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 دُ٘چى

فغ اصرّٕٝ  ٤ـظٜ خـٛد، ثـٝ     ٞب دغذغٝحذٚثٚ  لذْ٘  دٜ اػت. ؿ٥خ اؿشاق، ثشاػبع ٔجب٣٘ فّؼف٣ٚ  دال٤ـُٚ  بٖ ٛث ٢ ف٥ّؼٛفبٖ ٔؼّٕ

فغ ٕٞضٔبٖ ثب حذٚث ثذٖ ٔبد٢، ٝث كٛست ٔزشد حبدث  فغ لبئُ اػت. ٚا ٔعتمذ اػت٘  ـ حذٚث٘  . ؿـبسحبٖ ػـٟشٚسد٢،   ؿـٛد  ٣ٔ

بتٕبْ  فغ سا٘  ٢ ثش حذٚث٘  ؼتٝٚ  دال٤ُٚ  بػبصٌبس د٘ا ٖ د٣ٙ٤٘  ٢ سا ثب ٔٛت ذ٤ـٝٚ  ؼتٝ٘ا ذ د٘ا . اص عشف٣ ؿ٥خ اؿشاق دس سػـبئُ سٔـض٢   ٘ا

ظش  اؽ ٤ّ٣ٚأتٚ   ٘ ٥ٗ اؿبسٜ داسدٚ  ٝث ٛآِ پـ٥ فغ دس ع ٚ    سػذ ٣ٔٝث حضٛس٘  ـئٝ ٔـبد٢ آٔـذٜ  ٛآِ ٔبفٛق، ٝث ا٤ٗ ـ٘ فغ اص ثبالٚ  ع  وٝ٘ 

٥ٓ ثب س٤ٚىشد٢ تح٣ّ٥ّٚ  ٛ٘ اؿشال٣ اص ٔجـب٣٘ فّؼـف٣ ؿـ٥خ اؿـشاق،      ٣ سا پ٥ؾ اص ا٤ٗ د٥٘ب ػ٥ش وشدٜ اػت. دس ا٤ٗ پظٚٞؾ ثش٘آ ٛإِ ع

ت٥زٝ سٕٖٞٙٛ  بح٥ـٝ عّـتٚ      ٤ٓا ؿذٜ٘بػبصٌبس٢ ٔٛرٛد دس آساء ػٟشٚسد٢ سا تٛر٥ٝ و٥٥ٙٓٚ  ٝث ا٤ٗ٘  ؼب٣٘ پ٥ؾ اص د٥٘ـب دس٘  فٛع ٘ا وٝ٘ 

حٛ سة  ٘ رٛد  اِٛٙ  خ٤ٛؾ ٝث رٕع٣ٚ  ذ داؿتٝو٣ّٚ  حٛ رضئ٣ٚ  ؿخل٣ حبدث  ٘ا  ٘ ذ ؿذٜٚ ػپغ دس ا٤ٗ عبِٓ ٔبد٢ ٝث  .٘ا

لا ، ًفي، عـٍث، قـم، ُْلّب: ُ ول٘دٍاش  .الـٗي ُ٘لامٕ ، قٜتمٍكُٕ٘ؼ ُا
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 همدهِ

ٍ، ام  بى ٍ عق٘قت ا َاكُ    يٗتل هْنًؾي ؿكثبكُ اًٌ ت كوِ ّوو هجبعخٖ ًا

ًَگٖ        وبى، صگو وت. ًفوي اًٌ ل كا ِث ؽَؿ هِوغَل كولؿُ ًا ِ ِث ِٗ اـً

َالوٖ كا كِ ً٘ل  ـاَٗ آى، ربٗگُب ٍ ٣ وت  ـ٘كٌٖ ه٘پ ، امروِل هٌبئٖل ًا

ت. ؿُ ًا ـاى ؿك َٛل تبكٗؼ َث وٌ ِٗ ٘بكٕ ام ٣لوب ٍ اـً  كِ ؿلـلِ ٌث

ي ثبك  ٍ٘ل ِ قـم كٍط افالَٛىؿك ه٘بى عكوب ا ِٗ كا هٜولط كولؿ.   ، اـً

    ِ َ ام ت٤لقوَ ثوِ ثوـى، ثو بى، ٘پ ٍ، ًفي اًٌ بثل ٠ًل ا ًَوِ هزولؿ ٍ    ٌث گ

ت. ؿك عق٘قت، ًفَى  ٘ٚ هَرَؿ ًا بىٌث ـا   ّب اًٌ ، ِث َٛك هٌوتقل ٍ رو

ِ٘ي، هَرَؿ  َالن ٘پ ؿُام ٗكـٗگل ؿك ٣ ٍ ّل ًفٌٖ ثب عوـٍث ثوـى،    اـً َث

ى ت٤لو    َ  لؿ٘و گٖ هو ام ٣بلن هزلؿا  ًنٍل ٗبفتِ ٍ ِث ٗك ـث ى، )افالٛو

َاكُ ثووَؿُ ٍ   1843، ّ 3، د 1367 ِ، ًفووي ّووو ووي ٠ًلٗوو ووبثل ٗا (. ٌث

ًَِ تغ٘٘ل ٍ  ّ٘ش ِ گ وتغبل ِ  ا ًا ـاكؿ. ثو كٍٕ ًفوي ام   ّوو٘ي  ٕ ؿك آى كُا ًو

وتِ ٍ صٌو٘ي ًجوَؿُ كوِ ثوب هولٍك مهوبى         ـا كوبال  ؽَؿ كا ؿُا ّوبى اثت

ة ؽَؿ  َٜل هٔوجبط،  ثلًوـ ) ؿكٓـؿ كف٢ ًقبْٗ ؽَؿ ثلآٗـ ٍ ِث كوبل ه

بى، پوَ٘ ام ت٤لو    افالَٛى (. ِث ٣ق٘ـ220ُ، ّ 2د   ،1377 ، كٍط اًٌ

و٘ب كا     ٍا  ٍ عقوبٗ  ُا ت ٍ ؿك آى ٣وبلن، ف ؿُ ًا ى، ؿك ٣بلن هٔخل َث ِث ـث

ى، توبم ٣لوَم   َ  ٍ ت٤ل  ِث ـث هِبّـُ كلؿُ ٍ پي ام ًنٍل ِث ٣بلن ًًب

تٍِ  ت )كا فلاهٍَ كلؿُ  َّٗب ؿاًٌ  (.508، ّ 1374افالَٛى، ًا

ِ تب  ِٗ ي اـً بى هَك ّب هـ ٗا ًَ٘ َافالٛ ـاى امروِل ً وٌ ِٗ ٍ اـً ؿ پقٗل

الهٖ  زب كِ ؿك ه٘بى فالًفِ ًا ؿ. تب ًآ ، ثب قوـم كٍط هؾبلفوت   ًٌ٘ب اثيَث

َٕا كلؿُ ٍ عـٍث ًفي كا هٜلط كلؿ. ِ ي ٘پ ِ  ٗا ِٗ وت  اكًوَٜ اـً  ٍ ًا

ِ  فبكاٖث ٍكٌـٕ ّوضَى  ثنكگٖ فالًفِ ِٗ ي اـً لٍ ٗا ؿُ٘پ ـ. َث ك   ًا ِث ثوٍب

ٗي ه٤ٌب كوِ ًفوي،   البقبست؛  روحبنیةالحذوث و روحبنیة، ًفي، ًٌ٘ب اثي ـث

وت.    ى هوبؿٕ ًا فاٖت هزلؿ ؿاكؿ كِ ثلٕا كٌت كوبالَت هغتبد ِث ـث

ى، ِث َٛك هٌتقل ام ٗكوـٗگل،   ًپي ّو٘ي ًفَى، پي ام هفبكقت ام ـث

َالن اؽلٍٕ ثبقٖ  ـٖ هؿك ٣ ٍاط كا ًپقٗلفت كوِ  هبًٌ ي ع٘ج قـم اك . ٍا ام ٗا

ٍاط ثب  ؿ اك ـ َث ـ، ه٤تق ي ٣بلن ؿاكً ِ ؿك ٗا ٖ ك ٍ كخلت ـٖ ًوتزلؿ  َاًٌ َ ام  ت ٘پ

ـاى   تقالل ٍ كخل  ًفَى ام ٛلٗ  اثو ٌـ؛ مٗلا ًا ى هَرَؿ ثُب ت٤ل  ِث ـث

ت ) ٖٗل كا ثلٕا احجب   ٍا(. 55، ّ 1383ًٌ٘ب،  اثيًا ؿك كًبِل ًفي، ؿال

بى   (.97، ّ 2007ًٌ٘ب،  اثيكٌـ )ٖ هعـٍث ًفي ٘ث

لا  ،افالَٛىثلؽالف  ـم ًفَى كا كؿ كولؿُ ٍ قبئول ثوِ    ، قُ٘ؼ ُا

َاكُ تالٍ  لٍ  كلؿٖ هعـٍث ًفي گِت. ٍا كِ ّو ـ،   افالَٛىتب ٘پ و ثُب

 ِ ِٗ بى كا گلفتِ ٍ اـً ي ثبة، ربًت هِب٘ئ اهوب  ؛ كا ًپوقٗلفت  افالَٛىؿك ٗا

ٕ   قٜتٍ  ُْلمٍكُٕبكعبى ٍا امروِل  ، عوـٍث ًفوي كا   الوـٗي ُو٘لام

تِ ٍ بمگبك ثب هتَى ُل٤ٗت ؿاًٌ ولا  ُو٘ؼ  ٠ًل  ًًب كا هوَكؿ ًقوـ قولاك     ُا

بى ًؾي  ـ. اِٗ تِ ٍ آى كا هٜوبث  ه٘وبه٘ي    افالَٛىؿاؿً كا ثل ع  ؿاًٌ

 ِ و ِٗ ي اؽتالف اـً ـ. ٗا زب اؿاهوِ ٗبفوت كوِ        ؿٌٖٗ تلقٖ كلؿً ـًا ّوب توب ثو

٘ي ِوٌ٘٘بى كا      ٓـكالوتأْل وت ه٘وبى ٠ًولا  ٘پ َاًٌ ٗي ؽَؿ ت ًَ ِ ِٗ ثب اـً

ن ًوبمگبك   كِ ثب هتَى ؿٌٖٗ ً٘ ـ، ؿك ٣٘ي ًآ ـ. ٍا ثوب تفوٍب     رو٢ ًوبٗ و ثُب

بى ٍ ِث ٣جبك  ؿٗگل ثب تفٍب  قبئول ُوـى    بؿى ه٘بى ًفي ٍ كٍط اًٌ ًْ

ِو٘ي، ؿك ٣و٘ي        َالن ٘پ وب ثوب ٍروَؿ آى ؿك ٣و ي ؿً٘ ه٘بى ٍرَؿ ًفي ؿك ٗا

ـ.      ون ُو ب، قبئل ثوِ قوـم كٍط ً٘ ي ؿً٘ عـٍث ًفي ِث ًغَ رٌوبًٖ ؿك ٗا

   ٖ وب عوبؿث هو ي ؿً٘ ٍ، ًفي ِث ًغَ رٌوبًٖ ؿك ٗا بثل ٠ًل ا ٍ ثوب  گولؿؿ   ٌث

َ هٖ علكت رَّلٕ ٍ، ِث تـكٗذ ِث ًوت تزلؿ ٘پ كٍؿ. اهوب ّوو٘ي    ا

ِ٘ي ٍرَؿٕ ٣قٖل ٍ ثوِ ًغوَ كلوٖ ٍ هٌوـهذ ؿاكؿ ٍ      َالن ٘پ ًفي ؿك ٣

زوب ع٘وَك ؿاكؿ. ًفوَى         َالن ٍ ثوِ ًغوَ اتون ؿك ًآ ت ثب ّوبى ٣و ًٌب هت

ووـ     َالوٖ كا ثبٗووـ ًووپلٕ  ًوبٌٗووـ تووب ثووـٗي ٣ووبلن كُا ٗبٌث ٖ، ٣وو ووبً اًٌ

٘ي،  (. فالًوفِ ٍ  196، 9ّ؛ د366وو 353، ّ 8، د1981)ٓـكالوتأْل

٘ي ٣لفبٕ پي ام كؿًوـ ٍ آى كا تج٘و٘ي     ٓـكالوتأْل وِ كٍٕ ٍآ ِٗ ٗي اـً ـث

؛ امروِل هٖ َاى ِث آكاء  ًوَؿـً ٍاكٕت ٓ ؿك كتبة  هغق  ًجن حى  اػـشاسِا

ٙظٍٛٔٝ  ٖ   آٗوت ٍ ام عكوبٕ ه٤بٓل ثوِ آكاء   ؿشحٔ  َاؿٕ آهلو ؿك  اهلل رو

تعب٥ِٝ كتبة  ٖ  اهلل عٌوي  آٗت، ٍ )رلـ صْبكم(ؿشح حىٕتٔ  ؿك  ماؿُ آهلو

حىّٓبٕ   كتبة حىٓ ثش فلٛف ِا بكُ  دٜ سػبِٝ فبسػ٣ٍ  ٘لٛف ِا ُا

ذ٤ـٝ ٚ ؿٟٛدًوَؿ. كتبة  ٘وٖ ؿٌٗبًٖ احل ؿعب  ٘ا ون   لالهغٌ٘ي اثلّا ً٘

ي مهٌِ٘ هغٌَة هٖ  َُؿ. احل اكمُوٌـٕ ؿك ٗا

وت كوِ     اٗي پوٍَّ ثِ ؿًجبل پبًؼ گَٖٗ ثِ اٗي ًؤال آولٖ ًا

َّٔ عـٍث ٍ قـم ًفي صِ ه٤َٖٗ اتؾبف ًووَؿُ  ؿك ؽ ًْلٍكؿٕ

َال ثبٗـ ثلكًٖ ًوَؿ كِ  ت؟ ٍ ثلإ ٗبفتي پبًؾٖ ؿكؽَك ثِ اٗي ً ًا

 ِ إ ؿكثوبة احجوب     عق٘قت ًفي ام ه٠ٌل ٍا صٌ٘ت؟ ٍ ٍٕ ثِ صِ اؿلو

ت كوِ   ت؟ ؿًتبٍكؿ اٗي پوٍَّ آى ًا عـٍث ًفي هتوٌك ُـُ ًا

ٕ ث٤ـ ام اكمٗبثٖ صٌ٘تٖ ٍ اؿلِ عوـٍث ًفوي ام ه٠ٌول     ثوِ   ًوْلٍكؿ

ت كِ ُبكعبى، ٠ًل  ؿٗـگبُ ُبكعبى ٍٕ هٖ َاّ٘ن ؿُا پلؿامؿ ٍ ث٘بى ؽ

ٌـ. ٍٕ كا ه٤بكٕ ثب هتَى ؿٌٖٗ هٖ  ؿًا

 مت ًفط از هٌظر ظْرٍردٕ٘حم. 9

لا  ُ٘ؼ آحبك هجبعج يٗتل گٌتلؿُ ام ًفي هجغج ت ُا  ل٘و ل ؿك ِك ًا

َاى تغت ،االشزاق حکوة ام  االشفزاق حکوة ؿك ٍ «ًبٛقِ ًفي» ٣ٌ



  41پٙبٜ ٚ...  ػى٥ٙٝ ٤ضداٖ ٔمبِٝ تش٤ٚز٣: تح٥ُّ ا٘تمبد٢ حذٚث ٘فغ دس آساء ؿ٥خ اؿشاق / ػ٥ذٜ
 

 

َاى تغت فْجـ ًَك» بٗ «هـث٘ل ًَك» ٣ٌ فْجـ» بٗ «ًا  هوَكؿ  ،«ًبًَ  ًا

ت ) گلفتِ قلاك ربًجِ ّوِ ٖثلكً  (.345، ّ 1380لفبكٕ، ًا

كٕ  ٠ًٗٔلٔ آلبم ًقٜ كٕ ًْلٍكؿ٠ًٕبم ًَ ، ًفي آؿهٖ ٍ َّٗت ًَ

ت. فِ  ؿك آى ًا لا فٌل ـأ قلاك ُ٘ؼ ُا ٍ َّٗت ًوَكٕ   لؿ٘گٖ ه، ًفي هج

ؿى آى، ًبهبى  كٕ َث بى ًَ ُ،   ٗنؿاى) بـثٖٗ ه٠ًبم ٌّتٖ ثلًا وب ، 1389ٌپ

ٕ (. عق٘قت ًفي، ؿك ؿٗـگُب 2، ّ 2د  ، عق٘قتوٖ اؿكاكوٖ ٍ   ًوْلٍكؿ

ت. ام ٠ًل ٍٕ كٌبًٖ كِ قـك  ؽلو٢ ثوـى كا ؿاكًوـ ٍ ٗوب      ك ًا ل ًَ ًلًا

ًٍٖ ٍ ثوب ٣لون ع٘وَكٕ     ي ؿاكـً كِ ثب تأهال  ؿك كٌبًٖ كِ قـك  ثل ٗا

جت ِث ؽَؿ، عق٘قت  ـ، اف٣بى  ُبىٖ ًفٌبًًٌ ـ ٖ هكا ؿكٗبٌث ، عق٘قوت  كٌٌو

كٕ  ل ًَ ت )ًفي، عق٘قتٖ ًلًا ٕ، ًا  (.112، ّ 1، د 1375ًْلٍكؿ

لا  ت اؿكاكٖ ًفي، ُوَْؿٕ كوِ ؽوَؿ    ٗي َّ٘٘ثلإ تج ُ٘ؼ ُا

ت كا تغل زوِ  ٘ي ًتٗو ؿُ ٍ ثوِ ا كول ل ٘ثِ ٌّگبم ؽل٢ ثـى ام ًفي ؿُا

ت. ؿك ٣ قتٖ اؿكاكٖ٘كِ ًفي، عق كًـٖ ه ت ٗي عبل، ٍَّ٘ ًَكٕ ًا

ِ ٘گًَِ تلك ش٘ٚ ثَؿُ ٍ ًّ٘في، ثٌ ـاكؿ. ثو كٍٕ،  يّ٘وو  جٖ ؿك آى كُا ً

ل ٍرَؿ ًفي، رن اؿكال ٍ ًَك   (.12، ّ 2، د ّوبى) ٌتًً٘لًا

ـ ًْلٍكؿٕ ت ثلؽٖ ًا ـاى، ٗه٤تقـ ًا كا ثولإ   ّٖٗوب  وِ٘ٗوِوٌ

ب فٔل ثوَؿى ًفوي   ٗل ثـى تًَٚ ًفي ٍ ٘ت ًفي، تـثٗهخبل رَّل

َاى ٖ ًوو ؿًـ. اهب ثِ ثبٍك ٍا ثب َُْؿ ًفي كلؿاؽل ؿك فا  ًفي  ٍ...  تو

ٌّگوبم  « هوي »گل، فا  ٗبفت. ثِ ٣جبك  ؿٗكا ؿك ًفي  ّب وِ٘ٗوي ٗا

گلٕ ثِ ّول  ٗن ؿ٘كِ ص بثـٗ ٚ كا هٖ٘قتٖ ٓلف ٍ ثٌَُْ٘ؿ ًفي، عق

َاىٖ ًوٖ كِ ثبُـ كا ٗه٤ٌب  ؿ.كلؿك آى هِبّـُ  ت

ـ، ثبٗـ « ٍرَؿ ٗب هبّ٘ت ال فٖ ه١ََٗ»رَّلٗت، اگل ِث ه٤ٌبٕ  ثُب

كِ ٌّگبم ُوَْؿ ًفوي،    ٌّگبم َُْؿ ًفي آى كا هالع٠ِ كلؿ؛ ؿكعبٖل

ؿى( ؿك آى ِث صِن  ًلجٖ )ال فٖ ه١ََٗ َث ضوِ ؿك  ؽوَكؿ ٖ ًواهلٕ  . ًآ

ي َُْؿ ؿٗـُ  ٌـ عتٖ اگل َُؿٖ هٗا ي فلٗا ت. ؿك ٗا ٍاق٤٘تٖ احجبٖت ًا ، تٌْب 

ـ، ثبٗـ آى كا ٌّگبم َُْؿ ًفي ؿكٗبفت؛ رَّل ه٤ٌ تِ ثُب بٕ ؿٗگلٕ ؿُا

ٍـً َُْؿ، ؿٗـُ  ؿكعبٖل  .َُؿٖ ًوكِ صٌ٘ي ه٤ٌبٖٗ ؿك ك

ك  ون ام عقوبٗ      ، رْت ًْلٍكؿِٕث ثٍب ًٚ ًفوي ً٘ ى َت لٕ ـث ـ٘ث ت

وبًٖ ثوَؿ، ثبٗوـ     ي اهل رنٍ فات٘ب  ًفي اًٌ ٌت؛ مٗلا اگل ٗا فاٖت ًفي ً٘

ل ثبم  ـ٘ث ى، ًفي ام ت اهب ٌّگبم ؽل٢ ثوـى، ًفوي   ؛ هبـًٖ ًوٌّگبم ؽل٢ ـث

ل آى ثبم ـ٘ث ـا گِتِ ٍ ام ت ى ر ـ ٖ هام ـث وي ٣ق٘وـُ   هبًو ثوب  ًوْلٍكؿٕ  . ٗا

 ِ ِٗ ٘ي اـً وت.  ٓـكالوتأْل ٘ي  هتفوٍب  ًا ل ًفوي كا ام    ٓوـكالوتأْل ـ٘ث تو

كؿٖ هعٌبة  فات٘ب  ًفي ِث ِ،   ٍآ و فٖ عكووت هت٤ب٘ل ؛ مٗلا ؿك ؿًتگُب فٌل

وت كوِ ؽوبكد ام      َّٗت ًٚ ًفي، ًغَُ ٍرَؿٕ آى ًا ى َت لٕ ـث ـ٘ث ت

ٕ، ) ٌتً٘فا  ًفي   (.115، ّ 1، د 1375ًْلٍكؿ

لا كٍٕ،  ّل ثِ كا ام فا  ًفوي   ّوب ٖ وگو ٍٗگل ٗفٔل ٍ ؿ ُ٘ؼ ُا

ـا  ـٖ هر ـٖ هعَ٘ك  ٍ فا  ًفي كا تٌْب اؿكال ٍ ؿًا ـ  ؛ؿًا ي ًوجت  ٗثو

 يٗتول  كٗو ًنؿكا ٌّگبم َُْؿ توبم ًفوي كوِ     ّٖٗبٖ وگٍٗي ٘كِ صٌ

 .ن٘بثٖٗ ًوقت ثِ هبًت، ٘عق

ـ ٖ هو ن ًفَى كا ثِ ؿٍ اهل ٗ، توبًْلٍكؿٕ و نٕ كوِ ثوِ   ٗتووب  ؛ؿًا

ت ٍ ؿ َاكٕ ًا ب  ًفوي كوِ   ٘و   فاتٗو نٕ كِ ام ٛلٗگل توبًٗجت ٣

ت، پـ َاكٖٗ ّوضَى تـثـٗآٖ هـ ّٗوبى اؿكال ًا ل ثوـى، ًوجت   ٘. ٣

لا ّل ًفٌٖ، ثوـى هؾٔوَّ   ٗم؛ َُؿٖ هگل ٗكـٗام  ّب ًفيك ٘تفك

ت. اؿكال ًٗثِ ؽَؿ كا ؿاكؿ كِ ثب ثـى ًفي ؿ ن ًوجت  ٘و گل، هتفبٍ  ًا

تٗتوب ٍاثٌتِ ثوِ ؽوَؿ ؿاكم،    ؛ن ًفَى ًا ام آى رْت كِ هي، اؿكاكٖ 

وت. اما     ٘گلٕ ًٗؿ كٍ، ًفوَى ام   يٗو ن اؿكاكوٖ هت٤لو  ثوِ ؽوَؿ كا ؿاكًا

ل، صوَى اؿكال، فاتوِٖ ًفوي    ي عوب ٘. ؿك ٣و گلؿًـٖ هن ٗگل هتوبٗكـٗ

ت، توب ت ًًٗا َاّـ ثَؿ.ٗن، توب٘نٕ كِ ثِ ًجت آى ًا  ن فاتٖ ؽ

ت كِ َُْؿٕ كوِ  ٘ي ًكتِ ًٗفكل ا ٕ ن المم ًا ثول آى   ًوْلٍكؿ

ـ  كٌـٖ هـ ٘كأت   ؽلو٢ ثوـى ٍ ُوَْؿ    ٗو ٛل ام :ام ؿٍ كُا اتفب  هٖ افتو

عتوٖ   ؛هٜل  ٣لن عَ٘كٕ ثوِ ؽوَؿ   ، ٍ ام ٛلٗ ًفي ًٌجت ثِ ؽَؿ

 (.6، ّ 2، د 1389پٌبُ،  ٗنؿاى) لؿً٘گاگل ؽل٢ ثـى َٓك  

 . حدٍث ًفط از هٌظر ظْرٍرد2ٕ
ٍلو٘ي ثوبك      ّوبى ـ، ؿك ه٘وبى عكووب، ا بى گلؿٗ ن ٘ث ي ً٘ َ ام ٗا ًَِ كِ ٘پ گ

ي ٠ًلٗوِ كا ًپقٗلفتوِ ٍ   ؛ قبئل ِث قـم ًفَى ُـ افالَٛى بى ٗا اهب هِب٘ئ

ؿـً كِ بى ه٤تقـ َث ـ. اِٗ تٌ ؿك ّوبى ٌّگبم كِ ثوـى   ًفي كا عبؿث ؿاًٌ

ن عبؿث َُؿٖ هعبؿث  قِ ً٘ ٗي ه٤ٌب كِ ّو٘يگلؿؿٖ ه، ًفي ًٛب كوِ   ؛ ـث

ون      وبى ً٘ قوِ اًٌ ـ، ًفوي ًٛب ـاؿ ٍ هناد ثلٕا پقٗلٍ ًفي پـٗـ آه ت٤ ًا

زبؿ  ى، ٗا ـاؿ،      گلؿؿٖ هّولُا ثب ـث وت٤ وي ًا . ِث ٣جوبك  ؿٗگول، پوَ٘ ام ٗا

ًَِ  ًفي ّ٘ش ِ ا ًبثقِگ ت. ثو تِ ًا ـُا ٕ، ا ّوو٘ي  ٕ ً م كٌوٖ كوِ ؿك   كٍ

وب،     ِو٘ي ٍ ثلتول ام ؿً٘ َالن ٘پ ت، ؿك ٣ ب آهـُ ًا َاى ٖ ًوو تبكٗؾٖ ِث ؿً٘  تو

ٕ، عوـٍث   ى هبؿ ب، ّولُا ثب عـٍث ـث ًلالٖ گلفت. ًفي ؿك ّو٘ي ؿً٘

ـا  (. ؿك 197، ّ 2 ، د 1404ًوٌ٘ب،   اثوي كٌـ )ٖ هكٍعبًٖ ٍ تزلؿٕ ٘پ

 ،ِ ي هٌئل ولا  ٗا بى كا    ُ٘ؼ ُا ٍ ًوؾي   لؿ٘و گٖ هو ، ربًوت ٠ًول هِوب٘ئ

َاكؿ ّوضوَى ًوَك،    ًْلٍكؿٕ. ّلصٌـ كٌـٖ هكا كؿ  َٛىافال ِتل ه ؿك ٘ث

ٍ... تالٍ  َا١  بلت هبّ٘ت، هٔخُل، اكثبة ًا وِ   كٌـٖ هٓا ِٗ  افالٛوَى تب اـً

ي هَكؿ ثب  ٖ افالَٛى كا احجب  كٌ٘ـ؛ اهب ؿك ٗا  .كٌـٖ ًوّولّا
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لا ّلكٍٕ،  ثِ وت كوِ ّلگوبُ ثوـى ثوِ       ٗو ثل ا ُ٘ؼ ُا ي ثوبٍك ًا

الٌو١َ   لٍ ًفوي گولؿؿ، كة  ٗام هناد ثلًـ كوِ هٌوت٤ـ پوق    ٕا هلعلِ

ٌبى، ثِ آى ثـى، ًفي ٣ٜب  ـاى ه٤ٌوب ً  ٗ. اهب اكٌـٖ هًا ٌوت كوِ   ٘ي ثو

 ؛ُوَؿ ٖ هو ي هَرَؿ ثَؿُ ٍ ًپي اكتجبٙ ثب ثـى ثلقلاك َٗ ام اً٘في پ

ي ٌّگبم اكتجبٙ ثب ثـى، ثِ ًغوَ كٍعوبًٖ ٍ هزولؿ عوبؿث ٍ     ٘ثلكِ ّو

ـال، ًفوي ًجوبتٖ،   ًٗنؿثل ؿٍكٕ ٍ  ٍ ثٌب گلؿؿٖ هؽل   كٖ هناد ثِ ا٣ت

ٌبًٖ ثِ ثـى افبِٗ ٘ع ٖ ٍ ًا ، ّ 2، د 1375ًْلٍكؿٕ، َُؿ )ٖ هًَا
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لا    :ؿّـٖ هثل عـٍث ًفي، ؿالئلٖ كا اكائِ ُ٘ؼ ُا

ـ، ثبٗوـ قجول ام ت٤لقوَ ثوِ      قِ قـٗن ثُب ل ًؾٌت: اگل ًفي ًٛب ؿ٘ل

ـ ٍ ٗب كخ٘ول. ؿك   ٍاعـ ثُب ٕ،  ٗب ثبٗـ  ي اهل ٍرَؿ ـ. عبل ٗا ى، هَرَؿ ثُب ـث

 َ َامهٖ ٘پ ٗو٘ظ آً    ـٗآٖ هّل ؿٍ عبلت، ل وت. َت ِ كِ هغوبل ًا ، هوب  كو

ِ      هٖ ٍثو ـاَٗ ثوـى ثوب ًفوَى هت٤وـؿٕ ك ي ٣بلن ث٤ـ ام ٘پ ن ؿك ٗا كٍ  ؿاً٘

ٖ، ًفٌٖ ؿاكؿ كِ ثب ًفَى ؿٗگل ٌّت٘ن. ّل  ـً ىث وت.    ّوب  ـث هتفوٍب  ًا

ؿًوـ ثبٗوـ    ٍاعـ َث ٌتٌـ؛ مٗلا اگل ًفَى  ٍاعـ ً٘ ي، ًفَى ٗكٌبى ٍ  بثلٗا ٌث

ؾبّ ٍ ًفَى ٗكٌبى  ٍ ّوِ ام عبل ّون   ُـٖ هعبال  ٍ كٍع٘ب  ُا

ــًٖ هثبؽجل  ـا       ُ و ٍ... ثبٗوـ عوبال  ٗكٌوبًٖ ٘پ ؛ ثلٕا هخبل مٗوـ ٍ ثكول 

يٍل، كلؿـًٖ ه كِ عبال  ٍ كٍع٘ب   ن٘كٌٖ ه٣بلن ث٤ٌِ٘ هِبّـُ  ٖ ؿك ٗا

ـ. ٌتٌ ٍاعـ ً٘ ـ، پي ًفَى  ـاكً ٌتٌـ ٍ اعكبم ٗكٌبًٖ ً ؾبّ ٗكٖ ً٘  ُا

وي تكخول، ٗوب قجول ام      ٌلن گِت، ٗا ـاى ه عبل كِ تكخل ًفَى ؿك اث

ـ، ٗوب     وتٌ ِ٘ي ثب ّن ٍعوـ  ؿُا َالن ٘پ ت ٍ ؿك ٣ ـُا ى ٍرَؿ ً ـاَٗ ـث ٘پ

ـ. اه ؿً ن هتكخل َث زب ً٘ ٌكِ ؿك ًآ وت؛ مٗولا اگول     ٗا ول ًا ب ّل ؿٍ فلٕ ثٛب

ي ٣بلن كخ٘ل  ؿـً ٍ ثب آهـى ؿك ٗا ٍاعـ َث ـ ٖ هثگَٗ٘ن ًفَى  ًَ ، هغوبل  ُو

ت. صَى المم  ـ هٌقٌن گلؿؿ ٍ كخ٘ل َُؿ؛ ؿكعبٖلـ ٗآٖ هًا ٍاع كِ  ًفَى 

ـاكؿ ٍ تٌْب ؿك اهوَك هوبؿٕ    ت ٍ ؿك اهل هزلؿ تقٌ٘ن كُا ً ًفي هزلؿ ًا

ت كِ اهكبى تقٌ٘ن ُـى ٍرَؿ ؿاكؿ ٍ َاـًٖ ه ًا  هتكخل َُؿ. ت

ؿـً  ٍ هتكخل َث ِ٘ي، هت٤ـؿ  َالن ٘پ ـا ؿك ٣ ِ َُؿ ًفَى ام اثت اهب اگل گفت

ـاكؿ ن ه٤ٌب ً ي ً٘ ت، ٗا زب ّناكاى ًفي ٍرَؿ ؿُا مٗلا تكخل ٣بكٖٗ ؛ ٍ ؿك ًآ

َاىٖ ًوكا  زوبؿ      يٗو ا ؿك آى ٣بلن هٜلط كلؿ. ت تكخولا  ؿك ٣وبلن هوبؿُ ٗا

َـًٖ ه َاىٖ هكٍٕ تٌْب تكخلٕ كِ  ّو٘ي . ِثُ ؿك آى ٣بلن تَٔك كولؿ،   ت

وي  ًغَٓ  ٖ. اهب ٗا لاق ك٘ك ُا ت؛ ٤ٌٖٗ ِت ل فا  ًا ُـ  ٍ ٤ٗف ؿك ٓا

ت ٍ تكخول ًفوَى    ـاؿ ًفَى ًبهتٌبّٖ ًا ت؛ صَى ت٤ ل ًا ن ثٛب فلٕ ً٘

َاىٖ ًوًبهتٌبّٖ كا  ت؛ مٗلا ًفَى ام ٠ًل ُـ   ت ِث ُـ  ٍ ٤ٗف ؿاًٌ

ًَٖ ٍ ٣قَل هبفَقِبى، تٌبّٖ  ل ٍرَؿ هٔخل افالٛ ـ. امّو٘يِث ؿ٘ل كٍ  ؿاكً

ـ،  ٌ ٖ، اهب ؽَؿ ًفَى ًبهتٌبّٖ ثُب هلاتت ُـ  ٍ ٤ٗف ؿك ًفَى هتٌبّ

ُوبكٕ كا ؿك ؽَؿ ربٕ  ؽبّ ام ُـ ، ًفَى ٖثهلتجٔ ّل  ـٗآٖ هالمم 

ـ. ِث ي ؿّ ي ًفَى  ٗا ـٖ ًوتلت٘ت، ٗا َاًٌ ٜٔ ِث  ت ُـ  ام ّون هتووبٗن   ًٍا

؛ مٗلا ؿك ّل  َـً  لـً٘گٖ هك ُوبكٕ قلا ؽبّ ام ُـ ، ًفَى ٖثهلتجٔ ُ

 .اـً هِتللكِ ؿك ُـ  ٍ هلتجِ 

َاّـ ثَؿ. اماٗپي توب كٍ، تٌْب كاّوٖ كوِ    يٗن ثِ ُـ  ٍ ٤ٗف ًؾ

ت ٍ اهل ٣بكٗوٖ ً گلؿؿٖ ههَرت كخل   ن ؿك ٣وبلن  ٘و ، اهل ٣بكٖٗ ًا

ٍ... ؿك آول فا    ـ ٍ ثكول ٗو ٤ٌٖ ؿك ٣بلن هبؿُ م؛ َُٗؿٖ ههبؿُ هٜلط 

ـ كُٗل َاكٕ ًا ـ ٖ هن ٗام ّن هتوب ُبى جِٗلل، ٍلٖ ؿك ٣ ي ٗو ٍ ا گلؿًو

ـاكؿ َاكٕ ؿك آى ٣بلن كُا ً ـاكؿ  ٘و پي تكخول ً  ؛٣ لوقا   .ن ؿك آًزوب كُا ًو

وت  ٘ب ًبُوٖ ام تِوك  ٗتكخل  ٍلوٖ   ؛تٗو ب ًبُوٖ ام ٣ولٕ لل  ٗو ك ًا

ـام ام آًْوب ّووبى   شّ٘ ـاكؿ  ٌزوب ه٤ٌوب   ٗٛوَك كوِ گفتوِ ُوـ، ؿك ا     ك ًو
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َ ل ؿٍم: اگل ًفي، ٘پ ل تزولؿ   ؿ٘ل ت، ثبٗـ ِث ؿ٘ل ى ٍرَؿ ؿُا ام ـث

تي  ـُا ؿًَ ٍ ّوضٌ٘ي ً تغبلٍ قـٗن َث ٕ هبؿٕ و صَى ٌّوَم ثوِ    ّب ُا

ى ت٤ل  ًگلفتوِ و ٣قوَل ٍ هفبكقوب  ٍ هزولؿا  ؿٗگول كا هِوبّـُ         ـث

ؿ. ثب ٍرَؿ كووبل   كلؿٖ ه ة ثلؽَكؿاك َث َٜل ي َٓك  ام كوبل ه كِ ؿك ٗا

ى ت٤ل  گ٘لؿ ت ت كِ ِث ـث ـُا ة، لنٍهٖ ً َٜل ب ثوِ كووبل ثلًوـ؛ مٗولا     ه

،ٕ ى هبؿ ؿ. ّوضٌ٘ي ت٤ل  گلفتي ِث ـث ٖ ؿك ؽَؿ ؿاكٕا كوبل َث كوِ   عوبل

ت، ى ثلٕا ؿًت٘بٖث ًفي ِث كوبل ًا ٕ ا ْوَؿُ ٘ثاهل  ّـف ام ت٤ل  ِث ـث

ـاكؿ،   ٍ ام آى رْت كِ آهـٖ هِث عٌبة  َْؿُ كُا ًو ؿك ٠ًبم اعٌي اهل ٘ث

ى  َ ام ـث َاـًٖ ًوپي ًفي ٘پ ـ )هَرَؿ  ت  (.203و202ّ ّوبى، ثُب

لا  تـالل، هٜلط ٗبى ا٘، پي ام ثُ٘ؼ ُا كوِ ثلؽوٖ    كٌـٖ هي ًا

ت ًفي قـ ي عبل ت٤ل  ًفوي ثوِ   ٘ن ثبُـ ٍ ؿك ٣ٗه٤تقـًـ هوكي ًا

َاى ٖ هلا ٗم؛ ثـى، اهل هْولٖ ًجبُـ گفوت ثولإ ًفوي عوبلتٖ كػ      تو

ي عبلت، ًجت ًوقَٙ ًفوي ٍ ّجوَٙ آى، ثوِ     َٗ اٗـا٘كِ پ ؿّـٖ ه

ي ّجوَٙ، ًفوي ثوِ ثوـى ت٤لو       ٗو ٍ ثِ هَرِوت ا  گلؿؿٖ ه٣بلن هبؿُ 

وت   ٗكِ ا ؿّـٖ هپبًؼ  ًْلٍكؿٕ. اهب لؿ٘گٖ ه  ؛ي ًوؾي ًبؿكًوت ًا

ت.٘٘تغ لاٗم َاك هغبل ًا  ل ٍ علكت ؿك ٣بلن ًا

ٌبى(، پو ٘ؿل َاك هـثلُ )ًفَى ًا َ ام ثوـى هَروَؿ   ٘ل ًَم: اگل ًا

 :ـٗآٖ هَ ٘ثبٌُـ، ؿٍ فلٕ پ

ت كِ ًفوَى ؿك ّو   ل آى ًا وتِ  ش ثوـًٖ تٔو  ٘فلٕ ٍا ـُا لف ً

َاٌّـ ثَؿ؛ مٗكِ ؿك ا ثبٌُـ ـاى ه٤ٌبًوت   ٗي َٓك  هـثل ًؾ لا هـثل ثو

َاٌّوـ    ٗـ. عبل ؿك اكٌ، ؿك ثـى تٔلف ُٖءكِ  ي فولٕ تٔولف ًؾ
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ت َاّـ ثَؿ. ثِ ثٗثٌبثلا ؛ؿُا گول، ّوـف ام   ٗبى ؿ٘ي ٍرَؿُبى ه٤ٜل ؽ

ت كِ ثِٗا ِٜ تـث زبؿ ًفَى هزلؿ آى ًا ل ثـى ثِ كوبل هٜلوَة  ًٍ٘ا

َ ٘لًوـ، ًقوٖ لولٕ پو    ٍ٘ اگل ثِ ثوـًٖ ت٤لو  ًگ   بثٌـٗؽَؿ ؿًت 

ٜ  ـٗآٖ ه وت ت٤ َاٌّـ ثَؿ. اهب ؿك ٣بلن ٌّتٖ، هغبل ًا ل ٘و ٍ ه٤ٜل ؽ

بثٖ ثِ كووبل كا ؿاكؿ،  ٌ٘تگٖ ؿًتٗي ٣بلن، ُبٗكػ ؿّـ ٍ ّل آًضِ ؿك ا

ـاؿ ؽَؿ، ثِ كوبل ؽَؿ ٗثب ت٤  گلؿؿ. ًبئلـ هٜبث  ًا

تِ ثبُوٌـ،  ت كِ ًفَى ؿك ثـى تٔلف ؿُا كوِ   فلٕ ؿٍم آى ًا

ٍقت هِؾٖٔ ثبُـ كِ تووبم ًفوَى ؿك    ـٗآٖ هي َٓك  المم ٗؿك ا

ـ ؿك امل كػ ٗو ن ثب٘و ي ٍقوت ً ٗو لًوـ ٍ ا ٘آى ٍقت، ثِ ثـى ؽَؿ ت٤ل  گ

ن ٍ املٖ ثبُوـ. المهوِ   ٗكًٍت كِ ثٌبثل فلٕ ًفي قـ ي امآىٗؿّـ؛ ا

ـإ ٣وبلَن، ثوِ ثوـى ؽوَؿ     ٗا ت كِ توبهٖ ًفَى ام اثت ي فلٕ آى ًا

ـ گلفتِت٤ل   َاّـ ثوِ ثوـى ؽوَؿ     هبًـٖ ًوًفٌٖ ثبقٖ  گلٍٗ ؿ ًا كِ ثؾ

تٗلؿ ٍ ا٘ت٤ل  ثگ ـاِّ هغبل ًا  ن٘كٌو ٖ هلا ؿك ٣بلن هِبّـُ ٗم ؛ي ثبلج

ٌبى،   ُو٘لامٕ، ) لؿ٘و گٖ هو ـ ت٤ل  ًٗفي ثِ ثـى رـ ؿائوبًكِ ثب تَلـ ًا

 (.484، ّ 1372 ٕ،ك؛ ُْلٍم427، ّ 1383

ٌـ؛  ـ، ثبٗـ ًبهتٌبّٖ ثُب ٌ ل صْبكم: اگل ًفَى قـٗن ثُب ًفَى،  لاٗمؿ٘ل

ى، ٍال ـث ـاكـً ٍ پي ام م بٗتٖ ً ؿ.ثبق ًْ ٌـ َث َّا اگل ًفَى قـٗن  عبل ٖ ؽ

ـ، آى ٌ ن ثُب بٗت  گُب ًفَى ٖث ً٘ كِ ًوِ آلوبمٕ ؿاكًوـ ٍ ًوِ      گلؿـًٖ هًْ

.ٖ بٗت ـ، ًجت  ًفَى ٖث اگل ًْ بٗت ثُب بٗتٖ تب رْب  ٖث َُؿٖ هًْ ون   ًْ ً٘

بؿك ٣لت  ؛ ؿكعبٖل آًْ ٖ  كُا ٗبـث بٗوت ؿك آى،   كِ ٍرَؿ ُٖء ثب رْب  ثو ًْ

ٌت ٍ هغبل  ت )قبثل رو٢ ً٘ ٕ، ًا  (.203، ّ 2، د 1375ًْلٍكؿ

لا ؿك ّل َٓك ،  اهب ُوبكعبى  ، لؿٗپقٖ ًو، قـم ًفَى كا ُ٘ؼ ُا

لفتِ ٍ اؿلوِ  ٠ًٗل ٍا كا ًپقالـٗي ُ٘لامٕ  قٜت ٍٕ ٍكُْلمٍٕ امرولِ 

ـ ٘ي مهٗو ؿك ا ِوبى ٗا .ؿٌّـٖ هكا هَكؿ ًقـ قلاك  ًْلٍكؿٕ ِوِ  ٌٗوِ، ًا

ٕ . ؿك اؿاهِ ٠ًل ُوبكعبى  كٌـٖ هت ٗي ٍ تقَ٘٘كا تجافالَٛى   ًوْلٍكؿ

ٍاكؿ   ٘ن.كٌٖ هكا هٜلط  ًبمًـٖ هٍ ًقـٕ كِ ثل ٍٕ 

ًمد لطت7 ًفط ؼ٘خ اؼراق .  ث  ٕ ثر دالٗل حٍد ي ؼ٘راز  الٗد
ت كوِ ؿك   لٍكؿًْٕگل ام ام ُبكعبى ٗكٖ ؿٗ، الـٗي ُ٘لامٕ قٜت ًا

ـ ٖ هو ٍ آى كا كؿ  لؿٗپوق ٖ ًوو كا  ًْلٍكؿٕـگبُ ٌِٗ ؿ٘ي مهٗا . ٍٕ كٌو

كا هوَكؿ   آًْوب ؿك ثبة عـٍث ًفوي،  ًْلٍكؿٕ بى صْبك اؿلِ ٘پي ام ث

ـ ٖ هًقـ ٍ ثلكًٖ قلاك  ، ا  ؿّو ٌوتٌـ ٍ  ٘ي اؿلوِ ثلّوبًٖ ً  ٗو . ثوِ ثوبٍك ٍا

ـٖ اقٌب٣  .ثبٌُـٖ هٍ هجتٌٖ ثل اثٜبل تٌبًؼ  ًا

الل ؿاللت  ًـت ي ا ت. ٗا َ ًا ـهبت غت هق ٌبثلٓ  ل، ث الل ٍا ًـت ثل  كـٌ ٖها

ـٍث ًفي المم  ؾي ع يً  ـاكؿ. اهب ام ٗا َؿً  ر ىٍ  َ ام ـث ِ ًفي ٘پ ٌٗك ؛ ـٗآٖ ًوا

ـ؛    و َؿ ثُب رو ٕ َه گل ى ٗؿ ى، ؿك ـث َ ام قلاك گلفتي ؿك ـث ت ًفي ٘پ ٗن ًا ٗلا رب م

ِ ـث ـً  ِ ثُب ٌ٘ ى ث٤ ي ـث ٘و ى،ّ  َكهبى ام ـث ٠ ِ ٌه ٌٗك گل.هگل ا ٖ ٗؿ ً 

َ ام ثوـى   ت كِ اگل ًفَى ٘پ ي ًا تـالل ؿٍم ٍ ًَم، اؿ٣ب ٗا ؿك ًا

ـ، هغبل المم  ٌ كِ ًفوَى   ـٗآٖ هٍ ام ًفٖ هغبل المم  ـٗآٖ ههَرَؿ ثُب

ٌـ؛ ؿكعبٖل ى هَرَؿ ًجُب َ ام ـث ت ًفوَى پوَ٘ ام ثوـى     ٘پ كِ ربٗن ًا

ـًٖ ؿٗگل؛ ـ، اهب ؿك ث ٌ وؼ،        هَرَؿ ثُب وبل تًٌب وي فولٕ تٌْوب ثوب اٜث ٍ ٗا

بل ًكلؿٗن؛ امّوو٘ي گلؿؿٖ ههغبل  ؼ كا اٜث وي    . اهب هب ٌَّم تًٌب ٍ، ثوب ٗا ك

تـالل  وتـالل  .َُؿٖ ًو، عـٍث ًفي حبثت ًْلٍكؿًٕا ون    ًا صْوبكم ً٘

بل  ؼ هجتٌٖ ثل اٜث تتًٌب ٕ، ) ًا  (:428، ّ 1383ُ٘لام

ل:  تـالل ٍا لا ًقـ ًا بى كلؿُ  ُ٘ؼ ُا ل ٘ث تـالل ٍا ثوَؿ، اگول   ؿك ًا

ي  ـ. عبل ٗا ى هَرَؿ ثُب ـ، ثبٗـ قجل ام ت٤لقَ ِث ـث قِ قـٗن ثُب ًفي ًٛب

ـ ٗب كخ٘ل؛ اهب ؿك ّل ؿٍ عبلت هغوقٍك پوَ٘    ٍاعـ ثُب اهل ٍرَؿٕ ٗب ثبٗـ 

ى، ثب ًفَى هت٤وـؿٕ  ـٗآٖ ه ـاَٗ ـث ي ٣بلن ث٤ـ ام ٘پ ِ، ؿك ٗا ك ٗ٘ظ ًآ . َت

ـًٖ ًفٌٖ ؿاكؿ كِ ثب ًفَى ؿٗگل ِث كٍ وت ٍ   كٍ ٌّت٘ن ٍ ّل ث هتفٍب  ًا

ؿـً  ٍاعـ َث ٌتٌـ؛ مٗلا اگل  ٍاعـ ً٘ عوبال  ٍ كٍع٘وب     ٌوت ٗثبٖ هًفَى 

ؾبّ ٗكٌبى  ــًٖ هٍ ّوِ ام عبل ّن ثبؽجل  ُـٖ هُا ُ. 

ٗي ُ٘لامٕ قٜت وبًٖ ٍ ًفوَى      ـٗگَٖ ه اـل ـثلُ اًٌ َاك هو و كِ اگل ًا

ـ، المم  ٌ ٍاعـ ثُب ـثلُ      بـثٖٗ ًوافلاؿ،  َاك هو و ضوِ ٗكوٖ ام ًا ـ ٖ هو ًآ و ٍ  ؿًا

ـ  و ـاًٌ ـ ٍ ّوِ ث م ثلٕا رو٢٘ ثُب ًت، ه٤َل م ٍا ثوِ ٣جوبك  ؿٗگول،    ؛ ه٤َل

بٖت كِ ثب آال  هبؿٕ ؿكل  وي      َُؿٖ هرن٘ئ ٍ كل٘وب  هٌتون١ ُوـُ ام ٗا

َاك ؿكل  ت كِ ؿٗگل ًا ظ ًا ٍٗا ب ،  م  كٌٌـٖ ًورن٘ئ وب ٍ ه٤َل ٌوت؛   آًْ ً٘

بمٗلا اهكبى ؿاكؿ ؿكل  وـ كوِ فقوٚ     آًْ ي آال  ؽبٖٓ ثُب هِلٍٙ ثل ٗا

ووي ًووَك  وولُ ٗا ـثل ام آى آال  ْث ـثل ؿٗگوول، آال   ثوولؿٖ هووهوو ٍ ًووَك هوو

تونا١        ؛ اهبهؾَّٔ ِث ؽَؿ كا ؿاكؿ وب  ًا وي رن٘ئ تٌْوب كل٘وبٖت كوِ ام ٗا

ـُ ـ، اـً  ًِ ٌتٌ ي آال  ً٘ ٍاق٢ هِلٍٙ ِث ٗا ـ ٖ هو كِ ؿك  و ًَا ّوؤ  ثو٘ي   ت

ووٌـ ٍ ّوووِ آى كا ؿكل كٌٌووـ ٍ    ـثلُ ٍ ًفووَى، هِووتلل ثُب َاك هوو وو ًا

ن ٗكٌ امّو٘ي بى ً٘ م ّن ثبؽجل  َُؿٖ هبى كٍ عبالِت ـ ٖ هٍ ام ٣َل . گلؿًو

ـ ٣لن ِث ؽَؿ كِ  ـ،     ّؤ ّوبًٌ وتلال ؿاكًو َاك ؿك ٣لن ثوِ ؽَؿُوبى، ُا ًا

 (.429ّوبى، ّ ) ٌتً٘مٗلا ٣لن ِث ؽَؿ هِلٍٙ ِث آلتٖ 

ل،  ّ٘وضٌ وتـالل ٍا ولا   ي ؿك ًا كتجؤ  ًفوَى كا ؿاكإ   ُو٘ؼ ُا

ٌتٖ ههتٌبّٖ  افالٛوًَٖ  ، ام آى رْت كِ ثبالتل ام ًفوَى، هٔخول   ؿًا

َاٌّـ ثَؿ ٘قلاك ؿاكؿ ٍ ٛج ٤تبً ام ًَٕ فَ ، هغـٍؿ ثِ هٔخل افالًَٖٛ ؽ

ـ ٖ هو ًپي هتٌبّٖ  ٖ  ،گول ٗام ًوَٕ ؿ  .ُوًَ و  هو ـاؿ ًفوَى   ٘ؿًا ن ت٤و
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ووت  ووت ٍ ٍرووَؿ ًبهتٌووبّٖ ؿك هتٌووبّٖ هغووبل ًا اهووب  .ًبهتٌووبّٖ ًا

ـٖ ًوٍرَؿ ًبهتٌبّٖ ؿك هتٌبّٖ كا هغبل  الـٗي قٜت  ـٗو گَٖ ه. ٍٕ ؿًا

ي ؿٍ ٛلف هغَٔك ثبُوٌـ  ٘كِ ًفَى ًبهتٌبّٖ ث ـٗآٖ وًهغبلٖ المم 

ِ ت ٗو ًْبٖ ي ؿٍ ٛلف هغَٔك، ثو ٍٗ ؿك ا ـ  ّٕوب  كتجو ف ٘ـ ٍ ٗو٤ ُٗو

ٍاعوـ قولاك    ٗو كِ ؿك ّل كتجوِ تٌْوب   ٕ ا گًَِ هَرَؿ ثبٌُـ ثِ ك ًفوي 

هؾَّٔ ثِ ؽَؿ كا ؿاكا ثبُوـ،  كتجٔ ي ه٤ٌب كِ ّل ًفٌٖ، ٗلؿ. ثِ ا٘ثگ

هتٌوبّٖ، هتِوكل ام   ك مهوبى هِوؾْ ٍ   ٗو ب ؽوٚ.  ٗو ّوبًٌـ مهبى 

ت. ؿك ؽٚ ًًْٗب ثٖ تٖ ٍروَؿ ؿاكؿ. پوي ؿٍ   ًْٗب ن، ًقبٙ ثٖ٘ت آًب  ًا

ٌـٖ هٛلف هتٌبّٖ،  ًَا  ًبهتٌبّٖ اهَك كا ؿك ؽَؿ ربٕ ؿٌّـ. ت

تـالل ؿٍم،  تـالل ؿٍم: ؿك ًا ـ ٖ ههٜلط  ًْلٍكؿًٕقـ ًا ، اگول  كٌو

ـ، آى ٌ ـاى هَرَؿ ثُب َ ام اث ِ٘ي ِث رْت ٣ـم  ًفَى ٘پ َالن ٘پ گُب ؿك ٣

ٌـ ثوَؿ،   َّا تغبل ِث هبؿٗب ، قبؿك ِث هِبّـُ ٣قَل ٍ هزلؿا  ؿٗگل ؽ ُا

بى ثلؽَكؿاك  َِث ٜل َـًٖ هلقا ام كوبل ه ٍ ؿٗگل لنٍهٖ ثلٕا آهوـى ثوِ    ُ

ت. ٌـ ؿُا َّا ب ثلٕا ؿًت٘بٖث ِث كوبل ًؾ ي ؿً٘ ٗي  قٜتاهب  ٗا ٕ اـل  ُو٘لام

ٌكِ ؿك هقبثل ٣وبلن ًوَكٕ    ـاكؿ ًفي ِث ٓلف ٗا ت كِ لنٍهٖ ً ه٤تقـ ًا

بِث كوبل ؽَؿ ؿًت ٗبـث ٍ ِث  لؿ٘گٖ هقلاك  ًَوِ   هتٌقَ َُؿ؛ ّوبى آًْ گ

ـ، ًجت  َا ؿك هقبثل ؽَكُ٘ َا ثوِ   گلؿؿٖ ًوكِ ٓلف قلاك گلفتي ّ كِ ّ

كاًٖ گلؿؿ؛ ثلكِ  ك ؽَكُ٘ـ ًَ ف ٍ تولاك  ٍا ٖٗكٌٍُبًَ ن هتَقف ثل تكُب

ؿى ؿكآٗـ تب ًوَك كا ثپوقٗلؿ ٍ ام ؽوَؿ     َا ام عبلت ُفبف َث ت. ثبٗـ ّ ًَا ّ

ـ. ّو٘ي ّ ت ثلؽٖ هزولؿا  ام رْوت قوَ  ٍ     ٣جَك ـً َٛك ّن ربٗن ًا

ـ  ٌـ؛ ّوبًٌ ِ ثُب ت ـُا ِ آلت ٍ اثناك ً بم ث ِ كوبل، ً٘ ٖ ث ٕ ؿًت٘بث بى، ثلا كوبِل

بى، ثلٕا ؿكٗبفت  ٣قَل. لكي ثلؽٖ ام هزلؿا  ِث ًجت ٤ٗف ٍ ًقٔبًِ

ـ ًفَى  ـ، هبًٌ تفبؿُ ام اثناكً بمهٌـ ِث ًا بًكوبل ً٘  (.430ّوبى، ّ ) ٖاًٌ

وت ثول   تـالل هجتٌٖ ًا تـالل ًَم ٍ صْبكم: اٗي ًا ِ  ًقـ ًا  اٌٗكو

ـاى هَرووَؿ ثَؿًووـ، ثب٘اگوول ًفووَى پوو ـ ؿك ثووـًٖ تٔوولف ٗووَ ام اثوو

تٌـٖ ه وت، تٔولفٖ      ٖ ، ؿكعبلؿُا كِ صَى ٌَّم ثوـًٖ ؽلو  ًِوـُ ًا

ـاكًـ َ ٘پوي ه٤ٜول ٍ ث   ؛ً َاٌّوـ ثوَؿ  ْو ِ   .ؿُ ؽ ؿك ٣وبلن ٍ   عوبل آًكو

ـاكؿ. ٘هَرَؿا  ٣بلن، ت٤ٜ ام ٣وـم تٔولف    ـٗگَٖ ه الـٗي قٜتل كُا ً

ي فلٕ كِ ًفي فقٚ ثوب  ٗ. اـٗآٖ ًول المم ٘ن ؿك ثـى، ت٤ًٜٗفي قـ

وت. ٍٕ ّوضٌو   ٘قٗل٘، فولٕ ل گلؿؿٖ هثـى كبهل  ي اف٣وبى  ٌ٘وٖ ًا

وت   آى ـٗو آٖ هٌٖ ثبُـ، آًضِ المم ٘قٗي فلٕ ٗعتٖ اگل ا كٌـٖ ه ًا

ل كٌوـ ٍ  ٘ك ثوـى كا توـث  ٤ٌٖٗ ًفي تٌْب ٗكِ اگل تٌبًؼ هغبل ثبُـ، 

ـاى تٔلفٗن ًجبُـ ؿك ؿٗرب ـ  گل اث تِ ثبُو ًوَك   ،گوبُ ؿك ٣وبلن   آى .ؿُا

ـ ٍٗ ؿ كًـٖ هبى ٗهـثل ثِ پب َاّـ هبًو لا ثوب  ٗو م؛ گل ًَك هـثلٕ ثبقٖ ًؾ

ٍال ثـى، ًفي ً  .َُؿٖ هَْؿُ ٘ن ه٤ٜل ٍ ث٘م

 ٖ ٛلف تام  ـٗي  ٜق ٘لإمال ـٗگل   ُ كو  ْٗ وبق ٘ن هٌت ًَم كاً   ٍ م  ل ٍؿ ، ؿ٘ل

ـ،  ؿاـً ٖه و رَؿ ثُب ى َه ـُ اگل ًفي پَ٘ ام ـث  ُ م گفِت الل ٍؿ ًـت ٗلا ؿك ا ؛ م

ت  َ ام  بـثٗ ٖهِث كوبَل ًؿ ُ اگل ًفي پ٘و ـ ٘بىُ  ًَم ث الل  ًـت ٍٖل ؿك ا ؛ 

ل  ـ، ه٤ٜ رَؿ ثُب ى َه ِ گلؿؿ ٖهـث ٓ ٣٘ق. ث ل كا ـ ٍ ؿ٘ل ي ؿ ٕ، ٗا ولا  ٍ  ُ٘ؼ ُا

ٕ عزت آ ٍ اگل ثلا ت  ُ ًا ُلا ٍكؿ ٖ  ُ٘ؼ ا ٤ٜ ل كا ق ٍ ؿ٘ل وت ٖ هو آى ؿ ، ؿاًٌ

گل عكن  ل ٗؿ ٖ آى ؿك ؿ٘ل ً٘ق  ِ ّ كلؿ )ٖ ًوّلگن ث  (.420ّوبى، 

ٕ ، پي ام ًقـّبٖٗ كِ ثل ؿالٗل ُ٘لامٕ كؿٖ هو  ًوْلٍكؿ وبى  ٍآ ، ٘ث

وت ٍ ًوؾي    افالَٛى كٌـٖ ه كا عو    افالٛوَى ِث قـم ًفَى قبئل ًا

تجُب  الى ٍ ُا ن ؿٍ عـٗخٖ كوِ  ؿاـًٖ هُولؿُ ٍ آى كا ٣بكٕ ام ٜث ً٘ ٍٕ .

ؿ كا هٜلط  ه٤َٔمام  ُْلمٍكٕ كؿُ َث ي مهٌِ٘ ٍآ ون  ًبمؿٖ هؿك ٗا . ٍا ً٘

تـالل  . اگل ٣لت تبهِ ٍرَؿ ًفي، پوَ٘ ام  ـ٘كٌٖ هكا تج٘٘ي  افالَٛىًا

   َ ـ، پوي ًفوي ه و ـ، هَرَؿ ثُب ل كٌ ـ٘ث ـًٖ كِ ًفي ثبٗـ آى كا ت روَؿ  ث

ل ام ٣لت تبهِگلؿؿٖ ه ت ه٤َل ـ. عوبل اگول    ؛ مٗلا هغبل ًا ٍا تؾلف كٌ

ـ ى هَرَؿ ًجُب َ ام ـث ي ٣لت ثوب ٍروَؿ ثوـى،     ٣لت تبهِ ًفي، ٘پ ٍ ٗا

ى  ٣لت تبهِ گلؿؿ، آى ٍ ثوـى رونء    َُؿٖ هگُب ٍرَؿ ًفي هتَقف ثل ـث

ى،  ـٗآٖ هگُب المم  ؛ آىَُؿٖ ه٣لت ٗب ُلٙ ٣لت  ي كفتي ـث ًفي ثب ام ٘ث

ل  كِ هٖ َؿ گلؿؿ. ؿكعبٖلًبث ى، ًفي ثٛب الى ـث ن ثب ٜث مٗلا ؛ َُؿٖ ًوؿاً٘

ى ؿاللت  ٌٖ٘ ؿاكٗن كِ ثل ثقبٕ ًفي پي ام ـث  .كٌـٖ هثلّا

ٖ ام  ًفوي     يٗتل ؽالِٓٗك  ِ وت ام ًآكو ٕ ًفي، ٣جبك  ًا ؿالٗل ثل ثقب

  ٖ ٌّگوبه  ٍ ت  ٕ ًفي ًا ٕ ثلا ٍ اثناك ِ رٌن آلت  ت، ثلك ٜج٢ ؿك رٌن ًٌ٘ ٌه

ؿ،    َو ؿى ًفي، ؽوبكدُ  ٕ آلت َث َ ثلا ٘ت الع ٍ رٌن امٓ  ـ  ِ هلگ كػ ؿّ ك

ـِهّ٘ش  ٍاكؿ ا ٓ ـ    ـ ٗآٖ ًوٕ ثل ًفي  و َّا ـاك ؽ و ٍ پٗب  ٖ ٌبى ثوبق وض ٍ ًفيّ 

ر  ٍِ ٕ ك ٗلا ٣قل هزلؿ ـ؛ م ِ هًب ي ٣قل كـٌ ٖهَؿ ًفي كا افٗب ت. ٗا ٖ ًا ، ثبق

ِ ٣لت ًفي  ت. لقا ٣قٖل ك ـًَ هغبل ًا ـٍمُ  ٌ٘ي ه٤ ن ص  ّ ٘لٍٍ  ٘ن ت٘غ ً

 ِ رَؿ ًفي كا افٗب  ٍُ َاك و ت،ّ  ى.  كـٌ ٖهًا ِ پي ام ـث ٍ ص ى  َ ام ـث ِ ٘پ ص

و٘ي ٍارت  اّم ى  َ ام ـث رَؿ ًفي ٘پ  ٍ،ٍ ٖ     .گولؿؿ  ٖهك وٛل ىُ  ي ثـو وبثلٗا ٌث

ت؛ ثل رَؿ ًفي ًٌ٘  ٍٕ وت.   ثلا ٔلف ًفوي ؿك آى ًا ٕ ت ٖ ثلا ُٛل ى  ِ ـث ك

ِ٘ل ـ فت ًٌ ي ّوب ٍ ّآ ي  َ، ّآ ٕ، كثب ) ٍ آت ٘لام ُ1383 ّ  ،431.) 

. توبه٘ت اظتدالل افالطَى ثر لدم ًفـط از هٌظـر   4
 ؼْرزٍرٕ

ل ٗو ، ؿك ثوبة عوـٍث ًفوي، ؿال   شزح حکوة االشزاقؿك ُْلمٍكٕ 

ـ ٖ هي ٘٘ظ ٍ تجٗكا تِل آًْبتك  كا آٍكؿُ ٍ تك ًْلٍكؿٕ ي . ًوپ كٌو
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ـ ؿك ثوبة قوـم ًفوي كا     افالَٛىل ٘كا فكل كلؿُ ٍ ؿلافالَٛى ِِ ًٗا

لا ثِ ربٕ ًقـ ؿالٗل  ُْلمٍكٕ. لؿٗپقٖ ه ام ٠ًلٗوِ هقبثول    ُ٘ؼ ُا

ـ نٗقـًفَى  :كٌـٖ هآى ٤ٌٖٗ قـم ًفي ؿفب١  لا اگل ٣لوت تبهوِ   ٗ؛ مًا

ٍاروت  ً٘في، پ ٍ  گولؿؿ ٖ هو َ ام ثـى هَرَؿ ثبُـ، پي ٍرَؿ ًفي 

ام ثـى هَرَؿ ًجبُـ ٍ ثب ٍرَؿ ثوـى، ٣لوت تبهوِ    َ ٘اگل ٣لت تبهٔ پ

ثل ثـًٖ كوِ هغول تٔولف     گلؿؿٖ هگبُ ٍرَؿ ًفي هتَقف  گلؿؿ، آى

ت كِ ثب ثٜالى ثـى، ًفوي  ٗفلٕ ؿٍم االمهٔ ن ٌّت. ً٘في ً ي ًا

ب ُلٙ ٣لوت  ٗي فلٕ ثـى رنء ٣لت ٗلا ثٌبثل اٗم؛ ي ثلٍؿ٘ـ ام ثٗن ثبً٘

ٍال ثـى ثوبقٖ  ن ً٘ؿًا هب هٖ كِ عبلٖ. ؿكَُؿٖ ههغٌَة  في پي ام م

ت ٍ ام ث ٕ  كٍٕ، يّ٘و . ثِكٍؿٖ ًوي ً٘ا وت. پوي     فول ؿٍم ثبٛول ًا

ـٖ ًوثـى ثلإ ًفي، ٣لت  ًَا ل ثبقٖ  ت ، پوي  هبًـٖ هثبُـ ٍ فلٕ ٍا

ٍارت ٍ٘رَؿ ًفي پ . لقا ثوـى فقوٚ ُولٙ ثولإ     گلؿؿٖ هَ ام ثـى 

ت ٍ ثلإ عَ٘كٍ ؿك ٣بلن هبؿٕ، ً  بم ثِ ثـى ؿاكؿ.٘تٔلف ًفي ًا

وت   ٣جبك  كِ كٌـٖ هبى ٌِ٘ ث٘ي مهٗن ؿك ا٘هخبلٖ كا ً افالَٛى ًا

ـاؿ ثلإ ٤ُلِ لِ،٘گًَِ كِ فت كِ ّوبىام آً ت٤ ٍك ُوـى ؿاكؿ ٍ آتوَ    ًا

تٖ كِ ؿاكؿ، روقة  ٘ن ثِ رْت ؽبٓ٘، ًفي ًكٌـٖ هكا ثِ ؽَؿ، رقة 

ـ ٗكثوب كوِ روقة     ي ّوبًٌـ آّي ٍ آّوي ٘. ّوضٌگلؿؿٖ هثـى  گل ٗكو

ٌوت،  ٘هبى هَرَؿ ثَؿًِبى ُولٙ ً نّي كثب، ّو. ؿك آّي ٍ آگلؿًـٖ ه

ت ٗثلكِ رب ن ٘و گلٕ هَرَؿ ثبُـ. ًفوي ٍ ثوـى ً  َٗ ام ؿ٘كٖ پٗن ًا

ـ ٖ هگل ٗك ؿٗگًَِ رقة  يٗا ـاكؿ ّول ؿٍ ّونهوبى      ُوًَ ٍ لنٍهوٖ ًو

ت ٗثلكِ رب ؛هَرَؿ ثبٌُـ  گلٕ هقـم ثبُـ.ٗكٖ ثل ؿٗن ًا

ٍٕك ْلم ٔٗلظ ُ ٌـ ٖه، ت يً ٠ل  ك ِ ٗا َٛىك ول٤ٗت هوب ً٘ون      افال َاف  ثوبُ  ه

َم ت ام ه٤ٔ ٍٗا ٍ ك ٕ ؿ  ٍٍ ت  ٌّ  ٘بى ـم ًفي ث ـ ق ٘ٗ ٍ تأ ـ  ٕ تأ٘ك ٘ن ثلا ـ  ٖهً و . ٌك

ِبى  ٗب ً  ٍا ى ك َ٘و ّـ ٖهه ٍاط  ؿ ٌبىاك َؿ  ّب ًا َر ٘ب ه ي ًؿ َ ام ٗا َُؿ٘پ ـ  ث و  كٗو  .ًا

ٓلاعت   ِ ِ ث ت ك ٍٗا ُ   ـٗفلهب ٖهك ٌبؿ ؽل  كولؿ ًبل قجل ام ار ـ  ٍاط كآ  ـ اك ًٍ ـا ؽ

ٍٗا ٍ ؿك ك ت  ٘بًًٖا ًپّب ٍاط  ِ اك ت ك ُ ًا ٙ     ت ؿٗگل آـه َ ام ؿً٘وب اكتجوب ِ ؿك پ٘و ـ ك ًا

ُِت ٗگل كا   اًـ ؿا ّوـو  ِ ُت َالن گق ِ ؿك ٣ ٖ ك ٍاع ـ ٖ هو ٍ اك ٌبؽٌت وي ؿً٘وب ثوب    ُو ، ؿك ٗا

ِ ثبٗ ك ؿٗگل ٖ ك ٍاع ٍ اك ـ  ون   ٗكـٗگل ائتالف ؿاًك ٘ن ثبّ  ي ٣بلنً  ـ، ؿك ٗا ٌُت ٌبكل ؿا ت

ـ )اؽتالف  ٕ، ؿاًك ٍك ْلم ُ1372 ّ  (.485و484، 
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ٌكِ ًفي كا عبؿث  ًْلٍكؿٕ وفٖ ٍ    ؿاـًٖ هثب ٍرَؿ ٗا ٍ ؿك هجبعوج فٌل

ٓل ٌوت، اهوب ؿك     ٍاٖ ا ٌِٖ٘ ثلٕا ًفي قبئول ً٘ َالن ٘پ قـم ًفَى ٍ ٣

ِ ثوِ   ٍا ٖٗلتوأٍ ٕ كهنٕ ٍ ّب كتبة ًَو وبى كولؿُ كوِ ثوِ ٠ًول      ا گ ٕ ٘ث

َالن هبفَ ، ِث اكًـٖ ه وئٔ  ٗي ، ًفي ام ثبال ٍ ٣ وت.   ًِ  هوبؿٕ آهوـُ ًا

ي كًبئل صٌ٘ي  ي ام ٗا بثلٗا َاىٖ هٌث وت كولؿ كوِ ًفوي عوبؿث       ت ثلؿُا

وت:    ب آهوـُ ًا ي ؿً٘ ب ً٘ل كلؿُ ٍ ِث ٗا ي ؿً٘ َ ام ٗا َالوٖ كا ٘پ ٌت ٍ ٣ ً٘

ِ، كًبٔل ؿك  يًْلٍكؿٕ قِٔ قلثت لل٘ث تبى كا ٗا ـا ؿًا ٓو٘ف   اثت ًَِ َت گ

ْل ِث ثو  كاءاٌل ـ.   كلؿُ كِ ٍٕ ثب ثلاؿكٍ ٣بٓن ام هٍب الؿ لولة ًوفلكلؿً

وت.     ٕ ٍ ثالؿ للة، ٣بلن ّ٘وَال هوبؿُ ًا ْل، ٣بلن ٣َل كاءاٌل ه٠ٌَك ام هٍب

ي ًفل  بؿك ٗا ـاى   آًْ ـ. ه٠ٌَك ام مًو ـاؽتٌ تٌـ ٍ ؿك ق٤ل صُب ًا كا ثب مًز٘ل ٌث

   ٕ ٟلووبًٖ هوبؿ ٌزب ٣وبلن  ن ؿك ٗا ت ٍ صُب ً٘ َٕ ًا ى هبؿٕ ؿً٘  ّوبى ـث

بى  بى ًِ ي ًغَُ ٘ث ت. لقا ٗا وت    ًفي ؿك ؿّـٖ هًا َالن ثبالتل ثوَؿُ ًا ٣

وي     ت، پوي پوَ٘ ام ٗا ي ٣بلن آهـُ ًا ـاؽتِ ُـُ ٍ ِث ٗا ٍ ِث ق٤ل صُب ًا

ت:  َالوٖ كا ًپلٕ كلؿُ ًا ؿُ ٍ ٣ ب هَرَؿ َث  بغتة فکی القزیکة  فَق٤ٌب »ؿً٘

ّلْب أ٣ٌٖ  ٍاى. فلوب أعي  مذییةال٠بلن أ وب قوـهٌب ٣لوْ٘ن     ّوب  قوَم ق٘ل أًٌ

الًل ٍ ألاللفجإة  ًٍب هق٘ـٗي ٌث ـ   ٍ... فأؽق ًَب فوٖ    هوي عـٗو ٍ عجٌو

وكْبنهبیة هق٤ل ثئل ال  ٕ، )« ٌل  (.277، ّ 2، د 1375ًْلٍكؿ

بًٖ ٘و ، ثِ ث«االثلاد» گل، ؿك كًبلٔٗؿك ربٕ ؿ ًْلٍكؿٕي ّ٘وضٌ

َالن پٗؿ ـ ٖ هو ي كا گَُونؿ  ِ٘٘گل، عَ٘ك ًفي ؿك ٣ ي ٗو . ٍٕ ؿك اكٌو

ـا  رٓاضِکیةً  كٓثِّوكٙ   ٖإِلَ ٖاكٕر٤ِٙ ،الْمٔطْمٓئِیَّةُتُْٓب الٌَّفْئ ٗب أَٗ»ٔ ٗآكًبلِ ؿك اثت

كرو١َ ٍ ثبمگِوت ثوِ فا      ـٗفلهبٖ هؿُ ٍ ًپي كلبى ٘كا ث «مٓزْضِیةً

وت. ؿك ا  ًبثقٔ َ ٗع ، هقت٘ب ي هوتي، ٓولاعتبً اف٣وبى    ٗو ع٘وَك ًا

َالن پًبثقٔ كِ ًفي  كٌـٖ ه وتِ    َ ام ا٘عَ٘ك ؿك ٣ ٗوي ًِوئِ كا ؿُا

ت؛ ٗ ت.٤ٌٖ٘ ًفي پًا  َ ام ثـى هَرَؿ ثَؿُ ًا

، رٓاضِکیةً مٓزْضِکیةً  كٓثِّوكٙ   ٖإِلَو  ٖاكٕر٤ِٙو  ،الْمٔطْمٓئِیَّکةُ تُْٓب الٌَّفْئ ٗب أَٗ»

 (.462، ّ 3، د )ّوبى «الغَ٘ك سببقةقتٖ٘ ٗفبللر١َ 

       ٖ و٘ي ؿك ثلؽو َالن پِ٘ فوي ؿك ٣و ُبكا  ثوِ ع٘وَكً  ي ؿًت ا ام ٗا

ٖٗل  ًبال  كهنٍٕ  تٍأ ُ  ًْلٍكؿٕك ٠ول   َُؿٖ هؿـٗ  ًِ ـ ٖ هو ٍ ث و ٕ  ًك ٍ

ٖٓل  ـ؛ اهب ؿك هجبعج ا في پقٗلفِت ثُب  ً ٌٖ٘ كا ثلٕا َالن پِ٘ وف ٣  ٍاٖ فٌل

في كا عوبؿث   ّ٘ش  ً ـاكؿٍ  ي ثبةً  ٘بًٖ ؿك ٗا ُبكٍُ  ث ًَِ ا ـ ٖ هو گ و وي  ؿًا . ٗا

ًب   ٘ب گٖ ؿك ث ت  ًْلٍكؿٕؿٍگًب ٌ٘ي ٣ز٘ت آى ًا وض رٕب ت٤زت ؿاكؿ.ّ 

وف كِ ٍا ؿك هجبعج  ٖ ك      ٍاٖ فٌل ًَ ِ هخول افالٛو و ـِٗ ِ ًا كو روَؿ ًآ ا ، ثوبٍ 

ٌبى، كة لؿٗپقٖ ه فَى ًا ت كًِ  ٕ   ٍ قبئل ًا ٣ٖ ؿاكـً كِ ؿك هخل روب الٌَ

فَى  ـٍكً   ٍٓ ٌبىؿاكؿ  رَؿ، قـهت كٍط كا ّب ًا يٍ  ًت؛ اهب ثب ٗا ت ٍا ، ام رًب

ّب لؿٗپقٖ ًو ْ٘ي. ث٤ـ ِ  ٓـكالوتأل ـِٗ ٕ ً٘ن ام ًا فوي    ًْلٍكؿ ثول عوـٍثً 

ْبك ت٤زت  ْ٘ي . ت٤زتكـٌٖ هٟا ً٘ون   ٓـكالوتأل ي اهل  ـ ٖ هو ثل ٗا و ِ   ثُب كو

 ًَِ لا صگ ِ ٣وبلن هزولؿ    ُ٘ؼ ُا ٤ت ثو ٛ٘ج ٌبى ام ٣بلن  في ًا ٤َؿً   ٓ ، ِث
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ـ، ٗب تزـٓؿٕ كػ ؿّ كِ تغ٘لٍ   ٍى ًآ ١ هلگ(، ـث ٍَق ت، اهوب   )پي ام  قبئل ًا

كبك  في كا ًا ٍ قـهتً  في   ًٙ ٘٘ل  ٍ كـٌٖ هَّج في ثب تغ  ًٙ َّج ت  قبئل ًا

ت. ولُا ًا ي ٣بلنٍ  ِث ٍ علكتّ  ٙ ِث ٗا َّج في ؿك   ً،ٖ ِ    ٣جبكت ٓو٤َؿ ثو

ت.  ٌبى ًا ك ْ٘ي٣بلن ثلتل،ٗ  ٖ  كـٌٖ هؿك اؿاهِ اف٣بى  ٓـكالوتأل ًت ًبؿك كِ 

ـاى ٌئِل ث ي ه ِ ؿك ٗا ـِٗ ٍ       ًا َاك  ٘بك ؿُو و وي هٌوئِل ٌث كًٍت كوِ ؿكل ٗا

ت:  ِ٘ؼ ّقا أى ال٤زت حن»لبهٖ ًا لا ٍ ال ٌلك هوي ك٘خ ى ٛلٗقِ ٗ  قبئَل

فَى ث٤ٖ ثبكتقبء ك ٣بلن إٖل ال٤بلن ّقا ٖف اٌل ولف  ٍال٤قل الوغٖ الٌَ  أل

ًتلنام ل٘ل هي زبة ٍ تزـؿ ا زبة ٍ ٗإ ً٘ت ط ا  فلوك  ٖف حبلة اجذدیة ًٌَ

ٙ  ٌٗكل فك٘ف ال٤بكف ٣ـٌ الوغق  األهل َّ كوب ال٤بلن  فلوك  هوي ّوب   ّجوَ

ٌبل تغ٘ل ٍ تزـؿ لنٍم ل٘ل هي ال٤بلن ّقا إٖل ال٤بلن  كغبل اإلعبدة عبل ٍ ّ

ـاء كلصعوبة  ٖف فل  هي ل٘ل االثت « الوٌولك  دقة ٍ الفْن لوَٕ ٍ اـل

ْ٘ي،  ـكالوتأل ّ 8، د 1981ٓ)  ،354.) 

لا كٍٕ اگل ٠ًل  ّل ِث ن ٍاٖ كًوكا ؿك هجبعج  ُ٘ؼ ُا ـاً٘ ل ث ، ٓا

ٌز٘ن، ؿك فٖ ٍا ٌث ٍ هتي ُل٤ٗت كا ثب ٣قبٗـ فٌل ب   ٍٗا ٍ ك  ن٘بثٖٗ هٍ قلآى 

ب  ّن ٍٗا ٍ، ثب آٗب  ٍ ك ِ ا ِٗ ي مهٌِ٘ اـً وت   ؿك ٗا ـاكؿ ٍ ٣ز٘ت ًا َاًٖ ً ؽ

ي ٕ، ؿك ٗا ـ اعبؿٗج مٗل كا ؿك ٠ًل ًگلفتوِ   كِ ٍ ٖ، هبًٌ ِ، هتَى ؿٌٗ هٌئل

بهجل اكلم ت: ٘پ ٍاط كا ؿٍ ّناك ًوبل پوَ٘ ام   : »ـٗفلهبٖ ه ًا ٍـً اك ـا ؽ

ـ. ًپي  ـاى آفلٗ باث ٍاعٖ كِ ؿك آى رب ثوب ّون    آًْ َا ربٕ ؿاؿ. اك كا ؿك ّ

زب ثب ّن اؽوتالف   بًكِ ًآ ن ائتالف ؿاكـً ٍ ًآ ب ً٘ ي ؿً٘ ـ، ؿك ٗا تٌ ائتالف ؿُا

ن اؽتالف ؿاكـً ٌزب ً٘ ـ، ٗا تٌ ٖ، « ؿُا  (.396، ّ 1363)كلٌ٘

ٓبؿ   ٕ ثل : »ـٗفلهب ٖه اهبم  ـ، ؿكعبٖل ي٘لالوؤٌه٘اههلؿ ِ آى  ٍاكؿُ  ك

َؿ  ٗبكاى ؽ ٘ل  ثب  ـ  ع ٌَگ و ِ ثبك گفت:ً   ًٍ الم كلؿ  ٘ل ً  ِ آى ع َؿ. پي ث ث

ت  َ كا ؿًٍ ـا، ت ِ ؽ َام.    ؿاكم ٖهث ٖ تو َال ٥    ي٘لالووؤهٌ ٘اهٍ هو َؿ: ؿٍك ٍ فلهو ِ ا ثو

َ ام  ٖه ًبل ٘پ ّناك   ٍ ٍاط كا ؿ ـ اك ًٍ ـا ٖ. ؽ َٗ ىگ ِ هب  ّب ـث ًتبى هب كا ث ٍ ٍؿ ـ  آفٗل

وتب  ٍاط ؿًٍ ٘بى اك َ كا ؿك ه ط ت ـا، هي ٍك ِ ؽ ـ ث ٌَگ ت.ً  ِ ؿُا ِ هوب    ٣ٗل ِ ثو ًن كو

 ِ ـ٣ُٗل ِ  ام ـُٗـً، اـً ُ گل هلار٤و ٍ ٗؿ ـ  ًبكتُ  ٕ؟ آى هلؿ  َؿ َ كزب ث . پي ت

ٕ، « ًكلؿ َام ٖ ّا َف ّ 1 ، د 1404)ك  ،438.) 

ًـ تجبكل ٍ ت٤وبلٖ  » :ـٗفلهبٖ هگل ٗخٖ ؿٗؿك عـ اهبم ٓبؿ  ـٍا ؽ

ٖ ووبى گلفوت ؿك  ٘الؿ پَ٘ ام ه٘ام ثٌـگبى پ ِ  عوبل ٍاعوٖ ثَؿًوـ.    كو اك

ٍاعٖ وتٌـ    ٖ ٗكِ آٌُب اك ٍاعٖ كوِ ًفول  ؿُا تٌـ، ائتالف ؿاكًـ ٍ اك ؿُا

 (.241، ّ 5 ، د 1403 )هزلٌٖ، «اؽتالف ؿاكًـ

بًب   ي ؿٍگبًگٖ ؿك ٘ث لا آٗب اهكبى ؿاكؿ ٗا ٕ ّوب  ثغجكا ؿك  ُ٘ؼ ُا

ِوٌٖ٘ كا       َالن ٘پ ٕ، عول كولؿ ٍ ٣و وفٖ ٍ لاقٖ ؿك ّوبى ف٘بٕ فٌل َُا ً

، ثلٕا ًفي قبئل ُـ ٍ ؿك ٣و٘ي عوبل عوـٍث ًفوي كا ّون پوقٗلفت      

ًَِ ِث ن  ًْلٍكؿٕٕ ّب ِِٗاـًكِ ؿك  ٕا گ ٍاكؿ ًگلؿؿا ؽـًُِ٘  ؟ٕ 

 ،ٖ ًَ لا ؿك ثغج هٔخل افالٛ ت  ُ٘ؼ ُا ـ ًا ٔ ه٤تق ِ ؿك  ّو ٖ كو ق عقٗب

 ُ ٘بؿ ُ پ َـًٖ ههبؿٍىٍ  ٣بلن هبؿ ٍ كةُ٘ ٖ   ، ؿك هٔخل  ٘ئوبت كلّ   ُِ ِبى ث ٣ الٌَ

ـ. ثلٕا هخبل كة ِ ؿاكً زب كِٗ ٍ  ؿك ًآ ٌتـٌ ٌبى ّ ١ ًا ٕ  كوِ   الٌَ ام ًوْلٍكؿ

ٍاى ٗب ك ل  ٗبؿ  آى ِث رجل٘ئ فَى  كـٌٖ هثؾَ  ٌبىًٍ  ــٗ  ّب ًا كؿٖ هو كا پ  ،ٍآ

كل   ُ ؿُٖٗ هَرَؿ ّب ئتًّ٘فَى ؿك ٍا ِث َاىٖ ه. عبل اـً َث رِ٘ كولؿ   ت َت

٘بى  كِ ِ ث ٘ئٖت ك فوَى  كـٌٖ ههلاؿ ٍا امّ   ًٖ ٌ٤ ت؛ٗ  فَى ًا  ًٖ رَؿ كل  ٍ،

ٖ ثلك ؾٔ  ٍُ  ٖ َ رنئ غ  ًِ ِ ث ـ؛ اهبً  رَؿ ؿاكً ٖ. ؿك ٣لت ؽَؿ،ٍ  َ كل غ  ًِ ِ ث

ت،  ـٗي تل٘ت َاىٖ هث ًبعِ٘ ٣لتٍ  كة ت ٌبى، ؿك  فَى ًا ِ  گفتً  ١ ؽَؿ ث الٌَ

ـ.  ـا كلؿً نٍل ٘پ ي ٣بلن هبؿًٕ  ًپي ؿك ٗا   ٍ رَؿ ؿاكـً ٍ  رو٤ٍٖ  ًغَ كٖل

رَؿ ؿاكؿٍ  ِث قوـهت ٣لوت ؽوَؿ،     ىٍ  في پَ٘ ام ـث ٌ٘ل،ً  ي تف عبل ثب ٗا

ـٗن  في پَ٘ ام ؿ . امآىگلؿؿٖ هق رَؿً   ٍ َ، صَى ِث فوي ؿك  ً رَؿً  ٘ب ثبٍ  ً

ـٗن،  ٘ب تفٍب  قبئلُ  ٕ ٖٗ كا كِ ّب تٗهغقٍكؿً ؿك ثوبة قوـهت    ًوْلٍكؿ

٘بى  ًفي ُ،  ٗنؿاىگلؿؿ )ٖ هً٘ن كف٢  كـٌٖ هث ٌب ّ 2، د 1389پ  ،151.) 

 ِ ٖ ك فٌ رِ ِث عـٍثً  ٌ٘ي ثب َت ت،  ًْلٍكؿّٕوض َاى ٖ هقبئل ًا  تو

ى هبؿٕ ٖ ؿك ـث ؾٔ غَُ   ً في ِث ووبى      گفت كًِ  وبّ  ِ هخولٗ  وٜ ًٍا  ِ ث

زبؿ  كة ٌبى، ؿك ٣بلن هبؿٕ ٗا ١ ًا فوي عوبؿث    گلؿؿٖ هالٌَ ي ه٠ٌلً  ٍ ام ٗا

ت. ِ  ثب ً٘ن ًا ـِٗ في ؿك ًا ن عـٍثً   ّ،ٖ ٘ل ٌ٘ي تغل لا ص ٘٘ي  ُ٘ؼ ُا كا تج

ن  نٗا كلؿُ  ًٍَِّ وب  ؽوَؿ      ا گ ً٘ب و٘ي كا ثوب ث َالن پِ٘ في ؿك ٣و رَؿً  ٕ امٍ 

رِ٘  ًْلٍكؿٕ لف ؿٗگل، نٗا كلؿَُت ِ    ًْلٍكؿٕ. امٛ  فوي ثو تً  قبئل ًا

ى ت٤ل   ٍ   لؿ٘گٖ هـث ي ٣ق٘وـُ ا رِ ِث ٗا ـ. ثب َت ٗبث ة ؿًت  َٜل تب ِث كوبل ه

ِ     ن٘بثٖٗ هؿك ٖ ثو ٘بث َ، ثب عبل آى پوي ام ؿًوت ٍح ـٕا عـ في ؿك اثت عبلًِ 

ـ. ٌبى ثُب ك  ٗ ًجبـٗ ـا هزولؿ، عوبؿث       كوبل  فوي ؿك اثتو ِث ٣جبك  ؿٗگول،ً 

ٌبى ثبٖق َُؿٖ ه ك يهبـًٖ ًو، اهب تب آؽل ٣ولٗ  ـا هزولؿ   . امٗا في ؿك اثت كًٍ 

ة ؽَؿ، عبؿث  َٜل ى، اهل  َُؿٖ ًوتبمٍ  ثلؽَكؿاك ام كوبل ه تب ثب ت٤ل  ِث ـث

ي ا َْؿُ٘ث گبى، ٗا گبكـً  ًُ ـ. ِث ٣قـ٘ في ؿك ) ِِٗاـًٕ اتفب  افت تفٍب  عبلً 

ٌلَوب   ْٕب ٣ول(، ام ه ًت ـاٍ  ا ٍ ؿك  ًْلٍكؿٕاثت َك هزنا   ِٛ ِ آى كا ث ؿُ ك َث

فٖ ـاگبًِ قب٣ـُ فٌل ي ا ر ت كِ ٍا ٗا ًٌ٘ ٌب  ـاى ه٤ ي ث ٌبؽت. اهب ٗا ٕ هٜلطً 

وي ؿًوت       ٖ ام ٗا َاى ثلؽو ـ ثتو وٗب ـ. ؿك ٣٘ي عبلُ  فٖ كلؿُ ثُب ُ كاً  ٣قـ٘

ًت فِ ّبٖ كب َاىٖ هكا  ًْلٍكؿٕٕ فٌل ً٘ون     ت وي اهوَك  ِ ٗا ٍ ث ِ ا ر ام ٣ـم َت

في،  گبى، ؿك ثبة قـمً  گبكـً كً  ت. ِث ثٍب ٍ   ًْلٍكؿٕؿاًٌ روِ  كٖ َت ثب اـً

٠ فِ ؽَؿ ام ؿكً  ٘٘لاٖت ؿك هجبًٖ فٌل ٖ، ؿك ٣٘ي عبل ثب تغ ٌٗ ى ؿ ل گلفتي هَت

في،  ِ عق٘قتً  تٖ هرول َاًٌ في قبئل گلؿؿ. ت ِ قـمً   ث
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 گ٘رٕ جًِ٘ت
وو٘بكٕ ثووِ كٌكووبٍ ؿك ثووبة ًفووي ٍ  ـاى ٌث وووٌ ِٗ ؿك ٛووَل تووبكٗؼ، اـً

ـاَٗ آى، پلؿاؽتوِ ٍ   و ًَگٖ ٘پ عوـٍث ٍ ٗوب قوـم ًفوي، ام رولوِ       صگ

َاكُ ؿك  ت كِ ّو وَفبى      هٌبئٖل ًا ٌ٘ل وت. ف هوَكؿ آى اؽوتالف ثوَؿُ ًا

ي مهٌِ٘ ثب ٗ ن ؿك ٗا ٌلوبى ً٘ تِ ٍ تالٍ گلٗكـه ـ ٖ ه، اؽتالف ؿُا  كلؿًو

ت ٗب قـٗن. ّلٗك ام  ـ عق٘قت ًفي عبؿث ًا بتب ؿكٗبٌث روِ ثوِ   آًْ ، ثب َت

ـ. ي مهٌِ٘ اكاِئ ؿاؿً فٖ ؽَؿ، ٠ًلاٖت هتفٍب  ؿك ٗا  هجبًٖ فٌل

لا  بى ٍ پبُ٘ؼ ُا لا ، ًا ِ فلٌفِ ؽوَؿ كا  ٗ، هؤًي عكوت ُا

ـ ٖ هٌُبؽتٖ ؽَؿ كا ثب آى ًبهبى  ثل ًَك قلاك ؿاؿُ ٍ ٠ًبم ٌّتٖ . ٍا ؿّو

ن ٖ٘ ٍ َْٟك ثلإ ؽَؿ ؿاكؿ، ًٗـا٘ت ًفي كا ام آى رْت كِ ؽَؿپَّٗ

ـٖ هًَكٕ  ل ٍروَؿ ًفوي كا فلاگلفتوِ ٍ    ٗ. َّؿًا ت ًَكٕ ًفي، ًلًا

ل ثٌ ول . بثـٖٗ هپبكصِ ًَك ؿك كٗٚ ٍ ً٘في ؽَؿ كا ًلًا ثوب   ا ُ٘ؼ ُا

  هبفَ  ًفوي ٍ  ٗقت ًَكٕ ًفي، تزلؿ ٍ ًَكٕ ثَؿى عقب٘احجب  عق

ٌَ ٠ًوبم  ٘و ت، ص٘و تلت يٗ. ثـكًبًـٖ هٟلوت هبؿٍى ًفي كا ثِ احجب  

 .گلؿؿٖ هن ٘، ثِ ًَك ٍ ٟلوت تقًٌْلٍكؿٌّٕتٖ 

لا  وت ًفوي    ُ٘ؼ ُا ت. ٍٕ ه٤تقوـ ًا ، ثِ عـٍث ًفي قبئل ًا

ثِ ٣جوبك   ؛ َُؿٖ هثِ ًغَ هزلؿ عبؿث  لٕ ثـى،٘گ ّونهبى ثب ُكل

ٌوبى ثولإ آى ثوـى، ًفوي       ٘ل هناد ثـًٖ، كةگل، ثب تِكٗؿ الٌو١َ ًا

كٍ ًفوي ثوِ    آى . امگلؿؿٖ هل ثـى ثل ًفي ٣بكٕ ٍ٘ تـث كٌـٖ هٓبؿك 

ِٜ تـث بثـٖٗ ه٣بلن هبؿٕ كُا  ًٍا بثوـ.  ٗل ثـى، كوبل ؽوَؿ كا ؿك ٘كِ ثِ 

وت، پوي ام     ٘ي ام آى رْت كِ تـثّ٘وضٌ ل ثـى ٣بكٕ ثول ًفوي ًا

َاّوـ هبًوـ. ٍا ّوضوَى فالًوفِ      مٍ ال ثـى، ًفي ّن صٌبى ثوبقٖ ؽ

. ٍٕ ثب اؿلوِ صْبكگبًوِ ؽوَؿ،    كٌـٖ ههِبء، قـهت كٍط كا هغبل تلقٖ 

كا هتوقكل   آٍكؿٖ هو َ ام ثوـى ثوِ ثوبك    ٘هغقٍكاتٖ كِ ٍرَؿ ًفي پو 

ت توب ثوِ   ًْلٍكؿٕ قت، ًجت آلٖ كِ ٘. ؿك عقَُؿٖ ه كا ثل آى ؿُا

ت كِ ٍا ام ًفي اكائوِ  ٗعـٍث ًفي قبئل گلؿؿ، ت٤ل ـ ٖ هو فٖ ًا . ؿّو

ٖ ٍ ثٌٗثٌبثل ت٤ل ل ًَكًا ، ًفي ًلًا ت. ا٘ف ٍا ف ام ًفوي  ٗي ت٤لٗٚ ًا

ٖ ثَؿى ًفي،ٍ٘ ت٤ج ل ًَكًا وت كوِ ًفوي ام     ٓؿٌّـ ًِبى ل ًلًا آى ًا

تِ ٍ تـث ـإ ٍرَؿٍ، تزلؿ تبم ؿُا وت.   ٘اثت ل ثـى، اهل ٣بكٗوٖ آى ًا

وت،    ي ٍرَؿٕ كِ ام تزولؿ كب ٘ي ه٠ٌل، اگل صٌٗام ا هول ثلؽوَكؿاك ًا

وتِ ثبُوـ، كووبل ؽوَؿ كا     ٘پ َالن ثلتل ٍرَؿ ؿُا بفتوِ  َٗ ام ثـى ؿك ٣

ت ٍ هغقٍكاتٖ كِ  كا ؿك پوٖ   ُوولؿ ٖ ثلهو ٌِ ٘ي مهٗؿك ا ًْلٍكؿًٕا

ت. ؿ َاّـ ؿُا لا ـگبُ ؽبّ ٗؽ قت ًفي، ًوجت  ٘ؿك ثبة عق ُ٘ؼ ُا

 لؿ.ٌِ٘ فبٓلِ ثگ٘ي مهٗؿك ا افالَٛىـ تب ام اف  فكلٕ ٗگلؿ

ٌوٖ  ٗعوـٍث ًفوي كا هت٤وبكٕ ثوب هتوَى ؿ      كؿًْٕلٍُبكعبى 

ٌتٌـ؛ ثِ ّو ِوبى اؿلوِ   ٗي رْت ثب ٍٕ ثوِ هؾبلفوت پلؿاؽتٌوـ. ا   ٘ؿًا

ـكلكا ًقـ ًْلٍكؿٕ  َاّـٕ ؿٗؿُ ٍ ثلإ احجب  ًا ٌٖ اكائِ ِِٗ ؽَؿ، ُ

ـكل تٌـ ًا ًَا ل فلٌوفٖ احجوب  كٌٌوـ.    ِِٗ ؽَؿ كا ثب ؿالٗؿًـ؛ اگلصِ ًت

لا  ـ ٖ هو ؿك كًبئل كهنٕ ؽَؿ، ثِ ٠ًل  ُ٘ؼ ُا ، ثولؽالف هجوبًٖ   كًو

ٌوبى پوَ٘ ام ؿً٘وب      اٍٖ فلٌف ؛ اگلصوِ  گولؿؿ ٖ هو ، قبئل ثوِ ٍروَؿ ًا

َاىٖ ه  ت٤بكٕ ؿك آكاء ٍا كا تَرِ٘ كلؿ. ٕا گًَِثِ  ت
 هٌبثغ .......................................................................................... 

، لالهغٌوو٘ي،  ٘وووٖ ؿٌٗووبًٖ ذ٤ـــٝ ٚ ؿــٟٛد ، 1376اثلّا دس فّؼــفٝ ؿــعب  ٘ا

 ، تْلاى، عكوت.ػٟشٚسد٢
ٌ٘ي اثي ٌ٘ب، ع ـاهلل،  ً ٝ ، 1383ثي ٣ج ٣ٖل٘فغسػبِ گُب َث ـاى، ؿاًِ ٌ٘ب. ، س ؿٍم، ّو ً 

فبء ) ، 1404ووووو ،  غج٥ع٥بت(اـِ تِا ٖ. ، س ؿٍم، قن، كتبثؾبًِ ٗآ زف  اهلل هل٣ًِٖ 

 َ٘ى.جل٘ؿاك ث ،يٗ، پبكاحٛاَ اِٙفغ سػب١ِم، 2007ووووو ، 
ٖ.، تلرؤزٕٛعٝ آحبس، 1367، افالَٛى فٖ، تْلاى، ؽَاكمه  ٔ هغوـعٌي ٜل
، تْلاى فؤاؿٔ تلرو، رٕٟٛس٢، 1374ووووو ،   .٣لوٖ ٍ فلٌّگٖ ،كٍعبًٖ

 ، قن، اًلاء.ؿشح حىٕت ٔتعب٥ِٝ، 1378رَاؿٕ آهلٖ، ٣جـاهلل، 
، تْولاى، هؤًٌؤ هٜبل٤وب  ٍ    دٜ سػبِٝ فبسػ٣، 1363ماؿُ آهلٖ، عٌي،  عٌي

.ٖ  تغق٘قب  فلٌّگ
 ، تْلاى، كربء.اِحىٓ اِحىٓ ثش فلٛف ٘لٛف، 1375ووووو ، 

ِ.اػشاساِحىٓ، 1362ًجنٍاكٕ، هالّبؿٕ،   ، تْلاى، اًاله٘
 ، قن، ؿاكال٤لن.ؿشح إِٙظٛٔٝ، 1366ووووو ، 

ٗي،   ًْلٍكؿٕ، ُْبة ٔ ًٌو ؤه ،ؿٍم، تْولاى  ، سٔزٕٛعـٝ ٔلـٙفبت  ، 1375اـل
ٖ.٘هٜبل٤ب  ٍ تغق  قب  فلٌّگ
ي ٘  عٌو ٘، هقـهِ ٍ تغقشزح حکوة االشزاق، 1372، يٗاـل ُْلمٍكٕ، ُوي

ٖ.٘تغق هٜبل٤ب  ٍٔ هؤًٌ ،بٖئ تجلٕ، تْلاى٘ٗ  قب  فلٌّگ
،ٕ ٘لام ت ُ ـٗي ٜق ٖ.شزح حکوة االشزاق، 1383، ال ٌّگ ٍ هفبؽل فل ْلاى، ًازوي آحبك   ، ت

٘ي،  ًوَم،  س ، الحکوة الوتعالیة فی االسفار العقلیفة االربعفةم، 1981ٓـكالوتأْل
 بء التلاث.٘ؿاك اع ،لٍ ٘ث
 ،تْولاى  ،فشًٞٙ اكغالحبت آحبس ؿ٥خ اؿـشاق ، 1380، ؽبـلهغوَؿ ـً٘ لفبكٕ،

.ٖ زوي آحبك ٍ هفبؽل فلٌّگ  ًا
 ،اكجول لفوبكٕ، تْولاى   ٖ   ٣لو ٘و ، تغقاِىـبف٣ ، 1363، ٤قَةٌٖٗ، هغوـثي ٘كل

ِ.ؿاكالكتبة اًاله ٘ 
َامٕ، عٌ   هـكًؤ االهوبم   ٘، تغقوتبة إِؤٔٗ ، 1404، ـ٤ً٘ثي  ي٘كَفٖ ّا

 (.٣ذ) ٕالوْـهـكًٔ االهبم  ،الوْـٕ )٣ذ(، قن
ٖ، هغوـ ٖ.األ٘ٛاس ثحبس ، 1403، ثبقلهزٌل لٍ ، ؿاك اع٘بء التلاث ال٤لث  ، س ؿٍم، ٘ث

آهَمُوٖ  هؤًٌٔ  ،، قنؿشح رّذ ٞـتٓ اػفبس اسثعٝ، 1377، هغوـتقٖ، هٔجبط
 .ٌٍٖ٘ پوٍِّٖ اهبم ؽو

پوَك،     ٍ ًگبكٍ هْـٕ ٣لٖ٘تغق ،حىٕت اؿشاق، 1389، ـاهللٗـ٘پٌبُ، ً نؿاىٗ
ُ. ،قن گب  پوٍِّگبُ عَمُ ٍ ؿاًِ

 


