو ايحؽابی و هؽحاق ي٭ً اقاؾی، ٠ىاهل ال هًٝىق اوث:
 يصات ؾیى، ال ؾ٨اٞ چىو هاییيیث ٬ال  ؾق پكؾالیيٝكیه لبان ؾق ٠اهؿايه هح٩کكايی. اوث
 ٌـؿو ٠ك٨ـی وشهـۀ يٝـك، وپهك ؾق کىًٌؿهی ؾاقی،ظکىهث ه٩اوؿ ال ؾیى يصات و ایماو

 هـؿا٨ٟ ٨کـكیقوٌى شكیايات ؾق جىاوهی قا اقاؾی ٠ىاهل ایى جصلی. واليؿ هع٭٫ قا شاه١ه
 ٠ىاهـل ال هًٝـىق. کـكؾ پیگیـكی اوالم شهاو و ایكاو ؾق لیبكالیىن و وکىالقیىن هؿقيیىن،
 ٠ك٨ـی اوـباب جىايـؿهی ياؼىاوحه ِىقتبه که اوث ٠ىاهلی شىاهٟ، ٌؿو ٠ك٨ی ٤یكاقاؾی

 ٠ك٨ـی هىـئلۀ کـه ؾیـؿ هاییؾیؿگاه ؾق جىاوهی قا ٤یكاقاؾی ٠ىاهل هّاؾی٫. ليؿ ق٬ن قا ٌؿو
 جمایمیابی پیكوی، بالاق ٌؿو ق٬ابحی ٌؿو، شهايی جىو١ه، و يىوالی ال ياٌی قا شىاهٟ ٌؿو

 ٔ. 263-261 :2477 ؾاوقی،ٕ کًًؿهی هٙكض ياکاقآهؿی و ؾیًی ظکىهث جٍکیل واؼحی،

 و اقاؾی ٠ىاهل ال ياٌی اوالم شهاو ٌؿو ٠ك٨ی ای،ؼاهًه اللهآیث ؾیؿگاه ؾق قوؿهی يٝكبه
 ؾاؾ. ج٥ییك ویاوی اوالم ي٩ٟ به قا ٌكایٗ و ایىحاؾ آو ه٭ابل ؾق جىاوهی البحه که اوث ٤یكاقاؾی

 تسقیق روش

 ,Mayringٕ ٌؿ هٙكض 2875 وال ؾق ًگیكیه جىوٗ آو کًىيی ٌکل به ٩ییک هعحىای جعلیل

 آو کمـک بهD که اوث قوٌی :هلىحی، ا٠ح٭اؾ به شاهٟ ٩ییج١ك ؾق هعحىا لیجعل ٔ.1 :2000
 :ال ي٭ـل بـهٕ کًًـؿهـی ییًٌاوـا Cًـیی٠ و ا٨حـهیيٝـام ٘ـىق به قا هاامیپ ؼاَ هایژگییو

 بـك جمكکـم شـای بـهD پژوهٍگك قوي، ىیا ؾق ٔ.365-378 :2472 ان،یيچم و ٨كايک٩ىقؾ
ک Cهحىو اشحما٠ی هٕمىو با امیپ ؿیجىل ًؿی٨كا بك ؿٌؿه،یجىل هایامیپ ای ییيها هعّىل  ؿیـجؤ

گاهی ٨ا٠ل قا هئل٧ و ؾاقؾ  هعحىای جعلیل ٔ.466 :2477 ؿاهاهی،یوٕ کًؿهی لعاٚ ؼىؾآ
 لهـكۀ ؾق آيکـه ؾلیـل بـه ٤البـاا  و اوث هحًی هایؾاؾه ـهًی ج٩ىیك بكای جع٭ی٭ی قوي کی٩ی

 آو ال يٝكیـه آلهـىو يـه پكؾالیيٝكیه هًٝىقبه پژوهٍگكاو گیكؾ،هی ٬كاق کی٩ی هایپژوهً
 بـا کـه کًًـؿهـی اوـح٩اؾه کی٩ی هعحىای جعلیل ال هع٭٭او لهايی ه١مىالا . کًًؿهی اوح٩اؾه

 ج٩ىـیك و جىِی٧ به هًصك وجعلیلجصمیه و ايؿهىاشه هحًی ؼام هایؾاؾه ال ایگىحكؾه ظصن
                                                             

1. Holsti. 
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-12 :2485 يىٌـاؾی، و ایمايیٕ ٌىؾهی پكؾالیيٝكیه ب١ٕاا  و هحى آٌکاق و پًهاو هایؾاؾه
 ایه٭ىلــه يٝــامD کــكؾیقو ؾو ًــگ،یكیه ی٩ــیک یهعحــىا لیــجعل یًــؿهای٨كا اویــه ؾق ٔ.11

 یاه٭ىله يٝام جىو١ۀ و بىٗ بكای اِلی کكؾهاییقو ال Cاویی٬ ایه٭ىله يٝامD و Cییاوح٭كا
 جعلیـل قوي پیٍـبكؾ هكاظـل ٔ.45 :2477 ،یكبـؿا٬یپٕ اوث هًاو  یهحً یاشما ا٨حىی و

 اوث: هٍاهؿه ٬ابل جكوین ایى ؾق کی٩ی هعحىای


 
 پژوهص پیطبزد هًغق :1 ضماره يمىادر

 اوح٭كایی قویکكؾ با کی٩ی هعحىای جعلیل قوي ال ه٭اله ایى ؾق پژوهً، هىئلۀ بهباجىشه
 گـك٨حى يٝـك ؾق با قوي، کاقبىث قاوحای ؾق. اوث ٌؿه اوح٩اؾه هاؾاؾه وجعلیلجصمیه بكای

 هاؾاؾه وجعلیلجصمیه و گكؾآوقی هًٝىقبه Cهؿ٨مًؿ گیكیيمىيهD جع٭ی٫، اهؿا٦ و هاپكوً
 ،2488 جـا 2477 وـال ال اي٭ـالب ه١ٝـن قهبك هایپیام و بیايات هصمى٠ه ال. ٌؿ ايحؽاب

 ٬ال  ؾق که ايؿکكؾه اٌاقه وکىالقیىن هىئلۀ به هىح٭ین ِىقتبه پیام و وؽًكايی 33 ج١ؿاؾ
 اوالم قوظايیث، هًهای اوالم ویاوث، هًهای اوالم ویاوث، ال ؾیى شؿایی چىو ج١ابیكی

 يىٌحى ٔمى پایایی، و قوایی قاوحای ؾق. ايؿیا٨حه اي١کان ویاوی اوالم و هعمؿی ياب
 بـا هـؿجی٘ـىاليی ؾقگیكی و بكقوی کؿگفاقی، و جعلیل ٨كایًؿ و هاؾاؾه آوقیشمٟ پكوجکل

 ظاِل يٝكی ک٩ایث جا گك٨ث ايصامٔ ٠کهبه و کل به شمءٕ وبكگٍثق٨ث ِىقتبه هاؾاؾه
 ؾق آياو يٝكهای و گك٨ث ايصام کاقًٌاواو با وگىهاییگ٩ث همچًیى بیٍحك، اج٭او بكای. ٌؿ

 .ٌؿ اوح٩اؾه جع٭ی٫ پیٍبكؾ قويؿ

 تسقیق پیطبزد و دهیساسهاو

 هفاهین استخزاج و هاداده تدشیۀ. 1

 ٬الـ  ؾق ؾاؾه ٠ٝـین ظصـن هکـكق، وآهـؿق٨ث و هحى ؼىايً با ٌؿ جالي يؽىث، گام ؾق
 واظؿ ٠ًىاوبه CهٕمىوD ال هًٝىق، ایى بكای. ٌىؾ ًٌاوایی هحى ه١ًای و اوحؽكاز، ه٩اهین

تعیین سؤاالت 
 و اهداف

تعزیف نمونه و 
 واحد تحلیل

کدگذاری و 
 مقوله بندی

اصالح نظام 
 مقوله بندی

تحلیل نتایج و 
 گزارش نویسی
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 و شملـه ٠بـاقت، کلمـه، یـک ال که اوث ؼاِی ه١ًای هٕمىو. ٌؿ اوح٩اؾه هحى جعلیل
 ؾیـؿگاه ؾق وکىالقیىـن هىئلۀ با هكجبٗ هایکؿ هصمىٞ قو،الایى. ٌىؾهی هىح٩اؾ پاقاگكا٦

 يٝـام ؾق ٔ.2 شـؿول هٙـاب٫ٕ ٌـؿيؿ کؿگفاقی و اوحؽكاز ًٌاوایی، که بىؾ هىقؾ 67 قهبك
 آو ال ب١ـؿ کـه ا٠ؿاؾی ؤ POINTٕ کلیؿی يکات ه١ًای ؾق p اؼحّاقی ٠الهث کؿگفاقی،

 P43 کؿ هرال، ٠ًىاوبه. اوث ٌؿه اوحؽكاز هحى، آو ال که اوث يکاجی ٌماقۀ بیايگك آیؿهی
ٔ هـاپیـام و بیايـاتٕ اي٭ـالب ه١ٝـن قهبـك ؾیؿگاه ال که اوث 34 ٌماقۀ کلیؿی يکحۀ بیايگك

 ه٭الـه ظصن هصال و هح١اق٦ ظؿ ال ٨كاجك کؿها جمام ـکك ایًکه بهباجىشه. اوث ٌؿه اوحًباٖ
 بىـًؿه کـؿهایی ـکك به جًها و ظف٦ جکكاقی کؿهای شؿول، ؾق بىؾ، ؼىاهؿ يىٌحاق ایى ؾق

 باًٌؿ. قهبك ؾیؿگاه کل ه١ْك٦ که اوث ٌؿه
 تدشیه رويذ اس هاییيمىيه پژوهص: هاییافته :1 ضماره خذول

 رهبز دیذگاه در سکىالریسن هسئلۀ کذگذاری و هاداده تسلیل و

 ًٌاوۀ هحًی هایؾاؾه هىحؽكز ه٩اهین ه٭ىله
 کؿ

 ال یکی ظس
 ٠یًیث هّاؾی٫

 و ؾیايث
 ویاوث

 آهیؽحگی هٝهك ظس
 آؼكت و ؾيیا

Dکـه ؾاقاوث هن قا ؼّىِیث ایى ظس 
 ویاوــث، و ه١ًىیــث آهیؽحگــی هٝهــك

 Cاوث آؼكت و ؾيیا و هاؾیث، و ه١ًىیث
 ٔ. 12/3/2486 بیاياتٕ

P1 

 شمهىقی
 يمىؾ اوالهی

 بیكويی
 ظکىهث

 ٤یكوکىالق

ـــالب ـــالهی اي٭  او
 ؾاقاو٘ك٦ بك بٙاليی
 ال ؾیى شؿایی يگكي

 ویاوث

Dبـه اوـالهی شمهىقی و٬حیو آهـؿ وشـىؾ 
 همـه هـاظـك٦ ایـى ٌؿ، اوالهی اي٭الب

 اوـالم يؽیـك، کـه ٌـؿ ه١لـىم. ٌـؿ با٘ل
 بهحـكیى بـه. قا.. ویاوـث هیـؿاو جىايـؿهـی

 ٔ.  12/3/2486 بیاياتٕ Cکًؿ اؾاقه وشهی

P2 

 ي٭ؿ
 ؾق وکىالقیىن

 ٬كآو

 ظـس و شهـاؾ اظکام
 ال ظکایــث ٬ــكآو ؾق

 اوالهی ظاکمیث

Dهمه. ٬كآو.. آیات ویاوثاوـث هـایی 
 وـاالقیهـكؾم. اوث اوالم به هح١ل٫ که

 هـحى ال هحؽـف گ٩حـین، ها که هن اوالهی
ــالم ــحى و او ــكآو ه ــث ٬ ــاتٕ Cاو  بیاي

12/3/2486 .ٔ 

P3 

ــــكویس و ٠ىاهل ــــكیى ج ــیD ؾکح ــیه ال یک ــایجىِ ــی ه ــه ایاواو  P4 ک



 21/  ( 12-42  ههؿی ياؾقی ) ایؼاهًه اللهآیث ؾیؿگاه ال اوالم شهاو ؾق ٌؿو ٠كفی جعلیل

 

 ًٌاوۀ هحًی هایؾاؾه هىحؽكز ه٩اهین ه٭ىله
 کؿ

 جبلی٣ ابماقهای
 جكویس و

 وکىالقیىن

ــــؿایی ــــى ش  ال ؾی
ـــث ـــىی ال ویاو  و

 ؾٌمًاو

 و اهكیکـــایی وقلايؿیٍــه هـــایهیئــث
 اوـث ایى. يٍیًًؿ..هی هن ؾوق ايگلیىی

 هؽال٩ث بایؿ ویاوی ؾیّى  با گىیًؿهی که
 ٔ. 28/25/2482 بیاياتٕ Cکكؾ

 هاهیث
 وکىالقیىن

 وکىالقیىـن ه١ًای
 اهك ؾق ؾیى وقوؾ ٠ؿم

 شم١ی

Dؾیى که اوث ایى ه١ًای به وکىالقیىن 
ــك ؾق ــل ٤ی ــی، ٠م ــی  ٌؽّ ــكول ه  و ب

 اشحمـا٠ی يٝـام. باٌـؿ يؿاٌـحه ٜهىقی
ـــاقی ـــه ک ـــى ب ـــؿاقؾ ؾی ـــاتٕ Cي  بیاي

42/2/2482 .ٔ 

P6 

 جكویس ٠لل
 وکىالقیىن

 ال ؾٌـــمًاو هـــكان
 ویاوی اوالم

Dــالم ال ــی او ــًؿEه ــؿام جكو ــالم؟ ک  او
 ؾاقای اوــث، ٬ــؿقت ؾاقای کــه اوــالهی
 Cاوــث ویاوــث ؾاقای اوــث، يٝاهــات

 ٔ. 42/2/2482 بیاياتٕ

P7 

 ابماق و ٠ىاهل
 جكویس

 وکىالقیىن

 بـكای ؾٌمًاو جالي
 ؾیى شؿایی باوقايؿو

 ویاوث ال

Dؾٌـمى وـًگكهای ال ؾیگـك وـًگك یک 
 بیايــاتٕ Cبــىؾ ویاوــث ال ؾیــى شـؿایی

2/2/2482 .ٔ 
P8 

 ي٭ؿ
 وکىالقیىن

 ي٭ــؿ پیــاهبك وــیكۀ
 وکىالقیىن

Dاکكم پی٥مبك هؿیًه ؾق که کاقی اولیى 
ــكؾ، ــث ک ــکیل ظکىه ــاتٕ Cؾاؾ جٍ  بیاي

2/2/2482 .ٔ 
P9 

 ه٭ابله قاهکاق
 وکىالقیىن با
 آو پیاهؿهای و

 گكایـــــیاوـــــالم
ـــث ـــىم وكيىٌ  هعح

  اوالم شهاو

Dــالم ــیاو ــا گكای ــ٩اجی ب ــىو ِ ــؿ چ ٔ 
 بىؾو، ؾیکحاجىقی ٔؿ بىؾو، ِهیىيیىحی
ــــح٭الل ــــی،او ــــىاهیآلاؾی ٘لب  و ؼ

 هعحىم هىیك ٬كآو، وایۀ ؾق ٘لبیپیٍك٨ث
 هىــلماو هــایهلــث همــۀ ٬ــاٟ٘ اقاؾۀ و

 ٔ. 3/22/2485 بیاياتٕ Cبىؾ ؼىاهؿ

P10 

 پیاهؿ
 وکىالقیىن

ــــؿقت ٬ــــی  و ٘لب
 پیاهـــؿ ؾيیـــاگكوی
 وکىالقیىن

Dشـؿا ه١ًىیـث و اؼال٪ ال ویاوث اگك 
 کی ٌىؾEهی وقلیویاوث و٬ث آو ٌؿ،

 هــك بــه ٬ــؿقت، ىــ ک بــكای ایووــیله
Eپـیً بـكای ذـكوت، ىـ ک بكای ٬یمث 

P15 
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 ًٌاوۀ هحًی هایؾاؾه هىحؽكز ه٩اهین ه٭ىله
 کؿ

 بیايـــاتٕ Cؾيیـــا ؾق ؼـــىؾ اقکـــ بـــكؾو
15/7/2477 .ٔ 

 پیاهؿ
 وکىالقیىن

 گكایــیاؼــال٪ ٠ــؿم
 وکىالقیىن پیاهؿ

Dویاوـث.. ال ؾیـى شؿایی ؼٙكهای ال .
 شؿا ؾیى ال ویاوث و٬حی هک اوث همیى

 ؼىاهـؿ شـؿا ه١ًىیـث و اؼال٪ ال ٌؿ،
 ٔ. 15/7/2477 بیاياتٕ Cٌؿ

P16 

 با ؾٌمًی ٠لل
 شمهىقی
 اوالهی

 ؾق وکىالقیىـن ي٩ی
ــىقی ــالهی شمه  او

 اوحکباق ؾٌمًی ؾلیل

Dــمًی ٠لــث ــ٫ ؾٌ ــحی و ٠می ــفیكآٌ  ياپ
 ٌـبکۀ و اهكیکـا هاآو قأن ؾق و اوحکباق

. اوـالهی.. شمهىقی با ؾيیا ِهیىيیىحی
 بیايـاتٕ C اؼال٬ـی... وکىالقیىـن ي٩ی
13/8/2476 .ٔ 

p18 

 جؿاوم
 هایجالي

 بكای ؾٌمًاو
 جكویس

 وکىالقیىن

 گىيـاگىو هایجالي
 کـكؾو وـکىالق بكای

 اوالهی شمهىقی

Dجاليایًکه بكای اوث ٌؿه لیاؾی های 
ــىقی ــالهی شمه ــای و قوض ال قا او  ه١ً

 هـا هٙبى٠ات ؾق. ... کًًؿ ؼاقز ؼىؾي
، ، قوماا  ال ؾیـى ج٩کیـک و شـؿایی ٠لًـاا

 بیايـــاتٕ Cکكؾيـــؿ ا٠ـــالو قا ویاوـــث
13/8/2476 .ٔ 

p19 

 ي٩ىـ
 ؾق وکىالقیىن
 هؿیكیث

 کٍىق اشكایی

ــىـ ــكایً ي٩ ــایگ  ه
ـــــحی  ؾق وکىالقیى

 و کٍــــىق هــــؿیكاو
 هاآو ال شلىگیكی

Dًگكایهحؤوـ٩ايه کـه وکىالقیىحی های 
 کٍىق هؿیكاو هصمى٠ۀ بؿيۀ ؾق ؾاٌث بال

ــىـ ــی ي٩ ــكؾ،ه ــىیً ک ــه شل ــؿ گك٨ح ٌC 
 ٔ. 1/7/2476 بیاياتٕ

p20 

 ي٭ؿ
 ال وکىالقیىن

 هکح  اِىل
 اهام

ـــؿ ـــن ي٭  وکىالقیى
 هکحـ  اِلی شىهك

 اهام

Dها، بمقگىاق اهام هکح  ؾق اِلی شىهك 
 بیايـــاتٕ Cؾيیاوـــث و ؾیـــى قابٙـــۀ

3/4/2473 .ٔ 
p29 

 با ه٭ابله
 ؾق وکىالقیىن

 های٠كِه
 المللیبیى

 ي٩ـــــی ٔــــكوقت
 ؾق وکىالقیىــــــن

 المللیبیى ِعًۀ

Dؾقشه هًبكهای ؾق ايىاو ایًکهشهاو یک 
 هحمكکم ویاوث ال ؾیى ج٩کیک ٠ؿم قوی
 ق٨حـه هٙل  اِل وك ؾقوث ی١ًی ٌىؾ،
 ٔ. 23/54/2473 بیاياتٕ Cاوث

p30 
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 ًٌاوۀ هحًی هایؾاؾه هىحؽكز ه٩اهین ه٭ىله
 کؿ

 هباقله واب٭ۀ
 ٔؿ

 وکىالقیىن

ــــــــــــــــالي  ج
 بكای والهِؿوپًصاه

 وکىالقیىن ي٩ی

Dاوـث وـال 225 اهكول. يیىث ٌىؼی 
 ٠ًاِـك جـكیىٌـكی٧ و جـكیىبكشىحه که

 ظاکمیـث پـكچن ها هلث ؾیًّی  و ویاوی
 بیايـــاتٕ Cايـــؿکـــكؾه بلًـــؿ قا اوـــالم

6/4/2471 .ٔ 

p32 

 هّاؾی٫
 وکىالقیىن

 وکىالق ال هّاؾی٭ی
ـــك ؾق هـــاٌـــؿو  هً

 ها٨ٔیلنٕ

D٨یلن ؾقوـکىالقیمم یـک کؤيـه ها، های 
 Cؾاقؾ وشـىؾ لؾایـیؾیـى يـى٠ی و ٠ملی

 ٔ. 22/22/2472 بیاياتٕ
p33 

 پیاهؿ
 وکىالقیىن

 ال ؾیى شؿایی جكویس
 ؾٌمى ٨كهىل ؾولث

 هایيهٕث ٌکىث
 پیاهـــؿهای ال هلـــی

 وکىالقیىن

D٨كهــىل يگفاٌــحًؿ هــا شىايــاو و هــكؾم 
 جع٭٫ اوالهی اي٭الب ؾق ؾٌمى، ٬ؿیمی

 اول، ٬ـؿم چیىـث؟ ٨كهىل ایى. کًؿ پیؿا
 ؾیى ال يهٕث و ویاوث ؾوحگاه شؿایی

 ٌؿو هؤیىن ؾوم، ٬ؿم اوثE قوظايیث و
 اوـثE آهـؿه وشـىؾبه که جعىلی ال هكؾم
 ٌــؿو هلــی يهٕــث و هٍــكو٘یث هرــل

 ٔ. 15/7/2475 بیاياتٕ Cي٩ث ١ًِث

p35 

 بكای جالي
 ي٩ىـ

 ؾق وکىالقیىن
 يهاؾهای
 ظاکمیحی

ــكا ٔــكوقت ــاؾ جب  يه
ـــی ـــ١اق ال اي٭الب ٌ 
 ؾیى شؿایی اقجصا٠ی

 ویاوث ال

Dٞال يمایًــؿگاو آٌــکاق و ٬ــاٟ٘ ؾ٨ــا 
 و قوٌــى قاه و اوــالهی يٝــام و اي٭ــالب

ــؿگاق ــام هاي ــین اه ٝ٠،ــؤو ــكا و الٍ  ال جب
 اقجصـا٠ی ٌـ١اق جکكاق با که بلًؿگىهایی

ــؿایی" ــى ش ــث ال ؾی ــۀ ؾق "ویاو  ايؿیٍ
 وچًؿوـالۀبیىـث ؼـىيیى شهـاؾ ظف٦
 هحك٬ــی يٝــام اوــح٭كاق بــكای ایــكاو هلــث

 پكهمیًـۀ جـالي ايـؿ،اوـالهی شمهىقی
 بیاياتٕ Cواؼث ؼىاهؿ بیهىؾه قا ؾٌمى

7/4/2468 .ٔ 

p45 

 اي٭الب
 هاي١ی اوالهی

 قويؿ ؾق

ــی ــؿو ؼًر ــكض ٌ ٘ 
ـــكؾو وـــکىالقیمه  ک

ـــا اوـــالم شهـــاو  ب

Dــكوله ــا اه ــك ب ــحى و ــىقی بكا٨كاٌ  شمه
ــالهی ــكاو.. ؾق او ــۀ. ای ــی يٝكی  و ویاو
 ؼىؾ ؾقوحی و ظ٭ايیث اوالم، اشحما٠ی

p47 
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 ًٌاوۀ هحًی هایؾاؾه هىحؽكز ه٩اهین ه٭ىله
 کؿ

 ٌؿو وکىالق
 اوالم شهاو

 اوالهی شمهىقی
+ 

 گكایـاوولٙه اهؿا٦
 وکىالقها

 Cاوـث قوايؿه اذباتبه ٠مل هیؿاو ؾق قا
 ٔ. 17/21/2466 بیاياتٕ

 ه٭ابله قاهکاق
 وکىالقیىن با

ـــً ـــىاَ ي٭  ؾق ؼ
ــی ــكؾو ؼًر ــكض ک ٘ 

 اوحکباق

Dکـه قا ویاوـث ال ؾیـى شـؿایی ووىوۀ 
 قول یــک گ٩حًــؿ، هــاايگلیىــی قول یــک

 قول یـک و يمىؾيـؿ جـكویس هـااهكیکایی
 اوث ایى بكای کكؾيؿ، بى٪ ؾق هاآو ایاؾی

ــه ــلماياو ک ــى ال هى ــاو ای ــى ال و اهک  ای
ــؿ ٩٤لــث هى١٬یــث ــى ؾق. کًً ــه، ای  لهیً
 Cؾاقيــؿ ؼــىاَ هــن قا وٜی٩ــه بیٍــحكیى

 ٔ. 2/2/2467 بیاياتٕ

p49 

 ه٭ابله قاهکاق
 ٌؿو ٠ك٨ی با

 اهل ظٕىق ٔكوقت
 کـاق هیؿاو ؾق ؾیايث

 ویاوی

Dویاوث ال ؾیى ج٩کیک ٠ؿم به که و٬حی 
 ویاوـث بایؿ ؾیى اهل په هىحیؿ، ٬ائل

 آيصــایی ؾق و ب٩همًــؿ قا آو و بًٍاوـًؿ قا
 باٌـًؿ ١٨ال اوث، ویاوی کاق هیؿاو که

 ؾیًـی اظکـام بیاو هیؿاو که آيصایی ؾق و
گاه اوث، هعٓ  ؤٟ و ویاوی اهك ال آ

ــی، ــالم قا آو ویاو ــؿ ا٠ ــاتٕ Cکًً  بیاي
24/1/2467 .ٔ 

p53 

 يىیى هایٌیىه
 جكویس

 وکىالقیىن

ــحکباق ــح١ماق و او  او
 ال ؾیـى شـؿایی هبْل٣

 ویاوث

D٘ـك٦ چهكۀ با که کىايیؾیـى، ال ؾاقی 
 بـه يبایـؿ ؾیـى" کـه کًًؿهی ٠ًىاو چًیى
 ایـى که يؿاقيؿ ؼبك ،"بپكؾالؾ ویاوی اهىق

 و اوــحکباقی جبلی٥ــات شؿیــؿ ٌــگكؾ
 ظیات و اوالم ظاکمیث ٠لیه اوح١ماقی
ــــاتٕ Cاوــــث اوــــالم هصــــؿؾ  بیاي

27/1/2462 .ٔ 

p54 

 جكویس ٠ىاهل
 وکىالقیىن

 هىـحبؿاو و وال٘یى
 هـــــكوز ؾاؼلـــــی

Dپیٍـكواو اولیى هىحبؿ وال٘یى و ظکام 
 p55 "ویاوـث ال ؾیـى شـؿایی" ايعكا٨ی ٨کك
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 ًٌاوۀ هحًی هایؾاؾه هىحؽكز ه٩اهین ه٭ىله
 کؿ

ــــىب وکىالقیىن ــــی هعى ــــىيؿه ٌC ٕــــات  بیاي
27/1/2462 .ٔ 

 يىیى هایٌیىه
 جكویس

 وکىالقیىن

 وکىالقیىـن جكویس
 شؿیـؿ های٬ال  ؾق

 ال ؾ٨ـــاٞ ٬الـــ  ؾقٕ
 ؾیايثٔ

Dواقؾ قا ؾیــى اگــك" کــه کكؾيــؿ اوــحؿالل 
 ال کٍىق یک ویاوث اگك و کًین ویاوث

 اهـىق چـىو بگیكؾ، هًٍؤ و وكچٍمه ؾیى
 ؾاقؾ، هٍـکالت ظکىهـث اهك و ویاوی

ــالً ــایی ؾيب ــا،ياقٔ ــیؾل ه ــالؾگ  و ه
 هىشــ  اهــك ایــى لــفا،. هاوــثياکــاهی

. ٌىيؿ بیماق ؾیى اِل ال هكؾم که ٌىؾهی
 ویاوـث ال کـلبـه بایـؿ ؾیى اِالا  په،
 ٔ. 27/1/2462 بیاياتٕ C"بكوؾ کًاق

p57 

 جكویس
 وکىالقیىن

 اِلی هىئلۀ
 اوالم شهاو

ـــکالت ـــلی هٍ  اِ
 اوالم ؾيیای

Dو کىجـاهی اذـك بـك بیٍـحك که هٍکالت 
 ؾقوو ال ؼیايــث و بــؿکكؾاقی یــا ٩٤لــث

 جـكویس. اوـث آهـؿه پؿیـؿ اوالهی اهث
 اوـالم ه١ك٨ـی و ویاوث ال ؾیى شؿایی

 کـاقی هـی  که ٨كؾی جصكبۀ یک ٠ًىاوبه
 و ظکىهــث ٬بیــل ال ليــؿگی هىــائل بــه

 بیايـاتٕ Cيؿاقؾ ٤یكه و ا٬حّاؾ و ویاوث
3/1/2462 .ٔ 

p60 

 ق٨حاق ه١یاق
 وکىالق

 وـــکىالقی ق٨حـــاق
 بىؾو ههصىق هّؿا٪

 ٬كآو

Dــك ــكم پی٥مب ــمؾ اک ــاق ي ــالن پكوقؾگ ٠ 
 اجؽـفوا ٬ـىهی او قب یا" کًؿ:هی ٠كْ

 چـه بـه ٬ـكآو هصـك. "ههصىقا ال٭كاو هفا
 یک ؾق ٬كآو که ه١ًا ایى به. .. ه١ًاوث؟

 ٜــاهكی اظحــكام و ٌــؿه جــالوت شاه١ــه
  و کًًؿيمی ٠مل آو اظکام به اها ٌىؾ،هی

 ظکىهث ویاوث، ال ؾیى شؿایی بهايۀ به
 بیايــاتٕ Cيمایًــؿهــی وــل  ٬ــكآو ال قا
3/7/2464 .ٔ 

p62 

 p69 و بـىؾه ایـى شهايی گكاوولٙه ویاوثD بـكای اوحکباق جالي ي٩ىـ



 1411پاییم و لهىحاو / بیىحن/ ٌماقۀ  يهنهای ویاوث اوالهی / وال پووهً / 26

 ًٌاوۀ هحًی هایؾاؾه هىحؽكز ه٩اهین ه٭ىله
 کؿ

 ؾق وکىالقیىن
 هاظىله

ــــکىالق ــــكؾو و  ک
 ٠لمیه هایظىله

 شؿایی به قا. ..ؾیى ؾايً هكاکم که هىث
 جك٨ًـؿ ایـى. واليؿ ه١ح٭ؿ ویاوث ال ؾیى

 و ق٨حـه کـاقبـه ٠لمیه هایظىله به يىبث
ـــؤذیكاجی ـــم ج ـــكؾه يی ـــىؾ ک ـــاتٕ Cب  بیاي

13/7/2462 .ٔ 

 پیاهؿ
 وکىالقیىن

 اوــح١ماقگكاو ٤ــاقت
ـــــؿ ال ـــــایپیاه  ه

 وکىالقیىن

Dبـا ؾٌـمًاو. اوـحکباق.. ولٙۀ ؾوقاو ؾق 
 ؾق قا ؾیـى ٌـؿه،آهـاؾهالپـیً هایي٭ٍه

ــىقهای ــالهی کٍ ــعًۀ ال او ــؿگی ِ  لي
 قا ویاوـث ال ؾیى شؿایی ١ٌاق و قايؿيؿ

 يحیصـه. بؽٍـیؿيؿ جع٭٫ کٍىقها ایى ؾق
ــى ــؿ ای ــه.. ٌ ــث. ک ــی وكيىٌ  و ویاو

 و ٘ـىاليی هایهؿت بكای قا آو ا٬حّاؾی
 ٤كبـی ٤ـاقجگكاو ؾوـث به ياپفیك،شبكاو
 ٔ. 25/4/2478 بیاياتٕ Cبؿهؿ

p73 

 و اهمیث
 ه٭ابله ٔكوقت

 وکىالقیىن با

ــــؿایی ــــى ش  ال ؾی
 جـكیىبـمق  ویاوث

 ٌكک هٝهك

Dبــمق  ال٠ّــك ؾق ٌــكک هٝــاهك جــكیى 
 ليـؿگی و آؼكت، ال ؾيیا ج٩کیک ظأك،
 ویاوــث ال ؾیــى و ٠بــاؾت، ال هــاؾی

 ٔ. 23/3/2477 بیاياتٕ Cاوث

p74 

 ٠ىاهل
 وکىالقیىن

ـــالم ـــایی او  اهكیک
 هـــكوز و ؾاق٘ـــك٦

 وکىالقیىن

Dاوـالم يـام بـه چیـمی اهكیکایی اوالم 
 هـای٬ـؿقت هًـا٨ٟ ؼـؿهث ؾق که اوث

ـــحکباقی ـــه و او ـــؿۀجىشی ـــال کًً  ا٠م
 ؾیـى اهل ايموای بكای ایبهايه هاوثEآو
ــكؾاؼحى و ــاو يپ ــه آي ــىق ب ــلمیى اه  و هى

 Cاوــث هىــلماو هــایهلــث وكيىٌــث
 ٔ. 23/3/2477 بیاياتٕ

p77 

 پژوهص( های یافته )هًبغ:

 هاهقىله استًباط و هاداده تسلیل. 2

 بًـؿیه٭ىله ٨كایًؿ ؾق. اوث ه٭ىالت واؼث کی٩ی، هعحىای جعلیل قوي کاقبىث ؾوم گام
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 ایگىيـه بـه بایؿ هاه٭ىله ج١كی٧ و گمیًً اوث، کی٩ی هعحىای جعلیل ؾق اِلی هىئلۀ که
 اِٙالظی ه٭ىله. ٌىيؿ بًؿی٘ب٭ه آو ـیل هحًی، هایؾاؾه ال هىحؽكز ه٩اهین که گیكؾ ايصام

 ه٭ىلـۀ چًـؿ بـه جىايـؿهـی اِلی ه٭ىلۀ یک. اوث شمئی هٕمىو چًؿیى ؾقبكگیكيؿۀ و ٠ام
. یابًؿهی ه١ًا اِلی ه٭ىلۀ یک چحك وایۀ ؾق ٨ك٠ی ه٭ىلۀ چًؿ ٠باقجی، به. ٌىؾ ج٭ىین ٨ك٠ی

 ؾاٌـحى، ٠مىهیـث و بـىؾو هًٝن ٔمى که ٌىيؿ ايحؽاب و ٘كاظی ایگىيه به بایؿ ه٭ىالت
 هؽحلـ٧ اب١ـاؾ بحىايًـؿ ؤ 125-158 :2481 همکـاقاو، و قاؾ هئهًیٕ باًٌؿ هايٟ و شاهٟ

 شـؿاول هـاییا٨حـه بهباجىشه قاوحا، ایى ؾق. کًًؿ ج٩ىیك و جىِی٧ قا وًؿ یا هحى یک ه١ًایی
 بیـايگك ب١ـؿی شـؿول. ٌـىيؿ ًٌاوـایی ٨ك٠ـی و اِـلی ه٭ـىالت ٌـؿ جـالي ٬بل، بؽً
 شؿول به اشمالی يگاهی. اوث قهبك ؾیؿگاه ؾق وکىالقیىن هىئلۀ ٨ك٠ی و اِلی هایه٭ىله

 ؾق وکىالقیىـن هىئلۀ که اوث يکحه ایى بیايگك ٨ك٠ی، و اِلی ه٭ىالت ؾق جؿ٬ی٫ و هفکىق
 آو هؽحل٧ شىاي  و اب١اؾ به ایٍاو که اوث کلیؿی و هعىقی ایهىئله قهبك ٨کكی گ٩حماو

 .ايؿؾاٌحه جىشه و يٝك
 رهبز دیذگاه در سکىالریسن هسئلۀ فزػی و اصلی هایهقىله ضًاسایی :2 ضماره خذول

 ًٌاوۀ کؿها ه٭ىلۀ ٨ك٠ی ه٭ىلۀ اِلی قؾی٧

2 
اهمیث و ٔكوقت 

 ه٭ابله با وکىالقیىن

ي٩ی وکىالقیىن شىهك 
و  اِلی هکح  اهام

گ٩حماو اوالم ياب 
 هعمؿی

P6،p74،p74،p33،p36 

هٍکل اِلی شهاو اوالم 
و چالً يٝام شمهىقی 

 اوالهی
P60،p38،p39،p23،p41 

1 
 ٠ىاهل و ابماق جكویس

 وکىالقیىن

 اوحکباق ظهايی
 اوحبؿاؾ ؾاؼلی

 لؾه٨کكاو ٤كبقوٌى

P4،p8،p19،p54،p55،p57،p78 

P74،p46،p50،p52،p71،p11،p
17،p13،p12،p56،p44 

جبلی٥اجی، ٠لمی، ویاوی و 
 هؿیكیحی

P66،p40،p35،p34،p70 
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4 
٠لل جكویس 
 وکىالقیىن

 P7،p18،p76،p14،p5 هكان ال اوالم ویاوی

3 
های پیاهؿ

 وکىالقیىن

 هايؿگی شهاو اوالم٠٭ 
 ولٙه و ٨ىاؾگكی بیگايگاو

 ٤اقت ذكوت و هًابٟ
ها و ٌکىث يهٕث

 های هلی٬یام

P15،p16،p35 ،
p73،p31،p27،p46،p72 

 P47،p69،p74 ولٙه بك شهاو اوالم هؿ٦ ال وکىالقیىن 2

7 
هّاؾی٫ وکىالق 

 ٌؿو
 هاها و ؾايٍگاهظىله

 هؿیكیث و ظکمكايی هًك
P20،p33،p45،p69،p65 

 ه١یاق وکىالق ٌؿو 6
ههصىقیث ٬كآو ؾق هیاو 

 هىلماياو
P62،p66 

 گكاییاوالم هايٟ وکىالق ٌؿو 7
P10،p47،p49،p53،p68،p67،

p59،p58 

8 
ؾالیل ي٭ؿ 
 وکىالقیىن

 آیات ٬كآو
 ویكۀ ه١ّىهاو

هاهیث شم١ی اظکام 
 ظس و شهاؾٕٔ اوالهی

P1،p2،p3،p9،p29،p26،p25،
p41،p42،p43،p22،p24 

25 
جصكبۀ ٠یًی و هى٫٨ 

 ي٩ی وکىالقیىن
اي٭الب اوالهی و 
 شمهىقی اوالهی

P28،p30،p21،p51 

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 هایافته تفسیز و تىصیف. 3

 اِىل و گ٩حماو جؿاوم ایؼاهًه اللهآیث ٨کكی هًٝىهۀ ؾق اوالم شهاو ٌؿو وکىالق هىئلۀ
 اوـث: اوـالهی شمهـىقی ٬ـؿقت و ي٩ـىـ گىحكي و ظ٩ٛ ؾوقاو ؾق ؼمیًی اهام هکح 

Dو ؾیى قابٙۀ ها، بمقگىاق اهام هکح  ؾق اِلی شىهك Eآو ال کـه چیـمی هماو ی١ًی ؾيیاوث 
 ج٩کك ؾق ٔ.23/4/2473 بیاياتٕ Cکًًؿ هی ج١بیك هن ليؿگی و ؾیى و ویاوث و ؾیى هىئلۀ به

 و ؾاقيـؿ یکؿیگك با وذی٭ی و ٠می٫ پیىيؿ ویاوث و ؾیايث ،ؼمیًی اهام اشحما٠ی و ویاوی
 ۀهماقوـال اوـكاق کحـاب بـك ایقؾیه ؾقوا٬ٟ که وكاقالا ک٧ٍ کحاب ؾق باقيؽىحیى بكای اهام
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 هبًی قا هماقواله اوكاق کحاب ِاظ  هؿ٠ای ي٭لی و ٠٭لی هایاوحؿالل با بىؾ، لاؾهظکمی
 قؾ و ي٭ـؿ يؿاقيـؿ کٍـىق هـؿیكیث و اؾاقه ؾق شایگاهی ؾیًی ٠لمای و اوالم ؾیايث ایًکه بك

 ؾهـۀ ؾق ایـكاو هلـث اي٭البـی يهٕث آ٤ال با ٔ.272-275 جا:بی ؼمیًی، هىوىیٕ کًًؿهی
 هىـئلۀ ج٭كیـك به ٌكوٞ اٌك٦ يص٧ ؾق شلىاجیولىله ٘ی ؼمیًی اهام که لهايی چهل،

کیـؿ اوالم ؾق ویاوث و ؾیى پیىيؿ و ٠یًیث بك ؼاَ ِىقتبه کكؾيؿ، اوالهی ظکىهث  جؤ
 بـه ایصـابی ِـىقتبـه اوالهی ظکىهث کحاب آ٤الیى گ٩حاقهای ؾق ؼمیًی اهام. ؾاٌحًؿ

کیؿ اوالم ؾق ویاوث و ؾیى پیىيؿ  ال آو، ٠باؾی آیات با ٬كآو اشحما٠یات يىبثD کًًؿ:هی جؤ
 گ٩حاقهـای ؾق ایٍـاو ٔ.22 :2468 ؼمیًـی، هىوـىیٕ Cاوـث بیٍحك هن یک به ِؿ يىبث
 ال و پكؾاليـؿهـی آو شىايـ  و اب١ـاؾ و اوالم شهاو ٌؿۀ٠ك٨ی و١ٔیث ي٭ؿ به کحاب پایايی

 بگیكيـؿ: ٨اِـله ؤـ١یحی چًیى ال گكایی،اوالم گك٨حى پیً ؾق با ؼىاهًؿهی اوالهی اهث
Dپایه بكای ظاال ال که اوث ایى ها وٜی٩ۀجبلیـ٣ کًین، کىًٌ اوالهی ظ٭ۀ ؾولث یک قیمی 

 بـا ٔ.217 :هماوٕ Cآیؿ پؿیؿ اشحما٠ی شكیاو یک جا بىالین هم٩کك بؿهین، ج١لیمات کًین،
  شمهىقی ظکىهث اشحما٠ی و ویاوی ظاکمیث هبًای اوالم ؾیى اوالهی، اي٭الب پیكولی
 چهـاقم اِـلٕ ٌـىؾهـی جّكیط آو به اواوی ٬ايىو اِىل ؾق قوماا  و گیكؾهی ٬كاق اوالهی

 ٠مـل ٠كِـۀ و يٝـك وـپهك ؾق اهـام، قهبـكی و لهاهؿاقی والۀؾه ؾوقاو ؾق ٔ.اواوی ٬ايىو
کیؿ هىئله ایى بك همىاقه  اهام هکح  ؾق ویاوث و ؾیى ٠یًیث ٔكوقت و اهمیث. ٌىؾهی جؤ
 هلـث بـه ؼٙـاب ؼـىؾ، اشحما٠ی-ویاوی ياهۀوِیث ؾق اهام که اوث هیمايی به ؼمیًی

 ؾهًـؿهـی هٍـؿاق وکىالقیىـن گىحكي و ي٩ىـ ؾقباقۀ و کًًؿهی گىٌمؾ قا هىئله ایى ایكاو
 اؾقاک ٌـاکلۀ و ؼاوـحگاه گ٩ـث جـىاوهـی بًـابكایى، ٔ.12-11 :2464 ؼمیًـی، هىوىیٕ

 جـؿاوم ؾق. اوـث ؼمیًی اهام ؾیؿگاه اوالم، شهاو ٌؿو ٠ك٨ی هىئلۀ ال ایؼاهًه اللهآیث
 اهـؿا٦ جع٭ـ٫ قهـم اوـالهی اي٭ـالب قهبـك ٠ًـىاوبه ایؼاهًه اللهآیث ٨کكی، شكیاو ایى

 ؾق ظکمكايـی ق٬یـ  الگىهـای و ؾاؼلی ق٬ی  هایگ٩حماو بك آهؿو ٨ائ٫ و اوالهی اي٭الب
 اي٭ـالب اهؿا٦ جع٭٫ قو،الایى. ؾايًؿهی Cویاوث و ؾیى پیىيؿ و ٠یًیثD اِل ؾق قا شهاو

 گىـحكۀ ؾق اِـل ایـى ال هكا٬بـث و ِـیايث گـكو ؾق قا اوالهی يىیى جمؿو ا٫٨ ؾق اوالهی
 آوقيؿ.هی ٌماقبه کٍىق کالو هؿیكیث و ظکمكايی
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 آو اوالهی هعحىای ؾق هاظکىهث وایك با اوالهی شمهىقی جمایم اِلی وشه ؾیؿگاه ایى
 و هبـايی بـه ه٭یؿ اوالهی شمهىقی ؾق هاؾولث ق٨حاق و ظاکمیث گیكیشهث چًايچه و اوث
 هـایظکىهـث ٠مـىم همچـىو و هىـمابـی اوـمی اوالهی شمهىقی يباٌؿ، اوالهی اِىل

 وـلٙۀ و ي٩ـىـ کـه باوقيـؿ ایـى بـك ایؼاهًـه اللـهآیـث قو،الایـى. بىؾ ؼىاهؿ ؾيیا ؾق وکىالق
 شـؿایی کـه ٌؿ هع٭٫ لهايی اوالم شهاو بك اوحکباقی و اوح١ماقی هایؾولث والۀؾویىث

 همچًـیى و ٠لمـی و ؾیًـی يؽبگاو بیٍحك ٠مىهی باوق ِىقتبه اِل ٠ًىاوبه ویاوث و ؾیى
 هـایجـالي و وـًگیى هایهمیًه ِك٦ ال هؿ٦ قهبك، ؾیؿگاه اوان بك. ؾقآهؿ اوالهی اهث

 اوـالم شهـاو بـك هـاآو CوـلٙۀD ج١میـ٫ و جؿاوم ٌؿو، ٠ك٨ی ٘كض پیٍبكؾ ؾق ؾٌمًاو هؿاوم
 الـؿیىوـیؿشمال ال اوـالهی بیـؿاقی يهٕـث شكیـاو هـاوـال ایـى ٘ـىل ؾق هكچًؿ. اوث

 و جٍکیل جًها ٠مل، ؾق ايؿ،ؾاؾه ايصام اوالهی اهث بیؿاقی بكای هاییجالي جاکًىو اوؿآباؾی
 اوـالهی ظکىهـث ال هّـؿا٬ی و ٠یًـی جصكبـۀ هرابـهبه اوالهی شمهىقی ظکىهث اوح٭كاق
 و ؾیًـی ظکىهـث ياکاقآهـؿی بـك هبًی اوالم ؾٌمًاو واهی اؾ٠اهای و هاجى٘ئه اوث جىايىحه
 و آهـؿ وشـىؾبـه اوـالهی شمهـىقی و٬حیD کًؿ: ؼًری ظؿوؾی جا قا ویاوث و ؾیايث شؿایی
 هیـؿاو جىايـؿهی اوالم يؽیك، که ٌؿ ه١لىم ٌؿE با٘ل همه هاظك٦ ایى ٌؿ، اوالهی اي٭الب

 و جىايٍاو همۀ با هكؾم آوقؾو ِعًهبه هیؿاو قا، کٍىق اؾاقۀ هیؿاو قا، ليؿگی هیؿاو قا، ویاوث
 جع٭ـ٫ گفاقیهؿ٦ قو،الایى ٔ.12/3/2486 بیاياتٕ Cکًؿ اؾاقه وشهی بهحكیى به قا ٜك٨یحٍاو

 ال ظکایـث ؾقوا٬ـٟ قهبـك ؾیـؿگاه ؾق اوالهی اي٭الب ٤ایی هؿ٦ هرابهبه اوالهی يىیى جمؿو
 .اوث اوالم شهاو بىؾو ٤یك٠ك٨ی آو هٍؽّۀ جكیىههن که ؾاقؾ ؾیگك ٠المی

 ایخاهًه اللهآیت دیذگاه در ضذو ػزفی تبییى

 ٠لـل و چكایی بعكاو، هٍاهؿۀ چهاقگايۀ هعىقهای اوپكیگًم، جىهان هاؾی يٝكیۀ هبًای بك
 ؾیـؿگاه بـك يـاٜك اوالم شهاو ؾق ٌؿو ٠ك٨ی هىئلۀ ؾقهاو جصىیم و هٙلىب شاه١ۀ بعكاو،

 بىؾ: ؼىاهؿ ٌكض ایى به ایؼاهًه اللهآیث

 ( اسالم خهاو هايذگیػقب و تمذيی ايسغاط) سکىالریسن بسزاو. 1

 ٌؿو ٠ك٨ی اوالم، شهاو هایبعكاو و يٝمیبی هٍاهؿۀ ؾق ٘بیبی چىياو ایؼاهًه اللهآیث
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 ؾايًـؿ:هـی ایـكاو اوـالهی شمهـىقی و اوالم شهاو اِلی هٍکل قا آو ال قهایی و بىؾو یا
Dقؾی٧هی [اوالم شهاو هٍکالت] اول هایال ؾیـى شـؿایی جـكویس بكٌـمكؾ: قا ایًها جىاو 

 ٬بیـل ال ليـؿگی هىـائل به کاقی هی  که ٨كؾی جصكبۀ یک ٠ًىاوبه اوالم ه١ك٨ی و ویاوث
 ٔ. 3/1/2462 بیاياتٕ Cيؿاقؾ ٤یكه و ا٬حّاؾ و ویاوث و ظکىهث

 هايؿگی٠٭  ی١ًی آو پیاهؿ و اوالم شهاو بعكاو هرابهبه وکىالقیىن چكایی به پاوػ ؾق
 ؾق اواوـاا . ٌىؾ جىشه آو گىحكي چگىيگی و گیكیٌکل لهايۀ و لهیًه به بایؿ اوالم، شهاو
 هـای٬ـكو ؾق ویـژهبـه اوـالهی جمـؿو قوي٫ و ٌکى٨ایی گكا،جمؿو هىلماو هح٩کكاو ؾیؿگاه
 هعّـىل گفٌـحه، ٬ـكو وه-ؾو ؾق آو ايعٙاٖ و قکىؾ جصكبۀ و ٬مكی هصكی پًصن و چهاقم
. اوـث بـىؾه هـا،آو جـكیىههن ال یکی ٠ًىاوبه وکىالقیىن و ٤یكه١ك٨حی، و ه١ك٨حی ٠ىاهل

 کكؾ: اظّا گىيهایى قا اوالم شهاو ؾق وکىالقیىن بعكاو هایلهیًه جىاوهی

 و وـیؿشمال همچـىو اؼیـك ٬ـكو ؾو ؾق اشحمـا٠ی هّلعاو گكچه ٨کكی: لهیًۀٔ ال٧
 و جاقیؽی و١ٔیث بكابك ؾق قا هىلماياو اوالم، به بالگٍث ١ٌاق با کكؾيؿ جالي ٠بؿه هعمؿ
 ج٩کك وچكایچىوبی پفیكي و وىالیک ٨کكی شمىؾ و جعصك کًًؿ، بیؿاق ٌاوهايؿگی٠٭ 
 ظیـات ؾق پـیً چًـؿی ال کـه بـىؾ اوالم شهاو ؾق اِلی قویکكؾ ؾو ؾیگك، وىی ال ٤كبی
 ؾوقاو ؾق هىـلماياو کـه بـىؾ ظـالی ؾق ایـى. بـىؾ ؾوايؿه قیٍه هىلماياو اشحما٠ی و ٨کكی

 بٍـكی ٠لـىم و پیٍك٨ث ؾق گامپیً ایماو، و ٠لن والض جصايه با اوالهی جمؿو ٌکى٨ایی
 ظاٌـیه بـه. ؾیؿيـؿيمی وظیايی هایآهىله و بٍكی ؾوحاوقؾهای بیى ياهمگًی ٠مالا  و بىؾيؿ
 ؼـىاب ایـى بـه هىـلماياو ٨ـكوق٨حى ؾق ٜـاهكگكایی ٌـؿو ظـاکن و گكایی٠٭ل شكیاو ق٨حى

 و قيىـايه بىـحك ؾق کـه ٤كبـی هؿقيیحـۀ ؾوـحاوقؾهای. اوـث ؾاٌحه بىمایی ي٭ً جاقیؽی
 بـىؾ، گك٨حـه ٌـکل. و.. وایًحیىیىـن هاجكیالیىـحی، اوهايیىحی، ج٩کك پایۀ بك و ق٨ىقهاویىو

 یاشحمـا٠ یليـؿگ و ا٨کـاق ؾق و بـىؾ Cیًـیؾ و یه١ًـى ج٩کك ه٭ابّل  شهث ؾقD جیكی چىياو
 11/1/2478Eٔ: یقهبك اياتیبٕ کكؾ قؼًه هىلماو

 يؿاٌحى و ؼىؾباؼحگی ٠باقجیبه و هىلماياو هیاو ؾق هىیث بعكاو اشحما٠ی: لهیًۀٔ ب
 ال هـاآو ٌـؿو ؾوق بكای هًاو  و هىا٠ؿ لهیًۀ ٤كب جمؿيی ویٙكۀ ه٭ابل ؾق ي٩ها٠حماؾبه
 الحعّیالو٨اق٢ و ٨کكاوقوٌى ویژهبه هىلماياو. لؾ ق٬ن قا اوالهی ظیات ظ٭ی٭ث و وا١٬یث
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 و اقوپـایی ايىـاو کـه بىؾيـؿ بـاوق ایـى بـك و ٌـؿيؿ ٤ـكب جىلین وچكاچىوبی شؿیؿ ٠لىم
 کـه بـىؾ ظـالی ؾق ایـى. ٌىؾهی الهام او به ظ٭ای٫ ِك٨اا  و اوث ؾیگكاو ال جك٨هین اهكیکایی
 ایمـاو بـه اجکـا با اشحما٠ی و ٨كهًگی ٠لمی، ویاؾت و جمؿو ٌکى٨ایی ؾوقاو ؾق هىلماياو

 ٌماD ٬كآيی اِل هّؿا٪ قا ؼىؾ و ؾاٌحًؿ ا٠حماؾ ؼىیً هایجىايایی و هاٜك٨یث به الهی،
 قا ٤ـكب اوان،بكایى و پًؿاٌحًؿهیٔ 248 :٠مكاوآلٕ Cباٌیؿ هئهى اگك باالجكیؿ، ؾیگكاو ال

 451Eٔ :3 ز ،2446 ؾوقايث،ٕ کكؾيؿ اوالهی جمؿو ؾاقوام

 قیٍـۀ هىـلماياو هیاو ؾق اشحما٠ی ايىصام و ویاوی وظؿت ٨٭ؿاو ویاوی: لهیًۀٔ پ
 ویاوـی، هـایايگیـمه و اهـؿا٦ٕ ؾیًـیبـكوو ؤ ؾیًی هحىو ج٩اویك ؾق اؼحال٦ٕ ؾیًیؾقوو

. اوـث بـىؾه اوـالم شهـاو هايـؿگی٠٭  آو پیاهؿ و ؾاٌحهٔ ق٬ی  ج٩کك و اشحما٠ی ٌكایٗ
 و ٌی١ه گكوه ؾو به اوالهی اهث ٌؿو جبؿیل و اکكم پیاهبك قظلث ال په شايٍیًی هىئلۀ

 ولًٙث به قا اوالهی ؼال٨ث جؿقیسبه اوالهی لهاهؿاقاو. اوث اهك ایى وكآ٤ال وًث اهل
 و اهپكاجـىقی بـه قا اوـالهی المللبیى يٝام ؾیًی، ایماو بك يژاؾی ٠ًّك ج٭ؿم با و کكؾيؿ بؿل

 هـایق٬ابـث ؾق ب١ؿها اهكی چًیى جؿاوم ٔ.:= :2472 هٙهكی،ٕ ؾاؾيؿ ج٭لیل ٠كبی ؼال٨ث
 و هـاٜك٨یـث. یا٨ـث بیٍـحكی يمـىؾ ِـ٩ىیاو و ها٠رمايی همچىو هاظکىهث بیى ویاوی

 بـه ٌـىؾ، جمـؿيی قوي٫ و گىحكي و ا٨ماییهن ِك٦ ایًکه شای به هىلماياو هایجىايمًؿی
 هـایشًـگ. ٌـؿ هًحهـی چالـؿقاو شًگ همچىو ؾاؼلی هایشًگ و هابكاؾقکٍی ها،يماٞ

 والۀؾویىث هایشًگ و اوالهی هایوكلهیى به ه٥ىالو وظٍیايۀ ظملۀ همچىو ؼاقشی
 هماو ال که ويىي٠یً و پكوحیجصمل ٨ىاؾ،. کكؾ جىكیٟ قا جمؿيی أمعالل قويؿ ِلیبی

. ٌـؿ اوـالهی شاه١ـۀ جٕـ١ی٧ اوـباب ؾاؾ، قوی ؾقباقیـاو هیاو ؾق اهىیاو ظکىهث آ٤ال
 ٌؿ ؼاقز شهاو با اوالهی هؿيیث اقجباٖ ٬ٟٙ به هًصك جؿقیسبه ٌؿهگ٩حه ویاوی هایلهیًه

 و ٘لبـیجصمیه جمایالت آو ؾقيحیصه، و ٌؿيؿ ابؿاٞ و ؼال٬یث ٨ا٬ؿ ايموا٘لبی با هىلماياو و
 ٔ. 45 :2482 کىب،لقیىٕ یا٨ث قٌؿ گكایايهج١ّ 

 ( سدگاوغزب و استبذاد استؼمار،) سکىالریسن بسزاو ریطۀ و ػلل. 2

 جـالي قا اوـالم شهـاو ؾق ٌـؿو ٠ك٨ی هٍکل ال١لل٠لث و بعكاو قیٍۀ ایؼاهًه اللهآیث
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 وکىالق ٘كض ایٍاو، باوق به. ؾايًؿهی لؾه٤كب ٨کكاوقوٌى و ؾاؼلی هىحبؿ ظکام اوح١ماق،
 ویاوـی اوـالم ال هكان ؾلیل به ویاوث، و ؾیى شؿایی جكویس ٬ال  ؾق اوالم شهاو کكؾو

Eآهىله به هىلماياو الحمام چكاکه اوثو هىـلماياو بـك ؾٌـمًاو وـلٙۀ هـايٟ اوـالهی های 
 و اهكیکـا چىو اوح١ماقگكی ؾول و شهايی اوحکباق قو،الایى. ٌؿ ؼىاهؿ هاآو ذكوت چپاول

 ٨کـكاوقوٌـى همچًـیى و ؾاؼلی هىحبؿ و ظاکن هایقژین هىا٠ؿت و همكاهی با ايگلیه
 ابماقهـای ٬الـ  ؾق اوـالم شهـاو ٌـؿو ٠ك٨ـی ٘كض پیٍبكؾ ٠ىاهل و بالیگكاو ال لؾه٤كب

 ؾق ٘كظـی چًـیى ای،ؼاهًه اللهآیث ا٠ح٭اؾ به. ايؿبىؾه ویاوی و هؿیكیحی ٠لمی، جبلی٥اجی،
 اوـالهی اي٭ـالب و٬ىٞ گكچه. ؾاقؾ جاقیؽی پیٍیًۀ جاکًىو ياِكی ٠هؿ ال هايؿهبكشای هحىو
 جىشـه بایـؿ بـىؾه، اوـالم شهاو ٌؿو ٠ك٨ی ٠اهالو والۀؾویىث هایجالي بك بٙاليی ؼٗ
 ؾق. اوـث یا٨حـه ٠یًیـث هؽحل٩ـی وٙىض ؾق وکىالقیىحی هایگكایً ي٩ىـ و قؼًه که کكؾ

 بكؼـی ٠ملکكؾ ؾق جىاوهی قا وکىالقیىن ق٨حاقی و ٨کكی هّاؾی٫ اوالهی شمهىقی ؾوقۀ
 جىلیـؿات و ظىلویاو و ؾايٍگاهیاو ٠لمی ؾوحاوقؾهای و ویاویىو هىأٟ ؾولحی، کاقگماقاو

  ؾیؿ:ٔ و... ٨یلنٕ هًكی

 که بؿايًؿ آلایاو. بکًیؿ ؾيبال ٠مل ؾق هن و جفمه ؾق هن قا ویاوث و ؾیى وظؿت فکك

 هحؤو فايه. اوث يٍؿه کىقیٍه کلیبه آفث، یک ٠ًىاوبه ویاوث و ؾیى شؿایی فکك

 هٍ غىل ؼ ىؾي کاق به بایؿ ظىله کًًؿهی ؼیال که هىحًؿ کىايی هاظىله ؾق هًىل

، بیاي ات) باٌ ًؿ ؼىؾٌ او ک اق هٍ غىل ه ن کٍ ىق اؾاقۀ اه ل و ویاوث اهل بٍىؾ،

31/6/1371.) 

 کـه اوـالم شهـاو کٍـىقهای ؾیگـك ؾق هّـاؾی٭ی چًـیى ای،ؼاهًـه اللهآیث ا٠ح٭اؾ به
 . اوث جكگىحكؾه ظحی و جك٠می٫ يیىحًؿ اوالهی اشحما٠ی و ویاوی ظاکمیث ال بكؼىقؾاق

 ٠لىم قٌؿ و جىو١ه. اوث ؾاٌحه بىمایی ي٭ً اوالم شهاو ٌؿو ٠ك٨ی قويؿ ؾق اوح١ماق
 بكجـكی و جى٨ـ٫ ٤كبی هایظکىهث که واؼث ٨كاهن ایلهیًه آو، بك هاآو جىلٗ و ٤كب ؾق

 ؾق اوـح١ماق جى٨یـ٫. گیكيـؿ کـاقبه ویاوی و ٨كهًگی ش٥كا٨یایی، ولٙۀ قاوحای ؾق قا ٠لمی
 شـؿایی همچـىو جبلی٥ـاجی هایویاوث ٘كی٫ ال اوالم شهاو ؾق اوح١ماقی اهؿا٦ پیٍبكؾ

 هـایآهـىله بـه الحـمام ال گـك٨حى ٨اِـله بـا جؿقیسبه هىلماياو. گك٨ث ايصام ویاوث ال ؾیى
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 قا ؼـىؾ هايـؿگی٠٭  و اوح١ماق ولٙۀ و ي٩ىـ اوباب ویاوث، و اشحماٞ ٠كِۀ ؾق اوالهی
 یـا هىـح٭ین ِىقتبه يىوالی یا بهؿاٌحی جبلی٥ی، جصاقی، ؾالیل با اوح١ماقگكاو. لؾيؿ ق٬ن

 ٬ـكو ؾو ؾق. پكؾاؼحًـؿ هـاآو ٘بی١ـی هًـابٟ ٤ـاقت به و ٌؿيؿ اوالم شهاو واقؾ ٤یكهىح٭ین
 ظٕـىق اوـالهی، جمـؿو وـكلهیًی ٬لمـكو ؾق ي٩ـث هـایچـاه يؽىـحیى اکحٍا٦ با اؼیك،

 هايـؿگی٠٭ـ  ٌكوٞ و ٤كبی ٨كهًگ ٌؿو يهاؾیًه بك ٠میمحی ي٭ٙۀ و جك،شؿی اوح١ماقگكاو
 به قا ؼىؾ همؾوقاو و يٍايؿگاوؾوث ویاوی، ي٩ىـ و ولٙه با اوح١ماقگكاو. ٌؿ اوالم شهاو
 هؽال٩ـاو ج٭ىیث وىء، جبلی٥ات ا٨کًی،ج٩ك٬ه با یا ٌؿيؿ هىلٗ کٍىقها بك و قوايؿيؿ ٬ؿقت

 و ا٨کًايـهج٩ك٬ـه هـایویاوـث. کكؾيـؿ هؽال٩ـث هىـح٭ل هـایظکىهث با يااهًی، ایصاؾ و
 شهـايی شًـگ ال پـه ویژهبه اوالم ؾيیای ؾق اوح١ماق هایؾولث جىوٗ شؿبه ٘لباوجصمیه

 بــه ٠رمــايی اهپكاجــىقی همچــىو اذكگــفاق و ٬ؿقجمًــؿ کٍــىقهای آو ٘ــی و ٌــؿ ؾيبــال ؾوم
 . ٌؿيؿ جبؿیل وابىحه و ١ٔی٧ کىچک، هایؾولث

 شهاو ٌؿو ٠ك٨ی قويؿ کًًؿۀجىهیل و کًًؿهجىكیٟ يیم ؾاؼلی اوحبؿاؾ اوح١ماق، کًاق ؾق
 اوـالم هـؿاق ال ظکمكايـی و ظکىهـث ايعكا٦ هصكی اول وؿۀ هماو ال. اوث بىؾه اوالم

 ٠ملکـكؾ و ق٨حاق جؿاوم. واؼث ٨كاهن قا هىقوذی هایظکىهث آهؿو کاق قوی لهیًۀ ظ٭ی٭ی
 و ویاوـی اوـحبؿاؾ لهیًۀ که بىؾ اوالم ال ؼاَ ٬كائحی ٌؿو ظاکن به هًىٖ هاظکىهث ایى

 بـك ٠مـىهی يٝـاقت هایلهیًه ؾقوو ال که ٬كائحی آوقؾE وشىؾبه قا ؾیًی اوحبؿاؾ آو، ال ٨كاجك
 ياکاقآهـؿی همچًـیى،. کـكؾيمـی جصـىیم قا هـاآو ٔؿ ٬یام و ظاکماو با هؽال٩ث و ٬ؿقت

 ٠اهـل و هىـلماياو وـكؼىقؾگی هىشـ  گـاهی ٤ـكب جمـؿو هٝاهك با هىاشهه ؾق اوحبؿاؾ
 همچـىو اوـالم شهـاو ؾق هىـحبؿ ظاکماو. اوث بىؾه وحیمیؾیى و لؾاییؾیى گكیمی،ؾیى

 هؿقيیماوـیىو ٬ال  ؾق و ؼىؾ اهؿا٦ پیٍبكؾ بكای ٠مالا  ایكاو، ؾق قٔاٌاه و جكکیه ؾق آجاجكک
 شكیـاو هؽال٩ـث با چىو و ؾاؾيؿ ٬كاق ؼىؾ کاق وكلىظۀ قا ؾیًی يماؾهای و ؾیى با هؽال٩ث

 بـه وكکىب، و جهؿیؿ جٙمیٟ، ویاوث گك٨حى پیً ؾق ٔمى ٌؿيؿ،هی هىاشه ویاوی اوالم
 اوـالمٕ همىـى هـایؾیؿگاه ج٭ىیث یأ ٤كبی وکىالق هایؾیؿگاهٕ ق٬ی  هایؾیؿگاه جكویس
 پكؾاؼحًؿ.هیٔ ٬كآيیىو و بهائیث پاکؿیًی،ٕ ايعكا٨ی ؤ کاقهعا٨ٝه و وًحی

 ال ق٨ـثبـكوو قاهکـاق لؾه٤ـكب ٨کـكقوٌـى شكیـاو ٌـؿو، ٠ك٨ـی قويؿ ؾق همچًیى،
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کیؿ آو بك ٠مل و يٝك ؾق و ؾايؿهی ٌؿو ٤كبی قا هايؿگی٠٭   ؾو ال ٨کكاوقوٌى ایى. ؾاقؾ جؤ
 قوـىم و آؾاب و ٨كهًـگ ج٩کـك، جـكویس ؾاقی،ؾیى و ؾیى ي٭ؿ با اوالم شهاو ؾق گفٌحه ٬كو

 بـه اوالهی، وًث ال گكؾايیقوی به هىلماياو جك٤ی  ٔمى و ؾاؾيؿ ٬كاق ؼىؾ پیٍۀ قا ٤كبی
 هـایویاوـث همچًـیى و وـکىالق هـایؾولـث و هـايٝـام اوـحمكاق و جٍـکیل ال ظمایث

 و آؼىيـؿلاؾه ؼـاو،هلکـن چـىو ٨کكايـیقوٌـى هٍـكو٘ه ؾوقاو ؾق. پكؾاؼحًؿ اوح١ماقگكاو
 وـحیمیؾیـى ظحـی و وکىالقیىن جكویس ؾیى، ال لؾاییج٭ؿن به ِكاظثبه کكهايی آ٬اؼاو

 کـه قا لؾه٤ـكب ٨کـكقوٌـى شكیـاو جـؿاوم ٔ.127-125 :2473 هكیصی،ٕ کكؾيؿ هباؾقت
 اوـالهی شمهـىقی اشحمـا٠ی و ویاوـی ظیـات ؾق همچًـاو هىحًؿ، وکىالقیىن هًاؾی

  کكؾ: پیگیكی جىاوهی

 يٝ ام ویاو ی فک كی اِ ىل ب ه ک ه ایظمل ه بیٍ حكیى ٌایؿ اهكول، جا ايمالب ال ب١ؿ

. او ث «ویاو ث ال ؾیى ايفکاک ٠ؿم» همیى به ظمله اوث، ٌؿه اوالهی شمهىقی

 ا٘ كا  ؾق کىايی اهكول. کًًؿهی ظمله هن اهكول کكؾيؿ؛ ظمله ایى به ؾيیا شایهمه

 ؾق و هؽحل ف ه ایلب او ب ه يىیى ًؿ،ه ی همال ه يىیى ًؿ،ه ی کح اب ايؿ،يٍىحه ؾيیا

 ب كای کًً ؿ،ه ی اقائ ه جلىیمیىيی گفحاق شهاو، شایهمه ؾق و ایكاو ال ؾوق هایهعیٗ

 (. 13/2/1376 بیايات) شؿاوث ویاوث ال ؾیى کًًؿ ذابث ایًکه

 اسالهی( خاهؼۀ) هغلىب خاهؼۀ باسساسی. 3

 و هٙلـىب شاه١ـۀ وـکىالق، شاه١ۀ ي٩ی و اوالم شهاو ٌؿو ٠ك٨ی ي٭ؿ با ایؼاهًه اللهآیث
 هـؿقو شاهلیـث ال ق٨ثبكوو و ٘یبه ظیات به هًىٖ قا آو جع٭٫ و اوالهی شاه١ۀ قا آقهايی

 ظکىهـث آو ؾق که اوث ایشاه١ه آقهايی و هٙلىب شاه١ۀ ؾیؿگاه، ایى اوان بك. ؾايًؿهی
 بـاوق، بـه الحـمام بـا کىٌـؿهـی اوالهی ؾولث و اوث گك٨حه بك٠هؿه قا شاه١ه اؾاقۀ اوالهی
 ٘یبه ظیات ؾیؿگاه، ایى ؾق. بكؾاقؾ گام ٘یبه ظیات جع٭٫ قاوحای ؾق اوالهی، ق٨حاق و اؼال٪

 هـاآو بـه ؼـىؾ وـ١اؾت بـكای ؼىؾ، بهمیىحی بكای بٍكD که اوث چیمهایی همۀ ه١ًای به
 بـه يبـىؾو وابىـحه اوح٭الل، هلی، ٠مت اوان،بكایى ٔ.12/7/2483 بیاياتٕ Cؾاقؾ اظحیاز

 وـبک اوـالهی، ؼل٭یـات قظن، ه١ًىیث، ٨ًاوقی، و ٠لن يٍاٖ، ٠ؿالث، ق٨اه، بیگايگاو،
 يـاؾقی،ٕ هىـحًؿ ٘یبه ظیات هایيٍايه و هّاؾی٫ ال همگی يٝن و اهًیث اوالهی، ليؿگی

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30791
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 ه١ًـىی چهاقگايۀ قاهبكؾهای اجؽاـ به هًىٖ ٘یبه ظیات جع٭٫ ؾیؿگاه، ایى ؾق ٔ.31 :2482
 ٠لن ؤ شهايی هؿيیثٕ جمؿو ؾق گاهیپیً ٔ،هلی ٬ؿقت ا٨مایًٕ هاؾی ٔ،اوالم ظاکمیثٕ
 يـاؾقی، و ٬كبـايیٕ ٌـىؾهـی ٨ـكاهن اوـالهی يىیى جمؿو بىحك ؾق که اوثٔ شهايی ؾايًٕ

 يٝـام جٍـکیل اوـالهی، اي٭ـالب ی١ًـی گايـهپـًس هـایگام ایٍاو، يگاه ؾق ٔ.221 :2488
 ؾق اوـالهی يىیى جمؿو جع٭٫ و اوالهی شاه١ۀ گیكیٌکل اوالهی، ؾولث جع٭٫ اوالهی،

 ٠ـالمی ٘كاظـی بـكای هىیك، ایى ؾق بایؿ و بىؾ ؼىاهؿ وکىالق ٠ّك ؼال٦ شهحی و هىیك
 یؾاقا ى،یهحـؿ باوـىاؾ، ٌصاٞ،D يؽبه، اي٭البی، يىلی جكبیث با که اهكی کكؾE جالي شؿیؿ

 ٔ. 17/6/2482 بیاياتٕ ٌؿ ؼىاهؿ همکى Cىقی٤ ؼىؾباوق، گام،ًیپ ابحکاق،

 سیاسی( اسالم) سکىالریسن بسزاو درهاو و راهکار. 4

 ؾق. اوث يٝكیه و ج٩کك اؾقاک ؾق اوپكیگًم پیًٍهاؾی گام چهاقهیى ؾقهاو، جصىیم و قاهکاق
 آو، بـه ٠ملـی ج٭یـؿ و ویاوـی اوـالم گ٩حماو به ٨کكی الحمام ای،ؼاهًه اللهآیث هایؾیؿگاه
 هٙلىب شاه١ۀ به قویؿو و اوالم شهاو ٌؿۀ٠ك٨ی هىشىؾّ  ؤٟ ال گفق و ق٨ثبكوو قاهکاق

 ٠ملـی جصىیمهای به ِك٨اا  وکىالقیىن ي٭ؿ ؾق ایؼاهًه اللهآیث هایؾیؿگاه. اوث اوالهی
 ال ظ٭ی٭ـی اوـالم هكلبًـؿی و وـالیگ٩حماو ؾقِؿؾ اهام ال پیكوی به بلکه ٌىؾ،يمی ؼحن

 Cویاوـث و اوـالم بـىؾو ياپفیكشؿاییD اِل ایٍاو، باوق به. هىحًؿ ٤یكظ٭ی٭ی هایاوالم
 بیايـاتٕ اوـث اهكیکایی اوالم ال هعمؿی ياب اوالم گ٩حماو ًٌاؼث هكلهای ال یکی

 ؾق ظکىهث جٍکیل ؾق يبىی ویكۀ و ٬كآو آیات به اوحًاؾ با ایؼاهًه اللهآیث ٔ.23/3/2477
 بیاياتٕ ؾايًؿهی ؾیًی ه١ك٨ث هایبًیاو ال قا اوالم ؾق وکىالقیىن ي٩ی به باوق الًبی،هؿیًة

42/2/2472 .ٔ 

 اوـالم، شهـاو کـكؾو ق٨حـاق ٠ك٨ـی و ٌـؿو ٠ك٨ـی ؾق ایؼاهًـه اللهآیث وًصۀ و ه١یاق
D٬كآو ههصىقیثC :اوث D"شاه١ـه یک ؾق ٬كآو که ه١ًا ایى به ،"ههصىقا ال٭كاو هفا اجؽفوا 

 ؾیـى شؿایی بهايۀ به و کًًؿيمی ٠مل آو اظکام به اها ٌىؾ،هی ٜاهكی اظحكام و ٌؿه جالوت
 ایـى هبًـای بـك ٔ.3/7/2464 بیايـاتٕ Cيمایًـؿهـی وـل  ٬كآو ال قا ظکىهث ویاوث، ال

 و ٌىؾيمی اشكا اوالم شهاو ؾق ٬كآو اشحما٠ی و ویاوی اظکام و ؾوحىقها الآيصاکه ؾیؿگاه،
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 المللـیبـیى و ؾاؼلـی هًاوـبات ؾق هىـلماياو گیـكیشهث ؾایكهؿاق ٤یكاوالهی ق٨حاقهای
 بكگٍـث آو ال ق٨ـثبـكوو اللهـۀ و اوـث وـکىالق اوالم شهاو اکًىو گ٩ث جىاوهی اوث،
 اشحمـا٠ی و ویاوـی ق٨حـاق و هىأـٟ ؾق کـكین ٬ـكآو اظکام و پیام یا٨حى هعىقیث و ؾوباقه

 بىؾ. ؼىاهؿ هىلماياو

 ه١كکـۀ ایـى ؾق Cاوـالهی شمهـىقیD بـكای ؼاَ شایگاهی و ي٭ً قهبك هیاو، ایى ؾق
 بـا شهـايی اوـحکباق ؾٌـمًی بیثٌاه ایٍاو، ا٠ح٭اؾ به وى،الیک :هىحًؿ ٬ائل هابیًیشهاو

 بـه الحـمام ٔـمى کـه اوـث ؾیًـی ظکمكايی هى٫٨ جصكبۀ و الگى ؾلیل به اوالهی شمهىقی
 و ؾیـى شـؿایی واهـی ٌـ١اق ٘ـكض بكهالکًًـؿۀ کالو وٙط ؾق اوالهی ق٨حاق و گیكیشهث

 ؾیگـك، وـىی ال و اوـث ؾٌـمًاو هـایي٭ـً کًًـؿۀؼًرـی و اوـالهی اهـث بكای ویاوث
 و ؼٙـك ؾقبـاقۀ قا هىـلماياو ٠مـىهی ا٨کـاق و ؾاقاو٘ـك٦ اوث جىايىحه اوالهی شمهىقی

گاه و بیؿاق ٌؿو، ٠ك٨ی جهؿیؿ  و ؾقويی هایٜك٨یث بك اجکا چىو قاهکاقهایی اقائۀ با و کًؿ آ
کیؿ و ؾاؼلی  و ظٕـىق ٔـكوقت همچًـیى و ٨کـكی يؽبگـاو ویاوـی، ؼىاَ ي٭ً بك جؤ

 والؾ. ؼًری قا ویاوی اوالم با هاؾٌمًی اشحماٞ، و ویاوث ؾق ؾیايث اهالی آ٨كیًیي٭ً
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 ایخاهًه الله آیت دیذگاه اس اسالم خهاو ضذو ػزفی ادراک يظزی هذل :2 يمىدار

 (پژوهص هاییافته :هًبغ)

 گیزیيتیده

 جؤذیك ؾاهًۀ ه١اِك، ؾوقۀ ؾق که اوث هؿقيیحه پیاهؿهای ال هاؾولث و شىاهٟ ٌؿو ٠ك٨ی هىز
 ؾقبكگك٨حـه قا اوـالم شهـاو آو ي٩ـىـ و گىحكي ١ٌاٞ بلکه ٤كبی، شىاهٟ جًهايه آو جؤذكات و

 و هىأـٟ اوـالم شهـاو ویاوـی ١٨ـاالو و ٨کـكی يؽبگـاو جـاکًىو پیً ٬كو ؾو ال. اوث
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 و هٙـكض بـاقهؾقایـى که ا٬ؿاهاجی و هاؾیؿگاه ٘ی٧ و ايؿؾاٌحه باقهؾقایى هؽحل٩ی هایؾیؿگاه
 ه٭اوهـث جـا هؽحىم وكيىٌث ٠ًىاوبه اوالم شهاو ٌؿو ٠ك٨ی پفیكي ال اوث، ٌؿه ايصام

 هـىز ؾقبـاقۀ اوـالهی اي٭ـالب قهبـك اؾقاک ٌـًاؼث. گیـكؾؾقبكهی قا پؿیؿه ایى ه٭ابل ؾق
 شمهـىقی اوـحكاجژیک ٠مـ٫ و هى١٬یـث ؾلیـل بـه اوالم شهاو ٌؿو ٠ك٨ی ي٩ىـ و گىحكي
 اوـالهی شىاهٟ ٌؿو ٠ك٨ی قهبك، ؾیؿگاه ؾق. اوث ٔكوقی و اللم اوالم شهاو ؾق اوالهی

ــىيی ٠ّــك ؾق ــكی کً ــی اه ــؿی و واقؾاج ــؿجاا  و ج٭لی ــی ٠م ــؿاهات ال ياٌ ــح١ماقگكاو ا٬  و او
 ٠ّـك ظكکـث ؼـال٦ جـىاوهـی ؾیؿگاه ایى اوان بك ظال،باایى. اوث ؾاؼلی ٨کكاوقوٌى

 و٬ىٞ قو،الایى. کكؾ هع٭٫ قا آو و ا٨کًؿ اوالهی، يىیى جمؿو شؿیؿ، ٠المی ٘كض وکىالق،
 ٠ك٨ـی که اوث ؾیؿگاهی ه٭ابل ؾق ٌایىحه و هًاو  ال١ملی٠که و پاوػ اوالهی اي٭الب

 شمهـىقی گكچـه ؾیـؿگاه، ایـى ؾق. ؾايـؿهی ه١اِك شهاو هؽحىم وكيىٌث هرابهبه قا ٌؿو
 کـكؾ جىشـه بایـؿ باٌـؿ، اوـالم شهاو ٌؿو ٠ك٨ی هاشكای پایاو بك آ٤الی جىايؿهی اوالهی

 هىـیك ؾق اوـالهی شمهـىقی ٠ملـی و ٨کـكی هٍکل جكیىههن همچًاو ٌؿو ٠ك٨ی جهؿیؿ
 ٌکىـث آو، بـه جـىشهیبـی و هبـاالجیبـی هكگىيـه کـه اوـث اوـالهی يىیى جمؿو جع٭٫
 شمهـىقی کاقآهـؿی. ؾاٌـث ؼىاهـؿ پـی ؾق ویاوـی اوـالم گ٩حمـاو بكای ياپفیكیشبكاو

 و ايحٝـاقات بـه اوـالهی گـىییپاوـػ و ؾیًـی ظکمكايی ؾا٠یۀ که ظکىهحی هرابهبه اوالهی
 اوـالم شهاو ویاوی اوالم گىحكي و ٌؿو ٠ك٨ی هايٟ جكیىههن ؾاقؾ هؿقو ايىاو يیالهای

 ظ٩ـٛ بـا کًـؿهـی ظکـن اوالهی اي٭الب ال بكآهؿه ٠٭اليیث قاوحا، ایى ؾق. آیؿهی ٌماقبه
 ق٨حـاق و يؽبگايی اشماٞ هعىق ظؿاکركی کاقآهؿی اوالهی، شمهىقی اوالهی گیكیشهث

 ؾاؾ: اقائه پیًٍهاؾهایی جىاوهی پایاو ؾق. گیكؾ ٬كاق هؿیكیحی و ویاوی

 الپـیًبـیً بایـؿ اوـالهی ليؿگی وبک کكؾو ٠ملیاجی و ه١ك٨ی ٘كاظی، ٔكوقت. 2
 ق٬یـ ، الگـىی وشـىؾ بؿوو. گیكؾ ٬كاق ؾولحمكؾاو و گیكاوجّمین والاو،جّمین جىشه هىقؾ

 ٌؿE ؼىاهؿ ظاکن هىلماياو اشحما٠ی با٨ث بك ٤كبی ليؿگی وبک ٠ملیاجی، و کاقآهؿ

 وـٙط ؾق ویـژهبـه اوـالهی اي٭ـالب گ٩حمـاو بك هبحًی بایؿ ویاوی اوالم ؼىايً به. 1
 ٌىؾE جىشه ٠مىهی ؾیپلماوی ٬ال  ؾق هىلماو هایهلث

 ال شلـىگیكی و وکىالقیىن ي٭ؿ ؾق ٠اهل جكیىههن اوالهی شمهىقی يٝام کاقآهؿی. 4
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 هؽحل٧ اب١اؾ ؾق هىحمك ٘ىق به بایؿ لهايی هك ال بیً کاقآهؿی بًابكایى،. اوث ٌؿو ٠ك٨ی
 گیكؾ. ٬كاق ظاکمیث جىشه هىقؾ

 کتابًاهه
 .https://farsi.khamenei.ir ؾق: ؾوحكوی ،ایؼاهًه اللهآیث ظٕكت بیايات

 يٍ كیۀ ،«هىیعی شهاو ؾق وکىالقیىن پایایی و پیؿایی ٠ىاهلD (.1385) بهكام کاٜمی، اؼىاو

 .38-36 َ لهىحاو، و پاییم ،4 ي ،2 ن ویاوی، ؾايً ٠لمی

 .  آگه جهكاو، قشائی، فكهًگ جكشمۀ ویاوی، هایيٝكیه فهن (.1381) جىهان اوپكیگًم،

 وکىالقیىن چالً اشحما٠ی يمىؾهای و فکكی هایالیهD (.1398) ياؾقی ههؿی و هكین اکبكی،

 ،2 ن ای كاو، ویاو ی ًٌاو یشاه١ ه فّ لًاهۀ ،«او الهی شمه ىقی ؾق گ كاجمؿو اوالم با

 .47-29 َ بهاق، ،1ي

________ (1398.) Dالی  هاو  الم ب  ا وکىالقیى  ن چ  الً اشحم  ا٠ی يمىؾه  ای و فک  كی ه  ای 

 به اق، ،5 ي ،2 ن ای كاو، ویاو ی ًٌاویشاه١ه فّلًاهۀ ،«اوالهی شمهىقی ؾق گكاجمؿو

َ 29-49. 

 ؾق ظص  اب هى  ئلۀ پووهٍ  یویاو  ث ب  كای ايحم  اؾی چ  اقچىبیD (.1392) و  یؿهصیؿ اه  اهی،

 و او  الم ،«ای  كاو شاه١  ۀ ٌ  ؿو ٠كف  ی الگ ىی و يٝكی  ه ب  ك هًٙب  ك ای  كاو او  الهی شمه ىقی

 .135-115 َ جابىحاو، ،1 ي ،1 ن اشحما٠ی، هٙال١ات

 فّ لًاهۀ ،«یاو اله ىه ثکظ ٠مل ٙۀیظ و یىحیىالقکو یهاچالDً (.1387) ههؿی اهیؿی،

 .36-23 َ فكوقؾیى، ،124 ي ه١كفث،

ا و هعمؿجمی ایمايی،  ؾق پ ووهً ٠ی اق ،«کیف ی هعح ىای جعلی لD (.1391) يىٌاؾی هعمىؾٔق

 .44-15 َ لهىحاو، و پاییم ،6 ي ،3 ن ،ايىايی ٠لىم

 امیپ هاهًاهۀ ،«فییک یهعحىا لیجعل ًؿیفكا ؾق ًگیكیه کكؾهاییقوD (.1388) فا٘مه ،یكبؿالیپ

 .4-1 َ آـق، ،92 ي ،9 ن پووهً،

 اوكاء. لن، ،وکىالقیىن يٝكیۀ يمؿ و بكقوی :ؾيیا و ؾیى يىبث (.13996) ٠بؿالله آهلی، شىاؾی

 ٌ ؿو ٠كفی واللهیًه یا ؾیى جمىیث ٠اهل :ؾیى به کاقکكؾی يگاه غلبۀD (.1388) هعمؿ ؾاوقی،

 و پ اییم ،2 ي ،1 ن اشحم ا٠ی، ٠ل ىم و او الم پووهٍی-٠لمی فّلًاهۀ ،«ایكاو؟ شاه١ۀ ؾق

 .198-167 َ لهىحاو،
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 البال. جهكاو، آقام، اظمؿ جكشمۀ ،جمؿو جاقیػ (.1337) ویلیام ؾوقايث،

 گفحم او ؿویٍ ک چالً به ؾق یالهک كؾیکقو اجؽاـ و یًیؼم اهامD (.1392) يمی٠لی لاؾه،طیـب

 .61-39 َ جابىحاو، و بهاق ،1 ي ،5 ن ویاوی، ه١كفث فّلًاهۀ ،«ىالقکو یاویو

 ايحٍاق. وهاهی جهكاو، اشحما٠ی، ٠لىم ؾق كیجعم ؼاَ هایکیجکً (.1384) فكاهكل پىق،ٟیقف

 اهیكکبیك. جهكاو، ،اوالم کاقياهۀ (.1395) ٠بؿالعىیى کىب،لقیى

 ِكاٖ. یفكهًگ هؤوىۀ جهكاو، يبىی، جصكبۀ بىٗ (.1378) كینک٠بؿال وكوي،

 و كییجفى   گ  كا،اذب  ات کكؾه  اییقو :او  ییو ٠ل  ىم ؾق پ  ووهً (.1386) ک  اوون ؿاهاهی،یو  

 . اشحما٠ی و فكهًگی هٙال١ات پووهٍکؿۀ و ِاؾق اهام ؾايٍگاه جهكاو، ايحماؾی،

 ای كاو، ًٌاویشاه١ه ،«ایكاو ٌؿو ٠كفی ؾق هعحمل هىیكهایD (.1385) ٠لیكٔا ليؿ، ٌصا٠ی

 .65-31 َ بهاق، ،1 ي ،7 ن

 هكواقیؿ. جهكاو، بٍك، ظمىق و ؾهىکكاوی (.1398) هعمؿ شابكی، ٠ابؿ

 ؾقب اقۀ ؼمیً ی اه ام ظٕ كت ؾی ؿگاهD (.1387) اظمؿوي ؿ هعمؿولی و هعمؿقظین ٠یىٔی،

 .118-111 َ جابىحاو، ،6 ي ،11 ن اقجبا٘ات،–فكهًگ فّلًاهۀ ،«وکىالقیىن هبايی

 فأ ل جكشم ۀ اشحما٠ی، ٠لىم ؾق پووهً هایقوي (.1381) انیيچم ؿیىیؾ و چاوا فكايکفىقؾ،

ا و یصايیالق  وكوي. جهكاو، فألی، ٔق

 ؾق شاه١ه و١اؾجمًؿی ویاوی-فکكی هىايٟ و الماهاتD (.1399) ياؾقی ههؿی و فا٘مه لكبايی،

 ي ،8 ن ،او الم شهاو ویاوی ًٌاویشاه١ه فّلًاهۀ ،«ایؼاهًه اللهآیث ظٕكت ؾیؿگاه

 .158-131 َ جابىحاو، و بهاق ،16

 يٍ كیۀ ،«يٝكی ه کی  ايحم اؾی بكقو ی ؾیًی: ىهثکظ و ىالقیممکوD (.1384) ظىیى کچىییاو،

 .74-27 َ لهىحاو، ،4 ي ،8 ن ویاوی، ٠لىم

 ٠ب ان اهحمام به ،ویاوی ٠لىم ؾق قوي و قهیافث ؾق: ،«کیفی قويD (.1387) هى١ىؾ کىذكی،

 ومث. جهكاو، هًىچهكی،

 ن ویاو ی، ٠ل ىم فّ لًاهۀ ،«ای كاو ؾق وکىالقیىن لكاوالوپیDً (.1387) اللهٌمه هكیصی،

 .261-245 َ لهىحاو، ،32 ي ،8

 ِؿقا. جهكاو، ،ایكاو و اوالم هحمابل ؼؿهات (.1385) هكجٕی هٙهكی،

 جه كاو، ،ؼمیً ی اه ام اله ی-ویاو ی ياه ۀوِ یث (.1373) الل هو یؿقوض ،یً یؼم هىو ىی

 .یًیؼم اهام آذاق يٍك و نیجًٝ هؤوىۀ
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 .یًیؼم اهام آذاق يٍك و نیجًٝ هؤوىۀ جهكاو، اوالهی، ظکىهث (.1379) ________

 يٍ ك و نیجًٝ  هؤوى ۀ جهكاو، (،یًیؼم اهام آذاق هصمى٠ه) اهام فۀیِع (.1385) ________

 .یًیؼم اهام آذاق

 .یًیؼم اهام آذاق يٍك و نیجًٝ هؤوىۀ جهكاو، االوكاق، کٍف (،جابی) ________

 ا٠حب اق و هكاظ ل هاهی ث، پ ووهً: آی یى ؾق کیف ی هعح ىای جعلیلD (.1392) اکبك قاؾ، هؤهًی

 .122-118 َ لهىحاو، ،14 ي ،4 ن جكبیحی، گیكیايؿاله فّلًاهۀ ،«يحایس

 ه ایقهیاف ث ،«هفه ىهی اهحً اٞ ی ا اهکاو اوالهی؛ وکىالقیىنD (.1384) هًّىق هیكاظمؿی،

 .193-165 َ لهىحاو، و پاییم ،7 ي ،2 ن ،المللیبیى و ویاوی

 ايؿیٍ ۀ ؾق او الهی ايم الب آقه او هراب هب ه ٘یب ه ظی ات يٝكی هؿلD (.1395) ههؿی ياؾقی،

 ايم الب ياه ۀپ ووهً ،«بًیاؾ(ؾاؾه جئىقی قوي اوان بك) ایؼاهًه اللهآیث ظٕكت ویاوی

 .56-41 َ پاییم، ،21 ي ،6 ن ،اوالهی

 .24 ي ،اوالم شهاو ؾايًٍاهۀ ،«وکىالقیىنD (.1396) ویؿاظمؿ هاٌمی،
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