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تبسيخ پزيشش1332/1/20 :

چكيذٌ
َّیت ،ساسٍکاری است کِ بِ صَرت ضکلی اس آگاّی هتبلوَر هویضوَ ٍ ر
جاهعًَِ ،عی اًسجام ٍ ّوبستگی ایجا هویکٌو َّ .یوت هلوی ،هجوَعوِای اس
گزایصّای هثبت ًسبت بِ عَاهل ٍ عٌاصز ٍ الگَّای َّیتبخص ٍ یکپارچِ
کٌٌ ُ ر سطح یک کطَر ،بِعٌَاى یک ٍاح سیاسی است ّ .ف ایي ًَضوتار
ضٌاسایی هؤلفِ ّای َّیت اسومهی ٍ ایزاًوی ر اً یطوِ آیوتاهلل خاهٌوِای ٍ
بزرسی چگًَگی ارتباط هؤلفِ ّا ٍ ّن چٌیي تأثیزات عولی رابطِ هؤلفوِ ّوا ر
ی گاُ ایطاى استً .تایج تحقیق ًطاى هی ّ هؤلفِ ّای تطکیل ٌّو ُ َّیوت
اسمهی ر اً یطِ ایطاى ضاهل اعتقا ات ،ارسشّای اسمهی ،اعیا اسمهی ٍ
هزاسن ٍ هٌاسک اسمهی ٍ هؤلفِّای َّیت ایزاًی ًیش ضواهل سبواى فارسوی،
سزسهیي ،تاریخ ،عی ًَرٍس ،پَضص ٍ هعواری ایزاًی است .فزاتز اس آى ،ایوي
هؤلفِّا ر کٌار ّن ٍ آهیختِ ٍ ّوساس با ّن قزار ارً ٍ ر ایجوا اًسوجام
ر بیي اقوَام ،اقتو ار هلوی ٍ تطوکیل توو ى ًوَیي اسومهیّ ،وز ٍ بخوص را
تأثیزگذار هی اًٌ .
كليذ ياژٌَاَّ :یت هلیَّ ،یت اسمهیَّ ،یت ایزاًی ،اً یطِ آیتاهلل خاهٌِای.

* دا٘طیاس  ٚيؿٞ ٛیأت يّٕی ٌش ٜٚيّ ْٛسیاسی ٔ ٚكاًِات ا٘مالب اسالٔی دا٘طٍا ٜضاٞذ
** واسضٙاسی اسضذ رأًٝضٙاسی ا٘مالب دا٘طٍا ٜضاٞذٛ٘ ،یسٙذٔ ٜسؤَٚ
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مقذمٍ ي طرح مسألٍ

ٛٞیت دس ًٔٙای اغكالعی ٔزٕٛيٝای اص ضااصعٞاا  ٚيالئآ دس عاٛصٔ ٜؤِفاٞٝاای
ٔادی ،صیستی ،فشٍٙٞی  ٚسٚا٘ی است وٛٔ ٝرة ضٙاسایی فشد اص فشدٌ ،ش ٜٚاص ٌش ٜٚیاا
اّٞیتی اص اّٞیت دیٍش  ٚفشٍٙٞی اص فش ًٙٞدیٍش ٔایضاٛد (عاریاا٘ی .)10 :1388 ،اٌاش
ٛٞیت سا اعساس تٕایض  ٚتذا ْٚداضتٗ تذا٘یٓ ،ت ٝسادٜتشیٗ غاٛستٔ ،ایتاٛاٖ ٛٞیات
ّٔی سا ٘ٛيی اعساس تًّك تّٔ ٝتی صاظ دا٘ستّٔ ،تی وٕ٘ ٝادٞا ،سٙتٞأ ،ىاٖٞاای
ٔمذس ،آداب  ٚسس ،ْٛلٟشٔا٘اٖ ،تاسیخ ،فش ٚ ًٙٞسشصٔیٗ ًٔیٗ داسد (عاریاا٘ی:1379 ،
 .)68دسصػٛظ ٛٞیت ّٔی دس رأً ٝایشاٖ ،آیتاهلل صأٝٙای ًٔتمذ تٛٞ ٝیت ایشا٘ای ٚ
اسالٔی است .ایطاٖ ٔاٞیتی ا٘سا٘ی  ٚدیٙی تشای رأًا ٝایاشاٖ لائاُا٘اذ  ٚاعیاای ایاٗ
ٛٞیت سا ٟٔٓتشیٗ ساصٚواس پایایی ا٘مالب اسالٔی  ٚدستیاتی ت ٝآسٔاٖٞاای ایاٗ تغاَٛ
تضسي ٔیدا٘ٙذ .ت ٝايتماد ایطاٖ ،اعیای ٛٞیت ّٔی و ٝدس سكظ فشدی  ٚسپس ارتٕاايی
غٛست ٔیٌیشدٛٔ ،رة صٛدتاٚسی ،اتىا ت٘ ٝفس ،أیذ ت ٝآیٙاذ ٚ ٜياذْ ساّكٝپازیشی
ضذ ٚ ٜتالش  ٚپیطشفت سا دس پی صٛاٞذ داضتٟٓٔ .تشیٗ ٌاْ تشای اعیای ٛٞیت ّٔای
دس رأً ٝایشاٖ  ٚتمٛیٓ فش ًٙٞایشا٘ی ا اسالٔی٘ ،فی صٛدِ وارب ٔایتاضاذ .تا ٝيمیاذٜ
ایطاٖ ،ایٗ تٛفیماتی و ٝأشٚص ص ٝدس صٔی ٝٙفٙاٚسی ،ص ٝدس صٔی ٝٙساصتٞای صیشتٙایی ٚ
اساسی وطٛس  ٚدس صٔی ٝٙسضذ يّٕی دس صٔیٞٝٙای ٌ٘ٛأٌ ٖٛالعهٔ ٝیوٙایٓ ،دس ساایٝ
تالش ٛٞیت ّٔی  ٚاسالٔی تٝدست آٔذ ٜاست (آیتاهلل صأٝٙای.)1389 ،
تشسسی سٛاتك پژٞٚطی ٘طاٖ ٔیدٞذ تااو ٖٛٙپژٞٚطای تغات يٙاٛاٖ «ٔؤِفاٞٝاای
ٛٞیت اسالٔی  ٚایشا٘ی دس ا٘ذیط ٝآیتاهلل صأٙاٝای» دس ایاشاٖ غاٛست ٍ٘شفتا ٝاسات؛
اِثت ٝتشصی تغمیكٞا ٘ضدیه تٛٔ ٝؾٛو پژٞٚص ٞستٙذ .تاا يٙایات تأ ٝثاا٘ی ٘هاشی ٚ
پژٞٚطی  ٚتا تٛر ٝت ٝایٗو ٝآیتاهلل صأٝٙای تٝيٛٙاٖ سٞثش ا٘مالب اسالٔیٕٞ ،اٛاس ٜدس
سخٙاٖ صٛد تش ِض ْٚضٙاصت ٛٞیت اسالٔی  ٚایشا٘ی اضاس ٜداضات ٝاساتِ ،ازا پاژٞٚص
عاؾش دس  ّٝٞٚا َٚدس پی پاسخ ت ٝایٗ سؤاَ اسات وا ٝدس ا٘ذیطا ٝآیاتاهلل صأٙاٝای،
ٔؤِفٞ ٝای ٛٞیت اسالٔی  ٚایشا٘ی وذاْا٘ذ؟ سؤاَ دیٍش ،ایٗو ٝایطاٖ ص ٝساتكاٝای تایٗ
ایٗ ٔؤِفٞٝا تشلشاس ٔیوٙذ  ٚایاٗ ساتكا ٝصا ٝتاأحیشی دس ا٘سازاْ الاٛاْ ،التاذاس ّٔای ٚ
تٕذٖساصی ٘ٛیٗ اسالٔی ٔیٌزاسد؟
ٔماِ ،ٝپژٞٚطی اوتطافی است و ٝسًی دس ف ٟٓصیستی یه پذیذ ٜداسد.
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سؤالَای تحقيق پژيَص
 -1-1سؤال اصلی

ٔ -1ؤِفٞٝای ٛٞیت اسالٔی  ٚایشا٘ی دس ا٘ذیط ٝعؿشت آیتاهللصأٝٙای صیست؟
 -1-2سؤالَای فرعی

ٔ -1ؤِفٞٝای اسالٔی ٛٞیت دس ا٘ذیط ٝعؿشت آیتاهلل صأٝٙای صیست؟
ٔ -2ؤِفٞٝای ایشا٘ی ٛٞیت دس ا٘ذیط ٝعؿشت آیتاهلل صأٝٙای صیست؟
 -3ساتكٔ ٝیاٖ ٔؤِفٞٝای ٛٞیت اسالٔی  ٚایشا٘ی  ٚتأحیش آٖ تش ا٘سزاْ الاٛاْ ،التاذاس
ّٔی  ٚتٕذٖساصی ٘ٛیٗ اسالٔی دس ا٘ذیط ٝعؿشت آیتاهلل صأٝٙای صٍ ٝ٘ٛاست؟
چُارچًب وظری تحقيق

اعساس تًّك ،تزشتیات ٔ ٚیشاث ٔطتشن ،اعساس تًٟذ افشاد ت ٝارتٕااو ،تشصاٛسداسی
اص آسٔاٖٞا  ٚتاٚسٞای ٔطتشن ٟٓٔ ٚتش اص ٛٞ ،ٕٝٞیتیاتی  ٚضٙاسایی ،ت ٝافاشاد ٛٞیات
رًٕی ٔیتخطذ .یىی اص ایٗ ٛٞیت ٞای رًٕی ٛٞیت ّٔی است و ٝتٔ ٝشدٔای وا ٝدس
داصُ یه ٔشص ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ٛٞیت ٔطتشوی ٔیدٞذ.
اص دیذٌا ٜاعٕذ اضشف ٔف ْٟٛتاسیخی ٛٞیت ایشا٘ی دس ٟ٘ؿتٞای سیاسای  ٚدیٙای
دٚساٖ ساسا٘یاٖ ضىُ ٌشفت  ٚدس دٚساٖ اسالٔی تا فشاص ٘ ٚطیةٞایی پایذاس ٔا٘اذ  ٚدس
يػش غفٛی تِٛذی دیٍش یافت  ٚدس يػش رذیذ تٝغٛست ٛٞیات ّٔای ٔتزّای ضاذ
(صاٞاذی .)132 :1384 ،اص دیذٌا ٜدیٍش ،استاد ٔكٟشی تاش دٔ ٚؤِفاٝی اساالٔی  ٚایشا٘ای
ٛٞیت ایشا٘ی تأویذ داسد دس ٘هش ٚی تًشیف ٔ ٚاٞیت ٛٞیت ّٔای ایشا٘یااٖ تاا تًااسیف
سایذ ٔغافُ يّٕی تفاٚت تااسصی داسد .ایطااٖ تاش إٞیات ٘ ٚماص ٔازٞة تاٝيٙاٛاٖ
اغیُ تشیٗ يٙػش دس ٛٞیت ّٔی تأویذ داسد  ٚتمی ٝيٙاغاش سا دس لاِاة دیٙای ٔ ٚازٞثی
ًٔٙا ٛٞ ٚیت ٔیدٞذ پس دس ٘هش ٚی يٙاغش غیشدیٙی ٘مص حا٘ٛی داس٘ذ (لشتاا٘ی:1383 ،
)84؛ تٙاتشایٗٛٞ ،یت ایشا٘ی سا ٔیتٛاٖ «اعساس ٚاتستٍی ت ٝسشصٔیٗ ،تااسیخ ،دِٚات ٚ
فش ًٙٞایشاٖ ،ضٙاسا٘ذٖ صٛد ت ٝدیٍشاٖ  ٚتذیٗٚسایّٔ ٝتٕاایض دا٘ساتٗ صاٛد اص آٖٞاا»
تًشیف وشد (اعٕذی.)108 :1388 ،
اص سٛی دیٍشٛٞ« ،یت اسالٔی» ،دسٚالى ٘طاٖ دٙٞذ ٜاعساس تًّك  ٚتًٟذ ت ٝدیٗ ٚ
رأً ٝدیٙی استٟٓٔ .تشیٗ دستاٚسد ٛٞیت اسالٔی ،پاسخ دادٖ ت ٝپشسصٞای تٙیاادی،
رٟت تخطیذٖ ت ٝص٘ذٌیٚ ،عذت ايتمادی ًٙٔ ٚاا تخطایذٖ تا ٝرٟااٖ اساتٛٞ .یات
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اسالٔی دسٚالى تاصٕ٘اییای ٚالًیت است وٞ ٝیش فشد یا ٌشٞٚای ،تا ٝفاشد یاا ٌشٞٚای
دیٍش تشتشی ٘ذاسد ،رض وسا٘ی و ٝتمٛای اِٟی داضت ٝتاضٙذٛٞ .یت اساالٔی ،دسٚالاى ٘اٝ
تشتشتشی فشد یا ٌش ،ٜٚتّى ٝت ٝتشتشی تمٛا  ٚپشٞیضٌاسی دس ٔیاٖ ا٘ساٖٞا تأویاذ داسد .دس
ایٗ ٔیاٖٛٞ« ،یت رٟا٘ی» فشآیٙذی ارتٕايی است و ٝدس آٖ ،لیذٚتٙذٞای رغشافیایی وٝ
تش سٚاتف ارتٕايی  ٚفشٍٙٞی سای ٝافىٙذ ٜاست ،اص تیٗ ٔیسٚد ٔ ٚشدْ تٝقاٛس فضایٙاذ،ٜ
اص واٞص ایٗ لیذٚتٙذٞا آٌأ ٜیض٘ٛذ (ایٕاٖ ،سٚعا٘یٛٞ .)129 :1392 ،یات اساالٔی تاٝ
ًٔٙای دسوی است ؤ ٝسّٕا٘اٖ اص صٛد داس٘ذ ٘ ٚیاض دیٍاشاٖ اص ٔسإّا٘اٖ داس٘اذ .ایاٗ
ٔف ْٟٛتٚ ٝرٛد آٚس٘ذٛٞ ٜیت ٔطتشوی است و ٝاغكالعاً أت ٘أیذٔ ٜیضٛد .أات تاٝ
ًٔٙای پیشٚاٖ یه دیٗ صاظ  ٚدس ایٙزا دیٗ اسالْ استٛٞ .یت اسالٔی دس ریُ صاٛد
صشدٜٛٞیتٞایی ٘یض تٝغٛست ٔزاٞة ٔختّف داسد و ٝتاسصتشیٗ دست ٝتٙذی آٖ ،تطیى ٚ
تس ٗٙاست .يٙاغش تطىیُدٙٞذٛٞ ٜیت اسالٔی يثاستا٘ذ اص :تاٚس ت ٝدیٗ اساالْ ،تمیداذ
ت ٝنٛاٞش اسالٔی ،يُٕ ت ٝاعىاْ ٙٔ ٚاسه اسالٔی ،آیایٗٞاا ٙٔ ٚاساثتٞاای ٔطاتشن
دیٙی ،تاسیخ ٔطتشن اسالٔی و ٝاص صٔاٖ نٟٛس اسالْ آغاص ٔیضٛد  ٚتا صٔاٖ عاَ أتاذاد
ٔییاتذ (تاتایی صاسس)195 :1383 ،؛ تٙاتشایٗٛٞ ،یت اسالٔی سا دس ٘سثت افاشاد تافشٙٞاً،
تاٚسٞا  ٚساصٔاٖ ٞای دیٙی ٔ ٚزٞثی ًٔاغش  ٚتٝيٛٙاٖ ارتٕايات ایٕاا٘ی تایاذ دس ٘هاش
ٌشفت ،صیشا ایٗ ارتٕايات ٛٞیت دیٙی سا ٔیساص٘ذٛٞ .یت اسالٔی دس رأً ٝایشا٘ی تٝ
ًٔٙای تًّك  ٚتًٟذ افشاد ایشا٘ی ت ٝتاٚسٞا  ٚاسصشٞای دیٙی ،ا٘زااْ سفتاسٞاا ٙٔ ٚاساه
فشدی  ٚرًٕی دیٗداسا٘ ،ٝداضتٗ تزشت ٚ ٝعس دیٙای  ٚتشصاٛسداسی اص ٛٞیات دیٙای
است (عاریا٘ی.)360-368 :1388 ،
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مذل وظری
هؤلفِّبی َّيت اسالهي:

هؤلفِّبی َّيت ايشاًي:

صثبى ػشثي ،اػتمبدات ٍ اصَل

صثبى فبسسي ،آداةٍسسَم ايشاًي،

اسالهي ،آداةٍسسَم اسالهي،

تبسيخ هطتشن ،سشصهیي ٍ...

اسصشّبی اسالهي ٍ...

اثؼبد ٍ هؤلفِّبی َّيت اسالهي ايشاًي دس اًذيطِ حضشت آيتاهلل خبهٌِای:
صثبى فبسسي  -------صثبى ػشثي
ّوسبصی َّيت
اسالهي ٍ ايشاًي

اػیبد ايشاًي  -------اػیبد اسالهي
هلت ايشاى  -------اهت اسالم
آداةٍسسَم ايشاًي  -------آداةٍسسَم اسالهي
تبسيخ ايشاى  -------تبسيخ اسالم
اصَل ٍ اسصشّبی ايشاًي  -------اصَل ٍ اسصشّبی اسالهي

اًسجبمثخطي ثِ الَام

تأثیشات ػولي ساثطِ هیبى
َّيت اسالهي ٍ ايشاًي

ايجبد توذى ًَيي اسالهي

ايجبد ٍ حفظ التذاس هلي ٍ ثیيالوللي
هٌجغ :ثش پبيِ هطبلؼبت ًگبسًذگبى

تعریف مفاَيم

ًَ -1یت :سادٜتشیٗ تًشیف ٛٞیت ایٗ است وٛٞ ٝیت ،تًشیفی است و ٝفاشد اص صاٛد
ٚ ٚرٛد صٛد اسائٔ ٝیدٞاذ  ٚتا ٝوٕاه آٖ ،تا ٝپشساصٞاایی اص لثیاُ صیساتٓ  ٚصاٝ
ٔی صٛا ،ٓٞپاسخ ٔی دٞذ  ٚاص قشیك آٖ ت ٝاتًاد ضخػیت صاٛد یىپااسصٍی  ٚا٘سازاْ
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ٔی تخطذ  ٚدس صٔاٖ ٔ ٚىاٖ اص٘هش سٚا٘ی  ٚسفتاسی ٔٛؾى یاتی  ٚرٟاتیااتی ٔایوٙاذ
(عیذسی تیٍ٘ٛذ.)100 :1380 ،
ًَ -2یت ملیٛٞ :یت ّٔیٕٞ ،اٖ اعساس تًّك  ٚتًٟذ ٘ساثت تا ٝارتٕااو ّٔای ٚ
٘سثت ت ٝوُ رأً ٝدس ٘هش ٌشفت ٝضذ ٜاسات ٔ ٚایتاٛاٖ ٌفات ٛٞیات ّٔای تا ٝایاٗ
ًٔٙاست و ٝافشاد یه رأًٛ٘ ،ٝيی ٔٙطأ ٔطاتشن سا دس صاٛد اعسااس وٙٙاذ (یٛسافی،
.)26 :1379
ًَ -3یت اسالمیٛٞ :یت اسالٔی ،دسٚالى ٘طاٖدٙٞذ ٜاعساس تًّك  ٚتًٟذ ت ٝدیاٗ
 ٚرأً ٝدیٙی استٟٓٔ .تشیٗ دستاٚسد ٛٞیات اساالٔی ،پاساخ دادٖ تا ٝپشساصٞاای
تٙیادی ،رٟت تخطیذٖ ت ٝص٘ذٌیٚ ،عذت ايتمادی ًٙٔ ٚاا تخطایذٖ تا ٝرٟااٖ اسات.
ٛٞیت اسالٔی دسٚالى تاصٕ٘اییای ٚالًیت است وٞ ٝیش فاشد یاا ٌشٞٚای ،تا ٝفاشد یاا
ٌشٞٚی دیٍش تشتشی ٘ذاسد ،رض وسا٘ی و ٝتمٛای اِٟی داضات ٝتاضاٙذ (ایٕااٖ  ٚسٚعاا٘ی،
.)129 :1392
ريش جمعآيری ي تحليل اطالعات

سٚش ایٗ تغمیك ویفی  ٚاص ٘ٛو تغّیُ اساٙادی اسات .سٚشٞاای اساٙادی دس صٔاشٜی
سٚشٞا یا سٙزٞٝای غیشٔضاعٓ  ٚغیشٚاوٙطی ت ٝضٕاس ٔیآیٙذ .ت ٝایٗ دِیاُ واٍٙٞ ٝااْ
استفاد ٜاص دیٍش سٚشٞا ٘هیش ٔطاٞذٔ ،ٜػاعثٔ ...ٚ ٝطىُ اساسی رٕىآٚسی اقالياات
است  ٚعاَ آٖو ٝتٍٙٞ ٝاْ واستشد سٚشٞای اسٙادی اقاليات ٔٛرٛد٘ذ .يال ٜٚتاش آٖ،
ایٗ سٚشٞا اص ٔطىالت تضسٌی و ٝدس تغمیمات آصٔایطی یا عتی ٔػاعث ٝپیص ٔیآیاذ
ٔثشی ٞستٙذ .تشاساس ایٗ سٚش سًی ٔیضٛد وّی ٝاسٙاد ٔ ٚاذاسن ٔٛراٛد ٔاشتثف تاا
ٔٛؾٛو پژٞٚص تٙٔ ٝهٛس پاسخٍٛیی ت ٝسؤاَ پژٞٚص اساتفاد ٜضاٛد .اص ایاٗس ٚوّیاٝ
اسٙاد ٔ ٚذاسن ٔٛرٛد دس استثاـ تا ٔفٟاٛٞ ْٛیات ایشا٘ای  ٚاساالٔی دس ا٘ذیطاٞٝاای
آیتاهلل صأٝٙای ٔٛسد تشسسی  ٚتغّیُ لشاس ٔیٌیشد .و ٝدس ایٗ ساستا تا ٔغذٚدیتٞاای
ٔختّفی اصرّٕ٘ ٝثٛد ٔٙاتى رأى  ٚوأُٚ ،رٛد وتابٞای تىشاسی  ٚضثی ٝت ٝیىذیٍش اص
ِغال ٔغتٛا ٞستیٓ.
اتضاس ٌشدآٚسی دادٞ ٜا دس ایٗ پژٞٚص فیصتشداسی ،وتابصٛا٘ی ،ایٙتش٘ت ٔ ٚمااتت
است .ایٗ تغمیك دس ضٟشیٛس ساَ  1390ا٘زاْ ضذ ،ٜتٔ ٝكاًِٛٞ ٝیت اساالٔی  ٚایشا٘ای
دس ا٘ذیط ٝآیتاهلل صأٝٙای دس تاص ٜصٔا٘ی ساَٞای  1368تا ٔ 1390یپشداصد.
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یافتٍَای تحقيق
 -1رابطٍ ميان مؤلفٍَای ًَیت اسالمی ي ایراوی ي تأثيرات عملی آن برر اوسراا اقرًا
اقتذار ملی ي تمذن سازی وًیه اسالمی در اوذیطٍ حضرت آیتاهللخامىٍای

َ -1-1مسازی ًَیت اسالمی ي ایراوی در اوذیطٍ حضرت آیتاهلل خامىرٍای :آیاتاهلل صأٙاٝای
ٛٞیت اسالٔی  ٚایشا٘ی سا تا ٓٞساصٌاس ٔیدا٘ٙذ ًٔ ٚتمذ٘ذ وٛٞ ٝیت اساالٔی  ٚایشا٘ای
دس ٔماتُ  ٓٞلشاس ٕ٘یٌیش٘ذ .ایطاٖ تیاٖ داضتٙذ وٛٞ ٝیت ایشا٘ی  ٚاسالٔی دسٓٞآٔیختاٝ
ضذ ٚ ٜاص  ٓٞتأحیش پزیشفتٝا٘ذ  ٚدس ق َٛصٔاٖٛٞ ،یت ایشا٘ی  ٚاسالٔی تاا ٞآ سااصٌاس
ضذٛٞ ٚ ٜیت ّٔی ایشا٘یاٖ سا تٚ ٝرٛد آٚسد ٜاست .دس ایٗ تخص تٛٔ ٝاسدی وا ٝایطااٖ
ایٗ ٔؤِفٞ ٝا سا دس وٙاس  ٚ ٓٞساصٌاس تا یىذیٍش آٚسدٜا٘اذ اضااس ٜصٛاٞاذ ضاذ ٔ ٚاٛسد
تشسسی لشاس صٛاٞذ ٌشفت.
 -1-1-1عيذ وًريز :ایطاٖ ًٔتمذ ٞستٙذ ؤ ٝشدْ ٔغتٛای يیذ ٘ٛسٚص سا تغییش داد٘اذ ٚ
٘ٛسٚص تشای ّٔت ایشاٖ أشٚص ،يثاست اص تٛر ٝت ٝصذا  ٚیاد صذا دس ٍٙٞاْ تغٛیُ سااَ
ٓٞ ٚصٙیٗ تٟا٘ٝای تشای دیذ  ٚتاصدیذ  ٚسفى وذٚستٞا است و ٝایاٗ ٕٞااٖ تاشادسی ٚ
يكٛفت اسالٔی ٕٞ ٚاٖ غّ ٝسعٓ اسالْ استًٔ .تماذ ٞساتٙذ وا ٝایاٗ رٚق  ٚساّیمٝ
ایشا٘ی ٔسّٕاٖ است و ٝتٛا٘ستٛ٘ ٝسٚص سا ٍ٘ ٝداسد ٔ ٚغتاٛای غّاف آٖ سا تأ ٝغتاٛایی
غغیظ تغییش دٞذ .ایطاٖ ٓٞصٙیٗ يیذ ٘ٛسٚص سا اص ایٗ رٟت وا ٝاتتاذا  ٚآغااص سااَ سا
ٞزشت پیأثش اسالْ لشاس دادٜا٘ذ داسای ٚیژٌی اسالٔی  ٚت ٝصاقش ایاٗوا ٝایشا٘یااٖ اٚدَ
تٟاس سا اٚدَ ساَ صٛد لشاس دادٜا٘ذ  ٚایٗ  ٓٞیه رٚق  ٚسّیم ٝایشا٘ی اسات تا ٝایشا٘یااٖ
ستف ٔیدٞذ (٘شْافضاس عذیج ٚتیت.)1377/01/01 ،
 -2-1-1زبان فارسی :عؿشت صأ ٝٙای ٘مص صتاٖ فاسسی سا دس ٌستشش دیاٗ اساالْ
دس ایشاٖ  ٚدیٍش ٘ماـ ٔختّف د٘یا تسیاس تًییٗ وٙٙذٔ ٜیدا٘ٙذ ٓٞ ٚصٙیٗ دِیُ يٕذ٘ ٜفٛر
صتاٖ فاسسی دس وطٛسٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛسا تاس ًٔٙاایی فشٙٞاً اساالٔی ٔایدا٘اذ؛ تٙااتشایٗ
ایطاٖ دس ایٗ ٔٛسد ًٔ ٓٞتمذ تٕٞ ٝساصی يٙاغش ٛٞیت اسالٔی  ٚایشا٘ی ٞستٙذ  ٚآٖٞا
سا تمٛیتوٙٙذ ٚ ٜتغىیٓتخص ٔ ٓٞایدا٘ٙاذ (پایٍاا ٜاقاالو سساا٘ی ٔمااْ ًٔهآ سٞثاشی،
.)1377/12/12
آیتاهلل صأٝٙای دس ایٗ صػٛظ ٔیفشٔایٙذ:
« يه سٍص اص چیي تب سٍم ٍ ّویي آسیبی صغیش ،هشص صثبى فبسسیي سا تطییى
هيدادًذ .اًسبى هيثیٌذ وِ دس دٍساى ػثوبًي ،ديَاى ٍ هىبتجبت آًْب ثِ صثبى فبسسي
ثَدُ است ٍ ضؼشايي ثِ صثبى فبسسیي داضیتٌذ .ثْتیشيي ضیؼشای ثخطیي اص دٍساى
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ػثوبًي ،ضؼشای فبسسيگَ ّستٌذ؛ ٍضغ ٌّذ ٍ ضجِ لبسُی ٌّذ ّن وِ هؼلَم است.
ثٌبثشاييً ،فَر صثبى فبسسي ثسیبس ثَدُ استّ .ش صثبًي ویِ سیؼِی ًفیَر آى صيیبد
ثبضذ ،طجیؼي است وِ فشٌّگي سا ثب خَد حو هيوٌذ .وبسی وِ اهشٍص دٍلتّبی
استؼوبسگش ٍ سلطِ طلت هي خَاٌّذ ثب خشج ّبی صيبد ٍ ثب اػوبل ًفَرّبی فشاٍاًي
دس دًیب اًجبم ثذٌّذ ،صثبى فبسسي آى وبس سا ثب ًفیَر طجیؼیي خیَدش اًجیبم دادُ
استً .وي ضَد ثبٍس وشد وِ ًفَر صثبى فبسسي ثِ خیبطش لیذست سیبسیي وطیَس
فبسسي صثبى است .آى سٍصی وِ صثبى فبسسي دس ٌّذ صثبى سسوي ثیَد ،پبدضیبّبى
هغَلي ٌّذ ٍ تیوَسیّب ،اگش اص سالطیي صفَيِ ی ویِ دس ايیشاى ثیَد ی همتیذستش
ًجَدًذ ،لذست ووتشی ًذاضتٌذ .اٍسًگ صيت اص هؼبصش خَدش دس ايشاى ثِ هشاتیت
لَی تش ثَد؛ يؼٌي يه وطَس ثسیبس ثشٍتوٌذ دس اختیبسش ثیَد؛ اص لایبس سیبسیي
لَی ثَد ٍ تمشيجبً ثش توبم هٌطمِی ضشق آسیب ًیض هسلط ثَد؛ اهب صثبى آى هشدم ،صثبى
فبسسي ثَدً .وي ضذ گفت وِ صثبى فبسسي سا وِ خَد ايي سالطیي ٍ خبًَادُّیب ٍ
ديَاى ّب ٍ صًبى ٍ سػیتطبى ثب ضَق ٍ رٍق هيپزيشفتٌذ ،ثِ خبطش ايي هيپزيشفتٌیذ
وِ هثالً وطَس ايشاى ٍ حىَهت صفَی يب حىَهت ًبدسی سٍی آًْب ًفَر داضیتٌذ؛
ًخیش ،هسألِ ی ًفَر سیبسي ًیست؛ ثبيستي دس چیض ديگشی جستٍجَ ویشدّ .یی
ٍلت ايشاى دس دٍلت ػثوبًي ًفَر ًذاضتِ ،وِ صثبى فبسسي سا ًفَر سیبسي هیب ثیِ
آىجب ثجشد؛ خَدضبى دٍلت همتذسی ثَدًذ؛ ثٌبثشايي ،ػلت ًفَر صثبى فبسسي دس چیض
ديگشی است؛ ضبيذ ايي همذاس دس خَد رات ايیي صثیبى اسیت؛ يؼٌیي تشوییت ٍ
ضیَايي ٍيژُ ٍ آٌّگي وِ ايي صثبى داسد .هیي اص ثؼضیي وسیبًي ویِ دس هجیبهغ
جْبًي خیلي حضَس پیذا هيوٌٌذ ٍ ًطكّبی هختلف سا هیي ضیًٌَذ ،ضیٌیذم ویِ
هي گفتٌذ آٌّگ صثبى فبسسي ٍ ًطك ّبی فبسسي ،گیشاتش اص آٌّگ صثبىّیبی ديگیش
است .ػلت ديگش ًفَر صثبى فبسسي ،آى ثبس هؼٌبيي است وِ ايي صثبى ثیب خیَدش
حو هيوٌذ .صثبى فبسسي ،فشٌّگ غٌييي سا ثب خَدش هيثشدُ است؛ ايي فشٌّگ
اهشٍص دس اختیبس هبست؛ ػوذتبً ّن فشٌّگ اسالهي اسیت؛ يؼٌیي اسیالم دس ايیي
هٌطمِی ضشق ػبلن ،اص ضجِ لبسُ گشفتِ تب چیي ٍ تب ّش جبی ديگش وِ سفتِ ،ثب صثیبى
فبسسي سفتِ است .خیلي ًضديه ثِ ًظش هي آيذ وِ يىي اص ػَاه گسیتشش صثیبى
فبسسي دس دًیب ی ٍ الال دس ايي ًبحیِ ی ّوشاّي آى ثب ديي ٍ پیبم ديي ٍ هؼیبس
ديٌي ثبضذ؛ يؼٌي آى وسي وِ ايي ديي ٍ ايي هؼبس سا هيپزيشد ،صثبًي سا ّن وِ
حبه آى است ،هيپزيشد» (٘شْ افضاس عذیج ٚتیت ،تیا٘ات دس دیذاس تاا ايؿاای
فشٍٙٞستاٖ صتاٖ  ٚادب فاسسی.)1370/11/29 ،

 -3-1-1سال ضمسری :عؿاشت آیات اهلل صأٙاٝای سااَ ضٕسای سا ٘یاض اص يٙاغاشی
ٔیدا٘ٙذ و ٝدس آٖ ٓٞتٛٞ ٝیت اسالٔی ٛٞ ٓٞ ٚیت اسالٔی تٛر ٝضذ ٜاست:
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«اٍّل سبل ضوسي هب ايشاًيّب ی يؼٌي اٍّل ثْبس ی ػیذ ًَسٍص است .اٍالً هلت ايشاى
افتخبس داسد وِ سبل ضوسي اٍ ّن سبل ّجشی است؛ يؼٌي ّنچٌبىوِ سبل لوشی
هب وِ هجذأ ّجشت خبتناالًجیبء ػلیِ ٍ ػلي آلِ الصّالٓ ٍالسّالم است ،سبل ضوسي
هب ّن اص هجذأ ّجشت است .ثمیِ هلتّبی هسلوبى ثشای سبل ضوسي خَد ،اص سبل
هیالدی استفبدُ هيوٌٌذ؛ ٍلي هب ايشاًيّبّ ،جشت ًجي اوشم ساّ ،ن هجذأ سبل لوشی
لشاسدادينّ ،ن هجذأ سبل ضوسي ايي ًطبًگش ٌّش ٍ ػطك ٍ ػاللِ ايشاًي ثِ تؼیبلین
همذّس اسالم ٍ ثِ آثبس هطّْش ٍ همذّس ًجَی اسیت» (٘اشْافاضاس عاذیج ٚتیات،
.)1377/01/01

 -4-1-1حااب :عؿشت صأٝٙای تش ایٗ ٘هش تأویذداس٘ذ و ٝعزاب لثُ اص اسالْ ٓٞ
دس ایشاٖ ٚرٛد داضت ٚ ٝفمف ت ٝقثم ٝايیاٖ تًّاك داضات ٝاسات  ٚاساالْ آٖ سا تإٞ ٝاٝ
تًٕیٓ داد ٓٞ ٚصٙیٗ صادس ِثاس ّٔی  ٚعزاب ایشا٘ی اسات؛ تٙااتشایٗ دس ٘هاش ایطااٖ
عزاب  ٚصادس  ٓٞت ٝيٛٙاٖ يٙاغاش ٛٞیات اساالٔی  ٚایشا٘ای تاا ٞآ داسای ٘اٛيی اص
ٕٞساصی ٞستٙذ .عؿشت آیت اهلل صأٝٙای عزاب سا تىشیٓ صٖ ٔیدا٘ٙذ ًٔ ٚتمذ٘ذ واٝ
دس ایشاٖ تاستاٖ ٘یض ص٘اٖ قثمات ايیاٖ  ٚاضشاف تا عزاب تٛد٘ذ و ٝاسالْ ایٗ تثًیؽ سا
وٙاس ٌزاضت  ٚتشای تىشیٓ ص٘اٖ عزاب سا ت ٕٝٞ ٝآ٘اٖ تًٕیٓ داد (پایٍاا ٜاقاالوسساا٘ی
دفتش ٔماْ ًٔهٓ سٞثشی.)1386/10/13 ،
عؿشت آیتاهلل صأٝٙای دستاسٜی إٞیت عزاب تشای ص٘اٖ ٔیفشٔایٙذ:
«حجییبة هبيییِی تطییخیو ٍ آصادی صى اسییت ٍ ثییشخال تجلیغییبت اثلْبًییِ ٍ
هبدیگشايبًِ ،هبيِی اسبست صى ًیست .صى ثب ثشداضتي حجبةّبی خَد ٍ ثب ػشيبى
وشدى آى چیضی وِ خذای هتؼبل ٍ طجیؼت پٌْبى ثَدى آى سا اص اٍ خَاستِ ،خَدش
سا وَچه ٍ وناسصش هي وٌذ .حجبة ٍلبس ،هتبًت ،اسصشگیزاسی صى ٍ سیٌگیي
ضذى وفِ ی آثشٍ ٍ احتشام اٍست» (پایٍا ٜاقالو سسا٘ی دفتش ٔماْ ًٔهٓ سٞثاشی،
تشٌشفت ٝاص تیا٘ات دس دیذاس رًٕی اص ٔذاعاٖ سشاسش وطٛس.)1391/02/23 ،

 -5-1-1دیه اسال  :دس دیذٌا ٜعؿشت آیتاهلل صأٝٙای دیٗ اسالْ  ٚصتاٖ فاسسی دٚ
سوٗ اغّی ٛٞیت ّٔی سا تطىیُ ٔیدٙٞاذ ِٚای ٟٔآتاشیٗ يأاُ دس ٕٞثساتٍی ّٔای
ایشا٘یاٖ دیٗ اسالْ است .استذتَ ایطاٖ ایٗ است وٛٙٞ ٝص ٔشدٔا٘ی دس ایشاٖ ٞستٙذ واٝ
فاسسی ٕ٘ی دا٘ٙذ  ٚت ٝایٗ صتاٖ غغثت ٕ٘یوٙٙذِٚ ،ی ایشا٘ی ٞستٙذ  ٚتا تمیٔ ٝشدْ ایشاٖ
ٚعذت داس٘ذ  ٚيٙػش ًٔٛٙی پی٘ٛذ ایٗ ٔشدْ تا دیٍاشاٖ دیاٗ اساالْ اسات (تیا٘اات دس
دیذاس ٔسؤٚتٖ  ٚواسٌضاساٖ ٘هاْ رٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ.)1379/04/19 ،
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آیتاهلل صأٝٙای دس ایٗ صػٛظ ٔیفشٔایٙذ:
«الجتِ هي ّویي جب ثگَين؛ سؼي ثش ايي است وِ هسألِ لَهیتّب دس ايشاى
ػوذُ ضَد .ػذُای ثب تاشيه احسبسبت لَهي ٍ ًفي ػبه حمیمي ٍحذت ی يؼٌي
اسالهي ٍ ديي ی دًجبل ايي لضیِ ّستٌذ .وسبًي وِ خیبل هيوٌٌذ ػبه ٍحذت
وطَس هب صثبى فبسسي است ،دلجستگي ضبى ثِ صثبى فبسسي يمیٌبً ثِ لذس ثٌذُ ًیست؛
يىصذم تالضي ّن وِ ثٌذُ ثشای صثبى فبسسي وشدُام ،آًْب ًىشدُاًذ ٍ ًخَاٌّذ
وشد! ػبه ٍحذت هلت ايشاى صثبى ًیست؛ ديي اسالم است؛ ّوبى ديٌي وِ دس
اًمالة ٍ ًظبم اسالهي تجسّن پیذا وشد؛ ًتیجِ ايي هيضَد وِ تُشنصثبى ّن ثب صثبى
خَدش ّویي سا هيگَيذ؛ ثلَچ ّن ثب صثبى ثلَچيِ خَدش ّویي سا هيگَيذ؛
ػشة ّن ثب صثبى ػشثيِ خَدش ّویي سا هيگَيذ .ػذُی سؼي هيوٌٌذ اّویت
ػبه پیًَذ هستاىن دلّبی هلت ايشاى ی يؼٌي ايوبى اسالهي ی سا ون وٌٌذ؛ ًِ،
وطَس ٍ هلت يىپبسچِ است؛ الجتِ يىپبسچگياش ثِ خبطش تبسيخ ٍ جغشافیب ٍ
سٌتّب ٍ فشٌّگ است؛ اهب ػوذتبً ثِ خبطش ديي ٍ هسألِ سّجشی است وِ اجضای
ايي هلت سا ثِ ّن ٍص وشدُ ٍ ّوِ احسبس يىپبسچگي هيوٌٌذ».
 -2تأثيرات عملی رابطٍ ميان ًَیت اسالمی ي ایراوی در اوذیطٍ حضرت آیتاهللخامىٍای
 -1-2وقص ًَیت اسالمی ي ایراوی در اوساا بخطی بٍ اقًا از دیذگاٌ حضرت آیتاهللخامىٍای

وطٛس ایشاٖ اص دٚساٖ تاستاٖ داسای الٛاْ ٌ٘ٛاٌ٘ٛی دس ٔٙااقك ٔختّاف تاٛد ٚ ٜیىای اص
ٔسائّی و ٝاص ٌزضت ٝتاوٚ ٖٛٙرٛد داضت ٝصٍٍ٘ٛی ا٘سزاْتخطای آ٘ااٖ دس لاِاة یاه
ّٔت  ٚوطٛس تٛد ٜاستٕٞ .یٗ أش تشویة رًٕیتی ایشاٖ و ٝاص لٔٛیاتٞاای ٌ٘ٛااٌٖٛ
ضىُ یافت ،ٝصٔی ٚ ٝٙاتضاس ٔٙاساثی تاشای تفشلا ٝدضإٙاٖ داصّای  ٚتاشٖٔٚاشصی اسات.
عؿشت ،تا اعتشاْ ت ٝآداب  ٚسٌٛ ٚ ٗٙیصٞای ٔغّای ٘ ٚفای تشتاشیقّثای لأٛی ٚ
٘ژادپشستی ٕٝٞ ،لٔٛیتٞا سا تغت پشصٓ ٔىتة عیااتتخاص اساالْ تاش ٔغاٛس ّٔیات
ایشا٘ی  ٚعفم تٕأیت اسؾی ٌشدآٚسد٘ذ  ٚآیٙذ ٜسٚضٗ  ٚسضذ  ٚتًاِی ایٗ الٛاْ سا تاٝ
سش٘ٛضت تٕاْ ٔػاِظ ٙٔ ٚافى ّٔی پی٘ٛذ صد٘ذ  ٚدس ایٗ تاسٔ ٜایفشٔایٙاذّٔ« :ات ایاشاٖ
تیص اص ٕٝٞصیض ایشا٘ی است .تشن  ٚفاسس  ٚوشد  ٚيشب  ٚتمیا ٝالاٛاْ ایشا٘ای افتخااس
ٔیوٙٙذ و ٝفشص٘ذ ایشاٖ اسالٔی ٞساتٙذ وا ٝپاشصٓ اساالْ سا دس د٘یاا تشافشاضات ٝاسات»
(ضیذاییاٖ.)22-23 :1389 ،
عؿشت آیتاهلل صأٝٙای دس ایٗ صػٛظ ٔیفشٔایٙذ:
« دس داخ وطَس اص اٍل اًمالة سؼي وشدًذ ثِ ثْبًِ لَهیت ،ثِ ثْبًِ هیزّت ،ثیِ
ثْبًِ اختالفبت سیبسي ،ثیي آحبد هلت ػظین ايشاى اختال ثیٌذاصًذ .هیب ثیش ايیي
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تَطئِ دضوي فبئك آهذين ،اهب ّنچٌبى خَدهبى سا ٍ ّوِ ثشادساى ٍ خَاّشاى ػضيیض
سا هاتبجِ ايي هيداًین وِ دس ايي ثبسُ دلت ٍ هشالجت وٌین؛ هجبدا دضوي ثتَاًذ ویذ
خَد سا اػوبل وٌذ .ضیؼِ ٍ سٌي ،هشدم ثخصّبی هختلف وطَس ،طشفذاساى سالئك
گًَبگَى سیبسيّ ،وِ ثبيذ ثذاًٌذ هلت ايشاى ثب ٍجَد ايي تٌَػي وِ دس هیزّت ٍ
دس لَهیت ٍ دس ارٍاق ٍ سالئك داسد ،يه هلت است؛ يىپبسچِ است؛ يیذ ٍاحیذ
است .ثب ّویي يذ ٍاحذُ ثَدى است وِ هي تَاًذ اص هٌبفغ خَد ،اص َّيت خَد ،اص
حیثیت خَد دس همبث خطي تشيي دضوٌبى دفبع وٌذ ٍ دضوي سا ثِ حیَل ٍ لیَُی
الْي ثِ صاًَ دس ثیبٍسد» (پایٍا ٜاقالوسسا٘ی دفتش ٔماْ ًٔهٓ سٞثشی ،تیا٘اات دس
دیذاس ئٕٛی ٔشدْ تس.)1387/02/19 ،
 -2-2وقص ًَیت اسالمی ي ایراوی در ایاراد ي حفر
حضرت آیتاهلل خامىٍای

اقترذار ملری ي بريه المللری از دیرذگاٌ

دس  ٕٝٞرای يآِ٘ ،یشٞٚای ٔسّظ یىی اص ارضاء تسیاس ٔ ِٟٓالتذاس ّٔی وطاٛسٞا تاٝ
عساب ٔیآیٙذ؛ أا صٔا٘ی ایٗ التذاس  ٚایٗ ٔهٟش لذست ّٔی إٞیات  ٚاسصش ٔؿاايفی
پیذا ٔیوٙذ و ٝآ٘ض ٝدس ا ٚتشٚص ٔیوٙذ ،غاشفاً التاذاس تأ ٝاذد  ٚوٕاه ساالط ٘ثاضاذ.
ٟٔٓتش اص سالط٘ ،یشٚی ًٔٛٙی  ٚلذست سٚعی ٔشد ٔسّظ است .ایٗ آٖ صیضی است وٝ
التذاس ّٔای یاه وطاٛس سا تاٝغاٛست یاه التاذاس ًٔٙاٛی  ٚعمیمای  ٚغیشلاتاُصٚاَ
دسٔی آٚسد .آیتاهلل صأٝٙای ًٔتمذ٘ذ و ٝالتذاس ّٔی سا تایذ تا يّآ  ٚاصاالق تا ٝدسات
آٚسد .تذیٗ تشتیة يّٓ سا ٔشدْ تا استفاد ٜاص أىا٘ات ّٔی ت ٝدست ٔیآٚس٘ذ  ٚدس صٔیٙاٝ
اصالق ٔ ٓٞا تایذ دصاس يمة ٔا٘اذٌی ٘طاٛیٓ .سفتاسٞاای ارتٕاايی ،ا٘ؿاثاـٚ ،راذاٖ
واسی ،لاٌٖ٘ٛشایی  ٚسٚط دیٗ داسی ا و ٝتًؿای آدْٞاای تایا٘ػااف ،سٚط دیاٗ داسی
رٛاٖٞای ٔا سا دس ًٔشؼ تكا َٚلشاس داد٘ذ  ٚت٘ ٝاْ عشفٞای تیٔغتٛا  ٚتای ٔٙكاك ٚ
ت٘ ٝاْ آصادی ،دستخٛش غاست وشد٘ذ ا اص پایٞٝای التذاس است (پایٍا ٜاقالوسساا٘ی دفتاش
ٔماْ ًٔهٓ سٞثشی.)1384/08/08 ،
عؿشت دس ایٗ تاسٔ ٜیفشٔایٙذ:
«ساُ پیوبيي ثیست ٍ دٍم ثْوي هٌظش التذاس هلي ٍ ًطبى دٌّذُی ػضم ػوَهي هلیت
ايشاى است؛ هظْش ّوبى چیضی است وِ ّش دضوٌي سا دس ّش حیذ ٍ اًیذاصُيیي اص
التذاس ًظبهي ٍ تَاًبييّبی تجلیغبتي ٍ سیبسي ،هشػَة هيوٌذ .هلت ايشاى ّش سبل
ثب حشوت خَد دس ثیست ٍ دٍم ثْوي ،دضوي سا دس جبی خَد هتَلف ٍ ٍاداس ثیِ
ػمت ًطیٌي وشدُ است» (٘شْ افضاس عذیج ٚتیت ،تیا٘ات دس دیذاس پشس٘ ُٙیشٚی
ٛٞایی.)1383/11/19 ،
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 -3-2وقص ًَیت اسالمی ي ایراوی در ایااد تمذن وًیه اسالمی از دیذگاٌ حضرت آیتاهلل
خامىٍای

ایطاٖ ًٔتمذ٘ذ اٌش پیطشفت ٕٝٞرا٘ث ٝسا تًٙٔ ٝای تٕذٖساصی ٘ٛیٗ اسالٔی تٍیشیٓ،
ٞذف ّٔت ایشاٖ ٞ ٚذف ا٘مالب اسالٔی ،ایزاد یه تٕذٖ ٘ٛیٗ اساالٔی اسات  ٚایاٗ
تٕذٖ ٘ٛیٗ د ٚتخص داسد :یه تخص ،تخص اتضاسی  ٚتخص دیٍش ،تخص ٔتٙی  ٚاغّی
 ٚاساسی است و ٝتایذ تٞ ٝش د ٚتخص تایذ إٞیت داد .تخص اتاضاسی يثااست اسات اص
اسصشٞایی و ٝأشٚص ت ٝيٛٙاٖ پیطشفت وطٛس ٔكشط ٔیضٛدٔ ،ا٘ٙذ يّٓ ،اصتشاو ،غًٙت،
سیاست ،التػاد ،التذاس سیاسی ٘ ٚهأی ،ايتثاس تیٗإِّّی ،تثّیاغ  ٚاتضاسٞاای تثّیاغ واٝ
 ٕٝٞتخص اتضاسی تٕذٖ است .ایطاٖ ًٔتمذ ٞستٙذ و ٝدس ایٗ تخص دس وطٛس پیطاشفت
صٛتی داضت ٚ ٝواسٞای صیاد  ٚصٛتی ضذ ٜاست .تخص عمیمی تٕذٖ ٘اٛیٗ اساالٔی دس
ا٘ذیط ٝعؿشت ،آٖ صیضٞایی است ؤ ٝتٗ ص٘ذٌی ٔاشدْ سا تطاىیُ ٔایدٞاذ ٕٞ ٚااٖ
سثه ص٘ذٌی است؛ ٔسائّی ٔا٘ٙذ ٔسأِٝی صاا٘ٛاد ،ٜساثه اصدٚاد٘ ،اٛو ٔساىٗ٘ ،اٛو
ِثاس ،اٍِٛی ٔػشف  . ...ٚتخصٞای اغّی تٕذٖ است ؤ ٝتٗ ص٘اذٌی ا٘سااٖ اسات.
تٕذٖ ٘ٛیٗ اسالٔی دس تخص اغّی ،اص ایٗ صیضٞاا تطاىیُ ٔایضاٛد وا ٝدس اغاكالط
اسالٔی ت ٝآٖ يمُ ًٔاش ٌٛیٙذ .ایٗ تخص تٙٔٝضِ ٝتخص ٘اشْافاضاسی تٕاذٖ اسات .اص
دیذٌا ٜآیتاهلل صأٝٙای اٌش دس ایٗ تخطای وأ ٝاتٗ ص٘اذٌی اسات ،پیطاشفت ٘ىٙایٓ،
پیطشفتٞایی و ٝدس تخص ا َٚوشدیٕٓ٘ ،یتٛا٘ذ ٔا سا سساتٍاس وٙاذ  ٚتأ ٝاا أٙیات ٚ
آسأص سٚا٘ی تثخطذ (پایٍا ٜاقالوسسا٘ی دفتش ٔماْ ًٔهٓ سٞثشی.)1391/07 /23 ،
وتياٍگيری

تا تٛر ٝت ٝتشسسیٞای ا٘زاْ ضذ ٜرٟت تثییٗ ٔؤِفاٞ ٝاای ٛٞیات اساالٔی دس ا٘ذیطاٝ
عؿشت آیتاهلل صأٝٙای ،ايتماد تا ٝتٛعیاذًٔ ،ااد٘ ،ثاٛت ،أأات ،ياذاِت ،تػایشت،
نّٓستیضی  ٚأشتًٔ ٝشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ،صتاٖ يشتی ،آداب سس ْٛاسالٔی ،اسصشٞاای
اسالٔی  ٚأت اسالٔی ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفت ٔ ٚطخع ضذ و ٝایطاٖ ت ٝصتاٖ يشتی
ت ٝيٛٙاٖ صتاٖ لشآٖ  ٚدیٗ اسالْ تٛرٔ ٝیوٙٙاذ .دس ا٘ذیطا ٝعؿاشت ،ایخااس تاًٙٔ ٝاای
آٔادٌی تشای عؿٛس دس ٔیذاٖ ٞای دضٛاس  ٚفذا وشدٖ ٔٙاافى ضخػای دس ٔماتاُ ٔٙاافى
تضسي  ٚآسٔا٘ی رًٕی است وإٞ ٝاٛاس ٜتایاذ دس رأًا ٝعفام  ٚاسد ٟ٘ااد ٜضاٛد ٚ
ضٟادت تًٙٔ ٝی ٚاسد ضذٖ دس عشیٓ صّٛت اِٟی  ٚتش سش سفش ٜؾایافت اِٟای ٕٟٔااٖ
ضذٖ است  ٚرٟاد تالش  ٚوٛضاص دس سا ٜصاذا  ٚدس ٔماتاُ دضإٗ اسات .دس ادأاٝ
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 ٓٞصٙیٗ ت ٝآداب ٚسس ْٛاسالٔی اصرّٕ ٝايیاد اسالٔیٙٔ ،اسه ٕ٘اص  ٚعاذ  ٚياضاداسی
ٔأ ٜغشْ اص ٘هش ایطاٖ پشداصت ٝضذ.
دس پاسخ ت ٝسؤاَ د ْٚؤ ٝشتٛـ تٔ ٝؤِفٞ ٝاای ٛٞیات ایشا٘ای دس ا٘ذیطا ٝعؿاشت
آیت اهلل صأ ٝٙای تٛد ٔطخع ضذ و ٝدس ا٘ذیط ٝایطاٖ ایٗ ٔؤِفٞ ٝا ضأُ صتااٖ فاسسای
ت ٝيٛٙاٖ صتاٖ ّٔی ٕ٘ ٚاد ٛٞیت ّٔی ،يیذ ٘اٛسٚص تا ٝيٙاٛاٖ یاه يیاذ ایشا٘ای  ٚداسای
ٔغتٛای دیٙی ٞستٙذ.
دس پاسخ ت ٝسؤاَ س ْٛؤ ٝشتٛـ ساتكاٛٞ ٝیات اساالٔی  ٚایشا٘ای ٘ ٚماص ٛٞیات
اسالٔی  ٚایشا٘ی دس ا٘سزاْ الٛاْ ،التذاس ّٔی  ٚایزااد تٕاذٖ ٘اٛیٗ اساالٔی اص دیاذٌاٜ
ایطاٖ تٛد ٔطخع ضذ و ٝایطاٖ تٕٞ ٝساصی ٛٞیت اسالٔی  ٚایشا٘ی ايتماد داس٘ذ  ٚدس
ٔٛاسد ٌ٘ٛاٌ ٖٛایٗ دٛٞ ٚیات سا دس وٙااس ٞآ  ٚآٔیختا ٚ ٝسااصٌاس تاا یىاذیٍش لاشاس
ٔیدٙٞذ .دس ایٗ ساستا ٔٛاسدی سا و ٝایطاٖ سًی داس٘اذ ایاٗ ٕٞسااصی سا ٘طااٖ دٙٞاذ
ٔطخع ضذ و٘ ٝمص صتاٖ فاسسای دس ٌساتشش اساالْ ٘ ٚماص اساالْ دس ٘فاٛر صتااٖ
فاسسی ،يیذ ٘ٛسٚص تٝيٙاٛاٖ يیاذ ّٔای  ٚایشا٘ای  ٚداضاتٗ ٔغتاٛای اساالٔی ،عزااب
ت ٝيٛٙاٖ یه اسصش ایشا٘ی  ٚاسالٔی  ٚساَ ضٕسی و ٝت ٝصاقش رٚق  ٚسّیم ٝایشا٘ای اص
ا َٚتٟاس ضشٚو ٔیضٛد  ٚساَ  ٚتمٛیٓ ّٔی ایشاٖ ت ٝعساب ٔیآیذ ِٚی ٔثذأ آٖ اسالٔی
ٔ ٚشتٛـ تٞ ٝزشت پیأثش اسالْ است اصرّٕا ٝآٖٞاا تٛد٘اذٞ .آصٙایٗ ٘ماص ٛٞیات
اسالٔی  ٚایشا٘ی دس ایزاد التذاس ّٔی تثییٗ ضذ  ٚایطاٖ دیٗ اسالْ ًٛٙٔ ٚیات دس وٙااس
أىا٘ات ّٔی دس ایزاد التذاس ّٔی تأحیشٌزاس ٔیدا٘ٙذٓٞ .صٙیٗ دس پایاٖ ت٘ ٝماص ٛٞیات
اسالٔی  ٚایشا٘ی دس ایزاد تٕذٖ ٘ٛیٗ اسالٔی پشداصتا ٝضاذ ٔ ٚطاخع ضاذ ٞاذف اص
ایزاد ٘هاْ اسالٔی سسیذٖ ت ٝتٕذٖ ٘ٛیٗ اسالٔی است  ٚداضتٗ ایٕاٖ تا ٝتٛعیاذ ٘ااب
اسالٔی  ٚاصرّٕ ٝضشـ اغّی ایزاد ایٗ تٕذٖ است .اص دیذٌا ٜایطاٖ تشای ایزاد تٕاذٖ
٘ٛیٗ اسالٔی د ٚتخص ٚرٛد داسد و ٝیىی پیطشفت يّٕی ،التػادی٘ ،هأی  ...ٚاسات
و ٝتخص سخت افضاسی است و ٝایشاٖ دس آٖ پیطشفت صاٛتی واشد ٜاسات ِٚای تخاص
تًذی  ٚعمیمی ایزاد تٕذٖ ،سّٛن يّٕی  ٚسثه ص٘ذٌی ایشا٘ی  ٚاساالٔی اسات واٝ
تخص ٘شْ افضاسی است و ٝدس ایٗ تخص پیطشفت وٓ تٛد ٜاست .تٙاتشایٗ اص ٘هاش ایطااٖ
اسالٔیت  ٚایشا٘یت اص اسواٖ ٔٛٞ ٟٓیت ّٔی ایشا٘یاٖ است و ٝتایذ تش ٞش د ٚدس وٙاس ٓٞ
تأویذ  ٚتٛر ٝوشد ص ٖٛایٗ د ٚدس ٓٞآٔیخت ٝضذٜا٘ذ ٕ٘ ٚایضاٛد آٖٞاا سا راذا اص ٞآ
فشؼ وشد  ٚدس ٔٛؾٛياتی ص ٖٛالتذاس ّٔی ،ا٘سزاْ الٛاْ  ٚایزاد تٕاذٖ اساالٔی ٞآ
ٔؤِفٞٝای ٛٞیت اسالٔی ٔ ٓٞ ٚؤِفٞٝای ٛٞیت ایشا٘ی تأحیشٌزاس ٞستٙذ.
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صأٝٙای ،سایذيّی ()1389؛ ًشمافضاس حذيث ٍاليت )هجوَػِ سٌّوَدّبی سّجش هؼظین اًمیالة اسیالهي
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