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ّبی سبصهبى ٍ هذیشیت، وِ ثشخبستِ اص هتي فشٌّگی خبظ است، تٌْب دس ّوبى چبسچَة  ثِ اتفبق غبحجٌؾشاى، ًؾشیِ  ثِ ثبٍس لشیت
ّبی هذیشیتی دًیبی غشة، هحػَل چٌذ لشى وبس فىشی  پزیشی داسد ٍ اص وبساهذی الصم ثشخَسداس است. ًؾشیِ فشٌّگی تَاى آصهَى

ضٌبسذ.  ثش هجبًی اٍهبًیسن )اغبلت اًسبى( تقشیف هی وٌذ ٍ ّذفی جض لزت ثیطتش ثشای خَد ًویاست وِ سفتبس اًسبى سا هجتٌی 

گیشی هفشٍضبت اسبسی ٍ  سبحتی ٍ یب دٍ ثقذی ثذاًین دس ضىل ضٌبسبًِ اص اًسبى ٍ ایٌىِ اٍ سا هَجَدی ته چگًَگی تفسیش ّستی
 وٌٌذُ داسد.  ّبی فلوی ًمطی تقییي تجییي گضاسُ

داًذ4 داسای دًیب ٍ آخشت؛  اسالم اًسبى سا هَجَدی دٍ سبحتی هی»فشهبیٌذ4  ای هی اهلل القؾوی خبهٌِ دس ّویي صهیٌِ، حضشت آیت
فوذُ ایي است. اگش یه توذًی،   ّوِ هغبلجی است وِ دس ثبة پیطشفت ثبیذ دسًؾش گشفتِ ضَد؛ ضبخع فوذُ ایي است؛ فبسقِ  ایي پبیِ

سبحتی داًست ٍ خَضجختی اٍ سا فمظ دس صًذگی هبدی دًیبیی ثِ حسبة آٍسد، عجقبً پیطشفت دس  سبى سا تهیه فشٌّگ  ٍ آییٌی، اً
اسالهی، آى ٍلتی   داًذ ـ ثىلی هتفبٍت خَاّذ ثَد. وطَس هب ٍ جبهقِ هٌغك اٍ ثب پیطشفت دس هٌغك اسالم ـ وِ اًسبى سا دٍسبحتی هی

)دیذاس ثب  «خَاٌّذ4 دًیب ٍ آخشت ذ، ثلىِ آخشت هشدم سا ّن آثبد وٌذ. پیغوجشاى ایي سا هیپیطشفتِ است وِ ًِ فمظ دًیبی هشدم سا آثبد وٌ

 (.82/8/22ّبی وشدستبى، ُ  استبداى ٍ داًطجَیبى داًطگب
هجبًی دیذگبُ اسالم ٍ سّجش فشصاًِ اًمالة اسالهی دلیل ثِ ًتیجِ ًشسیذى الگَی تَسقِ غشثی دس ًؾبم اسالهی سا هبّیت هتفبٍت 

دس دیذگبُ غشة، پیطشفت هبدی ٍ هحَس آى سَد هبدی »فشهبیٌذ4  داًٌذ ٍ هی غشة ًسجت ثِ پیطشفت ٍ جبیگبُ اًسبى دس ایي پیطشفت هی
ی هطْذ، فشدٍس  )دیذاس ثب استبداى ٍ داًطجَیبى داًطگبُ« تَاًذ لشثبًی پیطشفت ضَد است. ثٌبثشایي دس چٌیي دیذگبّی اخالق ٍ هقٌَیت هی

سبص ثشلشاسی فذالت، حىَهت حك، سٍاثظ اًسبًی دس  ثیٌی اسالم، ثشٍت، لذست ٍ فلن ٍسیلِ سضذ اًسبى ٍ صهیٌِ دس جْبى. »(82/8/28
 (. 82/8/28فشدٍسی هطْذ،   )دیذاس ثب استبداى ٍ داًطجَیبى داًطگبُ «جبهقِ ٍ دًیبی آثبد ّستٌذ

گشایی پَصیتیَیستی استَاساست،  گشایی ٍ تجشثِ هذیشیتی، وِ ثش هجبًی هبدیّبی  ثش ّویي اسبس وبهالً ٍاضح است وِ ًؾشیِ

هبًذگی  فشاد سا فشاّن سبصد. فمتتىبهل اای وِ ثش پبیِ افتمبدات ٍ ثبٍسّبی اسالهی ثٌب ضذُ است، هَججبت تَسقِ ٍ  تَاًذ دس جبهقِ ًوی
بضی اص ثشًبهِ استقوبسی حسبة ضذُ است وِ تَسظ وطَسّبی ّبی غشثی، ً فلوی هلل اسالهی دس فػش وًٌَی ٍ تقجذ دس همبثل ًؾشیِ

هي »ّبی ٍاسداتی غشثی ثبضین.  دٌّذ وِ ثبیذ هشالت ًؾشیِ سٍ سّجش فضیضهبى ّطذاس هی غشثی عشاحی ٍ اجشا ضذُ است. اص ّویي
ّیچ ّذفی جض حفؼ آى خَاّن هحیظ داًطگبُ ٍ جَاى داًطجَی خَدهبى سا تَجِ ثذّن وِ هَاؽت تئَسیْبی ٍاسداتی غشثی وِ  هی

ّبی استبى ّوذاى،  دیذاس ثب استبداى ٍ داًطجَیبى داًطگبُ« )آهیض غشة ثب وطَسّبیی اص لجیل وطَس هب سا ًذاسًذ، ثبضٌذ سٍاثظ تحىن

71/4/22.) 
هی ٍ ایشاًی پشداصی هتٌبست ثب ًیبصّب ٍ فشٌّگ اسال ثٌبثشایي یىی اص هْوتشیي اسوبى استمالل ٍ پیطشفت وطَس، تَلیذ فلن ٍ ًؾشیِ

است وِ دس ایي سّگزس، تَجِ ثِ لشآى وشین، سیشُ ًؾشی ٍ فولی ائوِ ثضسگَاس اسالم)ؿ( ٍ تجشثیبت هَفك سّجشاى هسلوبى اص اّویت 
ّبی اویذ همبم هقؾن سّجشی، اجشای پژٍّص ّبی لشآًی دس صهیٌِ فلَم اًسبًی ٍ پبیِ گزاسی ایي ای ثشخَسداس است. اص    تَغیِ ٍیژُ

 ش هجبًی لشآًی است. فلَم ث
ایي فلَم اًسبًی سا هب ثِ غَست تشجوِ ای، ثذٍى ایٌىِ ّیچ گًَِ فىش تحمیمی اسالهی سا »ایطبى دس ایي خػَظ هی فشهبیٌذ4 

اجبصُ ثذّین دس آى ساُ پیذا وٌذ، هی آٍسین تَ داًطگبُ ّبی  خَدهبى ٍ دس ثخطْبی هختلف ایٌْب سا تقلین هی دّین ؛ دس حبلی وِ 
پبیِ ٍ اسبس فلَم اًسبًی سا دس لشآى ثبیذ پیذا وشد. یىی اص ثخطْبی هْن پژٍّص لشآًی ایي است. ثبیذ دس صهیٌِ ّبی گًَبگَى  سیطِ ٍ

ثِ ًىبت ٍ دلبئك لشآى تَجِ وشد ٍ هجبًی فلَم اًسبًی سا دس لشآى وشین جستجَ وشدٍ پیذا وشد. ایي یه وبس ثسیبس اسبسی ٍ هْوی 
هتفىشیي ٍ پژٌٍّذگبى ٍ غبحجٌؾشاى دس فلَم هختلف  اًسبًی هی تَاًٌذ ثش ایي پبیِ ٍ اسبس، ثٌبّبی  است. اگش ایي ضذ، آى ٍلت

سفیقی سا ثٌب وٌٌذ؛ الجتِ آى ٍلت هی تَاًٌذ اص پیطشفتْبی دیگشاى، غشثی ّب ٍ وسبًی وِ دس فلَم اًسبًی پیطشفت داضتٌذ، استفبدُ ّن 



 .(82/1/22یذاس ثب جوقی اص ثبًَاى لشآى پژٍُ وطَس ، )د «ثىٌٌذ، لىي هجٌب ثبیذ هجٌبی لشآًی ثبضذ
ّبی  ّبی لشآًی ٍ اسالهی ثِ هقٌبی ًبدیذُ اًگبضتي دستبٍسدّبی فلوی ٍ ًؾشیِ  الجتِ تأویذ ثش تَلیذ فلن ثَهی هجتٌی ثشآهَصُ 

شیتی استخشاج ضَد؛ ًِ ایٌىِ اثتذا هذیشیتی غشثی ًیست؛ ثلىِ ثبیذ ثب هغبلقِ ٍ اجتْبد غحیح ٍ پَیب دس آیبت ٍ سٍایبت، ضبخػْبی هذی

 ّبی غشثی سا پزیشفت ٍ سپس دس جستجَی هؤیذاتی دس آیبت ٍ سٍایبت ثشای آًْب ثَد. گضاسُ
ّب ثِ هقٌبی ًفی وبهل ایي فلَم ًیست.  اًذ وِ اًتمبد ایطبى ثِ ضیَُ گشفتي فلَم اص غشثی سّجش فشصاًِ اًمالة ًیض ثبسّب یبدآٍس ضذُ

ّب دس دًیب استفبدُ وٌین؛ ثش آى چیضی  پشداصی وٌیذ؛ اص هَجَدی ایي داًص ثٌطیٌیذ فىش وٌیذ؛ ًؾشیِ»فشهبیٌذ4  ِ هیلِ دس ایي صهیٌ هقؾن
)دیذاس ثب استبداى ٍ داًطجَیبى ثیفضایین ٍ ًمبط غلظ آى سا ثشهال وٌین، ایي اص جولِ وبسّبیی است وِ جضٍ الضاهبت حتوی پیطشفت است 

ثبیذ هتَى فلوی سا خَاًذ ٍ داًص سا اص ّش وسی فشا گشفت؛ اهب فلن »فشهبیٌذ4  ایطبى دس جبی دیگش هی (.81/8/22ّبی وشدستبى،  داًطگبُ
ثبیذ دس سًٍذ تقبلی خَد ثب سٍحْبی لَی ٍ استَاس ٍ وبساهذی وِ جشأت پیطجشد فلن سا داضتِ ثبضٌذ، ّوشاُ ضَد تب ثتَاًذ پیص ثشٍد. 

 (.81/8/22ّبی وشدستبى،  )دیذاس ثب استبداى ٍ داًطجَیبى داًطگبُ «َد آهذُ استٍج گًَِ ثِ اًمالثْبی فلوی دس دًیب ایي
 فشهبیٌذ4  همبم هقؾن سّجشی دس صهیٌِ ضشٍست تَلیذ فلن ثَهی دس سضتِ ّبی هختلف فلَم اًسبًی هی

گشایی سا غلظ ٍ  تشجوِ ُ ّبی غشثی ٍ ضیَ پشداصی  لیذ ٍ ضشط اص ًؾشیِ سبصی ثبضیذ. الگَ گشفتي ثی تحمیك وٌیذ، ثِ فىش ًؾشیِ»

لِ  هقؾن (.74/8/21ّبی ضیشاص،  )دیذاس ثب داًطجَیبى ٍ استبداى داًطگبُ «سبصی احتیبج داسین خغشًبن ثذاًیذ. هب دس صهیٌِ فلَم اًسبًی ثِ ًؾشیِ
یه جبهقِ ٍ   شای اداسُفلَم اًسبًی، فلَم اجتوبفی، فلَم سیبسی، فلَم التػبدی ٍ هسبئل گًَبگًَی وِ ث»فشهبیٌذ4  دس جبی دیگش هی

)دیذاس ثب داًطجَیبى ٍ استبداى داًطگبُ  «غَست فلوی الصم است ثِ ًَآٍسی ٍ ًَاًذیطی فلوی ـ یقٌی اجتْبد ـ احتیبج داسد یه وطَس ثِ

 (.3/78/13غٌقتی اهیشوجیش، 
گًَِ وِ  بد ًذاضتِ ثبضذ. ّوبىّبی هذیشیت غشثی تب جبیی ًبفز است وِ ثب احىبم الْی تضثشاسبس ثیٌص اسالهی، اغَل ٍ ًؾشیِ

)ضیخ حش « اعبفت ثشای اجشای فشهبى هخلَق ًیست دسغَستی وِ هقػیت خبلك سا هَجت ضَد»فشهبیٌذ4  سسَل گشاهی اسالم)ظ( هی

 (.488، ظ77الطیقِ، ج فبهلی، ٍسبئل
ثبضذ؛ یقٌی ّوبى گًَِ وِ ثشخی اص ًؾشیِ ٍسصًذ وِ ساثغِ هب ثب غشة دس حَصُ فلَم ًیض ثبیذ ساثغِ دٍ سَیِ ایطبى ّن چٌیي تبویذ هی

ّبیی هغشح وٌین وِ پبسخگَی ًیبص جَاهـ اًسبًی ثبضذ ٍ سقبدت هقٌَی ثطش سا ّبی آًبى سا هَسد استفبدُ لشاس هی دّین، ثتَاًین ًؾشیِ
تجبدل فلوی ٍ تبثیش گزاسی ّبی غشثی هَسد غفلت لشاسگشفتِ است. سّجش حىین اًمالة اسالهی دس صهیٌِ تأهیي وٌذ وِ فوذتب دس ًؾشیِ

ساثغِ ثیي وطَسّب دس صهیٌِ فلن ثبیذ ساثغِ غبدسات ٍ ٍاسدات ثبضذ؛ یقٌی دس »داًطوٌذاى ایشاًی دس سًٍذ داًص سٍص جْبًی هی فشهبیٌذ4 
دساتص ضذ، آى تقبدل ٍ تَاصى ٍجَد داضتِ ثبضذ. ّوچٌبًی وِ دس ثبة هسبئل التػبدی ٍ ثبصسگبًی، اگش وطَسی ٍاسداتص ثیطتش اص غب

تشاصش هٌفی هی ضَد ٍ احسبس غجي هی وٌذ دس صهیٌِ فلن ّن ثبیذ ّویي جَس ثبضذ. فلن سا ٍاسد وٌیذ، فیجی ًذاسد؛ اهب حذالل ثِ ّوبى 
یي اًذاصُ وِ ٍاسد هی وٌیذ ـ یب ثیطتش ـ غبدس وٌیذ. ثبیذ جشیبى دٍ عشفِ ثبضذ ٍاال اگش ضوب دائوبً سیضُ خَاس خَاى فلن دیگشاى ثبضیذ، ا

 (.81/8/22ّبی وشدستبى،  )دیذاس ثب استبداى ٍ داًطجَیبى داًطگبُ «پیطشفت ًیست

تَاى دسیبفت وِ یىی اص هَضَفبت هَسد فاللِ ٍ جزاة دس هتَى جذیذ هذیشیت دس غشة، تَجِ ثِ هجبحث ثب اًذن تأهلی هی
ن اص آیبت ٍ سٍایبت هی تَاًذ ثشای اًذیطوٌذاى اخاللی دس هذیشیت است وِ اتفبلب یىی اص صهیٌِ ّبیی  است وِ هٌبثـ اسالهی اف

 وطَسهبى دس دًیب هشجقیت فلوی ایجبد وٌذ، هطشٍط ثش ایٌىِ اثضاسّبی فلوی ٍ الضاهبت الصم دس هحبفل داًطگبّی فشاّن ضَد.  
دس فشٌّگ وِ  -الجتِ ثشای ًَآٍسی فلوی»فشهبیٌذ4  پشداصی هی همبم هقؾن سّجشی دسخػَظ الضاهبت ًَآٍسی فلوی ٍ ًؾشیِ

دٍ چیض الصم است4 یىی لذست فلوی ٍ دیگشی جشأت فلوی. الجتِ لذست فلوی چیض  -ضَد هقبسف اسالهی اص آى ثِ اجتْبد تقجیش هی
دست آهذى لذست فلوی  فلوی الصم ٍ هجبّذت فشاٍاى ثشای فشاگیشی اص فَاهلی است وِ ثشای ثِ  هْوی است، َّش ٍافش، رخیشُ

جب وبسثشد ًذاسد؛  فلوی آًْب ّیچ  اًجبضتِ  یست. ای ثسب وسبًی وِ اص لذست فلوی ّن ثشخَسداسًذ، اهب رخیشُالصم است، اهب ایي وبفی ً
)دس جوـ داًطجَیبى ٍ  سسبًذ. ثٌبثشایي جشأت فلوی الصم است ثشد ٍ یه هلت سا اص لحبػ فلوی ثِ افتال ًوی وبسٍاى فلن سا جلَ ًوی

 (.3/78/13استبداى داًطگبُ غٌقتی اهیشوجیش، 
ّبی الْی سبصی ًؾشیبت هذیشیت  هجتٌی ثش آهَصُ ثب فٌبیت ثِ جبیگبُ ٍیژُ فلن هذیشیت دس تذثیش جبهقِ ٍ ّن چٌیي ضشٍست ثَهی



ثش توبهی اًذیطوٌذاى ثبیستِ است تب داضتِ ّبی غٌی توذى اسالهی سا، وِ آوٌذُ اص هفبّین فبلی ثشای دستیبثی ثطش ثِ تىبهل هبدی ٍ 
بًِ هَسد ٍاوبٍی لشاس دٌّذ ٍ الگَّبی هذیشیتی سبصگبس ثب ٍضقیت اجتوبفی ٍ فشٌّگی جَاهـ اسالهی سا اسائِ وٌٌذ هقٌَی است، هحمم

وِ ایي اهش دس هَلقیت وًٌَی ثشای وطَس فضیضهبى ٍ سبیش هلل اسالهی وِ ثیذاسی اسالهی دس آًْب اٍج گشفتِ اصاّویت ٍیژُ ای 

 پبسسی گَی، ایي ٍالقیت سا  ایي گًَِ ثبصگَ هی وٌذ4ثشخَسداس است. حبفؼ ضیشاصی، ضبفش سخٌَس 
 وشدوشد                                         آًچِ خَد داضت صثیگبًِ توٌب هیسبلْب دل علت جبم جن اص هب هی

 وشد  گَّشی وض غذف وَى ٍ هىبى ثیشٍى ثَد                                 علت اص گوطذگبى لت دسیب هی
سشلَحِ لشاس دادى ثب سٍد تب  اًتؾبس هی هذیشیت اسالهی  پژٍّطگشاى فشغِ ٍ ثَیژُ لزا اص توبم استبداى داًطگبّی ٍ حَصٍی

هغبلقبت هذیشیت اسالهی ثَیژُ ًتبیج   پژٍّطی ٍ تحلیلی دس حَصُفقبلیتْبی  ثب اًجبمثخص ٍلی اهش هسلویي جْبى،  سٌّوَدّبی تقبلی
ی اهبم ّبی هذیشیت تحمیمبت غَست گشفتِ دس لشآى وشین، سیشُ ًؾشی ٍ فولی پیبهجش اوشم )ظ( ٍ ائوِ هقػَهیي )ؿ(، اًذیطِ

گستشش ٍ چٌیي پژٍّص ّبی هیذاًی وِ ثش پبیِ فَاهل اسصضی اًجبم پزیشفتِ است، هَججبت استمبخویٌی)سُ( ٍ همبم هقؾن سّجشی ٍ ّو
 سا دس دستیبثی ثِ ایي ّذف اسصضوٌذ فشاّن سبصًذ. ّبی ثَهی هذیشیت هجتٌی ثش اًذیطِ ّبی اسالم ًبة هحوذی )ظ( ًؾشیِ
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