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چکیذُ

ثب ٍ٘بٞی ث ٝؾیط سحٔ َٛىبست ٘ ٚحّٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزضٔییبثیٓ سٟٙب ٌطٜٞٚبیی سٛفیك حفّ ٔبٞیز آٔٛظٜٞبی ذٛیف ضا
یبفشٝا٘س و ٝزض ا٘شمبَ آٖ آٔٛظٜٞب ث٘ ٝؿُٞبی ثٗس وبضآیی ثیكشطی اظ ذٛز ٘كبٖ زازٜا٘س .ایٗ سٛفیك زض ا٘شمبَ ا٘سیك ٝجع
ث ٝیبضی اثعاضٞب  ٚقیٜٞٛبی سطثیز ٔیؿط ٕ٘یٌطززٞ .ط ٔىشجی ثب سٛج ٝث ٝآٔٛظٜٞبی ذٛز ٖ٘ٛی اظ سطثیز ضا ثطای دیطٚاٖ
ذٛیف ثطٔیٌعیٙسٞ .طچٙس ٘مبٌ اقشطان ثؿیبض ضٚـٞبی سطثیشی ضا ٕ٘یسٛاٖ ٘بزیسٌ ٜطفز ،أب ایٗ ضٚـٞب زض زض ٖٚذٛز
سفبٚرٞب  ٚوبضوطزٞبیی ٔبٛٞی زاض٘س و ٝآٖٞب ضا اظ یىسیٍط ٔشٕبیع ٔیوٙس .یىی اظ ٌطٜٞٚبیی و ٝث٘ ٝحٛی ٚیػ ٜاظ اثعاضٞب ٚ
قیٜٞٛبی سطثیز ثٟطٌ ٜطفشٝا٘س ٌطٖ ٜٚبضفبٖ ٔؿّٕبٖا٘س .سطثیز ٖبضفبٖ ٔؿّٕبٖ ،سطثیشی ذبل ٞ ٚسفٕٙس اؾز .سطثیشی
اؾز و ٝؾٗی زاضز ذالء ضٚحی ٘ ٔٛثكط ضا دط وٙس  ٚثب سحطیه حؽ ظیجبیی قٙبؾب٘ ٝاٙٔ ،ٚجط ث ٝسحِٛی زض٘ٚی  ٚایجبز
ثیٙف زض فطز ٌطززٕٛ٘ .ز ٖیٙی چٙیٗ سطثیشی ضا زض ضاثُ ٝزٚؾٛیٝی ٔطاز ٔ ٚطیس ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ .ایٗ ٔمبِ ٝثب ثطضؾی
ٔٛضزی وشبة اؾطاضاِشٛحیس ٘ح ٜٛثىبضٌیطی قیٞ ٜٛب  ،اثعاضٞب  ٚاٍِٞٛبی سطثیز ٔطیس ضا ثب سٛج ٝث ٝضفشبض ،ا٘سیك ٚ ٝؾرٙبٖ
اثٛؾٗیس اثٛاِریط ٔٛضز ثطضؾی ٚ ٚاوبٚی لطاض ٔیزٞس.
ٍاصگاى کلیذی :قیٜٞٛبی سطثیز ٖ ،طفبٖ اؾالٔی  ،اثٛؾٗیس اثٛاِریط  ،اؾطاضاِشٛحیس

همذهِ

ٞط ٔىشت ٓ٘ ٚبْ سطثیشی ایسٜٞب  ،ذٛاؾشٞٝب  ٚقبیس آضٔبٖٞبیی زاضز و ٝالظْ ٔیثیٙس ثطای سحمك ثركیسٖ ث ٝآٟ٘ب ثطاؾبؼ
ؾّؿّ ٝای اظ ٔجب٘ی  ٚان ، َٛسساثیطی قبیؿش ٚ ٝثبیؿش ٝضا ث ٝوبض ٌیطز  ٚاؾّٛة  ٚضٚـٞبیی ضا وب٘ ٖٛسٛج ٝلطاض زٞس  ٚثٝ
وبض ثٙسز .ضٚـٞب زض ٚالٕ ثب سىی ٝثط ان ٚ ، َٛچٍٍ٘ٛی آغبظ  ،ض٘ٚس  ٚثطآیٙس فٗبِیزٞبی سطثیشی ضا سجییٗ ٔیوٙٙس ؛  ٚزض
جبی ذٛز سحمك ثرف ثیٙفٞب  ،ذٛاؾشٞٝب  ٚاضظـٞبی سطثیشیا٘س (ضٕٙٞبیی.)81 : 1387 ،
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ا٘ؿبٖ ثب سٛج ٝثٖٛ ٝأُ ٔرشّف زذیُ زض ؾبذشبض قرهیز  ٚضفشبضـ  ٚثب سٛج ٝث ٝضٚحی ٝسَّ ٔٛٙجی ٔ ٚیعاٖ ٛٞـ ٚ
اؾشٗساز ذٛز ث ٝضٚقی ذبل اظ سطثیز ٚاوٙف ٔثجز ٘كبٖ ٔیزٞس ٞ ٚیچ ٌبٕ٘ ٜیسٛاٖ ا٘شٓبض زاقز و ٝیه ضٚـ
سطثیشی ذبل زض لجبَ ز ٚفطز ٔشفبٚر ث ٝیه ٔیعاٖ اثطثرف ثبقس .زض ایٙجب ٘مف ٔطثی زض قٙبذز نحیح ٔشطثی ٚ
ا٘شربة ضٚـ نحیح سطثیز ثؿیبض حبئع إٞیز اؾزٞ « .طٌبٔ ٜطثی ثرٛاٞس زض چٟبضچٛة ٘ٓبْ سطثیشی ذبل  ٚثطاؾبؼ
ان َٛسطثیشی دصیطفش ٝقس ٜزض آٖ ٘ٓبْ ،حبِز یب نفز یب ضفشبضی ضا زض ٔشطثی دبیساض وٙس  ٚیب ٔشطثی ضا ثساٟ٘ب ثیبضایس  ٚیب
ٚی ضا اظ آٟ٘ب ثذیطایس ٘ ،بٌعیط ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ضٚقٕٙس  ٚثؿبٔبٖ  ،ضفشبضی ٚیػ ٜدیك ٝوٙس  ،چٙیٗ ضفشبضی ضا ٔی سٛاٖ ضٚـ
سطثیز ٘بٔیس .ثٙبثطایٗ ضٚـ سطثیزٔ ،م ِٝٛای ضفشبضی ثب ٔبٞیز زؾشٛضی اؾز ؤ ٝیبٖ انٞ ٚ َٛسفٟب أشساز زاضز ٚ
دبیجٙسی ث ٝا٘ساظٜی ث ٝآٖ ٔی سٛا٘س ُٖٕ سطثیشی ضا چٙبٖ ؾبٔبٖ  ٚفطجبْ زٞس وٞ ٝسف ٔطثی ضا اظ ُٖٕ سطثیشی ،زض ٔشطثی
ٔحمك وٙس» (ضفیٗی . )271 :1388 ،
ٞط چٙس زضذ هٛل ضٚـ سطثیز ٖبضفبٖ ٔؿّٕبٖ ثبیس زا٘ؿز و ٝاؾشفبز ٜاظ ضٚـ ذبل سطثیشی ثطای آٖٞب أطی اظ دیف
ا٘سیكیس ٜقسٔ ٚ ٜس٘ ٖٚجٛز ٜاؾز  ٚآٖ ٞب ثب سٛج ٝث ٝسجطث ، ٝزضن ٔٛلٗیز  ٚآٌبٞی اظ حبالر  ٚضفشبض ٔطیس ضٚقی ضا
ثطٔیٌعیس٘س و ٝؾٛزٔٙسسط ثٓ٘ ٝط ٔیآٔس .
الظْ ث ٝشوط اؾز ثًٗی اظ ایٗ ضٚـٞب اظ دیف ٚجٛز زاقشٝا٘س ٔ ٚطثی ٘مكی زض ایجبز  ٚسِٛیس آٖٞب ٘ساضز .ایٗ ضٚـٞب
ثطاؾبؼ یه ؾطی ثبٚضٞبی ثكطی اظ زیطثبظ زض ٘ ٔٛسطثیز آزٔی ٔٛجٛز ثٛزٜا٘س .ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘ٚ ٝ٘ٛلشی اظ ضٚـ ذُبث ٝیب
ؾرٙطا٘ی زضذهٛل ضٚـٞبی سطثیز اثٛؾٗیس ؾرٗ ٌفشٔ ٝیقٛز  ،ثساٖ ٔٗٙب ٘یؿز و ٝایجبز ایٗ قی ٜٛسٛؾٍ ا ٚ ٚزض
ثبٚضٞبی نٛفیب٘ ٝثٛز ٜاؾز ثّىٔ ٝیسٛاٖ ٌفز و ٝایٗ قی ٜٛسٛؾٍ اثٛؾٗیس ٘یع ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٔیٌطفش ٝاؾز .زض وٙبض
ایٗ ُّٔت ٔب ثب قیٞ ٜٛبیی زض سطثیز ٔٛاجٟیٓ ؤ ٝرشم ا ُٞسهٛف  ٚثبالذم اثٛؾٗیس اؾز  ٚزض ٔىبست سطثیشی زیٍط
یب زیسٕ٘ ٜیقٛز  ٚیب ثؿیبض ث٘ ٝسضر ٔكبٞسٔ ٜی قٛز  ،و ٝزض ازأ ٝث ٝآٖ ذٛاٞیٓ دطزاذز .زض ایٙجب ٔمهٛز ٔب اظ قی ٜٛیب
ضٚـ ،ضاَ ٚ ٜطیمٝای اؾز ؤ ٝیبٖ انُ ٞ ٚسف أشساز زاضز  ُٕٖ ٚسطثیشی ضا ٔٔ ٓٓٙیوٙس  ٚثٞ ٝسف ٔیضؾب٘س.
زض ایٗ ٔمبِ ٝضٚـٞبی سطثیشی اثٛؾٗیس ثب سىی ٝثط وشبة «اؾطاض اِشٛحیس فی ٔمبٔبر اِكید اثی ؾٗیس» ث ٝز ٚثرف انّی
ضٚـٞبی ٔؿشمیٓ  ٚضٚـٞبی غیطٔؿشمیٓ سمؿیٓ قس ٜاؾز و ٝث ٝشوط ٞط ضٚـ ثب فط ٔٚآٖ ث ٝسفهیُ ٔیدطزاظیٓ.
 .1رٍش هستمین
ٔٛٓٙض اظ ضٚـ ٔؿشمیٓ زض ایٙجب  ،ضٚـٞبییا٘س ؤٕٖٛ ٝبً ثط ٔحٛض والْ لطاض زاض٘س .زض ایٗ ضٚـٞب ٔطثی ثب لهس لجّی  ٚثٝ
نٛضر آٌبٞب٘ ٝثب ٔشطثی ضٚثٝضٔ ٚیقٛز  ٚآٔٛظٜٞبی ذٛیف ضا ثٔ ٝشطثی ا٘شمبَ ٔیزٞسٚ .یػٌی  ٚذهیه ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛاظ
ضٚـٞب ایٗ اؾز وٛٔ « ٝاز سّٗیٕی ٔ ٚمبنس ٔٛضز آٔٛظـ ث ٝقىّی ضٚقٗ ٔ ٚكرم ٖطئ ٝیقٛز ثُٛضیى ٝثطذالف
ضٚقٟبی غیطٔؿشمیٓ  ،احشٕبَ سأٚیُ غیطُٔٙجك ثب ٚالٕ وٕشط ٚجٛز زاضز »(ثطٙٔٚس .)83 : 1380 ،
زض ضٚـ ٔؿشمیٓ ثطذالف ضٚـ ٞبی غیطٔؿشمیٓ ٔشطثی ٘یبظی ٘ساضز ثطای زضن  ٚف ٟٓسٗبِیٓ زاضای ؾبثم ٝشٙٞی ٘ؿجز ثٝ
ٔٛي ٔٛثٛز ٚ ٜیب زاضای دیف زازٜٞبیی شٙٞی ثطای اؾشٙجبٌ نحیح سٗبِیٓ ٔطثی ثبقس .ضٚـ ٔؿشمیٓ سطثیز ٕٛٞاض ٜزض
ذهٛل وؿب٘ی اٖٕبَ ٔی قٛز و ٝاظ ٘ٓط ٔطثی ٕٔىٗ اؾز زض ٔٛاج ٟٝثب ضٚـ سطثیشی غیطٔؿشمیٓ اظ زضن نحیح ٚ
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زضؾز ٔمهٛز ٔطثی ٖبجع ثبقٙس .زض ایٙجب ث ٝثطضؾی ضٚـ ؾرٙطا٘ی  ٚدطؾفٚدبؾد – ثٖٛٙ ٝاٖ انّیسطیٗ ضٚـٞبی
ٔؿشمیٓ سطثیشی ٚ -وبضثطز آٖ زض آٔٛظٜٞبی اثٛؾٗیس ٔیدطزاظیٓ.
 .1.1خطابِ یا سخٌزاًی
سطثیز  ٚآٔٛظـ ث ٝضٚـ ذُبث ٝیب ؾرٙطا٘ی ٕٛٞاض ٜثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ لسیٕیسطیٗ ضٚـٞبی سطثیز ُٔطح ثٛز ٜاؾز .زض
ایٗ ضٚـ وٕٛٞ ٝاضَ ٜیف ٌؿشطز٘ ٚ ٜبٍٕ٘ٛٞی اظ ٔشطثیبٖ ضا قبُٔ ٔیقٛزٔ ،طثی ٔیوٛقس و ٝاظ ٖجبضار ُٔ ٚبِجی
اؾشفبز ٜوٙس و ٝثطای سٕبٔی َیف ٞبی حبيط زض جّؿ ٝلبثُ ف ٚ ٟٓاؾشفبز ٜثبقس .قبیبٖ شوط اؾز ؤ ٝمهٛز ٔب اظ ذُبثٝ
ثب ٔ ّٖٚ ٚ ٖٝٓٛثطاثط ٘یؿز .ذُبث ٝآٖ اظ ٔ ٖٝٓٛاؾز .یٗٙی ٕٔىٗ اؾز ٔ٘ ٖٝٓٛیع زض آٖ ٚجٛز زاقش ٝثبقس ،أب ایٗ
ثساٖ ٔٗ ٙی ٘یؿز وٚ ٝجٛز ذُبث ٝیب ؾرٙطا٘ی ٔؿشّعْ ٚجٛز  ّٖٚزض آٖ اؾز .ثٙبی ذُبث ٝیب ؾرٙطا٘ی زض سطثیز
اؾالٔی ،ثیكشط ثط سصوط  ٚیبزآٚضی أٛضی اؾز ؤ ٝشطثی اظ دیف ٔی زا٘ؿش ٝاؾز  ٚثیكشط زض ذُبث ،ٝسصوط  ٚسأویس ثط ثٝ
وبض ثؿشٗ زا٘ؿشٞ ٝب ٔٛضز إٞیز اؾز .اظ ایٗ ض « ٚفالؾف ٝاقطاق اٖشمبز زاض٘س ؤّٛٗٔ ٝبر زض ش ٗٞا٘ؿبٖ ٔشٕطوع اؾز
 ٚذسا٘ٚس ّٖٓ ث ٝاقیبء ضا زض ٟ٘بز ا٘ؿبٖ لطاض زاز ٜاؾز ِٚی ا٘ؿبٖ فطأٛـ ٔیوٙس .سّٗیٓ ٖجبضر اظ ث ٝذبَط آٚضزٖ  ٚسصوط
أٛض فطأٛـ قس ٜاؾز» (احٕسی.)104 :1387 ،
ٞط چٙس ذُبث ٚ ٝؾرٙطا٘ی ٕٛٞاض ٜثٖٛٙ ٝاٖ یىی اظ دطوبضثطزسطیٗ  ٚفطاٌیطسطیٗ ضٚـٞبی آٔٛظـ  ٚسطثیز اؾالٔی ٔٛضز
سٛج ٝثٛز ،ٜأب ایٗ ضٚـ زض قیٜٛی سطثیز اثٛؾٗیس جبیٍبٚ ٜیػٜای ٘ساضز .زض ٔٗسٚز ٔٛاضزی و ٝثب ؾرٙطا٘ی اثٛؾٗیس
ٔٛاجٟیٓ یب ذٛز قید ثٙبثط ٘یبظ ،زض جٕٕ ،ؾرٙب٘ی ُٔطح ٔیوطز  ٚیب ٔطیساٖ  ،ث ٝجٟز وؿت فیى اظ قید ،ثب انطاض اظ اٚ
ٔیذٛاؾشٙس و ٝوّٕبسی ضا ایطاز وٙس .ثب ایٙى ٝاثٛؾٗیس ث٘ ٝسضر ث ٝذُبث ٚ ٝؾرٙطا٘ی ٔیدطزاذز ،أب زض ٕٞیٗ ؾرٙبٖ ٘یع
 ،ث ٝسأثیطٌصاضی والْ  ،ثیف اظ ظٔبٖ ذُبث ٚ ٝحجٓ ُٔبِت ،ثٟب ٔیزاز .چٙبٖ و ٝزض قطح احٛاَ اثٛؾٗیس اثٛاِریط آٔسٜ
اؾز و: ٝ
« قید یى جبض ثَٛ ٝؼ ضؾیسٔ .طزٔبٖ اظ قید اؾشسٖبی ٔجّؽ وطز٘س .اجبثز وطز .ثبٔساز زض ذب٘مب ٜاؾشبز سرز ثٟٙبز٘س.
ٔطزْ ٔیآٔس ٔ ٚی٘كؿز  .چ ٖٛقید ثیط ٖٚآٔس ٔمطیبٖ لطآٖ ثطذٛا٘س٘س ٔ ٚطزْ ثؿیبض زضآٔس٘س  ،چٙب٘ه ٞیچ جبی ٘جٛز.
ٔٗطف ثط دبی ذبؾز ٌ ٚفز « :ذسایف ثیبٔطظاز وٞ ٝط وؿی اظ آ٘جب وٞ ٝؿز یه ٌبْ فطاسط آیس ».قید ٌفز  ٚ « :نّی
اهلل ّٖی ٔحٕس  ٚآِ ٝاجٕٗیٗ ٚ ».زؾز ث ٝضٚی فط ٚآٚضز ٌ ٚفز ٞ « :ط چٔ ٝب ذٛاؾشیٓ ٌفز  ٕٝٞ ٚ ،دیغبٔجطاٖ ثٍفشٝا٘س
 ،ا ٚثٍفز و ٝاظ آ٘چ ٞؿشیس یه لسْ فطاسط آییس » .وّٕٝای ٍ٘فز  ٚاظ سرز فطٚز آٔس  ٚثطیٗ ذشٓ وطز ٔجّؽ ضا » (اثٗ
ٔٛٙض.)200 :1389 ،
زض حىبیز فٛق اثٛؾٗیس  ،ثب ؾرٙی وٛسب ٜثی ٌٕبٖ سأثیطی قٍطف ٕٞ ٚیكٍی ثط ٔربَت ذٛز ذٛاٞس زاقز ٔربَجی وٝ
حىبیز ٔجّؽ ثٛؾٗیس ضا ثطای زیٍطاٖ ٔ ،ساْ ٘مُ ذٛاٞس وطز  ٚذٛز ظً٘ ؾرٗ ثٛؾٗیس ضا سب آذط ٖٕط ذٛاٞس قٙیس و: ٝ
« اظ آ٘چ ٞؿشیس یه لسْ فطاسط آییس» .سأثیط سطثیشی ایٗ ؾرٗ ٘ ُٕٖ ٚبٔشٗبضف قید زض ٔمبیؿ ٝثب زیٍط ٚآٖبٖ ٚ
ذُیجب٘ی ؤ ٝطزْ ثب آٟ٘ب ض ٚث ٝض ٚثٛزٜا٘س  ،ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾز و ٝاثطی ٖٕیك  ٚدبیساض زض ٔربَت ایجبز ٔیوٙسٔ .كبید
ٖٕٔٛبً ؾرٗ ُٔ َٛضا ٘ ٝسٟٙب ٖبّٔی ثطای دطٚضـ  ٚسطثیز ٔطیس ٕ٘یزا٘ؿشٙس ثّىٖ ٝبُٔ سًییٕ ٚلز  ٚاضظـ ؾرٗ ثٝ
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حؿبة ٔیآٚضزٜا٘س .چطا وٗٔ ٝشمس ثٛز٘س ٚجٛز الیك ازضان ٗٔ ٚطفز ضا وّٕٝای وفبیز ٔیوٙس  ٚثسٌٟط ضا ؾبَ ٞب ّٖٚ
ضا ٜث ٝجبیی ٕ٘یثطز٘ (.یع ٘ه ثٕٞ ٝبٖ )268 ، 219 -20 :
 2.1رٍش پزسص ٍ پاسخ
ایٗ ضٚـ سطثیشی اِٚیٗ ثبض زض ی٘ٛبٖ ثبؾشبٖ  ٚسٛؾٍ ؾمطاٌ ٔٛضز اؾشفبز ٜجسی لطاض ٌطفزٞ .ط چٙس ضٚـ زیبِىشیه
ؾمطاٌ ثب ضٚقی و ٝزض ایٙجب ثٖٛٙ ٝاٖ دطؾف  ٚدبؾد ُٔطح ٔی قٛز ا٘سوی ٔشفبٚر اؾز أب ٞط ز ٚزض ٔبٞیز ،دطؾفٞب
 ٚدبؾدٞبیی ثطای ٘یُ ثٞ ٝسف سطثیشی ث ٝحؿبة ٔیآیٙس .ایٗ ضٚـ یىی اظ ضٚـٞبی ٔٛضز سٛج ٝزض سطثیز اؾالٔی ٘یع
ٞؿزٔ .بجس ٖطؾبٖ ویال٘ی زض ثطضؾی آضای سطثیشی لطٖ اٞ َٚجطی  ،چىیسٓ٘ ٜط ٖبِٕبٖ ایٗ لطٖ ضا زضذهٛل ضٚـ
دطؾف  ٚدبؾد چٙیٗ ثیبٖ ٔیوٙس  « :اٌط ّٔٗٓ ٍ٘صاضز قبٌطزاٖ اظ ا ٚثذطؾٙس  ٚا٘ ٚیع اظ آ٘بٖ دطؾف ٘ىٙس  ،زا٘كف
وبؾشی ٔیٌیطز  ٚاظ ضقس ثبظ ٔیٔب٘س [ ٚایٗ] ث ٝضوٛز  ٚثبظٔب٘سٖ ٕٝٞی آٖٞب اظ سفىط ٔیا٘جبٔس .اظ ایٗ ض ٚث ٝؾبذشبض
دطؾف  ٚزضؾز ُٔطح وطزٖ آٖ ٖٙبیز ٚضظیسٌ ٚ ٜفشٝا٘س  :دطؾف [٘یى٘ ]ٛیٕی اظ زا٘ف اؾز » (ٖطؾبٖ ویال٘ی 1387 ،
ٕٞ ٚ . )162 :چٙیٗ زض ازأ ٝيٕٗ ٘مُ ضٚـٞبی ٔجشٙی ثط ٌفز ٌٛٚآٖ اظ ؾرٙطا٘ی ٔ ٚجبحث ، ٝضٚـ دطؾف  ٚدبؾد ضا
ثط زیٍط ضٚـٞب اضجح ٔیزا٘س ٗٔ ٚشمس اؾز ایٗ ضٚـ ثب زضیبفز  ٚثطزاقز ٛ٘ ٚآٚضی اضسجبَی ٘عزیه زاضز (ٕٞبٖ.)163:
زض ٖهط حبيط ٘یع ٘ٓطی ٝدطزاظاٖ سّٗیٓ  ٚسطثیز ٕٛٞ ،اض ٜثٔ ٝطثیبٖ سٛنیٔ ٝیوٙٙس ؤ ٝحیٍ ٔحُ سطثیز  ٚفًبی
سطثیشی ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٟٔیب وٙٙس ؤ ٝشطثی جؿبضر قطوز زض ثحث ضا دیسا وطز ٚ ٜثب وٕه اؾشبز ثشٛا٘س ثٔ ٝمهس سطثیشی
ٔٗیٗ ثطؾس .آٖٞب ٔٗشمس٘س ٔطثی ثبیس ؾؤاالسی ضا ؤ ٝشطثیبٖ ُٔطح ٔیوٙٙس «  ...ثٙٔ ٝعِ٘ ٝرؿشیٗ ٌبْ ٌطٞٚی ثطای
"اقشطان ٔؿبٖی ُٔج "ٔٛسّمی وٙس  ٚاظ ایٗ ضا ٜثیٙكٟبی آٟ٘ب ضا زض ظٔی ٝٙوٙشطَ ٖمال٘ی افعایف زٞس  ٚآٟ٘ب ضا ثطای
یبزٌیطی ثیكشط آٔبز ٜؾبظز » (اؾٕیز ِٛٞ ٚفیف .)205 :1373 ،
زض ضاثُٝی ٔطیساٖ ثب اثٛؾٗیس ٘یع ایٗ ضٚـ سطثیشی وبضثطز ثؿیبضی زاضز .اظ آ٘جب و ٝضاثُ ٝأ ٚ ٚطیسا٘ف ٕٛٞاض ٜضاثُٝای
نٕیٕی  ٚزَٚطف ٝثٛز ٜاؾز  ،ایٗ ضاثُ ٝنٕیٕی ثٔ ٝطیس وٕه ٔیوطز و ٝدطؾفٞبی ٔٛجٛز زض ش ٗٞذٛیف ضا ثب
قید زض ٔیبٖ ثٍصاضز  ٚثطای حُ آٖٞب اظ ا ٚیبضی ثٍیطز .اثٛؾٗیس ٘یع ثب ؾٗ ٝنسض ث ٝدطؾفٞبی ٔطیساٖ دبؾد ٔیٍفز ٚ
آٖٞب ضا زض ٘یُ ثٗٔ ٝطفز ٔٛضز ٘ٓط ذٛز یبضی ٔیوطز٘س .زض اؾطاض اِشٛحیس آٔس ٜاؾز :
« قید ٔب ضا زض ٘یكبثٛض ؾئٛاَ وطز٘س و ٝای قید! ٞیچ ٘كب٘ی ٞؿز و ٝثٙس ٜزض ز٘یب ثسا٘س و ٝذسا٘ٚس اظ ٚی ضايی ٞؿز
یب ٘ٝ؟ قید ٔب ٌفزٞ :یچ ثجبیس ٍ٘طیؿز سب ثساٖ نفز ،و ٝحك ؾجحب٘ ٚ ٝسٗبِی ثٙس ٜضا ٔیزاضز ا ٚاظ ذسا٘ٚس ثساٖ ضايی
اؾز ثجبیس زا٘ؿز و ٝذسا٘ٚس ٘یع اظ ٚی ضايی اؾز  ٚاٌط ضايی ٘یؿز ثجبیس زا٘ؿز و ٝذسا٘ٚس ٘یع اظ ٚی ضايی ٘یؿز»
(اثٗ ٔٛٙض٘( .)300 : 1389 ،ه ثٕٞ ٝبٖ 312 ، 310 ، 302، 299، 292 ، 295 ، 294 ، 296 ، 265 ، 207 ،290 ،49 :
.)315،
ثبیس ث ٝایٗ ٘ىش٘ ٝیع اقبض ٜوطز وٌ ٝب ٜزیسٔ ٜیقٛز اثٛؾٗیس  ،زض ٔٛاج ٟٝثب دطؾف ثٖٛ٘ ٝی سأٚیّی ثب ؾؤاَ ثطذٛضز
ٔیوٙس و ٝش ٗٞؾبِه ضا ث ٝچبِف ٔیوكس  ٚا ٚضا ٚازاض ث ٝسفىط  ٚسٕٗك زض دطؾف ذٛز  ٚدبؾد قید ٔیوٙس .چٙب٘ى ٝزض
اؾطاض اِشٛحیس آٔس ٜاؾز :زضٚیكی اظ قید ٔب ؾئٛاَ وطز و « ٝای قید ! ا ٚضا وجب جٛییٓ ؟ » قید ٔب ٌفز  « :وجبـ
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جؿشی و٘ ٝیبفشی؟ اٌط لسٔی ث ٝنسق زض ضاَّ ٜت ٟ٘ی زض ٞط چٍ٘ ٝطی ا ٚثیٙی»(ٕٞبٖ ٘ ٚ( .)290 :یع ٘ه ثٕٞ ٝبٖ-5 :
.)313، 306، 305 ،300 ،287 ، 284
 .2رٍشّای غیزهستمین
ٞط چٙس ضٚـ ٔؿشمیٓ سطثیز ـ و ٝزض ثرف ٌصقش ٝث ٝآٖ دطزاذش ٝقس ـ سب حسٚزی  ٚ ،زض ٔٛالٗی ذبل ٔٛضز اؾشفبزٜ
اثٛؾٗیس لطاض ٔی ٌطفز  ،أب ثبیس زا٘ؿز و ٝثٙبی انّی زض سطثیز ٔطیساٖ سٛؾٍ ا ٚثط سطثیز ٔؿشمیٓ ٘جٛز ٜاؾز.
ٖطفبٖ  ٚسهٛف ث ٝجٟز شار ضٔعآٔیع  ٚسأٚیّی ذٛز ثَٛ ٝض ٕٔٗ ،َٛسطثیشی ٔؿشمیٓ  ٚنطیح ضا ثطٕ٘یسبثسٔ .طیسی و ٝثب
ش ٗٞوٙجىب ٚذٛز  ،ث ٝجؿشجٛی ٔٗطفز ٔیدطزاظز  ٚاظ ٖٕط  ٚآؾبیف ذٛیف زض جٟز ایٕب٘ی لّجی ٞعیٔ ٝٙی وٙس ،
ثبُِجٕ ثٟطٜی لبثُ لجِٛی اظ ٛٞـ  ٚفطاؾز زاضز ٕ٘ ٚیسٛاٖ زض سطثیز ا ٚاظ ٞط ٘ ٔٛؾرٗ  ٚضفشبضی اؾشفبز ٜوطز .
سطثیز ثب اؾشفبز ٜاظ ضٚـٞبی ٔؿشمیٓ ٕٛٗٔ ،الً زض لجبَ افطازی و ٝزاضای ٛٞـ  ٚفطاؾشیا٘س ٝ٘ ،سٟٙب زاضای ّٖٕىطزی
ٔثجز ٘یؿز ثّى ٝثب اِمبی ٖ٘ٛی حؽ ثیاؾشٗسازی زض قرم  ،ثبٖث ججٌٟٝیطی ا ٚزض ثطاثط چٙیٗ ضٚـ سطثیشی
ٔیٌطزز .اظ ایٗ ض ٚاؾز و ٝاثٛؾٗیس ٖٕٔٛبً زض قی ٜٛسطثیشی ذٛز  ،ثرف ٖٕسٜای ضا ث ٝضٚـٞبی غیطٔؿشمیٓ سطثیشی
اذشهبل ٔیزٞس .زض ٘مُ احٛاالر اثٛؾٗیس اثٛاِریط آٔس ٜاؾز  ٚ « :قید ٔب ٞطٌع ٞیچ وؽ ضا ٍ٘فش ٝاؾز و ٝچٙیٗ وٗ
یب چٙبٖ ٔىٌٗ .فش ٝاؾز و ٝچٙیٗ ثبیس وطز  ٚچٙبٖ ٘جبیس وطز » (ٕٞبٖ .)57 :
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض ایٗ ٘مُ ل َٛآٔس ٜاؾز  ،قید ثب قٙبذز نحیح اظ َجٕ ا٘ؿب٘ی  ٚآٌبٞی اظ چٍٍ٘ٛی افعایف ٔیعاٖ
سأثیط ؾرٗ  ،زض ذُبثی ٔؿشمیٓ ٔطیس ضا ٔٛضز أط ٟ٘ ٚی لطاض ٕ٘یزٞس ثّى ٝنطفبً ثب ٘كبٖ زازٖ ضا ٜنحیح ٔطیس ضا سكٛیك
ٔی وٙس و ٝذٛز ثب فطاؾز ذٛیف ضا ٜنحیح ضا ثطٌعیٙس .
الظْ ث ٝیبزآٚضی اؾز ؤ ٝمهٛز اظ ضٚـٞبی غیطٔؿشمیٓ زض ایٗ ٔمبِ ، ٝضٚـٞبیی اؾز و ٝسىی ٝآٖٞب ثیكشط ثط وٙبیٚ ٝ
سٗطیى اؾز  ٚنطاحز ث ٝسطثیز سٛؾٍ ٔطثی زض آٖ ٚجٛز ٘ساضز .زض ایٗ ثرف  ،ضٚـٞبی غیطٔؿشمیٓ سطثیشی ث ٝؾٝ
لؿٕز انّی  :ضٚـٞبی ٔكبٞسٜای  ،ضٚـٞبی اوشكبفی  ٚضٚـ وكفی-قٟٛزی سمؿیٓ ثٙسی قس ٜاؾز  ٚث ٝایٗ
ٔٛي٘ ٔٛیع دطزاذشٔ ٝیقٛز وٞ ٝط وساْ اظ ایٗ ضٚـ ٞب ثٕٞ ٝطا ٜفطٖٚبر ذٛز  ،ثبٖث دیسایی چٖٛ٘ ٝی اظ سطثیز
غیطٔؿشمیٓ زض آٔٛظٜٞبی اثٛؾٗیس اثٛاِریط قسٜا٘س.
 .1.2رٍشّای هطاّذُای
ضٚـٞبی ٔكبٞسٜای ث ٝضٚـٞبیی ٌفشٔ ٝی قٛز و ٝزض آٖ ٔكبٞس ٚ ٜزیسٖ ثٖٛٙ ٝاٖ انّی ثطای سطثیز قٕطز ٜقٛز.
ذٛا ٜایٗ ٔكبٞس ٜزض ٔكبٞس ُٕٖ ٜثبقس  ٚذٛا ٜزض ٔكبٞسٔ ٜحیٍ َ ٚجیٗز اَطاف.
زض ضٚـ سطثیز اثٛؾٗیس ٔ ،طیس ٕٛٞاض ٜزض ٔٛاجٖ ٟٝیٙی ثب ٔٛيٖٛبر ٔرشّف لطاض ٔیٌیطز  ٚقید اظ ایٗ ضٚیبضٚیی ٔطیس ثب
ٔؿبئُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض جٟز ؾٛق زازٖ ا٘سیك ٚ ٝسفىط ا ٚث ٝؾٛی ٔمهٛز ٔٛضز ٘ٓط ثٟطٔ ٜیٌیطز.
ٔطیس زض ضٚـٞبی ی و ٝثط دبیٔ ٝكبٞس ٜلطاض زاض٘س ث ٝنٛضر غیطٔؿشمیٓ ٖ ٚیٙی ثب ضفشبضی  ٚیب سٛج ٝزازٖ ث٘ ٝىشٝای اظ
ؾٛی قید ٔٛاجٔ ٝیقٛز و ٝا ٚضا زض ٔؿیط وٕبَ لطاض ٔیزٞس .ق ید زض ؾّٛن ذٛز ثب ٔطیساٖ اظ ٞط فطنشی ثطای جٟز
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زٞی ا٘سیك ٚ ٝضفشبض ٔطیس اؾشفبزٔ ٜیوطز .اظ ایٗ ض ٚسٛنی ٝث ٝذٛة زیسٖ  ٚسٛج ٝزازٖ ٔطیس ث٘ ٝىشٞٝبی ْطیف اَطاف،
و ٝثطای ا ٚلبثُ ِٕؽ ٔ ٚكبٞس ٜاؾز ،فطنشی ٘یؿز و ٝاثٛؾٗیس ث ٝؾبزٌی آٖ ضا اظ زؾز ثسٞس .
زض ضاثُ ٝثب ضٚـٞبی ٔكبٞس ٜای ثبیس ٌفز ؤ ٝكبٞسٌ ،ُٕٖ ٜب ٜثٖٛٙ ٝاٖ یه یبزٌیطی اثشسایی  ٚدبیٔ ٝحؿٛة ٔیقٛز.
یٗٙی فطز ٔٛضز سّٗیٓ اظ ٔكبٞس ، ُٕٖ ٜثب ٔفٟٔٛی زض شٛٔ ٗٞاجٔ ٝیقٛز  ٚیب دی ثٔ ٝؿئّٝای ٔیثطز و ٝدیف اظ آٖ  ،اظ
آٖ ثیاَالٔ ثٛز ٜاؾز .أب زض اوثط ٔٛاضز ضٚـٞبی ٔكبٞسٜای ٘مف یبزآٚضی  ٚسىطاض آٔٛذشٞٝبی ٌصقش ٝضا زاض٘س وٝ
ثبٖث سحىیٓ ٔجب٘ی  ٚزازٜٞبی شٙٞی ٔطیس ٔیٌطز٘س .زض ایٗ ضٚـٞب قید ثب ٕ٘بیب٘سٖ نٛضر ٖیٙی ّٕٛٔ ٚؼ یه ضفشبض یب
ا٘سیك ،ٝفطز ٔٛضز سّٗیٓ ضا ٔشٛج ٝذُب  ٚاقشجب ٜذٛز ٔیوٙس.
 1.1.2رٍش ًوایطی
زض ایٗ ضٚـ سطثیشی  ،قید ثطای ٕ٘بیب٘سٖ زضؾشی یب ٘بزضؾشی ّٖٕی  ،اظ ایجبز فًبیی ٕ٘بیكی اؾشفبزٔ ٜیوٙسٕ٘ .بیف ،
ٙٞطی ٕ٘بزیٗ اؾز  ٚثبٖث ٔی قٛز ؤ ٝربَت ثس ٖٚلطاض ٌطفشٗ زض فًبی سربَت ٔؿشمیٓ  ٚثس ٖٚآ٘ى ٝاحؿبؼ وٙس
ٔربَت اؾز ثب ٕ٘بیف زضٌیط قٛز .زض ایٗ ٌ ٝ٘ٛاظ ٙٞطٞبی ٕ٘بیكی ٔربَت ا٘شربثٍط اؾز (نبزلی ضقبز .)50 :1373 ،
ا٘شربة وٙٙس ٜثٛزٖ ٔربَت ث ٝایٗ ٔٗٙبؾز ؤ ٝربَت ذٛز ثب ٔكبٞس ٕٝ٘ٛ٘ ٜؾبذشٍی یه ُٖٕ ثٚ ٝؾیّٕ٘ ٝبیف  ،ثب
ایجبز یه فًبی ُٔٙمیِ شٙٞی  ،دی ثٔ ٝفبٞیٕی ٔی ثطز و ٝغطو اظ ٕ٘بیف ،ضؾیسٖ ث ٝآٖ ثٛز ٜاؾز .اِجش ٝایجبز فًبیی
ٕ٘بیكی ثطای ضؾب٘سٖ ٔربَت ثٔ ٝفبٞیٓ وبضی حؿبؼ ْ ٚطیف اؾز .یٗٙی ٔربَت ٘جبیس احؿبؼ وٙس و ٝثب دیبٔی ـ
ٔرهٛنبً ٔؿشمیٓ ـ اظ جب٘ت ٕ٘بیف ٔٛاج ٝاؾز.
اظ آ٘جب و ٝضٚـ سطثیز ٔكبید  ،اِٟبْ ٌطفش ٝاظ ٘ ٔٛسطثیز دیبٔجط اؾالْ  ٚثعضٌبٖ زیٗ اؾز  ،ایٗ ضٚـ سطثیشی زض ؾیطٜ
دیبٔجط اؾالْ ٘یع زیسٔ ٜی قٛز  .چٙبٖ و ٝؾّٕبٖ فبضؾی ٘مُ ٔی وٙس :
« ٕٞطا ٜثب ضؾ َٛذسا زض ؾبی ٝزضذشی ٘كؿش ٝثٛزیٓ و ٝحًطر ،قبذٝای اظ آٖ ضا سىبٖ زاز٘س ثُٛضیى ٝثطٌٟبیف ضیرز ٚ
ثٗس فطٔٛز  :آیب ٕ٘ی دطؾیس و ٝچ ٝوطزْ ؟ ٔؤٔٗ ٚلشی ٕ٘بظ ٔی ذٛا٘س ٌٙبٞب٘ف ٕٞچ ٖٛثطٌٟبی ایٗ زضذز ٔی ضیعز »
(ث٘ ٝمُ اظ ثطٙٔٚس .)128 : 1380 ،
زض ایٙجب دیبٔجط اؾالْ ثب ایجبز فًبیی ٕ٘بیكی ٔ ،یعاٖ سأثیط یه ُٖٕ ضا ث ٝانحبة  ،ث ٝنٛضر ٔحؿٛؼ ٘كبٖ ٔیزٞس.
زض حىبیز ظیط و ٝزض شوط احٛاالر اثٛؾٗیس اثٛاِریط آٔس ٜاؾز ٔ ،ب قید ضا زض حبِشی ٕ٘بیكی ثطای سأویس ثط ؾٙز دیبٔجط
ٔیثیٙیٓ:
« ایٗ دیط ثٛنبِح ٌفز  :قید ضا زض آذط ٖٕط یه ز٘ساٖ ثیف ٕ٘ب٘س ٜثٛز ٞ ٚط قت چ ٖٛاظ َٗبْ ذٛضزٖ فبض٘ قسی  ،ثط
ؾفط ، ٜذالِی اظ ٔٗ ثؿشسی ٌ ٚطز آٖ ز٘ساٖ ثطآٚضزی  ٚثٚ ٝلز زؾز قؿشٗ آثی ثٚ ٝی فطٌٚصاقشی  ٚثٟٙبزی .یه قت
چ ٖٛذالَ ثؿشس ـ اظ آ٘جب و ٝقٗف آزٔی ؾز ثط اٖشطاو وطزٖ ثط  ٕٝٞوؿی ـ ث ٝزَ ٔٗ زضآٔس و ٝقید ز٘ساٖ ٘ساضز ،
 ٚذالِف حبجز ٘یؿز ٞ .ط قت ذالِی اظ ٔٗ چطا ٔی ؾشب٘س ؟ قید ؾط ثطآٚضز  ٚث ٗٔ ٝثبظ ٍ٘طیؿز ٌ ٚفز  :اؾشٕٗبَ
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ؾٙز ضا َّ ٚت ضحٕز ضا و ٝضؾٔ َٛی ٌٛیس  ،نّی اهلل ّٖیٚ ٝؾّٓ  ،ضحٓ اهلل إِرّّیٗ ٔٗ أشی فی اِٛيٛء  ٚاُِٗبْ .
ٔٗ ٔشٙج ٝقسْ ٌ .طی ٝثط ٔٗ افشبز اظ آٖ حسیث » (اثٗ ٔٛٙض .)114 : 1389 ،
ٞط چٙس زض ایٗ حىبیز  ،ثب سٛج ٝثٚ ٝيٗیز جؿٕب٘ی اثٛؾٗیس ذالَ وطزٖ ثطای ٘ٓبفز زٞبٖ  ٚز٘ساٖ ٔٛيٖٛیز ٘ساضز ،
أب ایٗ ُٖٕ اثٛؾٗیس ضا ٔی سٛاٖ ٕ٘بیكی ثطای سأویس  ٚسٛنی ٝث ٝؾٙزٞبی دیبٔجط اؾالْ زا٘ؿز٘ (.یع٘ه ثٕٞ ٝبٖ، 17 :
)269 ، 205-6 ، 164 ، 97
یىی اظ وبضثطزٞبی ضٚـ ٕ٘بیكی  ،ایجبز ٔحیُی ثطای ٔحه ظزٖ  ٚآظٔٛزٖ ٔشّٕٗبٖ اؾز ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝجبیٍب ٚ ٜزضجٝ
ٞط وساْ اظ آٟ٘ب ثطای ذٛز ٔ ،طثی  ٚزیٍط ٔشّٕٗبٖ ضٚقٗ ٌطزز .اظ ایٗ قی ٜٛسطثیشی زض ایٙجب ثٖٛٙ ٝاٖ اهتحاى ًوایطی
٘بْ ثطزٔ ٜی قٛزٔ .كبید ث ٝزِیُ ٘ ٔٛظ٘سٌی ٌطٞٚی ثب ٔطیساٖ ٔ ٚ ،كبٞس ٜآٟ٘ب زض حبالر ِ ٚحٓبر ٔرشّف  ،ث ٝقٙبذز
٘ؿجشب وبّٔی اظ ٔطیس زؾز دیسا ٔی وطز٘س .ایٗ قٙبذز و ٝثٖٛ٘ ٝی جٙج ٝفطزی  ٚقرهی ثطای قید زاقزٌ ،ب ٜيطٚضر
دیسا ٔیوطز و ٝث ٝذٛز ٔطیس  ٚیب زیٍط ٔطیساٖ ا٘ شمبَ دیسا وٙس .زض ایٗ ٔٛاضز قید ثطای ایجبز آٌبٞی  ٚثیٙكی ٖٕیك ٚ
دبیساض  ،اظ قی ٜٛأشحبٖ ٕ٘بیكی ٔطیس اؾشفبزٔ ٜیوطز .چٙب٘ى ٝزض حىبیشی اظ اؾطاضاِشٛحیس چٙیٗ آٔس ٜاؾز :
« ضٚظی یىی ث٘ ٝعزیه قید ٔب  ،لسؼ اهلل ضٚح ٝاِٗعیع  ،آٔس ٌ ٚفز  :ای قید ! آٔسٜاْ سب اظ اؾطاض حك چیعی ثب ٔٗ
ثٍٛیی .قید ٌفز  :ثبظٌطز سب فطزا ثبظآیی .آٖ ٔطز ثطفز .قید ثفطٔٛز سب آٖ ضٚظ ٔٛقی ثٍطفشٙس  ٚزض حمٝای وطز٘س  ٚؾط
آٖ حمٔ ٝحىٓ وطز٘س .زیٍط ضٚظ آٖ ٔطز ثبظ آٔسٌ .فز  :ای قید ! آ٘چ زی ٖٚس ٜوطزٜای ثٍٛی .قید ثفطٔٛز سب آٖ حم ٝثٝ
ٚی زاز٘س ٌ ٚفز  :ظ٘ ٟبض سب ؾط ایٗ حم ٝثبظ ٘ىٙی! آٖ ٔطز ثؿشس  ٚثطفز.چ ٖٛثب ذب٘ ٝقس  ،ؾٛزای آ٘ف ثٍطفز و ٝآیب زض
ایٗ حم ٝچ ٝؾِط اؾز؟ ثؿیبض جٟس وطز و ٝذٛیكشٗ ضا ٍ٘ب ٜزاضز .نجطـ ٘جٛز .ؾطحم ٝثبظ وطزٛٔ .ـ ثیط ٖٚجؿز ٚ
ثطفز  .آٖ ٔطز دیف آٔس ٌ ٚفز  :ای قید ! ٔٗ اظ س ٛؾِط ذسای سٗبِی ذٛاؾشٓ سٛٔ ٛقی زض حمٝای ث ٗٔ ٝزازی .قید
ٌفز  :ای زضٚیف ! ٔب ٔٛقی زض حم ٝث ٝس ٛزازیٓ س ٛدٟٙبٖ ٘شٛا٘ؿشی زاقز  ،ؾِط حك ؾجحب٘ ٚ ٝسٗبِی ثٍٛییٓ چٌٝ٘ٛ ٝ
ٍ٘ب ٜسٛا٘ی زاقز ؟ » (ٕٞبٖ  .) 197 :زض ایٗ حىبیز ،قید ثب ٔحه ظزٖ ْطفیز ٔ ٚیعاٖ ضاظزاضی ٔطیس  ،ثٌٝ٘ٛ ٝای
ٕ٘بزیٗ ٖ ٚیٙی ا ٚضا ٔشٛجٖ ٝسْ قبیؿشٍی ثطای فطا ٌطفشٗ اؾطاض اِٟی ٔیوٙس.

 2.1.2هطاّذُ الگَ
« یىی اظ ٔٗشجطسطیٗ ٔجٕ ٖٝٛضٚیسازٞبیی و ّْٛٗٔ ٝقس ٜاؾز  ،سغییط زض ٍ٘طـ ضا ث ٝثبض ٔی آٚضز  ،دسیس ٜؾطٔكك ؾبظی
ا٘ؿب٘ی اؾز  ....یبزٌیطی زض ٘شیج ٝسمّیس اظ ضفشبض ٔسَ یب ؾطٔكك  ،یب ثَٛ ٝض زلیمشط  ،زض ٘شیج ٝسمّیس اظ اٖٕبَ ا٘شربثی
حبنُ ٔیقٛزٚ .لشی قطایٍ یبزٌیطی ٔٙبؾت َ ٚطح ضیعی قس ٜثبقٙس  ،یبزٌیط٘سٍ٘ ٜطقی ضا وؿت ٔیوٙس و ٝآ٘چ ٝضا
ث ٝسٛؾٍ ؾطٔكك ا٘ؿب٘ی ثیبٖ یب ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾز ٗٙٔ ،ىؽ ٔیوٙس» (ٌب٘ی)323 : 1368 ، ٝ
ثبیس سٛج ٝزاقز « یبز ٌیط٘س ٜفمٍ ٘یبظ زاضز و ٝضفشبض ذبل ثٕ٘ ٝبیف ٌصاقش ٝقس ٜسٛؾٍ قرم زیٍطی ضا لجُ اظ ایٙىٝ
ذٛز سمّیس ٕ٘بیس ٔكبٞس ٜوٙس  .وٌ ٝبٞی اٚلبر اظ ضٚی آٌبٞی ٌ ٚبٞی ٘یع ٘بآٌبٞب٘ ٝنٛضر ٔیٌیطز  .قرهی و ٝضفشبض ضا
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ثٕ٘ ٝبیف ٔیٌصاضز « ٔسَ » ٘بٔیسٔ ٜیقٛز  ٚقىُ یبزٌیطی ضا « اٍِٛثطزاضی » ٔی٘بٔٙس» (ؤ ٚ ٗٞٛب٘ی: 1372 ، ٖٛ
.)307
اظ آ٘جب و ٝاٍِٛثطزاضی ایٗ سٛا٘بیی ضا زاضز و ٝثؿیبضی اظ ٟٔبضر ٞب ضا اظ َطیك ٔكبٞس ٚ ٜسمّیس  ،ث ٝجبی وٛقف زض فٚ ٟٓ
دبؾد زازٖ  ٚسٛيیح والٔی  ٚسسضیؽ  ،آٔٛظـ زٞس  ،ایٗ ضٚـ ٔرهٛنبً ثطای ٔشطثیب٘ی و ٝسٛا٘بیی آٟ٘ب زض یبزٌیطی
جعئیبر آٔٛظقی والٔی ٔ ،حسٚز اؾز  ،ثؿیبض وبضآٔس ٔیثبقس.
زض ایٙجب الظْ ث ٝشوط اؾز ٕٟٔ ،شطیٗ ٖبّٔی ؤ ٝطثی ضا زض اؾشفبز ٜاظ ایٗ ضٚـ زض لجبَ ٔشطثیبٖ ٔٛفك ٔی ؾبظز «
ٔحجٛثیز قرم اٍِ » ٛاؾز .أٍِ ٛیسٛا٘س ذٛز ٔطثی ثبقس  ٚیب فطزی ثبقس ؤ ٝطثی ثٔ ٝشطثی ٘كبٖ ٔیزٞس سب اظ آٖ
َطیك  ،ا ٚضا ث ٝؾٛی ٔمهٛز سطثیشی ذٛیف ٞسایز وٙس .أٍِ ٛیسٛا٘س ثس ٖٚایٙى ٝوالٔی ثط ظثبٖ ثیبٚضز  ٚیب وؿی ضا أط ٚ
ٟ٘ی وٙس ثب اؾشفبز ٜاظ جبشثٔ ٚ ٝحجٛثیز قرهیشی ذٛیف  ٚثب ُٖٕ ث ٝسٗبِیٓ ٔٛضز٘ٓط ٔ ،شطثی ضا زض ٘یُ ثٞ ٝسف
سطثیشی ٔمهٛز  ،ضإٙٞبیی وٙس .ایٗ ٘ ٔٛاظ سٗبِیٓ زض قی ٜٛسطثیشی وٙفٛؾیٛؼ « ؾطایز ؾیطر » ٘بٔیسٔ ٜیقٛز.
وٙفٛؾیٛؼ ٔٗشمس ثٛز و ٝظ٘سٌی ٔطثی ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس و ٝثشٛا٘س ثٖٛٙ ٝاٖ ؾطٔكك  ٚاٍِٛیی ٔٙبؾت ثطای ٔشطثی
لطاض ٌیطز(وطیُ .)113 : 1380 ،
اثٛؾٗیس ثب زاضا ثٛزٖ انُ «ٔحجٛثیز قرم اٍِ »ٛزض ٔیبٖ ٔطیساٖ ذٛیف ٕٛٞاض ٜزض ٞط ثطذٛضز  ٚضفشبضی  ،ثٌٝ٘ٛ ٝای
ؾطٔكك  ٚاٍِٛیی وبُٔ ٔحؿٛة ٔیقس .اظ ایٗ ض ٚسٕبٔی حىبیبسی و ٝثٖٛ٘ ٝی  ،وٙف یب ٚاوٙف قید زض ثطاثط ٔٛيٖٛی
زض آٖ ٌٙجب٘س ٜقس ٜجعء ضٚـ اٍِٛیی ث ٝحؿبة ٔیآیٙسٚ .لشی قید زض ثطاثط جفبیی نجط ٔیوٙس  ،زض ثطاثط ٌٙبٞىبضی
ٔیثركس  ٚزض ثطاثط ٔغطٚضی سٛايٕ ٘كبٖ ٔیزٞس ٍٕٞ ،ی ایٗ ضفشبضٞب  ٚزیٍط اٖٕبَ قید چ ٖٛؾطٔكمی زض ثطاثط زیسٌبٖ
ٔطیساٖ لطاض ٔیٌیطز.
 3.1.2استفادُ اس هحیط پیزاهَى
اٌط ثب ٍ٘بٞی ٖٕیك  ٚزلیك ثٔ ٝحیٍ اَطافٕبٖ ٍ٘ب ٜوٙیٓ ،ذٛاٞیٓ زیس وٖٙ ٝبنط ٔحیٍ ث ٝجٟز س ٚ ٔٛٙسىثط  ،لبثّیز
فطاٚا٘ی ثطای اؾشفبز ٜزض سٕثیُ ٞبی سطثیشی زاض٘س .اثٛؾٗیس ثب اؾشفبز ٜاظ ٕٞیٗ لبثّیز ٔحیٍ ،و ٝثطای ٔطیساٖ ٔكٟٛز ٚ
ّٕٔٛؼ اؾز  ،آٟ٘ب ضا ٔٛضز ضإٙٞبیی  ٚاضقبز لطاض ٔیزاز.
ا ٚزض ٔٛاج ٟٝثب ٖٙبنط ٌ٘ٛبٌَ ٖٛجیٗز  ٚذٛال ٚ ٚیػٌیٞبی ْبٞطی  ٚزض٘ٚی ایٗ ٖٙبنط  ،ثٌٝ٘ٛ ٝای ثب آٖ ثطذٛضز
ٔیوطز و ٝثشٛاٖ اظ آٖ  ،ثطای آٔٛظـ ٘ىشٝای سطثیشی ؾٛز جؿز .ثٖ ٝجبضر زیٍط ٔحیٍ دیطأٔ ٖٛطیساٖ  ،ثطای اثٛؾٗیس ،
حىٓ یه ٚؾیّ ٝوٕه آٔٛظقی ضا زاقز و ٝثٚ ٝؾیّ ٝآٖ ٔ ،فبٞیٓ ٔٛضز٘ٓط ذٛز ضا  ،ضاحزسط ثٔ ٝطیساٖ ا٘شمبَ زٞس.
اثٛؾٗیس ثب ٍ٘بٞی ٖٕیك ثٔ ٝحیُی و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔی وطز  ،ثطای ا٘شمبَ ٔفٟٔٛی سطثیشی  ،اظ ٘ىبر ضیع ٔٛجٛز زض
ٔحیٍ ث ٝثٟشطیٗ قىُ اؾشفبزٔ ٜیوطز٘ .ىبسی و ٝدی٘ٛس آٟ٘ب ثب ٔؿبئُ سطثیشی جع اظ فىطی ٖٕیك ٛٞ ٚقی ؾطقبض
ثطٕ٘یآیس .ایٗ ٘ىش ٝؾٙجی اظ ٔحیٍ  ٚدی٘ٛس آٖ ثب ٔؿبئُ سطثیشی ضا زض حىبیز ظیط ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ :
« قید ٔب لسؼ اهلل ضٚح ٝاِٗعیع ضٚظی زض حٕبْ ثٛز .زضٚیكی قید ضا ذسٔز ٔیوطز  ٚزؾز ثط دكز قید ٔیٟ٘بز ٚ
قٛخ ثط ثبظٚی قید جٕٕ ٔیوطز چٙب٘ه ض ؾٓ لبیٕبٖ ٌطٔبث ٝثبقس سب آ٘ىؽ ثجیٙس و ٝا ٚوبضی وطز ٜاؾز .دؽ زض ٔیبٖ

www.SID.ir

Archive of SID

ایٗ ذسٔز اظ قید ؾٛاَ وطز و ٝای قید! جٛإ٘طزی چیؿز؟ قید ٔب حبِی ٌفز :آ٘ه قٛخ ٔطز دیف ضٚی اٚ
٘یبضی»(اثٗ ٔٛٙض.)268 : 1389 ،
زض ایٗ حىبیز قید ثب فطاؾز ثؿیبض زض جٛاة ؾئٛاَ ٔطیس  ٚ ،ثب اؾشفبز ٜاظ ُٖٕ ٔطیس و ٝقٛخ ثط ثبظٚی ا ٚجٕٕ ٔیوطز
 ،جٛإ٘طزی ضا زض ایٗ ٔیزا٘س و ٝظقشی ٞبی وؿی ضا ث ٝضٚی ا٘ ٚیبٚضیٓ .ایٗ جٛاة اثٛؾٗیس ضا ٔیسٛاٖ ثٟشطیٗ جٛاة  ،ثٝ
ؾئٛاَ یبز قس ، ٜثب اؾشفبز ٜاظ ٔحیٍ دیطأ ٖٛزا٘ؿزٕٞ .چٙیٗ زض حىبیشی زیٍط اظ قطح احٛاالر اثٛؾٗیس آٔس ٜاؾز :
« قید ٔب ضٚظی زض ٘یكبثٛض ثٔ ٝحّٝای ٔیٌصقز  .وٙبؾبٖ چبٔ ٜجطظ دبن ٔیوطز٘س  ٚآٖ ٘جبؾز ث ٝذیه ٔیآٚضز٘س ٚ
زض ٌٛی ٔی ضیرشٙس .نٛفیبٖ چ ٖٛآ٘جب ضؾیس٘س ذٛیكشٗ ضا فطاٌ ٓٞطفشٙس  ٚثیٙی ثٍطفشٙس ٔ ٚیٍطیرشٙس  .قید ایكبٖ ضا
ثرٛا٘س ٌ ٚفز  :ایٗ ٘جبؾز ث ٝظثبٖ حبَ ثب ٔب ؾرٙی ٔیٌٛیسٔ .یٌٛیس ٔ :ب آٖ َٗبْ ٞبی ثبِصسیٓ  ٚذٛقجٛی و ٝقٕب
ؾیٓ  ٚظض ثط ٔب ٔیفكب٘سیس  ٚجبٟ٘ب اظ ثٟط ٔب ٘ثبض ٔی وطزیس ٞ ٚط ؾرشی ٔ ٚكمز و ٝاظ آٖ حىبیز ٘شٛاٖ وطز زض ضاٜ
ثسؾز آٚضزٖ ٔب سحُٕ ٔی وطزیس ث ٝیه قت و ٝثب قٕب نحجز زاقشیٓ ث ٝضً٘ قٕب قسیٓ اظ ٔب ث ٝچ ٝؾجت ٔیٌطیعیس
 ٚثیٙی فطا ٔیٌیطیس ؤ ٝب ضً٘  ٚثٛی زض ٖٚقٕب ایٓ » (ٕٞبٖ .)265-6 :چٙبٖ ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز زض ایٗ حىبیز قید
زض ٔٛاج ٟٝثب ظقشیٞبی ٔحیٍ  ،ثٌٝ٘ٛ ٝای ثب آٖ ثطذٛضز وطز ٚ ٜآٖ ضا سأٚیُ ٔیوٙس و ٝثب ٞسف سطثیشی ٔٛضز٘ٓطـ وٝ
ٕٞبٖ دطٞیع اظ حطل  ٚسٕبی الر ز٘یٛی اؾز ؾبظٌبض ثبقس  ٚاظ ایٗ ضأ ٜطیساٖ ضا اظ ٔٛاج ٟٝثب ایٗ ٌ ٝ٘ٛأٛض ثبظ زاضز ٚ
ایٙجبؾز وٞ ٝط ٔشطثی ث ٝلسض ٚؾٕ ٔكطة ذٛیف حبنُ ذٛز ضا اظ ؾرٗ اؾشبز ثط ٔی ٌیطز٘ (.یع ٘ه ثٕٞ ٝبٖ، 205 :
.)261 ، 229 ، 219 ، 211 ، 209
 2.2رٍشّای اکتطافی
حؽ وٙجىبٚی ٘ ،یبظ ث ٝزا٘ؿشٗ  ،فٕٟیسٖ  ،قٙبذز ٔحیٍ  ٚوكف حمیمز  ،اظ ٚیػٌیٞبی ثبضظ ا٘ؿبٖ اؾز  ٚایٗ اٍ٘یعٜ
 ،ا٘ؿبٖ ضا ث ٝؾٛی ثطضؾی  ،سحمیك  ٚسفىط  ،ؾٛق ٔیزٞس .زض ضٚـٞبی اوشكبفی ٔ ،طثی ثب زضٌیط وطزٖ شٔ ٗٞشطثی ٚ
ٚازاقشٗ ا ٚث ٝسٕٗك  ٚا٘سیكیسٖ ،زض دی ایجبز ٘شیجٝای اؾز و ٝسٛؾٍ ذٛز ٔشطثی حبنُ ٔیآیس .اضظـ آٔٛظٜٞبیی و ٝاظ
ضٚـ اوشكبفی حبنُ ٔی آیس  ،ث ٝزِیُ زضٌیطی اؾشسالِی شٔ ٗٞشطثی ثب آٖ ثؿیبض ظیبز اؾز  ٚزض شٔ ٗٞشطثی جبیٍبٞی
دبیساض دیسا ٔیوٙس .اظ ایٗ ض ٚاثٛؾٗیس ث ٝقیٜٞٛبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛثب س ٔٛٙظیبز  ،اظ ایٗ ضٚـ زض قی ٜٛسطثیشی ذٛز ؾٛز
ٔیجؿز.
ّٖی اوجط ؾیف ؾ ٝأشیبظ ثطای ضٚـ یبزٌیطی اوشكبفی ثط ٔیقٕطز .اٗٔ ٚشمس اؾز -1 « :ایٗ ضٚـ سٛا٘بیی شٙٞی
یبزٌیط٘س ٜضا افعایف ٔی زٞس  ٚزا٘ف وؿت قس ٜاظ ایٗ َطیك ثیف اظ ضٚـ آٔٛظـ ٕ٘بیكی لبثُ ا٘شمبَ اؾز -2 .ایٗ
ضٚـ اٍ٘یعـ زض٘ٚی ضا افعایف ٔی زٞس ٚ ،دبزاـ قرهی حبنُ اظ ایٗ ٘ ٔٛاوشكبف ٔؤثطسطیٗ ضٚـ سمٛیشی اؾز-3 .
ایٗ ضٚـ ،اظ ضٚـ آٔٛظـ ٕ٘بیكی ،ث ٝیبززاضی (ٍٟ٘ساضی ُٔبِت زض حبفٓٔ )ٝؤثطسطی ٔی ا٘جبٔس»(ؾیف.)395: 1376،
 .1.2.2بیاى رهشگًَِ
سجطثیبر  ٚآٔٛظٜٞبی ٕٔٗبٌ ٚ ٝ٘ٛضٔعی  ،ؾٕٖ ٟٓسٜای زض ٘ ٔٛآٔٛظـ ؾبِىبٖ زاض٘س  ٚثب زضٌیط وطزٖ ش ٗٞؾبِه ثب ذٛز
 ،ظٔی ٝٙضا ثطای ا٘شمبَ ٔفبٞیٓ ٔٛضز٘ٓط ٔطثی آٔبزٔ ٜیوٙٙس.
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اثٛؾٗیس زض ثًٗی ٔٛالٕ ثب ضفشبض یب ؾرٙی ٕٔٗبٌ ٚ ٝ٘ٛضٔعی سٛجٔ ٝطیساٖ ضا ث ٝذٛز جّت ٔیوطز  ٚثب ایجبز ؾؤاَ  ٚاثٟبْ
زض شٔ ٗٞطیس ،ا ٚضا سك ٝٙوكف ٔؿئّٛٔ ٝضز اثٟبْ ٍ٘بٔ ٜیزاقز سب ثٚ ٝلز ،اظ ُٖٕ ذٛیف ضٔعٌكبیی وطز ٚ ٜاثٟبْ ضا
ثطَطف ؾبظز چٙبٖ و ٝزض اؾطاضاِشٛحیس آٔس ٜاؾز :
« ذٛاج ٝثّفشح قید ٌفز و ٝقید ٔب لسؼ اهلل ضٚح ٝاِٗعیع زض ٘یكبثٛض ثٛز  .یه ضٚظ ث ٝثكٙمبٖ ٔیقس  ٚذٛاج ٝثّٖٛی
َطؾٛؾی ثب قید ٔب ث ٟٓثٛز  .قید ٔب زض ضأ ٜیٌفز  :اِّ ٟٓاجّٗٙی ٔٗ االلّیٗ  ،چ ٖٛث ٝثكٙمبٖ ضؾیس٘س  ٚفطٚآٔس٘س
ذٛاج ٝثّٖٛی َطؾٛؾی ثب قید ٌفز و ٝزضیٗ ضا ٜثط ِفّ ٔجبضن قید ثؿیبض ٔیضفز و ٝاِّ ٟٓاجّٗٙی ٔٗ االلّیٗ  .قید
ٔب ٌفز  :ذسا٘ٚس سٗبِی ٔی ٌٛیس ( ٚلّیُ ٔٗ ٖجبزی اِكىٛض  /13ؾی  ٚچٟبض) ٔب ٔیذٛاؾشیٓ سب اظ آٖ ل ْٛثبقیٓ و ٝقىط
ٕ٘ٗز ا ٚثجبی آض٘س » (اثٗ ٔٛٙض .)266-7: 1389 ،
زض ایٗ حىبیز  ،اثٛؾٗیس ثب سىطاض جّٕ « ٝاِّ ٟٓاجّٗٙی ٔٗ االلّیٗ » ؾؤاِی زض شٔ ٗٞطیس ثٚ ٝجٛز ٔیآٚضز ؤ ٝمهٛز
قید اظ ایٗ ٌط ٜٚچ ٝوؿب٘ی ٞؿشٙس ؟ ثب ضؾیسٖ ث ٝجٛاة ٔ ،طیس سطغیت ذٛاٞس قس و ٝا٘ ٚیع یىی اظ ایٗ ٌط ٜٚثبقس چطا
و ٝزض ضفشبض قید دی ثٔ ٝیعاٖ إٞیز ایٗ ٌط ٜٚثطز ٜاؾز.
 .2.2.2استفادُ اس تأٍیل
سأٚیُ ٘بقی اظ فىط  ٚذیبَ اؾز .فىط  ٚذیبِی ؤ ٝی سٛا٘س اظ ٔٛيٖٛبر ٛٔ ٚاضز ضٚظٔط ،ٜثطزاقشی ثّٙس ٕٖ ٚیك ث ٝزؾز
ثسٞس « .چ ٖٛسریُ ٞؿز سأٚیُ ٞ ٓٞؿز ٚ ٚ ،جٛز سأٚیُ زِیُ ثط ٚجٛز ضٔعا٘سیكی یب حشی ؾبحز زٌٚب٘ ٝچیعٞبؾز
و ٝاظ یه ؾ ٛضٔع٘س  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔطٔٛظ » (قبیٍبٖ .)395 : 1385 ،
سأٚیُ یه ٔٛي ٔٛثؿش ٝثٍ٘ ٝطـ  ،سفىط ٔ ٚیعاٖ آٌبٞی افطاز زضذهٛل آٖ ٔٛئ ، ٔٛشفبٚر اؾزٌ .بٞی زض ثطذٛضز ثب
أطی ٖبزی  ٚؾرٙی ٕٔٗ ، َٛش ٗٞفٗبَ  ،چٙبٖ ثطزاقشی ٔیوٙس وٍٕٞ ٝبٖ ضا ث ٝسٗجت ٚا ٔیزاضز  ٚث ٝزیٍطاٖ
ٔیآٔٛظز ؤ ٝیسٛاٖ اظ ظٚایبی زیٍط ٘یع ثٔ ٝؿبئُ دیطأ ٖٛذٛز ٍ٘طیؿز .
قیٛخ سهٛف ٖ ٚطفبٖ  ،اظ آ٘جب و ٝسٕبْ ٕٞز ٘ ٚیطٚی ا٘سیك ٚ ٝسٛاٖ ثس٘ی ذٛز ضا نطف ضؾیسٖ ث ٝحمیمز  ٚقٙبذز آٖ
وطزٜا٘س ٕٛٞ ،اض ٜحًٛضی ٖٕیك اظ ذسا٘ٚس ضا زض ش ٚ ٗٞيٕیط ذٛیف احؿبؼ ٔیوٙٙس .دؽ دط ثیطا٘ ٜیؿز  ،اٌط ثٍٛییٓ
آٟ٘ب زض ٞط چٔ ٝیثیٙس  ٚیب ٞط ؾرٗ ؤ ٝیق٘ٛٙس اثطی اظ أ ٚیثیٙٙس ٚ .یب اٌط زضؾز سط ثٍٛییٓ ایٙى :ٝزٚؾز زاض٘س وٝ
اثطی اظ ا ٚثجیٙٙس.
اثٛؾٗیس زض سأٚیُ زیسٜٞب  ٚقٙیسٜٞب ثؿیبض ٔشجحط ثٛز  ٚحشی یه سهٛیط  ٚیب نسایی ضا و ٝلبثّیز اؾشفبز ٜسطثیشی زض آٖ
ٚجٛز زاقز ث ٝؾبزٌی اظ زؾز ٕ٘یزاز  ٚثب اؾشفبز ٜاظ ٕٞیٗ فطنزٞبی وٛسبٗٔ ،ٜب٘ی ثّٙس سطثیشی ضا ثٔ ٝطیساٖ آٔٛظـ
ٔیزاز .چٙب٘ى ٝزض قطح احٛاالر ا ٚآٔس ٜاؾز « :یه ضٚظ قید ٔب ثب جٕٗی نٛفیبٖ ث ٝزض آؾیبیی ضؾیس اؾت ثبظزاقز ٚ
ؾبٖشی سٛلف وطز .دؽ ٔیٌفزٔ :یزا٘یس و ٝایٗ آؾیب چٔ ٝیٌٛیس؟ ٔیٌٛیس :سهٛف ایٗ اؾز و ٗٔ ٝزض آ٘ٓ :زضقز
ٔیؾشب٘ی ٘ ٚطْ ثبظٔیزٞی ٌ ٚطز ذٛز َٛاف ٔیوٙی .ؾفط زض ذٛز ٔیوٙی سب ٞط چ٘ ٝجبیس اظ ذٛز زٚض وٙی ٝ٘ ،زض ٖبِٓ سب
ظٔیٗ ث ٝظیطدبی ثبظٌصاضی »(اثٗ ٔٛٙض .)274 : 1389 ،زضذهٛل سأٚیُ زیسٜٞب سٛؾٍ اثٛؾٗیس ثبیس ٌفز  ،سطثیز ٔطیساٖ
ث ٝایٗ ٌ ، ٝ٘ٛث ٝآٟ٘ب ٔی آٔٛظز و ٝچٍ ٝ٘ٛزلیك ٕٖ ٚیك ث ٝاَطاف ثٍٙط٘س  ٚث ٝؾبزٌی اظ وٙبض چیعٞبیی ؤ ٝیثیٙٙس ٖجٛض
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٘ىٙٙس .اِجشٍ٘ ٝب ٜزلیك ٕٖ ٚیك چٙساٖ وبفی ثٓ٘ ٝط ٕ٘یضؾس ،ایٗ سأٚیُ زیسٜٞب سٛؾٍ اثٛؾٗیس ثیكشط ثٖٛ٘ ٝی ٙٞط ٚ
ٔرهٛنبً قٗط ٔب٘ٙس اؾز .ا ٚچٙبٖ ا٘مالثی زض زیسٜٞب  ٚثطزاقز اظ آٟ٘ب ایجبز ٔیوطز و ٝجع قبٖط  ٚقٗط ضا سٛاٖ ایجبز
چٙیٗ سهبٚیطی ٘یؿز .سهبٚیطی وٌ ٝبٞی ٕٞب٘ٙس آٟ٘ب ضا جع زض قٗط ٔسضٖ ٔٗبنط ٕ٘یسٛاٖ یبفز٘ ( .یع ٘ه ثٕٞ ٝبٖ61 :
 .)229 ، 218-9 ،اثٛؾٗیس زض سأٚیُ قٙیسٜٞب ٘یع ثٔ ٝب٘ٙس سأٚیُ زیسٜٞب اؾشبزی ثیٔب٘ٙس ثٛز .ا ٚثب ٖجبضار  ٚاِفبِ ثٝ
ٌٝ٘ٛای ضٚثطٔ ٚیقس و ٝاٌط جٕالر  ٚوّٕبر ثٖٛٙ ٝاٖ اثعاضی جٟز وٕه ث ٝسطثیز ٔطیس لبثّیز اؾشفبز ٜزاقش ٝثبقٙس
آٖٞب ضا ث ٝآؾب٘ی اظ زؾز ٘سٞس .چٙب٘ى ٝآٚضزٜا٘س...«:ضٚظی زض ٘یكبثٛض ثط اؾت ٘كؿش ٝثٛز  ٚجٕٕ ٔشهٛف ٝزض ذسٔز ا .ٚثٝ
ثبظاض فطٔ ٚیضا٘س .جٕٗی ٚض٘بیبٖ ٔی آٔس٘س ،ثطٞ .ٝٙٞط یىی اظاض دبی چطٔیٗ دٛقیس ٚ .ٜیىی ضا ثط ٌطزٖ ٌطفشٔ ٝیآٚضز٘س.
چ ٖٛدیف قید ضؾیس٘س قید دطؾیس و ٝایٗ ویؿز؟ ٌفشٙس :أیط ٔمبٔطاٖ اؾز .قید ا ٚضا ٌفز و ٝایٗ أیطی ث ٝچٝ
یبفشی؟ ٌفز :ای قید! ث ٝضاؾز ثبذشٗ  ٚدبن ثبذشٗ .قید ٘ٗطٜای ثعز ٌ ٚفز :ضاؾز ثبظ  ٚدبن ثبظ  ٚأیط
ثبـ!»(ٕٞبٖ٘ ( )216:یع ٘ه ثٕٞ ٝبٖ .)271 ، 217 ، 216 ، 210 ، 200 ، 188 ، 77 :
یىی زیٍط اظ ٔٛاضزی و ٝزض ٔیبٖ ضفشبض سطثیشی اثٛؾٗیس ثؿیبض زیسٔ ٜیقٛز  ،تفأل بِ اسوْاؾز .ایٗ ضٚقی اؾز وٝ
قید ثب سٛج ٝث ٝسأٚیّی و ٝاظ قٙیسٖ اؾبٔی ٔیوٙسّٕٖ ،ی ضا ا٘جبْ ٔیزٞس  ٚیب اظ ا٘جبْ ّٖٕی نطف ٘ٓط ٔیوٙس  .اؾٕی
ضا ث ٝفبَ ٘یىٔ ٛی ٌیطز  ٚاظ ّٖٕی یب ٔىب٘ی ث ٝجٟز ٘بْ آٖ اجشٙبة ٔیوٙس  .چٙبٖ و ٝزض شوط احٛاالر اثٛؾٗیس اثٛاِریط
آٔس ٜاؾز :
«  ٚچ ٖٛقید ٔب اثٛؾٗیس ثٚ ٝالیز وٛضٚی ضؾیس .جٕٕ ث ٝزیٟی ضؾیس٘س .ذٛاؾشٙس و ٝآ٘جب ٔٙعَ وٙٙس .قید ٔب ٌفز :
ایٗ زی ٝضا چٌٛ ٝیٙس؟ ٌفشٙس  :وّفٌ .فز ٘ :جبیس .ث ٝزیٟی زیٍط ضؾیس٘س  ،قید ٔب ٌفز  :ایٗ زی ٝضا چٌٛ ٝیٙس ؟ ٌفشٙس :
زضثٙس  .قید ٌفز  :ثٙس ٘جبیس ث ٝزیٟی زیٍط ضؾیس٘س  ،قید ٌفز  :ایٗ زی ٝضا چٌٛ ٝیٙس ؟ ٌفشٙس ذسا قبز  .قید ٔب ٌفز
 :ذسا قبز ثبیس  ،قبز ثبیس ثٛز .آ٘جب ٔٙعَ وطز٘س  .ذب٘مبٞی ثٛز  ،حبِی ذبزْ دیف آٔس ٌٛ ...ؾفٙساٖ ثىكز ٌ ٚفز  :سب
چیعی ؾبظ٘س زیط ثبقس  .ثٍفز سب حبِی جٍط ثٙسٞب لّی ٝوطز٘س  ٚدیف قید آٚضز  .قید ٌفز  :ا َٚلسْ جٍط ثبیس ذٛضز .
ذبزْ ٌفز  :ثمب ثبز قید ضا ! و ٝدبضٌىی زَ زض وطزٜاْ .قید ضا ذٛـ آٔس ٌ ٚفز  :چ ٖٛزَ زض ثبقس ذٛـ ثبقس.
ثٛؾٗیس ذٛز زِی ٔیجٛیس » (ٕٞبٖ  .)145 :زض حىبیبسی زیٍط  ،ٓٞچٙیٗ ضفشبضی ضا اظ اثٛؾٗیس قبٞسیٓ چٙب٘ى...« :ٝضٚظی
ٌفز :ؾشٛض ظیٗ ثبیس وطز سب ث ٝضٚؾشب ثیط ٖٚقٛیٓ .ؾشٛض ظیٗ وطز٘س  ٚقید ثط٘كؿز  ٚجٕٕ ثؿیبض ،زض ذسٔز قید ٔب
ثطفشٙس ٚ .زض ٘یكبثٛض ث ٝزیٟی ضؾیس٘س .قید ٔب دطؾیس و ٝایٗ زی ٝضا چٌٛ ٝیٙس؟ ٌفشٙس :زَضِ زٚؾز .قید ٔب آ٘جب فطٚز آٔس
 ٚآٖ ضٚظ آ٘جب ٔمبْ وطز .زیٍط ضٚظ جٕٕ ٔطیساٖ ٌفشٙس :ای قید ثطٚیٓ .قید ٌفز :ثؿیبض لسْ ثبیس ظزٖ سب ٔطز ث ٝزض
زٚؾز ضؾس ،چٔ ٖٛب ایٙجب ضؾیسیٓ وجب ضٚیٓ؟»(ٕٞبٖ ٘( .) 193 :یع ٘ه ثٕٞ ٝبٖ .) 227، 193-4 ، 193 ، 39 :
 2.3.3لصِ گَیی
لهٌٛ ٝیی ث ٝجٟز ٔبٞیز ذٛیف  ،لبثُ اؾشفبز ٜزض ا٘ٛأ ٌ٘ٛبٌ ٖٛقیٜٞٛبی سطثیشی ٔیثبقس  ٚ ،ثطای ثیبٖ ٞط ٘ىشٝ
سطثیشی ٔیسٛا٘س ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ثٍیطز ش ٗٞذالق ٔیسٛا٘س لهٞٝب ضا ٔب٘ٙس ٔٔٛی زض زؾشبٖ ذٛز  ،ثٙب ث٘ ٝیبظ ،سغییط
زازٔ ٚ ٜمهٛز سطثیشی ذٛیف ضا اظ آٖ حبنُ وٙس  ،زض ؾیطٔ ٜكبید لهٌٛٝیی  ٚضٚایز زاؾشبٖ ثیكشط ٔحسٚز ث ٝشوط
حىبیبر اظ ٌصقشٍبٖ  ٚیب ذبَطار قرهی اؾز  ٚله ٚ ٝزاؾشبٖ ث ٝقىُ شٙٞی  ٚا٘شعاٖی آٖ وٕشط زیسٔ ٜیقٛز .قبیس
ثشٛاٖ ٌفز و ٝزِیُ آٖ  ،ثطلطاضی اضسجبٌ ثیكشط اظ ؾٛی ٔطیساٖ ثب ٘مُ حىبیبر  ٚذبَطار اؾز  .چطا و ٝثطای ٔطیس لبثُ
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ِٕؽ  ٚزؾزیبثی اؾز  ٚقبیس ثٖٛ٘ ٝی ثشٛاٖ ٌفز و ٝزض آٔٛظٜٞبی َطیمز  ،جسیسط  ٚثبٚضدصیطسط ثٓ٘ ٝط ٔیآیس٘( .ه
ثٕٞ ٝبٖ .)246 ،78 :
أب ثب ٍ٘بٞی ث ٝؾیط ٜاثٛؾٗیس  ٚحىبیبر ٔطسجٍ ثب أ ٚیسٛاٖ چٙیٗ ٌفز و ٝاؾشفبز ٜاظ زاؾشبٖٞبی فطا ٚالٗی  ٚسٕثیّی،
و ٝقیٜٛای جسیس زض ٖبِٓ سطثیز ث ٝقٕبض ٔیضٚز ٔٛضز اؾشفبز ٜاثٛؾٗیس ثطای سطثیز ٔطیس لطاض ٔیٌطفش ٝاؾز .چٙب٘ى ٝزض
اؾطاضاِشٛحیس آٔس:ٜ
« قید ٔب ٌفز لسؼ اهلل ضٚح ٝاِٗعیع وٚ ٝلشی ظ٘جٛضی ثٛٔ ٝضی ضؾیس .ا ٚضا زیس زا٘ٝای ٌٙسْ ٔیثطز ث ٝذب٘ ٚ .ٝثبظاٖ ظیط
 ٚظثط ٔیآٔس ٚ .ثجؿیبض جٟس  ٚحیّز آٖ ضا ٔیوكیس ٔ ٚ .طزٔبٖ دبی ثطٚی ٔیٟ٘بز٘س ٚ .ا ٚضا ذؿش ٚ ٝافٍبض ٔیوطز٘س .آٖ
ظ٘جٛض آٖ ٔٛض ضا ٌفز :ایٗ چ ٝؾرشی ٔ ٚكمز اؾز و ٝس ٛثطای زا٘ٝای ثط ذٛیكشٗ ٟ٘بزٜای  ٚثطای یه زا٘ٔ ٝحمط،
چٙسیٗ ٔصِز ٔیوكی .ثیب سب ثجیٙی و ٗٔ ٝچٍ ٝ٘ٛآؾبٖ ٔیذٛضْ  ٚاظ چٕٗ٘ ٝزٞبی ثبِصر ،ثی ایٗ ٔ ٕٝٞكمز ٘ ،هیت
ٔیٌیطْ  ٚ ،اظ آ٘چ٘ ٝیىٛسط اؾز  ٚثٟشط ثٔ ٝطاز ذٛیف ثىبض ٔیثطْٛٔ .ض ضا ثب ذٛیكشٗ ث ٝزٚوب٘ی لهبثی ثطز ،جبیی وٝ
ٌٛقز فطث٘ ٚ ٝیى ٛآٚیرش ٝثٛز .آٖ ظ٘جٛض زضآٔس اظ ٛٞا  ٚثط دبضٜای ٌٛقز ٘كؿز  ٚاظ جبیی و٘ ٝبظوشط ثٛز ؾیط ثرٛضز ٚ
دبض ٜای فطا ٓٞآٚضز سب ثجطز  .لهبة فطاظ آٔس  ٚوبضزی ثط ٚی ظز  ٚآٖ ظ٘جٛض ضا ث ٝز٘ ٚیٕ ٝوطز  ٚثیٙساذز .آٖ ظ٘جٛض ثط ظٔیٗ
افشبز .آٖ ٔٛض فطاظ آٔس  ٚدبیف ثٍطفز ٔ ٚیوكیس ٔ ٚی ٌفز ٞ :ط و ٝآ٘جب ٘كٙیس و ٝذٛاٞس ٔ ٚطازـ ثٛز ،چٙب٘ف وكٙس
و٘ ٝرٛاٞس ٔ ٚطازـ ٘جٛز»(اثٗ ٔٛٙض.)276-7 :1389 ،
اٌط جّٕ ٝآذط حىبیز فٛق ضا ٘رٛا٘س ٜثبقیٓ ،زض ْبٞط ،ایٗ حىبیز ،ثَٛ ٝض ٕٔٗ َٛثبیس ثٖٛٙ ٝاٖ زاؾشبٖ  ٚسٕثیّی اظ
سكٛیك ث ٝسالـ  ٚفٗبِیز ٘ ٚىٞٛف سٗ آؾبیی ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٌیطز .سالـ  ٚوٛقكی ث ٝجٟز ضؾیسٖ ث ٝآؾبیف
زضؾز  ٚثجب .أب ٕٞبُ٘ٛض وٌ ٝفش ٝقس ،زاؾشبٖ چٔٛٔ ٖٛی زض زؾشبٖ ٘بلُ آٖ اؾز ؛  ٚزض ایٙجب اثٛؾٗیس  ،ثطذالف شٗٞ
ٔٗشبز أطٚظیٗ ٔب  ،اظ زاؾشبٖ ٘ ،شیجٝای جبِت ٖ ٚجیت  ،أب زض ضاؾشبی اٞساف َطیمز ٔیٌیطز .ا ٚثَٛ ٝض وُ آؾبیف ٚ
ضؾیسٖ ثٔ ٝطاز ضا ثبٖث ٘بثٛزی ٔی زا٘س .چطا وٗٔ ٝشمس اؾز زضٚیف سب ظٔب٘ی و ٝثِ ٝمبء ٔحجٛة ٘طؾیس ٜثبقس ،ضٚی
آؾبیف ضا ٕ٘یثیٙس  ٚثٔ ٝطاز زَ ٕ٘یضؾس ٞ ٚط قبزی و ٝثی زٚؾز ثٛز ٘ ،بقبزیؿز.
 3.2رٍش کطفی ـ ضَْدی
ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاظ ٘بْ ایٗ ضٚـ ٔكرم اؾز ،ایٗ ضٚـ سّفیمی اظ ضٚـٞبی اوشكبفی ٔ ٚكبٞسٜایاؾز ؤ ٝب اظ آٖٞب ثب
ٖٛٙاٖ ضٚـ وكفی ـ قٟٛزی ٘بْ ٔیثطیٓ .یٗٙی زض اؾشفبز ٜسطثیشی اظ ایٗ ضٚـ  ،شٔ ٗٞشطثی  ٓٞزچبض وكف  ٚسحّیُ
ٔی قٛز  ٓٞ ٚثٖ ٝی ٚ ٝٙث ٝنٛضر ّٕٔٛؼ ثب ٔؿبئّی ٔٛاجٔ ٝیقٛز و ٝزض سطثیز ٔٛضز٘ٓط ٔطثی ،ؾٛزٔٙس٘س .زض قیٜٛ
سطثیز اثٛؾٗیس  ،ایٗ ضٚـٞبی سطثیشی ضا زض اؾشفبز ٜا ٚاظ ٙٞط زض سطثیز ٔطیساٖ ٔكبٞسٔ ٜیوٙیٓ.
 1.3.2استفادُ اس ٌّز در تزبیت
اؾشفبز ٜاظ ٙٞط زض سطثیزٛٔ ،يٖٛی سبظ ٜزض سبضید سّٗیٓ  ٚسطثیز ٘یؿز .فطًٞٙٞب  ٚسٕسٖٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ زیطثبظ ٙٞط ضا
ث ٝچكٓ اثعاضی لٛی زض دطٚضـ ضٚح  ٚجؿٓ آزٔی ٔیزیسٜا٘س .اثعاضی و ٝلبزض اؾز ا٘سیك ٚ ٝحىٕز ضا ثب ذٛیف ثطای
ٙٞطٔٙس ث ٝاضٔغبٖ ثیبٚضز .أطٚظ٘ ٜیع ثؿیبضی اظ نبحت ٘ٓطاٖ حٛظ ٜسّٗیٓ  ٚسطثیزٖٛ٘ ،ی ث ٝاؾشفبز ٜاثعاضی اظ ٙٞط لبئّٙس
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آٟ٘ب ثط ایٗ ثبٚض٘س وٙٞ ٝط ٔی سٛا٘س زض قىُ ٌیطی قرهیز ٙٔ ٚف قرهیشی ا٘ؿبٖ سأثیط ٖٕیمی زاقش ٝثبقس ٚ ،اظ آ٘جب
وٙٞ ٝط ٔؿشّعْ سفىط اؾز ،دؽ ٍ٘بٔ ٜشفىطا٘ ٝث ٝآثبض ٙٞطی ضٚقی اؾز ثطای ثٟشط ا٘سیكیسٖ (ٟٔط ٔحٕسی-9 :1381 ،
.)257
أب ثبیس ٌفز آ٘چ ٝاؾشفبز ٜاظ ٙٞط ضا زض ٖطفبٖ اؾالٔی ثطجؿشٔ ٝیوٙس ،اثسأ یه قی ٚ ٜٛضٚـ ٔشٕبیع  ٚثسیٕ ٘یؿز.
ثّى ٝثطجؿشٍی اؾشفبز ٜاظ  ٙٞط زض سٗبِیٓ سهٛف ،زض ایٗ اؾز و ٝایٗ قی ٜٛجبیٍب ٜچٙسا٘ی زض سطثیز اؾالٔی ،دیف اظ
ْٟٛض سهٛف ٘ساقز  ٚث ٝچكٓ اثعاضی ثطای ا٘شمبَ ٔفبٞیٓ  ٚسطثیز ضٚحی زیسٕ٘ ٜیقس .ؾٕبٔ ٛٔ ،ؾیمی  ٚذٛا٘سٖ قٗط
چٙبٖ ثب ٖطفبٖ نٛفیب٘ ٝآٔیرش ٝاؾز و ٝجسایی آٟ٘ب ثٓ٘ ٝط أىبٖ دصیط ٕ٘یآیسٖ .طفب اظ لسضر ٔٗٛٙی ٔٛؾیمی  ٚضلم زض
دبالیف  ٚسعوی ٝضٚح ا٘ؿبٖ یبضی جؿشٙس  ٚایٗ اؾشفبز ٜاظ ٙٞط زض ظٔب٘ی اسفبق افشبز و ٝثیكشط ٔطزْ ثب ٙٞط  ٚزؾشبٚضزٞبی
آٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثیٍب٘ ٝثٛز٘س .زض چٙیٗ فًبیی ٖطفب ثب اؾشفبز ٜنحیح ٔ ٚثجز اظ ٔٛؾیمی  ٚؾٕبٔ ٙٞط ضا اضجٕٙس زاقشٙس ٚ
اظ ٙٞط ثطای دیكجطز ٔٗٛٙی ؾبِىبٖ اؾشفبز ٜوطز٘س(افطاؾیبة دٛض.)250 :1380 ،
زضذهٛل وبضوطز سطثیشی ؾٕبٔ  ٚایٙى ٝچطا ؾٕبٔ اظ سهٛف ثطذبؾش ٝاؾز ٕ٘یسٛاٖ ث ٝيطؼ لبَٕ ؾرٗ ٌفز .فطسیؽ
ٔبیط زض ایٗ ٔٛضز احشٕبالسی ضا ُٔطح ٔیوٙس اٗٔ ٚشمس اؾز  :یب ایٗ اِحبٖ  ٚاقٗبض زض آغبظ ٔجّؽ ؾجت ضفٕ ٌطفشٍی
ؾبِه  ٚایجبز ضاحشی ثطای أ ٚیقس  ٚیب اظ ایٗ اِحبٖ جٟز ٘یُ ثٔ ٝساضج ثبالسط ضٚحب٘ی اؾشفبزٔ ٜیوطزٜا٘سٔ .بیط زض ازأٝ
أىبٖ آٔیرش ٝثٛزٖ ٞط زٔ ٚمهٛز ضا ٘یع زض آغبظ ایجبز ؾٕبٔ ٔحشُٕ ٔیزا٘س(ٔبیط.)243 :1378 ،
ؾٕبٔ نٛفیبٖ جسا اظ ٕ٘ٛز ثبَٙی آٖ زض لّت ؾبِه ،زض ْبٞط ٘یع زاضای ٘كب٘ٞٝبیی اؾز و ٝؾٕبٔ ضا ث ٝأطی ٔٗٛٙی ٚ
آؾٕب٘ی ثسَ ٔیوٙس ٔٛ٘ .جبٔٝی زضاٚیف ٔٛ٘ ،چطذیسٖ زض حبِز ضلم َ ٚطظ لطاض ٌطفشٗ زؾزٞبٍٕٞ ،ی زاضای ٔٗٙبیی
ضٔعی  ٚسأٚیّیا٘س « .زضٚیف زٚض ذٛز  ٚذٛضقیس (دیط ٔ ٚمشسای ذٛیف) ٔیچطذس  ٚؾذؽ زؾز ضاؾشف ضا و ٝحبوی اظ
ذٛزاٌبٞی  ٚسٛج٘ ٝفؽ اؾز  ٚوَفَف ث ٝؾٛی ثبالؾز ثّٙس ٔیوٙس سب اظ شار حك وؿت فیى وٙس  ٚزؾز چذف ضا وٝ
وَفَف ث ٝؾٛی ظٔیٗ اؾز دبییٗ ٔی آٚضز سب فیى ٞٛٔ ٚجز اِٟی ضا ث ٝظٔیٗ ثطؾب٘س ٚ ،ایٙچٙیٗ ٚاؾٍ  ٚضاثٍ ٔیبٖ آؾٕبٖ
 ٚظٔیٗ ٔیقٛز  ٚؾط ا٘جبْ ثب ثطزاقشٗ ٞط ز ٚزؾز ث ٝؾٛی آؾٕبٖ  ،ذٛز ضا ث ٝجٛاض حك ٔیدی٘ٛسز » (ؾشبضی :1389 ،
.)140
٘ ٔٛسأٚیُ ٔكبید اظ اقٗبض  ٚاِحبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای اؾز و ٝث ٝنٛضر ٔؿشمیٓ ثب ؾُح زضن آزٔی اضسجبٌ زاضز .یٗٙی ٔكبید
زض ٔٛاج ٟٝثب ٔٛؾیمی  ٚؾٕبٔ ثیف اظ آ٘ى ٝث ٝذٛز ٔٛؾیمی  ٚقٗط سٛج ٝوٙٙس ،ثیكشط ق٘ٛٙس ٜضا زض ٘ٓط ٔیٌطفشٙس.
چٙبٖ و ٝثًٗی اظ ٔطیساٖ ضا اظ سٛاجس  ٚیب ٘ٗط ٜظزٖ زض حبِز ؾٕبٔ ثبظ ٔیزاقشٙس  ٚثًٗی زیٍط ضا زض چٙیٗ حبالسی ضٞب
ٔیوطز٘س سب ذٛز ٔطیس ث ٝحبِز ؾى ٖٛثطؾس٘( .ه ثُٖ ٝبض .)29 - 30 : 1389 ،
اثٛؾٗیس ؾٕبٔ ضا أطی جسا اظ ٖجبزر  ٚشوط ٕ٘یزا٘ؿز .اٗٔ ٚشمس ثٛز ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝاٌط ا٘جبْ فطایى ثطای ٘فؽ ثبقس،
ٌٙبٞی ثعضي قٕطزٔ ٜی قٛز ،ؾٕبٔ ٘یع اٌط اظ ٘فؽ ثطذیعز سفبٚسی ثب زیٍط ا٘ٛأ ضلم ٘رٛاٞس زاقز .اظ ایٗ جٟز اؾز
و ٝاثٛؾٗیس زض سٗطیف ؾٕبٔ ٔیٌٛیس  «:اِؿٕبٔ لّت حی ٘ ٚفؽ ٔیز »(ٕٞبٖ .)305 :
چٙیٗ ؾٕبٖی اؾز و ٝزض ٘ٓط اثٛؾٗیس زاضای اضظقی سطثیشی اؾز .اثٛؾٗیس ثطای ؾٕبٔ وبضوطز ذبنی لبئُ اؾز .ا ٚحشی
جٛا٘بٖ ضا و٘ ٝؿجز ث ٝدیطاٖ زاضای ٛٞای ٘فؽ ثیكشطیا٘س ث ٝؾٕبٔ سٛنیٔ ٝیوٙس ٗٔ ٚشمس اؾز و ٝؾٕبٔ جٛاٖ ضا اظ ٛٞا
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ٛٞ ٚؼ زٚض ٔیوٙس  ٚث ٝا ٚثطای ٘یُ ثٔ ٝمهٛز وٕٞ ٝب٘ب ٌبْ ظزٖ زض ضاَ ٜطیمز  ٚضؾیسٖ ث ٝلطة اِٟی اؾز ،وٕه
ٔیوٙس .اٗٔ ٚشمس اؾز ... « :جٛاٖ ضا ٘فؽ اظ ٛٞا ذبِی ٘جٛز  ٚاظ آٖ ثیط٘ ٖٚیؿز و ٝایكبٖ ضا ٛٞایی ثبقس غبِت ٛٞ ٚا ثط
 ٕٝٞاًٖبء غّج ٝوٙس  ،اٌط زؾشی ثط  ٓٞظ٘ٙس ٛٞای زؾز ثطیعز  ٚاٌط دبیی ثطزاض٘س ٛٞای دبیف وٓ قٛز .چ ٖٛثسیٗ َطیك
ٛٞا اظ اًٖبی ایكبٖ ٘مهبٖ ٌیطز اظ زیٍط وجبیط ذٛیكشٗ ٍ٘ب ٜسٛا٘ٙس زاقز» (ٕٞبٖ.)207 :
اظ آ٘جب و ٝجٛاٖ ثب ٘یط ٚ ٚدشب٘ؿیُ جٛا٘ی ٘یبظ ث ٝجٙت  ٚجٛـ  ٚثٌٝ٘ٛ ٝای سرّی ٝا٘طغی زاضز ؾٕبٔ ث ٝا ٚوٕه ٔیوٙس
و ٝایٗ ا٘طغی ذٛیف ضا ـ و ٝاٌط زض ٔؿیط نحیح اظ آٖ اؾشفبز٘ ٜكٛز ٔیسٛا٘س ٔرطة ثبقس ـ زض یه ٔحفُ ٔعوی  ٚثب
٘ٓبضر دیطاٖ ث ٝوبض ٌیطز  ٚثب ضٚا٘ی آؾٛزٜسط ث ٝؾبیط اشوبض  ٚاٚضاز ٖ ٚجبزار ثذطزاظز .قبیس ٔمهٛز انّی اثٛؾٗیس ٘یع اظ وٓ
قسٖ ٛٞای زؾز  ٚدب ٕٞیٗ ٌطفشٗ  ٚسرّی ٝا٘طغی اظ زؾز  ٚدب ثبقس .
زض ٔجٕ ٔٛثبیس ٌفز سطثیز ٙٞطی اظ زیس اثٛؾٗیس ثب سُّیف ٖٛاَف  ٚاحؿبؾبر فطز  ،ؾجت ٔیٌطزز و ٝؾبِه ثب زیسی
ظیجبیی قٙبؾب٘ ٝثٔ ٝحیٍ دیطأ ٖٛذٛز ثٍٙطز  ٚزض لجبَ نساٞب  ٚسهبٚیط اَطاف ذٛز حؿبؾیز ثیكشطی ٘كبٖ زٞس ٚ
ز٘یبی شٙٞی ذٛز ضا اظ جٟب٘ی ذكه  ٚثیضٚح ثٌّ ٝؿشب٘ی ظیجب ثسَ وٙس وٞ ٝط آٚا  ٚسهٛیطی ٘كب٘ی ثبقس اظ ا.ٚ
ًتیجِ گیزی
سطثیز نحیح ٔطیس ٘عز اثٛؾٗیس زاضای إٞیز  ٚاٖشجبض ٚیػٜای اؾز .ایٗ إٞیز سب ا٘ساظٜای اؾز و ٝا ٚاظ ٞط فطنشی زض
جٟز ضقس  ٚوٕبَثركی ٔطیساٖ  ٚاَطافیبٖ اؾشفبزٔ ٜیوٙس .اثٛؾٗیس سٕبْ ْطفیز ٔحیٍ ضا زض قی ٜٛسطثیز ذٛیف ثٝ
وبض ٔیٌیطز .ا ٚثب سٛج ٝث ٝقٙبذشی و ٝاظ ٔطیس ث ٝزؾز ٔیآٚضز  ٚثب سٛج ٝث ٝاؾشٗساز شاسی ْ ٚطف ٚجٛزی ٔطیساٖ ٘ ٚیع
ثب اؾشفبز ٜاظ سٕبٔی ْطفیز ٔحیُی و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙس  ،ضٚـٞبی ٔشفبٚسی ضا زض سطثیز ث ٝوبض ٔیٌیطز .ا ٚثطای
سطثیز ٔطیس اظ ز ٚضٚـ ٔؿشمیٓ  ٚغیطٔؿشمیٓ ثٕٞ ٝطا ٜفطٖٚبر ٔش ٔٛٙآٖٞب ؾٛز ٔیجٛیس .ایٗ ضٚـٞب ٖٕٔٛبً اثشىبضی ٚ
ثیؾبثم٘ ٝیؿشٙس أب ٘ح ٜٛاؾشفبز ٜا ٚاظ ایٗ ضٚـٞبؾز و ٝلسضر سحّیُ قطایٍ  ٚقٙبذز ا ٚاظ َجیٗز ثكط ضا ثیكشط
ٕ٘بیبٖ ٔیوٙسٖ .ال ٜٚثط ایٗ ،ضٚـٞبیی ٘یع ٔٛضز اؾشفبز ٜاثٛؾٗیس لطاض ٌطفشٝا٘س و ٝیب ٔٙحهط ث ٝاٞ ٚؿشٙس  ٚیب ایٙى ٝسٟٙب
زض قیٜٞٛبی سطثیز ٖبضفبٖ ٔؿّٕبٖ ٔیسٛاٖ ٘كب٘ی اظ آٖٞب یبفز .ضٚـٞبیی چ ٖٛسفأَ ث ٝاؾبٔی ثطای ا٘شمبَ ٔف ْٟٛیب
٘ىشٝای سطثیشی ٚ ،یب سأٚیُ زیسٜٞب  ٚقٙیسٜٞب آٌٖ ٝ٘ٛو ٝیبضی وٙٙس ٜؾبِىبٖ ثطای ضؾیسٖ ث ٝوٕبَ ٔمهٛز ثبقس؛  ٚیب
اؾشفبز ٜاظ زاؾشبٖ ث ٝنٛضسی سٕثیّی  ٚا٘شعاٖی .ایٗ ضٚـٞب  ٚضٚـٞبیی اظ ایٗ زؾز و ٝث٘ ٝسضر سٛؾٍ نبحت٘ٓطاٖ
ّٖ ْٛسطثیشی  ٚضٚا٘كٙبؾی ٔٛضز سٛج ٝلطاض ٌطفشٝا٘س ؾجت قسٜاؾز و ٝقی ٜٛسطثیشی اثٛؾٗیس ٖ ٚبضفبٖ اؾالٔی قیٜٛای
ذبل  ٚسأثیطٌصاض ثبقس.

هٌابع
 لطآٖ اثٗٔٛٙضٔ ،حٕس ،)1389( ،اسزارالتَحیذ فی هماهات الطیخ ابی سعیذ ،سهحیح ٔحٕسضيب قفیٗی وسوٙی ،چبح چٟبضْ،سٟطاٖ :آٌب.ٜ
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 اؾٕیز  ،فیّیخ جی ٌٛ ٚضزِٛٞ ٖٚفیف  ،)1373( ،تفکز هٌطمی  ،سطجّٕٖ ٝی قطیٗشٕساضی ،چبح چٟبضْ ،سٟطاٖ :ؾٕز . احٕسی ،ؾیس احٕس ،)1387( ،اصَل ٍ رٍضْای تزبیت در اسالم  ،چبح قكٓ ،انفٟبٖ  :زا٘كٍب ٜانفٟبٖ . افطاؾیبة دٛضّٖ ،ی اوجط ،)1380( ،سیبایی پزستی در عزفاى اسالهی،سٟطاَٖٟٛ :ضی. ثطٙٔٚس ٟٔ ،سی ، )1380( ،ضیَُّای تعلین در لزآى ٍ سٌت  ،ضقز ٔ :جیٗ . ضفیٗی ،ثٟطٚظ ،)1388(،آرای داًطوٌذاى هسلواى در تعلین ٍ تزبیت ٍ هباًی آى  ،ج ،3سٟطاٖ :دػٞٚكٍب ٜحٛظ ٚ ٜزا٘كٍبٚ ٜؾٕز.
 ضٕٙٞبیی ،ؾیساحٕس ،)1387( ،درآهذی بز فلسفِ تعلین ٍ تزبیت ،سٟطاٖ :ا٘شكبضار ٔؤؾؿ ٝآٔٛظقی  ٚدػٞٚكی أبْ ذٕیٙی. ؾشبضی ،جالَ ،)1389( ،هذخلی بز رهشضٌاسی عزفاًی  ،چبح چٟبضْ  ،سٟطأٖ :طوع . ؾیفّٖ ،ی اوجط  ، )1376( ،رٍاًطٌاسی پزٍرضی  ،چبح ٞجس ، ٓٞسٟطاٖ  :آٌب. ٜ قبیٍبٖ  ،زاضیٛـّ ،)1385( ،اًزی کزبي(آفاق تفکز هعٌَی در اسالم ایزاًی) ،سطجٕ ٝثبلط دطٞبْ ،چبح چٟبضْ ،سٟطاٖ :فطظاٖ. نبزلی ضقبزٔ ،جیسً ،)1373( ،گزضی بز هفاّین ٌّزی در لزآىٔ ،جٕٔ ٖٝٛمبالر اِٚیٗ وٍٙط٘ ٜمف ٙٞط زض سطثیز (ٙٞطٞبیٕ٘بیكی) ،سٟطاٖ  :سطثیز.
 ُٖبض  ،فطیساِسیٗ ٔحٕس ،)1389( ،تذکزُ االٍلیاء  ،سهحیح ٔحٕس اؾشٗالٔی ،چبح ثیؿشٓ  ،سٟطاٖ  :ظّٚاض. فٛالزیّٖ ،یطيب ،)1387( ،سباى عزفاى ،سٟطاٖ :ؾرٗ. وطیُ  ،اچ جی ،)1380( ،کٌفَسیَس ٍ طزیمِ چیٌی ،سطجٌٕ ٝیشی ٚظیطی ،سٟطاٖ :ؾطٚـ. وِٛ ،ٗٞٛئیع ٔ ٚب٘ی ، ٖٛالض٘ؽ  ،)1372( ،راٌّوای عولی تذریس ،سطجٕ ٝفبَٕ ٝقبوطیٔ ،كٟس :ا٘شكبضار جٟبز زا٘كٍبٞی. ویال٘ی ٔ ،بجس ٖطؾبٖ ،)1387( ،سیز آرای تزبیتی در توذى اسالهی ،سطجٕ ٝثٟطٚظ ضفیٗی ،چبح ز ، ْٚسٟطاٖ :دػٞٚكٍب ٜحٛظٜ ٚزا٘كٍبٔ ٚ ٜطوع ُٔبِٗبر فطٍٙٞی قٟط سٟطاٖ.
 ٌب٘ی ،ٝضاثطر ،)1368( ،ضزایط یادگیزی ،سطجٕ ٝجٗفط ٘جفی ظ٘س ،سٟطاٖ  :ضقس. ٔبیط ،فطسیؽ ، )1378( ،ابَسعیذ ابَالخیز حمیمت ٍ افساًِ  ،سطجٕٟٔ ٝط آفبق ثبیجٛضزی  ،سٟطأٖ :طوع ٘كط زا٘كٍبٞی.ٟٔ -طٔحٕسی ٔ ،حٕٛز ،)1381( ،پزٍرش تفکز هوتاس اس طزیك بزًاهِ درسی ٌّز ،سٟطاٖ  :ا٘شكبضار ا٘جٕٗ اِٚیبء ٔ ٚطثیبٖ .
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