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 هقذهِ

اي٭رب اورهی ج٩کك ؾیًی و جىظیاؿی، پاه ال چًاؿیى ٬اكو، باه ٠كِاه با و٬ىٞ 
های ٨کكی ج٘ؿو هاؾی ٤كب باه لاكله  ویاوث و ٨كهًگ بالگٍث، بكه٘یى اوان پایه

ا٨حاؾه اوث ؾق بىیاقی ال هىاقؾ هحؤذك ال اي٭رب اورهی، ه١ًىیاث باه شىاهاٟ ٤كبای 
ن ه١ك٨حای ؾق يٝاام اي٭رب اورهی ایكاو یاک جعاىل ٠ٝایبالگٍث. بك ه٘یى اوان 

ویاوی، اشح٘ا٠ی و ٨كهًگی شاه١ه ایكاو بىؾ و ؾق ايىصام بؽٍی باه اهاث اوارهی 
ایى ج٘ایم ه١ك٨حی بیى يٝام ه٭اؿن ش٘هاىقی اوارهی  ٠٘لکكؾ ١٨االيه ؾاٌحه و ؾاقؾ.

کًاؿ کاه ؾق ه٩هاىم ًٌاوای ال اواًاؾ  ایكاو و يٝام ولٙه و ج٘ؿو ٤اكب، ایصااب های
ا٠ی، به بیايات قهبك ه١ٝن اي٭رب اورهی قشىٞ ي٘ىؾه پیٍك٨ث و الگىی جعىل اشح٘

و ه٩هىم جعىل اشح٘ا٠ی قا ال ؾیؿگاه ایٍاو بكقوی ي٘ایین. ٔكوقت ایاى پاژوهً باك 
گكؾؾF که بكؼی ا٨كاؾ ج٩هن ياؾقوحی ال  اوان آينه ؾق اؾاهه ـکك ؼىاهؿ ٌؿ، قوٌى هی

هاؿ٦ ال ايصاام ایاى بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق هىٔىٞ جعىل اشح٘ا٠ی ؾاقيؿ، لفا 
 باٌؿ: پژوهً، پاوؽگىیی به وىال اِلی ایى جع٭ی٫ هی

 وث؟اهایی  چه هئل٩ه ؾاقایه٩هىم جعىل اشح٘ا٠ی ال ؾیؿگاه ه٭ام ه١ٝن قهبكی 

 ق٬بل ال جبییى يٝكیاات ايؿیٍاً٘ؿاو اشح٘اا٠ی، و ؾیاؿگاه ه٭اام ه١ٝان قهباكی ؾ
ًٌاوای و  هًٝك ل٥اث ال هىٔىٞ جعىل اشح٘ا٠ی، اللم اوث ه٩هىم جعىل اشح٘ا٠ی قا

 ٨كهًگ ل٥ث ٠لىم اشح٘ا٠ی بكقوی ي٘ایین.

 (Social Evolutionتحَل اجتواػی )

هً٭لاب  گاك،یباه ظاال ؾ یبكگٍحى ال ظال یه١ًبه  ی٨اقوهای  ياههجعىل ؾق ل٥ث 
 1389ٓ، 329. ٠ٔ٘یؿ، باٌؿ یؾگكگىو ٌؿو اؤاٞ هو ٌؿو، ؾگكگىو ٌؿو، 
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ـیل ٠ًاىاو جٙاىق درآهدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، ؾق شلؿ ؾوم ال کحاب 
E اشح٘ا٠ی، جعىل اشح٘اا٠ی جىٔایط ؾاؾه ٌاؿه اواث: جعاىل اشح٘اا٠ی باه ه١ًای 

که ؾق آو، شهً، گىىث و یاا هاك ياىٞ  های اشح٘ا٠ی اوث، بؿوو آو ؾگكگىيی پؿیؿه
 1375ٓ، 765باٌؿ. ٔواقوؼايی،  ، هیDها قغ ؾهؿ اي٭ٙاٞ ؾق جىلىل پؿیؿه

نًیى ؾق ه٘یى کحاب، ؾق بؽً ؾگكگىيی اشح٘ا٠ی، وؽى ال ؾگكگىيی جٙاىقی ه٘
به هیاو آهؿه اوث که بیٍحكیى جٙاب٫ قا باا جعاىل اشح٘اا٠ی ؾاقؾ، يىیىاًؿه بؿیًىااو 

، ٓ (Revolutionary Changesؾهًاؿ کاه: ؾق بكاباك ؾگكگاىيی اي٭ربای جىٔایط های
های  هاا، يهاؾهاا، و واالهاو ؾگكگىيی جٙىقی به ه١ًای ظكکث جؿقیصی و هؿاوم پؿیؿه

 اشح٘ا٠ی به وىی شهحی ؼاَ اوث. ٔه٘اوٓ

ايؿ جعاىل اشح٘اا٠ی ه١ًای ؾ٬ی٭ای ياؿاقؾ، بلکاه هٙااب٫ باا ؾگكگاىيی  بكؼی گ٩حه
ٓ اوث، جعىل به ه١ًی ِیكوقت کال گاكوه یاا شاه١اه Social Changeاشح٘ا٠ی ٔ

بیًای  شهااو  هاای ج٥ییكپافیك، ا٠ان ال ٨كهًاگ و ای کاه ج٘اام شلىه باٌؿ، به گىياه هی
ٌاؿه،   گیكيؿ، جعىل اشح٘ا٠ی ؾق اٌکال ٘بی١ی، بكياهه قیامی ؾوحؽىي ج٥ییك ٬كاق هی

اقجصالی یا بكايگیؽحه ه٘کى اوث ِىقت بگیكؾ، جعىل اشح٘ا٠ی باا اي٭ارب و جك٬ای 
 1384ٓ، 355هح٘ایم اوث. ٔبیكو، جكش٘ه واقوؼايی، 

یااكات اشح٘ااا٠ی ًٌاواااو ؾق ـیاال ظااىله ج٥ی جعااىل اشح٘ااا٠ی ؾق ايؿیٍااه شاه١ااه
باك  ،گیكؾ. ٘ب٫ گ٩حه بكؼی ال ايؿیٍاً٘ؿاو، ٠لان شاه١اه ًٌاوای ٔؾگكگىيیٓ ٬كاق هی

هعىق هٙال١ه ج٥ییكات اشح٘اا٠ی و اياىاٞ ج٩ىایك و جىشیاه ال ج٥ییاكات اشح٘اا٠ی، باه 
البحه ایى يگاه هكبىٖ به لهاايی . 1374ٓ، 6هکاجب گىياگىو ج٭ىین ٌؿه اوث ٔقوٌه،

جااقیؽی باه ؼاىؾ گك٨حاه باىؾ و هاؿام ؾق جاري باكای  ًٌاوی ظالث اوث که شاه١ه
 ًٌاوی پىیآ.  ٨ه٘یؿو هىیك جاقیؽی پی٘ىؾه ٌؿه جىوٗ ايىاو بىؾ ٔشاه١ه

گكایاو و ا٨اكاؾی هايًاؿ  های جکاهل اللم به ـکك اوث که ایى قویکكؾ هحؤذك ال جئىقی
ها، کاقکكؾگكایاو ي٘ىؾ پیؿا کكؾياؿ  و ؾق ه٭ابل آو 9ٓٔه٘او، َ الهاقک و ؾاقویى بىؾ 
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ٓ، که ؾق هص٘ىٞ هك کؿام ج٩ىیك و ج١كی٧ ؼاِی ال ج٥ییكات اشح٘ا٠ی 11ه٘او، َ ٔ
ًٌان ٨كايىىی ال ج٥ییك و جعىل اشح٘اا٠ی  ، شاه١هگی روشهؾاٌحًؿ. اکًىو به ج١كی٧ 

 پكؾالین: هی

ىل ج٥ییك اشح٘ا٠ی ٠باقت اواث ال ج٥ییاكی ٬ابال قإیاث ؾق ٘اEج٥ییك اشح٘ا٠ی: 
لهاو، به ِىقجی که هى٬حی و یا کن ؾوام يباٌؿ، باك قوی وااؼث یاا وٜاای٧ واالهاو 

 ٓ. 26ه٘او، َ D ٔ٘ا٠ی یک شاه١ه اذك گفاقؾ و شكیاو جاقیػ آو قا ؾگكگىو ي٘ایؿاشح

ای ال ج٥ییكات ٔؾق شاه١اهٓ اواث کاه ؾق هاؿت لهاايی  جعىل اشح٘ا٠ی: هص٘ى٠ه
بكؼر٦ ج٥ییاك اشح٘اا٠ی، باه قاظحای ؾهؿ، و  يی جىوٗ یک یا چًؿ يىل قغ هی٘ىال

 ٓ.24ه٘او، َ باٌؿ ٔ ٬ابل قإیث بكای هك ٨كؾ ه١٘ىلی ي٘ی

باٌؿ که  ای ال ج٥ییكات اشح٘ا٠ی هی په بًابكایى جعىل اشح٘ا٠ی به ه١ًی هص٘ى٠ه
، 52ؾهؿ ٔبكهايی، َ ؾق یک باله لهايی ٘ىاليی هؿت بیى یک یا چًؿیى يىل قغ هی
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ًٌاوااو  ٔكوقت ؾاقؾ که ؾق ج١كی٧ ایى ه٩اهین بیى شاه١اه البحه ـکك ایى يکحه يیم
اؼحر٦ يٝك ٨كاواو وشىؾ ؾاقؾ. ؾلیال آو ؾق پینیاؿگی و چًاؿ ب١اؿی باىؾو هىٔاىٞ 

Eج٥ییكDگیكی ایؿلىلىژیکی، ج١ل٫ پاقاؾای٘ی، قویکكؾ يٝكی و وٙط جعلیلی ال  ، شهث
 1391ٓ، 9-8لىیه، َ ًٌاواو بىؾه اوث. ٩٤ٔاقی، ابكاهی٘ی شايب شاه١ه

 پكؾالین: هی يٝكی ؾايًٍ٘ؿاو ؾقباقه جعىل اشح٘ا٠یهای ؾق اؾاهه به ؾیؿگاه

ّبیًظزیدرثبرُتحَلاجتوبعیدیذگبُ

٬بل ال وقوؾ به اقاله يٝكات ايؿیًٍ٘ؿاو، اللم اوث ؾق ؼّىَ جعاىل اشح٘اا٠ی 
 ؾو يکحه ههن جبییى ٌىؾ:

چًاينه ؾق ه٭ؿهه پژوهً اٌاقه ٌؿ، ج١كی٧ جعىل اشح٘اا٠ی ه٘ايًاؿ  يکحه اول:
بىیاقی ال هىٔى٠ات ٠لىم اشح٘ا٠ی ؾیگك، هعل اؼحر٦ يٝكهای ٨كاواو اوث. لکى 
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ه٘ه شاه١ه ًٌاواو بك ایى هىاله جىا٫٨ ؾاقيؿ که ٔبه ج١بیك آگىوث کًثٓ شاه١ه ؾاقای 
های هًصااقی،  ٖ به ذبات، يٝامباٌؿ، و هك آينه هكبى ؾو ظالث پىیایی و ایىحایی هی

های  يٝام ٬ٍكبًؿی و ٌکل هع٭٫ ١٨لی شاه١ه اوث، ؾق ٤الب ج١كی٧ ایىحا ال پؿیؿه
گیكؾ، و هك آينه هكبىٖ به الگىی ج٥ییك و جعىل شاه١ه و یا چگىيگی  اشح٘ا٠ی ٬كاق هی

گیاكؾ  ًٌاوای پىیاا ٬اكاق های گفق شاه١ه ال بیى ظىاؾخ جاقیػ اوث، ؾق ٤الب شاه١ه
 .1391ٓ، 3لىیه، َ ی، ابكاهی٘ی٩٤ٔاق

بًابكایى ؾق ایى که ج٥ییك و جعىل اشح٘ا٠ی ؾق ـیل هٙال١ات شاه١اه ًٌاوای پىیاا 
گیكؾ، هاىقؾ جىا٨ا٫ شاه١اه ًٌاوااو اواث، لکاى باكای ٨هان ج٥ییاك و جعاىل  ٬كاق هی

اشح٘ا٠ی، اللم اوث يٝن ظاکن بك شاه١ه يیم هٙال١ه و بكقوی ٌىؾ، چاىو ٨هان هاك 
 ٓ.1391، 3، َه٘اؤ ا و پىیا، به ٨هن ؾیگكی گكه ؼىقؾه اوث.یک ال اهىق ایىح

ًٌاوای ا٤لاب جعاىالت کارو شىاهاٟ  پكؾالاو کرویک شاه١اه  يکحه ؾوم: يٝكیه
ای ؼااَ  ؾاؾيؿ جا يىبث به ج٥ییكات اشح٘ا٠ی ؼكؾ شاه١ه ی قا هىقؾ جىشه ٬كاق هیبٍك

ه وباك و... کلیاث قا. ؾق ؾوقه اهرال آگىوث کًث، کاقل هاقکه، اهیل ؾوقکین، هااک
ای بىایاق  شاه١ه بٍكی و بعد گفق و هحعىل ٌاؿو ال ؾوقه ٘اىاليی هاؿت، باه ؾوقه

، که ایى جعىل اشح٘ا٠ی، 1391ٓ، 12، َه٘اؤهح٩اوت هىقؾ جىشه ٬كاق گك٨حه اوث 
ای ال ج٥ییكات اشح٘ا٠ی لیكبًایی و قوبًایی بىؾه اوث. لکى ؾق ؾيیاای  ٌاهل هص٘ى٠ه

٘ا٠ی هىقؾ جىشه ايؿیًٍ٘ؿاو ٬اكاق گك٨حاه اواث. باا ه٘ایى هؿقو، ا٤لب ج٥ییكات اشح
ًٌاوی ؾق ؼّىَ جعىالت و جٙىقات  ه٭ؿهات به ؾیؿگاه چًؿ جى ال هح٭ؿهیى شاه١ه

 پكؾالین: شىاهٟ ايىايی هی
 اگىطث کًث

باٌؿ، به ٠لث يٝكیه جٙىق جاقیؽی او،  ًٌاوی هی کًث ٠لیك٤ن ایًکه وأٟ شاه١ه
ث. وی ؾق يٝكیه ؼىؾ، جاقیػ جعىالت شىاهٟ بٍاكی به ٨یلىى٦ جاقیػ يیم هٍهىق او

ي٘ایؿ، البحاه کًاث  قا به وه هكظله ال جعىالت ٠ٝین ؾق جاقیػ ليؿگايی بٍك ج٭ىین هی
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کًؿ که باه جباٟ آو،  ایى وه هكظله قا ؾق ؼّىَ هكاظل قٌؿ ايؿیٍه ايىاو هٙكض هی
عاىل ٌاؿه شهاو بیًی، وبک ليؿگی، و يٝام ویاوی اشح٘ا٠ی شىاهٟ ايىايی يیام هح

اوث. کًث ه١ح٭ؿ بىؾ ايىاو ؾق هكظله اول ايؿیٍه قبايی ؾاٌث و ه٘ه ظىاؾخ ٠االن 
گ٩ث کاه  ؾاؾ، ٔ بكای هرال هًگام ٨ىقاو آج٩ٍٍاو، هی گىياگىو يىبث هیهای قا به الهه

باىی ٨لىا٩ی  الهه کىهىحاو ٠ّبايی ٌؿه اوثٓ، ؾق هكظله ؾوم ايؿیٍه ايىاو قيگ و
٩ىیك ٨لى٩ی ال ٠لل ظىاؾخ بىؾ، و ؾق يهایث ؾق هكظله وىم به ؼىؾ گك٨ث و به ؾيبال ج

ٌىؾ، ايىاو باه هكظلاه اوز جکاهال ايؿیٍاه ؼاىؾ هی که هكظله اذباجی و ٠ل٘ی ياهیؿه
، 29ؾهؿ. ٔکىلق، َ قویؿه اوث و بكای وىأالت ؼىؾ پاوػ ٠ل٘ی و جصكبی اقاله هی
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ؿه اواث کاه جعاىالت بًابكایى ال ؾیؿگاه کًث ٠اهلیث ايؿیٍه بٍكی هىشب گكؾی
بمقگ ق٬ن بؽىقؾ. ایى يٝكیه ال شهات هؽحل٧ هىقؾ بكقوی و ي٭ؿ ٬كاق گك٨حه اوث. اها 
ال ایى ظید که جعىل اشح٘ا٠ی قا ؾق شىاهٟ بٍاكی هاىقؾ هرظٝاه ٬اكاق ؾاؾه اواث، 

 ظالم اه٘یث اوث.
 کارل هارکض

، ؾق ايؿیٍه هاقکه، جىشه به يٝام ا٬حّااؾی شىاهاٟ يىابث باه هاك چیام ؾیگاكی
کًؿ. بكؼر٦ کًث، هاقکه هح١٭ؿ اوث ج٥ییكات و جعاىالت جااقیػ  اولىیث پیؿا هی

باٌؿ. وی چهاق ٌیىه  بٍكیث، ه١لىل اٌکال هؽحل٧ هًاوبات جىلیؿ ؾق هك شاه١ه هی
ویاوای، اشح٘اا٠ی و ٨كهًگای ؼاِای قا ؾق هاای بكؾ که هكکؿام يٝام جىلیؿ قا يام هی

ؿ آویاوای، باواحايی، ٨ئاىؾالی و باىقژوالی. ال ايؿ: ٌیىه جىلی شىاهٟ گىياگىو ق٬ن لؾه
ؾیؿگاه هاقکه جٕاؾ ظاکن بك شاه١ه، هىجىق هعكک ج٥ییكات و جعىالت شاه١ه ؼىاهؿ 

هاا و ؾق يحیصاه آو ج٥ییاكات و جعاىالت  بىؾ، که به يىٞ ؼىؾي ٠اهل پیؿایً اي٭ارب
 1391ٓ، 58و  57َ  لىیه، ٩٤ٔاقی، ابكاهی٘ی گكؾؾ. هی
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 نیدورک لیاه

ه١ح٭ؿ بىؾ که بٍكیث با یک جعىل بمقگ ال شاه١ه وًحی واؾه، باه شاه١اه ؾوقکین 
١ًِحی پینیؿه گفق کكؾه اواث. ؾوقکاین وشاه ج٘اایم و ج٩ااوت ایاى ؾو ؾوقه قا ؾق ؾو 

ؾوقکاین ج٭ىاین کااق قا ٠اهال E کًؿF ج٭ىین کاق و هؿل هبىاحگی.  هىاله ؼرِه هی
ای ال قواباٗ اشح٘اا٠ی  اؾهؾايؿ. ؾق اشح٘ا٠ات اولیاه ٌاکل وا ٠٘ؿه جٙىق شاه١ه هی

ای يكوایؿه، ا٨اكاؾ باك اواان ایاى ياىٞ ال  وشىؾ ؾاقؾ لیكا ج٭ىین کاق به هكظله پینیؿه
هاای ِا١ًحی و پیٍاك٨حه اواان شاه١اه باك  گیكؾ. اها ؾق شاه١اه ه٘بىحگی ٌکل هی

ه٘بىحگی اقگايیکی اوحىاق بىؾه و به ؾلیل پینیؿه بىؾو ج٭ىین کاق، واؼث و جصاايه 
 59َ لىیاه، ٩٤ٔااقی، ابكاهی٘یD گیاكؾ جكی باه ؼاىؾ هی ظالث پینیؿهاشح٘ا٠ی يیم 

هاای شؿیاؿ و هحًاىٞ ؾق ؾيیاای  ها و ٌا٥ل . به ٠باقت ؾیگك پیؿایً جؽ1391ُّٓ،
های گىياگىو گكؾیاؿ و ؾق يحیصاه جعاىالت  ها و يهاؾ ١ًِحی، ؼىاوحاق جاویه والهاو

 ق٬ن ؼىقؾ.های اشح٘ا٠ی، ویاوی و ٨كهًگی شاه١ه بٍكی  گىحكؾه ؾق واظث
 هاکض وبز

وبك يگاه هح٘ایمی به جعىالت شىاهٟ بٍكی ؾاقؾ، وی ال قهگفق ايىاٞ کًً بٍكی، 
پكؾالؾ، ی١ًی ال ؾیؿگاه وبك ايىاٞ کاًً ايىااو هىشاب وااؼث  به جعىالت شىاهٟ هی

گكؾؾ، او ه١ح٭ؿ اوث که ايىاو ابحؿایی، کًً وًحی و ٠ا٩٘ی ال ؼاىؾ  ايىاٞ شىاهٟ هی
١ه او يیم واؾه و بؿوو پینیؿگی بىؾ، اها ايىاو هؿقو کًً ٠٭ريای ؾاؾ و شاه بكول هی

ؾهؿ و ٘ب٫ بكياهه قیمی بكای جىو١ه، ظىابكوی، والهايؿهی، و بىٗ  ال ؼىؾ بكول هی
 لىیاه، ٩٤ٔااقی، ابكاهی٘یکًاؿ  لهیًه قا بكای ج٥ییك و جعىل آهااؾه هی، ٠٭ريیث ابماقی

حاه يىابث باه ايىااو ٤كبای ٬بال ال . ک٘ا ایًکه ايىاو ٤كبی جعىل یا1391ٓ٨، 64َ
های جىو١ه ؾق وٙىض گىياگىو، ايىاو هاؿقو قا باه وشاىؾ آوقؾه   قيىايه، ٘ب٫ بكياهه

ای ال ج٥ییاكات لیكبًاایی  اوث. البحه ه٭ّىؾ ها ال جعىل ؾق ایى بعد، ِك٨ا هص٘ى٠ه
 اوث که شىاهٟ شؿیؿی ؾق ه٘ه اب١اؾ به وشىؾ آوقؾه اوث.
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 های دوری فزضیه

الت اشح٘ا٠ی، بكؼی ال ايؿیًٍ٘ؿاو يیم ٬الل باه یاک وایك ؾوقی ؾق ؾق ظىله جعى
کاه  ;ًٌان آهكیکایی شاه١هاستوارت چاپین ج٥ییك و جعىالت اشح٘ا٠ی هىحًؿ. هايًؿ 

های هؽحل٧ یک ٨كهًگ یا جؤویىات اشح٘ا٠ی هك کؿام به يىبه  ٬ى٘ثE ه١ح٭ؿ اوث 
های  اه ؾوقهاای ٬ىا٘ثکًًؿ، هكگ ؼىؾٌاو یک ؾوق قٌؿ و جك٬ی و ايعٙاٖ قا ٘ی هی

هه٘حك و بمقگحك هايًؿ ؾولث و ؼايىاؾه با هن ايٙبا٪ و ه٘اهًگی ؾاٌحه باًٌؿ، هص٘ى٠ه 
ها ٘كی٫ ايعٙاٖ  ٨كهًگ قو به جك٬ی و ج١الی ؼىاهؿ يهاؾ و بك ٠که هكگاه ایى ٬ى٘ث

، 123آـق، َ هىاااواجیDٔبپی٘ایًااؿ، هص٘ى٠ااه ٨كهًااگ قو بااه ايعٙاااٖ ؼىاهااؿ يهاااؾ
 که ؼىؾي آو قا "٨كٔایه بالگٍاث هح١اؿؾ" 2سروکین نیریتیپكیه ٓ. ه٘نًیى ي1372ٝ

ياهؿ، ه١ح٭ؿ اواث کاه ج٥ییاكات اشح٘اا٠ی يؽىاث باه ِاىقت هكاظال هح٥یاك و هی
 پافیكؾ. ؾهؿ، و په ال ٘ی ایى هكاظال، ذباات و ٬اىام هی های گىياگىيی قوی هی ؾوقه

یاک هى٬اٟ ٘ب٫ ایى ٨كٔیهF هؿيیث بكای هؿت ه١یًی یک ویك هىح٭ین ؾاقؾ لکاى ؾق 
ؾهؿ، و ؾاؼل ویك ياىیًی  بؽّىَ به هًاوبث ٬ىای ؾاؼلی و اج٩ا٬ی ج٥ییك شهث هی

جكی قا پایً  هاياؿ و وایك جااله ای هحى٬ا٧ هی گكؾؾ. اها ایى ویك يىیى يیم ؾق ي٭ٙاه هی
ؾهؿ و  ها، هىیك ؼىؾ قا ج٥ییكی هی گیكؾ، و په ال یک قٌحه ال ایى ویكها و بالگٍث هی

D کًااؿ گااكؾؾ، و بااؿیى ٘كیاا٫ ؾوق ؼااىؾ قا جک٘یاال هی یبااه هكظلااه يؽىااحیى بااال ه
٬اباال هرظٝااه ؾق هااای ، ه٘نًاایى ال ؾیگااك ؾیااؿگاه1372ٓ، 124َآـق،  ٔهىاااواجی

باٌؿ، جىیى بی ه١ح٭ؿ اواث ج٘اام جااقیػ  هی =بی جعىالت شىاهٟ، يٝكیه ج٘ؿيی جىیى
ؾق بكاباك یکاؿیگك ٌاکل گك٨حاه اواث، هاا بٍكیث با جهااشن و جاؿا٨ٟ شباكی ج٘اؿو

گیكؾ، پاه ال گافق ال ؾوقاو  ای ٌکل هی ج٘ؿو و شاه١ه، ًّىقت که هكگاه ٨كهًگبؿی
ٌىؾ، و هىقؾ جهاشن ٨كهًگ یا ج٘اؿو ؾیگاكی  قوؾ و پیك هی ٘ریی ؼىؾ، قو به ا٨ىل هی

                                                
1. F. Stuart Chapin. 
2. Pitirim Alexandrovich Sorokin. 
3. Arnold Joseph Toynbee. 
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کًاؿ  ٌىؾ و وپه ه٘یى ویك قا ٘ای هی ٌىؾ، و ج٘ؿو شؿیؿ شایگمیى آو هی يابىؾ هی
 ٓ.1372، 129آـق، َ ٔهىاواجی

یگك ايؿیًٍ٘ؿاو کروایک و هحااؼك ؾق ؼّاىَ جعاىالت شىاهاٟ ؾق يٝكیات ؾ
ٌىؾ.  هایی هٙكض ٌؿه اوث که ال ـکك آو هىاقؾ ؼىؾؾاقی هی بٍكی، يٝكیات و ٨كٔیه

ايؿ و اکًاىو  اللم به ـکك اوث که بكؼی ال يٝكیات هفکىق ؾق ایى پژوهً، ابٙال ٌؿه
که ؾق شهاو اهكوله هاا هىقؾ جىشه ايؿیًٍ٘ؿاو اشح٘ا٠ی يیىحًؿ، و ایى ؾق ظالی اوث 

های شؿیؿ هىحین که باه قوياؿ  ها و جکًىلىژی ٌاهؿ ج٥ییكات ياٌی ال پیؿایً ٨ًاوقی
پفیكی و ج٥ییكات ق٨حاقی و هًصاقی واك٠ث بااالیی بؽٍایؿه  اٌا٠ه ٨كهًگ و ٨كهًگ

اوث. با جىشه به وك٠ث باالی ایى ج٥ییكات، جعىالت اشح٘اا٠ی شىاهاٟ يیام واك٠ث 
ه جعىالت پیٍیى گك٨حه اوث. جا شایی که باه ا٠ح٭ااؾ بكؼای ال چًؿیى بكابكی يىبث ب

گبىقو >، لًىکی;او هايًؿ يىالوايؿیًٍ٘ؿ جکًىلىژی ٠اهلیاث اواوای ؾق ج٥ییاك و  =و آ
جعىل اشح٘ا٠ی ؾاقؾ. البحه بكؼی ؾیگك بك ٠اهلیث يؽبگاو و ٬هكهاياو جاقیػ، بكؼی بك 
٠اهلیث يژاؾ، و بكؼی بك ٠اهلیث ا٬لین ش٥كا٨یایی ؾق ج٥ییك و جعىالت اشح٘ا٠ی جاکیؿ 

 ٓ.1372، 129آـق، َ ٔهىاواجیؾاقيؿ 

ك ؾق جعاىالت اشح٘اا٠ی جااقیػ بٍاكیث بؿوو ٌک ج٘اهی ایى ٠ىاهل باؿوو جااذی
ايؿ، اها آينه اللم جىشه اوث، ٠اهلیث ؾیى و هفهب ؾق ٌکل گیكی اي٭رباات و  يبىؾه

جعىالت جاقیػ اوث، چًاينه با و٬ىٞ اي٭رب اورهی ؾق ک٘حك ال يین ٬كو، جعاىالت 
و ٨كهًگای ؾق  <اشح٘ا٠ی و ٨كهًگی ٠ٝی٘ی ؾق شاه١ه ایاكاو، و ج٥ییاكات ژلاىپلیحیکی

 ًٙ٭ه ٤كب آویا و شهاو اورم ظاِل ٌؿه اوث.ه

                                                
1. Patrick Nolan. 
2. Gerhard Emmanuel Lenski. 
3. William Fielding Ogburn. 
4. Geopolitics. 
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تحَلاجتوبعیاسدیذگبُهمبمهعظنرّجزی

 هفهىم ػًاطی جحىل اس دیذگاه همام هعػن رهبزی

چًاينااه ـکااك ٌااؿ، جعااىل اشح٘ااا٠ی ؾق يگاااه ايؿیٍااً٘ؿاو اشح٘ااا٠ی بااه ه١ًاای 
، باه ای و ق٨حاقی ايىاو يىبث به هعیٗ پیكاهاىو اواث ای ال ج٥ییكات ايؿیٍه هص٘ى٠ه

کًؿ، اها جعىل  های هاؾی، ج٥ییك و جعىل قا جصكبه هی ای که ايىاو هؿام ؾق واظث گىيه
هاای هااؾی ايىااو  اشح٘ا٠ی ال ؾیؿگاه ه٭ام ه١ٝن قهبكی ٨كاجك ال جعىالت ؾق واظث

های الهی اواث و ؼؿاوياؿ اقاؾه  اوث، بلکه ایٍاو ه١ح٭ؿ هىحًؿ جعىل یکی ال وًث
ؾ، اها ٠مم ؼىؾ ايىااو ٌاكٖ اواوای باكای ظّاىل ي٘ىؾه اوث که ايىاو هحعىل ٌى

گیاكؾ:  جعىل ؾق ؾو وٙط ِىقت هی ایٍاوٓ. لفا ال ؾیؿگاه 18/8/1385جعىل اوث ٔ
جعىل ؾقويی و جعىل بیكويای. اکًاىو باه بیاياات و ؾیاؿگاه ایٍااو ؾق ایاى ؼّاىَ 

 پكؾالینF  هی

ٓ قهیًٔایهام ؼ٘اآیؿ و ه٘ه پیاهبكاو الهی و  ؾق قوض ايىاو به وشىؾ هی جحىل درويی
ٓ 14/43/1399های ؼىؾٌاو قا ال اي٭رب قوظای ؾق ا٨اكاؾ آ٤اال ي٘ىؾياؿ ٔ ظكکث يیم،

ٓ. ؾق ه٘ایى D21/48/1384 ٔجعىل ايىااو اواان ه٘اه جعاىالت ٠االن اواثEچىو 
٨كهایًؿ که ٌاكٖ ياى ٌاؿو ؼىؾجااو، جعاىل هی ،1377ؼّىَ ایٍاو ؾق يىقول وال 

اي٭رب، پیام پیاهبكاو و پیام اهاام بمقگاىقا و ٌاهؿا قا ؾقويی اوث، بكای ایى کاق بایؿ پیام 
ٓ. بك ه٘یى اوان ؾق ؾ٠ای جعىیل وال يى يیم ايىااو 41/41/1377ؾق ؾل يهاؾیًه کًیؿ ٔ

ای  کًؿ، و ایى جعىل ؾقويی ه٭ؿهه هىهى ال ؼؿاوؾ هح١ال، جعىل ؾقويی قا ؾقؼىاوث هی
 بكای جعىل اشح٘ا٠ی هىهًیى ؼىاهؿ ٌؿ.

واپه  ا٨اكاؾٓ یجعىل ؾقوي ایصاؾ په ال اهبكاویقه و پ ؼ٘یًی هامٔاجعىل بیكويی: 
آ٨كیًای و اِارض قا ق٬ان لؾياؿ  ؾق وٙط بیكويی و ؾق واٙط ووایٟ اشح٘اا٠ی جعاىل

ٔ14/43/1399  .ٓ 
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ها باكای  به ه١ًی پیٍك٨ث ؾق ه٘ه ٠كِه ایٍاوال يگاه  Dجعىل بیكويیEؾق ظ٭ی٭ث 
آو اشح٘اٞ جكبیث ؼىاهاؿ ٌاؿ، لکاى قویؿو به شاه١ه الهی اوث که ايىاو هىهى ؾق 

هاایی اواث کاه  ها و يهاؾ اللهه ایى پیٍك٨ث، ج٥ییكات بًایی و لیك بًایی ؾق ه٘ه ظىله
ايؿ، هايًؿ جعىل ؾق يٝام آهىلٌی کٍىق ٔظىله و ؾايٍاگاهٓ، جعاىل  ایٍاو جاکیؿ ي٘ىؾه

ایاى   و قواايه و... هص٘ى٠اه گایؾق ؾولث، جعىل ا٬حّااؾی، بالواالی اي٭ربای ٨كهً
ج٥ییكات، به جؿقیس هًصك به جٍکیل يٝاهی اورهی ؼىاهؿ گكؾیؿ که ؾق هىایك جع٭ا٫ 
ج٘ؿو يىیى اورهی ظكکث ؼىاهؿ کاكؾ. باه ٘اىق ؼرِاه قوياؿ قوایؿو باه جعاىل 

 باٌؿ: اشح٘ا٠ی کرو ال ؾیؿگاه ایٍاو بؿیًّىقت هی

 

 

ی بااق بًابكایى بكؼر٦ وایك يٝكیات، ه٩هىم جعاىل ال ؾیاؿگاه ه٭اام ه١ٝان قهباك
اقلٌی هربث ؾاقؾ، و هكگىيه ج٥ییك ظالحی به ه١ًی جعىل يؽىاهاؿ باىؾ، و ایاى ؾیاؿگاه 

گكایی وا٬ٟ بیًايه اوث. چًاينه ؾق ظ٭ی٭ث يیام اي٭ارب اوارهی  هبحًی بك يگاه آقهاو
جىايىحه اوث ج٘ؿو هًعٗ ٤كب قا به چالً بکٍؿ و جىشه ايىاو ٤كبی ؼىؾ بًیاؾ قا به 

ب ي٘ایؿ، و ایى ه٘او ه٭ؿهاه جعاىل ٠ٝی٘ای اواث کاه باا ه١ًىیث و ؼال٫ یکحا شل
 اي٭رب اورهی آ٤ال ٌؿه اوث. 

 اطالم و جحىل

با ٘لٞى آ٨حاب اورم ؾق ٌبه شمیكه ٠كبىحاو، جاقیػ بٍكیث بمقگحكیى جعىل قا باه قوی 
ؼىؾ ؾیؿ. ٌكوٞ ایى جعىل با اي٭رب ٬لبی ؾق هیاو شىايااو آو ٠ّاك باىؾو، یکای ال ایاى 

بى ٠٘یك بىؾ که با وشىؾ ؾاٌحى شرل و ش٘ال ؾوقه شىايی، ٬لب ؼاىؾ قا  شىاياو، ه١ّب
ؼايه هعبث ؼؿا و پیاهبكي واؼث و ؾق ایى قاه به ه٭اام ٌاهاؾت قوایؿ. جعاىل ؾقويای 

ٓ. ؾق ه٘اایى 25/9/1377شىاياااو آو ٠ّااك ال اولاایى ذ٘ااكات اٌااا٠ه اواارم يبااىی بااىؾٔ
اوكاق ظكکاث  ىیجك ال بمقگ یکی، و جعّىل كییجE٥ ٨كهایًؿ:  ؼّىَ ه٭ام ه١ٝن قهبكی هی
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ٓ، D1/1/1373 ٔايىاو اوث که اورم هاا قا باه آو اهاك کاكؾه و ؾواحىق ؾاؾه اواث یجکاهل
Eؿیي٘ا طیقا هحعّىل کًؿ و قاه بٍك قا جّع یاورم آهؿ جا ليؿگ ٔ D24/43/1384.ٓ 

اي٭رب اورهی، ب١رث يبی اکكم قا اولایى های هًىچهك هع٘ؿی ؾق کحاب ؾوحاوقؾ
ؾايؿ که به ؾوقاو ٘ىاليی ظکىهث ؾو اهپكاجاىقی گىاحكؾه  بمقگ جاقیػ بٍكیث هی پیچ

ٓ جّاىیك لیاك ال کحااب 1392، 174ایكاو باوحاو و یىياو ؼاج٘اه ؾاؾ ٔهع٘اؿی، َ
 ٓ. 171هفکىق اوح٩اؾه ٌؿه اوث٩ِٔعه 

 
هایی اوث کاه هحااذك ال ٠ىاهال ؾقويای و  جاقیػ ج٘ؿو اورهی، ؾاقای اوز و ٨كوؾ

هصاكی ٬٘اكی  4هاای ٘ریای ج٘اؿو اوارهی ٬اكو  بىؾه اوث. یکای ال ؾوقهبكويی 
باٌؿ، ی١ًای و٬حای  هیرؾی ی١ًی ؾوقاو جاقیک ٬كوو ووٙی هی 14ه٘مهاو که با ٬كو 

ه٥كب ؾق ا٨ىل ٠ل٘ی بىؾ، ج٘ؿو اوارهی جىواٗ اهراال اباى وایًا ؾق ٨لىا٩ه و واایك 
 ٓ.17/4/1383ي٘ىؾ ٔ های ٠لن و ؾايً قا ٨حط هی ايؿیًٍ٘ؿاو ؾق ٠لىم ؾیگك ٬له
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وال بامقگ جاكیى جعاىالت  1444اورم ؾیى جعىل آ٨كیى اوث، چًاينه ؾق ٘ىل 
بٍكیث قا ق٬ن لؾه اوث، لکى ٌكٖ جعىل آ٨كیًی اورم، ظٕىق هىل٘اياو وا١٬ای ؾق 
قان ظکىهث اوث، وگكيه ؾق ٬بل اي٭رب اورهی يیم ا٨كاؾی بىؾيؿ که به اهىق ٠باؾی 

هاا اه٘یحای  کًاؿ، باكای آو ها ظکىهث هی ه چه کىی بك آو٨كؾی ه٥ٍىل بىؾيؿ و ایًک
يؿاٌث، ؾٌ٘ى يیم ال ایى اورم و هىل٘یى باکی يؿاٌث، اها ه٘یى لهايی کاه اوارم 
جبؿیل به بكياهه ليؿگی ٨كؾی و اشح٘ا٠ی گٍث، لكله بك ايؿام ؾٌ٘ى ايؿاؼث و جعاىل 

 ٓ.26/6/1382آ٨كیؿ ٔ

 جحىل و ايمالب اطالهی

های اشح٘اا٠ی  رب اورهی ال آو ظید که هبّیى  ٧١ٔ  يٝكیهجعلیل و بكقوی اي٭
ها و يٝكیات يىوالی بىؾ، کاقی ؾٌىاق اوث. چًاينه بكؼی ال ايؿیًٍ٘ؿاو و  اي٭رب

گیاكی اي٭ارب  های اشح٘ا٠ی، با ؾیؿو و یا هٙال١اه ٌاکل يٝكیه پكؾالاو ظىله اي٭رب
كگاك ال ش٘لاه ایاى هاىاقؾ ب پال و پیحك اورهی، يٝكیات ؼىؾ قا اِرض کكؾيؿ، اواکا 

 .178ٓ -145َ لاؾه،   یىو٧ٔ هىحًؿ

ؾق ؼّىَ جعىل بمقگی که جىوٗ اي٭رب اورهی ؾق ٌك٪ و ٤كب ٠االن ٜهاىق 
 ي٘ایًؿ که:هی ي٘ىؾ، ه٭ام ه١ٝن قهبكی بؿیى ٌکل بیاو

اواث. ؾوقاو  یؽیبامقگ جااق چیپا کیبك وك  ث،یبٍك ػیشهاو، جاق ػیاهكول جاق
ؾوقاو ٠بااقت  ىیابامقگ و وأاط ا ی . يٍايهٍىؾی٠الن ؾاقؾ آ٤ال ه ی ؾق ه٘ه یؿیشؿ

. یباه وظا ی هیاو جک یالها مالیاهح١ال و اوح٘ؿاؾ ال ٬اؿقت ال یاوث ال جىشه به ؼؿا
شاـباه  ىانیاوث. اهكول يه هاقکى ه٠بىق کكؾ یهاؾ یهایؿلىلىژیال هکاجب و ا ثیبٍك

شاـبه هح١لا٫  ىیٍحكیب ،یاورهاهث  اوی. اهكول ؾق ه..٤كب یؾهىکكاو بكالیؾاقؾ، يه ل
هح١ال و٠ؿه ؾاؾه اوث کاه هکحاب  یکه ؼؿا Fیاورم، به ٬كآو، به هکحب وظ بهاوث 

 اقیبى ی ؿهیپؿ کی ىیبٍك قا و١اؾجً٘ؿ کًؿ. ا حىايؿیه میو اورم ٠م یاله یو وظ یاله
 ٓ.14/11/1394ث ٔاو یههن و پكه١ًال اقیهباقک و بى
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که ال اي٭ارب اوارهی  یو ٨كهًگ یاویو یها لیجعل ه٭ام ه١ٝن قهبكی ٠روه بك
يگكيؿ، ؾق ه٘یى  ، با یک يگاه بكؼاوحه ال کرم ویاوی يیم به اي٭رب اورهی هیؾاقيؿ

ٓ. D14/3/1387 ٔی الهای باىؾ یاک ه١صامه ربیى اي٭ااE ٨كهایًؿ که :  ؼّىَ هی
. ی١ًای ;اياؿ اقالاه ؾاؾه یاوره یال اي٭رب ی٠ك٨اي یها لیجعل ًٍؿاویال ايؿ یبكؼظحی 

١ٙ٬ا هاىقؾ ٠ًایاث ؼؿاوياؿ باىؾه اواث، چًايناه ، ایى جعىل بمقگ با ایى گىحكؾگی
 >ؼؿاويؿ به کىايی که ؾق قاه اظیاء ؾیى جري ي٘ایًؿ، و٠ؿه يّكت و یاقی ؾاؾه اوث.

ال اؤااٞ کٍاىق و  ایٍااويگكايه به اي٭رب اورهی ؾق جىشه به ایى جبییى   يگاه ه١صكه
 گكؾؾ:  جك هی ها قوٌى ب اورهی ال ؾیؿگاه ٤كبیشهاو ؾق ابحؿای اي٭ر

 ایاقا ؾق ؾي نی٠ٝ یوشىؾ آهؿ و آو ٤ى٤ا به كاویؾق ا یکه اي٭رب اوره 57ؾق وال 
هرال  ًصك،یىایهرال ک ،٤كب یاویو کی ی ٠ّؿه ال يؽبگاو ؾقشه کیبه قاه ايؿاؼث، 

 ،و اقوپاا کایآهك یاویو ی يؽبه ی بكشىحه یها چهكه ىیا ،یهرل ژول٦ يا ًگحىو،یهايح
ها هٍؿاق باه  يىٌحه ىیه٭االت و ا ىیهًحٍك کكؾيؿF هٕ٘ىو ا ...قا یولىله ه٭االج کی

 باىؾF باه آيهاا هٍاؿاق ی٤كبا ی٤اكب، ؾولحهاا یاویبه يٝام و، ٤كب یاویؾوحگاه و
 ئاثیه کیا كییاج٥ یاّج٩ا٪ ا٨حاؾه، به ه١ًا كاویکه ؾق ا یاي٭رب ىیا گ٩حًؿ،هی ؾاؾيؿ،هی

٬اؿقت  کیاٜهاىق  یباه ه١ًاا ىیا ىث،یظاک٘ه ٨٭ٗ ي یهائثیه ییصابظاک٘ه و شا
 وشاه چیه قا به كیاج١ب ىیاکه بًاؿه ا -ايهیها ؼاوقه به ٬ىل آو ی اوث ؾق هًٙ٭ه یؿیشؿ

یؾاقؾ ٜهىق ها یؿی٬ؿقت شؿ کی اFی٤كب آو ی و به ٬ىل ها ؾق هًٙ٭ه -ؾووث يؿاقم
اّهاا ال  ؿ،يكوا ی٤كب یها ٬ؿقت یو ٠لن به پا یکه ه٘کى اوث ال لعاٚ جکًىلىژ کًؿ

 ایا ی٤كبا یؼاىؾ، ال ٬اؿقجها یكاهاىيیپ یو ٬ؿقت جّّك٦ ؾق ٨ٕا یاویلعاٚ ي٩ىـ و
ها آو  قا آو ىیؼىاهؿ کكؾ. ا صاؾیها چالً ا آو یها اوث و بكا ولو آو هن ایباالجك اوث 

 D17/7/1392ٓ ٔقول هٍؿاق ؾاؾيؿ، ا٠رم ؼٙك کكؾيؿ

                                                
 ايؿ. لاؾهٓ به ایى ؾیؿگاه پكؾاؼحه ها ٔجكش٘ه اظ٘ؿ ي٭یب لهايی ٤یك ال لهاو. لیلی ٠ٍ٭ی ؾق کحاب ;
یٌم، وىقه ظس ٔ> م 

ٌيّ ٠  ى 
٭  ه  ل  و ّ الل ّ ُكُه ۗ ا 

ُّ ًْ ْى ی  ُه ه  و ّ الل ّ ك  ُّ ًْ ی  ل   .44ٓ، آیه 22. و 
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 ٔ;=8/18/:8جحىل، جحجز و روػًفکزی ٕ

یؿگاه ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق هىیك جع٭٫ جعىل، ؾو ايعكا٦ بامقگ وشاىؾ ؾاقؾ. ال ؾ
یک ايعكا٦ جعصك اوث، ؾوم ايعكا٦ قو٩ًٌکكي٘ایی. ؾق ٘ىل جاقیػ ه١اِك، شىاهٟ 

ها قا به قوی ؼىؾ ؾیؿه اوث  اورهی ٠لی الؽّىَ شاه١ه ایكاو هكؾوی ایى ايعكا٦
ايعاكا٦ هحىشاه اهاث اوارهی و ؾق هىا٬ٟ گىياگىو ٔكبات وؽحی ال شايب ایاى ؾو 

 ٌؿه اوث.

های هااؾی ؼّىِاا  هاا و پیٍاك٨ث هحعصكیى کىايی هىحًؿ که ؾق بكاباك يىآوقی
 Eؾهًؿ و به ٌؿت هٍکىک هىحًؿ، و ؾق جكش٘ه اظاؾیری هايًاؿ:  ه٭اوهث به ؼكز هی
اياؿ، ؾق ظاالی کاه جعاىل و  يگاه ياؾقوحی قا پیٍاه ؼاىؾ کاكؾهD ٌّك اَلهىق هعؿذاجها

 جاقیػ و وًث ٘بی١ث اوث. يىآوقی وًث 

٬ؿق که ا٨كاؾ هحعصك ؾق ه٭ابل يىآوقی و جعىل ه٭اوهث ؾاقيؿ، قو٩ًٌکكاو ؾق  ه٘او
  بكابك ٨كهًگ بیگايه آ٤اىي باال ؾاقياؿ، چًايناه ؾق جااقیػ هٍاكو٘یث، ا٠اؿام ٌایػ

اللااه يااىقی و ٬حاال وااحاقؼاو و با٬كؼاااو، و بااه قوی کاااق آهااؿو قژیاان  ٨ٕاال
ؾاؾيؿ، ایى ا٨كاؾ با ١ٌاق جىوا١ه  ١ٌاق جعىل و جك٬ی وك هی پهلىی، ایى ا٨كاؾ گكای ٤كب

 هايگی کٍىق گٍحًؿ. و يىوالی، کٍىق قا به ٬ه٭كی بكؾيؿ و هىشب وابىحگی و ٠٭ب

ه٭ام ه١ٝن قهبكی جاکیؿ ویژه بك ه٩هىم ًٌاوی ِعیط ال جعىل ؾاقيؿ، ایٍاو جعاىل 
ایٍاو يیىث، بلکه ؾق ٨كهایًؿ که جعىل ٨٭ٗ ِعبث  ؾايًؿ، و هی قا یک اهك ٔكوقی هی

کًًاؿ، ه٘نًایى  کًًاؿ بعاد جعاىل قا هٙاكض هی ؾيیا هن و٬حی ؾقباقه هاا ِاعبث هی
ها ی١ًی ي٩ای  کًٍؿ، لکى جعىل ال يٝك آو گكایاو ؾاؼلی يیم بعد جعىل قا پیً هی ٤كب

های يٝام ولٙه اوث، اها جعىل ال يٝاك  هبايی اي٭رب اورهی و يمؾیک ٌؿو به هًصاق
هاای ياى ؾق  ها و قوي ظ٩ٛ ؼٙىٖ اِلی اي٭ربF باه کااقگیكی ٌایىه ها ی١ًی ٠لیك٤ن

های  باٌاؿ، لافا ياىآوقی و ج٥ییاك ؾق ٌایىه هاای گىيااگىو هی وبک ظک٘كايی ؾق ظىله
 ٓ.21/42/1444هؿیكیث اهك ٔكوقی بكای قویؿو به جعىالت بمقگ اوث ٔ



  یه٭ام ه١ٝن قهبك یؿگاهآو ال ؾ یها و هئل٩ه یجعىل اشح٘ا٠ یًٌاو ه٩هىم    6>:  

 عىاهل جحىل و هىاين آو

هؽحل٧ هكؾم بك ٠ىاهل و هىاياٟ  قهبك ه١ٝن اي٭رب ؾق ؾیؿاقهای هؽحل٧ با ا٬ٍاق
ايؿ. ایٍاو ؾق ؾیؿاق با ؾايٍصىیاو ؾق ه٩احن ؼاكؾاؾ واال  پیٍك٨ث و جعىل اٌاقه ي٘ىؾه

اياؿ کاه ؾق پایگااه ا٘ارٞ قواايی  ای ال ٠ىاهل و هىايٟ قا بیااو ٨كهىؾه هص٘ى٠ه 1397
khamenei.ir  .جلؽیُ ٌؿه اوث 

 پیطزفتحزکتاًمالة

 عَاهل

 ٝػٞد حٌٞٗز ٝ ٛظبٕ اٛوالثی

 ...(ی، حٞصٝی، داٛـٜ٘ذاٙ، ١ٜشٜٗذاٙ ٝ)داٛـِب١ كؼبّ ثٞدٙ هـش١بی اطشُزاس

 حشًز ٛیش١ٝبی ػٞاٙ

 هَاًعدرًٍی

 ػذٕ ك٢ٖ دسػز ٗؼبئْ ًـٞس

 دسػز ٛـٜبخشٚ ٗحیظ

 اسادُی ثی

 سٜجٔی

 كجشی ثی
 ًٜٜذٟ )ٗظْ اخشالكبر ٝ حٞاؿی( ُ٘شاٟػشُشٗی ث٠ چیض١بی 

 هَاًعثیزًٍی

 سضسین ٛباٗیذی

 آوبی ٛبسٞاٛی

 ١بی دسٝؽ سجییٚ

 سحشیق حوبین سبسیخی

 ١بی ُٞٛبُٞٙ( ایؼبد ٗٞاٛغ ػ٘ٔی )ٗظْ سحشیٖ ٝ ًبسؿٌٜی

 ١ب سا ؿٌؼز ٗؼشكی ًشدٙ دیشٝصی

 ١بی ًٞچي سا ثضسٍ ٗؼشكی ًشدٙ ضؼق
 ٜٗشؼت ث٠ ٛظبٕ ًشد١ٙبی ٗذیشیشی سا  ضؼق

 ٗشدٕ ػبالسی ػبٗغ سا دیٌشبسٞسی ٗؼشكی ًشدٙ

 ٔهحى بیايیه گام دوم ايمالب اطالهیجحىل، جىاياو و گام دوم ايمالب اطالهی ٕ

که با گام  یؿیشؿ یگام ؾوم به ؾوقه جعىل هیايیب یؾق ه٘او ابحؿا یه٭ام ه١ٝن قهبك
واقؾ  ًاکی... ایاي٭رب اورهE  ًؿیي٘ا یآ٤ال ٌؿه اوث، اٌاقه ه یؾوم اي٭رب اوره

ال  یاواث. ؾقوؾ ٌاؿه  یواال و جّ٘ؿو یپكؾال و شاه١اه یؼىؾواال ی هكظلاه ىیؾّوه

https://farsi.khamenei.ir/
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واقؾ  ًاکیکاه ا یکاكؾ و اؾاهاه ؾاؾ و باك يىال آ٤الکه  یهّلثF بك يىل ىیا٠٘ا٪ ؾل بك ا
 Dٌىؾهی چهل وال ؾّوم ی  بمقگ و شهاي ًؿی٨كا

ؾق جاقیػ اي٭رب اورهی، ؾ٨اٞ ه٭اؿن  ه٘نًیى ال اب١اؾ هؽحل٧ به ي٭ً شىاياو
های ظاِل ٌؿه اٌاقه ي٘ىؾه و به ي٭ً ویاژه شىايااو ؾق پیٍاك٨ث ؾق  و ه٘ه پیٍك٨ث

پكؾاليؿ. ایٍاو باه کاكات شىايااو قا هؽا٘اب ؼاىؾ ٬اكاق  گام ؾوم اي٭رب اورهی هی
و ٌ٘اقيؿ، جا شایی که شىاياا ؾهًؿ، و ِكیعا بكؾاٌحى گام ؾوم قا وٜی٩ه شىاياو هی هی

کًًؿ که بایؿ ؾق ج٘ام ه٭اٟ٘ ویاوای،  قا هعىق جع٭٫ يٝام پیٍك٨حه اورهی ه١ك٨ی هی
اشح٘ا٠ی، ا٬حّاؾی، ٨كهًگی و بیى ال٘للی، ٠لن پژوهیF ؾیى، اؼار٪ و ه١ًىیاث و 

گیكی ال جصكبه بمقگاو، با قوظیه شهاؾی  وبک ليؿگی ي٭ً آ٨كیًی ي٘ایًؿ و ٔ٘ى بهكه
 گىی کاهل يٝام پیٍم٨حه اورهی ؾق شهاو جبؿیل ي٘ایًؿ.و اي٭ربی، ایكاو ٠میم قا به ال

یل ٠ٝی٘ی ال ش١٘یث چًؿ هیلیىيی جعّیل کكؾه شىايااو قا  ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؼ 
ؼّىَ اشكای ٠اؿالث  و ه٘نًیى ؾق  بؽً کٍىق بیاو ي٘ىؾه هه٘حكیى ٜك٨یث اهیؿ

 كویاپاواث  لیاکاه ها یاواره یالبّحه ٠ؿالث هىقؾ ايحٝااق ؾق ش٘هاىق٨Eكهایًؿ:  هی
آو باه  یاشاكا یبكا ؿیاوث و چٍن اه ًهایبكجك ال ا یًٌاؼحه ٌىؾ، بى یظکىهث ٠لى

ایٍاو ه٘ايًؿ جاکیاؿات پیٍایى D. ٌ٘ا شىايها اوث که ؾق اؾاهه بؿاو ؼىاهن پكؾاؼث
های اي٭رب اورهی ؾق گام ؾوم و قوایؿو باه ج٘اؿو ياىیى  ايؿ، جع٭٫ آقهاو که ؾاٌحه

 ٨كهایًؿ: ايؿ، هی ٌحه و جصكبیات گفٌحگاو کكؾهاورهی قا هًىٖ به ًٌاؼث ال گف

 گاكاویؾ ی گاىي واپكؾو باه جصكباه ایاؼاىؾ  ی ها قا شم با جصكبه ٕ ياؾايىحهماوی٠م
و  الهىؾهیايىال ٌا٘ا هًاىل ي ن،یا و آلهىؾه ؿهیال آينه قا ها ؾ یاقیؾايىث. بى حىاویي٘
ٌا٘ا اواث و  یها ؾهاه ًاؿهیآ یها . ؾهاهؿیاؾ ؿیاو ٌ٘ا ؼىاه نیا ؿهیاوث. ها ؾ ؿهیيؿ

 ٍحكیو آو قا هكچه ب ؿیال اي٭رب ؼىؾ ظكاوث کً مهیگکاقآلهىؾه و ُپكاي ؿیکه با ؿییٌ٘ا
 ثیاوال ؿی٘لاىٞ ؼىقٌا یبكا یو آهاؾگ یاوره ىیجّ٘ؿو يى صاؾیبه آقهاو بمقگً که ا

 ؿیابا ًؿه،یاوحىاق ؾق آ یبكؾاٌحى گاهها ی. بكاؿیکً کیٔاقواظًا٨ؿاهٓ اوث، يمؾ ی٠ٝ٘
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قاهباكؾ ٩٤لاث ٌاىؾ،  ىیها ؾقن گك٨ثF اگك ال ا وث ًٌاؼث و ال جصكبهگفٌحه قا ؾق
ياًٌاؼحه ٬كاق ؼىاهؿ  یؿهایهىقؾ جهؿ ًؿهیؼىاهًؿ يٍىث و آ ٭ثیظ٭ یؾقو٤ها به شا

گفٌاحه و  ی ؾقبااقه یپاكؾال و ؾقو٢ ٧یجعك ،ی٬ى یا مهیگك٨ث. ؾًٌ٘او اي٭رب با ايگ
. كياؿیگهای آو بهاكه یابماقهاا باكا ی و ال پىل و ه٘اه کًًؿهی لهاو ظال قا ؾيبال یظحّ 

گاه ؿهیقهمياو ٨کك و ٠٭  حاىاویي٘ يٝااهً اؾهیقا ال ؾٌا٘ى و پ ٭اثیظ٭ اقيؿFیبى یو آ
 .ٔهحى بیايیه گام ؾوم اي٭رب اورهیٓیؿ ًٌ

 های اجحماعی جحىل ػزایط و هؤلفه

های  ال ؾیؿگاه ه٭ام ه١ٝن قهبكی، ؾق هىیك قویؿو به جعىل، بایاؿ ٌاكوٖ و لهیًاه
وب با آو قا ظ٩ٛ یا ایصاؾ کًین که ؾق ایى يىٌحاق ٘ب٫ بیايات ه١ٝن له به آو هىاقؾ هحًا

 :گكؾؾ اٌاقه هی
 یو اراده ايظاي ماویا

کًًؿ که اظؿاخ هكگىيه ج٥ییك و جعاىل ؾق  وكؾهؿاقاو ٘ا٤ىت ایى چًیى واي٘ىؾ هی
جبلی٥اتF گیكیؿ، ٔهؿ٦ آيها ال ایى گىيه  ليؿگی و وكيىٌث بٍك، بؿوث آيها ايصام هی

ها و لیاؾه ؼاىاهی آيهاا  ها اوث، جا يحىايًؿ ؾق بكابك لوقگىیی به اواقت بكؾو اقاؾه هلث
٬ؿ ٠لن کًًؿٓ ظال آيکه جعىالت بمقگ ویاوی و اشح٘ا٠ی ه٘یٍه باا اقاؾه و جّا٘ین 

ها با ای٘او ِىقت گك٨حاه اواث. چًاچًاه ٬اكآو کاكین باك ایاى هٙلاب ِاعه  ايىاو
 ی ها، ٠باقجًؿ ال: اقاؾه ايىاو یو اشح٘ا٠ یاویق ؾق جعّىل واذكگفا یكوهایيEگفاقؾ.  هی

ها اوث  و قهبكاو و ؼىحه يٍؿو آو ٍكواویپ راقیا ،یكیگ نیجّ٘ ،یايىاي ٘اویا ،یايىاي
 Dهای  ها ال ایى ظ٭ی٭ث ٤ا٨ل هىحًؿ و اؼحیااق ؼاىؾ قا باه ٬اؿقت لکى بىیاق ال هلث

یى ٨كِث ؾق شهث ه٭اِؿ ظیىايی، وپاقيؿF لفا هىحکبكاو ٠الن يیم ال ا اوحکباقی هی
 14/43/1379ٓکًًؿ ٔ ٌهىايی و ٌؽّی وىء اوح٩اؾه هی

هاا ؾق بكاباك يٝاام  هلث یؿاقیاه٘اىاقه باك لاموم ب میأقهٓ يیًایاهام ؼ٘ اياتیؾق ب
 امی٬ ؿیبا ىیهىح٩١ٕ: E  ًؿی٨كها یى قابٙه هیؾق ه٘ ٍاویٌؿه اوث، ا ؿیجاک یاوحکباق
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ظ٫ ؼىؾٌااو قا باا هٍاث هعکان  ؿیه٘ه برؾ }و{ ه٘ه ه٘الک با ىیکًًؿ، هىح٩١ٕ
قا يؽىاهًاؿ  یظا٫ کىا ىیقا بؿهًؿ، هىحکبك اه ها ظ٫ آو هًحٝك يباًٌؿ که آو كيؿFیبگ
 ٩ِ256ٓعه ، 11ز. ِٔعی٩ه يىق، ؾاؾ

ؾق آیات هح١ؿؾ ال ٬كآو کكین، به ي٭اً اقاؾه ا٬اىام هىحٕا٧١ ؾق بكاباك هىاحکبكاو 
ال واىقه وابا، اوحٕا١ا٦   33الی  31اويؿ هح١ال ؾق آیات ٠الن اٌاقه ٌؿه اوث، ؼؿ

ها هاكؾوؾ  شىیی آو ها ؾق بكابك لوقگىیی هىحکبكاو و بهايه هىح٩١ٕیى و ٧١ٔ اقاؾه آو
 ;ٌ٘كه ٌؿه اوث.

 11اشح٘ا٠ی، ؾق آیاه ه٘نًیى ؾق ؼّىَ ي٭ً ٠اهلیث اقاؾه ايىايی ؾق جعىالت 
ی َها بّ  ُز ی  َغ یُ ّإوَّ اللَه اَل Eال وىقه ق٠ؿ  یَغ یُ َمٓىم  َححَّ ٓيُفّظیّهٓن  ُزوآ ی 

َ
بث ال ؾو ج٥ییاك ِاعD َهیا ّبأ

ج٥ییاك باا اقاؾه ايىااو، و ج٥ییاك ال شاياب ؼؿاوياؿ  -کًؿF ج٥ییك ال شايب ؼؿاوياؿ هی
 ٪1449ٓ، 26هحى٧٬ بك ج٥ییك ال شايب ايىاو اوث.٠ٔلی هٙك، َ

 ها و ادىل اطاطی جحفع بز آرهاو

گكؾؾ، هىیث هلای، ذباات  به جعىل اشح٘ا٠ی هیؾق قويؿ ایصاؾ ج٥ییكاجی که هًصك 
 ؿیباE ٓ. و ؾق ٠یى ظال 18/8/1385بایؿ ظ٩ٛ ٌىيؿ ٔها  ها و قیٍه اشح٘ا٠ی، اِالث

کاكؾ جاا باه  ثیكیآو قا هاؿ یو جعىل قا باال گفاٌاث، هًحها یو يىآوق یٍیقاه آلاؾ ايؿ
ٔه٘ااوٓ. D ًصاهاؿیي یهلا ثیهى یها هیو بك هن لؾو پا یٌکً و ٌالىؾه یواؼحاقٌکً

٬كاق ؾاؾه ٌىؾ، کاه  Dیهلّ  ثیّ هى ی٠ًاِك اِل ی هرظٝهEبك  ؿیاوان جعّىل باEچىو 
ؾق کًااق ذباات اشح٘اا٠ی و ظ٩اٛ D آيهاواث ىیهه٘حاك یو اِاىل یاواو یهاآقهاو

قا ؾق  جعاكٮ و قوض ق٬اباث ی  ال آلاؾ یبكؼاىقؾاقهىیث هلی، بایؿ يٍااٖ، پىیاایی و 
 شم با ايح٭اؾ پفیكی ظاِل يؽىاهؿ ٌؿ.ٔه٘اوٓشاه١ه جكویس کًین، که ایى هىالل 

                                                
ا; ًَّ ُک ْيُحْن ل  ْىال  أ  ُكوا ل  ْکب  یى  اْوح  ف 

لَّ ٩ُىا ل   ١
ْٕ یى  اْوُح ف 

ُ٭ىُل الَّ یى  ٗ . ی   ً اى  31ُهْئه  اُکْن ٠  ْؾي  اؿ   ِ ْعاُى  ي  ٩ُىا أ   ١
ْٕ یى  اْوُح ف 

لَّ ُكوا ل  ْکب  یى  اْوح  ف 
ال  الَّ  ٬ ٖ

یى  ٗ ه  ُحْن ُهْصك  ًْ ْل ُک ُکْن ب  اء  ـْ ش 
 ا 

١ْؿ  ی ب   .32ٖاْلُهؿ 
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 حفع ػعائز الهی و جىلیذ هححىای اطالهی

ث جعىلی، جاکیاؿ ه٭اام ه١ٝان کؾق جعکین هبايی اورهی ؾق شاه١ه اورهی و ظك
 قهبكی بك ٠ؿم قیاکاقی و اهىق بؿوو هعحىا اوث، لفا ؾق ج٭یؿ به اؾبیات ؾیًی، بایؿ هاا

٠٘لی يیم جىلیاؿ ٌاىؾ، لکاى ٌا١الك الهای کاه ؾواحىق ؾیاى باك جٝااهك و ظ٩اٛ  ءبالا
و }کاكؾ.  ٧یقا جٕا١ یاوره یها يٍايه ؿیهٙل٭ًا يباEهاوث، يبایؿ ج١ٕی٧ ٌىيؿ،  آو

نیهى  ّٝ ه ٨اّيها هى ج٭ى ١  یاًِر بًاا 32ٓ هیوىقه هباقکه العس آ{، ٔال٭لىب ی١ٌالك الل ّ
هٙكض کكؾو و شلى چٍن يگهؿاٌحى اوث. ١ٌالك  ١ٌالك بك جٝاهك و بك يٍاو ؾاؾو و بك

 D48/46/1384ٓٔکكؾ ٧یج١ٕ ؿیقا هٙل٭ًا يبا
یث  جحىل در هذیز

هاایی اواث کاه ظكکاث و  ج٥ییك و جعىل ؾق هؿیكیث ال ؾیگاك هلموهاات و لهیًاه
پیٍك٨ث شاه١ه اورهی يیالهًؿ آو اواث، لکاى ه٭ؿهاه جعاىل ؾق هاؿیكیثF جعاىل 

ايصاام  ؿیابا یقا چه کى ثیكیجعىل ؾق هؿ Eو اوثF ؾقويی ؾق ؼىؾ هؿیكاو و هىئىال
 ثی٩یاوث که ق٨حاق ؼىؾهاو، ک ىیگام ؾق جعىل ا ىیاول نیايصام ؾه ؿیؾهؿ؟ ؼىؾ ها با

٠٘اال هاؿ کاه باه ؼاكز  ای ؼىؾهااو، شفباه ثیكیکاقهاو، ٠مل و يّب ؼىؾهااو، ا 
که با ٘ب٭ات هؽا٘ب و هكاشاٟ باه  یبكؼىقؾ ن،یؾه یکه به ؼكز ه یاي١ٙا٨ ن،یؾه یه

 ٔه٘اوٓ.D باٌؿ یاوره ن،یؾه یؼىؾهاو ايصام ه
 های وارداجی پزهیش اس جئىری

های گفٌحه، ه٘ىاقه ؾايٍصىیاو و ؾايٍگاهیاو قا يىبث  قهبك ه١ٝن اي٭رب ال ؾهه
های يٝاام والٙه يؿاقياؿ،  به و٘ث ؼىاوحه جعىلهای واقؾاجی که هؿ٨ی شم  به جئىقی

باك اواان  ؿیابا ٓ. بك ه٘یى اوان جاکیؿ ؾاقيؿ که جعىل9/12/1379ايؿ ٔ هٍؿاق ؾاؾه
 ی١ًیکٍىق باٌؿF  ىیا الیو ي اتیال ه١ًى ی و بكؼاوحه یكايیهىح٭ل ا یالگى کی صاؾیا

 ی٘كاظٓ. 14/2/1394ٔال اورم ياب و اورم  هىقؾ ا٠ح٭اؾ ها باٌؿ ی ؾق وا٬ٟ بكؼاوحه
ال ج٘اام ا٨کااق،  ؿیابلکاه با ىاث،یي كیپاف کاوؾقبىاحه اه یها هؿل و الگى ؾق اجا٪ ىیا
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کٍاىق  ٍاك٨ثیجىوا١ه و پ یجاا هاؿل هحًاواب باكا نییاوح٩اؾه ي٘ا ها ؿهیو ا ها ٍهیايؿ
 ٓ.25/42/1386ؾ ٌٔى یبالًٌاو

 ٓىویماوایو هؿقي یبه يام جصاؿؾ ٔو يٝاكات يىواال یهىش ،ی٬بل ال اي٭رب اوره
ظاال آو جصاؿؾ  کكؾياؿ، یها  اؾیواقؾ کٍىق ٌؿ، ٘ك٨ؿاقاو جصؿؾ، ال آو با ٠ًىاو جعىل 

ؼاىؾ،  یؽیو جااق یهلا ثیاال هى كاویاجعىل يبىؾ، بلکه اوحعاله بىؾ، اوحعاله هلث ا
Eؼاىؾ قا ؾق  ٫یا٠٘ ی  ؽیجااق ثّیاؼىؾ، هى یلّ ه ثیّ ؼىؾ، هى یًیؾ ثیّ هى كاو،یهّلث ا
باه  یه٭اؿاق کیاهن  ،یآو،[ ؾق ؾوقاو پهلى ّی که ]٘ یجصّؿؾ ال ؾوث ؾاؾ. جصّؿؾ ىیا

لؾه و  ٤اكب یاِٙرض قو٩ًٌکكها ها و به [ پٍحىايهی لهیقٔاؼاو، هن ]به وو ی لهیوو
ک٘اک  کكؾياؿ،یها ثیهاؿا کكؾياؿ،یکاه او قا واؾاق ها-لهاو قٔاؼاو  ی ٌؿه ٘لىن

 ی١ًایلب ٌؿ، و كاویهّلث ا ثیّ ؾق وا٬ٟ هى -او قا یکاقها کكؾيؿیه هیو جىش کكؾيؿیه
. ىاثیجعاّىل ي ىیااوحعاله اواث، ا ىیؼاقز ٌؿF ا یوا١٬ ثیّ [ ال آو هىكاوی]هّلث ا
 D14/3/1399ٓ ٔقو به ٠٭ب ق٨حى بىؾ ىیقو به شلى باٌؿ، ا ؿیجعّىل با

 های هخحلف های راهبزدی بزای حىسه جًػین طًذ

هاای گىيااگىو باك هٙال١اه،  جاکیؿ ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ؼّاىَ جعاىل ؾق ظاىله
های جعاىلی ؾق هىٔاى٠ات گىيااگىو هايًاؿ  ًٌاؼث و بكقوی و ؾق يهایث جًٝین واًؿ

ؼايىاؾه، قوايه، آهىلي و پكوقي، ههًؿوی ٨كهًگی، و... اواث، لکاى باكای ٘كاظای 
وًؿهای شاهٟ، چًاينه ـکك ٌؿ، اللم اوث ًٌاؼث ؾ٬ی٫ ال و١ٔیث ١٨لای کٍاىق، و 

بكای ٨Eكهایًؿ:  ىق ايصام گیكؾ، ؾق ه٘یى ؼّىَ ایٍاو هیو١ٔیث آیًؿه و هٙلىب کٍ
. باك نیقا باؿاي ًاؿهیآ یالهاایي ن،یؤٟ کٍاىق قا باؿاي... که ها  ىیؾاقؾ به ا ازیجعىل اظح

قالاس،  كیابه ج١ب Dیقاهبكؾيگكاو ٨كهًگEو به اِٙرض  ا٨كاؾ ِاظب ٨کك ؿیبا ًهایاوان ا
 D23/43/1394ٓ ٔکًًؿ ؿایپ یاواو یها ظل هو قا ًًؿیبًٍ ی٨كهًگ یهاىثیاوحكاجژ

٨كهایًؿ که ؾق ٬كوو ٘ىاليی، وكيىٌث هلث ها ؾق اؼحیاق  ایٍاو ؾق بیاو ؾیگكی هی
کكؾيؿ که آیًؿه ایى هلث به کؿام و٘ث و وى بكوؾ.  ها ج١ییى هی ور٘یى بىؾه اوث، آو
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 اها ب١ؿ ال اي٭رب اورهی هلث ایكاو جىايىحًؿ بكای ؼىؾٌاو جّ٘ین بگیكياؿ و چٍان
ؼاىؾ  یايؿال قا بكا جا چٍنEايؿالی بكای ؼىؾٌاو ٘كاظی کًًؿ، ظ٭ی٭ث ایى اوث که 

 -اواث یاي قولهّكگا ه٘اه -ِىقت يؽىاهؿ گك٨اث یکاق ؾقوح چیه ن،یيکً ٧یج١ك
باه وااهاو يؽىاهاؿ  بكياهاهیکاق  ب ن،یيکً یمیق اگك بكياهه ن،یکكؾ ٧یب١ؿ ال آو که ج١ك

ـهاى و  ن،یظكکاث يکًا ن،یاگاك ه٘اث يکًا ن،یکاكؾ یمیق که بكياهاه . ب١ؿ ال آوؿیقو
 ًهاایا ؿFیقو نیبه ه٭ّؿ يؽىاه ن،ی٩حیو قاه ي نیًؿالیقا به ج١ب ي ىؾ٠ٕرت و شىن ؼ

ايؿال ه١ك٨ای  ٓ. ایٍاو شىاياو قا ٠اهال جع٭ا٫ واًؿ چٍانD17/4/1383 ٔاللم اوث
چاىو ايؿال ؼىب هٙال١ه کًًاؿ،  ٨كهایًؿ که شىاياو بایؿ وًؿ چٍن کًًؿ و جاکیؿ هی هی

 ٓ.17/4/1383کل٘ه به کل٘ه آو هعاوبه و کاقًٌاوی ٌؿه اوثٔ
 حفع هعماری بىهی

باٌاؿ، و  والی، بؽٍی ال ي٘ىؾ هااؾی ٨كهًاگ هكشاه١اه هی ه١٘اقی و واؼح٘او
ها و ٠٭ایؿ وًحی و هافهبی يیام  ٠لیك٤ن جاذیكپفیكی ال ٠ىاهل ش٥كا٨یایی، هحؤذك ال باوق

عاكاب هىااشؿ، قياگ آهیامی و کحیباه يگااقی ایًکه ؾق ه١٘اقی ه گیكؾ، ک٘ا هی  ٬كاق
های جىظیؿ ه١٘اقاو هىل٘او هىحین. لفا ؾق ه١٘اقی شىاهٟ ٤كبای،  ٌاهؿ ٜهىق باوق

شىاهٟ بكول ؾاؾه اوث، بك ه٘یى اوان، ه٭ام ه١ٝن   های هحًاوب با ٨كهًگ آو ٨كهًگ
قهبكی ه١ح٭ؿ هىحًؿ، ؾق قويؿ جعىالت اشح٘ا٠ی، بایؿ ٨كهًگ وبک ه١٘اقی بىهی و 

 هفهبی ظ٩ٛ ٌىؾ.

ٓ ایٍاو، یکی ال لىالم ظ٩ٛ هىیث هلی ٔؾق يٝاام ٨كهًگای و اشح٘اا٠یال ؾیؿگاه 
ظ٩ٛ وبک ه١٘اقی ایكايی اورهی اوث، چًاينه بكؼای ا٨اكاؾ ؾق ه١ًاای ياؾقواث 

ايؿ، ؾق ه٘یى ؼّىَ ایٍاو ایى چًیى  هًؿ ٌؿه جعىل، به وبک ه١٘اقی ٤كبی ٠ر٬ه
 ؾاقيؿ:  بیاو هی

بك کٍاىق هاا جااله  ی٤كب یآو لهاو که يهٕث ه١٘اق -ها  ی  شىايؾق لهاو  هایب١ٕ
قا ؼاكاب کًًاؿ و آيهاا قا باه  ی٘ی٬اؿ یوااؼح٘ايها ؼىاواحًؿ یها -ظاکن ٌاؿه باىؾ 
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بمقگ ال  یها ٍهیبا پًصكه و ٌ یواؼح٘ايها ىیکًًؿ. ه٘ لیبا وبٯ يى جبؿ یواؼح٘ايها
کاه هاى  کكؾياؿ، یقا ؼاكاب ها ی٘ی٬اؿ نهعک ی ؼايه ًهایا ٍحكیآو لهاو ٌكوٞ ٌؿ. ب

 - ی٘یهعکن و ؼىب، اهاا ٬اؿ ی ؼايه ٯیبىؾ.  ٘ىق ىی. ؾق هٍهؿ  ها اکكؾم یج١صب ه
 ىیؾقوث اوث و ا ی٘یکٍىق ها ه٘او قوي ٬ؿ یبكا ًؿیگى یه ...اج٩ا٬ًا ظاال ه١٘اقها

اوثF چىو آيها آ٨حااب قا  یی، اقوپایآينًاي یكهایبمقگ و آ٨حابگ یها و پًصكه ها ٍهیٌ
 یچاه لموها ى،یبًاابكا... کٍىق ها کٍىق ُپكآ٨حاب اوث یول ًًؿ،یب یو ي٘ بكيؿ یو هآقل

و ال  کكؾياؿ یقا ؼاكاب ها -ؼىب باىؾ  یچىب یکىچٯ و ؾقها یها ؾاقؾF ه٘او پًصكه
کاق هصى و  ًهای. اکكؾيؿ یبمقگ و... اوح٩اؾه ه یها ٍهیو ٌ یو ؾق  آهً ٘اویو و كآهىیج

شاه١اه، ه٘کاى  ی  اواوا یايیاها ؾق جعاىالت بً .ىثیي یا اوثF کاق ٠ا٬ريه ی٤لٙ
 الیو بك آينه که ي نیقا ظ٩ٛ کً ايهایبً ًکهیا یبه شا نFی٠٘ل کً ی٘ىق ىیا یاوث گاه

هىاح٭ل   ثیاهى ن،یؼىؾهاو ٨كاهن کً یبكا ن،یو آينه قا که يؿاق نیکً یپا ٨ٍاق ن،یؾاق
ال  یلایهاا و ؼهىائله ؾق کٍاىق  ىیإ کاه هحؤوا٩ايه انیؼىؾهااو قا ٨كاهاىي کًا ی  هل

 ٓ.18/8/1385ٔ ؾاقؾ ی٤٘باق اقیؾاوحاو و وكگفٌث بى یاوره یکٍىقها
 یدولث جىاو هىهى ايمالب لیجؼک

یکی ال جاکیؿات بىیاق ههن ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ؼّىَ پیٍبكؾ اهىق و ظكکاث 
باٌاؿ. ایٍااو ؾق جبیایى ایاى  به و٘ث جعىل، جٍکیل ؾولث شىاو هاىهى اي٭ربای هی

 ٨كهایًؿ: هیهىاله 

ؾولث ه١ح٭ؿ به جعّىل و ه١ح٭ؿ به ٠ًّاك  کی لیجعّىل ٠باقت اوث ال جٍک صاؾیقاه ا
اوث که هائهى  ىیٌكً٘ ا ی١ًی Fیهئهى اي٭رب ی ٠ًّك شىاو يؽبه ی١ًی ى،یآ٨ك جعّىل

ااّل اگك شىاو بىؾ با ه٘او ؼّىِ یباٌؿ و اي٭رب و ابحکااق،  ییشكلث و جىايا اتیّ باٌؿF و 
قاه ٤لاٗ قا  كو،یايؿاقؾF آو شىاو با ه٘او ي یا ؿهیؼب ٨ا ٌث،او وشىؾ يؿا ؾق ٘اویلکى ا

 یا ؿهیايباٌاؿ ٨ا ٘اویها ؼىاهؿ ق٨ثF اگك با ا و والؽىقؾه كهایو جًؿجك ال پ جكٟ یوك یلیؼ
يؽىاهاؿ  ثیؾقوث هؿا ی  ظكکث جعّىل کیيباٌؿ، کٍىق قا به و٘ث  یيؿاقؾF اگك اي٭رب
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٠ًاِاك  ىیا ی١ًیباٌؿF  یهن اي٭رب ،هن شىاو باٌؿ، هن هئهى باٌؿ ،یىحیکكؾF په با
هن جعّىل اللم اوث، هن جعاّىل  ى،یؾولث شٟ٘ باٌؿ. په بًابكا ی ؾق هص٘ى٠ه یىحیبا

هاا ها باٌؿ و شىاواوث که ه١ح٭ؿ به شىاو یؾولح کیه٘کى اوث، هن ٌكً٘ ظٕىق 
 ٓ.21/2/1444ث ٔکاق ايصام ؼىاهؿ گك٨ ىیو ا كؾیقا به کاق بگ

بًابكایى جٍکیل ؾولحی که هحٍکل ال يیكوهاای شاىاو، هاىهى و اي٭ربای باٌاؿ، ال 
ؼاىاه اواث،  آ٨كیًی اوث، چىو يیكوی شىاو بالفات جعىل ٌكایٗ اواوی بكای جعىل

 باٌؿ. هی ه٭ام ه١ٝن قهبكیلکى جکیه شىاياو به هصكبیى يیم هىقؾ جاکیؿ 
 جمىیث حزکث علمی کؼىر

و جعااىالت اشح٘ااا٠ی و ویاواای بااىؾ هااا اي٭ااربؾق ٬ااكو بیىااحن کااه ٬ااكو 
ٓ. ٔاي٭رب اورهی يیام قغ ؾاؾٓ و الشاكم یکای ال هلموهاات جعاىل، 19/14/1384ٔ

ٓ. باك ه٘ایى 17/44/1383ايؿولی اوث که اورم ها قا بؿاو اهك ٨كهىؾه اواثٔ ؾايً
اوان اللم اوث ؾق هىیك پیٍك٨ث ٠ل٘ی کٍىق که ه٭ؿهه ٔكوقی بكای جعىل باىهی 

 ىقت بگیكؾ و ایى اهك هىحلمم ظ٘ایث ه٘ه شايبه ال ؾايٍصى و ؾايٍگاه اوث.اوث، ِ
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 .جعىل اشح٘ا٠ی ال ؾیؿگاه ه٭ام ه١ٝن قهبكی
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 گیزی ًتیجِ

جعاىل Eایى جع٭ی٫ په ال بكقوی آقاء ايؿیًٍ٘او ظاىله ٠لاىم اشح٘اا٠ی ؾق بااب 
اشح٘ا٠ی" ال ؾیؿگاه ه٭ام ه١ٝان ًٌاوی ال "جعىل  ، ؾق شهث جبییى و ه٩هىمDاشح٘ا٠ی

ای  باه هص٘ى٠اه ایٍاوهای پژوهً، جعىل ال ؾیؿگاه  قهبكی ِىقت گك٨ث، ٘ب٫ یا٨حه
ٌاىؾ کاه ؾق يهایاث باه جٍاکیل شاه١اه اوارهی ؼاحن  هی  گ٩حه  ال ج٥ییكات اشح٘ا٠ی

گكؾؾ، لکى ؾو ايعكا٦ ٨کكی ؾق هىیك ظكکاث شاه١اه باه وا٘ث شاه١اه هحعاىل  هی
اول هكبىٖ به ج٩کك هحعصكیى اوث، و ايعكا٦ ؾیگاك هكباىٖ باه وشىؾ ؾاقؾ، ايعكا٦ 

ج٩کك قو٩ًٌکكی ا٨كاؾی که پیٍك٨ث قا ؾق هىیك واؾاؾگی به ویاوث و ٨كهًاگ ٤كبای 
هىاله ؾیگك ا٠ح٭اؾ بك وًث الهی ج٥ییك اوث کاه چًاؿیى بااق ؾق آیاات ٬اكاو  بیًًؿ. هی

جعىل اقاؾه ايىايی اوث،  کكین اٌاقه ٌؿه اوث، ٘ب٫ بیاو آیات ٌكی٩ه، اللهه ج٥ییك و
بًابكایى اگك هكگىيه وىحی و کن کاقی ؾق بیى هئهًیى ایصاؾ ٌىؾ، ج٥ییكات و جعاىالت 

های ٔاً٘ی جعاىل،  یکی ال ٔكوقت ؾق هىیك ايعك٨ات اشح٘ا٠ی ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث.
باٌاؿ. ٨كهًاگ، ویاواث، ؼاايىاؾه، ا٬حّااؾ، آهاىلي و  هاا های ظ٩ٛ اِىل و آقهاو

باك   گفاقی هایی هىحًؿ که بایؿ ؾق ویاوث ی هصالی و... ٠كِهپكوقي، قوايه و ٨ٕا
ها ؾق اب١اؾ گىياگىو، ظ٩ٛ ٌىيؿ، باكای هراال یکای ال هه٘حاكیى  ایًها، اِىل و آقهاو

باٌؿ، اوح٭رل ا٬حّاؾی، ٨كهًگای،  اِىل اي٭رب اورهی، ظ٩ٛ اوح٭رل کٍىق هی
ؾق ٔاا٘ى  آهىلٌاای، ٨ٕااای هصااالی ال ٔااكوقی جااكیى هىاااللی هىااحًؿ کااه بایااؿ

 آ٨كیًی، هع٩ىٚ گكؾيؿ.  جعىل
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