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 هثاحـث  اص یىـ ی خاهعـِ،  اداسُ دس اختوـا   دٌّذُ  لتـى یاكل عٌلش عٌَاى تِ هشدم ًمؾ شتاصید اص

ِ  ٍ اػـالم  هٌظـش  اص تحث يیا. اػت تَدُ یاػلػ فلؼفِ دس هْن ـ اّو یاػـاله  فلؼـف ـ ٍ تل  یاظُی
 ًمـؾ  ٍ تلهمثَل گاُیخا وِ اػت پشػؾ يیا تِ پاػ  كذد دس همالِ يیا اػاع، يلّو تش. اتذی یه

   ؟(ػؤالا اػت چگًَِ الكذساه هٌظش اص حىَهت دس هشدم
 یا فلؼفِ سا هالكذسا یاػلػ فلؼفِ اٍل، ذگاُید. نلّؼت سٍ سٍتِ هتفاٍت ذگاُید دٍ تا ٌِلصه يیا دس
 تلهـشٍع تلىِ ًذاسد، یگاّیخا حىَهت دس تلهمثَل سوي چٌاًىِ داًذ؛ یه التذاسگشا ٍ یهشده شلغ

 ـ دّذ یه  لتـى ضلً سا همالِ يیا یهذعا وِ ـ دٍم ذگاُید تشاػاع اها. اػت ًظام یاكل سوي تٌْا
 ًَ  اًتخاب دس یهْوّ ًمؾ آى دس هشدم وِ اػت هعتمذ هشدهؼاالس یٌید حىَهت تِ هالكذسا
 یاػلػ هثاحث اص ییّا     تخؾ هذعا، يیا اثثات یتشا(. ِلفشضا داسًذ اٍ یاسی ٍ حاون ٍ حىَهت
 دس ِلهتعال حىوت شٍاىلپ اص یػخٌاً يلّوچٌ ٍ هشتَطِ اتیآ یتشر ضلً ٍ حَصُ يیا دس هالكذسا
 (. سٍؽا اػت گشفتِ لشاس یتشسػ هَسد یٍ یاػلػ ًظشات ؿشح
ـ  دس وِ همالِ يیا ؼٌذگاىیًَ ـ ید حىَهـت  دس هـشدم  یاػاػـ  ًمـؾ  ٍ گـاُ یخا دادى ًــاى  یپ  یٌ

ِ  افتٌـذ ی دػـت  دِلًت يیا تِ ،(ّذ ا تَدًذ ِلهتعال ػاالساًِ هشدم  دس هالكـذسا،  ًظـش  طثـك  تـش  وـ
  یتثـذ  فاضلِ ٌِیهذ تِ سا خاهعِ ت،لهـشٍع  یر تلهمثَل ٍ عتیؿش ًَس شیص دس عم  یٌید حىَهت
 (.ّا افتِیا وشد رَاّذ
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ـػ ػؿوٚا ماعتاؿییکصکىماتوو٪اوآواانػؿاػاؿهوماؼیـیترامٞاه،ه ماىاؿهافرایگاهم
ٝىاىانیکایافرملهمعاصجمهمػؿ٥لن٦همیامیبىػهامت.بـهمیهاماك،م٪عىحیتهمىاؿهباه

ـائتوصؼومـفعاٍی ـ٥تهافآنػاؿای٩ ـگ ـاماكوىٛیکصکىمتومعاویب م٦اهیمپایهمیامیب
ػیىایو١یاـکهایهٝىَـعىػیکیافٝىاملامامیػؿایزاػت٦او بیهصکىمتباىؼ>وىانمی

ػیىیامت.
ـػ ػؿصکىماتافمىٚاـ٥لنا٦همیامایاماال ،پالافپیاـفوی بضجم٪عىحیتورایگاهما

ـانبهاو٪البامالمیرایگاهتافه ـاصکىمتای ٝىاىانصکاىمتیاماالمیوىایٞیکاهاییا٥ت>فی
ـػیآنبىػ،وٚامیؿاهایارتماٝیامال ػؿکىاؿآمىفهمؼٝیاؿائهػیؼگاه باـػوپایاهوؿکاههای٥

ـػ ػؿرامٞاه رمهىؿیتوامالمیتبىاوهاػ.افآنفمان،ٝىَـرمهىؿیتوصؼومـفمياؿکتم
ـ٥ت.هایرؼیامالمیوؿابٖهم٪عىحیتوميـوٝیتافمىٚـامال ،مىّىٛبضج ـاؿگ تـی٩

ـػهمیباتىرهبهؿیيه ـایاو٪البامالمیبـىم ػواحـپاؾیـیىاىهاییکهافصکمتمتٞاحیهب
هایآنافػیاؼگاهگؾاؿرمهىؿیامالمیاف٥لن٦همالٍؼؿا،بـؿمیصکىمتامالمیومإح٦هبىیان

یابؼ.بـهمیهاماك،ایهم٪احهبهبـؿمایمناأحهمالٍؼؿاوصکمتمتٞاحیهاهمیتػووىؼاویمی
ـػ ػؿصکىمتافمىٚـ٥لن٦همیامیمالٍؼؿا،می ـػافػ.م٪عىحیتورایگاهم پ

ـ٥تاهاماتو٥لن٦همیامیمالٍؼؿا٩ـن ـاؿگ هایفیاػیبىابهػزیلمغتلا٤ماىؿػ٦١لات٩ا
هااییػؿفمیىاهؿػوهاایاعیاـبضاجکمتـبهٍىؿ بضخیمنت٪لمٖـسىؼهامت.اماػؿماال

ـایاحعا آنػؿبیهپژوهو ـانآ١افىؼ.اگـوهبـعیمٞت٪ؼواؼکاهمالٍاؼؿاتاالهوىاؼاویبا گ
ٝملیاوزا وؼاػهامتو٥ا٩ؼاوؼیياهو٥لنا٦همیامایػؿآحااؿعاىػوصکماتتأمیلصکمت

کاهػؿباىاؼ>وىاانباىؼ،اماایهػیؼگاها١لب٥ا٩ؼامتىاػهایؿوىهوتضلیلػ٩ی٨مایمتٞاحیهمی
ـػاعتاهىاؼهاماتهایمغتل٦یبهپژوهو -14، ص1181)عظداسيیا، ٕىؿت٦َیلیبهایهمىّاىٛپ

ـاماكصکمتوٚـیاوػؿمعاویهنتیالٍؼؿاؿامی٥لن٦همیامیم(.31 ىىامی،احهیاا وتىانب



 

 

 

  َ
ػا

،ؿ
ٟٓ
٘

سٜ
ٕا

، 
 ٖ
ؼتا
 تات
ْٚ
د

14
01

  

56 

ـػوبنٔوتىمٞهػاػوافمعاوی٥لن٦یوی،م٦اهیموم٪اىز اونان ـادک ىىامیافآحاؿویامتغ
هااومناائلمیامایٔهمناىنپایهمیامیٔهمنىن٩ؼؿ وميـوٝیتوم٪عىحیتٓوویاقاؿفه

ػمتآوؿػ.و١ایتمٖلىبآنٓومنأحهوزیتبـرامٞهامالمیؿابهصکىمتػیىیوماعتاؿ
تاىانباهآحااؿهایاعیاـىاؼهامات،مایایکهػؿایهصىفهػؿماالافرملهکاؿهایبـرنته

ـػ.پژوهيکؼهاوؼیيهمیامیامال ػؿایهپژوهياگاهػؿ ـهىلامالمیاىاؿهک پژوهيگاهٝلى و٥
ـػهکاهمزمىٝاه:میامتمتٞاحیهافمىٚـصکمتمتٞاحیه;همایيیباٝىىان45:9مال ـگاقاؿکا ب

ـانػؿصاىفهایبااامااتیؼوٍااصبگىهاایصاىایهوم٪از آنهمایووویقوينتوگ٦ت وٚا
ـکتعاىػاوگیاقه ـػهامت.ایهص ـایصکمتمتٞاحیه،ؿاػؿوىؼیهرلؼمىتيـک ایىاؼهاماتبا

٪٪ایهػؿایاهصاىفهووىیاؼبغواصیاای٥لنا٦همیامایاوتياؿآحاؿمنت٪لػیگاـیافبـعایمض
باىؼ.مالٍؼؿامی

بـایهاماك،ایهىاعهاف٥لن٦همیامیامالمیهىىؿػؿابتاؼایؿاهاماتوویاافباهبـؿمای
بىؼیمؼیىه٥اّالهٍاؼؿاییػاؿػ.ػؿهمایه بهرق اؿکانصکىمتػیىیوىاعٌت٦َیلیورق

هامتتایکیافاؿکاناٍلیصکىمتػیىیٔیٞىیم٪عىحیاتٓوؿابٖاهؿامتا،ػؿایهم٪احهتالهىؼ
ـػ. ـاؿگی آنباميـوٝیتکهػیگـؿکهاٍلیصکىمتامتمىؿػبـؿمی٩

تٞاحیوٙهىؿؿبىبیتػؿفواؼگیبياـصکمتمتٞاحیههؼ١٣اییصیا اونانؿاتيّعهبهباؿی
ـ٥یمی لایاهصکمات،اوناانؿامىراىػیماؼویٝىىانمإّمکىؼ.ػؿهمیهؿامتا،مالٍؼؿابهمٞ
کاهعاىؿػ>وىاانوامٖهصْىؿػؿرامٞهؿ٩ممایػاوؼکهبغيیافمیـامتکماحیاوبهباحٖعٜمی

ایمااحمو٥اّالهعىاهاؼباىػ.باـهمایهامااكایزااػمٞاػ اونانػؿگـوصْىؿػؿرامٞاه
ـاػرامٞهػؿٝـٍهمیامتکهفم ـایمياؿکت٥ٞالا٥ ـاػامات،یىهمافوکاؿیب ایبـایکماالا٥ا

یابؼ.اهمّیتفیاػیمی
کهاىاؿهىؼ،ػؿبـؿمایمناأحهم٪عىحیاتافمىٚاـ٥لنا٦همیامایمالٍاؼؿاػوػیاؼگاهوىان

ـػمایوکهیکػیؼگاه،٥لن٦همیامایمالٍاؼؿاؿا٥لنا٦همت٦او ٕـسىؼهامت>وىان ای١یاـم
ـاػاونتهامت.اماػؿم٪ابل،ػیؼگاه ـػ ػو آنؿا٥لن٦ها٩تؼاؿگ ـػ و٪اومازؿاوهمیایم ػاوؼکاهما

ٕاىؿمياـوسباهایاه٩ابلتىّرهیػؿاوتغابصاکمرامٞهویاؿیوکاؿآمؼیاوػاؿوؼ.ػؿاػامهبه
ـػاعتهعىاهؼىؼ.ػؿاوتهاپلافاحعا ػیؼگاهػو ػؿباؿه٥لن٦همیامایمالٍاؼؿاوبااػیؼگاه هاپ

ـػ ػؿصکىمت،باهآمایبػمتتىرهبهمٞیاؿبه ـػ آمؼهػؿفمیىهم٪عىحیتورایگاهم ىىامایما
ـػ مازؿی١یـػیىیوصکىمت ـامی١ـبیوم٪اینهآنبام ـػافیم.مازؿیػیىیمیهایػمىک پ

ـػاعاتتاا ػؿاػامهوپیوافوؿوػبهبؼوهاٍلیم٪احه،بهتٞـی٤وىؼم٦هى کلیؼیعاىاهیمپ
ـای٥همبه ـاهمآوؿیم.بنتـیؿاب تـمٖاحب٥
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میاماتوهػؿٝـٍاراوعهػیاهعاٍایکهمـرٞیتهمهامتیصکىمتحکومت دینی:. 1
ـ٥تهىؼهباىؼهاػاؿ ـاباـآمىفهیػوحتووهاػهاییٞى.رامٞهپؾی ی،ػیىاهاایمغتل٤آنعىػؿاػؿب

یما وػؿوّاٜکىىاؼػؿتاؼابیـوتَامیمػاوىاؼوماٞییومؾهبعاًمتٞهاؼمتٞاحیمػیىی
ـػ وتىٚیمؿوابٔارتماٝک٩ىاویهوملى ىنصکاىمتی ،ػ١ؼ١هػیهػاىتهباىىؼوػؿهمهىایبام
ـوؼوآوهاؿاباػیهمىفونوهماهىلمافوؼافتٞاحیمػیىی بیاان.باه(11، ص1191)وثعظد،، احها بگی

ـاماكػیهىصکىمتییصکىمتػیىػیگـ، ـ٥تهباىؼامتکهتما اؿکانآنب )هظدباض ندضدی، کلگ
 .(11، ص1179

باىؼ.ایاهواژهافمیLegitimacy:واژهميـوٝیتػؿمتىنمیامی،مٞاػلواژهمشروعیت. 2
ـ٥تهىؼهامات .ػؿ٥لنا٦همیامایویاقافآن(37، ص1191)ونًغدث، ؿیيهزتیهبهمٞىای٩اوىنگ

ياـوٝیتٝعااؿ اماتافصا٨اٝماالىؼهامت.پلم:تىریهصاکمیت;و:ص٪اویت;تٞعیـبه
ـػ  ـایهميـوٝیتپامغیبهایهپـماواماتکاه:باه(171، ص1191)آلابخش،، ا٩تؼاؿبـم .بىاب
ـانوٙی٦هإاٝتایافاونانوهػحیلٝؼه  .(41، ص1191)ظاجم،، هاص٥٨ـماوـواییػاؿوؼوػیگ

ـػمای;:مىٚىؿافم٪عىحیت،مقبولیت. 3 ـػیااامات.اگاـماـ:پؾیـهم ػ باهػؿعىامات٥ا
ـػیاگـوهباىاىؼو ـایصکىمتتمایلويانػهىؼوعىامتاؿاٝمالصاکمیتافٕـ٣آن٥ گـوهیب

ـػػ،گ٦تهمی ـػ تيکیلگ ـاماكعىامتواؿاػهم ىىػآنصکىمتم٪عىحیاتػؿوتیزه،صکىمتب
تاىانباهػوهااؿامیتٝعاؿ ػیگـ،صاکماانوصکىمػاؿػوػؿ١یـایهٍىؿ م٪عىحیتوؼاؿػ.به

ـػ:اح٤ٓصاکمانوصکىمت ـاػیا٬رامٞاهافؿویؿّااوػمتهکلیت٪نیمک ـػ وا٥ا هاییکهما
ـاػصاکمانوصکىمتػهىؼ>بٓؿ١عتتهبهصاکمیتواٝمالملٖهآوهامی ـػ وا٥ا هااییکاهما

ـاهافآوانإاٝتمی ٥٪أػؿػماتهاّولوراىػکىىؼ.ویژگیم٪عىحیاتی٬رامٞهافؿویارعاؿواک
ـػ:یکیمياؿکتػؿایزاػصکىمتٕىؿکلیمیػاؿػ.به ـایم٪عىحیتبـىم ـػب تىانػوو٪ووکاؿک
ـایاوت٪ال٩ؼؿ ،وػیگـیمياؿکتباهؼ٣کاؿآمؼمافی،ص٦٘،ؿٝایاتوپایااییوفمیىه مافیب

 .(171، ص1191)آلابخش،، صکىمت

ـػمایػیىایمـویناتیووگاىوگیواىٝیصکىماتگىبـوگ٦تساالری دینی: مردم. 4 ،م
تاىانهایایهوىٛصکىمتؿامایٕىؿیکهاوحیهؿیيهایٕىزویػاؿػ.بهیامتکهپیيیىهمىّىٝ

ـهپیامعـ ـػ.آوزاکهورنتوصْـ ٝلیػؿمی ـػ پالاف٩تالٝخماانباهماىیرىک م
ـا افاومیصْـ  ـاؿوابا ـػعىاهزى آوؿػوؼوبااٍ .ماتىؼکاهفماماؼاؿیمنالمیهؿابپاؾی

ًّ  الًاّصهّر، ي هها ;٥ـمایؼ:ػؿایهباؿهمیصْـ ٝلی صه ًُ هّا ّب ًُل الذاّ ّر، ي ّقیاُم الُذجَّ َلًال ُدُض
لَقیُت َدبَلىها   َخَذ الْلهُ 

َ
ًٍم، أل ّا ظاّلٍن، ي ال َضَغّب َهظل يا ػلو ّكظَّ :ػلهو االّبّىهاَػَلو الُؼَلماّء  و ال ُیقالُّ

ٓ.5ٔعٖعه
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ـػ ;وٚـیه میامایه٥لنا٦هٝـٍاػؿایتاافهگ٦تماانباهاعیـهایمالػؿکه:ػیىیمازؿیم
ـػمیؿااؿائهومىػهامت.ایهوٚـیهکهوٚـیاه،وىٛبـرنتهىؼهتعؼیلمٞاٍـ ایافصکىمتػیىیم

ـػافاٍلیآناما عمیىیبىػهوػؿبیاوا آیت ایویاقتىماٞهوتکمیالیا٥تاهامات،ػؿعامىهاهّٰللپ
ـاباـماایـٝىىانومىواهصىفهٝملویقػؿ٩احبصکىماترهاىؿیاماالمیباه ای٩ابالتأمالػؿب

تاـیهکااؿمهام;٥ـمایاؼ:هایػیىیو١یـػیىیآفمىػهىؼهامت.ؿهعـیػؿایهبااؿهمایصکىمت
ـػهامتاٍىحی ـػ مازؿب،تعؼیلوٚا ٕا١ى ایکهاو٪البک تاـیهمازؿامت.ایهمهامهوٚا م

ـػهامت>آن ـػافهایایهوٚـیههمبااحها افتٞاحیمامالمی،وهبامکتبکاؿیامتکهاو٪البک پا
ـػافوو٪ٌوآنوٚـیه  (.48/11/1183ثی، )خاهًه:هایيانهنتهاومٞاؿّاتیکهػؿصـ٣پ

ـاماكػزیلٝ٪لیومیامیهاما ػؿ٥لن٦ بیان(11-43، ص1171 ،ثهام خمیًد،)و٪لیعىػ،ب
،وراىػػاؿػهماویایهمافی،تالؤ وصتیمیانػیهومیامتػؿماصتوٚـوىٝیهمػاؿػکهمی
ػاؿیاماتوؿفیٝیهػیهایػؿم٪ا ٝملویقبایؼورىػػاىتهباىؼ.میامتحؾاوىیههمىيیىیو

ـػمافیتـ،همیههمػؿمٖضیاوْمامی.وباحٞکل زؿیوبااحتعٜ،ماا وهمىيیىیمیانػیهوما
ـػمیویقورىػػاؿػ ـػ باااٍاىلویواؿرمىؼیافوٚـاما ،مازؿ.صکىمتػیىیوصکىمتم م

ه،یاباورىػاىىػیمیآنتل٪یامامیهاافآمىفهیبلکهصت،تىهامىا٥ا وؼاؿػامال وههیاصکا ػ
ـػ هیػؿوٚـ ـػ م٪واؿاػهعىامت،یىیػیمازؿم هیػیوميـوٓبهصؼوػوح٢ىؿاصکا ٩ٖٞؼیم

ـػ تْاػوتىا٩ْٚـوویامتوماػا کهؿأ  ميـوٛوم٪عىلعىاهؼباىػ،وؼاؿػیىیباوَىًػیم
.(411، ص11زهماو، ؛ 198، ص1ز ،1177 ،،ًی)ثهام خم
:ميـوٛامتکهیصکىمت،اما ؼگاهیگ٦تػؿػتىانمی

ـکتکىؼومزـیىیػهیاٍىلو٩ىاواوًزػؿمؼاؿ ؼیاکاهبایمٞىاهیباىاؼ.باؼهیاصکا ػیص
ـاػؿآؿوػیاویوصیعؼاووؼؿامٖاب٨متىن٩ٖٞهوهؼکهاؿاػانی٩اٝؼهبىهیا٩تؼاؿهؿابـا .بهار

ـاماكؿأیلیتضماًیحاو ـػمایوعاىؼوب ـػ وعاىاؼهبىااىاىػوػؿم٪ابالاؿاػیوعىاماتم ما
(.111، ص1197)هعماس، 

 ًمص هشدم دس سیبست

گؾاؿگؾاؿیػؿیکوٚا میامیپایؼاؿومنتضکم،معّیهؿابٖهتٞاملیػومىیهبیهمیامتمیامت
ـػ ػؿتأمایل،تاؼاو وومیامت پؾیـامت.ایهامـمنتلق تٞاونماؼویباهمٞىاایميااؿکتما

ـػ ػؿاماـاػاؿهویژهوٚا میامیکيىؿامت.ػؿػویایکىىوی،تکمیلرامٞه،به میقانمياؿکتما
باىؼ.تـیهٝاملا٥قایوا٩تؼاؿمیامییکصکىمتمیکيىؿ،اٍلی

ـػمیمی ػاوؼکهتابٜصنهاعتیاؿاىغاًبيـیبىػهتاآوانؿابـمالٍؼؿامیامتؿاٝملیم
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ـػآوؿػوٚامیکهاٍالس گیـیویمىّٜ (.131، ص1113)طذسثدذنى شیشثصی، گـرماٝتيانباىؼگ
ـاوزا ؿمایؼنکااؿاػاؿهرامٞاهؿاػؿگاـو ـػ گناتـهػاػهوباهما الػؿرامٞهؿابهٝماى ما ّٞ ٥

ػمتمایػاوؼ>مياؿکتیکهافٕـی٨مىتو٩اوىنٝؼلبههامیاصناكمياؿکتوهمیاؿیاونان
 (.173، ص1137)همى، آیؼ

ـػ ػؿصکىماتافمىٚاـصکماتمت ٞاحیاهو٥لنا٦همیامایػؿتضلیلؿکهم٪عىحیتوو٪وم
ـػ  ـایما ٍؼؿایی،ػوػیؼگاهمىرىػامت.گـوهیمٞت٪ؼوؼکهػؿ٥لن٦همیامیمالٍؼؿاراییبا
ـ٥تهويؼهامت.ایهگـوهبااىاؿهبهوٚـیهمالٍؼؿاػؿفمیىهصکىمتاوعیا  ػؿاػاؿهرامٞهػؿوٚـگ

گیاـیوهمالٍؼؿاو٪وتَامیمواما وػؿوهایت،صکىمتمزتهؼیهػؿػوؿان١یعت،مٞت٪ؼوؼک
ـػهوبااتىراهباهػیاؼگاهتَمیم ـایرامٞهامالمیؿابهصاکمکهعلی٦هعؼاووؼامتماپ مافیب

ـایمـىؼیٓمی ـابـعلی٦هاحهیٔهمنىنپیـویب ـػ ؿاػؿب ـ٥اوی،ویم تىاوىاؼافػاواؼکاهومایٝ
ـابـ تؼابیـعؼاووؼوعلی٦هویکهاوعیا وتَمیممـىؼعىػمـپینیکىىؼوبایؼهماوىؼٝعؼیػؿب

امامانومزتهؼیههنتىؼتنلیمهنتىؼوص٨اوتغابیػؿرامٞهوؼاؿوؼ.باـایاهامااك،میامات
ـاػاونته ـػمیوا٩تؼاؿگ اوؼ.مالٍؼؿاؿامیامتی١یـم

ـػ ػؿؽیلو٪وورایگاهعؼاووؼػؿهنتیوعلی٦هویػؿرا مٞاهػیؼگاهػو معتىیبـو٪وم
کهایهػیؼگاهمٞت٪ؼامتوٚـٍؼؿاحمتأحهیهمىٖع٨بـوٚـ٩اـآناماتکاههاـملتایامت>وىان

ـوىىتعىػؿاتٞییهمی ـػ ؿابههیچؿاهیارعاؿعىػصکىمترامٞهعىیووم کىؼوعؼاووؼم
ـاهومی ـایهمیواک ـ٥اتکاهافمىٚاـػیاؼگاهػو ،میاماتمالٍاکىؼ.بىاب ؼؿاتىانوىیهوتیزاهگ

ـ٥ت. ـاؿعىاهىؼگ ـػمیامت.ػؿفیـبهت٦کیک،ایهػوػیؼگاهمىؿػبـؿمی٩ میامتیم

 دیذگاُ اٍل: التذارگزایی

ـایوماؼیـیتیػؿاػاؿهاماىؿکياىؿاماتوٍا٦تممیاقهمیامتٝلمػؿ ـایی،وىٝیگ ایا٩تؼاؿگ
ـػمیامت.صکىمت ـا،امتکهبیاوگـٝىَـمهم،ٝؼ مياؿکتم صکاىمتیکاهػؿیٞىایا٩تؼاؿگ

ـاػتضت احيٞا٩ٛؼؿ ػوحتکهمٞمىًزػؿػمتگـوهکاىوکیافپیياىایانومتى٦اؾانآنآفاػیا٥
ـػ ـاؿگی ـکقامت٩ ـامایوآفاػی(. 14، ص1191)عیىػ،، متم ایاهم٦هاى ،ا١لابػؿم٪ابالػمىک

ؿوػ.کاؿمیعىاهیبه
ـانمٞت٪ؼوؼکهافمیامتٍؼؿاییهیچٝؼه ـامیوینتومىَابایافپژوهيگ ؿاهیبهػمىک

صکىمتاوتَابیامتووهاوتغابی.ایهگـوهماعت٩اؼؿ ػؿگىواهٍاؼؿاییؿاتىهااػؿرهات
ـ٥هوا٥٪یٝمىػیوافبازبهپاییهمی ـایهاف(.119-117، ص1181)ثده،، ػاوىؼووهصاحتیػوٕ بىاب

ـػ ػؿ٥لن٦همیامیمالٍاؼ ؿارایگااهیواؼاؿػ.بـعایایاهماغهافمىٚـآوان،اوتغابوؿأیم
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ـػه;اوؼ:ٝىىانػحیلیبـهمیهػیؼگاهآوؿػهمالٍؼؿاؿاویقبه اواؼکاهاگاـاماماتایىاناٍاًل٥کـوکا
ـاػباىؼ،بؼونآوکهامتض٪ا٧وىاینتگیؽاتیویاتأییاؼؿبااویو ـػ وا٥ اماميانبهاعتیاؿٝمى م

ـایاماماتووکهرمٜىىوؼوباٝ٪لاحها ١یعیػاىتهباىؼوبٞؼافآ هایوا٩ٌعىػیکو٦ـؿابا
کاهاوآگااهیافص٪اای٨ٝملایومٞااؿ٣ؿیامتٝمىمیػؿامـػیهوػویااوتغابکىىؼ،ػؿصاحی

اـ٣کىاؼ؟ )طدذسثدذنى  :ی٪یىیوؼاىتهباىؼ،کینتکاهماإاز ؿاراىابػاػهواىاکاز ؿابٕـ
(.133، ص1137شیشثصی، 

ـام ٩ؼؿپـؿولاماتکاهاكایهػیؼگاه،ؿکهميـوٝیتػؿ٥لن٦همیامیمالٍؼؿاآنػؿوا٩ٜب
ـاییػیاهػؿ٥لنا٦همیامای ـػ وم٪عىحیتوغىاهؼماوؼومعبا٩تؼاؿگ ـایاوتغابووٚـم راییب

مالٍؼؿاعىاهؼىؼ.
ـػهباىػ،مىرابمالٍؼؿاباتکیهبـىاحىػه; ـػیاؼایکهمىٚىمه٥لن٦یعىػؿابؼانامتىاؿک گ

ـایتکىاؼو ـاییملضىٗػؿ٥لن٦ها٥الٕىویبهػؿیا٥تػیىیافمیاماتما کهافیکٕـ٣،ا٩تؼاؿگ
ـایهمیيهراایعاىػؿاباه :ارتهااػىاـٝی;افٕـ٣ػیگـ،بضج٥لن٦یواوت٪اػیافمیامتب

ػهؼ....صکمتمتٞاحیهبإاـسوٚـیاهارتهااػوامتىاا٥ٛهامٝ٪لایافامهاا اصکاا ىاـیٞت،
ـاهمومىػکهػؿآن،صکمتمیامیبیم٪ آوکهبتىاوؼمإّػیبهٝملباىؼواگقیـؼما وّٞیتیؿا٥

ـاییمکىىنعىػؿاهمبه١یعتپـمٞىایعىػافمزمىٝهػاوو هایامالمیؿّایتػاػ.اماا٩تؼاؿگ
ـاثوهاػ .(111-111، ص1191)فیشظ،، :وىانػؿگ٦تمانارتهاػبهمی

ػاواؼتافػؿٝـٍهمیامتافمىٚـمالٍؼؿامیؿمؼوىینىؼهػیهؿاتىهایّکهػؿایىزابهوٚـمی
ـػافانمیامیتىلػیؼهوبـایهاماكرؼاییمیامتافمایـػاوووٝـٍهؿابـمایـوٚـیه هایپ

ـ٥تهامت. امالمیؿاوتیزهگ
ـاماكمهم٪ؼمه ـػهبىػبهایکهػؿکتابعىػٝىىاناحعتهوىینىؼهایهوتیزهؿاب ػماتآوؿػهک

ػؿفواؼگیمیامایو امت.م٪ؼمهاولایهامتکهػؿصکمتمتٞاحیه،احـیافمىافوهٝ٪لوىاٛـ
ـاکهمالٍؼؿامٞت٪ؼامتٝ٪لبؼونوىؿىاـیٞتگىوهکهػؿوقػ٥اؿابیبىػبهويمومیبؼان آیؼ>و
ٝیهصالهـآوناهواّاٜواىامیلتىاوؼبهص٪ای٨مـبىٓبهآ٥ـیىوو٩یامتػمتیابؼ.اماػؿومی

تيـیٜومىػه،ػؿؿامتایاٍالسؿوسورانآػمیامت.م٪ؼماهػو ،پیىواؼىاـیٞتوتَاى٣ػؿ
ـارتماٝیىـیٞتىؼهوبإـسامکاانٝمال ـػیو١ی صکمتمتٞاحیهامتکهباٝجبنٔابٞاػ٥

ـػهامت.احعتاهبهىـیٞتوکنبمٞاػ ػؿعاؿدافمؼیىه،بىیاػومـىتمؼویمٞاػ  ؿاتعاهک
ـػه ـا ٍاؼؿاحمتأحهیهؽکاـوکا ـایایهم٪ؼمهتىّیشبیيتـویاامٖلابمإّیاؼیافوٚا وىینىؼهب
ـافیافىـیٞتوتخعیترایگاهمزتهؼان امت.ػؿوهایت،م٪ؼمهمى ت٦نیـ٥لن٦یٍؼؿاحؼیهىی

ـتیب،ویوتیزاهمایبؼ(.114)همداو، صٕىؿکلیگ٦تمانارتهاػػؿ٥لن٦هامالمیامتوبه یهت
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ـػکهافوٚـمالٍؼؿاوه ـػ،بلکهبایؼباهفواؼگیگی تىهازف امتمیامتُمؼنؿابهٝهؼه٥٪یهانمپ
ـػ وویاقوغعگاانرامٞاهص٪ایػؿ ـایهم ـ٥ًا٥٪یهاوهافىـیٞتمٖم هبىػ.بىاب ػؿمایهت٦نیـیٍ

مافیواوتغابػؿصکىمتامالمیوغىاهىؼػاىت.تَمیم
ـاتـگؾاىتهوباتىرهبهاٍىلومعاوی٩ؼؿ ػؿب ـ٥ؼاؿانایهػیؼگاهپاؿاافایه٥ ـعیػیگـافٕ

ـاماكآمىفه ـ٥انامالمیػاونتهصکمتمتٞاحیه،کهآنؿاب هاایاماال ،وتیزاهاوؼووهآمىفههایٝ
ـ٥ته ػؿ;کلی٥ؼاکىاؼ.ؿابهاوؼکهافمىٚـصکمتمتٞاحیه،اونانبایؼتنلیمػیهبىػهوػویایعىػگ

ـ٥انامالمیٓ،ػیهبـاوناانت٪اؼ همهمکتب های١یـٝ٪الویٔماوىؼمکاتبهىؼی،منیضیتوٝ
مىقحهبهایوزا عاىػػؿاعتیااؿکمػویایعىػؿابهػاؿػ.یٞىیاونانبایؼتنلیمػیهىىػوػمت

هاماتوهماه عٖابوبههمهاوناانػیهبگؾاؿػ.اماافوٚـامال ،اونانبـػیهت٪ؼ ػاؿػ.امال
ـوىىتعىیواونان ـ٥ااویوهىاؼی،هاـهناتىؼ.ػؿٍاىؿتیهاعىػىانمن ىلم کاهػؿوٚاا ٝ

ـػه ـػهباىاؼػؿػماتما ـاباـاوماوىاؼما :ىاىیاوناویبایؼافیکمـىؼوؿهعـتعٞیتکىؼوػؿب
(.188-189، ص1181)نرشب،، 

حیه،همنىناٍاحتهناتی،تياکیکػؿوراىػو٩اىكوىینىؼهباتيـیشمعاویصکمتمتٞا
ـػکهافمىٚـمالٍؼؿا،علی٦هرىعهعؼاییپیؼامیٍٞىػوىیهوتیزهمی ـػ گی کىؼووناعتباهما

ـاکاهؿابٖاهبایه رایگاهؿبىبّیتتکىیىیوتيـیٞیػاؿػ.اماایهػیؼگاهمىؿػتأییؼامال وینات>و
ـهعؼاواونانبایؼػؿؿامتایویافاو ـایبه ـایصمایتافاوباىؼ،وهب کيیوامتخماؿاونااننانوب

هااافاٍاىلوت٪اؼ اوناانباـػیاهوآفاػیاوناانػمتمتىحیانػیه.ػؿامال ،اٍاحتاوناانبه
وراهباهاحاقا وارعااؿمنات٪یمو١یاـامامیامتوا٩ؼاما تؼبیـیوتيـیٞیعؼاووؼباههایچ

زامؼوػؿیککال ،اونانػؿوٚا احهیػؿصىفهاوؼیيهوؿ٥تاؿآفاػاماتواوهاومیمنت٪یماونان
)همداو، ورهافوٚـ٥کـیوٝملیفیاـمالٖهیاک٩اؼؿ وینات،صتای٩اؼؿ عؼاوواؼبههیچ

احعتهوىینىؼهایهم٪احهم٪اینهػ٩ی٪یؿابیهوٚـامال ومالٍؼؿااوزا وؼاػهامات(.197-191ص
ـ٥تهىؼهکاهاومٞت٪اؼباهاحاقا وارعااؿوميغٌوینتکهبـ اماكکؼا مغهمالٍؼؿاوتیزهگ

ـابضجاعتیاؿوص٨اوتغاباونانیکیافاٍىلاونان هاافمىیعؼاووؼػؿوٚا هنتیامت>فی
های٥لن٦یامالمیامت.اوحیهػؿتمامیمکتب

ـایه،ایهػیؼگاهمٞت٪ؼامتکهبىااباـوٚاـمالٍاؼؿا،م٪عىحیا ـػ افهایچبىاب توؿّاایتما
ـػ بایؼبؼونص٨تَمیم گیـیویااوتغااب،تىهاارایگاهیػؿاؿکانصکىمتبـعىؿػاؿوینتوم

ـاماك٥لنا٦همیامایمتٞاحیاهىاکلمای ـابـػیهوصاکماحهیتنلیمباىىؼوػؿوٚامیکهب ػؿب
ـػ،ميـوٝیتتىهاؿکهامامیعىاهؼبىػوم٪عىحیت٥ؼایميـوٝیتع ىاهؼىؼ.گی
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 ساالری دیٌیدیذگاُ دٍم: هزدم

اواؼوباهماغىانمالٍاؼؿااماتىاػػؿم٪ابلایهػیؼگاه،بـعیمض٪٪یهػیؼگاهػیگـیؿااؿائاهػاػه
کىىؼکه:می

ـػی ـایهاـ٥ا اوًزصْىؿػؿارتماٛومياؿکتػؿمااعتمؼیىاه٥اّالهؿاافوىاؼرىعاهبا
ىػیمؼویباحٖعٜباىػهوػؿاٍالوراىػوب٪اایعاىػػاوؼ.ػؿوهلهاول،اونانمىرّـوؿیمی

ـامااك٩ااوىنٝاؼلامات ـانب واگقیـافمياؿکتامتوایهمياؿکتویقػؿگـومٞاملاهبااػیگا
ـاماكوگاهویژهٍاؼؿاحمتأحهیهباهاوناانو(177، ص1137)طذسثدذنى شیشثصی،  .ػؿوهلهبٞؼهمب

ـایکنب٥ْایلو کمااز ،وهمایهاماـیکایافمعااویامامایرامٞه،مياؿکتؿاهیامتب
ـاتـافٍـ٣ّـوؿ ب٪ایوىٛاونانامات>وىاان کاهمالٍاؼؿاتيکیلارتماٛافمىٚـامال و٥

ـهایعیـا٥ْلوکمالا٩َیؿمیؼهمی;گىیؼ:می ىىػبهمؼیىه٥اّلهوامت٥اّلهکههماهىاه
ّیهوعیـص٪ی٪ی،وهػؿمؼیىاهوا٩َاهواماتومایىؼیکؼیگـؿابهویل١ایتص٪ی٪آنامتاٝاوتمی

ـایهمالٍاؼؿا (.131، ص1134)همدى، :راهلهکهػؿؿمیؼنبهىـوؿیکؼیگـؿااٝاواتومایىاؼ بىااب
ـػیاکت٦اومیوه ـایکنبمٞاػ بهابٞاػ٥ کىؼ،بلکهصْىؿػؿرامٞاهوتٞااونوهمکااؿیتىهاب

ـایتض٪٨ىـیٞتػؿابٞاػارتماٝیؿاویقز ـػ.ف میب ىم
ـاویمای ـػ ؿاػؿتٞییهوىٛوٚا میامیوصاکمیکهبـآوهاصکم کىاؼ،حاویًاایهػیؼگاهو٪وم

ـگؾاؿوبـرنته ـاِػتياکیلایمیو٪وتأحی ـاماكمى٨ٖتيکیکیصکمتمتٞاحیاه،هماها٥ا ػاوؼ.ب
ـایهمهمٖىسوضىماعتاؿیػهىؼهارتماٛ،صٚیاف٩ؼؿ ػؿرامٞهعىاهىؼػاىتو٩ؼؿ به ب

ـگقیؼواؼ،رامٞهتٞـی٤می ـػ باا٩اؼؿ واعتیااؿعاىػصااکمرامٞاهؿاب ىىػ.اماهىگامیکهم
ـػه ـػهىاىػ،بغيیاف٩ؼؿ عىػؿابهویت٦ىیِک اوؼ.حؾاایهامـکهبهوهکنیایه٩ؼؿ ماپ

ایػؿ٥لن٦همیامیعىاهؼیا٥ت.اهمیتویژه
هامتکهعؼاووؼتىهاوحیومـپـمتکناویامتکاهایماانػؿ٩ـآنبهایهمىّىٛاىاؿهىؼ

ـ٥ته ـگقیؼهاوؼوآوانکهک٦ـوؿفیؼهآوؿػهووزیتاوؿاپؾی ههُه اوؼ:اوؼ،عىػصاکمّیتٕا١ى ؿاب اللَّ
ّذیَى  وُّ َيلّ  ًا الَّ ًُ ًلّ  ُیٓخّرُصُىن آَه ًُّ ُلَماّل ّئَلو ال َى الظُّ ّذیَى  ّهْ ٓيّلیَ  َيالَّ

َ
هَى َكَاُريا   ًَيُىن ّهْ هاُاًُل ُیٓخّرُصه اُؤُوُن الطَّ

اّل ُوٓن ّفیَىا َخاّلُإيَو  ًَّ ٓصَذاُب ال
َ
يَلهّئَك  

ُ
ُلَماّل   ًّل ّئَلو الظُّ ًُّ .بهاٝت٪اػمالٍاؼؿاویاق(417(، 4)بمشه )ال

ـایهامکاانایىکاههیاأ صاکماهباـعاال٣ هـارتماٝیوٚا میامیمتىامبباعىػؿاػاؿػ.بىاب
ـػاؿػ،ٝماًلورىػوؼاؿػ.افوىٛاونانٝ٪ایؼوت تاىانىىامیمالٍاؼؿاویاقمیمایال اکخـیت٩ؼ ب

ـایهعىػاونانایؿاػاىت.ویاٝت٪اػؿامظبهمغتاؿبىػناوناناوتٚاؿوىیهوتیزه هااهاػاؿػ.بىاب
ـوىىتعىػتَمیممی ـایفوؼگیوم ـوؼ.هنتىؼکهب ىىػکهػهمیافآونهآمؼ،ایهمٞىاامت٦ا;گی
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عؼاووؼبههـکنیوزیتیؿاػاػهامتکهامتض٪ا٧آنؿاػاىتهامت.ػؿوا٩ٜایهیکمناأحهؽاتای
ـایهکنیکهوزیتعؼاؿاػاىاتو:که;و٥ٖـیامت>ؽاتیکه٥ـمان ـػ.بىاب ؿاىىیؼوإاٝتک

ـاکاـػومت ػ،وىایهکنایافوزیاتػاؿمال٩ا پـوؿػگاؿبىػواوامـىـٝیوتکاحی٤ػیىیؿاار
ػهؼوکنیکهافتکاحی٤ػیىایواواماـاحهیبـعىؿػاؿامتواحعتهعؼاووؼبهٍاحضانوزیتمی

ـػهامتووزیتٕا١ى  ـػ،٢ٕیانک ـ٥تاهاماتوهاىایو٦الؿاپیاـویىـٝیتزاوفک هاؿاپؾی
ـػهامت ـافی،:ک  ٓ.6;4584ً،5ٍٔؼؿاحؼیهىی

 همجَلیت دس ریل هطشٍعیت

باىاؼ،ٝامالميـوٝیتکهػؿاٍٖالس٥لن٦همیامیباهمٞىاایص٪اویاتػؿاماـصاکمیاتمای
ـإییات٦ـیٖیوواػاؿکىىاؼهآنباهتٞااػلوتٞااحیاونااویاماؼویو ـا٣ا٥ بافػاؿوؼه٩ؼؿ افاوض

اارتماٝیامت.ػؿ٥لن٦همیامیمتٞاحیه،باتىرهبهمعاوی عاًعىػ،افرملهىاىاعتمیامی
ٝىىانورىػواصؼص٪ی٪ی،٥٪ـؽاتیممکىا وویقاٝت٪اػبهوٚا اصناهتىهاامىراىػیکاهابهعؼ

احىراىػباحاؾا تىهااص٪ی٪تایباىؼ.واربگؾاؿیواٝتعاؿميـوٝیتؿاػاؿػعؼاووؼمیص٩٨اوىن
ـایه٩ؼ ـهػاؿوؼ.بىاب ؿ و٩ّى امتکههمهکماز ؿابؾاتهػاؿػوماب٪یهنتی،ایهکماز ؿاب٢ی

ـایاومت.ػؿوتیزهفیـبىایوزیتتيـیٞیعؼاوواؼ، ویقػؿػمتعؼامتوص٨صاکمّیتتىهاب
گاؾاؿیػاؿػ.همایهاماـػؿماىؿػوزیتتکىیىیاومت.یٞىیوىنعؼاعاح٨امت،صا٩٨ااوىن

صاکموعلی٦هاحهیویقمٖـسامت.
ـ٥تا ـگ باىاؼهافآن،تياعهباهعؼاوواؼمیافآوزاکههؼ٣ػؿصکمتمتٞاحیهو٥لن٦همیاماِیب

تؼبیـمیامیصاکمویقبایؼمٚهـؿبىبیتاحهیباىؼ.صاکمماأؽونافماىی(، 41م، ص1891)همدى، 
ـػاؿػتاص٨وزیتتيـیٞیوهؼایتاماتؿاویاقباه عؼابایؼػؿرهتکنبوزیتتکىیىیگا ب

ـایٖیوىنٍیاوتػمتآوؿػ.ایهامـػؿاوعیاوائمهمض٪٨ىؼ.ػؿػوؿه١ی ـایوحی٥٪یهى عتویقب
ـػهىؼهکهػؿؿاماتایتىراهباههمایهبٞاؼتکاىیىیامات. و٦لوکنبملکهٝؼاحتو...بـىم

ـایصکیممزتهؼمهم٦ـوغنتافام٦اؿاؿبٞهؿازف مای ػاواؼتااػؿمـصلاهٍؼؿاحمتأحهیهویقب
ـاکاهػؿصکىماتاماالمی،هاؼ٣ػمتگیوهاؿ بتىاوؼهؼایتوؿهعـیامتامالمیؿابه ـػ>و

ـػ ،١ایتوهااییوص٪ی٪ایامات )همدى، تىهاص٦٘واٝمال٩ؼؿ وینت.بلکهتـبیتوتهؾیبم
 (.171، ص1113

ـػ ػؿرامٞهامالمیباىاىاعتیکاه ػؿایىزاایهوکتهصائقاهمیتامتکهبـهمیهاماكم
وویاقافعؼاوواؼوعااح٨عاىػوحٖا٤اوػؿٝىىاناونانومغلى٩یافمغلى٩ا احهایافعىػبه

ـػهوافاورهتهؼایتاونان ـایاوػاؿوؼ،بهعاؼاوعلی٦اهاواٝتمااػکا هاو٥ـمتاػنؿاهىمایاویب
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ـاماكٝ٪لتعٞیتمی کىىؼتاآوهاؿابهمٞاػ ص٪ی٪یؿهىمىنىىوؼ.ػؿوا٩ٜایهاٝتماػواوتغابب
ـػوٝ٪لبههاٍىؿ میاونان هاؿابهاوتغابؿاهػؿمتهؼایتمایىانصزتبإىی،اونانٝىگی

تىانایهاٝتماػوپیـویبىاؼگانافعلی٦اهاحهایػؿصکىماتاماالمیؿابااکىؼ.پلػؿوا٩ٜومی
تعٞیتپیـوانافمـىؼعىػ،ػؿمکاتب١یـٝ٪الویکهواىیافٝؼ امت٦اػهافٝ٪لوٝؼ پاؾیـه

ـػ. من ىحیتامتم٪اینهک
اماكػیؼگاهػو ،وٚا میامی٥اّلهمىؿػوٚـمالٍؼؿاػوؿکهػاؿػ>ؿکاهاحهایکاهتاأمیهبـ

ـػمیکهتأمیه کىىؼهم٪عىحیتامت.اوحیبهوَباحهایوکىىؼهميـوٝیتصکىمتامتوؿکهم
ـػ تض٪٨میػومیبهؿّایت ػوافیکاؼیگـراؼاهناتىؼ>یابؼ.امابایؼتىرهػاىتکهایهمىؼیم

مؼاؿوپیيىاواما بىابهتغَاٌو٥ّىایکىؼکهمیامتکهمالٍؼؿاػؿمغىاووتَـیشمینوىا
ـػ تاأحیـیػؿایاهکهػاؿػ،بهایهم٪ا ػمتیا٥تهوص٨صاکمّیتمی یابؼوا٩عالیااٝاؼ ا٩عاالما

ٌوعإـتغَامؼاؿوپیيىاواما ایهم٪ا ؿاباهآىکاؿامتکهمیامت;رهتوغىاهؼػاىت:
ـواؼ.ٕعیابػؿ ـاگىهػاؿوؼویااوپؾی ـوؼومغهاوؿا٥ ـانافاوبپؾی ٥ّىیکهػاؿػػاؿامت>عىاهػیگ
احـتغٌَوػاووعىػوتىاوائیکهػؿمٞاحزهبیماؿانػاؿػٕعیبامت.صالبیماؿیباىاؼویاا

ـػ.همنىیهامامتاما و٥ لن٦ه٥یلناى٣وماـوؿیوعاىؼوٕعیببىػناوؿاوعىػنبیماؿافمیانوع
ـاػیکاهزف مـوؿانػؿاحـوعىػنومایلیکهبؼانعىامت هایعىػاوزا تىاوىؼػاػویاوعاىػنا٥ا

ـػامتتاػؿؿاهتض٪٨اهؼا٥يانبه ـػوتعاهیوگی ـوؼ،٥ناػوپؾی  (. 38، ص1171)همى، :کاؿگی
هااؼاووؼػؿورىػبـعیافاونانامامتػؿصکىمتػیىییکامـحابتووا٩ٞیامتوبااؿاػهع

ـػ اؿتعإیواؼاؿػ.مالٍاؼؿاباهایاهمٖلابیابؼواٍلػمتتض٪٨می یابیبهایهم٪ا بااوتغابم
کاهکالباهآوهااایماانویااوؿػ>وىاانکىؼکهؿمىلواما ،ؿمىلواما هنتىؼ،اگـوههیچاىاؿهمی

ـارٞهوکىىاؼ،باافهامپقىاکاماتوىیهبىػ>ماوىؼپقىکیکهاگـبیصْـ وىسایه ماؿانبهویم
ـواؼویاا(.138، ص1137)همى،  ـػ افاو٥ایؼهگی افوٚـوی،وىیهکنیمقاواؿمـوؿیامت>عىاهم

ـػکاهگیـیبهػؿاحـگمىامیوگىىه عإـٝعاػ وهمگىویباویکانومَٞىمیهکنیافاو٥ایؼهوگی
ـانامتعإـکمعىػاووینت،ایهامـبه  (. 38، ص1171)همى، بلکهبهمعبکىتاهیػیگ

ـانامتوراويیىانائمههنتىؼویقٍااػ٧ ایهمغىانػؿَٝـ١یعتػؿمىؿػمزتهؼانکهؿهع
ـػ بىػواؼ:امت>وىان ـایهماه;کهػؿَٝـصْىؿاوعیاوائمهویقٝلماواماٖهمیاانائماهوما با

ـایهاـارتمااٛرقئای،واحیاانو٨علی٦هامتکهوامٖهامتمیانایيانوص تٞاحی.بایاؼکاهبا
کهَمَلکوامٖهامتمیاانصکامیباىىؼافراوبآنعلی٦هوایيانپیيىایانوٝلماهنتىؼووىان

اوؼعؼاوپی٢معـوپی٢معـوامٖهامتمیانملکواوحیا کهائمهمَٞىمیهباىىؼ.ایيانویقوامٖه
(.  118، ص1134)همى، :اوؼمیانایيانومایـعل٨ٖهمیانوعیوٝلماوٝلماوام
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ـػ ػؿتٞییهميـوٝیتصاکمو٪ووؼاؿوؼ،اماػؿیاؿیوٝؼ یااؿیویو٪او ـایهاگـوهم بىاب
ٕىؿیکهتضّ٪٨صکىمتوکاؿآمؼیصاکمػؿرامٞهبهمیقانم٪عىحیاتویػؿایػاؿوؼ>بهبـرنته

ـػ وابنتهامت. میانم
ٍؼؿا،امتؼزلٝ٪لیىیٞهػؿبابامامت٩اٝؼهح٤ٖامت.احعتهایه٩اٝاؼهػؿٕع٨تأکیؼمال

ىىػ:وغنتمـصلهاٍلورىػاما >عىاهتَـ٣بکىؼیاوکىؼٔمخالفمااویػومـصلهامت٦اػهمی
کهاما ػؿ١یعتامتٓ.ػو ،تَـ٣ٙاهـیاما کهعىػح٤ٖػیگـیامت.ٝؼ آنویقباهماعب

ـػهویاؿیبه;اؿآوانامت>بىؼگانوبؼیاعتی )همدى، :اهؿاؿهاومىػواؼٕىؿیکهاوؿاکىوکىم
(.139، ص1137

ـػعىػؿااصتیػؿٍىؿ ١یعتیااگمىاامیا بـایهاماك،اما واونانکاملبغيیافکاؿک
ـػ.امابه ـػ،اٝمالعىاهؼک ـاؿگیا تَـیشمالٍؼؿا،اگاـویػؿؿأكصکىماتووٚاا میامای٩ا

وهمیهاماـاماتکاهصکىمات(171)همداو، صمتکعـیٔؿیامتبـػیهوػویآعىاهؼبىػؿیا
ـػ ػؿیاؿیوٝؼ یاؿیاما امتوافایهاونانکاملؿاّـوؿیمی ـایهو٪وم رهتػؿمافػ.بىاب

ـػ باؿرىٛبهاونانکاملوا٩عالبهصاکاؿآییوم٪عىحیتارتماٝیویتأحیـبه اکمیمقاییػاؿوؼ.م
ـاهممی آوؿوؼکهایهویاقح٦ٖایاماتکهىاینتگیمـوؿیؿاػاؿػ،فمیىهتض٪٨صکىمتاحهیؿا٥

کهبهعىػآوهامىػؿماوؼهومٞاػ ػویاوآعـ آوهاؿاػؿپیعىاهؼػاىت.
ـایهؿابٖهميـوٝیتوم٪عىحیتؿاافمىٚـٍؼؿاحمتأحهیهمی ـػکاه:تاىانایاهبىاب ٕاىؿبیاانکا

ـاػرامٞهوینتابهصنبميـوٝیت ـایاما :کمالاول;احهیػؿم٪ا حعى اکهػؿػمتـكا٥ ب
حعاى افراواب ـاکهو٩ّٜاوىنتىهاافمىیعؼاووؼامت.پلوَباما ویقىٓـ زف امت>و

ـاماكٝلماحهیونعتبهبىؼگانٍىؿ می ـػ.بهعؼاووؼامتوب ـایٔحعاىتیگی ٝعاؿ ػیگاـ،ىا
ـایٔحعى ٕعابتػؿٕعیبامتکهاوبااتَا٣به٥هٕعاباتو٩اؼؿ باـػؿؿئیل اولهماوىؼى

ـافمی:ٕعابت;ٝالدبیماؿان،ٝىىان ـارٞهکىؼیاوکىاؼوعاىاهؿاحعىتًااص کىؼ>عىاهمـیِبهاوم
ا وومایلوابقاؿتض٪٨ٕعابتػؿاعتیاؿهباىؼیاافآنمضـو باىؼ.اماام٪عىحیاتػؿم٪اا احعا

ـایاو، ایکاهکماالگىواهىاىػ>باهمضنىبمی:کمالحاوىی;تض٪٨عاؿریومـوؿیٙاهـیب
بـآنبىػهوتافماویکهکمالاوحیکنبويىػ،کمالحاوىیبه گىواهحاوىیافحىاف کمالاوحیو٥ٛـ

ـافوغىاهؼىؼ. ٍضیشومىػمىؼاص
ـػ ،ؿ ـایهبؼونم٪عىحیتارتماٝیوپؾیـهم یامتوصکىمتاما تض٪٨وغىاهؼیا٥ات.بىاب

ـایصاکمامت. ـایٔزف ب پلم٪عىحیتارتماٝیویقػؿؿتعهبٞؼ،افرملهکماز وى
ـ٥ات.ایاهػوؿکاهباٝاجتماایق ـتیبػوؿکهاٍلییکصکىمتػیىیىکلعىاهؼگ بؼیهت

ـػ  ـاماكم ـ٥تهاباصکىمتامامیصکىمتػیىیاکهب ىاىػ>١یـػیىایمیمازؿیػیىیىکلگ
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ـاکهػؿصکىمت١یـػیىیهمه ـاتاـافآنصااکمو ـاماكعىامتاکخـیاتاماتوویاقی٥ ویقب
ـػ (97، ص1197)شدىثدی آهلد،، وینتوم٪عىحیتٝیهميـوٝیتامات وبااحٞکل.هاـػوؿاما

ـ٥تاهىاؼهکاهتأمیهمی ـایم٪عىحیاتمٞیااؿواصاؼیػؿوٚاـگ آنکىىؼ.اماػؿصکىماتػیىای،با
، 1177، )ثهام خمیًد،ميـوٝیتامت.ميـوٝیتتٞییهکىىؼهصؼومـفم٪عىحیتارتماٝیامت

ـػ ػؿصکىمتػیىیافمنایـصا٨وؿاهماٞاػ ( 411، ص11ز ـا٣م٪عىحیتووٚـم وماوٜافاوض
ـاحلاهامات.ایاهبيـمی ـاحىاك،هـػوتضاتمزمىٝاهام ـاحلهوام ٕاىؿىىػ.ػؿمیامتاحهیام

ـػهىؼهباىؼ،بهوین ـػ مپ ٍىؿ اعتیاؿتا وت٦ىیِباىاؼ.صتایتکهػؿمىاؿػیکهامـیبهم
حضاا٩ٗعاىل،حضاٗميـوٝیت،تابٜىاؿٛم٪ؼكباىؼوبهعىػصاکمػؿصکىمتػیىیویقبایؼبه

ـػ باىؼ.بـایهاماكامتکهصاکمميـوٝیِتصکىمتمی یابؼ.مض٪٪ایػؿایاهبااؿههمتایم
بّ متىاػبهآیهباا ًَّ يُاّطّىنٓ  وُّ ال

َ
یَى ّهٓى   ًّ ٓيَلٰو ّبآلُمٓإّه

َ
ػاؿػکهو٩تایاوحىیاتبیانمی(3(، 11)ثظضثب) 

ـ٥تیم،ایهاوحىیتػؿآؿا ـػ ؿاپؾی ووٚـیا ویق٩ًٖٞاورىػػاؿػ.گااهیءوعیبـو٦لورانومالم
ـػ ،بـامـآوانوٚاؿ مایهایایامتکهباتـبیتٍضیشاوؼیيهگىوهوّٞیتبه کىىاؼ.امااػؿم

ـکاترامٞاهافٕـیا٨مىا٩ٞیمَاحشٝا ا٩تْامی کىؼکهٝالوهبـایهپـوؿهٝمىمی،منایـص
(.488-489، ص1197)شىثدی آهل،، مَلضتومٞاػ اوناویمىضـ٣ويىػ

ـایهاوتَابیبىػنؿهعـیبهایهمٞىاوینتکهمؼلپیيىهاػیمالٍؼؿابا ـایوٚاا میامایبىاب
ـػ مىٙا٤ ـایاوهباىؼ.بـٝکل،بهػحیلایىکهػؿایهمؼل،ؿهعـویقهمنىنماایـما مؼحیا٩تؼاؿگ
ـامااكمياىؿ وارمااٛٝماىمی ٥یاهب ٌّ ـاماك٩ىاویهاحهیا٩ؼا کىؼوػؿمىاؿػمازو امتب

ـػ هیچ ـػ تأمیهىؼهوؿابٖهصاکمانوم ٖاهمت٪ّلعاواهماـػؿومایگاهافؿابٝملومایؼ،ص٪ى٧م
آوؿػ.

 ّبسبالسی دیٌی اص ثشخی آسیتهصًَیت هشدم

ـاماكتيـیشوٚاـمالٍاؼؿاػؿبضاجم٪عىحیاتػؿػیاؼگاهػو کاهمٞت٪اؼباهصکىماتػیىاِی ب
ـػ  ـػ تىانبهبـعیافآمیبمازؿػؿ٥لن٦همیامیمتٞاحیهامت،میم ماازؿی١یاـهااییکاهما

ـػه،ام ـػ ػیىیؿاتهؼیؼک ـػاعت.ٝالماهٕعإعااییػؿو٪اؼمازؿیػیىیافآنمَىنمیام ماوؼپ
ـػ  ـامای١ـبای،پایاهاٍالی،اؿاػهومازؿی١یـػیىی١ـبمٞت٪ؼامتکاهػؿؿوهم هاایػمىک

ـاػملتامتوهمیيهآفاػی،ىٞىؿواؿاػها٩لیتٔوَا٤مىهااییاک٥ٓاؼای عىامتاکخـیتا٥
ىىػ>عىاهعىامتيانص٨بىػهباىؼیااواه.وحایٝالوهیکٓمیبهعىامتوپنىؼاکخـیتٔو٤َ

ـاػرامٞاه ػؿرامٞهامالمیپایهاٍلیهمهویقص٨امتوبایؼص٨وٍالسوا٩ٞایاماال وا٥ا
ـاىىػ>عىاهمٖاب٨عىامتاکخـیتبىػهباىؼیاوه.احعتهػؿرامٞهٝلموت٪ىاکهاماال تـبیات ار
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ـگقعى ـػه،اکخـیته ػهىاؼ.حاؾاوٚاـآمیقعىػؿاباهصا٨وتکلیا٤تاـریشومیهایهىكامتهک
، 1191)ؿباؿبدان،، اکخـیتباص٨همنىامت.وحیػؿٝیهصال،مٞیاؿومالکاٍلیصا٨امات

اوىانووه(79ص ـاماكؿأیاکخـیتاوتغابىىػ کاهػؿایاهؿوِهاوتغااِببنااگـصاکمتىهاب
ـاػزیا٨وٍااصب١احبػؿرهانمٞاٍـ،فؿو تقویـبیياتـیهو٪اوؿاػؿکنابآؿاػاؿواؼا،ا٥ا

ٍالصیت،بهػحیلٝؼ کنبؿأیاکخـیتکىاؿفػهىىوؼ.
ـامااكم٪عىحیاتػؿؽیال مالٍؼؿاویقػؿمغىانعىػبهوعىػایهو٪یَهػؿصکىمتػیىیکهب

ـػهامت:ميـوٝیتىکلمی ـػ،اىاؿهک ـای٥ٔ;گی ْالوٝلامؿاػاؿاواّشامتکهاگـکنیىا
ـایٔػؿاومىرىػباىؼ،ٍالصیتؿهعـیؿاوؼاؿػوومی عاإـایىکاهتىانباهوعىػهویااّؼاػآنى
)طدذسثدذنى شدیشثصی، :گـوهیگمانورىػمقایایٝلمیػؿاوؿاػاؿوؼ،اوؿام٪تاؼاباهصناابآوؿػ

ـػن٩ؼؿ باه(. 14، ص1171 ٝىىانیاککماالباهػماتػؿهمیهؿابٖه،اما عمیىیبهاهمیتمپ
ـایامت٦اػهافآنػؿرهتبهکمالؿماوؼنامتتأکیؼمی ٩اؼؿ ;گىیاؼ:کىاؼومایاونانکاملب

وهبهػمتاىغا١ًیـمهؾببـمؼ،عٖـػاؿػ.٩ؼؿ عىػهیککمالامت.عاؼایاگـوىان
ماالؿاباهوه٩ؼؿ بهػمتاىغا٥ًاماؼبـماؼ،همایهکتعاؿکوتٞاحی٩اػؿامت،حکهوىان

ـایملت٥ناػمی )ثهدام :کىاؼهااایزااػمایکياوىؼ.٩ؼؿ اگـػؿػمتاونانکاملباىؼ،کمالب
(.413، ص19، ز1177، خمیً،

ٝىىاناماكميـوٝیتوص٪اویتبغيایؼنتىانوهاؿٝاملؿابههای١یـػیىیمیػؿصکىمت
ـػ: بهصکىمتبـىم

ىىػ.هایپاػىاهیػیؼهمیامتکهػؿوٚا اول،ميـوٝیتٕعیٞی،وژاػویاوؿاحت
ـ٥ته اوؼ.ػو ،فوؿوامتیالکهاوؼیيمىؼانبقؿگ١ـبیٔهمنىنماکیاولویاوینهٓویقآنؿاپؾی

ـامااكتْااؿبآؿامىٞ٪اؼىاؼه ـػ وصاکمکاهب ـاؿػاػارتماٝیوا٩ٞییا٥ـّیبیهم مى ،٩
ـػه ـاؿػاػگنت ایوتضمیلآنبها٩لیتػیگاـاماـیمىٖ٪ایومٞ٪اىلامت.اماایىکهاوٞ٪اػوىیه٩

تـػاؿػ.امتیاوه،ویافبهتأملبیو
ـػاؿانمزؾوبعَالؿهعاـمایػؿوهایت،ميـوٝیتکاؿیقماتیککهػؿآن٥ـمان ىاىوؼ.ػؿب

ـػ ػؿٝـٍهتَمیمویژهوىٛاولوػو ومیها،بها١لبایهوىٛصکىمت ـایم تىانو٪وباؿفیؿاب
ـػ.اماػؿصکىمت ـامای١ـبایمافیواوتغاببـىم ـاػوػمىک ـاماكتْااؿبآؿایا٥ا هاییکهب

ـػ ىکلمی ـوؼ،ػؿوا٩ٜوىٝیم ـػ رامٞه،بالواماٖهمازؿیىکلمیگی ـػکهػؿآنهـآونهم گی
کىىؼ،همان٩اوىنوٝاملميـوٝیتصکىمتعىاهؼىؼ.احىامٖهتَىیبمیویامٜ

ـػ بـعیایهوا َخهَذ ّئَلههَٰىُه اواؼکاه:ماازؿیؿامَاؼا٧ایاهآیاهػاوناتهىٛما ٓیهَت َههّى ا َّ
َ
َفَر 

َ
 

اهُ  ًَ ـاػاماتو(41(، 11)شاذیده)َو .ػؿوا٩ٜػؿایىزاميـوٝیت٩اوىنباهاوؼیياهىغَایعاىػا٥ا
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ـػ ميـوٝیتٝیهم٪عىحیتوم٪عىحیتٝیهميـوٝیتعىاهؼىؼکهتأمیه کىىاؼههاـػو،عاىػما
ـػ هن يُتُن آلُاَقَراُء ّئَلهو مازؿیػیىیباتمنکبهآیهتىؼ.اماػؿصکىمتامالمیوم

َ
اُش   ًَّ َىا ال یُّ

َ
َیا  

ههّ  يُّ آلَذّمیُإ  اللَّ ًّ ًَ آلَغ هُه ُو ميـوٝیتوم٪عىحیتمت٦او باىػهومياـوٝیتباه (11(، 11)فاؿش) َياللَّ
ـػ بـمی .ػؿوا٩ٜاگـبغاىاهیم(97، ص1197)شىثدی آهل،، ـػػگوصیووعى وم٪عىحیتبهایمانم

رامٞهبيـیؿاباوّٜمٞ٪ىلوم٪عىلاػاؿهکىیم،صتمًابایؼمـفهایمياـوٝیتافم٪عىحیاتراؼا
ـػػومٞلى ىىػکهوهکنیىاؿٛامتووهکنیم٪عىحیت بغو.گ

ـػ ووغعگانرامٞهػؿؽیل واىؿىاـیٞتاماتکاهبـایهاماكػؿاوؼیيۀمالٍؼؿا،ٝ٪لم
ـایتيکیلرامٞاههؼایت ـػ ب اوىاانایکامالومؼیىاهگـم ـواه کاهای٥اّالهعىاهاؼباىػ>وگ

ـاهه ـػ بااایمیمالٍؼؿاویقبیانومىػهامتاٝ٪لبؼونىـیٞت،رامٞهؿابهبی ـػکاهػؿآنما با
ـاگیـىؼن٥ناػارتماٝیىؼهوػ ؿوتیزهرامٞاهافٕایىىاعتوا٩ٌواوتغابواػؿمتباٝج٥

وگىوهوافکزاآمایووتض٪ی٨ٝلمایصاٍالکىاؼبااآن;منیـکمالومٞاػ بافماوؼهامت:
ـػ ؿوفگاؿ>بهىىػافبؼیهمهواهىزاؿیمضیٔکهػیؼهوىىیؼهمی ـػمیکاهٙااحمهایم ویژهافم

ـگقیؼگانٝاحیوکم ـػ ؿابم٪ا ؿاعىاؿوپنتاوَا٥ىؼکهب کىىؼ.راهلٝامیـآوهامىاؿمیتـیهم
کىاؼوآواانؿاىىػوبـػاويمىؼانومض٪٪انؿامتیهؿیامتمایٍىؿ ٝاحمتىاواٙاهـمیىـیـبه

ـهمی ـػوباایهبقؿگانػىمىیمیبهمغ ـوما،ػیگاـکزااگی ـانٙاه کىؼ.باوىیه٥ناػارتماٝیم
(؟7م، ص1891)طذسثدذنى شیشثصی، :وؼمامزالتض٪ی٨ػؿميکال ٝلى وصّلآنبا٩یمی

ـ٥تاه،ٝ٪الباؼونبایؼبهایهامـتىرهػاىتکهآونه ـاؿگ کههمىاؿهماىؿػاوت٪ااػمالٍاؼؿا٩ا
ـػ بؼونميـوٝیتامت،وهاٍلٝ٪لیااٍالم٪عىحیات.بلکاهٝ٪ال ىـیٞتوم٪عىحیتووٚـم

ـػ وویقوغعگانافامىؿیامتکههمىاؿهػؿ٥لن٦ه ٝىىانکهعىػافٝلى ٝ٪لایامات،باهٝامهم
ـاؿػاىتهوهیچیکمىعٜهؼایت گاهمالٍؼؿاامت٦اػهافٝ٪لگـػؿفوؼگیػیىیهمىاؿهمىؿػتأکیؼ٩

ـػ ػؿرامٞهؿاتغٖ هویااوکاؿوىمىػهامت. ویاو٪وم
ـاتا ـاتـافرناموهاؼ٥ی٥ ـایاونانبٞؼی٥ ـایهافآوزاکهػؿصکمتمتٞاحیهب ـافاهاؼا٣بىاب

ـ٥تهىؼهامت،٩اوىن ـتـافماػهػؿوٚـگ ـایاوویاقباهٝهاؼهعااح٪وػویىیوص٪ی٪تیب گاؾاؿیبا
ـایاوؿاهىمایااویؿاباه ٝىىانعلی٦اهعاىػوگؾاىتهىؼهکهبههمهصاز و١ایا اوٝلمػاؿػوب

ـاویکىىاونانکامل٥ـمتاػهامتتابه ـػ صکم ـػ ؿاػؿماایهومیله٩اوىناحهیبـم ؼوؿّاایتما
ؿّایتاحهیػؿرامٞهوصکىمتػیىیمض٪٨مافوؼ.

 گیشیًتیجِ

ـػ ػؿصاکمّیتافمىٚـ٥لن٦ۀمیامیامال ،ػؿَٝـصاّـوباه ویاژهبضجم٪عىحیتورایگاهم
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ـاناهمیتویژه اییا٥تهامت.بـؿمیایهمىّىٛػؿآؿا مإمالپلافپیـوفیاو٪البامالمیای
ـافیاهمیتػووىؼاویػاؿػ.عـیهورامٜآ تـیهمکتب٥لن٦یامالمی،یٞىیٍؼؿاحؼیهىی

ـانمٞت٪ؼواؼکاهافمیاماتٍاؼؿاییهایچؿاهایباهایافپژوهواگـوهػؿایهفمیىهٝؼه گا
ـامیوینتوؿکهميـوٝیتػؿ٥لن٦همیامیمالٍؼؿاآن ـایػمىک ٩ؼؿپـؿولامتکاهرااییبا

ـػ  ـاییػیاهػؿ٥لنا٦همیامایاوتغابووٚـم وم٪عىحیتوغىاهؼماوؼوایهامـؿاماعبا٩تاؼاؿگ
ـاتـافایه،بـعیمٞت٪ؼوؼکهػیؼگاهمالٍؼؿامىؿػتأییؼامال وینات>مالٍؼؿاػاونته اوؼوصتی٥

ـه ـایبه ـاکهبهوٚـآوانػؿ٥لن٦هٍؼؿاحمتأحهیهؿابٖهبیهعؼاواونانب هکيیوامتخماؿاونانباو
ـاهاونانبهػمتىؿا ػیىیمی ىىػ.اماػمتمتىحیانػیهامتکهمىزـبهملبآفاػیوارعاؿواک

ؿماؼ.بلکاهػؿص٪ی٪ات،کهػؿایهم٪احهويانػاػهىؼ،ایهػیؼگاهمٖاب٨باوا٩ٜبهوٚـومایوىان
ـػ  مازؿامت.٥لن٦همیامیمالٍؼؿامعتىیبـوٚا ػیىیم

ـػ ػؿتٞیایهمياـوٝیتصااکمو٪اوبـٕع٨وٚـٍؼؿاحم تأحهیه،ػؿصکىمتػیىیاگـوهما
ٕىؿیکهتضّ٪٨وکاؿآمؼیصااکمػؿایػاؿوؼ>بهوؼاؿوؼ،اماػؿیاؿیوٝؼ یاؿیویو٪وبـرنته

ـػ وابنتهامت. رامٞهبهمیقانم٪عىحیتویػؿمیانم
ػکاهآنمياـوٝیتوىاىعىػبامٞیااؿواصاؼیماىزیؼهمای:م٪عىحیت;ػؿصکىمتػیىی،

ـایهمالٍؼؿام٪عىحیتؿاویاقافاؿکاانّاـوؿیصکىماتػیىایمای ػاواؼ.امااص٪اوّیتامت.بىاب
ـػ بـعال٣صکىمت ـاماكم ـامی١ـبیکهب ـ٥تههایػمىک ـػیىیىکلگ اواؼ،مـفهاایمازؿی١ی

ػاوؼ.کىؼوایهػوؿاٝیهیکؼیگـومیميـوٝیتوم٪عىحیتؿارؼامی
ـا ـػ ووغعگانتضتمٞیاؿىـیٞتبىاب گاـیتىاواؼهاؼایتمای، یهػؿاوؼیيهمالٍؼؿاٝ٪لم

ـایتيکیلمؼیىه ـاتیاک١یاـای٥اّلهباىؼوٝ٪ِلبؼونىـیٞتکههمنىنصکىمتب هاایػمىک
ـاهاه ـػکاهػؿآنایمایػیىی،م٪عىحیتبؼونميـوٝیتؿاػؿپیعىاهؼػاىت،رامٞاهؿاباهبی با

ـاگیـىؼن٥ناػارتماٝیمیىىاعتوا٩ٌو ـػ باٝج٥ ىىػ.اوتغابواػؿمتم
ـایهػؿ٥لن٦همیامیمالٍؼؿا،٩اوىن گؾاؿیبهٝهؼهعاح٨اونانگؾاىتهىؼهکاهباههماهبىاب

ـایاوؿاهىمایاویؿا٥ـمتاػهامتتابه ـػ صاز و١ایا اوٝلمػاؿػوب ومایله٩ااوىناحهایباـما
ـاویکىىؼ.امااوتغ ـاػبهػمتعىػآوهاوبهاعتیاؿواوتغابعاىػاوناانصکم ـوىىتا٥ ابؿاهوم

هاػؿاوتغابصاکمویاؿیاوؿ٩معىاهؼعىؿػ.
تىهاهـارتماٝیوٚا میامیمتىامبباعىػؿاػاؿػوامکانبـایهاماكافمىٚـمالٍؼؿا،وه

ػاؿػوراىػواؼاؿػ،بلکاهصْاىؿػؿایىکههی تصاکمهبـعال٣ٝ٪ایؼوتمایال اکخـیت٩اؼ باـ
ـػیّـوؿیامت. ـایهـ٥ ارتماٛومياؿکتػؿماعتمؼیىه٥اّلهب
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 ًبهِ کتبة

 ٩ـآنکـیم.ا

احعال١ه.وهذا
ـان:ويـواپاؿ.فزهاگ عنىل طیمط ٓ.45:5آ٩ابغيی،ٝلیٔ .4  .ته

طیمطالت فایای،ىاـی٤.،ػؿ:حک:رایگاهمیامتػؿصکمتمتٞاحیهٓ.;1;45احهی،مضنهٔ .4
ـهىاال5ٓدٔ،مزمىٝاهم٪ااز ،یتعمکیال  اس یارالز حکمالت یتعمکیال  .٩ام:پژوهياگاهٝلاى و٥

 امالمی.

ـان:مإمنهتىٚایمووياـآحااؿٓ:41،4دٔصمی   ایمل،ٓ.4599ٔؿوساهّٰللعمیىی،مىمىی .5 .ته
 .اما عمیىی

ـان.والیت فقی .4595ٓٔااااااااااااااا .6  .ما عمیىیمنهتىٚیموويـآحاؿاإم:ته

ـ٩ی، .7 ـػ آؽؿبایزانى  .8;44/45/;4بیاوا م٪ا مٞٚمؿهعـیػؿػیؼاؿبام

فایی،ىاـی٤.،ػؿ:حک:صکمتمتٞاحیه،میامتمتٞاحیهػاؿػ; ٓ.45:9ٔرىاػیآملی،ٝعؼاهّٰلل .8
.٩اام:4ٓدٔگىهااا،وهاااوگ٦ت.مزمىٝااهوينااتطیمطالالت یتعمکیالال  اس یارالالز حکمالالت یتعمکیالال 

 ـهىلامالمی.پژوهيگاهٝلى و٥

ـتْیٔ .9 فایی،،ػؿ:حک:هایصکمتمتٞاحیهػؿامـمیامتمىؼیتىان;. 45:9ٓرىاػیآملی،م
.٩ام:4ٓدٔگىهاا،وهاوگ٦ت،مزمىٝهوينتطیمطت یتعمکی  اس یارز حکمت یتعمکیال ىـی٤.

ـهىلامالمی.  پژوهيگاهٝلى و٥

ـان:مزماٜ  طیمط  ػیع یبمن  یؼزوعیت حکىیت در اندیؼٓ.45:6صاتمی،مضمؼؿّأ .: .ته
ـهىگیمزؼ.  ٝلمیو٥

ـافی،مضمؼبه .; ـاهیمٍٔؼؿاحؼیهىی ـ٥اانوٝاؿ٣، کظز اصامل اکجمهنیةٓ.4594اب ومایاانٓ.ٔٝ
ـا  ـان:احقه  .ستـرمهمضنهبیؼاؿ٥ـ.ته

باا:.کتاب٥ْالٝلاموکتاابصزاتٓ.;4،ٔدػز  اصىل کمف ٓ.4589ٔااااااااااااااا .41
ـهىگی.تـرمهوتٞلی٪ ـان:مإمنهمٖاحٞا وتض٪ی٪ا ٥  همضمؼعىارىی.ته

ـکااقويااـیبالالدأ و یعالالمدٓ.4584ٔاااااااااااااااا .44 ـان:م .تـرمااهاصمااؼصناایىیاؿػکاااوی.تهاا
 ػاويگاهی.

.بهکىىووتَضیشمضمؼعىاراىی.7ٓدٔ،ت ظیز اکقزآن اککزی  ٓ.4584ٔااااااااااااااا .44
 ٩م:بیؼاؿ.

احاؼیه.بهتَاضیشوتٞلیا٨وم٪ؼماهمایؼرااللاکؼىاهد اکزبىبیالةٓ.4568ٔااااااااااااااا .45
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 آىتیاوی.ميهؼ:ػاويگاهميهؼ.

الة االربعالة ٓ.4:;4ٔااااااااااااااا .46 ٓ.وااپماى .4،ٔداکمکمة اکمتعمکیة فال  االطال مر اکعقنی 
ـاثاحٞـبي.  بیـو :ػاؿاصیا احت

 تيّیٜ..٩م:یعاىیت تؼیعٓ.45:7ٕعإعایی،میؼمضمؼصنیهٔ .47

ٓ،5ٔ47،یمهامیال  سیمنال :.عىامتعؼاییکىؼىاهیکهمیٓ.;45:5ٝیىّی،مضمؼؿصیمٔ .48
ً71-79. 

ـان:ويـوی.ددر ، دانغ و یؼزوعیت در اطملٓ.٥45:4یـصی،ػاوػٔ .49  ٔػوؿهمیاوهٓ.ته

وامهکاؿىىامایاؿىاؼ٥لنا٦هوکاال .پایانفنظ   طیمط  یمصدرآ.4;45َٝاؿویا،ؿیضاوهٔ .81
ـػومی.ميهؼ:ػاويکؼهاحهیا .امال  می،ػاويگاه٥

.٩م:اوتياؿا مإمنهآمىفىای4ٓدٔ،همهم و پمط پزطغٓ.:459مَعاسیقػی،مضمؼت٪یٔ .;4
 وپژوهيیاما عمیىی.

ـامای"هایبـؿمیتٖعی٪یوٚـیاهٓ.;45:9ٔاهّٰللمٞماؿ،ؿصمت .41 ـالػمىک ـػ "و"حیعا ماازؿیم
 .444-9;ٓ،ً:6ٔ5،ىیياهه هح ژوهشپ :.افمىٚـاما عمیىی"ػیىی

 .٩م:ويـمامـ.حکىیت اطمی ٓ.45:1واٝٚی،اصمؼٔ .44

ـان:ويـوی.همی دوکتنرزی ٓ.45:7ویىنت،اوؼؿؤ .44  .تـرمهصنیهبيیـیه.ته

وگاهتٖعی٪ایباهمعااویووتاایذمیاماتػؿصکماتمتٞاحیاهوٓ.;1;45یخـبی،میؼیضییٔ .45
ٔمزمىٝاهم٪ااز ٓ،طیمطت یتعمکی  اس یارز حکمت یتعمکیال فایی،ىـی٤.،ػؿ:حک:امال 

ـهىلامالمی.5ٓدٔ .٩م:پژوهيگاهٝلى و٥



