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 چىیذُ

 
یافتٝ اػـت. تحّلـُ ٚ تٛكـلف ٔٛهـٛع      خؼتاس حاهش، حَٛ ٔحٛس پشػؾ اص چلؼتی ا٘ؼاٖ ػأاٖ

ٔزوٛس اص ٔٙظش ٔالكذسا، ٔا سا تٝ ولفلت راف تٛدٖ ا٘ؼاٖ یا ٘حٜٛ ػٟٓ داؿتٗ آٖ اص ٞؼتی تٛخٝ 
دٞذ ا٘ؼـاٖ دٚ ػـش حّمـٝ ٚكـُ ٞؼـتی اػـت،        ٔی  ٌٛ٘ٝ وٝ ٘ـاٖدٞذ. ایٗ ٘حٜٛ تٛدٖ، ٕٞاٖ ٔی
ٝ  ٔثاتـٝ دٚ   تٝ وٙٙذٜ تؼشیف اٚ اص ٕٞلٗ ٔٙظش ٘لض ٞؼت. ا٘ؼاٖ  تلاٖ ٚكـُ ٞؼـتی، ٔمـاْ     ػـش حّمـ
ٌزاسد. دس ٍ٘اٜ  ٔذاسی ٕ٘ی ای دس ٘ظاْ ٞؼتی داسد وٝ تش تٙلاٖ آٖ رذأحٛسی خایی تشای ا٘ؼاٖ ٚیظٜ

ػٛی وٕاالت ٔؼٙـٛی اػـت وـٝ     ثٕشٜ وُ ػلش تذسیدی ٚخٛدی تٝ٘خؼت، ا٘ؼاٖ ٔشتثٝ تاِفؼُ یا 
ای خض ایٗ  آیذ. أا دس ٍ٘اٜ دْٚ، ا٘ؼاٖ فمط تـش اػت ٚ ٞلچ ٔشتثٝ حؼاب ٔی آٖ تٝ  تاِمٜٛتـش حاِت 

آیذ؛ چٖٛ تٕاْ ٔشاتة  حؼاب ٔی تشیٗ چاِؾ تـش أشٚص تٝ تلٙی، تضسي ٘ذاسد. ایٗ ٍ٘اٜ اص حلث خٟاٖ
ٌشایی دٚسٜ خذیذ تٝ تؼٛیك ا٘ذارتـٝ ٚ آٖ سا دس ٔشتثـٝ    اٖ سا تحت ؿؼاع ػّٓٔتؼاِی ٔتلٛس تشای ا٘ؼ

ُ  "ی اص ا٘ؼاٖ وٝ دس حملمـت  ٙلچٙٗ یاػاصد. لشاهت  تـش ٔحذٚد ٔی  "ا٘ؼـاٖ تـاِمٜٛ  "ٚ  "تــش تاِفؼـ
ٞای ا٘ؼاٖ سا تذٖٚ ٞلچ تؼٕمی تٝ طسفای ٚخٛدی آٖ دس ػطح ٔطاِثات اختٕـاػی ٚ   رٛاػتٝاػت، 
 .دٞذ ٘ذٌی تمّلُ ٔیٞای آصادا٘ٝ ص ؿلٜٛ
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 همذهِ

الاِلهىحیؾقؾوویٙطوئا جكیىپكو٨ًلى٩یؾقکًاقپكوًالچیىحیايىاو همىاقهههن
جكالچیىیحیي٩یهوهباظیدًٌاؼحیاوث.ایىپكوً ايىیاوقا٠میی٫یوه١ك٨ثًٌاؼحیهىح

ویؽىاقویٙىهبًییبیكایًکیهايىیاوقوالاییىؼىايیؿ.هكبىٖبهآوؾقکلیثيٝام٠ا نوشىؾهی
 گكچهؾقشایؼیىؾییکيییاهفق٦و٠میی٫(514، ص5744)هتيه ؾیكکه، اوث«ظیىاويا٫٘»

ایبیًالایًکهچیىحیايىاوقاؾقکلیثيٝامهىحیهٍؽُکًیؿی٨لى٩یاوث و یچًیىجل٭
ـاجیايىاو ی١ًیيا٘٭یثاويٝكؾاقؾ؛چىوظییىاويیا٫٘ بهیکیالباقلجكیىوهحمایمجكیى٩ِات

جمایمايىاوالوایكشايؿاقاواوثجاگىیایظ٭ی٭یثايىیاوؾق٬یابپكویًالکًًؿهاویبؾقاِل
 چیىحیآو.

ًٌاوی ؾقپیواکاویچیىحیايىیاوه٭ا هظأك٨اق٢اليکاتهٙكضؾقهباظدي٩هبًابكایى
اوثجاالایى٘كی٫بحىايؿهىٟٔا٠الهیهظ٭ى٪بٍكقاؾقبیابچیىیحیايىیاوهٍیؽُيماییؿ.

ؾايیؿ.گىيهکهـکكؼىاهؿٌؿ ِؿقا محؤ هیىايىاوقاظ٭ی٭ثهمحؿال٘بی١ثجا٠ا نا یههیهماو
ؾهیؿکیهِیؿقا ؿیىٌییكالیچیىیحیايىیاوقا٨كاجیكالظیؿویبهايىاويٍیاوهیًیًچىیايیاه
ايؿالقوٌیىاییىيییاهچیىیث؟آییاگیكؾ.چٍنجكال٨ّلهمیمآوؾقيٝكهیهًٙ٭یو٠می٫قون

یوشىؾؾاقؾکیهپكياٌؿي٨اِله٬ؿقآوظ٭ی٭ثهمحؿبیايیكایىوا١٬یثاوثکهبیىايىاووبٍكيه
ایگیكؾکیههییچشًبیه ٥ىیشایهیهحكاؾ٦يباًٌؿويهآوايؿالهؾقوٙطشم٬ٟابلیاوباهنالبً

کًًیؿهیالییکظ٭ی٭یثوبیاووشهیؾوؾهًؿهشمجكاؾ٦يؿاٌحهباًٌؿویاایًکهايىاووبٍكيٍیاو
اوث؟ال٘ك٨ی ا٠الهیهشهیايیظ٭یى٪بٍیكهینبیا٘یكضهبؿأوه٭ّؿیکاهكظ٭ی٭یووا١٬ی

شهیايیآوؾقيٝیكهىائلیچىوآلاؾیوکكاهثايىاوهؿ٠یاوثکهبٍكقاؾقهصمى٠ههمبىیحه
ٌكضوبییاو٨لىی٩یالهؿ٦بابٍكبیًالایًکهظ٭ى٪گیكؾ.پكوأطاوثکها٠الهیهشهايیهی

هایوشىؾآهؿهباٌؿ ؾقاِلهّیىبههصمى٠یهايىیايیبیكای٠بیىقالؼٍیىيثچیىحیايىاوبه
ظا  بىییاقیالهع٭٭یاوهایبٍكیق٨ٟؼٍىيثاوث.اهاؾق٠یىظلقاههرابهبهیاشحما٠یاویو
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لوایایهؽحلی٨٧لىی٩ی يامؾاؼلیوؼاقشیا٠الهیهظ٭ى٪بٍكوهىاؾهًؿقزؾقآوقاالِاظب
ايؿ.قویکكؾ٨لى٩یبیهظ٭یى٪بٍیكي٭ؿکكؾهواقلیابیو...ظ٭ى٬ی ویاوی اشحما٠یو٨كهًیی 

كیی٤کًؿ؛چىوقویکكؾهیایجٍؿیؿهیًیالپًیبقایس ٔكوقت٘كضپكوًالچیىحیايىاوقا
ابحیؿاباییؿشایییاهکهیؾقظا اوث کكؾهگنهایشايبی ايىاویاهماوبٍكقاپٍثجعلیلىیاال

 هؿ٦شىحاقظأكایىاوثکهچیىحیايىیاوقا٨یاق٢الشهثالایىؼىؾايىاوهٍؽٌُىؾ.
ظ٭ى٬یواشحما٠ی بكقویکًؿجاه١لىمگكؾؾا٠الهیهظ٭ى٪بٍكچهج١كی٩یالايىیاوؾاقؾ.هىائل

اللماویثيییاهگیفقابیه٘ىقهحمایمیهٍؽُگكؾؾ اهابكایایًکههىٟٔا٠الهیهظ٭ى٪بٍكبه
ايىاوالهًٝكهٍهىقجكیىهح٩کكاوشهاو٤كب ا٠ینال٬یؿینوؾقباقههای٨لى٩یجكیىؾیؿگاهههن

 شؿیؿآوايؿاؼحهٌىؾ.

 . اًغبى اس دیذگبُ اًذیؾوٌذاى پیؼ اس اػالهیِ حمَق بؾز1

كاوپیٍییىوییاٌیًاؼحیالهًٝیكهح٩کیکهـکكٌؿ هؿ٦اِلیال٘كضهباظدايىاوگىيههماو
چیىیحیايىیاواییىاویثکیهبیؿايینا٠الهییهؾقباقههای٨لى٩یهىشىؾجكیىؾیؿگاهباليیكیههن

(شیمءًٌاویی٨لىی٩یصايىاوؾايینکهایىبعیدیهیؼىببهظ٭ى٪بٍكچهيیاهیبهايىاوؾاقؾ.
وشىؾؾاقؾ.بیههمییىباقهىیؾقاهای٠می٭یهنجكیىهباظدیکيٝام٨لى٩یاوثوؾیؿگاهاواوی

ؾ یل اللماوثپیًالایًکهپاوػپكوًچیىحیايىاوقاؾق٘كضشهیايیا٠الهییهظ٭یى٪بٍیك
های٨لىی٩یپییًالا٠الهییهظ٭یى٪بٍیكؾاٌیحهجكیىيیاهن هكوقیکىجاهبهههنیوشىکًشىث

گییكؾ؛جكیبیهؼیىؾهیِىقت پكوًهاالا٠الهیهظ٭ى٪بٍیكِیىقتجؽّّیین.ؾقایىیباٌ
ایىاوثکها٠الهیهظ٭یى٪وئا یاهٙكضيٍؿهویاکمحكبهآوجىشهٌؿهاوث.جاکًىوپكوٍیکه

ایبیهايىیاوؾاٌیحهاویث؟آيچیهالًٌاویايههایهىشىؾؾییكچهيییاههىحیبٍكؾقکًاقؾیؿگاه
پیكاهىوا٠الهیهظ٭ى٪بٍكظیىجّىیبویاظحی٬بلوب١یؿآوبیهٌؿهٙكضههباظدوهصاؾالت

ویؽىالکكاهیثايىیاویکیهشیمآیؿایىاوثکهؾقا٠الهیهیاؾٌؿه چهویًؿٌی٩ا٨یؾوثهی
یوشیىؾؾاقؾوؾقباقهؾهًؿههكچًؿجلىیعیيیاه٨لى٩ییاظحی٠لمیبالجاب چیىحیايىاواویث
ِىقتشؿیالا٠الهیهظ٭ى٪بٍكاوحًٙا٪يکكؾهاوث.باایى٨یكْ بهچیمیقاىیچًهنکىی

گیكین.ِىقتگفقاپیهیهنبهپیٍیىآولىى٨اوی٨جكیىبعدچیىحیايىاوقاالهًٝكبمقگ
بظىیابیهچیىیحیايىیاوالشملیهبؿووٌک ا٨ال٘ىوواقوٙىهكشٟهكپكو٨ًلىی٩ی 

هىشىؾ٠٭اليیاویثکیهؾق٩٬یهبیؿوـاجا ايىاو»آوقؾ:ىوهیي٭لالا٨ال٘به«ؾیكکه»آیًؿ.هی
ؾايینهیی(.75، ص5744)هتيه ؾیاكکه، «کهایىهًم ثايىاويیىثهعبىنهايؿهاوث ؾقظا ی

که٠٭اليیو٠٭اليیث اٌاقهبهُب١ؿیاِیلیوٌیكا٨ثوشیىؾیايىیاوؾاقؾوا٨ال٘یىوهینآوقا
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.همکىاوثبیكظیفقؾاٌیحىالهايیؿوؾق(71، ص5744 ، )فكوغؾايؿظ٭ی٭ثهىح٭كؾققوضهی
پكویًالچیىیحیايىیاوهىیلما کًًؿهيیاهاؼال٬یوجكبیحیا٨ال٘ىوباٌؿ.اها٩٬هبؿوه١ًکه

ویهن٠میؿجاايىاوبىؾو»ايؿ:هًىلبه٬ىتؼىؾبا٬یاوث.ؾقشایؾییكهنال٬ى ا٨ال٘ىوگ٩حه
یو٬كابثپیؿاکكؾوبایکيٝامهرا یهماهً  لیبیاوا هییالؾاٌحىؾقچیمی٨كاجكالاهىقايىاي

)ؾیاكکه، «کًیؿ٘ىقکلیه١یاقوهعکظ٭ی٭یؼىؾقاالآوياظیهکىبهیی٠ا ناوثکهايىاوبه
کًیؿکیهيعیىهویهنؾاٌیحىؾقوحیهٍیؽُهی.ایىگ٩حهبه(71، ص5744؛ فكوغ ، 41، ص5744

اویثکیهٌىؾ.قوٌىًٌاویؾيبا هیوثکهؾقهباظدي٩هیامیآوچايىاوالهىحی ٨كاجكال
(يهياٜكبهج١كی٧هًٙ٭یايىاواوثويهيییاهیبیهصيعىهوهنؾاٌحىايىاوالهىحیایىهىؤ ه
بییاو٠میی٨٫لىی٩یالچیىیحیايىیاوؾقپكجیىبلکههایآوؾقجمایمباوایكشايؿاقاوؾاقؾ.ویژگی
قاِلهىحیاوث؛چیمیکیهج١كیی٧وا١٬ییايىیاوییاشایییاهوهىاهمثآوؾ«بىؾو»کی٩یث
 ؾاقؾ.جكبیاوهیًٌاوايهآوقابهٌکلهكچه٠می٫هىحی

«هُرل»ؾايین کههیگىيههماوظا  ه١ًایوهنؾاٌحىؾقچیمی٨كاجكالاهىقايىايیچیىث؟
الویًػوشیىؾاویثییاالایًکیهؼیىؾهُریليٝیك٬ٟٙبیاوظ٭ی٭ثاهىقؾقج٩کكا٨ال٘ىواوث.

اِیلیؾهًؿهٌکلا ًىٞآيها هرابهقبهاهیث يکحهههنایىاوثکهاقجباٖظ٭ای٫هاؾووبههُرلبه
پكوی٬ًابیل٘یكضاییىاویثکیهالکصیابیؿايینًصیایايعىهوهنؾاٌحىآيهاالهىحیاوث.ؾق

ؿ؟ؼیىؾا٨ال٘یىوبییاوکیكؾهؾايیواقگیآوهیا٨ال٘ىويعىهوهنؾاٌحىايىاوالهىحیقاؾقهُریل
ايىاولبؿهوشىؾويؽبه٠ا ناوثواوؼیىؾ٠یا نِی٥یكاویث.٠٭لییاویثکیهؾق»اوثکه:

.ایىلبیؿهبیىؾگی همیاويییاه(75، ص5744)همى، «قوظی٬كاقگك٨حهواویكليؿاوجىٌؿهاوث
اِلیا٨ال٘ىوبهظ٭ی٭ثايىاووشاییاهآوؾقيٝامهىیحیاویث؛يییاهیکیهايىیاوقا٨كاجیكال

ايآوالظیدجصكؾ هاؾیویا٨ٕیلثُب١ؿي٩ىايیآويىبثبهبؿوهیاؾیمکًًؿهیهحماهایویژگی
ىايىیاوالهىیحیاویث پاویػاِیلیکًًؿهيعىهوهنؾاٌح.پهلبؿهبىؾو٠ا نکهبیاوؿؾايهی

ـییلظ٭ی٭حییبىؾگلبؿهؾايینکهایىیهیقوًٌبها٨ال٘ىوؾقبكابكپكوًالچیىحیايىاواوث. ی
کیاهال واقگیايىیاوقاؾقییکج٭یاٟ٘یابؿوچًیىاقجبیا٘ی لبیؿهبیىؾووهُریليامهُرله١ًاهیبه

 کًؿ.ًٌاوايهشمٟهیهىحی
والیاشیايىقویاوییوهیؿيیبیا ٙبٟٙىايىاوقاظیىاويا٫٘ هىشىؾهؿیًهؾقشايبؾییك اقو

 ظیییىاويییا٫٘.ؾقيیییاهيؽىییث(14، ص5744؛ فكوغاا ، 514، ص5744)ؾیااكکه،  کًییؿج١كییی٧هییی
جكیىوؽىاقوٙىؾقپاوػبهپكوًالچیىحیايىاواوث.اهاباهكاش١یهبیهآذیاقاووکمییه١كو٦
کهيا٘٭یث٨ّلهمیمايىاوالویایكشايیؿاقاواویث يیهچیىیحیايىیاوؾقنیابییؾقهؾقآو جؤهل

وشىکًیین؟بیاایشىثاقجباٖبااِل٠ا نهىحی.پهچیىحیايىاوقاالؾیؿگاهاقوٙىؾقچهه٭ى ه
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جىشهبهایىگ٩حهاقوٙىکه"ايىاوجاواقؾاشحماٞيٍؿه ٔمىایًکهؾاقای٨ّلهمییمیهايًیؿظییىاو
آییؿکیهؾوثهی به("2، ص5735)یقوطى، ویتوث، کًؿکهايىاواوثیاؾؾوث اهاه١لىميمیيا٫٘ا

هنؾقي٭ًواليؿههؿیًیهکًؿ.اهاوقوؾايىاوبههؿیًه آوظیىاويا٫٘چیىحیوا١٬یايىاوقابیاويمی
هنؾاٌیحىايىیاوالاقویٙىيعیىهویقوالایىگكؾؾ.هرابهِىقتيىبثبههاؾهٜاهكهیوه٭ىمآو به

یهُرلبیاوکكؾ.هٍیؽُاویثکیهِیىقتؾقايؿیٍیهاقویٙى شابههىحیقاجعث١ٌاِٞىقت
آیًیؿوظىابيمیایکهبؿووآو وایكهىشىؾاتظحیوایهظ٭ی٭ثهنبهگىيهظ٭ی٭ثاهىقاوث؛به

٠ًىاوه٭ىماهىقچهاقجبا٘یباویاليؿگیايىیاويىیبثبیهبهکًًؿ.ظا  ِىقتهىحیپیؿايمیاِال 
یهىیحًؿکیههیىاؾهؿیًهویاظیىاوویاویبىؾوآوؾاقؾ؟اليیاهاقوٙىؼايىاؾه ؾهکؿهو٬كیه همه

٬بیلالجٍیکیلصی١ًیشاه١یهییاپلیهصٌیهك((بىیحییؾاقؾ.ِىقتبهویا٬ىامآيها جع٭٫ ١٨لیث
ىیيیاهح١ؾاقایهىیحیصیهیيحؾقاشحماٞ هىحیبؿووؾؼا ثلباو ٨كهً وشاه١ه ٨ا٬یؿِیىقتو

ؾ یلوشىؾِیىقتصی١ًییشاه١یه(هایاهىاؾبا ٭ىهبهاوث.اهاپهالجٍکیلهؿیًه همهآوياهىحی
قشاه١یههٍی٠٫یؿا ثکىیکهؾ»گكؾؾ.هؿیًهبىحكاِلیه٫ٍايىاواوث:هىحییا٨حهوه١یىهی

 .(44، ص5742)یقوطى، «يمىؾ٠اؾ اوثواگك٨كؾیهنه٫ٍٜلنکكؾٜا ناوث
ایًکه٨یلىى٦اوثبایؿوهنايىاوالهىحیقاشیؿاالِی٩اتهمییمهظکنبهبًابكایىاقوٙى

ىو  اوِىقتقاشاییمیىهُریلکیكؾ.ویبیكؼال٦ا٨ال٘یثیيهاؾق(بیاوکًؿکهصظیىاويا٫٘آو
یابیاوثوِىقت هماو٤ایثوکما يهیاییباوقؾاٌثکهظ٭ی٭ثؾق٬ا بِىقت٬ابلؾوث

ییايىیاوقاالشاشابیههايیؿ.اییىجكهیجكويیم٤یكايحما٠یهُرلوا١٬ییاوثکهيىبثبهمیچكه
ايیاقیهىاؾبا ٭ىهجاپفیكيآؼكیىِىقت٠ىْکكؾ.ؾ یلایىویؽى همییىپًؿاقیبهوا٬ٟوایه

ؾايىیث.جٍؽیُيعىهوهنؾاٌحىايىاوالهىحیاوثکهاقوٙىآوقاؾقٔمىِىقتهع٭ی٫
٤اییث»اویث:ؼىقؾهگكهِىقتؾقايؿیٍهاقوٙى آؼكیىکما هكچیمیاوثکهبا٠لث٤ایی

)هاتيه «آییؿظىیابهی٘بی١یآواوثو٘بی١ثهكٌیءکمیا وؼییكآوبیههكچیمو١ٔیث
گكؾؾکهؾق٨لى٩ه٠ملیی.ایىؼیكویاِىقتو٤ایثبهه١ًایالشلهبكهی(514، ص5744ؾیكکه، 

.پهک٧ٍِىقتیاشىهكيؽىحیى هماوبییاو(712، ص5744)گتؾیهك، بهؼیكبٍكیجبییىگكؾیؿ
هاايىاوؾقي٭ًواوٙهيمو و١ِىؾِیىقتًصایاج٩کكاقوٙىاوث.ؾقوهنايىاوالهىحیؾق

ٌیىؾ همیاوگكؾؾ.آؼكیىؼیكیکهايىاوؾقآوج١كی٧هیالؼیكهٙل٫جاهىحی٘بی١یٜاهكهی
 ٌهكاوث.شاه١هیاؾو ث

ـاتاهىققابهچیىيیییا٩ِاتاٌیاءبؿ کك ؾگفٌحهالایى ؾوقهشؿیؿپكوًالچیىحییا
واقگیا٨ال٘یىيیوییايا٘٭ییثاقویٙىییبیهایهايًیؿهُریلهیای٨لىی٩یآووا١٬یثهىشببیهکه

جكیىؾايینکهوكآ٤الایىجعى بًیاؾیى ؾکاقت٬كاقؾاٌث.اِلی.هیيمایايؿیـهًیقغؼىؾآگاه
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کیاهالکهقولیق٨ثبهؾيیاگفاٌحهوايحٝاقهیپاجالهیبىؾکهاؾیؼىؾب٨ًكاؼىاوؾکاقتهنجع٭٫
يچهؾکاقتالشاییاهآ٤الگكیکؾوقه٨كاقویبٍكيهیاؾ .آ(51 - 54، ص5747)یقؾکتي ، هع٭٫ٌىؾ

جكیىج٩ىییكهاییؿگك بًییاؾیبًابیهیبٍكجکمیلگكؾیؿ.اؾیؼىؾبًؾقکىىتب١ؿا اوهايیىنبىؾکه
هیىقؾابیژهومیچهمیهکًیؿویؿاهیالؾیؿگاهايىاوه١ًاپمیچهمه»پیاماوهايیىنهنایىاوثکه:

کًًؿهاوث.هىشىؾاتشهاوجّیىیكٌىؾ.٨٭ٗايىاووىفه ج١ییىوهح١ل٫ًٌاؼثايىاوهیجىشه
یابیؿو٠یا نٌیىؾکیهايىیاوؾقهیوجمریلیال٘كلجل٭یايىاواوث.ه١ًایهىشىؾاتهمیاوهی

قوٌیًیهٍیؽُاییىگ٩حیاق به.٘بی٫(44)ؾکتقت، ص«ؼىاهؿٌىؾکهايىاوهیهىحیهماوهی
یابیؿ يیهؼیاقزالآو.٠ا ناوثو٠ا نهنهٙاب٫با٘كلجل٭یاوه١ًاهیهعىقايىاوٌىؾکههی

 ظحیايىاوهىٔیىٌٞیًاؼثمیچهمهکًًؿوؾقایى٘كليیاه کمیثوکی٩یثباهنشا٠ىْهی
ٌىؾ.ؾکاقتبیا٘یكضاییىپكویًکیهٌیًاؼثچیىيیهظاِیلهیواقگیجبؿیلوؾقوا٬ٟبهٌیء

ٌییًاؼحیبییهٌییىؾ پییكؾهالچییكؼًج٩کییكالوشییىؾٌییًاؼحیبییهچیىيییهآگییاهییییاالهىحیهی
الهًٝیكهاؿهییپؿًٌاوییًٌاؼحیبكؾاٌث.آيچهؾقایىظیٙههىقؾاهحماماویث ًٌاؼثه١ك٨ث

ؾیییكايىیاو»هایپژوهٍیاوثجاچیىحیايىاو؛چىوبیهگ٩حیهؾو یىل:چیىيهکاقبىثجکًیک
وشیىؾ (.41، ص5744)ؾولاىل، «کًیؿهحًاهیشاییمیىالیحًاهیگٍیحهواکًیىوؾقآوؼیؿاییهیی

ٌیًاؼثِىقتؾ٬ی٫بًٍاویؿ.قابهؼىاهؿآوٌىؾوايىاوهیجبؿیلهیايؿالهبهشىهكوهاؾههمه
ه١ًیایاییىگیكیجصكبیهیىكاوثجاباج٩کكوجؤهیلؾقآ٨یا٪٠یا ن.ؾ٬ی٫هن٨٭ٗال٘كی٫ايؿاله
ؼىاهؿویابكایاٌیاءج١ییىهیٌىؾکهايىاوهیظ٭ی٭ثهماوهیبلکهگ٩حه ي٩یظ٭ی٭ثيیىث 

بٍك يهبیهفق٨یایهای٨ى٪ایىاوثکهؾییكايىاویاهماوپیاهؿيٝكیگ٩حه(.41)ؾکتقت، صکًؿ
هیایؾهیؿ؛چیىو٠لینجصكبییهمیهقاهظ٭ای٠٫ا نقاهؾاقؾويهلظمثچًیىجؤهلیقابهؼىؾهی

  بىحهاوث.ؿیآیؾوثهبههای٨لى٩یهًحهیبههىحیوا١٬یاهىققاکهؾقاذكفق٨کاوی
کًیؿوكهیظا  ايىاوؾقج٩کكؾکاقتهىشىؾیاوثکهشهاوقاؾقـهىؼیىؾجّیىیاهاؾق٠یى
٬ٕیهکىشیحىیؾکاقتاویثکیهبییاوکیكؾ:.ج١كی٧یاؾٌؿه ٠ّاقه(41)همى، صؾهؿبهآوه١ًاهی

کینبیههىیؤ ه.پهالؾکاقت آيچیهکن(553، ص4، ز5741)کتپلىحىو، «کًن پههىحنهى٨کكهی»
 ظیا ىیابیااو.اهیااِلیجبؿیلٌؿ هىائلیال٬بیلآلاؾی ٬ؿقتوکی٩یثليؿگیبىؾيهچیىحیايى

٘ىقٌیکلاواوییبًییاويهیاؾوبیهؾوپاقگیشهاوبهيىهىو٨ًىهىجىوٗکايیث ویىبژکحیىیحهقابیه
یيمیىؾؾقبیهه١ًیااواویبٍكقاؾقه٭امؼىؾبًیاؾیجربیثکكؾ.٨ًىهىیاپؿیؿاقهاهنؾقج٩کكکايیث

 ـاتيیىحًؿ بلکهيمىؾهاییهٍكٖو ، 5752)ؾولاىل، پؿییؿاقی ی١ًییلهیاووهکايًیؿٌیٖكبیهه٭ابل
اواویٜهىقاٌیاءبكایوىفه.وشىؾلهاووهکاوبه(52ص ـاتییايیىهى«ـهى»٠ًىاوؾوٌٖك بیه 

هايؿوکاقکكؾ٠٭لهن٨٭ٗبیههعیؿوؾهيمىؾهیاؾ یل٨٭ؿاوٌكایٗهفکىق٨كاجكال٬لمكو٠٭لبا٬یهی
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(21، ص5743)کتياث، شاییکههعّى ظهو٨اهمیهالآواؼثگكؾؾ.ؾقيیاهکايث ًٌجعؿیؿهی
ییا(72، ص5743ياتک،  )هتقتجىاوگ٩ثکهوشىؾؾاقؾاوث ؾقباقهظ٭ای٭ی٨كاجكالپؿیؿاقهاظحیيمی

گیكؾ.بیهگ٩حیهؾو یىل:هاقاهیابؿ ؼىؾيبًیاؾ٬كاقهیجىايؿبهبًیاؾیوقایپؿیؿهيه.ظا کهايىاويمی
اویث«قوؾ ؼیىؾویىفهی١ًییايىیاوٌىؾوالؼىؾ٨كاجكهیقوىبژکحیىیحهبالگٍىؾههیچیمیکهؾ»

ايىیاواییىاویثکیهویىفهصايىیاو(ي٭یًهعیىقیؾق٨یكوؾو٨یكال.ه١ًای(577، ص5744)ؾولىل، 
گكؾییؿ.شاشابه٘ىقاواویه١ًابؽٍیهىشىؾاتوظحیؼىؾ٠ا نهىحیؾاقؾ.ایىهىؤ هؾقهیلبه

آییؿظىیابهیؼىايؿ ٌىيؿقوضهٙل٫یاقوضوىبژکحیىاوثکهٌىيؿؼىؾهابهلؼؿاهیآيچههی
وشیىؾبٍیكؾقویك ی١ًییؾق٨کیكاو»ي٭لالهیلگ٩یث:.هاقکىلهبه(771-771، ص5754بؿیى،  )آلىو 

والايىیاچكاکیه؛(774، ص5744)هاتقکىل)، «ویالؾهحمكکماوثوباا هامالآو شهاووا١٬یثقاهیی
ِیكاظثبییاواوث.اهاؼىؾهییلبه(74، ص5744)همى، هىشىؾايؿیًٍؿهیاؼىؾآگاه»يٝكگاههیل

.ه١ًیایایًکیهايىیاوبیاا هیامالآگیاهی(71، ص5743)هگا ، «ايىاوؼىؾآگیاهیاویث»کكؾکه:
هًیىلوالؾایىاوثکهؼاقزال٬لمكوًٌاؼثايىاویاظحییچیمهیایکیهجیاای شهاوقاهیوىفه

ه١ًیاییيیؿاقؾ.هح١ل٫ًٌاؼثاو٬كاقيیك٨حهاوث وشىؾيؿاقؾواگكهنوشىؾؾاٌحهباٌیؿ بیكایهیا
«ؾا میایك»کاقبكؾاواویيیكيايىاوبًیاؾ ظىله٠ملیاکی٩یثليؿگیاشحما٠یاوث؛به٬ىمیکه

.(771 - 755، ص5743)فاكؾ ؾیلماتیك، یشمؼیىؾویصايىیاو(وشیىؾيیؿاقؾگفاق٬ايىواٜهاقؾاٌثکه
ایکهؾقبیكووالؾيییاویاکىباٌیؿيیىیث.بلکیهاهابٍكهىشىؾیايحما٠ی»همچًیىبیاوؾاٌثکه:

جىاوگ٩یثکیهی٭یىهیِىقتبه.ؾقایى(77، ص5743)همى، «بٍك بٍكایىؾيیا ؾو ثوشاه١هاوث
 ؾوقههؿقوبهبًیايیشمؼىؾايىاو٬ائليیىث.

ؾقکل ايىاوؾوقهشؿیؿبكایىباوقاوثکهيىبثبهجبییىوج٩هینشهاو هیچيیالیبهؼؿاويیؿ
يؿاقؾ.اوزایىيیكيا عاؾیؾق٬كوه٩ؿهنوهصؿهنبىؾکهايىیاوآوؾوقه٬ّیؿؾاٌیثشهیاوقا

١ًیایجبییىکًؿ؛شهیايیکیهشیم٘بی١یث ايىیاو جیاقیػوشاه١یهههنآوبؿووؼؿاب٩همؿوبؿوو
ی، شاتو هاىق)کىٌیؿجابؿووؼؿابهق٨اهوو١اؾتؾيییىیؾویثیابیؿؾییكیيؿاٌثوبٍكهؿقوهی

٨یكااؾییؼیىؾبًؾهًؿهگىيهؾییكیالايىیاوهلعیؿییا.اي٭البشهايیکمىيیىن يٍاو(415، ص5751
یٍیؿ.ه١ًایشهاوؾقاییىايؿهیهنآوايىاو٨كاجكال٨هنوجبییىشهاو بهج٥ییكًصایايىگكاییبىؾ.ؾق

آهیىلهبًیابیهيیكي کليٝامجى یؿیوقوابٗبٍكیؾقچكؼیههمییىيٝیاماویث يیهبیاالجكالآو.
وظیؿتیا٨حیهوالهینبیاهنظ٭ی٭ثجاقیؽیاوثکیهبلکههاقکه ٘بی١ثوايىاوؾوچیميیىث 

هیاقکهییکهاهییثيٝیكلا؛لیكا٘بی١ثهنهعّى کاقؼىؾايىاواویث.ايىیاوكيؿیياپفشؿایی
شكیاواوثکههك عٝه١٨ا وآلاؾهیِك٨ا بلکهيیىث  گیكؾؾظٕىقآوؾقجاقیػوؾقوا٬ٟیکيٞى

 .(454، ص5751)همى، 



 

 

یچ
 یشت

بٖ
ا٘ش

 
 دس

الٔ
اػ

 ٝی
ٛق
حم

 
ظش
ث

 اص 
ظش
ٙٔ

 
ذسا
الص
ٔ

  
  

85 

جىايیؿشهیاوقاالپیىچیج٥ییكهنهكگىيهکیهباٌیؿيمیه١ح٭ؿيؿگكایاوهنالوىیؾییك پىچ
.٬بلالهاقکه ؾکاقتؼؿاقأاهى١ٙ٬یث٠لنؾايىیثو(454-457، ص5751)همى، ؼاقزکًؿ

.الؾکیاقتکیهؾؾاهییىيیؿیپي٩ههنظ٭ی٭حیبىؾکهؼؿاوايىاوقاؾقچهاقچىبهمیى١ٙ٬یث
)آلاى «جىاوالؾیًیؾقهعؿوؾه٠٭ل٠ملیِك٦ویؽىگ٩یثهی»بیفقین کايثهؿ٠یٌؿکه:

ؾقهىقؾچیىیحیايىیاوبیهاٜهاقيٝكؿگاه هكگىيه.قوٌىاوثکه٘ب٫ایىؾی(775، ص5754بؿیى، 
آیؿ.اهاایىپایاوکاقيیىیث؛هیظىاببهظیدهىشىؾیهح١ا ییاوقاییپؿیؿاقها ٨كا٨کًیيٝكی

هایبٍكیا٠المکكؾ.آيچههییل]آوقا[ؼیؿاآؼكیىجع٭٫اهکاو٠ًىاوبهلیكاهیلآلاؾیهٙل٫قا
هرابیهویىفهییاکلییايٕیماهیؾقشكییاوهٙل٫واهكهٙل٫بهؼىايؿ ٌىيؿهٙل٫قوضیاایؿههی

گىیؿٌىيؿؼیىؾهاویثوآٌیکاقاؼیؿاقاؾقشكییاوکههیجاقیػاوث؛هماوٌىيؿوىبژکحیىیحه
 .(771-775، ص5754)همى، بؽٍؿجاقیػجکاهلهی

ايىیاو»٠ًىاوییک٨یلىیى٦اگمویحايهبییاوکیكؾکیه:بههمیىؾ یل ا٨كاؾیهايًؿویاقجكبیه
.اهاهایؿگكاٜهیاقؾاٌیثکیه:(27)هتيه ؾیكکه، ص«والؾيیىثچیمیشمآيچهالؼىؾهیهیچ
واویٙهايىاو٬ائنبه٬یامٜهىقیاوث.ی١ًیايىاوآوهىشىؾیاوثکهالهبیؿأهٙلی٫وشیىؾبه»

ؾيؾقؾاٌحهٌؿهاوث.وشیىهكظلهوه٭اهیکهؾقهىیؿاییو٠یايیهٙل٫وشىؾؾاقؾ گٍىؾهيیه
.(772 - 771، ص5743ویل،  )ژیو«ٌؿهاوث.ی١ًیهًٙ٭هقوًٌاییوشىؾاویثهٙل٫وشىؾ ج١ییى

ؼىؾبًیاؾیبٍك يیكي٤ا بؾوقههیؿقوؾقبیابظاِلایًکهوىبژکحیىیحهیاآلاؾیهٙل٫ویاهن
، 5733، )گلاى شتيىاىوایکهوؽىالآلاؾیوبكابیكیؾقا٠الهییهظ٭یى٪بٍیكگىيهايىاواوث؛به

ه١یاقیشمؼكؾابماقیؼىؾبٍكيؿاقيؿ.هكچًؿيیاقيؿهه١ح٭ؿاوثکههىائلیچىوآلاؾی(51ص
ؾقواؼحاقا٠الهیهظ٭ى٪بٍك ه١ًایی٤یكالقهاییالؼ٩٭اوویاویواي٭یاؾهایٌؿیؿاشحمیا٠ی

هییهظ٭یى٪ا٠الاویهحّیؿٌؿهاوث.جىا٫٨شم١ییيؿاقؾو٨اق٢الهكقویکكؾ٠می٨٫لى٩یهٙكض
هایظ٭یى٬یآويیؿاقینوهایهاب١ؿا ٙبی١یايىاو ؼكؾوشًبیهبٍكهبًیبكایًکههاکاقیبهقیٍه

هٍیاِلیا٠الهیهظ٭یى٪ؼٗکًًؿهقوٌىهمیىيکحهوؿیهئکًین به٩ِثايىايیؼكؾاکح٩اهی
 بٍكاوث.

   . اًغبى در اػالهیِ حمَق بؾز2

)گلاى بٍك هايًؿؾیى هفهب يژاؾ هلیث ٬یىم وظحییؼیؿاٌؿهؾقا٠الهیهظ٭ى٪هىائلهٙكض
ه١ًىیبكایبٍكيبیىؾه بلکیههایگاهجکیهجًهايههىاقؾؾهًؿکهایىيٍاوهی(51، ص5733شتيىىو، 

٠ًىاوجًهاايییمه٘كضجؿویىا٠الهییهشهیايیبهآیًؿ.ؼٍىيثظىابهیالهًابٟؼٍىيثبهاِال
هایکًحك آو وا١٬یحییاویثکیههصیا یبیكای٘یكضپكویًالچیىیحیايىیاوظ٭ى٪بٍكوقاه
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قویؿکیهؾهیؿ.بًیابكایىبیهيٝیكهیگفاقؾوبٍكقاؾقو١ٔیثأٙكاقليیؿههايیؿو٬یكاقهیيمی
پیفیكیوليیؿگی٠یاقیالگكاییی هینیىاوحكاجژیا٠الهیهشهايیظ٭ى٪بٍك ِلط هنجكاِلی

ایؼٍىيثؾقاشحماٞباجىشهبه٨صایٟياٌیالشً شهايیؾوماویث يیههىیائلههین٨لىی٩ی
 چىوچیىحیايىاوؾقهًٝىهه٠ا نهىحی.

ایًکه١٨ا یحیؾقشهثبییاوآیؿکها٠الهیهظ٭ى٪بٍكبیًالؾوثهیباجىشهبهيکات٨ى٪به
یبكایکًحك ؼٍیىيثاشحما٠یاویوظلیهايًؿجبییىالچیىحیايىاوباٌؿ قاهای٨لى٩ظ٭ی٭ث

هایهاؾههًؿقزؾقا٠الهیهظ٭ى٪بٍكاوثکیهشیمٌییىهؾقشاه١هاوث.ٌاهؿایىوؽى وی
ایکیههییاو جًهیاهیاؾهکًًؿ.ؾقاییىکًحك ؼٍىيثهیچيیاه٨لى٩ییاظحی٠لمیقاه١ًکهيمی

آوقؾ هاؾهاو ا٠الهیهظ٭ى٪بٍكاوثکیهجعیث٠ًیىاوکكاهیثهیاوهیوؽىالکكاهثايىاوبه
ؾايینکهکكاهیثؾقایًصیاه١ًیاییشیم٨هكوثٌؿهاوث.اهاهی( 57، ص5755)هىیط، هیىی، ايىاو

ؼّىِیای اشحمیا٠ییاویوهاییياٌیالؼٍىيثهایظكهحیبظكهثيهاؾوبهايىاوؾقبكابك
ایشمآیؿکها٠الهیهشهايیظ٭ى٪بٍك ایؿهؾوثهیایىبه .بًابكایىبكيؿاقؾشً شهايیؾومؾق
هایکًحك ؼٍىيثيیىث.ظا  ايحٝاقایًکها٠الهیهظ٭ى٪بٍیكؾقظلقاهاقائهجاليشم١یبكای

هایویاوی اشحمیا٠یوظحیی١٬یثواکًًبهپكوًالچیىحیايىاووكبكآوقؾهباٌؿ ؾوقالوا
های٨لى٩یو٠لمیالیکوالوکاقجىايؿهاقاؾقؾامجعلیلا ١اؾههیظ٭ى٬یآوقولگاقاوثو٨ى٪

هاییهبًیبكایًکهبًیاوايىاوچیىثوؼكؾقاچهکىیبیه پكوًظا ىیبااشم١یگك٨حاقيمایؿ.
وشیىؾؾاٌیثواکًیىوهینجًهیاهىحمىیکاوؾاؾهاوث ؾقلهاوجّىیبا٠الهییهظ٭یى٪بٍیك

 آیؿ.ظىابهییبكایبكقویچیىحیايىاوؾقا٠الهیهظ٭ى٪بٍكبهجؤهل٬ابل
هًیامجّىیبا٠الهیهظ٭ى٪بٍك هصاؾ هاِلیایىبىؾکهاوحًاؾايىاووبٍیكويییمظ٭یى٪

ایىهىؤ هیکه٭ى هاواویوبًیاؾیاوث.کهیؾقظا آوبهؼؿاویا٘بی١ثهٍؽُيٍؿهاوث 
هاؾهيؽىثا٠الهیهظ٭ى٪بٍكکهظیاویویؽىال٠٭یلووشیؿاوآؾهییاویث اییىپكویًقا

وگىیشؿیبیكویكاویحًاؾبكايییؽثکهچهکىی٠٭لووشؿاوقابهبٍكؾاؾهاوث؟پهالگ٩ث
ایىيكویؿيؿکیههیىاؾا٠الهییهظ٭یى٪یشماايىاو ٠٭لووشؿاواوبهؼؿاویا٘بی١ث بهيحیصه

هایاوث يهظاِليیاهیايىايهایبٍكیبكایؼحن٨اش١هظلیکولىلهقاهکًًؿهاویببٍك٨٭ٗ
هایهاب١ؿا ٙبی١یايىیاووظ٭یى٪هّیىبقوایًکهقیٍهالایى٠می٨٫لى٩ی ٠لمیوظحیؾیًی.

ىیاوؾاؾهاویث بیهِی٩ثايىیايیآواکح٩یاوچهکىی٠٭لووشؿاوقابهايگكؾؾیبكهبهکصاآو
ؾقهصمی٠ٟمیىهیاٜهیاق«ؾکحك.ی.هیه.قوایى».يمایًؿههلًیؿ(35، ص5733شتيىىو،  )گلىگكؾیؿ

یايىاووشاوؾايییقوضاواٌاقهيٍؿهاویث.ویا ههًٍؤجؤو٧کكؾکهؾقا٠الهیهظ٭ى٪بٍكبه
ایىپیىيؿؾقظکنشؿاکكؾوگك٨حىؿهیاؾيه١ح٭ؿبىؾکهوكچٍمهجمامظ٭ى٪بٍك ؼؿاويؿاوثو
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ی٨لىی٩یهیا٘كليیاهالکیچیه.اهاوا١٬یثایىاوثکه(27، ص5733)همى، گیاهالقیٍهاوث
ظلقاهايىاو ؼكؾوظ٭ى٪آوکاقگكيی٩حاؾ.بلکها٠الهیهظ٭ى٪بٍكباجمامهعحىایؾقباقهیا٠لمی

های٨لىی٩یيییاهیبیهؾییؿگاهویؿ بیؿووایًکیهيینیاکركیثبهجّىیبققأؼىؾبكاوانگىيه
 پیٍیىیاشؿیؿؾاٌحهباٌؿ.

ه١ح٭ؿاوثکها٠الهیهظ٭ى٪بٍكبكآهیؿهال«هاياآقيث»يٝكايیهايًؿ ِاظبظا ىیؾق٠اها
ؾهًؿهاوزؼىؾبًیاؾیبٍكاوثکهظحیؼىؾقاآٌکاقاؾق٠كِه٬ايىوویا٬ىا٠ؿقأیاکركیثيٍاو

ه١ًایيهچییمیبییًويیهچییمیایىا٠الهیهبه»گ٩حهآقيث:بًابهما٠یيیميٍاوؾاؾ.ليؿگیاشح
 بٍكصيه٨كهاوؼؿایاوًىو٬ىا٠ؿجاقیػ(قابایؿوكچٍیمه٬یايىوپهالآوجكالایىاهكبىؾکهکن

٭ى٪بٍك.هكچًؿج٩ىیكآقيثباجىشهبهو١ٔیثکلیا٠الهیهظ(745، ص5757)هتيت آقيث، «ؾايىث
بًییاؾیبٍیكشاوث اهابایؿجىشهؾاٌثکههىؤ هؼىؾؾقوثوبه اوثی یکهظاِلؾوقههؿقو

ىو١ٔیثکلیشاه١ه٤كبیکاهكاوحًبا٘یالهیىاؾا٠الهییهظ٭یى٪بٍیكاویث؛يٝكؾاٌحباؾق
ؾاٌحهباٌؿوشیىؾيیؿاقؾ.ؾ ییلاییىهیؿ٠ا باقهىیؾقاوگكيههىاقؾهٍؽّیکهظحیاٌاقهجلىیعی

٠ًىاویکجىا٫٨یا٬كاقؾاؾشم١ییبهوالوکاقهایبٍكیبهپًاهبكؾوگیكوآؼكاالهكهایي٩ههصاؾ ه
هایجىاوگ٩ثکها٠الهیهظ٭ى٪بٍكؾقوا٬ٟیک٬كاقؾاؾاوثجیاظاِیليٝكییهاوث.بًابكایىهی
هایجیاقیؽیيٝكییاتالهیهظ٭ى٪بٍك شیؿاالقیٍیهبیًینکها٠هیوببىیبههم٠می٨٫لى٩ی.

وشیىؾآهیؿهايىاوو٨اق٢الایًکهايىاوچیىثوچهشاییاهؾق٠ا نهىیحیؾاقؾبیهؾقباقه٨لى٩ی
.اهاوا١٬ییثاییىکكؾاؾ٠ًىاوبىحكاِلیج٩کكؾوقههؿقویجىاوالؼىؾبًیاؾیبٍكبهاوث.بله هی

ق٨یثال٨ٕیایهكگبیاقؼٍیىيثوهیایبیكووقاهاقائیهى٪بٍیك اوثکههىؤ هاِلیا٠الهیهظ٭
گكایی٠مىهیاوث يهبیاو٨لى٩یالچیىحیايىاوییاظحییهىیؤ هقویؿوبهِلط همؿ یوهن

 کكاهثوآلاؾی.

 . اًساى در تفکز هالصدرا3

يىیاوؾقؿهقابهؼىؾه٥ٍى ؾاقؾکهچیكابعیدالچیىیحیاًٌایؿایىپكوًـهىؼىايشاىیاؾق
ايحؽیابچیىیث؟وییكٌىؾ و٨لىی٩هاییىهٙكضهیًصایاايؿیٍهِؿقا محا هیىٌیكالیاکًىوو

هباظداليیاهايؿیٍمًؿاو٤كبی٬ؿینوشؿیؿوا٠الهیهظ٭ى٪بٍكجاهالِؿقایٌیكالی ٨لىی٩ه
ؾايینیهییبؼىبیهؾهؿ.ال٘ك٨ی بهؾوثشمایىيؿاقؾکهچیىحیايىاوقاؾقا٠الهیهظ٭ى٪بٍك

ی ییکيییاهايح٭یاؾیاویثواییى يؽیىاهیؼیىاه هیىيىبثبههىئلهیاؾٌؿهؤکهيیاهِؿقا مح
هاوي٭اٖؼىبیبحىايؿچا ًهاالايىاوآوقؾهٌىؾجابهکًؿکهپهالج١ییىيىٞجل٭یآوایصابهی

 هایه٭ابلقايمایاوکًؿ.٧١ٔؾیؿگاه
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بیًیاویالهی ٠ًىاوهبؿأوهًبٟاِلیواواویشهیاوٌیكالی ٬كآوبهیظا ٬بلالهالِؿقا
هح٩یاوجیؾقب١ٕاهای٨كاواووايىاوقاؼلی٩هؼؿاه١ك٨یکكؾهاوث.ایىيىٞيیاهبهايىاو بالجاب

 (71(، 7)بماك))یبیهايىیاوهیلا ؼال٨یثهای٨لى٩یو٠ك٨ايیاوالهیؾاٌیحهاویث.يییاهايؿیٍه
یىؾیؿگاه ابى٠كبییاوالهیؾقبابچیىحیايىاواوث.هٙاب٫ابیًیجكیىشهاوفق٦ؾهًؿهيٍاو

هبًیایاویحؿال (.774، ص5742)لیظكی، «ايىاو ٠ا نکبیكو٠ا ن ايىاو٥ِیكاوث»بیاوکكؾ:
ؾقمیچهمیهو یفاشات(،)هماتوویایىاوثکهايىاوجصلیهمهاوماءوظ٭ای٠٫ا نوشىؾاوث

اویث«ايىیاوا ١ییى»ییا«٠ییىا عی٫»ٌىيؿ.بالهنایٍاواٜهاقؾاٌثکهايىاوهیشمٟايىاو
٠ًىاوکیىوشیاهٟ.هكاؾالايىاوا ١یى ٬كب٨كایٕیاوثکیهايىیاوبیه(772، ص5742)لیظكی، 

ٌیىؾ.ؾقاییىهًٙی٫ هرابههكؾهکچٍنبهؼىؾچٍنؾقاقجباٖباهبؿأهىحیؾقيٝیكگك٨حیههیبه
لیؾ)  )ظىاىگییكؾج١ا ی٬یكاقهیومٟظ٫ بّكظ٫ویؿظ٫اِالهؾقوشهؼىؾبًیاؾ بلکهايىاوي

ایهیایوشیىؾی ؾاقایٜك٨یثؼیؿاهعىق.ه١لىماوثکهايىاوؾقایىيییاه(54، ص5734آهل ، 
یابیؿوهینهكاجیبهىیحیبیؿووهییچج١ا یؾقآوجصلیهیيماییاوثکههنظ٫چىوآیًهجمام

یالايىاو ياٜكبهج١كیی٧هًٙ٭ییایجل٭ٌىؾ.وأطاوثکهچًیىیؾقآوهٍاهؿههیوکاوحکن
بلکیهبیؿويیىیث.بیكي٩هبالگىکًًؿهبكجكیُب١یؿقوظیايی ی١ًیی٘ىقىیهمٌىؾوآوهٙكضيمی

 گیكؾ.چیىحیايىاوقاؾقاِلظ٭ی٭ثووشىؾؾقيٝكهی
چیكاايىیاواِیالپكویؿ:جكبیكؾهوهی٭یبگفٌحهالایى ظکمثهح١ا یهپكوًقایکگام٠

ایاویثکیههىیحع٫چًییىهیایوشیىؾییاوث؟ايىاوؾاقایچیهٜك٨یثا ههىحع٫ؼال٨ث
ؼىبیایىپكوًقابا٘كضشاه١یثايىاويىبثبه٠ا نهىیحیگكؾؾ؟ِؿقا محؤ هیىبهه٭اهیهی

ؾقايىیاوظ٭ی٭حییبىیاو٨لیکو»ی١ًی٠٭ل پاویػؾاؾ:جكیىهكجبهوشىؾیويیمؾاقابىؾوٌكی٧
ویالؾوهینهىیحع٫ظ٭ی٭حیبىاوهلکوشىؾؾاقؾکهبههمییىویبب هینؾيییاوآؼیكتقاهی

.ویؾقوِی٧شاه١ییثايىیاوآوقؾه(572، ص5721)طاؿقیلؿیى شایكیلی، «گكؾؾهیؼال٨ثا هی
ایکه٬ىایجمیاميهگىـاتايىاوه١ؿوآذاقهمههىشىؾاتوهصمٟظ٭ای٫همهآيهاوث؛به»اوث:

«ٌیؿهاویثهىشىؾاتؾقايىاوشمٟبىؾهوه١ايیهمه٠ا نهىحیؾقوشىؾاوبیهوؾی١یهگفاٌحه
آیؿکهايىاوشاهٟکىيیىاوثوايىاوبیاؾوثهی.باجىشهبهوؽًاو٨ى٪ اوالبه(573)هماتو، ص

هايیؿکیههىیحع٫هیؾقاِلهىیحیجًهیاهىشیىؾی«شاه١یثوشىؾی» ؾاقابىؾوچًیىٜك٨یث
جكیىاهکیاوجكیىوبیا٨ٕییلثهالاؾبكکىوشاهٟ ايىاوؾاقایٌكی٧گكؾؾ.ذايیایهیا هؼال٨ث

ٌىؾبیاالجكال٨كٌیحیاو٬یكاقبیییكؾ.هالِیؿقاؾقجىِیی٧اییىوشىؾیاوثکهظحیهىشبهی
گیكؾؾ ٬یىه هییهییواوٙهآوهىحع٫ؼال٨یثاایکهايىاوبهبهحكیى٬ىه»آوقؾ:ٜك٨یثايىاوهی

)همتو، «گكؾؾ ٠لنوظکمثبكجكیايىاوال٨كٌحیاوهیجكیى٩ِاجیکههایه٠٭لیهاوثوٌكی٧
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یکییاویثوذايییاؾقوشیىؾبیاؾايینکه٠لنوظکمثؾقج٩کكهالِؿقا اوالاوث.هی(574ص
ههىشیباقج٭یاءیکیوظکمحی آو٠لینقوالاییىايؿ.اِلظ٭ی٭ثباشىؾواظؿبهوظؿتظ٭ی٭ی

گكؾؾ يٍاوالباالجكیىهكجبهوشىؾیايىاوؾاقؾ.ظاِلایًکه:ايىاوجاؾقشهاوحع٭ا٪ؼال٨ثهی
ؾايیؿ.یبىؾوقاؾایكبكؾوهىؤ هشاه١یثوشىؾیو٬ىهج١٭یلهیا ههالِؿقابًیاو٨لى٩یؼال٨ث

هىحیاویثکیهؾق٠ییىهایوشىؾییاؾٌؿه ظاکیاليعىهوهنؾاٌحىايىاوالؾقوا٬ٟ ویژگی
 گكؾؾ.یوجٍّبههیىكهیا ههٙل٫بههبؿأآ٨كیًًاهکاوجك٬یآوجاؾقشهؼال٨ثوابىحیی

اهحؿاؾوشیىؾی( (21، ص5734)همى، ٠ًىاوهالکاوحع٭ا٪ؼال٨ثکىوشاهٟبهایىاهکاوص
و٬یىهج١٭یل ؾوؼىايؿ.ؾقوا٬ٟکىوشیاهٟییاشاه١ییثوشیىؾیايىاوقاال٘بی١ثجاا ىهیثهی

جكیىه١یاقهایاویحع٭ا٪جكیىهكجبهوشىؾیايىاوقابیاوکكؾهواِلیايؿکههح١ا یو٧ِهح١ا ی
چیىیث  گفاقيؿ.ظا کىوشیاهٟقابهيمایًهی(214، ص7، ز5754)شىیؾی آهل ، یا هؼال٨ث

ظکمثهح١ا یهيه٩حهاوث.ؾقایىجّیىیك کال هالِؿقاويٝكالواقبىؾوهىحیپاوػآوؾقظل٭ه
ؾییكقا٠یا ن٬یؿنو٠یا نوكظل٭ههىحیؾاقایؾووكظل٭هاوثکهیکوكآوقا٠ا ن٘بی١ثو

٬ىه٠٭لیه اییىبىؾوو٧ِشاه١یثوٌكا٨ثوشىؾیؾاقاهیاو ايىاوباؾهؿ.ؾقایىا هجٍکیلهی
جكیىبیاو٨لى٩یالچیىحیايىاواوث.بًیاؼىؾهح١ا یيىبهبهليؿکهؾووكظل٭هقابههنپیىيؿهی

ايىاوهىشىؾیاوثکهُهلکوهلکىتقابههنپیىيؿلؾهاوث.ايىیاو»بهج١بیك٠الهه٘با٘بایی 
ؾايینکیهاییىج١كیی٧ ی٭یىهیی.بیه(77، ص5744)ػالها  طبتطباتی ، «ی١ًیپیىيؿُهلکوهلکىت

گیكؾوباالِا هيٝكیبههباظدهًٙ٭یآوهًٙ٭یآوبهؼىايًهیچیىحیايىاوقا٨كاجكالج١كی٧
 يؿاقؾ.

جكیىپاوػپكوًالچیىحیشاه١یثايىاوایىاویثکیهايىیاوؾقکلییثيٝیاماکًىوواؾه
یؾاقؾوقویؾییكبه٠ا ن٬ؿنوا ىهیث.ي٭یًهصمى٠ه٠ا ن٘بی١یی یبه٘بی١ثقوکهىحیی
أهىحیو٘بی١ثوواوٙهبیىيىقوٜلمث يٍاوالوًؽیحیؾاقؾکهقابٙیهايىاوهیاوهبؿهیايصی

ویالؾ يٍیؤةگكؾؾ.آيچهايىاوقابا٘بی١ثهیكجبٗهیؼاِیقاباؾو٘ك٦ظل٭ههىحیهىشبهی
جٍابهوشیهؼل٭ییآواویث.ايىیاوؾقاییىيٍیؤة قوض٠یا ن يٝكال٘بی١ییابٍكیوٜاهكیاو
یابیؿ.ثکههمايًؿقابٙه٬ىهو١٨ل ٠ا نبهوبب١٨لیثايىیاو٬یىامهی٤كْو٤ایث٘بی١ثاو

شمیٟهمههىشىؾات ا٠نالبىیائٗوهكکبیاتآوؾقوشیىؾايىیاو»٘ب٫يیكيظکمثهح١ا یه 
.٠باقت(34، ص5734)طؿقیلؿیى شایكیلی، «الج  االنعاُ:»ايؿٌؿهؼل٫وهمهبكایايىاوًؿهىح
هیؿ٦و٤اییثهمیه٠ًىاوبیهكیطوقوٌیىاییىيکحیهاویثکیهايىیاوبیاوِ«الج  االنعهاُ»

هىشىؾات ٬ٙب٠ا ناهکاواوث.بكهبًایایىؾیؿگاه همهظ٭ای٠٫ا نبا٘یویلىک٨ٙیكیییا
گیكؾؾ.ايىیاوؾق٠ییىایًکیهٌىؾوالایى٘كی٫بههبؿأوشىؾوِیلهییوشىؾیبهايىاوؼحنهی
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باالجكؾقظا ظكکثجااجّا بههألا٠الویثثی٤ابهیؿو٤ایث٠ا ناوث ؼىؾيهنبكایقو
کًؿ.الوىیؾییك هنهحّلهیقابهوكظل٭هکهؾقيهایثایىؾو( 713-712، ص5، ز5747)همى، 

ايىاوؾاقایوشهظ٭یٌؿیؿجكالهىحیهاؾوواوثکهالایى٘كی٫با٠ا نا ههیكجبٗاویث.اییى
ٜلوظؿتشم١ییها هییه٠ًىاوبهايىاوا كبٙیايىاو ؾقوظؿتشم١یهاقجباٖشؿاالوشىؾ٠یى

 .(727، 5، ز5747)همى، هٍاهؿهاوث٬ابل
ا كبٙیو٨٭یكوشیىؾیآوقاؾقاِیلهىیحیبیالگىهییبهايىاو ه١ًای٠یى«ا هیٜل»يیاه

شاه١یثوي٭ًؾ یل و یايىاوبهًؿهىحهعٓا له٨٭كيمایؿ.هكچًؿؾقایىيیكي کلهاوىی
کلهىشىؾات٠ا نؾاقؾ.اییىيىیبثبیهایيىبثبههىحی شاییاهویژهوكظل٭هپیىيؿؾهًؿگیؾو

لا هیی ٭یببیییكؾ.ؾاقایقهموقالیاوثکههىشبهیظا ىیؾق٠گىيهوا١٬یو ٌىؾايىاوهر 
ل» ر  ابٙهؼیؿاوايىیاوقاا هیبىؾویکیؾییكالاؾبیات٨اؼكیاوثکههالِؿقاالؾقیچهآوق«ه 

لا هیهیبیاوهی ـات ٩ِثو١٨ل هر  یلبیىؾوشت()همتوؾايؿکًؿ.ویايىاوقاؾقوه٬لمكو .هر 
ايىاوؾقایىوه٬لمكو جؤکیؿهٕا٧٠بكشاه١یثايىاواوثکیهؾقج٩کیكظکمیثهح١ا ییهبیه

 .(33، ص5734)همى، يىؽههؽحّكوهًحؽبکحابهىحیج٩ىیكٌؿهاوث
٩ٛوکریكا م١ًیاوثصهمیاولا کحابهىحی ٬لیلهرابهيىؽههًحؽبیالبؿهو٨ٍكؾهايىاوبه

ياٜكبهو١هوشىؾیايىاوؾقاهحیؿاؾ٠یا ن٘بی١یثجیابلکهشا(.ایىکركت کركت٠ؿؾیيیىث 
، 5، ز5747)هماى، «ايىیاوِیكاٖهمیؿوؾاویث»ٌىؾ.بهبیاوِیؿقا محؤ هیى ٠ا نا ههٙكضهی

.ایىِكاٖبهوو١ثکل٠ا نهىحییابیىؾو٠ا نُهلکوهلکىت همحؿبهاهحیؿاؾوشیىؾی(554
پیىيؿؾ.هىلناوثکیهاییىيعیىهبیىؾو بیاکًؿوبههلکىتهی ُهلکقاقهاهیثیيهاؾقاوثو
ؿاقؾ.شیایيیيا٫ٌ٘ىؾویاهمچىوٜك٨یحیؾقگماقهظیىاوهاییهايًؿظیىاويا٫٘بیاويمیویژگی

بههمیىؾ یل ج٩اوتاواویايىاووظیىاوؾقج٩کكهالِؿقاجًهیالییك٠ًیىاوظییىاويیا٫٘بییاو
باهٍؽٌُؿوچیىحیآوؾقيٝام٠ا نوبابكؼىقؾاقیايىیاوالشیىهكهلکیىجیبلکهٌىؾ يمی

ُْ مسجه  ههر  االازا هات الةهاهسة ل ;ؾاقؾ:گكؾؾ.ِؿقا محؤ هیىبیاوهییه١یىهی الباعنهة الهی بهأ
)هماى،  :جوهس ملكوجی، ل هو عین هونث االنعاُ ل َخصیحِ ل بِ نح  َخصهیحَا بمها َخصهیحَا

ایهبًیبكایًکهايىاوظیىاويیا٫٘اویثيٍیؿهاویث..ؾقایى٠باقت هیچاٌاقه(34، ص5734
ٌیىؾوآوایىاوثکهظ٭ی٭ثايىاوؾقايؿیٍههالِؿقا٨كاجكالظیىاويیا٫٘بییاوهیهنآوؾ یل

بیهایًکهايىاوؾووكظل٭هوِلهىحیاوث.الایىيٝك ايىیاوهكچیهؾق٘ییظكکیثشیىهكی
ٌیىؾ.پیهبیكؼال٦هیجكاویيماجكٌؿوپیًبكوؾ ٌؽّیثیاهىیثوشىؾیاوهلکىجیومث
ٌىؾکیهايىیاوهٍؽُهیگىيهىیایبٍك چیىحیايىاوؾقايؿیٍهِؿقا محؤ هیىاؾیؼىؾبًج٩کك
 وكظل٭هوِلهىحیاوث.ؾو
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 . تفاٍت اًساى ٍ تشز 4

هایهاب١یؿا ٙبی١یبٍیكوؾوثآهؿاییىاویثکیهياؾییؿهگیك٨حىقیٍیهآيچهالهباظدگفٌحهبه
وىو٠یىج١ل٫ؾايىحىايىاوبههبیؿأهىیحیال٘یك٦شایآواکح٩ابهؼكؾابماقیؼىؾآوالیکبه

جكیىهمكاهؾاقؾ.ؾقوا٬یٟ اِیلیويیاه٠می٨٫لى٩یبهٌکلاواویؾییك ج٩اوتايىاووبٍكقابه
بٍیكهؿاقايهالاقی٠جمامچا ًا٠الهیهظ٭ى٪بٍكؾقاقجباٖبا٬كائث٤ا بآوالايىاو همیىيیاه

ايىاواوث.ایىهىؤ هکهايىاو بٍكجاموکاهلؾقؾيیای٘بی١یاوثوهیچاهکايیبكایاقج٭یای
ايیاقايهجكیىي٭ٙهبكؼىقؾي٭اؾايهايؿیٍههالِؿقایٌییكالیبیاج٩کیكویهلبیًالایىيؿاقؾ ههن

یاکركییثوقأهؿا١٨اوظ٭ى٪بٍكاوث.ظلهىؤ هچیىحیايىاووهبیؿأ٠٭یلوؼیكؾآوجىویٗ
وؽىِكیطکمیحهجؿویىا٠الهیههبًیبك٩ِثايىیايیؼیكؾو٠٭یلايىیاو ه١ًیاییشیمجمیام

هالِیؿقااییىوشیهالايىیاوقايٍیؤةکهیؾقظا هىح٭لوؼىؾک٩ايؿاقؾ.بٍكهرابهبهؾايىحىايىاو
ایالهكاجیبايىیاوؾايؿ؛چىوبٍكاليیاههالِؿقا هكجبیهايىاوظ٭ی٭یهیىوحهوپ«بٍك»ٜاهك

ٌیىؾىاليی ٠٭له١٩ًلوهكجبیهشىیمايیثآوهٙیكضهییاوثکهياٜكبههكجبه٘بی١ثیا٠٭له
 يهجمامظ٭ی٭ثآو.ايىاوؾقهكجبه٘بی١ثیاهمیاوبٍیكؾاقای(171، ص5727 )طؿقیلؿیى شیكیلی،

اییىاهکیاووشیىؾؾاقؾکیهییاثییؾقيهاِىقتظیىايیثوهاؾههالئکهاویثکیههرابهبهظ٭ی٭حی
(173، 5727)هماى، یابؿویابههماووشهظیىايیثبا٬یبمايؿهالئک٠لىیهجك٬یه١ًىیِىقتبه

ا ىشىؾاوث.پهايىاوبها٠حباقظؿوخيؽىثیاهكجبیهٜیاهك بٍیكیکاهكهعحملکاهالوایى
اوثکهؾقظ٭ی٭ثآ٤الگاهههمیبكایجعى جؿقیصیوشىؾیوؼكوزال٬ىهبٍكیجاقوییؿوبیه

ٌىؾ.جٙىقال٠٭لبا ٭ىهجا٠٭لبا ١٩یل همکیىاویثيعیىههىیاهمثه٭امايىايیهعىىبهی
ک ٌییٙاووییاؾقيیؿهٜهیىقوهیکیالا ٌکا یاايىاٞکریكهايىاوالهىحیقاب ل  ایهايًؿايىاو ه 
«بٍكبا ١٩لوايىیاوبیا ٭ىه»شا(.هالِؿقاه١ح٭ؿاوثکهايىاوؾقهكجبه٘بی١ثبكولؾهؿصهماو

و(551(، 54)کها  )«انها بشهس مهرلك اْنمها ُله  »اوثوقشىٞبه٬كآوهبًیبكایًکهبیاوکیكؾهبیىؾ
وویایك یکیالهئیؿاتؾیًیاییىاییؿهاویث.هماذلیثبییىيبیی«انا انعاُ مهرلك »يی٩ث

وگكيهقوٌىاوثکه(.747، ص5725)هماى، یابؿ٘بی١ثیاه٭امبٍكیه١ًاهیئهي٩ىن ٨٭ٗؾقيٍ
 چًیىهىاهمحیه١ًايؿاقؾ.اِالالظیدؾقشاته١ًىی 

ویًصؿوبییاوايىاوقاباه٭ییانؾقشیات٬یكآوهیؾقشایؾییك ِؿقا محؤ هیىهكاجبوشىؾی
ل بالجملِ: اُ للمسآُ ازجات ل مناشل  ما لالنعاُ، ل اانهی مساجه  المهسآُ ل ههو مها مهی »ؾاقؾ:هی

الجلد لالغالف  اانی مساج  االنعاُ ل هو ما می االهاب ل البشسة، ل للمهسآُ مهی  ه  مسجبهة ل ممها  
ِ اال بشسط عَهازجَ  عهن دهدذَ  ال عهن دهدلذَ  ل نهصاهحَ  ل دملة نذفةونِ ل نكحبونِ ل النمَعون
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انعالخَ  عن مكانَ  ال امكانَ  لالمشس من االنعهاُ ال نهدز  اال المشهوز مهن المهسآُ ل االنعهاُ 
المشسی من الةاهسنة الندز  اال المفَومات المشسنة لالنكات البیانیة لاالدكا  النملیهة لالعیاظهیة 

.اییى(41، ص3م، ز5545)هماى، «ُ ل ظس  للبهِ مالندز هِ اال اللوااللبهاب    الشسعیة، ل اما زلح المسآ
الًیای٠که٬كآوؾاقایهكاجبٜاهكوبا٘ىاویث ايىیاوهینگىيههماوکًؿ:یبیاوهیقوًٌبه٠باقت

جكیىه٭یامايىیاويال هًم هبهبیًین بٍكچًیىهكاجبوهًال یبكؼىقؾاقاوث.آيچهؾقهكجبهٜاهكهی
٬كآوؾاقؾ يیهبیا٘ىآو.اهیاٜیاهكییاهمیاوٜاهكبهچهکحابهًٙىیبیىؾ٨حیىهناٌاقهاوث؛چًاو

بٍك اهکايیاوثکهؾقِىقتهمیاهًییيٝیكیو٠ملییآوبیاٌیكی١ثوییكجیؿقیصیوجعیى 
ـاجی ٩ِاجیوا١٨ا یه والؾ.هٙاب٫يیاه٨ى٪ جًهیایىكهیوشىؾیايىاوقاجاهكجبهجٍّبهبها هو٨ًای

وشىؾیايىاوالظا ثبا ٭ىهیابٍكیجاقویؿوبههكجبهبا ١٩یلکاهیلییا ؾقِىقتؼكوزجؿقیصی 
٬ٍیكوکًًیؿهاویبؼىقؾ.بًابكایىوافهبٍیك٨٭ی١٨ٗا اوثکهه٭امقاوحیىايىاوق٬نهی٠٭لبااجعاؾ

قايؿاقؾ.بهؾ یلایًکیهايىیاوا لهی٨بههكجبهجٍّبهیا٨ًایٜاهكايىاواوثوهكگمٜك٨یثظملاٌاقه
همیههكاجیبباٌیؿ كيیؿهیگبیكؾقآيکهؾاقایؾقشاتوهكاجبوشىؾیهح٩اوتاوث ج١كی٧هًٙ٭ی
آییؿکیهؾویثهیبیهقوالاییىهايیؿ.ؾوقالواظثبیاوهًٙ٭یوواؼحاقگماقهظیىاويا٫٘بیا٬یهی

٠ًىاو٬ٍیكوٜیاهك ٜیال وؾهؿ؛لیكابٍكبیهٜاهكیصبٍك(ايىاوقاپىًٌهیظیىاويا٫٘جًهاُب١ؿ
یلايىیاو٠٭لیی لايىاوي٩ىیاؼكویوايىاوبكلؼیيیمٜال وهر  اویث.(27، 5، ز5474)هماى، هر 

 يهظ٭ای٫هحبایىوهحکریكبیهکریكت٠یؿؾی.بیهگ٩حیهواظؿيؿا بحههمهایىهكاجب ٜهىقاتظ٭ی٭ث
هىحًؿ.ه٭ام٠٭لو٬ؿن ه٭امي٩هوؼیا وه٭یامظیهایًهاهمهاله٭اهاتي٩ه» هیى ِؿقا محؤ
ویك١ِىؾی ٌؤوویاق٬ی٭هه٭امؼیا وؼیا هینيٝكالاوث.ه٭امظه(11)همتو، ص«و٘بی١ث

وی١هوشیىؾی٬یؿقبهؾاقایکما وشیىؾیبلکهق٬ی٭هه٭ام٠٭لاوث.اهاق٬ی٭ه پىچوبیهىؾهيیىث 
.ی١ًیکما هكجبها٠الؾقهكجبهاؾيییًؿهىحجىؾقجىهماوهكجبهاوث.هكاجبالظیدکماالتوشىؾی

 -753، ص7، ز5741)یقؾبیلا ، ا٠الجكیجع٭٫ؾاقؾِىقتبه٘ىق١ٔی٧وکما اؾيیؾقهكجبها٠البه
.هٙاب٫ایىيیاه جمامظىانو٬ىایاؾقاکیوجعكیکیکهؾقهكجبیهبیؿوهیاؾیوشیىؾؾاقؾ ؾق(754

ماالنعاُ النملی زلدهانی ل جمیه  »:ؿاقؾيه٭ام٠٭لبكوشه٠٭لیبؿووهیچاؼحال٨یشىهكی وشىؾ
ِ عملهی اعضائِ عملیة موجواة می ذللک االنعاُ بوجوا لادد الرات  ریسة المننی ل دمیمة؛ ملِ لجه

ه  لادهد ال اخهحالف میهِ )طاؿقیلؿیى «ل بصس عملی ل ظهم  عملهی ل جهوازح عملهی  لَها مفهی مِو

ـاجا٠ا٬لهاویث هحؽیلیهوظاویه(.12، ص5، ز5474شیكیلی،  ي٩هؾقايؿیٍههالِؿقاؾقظیىایًکه
.و یهمهآيهاؾقهكجبه٠٭لکهه٭امشمٟاوث بیكوشیه٠(774، ص5، ز5747)همى، ىثهنه ٭لیی 

 ؼا یاليىا٬ُهكجبهبٍكیوشىؾؾاقيؿ.
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گكؾؾجاه١لىمٌىؾجیؿبیكوآهاؾگیوپفیكيبؿوهاؾیا٨أههیجًاوببهؾقوا٬ٟي٩هیاقوض
مالنغفة اإلنعهانیة عنهد جمها  اإلظهحواَ لاالعحهدال ;گیكؾ:هؿیكیثبؿوجعثيٝاقتي٩هايصامهی
سها، لنفیض علیَا السلح البشسی من جوا الجواا الذك الواه  لكه   جعحذك باظحندااها نفعًا ندبِّ

معحذك ما نعحذمِ،    ، هرا بذع  النشأة األللی لؤلنعاُ، للک أُ جنل  منِ لمما ظیجیَ لیهاض 
النشأة الرانیة للسلح اإلنعانیة، مإنِ عند جعونة دفات النفط ل جندن  ملكاجَا ل أخاللَها مهی ألاُ 

اإلالهیة الری هو من أمس اللِ ل  لمحهِ، لالهسلح اإللَیهة األمسنهة  األزبنین، جعحذك لفیضاُ السلح
 عاٚکماالتوؾقشاتوشىؾ ايىاووبٍك٤ییكهمًیؿوهیكاهابه :غیسالسلح البشسنة النفعهانیة

کیهيیىقیالايیىاقؼؿاويیؿظیا ىیؾق٠ٌىيؿ و ییي٩یههح٩اوتهٙكضهیهكجبهؾوکؿامياٜكبه
لالهنفط مهی الذمیمهة نهوز أنوازاللهِ »گیكا٨حاؾهاویث: اوث ؾق٩٬هبؿوو٬ا بجاقیک٘بی١ث

.(154، ص5727)همى، «المننونة، من اللِ مشسلَا، لمغسبَا إلی هرا المال  المةل  ل    
حیؿاؾوشیىؾیظاِلبعدایًکهايىاووبٍكگىیایِكیطهكاجبییکظ٭ی٭یثهمحیؿبیهاه

آییؿ:ظىیابهیؼىؾبیاوهح١یا یالايىیاوهح١یا یبیهيىبهبهٜلاوثکهجعث٠ًىاوٜلوـی

عل  اُ الموی المائمة بالبدُ ل اعضائِ ل هو االنعاُ الغبینی ظهالل ل مره  للهنفط المهدبسة ل ال ;
ِ النفعانیة ظهالل لواها، ل هی االنعاُ النفعی االخسلی، ل ذللک االنعاُ البسشخی بموا  ل اعضائ

ل مر  لالنعاُ النملی ل جَاجِ ل اعحبازاجِ النملیة مَهرا البهدُ الغبینهی ل اعضهائِ ل هیئحهِ ظهالل 
ظالل ل مر  مر  لما می النم  االنعانی، اما اُ لوی االنعاُ الغبینی الری بمنصلة لشهس ل غهالف 

یلي٩یهاویثو٬ىای٬ائنبهبؿو هماوايىاو٘بی١یاوث:.لالنعاُ الذیهوانی     کهٜیال وهر 
اؼكویوايىیاوبكلؼییي٩هایى٬ىاقاجؿبیكهی کًؿ.ؼىؾي٩هؾقهكجبهؼیا  هماوايىاوي٩ىی 

لايىاو٠٭لیاوث.پیهبیؿو٘بی١ییال اوثکهباجمام٬ىاوا٠ٕایي٩ىايیهؼىؾي ٜال وهر 
لبكای لهر  کهؾقهكجبه٠٭لییايىیايیوشیىؾیاوثمیآوچظیدهكجبهوشىؾی ٜال ٜال وهر 

ايیؿ.٠بیاقت٬ٍكو٤ال٦جع٭٫ؾاقيؿ ایًهیا٬یىایايىیاوظیىايیهًم هبهؾاقؾ.اها٬ىای٘بی١یکه
کًؿ ا٠الهیهظ٭یى٪بٍیكقاِىقتبىیاق٠می٫بیاوهیگىيهکهج٩اوتايىاووبٍكقابه٨ى٪ هماو

جكیىویالؾ.اواوییاوییآوقابكشىیحههیکٍیؿوییاهٍیکالتاوهنؾقایىلهیًهبهچا ًهی
جؿویىایىوًؿشهايیويییم٬كائیث٤ا یبوقاییساویهحّؿهٍکلیکهيیاها٠الهیهظ٭ى٪بٍكو

بٍیكاویث؛يییاهیهرابهبهًٌاؼحیبهايىاوايؿ همیىيیاهلیىثاهكولالبٍكوظ٭ى٪آوهىاشه
کًًؿ.الهًٝكهالِیؿقای٠ًىاویکهىشىؾکاهلوجمامیا٨حهؾقه٭امبٍكؼالِههیکهايىاوقابه

جك٠میی٫هنآوهایٌىؾ بههماوايؿالههٍکالتیاچا ًٌیكالیهكچهبهایىهىؤ هبیٍحكج١م٫
ٌیؿهجمامهیایؼیىؾقاٜك٨یثٌىؾ؛چىوؾقایى٘كلجل٭ی ايىیاوؾقه٭یامبٍیكجمیاميمایاوهی
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ًصییایاؾايًیؿ.ؾقهایوییكِی١ىؾیقابیكقویؼییىؾبىیحههیهمیهقوليییهصیهیيحؾقپًؿاقيیؿوهی
کًیؿ همییىییهیؼىؾيمیاايؿقکاقاوا٠الهیهظ٭ى٪بٍكجكیىچا ٍیکهالوك٩٤لثؾوثبًیاؾی

ظ٭یى٪بٍیكکىٌییؿيؿجیاًٌاوايهبهايىاواوث.ؾقآ٤ال هیؿا١٨اوًٌاؼثيیاهوٙعیولیىث
بیًیيکكؾهبىؾيؿکهقولیبٍكبیاچیهجكیىه١ٕلصی١ًیؼٍىيث(قاههاقکًًؿ.اهاهكگمپیًههن
هایگما٨ییپكؾاؼیثایهىاشهؼىاهؿٌؿوؾقِیىقتاهکیاوبالگٍیث چیههمیًیهه١ًىیؼأل

گكایايهالهكجبهٜیاهكیؾقک٬ٍكِك٨ااهاهالِؿقایٌیكالیچًیىؼىايٍیقاالايىاوؼىاهؿکكؾا
آ٤یالیىیجیكییابحؿاؾايؿ.اوه١ح٭ؿاوثايىاوؾقهكجبهبٍكهًىلايىاوبا ٭ىهاوثکهؼىؾآوهی

وىیهكاظلهح١ا یه١ًىیاویث.بیؿیهیاویثکیهاویحكاجژیيؽىیثبكایاقج٭ایوشىؾیآوبه
جٍّبهبهؼؿاويیؿاویث ِالاهًؿايهکههایليؿگیو١اؾتوشىیقاهشىثجًهايهچًیىقویکكؾی 

جعیث٠ًیىاوآلاؾیالویكهییل٘بی١ییا٨یكاؾؾيبیا آواهؿا٨یکهؾقا٠الهیهظ٭ى٪بٍكبكؼال٦
 ٌىؾ.هی

 گیزی ًتیجِ

آوقؾهایههنبٍكهؿقواهیكولؾقؾايین ا٠الهیهشهايیظ٭ى٪بٍكیکیالؾوثکههیگىيههماو
کًیؿ.گكایییاشحمیا٠یقاج١٭ییبهییکشاه١هپىاوًحیاوثواهؿا٦ههمیهايًیؿِیلطوهن

هیایهیایهؽحلی٧و٬كائثظ٭یى٬یآو قویکكؾهیاويیكيٜاهكبها٠الهیهظ٭ى٪بٍكوبًؿهای
کكؾهاوثکهؼىؾبٍكجكکىیایىپكوًقاهٙكضهح١ؿؾیقابهؼىؾاؼحّاَؾاؾهاوث.اهاکن

اليٝكِیك٦چیىثوچهشاییاهیؾقایىوًؿشهايیؾاقؾ؟بًابكایىه٭ا هظأكکىٌیؿهاوثجا
هایهىشىؾوهمچًیىبالؼىايیهصؿؾالشمئییاتهیىاؾهًیؿقزؾقا٠الهییههاو٬كائثي٭ؿؾیؿگاه

 وشىکًؿ.ظ٭ى٪بٍك پاوػهًاوببكایپكو٨ًى٪شىث
یاشحمیا٠ابحؿاجاؼىؾايىاووظ٭ی٭ثآوهٍؽُيٍؿهباٌؿظ٭ى٪یاهٙا باتایىهىؤ هکه

ٌىؾ اهكبىیاقظیاجیاوث.ايىاوؾقؾوقه٬بلالجصؿؾ شایییاههمحیالییآوهٍؽُيمیاویو
بىؾيؿايىاولبؿه٠یا ن٬ائلؾقهًٝىهه٠ا نهىحیؾاقؾ.يیاه٨یلىى٨ايیهايًؿا٨ال٘ىوواقوٙىکه

٠یا نوهعىقايىیاوهمیىههناوث.اهاؾق٠ّكشؿیؿ بالگىکًًؿهیىاوویاویاوث هىحییاظ
اوث.اهیاا٠الهییهظ٭یى٪بٍیكوٌؿه٧یج١كاقبابوكيىٌثؼىیًجعث٠ًىاووىفهؼىؾبًیاؾ

جؿویىآو ايىاوقا٨كوجكالهكيیاهی٨لى٩ییا٠لمیؾییكجاظؿه٭یامبٍیكییاهىشیىؾاویهحّؿ
بكيیاها٠الهیهظ٭ى٪بٍكایىاوثکیه جكیىهٍکلظاکنًٌاؼحیجًم ؾاؾهاوث.اواویلیىث

ؼٍیىيثو٨صیایٟبٍیكیياٌییالآوىیباقوًیهیچج١كی٩ی٠لمییا٨لى٩یالايىاويؿاقؾ؛لیكا
یقألهیوویبهٌؿهاوثکهپكوًالچیىحیايىاوالبًیاوبیه٨كاهىٌییویپكؾهٌیىؾوییاهىشب
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یبًیؿهااٌؿهؾقا٠الهیهظ٭ى٪بٍیكییهىاؾ٨هكوثقوالایىاکركیث الاوانکًاقگفاٌحهٌىؾ.
کًؿ.هٍیکلبًییاؾیىیاشحما٠یوویاویبٍكهؿقوقابالگىيمیاؼىاوحههّىبآو ظ٭ای٭یشم

کهالهحىا٠الهیهظ٭یى٪بٍیكصهايًیؿآلاؾیج٥یییكهیفهبوآلاؾیالؾواز(گىيهآويهفکىق يیك
های٘بی١ییا٨یكاؾالشایییاهٌیهكويؿیآيیاوایىاوثکهپایهظ٭ى٪بٍكهیلیاؼىاوثؿیآیبكه

حلی٧ؾايین جمایالت٘بی١یا٨كاؾویا ًؿيهایىحا.ی١ًیا٨یكاؾؾقٌیكایٗهؽ٘ىقکههیاوث.هماو
هایهح٩اوجیؾاقيؿکه٘ب٫اوحكاجژیا٠الهیهظ٭ى٪بٍكبایؿبهآيهاپاوػهربثؾاؾهٌیىؾ.ؼىاوث
٘ىقؼاَ هؿا١٨اوظ٭ى٪بٍكبیاهٙا بیاتشؿییؿی بیًینکهشاه١هشهايییابههیشهثالایى

ها ویثؼىاگىيیهىیايیؿ.اؾییكهىاشیهظؿوظّكیبهایییوآلاؾیگكاشًههنؼّى٬َايىوبه
ؾهًؿ؛چیىوآيهیاییاوالی٬كاقهییبىیاقظىانووكيىٌثؾوقاهوالهاوظ٭ى٪بٍكیقابكوك

ايیؿوییاؾقبكابیكِیىقتظ٭یى٪بٍیكقاي٭یٓکكؾهبایؿچًیىهٙا باجیقاياؾیؿهبیكیًؿکهؾقایى
بیكهبًیاییجكیىچا ًبٍكاهیكولجمکیىکًًؿکهؼىؾبمقگياهٍكوٞیهٍكوٞواؼىاوحههمهىیا

يیىٞيییاهبیهايىیاو ظحییيىیبثبیههٙا بیاتصهیيحؾقآیؿ.ظىابهیظمایثالظ٭ى٪بٍكبه
 ووىپیؿاکًؿ.اوثکهچیىيهبایؿومثکًًؿهىییج١بىیاقهنآواشحما٠ی

لا هی ظل٭یهوِیلهىیحیبیههبیؿأآووِیكاٖ ؾقه٭ابل هالِؿقاايىاوقاؼلی٩هؼؿا هر 
ؾايؿ.ِكاٖهمؿوؾ بیايیكکی٩یثوهنايىاوالهىحیاوثکهايىاووبٍیكقاؾوگىيیههیهمؿوؾ

جكجییبيماییايیكؾووشیهظ٭ییوؾايؿ.ؾقایىيیاه ايىاووبٍیكبیهیاؾوشلىهالیکظ٭ی٭ثهی
هالِیؿقایيٝیكالؾقه٭امبٍكِیك٦.بٍیكٌؿهجمامؼل٭ییکظ٭ی٭ثهىحًؿ يهشؿاالهنیا

كالی اهکاوبا ١٩لبكایقویؿوبهايىاوبا ٭ىهاوث.هٙاب٫ایىهبًا و٩كال٘بی١ثیاٜیاهكوٌی
جكیىيییكي٨لىی٩یِیؿقا محؤ هیىیاهماوبٍك بهظ٭ی٭ثیابا٘ىویاهماوايىاو شمواواوی

ا ١٩یلوگكؾؾ.ؾقایىيیاه ايىاوؾقهكجبه٘بی١یث بٍیكباوثکهلیكيامظكکثشىهكیبیاوهی
ايىاوبا ٭ىهاوث.ه٭امبٍكیاهکايیاوثکهجٙىقوشىؾیالایىآ٤الگاهجاهكجبههح١یا یايىیاو 

وِیلویكظل٭هیابؿ.بًیابكایىايىیاوؾقج٩کیكِیؿقا محؤ هیىؾوهح١ا اقج٭اءهیظ٫بهی١ًیجٍّبه
 بلکههكيىٞج٩کكا٠الهیهظ٭ى٪بٍكجًهايها كبٗوشىؾیآواوث؛چیمیکههىحیباو٠٧ِیى

ًٌاویییوهییای٠مییی٫هىحیًٌاوییايهبییهايىییاوقابییاچا ًًٌاؼثؼییىؾبًیاؾگكایايییهیییالیىث
کیهه٭یامؼال٨یثابیؿییؾقهکنايىاوایىج١كی٧ ؾوثهىشببهوالؾ.ًٌاویهىاشههیه١ك٨ث

الهییهظ٭یى٪یکها٠بٍكهؿاق كهایوشىؾیآواوث.ؾقشايبؾییجكیىاهکاوییکیالههنا ه
آیؿ ايىاوقا٨٭ٗبهليؿگی٠اقیالآٌىباشحمیا٠یظىابهیبٍكآٌکاقجكیىيماؾ٠مىهیآوبه

  ايىاويؿاقؾ.ؾقباقهایکًؿو٨اق٢الآوهیچيیاههح١ا یؾ٠ىتهی
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 وتببٌبهِ

 ٬كآوکكین.ی

.جهیكاو:(.چیاپؾوم3 صزجقسیسات فنعف  ایالمم خمیاال (.1385اقؾبیلی ویؿ٠بؿا ٥ًیص .1
 .هئوىهجًٝینويٍكآذاقاهامؼمیًی

ویلصى٬ی.جهیكاو:يٍیكىیا ؿِیالض.جكشمهوجمهییؿاخمق نیکىیالمخىض(.1386اقوٙىص .2
 ٠ك٨او.

 ؼكاوايی.جهكاو:ايحٍاقاتظکمث.ىیا ؿٌك٦.جكشمهیحمفیصی (.1377یییییییییییییییص .3

 .جكشمهظمیؿ٠ًایث.جهكاو:ٌكکثوهاهی.ظیمظث(.1371صییییییییییییییی .4

وؼٍیىيث.گیمیًًو ٬یايىوبؽالسینالث و پمیالمن دقالىق  افىل دوکالث ال (.1392آقيث هاياص .5
 يى.قؼؿاؾوؾییكاو.جكشمهشىاؾگًصی.چاپوىم.جهكاو:٨كهاؾپىقویكایًهكاؾ

:اسغًرىو،«اییگش خذای ػصرش يرىگشایی و ػصرش فشيرى ايغاو بی»(.1395شاوکىقجًیهىقیص .6
 .428-491(.چاپپًصن.12َو11جكشمههؿایث٠لىیجباق.يص«.هصمى٠هه٭االت»

هعمیؿش٩١ك.جكشمیهاعمییال  جهالمن  دقالىق بؽالس و جمزیآنال  آن(.1377شايىىو گلیىص .7
 پىیًؿه.جهكاو:ؾووحاو.

 (.٬ن:هكکميٍكاوكاء.2(.جعكیكای٭اٚا ًائمیىصز1394شىاؾیآهلی ٠بؿا لهص .8

(.٨لى٩هوايىاوه١اِك.جهكاو:هئوىهجع٭ی٭اجیوجىو١ه٠لىم1383ؾاوقیاقؾکايی قٔاص .9
 ايىايی.

ايحٍیاقات:اشیی.بییؿییؾقهبجكشمیههًیىچهكِیاي١یفلغفه دکاست. (.1376ؾکاقت قيهص .19
 ا مللیا هؿی.بیى

 ی.يٍكيی.جهكاو:ؽی٠اؾ هٍا.جكشمهگسای  و ظىبژکحیىیح ججسب (.1388ؾو ىل فیلص .11

ؾییؿه.چیاپؾوم.جهیكاو:.جكشمهيیکیىویكؼىيوا٨ٍییىشهاوفىکى(.1384ؾو ىل فیلص .12
 هكهه.

.اکمظمهساکهیالة فال  اظالساز اکعنالىم اککممکیالة(.1387ِؿقا ؿیىٌیكالی هعمیؿبیىابیكاهینص .13
 ای.جهكاو:بًیاؾظکمثاوالهیِؿقا.ه٭ؿههوجّعیطوج١لی٫الویؿهعمؿؼاهًه

(.ج١لیی٫وجّیعیطو1صزةاکؽىاهد اکسبىبیالة فال  اکماالمهل اکعالنىکی(.1382یییییییییییییییص .14
 ا ؿیىاآلٌحیايی.٬ن:هٙبى٠اتؾیًی.ج٭ؿینویؿشال

.بهجّیعیط٠بؿا لیهٌیکیبا.جهیكاو:بًییاؾظکمیثاجىبة اکمعمئف(.1378یییییییییییییییص .15
 اوالهیِؿقا.
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.ه٭ؿههوجّعیطالهعمؿؼىاشىی.جهكاو:هىوىیهیفمجیخ اکغیال (.1363یییییییییییییییص .16
 جع٭ی٭ات٨كهًیی.

 .جّعیط٤الهعىیىآهًی.جهكاو:ايحٍاقاتهى ی.کعسؼیة(.ا1361یییییییییییییییص .17

.ه٭ؿههوجّعیطالهعمؿؼىاشیىی.جهیكاو:ايصمیىاظساز اآلیمت(.1369یییییییییییییییص .18
 ظکمثو٨لى٩ه.

(.ا ٙب١ییةا رايیییة.5 9صزةاکذکمالالة اکمحعمکیالالة فالال  اسظالالفمزاسزبع٪(.1428یییییصیییییییییییی .19
 ا ٙلی١ةا ًىق.

(.چاپوىم.بییكوت:ؾاق7صزاکذکمة اکمحعمکیة ف  اسظفمز اسزبعةم(.1981صییییییییییییییی .29
 اظیاءا حكاخ.

 .٬ن:هٙبى٠اتؾیًی.ظفسنمی  ظنىک(.1388٘با٘بایی هعمؿظىیىص .21

 .جهكاو:يٍكپكوً.جسجم  یصطف  یىنع (.1387صظیمظث یدن و عمف٨كؾؾا مایك  .22

(.جكشمیهابیكاهینؾاؾشیى.جهیكاو:٠لمییو2صزجالمزیخ فنعالف (.٨1387كؾقیک کاپلىحىوص .23
 ٨كهًیی.

 .چاپؾوم.جهكاو:لواق.ظیس دکمث دز ازوپم(.1384یصهعمؿ٠ل٨كو٤ی  .24

آهلی.چاپؾوم.٬ن:بىویحاولاؾهظىىبهجع٭ی٫ذکال .ؼسح فصىؾ اکجا(.٬یّكی ؾاوؾصبی .25
 کحاب.

.جكشمیهظىیىیثالمل خیالس دز فنعالف  افمطالىن  و ازظالطىی (.1382گاؾاهك هايهکئیىقگص .26
 ٨حعی.جهكاو:ظکمث.

 .جكشمههعىىذالذی.جهكاو:يٍكذا د.خسد و انقمب(.1388هاقکىلهص .27

 .جهكاو:ؾووحاو.ىق بؽسجدید اعمیی  دق یمده  ظ(.1392هىیط هیىاص .28

بهٍیحی.چیاپؾوم.جهیكاو:هعمؿقٔا.جكشمه  فنعالف ؼامظ انعمن(.1384هايهؾیكکهص .29
هكهه.




