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 ذُ٘چك

ً٘ـبصتحـَلدسؾلـَماًسـبًٍٖتـشٗيپـ٘صضٌبختٖ،اغلٖپشداختيثِهجبًٖاًسبىهحَسهجبحجؾلَماًسبًٖاستٍاًسبى،

ـٖاسـتوـِهـؤحشدسضٌبختٖهجتٌٖثشرْبىسبصٕثطشٕاست.ّذفاٗيتحم٘ك،ثشسسٍٖتج٘٘يهجبًٖاًسبىتوذى ثٌٖ٘اْل

هحَسثَدٍُهطبلتآىثـبؾلوٍٖهَضَؼسٍشتحم٘كحبضش،اصًَؼتَغ٘فٖـتحل٘لٍٖثبغَست ثبضذ،ٍپژٍّٖدٌٖٗهٖآٌٗذُ

ُضٌبختٖگشدآٍسٕضذُاست.ٗبفتِإدسؾشغٔپذٗذُسٍشوتبثخبًِ پژٍّـٖاسـالهّٖبٕاٗيتحم٘كحـبوٖاسـتوـِآٌٗـذ

تشٗيٍٗژگٖآىاستجب ثبدٗياستٍهىبتتدٌٗـٖاصّـشدٗـذگبُفلسـفٍٖپژٍّٖؾشفٖاستوِهْنإثذٗلاصآٌٗذًُسخِ

ـبمٍآٌٗذُرْبىساتشس٘نوشدٍُدسچطنهبّ٘تٍحم٘متاًسبىًگشتشّستٌذ.اسالم،آٌٗذُؾلوٖ ثخـص،ٍضـؿ٘تاًذاصٕاْل

ّـبّٕبٍاؾتمبدثـِّذفوٌـذٕسٍٗـذادّبٕآٌٗـذُدسثسـ٘بسٕاصتـالشدّذ.سس٘ذىثِآسهبىهطلَثٖساثشإثطشٗتًَٗذهٖ

ضـٌبختٖپژٍّبىاست.ًت٘زِآًىـِثـذٍىضـٌبختهجـبًٖاًسـبىيثس٘بسٕاصآٌٗذُپژٍّبًٍِرَدداضتٍِهشصهطتشنث٘آٌٗذُ

ٖ،اًسبىثِپژٍّٖ،تَف٘كصٗبدٕدسضٌبختاٗيؾلنٍفيساًخَاّ٘نداضت.دسًػبمرْبىآٌٗذُ غـَستفطـشٕ،ه٘ـلثٌٖ٘اْل

ٕساثشإخَدهْ٘ـبوٌـذٍّوچٌـ٘ياٍتٌْـبخَاّذثبضٌبختآٌٗذُ،ووبالتث٘طتشًْبٗتساداسدٍهٖسوتووبلثٖحشوتثِ

ّبست.سبصدٍتغ٘٘شدسسشًَضت،ٍاثستِثِتغ٘٘شاسادُهَرَدٕاستوِثباخت٘بسخَد،آٌٗذُخَدشساهٖ

ٖبى ٖ، هجبًٌٖٗى دٍّْٖ ٌيُٗآ ّب: كل٘ذٍاطُ ٖبى، ف٦َر، اهش٘، هبٌّٙبهشٖ ًا  .بٍ٘ز ًا
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 هقذهِ

ٖبى، ػْبى ٌيٓٗآ ٔثب ىغيغ ٕهكبست هشٮيى دب ثوِ ٭َٝوِ ٩ْوٍَ     ٍ ًا

شِ ٌٙا ي گ َاى ثِ دٍّْٖ ٌيُٗ. آًا ٭لون   ٕوب٘ب، ثوب ٕو  ٗي ٍ دَٗػي ٖ٭لو ٭ٌ

َا  ٗو ىٍ ا ٖهوَث  ٍٍٕىّبب٩ٍَْ كوَىُ ٍ ىٕوش   ٖسؼَث  ٕي هٞوَٛ ثو

شِ ٖبى ىٙا ٖبى ٍ آ  ًا ز. ٌٙبهز ًا گوبُ ٍا ىٍ  ٍٗ ػب ٍٖا ىٍ ّٖش ٌٓيٕٗا

ز.ٌ٘يُ اُ هٖبئل ثٖٗآ گَٕ٘ ٙكل  بٍ هْن اهٍَُ ثَٚ ٕا

بًٖ ٍ َّ ٥َف سبُُ َّ م اًٖ وبى ىٍ گوٍَ     ً٪َِٗ ىٍ ٭َل َٕا اًٖ ٕا ثو

بى ًَبهِ هجبًٖ اًٖ ز ٍ ىٍ ث وِ هوؤَط    ٌٙبهشٖ ٕا بى ً٘ َٕا آٌٗيُ اًٖ ٕ ث ٍِٗ

ى. ِث ي َث َّا وي سلق٘و  ثوِ آى        ه وٖل كوِ ىٍ ٗا ّو٘ي ػْز هٖوئٔل ٝا

ىاهشِ هٖ وبى   َد بى ٍ آٌٗيُ ٍ ًق٘ اًٖ ًَگٖ ًگُب ىٍٕشٖ ِث اًٖ َٙى، ؿگ

وز. ثوب       ٍ آٌٗيُ گَٕ٘ آى ىٍ ٙكل والهٖ ٕا وِ ٕا يٚٗ ٍّٖ هجشٌٖ ثوَ ًا ْد

٘ز آٌٗيُ و٘ز ٍ كٖٕب ػِ ِث ّا هوٖ       َس ٕ، َث وَ َاهو٬ ٚث َٕا ػ ًگوَٕ ثو

ػِ٘ آٌٗيُ ِث والم      ىًجبل سيٍٗي ٍ َس وَل ٕا ٍّٖ ه٦بث  ثوب هجوبًٖ ٍ ٝا ْد

وبى    وٖ ٍ هجوبًٖ آى ٍ آٌٗويُ    ّٖشٌي. سوبكٌَى ىٍ هوٍَى اًٖ ٍّوٖ   ٌٕٙب ْد

ز؛ ا ؼبم ٙيُ ٕا ٍاًٖ ًا َا بىسلق٘قبر ف ٙوٌبهشٖ   هب ىٍ هَٞٛ هجبًٖ اًٖ

وي        آٌٗيُ وز؛ ٍ ٗا ويُ ٕا ؼوبم ًٚ ٖ، كبٍ ٭لووٖ هٖوشقٖل ًا اله ٍّٖ ٕا ْد

ز ٍ هٖ ي ػْز ًَ ٍ ػيٗي ٕا َٕا ٍٍٍى      سلق٘  ُا ٗا وي فوشق ثوبٖث ثو ًَا س

وي     ؼبكوِ ٗا ًُآ وي. ا ِ ثٙب م ٭قٖل ً٘ بًٖ ٍ ٭َل م اًٖ ي ٭لن، ِث ٭َٝٔ ٭َل ٗا

وز؛ ثوب ٍٍٗكوَى     وبًٖ ٕا م اًٖ ِ  ه٘وبى  سلق٘  ُا ه١ََ٭بر ٭َل ٕا ٍ  ٍٙوش

٘بىٗي ٍ ً٪َٕ ٍ ٍٍٗ كشبثوبًِ ٘لوٖ    ٕٓا ٍ َٙ٘ ّي  ٌث ٝو٘فٖ ٍ سلل َس

وشِ    هلٍَ ٍ ىٍ ٭َٝوِ ديٗويُ   ٍ ثب ٍَٝر ٭لوٖ ٍ ه٫َ١َ ٙوٌبهشٖ ًگٙب

ز. آٌٗيُ ٖ     ٙيُ ٕا ى. اهَ٘هؤهٌوبى ٭لو والم ٍػوَى ىٍا  ًگَٕ ىٍ ىٗي ٕا

ٖ »فَهَىًووي:  ٖ...ٍٓ الْلٓوويٙٗضَ   أَلَووب إِىَّ فٙ٘ووِٙ ٭ٙلْوونٓ هٓووب ٗٓووأْسٙ « ٭ٓوويِ الْوٓب١ٙوو

غ ًْ(  ،ِ َآى   223، ٛ 158 ، ه٦جِ 1414الجالغ ٘ي كوِ ىٍ قو (؛ آگُب ثٙب

َآى كوَٗن كشوبة      وز. قو ِ آهيُ ٕا ٭لن ِث آٌٗيُ ٍ ٕوي ُا گٌٙشگبى ً٘

َٕا    ٍا ثو ز ٍ آٌٗويُ  ٍُا ٥بلجبى ك  ٍ كق٘قز ٕا َاٯ  َٗز ٍ ؿ ز ٚث ّيٗا

ز ٍ ٍٕو٘يى ثوِ آى ق٦ٮوٖ ٍ    ٕ٘ن كَىُ ٕا بى هَهي ٍ غَ٘هؤهي َس  اًٖ

َُ سولف ى. ْث ي َث َّا ٍا ىٍ     ًبدٌَٗ ه وبى  ٙ ٙوٌبهز، اًٖ ٍُا وي  هٌي ٙيى ُا ٗا

ي كَى. َّا شوبة هَٖ٘ كَكز ٍ آٌٗيُ كوك ه  ًا

وَ ٍٍٕ     ُ ٭ووَ ٚث ويُا ُ، قيهشٖ ِث ًا ٕ ٍ سفكَ ىٍ هٍَى آٌٗي كٌؼكٍب

َٚفز ٭لون ٍ   ى ٍ ثب ٘د َاه٬ ٍػَى ىٍا َام ٍ ػ ى ٍ ىٍ ه٘بى ّوِ اق ُه٘ي ىٍا

شبى ٕ، ىٕا ّ ََل ٕو٘ن ؿْوَُ آٌٗويُ     ّبٕ ٭لو سكٌ َٕا َس ِ ثو ٖ٘ل ً٘ ٖ ٍ سو

ّبٕ ا٥ال٭بٖس ٍ ٙجكِ آهيًي ٍ ثب گٖشَٗ ؿٚن كبٍ هٖ ِث ٍِا ّوبٕ   گَ٘ اث

ِا٘ٗ ٭ويم ق٦ٮ٘وز     ٍاثو٤، افو ـ٘يگٖ ٍ ٖ، ٘د ٍسجب٥ ٖ   ا وشگ ٍاٖث ّوبٕ   ّوب، 

ٍسجب٣ َٕا ا َسُب ٙيى ُهبى ث گَٕ٘ ٍ ثلض ٍقبثوز هجشٌوٖ ثوَ     هشقبثل ٍ ك

ُ و٘ز ٍْٗ ٍ،  ُهبى ّا  (.25، ٛ 1396ٕا ٗبفز )سِ٘ٚ ٗب

 دٍّْووٖ ٌوويُٗآ ثووِ ًووبم يٕٗووػئ ٍٙووش، ٖػشوووب٭ر اقووب٘سلق ىٍ

(Future Studies) ٌويُ ه٦لوَة   ٗسلقو  آ  ّي  ثب كِ آهيُ يٗدي

َا هوكي، هلشوول   ّبٕ ٌيُٗآ ٍٍٖٙوٌي ٍ ثٍَٕ ٔز ثِ ه٦بلٮٗثَٚ ٕث

٭لون   دٍّْٖ ٌيُٗآ(. 7، ٛ 1388اهلل،  )ٍ.ک: ٭ٌبٗز دَىاُى هٖ ٍ هَػق

ز، كِ كؼب ٍ ؿ٦ٍَ ثب ٖبثٗ ٍ ػْز ٌٙبٕٖ هقٞي ن؟ ٍ ؿوِ  ٗي ثوٍَ ٕٗا

ًٍاٍٗا ثب َٕ٘هٖ ٖ ن٘هَى ثَٕو  ٖن سب ثِ هقٞي ٭بل٘ي ثگٌ فوَ ٍ   ؟ )هلكو

ٍاى،  ِ  دٍّْٖ ٌيُٗآ (122، ٛ 1386ّوكب ٌويُ ٍ  ٗٙوٌبهز آ  ٕهٮٌوب  ثو

شي آهبىگ َا ٖىٙا َاىط ٖٗبٍٍٍٍٗ ٕث ٖ  كوِ ىٍ آى اسفوب    ٖثب ك افشوي،   هو

ز؛  ٍاقٮو ٘و ىٍ گٍَ ٌٙبهز ىقه٦لَة ٓ ٌيٗن آ٘سَٕٕا اهكبًوبر   ٖ  ٍ 

َاهول   ٖٗبٌٙبٕو   ٍ  ٤٘كبكن ثَ هل ّٕب اٍُٗ ٤،٘هلٌبهز هَى، ٙ ٭

٬ ٍ إٓ ثبُىاًٍيُ ًَا  . ّبٕز تٍ٘ ه

ًٍي ٍٙي آٌٗيُ ٍّٖ ىٍ قٍَى  ٍ ِ  15و13ْد ٍدوب     ثو ٥وٍَ سويٍٗؼٖ ىٍ ٍا

٫ ٭ويُ ُا آٌٗيُ هٖ ٙير گَفز ٍ سبكٌَى ِث ِٕ ًَ ٍّٖ َث هٍَٗن كوِ   ْد

ُ: آٌٗيُ ٍسٌي ا ٍّٖ ثب َس ٭جب َافوٖ(؛ آٌٗويُ   ْد َافوبر )ه ٍّوٖ ثوب    ٕل ِث ه ْد

ٍِا ٭لوٖ )٭لوٖ(؛ آٌٗيُ ٕل ِث اث ٕل ِث آهَُُ َس ٍّٖ ثب َس ّوبٕ ٍكوٖ    ْد

٫ آٌٗيُ ي ًَ ر ىٍ     )ىٌٖٗ(؛ ٗا ى ٍ سفوٍب ّ٘وِ ػويٕ ىٍا َافبر َد ٍّٖ ُا ه ْد

ٕ ُا ػْبى هٍَىٍا ُٗ َث ٌٖ ٍ دبٗجٌيٕ ِث ٍا ٍثوبٍ  ٘ث ٘ز ى وب   ّٓب ٍ كٖٕب آًْ

 ،ٖ ووز )ٝووبىق ي آٌٗوويٍٍُٗكووَى (. 112، ٛ 1396ٕا ووبى، ُا ًا ووٖ اًٖ ٗٚ

٘ ٌٖ ٘د ٚگَٖٗ  ٘ث ًَبگَى  ٍٍٗياىّبٕ  ٍ ٘د ٍٙوي   ثوب  ٫ٍٍَٙ ٙوي   ، آٌٗيُ  گ

ٖ سوٜٞ َٗا َاهل  ٙيىُٗبى ٍ  ىٍ ٭لن  گ ، ِث ػوبٕ  اػشوب٭ٖ  هٖبئل ٍ  ٭

ُ، ٭لن  ٚگَٖٗ آٌٗي ز.  ٌٙبٕٖ آٌٗيُفي ٘د شِ ٕا ٌٙا  دب ِث ٭َِٝ ٍػَى گ

ش فَٟ د٘٘فكَٕ ثَ  ياىَّ ٍٍٗ زَاٍ ّبٖٗ ٕا ِ كوِ   ٕا َاى  ثو  ٭ٌو

َاى  ثًِِ٘  دٍّْٖ ى. آٌٗيَُٙ آى، قلوياى هٖ ًٖٙگَ  هجبًٖ ثٌٖ٘ٚ ٍ  ٭ٌو

َا ٖهٮَفشو  ٖثَ هجوبً  ٖهٮبَٝ، هجشٌ هْن فكَٕ ياىٗك ٍٍٗ  ٖٚو ٍٗ گ

ووز ٍ ٍٍٗ ووبٓآى  ّووبٕ ٕا َٕا ٙووَى.  هووٖ ًگبٙووشِ ٖي هجووبًٗووا ث

ٖوبً إ  ٙبهِ دٍّْٖ ٌيُٗآ وز ٍ هبًٌوي ٭لوَم ى    ٖاُ ٭لَم ًا گوَ ىٍ  ٕٗا

ٖ  ػْبىاُ  هشأطَ، ّب ٍ اَٝل ٍ ٍٍٗ ٖهجبً ّٗو ، اثٌ٘و ٍ فٌَّوگ   ٕيئََل

ز َاه٬ ٕا  ٖاُ ٥َفو (. 13، ٛ 1388 )ٍ.ک: ػوٮٖ اُ ًَٖٗوٌيگبى،  ػ

ٖبى ٍ ػْبى، ىاٗهٖئلِ ٌٙبهز آ ًِ٘  ٖهجوبً َ هوياٍ سَػوِ ثوِ    ٗو ٌيُ ًا

ز، اُ ػولِ هجبً ٖهوشلف ٖ٭لو ٍ هبّ٘ز ٍػوَىٕ   ٌٙبهشٖ ًٖبىا ٖٕا

ٖبى ز كِ ثبٗي هٍَى ثٍَ ًا َاٍ ثگَ٘ى )ٍ.ک: ٭١َ٘وٖ، ٕا (. 1388 ٕٖ ق



59صادٍُ...ٖ/هحوذّبضنٍصٗشاسالهپژٌٍّٖذُٗآضٌبختٖاًسبىٖيهجبً٘٘لٍتج٘تحل
 

َاٍٙشِ َاى اُ هجبًٖ هشٮيىٕ ثلض كوَى،   دٍّْٖ، هٖ إ آٌٗيُ ىٍ ٭لن ف س

وي ىٍ اٗوي ٭لون هوٍَى      ٍ ه٘لٖ اُ هجبًٖ ىٍ ٭لَم ىٗگوَ اطجوبر ٙويُ    ًا

َاٍ هٖ شفبىُ ق  گَ٘ى ٍ ً٘بُ ثِ اطجبر هؼيى ًياٍى. ٕا

ىٍ اٗي  سَٗي كشبة كِ هْن (1392، )ثلپژٍّٖهجبًٖآٌٗذُكشبة 

ز، سٌْب ثِ هجبًٖ هٮَفز ِ   كَُُ ٕا ٥وٍَ   ٌٙبٕٖ اٗي ٭لن دَىاهشوِ ٍ ثو

ٍا ًِ٘ اُ ىٗگَ هجبًٖ آى ٕوي ثِ ز.  اػوبل ٍ گٌ  ه٘بى آٍٍىُ ٕا

ٌذُكشبة  ٕثشٗآ ٖاسالهٖدسآهذ ٖ،  پژٍّ ٍام ٍ ٭١َ٘ (، ًِ٘ 1395)دي

َ ِث ٚش ىاهشي ِث آٌٗيُ ٘ث ّبٕ ىًجبل اطجبر اهكبى َد جَى ٍّا  ٍ  ٖ اله ٖ ٕا ٍّ  ْد

ز ٍ كوشَ ِث هجبًٖ آٌٗيُ شِ ٕا ػِ ىٙا ز.  سلق  آى َس ىاهشِ ٕا ٍّٖ َد ْد

ٖ، آٌٗيُ ّبٕ آٌٗيُ ُا ه٘بى ثيٗل ٍّٖ ٭َف ِ  ْد ٍا ثو الهٖ  ٍّٖ ٕا َاى   ْد ٭ٌو

ي ٭لن هٮَفٖ هٖ شَٗي ثيٗل ٗا كٌي، ٍ ّوـٌ٘ي ِث ١وٍٍَر ٍ ىالٗول    ْث

ًُگَٕ ىٍ آٌٗيُ و٘ز ثب ٍّٖ ٭َفٖ هٖ ّا ى. ْد ىُا  َد

ٌذُكشبة  ٗآ وت ٍ   )سقَّٕٖاصدٗذگبُفالسفِاسالهٖپژٍهجبًٖ ًٖ

َاهوز  ُ،  ك ٍسجوب٣ هٮَفوز    1398ُاى ل ثوِ ثلووض ا ووٖ  (، ىٍ فٞول ٍا ٌٕٙب

الهٖ ثب آٌٗيُ ىاهشِ ٍ ىٍ فٞل ىٍم ِث ثلض ػجَ ٍ اهش٘وبٍ ُا   ٕا ٍّٖ َد ْد

ٍاء فالٕووفِ ووي  ىٗوويگُب هشكلوووبى ٍ آ َثووٖ اثووي ،ٙوو٘ن ٥َٕووٖٕا هبًٌ  ،٭

٘ي  ٍالوشأْل ٍسجب٣ آى ثبٝي بٍُ كَىُ ٍ هشأهَٗي ٍ ا ي ٍ ىٍ فٞول   آٌٗيُ ٙا ًا

فِ سبٍٗن ٍ آٌٗيُ ي فٖل ٍسجب٣ ٘ث بٍُ كَىُ ىٗگَ ِث ا ِ ٙا ً٘ ٍّٖ ي. ْد  ًا

(، 1397، كٚوبٍٍُ ٭ٖ٘وٖ  ٍٕوشوٖ ٍ  )پژٍّـٖهجبًٖآٌٗذُكشبة 

ٍا ثٮوي اُ دوَىاهشي ثوِ سبٍٗوـوِ ٍ        ًٌَٖٗيگبى ث٘ٚشَٗي سأك٘وي هوَى 

اٍسجب٣ اٗي ٭لون  دٍّْٖ ثِ ًٍٍيّبٕ اٗي ٭لن ٍ ثِ  سٮَٗف ٍ هفَْم آٌٗي

 دَىاًُي. ثب هيَٗٗز هٖ

ٖذٌُٗآبٕجفالكشبة  ٖ  پژٍّـ ٍاى،    )هلكو  17(، ىٍ 1386فوَ ٍ ّوكوب

وَل ه١َوَ٭ِ ثوب ًگوُب           ٚوشَ ثوِ ٝا وٌيُ ٘ث ٖٗ فٞل سويٍٗي ٙويُ ٍ ًَ

ًَِ ّٖشٖ بًِ ٍ ٍٍٗكَىّب ٍ گ ٍّٖ ٍ ٍٍٗ ّبٕ هوشلف آٌٗيُ ٌٕٙب ّبٕ  ْد

ز ٍ سٌْب ىٍ هقيه ىاهشِ ٕا وبى ىٍ     فٞل ٔكل٘ي آى َد َٕم ثوِ ًقو٘ اًٖ

٘ ِاى ٘د ز. ٕبهشي آٌٗيُ ه٘ بٍُ كَىُ ٕا ٍا ٙا جز ِث آٌٗيُ  ٌٖ ٍا ًٖ  ٘ث

ٖ  1ّبٕ اٝلٖ دٍّْ٘ ٭جبٍسٌوي اُ:   ٕؤال سوَاى ثوب    ( ؿگًَوِ هو

گَٕ٘ آٌٗيٓ اًٖبى ٍا سَٕو٘ن كوَى؟    دٍّْٖ، فَاٌٗي ٙكل ىاً٘ آٌٗيُ

گ٘وَٕ   دٍّْٖ ثَإ ٙوكل  ( هِ٘اى ٍ ًلَُ إشفبىُ اُ ىٗي ىٍ آٌٗي2ُ

 آٌٗيُ اًٖبى ؿقيٍ إز؟

َاًٍووي:  ٖووبى1ٕووؤاالر فَ٭ووٖ ً٘ووِ ثوويٗي ق ٙووٌبهشٖ  ( هجووبًٖ ًا

الهٖ ؿٖ٘ز؟  آٌٗيُ ٖوبى  2دٍّْٖ ٕا ٙوٌبهشٖ   ( ىل٘ل ثَسَٕ هجوبًٖ ًا

الهٖ ؿٖ٘ز؟ آٌٗيُ  دٍّْٖ ٕا

ٖبى ًبهِ ٍ هقوبالر   دٍّْٖ كشبة، دبٗبى ٌٙبهشٖ ٍ آٌٗيُ ىٍ ُهٌ٘ٔ ًا

ز؛ اهب اهش٘بُ سلق ٘  كب١َ ثوَ آًْوب ىٍ اٗوي    اٍُٙوٌيٕ ًَٙشِ ٙيُ ٕا

ز كِ سب ثِ كبل ثِ اٗي ه٫َ١َ دَىاهشِ ًٚيُ ٍ ه٫َ١َ كبهالً ًوَ ٍ   ٕا

ٖبى ز ٍ ّوـٌ٘ي سَك٘ت ًا دٍّْٖ فشق ثوبثٖ   ٌٙبهشٖ ٍ آٌٗيُ ػيٗي ٕا

ٖبًٖ ٍ ٭لَم ٭قلٖ ًِ٘ هٖ َإ ٍٍٍى اٗي ٭لن، ثِ ٭َٝٔ ٭لَم ًا ٙوَى.   ث

َاكوِ ٭       َإ ه لووٖ ٍ  ًشبٗغ اٗوي سلق٘و  ىٍ ه١َوَ٭بر هوشلوف ٍ ثو

ٍاّگٚب ثبٙي: كبٍثَىٕ هٖ ي هف٘ي ٍ  ًَا  س

َاكِ ٭لوٖ آٌٗيُ َاى اٗي ٍٙشِ و ه  ؛دٍّْٖ ٍ دٍّْٚگ

ِ  و فٮبل ًوَىى كَُُ َإ ٍٍٍى ثِ ٭َٝو ّوبٕ   ّبٕ ٭لوٖ ىٌٖٗ ث

الهٖ ٍ ىفب٫ اُ آى ٭لن كالم ػيٗي ٍ سج٘٘ي ىٗيگبُ  ؛ّبٕ ٕا

دٍّْٖ غَثوٖ ٍ سج٘و٘ي ٭ويم ثًَبهوِ ٍ      و ١ٍٍَر ًقي هجبًٖ آٌٗيُ

َإ ثَٚٗزآٗ  ؛ٌيُ ٍٍٙي غَة، ث

َإ آٌٗيُ ثَٚٗز ىٍ سوبم ٕو٦َف   الم ث و سج٘٘ي ٍ اطجبر ثًَبهٔ ٕا

الهٖ(  .)ٕجك ًُيگٖ ٕا

 . هجبًٖ ًظشٕ ٍ هفَْه1ٖ

ؼبكِ ًُآ ِٕا ه٫َ١َ سلق٘ ، ا ٘ هٮٌبٕ ىق٘  اػ ٣َٙ ٍٍٍى ِث هجبكض  ٘د

ٍاقٮ٘ز وي  ّب ً٪َٕ ٍ ٌٙبهز  كبى هفَْهٖ ثلض، هبًٌ ز ٍا ٕز؛ الُم ٕا

ٙ ،ٖ بى ٌبهز،هجبً ٖ اًٖ بىٌٕٙب ٖ ثوِ هٌ٪وٍَ سلل٘ول ٍ     ، هجبًٖ اًٖ ٌٕٙب

ز ىٙا شَ ه٫َ١َ، َث ٕ َّؿِ ْث ٍاِئ ىّ٘ن. ٍاكٍب ٍا ا  ّبٕ هفَْهٖ هوشبٍ 

 الف. هجبًٖ

وبٓ، دبٗوِ،    لغز ىُ، ثٌ٘بى، ٕا ٍا ػو٬ هجٌب ثِ هٮٌبٕ ٙبَل ٌٙبٕبى هجبًٖ 

ٖشِ ٍِٗٚ  ي )ثٖشبًى، ىًا َإ اٝو٦الف هجوبًٖ ىٍ   776 ، ٛ 1375  ًا (. ث

٘ ٍٍ ّٖش٘ن كوِ ٗوب   ِ ّبٖٗ ٍٍث فَٟ ّبٕ ثَٕٚ ثب د٘٘ َّٗك اُ ىًا

ِاٍُ ي ٗب ىٍ ٭لَهٖ ىٗگَ ثوِ اطجوبر    ّبٕ هجَٕ )سَٝ٘فٖ( ٍ ثيْٖٗ گ ًا

ٍا هجبًٖ هٖ فَٟ ٌٍٕي. اٗي د٘٘ هٖ َا َُٗثٌبٕ ثٌ٘بى ّب  ّوبٕ   ًبهٌي؛ ُٗ

(. هجوبًٖ  65 ، 1391ًٍٍٛي )گٍَّٖ اُ ًٌَٖٗيگبى،  ٙوبٍ هٖ ىٗگَ ثِ

ّبٖٗ كِ د٘٘ اُ دَىاهشي ثِ ٗك ٭لن ثبٗي دبٕووٖ   ِ دَٕ٘ثب سَػِ ث

ز. هٮووَالً ىٍ ٭لوَم هوشلوف،     َاّن كَىُ ثبٙ٘ن، هش٫ٌَ ٕا َإ آًْب ف ث

ٍا اُ هجبًٖ ٍ ٍٍٗ ٖ  اَٝل  ٍا اُ اَٝل، اسوبً هو كٌٌوي ٍ هجوبًٖ ثوَ     ّب 

ز. اَٝل ٍ ٍٍٗ  ّب هقيم ٕا
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 ؿٌبػٖ ة. اًؼبى
ٖبى ٍ   ىٍ آهَُُ ًا ِ  سَك٘وت  ّبٕ ىٌٖٗ، هَػوَىٕ ىٍ ثٮويٕ   ىٍ اُ ٗبفشو

ز )ٍػجٖ،  ٍ ٍٍف ػٖن ٭ٌَٞ اٗوي  سَىٗوي   يٍىث(. 115 ، 1390ٕٛا

ٍ اٗي سوأطَ، اُ ىٍ ػبًوت، ثوِ كٖوت      ثَ ٗكيٗگَ سأطَ٘ هشقبثل ىاًٍي ىٍ

ِاع شٮياىّب ٍ ه َال ًفَٓ، ىٍ ٙير ٍ ١وٮف ٍ ىٍ   اهشالفبر ٕا ّب ٍ اك

وز )كٖوي      ُاىُ  سأطَ٘ َّٗك اُ ًفٔ ٍ ثيى ثوَ ىٗگوَٕ، هوشلوف ٕا

ٖوبى   كوَٗن،  ُ ً٪َ قَآى(. ا19 ، 1380ٛ، آهلٖ گوول ٕوَٕوجووي   ًا

ووَ  هولَقووبر    ووشٮياى  ػوْوووبى آفوَٗوٌووو٘ ٍ ٙا ٍ هَػووَىى ثبٕا

ز )هغٌِ٘،  فَ  ٖوبى، ٍٍف   46 ، 3ٛ  ، ع  1424الٮبىُ ٕا (. كق٘قوز ًا

ز ٍ ثب ٭ٌبٗز ثوِ اٍسجوب٣ ثو٘ي آى ىٍ،     ٕز كِ ثب ػٖن ىٍ اٍسجب٣ ٕا ٍا

َاى آٌٗيُ هٖ ٍا ثوب  ىٍ إ ه٦لَة كِ َّ س ّون ثوَ    ٕبكز ػٖن ٍ ٍٍف 

ٍا ثِ ثگَ٘ى، ثًَبهِ ٖبى  ًي ًا ِ  ٍِٕٗ كَى. هيٍا إ آفَٗويُ كوِ اگوَ     گًَو

َاّي ٍ سالٗ كٌي هٖ ِ  ثو ٍا ثو ي ٭بلن  ًَا سٖووَ٘ هوَى ىٍث٘وبٍٍى. ىٍ      س

    ٖ ًوي هو وز كوِ هيٍا   ٭جويٕ هلقوز  » فَهبٗوي:  كيٗض قيٕٖ آهيُ ٕا

 ، ٛ 1422)كوبف٨ ثَٕوى،    «ٍ هلقشوك ألػلوٖ...    األٙ٘بء ألػلك

َإ سوَ     710 ، 1380ٛ كَ٭بهلى، ؛ 283 ٍا ثو (؛ ثٌيٓ هي، سووبم ٭وبلن 

َإ هَىم...  ٍا ث ي  ٍ ًِ٘ هىهل  كَىم ٍ سَ  ًَا شووبة كٌوي    س ٍا ًا ٍاّوٖ 

بر ًِ٘ ثيسَ ٍ دبٗ٘ي ًَا ِ    سوَ ثوٍَى    كِ اُ ك٘ هقوبم   ٍ ثوِ سٮج٘وَ قوَآى ثو

والم  ٕق٣َ كٌي. ( 5)س٘ي: «  ٕبفٙلٙ٘يَ  إَٕٔفَلَ» سوَٗي ٍ   كبهول  هكشوت ٕا

ٖبى  ٍاالسَٗي سََٞٗ ٌاٍى ٍ  ثِ ًوبٗ٘ هىٍا اُ ًا ّوي  هٚووٜ ٍ   گ

ٍا  َاى ثلٌيٕ  ز. ٕوز كوبل ٍا  كَكز ثِث  هٮ٘ي كَىُ ٕا

بى ٖ،  اًٖ ٍثبٍٓ ؿٖ٘ش ًَِ هٌ٪َهٔ هٮَفشٖ ى ٖ ِث هٮٌبٕ ٭بم، َّگ ٌٕٙب

گٖ بى ٍ ٗب گٍَُ ٗوب قٚوَ هبٝوٖ ُا     َٕٙز، ٍْٗ ٙز اًٖ ًََ ّب، اثٮبى ٍ ٕ

بى ز ) اًٖ ىّٕٕب وبى 21، ٛ 1396، هٞجبف ِٗ ٖ، ىٍ ٥وَل    (. اًٖ و ٌٕٙب

 ٖ بٓ آى ٭لن كٖبة هو ز ٍ ٕا بًٖ ٕا م اًٖ ٙوَى. ثويٍى آگوبّٖ ُا     ٭َل

بى بًٖ غَ٘ه٦ٌقٖ ٍ ًبٝول٘ق   اًٖ م اًٖ ىاهشي ِث َّٗك ُا ٭َل ٖ، َد ٌٕٙب

ى.  ي َث َّا بىه ٖ سٌْب اًٖ ز كِ ىٌٖٗ   ٌٕٙب ي هبّ٘ز ٍ كق٘قوز   هٖٕا ًَا س

ٍا هٮَفٖ كٌي؛  بى  بىاًٖ بىٌٕٙب ٍ هٌ٪ٍَ ُا اًٖ ٖ، ّوبى اًٖ ٖ  ٖ ىٌٗ ٌٕٙب

ز. ػبه٬ ٍ كل َآى ٍ ٌٕز ٍ ٭قل ٕا بٓ ق َٕا َ، ث  ًگ

ٖبى ٭و٘  ٍٕو٘يى ثوِ   سَ ثبٙوي،   سَ ٍ ىق٘  َّؿِ ٌٙبهز هب اُ ًا

َإ  ثًَبهِّب ٍ  اَٝل ٍ ٍٍٗ َاّوي    آىٍِٕٗ ث ٍإ اسقبى ث٘ٚوشَٕ ه ىا

ٖبى ى.ثَ ِاٍُ هجبًٖ ًا ٖوبى    ٌٙبهشٖ گ و٘ ًا ٌٙبٕوٖ   ّبٖٗ هجوَٕ اُ ىًا

ز ٍ آى ى ز كِ ثِ ثٍَٕٖ ًلوَٓ ٍػوَى   ٕا ٕشِ اُ ق٢بٗبٕ فلٖفٖ ٕا

ٖوبى    َال ٍػوَىٕ ًا ٖ اثٮبى ٍ اك  (.59، ٛ 1396دوَىاُى )ل٦٘فوٖ،    هو

ٖبى ٍا هٖ هجبًٖ ًا ِاٍُ ٌٙبهشٖ  َاى گ ٖوبى  ثب ٍاث٦ِ ىٍ ًگَ ٍاق٬ ّٖٗب س  ًا

بٕوٖ ٍ       ٍا ىٍ ً٪َ ّٕب ٍ ٍْٗگٖ گَفوز ٍ ٙوبهل ىالٗول، هفوبّ٘ن ٕا

ٖبى ١َوَ٭ِ كالهوٖ ٍ فلٖوفٖ آى    ٌٙبٕوٖ ٍ اٝوَل ه   اَٝل كلٖ ًا

ز. ّوـٌ٘ي د٘٘ ِاٍُ فَٟ ٕا ّبٕ هجَٕ )سَٝ٘فٖ( ٍ ثويْٖٗ   ّب ٗب گ

  ٖ ٖ    كِ ىٍ ٭لَهٖ ىٗگَ ثِ اطجوبر هو ٍا ٙوبهل هو ٙوَى. هجوبًٖ    ٍٕوٌي، 

ٖبى ٖبًٖ ىاٍى. ًا  ٌٙبهشٖ اٍسجب٣ هٖشق٘ن ثب هَػَىٗز ٭لَم ًا

 پظٍّٖ ج. آٌٗذُ
شووبة افَ دٍّْٖ آٌٗيُ شيالل، ًا ز كِ ٕا ٍا ىٍ   ٌٗيٕ ٭لوٖ ٕا ٍ اقويام 

ٕ  ٍ ٭قالً٘وز  ( 176ٍ ، 1392ٛآهِ٘ى )ثول،   هٖ َاٍدوٌَٗ َ  سك  آى ثو

ز كبكن َإ ٍ ٕا ٖ  ٥بل٬ ثَهال  ه٦بلٮٔ آٌٗيُ ث ٖ  غ٘وت  ٍ ثٌ٘و  اُ گوَٗ

ِاٍّبٕ شفبىُ هٖ ه٦ٌقٖ ٍ ٭لوٖ اث ٍام ٍ ٭١َ٘وٖ،   كٌو  ٕا ، 1395ي )دوي

َاٍ هب اهش٘بٍ ىٍ آٌٗيُ اُ سٞبٍَٕٗ دٍّْٖ (. آٌٗي6ُ ٛ  ىٍ سوب  ىّي هٖ ق

ووبٓ كووبل، ُهوبى  َٕا ٘ن سٞووبٍَٗ اٗووي ث ًَا  كبٍآهوويسَٕ ٙووكل ثووِ ثشوو

ٖ  ثٌيٕ ٥جقِ ؿْبٍ هقَلِ ىٍ سٞبٍَٗ اٗي. كٌ٘نگَٕ٘  سٞو٘ن  :ٙوًَي  هو

 آٌٗويُ » ٍ« آٌٗيُ هَػق» ،«هلشول ّٕب آٌٗيُ» ،«هوكي ّٕب آٌٗيُ»

َإ ىگَگوًَٖ اُ كوبل ثوِ      ه٫َ١َ آٌٗيُ، كِ اٌْٗب «ه٦لَة دٍّْٖ ثو

وز:      يُ، آًٌٍٗيل ثل ّٖشٌي.آٌٗيُ  ٍا ؿٌو٘ي سٮَٗوف كوَىُ ٕا  دٍّْوٖ 

دٍّْٖ ٭لن ٍ ٌَّ كٚف آٌٗويُ ٍ ٙوكل ثوٚو٘يى ثوِ ىً٘وبٕ        آٌٗيُ»

ٍاى،  هلكٖ« )ه٦لَة فَىا  اهلل ْٕ٘ل ٭ٌبٗوز (. 7  ، 1386ٛفَ ٍ ّوكب

ِ كِ آً اُ ث٘٘ دٍّْٖ گَٗي: آٌٗيُ هٖ ٘    ثو ٖ  فكوَ دو٘  ثبٙوي  آٌٗويُ  ثٌ٘و

ٖ  ػيٗي ّٕب ٍُا سَٕ٘ن ىٍٝيى ٕ  سٞوو٘ن  ٕوبُهبًيّ َاى،  ٍ ّوب  گ٘وَ  افو

 (.11 ، 1388ٛاهلل،  ّبٕز )٭ٌبٗز سٞو٘ن آى ىٍ هٚبٍكز ػْز

ٕ٘ن آٌٗيُ ٍاقٮوٖ اهكبًوبر       َس ّبٕ ثيٗل ىٍ گوٍَ ٙوٌبهز ىق٘و  ٍ 

ُٗ ٤ هل٤٘، ٍا َٗا وبٖٗ    ٍ  ّبٕ كوبكن ثوَ هلو٤٘    هَى، ٙ َاهول  ٌٕٙب ٭

ًٍيُ ز  ثبُىا گَٕ٘ آٌٗيُٕا ِ ٘د ٗز سغَ٘٘ ً٘ ّبٕ هوَػق ٍ سوالٗ ىٍ    . هيَٗ

شبٕ سجيٗل هوؤَط ثوب   ٔ هقبثلو ٍ ّبٕ هلشول  ّبٕ هوكي ِث آٌٗيُ آٌٗيُ ٍٕا

٘ت ٕ سْيٗيار ٍ ٕآ ؼوبى    دٌَٗ وٌويٕ ػبهٮوِ    ّبٕ آٌٗويُ ٍ ٗا ًَا ٍٙوي ٍ س

ز آٌٗيُ َثهجشٌٖ  ٍّٖ ٕا وِ     ؛ْد جوَى هلوٖ ٍ ً٘ ٍّا ِاهبر سيٍٗي  َاكِ ُا ال ؿ

٘ ًَبهِ ٘د َاكٖ ث بُ ٥ ِ، آٌٗيُ ّبٕ ه٘بى ً٘ ٕٮ ز. هير َس ٍّٖ ٕا  ْد

 پظٍّٖ دٌٖٗ د. آٌٗذُ
َُا ا٭شقوبى    ُ ّوو ٍَا ٕ، ّو َ بى ٍ سبٍٗن سويى ٚث ىٍ ٥َل ىٍٍٓ ك٘بر اًٖ

بٓ ػْبى َٕا ز. َّ هكشت ٍ آٌٖٗ٘ ث ىُ ٕا وز ٍ   ىٌٖٗ َث ب ٙيُ ٕا ٌٖ ٌث ٘ث
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 ٖ ٕ٘ن هو ٍا َس ٍاى هَىٗ  َ بٖٗ ٘د ًُيگٖ ٍ ّي  ًْ كٌوي   ٥ج  آى ٍٍٗ 

ي هكبسوت ىٌٗوٖ ُا ّوَ ىٗويگُب        كِ ٍٍٗكوَى آٌٗويُ   َٗا وبث ى. ٌث ًگوَٕ ىٍا

ٕ، آٌٗيُ زً ىٗگَ ََس ّٖشٌي، ّيٗا ز گ ٕا  آٌٗويُ  ٕوبهشي  هٌ٪ٍَ ِث ّب فٮب٘ل

ة، ِٝ٘ ٗيَس هْن ُا ه٦َل َٕا ىٌٖٗ ّٕب َس ًُيگٖ ث وز   سلق   ىاًِ ٕا ػٍب

 ،ٖ ٍ.ک: ه٦ٌقوو ِ   (. آٌٗووي1391ُ) ووو ٍّووٖ ىٌٗووٖ ًٖ ٕا ثوويٗل ُا  ْد

ز كِ هْن آٌٗيُ ٍّٖ ٭َفٖ ٕا وز     ْد ٍسجب٣ ثوب ىٗوي ٕا گٖ آى ا ٗي ٍْٗ َس

 ،ٖ ٍام ٍ ٭١َ٘ َل ٍ هجبًٖ ٍ( 124، ٛ 1395)دي  ُا ٍا ه١ََ٭ٔ هَى ٝا

الم ِ  ًگوبُ  ٍ كٌي هٖ ًبة اهٌ ٕا َ  ثو ى؛« ٩ْوٍَ »هقويٓ   اهو  ىٍ اهوب  ىٍا

ٍم ٍَٝر ّب ِل ٍِا ٕ  سكٌ٘ك ٍ ُا اث ٖ  آٌٗويُ  ّوب ٍّو ٖ  ْد  ٍ٭بٗوز  ثوب  ٭َفو

شفبىُ هبٛ هالك٪بر ٖ  ٕا ٖ   هو ُ،  كٌوي )هٖولو (. ه٘وبى  9، ٛ 1384ُاى

ٍّٖ ٭لوٖ ثب آٌٗيُ آٌٗيُ ر هب ْد ٖ، سفٍب اله ٍّٖ ٕا ًٍوي؛   ْد َّٕ ثب ّون ىا

ٍّٖ آٌٗيُ ٖ، ْد ّبٖٗ غبلجبً ٭لو َ  هٌفوٖ ٍ ٗوب    سََٞٗ كٌٌويُ ُا آٌٗويٓ    اىًگو

َٗز ٍاِئ ٚث بٖٗ َٙ ٍ هَ٘ ٍ ىّي هٖ ا َٚفز ًْ ٍا ِث ٘د  َ ٍٕ    ٚث ّوبٕ فٌوٍب

ٖ، كٌي؛ اهب آٌٗيُ هٖ هَكَل ٍّٖ ىٌٗ يُ ثوِ   ًٖٙگَ  ْد ٕجِ ٍ ٌٍٍٗيُ ٍ ثبٌل

َٗز ى )ّوبى(.  آٌٗيٓ ٚث ٍّٖ ىٌٗ آٌٗيُىٍا ٍّٚوٖ   ػيٗي ٍٍٗكَىثب  ْٖد ْد

ىُا ٍ ً٪َِٗ بى اًِ ٍ ًگُب كالى ٍ كلَد َ، اًٖ ٍا هشَػِ  ًگ ٌٙبهز آٌٗويُ  ّب 

ٌ٘ ٍ  ٍ ٕبهشي آى هٖ الم ثب ٘ث ًگوَٗ هٖوشٌي ٍ هوشقي،     كٌي. هكشت ٕا

َٗز ِث قلو  َٕا ٍٕ٘يى ٚث َآى ٍ ٌٕز، ث گَفشِ ُا ق كووبل ٍ ٕوٮبىر    َٔث

شفبىُ هٖ بٖٗ ٍ اهٍَٕ ٕا يُا ٍ كٌي ٍ ؿٚن ىً٘ افو  ٍٍٙوي ٍ ١ٍوٮ٘ز     ًا

ٍَا هووٖ ٍاى هووَى قوو ووَ ٍا ىٍ هقبثوول ٘د ووَٗز  َٕا ٚث ٍا ثوو ىّووي.  ه٦لووَة 

ٍّبى ِث آٌٗيُ وي هْون    ْد ة ّٖشٌي ٍ ٗا ىًجبل سََٞٗ ٍ ٗب هل  آٌٗيُ ه٦َل

ى. ىٍ ػْوبى  َس ٍ ٙفب  ّبٕ ىٌٖٗ ٬َٕٗ ُا ٥َٗ  آهَُُ ي َث َّا ٌوٖ   َس ه ٘ث

ٖوز ٍ  بى هٌلَٞ ٍ هلٍَٞ ِث ّو٘ي ٭بلن ٥ج٘ٮز ً٘ الم، اًٖ هوَگ   ٕا

بى ًوٖ ي ٍ ٭الٍُ ثوَ ا٥وال٫ ُا ٍقوب٬ٗ ثٮوي ُا هوَگ       ٍا دبٗبى كبٍ اًٖ ىًا

ًَبهِ بى، ىٍ ث ٕ ٍ آٌٗيُ اًٖ وبى   ٍِٗ َ، اًٖ ػوِ ىاىُ      ًگو وِ ثوِ آى َس ٍا ً٘ ّوب 

ًُويگٖ ه٦لوَة ٍ ّو٘ٚوگٖ ٍ هٮقوَل ٍ        ٍا ثوِ سلٞو٘ل  ب  ز، ٍ آًْ ٕا

ب ٍ آهَر َٕ  هٖ بًٖ ىٍ ىً٘  ىّي. اًٖ

يٗٚوٌياى ثَ ٭لَم يٗٚٔ ىٌٖٗ ًا ز ٍ ثيٍى سَىٗي ًا ٌاٍ ٕا  ٫ًَ اطَگ

ٚووٌي  ٗك ٍٍٗكَى ثَ ثَٕٚ، هٮَفز ثِ ىٗي ًگبُ ٖ  ىًا ٍ  ىٌٗو ٌا  سأطَ٘گو

ز. اٗي ٌإٍ ؿگًَگٖ اهٍَ ثِ ٕا َ  ىٗي سأطَ٘گ ٕ  ٭لوَم  ثو  هَثو٣َ  ثٚوَ

الهٖ ٗب ىٌٖٗ ٭لن ثِ آى اُ كِ َٙى هٖ ٕ  ٕا ٖ  ٗوبى  ٭لوَم  ٕوبُ ٙوَى   هو

وز ٍ     ُاىگبُ آٌٗويُ (. 1395لك،  )ثٍَُْٕ وبٓ  دٍّْوٖ، غوَة ٕا َٕا ث

َاٍ هٖ ػْبى ٍا ّي  هَى ق ىّي كوِ   ثٌٖ٘ غَثٖ، سلق  آٌٗيُ ه٦لَة 

َاه٬ غَ٘غَثٖ كِ ىٍ ػْبى اٗي ّي  ٍ ػْبى َإ ىٗگَ ػ ثٌ٘وٖ   ثٌٖ٘ ث

ّٕ ثب ٗكيٗگَ هشفبٍر ي، هف٘ي ٍ كبٍآهي ًٖ٘ز. اُ ٥َفٖ اٗيئََل ّوب ثوب    ًا

ِ  ّب، هشفبٍر هٖ ثٌٖ٘ سفبٍر ػْبى سجو٬ آى، آٌٗويُ ه٦لوَة ٍ     ًَٙي ٍ ثو

َاٗي ّوَ  هٖ َاّي ثَى. ثٌبث ّٕ ًِ٘ هشفبٍر ه َ٘ ٍٕ٘يى ثِ آى ىٍ اٗيئََل

وبٓ ػْوبى   ٕبُٕ آٌٗيُ ىًجبل ثَهٖ إ ثبٗي ثِ ػبهٮِ َٕا ثٌ٘وٖ   دٍّْٖ ث

بٓ ػْبى هَى ثبٙي. آٌٗيُ َٕا ثٌٖ٘ غَثٖ، ٕكَالٍ ثوَىُ   دٍّْٖ غَثٖ ث

 ٖ شفبىُ ًوو ٖ   ٍ اُ هٌج٬ ىٌٖٗ ٕا دٍّْوٖ ىٌٗوٖ    كوِ آٌٗويُ   كٌوي؛ ىٍكوبل

بٓ ػْبى َٕا ثٌٖ٘ ىٌٖٗ، ٭الٍُ ثَ هٌج٬ ٭٪و٘ن ٍ ًبهلويٍى ىٗوي، اُ     ث

شفبىُ هٖ ٍٍٗ ٗ  ّبٕ ٭قلٖ، سؼَثٖ ٍ َْٙىٕ ًِ٘ ٕا ّوب ٍ   كٌوي ٍ ٍٍ

َاّوي ثوَى. اُ ٥َفوٖ      سوَ ٍ ىق٘و    ّب ٍ اّيا  آى ًِ٘ كبهل ثًَبهِ سوَ ه

َإ سوبم ٭َِٝ الم ث ٖبى ثًَبهِ هويٍى   ّب ٍ ٕبكز ٕا ّبٕ ٍػَىٕ ًا

ٍاّگٚووب ىاٍى كووِ ث ٍ سَٝووِ٘ ب٭ووض اطَثوٚووٖ ٍ كووبٍآٖٗ ثْشووَ ّووبٕ 

َٙى ٍ اف  ػيٗيٕ اُ آٌٗيُ ىٍ ٕبِٗ هٮبٍ  ىٌٗوٖ، ىٍ   دٍّْٖ هٖ آٌٗيُ

ٖبى ثبُ هٖ ٍا هٌلَٞ ىٍ ًُويگٖ هوبىٕ ٍ    هقبثل ًا ٖبى  كٌي ٍ آٌٗيٓ ًا

َاٗي ٙكل ىً٘بٖٗ ٍا ًوٖ دٍّْٖ ىٌٗوٖ كوِ ًٖووِ     ىّٖ آٌٗيُ كٌي. ثٌبث

َاه٬ ىٌٖٗ ك ثيٗل آٌٗيُ َإ ػ ز، ث ثٌ٘وٖ غ٘وَ    ِ ػْبىدٍّْٖ غَثٖ ٕا

ز سب ثب آى آٌٗي اُ ػْبى ه٦لوَة   ٓثٌٖ٘ غَثٖ ىاًٍي، الُم ٍ ١ٍٍَٕ ٕا

ٍا ثٖبًُي. َاه٬ هَى   هيً٪َ هَى ٍ ػ

 پظٍّٖ اػالم ؿٌبختٖ آٌٗذُ . هجبًٖ اًؼبى2
ٖبى الهٖ ٍ هجبًٖ آٌٗيُ ًا َاٍ  فَٟ دٍّْٖ ثَ د٘٘ ٌٙبهشٖ ٕا ش ّبٖٗ ٕا

ى ثِ آًْب دَىاهشوِ ٙويُ   ّب ٍ هقبالر هشٮي ّٖشٌي كِ ػياگبًِ ىٍ كشبة

ٖبى ز. ىٍ اٗي ثو٘ ثِ ثٍَٕٖ ٍ سج٘٘ي هجبًٖ ًا والهٖ    ٕا ٙوٌبهشٖ ٕا

ز ٍ ًِ٘ آى ىٕشِ اُ هجوبًٖ كوِ سوأطَ٘     كِ ىٍ ٭لن آٌٗيُ دٍّْٖ هؤطَ ٕا

سووَٕ ىٍ ٕووبهز ٍ ٙووٌبهز آٌٗوويُ ٍ ه٦بلٮووبر     هٖووشق٘ن ٍ هْوون 

ىًجوبل سَٕو٘ن هٖوَ٘      َٙى؛ ّوـٌ٘ي ثِ دٍّْٖ ىاٍى، دَىاهشِ هٖ آٌٗيُ

وو٘ آٌٗوويُ َكووز ٍ ٙووكلك ووالهٖ ثووَ هجٌووبٕ   ىّووٖ ىًا دٍّْووٖ ٕا

ٖبى الهٖ ّٖش٘ن. ًا  ٌٙبهشٖ ٝل٘ق ٕا

 ّبٕ اٍ الف. ًفغ اًؼبى ٍ تَاًبٖٗ
ٖ    َّ هكشجٖ ثِ ٖوبى هو دوَىاُى؛ اهوب    ٥ٍَ ٥ج٘ٮٖ اُ اثٮبى گًَبگَى ثوِ ًا

وز.     ٖوبى ٕا ز، ىٗيگبُ كلٖ آى هكشت ىٍثوبٍٓ ًا آًـِ هٍَى اّو٘ز ٕا

ٖوبى ىٍ ً٪وبم   ًگَٗ كلٖ ٍ اػوبل  ىٍ اٗي ٖ، سٮ٘٘ي ػبٗگبُ ٍ هٌِلز ًا

َاىٕ     ز كِ ثبٗي كبًَى سَػوِ ثبٙوي )ػو ّٖشٖ، ٗكٖ اُ هلٍَّبٖٗ ٕا

ٖوبى اُ ىٍ ؿ٘وِ هوشلوف    293 ، 1384ٛآهلٖ،  يٗٚٔ ىٌٖٗ، ًا (. ىٍ ًا
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ز: ٗكى ىٍ كي ا٭والى ٭٪ووز، ٗٮٌوٖ ٍٍف ٍ ًفؤ      آفَٗيُ ٙيُ ٕا

َاً ىٍ كي اىًى اُ ً٪َ اٍُ ٖبًٖ؛ ٍ ىٗگَى ٩بّ ٗ، ٗٮٌٖ ثيى ٍ ًب٥قٔ ًا

   ٕ َاُ ٖوبى )هكوبٍم ٙو٘ ٍاى  ػٖن ًا (. 79 ، 11ٛ  ، ع1374، ٍ ّوكوب

ٍا هب ثِأًَْفُٖٙوِْنٕ »قَآًٖ   ػولٔ ُ ُ هب ثِقََٕمٍ كٓشَّى ٗٔغََِّ٘ ٓ ال ٗٔغََِّ٘  )ٍ٭وي: «  إِىَّ اللَِّ

ٍا ث٘وبى    ٕبُ ٍ كَكوز  ( ٗك ٌٕز الْٖ ٍ قبًًَى ًََٕٙز11 آفوَٗي 

ٍا ًٚ هى ٍا     هٌش٪َ هٖ بٕي،ٌكٌي، كِ اگَ كٖٖ هَى  ٍُا  هبًوي سوب كٖوٖ 

ٍاّو٘ اىاهوِ ىّوي؛      َاٍ كٌي ٍ ٍا ثيٍى ىٍىَٕ ثوِ  َإ كَكز ٍا ّو ث

ٍإ     ٍا هووال  ٍ ىا ٖووبى  ًووي هشٮووبل ًفوؤ ًا غبفوول اُ اٌٗكووِ هيٍا

بٖٗ ًَا ٍا    س ٖبى فق٤ ثبٗوي آًْوب  ز كِ ًا َاٍ ىاىُ ٕا شٮياىّبٖٗ ق ّبٕ ٍ ٕا

َإ هَى  ثٌٚبٕي ٍ ثِ فٮل٘ز ثَٕبًي ٍ آٌٗيُ ٗا ٍقون   ٍ ػبهٮِإ ُٗجب ث

 (.18 ، ٛ 1386 ثًِي )ٝفبٗى كبئَى، 

ٖبى فق٤ ثِ ىٍ ػْز اهكبى ىاٍى؛ ٗب كَكز ٍٍ ثِ  َإ ًا كَكز ث

ٖبً٘ز ٍ ٗب ٭قت  ػلَ ٍ ٝٮَى ثِ گَى ٍ ٕوق٣َ ىٍ دَسگوبُ    ٕوز قلٔ ًا

ٖبى ز. ّؤ ًا ٘ز ٕا ًَا َاّبى ًُويگى ػبٍٗوي    ك٘ ّب، ٙ٘فشِ اثيٗز ٍ ه

ِ ّٖشٌي؛ ٍ ثِ اقش٢بٕ ّو٘ي ٍْٗگٖ  ٖبى ثو ىًجوبل   ًفٖبًٖ ٍ ىًٍٍٖ، ًا

وز    ا٥ال٫ اُ آٌٗيُ ٍ ٌٙبهز آى ٍ س٦ج٘  هَى ثب آى آٌٗيُ هلشوول ٕا

ٍا ثِ َإ     ٓثَى سب آٌٗي كبٍ هٖ ٍ سوبم سالٗ هَى  ٍا ثو ه٦لوَة ٍ آثوبىٕ 

ٍا آٌٗيُ دٍُْ ٍ آٌٗيُ ٕبُى كِ ىٍ سووبم كبٍّوبٗ٘،    ًگَ  هَى ثٖبُى ٍ ٍا 

شِ ثبٙي ٍ ً٘ن ثِ ًشوبٗغ كبٍّوبٕ هوَى كوِ ىٍ      ًگبّٖ ّن ثِ آٌٗيُ ىٙا

ٍا ثٌٚبٕوي،     افشي، فكَ هٖ آٌٗيُ اسفب  هٖ كٌي. كٖٖ كِ ٩َف٘وز هوَى 

 َٙى. كَكش٘ هليٍى ثِ ًُيگٖ ىً٘بٖٗ ًوٖ

َاى ٍٙوي ٍ        اُ ٍْٗگٖ وز كوِ ٍا ث٘ٚوشَٗي سو ٖبى اٗوي ٕا ّبٕ ًا

َال، افكوبٍ ٍ ا٭ووبل هوَى ٍ ىٗگوَ       ٌإٍ ثَ اكو ثبالسَٗي قيٍر سأطَ٘گ

ٍا ىاٍى. اٗ ٖبى اُ ٕبَٗ هَػوَىار   ي، هْنهولَقبر  سَٗي ٭بهل سوبِٗ ًا

ز )هَ٘ثبقَٕ،  وز كوِ      69 ، 1393ٕٛا (. ّي  سووبم ٭لوَم اٗوي ٕا

ٖبً٘ز َٕ  ثيٌّوي ٍ سأك٘وي قوَآى ثوَ فٮل٘وز       ٍا ثِ ٕكَّٕ ًا ٖبى  ًا

ٖبى ٍ ٩َف٘وز  َإ ىًٍٍٖ ًا شٮياى ٍ ق ٍا ثوٍَُ     ثوٚ٘يى ٕا ّوبٕ هوَى 

 ، 6ٛ  ، ع1374ٖ، ٥جب٥جبئىّي ٍ هشول  ثب اهال  ً٘ك َٙى )ٍ.ک: 

شٮياى243 بٖٗ (. ٌٙبهز ٕا ًَا ٖبى، هٖ ّب ٍ س ي افو  ٍ   ّبٕ ىًٍٍٖ ًا ًَا س

ٍا ىٍ هقبثل ٍا سَٕ٘ن كٌي كِ ثب ٍفشي آى هَٖ٘، ثِ كووبل   آٌٗيٓ ٍٍٙي 

َاى ىً٘ب ٍ آهَر َٙى. اٗوي   ٖبً٘ز ثَٕي؛ ٗب گَفشبٍ هٖ كق٘قٖ ٍ قلِ ًا

دٍّْوٖ   ىٍ آٌٗويُ  دٍّْٖ فَىٕ، ٌٙبهز، ٭الٍُ ثَ سأطَ٘ ىٍ كَُُ آٌٗيُ

َاّي ثَى.  اػشوب٭ٖ ًِ٘ هؤطَ ٍ كبٍگٚب ه

ز كِ ٕوِ ٕو٦ق ػوبًجٖ ىاٍى: ثٔٮوي      ٖبى، هبًٌي َّهٖ ٕا ًفٔ ًا

ٓ ٭لن، هلجز  آگبّٖ ٍ ٌٙبهز، ثٔٮي قيٍر ٍ ٍّا ثٔٮي هلجز؛ كِ ثب ِٕ 

ز ئكٌ٘ن. اٗوي ٕوِ غَٗوُِ، اُ كوت ًفؤ ًٚو       ٍ قيٍر اُ آًْب ٗبى هٖ

ٍ فَ٭وٖ ُٗوبىٕ ىاٍى ٍ هشوأطَ اُ     ّبٕ اٝلٖ گًَ٘ي ٍ َّكيام ٙبهِ هٖ

َاهل هوشلفٖ ّٖشٌي ٍ ًِ٘ هٌٚأ فٮبل٘ز َاٌّوي     ٭ ّبٕ ُٗوبى ىٗگوَٕ ه

ٖ  181 ، 1388ٛثَى )ٍ.ک: هٞجبف ِٗىٕ،  ّوب ٍ   (. ثب سَػِ ثوِ ٍْٗگو

ٖبى، آٌٗيُ َإ ٍٙي ٍ  ًگَٕ ٍ آٌٗيُ هَٞٝ٘بر ٍْٗٓ ًفٔ ًا يٖٗٚ ث ًا

ٖووبى، هشَقووف ثووَ ٙووٌبهز   كوووبل ٍ ٍٕوو٘يى ثووِ ٕووٮبىر اثوويٕ ًا

بٖٗ ًَا شٮياىّبٕ آى ٍ هالق٘ز ًفٔ ىٍ سَك٘ت س ّبٕز. َّؿِ اٗوي   ٕا

َإ آٌٗويٓ هوَى ٍ      ٌٙبهز ث٘ٚشَ ثبٙي، ٗقٌ٘بً هٮَفز ٍ ثًَبهِ ٍٗوِٕ ثو

َاى ّن ىق٘  ٍا ثوِ هٮٌوبٕ     ىٗگ َاّي ثَى. كٖٖ كِ ًفؤ  سَ ٍ ثْشَ ه

ٍا غَ٘هبىٕ ٍ ػبٍىاى ىٍ ٭بلن ىٗگَ غ٘وَ اُ ٭وبلن    ٍاقٮٖ ٌٙبهشِ ٍ آى 

ي هبىُ هٖ ٍا ًبثَىٕ ًوٖىًا ٍا سَلويٕ ىٗگوَ      ، ٍ هَگ  وي ٍ ثلكوِ آى  ىًا

يآُ ّوبى ك٘بس٘ ثًَبهِ هٖ َاّوي    ٍِٕٗ ٍ آٌٗويُ  دٌياٍى؛ ثِ ًا ًگوَٕ ه

ٖبى ٍقشٖ هوَى ٍ ٩َف٘وز   ز، ًا ٍا ٙوٌبهز،      ىٙا ّوبٕ ىًٍٍوٖ هوَى 

ٍا هلٍَٞ ثِ ىً٘ب ًوٖ كٌي؛ ٍ اُ ٥َفٖ ثوب ًُويگٖ ىً٘وَٕ     ًُيگٖ هَى 

ّو٘ي ًُيگٖ ٍ ٭بلن هوبىٕ، ٭وبلن    كٌي ٍ ؿَى اُ ٥َٗ  ّن قَْ ًوٖ

ٖبى، ٕبهشِ هٖ َٙى ٍ ثبُسبة ا٭وبل اهش٘وبٍٕ ٍا   ىٗگَ س٤َٕ ا٭وبل ًا

ٖبىِ ٝبكت هٮَفز ٍ ٭ول ٝبلق ىٍٕز ًياٍى ٍُى  َاٗي ًا ّٖشٌي؛ ثٌبث

    ٖ َا ثب ك٢ٍَ ث٘ٚوشَ ىٍ اٗوي ٭وبلن، هو وي   اُ اٗي ىً٘ب ٍهز ثجٌيى؛ ُٗ ًَا س

َإ هوَى ثٖوبُ   ى؛ ٍ اٗوي هوَى ًوَ٭ٖ    ًُيگٖ آثبىسَٕ ىٍ ٭بلن ىٗگَ ث

َاٗي ٙوٌبهز       آٌٗيُ وز. ثٌوبث ٖبى ثِ آٌٗويٓ هوَٗ٘ ٕا ًگَٕ ٍ سَػِ ًا

 ٕز.ّبٕ آى ثٖ٘بٍ هؤطَ ا ًفٔ ٍ ٩َف٘ز

 ة. فطشت اًؼبى

ٖوبى    وز؛    ثلض ف٦َر ٗكٖ اُ هٖبئل هْون ٍ َُٗثٌوبٖٗ ًا ٌٙبٕوٖ ٕا

ٍا      ثِ يٗٚووٌياى هٖولوبى، ف٦وَر  الوٮوبٍ    ام»ًلَٕ كِ ثَهوٖ اُ ًا

ٖبًٖ ٌي. ف٦وَر   ( ه361ٖ ، 28ٛ  ، ع1372ٕ، )ه٦َْ« هٖبئل ًا ىًا

،  1414ُث٘ويٕ،   ىٍ لغز ثِ هٮٌبٕ ٙكبفشي )كٌٖٖ٘« ف٦ََََ»اُ هبىُ 

َاُ آى )اثوي  (، گَٚىى 350ٖٙ ، 7ٛ  ع ، 4  ، ع  1404  فوبٍٓ،  ء ٍ اث

َا٫ )اثي510 ٛ (، ٍ 457 ، 3ٛ  ، ع1367 اط٘وَ ػوٍِٕ،    (، اثشيا ٍ اهش

(، ٙووكبفشي اُ ٥ووَل، 476ٛ ، 2  ، ع 1414هلو  كووَىى )ف٘ووَهى،  

ٍاغت اٝفْبًٖ،  ز.640 ، ٛ 1412اٗؼبى ٍ اثيا٫ )  ( ٕا

وبى ثوِ هٮٌوبٕ َٕٙوز هوبٛ ٍ         ثِ َإ اًٖ كبٍ ثَىى ف٦وَر ثو

ز ٍ اهٍَ ف٦َٕ، ٗٮٌوٖ آًـوِ كوِ ًو٫َ      ٖبى ٕا َإ ًا آفٌَٗ٘ ٍُْٗ ث
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َإ ٍٕو٘يى ثوِ كووبل ثوِ آى ً٘وبُ ىاٍى،       ٖبى اقش٢ب ىاٍى ٍ ث هلقز ًا

َاٍ  ًي ىٍ ىٍٍى ٍا ق ِ  هيٍا ز ٍ اٗي اهوٍَ ثو ٝوٍَر هٚوشَک ٍ    ىاىُ ٕا

ٖبى َاىٕ آهلوٖ،      طبثز ىٍ سوبم ًا  ، 1384ّٛوب ٍػوَى ىاٍى )ٍ.ک: ػو

ز كِ سٌْوب ثوب   23  ٖبى هَق٬ سَلي، ًِ هبلٖ ٍ ٕف٘ي ٕا (. ٝفلٔ ػبى ًا

وز كوِ    ٍا دَ كٌي ٍ ًِ ؿٌبى ٕا ٍا ث٘بهَُى ٍ آى  ٍاث٤ اػشوب٭ٖ ٭لَهٖ  ٍ

ؼبم ٗك ٕوَٕ كبٍّوبٖٗ اُ ق   جول سٮ٘و٘ي ٙويُ ثبٙوي.     ٍا هؼجٍَ ثِ ًا

ٍا    شٮياى هَة ٍ ثوي ثوَىى  ًي ثٌٍ ٍ ٕا ف٦َر ثِ اٗي هٮٌبٕز كِ هيٍا

َاٍ ىاىُ ٍ ٍا هٖ ٖبى ق ي فَىٕ ٕوٮبىسوٌي ٍ ىٍ ٭و٘ي كوبل     ىٍٍى ًا ًَا س

ٍا    ُاىٕ هوَى ٗكوٖ  ز كِ ثب اهش٘بٍ ٍ آ ٖبى ٕا فَىٕ ٙقٖ ثبٙي. اٗي ًا

شوبة هٖ ٖبى  ٕوز آى هٖ  كٌي ٍ ثِ ًا وز   ٍٍى. الُهٔ اهش٘بٍ ًا اٗوي ٕا

 ٖ ٍُا ٝل٘ق ٍػَى ىاٍى ٍ ٍا هو شجبُ ىٍ سٚوٜ٘  وي اُ   كِ اكشوبل ٙا ًَا س

ٍا كوِ ػِئوٖ اُ ً٪وبم     ٖبى  ًي ًا هقٞي ٍ كوبل كق٘قٖ ىٍٍ َٙى. هيٍا

ز، ثِ َاقٜ ٍ     ٍَٝر غَِٕٗ ٍ ف٦َٕ، ثِ ّٖشٖ ٕا ٕوَى سكو٘ول ًو

ٍُا   َائؼ٘ ّياٗز كَىُ، ٍ ىٗي ٍ آٗ٘ي ىٍٕز ًُيگٖ كوَىى ٍ  ٍف٬ ك

ِ ٍٕ٘يى ثِ ٕٮبىر ٍ َار ٍ ىٙوٌبى ىٍ كو٘ي ًٖٚوش ٍا ثوِ   ا ٍ ه٦ ٗا 

ز.  ٍا ًٚبى ىاىُ ٕا

ٖبى، كق٘قز ُىى دوَىُ ػْبلوز ٗوك ه٘ول      ػوَٖٗ ٍ ٭قوت   ىٍ ًا

ووز )ه٦ْووَٕ،   ج٘ووبء 145  ، 15ٛ ، ع٥1372ج٘ٮووى ٕا (. ٍٕووبلز ًا

   ٛ ز سب اُ هَٖ٘ ف٦َس٘ هوبٍع ًٚوَى )ّووبى،  ٖبى ٕا َاقجز اُ ًا  ه

ج٘بء الْٖ ثب ٭لن الْٖ، اُ كق٘قز821 ٖوبى ٭لون    (. ًا ٍ ٩بَّ ٍ ثب٥ي ًا

ّبٕ ىٗي ه٦بث  ف٦َر ٍ ٕوبُگبٍ ثوب ػٖون ٍ     ٍ آگبّٖ ىاًٍي ٍ آهَُُ

َإ ٍٕو٘يى ثوِ    ز، ٍ ٭الٍُ ثَ إٓبٗ٘ ىً٘بٖٗ ٍ هؤطَ ث ٖبى ٕا ٍٍف ًا

ٍا ىٗوي كوِ     ز. ثْشَٗي الگَ ٍ ثًَبهوِ  ٕٮبىر اهٍَٕ ٍا ٬١ٍ ٙيُ ٕا

بٓ  َٕا ز. ث ٍائِ ىاىُ ٕا َإ ثَٚ ا ز ث ٖبى ٕا ف٦َر، ه٦بث  ف٦َر ًا

َإ كَكز ثِ ٖبى ٗك ٥َف ٍ الگَ ث ٕووز كووبل ىٍ ىٍٍى هوَى      ًا

ٖبى ىٍ ٕبكز َا٤ٗ سَث٘شٖ ىًٍٍٖ ٍ ثًٍَٖ٘ ًا َاهل ٍ ٙ ّوبٕ   ىاٍى ٍ ٭

ي ثَ ٍٙي ٗب س٢ٮ٘ف آى هؤطَ ثبٙي. هوشلف، هٖ ًَا  س

َا٘ٗ ف٦ووَٕ ٍ غَٗووِٕ ثووِ ٙووٌبهشي كقووبٗ  ٍ آگووبّٖ ُا     گوو

بًٖ  ٍاقٮ٘ز ز كِ ُا آغبُ كَىكٖ ىٍ َّ اًٖ َٙى ٍ سب دبٗوبى   ٩بَّ هّٖٕب

ىى،  ى )هٞجبف ِٗ ٍَٗوٖ  108 ، ٛ 1389٭وَ اىاهِ ىٍا بى، ً٘ (. ف٦َر اًٖ

ٍا ِث  ز كِ ٍا  ًٍٖ ٕا بٗز ٙيى هٖ ٕوز ٖث ىٍ ٍا ِث سكوبَد   ًْ كٚبًي ٍ ٍا 

  ٖ ٍاهو ٍا هؼجوٍَ ثوِ آٌٗويُ      ٍ كَكوز  گوٖ ٍا  ى ٍ ّوو٘ي ٍْٗ ًگوَٕ ٍ   ىٍا

ٖ هٖ يٚٗ ًٍا َة ٍ ٙوٌبهز ٍ  ٕوز ىٕش٘بٖث ِث آٌٗويٓ ه٦لو   كٌي ٍ ِث  ىٍ

ٍاىٍا ثوِ سفكوَ ىٍ ًّوي هوَى ٗوب       ٕبهشي آى، كَكز هٖ ٍا  بى  ىّي. اًٖ

 ٖ َاى ىٍ هٍَى آٌٗيُ هو ٕ٘ ُا ىٗگ ِ   َد ىًجوبل ٙوٌبهز ٍ دوَىُ     كٌوي ٍ ثو

ز. َُا هَىٗ ٕا بهبر آى ٍ ٕبهشي آٌٗيٓ ىلو شي ُا اْث ىٙا  َث

ز؛ ٗٮٌٖ آهَُُ الم ىٗي ف٦َٕ ٕا وبى   ٕا الم ثب سوبم اثٮبى اًٖ ّبٕ ٕا

َٕا سوبم ٕبكزّوبٌّگ ٕا والم   ز ٍ ث بى ثب ٕا ى ٍ اًٖ ًَبهِ ىٍا ّبٕ ٍا ث

ز ًوٖ ثي ٍ.ک:  ٖث ى، ٍٕي ) وبى   .(123  ، 1ٛ ، ع 1391ٝفبٗى كبَئ اًٖ

َ٘س ىٍ ٍا ٍَٕٙ ٍٗوشِ ِث ز كِ ىائووبً ىٍ كَكوز    هقش٢بٕ ف٦ ٙيُ ٕا

ى، هوَى    ى ٍ كٖٖ كِ كَكز ًويٍا ٍا ىٍٕز ًيٍا شبىى  قف ٍ اٖٗ ي ٍ َس ثٙب

ى ٍ هوَى   هّٖب هٚغَل  ٍا ثب س٫ٌَ ٌٍا ٗ ثگ ََد ي ًقٜ هَى ٕ كٌي سب َث ٗا

 ٖ ٕ،   ٍ.ک: )كٌوي   ٍا فَٗت ىّي سب ه٘بل كٌي كِ كَكز هو ٝوفبٖئ كوبَئ

بى هٖ(17  ، 1386ٛ ِ  . اًٖ ٍا ثجٌ٘ي سب ثب ؿٚن ثبُ ثو ي آٌٗيُ  َّا ٕووز   ه

ٍا هقبثول هوَى ثجٌ٘وي ٍ      ٌكِ ؿٚن ثبُ كٌي ٍ آٌٗويُ  آى كَكز كٌي؛ ًِ ٗا

َ٘س ثبٗي آٌٗويُ هقش٢بٕ  غبفلگَ٘ َٙى. ٍا ِث ِ   ف٦ وش وي. ٍا    ًگوَٕ ىٙا ثٙب

ٍا ُا ٍّوِى  ي سب هَى  ٌٕب ٍا هَة ٚث َٕا كَكز كَىى، ثبٗي هَٖ٘  ّوب ٍ   ث

ِ َّا ٍا       ُا ٘ث ُ، هٖوَ٘ هوَى  ٕ ٙوفب  ُا آٌٗوي ٍفشي كف٨ كٌي ٍ ثب سََٞٗ

شوبة كٌي ٍ اقيام ِث ة ًا َاَث اسفوب   ٕوز آٌٗيُ ه٦َل ٍا ىٍ ث ّوب   ّبٕ هَى 

٭ولكَى فٮبل سغَ٘٘ ىّي ٍ ّوـٌو٘ي كَكوز   كَىى ِث  ُا هٌفٮالًِ ٭ول 

ًَبهِ ٍ ٥َف ٍا ثب ث ّبٕ هظجز ُا آٌٗويُ سٌ٪و٘ن    هَى  بٓ سََٞٗ َٕا ٕ ث ٍِٗ

ٍا آى كٌي ٍ آٌٗيُ هَى ٍ ػبهٮِ وبُى. الجشوِ      ٗا  ى، ٖث ًَِ كوِ ىٍٕوز ىٍا گ

ُ، آٌٗيُ شَٗي آٌٗي بٓ آهَُُ ْث َٕا ز كِ ث بىُ ٙوَى   ٕا ٕا ب ًْ ّبٕ ىٌٖٗ ٌث

ب ٍ آهَر گَ  ىى.ٍ ثب٭ض هَ٘ ىً٘

 خَاّٖ اًؼبى ج. كوبل
ٖبى ف٦َسبً كوبل ِ  ًا هقش٢وبٕ آى سوب ثوِ كووبل ه٦لو  ٍ       ػَٕز ٍ ثو

ٍا      َاّوي ثوَى ٍ ّوو٘ي ٍْٗگوٖ ٍا  الٗشٌبّٖ ًَٕي، ىٍ سالٗ ٍ سكبدَ ه

يٖٗٚ هٖ هؼجٍَ ثِ آٌٗيُ ًٍا ِ  ًگَٕ ٍ ىٍ َإ ثو ىٕوز آٍٍىى    كٌي كِ ث

وشِ ثبٙوي. ىٍ هوٍَى      آٌٗيُ ه٦لَة ٍ ٌٙبهز ٍ ٕبهشي آى كَكوز ىٙا

ٖ   كَوٓوبلُ » گَٗوي:  هٖ ٍاغت اٝفْبًىهٮٌبٕ كوبل،  و ِ « ء اٚل ىٕوز    ثو

وز      ٍا كِ ٭وَٟ ٍ هقٞوَى اُ ؿ٘وِى ٕا آٍٍىى ٗب كبٝل ٙيى آًـِ 

ٍاغت اٝفْبًٖ،  يٗٚوٌياى ّوَ ٭لووٖ كووبل    726  ، ٛ 1412) (. ًا

  ٖ ٍا هشٌبٕت ثب كَُُ سوٜٞ هَى سٮَٗوف هو ٖبى  كٌٌوي ٍ َّكويام    ًا

ٍا ىٍ ٍٙشِ ٭لوٖ هبٛ هَى هٖ ٍاٗوبر هٮٞوَه   كوبل  ي. ىٍ ٍ  ىبىًا

ٖبى، ىٍ اهٍَٕ، هبًٌي  ز كِ ّوِ كوبل ًا « سفقِّ ىٍ ىٗوي »ًِ٘ آهيُ ٕا

ز:  ي الْكَوٓبلِ  كُلُ  الْكَوٓبلُ»ٕا ٔ فٖٙ اليِّٗ ، 1 ، ع 1429)كلٌ٘وٖ،  «  : الشَّفَقِؤ

ثبٍٍٕ ٍ ثِ هٮٌبٕ  ٌٙبٕٖ ٍ ىٗي (. سفقِ ىٍ ىٗي، ٭جبٍر اُ ىٗي78  ٛ
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َاىٕ آهلوٖ،   هبَّ ٍ هول٠ ثَىى ىٍ  ز )ػو (. 51 ، 1387ٛىٗي ٕا

ز؛ ّوَكٔ ثوِ    اُآًؼبكِ فْن ىق٘  اُ ىٗي ٍ سفقِ اهَٕ سٚك٘كٖ ٕا

شٮياى ٍ سالٗ هوَى، اُ كووبل ثْوَُ    َاى ٍ ٕا يآُ س ٖ   ًا ٙوَى ٍ   هٌوي هو

وز كوِ       سَ اُ آى، هٚوٜ ٙيى هْن ٖوبى ٕا هلٍَ ٍ هياٍ سكبهول ًا

َاىٕ آه    ثِ وز )ٍ.ک: ػو لوٖ،  كيام ػْز ىٍ كبل كَكز ٍ سكبهول ٕا

ٍا     299  ، 1385ٛ ًوي ٍا  ٖبى ثِ هقٞوَى ٍ غ١َوٖ كوِ هيٍا (. اگَ ًا

وز ٍ كووبل ٍ ٝوفبر ٍػوَىٕ      هل  كَىُ، ثَٕي، ثِ كوبل ٍٕ٘يُ ٕا

ٗٮٌٖ هوكي اُ فَىٕ ثِ سوبم ىٍػوبر كووبل   ؛ اهَٕ سٚك٘كٖ ّٖشٌي

ٖبًٖ ثَٕي. كٖوٖ كوِ ثوِ     ىٕز ٗبثي ٍ ىٗگَٕ ثِ ً٘وٖ اُ كوبالر ًا

ٖبًٖ ىٕز ٗبفشِ ٖ    كوبل كق٘قٖ ًا ًوي هو ز، ثوِ اًى هيٍا وي ىٍ   ٕا ًَا س

ٍا سغَ٘٘ ثيّي. ٘ي هبىٕ  ًَا  اٗي ٭بلن سَٞ  كٌي ٍ ثَهٖ اُ ق

ىى كوبل وز كوِ هلشوبع ثوِ      ف٦َٕ َث ي هٮٌٕب بى، ِث ٗا ٖ اًٖ َّا ه

ُ كوبل ٖز. غَِٗ ًٍى ً٘ َ گ٘وشي ٭بهل ٘ث ًَا بًى ٍػَى  ث ى ىٍ َّ اًٖ َّا ه

بى ى. هب اًٖ ًار هى ىٍا بٓ كت٘  َٕا ٘ن كبهل َٙٗن ّب ث َّا ة  ه ٍ ِث ه٦َل

ٍا ًوى ن؛ اهب كوبل هَى  ٘ن ٍ ًووى  ٍاقٮى هَ٘ٗ ىٕز ٗب٘ث و٘ن ُا   ٌٕٙب ىًا

ى كبٝل هى ٍّا  ِ ٕ،  ؿ ى (. َّ ؿِٕ٘ كِ 33 ، ٛ 1384گَىى )هٞجبف ِٗ

ى، ىٍ ٍػَى هَىٗ ٗبفز هوى  بُ ىٍا َاى ٍٕ٘يى ِث كوبل ً٘ بى ث ٙوَى.   اًٖ

بى  كوبل بٖٗ  اًٖ ًَا شٮياىّب ٍ س ٍُ ٍ ٩ٍَْ ٕا ي ٍ سكوَٗي  ّبى ٍا ِث ٍٙ ٍ َث

 ،ٖ ف ى )ًٖ شگى ىٍا  (.68 ، ٛ 1379ػََّ ٍػَى٘ٗ ٖث

َإ ٍٕ٘يى ثِ كوبل اثشيا ثبٗي كق٘قز ًفٔ ٍ ٩َف٘ز ٖبى ث ّوب   ًا

َإ ؿوِ       ٍا ثٌٚبٕي ٍ اٌٗكوِ هقٞويٗ كؼبٕوز؟ ٍ ثو ٍ ػبٗگبُ هَى 

ي كِ ٍا  هٖ َاّي سالٗ كٌي؟ ثيًا وز ٍ هشٌبٕوت ثوب آى     خليفةة ه اهلل ٕا

شِ ثبٙوي  كق٘قز ٍ ػبٗگبُ ٍ ٩َف٘ز ٍػَىٕ ه َى، ثِ ٭ول اّشوبم ىٙا

ىًجبل سلق  ك٘بر ه٦لَة ٍ آٍهبًٖ هوَى ثبٙوي. ٕوٌز الْوٖ ىٍ      ٍ ثِ

ز كِ اگَ سك ٖبى ً٪بم ّٖشٖ ثَ اٗي ٕا ٍا ىٍ هٖوَ٘     سك ًا ّوب هوَى 

َاٍ ًيٌّي ٍ هشلَل ًكٌٌي، ًُيگٖ اػشوب٭ٖ آًْوب ً٘وِ سغ٘٘وَٕ     كوبل ق

َاىٕ آهلٖ،  َاّي كَى )ٍ.ک: ػ ٦لوَة ٍ  (. كوبل ه195  ، 1389ًٛو

ٖبى، هشأطَ اُ ػْبى ِ    ٍفشبٍّبٕ ًا ٍاث٦و وز ٍ  َاى ٕا إ ىق٘و  ٍ   ثٌٖ٘ افو

َإ آٌٗويُ ٍ     دٍّْٖ ٍ ثًَبهِ ٭و٘  ث٘ي آًْب ٍػَى ىاٍى. آٌٗيُ ٍٗوِٕ ثو

ٖوبى اُ   ّبٕ ٍٕ٘يى ثِ آٌٗيٓ ه٦لَة ًِ٘ ثِ ػْبى ٍٍٗ ثٌٖ٘ ٍ سفكَ ًا

ٍا ثوب         وبى  ى. كٖوبًٖ كوِ كووبل اًٖ وشگٖ ىٍا ػْبى، هَى ٍ ػبهٮوِ ٖث

ٍا فق٤ ىٍ ّو٘ي ٭وبلن   ػَ هٍٖ ثٌٖ٘ هبىٕ ػٖز ػْبى كٌٌي، ٗقٌ٘بً آى 

ٖ   هبكٖ ٍ هبىٕ هٖ َإ ٍٕ٘يى ثِ آى كوبل سوالٗ هو كٌٌوي.   ٗبثي ٍ ث

ٖبى ّي  آٌٗيُ ّوب   دٍّْٖ ٭َفٖ، إٓبٗ٘ ٍ ٍفبُ ث٘ٚشَ ًُيگٖ هبىٕ ًا

َاّوٖ   ٍا فق٤ سب قجل هَگ ّو ٖبى  ز ٍ ًا ٍ سٖل٤ ث٘ٚشَ ثَ ٥ج٘ٮز ٕا

بٓ ثٖكٌي؛ غبفل اُ اٌٗك هٖ َٕا ٖبى ث ٖ    ِ ًا ًْبٗوز   ًْبٗوز ثوَىً٘، ثو

ٍا ثوب ػْوبى    كوبل ز، ٍ كٖٖ كِ كوبل كق٘قوٖ  ثٌ٘وٖ الْوٖ    ٥لت ٕا

ٖ  ػَ هٍٖ ػٖز َإ آى     كٌي، ق٦ٮبً اٗي ٭بلن هبىٕ ًوو وي ٩َفوٖ ثو ًَا س

َإ ٍٕ٘يى ثوِ آى ىٍ   كوبل هٮٌَٕ ٍ ٍٕ٘يى ثِ آى ثبٙي؛ ثلكِ ثبٗي ث

دٍّْوٖ   ٕ كٌي. آٌٗويُ ٍِٗ ٭بلوٖ اُ ػٌٔ ّوبى كوبل، سالٗ ٍ ثًَبهِ

ٖبى ىٍ اٗوي   َإ آهَر ٍ ُهبًٖ كِ ًا َإ ىً٘ب، كِ ث الهٖ ًِ فق٤ ث ٕا

ٍا ثوِ     ىً٘بٕ هبىٕ ًُيگٖ ًوٖ كٌي، ىٕشٍَ ٍ ثًَبهِ ىاٍى ٍ ًگوبُ ثٚوَ 

ىّي. اٗي ًوًَؤ كوَؿكٖ اُ    ٭بلن ثبالسَ اُ ٭بلن هبىٕ ٍ ىً٘ب، سَػِ هٖ

بٓ ف٦َر الْٖ ٍ كوبل آٌٗيُ َٕا الم ث َاّٖ  ًگَٕ ٕا وز ٍ  ه ٖبى ٕا ًا

َاى ٥بلت ٕٮبىر ٍ َٕى ث٘ٚشَ ٍ آٌٗيُ ٌوي اُ آٌٗويُ   ًگَ هٖ اف ًَا ًگوَٕ   س

شفبىُ كٌٌي ٍ ثِ ً٘بُ ىًٍٍٖ آٍهبى الهٖ ٕا َاٗوٖ ٍ كووبل   ٕا َاّٖ ٍ   گ هو

ٖوبًٖ ثيٌّوي ٍ     ٕٮبىر كق٘قٖ هَى دبٕن هٌبٕت ٍ ه٦بث  ف٦وَر ًا

ٍا ثِ ثْشَٗي ًلَ ثٖبًُي. ٍا ثٌٚبٌٕي ٍ آى   آٌٗيُ 

ز؛ ؿوَى   َٞل هَٞٝ٘ز كوبلدٍّْٖ هل آٌٗيُ ٖبى ٕا َاٖٗ ًا گ

ٖبى َا ٍػوَى ىاٍى ٍ   اٗي ٍْٗگٖ ىٍ ّؤ ًا َا ٍ غَ٘هياگ ّب، ا٭ن اُ هياگ

ِ  هبٕشگبُ فلٖفٖ آى، كوبل َاٖٗ ٍ كَكز ثو ٕوَٕ ػبهٮوِ ه٦لوَة     گ

ز )ٝبىقٖ،  الم ثوب ٭ٌبٗوز   47  ، 1396ٛسٮَٗف ٙيُ ٕا (. هكشت ٕا

يإُ الْبم قَآى ٍ ٌٕز، ؿٚن َإ   ثوو٘ ٍ ١ٍوٮ٘ز ه٦   ًا ٍا ثو لوَثٖ 

ِ   آٌٗيُ ثَٚٗز ًَٗي هٖ َإ    ىّي. سالٗ ٍ كَٙو٘ ٍ ثًَبهو ٍِٗٗوٖ ثو

ز ٍ كٖٖ كِ ثِ ٕووز    ٍٕ٘يى ثِ كوبل ه٦لَة، هْن ٍ ١ٍٍَٕ ٕا

َاّي هبًي ٍ ثِ هقٞي ًْوبٖٗ   كوبل كَكز ًكٌي، سالٗ ٍا ثٖ ًش٘ؼِ ه

ِ    ّبٕ آٌٗيُ ٍٕي. ٗكٖ اُ ىغيغِ هَى ًوٖ ّوب،   دٍّْوبى ىٍ سووبم ٭َٝو

ٖوبى ثوِ كووبل    ثٌٖ٘ آٌٗ د٘٘ ز. َّؿقيٍ ًا يُ ثب ىٍٝي ه٦بٕ كن ٕا

بٓ آى ٭لنِ ٗقٌٖ٘ كِ ىاٍى، ثًَبهِ َٕا ٍِٕٗ كٌوي   ًِىٗك ٙيُ ثبٙي ٍ ث

َاى ٍ ثَدوبٖٗ ٭ويالز اػشووب٭ٖ      ٍ ىٍ ػْز سلق  كوبل هَى ٍ ىٗگو

َاّوي ثوَى.       سالٗ كٌي، هؤطَسَ ٍ ىق٘  سَ ىٍ ٕوٮبىر ىً٘وب ٍ آهوَر ه

يٗٚوٌياى هبىٕ، كِ ا٥و  وبٓ    ثَهال  ىٗگَ ًا َٕا ال٫ آًْوب اُ آٌٗويُ ث

 كيٓ ٍ گوبى ٍ سٌْب هلٍَٞ ثِ ٭بلن هبىٕ ٍ ىً٘بٕز.

 د. ّذفوٌذ ثَدى اًؼبى

ٖبى ّوبٌّگ ثب ً٪وبم آفوٌَٗ٘، ّيفوٌوي ثوَىُ ٍ ىٍ ّوؤ افٮوبل        ًا

ٍا ىًجبل هٖ ٍُا ثٖ اهش٘بٍٕ هَى ّيفٖ  ًي  ٍا   كٌي ٍ هيٍا ه٦َ ٍ ىٍٕوز 

ز: ٖبى ًٚبى ىاىُ ٕا ٛوجِ٘ل إًَِّب ّٓيٌٕٓٗبُٔ ا» ثِ ًا ٖوبى:  «) ٖل (؛ سوب ٍا ثوِ   3ًا
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َإ آى هلو  ٙويُ، ثَٕوي ٍ ٭والٍُ ثوَ ًٚوبى       ٍُا  ّيفٖ كِ ث ىاىى 

ٍا       وي هوَى  ًَا َاٍ ىاىُ سوب ثش ٍا ىٍ اهش٘وبٍ ٍا قو ىٍٕز، ًٍَّ٘بٕ هوشلفٖ 

و٬ اكشووبلٖ، ىٍ     ٬َٕٗ ًَا ٖبى ثوب ه َإ هقبثلٔ ًا سَ ثِ ّيف٘ ثَٕبًي ٍ ث

ٍا  ز سب ٍا  ٍا فَٕشبىُ ٕا َاى  ٍُا د٘بهج ىٍ اٗي هَٖ٘ كوك ٍ ّياٗز اٗي 

   ٕ َاُ َافى ثبُىاًٍوي )هكوبٍم ٙو٘ ل ٍاى  كٌٌي ٍ اُ هَّٖ٘بى ًا ، ٍ ّوكوب

ٖوبى هَػوَىٕ ثب٭٪ووز     167  ، 11ٛ  ، ع1374 والم ًا (. اُ ً٪َ ٕا

ٍا ثَ سوبم هولَقبر ثَسَٕ ىاىُ ٍ هٖ ًي ٍا  ز ٍ هيٍا أَلَونٕ  »فَهبٗوي:   ٕا

َ لَكُنٕ هب فٖٙ ٓ ٕٓوََّ ٍٕا أَىَّ اللَِّ ٛو سَََ ٍارٙ ٍٓ هب فٖٙ الْإٍَِٟٔاٖل (؛ 20)لقووبى:  « ب

ٍا ىٍ إٓوبى ًي آًـِ  ز هٖوَ ٙوب كَىُ  آٗب ًيٗيٗي هيٍا ّب ٍ ُه٘ي ٕا

ز ٍ ّوبٌّگ ثب كل ٭بلن ثِ ٖبى هَػَىٕ ّيفياٍ ٕا ز؟ ًا ٕووز    ٕا

 كٌي. كوبل ٍ قَة الٖ اهلل كَكز هٖ

َ  هولَقبر ٍ  الم ٙا ٖبى ىٍ ًگبُ ٕا ز كوِ ىٍ    هل٘فًٔا الْٖ ٕا

َاص  ٍٍٕ ُه ٍاٍص ّوؤ ه٘و ّوبٕ الْوٖ    ٘ي ٍ ىٍ ك٘بر ىًَٕ٘ هَٗ٘ 

ز كِ ًجبٗي ثِ كوشَ اُ  ز ٍ اٍُٗ ٍ ق٘وز ٍا ا٭لٖ ىٍػٔ ثْٚز ٕا ٕا

ٍا ثفٍَٙي. َّ قيٍ آٍهبى ٍ آٍٍُّبٗ٘ هشٮبلٖ سَ ثبٙوي، ّوي     آى هَى 

ٍام َاّي ثَى ٍ َّ قيٍ آٍهبى ً٘كَسَ ٍ ثبى ّوبٗ٘ دٖوز ٍ هلويٍى     سَ ه

َاّي ثوَى. سٞوو٘ن  ثبٙي، غبٗز ًِ٘ هَى ٍ ًبؿ٘ گ٘وَٕ آگبّبًوِ ٍ    ِسَ ه

٘ ىٍثبٍٓ آٌٗيُ ثٖشگٖ ىاٍى ٍ َّؿِ ىٍثبٍُ ٍٍٗياىّبٕ  ّيفوٌي، ثِ ىًا

٘ن، ثْشووَ هووٖ هوكووي ٍ هلشووول دوو٘٘ َإ  ٍٍ، ث٘ٚووشَ ثوويًا ٘ن ثوو ًَا سوو

ٖوبى       ّبٕ ٕبًُيٓ ًُيگٖ، ثًَبهِ اقيام ٍِٕٗ كٌو٘ن. قوَآى ثبٍّوب ثوِ ًا

َإ هقبٝي ٍ اّيا  ىً ٗبىإٍٍٓ هٖ ٍ ىً٘وب    َٕ٘ آفَٗيُ ًٚيُكٌي كِ ث

َاكوِ:      «كُولؤ هٓويْ ٭ٓلَْٕ٘وب فوبىٍ    » هقٞي ٍ هلول اقبهوز ٍا ًٖ٘وز؛ ؿ

وز ثوِ     (؛26كوي: اَل) ٍاى ٙٮٍَى كِ ثَ ٍٍى ُهو٘ي ٕا َّ ػٌجٌيُ ىا

ٖبى ىٍ اٗي ىً٘ب هبًيى ًٖ٘ز. ّوو٘ي   َاّي ٙي. ّي  ًا ٍُىى فبًى ه

گِ٘ٓ فكَ ىٍ هٍَى آٌٗيُ ٍا  إ كوِ اُ ػؤٌ هوبىُ ً    سفكَ ثِ ٍا ًا ٖ٘وز 

ًگَٗ، ًٖجز ثِ كٖٖ كوِ هوبىٕ فكوَ      دٍّْٖ ثب اٗي ىّي. آٌٗيُ هٖ

ٍُا    هٖ ٖبى اگَ ثب ّي  هٚووٜ ٍ ًقٚوِ  َاّي ثَى. ًا كٌي، هشفبٍر ه

َإ ٍٕ٘يى ثِ آٌٗيُ ه٦لَة كَكز كٌي، ثْشَ ٍ ىق٘  سَ ٍ ٍُىسَ ثوِ   ث

َاّي ثٍَى سب ٙبٗي ثِ ّي  ثلٌيسَٕ ىٕوز   ٍٕي؛ سب كٖٖ هٖ آى هٖ ه

ي ثِ ًوٖد٘يا كٌي ٍ  ًَا  َٕي.ػبٖٗ ث س

 اسادُ ٍ اخت٘بس اًؼبىّـ . 

ٖوبى اُ ىٗگوَ    ز كِ ثِ ًا ٖبى ٗكٖ اُ ػْبسٖ ٕا ٍاىٓ ًا ًٍَ٘ى ٭قل ٍ ا

ٖبى ثِ ز. ًا وز كوِ      هَػَىار ثَسَٕ ىاىُ ٕا ٍاىُ ٕا و٦ٔ ٭قول ٍ ا ٍٕا

شلكبم هى هى« هبلك هَٗٚشي» ٗبثي )ه٦ْوَى،   َٙى ٍ ٙوٞ٘ش٘ ٕا

ًوي ٗوك ٕوٌز ٍ قوبًَى     ى كَٗن آ(. ىٍ ق283َ ، 2ٛ  ، ع1372 هيٍا

ز كِ:  ٍا ث٘بى فَهَىُ ٕا ٍا هوب  »كلٖ  ُ ُ هب ثِقََٕمٍ كٓشَّى ٗٔغََِّ٘ ٓ ال ٗٔغََِّ٘ إِىَّ اللَِّ

ٍا كوِ ًوِى گٍَّوى ّٖوز، سغ٘٘وَ      11)ٍ٭ي: « ثِأًَْفُِْٖٙنٕ (؛ هيا ًٮوشى 

ٍا كِ اٗٚبى ىٍ ١وَ٘ٙوبى ّٖوز، سغ٘٘وَ ىٌّوي. اٗوي       ًيّي؛ سب آًـِ 

وز )     قب٭يٓ كلٖ ىٍ سجيٗل ًٮووز  ٖ ثوِ ًقووز ٍ ٭قوبة ٕا  ،٥جب٥جوبئ

بٕووى ػْووبى ( ٍ ٗكووٖ اُ دبٗوو133ِ  ، 9ٛ ، ع1374 ثٌ٘ووى ٍ  ّووبى ٕا

الم هلَٖة هٖ ػبهٮِ ٍا ىٍ   ٌٙبٕى ىٍ ٕا ًي آٌٗيٓ ّوَكٔ  َٙى. هيٍا

 َ َاٍ ىاىُ ٍ ّو گًَوِ سغ٘٘وَ ٍ هَٙوجوشٖ ٍ ثويثوشٖ      ىٕشبى هَىٗ ق

      ٕ َاُ  ٍ ٍاثٖشِ ثِ ا٭ووبل اهش٘وبٍٕ هوَى آًْبٕوز )ٍ.ک: هكوبٍم ٙو٘

ٍاى َإ 145 ، 10ٛ  ، ع1374، ّوكووب (. ّووَ اقوويام آگبّبًوؤ ثٚووَ ثوو

 ٖ ؼبم هو ٖوبى    سلق  ّيفٖ ىٍ آٌٗيُ ثِ ًا َإ    ٍٕوي ٍ سووبهٖ ًا ّوب ثو

ٖوبى دو٘٘ اُ        هٚبّيُ ًشبٗغ كبٍّبٕ هَى، ؿٚون ثوِ آٌٗويُ ىاًٍوي. ًا

ؼوبم ثيّوي ٍ ُا ه٘وبى         ٍا ًا اقيام، ثبٗي سٞو٘ن ثگ٘وَى كوِ ؿوِ كوبٍٕ 

سَس٘ووت،  اٗووي گٌِٗووي. ثووِ ٍا ثَهووٖ ّووبٕ هلشووول ثوويٗل، ٗكووٖ اقوويام

َاى ثوٖٚ اُ فَ گَٕ٘ ٍ اهش٘بٍ، ثِ سٞو٘ن ز. ٌٗي آٌٗيُا٭ٌ  دٍّْٖ ٕا

شوووبة      ٍا ًا ٍاىُ ٍ اهش٘ووبٍ ٍ ٙوٌبهز، ًََٕٙووز هوَى  ٖوبى ثوب ا ًا

ز كوِ قويٍر سٞوو٘ن    هٖ ٍا آفَٗيُ ٕا ًي هَػَىى  گ٘وَى   كٌي ٍ هيٍا

   ٖ ٍا ٍقون هو ٍاىُ ٍ اهش٘بٍ هَى، آٌٗيُ هوَٗ٘  ٍا   ىاٍى ٍ ٍا ثب ا ًُوي ٍ آى 

ٍاىُ، ٭بهل آٌٗيُ هٖ يِٗٚ ٍ ا وز.      ٕبُى ٍ سلف٘  ًا ٖوبى ٕا َإ ًا ٕوبُ ثو

َاهول      وز ٍ ثوِ ٭ ٍاىٓ الْوٖ ٕا ٖبى ىٍ ٕبهز آٌٗيُ، ىٍ ٥َل ا ٍاىُ ًا ا

ٍاثٖشگٖ هٖشق٘ن ىاٍى.  ىٗگَٕ هبًٌي ا٭وبل هَى ٍا 

وز ٍ ً٘وِ اٌٗكوِ     الم، ثلض ق٢ب ٍ قيٍ ٕا ٗكٖ اُ هٮبٍ  هْن ٕا

ِ    ه٫َ١َ اهكبى سغَ٘٘ قٖو ٖوبى ثو ىٕوز   شٖ اُ سقويَٗ ٍ ًََٕٙوز ًا

يٗٚووٌياى      هَىٗ ثِ ٍٕ٘لٔ ٍفشبٍ ٍ ا٭وبل اهش٘وبٍٕ هوٍَى اّو٘وز ًا

ز )ٍ.ک: ٕجلبًٖ،  َاٍ گَفشِ ٕا ًٍويل  (. ثوِ ا٭شقوبى   167  ، 1385ٛق

٘ ٍ اٍُٗ دٍّْبى هٖ آٌٗيُ، ثل َاٌّي ثِ ىًا ّب ػبهٔ ٭ول ثذَٙوبًٌي   ه

ٍُا ىٍ ثْجَى ١ٍٮ٘ز ثَٚ هؤطَ ثبٌٙي ّو٘ي ىل٘ل، دٌْ٘ٚبى  . ثٍِ اُ اٗي 

دوٍُْ   دٍّْبى ىٍ هقبم ٗوك آٌٗويُ   ّبٕ ٭ولٖ، ثوٖٚ اُ كبٍ آٌٗيُ اقيام

ز. َّ اقياهٖ هٖ وشِ ثبٙوي.    ٕا ٍا ىٍ ًُيگٖ هَىم ىٙا ي د٘بهيّبٖٗ  ًَا س

ٍا ثوِ ١ٍوٮ٘شٖ ثْشوَ ٗوب       ثِ ىٗگَ ٕوي، هٖ َا٤ٗ ًُيگٖ آًْوب  ي ٙ ًَا س

َاٗي ثٍَٕٖ اّيا  ٍ اٍُٗ ّوبٕ   ّوب، اُ ١وٍٍَر     ثيسَ، سغَ٘٘ ىّي. ثٌبث

ز )ثول،   آٌٗيُ (. ا٭ووبل ٍ افٮوبل اهش٘وبٍٕ    198  ، 1392ٛدٍّْٖ ٕا

  ٖ َاٍ هو ٍا سلز سأطَ٘ آطبٍ هَى قو ٖبى، آٌٗيٓ فَى ٍ ػبهٮِ  ىّوي ٍ ثوَ    ًا
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ٖبى اطَ هٖ ٌاٍى. آٌٗيُ ًََٕٙز ًا بٓ آهوَُُ  دٍّْٖ ىٌٖٗ گ َٕا ّوبٕ   ث

ٖبى ٍا ثِ آٌٗيُ سَػِ هٖ هشقي ٍ ىق٘  ىٌٖٗ، ًا َ٘ كَكز ىّي ٍ هٖ ّب 

ٍا ٍٍٙي ٍ هٚوٜ هٖ  ثِ كٌي. ّوـٌ٘ي اٝوَل   ٕوز آٌٗيٓ ه٦لَة 

ووبٓ هجٌووبٕ ٍ ػْووبى ٍ ٍٍٗ َٕا ٍا ً٘ووِ ث َاٍ  ّووبٕ آى  ثٌ٘ووٖ ىٌٗووٖ قوو

بٓ ا٭وبل اهش٘بٍٕ هَى، ًََٕٙز هوَىٗ   هٖ َٕا ٖبى ث ىّي؛ اٌٗكِ ًا

ٖبى َإ ٍٕ٘يى ثِ ٕٮبىر اثيٕ، ثبٗوي   ٍا ثِ ثْشَٗي ٍػِ ثٖبُى. ًا ّب ث

َاكوول گًَووبگًَى ٍ ٌوويه ًٍا : ا ٗكووى دوؤ اُ ىٗگووَى، دٚووز ٕووَ ثگٌ

ٚقب : « لَشََْكَجٔيَّ ٥َجٓقبً ٭ٓيْ ٥َجٓ ٍ» ٖبى ثَ ّوؤ ٙو  19)ًا َى ئ(. ا٭وبل ًا

يٖٗٚ ثَهٍَىاٍ ثبٙوي ٍ   ًٍا ٖبى اُ ىٍ ز كِ ًا ز ٍ الُم ٕا آًبى هؤطَ ٕا

ٖوبى،   َاكل آٌٗيٓ ًا َإ ٕبهشي آٌٗيٓ هَى اسوبً كٌي. ه ٭ولٖ هٌبٕت ث

َاكلى ًََٕٙز سوَ اُ هَكلوِ قجول ٍ     ُ ٍ َّٗك ثَسَ ٍ هْون ٕبُ ثَى ه

  ِ ز. ٭ول اهٍَُ هب، َُٗثٌب ٍ هقيهؤ ثو ٍاٍ آهبىگى ث٘ٚشَ ٕا ِا ٍػوَى    ٕ

ز؛ ّوبى ٥ٍَكِ ٭ول گٌٙشگبى ىٍٓ ٭جَسٖ ٍ ًقٚوِ   آهيى آٌٗيُ ٕا

َإ اهٍَُ هب هٖ ٍا      ٍاّٖ ث ي ثبٙي. ؿَى هب ثوب ا٭ووبل هوَى، آٌٗويُ  ًَا س

ٍا هٖ ٍقن هٖ ِ   ٕبُٗن. َّكٔ  ًُ٘ن ٍ آى  وش ثبٙوي،    ٭وول ثْشوَٕ ىٙا

وز كوِ      ز. اٗي ىً٘ب هبًٌي ه٘وياى هٖوبثقِ ٕا َاّي ىٙا آٌٗيٓ ثْشَٕ ه

ًوي    ٍَُ اٗي ه٘ياى ثبٌٙي؛ ّوـٌبىّ٘وِ ثبٗي سالٗ كٌٌي سب د كوِ هيٍا

ٕٙ هَلَ َ الْوَٕٓرٓ ٍٓ »فَهبٗي:  هٖ « لٙ٘ٓجٕلَُٓكُنٕ أَٜٗكُنٕ أَكٕٖٓويُ ٭ٓوٓوال   الْحٓيا ةالٌَّ

ٍا آُهوبٗ٘ كٌوي؛    (؛ كٖى كِ هَر2)هلك:  ٍا آفَٗيُ سب ٙوب  ٍ ك٘بر 

ٍا    كِ كياهشبى هَٗ ٖبى ٭بقلٖ آٌٗيٓ هوَة ٍ ٍٍٙوي  ٍفشبٍسَٗي. َّ ًا

َاّي؛ ٍ ٥ج  آهَُُ هٖ ّبٕ ىٌٖٗ، آٌٗيُ ٍٍٙوي ّون فقو٤ ىٍ ٕوبِٗ      ه

ِام ثِ ىٗي ٍ آهَُُ  َٙى. ّبٕ آى هلق  هٖ ٭جَىٗز ٍ ثٌيگٖ ٍ الش

 گ٘شٕ ًت٘جِ
٘ َار ىٍ ٘د بى سغ٘٘ ٍا  اًٖ ي هْبٍ كٌي؛ اهب هٖ ًوٍٍٖ  ًَا وشقجبل   س ي ِث ٕا ًَا س

ٍا ٥جو  ه٘ول ٍ        َاىص آٌٗويُ  بفشوي ٍ كو ََس ٘ث ب ػلو ٍى ٍ كشٖ ُا آًْ ب َث آًْ

وز؛ اهوب     جز ِث گٌٙوشِ ٕا هبر هب ًٖ بُى. ا٥ال٭بر، هٮَل شِ هَى ٖث َٕا ه

ٍِث سٞو٘ن َٕا ٍ َٕا آٌٗيُ ٍ آهبىُ ٙيى ث وز؛   ّبٕ هب ث ٍٍ ٙيى ثب آى ٕا

ي. ثيٍى ٍَا ثٙب وبى  َّؿٌي ًبگ ٖ،   ٙوٌبهشٖ آٌٗويُ   ٌٙبهز هجبًٖ اًٖ ٍّو ْد

 ٗ ُ وز. ٍا ٘ن ىٙا َّا ٍا ًو ي ٭لن ٍ في  ف٘  ُٗبىٕ ىٍ ٌٙبهز ٗا ّوبٕ   َس

ٍّٖ ىٍ َّ ػبهٮِ كبكن َث آٌٗيُ ٕ، سبث٬ هجبًٖ فكوَٕ ٍ ا٭شقوبىٕ آى    ْد ا

ٌا آٌٗويُ  ز؛ ل وز ٍ        ػبهٮِ ٕا ٘ويٓ ٭ٞوَ هويٍى ىٍ غوَة ٕا ُٗا ٍّوٖ  ْد

َ سفكَ غَة ٍ ػْبى ِث ٌ ٙير سلز سأ٘ط ى   ٘ث ٍَا ىٍا ٖ هبىٕ ٍ اللوبىٕ قو

ًَبهِ يا  ٍ ث َل ٍ ّا ز. ّب، هجشٌٖ َث آى ػْبى ّب ٍ ٍٍٗ ٍ ٝا ٌٖ ٕا  ٘ث

ٖ،      ىٍ ً٪بم ػْبى و وبى هَػوَى اْل ٖ، اًٖ و ٌٖ اْل ٍٕا خليفةة ٘ث اهلل، ىا

ٍاى ٍ ّوي    َا شٮياىّبٕ ثبلقَٓ ف ٍٕا ٕا ك، ٝبكت اهش٘بٍ ٍ ىا َٕٙز ً٘

   ٖ بى ىٍ َّ ىٍ ثٮوي ػٖووبًٖ ٍ ٍٍكوبً ز. اًٖ َدوٌَٗ ٍ ىٍ   هشٮبٖل ٕا سغ٘٘

ز ٍ ُا ٥َفٖ ه٘ل ِث كَكز ِث  ٖ  كبل ٍٙي ٕا بٗوز ٍ   ٕوز كوبل ثو ًْ

ى ٍ هٖ َٕا      ٕٮبىر ىٍا ٍا ثو ٚوشَٕ  ُ، كووبالر ٘ث ي ثب ٌٙبهز آٌٗوي َّا ه

ٙوش٘      ًََ وز كوِ ٕ بى سٌْب هَػوَىٕ ٕا هَى هْ٘ب كٌي؛ ٍ ّوـٌ٘ي اًٖ

ٖ   ىٕز هَىٗ ٍقن هٖ ِث ٍا هو ٕوبُى ٍ سغ٘٘وَ ىٍ    هٍَى ٍ آٌٗيُ هوَىٗ 

ٙز، ًََ ٍاىُ  ٕ شِ ِث سغ٘٘وَ ا وبٓ ػْوبى    ٍاٖث َٕا وز ٍ ث ٖ،    ّٕب و ٌوٖ اْل ٘ث

وبى        ى. اًٖ وشگٖ ىٍا َاهل هؤَط ىٗگَٕ ىٍ آٌٗويُ ّوَ فوَى ٍ ػبهٮوِ ٖث ٭

شوبة هٖ ٍا ًا ز ٍ ثب ا٭وبل اهش٘بٍٕ هَى، آٌٗيٓ هَىٗ  كٌوي ٍ   هوشبٍ ٕا

ر    ة ٍ ٗوب ٙوقٍب شوبة آٌٗيُ ه٦َل ِ ىٍ سكبهل ٍ ًا ّوـٌ٘ي افٮبل قلجٖ ً٘

ز. آ بى هؤَط ٕا بى ٌٗيُاًٖ ٍّٖ هجشٌٖ َث هجبًٖ اًٖ ٖ، ثوب     ْد ٙوٌبهشٖ ىٌٗو

وبى،     آٌٗيُ ز؛ ؿَى ًگوُب آى ىٍ ثوِ اًٖ ر ٕا ٍّٖ ٭لوٖ ٍ ٭َفٖ هشفٍب ْد

گَفشِ ُا ػْبى كِ ه٫َ١َ آٌٗيُ ز، هشفبر ٍ َث ٍّٖ ٕا وز.    ْد ٕب ٌوٖ آًْ ٘ث

وبى ثوب هوَگ سووبم      هْن ز كِ آٌٗيٓ اًٖ ي ٕا ي ىٍ ًگُب ٗا ر ٗا ٗي سفٍب َس

َٕا ًوٖ وي     َٙى؛ ثلكِ هَگ ث َّا َليٕ ىٗگَ ٍ ٫ٍَٙ آٌٗويٓ اثويٕ ه ٍا س

وٌياى هبىٕ يٚٗ ز كِ ًا ٍٍا ٕا ِا ى. ٕ ٍاقٮوٖ ثوِ       َث َا، ًگوُب ٝول٘ق ٍ  گو

گووٖ ووبى ٍ ٍْٗ ووٌي، ٍ آٌٗوويُ  اًٖ ووشِ ثٙب ٖ، ىٍ  ّووبٕ ٍا ىٙا ٍّووبى ىٌٗوو ْد

ًَبهِ ٕ ث َٕا     ّب ٍ ٍٍٗ ٍِٗ وبى، ثو بٓ ًگُب كياقٖل ثوِ اًٖ َٕا ّبٖٗ كِ ث

ز، سؼيٗيً٪ شِ ٙيُ ٕا بى ًگٙب  َ كٌٌي.آٌٗيُ اًٖ

ِ هلققوبى ٍ ٭القوٌوياى اٗوي ٍٙوشِ،     سلق٘قوبر  ػْز  َاى   ثو ٭ٌو

شبٕ  هٖئلِؿٌي  ،دٌْ٘ٚبى ٍٕا ّب ٍ ه٦بلٮوبر هوَى ىٍ اٗوي     دٍّْ٘ىٍ 

بٓ ٗبفشِه٫َ١َ،  َٕا وي فوشق    َٙى كِ هٖ ه٦َف هّٖبٕ سلق٘   ث ًَا س

٘ َإ ىًا  :دٍّْبى اٗي ٍٙشِ ٭لوٖ ثبٙي ثبثٖ ث

. ا٭شقبى ثِ ق٢وب  2ٌٗيُ؛ ّبٕ الْٖ كبكن ثَ ٭بلن ىٍ آ سأطَ٘ ٌٕز. 1

ٖ  ٍ قيٍ ٍ ًق٘ آى ىٍ آٌٗويُ  ٖ 3؛ دٍّْو ٘  . ثٍَٕو ٕ  ًقو  ىٍ هٮبىثوبٍٍ

 .دٍّْٖ آٌٗيُ
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، ؽ الىهای  فی غری  الحة ی  ي األرةر  ، 1367ثي هلوي،  اطَ٘ ػٍِٕ، هجبٍک اثي

 ؿْبٍم، قن، إوب٭٘ل٘بى.
، هكشوت اال٭والم    ، قون معجة  مقةاییا الل ة      ، 1404يثي، اكوو فوبٍٓ،   اثي

.ٖ  االٕاله

شبًى، فؤاى افَام،  ٖ.  ، ، ؽ ىٍمفشٌّگاثزذى، 1375ٖث  سَْاى، إاله

، سَػؤ ه٦ٞفٖ سقَٕ ٍ هلٖي هلقو   ،پژٍّٖهجبًٖآٌٗذُ، 1392ثل، ًٍيل، 
ٖ. ٌٝب٬ٖٗ سلق٘قبس ٍ آهَُٖٙٔ سَْاى، هؤٕٖ  ىفب٭

ٍَُٕ بر ٍ    دٍّْوٖ ٍ آٌٗويُ   هْيٍٗز»، 1392غاله١َب،  لك، ْث دٍّْوٖ: سٚوبْث
طگبُدسهؿشفتٖهطبلؿبت، «سوبِٗار  .132و103  ، 54ٛٗ  ،اسالهٖدًا

ك٘ن ٍ  ُ، 1395 ٭١َ٘وٖ، هلوويٍك٘ن  ديٍام، ٭جياَل پژٍّـٖدسآهـذٕثـشآٌٗـذ

ٖ. ٌٝب٬ٗ سلق٘قبسٖ ٍ آهَُٖٙٔ ، ؽ ىٍم، سَْاى، هؤٕٖاسالهٖ  ىفب٭
ت، ٕ٘يهلوي ٍ سقَٕ ُ هجبًٖ، 1398ُاىُ،  َاهزك٭جيالوؼ٘ي  ًٖ پژٍّـٖاصآٌٗـذ

گبُ ٍ دٍّْٚگبُ ٭وبٖل  دٗذگبُفالسفِاسالهٖ ىفوب٫ هلوٖ ٍ   ، سَْاى، ىاًٚ
.ٕ جَى  سلق٘قبر ٍّا

ب،  ، ؽ ٕوَم، سْوَاى،   پژٍّٖدسهطبلؿبتاستشاتژٗهآٌٗذُ، 1396سِ٘ٚ ٗبٍ، هبًيًا
.ٕ جَى  دٍّْٚكيُ ه٦بلٮبر ٍّا

ُ، 1388ػوٮٖ اُ ًٌَٖٗيگبى،  ، سْوَاى، هَكوِ   ّـبسٍشهفـبّ٘ن،پژٍّـٖ؛آٌٗـذ
ٖ. فٌبٍٍٕ ٍ ٭لَم دٍّْٖ آٌٗيُ  ىفب٭

 ، ؽ َٕم، قن، إَاء.فطشتدسلشآى، 1384ػَاىٕ آهلٖ، ٭جياهلل، 

تدسلشآى، 1385ووووو ،   ، ؽ ىٍم، قن، إَاء.ّذٗا
 ، ؽ ٙٚن، قن، إَاء.هجبدٕاخالقدسلشآى، 1387ووووو ، 

 قن، إَاء.، ؽ َٕم، ربهؿِدسلشآى، 1389ووووو ، 

ٕووى، ٍػووت هطــبسقأًــَاسال٘م٘يفــٖاســشاس،  1422ثووي هلوووي،  كووبف٨ َث

 .  ، ثٍَ٘ر، أ٭لوٖاه٘شالوؤهٌ٘ي
، ؽ الجًا ر السىی  فةی األاابیة  الق سةی     ، 1380كَ٭بهلى، هلويثي كٖي، 
 .  َٕم، سَْاى، ىّقبى

٘ن  ٔ ، سَػوو ؾَ٘ىهسبئلًفسٍضشحآى، 1380ُاىُ آهلٖ، كٖي،  كٖي اثوَّا
 قن، ق٘بم. ٗبى ٍ ٕ٘يه٦ٞفٖ ثبثبٖٗ،اكوي

شالمـبهَستـبد،  1414هلويهَس٢وى،   ُث٘يٕ، كٌٖٖ٘ ،  الؿـشٍسهـيرَّا
 َ.ىاٍالفك ثٍَ٘ر،

ٖ٘ي ى، ك فًْب ٍر، ىٍا القلن. هفشداتألفبظالمشآى ، 1412ثي هلوي،  ٍاغت ٝا  ، ثَ٘

سبى، 1390ٍػجٖ، هلوَى،  ًٖا ىّن، قون، هؤٕٖو   ضٌبسـ آهَُٙوٖ ٍ  ٔ ، ؽ دوبًِ
 .بم هوٌٖ٘دٍّْٖٚ اه
ُ، 1397٭ٖٖ٘ كٚوبٍٍُ،  ٍ ١ٍب  ٍٕشوٖ، هلٖي ٖهجـبًٖآٌٗـذ  ، سْوَاى، پژٍّـ
 دٚش٘جبى.

، ػٮفَ،  ٔ ، ؽ ىٍم، قن، هؤٕٖو سشًَضتاصدٗذگبُؾلنٍفلسفِ، 1385ٕجلبًٖ
 .اهبم ٝبى 

ك٘ن،   جامعةة ، ؽ ىٍم، سَْاى، پژٍّٖثبسٍٗىشددٌٖٗآٌٗذُ، 1396ٝبىقٖ، ٭جياَل
.ِ  الو٦ٞفٖ الٮبلو٘

ى، ٭لى، ٝفبٗ ٍ. ليلة، ؽ ىٍم، قن،  حشوت، 1386ى كبَئ  القي

ٍ.ليلة قن، ،  تطْ٘شثبربسىلشآى، 1391ووووو ،   القي
، ٕ٘يهلويكٖو٘ي،   ، سَػوؤ ٕو٘يهلويثبقَ   تفسـ٘شالو٘ـضاى، ٥1374جب٥جبٖئ

، ؽ  ػبهٮٔ هيٍٕ٘ي. دٌؼن، قن، هََٕٕ ّوياًٖ
ــذُ، 1388اهلل، ٕووْ٘ل،  ٭ٌبٗووز هَُٙووٖ ٍ ، سْووَاى، هؤٕٖوؤ آپشســصاصآٌٗ

.ٖ  سلق٘قبسٖ ٌٝب٬ٗ ىفب٭

ٖ   آٌٗيُ»، 1388ٍك٘ن،  ٭١َٖ٘، هلوي وتـبةهـبُ، «دٍّْٖٚ ٍ ه٦بلٮوبر ىٌٗو

 .7و3  ، 144ٛ، ٗ دٗي
ؽ  ،الوػجبحالوٌ٘شفٖغشٗـتالطـشحالىج٘ـش،  1414كويثي هلوي، افَ٘هى، 

 ّؼَر.ىٍم، قن، 
 . ، قن، ىاٍالليٗضالىبفٖ،  1429كلٌ٘ى، هلويثي ٗٮقَة، 

ًَُٗ٪َ هلويسقٖ هٞوجبف   ،فلسفٔتؿل٘نٍتشث٘ت، 1391ًٌَٖٗيگبى، گٍَّٖ اُ 
.ِ  ِٗىٕ، سَْاى، هيٍٕ

قن، دٍّْٚوگبُ كوَُُ ٍ    ،هجبًٖفلسفٖؾلنتؿل٘نٍتشث٘ت ،1396، ل٦٘فٖ، ٭لٖ
.ُ گب  ىاًٚ

صآٗبتپبٗگبُ، 1384ُاىُ، ٥بَُّ،  هٖلوٖ بتٍدًا ٖآٌٗذُسٍٗا ذٗطـ سْوَاى،   ،ًا
ٖ. ٬ٌٗٝب سلق٘قبسٖ ٍ آهَُٖٙٔ هؤٕٖ  ىفب٭

ٔ ؽ ؿْوبٍم، قون، هؤٕٖو    ،سَٕخَدسبصٕثِ، 1384هٞجبف ِٗىٕ، هلويسقٖ، 
 .آهَُٖٙ ٍ دٍّْٖٚ اهبم هوٌٖ٘

سبى، 1388ووووو ،  آهَُٙوٖ ٍ دٍّْٚوٖ اهوبم    ٔ قن، هؤٕٖو  ،سبصٕدسلشآىًا
 .هوٌٖ٘
 .آهَُٙى ٍ دٍّْٚى اهبم هوٌ٘ىٔ قن، هؤٕٖ ،دسثبسُپژٍّص، 1389ووووو ، 
خَدسبصٕخ، 1396ووووو ،  آهَُٙوٖ ٍ  ٔ ، ؽ ثٖ٘شن، قن، هؤَٕٖدضٌبسٖثشٕا

 .دٍّْٖٚ اهبم هوٌٖ٘
 ٚشن، سَْاى، ٝيٍا.ّ، ؽ آحبسهزوَؾِ، 1372ه٦َْٕ، هَس٢ٖ، 
 . ٕالهٖقن، ىاٍ الكشبة اال،  التفس٘شالىبضف،  1424هغٌِ٘، هلويػَاى، 

 ِ.ٕاله٘قن، ىاٍ الكشت اال ،تفس٘شًوًَِ، 1374هكبٍم َٙ٘اُى، ًبَٝ ٍ ىٗگَاى، 
 ِ  ًَا ؽ ٕوَم، سْوَاى، ك    ،پژٍّٖذٌُآٗبٕجفال، 1386ل ٍ ّوكبٍاى، ٘  ق َ، ٭ فٖ  ك ل ه
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اســالمٍ، «دٍّْووٖ آٌٗوويُ ٍ إووالم ثووَ ىٍآهوويٕ»، 1391ه٦ٌقووٖ، هلٖووي، 

 .33و19  ، 4ٛ، ٗ ّبٕهذٗشٗتٖپژٍّص
 ، قن، كشبة فَىا.ثٌ٘صتوذًٖ، 1393هَ٘ثبقَٕ، ٕ٘يهلويهْيٕ، 

ؼوي آطبٍ ٍ هفبهَ فٌَّگى. ث٘بىالتٌضٗل، 1379 ٭ِِٗاليٗي، ٖفى، ً  ، سَْاى، ًا

 


