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 ذ٥ٜچى

ـ ٍ ا ٖهَرَؿ هتٌاًة تـا تافـ  فلٌّگـ    ٖافناك ّل توـى اً . ٣لَم اًٌاً ًلم ٣ٖلَم اًٌاً َلَهٗ رْـاى غـلب اًـ .     ٕـئ

ـاً  ٖ، تلؽ٣ٖلَم اًٌاً ًٕامٖ تِ اًاله ٖي اًالهٗتوـى ًَ ٖام هٌٜقً٘ كغن ٣لٖ  ٖاًـاله  ّٖوضٌاى ؿك اهراى ٣لَم اًٌ
ـ ، تغلٌُٖٗاًا ٣ٖلَم اًٌاً ًٕامٖ اًاله ٠ًٕل ّٕا ، المم اً  صالَٕكٍ يٗكٌٌـ. تـٖ ك ه٘تِر َ  ٖاتٗـ ل ٍ اكم٘ ؿ. ُـ

ـ ٘غلٖ ـ ت ف٘تا كٍٍ تَٓ ٕ،نؿٗ  رْاى اًالم، ٣الهِ هٔثاط ِلٌَ  تلرٌت٘ف ّٕا ـگاُٗ  ؿٗپوٍَّ عاٗل تا هغَك ٍ ٖ ل

ـاً » ٌُٖاؽت كٍٍ ّٕا صالَ ٖتِ تلكً ٕرلؿ اًتقاؿٗتا كٍ ذ ًٗتـا  تلاًـاى . ؽتـِ اًـ   پلؿا« ٖاًـاله  ٖاهراى ٣لَم اًٌ
ـ ٍ تفر ٌٖٗام كٍٍ فْن هتَى ؿ ٖن كٍٍ ٣لوٗآهـُ، توا ؿً  تِ  يٗتـل  ام هْـن  «ٕؿاٍك»ام هقـام   «ٕگـلؿآٍك »ك هقـام  ٘

ـاً  »اهراى  ٌُٖاؽت يٗؿ ّٕا صالَ ـ آاًـ .  « ٖاًـاله  ٣ٖلـَم اًٌ  ٕتـلا المم  ٖي هثـاً ٘ـ٘ تـا تث  ٕنؿٗـ هٔـثاط   اهلل  ٗ

ِ اؿُـُ پاًـؼ  ٗ ّٕا ي صالَٗ، ّن تِ اٌُٖاؽت كٍٍ ٖهثاً امرولِ، ٣ٖلَم اًٌاً ًٕامٖ اًاله ـ تـل  ٘ـ ٍ ّـن تـا تإك   گفتـ
 .ً ا  ن ًِاى ؿاؿًُ٘ ٖاًاله ٣ٖلَم اًٌاً ٣ٌٖ٘ ّٕا ًوًَِ ِاكائ ٕ، كُا كا تلاٌٖٗٗلٍكت ٣لن ؿ

 ٕ.، هقام گلؿآٍكٕ، هقام ؿاٍكٖ، كٍٍ ٣لوٌُاًٖ ، كٍٍٖاًاله ٖ، ٣لَم اًٌا٣ًٌٖٗلن ؿ ُب:كليذّاژٍ
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ي% اٗي هقاِل  َ ٘ت ٔثاط» الولٖل ؿك ّوٗا ـتقٖ ه ِ ٣الهِ هغو ـِٗ الهٖ ؿك ًا اًٖ ًا م اًٌ  .ًا پقٗلٍ ُـُ « ٗنؿٕ  ٣َل
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 ٔمذٔٝ

ٌاً»آًضِ اهلٍم تِ ًام  ٍ  ًٕا  كِ ؿك توـى هـاؿ  ٖافتِ عآل ؿكؽتٜٗلُ ً٘ ٖل٣لوٍ٘ غ ٖتل هلاكن ٣لو «٣ٖلَم ًا

اله ،اهراى تغَ  ٖهـ٣ ٕا ؿاكؿ. ٣ـُ ِِٗغلب ك «ًرَالك» ٕ ٖ تلرِ ٗلٍكت ًا ٌـاً   ًـام ـ  ٣ٖلـَم ًا ـ  ،ٌّـتٌ  ٍٖل

اله ٖى هـ٣اهؾالف ٌاً ًٕامٖ اهتٌا١ ًا را ٕتلا ،تَؿُ ٣ٖلَم ًا ٌاً» كًا اله ٖاهراى ٣لَم ًا ـتـال    «ًٖا  ّٕـا  تـِ ًا

ـ. ا آٍكؿُ ٕكٍ ٕهت٤ـؿ تـال ًٗا ل ٕتٌـ ك ؿًتِّٗا ؿك  ي ًا َ  ٖكل ِِ تِ ؿٍ ؿًتٍ٘ا َ  ٣ٖولـ  ّٕـا   صـال  ّٕـا  ٍ صـال

 ًَُـ.ٖ ن ه٘تقٌ ٠ًٕل

 َ ٌـاً   ٠ًٕـل  ّٕـا  صـال ـ ، ؿُٖـٌاؽت  ، كٍٍُٖـٌاؽت  ه٤لفــ  ُؿك صْـاك عـَم   ٖاهرـاى ٣لــَم ًا ٍ  ُٖــٌاؽت يٗ

َافقاى ٣لن ؿٖ ه ٕتٌـ ؿًتِ ٌُٖاؽت اكمٍ ـ پاًؼ تِ ا ؿكٓـؿ ًٌَُٖٗـ. ه ٗ َ ــ.   ّـا تـَؿُ   ي صـال ِ ًا َافقـاى   ام رولـ ه

الم ٗنؿٕ، اهلل هٔثاط  ٗآ ـ ٌُ٘اى تلرٌتِ ٍ ف ًا ٌـاً    الٌَ  ًَآٍك ٍ آٌُا ت ـ لـلٍا  رل َ ٘پـ  ٖ،هثاعـج ٣لـَم ًا اى ٗ

اله ٌاً ًٕامٖ ًا اكُ كلؿُ ًا  كِ  ّا ي صاَلٗام ا ٖتلؽتِ  ؽَؿ هت٤ـؿ، ؿك آحاك ٣ٖلَم ًا ساثٌـ١  ؿك كتـاب   ٍٗوُ تُِا

ـ .     ّٓٓ د٤ٙـ٣ ِاى هًََم تـِ  ٗا ّإٖ ًؾٌلًا ٍِ هزو٣َ ّٓٓ ٚ د٤ٗ ام  «ٖكٍٍ ٣لوـ »ن ٗوـا تهـ٤ٌري ُــُ ًا

ك»ام هقام  «ٕگلؿآٍك»ك هقام ٍ٘ تفر «ٌٖٗكٍٍ فْن هتَى ؿ» تـال ٗتل ام هْن «ٕؿٍا هؾالفـاى اهرـاى    ّٕـا  ي ًا

ٌاً اله ٣ٖلَم ًا  ًا . ًٖا

 ٣اػالٔ ٣هشٚست ثحث أىبٖ ّْٓٛ ا٘ؼب٘

اله٘اّو تاكُؿك ٌاً ًٕامٖ   ٍ ٗلٍكت ًا َاى گف ٖ ه ٣ٖلَم ًا ٌـاً  ٣لـَم »آًضِ اهلٍم تـِ ًـام    :ت تـل هلاكـن    «ًٖا

ـٜٗلُ ً٘ ٖل٣لوٍ٘ غ ٣ٖلو  ٕالغـاؿ  ّٕـا  غلب ٍ فلٌفِ ٕهاؿ ٌٖ٘ت ؿاك ؿك رْاى ِِٗي كٗاؿ٘تٌ ّٕا ِِٗافتِ حولات ًا

اله ًِاؽ  ؿٍل  ٍ راه٤ ٕآى ًا . تلا اله ، ًْٗاؿك ٍ  ًٖا ٌاًٗپاال ٖ،توـى ًا َاكُ هـَكؿ ت  َٖ ٣لَم ًا ـ ٘ـ كإّو

قالب ٘اهاه ـاله     ـى تِ آكهاى٘تَؿُ ًا . كً# ٕا اهلل ؽاهٌِ ٗ آٍ  ٌٖ٘اهام ؽو$ي ًا قـالب ًا ـا  ًا رـن ام   ّٖـا ٍ اّـ

ٌاً٘هإل ت٘هٌ اله ٖي ٣لَم ًا اله ٖالْ ٌٖ٘ت ٍ رْاى ٖفلٌف ٖتل هثاً ٖهثتٌ ًٖا ـاكؿ. ًٖا  اهراى ً

اله ٌاً ًٕامٖ ًا ـتـال    ً٘ ٖي، هؾالفاًٌ٘ضٌٗا ٖتا ٗلٍكت ٣ٖلَم ًا احثـات   ؿكٓــؿ  ّٖٗـا  ن ؿاكؿ كِ تـا ٛـلط ًا

ٌاً اله ٖاهتٌا١ ٣لَم ًا ل ًٖا ٌاً٘ي لـم ؿك هٌٌّ٘تٌـ. ٍا ـاله  ٖل تغَ  ٣لَم ًا ٕ ٖ ٍ ًا َ   ًـام  ّٕـا  آى، كفـ٢ صـال

ٌاً ٕكٍَ ٘پ اله ٖاهراى ٣لَم ًا ْ     صْلٌرِ ت٤ـ ام ًٗا . ا ًٖا ـام ه٤تٌـات ي ٣لٓـِ ُـرل   ٗـ ؿك ا ًٖـا  ٌّـَم الـ

ـاىًگلفتِ  ـ آغاب ٣لـن، ه  ًٖا  كِ ٌَّم ؿك افّاى تلؽ٣ل    ت ـاله  » ِقَل ٕ ٖ اهرـاى ًا ٌـاً   ًـام تـا   «٣ٖلـَم ًا

َارِ  ٤ٕـؿهت ّٕا صاَل  ًا .ه

 فّؼـف١ ّٓـْٛ ا٘ؼـب٣٘   تَاى تـِ آحـاكٕ ّوضـَى     ًامٕ ٣لَم اًٌاًٖ، هٖ ؿكتاكُ پٌِِ٘٘ اٗي تغج ٍ اًالهٖ

#؛ 1394$ؽٌلٍپٌاُ،  ؿٙبػ٣ ّْٓٛ اختٕب٣ٓ سٚؽ#؛ 1393$ُلٗفٖ، ٔجب٣٘ ّْٓٛ ا٘ؼب٣٘ اػال٣ٔ #؛ 1397$هٔثاط، 



 25 ... «أىبٖ ّْٓٛ ا٘ؼب٣٘ اػال٣ٔ»ؿٙبخت٣  ٞب٢ سٚؽ ثشسػ٣ چبِؾ

اًقـالب اًـالهٖ ٍ   »ب#؛ ٍ ّوضٌ٘ي هقاالتٖ هاًٌـ 1389$ًَمًضٖ،  ٔٔٙب، أىبٖ ٚ ساٞىبسٞب٢ تحمك ّٓٓ د٣ٙ٤

ٖ »#؛ 1372$ه٘لًپاُ، « ّإ ٣لوٖ  ًامٕ كُتِ اًالهٖ اهرـاى ٣لـن ؿٌٗـٖ؛    »# ٍ 1390$كرثـٖ،  « اهراى ٣لن ؿٌٗـ

 ُاكُ كلؿ.الف# ا1389$ًَمًضٖ، « ًامٕ ٣لَم اًٌاًٖ ّإ فلٌفٖ اًالهٖ تغخٖ ؿك صالَ

ـ ا ؿكتـاكُ  ٕا وٍُٗ ِا هقالٗكتاب  ٗنؿٕ اهلل هٔثاط  ٗآ ّٕا ـگاُٗؿك ؽَّٔ ؿ ـ     ٗ  ،ي هَٗـ١َ ًَُـتِ ًِــُ ًا

ـ كتاب  اى هاًٌ َ  « ٣لن ؿٌٖٗ»ؿك فٔل  ساث١ٌ ّٓٓ ٚ د٤ّٗلصٌـ ؿك آحاك للوٖ اِٗ ـي صـال ّـا تـِ ٓـَكت     ِت تلؽٖ ام ٗا

امهٌـ اؽتٔ ي تغج ً٘ اكُ ُـُ ًا . اها ّوضٌاى ٗا ُتاك هٌتقل ـ ؿً گقكا ُا  كن ـ ؿك عـ ٗك هقاِل ًا . اّ ٗك ًَ

ـ  پـي ام تغـج   ـُ ٘كَُـ ي هقالِ ٗا ٌـاً   ٖه٤ٌاُـٌاؽت  ّٕـا  ًا ـاله  ٣ٖلـَم ًا ٍ  ًٖا ٍ  ٌُٖاًـ  ٍ تفـاٍت كٍ

تـال  صاَل ٖتِ تلكً ٖ،ٌُاً ه٤لف  ـاله   ٌُٖاؽت كٍٍ ّٕا ّا ٍ ًا ٌـاً   ًٕـام ٖ هؾالفـاى ًا ـ ام ٛل ٣ٖلـَم ًا ق ٗ

ال٣ات كتاتؾاًِ ٕگلؿآٍك ـ تِ َٓكت هٌتقل ؿك  «ٖل٘تغلٖ ـ  ف٘تَٓ»ٍ  «لِههٌ  عل»ٍ كٍٍ  ٕا ٛا ك ًَُـتاك تـا   ٗ

 ؿ.مپلؿاتِاى ٗا ٖتَرِ تِ هثاً

ّٓٓ 

ـاكؿ. الثتـِ   ٗتِ ت٤ل ٕامٍ٘ ًًا   «ٍْٖٗ ٌُاؽ  تـ ٖهٜلق آگاّ» ٕتِ ه٤ٌا «٣لن» ِ  ٍُاهي ٗـ اف ًـ  ٍٖاهگـاً  امرولـ

تلاب لف٠ ًا  كِ تِ ـ مهٖ هگًَاگَى ؿك ٣لَم  ًٖثة ُا ًَا  ٖه٤ـاً  ؿك «٣لـن » ،ًام هغالٜـِ گـلؿؿ. ؿك آـٜالط    ٌِ٘ت

ت٤وا  ه ٖگًَاگًَ  ي آًْا ٣ثاكتٌـ ام:ٗتل َُؿ كِ هْنٖ ًا

ٍال٢؛ ٌٖ٘قٗا٣تقاؿ . 1  هٜاتق تا 

 ٖي آـٜالط ٣لـَه  ٗ$ؿك ا تاٌُـ ُٖؾٔ ٕاٗل٘ا ّلصٌـ ،ي آًْا ه٠ٌَك ًا ٘ت ٖكِ تٌاًث ٖٗاٗل٘ا ِهزو٣َ. 2

 ؛ًَُـ#ٖ ـُ هً٘اه «٣لن»ن ٘ا تلارن ًٗؼ ٗهاًٌـ تاك

ـ  ،آًْا لغاٝ ُــُ  ٕتلا ٖكِ هغَك ؽآ ٖكل ٕاٗل٘ا ِهزو٣َ ٓلفاً. 3  ٍٕ لـلاكؿاؿ  ٕا٣تثـاك  ٕاٗل٘ـا  ّلصٌـ

 ؛ًَُـ#ٖ ه ٣ٖلن تلق ،عقَا ٍ ات٘هاًٌـ اؿت ٖي آٜالط ٣لَهٗ$ؿك ا تاٌُـ

 ؛#ٍٖ ٣ول ٖق٘عق ٣ٕلَم ٠ًل ٌِّتٌـ $ّو ٖهغَك ؽآ ٕكِ ؿاكا ٖق٘عق ٖكل ٕاٗل٘ا ِهزو٣َ. 4

ـ    ا لاتل احثـات  «ٖعٌ ِتزلت»كِ تا كٍٍ  ٖق٘عق ٕاٗل٘ا ِهزو٣َ. 5 # Science;ًٖــ $ؽٔـَّ ٣لـَم تزلت

 #.50ـ49، ّ 1395، ٕنؿٗ  $هٔثاط

 اى ُـُ ًا :٘گًَِ ت يٗا «٣لن»ام  ٗنؿٕ اهلل هٔثاط  ٗآ  هلاؿ ًْٗا. ؿك 6

ا٘ذ وٝ ٔٛهـٛٓبت   ٔحَٕٛؿذٜ اص ٔٛهّٛ ٚ  ُ ٥تـى ٣ٔؼبئّ ٝف ٔٛسد لجَٛ، ٔد٤ٕٓٛحؼت تٔش ّٓٓ ثش

ـ   ٣ٔ ٣ب ٘ف٤اثجبت  ٢ثشا ٣ه ٔٛهّٛ ٚاحذ٘ذ ٚ پبػخ٤ ٝشٔد٤ٕٓٛآٟ٘ب ص ـ دس ا ٣ًّجٙذ. ٞـش تالؿ ٗ ساٜ، ٤

٘ـذاسد، ثّىـٝ ؿـبُٔ فمبٞـت )دس      ٣ب سٚؽ دس آٖ ٘مـ٤سٚد ٚ ٔٙجْ  ٣ؿٕبس ٔ اص ػٙخ آٖ ّٓٓ ثٝ ٣تالؿ

 (.80 )ٕٞبٖ، ف دؿٛ ٣)دس ّْٓٛ( ٔ ٣ك ٚ پظٚٞؾ ٥ّٕٓفمٝ(، تفّؼف )دس فّؼفٝ(، ٚ تحم
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 ٤ٙ٣ّٓ دٓ

تِ تاُـٖ ه اٍتٖهتف ٖه٤اً ٣ٌٖٗلن ؿ ـ ؿُا ًَا كًــ  ٖ تـِ ٠ًـل هـ    ٖ#. اها آًضِ هٌٜق164 ّ ،1395 ،ٕنؿٗ $هٔثاط ت

ًـِ فقـٚ    ،ّـا  ي كـِ گـناكُ  ّ٘وـ  ٖف٘تَٓـ  ّٕا ًا . ؿك تؾَ ٕاِ ٘تَٓ ّٕا ام تؾَ ٖف٘تَٓ ّٕا ك تؾَ٘تفر

ـ ؿاك ااتٔا  ه٤ٌ ،ـٌي ًاًامگاك ًثاُٗؿ ٖف٘تَٓ ّإ گناكُ اگل تا ٖتلرِ عت ،ـًٌامگاك تاُ ـ ًإ ِ ٘ـ. ؿك تؾـَ تَٓـ  ً ن ٘

َ ٖ هـ  ٖتلقـ  ٌٖٗـ ؿٌي كا هلا٣ات كلؿُ تاُٗؿ ٖاكمُ ّٕا صاكصَب كِ ؿكَٓكتٖ ٍٕ ؿًتَك ٕاِ ٘تَٓ ّٕا گناكُ ـ ًُـ

 #.210ـ203 ّ ،$ّواى

 ٣ّْٓٛ ا٘ؼب٘

اكائِ ُـُ اً . تلإ ت٤٘٘ي هغل تغج، ام گنٌَٗ ت٤لٗفـٖ كـِ    ٖآكاء هت١ٌَ ٍ هتؾالف« ٣لَم اًٌاًٖ»ؿك ت٤لٗف 

ّإ ؿؽ٘ل ؿك للولٍ ٣لَم اًٌاًٖ ؿاُتِ تاُـ، گلٗـنٕ ًٌ٘ـ .    تتَاًـ ُوَلٖ لاتل لثَ  ًٌث  تِ هزو٣َِ ؿاًَ

٣لـَم  »#. اِٗـاى  90، 1389ّت٤ـاكٗف ٣لـَم لـلاكؿاؿٕ اًـ  $هٔـثاط ٗـنؿٕ،        اهلل هٔثاط ٗنؿٕ آٗ ام ه٠ٌل 

#، ٍ ؿكتـاكُ  77، ّ 1378ؿاًـ كِ تا فرل ٍ اًـِٗـِ اًٌـاى ًـلٍكاك ؿاكؿ $هٔـثاط ٗـنؿٕ،       هٖ هٖكا ٣لَ« اًٌاًٖ

٣لَهٖ ٌّتٌـ كِ تِ ًغَٕ اًٌـاى ؿك هَٗـ١َ آى   « ٣لَم اًٌاًٖ»ؿك اٗي ٣لَم ً٘ن ه٤تقـ اً : « اًٌاًٖ»ٍٓف 

آى ًقـَ ؿاكؿ. ؿك   ّإ اًٌاًٖ ؿك فْن ه١ََٗ ٍ هٌائل هـلتثٚ تـا هَٗـ١َ ؿك    ؿؽال  ؿاكؿ؛ كٍط ٍ تـى ٍ اكمٍ

ـ   ٌاًٖ ًا تِ تاُـ ٣لَم غ٘لًا ـُا ٌاى ٍ اهَك هلتَٙ تِ ٍا ؿك فْن ٍ ه١ََٗ ٍ هٌائل آى ؿؽال  ً  هقاتل، آًضِ كٍط ًا

 #.93ٍ95، ّ 1389$هٔثاط ٗنؿٕ، 

 ٣ّْٓٛ ا٘ؼب٘ ٢ػبص ٣اػالٔ

اله ٌاً ًٕامٖ ًا  :صٌـ گام هْن ؿاكؿٗنؿٕ  اهلل هٔثاط  ٗ آام ه٠ٌل  ٣ٖلَم ًا

ٗـنؿٕ،   تث٘٘ي ٍ ًقـ ٣لَم كاٗذ ٍ تِؾْ٘ ًلُ ام ًاًلُ تـ٘ي ٠ًلٗـات هٜـلط اًـ  $هٔـثاط      اٍل٘ي گام 

1395 ّ ،237.# 

الم ًا . ًٖامگاك تا هثاً ٍِ آَ  ه٣ََٗ ٖظ هثاً٘گام تٌقي ٘ؿٍه  ًا

ـاله  ٍٗ آَ  هِتلب رـ ٖاحثات هثاًي گام ًَ٘ه َا٣ــ ًا ـ پا ٕتـلا  ٖـ هٌٜثق تل آَ  ٍ ل ـ كِ ٗ ات ٗـ ٠ًل ٕنٗ

اله ٕگل تلاٗؿإ  ـ هلعلِٗرـ  ٣لَم ًا . ًامٕٖ ًا

ٌـاى ُٖـٌاؽت ٖ ، ٌّـت ُٖـٌاؽت  ه٤لفـ   ٖـ ّوـاى هثـاً  ٗـ ي آَ  هِتلب رـٗا ، ُٖـٌاؽت  ، اكمٍُٖـٌاؽت  ، ًا

اله٘كِ تا ت٤الٕ ا گًَِ هِتلب تِ ٖي هثاًٗا ًٖا . ٛلاع ٌُٖاؽت ٍ كٍٍ ٌُٖاؽت يٗؿ ّـا ًـامگاك    ي عَمُٗؿك ا ٖن ًا

ـاله  ّٕا تـلا  ي لـمٗتل ام هْن ،تاُــ   ًاهؾالفكن  ؿً تلرِ ـ  ـ . ؿك اؿاهـِ     ًٕـام ٖ ًا ـاى ٣لـَم ًا  ٖهثـاً  تلًا

اله َاك٠ًٗلـ ٖٗ، تاًا ت  #.253 $ّواى، ّ ظ احثات ًوَؿ٘ٓغ ٖتل هثاًكا  ٕات ًا
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ـا تالٍ ه تـٗيّا  صاَل ٖؿك ًقـ ٍ تلكً ٗنؿٕ اهلل هٔثاط  ٗآكٍٍ  كٌــ ُـثِْ كا فـاك٥ ام    ٖ گًَِ ًا  كِ اتت

ل آى ات٤ـاؿ  ٗـ ـ. ؿك تقلٗل ًواٗتِ ؿل  تقل ،كلؿُ ٌُٖٗاًا ٖتِ ؿكًت ،ا ٓاعثاى آًْاَٗؿ صاَل عة ٍ تغٖ ًٌث  تِ ؽ

ـام   ٖتِ تثاكٌُاًـ  ٖ،ؾٗتاك ٌِِ٘٘ي پ٘٘تث ٕكٌـ ٍ تلاٖ ك ه٘صاَل كا تفرگًَاگَى  ـ ًواٖ هـ الـ ـ ٘تـا مه ـ ٗ لٍ ٗپـق  ٌِ

َاهل مه ٖتا تلكً ،تلٛل  گلؿؿ. ؿك اؿاهِ ٕج ًَآٍك٘صاَل ام ع ِهتَّواً ًـاهٜلَب   ٕاهـّاً٘ام ٍ پ ٌِ٘ؽاًتگاُ ٍ ٣

ـ ا ُپـلؿامؿ. حوـل  ٖ ل آى ه٘آى، تِ ًقـ ٍ تغل ـ     ل٘ـ ي تغلٗ ام ُـثْات تـِ    ٖـات ًاُـ ٗـ ل تْـّٗـا ٍ ًقــّا هَرـة تثـ

اله ق٘تل ٍ ٣و ق٘ي ؿل٘٘تث ٕتلا ّٖٗا فلٓ   #.1397اكؿكاى،  ٍٖٜ٘ هغ ٖفٗ$ُل ًا  ٖتل ه٤اك  ًا

 ٣اػالٔ ٣أىبٖ ّْٓٛ ا٘ؼب٘ ثبسٜٞب دس الؼبْ چبِؾ

اكُ ُـ، صاَل ّواى ٌاً ؿك ؽَّّٔا  گًَِ كِ ُا ـاله  ٣ٖلَم ًا ـ  ِتـِ ؿٍ ؿًـت   ًٖا َ » ٖكل ٍ  «٠ًٕـل  ّٕـا  صـال

تـال « ّإ ٠ًلٕ صاَل»َُؿ.  تقٌ٘ن هٖ« ّإ ٣وٖل صاَل» ـاًٖ     ًا ّاٖٗ ٌّتٌـ كِ ام ت٤ٔـ ٠ًلٕ اهرـاى ٣لـَم اًٌ

الهٖ كا مٗلًاا  تلؿُ ي صاَل ًا ـ. ؿك ٘ت ٕ، صاَل ًا امهٌـ تلكًٖ ؿل٘ق ّإ عَمُ ؿٗي ّإ ٠ًل ً٘ ٖ  تل ًا . ًٌُا

 ٣اػالٔ ٣أىبٖ ّْٓٛ ا٘ؼب٘ ٣ؿٙبخت سٚؽ ٢ٞب الؼبْ چبِؾ

ٌاً ٌُٖاؽت كٍٍ ّٕا صاَل اله ٖاهراى ٣لَم ًا ـ كا ف ًٖا َاى  ٗ ام كٍٍ فْـن هتـَى    ٖن كٍٍ ٣لوـ ٗتوـا »ل ؿٍ ٣ٌـ

ك ٕك هقام گلؿآٍك٘تفر»ٍ  «ٌٖٗؿ  :نٗا كلؿُ ٖؿّ ًاهاى «ٕام هقام ؿٍا

يضٌبسّرّشيضٌبسجفبّتهعزفث

ـ ً ٖٗنّـا ٌ٘ــ هـا تـِ ص   اٗن. ؿك فل٘ك كٌـ ٘ـ ق تفر٘ـ تغق ّٕـا  «ٍكؿُافـل »كا ام  «ٌـٗفلا»ـ ٌٗزا تاٗؿك ا ـ ام ؿاك٘ ن ٍ ؿك ٗ

ـ ا صٌـ ٗك ٗهوري ًا  تًَٚ  ٍ ق مهاًثل ًا ٌ٘ـ تغقاٗگل. فلٗؿ ٖٗنّا٘ق تِ ص٘تغق ّٕا ٍكؿُافل زـام ُـَؿ.   ت ي ًا

تِ تاٌُـ  ًا  تا ي هوريتآى صٌـ  تِ تاٌُـّٗن اكتثاٙ ؿُا ـُا  ،ق٘ـ ٌـ تغقٗا ًثاٌُـ. ؿك فلاٗآگاُ تاٌُـ گل ٗرـٗام  ،ا ً

َاب تلًـ كِ ا ٖٗنّا٘ـ صٗهغقق تا ـ تا تِ ٓ ـًا ه « $ٌُٖاً كٍٍ ٖهثاً»ٌْا ٗكا ت  ٌُٖاًـ  كٌٍٍّـتٌـ.   #كٗهتــٍَل

زام ؿّـ تا ًٗا  كِ هغقق آى ٣لن تا ٖٗكاكّا ِهزو٣َ ّٖل ٣لو َاب پ ٕق تِ ًَ٘هٜال٤ِ ٍ تغقـ ًا َ تـلٍؿ.  ٘ٓ

ـ تـا   ٌُاًاًِ ه٤لف  ٖـ هثاًٗتا ،لٍ آىٗپق ٕهؾاٛة تلا ٍ ٌـ ًا ٍٗكؿُ هغَٔ  فلاافل ـًا هٗك# آى كا ت $اپٌ٘تَهََل

 لؿ.ٗتپق آى كا

ٍ  ؿاؿُ ٕآٍك رو٢ ٕتلا ّٖٗا اتناكّا كٍٍ ـ  ٠ًٕـل  ّٕا ٍ آمهَؿى ؿ٣ـا ـ  ،ٌّـتٌ ام  ّٖـا لٌـوت  ٖ ٌُاًـ  كٍٍ ٍٖل

زـام ؿاؿى آى كا     ٕكاك ّٕا تلا هٌاًة تَؿى كٍٍ تاكُؿك ٌُٖاً كٍٍ كِ  ؿكعالٖ ،ٌّتٌـ ٌُٖاً ه٤لف  كـِ لٔــ ًا

تلناهات ه٤لف  ٖكٌـ ٍ ؿٍهٖ ؿاكًـ تغج ه َا٣ـٖ ّا ه كٍٍ ٌُٖاؽت تِ كِف ًا  ٕؿ٣ـاٍ  ٖاتٗاكم ٕكا تلا ٕپلؿامؿ ٍ ل

ـ. ـُ٘ن ًاهً٘ «ٖكٍٍ ٣لو»كا  ٌُٖاً كٍٍ ٖگاّكٌـ. ٖ ه ٖه٤لف ٖه٤لفت  ًا

ـ    ّٖٗـا ِ ٗكٍ ٣ٖلو فٌَىً . ا ٖهٌائل هلتثٚ تا هٌٜق پوٍَّ ٣لو «ٌُٖاً كٍٍ» زـام    ًا ُـاهل اتـناك ًا



 28     َ1400 پب٥٤ض ٚ صٔؼتبٖ، 24، پ٥بپ٣ دْٚ، ؿٕبسٜ دٚاصدٞٓ، ػب 

ـات، آمها اًاًَ ٗهِاّ تفاؿُ ه ٣ٖوَه ّٕاِ ٗكٍ ّٕن تلا ،كٍٍ ّا ٍ كٌتل  آًْا. ًا  ّٕـا ِ ٗـ كٍ َُٕؿ ٍ ّن تـلا ٖ ًا

زام كاك $پا َُ٘ا ُٗتل  ؽاّ  #.396 ، 1395ّ ا،ًٗا

ـ ٌُٖاً ه٤لف  ٖهثاً ـكٖ ن هٗن هتوا٘، كٍٍ ٌُاؽ  كا ًٌٖٗؿ ًِِٗا غٔاك كٍٍ تـِ   ٌٖٗؿ ٌِِٗـ. ؿك ًا كٍٍ »ًا

َاهل ه ٕاك٘لا تٌٗم ؛ٌ ٘لاتل لثَ  ً «ٖتزلت ٌاًاام ٣ اًاً ٖحل ؿك ٣لَم ًا َ ٌتٌـ تا تزلتً٘ ٖرٗن٘ف ًا  تـاكُ ًـ. ؿكِ ُـ

ٌاًتل آًْا ٘حإٍ ت ٌُاؽتٖٖ ٌّت ٖهثاً ٌاى  :ـ گف ٗن تاً٘ ٖل ٣لَم ًا ا٣ـن ام هـاؿُ ٍ   ٖ ـ  ام ٠ًام ٌّت ٖتؾِهخاتِ  تًِا

ـ        ٖحلات هتقاتل ؿك رْاى ٌّتإل ٍ ت٘حإؿك تـ   فلاهاؿُ ـ . تـِ ٓـل  اترـا تـِ كٍٍ تزلت  ٍٖ عتـ  ٖلاتل هٜال٤ـِ ًا

َاى ٌُاؽ  كافٖ ًو ٣ٖقل ّٕا ل٘تغل ٍاكٌِ ٍٖ كٌِ ٕ  ٍرَؿ٘ام هَل٤ ٖت ٌاى ٍ پـ ٍٖ  ٌاً ّإ ـًُٗا  ؿًـ   تِ ًٖا

ٌاى ٍ ت ٖت٤ـ كٍعاً ًٖا . ًف ٕن آى ٗلٍكٍ٘ ت٤ال ٍٖع ٕكٍ يٗ. تـآٍكؿ ـ  ٘حإًا ٌـاى ٍ پ  ّٕـا  ـُٗـ ل آى ؿك ُـٌاؽ  ًا

 كِاًـ.ٖ ن ه٘ق٣ًالْ ٍ  ٖهلتَٙ تِ ٍا ها كا تِ ٌُاؽت

 يٌيثبرّشفِنهحْىديشرّشعلويجوب

  .ٗه١ََٗ، كٍٍ ٍ غا :ن ٣لَم هٜلط ًا ٗتوا ٕاك تلاًِ٘ ه٤ ٖكلَٛك تِ

ـاكاى م    ٕاك٘ه٤ ؛ق ه١ََٗ ٣لَم هٜلط تَؿُ ًا ٗن ٣لَم ام ٛلٗتوا اكًَٜام مهاى  ؿاكؿ ٍ  ٕاؿٗـ كـِ ٌّـَم ٛلفـ

ـِ ٣لن ًؾي گفت ِفلٌفٓ كِ ؿك عَم ٖي كٌاً٘لِ تهي هٌٗـگاُ هَِْك ؿك اٗؿ  ي ًا .٘، ّوًا

َ ٗتِ ٣لن پـ ٌُٖاؽت راه٤ِٖ ـ  ؾٗتاك ّٕا ذ ًگاُٗؿٍم، تِ تـك ِؿكر ّٕا ل٘تا گٌتلٍ تغل ـ ّـا كا ؿك   ـ آهـ ٍ ؿًا

َ ٕل٘گ ُرل كِل كلؿًـ ٘ي تغل٘ـاكٌُاًاًِ# هٜال٤ِ ٍ صٌٗ$پـ ٖؾٗهقام احثات ٍ تغقق تاك  ّٕـا ِ ٗـ كٍ ّا لنٍهـاً  ؿًا

تِ ٖه٤لفت ٖهٌٜق ـُا ات كـِ ًـثة تغقـق    ٗـ غا ٣لـ ، ي ٘ل تَؿُ ًا . تِ ّو٘ؿؽؿك آى ن ً٘ ٕتلرِ اغلإ تِل ،ً

ٌـ ه٤ٖ ه ،٣لَم تَؿًـ ًَا ـاؿ ًَُـ.ٗاك توا٘ت  ن آًْا للو

اله ـاً  ًــ $ ا ـ كـلؿُ ٘كإٍ تل آى ت ًوَؿُ ٖن ٣لَم ه٤لفٗ  كا هالب تواٗغا ٖتلؽن ً٘ ٖؿك ًٌ  ًا ، ٖآؽًَــ ؽلًا

ِ   كا ٗـ غا ،ن ٣لَم تـِ آى ٣ٗلن ٍ توا ٕه١ََٗ تلا ٖتؾِ ِاى تا صاَل ؿك ٍعـتٗ#. ا21 ، 1ّ ، دا1428 هخاتـِ   تـ

ٍَٗ توا ٖتؾِ اك ٍعـت٘ه٤  كٌـ.ٖ ه ّٖا ه٤لف ن ؿًا

اكُ ُـ ىصٌاٖ ـ  ؾٗام ٠ًل تاك .ُـُ ًا  ٣ٖلَم تلق تٌـٕ ؿًتِ اك٘ن ه٤٘كٍٍ ً ن ٣لَم هَٗـ١َ  ٗاك توا٘ه٤ـ   كِ ُا

ِ »اى ٗكُـ رل ٣ٖٗٔل ًَمات٤ـ ام  ٍٖل ،تَؿُ ٖ گلا تزلتـ  ٖاتٗـ وُ تـِ تزلتـِ ؿك اكم  ٗـ هَرـة تَرـِ ٍ   #ٌـن ٗآهپل« $ٗـ

 ُـُ ًا .ًَاى تَؿُ، ٗفالًفِ  ٖؾٗلاث تاك٘كِ ه ٣ٖقل ّٕا اى٘كًگ ُـى ل ّا ٍ كن ه٤لف 

ٌ٘ي ت٘ري كٍٍ  ٕكٌـة ه٤لفـ  تـِ رـا     ٕـ تـلا ٗـ رـ ٖكٍُـ  ٌٖٗگنٗرـا  ؿكٓـؿ اسغٖٙٛ ٘ٛتا ًگاكٍ  فلًا

ِ    ،ًَ كٗكِ ام آگًَ  كٌ تَؿ. ؿك اؿاهِ « ٖاً٘ل» ٖ گلا هـلٍد ًگـاُ تزلتـ ٖ گلا احثـات »تـَؿ ٍ ٛـلاط تفرـل     ٗـ « ٗـ

ـاؿ ه #ٌنَٗ٘تٗپَم$  ٕـ ؿُا  كـِ تـلا  ٘كإن هَِْك ًا ، تً٘ «ـٗرـ ٌُٖاً پـك راه٤ِ»تِ  ،گلٗؿ َُٕؿ ٍ ام ًَٖ للو

ٌاً ٌـاً  ٖل ٣لَم تزلتتـ كٍٍ عاكن ٗتا ٖ،تغَ  ؿك ٣لَم ًا ـاى ؿاؿ.  ن٘ت٤وـ  ٖكا تِ ٣لَم ًا ٍاك  ٕل ٍ٘ـ تغل تلًا ام اؿ
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َٜكُ ِگل هلعلٗؿ ٕ،فرل تِل ٖؾٗتاك ـ  ٖفلٌـف  ّٕـا  ل٘تغل ٍِ هلعل ٖاتٍ٘ الْإ  ؿٍكُ تفرل ًا گقُـتِ ٍ   ٍٖ ٣قالً

تِ، كً ٖؿك ًاع  ٣لَم تزلتاًِ كِ ٗگلا احثاتتفرل ِ هلعل  ، 1ّ ، د1386، ٕنؿٗـ $هٔـثاط   ـُ ًا ٘ؿكؽَِ ؿُا

ـ     ٌـتن ٘ي تفرل تا للى تٗ#. ا94 ّ ،7 ، د1380 ؛ كاپلٌتَى،50ـ49 تـِ عالـ    اًـِ  ٗگلا احثـات تفرـل   ٍاؿاهـِ ؿُا

 هثـ  ُـ. «ٖهٌٜق ٖٗگلا احثات» ٤ٌٖٗ ،تل ؽَؿٖ افلٛا

ـ ا غاٗكغن تفاٍت ه١ََٗ ٖ ام ٣لَم كا ٣ل ٕا ا هزو٣َِٗك ٣لن ٗائل اك ٍعـت هٌ٘اى ه٤ًا  تلاٗي َاى  ٖ هـ  ، ٗ تـ

ٌ . گناكُ ٌـ ؿك ٖ ه ٌـٗآٖ ه ؿً  تِ  ٖكِ تا كٍٍ تزلت ّٖٗا كٍٍ آى ؿًا ًَا ـ    ٗت ـَ تزلت  ٖك ؿًتِ هلتـَٙ تـِ ؿًا

ق ٗـ كـِ ام ٛل  ّٖٗـا  آهـُ ٍ تا گـناكُ  ؿً  تِ  «ٖفلٌفٖ ـ  تلّاً»كِ تا كٍٍ  ّٖٗا ي ؿًتِ تا گناكُٗرو٢ ًَُـ كِ ا

ـا ام ا ٕا ؿًتِ ٕكٍ يٗكؿ ٍ تـؿا ٖتفاٍت كٍُ ًا  ا٣تواؿ تِ ًقل عآل ُـُ َاّــ تـَؿ. كٍٍ   ٗر ٖ ـ  ٣قلـ »ي ؿٍ ؽ

َ ٍِا هزو٣َ حولُ «ٖتلّاًٖ ـ فلٌف َ ِهزو٣َ ن هغََٔلً٘ ٍٖ كٍٍ ًقلٖ، ٣قل ّٕا ؿًا  ًا . ًٖقل ّٕا ؿًا

ـًا  ٗا غاٗن ٣لَم كا تِ ه١ََٗ ٗكٍُي ًا  كِ اگل توا َاّـ تـَؿ ٍ هـ   ٌٖٗن ًؾي ام ٣لن ؿ٘ت ــ  ٖ هٌتث٤ـ ًؾ ًَا ت

ٌاًٗاگل توا ٍٖل ؛هَرِ تاُـ ـ  ل٘تغل ٖكِ ؿك تلؽ ٖن تِ كٍٍ تاُـ ٣لَم ًا  ّٕـا  ل٘ـ تغل ٍٖ ؿك تلؽـ  ّٖا كٍٍ تزلت

صـِ ؿك عـَمُ هٌـائل ٍ صـِ ؿك     ٖ ـ  ٌٗكِ هٌث٤ج ام هتي ؿ ٌٖٗتا ٣لن ؿ ،ًا  ٕل ٠ًلٍ٘ تغل ٖام تزلت ٖث٘گل تلكٗؿ

 ٌّتٌـ.ي ٗهتثا كاهالً ِؿٍ هزو٣َ كٍ يٗ. اماتلؿٖ تْلُ ه ٖالرلم ام كٍٍ ًقل ،ًا ٕ ـ ٍ هثاؿ ٖثاًه ُعَم

ٍاتٌتِ ه ن كٍٍٗن ٣لَم كا تِ تواٗكِ توا ٖـگاّٗتِ ؿ ًلٍٍ ـٖ ّا  اكُ كلؿُ ،ؿًا كٌــ ٍ  ٖ تِ لثَ  آى اف٣اى ه ،ُا

ٌاً،  ًْٗاؿك  َام ٣لَم ًا ـ. كٍٍ تزلتٖ ه ٖكا تِ كٍٍ تزلت ٖل ٌاًن ً٘كا  ٖؿًا ـ كـِ  ٖ ه ٖهقَِّم ٣لَم ًا زـِ،  ٘ؿك ًتؿًا

ٌاً َاّ ٣ٖلَم تزلت ُؿك مهل ٣ٖلَم ًا ـ ٘ـ گـل تفر ٗؿ ٕؿك رـا  .ـ گلفـ  ٌـ للاك ؽ ـ   ٖك كٍٍ تزلت كا  ٖام ٣لـَم تزلت

ٌاً ٖرن ًف ٕن٘ات ص٘ي هـ٣ٌٗـ اٗ# كِ تلا144 ، 1380ّ$ًلٍٍ،  ُواكؿٖ ًاهوري ه  ٌ .ً٘ ٖلتزلت٘غ ٣ٖلَم ًا

 ٖتٌـتگ  ّٖٗـا  ن آًْا تِ كٍٍٗتوا ٍٖل ،ـًك رْاى ت٤لق ؿاكٗكٌـ كِ ٣لن ٍ فلٌفِ تِ ٖ ه ظٗگل تٔلٗؿ ٖٗؿك را

 #.144 $ّواى، ّ َُؿٖ گلفتِ ه كاك تِ ٖلًٍ٘ـى رْاى ت٘ؿكب رْاى ٍ فْو ٕؿاكؿ كِ تلا

هتـَى   ٖاگل تـِ ؿًثـا  ه٤لفـ  تـِ هغرـ      ٌٖٗهتَى ؿ وٍُٗ تِ ،ٍاتٌتِ تِ فْن هتي ًا . ؿك فْن هتي ٣ٌٖٗلن ؿ

ٕ٘تاُ ٌٖٗؿ ـت٠ْاك ام هـتي ً   ن تٌْا كُا ـ ت٤ثـ تِ هتي ًا . كٍٍ تلؿُا  ٍ ًا َا٣ــ ؽـَؿ كا ؿاكؿ كـِ ؿك     ٘ َاتٚ ٍ ل ن ٗـ

ـ  «كّ٘لهٌَت»تِ  ٖغلت ٕف٘ا ـ ًْاؿك ٍ  ٖهًََم ُـُ ًا . كٍُي ًا  كِ ٣لن كٍَُ تزلت  ٕل ٠ًـل ٘ـ   تغلٗ

 ٌِـ ٘كِ تـا مه  ٌٖٗفْن ام هتَى ؿي كٍٍ ٗؿك ؿ ٍٖل ،ؿك آى ًْفتِ ًا  ٕتِل ٖتِ هٌات٢ اؿكاك ٖتٌٌـگ ًٖا  ٍ ٣ًَ

َاتٚ فْن ام هتي ا گـاُ   ش٘ن ؿاكًــ ٍ ّـ  ٗتوا تاً٘ي ؿٍ كٍٍ هاّٗواى ٍ ت٤ثـ ًا . اٗتل ا ٖ  هثتًٌْٗاؿك  َُؿٖ زاؿ هٗٗ

 ٌتٌـ.٘لاتل رو٢ ً

ــ تـلا  ٖ ، ًوـ ٌٖـ ٗهٌث٤ـج ام هـتي ؿ   ٌٖـ ٗؿ ُك گـناك ٗـ ى تِ اًاكٍٍ هتقا٣ـ كلؿى هٌلو ،گلٗؿ ٣ثاكت تِ  ًَا  ٕت

تِ تاُـ. غ ٖٗكاكا لهٌلواًاى٘غ ـ آٖ هتي هقـى كٌاك ًو ات ،ٓل  ت٤ثـ ِلهٌلواى ت٘ؿُا ـ اما .ـٗ ا٣تقـاؿ تـِ    ٕتـلا  كٍ يٗ
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َا ـ ا تغلٗـ  ٖعٌ ُا٣ن ام هِاّـ ،هقثَ  ؽَؿٍ ٖام تِ كٍٍ ٣لوً٘ ٌٖٗه٤لف  ؿ ٕهغت ـ ٘ ـ . تٌـاتلا   ٖل ٣قالً ي ًٗا

ـاكؿ. ٕكٍ يٗتـ .ن ًا ٗهتوا ي ؿٍ كٍٍ كاهالً٘هلؿؿ ت ًٖا  كِ ام لغاٝ كٍُ ٣ٖلو ٣ٌٖٗلن ؿ  اهراى تغقق ً

ٌاً ٌُٖاؽت كٍٍ ّٕا ام صاَل ٖرٗ اله ٖاهراى ٣لَم ًا ٌاً٘ت ٖن كٍُٗتوا ًٖا ٍ كٍٍ فْـن هتـَى    ٖي ٣لَم ًا

ـ تا ٌٖٗـ ٣لن ؿ٘تَل ًٕا  ٍ تلا ٌٖٗهتَى ؿ ٌٖٗي هٌث٢ ٣لن ؿٗتل ًا  كِ هْن ٤ًٖ٘ا . ٛث ٌٖٗؿ  ٌٖـ ٗـ تـِ هـتي ؿ  ٗ

ًـ ٍ»ي ٗه١ََٗ ؿ صَىهلار٤ِ كلؿ.  ـٍا ـ   «٤ـ  ٘ٛث»ٍ ه١ََٗ ٣لن  «اهَك هلتَٙ تِ ٍا ؽ ي ؿك ٗـ كـِ ؿ  ٖكٍُـ  ،ًا

ـا ؿاكؿ ٍع ٖاتٌُ٘اؽ  ٍ ؿًت ٍ   ُ٘ـٌاؽ  ٛث  ٕكِ ٣لن تلا ٍٖ كٍُ ٖ،تِ ؽ ـتفاؿُ ام عـي  ـ    ٤ـ  ؿاكؿ ًا  ٣قـل ًا

 #.50 ، 1377ّ، ٖ$گلٌِ

پبسخ

ـا ـ  ٕ ٍ لـلاكؿاؿ  ٕك اهـل ا٣تثـاك  ٗ «٣لَم ٕتٌـ ٛثقِ» ِلهي ًرتِ كا هـ٠ًل ؿُا  كِ هٌٗـ اٗتا اتت . ٖقـ ً٘ـِ عق  ،ًا

را ٗتل #. هْن385ـ379 ، 1395ّ، ٕل٘اه ٖ واً٘$ًل ِ  ًا ي ٗاٍاكؿ  ي ُا ن ُٗـٌاؽتي كٍٍ ؿك توـا    ٘تـِ كًـو   كـ

لٍ ُٗـَؿ كـِ هـأَل تـِ پـق     ٖ ق # ه٘عق ٌُٖاؽت ه٤لف  ٖٗگلا $كخلت ٌُٖاؽت ه٤لف  ٖٗگلا  ٣٘لَم هٌزل تِ ًٌث

راك عق  كًـ.ٖ ق  ه٘تٌالٖ ٍ ًا

ل ـًا ٕتٌـ ن٘ي تقٌٗگلؿؿ كِ اگل اٖ تله ٕتٌـ ن٘ي تقٌٗتِ ؽَؿ اي اتْام ٍ٘ا ا ٗـ  :ٌ ٘ن ام ؿٍ عا  ؽاكد ً٘كا ه٤تثل ت

ٍال٢ٗاًِ ًا  ٍ ٛل  ؿٗگلا ٍال٢ ٖلتزلت٘غ ِهزو٣َ ـ ٘غ ّٕـا  ه٤لف  ِا تال٤ري. اگل هزو٣ٍَٗ  ،اًِٗگلا گل ًا  ٖلتزلت

ٍال٢٘كا غ ٌتي ؽَؿ آـل ا  ٕنٍ٘ا ص زِ٘ن ًت٘كٌ ٖگلا تلق ل ٍال٢ ؿًا ٕ  ن٘ي تقٌـ ٗـ رن ًا ِ ٌ٘ـ  ٍ ًت ً٘ تٌــ رـن  إ  زـ

َاّـ ؿُا  ٖٗگلا ُك  تزلتِ ًا . ٍٕكا ٕي اهلٗلا ؽَؿ اٗم ؛ًؾ

َ ِاگل ّن هزو٣َ ٍال٢ ٖلتزلت٘غ ّٕا ؿًا ـ اًــ كـِ آ  ًٗواٖ كػ هـ  ٕا  ت٤ـان ً٘كٌ ٖگلا تلق كا  ٍال٤ٗ ـ ٘ا  كـِ   ٖت

ٍال٤ ل٘ؿّـ غٖ َ هًٗوا ٖكٍٍ ٣قل ِ گـقاكؿ  صٌاً ٖ َ هًٗا  كِ تزلتِ تِ ًوا ٖت٘ام   «ٖفلٌـف  ٖتلّـاً »كٍٍ  ضـ

 ٤ٖـ ٍ٘ ٣لـَم ٛث  ٖي ٣ل  ٍ ه٤لَ  تاُـ ٍ كٍٍ تزلت٘  تٍ٘ ًٌؾ ٖه٤لَلٖ ـ  ق  ٠ًن ٍ اكتثاٙ ٣لّ٘احثات عق ٖهـ٣

ٌاى ٕاحثات ت٤ٔـ هزلؿ تلا ٖا تلّاى هـ٤ٗ٣  ٘ٛث ّٕا ـُٗي پـ٘تٔاؿ  ؿك ت ٖهـ٣ ِ ّوـٔ   ٣ٕلَم هاؿ ٍٖل ،ًا هٔلًا

ـام كٍٍ ها كا تِ عق ،ٌـ٘هٌغٔل تث ٕي تـى هاؿ٘كا ؿك ّو ٍٖرَؿ آؿه ـ    كًاًـُق  ٘ك  الـف#. 1389، ٖ$ًـَمًض  ًا

تِ تاٌُـ ٣ًَ َاّـ ؿُا . ٖؿك پ ،َُؿٖ   ه٘تِ ُراك ٖكِ هٌتْكا  ٖه٤لفت ٖٗگلا  ًٌ٘ث ٖاگل ّل ؿٍ ا٣تثاك ؿُا  ؽ

ـ   ٌٖـ ٗهٌث٤ـج ام هـتي ؿ   ٌٖـ ٗؿ ُك گـناك ٗـ ى تِ اًاهتقا٣ـ كلؿى هٌلو ٕكِ تلا ٖكٍُ ــ تـلا  ٖ ًوـ  ،ًا ًَا  ٕت

تِ تاُـ. غ ٖٗلهٌلواًاى كاكا٘غ ـ آٖ هتي هقـى كٌاك ًو ات ،ٓل  ت٤ثـ ِلهٌلواى ت٘ؿُا ـ . اماـٗ ا٣تقـاؿ تـِ    ٕتـلا  كٍ يٗ

َا  ًا . ٖل ٣قالً٘ا تغلٗ ٖعٌ ُا٣ن ام هِاّـ ام ؿاكؿ،ً٘ هقثَ  ؽَؿ ٖتِ كٍٍ ٣لو ٖ،ٌٗه٤لف  ؿ ٕهغت

َاب تا َاى ام كٍٍٖ ٌ  ٍ ه٘ك كٍٍ ؽاّ ًٗهٌغٔل تِ  ٣ٌٖٗلَم ؿ ـ گف :ٗؿك ر  ٕذ ؿك ٣لـَم تـلا  ٗكا ّٕا ت

َاّــ ُــ.   هتـَؿى هٌـ   ٌٖـ ٗؿ ٖي اهل ًـاف ٗتِ ُلٙ تٌاًة ه١ََٗ ٍ كٍٍ تْلُ تلؿ ٍ ا ٌٖٗؿ ُك گناكٗاحثات  لِ ًؾ
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اًاً ـ ٖه٤لفت ّٕا ّؤ كٍٍ ًا الهٗؿك ًا ا كِ ؿكَٓكتٖ ِٖٔ ًا ًَا ٍال٢  ٖٗت تِ تاٌُـ كِف  ٍ  ؿُا ّـل   ام ا٣تثـاك ؿاكًــ 

ـام  #.6ًرتِ  ،558ٍ560ـ557 ، 1393ّ، ٖفٗ$ُل ؿكل ٕتلؿاك كِ ؿاكًـ تْلُ ٖى ٍ هٌنلتإُعـ ـ ؿك ٗتا ك

ـ ٍ اماتاٌُـ  آىهِتلب تاُـ كِ ّوِ تات٢  ٕاهلـ ٗتا ٖكِ كٍٍ ٣لوهٜلط ًا  ي ًؾي ٗا گلٗؿ ًَٕام   كٍ يٗ

اله الهٍ٘ غ ًٖا ـاكؿ ٖلًا َاّـ ؿ ؛ً َاٌّــ پـق  َٗ تِ آى ؿٗكِ گلا ٕا رلم ٣ـُتاُـ ال ٌٖٗاگل تؾ ـاكًـ ًؾ لف  ٍ ٗي ً

 .تَؿى ٣لن ًا  ٖي ؽال  ٣وَهٗا

ـاله  ٗظ تٌا ُـُ ٍ آى ا٘فلٕ ًآغَ ٘ك پٗي هٜلة تل ٗا :ـ گف ٗتا ؿك پاًؼ تـَؿى   ٌٖـ ٍٗ ؿ ٖي ًا  كـِ ًا

الم اؽتٔاّ ؿاكؿٌٗاى تِ ؿٗه٤ٌاً  كِ آى ٣لن تِ هتـ تـٗي٣لن  اله٘ي ً٘صٌ كِ  ؿكعالٖ ،ي ًا تـَؿى   ٌٖ ، تلرِ ًا

ٍال٤ ٕن كِ تلاٗتْلُ تثل ٖٗه٤ٌاً  ام ّوِ اتناكّا تـٗي ك ٣لن ٗ الم آًْا كا٘كِف  ٌُاًــ.  ٖ   هـ ٘تـِ كًـو    ، ًا

ـ هٌث٢ ٍ اتناك ٌُاؽ  تاُـٖ ه ٌٍٖٗ هتي ؿ ٍٖع ٖعت ،ٌُاؽ  ٕكاكا تلا ّٕا ّوِ كٍٍ ًَا  #.531 $ّواى، ّ ت

ٌاً ي كٍٍ ه٤تثل٘٘لِ ت٤هؿك هٌ ٖتلؽ ٕكٍ يٗتـ ٌـتِ ٍ ام     ٕرـا  ؿكّا كا  كٍٍ ِّو ٖ،ؿك ٣لَم ًا ؽـَؿ ه٤تثـل ؿًا

َاى ٠ًلٗا ٌاً ٖترخل كٍُ» ِٗي هـ٣ا تا ٣ٌ  #.398ّ $ّواى،  كٌٌـٖ اؿ هٗ «٣ٖلَم ًا

ًَا ٌرِٗگل اٗؿ ًِرت ٌاى ت ـ  ّٕـا  گـناكُ  ام ٕاك٘تٌـ  ٖتزلت ٖاتٗاكم ٖٗاهوري ًا  ًا  ٖكا ؿك مهـاى ؽآـ   ٖتزلت

تِ ـُا ؼ ًٗا  كِ تـاك  ّٕا اهلٖ اتّٗا ٍ اكمَ ّٗا ؿك آمهإ فٌاٍكٍ  فٌَى. ٤ٗف تاُـلاّن ُـُ ي اهراى فٗت٤ـّا ا ٍ ً

ـ آى كا ًاؿ ٣لن ًوٖ ًَا  #.1382ثاكالم، ٗ$م لؿ٘ـُ تگٗت

اى ؿ َاى تا ه٤ٖ ٣لَم كا ه ٗنؿٕ اهلل هٔثاط  ٗآـگاُ ٗتلًا ِ  «كٍٍ»ٍ  « ٗغا»، «ه١ََٗ» ٕاكّا٘ت ـ  ؿًـت  ٕتٌـ

اىكلؿ.  َ ٖ ن هـ ٘تقٌـ  «٣ٖلَم ًقل»ٍ  «٣ٖلَم تزلت»، «ٖتلّاًٖ ـ  ٣لَم ٣قل» ِكٍٍ، ٣لَم تِ ًِ ؿًت تلًا  ،ـًُـ

اى٣لَم  ٕتٌـ ن، ؿًتِ٘ي تقٌّٗلصٌـ تْتل ـ   $هٔثاط ه٣ََٗات ًا  تلًا  ّٖـل ٣لوـ  . #77 ّ ،1 ، د1386، ٕنؿٗ

َاى تـا   ٖ كا ًوـ  ٖاٗـ ٍٗ ك ٖ، فلٌـف ٖكِ ٣لَم هٌٜقـ  صٌاى .ـ ام كٍٍ هتٌاًة تْلُ تثلؿٗتا ،احثات هٌائل ؽَؿ ٕتلا تـ

ـ    ٘تِ ًت ٖهغٖ كاّ ٖاًات ٣قل٘ن تا لً٘ ٖتلؿ، هٌائل ٣لَم تزلت َ ٘پ ٖا ًقلٗ ٖكٍٍ تزلت ـاكؿ. ٣لـَم ًقل  ٖزـِ ًـ

اىن ً٘ #ؼ، كرا ، فقِٗهاًٌـ تاك$ ـاكب هٌقَ  تلكً تلًا ٌاؿ ٍ ه  ـ.ًَُٖ ه ٖاتٍٗ اكم ًٖا

الهٗتَؿى  ٖ ٌٗؿ ٍ    ٖهٌٜق كٍُـ ـُ گلفتي ًٗاؿ ٕتَؿى تِ ه٤ٌا ٖ ا ًا ـ م ؛ٌـ  ّ٘ـا ً  ٍ تٌاًـة هٌـائل تـا كٍ لا ٗ

اى ؿ ٌاً ٌٖٗآى ؿ ًٖا  كِ هثاً ٌٖٗؿ ٣ٖلو ٗنؿٕ اهلل هٔثاط  ٗآـگاُ ٗتلًا كـِ تغـج    ٖٗتا را ٖتاُـ. ؿك ٣لَم ًا

ٌاى ٘ظ هاّٗام تِل ٌاًٗك پـٗا ٗ  ًا تـا ٓـل  ٣لـن     ،ّاًـ   ـُٗـ ل پـٗي كاتٜـٔ آى تـا ًـا   ٍ٘٘ تث ٍٖ ارتوا٣ ٖـٓ ًا

َارْ ٌاً يٗا .ن٘ه ـاكاى ٍ تٗاى ؿ٘ه ٖتؾَ ام ٣لَم ًا ف ٘تِ هغٖ گقاك ام هلعلـٔ تَٓـ   ٍٖل ،ٌاى هِتلب ًا ٗؿٖ ٌ

ـ ٘، تلتٕ، التٔـاؿ ٖاً٘، ًٖعقَل ٣ٖول ّإِ ٘ي ٌّزاكّا ٍ اكائٔ تٍَٓ٘٘ ت٤ ٍٕ ٍكٍؿ تِ للولٍ اكمُگقاك هاًٌــ   ٍ ٖت

ـ   $هٔـثاط  نَُٖٗ ي هٗهِتلب ٣لن ٍ ؿ ٍٕاكؿ هلمّا آى ـ  كـِ ؿ  كٍُـي   .#205ّ ، 1395، ٕنؿٗ ـ ًا ي رْـات  ٗ

ٍال٢ ؿٖ اى ه٘كا ت ٖاكمُ كٌـ كِ آى اهَك تـا صـِ   ٖ ي ه٘٘آى اهَك، رْ  علك  آًْا كا تث ٖاى ٍرِ اكمُ٘ي تا تٗكٌـ. ؿك

   #.62 ّ، 1 ، د1396، ٕنؿٗ  $هٔثاط لًـ٘گٖ رْ  ه ٖٗتِ صِ ًو  ٍ ًَ ٕا ُاكلِ
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ـ . تٌـاتلا   گلفتي آى ؿك صـاكصَب   ٗرٖ ام ه٤٘اكّإ ؿٌٖٗ تَؿى ٣لن، للاك ـا تاٗــ عـَمٓ ؿٗـي كا     ٗؿٗـي ًا ي اتتـ

ـ احثـات ُـَؿ  ٖ ه ٕن٘ي صاكصَب ّل صٗ. ؿك اكلؿهِؾْ كا ي ؿك ٣لن ٗصاكصَب ًقَ ؿًپي  ،هِؾْ ًوَؿ ًَا  ،ت

ـ ٍ اكم ٖذ تلكًـ ٗل ام كٍٍ كا٘غ ٖتا كٍُ ٕا لِهّل هٌ ٌٌٖٗ  تِ تْأً ٣لن ؿ٘ري للاك ً٘ل لا ه٤لفـ   ٗـ ُـَؿ؛ م  ٖاتٗ

َ گل ه٤لف ٗهقاتل ؿ ٖك لٌوٗ ،ٍ اتناك ٌُاؽ ام ٠ًل ١ًَ ه٤لف   ٌٖٗؿ ــ  ٖ هـ  ٌٌٖٗ . ه٤لف  ؿّ٘ا ً ّا ٍ ؿًا ًَا ت

ـ عتٖ ه ؛ًا  «ٖاً٘ل»هغٖ تاُـ كِ كٍٍ هتٌاًة تا آى كٍٍ  ٣ٖقالً ًَا ـ  ٖت ـات      ٖتزلت تاُــ كـِ تـا هِـاّ

ـ كار٢ تِ اهَك غٖ ًلٍكاك ؿاكؿ ٍ ه ٖعٌ ًَا اهرـاى ه٤لفـ     ٖق ٍعـ ٗـ كِ تٌْـا ام ٛل تاُـ  ُٖل٣ ٍٖ اهل ٍ ًْ ٖث٘ت

ـ    ُكـِ ؿك هغــٍؿ   ٖتا مهاً ،ؿاكؿ ٕرا ٌٖٗه٤لف  ؿ ُلّٗا ؿك ؿا ي ١ًَ ه٤لف ٗا ِّو .ٍرَؿ ؿاكؿ  صـاكصَب تـَؿُ تاُـ

 #.1375ٕ، نؿٗ  $هٔثاط

ـاكؿ. ؿك ؿ   ٕتلا ٕـٗي اتناك رـٗؿ تٌثاٙ ٍ تزلتـِ ًـ ـ كا ٕي اتناكّـا ٗـ ي ام ّوـٔ ا ٗـ فْن ٍ ؿكب ٍ ًا ٍ  ٖذ ٣لوـ ٗ

 #.$ّواى َُؿٖ ه ٍٕك ؿك ُإى ؽَؿُاى تْلُ ٖه٤لفت

اًاً ي الت٘ـا  ٗـ ؿك ؿ ٖلٍ صٌــهٌث٤ ٗي پـق ٘ي ٍ ّوضٌٗؿك ؿگًَاگَى  ّٕا لٍ گناكُٗي ٍ پقٗتَرِ تِ للولٍ ؿ ًا

تـات٢   ٌٖـ ٗـ ٣لـن ؿ ٘ـ ي ٍ تَلٗـ ي ه٠ٌل كٍٍ فْن ؿَُٗؿ. ام ا ٕل٘گ تْلُ ،ـً  ؿاك٘كِ لاتل ّٖٗا كٍٍ ِؿاكؿ كِ ام ّو

 ٖهقت٘ـ  ٕرـلؿ ٗي كٍ٘زـِ صٌـ  ٘ؿك ًت ،# تَؿُهاًٌـ آى فٜلت، تزلتِ ٍ $٣قل، ًقل، # ٍ هٌات٢گًَاگَى$هٌائل  ه١ََٗ

ٌاً ترخل كٍٍ اله ّٖا ؿك ٣لَم ًا  #.271ـ270 ، 1397ّ، ٖٗلٍمرا٘تثاك فٖ $٣ل ًا  ًٖا

ـُ گواى كلؿ ٖتلؽ ـًا ٌٖٗكا ؿ ٌٖرِ ه٤لفتٗا ٕتلا ًا ًـ هٌتٌة كٌ تـٗي  ؛ن٘ت ـٍا ـ تٌْا كاّـَ ا  ،ن٘ه٤ٌا كِ تِ ؽ ي ٗ

ِ كِ $ؿك فقِ كن ـ   ـ ؿً   ي هثٌاٗن ا٘# احثات كٌٖ$ٍع كتاب ٍ ًٌ ق ًٗا  كِ ام ٛل ٣لـَم  ٔ امرولـ هٌـلن   ٛـَك  تـ

اله تٌثاٙ كا  ٖر٤ِٗ ٌ٘ . ؿك فقِ ُ٘گًَِ ً يٗا #ًا  ًٖا ـ ُ كلؿ ٖه٤لف «٣قل»ام هٌات٢ ًا ـ ـ اما. ًا عرـن   ٍٖلتـ  كٍ يٗ

ـاؿ ه  #.1375 ،ٕنؿٗ  $هٔثاط كٌٌـٖ ٣قل تاُـ عرن كتاب ٍ ًٌ  كا اكُاؿ تِ عرن ٣قل للو

 ٤ِٖ تلكًـ َُ٘ؿ. اگل ؿك فقِ ُـ ٖ ًا  كِ تًَٚ ٣قل احثات ه ّٖٗا ي ُاهل گناكُٗهَرَؿ ؿك ؿ ّٕا گناكُ ٖتلؽ

ـ ٗـ گَٖ صِ ٣قل هٗـ تَّن كلؿ كِ ّلؿكب ٣قل ًا . الثتِ ًثا ٖاحثات عرن ُل٣ ّٕا تلا ل٘ي ؿلٗام تْتل ٖرٗـ ٘كٌ

ي ًا  تا ٣قـل ّـن   ٗكِ ؿك للولٍ ؿ ٖٗنّا٘ص :ن٘تل٣ري گفتك هغالٜٔ ٣ام ٍ ؽاّ ًا ... ٗي ٗي ًا ... اٗؿٍ رن

ِ ًـِ   ،َُؿٖ ي ًا  تا ٣لن ّن احثات هٗكِ ؿك ؿ ٖٗنّا٘ام ص ٖت٤٘ :نٗ٘گَٖ ه كِ َُؿ؛ صٌاىٖ احثات ه تـا ٣لـن    ّلصـ

 #.$ّواى ي ًا ٗاحثات َُؿ ؿ

ل َُؿ، تلرِ هرول آى ًا . ٛث ٘ي ٣قل ٍ عي ِت ٖ، ٍعٖ للاك ًثَؿُ ًا  راًِ ـٖ   ق ًگـُا ؿٗـي  ؿك ًگُا ؿٌٗ ًٌُا

ٕ،  ٗآ ٖ فلا٣اؿٕ تلٕا ه٤لف  اهلل هٔثاط ٗنؿ ل تلا ٍعٖ كّا ـاٖٗ تـِ     ّٕاٖٗ ًا  كِ ِت كً٘ـى ِت كوا  ٍ ًـ٤اؿت ًْ

ـاكؿ $هٔثاط  ا كا ً َاى كً٘ـى ِت آًْ ٍٖل تا كوك ٣قل ٍ عي، ت ا اعت٘اد ؿاكؿ،  ٕ،  آًْ  #.103، ّ 1397ٗنؿ

ـ ٌُٖاً ه٤لف  ٖهثاً ـٖ ن هٗن هتواً٘ ، كٍٍ ٌُاؽ  كاٌٖٗؿ ًِِٗا غٔاك كٍٍ تـِ   ٌٖٗؿ ِِٗكٌـ. ؿك ًا كٍٍ »ًا

َاهل ه ٕاك٘لا تٌٗم ؛ٌ ٘لاتل لثَ  ً «ٖتزلت ٌـاً  اام ٣ اًـاً  ٖحل ؿك ٣لـَم ًا ـ   ً٘ ٖرـ ٗن٘ف ًا َ  ٌِـتٌـ تـا تزلت ًـ. ُـ
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ٌاً٘حإٍ ت ٌُاؽتٖٖ ٌّت ٖهثاً ؽَّٔؿك ٌاى  :ـ گف ٗن تاً٘ ٖل آًْا ؿك ٣لَم ًا كـِ   ٖام ٠ًام ٌّـت  ٖتؾِهخاتِ  تًِا

ـ . تـِ ٓـل  اترـا تـِ كٍٍ        ٖحلات هتقاتل ؿك رْاى ٌّتإل ٍ ت٘حإؿك ت ،ا٣ن ام هاؿُ ٍ فلاهاؿُ ًا  لاتل هٜال٤ـِ ًا

َاى ٌُاؽ  كافٖ ًو ٣ٖقل ّٕا ل٘تغل ٍٖ عت ٖتزلت ٍاكٌِ ٍٖ كٌِ ٕ  ٍرَؿ٘ام هَل٤ ٖت ٌاى ٍ پـ ٍٖ  ـ ًا ٕ  ـُٗ  ّـا

ٌاً ٌاى ٍ تـ  ٖت٤ـ كٍعاً ًٖا . ًف ٕٗلٍك ٕن آى اهلٍ٘ ت٤ال ٍٖع ٕكٍ يٗتـ .آٍكؿ ؿً  تِ ًٖا ل آى ؿك ُـٌاؽ   ٘حإًا

ٌاى ٍ پـ  كِاًـ.ٖ اك ًالْ ه٘تٌ ٖها كا تِ ٌُاؽت ،هلتَٙ تِ ٍا ّٕا ـًُٗا

 ياسهمبمداّريکهمبمگزدآّريجفک

تـال ٗؿ ٖرٗ ٌاً ٖكِ تلؽ ّٖٗا گل ام ًا اله ٖهؾالفاى ٣لَم ًا َاحثـات ل ٘حإتغ  ت ًٖا  #ّـا  ٌـ  َٗ٘تًٗهَپَماى $ٗـ گلا ً

ـ، تفرِ رٌتتِ آى توٌك  ٖغلت ك»ام  «ٕگـلؿآٍك »ك هقـام  ً٘ا ـ   «ٕؿٍا #. تـِ تـاٍك   531 ، 1393ّ، ٖفٗ$ُـل  ًا

اً ،ـ ٣لنِ٘اى ؿك ًاع  تَلٗا ك»ٍ هقام  «ٕگلؿآٍك»هَكؿ اّتوام ًا : هقام  ٖؿٍ هقام ًا  .«ٕؿٍا

، ٖ$ًـَمًض  هٜـلط ًوـَؿ   ٖلٌـَ  آلوـاً  ٘ف #1953ــ 1891$ ّاًي كاٌِٗثاػتاك   ي٘هقام كا ًؾٌتي ؿٍ ٗاك ٘تفر

# ؿك آحاك ؽـَؿ آى كا تـِ   1994ـ1902$ كاك  پَپل ٍ #64 ، 1397ّ، ٖٗلٍمرا٘ف تثاكٖ ؛ ٣ل3ٖ پاٍكل ،52 ، ّب1389

د كًاًـ. ٛثق اؿ٣ا َٜكُئٗك ٖعت ٖ،ِ ام ّل هٌث٤٘ك فلٗٗ ٕل٘گ ُرل ،ِاىٗا ٍٕا  يٗتٌـاتلا  .ّـا اهرـاى ؿاكؿ   اّا ٍ ًا

ـاكؿ فلٗ ٖلنٍه ِ ًاؽتِ ًَُـ. آًضِ هْن ًا   «ٖتزلت»تا كٍٍ  ّاِ ً٘ ك    اٌٗرـ ًَ  ٕآًْـا ؿك هغـك تزلتـِ ؿٍا  ـُـ

 ، فٔل ؿٍم#.1370پَپل، : ب.$ك

ك»هلتَٙ تِ هقام  ٖاكمٍ ٍ ا٣تثاك ّل ٣لو ّلعا   تِ ـ هٌث٢ الْـام  ٖ ه «ٕگلؿآٍك»ي ؿك هقام ًٗا . ؿ «ٕؿٍا ًَا ت

ك»تا ؿك هقام  ،تاُـ ٕپلؿامِ ٍ٘ فلٗ ـ ٗاؿُ ؿؿ ،تا اتناك تزلتـِ ٍ ت٤قـل   «ٕؿٍا آى كا  ،ؿك ٓـَكت احثـات   ـُ،٘كا ًـٌز  ٌٖ

ك هقـام  ٘ـ لٍ تفرٗتـا پـق   ؿكتـل پاٗـا  ٍ  ؿكتل ًلٍٍ امرولِ ٖ،ٌٗگل هؾالفاى ٣لن ؿٗؿ ٣ثاكت تِ. نٗ٘اًو ٖتلق ٣ٖلو

ك» ك «ٕگلؿآٍك»ام  «ٕؿٍا غٔاك ؿٍا ــ ًقـَ   ٖ ه ٕي تاٍكًـ كِ كُا ًقل تٌْا ؿك هقام گلؿآٍكٗؿك تزلتِ، تل ا ٍٕ ًا ًَا ت

َاى ؿك رو٢ٖ ه ٖام ّل كٍُ ٕؿك هقام گلؿآٍكصَى  ٍٖل ؛فا كٌـٗا ال٣ات ّإ ؿاؿُآٍكٕ  ت  ٕل٘ـ گ تْلُ ،تْلُ رٌ  ٖٛا

ـاكؿ   ٕا ُـُٕ تِ هزو٣َٔ گلؿآٍك ٖؽآ ُثاّ  ٌٖٗؿ ًٖقل ّٕا ام گناكُ ك  ًـ َاّــ تـا آمهـَى     ٕكـِ ؿك هقـام ؿٍا تؾ

 تَؿًَ اعلام َُؿ. ٣ٖلو ٖ،تزلت

 :ه٤تقـ ًا  ًلٍٍ

ـ   وبس ثٝثب دٚ ٔٔٙب ٚ دس دٚ خب  ٣ٗ سٚؽ ٤ّٕٓا ،«٣سٚؽ ّٕٓ» :ؿٛد ٣وٝ ٌفتٝ ٔ ٣ٍٞٙبٔ  :ؿـٛد  ٣ثـشدٜ ٔ

ٔ ٥. ث«٢ٌشدآٚس»سٚؽ  ٢ٍش٤ٚ د «٢داٚس»سٚؽ  ٣ى٤ ـ وـٝ رٞـٗ پ   ٣ٚ وؼـب٘ ٣ ـتش افشاد ٓـب ا٢  ذ٥ٜه٥

ـ    ٣وٙٙذ ٍٞٙبٔ ٣تلٛس ٔ ٤ٙٔ٣ ؛فٟٕٙذ ٣سا ٔ ٢، سٚؽ ٌشدآٚس٣٘ذاس٘ذ اص سٚؽ ّٕٓ : ؿـٛد  ٣وـٝ ٌفتـٝ ٔ

ـ  ٣دػت آٚسد، اص چٝ ساٞٝ تٛاٖ ث ٣سا چٍٛ٘ٝ ٔ ٣ٙىٝ آساء ٤ّٕٓا ٤ٙٔ٣« ؼت؟٥چ ٣سٚؽ ّٕٓ» تـٛاٖ   ٣ٔ

ـ  ٚ ... أب آ٘هـٝ دس ّٓـٓ اص آٖ ٌفـت   ،ذ وشد٥آٟ٘ب سا تِٛ ـ ص ؛اػـت  «٢داٚس»ؿـٛد سٚؽ   ٣ٌـٛ ٔ شا سٚؽ ٤

ٛ  ٣وغ ٞٓ ٕ٘ چ٥ؼت ٚ ٥ٞلبثُ ؿٕبسؽ ٞٓ ٘ ،ؼت٥دٚتب ٘ ٣،ى٤ «٢ٌشدآٚس» ـ تٛا٘ـذ ثٍ  ٢ٞـب  سٚؽ :ذ٤
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 «٢ٌـشدآٚس »تٛاٖ ٌفت. سٚؽ  ٣ٕ٘ ٢بد٤آٖ ػخٗ ص ٜدسثبس س٢ٚ اصا٤ٗذٜ اػت. ٥بٖ سػ٤ثٝ پب ٢ٌشدآٚس

ـ ٤د ٢ضٞب٥ٚ ثٝ چ ٣ؿٙبػ ٚ ثٝ سٚاٖ ٣ثٝ ػٛاثك ؿخل ،ه آتجبس٤ثٝ  ٌـشدد. أـشٚصٜ ثـٝ سٚؽ     ٣ٍش ثشٔ

ؼـت وـٝ تدشثـٝ ٚ    ٥ٗ ٤٘، اب ٔـبٞذٜ سٚؽ ّٓٓ اػت٤تدشثٝ  :ٙذ٤ٌٛ ٣دٞٙذ. اٌش ٔ ٣ت ٥ٔإٞ «٢داٚس»

ـ  ٢ثّىٝ تدشثـٝ ٚ ٔــبٞذٜ سٚؽ داٚس   ،اػت ٣ٔٛاد ّٕٓ ٢ٔـبٞذٜ سٚؽ ٌشدآٚس ـ  ٢ٞـب ٝ ٥فشه ّٕٓ٣ 

 ٢تفـبٚت دس سٚؽ ٌـشدآٚس  . ... ٢اص ٌـشدآٚس  ٢ض داٚس٥٥تٕ ٤ٙٔ٣اػت؛  ٣ؿٙبػ سٚؽ ٢ٗ ٔٔٙب٤اػت. ا

وٙذ ٕٞـبٖ   ٣ذ ٥ٔبٖ ّْٓٛ ت٥ِٛٔ ٢ٚ ٌٛٞش ٣ثّىٝ آ٘هٝ فشق اػبػ ،ا٘ذاصد ٣بٖ ّْٓٛ ٥ٕ٘ٔ ٢تفبٚت ٔبٞٛ

(، ّٓـْٛ  ٣)فّؼـف ٣ ثشٞـب٘  ٝٞب ّْٓٛ ثٝ ػٝ دػـت  سٚؽ ثشاػبع ٣،وًّٛس ثٝؿبٖ اػت ٚ  ٢سٚؽ داٚس

)ػـشٚؽ،   ٞؼـتٙذ  ٢ؿٛ٘ذ. ٘مُ، ثشٞبٖ ٚ تدشثٝ ٞـش ػـٝ سٚؽ داٚس   ٣ٓ ٥ٔتمؼ ٣ٚ ّْٓٛ ٘مّ ٣تدشث
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تِ ًقل كا  ًلٍٍرالة ًا  ؽَؿ  ًَا ٌت «ٕگلؿآٍك»هقام  ّٕا ام كٍٍ ٖرهخاتِ ٗ تًِاؽ  !ِ ًا ؿًا

 ٌـ:ًَٖٗ ن هً٘ رٌاب هلر٘اى

ـ پذ ٣اػـالٔ  ٣ؿٙبػ ب سٚا٤ٖ ٣ه اػال٤ٔض٥فـ   إِثُ ٣فـ ذ ٌفتٝ ؿٛد وٝ اٌش  ٤ؿب ـ ذ آٚس٤ ٓ آٖ سا ثـٝ  ٤

ذ تٛخـٝ داؿـت   ٤ٓ. أب ثب٥لجٛال٘ ٣ثٝ ٔخبًت ٔ ٣بت، ثّىٝ ثٝ ٔذد ٕٞبٖ سٚؽ تدشث٤اػتٙبد لشآٖ ٚ سٚا

٘ـذاسد ٚ فمـي دس    ٣اػـالٔ  ٝكجغ «٢داٚس»دس ٔمبْ  ٣اػالٔ ٣ؿٙبػ ب سٚا٤ٖه ٤ض٥ٗ كٛست ف٤وٝ دس ا

ٕ  «٢ٌـشدآٚس »ٔمبْ  ذٜ ؿٛد ٥ٚ٘بٔ «٣اػالٔ»تٛا٘ذ  ٣ٔ «٢ٌشدآٚس»ٔمبْ  ـ ٥٘ـٝ اٞ داسد ٚ ٘ـٝ ثـٝ ّٓـٓ     ٣ت

ْ  ٤حذاوثش ا. ثخـذ...  ٣ٔ ٣ت ٚ لذاػت٥حد ـ ِ٘ش ٗ اػت وـٝ دس ٔمـب اص ٔتـٖٛ   ٢ٚ ٌـشدآٚس  ٢پـشداص ٝ ٤

بْ ثٍ  ٓ.٤ش٥ٔمذع ٞٓ اِٟ

٥ٌش٢ اؿىبَ داسد؟... فمي ٟٔٓ ا٤ٗ اػـت   وٝ ٍٔش وؼ٣ ٌفتٝ ثٛد: چ٥ٙٗ اِٟبْ پبػخ ثٙذٜ ا٤ٗ اػت

ذ ِ٘ش٤ٝ خٛد سا ثٝ وشػ٣ لجَٛ ثٙـب٥٘ذ ٚ ا٤ٗ وبس أىبٖ ٘ـذاسد، ٍٔـش ثـب    ٥ثتٛا٘« داٚس٢»وٝ دس ٔمبْ 

ؿٙبػ٣ ٔٛسد لجَٛ ٓبِٕبٖ ّٓٓ ٔٛسدِ٘ش )٣ٙٔ٤ اػتفبدٜ اص سٚؽ تدشثـ٣( )ّٔى٥ـبٖ،    تٛػُ ثٝ سٚاٖ
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ـ  ٍ تـلا   ٌٖـ ٗن ه٤تقـ تِ اهتٌا١ ٣لـن ؿ ً٘ ؿكتل ٣لٖ پاٗا ـ احثـات ؿ  ًٕا ِ ي ًرتـِ كا  ّ٘وـ  ،ـگاُ ؽـَؿ ٗ َاى  تـ هـا٢ً   ٣ٌـ

 ـ:ٗگَٖ ه ؛ُواكؿٖ تله

ؼت. ٞذف ّٓـٓ  ٥ش ٤٘پز شا ّٓٓ تّٔك٤ص ؛شٕٔىٗ اػت٥٘بٌّٔٛة. غ ،ب٥ًثب٘ ؛شٕٔىٗ اػت٥غ ،اٚالً ٤ٙ٣ّٓٓ د

ٌ  ٢فىش ٢ٞب ٥ٝٙصٔ ٘ٝ ؿشح پغ ،ٕ٘ٛدٖ ٚالْ اػت ـ ٤د ٣دا٘ـٕٙذاٖ. دسٚالْ ص٘ـذ ـ  ٣ٙ ـ ب ا٤ ط٤ ه ٤ذئِٛٛ

ٔ   خّٜٛ ٣ ب ث٤ٔٛب ٔٔشفت ٤وشدٖ ثٝ ّٓٓ  ـ  ف ؿـإٖ ٔٔشفـت  ٥دادٖ آٟ٘ب ٔٙدش ثٝ توـ ٜ  ٣ثخـ ٞـب ٚ   ٌـضاس

ش اٌ٘جـبق  ٥دس ٔؼـ   الالُـ   ب٤ٌٔبثك ثب ٚالْ  ؿٙبخت٣  ثٝ ٣بث٥ؿٛد. ٞذف ّٓٓ دػت ٣آٟ٘ب ٔ ٣٤ٕ٘ب ت٥ٚالٔ

ـ ثـبٚس، خـٛاٜ اد   ٞب٢ ذ ّٓٓ، ١ٕٞ ِ٘ب٥ْحٛص٠ تِٛٗ آتجبس دس ٤ثب ٚالْ اػت. ثٝ ا  ٢ٞـب  بٖ، خـٛاٜ ػـٙت  ٤

ٞـب ٚ  ٝ ٤اسائ١ ِ٘ش ٢ثشا ٢ػبص ٥ٝٙش آٖ دس ٓشك١ ص٤ٔٚ ِ٘ب ٢ا اػٌٛسٜ ٢ٞب ـ٤ٝذ ٚ ا٘ذ٤، خٛاٜ ٓمب٣خ٤تبس

ـ وٙذ ٔٛفـك   ٣ٗ ٔحلٛالت سا ٔتفبٚت ٤ٔٝ اهه ستجٝ ثشخٛسداس٘ذ ٚ آ٤٘ٞب اص ٝ ٥فشه ـ ب ٘ـبٔٛفك ث ٤ شٖٚ ٥

 اػت. ٣بث٤ٚ اسص ٢٘مبدآٔذٖ اص ٔشح١ّ 



 35 ... «أىبٖ ّْٓٛ ا٘ؼب٣٘ اػال٣ٔ»ؿٙبخت٣  ٞب٢ سٚؽ ثشسػ٣ چبِؾ

ـ  «١ٙ اوتــبف ٥صٔ»ٚ  «ُشف»بٖ دٚ ٔمبْ وٝ اص آٟ٘ب ثب ٓٙٛاٖ ٥ٔ ،ٗ آتجبس٥ثٝ ٕٞ ؼت٥فالػف١ ّٓٓ سئبِ ب ٤

ـ  ٢ٚ داٚس ٣بث٤اسص ٢ٞب ٥ٝٙٞب ٚ ُشف ٚ صٔٝ ٥ٞب ٚ فشهٝ ٤ِ٘ش ذ٥تِٛ ،ٍش٤د ٓجبست ثٝ ـ ٤ تفـبٚت   ،وٙٙـذ  ٣بد ٔ

ٜ   ٢خٛٚ بع اِضاْ ٔحممبٖ ثٝ خؼتاػ  ثشا٤ٗذ. ٘ؿٛ ٣ُ ٔئلب بْ ٚ اوتـبف خـٛد دس آٔـٛص  ٞـب٢  ٔٙجْ اِٟ

ـ  ٤ٙ٣د ٢ٗ اٌشچٝ ثبٚسٞب٥دبد وٙذ. ٕٞه٤ٙتٛا٘ذ دس ساٜ سؿذ ٔٔشفت ٔبْ٘ ا ٣ٔ ،٤ٗد ه فـشد دس ؿـىُ   ٤

ـ  اصآ٘دبوٝأب  ،وٙذ ٣وٕه ٔ ٢ٝ ثٝ ٥ٚه فشه٤دادٖ ثٝ  ٝ ٥فشه ـ ؿـذٜ دس ٟ٘ب  ٝ اسائـ ـ ت ثب٤ ذ اص آصٔـٖٛ  ٤

ٝ ه ِ٘ش٤ ٓٙٛاٖ ثٝذ تب ٤شٖٚ آ٥( ػشثّٙذ ث٢ُ ِ٘ش٥ٔحه تدشثٝ ٚ تحّ ٤ٙٔ٣) ٣بث٤اسص ٥ٙ٣ٓ ٢بسٞب٥ٔٔ  ٤ـ

ـ وٙٙذٜ ٗ ٥٥تٛا٘ذ ػٟٓ تٔ ٣ٝ ٤ِٕ٘٘ش ٤ٙ٣شفتٝ ؿٛد، ٔٙـإ د٤پز ٣ّٕٓ ٤ ٔ ـ  ٢دس ٔحتـٛا  ٣ب لـبً ٚ  ٣تدشث

ٙىـٝ  ٤بفت چشا ٓـالٜٚ ثـش ا  ٤تٛاٖ دس ٣ؿذٜ ٔ ب٥ٖداؿتٝ ثبؿذ. ثب تٛخٝ ثٝ ٌٔبِت ث ٣ّٕٓ ٤ِٝ٘ش ٣ٔفٟٛٔ

ـ ٤ٕ٘ب ٣شٕٔىٗ ٥ٔغ ٤ٙ٣ذ ّٓٓ د٥تِٛ ـ ش آٖ ٥٘ذ، وٛؿؾ دس ٔؼ ٣ ٚ د٤ٍـشاٖ،  )حؼـٙ  ض ٘ـبٌّٔٛة اػـت  ٥

 (.38ٚ245 ف، 1386

ـ  ٘كَُ«  #هوري ًا  ٌٖٗا ٣لن ؿٗآ$ ٌٖٗؿ ّإ آى تا آهَمُ ِ  ؿك ٣لن ٍ كات٣ٌٜ٘٘»ؿك هقالِ ن ً٘ آكٍ ًلالٖ  ـُ ًا

 #.1373: ًلالٖ، ب.$ك ـٗي ًوا٘٘ي اؿ٣ا كا تثّ٘و

اله «ٕلؿآٍكگ»زِ آًرِ ٣لَم ؿك هقام ً٘ت اله٘ا غٗ ٖهوري ًا  ًا ـ  ٖلًا ـ  ،تاُـ ك»٣لـَم ؿك هقـام    ٍٖل  «ٕؿٍا

اله»تِ  ٕكٍ يٗتـ .ًا  َٕ فرلٗفاك٥ ام ّل هرتة ٍ گلا اله٘غ»ٍ  «ًٖا   ٗـ َّصـَى  ُـَؿ ٍ  ٖ ن ًو٘تقٌ «ٖلًا

ـ  گ٘لٕ زِ٘تلرِ ًتـ   ُـُ ُراكگًَاگَى ام هٌات٢ ـ كِ   ّا ؿاؿُام ًِ  ،٣لن ؿك هقـام   ٠ًٕـل  ّٕـا  ل٘ـ ٍ تغل ّٖإ تزلت

ك ـاله »ن ٣لَم تـِ  ٘تقٌ ٕكٍ يٗ، تـكٌـٖ هِؾْ ه ٕؿٍا ـاله ٘غ»ٍ  «ًٖا ـاكؿ  ٖغٍ٘رـِ ٓـغ   «ٖلًا ، ٖفٗ$ُـل  ًـ

 #.541ـ531 ، 1393ّ

پبسخ

ي ه٤ٌا كِ هقـام  ٗتِ ا ٖك كٍُ٘تفر آالً :ـ گف ٗتا ٖ،كار٢ تِ ٣لن ؿك فلٌّگ غلت ٖات فلٌفٗؼ ٠ًلٗتا تَرِ تِ تاك

ك»ام هقام  «ٕگلؿآٍك» ـَُ٘ؿ ؿك ت ك٘تفر «ٕؿٍا ـاى غلتٗي ًا ٍالـ٢ ٘مهـ  هٜلط ًثَؿُ ًا . ؿك هغلب ِٖوٌ  ًٖٗوـا  ي 

ٍال٤   ـ  ٖعٌـ »  كٍٍ ٘ـ فلٌفِ هَكؿ هٌالِِ للاك گلف  ٍ تٌْـا كٍٍ ُـٌاؽ   ـا گوـاى     ٖه٤لفـ  «ٖتزلت ُــ. اتتـ

تقلاء ًا  «ٖعٌ»كلؿًـ كٍٍ ٖ ه تقلاء،  ٖا  كفتي ا٣تثاك هٌٜقالًٗري تا م٘ل ،ّواى كٍٍ ًا  لااحثـاتگ  كاِٗـٌثاػ ًا

ـإ  صاكُ ك»ام  «ٕگلؿآٍك»ك هقام ٘ـ ٍ آى تفرًِ٘ٗا  تَؿ. «ٕؿٍا

تقلاء $هِاّـُ# هٌتذ ً :گفتِ ُـ َاى  ٖ ٌ ، هِاّـُ كا هـ ٘تؾَ ً زًِ٘ت «ٕگلؿآٍك»ؿك هقام  ٤ٌٖٗ ؛ٌ ٘اگل ًا تـ

ك ٤ٌٖٗ ؛ِ٘فلٗ ٖلاٗهخاتِ  تِ ـاك ّن هَكؿ ً٘للاك ؿاؿ. الثتِ ّو ٠ًلهـ ٕهقام ؿٍا ـ اي هق ٍال٢ ُـ ـ م ؛ا   لٌـَفاى  ٘ف لاٗ

تقاؿ»ا هرتة ٗ «ٖتفْو»هرتة  رفَكت «ًٕا ٌآً ؿك عَم وٍُٗ ، تِفلًا تقـاؿات    ِي فالًـف ٍ٘ ّوضٌـ  ٣ٖلَم ًا ٣لـن ًا

ٌـاً   ٘هفاّ «ٖتفْو»ٍاكؿ كلؿًـ. تِ تاٍك هرتة  ٕرـ ـ ام ًـٌؼ ا٣تثاك  ٖن هٌــكد ؿك ٣لـَم ًا  ٕات ٌّـتٌـ كـِ تـلا   ٗ

ـ  امهٌـ تفاّن٘ؿككِاى ً ًِ فقـٚ   ٖ،ي ّوـلٍٗ كٍُي ًا  كِ ا ًـا ٍ هِاكك  تا افلاؿ هَكؿ هٜال٤ِ ٖتِ ًغَ ّوـلٍ ًا

ك»تلرِ ؿك هقام  ،«ٕگلؿآٍك»ؿك هقام   #.53ـ52 ّب، 1389، ٖ$ًَمًض ن ٗلٍكت ؿاكؿً٘ «ٕؿٍا
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ٍاى هرتة ٘ام ٠ًل پ رفـَكت   «ٕؿاقتًا»ل ِ فلًا ـ  ٛـَك  تـ َاكُ      ٖ ًوـ  ٕرـ ـا ًوـَؿ. ّوـ ـَ كا ام اكمٍ رـ َاى ؿًا تـ

ٌاً ّٕا ٌُاؽ  ثاك ام اكمٍ ًٖا ـ ٖ ٣لن كا كلن ه ّٕا توام ف٘ا ي اكمٍّٗا ٌّتٌـ. ا گلًا ـ . امامًٌـ  ٕتـلا  ًٖـاعت  كٍ يٗ

ك  ّاتلهـاى ًـؾي   ٕهاًـ. ّلصٌـ كٍٖ گل تاُـ، ًوٗؿ ّٕا توام ًاع  ٕ  ٍ حثات ٍ هغك تلا٘كِ هغل ل٤ٜ ٕؿٍا

اى هٖ ًا  كِ كٍٍ تزلٖت كا تٌْا ه٤٘اك ًٌزَ هٖ ٖاًٗاحثاتگلا ٍٖل ٍٕ ٘ت ـ،  كٌـ كـِ ؽـَؿ ّوـ٘ي ٣لـَم تزلتـٖ       ؿاًٌ

ٌِل اكمٍ ًل م كا آه٘ؾتِ تا اكمٍ هٌثَا ِت ٗك  اٗ  ّوِ ٣َل ـاى   ّا هٖ ّا ٌّتٌـ كِ ؿك ًْ تقاؿاِت ي ؿٍ هرتة ًا ـ. ٗا كٌٌ

ي  ؿ. تل ٗا اًٖ هٜلط َت م اًٌ ِتل ؿك عَمُ ٣َل اى تفر٘ك ؿٍ هق ٘ت ـاكؿ $ّواى، ّ ًا  #.54ـ53ام ٍرِ ؽآٖ ً

َپل ن ّلصٌـ كٍٍ  پ ٍاى ٍا ً٘ ل ا »ٍ ؿك اؿاهِ ٘پ ٖ تزلٖت اٜت كؿُ  ّا ِت كا كِ ه٤٘اك ه٤ٌاؿاكٕ ه٤لف « گلٗا ــ ٍ   ُـواك ٍآ ًا

كٕ»آى كا ؿك هقام  ِ « ؿٍا ت كٕ ـ ؿاًٌ ـ، ل ـ ًِ گلؿٍآ تًِ٘ا َاًٌ ـي گـناكُ     ري ًت ـاى ؿّــ ٗا ّـإ   اـً تثٌٖ٘٘ اكاِئ ؿٌّـ كِ ًِ

ٍال٤اً ه٤لف  ـٖت  ـ ؿك عرن ٖت ما هٖ هِاّ َاًٌ ٌـ؛ م ت اٗـ  گـناكُ  ٗـ ٛلفٖ تُا كٕ»ّـإ هثٌـاٖٗ كـِ ؿك هقـام      لا ؿك ًْ « ؿٍا

ــ         ـاًٖ اكمُـٖ هاًٌ ـتگٖ هث ٍاٌت ـاى  تِ ِت تٔو٘ن ٣الواى ًا  كِ تـِ ًـ٣َٖ ّو ٍاٌت ِاى  َل ٗاٖت ًا ، كؿ ٍ لث ٌإ اكم هث

ؿ. اما ـ َت َّا گاكٕ ؽ ك»كٍ تفر٘ك  يٗهالع٠ات ًَؿًا كٕ»ام « ٕؿٍا َاكُ ؿكً  تلقٖ َُؿ $ّواى#. ًوٖ« گلؿٍآ َاـً ّو  ت

ــ تـا هثٌـا    لفتـِ ُــُ  ٗتِ متاى آٍكؿ كِ پق ٖٗ«ّا ٌّتِ ًؾ »ًؾي ام الكاتٍَ  ،تل ام ٍا ظٗپي ام ٍا ٍ ٓل  ًٕا

ك ،لًـ٘للاك گ ًْٖٗا ٖاتٗاكم ك    ٖٗنّـا ّ٘ا ّواى ص ٌّتِ ي ًؾ ٗ. اٖتزلت ًِٕ ؿٍا ّـا عرَهـ    ٕ ٌّـتٌـ كـِ تـل ؿٍا

 $ّواى#. كٌٌـٖ ه

ٍاكُل ٘حإتغ  ت ٣ٖلو ّٕا  ٘ف٤ال ِاى كلؿ كِ ّوٍ٘ ت فلاتل كف  كَّي ٍاكُ »لـلاك ؿاكًــ.   ن# ٗ$پـاكاؿا  الگَ  «الگـَ

  ٘كًـو  ٕتـلا  ٣ٖلوـ ّل ٍاكؿ ؿك    پوٍِّگلاى ًا  كِ ّل تامُ٘ي ؿك كاك ٍ ف٤ال٘ه٤ ّٕا َبص٣اؿات ٍ آؿاب ٍ صاك

ـككاكى آى ٣لن ً ٍا ٍ ٍكٍؿ تِ رلگٔ ؿً ٖ   ٣لو٘افتي ف٤الٗ َافق  ٣ولٗامهٌـ پقً٘ا َاكُ  تا آى  ٖلٍ ٍ ه ـ  الگـ  ًا

 $ّواى#.

َاٗي ُآهَم ـام تؾـَ    ٖ ِ ًوٗتا ُرٌ  ٠ًل ٌٖرِ عتٗا ٕتا اؿ٣ا ؿٍئن ك َاى احثات ًوَؿ ُرٌ  تلؽاًـتِ ام كـ ت

ـ لٍ٘ٚ تٗام ُـلا  ٖا ًاًُٗا   ٖٔ تزلتٗگل ًاٟل تِ ؽَؿ ٠ًل ٌ  آمهَى اتٜا ٘لا ه٤لَم ًٗم؛ ِ ًا ٠ًٗل  ،َٗآمهـا  ًٖ

 #.125ـ124 ، 1381ّي، ٘ل٘$گ ي ؿٍ هقام ًا ٗك ا٘تل تفر ٕگلٗي ؽَؿ ًقٖ ؿٗا

د ا تقاؿات كا ؿك هرتة ٍٗا َاى هِاّـُ ًوَؿ هٖ ـفاٗلاتٌ ثش هذ سٚؽؿك كتاب  «ٌثَكاٗاؿ»ي ًا كِ تـا آٍكؿى   آًزا ،ت

َاّـ هت٤ـؿ ؿك ٣لِٓ ك ٖ،٣لَم تزلتگًَاگَى  ّإ ُ ُــ   ٖا  تـلؿ ٍ هــ٣  الًًٗاب كا م ٖتزلت ٕاهراى ّلگًَِ ؿٍا

ك َٜكُ ًا ٗتٌاى  ٖتزلت ًٕؾي ام ؿٍا  #.57ـ56 ّب، 1389، ٖ$ًَمًض ك ًا

اله ِؿك ؽَؿ فلٌف راالتٗك ا٘ن تفرً٘ ًٖا َارِ ًا . ا ٖي ؿٍ هقام تا ُا ـ ه ك»ي آـلاك كـِ هقـام    ٗ كا تـِ   «ٕؿٍا

ـُا  َّ ًثة ـ تا «ٕگـلؿآٍك »ام هقام  ٖل كٍٍ تزلت٣٘لن ام هٌ ٍٖ رْاً ٖ  رو٤ٗپاً ـا ًوـَؿ  ٗ هٌزـل تـِ    ،ـ رـ

ٍافتاؿى ؿك ؿام تثـٖ تل ه يًْ٘وگ ٖصاِل ـ ام ه٤لفـ  تـِ تغل   ٖفلٌفٖ ـ  ل هٌٜق٘ل تغلَُٗؿ ٍ آى فل ٖ ـ  ؾٗل تـاك ٘
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َاى  ٖ هـ  ٍٖ تِ ٣ًَ ًا تلرِ هزاب كلؿى هؾاٛة  ،ًِ كِف ،  ه٤لف ٗغا ٣ثاكت ؿٗگل،  تًِا .  ٌُٖاؽت راه٤ِ تـ

 #.58ـ57 $ّواى، ّٖ ًِ تلّاً كؿ،ؿا ٖرـل ٖت٘ه٤لف  ؽآ :گف 

 ٥ٌش٢ د٥ٝ٘ت

اله ٌـاً   ٘ؽَؿ ً ،هقثَ  ٍٖ كٍُ ٖه٤لفت ٕرلؿّاٍٗ كٍ ٖهتٌاًة تا هثاً ٖتوـى ًا ـ .   ٖامهٌـ تغـَ  ؿك ٣لـَم ًا ًا

اله ٖتلؽ ٌاً ًٕامٖ كٌٍُفرلاى ه٤تقـ تِ اهتٌا١ ًا ٍ  ٠ًٕـل  ّٕـا  ؽَؿ صاَل ٕاحثات اؿ٣ا ٌّٕتٌـ ٍ تلا ٣ٖلَم ًا

اى ؿ ي صاَلٗا ًـ.اُ كلؿ فكل ٖگًَاگًَ ٣ٖول پاًؼ ؿاؿُ ُـُ ًا . ام ه٠ٌـل   اهلل هٔثاط ٗنؿٕ  ٗآ ّٕا ـگاُّٗا تلًا

كا  ٖك كُتِ ٣لوـ ٗكِ ًا  هٌائل هلتثٚ تا ّن  ِهزو٣َ ٣ٌٖٗلن ؿ ِلهؿك هٌ «٣لن»هلاؿ ام  اهلل هٔثاط ٗنؿٕ  ٗآ

ٌاً»آٍكؿ ٍ هلاؿ ام ٖ تِ ٍرَؿ ه ٌـاى ًـلٍكاك ؿاكؿ ٍ   ٌُ٘اؽ  عقٍ  ٕكِ تا هٌائل فرلًا   ٣ٖلَه «٣ٖلَم ًا ق  ًا

ٌاى ٍ كوا  ًْا  ـى آى ًا .ٍ٘ا ٍ كُا كً ٖٗهغَك تغج ؿك آى ًا

ٌاً ط ٗنؿٕاهلل هٔثا  ٗآ ام ًگاُ اله ٣ٖلَم ًا ٌاى ٍ كٌَ ًٖا ٍاكٌَ ٣لَم هلتَٙ تِ ًا ٍا ٌّتٌـ كـِ   ّٕا ّا ٍ 

لًــ ٍ ؿك  ٘گٖ هَكؿ هٜال٤ـِ لـلاك هـ   ُـُ،  ٖل ٍ تلكً٘ي تغلّٗواٌّگ تا ه٤اك  ؿٖ، ٍ ه٤لفت ٣ٖقل ٖتا تَرِ تِ هثاً

الم تَرِ ه ّٕا ن تِ صاكصَبِ٘ ً٘تَٓ ؿاكؿ.  «ُٖـٌاؽت  ه٤لفـ  »تا ًگـاُ   ّٖٗا تفاٍت «ٌُٖاؽت كٍٍ»ًگاُ َُؿ. ٖ ًا

كؿٗپق ٕام هؾاٛة تلا٘هَكؿً ّٕا فلَٕ ٘پ «ٌُٖاؽت ه٤لف  ٖهثاً» ٌــ  ًٗا  كـِ هغٔـَ  فلا   ٖه٤لفت ُلٍ فلٍا

َاب كًـ  ًٕا  كِ هغقق تلا ٖٗكاكّا ِهزو٣َ «ٌُٖاؽت هثاعج كٍٍ» ٍٖل ،ًا  ٌــ هٜال٤ـِ ٍ   ٗـى ؿك فلا٘تِ ٓ

 امهٌـ ًا .٘ق تِ آًْا ً٘تغق

ٌاً ٌُٖاؽت كٍٍ ُؿك عَم اله ٖؿٍ صاَل هْن كار٢ تِ اهراى ٣لَم ًا  :هٜلط ًا  ًٖا

ـ  ٌٖـ ٗؿك هتـَى ؿ  ٍٖل ،ؿاكؿ ًٖا . ٣لن كٍٍ تزلت ٌٖٗتا كٍٍ فْن هتَى ؿ ٖن كٍٍ ٣لوٗتوا .ٍا   ٖكٍٍ ًقل

ـ    ٖ ي هـ ٗة ٣لن ٍ ؿٍ٘ تلك ٕها٢ً ًامگاك ٖي اؽتال  كٍَُُٗؿ. اٖ گلفتِ ه كاك تِ َاب گفتـِ ُـ ٣لـَم   :ُـَؿ. ؿك رـ

َاى ام كٍٍٖ ٌ  ٍ ه٘ك كٍٍ ؽاّ ًٗهٌغٔل تِ  ٌٖٗؿ تِ ُـلٙ   ٌٖٗك گناكٓ ؿٗاحثات  ٕذ ؿك ٣لَم تلاٗكا ّٕا ت

َاّـ ُـ.هتَؿى هٌ ٌٖٗؿ ٖي اهل ًافٗتٌاًة ه١ََٗ ٍ كٍٍ تْلُ تلؿ ٍ ا  لِ ًؾ

ك»هقام ام  «ٕگلؿآٍك»ك هقام ٘صاَل تفرؿٍم.   ٖ  آـل ٗـ َّ ًا : ه٤تقـٗنؿٕ  اهلل هٔثاط  ٗآًا .  «ٕؿٍا

ك»٣لن تِ هقام  ال٣ات َٓكت تگ ٕگلؿآٍك ٌٖرِ ام صِ هٌث٤ًٗا . ا «ٕؿٍا ـاً ٘لؿ اّو٘ٛا ـاكؿ  ٖ  صٌـ ي ٗـ هْـن ا  ،ًـ

ك»ًا  كِ ؿك هقام  اً ٖي ًقِٗؿ «ٕؿٍا َاب گفتِ ُـ ًٖا ـاكؿ. ؿك ر ـ  ِؽَؿ فالًف ٕك ام ًَ٘ي تفرٗتِ ا :ً  ٖغلت

اًاً ٍاكؿ ُـُ ًا . ٕرـ ًٕقـّا ـ  ًٕقـّاتلرِ  ،ًا  ٕل لًَِ٘ هٌت٠ْل تِ ؿل ،ك٘ي تفرٗا ًا ـ ّـن   ٕرـ ـ ا لت ي ٗ

ٍاكؿ ُـُ ًا . هتَى ؿ٘تفر ـ ٖ ًقَ ًو ٕفاٗا «ٕگلؿآٍك»ؿك هقام  ن لنٍهاًً٘ ٌٖٗك  ٌــ  ٖ تلرـِ هـ   ،كٌٌـ ًَا ـاى  ت تلًا

ك»هتؾق ام آًْا ؿك هقام  ٖهثاً   لگقاك تاٌُـ.٘حإن تً٘ «ٕؿٍا
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، ي، ٘ل٘گ اـل  تْلاى، ًو . ،ٕاًـاك٘، تلرؤ عٌي هؼت٥ٓفّؼف١ ّٓٓ دس لشٖ ث، 1381ؿًا

 .20ـ6ّ  ،20 ٍم، ًا  ؿٍ، ٔلجبح، «ٌٖٗؿكتاكٓ ه٤لف  ؿ ّٖٗا   ؿكى ًلٌلٔ» ،1375هٔثاط ٗنؿٕ، هغوـتقٖ، 
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