
 18 ـ5، ف  1396پب٥٤ض ٚ صٔؼتبٖ ، 16، پ٥بپ٣  دْٚ، ؿٕبسٜ ٞـتٓػبَ   

1 

 

 

ازهٌظرفطرتیضٌاختعلَماًساًیضٌاسرٍش

 
 ّؿاًِگاُ تاللال٤لَمؿاًِزَٕ /  ٢ٔظبٞش شضب٥ػ ،ٖ     Eendereskiahmad8@ gmail.comكاكٌُاًٖ اكُـ ٣لَم ً٘اً

تاؿ ًٜظ ٣الٖ عَمٓ ٣لوِ٘/  ٢ػجذاالحذ لشاس  ًا

ٍاعـ تْلاى ُوا /  ٣٤شضب٥ػجبع ػّ  ،ٖ اله ِگاُ آماؿ ًا ٖ، ؿًا ً٘اً م  ٌُاًٖ اكُـ ٣َل زَٕ كاك  alirezaei_abbas@yahoo.com  ؿاًِ
 24/04/1399: پز٤شؽ - 27/02/1399: دس٤بفت 

 

 چى٥ذٜ

ـ  ،هْـن فٜـلت   ّإٖ وگٍٗ اً . ام اًٌاى ٍٓٗو آفلٌَٗ ٍ ؽاّ ًلُ  ه٤ٌٖ تِ فٜلت  ٍ ؽلقـ   ًـ١َ ي اًـ  كـِ   ٗا

  اعـَا ،  ّا هِـتل  اًـ  ٍ تـِ تثــّ     اًٌاى ّٔو اى٘ؿك ه ٍ ًٌ٘  اكتٌاتٖ ٍ ؿاُتِ كا آى الت٘إ ،اًٌاى ٍٗوٓ آفلٌَٗ
ي . امَُؿٖ مهاى، هراى ٍ توـى هتغَ  ًو ل٘٘تغ ٣ٌَاى ٗك هٌث٢ ُـٌاؽ  هٌـتقل، عق٘قـٖ ٍ لاتـل اتّرـا      تِ كٍ، فٜلت  ٗا

لٖ ا ؤ. ًاً  ي ٓا ِ  فٜـلت  ،كًـ تِ ٠ًل هٖ صٌ٘ ؟ ٌُاًٖ ٣لَم اًٌاًٖ راٗگاُ فٜلت ؿك ٌُاؽ  كٍٍ كِ اً  ٗا  تـ

ٖ  ٣لـَم  ُـٌاؽ   كٍٍ تلٗي تلرٌتِ ّا، ٣ٌَاى هٌث٢ الٗتغّ٘ل ٍ هِتل  ه٘اى اًٌاى ـاً ـ ا ؿك. اًـ   اًٌ زـاؿ   ،ق٘ـ تغق يٗ ٗا
تـِ ٣ٌـَاى ّــ  هـَكؿ      ،٠ًلٕ ٍ ٣ولٖراه٢  ٕتِ ٣ٌَاى الگَ ،«فٜلت» هٌث٢ ٌُاؽ ِ قٗام ٛل ٣ٖلَم اًٌاً ّإ گناكُ

ثلؿ ٣لَم اًٌاً ُـُ ٍال٢هٜال٤ِ  ٖ ٍ كّا ـ ام ا ،ٖ اًـاله كٍٍ  ،كٍٍ تغق٘ـق اًـ .  لـلاك گلفتـِ   هـَكؿ تغـج    قٗـ ٛل يٗ

ـاى  ٍٗوٓ آفلٌَٗ كِ ْا، ه٤لَهاتًٖ  كِ ام ه٘اى آًًِ ه٤ٌا ؿاكٕا. فٜلت اً  ٖل٘تغل - ٖفٍ٘ تَٓ ٕا كتاتؾاًِ  كا اٍ اًٌ
راك  هٖ ّـٗا  تـاى ـ تنك قٗـ فٜلت ام ٛل ُٖٗرَفاكٌٌـ، اًاى تغق٘ق اًتؾاب ُـُ اً . كّا ـي    ًفـي  ِ٘ تـَؿُ ٍ ام ٗا

لُ تلؿ. ك٣ٌَٗاى  تِام فٜلت  تَاى هٖ ،ٛلٗق ـي ٛلٗـق    ّإ ٣لوٖ تِ ؿً  گناكُ هٌث٢ ٌُاؽ  ٣لَم اًٌاًٖ ْت آهـُ ام ٗا

عآـل ُـَؿ، هَرـة اًغلافـات      ل٘هٌ يٗا ل٘ام غ ٖاگل ٌُاؽ  ٣لَم اًٌاً. تاُـتل  تِ ٍال٤٘  ٍ عق٘ق  ًنؿٗك تَاًـ هٖ
ـ ُـ ٖاًاله ٖتراهل ٣لَم اًٌاً ل٘ؿك هٌ ٕهت٤ـؿ  . ؽَّا

 .ٌُاؽ هٌث٢  ،٣لَم اًٌاًٖ اًالهٖ ٌُاًٖ، كٍٍ فٜلت، :ٞب ٚاطٜ و٥ّذ
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 ّٝئٔؼ عشح 

ٖ  ًثك ُهَى تواهٖ ؿك كا اًاًٖ كاككلؿ ،اًٌاًٖ ٣لَم ٣و٘ق ٍ ٓغ٘ظ ٌُاؽ  ٖ  اٗفـا  اًٌـاى  مًــگ ـ  هـ . كٌـ

 هـَكؿ  ّوَاكُ آى ٌُاؽ  ٌُاًٖ كٍٍ ،ه٘اى اٗي ؿك ٍ تَؿُ ّا اًٌاى ا٣وا  ٍ افراك تواهٖ اًاى اًٌاًٖ، ٣لَم

ِ  اًـ   اٗي آلٖ ًؤا . اً  تَؿُ رْاى هتفرلاى ٍ اًـِٗوٌـاى رـٕ تغج فٜـلت ؿك ُـٌاؽ    راٗگـاُ   كـ

٣ٌَاى هٌث٢ تـٍى تغ٘٘ل ٍ هِـتل    تِ فٜلت كِ اً  اٗي ،تغق٘ق فلٗ٘ٔ صٌ٘ ؟ ٌُاًٖ ٣لَم اًٌاًٖ كٍٍ

ٖ  اًـِٗوٌـاى تًَٚ هتفاٍتٖ ّإ كٍٍ. تاُـ هٖ اًٌاًٖ ٣لَم ٌُاؽ  كٍٍ تلٗي تلرٌتِ ّا، ه٘اى اًٌاى  غلتـ

ٖ  آًْا ٌُاؽتٖ ٌّتٖ ٍ ٌُاؽتٖ ه٤لف  ؿٗـگاُ ام ًاُٖ كِ ،اًٌاًٖ ٣لَم ٌُاؽ  اٗزاؿ تلإ  تـاكٌَى  تاُــ،  هـ

ٕ . اً  گلؿٗـُ هٜلط اًٌاًٖ ٣لَم هؾتلف ات٤اؿ ؿك مٗاؿٕ ٣لوٖ ٠ًلٗات ،آى ؿًثالِ تِ كِ اً  ُـُ اكائِ   تـلا

ٕ  إ كتاتؾاًِ كٍٍ ام، تغق٘ق فلٗ٘ٔ تإٗ٘ـ ٖ  -تَٓـ٘فٖ   كٍٍ ام ٍ اٛال٣ـات  آٍكٕ روـ٢  تـلا ٕ  تغل٘لـ  تـلا

 تِ الْٖ ٍ هاؿٕ ؿٗـگاُ ؿٍ ًت٘زِ ٣لوٖ، رَاه٢ ؿك هَرَؿ اًٌاًٖ ٣لَم ٣لوٖ هثاًٖ. ُـ اًتفاؿُ ًتاٗذ اًتٌثاٙ

ٖ  هؾتلـف،  ٣لَم تِ ُـُ اكائِ ّإ ؿٗـگاُ تواهٖ ٍ تَؿُ اًٌاى ُ  ؿٍ ّوـ٘ي  ام ًاُـ  اؽـتال   اٗـي . اًـ   ؿٗــگا

ُ  ًـ١َ  آى، ؿًثا  تِ كِ ،اًٌاى تِ ًگلٍ ١ًَ ؿك هَرَؿ هثٌاٖٗ ِ  ًگـا ٖ  تـ ِ  تغـ   ً٘ـن  كا ٌّـت  ،ؿاكؿ ؿًثـا   تـ

 هَرـة  ّا ؿٗـگاُ ؿك اؽتال  اٗي. اً  اًٌاًٖ ٣لَم ؿك هؾتلف ٠ًلٗات ٍرَؿ ٍ ّا ؿٗـگاُ ت١ٌَ ٣ل  تلٗي هْن

ٖ  راه٢ ٍ ُاهل تتَاًـ كِ ،٣لوٖ ؿل٘ق هثٌإ ٗك تاكٌَى كِ اً  ُـُ ٕ  عـَمُ  توـاه ٙ  ّـا ِ  هلتـَ  ٣لـَم  تـ

. ًــاكؿ  ٍرـَؿ  تاُـ، ؿاُتِ رلٗاى... ٍ  هـٗلٗ  التٔاؿ، ٌُاًٖ، راه٤ِ كٍاًٌِاًٖ، ات٤اؿ تواهٖ ؿك ٍ تَؿُ اًٌاًٖ

ّـإ هؾتلـف آى پلؿاؽتـِ ُــُ      هٌث٢ ٌُاؽ  ه٤لفٖ ُـُ ٍ تِ تلكًٖ ٍٗوگٖ ٣ٌَاى تِ فٜلت هقالِ، اٗي ؿك

هَكؿ تلكًٖ ٍال٢ ُـُ ٍ تِ ٣ٌَاى الگـَٕ رـاه٢    ،كاتٜٔ فٜلت ٍ تإح٘لات آى ؿك ٣لَم اًٌاًٖ ،اً . ؿك ًْاٗ 

 تاُـ. ُاهل تواهٖ ات٤اؿ ٣لَم اًٌاًٖ هٖ ،ٍ ٣ولٖ ٠ًلٕ

 ٚ ضشٚست ت٥إٞ

ٌاى ٍ ؿٗـگاُ ًاُٖ ام آى حل تـَؿُ ٍ توـاهٖ   ؤتٌـ٘اك هـ   ،ؿً  آهــُ ِ ّإ ٣لوٖ ت ؿّٖ گناكُ ؿك رْ  ،١ًَ ًگاُ تِ ًا

ٌاًٖ ٠ًلٗات هٜلط ُـُ ؿك ٣لَم تلؽاًتِ ام آى هٖ تواهٖ ُهًَات مًـگٖ تِـلٕ ا٣ـن    ٓكِ ؿكتلگ٘لًـ ،تاُـ. ٣لَم ًا

ٌاى ٍ ؽلٍرٖإت تاٌُـ، تغ  ... هٖ ام التٔاؿ، ً٘اً ، فلٌّگ ٍ هٌثـ٢   ،ؿًـ  آهــُ ام آى  ِ ّإ ت ح٘ل هٌث٢ ٌُاؽ  ًا

ــ ٍا كا ؿك هٌـ٘ل         ًَا ٍال٤٘ـ  كٌّوـَى ًـامؿ ٍ تت اى كا تـِ عق٘قـ  ٍ  ٌُاؽ  ٍ ه٤لف  ٌّتٌـ. هٌث٢ ٌُاؽتٖ كِ اًٌ

ـاٗ   َاى هٌثـ٢       ،كٍ اٗي تاُـ. ام تٌ٘اك عائن اّو٘  هٖ ،كٌـ٤ًاؿت ؿًَٕ٘ ٍ اؽلٍٕ ّ ؿك اٗي تغق٘ـق، فٜـلت تـِ ٣ٌـ

تؾلاد گناكُ ـ     ٌُاؽ  هتقَي ٍ لاتل ا٣تواؿ ؿك ًا ٌاًٖ هَكؿ تلكًٖ لـلاك گلفتـِ ًا تـا هٜوـهي    ،ّإ ٣لوٖ ٣لَم ًا

ٍال٤٘  احثات گلؿؿ.    تَؿى آى تلإ ؿًت٘اتٖ تِ عق٘ق  ٍ 
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الهٖ ٌُاؽتٖ ه٤لف  هٌات٢ ؽَتٖ تِ ،َٓكت گلفتِ ؿك تغق٘قٖ ٍ  كِ ُـُ ت٘اى ٍ ُـُ تفر٘ك غلتٖ ًگاُ ام ًا  ًگـل

ٌاًٖ ٣لَم تِ كً٘ـى هٌ٘ل ؿك ٍال٤٘ات تِ كً٘ـى ؿك ،تَع٘ـ عق٘ق  تِ ٖ  ًا ـاله ٖ  حلؤهـ  ًا  ّ ،1366تاُــ )آماؿ،   هـ

ٌاًٖ ٣لَم ٌُاًٖ كٍٍ ّإ ٍٗوگٖ تل فكل ٣الٍُ ،إ ؿٗگل (. ؿك هقال36-55ِ الهٖ ًا ـاكُ  ً٘ـن  هَٗـ١َ  اٗي تِ ،ًا  ُا

٘ي تِ هترٖ ،كٍٍ اٗي كِ ُـُ ًا  ًَا ٖ  الْٖ ٗتغ٘ل ال ل ٕ ام  تاُــ.  هـ  هلاتـة  ؿاكإ ٍ تـَؿُ  هلاتـة  فٍ ،ؿٗگـل  ًـَ

َاى تِ فٜلت تِ ٍلٖ .تاُـ هٖ ٣لَم اٗي ه١ََٗ تِ هلتَٙ ـاكُ  هلاتـة  فٍ عـا   ٣ـ٘ي  ؿك ٍ الٗتغ٘٘ـل  ٣ٌٔل ٣ٌ  إ ُا

٘وام َُٓ٘ تِ ؿك تغق٘قٖ ؿٗگل، تِ٘تل (206-147 ّ ،1395)ف٘لٍمراٖٗ، ًا   ًگلؿٗـُ ٖ  ًا ٌـاً ـالم  تـا  ٣لَم ًا  ًا

الم تِ ًگاكًـُ ٍ ُـُ تَرِ َاى تِ ،ًا ِ  كوتـل  ٍ ًا  ًگلٌٗتِ ه٤لفتٖ هٌث٤ٖ ٣ٌ ٌـاى  ٔكاتٜـ  تـ ـالم  ٍ ًا َ  ٍ ًا  ُٓـ٘

ٌاى ه٤لف  الم تِ ًا (. ام رولِ تغق٘قـات  180-153 ّ ،1397ًا  )فتغ٤لٖ ؽاًٖ،  كلؿُ پلؿاؽ  ٍال٤٘  آى ٍ ًا

ـاى  تـل  ،كًـ تِ ٠ًل هٖ .تاُـ هٖ ٌُاًٖ كٍٍ ٍ كٍٍ هاّ٘  ٛلطَٓكت گلفتِ  ٖ  ه٤لفـ   هفلٍٗـات  ًا  ٍ ٌُاًـ

الهٖ ٌُاؽتٖ ٌّتٖ َاى هٖ ،ًا الهٖ تَل٘ـ ٠ًلِٗ ٍ كٍٍ ت  (.54-39ّ ، 1388كلؿ )پاكًاً٘ا،  ًا

ي ًا  كِ ؿك آى ِت كٕ تغق٘ق عاٗل ٗا ٍَآ َاى ِت فٜلت، ً ٕ  ،كٍُٖ لاتل اترا ٍ هٌث٤ٖ هٌتقل ٣ٌ ِ  كًـ٘ـى  تـلا  تـ

ي اعرام فٜلٕ  گناكُ زاؿ اكتثٙا ٘ت اًٖ ًگُا ُـُ ًا . ٗا م اًٌ ب ٣َل َٜل ـاى   -ّإ ه ؿى فٜـلت ؿك اًٌ ّـا   ا٣ن ام فاٖت َت

ا ٍ ٣ـم تغ٘٘ل ٍ تغَ  ؿك ا٣ٔاك  ؿى ه٘اى آًْ ؿى آى، هِتل  َت اًٖ ِت ؿًـ  آهــُ ام آى   -ٍ ٣ـم اكتٌاٖت َت م اًٌ  ٍ ٣َل

اًٖ عآل ام ٌُاؽ  فٜلٕ ،ٍ ّوضٌ٘ي م اًٌ كٕ ،احثات راه٤٘  ٣َل ٍَآ ـ.   ّإ تغق٘ق هٖ ام ؿٗگل ً  تُا

 ٣ػّْٛ ا٘ؼب٘ بت٤٘ظش ٢ش٥ٌ دس ؿىُ ٣غشث د٤ذٌبٜ ش٥تأث

ٌاى، هَلـ ٠ًل ٌٖت٘الٍٗ هاتل اًِٗگلإ هاؿ ـگاُٗؿ ٌاً اتٗتِ ًا َاه٢ غلت ٣ٖلَم ًا ـ .   ٖؿك ر ؿٗــگاّٖ كـِ ؿك آى،   ًا

ٌاى ًٖگاّ َاى   تِ كِ ،هٌتقل تِ ًا  ٤ـ  ٘فقـٚ ام كُا عـي ٍ ٛث   ،ٍا ٕتـلا  قٗكِف عقـا  ٍ كُا ٕهَرَؿ هاؿ ك٣ٌٗ

ٌاى ه ٕت٤ـ هاؿ ي٘هتإحل ام ّو ٕتِلمًـگٖ هؾتلف  ّٕا ٣لِٓ ٍٖ تواه تَؿُ لٗپق اهراى ٍ اٗي  .تاُـٖ ًا  ١ًَ ًگـل

ٌاى  ٌاًٖٖ هلتَٙ تِ ٣لو اتٗؿك ٠ًل ٕگل٣ٗاهل ؿ شُ٘ـُ ًا  تا ّ هَرةتِ ًا ٌـاى   ٣لَم ًا ؿؽال  ؿاؿُ ًَِؿ ٍ ًا

َاى  تِ ـ   ،٣ٖلو ّٕا ٌِ٘مه ٖؿك تواه ،٣قل ٕهَرَؿ هؾتاك ٍ ؿاكا ك٣ٌٗ ُـٌاؽ   رولـِ   ام ،كِ هلتثٚ تا ؽَؿٍ ًا

ٍاى، ً ٍ ؿك  ؽـَؿ  ٖمًــگ  اىٗـ ؿك رل ،كلؿى افراك ؽـَؿ  اؿُ٘تپلؿامؿ ٍ تِ ؿًثا  پ پلؿامٕ ٠ًلٍِٗ... تِ   ٗلٗهـ اً ،٘ك

 .ؿك ًٜظ راه٤ِ تاُـ ،اؿاهِ

ـ ٕا٘ؿك ؿً ،عآلِ ام آى ات٠ًٗل ٍٖ ؽلٍر ١ًَ ًگلٍاٗي  ذًٗتا ٖتلكً ـاى ٗغلب تًَٚ ًا ـ  ِـوٌ ًِـاى   ٖغلت

ٌتِ ًا  پاًؼ ،هثٌا يٗكِ ا ؿّـٖ ه ًَا ٌـاى  ٍٕ فٜل ق٣٘و ٕامّاً٘ ٕگَ ًت ِ    ًا ؿك  ،ٕٓـَكت كـاكتلؿ    ّـا تاُــ ٍ تـ

 ٛثق اٗـي هثٌـا ٍ ؿٗــگاُ،    كِ صلا ؛تاُـ ُتِؿا إ ًَتِ٘عَ٘ك پلحول ٍ پ ٍٖ ارتوا٣ ٕفلؿ ٖمًـگ ّٕا ٣لِٓ ٖتواه
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ٍ ً٘ام تـِ تغـج ٍ    ـُ٘ض٘پ اك٘تٌ ٕاهل ْاتاٛل تَؿى آً ٓغ  ٍ ْ٘تِؾ ،تَؿُ اؿٗگٌتلؿُ ٍ م اك٘تٌ اتٗافراك ٍ ٠ًل

 كٗـ كِ  ؿّـ هًِٖاى  ،تلكًٖ ٠ًلٗات ٣لوٖ تا اٗي ًگاُ. كًـ عتٖ گاّٖ هغا  تِ ٠ًل هٖ .تٌ٘اك ؿاكؿ ٕگَ  ٍ گف 

ِوٌـ ًَٕام  ٖ ؿك ٗك تامُ مها٣ًٖلو ٠ًِٗل ٔ  ٕتٌـا مٗلتَرـِ تـَؿُ ٍ    هَكؿ اك٘تٌ ،ٖغلت اىؿًا ِـ٤اتات ٣لـَم    ّوـ ًا

ٌاً آى كا  ٕهٜـلط ُــُ ٍ رـا    ٕگـل ٗتًَـٚ هتفرـل ؿ   ٕگـل ٗؿ ِٗـ ٠ًل ٕ،مهاى هغـٍؿ ام  پيٍ  َُؿٖ ٍال٢ ه ًٖا

َاهـل   ؿً  ٕهاؿاٗي هثاؿٕ ٍ  ًَُـٖ ه نُٗتهَك ٕهاؿ هثاؿٕصَى تا  ،ات٠ًٗل مٗلتٌإ اٗيكِ  صلا ؛لؿ٘گٖ ه ؽٍَ ٣

َٛك كاهـل ًقـٖ    تِ اٗ ِٗؽَؿ ٠ًل لّا،٘هتغ يٗام ا كٗؿك ّل  ل٘٘تا تغ ٢ًٗل تٌ٘اكًا ،  ٖاًٍ٘ ً ٖارتوا٣ ،ٖٜ٘هغ

اًٖ لات٘٘هَكؿ آالعات ٍ تغ اٍٗ  كٍؿٖ ه يُ٘ـُ ٍ ام ت رولـِ   ام ٕگـل ٗؿ ٕلّا٘هتغ ي،ٗ. ٣الٍُ تل اَُؿٖ ٍال٢ ه ًا

ـ ٣ٖلو ات٠ًٗل ِثلؿ٘ؿك پ ،ٖاًٍ٘ هثاعج ً ٖعرَهت ّٕا  ٗعوا ـاىًٗا ـ ا ًا .هؤحل تَؿُ  اك٘تٌ ٖغلت ِوٌ اهـل   يٗ

ٌتِ ًا  عت ًَا ؿّــ ٍ   ٣ٖلوـ  ٔكا پَُاًـُ ٍ تِ آى ٍرْـ  يٗهتفرل ات٠ًٗل ٖت٤٘ هٌـ اكصَبًاؽتاكٕ ٍ ص٤ٗف  ٖت

ـ     ؿك َٛ  تاكٗ .َُؿ ٖارتوا٣ ٔؿك ٓغٌ ِٗتِ آى ٠ًل ٍٖ ٣ول ًٖگاُ ٣لو َٗـا٘پ هَرة ؼ تاكّا هِـاّـُ ُــُ ًا

ترثاكٕ للاك گلفتِ ى ٣لوٖ ؿك اؽت٘اك عرَه كِ هتفرلا َاى  ّإ ًا ـ. تِ ٣ٌ ـ  تـل  آُـراكا  فَكَ ّإ تغل٘ل ًوًًَِا  ٔپاٗ

َاكًـ ً٘ضِ ام هإؽَف فلٕ اٗي ت ـ  كا ه٤لف  لـكت :ؿاكؿ لـكت ّإ ُثرِ تا ًاپقٗلٕ تفر٘ك پًَ٘ـ ،ه٤لف  كِ ًا  تَل٘ـ

ِ  ه٤لف  كِ ؿل٘ل اٗي تِ ه٤لف ، تَل٘ـ تِ تلغ٘ة ٍ تَِٗق تا فقٚ ًِ ٍ) .كٌـ هٖ ٖ  ؽــه   لــكت  تـ ـ  هـ  تـا  ٗـا  ،كٌـ

ِ  ؿاكًــ، ّـ٘ش   ؿالل  ٗرـٗگل تل هٌتق٘واً ه٤لف  ٍ ، لـكت(آى تَؿى ًَؿهٌـ ؿل٘ل تِ ه٤لف  كاكتٌ  ٖ  كاتٜـ  لــكت

ٚ  تاًٖ ٍ هٌتلنم ،ٍاعـ آى ؿك كِ ًٌ٘  ه٤لفتٖ ّ٘ش ًرٌـ ٍ اٗزاؿ كا ؽَؿ ّٔوثٌت ه٤لف  ام إ عَمُ كِ ًٌ٘  ٍاتـ  ك

واكت، )ًثاُـ  لـكت َ هٖ ا٣وا  لـكت كِ را ّل ،ت٘اًٖ ؿٗگل تِ (100ّ  ،1385ًا ِ  .َُؿ هٖ تَل٘ـ ً٘ن َُؿ، ؿًا  تـ

َ هٌِإ ٍ هَرـ لـكت ٣ثاكت ؿٗگل  .(162ّ  ،1388پَك،  للٖ)ًا   ه٤لف  ٍ ؿًا

َاىٖ ه ،يٗتٌاتلا ـ  ٖاًٍ٘ ً ٖارتوا٣فلؿٕ،  ُٚٗلاگقاكٕ ل٣٘الٍُ تل تإح گف : ت ـ ٗعاكن تـل ًا  پـلؿام ِ ٗـ ٠ًل ِـوٌ

ٕ  ،٣ٖلوـ  ٕتهـَك  كٍٗ آَ   ٖهثاً ٕل٘گ ؿك ُرل ٖغلت ٕ   ٗـ عوا غـات، ٘رولـِ تثل  امً٘ـن   ٕگـل ٗؿ هتغ٘لّـا  ّـا

َاهل ً ٖعرَهت  تاٌُـ. هٖ ل٘ؿؽ اتُٗـى ٠ًل ٍٕ كاكتلؿ ـى٘ؿك تِ حول كً ،ٖاًٍ٘ ٣

 ٣ػّْٛ ا٘ؼب٘ بت٤٘ظش ٢ش٥ٌ دس ؿىُ ا٣ِٟ د٤ذٌبٜ ش٥تأث

ـ اى٘ه ؿك ـاىًٗا اله ِوٌ ٌاً راٗگاُ ٌُاؽ  ٍ ه٤لف  ؿك ؿك هَكؿ ًٖا  ّٕـا  تغـج  ،تـِ آى  لً٘ ّٕا ٍ كٍٍ ٣ٖلَم ًا

ٌاًِٖ ٣لَم ٌُاؽ  ؿك. ًا  َٓكت گلفتِ ٕتٌ٘اك اله ًا ٍ اكمُوٌـ تـَؿُ ٍ   ٕهْن، ٗلٍك اك٘تٌ ،ٕهثاعج ٠ًل ،ًٖا

اله ًٕاؽتاك فرل زاؿٗؿك ا ًٖقَ هْو ،٣لَم يًٗا  كِ االمم تِ ٗاؿآٍكٕ  َاى  ؿاكًـ. اها  ًٖا ـ     تـِ ٣ٌـ هقـهـِ ًا

ـٖ كِ ه ًَا ٍاؿاك كٌـ. علك  عق ت ٌاى كا تِ علك   ٌـاً   ٖقً٘ا ُـٌاؽ    قٗـ رـن ام ٛل  ،ٕـ٘ـ تَع ٖتِ ًو  ٣لـَم ًا
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ٌاً ٕهلوَى، هغٌَى ٍ كاكتلؿ ٌـاً     قٗـ ٛل يٗتٌْا ام ا ؛ٌ ً٘ لٗپق اهراى ٣ٖلَم ًا ـ  كـِ ٣لـَم ًا ـاله  ًٖا  ًٖا

ًَاٖ ه ٌاى ٓكٍمهل ٖؿك مًـگ ـت ٌاًـكٌ فاٗا ٍٖ ٣ول ًٖاًًقَ ا ،ًا ؿك فّـي   كٗـ ٓـَكت تهَك   فقٚ تِ  ًِ ،ٖ. ٣لَم ًا

ٌاى ٌاى ٖؿك ٣ول ٍ ًثك مًـگ ـٗتلرِ تا ،ّا ًا  زـاؿ ٗتـِ ا  ل٘ـ كٍُي تـل ً  ٕهِاّـُ َُؿ ٍ احل ٖتِ ُرل ٣ول ،ّا ًا

ٌاً ٕا راه٤ِ اى ٣لَم ًا اله ٖتل ًا تِ تاُـ ًٖا ـً   ٕتلا ٕتٌتل زاؿٗتِ ا ، ًْٗا ؿك .ؿُا ـ  ًٖـاؽ  توـ تـل   ،ٖالهًا

اى ا ـ عَم ٔاكائ ،. تٌاتلاٗي٣لَم هٌزل َُؿ يًٗا ًَا ٌاًٖ كا تـِ عـَمُ    ٓكاّراكٕ كِ تت الهٖ ؿك ٣لَم ًا ٠ًلٕ هثاًٖ ًا

ـ   ؿاكؿ هل مٗاؿٕ ً٘امإ٠ًل ٍ ت اّو٘  تَؿُ ٍ تِ ؿل  ؿاكإتٌ٘اك  ،مًـگٖ پًَ٘ـ ؿّـ  ٣ول ٍ ًثك كـِ   ،. اؿ٣ا اٗـي ًا

ٌـاى  َاى هثٌإ ًا ٌاى تِ ٣ٌ ـالم   فٜلت ًا ٖ       ،ٌُاًـٖ ؿك ًا ٌـاً ا٣ـن ام   ،لاتل٘ـ  اٗزـاؿ ٠ًلٗـات ٣لوـٖ ؿك ٣لـَم ًا

ٍاى ـ پًَ٘ـ ه٘اى عـَم  ٍ هٖ ؿاكؿ....  ٌُاًٖ، التٔاؿ، ٣لَم ً٘اًٖ ٍ ك ًَا ٍال٤٘ـات ؽـاكرٖ ٍ       ٓت ـالم كا تـا  ٠ًـلٕ ؿك ًا

اى اٗي هثٌا اكائِ ؿّـ.  ًثك  مًـگٖ تل ًا

ـا ت٤ل ،تِ تغج ام ٍكٍؿ پَ٘ ٍاه ق٘ؿل ٖفٗالمم ًا  كِ اتت ـتفاؿُ ام     «فٜلت» ٓام  هٜلط گلؿؿ تـا ؿك ٓـَكت ًا

 .ـٗآ تِ ؿً ٍاهُ  يٗام ا ٖهِتلك ِٖفٌّ فلَِٕ ٘هٜلٍط، پ ّٕا تغج ٖؿك تواه ،ٍاهُ يٗا

 فغشت

 :ـٗفلهاٖ هؿك ت٤لٗف فٜلت  ٕهْٜل ـُْ٘
ٌٛ٘ٝ خـبف    آٖ ؼٙى٤ ؛«هایْفِطْرَةَ اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسٓ عٓلَ»وٙذ.  ٌٛ٘ٝ ٔى ؼٙى٤دالِت ثش ٘ٛع « فطرة»ِغت 

اى وـٝ   وّٕٝ ٤ٗاػت. ا ؿذٜ  ذ٤ٜخبف آفش ٢ا ٌٛ٘ٝ ا٘ؼبٖ ثٝ ؼٙى٤ ٓ؛٤ا وٝ ٔب ثٝ ا٘ؼبٖ دادٜ ،ٙؾ٤اص آفش

دس اكُ خّمت لبئـُ   ٢ٞب ٣ظ٤ٌػّؼّٝ ٚ ه٤، اٌش ٔب ثشاى ا٘ؼبٖ «ا٘ؼبٖ ٢ٞب ٣ظ٤ٌٚ» :ٙذ٤ٌٛ ٔى أشٚص

 ٙؾ٤دس اكُ خّمـت ٚ آفـش   ٣٤ٞب ٣ظ٤ٌٚ ؼٙى٤دٞذ. فغشت ا٘ؼبٖ  ٔىثٝ دػت ٔفْٟٛ فغشت سا  ٓ،٥ثبؿ

 .(455 ف ،3، ج1373 ،٢ا٘ؼبٖ )ٔغٟش

ٌـاى تـِ ٍرـَؿ هـ     ىٗلٍّاٍ٘ لاًًَى ً ٤ى٘ٛث اىٗفٜلت كا رل ،اروا  تِ ٣ٕالهِ ر٤فل ـ آٖ كِ ؿك ًا ـ ٖ هـ  ـ،ٗ ـ . ؿًا

ى، فٜلتى ٍرَؿ ؿاكؿ كِ رل نىٗغل لٍّاى٘ام ً كٗ تلاى ّل ي،ٗتٌاتلا ًٍا  لٍ٘ـ ٍ هٌٜقـى آى ً  ٤ـى ٘ٛث اىٍٗ هغنى ٍ ك

 .(141 ّ ،1392 ،ًٕا  )ر٤فل

َ  ؿاللـ  ؿاكؿ  زاؿٗا ٍٖ صگًَگ  ٘فٍ٘ ؽلق  ًا  ٍ تل ك زاؿٗا ٕفٜلت تِ ه٤ٌا  ّ ،1388 ،ٌٖـ ٘ؽو ٕ)هًَـ

ٌاى (.179 ٌـاى  ٍٓٗو آفلٌَٗ ٍ ؽاّ ًلُ  ه٤ٌٖ تِ فٜلت. ًا  فٜلتوٌـ هَرَؿٕ ًا ـ  ًا ٕ ٖ وگـ ٍٗ  . امًا  ّـا

ٌاى ٍٗوٓ آفلٌَٗ ٍ ؽلق  ١ًًَا  كِ  اٗيهْن فٜلت  تِ كا آى الت٘إ ،ًا ٖ  ٍ ؿُا  ّٔوـ  اى٘ـ ؿك ه ًٌ٘ـ ؛  اكتٌـات

ٌاى َا ، تغ ًا ٕ :  .ك) ُـَؿ ٖ مهاى، هراى ٍ توـى هتغَ  ًوـ  لّ٘٘ا هِتل  ًا  ٍ تِ تثـ  اع َاؿ  ،1384 آهلـٖ،  رـ

ٌاى ،يٗتٌاتلا (.44-43 ّ ،9 ، د1417؛ ٛثاٛثاٖٗ، 23-24 ّ  ٖالْـ  ٖفٜلتـ  ٕصـَى ؿاكا  ،فٜلت ّٔٗا تٌاتل ٠ًل ًا

 .(180 ّ ،1373 ،ٌٖ٘ؽو ٕ)هًََ تاٌُـٖ ه گاًٌِّٗتٌـ، فاتاً 



10     ، َ1396پب٥٤ض ٚ صٔؼتبٖ ، 16پ٥بپ٣  دْٚ،، ؿٕبسٜ ٞـتٓػب 

َاى ٍٗوگٖ هِتل  ؿك ه٘اى ّوـ  تا تَرِ تِ ت٤اكٗف هقكَك، فٜلت كا هٖ ٌـاى  ٔت ٠ًـل  ّـا ؿك ٠ًـام ؽلقـ  ؿك     ًا

ٖ   گلف  كِ هَرة ٗگاًگٖ فاتٖ آً ُـَؿ. تـلإ ّـل ٗـك ام      ْا ُـُ ٍ تا اٗزاؿ تغ٘٘لات مهاًٖ ٍ هرـاًٖ هتغـَ  ًوـ

ٖ، فٜلتٖ عاكن ًا  كِ ؿك آى رلٗاى ؿاكؿ.   ًٍا  ً٘لٍّإ غلٗنٕ ٍ ك

 بت٤ٚ سٚا بت٤آ ٤ٙ١فغشت دس آ

 خذاٚ٘ـذ ٔشاخؼٝ ثٝ آ٤بت ٚ سٚا٤بت دس ا٤ٗ ص٥ٔٙٝ ضـشٚس٢ اػـت.    ،ثشا٢ فٟٓ ٔؼٙب٢ دل٥ك فغشت

ـ  فب٥ًحِٓٙ ٤ِٗفَأَلِٕٓ ٚٓخٕٟٓهٓ ِِّزِ: »ذفشٔب٤ ٣ٔ ٥ٗ، چٙفغشت ٔتؼبَ دس ٔٛسد ٔؼٙب٢ فَغَـشَ   ٣فِغْشَتٓ اَِِّّٝ اَِّتِ

 پـغ  (؛30)سْٚ:  «ؼ٤ََّٖٕٕٛٔٓٚٓ ِىَِّٗ أَوْثَشَ اَِّٙبعِ ال ٥ِّٔٓاِْمَ ٤ُِِٗخَّْكِ اَِِّّٝ رِِهٓ اِذِّ ٤َُال تَجٕذِ ٟب٥ٕاَِّٙبعٓ ػَّٓ

وـٝ   فغشتـ٣ ثـب ٕٞـبٖ    ؛ٌشداٖشث ٤ٗد ٤ٗا ٢ػٛ  ثٝ ٚ حكّػ٢ٛ  ثٝتٕبْ  ؾ٤خٛد سا ثب ٌشا ٢سٚ 

ـ اػت ٕٞبٖ د ٤ٗ. اؼت٥٘ ش٤شپز٥٥تغ ٢خذاٚ٘ذ ٙؾ٤آفش ؛خذاٚ٘ذ ٔشدْ سا ثش آٖ ػشؿتٝ اػت ٤ٗ 

 .دا٘ٙذ ٔشدْ ٕ٘ى ـتش٥ِٚى ث ذاس،٤پب

َاى ًلُ  تغ٘٘لًاپقٗل هقكَك، ٔؿك آٗ ٌاى تِ ٣ٌ ٌاى ،فٜلت ًا ـ   ؿك تواهٖ ًا ُ كـِ كٍٕ  ّا ه٤لفٖ ُـُ ٍ تِ ٍا اهـل ُـ

ـاك ٗـاؿ     ـتاُ كِ ّواى فٜلت تَع٘ـٕ ٍ الْٖ هٖ ،ؽَؿ كا تِ ًو  اٗي فٜلت َاى ؿٗـي پاٗـ ـ ٍ ام آى تِ ٣ٌـ ، تامگلؿًا

 فلهاٌٗـ: ؿك هَكؿ عق٘ق  فٜلت هٖ اهام ؽوٌٖ٘ ُـُ ًا .

وٝ  شا٤ص ؛اػت تش ٤ٟ٣ثذ ٝ،٤ٟ٥احىبْ ثذ غ٥وٝ احىبْ فغشت اص خٕ ذ٤آ٘چٝ روش ؿذ، ٔؼّْٛ ٌشد اص

دس آٖ خـالف ٘ىٙـذ ٚ ٘ىـشدٜ ثبؿـذ،      ٢ٔثبثٝ ثبؿذ وٝ احذ ٤ٗوٝ ثذ ٣حىٕ ٥ٝدس تٕبْ احىبْ ػمّ

ـ ٥خٕٔٛػـ٢ٛ  اػـت )  بت٤ٟ٥ٚ اثذٜ ثـذ  بت٤اٚضح ضشٚس ٢ض٥چ ٥ٗٚ ٔؼّْٛ اػت چٙ ٓ؛٤٘ذاس ٙ٣، 

 .  (181 ف ة،1394

ٌاى ي٣٘ ؿك، هنتَك ٔؿك آٗ ،ّوضٌ٘ي تلا  آى ؿك ه٘اى ًا ِ   ّا، تغ٘٘لًاپقٗل تَؿى اعرام فٜلٕ ٍ ُا ؿك هـَكؿ   ٕا تـِ ًرتـ

اى آ ،ٕاهَك فٜل اكُ ه ِٗتل ًا ـ :   ٖاتفـاا ٍ ّوـاٌّگ   يٗـ هٌهلِ غفل  هلؿم ؿك ا ،ٍ آى َُؿٖ ُا ٍٓ لَرِـيْ اَكْخَـلَ   »ًا

ـاكؿ، ام ٓـك ٣الن گلفتـِ تـا آؽـل     ٕعـا اتٗؿك فٜل ٌرِٗا ام اهَك ه٤زثِ آى ًا  كِ تا ؛«٤ٕلَؤَىٗٓالٌَّاىِ ال اؽتال  ً

ـ ٣ًَاً هلؿم ام آى غافل ٖآى، ٍل ـ؛ ٍ ؽَؿ گواى اؽتال  ه ّن هتفق تا ٌرِٗام ا ،ًا ْـا تٌثـِ   هگـل آًرـِ تـِ آً    ٌـ،ًٗواٖ ًا

َافق تَؿًـ فْوٌـٖ ٍل  ه  ؿاؿُ َُؿ، آى ًلمًَ تلإ هؾـاٛث٘ي كـِ    ،ِلغي آٗ (.398 ّ ،5 ب، د1382 ،ّواى) ه

ٌاى  .  ؿّـ ّواٌّگٖ كا هَكؿ تَت٘ؼ للاك هٖ ،تاٌُـ، تَؿُ ٍ غفل  ام اٗي اتفاا هّٖا  ًا

تلا  فٜلت ؿك ه٘اى ّو تلإ ٌاى ٔفْن ُا ٖ  ٔتِ آٗ ،ّا ًا تِْاؿ هـ ـ » ُـَؿ:  ؿٗگلٕ ًا يْ ؽَلَـقَ     هِيٍٓلَ ًٓـإَلْتَْٔن هـن

ٍٓالْإَكٕٕٓ لَ ٍٓاتِ  نوٓا ٔ قَُلُيَّ٘ٓاٌل ـ كا آفل يّ٘ـا ٍ مهـ   ًؤا  كٌى صِ كٌى آًواى؛ ٍ ّلگاُ ام آًاى (38)مهل:  «اللَِّ ـ ،   ـُٗ ًا

   .: اللٌِّـٗگَٖ هٌلواً ه

 :ٌـٗفلهاٖ ه ِٗآ يٗا ل٘ؿك تفٌ ٛثاٛثائى ٣لّاهِ
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ا٘ـذ ٚ اٌـش اص    ٚ ثـٝ آٖ ٔؼتـشف   ذ٥ٔب٘ٙذ ػْٕٛ ثـش ٔفغٛس ثش تٛح ض٥داسد وٝ وفبس ٘ ٤ٗاؿبسٜ ثٝ ا ٤ٝآ ٤ٗا 

ٝ ٤ثـٝ ا  ،اػتشاف خٛاٞٙذ وـشد  ذٜ،٤فشسا آ ٥ٗٞب ٚ صٔ چٝ وؼى آػٕبٖ ،آ٘بٖ ػؤاَ ؿٛد خذاٚ٘ـذ آٖ سا   ٙىـ

خـذا اص خّمـت    ش٥اٚ خٛاٞذ ثـٛد؛ چـٖٛ تـذث    ض٥ٟب ٘خذا ثبؿذ پغ ٔذث ش آ٘ ٟبآ٘ ذٌبس٤ٚ ٚلتى آفش ذ٤ٜآفش

 ؼـت؛ ٥٘ ؾ٤ثـشا  ىى٤اص اٚػت، پغ ٔؼجٛد ٞٓ اٚػت ٚ ؿش ذٞب٥ٞب ٚ أ تشع ١وٝ ٕٞ ٣وؼ . آٖؼت٥٘

 .(346، ف 17، ج 1367 ،٣٤خذا اػتشاف داس٘ذ )عجبعجب ت٥پغ ٘بخٛدآٌبٜ ثٝ ٚحذا٘

ٍا ؿك َاىٖ ه ،ُـُ ٍاكؿ اتٗؽَّٔ ك  اؿٗـ  ٖهؾتلفـ  ل٘ام فٜلت تِ ت٤ات ،ي٘ه٤َٔه كالمكِ ؿك  ـ٘كً زًِ٘ت يٗتِ ا ت

َاىٖ ًا  كِ ه ُـُ ٍا اؽتٔاك تِ ْا كا رو٢ ًوَؿ. ٍ آً ـ٘كً ْٖا تِ هفَْم هِتلكام آً ت ـ تِ صٌــ ك ِ ٘مه يٗـ ؿك ا  ٗ  ٌـ

اكُ ه  :َُؿٖ ُا

ـ ٖ ًـؤا  هـ   «ْٓإ٘فََٜلَ الٌَّاىٓ ٣ٓلَ ٖفَْٜلَتٓ اهللِ الَّتِ» ٕؿك هَكؿ ه٤ٌا ،مكاكُ ام اهام ٓاؿا ٍ   .كٌـ  ٕاهـام ؿك پاًـؼ 

ؿك  ِّـام  پاًـؼ ؿك  اهام ،گلٗؿ جٗؿك عـ .(12 ّ ،2 د ،1370)كلٌٖ٘،  «ـ٘التَع ٣ٖل ٤اً٘فٜلّن رو: »ـٗفلهاٖ ه

ٍا ٖؿك ت٤٘ ؛«ـ٘التَع: »ٌـٗفلهاٖ ه ِٗلٌو  ام آ يٗهَكؿ ا ـ ا لٗؿك ف هٌقَ  ام اهام ٓاؿا ات،ٗام ك ـ آ يٗ  ِـاى ٗا ِ،ٗ

الم ٍ رل اكُ تِ ًا ًـ هت٤ا  ؿك خاا٘ؤؽق ه اىُٗا ـٍا ٌاىام  ـ٘تَع ٌٔ٘مه ؽ  .(259ّ  ،1416 ،ٖ)تغلًا .ٌـًٗواٖ ه ّا ًا

َاكُاى اهام هغوـتالل ،اهام كٗا ا  إِلَـِٓ  لَـا  ّٔـَٓ  : »ٌـٗفلهاٖ ًقل ه ِٗآ يٗؿك هَكؿ ا ،ام رـّ تنكگ ـ   اهللُ إِلَـّ  هٔغٓوـن

عِ٘ـ ّٓأٌَّا إِلَٖ اهللِ ٍٓلُِّٖ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ؤَهِ٘لُ ٣ٓلٌِّٖ اهللِ كًَٓٔ ُ ٍاٗـات هٜـلط ُــُ     .(128ّ  ،1367 ،ٖ)لو «التََّ تا تَرِ تِ ك

َاى تِ ه٤ٌإ هِتلكٖ ؿك ه٘اى ّو هٖ ٌـاى ُ تِ ه٤ٌإ رو٢ ،ْا كً٘ـ؛ فٜلت ؿك آىٔ آًت ّـا تـل    ـى ًلُ  تواهٖ ًا

ٌاىؿك تاُـ كِ  تَع٘ـ هٖ  تاٌُـ. ْا هٖهِتل  ٍ فاتٖ آًّا ٍٗوگٖ  تواهٖ ًا

 أٛس فغش٢ دس ثٔؼذ ؿٙبخت

ٖ   ًِ ه٤ٌا تلإ ه٤لَهاتٖ كِ تل اًاى فٜلت هٖ ٣الهِ ٛثاٛثائٖ . ه٤لَهـاتٖ كـِ ؿك   1كٌــ:   تاُـ. ت٘ـاى هـ

ٗا ّواى ل٘اٗإ  ،. ه٤لَهات َُ گأً تـ2ْٖٗاتتـإ آفلٌَٗ اًٌاى ؿك ٣الن هاؿُ ّولاُ ٍٕ ٗاف  هٖ َُؿ؛ 

ٖ . ه٤لَهاتٖ كِ ١ًَ ؽلق  هؾَّٔ اًٌاى اٍ كا تـاى ه٤لَهات كا3ّا ه٤ْا؛  ه٤ل  تِ ل٘اًات كٌــ.   ٌّواٖٗ هـ

اِٗاى ، فٜلٕ تَؿى ؿٗي ٍ ٌُاؽ  ؽـا ٍ ٌُاؽ  ام ؽَؿ ٍ عق٘ق  كا ؿك لالة ه٤ٌـإ ًـَم ام فٜـلت ت٘ـاى     

 (.216، ّ 1383كٌٌـ )ٗخلتٖ،  هٖ

ـ  ٌ  ؿكاكته٤ٌإ ٍا  ، ّواى ؽآ٘  فاتى ٣قل ًا  ٍ افلاؿٕ هاًٌ ًَا٘ل ٘ ـاى(  ّا )٣قل ٍ كًا تـِ آى گـلاَٗ    ،گلٗا

راك كلؿُ گلاٗاى اـً ٍعي ٗافتِ راك للاك گلفتِ ًا . آى كا ًا ي ه٤ٌا هَكؿ ًا ن ٗا ثاٖئ ً٘  اـً ٍ ام ًَٕ ٣الهٔ ٛثٛا

ّ   تاُـ ٍ تِ ؿٍ لٌن هٖ تَٔكات ٍ تٔـٗقات ٣وَهى ٍ ٗرٌاى هٖ ، ه٤ٌإ ؿٍم ـ  ام:   ٣ثـاكت  ،تاُـ: لٌـن ٍا ًا

تـال  هٖل٘اٗاٖٗ كِ ؿك  آً ـ      .تاُـ ْا تٖ ً٘ام ام ًا ل٘ـٔ تفرّـل ٍ ت ـْٗ٘ات )اهتٌـا١ ارتوـا١ ٍ اكتفـا١    هاًٌــ آـَ  ٍا



12     ، َ1396پب٥٤ض ٚ صٔؼتبٖ ، 16پ٥بپ٣  دْٚ،، ؿٕبسٜ ٞـتٓػب 

َاكُ ّولُا ؽَؿُاى ًا  كِ ّواى لٌن ؿٍم ام الٌام ُـَ   ،لٌن ؿٍم(  ًق٘٘٘ي ٍ... ل٘اٗاٗى ًا  كِ تلّاًِاى ّو

 كٌٌـ. ام آى ؿك تاب تلّاى تغج هٖ ،گأً تـْٗ٘ات )ل٘اٗا ل٘اًاتْا ه٤ْا( ًا  كِ هٌٜقَّ٘ى

راك تَٔكات فاتى ٣قل تِ ه٤ٌإ ؿ ،٣الهِ كاكتٖ، تٔـَكات ٍ تٔــٗقات ٣وـَهى ٍ ّوٌـاى كا تـلاى ّوـٔ       تا ًا

ٌاى ٌاًٌ٘  احثات ًوَؿ ،ّا ًا ـ )ك. : ٛثاٛثائٖ،  كِ ّواى ه١ََٗ ٣لَم ًا  ،( تـِ ٣ثـاكت ؿٗگـل   27 ّ ،2، د 1364ًا

راك هٖ تي تَٔكاتٖ كِ ّ٘ش اِٗاى ّل صٌـ تَّٔكاتى هقـم تل تَٔكات عٌى كا ًا گًَِ هإؽـقٕ تـِ غ٘ـل ام     كٌٌـ ٍ ؿُا

ـاكًـ كا ًوٖ ٣قل  ،ٍلى ه٤ٌإ ؿٍم تٔـَّكات ٍ تٔــٗقات   -كِ ّواى ًگاُ ؿكاكتٖ ٍ كاًتٖ ام فٜلت ًا   -پقٗلًـ  ً

 .(311-312 ّ ،12، د 1417، ّوَپقٗلًـ ) هقـم تل تزلتِ كا هٖ

ٖ     ، ًَفٌٜائى٣الهِ راك تٔـٗقات هقـم تل تٔــٗقات تزلتـى تلقـٖ هـ كٌٌــ )ك. : ّوـَ،    گلى كا تلؿٗـ ٗا ًا

ًَ٘الٌ٘  تل ٣الهِ ُـ كِت٘اى  ،(. ّوضٌ٘ي27 – 14ّ ،2 ، د1364 ّإ غلب، تِ ّ٘ش ٍرـِ ه٤لفـ     ؽال  كًا

ٌـاى  ،عَٔلٖ ٌاى ًْاؿُ ُـُ تاُـ ٍ ًا ـإ ٍكٍؿ تـِ ٣ـالن      كِ ؿك فات ٍ ًلُ  ٍ ٗا ّواى فٜلت ًا ّـا آى كا ام اتتـ

گلؿؿ ٍ هفـاّ٘ن ٍ تٔـَكات،    زلتِ آغام هٖتاُـ. ؿك ٠ًل اِٗاى، ه٤لف  تا عي ٍ ت تِ آى ٣الن تاٌُـ، ه٤تقـ ًوٖ ،هاؿُ

ـ. اِٗاى  هات٤ـ عٌٖ ٍ ؿٍهّٖ ـاى ٗك عي ه٤تقـًـًا ٖ     ،ؿك َٓكت فق ـاى عـي هـ ٌاى فالـ ٣لن هلتـَٙ تـ گـلؿؿ.   ًا

رِ ه٤تقـًــ ٣لـن ام عـي آغـام     ّوضٌ٘ي ؿك ٣٘ي اٌٗ .ً٘ن تل اٗي ا٣تقاؿًـ هالٓـكا، اتي ًٌ٘ا، اكًَٜعرواٖٗ ام لث٘ل 

ٖ   ،هاًـ، تلرِ ؿك فلاٌٗـ ه٤لف  وٖهٖ َُؿ، ٍلٖ ؿك عي ً ُـَؿ. تٔــٗقات تــْٖٗ ً٘ـن      تِ ه٤لف  فٜلٕ هٌتْـٖ هـ

تـال ِ عاٗل ؿك ؽَؿُاى ًا . ام ٜٔ ًا ًٍا ؿكتـاكٓ   ،كٍ اٗـي  گلصِ فاتٖ ًفي آؿهٖ ًٌ٘تٌـ، اها پقٗلٍ آًْا تـْٖٗ ٗا تا 

ـ تاُـ كـِ   اٌٗگًَِ ام ه٤اك  فٜلٕ، المهٔ كاك ٣قل هٖ :تـْٗ٘ات ٣قلٖ تاٗـ گف  مهٌ٘ـٔ المم ٍ كُــ    ،ام ْٟـَك  يپ

ـ     ٌاى، تَٔك ارنإ تِر٘ل ؿٌّـٓ آًْا تلإ تٔـٗقِـاى كـافٖ ًا ـ  كـِ فٜـلت      .تَٔكٕ ًا  ،كاُـف ام اٗـي ًا

ٌـاى  ٛثق ٠ًل ٣لّاهِ ٛثاٛثائٖ ،ّوضٌ٘ي .تاُـ تل تِ عق٘ق  هٖ إ تاالتل ام ٣قل ٍ ًنؿٗك هلتثِ اٗـي  ، تٔـٗقات ًا

ٌاىاهل  ٍال٤٘اتٖ ؿك ؽاكد ًا  ٍ ام آًْا ؽثل هّٖا تٖ  گاّٖ تِ كفتاك ًا ـ  اكتثاٙ ًا  ٍ فقٚ كاُف  مهـاًٖ تٌْـا    .ؿّـ

ٌاًٖ ٍ ًٍ٘لٔ تِ ؿً  آٍكؿى كوا  ٗا هناٗاىِ مًـگى هلتثٚ هٖ ـاكؿ. لٌـن    تِ ٣ول ًا تاُـ ٍ تِ كِف ام ؽاكد ٠ًل ًـ

لٌـن   (114-115 ّ ،2، د 1417)عٌٖ ٍ اؿكا  كل٘ـات ٣قلـى ( )ٛثاٛثـائٖ،     تِ اؿكا  عَ٘كٕ ٍ عَٔلٖ ،ٍا 

ـ ٍ تِ الْام فٜلٕ ٍ الْٖ عآـل ُــُ   َُؿ كِ تلؽاًتِ ام اعٌاًات عق٘قٖ تاٌٛى ًَم تِ اؿكاكاتٖ هلتَٙ هٖ ــ   ًا ًا

ِ  .(148ٍ  113-116 ّ ،2د  ؛308-314 ّ ،5)ّواى، د  اِٗـاى ؿكٗافـ  ؿكًـ  الْاهـات كا هتَلـف تـل        ،الثتـ

تى ٣لَم ٣قل٘ٔ كل٘ ٣لَم ٣قلِ٘ كا ً٘ن هتَلف تل ًاله  ٣قل ٍ فٜلت )تا توٌـك  )تـْٗ٘ات( ٍ ؿكًتٖ ٔ ؿكًتى ٍ كًا

َاى ؿٌٗى( اكمٗاتٖ هٖ ـاك گٌـتل      كِ ٌـ ك كٌٌـ ٍ ت٘اى هٖ تِ تق ـاك فٜـلت ُـرَفا ُـَؿ ّوـاى هقـ ؿك  اٗـي   ّٓل هق

ٍال٢ هٖ ٣و٘ق ،تل ٍ ٢ًٍ٘ ،اؿكاكات ُـرَفاٖٗ ٣قـل ٍ    هَرـة ُـرَفاٖٗ فٜـلت    ٍٕ ،َُؿ. ّوضٌ٘ي تل ٍ هٌٜثق تا 

 .(311-312 ّ ،5گلؿؿ )ّواى، د  ات ٣قلٖ ً٘ن هٖگٌتلٍ اؿكاك
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ـا»؛ (242)تقلُ:  «ت٤َٕقِلَُىَ ل٤َٓلَّرُنٕ آٗٓاتِِِ لَرُنٕ اللَِّٔ ٗٔثِّٓ٘يُ كَقَلِكٓ » آٗٔ فٗل ،ٛثاٛثائٖ ٣لّاهِ  ُـوا  تلإ كا ؽَؿ آٗات ؽ

ٌـاى  ٣قـل  ؛» كٌ٘ـ ؽلؿهٌـٕ ُاٗـ كٌـ، هٖ ت٘اى كٍُي گًَِ اٗي ٖ  كا ًا ٕ  ًـاؽتاك  ام تؾِـ ٌـاى   ًلُـ   ٍ ٍرـَؿ ًا

ٌـ؛ هٖ ٌتِ ٍا فٜلت ام تؾِٖ ٤ٌٖٗ ؿًا  :گٌَٗـ ؿك اٗي مهٌِ٘ هٖ ٍ ؿًا
ُ  اص سا حـك  ٘ظـشى،  ٚ فىـشى  ٔؼبئُ دس وٝ آفش٤ذٜ چ٥ٙٗا٤ٗ  فغشتبً سا ا٘ؼبٖ ػجحبٖ خذاى  دس ٚ ثبعـ

 ٚ ؿـٟٛت  ٔب٘ٙـذ  لـٛا٣٤  غّجـ١  خٟـت  ثٝ. دٞذ تـخ٥ق ٔضش اص سا ٘بفغ ٚ ؿش اص سا خ٥ش ػّٕى، ٔؼبئُ

 ضـؼ٥ف  ٤ب ثبعُ اؽ دس٣٘ٚ لٛاى ثم١٥ حىٓ ،٘ت٥دٝ دس وٙذ. دسن سا حم٥مت تٛا٘ذ ٕ٘ى ،ػمُ چـٓ خـٓ،

ٝ  ؿـٛد  ٔى لبضى آٖ ٘ظ٥ش آدٔى ػمُ ٚلت آٖ ٚ ؿٛد ٣ٔ خبسج اػتذاَ ٔشص اص ا٘ؼبٖ ٚ ؿٛد ٔى  عجـك  وـ

ٓ  ؿذٜ، تحش٤ف ٚ ٔٙحشف ٚ وبرة ٞبى ؿٟبدت ٚ ثبعُ ٔذاسن ٗ  دس .وٙـذ  ٔـى  حىـ ُ  كـٛست،  ا٤ـ  ػمـ

 .(247-250 ف ،2 ج ٕٞبٖ،)ٚالؼ٣  ٘ٝ اػت آ٥ٔض ٔؼبٔحٝ ٚ ٔدبص٢ اػتؼٕبَ ػم٣ّ، چ٥ٙٗ خٛا٘ذٖ

 آٖ ثب فغشت ١ٚ ساثغ ٣ػّْٛ ا٘ؼب٘

ٍا اتٗتَرِ تِ آ تا ٕ  روـ٢ فٜـلت ٍ   ٕؿك هَكؿ ه٤ٌا فكل ُـُ اتٍٗ ك زـام آى  گـاُ ٗكـِ ؿك ؽٔـَّ را   تٌــ ُــ،   ًا

َاىٖ ه َاى آلٖكِ  ـ٘كً زًِ٘ت يٗتِ ا ت اًٖ فٜلت تِ ٣ٌ ٌـاى   تلٗي ٍ ًا ٌُاًـٖ   تلٗي هٌث٢ ٌُاؽ  ٍ ه٤لفـ  ؿك ًا

ٌاى هٖ ـ .      هِتل  تَؿُ ٍ تا٣ـج اتغـاؿ فاتـٖ آً   ّا  تاُـ. تٌْا هٌث٤ٖ كِ ؿك تواهٖ ًا ْـا ؿك اعرـام فٜـلٕ ُــُ ًا

ـ   اٗي ٌاى لـلاك تگ٘ َاى كٍٍ تَل٘ـ ٣لن ٍ پوٍَّ ؿك ٣لَم هلتَٙ تِ ًا لؿ تا٣ـج اٗزـاؿ   صٌ٘ي هٌث٢ ٌُاؽتٖ اگل تِ ٣ٌ

ٌاى تلا  ؿك ه٘اى تواهٖ ًا ـٖ ٍ هّا ُـُ  ُا ًَا ٍ  َٕ٘ـ ؿً ٖمًــگ  ٖؿّـ  كا ؿك رْـ   ُٖـگلف  اكٍ٘ احـلات تٌـ   ذًٗتا ت

تِ تاُـ ْاآً ٕاؽلٍ  .تِ ّولُا ؿُا

ٌاى  ق ٘فٜلت، ٌُاؽ  عق ٖٗام احلات ُرَفا ٖرٗ ِ  ًا  ٍٕاعـ ق ٘عق كٗكِ آى  تاُـ هًٖا  ٔؿك ٣لٓـ  كـ

ٌـاى ا٣ـن ام      ٌُاؽ  ٣لِٓ. كٌـٖ ه ـا٘پ ات٤اؿ هؾتلفٖ هاؿٕ، ٌِاًـ ّإ هؾتلـف ٍرـَؿٕ ًا ًٍا ِ  ،ٖك  ،ٌُٖاًـ  راه٤ـ

 قـ  ّ٘وـاى عق  ْاه٘اى آً ٍ اكتثاٙ ًَٖتگ٘پ يٗهٌِإ ا كِ ؿاكًـ تٌگاتٌگٍٖ  ًَتِّ٘ن اكتثاٙ پ التٔاؿ ٍ... تا  ،ٗلٗهـ

ٌاً ٍِٕاعـُ فٜل ٍ  لؿ٘ـ لـلاك گ  تلكًٖ ٍ ٌُاؽ هَكؿ  ٖؿكًت  فٜلت تِ ُٖٗرَفا ٕاگل كاّراكّا ،كٍ يًٗا . اما ًٖا

تا ٣ٖول ًٔقِ ٌاى  ق ٌُ٘اؽ  عق ٕؿك كًا ٌـاًٖ        ام آى هٖ، تِ ؿً  آٗـًا َاى هٌثـ٢ ُـٌاؽ  ٣لـَم ًا َاى تـِ ٣ٌـ ت

اى تؾلاد ُـُ ٍ تـٍٗي ُـُ تل اٗي ًا ٌاًٖ ًا تفاؿُ كلؿ. ؽَٔٓ٘  ٣لَم ًا ِ  ،ًا ٍ  ٕكـاكتلؿ  ي٘ؿك ٣ـ  اٗي ًا  كـ

ٌاً ّٕا ٌِ٘مه ٖك تواهؿ ٍٖ ّواٌّگ ًَٖتگپ٘ هلوَى تَؿى  َاى   هْن تِ يٗ. اؿّـ كا ً٘ن ًت٘زِ هٖ ٣ٖلَم ًا  ٖرـ ٣ٌٗ

 .كٍٍ ٌُاؽ  ًا  يٗا ٔام ًرات تلرٌت

ٌاًكِ  َُؿٖ ه٤لَم ه آًضِ گقُ تا تَرِ تِ  ٌاى ًا ؛ كٌ ق ٘ام عق ٖلًٍ٘ت ٔٗال  كٗ ،٣ٖلَم ًا ـ ٖ كِ ه ًٖا َاّـ  ؽ

ٌاً ٖؿك ه٣ََٗ َاّــ كـلؿ،    ٣ٖلو ّٕا تالٍ ٔكٌـ، تا ّو تَل٘ـ ٣لن ٖؽاّ ام ٣لَم ًا ـ ٘ت ٔٗـ ال  كٗـ كِ ؽ  ام ٖلًٍ

ٌاى كا  عق٘ق  َاّـ كلؿًا ٌاى، ق ٘توام عق كِٖ . ؿكعالؿكٗاف  ؽ ٌـاً   ًا  ،ٌـ  ً٘ ٖصٌـ ه١ََٗ ام ه٣ََٗات ٣لـن ًا
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ٌاى التلرِ  ـ   ،اٌٗرِ تِ عق٘ق  ؽَؿؿاكؿ تا  آىام  تل ق٣٘و ّٖٗ اِ ًٗا ـ ، تلًـ  ،تٌـاتلاٗي . كِ ّواى فٜلت تَع٘ـٕ ًا

ٌاً ي٘تٌاًة ت ٌاى ًا  ٖلًٍ٘ت ّٕاِ ٗكِ ام ال ،٣ٖلَم ًا ٌاى كِ ٣و فٜلتتا  ،ًا ٌـاى   ٗي الِٗ ؽلـق ُــُ  تل قً٘ا ًا

ٌاً ـى٘كً ٕلات تاُـ. هٖ ٖق٘تٌاًة عق كٗ ،ًا  اله ٖتِ ٣لَم ًا ـ تا ،ًٖا ـ ا ـٗ ـ ٍ تٌاًـة كا ام ٛل  قـ  ٘عق يٗ  قٗ

ٌاً  ٗك٣ا ْاٌٗاگل صٌاًضِ تٌاًة ا .تِ ؿً  آٍكؿ تٌُاؽ  فٜل ـ تِ هِرالت ٣ـ ،ًَِٖؿ، ؿك ٌُاؽ  ٣لَم ًا  ٕا ـُٗ

َاّ تي تِ ا ن٘تلؽَكؿ ؽ ـُا  زـاؿ ٗا هَرة ٌتٌـ،٘هزنا ٍ هٌفك ام ّن ً ٔهقَل ، ؿٍؿٍ يٗكِ ا ،هْن ًٔرت يٗكلؿ. تَرِ ً

ٌاً َاّـ گلؿ ٖهٌغل  ٍ التقاٛ ٍٖ عت نً٘الْ، ٣ق ٣ٖلَم ًا  .ـٗؽ

 ٣ ثش اػبع فغشتػّْٛ ا٘ؼب٘ بت٥خلٛك

 برابر با عمل صالح .1

 وـاى ٗكـِ ا  ٖكٌاً ام لغ٘ تِ  كا ْاآً ٍٔ ّو ؿّـ هٖ للاك هؾاٛة كا ّا اًٌاى ٣ٔٔل، ّو ٓهت٤ا  ؿك ًَك ؽـاًٍـ

 ٣ٍٓٓوِلُـَا  آهٌَُٓا الَّقِٗيَ ؽٌُٕلٍ. إِلَّا لَفِٖ الْئًٌِْٓاىَ إِىَّ »كٌـ: ٖ تِ ؽٌلاى ه  هغرَم ؿٌّـ،ٖ آٍكؿُ ٍ ٣ول ٓالظ اًزام ه

َ  ًزـات  تَاًـٖ ه ٣ٖلَم اًٌاًآى كِ  تَاى تلؿاُ  كلؿ (. ام اٗي آِٗ ه3ٍٖ  2)٣ٔل:  «الّٔٓالِغٓاتِ ٕ  تؾـ  تِـل

تـاكم ٣لـَم    ات٘ام ؽَٔٓـ  ٖرـ ٗ،  ٘ؽَٔٓـ  يٗـ آى، تلاتل تا ٣ول ٓالظ تاُـ. ا ّإ گناكُ تاُـ كِ ٣ولِ تِ

اًزام ٣ول ٓالظ  هَرة ـ٘تَع ق ٘عآل ام آى، تِ ٣ل  تٜاتق تا عق ذٗتلآهـُ ام فٜلت اً  كِ ًتا ٖاًٌاً

 .هٜلَب اً  ّٖواى ٣لَم اًٌاً يٍٗ ا گلؿؿٖ ه

 فطرت تيعموم .2

تٌاؿ تِ آ َاىٖ ه ،...«ْإ٘فََٜلَ الٌَّاىٓ ٣ٓلَ» ٔٗتا ًا اكُ ًوـَؿ: اهـَك فٜـل    ات٘ؽَٔٓ يٗتِ ا ت ٌّـتٌـ كـِ ؿك    ٕاهـَك  ُٕا

ٌاى ٖتواه ـاكؿ. تا ّٕا ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ اعـ ًا ـ   ـٗؿك آى اؽتال  ً ٌ  كِ آًضِ ام اعرام فٜلت ًا َامم    ،ؿًا صـَى ام لـ

 ،هتوــى  ،ٍٖعِـ  ،راّـل  ،كا ؿك آى اؽتال  ًثاُـ، ٣الن ٕعـٍ ؽلق  ًا ، ا ٌ ٘هؾولُ ؿك آل ٛ أتٍ٘رَؿ ٍ ّ

ِ ُْٕل ـ ) ؿك آى هتفق يٍ٘ ٓغلًا  .(253 ّ ،14الف، د1382 ،ٌٖ٘ؽوهًََٕ ًا

  یدر امور فطر رييعذم تبذل و تغ .3

تٌاؿ تِ  تا ٍاك هؾتلـف تغ  اٗـ كِ ؿك َٛ  مهاى  ٌتٌـً٘ ٕاهَك ٕاهَك فٜل ،«لِؾَلْقِ اهلل لَٕٗلَا تَثٕـِ»ًا ـ اؿ صـَى   ٌــ، كٌ ل٘٘

ـ  ل٘ـ كـِ ُـؾْ ؿك تـِ ؿًـ  آٍكؿى آى ؿؽ     ٌتٌـً٘ ٖاهَك اكتٌات ٕآَالً اهَك فٜل تَرـِ تـِ ؿٍ آـل     تـا  .تاُـ

اً ،ٌُٕاؽ  فٜل ّٕاٖ وگُٗـُ ؿك ؽَّٔ ٍ هٜلط م اًٌ الً تـلا  ٣َٖل ِٓل ام آى، ٍا ـاى  ٖتوـاه  ٕعا ّـا هِـتل     اًٌ

ؿُ ٍ ً ه ٕامَ٘ت ل ٕتلا ًٕامٖ ِت َت ـاكؿ ٕالِاك هؾتلف ِت ٍ، ًگُا ِت عق يٗكِ ؿك ا صلا ؛ً ـ     قـ  ً٘گل ـاى، تـِ هـا ّٔ  َٓاًٌ

اى ًا  ؿُ ٍ لاتل ّا اىا٣ٔاك ٍ مه ٖتواه ٕتلا اً،٘حاً .اًٌ  .«لِؾَلْقِ اهلل لَٕٗلَا تَثٕـِ»ّا كا ؿاكؿ.  ؿك ّؤ مهاىٓـا   ٘حات  َت



 15 اص ٔٙظش فغشت ٣ؿٙبخت ػّْٛ ا٘ؼب٘ ٣ؿٙبػ سٚؽ

 فغشت ٣٤ساٞىبس ؿىٛفب

ٌاً لنٍم ام احثات پي َاى هثٌا  تِ ،فٜلت قٗام ٛل ٌُٖاؽ  ٣لَم ًا ٍا ٖللآً ٣ٌٕ ٖ  ًؤا   يٗا ،ٍٖٗ ك  ُـَؿ  هٜـلط هـ

تِ ٍ تلا  ٘كٍٍ ٣وَه يٗا اٗآ ٌ ؟٘فٜلت ص ٖٗكِ كاّراك ُرَفا ٌاى ٖتواه ٕؿُا ٖ  ٍ ؿً  لاتل ٌُاؽ  ،ّا ًا  ٗـات

   ؟فقٚ تِ َٓكت ٠ًلٕ ًا  ،كٍٍ يٗا آٗا ًا ؟

َا ٍ تْق ىٗكاّراك ُرَفا ٌاًى كِ كٍعَ كا ام ٛل ٤ٌىًٗفي ًا ؛  ةٗفٜلت، تق  ِ٘ـ ٍ ؿَل كا تنك ةٗتْق قًٗا

ِ  اٗي نٗ. هٌٜق للآى كلكٌـٖ رْاى ٍ هلرَت ٣الن كا هِاّـُ ه ة٘كلؿ، غ لٍ٘ تْٜ ٌاى ٣اللـ ٍا كا  ًا  كِ اگل ًا

ـ ٖ فٜلى ؿك ًْاؿ ٍا ُـرَفا ُــُ ٍ هـ    لٗل٢ٜ ٣اللِ، ه٤اك  ٍ فؽا يٗكن كٌـ، ؿك آحاك ا ا٘ام ؿً ـ ًَا  ة٘ـ هلرـَت ٍ غ  ت

اٗـي هْـن كا تِ٘ـتل تفٔـ٘ل ؿاؿُ ٍ      ،تا ت٘ـاًٖ ؿٗگـل   . اهام(397ّ ،1382 ،ٌٖ٘ؽوهًََٕ رْاى كا هِاّـُ كٌـ )

 فلهاٌٗـ: هٖ ،ؿكتاكُ آحاك تْقٗة ًفي ٍ ُرَفاٖٗ فٜلت

ٝ  لٛا٢ وٝ ظّٕب٣٘ حدبة اص ثتٛا٘ذ ا٘ؼبٖ ا٤ٙىٝ ثشا٢ اؽ ٚاػؼٝ سحٕت ٚ اص٣ِ ػٙب٤ت ثٝ تؼب٣ِ حك  ػـ

ٝ  ٚ وٙذ پ٥ذا سٞب٣٤ وٙذ، ا٤دبد اٚ ثشا٢ تٛا٘ذ ٣ٔ ٚإٞٝ ٠لٛ تؼّظ تٛػظ ٚإٞٝ ٚ غضج٥ٝ ؿ٤ٟٛٝ، ٌب٘ٝ  ثـ

ٝ  ٚ ؿٛد سٞؼپبس خٛد اك٣ّ ػبِٓ ثٝ خ٤ٛؾ اك٣ّ فغشت ٚ ػبلّٝ لٜٛ وٕه َ  ثـ َ  ٚ ٘ـٛس  ٚ وٕـب  ٚ خٕـب

ٖ  تـب  فشػـتبد  ثــش  تشث٥ت ثشا٢ سا آػٕب٣٘ وتت ٚ پ٥بٔجشاٖ ثشػذ؛ ٔغّك خالَ ٖ  اص سا ا٘ؼـب ٝ  ث٥ـشٚ  ثـ

ٝ  داسد سا آٖ لبث٥ّـت  ا٘ؼبٖ ٘ٛسا٣٘ فغشت. ثشػب٘ٙذ خٛد فغشت ثٝ سا اٚ ٚ وشدٜ سإٞٙب٣٤ ثـش فغشت  وـ

ٜ  خٛد ثش حبوٓ سا ػبلّٝ لٜٛ ائٕٝ، ٚ ا٘ج٥بء تؼب٥ِٓ اص پ٥ش٢ٚ ثب  سا آٖ ٚ ثبص٤بثـذ  سا خـ٤ٛؾ  ٘ٛسا٥٘ـت  ٚ وـشد

ٝ  لـٛا٢  ٚ سفـت  خٛاٞذ فشٚ د٥٘ب ِدٙضاس دس وٙذ ػشپ٥چ٣ ا٘ج٥بء دػتٛسات اص اٌش ٔمبثُ دس ٚ وٙذ حفظ  ػـ

ٝ  ٚ داد خٛاٞـذ  دػت اص سا خ٤ٛؾ ؿفبف٥ت ٘ت٥دٝ دس ٚ ؿذ خٛاٞذ غبِت اٚ ثش اؽ ٌب٘ٝ ٝ  خـب٢  ثـ  ا٤ٙىـ

ٝ  ٔـبدا٣ٔ  (.33ف  ،1370 خ٥ٕٙـ٣،  ٔٛػـ٢ٛ ) ؿـٛد  ٣ٔ ا٘ؼبٖ ؿمبٚت ثبػث ثبؿذ، ػؼبدت ػجت  وـ

ٖ  تـب . وٙـذ  ادسان اػـت  ٘ٛس وٝ سا لشآٖ ا٤ٗ تٛا٘ذ ٣ٕ٘ ،ٞؼت خٛد حدبة دس ا٘ؼبٖ  حدـبة  اص ا٘ؼـب

 ٌشفتـبس  تـب  ٞبػـت  خٛدث٣ٙ٥ ٌشفتبس تب اػت ٘فؼب٣٘ ٞٛاٞب٢ ٌشفتبس تب ،٘ـٛد خبسج خٛد ظّٕب٣٘ ثؼ٥بس

ٝ  وٙذ ٣ٕ٘ پ٥ذا ٥ِبلت... اػت وشدٜ ا٤دبد خٛد ٘فغ ثبعٗ دس وٝ اػت چ٥ضٞب٣٤ ٗ  وـ ـ٣  ٘ـٛس  ا٤ـ  دس اِٟ

 (.254 ف ٕٞبٖ،) ؿٛد ٔٙؼىغ اٚ لّت

ٍاؿ  ٕا: نَُٖٗ ه اؿآٍكٗكا  ٌِ٘مه يٗؿك ا ٌٖ٘تقكل اهام ؽو ،ِاؿاه ؿك  اتـاى ٘گوِــگاى ت  ٍٕ ا لت٘ـ ع ًٕلگِـتگاى 

ِ ٕٗالل ، ًِ تلرِ ا ًٍا ـ  ة٣ٖ٘ ٣اُقاى هغثَب ت ٕهٜلق ٍ ا لُ٘و٢ روا  رو ّٕا پل ٍا ،ٖ ت تـِ كتـاب    ٕلــك  م

ـ     ـٌ٘٘تث ـ،٘كتاب فات ؽَؿ كا ٍكا تنً ٔفٍ٘ ٓغ ـ٘فٜلت كر١َ كٌ ـ :    ٖتا للـن لــكتِ فٜـلت اللّْ ؿك آى هللـَم ًا

ٕ ٔ ٍٓرِْٕ» َٓاتِ ٍٓ األَكٕٕٓ ٕلِلَّقِ ٍٖٓٓرْن نوٓ ٤ام:«)فََٜلَ اٌل اىٓ ٣ٓلَ  ٖفِْٜلَتٓ اهللَ الَّتِ اٗ(. آ79 ًا فٜـلت، تَرـِ تـِ     ْٓـا ٕ٘فََٜلَ الٌَـّ

تاٛلـِ   االت٘ـ تـِ ؽ  ٖلِؾَلقِ اهلل ـ فٜلت ه٤لف  ًا ؟ تا كـ   لَٗهتثـّلِ ـ ال تَثٕـِ  ل٘فٜلت غ اٗهغثَب هٜلق ًا ؟ آ

ـاؿاؿ فٜل يٗا  .(659 ّ ،1383 ،ّواى) ـ؟٘كٌٖ ه آى ٍ  يٗكا ٓل  ا ِ٘الْ ٤ٍٔٗؿ يٍٗ ا ٣ِٕق ؽ
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 فغشت ك٤اص عش ٣ػّْٛ ا٘ؼب٘ ٔٛا٘غ ؿٙبختِ

َا٣ـ ٍ گناكُ اٌٗرِهْوٖ  ًٔرت تؾلاد ل ٖ  تلإ ًا ـاله ٌاًٖ ام هٌات٢ آ٘ل ًا ٍاٗـات،     ،ّإ ٣لَم ًا ام رولـِ لـلآى ٍ ك

ٍال٤٘ـ        تْٜ٘ل ًفي ٍ ُرَفاٖٗ فٜلت اهلٕ ٗلٍكٕ هٖ تاُـ؛ صلا كِ ًتاٗذ عآلِ ام هٌثـ٢ ُـٌاؽ  فٜـلت، تـِ 

ٌاًٖ ًنؿٗك تل ٍ تِ ٍٗوگٖ ًنؿٗك َاّـ تَؿ.  ّإ هِتل  ًا ـ٢ ُـٌاؽ  فٜـلت ْٛـاكت      تٌْا كُا كفـ٢  ،پيتل ؽ ًَا ه

 :ٌـٗفلهاٖ ه ي٘صٌ يٗفْن للآى ا ٕتلا ،ًفي ٍ ْٛاكت عآل ام آى ِ٘لنٍم تنك ًٓفي ًا . اهام ؿكتاك

ىٝ سٚح ٚ ٘فغ ثٝ عٟبست ٚ پـبوى الصْ  فمظ ثب اػتذالَ خـه ثذٖٚ آ٘ وٙٙذ ٣فىش ٔ آ٘بٖ وٝ ،٤ٗثٙبثشا

ـ  شا٤، صا٘ذ ػخت دس اؿتجبٜ ذ،٥تٛاٖ لشآٖ سا فٟٕ ٣ثبؿذ ٔ ذ٥ٜسػ ـ فشٔب ٣لشآٖ وتبثى اػت وٝ خٛد ٔ : ذ٤

 .(254 ف ،14)ٕٞبٖ، ج(؛ 79)ٚالؼٝ: « َِب ٤ٕٓٓؼّٔٝٔ إَِِّب إِْٔغَّٟٓشَُٖٚ»

َاٌّـ ،فٜلت ٍ تْٜ٘ل ًفي كٍٍ ام ل٘كِ للآى كا غ ٖكٌاً ،زًِ٘ت ؿك ـتٌثاٙ     ل٘تغلتزنِٗ ٍ  تؾ كٌٌــ ٍ ام آى تـِ ًا

ٌاً تؾلاد ٣لَم ًا َاٌّـ  يٗتِ ا ـى٘اهراى كً گاُ شّ٘ اتٌـ،ٗؿً   ٍٖ ًا  .اف ٗهقَٔؿ ٍ هْن كا ًؾ

 ٢فغش ٣ػذْ ؿٙبخت ػّْٛ ا٘ؼب٘ سثبآ

ٌاً ٕل٘گ گل ؿك ُرلا ـٖ َُؿ، ه ًٖفي ٛ ةٗفٜلت ٍ تْق ل٘هٌ ام ل٘غ تِ ،٣ٖلَم ًا ًَا  ًٌٖ٘ـْوگ  اك٘ؽٜـلات تٌـ   ت

غلافات هَرَؿ ؿك ؿً ٕاك٘كٌـ كِ تٌ زاؿٗا ـ ٘اهام ؽو .هٌهلِ ًا  يٗام ا ًٖاُ ،لاهَى٘پ ٕا٘ام ًا ٌ ٖ،     تـا كـالم ًافـق

 :ٌـٗفلهاٖ ه ؿك اٗي مهٌِ٘ ؽَؿ

ـ پ ٣ٚ اخالق اػـالٔ  ٣اػالٔ ت٤ثبؿذ، تٟز ٣وٝ چٙب٘چٝ ػبِِٓ، ٞش ػبِِٕ ذ٥ثذا٘ اػـالْ   ٢٘ىٙـذ، ثـشا   ذا٥

ٝ      ٣وٝ اص صثبٖ ٚ لّٓ اؿخبك ٢لذس . آٖؼت٥ٔضش اػت وٝ ٘بفغ ٘ ا٘ـذ ٚ   وـٝ تؼٟـذ ثـٝ اػـالْ ٘ذاؿـت

ثـبالتش اص   ،٣اػت. كذٔٝ سٚح ٣كذٔٝ سٚح ،ٟب٤ٙاػت. كذٔٝ ا ذ٤ٜد  وـٛس ٔب كذٔٝ ،ا٘ذ ا٘حشاف داؿتٝ

ٝ ٤ػبِِٓ ثٝ احىبْ اػالْ ثبؿـذ، ِٚـٛ ا   ٙى٤ٝاػت. چٙب٘چٝ ػبِِٓ ٟٔزة ٘جبؿذ، ِٚٛ ا ٣كذٔبت خؼٕ  ٙىـ

اػـالْ   ٢ّٔـتؾ ٚ ثـشا   ٢وـٛسؽ ٚ ثشا ٢خٛدؽ ٚ ثشا ٢ثبؿذ اٌش ٟٔزة ٘جبؿذ، ثشا ذ٥ػبِِٓ ثٝ تٛح

ـ  ذ٥ثبؿ ٣الٔخذٔتٍضاس ّٔت اػ ذ،٥خذٔتٍضاس اػالْ ثبؿ ذ٥٘فغ ٘ذاسد. اٌش ثخٛاٞ ضشس داسد وٝ دس  ش٥ٚ اػ

ـ ٥دا٘ـٍبٜ ٚ ف ذ٤ثب ذ،٥ٞب داس٘ذ ٘جبؿ ثب اثشلذست ٛ٘ذ٥ٟب وٝ پٞب ٚ آ٘ دػت اثشلذست ـ  ٥ٝض ٟـب وـٝ   آ٘ ١ٚ ٕٞ

ٖ  ٥ّ٣تحل ٢ٞب دس سأع ثش٘بٔٝٞؼتٙذ،  ٥ٝض٥ٟب وٝ ٔشثٛط ثٝ فآ٘ ١ا٘ذ ٚ ٕٞ ٔشثٛط ثٝ دا٘ـٍبٜ ـ  ؿـب  ١ثش٘بٔ

ش خذا ٣ج٤تٟز ٢ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ٣اخالل ٛاػتٝ ٢ثبؿذ؛ٚ  ٌا ِ ا  ثشخالف ثبؿذ، آٖ ٘خ ـ ٚلت افشادِ ٔمبُث افـشاد سا  ٗ ٤

ب٤ٚ ا فشػتذ؛ ٣ٝث خبٔؼٝ ٔ ٖ، ثش٘ذ ٣ٚ ٔشدْ سا ٝث اػبست ٔ وـٙذ ٣خبٔؼٝ سا ٝث فؼبد ٔ ٟٙ  (.  169 ف )ٕٞب

اًـ    كٍُي َُؿ،ٖ ه اف ٗ ٌٖ٘ؿك كالم اهام ؽو ٣لن ٣ٕـم ٌُاؽ  فٜل مهٌ٘ٔكِ ؿك  ٖتَرِ تِ احلات تا

تراهل ٣لـَم   ل٘ؿك هٌ ٕعآل َُؿ، هَرة اًغلافات هت٤ـؿ ل٘هٌ يٗا ل٘ام غ ٖكِ اگل ٌُاؽ  ٣لَم اًٌاً

تِ ًو   ،٠ًٖام اًاله  علك ل٘ؿك هٌ ٕؽَؿ ًـ ًَٔت  تِ تَاًـٖ ؽَاّـ ُـ كِ ّلكـام، ه ٖاًاله ٖاًٌاً

 .تاُـ. ٕـ٘تَع ًامٕ توـى
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 ٢ش٥ٌ د٥ٝ٘ت

ـ   ٍ ه٤لف  ٌُاؽ  ّٕا كُا يٗتل ٍ هٜوهي يٗتل ق٣٘و ي،ٗتلٖ آل ٕ امٌاؽ  فٜلُ ِ  ،ًا ِ  تـ ِ  إ گًَـ ـامُ   كـ ـ ّلًا

ٌاًٖ ٔؿك ٣لٓ َُؿ، آحاك آى تل فٜلٌُٕاؽ   ،گلٗؿ  ٣ثاكت  ٍ تِ تل قًٜ٘ظ ٌُاؽ  ٣و  ـا٘ـ پ ِٕـتل ً٘وـَؿ ت  ٣لَم ًا

ٌاً هثٌا يٗا تِ كاكگ٘لٕ. تا كٌـٖ ه ٣لـَم  ّـإ   هفـاّ٘ن ٍ گـناكُ  ًٌث  تـِ   تلٕ ؿكً ٌُاؽ   ٖ،ؿك ٌُاؽ  ٣لَم ًا

ٌاً َاّـ آهـ ًٖا ٌاى ًا ،  ق ٘تلآهـُ ام عق ،١ًَ ًگلٍ يٗا ٌرِٗتَرِ تِ ا . تاتِ ؿً  ؽ ـ  ٌٖـ ٘قًٗا تـَؿُ ٍ   ٍْٖٗ تـ

تثاُ ؿك اهاى ًا  غلا  ٍ الت هقلٍى تِ  ،آى ام ل٘غ كٍُّٖل كاّراك ٍ  .ام ؽٜا ٍ ُا ِ  قاٙاعتوا  ًا  ّٖٗـا  ًا . ُاؽٔـ

تلا  ت كٌـ،ٖ ه نٗهَرَؿ تلرٌتِ ٍ هتوا ّٕا كٍٍ ًاٗل١ًَ ٌُاؽ  كا ًٌث  تِ  يٗكِ ا ٌاى ّٔو ي٘تغج ُا ّـا ٍ   ًا

ـ  ٖٗكِ ٣ل  اؽتالفاتِ هثٌا صلا ؛ًا  ْاؿك ه٘اى آً ا٣ٔاك ِ٘ؿك كل لٍٗ تثـ ل٘٘تغ  ٣ـم  ،٣ٖلوـ  اتٗـ ٠ًل ي٘هَرَؿ ؿك ت

اً ٔؿٍ هٌهل يّ٘و ـاى ٣و ًِ ًٖا . تإهل ًٖا كِ كولًـگ تـَؿى    ًامؿ اٗي ه١ََٗ كا كٍُي هٖ ،اٗي ًرتِ ؿكق ٘صٌ

غلافات ٣لو يٗتلٖ ام آل ٖرٗ ،ٌُٕاؽ  فٜل غلافات لًٗا ،تث٢ آى  ٍ تِ ٣ٖلل ًا ـ   ًا ـ .   ٣وـل  ٔتلآهــُ ؿك هلعل ًا

غلافات يٗهَٔى هاًـى ام ا ٕتلا ،كٍ اماٗي ٌاً ،ًا ـتا    ؽلق ِٖ تل فٜلت الْك ٖتل ّل ًا ـ  كـِ ؿك كًا ٍارة ًا  ُٕـُ 

ٌاً ـ  كاّراك ُرَفاٖٗ فٜلت، تْقٗة ًفي . ـًٗوا فوٌـٍ ّـ ٕرـ ٖتالُ ،ُٖرَفا ُـى فٜلت ًا كـِ ؿك احـل    ًا

ٌاًآى،  رلٗـاًٖ   هَرةكٍمهلُ  ٖمًـگؿك  َٕٓكت كاكتلؿ  آى تِ اىٍٗ رل ٕفٜل ٣ٖالٍُ تل هغٌَى ُـى ٣لَم ًا

ٍاعـ ؿك گناكُ َاّـ  گًَاگَىّإ  ّإ ٣لوٖ ؿك عَمُ كٍعٖ  ٌاًٖ ؽ ٖ  ،ـ. تٌاتلاٗي٣ُلَم ًا َاى   ٌُاؽ  فٜلٕ كا هـ تـ

َاى راه٢ ٌاًٖ ؿك ٠ًل گلف . تلإ تَل٘ـ گناكُ ،تلٗي هٌث٢ ٌُاؽ  تلٗي ٍ كاهل تِ ٣ٌ    ّإ ٣لَم ًا
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 ٔٙبثغ
ٖ ٣خواًٖ ترل»، 1366 ،آماؿ، اًـاهلل  .55-36 ّ ،15، ٍ ة مشکو ،«تلروِ ًؾٌلًا

، تْلاى ،، تلروِفٛوٛ ٥ٔـُ، 1385 ،اًواكت، تلٕ ِ. كتاب ،صاٍٍُ٘اى، رَافِاًٖ  آه
كاًات االًاله ،لن ،اِمشآٖ ش٥تفؼ ٣ف اِجشٞبٖ ،1416 ،ّاُن ـً٘ ،ٖتغلًا  .سسة البعثهؤم ِ٘اـل

اًٖ ٣لَم ٌُاًٖ كٍٍ»، 1388 ،پاكًاً٘ا، عو٘ـ  .54-39 ّ ،2، ٍ پظٚٞؾ، «اًالهٖ كٍٗرلؿ تا اًٌ
ل آحاك اًتاؿ ٣الهِ هغوـ تق يٗتـٍ ًٌٔؤه ،تْلاى ،اِجالغٝ ٟ٘ح ش٥تفؼ ٚ تشخٕٝ ،1392،ٖهغوـتق ،ٕنٗتثلٕ ر٤فل  .ٕر٤فل ٍٖ ًِ

 .اًلاء ،، لنلشآٖ ا٘ؼبٖ دس مى٥حم بت٥ح ،1378 ،رَاؿى آهلى، ٣ثـاهلل
 .اى٘ل٘اًوا٣ ،لن ،س صْاكم ،٥ٗاِثمّ ٘ٛس ش٥تفؼ ،1415 ،تي رو٤ِ ٣ٖثـ ٣ل ،ٕنٗعَ

، ً٘ـ  .ٓـكا ،تْلاى ،س ؿٍم ،سئب٥ِؼٓ سٚؽ ٚ فّؼفٝ اكَٛ، 1364 ،عٌ٘ي هغوـ ٛثاٛثاٖئ
 .تٌ٘اؿ ٣لوٖ ٍ فلٌّگٖ ٣الهِ ٛثاٛثاٖٗ ،لن ،ضا٥ٖإِ ش٥تشخٕٝ تفؼ ،1367 ،ـــــ 
اًٖ ٣لَم ٌُاًٖ كٍٍ»، 1395 ،ف٘لٍمراٖٗ، كه٘اى تثاك ٣لٖ  .206-147 ّ ،68، ٍ رٞٗ ،«اًالهٖ اًٌ

، هغوـ اًٖ ٣لَم ؿك ٌُاًٖ كٍٍ ٍ كٍٍ»، 1397 ،فتغ٤لٖ ؽاًٖ ٖ  ٣لـن  ّإ ٠ًلِٗ اكمٗاٖت ٍ تغل٘ل تلٕا صاكصَٖت اًالهٖ اًٌ  ؿٌٗـ
اًٖ ٣لَم ٍ  .180-153 ّ ،89، ٍ لجؼبت، «اًالهٖ اًٌ
 ًو . ،، تْلاىهـٗلٗ  ٍ ًامهاى تِ ٌُاًٖ راه٤ِ ّا تا كٍٗرلؿ ًامهاى ٌُاًٖ راه٤ِ، 1388 ،آكٗي پَك، للٖ

 .ؿاكالرتاب ،لن ،س صْاكم ،٣لٕ ش٥تفؼ ،1367 ،ن٘تي اتلّا ٣ٖل ،ٖلو
 .اًَُ ،تْلاى ،٣وبف اكَٛ ،1370 ،٤قَبٗهغوـ تي  ،ٌٖ٘كل

 .ٓـكا ،تْلاى ،س ِّتن ،٢ٔغٟش ذ٥ٔدٕٛػٝ آثبس ؿٟ ،1377 ،ٖهلت٘ ،ٕهْٜل
ل آحاك اهام ؽو ن٘ت٠ٌ ًٌٔؤه ،، تْلاىخٙٛد ػمُ ٚ خُٟ ث٤ؿشح حذ ،1382 ،كٍط اهلل ،ٌٖ٘ؽوهًََٕ  ًِ ٌٍٖ٘. 
ل آحاك اهام ؽو ن٘ت٠ٌ ًٌَٔه ،تْلاى ،٘ٛس أبْ ١ف٥كح ،1382 ،ـــــ  ًِ ٌٍٖ٘. 
ل آحاك اهام ؽو ن٘ت٠ٌ ًٌَٔه ،تْلاى ،٘فغ ٔجبسصٜ ثب ب٤خٟبد اوجش  ،1394 ،ـــــ  ًِ ٌٍٖ٘. 
ل آحاك اهام ؽو ن٘ت٠ٌ ًٌٔؤه ،تْلاى ث٤ؿشح چُٟ حذ ،1394 ،ـــــ  ًِ ٌٍٖ٘. 
،  كتاب. تًَتاى ،لن ،2٘مذ ػ٥بس، 1383 ،ٗغٖ٘ ٗخلٖت

 


