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 چى٘ذُ

ذ، فلؿ هغَك تغل٘ل ّـا ٍ تغق٘قـات التٔـاؿ     ّإ التٔاؿٕ اً . كتاب ّا ٍ ٣ٌٔل هاحل ؿك تث٘٘ي پـٗـُ ؿك ؿاًَ التٔاؿ كٗا
ي  هٖ  ؽلؿ ٍ ًاٗل ٠ًلٗات التٔاؿٕ تل ّو٘ي هثٌا ُرل ٤ٍٗ٘  تِ هٜال٤ات التٔـاؿ ؽـلؿ اًـالهٖ ً٘ـن ًـلٗا       گ٘لؿ. ٗا

ّـإ   كلؿُ اً . تغق٘ق عاٗل تالٍ ؿاكؿ تا تلكًٖ اؿت٘ات هَرَؿ التٔاؿ ؽلؿ اًالهٖ ٍ تلكًٖ لَامم ٍ هلنٍهات ؿٗـگاُ

 ِ إ ّـ  هٜلط ؿك كتاب ٍ ًٌ ، تِ ؿٗـگاّٖ لاتل اًتٌاؿ تِ اًالم ؿكتاكٓ ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ ؿك التٔاؿ ؿً  ٗاتـ. ٛثق ٗافتـ
تغق٘ق، ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ، آى رنء هفَْهٖ اً  كِ لاتل تغَٗل تِ ارـنٕا ؽـَؿ ًثاُــ. ؿك ٣لـن التٔـاؿ اًـالهٖ، كُا       

ـ هت١ٌَ ؿك كتاب ٍ ًٌ  ام اًتؾاب ؽـاًَاؿُ    ٌُاؽ  صٌ٘ي رنئٖ، هلار٤ِ تِ ؿٗـگاُ ُل٤ٗ  ؿكتاكٓ كٍاتٚ هالٖ اً . َُّا

ـاتٖ كـِ     223اعناب ٍ  59ٍ  53، 32مؽل ،  18ًٌاء،  34 ٕ ّا كٌـ. آِٗ ٣ٌَاى ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ عواٗ  هٖ تِ تقـلُ ٍ كٍٗا
ٌُاؽتٖ، اؽاللٖ ٍ عقَلٖ كفتاكّـإ التٔـاؿٕ ّوٌـلاى تـِ      ّإ كٍاًٖ مى ٍ هلؿ ؿالل  ؿاكًـ، ٍاتٌتگٖ كٍاى تل تفاٍت

ـاؿ ؽـاًَاؿُ، ًفـٖ هِـا        ٗرـٗگل كا تخث٘  هٖ ي ٍاتٌتگٖ، التنام تـِ ًقـَ هـاحل ًْ ْت  ٍ اًـتقال   كٌـ. المهٔ پقٗلٍ ٗا

 ّإ التٔاؿٕ اً .   ٣ٌَاى ٍاعـ ؽلؿ هاحل ٍ پلكاكتلؿ ؿك تغل٘ل ّوٌلاى )مى ٍ هلؿ( ٍ پقٗلٍ ؽاًَاؿُ تِ

الهٖ. ّب: ٍاطُ ول٘ذ ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ، ٠ًلٗٔ ؽلؿ، التٔاؿ ؽلؿ ًا ٍاعـ تغل٘ل،  َاؿُ، فلؿ،   ؽاً
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 همذهِ

ِ  رـًَن ٍ هٌگـل  ، ٍالـلاى گلاٗـٖ، ٤ٌٗـٖ    ًْاٖٗ ًٌ٘ي ٍ تنكگاىاّإ ه كِ تا تالٍ -ؿك التٔاؿ ؽلؿ هت٤اك   حوـل   تـ

 ًٌِ -   ٖ  ؛پـلؿامؿ  هقَٔؿ ام التٔاؿ ؽلؿ، ٣ًَٖ تغل٘ل التٔاؿٕ ًا  كِ تِ تلكًٖ ك٘ف٘  كفتاك التٔاؿٕ فـلؿ هـ

ٖ         تَل٘ـ ٍ هٔل  كا تلهٖ ٓكفتاكّإ فلؿ ؿك ؿٍ عَم كٌــ. التٔـاؿ    كًــ ٍ هٌٜـق عـاكن تـل كفتـاك فـلؿ كا تث٘ـ٘ي هـ

ٌاى التٔاؿٕ، تالٍ كلؿُ  ِلٗظ هفاّ٘وٖ صَى هٜلَت٘ ، تًٖهَكالً٘ك تا ت تـا اؿت٘ـات   ًا  تفاٍتٖ، ٣قالً٘  ٍ ًا

ٍ    كاهلٖ ؿك تِلٗظ كفتاك فلؿ فلاّن كٌـ ٍ تِ ُـٌاؽتٖ، التٔـاؿ ًهَكالًـ٘ك تـل فلؿگلاٗـٖ       ّو٘ي ًـثة ام ت٤ٔــ كٍ

تؾاب ٣قالٖٗ ٍ كفتاك ٣قالًٖ كٍٍ ٖ صَى ٣قالً٘ ، ًا ًَا ٍاه - ٌُاؽتٖ هثتٌٖ ًا  ٍ ٣ٌ گـل   ٓ آـلٖ تث٘ـ٘ي  كِ كل٘ـ

َاى هقـه تِ - كفتاك فلؿٕ ًا  تـال  ًهَكالً٘رٖ ؿٗـُ هٖ ٣ٌٔ  (.307، 1387َُّؿ )تالگ،  ٓغلٕ ؿك ّل ًا

الهٖ ٖ »ّإ ؽلؿ ؽَؿ تِ اؿت٘ات  اگلصِ ؿك تغل٘ل هغقق٘ي التٔاؿ ًا ـاله ــ، ام   غٌـا تؾِـ٘ـُ  « التٔاؿ ؽلؿ ًا ًا

ـ ٍ تالٍ گفتِ غفل  كلؿُ ٗلٍكت پَ٘ ؿٍم تِ اٗي تغق٘قـات،   ٌُٔاًٖ ًا . ؿك ًگاّٖ ؿكر ّاِٗاى ؿكؽَك آً٘ة ًا

الًتا تالٍ ؿاكٗن  تِ تاُـ٘ن  ٍا ؿك تغخـٖ هفْـَهٖ ٍ تٜث٘قـٖ، ه٤٘ـاك      حاً٘ـاً  ؛هلٍكٕ تل اؿت٘ات هَرَؿ ؿك اٗي مهٌِ٘ ؿُا

ٍاٖٗ، ام هٌات٢ ُل٤ٗ  حالخاً ؛ؽلؿ كا تغل٘ل كٌ٘ن ٌُٔاؽ  ٠ًلٗ َاّـ للآًٖ ٍ ك ـاؿ ام ُ تو ٍاعــ      تا ًا كِـف كٌـ٘ن كـِ 

ـام ًا . ٛثق فلٗ٘ الهٖ ك ل٘ ٔتغل٘ل هٌاًة تلإ التٔاؿ ؽلؿ ًا َاّـ كافٖ ٗافـ    ٔتغق٘ق، ؿك هٌات٢ ٍا ُل٤ٗ ، ُ

ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ التٔاؿٕ هٖ هٖ َاؿُ كا  ـ. تٌاتلاٗي َُؿ كِ ؽاً ـتفاؿُ ام ٗـك تغل٘ـل هـقّثٖ       پَ٘ ٔهقال ،ؿًا كٍ تا ًا

ٍاتٚ مى ٍ هلؿ، تِ ٗك پلً ٓؿكتاك ؿّـ. تِ ت٘اى ؿٗگل، اٗي هقالِ تا تِلٗظ راٗگـاُ فـلؿ ٍ    ٌُاؽتٖ پاًؼ هٖ َ كٍٍك

٘ي التٔاؿٕ ؿٗي ًِاى هٖ ًَا َاؿُ ؿك كتاب ٍ ًٌ  ٍ ل َاؿُ تغ٘٘ـل       ؽاً ٍاعـ تغل٘ـل كا ام فـلؿ تـِ ؽـاً ؿّـ كِ صلا اگل 

ـا هٖ الهٖ تْثَؿ پ٘  كٌـ.   ؿّ٘ن، لـكت تثٌٖ٘٘ ٠ًلٗات التٔاؿ ؽلؿ ًا

 َخَد دس التصبد خشد اػالهٖ. ثشسػٖ ادث٘بت ه1

الهٖ، تلكًٖ ٠ًلٗ ـاى ًا ـِٗوٌ  تاكُ ُرل گلفتِ ًا : ؿكاٗي آلٖؽلؿ هَكؿ تَرِ تَؿُ ٍ ؿٍ رلٗاى  ٔؿك ه٘اى ًا

الهٖ رلٗاى ٍا :  َاى التٔاؿ ؽلؿ ًا ـ پلؿاؽتِتلؽٖ ًٌٌَٗـگاى تِ تإل٘ف كتثٖ تا ٣ٌ ( ؿك كتـاب  1391) كراٖٗ :ًا

الهٖ، ٗوي تِلٗظ ٍ ٛلط هثاعج التٔاؿ ؽلؿ كاٗذ ؿك فلامّـإ گًَـاگَى  تا ًگاّٖ تِ هثاعج  التصبد خشد تـِ   ،ًا

    ِ الهٖ ؿك كفتاكّإ فلؿ ؿك هٔل ، تَل٘ــ ٍ التٔـاؿ كفـاُ پلؿاؽتـ ـ .    تِلٗظ تواٗنّإ التٔاؿ ؽلؿ ًا ٖ ًا ٍ  كلهـ

تقاؿٕ تل التصبد خشد( ؿك كتاب 1396ّوراكاى ) الهٖ، تالٍ كلؿُ تا كٍٗرلؿٕ ًا اى ًگلٍ ًا ـ  ًا تـلإ فـلؿ   تا ًا

ـا  تـٗلٖ اكائِ ؿٌّـ. هٔل   كٌٌـُ ٍ تَل٘ـكٌٌـُ اّ

الهٖ ؿك تلؽـَكؿ تـا ٠ًلٗـات كفتـاكٕ ؿك     تلؽٖ ٠ًلِٗرلٗاى ؿٍم:  ِ   تـاكٓ پلؿاماى التٔاؿ ًا ؿاكٕ،  التٔـاؿ ًـلهاٗ

الم تا هثاًٖ اكمُٖ ًلهاِٗ ؿل٘ل تفاٍت آُراك ؿٗـگاُ تِ ـ  ٓـؿ تلآهـُ ؿاكٕ، ؿك ّإ ًا فتـاك ٣اهـل   تـلإ تغل٘ـل ك  تا ًا
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الهٖ اكائِ كٌٌـ )عٌٌٖ٘،  اكصَتٖ هتٌاًة تا اكمٍْالتٔاؿٕ هٌلواى، ص ّا تـِ   ( كِ اٗي تال33ٍ، 1382ّّإ ًا

 ّا هٌزل ُـُ ًا : گ٘لٕ ٛ٘فٖ ام ؿٗـگاُ ُرل

ًامٕ هٜلَت٘ـ    ، آل تٌِِ٘٘مهاىٍ  مكلا، ماؿُ ؽاؿه٤لٖ، كراٖٗ، ًَٗفٖ، ه٘له٤نٕ، تَتًَض٘اىتلؽٖ هاًٌـ  الف(.

ــ.   ا اٗافِ كلؿى لَ٘ؿٕ ّوضَى پاؿٍا اؽلٍٕ ٍ لقات ه٤ٌَٕ، تلإ فلؿ هٌـلواى تامًـامٕ كـلؿُ   كا ت ٕ ًا  ه٘له٤ـن

الهٖ كا ًت٘ز1390ِ) ِ   گـلإ لـقت   ( التٔاؿ ًا ٌـت ـ . ٛثـق ٠ًـل اِٗـاى،       گـلا ؿًا ـالهٖ ٍ   ّـن  ًا ّـن  التٔـاؿ ًا

ٌاى كا كٌة لقت هٖ ،ؿاكٕ ًلهاِٗ ٌـ ّـ  كفتاكٕ ًا ال ؛ؿًا ـ تا اٗي تفاٍت كِ ًا اٗـي لـقت كا ُـاهل ؿً٘ـا ٍ      ٔم ؿاهٌ

ـ. ّل كفتاكٕ كِ هٌزل تِ رلة هٌف٤  تٖ آؽلت ٍ لقات هاؿٕ ٍ ه٤ٌَٕ هٖ وٌـ، اؽاللـٖ ٍ  اكمُـ  ،ُـَؿ  ًْاٗ  هٖ ؿًا

 (.  165-162، 1390ّالتٔاؿٕ ًا  )ه٘له٤نٕ، 

، ٣اهـل  ىؽـا  فْـ٘ن ؿٍم، تٌِِ٘٘ كلؿى هٔلغ  تٌـگاى ٍ ٣وَم هلؿم كا هٜلط كلؿُ ًا . ٛثق ٠ًل  ٔؿًت ب(.

ـاكخل كلؿى هٔلغ  ٣وَهٖ ًا . ٍٕ ه٤تقـ ًا  ـالم ه٤٘ـاك ٍ هغـَك كا ًـِ تـل       كِ التٔاؿٕ هٌلواى ؿك پٖ ع ًا

ًٌـل ٍ هـا  ٍ ؿك    ،ؿٗي، ًفـي، ٣قـل   ٔ، ً٘امّا كا ؿك پٌذ ؿًتُاٛثٖتث٢  تلرِ تل ً٘امّا للاك ؿاؿُ ًا  ٍ تِ ،تواٗالت

ٖ   «هٜلَت٘ـ  »هفْـَم   ًٍٔ٘ل تِ «تواٗل»كِ  عالٖ ؿّـ. ؿك ًِ ًٜظ ٗلٍكٗات، كفا  ٍ كفاُ للاك هٖ ُـَؿ،   ه٤ـ٘ي هـ

ـاى   ٍ تاٗـ تـل ًا  گلؿؿ كِ ام ٛل  ُل٤ٗ  تلإ ّوِ تخث٘  ُـُ  ت٤٘٘ي هٖ «هٔلغ »هفَْم  ًٍٔ٘ل تِ «ً٘ام» ًا

ٔاكٕ ٍ ّوراكاى، 35، 1382ّگ٘لٕ َُؿ )عٌٌٖ٘، اٗي ه٤٘اك تٔو٘ن  (47، 1387ّ؛ ًا

ِ   ًَم، اهَكٕ صَى تٜاتق كفتاك  ٔؿًت د(. َاى رـاٗگنٗي هٜلَت٘ـ      تا اعرام ُل١، عة ٍ كٗـإ الْـٖ كا تـ ٣ٌـ

تؾاب كلؿُ ـ. اٗي ؿًتِ كِ تِ ٍٟ٘فِ ًا ـ  كـِ لـقت كا هغـَك      َُٔؿ، ؿك ًقٜ گلاٖٗ ٌُاؽتِ هٖ ًا هقاتل رلٗاى ٍا  ًا

ٌ .  تغل٘ل هٖ ــ. هٜلَت٘ـ  فـلؿ تلت٘ـ      ؿٗـگاُ تٜاتق تا اعرام ُل١ كا هٜلط كـلؿُ  لغفٍ  ٓـٗقٖؿًا ؿك ُــُ   ًا

الم، ؿك گلٍ پ٘لٍٕ ام اعرام ُل١ ًا  )عٌٌٖ٘،  ام آل ه٣ََِٗ تِ٘ـٌِ٘   ً٘ـكاٟن ٓـك(. 34، 1382ّهرتة ًا

ًـ ام ؽَؿ ٍ عة ٍ هغث  ًٌث  ـٍا ٍارـة ٍ هٌـتغة ؿك رْـ  كٗـاٗ  پلٍكؿگـاك         كلؿى كٗاٗ  ؽ  ،تـِ هٔـاك  

تفاؿُ كلؿُ ًا  )عٌٌٖ٘،  ٔاكٕ ٍ ّوراكاى، 37، 1382ًّا  (.46، 1378ّ؛ ًا

َاى هٖ ـِِٗ ت اى هٌلواى ؿكتاك ًا كفتاك ٣اهل التٔاؿٕ هٌلواى كا ٛ٘فٖ تلُولؿ كِ ؿك ٗـك ًـل    ّٓإ التٔاؿؿًا

ـِٗ «ٖ ؿٗگلگلاٗگلا ًت٘زِ»ؿك ًٍٚ ٛ٘ف  ،«گلا گلاٖٗ لقت ًت٘زِ»آى  لـلاك   «گلاٖٗ ٍٟ٘فِ» ٍٔ ؿك ًل ؿٗگل ٛ٘ف ًا

ـاؿ ام هثاعج فلٌف ؿاكؿ. رلٗاى لقت تو ٍاىاؽالا ٍ تغل٘ل فلؿ ٔگلا تا ًا ٌُاؽتٖ، تِ اٗزـاؿ پًَ٘ــ ه٘ـاى اٗـي      گلاٖٗ ك

ـ هـ٠ًل كً٘ـُ ٔگلاٖٗ پلؿاؽتِ ٍ تِ ًت٘ز لقت ٓؿٗـگاُ فلٌفٖ تا هثاعج هت٤اك  التٔاؿٕ ؿكتاك ـ   ًا اى   .ًا التٔـاؿؿًا

  ِ ِ        رلٗاى هتواٗل تـِ ٍٟ٘فـ ـالهٖ ً٘ـن تـا پـقٗلٍ آـَ  ًـ ـ  گلاٗـٖ ًا ٍ  ٔگاً ُـٌاؽتٖ، فلٌـفٖ ٍ    فلؿگلاٗـٖ كٍ

ٍاى ـ. ن تغل٘ل ؽَؿ كا تل ٍٟ٘فِ للاك ؿاؿٌُُاؽتٖ، تولك ك  ًا
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ي ؿٗـگُا ـ   ٗا ت اؽاللٖ ؿك هَكؿ كفتاك التٔاؿٕ تا ٗرــٗگل هتواٗنًـ ٖ    ،ّا، ّلصٌـ ام ع٘ج لٍ٘ا   ّوـِ ؿك ٗـك ٍٗوگـ

تؾاب هٖ ٍاعـ ًا ٖ، تلٕا تغل٘ل ؽَؿ ٗك  ٘لگل ؿك هقام ٌُاؽ  پـٗـٓ هَكؿ تلكً ـ. تغل تلاک ؿاكً كٌـ كِ هغـَك تث٘ـ٘ي    ُا

ٍاعـ تغل٘ل هٍٖ تغل٘ل ٍا ل ي  ـ گلف . ؿك ٠ًل هغقق، ٗا َّا َاـً پـٗـُ كا تث٘ـ٘ي كٌــ ٍ ًـاٗل ٣ٌآـل هَرـَؿ ؿك       لاك ؽ ت

ٍاعـّإ تغل٘ل ؿك ٗك تقٌ٘ن كٖل ـ.  ٖٓل ٌّتٌ ٍاعـ تغل٘ل ا ُ، ٍرَؿ ٗا كاككلؿ ؽَؿ كا هـَٗى  تـِ فـلؿ ٍ    ،تغقق پـٗـ

ٍاعـ تغل٘ل ؽَ كل تقٌ٘ن هٖ ـ. تلٕا هخا ، التٔاؿ ًهَكالً٘ك  ًَ ـ . تغل٘ـل  ُ اى    ؿ كا فلؿ للاك ؿاؿُ ًا ّـإ التٔـاؿؿًا

تفاؿُ هٖ ٍاعـ تغل٘ل فلؿٕ ًا ـتاً ام  ن ٣و ٌلواى ً٘ اى ه ٌلواى ؿكتاكٓ كفتاكّإ التٔاؿٕ اًٌ ـ.   ه  كٌٌ

زام ؿاؿ:  ٌُاؽتٖ كا هٖ فلؿگلاٖٗ كٍٍ ٓل٘اٍت ؿكتاك َاى تا صٌـ كٍٍ ًا ٤ٌٖٗ تِلٗظ هناٗـا ٍ   ؛. كٍٍ تاكٗؾ1ٖت

راالتٖ كِ ؿك ٣ول ٍ  ُا ـ    تِ فلؿگلاٗـٖ كٍ ٖ 2 ؛ُـٌاؽتٖ كػ ؿاؿُ ًا هثـاًٖ   ٤ٌٗٓـٖ ل٘ـاٍت ؿكتـاك    ؛. كٍٍ هثٌـاٗ

ٍ  ٌُاؽتٖ ٍ اكمٍ ٌُاؽتٖ، كٍٍ ٌُاؽتٖ، ه٤لف  )ٌّتٖ ٖ   ٌُاؽتٖ( كِ هٌزل تِ فلؿگلاٗـٖ كٍ . 3 ؛ُـَؿ  ُـٌاؽتٖ هـ

ٍ   ؛كٍٍ تٌاٖٗ راالت ٍ هناٗـإ فلؿگلاٗـٖ كٍ ٖ  ٤ٌٖٗ تِلٗظ ُا ٖ 4 ؛ُـٌاؽت اٌٗرـِ ؿك  ٤ٌٗـٖ تِـلٗظ    ؛. كٍٍ كِـف

الم ٍ تل َاؿُ   هقّة التٔاؿٕ ًا اى فقِ ها، تلإ فلؿ ٍ كفتاك فلؿٕ صِ راٗگاّٖ ؿك ٠ًل گلفتِ ُـُ ٍ فلؿ ٗا ؽـاً ًا

ـام صقـك ًقَ ؿاكًـ. ام اٗي ٛلٗق كِف هٖ ،ٗا ًْاؿّا ٗا ؿٍل  ٗا راه٤ِ فـلؿ   ٓكٌـ٘ن كـِ ٠ًـل ُـل٤ٗ  ؿكتـاك      ّل ك

٘ن فلؿ كا تِ صٌ٘  ٍ تا كزا هٖ ًَا َاى  ت ٖ   « عـ تغل٘ل التٔاؿٍٕا»٣ٌ تؾاب كٌ٘ن. ؿك اٗي هقالـِ تـالٍ هـ ُـَؿ تـا    ًا

الهٖ ل٘اٍت َُؿ. ٓكٍٍ كِفٖ، ؿكتاك  ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ هٌاًة تلإ التٔاؿ ًا

 خشد ٍ ٍاحذ تحل٘ل آى ٔ. هؼ٘بس ؿٌبخت ًظش2ٗ

ـ     ٔكاتٜ ،ؽلؿ ٗا كالى تَؿى ٠ًلِٗ، هفَْهٖ ًٌثٖ ًا  ٍ ت٘ي اٗي ؿٍ ـ . ٠ًلٗ ؿك هقاتـل  ؽـلؿ   ٔت٘ـاٗف تللـلاك ًا

ٍاعـ تغل٘ل آى، ٗك راه٤ـِ ٗـا    ٠ًٔلٗ كالى ٗا التٔاؿ كالى للاك ؿاكؿ كِ تِ هفَْم ٣ًَٖ تغل٘ل التٔاؿٕ ًا  كِ 

َ التٔاؿ كاٗذ، آٜالعات ؿٗگلٕ ً٘ن ٍرَؿ ؿاكؿ كـِ ًـاٟل تـِ     كَِك تاُـ. ؿك كٌاك اٗي ؿٍ آٜالط پلكاكتلؿ ؿك ؿًا

َ التٔا ٍٓاعـ تغل٘ل هَكؿ تلكًٖ ؿك آى عَم الولـل، التٔـاؿ تًَـ٤ِ،     ؿ ًا ؛ هخل التٔاؿ ًْـاؿٕ، التٔـاؿ تـ٘ي   ؿًا

 التٔاؿ پَلٖ ٗا التٔاؿ تؾَ ٣وَهٖ.  

ٌـتي ٗـك       ٍال٤٘  آى ًا  كِ تل َ التٔاؿ، ؽـلؿ ٗـا كـالى ؿًا اى ه٤ٌإ لف٠ٖ ٍ ًِ آٜالط كاٗذ ؿك ؿًا ًا

ٍاتٌتِ تِ اٗ ٔؿًثا  آى، ؽلؿ ٗا كالى ُولؿى ٗك ٠ًلٗ ٍاعـ تغل٘ل ٍ تِ ٍاعــ تغل٘ـل،    التٔاؿٕ،  ي ًا  كِ آٗـا آى 

ٍاعـ تغل٘لٖ رنئٖ َاى تـل  گلتل ًا  ٗا ًِ؟ ا لاتل تغَٗل تِ  ـاى ٣ولرـلؿ ارـنا ٗـا      ٍاعـ تغل٘ل هَكؿ تلكًٖ كا تت ًا

ٍاعـ تغل٘ل كا هٖ ٍاعــ تغل٘ـل ؽـلؿ هغٌـَب      افلاؿ آى تغل٘ل كلؿ، آى  ٌ  ٍ ارنا ٗا افلاؿ فٗل آى،  َاى كالى ؿًا ت

َاى كفتـاك آى كا تـل  اها اگل ٣ولرلؿ  ؛ـًَُ هٖ َاى تِ ارنا ٗا افلاؿ آى تغَٗل تلؿ، ٤ٌٖٗ ًت ٍاعـ تغل٘ل كا ًت ـاى   ٗك  ًا

ٍاعـ تغل٘ل  كفتاك آى ارنا ٗا افلاؿ تث٘٘ي ٍاعــ تغل٘ـل        ،كلؿ، آى  تـِ اٗـي   ؽلؿ ًا . ٛثق اٗـي ت٤لٗـف، ؽـلؿ تـَؿى 



 21 . . . ّبٕ خشد دس التصبد اػالهٖ ػٌَاى ٍاحذ تحل٘ل ثِ« خبًَادُ»پ٘ـٌْبد 

تِ تاُـ. ٍاعـ تغل٘لٖ رنئٖ ه٤ٌاً  كِ ـُا ٍ ًْاؿّا تِ افلاؿ، ؿٍ ُلٙ ٣قالٗـٖ  ٓغ  تغَٗل راه٤ِ  تل ام آى ٍرَؿ ً

َاّـ تَؿ:  ؿاكؿ. ّل ٗك ام اٗي ؿٍ ُلٙ هفقَؿ تاُـ، تغَٗل هٌتفٖ ؽ

َاى ّوالف( َ تغَٗل  ّإ پـٗـُ گناكُ ٔهفاّ٘ن ٍ ؿك ًت٘زِ ّو ٔ. تاٗـ تت ّـإ   ِ هفـاّ٘ن ٍ گـناكُ  پقٗل كا ت ٗا ؿًا

َ تغَٗل ٍال٤ـاً    اتلاٗي اگل ٣لن تغَٗل(. ت70ٌ، 1395ّگل تلروِ ٍ تامًٌَٖٗ كلؿ )غ٘احًَـ، ؿًا ـ    گل كـِ هورـي ًا

ـاؿ تغَٗل ت٤ تِ تاُـ، ٌَّم تِ آى هلعلِ ام تل٥َ ؿك اؿت٘ات ٍ اتناكّإ تغل٘ل ًلً٘ـُ تاُــ كـِ   ٟلف٘  ٍ ًا گلٕ كا ؿُا

ـ تاك تث٘٘ي پـٗـُ ًَا َ تغَٗل تت  تغَٗل هٌتفٖ ًا .   پقٗل كا تِ ؿٍٍ ترِـ، ٣والً ّإ ؿًا

ٍال٢ ؛زل تِ تٌْ٘ل علك  ٣لن َُؿتغَٗل هٌ كِ . المم ًا ب( ًواٖٗ، ؿل  ٍ ًل٣  ُـٌاؽ  پـٗــُ كا    ٤ٌٖٗ 

تنا٣ٖ ُـى، ًٜغٖ ُـى ٗا كٌـ ُـى كًٍـ تغق٘ق َُؿ، پقٗلفتِ ًٌ٘ـ .   افناَٗ ؿّـ. تٌاتلاٗي، اگل تغَٗل تا٣ج ًا

ٖ  ٣ري تلللاك ًا . ؿك كٍٍ ًٔواٖٗ كاتٜ ٍال٢ ٍهٌتق٘ن ٍ ت٘ي ّل ؿٍ  ٔت٘ي ؿل  ٍ ًل٣  كاتٜ اهـلٍمٗي، ؿٍ   ٌُاًـ

ٍال٢ ًواٖٗ ٍ ؿٍهٖ تل ؿل  ٍ ًل٣  ٠ًلٗات ٣لوٖ تإك٘ــ ؿاكؿ. تـِ رلٗـاى ؿٍم     رلٗاى كل٘ة ٍرَؿ ؿاكؿ كِ ٗرٖ تل 

تنا٣ٖ ه٤تقـ ًا ،  الا هٖ «ٌُاؽتٖ گلاٖٗ كٍٍ تٌوِ٘»كِ تِ كٍٍ ًا (. ؿك هقاتـل  65، 1364َُّؿ )پـَپل،   ً٘ن ٛا

ـِٖٗ صـَى ًْاؿگلاّـا لـلاك ؿاكًــ      رلٗاى - آى ٌّتٌـ ّٓا ًواٌٗـ كِ ًهَكالً٘ك -اٗي رلٗاى  ّإ التٔاؿٕ ؿگلًا

 (.  73، 1388ّ)ّارٌَى، 

ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ ٍ كالى، ٗك ت٤لٗف حثَتٖ تَؿ اًٖ هٖ اها تل ؛اٗي ت٤لٗف ام  َاى اعلام ٍ احثات كـلؿ كـِ    صِ ًا ت

ٍاعـ تغل٘ل، ؽلؿ ٗا كالى ًا . تِ ٌاًٖ )كفت ،كًـ ٠ًل هٖ ٗك  َاى ٣لَم ٛث٤ٖ٘ ٍ ًا ٖ  / اكٕتت ارتوـا٣ٖ( كا   / اؽاللـ

ٌ . ٛثق هالک حثَتٖ پَ٘ ٍاعـ تغل٘ل هتواٗن ؿًا ٍاعـ تغل٘ل ؿك ٣لـَم ٛث٤٘ـٖ ام ًـٜظ     ؿك ًامٍكاك ت٤٘٘ي  گفتِ، 

َ ٍ فٌ َاّـ تَؿ ،كٌـ. تٌاتلاٗي ٍكٕ تث٤٘  هٖاهَرَؿ ؿًا ٖ    ؛هٔاؿٗق آى پَٗا ؽ ٍاعــ تغل٘ـل آى هـ ــ تغ٘٘ـل    ٤ٌٖٗ  ًَا ت

 تل َُؿ. كٌـ ٍ رنئٖ

كٌـ. ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ، تات٢ هرتة ٍ  اًٌاًٖ، ت٤٘٘ي ٍاعـ تغل٘ل ام ًامٍكاك هتفاٍتٖ تث٤٘  هٖ ؿك ٣لَم

تلٗي ٍاعــ تغل٘ـل آى    كٌـ رنئٖ َُؿ ٍ ت٤٘٘ي هٖ گ٘لٕ كفتاكّا هٖ إ اً  كِ لالة ُرل ٠ًلٗٔ ٌّزاكٕ

حثـات ؿاكؿ؛ مٗـلا   هرتة كـام اً . تٌاتلاٗي ؿك ٣لَم اًٌاًٖ اًالهٖ، ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ ٍٗوگـٖ اٌٗـتاٖٗ ٍ   

٣ٌَاى هٌث٢ ٌُاؽ  ٍاعـ تغل٘ل ؽـلؿ ؿك التٔـاؿ اًـالهٖ، حثـات ؿاكؿ. كاُ      اعرام كٍاتٚ هالٖ التٔاؿٕ، تِ

  ٖ عقـَلٖ آى هرتـة    -ه٤تثل ؿك مهٌ٘ٔ ٌُاؽ  ؿٗـگاُ ّل هرتة التٔاؿٕ، تلكًٖ ٍ ٌُاؽ  ؿٗــگاُ فقْـ

لتٔـاؿٕ ؿك صْـاكصَب ًـاؽتاك ٍ    التٔاؿٕ ؿكتاكٓ عـٍؿ عقَا ٍ ترال٘ف التٔاؿٕ اًـ ؛ مٗـلا ٣ولرـلؿ ا   

عقَلٖ ٌّتٔ تٌ٘اؿٗي الناهات التٔاؿٕ  -َُؿ؛ هخالً اگل ٗك ٠ًام فقْٖ َٗاتٚ فقْٖ ٍ عقَلٖ هغقق هٖ

٠ًـل ام ًقـَ ٍٕ ؿك ؽـاًَاؿُ،     تَل٘ـٕ، تَم٤ٖٗ ٍ هٔلفٖ راه٤ِ كا ؽاًَاؿُ للاك ؿّـ ٍ تـلإ فـلؿ، ٓـل    

 ؿ آى ٠ًام التٔاؿٕ ؽَاّـ تَؿ. هغَكٗ  لائل ًثاُـ، ٠ًلٗٔ كفتاك ؽاًَاؿُ ٠ًلٗٔ ؽل
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َ التٔاؿ تِ ِـزَٕ التٔـاؿ، ؿكى التٔـاؿ ؽـلؿ       گًَِ ؿك ت٤ٔـ آهَمُٖ، ًاؽتاك تغٔ٘لٖ كاٗذ ؿك ؿًا إ ًا  كـِ ؿًا

َ التٔاؿ تَٔك هٖ ٔهثتٌٖ تل تغل٘ل كفتاك فلؿ كا پاٗ ٖ  كٌـ ٍ ًاٗل هثاعج كا ًتا ؿًا  .ُـواكؿ  ٗذ فل٣ٖ اٗي ٠ًلٗـِ تلهـ

ٖ    تِ٘ـتل كِ فْن آى، ّو  ٍ  -امؿعام هثاعج كٗاٗ٘اتٖ )رثلٕ ٍ ًوَؿاكٕ(  ِـزَ كا هـ ٍ كخـلت   -گ٘ـلؿ   ٍلـ  ؿًا

ِزَ تخث٘  هٖ ٗاتـ، اٗي تَٔك كا كاهالً ٍاعـّاٖٗ كِ تِ اٗي ؿكى اؽتٔاّ هٖ كٌـ. ت٤٘٘ي التٔـاؿ ؽـلؿ    ؿك فّي ؿًا

ٍاعـ ؿكًٖ آلٖ ٍ پا تِ َاى  َ التٔاؿ، ؿكؽَك تلكًٖ ًا ؛٣ٌ  ِٗ ؿك ؿًا

الً ـ تغ٘٘ل كٌـ؛ مٗلا گلاَٗ اٗي تَٔك هٖ ٍا ًَا َ التٔاؿ، اكتثاٙ ه٤ٌـاؿاكٕ تـا   ّا ٍ ًلفٔل ت ّـن ؿاكًــ ٍ    ّإ ؿًا

َاى تا تَرْ٘ات گًَاگًَٖ ّل ٗك ام گلاَٗ هٖ َاى   هٖ ّا كا آل ٍ ًاٗل هثاعج كا هتفل١ تل آى ت٤لٗف كلؿ؛ هخالً ت تـ

ٕ    ٔهخات تِ -إ ام هفاّ٘ن التٔاؿٕ، پَ   ل ا٣تثاكٕ تَؿى تؾَ ٣وـُتا تولكن ت كا هغـَك   - ًوـاؿ ا٣تثاكٗـات التٔـاؿ

ٌ  ٍ ًاٗل هثاعج كا ؿك ؽـه  تث٘٘ي آى ت٤لٗف كلؿ.   َ التٔاؿ ؿًا  ؿًا

ــ؛ مٗـل     ي ًٜظ ام تولكن تل تغج ؽلؿ ؿك التٔاؿ هت٤ـاك  ه٤ٌـاؿاك تُا ـ. ُاٗـ ٗا ي تَٔك تاٗـ تغ٘٘ل كٌ اً ٗا ا التٔـاؿ  حاً٘

ٖٓل التٔاؿ كا كو٘اٖت ٍ كُا ٖ      هت٤اك  هِرل ا ٌ٘ـِ( هـ تؾـاب ٗـا تؾٔـْ٘ ْت ٌــ )ٓــك،    عل آى كا ؿك ٣لن )ًا ، 1382٘ت

ي رلٗاى تولكن ؽـَؿ كا تـل ُـٌاؽ     343ّ ٖ اكمُٖ هٜلط ؿك التٔاؿ هت٤اك ، ٗا رِ ِت فلؿگلٗا ْٖٗ ًا  كِ تا َت (. ـت

ٌ٘ٔ فلؿ للاك ؿّـ؛ اها تلٕا التٔ تؾاب ْت ـاى ٍ ت٤ـاكٕ تـ٘ي هٌـاف٢     كفتاك ًا ٖٓل التٔاؿ كا ؽَؿ اًٌ الهٖ كِ هِرل ا اؿ ًا

گ٘ـنُ  عل كا ؿك ؿٗي ِت كٌـ ٍ كُا ُؾٖٔ ٍ هٔالظ ارتوا٣ٖ ت٤لٗف هٖ زاؿ ٍ هـٗلٗ  ًا َاى هغَك ٗا ـاى لـلاك     ٣ٌ ّـإ اًٌ

ٓ٘فٖ (، تاٗـ هغَك ؿاًَ التٔاؿ كا تل 353ًِ، 1382ّؿّـ )ٓـك،  هٖ ٕ، َت تٖ لـلاك ؿّــ   تثٌٖ٘٘ ٍ ًً٘ا -گأً ٌّزاك

الم ًا . كِ ِت تإ ٌّزاكّإ التٔاؿٕ ًا ـ ٍ لاتل تغ٘٘ل ؿك كًا ٍال٤٘ات التٔاؿٕ فًا زاؿ تغ٘٘ل ؿك   ؿًثا  ٗا

ؿّـ، ؿكٓـؿ تِـلٗظ ٍٗـ٤٘  هَرـَؿ )التٔـاؿ      ؽلؿٕ كِ ٤ٍٗ٘  ٣ولرلؿ التٔاؿٕ افلاؿ كا تَٗ٘ظ هٖ ٠ًٔلٗ

ـات٘ل ٍ       ًٌزٖ آى تا ٢ٍٗ هٜلَب )التٔـا  تثٌٖ٘٘( تا ّـ  ًٌث  -تَٓ٘فٖ ـ  تـا ؿكٓـَكت ً٘ـام، تـ ؿ ٌّزـاكٕ( ًا

ـ   ٍ رْ  تغ٘٘ل ّاٖٗ ؿك ً٘اً  ٗا١ التٔاؿٕ اتؾاف َُؿ )التٔاؿ ً٘اًـتٖ(. ٠ًلٗ ؽـلؿ، رنئـٖ ام تؾـَ     ٔآالط ٍا

ـ     هلعلِ ٌٗـ ًِاتثٌٖ٘٘ فل -تَٓ٘فٖ ـٖ تـِ ٠ًلٗ الهٖ ًا . تَرـِ افلٛا َ التٔاؿ ًا ؽـلؿ، اٗـي ٠ًلٗـِ كا ام     ٔإ ؿًا

الهٖ كا ؿكتاكراٗگاُ فل٣ٖ ٍ هقـهٖ آ ـاى التٔاؿ ًا ـِٗوٌ ٖٗ آى ؿصاك ًـلؿكگوٖ  اٍرَؿٕ ٍ كاك ٔفلٌف ٓى ؽاكد ٍ ًا

غلا  هٖ  كٌـ.   ٗا ًا
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الهٖ ٍاعـ تغل٘ل آى ٌّت ،هقَٔؿ ام التٔاؿ ؽلؿ ًا ل٘ـ  ٔآى تغل٘ل التٔاؿٕ ًا  كِ  ـالهٖ   ٔتإًـ٘ي راه٤ـ   ٍٔا ًا

المهقالِ ا ٔتاُـ. فلٗ٘ ٍاعـ تغل٘ل ؽلؿ ؿك التٔاؿ ًا ـالم، ؿك عالـ    ،ٗي ًا  كِ  َاؿُ ًا ؛ مٗلا ؿك هٌٜق ًا ٕ ؽاً
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لِ٘ ٍ ٌّت ٍاعـ ٍا ـَ        ،ًِ فلؿ ،راه٤ِ ٍ ٠ًام ارتوا٣ٖ ٓؿٌّـ تِر٘ل ٔٛث٤ٖ٘،  ـ . اگـل هَٗـ١َ ؿًا َاؿُ ًا تلرـِ ؽـاً

َاؿُ ًا  كِ تَل٘ـ  ٔگاً التٔاؿ هلاعل ًِ ـ  تقـٗل ه٤ِ٘  هٖ ؛كٌـ هٖتَل٘ـ، تَم٢ٗ ٍ هٔل  تاُـ، اٗي ؽاً ؿكآهــ   ؛كٌـ

ٕ   هٔل  هٖگاُ  آىؽَؿ كا ت٘ي هٔاك  گًَاگَى تَم٢ٗ ٍ  تؾاب تْتلٗي ًٍـاٗل تـلا َ التٔاؿ، ًا  كٌـ. اگل ه١ََٗ ؿًا

تؾات ـا  تاُـ، ًا ـا تغقق تلتلٗي اّ َاؿُ ًا . فلؿ تِ ،گل ٍ هت٤لق ًٍاٗل ٍ اّ ّـإ فقـِ    تٌْاٖٗ هَٗـ١َ گـناكُ   ؽاً

َاؿاٌٗ؛ هگل التٔاؿٕ ًٌ٘   ،ّـإ ُـل٤ٗ    ًفلٕ تَٔٗل َُؿ. ؿك غ٘ل اٗي َٓكت، النام تك ٓرِ فلؿ ؿك لالة ٗك ؽاً

َاؿُ هَٟف تِ تـإه٘ي تؾِـٖ ام    ،ّاٖٗ كِ ؿاكؿ كٌـ كِ ّل ٗك تِ فلاؽَك ٓالع٘  إ تَٔٗل هٖ فلؿ كا ؿك ٗوي ؽاً

َاؿُ ًا . ًٔ٘امّإ هزو٣َ  ا٣٘إ ؽاً

ٖ   هٔل  ًا  ٍ ٗلٍكت ؽَ ٔتَل٘ـ ٍ تَم٢ٗ، هقـه كٌــ. ؿك تغل٘ـل ه٘ـناى ٍ     ؿ كا ام ٗلٍكت هٔـل  كٌـة هـ

اكصَب ْـ َُؿ. ؿك ص تفاٍتٖ فلؿ ترِ٘ هٖ تل تغل٘ل اهَكٕ صَى هٜلَت٘  ٍ تٖ ،ك٘ف٘  هٔل  ؿك التٔاؿ ؽلؿ هت٤اك 

الهٖ، تغل٘ل اى ًغَ ّإ هٔلفٖ تاٗـ تل فقِ ًا ٖ  ًٓا َاؿُ تٌا َُؿ ٍ تلآٌٗـٕ ام هٜلَت٘ ، تـ تفـاٍتٖ ٗـا    ٣ولرلؿ ؽاً

َاؿُ كا ت٤٘٘ي هّٖل ص َاؿُ ًا  كِ ٤ٍٗ٘  هٔلفٖ ّل ؽاً ًَا  ا٣٘إ ؽاً كٌــ. ؿك اٗـي    ٘ن ؿٗگلٕ ام ٣ولرلؿ ٍ ؽ

ٍاعـ تغل٘ل، ٍٗوگٖ ـاكؿ. اٗي  ًَا  فلؿ، ًقَ هٌتقل ٍ هٌتق٘ن ً  ّاٖٗ ؿاكؿ:   تغل٘ل، اكاؿُ ٍ ؽ

الً  ٌـاًٖ تَمٗـ٢    تِ ؿٍ تؾَ تَم٢ٗ ٍ تَل٘ـ ً٘ن ًلاٗ  هٖ ٍا َاهل ًا ـ  ٍ    كٌـ ٍ كفتاك ٣ ًَا ٍ تَل٘ــ كا تـات٤ٖ ام ؽ

َاؿُ للاك هٖ ٓاكاؿ  ؿّـ. رو٤ٖ ا٣٘إ ؽاً

حاً٘اً اٗي تغل٘ل، ٓلفاً ٗك تغل٘ل ٌّزاكٕ ٍ اكمُٖ ًٌ٘  كِ عراٗ  ام النام ٍ ؿكؽَاً  ُـل٤ٗ  ام افـلاؿ   

عراٗ   تاُـ؛ تلرِ هثتٌٖ تل ٗك تغل٘ل احثاتٖ اً  ٍ ام فٜلت ًل٘ن ٍ كٍاتٚ ٛث٤ٖ٘ ت٘ي مى ٍ هلؿ ٍ پـك ٍ هاؿك

كٌـ كِ آًاى هتـإحل ام ّـن الــام     َٓكت ٛث٤ٖ٘ الت٘ا هٖ كٌـ؛ مٗلا ٍرَؿ كاتٜٔ ٣اٛفٖ ُـٗـ ت٘ي اٗي افلاؿ، تِ هٖ

ّإ ٗرـٗگل تاُـ. اٗي اكاؿٓ هِتلک ٍ ٍاعــ كا ؿك ًـٜغٖ    كٌٌـ ٍ تٔو٘واتِاى تلآٌٗـٕ ام تٔو٘وات ٍ ؽَاً 

ّإ ُـل٤ٗ  ؿك ٣ٜـف    تَاى ٗاف . ؿك ٍال٢، النام ً٘ن هٖتل ؿك ًٜظ راه٤ٔ هٌلواًاى  َٓكتٖ كل٘ق تل ٍ تِ ٣وَهٖ

ٍ پي ام فَت ؿك لالة لَاً٘ي  ،تَرِ تِ ؽاًَاؿُ ؿك ًغَٓ كفتاكّإ هٔلفٖ ؿك ؿٍكاى ع٘ات ؿك لالة لَاً٘ي ًفقات

هغـٍؿٗ  ٍٓ٘  ٍ لاًَى اكث، هثتٌٖ تل ّو٘ي ٍال٤٘ات كٍاتٚ ارتوا٣ٖ ت٘ي ا٣٘إ ؽاًَاؿُ )اكعام( اً . ام اٗي 

تث٤٘ـ   »ٍ « تث٤٘  اعرام ُل٤ٗ  ام هٔالظ هَرـَؿ ؿك هت٤لـق اعرـام   »ؿك اؿت٘ات فقْٖ تِ  ،ة ٍ ّواٌّگٖتٌاً

 َُؿ.   ت٤ث٘ل هٖ« ّإ ٍال٤ٖ هَرَؿ ؿك هت٤لق اعرام اعرام ام هالک

ؿٌّـ ٍ فلمًـاى عَ  هغَك اٗي ؿٍ تـِ كُــ ٍ    حالخاً ككي آلٖ اٗي ٌّتِ تٌ٘اؿٗي كا مى ٍ هلؿ تِر٘ل هٖ

كٌٌـ. اٗي تَٔٗل، ُهَى هتٌاًـة ٍ   ـ ٍ هلاعل كٌة اًتقال  ٍ تإً٘ي ٌّتٔ رـٗـ كا ٖٛ هٖكًٌ كوا  هٖ

َ     هتواٗنٕ كا تلإ مى ٍ هلؿ ؿك عَمٓ هٌائل التٔاؿٕ تلً٘ن هٖ آفلٌٗـٖ ؿك   كٌــ. مى ٍ هـلؿ ؿك ك٘ف٘ـ  ًقـ
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ٕ    الگَٕ هٔلفٖ ٍ ؿك ًت٘زِ ك٘ف٘  ًقَ ام ّـن  هِـاتِ ّـن ٍ هٌـتقل     ،آفلٌٖٗ ؿك الگـَٕ تـَم٤ٖٗ ٍ تَل٘ــ

 ًٌ٘تٌـ؛ تلرِ تاٗـ گف  ٍاتٌتِ ٍ هرول ٗرـٗگلًـ. 

 اػبع وتبة ٍ ػٌت . توبٗضّبٕ صى ٍ هشد ثش5

هٌغٔـل تـِ فـلؿ هَٗـ١َ اعرـام       ،َُؿ ٍ فـلؿ  ؿك تَل٘ـ، تَم٢ٗ ٍ هٔل ، فلؿ ؿك ٗوي ؽاًَاؿُ ت٤لٗف هٖ

الٖ تـ٘ي ٍالــٗي ٍ   التٔاؿٕ ُل٤ٗ  ًٌ٘ . ت٘و٘ي فلؿ ؿك ؽاًَاؿُ، ؿك كٍاتٚ هالٖ ت٘ي ّوٌلاى، كٍاتٚ هـ 

كِ اًالم تا تِل٢ٗ لَاً٘ي اكث، اٗي  راٖٗ  فلمًـاى ٍ كٍاتٚ هالٖ ت٘ي فلؿ ٍ ًاٗل اكعام لاتل كؿٗاتٖ اً ؛ تا

(. ؿك اٗي ت٘ي، ٌّـتٔ اٍل٘ـِ ٍ لــك    75ٍاتٌتگٖ كا تا ت٤ـ ام مهاى مًـگٖ فلؿ ً٘ن گٌتلٍ ؿاؿُ اً  )اًفا :

كِ  إ گًَِ إ ًاهِاتِ اً ؛ تِ تٜٔ هالٖ ت٘ي ّوٌلاى، كاتِٜٗقٌٖ٘ تِر٘ل ؽاًَاؿُ، كاتٜٔ ّوٌلاى اً . كا

َُؿ. اٗي تواٗن ٍ ٍاتٌـتگٖ، ؿك ٣ــم تقـاكى ؿك     ام رولِ ؿك اهَك هالٖ هٌزل هٖ ،تِ ٣ـم اًتقال  ّوٌلاى

تفاٍت ؿك ه٘ناى عقَا هالٖ ّوضَى ؿِٗ )تقـلُ:   ،(34( ٍ ًفقِ )ًٌاء: 4ٍٟاٗف هالٖ ّوضَى هْلِٗ )ًٌاء: 

 َُؿ. هِاّـُ هٖ  ،(176ٍ  11)ًٌاء: ( ٍ اكث 187

(. اٌٗرِ ؿك آِٗ، لثـاى تـَؿى   187:)تقلُ «ّٔيَّ لٙثٓاىٗ لَرُنٕ ٍٓ ؤًَْتُنٕ لٙثٓاىٗ لَْٔيَّ» ٗرـٗگلًـ:ؿك للآى، مى ٍ هلؿ لثاى 

 ٖ ـاگاًِ تٔلٗظ ُـُ اٗي ه٘وَى كا هـ كًـاًـ   مى تلإ هلؿ ام لثاى تَؿى هلؿ تلإ مى تفر٘ك ُـُ ٍ تِ ّل ٗك ر

ّن هتفاٍت ًا . ام ٠ًـل لـلآى، لثـاى ؽـَب ًـِ ٍٗوگـٖ ؿاكؿ:         ٘ف٘  لثاى تَؿى مى ٍ هلؿ تلإ ٗرـٗگل تاكِ ك

ٌاى كا هٖ مُتٖ ٌاى هٖ ؛(26:پَُاًـ )ا٣لا  ّإ ًا ٖ  تا٣ج مٗثاٖٗ ًا ٌاى كا ام ؽٜلات عفٞ هـ كٌــ   َُؿ )ّواى( ٍ ًا

ث٘اء ّإ غ٘للاتـل عـق  ّوٌـلٍ كا     ٕ ّوٌلٍ، مُتٖ(. تٌاتلاٗي ّل ٗك ام مى ٍ هلؿ تاٗـ هتٌاًة تا ً٘امّا80:)ًا

. تلؽـٖ ات٤ـاؿ اٗـي    ًواٗـكٌـ، هغاف٠   تا٣ج مٗثاٖٗ ٍ مٌٗتَ َُؿ ٍ ٍا كا ؿك تلاتل ؽٜلاتٖ كِ تْـٗـٍ هٖ ؛تپَُاًـ

َارِْ تا آًْا  ّا ٍ ؽٜلات ٍ ك٘ف٘  ّا، مٗثاٖٗ مُتٖ ّـإ التٔـاؿٕ    كِ ؿك اكتثاٙ ًنؿٗك تا ف٤ال٘ـ   -ّإ هتفاٍت ه

 َُؿ.   فلامّإ پَ٘ كٍ هٜلط هٖؿك  - ًا 

  ٖ الً  ؿك تَٔٗلٕ كِ ؿٗي تلإ ك٘ف٘  كفتاك التٔاؿٕ ت٘ي ّوٌلاى اكائـِ هـ تـلإ مى ُـهَى ٍ عقـَا     ؿّــ، ٍا

ـ ٗا هلؿاى ام ٍكٍؿ تِ آى ه٢ٌ ُـًُا  ت٤لٗف ُـُ كِ تلإ هلؿاى ت٤لٗف ًِـُ إ  هٔلفٖ تلإ هلؿ، ُـهَى   حاً٘اً ؛ًا

ــ.   ٗـا مًـاى ام ٍكٍؿ تـِ آى هٌـ٢ ُــُ     ًا  ٤لٗف ُـُ كِ تلإ مًاى ت٤لٗف ًِـُ تإ  ٍ ٍٟاٗف تَل٘ـٕ ٍ تَم٤ٖٗ ًا

ـ :     الهٖ تِ ؿٍ َٓكت هٜـلط ُــُ ًا تفر٘ك ت٘ي ات٤اؿ كفتاك هٔلفٖ، تَل٘ـٕ ٍ تَم٤ٖٗ ت٘ي ّوٌلاى، ؿك هٌات٢ ًا

ٍاى . تَٓ٘ف ٍٗوگ1ٖ . تِـل٢ٗ  2 ؛ٕ ّوٌـلاى ٌُاؽتٖ مًاى ٍ هلؿاى ٍ تإك٘ـ تل تواٗن ات٤اؿ كفتاك التٔـاؿ  ّإ هتواٗن ك

ّاٖٗ ؿك ك٘ف٘  ٍ كو٘  كفتاكّإ تَل٘ـٕ، تَم٤ٖٗ ٍ هٔلفٖ تـلإ   ّا ٍ گٌتلٍ تلؽٖ اعرام ُل٣ٖ كِ هغـٍؿٗ 

الم ؿكتاك ٍاتٚ هالٖ ّوٌـلاى، تلك٘ثـٖ ام    ٓهلؿاى ٗا مًاى ت٤لٗف كلؿُ ًا . كِف ٠ًل ًا ـ   »ك  ٔفْـن هٌـتق٘ن ام اؿل
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ٖ   »ٍ « تَٓ٘فٖ ـتفاؿُ ام تفـاٍت   « فْن هـَل  التناهـٖ اعرـام ُـل٣ ـ . ًا َامم       ًا ـت٠ْاك لـ ّـإ فقْـٖ، ٤ٌٗـٖ ًا

ٌاى  تل تث٤٘  اعرام ُل٣ٖ ام هٔالظ هَرَؿ ؿك هت٤لق اعرام.    ٌُاؽتِٖ تفاٍت اعرام ُل٣ٖ هثتٌٖ ًا

ّإ ت٘ي مى ٍ هلؿ ٍ ٍاتٌتگٖ اِٗاى تِ ٗرـٗگل ترِ٘ ؿاكؿ،  ؿك اؿاهِ تا ٛلط آٗاتٖ ام للآى كِ تل تفاٍت

ِ  ،ُ ٌّت٘ن كِ ُهَى ٍ ٍٟاٗف التٔاؿٕ مى ٍ هلؿ ؿك ؽاًَاؿُ ٍ راه٤ِؿًثا  اٗي اًتفاؿ تِ ّـن   هتفاٍت ٍ تـ

كِ هثٌاٖٗ ،ت٘  اًـ؛ تالُٖ ام ًٌؼ تفٌ٘ل ه٣ََٖٗ، ّولاُ تا اًتفاؿُ ام تَٗ٘غاتٖ ؿك كٍاٗات اّل ٍاتٌتِ

ؿ كا تلاتـل  كٌـ. للآى عقَا ٍ ترال٘ف مى ٍ هـل  ٌُاؽتٖ تلإ پاًؼ تِ ٗك هٌهلِ التٔاؿٕ فلاّن هٖ اًٌاى

كٌـ كـِ مى ٍ   ؿاًـ ٍ تإك٘ـ هٖ (؛ ّلصٌـ هِاتِ ًو228ٖ)تقلُ:« لَْٔيَّ هٙخْلُ الَّقٕٙ ٣ٓلَِْٕ٘يَّ تِالْو٤ٕٓلٍُ ٙ»ؿاًـ:  هٖ

َُؿ كِ ّوٌلاى ؿك هَاكؿٕ ٍٟاٗف ٍ عقـَا هتفـاٍتٖ    ّا تا٣ج هٖ ّاٖٗ ؿاكًـ. اٗي تفاٍت ّن تفاٍت هلؿ تا

ًٌاء )تِوٓا فََّ٘لَ اللَِّٔ ت٤َْٕٓ٘ٔنٕ ٣ٓلَى ت٤ٍٕٖٓ(، ام آل  34( ٍ آٗٔ لِ عَلَيْىِيَّ دَرَجًٌَلزِّجَااتقلُ ) 228ؿاُتِ تاٌُـ آٗٔ 

فلُتگاى ؿؽتلاى ؽــا  »اٗي ؽلافِ كِ  كٌٌـ. آٗات للآى، ؿك كؿ٘ ّاٖٗ ت٘ي مى ٍ هلؿ عراٗ  هٖ ٍرَؿ تفاٍت

ٍ ؽلقـ  مًاًـٔ     َ فلُـتگاى تـَؿُ  پلًـ كِ آٗا اِٗاى ُاّـ آفلٌٗ ، ام تاٍكهٌـاى تِ اٗي ؽلافِ هٖ«ٌّتٌـ!

« بًَِاحـاً ٍٓ ّٔـنٕ َُـاّٙـٍٔىَ    أَمْ خَلَقٌَْاا الْوَََِكََاًَ  »( ٍ 19مؽـل : «)ؤَََ َُـِْـٍٔا ؽَلْقَْٔـنٕ؟  »اًــ؟   فلُتگاى كا ؿٗــُ 

ٖ «مى تَؿى فلُتگاى»ؽلافٔ  (. اٗي آٗات، تلإ كؿ150٘)ٓافات: ؿّــ،   ، تِ مهاى ؽلق  فلُتگاى اكرا١ هـ

ّإ الْٖ ٍ هلتَٙ تِ هلعلِ آفلٌَٗ اِٗاى اً  ٍ ٓلفاً تـات٢   تَؿى ٗك هَرَؿ، ام ًٌّ ٤ٌٖٗ مى ٗا هلؿ 

ّا ام ًٌؼ گلاَٗ ٛث٤٘ـٖ اًـ  كـِ ؿك     ، اٗي ًٌ ٓـك٣َاهل هغٜٖ٘ ٍ تلت٘تٖ ًٌ٘ . ٛثق ت٤ث٘ل ُْ٘ـ 

(. آٗات للآى اُـاكاتٖ  96، ّا1421ًِ لاًَى هغتَم غ٘للاتل تؾلف )ٓـك،  ،هـت لاتل ًقٖ اً  كَتاُ

 َُؿ. ّا ؿاكؿ كِ ؿك اؿاهِ، صْاك هَكؿ تلكًٖ هٖ ِ رنئ٘ات اٗي تفاٍتت
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ٍاتٌتگٖ ـ       ؿٍ فلام اٗي آِٗ، ؿك تِلٗظ تواٗنّا ٍ  لـٖ تـل توـاٗن ؿك     :ّإ التٔاؿٕ تـ٘ي مى ٍ هـلؿ لاتـل ٛـلط ًا ٍا

َاؿُ ٍاى ،هٌهَل٘  ٍ ًقَ اِٗاى ؿك ؽاً  .رِ٘ ؿاكؿٌُاؽتٖ ٍ كفتاكٕ ت ٍ ؿٍهٖ تل تواٗن ك

الً َاؿُ ًا  ٍا ٓاءٙ» :ؿك هٌٜق للآى، هلؿ هـٗل هٌهَ  ؽاً َٛاهَٔىَ ٣ٓلَى الٌٌِّ ٖ (. ٣الهـِ  34:)ًٌاء «اللِّرٓا ُ لَ  ٛثاٛثـائ

تفاؿُ ام ٣وَه٘تٖ كِ ؿك اٗي  َ٘ام تـَؿى كا تـِ ًـٜظ ارتوـا١      ِٓٗ ؿكتاكآتا ًا َ٘ام تَؿى هلؿاى هٜلط ُـُ، اٗي ل ٣ل  ل

ـ )ٛثاٛثائٖ،  ـٗلٗ  ارتوا٣ٖ كا هتَرِ هلؿاى هٖؿّـ ٍ هٌهَل٘  ه ًلاٗ  هٖ (. هلؿ ًثاٗــ  343، 4ّ، دا1417ؿًا

؛ «لَا ت٤َٕــٔ تِرَلَاهٓتْٙٓـا ًَفٌْٓـْٓا   » :ؽالٖ كلؿى ام اٗي هٌهَل٘ ، مى كا هزثَك كٌـ كِ اٗي ٍٟ٘فِ كا تِ ؿٍٍ ترِـ  تا ُاًِ

َامٍ ُـَؿ   « حَاًًٌَإِىَّ الْوَزْأَيَ رَيْ» مٗلا آفلٌَٗ، مى كا گل ؽَُثَٖٗ ؽلق كلؿُ اهـا كـاكپلؿام ٍ    ؛كِ تاٗـ كًـ٘ـگٖ ٍ ًـ

ّـإ ه٤وـَلٖ    (. هلؿ تاٗـ ًفقِ، ٤ٌٖٗ ّن510ٌِٗ، 5ّ، دا1407)كلٌٖ٘،  «لَيْسَتْ بِقَىْزَهَاًًٍَ» :هلؿ ًٌ٘  ٔكاكگل ؽاً
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ـ )٤ٗ ( ٍ تل هلؿ هٌتغة ًا  كِ اگل ه476ٖ، 2ّ، دا1424ؽوٌٖ٘،  هًََٕ مًـگٖ مى كا تإه٘ي كٌـ ) ًَا ٌـٖ تـا   ت

ؿٗگلاى( تـا تـالٍ تِ٘ـتل، مًــگٖ      ؿك لثا ّوٌل ٍ ٍٟاٗف هالٖ ٍ غ٘لهالٖ  ؿك لثا ًاٗل ٍٟاٗف غ٘لهالٖ  ٔهالع٠

َاؿُ، هـلؿ        (. تـل 11، 4ّ، دا1407ّوٌلٍ كا كًٍق ٍ گٌتلٍ ؿّـ )كلٌ٘ـٖ،   ـالهٖ، ؿك ّـل ؽـاً ـاى فقـِ ًا ًا

 ٓتـاك  ؿكآهــ تـلإ ؽـَؿ كا ؿاكؿ، ؿك   ّإ مًـگٖ ّوٌلٍ ًا . مى، ّلصٌـ عـق كٌـة    هتٔـٕ آلٖ تإه٘ي ّنٌِٗ

ـاكؿ. ؿٍ     ّنٌِٗ ٘لـٖ ًـ َاؿُ هٌـهَل٘  ٍا ـ    ّإ التٔاؿٕ ؽـاً تـِ مى )ك.ک: ًٌـاء،    هـلؿ ًٌـث    ٔتلاتـل تـَؿى اكث ٍ ؿٗ

َامم عقَلٖ اٗي ٍٗوگٖ هلؿ ًا .301-298، 7ّ، دا1407؛ كلٌٖ٘، 178؛ تقلُ،11ٍ12ٍ176  (، ل

َاؿُ تا هلؿاى ًا ، هٖآِٗ ؿك تَٗ٘ظ اٌٗرِ صلا هـٗلٗ  ؽا ٔاؿاه حاً٘اً ـاى تـلإ مًاًِـاى      ً َاِل گَٗـ: هـلؿاى ام اه

َٓالِْٙنٕ» :كٌٌـ ّنٌِٗ هٖ َا هٙيْ ؤَهٕ تلرِ ؽثل ام ٗك ٍٗوگٖ كفتاكٕ تـا هٌِـإ ٛث٤٘ـٖ     ؛ٓغث  ام ؿًتَك ًٌ٘ «. تِوٓا ؤًَْفَقُ

َاّـ تلإ مى ّنٌِٗ كٌـ. اٗي اٗي ٛث٤٘  هلؿ ًا  كِ هٖ .تِ مًاى ًا   ؿك هلؿاى ًٌث  ٖ  ؽ تـل ٍٗوگـٖ     كفتاك هثٌـ

ـاى، ٍلتـٖ     (. تـل 179، 19ّ، د1377ٛالة تَؿى هلؿ ؿك تلاتل هٜلَب تَؿى مى ًا  )ك.ک: هْٜـلٕ،   ّوـ٘ي ًا

تگاكٕ مًٖ هٖ ًَا َاؿُ هلؿٕ تِ ؽ ٖ  كٍؿ، مى ٍ ؽاً ًَا  پِ٘رِٖ اكمُوٌـٕ هـ ـال  ٍا كا     ٍا ام ٍا ؿكؽ كٌٌــ تـا ٓـ

ـاا»للآى تِ  ٍ ؿك« هْلِٗ»تٌٌزٌـ. ام اٗي پِ٘رِٖ ؿك ٣ل  تِ  َاتكىِيَّ ًكحْلَاً   » :َُؿ ت٤ث٘ل هٖ« ٓ َا الٌِّسَاءَ صَاَُق  «آتُ

تي مى ًا .   ٤ٌٖٗٔ ص٘نٕ كِ ًِاً ؛(4:)ًٌاء ـال  هلؿ ؿك اؿ٣إ ؿًٍ  ؿُا ٓ 
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لـٖ تا٣ـج گٌـتلٍ ًٌـثٖ هٔـل        اٗي آِٗ ؿٍ ٍٗوگٖ مًاًِ كا هٜلط هٖ كٌٌــگٖ مًـاى ٍ ؿٍهـٖ هٌِـإ      كٌـ كـِ ٍا

ـ  كـِ اٗـي ؿٍ         تِ هلؿاى هٖ  ـٍؿٗ  ف٤ال٘  تَل٘ـٕ ٍ تَم٤ٖٗ ؿك مًاى ًٌث هغ َُؿ. هفْـَم هؾـالف آٗـِ اٗـي ًا

ـاكؿ ٗا كن  .ّإ هت٘اؿ اٗي ؿٍ ؿك هلؿاى پلًگ ًا  تلرِ ٍٗوگٖ ؛كًگ ًا  ٍٗوگٖ ؿك هلؿاى ٍرَؿ ً

الً  َشَّأُ فكي الْحكلْيًَِ» :كٌٌـ ، ٤ٌٖٗ مٌٗ  كُـ هٖ«حكلْيًَ»مًاى ؿك  ٍا ٖ ام مٌٗـ  ٍ تـنٗ٘ي كا    ،تٌاتلاٗي«. يٌق الم ه٘نًا ًا

تِ ًا ؛ هخالً ًَا تِ كِ ام هلؿ ًؾ ًَا ـ    ًاؽيًا  كِ تِ هلؿاى تَِٓ٘ ُـُ  ام مى ؽ اهـا تـِ    ؛ّإ ؽـَؿ كا كَتـاُ كٌٌـ

َا ؤََٟافٙ٘لَكُنٕ لَا َ كًَٓٔ ُ» :ّإ ؽَؿ كا كَتاُ ًرٌٌـ ًاؽيًا  كِ مًاى تَِٓ٘ ُـُ  ٙ لٙللِّرٓا ِ لُٜٔ ٓـاءٙ اتْـلُكْيَ   اللَِّ ٍ « ٍٓ لٙلٌٌِّ

ٔ ؤَمٕٗٓـيُ لَرُـيَّ  » :تإك٘ـ ُـُ كِ اٗي كاك تلإ مٗثاٖٗ مًاى تْتل ًا  (. اگـل مى ام  492، 6ّ، دا1407)كلٌ٘ـٖ،   «فَةًَِِّ

تِ ـاك    ُــُ  تـَؿى ؿٍك   تـكٗذ ام كٍط لٜ٘ف مًاًِ ٍ كٗغاًِ ُـى تِ مَٗك ؿٍك َُؿ، تِ مٌٗ  ٍ آكًا ، ؿصـاك غل٠ـ  ٍ التـ

 ِ ِ  پاًؼ هٖ َُؿ ٍ ً٘امّإ ٣اٛفٖ ٛلف٘ي تٖ ٍ تثـٗل تِ كل٘ة هلؿ ؽَؿ هٖگلؿؿ ٖ ههلؿًا ّوـ٘ي هٌاًـث ،     هاًـ. تـ

ًَّ » :مًاى كا ّلصٌـ ًالؾَكؿُ تاٌُـ ت٘   اّل لَايٌَْبَغكي لكلْوَازْأَيِ  » :كلؿًـ ، ام تـٍى مَٗك تَؿى ًْٖ هٖ«ٍَ إِىْ كَاًَتْ هقسٌك

ـ  ،كلؿًـ: مًاى تا مٌٗتٖ ّلصٌـ اكماى هٍٖ ًفاكٍ « تُعَطِّلَ ًَفْسَىَا أَىْ ُقكىَاا َكلَاادَي      » :ؽَؿ كا ت٘اكاٌٗـ  «ٍَ لَاَْ تُعَلِّا ُ فكاي عٌق

تِوٓـا  »:كٌـ كٌـ ٍ اٗي مٌٗ  كا هلؿ تا افتؾاك تلإ مى فلاّن هٖ (. مى، ؿك مٌٗ  كُـ ه509ٖ، 5ّ، دا1407)كلٌٖ٘، 

َٓالِْٙنٕ َا هٙيْ ؤَهٕ تگٖ هلؿ ّنٌِٗاها مٗثاٖٗ  ؛(34:)ًٌاء «ؤًَْفَقُ ً . پ٘لًا تگٖ ٍا ّـإ ٍا كا كـاَّ    هلؿ ؿك ًاؿگٖ ٍ پ٘لًا



 27 . . . ّبٕ خشد دس التصبد اػالهٖ ػٌَاى ٍاحذ تحل٘ل ثِ« خبًَادُ»پ٘ـٌْبد 

ـ تلإ مى ّنٌِٗ كٌـ. اماٗي هٖ ًَا الم پَُ٘ـى لثاى اتلِٗن ٍ تنٗ٘ي تا ٛـال تـلإ هـلؿاى هوٌـ١َ      ؿّـ تا تت كٍ ؿك ًا

 (.462ّا، 1424ؽوٌٖ٘،  هًََٕ ؛ 453، 6ّا، د1407)كلٌٖ٘،  «لَا ٗٓلْثٓئ اللَّرٔلُ الْغٓلِٗلَ» :ًا 

فٖٙ الْؾٙٔٓـامِ  »َٛك كاهل ات٤اؿ هِرل كا تفر٘ك كٌٌـ:  تَاًٌـ تِ حاً٘اً مًاى ؿك ٌّگام ؿكگ٘لٕ ٍ هزاؿلِ ًوٖ

كاكٕ ٍ هلالثتٖ اً  كِ مًاى ؿك عفـٞ كٍاتـٚ ؿاكًــ؛     ٍ اٗي ُاٗـ تِ ؿل٘ل ُـت ٣َاٛف، هغاف٠ِ« غَٕ٘لُهٔثِ٘يٍ

كوتل هالع٠ٔ  ،كًٍـ ٍ ٌّگام هثاعخِ پَ٘ هٖ« ٍ هاّٖ گاٍ»تلؽال  هلؿاى كِ ه٤وَالً ؿك اًتـال  هٌٜقٖ تا 

كٌٌـ. هغ٘ٚ هٜلَب تلإ مًـاى، هغـ٘ٚ هزـاؿالت ٍ ت٤اكٗـات ًٌ٘ـ  )ك.ک: ٛثاٛثـائٖ،        اهَك ٣اٛفٖ كا هٖ

َٓكت كٍمهلُ ؿكگ٘ل اؽتالفات، هزاؿالت ٍ ت٤اكٗات اً ،  ّاٖٗ كِ تِ (. ٗرٖ ام هغ90ٚ٘، 18ّ، دا1417

. تَف٘ق ًٌثٖ 1ّا ؿٍ احل هٌفٖ ؿاكؿ:  إ تزاكٕ اً . عَ٘ك مًاى ؿك اٗي ٣لِّٓ ّإ تَل٘ـٕ ٍ ف٤ال٘  هغ٘ٚ

ٖ    ّا كِ تا٣ج غ٘لالتٔاؿٕ ُـى عَ٘ك مًاى ًٌـث   كوتل مًاى ام هلؿاى ؿك اٗي ٣لِٓ . 2ُـَؿ؛   تـِ هـلؿاى هـ

تـا  تَاًــ   ّإ كٍاًٖ لاتل تقَٗ  ٍ ت٤٘٘ف اً  ٍ اًٌاى هٖ ت٤٘٘ف تـكٗزٖ اٗي ٍٗوگٖ ؿك مًاى؛ مٗلا ٍٗوگٖ

ٖ   ّإ ُؾٔ٘تٖ كفتاكّإ ه٤اكٕ تا ٍٗوگٖ ّـا آًْـا كا    اٍ آًْا كا ت٤٘٘ف ٍ تا كفتاكّإ ًامگاك تـا آى ٍٗوگـ

كفتاكٕ هَكؿ ً٘ام ؿك راه٤ِ؛ مٗلا  -تقَٗ  كٌـ. اٗي ت٤٘٘ف، ٤ٌٖٗ ت٤٘٘ف مًاًگٖ مى ٍ ت٤٘٘ف ٗك ت٤ـ كٍاًٖ

ٖ ٍرَؿ اٗي ٍٗوگٖ ؿك مًاى، تا٣ج هت٤اؿ  ُـى ٍٗوگٖ هؾـالف آى ؿك هـل   هغـ٘ٚ   ،ُـَؿ ٍ ؿك هزوـ١َ   ؿاى هـ

كٌٌــٓ   اهـا هت٤ـاؿ    ،كًاًـ. ؽـاًَاؿُ ٍ راه٤ـِ، تَؤهـاى تـِ ؿٍ ٍٗوگـٖ هت٘ـاؿ       ؽاًَاؿُ ٍ راه٤ِ كا تِ ت٤اؿ  هٖ

ً٘امهٌـ اً . اٗي ؿٍ ٍٗوگٖ، تا تـت٘ل ؽلق  ؿك ًْـاؿى اٗـي ؿٍ ٍٗوگـٖ ؿك    « تغ٘٘لؽَاّٖ»ٍ « پقٗلٕ ٤ٍٗ٘ »

ّـإ   ّإ تغ٘٘لًاپـقٗل ٍ تغ٘٘ـل ٍٗـ٤٘     َُؿ: پقٗلٍ ٤ٍٗ٘  راه٤ِ هٖهلؿاى ٍ مًاى، تا٣ج ت٤اؿ  ؽاًَاؿُ ٍ 

ؿّـ. ؿك ُل١ٍ ف٤ال٘  التٔاؿٕ، ٍرَؿ اٗـي ٍٗوگـٖ كٍاًـٖ     َٓكت ه٤رَى كػ هٖ لاتل آالط. اٗي ؿٍ احل، تِ

َُؿ. اًتولاك ؿك ف٤ال٘ـ    تا٣ج ٤ٗف ف٤ال٘  التٔاؿٕ ٍ كًذ ًاُٖ ام ٣ـم ًامگاكٕ كفتاك تا ٛث٢ اٍل٘ٔ مى هٖ

ٖ  التٔ ؛ 282مًـاى ؿك اؿإ ُـْاؿت )ك.ک: تقـلُ:     ُـَؿ. هغــٍؿٗ    اؿٕ، تا٣ج ت٤٘٘ف اٗي ٍٗوگـٖ ؿك ٍٕ هـ

صَى هقام ًثَت ٍ كًال   ،(، ٍ تٔـٕ هٌآة ارتوا350ٖ٣، 27ّ، دا1409؛ عل٣اهلٖ، 2؛ ٛالا:15ًٌاء:

، 4، دا1408علـٖ،   ( ٍ ل٘ـاٍت )هغقـق  26، ّا1419( هلر٤٘ـ  )ٗـنؿٕ،   7؛ اًث٘اء:43؛ ًغل:109)ًَٗف:

 (، تا اٗي ٍٗوگٖ مًاًِ ّواٌّگ اً . 59ّ
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ٍ  31-30كٌٌـ )ك.ک: ًـَك:  آٗات هت٤ـؿ للآى ٍ اعرام فقْٖ، عـٍؿ هتفاٍتٖ ام پََُ كا تلإ مى ٍ هلؿ تِل٢ٗ هٖ

ّإ رٌـوٖ ٍ كٍاًـٖ مى ٍ هـلؿ اًـ ؛      (. تفاٍت ؿك عـٍؿ عزاب، ًاُٖ ام تفاٍت ؿك ٍٗوگ33ٍ59ٖ؛ اعناب: 60

ِ  ٖٗ كِ هغـٍؿٗ ّا تفاٍت ّـإ ارتوـا٣ٖ تَل٘ــٕ ٍ تـَم٤ٖٗ الت٘ـا       ّاٖٗ ؿك كن٘ ٍ ك٘ف عَ٘ك مًاى ؿك ٣لٓـ
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ٓاءٙ فٖٙ رٓوٓالِْٙيَّ»كٌـ. تل اًاى كٍاٗات، ٣قل مى ؿك مٗثاٖٗ اًٍ :  هٖ ؛ ٤ٌٖٗ مى تا اًـتفاؿٓ ؿكًـ  ام   «٣ٔقَُ ُ الٌٌِّ

رٓوٓا ُ اللِّرٓـا ِ فٙـٖ   »ٗثاٖٗ هلؿ ؿك ٣قل اًٍ : كِ م تَاًـ ٣قل ؽَؿ كا ًِاى ؿّـ؛ ؿكعالٖ مٗثاٖٗ ؽَؿ اً  كِ هٖ

(؛ مٗلا كًال  هلؿ، تـت٘ل اهَك ارتوا٣ٖ اًـ  ٍ اٗـي ً٘امهٌــ تــت٘ل ٍ تفرـل      234، ّا1403)ٓـٍا، « ٣ٔقَُلِْٙنٕ

اٍ، ٤ٌٖٗ تإه٘ي كاهل ّوٌلٍ ٍ عفٞ علٗن ت٘ي ؽـَؿٍ ٍ غ٘ـل ّوٌـلٍ:     اً . اًتفاؿٓ ؿكً  مى ام مٗثاٖٗ

فلٙرُـنٕ ؤَْْٛٓـلُ   »كِ هغ٘ٚ راه٤ِ هغ٘ٚ ْٛاكت تاُـ:  إ گًَِ ؛ تِ«يَّ هٓتَا٣اً، فَإًإَلَُّٔيَّ هٙيْ ٍٓكٓاءٙ عٙزٓابٍبِفَا ًٓإَلْتُؤَّٔ»

ّـإ هف٘ــ ٍ    ( ٍ هلؿاى تتَاًٌـ تـٍى ًلگلم ُـى تِ مٗثاٖٗ مًاى، هِغَ  ف٤ال٘ـ  53)اعناب:« لٙقُلَُتِرُنٕ ٍٓ لُلَُتِِْيَّ

ٖ ًامًـٓ ارتوا٣ٖ ًَُـ. تـٗي ًثة (. تثـلّد، ٤ٌٗـٖ   33)اعـناب: « الَتَثٓـلَّرٕيَ »كٌــ:   ، اًالم مًاى كا ام تثلّد ه٢ٌ هـ

 إ تاُـ كِ تَرِ ًاٗلٗي، صِ هلؿاى ٍ صِ مًاى كا تِ ؽَؿ رلة كٌـ. گًَِ عَ٘ك مى ؿك راه٤ِ تِ

قاف اٗي رلة تَرِ، ٣اهل اًغلا  اًـِِٗ، اًگ٘نُ ٍ تَاًاٖٗ هلؿاى ام ف٤ال٘  ارتوا٣ٖ ٍ التٔاؿٕ تِ التـ 

كٌـ. اگل مى  تل ٍ ُـٗـتل هٖ گلٕ كا ّلصِ لَٕ َُؿ ٍ ؿك ت٘ي مًاى ً٘ن هَد هٌفٖ كلات  ؿك رلَُ رٌٌٖ هٖ

َُؿ؛ مٗلا مى ٣ٌٔـل هٜلـَب ٍ هـلؿ ٣ٌٔـل      مٗثاٖٗ ؽَؿ كا تـت٘ل ًرٌـ، تٌإ مًـگٖ ارتوا٣ٖ گٌ٘ؾتِ هٖ

ٚ 184، 19ّ، د1377ٛالة ؿك كٍاتٚ رٌٌٖ اً  )هْٜلٕ،  رٌٌـٖ، تـلگ تلًــُ ؿك     (. تٌاتلاٗي ؿك كٍاتـ

اؽت٘اك مى اً . اًالم ٍ فٜلت، تا ؿاؿى ًقَ ف٤ا  ؿك كٍاتٚ رٌٌٖ تِ هلؿ ٍ ًپلؿى ًقَ هٌف٤ل تـِ مى،  

صلؽٔ كٍاتٚ رٌٌٖ كا ت٠ٌ٘ن كلؿُ اً . اگل مى ؿك كٍاتٚ رٌٌٖ ًقَ ف٤ا  ؿاُتِ تاُـ، هٌزل تـِ اٗزـاؿ   

ام  –ًاٗل ات٤اؿ ٗلٍكٕ مًــگٖ ارتوـا٣ٖ    هَد غ٘للاتل هْاك اكٗإ َُْات ؿك ًٜظ ارتوا١ ؽَاّـ ُـ ٍ

هؾتلّ ؽَاّـ ُـ. عال  ٓغ٘ظ ٍ فٜلٕ كِ اًالم تل آى تإك٘ـ ؿاكؿ اٗي اً   -ّإ التٔاؿٕ رولِ ف٤ال٘ 

ؿك  ،تِ ؿكؽَاً  ٍ ٛلة هـلؿ  كِ مى ؿك كٍاتٚ رٌٌٖ ًقَ هٌف٤ل ؿاُتِ تاُـ ٍ پِ٘گام ًثاُـ؛ تلرِ ًٌث 

ِ  عال  اًت٠اك تاُـ. غلثٔ ارلإ ؽَاًتگ ّـإ اٗـي    اكٕ ام ٛل  هلؿ ٍ ؿاؿى اؽت٘اك ٛالا تِ هـلؿ، ام ًِـاً

(، 32َٛك ٛث٤ٖ٘ هلؿاى تِ مًاى كَِ تالف٤ل ؿاكًـ، ؿك كٌاك اهل تـِ امؿٍاد )ًـَك:   كِ تِ آًزا ٤ٍٗ٘  اً . ام

(، تلإ هْاك ٍ ت٠ٌ٘ن اٗـي كِـَ، ع٘ـَك ؿك ؽاًـِ     31-30( ٍ تلک ًگاُ تِ ًاهغلم )ًَك:33اًت٤فا  )ًَك:

(؛ ّلصٌــ  33)اعناب:« لَلْىَ فٖٙ تَٔ٘ٔتٙرُيَّ»٣ٌَاى ٗك عال  آلٖ ٍ ٛث٤ٖ٘ تَِٓ٘ ُـُ اً :  اى تِتلإ مً

ّإ ارتوا٣ٖ ّولاُ تا عفٞ عزاب ٍ علٗن ؿك ه٤اُلت تا ًاهغلهاى هو١ٌَ ًِـُ اًـ .   عَ٘ك ؿك ف٤ال٘ 

؛ مٗـلا تا٣ـج   ٗك هالفٔ ؿٗگل ؿك ت٠ٌ٘ن كٍاتٚ رٌٌٖ، ًپلؿى هٌهَل٘  تإه٘ي ه٤اٍ مى تـل ُـَّل اًـ    

َُؿ كِ ٍاتٌتگٖ هلؿ تِ مى ؿك كٍاتٚ رٌٌٖ تا ٍاتٌتگٖ مى تِ هلؿ ؿك كٍاتٚ هالٖ ت٠ٌ٘ن ٍ ت٤ـٗل َُؿ  هٖ

 ٍ كٍاتٚ ّوٌلاى تِ ت٤اؿ  تلًـ.

َٓكت ٛث٤ٖ٘ ؿك ؽلق  مى ًْاؿُ ُـُ ٍ تؾِٖ ؿٗگـل تاٗــ تـا تـنٗ٘ي ٍ آكاًـتي       تؾِٖ ام مٗثاٖٗ مى تِ

( ٍ ؿك كٍاٗات، تل تنٗ٘ي كلؿى مًاى تإك٘ـ ٍ ام تــٍى  18گفتِ )مؽل : َ٘هغقق َُؿ. تِ ّو٘ي ًثة، ؿك آٗٔ پ
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ؿّـ. اًالم تـلإ   مٌٗ  تَؿى مى ًْٖ ُـُ اً . مٗثاٖٗ مى، اٍ كا ؿك ه٤لٕ ؽٜل آماك ٍ ٛو٢ هلؿاى للاك هٖ

٘يَ ٣ٓلَـِْٕ٘يَّ هٙـيْ   ٗٔــًٕٙ »( ٍ ك٣اٗ  عزاب 53اعناب:«)فَإًإَلَُّٔيَّ هٙيْ ٍٓكٓاءٙ عٙزٓابٍ»كف٢ اٗي ؽٜل، تل عفٞ علٗن 

(.  59)ّوـاى: « فلٙـكٓ ؤَؿًَٕـى ؤَىْ ٤ٕٔٗـلَفْيَ، فَالَٗٔـاْفَٕٗيَ    »كٌـ تا مًاى ام آماك ؿك اهـاى تواًٌــ:    تإك٘ـ هٖ« رآلَتِ٘ثِِْيَّ

ؽ٘ـ١َ، ٤ٌٗـٖ تَاٗـ٢    «. الَتَؾَْ٘ـ٤ٕيَ تِـالْقََٕ ِ  »كٌـ  كالهٖ ؽا٤ٗاًِ تا ًاهغلم ًْٖ هٖ ّوضٌ٘ي مًاى كا ام ّن

كِ هؾاٛة ام هترلن  إ گًَِ (. ؽ١َ٘ ؿك كالم، ٤ٌٖٗ ترلن ت77ِ، 3ّ، دا1402ٌل٘ن )هٜٔفَٕ، ّولاُ تا ت

قٕٙ فٙـٖ    »ُـَؿ:   ٓغثتٖ تا٣ج ٛو٢ افلاؿ هلٖٗ هٖ گًَِ ّن پ٘ام تَا٢ٗ ٍ تٌل٘ن ؿكٗاف  كٌـ. اٗي فَْٜ٘ٓوٓـ٢ٓ الَـّ

ٖ ٌُاؽتٖ ؿك  (. ًْٖ ام ؽ١َ٘، عاكٖ ام ٍٗوگٖ كٍاى32)اعناب:« لَلْثِِٙ هٓلَٕٗ كٌــ مى ؿك   مى اً  كِ الت٘ا هـ

ّإ كٍاًٖ اًٌاى اً ، تِ  ؿًثا  ت٠ٌ٘ن ٍ اٗزاؿ ت٤اؿ  ؿك ٍٗوگٖ هقاتل ّل هلؿٕ ؽ١َ٘ كٌـ؛ اها صَى للآى تِ

؛ تلرِ ٓلفاً ؿك هقاتل هغلهـاًَ  «الَتَؾ٤َْٕ٘يَ تِالْقََٕ ِ»كٌـ كِ ؿك هقاتل ًاهغلهاى ؽ١َ٘ ًرٌـ:  مى تَِٓ٘ هٖ

« تث٤٘ـ  »، تا هفْـَم  «ؽ١َ٘»ؿك ٣ٌَاى « تٌل٘ن»(. هفَْم 34)ًٌاء:« الٙغٓاتٔ لَاًٙتَاتٗفَالٔٛ»اتلام ؽ١َ٘ كٌـ: 

( ّواٌّگ تَؿُ ٍ عاكٖ ام ٍٗوگٖ كٍاًٖ كلًَ مى ؿك هقاتل لـكت هلؿ اًـ ؛  34)ًٌاء: « لاًتات»ؿك ٣ٌَاى 

(. كلًَ هتقاتل مى ٍ هـلؿ،  52)اعناب:« لََٕؤ٣َٕزٓثٓكٓ عٌٌُْٕٔٔيَّ»كٌـ:  كِ هلؿ ؿك تلاتل مٗثاٖٗ مى كلًَ هٖ صٌاى

كِ لـكت، تٌاًة تِ٘تلٕ تا ؿكگ٘لٕ تـا   آًزا َُؿ. ام ها٢ً ترٌَٖٗ ام ًٜ٘لٓ كاهل ٍ هٜلق ٗرٖ تل ؿٗگلٕ هٖ

ّإ تَل٘ـ ٍ  هِرالت رٌوٖ تَل٘ـ ٍ هِرالت كٍاًٖ ت٤اهالت هالٖ ؿاكؿ، هلؿ ؿاكإ تٌاًة تِ٘تلٕ تا ٣لِٓ

 ت٤اهالت التٔاؿٕ اً .

گقاكؿ؛ اهـا ع٘ـَك ؿك    ، ؿً  مى كا ؿك تنٗ٘ي ؽَؿ ٍ تإه٘ي ً٘ام ؽَؿمٗثاًامٕ تام هٖتِل٢ٗ علٗن ٍ عزاب

كٌـ. مى تِ فلٓتٖ ً٘ـام   ّاٖٗ تِ٘تل ام هلؿاى هَارِ هٖ ّإ ٣وَهٖ ارتوا٣ٖ كا تلإ مى تا هغـٍؿٗ  ٣لِٓ

ثـلٕ كٌــ تـا    ؿاكؿ تا مٗثا َُؿ؛ مٗثاٖٗ ؽَؿ كا تثٌ٘ـ؛ مٗثاٖٗ ؽَؿ كا تِ ّوٌلٍ ٣لِٗ كٌــ ٍ ام ّوٌـلٍ ؿل  

ّوٌلٍ اٍ كا ؿًٍ  ؿاُتِ تاُـ ٍ حثات ٍ اًتولاك ًْاؿ ؽاًَاؿُ ت٘و٘ي َُؿ. اٗزـاؿ اٗـي فلٓـ  تـلإ مى،     

ٖ   -ّإ ارتوا٣ٖ ًاگنٗل فلٓ  اٍ كا تلإ عَ٘ك ؿٍُاؿٍٍ تا ّوٌلٍ ؿك ٣لِٓ كٌــ؛   التٔاؿٕ هغــٍؿ هـ

َل٘  التٔـاؿٕ مى ؿك تلاتـل   هغـٍؿٗتٖ كِ تلإ تإه٘ي ً٘امّإ ٣اٛفٖ مى ٍ هلؿ ٗلٍكٕ ٍ تـا ًـلة هٌـه   

كا « ترثـل »ٍ « تٔؾـل »، «تـلى »، ًـِ ٍٗوگـٖ    ّوٌلٍ ّواٌّگ اً . تِ ّو٘ي هٌاًث ، اه٘لالوـاهٌ٘ي 

ُواكؿ. مى، صَى تل آتلٍ ٍ ًاهَى ؽَؿ ت٘وٌاک اً ، ّل راٖٗ تا ّل ُؾٖٔ  ّإ هخث  كفتاك مًاى هٖ ٍٗوگٖ

؛ مى تؾ٘ـل، اهـَا    «ءٚ ٤ٕٓٗـلِٕٔ لَْٓـا   أًًَ، فَلِلَ ٕ هٙيْ كُـلِّ َُـٖٕ  بِفَا كَاًَ ٕ رٓثٓ»كٌـ:  ٍآهـ ًوٖ ٍ تِ ّل ك٘ف٘تٖ كف 

إِذَا كَاًَاتْ بَِكيلَاً ح حَفكتَاتْ هَالَىَاا ٍَ     »ؿّـ:  پإ اٍ ًخاك كلؿُ اً  ٍ اهَا  ؽَؿٍ كا ّـك ًوٖ َُّلٍ كا كِ تِ

إِذَا كَاًَاتك الْوَازْأَيُ هَهْوقاَ،ي ح    »ؿّـ:  وٖ؛ مى هترثل تا پلّ٘ن ام اؽتالٙ، ًاهغلهاى كا تِ علٗن ؽَؿ كاُ ً«هَالَ بَعْلكىَا
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(. اعرام ُـل٤ٗ ، ّوضـَى ه٤اف٘ـ  مى ام ع٘ـَك ؿك     226، عرو ا1414الثالغِ،  )ًْذ« َاتُوََِّيْ هكيْ ًَفْسكه لَنْ

 ّإ مًاًِ ؿك ّواٌّگٖ كاهل اً . (، تا اٗي ٍٗوگ23ٖ، 15ّ، دا1409رْاؿ ٠ًاهٖ )عل٣اهلٖ، 
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ـ  « ًٜفِ»كٌـ. مى، تقك  اٗي آِٗ، مى كا تِ كِتناك ٍ هلؿ كا تِ كِاٍكم تِثِ٘ هٖ ًَا كا تـل  « ًـَماؿ » ٔكا ؿك كعن ؽـَؿ، ر

ـ ٍ هلؿ ّوضَى كِاٍكمٕ هٌهَل٘  كا ؿك ؿاهي ؽَؿ هٖ« كَؿک»ؽَؿ ٍ ًْا   ًٌٔ٘ ّـإ هـاؿٕ    ٌُاى، مهٌِ٘ پلٍكًا

َاكٕ ٍ كُـ فلمًـ كا  ت َام  «. ًٌٙٓائُكُنٕ عٓـلْث  لَرُـنٕ  » :كٌـ فلاّن هٍٖ ه٤ٌَٕ ًاله  ٍ تقَٗ  مى ٍ ًا تؾـَ   هـلؿ، لـ

وَا كَالْوقعَلَّقَاًِ  » :مًـگٖ مى ًا  ٍ ًثاٗـ ّوٌلٍ كا ه٤لق ٍ ه٤ٜل كّا كٌـ َا كُلَّ الْوَيْلِ فَتَذَرٍق (. 129:)ًٌـاء « اَلَتَوكيلُ

ـامؿ ٍ اگل ام كُا عال  صٌ٘ هلؿ تاٗـ ؿك كُا ّوٌل ٍ ٣٘اَل ؽَؿ كا تِ ـ  معو  تٌ٘ ـًا الْرَـاؿٜ  » :ي كٌـ، هزاّـ ؿك كُا ؽ

ٙ  ٔؿك آٗـ « حاً٘ـاً »(. ٛثق تَٗ٘ظ فٗـل  168، 3ّ، دا1413)ٓـٍا، « ٣ٓلَى ٣ٙ٘ٓالِٙٙ هٙيْ عٓلَا ٍ كَالْؤزٓاّٙـٙ فٖٙ ًٓثِ٘لِ اللَِّ

 هلؿ ًْفتِ ًا . ٓؿك غلٗن« تاٗـ»ًٌاء، اٗي  ًَٓك 34

َاؿُ تِ  الً ،كا ؿاكؿ كِ ّوٌلاى ، اٗي ه٤ٌا«كِتناك ٍ كِاٍكم»تِثِ٘ ًْاؿ ؽاً ـ   ًقَ ٍا ام  حاً٘ـاً  ؛ّإ هتفـاٍتٖ ؿاكًـ

ٍاتٌـتگٖ، ؿك تَل٘ــ      ّإ هتفاٍتِاى تِ ّن هٌتقل ًٌ٘تٌـ ٍ ؿك اٗفإ ًقَ ّن ً٘امهٌـًـ. هخا  آُراك اٗـي تفـاٍت ٍ 

الم رْاؿ تِ ّإ ؿٗگل ً٘ن صٌ٘ي ًا ؛ هخالً ًٌل ًا . ٣لِٓ مى ٍ  هٌاًـِ كا تـل  اكَُٖ ّـفوٌـ ٍ ه ٕ ًؾ اه٤ٌ ًا

ٍارة كلؿُ  ٓاءٙ»ًا : هلؿ  ٔ الْزِْٓاؿٓ ٣ٓلَى اللِّرٓا ِ ٍٓ الٌٌِّ ـاى       ؛«كَتَةٓ اللَِّ ـاا رْـاؿ هـلؿ كا ع٘ـَك ؿك ه٘ـ ّـإ   اهـا هٔـ

ٙ)التٔاؿٕ ٍ ٠ًاهٖ  ـاكا تا َُّل  (تٓقْ ُ هٓالِٙٙ ٍٓ ًَفٌِْٙٙ عٓتَّى ٗٔقْتَلَ فٖٙ ًٓثِ٘لِ اللَِّ ـاا رْاؿ مى كا ه لَى هٓـا  تَٕٔثِلَ ٣ٓ ؤَىْ)ٍ هٔ

ـ     23، 15ّ، دا1409)عل٣اهلٖ، ( تَلَى هٙيْ ؤَفَى مٍٕٓرِْٓا ٍٓ غَٕ٘لَتِٙٙ ٌـتِ ًا عٌٕٔـيُ  )( ٍ ؽَب َُّلؿاكٕ كـلؿى ؿًا

ًامؿ ٍ هلؿ تـا رٌگ٘ــى    (. مى تا َُّلؿاكٕ ؿ  هلؿ كا هقاٍم ه131ٖ، عرو 432، ّا1414الثالغِ،  )ًْذ( التَّث٤ٜٓلِ

 كٌـ.ٖ تا ؿُوي، هغ٘ٚ كا تلإ رٌن مى اهي ه
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ٍاٗات هفٌل آى، ًِ ًت٘ز  آٗـ: ؿً  هٖ ّن تِ هتلتة تل ٔام هزو١َ اٗي آٗات ٍ ك

ّإ كٍاًٖ هتفاٍتٖ ٌّتٌـ؛ هخل غلثٔ ٣قل ٗا ٣اٛفِ ٍ غلثـٔ ٛالـة ٗـا هٜلـَب      اٍالً مى ٍ هلؿ ؿاكإ ٍٗوگٖ

ًَـ؛ هخل غلثِ مٗثاٖٗ ٗـا لــكت تــًٖ ٍ    ُ ّإ رٌوٖ تقَٗ  ٍ ترو٘ل هٖ ّا، تا تفاٍت ؿٗگلٕ تَؿى. اٗي تفاٍت

ٖ   ؿكًت٘زِ غلثٔ ؽَؿهلالثتٖ ٗا هلالث  ّـإ مى ٍ هـلؿ، ام ًـ١َ اهـَك هت٘ـاؿ       ٛلثٖ. تقاتل هَرَؿ ت٘ي اٗـي ٍٗوگـ

ًٌ٘ ؛ تلرِ ام ١ًَ تقاتل ًقْ ٍ كوا  ٗا ٤ٗ٘ف ٍ ُـٗـ اً  كِ ًـ١َ ٗـ٤٘فٖ ام تقاتـل ٣ــم ٍ هلرـِ اًـ .       

تل اًـ .   ّا ؿك هلؿ ٍ تلؽٖ ؿك مى لَٕ َ آًْا هِتلک اً ؛ اها تلؽٖ ٍٗوگّٖاٖٗ ؿاكًـ كِ تٌ٘ ّوٌلاى ٍٗوگٖ

كِ هلؿ ٗـ٤ف ؿاكؿ، مى لـَٕ اًـ ؛ هخـل      ّاٖٗ  ّاٖٗ كِ مى ٤ٗف ؿاكؿ، هلؿ لَٕ اً  ٍ ؿك ٍٗوگٖ ؿك ٍٗوگٖ
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ٖ  ٌَُا تاُـ. صٌ٘ي تفاٍت تٌ٘ا ٍ ؿٗگلٕ كن اٌٗرِ ؿٍ اًٌاى ٗرٖ كن ُـَؿ   ّاٖٗ، هٌزل تِ ٍاتٌتگٖ ت٘ي ّوٌلاى هـ

ٖ  « هـَؿ٘ت »َُؿ. للآى، ام اٗي ٍاتٌـتگٖ ٍ تواٗـل تـِ     ٍ ٍاتٌتگٖ، تا٣ج اٗزاؿ تواٗل ٍ كَِ هٖ كٌــ   ت٤ث٘ـل هـ

لثـاى  »(. للآى ام تإه٘ي اٗي ٍاتٌـتگٖ تـِ   64، 13ّ؛ ك.ک: هٜٔفَٕ، د21)كٍم:« جَعَلَ بَيٌََُْنْ هَََد،ي  ٍَ رَحْوًَ »

(. تإه٘ي اٗي ٍاتٌتگٖ، هٌِإ اٗزـاؿ آكاهـَ تـلإ ٛـلف٘ي     187كٌـ )تقلُ: ت٤ث٘ل هٖ« تَؿى ّوٌلاى تلإ ٗرـٗگل

 (.  189)ا٣لا :« ر٤ٓٓلَ هٌْْٙٓا مٍٕٓرْٓٓا؛ لٌٕٙ٘ٓرُيَ بِلَْٕ٘ٓا»اً : 

ام رولـِ ؿك ًـِ عـَمٓ كفتـاك      ،ّإ كفتاكٕ إ ام تفاٍت ٌُاؽتٖ، تِ هزو٣َِ ّإ كٍاى حاً٘اً اٗي تفاٍت

ؿ؛ هخالً اًت٤ـاؿ كفتاكّإ تَل٘ـٕ ارتوا٣ٖ ؿك هلؿ  تَ٘ َُ تَل٘ـٕ، كفتاك تَم٤ٖٗ ٍ كفتاك هٔلفٖ هٌزل هٖ

تِ هلؿ  كٌٌـگٖ ؿك مى ًٌث  ًو  مى اً  ٍ هٔل  ام ٛل  هلؿ تِ ،گ٘لٕ تَم٢ٗ حلٍت ام مى اً ؛ رْ 

 غلثِ ؿاكؿ.

ٍاى اٗي تفاٍت حالخاً ٖ     إ ام تفاٍت ٌُاؽتٖ ٍ كفتاكٕ، تِ هزو٣َِ ّإ ك . 1ُـَؿ:   ّإ عقـَلٖ ٍ فقْـٖ هٌزـل هـ

ّاٖٗ كِ ؿك اهَك ارتوا٣ٖ تلإ مًـاى   ّوضَى هغـٍؿٗ  ؛آحاك التٔاؿٕ ؿاكؿ ؿك ٍٟاٗف غ٘لالتٔاؿٕ كِ ت٤٘اً تفاٍت

تل عزاب ٗلٍكٕ، ٗلٍكت تور٘ي ٍ تث٤٘  ام هـلؿ ؿك ؽـلٍد    ٍ ُاهل اهَكٕ صَى عـٍؿ گٌتلؿًُا  تِل٢ٗ ُـُ 

غــٍؿٗ  ؿك تٔــٕ اهاهـ  روا٣ـ      ام هٌن ، هغـٍؿٗ  ؿك اؿإ ُْاؿت تلإ ل٘اٍت، ه٤اف٘  ام رْاؿ ٠ًاهٖ، ه

ٖ  ٣ـم تٔـٕ كًـال ، هلر٤٘ـ ، ل٘ـاٍت ٍ ٍالٗـ      ٍ (114، 1ّ، دا1408علٖ،  )هغقق . تفـاٍت ؿك  2 ُـَؿ؛  هـ

( ٍ ٍٟاٗف هالٖ صـَى  144، 3ّ، دا1408علٖ،  ُاهل عقَا هالٖ صَى اكث، ؿِٗ ٍ ًقك )هغقق ،كفتاكّإ تَم٤ٖٗ

ّاٖٗ كِ ؿك تلؽٖ هٔاك  تلإ هلؿاى تِل٢ٗ ُــُ   ل هغـٍؿٗ ُاه ،. تفاٍت ؿك كفتاكّإ هٔلف3ٖ ؛هْلِٗ ٍ ًفقِ

 ّاٖٗ كِ ؿك تلؽٖ هٔاك  تلإ مًاى تَِٓ٘ ُـُ ًا .   ٗا گٌتلٍ

٠ًل ام هـلؿ ٗـا    َٓكت هٌفلؿ، ٓل  تَاى تا تغل٘ل كفتاكّإ التٔاؿٕ افلاؿ تِ ّا، ًوٖ تل اًاى اٗي تفاٍت

لٕ كلؿ؛ تلرِ لنٍهاً تاٗـ ٍاعـ تغل٘ل كا ؽاًَاؿُ لـلاك  گ٘ مى تَؿى اِٗاى، ؿكتاكٓ ٤ٍٗ٘  التٔاؿٕ راه٤ِ ًت٘زِ

َُؿ. ٣ـم اهراى اكتفـا   ؿاؿ. ؽاًَاؿُ ٗك هفَْم تا هٔاؿٗق هت١ٌَ ٍ هتناٗـ اً  كِ عـالل ُاهل ّوٌلاى هٖ

. ؿك ٍال٢ 1ٌُاؽتٖ ؿاكإ ًِ ككي اً :  َُؿ كِ فلؿگلاٖٗ كٍٍ تِ تلكًٖ كفتاك فلؿ، ام اٗي ٍال٤٘  ًاُٖ هٖ

اًــ ٍ ُـٌاؽ  ٗرـٖ ام     . اٗي افلاؿ هِات2ِؿاكًـ ٍ راه٤ِ ٍ ًْاؿّإ ارتوا٣ٖ ٍرَؿ هٌتقلٖ ًـاكؿ؛  افلاؿ ٍرَؿ

اًــ )الًٍـَى،    . اٗي افلاؿٙ هِاتِ، هٌـتقل 3(؛ 310، 1387ّآًْا كافٖ اً  تا تتَاى ّوِ كا ٌُاؽ  )تالگ، 

ٗك اٗي افلاؿ ًـاكؿ. رو٢ ُـى اٗي (. تٌاتلاٗي تلآٌٗـ كفتاك افلاؿ، تفاٍتٖ تا رو٢ رثلٕ كفتاك ٗرا151، 1388ّ

 ،كٌـ. هثاعج پِ٘٘ي ًِاى ؿاؿ كِ ام ه٠ٌـل اًـالم   ٌُاؽتٖ كا ت٘و٘ي هٖ ًِ ه٘وَى، ٓغ  فلؿگلاٖٗ كٍٍ

، 1395اٍالً اگلصِ ٓلفاً افلاؿ ٍرَؿ ؿاكًـ ٍ ًْاؿّإ ارتوا٣ٖ ٍرَؿ عق٘قـٖ ًـاكًــ )ه٘لًٔـ٘لٕ ٍ ًـارـٕ،     
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( ٍ 117، 1390ّْاؿ ؽاًَاؿُ ًاُٖ ام ً٘امّـإ ٍال٤ـٖ )ًثَٗـاى،    (، اها ل٤ٜاً ًْاؿّإ ارتوا٣ٖ هخل 175ًّ

(؛ حاً٘اً افلاؿ هِاتِ ٗرــٗگل ًٌ٘ـتٌـ؛   50، 1392ّؿاكإ ًتاٗذ ٍ آحاك ٍال٤ٖ غ٘للاتل اغوإ اً  )پَكعٌي، 

ّإ ٍال٤ٖ ٍ لـاًًَٖ غ٘للاتـل اغوـإ ٍرـَؿ ؿاكؿ؛ حالخـاً افـلاؿ        كن ؿٍ لِل آلٖ مًاى ٍ هلؿاى تفاٍت ؿً 

 كن ت٘ي ؿٍ لِل مًاى ٍ هلؿاى، ٍاتٌتگٖ هتقاتل ٍال٤ٖ ٍ لاًًَٖ ٍرَؿ ؿاكؿ. ًٌ٘تٌـ؛ ؿً هٌتقل 

 التٔاؿٕ ًا : ّٔإ پِ٘٘ي، عإٍ ًِ پ٘ام التٔاؿٕ، فلاالتٔاؿٕ ٍ فلٌف تغل٘ل

الم ،التٔاؿٕ ٔ. ام ت٤ٔـ فلٌفالف(  ٘ن، تغل   ٍاعـ تغل٘ل كا غ٘لفلؿ هٖ ًا ـًا ٍاعـ تغل٘ل كا فـلؿ تـ ـ؛ مٗلا اگل  ٘ـل  ؿًا

ـ ًقـَ ّوـ   تٌ  هٖ ّل ٗك ام ؿٍ لِل مى ٍ هلؿ ؿصاك تي ٓالتٔاؿٕ ؿكتاك ًَا افـلاؿ ٍ   َُٔؿ. تغل٘ل التٔاؿٕ تاٗـ تت

َاؿُ كا ٌّـت     َاؿُ ٍ لغاٝ ًرلؿى فـلؿ هٌفـلؿ، ؽـاً ٍاعـ ؽاً الم تا تولكن تل   ٔالِاك كا ؿك التٔاؿ راه٤ِ تَٗ٘ظ ؿّـ. ًا

ٌتِ ًا . تٌ٘اؿٗي ُرل ٌاًٖ ؿًا  گ٘لٕ ارتوا١ ًا

الم تلإ مى ٍ هلؿ ؿك ُرل(ب ٌـاًٖ ُـهَى ٍ كًـال     ٔگ٘ـلٕ راه٤ـ   . ام ت٤ٔـ فلاالتٔاؿٕ، ًا ّـإ هتفـاٍتٖ    ًا

ت٠اك ؿُا  مى ٍ هلؿ ؿك ت٤ـ التٔـاؿٕ    -هتٌاًة تا ك٘ف٘  ؽلق  ٍ فٜلت اِٗاى ت٤لٗف كلؿُ ًا . تٌاتلاٗي ًثاٗـ ًا

تِ تاٌُـ.  هِاتْٖ ؿ ًقَ ؿل٘قاً - كِ ٗرٖ ام رْات هت١ٌَ مًـگٖ ارتوا٣ٖ ًا   ُا

الم مًاى كا ؿك هقاٌِٗ تا هلؿاى، لِل هٔل د( ٌتِ ًا . اٗـي ًت٘زـِ ؿاكإ ات٤ـاؿ     . ام ت٤ٔـ التٔاؿٕ، ًا كٌٌـُ ؿًا

ٕ   ّٔإ التٔاؿٕ ً٘ن هٌتْٖ َُؿ. غفل  ام ات٤اؿ فلٌف گقاكٕ ٌّزاكٕ ًا  ٍ تاٗـ تِ ً٘اً   التٔـاؿٕ ٍ فلاالتٔـاؿ

اى ٍ ً٘اً  تِ َاؿُ    گقاكا تـكٗذ فّي التٔاؿؿًا گلاٗـٖ هٌٔـل  ٍ    ى التٔاؿٕ كا ام الناهات ً٘اًـتٖ هتلتـة تـل ؽـاً

 كٌـ.   هٌغل  هٖ

 گ٘شٕ ًت٘دِ

َ التٔاؿ ؽلؿ كاٗذ ًا  ٍ هثٌإ ا٣تثاكتؾِٖ تـِ ٠ًلٗـات    فلؿ، ٣ٌٔل هغَكٕ ؿك تغل٘ل ّإ التٔاؿٕ كاٗذ ؿك ؿًا

تؾاب فلؿ تِ كالى ٍ ًاٗل ٠ًلٗات غ٘لؽلؿ ً٘ن هغٌَب هٖ ٍاعـ  َُؿ. ًا َاى  ـ     ٔتغل٘ل، ًت٘ز٣ٌ هثاًٖ گًَـاگًَٖ ًا

الهٖ ها ًاًامگاك تاُـ. ُرل ـالهٖ هٌـَٙ    كِ هوري ًا  تا هثاًٖ ًا َ التٔاؿ ًا گ٘لٕ ارنا ٍ اتناكّإ تغل٘لٖ ؿًا

ٍاعـ تغل٘لٖ ٖ   إ  تِ اٗي ًا  كِ  تؾـاب هـ ُـَؿ، لاتل٘ـ  گناكُـگلٕ ام     كِ تلإ هٜال٤ات ٍ تغق٘قات التٔـاؿٕ ًا

الهٖ ك الم ًامگاك ٍ هٌٌزن تاُـ.ٌّزاكّإ التٔاؿٕ ًا تِ ٍ تا هِٖ التٔاؿٕ ًا  ا ؿُا

هتإًفاًِ هٜال٤ات هَرَؿ التٔاؿ ؽلؿ ؿك ه٘اى التٔاؿؿاًاى هٌلواى، تـٍى تلكًٖ تفٔـ٘لٖ، فـلؿ كا ٍاعــ    

اً . ؿك اٗي هقالِ تالٍ ُـ   تغل٘ل ؽَؿ گلفتِ ٍ تغق٘قات ؽَؿ كا تل اًاى ّو٘ي هثٌإ تقل٘ـٕ ًاهاى ؿاؿُ

ٌُاؽتٖ، كفتاكٕ، اؽاللـٖ ٍ فقْـٖ هَرـَؿ تـ٘ي مى ٍ هـلؿ       ّإ كٍاى ُ اًالهٖ ؿكتاكٓ تفاٍتتا تِلٗظ ؿٗـگا

ٍ   تِ ُـٌاؽتٖ ؽـُـِ    ٣ٌَاى ّوٌلاًٖ كِ ًامًـٓ ٌّتٔ اٍل٘ٔ ؽاًَاؿُ ٌّتٌـ، ؿك ٓغ  اترا تـِ فلؿگلاٗـٖ كٍ
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َُؿ. اٗـي   هٖ تقٌ٘ن ،كن تِ ؿٍ تؾَ غ٘لهِاتِ ٍ غ٘لهٌتقل، ٤ٌٖٗ تِ مى ٍ هلؿ َُؿ. فلؿ ٍال٤ٖ اًٌاى، ؿً 

ؿٌّـ. ًْـاؿ ؽـاًَاؿُ، اگلصـِ ٍال٤٘ـ       ؽاًَاؿُ كا تِر٘ل هٖ ،ؿٍ تؾَ، ٖٛ ًامٍكاكٕ فٜلٕ ؿك لالة امؿٍاد

فلٌفٖ ًـاكؿ، اها ًاُٖ ام ً٘امّإ ٍال٤ـٖ مى ٍ هـلؿ ٍ ؿاكإ آحـاك ٍال٤ـٖ ؿك مًــگٖ ٛـلف٘ي اًـ . تغل٘ـل         

ؿُ ُل١ٍ َُؿ تـا تغل٘لـٖ ٍال٤ـٖ ٍ هتٌاًـة تـا      ٤ٌٖٗ ام ؽاًَا ،گ٘لٕ اًٌاى ٍال٤ٖ التٔاؿٕ تاٗـ ام هثـؤ ُرل

 كٌٌـٓ ٤ًاؿت اًٌاى تاُـ. ّإ الْٖ ؿك آفلٌَٗ اًٌاى تاُـ، تالٖ تواًـ ٍ تإه٘ي فٜلت اًٌاى ٍ ًٌ 

تفاؿُ ام ه٤٘اك  ٖ « تل ٣ـم لاتل٘  تغَٗل تِ رنء تٌ٘اؿٗي»تا ًا ٍاعــ تغل٘ـل ؽـلؿ ه٤تثـل ؿك        ًت٘زِ هـ گ٘ـلٗن كـِ 

ـِٗ الهٖ ًٔا َاؿُ ًا  ،ًا ـتفاؿُ ام اتـناك ٍ     . ترِ٘ تل فلؿ تِؽاً ٍاعـ تغل٘ل، ًاؽتي تٌا ؿك مه٘ي ؿٗگلاى ٍ تـا ًا َاى  ٌ٣

ـا  ٍ آكهاى ُاؽْ ـاكؿ ٍ ًوٖ ّاٖٗ ًا  كِ ّ٘ش تٌاًثٖ تا اّ الم ً ـ تـِ اٗزـاؿ ُـاكل    ّإ التٔاؿٕ ًا ًَا كلـٖ   ٔت

ٍاٖٗ، تلؿٗـٕ تالٖ ًوٖ َاّـ للآًٖ ٍ ك الهٖ كوك كٌـ. ُ المگقاكؿ كِ ؿك  التٔاؿ ًا ٍاعـ تغل٘ـل   ،هٌٜق ًا َاؿُ  ؽاً

 ّإ ٌّزاكٕ، احثاتٖ ٍ ً٘اًتٖ ًا .   ؽلؿ ؿك تغل٘ل
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گاُ ٍ ه(التصاد خرد )با ًگاّٖ بِ هباحث اسالهٖ، 1391هغوـكاٟن،  كراٖٗ، ً٘ـ آهَمُـٖ ٍ   ًٌٔا، لن، پوٍِّگاُ عَمُ ٍ ؿاًِ
 .پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘

كاًات ، لن، هلكن االتغاث ٍ ٔالمرآً٘ ٔالودرس، ا1421هغوـتالل،  ٓـك، ً٘ـ ـك. التِصصيًاـل  للِْ٘ـ أل
تِاكات اًالهٖ ،س ِّتن، تَض٘ح الوسائل، ا1424اهلل،  كٍط ؽوٌٖ٘، ً٘ـ هًََٕ   .لن، ؿفتل ًا

ٖ.االخبار هعاًٖ ،ا٣1403لٖ،   تي ٓـٍا، هغوـ تِاكات اًاله  ، لن، ؿفتل ًا
ٖ.فمِ٘ هي ال ٗحضرُ الفمِ٘، ا1413، ـــــ  تِاكات اًاله  ، لن، ؿفتل ًا

، ً٘ـٛثاٛث  تِاكات اًالهٖالو٘ساى فٖ تفس٘ر المرآى ،ا1417هغوـعٌ٘ي،  اٖئ  .، لن، ؿفتل ًا
ٖ.گراٖٗ ٍ ف٘سٗکال٘سن تحَٗل، 1395غ٘احًَـ، هْـٕ،  ـِِٗ اًاله  ، تْلاى، پوٍِّگاُ فلٌّگ ٍ ًا

ٖ كٍٍ»، 1399آل، هغوـرَاؿ،  لاًوٖ ٖ كٍٍ تلكًٖ هثاًٖ فلؿگلٗا ٖ  ٌُاؽتٖ ؿك ٠ًلٗ ٌُاؽتٖ ٍ ًقـ فلؿگلٗا تؾـاب ٣قالٗـ ، «ِ ًا
 .284-253، 25ّ، ٍ هطالعات التصاد اسالهٖ
ٖ، هغوـعٌيٍ  ؿٗگلاى،  ُ.التصاد خرد با رٍٗکردٕ اًتمادٕ براساس ًگرش اسالهٖ، 1396كله گا  ، لن، پوٍِّگُا عَمٍُ  ؿاًِ

ٖ.الکافٖ، ا٤ٗ1407قَب،   تي كلٌٖ٘، هغوـ  ، تْلاى، ؿاكالرتة االًاله
 ،  .176-129، 108ّ، ٍ برًاهِ ٍ بَدجِهغوَؿ هِْـٕ اعوـ،  ،، تلروِ«التٔاؿ ّتلٍؿٍكي هاّ٘ »، 1388الًٍَى، تًَٖ

ٗي،  علٖ، ًزن هغقق  .لن، اًوا٣٘ل٘اى ،س ؿٍم ،ضراٗع االسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحرام، ا1408اـل
ِل.التحم٘ك فٖ کلوات المرآى الکرٗن، ا1402هٜٔفَٕ، عٌي،   ، تْلاى، هلكن الرتاب للتلروِ ٍ اٌل
 ، تْلاى، ٓـكا.هجوَعِ آثار، 1377هْٜلٕ، هلتٖ٘، 

ٖ.ًظام التصاد اسالهٖ، 1390عٌ٘ي،  ه٘له٤نٕ، ً٘ـ ـِِٗ اًاله  ، تْلاى، پوٍِّگاُ فلٌّگ ٍ ًا
٘لٕ، ً٘ـ ٖ   »، 1395اهلل ٍ اتَالف٘ل ًارـٕ،  كٍط ه٘لًٔ اًٖ ام ه٠ٌـل ٣الهـِ ٛثاٛثـائ ، 53، ٍهعرفت  فلستفٖ، «ّـ  ٣لَم اًٌ

ّ167-190. 
 .146-115، 34ّ، ٍهعرف  فلسفٖ، «صٌ٘تٖ ا٣تثاك ًنؿ ٣الهِ ٛثاٛثاٖئ»، 1390هغوَؿ،  ٘ـًثَٗاى، ً

اؿگلا صٌ٘ ؟»، 1388ّارٌَى، رفلٕ ام،  ٕ  ٔ، تلرو«رَّل التٔاؿ ًْ ، برًاهتِ ٍ بَدجتِاعوــ،   هغوَؿ هتًَلٖ ٍ هغوَؿ هِـْـ
ٍ104ّ ،65-84. 
ٖ. ، تْلاى، پوٍِّگاُفلسفِ التصاد، 1387آغل،  ً٘ا، ٣لٖ ّاؿٍٕ ـِِٗ اًاله  فلٌّگ ٍ ًا

ثمٖ ف٘وا تعن بِ البلَٕ ،ا1419هغوـكاٟن،  ٗنؿٕ، ً٘ـ ٖ.العرٍٓ اَل تِاكات اًاله  ، لن، ؿفتل ًا


