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 چکیده

ت، وٝ تاا اػاافادٜ اص سٚؽ تيمياك ويفاي ٚ اص ٘اٛ       اػ ، تمٛا ٚ تٛوّذس تٟثٛد سٞثشي ٔذيشاٖ خأعٝ اػالٔيايٕاٖػٝ ِٔٛفٝ ٘ظاْ اسصؿيٞذف اكّي ايٗ پظٚٞؾ، تثييٗ چٍٍٛ٘ي تإثيش 

 ٞا سا تٝ عٙٛاٖ تٙيادي تشيٗ اسصؽ، تمٛا ٚ تٛوُ ويفيت ٘مؾ ايٕاٖ اػالٔي پشداخاٝ ٚ تا ٔشاخعٝ تٝ ٔاٖٛ  ، تمٛا، تٛوُ ٚ سٞثشي ٔفْٟٛ ايٕاٖ چٟاستفؼيشي، تٝ تيّيُ  -يتيميك تيّيّ

ٔٙثع خاأع ٚ وأاُ ٔعشيااي     تمٛا ٚ تٛوُ تشسػي لشاس دادٜ ٚ تٝ ايٗ ٘ايدٝ سػيذٜ اػت وٝ: دس پشتٛ ايٕاٖ، ذيشاٖ خأعٝ اػالٔي تٟثٛد سٞثشي ٔ٘ظاْ اسصؿي اػالْ، دس  يدس ٔدٕٛعٝ 

، تعذ ٌشايـي ٚي، دس ٔؼيش ا٘ٝ ٌشديذٜ؛ ػپغتشاي ا٘ؼاٖ ٌـٛدٜ ٔي ٌشدد وٝ اص ايٗ سٍٞزس، اتاذا يشد، دس ٔماْ استثاى تا خذا، خٛيـاٗ، ٕٞٙٛعاٖ ٚ ًثيعت، داساي تعذ تيٙـي ٚالع تيٙ

ٔاذيش دس كاٛست داؿااٗ چٙايٗ     ، ػأاٖ ٔاي ياتاذ ٚ تاذيٗ ًشياك     خلٛكيات ٚ ٚيظٌيٟاي ؿخلياي ٚ سيااسي اٚ، اتعادؿش  ٚ عمُ، خٟت دٞي ٔي ؿٛد ٚ دسپي آٖ، ٔاٙاػة تا آٖ 

 ٍش ا٘ؼاٖ ٞا ػش ٚ واس داسد، ٔٛيك تٛدٜ،  ٚ ٔي تٛا٘ذ واسخا٘ٝ ا٘ؼاٖ ػاصي تاؿذ.  ٚيظٌي ٞايي ٞٓ خٛد ٔي تٛا٘ذ يه ا٘ؼاٖ وأُ تاؿذ ٚ ٞٓ دس تعذ سٞثشي ٔٙاتع ا٘ؼا٘ي وٝ تا دي

 ايوبى، تمَی، تَكل، رّبری، ًظبم ارزضي ،هذيراى جبهؼِ اسالهيٍاشُ ّبی كليذی: 

 

 همذهِ

٘يشٚٞاي ا٘ؼا٘ي تاا تٟااشيٗ ؿاىُ     ٞذايت ٚ سٞثشي اص تيثٟاي اػاػي دس ٔذيشيت تٝ ؿٕاس ٔي سٚد؛ صيشا، ٟٕٔاشيٗ ٚظيفٝ ي ٔذيش آٖ اػت وٝ تا تٝ واسٌيشي كييح

ي ٔاذيشيت اػات أاا    ػيٙٝ ٔـىالت ٚ حٛادث سا تـىايذ ٚ تش٘أٝ ٞاي ػاصٔاٖ سا اخشا ٚ سػيذٖ تٝ اٞذاف سا ػُٟ اِٛكُ ٕ٘ايذ. اص آ٘دا وٝ سٞثشي ٚظيفٝ ي عٕذٜ 

د يا ٌشٚٞي اثش تٍزاسد. سٞثشي ٔي وٛؿذ تا تا اِٟاْ تخـيذٖ تٝ پياشٚاٖ  تٕاْ واس اٚ ٘يؼت. ايٗ أش صٔا٘ي تيمك ٔي ياتذ وٝ يشدي تٝ ٞش دِيُ وٛؿؾ وٙذ تش سيااس يش

 (  289:  1389خٛد ٚ ٞذايت ٔعٙٛي آ٘اٖ ا٘شطي الصْ سا تشاي ايداد تغييش ٌّٔٛب دس آ٘اٖ يعاَ ػاصد. )يشٚص٘ذٜ دٞىشدي، خٛواس، 

اػأي آٟ٘ا سا ا٘اـاس داد، ػٛاَ ؿذ وٝ چشا ٔاذيشاٖ  « يٛس چٖٛ » وٝ ٔدّٝ  ٘فش اص ٔذيشاٖ اسؿذ ؿؾ ؿشوت دس تيٗ پا٘لذ ؿشوت تضسٌي 191ٌٔاِعٝ اي وٝ تش سٚي 

 ؿىؼت ٔي خٛس٘ذ، پاػخ ػااَ ايٗ تٛد:

 «.تضسي تشيٗ دِيُ تشاي ؿىؼت دس استثاى تا ٔذيشاٖ، هعيف تٛدٖ آ٘اٖ دس صٔيٙٝ ي ٟٔاست ٞاي ا٘ؼا٘ي اػت»

٘يٕي اص تٕأي ٔذيشاٖ ٚ ػي دس كذ تٕاْ ٔذيشاٖ اسؿذ دس خلٛف ساتٌٝ تا ايشاد ٔـىُ داس٘اذ.  دس واسِٚيٙاي ؿٕاِي تشآٚسد وشد وٝ « سٞثشي خالق»ٔشوضي تشاي 

 (24:  1386)احٕذي، 

ييات ٚ تٛا٘اايي   دس اػالْ تٛخٝ ٚيظٜ اي تٝ ٞذايت ٚ سٞثشي تـش ٔثزَٚ ؿذٜ اػت. تٝ ايٗ دِيُ اػالْ تيؾ اص ٕٞٝ تٝ خلٛكيات ٚ ؿخليت يشدي ٚ اخإااعي ٚ ظش 

رٓةِّ اضْرَحٕ لِي صٓذٕرِی* ٍٓيٓسِّرْ لِي أَهٕرِی* ٍٓاحٕلُللْ  »ٔي ٕ٘ايذ. ٕٞاٖ ًٛسي وٝ دس لشآٖ وشيٓ آٔذٜ اػت وٝ حوشت ٔٛػي ) ( ٔي يشٔايذ:ٞاي ٔذيش تٛخٝ 

 (25-28)ًٝ / «.  ػٔمْذًٓٓ هِّي لِّسٓبًِي * يٓفْمََْٔا لََٕلِي
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 «.  صتا٘ٓ تٍـا تا )ٔشدْ( ػخٙٓ سا تفٟٕٙذ پشٚسدٌاسا، ؿشح كذس تٝ ٔٗ عٌا وٗ ٚ واسْ سا آػاٖ ٌشداٖ ٚ ٌشٜ اص»

ٚس ٘ـاٛد تاا   دس حميماف حوشت ٔٛػي) ( ، اص خذاٚ٘ذ ٔي خٛاٞذ وٝ ظشيياؾ سا صياد وٙذ، تا دس ٔماتُ ػخاي ٞا ٔايٛع ٘ـٛد ٚ دس ٍٞٙااْ تٕىاٗ ٚ لاذست، ٔغاش    

 تاؿذ. چشا وٝ پـايثا٘ي ٚ  ٔـاسوت ٔشدْ دس أٛس، ػثة تٛييك خٛاٞذ ؿذ.تاٛا٘ذ اص عٟذٜ ي ا٘داْ واس تٝ خٛتي تش آيذ ٚ تا ٔشدْ ٘يض تاٛا٘ذ تعأُ خٛتي داؿاٝ 

دس تٟثاٛد سٞثاشي ٔاذيشاٖ خأعاٝ اػاالٔي      ٘ظاْ اسصؿي اػالْ،  يدس ٔدٕٛعٝ  ٞا تٝ عٙٛاٖ تٙيادي تشيٗ اسصؽِزا دس ايٗ تيميك تشآ٘يٓ تا ٘مؾ ايٕاٖ، تمٛا ٚ تٛوُ سا 

 ٔٛسد تشسػي لشاس دٞيٓ.  

 

 

 ِ هذيريتبيٌص اسالهي راجغ ب

اؿاذ. )٘ثاٛي،   ٔذيشيت)اػالٔي(، ٞٙش ٚ عّٓ تٝ واسٌيشي كييح ايشاد ٚ أىا٘ات دس ٚكَٛ اٞذاف ػاصٔا٘ي اػت، تٝ ٘يٛي واٝ تاا ٔاٛاصيٗ ؿاش  ٔغاايشت ٘ذاؿااٝ ت      

1378  :33  ) 

ٝ تّماي ٔاي ؿاٛ٘ذ.  ٔٙلاة ٔاذيشيت ٘ثاياذ ٚػايّٝ        اػالْ، ديذٌاٜ خاكي پيشأٖٛ ٔذيشيت داسد. ٔذيشاٖ اػالٔي تٝ عٙٛاٖ خذٔاٍضاساٖ ٚ ٞذايت ٌشاٖ ٔشدْ ٚ خأع

، «أا٘ات »ٝ ٔاذيشيت تإٔيٗ أياَ ٚ ٞٛاي ٘فؼا٘ي ٚ اتضاس يخش ٚ ٘شدتاٖ تشلي ٚ ثشٚت ا٘ذٚصي ٌٔشح ؿٛد. تش ايٗ اػاع، تيٙؾ اػالْ ساخع تاٝ ٔاذيشيت، اياٗ اػات وا     

 ، ٔي تاؿذ.«ٞذايت»، ٚ «خذٔت»، «تىّيف»

 أا٘ت تٛدٖ ٔذيشيتا

ذاً ػت. ٔؼٙذ ٔذيشيت اص ديذٌاٜ اػالْ، أا٘اي اػت وٝ تٝ ٔذيش ػپشدٜ ٔي ؿٛد ٚ اٚ تايذ اص ايٗ ٔماْ وٝ تٝ  عٙٛاٖ أا٘ات دس دػات داسد، ؿاذي   يه أا٘ت أذيشيت 

 ٔشالثت ٕ٘ايذ ٚ أا٘ت سا تش ًثك ٔعياسٞايؾ أا٘ت داس تاؿذ.

ٗ پؼت ٔذيشيت دادٜ ؿذٜ، حوشت يٛػف، پغ اص پزيشؽ ايٗ ٔؼاوِٛيت، تاش   ٚلاي وٝ اص ًشف عضيض ٔلش تٝ حوشت يٛػف ) ( پيـٟٙاد لثَٛ ٔؼاِٚيت ٚ پزيشيا

 (55)ػٛسٜ يٛػف آيٝ «اجٕؼٓلٌِْي ػٓلَى خَسَائٌِِبلْأَرٕضِئًِِّيحٓفِيظٌ ػٓلِينٗ» أا٘اذاسي ٚ آٌاٞي خٛد تىيٝ وشد ٚ ٌفت: 

 «.الصْ تش خٛسداسْٔشا تش خضائٗ ٚ داساييٟاي ّٕٔىت ٔذيش وٗ صيشا ٔٗ اص دٚ ٚيظٌي؛ أا٘اذاسي ٚ دا٘ؾ »

 تىّيف تٛدٖ ٔذيشيت 

دياٗ ٚ ٚظيفاٝ    ٔذيشيت تٝ عٙٛاٖ يه حك تشاي يشد تّمي ٕ٘ي ؿٛد، تّىٝ يه تىّيف اػت. حك تٝ ٔعٙاي تٟشٜ ٔٙذي، اػافادٜ ٚ ػٛد تاشدٖ اػات، أاا تىّياف اداي    

 اػت.

ٞٗ ايـاٖ، عّيٝ پيأثش اػالْ دادٜ ا٘ذ، تٝ عٙٛاٖ يه تىّيف اِٟي تٛد. اٌاش  حىٕي وٝ حوشت أاْ خٕيٙي)سٜ( دس ٔٛسد استذاد ػّٕاٖ سؿذي تٝ دِيُ ا٘اـاس وااب ٔٛ

 چٝ حىٛٔت ٞاي غيش اػالٔي عّيٝ ايٗ حىٓ ٔٛهع ٌيشي وشدٜ، ػعي داؿاٝ ا٘ذ ٔيذٚديت ٞاي ػياػي ٚ الالادي تشاي وـٛسٔاٖ ايداد وٙٙذ.

 خذٔت ٌضاس تٛدٖ ٔذيشيت

شح ٔي ؿٛد. ٔذيش تايذ ٔذيشيت سا تشاي خذٔت تخٛاٞذ ٚ ٘ثايذ ٔذيشيت، ٚػيّٝ ي حاوٕيت تش ديٍاشاٖ تاؿاذ.   دس تيٙؾ اػالٔي، ٔذيشيت تٝ عٙٛاٖ خذٔت ٌضاس ٌٔ

 ٔذيشيت دسخٟت خذٔاٍضاسي، الأٝ حك ٚ عذَ ٚ ديع تاًُ ٚ ظّٓ ٔي وٙذ.

 چمذس اػت يشٔٛد:صٔا٘ي وٝ حوشت عّي ) ( وفؾ پاسٜ خٛد سا ٔي دٚخت، دس خٛاب عثذاهلل تٗ عثاع وٝ ػااَ وشد، ليٕت ايٗ وفؾ 

وٝ حمي سا ثاتات  تٝ خذا ػٌٛٙذ ايٗ وفؾ وٟٙٝ پش اص ٚكّٝ دس ٘ضد ٔٗ اص حىٛٔت تش ؿٕا ٔيثٛب تش اػت، ِٚي ٔٗ ايٗ حىٛٔت سا پزيشياٝ اْ، تٝ خاًش ايٗ اػت »

 (33)ٟ٘ح اِثالغٝ خٌثٝ «. وٙٓ ٚ تاًّي سا اص ٔياٖ تشداسْ

 ٞذايت ٔيٛس تٛدٖ ٔذيشيت
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اٖ ٞذايت خأعٝ ٚ ايشاد خٟت سؿذ ٚ تاِٙذٌي ٚ تىأُ ٚ حشوت تٝ ػٕت اهلل تّمي ٔي ؿٛد. حىٛٔت ٞاي ظإِا٘ٝ، چاٖٛ لاذست ٞاذايت    ٔذيشيت دس اػالْ تٝ عٙٛ

  ى ٚ ا٘يٌاى خأعٝ٘ذاؿاٙذ ٚ يا ؿشايي ٞذايت سا دس خٛد ٕ٘ي ديذ٘ذ، ٔذيشيت خٛيؾ سا تا ػإٍشي، ظّٓ ٚ اػاثذاد اعٕاَ ٔي وشد٘ذ ٚ اص ايٗ ًشيك ٔٛخثات ػمٛ

 ٚ ّٔت ٞا سا يشاٞٓ ٔي ػاخاٙذ. تشعىغ ٔذيشاٖ خأعٝ اػالٔي سؿذ ٚ ػعادت ٔشدْ خأعٝ سا دس دػاٛس واس لشاس ٔي دٞٙذ.

    ٔ ٛيميات ٚ  لشآٖ وشيٓ، دس خلٛف ٘يٜٛ ي ٞذايت ا٘ؼاٖ ٞا، تٛكيٝ ٔي وٙذ وٝ ٔذيشيت يشٍٞٙي، اعامادي ٚ ػياػي تايذ دس يواي تااص ٞاذايت كاٛست ٌياشد ٚ 

 اخثاس ٚ اوشاٜ ٘لية ٔي ؿٛد. چٙاچٝ لشآٖ وشيٓ ٔي يشٔايذ: سؿذ تٝ دٚس اص

 (33)ػٛسٜ تمشٜ آيٝ « ال اوشاٜ يى اِذّيٗ لذ تَثٓيّٗ اِشّؿذٔ ِٔٗ اِغىِّ »

ٚ وٕاَ خأعاٝ ٚ   ي سؿذتا تٛخٝ تٝ ايٙىٝ ايٗ آيٝ تٛكيٝ ٔي وٙذ دس پزيشؽ اكُ ديٗ ايشاد تا اخاياس ٚ ؿٙاخت عُٕ وٙٙذ، تٝ ٔذيشاٖ اػالٔي ٌٛؿضد ٔي وٙذ وٝ تشا

 (53-55:  1388ايشاد، تٝ خاي تٝ واسٌيشي سٚؽ ٞاي خـه ٚ اػاثذادي، اص سٚؽ ٞاي آٌاٞي تخؾ ٚ آصاد ٔٙـي اػافادٜ ٚ آ٘اٖ سا ٞذايت ٕ٘ايٙذ. )احٕذي، 

آٖ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ وٝ دس ٔثاحث صياش تاٝ    سٞثشي يىي اص ٚظايف ٟٔٓ ٔذيشيت، تخلٛف دس خأعٝ اػالٔي تـٕاس ٔي سٚد وٝ ٔيمماٖ ٚ ٘ٛيؼٙذٌاٖ تعاسيف ٔاعذدي اص

 آٟ٘ا پشداخاٝ خٛاٞذ ؿذ.

 تؼبريف رّبری 

ا اسادٜ ٚ اخايااس ٚ ٔياُ   دس ٔذيشيت ٔعاكش اص سٞثشي تٝ عٙٛاٖ ٞٙش يا عّٓ ٘فٛر دس اؿخاف ٘اْ ٔي تش٘ذ يعٙي خٛٞشٜ ي سٞثشي ٘فٛر تش ديٍشاٖ اػت تٝ ًٛسيىٝ آ٘اٖ ت

 ( 260:  1385خٛد تٝ ػٕت اٞذاف لذْ تش داس٘ذ.)٘داسي، 

وات وٙٙاذ ٚ   سٞثشي عثاست اػت اص لذست تاثيش ٌزاسي تش پيشٚاٖ، تٝ ٘يٛي وٝ تش اػاع ٔيُ ٚ خٛاػاٝ خٛد دس خٟت تيمك اٞذاف دس ٔٛلعيت ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ حش

 تٟشٜ تشداسي كييح اص آٖ. سٞثش وؼي اػت وٝ تاٛا٘ذ تا ايٗ ؿيٜٛ ايشاد سا تٝ واس ٌيشد. ٚ يا سٞثشي عثاست اػت اص تؼيح وشدٖ ٘يشٚي ا٘ؼاٖ ٞا ٚ 

    ٛ يك تاٝ ا٘دااْ   سٞثشي عثاست اػت اص تشوية كفات ٚ ٚيظٌي ٞاي خاف يا ؿخليت ٞايي وٝ ايشاد اص آٖ تشخٛسداس٘ذ ٚ آٟ٘ا سا لادس ٔي ػااصد واٝ ديٍاشاٖ سا تـا

 ( 184:  1393واس ٚ يا واس سا اص ًشيك ديٍشاٖ ا٘داْ دٞٙذ. )ايدٝ اي، 

وٝ ػاصٔاٖ سا دس ٔٛليت تشتش لشاس ٔي دٞذ يا آٖ سا تٝ ٘ٛعي تا تغييش ؿشايي ػاصٌاس ٔي وٙذ. سٞثشي آيٙاذٜ سا تاشاي اياشاد تعشياف     سٞثشي ٔدٕٛعٝ يشايٙذٞايي اػت 

اٖ ٘اظاد  )اياش . ت ياتٙاذ ٔي وٙذ، تا چـٓ ا٘ذاص آيٙذٜ، ايشاد سا تا يه ديٍش ٔايذ ٔي وٙذ ٚ اٍ٘يضٜ اي سا دس آٟ٘ا تٝ ٚخٛد ٔاي آٚسد واٝ عّاي سغآ ٔٛا٘اع، تاٝ آٖ دػا       

 (41:  1383پاسيضي، ػّؼّٝ، 

ّاٜٛ اي اص آٖ  سٞثشي ٔخفف ساٜ تشي اػت يعٙي ساٜ سا ٘ـاٖ دادٖ ٚ عُٕ ٞذايت ٚ اسؿاد تشدٖ يشدي دس يه ساٜ. ٞذايت يىي اص ٚظايف عاْ ٔذيشيت ٚ سٞثاشي خ 

ٚ تعٟاذي اػات، دس حااِي واٝ ٔاذيشيت ياه اكاُ ٔاادي ٚ          اػت. تشخي اص ٘ٛيؼٙذٌاٖ دس تفاٚت ٔذيشيت تا سٞثشي تاويذ وشدٜ ا٘ذ وٝ سٞثشي يه أاش ٔعٙاٛي  

اصٔاٖ سا تىٙيىي اػت. سٞثشي يه ٘مؾ ٚ ٚظيفٝ ا٘ؼا٘ي اػت وٝ ٔذيشيت ٔٛظف تٝ تىاسٌيشي آٖ اػت تٝ عثاست تٟاش سٞثشي ٘ياصٞااي ٔعٙاٛي ٚ ا٘ؼاا٘ي ياه ػا     

 ( 60:  1393٘ؼاٖ ٞا سا ؿأُ ٔي ؿٛد. ) ايدٝ اي، ٔي آٚسد ِٚي ٔذيشيت اتضاسٞاي ٔادي ٚ تىٙيىي ايضايؾ تِٛيذ ٚ سيع ٘ياصٞاي ٔلشيي ا

 الگَ.  

تا د٘ذاٖ ٔؼاّح   ٞذايت ٚ سٞثشي أاْ خٕيٙي )سٜ(. تٝ عٙٛاٖ يىي اص اٍِٛٞاي ٔٛيك ٔذيشيت اػالٔي دس علش حاهش وٝ تٛا٘ؼت يه سطيٓ ػٌّٙاي چٙذ ٞضاسػاِٝ ي

ٚ اخالف ٚ ٚحذت تيٗ ٔشدْ ٚ تا اػامأت ٚ پايذاسي خٛد ٚ پيشٚا٘ؾ تٝ صا٘ٛ دس آٚسدٜ ٚ ًٛٔاس  ٚ ٔؼاظٟش تٝ پـايثا٘ي اػاىثاس خٟا٘ي سا تا دػت خاِي ِٚي تا ايٕاٖ

ديٗ دس لشٖ تيؼاآ تاٛد   آٖ سا دسٞٓ تپيچذ. ٘فٛر والْ حوشت أاْ )سٜ( دس ٕٞٝ الـاس خأعٝ حاي تشاي ايشاد تي ًشف ٞٓ ايٕاٖ تخؾ تٛد. أاْ خٕيٙي )سٜ( احياٌش 

٘ـاٖ اص چٍٍٛ٘ي ٞذايت ٚسٞثشي يه ٔذيش ٚ سٞثش ٔؼّٕاٖ داؿت. تٝ خلٛف دس ٔٛالع حؼااع ٚ تيشا٘اي واٝ ٔٙداي ٘ظااْ اػاالٔي        ٚ ٞذايت ٚ سٞثشي عّٕي اٚ

 تٛد.
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 هْبرت ّبی هَرد ًيبز رّبری

 ؿٕشد:تٝ ًٛس وّي ٔذيشاٖ دس ا٘داْ واسٞا ٘ياصٔٙذ ٟٔاست ٞايي ٔي تاؿٙذ وٝ ٔي تٛاٖ آٖ ٟٔاست ٞا دس ػٝ دػاٝ تمؼيٓ ٚ تٝ ؿشح صيش تش 

ٟٔاستي اػت وٝ ٘اؿي اص دا٘ؾ، تدشتٝ ٚ تخلق ياشد دس وااس ٔشتًٛاٝ ٔاي تاؿاذ. تاٝ ًاٛس ٔعٕاَٛ، ٔاذيشا٘ي واٝ دس ٘مٌاٝ عّٕياات ٚ             هْبرت فٌي:  .1

است ٝ ٟٔا ػشپشػاي يعاِيت داس٘ذ، تيـاش تٝ ايٗ ٟٔاست ٘ياص داس٘ذ. يعٙي ٔذيشي وٝ يه واسٌاٜ تِٛيذي سا ػشپشػاي ٔيىٙذ الصْ اػت دسآٖ سؿاٝ ٔشيًٛ

 الصْ سا داؿاٝ تاؿذ.

ايٗ ٟٔاست تٝ تٛا٘ايي ٔذيش دس تـخيق دسػت ٚ ٔؼائُ اكّي ػاصٔاٖ دس ػٌح والٖ ٔشتًٛٝ ٔي ؿٛد. ٚ غاِثاً ٔذيشاٖ ػاٌح تااال ٚ    هْبرت ادراكي: .2

تيات ٔاذيشياؾ لاشاس داسد ٚ ياا     ٔمأات، تيـاش ٘ياصٔٙذ ايٗ ٟٔاست ٞؼاٙذ. ٔثالً ٔذيش عاِي تايؼاي تفٟٕاذ واٝ چاٝ تٟذياذ ٚ يشكااي دس ٔماتاُ ػااصٔاٖ        

 ٔـىالت ٚ ٔؼائُ وّيذي وٝ ٔي تٛا٘ذ حيات ػاصٔاٖ سا تٟذيذ ٕ٘ايذ چيؼت؟

تٝ ٔعٙي تٛا٘ايي ٚ لذست دس واس وشدٖ تا ٔشدْ ٚ ا٘داْ واس تٝ ٚػيّٝ آ٘اٖ ٚ تشاي آ٘اٖ ٔي تاؿذ . ٟٔاست ا٘ؼا٘ي اص خّٕٝ ٟٔااست ٞاايي    هْبرت اًسبًي: .3

، تٝ خٟت ٞذايت ٚ سٞثشي ايشاد، ٔٛسد ٘ياص حإي اػت. يعٙي اص يه ٔذيش عّٕياتي وٝ دٚ ٘فش سا ػشپشػااي ٔاي وٙاذ    اػت وٝ دس تٕاْ ػٌٛح ٔذيشيت

)احٕاذي،  ٌشياٝ تا ٔذيشي وٝ ساع يه خأعٝ تضسي اػت تايؼاي داساي ٟٔاست ا٘ؼا٘ي تاؿٙذ. چشا وٝ آ٘اٖ ٕٞٛاسٜ دس تعأُ تا ديٍش ا٘ؼاٖ ٞا ٞؼاٙذ. 

1386 :206) 

تٟااشيٗ ٔاذيشاٖ ٚ يشٔا٘شٚايااٖ وؼاا٘ي     ف*. ٍضرالَالٓ هي فرّق الوؤتلل  ،خير الَالٓ هي جوغ الوختلف*يٙي: پيأثش اوشْ )ف( ٔي يشٔايٙذ: ٟٔاست ٞاي 

 ذ. فشق ػاص٘ٞؼاٙذ وٝ اػاعذاد ٞا ٚ ػّيمٝ ٞاي ٌٛ٘اٌٖٛ سا صيش چاش ٔذيشيت ٌشد آٚس٘ذ ٚ تذتشيٗ ٔذيشاٖ وؼا٘ي ٞؼاٙذ وٝ ٔدٕٛعٝ ٕٞؼٛ ٚ ٕٞاًٞٙ سا ٔا

 .ػضاٚاستشيٗ ايشاد تشاي سٞثشي وؼي اػت وٝ اص تٛاٖ )ٔذيشيت( تيـاشي تشخٛسداس تاؿذ ٚ يشٔاٖ اِٟي سا تٟاش اص ديٍشاٖ تذا٘ذأاْ عّي ) ( ٔي يشٔايٙذ: 

 ٟٔاست ٞاي ا٘ؼا٘ي: پيأثش اػالْ ٔي يشٔايٙذ: وؼي كالحيت سٞثشي سا ٘ذاسد ٍٔش آٖ وٝ ػٝ خلّت دس اٚ تاؿذ.  

 سا اص ٔعاكي تاص داسد ايٕا٘ي وٝ اٚ .1

 تشدتاسي وٝ تذاٖ ٚػيّٝ لادس تش وٙاشَ خـٓ خٛيؾ تاؿذ. .2

 (53-55:  1378، ٔؼّٕي صادٜٟٔشتا٘ي تا صيش دػااٖ تٌٛسيىٝ ٘ؼثت تٝ آ٘اٖ ٔا٘ٙذ يه پذس ٟٔشتاٖ تاؿذ. ) .3

ا داؿااٝ تاؿاٙذ ِٚاي ٟٔااست ا٘ؼاا٘ي دس تٕااْ ػاٌٛح تاٝ         اِثاٝ تايذ تٛخٝ داؿاٝ تاؿيٓ وٝ ٕٞٝ ٔذيشاٖ دس ٞش ػٌيي وٝ تاؿٙذ تايذ ٕٞٝ ي ٟٔااست ٞااي ياٛق س   

 كٛست يىؼاٖ اػت، دس ٟٔاست ا٘ؼا٘ي سٚؽ تشخٛسد تا ا٘ؼاٖ ٞا تٝ خلٛف تا صيش دػااٖ اص إٞيت خاكي تشخٛسداس اػت.

 سبك ّبی رّبری 

حاَ تغييش ٚ تىأُ اػت وٝ تٝ چٟاس ػثه ِيىاشت اؿااسٜ    ٔذيشاٖ دس ٞذايت ٚ سٞثشي ايشاد، داساي سيااسٞاي ٔافاٚتي ٞؼاٙذ ٚ ا٘ٛا  ٔخاّف ػثه ٞاي سٞثشي دس

 ٔي ؿٛد.

ٚ تاش تاشع   ػثه اَٚ )ػيؼآ يه(: دس ايٗ ػثه، وٝ وأالً ٚظيفٝ ٔذاس ٚ آٔشا٘ٝ اػت، ٔذيش ٚ سٞثش تٝ ٔشئٛػاٖ خٛد اعإاد ٘ذاسد ٚ سٚاتي سٞثش ٚ پيش .1

 ٚ اسعاب اػاٛاس اػت.

تيٗ سٞثش ٚ پيشٚاٖ ٕٞچٙاٖ تشلشاس اػت، أا ساتٌٝ ٔزوٛس دس ايٗ حاِت تٌّيف ؿذٜ ٚ چاٖٛ ساتٌاٝ    ػثه دْٚ )ػيؼآ دٚ(: دس ايٗ ػثه، سٚاتي آٔشا٘ٝ .2

خادْ ٚ ٔخذْٚ تٛؤْ تا ٘ٛعي ٔشحٕت پذسا٘ٝ اػت، دس ايٗ ػثه، تلٕيٓ ٌيشي ٕٞچٙاٖ تش عٟذٜ ي سٞثش اػت ٚ پياشٚاٖ، ٔدشيااٖ تاي چاٖٛ ٚ چاشاي      

 اٚأش٘ذ.
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يٙاٖ ٚ اعإاد تٝ ٔشئٛػاٖ دس حذ خٛتي اػت ٚ تا آ٘اٖ دس تعييٗ پاسٜ اي اص اٞاذاف ٔـااسوت ٔاي ؿاٛد، أاا      ػثه ػْٛ )ػيؼآ ػٝ(: دس ايٗ ػثه، إً .3

 ٔؼائُ ٚ ٔٛهٛعات عٕذٜ ي ػاصٔا٘ي ٕٞچٙاٖ تٝ ٚػيّٝ ي سٞثش ٚ سئػا ييلّٝ ٔي ياتذ.

ٔـاسوت خٛيا٘اٝ دس تٕااْ أاٛس تايٗ آ٘ااٖ تشلاشاس        ػثه چٟاسْ )ػيؼآ چٟاس(: دس ايٗ ػثه، إًيٙاٖ ٚ اعإاد دس حذ وٕاَ اػت ٚ سٚاتي كٕيٕا٘ٝ ٚ .4

 (  141: 1380اػت. دس ايٗ ػثه، تلٕيٓ ٌيشي ٞا وأالً ٔـاسواي اػت ٚ ٌشٟٚٞاي سػٕي ٚ غيش سػٕي دس آٔيخاٝ ا٘ذ. )اِٛا٘ي، 

ذٜ، ٚ دس اػاالْ اخاشاي لاٛا٘يٗ    ٞشيه اص ػثه ٞاي يٛق دس ٔذيشيت ٚيظٌي ٞاي اٍ٘يضؿي خاف خٛد سا دس خزب تٕايُ ٚ ٕٞىاسي ايشاد تٝ واس ٔٛخة ؿ

ي لاتاُ  ٚ ٔمشسات اِٟي تا ٔـاسوت ٚ دخاِت ايشاد دس تلٕيٓ ٌيشي ٞا ٚ تا ٔيٛسيت تٛخٝ تٝ ا٘ؼا٘يت ا٘ؼااٖ ٞاا ٚ سعايات عاذاِت، ٔاٛسد ٘ظاش اػات ٚ ػاثى        

 پزيشؽ اػت وٝ تٝ ايٗ اكَٛ تٛخٝ داؿاٝ تاؿذ.

 اّويت ٍ كبربرد رّبری

تٝ خاٛد اخالااف   « ٔذيشيت عّٕي »ياػي آٖ، دس ٔذيشيت تاصسٌا٘ي، دِٚاي ٚ حاي كٙعاي خاي ٚيظٜ اي سا دس ٔثاحث حاي أشٚص تيث سٞثشي عالٜٚ تش واستشد ػ

ديٍش ٔخاق ػشاٖ ٚ سٞثشاٖ حىٛٔت ٞاي ػياػي ٚ يا ٘ظأي دس ػٌح خٟاٖ ٘يؼت تّىٝ دس اكاٌالحات الالاادي   « سٞثشي » دادٜ اػت تذيٗ ٔعٙا وٝ واس تشد ٚاطٜ 

٘اْ تشدٜ  ٔي ؿٛد. دس حميمت تٙا تٝ اعاشاف ٔيمماٖ ٚ ٘ٛيؼٙذٌاٖ، دس د٘ياي أشٚص تخلاٛف دس صٔيٙاٝ   « ٚاطٜ»اٖ كٙعاي ٚ تاصسٌا٘ي تٝ وشات ايٗ دس چاسچٛب ػاصٔ

ٔٛسد ٘ظاش اػات   « ٔئذيشيت اػال»اػت. أا آ٘چٝ ديذٌاٜ ايٗ ا٘ذيـٕٙذاٖ تش آٖ تعّك داسد تا آ٘چٝ دس كيٙٝ « ٔذيشيت»اص اكَٛ تفىيه ٘اپزيش « سٞثشي»ٔذيشيت، 

وٝ دس لّٓ اوثشيت ٔيمماٖ ٚ ٘ٛيؼٙذٌاٖ چٝ داخُ ٚ چاٝ  « ٔذيشيت اػالٔي»تفاٚت آؿىاس داسد. ٟٔٓ تشيٗ ٚخٝ تٕايض سٞثشي ٔلٌّح دس غشب ٚ سٞثشي ٔٛسد ٘ظش 

ا٘ؼاٖ تشاي ٔذيشي اػت وٝ تاش  « تعاِي» يعُ « يسٞثش»دس تعاِي ا٘ؼاٖ ٔـغَٛ دس ػاصٔاٖ اػت. تذيٗ ٔعٙا وٝ « ٔذيش»دس خاسج تىاس ٔي سٚد ٕٞاٖ سػاِت ٚ ٔؼاِيت 

ا٘ؼاٖ ٔـغَٛ دس ػااصٔاٖ اداسي تاا سٞثاشي    « تعاِي»كفات آٖ ٔاىي اػت ٚ ٘ؼثت تٝ تياٖ ٚ پيادٜ وشدٖ اسصؽ ٞاي ٔاعاِي تش واسوٙاٖ خٛد اكشاس داسد. دس حميمت 

 پزيش ٘يؼت. ٔي تٛا٘ذ تيمك پيذا وٙذ ٚ تذٖٚ آٖ أىاٖ« ٔذيش»كييح ٚ تيمك كفات سٞثشي دس 

ّي اػت وٝ وٝ دس ٚادي سٞثشي ػاصٔاٖ وٝ دس حميمت سػاِت اكّي ٔذيش اػت تش خٛسداسي اص كفات سٞثشي ٚ عأُ تٝ احىاْ اِٟي ٚ اػالٔي تٛدٖ اص خّٕٝ عٛأ

ي دس ػااصٔاٖ ٞااي اػاالٔي    لذست پيـثشد واس دس حيٌٝ ػاصٔاٖ ٞا سا ٔيؼش ٚ ٕٔىٗ ٔي ػاصد. پغ وؼة كفات ٔاذيشيت دس چااسچٛب كافات الصْ تاشاي سٞثاش     

 ٔاىي اػت تش كفات پيأثشاٖ اِٟي. وٝ ايٗ كفات وٝ تيت عٙٛاٖ كفات سٞثشي تايذ ٔٛسد ٌٔاِعٝ لشاس ٌيش٘ذ عثاستٙذ اص:  

 . تمٛي، پشٚاپيـٍي ٚ خٛد ٍٟ٘ذاسي  1

 . آٌاٞي ٚ ؿٙاخت ٔذتشا٘ٝ ٚ اػامالَ اعامادي ٘ؼثت تٝ ٔىاة اػالْ  2

 ٚ ػياػي أاْ.. پيشٚي اص تيٙؾ ٞاي ٔىاثي 3

 . دٚسا٘ذيـي ٚ ؿٙاخت دليك ٚ عٕيك ؿشايي اخإاعي، الالادي ٚ ػياػي خأعٝ خٛد..  4

 . ايٕاٖ خاِق ٚ عُٕ ا٘مالتي ٚ تثّٛس عيٙي تخـيذٖ تٝ اخالق اػالٔي تٝ ٚيظٜ دس ساتٌٝ تا خلّت ٞاي ؿخلي.5

 . ػادٜ صيؼاٗ ٚ آؿٙايي تا دسد ٞاي ٔشدْ.6

 ئُ خا٘ٛادٌي ٚ ؿخلي.. ٌزؿت اص ساحت ًّثي ٚ ٔؼا7

 (62:  1393. ػاتمٝ ٔثاسصات ػياػي تـىيالتي تش اػاع ٔىاة اػالْ ٚ آٔادٌي ٕٞيـٍي دس خٟت ايثاس ٚ يذاواسي. )ايدٝ اي، 8

ٚ « تعااِي » ػااصٔاٖ تاٝ   تٝ دِيُ إٞيت ٚيظٜ اي وٝ دس ساتٌٝ تا اخشاي احىاْ ٚ ٔمشسات اػالٔي تٝ ٔٙظاٛس سػاا٘ذٖ ا٘ؼااٖ ٞااي ٔٛخاٛد دس      « ٔذيش»ِزا ٘ايدٝ ٔي ؿٛد 

خٛاٞاذ داؿات تايؼااي تاش خاٛسداس اص      « حياات »سٚاتي ٚ ٔٙاػثات عادال٘ٝ حاوٓ تش خأعٝ داسد ٚ ٕٞچٙيٗ هشٚستي وٝ ٔذيشيت دس صٔيٙاٝ ٚكاَٛ تاٝ ٞاذف ٟ٘اايي      

 تا ساٍٞـاي ايداد خأعٝ اػالٔي ؿٛد.دس خٕع ػاصٔاٖ تيت ٘ظاست ٚ ٔذيشيت خٛد تاؿذ « ٔٛٔٙيٗ»ٚ « ٔاميٗ» تاالتشيٗ ٔيضاٖ اص كفات سٞثشي يعٙي كفات 
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اسد. تٝ عثاست تٟااش  خالكٝ يه ٔذيش اػالٔي ٔٛيك، تا كفات سٞثشي  ٚ دا٘ؾ اواؼاتي ٔذيشيت، خٛد سا ٕ٘اياٍ٘ش ػاصد ٚ تشاي تيمك ايٗ دٚ تٝ وٛؿؾ تؼياس ٘ياص د

 اػت« تعٟذ » ٘يؼت تّىٝ « تخلق » ٔذيشيت دس اػالْ يمي 

 :  َی از ديذگبُ اسالمصفبت ٍ اخالق رٍحبًي ٍ هؼٌ

 (  2 تشاي ؿٕا اٌش تٝ خذا ٚ سٚص ليأت أيذ  داسيذ ٚ خذا سا يشاٚاٖ ياد ٔي وٙيذ؛ ؿخق سػَٛ اهلل؛ سٞثش پؼٙذيذٜ اي اػت. ) ػٛسٜ احضاب آيٝ

ص آٖ تشخٛسداس تاؿذ ٚ حاَ آ٘ىٝ ايٗ ٔؼاوِٛيت  ٔٙظٛس اص يوائُ اخاللي كفات پؼٙذيذٜ ٚ اعٕاَ پؼٙذيذٜ اي اػت وٝ ٘ٝ تٟٙا يه سٞثش تّىٝ ٞش ا٘ؼاٖ اػالٔي تايذ ا

 ٖ ٘خٛاٞذ سػيذ.تشاي سٞثشاٖ اػالٔي ٟٔٓ تش اػت ٚ اكٛالً اٌش وؼي ٚاخذ ايٗ يوائُ يا كفات ٘ثاؿذ تٝ ٔماْ سٞثشي يا اثش ٔعٙٛي ٚ ايداد تغييش دس پيشٚا

 يوائُ سٞثشي اص ديذٌاٜ اػالْ  

 ػت. ٚ ايٕاٖ لّثي اػت وٝ دس لّة سػٛخ وشدٜ اػت.يميٗ: هذ ؿه ٚ تشديذ ٚ ٔشتثٝ اي اص ٔشاتة عّٓ ا .1

 تٛحيذ: اص تشتشيٗ يوائُ ٚ اػاع ايٕاٖ ٚ تٝ خلٛف ديٗ اػالْ اػت. .2

 تفىش: يويّاي تضسي ٚ خيش د٘يا ٚ آخشت دس ٌشٚ آٖ اػت ٚ دس صٔشٜ تشتشيٗ عثادات ؿٕشدٜ ٔي ؿٛد. .3

 ؿداعت: يويّاي ٟٔٓ تشاي سٞثشي اػت. .4

 ا دس لشآٖ تيؾ اص كذ تاس تٝ واس سياٝ ٚ ٔملٛد اص آٖ ٔعٙاي خٛف تٛدٜ اػت.خٛف اص خذاي ٔاعاَ: وّٕٝ تمٛ .5

 سخاء ٚ أيذ تٝ سحٕت خذاي ٔاعاَ: خٛف ٔٛخة تمٛا ٚ سخا ٔٛخة ٔيثت اػت  ٚ ٔيثت تشاي سٞثش اص خٛف تٝ ٔشاتة تشتش اػت. .6

 تيُٕ ػخاي ٞا ٚ ٘أاليٕات ٔي تاؿذ. وشأت ٘فغ: ايٗ يويّت اص يوايّي اػت وٝ داساي آثاسي چٙذ ٔا٘ٙذ ثثات ٚ پايذاسي ٚ .7

 غيشت اص ايٕاٖ اػت.« اِغيش٠ ٔٗ االيٕاٖ » غيشت  ٚحٕيت ٚ ايٗ يويّت ٘ـا٘ٝ ٔشٚت ٚ ٔشداٍ٘ي اػت. ٚ٘ـا٘ٝ ايٕاٖ اػت؛ پيأثش اوشْ ٔي يشٔايذ:  .8

 (190-194:  1393ثثات ٚ ٚلاس. )ايدٝ اي،  -آسأؾ .9

 

 ضرايط رّبری اسالهي

اٖ تا تا ٘ادا٘ي خٛد ٔؼّٕا٘اٖ سا تٝ ٌٕشاٞي وـا٘ذٜ؛ ٚ ػإىاس ٘يض ٕ٘ي تٛا٘ذ سٞثش ٔشدْ تاؿذ، وٝ تا ػآ، حكِّ ٔشدْ سا غلة ٚ عٌاٞااي آ٘ا   ٘اداٖ ِيالت سٞثشي ٘ذاسد

     ٔ ْ ٔاي داسد؛ ٚ  ماذ سا لٌع وٙذ؛ ٚ ٘ٝ وؼي وٝ دس تمؼيٓ تيت إِاَ عذاِت ٘ذاسد، صيشا دس أٛاَ ٚ ثشٚت آ٘اٖ حيف ٚ ٔيُ ٔي وٙاذ ٚ ٌشٚٞاي سا تاش ٌشٚٞاي ديٍاش 

، ٚ آٖ واغ واٝ ػاٙت    سؿٜٛ خٛاس دس لواٚت ٕ٘ي تٛا٘ذ أاْ تاؿذ، صيشا وٝ تشاي داٚسي تا سؿٜٛ ٌشياٗ، حمٛق ٔشدْ سا پايٕاَ، ٚ حك سا تٝ كاحثاٖ آٖ ٕ٘ي سػا٘ذ

 131پيأثش )ف( سا هايع ٔي وٙذ، ِيالت سٞثشي ٘ذاسد، صيشا وٝ أت اػالٔي سا تٝ ٞالوت ٔي وـا٘ذ.تشخٕٝ خٌثٝ 

تا تيمياك ٚ تاثاع ٔخالاشى دس تشخاى اص ٔٙااتع       .صيشدػااٖ خٛد، توٕيٗ وٙٙذ سادس ه سٞثشيتاثيش ٌزاسى ٚ اثش تخـى  ٘فٛر،ذ ٔيضاٖ ٙعُّ ٚ عٛأُ ٔاعذدى ٔى تٛا٘ 

ر ٚ تاثيش ٌزاسى سٞثش، ٘مؾ تؼاضايى داؿااٝ   ٔا سا تٝ ايٗ ٘ايدٝ سٕٖٞٙٛ ٔى ؿٛد وٝ اص ٔياٖ ٚيظٌيٟا ٚ عٛأُ ٔاعذدى وٝ ٔى تٛا٘ٙذ دس ٔيضاٖ ٘فٛ، غٙى ٚ پشتاس اػالٔى

 تٛوُٚ  ايٕاٖتاؿٙذ، ٚيظٌيٟا ٚ عٛأّى ٚخٛد داس٘ذ وٝ ٘مؾ ٚ إٞيت تيـاشى داس٘ذ؛ تشخى اص ايٗ ٚيظٌيٟا ٚ عٛأُ عثاستٙذ اص: تمٛا، 

٘ٙذ؛ أاا تؼاياسى اص آ٘ااٖ ٔعاماذ ٞؼااٙذ واٝ سٞثاش اثاش         ٕٞاٖ ًٛس وٝ دس اتاذاى تيث سٞثشى ٌٔشح ؿذ، ٕٞٝ كاحة ٘ظشاٖ ، سٞثشى سا يشايٙذ ٘فٛر دس ديٍشاٖ ٔى دا

 تخؾ وؼى اػت وٝ تذٖٚ اعٕاَ صٚس ٚ اخثاس، دس صيشدػااٖ خٛد ٘فٛر وٙذ ٚ سيااس آ٘اٖ سا تغييش دٞذ.

ااٖ خٛد ٘فٛر وٙذ، ٘فاٛرى  ايٗ ٘ىاٝ ٟٔٓ سا دس ايٗ ٚيظٌيٟا تٝ ٚهٛح ٔى تٛاٖ ٔـاٞذٜ وشد؛ يعٙى اٌش سٞثش تٝ ٚػيّٝ ايداد يا تمٛيت ايٗ ٚيظٌيٟا، تخٛاٞذ دس صيشدػ

ٖ وٝ اص ايٗ ًشيك تٝ ٚخٛد ٔى آيذ، ٘فٛر تذٖٚ صٚس ٚ اخثاس اػت ٚ ايٗ ٘فٛر، تؼياس عٕيك تش ٚ تاثيش ٌزاستش اػت ٚ تاع ٘اٝ اص سٚى اخثااس ٚ   ، ث ٔى ؿٛد وٝ صيشدػااا

 تشاى سػيذٖ تٝ اٞذاف ٔٛسد ٘ظش تالؽ وٙٙذ ٚ اص حذاوثش تٛا٘ايى ٚ تٛإ٘ٙذى خٛد دس ايٗ ساٜ اػافادٜ ٕ٘ايٙذ.، تّىٝ اص سٚى ٔيُ ٚ اؿاياق، اوشاٜ
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دس دَ ٚ خااٖ   ،يا سياااسى ؿخلاى ايدااد ياا تمٛيات اياٗ ٚيظٌيٟااى       وؼى اػت وٝ تاا  آٖ،تٝ ٚيظٜ دس خٛأع اػالٔى ٚ ػاصٔاٟ٘اى ٔخاّف ، تٙاتشايٗ سٞثش اثش تخؾ

 واسوٙاٖ ٚ صيشدػااٖ خٛد ٘فٛر وٙذ ٚ اعٕاَ ٚ سيااس آ٘اٖ سا دس خٟت تيمك اٞذاف ػاصٔاٖ ٞذايت وٙذ.

 ٔى پشداصيٓ : اسصؿياػالْ وٝ تايؼاي دس خأعٝ اػالٔي تمٛيت ؿٛ٘ذ  ػٝ ِٔٛفٝ ٘ظاْايٙه تٝ تٛهيح 

 

 ايوبى:

ذ. لشآٖ واشيٓ  آسصٚي ا٘ؼاٖ ٘يُ تٝ ػعادت ٚ خٛؿثخاي اػت ٚ ايٕاٖ ساٜ سػيذٖ تٝ ايٗ ػعادت اػت. ايٕاٖ تٝ آدٔي ٘ـاى، آسأؾ، أيذ، ؿداعت ٚ ٞذف ٔي دٞ

ص ٚيظٌي ٞاي پشٞيضٌاساٖ ٚ ٞذايت ياياٍااٖ ٔاي ؿإاسد ٚ تاوياذ ٔاي ٚسصد واٝ ايٕااٖ ٔاي تٛا٘اذ آدٔاي سا اص           ايٕاٖ سا تؼياس ٌشأي ٔي داسد ٚ عأُ سػاٍاسي ٚ ا

 تاسيىي ٞا تٝ ٘ٛس ساٜ ٕ٘ايذ.

 حوٛسي ٔيؼاش ايٕاٖ أشي اػت ٔعٙٛي ٚ حاِاي سٚحي وٝ خايٍاٜ آٖ لّة آدٔي اػت. ؿٙاخت ٚالعي أٛس ٔعٙٛي ٚ سٚحي ٘ظيش غٓ ٚؿادي ٚ أيذ، اص ًشيك عّٓ 

ا ا٘اذاصٜ اي تاٝ ٔاٞيات    اػت. ا٘ؼاٖ، خٛد تايذ آٟ٘ا سا احؼاع وٙذ ٚ تا تعشيف ِفظي ٕ٘ي تٛاٖ، حميمت آٟ٘ا سا آؿىاس ػاخت تٟٙا اص ٌزس ؿٙاخت ِٛاصْ ٔي تٛا٘يٓ تا 

 سي وٝ ٕٔىٗ اػت سٚؿٗ ٌشدد.آٟ٘ا پي تثشيٓ. تا ايٗ حاَ، ٔافىشاٖ ٚ ا٘ذيـٕٙذاٖ وٛؿيذٜ ا٘ذ ايٕاٖ سا تا ا٘ذاصٜ اي تٛهيح دٞٙذ تا حميمت آٖ تٝ لذ

تٝ چيضي ياا وؼاي اػات     ايٕاٖ ٔلذس تاب ايعاَ ٚ اص سيـٝ آٔٗ ) أٙيت ياياٗ( اػت وٝ تٝ ٔعٙاي خاٌيش ؿذٖ اعاماد دس لّة يا تلذيك چيضي تا إًيٙاٖ ٚ ٘يض ٚثٛق

ض دس اعاماد خٛيؾ ؿه ٚ تشديذ ٕ٘ي وٙذ ٚ تٝ تعثياشي اص ؿاه ٚ   وٝ دس ٞش دٚ ٔعٙا ٔفْٟٛ ايٗ دس واس اػت. ؿخق تا ايٕاٖ چٙاٖ دٍِشٔي ٚ إًيٙاٖ داسد وٝ ٞشٌ

يا٘ي، ٔيٕاذ  تشديذ ايٕٗ اػت اص حوشت سها ) ( دس تاب تعشيف ايٕاٖ ٘مُ ؿذٜ اػت: ايٕاٖ، تلذيك لّثي ٚ الاشاس صتاا٘ي ٚ عٕاُ تاٝ اسوااٖ ٚ اعواا اػات. )ػاث        

 (  42:  1384سهايي، 

تٝ خذا، پيأثش ٚ سٚص ليأت اػت. ٔذيش خأعٝ اػالٔي تٝ عٙاٛاٖ  « ايوبى»شى تشاي يه ٔذيشٚ يه ا٘ؼاٖ خٛب، ايٕاٖ دس خأعٝ اػالٔي ٟٔٓ تشيٗ ٚ اػاػي تشيٗ ؿ

ٚ ٚكُ تٝ دسياي تيىشاٖ اِٟي تاؿذ. لشآٖ وشيٓ دس خلٛف ايٕاٖ تٝ خذا، سػَٛ اوشْ )ف( ٚ ٔعاد واٝ ػاثة سػااٍاسي    « بب ايوبى»تايذ يشدي « الگَ»يه يشدي 

 ذ:ايشاد ٔي ؿٛد ٔي يشٔاي

 4-5ػٛسٜ تمشٜ آيٝ .«ٚٓاُِٚوِهٓ ٕٞٔٔإِٔفِّئٖٛاٍلئِكٓ ػٓلي ّٔذٓیٖ هِي رٓبِِّْنٚاَِّزِيَٗ ئأَُِْٖٙٛ تِٕٓا ؤُ٘ضََِ بَِِيٕهٓ ٚٓٔٓا ؤُ٘ضََِ ِٔٗ لَثِّٕهٓ ٚٓتِاآلخِش٠َِ ٕٞٔٓ ئٛلَُِٖٙٛ »

ٛ يشػااد ٚ آٟ٘ا خٛد تٝ عآِ آخشت يميٗ داس٘ذ. آ٘ااٖ اص ٌِاف پشٚسدٌااس خاٛيؾ دس ساٜ     ٚ آ٘اٖ وٝ ايٕاٖ داس٘ذ تٝ آٖ چٝ خذاي تعاِي تٝ تٛ ٚ تش پيأثشاٖ پيؾ اص ت»

 «.ساػت لشاس داؿاٝ ٚ آٟ٘ا دسػاىاساٖ عآِ ٞؼاٙذ

ىاي پاغ اص   اي آٖ يايٕاٖ داساي ٔشاتة ٚ دسخات اػت اصآٖ خّٕٝ اػت سٚاياي وٝ أاْ كادق ) ( يشٔٛدٜ اػت ايٕاٖ ٔا٘ٙذ ٘شدتا٘ي اػت وٝ دٜ پّاٝ داسد ٚ پّاٝ ٞا   

 ديٍشي پيٕٛدٜ ٔي ؿٛد.

ًاعاؾ ٚ پياشٚي اص آ٘چاٝ واٝ خاذا دس لاشآٖ تاٝ آٖ أاش ٕ٘اٛدٜ          اتاذا اٚ سا تٝ تمٛا ٚ تشع اص خذاٚ٘ذ،ايثاس ٚ يذاواسي دس ساٜش حوشت عّي) (دس عٟذ٘أٝ ٔاِه اؿا

وشدٜ اػاٛ وؼاي واٝ اٚ     ديٗ وٝ اٚ سا ياسي وٙذ،تىفُ ا خذاٚ٘ذ ياسي وؼيياسي وٙذ صيش  وٝ ديٗ خذا سا تا لّة ٚ دػاٛ صتاٖ :يشٔايذ دٞذٚ تٝ اٚ ٔي اػت، يشٔاٖ ٔي

٘فؼا٘ي خٛيـاٙذاسي وٙذ صيشا ٘فغ أاسٜ ٕٞٛاسٜ ا٘ؼااٖ سا تاٝ     ٞاي ٞاي ٘اتدا ٘ذاؿاٝ تاؿذ ٚ ٍٞٙاْ ٚػٛػٝ يشٔايذوٝ خٛاػاٝ داسد ٚ ٘يض تٝ اٚ ٔي سا عضيض تذاسد عضيض ٔي

 (53  ؿأُ اٚ ؿٛد)ٟ٘ح اِثالغٝ،٘أٝ داسد ٍٔش ايٗ وٝ سحٕت اِٟي تذي ٚا ٔي

 

ديٍشاٖ تپشداصد تٝ تعّيٓ خٛيؾ تپشداصد ٚ تايذ تإدياة واشد٘ؾ     خٛد سا دس ٔماْ پيـٛايي ٔشدْ لشاس دٞذ تايذ پيؾ اص آٖ وٝ تٝ تعّيٓ  وؼي وٝ»يشٔايذ: أيشٔأٙاٖ ٔي

 (70 ٟ٘ح اِثالغٝ حىٕت )« آيذ خذا،ٔذيشيت تش لّة تٝ دػت ٔياكالح ساتٌٝ خٛد ٚ ذ. تا اص آٖ وٝ تٝ صتاٖ تاؿذ تٝ سيااس ٚ عُٕ تاؿ  پيؾ

http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%89-.html
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 (227ايٕاٖ تش ؿٙاخت تا لّة، الشاس تا صتاٖ، ٚ عُٕ تا اعواء ٚ خٛاسح اػاٛاس اػت. )حىٕت 

 رُ آٍرد ايوبى

تٝ ايٕاٖ دػاشػاي پياذا واشد؛ تاا ايٕااٖ، عّآ ٚ دا٘اؾ         ايٕاٖ سٚؿٗ تشيٗ ساٜ ٞا ٚ ٘ٛسا٘ي تشيٗ چشاغ ٞاػت. تا ايٕاٖ ٔي تٛاٖ تٝ اعٕاَ كاِح ساٜ تشد ٚ تا اعٕاَ ٘يىٛ

 (156آتاداٖ اػت.) تشخٕٝ خٌثٝ 

ت يىاشي خاٛد سا تغيياش    خالكٝ ايٕاٖ تٝ خذا تاعث خٌّٛيشي اص توييع حمٛق ٚ ظّٓ ٚ ػآ تٝ ديٍشاٖ ٔي ؿٛد. ٔذيشاٖ خأعٝ اػالٔي تا ايٕاٖ تٝ خذا ٔي تٛا٘ٙذ تاي

ٔاٖ تٛخٛد آٚس٘ذ ٚ دس ؿوٛ٘ات يشدي ٚ اخاللي ٚ اخإاعي اثشات ػٛدٔٙذي سا تٝ خاي خٛاٞٙاذ ٌزاؿات.ايٕاٖ تاٝ خاذا ٔاي      دٞٙذ ٚ ػاخااس اخإاعي اي سا دس ػاص

ك ػشٔايٝ ٌازاسي ٔاادي   تٛا٘ذ يه عأُ تاصداس٘ذٜ لٛي دس تشاتش ٌٙاٜ ٚ خٌاواسي تاؿذ، ٚ ا٘ؼاٖ سا دس تشاتش ٌٙاٜ وٙاشَ وٙذ ٚ يه عأُ ٔيشن ٘يشٚٔٙذ تشاي تـٛي

 ي دس ساٜ خذٔت تٝ ٔشدْ تاؿذ.ٚ ٔعٙٛ

صؽ ٌزاسي تاشاي  ايٕاٖ تٟٙا يه وّٕٝ ٘يؼت تّىٝ يه تاٚس لّثي اػت. تاٚسي وٝ تٝ ص٘ذٌي ا٘ؼاٖ خٟت ٔي دٞذ ٚ دس چٍٛ٘ٝ صيؼاٗ اٚ ٘مؾ ٟٔٓ داسد، ٚ ٔيٛس اس

 ا٘ذيـٝ ٞا ٚ عّٕىشدٞاي ٔشدْ اػت. ٟٕٚٔاشيٗ ساٜ سػيذٖ ا٘ؼاٖ تٝ وٕاَ اػت. 

يشاٚا٘ي اػت اص خّٕٝ آسأؾ سٚحي ٔي دٞذ، ػٌح خٛاػاٝ ٞاي ا٘ؼاٖ سا استماء ٔي تخـذ. خاٛؽ تيٙاي ايدااد ٔاي وٙاذ، أياذٚاسي، إًيٙااٖ         ايٕاٖ داساي ٔضاياي

تاا چٙايٗ    خاًش، ٞذيذاس ؿذٖ ص٘ذٌي ٚ ٘دات اص پٛچي، احؼاع عضت ٚ ايداد كثش ٚ تشدتاسي دس تشاتش ٔـاىالت دس ياشد تٛخاٛد ٔاي آٚسد. دس ٘ايداٝ ياه ٔاذيش       

 يظٌي ٞايي دس ا٘داْ ٚظايفؾ وٝ سٞثشي ٚٞذايت ٔٙاتع ا٘ؼا٘ي اص ٟٔٓ تشيٗ ٚظايف آ٘اٖ ٔي تاؿذ ٔٛيك تش خٛاٞذ تٛد.  ٚ

 تمَی:

ا تٛخاٝ تاٝ ايٙىاٝ تاا     ٔفْٟٛ تمٛي اص ٘ظش ِغٛي تٝ ٔعٙاي كيا٘ت ٚ حفاظت اػت. تمٛي تٝ عٙٛاٖ يه ٘يشٚي تاصداس٘ذٜ ٚ ٟٔاس وٙٙذٜ ي ٘فغ ٔعشيي ؿذٜ اػت. ا٘ؼاٖ ت

    ٔ ؼاايىٓ لاشاس   ٔـىالت عذيذٜ اي ٔٛاخٝ تٛدٜ ٚ صٔيٙٝ ٌٙاٜ ٘يض اص ٞش خٟت تشاي يشاٞٓ اػت، اٌش دس چٙيٗ ؿشايٌي ٔاِاه ٘فاغ خاٛيؾ ٘ثاؿاذ ٚ آٖ سا دس دطي 

        ٖ ساهاي تاٝ سهااي     ٘ذٞذ، ٞش ِيظٝ ٕٔىٗ اػت تٝ ٌٙاٜ آِٛدٜ ؿذٜ ٚ تا استىاب اعٕاَ صؿت ػالٔت خٛد ٚ يه ػااصٔاٖ سا ٘ياض تاٝ خٌاش تيٙاذاصد. ياشد ٔاماي چاٛ

     ُ حاٛادث   خذاػت، خٛؿي ٚ ػخاي سٚصٌاس تشاي اٚ يىي اػت، ٚ ٞٓ خٛد سا دس ٔيوش خذا ٔي تيٙذ ٚٞٓ پيـأذٞاي سٚصٌااس سا ٔلاّيت اٚ ٔيذا٘ٙاذ: ِازا تيٕا

تّىٝ وااستشد آٖ دس ٕٞاٝ خٟاات،     ٘اٌٛاس ٚ دؿٛاسي ٞا تشاي اٚ ػُٟ اػت. تمٛي آٖ ٘يؼت وٝ ا٘ؼاٖ تٝ ٌٛؿٝ اي تخضد ٚ اص ٕٞٝ يعاِيت ٞاي اخإاعي دػت تىـذ

 (36ف  1387دس ػاصٔاٖ اػت. )٘ظاد ػّيٓ،  "خلٛكا

 شدد.تمٛا يىي اص تاسصتشيٗ ٔـخلٝ ٞاي وشأت ا٘ؼا٘ي اػت دس ٚالع، ٘ٛعي حاِت ٚ سٚحيٝ اػت وٝ دس ٔشاتة اِٚيٝ ايٕاٖ دس ٞش ٔأٙي ٔادّي ٔي ٌ

ٔٛخة ٔي ؿٛد وٝ اٚ تٝ ٚاخثات ٚ ٔؼايثات اٞإاْ تيؾ تشي ٘ـاٖ دٞذ. تمٛا تي استثاى تا ايٕاٖ ٚ عٕاُ   تمٛا عثاست اػت اص آ٘چٝ ا٘ؼاٖ سا اص ٌٙاٜ حفظ ٔي وٙذ ٚ

ِٓ يٓتَّلكِ اللَّل  ٚٓٔٓاْٗ  (15. تٝ يميٗ، پشٞيضٌاساٖ دس تاغ ٞا ٚ وٙااس چـإٝ ٞايٙاذ. )حداش آياٝ      جٌَّٓبتٍ ٍٓػٔئَىٍيِيإِىَّ الْؤتَّمِييَكاِح ٘يؼت. لشآٖ دس ايٗ تاسٜ ٔي يشٔايذ: 

 (4)ػٛسٜ ًالق، آيٝ : وؼي وٝ تمٛا پيـٝ وٙذ خذاٚ٘ذ ػخاي ٞايي سا وٝ تشاي اٚ پيؾ ٔي آيذ آػاٖ ٔي ٕ٘ايذ أَهٕرُِِ ئسٕرأًِْٗيٓجٕؼٓلْ لَِٔ

، چٖٛ اص ٔاادٜ ي ٚلاي   داؿاٗتمٛا يعٙي حاِت پشٚا  تمٛاتٟٕعٙايعأىّٕٟالصٟٔض٘ذٌيٟشيشدياػاىٟٕيخٛاٞذا٘ؼا٘ثاؿذٚتيافشٔا٘عمّض٘ذٌي،ٚاصاكِٕٛعيٙيپيشٚيىٙذ،تمَا: 

ٍٟذاسي وٙاذ؛ ٕٞااٖ   تٝ ٔعٙي ٍٟ٘ذاسي اػت؛ خٛد ٍٟ٘ذاس تٛدٖ. ٕٞيٗ لذس وٝ ا٘ؼاٖ تٙذٜ خذا ؿذ تذ٘ثاِؾ ٔؼائّي پيؾ ٔي آيذ وٝ ا٘ؼاٖ تايذ خٛدؽ سا دس آ٘دا ٘

 (  154:  1384ت تشػذ.) اػااد ٌٟٔشي، ٔؼوّٝ حشاْ ٞا ٚ ٌٙاٟٞا؛ ٚ ا٘ؼاٖ تا يه ػّؼّٝ خٛدٍٟ٘ذاسي ٞا ٘ذاؿاٝ تاؿذ ٔياَ اػت وٝ تٝ ػعاد

 سفبرش بِ تمَا

ػات واٝ ايٕاٗ ٔاي     اي تٙذٌاٖ خذا! ؿٕا سا تٝ تمٛاي اِٟي ػفاسؽ ٔي وٙٓ، وٝ صاد ٚ تٛؿٝ ػفش ليأت اػت، تمٛا تٛؿٝ اي اػت وٝ تاٝ ٔٙاضَ سػاا٘ذ، پٙااٜ ٌااٞي ا     

يشا ٌشيت، پيأثشي وٝ تٟاش اص ٞش وغ ػخٗ سا تٝ ٌاٛؽ ٔاشدْ سػاا٘ذ. پاغ خٛا٘ٙاذٜ،       ٌشدا٘ذ. تٟاشيٗ ٌٛيٙذٜ آٖ سا تٝ ٌٛؽ ٔشدْ خٛا٘ذٜ ٚ تٟاشيٗ ؿٙٛ٘ذٜ آٖ سا

 دعٛت خٛدسا تٝ خٛتي ؿٙٛا٘ذ، ٚ ؿٙٛ٘ذٜ ي خٛد سا سػاٍاس ٌشدا٘ذ.
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ؿة ٞاي آ٘اٖ تا تي خاٛاتي ٚ   اي تٙذٌاٖ خذا! ٕٞا٘ا تمٛاي اِٟي دٚػااٖ خذا سا اص ا٘داْ ٔيشٔات تاص ٔي داسد، ٚ لّة ٞايـاٖ سا پش اص تشع خذا ٔي ػاصد، تا آْ وٝ

آٚسد. اخاُ ٚ  سٚص ٞايـاٖ تا تيُٕ تـٍٙي ٚ سٚصٜ داسي، ػپشي ٔي ٌشدد، وٝ آػايؾ آخشت سا تا س٘ح د٘يا ٚ ػيشاب ؿذٖ آ٘دا سا تاا تيٕاُ تـاٍٙي د٘ياا تذػات      

 ػاي ٍ٘شيؼاٙذٔشي سا ٘ضديه ديذٜ ٚ دس اعٕاَ ٘يىٛ ؿااب وشدٜ ا٘ذ، آسصٚٞاي د٘يايي سا دسٚغ خٛا٘ذ٘ذ ٚ ٔشي سا تذس

 (114)تشخٕٝ خٌثٝ 

 تمَا ٍ رٍش برخَرد بب دًيب 

ؿإاسيذ، ٚ  وؼي وٝ خأٝ ي تمٛا تش لّثؾ تپٛؿا٘ذ، واسٞاي ٘يىٛ اٚ آؿىاس ؿٛد ٚ دس واسؽ پيشٚص ٌشدد. پغ دس تذػت آٚسدٖ تٟاشٜ ٞااي تماٛا يشكات غٙيٕات      

د٘يا يشاي ص٘ذٌي ٕٞيـٍي ؿٕا آيشيذٜ ٘ـذٜ، ٌزسٌاٞي اػت تا دس آٖ صاد ٚ تٛؿاٝ آخاشت   تشاي سػيذٖ تٝ تٟـت خاٚيذاٖ سيااسي ٔاٙاػة تا آٖ ا٘داْ دٞيذ، صيشا 

 (  132تشداسيذ. پغ تا ؿااب، آٔادٜ ي وٛذ وشدٖ تاؿيذ ٚ ٔشوة ٞاي ساٞٛاس تشاي حشوت ٟٔيا داسيذ. )تشخٕٝ خٌثٝ 

 ٍيصگي تمَا پيطگبى از ديذگبُ حضرت ػلي )ع(

 (  57:  1380ي، اؿه سيخاٗ اص ػش خـيت، تشع اص خذاٚ٘ذ، صٞذ، ؿة ص٘ذٜ داسي ٚ روش خذاٚ٘ذ )تايشإِٛػٛي،پاسػايي، لٙاعت، تخـؾ، تشن حؼادت، پاو

 ٚ آياذ  پايؾ  تاشايؾ  دؿٛاسي ٚ ػخت ٚهع واسٞا، خشياٖ دس اٌش وٝ ٔيذا٘ذ ٚ اػت اِٟي ٞاي يشٔاٖ ٌٔيع تمٛا، تا ٔذيش ٔذيشاػالٔيذسدسخٟٙخؼاثايذتمٛاداؿاٟثاؿذ

 ٚ تاٚلااس  ٚ تثيٙذ اِٟي يشٔاٖ اخشاي ٔؼيش دس ا س خٛد ٚ ٘ثاصد سا خٛد سٚحيٝ حاِت دٚ ٞش دس ؿٛد پذيذاس ؽتشاتش دس آػا٘ي تٝ واسٞا ٚ تاؿذ آٔادٜ تؼياس واسٞا صٔيٙٝ يا

ٝ  اػت ٔذيشاٖ وٙٙذٜ ٔيايظت ٚ داس٘ذٜ تاص ٚي٘يش آٖ ٚ اػت ٔذيش ٚيظٌيٟاي تشيٗ اػاػي ٚ ٟٕٔاشيٗ اص ٔذيشاٖ دس اِٟي تمٛاي  .دٞذ ادأٝ سا واس خاًش إًيٙاٖ  وا

ٗ  تاا  ػااصٔاٟ٘ا  ٔاميذس ٔذيشاٖ  .ٔيٍشدد اٞ ػخاي ٚ ٞا ٘ـية ٚ يشاص تٕاْ دس اػالٔي ٔذيشيت اػاٛاسي ٚ ايذاسيپ ٚ لٛاْ تاعث ٝ  صدٖ دػات  اص تاصداس٘اذٜ  ٘ياشٚي  ايا  تا

 .  پشٞيضٔيىٙٙذ ؿذٖ پَٛ تشدٜ ٚ تٙذٜ ٚ خٛاسي اخاالع،سؿٜٛ چٖٛ غيشاخاللي سيااس

اكشاس ٔى وٙاذ  ٚ تش ا٘داْ دػاٛسٞا ٚ خٛاػاٝ ٞاى خذاٚ٘ذ ٔاعاَ  ،اعٕاَ ٚ سيااس ٚ ٘ياٟاى ا٘ؼاٖ سا تيت ٔشالثت ؿذيذ لشاس ٔى دٞذ، تمٛا تٝ عٙٛاٖ يه عأُ دسٚ٘ى

 ٚ ا٘ؼاٖ سا اص آِٛدٜ ؿذٖ تٝ ٌٙاٜ ٚ ػشپيچى اص اٚ أش اِٟى تاص ٔى داسد.

 پغ اص تٛهيح اخٕاِى ٚ ٔخالش دس ٔٛسد ٔفْٟٛ تمٛا، ايٙه تٝ تثييٗ ساتٌٝ ٔياٖ تمٛا ٚ ٘فٛر سٞثش ٔى پشداصيٓ .

ػااصٔاٖ  اثاشي دس سٞثاشي   د، ػخت تاؿذ ٚ چٙيٗ تٝ ٘ظش تشػاذ واٝ تماٛا ٚ پشٞيضوااسى     ؿايذ دس اتاذا پزيشؽ ايٗ ٔؼوّٝ وٝ ٔياٖ تمٛا ٚ ٘فٛر سٞثش ساتٌٝ اى ٚخٛد داس

اٜ عٕياك ٚ تيّيّاى تاٝ ٔؼاوّٝ     ٘ذاسد ٚ ٕ٘ى تٛاٖ آٖ سا تٝ عٙٛاٖ يىى اص عٛأّى وٝ دس ٔيضاٖ ٘فٛر ٚ تاثيشٌزاسى سٞثش تش پيشٚاٖ ، ٘مؾ داس٘ذ، پزيشيت . أا تا يه ٍ٘ا 

 .اى آٖ سا دس ٔيضاٖ ٘فٛر ٚ تاثيشٌزاسى سٞثش سٚؿٗ وشد ٚ تٝ ساتٌٝ ٚثيك ٚ عٕيك آٖ پى تشدٔى تٛاٖ ٘مؾ تؼض ،تمٛا ٚ پشٞيضواسى

 ٝ اص عاضت ٚ احااشاْ    تمٛا ٚ پشٞيضواسى تاعث ٔى ؿٛد وٝ ا٘ؼاٖ دس ٔياٖ ٔشدْ ، اص عضت ٚ احاشاْ تيـاشى تشخٛسداس تاؿذ ٚ ٔيثٛب دِٟاى آ٘اٖ ٌشدد؛ ٚ ٞش وغ وا

 اؿذ ٚ ٔشدْ اٚ سا دٚػت داؿاٝ تاؿٙذ، ٘فٛر تيـاشى تش آ٘اٖ خٛاٞذ داؿت ٚ تٟاش اص ديٍشاٖ ٔى تٛا٘ذ تش ٔشدْ تاثيش ٌزاس تاؿذ.تيـاشى دس ٔياٖ ٔشدْ تشخٛسداس ت

 

 تَكل

ٛوُ تاٝ عٙاٛاٖ   اثشات ت تٛوُ تش خذا. تٛوُ دس ِغت تٝ ٔعٙاي خٕع وشدٖ عضْ تش يعُ، تا إًيٙاٖ لّثي تٝ خذاي تعاِي ٚ غشق دس عثٛديت ٚ تعّك تٝ ستٛتيت اػت. اص

ٞا دػاٛسات خاذا  ٘ـا٘ٝ اي اص ايٕاٖ يشد ايٗ اػت وٝ هعف ٚ صتٛ٘ي اص اٚ دٚس ٔي ٌشدد، عأُ اٍ٘يضؽ ٚ اسادٜ ي يشد ٔي ؿٛد، ػثة ٔي ؿٛدوٝ دس تلٕيٓ ٌيشي 

 (156-159:  1392اٍِٛ ٚ سإٞٙاي اٚ تاؿذ ٚ سحٕت ٚ ٔيثت خذا ٘لية ٚي ٔي ٌشدد.)اِٛا٘ي 

تٝ ديٍشي ٚ ٔٙظٛس اص تٛوُ دس ايٗ خا، ٚاٌزاس وشدٖ واس تٝ خذاػت. دس حميمت يىي اص ؿشايي تمٛي تٛوُ تش خذاػت تذيٗ ٔعٙا واٝ   تٛوُ يعٙي ٚاٌزاؿاٗ واس

   ٝ اتذ ٚ دس يااسي اٚ ٔاي ؿاا    غيش خذا سا سٞا وٙيٓ ٚ تٟٙا تٝ سؿاٝ اي أيذ اٚ چًٙ ص٘يٓ. اٌش ا٘ؼاٖ تٝ ٔماْ تٛوُ تشػذ، آٖ ٌاٜ خذاٚ٘ذ دس ٕٞٝ ٔـاىالت ٚ تٍٙٙاٞاا تا

 ٚالع ايٗ خذاػت وٝ اسادٜ ي ٞش واسي سا ٔي وٙذ ٚ تٝ دػت تٙذٌاٖ خٛد آٖ سا تٝ ا٘داْ ٔي سػا٘ذ.
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تّىٝ ٔفٟاْٛ تٛواُ   تشخي يىش ٔي وٙٙذ ٔعٙي تٛوُ ايٗ اػت وٝ دػت اص ٕٞٝ واسٞا تايذ وـيذ ٚ آٖ سا تٝ خذا ٚاٌزاس ٕ٘ٛد. ايٗ عُٕ ٘ٛعي تٙثّي ٚ ٔيىْٛ اػت، 

ميٗ ياتذ واسٞايي وٝ دس عآِ تش حؼة اػثاب ٚ ؿشٚى ٚالع ٔي ٌشدد، تٝ اٚ استثاى داسد ٚ ٚلااي اسادٜ ي خذاٚ٘اذ تاٝ چياضي تعّاك ٌياشد عّاُ        آٖ اػت وٝ ا٘ؼاٖ ي

ؾ ٘ثاؿذ تّىاٝ  واس خٛياػثاب پيذايؾ آٖ ٘يض ٔٛسد اسادٜ ي اٚ ٚالع ٔي ٌشدد. ايٗ يه لاٖ٘ٛ عآِ ٔؼّٓ ٞؼاي اػت، ِزا ا٘ؼا٘ي وٝ تٛوُ ٔي وٙذ، ٘ٝ ايٗ وٝ ياعُ 

 1387، تٝ ٔماْ تٛوُ تعثيش ٔي ؿٛد. )٘اظاد ػاّيٓ،   "دس اثش تٙذٌي صياد تٝ ٔمأي وٝ احؼاع ٔي وٙذ اسادٜ ي اٚ ّٔيك تٝ اسادٜ ي خذا ؿذٜ اػت وٝ دس اكٌالح عشيا

 :36) 

. ستٕأيشواتٛػىٙات،حوااٛسخذاسادس٘ظشٔيٍيشدتٛوّٙٛعىشاتٌٟفشدتاخذاٚ٘ذاػاىٟذسآ٘فشدتاتٛخٟثٟاعامادىىٟثٟمذست،حىٕاٛسؤياٛؿفماخذاٚ٘ذداسدد :تَكللل

 .  ٚدستٕأّيظاتثشاىٕٛيمياخٛداصاٚاػإذادٔىىٙذ

خثشئياُ ) ( تاٝ    دس خشياٖ تٝ آتؾ ا٘ذاخاٗ حوشت اتشاٞيٓ ) ( ٚلاي ايـاٖ سا تا ٔٙدٙيك تٝ ًشف آتؾ پشتاب ٔي وٙٙذ دس سٚايت داسيآ واٝ تايٗ صٔايٗ ٚ آػإاٖ،     

 أا تٝ تٛ ٘ٝ، ٔٗ تٝ ؿٕا ٔيااج ٘يؼآ!. « أِّا اَِِيهٓ يَال...» تٝ وٕه احاياج داسي ؟، ٔي يشٔايذ: ػشاغ ايـاٖ آٔذٜ عشم وشد٘ذ وٝ آيا 

٘ظاشؽ تاٝ عٙايات     ا٘ؼاٖ اٌش دس دَ، حىٓ خذا سا پزيشياٝ تاؿذ، دس عُٕ، تٝ يه تٛوُ عديثي ٔي سػذ؛ يه اتىاَ عديثي تٝ خذا پيذا ٔي وٙذ، دس دَ تٗ تؼت ٞا

اثش اًاعت ٔين اص خذا تٛوُ عظيٓ ٚ عديثي اػت وٝ دس حيٗ عُٕ، تاٝ خااٖ ا٘ؼااٖ    «. ٔٗ تٝ سب اِعإِيٗ ٔيااخٓ » حاِت ٔي يشٔايذ: خذاػت؛ حوشت دس ايٗ 

) . سٚا٘ـااٖ دياذ   تضسيك ٔي ؿٛد ٚ ا٘ؼاٖ سا اص تٗ تؼت ٞاي حيشت اٍ٘يض ٘دات ٔي دٞذ؛ اًاعت ٔين وٝ دس اثش عديثؾ سا ٔي تٛاٖ، دس ػّٛن ا٘ثياء ٚ دس سٚح ٚ

 (73:  1385٘مي پٛس،

ي تاذاسن تثيٙٙاذ .   تٝ ٞش حاَ تٛوُ تٝ ٚي تذٖٚ تالؽ دس اػالْ تٛكيٝ ٘ـذٜ اػت . ٔذيشاٖ تايذ ًشح ٞا ٚ خي ٔـي ٞاي ٔذيشياي سا تشاي سػيذٖ تٝ اٞذاف عمال٘ا 

 ِٚي تايذ دس هٕٗ تشاي ٔٛيميت دس واسؿاٖ تٝ خذا تٛوُ وٙٙذ

 ٗ تٛوُ عّي اهلل تؼّٟت ِٝ اِلعاب: وؼي وٝ تش خذا تٛوُ ٔي وٙذ ٔـىالت أٛس تشاي اٚ آػاٖ ٔي ؿٛد  ٘مؾ تٛوُ دس ٔذيشيت: پيأثش اػالْ )ف( ٔ

:  1378ٔؼااااإّي صادٜ، )پياااااأثش اواااااشْ )ف( ٔاااااي يشٔايٙاااااذ: اٌاااااش دٚػااااات داسي لاااااٛياشيٗ ٔشدٔااااااٖ تاؿاااااي تاااااش خاااااذا تٛواااااُ واااااٗ.          

ٞىاسٞايٕخاّفؼاصٔاٖ،يىشٚعّٕخٛدساتٟيىٕٙثعثيا٘اٟأالّىٙذٚتشاػاػايٙاتىاتٟيميمااكيّمذٟٔاكّاٛوّثشخذادسٔذيشيااػالٔيثٟايٕٙعٙياػاىٟا٘ؼا٘ثااعإادوأّذساداس(36

سػاصيٛواسػٛصياٚتيـااايخٛدسأيىٕاشتشداسدٚدسواسٞايٕخاّفؼاصٔا٘ثشاػاػأ٘چٟٕعمِٛٛحماػاثٟاشيٙاالؿٟاساتٟىاستٙذد؛تٟايٙاشتيثٟشچٟاعامادٚدسخٟيميٙثٟٛخٛدخذاٚوا

 .  تيـاشٔيـٛدٚدسٚالعإأىاسٞااصسيضتشيٙااتضسٌاشيٙذسحاِاٛإ٘ٙذيٛدسحاِاوعفثٟٕاِىٛكاحثاكّيأ٘ؼپشدٕٞيـٛدوٟخذاٚ٘ذاػتتشؿٛد،تٛوّٛاتىاتٟخذاٚ٘ذ٘يضتٟاشٚ

 سٞثاشي ٕ٘اٛد ٚ تاشٚص تيـااشي داسد. تٛواُ دس      ٞاذايت ٚ سٞثاشي،  تٛوُ يىي اص عٛأُ اسصؿي اػت وٝ دس ٕٞٝ ٔؼايُ ٔذيشيت تاثيش ٌزاس اػت؛ أاا تااثيش آٖ دس   

ي ذدي ٔي تٛا٘ذ داؿاٝ تاؿذ. ٔثال دس خايي وٝ اتخار يه تلٕيٓ ٕٔىٗ اػت ٔخاًشات صياادي تاٝ د٘ثااَ داؿااٝ تاؿاذ ٚ تاٝ اكاٌالح، اص سيؼاه تااالي         ٔلاديك ٔاع

٘ؼاٖ ٔي تٛا٘اذ  تا تٛوُ ٚ اعإاد تش خذاٚ٘ذ اػت وٝ ا، ٔعمَٛ ٚ ٔٙاػة ٕٞٛاس ٔي وٙذ يه سٞثشيتشخٛسداسد اػت، تٛوُ تش خذاٚ٘ذ اػت وٝ ٔي تٛا٘ذ اٚ سا تشاي 

 .ٕٞٛاس ػاصد ٔذيشيت ٚ سٞثشي ٔٙاتع ا٘ؼا٘ي خأعٝ اػالٔيتش اهٌشاب ٚ تشع ٚ دٚدِي غّثٝ وٙذ ٚ ساٜ سا تشاي 

 

 خالصِ  ٍ ًتيجِ گيری 

تيات ػشپشػااي ٔاي     ٞذايت ٚ سٞثشي يىي اص ٚظايف ِّٟٔٓ ٔذيشيت اػت. تعوي اص كاحة ٘ظشاٖ ٔذيشيت، سٔض ٔٛيميت ٔذيشاٖ سا، دس تٛاٖ ٞذايت ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي

       ٜ داسد )احٕاذي   دا٘ٙذ. ٟٔاست ا٘ؼا٘ي ٚ واس تا ايشاد ٚ ٞذايت آ٘اٖ دس خٟت ا٘داْ اٞذاف اص خّٕٝ ٟٔاست ٞايي اػات واٝ دس تٕاأي ػاٌٛح ٔاذيشيت وااستشد ٚياظ

1386  :115) 
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ْ ٚ خأعٝ تّمي ٔي ؿٛ٘ذ. ٔٙلة ٔذيشيت ٘ثايذ ٚػيّٝ تإٔيٗ اػالْ، ديذٌاٜ خاكي پيشأٖٛ ٔذيشيت داسد. ٔذيشاٖ اػالٔي تٝ عٙٛاٖ خذٔاٍضاساٖ ٚ ٞذايت ٌشاٖ ٔشد

، «تىّياف »، «أا٘ت»يتأياَ ٚ ٞٛاي ٘فؼا٘ي ٚ اتضاس يخش ٚ ٘شدتاٖ تشلي ٚ ثشٚت ا٘ذٚصي ٌٔشح ؿٛد. تش ايٗ اػاع، تيٙؾ اػالْ ساخع تٝ ٔذيشيت، ايٗ اػت وٝ ٔذيش

 ، ٔي تاؿذ.«ٞذايت»، ٚ «خذٔت»

يٝ ػاصٔاٖ ٞا، ٚ ٞذايت ٚ سٞثشي ايٗ ٔٙاتع اص ٟٔٓ تشيٗ ٚظايف ٔذيشاٖ  تـٕاس ٔي سٚد. دس تعشيف سٞثشي اص آٖ  تٝ عٙٛاٖ ٞٙش يا عّآ  ٔٙاتع ا٘ؼا٘ي اص ٟٔٓ تشيٗ ػشٔا

سٞثاشي   تاش داس٘اذ،  ٘فٛر دس اؿخاف ٘اْ ٔي تش٘ذ يعٙي خٛٞشٜ ي سٞثشي ٘فٛر تش ديٍشاٖ اػت تٝ ًٛسي وٝ آ٘اٖ تا اسادٜ ٚ اخاياس ٚ ٔيُ خٛد تاٝ ػإت اٞاذاف لاذْ     

سٞثشي سا ٘ذاسد ٍٔاش  داساي ٟٔاستٟا ٚ ػثه ٞاي ٔافاٚتي اػت دس خأعٝ اػالٔي تيـاشيٗ تٛخٝ تٝ ٟٔاستٟاي ا٘ؼا٘ي اػت، پيأثش اػالْ ٔي يشٔايٙذ: وؼي كالحيت 

 آٖ وٝ ػٝ خلّت دس اٚ تاؿذ.  

 ايٕا٘ي وٝ اٚ سا اص ٔعاكي تاص داسد .1

 تاؿذ. تشدتاسي وٝ تذاٖ ٚػيّٝ لادس تش وٙاشَ خـٓ خٛيؾ .2

 ٟٔشتا٘ي تا صيش دػااٖ تٌٛسيىٝ ٘ؼثت تٝ آ٘اٖ ٔا٘ٙذ يه پذس ٟٔشتاٖ تاؿذ. .3

ٚخاذاٖ تااالتشي اػات ٚ خاٛد       ياٗ ٚيظٌاي ٞاا تاؿاذ    ٘مؾ ايٕاٖ ٚ،تمٛا ٚ تٛوُ تؼياس پشسً٘ ٚ خضء خلٛكيات اليٙفه سٞثشي ٔي تاؿذ. ٚ ٔذيشي واٝ داساي ا  

 ي ٌيشد ٚ تا صيش دػااٖ خٛد تٌٛس ٔٙلفا٘ٝ سيااس ٔي وٙذ.  وٙاشِي سا دس خٛد ٟ٘اديٙٝ ٔي وٙذ. تلٕيٕات تٟاشي ٔ

 

 پيطٌْبدّب

 ٚ ػاصٔاٟ٘ا  اص ًّثٝ ٞاي خزاب ٚ خٛؿفىش  دس ٚاحذ يشٍٞٙي اػافادٜ ؿٛد.ات سادس اد-1

ٛسٞاي اػاالٔي ٚ صيااست عاثاات    يٝ ٔٙظٛس تمٛيت آٔٛصٜ ٞاي ديٙي  ٔذيشاٖ اسؿذ ػاصٔاٖ يٝ خاي ػفش تٝ وـٛسٞاي اسٚپايي ٚ أشيىايي ٚ غيش اػاالٔي  تاٝ وـا   -2

 ٔـٟذ اعضاْ ؿٛ٘ذ.،لٓ،ٔىٝ ٔىشٔٝ  ،عاِيات 

 تشاي ٔذيشاٖ اسؿذ ػاصٔاٟ٘ا خٟت ٔاللات تا ٔشاخع عظاْ ػاِي يىثاس تش٘أٝ سيضي ؿٛد.-3

 

 هٌببغ

 1373،ٔاشخٓ ،اِٟي لٕـٝ اي ،ٟٔذي،ا٘اـاسات پياْ،چاج ٞـآ ،لشآٖ وشيٓ  .1

 چاج: دياش تثّيغات اػالٔي لٓ. 84(.  ا٘اـاسات ٌّؼااٖ ادب، ٘ٛتت چاج اَٚ / تٟاس 1384ذ)ٟ٘ح اِثالغٝ، تشخٕٝ ٔشحْٛ دؿاي، ٔيٕ .2

 (. ٔثا٘ي ػاصٔاٖ ٚ ٔذيشيت، ٔذيشيت عٕٛٔي، ا٘اـاسات پظٚٞـٟاي يشٍٞٙي، تٟشاٖ، چاج ٞـآ  1386احٕذي، ْ ) .3

 ؾ ٞاي يشٍٞٙي، ػاسي، چاج چٟاسْ(. ٔذيشيت اػالٔي )اكَٛ، ٔثا٘ي، ٔفاٞيٓ ٚ اٍِٛٞا(. ا٘اـاسات پظ1388ٞٚاحٕذي، ْ ) .4

 (. ٔذيشيت اػالٔي، ا٘اـاسات خٟاد دا٘ـٍاٞي ٚاحذ عالٔٝ ًثاًثائي، تٟشاٖ، چاج دٚاصد1393ٓٞايدٝ اي،  ،ا ) .5

 (. تلٕيٓ ٌيشي ٚ تعييٗ خي ٔـي دِٚاي،  ا٘اـاسات ػٕت، تٟشاٖ، چاج ٞـآ  1392اِٛا٘ي، ع،ْ ) .6

 ت ٘ي، تٟشاٖ، چاج ؿا٘ضدٞٓ(. ٔذيشيت عٕٛٔي،  ا٘اـاسا1380اِٛا٘ي، ع،ْ ) .7

 (. ٔذيشيت ٚ ٘ظاْ اداسي اص ديذٌاٜ أاْ عّي ) (، )ػيذي، ع، ح، ٔاشخٓ(،  ا٘اـاسات اػااٖ لذع سهٛي، چاج د1382ْٚتالشإِٛػٛي، ْ ) .8

ٝ سياضي ٚ تاذٚيٗ ٔااٖٛ    ، تذٚيٗ ٟ٘اد ٕ٘ايٙذٌي ٔماْ ٔعظٓ سٞثشي دس دا٘ـاٍاٜ ٞاا ٔشواض تش٘أا    1(. ا٘ذيـٝ اػالٔي1384ػثيا٘ي، ج، ٔيٕذ سهايي، ْ ) .9

 دسػي لٓ، ا٘اـاسات ٔعاسف، چاج ٞفآ
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