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 ذ٥ٜچى

ـي هٌـ   إترولِ ام لِ هح٘لگقاكتلٗي هٌائل ؿك كُا ؿًت٘اتٖ تِ ٣لَم اًٌاًٖ اًالهٖ، ًغَُ هَارِْ تا ٣لَم غلتٖ اً . عـل ٗا

لُإت ي ٣لَم  ح٘ل هٌتق٘وٖ تل ه٘ناى ْت يهٌـٕ ام ٗا ـ گقاُ . ؿك ٗا ام كٍُـٌفرلاى   ؛تاكُ ٠ًلٗات هتفاٍتٖ هٜـلط اًـ    ؽَّا
اًــ ؿك ٣لـن    لئتا تلؽٖ پوٍِّگلاى ؿٌٖٗ كِ لا ،كٌٌـ هٖ غلتٖ كا تٌْا كُا پِ٘لف  تلقٖ ٕفٌاٍكًرَالك گلفتِ كِ ٣لن ٍ 

ِ  كَُِؿ  ٍ توـى غلتٖ ّ٘ش تلگ مكٌٖٗ ٗاف  ًوٖ ي پوٍَّ آى اً  كـ ًغـَُ هَارْـِ تـا     لاتل اًتفاؿُ تاُـ. ّـ  ٗا

لُ ،٣لَم غلتٖ كا ؿك ؿٗـگاُ ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕ ٍاكإٍ كلؿُ ي ٣لـَم كا تلكًـٖ ًواٗــ.     تلاًاى آى ه٘ناى ْت هٌـٕ ام ٗا
ٕ  اهلل هٔثاط   اً . ام ه٠ٌل آٗ «تغل٘ل اًٌاؿٕ»ٍ ام ١ًَ  «تَٓ٘فٖ» پوٍَّ كٍٍ ، ؿك هَارْـِ تـا ٣لـَم غلتـٖ     ٗـنؿ

ا تلعقك تَؿ. ًغَُ هَارِْ ٓغ٘ظ، ّاٖٗ ٍرَؿ ؿاُتِ كِ تاٗـ ام  آً٘ة ي مهٌ٘ـِ ًقــ ٍ    «پوٍّٖ غلب»آًْ اً  ٍ تاٗـ ؿك ٗا

لُ ٣ٖللگنٌَٗ كلؿ. اها تِ  ي ٣لَم ؿك تِ٘تل ًاع  ه٘ناى ْت َ ِ ت ،ّا عـاللٖ اً  هٌـٕ ام ٗا ٕ  ٍٗوُ هثاًٖ ٍ پـ٘ ّـا،   فـل
لُ كٍٍ ٌُاًٖ تزلتـٖ   اِٗ، ٣لَم تزلتٖ ٍ كٍٍهٌـٕ ام ٣لَم پ ٌُاًٖ ٣قلٖ ٍ ًقلٖ ٍ رٌثِ ٌّزاكٕ ٣لَم اًٌاًٖ. اها ْت

ٕ  هٔثاط اهلل آٗ تَاًـ عـاكخلٕ تاُـ. ؿك اًـِِٗ  هٖ ٖ   ٗـنؿ ٍلـٖ ه٘ـناى    اًـ ، الزولـِ لاتـل اًـتفاؿُ     ، ٣لـَم غلتـٖ فـ

لُ ا ؿك ًاع  ْت  ًٌ٘ .، ٗرٌاى گًَاگَىّإ  هٌـٕ ام آًْ

 غلتٖ، ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕ.٣لَم غلتٖ، ٣لَم اًٌاًٖ غلتٖ، ًقـ ٣لَم غلتٖ، هثاًٖ ٣لَم  ُب:كليذّاژٍ
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 ٔمذٔٝ

ِ      ـ تاٗـ  ُـى ؿاكؿ،  ًامٕ ٍ رْاًٖ ّل ٠ًام فرلٕ كِ اؿ٣إ توـى ّـإ   هلمتٌــٕ ؽـَؿ كا تـا غـلب، ؿك توـام ٣لٓـ

ٌاًٖ هِؾْ كٌـ. اهلٍمُ غلب تا پِ٘لف  ٍٗوُ تِ، هثاًٖ فرلٕ ٍ ٕفٌاٍكفلٌّگٖ،  ـ ٍ تِ ،كٌٌـُ ّإ ؽ٘لُ ٣لَم ًا وُ ٗ

ـ . ًت٘زـِ       تامٕ هٖ ٕ، ٗرٍِكاّإ ٣لوٖ ٍ فٌ ؿك ٣لِٓ كٌـ ٍ تٌ٘اكٕ كا رقب مكا ٍ تلا ٟـاّلٕ ؽـَؿ كـلؿُ ًا

اًٖ غلب ٍ ٣لَم غلتٖ ّن تِ صِن تلؽٖ كٌٍُفرلًواٗاى غلب آًرِ  ٗـ.آٖ ومؿُ ٍ ؽَؿتاؽتِ ً عتٖ ًقاٙ ٤ٗف ًا

َارِْ تا اٗي ؿًت  :ٍكؿّا ًِ كٍٗرلؿ ٣وـُ ٍرَؿ ؿاكؿاؿك ه

ـ  گلاٗاى ّوِ كا پقٗلفتِ غلبالف.  ٖ ٍ ه٤تقـًـ كِ تاٗـ ًـلتا پـا غلتـٖ ُــ. اٗـي افـلاؿ       ًا ٌـ تٌـ٘اكٕ ام  َُـ ك هـ

َاكٌٌـُ تٌـ٘اكٕ ام آهـَمُ     :ّإ ٣لوٖ كٍم ؿً٘ا كا هؾالف ؿٗي رلَُ ؿٌّـ ٍ تگٌَٗـ ٗافتِ ّـإ   ٣لَم رـٗـ غلتـٖ كًـ

 #.57ّ ، 1377$ًقَٕ،  !ؿٌٖٗ ًا 

گاك ًت٘ناى تِ ٣ًَٖ رْاى غلب كا رْاى كفل ٍ تاكٗرٖ هٖ غلبب.  ــ   لئًـ ٍ لاًا  ٕفٌـاٍك ؿك توــى ٍ ٣لـن ٍ   ًا

  ِ ـاكؿ؛ تاٗـ ٣لَهٖ هٌتقل تِ ٍرَؿ آٍكؿ كِ ام اٗـي پ٘لاٗـ  ،ٕلتـالل ٘هّـا پـاب تاُـٌـ $    غلتٖ ّ٘ش تلگ مكٌٖٗ ٍرَؿ ً

 #.85 ، 1393ّ ّوَ، ؛193 ّ، 1392

ّإ غلب كا تاٗـ گلفـ  ٍ ه٤اٗـة آى كا كـِ تـا هثـاًٖ فرـلٕ        ؽَتٖ ًـ؛ا ل تِ ًقـ ٍ گنٌَٗئلا اىپوٍّ غلبد. 

ـاكؿ  تاٗـ كٌاك گقُا . ،فلٌّگٖ ها ًامگاكٕ ً

تَاى گفـ :   ٣ٌَاى پٌِِ٘٘ ٣ام، هٖ ٣ٌَاى پٌِِ٘٘ ؽاّ، احلٕ هٌتقل تا ه١ََٗ اٗي هقالِ ٗاف  ًِـ، اها تِ تِ

َُ هَارِ تا ٣لَم غلتٖ پلؿاؽتِ ُـُ اًـ ؛ ٠ً٘ـل   تِ تغج ام ًغ ٗنؿٕ  ٣الهِ هٔثاطالٕ آحاك هت٤ـؿٕ ام  ؿك التِ

$رو٤ٖ ام  ٤ضد٢اهلل ٔلجبح   تآ٤ ٤ذٌبٜاص د ٣اػالٔ ٣ّْٓٛ ا٘ؼب٘ ٣ٔجب٘#؛ 1395$هٔثاط ٗنؿٕ،  ساثٌٝ ّٓٓ ٚ د٤ٗ

ساثٌٝ ّٓٓ ٚ د٤ـٗ اص ِٔٙـش   الف#؛ 1389ٗنؿٕ،  $هٔثاط ٣دس فّؼفٝ ّْٓٛ ا٘ؼب٘ ٣٤خؼتبسٞب#؛ 1397ًٌٌَٗـگاى، 

 تٟـبخٓ فشٍٞٙـ٣  #؛ 1393$ُـلٗفٖ،   ٔجب٣٘ ّْٓٛ ا٘ؼـب٣٘ اػـال٣ٔ  #؛ 1390$هغٜٖ٘ اكؿكاى، ٓالٔٝ ٔلجبح 

 #.1381ٗنؿٕ،  $هٔثاط

َار   ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕا  آلٖ تغق٘ق آى ًا  كِ ٠ًلِٗ اً ـ  ِ تـا  ْـ ؿكتـاكُ ًغـَُ ه ٖ، صٌ٘ـ    ٣لـَم غلت

الً ط ٗنؿٕاهلل هٔثا   آٗاالت فل٣ٖ آى ًا  كِ ام ه٠ٌل اً َارِْ تا ٣لـَم غلتـٖ صٌ٘ـ       ًغَُ ٌُاًٖ آً٘ة ،ٍا ه

تا صـِ عــ لاتـل    گًَاگَى ّإ  هٌـٕ ام ٣لَم غلتٖ ؿك مهٌِ٘ ه٘ناى تْلُ ،ًقـ ٣لَم غلتٖ صگًَِ تاٗـ تاُـ  حالخاً ،حاً٘اً

 تٌٖ٘ ًا   پَ٘

 ا٥ٕٞت ٚ هشٚست ٔٛاخٟٝ ثب ّْٓٛ غشث٣

َارِْ ٍ تلكًٖ ٣لَم غلتٖ ام رْات  ـالهٖ تـلإ      ٕثلؿكاّّإ  اّو٘  ؿاكؿ. ام گلَگاُگًَاگَى ه ٍ ع٘ـاتٖ ٠ًـام ًا

قالب، هٌ تغقق آكهاى الهٖهّإ ًا ِگاُ لِ ًا ٖ      ًامٕ ٣لَم ٍ ؿًا ـ  كـِ ٣لـَم غلتـٖ كاًـت ّـا ٍ   ّاً . كٍُي ًا
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َاكؿ تـا ٣لـَم غلتـٖ هت٤ـاكٕ ٍ ًاًـامگاكًـ. تـلإ احثـات          ٤ٗف ٘اكٕ ام هـ الهٖ ؿك ٌت ٖ ؿاكًـ ٍ ٣لَم ًا ًٍا ّإ فلا

الهٖ ٍ ًِاى ؿاؿى  ّإ ٣لَم غلتٖ، كاّٖ رن ُـٌاؽ  ؿكًـ  ٍ ًقــ ٍ تلكًـٖ      ّا ٍ كاًتٖ ٤ٗفعقاً٘  ٣لَم ًا

ٍال٢ َارِْ ف٤ا  ٍ  ـاكٗن. ه ـ ؿك ؿٍ ًٜظ هلٖ ٍ ت٘ي تٌ٘اًِ تا ٣لَم غلتٖ، هٖ اٗي ٣لَم ً ًَا ـتِ    ت الوللٖ احلات مٗـاؿٕ ؿُا

الهٖ هٖ تاُـ. ؿك ؿاؽل ـ تِ ًا ًَا ِگاُ ت ـاكى تـكٗي هٖ ًامٕ ٣لَهٖ كِ ؿك ؿًا ـا     ّا ٍ ه َُؿ كوك كٌـ تا تـا اّـ

الهٖ ٍ آكهاى اًٖ ٍ تغَ  ًگـلٍ ًٌـث  تـِ     ًا قالب ؿك ت٘اؿ ًثاُـ ٍ ؿك ٣لِٓ رْاًٖ ً٘ن هَرة تغ٘٘ل ًا ّإ ًا

 #.28ّ ، ٣1395لن َُؿ $هٔثاط ٗنؿٕ، 

ٌاًٖ الهٖ تٌا تاُـ ٣لَم ًا الهٖ اگل ؿك راه٤ِ ًا ٍاى هاًٌـ عقَا، ً٘اً ، راه٤ِ ،ًا التٔـاؿ  ٍ ٌُاًٖ،  ٌُاًٖ، ك

ـ  ٠ًلٗـات   كاك تِ الم ًامگاك تاُـ ٍ ّن تِ لغاٝ ٣لوٖ هتقي تاُـ، المم ًا  ٖگلفتِ َُؿ كِ ّن تا هثاًٖ ا٣تقاؿٕ ًا

ّـل  ام  صٌاًضِ گلًٍِ ،اٗي ؿٍ تا ّن لاتل رو٢ ًٌ٘  لاٗ؛ مّإ فرلٕ ؿٗگل ًا ، كٌاك ًْاؿُ َُؿ هثتٌٖ تل هرتةكِ 

ـام َاّـ ُـ $هٔثاط ٗنؿٕ،  تِ التقاٙ فرلٕ ٍ ؿٌٖٗ ُ َُؿتؾِٖ تلگنٗـ ك  #.157 ، 1ّ الف، د1391هٌتْٖ ؽ

ِگاُ ـ    ٣لوٖ كِ ؿك هزاه٢ غلتٖ هٜلط ًا  ٍ ؿًا ح٘ل ؽـَؿ لـلاك ؿاؿُ   إّا ٍ هزاه٢ ٣لوٖ ها كا تِ ُــت تغـ  ت

ِ     ،تا ؿٗي هلمتٌـٕ رــٕ ؿاكؿ  تٌْا ٣ًِلوٖ ًرَالك ًا  كِ  گـقاكاى آى هٌزـل تـِ ًتـاٗذ      تلرـِ ًگـاُ ٗــؿٌٖٗ پاٗـ

 #.203 ، 1395َّّلٌاكٖ تلإ تِلٗ  ُـُ ًا  $هٔثاط ٗنؿٕ، 

ِـگاّ٘اى ٍ فلّ٘ؾتگـاى كٍُـي ًِـَؿ، غـلب      ٣لَم غلتٖ آالط ًًَِـ ٍ كاًتٖ اگل مؿگـاًٖ   ّإ آى تلإ ؿًا

الهٖ ًٌؾِ َاٌّـ ُـ كِ تا تفرل التقاٖٛ ؽَؿ تلإ راه٤ِ ًا ٖ   ّـا  تلت٘  ؽ پ٘ضٌــ $هٔـثاط    ٕ هـاؿٕ ٍ الغـاؿٕ هـ

 #.166ّ ، 1381ٗنؿٕ، 

الهٖ، ٣لَم غلتٖ َاه٢ ًا ت٤واك ؿك ر ٓا ، ٗرٖ ام اتناكّإ ؿُوي تلإ ًفَف ٍ ًا ٌـاًٖ  ِ ت ،تا اٗي ٍا ٍٗوُ ٣لَم ًا

ِگاُ ـ٘اكٕ ٌّـَم هتَرـِ اٗـي علتـِ ؿُـوي         ؛َُؿ ّا ٣ولٖ هٖ ًا  كِ ام ٛلٗق ؿًا گلصِ رإ تإًف ؿاكؿ كـِ ٌت

ـ ًِـُ  #.164ّ $ّواى،  ًا

 ؿٙبػ٣ ٔٛاخٟٝ ثب ّْٓٛ غشث٣ آػ٥ت

َارِْ تا ٣لَم غلت غلافات ة٘آً ،ٖؿك ه ِ  ْاتِ آً ٗنؿٕ اهلل هٔثاط   آٗكػ ؿاؿُ ًا  كِ  ّٖا ٍ ًا ِ  تَرـ ـت ِ  ٍ ؿُا  راه٤ـ

 :ؿاكؿ هٖ تلعقك ْاكا ام گلفتاك ُـى تِ آً ٣لوٖ

بًَيگزايهل.ثزخْردسيبسي1ّ

آف  ٣لن ًا . ُـاٗـ تلؽَكؿّـاٖٗ ام اٗـي لث٘ـل ؿك      #ًاًًَ٘الٌ٘٘تٖاًِ $ٗگلاٖ هلإ ً٘اًٖ ٍ ّ ؿؽال  ؿاؿى گلاَٗ

تِ تاُـ ـ ، كـاك   ٕاها تلإ پوٍِّگل ،اهَك ؿٗگل ًت٘زِ ؿُا ـاكؿ.  اكِ ؿك هقام كِف ٣لن ٍ كً٘ـى تِ عق٘ق  ًا ٖٗ ًـ

الهٖ ت٤ـ ام گقُ  اٗي قالب ًا ِـگاّ٘اى    ،ّوِ ًا  ام ًا ٖ هؾلـْ،  ٌَّم ّن تلؽـٖ ؿًا ـَم  غـلٕ ٍ ؿ  تـ تٔـَك  ٌل

اى ٤ُاك  هٖ الهٖ لٔـ ؿاكؿ تلًا قالب ًا ٖ  ،ًِ ُللٖ»كٌٌـ ًا ٌـاًٖ كا ؿٍك       «ًِ غلتـ ّوـِ ٣لـَم پاٗـِ، تزلتـٖ ٍ ًا
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الهٖ ّواى اٌٗاى تَٔك هٖ !تلٗنؿ كٌـ، تـا ٣لـن ٍ    ٛلثٖ غلب هثاكمُ هٖ كِ تا مٍكگَٖٗ ٍ ًلِٜ گًَِ كٌٌـ روَْكٕ ًا

 #.1 ّب، 1391، ّوَ؛ 31ٍ235ّ ، 1395$هٔثاط ٗنؿٕ،  !ؿُوٌٖ ؿاكؿ تلآهـُ ام آهلٗرا ٍ غلب ً٘ن ٕفٌاٍك

سدگي.خْدثبخحگيّغزة2

ِگاّ٘اى اٗي قالب ٍ عتٖ ت٤ـ ام آى تِ راه٤ِ ٣لوٖ ٍ ؿًا َاى      گًَِ ًال٘اى هتواؿٕ لثل ًا ـ  كـِ ُـوا تـ القا ُـُ ًا

ـاكٗـ ٍ  تفاؿُ كٌ٘ـ. تلؽٖ افـلاؿ  ٖ هًْاٗ  ؿك تَل٘ـ ٣لن ٍ پِ٘لف  ً ٘ـ ام تلروِ ٣لَم غلتٖ ًا ًَا ِ  الـٌفي  ف٘ٗـ٤ ت  كـ

ـاكًـ ٖفلٌفـ   فرلٕ ٖهثاً ِ ئاٗي القا ل٘تغ  تإح تلًـ،ٖ ا٣تواؿ تِ ًفي كًذ هًثَؿ ام  ٍ لَٕ ً  ٣لـَم  ِوٌـ ّ٘ ات ٍ الثتـ

ـِ ؽَؿ كا تاؽت ٖ،غلت ٕفٌاٍكٍ  ــ. اٗـي گـلاَٗ ؿك     ٖ ُــُ ٛاافل ٖفتگُ٘ ٣ًَٖهثتال تِ  ،ٖؿك تلاتل افراك غلت . آًْاًا ًا

ـ ٗا كٌاًٖ كِ ؿك اكٍپا مًـگٖ كلؿُ ـ تلت٘  ُـُ ٖٗؿك ف٘ا ًا ـ  ِك ًا ِ ًٗا ـ  ٍٖاكؿاتـ  ّٕـا  ِـ ، تـَؿُ  لُ٘ـ صتـل آى   ٖغلت

َاّل اكٍپا تل ًا . آًْا پلكًگ ـ؛ ـُٗكا ؿ ّا ٖٗمكا ٍ تلا ٍ ٟ  ّٕـا ٕ ٍ فٌـاٍك  ٖٓـ٤ٌت   ،٣ٖلو ّٕا ِلف ٘ت٤ًَِ ٍ پ ًا

ـ آًاى كا هِاّـُ كلؿُ ـ ؽَؿ كا ام ؿً  ؿاؿُ  َّٗ ،ِاىٍٗ ؿك تلاتل ا  ًا ٍ ت٤ْــ   ٖهـقّث  ٕتاٍكّـا  ،ٌٖـ ًٗگـلٍ ؿ ٍ  ًا

ـ  كا پقٗلفتِآًاى  ٖاؽالل  #.105ّ د، 1391، ب؛ ّو1390َ$هٔثاط ٗنؿٕ، ًا

الحمبط.3

ـِِٗ تٌ٘اكٕ ام افلاؿ ؿك راه٤ِ  ـ. اٗي افلاؿ ؿك ٣ـ٘ي ا٣تقـاؿ تـِ     ّإ التقاٖٛ ُـُ ؿٌٖٗ گلفتاك ًا ـالهٖ،   ًا تاٍكّـإ ًا

ـتِ       ،كٌٌـ تلؽٖ ٣قاٗـ ًاًامگاك تا ؿٗي كا ّن پقٗلفتِ ٍ ٛثق آى ٣ول هٖ تـٍى آًرِ تـِ اٗـي ًاًـامگاكٕ التفـات ؿُا

ـ  تاٌُـ. اٌْٗا كٌاًٖ َاؿُ آهَؽتًِا ـ،  كِ تاٍكّإ هقّثٖ ؽَؿ كا ام كَؿكٖ ٍ ؿك هغ٘ٚ هٌزـ ٍ ؽاً ٍلٖ تـا ٍكٍؿ تـِ   ًا

ِگاُ َارِْ تا ٣لِٓ ؿًا  گلاٗاًِ تِ ؽَكؿُاى ؿاؿُ ُـُ ًا . اٗي افـلاؿ لنٍهـاً   إ ٣لوٖ، ٣لَم ٍ ٠ًلٗات هاؿّٕ ّا ٍ ه

ٌاى ـاؿ ّإ كٌـفّي ٍ تٖ ًا ت٤ ٌاًٖ ّن ٓـاعة  ؿك كُتِ تٌا صِتلرِ  ،ًٌ٘تٌـ ًٕا ٠ًـل ٍ   ّإ ٣لَم تزلتٖ ٗا ٣لَم ًا

ِزَٗاى كُتِ ؽَؿ تاٌُـ؛ اها تِ  ام هَفق ّإ ؿٌٗـٖ ٍ ه٤ـاك  للآًـٖ، هتَرـِ      آٌُاٖٗ ًٜغٖ تا آهَم٣ُل  تلٗي ؿًا

ِگاّٖ تا آهَمُ اًٖ ٣لَم ؿًا راالت ًا ٖ   ّإ ؿٌٖٗ ًوٖ ُا پقٗلًــ ٍ ٗـو٘وِ فرـل ٍ ٣وـل ؽـَؿ       ًَُـ ٍ آًْـا كا هـ

ّـإ راه٤ـِ    گ٘لًـ، تلإ عل ه٤٘الت ٍ آًـ٘ة  گ٘لٕ للاك هٖ كٌٌـ. ّو٘ي افلاؿ ٍلتٖ ؿك راٗگاُ ٍ هٌٌـ تٔو٘ن هٖ

الهٖ،  ِ        ّاٖٗ كا ارلا هِٖ ٠ًٗلّواى ًا ــ   كٌٌـ كِ ام فلٌـفِ ٍ ٣لـَم ً٘اًـٖ ٍ ارتوـا٣ٖ ٍ التٔـاؿ غلتـٖ آهَؽتـ ًا

 #.166ّ ، 1381$هٔثاط ٗنؿٕ، 
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ِگاّى ه٤اك  ؿٌٖٗ ي٘آُتى ت زاؿٗتلاى اإ  ٣ـُ آى تـل  ؿل٘ل ٍ گٌـتلؿُ لـل   ٍ غلتٖ، ؿً  تِ تٜث٘ق تٖ ٍ ٣لَم ؿًا

ٖ     ؿًتاٍكّإ ٣لوٖ غلب هٖ ِـگاّ٘اى اٗـي كـاك كا هـ اى ٍ ؿًا ًَا گ٘نُ رقب ر كٌٌــ،   مًٌـ. اٗي افلاؿ كِ غالثاً ّن تا ًا

ِٖ كا كِ غلتًٖٗوا گًَِ القا هٖ اٗي ـ  كـِ لـلآى كـلٗن      ؿً  آٍكُ ّا تِ  ّا پي ام للى ٌـ كِ ؿًا ـ ّواى علفٖ ًا ًا

ط، للن، ٣لٍ، كلً ،عقاٗق للآًٖ ٖٗا تلؽ ًال٘اى پَ٘ گفتِ ًا . َاهـل ٍ هَرـَؿات     ٍ  ،ٖهاًٌـ َل هالئرـِ كا تـل ٣
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غلافات كا هٖ ؿٌّـ. ًوًَِٖ ه ق٘تٜث ٕهاؿ َاى ؿك   إ ام اٗي ًا ٖ تـ ٕ $ اِدٛاٞش ف٣ تفؼ٥ش اِمـشآ ٕ   تـي   ٌٜٛـاٍ ، رـَّل

ذ ش٥تفؼ #؛241  ، 12ّ ، دا1394 مشآٖ ٚ ٞٛ اِٟ فشلبٖ ٢ِا ٙـبس #؛ ٍ 132ـ110  ، 1315ّٕ، ٌّـ$ ٚ ِا $كُ٘ـكٗـا،   إِ

ٕ، 351ـ350  ، 1ّ ، دتا ٖت َ، 232الف، ّ 1397# هِاّـُ كلؿ $ك.ب: هٔثاط ٗنؿ  #.203الف، ّ 1393؛ ّو

ـ فٟٓ آ دسكذدٟٔٓ اػت وٝ ٚالٔبً  بس٥٘ىتٝ ثؼ ٤ٗا ت٤سٓب ـ  ٤ٝ ٝ ٤٘ـٝ ا  ٓ،٥ثبؿ ـ چ ؾ٥ــبپ ٥پ ٙىـ سا  ضى٥

ٕ   ٥ٓوٙ ك٥تٌج بت٤ٕٞبٖ سا ثش آ ٥ٓٚ ثٔذ ثخٛاٞ ٥ٓثبؿ شفت٤ٝپز ـ ٚ ٔٔٙبى دِخٛاٜ خٛد سا ثـش لـشآٖ تح ٥ُ 

ـ ٓشفب٘ى  ب٤فّؼفى ثبؿذ  ٥ٓ٘بؿى اص ٔفبٞ ٞب ٢داٚس ؾ٥خٛاٜ آٖ پ ٓ؛٤٥ٕ٘ب ـ ّٓـْٛ تدشثـى    ب٤ ب خبٔٔـٝ  ٤

ـ ض س.ن: ٥؛ 232٘ج، ف 1393)ٔلجبح ٤ضد٢،  خٌش٘بن اػت بس٥ثؼ ˚وبس ٤ٗآٖ. ا ش٥غ ب٤ؿٙبػى  ٌّ ٚ ٣

 (.٤1389ٛػف٥بٖ، 

ٌاً ات٠ًٗل ˚ًوًَِ ؿٗگل آى ًا  كِ هغققاى ِ اًً٘ ،ٖهٌائل عقَل ل٘ام لث ،٣ٖلَم ًا كا ٌُاًـٖ ٍ التٔـاؿ    ٖ، راه٤ـ

ـ     ؿكٓـؿٍ  لًـ٘تگ اؽق رْاى غلبام  الهٖ تلإ تَر٘ـِ آى هٜالـة، ُـاّـ ت٘اٍكًـ ٍاٗات ًا  آى تاٌُـ كِ ام آٗات ٍ ك

 #.ب1393ٕ، نؿٗهٔثاط $

سدگي.ديي5

َارِْ تا ٣لَم غلتٖ، گل ٗرٖ ؿٗگل ام آف  ـ   ٗثاًگ٘ل تلؽٖ پوٍِّگلاى هّٖاٖٗ كِ ؿك ه  َُؿ اٗي ًا  كِ تٔـَك كٌٌـ

ـ   ٍٖ ارتوا٣ ٕفلؿ ٍَٗ آًا ٕكفاُ هاؿ كً٘ـى تٍِ  ٣ٖلو ّٕا  ٘تِ هَفق ؿًت٘اتٖ ٕتلا ٖها٤ً يٗؿ ؛ پـي هـا   ًا

ِ ً٘تكٌاك تنً٘ن تا تِ لغاٝ ٣لوٖ ٍ ٤ٌٓتٖ پِ٘لف  كٌ٘ن! اٗي تاٍك غلـٚ  كا  اً ٗؿ ّا هاًٌـ غلتٖ ـٗتا ً٘ن ًِـٌاؽتي   زـ

ـ   اٗي افلاؿ ًا . اٗـي افـلاؿ   ٌِىٍ٘ ت واًىٗا ّاىِ ٍٗ ًٌ  تَؿى پا يٗؿ ق٣٘و ِ  ىاآًضٌ ـ   ُٗا  كـ ، ؿٗـي كا  ٌـتِ ًا

ـ ٍ ؿك هقاتل، ؿلثاؽتِ ًٌِاؽتِ ترثاك ٍ ؿً٘إ كفل ُـُ ًا ـ $  غلب، ًا  #.268 ّالف، 1394ٕ، نؿٗهٔثاط ًا

الً :تاٗـ گف  َ پِ٘لف  غـلب پِ٘ـلفتٖ ًـالْ     ،ٍا كـِ ت٤ٔــ ه٤ٌـَٕ ٍ اؽاللـٖ آى تٌـ٘اك       كٕ تـَؿُ ٍ كاكٗرـات

الهٖ تاُــ. حاً٘ـاً   صٌ٘ي ص٘نٕ ًوٖ .هاًـُ ًا  ٣قة ـ الگَٕ هٌاًثٖ تلإ راه٤ِ ًا ًَا اگـل ّـن غـلب ؿك تلؽـٖ      ،ت

َاهـل   ًـثة رِ تِ تلؽاٛل پِ  پا مؿى تِ ؿٗاً ، ِ ت ًِ ،ّاٖٗ كً٘ـُ ّإ ٣لَم تزلتٖ ٍ فٌاٍكٕ تِ پِ٘لف  مهٌِ٘ ٣

 كٍمٕ تَؿُ ًا . ّوضَى ّو  تاال ٍ تالٍ ٍ كََُ ُثاًِ ،ؿٗگلٕ

 ٘حٜٛ ٔٛاخٟٝ ثب ّْٓٛ غشث٣

َارْ ـ ِ ه ٖ     ًا ـاى هٌـلواى تـا ٣لـَم غلتـٖ كا هـ َاى   ِٗوٌ ِ تـ ٕ  غـلب »ًـِ كٍٗرـلؿ    تـ ٕ  غـلب »، «ًـت٘ن ٍ  «پـقٗل

 تقٌ٘ن كلؿ. «پوٍّٖ غلب»

فٌـاٍكٕ غـلب كا ٗرٌـلُ تاٛـل     ٍكؿّإ ٣لوـٖ، فلٌّگـٖ ٍ   اكٌاًٖ ٌّتٌـ كِ ّوِ ؿًت «ًت٘ناى غلب»الف# 

ٌـ. اٗي ؿًتِ ه٤تقـًـ هٖ ـتفاؿُ     ؿً   ًا ، تِ ٛاغَت ٍ رْاى تاكٗرٖ كِ ّلصِ ام غلب  :ؿًا هـا كًـ٘ـُ غ٘للاتـل ًا

ٖ  ٍ ام تاب ٗلٍكت ،ًْاٗ ؿك تِ َُؿ. ُتَؿُ ٍ تاٗـ كٌاك گقا َاى ام تلؽـٖ ؿًـتاٍكؿّإ آى    عفٞ ٠ًام، هـ ـتفاؿُ    تـ ًا
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ِ اها ّـ  آى ًا  كِ راه٤ ؛كلؿ ـِٗـ اى تِ ٣لن ٍ فٌاٍكٕ رـٗـٕ تلًـ. ًوًَِ اٗي تفرل ؿك ًا الهٖ ام ًا ّـإ   ِ ًا

الهٖ»  #.85 ، 1393ّ، ّوَ؛ 193ّ ، 1392ه٘لتاللٕ، : ب.لاتل هِاّـُ ًا  $ك «فلٌّگٌتاى ٣لَم ًا

َالْ رْـاى      ُـُ غلب ٕفٌاٍكهل٣َب ٣لن ٍ  «گلاٗاى غلب»ب#  ـراالت ٍ ًـ ـ ٍ ؿك پٖ اٗي ؽَؿتـاؽتگٖ، ُا ًا

ٗـٖ  گلا غـلب ًَُـ. ًوًَِ تاكم اٗي كٍٗرلؿ ؿك ه٘اى كٌٍُفرلاى ًرَالك لاتل هِاّـُ ًا . الثتـِ   كا هتَرِ ًوٖغلب 

تِ تاٌُـ ٤ًٖ هٖ تٖ تِ ه٤ٌإ لنٍهاً ٍكؿّإ غلتـٖ كا  اكٌٌــ ؿًـت   ؿٌٖٗ ًٌ٘ ؛ اٗي افلاؿ اگل ّن تاٍكّإ هقّثٖ ؿُا

ـ  ٍ ًوًَـِ تـاكم آى ؿك     «التقاٙ»تا ؿٗي ًامگاك رلَُ ؿٌّـ. ٍٗوگٖ هْن اٗي كٍٗرلؿ، ًا  تِ ّل ل٘وتٖ كِ ُـُ  ًا

ـ  $ك     ـ ً؛ 26ّ ، 1390ؽٌـلٍپٌاُ،  : ب.ل٘ثلا  هٌلواًاى اٗلاى ٍ ًَه٤تنلِ هٔـل، لاتـل هِـاّـُ ًا ـ : ب.كن ٘ ٍ  ٖگل

 #.1389ًَٗف٘اى، 

ًَ ٖ ئـل هـ  لا، تفر٘ـك  گًَاگَى ّإ ت٘ي ؿًتاٍكؿّإ غلب ؿك ٣لِٓ «ّاىپوٍ غلب»د#  هَرـة  كا ضـِ  آًـ. ُـ

پقٗلًـ ٍ آًضِ كا ؽـال  هٔـلغ  فـلؿ ٍ راه٤ـِ تِـؾْ٘       ، هًٖامگاك تاُـ يٗتا ؿپِ٘لف  ٍ ٓالط راه٤ِ َُؿ ٍ 

ٖ كلٖ ؿٍك كٗؾتِ َٛك تِعتٖ فلٌّگ غلتٖ ّن  ،مًٌـ. ؿك اٗي ًگاُ ؿٌّـ ٗا تا ؿٗي ًاًامگاك تاُـ، كٌاك هٖ ُـَؿ. ؿك   ًوـ

َاى ام غلب الگَ گلف . اهـا فٌـاؿ ٍ تلٌّگـٖ،     پقٗلٕ هٖ لاًَىٍ ، ٠ًن ارتوا٣ٖ، كٗنٕ هخل تالٍ ٍ تلًاهِ ،اهَكٕ ت

تفر٘ـك  گًَـاگَى  ّـإ   غ٘للاتل لثَ  ًا . ؿكتاكُ ٣لَم غلتٖ ّن تاٗـ ت٘ي ٣لِٓاهخا  آى  ؿً٘اٛلثٖ ٍ ،رَٖٗ لقت

ـِِٗ . ًوًَِ كٍُي اٗي كٍٗرلؿ كا هٖلائل ُـ َاى ؿك ًا ـاك  ت٘اًات كّّإ هقام ه٠٤ن كّثلٕ $ ت قالب ؿك ؿٗـ ثل ه٠٤ن ًا

تاى كلهاى،  ِزَٗاى ًا ٕ $ ٕهْٜـل  ـُْ٘ #،19/2/1384تا ؿًا ـ ً؛ 32 ّ ،1381، هْٜـل ٍ # 1394، ًـام ٖ : تـ ب.كن ٘

الهٖ ؿٗگل ٠ًلِٗ قالب ًا  هِاّـُ كلؿ. ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٍٕٗوُ ِ ت ،پلؿاماى ًا

اله ن٘ؿك ت٤ال ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕام ه٠ٌل  ٍاال ٕؿاكا ق ٘كِف عق ،ًٖا ٠ًل ام مهـاى ٍ   ًا . تا ٓل  ٖٗاكمٍ 

هٌـلواًاى ٍ  ل٘غ لًٍِ٘ـ ِ كِ ت ٖاعتلام ًا . ٣لَه لاتل ق ٘تِ عق ـى٘كً ٣ٕلن تِ ه٤ٌا افتيٗ ي،ٍٗ٘ آ يٗهراى ٍ ؿ

ٖ ؛ اتي18ـ17 هل:مَُؿ $ٖ ام اكمُِاى كاًتِ ًو نً٘ ًَُـٖ كِف ه اى٘غلت ٖ 201ّ ا، 1404 ،٤ُثِ علًا  ،؛ هزلٌـ

ٖ٘ ه ن٘. ها ً#180ّ ، 10، د 1386 ًَا اله ا ثلؿ اّـِ٘ؿك پ نت ـتفاؿُ كٌـ    ٖراه٤ِ ًا ـ ن٘ام آًْـا ًا ـاى ٗ. اگـل ًا  ِـوٌ

ـ  كـِ    ٣ل  يٗتلرِ تِ ا ،ٌ ٘تَؿى آًْا ً ٖغلت ٣ل تِ  ٓلفاً كٌٌـٖ گ٘لٕ ه ه٢َٗ ٖهٌلواى ؿك تلاتل ٣لَم غلت ًا

َالْ ٍ كوثَؿّا ٍ ٤ٗف اً ت٤٘اً ّإ ً َ  ق ٘كِ عي عق كؿٍرَؿ ؿا ٖؿك ٣لَم غلتإ  ٍِِٗ ك ًٖا ٍ  رـ  ٍٕ كٌزرـا

 #.32 ، 1395ّ ،ٕنؿٗهٔثاط ؿّـ $ ًوٖ ًرَت ارامُ ْاآً

ا٘ؼبٖ ػـشٚوبس داس٘ـذ،    ٢بس٥ٞب وٝ ثب سفتبس اخت ٚ دػتٛسإُِٔ  ٣ّٕٓ ٢ساٞىبسٞب ،٢ّْٓٛ وبسثشد ٥ٝٙدس صٔ

ٜ  ٥ٗـ٥ ٔب سا تٔ ف٥ٝٔٔتجش ُٚ ٤ٙ٣وٝ ٔتٖٛ د ٤ٓسٚ ؿذٝ سٚث ٢ا ّٝئاٌش ثب ٔؼ ـ ٘جب ا٘ـذ،  وـشد د٘جـبَ ٔٙجـْ    ذ٤

ـ ٚ حد ت٥وٝ حمب٘ ٣ب٘ٔؼّٕب٘ ٓٙٛاٖ ثٝثذاٖ ٔٔٙبػت وٝ ٔب  ٤ٗ. ا٤ٓثٍشد ف٥تىّ ٥٥ٗتٔ ٢ثشا ٢ٍش٤د  ت٥

ـ  ٢ٞـب  ؿٙبخت اسصؽ ٢ثشا ٓ،٤ا ٚ والْ ٔٔلٛٔبٖ سا اثجبت وشدٜ ٤ٓلشآٖ وش ٚ  ،٢سفتـبس  ف٤ُٚـب  ،٣ّٕٓ

ـ . اٌـش دس ٔـٛسد   ٤ٓ٘ـذاس  ٍش٤ىـذ ٤دٚ ٔٙجْ ٔٛثك دس ٓـشم   ؾ،٤سفتبس خٛ ٥ٓتِٙ سفتـبس، آ٘هـٝ اص    ه٤



 11  دس ا٘ذ٤ـٝ ٓالٔٝ ٔلجبح ٤ضد٢ ٔٙذ٢ اص آٟ٘ب ٘حٜٛ ٔٛاخٟٝ ثب ّْٓٛ غشث٣ ٚ ٥ٔضاٖ ثٟشٜ

ـ ثب آ٘هٝ اص ِ٘ش ؿٛد ٣ٔ ذ٥ٜفٟٕ ٣سٚؿٙ خذاٚ٘ذ ٚ ٔٔلٛٔبٖ ثٝ ـبت٤فشٔب ٝ دا٘ــٕٙذاٖ   بت٤  دػـت   ثـ

ـ ِ٘ش شا٤ص ؛٤ٓؿٛ ٣ٕ٘ ٤ٙ٣د ٝف٥دس ُٕٓ ثٝ ُٚ ذ٤تٔبسم داؿتٝ ثبؿذ، ٞشٌض دچبس ؿه ٚ تشد ذ٤آ ٣ٔ  بت٤

ثـٝ   ٢ا ٌٛ٘ٝ ثٝ ض٥٘ بت٤آٖ ِ٘ش آ٘ىٝوٙٙذ، ٍٔش  ف٥تىّ ٥٥ٗٔب تٔ ٢ٔؼتمالً ثشا تٛا٘ٙذ ٣دا٘ـٕٙذاٖ ّْٓٛ ٕ٘

 (.150ـ149ف )ٕٞبٖ،  ٚ أبْ ٔؼتٙذ ثبؿٙذ بٔجش،٥لَٛ خذا، پ

ـِِٗ  اًٖ تلهٖ ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٕؿك ًا َارِْ تا ٣لَم غلتٖ، تِ ًِ هغَك ًا َإ ؿكًٍـٖ    .ؽـَكٗن: ٍا   تلإ ه هغتـ

 َٓ  ه٣ََِٗ عاكن تل ٣لَم غلب.هثاًٖ ٍ ا .ًَم ؛ٌُاًٖ ٣لَم غلتٖ كٍٍ .ؿٍم ؛٣لَم غلتٖ

َالْ ٍ ٤ٗف صَى َارْـِ   ًا كِ ً٘امهٌـ آالعات  تَؿُّاٖٗ  ٣لَم غلتٖ ؿك ّلًِ هغَك ؿاكإ ً ، اٗي ًـ١َ ه

َاى  هٖ كا ـاى ه٤ٌا ًٌ٘  كِ اٗي ٣لَم ؿك ّل ًِ ت٤ـ هخاتِ  تِت ِ كٍٗرلؿ ًقـ ٣لَم غلتٖ ه٤لفٖ كلؿ. الثتِ اٗي ت  ٛـَك  تـ

تفاؿُ ً٘ ٖ گًَاگَى ّإ  تلرِ تاٗـ ت٘ي ًاع  ٌ ،كاهل لاتل ًا ـ  ،٣لَم غلتـ ٍٗـوُ ات٤ـاؿ تَٓـ٘فٖ ٍ ٌّزـاكٕ آى،     ِ ت

َاّـ آهـ« هٌـٕ ام ٣لَم غلتٖ ه٘ناى تْلُ»تَٗ٘ظ اٗي هٜلة فٗل تغج $ ل ُـئتفٔ٘ل لا  #.تِ تفٔ٘ل ؽ

ام ؿٗگـلٕ   ًا . اٗي ًِ هلعلِ ّلٗـك پقٗل  ، ًقـ ٣لَم غلتٖ ؿك ًِ هلعلِ اهراىاهلل هٔثاط ٗنؿٕ   آٗام ه٠ٌل 

 :ًا تل  إ ٍ كِِٗتل  ٣و٘ق

تثاُ تِ ه٤ٌا كِ هغالٜات ٍ هقـهاتٖ كِ  ٣لَم غلتٖ ًا ؛ تـٗي« ًقـ ٍ تلكًٖ ؿكًٍٖ» هرحله اول: ـتفاؿُ   ام آًْـا ُا ًا

ـ   ؿُـُ ًقـ گل تـال ، ًاؿكً  تاٌُـ. ؿك اٗي هلعلِ هوري ًا َاؿ ٗا َٓكت ًا ؿ. اٗي هقـهات هوري ًا  ام ع٘ج ه

ٍ   گ٘ل ًت٘زِ ٓلفاً ـ   ٕ ام هقـهات فكلُـُ ًاؿكً  تاُــ. ؿك اٗـي هلعلـِ، كٍ ِ  ِ ّـإ ت ُــُ ٍ ّوضٌـ٘ي    كـاك گلفتـ

ٖ    َُؿ ٍ ٓـلفاً  ن تلقٖ هّٖإ ٣لَم غلتٖ هٌلّ فلٕ پَ٘ ـراالتٖ ت٘ـاى هـ ِ  گـلؿؿ   ُا تٌـا ام ؿٗــگاُ ؿٗگـل     كـِ صـ

راالت لاتل ٛلط تاُـ. ـاى غلتٖ ٍ تا ّواى كٍٗرلؿ ً٘ن اٗي ُا ِوٌ  ؿًا

ٍ     ٣لَم غلتٖ ًا . ؿك اٗي هلعلِ كِ ٣و٘ـق « ًُٖقـ كٍ» هرحله دوم: ـ ، كٍ ـ   تـل ام هلعلـِ لثـل ًا كـاك  ِ ّـإ ت

ـ  ِ ٣ل ؿ. اٗي هلعلِ ام ًقـ هوري ًا  تؿگل ُـُ ؿك ٗك ٣لن ًقاؿٕ هٖ گلفتِ كـاكگ٘لٕ ًاؿكًـ  ٗـك كٍٍ ؿك    ِ ت

اًاً تِٗك كٍٍ ً٘ام تِ تغ٘٘ل ٍ تغَ   ٛلط ٗك ٠ًلِٗ تاُـ ٍ ٗا ًا ِ  ؿُا توـام ٠ًلٗـات ٣لوـٖ ٍ     ،تاُـ كِ ؿك ًت٘زـ

تفاؿُ كلؿ تثاُ ًا ـُ ٣لَهٖ كِ ام اٗي كٍٍ ُا ٍ       هِـوَ   ، ًا َاٌّــ ُــ. ؿك هلعلـِ ؿٍم ّوضٌـاى هثـاًٖ   اٗـي ًقــ ؽ

 ًَُـ. هٖ ن تلقّٖا هٌلّ فلٕ پَ٘

ِ  تلٗي ٣و٘ق« ّإ ٣لَم غلتٖ فلٕ ًقـ ت٘لًٍٖ ٍ پَ٘» هرحله سوم: َارْـِ تـا ٣لـَم      تـلٗي  إ ٍ كِٗـ هلعلـِ ام ه

تـِ ًقــ هثـاًٖ ٍ     ،ام ؿاٗلُ ؽَؿ ٣لـن ؽـاكد ُــُ    يٗ. تٌاتلاام ؿٍ كٍٍ لثلٖ ًا تل  ِ ًتاٗذ آى گٌتلؿُغلتٖ ًا  ك

 #.10ّ الف، 1389هٔثاط ٗنؿٕ، : ب.كن ً٘؛ 29 $ّواى، ّ َُؿ آَ  ه٣ََِٗ ٣لَم هلتَٙ هٖ

.ًمذدرًّيعلْمغزثيالف

ـٍا  ، كٍتٌاٖٗتلٗي اٗي كٍٍ ًاؿُ َُؿ ٣لـَم غلتـٖ    َم ًا . ؿك اٗي هلعلِ ه٤لَم هٖتلٗي ُرل ؿك ًقـ ٣ل تلٗي ٍ هت

ـ  ّا ٍ آَ  ه٣ََِٗ ؽَؿ پاٗثٌـ تَؿُ فلٕ تا ّواى كٍٍ تزلتٖ ٍ ّواى هثاًٖ الغاؿٕ ؽَؿ، آٗا تِ پَ٘ ٗـا ؽ٘ـل    ًا
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  ٖ ٍاكؿ هـ ـاى ٣لَم غلتٖ تِ ٗرــٗگل  ِوٌ كٌٌــ ٍ ؿك پـٖ آى هورـي     اٗي ١ًَ ًقـ ام ًٌؼ ّواى ًقـّاٖٗ ًا  كِ ؿًا

ِـوٌـ    گًَِ ّواى ،ؿ. تِ ت٘اى ؿٗگلگلؿّإ آى آُراك  ّا ٍ كوثَؿ ؿ ٍ ٗا ٤ٗفَِ تقَٗ  ًُا  ٗك ٠ًلٗ كِ ٗـك ؿًا

ـاى ُللٖ ٍ هٌلواًاى ّن اٗي عـق ٍرـَؿ ؿاكؿ    ِوٌ غلتٖ، عق ؿاكؿ ٣لَم غلتٖ كا ًقـ كٌـ، تِ ّواى ه٘ناى تلإ ؿًا

زام ؿٌّـ.  َارِْ تا ٣لَم غلتٖ، ًقـ ؿكًٍٖ ًا ِ ي َٓكت،ٗؿك اتا ؿك ه ِ وٌـ ُللٖ ٍ ٗـا هٌـلواى   ؿًا ًثاٗــ تـِ    تٌْـا  ًـ

ّ ، 1395ٕ، نؿٗـ هٔـثاط  ؿ $ؿٍ، تاٗـ تَِٗق گلا ٛلثٖ كٍعِ٘ كٌزرإٍ ٍ عق٘ق  ٣ل ت٤ٔة هتْن َُؿ، تلرِ تِ 

 #.239ـ238

ال :ه٤تقـ ًا  هرتةًا . اٗي  «گلاٖٗ كَكًاٖٗ لقت»هخا ، ٗرٖ ام هراتة اؽاللٖ، هرتة  ٕتلا ّـل لـقتٖ    ،ًٍا

تِ ه٘ناى لقت ٗـا الـن عٌـٖ آى تٌـتگٖ      اكمٍ اؽاللٖ ّل ف٤لٖ ٓلفاً ،تـ ًا . حاً٘اً ؽَب ًا  ٍ ّل الوٖ فاتاً فاتاً

َاى اف٤ا  آؿهٖ كا تِ لغاٝ اؽاللٖ اكمٍ ؿاكؿ ٍ تا اٗي ه٤٘اك هٖ  گقاكٕ كلؿ. ت

َاى تا هٌلّ هٖ ؿك ًقـ اٗي ٠ًلِٗ ٍ رْـاى آؽـلت،   هخل ًفـٖ كٍط آؿهـٖ    ،گلاٗاًِ ّإ هاؿٕ فلٕ ن گلفتي پَ٘ت

راالت ه٤ل ّوضٌ٘ي تا صِن ٍاكؿ كـلؿ   فپَُٖ ام ُا ِ  ؛ٌُاًاًِ، تام ّن ًقـّإ ؿكًٍٖ مٗاؿٕ  ِ  ام رولـ تلؽـٖ   اٌٗرـ

ّا ٍ آالم كَتـاّٖ   كًذ تٌا صٍِ ت٤ري  ،گٌاكٕ هخل هٖ ؛َُؿ تلٕ هٖ ّإ آًٖ هٌزل تِ آالم ٍ ؿكؿّإ َٛالًٖ لقت

تِ تاُـ ٍ ّـل الوـٖ ّـن     رلاعٖ. پي ّل لقتٖ ًوٖ ٣ول اًٌـه گلؿؿ؛ِتلٕ ّ٘إ ت هٌزل تِ لقتكِ  ـ اكمٍ ؿُا ًَا ت

ـاكمٍ ًٌ٘ . ٗ 

   ٖ ِ   ًقـ ت٤ـٕ آى اً  كِ اٗي ٠ًلِٗ تلإ هَاكؿ تناعن ت٘ي لقات عٌٖ، ه٤٘ـاكٕ ت٤٘ـ٘ي ًوـ إ  كٌــ ٍ ٠ًلٗـ

 ًالْ اً .

ٌاى تَرِ ٓلفاًهنتَك ٠ًلِٗ ي ّ٘وضٌ ٌـاى      لقت ام كٌـ ٍ هٖ تِ ت٤ـ عٌٖ ًا ّـا   ّـإ ٣ـاٛفٖ ٍ عتـٖ ٣قلـٖ ًا

 ـُ ًا .ٗمكٍغفل  

َاى تِ اٗـي ٠ًلٗـِ    هٖ تام ّن ،ن فلٕ كلؿى هثاًٖ هاؿٕ ٍ كٍٍ ًالْ تزلتٖؿكًٍٖ ًا  ٍ تا هٌلّ ˚ًقـي ٗا ت

ٍاكؿ كلؿ $ را    #.125ـ110 ب، 1394ّ ،ٕنؿٗهٔثاط ُا

ٕ  ٣لَم غلتٖ تا صِ عـ تِ هثاًٖ ٍ پَ٘ كٌـٖ هٍٗوگٖ ًقـ ؿكًٍٖ آى ًا  كِ هِؾْ  ٌــ  ثّـإ ؽـَؿ پاٗ   فـل

ـ. پاٗثٌـ تَؿُ ـ  تـِ ؿٍ       تِ آَ  ه٣ََِٗ ٍ كًٍٍثَؿى  ًا ـ  ٣لـ  ّإ هفلٍٕ ؿك ٗـك ٣لـن هورـي ًا  .ٍا  :تاُـ

تفاؿُ ًاؿكً  ٣لَم غلتٖ ام هثاًٖ ؽَؿ ًْل گاكٕ ٍ ًا  ًاكاكآهـٕ ٍ غلٚ تَؿى آى هثاًٖ. .ؿٍم ؛ًا

ثـٛد وـٝ ثـش     «سفتبسٌشا٣٤»ٔىتت  ٜؿٙبػ٣ دس حذٚد ٤ه لشٖ پ٥ؾ، تحت ػ٥ٌش ٕ٘ٛ٘ٝ، سٚاٖ ٓٙٛاٖ ثٝ

ُ    ٌشا٣٤ ٚ حغ ٔبتش٤ب٥ِؼٓ، تدشثٝ ٔــبٞذ٠    ٌشا٣٤ افشا٣ً اػتٛاس ثٛد ٚ ٥ٞچ ٔٛه٣ٓٛ خـض سفتـبس لبثـ

ؿذ٘ذ وٝ خٛاػتٝ ٤ـب ٘بخٛاػـتٝ،    تذس٤ح ٔىبتج٣ ٌٔشح ؿٙبخت. پغ اص آٖ، ثٝ حؼ٣ سا ثٝ سػ٥ٕت ٣ٕ٘

ٝ   ِٝ٘ش٤ ٔثالً ؛ب٘ٝ، اكَٛ ٚ ٔجب٣٘ ا٤ٗ ٔىتت سا ٘من وشد٘ذآٌبٞب٘ٝ ٤ب ٘بآٌبٞ ا٢  فش٤ٚذ ثش اكـَٛ ٔٛهـٛٓ

  ٖ ٝ   ٔجت٣ٙ اػت وٝ ثب ٔبتش٤ب٥ِؼٓ حبوٓ ثش فوـب٢ تحم٥مـبت سٚا ٌشا٤ـ٣ افشاًـ٣ آٖ    ؿـٙبخت٣ ٚ تدشثـ
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َ »ٞـب٣٤ چـٖٛ    ػبصٌبس ٥٘ؼت. ٕٞه٥ٙٗ ثٔـذٞب ٔىتـت   ٖ »ٚ  «ٌشا٤ـ٣  وٕـب ـ  «ٌشا٤ـ٣  ا٘ؼـب  ٝدس ٓشك

ٔـبثٝ چ٥ٙٗ ٘مـذٞب٣٤ وـٝ    ؿذت ص٤شػؤاَ ثشد٘ذ. ؿٙبػ٣ ُٟٛس وشد٘ذ وٝ اكَٛ سفتبسٌشا٣٤ سا ثٝ سٚاٖ

ٞب٢ ٣ّٕٓ لبثـُ   سؿتٝ ٝؿٛ٘ذ، دس ٕٞ پشداص٢ دس ّْٓٛ ؿذٜ ٤ب ٣ٔ ٌبٜ ٔٛخت تحٛالت٣ ث٥ٙبد٤ٗ دس ِ٘ش٤ٝ

 (.239ـ238ف ، ٢1395، ضد٤ٔلجبح ) ٔـبٞذٜ ٚ لبثُ تلٛس اػت

ًمذرّضيعلْمغزثية.

ل ٌـًٖ ٗا فلٌفٖ، تٌْا ام ٛلٗـق ت٤قـ  لِ كٗاٖٗ، ّههخا  عل ٗك هٌ ٕتلالِ ؿك ٣لَم، هتفاٍت ًا . هعل هٌ  كٍٍ

ٖ »تلإ عل هٌائل ٛة ٍ ؿاكًٍـامٕ، تاٗــ ام كٍٍ    اها ؛ًا پقٗل  اهراى «تغل٘لٖ»ٍ كٍٍ  ـتفاؿُ كـلؿ.    «تزلتـ ًا

ٖ »ّوضٌ٘ي كٍٍ تغق٘ق ؿك ٣لَهٖ هخل تـاكٗؼ،   ـ . ؿك تلؽـٖ ٣لـَم   « ًقلـ ٍ     ًا ّـإ   ً٘ـن هخـل ٣لـن فقـِ ام كٍ

َاى تْلُ رٌ . اٗي هٌائل ؿك ٣لوٖ تِ ًام  هٖ «تلك٘ثٖ» ٖ  كٍٍ»ت ٖ  Methodology$ «ٌُاًـ ُـَؿ   # تلكًـٖ هـ

 #.86ّ ، 1383ٕ، نؿٗهٔثاط $

ِٜ ت ًٍا ـامُ تل كٍٍ إ٣لَم غلتٖ تِ  غلا  ُــُ «عٌٖ ٍ تزلتٖ»ك٘ـ ٍ آلاك تَ٘ ام ًا ــ. ام   ، ؿصاك ًا َ ًا  ًٕـ

تفاؿُ ام ٍعٖ، ه «ًقلٖ»كٍٍ  ،ؿٗگل ٌـاًٖ غلتـٖ        ١ٍََٗ ؿك ٓـك آى ًا ـ هْوٖ ًا  كِ اهـلٍمُ ؿك تـ٘ي ٣لـَم ًا

ـاكؿ.ـ  تقلٗثاً  راٗگاّٖ ً

ٔ ٣ٕٔىٗ اػت حت ّٛ ت، تبس ٣،دسٓ   ً،ٝ ٖٚا خ،٤چٖٛ فّؼف ب٘  ٣ؿٙبػ س ذ آٟ٘  بفـت ٤سا  ٣٤ٞـب  ٌضاسٜ ض٥ٚ ٔبٙ٘

ب ثب ٔشاخٔٝ ٝث ٔٙبثْ اك ىبٖ ٤ٙ٣د ٥ُوٝ اثجبت آٟ٘ ط ش٤پز ٞٓ ٔا ِٛٚ ـب سٚؽ   ٣اكـّ  ٢ثبؿذ، ٞشچٙذ ٔتذ دس آٟ٘

بد ب٤٘جبؿذ،  «٣٘مّ» ب غ ٢ٔٙبثْٓ   (.187 ف ،٢1395، ضد٤ٔلجبح )اص وتبةٚ  ػٙت ثبؿذ  ش٥آٟ٘

ـِِٗ تإح٘ل تغ  كِ كٌاًٖ ام ت٤ٖ٘ ـ  ُــُ  ٍالـ٢  #ٌَٗتٖ٘پَمٗتاًِ $ٗگلا احثات ّإ ًا ـ ٖ  ، تٔـَك ًا كٌٌــ تٌْـا كٍٍ    هـ

ّـإ ٣لوـٖ رْـاى غـلب      گ٘لٕ ؿك تغق٘قات ٍ پوٍَّ ًفاًِ اٗي رْ إًا . هت «تزلتٖ»آٍك كٍٍ  ٣لوٖ ٍ ٗق٘ي

     ٖ ـاى غلتٖ، ٌّـتٌـ كٌـاًٖ كـِ آماؿتـل هـ ـِٗوٌ ـِٗـٌـ ٍ تـا عــٕ كٍٍ     ًقَ صِوگ٘لٕ ؿاكؿ. الثتِ ؿك ه٘اى ًا ًا

ٌاًٖ ٍ پوٍَِّ ت ،كا «ت٤قلٖ» ـ    ٍٗوُ ؿك ٣لَم ًا ٖ  ِ ّـإ ارتوـا٣ٖ ت  گ٘لًــ؛ اهـا تـِ ّلعـا  كٍٍ غالـة ؿك      كـاك هـ

كـاك گلفتـِ   ِ ت« ٣قلٖـ   تزلتٖ»كٍٍ  ،آىتل  ًا  ٍ تا عـٕ ؿك كٍٗرلؿ ه٤تـ  «تزلتٖ»ّإ غلتٖ، كٍٍ  پوٍَّ

ِگاّٖ، تلإ كٍٍ  هٖ ز٘ـل اكمُـٖ     «ًقلٖ»َُؿ. اها ؿك هزاه٢ ٣لوٖ ٍ ؿًا تفاؿُ ام هٌات٢ ؿٌٖٗ هخل تـَكات ٍ ًا ٍ ًا

 #.93ب، ّ 1389ٕ، نؿٗهٔثاط ًَُـ $ ل ًوٖئلا

تـال  هٖ مؿگاى ً٘ن غلبهتإًفاًِ تلؽٖ  ـاى رْـاى غـلب ؿك ٣لـن ٍ        ٣ل  كِ ٌٌـك صٌ٘ي ًا ِـوٌ پِ٘ـلف  ؿًا

تقلائٖ ٍ تزلتٖ»ٍ كٍٍ  ُكا كّا كلؿ «ل٘اًٖ ٍ ت٤قلٖ»كٍٍ ٤ٌٓ ، آى ًا  كِ  ـ اِ گلفتـ  كـاك  تِكا  «ًا . ام ٠ًـل  ًـ

 ًا !  ُتاب تِ٘تلٕ ٗافتِ ًٌ٘ي ت٘ريافلٍٗوُ ام مهاى ِ ت ،ّا آًاى، اٗي پِ٘لف 

ٝ  ا٤ٗ ا٘ـذ وـٝ سٚؽ تحم٥مـ٣ وـٝ      تٕٛٞبت وبس سا ثٝ آ٘دب وـب٥٘ذٜ وٝ ثٔو٣ اص ٘بآٌبٞبٖ چ٥ٙٗ پٙذاؿـت

٤ٛؼـت٣( اػـت   ٥)پٛص٤ت «تدشث٣ ٚ تحمم٣»دٞذ ٕٞبٖ سٚؽ  ٔؼبئُ اسائٝ ٣ٔ ١لشآٖ وش٤ٓ ثشا٢ حُ ٕٞ
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ـ ٚ فمٝ ٚ اخالق سا ٞٓ ثب٤ذ ثب ٕٞـ٥ٗ سٚؽ ثشسػـ٣ وـشدم )ٔلـجبح      ؿٙبػ٣ ٚ حت٣ ٔؼبئُ خذا ٢، ضد٤

 (107ٚ108 ف، 1 ، ج1392

ٓا  ٍ هخثتـ  ل٘حإتـ  يٗگنٗرـا  ّٕـا  كٍٍ افـ  ٍٗ  ًٖقـ ٍ تلكًكًـ  تِ ٠ًل هٖ ،تا اٗي ٍا ُـٌاؽتٖ ٍ   ٖ ؿك مهٌ٘ـِ كٍ

َاّـ آٍكؿ. ٍرَؿِ ت آىهٌائل   ؽ

ًمذهجبًيّاصْلهْضْعَعلْمغزثيج.

إ ًا  كِ ؿك ؽـاكد آى   پلؿامٕ ٍ ّوضٌ٘ي كؿ ٍ اتٜا  هٌائل، هثتٌٖ تل آَ  ه٣ََِٗ ّل ٣لوٖ ؿك تث٘٘ي ٍ ٠ًلِٗ

تق آى، اٜـ هپلؿاماى آى ٣لن ً٘ن آگاّاًِ ٗا ًاآگاّاًِ آى هثـاًٖ كا پقٗلفتـِ ٍ    ؿ. ٣الواى ٍ ٠ًلَُِٗ تغج هٖ ام آًْا٣لن 

ـ. ام هْن ؿًُْاتٌإ ٗك ٣لن كا تٌا  ًٌگ َاى تـِ هثـاًٖ    هٖ ،ي هثاًٖ ٍ آَ  ه٣ََِٗ هِتلب ه٘اى ّوِ ٣لَمتلٗ ًا ت

ٌاى ٌُاًٖ، ٌّتٖ ه٤لف  ـاكُ كـلؿ   ٌُاًٖ ٖ ٍ ؿٗيًٌُا ، اكمٌٍُاًٖ ٌُاًٖ، ًا آـَ  هَٗـ٣َِ    ْـا الثتـِ اٌٗ  .ُا

ـاكؿ ٍ هٖ م ًا  كِ عٔل ٣قٖل ً ِـتلٕ     هِتلب ه٘اى ّوِ ٣َل ًَـاگَى، هثـاًٖ ٘ت ـا  گ ة ه٣ََٗات ٍ ّا َاى ِت تًٌا ت

 #.50 ، ّب1397 ٌٌـگاى،ٗام ًَ ٖرو٤: ب.ك ي٘؛ ّوض240ٍ250ٌ ، 1395ّ ٕ،نؿٗهٔثاط ٘ن ؿك ٠ًل گلف  $ً

َارِْ تا ٣لَم غلتٖ، ًقـ ٍ تث٘٘ي هثاًٖ آى ٣لَم ًا  كِ تإح٘ل گٌتلؿُ تلٗي إ كِِٗ ٕ ؿك ّوـِ ٣لـَم   ا كاك ؿك ه

َ ٌاًٖ ؿاكؿ ٍ ّوِ ؿًا ؿّـ. هتإًفاًِ تٌ٘اكٕ ام ٣لـَم غلتـٖ تـل     هٖح٘ل للاك إّإ تِلٕ كا تغ  ت تزلتٖ ٍ ٣لَم ًا

ـ كِ ؿك رإ ؽَؿ آَلٖ تٌا ُـُ ـ احثات ًِـُ تٌْا ًِ ،ًا َاكؿ ً٘ن اتٜا  ُــُ  ،ًا ــ. ؿك اٗـي تـ٘ي    تلرِ ؿك تٌ٘اكٕ ام ه  ،ًا

ِگا٠ًّلٗات ٣لوٖ هٜلط ٍ هَِْكٕ ّن ٌّتٌـ كِ ؿك هزاه٢ ٣لوٖ ٍ  ٖ   ،ًَُـ هٖ ن فلٕهٌلّ ٖؿًا كغـن   اهـا ٣لـ

ـا كلؿُ ُْلت رْاًٖ ـ، تل هثاًٖ ًاؿكًتٖ تٌا ُـُ كِ پ٘ ـ كِ اگل آى هثاًٖ تٔغ٘ظ َُؿ، اٗي ٠ًلٗـات ّـن اكمٍ    ًا ًا

َاٌّـ ؿاؿ $  #.34ّ ، 1395ٕ، نؿٗهٔثاط ٣لوٖ ؽَؿ كا ام ؿً  ؽ

ا٥ِٚٗ ٘مذ ثٝ ّْٓٛ سا٤ح آٖ اػت وٝ اص اكَٛ ثذ٣ٟ٤ ٌٔٙـك تخٌـ٣ وـشدٜ ٚ پـ٥ؾ اص اثجـبت اكـَٛ       

د ٌٔبِت پشداختٝ اػت. ا٤ٗ ٤ه ٘مذ ٌٔٙم٣ اػـت ٚ سثٌـ٣ ثـٝ ٔؼـّٕبٖ     خٛد، ثٝ اثجبت ٚ س ٝٔٛهٛٓ

ٌٛ٘ـٝ وـٝ    ثٛدٖ ٤ب ٔتذ٤ٗ ثٛدٖ ٘بلذ٤ٗ، ٤ب ٘بٔؼّٕبٖ ثٛدٖ ٤ب ّٔحذ ثٛدٖ دا٘ـٕٙذاٖ ّْٓٛ ٘ذاسد. ٕٞبٖ

ٜ  ،اػت  دس ٌٔٙك ٌفتٝ ؿذٜ َ  لوب٤ب٢ ّْٓٛ ـ وٝ ٌضاس  ا٘ـذ  ٞب٣٤ ٔتـىُ اص حذالُ ٤ه ٔٛهّٛ ٚ ٔحٕـٛ

ٝ   ـ ثب٤ذ ثب ثشٞبٖ اث ٞـب٣٤ وـٝ اص    جبت ؿٛ٘ذ ٚ ثشٞبٖ ثب٤ذ اص ٔمذٔبت ثذ٣ٟ٤ )اكَٛ ٔتٔبسفـٝ( ٤ـب ٔمذٔـ

دػت آٔذٜ ثبؿٙذ )اكَٛ ٔٛهٛٓٝ( تـى٥ُ ؿٛد. ا٤ٗ دسحب٣ِ اػت وـٝ چٙـ٥ٗ سٚ٘ـذ٢ دس     ثذ٥ٟ٤بت ثٝ

 (.246ف )ٕٞبٖ،  دس ّْٓٛ ا٘ؼب٣٘ ٞٓ ٚهْ ثٝ ٥ٕٞٗ ٔٙٛاَ اػت ؿٛد. ّْٓٛ ٣ً ٣ٕ٘

ضٌبسيهعزفثک.ي

ّـإ كِـف    ٤ٌٗـٖ كاُ  ؛ُـل١ٍ كـلؿ   ٌُاؽتٖ هٌٜقٖ تاٗـ ام هثاًٖ ه٤لف  َٛك تِتلإ تث٘٘ي ٍ ًقـ هثاًٖ ٣لَم غلتٖ 

ٍال٤٘  ٌُاًاٖٗ، احثات ٍ اكمٍ ّاٖٗ تاُـٌـ كـِ اكمُـوٌـتل ٍ هف٘ــتل ام      تٌا كُا گقاكٕ ًَُـ. ؿك اٗي ت٘ي صِ ٓغ٘ظ 

اًـاً  ّإ تزلتٖ ه تاٌُـ ٗا ه٤لَم َُؿ كٍٍ «عٌٖ ٍ تزلتٖ»كٍٍ  ٓـالع٘  ٍكٍؿ تـِ    ٤وَ  ؿك رْاى غـلب، ًا
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ـاكًـ. تٌْا پي ام تث٘٘ي آَ  ه٤لف  ـ  كـِ ًَتـ  تـِ عـَمُ       تلؽٖ هثاعج كا ً ِ  ،ّـإ ؿٗگـل   ُـٌاؽتٖ ًا  ام رولـ

ٌاى ٌّتٖ  #.240ّ كًـ $ّواى،   ٌُاًٖ هٖ ٌُاًٖ ٍ ًا

ضٌبسيُسحيدّ.

ٖ ًـ كِ ه١ََٗ آى كَُ ؿك ٣لن فلٌفِ تلكًٖ هٖ ٌُاؽتٖ هٌائل ٌّتٖ هثاعـج هلتـَٙ تـِ ٍرـَؿ ٍ ٣ـالن       تـلٗي  لـ

َاى تِ ًفٖ آل  ّإ ٣لَم غلتٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ هٖ ٌّتٖ ًا . ام ٤ٗف ٍ ّوضٌـ٘ي ًفـٖ هـاٍكإ ٣ـالن      «٣ل٘ »ت

اكُ كلؿ كِ رْ  ٌاًٖ كا هٌغل  كلؿُ ًا .  گ٘لٕ هاؿُ ُا ٕ اهلل هٔثا   آّٗإ كلٖ ٣لَم تزلتٖ ٍ ًا ٗـ٤ف   ط ٗـنؿ

 كٌـ: ًِ تث٘٘ي هٖگَ إ ٣لَم غلتٖ كا اٗي كِِٗ

ٚخـٛد ادٓبٞـب٢    خٛاٜ ّْٓٛ ًج٣ٔ٥ ٤ب ّْٓٛ ا٘ؼب٣٘ سٚاج داسد، ثـب  ،ٔتإػفب٘ٝ آ٘هٝ أشٚصٜ دس خٟبٖ ّٓٓ

ٜ ِ٘ش٤ٝ غشثـ٣ دس [ . ..ثٟشٜ اػت. ث٣ پشوٗ، اص چ٥ٙٗ ث٥ٙبدٞب٣٤ پشًٌٕشاق ٚ دٞبٖ پ٥ـذا٤ؾ خٟـبٖ    ثـبس

اثش ا٘فدبس٢ ِٓـ٥ٓ، ثـٝ    وٝ ٘بٌٟبٖ دس ا٢ اص ٔبدٜ ٔتشاوٓ ثٛد وٝ خٟبٖ دس اثتذا ثٝ ؿىُ تٛدٜ ]ا٤ٗ اػت

ٝ   ٞب٣٤ وٛچه ٚ ثضسي تجذ٤ُ ٚ دس فوب٢ ال٤تٙب٣ٞ ٔٙتـش ؿذ ٚ وٟىـبٖ تىٝ ٞـب اص آٟ٘ـب    ٞـب ٚ ِٔٙٛٔـ

آ٤ـذ.   پذ٤ذ آٔذ٘ذ وٝ ٤ى٣ اص آٟ٘ب ِٔٙٛٔٝ ؿٕؼ٣ اػت ٚ ٘ؼجت ثٝ ٓبِٓ ٞؼت٣ چ٥ض٢ ثٝ حؼـبة ٕ٘ـ٣  

فبل٣، أىبٖ پ٥ذا٤ؾ اِٚـ٥ٗ ػـَّٛ ص٘ـذٜ دس    كٛست٣ ات ٞب ٤ب ٥ّ٥ٔبسدٞب ػبَ ٌزؿت تب ثٝ ػپغ ٥ّ٥ٖٔٛ

ٞب ػبَ د٤ٍش، ا٤ٗ ػَّٛ ثٝ ٔٛخٛد٢ اص لج٥ُ ٥ٌبٞبٖ تجـذ٤ُ ؿـذ ٚ    ص٥ٔٗ فشاٞٓ ؿذ. ثب ٌزؿت ٥ّ٥ٖٔٛ

 تب آ٘ىٝ صٔب٣٘ ثبص ثـش  ،٥ٌبٞبٖ تجذ٤ُ ثٝ ح٥ٛاٖ ؿذ٘ذ ٚ ٞش ح٥ٛا٣٘ ثٝ ح٥ٛا٣٘ د٤ٍش تحَٛ ٚ تىبُٔ ٤بفت

.  ... ػـت ؿٙبػ٣ ٔذسٖ ا ؿٙبػ٣ ٚ ا٘ؼبٖ ؿذم ا٤ٗ ٔجٙب٢ و٥ٟبٖا٘ؼبٖ تجذ٤ُ  ا٢ ثٝ ثٛص٤ٙٝ ،حؼت اتفبق

ٝ    ٤ٝه ِ٘ش٤ ا٤ٗ :ذ٤ٌٛٙ وؼب٣٘ وٝ ٔٙلف ثبؿٙذ ٣ٔ اكـَٛ  وـٝ   ا٢ اػـت  ٣ّٕٓ ٥٘ؼـت، ثّىـٝ فشهـ٥

 .(245ف ذ )ٕٞبٖ، وٙٙ ثذ٣ٟ٤ فّؼف٣ آٖ سا سد ٣ٔ

ضٌبسياًسبىسَ.

ٖ »ؿّـ كِ تِ ٖ ًتَى فقلات ٣لَهٖ كا تِر٘ل ه« ٌُاًٖ اًٌاى»ا ٗتغج ؿكتاكُ اًٌاى  ُـْلت  « ٣لَم اًٌـاً

كٌٌـ. ؿك ٣لـَم اًٌـاًٖ ّوـَاكُ اٗـي      اًـ. اٗي ٣لَم ّلٗك اًٌاى كا ام ٗك ت٤ـ ٍ رْ  ؽآٖ تلكًٖ هٖ ٗافتِ

ا هزلؿ  ّـ  ٍ غاٗتَ صٌ٘   ٍ ًـااالتٖ ام اٗـي لث٘ـل.    ًٗاا  ًْفتِ ُـُ كِ اًٌاى صٌ٘   هاؿٕ اً  

تـل   ؼ ؿاؿُ َُؿ ات٤اؿ ٍ ٣َاكٕ فات٘ـٔ اٍ ؿك ٣لـَم اًٌـاًٖ ؿكًـ     ّا ؿكتاكُ اًٌاى تِ ؽَتٖ پاً اگل اٗي پلًَ

ِ  تـٗل اٗي ه١ََٗ، تْتل اً  اًٌاى كِف ؽَاّـ ُـ. پي تِ لغاٝ اّو٘  ٍ تإح٘ل تٖ ٣ٌـَاى ٗـك    ٌُاًٖ تـ

ٌُاًٖ تإح٘لات هْوٖ تل ٣لَم تزلتٖ ؿاكؿ؛ اها اٗي تإح٘ل ؿك ٣لَم اًٌـاًٖ   ٣لن هٌتقل تلقٖ َُؿ. گلصِ اًٌاى

ٌُاًٖ، ٣لَم تلت٘تٖ ٍ اؽالا تِ٘تل اً  $هٔـثاط ٗـنؿٕ،    اً . اٗي تإح٘ل ؿك ٣لَهٖ ّوضَى كٍاىتل  هلوَى

 #.15الف، ّ 1390

ٌاىٗلٍكت  ٌاًٖ ٓ ٌُاًٖ پَ٘ ام ٍكٍؿ تِ عَم عل هٌائل ًا  ًا : ٣ل ؿٍ تِ ٣لَم ًا
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ٌاًٖ ٍ تلكًٖ كاتِٜ تلإ تث٘٘ي پـٗـُ .ٍا  لافَ، اتت   ّإ ًا ٌاى تا ؽَؿٍ ٍ رْاى ٛا ـا تاٗـ ُـٌاؽ  رـاه٤ٖ   ًا

ٌاى ت ٌاى رٌثِ ِ ام ًا ، ً٘ام ؿً  آٍكٗن. ات٤اؿ ٍرَؿٕ ًا ٌاى، ٟلف٘ـ   ّإ آلٖ ٍ فل٣ٖ ٍا ّـا ٍ   ّإ آ٘ل ٍ هتغ٘ل ًا

ٌاى ٍ هغـٍؿٗ   كاهل ه٤لَم َُؿ. َٛك تِتاٗـ هاًٌـ آى  ّإ ًا

ؿٗگل ؿك فلٌفِ اؽالا احثـات   َُٕؿ. ام ًَ ؿٍم. ٣لَم اًٌاًِٖ ؿًتَكٕ ؿل٘قاً تل ُالَؿُ ٠ًام اكمُٖ تٌا هٖ

االهـلٕ ٍ ٍال٤ـٖ تاُــ. پـي ُـٌاؽ  اًٌـاى        ّا تاٗـ هثتٌٖ تل عقاٗق ًفـي  ّا ٍ ؿًتَكال٤ول ُـُ كِ اكمٍ

ٍ    ًامتلٗي عقاٗق ؿك رْ  تلٗي ٍ ًلًَُ  تَاًـ ٗرٖ ام هْن هٖ ُـٌاؽتٖ تلقـٖ    ؿّـٖ هٌـائل اؽاللـٖ ٍ اكم

ٕ، نؿٗـ هٔثاط ا ُالَؿُ ٣لَم اًٌاًٖ ؿًتَكٕ اً  $ٌُاًٖ ُالَؿُ اؽالا ٍ اؽال َُؿ. پي تاٗـ گف : اًٌاى

1395 ّ ،250.# 

ٖ هٖإهت ـًا ـ ٍ ٓلفاً ًفاًِ رْاى غلب آؿهٖ كا ؿك عٔاك رْاى هاؿٕ مً تا عي ٍ تزلتِ تـِ ؿًثـا  ُـٌاؽ      ؿًا

ـا  ٍا هٖ ٌاى ٍ ات٤اؿ ٍرَؿٕ ٍ اّ ٌاى ؿك ًگاُ غلتٖ ًا َاى ًا  كِ ّــفٖ   هَرَؿٕ تراهل ،گلؿؿ. ًا رـن  ٗافتِ ام ع٘

ٍاىإت ـًا  كِ اؽالا، ك ـاكؿ. ًاگفتِ پ٘ ً ٖ ٌُاًٖ، ٣لَم تلت٘تٖ، التٔـاؿ ٍ ؿٗگـل ٣لـَم     ه٘ي ً٘امّإ هاؿٕ ٍ َُْتلًا

اى اٗي ًگاُ پٖ ٌاًٖ كِ تلًا َاٌّـ تَؿ. ،كٗنٕ ُـُ تاٌُـ ًا غلافٖ هثتال ؽ  تِ صِ ًا

ضٌبسيارسشچِبر.

ٌ٘اى اً ، ٍلـٖ هثاعـج ٣لـن اؽـالا ٍ     ت ّإ اؽاللٖ ٍ ه٤ٌَٕ ؿك رْاى غلب كولًگ ٍ ًٌ  گلصِ اكمٍ

ٖ  تلٗي ٍ پلٛلفـاكتلٗي كُتِ فلٌفِ اؽالا ؿك ؿً٘إ غلب ام رقاب ُـًَـ. ْٟـَك    ّإ ؿاًِگاّٖ هغٌَب هـ

هراتة اؽاللٖ هت٤ـؿ تا ٠ًلٗاتٖ كاهالً هت٤اكٕ ٍ ًـاّوگَى، ًِـاى ام آى ؿاكؿ كـِ رْـاى غـلب ؿك مهٌ٘ـِ       

ٕ، نؿٗـ هٔـثاط  ّا ٍ هثاًٖ لاتل ؿفـا١ ؿًـ  ً٘افتـِ اًـ  $     ٌُِٗاؽتٖ، ٌَّم ّن تِ پا هٌائل اؽاللٖ ٍ اكمٍ

 #.38د، ّ 1389

الم ً٘ام ام غَك ؿك هثاعـج   تٖ گلصِ ّـ  ًْاٖٗ اؽالا هتؾلّق ُـى ًا  ٍ ها هٌلواًاى تا ٍرَؿ ه٤اك  ؿٗي ًا

َارِْ تا ًاٗل هراتة ٍ ًغلِ ،٣قلٖ ٍ فلٌفٖ ٣لن اؽالا ٌّت٘ن ٖ »إ رـن كٍٍ   ّإ اؽاللٖ، صاكُ اها ؿك ه  «تغل٘لـ

الهٖ ؿك تلاتل هراتة غلتٖ،  «٣قلٖ»ٍ  ـاكٗن. كٍُي ًا  كِ تلإ ؿفا١ ام اؽالا ًا ٍاٗـات     ًوًٖ َاى تـِ آٗـات ٍ ك ت

ـاكؿ تٌاؿ كلؿ. الثتِ اٗي ًرتِ اؽتٔاّ تِ اؽالا ً ٍاى  تلرِ ؿك مهٌِ٘ ،ًا  ٌُاًٖ، هــٗلٗتٖ، التٔـاؿ ٍ   هٌائل فلٌفٖ، ك

الهٖ ؿفا١ كٌ٘ن $ّواى، ّ كٍٍ امَُ ًُ٘٘ن تاٗـ تِ ّو٘ي هاًٌـ آى   #.40 ه٤اك  ًا

ٌاى ّواى اكُ ُـ، هٌائل اكمٍ گًَِ كِ ؿك هثاًٖ ًا ٌـاًٖ ؿًـتَكٕ ٌّـتٌـ.       ٌُاًٖ ُا ؿُ ٣لـَم ًا ٌُاؽتٖ ُـاَل

غلا  ؿك هثاًٖ اكمٍ غلا  ؿك ًا ٌاًٖ ٌُاؽتٖ، هٌزل تِ ًا َاّــ ُــ. ت٤لٗـف    ِ ت ،٣لَم ًا ٌاًٖ ؿًتَكٕ ؽ ٍٗوُ ٣لَم ًا

ِاٖٗ تَؿى گناكُهفاّ٘ن اؽاللٖ، اؽثاك تـلٗي   ٍ كاتٜـِ ؿٗـي ٍ اؽـالا ام هْـن     ،ّإ اؽالا، ًٌث٘  ؿك اؽالا ٕ ٗا ًا

َارِْ كٌـ. ٌُاؽتٖ ًا  كِ هٖ هٌائل اكمٍ ـ رْاى غلب كا تا ًقـ رـٕ ه ًَا  ت
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ضٌبسيدييپٌح.

ِ     إ ؿك رْ  كٌٌـُ كِ ًقَ ت٤٘٘ي ٖتلٗي ه٣ََٗات ٗرٖ ام هْن ٍٗـوُ ٣لـَم اًٌـاًٖ ؿاكؿ،     گ٘ـلٕ ّوـِ ٣لـَم، تـ

اً . پوٍَّ ٍ تغق٘ق ؿك ه٣ََٗاتٖ ّوضَى صٌ٘تٖ ؿٗي، للولٍ ؿٗـي، ت٤ـاكٕ ٣لـن ٍ ؿٗـي،     « ٌُاًٖ ؿٗي»

ًامٕ ٣لَم ٍ ؿاًِگاُ ٍ ه٣ََٗاتٖ هاًٌـ آى هثتٌٖ اًـ  تـل ًـ١َ ًگلُـٖ كـِ       ٣قل ٍ ؿٗي، ٣لن ؿٌٖٗ، اًالهٖ

ُـُ ام ًَٕ ؽـاًٍـ هت٤ا  تـلإ ّــاٗ  تِـل     ِّگل تِ آل ه١ََٗ ؿٗي ؿاكؿ. ل٤ٜاً ًگاّٖ كِ ؿٗي كا ًام پوٍ

ٖ « ّـا  افَ٘ى تَؿُ»كٌـ، تا ًگاّٖ كِ ؿٗي كا  ؿاًـ ٍ پ٘اهثلاى ٍ اهاهاى كا ًف٘لاى ّـاٗ  تلقٖ هٖ هٖ اًگـاكؿ، ؿٍ   هـ

كٌـ ؿٍكاى مًـگٖ تِـل ام هلاعـل    ٖ كِ تَٔك هّٖإ كاهالً هت٘اؿ تَل٘ـ ؽَاّـ كلؿ. كٌ گ٘لٕ ١ًَ ٣لن تا رْ 

افناٗـٖ ٣لـن ٍ ؿٗـي كا     تٌْـا ّـن   تفرل ؿٌٖٗ ٍ تفرل فلٌفٖ گقُتِ ٍ اهلٍمُ ًَت  تِ تفرل تزلتٖ كً٘ـُ اً ، ًِ

 #.251، ّ 1395ٕ، نؿٗهٔثاط پٌـاكؿ $ هاًـگٖ هٖ ٣قة  پقٗلؿ، تلرِ آل ؿٌٗـاكٕ كا هاِٗ ًوٖ

ُ  ٞـب٢  ٓشكٝ وٝ ؿٛد ٣ٔ تٔش٤ف ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ ٥٘ؼت شخٛسداسث ت٥خبٔٔ د٤ٗ اص غشث٣، فشًٞٙ دس  ٔؼـبئ

ٖ  ساثٌٝ ث٥بٍ٘ش تٟٙب د٤ٗ ٚ ٥ٌشد ٣ٕ٘ دسثش سا ػ٥بػ٣ ٚ اختٕب٣ٓ ٓ  ٚ خـذا  ثـب  ا٘ؼـب ٜ  تشػـ٥ ٝ  وٙٙـذ  ساثٌـ

ٗ  سٚاثـي  ٚ إِّّـ٣  ث٥ٗ ٚ ػ٥بػ٣ ٚ اختٕب٣ٓ ٔؼبئُ ِٔٙش، ا٤ٗ اص. اػت خذاٚ٘ذ ثب فشد٢ ٚ ؿخل٣  ثـ٥

ٝ  دس ٚ اػت خبسج خذاٚ٘ذ ثب ا٘ؼبٖ ساثٌٝ حٛصٜ اص ٤ىذ٤ٍش ثب ٞب دِٚت ٚ ٔشدْ ٚ دِٚت  ثـب ، ث٥ٍب٘ـٝ  ٘ت٥دـ

ٝ  ٚ اػـت  ثشخٛسداس ت٥خبٔٔ اص د٤ٗ ٔؼّٕب٘بٖ، ٍ٘بٜ اص أب. اػت د٤ٗ ُ  ٕٞـ  اختٕـب٣ٓ  ٚ فـشد٢  ٔؼـبئ

ْ  ٚ د٤ٍـش  ٞب٢ ا٘ؼبٖ ثب ا٘ؼبٖ ٚ خذا ثب ا٘ؼبٖ سٚاثي ؿبُٔ ٚ ٥ٌشد ٣ٔ دسثش سا ا٘ؼبٖ ٝ  تٕـب  ٞـب٢  ٓشكـ

ٖ  ثش حبوٓ خذاٚ٘ذ اػالْ ِٔٙش اص چٖٛ ؿٛد؛ ٣ٔ ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ٚ ػ٥بػ٣ اختٕب٣ٓ، ٔؼبئُ ٖ  ٚ خٟـب  ا٘ؼـب

ٗ،. اػت بثشا٤ ٝ  وٝ ٔؼبئ٣ّ ػب٤ش ٚ ٔذ٤ش٤ت ٚ تشث٥ت ٚ ت٥ّٔٓ التلبد، ػ٥بػت، ٓشكٝ ٙث ٖ  ص٘ـذ٣ٌ  ثـ ؼـب  ٘ا

 (.23، ف 1اِف، ج ٢1391، ضد٤ٔلجبح اػت ) د٤ٗ ٞب٢ اسصؽ ٚ احىبْ ص٤شٔدٕٛٓٝ داسد، استجبى

 ٔٙذ٢ اص ّْٓٛ غشث٣ ٥ٔضاٖ ثٟشٜ

ٍال٢ ّواى َارِْ تا ٣لَم غلتٖ تاٗـ  اكُ ُـ، ؿك ه تٌ٘اًِ ٍ تِ ؿٍك ام ت٤ٔة ؿٌٖٗ ٍ ًواؿٕ تلؽـَكؿ كـلؿ. تـِ     گًَِ كِ ُا

َاى تالٍ رْاى غلب ٣الن كفل ٍ الغاؿ ًا ، ًوٖ اٌٗرِٓل   كا ًاؿٗــُ گلفـ .     ّإ ٣لوٖ ٍ تزلت٘ات ٣ولـٖ آى  ت

ِّإ فٌاٍك ٕ غلب ؿك مهٌِّ٘ا ّوضٌ٘ي ٓل  پِ٘لف  ً٘ن ًثاٗـ هَرة هل٣َب ُــى ٍ ؽَؿتـاؽتگٖ ُـَؿ. ّوـِ      ًا

ٍاعـ هغرَم كلؿ. ه٘ناى تْلُ ًوّٖإ ٣لوٖ رْاى غلب كا  ٗافتِ َاى تِ عرن  ِ   ت ّـإ ٣لوـٖ رْـاى     هٌــٕ ام ٗافتـ

 إ هتفاٍت ًا . مهٌِّ٘ل غلب ؿك 

َاى ًت٘زِ گلف  كِ تاٗـ ت٘ي ًِ عَمُ  هٖ ،ام آًضِ گقُ  ّإ ٣لوٖ رْاى غـلب   هؾتلف ٍ ٗافتِ ّٕا ام الِٗت

تـِ ؿٍ  ؽـَؿ  كـِ   ،ت٤ـ كٍتٌاٖٗ ٣لَم غلتٖ .ٍ ًَم ؛ٌُاًٖ كٍٍ .ؿٍم ؛هثاًٖ ٍ آَ  ه٣ََِٗ .ٍا  :ل ُـئتفٔ٘ل لا

 لاتل تقٌ٘ن ًا . «ٌّزاكٕ»ٍ  «تَٓ٘فٖ»ت٤ـ 
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.هجبًيّاصْلهْضْعَکني

ِ   ًفاًِ رْاى غلب ؿك توام مهٌِ٘إهت ـ . ؿك          ّإ آـَ  هَٗـ٣َ َارـِ ًا ٍ هثـاًٖ فرـلٕ ٣لـَم، تـا ًقــ رــٕ ه

ٌاى ٌُاؽتٖ، ٌّتٖ ّإ ه٤لف  مهٌِ٘ ُـٌاؽتٖ، رْـاى غـلب ؿصـاك      ٌُاؽتٖ ٍ عتـٖ ؿٗـي   ٌُاؽتٖ، اكمٍ ٌُاؽتٖ، ًا

غلا  رـٕ ًا  ٍ آالً ًوٖ ِگاّٖ هـا لـلاك   ًا ـ هَكؿ اترا ٍ ا٣تواؿ هغافل ٣لوٖ ٍ ؿًا ًَا گ٘ـلؿ. رْـاى غـلب ام     ت

اًٖ هغتاد ًا  ٍ تاٗـ تلإ آى پاِٗ هثاًٖ ٍ آَ ج ٘ع ٖ   ه٣ََِٗ تِ تزـٗـ٠ًل ًا كٗـنٕ   ّإ فرلٕ رـٗــٕ پـ

ـاللٖ ًا . ُاٗـ تِ٘تلٗي تْلُ كلؿ. ه٘ناى تْلُ هٌــٕ ام رْـاى غـلب ؿك اٗـي      هٌـٕ ام ٣لَم غلتٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ ع

ِ . ًا گَٖٗ هٌتـ   ٗاتٖ ٍ ُثْات رـٗـ تاُـ كِ ً٘امهٌـ پاًؼ مهٌِ٘، هلتَٙ تِ هٌهلِ هٌـائل   تـاكُ ٍٗـوُ ؿك  ٛـَك  تـ

ـالم ٍ       اكمٍ ٌُاؽتٖ ٍ فلٌفِ اؽالا، ؿك هغافل ٣لوٖ غلتٖ، هٌائل رـٗـ ٍ هْوٖ هٜـلط ُــُ كـِ ؿك رْـاى ًا

ِگاُ  #.38ٍ39ّ د، 1389ٕ، نؿٗهٔثاط ُ ًا  $ـٗگلؿٍال٢  ٠ًلّإ ها كوتل هـ ؿًا

ضٌبسي.رّشدّم

ٌُاًـٖ ٍ هثـاًٖ فلٌـفٖ،     ً . هرتثٖ كِ تِ لغاٝ ه٤لفـ  ٌُاًٖ ا هتإحل ام ه٤لف  ،هٌتق٘ن َٛك تِ «ٌُاًٖ كٍٍ»

غلا  ًا ، تِ لغاٝ كٍٍ ـ  ٌُاًٖ ً٘ن ًوٖ ؿصاك ًا ًَا غلافـات ٍ رْـ    ا٣تواؿ  لاتلت ٕ  تاُـ. تٌ٘اكٕ ام ًا ّـإ   گ٘ـل

ٌاًٖ، ًاُٖ ام كٍٍ تِ ،ًاؿكً  ٣لَم غلتٖ ـ   تَؿُ ٌُاًٖ تزلتٖ  ٍٗوُ ؿك عَمُ ٣لَم ًا كِ ؿك رْاى غلب عاكن ًا

ـتفاؿُ ام ؿاؿُ      ٍ هثتال ـ . ؿك رْـاى غـلب كٍٍ ت٤قلـٖ ٍ ًا غٔاكگلاٖٗ تزلتٖ ُــُ ًا ٖ    تِ ًا ِ  ،ّـإ ًقلـ ٍٗـوُ   تـ

ـا ًرلؿُ ًا . آهَمُ  ّإ ٍع٘اًٖ، ٌَّم رإ ؽَؿ كا پ٘

ـاكخلٕ ًا ؛  ؿك كٍٍ هٌـٕ ام ٣لَم غلتٖ ٓلفاً ه٘ناى تْلُ ِ رْاى غلب تَ٘ ام  لاٗمٌُاًٖ تزلتٖ ع ؿك  آًرـ

ٍ   «ًقلٖ»ٗا كٍٍ  «تغل٘لٖـ   ٣قلٖ»تغق٘قات ؽَؿ ام كٍٍ  ـتفاؿُ كٌــ، ام كٍ ٖ  »ّـإ   ًا  «تزلتـٖ ٍ آمهاِٗـگاّ

تفاؿُ تْلُ تلؿُ ٍ ؿك اٗي مهٌِ٘ تِ پِ٘لف  ِ إ ؿً  ٗافتِ ًا . رْاى غلب تِ ّواى ه٘ـن  ّإ هف٘ـ ٍ لاتل ًا  اى كـ

 ًا . هاًـُ ٣قة «ًقلٖ»ٍ كٍٍ  «تغل٘لٖـ  ٣قلٖ»، ؿك كٍٍ پِ٘لف  كلؿُ« تزلتٖـ  عٌٖ»ؿك كٍٍ 

هححْايدرًّيعلْمغزثي)اثعبدجْصيفيٌُّدبري(سْم.

َإ ؿكًٍٖ ٣لَم غلتٖ تِلٗظ َُؿ، المم ًا  ام تاب هقـهـِ تَٗـ٘غٖ ؿكتـاكُ     ه٘ناى تْلُ آًرِلثل ام  هٌـٕ ام هغت

 ؿاؿُ َُؿ:گًَاگَى ات٤اؿ تَٓ٘فٖ ٍ ٌّزاكٕ ٣لَم 

ٙذ: ّْٓٛ تٛك٥ف٣ ٚ ّْٓٛ دػـتٛس٢ ٤ـب   وٙ ثشاػبع ٤ه تمؼ٥ٓ ٔـٟٛس، ّْٓٛ سا ثٝ دٚ لؼٓ تمؼ٥ٓ ٣ٔ

آٖ دػتٝ اص ّْٓٛ اػت وٝ تٟٙب ثٝ تٛك٥ف ٤ه پذ٤ـذٜ، چٍـ٣ٍ٘ٛ    «ّْٓٛ تٛك٥ف٣»تد٤ٛض٢. ِٔٙٛس اص 

پشداص٘ـذ. ّٓـ٣ٔٛ ٔب٘ٙـذ ف٥ض٤ـه، ؿـ٣ٕ٥،       آٔذٖ آٖ، ٚ ٓٛأُ ٔؤثش دس پ٥ذا٤ؾ ٚ تحَٛ آٖ ٣ٔ ٚخٛد  ثٝ

كـحجت٣   داس٘ذ. دس ا٤ٗ دػتٝ اص ّْٓٛ ٥ٞچ ؿٙبػ٣، س٤به٥بت ٚ ّْٓٛ پب٤ٝ ثٝ ا٤ٗ ٔدٕٛٓٝ تّٔك ص٤ؼت

 ٜوٙٙـذ، ٚ دسثـبس   خٛد ثٝ ا٘دبْ ٤ب تشن وـبس٢ تٛكـ٥ٝ ٕ٘ـ٣    ثٝخٛد ،ٗ ّْٓٛاص ٔؼبئُ اسصؿ٣ ٥٘ؼت ٚ ا٤

ٞـب سا دس   وٙٙذ آٖ اػت وـٝ ٞؼـت   خٛث٣ ٤ب ثذ٢ آٟ٘ب لوبٚت٣ ٘ذاس٘ذ. ّْٓٛ تٛك٥ف٣ تٟٙب وبس٢ وٝ ٣ٔ
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ْ   ٔٛهّٛ خٛد ثٝ ِ٘بسٜ ٣ٔ ٜٔحذٚد ٗ      ٘ــ٥ٙٙذ ٚ تٕـب ٚ تٛكـ٥ف    تـالؽ خـٛد سا كـشف وــف، تج٥ـ٥

آٖ اػت وـٝ ثـب    «ّْٓٛ دػتٛس٢»دسٔمبثُ، ٤ٚظ٣ٌ ذ. افتٙ وٙٙذ وٝ دس ٓبَِٓ ٚالْ اتفبق ٣ٔ ٞب٣٤ ٣ٔ پذ٤ذٜ

ٚ   وٙٙـذ  آٟ٘ب سا ثٝ خٛة ٚ ثذ تمؼ٥ٓ ٔـ٣   سفتبسٞب٢ ا٘ؼب٣٘ ػشٚوبس داس٘ذ ٚ ثشا٢ آٟ٘ب ت٥٥ٔٗ تى٥ّف وشدٜ،

چٖٛ اخالق، حمٛق، ّٓـْٛ تشث٥تـ٣ ٚ ٔب٘ٙـذ آٟ٘ـب      ،ٕ٘ب٤ٙذ. ٣ّٔٛٓ ٣ٟ ٣ٔثٝ ثشخ٣ أش ٚ اص ثشخ٣ د٤ٍش ٘

 .(282ـ281ف ، 1395)ٔلجبح ٤ضد٢،  سٚ٘ذ ؿٕبس ٣ٔ ّْٓٛ دػتٛس٢ ثٝ ٝص٤شٔدٕٛٓ

ّا ٍ  الثتِ ت٤ـ تَٓ٘فٖ ٍ ٌّزاكٕ ٣لَم ام ٗرـٗگل رـا ًٌ٘تٌـ، تلرِ اكتثاٙ ٍح٘قٖ تا ٗرـٗگل ؿاكًـ. ؿًتَكال٤ول

ٛـَك هٌـتق٘ن ام ؿٍ ت٤ــ     كٌـ، تِ ّا تزَٗن هٖ غقق ؿك ه٣ََٖٗ ؽاّ تلإ ًاٗل اًٌاىإ كا كِ ٗك ه تلًاهِ

 پقٗلؿ: تإح٘ل هٖ

ـاى ؿً  ٗافتِ ًا  گناكُ .ٍا   ؛ّإ تَٓ٘فٖ كِ ؿك ّواى ٣لن ت

 ٠ًام اكمُٖ كِ ٗك هغقق آى كا پقٗلفتِ ًا . .ؿٍم

ٖ  ّإ هاؿٕ ؿًتَكال٤ول ،هاؿٕ ٍ ٠ًام اكمُٖ هتٌاًة تا آى تٌٖ٘ رْاى تـِ فرـل    كٌــ ٍ ٓـلفاً   گلاٗاًِ تزَٗن هـ

ٌاى ًا . إت ّاٖٗ كا هتٌاًة تـا   تٌٖ٘ تَع٘ـٕ ٍ ٠ًام اكمُٖ الْٖ ؿًتَكال٤ول رْاى ؿك هقاتل،ه٘ي ً٘امّإ ؿًَٕ٘ ًا

ٌاى تِ ٍا هٖ ـا  هت٤الٖ ًا ّإ ؽَؿ، كاتِٜ كفتاكّا تا رْـاى آؽـلت كا ؿك    ّا ٍ ؿًتَكال٤ول عل ؿّـ ٍ ؿك تزَٗن كُا اّ

 .#283ـ281 ّ$ّواى،  گ٘لؿ ٠ًل هٖ

تٛا٘ـذ   پضؿى٣ اثجبت ؿٛد وٝ ٔلشف ٔمذاس ٣ٙ٥ٔٔ اص ٔـشٚثبت اِى٣ّ ٣ٔ ٓٙٛاٖ ٔثبَ، اٌش دس سٚاٖ ثٝ

٥ٌـشد. حتـ٣    ا٤ٗ أش ٔٛسد ا٘ىبس د٤ٗ لشاس ٕ٘ـ٣ ... ٞب٢ ثذ٣٘ ٔؤثش ثبؿذ دس ثٟجٛد وبسوشد ثشخ٣ اسٌبٖ

وٙـبس هـشسٞب٢ ثـضسي،     لشآٖ وـش٤ٓ دس ؿٕبس آٚسد وٝ  ٞب٣٤ ثٝ ٕٔىٗ اػت آٖ سا اص ٔلبد٤ك ٔٙفٔت

تلـذ٤ك  (. 219)ثمـشٜ:  « َٔٓٙبفِْٔ َِِّّٙـبعِ  ف٥ِِٟٕٓب إِثٌْٓ وَج٥ِشٌ ٚٓ: »وٙذ ٌٛ٘ٝ ٔـشٚثبت تلذ٤ك ٣ٔ ثشا٢ ا٤ٗ

ٖ  ٔٔٙب٢ كحٝ ٣ّٕٓ ثٝ ٝا٤ٗ ٤بفت ص٤ـشا   ؛پضؿـه ٥٘ؼـت   ٌزاؿتٗ ثش تد٤ٛض ٔلشف آٖ اص ػـ٢ٛ سٚا

ثب حبالت سٚح٣، ثٝ ِ٘بْ اسصؿ٣ ٔٔتجـش٢ ٥٘ـض ٥٘ـبص     آٖ ٝثشا٢ چ٥ٙٗ تد٤ٛض٢ ٓالٜٚ ثش ّٓٓ ثٝ ساثٌ

ـ         ٝاػت؛ ِ٘ب٣ٔ اسصؿ٣ وٝ غ٥ش اص ساثٌ  ٝا٤ٗ ٔبدٜ ؿـ٥ٕب٣٤ ثـب ا٤ـٗ حبِـت سٚا٘ـ٣ خـبف، ثـٝ ٕٞ

تش اسص٤ـبث٣   دس چبسچٛث٣ و٣ّ خضئ٣ سا ٝٞب٢ ا٘ؼبٖ ِ٘ش داؿتٝ ثبؿذ ٚ ا٤ٗ ساثٌ ٞب ٚ ٔٙفٔت ٔلّحت

وٙذ اص ا٤ٗ  لشف ا٤ٗ ٔبدٜ ْٔٙ وشدٜ، ثٝ ٔب تٛك٥ٝ ٣ٔوٙذ. ا٤ٙدبػت وٝ د٤ٗ ثب ٍ٘بٜ فشا٥ٌش خٛد اص ٔ

ٔشاتت ث٥ـتش اػت ـ ٣ٙٔ٤ ػـالٔت ٓمـُ ٚ     ٔٙفٔت چـٓ ثپٛؿ٥ٓ تب ٔٙفٔت د٤ٍش٢ وٝ ا٥ٕٞتؾ ثٝ

ثٙبثشا٤ٗ، اكـٌىبن ٚ   (.219)ثمشٜ: « إِثْٕٟٕٔٔٓأ ؤَوْجٓشُ ِٔٗ َّ٘فِِْٟٕٔٓب ٚٓ. »كفب٢ سٚح ٚ لّت ـ ٔحفٍٛ ثٕب٘ذ 

ٝ  خب٘جٝ ٥٘ؼت، ثّىٝ تٔبسه٣ اػت ٥ٔبٖ ٤ه٥ٔبٖ د٤ٗ ٚ ّٓٓ  ˚تٔبسم ٝ  ٍ٘ش٢ ثب ٕٞـ ٍ٘ـش٢ دٚ   خب٘جـ

 (.285)ٕٞبٖ، ف  ِ٘بْ اسصؿ٣

َاى ه٘ناى تْلُ هٖ ،تا تَرِ تِ اٗي هقـهِ  گًَـِ اكمٗـاتٖ كـلؿ كـِ ٓـلفاً      هٌـٕ ام ٣لَم غلتٖ ؿك ت٤ٔـ كٍتٌاٖٗ كا اٗـي  ت

تفاؿُ ام ت٤ـ تَٓ٘فٖ ٣لَم غلتٖ كِ كٍٍ آى  ـاكخلٕ تاُـ ًا ، هٖ «تزلتٖ»ًا ـ ع ًَا ه٤ٌا كِ رْـاى غـلب    تـٗي ؛ت

ٖ  ٌُاًٖ، مهـ٘ي  ف٘نٗك، ُ٘وٖ، مٌٗ  ام لث٘ل ،ؿك مهٌِ٘ ٣لَم تزلتٖ ٌاًـٖ ٍ ه٤ــى  ٌُاًـ َُا ّ ،  ٖ ، ٛـة ٍ  ٌُاًـ
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ـ ٍ پِ٘لف  ّا تا ٗرـٗگل پلؿاؽتِ ؿاكًٍامٕ تِ تلكًٖ كاتِٜ پـٗـُ ــ. ًتـاٗذ اٗـي    ُ ؿًـ  آٍكؿ  تِّإ مٗاؿٕ كا ً٘ن  ًا ًا

تفاؿُ ًا . ٍَّپو  ّا تلإ ّل هغققٖ لاتل ًا

ـتفاؿُ ام تلؽـٖ    اهوري ًا  اٗي ً ـ ، ًا َارِ ًا ا  هٜلط َُؿ كِ صگًَِ ٍلتٖ هثاًٖ ٗك ٣لن تا ًقـ رـٕ ه

ـاكخلٕ تاُـ  پاًؼ كا هٖ هٖ هٌائل هثتٌٖ تل آى ـ ع ًَا َاى ٗوي صٌـ ًرتِ هٜلط كلؿ: ت  ت

ٍاكؿ ًا  كِ ّوِ  نکته اول: را  مهاًٖ  عـا   ٍ تك ات٤اؿ ٍ هٌائل آى احلگقاك تاُــ،   هثاًٖ ٣لَم غلتٖ ؿك تكاٗي ُا

ل ؿك ت٤ــ ٌّزـاكٕ اٗـي ٣لـَم     تٌُاًٖ ٣لـَم غلتـٖ تِ٘ـ    ٌُاؽتٖ ٗا ؿٗي هخا  هثاًٖ اكمٍ ٕتلاصٌ٘ي ًٌ٘ .  آًرِ

ـب. ،ح٘ل اٗي هثاًٖ ؿك ت٤ـ تَٓ٘فٖ ٣لَم غلتٖإٍلٖ ت ،ح٘لگقاك ًا إت  ٗا ٓفل ًا  ٗا تِ غاٗ  ًا

ـاؿى تِ ٍعٖ ٍ ٗا اّو٘  كوٖ كِ تِ ٣قـل ؿاؿ  ًثة٣لَم غلتٖ تِ  ٌُاًٖ گلصِ كٍٍ نکته دوم: ـ ُ اّو٘  ً ـ تـا   ًا

َارِ ًقـ رـٕ  ٖ  ٍال٢ ُــُ، اهـا اٗـي ًقــ هَرـة     ه ، ٌُٖاًـ  ؽآـ٘  ُــى ٣لـَهٖ ّوضـَى ُـ٘وٖ، مٌٗـ        تـ

 .ًا  «ٖتزلت» اٗي ٣لَم،كٍٍ غالة ؿك  لاٗمَُؿ؛  ًوٖ ؿاكٌٍُاًٍٖ ، ٌُاًٖ ، مه٘يٌُاًٖ راًَك

ِ ًـِ   ،َُؿ كِ تغل٘ل هٌائل هثتٌٖ تل آى ًالْ تاُـ هٖ هَرة آى ٖگاًّقـ هثاًٖ ٣لَم غلتٖ  نکته سوم: آى  آًرـ

ٖ  ، ًتاكٌُُاًٖ رْاى غلب ؿك تٌ٘اكٕ ام ٣لَم مه٘ي ،هخا  ٕتلاؽآ٘  كٌـ.  تٖ ٣لَم كا ترلٖ  ، ف٘ـاًَكؿٕ ٍ ٌُاًـ

ٖ پلؿاؽتِ ًا .  تِ كاٍٍهاًٌـ آى  ًٍا َاى تِ تْاًِ  ًوّٖإ فلا ـ   ٌُاًٖ هثاًٖ ٌّتٖ اٌٗرِت ّوـِ   ،غلب ًالْ ًا

ـ ٓـغ٘ظ تاُــ.   ٓ ّا ٓـ ؿكؿًتاٍكؿّإ تَٓ٘فٖ اٗي  تٌ٘اكٕ ام رٌثِ تٌا صٍِكؿّا كا ًاؿكً  تلقٖ كلؿ. ااٗي ؿًت

ٍاكؿ ًا  ام اٗي  لٌُاؽتٖ ت ًقـٕ كِ ام راًة ٌّتٖ ف٤ـاالت     ٠ًل اٗي ٣لَم  ـاى اٗـي ٣لـَم ف٤ـل ٍ ًا ِو ًا  كِ ؿًا

ـاؿّإ ًتاكُ گاكًـ كا هغَٔ  اتفاا هٖهاًٌـ آى  ٍ ٌُاًٖ مه٘ي ٍ كٍٗ الًٌُاًٖ ام ًگاُ ٌّتٖ آًرِعا  ٍ  ،ًا تاٗــ   ، ٍا

ًـ هت٤ا   ،حاً٘اً .كا ؿك ٠ًل گلف  «٣ل٘ »لاًَى  ـٍا َاى ـ تِٗتاؽ  ال٤لل لغاٝ َُؿ. علة ٣ٌ

ٌاًٖ غلب تاٗـ گف  ـ ؛     ه٘ناى تْلُ :اها ؿكتاكُ ت٤ٔـ تَٓ٘فٖ ٣لَم ًا ـاللٖ ًا ت٤ٔــ آـلٖ ٍ    لاٗـ مهٌــٕ ام آى عـ

ٌاًٖ،  ًلًَُ  ٌاى»ًام ؿك ات٤اؿ تَٓ٘فٖ ٣لَم ًا عٌـٖ ٍ  »تـا كٍٍ ًـالْ    رْاى غلب ٓلفاًاها ًا ؛  «ٌُاًٖ ًا

ٌاى كفتِ «تزلتٖ ـ . اٗـي ؽـَؿ هٌزـل تـِ        تٖ ٍ ام هٌث٢ ٣قل ٍ ٍعٖ ؿك اٗي مهٌِ٘ تِ ؿًثا  ٌُاؽ  ًا تْلُ تـَؿُ ًا

 #.31ّ الف، 1390ٌُاًٖ ؿك رْاى غلب ُـُ ًا  $هٔثاط ٗنؿٕ،  ًٌاىتغلاى ا

ـ      تفاؿُ ام ٣لَم غلتٖ ؿك ت٤ـ ؿًـتَكٕ، تٌـ٘اك ًـاص٘ن ًا ـ ؛ مه٘ناى ًا ّـا ٍ تاٗــّا ٍ ًثاٗــّإ     ؿًـتَكال٤ول  لاٗ

ٌاىإهٌتق٘ن تغ  ت َٛك تِٓاؿكُـُ ؿك ّل ٣لوٖ،  ـ    ٌُاًٖ ٍ ؿٗي ٌُاًٖ، اكمٍ ح٘ل هثاًٖ ًا  .ٌُاًٖ پوٍِّـگل ًا

 ٣لَم غلتٖ ؿك ّل ًِ مهٌِ٘، ؿصاك تغلاى تَؿُ ٍ لاتل ا٣تواؿ ًٌ٘ . ًا  كِ ٖعال ي ؿكٗا

 ٥ٌش٢ ثٙذ٢ ٚ ٘ت٥دٝ خْٕ

َارْ ـ ِ ؿك ه ـاى هٌلواى تا ٣لَم غلتٖ، آً٘ةًا تِ ًا  كِ تاٗـ ام آ ِٗوٌ اٗـي  امرولـٔ  ًْا تلعقك تـَؿ.   ّاٖٗ ٍرَؿ ؿُا

َاى تِ تلؽَكؿّإ ً٘اًٖ ٍ ًاًًَ٘ا هٖ ّا  آً٘ة كٍٗـِ ؿٗـي تـل     مؿگٖ، التقاٙ، تٜث٘ق تٖ لٌ٘تٖ، ؽَؿتاؽتگٖ ٍ غلبت
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َارِْ ٓغ٘ظ  ٍ ؿٗي ،ؿًتاٍكؿّإ ٣لَم تزلتٖ اكُ كلؿ. ًغَُ ه ًا  كِ تاٗـ ام ٛلٗـق ًقــ    «پوٍّٖ غلب»مؿگٖ ُا

ـِِٗ  اًـٖ    ٣الهِ هٔثاط ٗنؿٍٕ گنٌَٗ ٣لَم غلتٖ هغقق َُؿ. ؿك ًا َارِْ تا ٣لَم غلتٖ، تِ ًِ هغـَك ًا تلإ ه

َارْـِ هلتـَٙ تـِ    إت ،. ؿك اٗي ه٘اى«ًقـ هثاًٖ»ٍ  «ًقـ كٍُٖ»، «ًقـ ؿكًٍٖ»ؽَكٗن:  هٖتل ًقــ  »ح٘لگقاكتلٗي ١ًَ ه

. ه٘ـناى  ٌ ٗرٌاى ً٘گًَاگَى، ّإ  هٌـٕ ام ٣لَم غلتٖ ؿك ًاع  ًا . تا تَرِ تِ اٗي كٍٗرلؿ، ه٘ناى تْلُ «هثاًٖ

ّوضٌ٘ي تا تإك٘ـ تـل ات٤ـاؿ تَٓـ٘فٖ ٍ ٌّزـاكٕ ٣لـَم، ؿك      هٌـٕ ام ٣لَم غلتٖ تا تَرِ تِ ًِ ًاع  ٗاؿُـُ ٍ  تْلُ

 هِؾْ ُـُ ًا .# 1$ رـٍ 

ـاللُٖ تْل» َارِْ هٜلط «هٌـٕ ع ـاى ه٤ٌاً  كِ تا تَرِ تِ ًغَُ ه ـِٗـِ   ت ٕ ٣الهـِ هٔـثا  ُـُ ؿك ًا ، ط ٗـنؿ

َارَُِؿ اٗي ٣لَم تا ًقـّإ مٗاؿٕ  تٌٖ٘ هٖ پَ٘ َاّــ ٗافـ .   هٌـٕ ام آًْا كا ًَُـ ٍ ؿك ًت٘زِ ه٘ناى تْلُ ه َّ ؽ

َارِْ هٜلط «اكخلٕعـ ٕهٌـُ تْل»ّوضٌ٘ي  ـاى ه٤ٌاً  كِ تا تَرِ تِ ًغَُ ه ـ  ت ِ ُٗــُ ؿك ًا ط ٣الهـِ هٔـثا   ِـ

 تِ٘تل ًا . ْاام آً هٌـٕ تْلُ ناى٘ه زٍِ٘ ؿك ًت ًَُـ ًقـ هٖ كوتل ٣لَم يٗا ،ٗنؿٕ

 ٔٙذ٢ اص ّْٓٛ غشث٣ اص ِٔٙش ٓالٔٝ ٔلجبح ٤ضد٢ : ٥ٔضاٖ ثٟش1ٜخذَٚ 

 ثٔٔذ سٚثٙب٣٤ ؿٙبػ٣ سٚؽ ٞب فشم ٚ پ٥ؾ ٔجب٣٘

 ؿٙبػ٣ ٔٔشفت

 حذال٣ّ

 حذاوثش٢ تدشث٣

 ثٔذ تٛك٥ف٣ ّْٓٛ

 حذاوثش٢ ّْٓٛ پب٤ٝ ٚ تدشث٣
 ؿٙبػ٣ ٞؼت٣

ؼبٖ  ؿٙبػ٣ ٘ا
ؼب٣٘ حذال٣ّ ٓم٣ّ ـ تح٣ّ٥ّ  حذال٣ّ ّْٓٛ ٘ا

 ؿٙبػ٣ اسصؽ

 ؿٙبػ٣ د٤ٗ

 ٤بث٣ ٚ  ٔؼئّٝ حذال٣ّ ثٔذ ٞٙدبس٢ ّْٓٛ حذال٣ّ ٘م٣ّ

 ؿجٟبت خذ٤ذ
 حذاوثش٢
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 ٔٙبثْ
ٖ. اكثل غفاكٕ، ٣لٖٔ ، تلروتحف أِمَٛ ٓٗ آَ اِشػَٛا، 1404تي ٣لٖ،  ، عٌي٤ُثِ علاًٖ اتي ل اًاله  لن، ًِ

قالب ؿك  زَٗاى اًتاى كلهاىت٘اًات كّثل ه٠٤ن ًا  Khamenei.ir، ؿك: 19/02/1384، ؿٗـاك ؿاًِ

جشد ٔٛاخٟٝ ، 1394م، ًا ٖت ذ ٣خبٔٔٝ اػالٔسٞا  www.mehrnews.com، ؿك: ٢اػتبد ٌٟٔش ـ٤ٝثب غشة دس ٘ا
ؼ٘ب ٣ٔج٘ب ،1397 ٌٌـگاى،ٗام ًَ ٖرو٤ ْ ٘ا لجبح ت٤آ ذٌب٤ٜاص د ٣اػالٔ ٣ّٓٛ  .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖآهَمُهأًٌ  لن، ،٤ضد٢ اهللٔ 

ٖ.لن، ًَم،  ، سؿٙبػ٣ فىش٢ ا٤شاٖ ٔٔبكش خش٤بٖ، 1390، ؽٌلٍپٌاُ، ٣ثـالغٌ٘ي  ت٤ل٘ن ٍ تلت٘  اًاله
 ِ.ؿاك الو٤لفت٘لٍت،  ،إِٙبستا،  ، هغوـ، ٖتكُ٘ـكٗا

ؼب٘ ٣ٔجب٘، 1393، ي٘اعوـعٌ ،ٖفُٗل ِ.٣اػالٔ ٣ّْٓٛ ٘ا  ، تْلاى، آفتاب ت٤ًَ
ش ف٣ تفؼ٥ش اِمشآٖ، ا1394، هغوـ، رَّلٕ  تي ٌٜٛإٍ  ِ.االًاله٘ المکتبة لاّلُ، ،اِدٛٞا

 .140ـ113، ّ 3 ًا  ٍا ، ٍ ،٣ٔٔشفت والٔ ،«ًَه٤تنلِ ٌُاًٖ اىٗرل»، 1389، اىًَ٘فٍٗ عٌي  رَاؿ ،ٖگل
ٖ.ٔ ، تلروثحبساال٘ٛاس، 1386، هزلٌٖ، هغوـتالل تِاكات اًاله ثَؿٕ، لن، ًا  هغوـتالل ْت

 ٖآهَمًُاهِ كاكٌُاًٖ اكُـ فلٌفِ، لن، هأًٌ  ، پاٗاىٓالٔٝ ٔلجبح ذٌب٤ٜاص د ٤ٗساثٌٝ ّٓٓ ٚ د ،1390 ،ٖاكؿكاى، هغوـ٣ل ٖٜ٘هغ
 .ٌٖ٘اهام ؽو ِٖپوٍٍّ 

 .آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌِّٖ٘تن، لن، هأًٌ  س ،٣تٟبخٓ فشٍٞٙ، 1381، هٔثاط ٗنؿٕ، هغوـتقٖ
 .ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘ آهَمُٖؿٍم، لن، هأًٌ  س ،ت٤دس پشتٛ ٚال ،1383ـــــ ، 
ؼب١٘ دس فّؼف ٣٤خؼتبسٞبالف، 1389ـــــ ،   .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖآهَمُٔ هاًٌ لن، ،٣ّْٓٛ ٘ا
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖآهَمُلن، هأًٌ ، دسثبسٜ پظٚٞؾب، 1389ـــــ ، 
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖآهَمُهأًٌ  لن، ،ٖفُٗل ي٘اعوـعٌ تغق٘ق ٍ ًگاكٍ، اخالق١ فّؼفد، 1389ـــــ ، 
ؼبٖالف، 1390ـــــ ،  ٖ، س ؿٙبػ٣ دس لشآٖ ٘ا گاكٍ هغوَؿ فتغ٤ل  ً ٌٖ٘ اهام پوٍِّٖ ٍ هأًٌ آهَمُٖ  ًَم، لن،، تغق٘قٍ   .ؽو
ؼ ٣لن ؿ»ب، 1390ـــــ ،  اله ٌٖٗپلًٍَ  پًا ًا ًٕامٖ ٍ ًا م اًٌ ٔثاط ٖ؛٣َل  .35ـ24،ّ  86 ، ٍٔٔبسف، «تلگلفتِ ام آحاك ٣الهِ ه
 .آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘ٔ هاًٌُِن، لن،  س ،اػالْ ٣بػ٥ػ ٤ِٝش٘الف، 1391ـــــ ، 
ؼب٘ ٥ٗدس اِٚ ٣ػخٙش٘اب، 1391ـــــ ،   .31/02/1391 ،٣اػالٔ ٣وٍٙشٜ ّْٓٛ ٘ا
 .آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘صْاكم، لن، هأًٌ  س ،آفتبة ٌٟٔشد، 1391ـــــ ، 
 . ؽوٌٖ٘ اهام پوٍِّٖ ٍ آهَمُٖس ًَم، لن، هأًٌ ، آٔٛصؽ فّؼفٝ، 1392ـــــ ، 
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖآهَمُٔ هاًٌلن،  س ّفتن، ،ؿٙبػ٣ و٥ٟبٖالف، 1393ـــــ ، 
٣لشآٖ ثٝ لشآٖ ش٣٥ دس تفؼئسٚؽ ٓالٔٝ ًجبًجبب، 1393ـــــ ،  ذ ٣إِّّٗ ٥ث ؾ٤دس ٕٞب ؛ ػخٙش٘ا ٝ ٤٘ا دس  ئ٣ٓالٔـٝ ًجبًجـب   ٢ٞـب  ــ

 .22/08/1393 ،ضا٥ٖإِ ش٥تفؼ
ؼب٣ٖٔٔبسف لشآٖ: خذاؿٙبػ، د1393ـــــ ،   .آهَمُٖ ٍ پوٍِّٖ اهام ؽوٌٖ٘ٔ ، لن، هاًٌؿٙبػ٣ و٥ٟبٖ،٣ؿٙبػ ، ٘ا
ٖ ٔ هاًٌـ لـن،  س پٌزن،  فل، غالهلٗا هتقٖ ، تغق٘ق ٍ ًگاك٥ٍ٘بصٞب٢ ٔذ٤ش٤ت اػال٣ٔ پ٥ؾالف، 1394ـــــ ،  ٖ  ٍ آهَمُـ  پوٍِّـ
 .ؽوٌٖ٘ اهام
 ٍٖ پوٍِّـ  ٖآهَمُٔ هاًٌس پٌزن، لن،  ،ٖفُٗل ي٘اعوـعٌتغق٘ق ٍ ًگاكٍ  ،٣ٔىبتت اخالل ٣٘مذ ٚ ثشسػ ،ب1394ـــــ ، 

 .ٌٖ٘اهام ؽو
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖآهَمُٔ هاًًٌَم، لن، س  هٔثاط، ٣ٖل تغق٘ق ٍ ًگاكٍ ،٤ٗساثٌٝ ّٓٓ ٚ د، 1395ـــــ ، 
 .ٌٖ٘اهام ؽو ٍٖ پوٍِّ ٖآهَمًَُم، لن، هأًٌ  ، سساٜ ٚ سٕٞٙبؿٙبػ٣الف، 1397ـــــ ، 

 تْلاى، ٓـكا.ًٖ ٍ ًَم،  ، سِ٘بْ حمٛق صٖ دس اػالْ، 1381، هْٜلٕ، هلتٖ٘

 .يٗتوـى ًَهأًٌ  لن،س ِّتن، ، دس ؿٙبخت غشة، 1392، ه٘لتاللٕ، هغوـهْـٕ
 .ٗيتوـى ًَهأًٌ لن، ؿٍم،  ، ساكالحبت ت٥ٝٔذس٘ ٤ٗد، 1393 ـــــ ،

 اه٘لكث٘ل.، تْلاى، ٌشا٣٤ ؿٙبػ٣ غشة   خبٔٔٝ، 1377، هغوـ ًقَٕ، ٣لٖ

، ، تلرؤٚ اِفشلبٖ تفؼ٥ش اِمشآٖ ٚ ٞٛ اِٟذ٢، 1315، ٌّـٕ، ً٘ـاعوـؽاى  .٣لوٖ تْلاى، ً٘ـهغوـتقٖ فؾل ؿا٣ٖ گ٘الًٖ


