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 : چکیده

ّذف اس ارائِ ایي هقالِ بزرسی ًقش ٍ جایگاُ علَم اًساًی اسالهی ٍ تاثیزات آى در بزتزی بز جٌگ ًزم 

را تَسعِ ٍ دشوي است کِ بطَر هشخص علَم اًساًی هبتٌی بز تفکزات اٍهاًیستی، لیبزالیستی ٍ کاپتالیسن 

ّای اجتواعی،  در ایي هقالِ ابتذا ًقش ٍ جایگاُ علَم اًساًی ٍ تاثیزات آى بز توام بخش. ًوایذ تزٍیج هی

آٍری هبتٌی بز شَد ٍ سپس هَضَع جْت دّی علن ٍ في فزٌّگی، علوی، في آٍری ٍ ًظایز آى تشزیح هی

ِ شٌاسایی، باستعزیف ٍ تَلیذ علَم اًساًی گیزد ٍ هقَل ّای علَم اًساًی اسالهی هَرد تَجِ قزار هی آهَسُ

اسالهی کِ عوذتا بز قزآى استَار است ٍ سایز هفاّین بز گزفتِ اس هعارف اّل بیت بِ عٌَاى تبییي کٌٌذُ 

هفاّین قزآى تشزیح خَاّذ شذ ٍ بَیژُ الگَی اسالهی سیاست ٍ قذرت هبتٌی بز شزع هقذس اسالهی ٍ 

شَد؛ سیزا در گفتواى اسالهی هَضَع  ًزم ًظام اسالهی تبییي هیجایگاُ آى در تحقق ٍ افشایش قذرت 

الْی هحَریت ٍ هَضَعیت دارد کِ در ّوِ افعال ٍ اعتالی اًساى ٍ دستیابی بِ هقام عبَدیت ٍ خلیفِ

ّای سیاسی، شخصی ٍ عوَهی ٍ اهثال آى را در بز  ریشیْا بایذ جاری ٍ ساری شَد ٍ تواهی عزصِ بزًاهِ

یي جْت قذرت بایذ هبتٌی بز هفاّین شزع هقذس اسالهی فْن ٍ باس تَلیذ شَد ٍ چٌیي گیزد ٍ بِ ّو هی

گزایاًِ کِ هاّیت یابذ ٍ چٌیي رٍیکزد ٍ بزداشتی با قذرت ًزم اس دیذگاُ غزب افشاراًِ هیقذرتی هاّیت ًزم

 .ًگز دارد؛ هتفاٍت استعزفی

 :شَد ًتایج ایي تحقیق در چٌذ سز فصل خالصِ هی

 .اس علَم اًساًی ٍ جایگاُ آى ضزٍرتی فَری ٍ اجتٌاب ًاپذیز داردفْن دقیق  -1

علَم اًساًی اسالهی هاّیتی اعتالهحَر دارد کِ با بزداشتْای غزبی کاهال هغایزت ٍ تفاٍت اساسی  -2

 .دارد

بزای دستیابی بِ بزتزی ٍ پیزٍسی در جٌگ ًزم ٍ افشایش قذرت ًزم ًظام اسالهی بایذ بِ علَم  -3

ِ هیشاى حذاکثزی دستیابین ٍ تَلیذ ایي ًَع اس علن در صذر فعالیتْای علوی کشَر قزار اًساًی اسالهی ب

 .گیزد

 .علَم اًساًی اسالهی، جٌگ ًزم، قذرت ًزم، علَم اًساًی غزبی، سیاست هشزٍع: واژگان کلیدی
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