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A Comparative Study of the Political Opinions of Abul Ali Maududi and Seyyed Qutb 

 

Salafism is one of the issues that the Islamic world has been dealing with in the twentieth century. Salafism is a 

genuine concept rooted in the Islamic world. This idea was organized in the Islamic world from the second century 

AH with the advent of Ibn Hanbal. In the twentieth century, however, two thinkers were more influential than 

anyone else in Salafi thought and action. Abu Ali Maududi and Sayyid Qutb, two great Salafi thinkers, one born in 

Pakistan and the other born in Egypt, are the most important Salafi thinkers in the Islamic world. One in the east of 

the Islamic world and the other in the west and south explained Salafism and met in Afghanistan. The concept of 

ignorance and domination is one of the principles that plays a central role in these two thinkers. Concepts that have 

undergone fundamental changes in the Islamic world. This article intends to explain the extent of their influence as 

well as their differences with a comparative study of these two thinkers. 
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 2سید محمد حسین علم الهدی

 چکیده:  

تم جهلن زسلم  بل نن قرریی بدقه زسلهس سلفی  ری  سیهدس   ن بیال سلفی  ری  ز  ساللیف  زسله در قر  ی

ق   هجی   می  بل ظهدر زبن حنب  قر  س زشن زندشهلر ز   ینزصلی    قزرز  رشهلر قر جهلن زسلم  زسله 

جهلن زسلم  سلسلن شلتهس قر  ین بیاتم زسل ق  ستیکی بی  ز  مملس  زتیزق بی ر   زندشهر   مم  سفی  هل 

ملثییرذزر بدقندس زبدزالمف  سدق ق    سلید  ب  ق  زندشهلمند بگرس سلفی  شک   زقه سلدالتلن   قش ی  

قر جهلن زسلم  هالتندس شک  قر قلیه جهلن زسلم    قش ی  قر   ستدلد سصلی سهمتیشن ستیکیزن سلفی  ری 

غیب   جندب نن سللفی  ری  رز مبیین دیقند   قر زتنلناللتلن بل شکدش ی مم   شلتتندس سیهد  جلهفیه   

سفبر ز  زصدل  زسه در قر زشن ق  ستیکی نق  دلندن  قزرقس سیلهیم  در محدالت زسلس  قر جهلن زسم  

سقللر قر نظی قزرق مل بل سبللعر مببیق  زشن ق  زندشهللمند سیگزن ملثییسذشی    همینین ر م  قه زسللهس زشن 

 زختمتلت نن هل رز بل شکدش ی مبیین نملشدس

 

 زسم ، جلهفیه، حلدمیه، حکدسه، سفی  کلیدواژه:
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 :سقدسر

سبلن  زندشهلر سلفی  ری  رز بلشد قر سکت  حدشگ ریز  زبن حنب  جالتجد دیقس زبن حنب  نیالتین تیق  

بدق در بر قنبلل زنالجل  بند  مفم دم  بیزسللا زحلقشگ بی نسدس زبن میمیر ستیکی بگرس حیزن  قر ق رزن 

قر مبیین   معمیق سلللفبنه هدالددخلن تیق  در قر سذه  تقه    دمس  ز  زبن حنب  سیی   س  نمدق  

زندشهلر سلفی  نقهل  زسللسل  زشیل دیقس سا ز  زبن میمیر زندشهلر سلفی  بلر قش ی قر جهلن زسلم  قر حلقلیر  

بلل ظهدر سحملد بن مبلدزلدهللب زسلل ق رزن جلدشلد  قر سلللفی  ری  قلللکل  ریتلهس زبن    یزر ریتلهس  

شن سیللن ق  ند  سلللفی  قش ی نیگ زبن میمیلر زرزیلر دیقنلدس قر زمبلدزلدهللب  یزیت  زرملد دا ز  زبن حنبل     

قلک  ریتهس نیاله سلفی  ری  هند  در بل مصلدم   سلمیشدشر سیدند قزرقس ق   سلفی  ری  سصلی در 

ستلثیز  زندشهللر هل  ر قللنیکی    زمیل ل سللفی  ری  هند  بدقس زلبتر هی ق   نن هل ستلثی ز  زبن حنب   

ظهدر دیقنلدس زبدزالمف  سدق ق      بدقنلدس قر سلللفی  ری  هنلد   سلللفی  ری  سصلللی ق  ستیکی بگرس

سلید ب  ق  ستیکی زسللسل  سلفی  ری  قر  ین بیالتم زسله در سبللعر مببیق  ننهل رزه هلل زسلهس قر زشن 

 سسدرق سبللعر  یزر ب ییند سقلشار ز بل ر ش   قدق مل زشن ق  ستیکی رزسقللر ممش س 

 قلشار ز ر ش س

مدزن سذشی زسهس قر میصر زندشهر سیلس  هیچند س  ر ش هل  سژ ش بر ق  ر شکیق دم    دیی  مقایم

رز نیگ ذش  ر ش سقلشاللر ز  هل  دم  نیگ بهیه بیق زسل ر قللهل  دیی  دلرنسد  بیهللتی  قزرقس ز  ر ش

مکلس  شلتتر میشن سدل قر ر ش هل  سقلشالر   تفالی    سلیلسل سبللعر  قهندس  ر شکیق ر ش دیی   یزر س 

ز  زختمتلمهل   بلن    تیهن   سیلن زندشهلمندزن سلیلسل  ز  زسلهس سبللعلت مببیق  قر تفالیر   سلیلسله 

سلللبقر زسللتیلقه ز  ر ش (  22:1382قللدقسسزسللنیش نگ،هل مدجر س مبدر دیقه بی ر   سیلهیم سهللتیآ نن

زشن ر ش بلمگ بلر ر قدن   مدزن قرق رزن زرسلبد جالتجد دیقس سقلشالر ز  قر تفالیر   مفم سلیلسله رز س

زشن ر ش ممش قزرق مل بر صلدرت نظل  سند قلبلهتهل   (  302:1378زندشهلر هل س  قلدقسس سلرش   زسلتددی،

قلدق نیاله ننکر نقلم سهلتیآ رز ر ش سقلشالر ز  بلمگ محقق ق  هدم س  میل مهل رز سهلی  نملشدس

قلدقس بر مب  نن زسکلن سی  بین  زشجلق ن س  قهد در سنجی بر مد شن نظیشر س سیلن نظیشلت   ستیکیزن نهلل

نشد ردنر قلنلسل  زسلهس بیزسللا میل ت   هدم ق س  در ز  ر ش سقلشالر ز  بر قسله س   قلدقسس 

زختمتلت زشن تیصله بر قسله س  نشد مل زندشهلر هل   نظیشر هل ردنر قلنلسل  قلدندسسهیسلی ، مفد  زقزر  

ر ش سقلشاللر ز  رزه  بیز   قلللشد بتدزن ریه در قر  ز    (  14:1-12  ز تصلللق ، سلللل سللیگقهم، ش 

 (158:1372زسهسسستدقه دلر، قستیلب  بر شک محفی    مبیین مفم  ز  قر ن مدصیف
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 سدق ق  

خدرقلید ( قر ز رن  نبلق هند سلتلن بگرس بر قنیل نسدس    ز   1282س1903زبدزالمف  سدق ق  قر سللل 

دیقس  قر ق رزن سبلر ه بیز  زسلتقمل هند سلتلن ز  زسلتعملر  هملن نغل  قر ریتملن زسلم  ریزشلنر منیا س 

ز دز  بر ملسلیا حگب جملمه زسلمس  سلدالتلن بر مقفید ز   1941زن فالتلن حولدر قزقلهس ز  قر سللل 

مدزن ریه زخدزن زلمالفمین حگب سبفدب   زشده نل زه  سلنه بدقس  زخدزن زلمالفمین نمدقس قر  ز   س 

مملل  ممش سدق ق  زحیلل  زسلللم  قر هنلد سلللتللن بگرس بدق    ز  جمفلر داللللن  بدق دلر قر سللللل  

، نن دهلدر رز بر مندزن  التلن بدق زسل سا ز  ملسلیا سلدالتلنخدرقلید ( سیللف مهلکی  سلد  1326س1947

سح  زسلکلن خدق زنتیلب نمدقس سدق ق  در ممل  قغدغر زش مهلکی  حکدسه زسلمس  بدق  ز  سلد  قش ی 

خدرقلید (    1332س1953بل تی ر صلدتیلنر  دشلن  قزرز  سلتیگ بدقس زشن ساللی  سنجی بر زشن قلد مل قر سللل 

دس    سلیسلیتلنر ز  زشن در ز  حکدسه مذرخدزه  زستنل  نمدق   بر چهیه ز  قسلت یی   زمدز  سحکد  قل 

سلیسلیه مبدش  قلدس    ز  زمدز  رهلنید   سللل هل  بل   سلنده ممی خدق رز نیگ بر مندزن شک زسلم  

( قر زشلالت ستحده 1358س1979ریز  سللفی  بر سژ ه    سللینیزن  سهللندل قللدس قر نهلشه قر سلللل 

ی  نمدقن سنظدسر تکی  سدق ق  ال   زسله قلیزشز  شاله    رز قلنلخه در قررذقلهس سی  ز  سهل 

 سقدققر زقزسر بیلن س 

 

 

 تصوف در هندوستان: 1-2

هملن طدر در  ر ق زسللم    سللیرذقلله ق لتهل  زسللمس  قر هند سللتلن قزرز  زهمیه زسللهس جلش له  

بدقزش ، بیهملش ، سلند  قزرز  ریزش   مصلدم نیگ قر زشن بین رلی رت قزرقس هند سلتلن بر سلب  زقشلن  

هل  بلطن    صلدتیلنر قزقلهس زسلملمیفیر بر مندزن شک تی ر قلیع  بلطن  ریز ز  نیالتین سبفنلن زسلم  بر 

قر  ین ق   هجی   می  بیخ  ز  بگررلن صلدتیر بر هند سلتلن سلیی دیقندس قر زشن بین  سهند سلتلن بدقند

زبدزلیولل  ختف  قر الهدر خلنقله سلللختر   بر زرقلللق   مف  بن مثملن هجدشی  بر قسللتدر سیقللدش  

( قر ق رزن سلمطین میآ غدر  در سا 59، ج ز ل: 1914قسلت یی  زقلیلم س  سیقزخهسسرحملن مف ،

ز  غگندشلن قر هند سللتلن حلدم قللدند چهلر طیشقه بگرس در سنهلللن زشیزن  قزقللتند بر نل  هل  چهللتر، 

سلتلن زنتهللر شلتتندس هند سلتلن مبدش  بر سیدگ  بیز  صلدتیر س  سلهی رقشر،  لقرشر   نقهلبندشر قر هند 

ریققس قر مصلی میمدر  مصلدم قر هند سلتلن رالتیش شلتهس قر ق رزن سندالن تی ر هل  صلدتیر  لقرشر   

نقهلبندشر ز  سنلطق نسلیل  سیدگ   زرق هند سلتلن قلدندسسهملن(  لقرشر تی ر ز  سلن  سنتال  بر قلیخ  
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لقزت حاللن  در ز  سیی زن  حدت  جدق  زبن میب  بدقس زشن تی ر هیچند رشهللر مبدزلقلقر ریمن  ز  سلل 

 حنبف  قزرق زسل بر مالسح   ماله  بل ر قزقتر   قر زجیز  سنه   قیشعه ق ه قزرقس 

شک  ز  سلفالفر هل  بالیلر ملثییرذزر قر هند سلتلن   سلفی  ری  قر هند سلتلن   همینین قر سلفی  ری   

سلفالفر نقهلبندشر زسلهس زشن سلفالفر صلدتیر ز  قر ق رزن سندل   همگسلن بل   قزم  قر  ین بیاله   شکم

 لقرشر  زرق هند سللتلن ریقشدس نقهللبندشر سناللدب بر خدزجر بهلنزلدشن سحمد نقهللبند بیلرزش  زسلله قر 

قلجیه نلسر زشن تی ر نل  زبدبکی قر صلدر هاله   سا ز  نن سلفملن تلرسل    منهل زسل  صللقهس ( بر مندزن  

   یزر قزرقس مبدزلیحمن جلس  ز  بگررلن زشن طیشقه بی سن  بدقن   زطلمه ز  زحکل  قیشعه  نا  چهلر

ملدید دیقه زسهس» طیشقه زشهلن زمتقلق زه  سنه   جملمه زسه   زطلمه زحکل  قیشعه   زمبل  سنن« 

 (  جلس ،س

 تصوف و سلفیسم در هندوستان: 2-2

  سی  ز  سحمد بن مبدزلدهلب سللینغل  محدل  ه( قر  ین شل قهم   971-1034ظهدر  زحمد سللیهند س

بگرس قر تی ر نقهلبندشر   ملرشخ مقلشد هند قلدس    سفق  بر سجدق زلف ثلن  بدق   قر سیی   ز  سلنه  

زصلیزر قزقلهس سلیهند  منهل دهلف هلش  رز  بدل قزقله در بل دتلب   سلنه سبلبقه قزقلتر بلقلدس قر  ز    

ف رز نلقشده ریتهس    بل سحدر  میشن زندشهللر مصللدم در س  مدزن ریه در    زسللتقمل زمتبلر دهلل 

رز سبیح دیقس    قر دنلر زطلمه دلس     1 حدت  جدق زسله سیللیه نمدق سز  بر جل  نن  حدت قلهدق

ز  سلنه بر سیللیه بل بدمه سیقزخهس    همینین بر بیمی  قزقن  الشه بی نبدت در زصلف  سیسلد  قر 

( سلیهند    176-1389:170ز خمم قلیشعه قزنالهسسحد ه،مصلدم زسله  زدن  نهللن قزقه   نن ر

صلدت  بدق در بل چفر نهلین ، زحتیز  بر  بدر، بدسلیدن سل   ب ، سلجده معظیم  سیقلد، زنل زلحق ریتن   

سلمل  سیللیه س  نمدقسسهملن( قر  ز   بیز  سلیهند  مصلدم مبدش  بر شک زسی دلسم قلیصل    قر ن  

ردردلنیلن در بر قنبلل نگقشک دیقن نشین هند  بل زسلم  بدق سیللیه دیقه   س  ریققس ز  بل ز دزسلت قربلر 

قر سکلمبلت ردنلردن ممش نمدق مل نیب لن سللیلسلل  رز بل خدق همیزه دند   قر زشن دلر سدتقیه دالل   

بعد ز  زحمد سلیهند  قلله  ل  زد قهفد  قر  ین ق ز قهم همگسلن بل زبن مبدزلدهلب قر میبالتلن     دیقس

 ق زن فاللتلن بر هند سللتلن قر تی ر نقهللبندشر ظهدر دیقس    قر تقر سیی  سذه  حنی ، قر دم  نیگ  ر

 
. عقیده ای که مخالفان وحدت وجود با پیشگایم عالءالدوله سمنانی مطرح کردند که در آن راه رسیدن به توحید الیه و اثبات آن را  1

تهرانی   ی  نگاه مبطل وحدت وجود  کشف و شهود عرفانی یم دانند. همانطور که آیت هللا محمد حسی  این  عارف معارص گفته است 
 ،  ( 252ق، ج اول: 1426نیست.)تهرانی
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سلنند ممل  حنی  هل، سلمیشدشر بدقس  ل  زد قهفد  محدل قلل یت  قر جلش له زسللم  قر هند سللتلن زشجلق 

 دیقس

   مبلر  ز  مللملن قزرقس  ه( قر ر ستلش  قر نگقشک  قهف  بدقس خلندزن1144-1176قله  ل  زد قهفد س

سدرش قلللیخ مبدزلیحیم مللم  بگرس قر قربلر ز رن   ش  بدقس    قلللیح سهلللهدر جلس  رز در زثی   

میتلن  هالله رز قر قه سلللل   س  خدزند   قر هیده سلللل   قر حلل  در قر  ینن، حدشگ، میتلن، تقر، 

سدرش جلنهین ز  ریقشدس قر سیی    تفالیر، دم ، سنبق سالفز قلده بدق   بر مدرشا س  سیقزخه بل تدت

در بیز  ح  بر حجل  س  دند بی  ز  شک سلللل قر سدشنر بر سبللعر   محقیق سهللندل س  قللدقس قهفد   

هملنند سلید جملل زلدشن زسلد نبلق  ستیکی  قر سیلنر بدق در ز  سلد  بالیلر  ز  جیشلنلت تکی  سدرق 

قر سیللن ستکفمللن سلللن  ز  سهمتیشن رقشلر هلل بی بهیه بیقزر   یزر س  رییقسدتللب محیلر زثن  مهلللی  دلر  

سذه  حقر قلیعر قلنلختر س  قلدق مللیف ز سلهس    ندشالنده ز  سیدلر زسله در نگقشک بر صلد زثی بر 

 بلن تلرسل    میب  مللیف دیقه زسلهس قر  ز   قر نثلر بیهلملر قهفد  ق  نکتر زسللسل   جدق قزرق در قر 

دق ندزرقس قهفد  مم ر   زرزقت بر  بلن تلرسل  قزرق قر حلل  در زندشهلر زبن مبدزلدهلب   زبن میمیر  ج

زبن میمیلر   زبن مبلدزلدهللب میب بدقه   قر سنلل ملر میب   مجم بلل زسلللتنللق بلر زحللقشث  سجعدل بلر مقبیح 

 بللن تللرسللل    هدشله زشیزن  سیقزختلر زنلدس میلل ت ق س  دلر قر زشن  سینلر س  مدزن ز  نن شللق دیق ریزش   

قهفد  زسلهس قهفد  تقیر    ینن سژ ه  زسله در ز  قر ن شک طیشقیه صلدتیلنر بیخلسلتر    هل  میتلن 

زسلهس بیز     مصلدم، ذدی   خفدت نهلین  قزرز  زهمیه س  بلقلدس    بر لحلد زندشهلر ز  بر رغم 

مملس  قلبلهه هل هملنند ققلمن    مدز ت بل قلیعیلن قر سر سدر  قزرز  زختمم بدق: نیاه نن در     

د  بر مصدم قزقه   نابه بر نن سدرع  سثبه قزقهس قر حلل  در زبن مبدزلدهلب رزببر خصملنر سلشبن

ز  بل مهلی  قزقلهس ق   نن در ریزش  قهفد  هی چهلر سذه  تقه  زه  سلنه رز سحتی  قلمیقه   مقفید  

ه سنی  ز  هیددز  رز دلت  س  قزناللهس حلل نن در قر زندشهللر زبن مبدزلدهلب ناللبه بر سذزه  تقه  ن ل

قزقلتر   منهل تقر  هلب  در ریزش  مندر  حنبف  بدق رز  بدل قزقلهس قر نهلشه سلدسین زختمم نن رز بلشد 

قر ن له دمس  قزناللهس قللله  ل  زد حنی  بل دم  سلمیشدشر بدقس بیز     مق    مفم دم  قزرز  زر ش 

 ر قزقهس  بدقس حلل نن در زبن مبدزلدهلب نابه بر دم    مق  سدرع  خصملن

ز  ساللی  زسللسل  قر زندشهلر قلله  ل  زد رز س  مدزن ن له    بر خمته قزنالهس ز  هملنند سیهلینیلن خدق  

خمته رز رللی ر  قزناللتر   نن رز حق زنحصلللر   یش  س  سندزرقس بیز     زحیل  خمته جهلن   

س نکتر جلل  مدجر مملشمت   سالفمین سالهفر   قغدغر بدقس زشن بیلن دننده زتکلر سلفی  قلله  ل  زد بدق

جللنبلدزر     ز  حکدسله مثمللن    سندالن هنلد بدقس قر حللل  دلر زشن ق  حکدسله هیر دلدز   یشهللل   
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نبدقندس قلله  ل  زد قغدغر  درت   ز تدزر سالفملنلن هند سلتلن رز قزقلهس بر ردنر ز  در قر سقبع  رزه 

 تلن سندزقهسممج سبلر ه بل هند هل   سیک هل رز حمفر قله زتنلنا

 : قشدبندشر3-2

سکت  قشدبندشر قر  ز   شک ریتملن  زسله  سکت  قشدبندشر قر قلبر  لره هند قزرز  زهمیه تیز زن زسلهس 

در بر لحلد زندشهر ستهک  ز  سر سلشر تقه  حنی ، دمس  سلمیشدشر   مصدم نقهبندشر مهکی  قده زسهس 

زبدزالمف  سدق ق  قر  ز   میبیله شللتتلر قر زشن ریتمللن زسلللهس    بلل محدل قر زشن ریتمللن قر  ز    

سکت  بر لحلد تقه  سیی زن زبدحنییر هالتند   قر دم  نیگ سیی    زشنقشدبندشر رز بل سلفی  ری  سیدند قزقس  

 سلمیشدشر هاتندس همینین ز  مصدم نقهبندشر نیگ بهیه بیقه زسهس

 : حنفی1-3-2

 می  بر قنیل نسد   80ه، زبدحنییر نعملن بن ثلبه ددت  زسلهس    قر سللل  نیالتین سذه  تقه  زه  سلن

 یلا زندشهللر تقه  خدق رز ملسللیا دیقس    بر لحلد  می  قررذقللهس    بیزسلللا   150  قر سلللل  

دمس  سیی  سکت  سیجهر بدقس سیجهر بل قللکلم سیلن زشملن   مم   قللیم مم  رز ز  سصلللقشق زشملن   

زسلم  نم  سندزرندس سیجهر دلسم بیخمم خدزرج مکفیف     ولل ت قر سدرق سعتیرللن    لممن مثملن   

ن رز بر خدز ند ستعلل  زرذزر دیقندس بنیلن زشن تی ر دمس  زه  همینین ق  طیم جن هل  جم    صلللیی

سلنه نلقشده ریتتن زمملل ز  زشملن زسله بلمگ قلد مل قر سیلن مل ه سالفملنلن غیی میب سحبدبیه سیدز دندس 

مل ه سالفملنلن بر سلب  نن در قر هجیت   غگ زت رسلدل زد نبدقند تل د زحتیز  بدقندس سیجهر بر سلش له   

حملشه ز  سدزلیلن مبدش  قلدس سدزلیلن  در رله قر زحکل  قلیشعه دلهف  س  دیقند   ز  سلد  نشین بیز   

سیجهر طیق نم  رهلتندس زندشهلر سیجهر بیز  مل ه سالفملنلن میآ نیگ در قر زجیز  زحکل  قلیشعه دلهف   

دلن   هند  هل س  دیقند نیگ قزرز  جذزبیه بدقس زشن سذه  دمس    تقه  قر قلیه جهلن زسم  بیز  می

 جذزب بدقس ق له مثملن  نیگ نابه بر زشن سذه  تقه  مم ر سند بدقس

 ماتریدیه: 2-3-2

زبدحنییر خدق قر میصللر دم  ز  سذه  سیجهر سیی   س  نمدقس قر  ین سللد  هجی   می  زبدسنصللدر   

سللمیشلد  قر ر سلللتلل  سللمیشلد ز  مدزب  سلللمی نلد بلر قنیلل نسلدس    قر سلذهل  تقه  ز  زبدحنییلر سیی   س  

ر رذزر  نمدقس دیقندس زبدسنصللدر بیزسلللا مقلشد زبدحنییر   سلشر هل  زندشهللر سیجهر دم  جدشد  رز سلش

مدزن زشن سذه  دمس  هملنند سیجهر سیلن مم    زشملن  لی  بر تلصلفر قلدندس قلله بیه زشن زندشهلر رز س 

رز خفق   دال  قزنالهس نظیشر ز  قر سدرق نالبه جبی   زختیلر در قغدغر زسللسل  مملس  سذزه  زسلمس  
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نظیشر خفق   داللل  رجد  دیقندس   زسلللهس سلمیشدشلن هملنند زقلللعیشلن بیز  مدجیر تع  بر ق  تلم  بر

سلمیشدشر قر زشن ساللهفر بر قللیعیلن باللیلر نگقشک بدقه   سعتقد بر نن بدقند در معفق مفم، زرزقه   سهللیه  

زله  بر تع  زنالن نلت  زختیلر نیاهس سلمیشدشر  جدق زسل  رز بیز  جلسعر زسمس  زلگزس  س  قزنندسسلمیشدشر 

بیز  زسل  نیالله   دالل  حق ندزرق حت  مفیر زسل  تلسللق  یل     لی  بر قللیم هلقللم  بدقن   مدزله 

 (170قدرش دندسسزبن همل ،

 فرقه نقشبندیه: 3-3-2

هملنبدر در سیهلتی ریتر قلد، قلبر  لره هند سلسن  بیز  زه  مصلدم بدقه زسلهس همینین بیخ  ز  زقشلن   

یلن تی ر هل  صلدتیر در قر قلبر  لره  نشین هل  سدجدق قر هند هملنند بدقزش  سلهیت  صلدتیلنر قزقلتندس قر س

زشن تی ر ز  سهمتیشن طیشقه هل  مصلدم زه  سلنه زسلهس   هند بر تعللیه س  سیقزختند، نقهلبندشر زسلهس

زشن طیشقه قر ق رزن میمدرشلن بر ز ج  درت رسلیدس زشن طیشقه قر  ین ههلتم ز  سلد  بهلنزلدشن سحمد  

دنر زسللهس بیخ  ز  طیشق بلشگشد باللبلس  بر زسل  نقهللبند قللک  ریتهس قللجیه نلسر نقهللبندشر بر ق  ر 

صللقهس ( رسلیده   سا ز  نن نیگ سلفالفر زقزسر شلتتر   ز  طیشق زبدبکی خفییر نیاله بر سیلسبیسم( ستصل  

س  قلللدندس  طیشقلر قش ی  نیگ هاللله در سالللتقیملل بر زبدبکی س  رسلللدس زشن طیشقلر بر بکی  سعی م 

زشن تی ر خبی  ز  مف  بن زب  طلل س (، حاللنین مفیهمل   ( قر سللفاللفر31، ج ز ل:1354زسللهسسسلرسللل،  

زلالم  خبی  نیالهس منهل قر بهتیشن  رلعیه بر زسل  صللقهس ( زمتقلق قزرندس بر معبیی زل لر زشن طیشقه قر 

سلیزسلی جهلن زسلم  تیزریی زسلهس همینین مدزنالتر زسله مل سیلن قلیشعه   طیشقه هملهن   سنلسلب  رز 

مملت حکمه   سعیته،  زشن طیشقه ز  هملن نیالله بیخمم قش ی طیشقه هل  زشجلق دندسسزل لر، زط

صدت  در ریزش  بر قنیلریشگ    مگله قزقتند  زسل بر قنبلل نن نبدقند مل بل حلدمیه بر مقلب  بنیقز ندس ق  

رسلم قش ی  در نقهلبندشر سلشر رذزر  دیقند رز س  مدزن همکلر  بل حکدسه    درت بیز  قسلتیلب  بر 

صللمح زجتملم    قش ی نن در بیخمم قش ی صللدتیلن در مگله نهللین  رز بیرگشدند زشنلن بر مجلرت   ز

( بیخ  زشن طیشقه رز  زدنهل  قر بیزبی  162:21، ش1398دال    دلر سیقزختندسس سبللعلت ملرشخ زسلم ، 

در بلشد قر نظی   ( نکتر قش ی 13ه:1313صلدتیلن  س  قزنند در  لی  بر رملشه قلیشعه نبدقندسسزلبندزق ،

قزقله زشن زسله در تی ر نقهلبندشر قر مقلب  بل طیشقه هل  قلیع  خدق رز سعنل س  دیقه زسلهس بر همین 

قلی  ملدید تیز زن  بی ر   زه  سللنه بدقن خدق قزقللتر زسللهس زشن طیشقه قر هند   همینین میزه   

سلمس  میزه   قلل سقزم ( سیدند دیقسلتلن سحبدبیه تیز زن  قزقلتر بر ردنر ز  در زشن طیشقه بل ق له ز

 .شلته 
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 : اندیشه سیاسی ابواالعلی مودودی4-2

سهمتیشن زثی سدق ق  رز  سقزنندس سدق ق  سیهلل ل    سیقللد سللید  ب  ستیکی بگرس سصللی   باللیلر   

بلشد»زلمصللبفحلت زالربعر ت  زلقینن« قزناللهس دتلب  در قر نن سبلن  جلسعر زسللمس    جلسعر جلهفیه رز 

مبیین دیقس قر زشن زثی سدق ق  بر چهلر مبلرتسزلر، رب، مبلقت، قشن( مدجر قزقلتر   سهلک  جلسعر دندن   

رز مد  قرآ قرسله زشن مبلرزت س  قزندس مبلرزم  در قر ق رزن جلهفیه بر قرسلت  تهمیده س  قلد  زسل بل  

هم زشن چهلر مبلرت رز رذقله  سلن   زتدل زقبیلت میب سعنل   ز ع  خدق رز ز  قسله قزقندس سدق ق  ت

سی  زرلح زسله هیدر بیدزهد نشلت  ینن رز بر ق ه سدرق بحگ   بیرسل   یزر  ال     رلی ر  س  قزنندس»

قهلد   قر سعنلل  نن مللسل    معمق دنلد، نللرگشی بللشلد سعللن  صلللحیح زصلللبمحللت چهللررللنلر رز بلر خدب   

  قزرقس    زلر   زلدهیه رز بر مندزن  ( زلدهیه قر دم  قلیع  قالله بی قللشالتر سیسلت32بیهمد«سسدق ق :

سلفبر سعنل دیقه زسلهس قر  ز   ردهی زلدهیه رز سلفبر سندزقلتر زسلهس»زصل    جدهیه زلد هیه، سلفبر 

زسلهس خدزه سیق  سعتقد بلقلند در سفبر نن تیق بی  دزنین   سنه هل  زشن جهلن حلدم زسه   شل خدزه قر 

( 48بلقللند   قسللتدرزم  رز ال   زالجیز بر قزنندس«سهملن: ندر  قنید  خدق سبی  ز زسی   زرقلللقزت ز  

سدق ق  سلفبر رز بیز  زلدهیه زسی  ال     رلی ر  س  سندزرق در بد ن نن زلدهیه  ز ه ز  ب  سعنل س  

(    بلل بیللن شکنللرچ   قر زلدهیله، حکدسله   تیسللنبیقزر  رز نیگ ز  سصللللقشق زلدهیله  56ریققسسهمللن:

 ( 58رقسسهملن:قزناتر   هیر قیشک  ندز

 ز ه ق س  در سدق ق  بر نن مدجر قزرق رب زسللهس رب قر لالللن میب بر میبیه   سی رش قزقن مدجر  

قزرقس سدق ق  قر دتللب خدق سعللن  سیتفی  رز بیز  زشن  ز ه بلر دللر س  رییقس نن چلر قر نهللشله سدق ق   

ه قر دم  قلللیع  قاللله بی بلر نن ز لدز  س  دنلد نگقشلک دیقن سعنلل  زلدهیله بلر ربدبیله زسلللهس ربدبیل 

تیزشند  زسه در سیفده قر مملس  قهدن بر خدز ند  زباتر زسهس سدق ق  سعتقد زسه در مملس  سفتهل ز  

ق رزن جللهفیله ملل دندن قر تهم ربدبیله بلر خبلل رتتلر زنلد   ربدبیله رز سلللکیله جالللم   جللن سنلدزقلللتلر  

رز بر سعنلل  حلدم سبفق بی جهللن قر نظی س   (    رب رز بر زلدهیله نگقشک س  دنلد   نن122زندسسهمللن: 

 رییقس»رب، حلدم سبفق زشن جهلن   سللک   ش لنر رهبی نن زسه در هیر قیشک  ندزرقس«سهملن(

مبلقت قش ی  ز ه ز  زسلله در سدق ق  بر نن سیقزختر زسللهس    بل سبللعر نشلت  ینن دیشم سللر سعنل  

( مبلرت نهلش  در بیرسلل  قللده  137  رییقس سهملن:بندر ، زطلمه   سیسللت  رز بیز  مبلقت قر نظی س

قشن زسلهس    بیز  قشن سعلن  ردنلردن  رز قر نظی ریتتر زسلهس    قشن رز بر مندزن »شک سلفبر خلم  

بیمی ز  مملس  سلفبر هل مفق  س  دند  زطلمه   سیی    ز  قسلتدرزم  رز بی خدق ال   س  قزند، قر  ندر  

نن سفبر بیمی س  بلقد  بل زطلمه ز  ز  زسید قسه شلتتن بر مگت، سیهیته  سقید بر حد ق،  دزنین    دزمد
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  سلقزش نیک رز قر سلللی س  سی رزند   بل مصلللیلن قر بیزبیش ذله، خدزر    بدتیجلس  خدش  هیزا 

( زشن زثی سدق ق  در ملدید تیز زن بی حلدمیه خدز ند قزرق ز  سلللد  سلللید ب  سدرق 157قزرقس«سهملن:

ییقس سلللید  ب  زشن سیلهیم چهلررلنر قر  لل  زلدهیه   مبدقشه بل مدلید دیقس سدق ق   مدجر  یزر س  ر 

ر ممل  زختیلرزت ققر رسلللر زسلم    جلهفیه نیگ بی حلدمیه خدز ند   سحکدسیه زناللن حکم س  دند»

  مدزند زنجل  قهد، درت سیدگ  سنحصلی زسله زسدر زشن نظل  رز جگ نن سقتدر زمف ، دال  قش ی  نم  شد

دفیر نیی هلش  در قر نظل  مللم تعللیه قزرند محه حکم ز  سیبل   ند شل بد ن زذن ز  زجل ه    بر ررل   

( سدق ق  سقل  زناللن رز مبدش  بر شک رمیه دیقه زسله      رز 21س«سسدق ق :خدق حیدت  رز زنجل  قهد

بدقن  ( زسله   رمیه Born Subjectس» زناللن قرشنجل رمیه نتیشده قلده ستل د هیر ردنر حق  نم  قزند

بدقن چیگ قش ی  ز   قلده   جگ رمیه بر ررلل     سیبدم   سنحصلی نیاله، بفکر ز  منهل رمیت  نتیشده

 زشن بحگ نیگ ز  سد   ب  سدرق بهیه بیقزر   یزر س  رییقس زسکلن ندزرقس«

حلدمیه بیز   حکدسه زسلمس  ز  قش ی سیلهیم  زسله در سدق ق  بر نن سیقزختر زسلهس سالفمل  سلن  در 

خدز ند بلقلد  حکدسه نیگ بیز  خدز ند خدزهد بدقس قر نتیجر     لندن ذزر  رز بر صلدرت زنحصللر  

(     لی  بر سجفا قلدرز  زسلمس  بدقه در منهل قر سدزرق   43:1359بیز  خدز ند س  سندزرقسسسدق ق ،

سدق ق  سنللب   للندن    (41-2دلر بلل قلللی  سقلدا قر معللرا نیاللله زجلل ه  للندن رلذزر  قزرقسسسدق ق ،

رذزر  رز بی سلشر  ینن، سلنه رسلدل زد، سلییه صلحلبر   تتل ز  سجتهدشن معیشف دیقه زسلهس قر  ز      

 لندن رذزر  بیسلشر مقمنیه میت    سلکدالر رز  لی  نهلده زسلهس نکتر ز  در بلشد بر نن مدجر قزقله زشن 

هس سدق ق  زسل قر سلین  قل یه زن یگ قر حلل  زسله در سلهیه  لندن رذزر  زمتقلق بر نظی زدثیشه زسل 

در ز  قسددیزسل  س  ریتر زسلهس بر حلدم زشن حق رز س  قهد در قر زختمم سیلن زدثیشه   ز فیه، حلدم  

(سدق ق  قر دتللب زلیمتلر   زلمفلک بلر بحلگ حکدسله  83-4س  مدزنلد نظی ز فیله رز بیرگشنلدسسهمللن:

رق حکدسه زسمس  نظی    مهددیزس  زسهس زسل مهددیزس   زسمس  بر صدرت سیص  سیقزختر زسهس قر سد 

در    بر قنبلل نن زسله ستیل ت ز  ق رزن  ی ن  سلب  سالیحیه بلقلدس    مهددیزسل  سالیحیه رز بر 

سعنل  زشن س  قزند در ر حلنیه سالیحیه مبدش  بر شک طبقر قلدندس مهددیزسل  زسلمس  بیز  ر حلنیه  

هیر جلش له  ندزرندس بفکر حکدسه بیز  مملس  سالفملنلن زسلهس بفکر  قشن ، بگررلن نشین   ستدلیلن  د   

مملس  سدزرق بیزسلللا قسللتدرزت زله    سللنه نبد  زقزره س  قللدقس سدق ق  قر سدرق حلدم   سلللختلر  

سلیلسل  زشیزن سلینلن ستعلررل  ریتر زسلهس ز  سلدش  زنتیلب حلدم رز بی جمهدر سفه  زرذزر دیقه زسلهس  

سیق  حق زنتیلب   مگل حلدم رز قزرندس    ز  طیزح  سللختلر  سنالجم قر زشن بر ردنر ز  در جمهدر  

 سایی نلمدزن زسهس  
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قر سلشلن بلشد بر قشدرله سدق ق  قر سدرق زنقمب زقلره دیقس    بیخمم سید ب    بایلر  ز  سفی  هل 

ل نن ردنر  ل  ررلل   لی  بر ز دزسلت شک ری ه خلم نبدق بفکر بر سهللرده هم لن  زمتقلق قزقلتر زسلهس زس

نصللی بیلن دیقه زسلله سدق ق  زنقمب رز ز  سیهد  غیب  نن مه  دیقه    یزیت  سبهم ز  نن زرزیر س  قهدس  

   زنقمب رز بل مندزن ز دزس  زخم   نظلره س  دیقس    زنقمب رز ممف  میبیت    زجتملم  س  قزنالهس  

  سیللف، رله جلشگ   رله ال   س  سندزقهس     نابه بر خهدنه قر زنقمب سدرع  قیلم ندزقهس رله

 سید  ب  

هل   ین مدزن سیهلدز  بالیلر  ز  سلفی سلید  ب  ستیکی بگرس سصلی   زقه قلدس    رز س  1906قر سللل 

بیالتم   مصلی سعلصلی قزنالهس    ز  ددقد  نسد ش  ینن رز قلی   دیقس    محصلیمت قزنهل له  خدق  

رز قر  لهیه قلی   دیق   سا ز  نن بر دلل  نسد ق  زشلله دفیزق  سیی دیقس    قر هملن ق رزن نابه بر 

ر زمولل  زخدزن زلمالفمین  قر جنب  زتالیزن ن زق قر دنل  1952نسیشکل ن له زنتقلق  قزقلهس    قر ددقمل  

قر ق رزن رشلسله جمهدر  جملل مبدزلنلصلی بر زمدز   1966تعللیه رالتیقه قزقلهس قر نهلشه قر سللل 

 سحکد  قدس

 : مصر1-3

شک  ز  دلندن هل  زسللسل  قر سلفی  ری  قر جهلن زسلم  رز بلشد قلملل نتیشقل قزنالهس قل  دهلدر سصلی، 

ن دهلدرهل  میب نتیشقل هالتندس دهلدرهلش  در قشن زسلم  مدنا، سنیبسسیزد (، زلجگزشی، لیب ، سلدقز

ق ر  2سیلن سیقسلن  راللتیش تیز زن قزرقس زشن دهللدرهل ز  هملن نغل  ز  سیزدگ زسنیزطدر  هل  زسللمس 

بدقس زشن ق ر بدقن بلمگ قللد نظلرت   دنتیل ناللبه بر نن هل دمتی بلقللدس حوللدر طدالن  سدت ق له 

بلطن  ریزش  بدق بلمگ قده زسه  مل مصدم   زسدر بلطن  قر قملل نتیشقل   تلطم  در بی نشین زسملمیفیر  

بل حمفر مثملن  بر سصلی ق رزن حکدسه تلطمیلن بر سلشلن رسلیدس قر ز زخی  ین رشهلر هل  ممیق سیدز دندس 

هجدهم نلسفهدن بر سصلی حمفر دیق، سحمدمف  سلقلل  بیز  سبلر ه بل تیزنالد  هل ز  زسلتلنبدل بر سلد  سصلی 

 زنر قلدس سحمدمف  سلقلل رز س  مدزن بنیلن ذزر سصلی ندشن قزنالهس سلقلل بر مندزن خدشد سصلی زشن دهدر رز ر

ز  زسنیزطدر  مثملن  جدز نمدقس دهلدر سصی در بل سدقزن بر صدرت ستحد بدق  قر  ین هجدهم   ند قهم 

د نجی    جملل زتالیزن جدزن سصلی  بل رهبی  سحم 1952محه سلیبیه زن فالتلن  یزر ریتهس قر سللل 

 مبدزلنلصی مدزناتند بر ق رزن حکدسه سفبنت  سلشلن قهند   مصی ندشن  رز قی   دنندس 

 
 . شهرهای مدینه، کوفه، مدینه، دمشق، حران، بغداد، مرو، بغداد، استانبول پایتختهای امپراطوری اسالمی بودند. 2
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 : روشنفکران نخست: 3-2

سصلی سیدگ ر قلنیکی    میکی قر جهلن زسلم  سعلصلی قزقلتر زسله   نق  زسللسل  زشیل دیقه زسلهس قر 

 زقزسر سهمتیشن نن هل ذدی س  قدقس

ق بی ر   میکی سللیلسلل  قر جهلن زسللم  سعلصللی رذزقلله  سللید جملل نیاللتین تیق  در ملثیی ممی

بلقلد زحتملال  زسلدنبلق همدزن  زسلدنبلق  سیق  مجی  زسله سح  مدلد ز  سهلی  نم زسلدنبلق  بدقس  

هیچند بر زحتملل  سزسلهس قللشد هم زسلدنبلق زتنلنالتلن، ز  سلد  قش ی قر سذه     میقشد   جدق قزرق 

بیخ  سللبقر قللریق  قلیخ سیمول  زنصللر  سیج  بگرس ملرشخ مهلیی  رز نیگ   سمهلی  زسله  د  قلیعر زثن 

ریزش  زنقمب  قر ریزش ، زسلم ریزش  مندر ، زسلم مدزن سدر زسلم زندس زسلدنبلق  رز س دیقهبیلن  بیز  ز  

 قیعر   سن  نلسیدس 

 ( خدق رز بر سیدجملل ز  سد  قش ی جیشلن ر قن تکی  قشن  سلیبیزلیام زسمس    سدسیللیام زسمس

قزند در خدق   ق سلتلن  رز ریقزندس مگت زد سلحلب  بنیلن ذزر ر قلنیکی  قشن  رز سلیدجملل س بل س 

     دندس،ج ز ل( مف  قلیشعت  نیگ ز  ز  بل زحتیز    مگت شلق س 1389قزندس سسلحلب ،سیی  سلیدجملل س 

 (  79: 1394یزن ملثییرذزقتر زسهس سمنلشه،  دزستعملر  سصی، سهی طر میدیر   سهی طر زشربیجنب   

میکیزت زسلدنبلق     ندر  سیسلیی ز  سح  معلررللت ردنلردن زسله خلصلر نن در    ممف یزش  رز بل 

تفالیر زقغل  نمدقه زسلهس زسلدنبلق  نکلم  رز ز  خدق بر زرسنلن رذزقلتر زسله در سا ز  ز  قر جهلن زسلم  

 زستدزق شلتتر زسه:

  حدت زسمس : -1

 سذزدیه بل زحکل : -2

 سلندر  نیل  بر زصمحلت:بل ر بر مق   -3

 ردشه بل زستعملر: -4

 زسم  سیکلرجد: -5

منلشه مدجر  شلق سلیدجملل بر تیشولر جهلق رز ن له رلدزن فیال  ز    زشن در زسلدنبلق  زن فالتلن رز 

  بر زشن بدق در زسلم  رز »شک نتیجر بین  رلدزن فیال  سلیددزسلدنبلق م، مملش  زقله:  سندزخبی بیزسلم  س 

قشن سیکلر   سللیتکدقلل  بدزند   ز  زشن ر  بر ر   تیشوللر جهلق باللیلر ملدید دندس بر نظی ز  قر بیزبی  

 (1394:102حکدست  در سصمم بر نلبدق  زسم  زسه سافملنلن رزه  جگ مدس  بر   ر ندزرندس« سمنلشه، 
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زش  سبنیلقریزش (، زلحلق  لب  رقشلب  زسله    ز  ریزلدشن زسلدنبلق  رذقلترقر زتکلر   رتتلر سلیدجملل

( ز  سلد  84جمعیه تیزسلسلدن سصلی بر زمهل  زلحلق،نهلی زتکلر سلدسلیللیالت    نهفیالت  زخیزج قلدس سهملن:

 سریزش  قزرقهل  ممیق بل مقفید   ممجید مق قش ی    سیللیه 

همتیشن سیی  نن سحمد مبده سلن  سس زلدشن زسلدنبلق  بیهلتیشن میثیی رز قر جهلن میب رذزقله سلیدجملل

هملنند سللید زصللمح زجتملم  رز سبیح دیقس ز  خدسللتلر     (    kedouri:1997سسذه    سصللی  بدق

میدللن رز مللسل  جمدق ذهن    همینین می ش  خیزتلر   بدقه  شیز  بلر زمیزب  ز  میدللن  زنتقللل خمتله 

مبده نالبه بر سلفی  ری   دیقس  لل س در نرسلن  حدت رز نیگ قنب  ،ق سله بدقس مبده سیق   طناله قزنس 

   هلبیه ن له سثبت  ندزرقس»تهر  ممه زنهل نیولله غبلر زلتقفید   ز زله زلحج  نلت  دلنه محدل بینهل   

بین زلنظی ت  نشلت زلقینن   ستدن زالحلقشگسس  لکن هذه زلیهر زریق مبنل   زحیج صدرز سن زلمقفدشنسستلنهل  

لیظ زلدزرق   زلتقید بر بد ن زلتیلت زل  سل مقتولیر زالصلدل نلت   ل  مفیهل  می   جدب زالخذ بمل شیهم سن 

سمبده، زالسلم  بین زلعفم   زلمدشنر( مبده نر منهل 3زلدشنسستفم شکدندز لفعفم ز لیلن   ال لفمدنیر زلالفیمر زحبلن«

هیردنر  درت   بل سلفی  ری  قزرز  سیللیه هاله بفکر نالبه بر مکییی نیگ قزرز  سدرل  هالهس مبده 

س  ردشند زری بیز  خفییر هیر سلفبر قشن   جدق ندزرق سا نشل   سلفبر نالبه بر مقلشد رز سنکی قلده زند:»

بیز   لرلل  شل سیت  شل قللیخ زالسللم  نیگ چنین حق   جدق ندزرقی سن س  ردشم: زسللم  بیز  زشنهل حق  

ملس   درم  در س  مدزند قر قسله شک  ددچکتیشن سلفبر بی مقلشد   مقیشی زحکل  رز  یزر ندزقه زسلهس   م

ز  نن هل بلقلد هملن  درت سدن  زسله در قلی  زسلم  سقیر دیقه   هیر قلیف  بیز  هیر شک  جدق ندزرق  

در زقمل  حق سللیبیه بی زشملن دالل  شل مبلقزت قللی  بیز  خدز ند قزقللتر بلقللد شل بر خلطی قشدرله  

  (1988:82سمبده، «  مقیدم  قی  بل ز  سنل مر دندس

قر سیلن سیی زن سللیدجملل در قلللریق  مبده رز نیگ دیقه زند  سحمد رقللیدررللل   مبدزلیحمن ددزدب   

تیق  هاله در ملثیی تیز زن  بی ر   زخدزن زلمالفمین   حالن زلبنل    سهمتیشن زشن زتیزق بدقندس رقلید ررلل

سیلنر ز   بی     قزقللهس    ستیکی  بدق در بل ندزندشهلل  سللنییت  ندزقلله   خدزن  سجدق ز  سنلب  سللده

سل رق  رز قلی   دیقس رقلیدررلل قشن زسلم  رز رزه سلعلقت قنیل   نخیت س  سندزرق:»نسد ه هل  زسلم    

مدصلیر هل  زخم   نن بر ندم  زسه در زری بر قرست  تهمیده قدق   ق یق رملشه قدق سنجی بر سعلقت 

قر ق ر  ز  زسم  حقیق  قزناتر   قنید    زخی   خدزهد قدس«س  (    مفه مق  سلندر  سافملنلن رز 

حلدم نیگ مالیش  دیقه زسله:»مفه زشن مق  سلندر  نن زسله در سالفمین قشن حقیق  رز ز  قسله قزقه   

 
نص قرآن و متون احادیث را کنار زده اند..اما این گروه از   . عده ای گمان می کنند که غبار تقلید را پاک کرده و حجابهای بین خود و تدبر در 3

مقلدین تنگ نظرتر و مرتجع تر هستند. آن ها معتقد به وجوب اعمال ظاهری الفاظ هستند. بی آن که به اصولی که دین بر آن ها قرار گرفته  
 توجهی نمایند. آن ها نه عالقه مند علم هستند و نه معتقد به مدنیت و تمدن سالم
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رقیدررل زلبتر سیلن زسم    مفم سدرن معلرر   حلدملن ب  دیلشه زشن سدرد  رز سیمه بیهیدندس«س   (

ل رخ قزق رز س  مدزن مملش  قلدشد    بر سلفییالم  رز ستصلدر نبدقس زمیله زسللسل  در قر سدرق رقلیدررل 

قزنالهس رقلیدررلل هیچند قر سکت  سلیدجملل   مبده سی رش شلتتر بدق زسل بر نلرله بر سلد  سلفی  ریزش   

   هلبیه سلش  قللد   نن هل رز قرآ دنندرلن زسللم  حقیق  قزناللهس    زسید زرزنر نل سللعدق رز زحیلری  

( بل راللتیش سللیاللتم نسد قلل   هلبیه سیدند سعند   1359:25حکدسه زسللمس  س  سندزرقسسخد ر ،

( رقیدررل هملنند سفی  هل بر قنبلل زحیل   67،ج ز ل:1366رقیدررل بل زشن میکی زتگزش  شلتهسسخد ر ،

خمته بدق زسل بیخمم نن هل خفییر رز رهبی مملس  ساللفملنلن س  قزنالله   زختمتلت سیلن ساللفمین رز 

،ج ز ل(    تقیه  حنبف  سذه  زسلله در 1391سندزقللهسسمفیگزقه سدسللد ، طبیع    نملق زسللتقمل س 

هیچند هملنند زسللمید خدق قلعلر  حدت سلی قزقه زسله زسل بر سلب  ریزش  هل  سلفی  در قر زقزسر بیلن  

س  قلدق  حدت رز سیی   ز  سلفی  ری  سندزقلتر   قلیعر رز سقصلی سعیت  س  دندس ز  قش ی نکلم  در بلشد 

ق زرمبلط  زسه در سیلن زسم    میبیه قر ن له رقیدررل زسهس    قر زبتدز بر قنبلل حیظ بر نن مدجر دی

زسنیزطدر  مثملن  بدق   زمیزب رز نیگ بر مبعیه ز  زسنیزطدر  مثملن  قمدت س  دیق  بر نلرله بل سلللقدم 

مثملن  نقد  مثملن     نن رز مفه زنحبلم زمیزب قزنالللتر   بر ممفکیق زسلللتبدزق  میدلن   زسنیزطدر  

خدزسلتلر زنتقلل  ز  بل ملدید بی  یشهل  بدقن خفییر قر سنلب  دمسلیک زه  سلنه  (  1994:338نمدقسسرللهی،  

بدقس ز  سلد  قش ی سیلن میب ریزش    زسلم  سیدند نلرالتن  زشجلق دیقس     خمته ز  میدلن بر زمیزب

بلر لحللد مللرشی  سقللرن بلل میبیله سن قشن زسلللم  رز بلل میبیله بلر لحللد مللرشی  سقللرن س  قزنلدس»قشن سن 

( رقلیدررلل ننینلن قر میبیه خدق زصلیزر قزقله در سصلفحه زسلم  رز قر سیدند بل  435زسلهس«سهملن:

هملنند تقهل  سلده  (  365سصلفحه زمیزب قزنالهس    هی ق  زشن سصلفحه هل رز شک  س  قزندسسحدرزن :

در سفگ  بر زجیز  قلیشعه بدزند بیز  سیهیگ ز    سیلنر زه  سلنه قر دال  سقل  خمته بل غفبر رز مل  سلن 

سلللالر   قزقریزنر بر قزندس ز  سعتقد بدق در میدلن خمته رز ز  نظلس  سیق نقللدب زطلمت  رز  زج  س 

سللد  سللتمکلر  خدقدلس     تیش  بیقه زند ز  خدسللتلر معیین خفییر مدسللز قللدرز  زه  ح    مقد 

ریزش  رز  زرق زندشهلر رقلیدررلل خمته بر قلک  دهن   رذقلتر  سدندسنملشندرلن( بدق در بر مدزله رتتلر 

ز  سدر سلفی  ری  قر سصلی زسلهس ز  سلد  قش ی بلمگ قلد مل قر زخدزن زلمالفمین   سلفی  سلیلسل  دیقس 

ز  در بل نثلر قش ی قللریق مبده، مبدزلیحمن ددزدب  زسله سیق سلدرشرهل  سصلی میب ریزش  قلک  ب ییقس  

زالسلتبدزق قر زشیزن زن یگ  ز  خدق بر زرسنلن رذزقلتندس طبلش زلقی  زثیزت قل یه بدزق   ز زالسلتزر نده طبلش 

  حت  سهلی طر زسلمس  زشیزن نیگ ملثییرذزر بدقس ندشالنده قر زشن دتلب بر قنبلل رسلدز دیقن زسلتبدزقهل   

حکدست  سهی م  ددزدب  نیگ ریزش  هل  میب ریزش  قزقهس    بر قنبلل نن زسه مل مثملن  بدقه زسهس  

 مهکی  قهدس
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   قر بلب خبیزت زسلتبدزق   سالد لیه  ده سجیشر قر بیزبی  ده سقننر   سالد لیه  ده سقننر قر بیزبی  

سندزرقس قر  ز   بیز  ز  قلک   سفه سلین ریتر زسله   زصل  زسلتبدزق رز تلر  ز  هی حکدست  خبینلآ س 

 (12لسبر ق یق سمآ زسهس سددزدب :حکدسه سمآ نیاه بفکر خی ج ز  زستبدزق   نظلرت   سح

( زلبتر    ز  نرشالتددیزا  30دندسسهملن:سللالرزنر   نرسلتددیزملنر میالیی س    زسللا زسلم  رز سیق 

بگررلن  بیفر  طلشیر رز قر نظی قزرق  بر ندم  مدزم  دنند زه  ح    مقد زسهس ددزدب  بر سل رلر  سیلن 

  ه سصی  نخیشن تیق قر زشن قستر زسهسمفم   قشن نیگ مدجر قزرقسمف  مبدزلیز

ز  بر رللی رت خمته نکیقه زسلله      سعتقد زسلله  ینن در ممل  نکلت قر نن نسده زسلله زقلللره

قلدق   سعتقد زسله در خمته زصل    زسللا قلیم  ندزرقس    سیلن حکدسه بل خمته میل ت  لی  س 

 سافملنلن ریشگنلسذشی سیدزندسحکدسه رز زسم  بر سب  سصفحه   زنجل  زسدر 

قزندس    سعتقد زسه در     ممل  ز دزسلت سیلسبیسم( رز قر ق رزن حکمیزن  قهدن قنید  سافملنلن س 

  حکدسه مدصلیر نکیقه زسله   شک حکدسه سیه  زند سهلی طر    زسلم  هیی دنر قلک  خلصل  رز بیز

مف   قزندس سزسی  سیللف طبیعه زسلم  س بلقلد شل سبفق شل سلدسلیللیالهس    نسیگش قشن   سلیلسله رز 

 (570:مبدزلیز ه

سندزقلللهس زلبتر    ز  سیللیلن میب  بدقن زسلللم  نیگ    سیلسبی رز تل د سلللفبر سلللیلسللل  زله  س 

هل   زرث : بی  سلللد ( مل زشنجل سهلللی  قلللد در شک  ز  سهمتیشن جیشلن ریتملن1394بدقسسمنلشه،

دزهلن هاللتند زتیزق  در قر زشیزن نیگ قزرز  سحبدبیه   نیدذ زلدشن زسللد  نبلق  سهللی طر خسللیدجملل

خدزه بل  خدزهلن زشیزن زثیرذزر بدقندس زلبتر زشن جیشلن سهلللی طرقلللدند   بیخ  ز  ننهل بی ر   سهلللی طر

مدزند رزه صللیلت ردنلردن  ز   بی  چلل  سیلن زمیزب   میدلن ر بی  زسللهس قر نهلشه نیگ زشن میکی نم 

  بنیلقریزش  سسللیدررللل، سللکدالرشاللم مف     زش هل  ردنلردن  حدت ریند   بر ساللییخدق رز سیدز د 

خدزه  رز قنبلل دند   منهل مبدزلیحمن ددزدب  سالیی سهلی طرمبدزلیز ه، ز تدزرریزش  سحمد مبده سی  س 

ل ریقق  زلدشن سنبعگ ریقشد جیشلن  در بی  ز  ننکر بر سلیدجملل بدیق زسل جیشلن قش ی  نیگ ز  سلیدجملل

ریقنلد زتیزق  دلر ز تلدزرریزش    بنیللقریزش   بلر قللللریقزن    سحملد مبلده   سحملد رقلللیلدررلللل بلل س 

 بر قنبلل نن بدقند مل سیلن زسم    سدسیللیام جمی  حلص  دنندس س    دیقندریزش ( رز مدزم  س سرذقتر

 حسن البناء 3-3

ن سعفم   تیق  ستیکی بدقس هیچند قر قهر حالن زلبنلن بر مندزن سدسلا   سیقلد نیاله زخدزن زلمالفمی

   زسلم     ق    ندر  خدق بر زخدزن زلمالفمین رز مهلکی  قزق زسل قر میصلر زندشهلر   میکی قزرز  نظی بدقس

رز قشن  تیزریی قزنالتر در قر میصلر هل  ردنلردن قزرز  قشدرله زسلهس»سل بی زشن بل رشم در زحکل    نسد ه 
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زسدر قنید    زخی   سیق  رز سلللسلن س  قهد   ننلن در س  سندزرند زشن  هل  زسللم ،تیزریی زسلله   همر

نسد ه هل تقظ قللس  جنبر هل  مبلق  شل ر ح  زسله زقلتبله س  دنندس زسلم  زمتقلق زسله   مبلقت، سیهن  

 (200:1388زسه   نژزق، قشن زسه   ق له، ر حلنیه زسه   مم     ینن زسه   قمهیی«س بنل،

سله رز نیالتین ملس  تاللق قزنالهس    رزه خی ج ز  زشن قلیزشز رز بیسلش  حکدسه  قشن ز  سلیل  جدزش 

ز  زسلم  رز قشن  سندزقلتر در بر مملس  زبعلق مدجر دیقه    4(14:81،ش1992زالجتهلق، (زسلمس  س  سندزقلهس

زسله   هملنند سلید جملل  لی  بر زشن زسله در بیز  قسلتیلب  بر سدتقیه بلشد حکدسه رز بل خدق همیزه 

نمدقس ر ه جلبی سحقق زندشهلللر هل  حالللن زلبنلن قر سدرق جلش له حکدسه قر قشدرله    بیلن قزقلللتر 

تیا زسله در زهتمل  بر قلهدن سلیلسل  رز قر رزا بینلسر خدق ب ذزرق    زسله:» بی هی جمعیه زسلمس 

( حان زلبنلن قر ق رزن سفبنه  ندر  82:1384رینر خدقش زحتیلج قزرق در سعن  زسم  رز بیهمدس«سر ه،

س  دیقه زسلله   قر ن له  سیلن سللفبنه   خمته ردش  میل م   لی  نبدقه زسللهس ز  بل زسللتنلق بر 

ناللبه بر قلللهلن سهمتیشن  ظییر ق له زسللمس  رز بیخمم ق له هل  سدرن قمدت    زندر نلسر غگزل 

ق له زسللمس  رز بر    زمم  قزقللتر زسللهس    قمدت رز بر  جدق حکدسه سندم دیقه زسللهس    بیسلش 

( بنللن زلبتلر  120قمدت سندم س  دنلدس ز  قمدت رز منهلل قر سللللشلر  جدق شلک ق لله سعنلل س  نمللشلدسسبنللن:

نهل بر سدمظر ز  سلد  ق له سحد ق نم  دند بفکر ز دزسلم  ز   بی  جدزسلل   سدزرا قختیزنر قمدت رز م

  سالیزنر، دنتیل   نظلرت بی ر   سلللن هل  مهلمی   سلینمل   دت    حت  نظلرت   دنتیل بی سللمتهل   

قر نن    تعلللیله  هده خللنلر هلل  ممدس  رز هم سبیح س  دنلدس    حکدسله رز  سللن  خلدزش  س  سنلدزرق دلر

ق له بر قمدت بنیقز قس قر  ز   ق له قمدت قر زندشهللر هل  حاللن زلبنلن حکدسه زد زسللهسسزلبنلن،  

شک  ز  ساللی  زسللسل  قر زندشهلر سلیلسل  زه  سلنه در ز   سلن خمته   5(627،1948زخدزن زلمالفمین،ش

دت جملمه،  جدق  زبدبکی سبیح قلده زسله  جلش له  حدت، زسه   جملمه زسلهس زلبنلن بل ملدید بی  ح

مکثی زحگزب رز مکذش  دیقه   خدزسلتلر  جدق شک حگب قر میصلر سلیلسله بدقس بنلن هملنند بیخ  ز  

ستیکیزن زه  سلنه سلر   ستیکیزن ر قلنیکی زسلم  ریز بر قنبلل بهیه بیقن ز  قلدرز  زه  ح    مقد بدقس

سلن   خبیرلن قر زسدر مل ، دالن   ند  زه  ح    مقد رز سعیت  دیقه زند در مبلرمند ز  سجتهدشن، دلرقنل

( بنلن قسددیزسل    نظل  سلرلملن  رز بدشن صلدرت 198زبیزهیم مف :(در ندم  رهبی  قزرند هملنند قلیدخس  

( قر  ز   قسددیزسللل  در    طیزح  200ملشیلد س  دنلد در سنجی بر زنتیللب زه  ح    مقلد ریققسسهمللن:

ب  ز  سهمتیشن محدالت نر منهل قر زخدزن زلمافمین بفکر  س  دند بیسلشر صلللحین زسلهس زندشهلر هل  سلید 

 قر سیزسی زندشهر سفی  ری    زنقمب  قر جهلن زسم  قزقهس

 
 تالیف عبدالمجید الشرفی، چاپ بیروت.  »مشکلهٔ الحکم فی الفکر االسالمی الحدیث«، . مقاله  4
 « معرکه المصحف؛ این حکم للاّ  .نام مقاله عبارت است از:» 5
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 اندیشه سیاسی سید قطب:4-3

سیمق ، ری ه  ز  زتالیزن سصلی  در قر حیدت  بر نل  رلبلم زلحیسزتالیزن ن زق( بر رهبی  1952قر سللل 

 سحمد 

زخدزن زلمالفمین خصلفه سلفی    زنقمب  ری  خدق رز سدشدن ستیکی  زسله در تلر  زلتحصلی  سدرسلر 

قشن  نبدقه   هیر رله بر مندزن سیقللد زخدزن زلماللفمین نبدقس سللید  ب  ستیکی   زقشب  بدق در ستلثی ز  

ر   سلفی  هل رقلیدررلل   همینین زبدزالمف  سدق ق  ستیکی سلفی  زه  سلنه بدقس سلید  ب  نر منهل بی  

  زسلم  ریزشلن بفکر بی زسلم  ریزشلن قلیع  نیگ ملثییرذزر بدقس ندزب صلید  در هم ق ره بل سلید ب  بدق  

سحدر زندشهلر سلید ب  رز س   ز  مم ر سندزن بر    بدقس زلبتر سلید ب  نیگ نالبه بر ز  قزرز  مم ر بدقس  

 مدزن بی ر   سیهد  حکدسه زد قزناهس

ریقق   قلللشد بتدزن ریه مفه نن نیل  جهلن میب بر شک در قر جهلن میب نغل  س   شک  ز  زمیل لم  

زشدیدلد   بیز  سبلر ه بدقس جهلن میب بی  ز  زشیزن قر سعیا زسللتعملر   جهلت  حهللیلنر غیب  یزر 

نلن ریتتر بدق   زسللسلل  زسکلن زمتملق بر لیبیزلیالم رز ندزقلتندس قر چنین قلیزشب  ننلن سلدسلیللیالم بیز  ن

ز  ز  رزه  بر رهلش  بدق هیچند قر  ز   سللیزب  بی  نبدق زلبتر سللدسللیللیاللم میب بیهللتی شک قللمر

ریزش  بدق   چیگ قش ی  نبدق دمتی بل سبلن    زصلدل سلدسلیللیالم   سلردالیالم نقلنل بدقندس قر زشن چپ 

ش دیقند بر سلن سیلن ننهل سلع  دیقند سیلن سلدسلیللیالم   زسلم  جمع  زشجلق دنندس ز  سلد  قش ی مم

ریزش  مدجر دنندس قر جهلن میب سللر سدج سللدسللیللیاللم قللک  ریته در قر زشیزن نیگ میبیاللم   میب

ز  بل زسلم  قر موللق دلس   میثییرذزر بدقس سلدسلیللیالم هیچند بر لحلد زحکل  خفقه   زصلدل سلبعدزلببیر

( منلشه  244: 1392ک بدق  سمنلشه،  بدق زسل بر سلب  مدجر بر بیزقر  هملهن      سالل زت بر زسلم  نگقش

بر خدب  زشن مفییق چپ سلدسلیللیالت  بل زسلم  رز بر سلر ری ه زلف(رسلم  شل ق لت  ب(زصلدل یزشلنر  

( نلصلی حلدم سصلی در ر قل   1340س1961( سللل 245دبنیلقریزشلنرم پ(رزقشکلل مقالیم دیقه زسلهسسهملن:  

 ، سلن میبیالم   سلدسلیللیالم زشجلق دیقه بدقس  ریندشن قر جهلن میب قر سدرق حکدسه بل مفییق نظلس 

ر قزخف  رتهس    ریزش  رز دله  قزق   بر سللد  مدجر بر سللدسللیللیاللم  لمد هل  سلن میب    میبجنبر

( حمید منلشه قر زثی »زسلم    سلدسلیللیالم قر سصلی   سلر ریتلر قش ی« بر خدب  ن له نلصلی رز 246سهملن: 

یلن قزقلتر زند   در »سنهلدر مم  سف « رز ق یق بیرسل  دیقه زسلهس  هل  رسلم  بر زسلم  ب  سلدسلیللیالم

هل  سصلی  صلیتل  قر حکم سدسلتر نل د  ز  قزرق در »زسلم  بیز  سلدسلیللیاله دلسم بر قرسلت  بیلن س 

(  زلبتر قر زشن سیلن بلشد مدجهلت نلصللی بر 26: 1350هل  زخم   زسلله« سمنلشه،  خدزسیسللت    زر ش

قزقللهس سصللبی  زلاللبلم  زسللتلق قر ا زسللمس  سللدق  در ز  زخدزن  رز نیگ بیلن س هدشه، زتیشقلش   
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قهد زخدزن سلدرشر رزه زلمالفمین سلدرشر بدق بعد ز  زختمتلت سیلن زخدزن زلمالفمین سصلی   سلدرشر رخ س 

( قر ز   زخدزن سلدرشر قلدر   253: 1392سصلللحر سی  ریتتر بدق   زخدزن سصلی رزه خهلدنهسمنلشه  

( سلبلم  ستیکی  37: 1356یز  مهلکی  شک ق له قشن  هملنند زخدزن سصلی ندزقله سمنلشه،  قلد   ب

ریققس قرسله زشلس  در ق سلتلن  سزخدزن( سصلی قر حلل دهلتر قلدن مدسلز  سحبدب بیز  ق له سصلی س 

 ق له بدقندس

زرزیر نکتر بایلر سهم قر سدرق زلابلم  نن زسه در    هیر بحگ جد  قر سدرق سدسیللیام   زصدل  

هلش  ز  معللیم   زحکل  دند مل  المه ( زلالبلم  قرحقیقه ددقل  س 253-5: 1392ندزقه زسلهس سمنلشه،  

(  38: 1356زسلم  رز در بر  مم خدقش خصلدصلیه سلدسلیللیات  قزرق بل میدید   قیلم بیلن دندس سمنلشه،  

مدزن ریه در ر زشه  س   هیچند قر زشیزن هیی له چپ ریزشلن سدتق نهللدند مل  درت رز دالل  دنند زسل

هل  سلدسلیللیاله زسلمس   لب  رقشلب  زسلهس سحمد نیهل  رسلم  ز  چپ سلدسلیللیالت  ز  زسلم  قر چپ 

هل  زخم   مقفی  قزقه بدقس سصلبی  زلالبلم   سلدسلیللیاله خدزسیسله نیگ زسلم  رز بر خدزسیسلت    زر ش

در هملنند زلالبلم  محصلیمت مفد  قشن   مدزند قلیصلیت  هملنند طللقلن  رز شلقن ر  دند تیق نیگ س 

 قزقتر   هم قر سدرق سدسیللیام  ر ق جد  ندزقتر زسهس  

رقلیدررلل بنیلقریزش  زسله در ز دز  بر می ش  خهلدنه ندزقله   ریزشهل  بر چپ سلدسلیللیالت  ندزقله 

زشن جیشلن    ( جیشلن جدشد بل هدم سبلر ه بل بیشتلنیل زقلنلل ی قلک  ریته قر  ز  1307س1928زسل قر سللل  

ز  هملن نغل  دلسم  خصللفت  ممف یزشلنر   زنقمب  قزقللهس زخدزن زلماللفمین ز  هملن نغل   زرق سنل ملت  

ز  در خصلفت  زسلمس    میب  نیگ بیز  ننلن قزقله، ریقشدس زندشهلر حکدسه زسلمس  بل  رلعیت   سنبقر

ر بر صلدرت سلل سلن  بفکر خدقجدش  زلمالفمین نبنیلقریزشلنر   سی  بر  حدت زسلمس  بلمگ قلد مل زخدزن

( قر سصلی 1331س  1952ز  رقلد دند در زلبتر زشن قلع  ردنلردن سبی  رهبی   زحد نبدقندس قر سللل سنبقر

دندس زلبتر دلسم  زشن قتل   لب  تهم زسلله  زلماللفمین ز  ددقمل قتل  س دنند   زخدزنزتاللیزن ن زق ددمل س 

ن   مملل ننهل زخدزنیلن رز ز  حکدسه  زباتر خاتر دیقه بدقس قر ق رزن هل ن زر   زذشه مدسز زن فاتلسلل

زلماللفمین سی  ز  مصللی نلصللی بر قنبلل بی یزر  شک حکدسه  قهد زخدزننلصللی زمیله قش ی  رخ س 

ری  بدق در سبلر ه بل زن فاللتلن زقللنلل ی   صللهیدنیالله ز  ریزش ، خهللدنه، زنقمب زسللمس ، رذقللتر

  همدزره ز  حلسیلن تفالبین بدقندس بلشد زذملن قلدق در زخدزن زلمالفمین سقصلدققللن ز   هل  نن بدقنرسلن

هل  زسمس  زه  حکدسه زسمس  زجیز  ق یق قیشعه زسهس ز  سد  قش ی بلشد قر نظی قزقه در جیشلن

یدن دیقند زسل  ز عیه سی هل  سف  رز قر حلل تهمسلنه هیچند همینلن ر شل  خمته  زحد رز قنبلل س 

زلمالفمین قر ق رزن سیهللسلید  ب  بر تدزییلن زسلم  قر زشیزن نگقشک زسله زصلیزر بی بدقندس ریتملن زخدزن

هل  بنیلقریز قر جهلن زسلم  سی  بر هلش  ز  نن زسلهس زسللسلل  جنب زجیز  قلیشعه، خهلدنه، می ر نمدنر
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د    قر نثلر خدق بی هم خهلدنه  ریزش  قزرندس بل نسدن سلید ب  ریتملن بنیلقریزش  ستحدل قل شک مدزله 

ریزش  سلدسلیللیاله زتگ قس سلید ب  قر  سلن سیقلدشه حالن زلهولیب  بر قلهیت رسلید ز    همینین چپ 

ریزشلن قلبیر نبدق قللشد بتدزن ریه زقب  ریقشدن در ظلهیش هملنند قلیشعت    جمل نل زحمد بر زسلم 

ندشا سصلی  زسلهس »سعللم ت  زلبیشق«     قزسلتلنن لر، قللمی  هل  زنقمب  زبتکلر سلید ب  ر  نلسردتلب

 »ت  ظمل زلقینن« ق  زثی زصف  نن زسهس

سلید  ب  زبتدز بیزسللا تیهن  زه  سلنه قلی   بر بیجالتر سلل   سلفف صلللحر قر زندشهلر خدق س  

دند بدشن سعنل در نن ق رزن رز قلللشاللتر میشن مصللی س  سندزرقس    مفه زشن بیمی  رز نیگ  جدق سبلرآ  

قمدت، ال      نش  بر بلر نهللاللتن ز  ش بیسل  زری  جدق قللی  رسللدل زد سم( بیزلسبی نم  قزندس»سی

تیسدق    م رسلله، سقیر ن نش  بر مندزن نخی  ه شممل  بهی   بیز  بدق، خدز ند نن رز قمدم یشزجتنلب نلسذ

( سلید  ب   شژر   7رذزقلهس«سسلید  ب :زلگسلن بر مهده نن نم  مل نخی  نی س   زسدر زناللنهل رز قر ر 

سدسنلن مصلی سیلسبی رز رجد  سالتقیم بر  ینن س  سندزرقس زندشهلر ز  در سلشر رذزر  ینن ریزش  بیهل  ز  

تقز  تقز    هلدند،یس  یزبیدر نن نال  ز  نن سل   سلیچهلمر ز  نیز لسلفی  هل  دندن  نیگ س  مدزند بلقلدس»

 نشسلیچهلمر بدقند   ز نیز  نثلر هم   سم( هم منهل زثی  سلنه رسلدل زد  گ ش ینن بدقس قر  ز  ، زحلق

  : دقرسلدل زد سم( سلدزل دیقند، تیس  زد منهل( قر سدرق خفق    خد   سررل   هلرشز  مل   زسله در   ت

( زلبتر    مفه زشن  ینن ریزش  تقدزن ممدن هل  قش ی قر مصی سیلسبی  8خفق   خد  ز   ینن بدقس«سهملن:

جدق ممدن هل  زشیزن    ر س  قر نن ق رزن زقللره قزرقس نکتر قش ی  در سلید  ب  نم  قزند   زمیل ل بر  

قر  سینر نال  نیاله سالفملنلن قر دتلب خدق زقللره س  دند   زمیل ل قر سلفییالم نمدق   بی   قزرق رز س  

خدز    بدق در ز زسی   رهنمدقهل نش ینن ز   ییهدم ننهل ز  تیزر »  ن له ممف یزشلنر سلید ب  قزنالهسمدزن 

 ، تیسلن  زله  دنی  سا ز  قللن  لبندشدیقنهلللن، قر   ندر   دهی  قلل  رشجلسعر   ر   هللتن،شرز قررزببر بل خد 

( سللید ب  قر دنلر  ینن ریزش ، مم  ریزش ، خفدم ریزش  رز 9س«سهملن:ندشبمتلصللفر هم بدزن مم  نمل

رذقلتر خدق سهله دیقه   مملسل بر جهلن جدشد  در  نیگ می ش  س  قهدس خفدم ریزش  در قر نن تیق بر

هم  جدق قزرق در ذدی دیقن   ن لقلتن نن، ال       ملس  سلدس بیز  ز  میسلیم قلده زسله رجد  س  دندس»

 ر ق، بر ممل  رذقلتر    قر هملن نسلتلنر  هلدیبر زسلم  قزخ  س   در دال    :قر صلدر زسلم   هن لسدشنمل  س

رز قلی      دشجد   ندر  کیقین رقن بر زسلم ، زحاللا س  ر   حظر    قر هملن ل گقیخدق سهله سل س  

( زشن سلر زصلف  در سلید ب  میسلیم 11-10س«سهملن:ز  دلسم تیه قزرق  ه یق ره جلهف  در بل  ندر  کندیس

س  نملشد مبدش  بر زصدل زسلس  سفییام س  ریققس    منهل رزه نجلت سافمین ز  سصلی  رز  بل رهه بر 

قزناتر زسهس مقیده ز  ساتحکم   تیزریی در بلمگ نلبدق  سات    ب  زر ق  قده   ر ح سیهیته  زسم   

 (54:1360قر سیکیه جلسعر زسمس  س  قسدسس ب ،
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سللید ب  قر زبتدز بر سیی   ز  سدق ق  بیز  خدز ند ستعلل ق  جلش له زلدهیه   مبدقشه رز میسللیم  

یزر ریتتر قلدن خدز ند ستعلل زسلهس سلید ب  بگررتیشن  دیقه زسلهس سقل  زلدهیه هملن سدرق سیسلت   

 شژر  زلدهیله رز حللدمیله خلدز نلد   همللن حکدسله زد س  سنلدزرق   نن رز بلل مبللرت مبدقشله سعیت  

دیقه زسلهس سلید  ب  سا ز  نن در ق  قللن بیز  زد قر نظی ریتهس ز دز  بر مقالیم جدزس  نیگ س  دندس 

جلسعر جلهفیه زسلتیلقه س  دندس جلهفیه مبلرم  زسله در ز  زقبیلت زصلی        جلسعر زسلمس  رز قر بیزبی

زسمس  زستییزج قده زسهس قر زقبیلت زسمس  جلهفیه قالله بی ق رزن  قزرق در قر سی سین حجل  سی  

ز  ظهدر زسللم ، زمیزب بر سیسللت  به هل س  سیقزختندس  ب  بل مقاللیم بند  سی هل  قزرزالسللم    

جل بر جل نمدقس سی  ز  زشن قزرزلکیی سلی سین  بدق در حلدم    سالفملن نیالهس سلید ب  زسل  قزرزلکیی رز 

ر زل جدشد  معیشف س  دندس    سلی سین هل  زسلمس  رز هیچند  لی  بر زلدهیه خدز ند هالتند  زسل بر 

 عه شیدر قل   جلسعر ز»سلب  زشن در  لی  بر مبدقشه خدز ند نیالتند رز جلسعر جلهف  خبلب دیقه زسلهس

    بنلسند   حتساللفملن رز   هللتنشبدهند در خد    یمهللک  خدز ند  لندن نن نبلقللد  لد نن جلسعر رز سیقسلن

دلر     جللسعلر ز  نینیدزهلد بدق    همین     بلر ح  بی نلد، جللسعلر زسلللمس  ینلدین رنلد   ر  ه ب    نملل  بجلل

خدق    یقزقه زسله، ز  س  ی  میصل  حز  سم( قلی لسبییبل ننیر خدز ند سقیر تیسدقه   س یشزسلم  رز سنل کش

 (88«سهملن:سدشن  بر حالللب نم   جلسعر زسللمسنملشد،   نن رز سثم زسللم  ستی   بنلسدس   خدق زبدز     بیز

سلید  ب  ممم ن له هل  ردنلردن   (127سلهسسهملن:دیقن زناللنهل بی زناللن هل ز   بندر   قر  ز    ه یجلهف

زتیزق  رمیزه قزناللتر   باللیلر  ز  جدزس  زسللمس  رز بر بهلنر زشن در  بر زسللم    ر قللنیکیزن سذهب  رز

قلیشعه زجیز نم  قلدق  میقشد س  دندس  ب  بهلی زسی   رز سلیری    قللقسلن ز  زندشهلر سلق  ریزشلنر  

 (56سندزقترس    سی سین هل  شهدق    سایح    به سیستلن رز جلسعر جلهف  س  قزندسسهملن:

جملمت  ز  سیق    بر زسه زسلمس    جلهیه سیقزختر زسلهس    زسه زسلمس  رز   بل زقبیلت خلم خدق

(  زشن مبلرت  44:  1382زش بی سلشر زصلدل زسلمس  بلقلدس سددس ،  هل   ندر سندزرق در مملس  میصلرس 

یزشلن  ر ریزشلن زنقمب    زسم قهد ن له  در بل قدت دمتی زسم دلسم  ن له حدزدثی  ز  قشن رز بل ملب س 

هل   ندر  شک تیق بلشد بیزسللا زسلم  مبیین ریققس مندر   بر نن زمتقلق قزقلتند قر زشن ن له ممل  حد ه

ریزشلن زنقمب  زشیزن قدت بیهتی   زشن زشده بل رذر  سلن   قر ق رزن قهر هیتلق   قهر ههتلق قر سیلن زسم 

قزرق همیدزن  قزرق ز  قش ی مقللشلد دزن بیللن س شللتلهس زلبتلر زشن زمتقللق بلل قلللعللر »زالسلللم  هدزلحل « دلر زخ

 سید ب  بحگ جلهفیه زسهس

سندزرقس »جلهفیه بیزسلللا زصلل  سیللیه بل    جلهفیه رز مقلب   سقلبفر دیقن بل حلدمیه خدز ند س 

هل  سهم حلدمیه خدزش  سزلحکمیر( زسلللتدزر زسلللهس جلهفیه  حکدسه خدز ند بی ر    سین    شژر 

قهدس«  زر س هل  قش ی  یهل رز خدز  زنالللنزنالللن رز بر جل  خدز ند، حلدم قزناللتر   بعولل  ز  زنالللن
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( سیهد  جلهفیه هملنند طلغدت ز  سیلهیم  ینن  زسلهس بر  مم سن جلهفیه قالله بی زندشهلر 44سهملن: 

  تیهنل  ممدس  قزرق   طللغدت قاللله بی تد  حکدسله   حللدم قزرقس سیهد  جللهفیله   قر سیدنلد بلل  

   ب  سدق ق  تقیر بنیلقریز  ریزشلن بر  تدر  لب  قنلسلش  زسهس سی  زحکدسه طلغدت قر زقبیلت زسم 

  زشیزن ق سله سلدالتلن  قر دتلب »زلمصلبفحله زالربعر ت  زلقینن« بر حلدمیه خدز ند زقللره دیقه زسلهس 

مدزن ریه سللید ب    بنیلقریزشلن سللن  بر قنبلل نن بدقند در حلدمیه خدز ند »در قر  سلن قر  ز   س 

زحیل دنند زسل سلدزل  در سدق ق    سلید ب  ز  سلسلخ نن    رسلدل زد   خفیل  رزقلدشن بی یزر بدقس ق بلره

ریقق   بلقلد در زشن حلدمیه زله  چ دنر   بیزسللا ددز  ن  بر خفییر سنتق  س ملجگ هالتند زشن س 

زند ال    شلبدس شک  ز  خبلهلش  در بر  غم ن لرنده سلید ب    حت  سدق ق  دیقهقر قلی  ز  معیین س 

زسلهس  بر نظی ن لرنده هیچند حلدمیه ز  نن خدز ند زسله زسل بل سیی ا ریتتن  سیلن حلدمیه   مبلقت  

هل بیز  خدق قر میصلر سلیلسل  قر غیلب سعصلد   لی  بر حلدمیه ریقند بر سعنل  سیسلت  نن در زناللن

حلدم   خللق سندزقلتن نن نیاله بر  مم ن لرنده زشن خبل ز  ن له سعیته قلنلختلنر بیخدزسلتر زسله، بدشن 

رل  سهم  در  ب  قر سدرق جلسعر جلهفیه  در طلغدت  ینن  بر حلدم زسی    ستالی  قلده زسلهس   سعنل

بی س  قزرق  معیین  ظییلر سبللر ه بلل زشن جللسعلر زسلللهس    هلدم زسلللم  رز سبللر ه بلل جللهفیله سنلدزقلللتلر  

ر خلم  بی زسلا بینلس  رهبی نشبهی   بدسه ریتتن ز  ز  رهبی  ه یزسم  خف  دیقن جلهف یری ظ»زسهس

هملنبدر در ریتر قلد  ( قر ن له  ب  زسلم  هدت  جگ نلبدق  جلهفیه زسلهس128زسله«س ب :خدقش  

هدم زسللم  چیگ  جگ نلبدق  جلسعر جلهفیه نیاللهس زسل بر رزسللت  بیز  نلبدق  جلسعر جلهفیه چر 

سلهس  ب  زبگزر  رز مدصلیر دیقه زسلهس سهمتیشن زبگزر  در قر قسلتیلب  بر زشن هدم  جدق قزرق جهلق ز

جهلق رز قر سیدند بل قمدت سعنل س  نمدقس قر  ز   جهلق   زشجلق رم  قر قل ققللمنلن بیز  نن در ن زقزنر  

هیننکر مملش  قزقلله بر حلدمیه زد بنیدندقس    زسللم  رز قشن  س  سندزرق در بلمگ شک زنقمب تیزریی  

گ س  قلللدق ملل ز  بیز  سقللبفلر بلل ( زنقمب  دلر بللمل : تصللل  چهللر 1346 ،  قر  جدق زتیزق س  قلللدقسس بل 

  رسندزن در سلن  مبفیغ هالللتند  یل  دندس  ب  سعتقد بدق در حکدسه هل  جلهف  سلن  زشن هالللتند در 

قمدت بر ردش سیق  بیسلد   ز  طیت  بینلسر زسلم  رز نلبدق  حلدمیه جلهفیه س  سندزقهس بر ردنر ز  

قشن زسلم  قر نسده   شل مبدش  بر سیقزخه دنندرلن  در قمدت بر ردش سیق  بیسلد   قر زشن صلدرت شل بر 

بیقزرق     لنیرز ز  س نی س  ر    زسلله در ممل  طلغدت هل نشزسللم  ز  بینلسر   کریقر حلل جگشر قللدند:»

خلدز نلد قرن رق   ننللن رز ز  مبللقت بنلدرللن بیهللنلد   بلر مبللقت سی رقرللر    سیق  رز بلر مبللقت خلللصللللنلر 

  خدق سجبدر نم   دهیمق یتتنشهدم، سیق  رز بر سذ  نشز دنیبر محقق رسللللن  بندرلن بیسللللندس زلبتر بیز

    لسیس  در نظل  هل   یمیم  نشس بدبیقیس نیرز ز  ب دهیمق نشننهل   ز  لنیسل ق   بفکر منهل سدزن  سدجدق قر س

بدقن خدق رز زمم   میبنیقز نلد   مالللف  رشل جگ  نکلرشبلر ز کنلدیننللن رز سجبدر س  لشل     کهلللدیرز قر هم س  حللدم
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دللسل  نن    ملل سیق  بتدزننلد بلل ن زق  ل رنلدیل بدجدق ن   سللنع  ده،یل مق  نشخدق   ز   مدقه هلل  نیقر ب   یش ق  نلدشنملل

 (44-5س«س ب :ندشرق نمل لش   یندشرز بنذ

زنقمب    قربللر  نظللرت  للیل  بدق   زصللل  ر حللنیله رز زر ش  للیل  بدق   خدق نیگ سیللن ر حللنیله  

رله سدرق ملشید بیخدزسللتر ز  نظل  ر حلنیه   قزرز  سقل  ملل  قر زشن میصللر بدقس زلبتر سللید  ب  هیر

بی(  مفمل  زال هی  یزر ن یته زتکلر   نرز  ز  ز  سلد  زال هی ملشید نهلد   زسلتلق هولیب  سیقلد مل  سره

( زسل قر سیلن سنتقدزن سلید  ب ، 65زخدزن زلمالفمین بر نقد مقلق سدق ق    سلید  ب  سیقزخهس سهملن:  

سلل   زشل  دندن  بل ملرشخ رذقلتر سیللیه دیق   سلید  ب  رز خدزرج  قزنالهس  قلیخ سلبک  در بل مهلبیر

تلب »مللم ت  زلبیشق هل بر سلید  ب  دیقه زسله در قر د ( نقد قش ی  نیگ شک  ز  نلصلیشاله 62سهملن: 

( هیچند سید 43هل مهبیر دیقه زسهس سهملن: زلییلنیر   زلیجعیر« در قر نن رتتلر سلید  ب  رز بر سی مالتلن

قلکند زسل ز  سی مالتلن نیاله   زمیل ل بیمکا ز  ند مفد  قشن  رز س ز  تهم نظل  ب  بیخ  ز  زصلدل سلشر

ریزش  زسلله زسل قر ن له خدق سمآ رز نر سللی سین      ب  هیچند قزرز  ررر هل  میب بنیلقریز زسللهس

     ر ق   بر قتل  ز  نن س  در تیق سالفملن بدزن مهق س   طننژزق    بیفر بفکر سعیلر رز مقیده س  سندزرقس»

    یرش  نن طل  اه یقدق، نژزق غلل  ن  در ز  بل نن قنلختر س    نژزق اه ین نی س  سیقز ق،  بعر ز

 ستیکیسقلشار زشن ق   -4

 ، در مبلرمند ز :سدق ق  زسم  ریزش  زسه در محدل ممیق  قر سیلن ستیکیزن سفی  زشجلق دیق

 ایران و زبان فارسی:

مدزن بیللن قزقللله مم لر سنلد  سدق ق  بلر  بللن  سهمتیشن میلل م  دلر قر سدرق سدق ق    سلللیلد بل  س 

سدق ق  ننینلن بر  سدق ق  هملنند قللله  ل  زد قهفد  بر زشیزن مم ر سند بدقس تلرسلل    زشیزن زسللهس  

بلر زشیزن    بللن  زشیزن مم لر   سحبله قزقللله دلر ددر ش رز بلر مندزن سیللسبی زمم  دیقس سحبله سدق ق   

تیهن     ممدن  ذش  زشیزن معیشف قلده بدقس  در هند سلتلن بر لحلد مدزن قر زشن قزناله  تلرسل  رز س 

 بلن   تیهن  تلرسل  قر زشن سلی سین نیدذ قزقلتر زسلهس همینین بیهل  ز  سللدنلن هند سلتلن بر لحلد 

نژزق  نرشللش  بدقه   بلل زشیزنیللن سیدنلد خدن  نیگ قزقلللتنلدس سالللفمللنللن هنلد زشیزن رز سهلللتیبللن هدشت  خدق  

زشن قرسلله بیخمم ن له   رتتلر زمیزب زسللهس زمیزب بر لحلد ملرشی  بل زشیزنیلن قزرز  سندزقللتندس س 

سندزقلتندس زبن میمیر بر زسلتنلق بر مقلب  بدقه، همینین بیخ  ز  زمیزب  بلن تلرسل  رز ر ی   بلن میب  س 

تیق قر  یلسه  حدشث  ز  ممی بن خبلب بیرگزر  جهن ندر     سهیرلن رز ملسف  بیز  زشن س  سندزرق در 

بر صلدرت ب  قشن   دلتی سحهلدر قلدقس زبن میمیر همین ن له رز نالبه بر  بلن تلرسل  نیگ قنبلل س  دند   
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بل نق  حدشث  ز  سیلسبی زسم  در قر نن تیق  رز در مدزن مکفم بر  بلن میب  قزقتر بلقد زسل بر  بلن تلرس   

میبن خبلب سلین ریتن بر  بلن تلرسل  ملس   سلین ب دشد سنلتق زسلهس    همینین بل نق  حدشث  ز  م

  سات    ب  سی م  قزناتر زسهس  

 قرآن گرایی:  

بل سیی   ز     شک  ز  ساللیف  در قر سدق ق    سلید  ب  بلشد قر نظی قزقله  ینن ریزش  زسلهس سدق ق

سهمتیشن  قلله  ل  زد قهفد  بی ر    ینن ممیدگ دیقه   سلع  قر دهلف سعلرم ز  ر    ینن رز قزقلهس  

مدزن میهیم زلقینن قزنالله قر زشن زثی    بی رللی رت   جلش له  ینن ملدید تیز زن قزقللتر زثی    رز س 

سللید  ب  ز  جهلت ردنلردن  بل شکدش ی قللبلهه قزرق نیالله نن در زسللهس  ینن ریزش  سدق ق    

دس زشن ر ش رز سید سدق ق  سع  دیقه زسه مل  ینن رز بیز  سیق  ملق   جدزنلن محصی  دیقه میایی دن

نملشدس سلید  ب  نیگ جدزنلن   محصلی  دیقرلن قزنهل له رز سیلط  خدق  یزر قزقه بدقس   ب  نیگ قنبلل س 

ز  سد  قش ی سدق ق  قر ر ش میایی هملنند ممسر طبلطبلش  قر جهلن مهی  در زمیل ل هم مصی    بدقه 

تر    بیز  تهم  ینن بر ر زشلت نبد    صحلبر  زسه، ددق  دیقه زسه مل  ینن رز بل  ینن میایی دندس زلب

( زشن زمیله قر سدرق سللید  ب  نیگ بر ردنر ز  قش ی مم   6:149، ج1393نیگ رجد  قزقللتر زسللهسسنقد ،

قر  ز    سجفده هل  زقب  چهلم یی بر سلیز  میالیی  ینن بر  ینن رتتر زسله دیقه زسله    قر دنلر میسلیم  

در سدق ق  قر میهیم زلقینن   طبلطبلش  قر زلمیگزن قر زندشهللر نن     نیگ بر قنبلل هملن ر شکیق  زسلله  

 بدقه زسهس

 حاکمیت اهلل:

هی ق  ستیکی بل رجد  بر  ینن ممش قزقللتر زند مل حلدمیه زد رز نهلللن قهندس قر  ز   هی ق  بیزسلللا  

زصلبمح    دیقند بر قرآ خلم خدق قسله شلتتندس سدق ق  قر دتلب چهلرر ش  ینن سژ ه  در قنبلل س 

 سلن  در بر مبیین زلدهیه سیقزختر زسله ز  سلفبر خدز ند بی بندرلن   سیفد لت سلین ریتر  ینن  خدق  

بر سعنل  سلفبر شلق دیقه زسلهس    مبلرت قش ی  زسلهس    سعنل  رب رز نیگ بر زلر نگقشک دیقه   ز  نن 

منهل بیز  خدز ند در بر نن سیقزختر زسه مبلقت زسه    مبلقت رز سیست  سعنل دیقه زسهس سیسته  در 

زسلهس مبلرت قش ی  در بلشد بر نن زقللره قلدق قشن زسله    قشن رز بر سعنل  شک سلفبر تیزریی سندزقلتر 

مدزن ریه در    لن رز قربیریتتر زسلهس قر شک جم  بند  س زسله در مملس  میصلر هل   ندر  زنال 

سیسلت    مبلقت زسلهس  بیز  خدز ند ق  سلبح قر نظی ریتتر  زسلهس شک  قللنیه خللقیه در سالتدج   

سقل  قش ی در قر مبلرت زلر   رب مجف  سالفز بدقن زسلهس قر زندشهلر سدق ق  زری مالفز رخ ندهد قر 
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قللدقس سللید  ب  نیگ بر ملسلل  ز  خدز ند بل ماللفز   سللفبر سعنل س  ز   مدجید ب  سعنل زسللهس مدحید  

سدق ق  ز   ینن ق  مبلرت زلدهیه   مبدقشه رز زنتیلب دیقه زسلهس قر زلدهیه سقل  خللقیه   سیسلت  

قر  ز    خدز ند ستعلل سبیح زسلهس حلل نن در قر سقل  مبدقشه بهلی بل سلفبر زله  ر بی  قلده زسلهس 

عتقد بر زشن زسله در بلشد حلدمیه   سلفبر نیگ بل خدز ند بلقلدس صلیم زشن در سلید ب  قر زشن میصلر س

تیق  سعتقد   سدسن بر خدز ند بلقلد  نمل  خدزنده   ر  ه ب ییق زسل حلدمیه زد نبلقلد قر جلسعر جلهف   

ق  بل   یزر قزرقس سدق ق    سلید ب  هیدجل در حلدمیه زد بی یزر نبلقلد رز جلسعر جلهف  قزنالتر زندس هی 

 سللن  دلر قر حللدمیله زد زسللله دلر جللهفیله  جدق نلدزرقس جللهفیله قر ن لله زشن ق  مللدیلد بی زشن دلر منهلل  

س ننیر در قر حلدمیه زد قزرز  زهمیه زسله بی یزر  قشن زسهس سدق ق    قرمقلب  بل حلدمیه زد زسله 

 ز رقسنلن س قشن رز شک زسی تیزریی در سعلقت قنیل   نخیت رز بر زرسسید ب  هی ق   

 انقالب: 

مدزن بر نن زقللره دیق، سیهد  مبفیغ زسلهس زشن ز  سدزرق  زسله در سدرق زختمم ت  ساللیف  در س  شک  ز 

سلبین سدق ق    سلید ب  زسلهس سدق ق  بر زسی مبفیغ زمتقلق رزسلخ قزقلهس    هیچند قر سدرق سلهیه  

قنبلل زنقمب زخم   بدقس ز  سللد  قش ی قر سدرق س سدق ق  ز  سللدش  بر  زنقمب بل زبهل  ر بی  هالله 

همین سندزرقس مدزناله مصلمیم ریی  دندس رله نن رز جلشگ، رله حیز    رله زجتنلب نلسذشی س خهلدنه نم 

ز  سللد   ن له بلمگ قللد مل سدق ق  بر زسل  خمین سره( سیل  مبیشک سیی    زنقمب زسللمس  زرسلللل دندس 

دق ق  در بر زنقمب زجتملم  بل ر ندزقلهس    سعتقد بدق مل  سلن  در قش ی سلید ب  زسللسلل بیخمم س

حلدمیه جلهفیه زسللله زسکلن مبفیغ  جدق ندزرقس سلللید  ب  بیخمم سدق ق  بر قنبلل زنقمب   دلر  

   سعتقد بر زشن قزقلتر زسله مل بل جهلق  درت رز بر قسله ن رقه   ز  نن  سلن در  زسلهس  تیهن   نبدقه 

قلدقس قللشد بتدزن ریه در سلید ب  هیی دنر مجیبر ز  ز  سلید مل ه مبفیغ قلی   س  درت بر قسله ر

زنقمب سیقس  ندزقلهس سدق ق  بل قشدن زنقمب زسلمس  زشیزن بل رش بیدلر تیهن     سهللرده سالفمین  

زسللسلل زمتقلق  بر سهللرده ممدس    زنقمب ندزقلهس    بر زتگزش  سیدز دیقس قر حلل  در سلید  ب  

زسه زسللمس    جهلق بل حلدمیه طلغدت   خهللدنه هدتمند زمتقلق قزقللهس زندشهللر ز  در قر هجیت 

 سیی زن سید  ب   لب  قنلسلش  زسهس

 چپ سوسیالیسی: 

سلدسلیللیالت  زسلهس سدق ق  ستیکی  زسله در هیر شک  قش ی ز  نکلم  در بلشد بر نن مدجر قلدقس زندشهلر 

نلدزرقس    حت  سیهد  سلدرن  همللننلد زنقمب رز نیگ ز   ز عیله مه  ردنلر زرمبللط  بلل زنلدشهلللر هلل  سلدرن 
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نملشدس    هیر قرد  ز  سلدسلیللیاله ندزقلتر زسلهس زسل زخدزن زلمالفمین   زندشهلر هل  سلید ب  ز  س 

هملن نغل  قزرز  ریزش  بر زندشهلر هل  چپ سلدسلیللیالت  قزقلتندس زشن ریزش  بر سلدسلیللیاله منهل  

مین نبدقس بفکر نلصللی   زنقمبیدن سصللی نیگ بر زشن سدرللد  مم ر سند   نگقشک سحد ق بر زخدزن زلماللف

بدقندس ن له سلید ب  قر سدرق سللکیه  سین بر صلدرت زقلتیزد    ممدس  زسلهس سللکیه خصلدصل  سدرق 

 زندسمدجر   مم ر سید ب  نبدقه
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 سنلب 

 مهیزن: نرله( تهم نظیشر هل  سیلس ، میجمر تیهن  رجلش ، 1382زسنیش نگ، مدسلاس -

( ر ش   نظیشر قر مفد  سللیلسلل ، مهیزن: سژ ههللکده سبللعلت 1378زسللتددی   سلرش، جی    قشدشدس -

 رزهبیق 

 (سیل  بیدزر ، میجمر سصبی  زربلب ، مهیزن: زحالن1388بنلن، حانس -

 ه( سجمدمر زلیسلی  زالسل  زلههید حان زلبنلن،  لهیه: سکتبر زلتدتیقر1404بنلن، حانس -

( نیحلت زالنا سن حولیزت زلقدا، مصلحیح   معفیقلت قدتی سحمدق ملبد ،  1382لیحمنسجلس ، مبدز  -

 مهیزن: زطمملت

( قشن   ق له قر زندشهلر قلهید حالن زلبنلن، میجمر سحمدجدزق حجت  دیسلن ، مهیزن: 1384ر ه، جلبیس -

 زطمملت

 ( نیم  ین خلطیه   مجیبر، مهیزن: تیهن  صبل1389سحلب ، مگت زدس -

 (سفی  ری    هلبیه، جفد ز ل: مبلرقنلس ، مهیزن: ن ز  سنج 1395مفیگزقه سدسد ، سید سهد س -

 سمه، چلپ ق ز قهم مهیزن:زندشهر هل  سیلس  قر زسم    زشیزن، (1391 لقر ، حلممس -

( زخدزن زلمالفمین، هیتلق سللل قمدت، میبیه   جهلق، میجمر مبدزلعگشگ سلفیم ،  1381 یرلل  ، شدسلفس -

 مهیزن: زحالن

( سقلبفر بل سلیسلشر قزر    میالیی نشلت ربل، میجمر سحمد رزقسن ، زصلیهلن: بنیلق مفد   1360 ب ، سلیدس -

 زسمس 

( مدزله زجتملم  قر زسلم ، میجمر سید هلق  خای قله    سحمدمف  ریزس ، مهیزن: 1379 ب ، سلیدس -

 دفبر قی ه

 هل  رزه، نایر زشنتینت  ب ، سید، نهلنر -

 مهیزن: حمید زحمد ،میجمر سیلسبی   تیمدنسجنبهلللهل  ندشن زسلللمس  قر سصلللی(، (  1382ش سددس ،   -

 زنتهلرزت دیهلن

ه(، میهیم زلقینن، میجملر دفیم زد ستین   سلللیلد نیلل  سحملد هملدزن    نتتللب 1411سدق ق ، زبدزالمف س -

 زصنی، الهدر: قزرزلعیبیر لفدمده زالسمسیر

 ربعر ت  زلقیننیر، نایر زشنتینت سدق ق ، زبدزالمف ، سصبمحلت زال -

( ملرشخ جمعیله زخدزن زلمالللفمین ز  نغل  مل زسی  ، ج ق  ، میجملر سلللیلد هلقش  1390سیهللل ،رشیللرقس -

 خای قله ، مهیزن: زطمملت
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( میالیی   سیالیزن قر هند، قهف  ند: رزشگن  تیهن   سلیلرت جمهدر  زسلمس  1393نقد ، مف  سحمدس -

 زشیزن

 ه( زسبلب نگ ل زلقینن، بیی ت: قزرزلکت  زلعفمیر1411 زحد ، مف  بن زحمدس -

 سدسار سبللعلت زندشهر سل زن ندر   (1395س هلبیه سیلس ، -

 : ب  جلزلیمتر   زالسلسر زلعظم ،  لهیه ه(1341سحمدس  رقید ررل، -

 خدزر س مهیزن: بهلنزلدشن خیسهله ،  میجمر زندشهر   سیلس  قر زسم  سعلصی، (  1392منلشه، حمیدس -

سلیی  قر زندشهلر   سلیلسل  میب،ز  حمفر نلسفهدن بر سصلی مل جن  جهلن  ق  ، (1352منلشه، حمیدس -

 زسییدبیی، چلپ چهلر مهیزن: 

نهلقهل   زندشهلر هل  سلیلسل  قر زشیزن   زسلم ، مقیشی قرا قدتی حمید منلشه، بل  (  1385منلشه، حمیدس -

 نر، چلپ سد ر  ، مهیزن: مصحیح   سقدسر قدتی صلقه  شبلدم 

 


