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 چى٥ذٜ

َل٘ـ ٣لن ؿٌٖٗ اً  تث٘٘ي هثاًٖ ٣لن ؿٌٖٗ، ام گام ٍلِ٘ ٍ اًاًٖ ؿك ت ٖ . ٗرٖ ام هثاًٖ هؤحل ؿك  ّإ ا َل٘ـ ٣لن ؿٌٗـ ، هثـاًٖ   ت

. ٣الهِ ٛثاٛثاٖٗ، ًؾٌت٘ي كٌٖ اً  كِ تِ تث٘٘ي هاّ٘  هفاّ٘ن ا٣تثاكٕ پلؿاؽتِ اًـ  ٍ هفـاّ٘ن ٍ    اكمُٖ ؿٗي اً 

ـا ؽـاًٍــ هت٤ـا  اًـ       ّإ ا٣تثاكٕ هٖ ّإ اؽاللٖ ٍ لَاً٘ي ؿٌٖٗ كا ام رولِ گناكُ گناكُ ـي   ؿاًـ كِ ا٣تثاك كٌٌــٓ آًْ . ٗا
َل٘ـ ٣لـن، ام رولـِ ّــ    ّا  هفاّ٘ن ٍ گناكُ ِ    گـناكٕ تـلٕا ٣لـن    ؿك ّؤ هلاعل ت ّـا،   ، اًتؾـاب فلٗـِ٘ ٍ ؿاٍكٕ ٠ًلٗـ

ي پوٍَّ تا كٍٗرلؿ تغل٘لـٖ ٍ ٠ًـلٕ تلكًـٖ     ٌُاًٖ هؤحل اً  ٌُاًٖ، اكمٍ ٌُاًٖ، اًٌاى ٌُاًٖ، ٌّتٖ ه٤لف  . ٗا

َل٘ـ ٣لن ؿٗ  ٌٖ، تل اًاى ؿٗـگاُ ٣الهِ اً .اًٌاؿٕ، ؿكٓـؿ ت٘اى صگًَگٖ تإح٘ل هثاًٖ اكمُٖ ٣لن ٍ ًقَ آى ؿك ت

 . ، ٣الهِ ٛثاٛثاٖٗ هفاّ٘ن ا٣تثاكٕ ، ، هثاًٖ اكمُٖ ٣لن ؿٌٖٗ ٞب: ٚاطٜ و٥ّذ
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 ٔمذٔٝ

ٌاى ً  كِ تاٗـّا، تٔ ٗرٖ ام ات٤اؿ ع٘ات ًا ـ  ٍ ٍرـَؿ آًْـا    ٍ ًثاٗـّا تؾِٖ ام اٗي تٔ ،٤ـ ٣ولٖ مًـگٖ ٍا ٤ـ مًـگٖ ًا

ٌاى ؛اهلٕ ٣ام ٍ ّوِ٘گٖ تَؿُ ًا  ،ؿك مًـگٖ آؿهٖ اى تاٗـّا ٍ صلا كِ ًا ًثاٗـّاٖٗ كِ تات٢ اعٌاًـات ٍ   ّا تل ًا

ٌاىٌٛلث ، غاٗات ؽآٖ كا هٖ اعٌاًات اٗي ً٘امّا ٍ .كٌٌـ ٣ول هٖ ،ً٘امّإ آًْاً  ؿّــ   ه٤ٌا هٖ ،ـ كِ تِ مًـگٖ ًا

 .كٌـ ٠ًام اكمُٖ ؽآٖ كا ؿك مًـگٖ هٜلط هٖ ،ٍ تِ تث٢ آى

ٖ    إهت ،ٌاًات ٍ ً٘امّااٗي اع ـ  ٍ ام آى تث٤٘ـ  هـ ـ  حل ام هثاًٖ ٍ تاٍكّإ ّل فـلؿ ًا ّـا ٍ   اكمٍ ،. تٌـاتلاٗي  كٌـ

ٌاى ٕ  عَمُ ّؤّا ؿك  . اكمٍ گ٘لؿ ام هثاًٖ فرلٕ ٍا ًلصِوِ هٖ ،كفتاكّإ ًا  ٓام رولـِ ؿك عـَم   ،ّإ مًـگٖ تِـل

هاًٌـ ٣لن اؽـالا كٍُـي ٍ هٌـتق٘ن     ،تا تلؽٖ ٣لَم ّا . اكتثاٙ اكمٍ ا٣ن ام ٣لَم كاكتلؿٕ ٍ ٠ًلٕ عَ٘ك ؿاكًـ ،٣لن

ـ  إ، ام ٛلٗق ت ًا  ٍ ؿك تلؽٖ ٣لَم ؿٗگل ـا  ٍ آَ  كاكتلؿٕ ٣لَم ًا اگـل ًگـلٍ    ،ًـاى  . تــٗي  ح٘ل ؿك ت٤٘٘ي اّ

َاّـ آهـ اكمُٖ ؿك ٣لن هتفاٍت َُؿ ـامُ هورـي   ،تلإ فْن اٌٗرِ هٌاٗل ٣لن . ، ٣لَم هتفاٍتٖ ً٘ن تِ ؿً  ؽ تا صِ ًا

ٌُاؽتٖ تث٘ـ٘ي ُـَؿ    ام رٌثِ ه٤لف  ،ّا ، المم ًا  هاّ٘  اكمٍ ح٘ل هثاًٖ اكمُٖ هَكؿ لثَ  ٣الن تاُـإت ًا  تغ 

تلكًـٖ هاّ٘ـ  اكمٍ    ،ؿكٓـؿ ت٘اى آى ٌّـت٘ن  ،پوٍَّ. آًضِ ؿك اٗي ؟ه٠ٌَك ام اكمٍ صٌ٘  كِ ٍ هِؾْ َُؿ

َاى ٗرٖ ام هفاّ٘ن ا٣تثاكٕ ٍال٢ ٍ ؿك ًْاٗ  ٍٔ ٍ كاتٜ، ترَٗي اكم تِ ٣ٌ ـ  تَل٘ــ  اكتثاٙ اكمٍ تا  ،آى تا  ام  . ٣لـن ًا

ؿك فٗـل هفـاّ٘ن اكمُـٖ     ،ًؾٌت٘ي كٌٖ ًا  كِ تِ تث٘٘ي هاّ٘  ٍ ترَٗي اٗـي هفـاّ٘ن   ٛثاٛثائٖآًزا كِ ٣الهِ 

ـاى ؿٗگل ام ٠ًلات اِٗاى پ٘لٍٕ كلؿُ ـِٗوٌ ـ  پلؿاؽتِ ًا  ٍ ًا ِ    ًا ـا   ،، تِ ت٘اى تلكًـٖ اٗـي هٌـهل ؿٗــگاُ   ىتـل ًا

   .ٗنپلؿام هٖ ٛثاٛثائ٣ٖالهِ 

  تؼش٤ف اسصؽ 

تـِ   ،... كاكتلؿ ؿاكؿ ٍ ٣الواى ّل ٣لوٖ ٌُاًٖ ٍ ، راه٤ِ ، التٔاؿ ، عقَا ام رولِ اؽالا ،ؿك ٣لَم هؾتلف «اكمٍ» ٍٓاه

ٍاهُ ؿاكًـ اها ؿك ّو ،فلاؽَك آى ٣لن ٖ  ،ه٤اًٖ تِ كاك كفتِ ٔت٤لٗف ؽآٖ ام اٗي  َاى ًـ٣َٖ هٜلَت٘ـ      هـ كا هـال   تـ

(  ٌ  (.1391،  هٔثاط اكمُوٌـ تَؿى ؿًا

ـ    ؛ َُؿ كِ ؿاكإ هٜلَت٘  ًا  اكمٍ تِ ص٘نٕ گفتِ هٖ ،اٗي تٌاتل َُا اٗي هٜلَت٘ـ  فاتـٖ تاُـ ِ   ،ؽ إ  ٗـا ًٍـ٘ل

ٕ  تلإ كً٘ـى تِ هٜلَب آـ٘ل )  اكمٍ ؿك ّـل   ،اٗـي  . تٌـاتل  ( 39، ّ 1378،  ؛ هٔـثاط  123، ّ 7 ، د 1384،  هْٜـل

َاى هخا  .ٕ ص٘نٕ ًا  كِ ام ٠ًل آى ٣لن هٜلَت٘  ؿاكؿتِ ه٤ٌا ،٣لوٖ اكمٍ اؽاللٖ آى ص٘نٕ ًا  كـِ ام   ،تِ ٣ٌ

 .   اكؿ٠ًل اؽالا هٜلَت٘  ؿ

ٌاى ّإ اكمُٖ ه١ََٗ گناكُ ـ  ، ف٤ل ٍا ٍ ٓفات ٍ هلرـات ًفٌـاًٖ    ، ًا هفـاّ٘ن   ،ّـا  . هغوـَ  اٗـي گـناكُ    ًا

تـِ   ،. تـا تلكًـٖ ه٤ـاًٖ اٗـي هغوـَالت      ًا »  عٌي ٍ لث٘ظ » ٍ»  ؿكً  ٍ ًاؿكً  »،  » تاٗـ ٍ ًثاٗـ »هؾتلفٖ هخل 

 . ( 27ٍ28، ّ 1378،  هٔثاط تلٗن ) آًْا تا اكمٍ پٖ هٖ ٔكاتٜ
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ـ  ». هفاّ٘ن  ٌُاًٖ ؿاكؿ ه٤لف هثاًٖ اكتثاٙ ٍح٘قٖ تا  ،ٌُاًٖ اكمٍ هثاًٖ ٍ »  ؿكًـ  ٍ ًاؿكًـ    »،  » تاٗـ ٍ ًثاٗـ

ٖ    هفاّ٘ن ا٣تثاكرولِ ام  ٍ...»  عٌي ٍ لثظ » ام ًـٌؼ   ُـًَـ ٍ ا٣تثاكٗـات ً٘ـن    ٕ ٌّتٌـ كِ تـِ ُـٖء ًٌـث  ؿاؿُ هـ

 .   ( 123، ّ 1387،  ٛثاٛثاٖٗ ًَُـ ) ًاه٘ـُ هٖ «ا٣تثاكٗات ٣ولٖ»،  زا كِ كاكتلؿ ٣ولٖ ؿاكًـتاُـ ٍ ام آً تٔـٗقات هٖ

َاى ٗك هفَْم اكمُٖ «عٌٔي» ٍ ٗـا كـاكٕ    تَؿَُُؿ كِ هٜلَب ٍ كوا  ًْاٖٗ  تِ ُ٘هٖ ًٌث  ؿاؿُ هٖ ،تِ ٣ٌ

ـ كً٘ـى ٗا ًنؿٗك ُـى تِ آى كوا  هَكؿ ٠ًل  ،آى ًٔا  كِ ًت٘ز ٌـاى كا ام ّــ        .تاُـ ؿك هقاتـل اگـل ص٘ـنٕ ًا

ـ    ،اگل كاكٕ ؿك رْ  ّـ  ٍ هٜلَب اؽاللٖ تاُـ ،. هخالً لث٘ظ ًا  ،هٜلَب ؿٍك كٌـ هتٔف تِ عٌي اؽاللٖ ًا

اگل اٗي كاك تلإ كً٘ـى تِ آى ّـ  ٗـلٍكٕ ٍ المم تاُــ    ،. عا  لثظ اؽاللٖ ؿاكؿ ،ٍ اگل ام ّـ  اؽاللٖ ؿٍك كٌـ

اگل ًت٘زِ صٌـ٘ي كـاكٕ تـا     .گ٘لؿ تِ آى ت٤لق هٖ » ًثاٗـ »اگل تل  آى تلإ كً٘ـى تِ ّـ  ٗلٍكٕ ًا  ٍ »  تاٗـ »

تِ تاُـ ٖ  »  ًاؿكً  » گلًٍِ »  ؿكً  » ،ّـ  هٜلَب هٜاتق  ؿُا ٕ   هٔـثاط  ) ُـَؿ  ًاه٘ــُ هـ . ( 33، ّ 1378، ٗـنؿ

َاى گف  رِ هٖؿٗگل اٌٗ ًٔرت ـا  ّا ً٘ن تِ لغاٝ هٜلَت٘  ٍ ؿكرِ اكمٍ :ت ، ؿاكإ هلاتة ٍ ؿكرـات ٌّـتٌـ    تٌـٕ اّ

 (. 112، ّ 1391، ّواى َُؿ ) هٌزل تِ ٍرَب آى هٖ ،هٜلَت٘  ُٖء ٍٔ تاالتلٗي ؿكر

َاى ت٘اى كلؿ ّإ اكمُٖ كا تِ ؿٍ َٓكت هٖ ناكُگ ِاتِ ؛ ٗرٖ  ت ُـرل  تـِ  ؿٗگـلٕ  ٖ ٍ اهـل ٍ ًْـٖ ٍ   ُٗرل ًا

تنا١ هٖ ،ؿك ٠ًل تگ٘لٗن آى ، ّلگاُ ف٤ل كا ام رْ  هٜلَت٘  . ؿك ُرل اؽثاكٕ ؽثلٕ َُؿ ٍ ّلگـاُ آى   اكمٍ ام آى ًا

هفْـَم ٍرـَب ٍ تاٌٗـتگٖ ٗـا ُاٌٗـتگٖ ام آى گلفتـِ        ،ٗا ًت٘زِ هتلتة تل آى لغاٝ كٌ٘ن ،ٍرَؿٕ ٔكا ام ٠ًل كاتٜ

ٍاهُ ( 263، ّ 1378، ّواىَؿ )ـُ هٖ ٣ل٘  ه٘ـاى ف٤ـل    ٔؿك كاكتلؿ اؽثاكٕ ؽَؿ ت٘اًگل كاتٜ ،«ًثاٗـ»ٍ  «تاٗـ»ّإ  . 

زام ٗا تل  كاك هؾَٖٔٓ ) ؛اؽت٘اكٕ ٍ ّـ  هٜلَب ًا  ( هغقـق   ه٤لَ  آى ) ٔ، ًت٘ز ( تغقق ً٘اتـ ٣ل  ٤ٌٖٗ اگل ًا

 .( 29 ، ّّواىًاهٌـ ) هٖ»  ٗلٍكت تالق٘اى »لٍكت كا ٗ. اٗي  َُؿ ًوٖ

ٌـ   كا هٖ «عٌي» ٍٓاه ،ك ه٘اى اٗي هفاّ٘نؿ َاى ه٤اؿ  اكمٍ ؿًا ٍ   ت ؿك ؿٍ ه٤ٌـإ ٣ـام ٍ    ،. الثتـِ هفْـَم اكم

ٖ   ،ه٤ٌإ ؽَب ٍ هخث  ؿاكؿ تِ اهَكٕ كِ ٓلفاً ،اكمٍ ؿك ه٤ٌإ ؽاّ :ؽاّ كاكتلؿ ؿاكؿ ـالا هـ . اهـَكٕ   ُـَؿ  ٛا

ـال  ٍ ، اؿإ اهاً  گَٖٗ هخل كًا  ّاٖٗ ًا  كـِ هخثـ     اكمٍ ُٔاهل ّو ،. اها ؿك كاكتلؿ ٣ام تاٌُـ اكمٍ هٖ. .. ، ٣

ـ  )   ُاهل اكمٍ هخث  ٍ لثظ هلتَٙ تِ اكمٍ ،. عٌي ٍ هٌفٖ ٌّتٌـ ؿك  .( 135ّ ، ب 1391 ،ّوـاى  ّإ هٌفـٖ ًا

اكمٍ هخثـ  گفتـِ    ٓاهـا ّـل آًضـِ كـِ ؿكتـاك      .ّإ هخث  ًا  ، اكمٍ «اكمٍ»ٍ  «عٌي»ه٠ٌَك ام  ،اٗي پوٍَّ

 .  ً٘ن ٓاؿا ًا ّإ هٌفٖ اكمٍ ٓؿكتاك ؿل٘قاً ،َُؿ هٖ

فْـن ؿٗــگاُ    ،ٍ تِ ّو٘ي ؿل٘لًا . َٛك هٌتقل هٜلط ًثَؿُ  هثاعج اؽالا ٍ اكمٍ تِ ،گقُتِ ٔؿك آحاك فالًف

َاّـ تَؿ ،آًاى ؿك اٗي هٌهلِ َاى ؿك التالٕ آحاك اِٗـاى  . اها هٖ كوٖ هِرل ؽ ـاكاتٖ تـِ ؿًـ  آٍكؿ    ،ت  ،ًـٌ٘ا  اتـي  . ُا

تغقاا  » : عٌي كا ف٤لٖ كِ تغاا القم »ٍ لث٘ظ كا ف٤لٖ كِ »  الوـطٗقتٖ٘ ًا ـ      ًا »  ٗقتٖ٘ ًا ، ت٤لٗـف كـلؿُ ًا
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اهـلٕ كـِ    »ٍ لثـ٘ظ كا  »  كٌـ اهلٕ كِ ٣قل تِ آى ؿ٣َت هٖ »ً٘ن عٌي كا  هالٓـكا .( 150، ّ 3، د 1375،  ًٌ٘ا اتي )

ٖ . اها ٣الهِ  ( 422، ّ 3 ، د 1366،  ٓـكالوتإلْ٘ي )ت٤لٗف كلؿُ ًا   » كٌـ ٣قل ام آى ه٢ٌ هٖ ٍ »  عٌـي  » ٛثاٛثـاٗ

ٖ »  لثظ » َافق  تا ٛث٢ هـ َافق  ٍ ٣ـم ه ــ )  كا تِ ه٤ٌإ ه ٖ  ؿًا ٖ  ( 128 ، ّ 1387،  ٛثاٛثـاٗ َاى گفـ    . هـ ٍرـِ   :تـ

 . ، ّواى هٜلَت٘  ف٤ل ًا ّ ا هِتل  اٗي ت٤لٗف

ـ هفاّ٘ن ا٣تثاكٕ ،پِ٘٘ي ٔام ؿٗـگاُ فالًف «اكمُٖ»هفاّ٘ن  ّـإ اؽاللـٖ كـِ     ناكُ. مٗـلا ام ٠ًـل اِٗـاى گـ    ؛ًا

ٖ   ،ّإ اكمُٖ ٌّتٌـ تؾِٖ ام گناكُ تـا تقٌـ٘ن    ،ًـٌ٘ا  اتـي .  ُـَؿ  تِ لغاٝ هٌٜقٖ ام ل٘اٗإ هَِْكُ هغٌـَب هـ

ٖ  ، ه٤لف  ل٘اٗإ هَِْكُ تِ ٣ام ٍ ؽاّ ـ  ّإ اؽاللٖ كا ام هَِْكات ؽاّ هـ ـ تـِ اٗـي ه٤ٌـا كـِ ام ٛلٗـق       ؛ؿًا

َاؿگٖ لاتل ٌُاؽ  ٌّتٌـ ٍ آًْا كا   ، ّ 1375،  ًـٌ٘ا  اتـي  ًاهــ )  هٖ «آكاء هغوَؿُ»آهَمٍ ٍ تلت٘  ارتوا٣ٖ ٍ ؽاً

تنا٣ٖ هٖ گناكُ ٍا .( 229 ـ كِ ٣قل تغ  ّإ اكمُٖ كا اهلٕ ًا ٖ إت ؿًا َاؿگ َاهل تلت٘  ؽـاً ٖ  ح٘ل ٣ ٖ  ، ارتوـا٣ ،  ، اؽاللـ

ف ؿٌٖٗ َٛا تقلائات مًـگٖ فلؿٕ ٍ ارتوا١ آًْا كا ؿك  هٖ ت، ٣اؿا ، ٣ ٕ  .( 220، ّ ّوـاى  كٌـ ) ، ٣ل  ٍ ًا  ًـْلٍكؿ

ٖ   ؿاكؿ ٍ گناكُ ًٌ٘ا اتيً٘ن ؿٗـگاّٖ هِاتِ  ــ )  ّإ اؽاللٖ كا ام هِـَْكات هـ ٕ  ؿًا  .( 177، ّ 4  د ، 1375،  ًـْلٍكؿ

ـ  ٍ ُـاهل    هغوَؿُ هٖ، آكاء  ّإ اكمُٖ كا ، گناكُ ً٘ن هاًٌـ ؿٍ ف٘لٌَ  ؿٗگل هالٓـكا ـ كِ ام الٌام هَِْكات ًا ؿًا

ٍ   ، اكمٍ ، اعرام ُل٣ٖ ّإ اؽاللٖ ه٤لف  ٖ  ّـإ ارتوـا٣ٖ  . ٣الهـِ   ( 594، ّ  1362،  ٓــكالوتإلْ٘ي   ُـَؿ )  ... هـ

 (. 317ٍ  316ّ ،1374،  ٛثاٛثاٖٗ ّا كا ام هَِْكات تلُولؿُ ًا  ) ً٘ن اٗي گناكُ ٛثاٛثاٖٗ

ل٘ي كٌٖ ؿك ه٘ا ،ٛثاٛثا٣ٖٗالهِ  ّـا پلؿاؽتـِ ٍ آًْـا كا ا٣تثـاكٕ      كِ تِ هفـاّ٘ن اٗـي گـناكُ    ًا ى فالًفِ ٍا

ـ هٖ َ تؾِٖ ام اؿكاكـات ا٣تثـاكٕ ٌّـتٌـ     ،زا كِ هفاّ٘ن اكمُٖ ام ؿٗـگاُ ٣الهِ. ام آً ؿًا ام پـلؿاؽتي تـِ اٗـي     پـ٘

 . ٗنپلؿام تِ تلكًٖ اؿكاكات ا٣تثاكٕ هٖ ،هفاّ٘ن

 اػتجبس٢ دساوبتا

اِٗـاى اؿكاكـات كا تـِ ؿٍ ؿًـتِ عق٘قـٖ ٍ       . اؿكاكات ا٣تثاكٕ ًا  ٔ، ٠ًلٗ ٌُاًٖ ه٤لف  ٣ٓالهِ ؿك عَمم اتتراكات ا

ٖ  ،ّا ً٘ن تِ ؿٍ ؿًتِ عق٘قٖ ٍ ا٣تثاكٕ تقٌ٘ن گناكُ ،كِ تِ تث٢ آىٍ كٌـ  ا٣تثاكٕ تقٌ٘ن هٖ ؿك اٗـي تقٌـ٘ن   .  ُـَؿ  هـ

ـاكؿ  عق٘قٖ ص٘نٕ تِ ص٘ن ؿٗگلٕ كِ اٗ ا٣ٜإ عـّ ا٣تثاك كا تِ ه٤ٌإ ـ      ي عــ كا ًـ ٖ  )، ت٤لٗـف كـلؿُ ًا ،  ٛثاٛثـاٗ

 (. 159، ّ ب 1387

ـ  ،كف٢ اعت٘ارات ع٘اتٖ تلإّاٖٗ ٌّتٌـ كِ فّي  اؿكاكات ا٣تثاكٕ فلٕ ،ام ؿٗـگاُ ٣الهِ  ٔآًْا كا ًاؽتِ ٍ رٌث

ٍال٢ ٍ ًفي ـاكؿ ٤ٍٖٗ ٍ للاكؿاؿٕ ٍ فلٖٗ ٍ ا٣تثاكٕ ؿاكؿ ٍ تا  ٌـاى  . ام آً االهل ًل ٍ كاكٕ ً ٕ  زا كـِ ًا زـام   تـلا ًا

َاى كاكّا ٍ ف٤ال٘ـ   ً٘امهٌـ ٣لَم ٍ اؿكاكاتٖ ًا  ٍ آَالً ،ف٤ال٘  اكاؿٕ ّـاى هؾٔـَّ تـِ ؽـَؿ كا تـِ       رٌي ع٘

زام هى ًٍٔ٘ل ٣لـن   ٔكاتٜـ  ٔ( تـِ ًٍـ٘ل   هـاؿُ  ٤ٌٗى اكتثاٙ ٍا تا علكات ؽَؿٍ ٍ هت٤لّق علكات ؽَؿٍ ) ؛ؿّـ ٣لن ًا
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ِٜ ًٍ٘ل ،ًا  ًٍا ترو ٣ٔلوى كِ هٌتق٘واً ٍ تال ات ًا ًا ًَا ٌاى ٍ ًاٗل ع٘ ـ  ًـِ ٣لـن     ،ا  ف٤لى ًا ٣لن ا٣تثاكى ًا

زام ّل ف٤لٖ ٍ كف٢ ّل ً٘امٕ .( 234، ّ 1364،  هْٜلٕ )   عق٘قى ٌاى تلإ ًا ِ   ،ٛث٤٘  ًا إ  ٗا ؿًت٘اتٖ تِ ّـل ًت٘زـ

الت ؽـاّ  ، توـاٗ  ٤ـ ًفٌاًٖ ٗوي تَٔك آى ّـ  ٍ ً٘ام ٍ اؿكا  لقت هالئن تا آىگ٘لؿ ٍ تٕ ام ت٤ـ ًفٌاًٖ كوك هٖ

ـِِٗ ا٣تثاكٕ ؽآٖ كا تِ ٍرَؿ هٖ ـ آٍكؿ . تِ اٗي ه٤ٌا كِ تٔ ٍ ًا ه٘ي آى ٍ إ٤ـ ًفٌاًٖ تا اؿكا  ً٘ام ٍ اؿكا  ٗلٍكت ت

ـ »كٌـ كِ ام آى ت٤ث٘ل تـِ   ه٘ي ً٘ام تًَٚ ت٤ـ ٛث٤ٖ٘ كا تٔـٗق هٖإ، اعٌاى لنٍم ٍ ٗلٍكت ت لقت هالئن تا آى  «تاٗـ

ٌـاى ٍ تـِ كـاك     اٗي ام ٠ًل ٣الهِ ًؾٌت٘ي اؿك .َُؿ هٖ ٌاى ًا  كِ هٌزل تِ اٗزاؿ ٣ـنم ٍ اكاؿُ ؿك ًا ا  ا٣تثاكٕ ًا

ـا    َُؿ ؿك رْ  تغلٗك ٣٘الت هٖ ،ف٤الِ ٓافتاؿى لَ ٌاى تلإ كً٘ـى تِ اّـ . تِ ت٤ث٘ل ٣الهِ ًاؽتواى ٛث٤ٖ٘ ًا

ـِِٗ،  ؽَؿ ٌاى پـٗـ هٖ ًا ٛث٤٘ـٖ   ٔٗاتٖ رٌث ؿً  آىٔ آٍكؿ تا اف٤الٖ ام آى ٓاؿك َُؿ كِ ًت٘ز ّا ٍ اعٌاًاتٖ كا ؿك ًا

ـِِٗ ُاى ًا  ٍرَؿ اِٗاى تِ تواٗالت ـِِّٗ ا . ؿك ه٘اى اٗي ًا ّـ٘ش ف٤لـٖ ام    ،ّإ ا٣تثاكٕ للاك ؿاكؿ كِ تـٍى آى ، ًا

َاّـ ُـ ) َاى ٓاؿك ًؾ ٌاى ٍ ع٘  .( 443، ّ 6 ، د 1384،  هْٜلٕ ًا

ٌاى ٌّتٌـ ٍ ٓاؿكاكات ا٣تثاكٕ ماٗ٘ـ ،تٌاتلاٗي ـ     اعٌاًات ٍ تواٗالت ًا هَلـَؿ ً٘امّـإ    ،ؽـَؿ  ٔآًْـا ً٘ـن تـِ ًَت

ٌاى ٌّتٌـ ٌاًٖ ٍ آحاك ٛث٤ٖ٘ ٍ ترٌَٖٗ آى ؿٗگل تِ ٣ثاكت .ٛث٤ٖ٘ ًا ِ   ه٘اى ٛث٤٘  ًا ـٜ ًٍا ــ   ، اؿكاكات ٍ افرـاكٕ  ًا

ٜ ًٍا ٌاًٖ ًؾٌ  آًْا كا ًاؽتِ ٍ تِ   .  ـ ؿّ آًْا آحاك ؽَؿ كا تلٍم هٖ ٔكِ ٛث٤٘  ًا

ٌاى تاُـٌـ ٍ ؿك آًْـا   اٗي ،ا٣تثاكٕ تَؿى اٗي اؿكاكات ه٤٘اك َإ ف٤الِ ًا ٍاتٌتِ تِ ل ـ  »هفْـَم   ،ًا  كِ   ٗـا »  تاٗـ

َاى لغاٝ كلؿ كا هٖ»  ٗلٍكت» ٌاى ه٘اى ؽَؿ ٍ اعٌاى ؽـَؿ   اٗيام  ،. ا٣تثاكٕ تَؿى اٗي هفاّ٘ن ت رْ  ًا  كِ ًا

ٌاى ٍ آى اعٌـاى ؽـاّ هَرـَؿ ًٌ٘ـ      ،كِ ؿك ٣الن ترَٗي عالٖ ؿك .ؿّـ ٗلٍكت للاك هٖ  ،صٌ٘ي ٗلٍكتٖ ه٘اى ًا

ٌـاى ٍ عالـ  تـا      ٔف٤ال ٓتلرِ اٗي ٗلٍكت ت٘ي لَ ٌاى ٍ احل ترٌَٖٗ ف٤ل ٍا تلللاك ًا  ٍ ها آى ٗلٍكت كا تـ٘ي ًا ًا

 .( 203، ّ 1393 ، ًثَٗاى كٌ٘ن ) ًٌث  تِ آى احل ف٤ل فلٕ ٍ ا٣تثاك هٖ ،اعٌاى ؽَؿ

. ا٣تثاكٗـات پـَ٘    ًَُـ ا٣تثاكٗات پَ٘ ام ارتوا١ ٍ ا٣تثاكٗات پي ام ارتوا١ تقٌ٘ن هٖ ،ا٣تثاكٗات ً٘ن تِ ؿٍ لٌن

ـاكؿ ٍ تِ فلؿ ُـؾْ لـائن   ،ام ارتوا١ ـ  تِ اٗي ه٤ٌاً  كِ تَؿ ٍ ًثَؿ ارتوا١ ؿك ا٣تثاك آًْا ؿؽالتٖ ً ـ هاًٌــ ا٣تثـاك    .ًا

ْل ، عٌي ٍ لثظ ٍرَب تؾاب اؽف ٍ ًا ـام ٍ عز٘  ٣لن ) ، ًا تؾ  (. 125، ّ ب1387 ، ٛثاٖٗٛثا ، آل ًا

ِ   ، ا٣تثاكٗاتٖ ٌّتٌـ كِ تـٍى فلٕ ارتوا١ اهراى ا٣تثاكٗات پي ام ارتوا١ ـ  پقٗل ًٌ٘تٌـ ٍ لائن تـِ راه٤ـ .  ٌّـتٌ

، كٗاًـ  ٍ هلئًَـ٘  ٍ    ، كـالم  آـل هلر٘ـ    : االرتوا١ ؿٗگل ٌّتٌـ ٣ثاكتٌـ ام ا٣تثاكٗات ت٤ـ ٔتلؽٖ ام آًْا كِ كِٗ

َامم آًْا    (. 144، ّ ّواى ) ... رنا ٍ ، اهل ٍ ًْٖ ٍ ل

ـ         ،ٛثاٛثائٖ ٣الهِ ـتِ ًا اؿكاكـات ا٣تثـاكٕ    . ا٣تثاك عٌي ٍ لـثظ كا ام ا٣تثاكٗـات ٣ـام ٍ لثـل ام ارتوـا١ ؿاًٌ

َإ ف٤ال ٌاى ًا  ٍ ٛث٤٘تاً ٔهقت٘إ ل ٍاتٌـتِ تـِ ارتوـا١ ًٌ٘ـ  ٍ       ام ف٤ال٘  ،تؾِٖ ٛث٤ٖ٘ ٍ ترٌَٖٗ ًا َا  ّإ لـ
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آًْـا كا   ،. هفاّ٘ن اكمُٖ تؾِٖ ام هفـاّ٘ن ا٣تثـاكٕ ٌّـتٌـ كـِ فّـي تِـل       ًَُـ تـٍى فلٕ ارتوا١ ّن اٗزاؿ هٖ

ٌـاى تـا    ًامؿ تلرِ آًْا كا ؿك رْ  كوا  ٍ ٤ًاؿت ؽَؿ هٖ ،آٍكؿ ح٘ل اهَك ت٘لًٍٖ تِ ٍرَؿ ًوٖإت تغ  . ع٘ات ؿًَٕ٘ ًا

ـاكؿ ،اٗي هفاّ٘ن آه٘ؾتِ ًا  ٍ تـٍى آى ٌاى ؿك م اهراى تغقق كوا  ٍ ت٤الٖ ٍرَؿ ً ّوـ٘ي   ًـگٖ ؽـََٗ ؿائوـاً  . ًا

اى آى للاك هٖ كٌـ ٍ آى كا هٖ ه٤ٌإ ا٣تثاكٕ كا ؿًثا  هٖ ـ  رَٗـ ٍ مًـگٖ ؽََٗ كا تلًا . ٍلـٖ آًضـِ ؿك ؽـاكد     ؿّـ

ٌاى ؿك ٣الن ٛث٤٘  ٍ هاؿُ َُؿ ٍال٢ هٖ ، ت٤لـق توـام تـِ ه٤ٌـإ ًـلاتٖ ٍ       ، ّواى اهَك عق٘قٖ ؽاكرٖ ًا . پي ًا

ــ )  ام كوا  ٍ ت٘ي كواالت العقِ ٍّوٖ ؿاكؿ كِ هتًَٚ ت٘ي فات ؽالٖ ٖ  ًا تـِ ت٘ـاى   (.  56، ّ الـف  1388 ، ٛثاٛثـاٗ

ٌاى ًا  ،اِٗاى َافق ٛث٤٘  ًا َاى گف  هٖ ،. تٌاتلاٗي ؽَتٖ ٍ عٌٔي آى ص٘نٕ ًا  كِ هالئن ٍ ه ؽـَتٖ ٍ تــٕ    :ت

َافق  ٍٕ تا لَ ،ٛث٤ٖ٘ ًا  ٔكِ ؿك ٗك ؽآ َافق  ٍ ٣ـم هالٗو  ٍ ه ِ  ٓتِ هالٗو  ٍ ه ٖ  هـككـ َ  تاُــ )  هـ ،  ّوـ

 (. 128، ّ ب 1387

ٌاى»  عٌي » َإ اؿكاكٖ ًا ٍاكٕ ل ٍال٢ تلإ ؿالل  تِ عال  تالئن ٍ ًام إ ًا  كـِ تـِ تغلٗـك     تا ًت٘زِ ،ؿك 

ٌاى تا  َإ ٛث٤ٖ٘ ام هَكؿ ؽَؿ ت٤ًَِ ؿاؿُ ُـُ ٍ ؿك هَكؿ ًٌث  ًا ٖ  ًاٗلل ٖ   ؿٗگلٕ تِ كاك هـ گـَٗ٘ن   كٍؿ. ٍلتـٖ هـ

ٍال٤ٖ ؽَؿ ؛كًا  گفتي ؽَب ًا  َإ اؿكاكـٖ     ،٤ٌٖٗ ه٤ٌإ عٌي ٍ ؽَب تَؿى كا ؿك غ٘ل هَكؿ  كِ ًٌث  تـ٘ي لـ

ٌاى تا ص٘نٕ ًا  .   اٗن تِ كاك تلؿُ  اعٌاى ًا

تنا١ عٌي َا  اٌٗزاً  كِ صِ ص٘نٕ هٌِإ ًا  . نًاه٘ كِ ها آًْا كا اكمُٖ هًٖا  اف٤الٖ  ٍ لثظ عا  ًه

  تى٤ٛٗ اسصؽ

 :ه٤تقـ ًا   ًٌ٘ا اتي

؛ أـٛس ٔف٥ـذ ٚ ٔضـش٢ وـٝ ػـضاٚاس       أٛس خضئ٣ اػت ٠ا٢ داسد وٝ ٔختق ثٝ ا٘ذ٤ـٝ دسثبس ا٘ؼبٖ لٜٛ

ٝ  آ٘چٝ وٝ ص٤جب ٚ صؿت ٚ ؿش ٤ب خ٥ش اػت ٠ا٘دبْ ٤ب تشن ؿٛد ٚ ٥٘ض دسثبس ،اػت ٘بؿـ٣ اص   ،. ا٤ٗ ا٘ذ٤ــ

٤ـه أـش    ٢٠ خضئـ٣ دسثـبس  أتحمك ٤ـه س  ،ُٔ دسػت ٚ ٤ب ٘بدسػت اػت وٝ ٞذفؾأ٘ٛػ٣ ل٥بع ٚ ت

خٛد اػت اص ٥ٔبٖ أٛس ٕٔىٗ ،ٙذٜخضئ٣ دس آ٤ ٞشٌبٜ ا٤ٗ لٜٛ حىٓ وٙذ ثـٝ د٘جـبَ آٖ حشوـت لـٜٛ      ... اِٛ

، ا٤ـٗ   اخٕبػ٣ دس ح٥ٛا٘بت تبثغ لٛا٢ د٤ٍش اػـت  ٠ىٝ لٛچٙب٘ .آ٤ذ ثشا٢ تحش٤ه ثذٖ پذ٤ذ ٣ٔاخٕبػ٣ 

٥ٌشد ٚ اص آ٘دب ٔمذٔبت وجـش٢ سا دس خلـٛف أـش خضئـ٣ ٔـٛسد       ٔذسن و٥ّبت وٕه ٣ٔ ٠لٜٛ ٥٘ض اص لٛ

ٗ  اػـت ) »  ػمـُ ػّٕـ٣   ». ا٤ٗ لٜٛ  وٙذ ٥ٌش٢ ٣ٔ آٚسد ٚ دس خضئ٥بت ٘ت٥دٝ ٘ذ٤ـٝ ثٝ دػت ٣ٔا ،  ػـ٥ٙب  اثـ

 .( 186، ف ج 1404

ّـإ كلـٖ اؽاللـٖ ً٘ـن ام      ، ه٤لفـ   ٣قل ف٤ا  ًا  ٔاؿكاكات ٣قل ٠ًلٕ عآل افاٗ ًٌ٘ا اتيام آًزا كِ ام ؿٗـگاُ 

ٖ    ،٣ولٖ ٣قل ف٤ا  افاِٗ ُـُ ٍ ًپي تا كوك گلفتي ام آى ٣قل هالٓــكا  .  ؿآٍك عرن هَكؿ رنئٖ كا تـِ ؿًـ  هـ

 (.   129، ّ 1354،  ٓـكالوتإلْ٘ي  ؿاكؿ ) ًٌ٘ا اتيً٘ن ؿك آحاك ؽَؿ ؿٗـگاّٖ هِاتِ 
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اى ؿٗـگاُ ٣الهِاها  َاى تؾِٖ ام هفاّ٘ن ا٣تثاكٕ ، اكمٍ تلًا ، ه٤ـاًٖ ٍّوـٖ ٌّـتٌـ كـِ ام ٣لـن تـِ        ّا تِ ٣ٌ

ٌاى اٗـي ٗـلٍكت كا تـِ كاتٜـ     ام اٗي ٣لن پي.  ًَُـ ٗزاؿ هٖٗلٍكت ت٘ي ف٤ل ٍ غاٗ  آى ا ٔكاتٜ تـ٘ي ؽـَؿ ٍ    ٔ، ًا

ٗـلٍكٕ   ٔٗك كاتٜـ  ،كِ ت٘ي ف٤ل ٍ ًت٘زِ ف٤ل ًا  ،٤ٌٖٗ هفَْم ٗلٍكت ؛ ؿّـ اعٌاى هالئن تا غاٗ  تٌلٕ هٖ

ـا تـِ غاٗـ  ٍ ًـپي    .فلؿ ٍ اعٌاى ٍا ٍ ف٤ل ٗلٍكٕ ًٌ٘  ٔاها كاتٜ .ًا  ٌاى اٗي ٗلٍكت ٍ تاٗـ كا اتت تـِ   ،ٍ ًا

زام هٖ ؿّـ ًٌث  هٖ ،َُؿ ف٤لٖ كِ هٌزل تِ غاٗ  هٖ َ    اؿ تـِ اٌٗ تا ا٣تق ،ؿّ٘ن . ّل ف٤لٖ كِ ًا  ٓرـِ تـِ هقت٘ـإ لـ

زام هٖ ف٤الِ ًا  ٖ  ؛ؿّ٘ن ، ًا ـ٘ن  ٤ٌٖٗ ف٤ل ؽَؿ كا پًَ٘تِ هالٗن ٍ ًامگاك تا لَُ ف٤الِ هـ ، ف٤ـل كا   ؿك هـَكؿ ف٤ـل   . ؿًا

٘ن ٍ ؿك هَكؿ تل  ؽَب هٖ ٘ن ، ف٤ل كا تـ هٖ ؿًا َاى گف  . هٖ ؿًا تاٌُـ كِ ؿك ّـل   ؿٍ ٓف  ا٣تثاكٕ هٖ ،ؽَب ٍ تـ :ت

فلاؿٕ ٍ ارتوا٣ٖ ه٤تثلًـ   (. 128، ّ 1387،  )ٛثاٛثاٖٗف٤ل ٓاؿك ا٣ن ام ًا

زام هٖ ،ام ٠ًل ٣الهِ ٌاى ّوِِ٘ ف٤ل كا تلإ كوا  ؽَؿٍ ًا ً ؿّـ ٍ هقَٔؿ آل ًا . عتـٖ مهـاًٖ    ٖ ؽَؿ ٍا

ٌاى ؿكهاًـُ ـ      ؛تا ٍا كا ُاؿهاى كٌـ ،كٌـ إ كوك هٖ كِ تِ ًا ــٍّگ٘ي ٍ هت َاك ٍا ؽـَؿ ًا َا  ًـاگ حل إ، مٗلا تا ؿٗــى اعـ

ـٍُ كا ام ؽَؿ ؿٍك هٖ غن ٍ ،گِتِ ٍ تا اعٌاى ؽَؿ آى  .(160، 2ّ ، د  1387 ، ّوَ ًامؿ ) ًا

َإ ف٤الٌــ ٍ ام     »ًٌ٘تٌـ ٍ ّا هٌتقل ام تِل  اكمٍ ،ٛثق ؿٗـگاُ ٣الهِ ؿ ٗا ٛف٘لٖ اعٌاًاتٌـ كِ هٌاًـة لـ هََل

ٍا  ـ ، تات٢ آى اعٌاًات ؿكًٍٖ رْ  حثات ٍ تغ٘٘ل ٍ تقاء ٍ م  .( 123ّ ، ّواى » ( ًا

ٓـا  ٍ ا٣تثـاكاتٖ صـَى عٌـي ٍ لـثظ      ها كا تل آى هٖ ،اٗي اعٌاًات ٍ ً٘امّا ، ُاٌٗـ  ٍ   ؿاكؿ تا تا تِؾْ٘ ٍا

ٍاك ٍ ً ًاُاٌٗ  ٍاك، ًنا ٍارة ٍ هٌتغة اًنا ـاى آًْـا     ،،  ٗا راٗن ٍ ًاهِل١ٍ ؿً  ٗات٘ن ٍ ا٣وا  ٍ كفتاك ؽـَؿ كا تلًا

ـِٜ لـلاك ؿاؿُ    ،ٕ ؿٗگلام ًَ .گقاكٕ كٌ٘ن اكمٍ ًٍا تـِ   ،اٗي اؿكاكات تِ ؿً  آهـُ كا ه٘اى ؽَؿ ٍ اهل ؽاكد ام ؽـَؿ 

ِٖ ٌّت٘ن كـِ تـِ    ،تلت٘ة ٗا ٣ولٖ كا تل  كٌ٘ن. تـٗي رإ آٍكٗن ٍِ ، ٣ولٖ كا ت فلاؽَك عا  ؽَؿ ها تلؽَكؿاك ام ؿًا

زـا كـِ ؿك   اٗـي اعرـام ٍ اؿكاكـات، ام آً    .َُؿ كفتاك ها ت٤لق ؿاكًـ ٍ اكمُٖ ٍكإ ٣ول تل ٍفق آًْا ؿك ٠ًل گلفتِ ًوٖ

 .  ـ ًَُ ؿك ٠ًل ها اكمٍ هٖ ،تٌـٗن ه٘ي كوا  ٍ ٤ًاؿت ؽَؿ تِ كاك هٖإرْ  ت

 ساثغٝ اسصؽ ٚ ٚالغ 

ٌـاى ؿاكؿ    ،ح٘لٕ ًا  كِ آى ف٤لإ، ت ؿك عرن تِ عٌي ٍ لثظ ًٌ٘ا اتيهال   . ٍا ّــ  ًْـاٖٗ    ؿك ًـ٤اؿت عق٘قـٖ ًا

ٌاى هٖ ـ ٍ ف٘٘ل  اؽالا كا ٤ًاؿت ًْاٖٗ ًا ٌاى ّا ٍ كفٗل  ؿًا اكمٗـاتٖ   ،ّا كا تِ لغاٝ ًقَ آًْا ؿك ٤ًاؿت ًْاٖٗ ًا

ٌاى تاٌُـ كٌـ كِ اگل مهٌِ٘ هٖ ـ   مهٌٍِ٘ اگل  «ف٘٘ل  » ،ًام عَٔ  ٤ًاؿت ًا « كفٗلـ   «  ،ًام ُقاٍت ٍ تثـاّٖ تاُـٌ

 (. 40، ّ ب 1404،  ًٌ٘ا اتي گ٘لًـ ) ًام هٖ

ٖ          هالٓـكاام ٠ًل  ؿاكؿ  ً٘ن ا٣وا  عٌي تلإ كوا  ًفـي هف٘ــ تـَؿُ ٍ ا٣وـا  لثـ٘ظ ًفـي كا ام كوـا  تـام هـ

 .   ( 367، ّ 1354،  ٓـكالوتإلْ٘ي  )
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اى االهلٕ ت٘ي ف٤ل ٍ ًـ٤اؿت عق٘قـٖ    ٍال٤ٖ ٍ ًفي ٔام ٗك كاتّٜإ اؽاللٖ  اعرام ٍ گناكُ ،اٗي ؿٗـگاُ تلًا

ٌاى ؽثل هٖ ٍال٢ ٔؿٌّـ ٍ كاتٜ ًا ٍال٤ٖ ؿاكً ،آًْا تا   .  ـ ام اٗي رْ  ًا  كِ ؿك ؽاكد احلٕ 

ـ    عق٘قٖ ٍ هغَٔ  ٍّن هٖ ٣الهِ اٗي اؿكاكات كا غ٘ل اٌٗرِتا  ـاكًـ ـ ٍ هٜـاتقٖ ؿك ؽـاكد ً اهـا ّـل هفْـَم     ،ؿًا

ـالٖ ع َاك ًا ا٣تثاكٕ تل هٔ ت ٍال٤ٖ ٍ ًفي ؛ق٘قٖ ًا ـاا  االهـلٕ ؿاكؿ ٍ ٣ـاكٕ ُــى آى هفْـَم      ٤ٌٖٗ ٗك هٔ

ٍال٤ٖ ًا  ،تلإ فّي ـاا  تنا٣ْا الـٖ االهـَك    » :ام كُا ّواى هٔ ّقُ الو٤اًٖ ٍ االهَك الغ٘ل الغق٘قِ٘ التـ اى تٌتْٖ ًا

َاء كاً  تَٔكِٗ ٍا تٔـٗقِ٘ ص٘نٕ كِ ٌّ  ها تلإ ٍَٓ  تـِ ه٠ٌـَك ٍ   .  ( 346ّ ،تا ، تٖ ٛثاٛثاٖٗ ) « الغق٘قِ٘، ً

ـاا ،هقَٔؿّإ ٣ولٖ ؽَؿ ـاا رن ؿك ٟل  تـَّن هـا   ،ؿك ٟل  تَّن ؽَؿ ص٘نٕ كا هٔ  ،آى فلٕ كلؿُ ٍ آى هٔ

ـاا آى هفَْم ًٌ٘  )  (. 295 ، ّ 6 ، د 1384،  هْٜلٕ هٔ

َاٌّــ تـَؿ    ،تـٍى احل ٍ فاٗـُ ؽاكرٖ ًٌ٘تٌـ ٍ اگل ؿاكإ اٗي احل ًثاٌُـ ،اٗي ل٘اٗا غلٚ عق٘قٖ ٗا ؿك٥ٍ عق٘قٖ ؽ

تا تَرِ تِ اٌٗرِ ا٣تثاكٗات ام ٠ًل ٣الهِ كِِٗ ؿك اعٌاًات ٍ اه٘ـا    :تلؽٖ ه٤تقـًـ(.  116، ّ ب،1387،  ٛثاٛثاٖٗ )

ـث٘  آى         ، اٗي اهل هٌزل تِ ًٌث٘  ؿاكؿ گٖ اؽـالا ٍ ًٌ گلاٖٗ ٌّزاكٕ ؿك آـَ  ٍ اعرـام اؽاللـٖ ٍ ٣ــم رـاٍؿًا

تقاؿٕ كا ؿك كتاب  . ٍا اٗي َُؿ هٖ َامهٖ كـِ     ،هٜلط كلؿُ ًا  . ٍا ؿك اٗي كتـاب  ٘مذ٢ ثش ٔبسوؼ٥ؼٓكٍٗرلؿ ًا تـل لـ

گٖ    ا٣تثاكٕ تَؿى هفاّ٘ن اؽاللٖ ٔ. تِ ا٣تقاؿ ٍا المه ، پلؿاؽتِ ًا  ا٣تثاكٕ تَؿى هفاّ٘ن اؽاللٖ ؿاكؿ ، ٣ــم رـاٍؿًا

ٌاى تلإ كً٘ـى . آَ  اؽاللٖ ًا  ـ  ٍ ام آً   تِ ٗك ًلٌل اٗي تاٗـّا ٍ ًثاٗـّا كا ًا زـا  ِ هقآـ، ا٣تثـاك كـلؿُ ًا

َاّـ تَؿ ، لْلاً كِ هقآـ هتغ٘ل ًا  . ٍلتـٖ آى   ، اٗي تاٗـ ّن ٌّ  . مٗلا تا ٍلتٖ آى هقٔـ ٌّ  اعرام ّن هتغ٘ل ؽ

َاّـ كلؿ»  تاٗـ »آى  ، لْلاً هقٔـ تغ٘٘ل كلؿ اؿكاكـات ا٣تثـاكٕ تـل ؽـال      »  :گَٗـ ٍا هٖ ،تِ ّو٘ي ؿل٘ل ؛ ّن تغ٘٘ل ؽ

ـ راٍٗــ تاُــ )   ًوٖ ،كًـ كِ اؽالا ٍ ؿًتَك تِ اٌٗزا هٖ اؿكاكات عق٘قٖ هَل  ٍ غ٘ل راٍٗـًـ ٍ تقلٗثاً ًَا ٕ  ت ،  هْٜـل

 (. 730، ّ 13 ، د 1384

كٌـ حات  ٍ غ٘ل هتغ٘ـل تـَؿى آًْـا كا ًِـاى      ، ٤ًٖ هٖ ٗوي پقٗلٍ ا٣تثاكٕ تَؿى عٌي ٍ لثظ ،ُْ٘ـ هْٜلٕ

تفاؿُ هٖ ،تلإ عل اٗي هٌهلِؿّـ ٍ  ٌاى ًا ٌـاى هٜـلط   »  هـي  »كٌـ ٍ ٍرَؿ ؿٍ  ام ؿٍ ًاعتٖ تَؿى َّٗ  ًا كا ؿك ًا

ٌاى ؿاكإ ؿٍ هي ٣لَٕ ٍ ًفلٖ ًا  ،. ام ٠ًل ٍا كٌـ هٖ إ ًا  ٍ تـِ   تـٗي ه٤ٌا كِ ّل فلؿ ٗك هَرَؿ ؿٍ ؿكرِ ؛ًا

َإ      :ؿَُ ، ا٣تثاكات آًْا ً٘ن تِ ؿٍ ؿًتِ تقٌ٘ن هٖ تث٢ اٗي ؿٍ هي . ا٣تثاكٗات هتغ٘ل ٍ گقكا كـِ هلتـَٙ تـِ هقآــ لـ

ٌاى ًا  ،ٛث٤ٖ٘ ٍ غلاٗن هلتَٙ تِ آًْاً  َاٖٗ ٍرَؿ ؿاكؿ كِ هلتـَٙ تـِ    .ؿك اكتثاٙ تا هي ًفلٖ ًا ٌاى ل ٍلٖ ؿك ًا

َا ً  ٍ اٗي ل ٌاى كا تلإ كً٘ـى تِ هقآـ ؽَؿ ،ت٤ـ ٣لَٕ ٍا ـ     ،ؿًتگاُ اؿكاكٖ ًا ـاك ًا ، تغلٗـك   كِ حاتـ  ٍ پاٗـ

الهٖ ( 638، ّ ّواى كٌـ ) هٖ ًـ  كـِ ؿك ّـل كـي ٌّـ  ٍ          ،. ام ٠ًل ًا اى ّوـاى ًفؾـِ الْـٖ ٍا ٍال٤ٖ اًٌ هي 

 (. 179، ّ 1367،  ّوَ گ٘لؿ ) ًلصِوِ هٖ»  هي »اعٌاى اؽاللٖ ام اٗي 
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ٌاى ـ ٍ ٍلتٖ هتِاتِ آفلٗـُ ُـُ هتِاتِ آفلٗـُ ُـُ ،ضِ كوا  ًفٌِاى ًا ّا ؿك آً ًا ـ  ًا ـ ـتي   ًا ّـا   ، ؿًٍـ  ؿُا

تي ا ؿًٍ َُؿ ٍ لْلً ّا ّن ؿك آًزا ٗك كًگ هٖ ؿٗـگاُ . َُؿ ّوِ ٗك كًگ هٖ زـا  ّـا ٍ تــّا ؿك آً   ّا ٍ ؽَب ؿُا

ـتقاه  ٍ     ،، صِ غ٘ل ارتوا٣ٖ ارتوا٣ٖ ا٣ن امَُؿ ٍ توام ف٘ائل اؽاللٖ  ٗرٌاى ٍ كلٖ ٍ ؿائوٖ هٖ هاًٌــ ٓـثل ٍ ًا

َاى گف  هٖ ،( . تٌاتلاٗي 739 ، ّ ّواى َُؿ ) تا اٗي ت٘اى تَرِ٘ هٖ ،٠ًاٗل آى ا٣تثاكٗاتٖ كِ ؿك اكتثاٙ تـا ً٘امّـإ    :ت

ٌاى ُرل هٖ ـ ؿٍ ؿًتِ ،گ٘لًـ ًا ـ      ًا ٌــ حاتـ  ًا اى ٍ تراهل ًفي ؿك اكتثٛا . ام روِل هفاّ٘ن اؽاللٖ كِ تا هلرات اًٌ

اى هلتث گٖ هاؿٕ اًٌ ٚ مـً ة تا مهاى، هراى ٍ هَل٤٘  ٍ ُلٗا  .ٚ ًا ٍ تؾِٖ ؿٗگل، هفاّ٘وٖ ًا  كِ هتًٌا

ٕ  ٓؿٗـگاُ اِٗاى ؿكتاك ٔ، كِ المه اٗي ًقـ تِ ٣الهِ ،كًـ تِ ٠ًل هٖ ـ     هفاّ٘ن ا٣تثـاك ٍاكؿ  ، ًٌـث٘  اؽـالا ًا  ،

ـ ـ ّا ا٣تقاؿ ؿاكً ، هؤٗـ اٗي هٜلة ًا  كِ تِ حثات اكمٍ صلا كِ ٠ًل اِٗاى ؿك آحاك ؿٗگل ؛ًٌ٘  ّـا   اكمٍ :ٍ ه٤تقـًـ

اعٌاًـات   كِ ً٘امّا ٍ ،؛ ّن هٌِإ ٍ ؽاًتگاُ آًْا ّإ ؽاكرٖ ؿاكًـ ٍال٤٘ اهَك فٌّٖ ٌّتٌـ كِ اكتثاٖٛ ؿٍ ًَِٗ تا 

ـ    ؛ ًا  ٍ ّن تِ لغاٝ آحاك ٍ ًتاٗذ كِ كوا  ٍ ٤ًاؿت ًا  ، تاٗــّإ اؽاللـٖ    ّـا  . اكمٍ ؽـاكرٖ ٍ عق٘قـٖ ٌّـتٌ

ٌـاى ٍ اهـلٕ   ٍٗوگٖ  ،اّ مٍ. اگل هٌِإ اٗي اك ٌـآٖٗ تِ ٍرَؿ ه ،آًْاح٘ل ً٘امّا ٍ ٛلة كف٢ إت ٌّتٌـ كِ تغ  ٛث٤ٖ٘ ًا

اى آًْا تَل٘ـ ُـُ ، ًتاٗذ ٍ آحاك اٗي اكمٍ حات  تاُـ ـ ّاٖٗ كِ تلًا ِ   ،ًا ّـا ً٘ـن    اكمٍ ،حات  ٍ هٜلق تـَؿُ ٍ ؿك ًت٘زـ

َاٌّـ تَؿ ٍال٤٘  حات  ؽـاكرٖ   ّإ هِتول تل تاٗـ ٍ ًثاٗـ كا گناكُ . اگل گناكُ حات  ؽ ٘ن كِ تلآهـُ ام  ـًا ّإ اؽثاكٕ ت

   .ّاً  آى كلٖ ٍ هٜلق تَؿى گناكُ ًٔا ، المه

تنا١ هٖ ،م ٠ًل ٣الهِا ام اهَك رنئٖ ٍ هقآــ فـلؿٕ تلآهــُ     ،َُؿ ٍ اگل اٗي تاٗـ ٍ ًثاٗـ عٌي ٍ لثظ ام تاٗـ ٍ ًثاٗـ ًا

َاّـ تـَؿ  ، عٌي ٍ لثظ ً٘ن تِ ًٌث  افلاؿ تاُـ اهـا اگـل تلگلفتـِ ام تاٗــ ٍ ًثاٗــ ًـ٣َٖ ٍ        .، هتغ٘ل ٍ رنئٖ ٍ هَل  ؽ

َاّـ تَؿ ) تاُـهٜلق  اگـل ا٣تثـاك عٌـي ٗـا لـثظ       ؿٗگـل  تِ ٣ثاكت . ( 734، ّ 13، د 1384،  هْٜلٕ ، ؿائوٖ ٍ كلٖ ؽ

ٌاى اى ٗك ً٘ام ٗا ه٘ل حات  ؿك ١ًَ ًا ـ  ٍ ؿك ّوـ     ، اعراهٖ كا ٓاؿك هٖ ّا تاُـ تلًا  ٔكٌـ كِ هتَرِ ًـ١َ تِـل ًا

ٍاٗات ٍ ، ٣قل ّإ اؽاللٖ اگل ؽاًتگاُ گناكُ ،كٍ اٗي ام .َُؿ اكمٍ ٌُاؽتِ هٖ ،ّا مهاى ـ   ، آٗات ٍ ك ٌـاى تاُـ ،  فٜلت ًا

َاّـ تَ  .   ؿاهلٕ حات  ٍ هٜلق ؽ

مٗلا ّل ا٣تثاكٕ تل عق٘قتٖ اًتَاك اً   ؛َُؿ گلاٖٗ ًوٖ تٌاتلاٗي، ام ٠ًل ٣الهِ اٗي ٠ًلِٗ هٌزل تِ ًٌث٘ 

ٖ  ٍ اٗي عق٘ق ، ؿك ا٣تثاكٗات اؽاللٖ ٍ اكمُٖ ّواى هثٌإ هِتل  اًٌاًٖ فٜلت ٍ ٛث٤٘  اً  ) ،  ٛثاٛثـاٗ

،  . ام ؿٗـگاُ ٣الهِ، تا ٍرَؿ تغ٘٘ل ٍ تغَ  ً٘امّا ٍ اتناكّإ كف٢ ً٘ام ؿك َٛ  تاكٗؼ ع٘ات تِل ( 189، ّ 1387

، تغ٘٘ل ٍ تغَ  ًـاكؿ ٍ ّوَاكُ حاتـ    كٌٌـ اى، كِ اِٗاى ام آى تِ فٜلت ٍ ٛث٤٘  ٗاؿ هّٖإ ٣ًَٖ اًٌ ٍٗوگٖ

تـلاى اًٌـاً٘  ًـٌتى     » :گ٘ـلؿ  ّا ٍ ا٣تثاكٗات اؽاللٖ، تل هغَك ّو٘ي ٛث٤٘  ٍ فٜلت ُرل هٖ . اكمٍ اً 

تـل هغـَك      اًٌاً٘  ٍ ّو٘ي ًٌ  اً  كِ آً٘اى ، كِ ّواى اًٌاى اً  ٍ حات  تِ حثات اًاًَ اً  ٍاعـ
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، پ٘لاهَى آى  َُؿ ّا هؾتلف هى ّا ٍ مهاى ّاى رنئى كِ تِ اؽتال  افلاؿ ٍ هراى ٍ ّوضٌ٘ي ًٌ  گلؿؿ آى هى

 (. 269ّ  ، 16 ، د 1374،  ّوَ ) « مًـ ؿٍك هى

ـاَٗ هفـاّ٘ن      ٓلفاً اكَٛ فّؼفٝ سئب٥ِؼٓكًـ ٣الهِ ٛثاٛثاٖٗ ؿك  تِ ٠ًل هٖ ،كٍ اٗي ام ؿكٓـؿ ت٘ـاى ك٘ف٘ـ  پ٘ـ

تِ ـُا ـ ا٣تثاكٕ تَؿُ ٍ تَرْٖ تِ حثات ٍ ٣ـم حثات آى ً َا١ ا٣تثاك ًا كِ هلعَم ٣الهـِ هٜـلط    ،كٌٌـگاى . تا تَرِ تِ ًا

ـ ؿُكل ـ   ؿك َٓكتٖ كِ ا٣تثاك،  ًا ، ا٣تثاكٗـات هتفـاٍت ٍ هؾتلـف ٍ ًٌـثٖ      كٌٌـُ عي ٍ ٣اٛفِ ٍ ً٘امّإ هـاؿٕ تاُـ

ًـ تاُـ ٣تثاكاها اگل ا .ًا  ـٍا َاٌّـ تَ كٌٌـُ ٣قل ٍ ٗا فٜلت ٍ ٗا ؽ زام ُـُ هٜلق ٍ حات  ؽ تـِ ت٘ـاى   .  ؿ، ا٣تثاكات ًا

َاى گف  ،ؿٗگل ـ      ّا ؿك آَ  فلٌفِ ٍ كٍٍ كئالٌ٘ن ا٣تثاكٕ تَؿى اكمٍ :ُاٗـ تت  ؛، تِ لغاٝ فا٣ـل ت٘ـاى ُــُ ًا

ـ ٍ اكمٍ تِ لغاٝ ف٤ل ًـِ تٌْـا ًٌـثٖ     للاك ؿاؿٌُُاؽتٖ هَكؿ تلكًٖ  صلا كِ اِٗاى اٗي هفاّ٘ن كا تِ لغاٝ ه٤لف  ًا

. صلا كِ ٍرَب ٍ عٌي ام ا٣تثاكٗات ٣ام ًا  ٍ لثل ام ارتوا١ كِ لـائن تـِ ُـؾْ     ًٌ٘  تلرِ فاتٖ ٍ هٜلق ًا 

ـ ٍ ٍرَب ٍ عٌي هلتَٙ تِ ف٤ل ًٌ٘  ت٘اى كلؿُ ،ًا  َُا اٗي هٜلة ًا َاى عٌـي ٍ لـثظ ؿك       ،. گ ت٤وـ٘ن آى تـِ ٣ٌـ

ات ًا  ) ًَا ـاا آًْا هوري ًا  هتفاٍت تاُـ ،. آَ  اؽاللٖ حاتتٌـ ( 1375،  كتاًٖ گلپاٗگاًٖ ع٘ اٗـي تفـاٍت    .اها هٔ

ـاا ًـِ ؽـَؿ    ،گلؿؿ ٍ تفاٍت ل٘اٍت ً٘ن تِ هقـهات ٍ ُلاٗٚ ف٤ل تل هٖ تِ ؿل٘ل تفاٍت ؿك ل٘اٍت افلاؿ ًا  ،ّا هٔ

َام حاتـ     صلا كِ(؛  735، ّ 13، د 1384،  هْٜلٕ ف٤لٖ كِ تالقات ؽَب ًا  ) ٣الهِ ف٘ائل ٍ كفائل كا ؿك ّوِ الـ

ٌـ ٍ اگل ٣ول ؽآٖ ًنؿ لَهٖ عٌي ٍ ًنؿ لَم ؿٗگل لث٘ظ ًا  هٖ تلرِ تـِ   ،ًِ تلإ اؽتال  ؿك ف٘ائل ٍ كفائل ،ؿًا

َاى هخا  ؽاٛل اؽتال  ؿك هٔاؿٗق ًا  َام ٣ف  كا عٌي هٖ ،. تِ ٣ٌ ٌـ ٍ اگل افلاؿ لَهٖ عفـٞ مٍرـِ ؿك    ّوِ ال ؿًا

ٌـ ام كا عٌي ًوٖغ٘اب مٍد  ٌـ كًٍ  كِ اٗي ٣ول كا ام هٔاؿٗق ٣ف  ًوٖ آى ؿًا ًِ اٌٗرِ ف٘ـ٘ل  حاتـ  ٍ فاتـٖ     ،ؿًا

تِ تاٌُـ ) ـُا تِ تاُ ،. تٌاتلاٗي ( 571 ّ ، ّواى ٣ف  كا لثَ  ً ـُا  .ـ ف٤ل فاتا لث٘ظ هوري ًا  تلإ فا٣ل لثاع  ً

 اػتجبسوٙٙذٜ اسصؽ

ـاك اغـلإ ا٣تثـاك   ؛ٗك ا٣تثاك كٌٌـُ المم ًا  ،ؿك ّل ا٣تثاكٕ ـ    مٗلا ا٣تثاك ؿاٗل ه تاٗــ ؿك   ،. اٗـي ه٤تثـل   كٌٌــُ ًا

 :ه٤تقـ ًا  ٛثاٛثاٖٗ. ٣الهِ  َُؿ ا٣تثاك هٌِإ احل َُؿ هَرةهقاهٖ تاُـ كِ ا٣تثاك ٍا ًافق تَؿُ ٍ 

احؼبػبت دسٚ٘ـ٣ خـ٤ٛؾ   ( دس اثش  ثٝ ا٘ذاصٜ ؿؼٛس غش٤ض٢ خٛد ٞش ٔٛخٛد ص٘ذٜ د٤ٍش٢ غ٥ش اص ا٘ؼبٖ ) 

د ٤ه ػّؼّٝ احت٥بخبت ٚخٛد٢ ٔشثٛط ثٝ ػبختٕبٖ ٤ٚظٜ تٛا٘ـذ ٤ـه سؿـتٝ     ، ٔـ٣  ثبؿذ اؽ ٣ٔ وٝ ِٔٛٛ

ادساوبت ٚ افىبس٢ ثؼبصد وٝ ثؼت٣ٍ خبف ثٝ احؼبػبت ٔضثٛس داؿتٝ ٚ ثـٝ ػٙـٛاٖ ٘ت٥دـٝ ٚ اكـَٛ ٚ     

 .( 116، ف  ٕٞبٖ ) » غب٤ت، احت٥بخبت ٘بٔجشدٜ سا سفغ ٕ٘ب٤ذ

اى اٌٗرِ ٣قل ٗا ٍّن تاُـا ،تٌاتلاٗي َاى تاُـ ، هٖ ٣تثاك كٌٌـُ تلًا ٌاى ٍ ٗا ع٘ ـ ًا ًَا ٖ   ت ـ  . اها تِ ٠ًـل هـ ا٣تثـاك   ،كًـ

َاى ه٤تثل هٜـلط كـلؿُ    ، ؿك هقالِ اؿكاكات ا٣تثاكٕ كٌٌـُ هٌغٔل ؿك اٗي ؿٍ ًٌ٘  ٍ اگل ٣الهِ ، ٍّن ٍ ٣قل كا تِ ٣ٌ

ٌاى ًا  ٓؿكتاك ،، ُاٗـ تِ اٗي ؿل٘ل تاُـ كِ تغج ؿك اٗي هقالِ ًا  . تـا تلكًـٖ    ٣لن عَٔلٖ ٍ اؿكاكات هلتَٙ تِ ًا
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ًـ ّن هٖ تِ ؿً  هٖ ،آحاك ؿٗگل ٣الهِ ـٍا ـ ه٤تثل تاُـ آٗـ كِ ؽ ًَا گـقاك ٍ ا٣تثـاك    صلا كِ تِ ٣ق٘ــُ ٣الهـِ لـاًَى    ؛ت

ٌاى ًـ ًا  كٌٌـُ تاٗـ ٍ ًثاٗـّإ ؿٌٖٗ ًا ـٍا ًـ    صلا كِ عق تِـل٢ٗ ام  ؛، ؽ ـاى  ٍ اِٗـاى اٗـي عـق ك    آى ٍا ا تلًا

ًـ هٖ ـٍا ـ هالر٘  ترٌَٖٗ ؽ . عق ؿك اٗي ت٘اى تلگلفتِ ام اؽتٔـاّ ٍ تـِ ه٤ٌـإ اؽتٔـاّ ص٘ـنٕ تـلإ ٗـك         ؿًا

ـ  ام هفا ،ت٘اى ُـ هَرَؿ ًا  ٍ اؽتٔاّ ّواى گًَِ كِ لثالً ِ    ّ٘ن ا٣تثاكٕ لثل ام ارتوا١ ًا ، ؿك  تـِ ت٘ـاى ٣الهـ

ِ  َُؿ ٍ ؿاكإ احل ؽآٖ ًا ارتوا١ تِ َٓكت هلك ت٘اى هٖ َام ّوـ ٖ      كِ رـ ٖ  تاُــ )  گًَـِ تٔـلفات هـ  ، ٛثاٛثـاٗ

ٖ   ٍ ، اهراى تٔل  ًا  ٣ٌٔل آلٖ ؿك هفَْم هالر٘  ،تٌاتلاٗي .( 145 ، ّ ب 1387  ،اٗي تٔل  ؿك هالر٘ـ  عق٘قـ

 .   كِ هلك لائن تِ هالك ًا  ّن تِ َٓكت ترٌَٖٗ ٍ ّن تِ َٓكت تِل٤ٖٗ ًا 

ٍآثاٍ  »اِٗاى ؿك تَٗ٘ظ اٗي هٜلة ؿك تفٌ٘ل آِٗ   : ًٌَٗـ هٖ« لِ الـٗي 

ـ     ـًا  ٍ آًضِ ؿك ٣الن هغٌـَى ٍ هِـَْؿ ًا ، لـائن تـِ    آًضِ ه٘اى مه٘ي ٍ آًواى ًا  تِ عق٘ق  هلك ؽ

 ً ٘ا لائن تِ ٍا ٌّتٌـ فات ٍا َاّـ تَؿ ،. ٍلتٖ لِ٘٘ تـٗي للاك تاُـ . پي ُا ًـ هـتل ٣الن ؽ ـٍا . پي صـَى هالـك    ؽ

٘ي ٍ ًٌ آى ا ٔ، كب ٣الن ًا  ٍ المه ٣الن ًا  ًَا ًـ هتٔـٕ ٢ٍٗ ٍ ر٤ل ل ـٍا ّـإ ؽـَؿ گـلؿؿ ٍ     ٗي ًا  كِ ؽ

ٌاى كا تِل٢ٗ هٖ ً  كِ ٛلٗقِ ٤ًاؿت ًا ًــ   . پي تِ عرن هالر٘  هٜلق ( 392، ّ 12، د 1374 ، ّوَ كٌـ ) ٍا ـٍا ، ؽ

ًـ ّن هالك ترـٌَٖٗ   . ـ تاُ ٓاعة عق تِل٢ٗ هٖ ـٍا ٌٗـ ٍ ؽ ي ٍ هلك ّوِ هلك ٍا ٍ تـِ  ٓاعثاى ٣قل ام ري ٍ ًا

ٌٗـ صِ ٍا كا تٌِاًـٌـ ٍ صـِ    ٍٓرَؿ آٍكًـ اِٗاى ًا  ٍ تِ ّو٘ي رْ  ّوِ تٌـگاى ٍا فل٘ل ٍ متَى عرن ٍ ل٘إ ٍا

ا٣  ًرٌٌـ ٍ ّن هالك تِل٤ٖٗ اِٗاى ًا  ا٣  كٌٌـ ٍ صِ ٛا . هالر٘تٖ كـِ تـِ    ًٌِاًٌـ ٍ صِ اٌٗرِ ترال٘فَ كا ٛا

ٍاؿاكؿ ) ٍا عق هٖ ا٣  ؽَؿ   (. 489، ّ 6 د،  ّواى ؿّـ ّوِ كا تِ ٛا

ـ     تَؿُ تلؿاكًـُ ٍرَب ٍ عله  ٍ تاٗـ ٍ ًثاٗـ  تِل٢ٗ كِ ؿك ،تٌاتلاٗي عـق   ،ٍ ّوِ ام ًـ١َ هفـاّ٘ن ا٣تثـاكٕ ًا

ًـ هت٤ا  ًا  ـٍا ٠ًام اكمُٖ ٍ اؽاللـٖ ؽآـٖ    ٓتلؿاكًـ اعرام ٍ ؿًتَكات ؿٌٖٗ ؿك . آًْاً ٓا٣تثاك كٌٌـ ، كٍ اٗي ام .ؽ

ٌاى اى ًا ـافٖ ًا  كِ ؿٗي هٜلط هٌُٖاًٖ ٍ غاٗات  ًا  كِ تلًا كِ ؿٗـي   ،اٗي ٠ًام اكمُٖ ٍ اؽاللٖ .كٌـ ٍ اّ

ٖ     ، كٍ اٗي  ام .ؿك ٠ًام غ٘ل الْٖ هٜلط ًٌ٘  ،كٌـ اٗزاب هٖ تـِ عٌـة اؽـتال      ،اعرام تلگلفتـِ ام اٗـي ٠ًـام اكمُـ

َاه٢ ؿٗگل ٍ فلٌّگ  (. 557، ّ 4، د 1374 ، ٛثاٛثاٖٗ ) ّإ ؿٗگل هتفاٍت ًا  هقآـ ًٌث  تِ ر

 ٣٘ اسصؿ٣ ػّٓ د٣ٙ٤ اص ٔٙظش ػالٔٝ عجبعجب٣٤ٔجب

ِ  ًـاٗل ، ّواًٌـ  ؿك آحاك ٣الهِ ،.اكمٍ تِ ه٤ٌإ آى ص٘نٕ كِ هٜلَت٘  ؿاكؿ ،ٛثق آًضِ كِ ت٘اى ُـ ه٤ـاؿ    ، فالًـف

ـ    . اٗي ؿٍ ٍ تِ ه٤ٌإ هالٗو  ٍ ٣ـم هالٗو  تا ٛث٢ ًا عٌي ٍ لثظ  ٍٓاه ّـل  . هفَْم ام هفـاّ٘ن ا٣تثـاكٕ ٌّـتٌ

ِل٢ٗ كِ ؿكتلؿاكًـُ ٍرَب ٍ عله  ٍ تاٗــ ٍ ًثاٗــ ٍ ّوـِ ام ًـ١َ هفـاّ٘ن      ت. إ ًا  هٌتلنم ا٣تثاك كٌٌـُا٣تثاكٕ 

ـًا  ً٘امهٌـ ا٣تثاك كٌٌـُ،  ًـا ا٣تثاكٕ ـ  ٍ    ؛ إ ًا  ٍ اٗي ه٤تثِل ؽ ًـ ؽالق ٍ هالك ٍ كب ّوِ ص٘ـن ًا ـٍا صلا كِ ؽ
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ً  ،كٍ اٗي ام ٍال٤ٖ ٍ مهٌٖ٘ كـِ   ٘ن ا٣تثاكٕ ؿٌٖٗ. ام آًزا كِ اٗي هفاّ عق تِل٢ٗ ام آىِ ٍا اى هٔالظ ٍ هفاًـ  ، تل ًا

ٌاى هتلتة ًا  ـ   ، ٢ٍٗ ُـُ تل مًـگٖ ًا ٌـاى ت ـ ٍ تل ًلًَُ  ٍ ٤ًاؿت ؿًَٕ٘ ٍ اؽلٍٕ ًا ـ إًا ٍالـ٢    ح٘ل گناكًـ ، تـا 

٘ي ٍ اكمٍ هٖ،  اٗي . تٌاتل اكتثاٙ ؿاكًـ ًَا َاى ام اٗي ل ٖ   ت ٤اؿت ؿك ُـرل ؿاؿى تـِ ٣لـَهٖ كـِ ؿكٓــؿ ًـ       ،ّـإ ؿٌٗـ

ٌاى ٌّتٌـ ـ  كـِ       .  ، تْلُ گلف  كًاًـى ًا اعرام ٍ ؿًتَكات ؿٌٖٗ ؿكتلؿاكًـُ ٠ًـام اكمُـٖ ٍ اؽاللـٖ ؽآـٖ ًا

ٌاى هثتٌٖ تل ـافٖ ًا  كِ ؿٗي هٜلط هٖ ًا    .ـكٌ ٌُاًٖ ٍ غاٗات ٍ اّ

ـإ هت٤ا  تاُـ ا٣تثاك كٌٌـُ ؿك ؿٗي َاى تا هلار٤ِ تِ ا٣تثاكات ت٘ـاى ُــُ ؿك ؿٗـي    ، هٖ ، ؽ ِ  اؽـالا  ، ٣لـن  ت ،  ، فقـ

ـ ؿك اٗي ٣لَم ٤ٌٖٗ ؿٗي هٖ ؛عقَا ٍ ٣لَم ؿٗگل ا٣تثاكٕ كا ُرل ؿاؿ ًَا تِ تاُــ ٍ تـا    ت ، ّن ًقَ هقام گلؿآٍكٕ ؿُا

 .    ٍ ا٣تثاكات ؿكً  ؿك مهٌِ٘ ٣لن ؿٗگل هخل عقَا ؿً  ٗاف ّا ؿك ٣لن اؽالا ، تِ اكمٍ هلار٤ِ تِ ؿٗي

كٕ ً٘ن  ؿٗي هٖ ،م ًَٕ ؿٗگلا ـ هقام ؿٍا ًَا تِ تاُـت ٕ     ،تلإ ًوًَِ .ؿُا إ  ؿك َٓكتٖ كـِ ؿك ٣لـن التٔـاؿ تهـَك

ّـا ٍ ا٣تثـاكات ؿٌٗـٖ تـِ      اكمٍ ، ُـَؿ  ؿاكٕ هفلٙ ٍ اكل ها  تِ تاٛل هٖ هٜلط ُـُ ًا  كِ هٌزل تِ كتا ٍ ًلهاِٗ

ك، صٌ٘ي ٠ًلِٗ َاى هقام ؿٍا ـ     ،. ؿك ًت٘زِ كٌـ ّاٖٗ كا تاٛل ا٣الم هٖ ٣ٌ ٌـاًٖ ا٣تثـاكٕ رـٗــٕ تلًا اى ؿٗـي  ٣لَم ًا

َاّـ گلف   .   ُرل ؽ

ـ تا اكاٗ ؿٗي هٖ ،وضٌ٘يّ ًَا ٌاى ٔت گ٘لٕ ٓغ٘غٖ تِ ٣لَم تِـل   ، رْ  ّـ  ًْاٖٗ ٍ اكمٍ ٍ هٜلَب ًْاٖٗ ًا

ٌاًٖ ٣لَم رـٗـ اكٕ ًرَالك ٍ غ٘لؿٌٖٗ ٍ ٗـقگ . تلؽال  ّـ  تـّـ هٜـلط ُــُ    ...ٍ  ؿكاكتٍ  ت٘ريكِ تًَٚ  ،ًا

ـ  ) ٛلثٖ ٍ تٌلٚ تل  ًا  كِ ّواى لـكت ٕ  ٣الن ٍ ؿك ًت٘زِ آماؿ تَؿى ّلگًَِ تٔل  ؿك ٣الن ًا ،  1369،  رْـاًگ٘ل

ـا  156ّ اى اٗي ّـ  ( 248، ّ 1376،  ؛ كً َاّـ ُـ ٍ تـا تغ٘٘ـل ّــ      ٛث٤٘تاً ،اكٕقگ . تلًا ٣لَم ؽآٖ تَل٘ـ ؽ

ٌاى ام لـكت ٛلثٖ ٍ اتناك للاك ٕ   لقت٣وا  لـكت ٍ كً٘ـى تِ هٜاه٢ ٍ هٌاف٢ ٍ اؿاؿى ٣لَم تلإ  ًا ، تـِ   گلاٗـٖ هـاؿ

ٖ  ِ ٛلثٖ ٍ ت ّـ  ؿكً  عق٘ق  َاّٖ ٍ تقـلب الـ ، ٣لـَهٖ غ٘ـل ام    اهلل ؿًثا  ٤ًاؿت عق٘قٖ تَؿى ٍ كوا  هٜلق ؽ

َاٌّـ ُـ  .  ـ اكٕ ٣لَم ؿؽال  ؿاكًقگ ّإ ؿٌٖٗ ّن ؿك ّـ  ، اكمٍ . تٌاتلاٗي ٣لَم ف٤لٖ تَل٘ـ ؽ

ـ ُـُ تلٕا كً٘ـى ِتٍ اكم َ٘ل م ت ١ ٣َل ن كاهالً ّا، ؿك ت٤٘٘ي ًَ ب ً٘ َٜل . كٍُي ًا  كـِ ّـل گـناكُ     حلـًؤه ّـ  ه

اى كا ِت ّل ّـفٖ ًوٖ ٖ، اًٌ ـاى ٟالواًـِ تـل ّوـ       كًاـً ٗا ؿًتَكال٤ول ٌـ  كـِ اًٌ ِ، اگل للاك ً٘ ًَ َاى ًو رْـاى   ٔ. ِت ٣ٌ

ٌلٚ ُـُ ٍ كٍع٘ ترثاكٕ ؽَؿ كا ًٜ٘لُ ؿّـ ٔه ـ ٣لن ٍ ؿاًَ ًا َ٘ل ـَم   ّـاٗ  ، كفتي ِت ًو  ت كاً٘ ــ ٍا ًَا ـ  ٖ كـِ تت   كا ٓـ

ـاكؿ  ٓـ غٌٖ كلؿُ ٍ ِت توة اتن ؿً  ٗاـت  ؿك ـاى تاٗــ ّـل     ؛ ، ٍرْٖ ًـ ِ  ًِـال  صـلا اًٌ ؿرـ ٕ ٕا  ّـإ گٌـتلؿُ   َت  تـلا

ٖ ّنٌِٗ كٌـ كِ حول ؿً  ـ   ٓٗاٖت ِت ؿاًِ ـ ِـتل تُا فزاكٕ ٘ت فزاكٕ تا لـكت ًا ـ اتناك ًا َ٘ل ـاى تـِ ًـو       آى، ت ؟ صـلا اًٌ

ـ ؿاًِ َ٘ل ـ ،  ؿى ٍ ِت م٣ن ؽَاكٍؿ كِ هؾالف هٖ ٖت ؿ كٌـ َ    ؿُوٌاى ؽَؿ كا تا توثاكاى ُ٘و٘اٖٗ ًاَت ـ ٌْـا ّوـِ ؿًا ّـاٖٗ   ؟ ٗا

اى ّـ  لـكت ًلِٜ ًا  كِ تلًا ٖ ؛ ٗرَٖٗ ٛلثٖ ٍ  ـ هـ َ٘ل ـ  ٤ٌٖ ّـ  ٣لن هـكى ت ًَ . اهـا ؿك ٓـَكٖت كـِ ّــ       ُـ

اى ٛلثٖ ٍ ًٜ٘ل اًٌ ـ، تلرِ ّـ  توام ف٤ا٘ل  ٔكٍع٘ ٓ، لـكت  ترثاكٕ ًثُا اى ك ًا ٌة كٗـاٗ   ّإ ٠ًلٕ ٍ ٣وٖل اًٌ
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ـ ٖ ٍ تقلب اٖل اهلل تُا امهٌـ صٌ٘ي ؿاًَ اْل ل ً٘ ل، ٣لن ؿك ًگـُا ؿٌٗـٖ تـِ ٣لـن ٗـاك ٍ       ّاٖٗ ًا  ، آٗا ِت ؟ ِت ّو٘ي ؿ٘ل

اى . َُؿ ًاف٢ تقٌ٘ن هٖ  .   ؿّا ٍ ٛث٤٘  َُ ٣لن ًاف٢، ٣لوٖ ًا  كِ هٌتلنم ؽِ٘  ٍ ؽ١َ٘ ٍ ؽـه  ِت ؿٗگل اًٌ

ٌاًٖ ت ٓؿك عَم ٖ  ؿٌٖٗ ام ٍَٗط تِ٘تلٕ تلؽَكؿاك ًا ّإ  ح٘ل اكمٍإ٣لَم ًا ٌـاً هــ٣ٖ تـِ ًـ٤اؿت     ،. ٣لَم ًا

ٌاى ؿك مًـگٖ فلؿٕ ٍ ارتوا٣ٖ هٖ ـا     تاٌُـ كًاًـى ًا ٌـاى ؿك اتتـ َاّـ ُـ كِ ّــ  ًا . ٍلٖ اٗي اهل ٍلتٖ هغقق ؽ

ـ تِ ٤ًاؿت عق٘قٖ ؽَؿ ًاٗل َُؿ ًَا ٌاى تت ٕ  ًِ كوـا  ٍ ًـ٤اؿت   ؛تِ ؿكًتٖ ت٘اى َُؿ تا ًا ـاك ـاى  اٗـي  تـل  .پٌـ ،  ًا

ٌاى كا هٌغٔل تِ هاؿُ ٍ رٌن هٖ ،ؿٗـگاُ هـكى ٍ ًرَالك ـ ٍ تِ هلعل كِ ًا ـ    ٔؿًا ات ٍ ًثاتات تٌـن  ؿاؿُ ًا ًَا ،  ع٘

ٌاًٖ كِ تَل٘ـ هٖ ـإ هت٤ـا   ،كٌـ ٣لَم ًا ٌاى كا راًِ٘ي ؽ ، مٗثـاٖٗ   ٤ٌٗـٖ راًِـ٘ي ٣لـن هٜلـق     ؛تا ؿٗـگاّٖ كِ ًا

ـ ٍ ّـ   كواالت ًاهتٌاّٖ هٖ ٔهٜلق ٍ ّو ٌاى كا تقلب تِ آى هَرَؿ ًاهتٌاّٖؿًا ٖ    ،ًا ـ  ؿك رو٘ـ٢ كوـاالت هـ ـ ،  ؿًا

َاّـ كلؿ كِ گناكُ ٌاًٖ تَل٘ـ ؽ ٖ  ،ّإ آى ٣لَم ًا ٌاى تلإ كً٘ـى تِ كوا  عق٘قـ ـ  كاٌّواٖٗ ًا ًـِ لـقت    ؛ٍا تاُـ

ٖ تِ٘تل ٍ تغقِٗ تْتل ٍ كُـ ٍ ًوَ ٓغ٘ظ ًَا ٌاى ٤ٌٖٗٔ تَرِ تِ هلعل ) تل ع٘ ٖ ٍ ًثاتٖ مًـگٖ ًا ًَا  .   ( ع٘

اى ؿٗـگاُ ٣الهِ ٍالـ٢      ،ٌُاؽتٖ تا ٣لـَم  ٌُاؽتٖ ٍ ٌّتٖ ّا تِ لغاٝ ه٤لف  ، اكمٍ تلًا كـِ ؿك ٓــؿ كِـف 

ٖ    .، اكمٍ ٍ ه٤ٌَٗ  ًثاُـ ُاٗـ ؿك ٟاّل ٣لن ُاهل هٌائل هلتَٙ تِ اؽالا . ؿك اكتثاٌٛـ ،ٌّتٌـ  ،اهـا ؿك هتـَى ؿٌٗـ

ـ   ٔاكمٍ ٍ ه٤لف  ٍ كاتٜ ٔكاتٜ ٓؽَّٔ ؿك للآى كلٗن عقاٗقٖ ؿكتاكِ ت . ام  ه٤ٌَٗ  ٍ عقاٗق ٛث٤ٖ٘ ت٘اى ُـُ ًا

ٌاى ؿك اكتثاٙ ًا  ،٣الن ٛث٤٘  ٓعقاٗقٖ ؿكتاك ،ٗك ًَ ـ .  ، ت٘اى ُــُ   كِ تا كفتاكّا ٍ كوا  ًا  ،ام ًـَٕ ؿٗگـل  ًا

ٌاى ت ٓ، ؿك لَ ّا ٍ ؿًتَكات ؿٌٖٗ آٗات للآى تٔلٗظ ؿاكؿ كِ ٣ول تِ اكمٍ ـ    ح٘لإتِؾْ٘ ًا فـا   ) گـقاك ًا .  ( 29 : ًا

٘ي ؿٌٖٗ ام ٗك ًَ گناكُؿٗگل  تِ ٣ثاكت ًَا ؿك اعرام ٣لوـٖ   ،ؿك ه٤لف  تِ ه٤ٌإ هٜلق آگاّٖ ٍ ام آى ٛلٗق ،ّا ٍ ل

ٌاى ٍ ٗا عتٖ ؿك اٗزاؿ تالٗـإ ٛث٤٘ـٖ    . ح٘ل ؿاكًـإتِل ت زام گٌاّاى ؿك عاف٠ِ ٍ ٣ولرلؿ فّي ًا ٍاٗات ًا اٌٗرِ ٛثق ك

زام تلؽٖ ؿًتَكات ؿٌٖٗ ٍ اؽاللٖ ؿك ٣الن ٌّتٖ ت ،گقاكًـٖ ه ح٘لإت كعن كِ ؿك افـناَٗ   ٔٓل هاًٌـ . گقاك ًا  ح٘لإًا

ٌاى ه ّـا كا   ًنٍ  تاكاى ٍ افناَٗ ها  ٍ فلمًـ ٍ راكٕ ُـى كٍؿؽاًِكلٗن ٗا تلؽٖ آٗات للآى  ،حل ًا ؤَٛ  ٣ول ًا

تغفاك ٍ ؿٍكٕ ام گٌاُ هٖ ـ ًت٘زِ ًا اًگل كاتِٜ اكمٍ ٍ ؿًـتَكات ؿٌٗـٖ تـا ٣ـالن ؿكٍى ٍ     ّوگٖ ت٘ ؛( 11ٍ12:  ًَط ) ؿًا

ٌاى َاى گف  هٖ.   ٤ٌٖٗ فّي ٍ ٌّتٖ ًا ؛ت٘لٍى ًا ٍال٤٘ـ    ،ّا ام ٗك ًَ اكمٍ :ت ٌاى تِ فلاتل ام  تا تٌٚ آگاّٖ ًا

ـ تِ َٓكت ٣ام ؿك تَل٘ـ ٣لن ه هلوَى هٖ ًَا ٍاى  ،ام ًَٖٗ ؿٗگل .حل تاُـؤت ٖ  تا كُــ ك ، اؽاللـٖ ٍ ارتوـا٣ٖ    ُـٌاؽت

ٌ ٍاىًا  .ح٘لگقاك تاُـإ، ت٤ل٘ن ٍ تلت٘  ٍ هـٗلٗ  ت ٌُاًٖ اى ؿك ٣لَهٖ هاًٌـ ك

ــً ِ    ّإ ٣لوٖ ًقَ غ٘ل هٌتق٘ن ؿاكـً ّا ؿك اكمٗاٖت ٠ًلِٗ اكمٍ :تلؽٖ ه٤تق زـا كـِ ٠ًلٗـ ٖ، تـِ     . ام ًآ ّـإ ٣لوـ

ٜ ؿى ت٤ّ٘ ًٍٔا ـ، تلرِ ت٤ّ٘تزلٖت َت ـاكً ـ ٍ للائي ؿك ت٤ّ٘ي ل٤ٜٖ ً َّا ا كوك هٖي ي ًالْ ؿاكـً ٍ ُ ـ ٌك آًْ ّـا،   . اكمٍ ٌـ

ًَا هٖ ي للائي ؿك ت٤ٌّ٘ت َاى تؾِٖ ام ٗا ي ٠ًلِٗـ ِت ٣ٌ ـ ) ّإ ٣لوٖ ًقَ غ٘ل ي ٗا تِ تُا ٌٖ هٌتق٘ن ؿُا  (. 1394 ، گِل
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تِاك ٣لن ٗا تؾِٖ ام آى ه اكمٍ ،ّوضٌ٘ي ٌـتي ٣لـن   حلًـؤّا ؿك آل تَل٘ـ ٣لن ٗا ًا ـ  . اكمُوٌـ ؿًا تَل٘ــ   ٔ، مهٌ٘

ِوٌـ تلإ ه٤لف  ٔ. ؿكر كٌـ ٣لن كا فلاّن هٖ گ٘ـنُ  ،پقٗلؿ ّإ هؾتلف هٖ اكمُٖ كِ ؿًا َامات ًاٗل ًا ، ٣ـالن   ّـا  تِ ه

ٌتي تغق٘ق ٖ      ،كا تِ ًَٕ اكرظ ؿًا ـ  ؿك ه٣ََٖٗ ؽـاّ ٍ تَل٘ــ ؿك آى هَٗـ١َ ًـَا هـ اكمٍ ؿك  ،تٌـاتلاٗي  . ؿّـ

گ٘نُ ٕ     ًا تؾاب تهـَكٕ ؽـاّ ام تـ٘ي تهـَك تؾاب ه١ََٗ ٍ ًا ـ    ، ًا ٕ   ؿاكؿ )ح٘ل إّـإ هؾتلـف ت  ، 1393،  هٔـثاط ٗـنؿ

الهٖ ً٘امهٌـ ( 267ّ ـ  ٍ هغققـ   . تلإ ًوًَِ، گاّٖ راه٤ِ ًا اٗـي مهٌ٘ـِ    ى تاٗــ ؿك اپوٍَّ ؿك مهٌِ٘ ؽآٖ ًا

الهٖ تالٍ ًواٌٗـإتلإ ت ـ  ه٘ي ٣نت ٍ اهٌ٘  راه٤ِ ًا لـي ٗز٤ـل اهلل للرـافلٗي     »كلـٖ   ٓ. هاًٌـ اٌٗرِ هٜاتق لا٣ـ

ـ تا ؿك اٗي مهٌِ٘ هغتاد كفـاك ً  ،ى تِ ًو  ٣لن پنُرٖ ٍ... تلًٍـاكِ هغقق ًا  المم»  هٌ٘ي ًث٘الؤ٣لٖ الو ٍ  ثاُـٌ

َاكؿٕ كِ ام ًَٕ كفاك هَكؿ عٔل ٍ تغلٗن للاك گلفتِ ـ ٗا ه َ ؿك اٗي عـَمُ  ،ًا ّـا كا تًَـ٤ِ ؿاؿُ ٍ ً٘ـام     تاٗـ هلم ؿًا

الهٖ كا تلٛل  كٌٌـ تؾاب ،ّإ كلٖ هٜلط ُـُ ؿك ؿٗي . اٗي اكمٍ راه٤ِ ًا  .حل ًا ؤه١ََٗ پوٍَّ ه ؿك ًا

ـ  ّإ ؿٌٖٗ ؿك ٣لن ًا  ح٘ل اكمٍإ، تّ ا ح٘لگقاكٕ اكمٍإّإ ت ٗرٖ ؿٗگل ام كُا ـ    ح٘ل ؿك ٣لـن إ. اٗي ت ، مهـاًٖ ًا

٠ًام اكمُـٖ ٍ   ًٔا  كِ اعرام ٍ ؿًتَكات ُل١ تل پاٗ كٍُي.  كِ ؿٗي ؿك ه١ََٗ هَكؿ تغج ٣لن عروٖ ؿاؿُ تاُـ

َاك ًا  ٠ًام ٌّتٖ ت اكتثاٙ ٣و٘قٖ تـا آى تؾـَ ام    ،كِ ؿاكإ ؿًتَكات اؽاللٖ ٍ اكمُٖ ًا  ،ؿٗي . ٌُاؽتٖ آى ًا

ٌاى ؿًتَك ؿٗي تـِ ٛـَك ؽـاّ تـا ٣لـَهٖ هخـل        ،كٍ اٗي . ام كٌـ ال٤ول اكائِ هٖ ٣لَم ؿاكؿ كِ ؿك رْ  كُـ ٍ ت٤الٖ ًا

ٍاى َاى ؿك اٗـي ٣لـَم   اكؿ ٍ هٖاكتثاٙ تٌگاتٌگ ؿ ،عقَا ٍ هاًٌـ آى ، التٔاؿ ، ، ٣لَم تلت٘تٖ ٌُاًٖ ، راه٤ِ ٌُاًٖ ك ام  ،ت

ًَا ،كلٖ َٛك اها تِ .ّإ ؿٌٖٗ تِ َٛك هٌتق٘ن كوك گلف  آهَمُ ٌاًٖ تِ پِت ٖ  ٣ٔلَم ًا ،  اعرام اكمُٖ تلگلفتِ ام ٍعـ

ٌاى تا تْلُكٌ كاكّاٖٗ اكائِ هٖ ّا ٍ كُا ال٤ول ؿًتَك ٖ   ؿًتَكال٤ول ،هٌـٕ ام آى ـ كِ ًا كًــ   ّا تِ ّـ  ًْاٖٗ ؽـَؿ هـ

ٌاى تِ ًٍ٘لام آً . ( 274ّ،  ّواى ) ِ  ٔزا كِ ًا ـِٗـ ٖ       ا٣وا  ٍ ًا ـ  ّـإ اؽت٘ـاكٕ ؽـَؿ تـِ تراهـل هـ ٖ  كًـ ـ  ، هـ  ـتاٗ

تِ تاُـ ٍ اكمٍ ؿًتَكال٤ول ٍ ؽٚ ٖ  هِٖ ٓغ٘غٖ ؿُا ـ كِ ٍا كا تِ ّـ  هـ ـًا ـ  ّاٖٗ كا ه٤تثل ت تـلإ   ،. ؿٗـي  كًـاًٌ

ٌاى تِ اٗي ّـ  ؿًتَكال٤ول ٌاى ٣لِٗ هٖ كًاًـى ًا زا كِ ٣لن ً٘ن ؿا٣٘ـِ ًـ٤اؿت ٍ كوـا     . ام آًـ كٌ ّاٖٗ كا تِ ًا

ٌاى كا ؿك ّل ؿٍ مًگٖ ؿًَٕ٘ ٍ اؽلٍٕ ؿاكؿ ، اكمٍ ٗـا اعرـام تـا ٣لـن ؿك     ّإ ؿٗي ام لث٘ل تاٍك لفِؤ، اگل ٗرٖ ام ه ًا

تِ تاُـ ّا ٗا كٍٍ هثاًٖ ٍ اكمٍ َاى ٣لن ؿٌٖٗ تَل٘ـ كل هٖ ،ّا هلم هِتل  ؿُا  .   ؿت

ٍال٤ٖ ٍ هثتٌٖ تل عقاٗق ًا ّإ ؿٌٖٗ  ٣الٍُ تل اٗي ، اكمٍ ًـ هت٤ا  اهـل   ؛ تات٢ هٔالظ ٍ هفاًـ  ـٍا ٤ٌٖٗ اگل ؽ

ـ  ،. تٌاتلاٗي ؿاكًـگٖ ام فغِا ٍ هٌرل ؿاكؿ اٗي ًوام احل ترٌَٖٗ هخل تام ،كٌـ تِ ًوام هٖ ِـاء     تاٗـ ٍ ًثاٗـ ّـإ ُـل٣ٖ ًا

ٍاؿاك هٖ ،هغٖ ًثَؿُ زام كاك  ٍال٤ٖ ٌّتٌـ ٍ ُؾْ كا تِ ًا ٍال٢ ًا  ٍ ؿاكإ احل  زـام   تلرِ هثتٌٖ تل  كٌـ ٍ ٗا ام ًا

ًَا عراٗ  ام هٔلغ  ٍ هفٌـُ ،. هفاّ٘ن ا٣تثاكٕ ؿاكؿ كاكٕ تام هٖ اٗي هٔـالظ ٍ   .اٗي هفاّ٘ن ًا  ٔإ ؿاكؿ كِ پِت

ٌاى ًا  كِ ؿك كوا ،هفاًـ اى ً٘امّإ هتغ٘ل ٍ حات  ًا ـ تلًا ٌاى ت ح٘ل إ  رٌوٖ ٗا كوا  كٍعٖ ٍ ٤ًاؿت اؽلٍٕ ًا

٘ي كلٖ ٍ ٣ام ٍ غ٘ل هتغ٘ل ٌّتٌ ،كٍ اٗي ام .ؿاكًـ ًَا  ..ـ هٌتلنم ل
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ٌاى لاؿك تِ ؿك  اٗي هٔلغ  ًا  ـ    اها گاّٖ آى كا ؿك  ًوٖ ،گاّٖ ٣قل ًا . ؿك  كٌـ ٍ فَا اؿكا  ٣قـل ًا

ٌاى تِ ؿٗي ٍ لاًَى ،َٓكت اٗي ا٣تثـاك   ،. ؿك اٗـي ٓـَكت   ٍ هفاًـ ٣لن ؿاكًـ ً٘امهٌـ ًا گقاكٕ كِ تِ اٗي هٔالظ  ًا

ًـ ٗا ه٤َٔه ، كٌٌـُ اٗي ٗلٍكت ٍ تاٗـ ـٍا َاٌّـ تَ ىاؽ  . ؿؽ

اى ـإ هت٤ا  تٌْا هَرَؿٕ ًا  كـِ عـق ا٣تثـاك ؿاكؿ   ٛثاٛثاٖٗ  ؿٗـگاُ ٣الهِ تلًا ٣لـَم ا٣تثـاكٕ   ّوـٔ  ،  ، ؽ

ٌاًٖ ٓهَرَؿ ؿك عَم ٌـ ؿٌٖٗ تاٌُـ هٖ ،٣لَم ًا ًَا ـ     ، ؛ت ـإ هت٤ـا  ت٠ٌـ٘ن ُـًَ . تـِ ؿٗگـل    ٤ٌٖٗ هٜاتق ا٣تثـاكات ؽـ

ـإ هت٤ا  ،ًؾي َاى ٣لَم ؿٌٖٗ ا٣تثاكٕ كا ت ، هٖ تا هلار٤ِ تِ ٍعٖ ٍ كِف ا٣تثاكات ؽ ، ٣لـَهٖ هاًٌــ    ً٘ي كلؿإت

َا  - ٌُاًٖ ٍ ٣لن اؽالا راه٤ِ ـ ام اٗي ؿًتِ - تٌاتل اكخل ال  . ًا

   ٥ٌ٢ش ٘ت٥دٝ

 آٗـ: ؿً  هٖ ام آًضِ گقُ ، ًتاٗذ مٗل تِ

 ه٤اؿ  عٌي ٍ لثظ ًا . ٛثاٛثإاكمٍ تِ ه٤ٌإ هٜلَت٘  ًا  ٍ ؿك ؿٗـگاُ ٣الهِ . 1

َافق  تا ٛث٢ ٍ لثظ تِ ه٤ٌإ ٣ـم هالٗو  تا ٛث٢ ًا . 2  . عٌٔي تِ ه٤ٌإ هالٗو  ٍ ه

ؽـَؿ   ٔتِ كاتٜـ  ،آى ّٔا تؾِٖ ام هفاّ٘ن ا٣تثاكٕ ٌّتٌـ كِ ام تٌلٕ هفَْم ٗلٍكت ت٘ي ف٤ل ٍ ًت٘ز اكمٍ. 3

 . آٍكٗن ٍ اعٌاى هالئن تا غاٗ  تِ ؿً  هٖ

ٜ ،هفاّ٘ن ا٣تثاكٕ. 4 ٌاى ٍ اف٤ا  ٍا ٌّتٌـ ٍ ّ٘ش ف٤لٖ تـٍى آًْا ًٍٔا ٌاى ٓاؿك ًوٖ ،ه٘اى ًا  َُؿ. ام ًا

٘ي ؿٌٖٗ كِ ؿكتلؿاكًـُ ٍرَب ٍ عله  ٍ تاٗـ ٍ ًثاٗـ ٍ. 5 ًَا ـ ّوِ ام ١ًَ هفاّ٘ن اكمُٖ ،ٌّتٌـ ... ل  . ًا

٘ي ٍ اكمٍ هٌتلنم ا٣تثاككٌٌـُ ،ا٣تثاكٕ ّل. 6 ًَا ًـ هت٤ا  ًا  ،ّإ ؿٌٖٗ إ ًا  ٍ ا٣تثاك كٌٌـُ ل ـٍا    . ؽ

٘ي ٍ اكمٍ. 7 ًَا ٌـاى هتلتـة       اٗي ل اى هٔالظ ٍ هفاًـٕ كِ تل مًـگٖ ٍ ًـ٤اؿت ؿً٘ـَٕ ٍ اؽـلٍٕ ًا ّا تل ًا

ـ ٍ هٖ ، تِل٢ٗ ُـُ ًا  ـ تِ ٣لن كِ ؿكٓـؿ ت ًا ًَا ٌاى ًا ت  ، كوك كٌـ.إه٘ي ٤ًاؿت ًا

كٕ ٠ًلِٗ گ٘لٕ ٣لَم ا٣تثاكٕ ؿٗي ؿك ُرل. 8 ال٣ات ٣لَم ٍ ؿك هقام ؿٍا ِ   ، ؿك هقام گلؿآٍكٕ ٛا ّـإ   ّـا ٍ ٗافتـ

تِ تاُـ  . ٣لوٖ ًقَ ؿُا

م، هٖ . ؿٗي ؿك ّـ 9 ـ ٍ ام گناكٕ تلٕا ٣َل َاـً ؿؽ٘ل تُا ي ت ـ ٗا لگقاك تُا ن تإ٘ح م ؽاّ ً٘ ـ ٣َل َ٘ل  . كُا ؿك ت٤٘٘ي ٍ ت

ٌاى ؿك تَل٘ـ ٣لن ؿٌٖٗ ؿؽ٘ل ح٘لإتا ت ،ؿٌٖٗ ام ٗك ًَّإ  اكمٍ. 10 ـ ٍ ام ًَ ؿك ه٤لف  ٍ آگاّٖ ًا  ؿٗگـل  ًٕا

ٍال٤٘  هلوَى ٍ گٌتلٍ هغـٍؿُ ٣لن ٌاى تِ فلاتل ام   .   ، تِ َٓكت ٣ام ؿك تَل٘ـ ٣لن هَحلًـ تا تٌٚ آگاّٖ ًا

َاى للٌِٗ ؿك ،ّإ ؿٌٖٗ اكمٍ. 11 ٜ   ي ل٤ٜ٘  ٠ًلِٗت٤ّ٘ تِ ٣ٌ ـ ًٍا ـاكؿ     ٔإ كِ تـِ  ،  تزلتـٖ تـَؿى ل٤ٜ٘ـ  ًـ

 . كٌٌـ كوك هٖ

، كٍٍ ٗـا ّــ     ، اكمٍ ٗا اعرام تا ٣لن ؿك هثاًٖ ، اكمٍ ّإ ؿٗي ام لث٘ل تاٍك لفِؤكلٖ اگل ٗرٖ ام ه َٛك تِ. 12

تِ تاُـ َاى ٣لن ؿٌٖٗ تَل٘ـ كلؿ ، هٖ هِتل  ؿُا  . ت
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 ٔٙبثغ
فب ، ا.الف 1404، ، عٌ٘ي تي ٣ثـاهلل اتي ًٌ٘ا ٥بت(اـِ ٖ. آٗ   كتاتؾأً ، ، لن )اِٟ  اهلل هل٣ِ

فب )اِغج٥ؼ٥بت( ، ا.ب 1404، ـــــ  ٖ. ،لن ،اـِ  هرتثِ آِٗ اهلل الول٣ِ

ل الثالغِ ،، لن اِتٙج٥ٟبتاالؿبسات ٚ  ،1375، ـــــ  ًِ. 
ٖ. ٣لوٖ ،، تْلاى فشا٘ؼ٥غ ث٥ىٗ،  1369،  هغٌي ، رْاًگ٘لٕ  فلٌّگ

 .68 ، ٍ و٥ٟبٖ ا٘ذ٤ـٝ،  «عٌي ٍ لثظ اف٤ا  ام ؿٗـگاُ ٣الهِ ٛثاٛثاٖٗ»،  1375،  ، ٣لٖ كتاًٖ گلپاٗگاًٖ
ٖ. ،تْلاى،  اتَالقاًن پاٌٗـُ ٔ، تلرو ػ٥ش تىبُٔ ػمُ ٤ٛ٘ٗ،  1376،  ، ّلهي كًـا   ٣لوٖ فلٌّگ

ٗي ، ُْاب ًْلٍكؿٕ  . هٜال٤ات ٍ تغق٘قات فلٌّگٖ ًٌٔؤه ،، تْلاى ٔدٕٛػٝ ٔلٙفبت ؿ٥خ اؿشاق،  1375 ،  ، ٗغٖ٘ تي عة اـل
٘ي ٘ن ٓـكالوتإْل لاى، تْلاى ، تٔغ٘ظ ً٘ـ رال  آُت٘اًٖ 1354، ، هغوـ تي اتلّا زوي عرو  ٍ فلٌفِ ٗا  .، ًا

 .ـاك٘ت ،لن ،ٕ هغوـ رَاؿ ؽَارَ ظ٘تٔغ ،ٓ ٤اِىش شاِمشآ٥ٖتفؼ،  1366،  ـــــ
 .٣لوِ٘ ٓراه٤ِ هـكً٘ي عَم ،، لن تشخٕٝ ا٥ِٕضاٖ ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖ،  1374،  ، هغوـ عٌ٘ي ٛثاٛثاٖٗ
 . تًَتاى كتاب ،، لن ٔدٕٛػٝ سػبئُ،  .الف1387، ـــــ 
 .كتابتًَتاى  ، ، لن ، س ؿٍم اكَٛ فّؼفٝ ٚ سئب٥ِؼٓ،  ب  1387 ،ـــــ 
 . بتًَتاى كتا ،لن ، سٚاثظ اختٕبػ٣ دس اػالْ،  .د1387، ـــــ 
 .، تًَتاى كتابلن ، ؿ٥ؼٝ دس اػالْ،  1388، ـــــ 
اًٖ ٍ هٜال٤ات فلٌّگٖ ، ، تْلاى اص ػّٓ ػىٛالس تب ػّٓ د٣ٙ٤، 1394،  ، هْـٕ گلٌِٖ  . پوٍِّگاُ ٣لَم اًٌ
 .آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘ ًٌٔؤه ،، لن  فّؼفٝ اخالق،  1378،  ، هزتثٖ هٔثاط
 .ًٌِ آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘ؤه ، ، لن (ٔمبالتٔجب٣٘ فّؼف٣ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘ )،  1391، ـــــ 

   .ًامهاى تثل٘غات اًالهٖ ، ، تْلاى آٔٛصؽ فّؼفٝ،  1387،  تقٖ ، هغوـ هٔثاط ٗنؿٕ

 .آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘ ًٌٔؤ، لن ه ؿشح ثشٞبٖ ؿفب، 1391، ـــــ 
 . آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘ ًٌٔؤه ،، لن  عٌ٘ي ُلٗفٖ تغق٘ق ٍ ًگاكٍ اعوـ ، فّؼفٝ اخالق ، .ب1391، ـــــ 
 .آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘ ًٌٔؤه ،، لن 3 ا٘ؼبٖ ؿٙبػ٣؛ ٔؼبسف لشآٖ،  1393، ـــــ 
 .ٓـكا ، ، تْلاى سئب٥ِؼٓاكَٛ فّؼفٝ ٚ سٚؽ ،  1364،  ، هلتٖ٘ هْٜلٕ
لاى ،تْلاى ،س ّفتن ، ٔدٕٛػٝ آثبس،  1384، ـــــ   .ٗا
 . آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘ ًٌٔؤه ،، لن ثبة د٤ٗ ٚ د٥٘ب٢ ٔذسٖ خؼتبسٞب٣٤ دس،   1393هغوَؿ ،ً٘ـ ،  ًثَٗاى
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 چى٥ذٜ

ام رولِ كهن ٍ كام هَفق٘ـ  ؿك   ،ّإ كاك ؿك هَارِْ تا هٌائل ٍ هِرالت فلؿٕ ٍ ارتوا٣ٖ ٍاكإٍ گلٍُ پوٍَّ  تغق٘ق،
ـي  تـلٕا   ٖعلكُا ّوَاكُ تِ ؿًثا   ،اً . اًٌاى ؿك تلؽَكؿ تا هِرالت ؿك مًـگٖعل هِرالت پَ٘ كٍ مًـگٖ تِل ٍ  ٗا

اها گـاّٖ   .كٍ تلؿاُ  اى هٌهلِ ٍ هِرلٖ كا ام پَ٘ تَ تِ كاعتٖ هٖ گقُتِتزلت٘ات تِ  ،. گاّٖ تا هلار٤ِاً هِرالت 

ٖ    ًٌ٘ـ تِ كاعتٖ لاتل عل  ،ّإ ؿكّن تٌ٘ـُ ٍ تَؿكتَ اٍلات گلُ پـوٍَّ ٍ ٍاكـإٍ    ،تٌـ ٍ ً٘امهٌــ تغق٘ـق ٣و٘ـق ٣لوـ
ي ه٘اىاً  ٣الواًِ ٣لل ٍ ٣َاهل هِرالت َ . ؿك ٗا كٍٗرلؿّـإ   تـلٕا آى،  ، تلٕا عل هِرالت ٍ ً٘ن تغق٘ق ٍ پـوٍّ

   ِ ـٌاؽتٖ، راه٤ـ ـي هقالـِ تـا كٍٗرـلؿ ٠ًـلٕ، تغل٘لـٖ،           گًَاگًَٖ ٍرـَؿ ؿاكؿ: كٍاًِ ُـٌاؽتٖ، التٔـاؿٕ، ً٘اًـٖ ٍ... . ٗا

 ٌُاؽتٖ ٍ تا ّـ  ٍاكإٍ ًقَ اًگ٘نُ ٍ لَت ٍ ٤ٗف آى ؿك پوٍَّ تـٍٗي ٗافتِ اً . كٍاى

 .٣َاهل ًِاٙ ،٣َاهل ًٌٖ ،لَت ٍ ٤ٗف ،اًگ٘نُ ٞب: ٚاطٜ و٥ّذ
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 ٔمذٔٝ

گ٘نُ ّاى پوٍِّى، تاٗـ تلؽى هٌـائل كا هفـلٍٕ گلفتـِ، ام هقــهات ٍ هلاعـل هـَكؿ ً٘ـام ٍ         تلاى ٍكٍؿ تِ تغج ًا

ـا  پوٍَّ  گ٘نُ ٍ تِ تغج ؽا٠ًِّل كٌ٘ن  ٓل اّ ٍاى  ًا ُـٌاؽتىِ فلآٌٗــ    ّاى تغق٘ق تپلؿامٗن. ًؾي ؿك ٣ٌآـل ك

گ٘نٍ تغق٘ق ًا . تلاى ٍٗوُ ؿك رٌثِ تغق٘ق، تِ ـ  ُل١ٍ تْتل ًا ، اٗي پلًَ هٜـلط   ّاى ًا كـِ صـلا ٗـك     ًا

ـاكؿ؟ گ٘نُ ٍ َُا المم كا تلاى آغام كاك ٍ تغق٘ق ً ٍاى فلؿ، ًا گ٘نُ تا فلؿ تى تاٌُاًى، فلؿِ  ؿك ك گ٘ـنُ تفـاٍت   ًا ّـاى   ًا

گ٘نُ ٣ثاكت هْوى ؿاكؿ. تلؽى ام ٍٗوگى ـ ام: ّاى فلؿ تاًا  ًا

ّاى تٌ٘اكى ؿاكؿ كِ عـي   ّا ٍ ًاٗافتِ ١َٗ تغق٘ق، پلًَهَ ٔالف. كٌزراٍى ؿك هٌهلِ: ٤ٌٗى هغقق ؿك مهٌ٘

 ات٤اؿ آى كا رَٗا َُؿ؛ كٌـ تا هٖهٌـ  ٣اللٍِا كا كٌـ ٍ  كٌزراٍى ٍى كا تغلٗك هى

َ هى ُ، تا َُا ٍ فٍا هٌهِل كا ٘پ گ٘ن  كٌـ؛ عالى ًوى تلؿ ٍ اعٌاى ًٌتى ٍ تى ب. فٍا ٍ َُا ؿك كاك: فلؿ تاًا

كٌــ، تلرـِ تِ٘ـتل     ُاٗـ ام ٠ًل رٌوى ؽٌتِ َُؿ، ٍلى اعٌاى ؽٌتگى ًوىد. اعٌاى ٣ـم ؽٌتگى: هغقق 

 هٌـ تِ كاك ٍ پِ٘لف  آى ًا . ٣اللِ

َاهل تى گ٘نُ، تا ٣ َاهل اٗزاؿ ًا گ٘نگى، هالمم ٗرـٗگلًـ. ٌُاؽ  آًضِ كـِ هَرـة ٗـ٤ف     ه٘لى ٍ تى تلكًى ٣ ًا

گ٘نُ هى ـ كُا ٌُاؽ  َُؿ، هى ًا ًَا َاك كٌـ .ت گ٘نُ كا ّو َاهل تقَٗ  ًا ـ٢ كا ُـٌاؽ     ؛٣ ًَا گ٘نُ، تاٗـ ه مٗلا تلاى اٗزاؿ ًا

گ٘نُ فلاّن هىاٗزاؿ آًگاُ ّن مهٌِ٘ تلاى  .تلٛل  كلؿآى كا ٍ  گ٘نُ تِ ٍرَؿ آهـُ، هى ًا ٌـاى كا    َُؿ ٍ ّن ًا ــ ًا ًَا ت

ٍا ؿاكؿ. ام ـ اٗي هقالِ تا كٍٗرلؿ ٠ًلٕ ٍ تغل٘لٖ ٍ تا كٍ،  اٗي تِ علك   َاهـل ٗـ٤ف ٍ لـَت        ّـ ٍاكـإٍ ٣لـل ٍ ٣

گ٘نُ ؿك پوٍَّ تـٍٗي ٗافتِ ًا   ًا

 ثى ٥ّٔى ثٝ تحم٥ك

َاهلى كِ تى  مًٌـ، ًراتى صٌـ كا تاٗـ ؿك ٠ًل ؿُا : ه٘لى تِ تغق٘ق كا ؿاهي هى ؿك تاب ٣

. ٣ـم ؿك  اّو٘  ه١ََٗ تغق٘ق؛ اگل اّو٘  ه١ََٗ پوٍَّ تلاى هغقـق آُـراك ًثاُــ ٍ ٍا تـِ ؿكًـتى      1

ـ  كـِ ؿك اؿت٘ـات      ٣ل  ًا َاّـ تَؿ. اٗي ّوـاى ص٘ـنى ًا گ٘نُ المم تلاى تغق٘ق تِ عـ كافى ًؾ ـ، ًا ـًا زام كاك كا ً

 هقــم  ه٤لفـ   ٍ فّـي  ؿك ٍلى ؤحل،گَٗ٘ن ٣ل  غاٗى ؿك ٍرَؿٕ ه َُؿ. ؿك فلٌفِ هى ًاه٘ـُ هى« ٣ل  غاٗى»عَمٍى، 

زـام        تـا تِ اٗي ه٤ٌا كِ  .تغق٘ق ؿك فّي هقـم ًا  ّـ  كِ ه٤ٌا تـٗي ًا ؛ ــ صـلا اٗـي تغق٘ـق كا ًا ـًا هغقـق ً

گ٘نُ هى  .آٗـ تِ ٍرَؿ ًوٖتالٍ ٍ كََُ ؿك ٍا  إ تلإ ؿّـ ٍ صِ اّو٘تى ؿاكؿ، ًا

تغق٘ق، ٣ل  غاٗى آى ًا ، ًـاٟل تـِ ٣ق٘ــُ كاككلؿگلاٗـاى ًٌ٘ـ .       َُٓؿ حول تاٗـ تَرِ ؿُا  اٌٗرِ گفتِ هى

ـامُ :آًاى ه٤تقـًـ گ٘ناى كِ هف٘ـ  تاٗـ تِ ّل ص٘نى تِ ًا كٍؿ ٍ  هغـَكى ام ه٘ـاى هـى    ٣لن ًٓا ، پلؿاؽ . ؿك ًت٘زِ، ًا

ـ .  َُٖ ًت٘زِ هغَكى، راٗگنٗي آى ه اّو٘ـ  هَٗـ١َ    ؿ. الثتِ ؿك اٗي تغج اّو٘  ه١ََٗ، غ٘ل ام حوـلات آى ًا

مٗـلا   ؛اّو٘  ٗك تغق٘ق تٌ٘اؿى ؿك ؽَؿ آل ه١ََٗ ًا  گاّى ؿك ؽَؿ آى ه١ََٗ ًا  ٍ گاُ ؿك ًتاٗذ آى. هخالً
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ٍامُاٗي  ـاى ت٤ًَِ هى ١ًَ تغق٘ق ؿك تؾِـ. اٗي ّواى ٣لن تٌ٘ـاؿى ٗـا تغق٘ـق     ّاى ٣لن كا گِاَٗ تِ٘تلى ؿاؿُ، ت

صٌاًرِ ٣لن ً٘ن تٌـاتل   .ّاى آى ًا . تغق٘ق تاٗـ ًاف٢ تاُـ تٌ٘اؿى ًا . اها اّو٘  تغق٘ق كاكتلؿى، ؿك ًتاٗذ ٍ حولُ

ٍاٗات ه٤َٔه٘ي كًَ  اهلل: ال٤لن حالحٔ آٗـٔ هغروـٔ فلٗ٘ـِ ٣اؿلـِ ًـٌٔ      لا  »؛ عـٗج ٣لن ًاف٢ تاٗـ ًاف٢ تاُـ  ك

ـ: ٣لن هف٘ـ تلإ تِل ًِ ؿًتِ« لائن ٣لـن هلتـَٙ    ،ؽلقـ   هثـؤ٣لَم هلتَٙ تِ ٌُاؽ  ٌّتٖ ٍ اكتثاٙ آى تا ٗرى  ًا

   ٖ ٘ي ٍ ٣لَم هلتَٙ تِ ٌُاؽ  فلٌّگ ٍ كٍٍ مًـگٖ تلتـل )٤ٗقـَب كلٌ٘ـ ًَا ام ( ٗرـٖ  1348 ،تِ ٌُاؽ  عقَا ٍ ل

ـا كٌـ، حولتؾَ تَؿى ٗا ًثَؿى آى ًا . آگاّى ام ًتاٗذ ٍ حوـلُ  ىرْاتى كِ ه ـ ٣لَم كا ام ٗرـٗگل ر ًَا ّـاى كـاك    ت

َ    تغق٘قى، هى گ٘نٍ اٗزاؿ كٌـ. الثتِ اٗي ًتاٗذ ٍ حولات تاٗـ تلاى هغقق، هلوـَى، لاتـل پـ٘ ـ ؿك فلؿ ًا ًَا تٌ٘ـى ٍ   ت

ـا كٌــ،        ؿك ؿًتلى تاُـ. اٗي اهل تٌ٘اك هْن ًا . اگل ًتاٗذ، ؿك ؿًتلى ًثاُـ. ٗا پـي ام صٌــٗي ًـا  تغقـق پ٘ـ

گ٘نُ كافى كا ام پوٍِّگل تگ٘لؿ.  هوري ًا  ًا

ٗاتــ   تا ؿك ٠ًل گلفتي هثـؤ ٍ هقٔـ )٤ٍٗ٘  هَرَؿ ٍ هٜلَب(، هى :. تلً٘ن ًرلؿى كٍٍ هٌاًة تلاى تغق٘ق2

ـ  گ٘ـنُ    هَرـة َؿ ٍ اٗـي ؽـ   .هٌ٘ل پوٍَّ كا تلً٘ن كلؿ. اٗي هٌ٘ل تاٗـ تِ اروا  تلاى هغقق كٍُي تاُـ اٗزـاؿ ًا

ــ ام صـِ كاّـى      تغق٘ق ًا  ٍ فلؿ كا تلاى تالٍ ؿك اٗي مهٌِ٘ تَِٗق هى ـًا كٌـ. تلاى هخا ، فلٕ كٌ٘ـ هغققـى ً

تفاؿُ هى زام تامهاًـُ، ٛلط كا كّا هى تاٗـ تلٍؿ. گاُ ام اٗي كٍٍ، ٍ گاُ ام آى كٍٍ ًا كٌــ ٗـا تـا ًـل٣       كٌـ ٍ ًلًا

ـا هى ٔاكائ ،كٍ اٗي كٍؿ. ام كوتلى پَ٘ هى كـن تـلاى ؽـَؿ     مٗـلا هٌـ٘ل تغق٘ـق كا ؿًـ      ؛كٌـ ٛلط تغق٘ق اّو٘  پ٘

 ًامؿ. هغقق كٍُي هى

هوري اً  ؿك هَاكؿى تِ ّوِ ًرات تاال ؿلـ    :. ٣ـم تَرِ هغقق تِ تَاى ؽََٗ تلاى اًزام تغق٘ق3

ٗا تِ لغـاٝ ًتـاٗذ،    َُؿ، ٍلى تِ اٗي ًرتِ تَرِ ًَِؿ كِ ارلاى ٛلط ام ٠ًل كاّى كِ تاٗـ ؿك آى علك  كلؿ،

كٍ، هالع٠ِ تَاًاٗى هغقق ام فلًَؿگى ٍى رلَگ٘لى كلؿُ، ه٘ـناى   اٗي تاالتل ام تَاى ٍ تغول هغقق اً . ام

 تلؿ. كاكآهـى تغق٘ق كا تاال هى

َا١ ً٘امّا كِ تِ ت٘اى  ،هامَل :. ٣ـم تَرِ تِ تإه٘ي ً٘امّاى هغقق4 لِ٘ ٍ هت٤ـالى ؿك تلكًٖ ًا پلؿاؽتـِ   ً٘امّاى ٍا

گ٘نُ كا ٍ ًقَ  ل٘ـِ )ٗـا ً٘امّـاى كوثـَؿ( ًاه٘ــُ         ،ام ٠ًل ٍٕكٌـ.  تلكًى هىؿك اٗي مهٌِ٘ ًا تؾـَ ٍا ، ً٘امّـاى ٍا

هٗك، ً٘ام تِ اٗوٌى، ً٘ام تِ ت٤لق ٍ ً٘ام تِ اعتلام. كوثَؿ اٗي صْـاك ؿًـتِ ً٘ـام     هى  هَرـة َُؿ؛ هخل ً٘امّاى ف٘نََٗل

گ٘نُ هى ٌاًى كِ فرل ك اٗزاؿ ًا گ٘نُ ًائقى ؿك ٍا تِ ٍرَؿ هـى گلؿؿ. ًا آٗــ   ٌـ ً٘ام ٍا ؿك اٗي صْاك ؿًتِ تإه٘ي ًِـُ، ًا

تا تلاى هخا  ٍلتى گلًٌِ ًا  تِ ًو  غقا تلٍؿ؛ ٌّگـاهى كـِ    .ؿّـ ًَى رثلاى اٗي ً٘امّا ًَا هىكِ ٍى كا تِ 

ـاكؿ    ،كٌـ اعٌاى ًااهٌى هى ٍ   ،ؿك پى كف٢ ًا اهٌى تلآٗـ، ٍ آًگاُ كِ كٌـى ؿًٍـتَ ًـ كٌــ ٍ   تـَرْى ًوـى   ٗـا تـِ ا

ـام كٌــ. ٌّگـام كوثـَؿ، ً٘ـام تـِ ٍرـَؿ        اعٌاى ً٘ام تِ هغث  ٗا اعتلام ؿاكؿ، تلاى اٗزاؿ ؿًٍتى ٗا كٌة اعتلام ال

گ٘نُ ًائق هى هى ، )َُؿ تا اٗي ً٘ام كا تلٛل  ًامؿ. آٗـ، ٍ اٗي اهل هَرة اٗزاؿ ًا  .(1386 اس، آتلاّام هنَل
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كٌـ. ؿك هلعلِ ٍا  كِ تـا ًـام ً٘امّـاى كوثـَؿ ام آى ت٤ث٘ـل       َ تل ٛل  هىهغقق اٗي ً٘امّا كا تا پوٍّاٌٗزا ؿك 

هٗك، تا اٗزاؿ تٌِ ،ُـ ً٘امّـاى تِـلى    ٍٔلـى ّوـ   .آٗـ ى، فلؿ ؿك پى كف٢ ً٘ام تل هىهاًٌـ ً٘امّاى رٌوى ٍ ف٘نََٗل

َاى  هامَلگًَِ ًٌ٘  كِ هٌِإ آى، كوثَؿّاى صْاكگاًِ تاُـ.  اٗي كٌــ.   ٗاؿ هى« ى هت٤الىً٘امّا»ام تلؽى ً٘امّا تا ٣ٌ

ٌاى ٍرَؿ ؿاكًـ. ٛثق ٠ًل  ،ً٘امّاى هت٤الى ؽَؿ تِ ؽَؿ ُـَؿ. اهـا    مٗل هغــٍؿ هـى   ٔاٗي ً٘امّا ؿك ًِ ؿًت هامَلؿك ًا

َاى افنٍؿ: َاكؿ ؿٗگلى كا ً٘ن تِ اٗي ًِ ً٘ام، تت  ُاٗـ ه

ٌتي؛1  ًفي.. ً٘ام تِ ؽَؿُرَفاٗى ٗا تغقق 3 ٌُاؽتى؛ مٗثاٗىتِ . ً٘ام 2 . ً٘ام تِ ؿًا

ٌاى اعٌاى كوثَؿ ًوى  ،كٌـ تا تِ ٛل  كف٢ آى تلٍؿ، تلرِ ّو٘ي كٌزراٍى ؽَؿ تـِ ؽـَؿ   ؿك ً٘امّاى هت٤الى ًا

ٌاى تلاى افناَٗ تٌَ ًـِ كـاَّ آى، ؽـَؿٍ كا تـِ      َاكؿ، ًا ٌاى تِ ًو  تغق٘ق ًا . ؿك اٗي ه هَرة علك  ًا

ٌتٌٖ ًؾتى هى ـ تِ آى ً٘امّا، ؿًا ًَا ـامؿ تا تت ّا تلًـ، ٗا تِ كوا  ٍ ؽَؿُرَفاٗىِ هَكؿ ٠ًـل ؿًـ     ّا ٍ مٗثاٌُاًى ًا

لِ٘، ؿكؿ ٍ تٌَ اعٌاى هى كٍؿ تـا آى كا ام تـ٘ي تثـلؿ. هـخالً      كٌـ ٍ تِ ًـو  ؿكهـاى ؿكؿ هـى    ٗاتـ. اها ؿك ً٘امّاى ٍا

ٌاًى كا ؿك ٠ًل تگ٘لٗـ كِ ؽَؿ كا تِ ًؾتى هى ـامؿ ٍ ُة ًا ـاك هى ًا ــ تـاتلَى   هاًـ تا ٣لوى كا ت٘اهَمؿ، ٗا تتَ ّا كا ت٘ ًا

كٌــ   ّاى ؽََٗ َُؿ، كوثَؿى ؿك ؽَؿ اعٌـاى ًوـى   ُرَفاٗى هَرة ٍمٗثاٗى كا ًقاُى كٌـ ٗا تِ كواالتى تلًـ 

ٍاؿاك تِ ف٤ال٘  كلؿُ تاُـ.  كِ ٍا كا 

ّا تا ً٘امّاى رٌوى، ت٤لق، اعتـلام   ، اكخل اًٌاىهاملَاى كِ ًثاٗـ فلاهٍَ كلؿ اٗي اً  كِ ٛثق ٠ًلِٗ  ًرتِ

افـلاؿ هتًَـٚ    ٓتإه٘ي ًَِؿ، تِ ؿًثا  تإه٘ي ً٘امّاى هت٤الى ؽَؿ ًؾَاٌّـ تَؿ. الثتِ اٗي هٜلة ؿكتـاك ٍ اهٌ٘تِاى، 

راه٤ِ لاتل لثَ  اً ، ٍلى افلاؿ پلُواكى ً٘ن ٌّتٌـ كِ ؿك ً٘امّاى اٍلِ٘ كوثَؿ ؿاكًـ، تا ٍرَؿ اٗـي تـِ ًـو     

 كًٍـ. ٣لن ّن هى

، ٠ًلِٗ هامَل كا تپقٗلٗن لِ٘ كا تإه٘ي كلؿ. الثتِ ٠ًلِٗتاٗ ،اگل ها ؿك اٗي كُا ّـاى ؿٗگـلى    ـ عـ ًٔاتى ام ً٘امّاى ٍا

ــ ٣اهـل    تلى ٗا اعٌاى عقاكت ٗـا كوثـَؿ، هـى   وگَٗـ ؽَؿ اٗي اعٌاى ك ؿاكؿ كِ هىً٘ن ٍرَؿ  آؿلِلهخل ٠ًلِٗ  ًَا ت

ـاٗ  هى ٌاى تا ٗافتي آى ؿك ؽََٗ، تِ اٗي ًو  ّ  گلؿؿ.   ؽَؿُرَفاٗى فلؿ َُؿ ٍ ًا

 ػؼتى دس تحم٥ك

َا َاهل تٌثلى هتفاٍت ًا ٣ َاهل ًٌتى ؿك تغق٘ق ؛هل ًٌتى تا ٣ َاهـل    ،گـلؿؿ  ٣وـتاً تِ ١ًَِ كاك تـام هـى   ،٣ اهـا ٣

َاهلى كِ هغقق كا ؿك اؿاهِ كاك ًٌ  هى َُؿ. تٌثلى تِ ؽَؿ ُؾْ هلتَٙ هى َاى تـِ اتْـام ؿك    هى ،كٌـ ام رولِ ٣ ت

َاك تَؿى ه١ََٗ، ٗا هِرال ه١ََٗ اى كـِ ؿك هٌـ٘ل تغق٘ـق تـِ ٍرـَؿ       ت ٗوٌىٗا كٍٍ تغق٘ق، ًؾتى كاك ٍ ؿُ

اكُ كلؿ. هِرالت ٗوٌى تي هى َارـِ هـى  ّاٗى ٌّتٌـ كِ هغقق  تٌ  آٗـ، ُا ـا   ،هـخالً  .ُـَؿ  ؿك ه٘اًِ كُا تا آى ه اتتـ

َارِ هـى تپي ام هـتى،  ٍلى ،ه١ََٗ پوٍَّ هِؾْ ًا  ُـَؿ   ل احل تلٍم اتْاهاتى ؿك ه١ََٗ تغق٘ق تا هِرل ه

ـ هِرل  ٍ هغقق ًوى ًَا ّـا   هغقق تلاى كف٢ هِرل ؽَؿ تِ تإهل ٍ هلار٤ِ تِ كتاب ،كا عل كٌـ. ؿك صٌ٘ي هَل٤٘تىت
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تاؿ كاٌّوا، هِاٍك ٍ ًاٟل ت هِـاٍكى كـِ    .َُؿ ام هىٍ هٌات٢ رـٗـ ً٘ام ؿاكؿ. گِلُ اٗي هِرل، تا عـ مٗاؿى، تِ ؿً  ًا

گ٘نُـى ً٘ـن   فلؿ كا ّن ام لغاٝ ٣لوى ٍ ّن ؿك مهٌِ٘ كٍٍ تغق٘ق كاٌّواٗى كٌـ، ٍ ام رْا تقَٗـ  ٍى   هَرـة ت ًا

 ّاى كاك ؿً  ٍا كا تگ٘لؿ. گلؿؿ، ٍ تا تَِٗق ٍ تلغ٘ة ٍ تَرِ ؿاؿى تِ تنًگاُٛلط 

َاى تٌثلى تِ٘تل كـِ ؿك ٣لـن    ،ّـاى ُؾٔـ٘تى   گلؿؿ. اگـل اٗـي ٍٗوگـى    ّاى ُؾٔ٘تى فلؿ تام هى تِ ٍٗوگى ،٣ٌ

ؼ ُـُ تاُـ ؛اؽالا تِ آى هلرِ گٌَٗـ ـالل تِ َٓكت ٣اؿت ؿك آهـُ تاُـ، تاٗـ پقٗلف  كـِ اٗـي    ،ؿك فلؿى كًا ٗا ع

ــ       فلؿ رـٗ ،  َّا ـ ، ؿك كـاك ؽـَؿ ًؾ امّاى ِّـل پوٍِّـى ًا ـالل ً٘ تلؿتاكى ٍ تالٍ ٍ ؽَٔٓ٘ات ؿٗگلى كا كِ ع

ي ٍٗوگى ك ّٔا، رٌث ؿُا . اها اگل ٗا ٌوا ٗا هٍِا تاؿ كّا ـ، ِت ؽَّٔ ِت كوك ًا ٌ تِ تُا ـ ُـ هَل  ؿُا َّا  .تلٛل  ؽ

 حؼبع ػشٌشدا٘ى ٚ ثالتى٥ّفى دس تحم٥كا

َاّـ:  تلـ هى تاٗـ پقٗلف  كِ ّل هٌ٘لى كاٌّوا ٍ كُا يْ ال ِْٗٓــٕ  إاِلَّ ؤَىْ   »ؽ ؤَ فَوٓيْ ْٕٗٓـِٕ إِلَٖ الْغٓقِّ ؤَعٓقُّ ؤَىْ ٗٔتَّث٢ٓٓ ؤَهـن

ٖ 35)ًَٗي:  .«ْٕٗٔـٕ فَوا لَرُنٕ كَٕ٘فٓ تَغٕرُؤَىَ  ـاٗ  هـ كٌــ تـلإ پ٘ـلٍم ُــى      (. پي آٗا كٌٖ كِ تِ ًَٕ عق ّ

ـاٗ  ًوٖ ُاٌٗتِ َاتَ كٌٌـ. تل ًا  تا كٌٖ كِ ّ  ٗاتـ هگل اٌٗرِ ٓ
ـ   ــك كاُ ُـ  ّل كٌى تى ؽ٘ل ًا

 

ـ     گولُ غَالى ُـ ٍ ؿك صـاُ ُـ
 

ـتاؿ كاٌّوـا ٍ كاُ   ّاى ؽاّ ؽَؿ، اعت٘اد تِ اٗي هٌهلِ ّن تاٗـ تپقٗلٗن كِ تغق٘ق، تا ٟلاف  ٓؿكتاك تلــ ؿاكؿ. اٗـي    ًا

تِ تاُـ: ،تلـ كُا  الالل تاٗـ ؿٍ ؽَٔٓ٘  ؿُا

الثتِ المم ًٌ٘  هٌهلِ ؽاّ آى تغق٘ق كا عـل كـلؿُ    ،ه١ََٗ ؽاّ كاكٌُاى ٍ هتؾْٔ تاُـ ٔ. ؿك مه1ٌ٘

تِ تاُـتاُـ تلرِ تاٗـ تا پ٘ش ٍ ؽن ه١ََٗ ٍ هٌائل هؾتلف   .آى آٌُاٗى ٍ ًل ٍ كاك ؿُا

ـزَ كا      . ؿك ارلا2 گ٘ـنُ ؿاًِ َاكؿى ًا ــ ؿك هـ ًَا ـ تـا تت ٌا تُا ـ ٍ تا هِرالت آى ُآ تِ تُا ى تغق٘ق، تزلِت كافى ؿُا

ـ. هخالً ؿُ تقَٗ  كٌ َارِ َت ن تا صٌ٘ي هِرالتى ه ن ٍ ٗوٌاً تلاى ؿلگلم كلؿى ٍا تگَٗـ كِ ها ً٘ ّاى عل هِـرالت   كُا ٗا

ٍى ا ٌلّن ًا  كاكى ـت ي، ه اتلٗا ـ. ٌت اى ؿّ ن ِت ٍا ًِ ــ     كا ً٘ َّا ـ كف  ٍ تــٍى تلًاهـِ هَفـق ًؾ َّا َ ًؾ ٌوا ٘پ ًتاؿ كّا

ؿ زَٗى هى .َت تاؿ تاٗــ ٗـوي ه٤لفـى     عتى اگل ؿاًِ ام ؿاكؿ، ٍ ًا ٌوا ً٘ تاؿ كّا ـ، ِت ًا زام ؿّ ٍاعـ ًا تاٗـ تغق٘قى كا ؿك ؿٍ 

ٌوا هى تاؿ كّا ؿ. ًا ـ َت َّا ي اهل هَرة اتال  ٍل  ؽ ـ، ٍگلًِ ٗا َاـً تا عـّى  هٌات٢ ٍا كا كوك كٌ ـ هٌ٘ل كا كٍُـي  ت ٍ  كٌـ

اى كٌـ ٍ تا كوك كلؿى ؿك گلؿًِ ـ. هلاعل كا ٘ت ى ٍ تالترل٘فى ًزات ؿّ ّ، هغقق كا ام ًلگلؿًا  ّاى ؽا

 ثٕشى احؼبع ٘با٥ٔذى ٚ ثى

َاهل ًااه٘ـى ؿك هغققاى . ٗرى ام هْن1 ـ .     تِ ؽَّٔ افلاؿ تامُ ،تلٗي ٣ كاك، ُل١ٍ ًرلؿى ام هَٗـ٣َات ًـاؿُ ًا

فلؿ ً٘امهٌـ هْاكت ؿك ؽَؿ تغق٘ق ً٘ن ٌّ . تغق٘ق ً٘ـن ّوضـَى ّـل     ،ّاى ٣لوىِ ّل تغق٘قى ٣الٍُ تل ُاٌٗتگى

اؿُ اگل تغق٘قات، تا ه٣ََٗات ًـ  ،آٗـ. تٌاتلاٗي ّا تِ تـكٗذ تِ ؿً  هى اٗي هْاكت .ٛلثـ ّاٗى هى كاك ؿٗگلى هْاكت
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ٌِاؽتى هَرـة اعٌـاى كاه٘ـاتى ؿك هغقـق، ٍ اٗزـا      ،تل ًا  كِ هَفق٘  ؿك آًْا آًاى - ًٍا ؿ آغام ًَُـ، تِ لغاٝ ك

َاّـ گِ  زام كاكّاى هِرل ،تِ اٗي تلت٘ة .ا٣تواؿ تِ ًفي ؿك ٍا ؽ َاّــ ًـاؽ . ام   ٍا كا تلاى ًا كٍ،  اٗـي  تل آهاؿُ ؽ

لـ٘ي      تاٗـ تِ اٗي ،هلاكن ت٤ل٘ن ٍ تلت٘  ٍ هلاكن آهَمُى تِ تاٌُـ. پوٍِّـگلى كـِ تـلاى ٍا ًرتِ هْن تَرِ تٌ٘اك ؿُا

ـ  ًااه٘ــ،      تاك ٛلط تغق٘قى كا اكائِ هى تؾاب كلؿ، پي ام هــتى هورـي ًا ؿّـ، ؿك َٓكتى كِ ه١ََٗ هِرلى كا ًا

. تٌـى ُـُ ام ه٣ََٗات ًاؿُ آغـام كـلؿ   تاٌٗ  اهل تغق٘ق كا، تِ َٓكت هلعلِ ًلؽَكؿُ ٍ ؿكهاًـُ َُؿ؛ صلا كِ هى

ـا تا ؽالِٓ كلؿى ٗك كتاب، ٍ ًپي ،تلاى هخا  تإل٘ف كتاب تـا ًگـاُ تـِ صٌــ هٌثـ٢ ٗـا ؿًـت٘اكى تغق٘ـق ٍ          ،اتت

تل آٌُا ُــُ ؿك اهـل پـوٍَّ     تلؿاكى ٍ... كاك ؽَؿ كا ُل١ٍ كٌـ. تا اٗي َُُ٘ هغقق، كفتِ كفتِ تا هلاعل ًؾ  فَ٘

ـا هٖ ب تـا  ؽَؿ، هغقق، تقَٗ  هلاعل ًا  لؤحگ٘نُ ً٘ن تٌ٘اك ه. تِ ٣الٍُ، اٗي َُُ٘ ؿك تقَٗ  ًاكٌـ هْاكت كافٖ پ٘

َاى آى  كن هى اى ًا  كِ ؿً  گٌتلؿُ  :كا تِ َُ تا ّف  هلعلِ تقٌ٘ن كلؿت

ـى اٗي هلاعل هَرة آهاؿگى تلاى پلؿاؽتي تِ هَٗـ٣َات هِـرل   - ـ  ٍ ا٣توـاؿ تـِ ًفـ      گقكًا ي كا ؿك تـل ًا

َاّـ كلؿ گ٘نُى اّو٘  تٌنائى ؿاكؿ. .پوٍِّگل تقَٗ  ؽ  اٗي اهل ؿك هثاعج ًا

َاى ام آى صِن پَُ٘ـ. تغق هٌـ تَؿى تغق٘ق ًا  كِ ًوى ؿٍم، مهاى ًٔرت ـ    تل ٍ مهاى ٘ق، اهلى مهاىت  .هٌــ ًا

ِ ٛال  فلًا هوري ًا  هإَٗى َُؿ. كٌَّـَكؿ تـا هِـاّـُ     ٍ هغقق ّوضَى كٌََّكؿى ًا  كِ ؿك ً٘وِ اٗي كُا

هوري ًا  ام فتظ للِّ ًا اه٘ــ ُـَؿ ٍ ام اؿاهـِ كُا تـام تواًــ.       ،امىِ كُا ٍ ؽٜلات ٍ هِرالت آىؿٍك ؿًتى للِّ ٍ ؿك

تِ تاُـ، اها ٣لى القائــُ كٍ   تغق٘ق كاّى ًا  ٤ٓة ال٤ثَك ٍ ؿاكاى ًلتاالٗى؛ ّل صٌـ هوري ًا  فلٍؿّاٗى ً٘ن ؿُا

تفاؿُ كلؿ. اٗي ًرتِ غ٘ـل ام   اتل ؿًتلىتاٗـ ام ه٣ََٗات ل ،تِ ًَى فلام ٍ ٤َٓؿ ؿاكؿ. تلاى كف٢ اٗي هِرالت تل ًا

ـ  ًـا     اها صَى تغق٘ق ؿكتاكُ آى مهاى ،تغج ٍا  ًا . ُاٗـ ه٣ََٗى ًاؿُ تاُـ ّـا ٛـَ     تل ًا  ٍ هورـي ًا

ـ هَرة ككَؿ، ترِـ، ّو٘ي اهل هى ًَا  َُؿ: كٍ، كاّراكّاى مٗل پٌِْ٘اؿ هى اٗي ؽٌتگى ٍ ًااه٘ـى ؿك كاك َُؿ. ام ت

 ٛلثـ. تلى هى ًتؾاب كٌ٘ن كِ تغق٘ق ؿكتاكُ آًْا مهاى كَتاُ. ه٣ََٗاتى كا ا1

ًـالِ ٗـا ؿُ تـا     ٍاعـ ٗك 5كا تِ  ًا  ٍل  ً٘ام ؿاكؿ، آى 5تٌـى ه١ََٗ: اگل ه٣ََٗى، تلاى هخا ، تِ  . هلعل2ِ

تاؿ هِاٍك  هاِّ تقٌ٘ن َُ زام اٗي كاك تا كوك ًا َُؿ كِ ًواى تغق٘ق كا ّـن تـِ ؿًـ      هى هَرةتٌـى كٌ٘ن. ًا

آٍكٗن. ٣الٍُ تل آى، ؿك ؽَؿ اعٌاى ؽَؿتٌٌـگى ٍ ا٣تواؿ تِ ًفي كٌ٘ن ٍ پي ام كً٘ـى تِ پاٗـاى ّـل هلعلـِ تـِ     

زام ُـُ ًا  ٠ًل هى ِ   گًَِ ّواى .كًـ كِ تغق٘قى هزنا ًا اى تلٌــ، صٌــ اٌٗـتگاُ     كِ ٗك كٌََّكؿ تلاى فـتظ للّـ

ـالل ٗـك هلعلـِ كا تـا        كٌـ ٍ هـى  تِ اٌٗتگاُ ٍا  كً٘ـ، اعٌاى ًِاٙ هى پَ٘ كٍى ؽَؿ ؿاكؿ، ٍلتى ــ كـِ عـ ؿًا

گ٘نُ ـُ ًا . كً٘ـى تِ اٗي هلعلِ، ّن ًا ـتلاع  ؿك اٌٗـتگاُ ٍ     هَفق٘  گقكًا َاّـ تَؿ ٍ ّـن ًا اى تلاى اؿاهِ كُا ؽ

َا. صِ تٌا پوٍِّگل هى ـ عآل تغق٘ق ؿك هلعلِ ٍا  كا ؿك لالة ٗك هقالِ تزـٗـ ل ًَا اكائِ ؿّــ ٍ ؽـَؿ كا تـلاى     ت

َاّـ ؿاؿ. هلعلِ ت٤ـ ً٘ن آهاؿُ كٌـ. ك٣اٗ  اٗي ًرات فلؿ كا ام اعٌاى ًااه٘ـى ٍ تى  حولى ًزات ؽ
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 ٘ـبط ٚ تحشن دس تحم٥ك

َاهل ؿٗگلى ً٘ن ؿك اٗزاؿ َُك ٍ ًِاٙ ؿك اهل پوٍَّ هؤحلًـ: ،افنٍى تل آًضِ گقُ  ٣ 

َاهل تٌ٘اك ه ،الف. تَِٗق ٍ تلغ٘ة گ٘ـنُ اٗزـاؿ هـى    ٍ تغـل   ٍ ًِاٙ فلؿ ؿك كِ ًا  لىَحام رولِ ٣ كٌــ.   ًا

تاؿ تلًـ ٍ هَكؿ آالط ٗا تإٗ٘ـ ٍا للاك گ٘لؿ ّـا،   اٗي تإٗ٘ــّا ٍ تِـَٗق   .ُاٌٗتِ ًا  تغق٘ق ؿك ّل هلعلِ تِ ٠ًل ًا

گ٘نُ تلاى اؿاهِ كاك تٌ٘اك هَ ؽتٔـاّ  . تاٗـ تَرِ ؿُا  كِ تإح٘ل تَِٗق ٍ تلغ٘ـة، ا ًا  كٔ  ؽَؿ ؿك اٗزاؿ َُك ٍ ًا

ـاكؿ، تلرِ ؿك تنكگٌالى ً٘ن تٌ٘اك ًقَ آفلٗي ًا . اى ً ًَا  تِ كَؿكاى ٍ ًَر

گ٘نُ ؿك اهل تغق٘ق، كاكِ گلٍّى ًا ؛ صلا كِ ؿك كاكّـاى   ب. رو٤ى تَؿى كاكّا؛ ٗرى ؿٗگل ام كُا ّاى تقَٗ  ًا

گ٘نُ ّل فلؿ تل ؿٗگل افلاؿ گـلٍُ تـإح٘ل    ٍا ، هوري ًا  فلؿ تِ مٍؿى ام اؿاهِ كُا هٌٔل  َُؿ. ٍلى ؿك كاك گلٍّى ًا

َاّـ ُـ. تِ، ؽَؿ ًثة اٗزاؿ پتاًٌ٘ل لَى ؿك ّل ٗك ام ا٣٘ا ؽ  هخث  گقُا

ـ    :د. هٜال٤ات پ٘لاهًَى گ٘نُ، هٜال٤ات پ٘لاهًَى ؿك مهٌِ٘ هَٗـ١َ ًا َاهل هغل  ٍ تقَٗ  كٌٌـُ ًا  ؛ٗرى ام ٣

اى ام ات٤اؿ ه١ََٗ كا تـلاى فـلؿ كٍُـي     ك٤ٌُٗى هٜال٤اتى كِ هوري ًا  ؿك ؽَؿ تغق٘ق احل ًگقاكؿ ٍلى پ٘لاهَى ٍ پا

گ٘ـنُ ٍا      هٌـ هى ًامؿ، ٍ ٍا كا تِ ه١ََٗ تغق٘ق ٣اللِ هى كٌـ، ٍ ّل صِ ٣اللِ ٍ ت٤لق فلؿ تِ هَٗـ١َ تِ٘ـتل ُـَؿ ًا

تولاك تغق٘ق افنٍى  گلؿؿ. تل هى تلاى اؿاهِ كاك ٍ ًا

اٗـ ام ت١ٌَ غفل  كلؿ. ؿك كٌاك ّـل تولكـنى،   ًث ،زا تاٗـ تِ ٗاؿ آٍكؿ، اٗي ًا  كِ ؿك اهل تغق٘قاى كِ ؿك اٌٗ ًرتِ

كٌــ، هورـي    پلؿامؿ ٍ ّوِ كاكّاَٗ كا تـل آى هتولكـن هـى    ت١ٌَ ً٘ن المم ًا . فلؿى كِ ٓلفاً تِ ٗك ه١ََٗ هى

ى تواٗـل تـِ اؿاهـِ كـاك كا ام ؿًـ  تـّــ. ام       ًٍا كٍ، تاٗــ   اٗـي  ًا  ؿصاك ؽٌتگى ٍ ؿلنؿگى َُؿ ٍ ام ٠ًل فٌّى ٍ ك

َال٢ه٣ََٗات رٌثى ٍ ه هَٗـ٣َاتى ًـاؿُ    ٍٗـوُ تِ  .فلاغ  ٗا ؽٌتگى تِ آًْا تپلؿامؿ ت٣ٌَى كا ؿك ٠ًل تگ٘لؿ تا ؿك ه

تاى، كِ ؽَؿ هَرة َُك ٍ ًِاٙ كٍعى ـ. ٍ ؿلپقٗل ّوضَى ٤ُل ٍ ؿًا  ًا

هغـَك تـَؿى تغق٘ـق     لِهتَاًـ َُا ٍ اًگ٘نُ اٗزاؿ كٌـ هٌـ  ؿٗگلى كِ هى ًٔرت :هغَكى تغق٘ق لِهؿ. هٌ

ؽـَاّ٘ن تغق٘ـق    لِ آلى آغام كٌ٘ن. فلٕ كٌ٘ــ هـى  هاتتـا تغق٘قِ ؽَؿ كا تا ٛلط ٗك هٌ اً . تْتل اً  ام

پاًـؼ تـِ    گلٗنى رَاًاى صٌ٘ ؟ ؿك َٓكتى كِ ّـ  آلى تغق٘ـق،  كٌ٘ن كِ ٣َاهل گلاَٗ تِ ؿٗي ٗا ؿٗي

 ٍ كـلؿ  ٗلتثـ فل٣ى ؤا ً ؿُ تِ كا ؤا تَاى ٌّتِ آلى ً الثتِ هى هغَك گَٗ٘ن. هٌهلِ كا آى تاُـ، ؤا ٗك ً

 ّـن  تا َٛلى كاتٜٔ ؤاالت. الثتِ تِ ُلٛى كِ ًؿاؿ پاًؼ ؤا هلعلِ تِ ٗك ً ّل ؿك تغق٘ق، ٗوي ؿك كَُ٘ـ

ُـَؿ، ٣َاهـل    هـى  ًاه٘ـُ ٌُاؽتى ًائق آٜالعاً كِ التاؤهغَك تَؿى ٍ پاًؼ ؿاؿى تِ ً لِهِ تاٌُـ. هٌؿاُت

كٌــ.   اٗزاؿ هى اًگ٘نُ اًٌاى ؿك  اؤؿاؿى تِ ًهْن اٗزاؿ َُك ٍ تغل  ؿك تغق٘ق اً ، ٍ اًاًاً ِٓل ِ پاًؼ 

لِ كا عل كٌــ ٍ تـِ رـَاب    هّوِِ٘ المم ًٌ٘  تَِٗق ٍ تلغ٘ةِ ت٘لًٍى ؿك كاك تاُـ، تلرِ ّو٘ي كِ فلؿ هٌ

 كٌـ تاٗـ تغق٘ق كا اؿاهِ ؿّـ. آٗـ ٍ اعٌاى هى تلًـ، تل ًٓلِ َُا هى



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

گ٘نّ  َاكؿى كِ پَ٘ هْن :ه٤ٌَى ٓ. ًا گ٘ـنُ  ُـ، تل هٜلط تل ام توام ه گ٘ـنُ    ّـاى الْـى ه٤ٌـَى    ًا ــ. اٗـي ًا ّـا   ًا

ٌـ  هى ًَا ـالهى هغققـاى ٍ     تلاى كغث  ٍ ًِاٙ ٍ فٍا ٍ َُا اٗزاؿ ٣اهل تلٗيهؤحلت ـِٗـِ ًا كاك تاٌُـ. ؿك تاكٗؼ ًا

ى ٌّتٌـ كِ تِ رـّ هى ـًا ـِٗوٌ َاى گف  كاك ٗك هزو٣َ ًا زام ؿاؿُ المعارف ةدائر ٔت ـ. تـلاى   ًٌَٗى كا تِ تٌْاٗى ًا ًا

تـاللى ًا  ٍ تـإل٘ف آى تـِ ًـاؿگى ام ٣ْــُ ٗـك فـلؿ تـل         خٛاٞشاِىالْهخا ، ًَُتي كتاب  كِ ٗك ؿٍكُ فقِ ًا

َاّل كا تِ ؽَؿ اؽتٔاّ ؿاؿ، ٍ هَِْك ًا  اِٗاى عتـى تـِ    20آٗـ، ؿك عـٍؿ  ًوى ًا  توام ٍل  هلعَم ٓاعة ر

٥ؼٝعذ ًلفتٌـ ٍ اٗي تغق٘ق كا اؿاهِ ؿاؿًـ، ٗا كتاب  ـ  كـِ   هغٌي اه٘يًَُتِ هلعَم ً٘ـ  اػ٥بٖ اـِ ، احل ًتلگى ًا

ـ  كـِ    المعرارف  ةدائرر ٗك ؿٍكُ ام مًـگٌ٘اهِ ٍ آحاك تنكگاى ٤ُِ٘ كا ؿك ؽَؿ گلؿ آٍكؿُ ًا . اٗي احل، عق٘قتاً ٗـك   ًا

ٖ  . ّوضٌـ٘ي كتـاب   كٌـ ًلپلًتى تاٗـتغق٘قاتٖ  هؤًٌٔآٍكى ٠ًاٗل آى كا ٗك  اهلٍمُ گلؿ هلعـَم   ػجمـشى اِحؼـب

گ٘ن ًوًَِ ؿٗگلى ام اٗي رولِ ًا . اها كهن اٗي هَفق٘ عاهـ عٌ٘ي  ــ كـاك كا ه٤ٌـا    الْى هى ّٓا ؿك صٌ٘ ؟ ًا ًَا ؿاك  ت

زام ؿّـ، ؽَؿ هَرة فٍا ٍ َُا هى گلؿؿ، ٍ ام اٗي اهـل ؿك   كٌـ. اٌٗرِ فلؿ، كاكى كا ام كٍى ترل٘ف الْى ٍ ه٤ٌَى ًا

ٍاى كٌــ. ؿك   فلؿ ّ٘ش گاُ اعٌاى پَصى ٍ ؽٌـتگى ًوـى   ُلاَُٜٖٗؿ. ؿك صٌ٘ي  ت٤ث٘ل هى« ه٤ٌا ؿاكى»ٌُاًى تِ  ك

َاى تِ كتاب  تاكُ هى اٗي َاى  ٤ٚىتٛس فشا٘ىُت گ٘نُ خٛى ٔؼٙبٚ  دس خؼتتا ٣ٌ ّاى الْـى   هلار٤ِ كلؿ. ًرتِ ؿٍم اٌٗرِ، ًا

ٌاى ً٘لٍ هى ٍال٤اً تِ ًا ًـ ؿك اكتثاٙ تثٌ٘ـ، اٗـي اكتثـاٙ ؿك ٍا ا   ٍ ه٤ٌَى،  ـٍا ٌاى ؽَؿ كا تا ؽ ًـلهى اٗزـاؿ   تؾٌِـ. اگل ًا

لهى تِ َٓكت َُك ٍ َُا ٍ ًِاٙ ؿك ٍا ٟاّل هى هى ٌاى كٌـ، ٍ اٗي ًا ٌُاًـ٘ن كـِ تـا     ّاى تٌ٘اكى كا هـى  گلؿؿ. ًا

گ٘نُ الْى كاك هى ـاكؿ. هخالً هلعَم ٣الهِ  ًا ّـا ام ُـة تـا تـِ      ؿك تاتٌتاى ٛثاٛثائىكٌٌـ ٍ ُة ٍ كٍم تلاِٗاى ه٤ٌا ً

ًقـَ تٌـناٗى ؿك   ً٘ـن  . تاٗـ تَرِ ؿُا  كِ ؿك اٗـي كُا تًَـل ٍ تَكـل    ٓثظ هِغَ  هٜال٤ِ ٍ تغق٘ق ٍ كاك تَؿًـ

ٌاى تِ هِرلى تل هى هَفق٘  فلؿ اٗفا هى  ،ُـَؿ  ٍلفِ ؿك كاكٍ هـى  هَرةؽَكؿ ٍ ؿك ه٘اًِ كاك ه٤٘لى  كٌـ. ٍلتى ًا

ل٘اى ٍا هـؿ گلفتِ، ؽَؿ كا تقَٗ  كٌـ. تا ؿ٣ا ٍ تًَل هى ًـ ٍ ٍا ـٍا ـ ام ٣ٌاٗات ؽ ًَا  ت

 ص تفىش ٚ تؼٕكػٛأُ فشاس ا

َاهلى كـِ   الف. ًاؿُ گاُتي؛ ٗرى ام ٣ ُـَؿ افـلاؿ ؽـَؿ كا هق٘ــ تـِ ت٤وـق ٍ تفرـل ؿك         هـى  هَرـة ًگلى ٍ ًْل ًا

ـ        ـ . اگـل فـلؿ پ٘ض٘ــگى رْـاى كا ؿكٗافتـِ تاُـ گاُتي ه٣ََٗات ٍ هثاعج ًا  ،ه٣ََٗات تغق٘قى ًرٌٌـ، ًاؿُ ًا

ـ تِ ًاؿگى ام كٌاك هٌائل تگقكؿ. تلاى اعتلام ام اٗي ٢ٍٗ ٗرى ام كاكّاٗى كِ تاٗـ ٗوي آهـَمٍِ هقــهات    ًوى ًَا ت

ك تَ تَؿى رْاى ًا . اگل پوٍِّگل اٗي ًرتِ كا ؿكٗاتـ كـِ ال٘ـاًَى   ؿپ٘ض٘ـگى ٍ تَ  ،تغق٘ق تِ پوٍِّگل القا گلؿؿ

ـاؽتي ًٌ٘ ، ّلگن گلفتاك ًـاؿُ اى ؿاكؿ، ٍ ٓ٘ـ عق٘ق ، تِ ًاؿ رْاى، ا٣واا پ٘ض٘ـُ ًگـلى ٍ ًـْل    گىِ ٗك تَك ًا

ـ كِ عق٘ق  ًَك ؿك ف٘نٗك، تِ كغن ّوِ تغق٘قات ٍ پِ٘ـلف   ـًا َاّـ ُـ. هخالً اگل هغققى ت گاكى ًؾ ّـاى ٣لـن،    ًا

ـ كـِ ؿك تـاب هاّ٘ـ  ًـَك، ٠ًلٗـات هت٤ــؿ ٍ هتفـاٍت ٍ هت٤اكٗـى ٍرـَؿ ؿاكؿ، ؿكتـاك           ـًا  ّٓوضٌاى هثْن ًا  ٍ ت

ْاك ٠ًـل ًوـى   تِ - آى لل٘ل ًا  ٓكِ ٣لن ها ؿكتاك -« كٍط»اى ّوضَى  پ٘ض٘ـُه٣ََٗات  كٌــ ٍ مهٌ٘ـِ    ًاؿگى ٟا

 كٌـ. ت٤وق ٍ تفرل ؿك ٍا كُـ هى
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كٌٌــ ٍ تٌـاى    ؿاًٌــ آغـام هـى    تلؽى هغققاى، تغق٘ـق كا ام آًضـِ كـِ هـى     :كاك ٔب. ٣ـم تَرِ تِ پٌِ٘٘

٣ــم تفرـل ٍ    هَرـة ؿٌّـ. اٗـي اهـل    ٌـ، ٍ كاك كا اؿاهِ هىًْ ّاى ؽَؿ هى تغق٘قِاى كا تل تٌ٘اؿِ ّواى ؿاًٌتِ

َُؿ. پوٍِّگل تاٗـ، اتتـا، توام ٗا ٣وـُ كاكّاٗى كا كـِ ؿك مهٌ٘ـِ هَٗـ١َ تغقـ٘قَ اًزـام       ت٤وّق ؿك كاك هى

لِ ٍاكؿ تغق٘ق َُؿ. ٍلتى فلؿ تـا  هُـُ، ٍ ً٘ن ًقـّاٗى كِ َٓكت گلفتِ، تثٌ٘ـ ٍ پي ام هٜال٤ِ پٌِِ٘٘ آى هٌ

ّاى هؾتلف كا هٜال٤ِ كٌـ هٌلواً تـا ؿلـ  تِ٘ـتلى ٍاكؿ تغـج      م كاكّاى لثلى هَارِ َُؿ ٍ ؿٗـگاُاًثَّى ا

كٍؿ كِ آٗا اٗـي عـل     َُؿ ٍ پوٍِّگل تِ فرل فلٍ هى َُؿ ٍ اٗي اهل، ؽَؿ، هَرة تفرل ٍ ت٤وّق تِ٘تل هى هى

  ٗـا ًـؾي ًٌَٗـٌـُ ٍ    ؿكً  اً  ٗا آى، اٗي كٍٗرلؿ ؿكً  اً ، ٗا آى كٍٗرلؿ، ٍ آٗا اٗي ًقـ ٓغ٘ظ اًـ 

هٌٔف. پي ٣ـم تَرِ تِ پِ٘ـٌِ٘ هَٗـ١َ، هَرـة ٗـ٤ف ؿك تفرـل ٍ ت٤وّـق ؽَاّــ ُــ. هـخاًل ؿك تغـج           

اى ًَُتِ اً .  ، ٗك هقالِ ؿٍ ٓفغِ«تاٍك ٓاؿا هَرِ»ٌُاًى، ف٘لٌَفى ؿك مهٌِ٘ ت٤لٗف ه٤لف  تِ  ه٤لف 

ؽَاّــ ؿك هَٗـ١َ    اً  كٌى كِ هى ٍُيكؿكتاكُ ّو٘ي هقالِ ؿك اٌٗتلً  عـٍؿ ٗك ه٘لَ٘ى ًقـ ٍرَؿ ؿاكؿ. 

اگل تـٍى تَرِ تِ اٗي هقاالت، كاك ؽَؿ كا اكائِ ؿّـ، عآل تالٍ اٍ  .، تغق٘قى ؿاُتِ تاُـ«ت٤لٗف ه٤لف »

ّاى هْن كاكّاى گقُتِ كا تثٌ٘ـ ٍ تا ؿل  ٍ ت٤وـق ٍ   ٍلى ٍلتى اتتـا ّوِ ٗا تؾَ .هقالِ ٣و٘قى ًؾَاّـ تَؿ

 كٍؿ. َ٘ ًوىتفرل ٍاكؿ َُؿ هٌلواً ًاؿُ پ

 ٍ ؿٗگـلاى،  التؤاٗرى ام اهَكى كِ ها تاٗــ ؿك ٓـغث  كـلؿى، پاًـؼ ؿاؿى تـِ ًـ       :د. ٣اؿت ًرلؿى تِ تفرل

ـاى ؽَؿ مًـگى ؿك كلى َٛك تِ كـِ تفرـل ؿك آى تلتـلٗي     - ،. عآل اٗي اهل ؿك تغق٘قًا  كلؿى فرل كٌ٘ن ٣اؿت ت

تإهـل، ٍ ؿلـ     ؿاؿىِ تـى  پاًؼَُؿ. ٣اؿت تِ تفرل تاٗـ ام آَ  مًـگى تاُـ. ٣اؿت تِ  ًلامٗل هى - ،راٗگاُ كا ؿاكؿ

ة هٌ ًَا تي ؿك ر ـُا ـاؿ َُؿ. لِ، ؽَؿ هىهً َاهل فلاك ام تفرل للو ـ ام ٣ ًَا  ت

 اٗ٘اط هفـاّ٘ن ٍ َُؿ.  هلا٣ات ًرلؿى هلاعل تغق٘ق ً٘ن تا عـٍؿى ها٢ً تفرل هى :: ٣ـم ك٣اٗ  هلاعل تغق٘قُ

لِ، ٍ ت٤ــ روـ٢ آٍكى   هّاى هؾتلـف ؿك هـَكؿ هٌـ    كًى ؿٗـگاُْا، هالع٠ِ پٌِِ٘٘ كاك، ٍ ًپي تلتزنِٗ ٍ تغل٘ل آً

ال٣ات ٍ... ؿاؿُ  هلاعل تغق٘ق، ؽَؿ، هقت٘ى ٍ هٌتلنم تفرل ٍ تإهّل ًا . ،كلى َٛك ، ٍ تِ ّا ٍ ٛا

مابَََّبِعا  َو»قـ  كـافٖ ًٌ٘ـ :    آٗـ ٍ ٟي ٍ گوـاى ؿك ٗـافتي عق٘   آؽل اٌٗرِ عق تِ ًاؿگٖ تِ ؿً  ًوٖ ًرتٔ 

ٍال٤ـاً هـى    (36)ًَٗي:  «.َأْكَثر ه ْمإعالبَظنًّبإعنَّالظبهَّالَ ْغنعيِمَهاْلَحقَِّشْيئًبإعنَّاللبَهَعِليٌمبعمبََْفَعُلوَن َاى تـا    آٗـا  تـ

ـاكى ؿاؿُ ـى صٌـ كتاب ٗا هق ًَا ـاٗى تِ ٗق٘ي ٍ عق كً٘ـ؟ تغق٘ق ؿك ه ؽ ، تاٗــ تـِ عــى تاُــ كـِ      َٗـ١َ ّاى اتت

َاى ْاك ٠ًل كٌ٘ن، اٗي اهل ً٘امهٌـ تالٍ ٍ تإهل تٌ٘اك ًا . تت  ام كٍى ٣لن ٟا

 پظٚٞؾ ا٥ٍ٘ضٜ دس تحم٥مبتى ٔؤػؼبت٘مؾ 

َاّـ هغقق َُؿ ؛٣وـتاً ام ؿٗـگاُ فلؿى تَؿ ،ّاٗى كِ تا كٌَى هٜلط ُـ تغج ّـا ٍ   اٗي ٍٗوگـى  ،٤ٌٗى اگل فلؿى تؾ

َامم كا ً٘ام ؿاكؿ ٍ تا  زام ؿًتَكال٤ولل ـ تْتل تـِ تغق٘ـق    آٍكؿ ٍ هى گفتِ هَفق٘  تِ٘تلى تِ ؿً  هى ّاى پَ٘ ًا ًَا ت
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ِ ؤًاگل ه ،كٌ٘ن. ًرتِ ًؾٌ  آًرِ ًراتى كا هٜلط هى ،تپلؿامؿ. اها ام ؿٗـ ًامهاًى َاّــ هغقـق    هـى  ًْـاؿى  ٗـا  ٌـ ؽ

، ً٘امّاى هغققاى تاٗــ ؿك ًـٜغى   امَلهتلت٘  كٌـ ٍ ت٤ـ ام ٛلٗق اٗي هغققاى تِ تغق٘ق تپلؿامؿ، تا تَرِ تِ ٠ًلِٗ 

لِ٘ ه٤قَ  تإه٘ي َُؿ. فلؿى كِ تِ تغق٘ق هى تِ تاُـ. اٗـي ً٘امّـا تاٗــ تـا      پلؿامؿ، ًثاٗـ ؿغـغِ ً٘امّاى ٍا ٍا كا ؿُا

تـل تاٗــ تـإه٘ي     هغقق ؿك عـى، ٍ ؿًت٘اك تغق٘ق ؿك ًٜغى پاٗ٘ي ،هخالً .تَرِ تِ هَل٤٘  ٍ ٍٟاٗف فلؿ تإه٘ي َُؿ

پلؿامًـ هـَكؿ ؿلـ  ٍ تإهـل     هى تغق٘ق تِ ؿً٘ا ؿك كِ اتىؤًٌّا ٍ ه عتواً تاٗـ عـ ًٔاب ًامهاى ،َُؿ. ؿك اٗي مهٌِ٘

َا ٍ كٍع٘ـِ ه  ،للاك گ٘لؿ. ؿٍم اٌٗرِ ـاهاتى ً٘ن تلاى توـٗـ ل لِ٘، تاٗـ ال زـام ؿّـ٘ن   ٣الٍُ تل تإه٘ي ً٘امّاى ٍا  ،غقـق ًا

تلاع ، ٍكمٍ ٍ هٌافلت ٍ تفلٗظ ـ  ٍ تـا        ؛كاكّاٗى ٠ً٘ل تغقِٗ، ًا ـلهى تـل ًا َاك ٍ ًا مٗلا تغق٘ق كاكى تـي ؿُـ

ـات٘لى تاٗـ اتًٌؤكاكّاى ؿٗگل تفاٍت ؿاكؿ. ؽَؿِ ه تٌ٘اكى ام ـ  كِ تٌ٘ـٌِٗـ ت ٌـ ًَا ّـاى ٛـَالًى ام    تـلاى هــت   تت

 ّاى فلاغتى كا ً٘ن تِ ٍا اؽتٔاّ ؿٌّـ.  ، فلٓ هٌـ ًَُـ، ٍ تلاى هخا ّوراكىِ تا هغقق تْلُ

ٍ   ًٔرت ـي آهـَم ى ًا . ٗا ِ    ًَم، ؿكتاكُ آهَمٍِ ٗويِ تغق٘ق تلاى هْاكت افنٗا ـ: ٗـك ؿًـتِ     ّـا تـل ؿٍ ؿًـت ـ ًا

تفاؿُ ام اتناك تغق٘ـق،   ّاى ٣وَهى تلاى تغق٘ق، هخل كٍٍ تغق٘ق، كاكگُا آهَمٍ َاى كٍٍ تغق٘ق، ًا ّاى ٣ولى تا ٣ٌ

اًِ ٌاٗى تا تاًكّا هخل كٗا ال٣اتى، ُآ تفاؿُ ام هٌات٢ ٛا ٌتلً ، ًا ـٌاٗى تـا متـاى آى هتـَى؛ ٍ ؿًـتِ       ، ٗا ال٣اتى ٍ ُآ ّاى ٛا

ّاى اؽتٔآى ًا  كِ ؿك مهٌِ٘ كُتِ تؾٔٔى فلؿ ًا . اگل هغقق، ؿاًَ كُـتِ ٣لوـى ؽـاّ     ؿٗگل ُاهل هْاكت

زام ت ـاـً تام ّن تلاى ًا ن ت ـ ٍ كٍٍ تغق٘ق ٣وَهى كا ً٘ تِ تُا ـٌاٗى تـا    كا ؿُا امهٌــ ُآ غق٘ق ؿك كُتِ تؾٔٔى ؽَؿ، ً٘

ٍاى .كٍٍ تغق٘ق تؾٔٔى ًا  ِ    تلاى هخا ، كٍٍ تغق٘ق ؿك ك ت تـا كٍٍ تغق٘ـق ؿك راه٤ـ ى هتفٍا ـى ٗـا    ًٌُا ًٌُا

ي آهَمٍ فِ ًا  ٍ ٗا َاى ؿك ُرل ّا كا هى فٌل ٍ... ِت هغقق اكاِئ ؿاؿ. ت  ّاى هؾتلفى هخل كالى، كاكگُا 

ـ تا اكائ ّاى تؾٔٔى ؿك ؿاؽل ٍ ؽاكد ام كَِك ًا . هغقق هى اَٗآؽلٗي ًرتِ ً٘ن ُلك  ؿك ّو ًَا هقالـِ،   ٔت

ّا ٍ ؿك هلاعل ت٤ـ تا اكائِ هقالِ ًثة اٗزاؿ ا٣تواؿ تِ ًفي ؿك ؽَؿ َُؿ، ٍ اعٌـاى   ٗا عتى ٓلفاً ُلك  ؿك ّواَٗ

َاّـ ُـ.  كٌـ كِ كاكّاَٗ هف٘ـ ًا  ٍ ؿك راٗى ٣لِٗ ؽ
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 چى٥ذٜ

ِ   ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، ٠ًلِٗ كٍٍ ٌـ ترـَٗي ٠ًلٗـ ّـإ ٣لوـٖ    ٕا اً  كِ ام ًَٕ اًتاؿ پاكًاً٘ا هٜلط ُـُ ٍ تِ تث٘٘ي فلٗا
ي ٠ًلِٗ تا هؤلفِ هٖ ي ارتوـا٣ٖ ه٤لفـ  ٍ   ٣وق، ؿكرِ، ًٜظ، آهاد ٍ ٣اهل هٌلٚ ؿك ت٤ـّ٘  ،گاًِ پٌذّإ  پلؿامؿ. ًٌث  ٗا

ي ٠ًلِٗ، هٌهلٔ ًٌث  هثاًٖ ه٤لفتٖ تا هثاؿٕ غ٘ل ً٘ن ي پوٍَّ اً  كِ تا كٍٍ تغل٘ـل اًـٌاؿٕ     ه٤لفتٖ ؿك ٗا لٖ ٗا ٓا

ٍ   هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ اً . ٗافتِ ي اًـ  كـِ كٍ ٔ اًـَا١ ه٤لفـ  كا   ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي، ّوـ    ّإ پوٍَّ عاكٖ ام ٗا
ٖ  ه٤تقـّإ فلافلٌّگٖ ً٘ن  ؿاًـ ٍ تِ ه٤لف  تإح٘ل راه٤ِ ًوٖ تغ  ي ٠ًلِٗ، تلٕا ٣َاهل ه٤لفتـ ًقـَ ٣لّـٖ ؿك    ،اً . ٗا

ّـإ   ّإ ًرَالك ٍ ؿًَٕ٘، ًقَ ٣لّٖ ٍ ؿك فلٌّـگ  ه٤لفتٖ، ؿك فلٌّگ هغتَٕا ه٤لف  لائل اً  اها تلٕا ٣َاهل غ٘ل

ي ٠ًلِٗ، تِ ٟلف٘ـ   تقـه٤ٍع٘اًٖ ٍ ٣قالًٖ، ًقَ ا٣ـاؿٕ  ثـلؿٕ تلؽـٖ     اً . ًٌث  ه٘اى ٣لن ٍ راه٤ِ ً٘ن ٗا ّـإ كّا
ٚ ارتوا٣ٖ ً٘اًـٖ،   ٣ٔلن فقِ، ؿك ًِ ٣لٓ ًوًَِتِ ًف٢ كُـ ٍ ُرَفاٖٗ ٣لَم لائل اً . تِ ٣ٌَاى  ،٣لَم ؿك تغ٘٘ل ُلٗا

ٜٖ كِ ٣ ه٤لفتـٖ هٌاًـثٖ تـلٕا     َاهل غ٘لل٘اٖٗ ٍ التٔاؿٕ، هٌات٢ ًاؿك ارتوا٣ٖ، لـكت، حلٍت ٍ هٌنل  كا عتٖ ؿك ُلٗا

 گ٘لؿ. كُـ ٍ ٗا عـالل عفٞ ٣لن كا تِ ٣ْـُ هٖ ٔآٍكؿ ٍ مهٌ٘ كُـ ٣لن ٍرَؿ ًـاكؿ، تِ اكهغاى هٖ

 ٌُاًٖ ه٤لف ، ترَٗي ٠ًلِٗ، ت٤٘ي ارتوا٣ٖ ه٤لف . ٌُاًٖ، راه٤ِ كٍٍ ٞب: و٥ّذٚاطٜ

  

Ayare Pazhuhesh dar Olum Ensani ________________________ Vol.8, No.2, fall & winter 2017-18   



46     ، َ1396پب٥٤ض ٚ صٔؼتبٖ ، 16، پ٥بپ٣ دْٚ ، ؿٕبسٜٞـتٓػب 

 ٔمذٔٝ

َاكُ تـا كٍٗرلؿّـإ     ،٣لن ٌُاًٖ ٗا هٜال٤ات ؿكرٔ ؿٍم ٣لن ٖ ّوـ ـ .       گًَـاگًَ ـاى تـَؿُ ًا ـِٗـوٌ هـَكؿ تَرـِ ًا

ٖ    ،ّإ ٣لوٖ ف٘لٌَفاى ٣لن ًٌث  ٠ًلِٗ ِ   تا هثاًٖ ه٤لفتٖ ٗا آَ  ه٣ََِٗ آًْـا تلكًـٖ هـ ٌُاًـاى   كٌٌــ. راه٤ـ

 ِ ٖ     ه٤لف ، ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ، ً٘اًٖ ٍ التٔاؿٕ ترَٗي ٠ًلٗـ ٍاى كٌ ّـإ ٣لوـٖ كا هٜال٤ـِ هـ ٌُاًـاى ٣لـن،    ٌــ. ك

ٍاى ٍٗوگٖ ـاى ٍ تإح٘ل آى تل ٣لن كا تلكًٖ ٌُاؽتٖ ٍ ّإ ك ِوٌ كٌٌـ ٍ هَكؽـاى، تغـَالت ٣لـَم كا     هٖ ُؾٔ٘  ؿًا

ٍاكإٍ هٖ صـلا كـِ فْـن     ؛ّإ ٣لوٖ كاكگِا ٌّتٌـ ًواٌٗـ. كٍٗرلؿّإ هقكَك ؿك فْن ٣و٘ق ٠ًلِٗ ؿك َٛ  تاكٗؼ 

ٖ      ،ّا ؿل٘ق ٗك ٠ًلِٗ ٍ تفاٍت آى تا ًاٗل ٠ًلِٗ ـ  كـِ تـإح٘ل هثـاًٖ ه٤لفتـ ، ُـلاٗٚ ارتوـا٣ٖ ٍ   ٌّگاهٖ هٌ٘ل ًا

ـاى ٍٗوگٖ ِوٌ ِ  ،ًا  كِ صٌ٘ي فْن ٣و٘قٖ كٍُيؿك ترَٗي ٠ًلِٗ هٜال٤ِ ٍ فْن َُؿ.  ،ّإ ُؾٖٔ ؿًا ًـام   مهٌ٘ـ

ـاى ٗك الگَٕ ٠ًلٕ راه٢ ّإ هَرَؿ ٍ تَل٘ـ ٠ًلِٗ ًقـ ٠ًلِٗ َاّـ تَؿ. اها فق ِ   ،ّإ رـٗـ ؽ ّـإ   كِ ّوـٔ مهٌ٘ـ

ـتِ تاُــ، هـا٢ً ام     ّإ ٣ل گ٘لٕ ٠ًلِٗ ه٤لفتٖ ٍ غ٘له٤لفتٖ ُرل الهٖ ؿك تـل ؿُا وٖ كا تا ّن ٍ هثتٌٖ تل فلٌفِ ًا

زام هٜال٤ات ٍ تغق٘قات هٜلَب تَؿ. اٗي ؽأل تهَكٗك، هٌهلِ ـتاؿ     ًا ّـإ   ؿك كـالى  پاكًـاً٘ا إ تَؿ كـِ رٌـاب ًا

ـ        ،ؿكى تِ تث٘٘ي آى پلؿاؽتِ ـث  ٠ًلٗـِ ٍ فلٌّـگ، تــٍٗي ٍ هٌتِـل ًوَؿًــ. هقال َاى ًٌ زام آى كا تغ  ٣ٌ ِ ًلًا

َاى  ،هقكَك َاى    (، ٍ ّو1392ٌُاًـٖ )  ًامٕ راه٤ِ ؿك هزو٣َِ هقاالت تَهٖ« ٠ًلِٗ ٍ فلٌّگ»تا ٣ٌ ضٌـ٘ي تـا ٣ٌـ

زام  1392، ؿك فٔلٌاهِ كاّثلؿ فلٌّگ )«ّإ ٣لوٖ ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ترَٗي ٠ًلِٗ كٍٍ ؛٠ًلِٗ ٍ فلٌّگ» (، ٍ ًـلًا

تقاؿٕ عرو  ٓـكاٖٗ كٍٍ»ؿك صاج ؿٍم كتاب  تغج ام پٌِِ٘٘ اٗي ٠ًلٗـِ ٍ ًٌـث  آى تـا    هٌتِل ُـ. « ٌُاًٖ ًا

َاكُ هـَكؿ    ،ه٤لفتٖ ام ًَٕ ؿٗگل ٍ ًٌث  هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ هثاؿٕ غ٘ل ،ٌُاًٖ ام ٗك ًَ ّإ ٣لن ًاٗل ٠ًلِٗ كِ ّوـ

ِزَٗاى كُتِ كٍ، ؿك اٗي ًَُتاك تلآً٘ن تـا   اٗي . امًا آلٖ پوٍَّ عاٗل  ّٔإ هؾتلف تَؿُ ًا ، هٌهل پلًَ ؿًا

ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، صِ ًٌثتٖ ه٘اى هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ هثاؿٕ غ٘ل ه٤لفتـٖ،   كٍٍ ٔاًؼ ؿّ٘ن كِ ؿك ٠ًلٗتِ اٗي ًؤاالت پ

ِ »گ٘لٕ  ٣الٍُ تل تإح٘ل اٗي ؿٍ ؿًتِ هثاًٖ ؿك ُرل ،تلللاك ًا ؟ تِ ٣ثاكت ؿٗگل ِ »ٍ « هٌـهل ِ  «٠ًلٗـ إ  ، آٗـا كاتٜـ

ًـاٟل   ،ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي   اك كفتِ ؿك ٠ًلٗٔ كٍٍهفاّ٘ن تِ ك ،ه٤لفتٖ ٍرَؿ ؿاكؿ؟ ؿٗگل اٌٗرِ ه٘اى هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ غ٘ل

ـام عَمٓ ه٤لفتٖ ًا ؟ صِ ُثاّ  َ     تا ٠ًلِٗ ،ّاٖٗ ّا ٍ تفاٍت تِ ك ّـا كا تـا    ّإ كل٘ة ؿاكؿ؟ پاًـؼ تـِ اٗـي پلًـ

ٌاؿٕ رٌ   .  كٌ٘ن هٍٖ رَ  كٍٍ تغل٘ل ًا

 پ٥ـ١ٙ٥ پظٚٞؾ

تِاك هقال تاؿ پاكًاً٘ا، كتاب« ٠ًلِٗ ٍ فلٌّگ» ٔپي ام ًا ِ  ّا، پاٗـاى  تًَٚ ًا ٖ    ًاهـ ـ ًٍا َاى   ،ّـا ٍ هقـاالت فلا   تـا ٣ٌـ

َاى   « ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي   ٍٍك» ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي تِ راه٤ِ ٣لوٖ ٣لِٗ ُـُ ًا . تٌ٘اكٕ ام اٗي آحـاك  كٍٍ كا تـِ ٣ٌـ

ـاى آى ًـاهاى   ص ــ. كًـال   ؿاؿُ اكصَب ٠ًلٕ ؿك پوٍَّ ؽَؿ تِ كاك گلفتِ ٍ تغق٘ق ؽَؿ كا تـل ًا ًـٜظ صْـاك    ًٔا

َاى 1394ًگاكًـُ ) ٖ ؿك عَمُ ٣لوِ٘ لن؛ كًالِ ؿكتلٕ « ًقـ ٍ تلكًٖ ٠ًلِٗ ًقـ ٣قل ٣لتٖ»(، تا ٣ٌ  ،(1397) ًـلٜاً
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َاى  تقاؿٕ تامتاب هفَْم هـكى مهاى ؿك ٣لن ارتوا٣ٖ »تا ٣ٌ ٖ ًا ًَا ِ    ٍتـل تامؽ ِـگاُ  « ام ه٠ٌـل عروـ  هت٤ال٘ـ ؿك ؿًا

ـ . ؿك ٣لٓـٔ     (1398) گلٌتاًٖؿكتل ًَُتٔ  ػ٣ تفؼ٥ش اختٕبػ٣ ا٥ِٕضاٖؿٙب سٚؽ؛ كتاب تاللال٤لَم ام آى رولـِ ًا

َاى تِ  هقاالت ً٘ن هٖ ـِٗٔ ٌُاًٖ كٍٍ»(، 1390) پَك اتلاّ٘وٖت ِ  ٍ ٍٗـٌش  ،ؿٍككـ٘ن  ارتوا٣ٖ ًا ٖ  ٣الهـ ؛ «ٛثاٛثـاٗ

ـِٗٔ ٌُاًٖ كٍٍ»(، 1393) گلٌتاًٖ ٖ  كلم ٍ ماؿُ ٣لب؛ «ٛثاٛثائٖ ٣الهِ ارتوا٣ٖ ًا ٖ  كٍٍ»(، 1396) الْـ  ٌُاًـ

اى ّإ فلٌّگ ؽلؿُ ٠ًلٗٔ تٌ٘اؿٗي ًَا ِ  تٌ٘ـاؿٗي  ٌُاًٖ كٍٍ» ،(1397) عٌٌٖ٘؛ «ّثـٗذ كٗضاكؿ ر ٖ  ٠ًلٗـ  فلٌّگـ

رٌـكٕ ؿكتل؛ «تلگل.ا .پ٘تل تقاؿٕ تلكًٖ ٍ تٌ٘اؿٗي ٌُاًٖ كٍٍ»(، 1397) ًا ـِِٗ ًا ٖ ٍ « تَؿكٗاك ّإ ًا  ً٘ـك  لـائو

اكُ كلؿ. المم تـِ   «تٌ٘اؿٗي ٌُاًٖ كٍٍ ٠لهٌ ام فاكاتٖ هـًٖ ٣لن ترَٗي»(، 1397) ٕ ُا ـ ، آحـاك هـقكَك     ٗـاؿآٍك ًا

 تٌْا تؾَ كَصرٖ ام صٌـ ؿُ احل تـٍٗي ُـُ ؿك اٗي ٣لِٓ ًا .  

ِ   ،ّإ اٗي ٠ًلِٗ اها ؿًتٔ ؿٗگلٕ ام آحاك، تِ تلكًٖ ٟلف٘  ِ    ٗا هقاٌِٗ آى تـا ٠ًلٗـ ــ.   ّـإ ؿٗگـلاى پلؿاؽتـ ًا

ٖ  كٍٍ»(، ؿك هقالـٔ  1392) اكؿكاًٖ ٛال٤ٖ ٖ  كٍٍ ٍ تٌ٘ـاؿٗي  ٌُاًـ ٕ  ٌُاًـ ٖ  ٣لـَم  ؿك كـاكتلؿ  ًـ١َ  ؿٍ ،«ارتوـا٣

ِ  ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ٍ كاكتلؿٕ كا هـَكؿ تلكًـٖ لـلاك ؿاؿ ٍ ًـپي     كٍٍ ٙ  ام إ ًوًَـ  عـَمٓ  ؿك كا كٍٍ ؿٍ اٗـي  اكتثـا

ٖ . ُ ًا تلكًٖ ًوَؿ ًَهٌ٘الٌ٘ن ٕ ٍ  ه٤لوـ ٖ  كٍٍ»ؿك هقالـٔ   ،(1395) مائـل ٖ  كٍٍ ه٠ٌـل  ام ٗيتٌ٘ـاؿ  ٌُاًـ  ٌُاًـ

ـاٖٗ ًغَٓ ، تِ«تٌ٘اؿٗي َاهل ٍ پ٘ َاى تِ ،«تٌ٘اؿٗي ٌُاًٖ كٍٍ» ٠ًلٗٔ ؿٌّـٓ ُرل ٣ ٕ  تـاب  ؿك إ ٠ًلِٗ ٣ٌ  هثٌاكـاٍ

ـ پلؿاؽتِ ٓـكاٖٗ، هثاًٖ تل ترِ٘ تا ،٣لوٖ ّإ ٠ًلِٗ ٖ ، تْاكٕ. ًا ٖ ٍ  ًَٗـف   ٟلف٘ـ  »(، ؿك هقالـٔ  1399) ك٘ـا  كًـتو

ٖ ؿك ،تٌ٘اؿٗي ٌُاًٖ كٍٍ ًَا تقاؿٕ تامؽ َا١  تغَ  هٌهلٔ تِ پاًؼ ؿك ،هٌلواى هترلواى  ٌُاًٖ كٍٍ ًا ـ ، «ؿاكٍٗـي  ًا

ـا، ٍامؿُ پاًؼ اتت ٕ  ٍ ٟلف٘ـ   ًپي ًوَؿُ، كا تلكًٖ ؿاكٍٗي ٠ًلِٗ تِ هٌلواى ىهترلوا ام تي ؿ ٖ  كٍٍ هناٗـا  ٌُاًـ

َاى هٌهل ٖ  كٍٍ» ٍ «تـاكتَك  اٗـاى  ٌُاًٖ كٍٍ»ؿٍ ٠ًلِٗ  تا ،آلٖ هقالِ ؽَؿ ٔتٌ٘اؿٗي كا تِ ٣ٌ ـ  ٌُاًـ  فلاهـلم  اعـ

ـ كلؿُ هقاٌِٗ «للاهلرٖ ٖ  تإٍٗـل  ام ؿٍكٕ»  ،«ُفاف٘ » ،«راه٤٘ » عاكٖ ام ،ّإ اِٗاى ٗافتِ. ًا  ؿٍكٕ»  ،«گلاٗـ

ـ  ٍ ُـٌاؽ   رْ  تٌٖ٘ پَ٘»  ٍ «ٌُاؽ  ًٌ٘تن» ٗك اٗزاؿ تلإ ًامٕ مهٌِ٘ ٍ «گلاٖٗ تقل٘ل ام تـِ   ،«٣لـن  تَل٘ـ

َاى تلتلٕ  .ؿك هقاٌِٗ تا ؿٍ ٠ًلِٗ ؿٗگل ًا  ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ّإ ٠ًلِٗ كٍٍ ٣ٌ

ـتاؿ     ّؤ آحاك هت١ٌَ ٍ ُاٌٗتِ تقـٗل هٌتِل ُـُ ؿك اكتثاٙ تا ٠ًلِٗ كٍٍ ، تـِ  پاكًـاً٘ا ٌُاًٖ تٌ٘ـاؿٗي رٌـاب ًا

تفاؿُ ام آى ؿك تث٘٘ي فلاٌٗـ ترَٗي ٠ًلِٗ ـ . اهـا ؿك اٗـي     ّإ آى ه٤ٜ ٗا تلكًٖ ٟلف٘  ،ّإ هؾتلف ًا َ  تـَؿُ ًا

ِ    ً٘ن ه٤لفتٖ ٍ  تل آً٘ن تا تِ ُلط ًٌث  هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ غ٘ل ،هقالِ ِ   ًٌث  اٗـي ٠ًلٗـِ تـا ٠ًلٗـ ٌُاًـٖ   ّـإ راه٤ـ

 ه٤لف  تپلؿامٗن.

 چبسچٛة ٔف٣ٟٔٛ

ى پلؿامؿ ٍ تٌتِ تِ تٌ٘اؿٗي ٗا كاكتلؿٕ تـَؿ  ّإ هَرَؿ هٖ ٌُاًٖ، ه٤لفتٖ ؿكرِ ؿٍم ًا  كِ تِ هٜال٤ِ كٍٍ كٍٍ

ٍ  ٤ٌٖٗ هٜال٤ِ فلاٌٗـ ترَٗي ٠ًلِٗ ؛ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ه١ََٗ هٜال٤ِ ؽَؿ، تِ ؿٍ لٌن كٍٍ ٌُاًـٖ   ّإ هَرـَؿ ٍ كٍ
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ِ    كِ ؿك پوٍَّ ،ّإ تغق٘ق ّا ٍ ترٌ٘ك ٤ٌٖٗ تلكًٖ كٍٍ ؛كاكتلؿٕ ـ  ّإ َٓكت گلفتِ تـِ كـاك كفتـ ـ تقٌـ٘ن   ،ًا

ـ  كـِ فلاٌٗــ ترـَٗي ٠ًلٗـِ كا        گ٘لؿ، كٍٍ َُؿ. آًضِ ؿك اٗي پوٍَّ هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ هٖ ٌُاًٖ تٌ٘ـاؿٗي ًا

ـ  تاٗـ تِ اٗي ًؤاالت پاًؼ ؿّـ كِ راه٤ِ، تٌْا َٓكت ه٤لف  كا تغ  تإح٘ل للاك هٖ ،تٌاتلاٗي .كٌـ تث٘٘ي هٖ ٗـا   ،ؿّـ

َإ ه٤لف  كا ً٘ن تاٗـ پقٗلفت٤ّ٘ ام « ي٣وـق ت٤ـّ٘  »تا هفْـَم   ،ٌُاًٖ ه٤لف   ؟ ًؤالٖ كِ ؿك راه٤ِي ارتوا٣ٖ هغت

ِ         آى ٗاؿ هٖ ـتل ارتوـا٣ٖ تٌْـا مهٌ٘ـ ـاؿٕ؟ تـِ ٣ثـاكت ؿٗگـل ٌت ًـام   َُؿ. ًقَ راه٤ِ ؿك ه٤لف ، ٣لَٖ ًا  ٗا ا٣ـ

ـاكُ ؿاكؿ.  «ؿكرِ ت٤٘ي»تاُـ؟  ٗا ٣ل  ترَٗي آى ً٘ن هٖ ،گ٘لٕ ه٤لف  ًا  ُرل ، هفَْهٖ ًا  كِ تِ اٗي ًؤا  ُا

ؤا  ًَم تإح٘ل راه٤ِ ؿك ه٤لف  كا ؿك ًَٜط فلؿٕ، گلٍّٖ، ٛثقِ ارتوـا٣ٖ ٗـا كـل راه٤ـِ هـَكؿ تلكًـٖ لـلاك        ً

ٍ رـَٕ ٣اهـل ت٤٘ـ٘ي كٌٌــُ ؿك ه٘ـاى       َُؿ. ًؤا  ؿٗگل، تِ رٌـ   ٌُاؽتِ هٖ« يًٜظ ت٤ّ٘»ؿّـ كِ تا هفَْم  هٖ

َاهل ارتوا٣ٖ هؤحل تل ه٤لف  َاى  ،٣ « يآهـاد ت٤ـّ٘  »كـِ   ،ًزام ًؤا  پٌزنپلؿامؿ. ٍ ًلا هٖ« ٣اهل هٌلٚ»تغ  ٣ٌ

َا١ ه٤لف  :٣ثاكت ًا  ام ،َُؿ ًاه٘ـُ هٖ ـامُ تغـ  ت٤ـّ٘    ،اٌٗرِ آٗا ّؤ ًا ـ ٖ   تِ ٗك ًا ٍالـ٢ هـ ُـًَـ؟   ي ارتوـا٣ٖ 

َاهل ه٤لفتـٖ، هثـاؿٕ غ٘ـل    كٍٍ َاهـل    ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، پاًؼ تِ اٗي ًؤاالت كا تا هفاّ٘ن هتفاٍتٖ هخل ٣ ه٤لفتـٖ، ٣

َاهل  َاهل ه٤لفتٖ»هٜلط كلؿُ ًا . ه٠ٌَك ام  ٘اًٖ، التٔاؿٕ ٍ ٠ًاهٖارتوا٣ٖ، ًفلؿٕ، ٣ ، ًگاُ تـِ ٌّـتٖ،   «٣

ٕ »ّإ فلٌّگ عَ٘ك ؿاكؿ. هلاؿ ام  ه٤لف  ٍ آؿم ًا  كِ ؿك تٌ٘اى َاهل فـلؿ گ٘ـنُ  ،«٣ ّـا ٍ ٍٗوگـٖ ُؾٔـ٘تٖ     ًا

َاهل غ٘ل»افلاؿ، ٍ ه٠ٌَك ام  ل ترـَٗي ٠ًلٗـِ   ل تهؤح ّإ ارتوا٣ٖ، ً٘اًٖ، التٔاؿٕ ٍ ٠ًاهٖ ، مهٌِ٘«ه٤لفتٖ ًاٗل ٣

َاهل ه٤لفتٖ ٍ ًٌث  هٌٜقٖ آى تا ٠ًلِٗ ٌُاًٖ فلٌفٖ ٗا فلٌفِ ه٘ا ِ تِ آى ٣لن تغـج   ؿك ٣لن ،ًا . تغج ام ٣

ِ   هٖ ٕ      ُـَؿ. مهٌ٘ـ ِ  ،ّـإ ارتوـا٣ٖ، فلٌّگـٖ، ً٘اًـٖ، ٍ التٔـاؿ َاهـل فـلؿٕ ؿك      ؿك راه٤ـ ٌُاًـٖ ه٤لفـ  ٍ ٣

ٍاى َاهـل      الت ٣لَم ً٘ن ؿك تاكٗؼ ٣لن هٜال٤ِ هٖگ٘لؿ. تغَ هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ،ٌُاًٖ ه٤لف  ك ُـَؿ. اهـا ًٌـث  ٣

َاهل فلؿٕ ٍ مهٌِ٘ ،ه٤لفتٖ تا ٠ًلِٗ ام ٗك ًَ ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي    ؿك كٍٍ ،ّإ ارتوـا٣ٖ ام ًـَٕ ؿٗگـل    ٍ ًقَ ٣

ِ  ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، ٗك كٍٗرلؿ ه٘اى كُتِ كٍٍ ،َُؿ. تٌاتلاٗي ٍاكإٍ هٖ ّـإ   إ ًا  كِ ات٤اؿ هؾتلف ترَٗي ٠ًلٗـ

 ؿّـ. هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ،لوٖ كا پي ام َْٟك ٠ًل٣ِٗ

 ؿٙبػ٣ ث٥ٙبد٤ٗ ٔؼئ١ّ ٘ظش٤ٝ سٚؽ

ِ   هٌهلٔ آلٖ ٠ًلِٗ كٍٍ ـ     ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، تث٘٘ي فلاٌٗـ ترـَٗي ٠ًلٗـ ـإ     ؛ّـإ ٣لوـٖ ًا فلاٌٗــٕ كـِ ام اتتـ

ّـإ ٣لوـٖ كا ؿك تـل    ِ لٗح٘ل ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ؿك ٠ًإتا ترَٗي ٠ًلِٗ ٣لوٖ ٍ ت ،گ٘لٕ هٌائل ٣لوٖ ٗا ارتوا٣ٖ ُرل

ِ  اٗي ّواى هٌهلِ گ٘لؿ. هٖ ـ ؛       ٌُاًـاى ه٤لفـ     إ ًا  كِ فّي راه٤ـ ـتِ ًا مٗـلا  كا ً٘ـن تـِ ؽـَؿ هِـغَ  ؿُا

ِ هٌاًـثات   تلكًٖ ،ٌُاًٖ ه٤لف  راه٤ِ تـالٍ   ٍ( 3، ّ 1371كٗـَٕ،  ؿك ؿًـتَك كـاك ؿاكؿ )   كا ه٤لفـ   ٍ راه٤ـ

كٕ ٍ )تَٔكات( هفلؿات ؿكافلاؿ   آگاّٖكٌـ ه٘ناى تإح٘ل راه٤ِ تل  هٖ ٍاكإٍ للاك ؿّــ   اعرام( ٍ )ل٘اٗا ّا ؿٍا كا هَكؿ 

ـَ تـا    تل، راه٤ِ (. تِ ٣ثاكت ؿل٘ق17ّ  ّواى،) َاهـل ٍرـَؿٕ ؿك راه٤ـِ ٗـا      ًـاٗل ٌُاًٖ ه٤لف ، تِ اكتثاٙ ؿًا ٣
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َاهل فلٌّگٖ ٍ ارتوا٣ٖ فلٌّگ ٍ ًؤاالتٖ ام اٗي ؿً  هٖ ـاه٘ي ٣  آىتـل   تل ه٤لف  ٍ تِ صـِ ه٘ـناى   ،پلؿامؿ كِ ك

َاهل فلٌّگٖ احل هٖ ارتوا٣ٖ ٍ ه٤لف  ٍرَؿ ؿاكؿ؟ اٗـي تـإح٘ل ؿك ُـرل ٍ ٓـَكت      ،گقاكًـ؟ صِ ١ًَ اكتثاٖٛ ه٘اى ٣

َا١ ه٤لف ، تغ  ،ه٤لف  ًا  ـام ٗك ام ًا َا، ٍل١َ، تَل٘ـ ٍ پقٗلٍ آى؟ ك َاهل ٍرَؿٕ لـلاك ؿاكؿ؟   ٗا ؿك هغت تإح٘ل ٣

ّـإ ارتوـا٣ٖ ٍ راه٤ـِ كا     ٗا گلٍُ ،ِ ًٜظ فلؿ ه٤َٜ  ًا ت ،ّا ( ٍ اٌٗرِ اٗي تث٘٘ي12ٍ  11، ّ 1376)هَلرٖ، 

ٓــكاٖٗ، پاًـؾٖ    ٔكٌـ تا اترـا تـِ فلٌـف    تالٍ هٖ ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ً٘ن ؿك تل ؿاكؿ؟ ّواى ًؤاالتٖ كِ ٠ًلِٗ كٍٍ

 تلإ آًْا ت٘اتـ.

 اٍِٛٞب٢ ٘ظش٢ سل٥ت

تاك تا ًِ الگَٕ كلٖ  ،ٌُاًٖ ه٤لف  ّإ راه٤ِ ؿك ٣لٓٔ ٠ًلِٗ ، كٍتـلٍ ٌّـت٘ن كـِ هـلٍكٕ     َكـل تٍ  هلتي، ُا

ِ   كٍٍ  ، راٗگاُ ٠ًلِٗهاكي ُلل٠ًلِٗ  ،كَتاُ تل آًْا ٍ ّوضٌ٘ي ّـإ   ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي كا ت٤٘٘ي ٍ ًٌث  آى تـا ٠ًلٗـ

 ًامؿ. تل هٖ هَرَؿ كا كٍُي

 اؿتبسن

تاك الگَٕ  ٍرـَؿ ٍ ٣ــم ًـاعتٖ تلتـل ام      ،ي ارتوا٣ٖ ه٤لف  ٍ ّوضٌ٘يت٤ّ٘ ٔ، صْاك هغَك تٌ٘اى، هاّ٘  ٍ ؿكرُا

ِ    ت٤٘ي ارتوا٣ٖ ه٤لف  كا هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ـِٗـ َاهـل    ،ؿّـ. ؿك تٌ٘اى ه٤لف ، هٌات٢ تلٍى فٌّـٖ ٗـك ًا هخـل ٣

هٗك، هغَك تلكًٖ ًا . ؿك هاّ٘  ت٤ّ٘ هٗك ٍ تََ٘ل ٍاتٌـتگٖ ٍ اكتثـاٙ     رغلاف٘اٖٗ، ترٌََل ي ارتوا٣ٖ ه٤لفـ ، ًـ١َ 

ٍال٤٘ات ارتوا٣ٖ ت ـِِٗ ٍ  تؾـاتٖ ٍ ت٘ـاؿ، تـِ تث٘ـ٘ي       َُؿ. ٠ًلِٗ ٘اى هٖه٘اى ًا ّإ ّوثٌتگٖ كاككلؿٕ، للاتـ  ًا

ـ. ؿك هغَك ؿكرِ ت٤ّ٘ي، اٌٗ ؽتِاٗي ت٤ـ پلؿا ـام ؿًتِ ام ه٤لف ًا ٍال٤٘ـ       رِ ك ّـإ   ّإ تِلٕ ٍ تـِ صـِ ه٘ـناى تـِ 

ـ     ،ارتوا٣ٖ فلٌّگٖ هِلٍٙ ٌّتٌـ ٍ ؿك تلكًٖ هغـَك صْـاكم   ـِٗـوٌ ٖ ّوضـَى  ؿٍ كٍٗرـلؿ پلاگواتٌ٘ـتٖ تـا ًا ًا

ٖ ّوضَى هاًْاٗن ٍ  ؿٍكك٘ن ـًا ـِٗوٌ ، تـِ تلكًـٖ ٍرـَؿ ٍ ٣ــم     آلفـلؿ ٍتـل  ٍ  هـاكي ُـلل  ٍ كٍٗرلؿ هترت٘ك تا ًا

(. هغـَك  56 – 54، ّ 1385گ٘لًـ )٣ل٘ـناؿُ ٍ ّورـاكاى،    ي ارتوا٣ٖ ه٤لف ، هَكؿ تَرِ للاك هًٖاعتٖ تلتل ام ت٤ّ٘

 ف  تغج ًِـُ ًا .ٌُاًٖ ه٤ل ٤ٌٖٗ تٌ٘اى ه٤لف ، ؿك كٍٍ ،ٍا  اٗي الگَ

 ٔشتٗ

اًٖ كا ؿك تاب كِـف كاتٜـٔ    هاًْاٗنتإح٘ل   ٌُاًٖ ه٤لف ، تَ٘ ام ّوِ تغ  ؿك راه٤ِ هلتي ًا . ٍا پٌذ پلًَ ًا

ٖ ّإ هغتول كا  كٌـ ٍ پاًؼ تا ًاؽتاك ارتوا٣ٖ هٜلط هٖ ،ّإ ه٤لفتٖ ؿؿًتاٍكفلٌّگ ٍ  ـ  ت٘اى هـ . ًـؤاالت ٍا  كٌـ

ؿُ ٍرَؿٕ  ٍال٢ هٖ فلآٍكؿ٣ُثاكتٌـ ام: ُاَل ِ  َُؿ؟ صِ فلآٍكؿُ ّإ فٌّٖ ؿك كزا  ُـٌاؽتٖ   ّإ فٌّٖ، تِ لغاٝ راه٤ـ

ـ؟ ًغَٓ اكتثاٙ فلآٍكؿُ هَكؿ تغل٘ل للاك گلفتِ ؿُ ٍرَؿٕ، صگًَِ ًا ؟ صلا كاككلؿّـإ آُـراك    ،ّإ فٌّٖ ًا تا ُاَل
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ـ كِ تِ لغاٝ ٍرَؿٕ هِلٍٙ ،ّإ فٌّٖ ٍ پٌْاى تِ اٗي فلآٍكؿُ ٍاتـٚ   ًٌث  ؿاؿُ ُ ،ًا ٍاتٚ هٌٌَب تـِ ك ـُ ًا ؟ ك

ؿُ  (.316ٍ  315َُؿ؟ )ّواى، ّ  عآل هٖ مهاىّإ ارتوا٣ٖ ٍ ه٤لف ، صِ  ُاَل

ؿٓ ارتوا٣ٖ ٍ فلٌّگٖ كا ؿك فلآٍكؿُهلتيالگَٕ  ؿُ ّإ فٌّٖ، هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ، ؿٍ ُاَل ّـإ   ؿّـ. ؿك ُاَل

ٍاتٌـتگٖ      تَل٘ـ، ًـاؽتاك  ٓ،ارتوا٣ٖ، هٌنل ، ٛثقِ، ًٌل، ًقَ ُغلٖ، َُ٘ ّإ گلٍّـٖ، ٍٗـ٤٘  تـاكٗؾٖ، هٌـاف٢، 

ؿُ     ّـإ فلٌّگـٖ،    لَهٖ، تغل  ارتوا٣ٖ، ًاؽتاك لـكت، ٍ فلاٌٗـّإ ارتوا٣ٖ )كلاتـ ، ت٘ـاؿ ٍ غ٘ـلُ( ٍ ؿك ُـاَل

ٗا١ هلتَٙ تِ ٣ق٘ـُ، كٍعِ٘ هلٖ، كٍط مهاى، ١ًَ فلٌّگ، فٌّ٘  فلٌّگٖ، رْـاى  اكمٍ تٌ٘ـٖ ٍ   ّا، ؽلق ٍ ؽَّا، ٍا

ٖ    اهَكٕ ام اٗي لث٘ل ؿك هغـَك ؿٍم للولٍّـإ هلتـَٙ تـِ تاٍكّـإ اؽاللـٖ،        هـلتي گ٘ـلؿ.   هَكؿ تلكًـٖ لـلاك هـ

هٕ ـِِٗ اٗـئََل ّإ تفرل، فلٌفِ، تاٍكّإ هقّثٖ، ٌّزاكّإ ارتوا٣ٖ، ٣لـَم احثـاتٖ ٍ فٌـاٍكٕ كا ام     ّا، هقَلِ ّا، ًا

تنا١، پَ٘ فلٕ َإ هفَْهٖ، َُُ٘ رٌثِ گنٌَٗ آًْا، ًٜظ ًا ـا  ف٤ال٘  فرلٕ ٍ هٌـائلٖ   ّإ تغق٘ق، ّا، هغت اّ

ؿُ  ،ّإ فٌّٖ ؿّـ. ؿك ؽَّٔ ًغَٓ اكتثاٙ فلآٍكؿُ ام اٗي ؿً  كا هَكؿ تغل٘ل للاك هٖ ّـإ ٍرـَؿٕ ً٘ـن،     تا ُـاَل

ٍاتٚ ٣لّ ـامك ٍاتٚ ًواؿٕ ٗا ًا ٍاتـٚ، هـَكؿ تلكًـٖ لـلاك      ،گلاٗاًِ ٗا ه٤ٌاؿاك ٍ ت٤ات٘ل هثْن ٖ ٗا كاككلؿٕ، ك تلإ ت٤٘٘ي ك

، عفـٞ لــكت،   هـلتي ّإ فٌّـٖ،   تِ فلآٍكؿُ ،َّ صلاٖٗ ًٌث  ؿاؿى كاككلؿّإ آُراك ٍ پٌْاىگ٘لًـ. ؿك ؽٔ هٖ

ـاٗ  كـلؿى    گ٘لٕ، تْلُ اٗزاؿ حثات، رْ  گ٘نُ، ّـ ٍال٤ٖ، فلاّن آٍكؿى ًا ٍاتٚ ارتوا٣ٖ  تلؿاكٕ، تلإ پٌْاى كلؿى ك

وٌ٘اى ؿٍتاكُ، تٌلٚ تل ٛث٤٘ ، ٠ًـام  ٔلا  ام ؿُوٌٖ، اٗزاؿ ٛا تقاؿ، اٗزاؿ ًا ٍاتـٚ    كفتاك، هٌغل  كلؿى ًا ؿاك كـلؿى ك

ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي، تـا ٛـلط ؿٍ ؿًـتِ       (. ك58ٍٍ – 57كٌـ )ّوـاى، ّ   هٖ ارتوا٣ٖ ٍ اهَكٕ ام اٗي لث٘ل كا هٜلط

َاهل ه٤لفتٖ ٍ غ٘ل ـ    ،ه٤لفتٖ ٣ ٤ٌٗـٖ   ؛ؿك ترَٗي ٠ًلِٗ، ٟلف٘  ٍكٍؿ تفٔ٘لٖ تِ هثاعج هقكَك كا فـلاّن آٍكؿُ ًا

َاهل هٜلط ُـُ ؿك كٍٍ َاى تِ الگَٖٗ تفٔـ٘لٖ ًـاٟل تـِ هثاعـج هـلت      ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، هٖ ؿك ُلط ٍ تفٔ٘ل ٣ ي ت

 ؿً  ٗاف .

 تٛوُ

ٖ ٣وق، ؿكرِ، ًٜظ، ٣اهل هٌلٚ ٍ آهاد )ه١ََٗ( ت٤ّ٘ تَكلالگَٕ  ؿّــ. ؿك هؤلفـِ ٣وـق     ي كا هَكؿ تلكًٖ للاك هـ

تل اٗي تاٍكًـ كِ اهل ارتوـا٣ٖ، هاّ٘ـ  ٍ    هاككيٍ  ؿٍكك٘نتلؽٖ ّوضَى  :هٜلط ًا كلٖ ؿٍ ؿٗـگاُ  َٛكِ تي، ت٤ّ٘

، تـإح٘ل ٍ ًفـَف اهـل ارتوـا٣ٖ كا     هاكي ٍتلٍ  هاكي ُللتلؽٖ ؿٗگل هخل  ،آٍكؿ. ؿك هقاتل فات ه٤لف  كا تِ ٍرَؿ هٖ

ـ  كـِ اٗـي ؿٍ     (. اها ؿل٘ق39، ّ 1376پقٗلًـ )٣ل٘ناؿُ،  فقٚ ام ع٘ج گنٌَٗ ُرل ٍ َٓكت ه٤لف  هٖ تل اٗي ًا

ٖ ٍرـَؿ  ً٘ـن ٛ٘فـ   يّا كا ؿك ه٘اى آى ؿٍ للاك ؿاؿ. ؿك ؽَّٔ ؿكرِ ت٤ّ٘ ؿٗـگاُ كا ؿك ؿٍ ًل ٗك ٛ٘ف ٍ ًاٗل ٠ًلِٗ

ٖ َُؿ. هٌهلِ ًٜظ ت٤ّ٘ ؿاكؿ كِ تِ ٣ل٘  ٛث٤ٖ٘ ٍ تِ تإح٘ل ارتوا٣ٖ ؽتن هٖ َاى ؿك ًـٜظ    ي ارتوا٣ٖ ه٤لف  كا هـ تـ

ـِِٗ ّـإ ّـل ٣ٔـل ؿك ٠ًـل گلفـ . تلؽـٖ        ّإ فلؿ ٗا افلاؿ، گلٍُ، ٛثقِ، هل ، راه٤ِ، راه٤ِ رْـاًٖ ٗـا ًٌـل    ًا

ٌـ إ لاتل ٛلط هِٖ ي كا فقٚ ؿك ًٜظ فٌّ٘  گلٍّٖ ٍ ٛثقت٤ّ٘ ،ٌُاًاى راه٤ِ ي ارتوـا٣ٖ كا  ت٤ـّ٘  ،تلؽٖ ؿٗگـل  .ؿًا
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ِ  حل هٖؤًَٜط، ه ٔؿك ّو ٌـ. ؿك هَكؿ ٣اهل هٌلٚ ً٘ن تلؽٖ، تل هؤلفـ َاهـل    ،ّـإ التٔـاؿٕ، تلؽـٖ ؿٗگـل     ؿًا تـل ٣

هٗك ٍ عتٖ رغلاف٘اٖٗ ت ٖ     ،ّا ك٘ـ ؿاكًـ. هاككٌٌ٘ إترٌََل ـ  هفَْم كل٘  اٗي هؤلفِ كا هـَكؿ تإك٘ــ لـلاك هـ ؿك  .ؿٌّـ

ٖ  هاكي ُللاتل هق ٍال٤ٖ هؾتلف تإك٘ــ هـ َاهل  َاهل آكهاًٖ، تل تلتلٕ ٣ ٍال٤ٖ ٍ ٣ َاهل  كٌٌــ ٍ ؿك ّـل    ، ؿك هـ  ٣

اى ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ٍ تاكٗؾٖ َاهـل كا هاًٌــ ؽـَى ٍ ٍكاحـ ، ٣اهـل ً٘اًـٖ، ٣اهـل          ،مهاى ٍ تل ًا تلؽـٖ ام آى ٣

زام اٌٗ ل ٍ هٌلٚ هٖالتٔاؿٕ ٍ ... هؤح ـ. ًلًا َا١ هؾتلـف  ؿًا ه٤لفـ  هاًٌــ ه٤لفـ  ؿٌٗـٖ، فلٌـفٖ، ٣لوـٖ ٍ       رِ ًا

هٗك ٍال٢ ُـُتِ َٛك ٗرٌاى تغ  ت٤ّ٘ ،ً٘اًٖ ٗا اٗـئََل ـ ي ارتوا٣ٖ  ي هَكؿ تلكًٖ لـلاك  ٗا ًِ ؿك هغَك آهاد ت٤ّ٘ ،ًا

لفـِ ًـٜظ   ؤٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي، ؿك هـَكؿ ه    ، كٍٍتَكلگاًِ  (. ؿك ه٘اى هغَكّإ پٌذ59 ّ ،1385، ّواىگ٘لؿ ) هٖ

ـاكؿي، ًؾي ٓلٗغت٤ّ٘  اها ًاٗل هغَكّا كا تا هثاًٖ ٍ هفاّ٘ن هتفاٍتٖ هَكؿ تلكًٖ للاك ؿاؿُ ًا . ،ٖ ً

 تؼ٥ٗ اختٕبػ٣ ٔؼشفت اص د٤ذٌبٜ ٔبوغ ؿّش

هٕ( ،ًؾٌ  :كٌـ هٖ تفر٘كؿٍ ١ًَ آگاّٖ كا ام ّن  ،هاكي ُلل ٗـا تَر٘ـِ ٣قالًـٖ هٌـاف٢      ،ه٤لف  كافب )اٗـٍئََل

ٍال٤ٖ ه٤لف  كـِ ؿك ؿٗـي، فلٌـفِ ٍ ٣لـَم احثـاتٖ،       ،ؿٍمّإ ارتوا٣ٖ ٍ غ٘لُ ٍ  تٌـٕ ٛثقات ٍ گلٍُ ٍاالتل ٗا  َٓك 

َ هغٖ ًٌ٘تٌـ، تلرِ تـل ًـ٣َٖ    ٣ًَٖ گلاَٗ هٖ تفرلات ٛثقات ارتوا٣ٖ كا ٓلفاً ُللٗاتـ.  تزٌن هٖ ـ كِ ؿًا ؿًا

كٕ ت٤ٔثات ٍ پَ٘ ٕ     ٍٕ گاًِ تر٘ـِ ؿاكؿ.  ّإ ًِ ّاٖٗ ام ه٤لف  ّا ٍ تؾَ ؿٍا ه ام آى  تـِ توـاٗن رـَّلٕ اٗــٍئََل

ٍالف تَؿ ّإ ًِ عَمُ ٍاال ًوٖ ،گاًِ  هٕ كا ٗك ١ًَ ه٤لف   اى اٗـٍئََل ٌـ  كـِ ام ًـاع  هٜلـق     اها ًا ؽثـل   ،ؿًا

 كٌ٘ن. هلٍك هٖ ُللّإ فَا كا ام ه٠ٌل  لفِؤإ هٌتقل ام آى للولٍّإ هٜلق تلؿُ تاُـ. اكٌَى ه تـّـ ٍ تْلُ

َإ ه٤لفـ  كا     ،ح٘ل ٍ ًفَف اهل ارتوا٣ٖإ، تُللي: ام ٠ًل ٣وق ت٤ّ٘ ـ ، هغتـ فقٚ ام ع٘ج گنٌَٗ َٓك ه٤لف  ًا

ٍال٤ٖ ًوٖإت تغ  َاهل هاؿٕ ٍ  ـ. هٖ ح٘ل ٣ َاى گف  ؿًا ٍ  ؿٍككـ٘ن ؿاكؿ. اهـا   ُـلل ً٘ن ؿٗـگاّٖ ُـثِ٘ تـا    هاكي ٍتل :ت

َاهل ارتوا٣ٖ ت٤٘٘ي هٖ ،هاككي َإ ه٤لف  تًَٚ ٣  َُؿ. تل اٗي تاٍكًـ كِ هغت

ـاكؿ    ،ه٤تقـ ًا  كِ ّ٘ش ١ًَ هَرث٘  ٗا ٣ل٘  ترٌَٖٗ ُللت٤٘ي:  ٔؿكر مٗـلا ام   ؛ت٘ي راه٤ِ ٍ ه٤لفـ  ٍرـَؿ ًـ

 ٔي ٗافتي ه٤لف  كا ًت٘زـ گٌتلٍ فلٌّگ ٍ ت٤ّ٘ ٓام ًَٕ ؿٗگل، ًغَ .ٛلفٖ ًقِٖ آگاّاًِ تلإ ًؾثگاى لائل ًا 

ـا١ ًؾثگاى هٖ ـ ات ـاؿ كَصك ) گلاَٗ ،ًپي .ؿًا ـاؿ تنكگ ام اٗي ا٣ ـا٣ ّا ٍ پ٘لٍٕ ا٣ ـتقلاك   ًٔؾثگاى( كا ٣اهل ُا ًا

ـاؿ هٖ  كٌـ.   ٍ گٌتلٍ فلٌّگ للو

ي ارتوا٣ٖ ه٤لفـ  كا  َُؿ كِ ٍا ت٤ّ٘ ، ه٤لَم هٖهاكي ُللٌُاًٖ  ي: تا تَرِ تِ ١ًَ تغل٘ل ؿك راه٤ًِِٜظ ت٤٘

هاًٌــ گـلٍُ ٍ ٛثقـِ     ،كٌـ ٍ آى كا ؿك ًٜظ فلؿ ٍ راه٤ِ ٍ ًَٜط تٌ٘ـات٘ي  تِ ٗك ًٜظ ؽاّ ه٤لفتٖ هٌغٔل ًوٖ

ـ.   اتل ا٣وا  هٖل  ؿًا

تِ گوـاى ٍا   .كٌـ ٣اهل هٌلٚ تغ٘٘ل هٖ :ؽال  ًٌٌَٗـگاى هاككٌٌ٘ ، ه٤تقـ ًا  تل ُللي: ٣اهل هٌلٚ ؿك ت٤ّ٘

ٍال٤ٖ تِ َٓكت ٣ول ت٤٘٘ي كٌٌـُ ؿك هٖ ؿك ّل ؿٍكُ َاهل  ـ  آٗـ. ٍا تِ رإ ٠ًلِٗ هلاعل ًِ إ ٗرٖ ام ٣ ، كٌـ   ٔگاً
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اى  ـ   ٣اهل هٌلٚ تٌ٘اى هٖهلاعل تغَ  تاكٗؾٖ ه٤لف  كا تل ًا ِ   ؿك ّـل ؿٍكُ  .ًْـ. ٍا ه٤تقـ ًا َا١ ًـ ـ گاًـِ   إ ًا

ٌُاًٖ تٌ٘ـاؿٗي، ٣اهـل هٌـلٚ     ْا تلتل ًا . كٍٍتٖ، ٍرَؿ ؿاكًـ؛ ٍلٖ فقٚ ٗرٖ ام آًه٤لف ، ؿٗي، فلٌفِ ٍ ٣لن احثا

َاى ٗك ٣ل  ترٌَٖٗ ًوٖ ،ي ارتوا٣ٖ ه٤لف كا ؿك ت٤ّ٘ َاهـل   تِ ٣ٌ تـاكٗؾٖ   ّٓـل ؿٍك  ؿك ،پقٗلؿ. اها تلإ تلؽـٖ ام ٣

 ح٘ل تِ٘تلٕ لائل ًا .إٍمى ٍ ت

ـامُ تغ  ت٤ّ٘ ٔي: ّوآهاد )ه١ََٗ( ت٤ّ٘ َا١ ه٤لف  تِ ٗك ًا ٍال٢ ًوًٖا  ٔرِ ّوـ تا اٌٗ هاككيًَُـ.  ي ارتوا٣ٖ 

َا١ ه٤لف  كا ؿصاك ت٤ّ٘ ٖ  ي ارتوا٣ٖ هًٖا تقال  تلإ ٌّل ام ل٘ـ ًاؽتاك ارتوا٣ٖ ًؾي هـ ـ، ام ٣ًَٖ ًا گَٗــ. اهـا    ؿًا

هٌـٕ ام آى تغج كلؿُ ًا . ٍا فقٚ ُرل )َٓكت( ه٤لفـ  كا   ى هتَرِ اٗي هٌهلِ ُـُ ٍ تِ َٛك ًاها ، ٓلٗغاًُلل

ٍال٤ٖإت تغ  َاهل  َإ آً   إ ٗرٖ ام آًْا ًٜ٘لُ هٖ كِ ؿك ّل ؿٍكُ ،ح٘ل ٣ ـاؿ كـلؿُ ٍ هغتـ ْـا كا تـِ للوـلٍ    ٗاتٌـ، للو

َا١ ه٤لفـ        كٍٍ (.200ٍ  199ؿّـ )ّواى، ّ  ّا ًٌث  هٖ هٜلق عقاٗق ٍ اكمٍ ـ  ،ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي ً٘ـن تـلإ ًا

ـاگاًِ  إ لائل ًا  ٍ تِ ه٤اك  فلافلٌّگٖ ً٘ن تاٍك ؿاكؿ. اعرام ر

 ؿٙبػ٣ ث٥ٙبد٤ٗ ا٢ٍِٛ سٚؽ

َاهـل ارتوـا٣ٖ، ً٘اًـٖ،      ،ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي الگَٕ كٍٍ َاهل فـلؿٕ، ٣ َاهل ه٤لفتٖ، ٣ ام هفاّ٘ن هتفاٍتٖ ّوضَى ٣

 التٔاؿٕ ٍ ٠ًاهٖ تْلُ تلؿُ ًا .  

 ػٛأُ ٔؼشفت٣

َاهل ه٤لفتٖ ٍرَؿٕ»ه٠ٌَك ام  ٣»    ِ ـت  ،، آى ؿًتِ ام هثاًٖ ه٤لفتٖ ًا  كِ ؿك فلٌّگ ٍ راه٤ـِ ٣لوـٖ ع٘ـَك ؿُا

ـاى، ؿك فلاٌٗـ ٠ًلِٗ ه٤وَالً ِوٌ تفاؿُ للاك هٖ تِ َٓكت ًاؽَؿآگاُ ام ًَٕ ؿًا َاهـل ه٤لفتـٖ    پلؿامٕ هَكؿ ًا گ٘لًـ. ٣

تِ ٍ تاٗـ آًّإ فلّ تلٗي الِٗ ّن ؿك راه٤ِ ٍ ؿك ٣و٘ق َاهـل ٍرـَؿٕ ٍ ؿك للوـلٍٕ     ْٓا كا ؿك مهلٌگٖ عَ٘ك ؿُا ٣

َاٖٗ ؿك ٠ًلإت تِ ؿل٘لٌُاًٖ ه٤لف ، تلقٖ ًوَؿ ٍ  راه٤ِ تاٗـ تلإ آًْا ًقـَ ٣لّـٖ لائـل     ،ِٗ ٍ ٣لنح٘ل ؿكًٍٖ ٍ هغت

ـ ُرل گ ًوٖ فلٌّگ ً٘ن هٌتقل ام هثاًٖ ٍ هلنٍهات ؽَؿ ٔٗك ٠ًلِٗ ؿك ٣لٓمٗلا ؛ ُـ ًَا ٤ٌٖٗ ٗـك ٠ًلٗـِ    ؛٘لؿت

ٍاكؿ َُؿ، تاٗـ هثاًٖ ٍ هثاؿٕ آى ٓرِ تِ لغاٝ تاكٗؾٖ تِ عَمٌا٣ٗلوٖ تلإ  ٍاكؿ ُــُ     ،فلٌّگ  تِ للوـلٍ فلٌّـگ 

   .٣لوٖ پـٗـ آهـُ تاُـ ٔتاُـ ٍ كٍٍ تَل٘ـ ه٤لف  هتٌاًة تا آى ٠ًلِٗ ؿك راه٤

ِ   ٣و٘ق ٍ ؿاكؿ ّٖا ٍ ًَٜط هؾتلف فلٌّگ الِٗام اٗي ه٠ٌل،  ٕ  تـلٗي الٗـ ِ   ّـا ـ  كـِ    ّٖـاٗ  فلٌّگـٖ، الٗـ ًا

ٌاى ٍ رْاى هٖ ٣ْـُ ٌـاى كا ؿك آى       هزو٣َِ ه٤اًٖ .تاُـ ؿاك تفٌ٘ل ًا إ كِ رغلاف٘ـإ ٌّـتٖ كا تلًـ٘ن كـلؿُ ٍ ًا

 ،ـ. ٍ اٗـي الٗـِ ام فلٌّـگ   كٌ هلگ كا تث٘٘ي هٖ ّإ مًـگٖ كا ه٤ٌا كلؿُ ٍ مًـگٖ ٍ كٌـ، ٤ًاؿت ٍ آكهاى ت٤لٗف هٖ

تـلٗي هثـاؿٕ    هْـن  ،تـِ ت٘ـاى ؿٗگـل    .ؿّـ ٌ٘اؿّإ ه٤لفتٖ ٣لن كا ؿك ؽَؿ رإ هّٖواى تؾِٖ ًا  كِ تِ٘تلٗي ت

ٌاى ٤ٌٖٗ هثاؿٕ ٌّتٖ ؛هٌٜقٖ ؿك ٣لن گ٘لًـ. اٗـي   ٌُاؽتٖ ؿك اٗي الِٗ فلٌّگ للاك هٖ ٌُاؽتٖ ٍ ه٤لف  ٌُاؽتٖ، ًا
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َ ؛هثاؿٕ ؿك ًَٜط هؾتلف ت٤ـٕ فلٌّگ ٍ    ٤ٌٖٗ ؿك ٣لَم ٍ ؿًا ، ٌّزاكّـا ٍ  ّـا  ّـإ رنئـٖ ٍ كـاكتلؿٕ ٍ ؿك اكم

َامم ؽَؿ كا ًِاى هٖ تِ ٍ ل ِ   ًواؿّإ ارتوا٣ٖ پ٘اهـّإ ؽَؿ كا تِ ؿًثا  ؿُا ّـإ   ؿٌّـ. كٍٗرلؿّا، هراتـة، ٍ ٠ًلٗـ

َ ٖ  ؿك الِٗ ،ّإ تَل٘ـ آًاى تِ ّولُا َُُ٘ ٍ كٍٍ ،ّإ رنئٖ ٣لوٖ هلتَٙ تِ ؿًا ـ  ّإ ه٘اًٖ فلٌّگ للاك هـ  گ٘لًـ

ّإ ه٤لفتـٖ عاٗـل ؿك فلٌّـگ،     ٤ٌٖٗ تٌ٘اى ؛٠ًلِٗ تل هثاؿٕ ه٤لفتٖ ٍرَؿٕك٘ـ اٗي إت .(48 ّ ،1392)پاكًاً٘ا، 

ّـإ   ٌُاؽتٖ، ٟلف٘ـ   كٌـ. اها ّوضٌاى تا ٛلط تغج ًقـّإ كٍٍ ٌُاًٖ ه٤لف  ًنؿٗك هٖ راه٤ِ ٓآى كا تِ عَم

 ؿاكؿ. هٌٜقٖ كا ً٘ن تلإ ؽَؿ هغفَٝ هٖ

ِ  رـِ هلّـَى  ٌا٠ًٗلِٗ ؿك رْاى ٣لوٖ، ٣ـالٍُ تـل   ترَٗي  ،تٌاتلاٗي ُـٌاؽتٖ ٍ ٗـا    ّـإ فلٌـفٖ، ه٤لفـ     مهٌ٘ـ

ـ ، ً٘ـن          ّٔإ ه٤لفتٖ هلتَٙ تِ ًاٗل ٣لَم ًا ، ام پٌِ٘٘ مهٌِ٘ ـتل آى ُـرل گلفتـِ ًا تـاكٗؾٖ ٣لوـٖ كـِ ؿك ٌت

تفاؿُ هٖ ـَ ؿك هٌـ٘ل         كٌـ. عَ٘ك ٠ًلِٗ ًا ّإ پِ٘٘ي ٍ فؽ٘لُ ه٤لفتٖ ؿكٍى ٗـك ٣لـن ٍ تٜـَكاتٖ كـِ ٗـك ؿًا

تِ، ًق تالٍ ْ   ـّا ٍ ًقّْإ ٣الواى گقُتِ ؿُا ٍاكؿ ُــُ، ًقـ ّـاٖٗ   ّاٖٗ كِ تل ٠ًلٗات گقُتگاى ؿك ؿكٍى ٣لن 

َاهل ٍرَؿٕ تلإ ُرل گ٘لٕ ٗك ٠ًلِٗ رـٗـ ٌّـتٌـ. تٌـ٘اكٕ    كِ ام ٠ًلٗات پِ٘٘ي آُراك ُـُ ًا ، ام رولِ ٣

ـ آٌٗـ، هغَٔ  تَٜكات ؿكًٍٖ ّوـاى ٣لـن    ل احل تلف٘ق ٠ًلٗات لثلٖ ؿكٍى ٗك ٣لن پـٗـ هٖتام ٠ًلٗاتٖ كِ   ٌّـتٌ

 .  )ّواى(

ـامُ تغ  ي، كٍٍآهاد ت٤ّ٘ ٔلفؤؿك ه َا١ ه٤لف  كا تِ ٗك ًا ٖ إت ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، ّوِ ًا ــ. تفـاٍت    ح٘ل راه٤ِ ًوـ ؿًا

گ٘نُـٖ ٍ   ّإ فلؿٕ ؿك ٣لِٓ ّإ عٌٖ، رـلٖ ٍ ؽٜاتٖ، ٍ تفاٍت ّإ َُْؿٕ ٍ تلّاًٖ تا ه٤لف  ه٤لف  ّإ ًا

ّـإ ًـاب ٍ    ؿّـ كِ تِ ه٤لفـ   كٍٗرلؿ هقكَك اٗي ٟلف٘  كا هّٖإ هتفاٍت، تِ  ّإ ُؾٔ٘تٖ ؿك فلٌّگ ٍٗوگٖ

َاهل ه٤لفتٖ فلافلٌّگٖ لائل تاُـ )ّواى(. اها ّو٘ي ه٤لف  آى ّن تـِ   ،ح٘ل راه٤ِإت تغ  ،ّإ فلافلٌّگٖ ً٘ن ؿك ٣

 َٓكت ٣لَٖ للاك ؿاكًـ.  

 ػٛأُ فشد٢

َاهل فلؿٕ ترَٗي ٗك ٠ًلِٗ تِ مهٌِ٘ گ٘ـنُ   ٖ پـلؿام تـام هـ    ّإ ُؾٔ٘تٖ ٠ًلِٗ ٣ ّـإ ُؾٔـٖ،    گـلؿؿ. ًثـ٥َ، ًا

ٖ، ام رولِ مهٌِ٘ ًٍا َاؿگٖ، تزلت٘ات مٌٗتٖ، ؽَٔٓ٘ات ك راه٤ـِ ّـل صٌــ     .(ّوـاى ) ٣اهل فلؿٕ ًا  ات٤اؿ ّإ ؽاً

  ٖ ـاؿّإ ٍا كا فـلاّن هـ ت٤ آٍكؿ ٍ عتـٖ ؿك كـَؿكٖ تاٍكّـإ ٍا كا ُـرل      ُلاٗٚ كُـ ٍ ًث٥َ ُؾْ ٍ ُرَفاٖٗ ًا

ـِٖٗ ؿك تاٍكّإ ؽَؿ هٖ ،ؿّـ هٖ ه٘ـاى راه٤ـِ ٍ    ٔتاُـ، كاتٜـ  اها ام آًزاٖٗ كِ پي ام تل٥َ فرلٕ، فلؿ لاؿك تِ تامًا

مٗلا ام ٛلفٖ ًقِٖ آگاّاًِ تلإ افلاؿ ٍ تـِ ٍٗـوُ ًؾثگـاى لائـل ٌّـت٘ن ام ًـَٕ        ؛ه٤لف  كا ًثاٗـ ٣لَٖ، تلقٖ كلؿ

ٖ  گٌتلٍ فلٌّگ ٍ ت٤٘ي ٗافتي ه٤لف  كا ًت٘زِ ات ٓؿٗگل، ًغَ ـ٘ن  ـا١ ًؾثگـاى هـ مٗـلا پ٘ـلٍٕ ٣وـَم افـلاؿ ام      ؛ؿًا

ـاؿ هٖ تقلاك ٍ گٌتلٍ فلٌّگ للو ا٣ِ، ًا  َُؿ.   ًؾثگاى، ٣اهل ُا
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ـ  ِوٌـ، ت ٍاٗإ گًَاگًَٖ هخل كاًَى ٣الئق ؿًا ـاى تا راه٤ِ، ام م ـِٗوٌ ح٘ل راه٤ـِ ؿك ترـَٗي   إًٌث  ًؾثگاى ٗا ًا

ـاى ِوٌ ، تواٗن ًقَ ّإ ٣لوٖ، اكتثاٙ ه٘اى ؿًا ٍ كاككلؿّإ آُـراك ٍ پٌْـاى ه٤لفـ ، لاتـل تلكًـٖ       ُؾٔ٘  ٍا

َاهل فلؿٕ ؿك ترَٗي ٠ًلِٗ، ّوضٌاى ؿك عَم تِ راه٤ِ ًٓا . اٗي گًَِ تلكًٖ ٣ هـلم ؽـَؿ    ،ٌُاًٖ ه٤لف  للاك ؿُا

ٍاى  كٌـ. ٌُاًٖ ه٤لف  عفٞ هٖ كا تا ك

 تى٤ٛٗ ؿخل٥ت

ـ     ح٘لگـقاكٕ تـل   إح٘ل راه٤ِ تل ه٤لف ، ام ٛلٗق تإٗرٖ ام ًامٍكاكّإ ت مٗـلا هغـ٘ٚ    ؛ترـَٗي ُؾٔـ٘  افـلاؿ ًا

َاهل هاٍكائٖ ٍ اهَكٕ ؿٗگل تل ترَٗي ُؾٔـ٘  افـلاؿ احـل ؿاكؿ     َاهل ؿٗگلٕ هخل ٍكاح ، ًي، ٣ ارتوا٣ٖ ؿك كٌاك ٣

َ  ( ٍ ه175ٖ ّ ،1368)هٔثاط ٗنؿٕ،  ـ تل ؽلق ٍ ؽَ اه٘ا  ٍ گـلاٗ ًَا ّـإ فـلؿ احـل تگـقاكؿ ٍ ٍا كا تـِ ًـَٕ        ت

ٍا كا ت٤٘ـ٘ي ًواٗــ. اهـا ّـ٘ش ٗـك ام اٗـي        ٔٗا هٌائل هَكؿ ٣اللـ  ،لف  ًَا ؿّـپقٗلٍ كٍٗرلؿّإ ؽآٖ ؿك ه٤

َاهل تِ ٍ ٣اهل آلٖ ٍ غالة، اكاؿ ،٣ ـُا ً . ًٓلِٜ تام تل ُؾٔ٘  ٍا ً  ٍا

 ك٤وبٖ٘ٛ ػال

 ِلههٌـ مٗلا كاًَى ٣الٗـق ٗـا    ؛ح٘ل راه٤ِ للاك ؿاكؿإت تغ  ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ً٘ن كاًَى ٣الٗق افلاؿ، كاهالً ام ه٠ٌل كٍٍ

َاى ًقِٜ آغام ٣لن ٖ   ل احلتإ ًا  كِ  ، پـٗـُتِ ٣ٌ ـ  ًاًامگاكٕ ؿك ؿكٍى ٗك هزو٣َِ فلٌّگٖ تِ ٍرـَؿ هـ تـِ   .آٗـ

َُا ارتوـا٣ٖ، ؿك   ،٤ٌٖٗ هٌهلِ ؛(55 ّ ،1392)پاكًاً٘ا،  اهلٕ ًٌثٖ ٍ تاكٗؾٖ ًا  ،ّو٘ي ؿل٘ل َُا ٣لوٖ تاُـ ؽ ؽ

ـ هتفاٍت تاُـ. اها ّو٘ي هٌائل هَرَؿ ً٘ـن هـَكؿ    هٖ ،إ َُؿ ٍ هٌائل ّل ؿٍكُ ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ؽاّ اٗزاؿ هٖ ًَا ت

ـاى للاك ًوٖ ٔتَرِ ّو ـِٗوٌ ـ  كـِ فّـي     گ٘لًـ. هثاًٖ ه٤لفتٖ، ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ً٘اًٖ ٍ ٍٗوگٖ ًا ّإ فلؿٕ ًا

ـاى كا تِ ًَٕ تلؽٖ هٌائل ًَا هٖ ـِٗوٌ ٖ     ًا ـ  ؿك   كٍُـي ًـامؿ.   ؿّـ ٍ ام تلؽٖ هٌـائل ؿٗگـل هٌٔـل  هـ ًا

تؾاب هٌهلِ ً تًِا اًٖ ؿُا ـاؿٕ ؿاكًـ. ،٘ن اكاؿُ ًقَ ًا َاهل ًقَ ا٣  ٍ ًاٗل ٣

 ػ٣ّٕ  تٕب٤ض ٘مؾ

ـتغا  توـام ٍلـ  ٣ــُ     تواٗن ًاؽتٖ ؿك راه٤ِ، مهٌِ٘ َاّــ تـَؿ كـِ ام ًـَٕ        إ تـِ ف٤ال٘ـ    ًام ُا ّـإ ٣لوـٖ ؽ

تٌـتل   ّإ ً٘اًـٖ ٍ التٔـاؿٕ،   (. عواٗ 35 ّ ،1370ًَُـ )تَكل،  ّإ هقّثٖ ٗا عرَهتٖ، عواٗ  هٖ ًامهاى

گ٘نُ وٌـٕ هٌاًة ُرَفاٖٗ ًا ًَا ِـوٌـ، هاًٌــ ّوـ     ؿاكؿ؛ ّإ فلؿٕ كا تِ ؿًثا   ّا ٍ افناَٗ ًٜظ ت  ٔمٗـلا ًقـَ ؿًا

گ٘نٍ ّإ ارتوا٣ٖ، تات٢ هزو٣َِ ًقَ گ٘ـنُ   ّا ٍ پاؿٍا عواٗ  ،ّا ًا . تٌاتلاٗي ّا ٍ پاؿٍا إ ام ًا ّإ هِل١ٍ، ًا

گ٘نُ (. ّل صٌـ ًو38ٖ، ّواىآٍكؿ ) فلاّن هٖ ّإ ٣لوٖ كا المم ٍ تٌتل هٌاًة تلإ اٗفإ ًقَ َاى ٍ ًثاٗـ ًا ّـإ   ت

ـاى ٍ ًقَ ترل٘ف ِوٌ  گلاٖٗ هقّثٖ كا تل آًْا ًاؿٗـُ گلف . الْٖ كا ؿك ه٘اى تٌ٘اكٕ ام ؿًا
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 استجبط ٥ٔبٖ دا٘ـٕٙذاٖ

ـاى،  ِوٌ ٕ   تِ اكتثاٙ ٍ ت٤اهل ٣لوٖ ه٘اى ؿًا اًـٖ ؿك   ؽَّٔ افلاؿٕ كِ كٍٗرلؿّإ هتفاٍتٖ ؿاكًــ، ً٘ـن ٣ٌٔـل ًا

ـاؿّاً  ت٤ گ٘نُ ٍ ُرَفاٖٗ ًا  ّٔاً  كِ ؿك ًـاٗ  حل ؿك پِ٘لف  ٣لن، تلك٘ة اٗـُؤمٗلا ٗك ٣اهل هْن ٍ ه ؛اٗزاؿ ًا

ـاى هغقق هٖ ِوٌ ِ  ،كٍ اٗي َُؿ. ام اكتثاٙ ه٘اى ؿًا كٗـنٕ ُــُ ٍ ّـن ام الگَّـإ      ٣لن تاٌٗتٖ ّن ام الگَّإ تلًاهـ

تفاؿُ كٌـ ) ،كٗنٕ ًِـُ تلًاهِ ٖ  ،(. اٗي اكتثاٛات ٣لو41ٖ ّ ،ىّوااكتثاٙ ًا ــ ام ٛلٗـق هٜال٤ـِ آحـاك      هـ ًَا  ًـاٗل ت

ـاى، ٗا هراتثِ، هٌاٟلُ ٍ ُلك  ؿك ؿٍكُ ـِٗوٌ  ّإ آهَمُٖ ٗرـٗگل هغقق َُؿ.   ًا

ِگاّٖ ٍ عَمٍٕ، ؿاؽلـٖ ٍ ؽـاكرٖ، هٌـلواى ٍ غ٘ـل هٌـلواى، ُـ٤ِ٘ ٍ        ـاى ؿًا ـِٗوٌ اها ت٤اهل ٣لوٖ ه٘اى ًا

ـاكؿ ،ف٤لٖ ها ٔؿٗگلاى، ؿك راه٤ ت٤اهل تا ،كلٖ َٛك ًٌتٖ ٍ تِ ِ  .٤ٍٗ٘  هٌاًثٖ ً  ،ّـا  تِ َٛكٕ كِ ؿك تلؽٖ ام ٣لٓـ

ـاكؿ.   ٟلف٘  گف  آالً  ٍگَ ٍرَؿ ً

ـ  ّإ كًوٖ ت٤اهالت ٣لوٖ، رلٌِ ؿفا١ كًالِ ٗرٖ ام ٟلف٘  كاٌّوـا، هِـاٍك ٍ    ؿاىاتّإ ؿكتلٕ ًا . اگل ًا

ك تؾـاب ُـًَـ، اهرـاى گفـ      ام هلاكن هتفاٍت ؿاؽلٖ ٍ ؽاكرٖ ٍ تا كٍٗرلؿّإ ،ؿٍا ٍگـَٕ ٣لوـٖ فـلاّن     هؾتلف ًا

َاّـ آهـ. ّلصٌـ اهلٍمُ ؿك رلٌات ؿفا١ كاى    تِ گناكٍ صٌـ ؿل٘قِ ،ؽ ِزَ ٍ اكائِ ًقــّإ هفٔـل ؿٍا إ ام ًَٕ ؿًا

ِزَ ؿك رلٌِ پَ٘  ٍ َُؿ ٍ ام ٗك گفـ   ؿفا١، اكتفا هٖ ٔآالعات َٓكت گلفتِ ؿك رلٌ ٔتِ اكائ ،ؿفا١ ٍ اكتفإ ؿًا

 َُؿ. ٣لوٖ هفٔل پلّ٘ن هٖگَٕ 

 وبسوشدٞب٢ ٔؼشفت

زام تاٗـ ّواًٌـ  گ٘نإتِ ت هلتَىًلًا َا١ ه٤لف  ٍ پقٗلٍ آًْا ؿك ًا ـاى ً٘ن تَرِ ًوـَؿ. ؿك   ٓح٘ل كاككلؿّإ ًا ـِٗوٌ ًا

ـاٗ  كـلؿى        ؛ؿٍ ؿًتِ كاككلؿّإ آُراك ٍ پٌْاى ٍرَؿ ؿاكؿ ،اٗي ؽَّٔ صلا كِ افلاؿ تـِ ؿل٘ـل عفـٞ لــكت، ّـ

تقاؿ ٍ اهَكٕ ام اٗي لث٘ل )٣ل٘ناؿُ ٍ ّوراكاى،  كفتاك، هٌغل  َا١ ؽآـٖ   58 – 57 ّ ،1385كلؿى ًا ـ (، تِ ًَٕ ًا

ـا هٖام ه٤لف  گلاَٗ   ٌـ.  كٌ پ٘

 ػٛأُ ػ٥بػ٣

َاهل ً٘اًٖ ٍ التٔاؿٕ گقاكًـ. الثتِ ٣اهل ً٘اًٖ، تـِ ؿل٘ـل ً٘امّـإ     ح٘ل هٖإتِ َٓكت تلك٘ثٖ تل ٣لن ت ه٤وَالً ،٣

ـاگاًِح٘ل رـٕ ٍ إّا، ت ؿٍل  َاّـ ؿُا  )تَكل،  ر ٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي،    (. ام ؿٗـگاُ ك33ٍٍ ّ ،1370إ ً٘ن تل ٣لن ؽ

َاهل ً٘اًٖ ؿك فلٌّگإت ِ    ّواى ،فلٌّگ ؿًَٕ٘، هتفاٍت ًا . گًَاگَىّإ  ح٘ل ٣ ّـإ ٣و٘ـق    گًَـِ كـِ ؿك الٗـ

ٌاًٖ تل عق٘ق گلاٗاًِ كا تِ ؿًثا  هٖ ؽَؿ، كٍٗرلؿّإ عي ٖ   آٍكؿ، تِ ًَٕ تقـم اكاؿُ ًا ٍ ؿاكؿ    ٍ ٣لن ً٘ـن گـام تلهـ

ـ ً٘اً  كا تل ًاؽتاك ؿكًٍٖ ه٤لف  ٣لوٖ عاكن هٖ تِ تـكٗذ، تِ ٍٗوُ ٌّگاهٖ كـِ   .(55ّ  ،1392)پاكًاً٘ا،  گلؿًا
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ٌـ ٍ  ًتاٗذ تغق٘قات ٣لوٖ كا تِ مٗاى هٌاف٢ ؽَؿ هٖ ،ّإ ارتوا٣ٖ تلؽٖ ام گلٍُ ٖ   ،ّو٘ي ؿل٘لتِ ؿًا كٌٌــ   تـالٍ هـ

 (.  43 ّ ،1370كِ آى كا هغـٍؿ ٗا هغَ ًواٌٗـ )تَكل، 

ٍال٤٘  فلٌّگٖ رْاى هـكى ًا . راٗگـاُ   ٗرٖ ام هْن ،ًٌِٖ٘ ٣لن ًٌث  تِ ً٘اً  ٍ لـكت عاُِ٘ تلٗي ات٤اؿ 

ِ     ،٣لن ًٌث  تِ ً٘اً  ٍ لـكت ٠ً٘ل راٗگاُ آى ًٌث  تِ التٔاؿ ًا  ٍ اٗي راٗگاُ ـ  كـ  هتٌاًة تـا پًَ٘ــٕ ًا

َامات كاكتلؿ ٍ اّو٘  التٔاؿٕ ؽَؿ، ام .ت٘ي التٔاؿ ٍ ً٘اً  تلللاك ًا  هَفق٘ـ  ٍ عٌاًـ٘     ٠ًلٗات ٣لوٖ تِ ه

ّـإ ً٘اًـٖ    ّـا ٍ كلاتـ    ّإ ٣لوٖ كا هِوَ  هلالث  تٌ٘اكٕ ام ف٤ال٘  ،ٍ اٗي اهل .ًَُـ ً٘اًٖ ً٘ن تلؽَكؿاك هٖ

ـ هٖ  .(1392)پاكًاً٘ا،  گلؿًا

 ػٛأُ التلبد٢

هٗك تؾـَ ا٠٣ـن    ّإ ٛثقِ تٌـٕ ّا، تل اّو٘  هٌاف٢ التٔاؿٕ ٍ گلٍُ ِٗتلؽٖ ام ٠ًل إ ٍ ا٣تقاؿ تِ ًلُ  اٗـئََل

ـِٗ ّإ پ٘ض٘ـُ ٍ اغلـة   تا كٍٍ ،مٗلا ً٘امّإ التٔاؿٕ ٍ ٣لوٖ ؛(27 ّ ،1376ك٘ـ ؿاكًـ )هَلرٖ، إارتوا٣ٖ، ت ًٔا

ـاى ًَؿهٌـ، تل ّن احل هٖ هتقاتالً ِوٌ تِ ؽلَّ ٣لن ٓــهِ   ،تل اٗي تاٍكًـ كِ اٗي كاتِٜ گقاكًـ. ّل صٌـ تلؽٖ ام ؿًا

 ٖ ٍ 32 ّ ،1370مًــ )تَكــل،   هـ ــ    (. اهـا ام ه٠ٌــل كٍ ٕ إٌُاًـٖ تٌ٘ـاؿٗي، ه٘ــناى ٍ ًـ١َ ت َاهـل التٔــاؿ ؿك  ،ح٘ل ٣

ّإ ه٤لفتٖ ؿًَٕ٘ ًامهاى ٗافتِ ًا ، التٔـاؿ   ؿك رْاًٖ كِ فلٌّگ آى تل تٌ٘اىّإ هؾتلف، تفاٍت ؿاكؿ.  فلٌّگ

ـا كـلؿُ ٍ       ،مٗلا ؿك صٌ٘ي فلٌّگٖ ؛كٌـ ٌٗـ تَل٘ـ ٣لن اٗفاء هًٖقَ هْوٖ ؿك فلآ ٣قالً٘  ٍ ٣لـن َّٗـ  اتـناكٕ پ٘ـ

ـاك آؿهٖ تل ٛث٤٘  ًا  ًٍٔ٘ل تـِ تــكٗذ ت٤ــ ُـٌاؽتاكٕ ٣لـن كا ت٘ـ٤٘ف كـلؿُ، ٍ         ،ًقَ اتناكٕ ٣لن .ًلِٜ ٍ الت

    ٖ ـَ كا تقَٗـ  هـ ـ  كٍٗرلؿّإ پلاگواتٌ٘تٖ ٍ ًَؿاگلاٗاًِ تـِ ؿًا غفلـ  ام َّٗـ    (. 52 ّ ،1392)پاكًـاً٘ا،   كٌـ

ـ   عق٘ق  ؿك ًٜظ فلٌّگ ٣وَهٖ ٍ راه٤ِ ٣لوٖ هٌزل هٌُٖاؽتاكٕ ٣لن، تِ افَ  ؿغـغِ  َت ِ، تـِ ً ي هٌهل  ٔگلؿؿ ٍ ٗا

َاهل تلتل ٍرَؿٕ ؿك هٖ َاى ٣ َاهل التٔاؿٕ كا ِت ٣ٌ كؿ. راه٤ِ ؽَؿ، ٣ َٕ ٍ پلاگواتٌ٘تٖ تـِ ٣لـن ؿاكؿ،    ٍآ ٕا كِ ًگُا ؿً٘

ـ ؿُا ِ ؿك تلًاه َّا كاًِ ِت ٣لن ؽ ي كٍٗرلؿ، تلًاهِ .ّإ ارتوا٣ٖ ؽَؿ كٍٗرلؿٕ فٌٍا ٕ  ٗا ـِ٘     كٗـن ّـإ ٣لوـٖ كا ؿك عُا

٤ًِ للاك هٖ تلًاهِ ـ.  ّإ هـكى َت ـ ؿُا .   اها ؿك فلٌّگؿّ َّا ـاؿٕ ؽ ٖ، التٔاؿ ًقَ ا٣  ّإ هثتٌٖ تل ٍع

 ػٛأُ فش٣ٍٙٞ اختٕبػ٣

تَاًـ تِ ًغـَٕ هٌاًـة ام ه٠ٌـلٕ     ًوٖ ،هغَٔ  فلٌّگٖ تِلٕ ٌُاًاى، تل اٗي تاٍكًـ كِ ّ٘ش تلؽٖ راه٤ِ

ّـإ   ؿٍ ُالَؿُ ارتوا٣ٖ ٍ فلٌّگٖ ؿك فلآٍكؿُ ،(. ام اٗي ه٠ٌل28، ّ 1376فالـ مهاى تغل٘ل َُؿ )هَلرٖ، 

اًـ. ٠ًام اكمُٖ، ٠ًام آهَمُٖ ٍ لِلتٌـٕ ارتوا٣ٖ ً٘ـن ام رولـِ ات٤ـاؿ ٣َاهـل      فٌّٖ، هَكؿ تَرِ للاك گلفتِ

 ارتوا٣ٖ هؤحل تل ه٤لف  اً . فلٌّگٖ ٍ 
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ِ     گًَِ كِ ؿك الِٗ فلٌّگ ًرَالك ٍ ؿًَٕ٘ ّواىٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي،  ام ه٠ٌل كٍٍ ّـإ   ّـإ ٣و٘ـق ؽـَؿ، فلٌـف

ٖ  ٓآٍكؿ، تِ ًـَٕ تقــم اكاؿ   گلاٗاًِ كا تِ ؿًثا  هٖ عيٍ هاتلٗالٌ٘تٖ ٍ كٍٗرلؿّإ آهپلٌٗتٖ  ٌـاً تـل عق٘قـ  ٍ    ،ًا

ـ  ،تا كًو٘  تؾِ٘ـى تِ ت٤لٗف پَمٗتٌَٗتٖ ٣لـن  ،ّإ ًؾٌت٘ي ؿك گام ؿاكؿ ٍ اٗي اهل ٣لن ً٘ن گام تلهٖ ـَ   ٔؿاهٌ ؿًا

ٕ ٟلف٘  ٣لـن كا   ،پقٗل هغـٍؿ ًوَؿُ ٍ تِ اٗي تلت٘ة ّإ تزلتٖ ٍ آمهَى ٣لوٖ كا تِ آگاّٖ كٕ ًٌـث  تـِ    تـلا ؿٍا

اؽتاك ؿكًٍـٖ ه٤لفـ    ً٘اً  كا تل ً ،ّإ ت٤ـٕ ؿك گام .كٌـ ّإ ً٘اًٖ ًاتَؿ هٖ گ٘لٕ ّا ٍ ٌّزاكّا ٍ رْ  آكهاى

ـ. ٣لوٖ عاكن هٖ ـِِٗ گلؿًا َ ّإ پٌـ  هــكى ٍ تفٌـ٘لٕ كـِ      َٓكت كاهل اٗي غلثِ كا ؿك تؾِٖ ام ًا كا ام  فَكـ

َ ت٘اى هٖ ٔكاتٜ َاى  هٖ ،كٌـ لـكت ٍ ؿًا  .هِاّـُ ًوَؿت

 ٘ظبْ اسصؿ٣

ـ     ،ّا تِ َٓكت هٌتق٘ن ٍ تلؽٖ ؿٗگل تلؽٖ اكمٍ ّـإ رْـاى    ـ. اكمٍتِ َٓكت غ٘لهٌتق٘ن تل كُــ ٣لـن احـل ؿاكً

 ٕ ؿك تلاتـل ًـامگاكٕ هٌف٤الًـِ كا هَرـة كُــ ٣لـن        ،گلاٗـٖ ٍ تـالٍ ف٤ـا     هـكى هخل ٣قالً٘ ، ؿً٘ـاگلاٖٗ، آماؿ

ـ. تلؽٖ اكمٍ لؿُُو ٖ     هخل آً ،ّا ًا ؿٌّــ، صـَى هَرـة     ْاٖٗ كِ تلاتلٕ ٍ ه٘ـناى تغـل  ارتوـا٣ٖ كا افـناَٗ هـ

ـاؿّا تلإ ًقَ گنٌَٗ ؿكؽِاى ت٤ ًَُـ، تِ َٓكت غ٘ـل هٌـتق٘ن تـل كُــ ٣لـن احـل ؿاكًــ         ّإ ٣لوٖ هٖ تلٗي ًا

ًام كُـ ٣لن، اؽتٔآٖ تِ رْـاى هــكى    ّإ عاهٖ ٍ مهٌِ٘ (. اها تاٗـ تَرِ ؿُا  كِ اكم30ٍ ّ ،1370)تَكل، 

ـاكًـ ٍ ام آًزاٖٗ كِ ؿك ّل راه٤ِ ( ٍ تٌـ٘اكٕ  33 ّ ّا ٍ ٣قاٗـ هقّثٖ پًَ٘ـٕ تٌگاتٌگ ؿاكًــ )ّوـاى،   اكمٍ ،إ ً

ـاى كا تِ ًَٕ ف٤ال٘  ام اكمٍ ِوٌ الم، ؿًا ٖ  ّإ ؿٌٖٗ، تِ ٍٗوُ ؿٗي ًا ـ  ّإ ٣لوٖ ًَا هـ َاهـ٢ ؿٌٗـٖ    ،ؿٌّـ ؿك ر

َاّـ تَؿ.    ٠ًام اكمُٖ عاهٖ كُـ ٍ ت٤ًَِ ٣لن ؽ

 ٘ظبْ آٔٛصؿ٣

َُؿ كِ تؾْٔ كافٖ ٍ ّولاّٖ تـا ٣لـَم كٍ    ه٘ي هٖإّإ آهَمُٖ ت عفٞ ٍ ت٤ًَِ ٣لن تِ ًٍ٘لِ آى ؿًتِ ام ٠ًام

تِ تاُـ )ّواى،تِ كُـ  ٌـاى ٍ ارتوـا٣ٖ كـلؿى، ًـِ ّــ       34 ّ ّواى ؿٍكُ كا ؿُا (. تلت٘  هتؾْٔ، تلت٘  ًا

اًٖ اغلة ٠ًام ـا ٍّإ آهَمُٖ ًا  كِ تا ا ًا ٗ  تؾِ٘ـى تِ ّل ٗك ام اٗي اّ ّإ آهَمُٖ هتفـاٍتٖ   تا ٠ًام ،َل

َاّ٘ن تَؿ.    كٍتلٍ ؽ

 ٘ظبْ لـشثٙذ٢

ـاؿ تِ ٣لِٓ مٍّإ ارتوا٣ٖ تام ؿك كٌاك عواٗ  اك ٠ًام ت٤ ٖ    ّا ام ٣لن، ٍكٍؿ افلاؿ تا ًا كٌــ   ّإ ٣لوـٖ كا فـلاّن هـ

َاه٤ٖ كِ اكم35ٍكِ پِ٘لف  ٣لن كا تِ ؿًثا  ؿاكؿ )ّواى، ّ  ٖ  (. ؿك ر كٌٌــ ٍ   ّا، ٣لن ٍ ٣لن آهَمٕ كا تَِٗق هـ

َاٌّــ ك    ارامُ ٣لن آهَمٕ كا هٖ ،افلاؿ ٛثقِ هؾتلف ٖ تـِ ُـرَفاٖٗ ؽ ًٍا ـاؿّإ فلا ت٤ ًـ٘ـ كـِ تـِ كُــ ٍ     ٗاتٌـ، ًا

ٖ  ٔارامُ ٣لن آهَمٕ تِ ٗك لِل ٗا ّو ،مًـ. الثتِ تٌْا ٣لَم ؿاهي هٖ ٔت٤ًَ كٌــ، تلرـِ    الِاك ارتوا٣ٖ ًقَ اٗفا ًوـ
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رِ هفَْم لِلتٌـٕ ًثاٗــ فّـي   ؿ تَرِ للاك گ٘لؿ. ًرتٔ ؿٗگل اٌّٗإ تلاتل ٗا ًاتلاتل آهَمُٖ ً٘ن تاٗـ هَك اٗزاؿ فلٓ 

ّإ تِ ٟاّل تام ّن ٗك ١ًَ لِـلتٌـٕ   صلا ؿك ٠ًام ؛إ ه٤َٜ  كٌـ ٕ كاًتٖ ٍ لث٘لِّا پوٍِّگل كا تِ ًَٕ ٠ًام

 ّا آهَمُٖ ٍرَؿ ؿاكؿ.   تِ ٍٗوُ ؿك ؿًتلًٖ ًاتلاتل تِ فلٓ  ،پٌْاى

 ٘ظب٣ٔػٛأُ 

َامات غلثِ تل ٣لن ؿك عاُ٘ َاهل ٠ًاهٖ كا ً٘ن، ؿك ترَٗي ٣لـن،  ،گ٘لؿ ٍ اٗي اهل لـكت للاك هٖ ًٔ٘اً  تِ ه  اّو٘  ٣

َ ًا  ،ؽَٔٓاً ؿك رْاى اهلٍم َاهـل ٠ًـاهٖ ؿك    ًٓقَ ت٤٘٘ي كٌٌـ .ؿّـ ًِاى هٖ ،كِ رْاى غلثِ ً٘اً  تل ؿًا ٣

ِ    إ ًا  كِ تٌ٘اكٕ ام ٣لَم ٍ ٌٓا٢ٗ، پِ٘لف  تِ گًَِ ،ترَٗي ٣لن اتناكٕ هـكى  ام  ّإ ؽَؿ كا هلّـَى اٗـي ؿًـت

َاهل هٖ ٖ   ٓؿك مهل گًَِ كِ ًٜظ ٣الٖ تؾِٖ ام اٗي ٣لَم، تٌٌ٘ـ. ّواى ٣ لاك ٠ًاهٖ رْاى اهلٍم تِ عٌـاب هـ ـ  ًا  آٗـ

ٍاى .(54ّ  ،1392)پاكًاً٘ا،  ـا٣ات فلا گ٘ـنُ  ،اؽتلا٣ات ٍ ات ـتفاؿ    تا ًا ِ  ٓ آًّـإ ٠ًـاهٖ ٍ ًا ّـإ غ٘ـل    ْـا ؿك ٣لٓـ

ٖ ؿاكؿ، تغ  اٗي ٣اهل لاتل تث٘٘ي ًا . ،٠ًاهٖ ًٍا  كِ هٔاؿٗق فلا

 ا٤ذئِٛٛط٤ه  ػٛأُ 

هٕ ؿك ت٤لٗف هٜٔلظ آى،  هٕ ًاٟل تِ تؾِٖ ام ه٤لف  غ٘لاٗـئََل ـ  كـِ     ،٣لوٖ ًا . اٗـئََل تِ ه٤ٌإ ه٤لفتـٖ ًا

هٕ تِ ؿل٘ل كٍٗرلؿ تَرِ٘ مٌٗ  تَل٘ـ هٖ إ ام مًـگٖ ٍ ث٤ِتَرِ٘ ُ تلإ ِ ؽـَؿ  َُؿ. اٗـئََل ِـٖ تغلٗـف    ،گلًا ؿًا

ٕ  َُؿ. ُـُ ًا  ٍ تِ٘تل ؿك عاُِ٘ لـكت ٍ تغ  تإح٘ل آى تَل٘ـ ٍ تَم٢ٗ هٖ ه ً٘اًـ  ٍ لــكت كا   َّٗـ    ،اٗــئََل

گ٘ـنُ   ،ؿّـ. تٌاتلاٗي گ٘لٕ ٍ ًو  ٍ ًَٕ آى كا ًِاى هٖ تَرِ٘ كلؿُ ٍ رْ  هٗك ؿك     تـإح٘ل ًا َاهـل اٗــئََل ّـا ٍ ٣

هٕ ؽـَؿ  ّل راه٤ِ .ام لث٘ل تإح٘ل لـكت ٍ ً٘اً  ًا  ،ترَٗي ٣لَم هؾتلف  كا اهراًـات ؽـَؿ   ،إ تغ  تإح٘ل اٗـئََل

ـاَٗ ٍ ٗا ت٤ًَِ تلؽٖ ام ٣لَم ت تلإ ـ. ّإ تلؽٖ ام ٣لَم كا هغـٍؿ ٍ هق٘ـ هٖ رِ ٟلف٘ ٗا آً ،ٌ٘ذ كلؿُپ٘  گلؿًا

هٕ اكائِ ُـ اى ت٤لٗفٖ كِ ام اٗـئََل هٕ تل ٣لن ،تل ًا ؿك عق٘قـ  تـإح٘ل لــكت ٍ ً٘اًـ  تـل آى       ،تإح٘ل اٗـئََل

الً ؛ًا  هٕ ٍا كـِ ٣لـن تـِ آًْـا      ه٣ََٗاتٖ كا ،ّاٖٗ عاكن تل ٣لن ٍ حاً٘اّ ٌّزاكّا ٍ اكمٍ ،ً٘اً  ام ٛلٗق اٗـئََل

ٕ  ّإ ٣لوٖ ؿك راٗگاّٖ للاك گلفتِ ؿك رْاى اهلٍم ٣لن ٍ ٠ًلِٗ كٌـ. ت٤٘٘ي هٖ ،پلؿامؿ هٖ ه ـ كِ تإح٘ل اٗــئََل تـِ   ،ًا

هٕ ؿك ًاؽتاك ؿكًٍٖ آى ً٘ن تإح٘لگقاك ًا . ،َُؿ هلمّإ ت٘لًٍٖ آى هغـٍؿ ًوٖ  ،٠ًلٗات پٌـ  هــكى   تلرِ اٗـئََل

هٕ تل ٣لن كا تِ لغاٝ ٠ًلٕ ً٘ن تِ كًو٘  هّٖاٖٗ ٌّتٌـ كِ تإح٘ل  ٠ًلِٗ  ٌُاًٌـ.   اٗـئََل

 ػبُٔ ٔؼّظ

هٗـك ٍ عتـٖ رغلاف٘ـاٖٗ ت    ،ّإ التٔاؿٕ ٍ تلؽٖ ؿٗگل لفِؤتل ه ،ؿك هَكؿ ٣اهل هٌلٚ، تلؽٖ َاهل ترٌََل ك٘ــ  إتل ٣

ٍال٤ٖ هؾتلف َاهل  َاهل آكهـاًٖ، ت  ،ؿاكًـ. تلؽٖ ً٘ن تل تلتلٕ ٣ ٖ  إؿك هقاٌِٗ تا ٣ ؿك ّـل مهـاى ٍ تـل    كٌٌــ ٍ   ك٘ــ هـ

اى ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ٍ تاكٗؾٖ َاهل كا هاًٌـ ؽَى ٍ ٍكاح ، ٣اهـل ً٘اًـٖ، ٣اهـل التٔـاؿٕ ٍ ...      ،ًا تلؽٖ ام آى ٣
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(. تلؽٖ ً٘ن تل اٗي تاٍكًـ كِ ٣اهل هٌـلٚ ؿك ّـل ؿٍكُ   59 ّ ،1385ُواكًـ )٣ل٘ناؿُ ٍ ّوراكاى،  حل ٍ هٌلٚ هٖؤه

ٖ       ؿك ّل ؿٍكُ ،تِ ٣ثاكت ؿٗگل .كٌـ تغ٘٘ل هٖ ٍال٤ٖ تِ ٓـَكت ٣اهـل ت٤٘ـ٘ي كٌٌــُ ْٟـَك هـ َاهل  ٗاتــ   إ ٗرٖ ام ٣

 (.200ٍ  199 ّ )ّواى،

ٕ  ّإ مهٌِ٘ ٍ ه٤لفتٖ ّإ مهٌِ٘ ام ٠ًلِٗ ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي ً٘ن ؿٗـگاُ كٍٍ ام ٕ  ٍرـَؿ ِ  ،ؿٗگـل ـ  تِ٘ـتل  كـ  ٔرٌث

گ٘نُٖ ٖ  ّإ مهٌِ٘ ام كوتل ّا، مهٌِ٘ ام ؿً  اٗي تإح٘ل تلرِ ،تلؿ هٖ تْلُ ؿاكًـ، غ٘له٤لفتٖ ٍ ًا ِ . ًٌ٘ـ   ه٤لفتـ  الثتـ

ِ  تـإح٘ل  كِ ؿُا  تَرِ تاٗـ ٕ  مهٌ٘ـ ٖ  ّـا گ٘ـنُ  ٍ ه٤لفتـ َاهـل  ٍ ّـا  ًا ٣  ٖ ٕ  غ٘له٤لفتـ ٖ  ٍ فـلؿ  ترـَٗي  ؿك ،ارتوـا٣

ٚ  ّٔوـ  ؿك تـإح٘لات  اٗي كن ؿً  .ًٌ٘  ٗرٌاى هؾتلف تاكٗؾٖ ٍ فلٌّگٖ ُلاٗٚ ؿك ٣لوٖ ّإ ٠ًلِٗ ِ  ،ُـلاٗ  تـ

 (.54 ّ ،1392ًَُـ )پاكًاً٘ا،  ًوٖ ٌُاؽتِ كًو٘  تِ ٍاعـ َٓكتٖ

ٖ  ٍ ه٤لفـ   ام ٠ًـل  ٓـل   تا ٣لوٖ عقاٗق كِ ّاٖٗ فلٌّگ ؿك ،تٌاتلاٗي ٕ  آگـاّ ٖ  ٍ فـلؿ ِ  ارتوـا٣  كًـو٘   تـ

ِ  ًٌـث   ،ٍع٘اًٖ ٍ َُْؿٕ ّإ ؿكٗاف  ٍ ٣قلٖ تإهالت ٍ ًَُـ هٖ ٌُاؽتِ ٖ  ًؾثگـاى  تـ٘ي  ؿك عقـاٗق  آى تـ  ٣لوـ

ِ  ،ّا فلٌّگ ١ًَ اٗي ًا . ؿك تل ف٤ا  ْاآً ؿك ه٤لفتٖ ّإ مهٌِ٘ تإح٘ل ؿاكًـ، مًـُ عَ٘ك ٕ  مهٌ٘ـ ٕ  ه٤لفتـٖ،  ّـا  تلتـل

گ٘نُ تل كا ؽَؿ َاهل ٍ ّا ًا  ؽـَؿ  ًـرَالك  ٍ ؿًَٕ٘ َّٗ  ؿل٘ل تِ كِ ّاٖٗ فلٌّگ ؿك اها كٌٌـ. هٖ عفٞ غ٘له٤لفتٖ ٣

ٌـ هٖ هق٘ـ ٍ هغـٍؿ ًا ، ًؾٌ  رْاى ّواى كِ كا عقاٗق ٣الن گلاٖٗ، عي تإح٘ل تغ  ٍ َاهـل  تإح٘ل ٔؿاهٌ. گلؿًا ٣ 

ٖ  ،ّـا  (. اها ؿك ّ٘ش ٗك ام اٗي فلٌّگ55 ّ ٗاتـ )ّواى، هٖ افناَٗ غ٘له٤لفتٖ َاى ام ٣اهـل هٌـلٚ ًـؾي      ًوـ تـ

ٌاى كا ًلة ًوٖ ؛گف  زام صلا كِ فِاكّإ ً٘اًٖ، التٔاؿٕ ٍ فلٌّگٖ، اؽت٘اك ًا ـ  كـِ     ،كٌـ ٍ ًلًا اٗي فـلؿ ًا

   كٌـ. تل آى هٖتٔو٘ن تِ ّولاّٖ تا راه٤ِ ٗا اٌٗتاؿگٖ ؿك هقا

 معرفتی رنسبت مبانی معرفتی با مبادی غي

ه٤لفتٖ ٍ تإح٘ل آى تل ترَٗي ٠ًلِٗ ًؾي گفت٘ن كـِ تِ٘ـتل تـل تـإح٘ل      كٌَى ام ؿٍ ؿًتِ هثاًٖ ه٤لفتٖ ٍ غ٘ل تا

ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ تل ه٤لف  تإك٘ـ ؿاُ . اها اكٌَى اٗي ًؤا  هٜلط اً  كِ صِ ًٌثتٖ ه٘ـاى اٗـي ؿٍ ؿًـتِ    

 ،هثاؿٕ ه٤لفتٖ صِ تإح٘لٕ تل ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ ؿاكًــ؟ ٤ٌٗـٖ آٗـا ٣لـَم     ،للاك اً ؟ تِ ٣ثاكت ؿٗگلهثاؿٕ تل 

تَاًــ ُـلاٗٚ    ّوَاكُ تاٗـ هٌت٠ل ُلاٗٚ ارتوا٣ٖ هٜلَب تلإ َْٟك، كُـ ٍ ُرَفاٖٗ ؽَؿ تاٌُـ؟ ٗا ٣لن هٖ

ٖ  ،ٗـي ًـؤاالت  ُلاٗٚ كُــ ؽـَؿ كا فـلاّن كٌــ؟ ا     ،ه٤لفتٖ كا تِ ًف٢ ؽَؿ تغ٘٘ل ؿّـ ٍ تِ آٜالط تَاًــ   هـ

تٌـٕ رـٗـٕ ام ٣لَم تا هال  تإح٘لگـقاكٕ تـل راه٤ـِ كا تـِ ؿًثـا  ؿاُـتِ تاُــ. اٌٗرـِ تلؽـٖ ٣لـَم            ٛثقِ

ام  ،تَاًٌـ ُلاٗٚ كا تِ ًف٢ ؽَؿ تغ٘٘ل ؿٌّــ ٍ تلؽـٖ ؿٗگـل    گقاكٕ ؿاُتِ ٍ هٖ ّإ كاّثلؿٕ ٍ ً٘اً  ٟلف٘ 

ٖ ً٘ام ،صٌ٘ي ٟلف٘تٖ تلؽَكؿاك ًثَؿُ ٍ ؿك اٗي مهٌِ٘ تـَاى تـلاتٚ    هٌـ ٣لَم ؿٗگلٕ ٌّتٌـ، هالكٖ اً  كِ هـ

 ٛلثـ. هزالٖ ؿٗگل هٖ ،٣لَم كا تل اًاى آى تامؽَاًٖ كلؿ. تث٘٘ي اٗي هٌهلِ
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ـ  ًَُـ. تاٍكّإ آَلٖ كِ ام ًٌؼ ٣لن هٖ تِ ؿٍ ؿًتِ آَ  ٍ فل١ٍ تقٌ٘ن هٖ ،تاٍكّإ ٤ُٖ٘ ؿك ًـِ ٣لـن    ،تاُـٌ

گ٘لًــ. تاٍكّـإ    ؿك ٣لن فقِ هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ،تاٌُـ لٌفِ ٍ ٣لفاى ٍ تاٍكّإ فل٣ٖ كِ تا ًٌؼ ٣ول هٖكالم، ف

٣ثـاؿات، ه٤ـاهالت ٍ    ٔآَ  تٌ٘اكٕ ام رولِ ا٣تقاؿ تِ تَع٘ـ ٍ ه٤اؿ ٍ تاٍكّإ فل٣ٖ اعرام ٣ولٖ ؿك ٣لٓـ  ،٤ُٖ٘

ـ .     ،َ ا٣تقاؿٕ ٤ُِ٘تلٗي تؾ . اها هْن گ٘لؿ ت٤اهالت ً٘اًٖ ٍ التٔاؿٕ كا ؿك تل هٖ هلتَٙ تِ اهاهـ  ٍ كّثـلٕ ًا

٘ي كلٖ ؿاكإ پًَ٘ـٕ الْٖ هٖ ًَا ـ ٍ ت٤٘٘ي ٍ ًٔـة اهـام كا ام    ت٢ِ٘، اهاه  ٍ اعرام عرَهتٖ كا ّواًٌـ اعرام ٍ ل ؿًا

ًـ هٖ ـٍا تِ كِ هَرَؿٗ  ٍ تقـإ فقـِ ك   ُواكؿ. اٗي اف٤ا  ؽ ا گًَِ تاٍكّإ آَلٖ، ٌّزاكّاٖٗ كا ؿك فقِ تِ ؿًثا  ؿُا

الم عفٞ كلؿُ ًا . اٗي ّواى ٟلف٘  ـ  ُـلاٗٚ          ؿك َٛ  تاكٗؼ ًا ـ  كـِ لـاؿك ًا ّإ كاّثـلؿٕ ٣لـن فقـِ ًا

 ارتوا٣ٖ كا تِ ًف٢ تلؽٖ ٣لَم تغ٘٘ل ؿّـ.  

 فمٝ ػ٥بػ٣

ؿك ؽٔـَّ عاكو٘ـ     ،كٌـ، اها تاٍكّإ ً٘اًٖ ٤ُٖ٘ فقِ ً٘اًٖ، اعرام هلتَٙ تِ اهَك ً٘اًٖ كا ت٤٘٘ي هٖ

إ تلؽَكؿاك اً ؛ مٗلا تل ُـلاٗٚ   عاكواى ؿك تث٘٘ي هٌهلِ اٗي پوٍَّ ام اّو٘  ٍٗوُ ّا ٍ ٍ ت٤اهل تا عرَه 

آٍكؿ. ام ؿٗـگاُ  ً٘اًٖ تإح٘ل گقاُتِ ٍ لـكت المم تلإ كُـ ٍ ُرَفاٖٗ ٗا عـالل عفٞ تلؽٖ ٣لَم فلاّن هٖ

ٍ پـي ام  ًْـاؿُ ُــُ اًـ      عق عاكو٘  ام آى ؽـاً ؛ عقٖ كِ ام ًَٕ ؽـاًٍـ تِ ٣ْـٓ پ٘ـاهثل  ،٤ُِ٘

كِ ام ًَٕ اٍ ًٔة ٍ ت٤٘٘ي ُـ اًتقا  ٗافتِ اً . اٗـي عاكو٘ـ  ؿك   « االهل اٍلٖ»تِ  ،اِٗاى ً٘ن تِ ًْ الْٖ

كِ ّواى هزتْـاى راه٢ الِلاٗٚ ٌّتٌـ، اًتولاك هٖ ٗاتــ.   ،ام ٛلٗق ًاٗثاى ٣ام ائوِ ه٤َٔه٘ي ،٣ٔل غ٘ث 

گًَـِ ّورـاكٕ ٍ    هٔـاا ٛـاغَت اًـ  ٍ ّـل    ّل عاكوٖ ً٘ن كِ ام ًٔة الْٖ تلؽَكؿاك ًثاُـ، ٍالٖ رَك ٍ

 ّولاّٖ تا آى علام اً . 

تِ تاٌُـ، عق ّوراكٕ تا ؿًـتگاُ   ،تٌاتلاٗي َاكؿٕ كِ ام كّثلاى الْٖ ؽَؿ افى ؽاّ ٗا ٣ام ؿُا ٤ُ٘٘اى رن ؿك ه

ـاكًـ.  عاكن رَك ٍ ؿؽال  ؿك اهَك ارتوا٣ٖ هٌلو٘ي كا ً

 ٞب٢ ػّج٣ ٚ ا٤دبث٣ ػ٥بػت

تِ ؿٍ ً٘اً  هخثـ  ٍ هٌفـٖ    ،ّإ ًاهِل١ٍ ٣ولرلؿ ٤ُ٘٘اى كا ؿك لثا  عرَه  ،تٌـٕ كلٖ ؿك ٗك تقٌ٘ن

تـا اًـتفاؿُ ام تلؽـٖ اهراًـات      ،هلتَٙ تِ مهاًٖ اً  كـِ ٍالـٖ رـَك    ،تَاى تقٌ٘ن كلؿ. ً٘اً  هٌفٖ هٖ

ارتوا٣ٖ تل ٣لٓٔ لـكت ترِ٘ مؿُ اً  ٍ كاّٖ تلإ هؾالف  تا آى ٍ ٗا ًالٚ كلؿى آى ٍرـَؿ ًــاكؿ. ؿك   

ً٘اً  ٓثل ٍ اًت٠ـاك ٓـَكت ًـلثٖ ؿاكؿ ٍ هٌـلواًاى تـا پلّ٘ـن ٍ ؿٍكٕ ام ؿٍلـ  ٍ التــاك          ،ق٢ٜاٗي ه



  61 ؿٙبػ٣ ث٥ٙبد٤ٗ  ا٢ ثش ٘ظش٤ٝ سٚؽ تؼ٥ّمٝ

 

ؿاكًـ. ّولاّٖ ٍ ّوراكٕ هـلؿم   ارتوا٣ٖ، ؿك اًت٠اك فلد، ؿٍل  آكهاًٖ كا ؿك تاٍك ٍ اًـِٗٔ ؽَؿ گلاهٖ هٖ

ؿك عـ تقِ٘ ٍ هاًٌــ آى   ّإ اٍلِ٘ مًـگٖ فلؿٕ ٍ ام تاب النام ٍ ارثاك ٍ تِ ٗلٍكت ،تا ؿٍل  ؿك اٗي ٌّگام

تا آًرِ ؿٍل  ؿاكإ التـاك اً ، ام ّـل ًـ١َ هِـاكك  ٍ ّولاّـٖ هـلؿم ؿك هٌـائل        ،اً . ؿك اٗي ُلاٗٚ

ارتوا٣ٖ هغلٍم اً . التـاك ؿٍل  ؿك هَل٤ٖ كِ هِاكك  ٍ ّولاّٖ هلؿم كا ؿك كٌاك ؽَؿ ًـاُتِ تاُـ، تِ 

 مٍك ٍ ٣َاهلٖ ام اٗي لث٘ل هٌتٌـ ؽَاّـ تَؿ. 

٣ول ف٤ـا  ارتوـا٣ٖ تـلإ     ٔهلتَٙ تِ مهاًٖ ًا  كِ تِ كغن ًاهِل١ٍ تَؿى عرَه ، مهٌ٘ ،٘اً  هخث اها ً

تِ تاُـ. اگل ً٘اًـ    الهٖ ٍرَؿ ؿُا تاً٘ي ٣اؿالًِ هٔالظ ارتوا٣ٖ هٌلو٘ي ٍ تغٔ٘ل ً٘امّإ ٗلٍكٕ راه٤ِ ًا

راٗن ًا  كِ هفاًــ آى كوتـل ام   تٌْا ؿك َٓكتٖ  ،هٌتلنم ّوراكٕ تا ٠ًام ٟلن ٍ پقٗلٍ آى تاُـ ،ارتوا٣ٖ هخث 

 هٔالظ آى تاُـ.  

 فمٝ لضب٣٤

گ٘ـلؿ. اٗـي تؾـَ ام     اعرام هلتَٙ تِ هٌام٣ات، هلر٢ كً٘ـگٖ ٍ ارلإ اعرام هَكؿ تلكًٖ للاك هٖ ،ؿك فقِ ل٘اٖٗ

َاى مهٌِ٘ ،ٗاتٖ تِ هٌنل  ارتوا٣ٖ كاّثلؿّاٖٗ كا ؿك ؿً  ،فقِ غـاى  ًام كُـ ٍ ُرَفاٖٗ تلؽٖ ام ٣لـَم تـِ اكه   تِ ٣ٌ

ٌـ تِ لاٗ٘اًٖ هلار٤ِ كٌٌـ كـِ ام ًـَٕ عاكوـاى غ٘ـل الْـٖ ؿك       مٗلا ؿك فقِ ل٘اٖٗ ٤ُِ٘، ٤ُ٘٘اى ًوٖ ؛آٍكؿ هٖ ًَا ت

ـ راه٤ِ هٌَٔب ُـُ تٌثاٙ اعرام كِ ؿك مهاى غ٘ث  ً٘ن عَ٘ك ؿاكًــ ٍ ًٔـ   ،تلرِ تاٗـ تِ فقْإ آٌُا ،ًا ْـا  ً ة آتِ ًا

َاى لاٖٗ هلار٤  ِ َُؿ.هق٘ـ تِ مهاًٖ ؽاّ ًٌ٘ ، تِ ٣ٌ

 فمٝ التلبد٢

كٌـ. اٗـي تؾـَ ام فقـِ، كاّثلؿّـاٖٗ كا ؿك رْـ        فقِ التٔاؿٕ، اعرام هلتَٙ تِ ه٤اهالت ٍ اهَك هالٖ كا ه٤٘ي هٖ

ؿٍ عرـن ام اعرـام حاتـ  ٍ كلـٖ التٔـاؿ       ،آٍكؿ. ؽوي ٍ مكات تاه٘ي ُلاٗٚ التٔاؿٕ كُـ تلؽٖ ام ٣لَم فلاّن هٖ

الهٖ ًا . للاك گلفتي اهام ٗا ًائة اٗ َا ،ِاىًا َا  ٍ ٣ـم ر ْا تـِ عاكوـاى   م پلؿاؽ  آًؿك هلكن رو٢ ٍ تَم٢ٗ اٗي اه

َاى هالٖ ت٢ِ٘ ً٘امّإ التٔاؿٕ راه٤ِ ُـ٤ٖ٘ ؿك ات٤ـاؿ    ،كٍ َُؿ تا تـٗي تِ ٍٗوُ كّثلٕ آى هٖ ،رَك، هَرة تقَٗ  ت

 هؾتلف فلٌّگٖ ٍ ً٘اًٖ آى هلتف٢ گلؿؿ.  

ًِ ٣لِٓ ً٘اًـٖ، ل٘ـاٖٗ ٍ التٔـاؿٕ، كاّثلؿّـاٖٗ كا تـِ      ٣لن فقِ هثتٌٖ تل هثاًٖ كالهٖ ؽَؿ، ؿك  ،تٌاتلاٗي

ـ .      إآٍكؿ كِ تِ تغ٘٘ل ٤ٍٗ٘  هَرَؿ ٍ ت اكهغاى هٖ ه٘ي لـكت، هٌنل  ٍ حلٍتِ هَكؿ ً٘ـام راه٤ـِ ُـ٤ٖ٘ ه٤ٜـَ  ًا

اهـا لـاؿك    ،ؿك ٗوي كاّثلؿّإ فقْٖ، ّوگٖ ه٤َٜ  تِ ٣لن ًٌ٘ـ   ،ٗاتٖ تِ هٌات٢ ًاؿك ارتوا٣ٖ ًا  ؿً  كٍُي

 هٌاًثٖ تلإ كُـ ٍ ُرَفاٖٗ تلؽٖ ام ٣لَم فلاّن آٍكؿ.   رتوا٣ٖ، ً٘اًٖ ٍ التٔاؿٕ ًٌثتاًًا  ُلاٗٚ ا
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ٖ  ٌُاًٖ تٌ٘اؿٗي، ٠ًلِٗ كٍٍ َاهـل        إ ًا  كِ تِ تث٘٘ي فلاٌٗـ ترَٗي ٠ًلِٗ هـ ـاى اٗـي ٠ًلٗـِ، ٣ پـلؿامؿ. تـل ًا

َاهل فلؿٕ، ارتوا ٔه٤لفتٖ ؿك ّو َا١ ه٤لف  ًقَ ٣لّٖ ؿاكًـ. اها ٣ ٣ٖ، ً٘اًٖ، التٔاؿٕ ٍ ٠ًاهٖ، تٌتِ تـِ ًـ١َ   ًا

ٌـ ت فلٌّگ، هٖ ًَا تِ تاٌُـ. ؿك فلٌّگإت ـاؿٕ ؿُا َاهلإّإ ًرَالك ٍ ؿًَٕ٘، ت ح٘ل ٣لّٖ ٗا ا٣ تِ٘ـتل ٣لّـٖ    ،ح٘ل اٗي ٣

َإ ه٤لف  تاح٘ل هٖ َاى ه٤لف  ٣لِٗ هٖ .گقاكؿ ًا  ٍ ؿك هغت ه٤لفـ    ٔكٌـ، ام ٣لٓـ  اها ؿك عق٘ق  آًضِ كا تِ ٣ٌ

َاهل غ٘ل ه٤لفتٖ ؽاكد ًا . اها ؿك فلٌّگ ـاؿٕ ًا  ٍ فقٚ ُلاٗٚ كُــ   ،ّإ ٣قالًٖ ٍ ٍع٘اًٖ، ًقَ ٣ تِ٘تل ا٣

 آٍكًـ. ٍ افَ  ٣لن كا فلاّن هٖ

ـ ، الگـَٕ هٌاًـثٖ تـلإ        اٗي ٠ًلِٗ ٣الٍُ تل اٌٗ رِ لاؿك تِ تث٘٘ي فلاٌٗـ ترَٗي ٠ًلٗـِ ؿك ٣لـَم هؾتلـف ًا

ِ  ٔصلا كِ مهٌ٘ ؛تاُـ ٣لوٖ هّٖإ  هٜال٤ِ ٍ آهَمٍ ٠ًلِٗ ـا١   ،ّـإ هَرـَؿ ٍ ّوضٌـ٘ي    فْن ؿل٘ق ٍ ًقـ ٠ًلٗـ اتـ

 آٍكؿ. ّإ رـٗـ كا تِ اكهغاى هٖ ٠ًلِٗ

 ٔٙبثغ
ل ؿفتل لن، ،اػال٣ٔ ا٘مالة دس پظٚٞـ٣ پ٥ٕب٘ٝ حذ٤ث ،1389 پاكًاً٘ا عو٘ـ،  ه٤اك  ًِ

 فلؿا. كتاب ، لن،كذسا٣٤ حىٕت ا٘تمبد٢ ؿٙبػ٣ سٚؽ ،1390 ،.ـــــ 
ِ  گلٍُ پوٍَّ، ه٤اًٍ  ،ؿٙبػ٣ خبٔؼٝ ػبص٢ ٔمبالت ث٣ٔٛ ٘ؼجت ٘ظش٤ٝ ٚ فشًٞٙ، دس ٔدٕٛػٝ ،1392 ، ـــــ ٌُاًـٖ،   راه٤ـ

 .ؽوٌٖ٘ اهام پوٍِّٖ ٍ آهَمُٖ ًٌٔؤه لن،
 .تا را، ٖت ، ٖتخبٔؼٝ ؿٙبػ٣ ػّٓ ،1370 تَكل هغوـ،

 كْ٘اى. ، تْلاى،ؿٙبخت ؿٙبػ٣ خبٔؼٝ ثش ٌزس٢ ،1371 كَٕٗ هلتٖ٘،
 .12ٍ  11، ٍ حمٛل٣ دادٌؼتش٢، «ٌُاًٖ ه٤لف  هاكي ُلل ًگاّٖ تِ راه٤ِ» ،1376 ٣ل٘ناؿُ، ٣ثـاللٗا،

لٕ ٌُاًٖ ه٤لف  رٌتاكٕ ؿك تث٘٘ي كاتِٜ ًاؽ  ٍ كٌَ ارتوا٣ٖ ٍ ه٤لف  راه٤ِ ،1385،  ـــــ  ، مٗل ٠ًل هغوــ تَكـل،  ّإ ِت
ُ. ،س ؿٍم گا  لن، پوٍِّگاُ عَمُ ٍ ؿاًِ

ٖ. تثل٘غات ًامهاى ، تْلاى،خبٔؼٝ ٚ تبس٤خ اص د٤ذٌبٜ لشآٖ ،1386 ٖ،هٔثاط ٗنؿٕ، هغوـ تق  اًاله
َلرٖ هاٗرل،  .   ٔ، تلروػّٓ ٚ خبٔؼٝ ؿٙبػ٣ ٔؼشفت ،1376ه  عٌ٘ي كضَٗاى، تْلاى، ًٖ
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 چى٥ذٜ

لن، ؿك ٣لَم هؾتلفٖ ام رولِ تفٌـ٘ل، فقـِ،    ٣ٔلو٘ ٓعَم ؿاىاتام ٣الواى ه٤آل ٤ُِ٘ ٍ ام اً ،اهلل ٣لى اعوـى ه٘اًزى آٗ 
ِـاى تـِ ٣ٌـَاى     تاكٗؼ ٍ عـٗج هْاكت ؿاُ  ٍ آحاك هت٤ـؿٕ ام ؽَؿ تل رإ گقاُتِ ٖ    اًــ. ٗا ؿك پـٖ   ،ٗـك فق٘ـِ اؽاللـ

 . اً تإل٘فات تاكٗؾٖ ام ؽَؿ تِ ٗاؿگاك گقاُتِ كِ ؿاكٕا ت١ٌَ ه٣ََٖٗ  ،ّإ ُؾٖٔ ٗا ا٣تقاؿٕ اًگ٘نُ

ي هقالِ تا تلكًٖ كتاب ـ هرات٘ة اللًَ  ٗا ي ٣الن تنكگَاك ؿك ت ـي كتـاب   إ، ؿك پٖ اًتؾلاد كٍٗرلؿ ٗا تــٗي   .اًـ  ل٘ف ٗا

ِاى تا ه٣ََٗات  ٓك ٍ َُ٘تِ هغتَٕا كتاب پلؿاؽتِ ٍ ًث ،ه٠ٌَك ٍ ا٤ًراى هٜالة هَكؿ ٠ًلُـاى،   گًَاگَىتلؽَكؿ ٗا

ِاى  هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ اً . اكًـا ، ًـ٤ٖ ؿك تزو٘ـ٢ هٔـاؿك ٍ      ّٓا ٍ ًغَ ام پلؿاؽتي تِ ك٘ف٘  تإل٘ف ًاهِ پيٗا
ي كتـاب  م ٍٗوگّٖا كا هَكؿ تلكًٖ للاك ؿاؿُ اً . ا ًپي تا تلكًٖ ؿل٘ق كرالٖ، هؾاٛث٘ي ًاهِ ،ًٌؼ ًوَؿُ  ،ّإ ؿٗگل ٗا

ِاى تا كٍٍ ًـ٤ٖ ؿك تزو٘ـ٢ الـَا      ،ّإ هؾتلف پلؿاؽتي تِ تاكٗؼ ٍ ُلط لغات ٍ ت٘اى ت٤اكٗات، فٗل ّل ًاهِ اً . ٗا

 ٌُاًٖ هٌاًثٖ ام افلاؿ هَكؿ تغج، تِ ٗاؿگاك گقاُتِ اً . ؿاُتِ ٍ ُؾٔ٘ 

ي تؤه لُ تلؿُ ٍ كٍٗرل ،ل٘فإلف ؿك ٗا ٖ، تغل٘لٖ ْت ِ  ام كٍٍ كٍٗا ِاى ً٘ن ٗك كٍٗرلؿ كالهٖ، تاكٗؾٖ تـا ُاؽٔـ ّـإ   ؿ ٗا

 تاُـ. آى هٖ

 .ّإ پ٘اهثل ًگاكٕ، كتاب هرات٘ة اللًَ ، ًاهِ ًگاكٕ، تاكٗؼ ًاهِ اعوـٕ ه٘اًزٖ، تاكٗؼ ٞب:ٜ ٚاط و٥ّذ
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ـا تِ گنٗـُ ،ِلهام ٍكٍؿ تِ هٌ پَ٘  ،پلؿاؽتـِ ٍ ًـپي   اعوـٕ ه٘اًزٖاهلل  إ ام مًـگٖ ع٘لت آٗ  ُاٌٗتِ ًا  اتت

ل٘فات تاكٗؾٖ اِٗاى هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ ٍ كٍٍ ٍ كٍٗرلؿ اِٗـاى ؿك  إت ،ام آى پيل٘فات اِٗاى ه٤لفٖ گلؿؿ ٍ إت

تؾلاد گلؿؿ.  1305ت٘لهـاُ ًـا     23هٜـاتق تـا    ،ّزـلى لوـلى   1345الغلام ًا    اِٗاى ؿك صْاكم هغلم آًْا ًا

س ّٔزلى ُوٌى ؿك هٌٜق غلب ُْل ه٘اًِ ؿٗـُ تِ رْاى گَِؿ. ؿٍكاى كـَؿكى ؽـَؿ كا ؿك    ؿك صْاك فلًؾٖ ،تپِ ٍا

ٍالـٗي ؽَؿ ٕ  ،ًـالگى  12ًپلى ًوَؿ ٍ ؿك عـٍؿ  ،تا ٗاؿگ٘لى ؿكٍى هلًَم آى مهاى ،كٌاك  كٌـة ٣لـن ٣ـامم     تـلا

تغٔـ٘ل تـِ تثلٗـن     ٔاؿاهـ  تلإ، ؿشح ِٕؼٝپي ام اتوام كتاب  ،ّزلى لولى 1363ُْلًتاى ه٘اًِ گلؿٗـ. ؿك ًا  

   (.145 ، 1380ّ)ك. : كاٟوٖ هغٌي،  ّزلت ًوَؿ

ّـإ ٣لوـٖ    لن ُـ تا تا عَ٘ك ؿك هغفل ؿكى تنكگاى آى ُْل، تل تَُُِْل كاّٖ  ،ٍ 1323، ؿك ًا  اِٗاى

ـإ ٍكٍؿ تِ لن، ؿك ؿكى آٗ  ٍ ه٤ٌَٕ ـ  ٛثاٛثاٖٗ عٌ٘ي لاٖٗ اللِّ ً٘ـ ٍا ت٘فناٗـ. اِٗاى ؿك اتت  ،ًـپي  .عاٗل ُـ

ٕ اللّـِ ال٠٤وـٖ    ّإ ؽاكد فقِ ٍ آَ  ٍ تفٌ٘ل ع٘لت آٗـ   ؿك ؿكى اللّـِ   ، آٗـ  هغقـق ؿاهـاؿ  اللّـِ   ، آٗـ  تلٍرـلؿ

ام تنكگـاى راه٤ـِ    ٗـك ّإ هٌاًة كِ ت٤ـّا ّل  ُلك  رٌٔ  ٍ تا گنٌَٗ ّن ؿكى ٣الهِ ٛثاٛثاٍٖٗ  گلپاٗگاًٖ

اٖٗ كا ؿك پَ٘ گلف . اِٗاى، ام آغام َ ٍ ؿًا َاكُ ؿك لـن، ه٘اًـِ    ُـًـ، كاّٖ پل ام ؿًا الهٖ اٗلاى، ّو ًْ٘  تنكگ ًا

ّإ ٣لوا، اه٘ـإ اِٗـاى    ّا ٍ ت٘اًِ٘ تل ا٣الهِ٘ ّإ ؿٗگل، عَ٘كٕ ؽالٔاًِ ٍ ٓاؿلاًِ ؿُا  ٍ ؿك تَ٘ ٍ ُْلًتاى

الهٖ ً٘ن تِ صِن هٖ قالب ًا َاى لاٗـٖ    ،ؽوٌٖ٘اهام  ًَّٕإ ٍا  ام  ، ؿك ّواى هاُ ؽَكؿ. پي ام پ٘لٍمٕ ًا تِ ٣ٌـ

زام ٍٟ٘فِ پلؿاؽ . آى هلعَم ؿك ٍلا٢ٗ ًا  ٍ عاكن َاكُ عَ٘كٕ صِـوگ٘ل   ُل١ ُْلًتاى ه٘اًِ، تِ ًا ّإ ت٤ـ، ّو

اًٖ ٍ صٌـٗي ؿٍكُ ؽثلگاى كّثلٕ، ام ُواك آى ٣لِٓ ٖ   ؿُا  كِ عَ٘ك ؿك ؽثلگاى لاًَى ًا  ،تاُــ. اِٗـاى   ّـا هـ

الم كٍع٘ـِ  ّا عَ٘ك ٗافتِ ٍ تا ًؾٌاى  ّوضٌ٘ي ؿك ِّ  ًا  ؿفا١ هقـى، ؿك رثِْ گ٘ن ؽَؿ، تِ كمهٌـگاى ًا َُكًا

قالب، ؿك ٣ول٘ات كلتالٕ  ر٤فلآلا ً٘ن فلمًـ تلٍهٌـ اِٗاى  .ؿاؿ هٖ ـا  هقـى ًا  تِ ُْاؿت كً٘ـ. 5ؿك كُا اّ

ـالهٖ، ؿك ٣لٓـ     ٔ، ام ُواك ٣الواًٖ تَؿ كِ ٗوي تلؽَكؿاكٕ ام ؿكراعوـٕ ه٘اًزٖاللِّ  آٗ   ٔتـاالٕ اؽـالا ًا

تارتوا٣ٖ ً٘ن تَف٘قاتٖ  ـالم   ِ ؿُا ـاٗ  هلؿم ٍ گٌتلٍ ت٤ـال٘ن ًا ٍاكًتگٖ ٍ پاكٖ، ؿك ؽَّٔ ّ ـ. اِٗاى ؿك ٣٘ي  ًا

َاى ـام تـِ تإًـ٘ي هلكـنٕ تـِ ًـام        ،ٍ 1348كٍ، ؿك ًا   اٗي كلؿ. ام َل٘  هٖهاعٌاى هٌ ،ٍ كاٌّواٖٗ ًٌل ر الـ

«َ زوي ؿٗي ٍ ؿًا تثل٘غـٖ، ؿك آى هلكـن تـِ    ّإ  ؿك ُْلًتاى ه٘اًِ كلؿ ٍ ؿك اٗام ت٤ٜ٘الت تاتٌتاى ٍ هٌاًث « ًا

تٌ٘اكٕ ام ُـاگلؿاى آى رلٌـات، ام هٌـؤٍالى ارلاٗـٖ كٌـًَٖ       ّن اكٌَى .پلؿاؽ  رلٌات ٣لوٖ ٍ تلت٘تٖ هٖ ٓاؿاك

ـاهات اِٗاى، تإً٘ي ٌٓـٍا للٕ راه٤ِ ـ. ام ؿٗگل ال َاى ؿك ُْلًـتاى       ًا الغٌٌِ هْـٗـِ ٍ هؤًٌـات لال٘ثـافٖ تـاً

ٗا١ ؿٌٖٗ ٍ ه٤ َاؿُه٘اًِ ًا  كِ ؿك تْثَؿ ٍا  ّا تٌ٘اك هؤحل تَؿ. ِ٘تٖ ؽاً
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ٖ     مًـگٖ اِٗاى، ف٘٘ل  ٔتلٗي رٌث تلٗي ٍ تلرٌتِ پلكًگ ـِ تـِ ُـواك هـ . مّــ ٍ  كٍؿ ّإ اؽاللٖ آى ٣الن فلمًا

، ٍ ؿك ٗـك كـالم، ٍا ٣ـالوٖ كتّـاًٖ ؿك اٗـي رْـاى فـاًٖ تـَؿ.          َا٢ٗ، هٌَ ٍا لٌا٣ ، كًن مًـگٖ ٍا ٍ اؽالّ ٍ ت

ـاكى ؿٗگـل، هغـل ارتوـا١ ٣اللـِ       ّإ ؿكى اؽالا ٍا ؿك هـكًِ كالى فِ٘٘٘، عزتِ٘، ُْ٘ـٗي ٍ تٌ٘اكٕ ام هـ

ـاى ٍ ُ٘فتگاى ت٘اًات آهَمًـُ كٗإ آى ه٤لن تنكگ اؽالا تَؿ. آحاك ه٤ٌـَٕ ٍ ٣لوـٖ    اؽالا ٍ كفتاك ؽالٔاًِ ٍ تٖ ،هٌ

َاى تا هق٘اى كا ًوٖ اعوـٕ ه٘اًزٖاللِّ  ع٘لت آٗ  ،تنكگاًٖ صَى للولٍ تـإح٘ل آى ؿك  ّإ ه٤وَلٖ ًٌز٘ـ؛ صلا كِ  ت

َاّـ تَؿ. تا اٗي ٍرَؿ، تلؽٖ ام آحاك للوٖ اِٗاى، ام تلكـات ؽآـٖ تلؽـَكؿاك تـَؿُ ٍ معوـات       مهاى ّٔو ّا راكٕ ؽ

تاؿ، تَرـِ ؽآـٖ تـِ كتـاب      تِ ًا . ؿك اٗي ه٘اى، ؽَؿ ًا َ  ٔىبت٥ـت مٗاؿٕ كا تلإ اِٗاى ؿُا كـِ ؿك آى   ،اِشّػـٛ

تِ ّإ پ٘اهثل ًاهِ ـ  ٍ هـي     »كِ:  اٌٗـفله هٖآى  ٓؿكتاك ٍٕ ًا   رو٢ ُـُ، ؿُا اٗي كتاب، عآل ٣وـل هـي ًا

 .«ام عـٍؿ پٌزاُ ًا  تلإ ًگاكٍ آى معو  كِ٘ـُ

ٍاالٕ آٗ  زام، كٍط  ِ ٍ تـالٍ ؿك كُا تغقـق    75، پي ام عـٍؿ اعوـٕ ه٘اًزٖاللِّ  ًلًا ًا  مًـگٖ پلّ٘نكاكًا

الم ـا  تلٌـ پ٘اهثل ًا ـاى پاكَ، ؿك ك تؾِ٘ـى تِ اّ تـِ ًـَٕ رْـاى     ،1379ُـْلَٗك هـاُ    21ٍم ؿٌٍُثِ ٍ ؽاً

ـاى پل كِ٘ـ ٍ پ٘رل پاكَ ؿك كٍم ًِ ٍاى ت٢ِ٘٘ ٍ پي ام الاه راٍٗ تًَـٚ ٗرـٖ ام هلارـ٢     ،ًوـام  ٌُٔثِ، تا ُرَُ فلا

َاك لن، ؿك علم هْٜل ع٘لت ه٤َٔهِ  (.18 - 7 ،ّ ،1396)پ٘ام،  تِ ؽا  ًپلؿُ ُـ.تنكگ

ٍاؿى تغق٘ق ٍ تإل٘ف ً٘ن ؿك ُواك ُؾٔ٘  ،اعوـى ه٘اًزىاللَِّ  آٗ  ّاى كن ٠ً٘ل للاك ؿاكًـ، تلؽـى ام آحـاك    ؿك 

 ٣ثاكتٌـ ام: ،كِ تِ صاج كً٘ـُ ًا  ،هرتَب اِٗاى

2٤٘. هرات٘ة اللًَ  1 َالف اِل ـالم  3 ِ. ه . ُـلط  5. ُـلط ؿ٣ـإ اتـَعونُ حوـالٖ     4. هالر٘  ؽَٖٔٓ ؿك ًا

زَؿ ٣لٖ االكٕ. 6عـٗج حقل٘ي  . االًـ٘ل فـٖ   10 مَعادِن الحکمرة . تغق٘ق كتاب 9. هرات٘ة االئوِ 8 . التّثل 7 اٌل

ـالهٖ   12 اهل السىة. اعاؿٗج اّل الث٘  ٣ي ٛلا 11االًالم  ال٣ات ؿك عرَهـ  ًا . عاُـِ٘ ٍ  13. لنٍم ٍماكت ٛا

الم». عاُِ٘ ٍ ت٤ل٘قِ 14فٖ٘ كاُاًٖ « ه٤اؿى الغروِ»ت٤ل٘قِ تل كتاب   ٣الهِ ٛثاٛثاٖٗ.« ٤ُِ٘ ؿك ًا

زام ًِـُ ٍ ٓلفاً إِ ٌ٘ؿك پِ٘ ـ     هقالِ كاك ؽآٖ ًا اهـا ؿك هـَكؿ    ،صٌـ هقالِ ؿك ه٤لفٖ كتاب هٜـلط ُــُ ًا

اكُ هٖ  گلؿؿ: پٌِِ٘٘ كتاب هرات٘ة تِ صٌـ هَكؿ ُا

ثائك السیاسیة للعهذ الىبًي ي الخالفرة الرادرذة   مجمًعة - ـاهلل هغوــ، تلروـ   اًل : ًـ٘ـ هغوـعٌـٌ٘ى،   ٔ، عو٘ـ

 ا. 1407 ؿاكالٌفاٗي، ت٘لٍت لثٌاى،

 م.   1917هغوـ ٣ثـ الو٤ٌن ؽاى، كلؿٍا رْثا، ٌّـ،  كًاالت ًثَِٗ، -

 (.199 تا 189ّ  21ُواكُ  - 1380 ،؛ ٣لَم عـٗج، پاٗ٘نهْـٕ، َُّوٌـ ،اِشػَٛ ٔىبت٥ته٤لفٖ كتاب  -

ـاللع٘ن ،، اتافكٕ«ّإ پ٘اهثل ا٠٣ن ًاهِ» -  .(90تا  81. ّ 77ُواكُ  1388، فلٌّگ كَحل، ٣ث
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 .68ُواكُ  1385 ،، فلٌّگ كَحلً٘ـ هْـٕ ًلٜاًٖ كًاًّٖإ پ٘اهثل ا٠٣ن،  ًاهِ امگناكُٖ -

هـلؿاؿ ٍ ُـْلَٗك    25، آٌٗـِ پـوٍَّ،   عٌ٘ي ٣لٌ٘ق٘ـاى : ٔ، تلرو٣نالـٗي اتلاّ٘نّإ پ٘اهثل،  پوٍِّٖ ؿك ًاهِ -

 (.147)پ٘اپٖ  3، ُواكُ 1393

 ٔىبت٥ت اِشػَٛ

ًا  كِ تِ متـاى ٣لتـٖ ًگاُـتِ ُــُ ٍ عـإٍ       ٔىبت٥ت اِشػَٛتاب ك ،اعوـٕ ه٘اًزٖاهلل  ٗرٖ ام آحاك هلعَم آٗ 

ِ    ّاٖٗ ام پ٘اهثل ًاهِ ّـا، للاكؿاؿّـا ٍ     ، ؽٜاب تِ پاؿُاّاى، هٌهَالى، كاكگناكاى ٍ هراتثـاتٖ ؿك اكتثـاٙ تـا ٣ْـًاهـ

ٍاٖٗ، تـاكٗ  ّا ٍ آحاك هرتَب پ٘اهثل ؿك كتاب ؿك َٛ  تاكٗؼ، ًاهِ تاُـ. تلؽٖ ه٣ََٗات ؿٗگل هٖ ؾٖ ٍ تفٌـ٘لٕ  ّإ ك

ـ  كـِ ّوـ    اِشػَٛ ٔىبت٥ت ،ًا . ؿك اٗي ه٘اى ٍاكؿ ُـُتِ َٛك پلاكٌـُ  ل٘ي كتـاتٖ ًا ِ  ٔ، ٍا ّـا ٍ ًَُـتاكّإ    ًاهـ

 آٍكٕ ًوَؿُ ًا . رو٢ ،كا تِ َٓكت تَٓ٘فٖ ٍ تغل٘لٖ ٍ ؿك ٗك هزو٣َِ هٌٌَب تِ پ٘اهثل اكلم

 وتبة ػبختبس

( 6 ،، ّ ا 1419)اعوـى ه٘ـاًزٖ،   ًا  اعوـٕ ه٘اًزًٖا  تالٍ هلعَم  49كِ عآل  ،اِشػَٛ ٔىبت٥تكتاب 

تِاكات ؿاكالغـٗج ،ٍ ؿك ًِ رلـ ٓـفغِ،   704كـِ رلــ ٍا  ؿك    ًا  ا ؿك لن هٌتِل ُـُ 1419ؿك ًا   ،تًَٚ ًا

كِ اؽتٔاّ تِ فْاكى ؿاكؿ ً٘ـن تـِ    ،ٓفغِ تـٍٗي ُـُ ٍ رلـ صْاكم 784ٓفغِ ٍ رلـ ًَم ؿك  719رلـ ؿٍم ؿك 

كـِ ؽالٓـِ فاكًـٖ    ًا . ٌَّم تِ متاى فاكًٖ تلروِ ٍ ٗا تلؾْ٘ ًِـُ  ،ًفاًِ اٗي كتابإهت آى اٗافِ ُـُ ًا .

ـ رافت هٖ ،اٗي كتاب ًَا تِ تاُـ. ٔت  تِ٘تلٕ تلإ اّل هٜال٤ِ ؿُا

َا ٍ ٗك رلـ فْـاكى(، ؿاكإ ٗـك هقـهـِ، صْـاكؿُ فٔـل،       اٗي كتاب ؿك صْاك هزلـ ،ؿك هزو١َ )ًِ رلـ هغت

ِ  ّإ صْـاكؿُ  ه٣ََٗات هَكؿ تغج ؿك فٔل .تاُـ ٗك ؽاتوِ ٍ فْلً  هٖ َاى     ،گاًـ َ  ٔىبت٥ـت تغـ  ٣ٌـ  اِشػـٛ

تاُــ، كـِ تـِ     ّا ٍ هرتَتات اِٗاى ؿك ه٣ََٗات هؾتلف هٖ ا٣ن ام ًاهِ ،تـٍٗي ٗافتِ ٍ ُاهل هرتَتات پ٘اهثل ا٠٣ن

 ُلط مٗل ًا :

ـا كلؿىِ ًاهِ تٌـن   »ام  پـي  ّـاٖٗ كـِ پ٘ـاهثل    ٍاهُفٔل ؿٍم: «. ن٘اللع اللعوي اهلل تٌن »ّا تا  فٔل ٍا : اتت

ٍاهُ ؿك ًاهِ تلؿ. فٔل ًَم: تالغ  پ٘اهثل تِ كاك هٖ«  اهلل ِ  ّا. فٔل صْاكم:  ّـا   ّإ ًاهإًَى ٍ هِرلٖ كِ ؿك ًاهـ

ـالم.   آٗا پ٘اهثل هٖ  ،ٍرَؿ ؿاكؿ. فٔل پٌزن: تغج ؿك اٌٗرِ ًَُ  ٗا ًِ؟ فٔل ُِن: ًگاكٍ ؿك ٣لب لثل ٍ ت٤ـ ام ًا

ٕ  هِفٔل ّفتن: ًا ـالم. فٔـل ِّـتن:       ،ّإ پ٘اهثل تِ پاؿُاّاى، عاكواى ٍ تنكگاى َْٗؿ ٍ ًٔـاك ؿك ؿ٣ـَت تـِ ًا

الم ٍ ه٣ََٗات هتفللِ. فٔل ًْن: ًاهِ ًاهِ ّاٖٗ كِ ًنؿ اهاهاى ه٤ٔـَم تـَؿ. فٔـل ؿّـن:      ّاٖٗ تلإ ؿ٣َت تِ ًا

الم. فٔل ٗامؿّن: ًاهِ ًاهِ ٍامؿّـن: هرتَتـات   ّإ پ٘اهثل تِ  ّإ پ٘اهثل ؿك ؿ٣َت ٣وَهٖ تِ ًا َ. فٔل ؿ كاكگناكًا
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ٍاگقاكٕ مه٘ي ّا ٍ للاكؿاؿّا. فٔل ً٘نؿّن: ًاهِ پ٘اهثل ؿك ٣ْـًاهِ ِ   ّاٖٗ ؿك  ّـإ هتفللـِ.    ّا. فٔل صْـاكؿّن: ًاهـ

 آًْا تغج كلؿُ ًا . ّٓإ هٌٌَب تِ آى ع٘لت كا آٍكؿُ ٍ ؿكتاك هؤلف ؿك ؽاتوِ كتاب، ًاٗل هٜالة ٍ ًاهِ

ِ   ،ام فٔل ٍا  تا فٔل ُِن ،قاكٕ فَٔ  هِؾْ ًا گ كِ ام ًام گًَِ ّواى َإ ًاهـ ّـا   لثل ام ٍكٍؿ تِ هغتـ

ّـاى اِٗـاى تـِ     هرتَتات پ٘اهثل كِ ُاهل ًاهِ ،تِ كل٘ات ٍ هقـهاتٖ پلؿاؽتِ ُـُ ٍ ام فٔل ّفتن تا فٔل صْاكؿّن

ِ     افلاؿ ٍ گلٍُ الم آٍكؿى، تِ پاؿُاّاى، تـِ كـاكگناكاى ؽـَؿ، ًاهـ ـ    ّا تلاى ًا ِ ّـاى هَرـَؿ ً ّـا ٍ   ، پ٘وـاى نؿ ائوـ

َاكؿ، هَكؿ تلكًٖ للاك گلفتِ ًا  ًاٗلّا ٍ  ًاهِ ٓلظ ّاى ًاًَُتِ اؽتٔاّ ؿاؿُ ُــُ ٍ   تِ ًاهِ ً٘نفٔل پاًنؿّن  .ه

 آهـُ ًا . تلؽى هرات٘ة ًاؽتگى هٌٌَب تِ پ٘اهثل اكلم ،ؿك ؽاتوِ

ـا، تِ صٌـ ؿًتِ كلٖ تقٌ٘ن هٖ ّا ٍ ًَُتِ ًاهِ  ًَُـ: ّإ كًَ  ؽ

قف ًاهِ تلؽٖ ًگـاكٍ ٗافتـِ ٍ ؿك     افـلاؿ ؿٗگـل  ًاٗل ّا، ًلاى لثاٗل ٍ  ّإ ع٘لت تِ ًالٛ٘ي، ُاّناؿگاى، ًا

الم ُـُ ـ آًْا، هؾاٛثاى ؿ٣َت تِ تَع٘ـ ٍ ؿٗي ًا هلتـَٙ تـِ    ،(. ت٤ٖ٘ ؿٗگـل 181ا، ّ 1419)اعوـى ه٘اًزٖ،  ًا

تٔاتات ٍ تؾٌِاهِ ـاؿ ؿٗگـلٕ ام   704 -509 ،ّ ،ّواى) تِ افلاؿ هؾتلف ًا  ّإ كًَ  اهلل ّا ٍ تَِٓ٘ ًا (. ت٤ـ

ـ تإه٘ي اهٌ٘  راًٖ ٍ هالٖ افلاؿ ًَُتِ ُـُ تلإّا،  ًاهِ تفاؿُ مه٘ي431 - 5 ،ّ ،ّواى) ًا ٖ  ( ٍ ٗا هلتَٙ تِ ًا   ّـاٗ

ٔاك ٍ هْارلاى ؿاؿُ ًا  ٌّتٌـ ٖ هلعَم  .كِ پ٘اهثل آًْا كا تِ ت٤ٖ٘ ام ًا ِ    ،اعوـٕ ه٘ـاًز ّـإ   اٗـي تؾـَ ام ًاهـ

ٗاى تِ ًگـاكٍ آًْـا  پ٘اهثل كا  پ٘ـاهثل   ٔتـِ ًٍـ٘ل   ،تِ صْاك لٌو  تقٌ٘ن كلؿُ ًا : ٍا : ًٌـّاٖٗ كِ هَكؽاى ٍ كٍا

ٍاٖٗ ٍ ًا تٔلٗظ كلؿُ ّـا كا ًقـل    ًوًَِ ام اٗي گًَِ ًاهِ 25تاكٗؾٖ ً٘اهـُ ًا . ٍٕ عـٍؿ ـ، ٍلٖ هتي آًْا ؿك كتة ك

َاكؿٕ كِ اِلٜا١ تِ ًٍ٘ل324- 312 ،ّ ،ّواى) كٌـ هٖ زام گلفتِ، ٍلٖ تٔلٗظ تِ ًگـاكٍ ًـٌـ    ٔ(. ؿٍم: ه پ٘اهثل ًا

(. ًَم: ًـٌـّاٖٗ كـِ ؿك   348 -325 ،ّ ،ّواى) ًوًَِ ت٘اى ُـُ ًا  55اٗي تاكُ،  پ٘اهثل ًِـُ ًا . ؿك ٔتِ ًٍ٘ل

ـ. ام اٗي ًاهِ ٓاؿك ٍ تِ آغاب تغَٗل ؿاؿُ ُـُ پ٘اهثل ٔتِ ًٍ٘ل ،ّا هَكؿ ؽاًِ ـ      28 ،ّـا  ًا  ًوًَـِ فكـل ُــُ ًا

ٍاٗـٖ ٍ       355 - 350ّ ،ّواى) ٌاؿٕ كِ ّن تٔلٗظ تِ ًگاكٍ آًْا ُــُ ٍ ّـن هـتي آًْـا ؿك كتـة ك (. صْاكم: ًا

ـ     33تاكٗؾٖ هَرَؿ ًا . ام اٗي ًوًَِ ً٘ن،  ِ  520-433، ّّوـاى ) هَكؿ فكـل ُــُ ًا ّـا ؿك   ( ٍ تؾِـٖ ام ًاهـ

ـ  ،( ٍ تؾَ آؽـل 691 -545 ،ّ ،ّواى) ه٣ََٗات هؾتلف ـ  ات كـِ هلتـَٙ تـِ ٣لـن پ٘ـا     ؿك هرتَت تـِ   ٍ هثل ًا

ـاللع٘ن،  اهالء ٍ تًَٚ اِٗاى هرتَب ُـُ ًا  اه٘لالوؤهٌ٘ي  (.90- 81 ،ّ ،1388)ك. : اتافكٕ ٣ث

ـا ّإ كًَ  آٍكٕ ًاهِ ًا  تتث٢ ؽَؿ ؿك رو٢ 49هؤلف ؿك  ٖ ًوَؿُ ٍ تِ هٌات٢ هَرـَؿ كرـ١َ    ؽ ًٍا تالٍ فلا

تؾلاد ٍ ؿك اٗي هزو٣َِ حث  ًوَؿًـ. ام اٗي لث ٍ ًاهِ َاكٗؼ، فكل ُـُ كِ فقـٚ   255٘ل، عـٍؿ ّا كا ًا ًاهِ ؿك كتة ت

ـاؿ فلًتاؿُ ،ؿك هٌات٢ تاكٗؾٖ آهـُ ًا . ّوضٌ٘ي ،٣ـؿ ام آًْا 229هتي  ـا    ت٤ ؿك اهـَك هؾتلـف كا    ّـإ كًـَ  ؽـ

ـ ًفل ه٤لفٖ ًوَؿُ 263  (.7-6 ،ا، ّ 1419)اعوـى ه٘اًزٖ،  ًا
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 ؿٙبػ٣ سٚؽ

 اػتٙبد سٚؽ

 ٔلبدس ٣ٕٝٞ ٔؼشف ٚ غ٥تدٕ

ِ  امٖ گناكُـ  ًقـل  تِ ،هٌات٢ آى ؿك تتث٢ تا ٍ پلؿاؽتِ آى هٔاؿكٖ تواه فكل تِ ًاهِ ّل لٗف ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم  ّـا  ًاهـ

ـتٌاؿ  هَكؿ هٔاؿك .ًا  ًوَؿُٖ ه٤لف كا ـًُ٘لً ها تِ اها ،ُـُ گناكٍ ًقل آًْا ام كِٕ هٔاؿكٖ عت ٍ پلؿاؽتِ  ٍٕ ًا

ـ إت هـَكؿ  كتاب هٜالة تٜاتق ٍ گلف  للاكٖ تلكً هَكؿ هت٤ـؿ َٓكت تِ ـ ٖ هـ  ـٗ٘ ِ  .تاُـ ـ   هورـي  الثتـ ٖ تلؽـ  ًا

َاى تِ .تاُـٖ ه صاج ًا  ٍ ًِل تفاٍت تِ هلتَٙ كِ تاُـ هتفاٍت اِشػَٛ ت٥ٔىبت كتابٕ ّا آؿكى ـ ف ،ًوًَِ ٣ٌ  لٗ

ٔاك ٍ يٗهْارل تِ كِٕ ا ًاهِ ِ  خلبٗ اىَْٗؿٗ ٍ ًا ـ ،  ُــُ  ًَُـت ـ  ًوـَؿُ ٖ ه٤لفـ  ي٘صٌـ  كا هٔـاؿك  ًا ـ  سریرة : »ًا

ًال وبًية، رساالت يالىهاية، البذاية هشام، ابه ًال  عبیذ، ألبي األم  الذيلرة  وشرةة  البالغرة،  مذيىرة  زوجًيره،  البره  األمر

ثرائك  ابرلرً،  لاضري  همذان محمذ به السحاقالىبي سیرة السیرة، مه الصحیح االسالمیة،  ابره  عره  السیاسریة  اًل

 «.خثیمة أبي ابه ي للممريسي األسماع إمتاع الىاس، سیذ ابه سیرة الفارسیة، ترجمتها إسحاق ابه سیرة هشام،

ـالقاًن تي ًالم ٍ ٛثقات اتـي ًـ٤ـ    ام هٌٔف ٣ثـ ،ام فكل اٗي هٌات٢ پيلف ؤه اللماا ٍ غلٗة الغـٗج اتٖ ٣ث٘

ؿ ٗاؿ هٖ ـ  كٌـ كِ ًاهِ كا ام اٗي هٔاؿك ّـن ًقـل ًوـَؿُ    ٍ هٌٌـ اعوـ ٍ هْٜل تي ٛاّل ٍ اتي هارِ ٍ اتٖ ؿٍا ـ اهـا   .ًا

 (.7، 3ّ ا، د 1419اعوـى ه٘اًزٖ،  :)ك.  گناكٍ كا ؿك اٗي كتة ً٘افتِ ًا  اِٗاى اٗي

 ٘ؼخ غ٥تدٕ

ِ  ًاهِ ؿك هخالً ًا . ًرلؿُٖ اغواٗ شّ٘ ،ّا ًاهِ ٢٘تزو ؿك احل يٗا ف٘لإت ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم َ  ،ٕكٌـل  تـ  ًقـل  ُـ

ٖ  آ  هٌالـة ) ؛(381 ّ ،20د ، ا 1403 هزلٌـى، ) تغـاك  صَىٕ هٔاؿك ام ِاىٗا ٍ تَؿُ هَرَؿ هؾتلف   ٛالـة  ؤتـ

(ُْلآَُب التي)، حائق ؛(79 ،ّ ،1  د ثائك مجمًعة) اَل ( 143،ّ ، الرادرذة  الخالفرة  ي الىبًي للعهذ السیاسیة اًل

ِ  هَكؿ ؿك ،يّ٘وضٌ .(319ّ ،2 د ا، 1419 ،ٖه٘اًز اعوـى) ًا  ؿُكل اى٘ت ًٌـ فكل تا كا ّوِ ٍ ًقل... ٍ  ٕ ا ًاهـ

ـ  ٍ( 208 ّ 1د ا، 1410 ًـ٤ـ،  اتـي ) ٤ًـ اتي ًقل تِ آى، هتي ٔاكائ ام ت٤ـ ،ُـُ ًَُتِ ؽنا٣ِ ٔل٘لث تِ كِ  ٖٛثلًا
ـ پلؿاؽتِ نً٘( 29 ّ 2د ا، 1415 ،ٖٛثلًا) ـ  .(125 ّ ،3 د ا، 1419 ،ٖه٘ـاًز  اعوـى) ًا ِ  ؿك ،يّ٘وضٌ ِ  ًاهـ  تـ

ـ ٖ هتقـ ) كٌنال٤وـا   ام كا گـل ٗؿ هتـَى  ًاهـِ،  هـتي  ًقـل  پي نً٘ ل٘مّٖ تٌ  ٖؤغـاً  ،(368 ّ ،4د ا، 1401 ،ٌّٕـ

َالفلد،ٖ آفْاً) ـ ٖ هـ  ًقـل ( 497 ّ ،14 د ،1414 عثـاى،  اتـي ) عثـاى  اتـي  ٍ( 456 ّ ،22 د ات  اعوــى ) كٌٌـ

 (.209ّ ،3 د ا، 1419 ،ٖه٘اًز

 ٣سخب٣ِ ثشسػ

ـالِ رْ  تِ ّا ًاهِ عَ ٖ كرال تغج تِ تَرِ نً٘ اهل يٗا تِ لفؤه كِ ًا  هْن اك٘تٌ هٜالة، ًوَؿى ه ـ ،  ؿُا  ًا

َاى تِ  .ًا  ر٤فلٖ ات تِ اهثل٘پ ًٔاه ُـُ فكل ة٘هرات كتة ؿك كِ ّا ًاهِ ي٣ٌٗاٍ امٖ رٗ ًوًَِ، ٣ٌ



 69« ٔىبت٥ت اِشػَٛ»دس تأ٥ِف  اهلل احٕذ٢ ٥ٔب٘د٣ آ٤ت ؿٙبػ٣ سٚؽ
 

 هـا  ٍ اهــُ ً٘ ر٤فل اتاٖ مًـگ هغل ٍ ًٌة ٍ ًام كماا اتي هٌٔف ؿك: »ـٗفلهاٖ ه ًاهِ هتي لٗف ،ٖاًز٘ه هلعَم

ِ  هٜلـة  يٗا امٖ غ٘ٓغ ًْ ٍ تاُـ ُـُ عق  جٗعـ هتي ام كِ ًا  يٗا ٟاّل ٍ نًٌِ٘اؽت كا ٍا  َّٗ  ؿًـ   تـ

 (.291ا، ّ 1419)اعوـى ه٘اًزٖ، « ًا  ـًُ٘لً ها

ًـٌـ اٗـي عــٗج تـِ     »فلهاٗــ:   هٖ ،ؿكٗاف  ٓـلات تِ تغج كرالٖ پلؿاؽتِ ،إ تِ كاكگناكاى ؿك ًاهِ ،ّوضٌ٘ي

ي تي هالك ـاهلل تي ًا ـا  هٖ هٌتْٖ هٖ حواهِ تي ٣ث ٖ ٍ  اعوـگَٗـ  َُؿ كِ فّثٖ ؿك ه٘ناى اال٣ت ٘ـق  ٍا كا تَح ًٌـائ

ـ ٍ  ًوَؿُ رالٖ ؿك ٍا ًٌ٘  اها اتي ٣ـٕ ًا يام  حواهِگَٗـ اٗي عـٗج كِ ام  اتي ه٤٘يگَٗـ ُا ًقـل ُــُ ٓـغ٘ظ     ًا

تـِ   هٌ٘يؤكِ ًالل كتـاتٖ ام اه٘لالوـ   ،اتلاّ٘ن تي اتٖ كاف٢ ٍٔ ٗا ؿك تلرو (.608، 2ّ ا، د 1419، ّواى) «ًٌ٘ 

 (.432، ّّواى) هٌات٢ هؾتلف كرالٖ كر١َ ٍ ٠ًل اِٗاى كا فكل ًوَؿُ ًا 

 ٤ٗٔؼبكش ٘ظشات اص اػتفبدٜ

راالت تِ پاًؼ اٗ ٍ ل٘تغل ؿكٖ گاّ ٍ هٔاؿك ي٘٘تث ؿك لفؤه ِ  ،ّٓزـل  اّل ق٘تٜث هاًٌـ يٗه٤آل ٠ًلات ام ،ُا  ؿك كـ

اكُ اهثل٘پٕ ّا ًاهِ تفاؿُ تاٖ ف٤ل يٗتغل ٔهٌٜق تِ ،ُـُ ُا َاؿ٣ل  ؿكتل إِفلُ كتاب ام ًا َاؿ٣ل ) ٖرـ  د ا، 1413 ،ٖرـ

تفاؿُ تا ،٣ِِٗا ًي ؿك كِٖ ل٘تغل هاًٌـ ٍ( 212 ّ ،4  ـً٘ـ  ًَُٔـت  اال٠٣ـن  یالنب   رةیس   ٔٗ ح٥اِلح كتاب ام ًا

ـ .   285 ّ ،3 د ا، 1415 ، ال٤اهلٖ هلت٘ى ر٤فل) ٣ٖاهل ٖهلت٘ ر٤فل اكُ كـلؿُ ًا  پـٌذ  ؿك ،ٖاًز٘ـ ه هلعـَم ( ُا

تفاؿُٖ ٣اهلٖ هلت٘ ر٤فل ـً٘ ام هَكؿ ـ   ًوـَؿُ  هـ٤ٌري  كا ِـاى ٗا ل٘تغل ٍ ًوَؿُ ًا ـ :  .ك) ًا  ،ٖاًز٘ـ هٕ اعوـ

 .(15 ّ ،3د ؛590 -524 -142 -105 ّ ا، 1419

 ٥ُتحّ سٚؽ

 ػجبسات ؿشح

ِ  ُـرل  ّا ًاهِ ّؤ لٗف هؤلف تًَٚ كِ ،اِشػَٛ ت٥ٔىبت كتاب ؿك هْنٕ كاكّا امٖ رٗ  ُـلط  ،اًـ   گلفتـ

ِ ، ٌـ  ً٘ ّن ٍاهُ آل تِ هٌغٔل كِ اًـ ًوَؿُ هرتَب هؾتلف ٣ثاكاتٕ تلا اً  كِٕ ـ٘هف اك٘تٌ ِ  تلرـ  تـ

ِ   لُ٘ـ غ ٍٖٗ ا٘رغلاف ٍٖ كرال ،ٌُٖاً  ُ٘ؾٔ ،ٕا٣تقاؿ ،ٖؾٗتاك هثاعج هلتَٙ تِ ه١ََٗ فلاؽَك  اًـ  كـ

ِ ٕ ا ًاهِ هتي ام پي، ًوًَِ ٣ٌَاى تِ .تاُـ هٖ تَؿُ، كتاب ؿك ـُٗفا ـ٘هف ٍ تَؿُ لغ  آى تا هلتثٚ  هـَكؿ  ؿك كـ

ِ  اُاكُ تلإ ًاهِ، يٗا ُلط ؿك اِٗاى ،اً  ُـُ هِؾْ نً٘ اهثل٘پ مًاى ًْن ٍ ُـُ هرتَب ثل٘ؽٕ اّٗـا  تـ

ـ  تَؿُ ًفل پاًنؿُ هَِْك تل تٌا كِ ،اهثل٘پ مًاى ت٤ـاؿ تِ اتتـا ،اهثل٘پ ّوٌلاىٖ ه٤ٌ تِ، «ًٌاء» ٣ثاكت  اُـاكُ  ،اًـ

ِ  اٍ  ُ٘ؾٔـ ٖ ه٤لفـ  تِ ٍ تلؿُ ًام كٗ تِ كٗ كا كـام ّل ،ًپي ٍ ًوَؿُ  ٠ًـلات  ٍ الـَا   ٍ اًـ   پلؿاؽتـ

 (.654ّ ّواى،)كٌٌـ ٖ ه اى٘ت  ُ٘ؾٔ ّل لٗف كا هؾتلف



70     ، َ1396پب٥٤ض ٚ صٔؼتبٖ ، 16، پ٥بپ٣ دْٚ ، ؿٕبسٜٞـتٓػب 

ل ِت كِٕ ا ًاهِ ؿك ،يّ٘وضٌ ـ :  فلهـَؿُ  ٍ پلؿاؽتِ رلتاء كلوِٖ تلكً ِت، ُـُ اكًا  رلتاء ّا ـا  ًا ِ  تـل  ٌت ضـ  ؿك ًآ

ب ٝٚ ٤اِجذا ،خ٤اِتبس ٣ف اِىبُٕٔ ّا كتاب ِ  ج٘تإً لغ  يٗا، ًا  آهـُ دحالٖ ش٥ٜػ ٝٚ ٥حّج ش٥ٜػ ٝ،٤اِٟٙ ـ   ؤرـلب  كلوـ  ًا

ا ٍ ًا  ُـُ هقَٔك ٍ هوـٍؿ كِ ـ ٖ ه ُام تالؿ ام ارلب كلوِ رو٢ ،اِجّذٖا ٔؼدٓ ًقل تل ٌت  (.113ّ ّواى،)تُا

 ٣خ٤تبس ثحث

ـاهات گلٗؿ ام ِ  آى تِ ّا ًاهِ لٗف كِ ًا ٖ ؾٗتاك تغج ،گلفتِ ُرل اِشػَٛ ت٥ٔىبت كتاب ؿك كِٖ ال  ُــُ  پلؿاؽتـ

 َٗلـل  ٍ ىاًاهٌـلو  ي٘ت كِٕ ا ًاهِ ؿك ،تلإ ًوًَِ .ًا  ُـُ ّولُا ي٘هَكؽ هتفاٍتٕ ّا ل٘تغل تاً٘ن ٖ گاّ .ًا 

تاى ،ٖاًز٘ه هلعَم ًا ، ُـُ هرتَب ِ٘ثٗعـ ؿك ـا  ام كاهـل  ٍ ثـا ٗم َٓكت تِ كا ِ٘ثٗعـ ٍال٤ِ ؿًا  ٍ ؿاؿُ ُـلط  اتتـ

٤قاؿ ، ٘ف٘ك تِ ًپي  ـ٘ـ ل ّن كا ًاهِ ٓلظ ذًٗتا ،آؽل ؿك ٍ ًوَؿُ فكل كا آى هؾتلفٕ تٌـّاٖ عت ٍ پلؿاؽتِ للاكؿاؿ ًا

 (.77ّ ،ّواى) ٌـكٌٖ ه

ِ  آى ق٘ـ ؿل عــٍؿ ٖ تلكًـ  تـا  ِاىٗا ،ُـُ اى٘تٕ ا هٌٜقِ ًام كِ ّا ًاهِٖ تلؽ ؿك ،يّ٘وضٌ  هـَكؿ  كا آى ،هٌٜقـ

ـ   آهـُ ًـا فِٗٛا ًام كِ ،٣واى هلَ  تِ ًاهِ ؿك هخالً .ًا  ؿاؿُ للاكٖ تلكً ِ  ًا ٖ تلكًـ  تـا  ،ٖاًز٘ـ ه هلعـَم  كـ

ـ ٔفٗٛا :ـٗفلهاٖ ه ،لِ٘لث يٗا  ٤ٍٗ٘ ـ ا افـلاؿ  ٍ تـَؿُ  يٗتغل ؿكٕ ا هٌٜقِ كِ ًا  ه٤لٍ  ؤمؿ ّواى ًا ِ ٗٛا يٗ  ،فـ

ـتقلاك  هغـل  ي٘ـ٘ ت٤ ؿك اٗ .(118ّ ،3 د ا، 1419 ،ٖه٘اًز اعوـى) ُـًـ هتفلا هؾتلفٕ ُْلّا ؿك ت٤ـّا ـ  ًا ٖ تٌ

 (.  236ّ ،ّواى) ٌـكٌٖ هٖ ه٤لفٖٗ ا٘رغلاف ق٘ؿل عـٍؿ تا ،هرِ ٍ ٌِٗهـ ي٘ت هٌٜقِ ؿك كا آى ل،٘ر٤

ـ تِٕ ا ًاهِٖ ه٤لف ام پي ،گلٗؿٕ ا ًوًَِ ؿك لو كب ٣ثـ تي كُا ْ  يٗا هَكؿ ؿكٖ هثٌَٛ ظ٘تَٗ تِ ،ٖاٌل  ُـؾ

ـ   ُـُ اى٘ت ّن گلٗؿٕ ّا ًام تا هؾتلف هٔاؿك ؿك كِ پلؿاؽتِ ِ  ،ًـپي  .ًا ِ  تـ ـاكُ ٖ ًـلو  كلوـ  كا آى ٍ ًوـَؿُ  ُا

ًل ِت هٌٌَب َ تِ نٌ٘ت َ فِٗٛاٖ ه٤لف ٍاكؿ ٍ ؿاًٌ ِ  كِ نً٘لٖ ٌت غنٍُ ِت ،آؽل ؿك ٍ گلؿؿٖ ه نً٘ل ٌت ـ ً الرــك  لللـلُ  تـ  ن٘

َ ِت ،گلٗؿٕ ا ًاهِ ٍٕ ؿك (.436ّ ّواى،)پلؿامؿ ٖ ه ،ًا  ه٤لٍ   هَرـَؿ  كتـة  ؿك ـ:ٗـ فلهاٖ هـ  َ،٘ؤلـ  تـي  ي٘ل ٌت

ـ اف ٗ فِٗٛا يٗا امٕ فكل َ فِٗٛا ماؿگاى تلاؿك كِ ؿاكؿ اعتوا  ٍ ًِ ٌـ  َ٘ؤل تي ل٘مّ ٌت  (.  217ّ ّواى،)تُا

 الٛاَ ٥ٗث خٕغ

َا  ي٘ت رو٢ ل،٘تغلٕ ّا كٍٍ امٖ رٗ ـ ا ف٘تإل ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم َُٓ٘ ؿك كِ ًا  ٠ًلات ٍ ال  هِـَْؿ  كتـاب  يٗ

اكُ ًوًَِ صٌـ تِ ،اؿاهِ ؿك ًا   :گلؿؿٖ ه ُا

ٍ  تـي  هٌـقك  تِ ًاهِ كتات  مهاى ؿك اؽتال  ،هَكؽاى ي٘ت ُـُ هٜلط اؽتالفات امٖ رٗ -  يٗتغـل  عـاكن  ًٕـا

ـا ٍ ُِن ًا  آؽل ؿك كا آىٖ تلؽ .ًا  ٌتِ ّفتن ًا ٕ اتت ـ  ،گـل ٗؿٖ تلؽـ  ٍ ِّتن ًا  ؿكٖ گلٍّ ،ؿًا  اتـي  هاًٌـ

ـا كًَ  ٍفات ٍ ِ٘ثٗعـ ٓلظ ي٘ت ٔفآل ؿك ؽلـٍى َا  يٗا ي٘ت رو٢ ؿك هؤلف .كلؿًـ هٜلط ؽ  :ـٗفلهاٖ ه ال
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ٖ  دفؼبت دس بٔجش٥پ شا٤ص ،اػت ا٘ذاختٝ اؿتجبٜ ثٝ سا ٥ٗثبحث ٔٙزس ثب ٔىبتجٝ وثشت٢ لٛ احتٕبَ ثٝ  ٌٛ٘ـبٌٛ

ٝ  ٘بٔٝ ػبَ دس اػالْ ثٝ دػٛت ٘بٔٝ ذ٤ؿب وٝ داؿتٙذ ٔىبتجٝ ٔٙزس ثب َ ٢ ا٘تٟـب ) ّٔـٛن  ثـ ٓ  ػـب  ٚ ؿــ

ـ پ ٚفبت اص لجُ تب٢ ٍش٤د ٔىبتجبت ثؼذ،٢ ٞب ػبَ دس آٖ اص ثؼذ ٚ ثبؿذ( ٞفتٓ ػب٢َ اثتذا َ  دس بٔجش٥  ػـب

 (.357ف ،ٕٞبٖ) اػت ؿذٜ ٥ٗٔٛسخ اؿتجبٜ ثبػث وٝ داؿتٝ ٚخٛد ش٥ٜغ ٚ ٞـتٓ

ٍاگقاك ُـُ ًا  ٍ ًپي ً٘ن مه٘ي اتَترلؿك تؾَ الٜا٣ات ً٘ن آهـُ ًا  كِ تِ  ًِ ًقل ؿك اٗـي مهٌ٘ـِ ًقـل     ،ّاٖٗ 

ـ  ٍ ؿك ًقـل ؿٍم ام    اتًََٗفَُؿ كِ ًقل ٍا  ام  هٖ ٍاگقاكٕ ٗك مه٘ي تِ َٓكت هٜلق آهــُ ًا ٕ ، تغج  ، تـالفك

ٖ  ام مهٌٖ٘ ًا  كِ تـا   ،ًؾي اتي ٤ًـٍاگقاك ُـُ ٍ ؿك ًقل ًَم ام  اتَترلتِ  تٌٖ ً٘٘لمهٌٖ٘ ام  ـلو ؿك آى  كت٤٘ـِ ًا

تِ ًا . گواى هـي ًقـل ٍا    تِ »فلهاٗـ:  ؿك اؿاهِ هٖ ،ه٘اًزٖهلعَم  ُلٗك تَؿُ ٍ ٓـ آل ًؾل ؿك آى ٍرَؿ ؿُا

ـ      ـاكٕ تـَؿُ ًا ٍاگقاكٕ مه٘ي تلإ ًاؽ  هٌن  تَؿُ ٍ ًقل ؿٍم ٍ ًَم تِ رْ  مكا٣ـ  ٍ تاغـ تٌـاتلٗي ًـِ    .ؿك 

 (.340، ّّواى) «ٍاگقاك ُـُ ًا  اتَترلل٤ِٜ مه٘ي تِ 

ـاللمااتِ ًقل ام  ،ّوضٌ٘ي ـاى تالفكٍٕ  هٌٔف ٣ث ـاٍ  فتَط الثل كـِ تـِ   إ  ؿك ًاهِ ... آهـُ ًا  كِ كًَ  ؽ

الم ًوَؿ ٍ تلؽٖ ؿٗگل َات٢ تغلٗي فلًتاؿُ ُـ ٍ اِٗاى كا ؿ٣َت تِ ًا ؿك تْـقٗة   اتي تـكاىّوضَى  ،اّل ّٓزٓل ام ت

ؿاؿُ ُـ تا ٣اهل پ٘اهثل ؿك اٗي هٌٜقِ تلإ اؽـق ٓــلات    ؤتاى تي ٤ً٘ـآٍكؿُ ًا  كِ اٗي ًاهِ تِ  اتي ٣ٌاكلتاكٗؼ 

ـالم ًَُـتِ ُــ.      ىؤتاإ تِ  ٍ ؿكٗاف  رنِٗ اِٗاى تاُـ ٍ ًاهِ ٖ هلعـَم   ؿك رْ  ؿ٣َت اّل ّزـل تـِ ًا  ،ه٘ـاًز

ـا  ؿً  هِٖ ام ٟاّل اٗي ًقل ت»فلهاٗـ:  هٖ ــ كـِ ٗرـٖ تـلإ ؿ٣ـَت       ؿاؿُ اتـاى ؿٍ ًاهـِ تـِ    آٗـ كِ كًَ  ؽـ ًا

الم تَؿُ ًا  ٍ ؿٗگلٕ ُاهل ؿًتَكاتٖ تِ  ـ      اتاىهزًَ٘اى ّزل تِ ًا  «تَؿُ كِ اعرـام ٓــلات ام آى رولـِ ًا

 (.388، ّّواى)

 احتٕبالت ح٥تشخ سٚؽ

ـ ا امٖ رٗ ظ٘تلر ؿكٖٗ ّا كٍٍ هؤلف كِ َُؿٖ ه اى٘تٕ هت٤ـؿ اعتواالت هثغج، كٗ لٗفٖ گاّ  ؿاكؿ اعتوـاالت  يٗ

 :َُؿٖ ه پلؿاؽتِ آًْا تِ كِ

 یخيتاری ها گزارش متن حيترج

ـا كًَ  كاتثاى هثغج ،گلفتِ للاكٖ تلكً هَكؿ كتاب ٍا  رلـ ؿك كِٖ هثاعخ امٖ رٗ ـ   ِـاى ٗاٖ ه٤لف ٍ ؽ  امٖ رـ . ًٗا

ًٚ هراتثات امٖ تلؽ ٍ ًا  االكلنٖ ات تي كلنا ًام ِتٖ ُؾٔ ،افلاؿ يٗا ـ   ُــُ  ًقـل  ِـاى ٗا َت  هـَكؿ  ؿك هؤلـف . ًا

تٌاؿ تا ،ُؾْ يٗا كتات  ـٗ٘تإ ٍاٖ تلؽ ِت ًا تْإ تلؽٖ ام ًاهِ: »ـٗفلهاٖ ه اتٗك ــ ًاهـِ تـِ      ؿك ًا ـاهثل هاًٌ ٣ثــ  ّإ ٘پ

ًلوٖ، ٠٣٘ن تي عاكث، ٗغَث، ٣آن تي عاكث ٖ رفا  ٍ ارة ا  (.166، ّّواى) «كا ٗافتن اكلن تي اٖت االكلن، ًام ٌت



72     ، َ1396پب٥٤ض ٚ صٔؼتبٖ ، 16، پ٥بپ٣ دْٚ ، ؿٕبسٜٞـتٓػب 

 ٔتٛاتش بت٤سٚا ٔتٗ ح٥تشخ

تاى اى٘ت ام ت٤ـ لفؤه ِ  ي٘هٌؤلالوـ ٘اه ُـى هَكإه ٍ ٍا هلار٤  تِ ؿًتَك ٍ اتَترل تًَٚ تلائ  ًَكُ اتال٥ ؿًا ـ ا تـ  يٗ

 :ـٗفلهاٖ ه كاك
َ  ثشائـت  ٠ػـٛس  اثالؽ٢ ثشا سا بٔجش٥پ وٝ ؼت٣٘٥ ؿى چ٥ٞ ٥ٗٔٛسخ ٚ ٔفؼشاٖ ٚ ٔحذثبٖ ٥ٗث دس  اسػـب

ٓ  دس ٚ ٌشفت اثٛثىش اص سا ٘بٔٝ ٚ آٔذ بٔجش٥پ ؿتش ثش ػٛاس ٥ٗٔٙؤشا٥ِٕأ ش٥ٔؼ ٥ٗث دس أب فشٔٛد  حـح  ٔٛػـ

ٜ  لشائت ٍٞٙبْ ثٝ اثٛثىش ٔب٘ذ٣ٖ ثبل دس فمظ ٚ فشٔٛد اثالؽ ـ  ٚ ػـٛس ٝ  ب٤  داسد ٚخـٛد  فاخـتال  اٚ ٔشاخؼـ

 (.267ف، ٕٞبٖ)

ٍاىآهـُ ًا  كِ  ًاف٢ تي رث٘لتِ ًٌـ  ،اعوـؿك هٌٌـ  َاى عـلم ه٤لفـٖ كـلؿ    ؿك ؽٜثِ هل ؿك اٗـي   .إ هرِ كا تِ ٣ٌ

ـ  ٍ    كاف٢ تي ؽـٗذُؾٖٔ تِ ًام  ،ه٘اى اؿ٣ا كلؿ كِ ًاهِ ام پ٘اهثل ًنؿُاى ٍرَؿ ؿاكؿ كِ ؿك پًَ  ًَُتِ ُــُ ًا

َاى علم ه٤لفٖ ًوَؿُ ًا . هلعَم  ،ؿك آى ٖ پ٘اهثل هـٌِٗ كا ً٘ن تِ ٣ٌ ٖ  ،ت٤ــ ام فكـل اٗـي هٜلـة     ه٘ـاًز فلهاٗــ:   هـ

ـا تٌ٘اك مٗاؿ ًا .» ِ     ،ٍ ًپي« اعاؿٗج ؿك هَكؿ عله  ُْل هـٌِٗ ر ـ  تِ هٔـاؿك اٗـي اعاؿٗـج پلؿاؽتـ ـ ، ّوـاى ) ًا

ّ294.) 

 یراو کي قول حيترج

ًٚ ًاهِ ُل١ٍ  ٘ف٘ك ؿك ـ فلهاٖ هـ ٖ اًز٘ه هلعَم كِ ًا  ُـُ اؽتال  ًول ًَكٓ ًنٍ  ما لثل ،اهثل٘پ َت هورـي  : »ـٗ

ِ  ًٓا  ًقل ٓغ٘ظ ّواى لَ  لتاؿُ ًا  كِ ٣ل  هلؿم لثل ام ًنٍ  ًَك ـوك   »ّـا تـِ ٣ثـاكت     ًول تل ُل١ٍ ًاهـ ٌت

ؿُ ٍ ت٤ـ ام ًنٍ  ًَك «اللْن ِ، ِت ٣ثاكت َٓت ن اهلل اللعوي اللع٘ن» هثاكك  (63ّ، ّواى) «تغ٘٘ل ٗاف  «ٌت

 یاعتقادا مسّلمات هيپا بر حيترج

ـى تِ اهثل٘پ ٣لن ٔلههٌ ًا ، ُـُ هٜلط كِٖ هٜالث امٖ رٗ ًَا ِ  پـلؿاؽتي  تا ٍ ًا  ًَُتي ٍ ؽ ـ ا تـ  هَٗـ١َ،  يٗ

ـا ؿك: كٌٌـٖ ه اى٘ت كا هؾتاك ٠ًل ،ًپي ٍ ًقل كا هؾتلف ٠ًلات ـتٜا٣   ٣ـم تِ ي٘لائل ام ل٘ؿل ؿٍ تغج يٗإ اتت  ًا

تٌاؿ تا ٍا  ل٘ؿل كِ كٌـٖ ه اى٘ت كا اهثل٘پ كتات  َا هِـيْ لَثٕلِـِِ هِـيْ      »٣ٌرثَت هثاككِ ًَٓك 48 ِٗآ تِ ًا ٍٓ ها كٌُْـ ٓ تَتْلُـ

ٔ تِ٘ٓوٌِ٘كٓ إِفاً الَكٕتابٓ الْؤثِٕٜلَُى ـ .        ًا  كِ لائلٌـ پ٘ـاهثل « كِتابٍ ٍٓ ال تَؾُُِّٜ ـتِ ًا ـُا ّلگـن لــكت تـل كتاتـ  ً

ـ  ٍ        فٗل اٗي لَ ، ٠ًل ؽَؿ كا ه٘اًزٖهلعَم  هثٌٖ تل اٌٗرِ آِٗ ؿك هقاتل مهاى هـا ت٤ــ ام ًـنٍ  ٍعـٖ ًـاك  ًا

تولاك ٣ـم كتات  تا ت٤ـ ام ًنٍ  ٍعٖ ٍ ٗـا تقـإ ٣لـ  كـِ ّوـاى تلؿٗــ        تـال  كلٖ تِ اٗي آِٗ توام ًٌ٘  ٍ ًا ًا

تـال  تِ آٗـِ   گلاٗاى ًا  كا ًوٖ تاٛل تؾلاد ًوَؿ ٍ ؿل٘ل ؿٍم، ًا َاى ام آِٗ ًا قٗيَ  » لا هثاككـِ ا٣ـ   ًٓـَك  157ت الَـّ

ن الَّقٕ ٗٓزِـًٍَِٔٔ هٓرْتَُتاً ٣ٌِْـّٓٔنٕ فِٖ  َٔ َ الٌَّثِٖن الْإُهٖ  ـ  كـِ اِٗـاى اهـٖ تـَؿُ     « ٍٓ الْئًِْز٘ـلِ...  التَّرًرراة  ٗٓتَّث٤َِٔىَ اللًَّ ـ  ًا ـ  .ًا

تولاك اهٖ تَؿى كا تـِ هـا ت٤ــ ًـنٍ  ٍعـٖ ت٘ـاى ًوـَؿُ         ،ه٘اًزٖهلعَم  ّوضٌ٘ي ٍ ؿك ّواى پاًؼ ًاتق ٍ ٣ـم ًا

الا اهٖ تَؿى كا كؿ هٖ ،ًْاٗ  تٌاؿ تِ آِٗ ؿك ٛا َاؿٕ، تـِ    تلإ ،ًپي .كٌـ ًا اعتلام ام ه٤ٌٖ هَكؿ ٠ًل لائل٘ي تِ تٌ٘ـ
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ٖ  «اهٖ»ه٤ٌإ ؿٗگلٕ ام كلوِ  َاؿٕ هٜلق، ام آًْا هٌتفاؿ ًوـ اٌٗرـِ اِٗـاى    ،. تٌـاتلٗي ُـَؿ  پلؿاؽتِ كِ ه٤ٌإ تٌ٘

ـاؿًـ زام ً ـى ٍ ًَُتي ًا ًَا ـى ٍ ًَُتي ًوٖ ،ؽ ًَا ٌتٌـ ٍ ٗـا اٌٗرـِ صـَى اّـل      تِ اٗي ه٤ٌا ًٌ٘  كِ فٖ ًفٌِ ؽ ؿًا

تـال  ؿك هَكؿ كتات  اِٗاى ت٤ــ ام   ،هٌتٌة ُـًـ. تِ ّل عا  «ًثٖ ؤهٖ»٤ٌٖٗ هرِ تَؿًـ تِ  ،القلٕ ام آٗات هَكؿ ًا

٤راى ٗافتِ ٍ عل ًنٍ  ٍعٖ ًاك  هٖ ٍاٗات ٤ُِ٘ ً٘ن ّو٘ي ٠ًل ًا م كتات  ٗـا للائـ  اِٗـاى      اتاُـ. صٌاًضِ ؿك ك

 (.102-88 ،، ّّواى) آهـُ ًا 

ؾآٖ كِ تِ رْ  كٍٗرلؿ ً٘اًٖ َاى اللًائل كولًگ ُــُ  ،ٗرٖ ام ُا ٕ     ،ًام ٍا ؿك ؿٗ ٔـاك  اتـٖ تـي ك٤ـة ًا

ـ تٔلٗظ ؿاكؿ كِ اِٗاى تـِ ّوـلُا    ٍالـٕام  اتَ ٣ولكِ   ؿك عالٖ .ًا  ـ      مٗـ ّوضٌـ٘ي ؿك   .كاتـة ٍعـٖ تـَؿُ ًا

اِٗـاى ًـنؿ هغــح٘ي    »فلهاٗـ:  هٖ ،ه٘اًزٖتاُـ. هلعَم  ًٌـ ه٤َْؿات ً٘ن ام اِٗاى ًاهِ هَرَؿ هٖه٣ََٗات ؿٗگل ها

 )ى( ت٤٘  ًرلؿ ٍ ام هتغٌٔ٘ي ؽاًِ فاٛوِ مّـلا  اتَترلصَى ام كٌاًٖ تَؿ كِ تا  ؛كًـ ٣اهِ ّلگن تِ هلتثِ مٗـ ًوٖ

 (.140، ّّواى) «تَؿُ ًا 

 ٌٓـ ٍ ؿك تؾِٖ تِ ًـ٘ل كٌ ّا، هقـهاتٖ كا ت٘اى هٖ ام پلؿاؽتي تِ آل ًاهِ پيلف ؿك اتتـإ كتاب ؤه

إ تـا   ٣ــُ  :فلهاٗـ ًگاكٕ تا اِٗاى پلؿاؽتِ، ٍ هٖ آغاب ؿك هقـم ؿاُتي ًام ُلٗف پ٘اهثل، ؿك ٌّگام ًاهِ

كا هقـم ًرٌ٘ـ،  ًگاكٕ ًام تنكگاى ؽَؿ ّا ؿك ٌّگام ًاهِ اًتٌاؿ تِ كٍاٗتٖ ام پ٘اهثل هثٌٖ تل اٌٗرِ هاًٌـ ٣زن

ؿك راٖٗ اً   فلهاٗـ: ُاٗـ هلاؿ ام ًْٖ پ٘اهثل كلؿًـ كِ ؿك ُلط اٗي كٍاٗ  هٖ اتتـا ًام ؽَؿ كا حث  هٖ

ٖ   ؤهي تِ هـ ؤى تاُـ، اها ؿك راٖٗ كِ هاكِ هؾاٛة هاًٌـ تنكگاى ٣زن ام هِلك ًٌَٗــ،   هي ؿٗگـل ًاهـِ هـ

ٍرـَب ٍ   ّٔا، گاّٖ رٌثـ  رلٗن تِ لغاٝ ١ًَ ً٘ تالزولِ اٗي ت .اعتلام ؿاكؿ ٔهقـم ؿاُتي ًام هؾاٛة رٌث

كِ تا اؽـتال  ه٤لفـ  ٍ اؿب افـلاؿ ً٘ـن،      گًَِ كٌـ. ّواى اًتغثاب ٍ كلاّ  پ٘ـا هٖ ٔعله  ٍ گاّٖ رٌث

ّ٘ش كي عـلهتَ تـاالتل ام كًـَ  ؽــا ًٌ٘ـ  ٍ لـقا       » :گَٗـ هٖ ًلواى فاكًٖكٌـ.  كفتاك آًْا تغ٘٘ل هٖ

ع٠ٌلـِ  ؿك كٍاٗ  ؿٗگلٕ كـِ ام  . «ؿاُتٌـ ى ًام اٍ كا تل ؽَؿ هقـم هٖآغاب اِٗاى ٌّگام هراتثِ تا اِٗا

تِ ٗوي، ّل كـام هراتثاتٖ تـا پ٘ـاهثل    ؽالـ تي ٍل٘ـ، آهـُ اً  كِ ؿك ٌّگام هْارلت اه٘لالوؤهٌ٘ي ٍ كاتة

هقـم  ًام ؽَؿ كا ؽالـؿك اٗي هراتثِ، ًام ُلٗف پ٘اهثل كا تل ؽَؿ هقـم ؿاُتِ، اها  ؿاُتٌـ كِ اه٘لالوؤهٌ٘ي

اٗي تلگلفتِ ام ًٜظ ه٤لفتٖ ٍ اؿب افلاؿ ًٌث  تِ پ٘اهثل اًـ  ٍ كٌـٖ    :گَٗـ هٖ ه٘اًزٖ،ؿاُ . هلعَم 

 (.72 ، ّّواى) ؿاكؿ كِ عله  تاالٕ تلإ پ٘اهثل لائل اً ، ّلگن ًام ؽَؿ كا تل ًام اِٗاى هقـم ًوٖ

 احتٕبالت سد سٚؽ

 پلؿامٗن. هٖ آًْا تِؿك اٌٗزا  كِ ٌّتٌـٖٗ ّا َُُ٘ ٍ كٍٍٕ ؿاكا نً٘ هثغج ّل لٗف اعتواالت كؿّ ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم
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 بت٤سٚا دس تؼبسم

ـى تِ اهثل٘پ ٣لن لِههٌ ُـُ، ٍال٢ ٛلط هَكؿ كِٖ هٜالث امٖ رٗ ًَا ِ  پلؿاؽتي تا ٍ ًا  ًَُتي ٍ ؽ ـ ا تـ  هَٗـ١َ،  يٗ

ٍا ٍا ،ًـپي  ٍ ًقل كا ُـُ ٍاكؿ ِ٘ثٗعـ ٓلظ ؿك اهثل٘پ كتات  ـٗ٘إت ؿك كِ ،٣امب تي تلاء  ٗك ـ ك ٕ  اتٗ ـ ا تـا  ه٤ـاك  يٗ

ٍا ِ  توٌكٕ تلاٖ هزال ،ُـ اى٘ت آًضِ تٌاتل: »ؿاكؿٖ ه اى٘ت كا هؾتاك ٠ًل آى ام پي ٍ ًقل كا  ٗك  تـي  تـلاء  كـالم  تـ

ًٍا ه٤اكٗات ل٘ؿل تِ ٣اكب  اٖ ٗـ هـالر ٖ تـار  ِ٘ـ تَر لفتيٗپق تِٕ امً٘ لقا ٍ ٌ ً٘ لٍٗپق لاتل ؿاكؿ ٍرَؿ كِٖ فلا

 (.85 ، ّّواى) «ٌ ً٘ ؽلـٍى اتي

 خ٤تبس ٘ق ثب تؼبسم

ـاهلل  ،رثـل  تـي  ه٤اف ّولُا اهثل٘پ كِ ًا  آهـُ ،ـ٣٘ث اتَ لَ  ام ويٗ اّل تِ ًاهِ لٗف ؿك ِ  تـي  ٣ثـ ٍاعـ ـ ً كا ك  ن٘

را  هٜلة يٗا ؿك: »ـٗفلهاٖ ه ٖاًز٘ه هلعَم .ًوَؿ اكًا  ِ  ُرل ًْن ًا  ؿك ويٗ تِ كتات  لاٗم ؛ًا  ُا  ٍ گلفتـ

ـاهلل ٍاعِ تي ٣ث را  يٗا يٗتٌاتل. ـ٘كً ُْاؿت تِ ِّتن ًا  ؿك هَتِ رٌگ ؿك ك ـ  ٖ تال ـ،٘ات٣َث هتي تل ُا  اهـا  .ًا

ـاهلل ِّام اتي ٍ ؿعالىٖ ٌٗم ٍ ٖعلث ٍ ٕٛثل ًقل تٌاتل ـرا   ٓـَكت  يٗا ؿك كِ تَؿُ ـٗم تي ٣ث ـ   هلتفـ٢  ُا  «ًا

 (.589 ، ّّواى)

 ش٥ٜػ ثب تؼبسم

ـ كلؿُ ًقلٖ تلؽ ـ  هللَم كا «تٌولِ» هثاك  كلؤ ،ؽَؿ هراتثات ؿك اهثل٘پ كِ ًا ـ  هگـل  ،ًفلهَؿًـ ِ ٗا ام ت٤ـ  ًٓـَك  ٌرـ

ـا كًَ : »ـٗفلهاٖ ه ٍ ،ًوَؿُ كؿ كا اعتوا  يٗا ٖاًز٘ه هلعَم .ـٗگلؿ ًام  ًول َاكُ ؽ  هت٤ـا   پلٍكؿگـاك  ًٌ  تل ّو

الت ٍ هراتثات رولِ ام ِاىٗكاكّا ٢٘رو ٍ ًوَؿٖ ه كفتاك ـا ًام تا كا هلًا  ّـا  ًقل امٖ تلؽ ٍرَؿ ٍ ًوَؿًـٖ ه ُل١ٍ ؽ

 (.64، ّّواى) «ًا  تَؿُ گناكٍ ًوَؿى ؽالِٓ اٗ هَكّػٕ ؽٜا ام ،«تٌولِ» عق  ؿك

 ٣سخبِ تؼبسم

ـ ا  ٤ٍٖٗ٘ تلكً ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم كِ ًا  ُـُ حث  فرلذ به عتبة ًام تِٖ ُؾٔ تِ ،اهثل٘پٕ ّا ًاهِ امٖ رٗ  يٗ

 :ـٗفلهاٖ ه ُؾْ

ٝ  ٔبص٣ٖ ثٙ وٝ ٣حبِ دس اػت ٔبص٣ٖ ثٙ اص ٣اِؼّٕ فشلذ ثٗ ػتجٝ: ذ٤ٌٛ ٣ٔ اػذاِغبثٝ دس ش٥اث ثٗا  ؿـٙبخت

ٖ  ٔٙظـٛس  ذ٤ؿـب  ٚ ؼـت ٥٘ ٔٛخٛد ٔبصٖ ٘بْ ث٣ٝ ؿخل ٞٓ ٥ٓػ٣ّ ثٙ ٘ؼت دس ٚ ؼت٥٘ ؿذٜ ٗ  ٔـبص  ثـ

٢ ثـشا  ؿـخق  ٤ٗا ثٝ اٚ اتلبَ ٙى٤ٝا ب٤ ٚ ا٘ذ ؿذٜ اؿتجبٜ دچبس آٖ ثجت دس وٝ ثبؿذ ٥ٓػّ ثشادس ٔٙلٛس

ٖ ٣ ثٙ اص وٝ غضٚاٖ ثٗ ػتج١ ثب سا فشلذ ثٗ ػتج١ ٔٙذٜ ث٣ٗ ػّ اػت ٕٔىٗ أب. ثبؿذ ٔدَٟٛ ٔب  اص ٚ ٔـبص

 (.478، فٕٞبٖ) ثبؿذ ٌشفتٝ اؿتجبٜ ،ٞؼت اَٚ ٤ٟٗٔبخش
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ْ     ؤًَُتِ ُـُ ً٘ن ّو٘ي هٜلة ه٤ٌري ُـُ ٍ ه ّال ؿٗگلٕ كِ تِ  ٔؿك ًاه ؿك  ،لـف ّـ٘ش احـل ام اٗـي ُـؾ

 (.334، ّّواى) كتة كرالٖ ً٘افتِ ًا  ٍ َّٗ  ٍ لث٘لِ ٍ ٣ِ٘لُ ٍا تلإ اِٗاى هزَْ  هٖ تاُـ

 ٣ؿٙبػ ت٥ؿخل

ـ   پلؿاؽتِ افلاؿٖ تلؽ عا  ُلط تِ هثاؿكتٖ گاّ ّا ًاهِ ُلط ؽال  ؿك ،ٖاًز٘ه هلعَم ِ  .ًا َاى  تـ ِ  ٣ٌـ ِ  ،ًوًَـ  تـ

 :َُؿٖ ه پلؿاؽتِؿك اٌٗزا  آًْا امٖ تلؽ

 ثبثت ثٗ ذ٤ص. 1

 آًْـا ٕ فرـل  ٍٖ اًـ ً٘ ؽٚ ٍ پلؿاؽتِ آًْا كٗ كٗ عاالتٖ تلكً تِ كًـٖ هٖ ٍع كاتثاى تِ تغج فلاؽَك تِٖ ٍلت

َ ٖ تلكً ام پي كِ ًا  حات  تي ـٗم تغج هَكؿ افلاؿ امٖ رٗ ،اى٘ه يٗا ؿك .كٌـٖ ه هِؾْ نً٘ كا  ،ٍا كتاتـ   ًٓغـ

 :ـٗفلهاٖ ه ٍ پلؿاؽتِ ٍاٖ اًً٘ ٍٕ فرل  ٤ٍٗ٘ تِ

ـ ٥أ ٥ٝٙو وٝ ثٛد٣ وؼب٘ اص ذ٤ص ٝ  سا ٥ٗٔٙؤشإِ ٝ  دَ ثـ ـ  ٚ داؿـت ـ  اص ٥ٕٗٞچٙ ٖ  بٚسا٤ٖ  ٚ خالفـت  غبكـجب

ٜ ...  ٚ ػـٛف  ثٗ ػجذاِشحٕٗ ،ذ٥ِٚ ثٗ خبِذ ػٕش، وٙبس دس فبعٕٝ ت٥ث ثٝ ٥ٟٗٔبخٕ  دٚساٖ دس ٚ اػـت  ثـٛد

ٜ  ػٕش ٚ اثٛثىش اػتٕبد ٔٛسد بس٥ثؼ ٚ وشدٜ ٣ٔ وتبثت ض٥٘ خّفب ٝ  ثـٛد ٢ ٘فـش  چٟـبس  اص ٚ ثـٛد ٖ  وـ  سا ػثٕـب

ـ ٥أ ػـت  ثٝ سا ٔشدْ ذ٤ص... داؿت، ٣ٔ دٚػت بس٥ثؼ سا اٚ ض٥٘ ػثٕبٖ ٚ وشد ت٤حٕب ٛ  ٥ٗٔٙؤشإِ  ك٤تــ

 (.130، فٕٞبٖ) ٘ىشد ؼت٥ث ـب٤ٖا ثب ش٥٘ ػثٕبٖ اص ثؼذ ٚ ٕ٘ٛد ٣ٔ

 ب٥ٖاثٛػف ثٗ ةیمعاو. 2

الهَ مهاى ٍ ٍا  ُ٘ؾٖٔ تلكً تِ نً٘ ِٗه٤اٍ كتات  هَكؿ ؿك ِ  آٍكؿُ اى٘ه تِ ًؾي ًا ـالم  فـتظ  ًـا   ؿك ٍا كـ  ًا

ِ ٖ مهاً ٍ گلف  للاك اهثل٘پ تؾَِ هَكؿ ٣ثاى ُفا٣  تِ ٍ آٍكؿ ـ تق كـ ـ  غائـة  كاتثـاى  ِ٘ ـ  ،تَؿًـ ِ  صٌـ ٕ تـلا  ًاهـ

ًَا  ارات  ؿك ت٤لل ل٘ؿل تِ ٍا: »ؿّـٖ ه اؿاهِ ٍا هَكؿ ؿك هؤلف .ًَُ  ع٘لت  غـقا،  تِ ُـى هِغَ  ٍ اهثل٘پ ؿكؽ

ِ  ّواًٌـ ٍ ـٗگلؿ هٌَٔب ُام اهاكت تِ ٣ول مهاى ؿك ،يّ٘وضٌ .ُـ ٍال٢ يًٗفل هَكؿ ٕ ّـا  ؽـال   ٍ اى٘ـ ٛغ فلا٣ٌـ

زام آًزا، ؿكٕ اؿٗم  (.160، ّّواى) «ؿاؿ ًا

 ػٛاْ ثٗ ش٥صث. 3

َام تي ل٘مت هَكؿ ؿك ،يّ٘وضٌ تٌاب ٍ ٍاٖ ه٤لف ام ت٤ـ ٣ ٜ تِ كِ پلؿاؽتِ ٍا  ُ٘ؾٔ تِ اهثل٘پ تِ ًا َاء ًٍٔا ـ  اغ  فلمًـ

َا غلثِ ٍ  ٍا ـٗـ گلؿ ي٘هـؤهٌ  امٕ اك٘تٌـ  لتـل  هَرـة  ٍ پلؿاؽـ   اهام تا هقاتلِ تِ ٣ِِٗا ٍ ٛلغِ تا ّولُا ًفيٕ ّ

 (.459ّ ،ّواى) ؿُا  ا٘ؿً تِ ًٌث ٕ اؿٗم ٍل٢ ٍ علّ ٍ تَؿ ل٘تؾ اك٘تٌ
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 خجُ ثٗ ٔؼبر. 4

اكُ ٍا تِ لفؤه كِ ًا ٕ افلاؿ ام نً٘ رثل تي ه٤اف  ًوـَؿُ ٖ ه٤لفـ ٖ غٔث ؽالف  ؿٌّـگاىٕ اكٗ ام كا ٍا ٍ ،ًوَؿُ ُا

 ًقـل  تٌـاتل  ٍ كـلؿم ٖ هـ  هٌتقـل  ٍا تِ كا ؽالف  تا تَؿ مًـُ ه٤اف كإٍ ا كِ كلؿٖ ه آكمٍ ٣ول إ كِ گًَِ ًا . تِ

 (.555ّ ،ّواى) ـكٌٖ هٖ ه٤لف هل٤ًَِ فِ٘ٓغ آغاب ام كا ٍا ،ي٘ل تي نً٘ل

 ؿجٟبت ثٝ تٛخٝ

 ٍ ًوـَؿُ  هٜلط ٠ًلاى ٓاعة ٠ًلات تا ّولُا كا هؾتلفٕ ّاَ ٗگَ ٍٕ ّا لغ  تا اهثل٘پٕ گٍَ  گف  ،تؾَ يٗا ؿك

هثٌـٖ تـل    ،إ ؿك اٗي هـَكؿ  تِ ُثِْ« ٍٓ ها ؤَكًٕٓلٌْا هِيْ كًَٓٔ ٍ إاِلَّ تِلٌِاىِ لََٕهِِِ» ن٘اتلاّ هثاككِ ًَكُ 4 ِٗآ لٗف ،ًپي

ـتقال  ٍ    صلاٖٗ كتات  ٣لتٖ تا پاؿُاّاى تا متاى ـالهٖ، ًا ّإ هتفاٍت كا هٜلط ٍ ٣ل  آى كا عفٞ ُهَى راه٤ِ ًا

ـ   ٠٣و  آى َاه٢ هتوـى گٌتلٍ ٍ تلٍٗذ متاى ؽَؿ تِ ًاٗل هلل تَؿُ ًا لـقا   .ت٘اى ًوَؿًـ ٍ اٌٗرِ كٍٗرلؿ ّوِ ر

ـا الم تلإتا تَرِ تِ اٗي ًرات  كًَ  ؽ ت٤الٕ ؿٗي هث٘ي ًا تِاك لغات للآى ٍ ًا زـام    ،ًا تواهٖ تالٍ ؽـَؿ كا ًا

 (.80، ّّواى) ؿاؿًـ

ُـُ ًا  كِ صلا تا ٍرَؿ كفل اِٗاى، پ٘اهثل تِ آًْا ًـالم كـلؿُ   إ كِ تِ اّل ٣واى ًَُتِ ُـُ، ُثِْ  ؿك ًاهِ

تفاؿُ هٖ «ًالم ٣ل٘رن» ام ّو٘ي ٣ثاكت»فلهاٗـ:  هٖ ؿك پاًؼ ،هلعَم ه٘اًزٖ .ًا   ،َُؿ كـِ آًْـا كـافل ًثـَؿُ     ًا

ِٜ تل  ًوـام ٍ مكـا   (؛342، ّّواى) «تلرِ ُاٗـ تِ رْ  ه٢ٌ مكات ٍ تل  ًوام تَت٘ؼ ُـُ تاٌُـ ًٍا ت ٤ٌٖٗ تِ 

ـاٗا ،ؿك تؾِٖ ؿٗگل ام كتاب ًِ اٌٗرِ ام ؿٗي ؽاكد ُـُ تاٌُـ. ،تِ كفل ًنؿٗك ُـُ ـا  ّٗ ٖ كِ هلَ  تلإ كًَ  ؽـ

اكُ هٖ ،فلًتاؿُ ُـُ هٜلط ٍ ًپي ـرا  ُــُ    .َُؿ كِ تل ؿٗي ؽَؿ تالٖ تَؿُ ًا  تِ ّـِٗ هقَلي ُا ؿك اٌٗزا ُا

ـرا       االٔٛاَؿك كتـاب   ات٣َث٘ـً ؟ ٓغ٘ظ تَؿُ ا تًَٚ پ٘اهثل ،ًا  كِ آٗا پقٗلٍ ّـِٗ ام ٍا تـِ پاًـؼ اٗـي ُا

را  ًٌ٘  تا پاًؼ تِ آى ؿاؿُ َُؿ فلهاٗـ: آالً اها هلعَم ه٘اًزٖ هٖ ،پلؿاؽتِ مٗلا ٣ثاكتٖ كـِ   ؛ٍرْٖ تلإ اٗي ُا

تٌاؿ هٖ ٍ ه٠ٌـَك ام اٌْٗـا، هِـلك٘ي هغـاكب ٍ      «ال ؤلثل متـ الوِلك٘ي »پ٘اهثل ًا  كِ فلهَؿ:  ٔرول ،َُؿ تِ آى ًا

٣ْـ ُري ٌّ  ٍ ه٠ٌَك اّل كتاب هاًٌـ َْٗؿ ٍ ًٔاكٕ ٍ كٌاًٖ كِ هاًٌـ هزَى تِ هٌنلِ اّـل كتـاب ٌّـتٌـ،    

 (.426، ّّواى) لقا پ٘اهثل ّـِٗ ل٘ٔل كا پقٗلف  .ًٌ٘ 

 ىشد٤سٚ

ٖ ٗوّـا ٍٗ ٠ًل ؿل  تاٖ گاّ كِ. ًا  هِؾْٖ ؽَت تِ كتاب يٗا ؿك لفؤهٖ ؾٗتاك ،ٖكاله رلؿٗكٍ گقُ  آًضِ ام

لا  كِ ًا  ّولُا َاى تِ .ؿّـٖ ه ًِاى نً٘ كاٖ ؾٗتاك هثاعج تِ ِاىٗا ُا ِ ٖٗ ّا ًاهِ ي٘ت ؿك ،ًوًَِ ٣ٌ ـ پ ام كـ  اهثل٘

ٔاك ٍ يٗهْارل تِٕ ا ًاهِ ،ًا  ُـُ ًقل ـ  الف  تِ ِ٘تَٓ ٍ ًا  ُـُ ًَُتِ خلبٗ َْؿٗ ٍ ًا َائـف  ي٘ت  ٍ هْـارل  ٛ
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ٔاك ِ  ُـرل  هزنا َٓكت تِٕ َْؿٗ لثائل تِ ًاهِ كِٖ عال ؿك .ًا  ُـُ گلّٗوـ ي٘ت ه٤اّـُ ٍ ًا َا  ٍ گلفتـ ٕ هغتـ

ٔـاك  ٍ هْـارل  كٌـاك  ؿك ،ٌِٗهـ اىَْٗؿٗ ًام ُـى هرتَبٖٗ صلا هَكؿ ؿك .ًا  هتفاٍت ّن آى ـ  اعتوـاالت  ًا ًٍا ٖ فلا

 :ـٗفلهاٖ ه اؿاهِ ؿكٖ اًز٘ه هلعَم .ًا  ُـُ ًقل

ٗ  ثشة٤ دس خضسج ٚ اٚع اص لجُ ٟٛد٤ وٝ اػت ٤ٗا سػذ ٣ٔ رٞٗ ثٝ ٘ظش دلت اص ثؼذ آ٘چٝ  ثٛد٘ـذ  ػـبو

ٝ  ٟـٛد ٤ ثش ؿذ٘ذ ٚاسد آٟ٘ب ثش ا٘لبس٣ ٚلت ٚ ثٛد٘ذ ّٔه ٚ ثشٚت ٚ لذست٢ داسا ٚ ـ ا دس ٚ بفتٙـذ ٤ غّجـ ٤ٗ 

ـ ٣ ص٘ذٌ ض٥٘ خٛد الٛاْ ٥ٗث وٝ ٣حبِ دس ٕ٘ٛد٘ذ اتخبر سا ٟٛد٤ ٤ٗد ا٘لبس اص٢ ا ػذٜ صٔبٖ  دس ٚ وشد٘ـذ  ٣ٔ

ٝ ٤ٔذ ثٝ بٔجش٥پ ػپغ ؿذ٘ذ، ٣ٔ ؿٙبختٝ خٛد ف٤ٝعب ٘بْ ثٝ ،ثٛد٘ذ ٔـشن وٝ ٣حبِ  ٚ ٕ٘ٛد٘ـذ  ٞدـشت  ٙـ

ٝ  ٕ٘ٛد٘ـذ  ٔىتـٛة  آٟ٘ب ٥ٗث سا ٔشلٛٔٝ ٚ ٕ٘ٛدٜ ثشلشاس٢ ثشادس ا٘لبس ٚ ٟٔبخش ٥ٗث ٚ ؿذ٘ذ آ٘دب ػبوٗ  وـ

ُ  ٘بْ ثٝ ٚ ثٛد٘ذ ؿذ٢ٜ ٟٛد٤ ا٘لبس اص و٣ٝ وؼب٘ ٕٞبٖ ٔٙظٛس وٝ ٕ٘ٛد٘ذ روش ض٥٘ سا ب٤ٖٟٛد٤ ٖأؿ  لجبئـ

٢ ثـشا  ِـزا  .ثٛد٘ـذ  ٙمبع٥ل ثٙٛ ٚ ش٥٘ظ ثٙٛ ٚ ظ٤ٝلش ثٙٛ ب٤ٖٟٛد٤ اص ش٥غ افشاد ٤ٗا ٚ ؿذ٘ذ ٣ٔ ؿٙبختٝ خٛد

ـ  ا٘لـبس  اص ب٤ٖٟٛد٤ ٚ ا٘لبس ٚ ٟٔبخش اص اػٓ ٤ٝٙٔذ دس ػبوٗ افشاد ٕٞٝ ٝ  ه٤  ؿـذ  ٔىتـٛة  ٚاحـذ  ٘بٔـ

 (.6، فٕٞبٖ)

ـاكُ ًوـَؿُ ٍ    ،ا٣لاب تائـُ ٍ هٌريتٌـٕ ا٣لاب ٍ ه٤لفٖ  تِ تقٌ٘ن ،ٍ ٗا فٗل ًاهِ تِ اّل ٗوي اِٗاى لثل ام ه٘الؿ ُا

 (.583، ّّواى) تل ٗوي پلؿاؽتِ ًا  ً٘ف تي فٕ ٗنىٍاكؿ هارلا ٍ ك٘ف٘  تٌلٚ  ،ًپي

َاى كٍٗرلؿ غالة اِٗاى اها آًضِ كا كِ هٖ َاى تِ ٣ٌ َ  ؿك تـإل٘ف كتـاب    ،ت َاى كـلؿ   ٔىبت٥ـت اِشػـٛ ّوـاى   ،٣ٌـ

ّ تـِ  اٗي كٍٗرلؿ كا ؿك هٜالة گقُتِ  .كٍٗرلؿ كالهٖ، تاكٗؾٖ اِٗاى ًا  ؿك هثاعـج ُؾٔـ٘  ٌُاًـٖ     ؽٔـَ

تؾاب ه١ََٗ اٗي كتاب ٍ ؿٗگل ت َاى هِاّـُ ًوَؿ ل٘فاتِاى هٖإاِٗاى ٍ ّن ؿك ؿغـغِ اِٗاى ًٌث  تِ ًا الثتِ تـِ   .ت

اكُ هٖ ـ  ٣ٔو  تغل٘ل ؽَؿ كا اكائـِ ؿاؿُ  ٔلهتا تَرِ تِ هٌ ،فٗل ٔؿك ًوًَ گلؿؿ: صٌـ ًوًَِ ؿٗگل ُا ـ ؿك ًقلـٖ آهــُ    .ًا

ـا ؿك ٗرٖ ام الٜا٣ات ؽَؿ ًا  كِ كًَ  ـ  ٍ       ،ؽ ـتثاُ ُــُ ًا ـال١ آى كا   پـي تِ اتٖ٘ تي عوـا  ؿصـاك ُا ام ٛا

ٌتِ ٍ ؿك پاًؼ گفتِ ًا  كِ پ٘اهثل ،ًَُٖٛ٘ؼ  آالط ًوَؿًـ.  .صٌ٘ي الٜـا٣ٖ كا كـلؿ   ٓاكاؿ اٗي ؽثل كا تاٛل ؿًا

تثاُ آى كا ٕ تِ ُا ـاؿ ٍ كٍا زام ً  ؿك هلعلِ ف٤ل٘  تلقٖ كلؿُ ٍ ت٘اى ًوَؿُ ًا . اها آى كا ًا

َافق تا اٗي ٠ًل رٌاب ُ٘ؼ »فلهاٗـ:  هٖ ه٘اًزٖهلعَم  تٌـاتل ٠ًـل    ،ًا  ٍ ؿك ًْاٗ  ًَٖٛتلؽٖ ام ًَّٔ ه

ٍاٗات تٌاتل هقّة ها تاٛل ًا  ؿك تقكلُ هٖ عل٣ٖالهِ  ـ      ؛فلهاٗـ: اٗي ك ـتثاُ ًا  «مٗلا پ٘اهثل ه٤ٔـَم ام ؽٜـا ٍ ُا

 (.334، ّّواى)

ّـا تـِ    فٗل ٗرٖ ام ًاهِ ،اِشػَٛ ٔىبت٥تتًَل ًا  كِ ؿك كتاب  ٔلههٌ ،ام هٌائل ؿٗگل كِ تِ آى پلؿاؽتِ ُـُ

اكُ ُـُ ٍ آى ًاهِ تِ رٌاب  ـالوٜلة آى ُا فٗل اٗي ًاهـِ تـِ ه٤لفـٖ ُؾٔـ٘       ،ه٘اًزًٖا . هلعَم ٣ثاى تي ٣ث

ـالوٜلة ؿك ٣ْــ ؽالفـ     ٣وـل تِ ت٘اى هارلإ تًَل  ؿك احثات هثغج تًَل، ،پلؿاؽتِ ٍ ؿك اٗي ه٘اى ٣ثاى تي ٣ث
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تٌقاء كا هتقكل ُـُ ٍ  ٔلهؿك هٌ ٣ثاىتِ  ،ؽَؿ تـِ ًقـل ام    ، ؿك ُإى اّل ت٘ـ  ٣ثاىام ت٘اى هارلا ٍ كفتاك  پيًا

ٖ  ٣ثاى ،٣ول: »فلهاٗـ لاهَى اللرا  هٖ هٌ٘ي ٍ عٌـٌ٘ي ًفـي ٍ اتٌـاء    ؤكـِ اه٘لالوـ   كا ُف٢٘ ؽَؿ للاك ؿاؿ، ؿك عـال

ـ ه٤لفٖ ُـُپ٘اهثل ؿك للآى   (.615، ّّواى) «ًا

ـ  ٍ عفـٞ علهـ  هغتـله٘ي ٍ       ٔلههٌ ،ام ًرات ؿٗگلٕ كِ ؿك اٗي كتاب هَِْؿ ًا  ت٤اهل تا اّل ًـٌ  ًا

مٗــ  ، هغ٘ـلُ ، مت٘ـل ام رولِ  ،تَؿًـ هٌ٘يؤإ كِ هثغٖ اه٘لالو ؿك هَكؿ ٓغاتِ ،تنكگاى اِٗاى ًا . صٌاًضِ گقُ 

اها هت٤لٕ تنكگاى اّل ًٌت  ًِـُ ٍ ًـؾٌٖ ؿك ت٘ـاى ُؾٔـ٘  ٍ ٗـا      ،ؿٍُ ... ًؾي تِ ه٘اى آٍك ه٤اٍِٗ، تي حات 

 (.145، ّّواى) هٜا٣ي اِٗاى ً٘اٍكؿُ ًا 

ؿك هـَكؿ ُـلائ٢ آًـواًٖ ٍ     ،ٔىبت٥ت اِشػَٛٗرٖ ؿٗگل ام هثاعج كالهٖ، هثغج ًثَت ٣اهِ ًا  كِ ؿك كتاب 

َال٤نم ٍ ت٘اى ٍرَُ صْاكگاًِ ام فلا ت٘ي ًثٖ ٍ كًَ ل ث٘اء ٍا ، ًؾي تـِ ه٘ـاى   ٣الء تي ع٘لهٖ ، فٗل ًاهِ تِ تث٘٘ي ًا

 (.635، ّّواى) آهـُ ًا 

ـا ٤راى ٗافتِ ًا  ٗرٖ ام هثاعج تاكٗؾٖ مًـگاًٖ كًَ  ؽ هثاّلِ ًا  كـِ   ٔلههٌ ،كِ ؿك للآى كلٗن ً٘ن ًا

ٍاٗـات هت٤ــؿ ام فـلٗق٘ي ٗرـٖ ام هٜالـة هٌـتفاؿ ام آى          فٌـٌا »تٜث٘ـق   ٔلههٌـ  ،تا تٜث٘ـق ُـإى ًـنٍ  ٍ ك تـل   «ًا

تـالالت اّل ت٘ـ   اه٘لالوؤهٌ٘ي ؿك احثـات تلتـلٕ ٍ عقاً٘ـ  ع٘ـلت ًٌـث  تـِ        ًا  كِ ؿك اعتزارات ٍ ًا

تفاؿُ ُـُ ًا  ـقف  فٗل ًاهـِ تـِ    ه٘اًزٖ(. هلعَم 38ا، ّ 1413)هف٘ـ،  ؿٗگلاى ٍ ؽالف  تالفٔل اِٗاى ًا ًا

تاى هثاّلِ تِ ُإى اه٘لالؤهٌ٘ي ًزلاى َاى ًفـي   ت٤ـ ام تث٘٘ي ؿًا پ٘ـاهثل ٍ تـلاؿك ٍ ٍمٗـل اِٗـاى پلؿاؽتـِ ٍ      تِ ٣ٌ

 ؿك ؽـَؿ، ٕ هــ٣ا  هٔاؿك، ؿك عق  ًام اه٘لالوؤهٌ٘ي ًَٖ٘ٛهاًٌـ  ،ى اّل ًٌ اٗوي ا٣تلإ تِ تلؽٖ ام هفٌل

 (.501ّ ا، 1419 ،ٖه٘اًز اعوـى) ًا  ًوَؿُ اى٘ت كا ًٌ  اّل كتة

٤راى ،هٜالة گلٗؿ ام  ِـاى ٗا ًـيّ  ٓغل ٍرَؿ تا كِ ،ف٘حق ي٘هٌلو تِ ًاهِ لٗف ي٘عٌٌ گلفتي ُاّـ هثغج ًا

زام ل ٍ ٣ٔو  تل ؿالل  ٍ ُـُ ًا  عوـ   ٍ ٣لن ٖ٘غٗ ٍ ٣ٌٖ٘ هاًٌـ ،ٖكَؿك ًي ؿك كِ ؿاكؿ ِاىٗا تَؿى االهلٖ ٍا

 (.73ّ ،ّواى) ًا  ُـُ ا٣ٜا ِاىٗا تِ

 ٥ٌش٢ ٘ت٥دٝ

تاكٗؾٖ ٍ كٍاٖٗ ٤ُِ٘ ، تِ هٌات٢ فلاٍاًٖ ام رولِ هتَى اِشػَٛ ٔىبت٥تؿك تإل٘ف كتاب  اعوـٕ ه٘اًزٖهلعَم 

ٖ كِ ام ّٗا تٌـٕ ًاهِ تِ ؿًتِ ّإ ًگاكٍ پ٘اهثل اكلم ٍ اّل ًٌ  كر١َ ٍ تْلُ تلؿُ ٍ ٗوي ه٤لفٖ َُُ٘

ّإ  اِٗاى هَرَؿ اً ، پلؿاؽتِ ٍ پي ام ًقل ّل ًاهِ، هٌات٢ ٍ هأؽق آى كا تِ َٓكت هفٔل، كِ ُاهل كتاب

ًوَؿُ ٍ  ت٘اىا٣ن ام هٌات٢ ؿً  اٍ  ٍ هٜال٤ات رـٗـ اً ، تاكٗؾٖ ٍ ً٘لُ، عـٗخٖ ٍ غ٘ل آى كا ُاهل ُـُ ٍ 
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٣ل  عز٘ن ُـى كتاب، فكل تفٔ٘لٖ هٌات٢ ٍ ّوضٌـ٘ي، تلكًـٖ الـَا      .ًٌـ آى كا ُلط ٍ تَٗ٘ظ ؿاؿُ اً 

٘ف اٗي كتـاب، تٌْـا تـِ روـ٢ كٍاٗـات      إلاً . ًپي، تِ ه٤لفٖ كاتثاى پ٘اهثل هثاؿكت كلؿُ اً . اِٗاى ؿك ت

قـ ٍ تلكًٖ الَا  هؾتلف پلؿاؽتِ ٍ آًْا كا هـَكؿ تغل٘ـل ٣الواًـِ لـلاك ؿاؿُ ٍ كٍٗرـلؿٕ      تٌٌـُ ًرلؿُ ٍ تِ ً

ؿك ٍال٢، آل اًتؾاب ه١ََٗ تلإ تإل٘ف كتاب كِ ؿك ١ًَ ؽـَؿ، هٌغٔـل    .تاكٗؾٖ، كالهٖ اتؾاف ًوَؿُ اً 

لؿاؽتـِ ٍ  تِ فلؿ اً ، ؽَؿ ًِاًگل اٗي كٍٗرلؿ اً  كِ تِ ُؾٔ٘  ًوًَِ تِلٗ ، تِ ٣ٌـَاى كًـَ  ؽــا پ   

ؿك تٌ٘اكٕ ام هَاكؿ،  .ّا ٍ هرتَتات اِٗاى ٓل  ًوَؿُ اً  آٍكٕ ًاهِ تؾَ مٗاؿٕ ام ٣ول ؽَؿ كا ؿك پٖ رو٢

تَع٘ـ ٍ ٗگاًگٖ ؽـاًٍـ ُل١ٍ ًوَؿُ ٍ ًپي، تا اُـاكُ   ٔلهصٌاًضِ اتتـا تا هٌ .ّإ كالهٖ اً  تَؤم تا تغل٘ل

ِ  ًثَت پلؿاؽتِ ٍ ت٤ـ ام ٔلهتِ تقـم ًام پ٘اهثل تِ هٌ ّـإ ا٣تقـاؿٕ هَٗـ١َ     آى، تِ فلاؽَك ّل تغج، تِ رٌثـ

 اًـ. اهاه  كا ً٘ن هٜلط ًوَؿُ ٔلهپلؿاؽتِ ٍ هٌ

َاى گف  هٖ ،ٗياتٌاتل تؾاب ه١ََٗ ٍ ؿك ص٘ـٌَ هٜالـة كٍٗرـلؿ كالهـٖ، تـاكٗؾٖ ؽـَؿ كا تـِ         :ت اِٗاى ؿك ًا

تِ ًا  ِ اٌٗ ،هَِْؿ ًا  اِشػَٛ ٔىبت٥تؿك هزو١َ، آًضِ ؿك كتاب  .ًواَٗ گقُا ٖ اهلل  هلعـَم آٗـ    رـ ؿك  ،ه٘ـاًز

ٍاٖٗ، تغل٘لٖ تْلُ تلؿُ ٍ كٍٗرلؿ اِٗـاى ً٘ـن ٗـك كٍٗرـلؿ كالهـٖ،       ام ٛ٘ف ًاهِ ،ل٘ف اٗي كتابإت ًگاكٕ ام كٍٍ ك

 تاُـ. ّإ آى هٖ تاكٗؾٖ تا ُاؽِٔ

 ًرات كلٖ ؿك كٍٍ ٍ كٍٗرلؿ هؤلف:

ِ ٍآ رو٢ّإ هؾتلف ؿك رْ   تتث٢ ؿك كتاب؛ ّإ پ٘اهثل ؿك ٗك را تزو٢٘ ًاهِ َا  هؾت  ؛ ّـا  كٕ ًاهـ لـف ؿك  ًقـل الـ

ًـة ٍ  تغل٘ـل هٌا ؛ ه٣ََٗات هٜلط ُـُ ٍ پاًؼ تِ آًْـا پلؿاؽتي تِ ُثْات هتٌاًة تا ؛ اؽتالفات ٍ تغل٘ل هٌاًة

ـات ٤ُِ٘ ٔهٌٜقٖ تل پاٗ ِ    ٔحث  ّو؛ ه٤تق ٌاؿ هَرـَؿ ؿك ّـل ًاهـ پـلؿاؽتي تـِ هَٗـ٣َات تـاكٗؾٖ، ا٣تقـاؿٕ،      ٍ  ًا

 تا ّل ًاهِ.رغلاف٘اٖٗ ٍ فقْٖ هتٌاًة 
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 چى٥ذٜ

ي هقالِ  ٖ  ت٤لٗف كفتاك ٗويٗا ي ٠ًلِٗ تل اككاى ٣لَم اًٌاًٖلٖ تِ تلكًٖ ارواگلٗا ٤ٌٖٗ ه١ََٗ، غاٗـ ،   ،، تإح٘لاتٖ كِ ٗا

ـي تـإح٘لات ام ه٠ٌـل ٣لـَم       ً٘ن كٍاًٌِاًٖ ؿاُتِ اً  ٍ  تِ ؽَّٔهٌائل ٍ كٍٍ ٣لَم اًٌاًٖ  تِ تلكًـٖ اًتقـاؿٕ ٗا
ي اًٌاًٖ اًالهٖ هٖ ٖ     گًَِ تلكًٖ پلؿامؿ. ٗا ـ  ّا تلٕا ًاؽ  ٣لَم اًٌاًٖ اًالهٖ ٗـلٍكٕ تـِ ٠ًـل هـ مٗـلا تاٗــ    ؛كًـ

ٍ هتوـاٗن ُـَؿ. كٍٍ    كٍُـي  كاهالً ،٣لَم اًٌاًٖ اًالهٖ ّٔإ كل٘ة كا ٌُاؽ  ٍ لَامم آى كا تلكًٖ كلؿ تا ٠ًلٗ ٠ًلِٗ

ي پوٍَّ ٣قلٖ اً . ؿًتاٍكؿ ي ٠ًلِٗ ؿاُتِ ٗا ٖ  ،ّإ هْوٖ كِ ٗا ي اً  كِ تل ٛثق كفتـاكگلٗا غاٗـ  ٍ   ،هَٗـ١َ  ،ٗا
تٌْا كٍٍ تغج ؿك ٣لَم اًٌاًٖ  ،اًـ ٍ كٍٍ تزلتٖ ّن هاؿٕ كاهالً ،َُؿ هٌائلٖ كِ تلٕا ٣لَم اًٌاًٖ ؿك ٠ًل گلفتِ هٖ

ي ًتاٗذ ام  تل ٛثق كفتاك ٖ اً . ٗا  ٠ٌل ٣لَم اًٌاًٖ اًالهٖ هلؿٍؿًـ.هگلٗا

ٖ،  ٞب: ٚاطٜ و٥ّذ ٖ.٣لَم اًٌاًٖ، ه١ََٗ ٣لَم اًٌاًٖ، غاٗ  ٣لَم اًٌاًٖكفتاكگلٗا ٌاً ، كٍٍ ٣لَم ًا ٌاًٖ ٌائل ٣لَم ًا  ، ه
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 تؼش٤ف ٔؼئّٝ

رلٗاى ف٘نٗرالٌ٘ن ًا . اٗي رلٗـاى ؿك تـاب    ،ام ؿٍكاى كًٌاًي كُـ تٌ٘اك مٗاؿٕ ؿُا  پيام رلٗاًات هْوٖ كِ 

ٌاى ٍ رْاى ِ تا كٍٗرلؿٕ هاؿٕ ،ًا گاكًا ٤ًٖ ؿك عق  ٍ ًاؿٗـُ گلفتي ٍرَؿ ٍ تإح٘ل ّل اهل غ٘ل هـاؿٕ ؿك رْـاى ٍ    ،ًا

ٌاى  ـ ٍ ّل ٗك ام اٗي هراتة . هراتة مٗاؿٕ ؿك احل اٗي رلٗاى تِ ٍرَؿ آهـُؿاكؿًا تإح٘لات لاتل تـَرْٖ ؿك ٣لـَم    ،ًا

ٌا تِ تلام ؽَؿ ًٖ ًا ٌـاى  رإ گقُا ـ. ٗرٖ ام اٗي هراتة ف٘نٗرالٌ٘تٖ ؿك تاب ًا ـ . ُـاٗـ     هرتـة كفتـاك   ،ًا گلاٗـٖ ًا

ٖ َاى افلٛا َاى اٗي هرتة كا تِ ٣ٌ ٌ  مٗلا ًِ تٌْا ٍرَؿ ٍ تإح٘ل ّل اهـل غ٘ـل    ؛تلٗي هرتة ؿك ًگاُ ف٘نٗرالٌ٘تٖ تت ؿًا

راك هٖ ٌاى ٍ رْاى كا ًا ــ   لإ ك٘ف٘ات فٌّٖ ٗا عاالت فٌّٖ ها ًقـَ ًـاص٘نٕ لائـل   تلرِ عتٖ ت ،كٌٌـ هاؿٕ ؿك ًا ًا

ـ    تإح٘لات مٗاؿٕ ت ،رلٗاًات ًاٗلاٗي رلٗاى ّن هخل  .(93ّ ،1386)صلصلٌـ، ـتِ ًا ٌاًٖ ٍ اككاى آى ؿُا ل ٣لَم ًا

ٌاًٖ تالٖ ًا . ّوضٌاىاها  ،ٍ ًقٖ ُـُ ًا  ٍ تا اٌٗرِ اؿ٣اّإ اٗي رلٗاى كؿّ  تإح٘لٍ ؿك ٣لَم ًا

ٖ  اٗي هقالِ  تقاؿٕ تإح٘لات اٗي ٠ًلٗـِ ف٘نٗرالٌ٘ـت ٌـاًٖ تپـلؿامؿ.      ،ؿك ٓـؿ ًا  تِ تلكًٖ ًا ؿك اككـاى ٣لـَم ًا

ٌاًٖ»ه٠ٌَك ام  ٌـاًٖ   «اككاى ٣لَم ًا ـ  صْاك هفَْم ه١ََٗ، كٍٍ، هٌهلِ ٍ غاٗ  ٣لَم ًا . ٠ًلٗـِ كفتـاكگلاٖٗ   ًا

َاّـ ؿُا  ٍ اگل اٗي ٠ًلِٗ ٗك ٛث٤٘تاً تإح٘لاتٖ ؿك ّل ٌاى تپقٗلٗن ام اٗي صْاك ككي ؽ تـِ ٣لـَم    ل٤ٜاً ،كا ؿك هَكؿ ًا

َاّ٘ن ؿُا . عا  اٗي هقالِ ؿك ٓـؿ ًا  كِ تإح٘لات هخث  ٍ هٌفٖ، ٗـا تـِ ٣ثـاكت ؿٗگـل     ٌاًٖ هتفاٍتٖ ا٣تقاؿ ؽ  ،ًا

ٌاًٖ ًقاٙ لَت ٍ ٤ٗف اٗي ـ    ٗاؿآٍكٕت٘اى كٌـ. المم تِ  ٠ًلِٗ كا، تل اككاى ٣لَم ًا تقـاؿٕ اٗـي    كـِ  ًا تلكًـٖ ًا

الهٖ هٖ ٠ٔل فلٌفهقالِ، ام هٌ ٌاًٖ ًا  تاُـ. ٣لَم ًا

 پ٥ـ٥ٙٝ تحم٥ك

ٌِاًٖ ؿك هَكؿ كفتاكگلاٖٗ تغج ُـُ ًا ، ّوضٌ٘يّإ  بافّي ٍ ت٤ٖ٘ كت ٔفلٌفّإ  باؿك كت ًٍا تـِ ٓـَكت    ،ك

ٌاًٖ ًؾي تِ ه٘اى آهـُ ًا  ،ٗوٌٖ پلاكٌـُ ٍ ٌـاًٖ كا     ؛ام تإح٘ل اٗي ٠ًلِٗ ؿك اككاى ٣لَم ًا ت٤ٖ٘ اككـاى ٣لـَم ًا

ـ ؿُفكل كل  إ هٌتقل تا اٗي ه١ََٗ ٗاف  ًِـ.   اها ًَُتِ ،ًا

 ضشٚست تحم٥ك

َاكًـ كِ ّـل   اٗي ًَُتِ ام رْاتٖ هْن تِ ٠ًل هٖ ت ٌاًٖ تل اككاًٖ ًا تـا تَرـِ تـِ     ،ام اٗـي اككـاى   ٗـك كًـ. ٣لَم ًا

تِ تاُـ ٌاى ؿُا ِوٌـ ؿك هَكؿ ًا ٌـاى هٜـلط   ّإ هْوٖ كـِ ؿك هـَكؿ    كٌـ. ٗرٖ ام ؿٗـگاُ تغ٘٘ل هٖ ،٠ًلٕ كِ ؿًا ًا

تقـاؿ لـلاك گلفـ         ،ؿٗـگاُ كفتاكگلاٖٗ ًا . اٗي ؿٗـگاُ ،ُـُ ًا  اهـا تـإح٘لات    ،تا ٍرَؿ اٌٗرـِ تـِ ًـل٣  هـَكؿ ًا

ٌاًٖ گقُا  ٍ ٌَّم ّن احلات آىًناٖٗ تل ٣ل تِ ٖ  َم ًا ٌاًٖ غلتـ ٌـاى كا      غ٘ـل لاتـل   ،تل ٣لَم ًا ـ . اگـل ًا رـاك ًا ًا

٘ن ٍ كٍط هزلؿ ٗا اهَك ـًا راك كٌ٘ن هٌغٔل تِ كفتاكٍ ت ٌاى ًا ٖ  ،فٌّٖ كا ؿك هَكؿ ًا ٌِاًـ ًٍا ٌاًٖ ّوضَى ك  ،٣لَم ًا
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ٌاًٖ ،كِ تل پاِٗ اٗي ٠ًلِٗ ُرل گلفتِ َ  ٣لَم ًا ٌاى اٗــئال َاّـ تَؿ كِ ًا ـ  كـِ كفتـاك ؿً٘ـَٕ       ،إ ؽ ٌـاًٖ ًا ًا

راك هٖ تِ تاُـ. لقات كٍعٖ كا ًا ـ. تـلإ تٌ٘ـاى   كٌـ ٍ ٤ًاؿت اؽلٍٕ كا تَّن هٖ ؽَتٖ ؿُا ٌـاًٖ   گـقاكٕ   ؿًا ٣لـَم ًا

الهٖ ؽَّٔتِ ) هٌاًة ٌاًٖ ؿك رْ  ًا ٌاًٖ ٌُاؽ  ٍ ًقـاٙ لـَت   ،ًامٕ ٣لَم ًا ( تاٗـ تإح٘ل ٠ًلِٗ كا ؿك ٣لَم ًا

الهٖ ؿل٘لللاك ؿاكؿ. تِ ّو٘ي  ٍاكإٍٍ ٤ٗف آى كا هَكؿ  ٌـاًٖ    ٍرَؿ اٗي صٌ٘ي هقاالتٖ ؿك رْ  ًا ًامٕ ٣لـَم ًا

 كًـ. ِ ٠ًل هٖٗلٍكٕ ت ،ٍ ٌُاؽ  ًقاٙ لَت ٍ ٤ٗف ٠ًلٗات علٗف

 سٚؽ پظٚٞؾ

   ِ  ،ّـإ ه٘ـا    كٍٍ اٗي پوٍَّ كٍُٖ ٣قلٖ اً ؛ مٗلا تغخٖ ؿك هَكؿ فلٌفٔ ٣لَم اًٌـاًٖ اًـ ، ٍ فلٌـف

إ رنئـٖ اهـا    هٌهلِ ،پلؿامًـ. ؿك اٗي هقالِ الِ٘ ؽَؿ هٖ اًـ كِ تا كٍٍ ٣قلٖ تِ تلكًٖ ه٘ا  ٣لَهٖ ؿكرٔ ؿٍ

ِ ٛث٤اً تاٗـ تا كٍٍ ٣قلٖ تغج َُؿ. الثتِ ً٘امهٌـ تلكًـٖ  َُؿ ك هْن ام هٌائل فلٌفٔ ٣لَم اًٌاًٖ هٜلط هٖ

ّـاٖٗ ؿكًـ  ٍ هٌـتٌـ تاُــ.      ًٌـث   ،َُؿ ّاٖٗ كِ تِ كفتاكگلاٖٗ ؿاؿُ هٖ تا ًٌث  ،تاُـ إ ّن هٖ كتاتؾاًِ

ِ  ،كٍٍ گلؿاٍكٕ اٛال٣ات إ اًـ  ٍ ً٘ـامٕ تـِ هٌـائل آهـاكٕ ًٌ٘ـ  ٍ ؿك ؿاٍكٕ ام كٍٍ        كٍٍ كتاتؾاًـ

 ٘ف ٍ تغل٘ل ً٘ن اًتفاؿُ ُـُ اً . هقاٌِٗ، اًتقاؿ، تَٓ

 ٙبػ٣ؿ ٚاطٜ

 ثشسػ٣ ا٘تمبد٢. 1

ـا كلؿى تا ك٘ف٘  ام تٖ ـاى ال٤ـلب(.        ًقـ ؿك لغ  تِ ه٤ٌإ ر ـاى الثالغـِ، ٌل ـ . )ًا ك٘ف٘  ٗا ٓغ٘ظ ام ًـق٘ن ًا

يک نظريه  اسهتب به  عتهار      بررسی صحت و سقن و هقذار خلوص و عذم خلوص  ،انتقادی ه٠ٌَك ام هفَْم تلكًٖ

گويين هقصود اين هقال  بررسی انتقهادی أهيرير نظريه      بيان هختصری از نقاط قو  و ضعف استب پس وقتی هی خالص 

 باشذب رفتارگرايی در ارکان علوم انسانی است هنظور بيان نقاط ضعف و قو  أيرير اين نظري  در ارکان علوم انسانی هی

 سفتبسٌشا٣٤. 2

ٌاى ٍ تغل٘ل كفتاكّإ ٍا إ ًا  ؿك تاب  ٠ًلِٗ ،«كفتاكگلاٖٗ» ـ  كـِ تٌْـا كُا ٣لوـٖ     كٍؿ  تِ كاك هًٖا ٍ ه٤تقـ ًا

ً . كفتاكگلاٗاى تل اٗي ٣ق٘ـُ ٌاى، تغل٘ل ٍا ام ٛلٗق كفتاك ٍا ـ كِ تلكًٖ تغل٘ل ًا ـ  كـِ ٣وـَهٖ ٍ     ًا إ ٣لوٖ ًا

ـتفاؿ   ؿك ؿًتلى ّوگاى تاُـ. تٌْا كٍُٖ ّن كِ ؿك ؿًتلى ّوگاى ًا  ٍ ّوِ هٖ ٌــ ام آى ًا ًَا ـ ت كٍٍ  ،ُ كٌٌـ

ٌاى ،كٍ اماٗي .تزلتٖ ًا  ٌاى تٌْا ص٘ـنٕ كـِ    ،تلكًٖ ٣لوٖ ًا هٌغٔل ؿك تلكًٖ ٍا تا كٍٍ تزلتٖ ًا . لقا ؿك ًا

ً  ،لاتل هِاّـُ ًا  ٌاى .كفتاك ٍا گًَـِ توٌـك تـِ     ٍٕ كا تغل٘ل كلؿ ٍ ّل ،پي تاٗـ فقٚ ام ٛلٗق كفتاك ٗك ًا



84     ، 1396، پب٥٤ض ٚ صٔؼتبٖ 16ػبَ ٞـتٓ، ؿٕبسٜ دْٚ، پ٥بپ٣ 
 

تفاؿُ ام ٣ثاكاتٖ كِ ؿكتل ـ .   ـُ عاالت فٌّٖؿاكً عاالت فٌّٖ ٍ ًا تثاُ ٍ غ٘ل ٣لوٖ ًا ٌاى ُا ـ تلإ تغل٘ل كفتاك ًا ًا

رٌ٘ل ـ  كـِ       ّإ ت٘لًٍٖ ٍ كفتاك پـٗـ آهـُ تًَٚ هغل  ٌُاؽ  هغل  :ه٤تقـًـ ٍاتٌَىٍ  ًا ّـا توـام ص٘ـنٕ ًا

ٌاى المم ًا  )هٌل٘ي،  ٍ ح٘ل مٗاؿٕ ؿك تـِ ٍرـَؿ آهــى    إًِ ٣اهل ت .(166، 1388ّتلإ تث٘٘٘ي صگًَگٖ كفتاك ًا

تِ ٍاكٌِٖ ٣لِ٘ ؿٍگاًِ  ،: ٣اهل ٍا  اٌٗرًِا  كُـ اٗي هرتة ؿُا لائـل تـَؿ    ؿكاكتًگاكٕ ؿكاكتٖ تَؿ.  اٗي رلٗاى 

ٌاى ام ؿٍ رَّل هاؿٕ ٍ هزلؿ تِر٘ل ُـُكِ  ـاؿ ؿك  ًا  ًا ً  ٍ ؽَٔٓ٘تَ اهتـ ٌاى، كِ تـى ٍا : رَّل هاؿٕ ًا

ـِٗـ ،ًِ ت٤ـ ًا  ٍ رَّلٕ هزلؿ ام هاؿُ ـاكِ ؽَٔٓ٘  آلَ٘ ًا هـَكؿ پـقٗلٍ    ،ى ًا . تا اٌٗرِ ٠ًل ٍا ؿك اتت

ـاؿٕ ام ف٘لٌَفاى للاك گلف  ـ  اها ت٤ـ ،ت٤ ـ  ًا ٍال٢ ُـ ٍ ًا تقاؿاتٖ  ام هزاه٢ ٣لوٖ غـلب هٜـلٍؿ    ،ّا ؿك ه٤لٕ ًا

ٍاد آى تَؿ. ٣اهل ًَم، ٗك فـلٕ ٣وـَهٖ تـَؿ     ،ُـ. ٣اهل ؿٍم تِ ٍرَؿ آهـى كفتاكگلاٖٗ، پَمٗتٌَ٘ٗن هٌٜقٖ ٍ ك

ـ ٍ تا تغل٘ل ؿل٘ق متاًٖ، آى هٌهلِ عل ٗا هٌغـل   ًت٘زِ ؽلٚ متاًٖ ٗا هفَْهٖ ،َؿ، اغلة هٌائل فلٌفٖت ه٤تقـكِ  ًا

 .(47ّ ،1386َُؿ )صلصلٌـ،  هٖ

َُؿ: كفتاكگلاٖٗ تغل٘لٖ ٗا فلٌفٖ ٍ كفتـاكگلاٖٗ   لٌن تقٌ٘ن هٖ تِ ؿٍ ،گلاٖٗ ًا  هرتة كفتاك ٗاؿآٍكٕالمم تِ 

 ٌُاؽتٖ. كٍٍ

ـ  روالتـٖ كـِ ؿكتـاك     ه٤تقـكِ تِ٘تل ؿك كتة فلٌفِ فّي هٜلط ًا   ،ٖ: اٗي هرتةگلاٖٗ فلٌف كفتاك. 1  ًٓا

َاى تـٍى ام ؿً  ؿاؿى ه٤ٌا هٖ ،ٗك عال  فٌّٖ ٌّتٌـ ـ   ،تا رولِ إ َٛالًٖ ،ت  ،كِ ت٘اًگل كفتاك لاتل هِاّـُ ًا

ف ٍ اعٌاًـات ٍ تـاٍك   ٓتاك گَ ؿك لائل ًا  كِ گف  ،تامًٌَٖٗ كلؿ. اٗي هرتة َٛا ّـا ٍ اه٘ـا ،    عاالت فٌّٖ هخل ٣

ـ . هـخالً     ٓگـَ ؿكتـاك   اؽتٔاكٕ گف  ٓتلرِ َُ٘ ،گَى ؿكًٍٖ ًٌ٘  اهَك ُثظ ٓگَ ؿكتاك گف  اگـل   الگَّـإ كفتـاك ًا

ـ هٖ»ُؾٖٔ  َاّـ ت٤ٜ٘الت ؽَؿ كا ؿك پاكٗي تگقكًا اگل تل٘ٚ ًـفل تـِ پـاكٗي تـِ ٍا      تِ اٗي ه٤ٌاً  كِ هخالً ؛«ؽ

َاّـ كف  )ِ آٍا ت ،َُؿؿاؿُ  رـاك كٌــ،    ًِ تٌْا ٤ًٖ هٖ ،اٗي هرتة .(ّواىًزا ؽ ٌاى كا ًا كٌـ ّل اهل غ٘ل هاؿٕ ؿك ًا

ٌاى كا تِ َٓكت گناكُ تلرِ ٤ًٖ هٖ ـ    ،إ كفتاكٕ كٌـ ّل گناكُ ؿك هَكؿ ًا ه٤ٌـا   ،كِ تا اتناك هاؿٕ لاتل تلكًـٖ ًا

تاٗــ تـِ كٍٍ كفتـاكٕ آى كا ت٘ـاى كـلؿ ٍ       ،تـَؿى ٗـك گـناكُ    پقٗل تلإ آمهاَٗكِ كٌـ. كفتاكگلاٗاى فلٌفٖ لائلٌـ 

َاى  هٖ ٖ كا تِ گناكُ گناكُ ّؤت ًٍا تا تِ ٗك گناكُ ف٘نٗرٖ تثـٗل َُؿ ٍ تـِ ٓـَكت    ،ّإ كفتاكٕ تغَٗل تلؿ ّإ ك

 كٍط ٍ تـٍى ؿك ٠ًل گلفتي ٣اهل٘  ُؾْ ت٘اى َُؿ:   تٖ
تٛا٥٘ٓ ث٥٤ٍٛٓ ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت وـٝ   ، ٣ٔكٛستؾ سا چًٙ صدٜ اػت ػبساثٝ خب٢ ا٤ٙىٝ ث٥٤ٍٛٓ  ٔثالً

ٔختلبت دس فضب ثٝ ػـ٢ٛ ٔدٕٛػـٝ    ١ا٢ اص ٔبدٜ ثب فالٖ اثؼبد )دػت ٚ ثبص٢ٚ اٚ(، اص ٤ه ٔدٕٛػ تىٝ

ٔختلبت د٤ٍش٢، دس ٔذت صٔب٣٘ ٔـخق، حشوت وشد. ٕٞچٙـ٥ٗ، ثـٝ خـب٢ ا٤ٙىـٝ ثٍـ٥٤ٛٓ وؼـ٣       

تغ٥٥شات٣ دس ؿىُ ؿذ ٚ ا٤ٗ تغ٥٥ـشات  خٛؽ  ا٢ ٌٛؿت ثب اثؼبد خبك٣، دػت خٙذ٤ذ، ثب٤ذ ث٥٤ٍٛٓ تىٝ

 .(172، ف1388)ٔؼ٥ّٗ،  س٤بض٥بت ٚ ٔىبٖ ؿٕبػ٣ ث٥بٖ و٥ٙٓ سا ثٝ صثبٖ



  85تأث٥ش ٘ظش٤ٝ سفتبسٌشا٣٤ ثش اسوبٖ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘ )ثب تأو٥ذ ثش سٚا٘ـٙبػ٣(ثشسػ٣ ا٘تمبد٢ 

ٍا كفتاكگلاٖٗ كٍٍ. 2 رٌ٘لٌُاًاًٖ ّوضَى  ىٌُاؽتٖ: اٗي هرتة كِ تًَٚ ك لائـل   ،ٛلاعٖ ُــُ  ٍاتٌَىٍ  ًا

ـامُ     ،تاٗـ ص٘نّإ ٣وَهٖ كا هٜال٤ِ كٌـ ،هـ٣ٖ ٣لن تَؿى ؿاكؿ كًٌٖا  ّل  ـ گ٘ـلٕ،   ٤ٌٖٗ ص٘نّـاٖٗ كـِ لاتـل ًا

اىإًٌزَ ٍ ت ٍاال ٣لوٖ ًٌ٘ . تل ّو٘ي ًا تٌْا كٍُٖ كِ اٗـي ؽَٔٓـ٘  كا    :گٌَٗـ هٖ ،ٗ٘ـ تًَٚ ًاٟلاى تاُـ 

ٌاىكٍٍ تزلتٖ ًا . تِ ّو٘ي ؿل٘ل آً ،ؿاكؿ ـامُ   ْا كِ ؿك هَكؿ ًا ـ گ٘ـلٕ ٍ   گفتٌـ تٌْا ص٘نٕ كِ لاتل ًـٌزَ ٍ ًا

ً  ،اىكٌٌـگ تإٗ٘ـ تًَٚ آمهاَٗ ٌاى اكمٍ تلكًٖ كا ؿاكؿ .ًا  كفتاك ٍا .  ،پي فقٚ كفتاك ًا ّـل   ًِ عاالت فٌّـٖ ٍا

ٍاى گناكُ ـاى تـِ اهـَك فٌّـٖ ٍ غ٘ـل تزلتـٖ ٍٕ تپـلؿامؿ،          ،اًٌُٖ إ ؿك ك كِ ؿك تغل٘ل، تِ رإ تلكًٖ كفتـاك اًٌ

ـاكؿ )   گناكُ ٍ  ،كٍ اماٗـي ( 166ّ ،ّوـاى إ غ٘ل ٣لوٖ ًا  ٍ اكمُـٖ ًـ ِ  ،ؽتُٖـٌا  كفتـاكگلاٖٗ كٍ ٓ إ ؿكتـاك  ٠ًلٗـ

ٍاى ُتلرِ َُ٘ ،ًؾي گفتي ام فّي ًٌ٘  صگًَگِ  ّوتٖ هقــم،  ،ٌُاًٖ ًا  )ٓثَعٖ ٍ كٍُٖ تلإ پوٍَّ ؿك ك

 .فٔل ؿٍم( ،1391

ًـ٤ٖ ؿك تفٌـ٘ل كفتـاكٕ     ّل ؿٍ ؿك اهَكٕ ّوضَى ٣ـم ا٣تٌا تِ اهَك غ٘ل هـاؿٕ،  ،اٗي ؿٍ گلاَٗ ام كفتاكگلاٖٗ

ٌاًٖ، تٖ ّٔو غ٘ل هاؿٕ، تإك٘ـ تَ٘ ام عـ تل ًقَ كفتاك ؿك ٣لـن ٍ...   ٓه٤ٌا تَؿى ّل گناك تلرِ تٖ ،تَؿىاكمٍ  اهَك ًا

ـ  هِتل  ـ. ؿك اٗي هقالِ ّل ؿٍ كا كفتاكگلاٖٗ ًاه٘ـُ ًٍا ٌـاًٖ    إت ،ًا ح٘ل اهَك هِتل  ّل ؿٍ ١ًَ كفتـاكگلاٖٗ ؿك ٣لـَم ًا

 َُؿ. تلكًٖ هٖ

 ػّْٛ ا٘ؼب٣٘. 3

ـ كِ تِ تَٓ٘ف، تفٌ٘ل، تث ٣لَهٖ ٌاى ٍ عاالت ٍا هًٖا  (.115ّ ،1393)ُلٗفٖ، پلؿامًـ. ٘٘ي ٍ تَِٓ٘ ؿك هَكؿ ًا

 اسوبٖ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘

ٌاًٖ»ه٠ٌَك ام  ٌاًٖ هٖ «اككاى ٣لَم ًا ـ  كـِ      صْاك ككي ه١ََٗ، غاٗ ، هٌائل ٍ كٍٍ ٣لَم ًا تاُــ. ؿكًـ  ًا

كاتِٜ كـل ٍ ارـناء    ،ٍ هٌائل ٣لنه١ََٗ  ٔكاتٜ ،هٌهلِ ؿك عق٘ق  ارناء ٗا رنئ٘ات ه١ََٗ ٌّتٌـ ٗا تِ ٣ثاكت ؿٗگل

ٖ     تل ُـى هٌهلِ ت٤ٖ٘ ٠ًلِٗ اها تلإ كٍُي ،ٍ ٗا كلٖ ٍ رنئ٘ات ًا  ٌـاً  ،پلؿاماى ٌّگام ُـولؿى اككـاى ٣لـَم ًا

ـ ) ه١ََٗ ٍ هٌائل ٣لن كا ام ّن تفر٘ك كلؿُ  .(8، ّّواىًا

 ٔحٛس اَٚ: تأث٥ش سفتبسٌشا٣٤ دس ٔٛضٛع ػّْٛ ا٘ؼب٣٘

ِوٌـٕ ٌـاى      ًوٖ ،٠ًلِٗ ف٘نٗرالٌ٘تٖ كفتاكگلاٖٗ كا لثَ  كٌـ ،اگل ؿًا ـ ّ٘ش اهـل غ٘ـل هـاؿٕ كا ؿك هـَكؿ ًا ًَا كـِ   ،ت

ٌاًٖ ًا  ـا تِ اهَك هاؿٕ تإٍٗـل تثـلؿ ٍ ًـپي    ،ه١ََٗ ٣لَم ًا آى كا هٜال٤ـِ   ،تپقٗلؿ، ٗا ؿًترن تاٗـ اٗي اهَك كا اتت

ٌاًٖ ًا  ،كٌـ. ؿك ًت٘زِ ٌاى كِ ه١ََٗ ٣لَم ًا گ٘ـنُ  كـِ  تاُـ.. گفتِ ُـ  هاؿٕ هٖ اهلٕ كاهالً ،ًا ّـإ   ٗرـٖ ام ًا

گاكٕ  هؾالف  تا ؿٍگاًِ ،پـٗـ آهـى اٗي هرتة ٕ  كِ لائل تَؿ  ؿكاكتتَؿ.  ؿكاكتًٖا ٌاى ٣الٍُ تل تــى هـاؿ ؿاكإ  ،ًا
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ٌاى ًا  ٌاى كا هٌغٔل ؿك ّو٘ي تـى هـاؿٕ   ؛ مٗلاكٍعٖ هزلؿ ًا . كفتاكگلاٖٗ تِ ُـت هؾالف اٗي تفٌ٘ل ام ًا ًا

ٌاى ،ـؿًا هٖ ـ كِ تا عي لاتل اكمٗاتٖ ،تلرِ فلاتل ام اٗي، لائل ًا  تٌْا اهَكٕ ام ًا ــ. ه٠ٌـَك آًْـا    الئق تلكًٖ ،ًا  ،ًا

ٌاى، كِ ه١ََٗ هٜال٤ ٌاًٖ تَؿ كِ ؿك ه٤لٕ عي ًا  ٍ اكمٍ تلكًٖ ؿاكؿ. ؿك ًت٘زِ ًا تٌْـا   ،تاُـ ٍا هٖ ٔكفتاك ًا

ٌاى ّن تٌْا كفتاكّإ ٌاًٖ هاؿٕ ًا  ٍ عاالت ًا ٌـاى    تاُـ. ٛثق اٗي ٠ًلِٗ، ّل ٍا هٖ ًا كـِ   ،گًَـِ تفٌـ٘لٕ ام ًا

ـ  ٍ اكمٍ      ٌاى تلكًٖ كٌـ، تفٌ٘لٕ ًآـغ٘ظ ٍ غ٘ـل ٣لوـٖ ًا تِ تاُـ اهلٕ غ٘ل كفتاك كا تلإ اكمٗاتٖ ًا لٔـ ؿُا

ـاكؿ ٌاى ص٘نٕ رن كفتاك ٍا ًٌ٘  ٍ  ؛ٛلط ٍ تلكًٖ ً ٘ل ّاٖٗ كِ ام هفاّ٘ن غ٘ل كفتـاكٕ تـلإ تفٌـ    گناكُ ّؤمٗلا ًا

تفاؿُ هٖ ٌاى ًا ـ ٍ لاتل تإٍٗل تِ گناكُ ّاٖٗ غ٘ل ٓغ٘ظ گناكُ ،كٌٌـ ًا  تاٌُـ. ّإ كفتاكٕ هٖ ًا

ٌاًٖ ٌاى هٌغٔل ؿك هاؿُ ٍ عاالت ًا ٌاًٖ ٛث٤اً ،ُـتاهٌغٔل ؿك كفتاك ٍا  ،ٍلتٖ ًا إ ّن كـِ ٛثـق اٗـي     ٣لَم ًا

ٌاى تا ّو٘ي ؿٗـگاُ ٠ًل هٖ ،َُؿ ؿٗـگاُ ًاؽتِ هٖ ِ   فلاتل ام كفتاكٍ ًوٖ كٌـ ٍ ٍٕ كا تِ ًا ؿك ٣لـن   ،تٌ٘ــ. ؿك ًت٘زـ

ٌاًٖ ًاٗلٌُاًٖ، ً٘اً ، عقَا ٍ  التٔاؿ، راه٤ِ ٌاى كا ٠ًل هٖ ،٣لَم ًا ِ  تٌْا كفتاك ًا ّـاٖٗ ّـن كـِ     كٌٌـ ٍ تَٓـ٘

ٌاى كا هِـرالت هـاؿٕ    ٛث٤اً ،كٌٌـ هٖ ٌِاًٖ توام هِرالت ًا ًٍا ٌاًٖ ًا . ام رولِ ؿك ك تلإ تْثَؿ كفتاك هاؿٕ ًا

ٌاى آالً اكٕ هٍٖ كفت  .  ٌّتٌـآٍكؿ ٍ هٌرل آى  تِ عٌاب ًوٖ تٌ٘ـ ٍ ّ٘ش هِرلٖ غ٘ل هِرل كفتاكٕ كا ؿك ًا

ـاكاى كفتاكگلاٖٗ، ؿكتاك ،گ٘لثلت كاٗل گاكٕ رَّلٕ  ؿٍگاًِ ٓٗرٖ ام ٛلف  ًٌَٗـ: هٖ ؿكاكتًا
 غـب كـشفبً  ا٤ٗ ػم٥ذٜ ]لجَٛ ثؼذ٢ ٔدشد دس ا٘ؼبٖ[ خغبػت، ٘ٝ فمظ دس خضئ٥بت ثّىٝ دس اكَٛ. ا٤ٗ خ

٤ـه   ،ثّىٝ خغب٣٤ ثضسي ٚ اص ٘ٛع خبف اػت. ثٝ ػجبست د٤ٍـش  ،ا٢ اص خغبٞب٢ خضئ٣ ٥٘ؼت ٔدٕٛػٝ

وٙذ وـٝ ٌـ٣٤ٛ ثـٝ     ا٢ ٚإ٘ٛد ٣ٔ ٞب٢ ح٥بت ر٣ٙٞ سا ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ اػت. ا٤ٗ ػم٥ذٜ ٚالؼ٥ت خغب٢ ٔمِٛٝ

د٤ٍـش٢   ١ٟب ثٝ ٘ٛع ٤ب ٔمِٛٞب( تؼّك داس٘ذ. دس حب٣ِ وٝ آ٘ )٤ب ع٥ف٣ اص ا٘ٛاع ٔمِٛٝ ا٢ ٔٙغم٣ ٘ٛع ٤ب ٔمِٛٝ

 .(182ف ،1388 )ٔؼ٥ّٗ،« تؼّك داس٘ذ

ـ  ،تلگِـ   پيگٌَٗـ ُؾٖٔ كا تِ رٌگل تلؿًـ ٍ تِ ٍا رٌگل كا ًِاى ؿاؿًـ.  هٖ صٜـَك تـَؿ؟ گفـ :     :ام ٍا پلًـ٘ـً

ٌتن رٌگل كا تثٌ٘ن. ؿك ًَا گفـ :  اٗي ُؾْ تاٗـ  پاًؼ رإ مٗثاٖٗ تَؿ ٍلٖ آًقـك ُاػ ٍ تلگ ؿكؽتاى مٗاؿ تَؿ كِ ًت

ـإ ام اٌْٗانٕ رن ّواى ؿكؽتاى ٍ ُاػ ٍ تلگ آًؿك عق٘ق  رٌگل ص٘ َاى رٌگـل ٍرـَؿ    ،ْا ًٌ٘  ٍ ص٘نٕ ر تِ ٣ٌ

تِ تاُـ.   ـاٖٗ ؿُا ـاكؿ كِ ً٘ام تِ ؿٗـى ر ً 

ّـإ اٍ ص٘ـن ؿٗگـلٕ     گَٗـ: اًٌاى غ٘ل ام تـى ٍ كفتـاك  ّو٘ي اً . اٍ هٖ ،إ ام هغالٜٔ هقَلِ كاٗله٠ٌَك 

اٗــ. عق٘قـ     إ ُـُ ؿصاك هغالِٜ هقَلِ ،كٌ٘ـ. تِ ّو٘ي ؿل٘ل تِ ٣ٌَاى ًفي هزلؿ ٗاؿ هًٌٖ٘  كِ ُوا ام اٍ 

ٖ   ؿكاكتام ٠ًل  كاٗلص٘نٕ رن كفتاكّإ تـى هاؿٕ اٍ ًٌ٘ .  ،اًٌاى كٌــ   تِ ٣ٌَاى كٍط ؿك هاُ٘ي ت٤ث٘ـل هـ

ٖ  تلرِ ّواٌّگٖ ارناء هاُ٘ي اً  كِ اٍ كا تـِ علكـ  ؿك   ،)ّواى( ؿك هاُ٘ي كٍط ٍرَؿ ًـاكؿ آٍكؿ. لائـل   هـ

ِ    ّواى ،ُـى تِ ٍرَؿ كٍط ؿك اًٌاى  ،لـك غ٘ل ٓغ٘ظ اً  كِ لائل ُـى تِ ٍرـَؿ كٍط ؿك هاُـ٘ي. ؿك ًت٘زـ

 ص٘نٕ رن اًٌاى هاؿٕ ٍ كفتاكّإ اٍ ًٌ٘ . ،ه١ََٗ ٣لَم اًٌاًٖ
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رٌ٘ل  ـ گقاكاى كفتاكگلاٖٗ ّن كِ ام پاِٗ ٍاتٌَىٍ ًا پـٗــ آهــُ   ّـإ ت٘لًٍـٖ ٍ كفتـاك     لائلٌـ: ٌُاؽ  هغـل   ،ًا

ٌاى المم ًا  ) ،ّا تًَٚ هغل   .(166ّ ،ّواىتوام ص٘نٕ ًا  كِ تلإ تث٘٘٘ي صگًَگٖ كفتاك ًا

ـ       ،ًا  كِ ٛثق اٗي ٣ثاكات كٍُي ٌـاًٖ ًا ٌاى كا كـِ هَٗـ١َ ٣لـَم ًا ص٘ـنٕ رـن تــى ٍ     ،كفتاكگلاٗاى ًا

ٌـ. ًت٘زِ اٌٗرِ كفتاكّإ آى ًوٖ ٌاًٖ تل ٛثق ؿٗـگاُ كفتا ،ؿًا ٌاى هـاؿٕ ٍ كفتاكّـإ    ،كگلاٖٗه١ََٗ ٣لَم ًا فقٚ ًا

. ً َاى هخا  عٌٖ ٍا ٌِاًٖ هٖ ،تِ ٣ٌ ًٍا ٌِاى ؿك ٣لن ك ًٍا َاّـ ؿك هَكؿ كٌَ ٍلتٖ ك ـ  ؽ ٌاًٖ ٠ًلٕ تـّـ  ،ّإ ًا

ٌاًٖ ام اٗي رٌن ٍا ؽاكد ًٌ٘تٌـ ٍ فقـٚ تاٗــ ّوـ٘ي رٌـن كا هـَكؿ       پَ٘ فلٕ ٍا اٗي ًا  كِ توام كٌَ ّإ ًا

ٌاى هَك ٌِاًٖ كا ٌُاؽ . تلكًٖ للاك ؿاؿ تا ًا ًٍا ٖ   ،كٍ اماٗيؿ ٠ًل ك ٌِاًٖ ُ٘هٖ هـاؿٕ هـ ًٍا ُـَؿ كـِ تـا     ه١ََٗ ك

 گلاٗاى ؽَؿ تإك٘ـ مٗاؿٕ تل اٗي اهل ؿاكًـ: كفتاك تاٗـ آى كا ٌُاؽ . ،اتناك هاؿٕ

ٍاى ٖ ً٘ن ت٤لٗف اؽ٘ل ام ك َ  ٌُاًٖ كفتاكگلاٗاى افلٛا ٖ   )٣لن هٜال٤ِ كـٌ ٍاى( كا ًوـ پقٗلًــ ٍ تـلإ اٗـي     ّـإ ك

ٍاىؿٌّـ. ًؾٌت٘ي ؿل٘ل آً ؽََٗ ً٘ن ؿالٗلٖ اكائِ هٖه٢َٗ  اهـلٕ   ٌُاًـٖ، ؿل٘قـاً   ْا اٗي ًا  كِ صٌ٘ي ت٤لٗفٖ ام ك

گاكؿ. ؿٍه٘ي ؿل٘ـل آً  كا ًاؿٗـُ هٖ« كفتاك آُراك»٤ٌٖٗ ؛ْاً ا كِ تَ٘ ام ّل ص٘ن هَكؿ تَرِ آًك ـ  كـِ     ًا ْـا اٗـي ًا

ٍاى ٍ ٗا عـ الل اهراى تلكًٖ ٣لوٖ آى ا٣ت ـاكًـ. اماِٗاى تِ ٍرَؿ ك ٍاى ،كٍ اٗي قاؿ ً  ٌُاًٖ كا تلكًـٖ ٣لوـٖ كفتـاك    ك

ـ . ؿك ؿكٍى هـا ّـ٘ش ٍرـَؿ غ٘ـل         . (86، 1390ّ)تًَوُ ٍ آكؿٗـال،   كٌٌـ ت٤لٗف هٖ )هَِْؿ( فّـي ٗـك تـَّن ًا

ِـٌاؽتٖ ٌّـتٌـ    هاؿٕ ًٍا إ ًاكي ًٌ٘  تزاكب فٌّٖ ها ُاهل ِّ٘اكٕ آگاّٖ ام ؽَؿ ٍ فرل كلؿى تٌْا ٍلا٤ٖٗ ك

ٖ  كِ ؿك ًلٌلِ  ـاك هـ ٖ       ا٣ٔاب ها ؿك پاًؼ تِ هغل  پـٗـ اٗـي   ،ُـًَـ... تـا پِ٘ـلف  ٣لـَم ف٘نٗرـٖ ٍ ف٘نَٗلـَهٗر

ـاً فلِٗ٘  .(282 ّ ،1380)ّاً ، ٓلٗظ ٍ هغتول ُـًـ ّا ُـٗ

 ثشسػ٣ ا٘تمبد٢

ِ   ،ام ًقاٙ لَت اٗي ٠ًلِٗ ـ . ؿك گقُـت ٌاًٖ ًا ٌاًٖ ٍ كفتاك ًا ٖ   ،ّو٘ي تإك٘ـ تل تلكًٖ تـى ًا ُــ كفتـاك    ًـ٤ٖ هـ

ٌا ـا ًٌث  ؿاؿُ هٖ ًٖ تـٍى اٌٗرِ تلكًٖ ٣لوٖ َُؿ ًل٤ٗاًًا ٌاى ٗا عتٖ تِ ؽ ِ    تِ كٍط ًا ـإ كؽٌـ پـٍَ(.   ُــ )ؽـ

ل ٗك كفتاك كا ًوٖ تٌـ ّو٘ي كِ ؿ٘ل ث  هٖ ،ؿاًٌ َاهل هاؿٕ كفتاك ًل٢ٗ آى كا ِت كٍط ًٌ ٍى تلكًٖ ٣ ـ. اهـا ٠ًلٗـٔ    ـت ؿاؿً

ًٍق ،كفتاكگلاٖٗ ي كاك كا گلف  ٍ ؿك ك ٕ ٗا ٖ ؿُا . تزلٖت ٍ تلكًٖ گ٘لٕ ٣لن رَل اى ًقَ ِت ًنٗا  ّإ تزلٖت اًٌ

َاى تـِ غ٘ـل لاتـل احثـات تـَؿى ٍ        هٖ ،ام رولِ ًقاٙ ٤ٗف اٗي ٠ًلِٗ اها ًقاٙ ٤ٗف تٌ٘اكٕ اٗي ٠ًلِٗ ؿاكؿ. تـ

اكُ كلؿ. ٌاى ُا َاى ّوـ  عق٘ق  اٗي ًا  كِ ًوٖ افلٙا ؿك تفٌ٘ل كفتاكٕ ّوِ ص٘ن هلتَٙ تِ ًا ٌـاًٖ كا    ٔت عـاالت ًا

ـاى ؿك ؿكٍى ؽَؿٍ هٖ ر ٌاًٖ تاَل اعٌاى غن ٗـا ؿكؿ ٗـا ُـاؿٕ ؿاكؿ     ٗاتـ كِ هخالً ؿك كفتاك ٍٕ ؽالِٓ كلؿ. ّل ًا

ـ ؿك كفتاكٍ فكُ ٍلٖ هٖ ًَا ِ  ٍلٖ تِ ؿالٗلـٖ   ،تلؿ إ احل ًِاى ًـّـ. آٗا كٌٖ كِ ام ؿكؿ ُـٗـٕ كًذ هٖ ت  إ تـِ گًَـ

كٌـ؟ ٗـا   گًَِ ؿكؿٕ اعٌاى ًوٖ اٗي ُؾْ ّ٘ش :َُؿ گف  هٖ ،كٌـ ٌاى ًوّٖ٘ش ؿكؿٕ اع گَٗاكٌـ كِ  كفتاك هٖ
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ٖ     ؿل٘لٍلٖ تِ  ،كٌـ تامٗگلٕ كِ ّ٘ش ؿكؿٕ اعٌاى ًوٖ ،تل٣ري آٍكؿ كـِ تـِ    تـامٕ ؿك فـ٘لن اؿإ كٌـٖ كا ؿك هـ

َاى گف  تلؿ آٗا هٖ ُـت ام ؿكؿ كًذ هٖ ٍال٤اً :ت َاكؿ     ،كِـ؟ ف٘نٗرالٌ٘ـ  كفتـاكگلا   ؿكؿ هٖ اٗي ُؾْ  تـلإ اٗـي هـ

ـاكؿ )كًَٗنكلاف ،  .(52 ٍ 51 ّ ،1387ّ٘ش پاًؾٖ ً

الهٖ هفٔل تِ آًتلاّ٘ي تاهٖ ًا ،تلاّ٘ي احثات تزلؿ ًفي ،٣الٍُ تل اٌٗرِ ْا پلؿاؽتـِ ُــُ     كِ ؿك فلٌفٔ ًا

ٌاى ّوضَى هغث ، غن، ُاؿٕ، ،ًا . ّوضٌ٘ي  ٔفكـِ تزـلؿ آًْـا ؿك فلٌـ     ٌّتٌـ  ... ّن ام اهَكٕ ٣لن ٍ عاالت ًا

الهٖ تِ احثات كً٘ـُ ًا  )ف٘اٖٗ،  ٌاى تِ ّ٘ش ٍرِ هٌغٔـل ؿك  . (232-217 ، 1393ًّا عق٘ق  اٗي ًا  كِ ًا

ٌاى ؿك ت٤ـ هاؿٕ ت٤ـ هاؿٕ ًوٖ ٌتي ًا ٌاًٖ ؿاكؿ. ام رولـِ غاٗـ  ٍ    ،َُؿ ٍ هٌغٔل ؿًا تث٤ات تٌ٘اك مٗاؿٕ ؿك ٣لَم ًا

ٌاًٖ كا تغ٘٘ل هٖ ٌاى كا هتغَ  هٖمًـ ،ؿّـ ؿك ًت٘زِ كٍٍ ٍ هٌهلِ ٣لَم ًا  كٌـ.   گٖ ًا

 ش غب٤ت ػّْٛ ا٘ؼب٣٘ثٔحٛس دْٚ: تأث٥ش سفتبسٌشا٣٤ 

ٌاى ٌّتٌـ ٍ تواهٖ كٌَ ،ت٘اى ُـ كِ كفتاكگلاّا ّـإ هـاؿٕ ٍ هٌغٔـل     ّإ ٍا كا كٌَ هٌرل ت٤ٔـٕ هزلؿ تلإ ًا

ٌاى ؿك كفتاك ٍٕ هٖ ٌاًٖ كا تْثَؿ مًـگٖ ًا ٌـ. اگل غاٗ  ٣لَم ًا ٍ  ام رْات گًَاگَى ال ،ؿًا ـٖ  ًٍا ...  تٔاؿٕ، ً٘اًـٖ، ك

٘ن ـًا ت٤لٗفـٖ هـاؿٕ ٍ    ،ت٤لٗفـٖ كـِ ام اٗـي غاٗـ  ؿاكؿ     ٛث٤ـاً  ،ٛث٤ٖ٘ ًا  كِ اگل كٌٖ لائل تِ كفتاكگلاٖٗ تاُـ ،ت

ٌاًٖ كا ٤ًاؿتوٌـ هٖ ؛كفتاكٕ ًا  ـ كِ ٓلفاً ٤ٌٖٗ ًا ٌـاًٖ ؽَُـثؾ  تاُــ. عـا  آٗـا       ،كفتاك ٍا ؿًا ّوضَى كفتاك ًا

ٌاى ؿك ٠ًل هٖ لائل تِ كٍط ًٌ٘  كِ ت٤ـ هـلگ   مٗلا آالً ؛گ٘لؿ؟ ؽ٘ل ٤ًاؿت اؽلٍٕ ٍ ؽَُثؾتٖ كٍعٖ كا تلإ ًا

ٌِاًٖ تالٖ تواًـ ٍ ؿاكإ ٤ًاؿت ٍ ُقاٍتٖ تاُـ. ؿك هخالً ًٍا َاّـ ٠ًلِٗ ،پي ك غـاٗتٖ كـِ ؿك ٠ًـل     ،إ تـّـ اگل تؾ

ٖ  ٠ًلِٗ ،غاٗتٖ كفتاكٕ هاؿٕ ًا  ٍ ٛثق اٗي غاٗ  ،گ٘لؿ هٖ كٌــ. ام ت٘ـاى اهـَكٕ ؿكًٍـٖ هخـل لـقت،        پلؿامٕ هـ

ٌاى پلّ٘ن هٖ ،ٗا ؽَؿُرَفاٖٗ ٍ آكاهَ ؿكًٍٖ ّا ٍ ّا ٗا اٜٗلاب كاَّ ت٤اكٕ َاى ّـ  مًـگٖ ًا كٌـ؛ مٗـلا   تِ ٣ٌ

ـ ٍ ّو ْا اهَكٕ غ٘ل كفتاكٕاٌٗ پقٗلًـ كِ ام ٠ًل ٗك كفتـاك گـلا غ٘ـل     كا هٖاٗي اهَك فلٕ هفاّ٘ن ؿكًٍٖ ٍ فٌّٖ  ًٔا

ـ. پي ٗا تِ ّـ  غائٖ مًـگٖ ًوٖ ٣لوٖ كٌٌــ كـِ    تِ ًغَٕ ت٘اى هٖ ،كٌٌـ پلؿامًـ ٍ ٗا اگل ت٘اًٖ ام ّـ  غائٖ هٖ ًا

 لاتل عي ٍ كفتاكٕ تاُـ:
ٜ  ٚخٛد ٞذف غبئ٣ ٚ ضشٚس٢ دس ص٘ذ٣ٌ ٘پشداختٝ اػت. دس ٘ظبْ اٚ ٥ٞچ ١ثٝ ٔؼئّ اػى٥ٙش ا٢  ٌٛ٘ٝ اؿـبس

ٞب ٤ب وـ٥ذٜ ؿـذٖ ثـٝ    ٞب ٚ اضغشاة ثٝ سا٘ذٜ ؿذٖ ٔب ثشا٢ غّجٝ ثش احؼبع حمبست ٤ب وبٞؾ تؼبسم

ٞـب فـشم    ا٤ٗ ا٥ٍ٘ضؽ ١ٞب اص لج٥ُ خٛدؿىٛفب٣٤ ٘ـذٜ اػت. ٕٞ ػب٤م٣ ثٝ ػ٢ٛ ثؼض٣ حبِت ١ٚػ٥ّ

ص٘ـذ٣ٌ دس  ا٢ اص غب٤ـت   ٔشدٚد ٞؼتٙذ. اٌش ٘ـب٘ٝاػى٥ٙش پز٤ش٘ذ وٝ اص ٘ظش  ٔفب٥ٞٓ دس٣٘ٚ ٚ ر٣ٙٞ سا ٣ٔ

ٞـب٢   ا٘ذ ٚ ٘ٝ ثـب اكـغالح   ٞب٢ اختٕبػ٣ ث٥بٖ ؿذٜ ٞب ثب اكغالح وبسٞب٢ اػى٥ٙش د٤ذٜ ؿٛد، ا٤ٗ غب٤ت

ٝ   ٚاِذٖفشد٢. اٚ دس سٔبٖ خٛد ثٝ ٘بْ  ٝ     دٚ ٚ دس ػـب٤ش ٘ٛؿـت ا٢ وـٝ   ٞـب٤ؾ، اص تلـٛس ثٟتـش٤ٗ خبٔؼـ

ثـٝ ػـ٢ٛ آٖ ٘ـٛع     تٛا٘ذ عشاح٣ ؿٛد ػخٗ ٌفتٝ اػت. اٚ اظٟبس داؿتٝ اػت وٝ سفتبس افشاد ثب٤ـذ  ٣ٔ

 .(480 ف ،1389،)ؿِٛتض، دٚا٤ٗ آٚسد، ٞذا٤ت ؿٛد ا٢ وٝ ثبالتش٤ٗ ؿب٘غ ثمب سا فشاٞٓ ٣ٔ خبٔؼٝ
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ٌاى تاُـ ،هخالً ٌاًٖ تِ ٤ًاؿت كً٘ـى ًا هرتة كفتاكگلاٖٗ اٗي ٤ًاؿت كا رـن ؿك تقـاء هـاؿٕ     ،اگل غاٗ  ٣لَم ًا

ٌاى ٌاى ًا  ًوٖ كِ لاتل عي ،ًا ٍاٗي َُلتنلَ   تٌ٘ـ. تِ تلٗي اكمٍ تلإ ًا رٌ٘ل[ كفتـاك افـلاؿ تاٗــ    »] ؿ ام ٠ًل ًا

ـاٗ  َُؿ. إ كِ تاالتلٗي ُاًي تقا كا فلاّن هٖ تِ ًَٕ آى ١ًَ راه٤ِ اهَكٕ ّوضَى پـاؿٍا ٍ   )ّواى(. «آٍكؿ، ّ

ـاكؿ  ٌـاى      صـلا  ؛ؿّـ ّإ اؽلٍٕ اّو٘تٖ ًوٖ ّا ٍ ٣ٍ٘ـ تِ ٣ٍـٍُ ٣قاب اؽلٍٕ تلإ ٍا ه٤ٌاٖٗ ً ـ  ًا كـِ لائـل ًا

ـاكؿ ٍ هٌغٔل تِ ّو٘ي ٣الن ًا كاّ هـلگ ٍا   ،مٗلا ٍلتٖ هٌغٔل ؿك ّو٘ي تـى هاؿٕ ُـ ؛ٖ تِ ؿً٘اٖٗ غ٘ل هاؿٕ ً

َاّـ تَؿ.    ًاتَؿٕ ٍا ٍ تثـٗل ُـى ٍا تِ ؽا  ٗا ؽاكٌتل ؽ

ٖ  :لائل تَؿ كاٗل ٌاى هخل هاٌُٖ٘ پِ٘لفتِ ًا  كِ كٍعٖ ًوـ َاى تـلإ ٍا ؿك ٠ًـل گلفـ      ًا  ،)هٌـل٘ي،ك٘   تـ

َاّــ تـَؿ. لـقا ُـؾْ كفتـاك       ،كِ اٗي هاُ٘ي ؽاهٍَ ُـ ،عا  تا هلگ .(182 ّ ،1388 ٌاى ّـن ؽ گـلا   پاٗاى ًا

ٌاى كا تِ ٤ًاؿت ٍ لقت كفتاكٕ ؿك ٣الن هاؿٕ ـ ًا ًَا تلًـاًـ ٍ ًـ٤اؿت كٍعـاًٖ ٍ     ّوِِ٘ ؿًثا  كُا علٖ ًا  كِ تت

ـا ٍ للب الْٖ تلإ ٍا تٖ ٌـاًٖ     ،إ ٍاه٤ٌاً . تـل  اؽلٍٕ ٗا عتٖ ؿكًٍٖ ؿًَٕ٘ ٍ كٌة كٗاٗ  ؽ ٌـاى اٗــئا  ًا ًا

تِ تاُـ ـ   .ًا  كِ ؿك اٗي ؿً٘ا تقاء َٛالًٖ ؿُا ـتِ تاُـ ؿاكإ لــكت تاُــ ٍ    .ؿك ًاله  كاهل تاُـ حلٍت مٗاؿ ؿُا

٣لوـٖ هؾـتْ تـِ     تاُـ. ؿًثا  للب الْٖ ٍ كٌة كٗاٗ  الْٖ تـَؿى اهـَكٕ غ٘ـل    آُراكؽَُثؾتٖ ٍا ؿك كفتاك ٍا 

ٌاًٖؿٍكاى للٍى ًٍٜاً  كِ ام ًاع  ٣لَ ٌاًٖ تِ ؿٍك ًا . ٣لَم ًا تاٗـ تـِ ؿًثـا  كٌـة غـاٗتٖ عٌـٖ ٍ       ،م ًا

َاى آى غاٗ  كا ٣لوٖ ُولؿ. ٌاى تاُـ كِ تت  كفتاكٕ تلإ ًا

 ثشسػ٣ ا٘تمبد٢

ـ . كٌـٖ كـِ ًـ٤اؿت كا ؿك       ٤ًٖ ؿك آتاؿ كلؿى رْاى هاؿٕ ٍ پِ٘لف  ،لَت اٗي ٠ًلِٗ ًٔقٜ ّإ ٣لوٖ تِـل ًا

گلفتـاك ؽوـَؿٕ ؿك ؿً٘ـا،     ،كٍ اماٗـي تل ؿك آتاؿ كلؿى اٗي ؿً٘ـاَٗ ؿاكؿ.   صِ توام٤ًٖ ّل  ،كٌـ ّو٘ي ؿً٘ا ؽالِٓ هٖ

ٕ   ؛َُؿ ّإ هاؿٕ ًوٖ ا٣تٌاٖٗ تِ پِ٘لف  گلٗنٕ ٍ ٗا تٖ ؿً٘ا تـلإ تقـإ    ،مٗلا توام ٤ًاؿت كا ّو٘ي پِ٘ـلف  هـاؿ

هٕ  تٌ٘ـ. تل هٖ ّإ تْتل ٍ ؿً٘اٖٗ آتاؿ تِ٘تل ٍ تْتل ّولُا تا ترٌََل

ِ َگاٌٗرـِ ص  ،إ ّن ؿاكؿ. هخالً ًقاٙ هٌفٖ اٗي ٠ًلِٗالثتِ  ٍال٤ـاً    ًـ ـ     كٌـٖ كـِ  ؿك  ،ام ؿكٍى ؿكعـا  لـقت ًا

ٖ  كا  ٍ اٗي عالـ  كفتاك ّـإ ؿكًٍـٖ ٍ ت٤اكٗـات ٍ     ؟ آٗـا ؿٍكٕ ام اٗـٜلاب  ّـن ٌّـ   ؿّــ ًـ٤اؿتوٌـ    تـلٍم ًوـ

ٌاى ًَؿهٌـ ًٌ٘ ؟  كِورَ ٖ تلإ ًا ًٍا ٌاى ؿك ٟاّل لقت ؿكًٍٖ كٍُيّإ ك ـ ٍا  ًا  كِ اگل ًا  ،كا ًِاى ًـّـ

ـاكؿ ٌاًٖ ّن اگل تلإ كً٘ـى تـِ اٗـي    هٌإٍ ًا . ،ه٤ٌاَٗ اٗي ًٌ٘  كِ تا كٌٖ كِ اٗي لقت كا ً غاٗ  ٣لَم ًا

ٖ تاُـ لقت ؿكًٍٖ ٍ ؿٍكٕ ام اٜٗلاب ًٍا  ه٤ٌا ًٌ٘ . غاٗتٖ تٖ ،ّا ٍ ت٤اكٗات ك

اٗي ًا  كـِ كفتاكگلاٗـاى تـِ     ،ؿگ٘ل كِ ام ف٘نٗرالٌ٘تٖ تَؿى اٗي ٠ًلِٗ ًِإت هٖ ،ام هِرالت ؿٗگل اٗي ٠ًلِٗ

ـالم   ٤ًاؿت اؽلٍٕ ٍ للب الْٖ ٍ تالٍ ؿك رْ  كٌة كٗاٗ  الْٖ اّو٘تٖ ًوٖ ّــ  ًْـاٖٗ    ،ؿٌّـ. ام ٠ًـل ًا
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ٌـاى تـِ تقـلب      الهٖ ّن تاٗـ تالٍ ؿك رْ  كًـاًـى ًا ٌاًٖ ًا ٌاى كً٘ـى تِ للب الْٖ ًا  ٍ غاٗ  ٣لَم ًا ًا

ٌاًٖ ًفٖ ًفي ؿل٘لع٘لت عق تاُـ. اٗي ٠ًلِٗ تِ  ٖ   ،هزلؿ ًا ٌـاى ًوـ پقٗلًــ ٍ لـلب    ع٘ات ت٤ـ هلگ كا تلإ ًا

ٌاًٖ ًوٖ ،كٍ اماٗيكٌٌـ.  ه٤ٌا تلقٖ هٖ ٣لوٖ ٍ ٤ًاؿت اؽلٍٕ كا تٖ الْٖ كا غ٘ل پقٗلؿ. ٣لـَم   اٗي غاٗ  كا تلإ ٣لَم ًا

ٌاى ٌاًٖ كا فقٚ هَٟف تِ ؿكً  كلؿى ؿً٘إ ًا ـ ٍ ام آؽلت ًؾٌٖ تِ ه٘اى ًوٖ ّا هٖ ًا  ؿل٘ـل تـِ ّوـ٘ي    آٍكؿ. ؿًا

ٌاًٖ هٖ  غاٗ  ؿل٘قٖ ًٌ٘ .   ،آٍكًـ غاٗتٖ كِ كفتاكگلاٗاى تلإ ٣لَم ًا

 ث٥ش سفتبسٌشا٣٤ دس ٔؼبئُ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘أٔحٛس ػْٛ: ت

ٌاًٖ»ه٠ٌَك ام  ٌاى ًا  ٍ ه٠ٌَك ام  «ه١ََٗ ٣لَم ًا ٖ   »ؽَؿ ًا ٌـاً ٌـاى      «هٌـائل ٣لـَم ًا هٌـائل هلتـَٙ تـِ ًا

ـ . هـلاؿ ام   ّوضَى ٗاؿگ٘لٕ، اؽت٘اك ٍ تإح٘ل ت٤٘ ِ »ٖ كفتاكّا ؿك تْثَؿ مًـگٖ ًا ـ .     «هٌـهل اتْـام ٍ پاًـؼ آى ًا

ـ   هٌهلِ ماٗ٘ـُ ً٘امّإ پ٘ض٘ـُ ًا . گلصِ ّواى ٖ     ،َٛك كِ گفتـِ ُـ ـ  هٌـائل ام ؿ  هَٗـ١َ ت٘ـلٍى هـ ٍلـٖ   ،آٌٗـ

ٌاًٖ لـك تفاٍت ًثة ُـُ ت٤ٖ٘ ٠ًلِٗ ّو٘ي تـ٘ي هَٗـ١َ ٍ هٌـائل ٣لـن تفـاٍت لائـل        ،پلؿاماى ؿك اككاى ٣لَم ًا

ٌاًٖ  ًثة هٖ ٗرـٗگلًَُـ. تفر٘ك اٗي ؿٍ ام   تل َُؿ. كٍُيَُؿ تإح٘ل كفتاكگلاٖٗ ؿك ٣لَم ًا

ٌاًٖ ــ ٍ ًـ٤ٖ ؿاكًــ ّـل       ،ّل ٗك ام ٣لَم ًا ٌاى ٍ مًـگٖ ٍا تـٍٗي ُــُ ًا  ٗـك تلإ عل هٌائلٖ ؿك هَكؿ ًا

ٌاى كا آالط كٌ إ ام رٌثِ رٌثِ ٌـاى    ٌـ. عا  هْنّإ مًـگٖ ًا تلٗي هٌهلِ تِل صٌ٘ ؟ صِ هٌائلٖ ؿك مًــگٖ ًا

ٌاى ؿاكؿ؟إٍرَؿ ؿاكؿ كِ هغتاد عل ٍ ٓل  ٍل  ًا ؟ صِ هٌائلٖ تِ٘تلٗي ت ـ    ح٘ل كا ؿك مًـگٖ ًا صِ هٌائلٖ ًا

ٌاى كٍ تِ ٤ًاؿت هٖ ،ْاكِ ؿك َٓكت عل آً ٗ  آـلٖ كا ؿاكؿ ٍ صـِ هٌـائلٖ اكمٍ     مًـگٖ ًا َل كٍؿ؟ صِ هٌائلٖ ٍا

تي ؿاكؿ؟    عل ُـى ٍ ٍل  گقُا
اٌش وؼ٣ ٘ظش٤ٝ سفتبسٌشا٣٤ سا لجَٛ وشد ٚ ا٘ؼبٖ سا ٔٙحلش دس ثذٖ اٚ دا٘ؼت ٚ ثٔؼذ٢ ٔدشد ثـشا٢  

اٚ لبئُ ٘ـذ ٚ فمظ سفتبس ا٘ؼبٖ سا ٔؼ٥بس اسص٤بث٣ ا٘ؼبٖ دا٘ؼت، عجؼبً تٕب٣ٔ ا٤ٗ ػؤاالت سا ثٝ ٘حـٛ  

٣ ٟٔٓ اػت وٝ ثتٛا٘ذ سفتبس اٚ دس ص٘ـذ٣ٌ  خبك٣ ٚ دس خٟت خبك٣ پبػخ خٛاٞذ داد. ثشا٢ اٚ ٔؼبئّ

ٔبد٢ ٚ د٢ٛ٥٘ ا٘ؼبٖ سا ثٟجٛد ثجخـذ ٚ سفتبس اٚ سا ٕٞچٖٛ سفتبس ؿخل٣ وٙذ وٝ اص ص٘ـذ٣ٌ خـٛث٣   

ثتٛا٘ذ ا٘ؼبٖ سا دس ص٘ذ٣ٌ ٔبد٢ پ٥ـشفت دٞذ، ثتٛا٘ذ ػؤاالت٣ سا وٝ ا٘ؼـبٖ دس ٔـٛسد    ،ثشد ثٟشٜ ٣ٔ

ثشا٢  ،. عجؼبً ٔؼبئ٣ّ وٝ دس ٔٛسد د٥٘ب٢ ٔبد٢ اٚػتحُ وٙذ ،چ٣ٍٍ٘ٛ ثٟتش ص٤ؼتٗ دس ا٤ٗ د٥٘ب داسد

ثٝ عٛس وّـ٣   ،ٔؼبئ٣ّ ٕٞچٖٛ اساد٠ آصاد ٚ اخت٥بس ا٘ؼبٖ ،اٚ اسصؽ حُ خٛاٞذ داؿت. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ

سٚد؛ ص٤شا اسادٜ اص أٛس دسٚ٘ـ٣ ا٘ؼـبٖ اػـت وـٝ دس      اص ػّْٛ ا٘ؼب٣٘ خلٛكبً سٚا٘ـٙبػ٣ اص ث٥ٗ ٣ٔ

ث٣ ٥٘ؼت. ِزا فمظ سفتبس ا٘ؼبٖ اػت وٝ ثشا٢ ا٘ؼبٖ لبثُ اسص٤بث٣ سفتبس ا٘ؼبٖ لبثُ ٔالحظٝ ٚ اسص٤ب

ا٘ؼبٖ دس سفتبسؽ وـبٔالً ٔدجـٛس اػـت. ٔدجـٛس      ،اػت. ٚلت٣ اساد٠ آصاد ثشا٢ ا٘ؼبٖ ٚخٛد ٘ذاؿت

ػٛأُ ٔح٥غ٣. ٔح٥ظ ا٘ؼبٖ ٞش عٛس ثٛد ا٘ؼبٖ ٞٓ ٕٞبٖ عٛس ٚاوٙؾ ٘ـبٖ خٛاٞذ داد: افـشاد ثـٝ   

داس ٚ اص پ٥ؾ  ا٢ لبٕ٘ٛ٘ٙذ، ٘ظبْ وٙٙذ؛ ٤ؼ٣ٙ ثٝ ؿ٥ٜٛ ٞب ػُٕ ٣ٔ بؿ٥ٗوٙٙذ وٝ ٔ ٕٞبٖ عش٤ك سفتبس ٣ٔ



  91تأث٥ش ٘ظش٤ٝ سفتبسٌشا٣٤ ثش اسوبٖ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘ )ثب تأو٥ذ ثش سٚا٘ـٙبػ٣(ثشسػ٣ ا٘تمبد٢ 

ٞب٢ ٚخٛد ٤ه ؿخق دس٣٘ٚ، ٤ؼ٣ٙ ٤ه خٛد ٤ب خ٤ٛــتٗ خـٛد    و٥ّٝ ا٘ذ٤ـٝ اػى٥ٙشتؼ٥٥ٗ ؿذٜ... 

تٛا٘ذ ػُٕ وشدٖ ثٝ عـٛس آصادا٘ـٝ ٚ خـٛد ثـٝ خـٛد٢ سا       ٔختبس سا وٝ تؼ٥٥ٗ وٙٙذ٠ ٔؼ٥ش ٔبػت ٚ ٣ٔ

وٙـ٥ٓ ٚ ٘ـٝ ثـٝ ٚػـ١ّ٥      ٙذ. ٔب ثٝ ٚػ١ّ٥ ٥٘شٚٞب٢ ٔح٥ظ ث٥ش٣٘ٚ سفتـبس ٔـ٣  و ا٘تخبة وٙذ ل٤ٛبً سد ٣ٔ

ؿٛ٘ذ. سفتبس ٤ه ؿخق فشاتـش اص   ٞب٢ سفتبس ا٘ؼبٖ اص ث٥شٖٚ وٙتشَ ٣ٔ ٥٘شٚٞب٢ دس٣٘ٚ... تٕبْ خٙجٝ

وٙتشَ اٚػت، ٚ ا٤ٗ ثٝ ٔؼٙب٢ آٖ اػت وٝ ػشص٘ؾ ٤ب تٙج٥ٝ ٔشدْ ثٝ خبعش اػٕـبَ آٟ٘ـب ث٥دبػـت    

 (.480ف ،1389 ،)ؿِٛتض، دٚا٤ٗ

ٌاى ـاكؿ لقا تَت٘ؼ ًا تثاّٖ ًا  آؿٍلف ّ٘تللعتٖ تٌثِ٘  ،ّا تلإ ا٣وا  مُتِاى ه٤ٌٖ ً ام ؽـَؿ  مٗلا اؽت٘ـاكٕ   ؛كاك ُا

تِ ـُا ٌـُ آؿٍلف ّ٘تللؿك اٗي ؿٗـگاُ، » :ًا  ً ِ  تَ٘ ام اتَهث٘ل تـٍى كًا ٘ثٖ تپـ ٖ   إ كِ ؿك ًلُا كٌــ   إ علكـ  هـ

ـ هٌهَ  ا٣وا  ؽَؿ ٌُاؽتِ َُؿ. ًوٖ ًَا كٌٌـ ٍ ّل ؿٍ تٌْـا تـِ    تٌٖ٘ ٍ لاًًَوٌـ ٣ول هٖ ّل ؿٍ تِ ٛلٗق لاتل پَ٘ ت

ـاكؿ. ،. تٌاتلاٗي(ّواى« )ًَُـ هتغ٘لّإ ت٘لٍى ام ؽَؿ كٌتل  هٖ ًٍٔ٘ل  هٌهلِ اؽت٘اك ؿك اٗي ؿٗـگاُ راٗگاّٖ ً

ٖ  گلاٖٗ هٌهلِ ٗاؿگ٘لٕ ّن تا تَرِ تِ هثاًٖ كفتاك ـا هـ تـل   پلكًـگ  كٌــ ٍ ت٤٘ـٖ هٌـائل ؿك آى    رْ  ؽآٖ پ٘

ٖ  تلرِ ٓلفاً ،َُؿ َُؿ. ؿك ٗاؿگ٘لٕ تِ اهَكٕ هخل تاٍكّا ترِ٘ ًوٖ هٖ ًـامٕ ٍ تٌْـا كُا آى    ٗاؿگ٘لٕ ام ٛلٗق ُـلٛ

 تقَٗ  ت٘لًٍٖ كفتاك ًا :
ٞـب٢ اٚ،   ]اص ٘ظش سفتبسٌشا٤بٖ[ ثشا٢ تج٥٥ٗ سفتبس ؿخق ثب٤ذ ثٝ خب٢ تٛػُ ثـٝ ثبٚسٞـب، ا٥ٔـبَ ٚ للـذ    

دس ٘ظـش ث٥ٍـش٤ٓ. سفتـبس ٤ـه وجـٛتش سا       ،ا٘ـذ  تىشاس ٚ پبداؽ تم٤ٛت ؿذٜا٢ سا وٝ ثب  ٞب٢ ؿشع٣ پبػخ

ؿٛد وـٝ وـُ سفتـبس ا٘ؼـبٖ      ثٝ ٥ٕٞٗ ٘حٛ، فشم ٣ٔ تٛاٖ ثب ٤ه ٔحشن تم٤ٛت وٙٙذٜ ؿىُ داد... ٣ٔ

 .(167ف  ،1388 ،)ٔؼ٥ّٗ،و٥ت پبػخ... لبثُ تج٥٥ٗ اػت - ٞب٢ تم٤ٛت ؿذٜ ٔحشن ثب ساثغٝ كشفبً

ـ . تـلإ اٗـي        هٌائلٖ غ٘ل ،كٍؿ تلإ ٗك كفتاكگلا ام ت٘ي هٖ ام ؿٗگل هٌائلٖ كِ كاهالً هـاؿٕ ٍ اؽـلٍٕ ٍ الْـٖ ًا

هٌائلٖ ّوضَى صگًَگٖ كً٘ـى تِ ٤ًاؿت اؽلٍٕ، صگًَگٖ كٌة آكاهَ كٍعٖ ام ٛلٗـق تقـلب    ،ُؾْ ؿٗگل

ـا، اؽالا الْٖ، كٌة آكاهَ ام ٛلا هاٍكائٖ، ت ـا ؿك كفـاُ راه٤ـِ ٍ.... ه٤ٌـاٗ   إتِ ؽ ـ   ح٘ل اكتثاٙ تا ؽ َاّــ ؿُا  ؛ٖ ًؾ

ٖ مٗلا كفتاك ٌاى كا هٌرل هٖ گلاٖٗ افلٛا ُـًَـ. اهـا كٌـٖ كـِ      تلٗي ١ًَ ف٘نٗرالٌ٘ن ًا  كِ ّل اهل هاٍكاء هاؿُ ؿك ًا

ٌاى ًا  ٖ    ،لائل تِ ت٤ـٕ هزلؿ ؿك ٍرَؿ ًا ٌـاى هٜـلط هـ تاٗــ   ،ُـَؿ  ٣الٍُ تل اٌٗرِ هٌائلٖ كِ تلإ ت٤ـ هاؿٕ ًا

ٌاى ّن هٜلط هٖعل َُؿ هٌائلٖ كِ تلإ ت٤ـ هزلؿ ٍ غ ـامُ  ٘ل هاؿٕ ًا تلرـِ   ،عـل ُـَؿ   تاٗـَُؿ ً٘ن تِ ّواى ًا

 اّو٘  تِ٘تلٕ للاك ؿاكؿ. ٔؿك ؿكر

 ثشسػ٣ ا٘تمبد٢

ُفا  ٍ لاتـل ًـٌزَ    ،ًقاٙ لَت ٍ ٤ٗف ّن تا عـٍؿٕ تِ ؿً  آهـ. ام ًقاٙ لَت اٗي ٠ًلِٗ ،ام ًرات فكل ُـُ

تنا٣ٖ ٣قلٖ ًا . ًاؿگٖ ٗرٖ ام هال ف٘نٗرٖ تَؿى هٌائل ؿك اٗي ٠ًلِٗ ٍ ؿٍك تَؿى ام هثا ـ  كـِ    عج ًا ّاٖٗ ًا

 َُؿ. تقَٗ  ٗك ٠ًلِٗ تل ٠ًلِٗ ؿٗگل هٖ هَرة
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ـ . تـا تولكـن     ام ؿٗگل ًرات لَت اٗي ٠ًلِٗ كُـ ٍ اتْام  تـل مؿاٖٗ ُـى ام ت٤ٖ٘ هٌائل تا لثَ  اٗي ٠ًلِٗ ًا

َاى تِ پِ٘لف  هٖ ،ٗك هٌهلِ َاى ٗرـٖ ام هْـن   ٖ . االى ام ُلٛٗاف ّإ مٗاؿٕ ؿك آى ؿً   ت تـلٗي   ًامٕ تِ ٣ٌـ

تفاؿُ هٖ َُُ٘ ٍاى  ،ؿك هَكؿ آىّإ تٌ٘اك مٗاؿٕ  َُؿ ٍ تغج ّإ تلت٘  ؿك رْاى ًا ـ .     ؿك كتـة ك ـٖ ُــُ ًا ًٌُا

ٖ ّن هٖ ٖ    ،ًامٕ تغج كلؿ َُؿ ام ُلٖٛ گلصِ تا كؿّ كفتاكگلٗا ٖ    اها تا تولكـن تـل ُـلٛ ًـٚ كفتـاكگلٗا ـي   ،ًـامٕ َت ٗا

ِلف  تلٕا ُلٖٛ ي ًٜظ هٜلط ًوٖ ُاٗـ ُلٖٛ ،ًامٕ عآل ُـ كِ ؿك َٓكت ًثَؿ كفتاكگلاٖٗ ٘پ ـ. ًامٕ ِت ٗا ُ 

ٌـاى   ،الثتِ ًقاٙ ٤ٗف تٌ٘اكٕ ؿاكؿ. ام رولِ ًاؿٗـُ گلفتي هٌائلٖ ّوضَى اكاؿُ آماؿ ٍ اؽت٘اك كِ تا ًفٖ آى ؿك ًا

ـاكؿّ ّ٘تللؿٗگل ّ٘ش رٌاٗتراكٕ ًثاٗـ هزامات َُؿ ٍ عتٖ  ـ .    ؿك كفتاك ؽـَؿ  مٗلا  ؛ن ّ٘ش گٌاّٖ ً هزثـَك تـَؿُ ًا

ـا ًوٖ ـا ًوٖ ،كٌـ ؿٗگل اؽالا ه٤ٌا پ٘ ا٣  ام لاًَى پ٘ ـ      تَِٓ٘ تِ ٛا  ،كٌـ، ٍ تلإ كٌٖ كِ ه٤تقــ تـِ كٍم ه٤ـاؿ ًا

زام آًؿٗگل رٌْن كفتي تِ ؽاٛل كاكّإ تـ ٟلن ا تًِ ؛ مٗلا اؽت٘اكٕ ؿك ًا ـُا  .ًا  ْا ً

ًَِ هٌهِلت ،ّوضٌ٘ي گفتِ ُـ ـاى    لٕا ٗك كفتاكگلا ّلگ ًـٚ اًٌ ٖ ٍ ًغَٓ كٌة آى َت ٙ ِت ٤ًاؿت اْل ٕا كِ هلَت

ـ اًٖ تاٗـ عق  َُؿ؛ مٗلا غ٘ل ٣لوٖ ٍ ٖت ،تُا م اًٌ ـا ٍ كٌة كٗاٗ  ٍا ام ٣َل ًَگٖ اكتثٙا تا ؽ َاى    ،ه٤ًٌا . صگ تـِ ٣ٌـ

اًٖ م اًٌ اًٖ هٌغٔل ِت ك ،ٗك هٌهِل ؿك ٣َل م اًٌ ـ ُـ ٍ ٣َل َّا اىّلگن ٛلط ًؾ  َُؿ. ّا هٖ فتاك عٌٖ اًٌ

 ٔحٛس چٟبسْ: تأث٥ش سفتبسٌشا٣٤ دس سٚؽ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘

تِ ًغَٕ تَؿ كـِ فقـٚ تـا     ،ماٗ٘ـٓ هٌهلِ ٍ ه١ََٗ آى ٣لن اً . اگل هٌهلِ ٍ ه١ََٗ ٣لن ،كٍٍ ؿك ّل ٣لن

   ٖ هَٗـ١َ ٍ   ،عي ٍ تزلتِ لاتل تلكًٖ تَؿ كٍٍ آى ٣لن ّن تزلتٖ ؽَاّـ تَؿ. تل ٛثـق هرتـة كفتـاكگلاٗ

هاؿٕ ٍ رٌواًٖ ؽَاّـ تَؿ، كٍٍ تلكًٖ اهلٕ هاؿٕ ٍ رٌواًٖ  ،َٛك كِ فكل ُـ ّواى ،هٌهلِ ٣لَم اًٌاًٖ

    ٖ كٍٍ تزلتـٖ   ،ّن رن كٍٍ تزلتٖ ًٌ٘ . تِ ّو٘ي ؿل٘ل تٌْا كٍٍ ٓغ٘ظ تـلإ تلكًـٖ هٌـائل اًٌـاً

كٍٍ ٓغ٘غٖ ًؾَاّـ تَؿ. ٛث٤اً تا كٍٍ ت٤قلٖ  ،ٗا ًقلٖ ٗا َُْؿٕ ،ؽَاّـ تَؿ. تلكًٖ اًٌاى تِ كٍٍ ت٤قلٖ

كٍٍ ُـَْؿٕ ٍ ًقلـٖ ّـن تـلإ تلكًـٖ اًٌـاى ٍ        ،َُؿ ٗك اهل رٌواًٖ كا تلكًـٖ كـلؿ. ّوضٌـ٘ي    ًوٖ

تٌْا ٣لن ه٤تثل ام لغـاٝ لـائل٘ي تـِ     ،)٣لن تزلتٖ( science ،ّإ اٍ كٍٍ ٓغ٘غٖ ًٌ٘ . ؿك ًت٘زِ كٌَ

ّاٖٗ تاٌُـ كـِ   ّإ كٍاًٌِاًٖ تاٗـ ًلاًل هثتٌٖ تل اًگاكُ [ تث٘٘يتاُـ. ]ٛثق ٠ًل كفتاكگلاٗاى كفتاكگلاٖٗ هٖ

ِ       ٍاًِٜ لاتل هِاّـُ ٣ام تاٌُـ، ٗا ؿك لالة اًگاكُ ٗا تٖ إ ٣ولرـلؿٕ   ّاٖٗ ت٤لٗـف ُـًَـ كـِ آًْـا تـِ گًَـ

تاٗــ   ،(. لة هٜلة ]كفتاكگلاٖٗ[ اٗي اً  كِ آًضِ هـ٣ٖ ٣لن تـَؿى اًـ   143هِاّـُ پقٗلًـ )صلصلٌـ، ّ

تل، تإٗ٘ـ تًَٚ ًـاٗل ًـاٟلاى ٍ    گ٘لٕ ٍ، عتٖ هْن ٣وَهٖ كا هٜال٤ِ كٌـ؛ مٗلا تٌْا ص٘نٕ لاتل اًـامُ ص٘نّإ

 (.166، 1388ّآمهاَٗ كٌٌـگاى اً  كِ ٣وَهٖ تاُـ )هٌل٘ي، 
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 ثشسػ٣ ا٘تمبد٢

ٌاًٖ ِ ّن ام ًقاٙ لَت ٍ ٤ٗفٖ تلؽَكؿاك ًا . ًقِٜ لَت اٗي ٠ً ،٠ًلِٗ كفتاكگلاٗاى ؿك هَكؿ كٍٍ ٣لَم ًا اٗـي   ،لٗـ

ٌاى ٔكٍٍ ّوِ فْن ٍ ًاؿُ تلإ ّو ،ًا  كِ صَى كٍٍ تزلتٖ تغل٘ل ٍ ًقــ ٍ تلكًـٖ    ؿل٘لتِ ّو٘ي  ،ّاً  ًا

ٌاى تل ٍ لاتل ؿك  تِ اٗي كٍٍ ّوِ فْن ،آى ِ     ّا هٖ تل تلإ ًا تنا٣ٖ ًثَؿى ٍ هغٌـَى تـَؿى ٗـك ٠ًلٗـ  ،تاُـ. ًا

ٖ  إ هٖ تل ام ٠ًلِٗ آى كا ًاؿُ ـ . ّلصٌــ        ّـإ ٣  كٌـ كِ ام پ٘ض٘ــگ تنا٣ـٖ ٍ فلٌـفٖ فٌّـٖ تلؽـَكؿاك ًا و٘ـق ًا

تنا٣ٖ ٍ فٌّٖ ًٌ٘ـ  ٍ ٟـاّل ٍ    آىاها عٌٌَ  .آمهاِٗات تزلتٖ ّن ام پ٘ض٘ـگٖ ؽآٖ تلؽَكؿاك ًا  ًا  كِ ًا

 كٌـ.   تل هٖ فْن ٍ ًقـ ٍ تلكًٖ هٌائل كا ًاؿُ ؿل٘لتِ ّو٘ي  .ؿك ؿًتلى ًا 

ُ   ،اٌٗرِاها اٗي ٠ًلِٗ ًقاٙ ٤ٗف تٌ٘اكٕ ؿاكؿ: ام رولِ  ٖ    تٌْا كٍٍ تلكًـٖ گـناك  ،ّـإ ٣لـَم اًٌـاً

اًتفاؿُ كلؿ؟ )تـل فـلٕ    ،گ٘لؿ كٍٍ تزلتٖ ًٌ٘ ؛ صلا ًَِؿ ام كٍٍ ًقلٖ كِ ام ٍعٖ الْٖ ًلصِوِ هٖ

ِ   احثات ٣ٔو  ٍعٖ ٍ ٍال٢ ًوا تَؿًَ(. ّوضٌ٘ي صلا ًَِؿ ام كٍٍ َُْؿٕ اًتفاؿُ كلؿ؟ هْـن   ،تـل اٌٗرـ

ٗـك   ،هغتاد ٗك ل٘اى هٌٜقٖ اًـ  كـِ ؿك آى   ،ؽَؿ كٍٍ تزلتٖ تلإ اٌٗرِ تثـٗل تِ گناكُ كلٖ َُؿ

 گناكُ ٣قلٖ تِ كاك كفتِ تاُـ.

ٌِاًٖ هَكؿ لثَ  تاُـ اٌٗرِ ٓلفاً :تاٗـ گف  ًٍا ـ      ،كٍٍ تزلتٖ ؿك ك ٌـاى ًا ٌـتي ًا ًاُٖ ام هاؿٕ ٓل  ؿًا

ٌاى كا ؿاكإ ت٤ـٕ هزلؿ ؛كِ هقثَ  ها ًٌ٘  ٖ  ها ًا ـ٘ن، كٍٍ تزلتـٖ ّـن تـل     ّن هـ إ تلكًـٖ اهـلٕ هزـلؿ    ؿًا

ٌاًٖ ً٘امهٌـٗن. ،كٍ اماٗي ًاكاكآهـ ًا .  تِ كٍُٖ ؿٗگل غ٘ل كٍٍ تزلتٖ ؿك ٣لَم ًا

 ٥ٌش٢ ٘ت٥دٝ

ٌاى كا هاؿٕ هٖ كفتاكگلاٖٗ هرتثٖ ًا  كِ كاهالً ،ًت٘زِ تغق٘ق اٌٗرِ ـ، عتٖ لائل ًا  گـناكُ  ًا ّـإ ؿك هـَكؿ    ؿًا

ٌاى ّن  ـ .   ،ّإ كفتاكٕ ت٘اى َُؿ. اٗي هرتة تاٗـ تِ ًغَ گناكُعاالت ًا تِ ًا ٌاًٖ گقُا تإح٘لاتٖ ؿك اككاى ٣لَم ًا

ٌاًٖ ٌاى كا كاهالً ؛اٗي هرتة ه١ََٗ ٣لَم ًا ـ. ؿك غاٗ  ّـن غـاٗتٖ هـاؿٕ ٍ كفتـاكٕ تـلإ ٍٕ ؿك       هاؿٕ هٖ ًا ؿًا

ٌاًٖ هٜلط هٖ ،گ٘لؿ. هٌائلٖ ّن كِ ٛثق اٗي هثٌا ٠ًل هٖ هلتَٙ تـِ مًــگٖ هـاؿٕ     هٌائلٖ كاهالً ،ؿَُ ؿك ٣لَم ًا

ٌاًٖ  ّن ٛثق اٗي هرتة كٍُٖ تزلتٖ ًا . ،ًا . كٍٍ عل هٌائل ٣لَم ًا

الهٖ كاهالً ٌاًٖ ًا ٌاى كا ؿاكإ ت٤ـ هزلؿ هٖ ؛تل ؽال  اٗي ًا  اها ؿٗـگاُ ٣لَم ًا ـ، ّن غـاٗتٖ كـِ    ّن ًا ؿًا

ٌاى تلً٘ن هٖ ـاى ؿك ٠ًـل         ،كٌـ تلإ ًا ـ ، ّـن هٌـائلٖ كـِ تـلإ اًٌ غاٗتٖ غ٘ل هاؿٕ ٍ ؽاكد ام ؿً٘إ هاؿٕ ًا

ٖ     .هٌائلٖ هاؿٕ ًٌ٘  ٓلفاً ،گ٘لؿ هٖ ٌاًٖ كا ّـن هٌغٔـل ؿك كٍٍ تزلتـٖ ًوـ ـ  كٍٍ ٣لَم ًا ـ تلرـِ ام كٍٍ   ،ؿًا

تفاؿُ هٖ  كٌـ. ت٤قلٖ، َُْؿٕ ٍ ًقلٖ ّن ًا
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 ٔٙبثغ
 .ًثغاى لن، ؿٍم، س ،هغوـرَاؿ ماك٣اى ٍ ّوراكاى ،تلرؤ ،ٙبػ٣ ٚ ٘مذآٖفّؼفٝ سٚا٘ـ ،1390 ،آكؿٗال،كٍتي،تًَوُ،هاكَٗ

 47ّ  ،غنا  تْلاى، س ٍا ، ،ٔبدٜ ٚ آٌب٣ٞ ،1386 ،صلصلٌـ، پاٍك
اى  ، كًَٗنكلاف   .تْلاى، ٓلاٙ ،عٌ٘ي ُ٘ؼ كٗاًٖٗلرؤ  ،فّؼفٝ رٞٗ ٤ه سإٞٙب٢ ٔمذٔبت٣، 1387،ٗا
ي َلتن، ؿٍٗا  تْلاى، اكًثاكاى. ،ًَٗف كلهٖ ٍ ّوراكاىتلرؤ  ،ٞب٢ ؿخل٥ت ٘ظش٤ٝ  ،1378 ،ُ

 .، لن، ؿفتل تثل٘غاتٞب٢ ٔبد٢ اٍ٘بسا٘ٝ رٞٗ ٘ظش٤ٝ ،1391 ،ّوراكاىٓثَعٖ، ٣لٖ ٍ 
 .آهَمُٖ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘  هؤًٌٔ ،لن ،خضٜٚ ػّٓ اِٙفغ فّؼف٣ ٚ ػّْٛ ا٘ؼب٣٘، 1393 ،ُلٗفٖ، اعوـعٌ٘ي

 .اهام ؽوٌٖ٘ ًٌٔؤه ن،ل ػّٓ اِٙفغ فّؼف٣، ،1393 ،غالهلٗا ف٘اٖٗ،
 .پوٍِّگاُ ٣لَم ٍ فلٌّگ اًالهٖ لن، س ٍا ، ،دسآٔذ٢ ثٝ فّؼفٝ رٞٗ ،1388 ،هٌل٘ي،ك٘ 

 .پ٘راى تْلاى، ،تبس٤خچٝ سٚا٘ـٙبػ٣ اص آغبص تب أشٚص ،1380،هَكتَى ّاً ،
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Abstract 

While defining behaviorism, this paper reviews and then critically analyzes the 

effects of this theory on the principles of the humanities in case of purpose, 

issues and methods of the humanities, especially psychology from the 

perspective of Islamic humanities. Such studies seem necessary for the 

construction of Islamic humanities, because a detailed explanation of Islamic 

theories is based on recognizing the competing theories. The method of this 

research is rational. The findings show that the subject, purpose, issues and the 

method of discussion of behaviorism in humanities are completely material and 

experimental. These results are rejected from the perspective of Islamic 

humanities.   

Keywords: behaviorism, humanities, subject of humanities, goal of humanities, 

problems of humanities, methods of humanities. 
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Abstract 

Ayatollah Ali Ahmadi Mianji, a contemporary Shiite scholar, author and a 

seminary professor in Qom, was skilled in various sciences such as 

interpretation, jurisprudence, history and hadith. As a moral jurist, following 

personal or doctrinal motives, he has left behind historical writings in variety of 

topics. Analyzing the manner of dealing with various topics, this study extracts 

the approach of this great scholar in his book the Makatib al-Rasoul. The 

findings show that, compiling the sources and copies of the letters and dealing 

with their quality and the method of their sending, he examined the Rajali and 

the addressees of the letters. Explaining the history, conflicts and describing the 

words and expressions under each letter are among the other features of this 

book. Using a narrative and analytical method and adopting a theological and 

historical approach this book is complied.  

Keywords: Ahmadi Mianji, historiography, the history of letter writing, the 

book of Makatib al-Rasoul, letters of the Prophet (S). 
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Abstract 

Fundamental methodology is a theory proposed by Professor Parsania that 

explains the process of development of scientific theories. Using a documentary 

research method, the relationship between this theory and the five components 

of depth, degree, level, purpose and dominant factor in the social determination 

of knowledge and also the relationship between epistemological foundations 

and non-epistemological principles in this theory has been studied in this paper. 

The findings indicate that, while believing in transcultural knowledge, the 

fundamental methodology does not consider all types of knowledge to be 

influenced by society and also believes in transcultural knowledge. This theory 

assigns a causal role to epistemic factors in the content of knowledge, but 

assigns a causal role for non-epistemic factors in the secular and material 

cultures and a preparatory role in the revelatory and rational cultures. In the 

relationship between science and society, this theory also believes in the 

strategic capacities of some sciences in changing social conditions in favor of 

the growth and prosperity of sciences. For example, the science of 

jurisprudence, in three fields of politics, judiciary and economics, brings rare 

social resources, power, wealth and dignity, even when there are no suitable 

non-epistemic factors for the growth of science, or at least prepares the ground 

for growth or preservation of science.   

Keywords: methodology, sociology of knowledge, theory development, social 

determination of knowledge. 
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Abstract 

Researching and analyzing difficulties and impediments of dealing with 

individual and social problems is one of the secret of success in human life and 

in resolving the upcoming problems. In case of being faced with problems in 

life, human beings are always looking for a resolution to their problems. 

Sometimes, we can overcome a problem easily by learning from past 

experiences. But, sometimes we cannot overcome complicated knotty problems 

with that ease and they need in-depth scientific research and scholarly analysis 

of the causes and roots of those problems. However, there are some approaches 

to resolve problems as well as research on it: psychological, sociological, 

economic, political, etc. This study is conducted with a theoretical, analytical, 

psychological approach aiming at analyzing the role of motivation, lack of it 

and having a high motivation in research. 

Key words: motivation, High and Low, age factors, vitality factors. 
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Abstract 

Explaining the basics of religious science is one of the first and basic steps in 

the production of religious science. One of the effective foundations in the 

production of religious knowledge is the value-based foundations of religion. 

Allame Tabataba'i is the first scholar who explained the nature of the posited 

notions and considered the moral concepts and propositions and religious laws 

as the posited notions which have been posited by God. These notions and 

propositions are effective in all stages of science production, including goals, 

hypotheses, judging theories, and the epistemological and ontological of 

scientists. This paper seeks to express how these value-based concepts affect 

the production of religious knowledge based on Allame's viewpoint.    

Keywords: religious science, value-based foundations, posited notions, Allame 

Tabataba'i. 
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Abstract 

Fitra means the special nature and creation of man. Dedicating to human 

beings, non-acquired nature, commonality among all human beings, 

invariability in specific temporal and spatial conditions and civilizations are 

among the main important features of nature. Hence, nature is a reliable, 

independent and unchangeable source of knowledge. The status of nature in 

methodology of the humanities is the main question of this paper. It seems that 

nature is the most prominent method of understanding the humanities. 

Identifying the strategy of Islamic humanities, the creation of humanities 

propositions through this source of knowledge i.e. "nature", as a comprehensive 

theoretical and practical model, has been discussed. Using a deskresearch and 

descriptive-analytical method this paper is proposed.  Nature has three 

meanings, from which the information that guides man's special creation is the 

basis of research. To use nature as a source of knowledge in the humanities, one 

must use self-cultivation. The obtained scientific propositions in this way can 

be closer to reality and truth. Obtaining the knowledge of humanities from 

other paths, can cause several deviations in the evolution of Islamic humanities.   

Keywords: nature, methodology, Islamic humanities, source of knowledge. 
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