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 هقذهِ

تيکیل يٚام میامی هؼیًه اف مىی پیاهبـ هضَىل ػوؿاو گؾاؿی امت که ؿیيه ػؿ 
ـکت امالهی، اف تزْلری تـبیرت  ػٝى  به ػیى اف مىی صْـ  ؿمىل ػؿ هْکه ػاؿػ. ص

ـػی ػؿ هْکه ىـوٛ ىؼ ل میامی يٚرام گىيره ػؿ هؼیًره عرتن ىرؼ. پیراهبـ و به تيکی ٥
ـاهی امالم ػؿ ابتؼا که اف ٩ؼؿ   اؿویژه عرىػ ؿا ارتماٝی با یی بـعىؿػاؿ يبىػيؼ، کرگ

بره  و اٍضابی ؿا به ػوؿ عىػ رمٜ کـػيؼ. ایياو، ه هضؼوػ کـػيؼبه کاػؿمافی ػؿ هک
ی ػؿ هـصله تٞ٪یب تضت ؿهبـ یک ًٝىاو ـْ  بریى تىاينتًؼ اٍىل اولیره ؿا کاػؿمافی م
ـػم و مرافوکاؿ  ىؼ پیؼا ایضه٦ٍ ،و با هزـ  به هؼیًه مال 03 بٞؼ اف. کًًؼ پغو ه

يیرـوی اينرايی  اف صاکمیت اف ٕـ٥ی برا ّر٤ٞ و يبرىػصاکمیت ٕـس ؿیقی ىؼ. آ١
ـاه بىػ ـکا و اف ٕـ٣ ػیگـ یهىػیاو هم کره پیراهبـ  ػاىرتًؼ تىا٥ر٨ يکتره ایرى ػؿ وو هير

ـای عٖـی  برا هتضؼ و بگؾاؿيؼ کًاؿ ؿا هيکال  که بىػيؼ آهاػه لؾا. آيها امت ػو هـ ب
ـای ایًکره بتىايرؼ، ؿمرىل صْرـ  ٥ْرا، ایى باینتًؼ. ػؿ ػىمى ایى ه٪ابل ػؿ هن  بر

ـا   .بنتًؼهیو پیماو  هٞاهؼه بـمايؼ، صؼا٩ل به ؿا عٖ

ـا  بره کْلری ٕرىؿ بره ػاؿػ، وررىػ هٞاهرؼه با ؿابٖه ػؿ که هًابٞی ػؿ   امرالم يٚر
پـػاعته  هٞاهؼا  های میامی مىؿه ػؿ ؿابٖه با ػ لت به عاً ٕىؿ به و ايؼپـػاعته

ـکق با ّمًا و امت ييؼه  -و همچًیى با ؿوه ت٦نیـ ماعتاؿی عاً مىؿه یک بـ تم
 هنت٪ل ٍىؿ  به هىّىٛ ایى که امت ایى ػؿ يگاؿيؼه مٞی لؾا. امت يبىػه هْمىيی

ـاؿ بـؿمی هىؿػ هًنزن و ـػ ٩ که برا امت  مىالی که ػؿ ایى ه٪اله هٖـس امت، ایى .گی
مرىؿه تىبره ػؿ هرىؿػ  میامیهای  ػ لت ،هْمىيی – تىره به ؿوه ت٦نیـ ماعتاؿی

ـای رىاب به ایى مىال، ابتؼا بایرؼ و  ١رـُ مرىؿه کير٤ ىرىػ هٞاهؼا  چینت  ب
و ایؼه به  گؾاؿی ىىيؼ کؼ و مپل آیا  ؿابٖه آیا  هٞاهؼه با ١ـُ مىؿه کي٤ ىىػ

 های کلیؼی هٞاهؼه ػؿ يٚـ بگیـین.ػمت آهؼه اف آو ؿا به ًٝىاو مـ٥َل
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 هفبّین پژٍّص

 ىیالٞرEو ایى کلمه ػؿ ل٢ت به هًٞای  امتD ٝهؼEهؼه: واژه هٞاهؼه هيت٨ اف هٞا
: ٩رال. لیالغل هیال أوهؤ ٩ؼ واصؼ، ی  هًٞ ٝلی ػال   ًٝؼيا الباب هؾا أٍُل  الؼال و هاءال و

ُٗ  أٍله ی ا صت٦ا ً ، 4د ، ٥ٕ0414راؿك برى فکـیرا،  .Dبره الٞهرّؼ  اصؼاُث  و ء باليَّ
هضا٥ٚت بـ ىئ امت. هٞاهؼه بـ وفو ه٦اٝلره، اف ابرىاب ٔ اٍل ٝهؼ، به هًٞای 068

ػهًرؼ. که ػؿ آو ٕـ٥یى با هن کاؿی ؿا ايزام هری حالحی هقیؼ به هًٞای هياؿکت امت
ـاؿػاػ و پیماو امت.  ایى کلمه ػؿ اٍٖالس، به هًٞای ٩

کًرؼ هری ت٦نیـ هىّىٝی: ٝالهه رىاػی آهلی ت٦نیـ هىّىٝی ؿا ایى ٕرىؿ تبیریى
Eیبًرؼ ، رمٜیآوؿ ٬ هىّرىٛ امرت بٞرؼ اف رمرٜی یف ٩ـآو ؿا که صاوا یاتیه٦ْنـ آ 

ـػافػ و ػؿ هرری ًررهیا  ػؿ آو فهیررؿوا یبًررؼ و رمٜ یآوؿ کررـػه، مررپل برره رمررٜ پرر
بره  یمىه یبًؼ رمٜ، ا یا  و ؿوایبه ػمت آهؼه اف آ یبًؼ ى ػو رمٜیب ییيها هـصله 
ٕررىاػی  .Dٝتـ  اؿائه ػهرؼآوؿػ تا بتىايؼ آو ؿا به ًٝىاو يٚـ امالم و ٩ـآو و یٝمل ه
ت٦نریـ هىّرىٝی Eٔ ػؿ تٞـی٦ی ػیگـ ایى ٕىؿ آهرؼه امرت کره 59، ً 0390آهلی، 

ـگاه هرای هغتلر٤ برا و ػؿ هىّرىٝا  و ٝـٍرههای ٩رـآٝباؿتنت اف ٥هن و تببیى يٚ
ـارٞه هنت٪ین یا ٝـّه پـمو های بیـويی به ٩ـآو و امتًٖا٧ اف آو، پل اف اٍرٖیاػ ه

ـاد آیا  ً ، 0384ٕٝلی يَیـی،  .Dبًؼی ؿوىمًؼ و امتًتاد اف آيهاتهو ػم و امتغ
73-016ٔ 

 هْرمىو لیرتضل ،ی٦یک لیتضل کاؿآهؼ و ماػه یهاؿوه اف یکیتضلیل هْمىو: 
ـا افیي هىؿػ یامام یهاههاؿ  که تام ـاهن ؿا ی٦ریک یهرالیرتضل اف یاؿیبنر یب  ٥ر

ـا یؿوى هْمىو، لیتضل. کًؼهی  ػؿ هىررىػ یالگىهرا گقاؿه و لیتضل ىًاعت، یب
ـا ؿوه، ىیا. امت ی٦یک یهاػاػه ـا یًؼی٥  یهراػاػه و امت یهتً یهاػاػه لیتضل یب

ـاکًؼه  ,Braun & Clarkeٕ .کًرؼیه لیتبؼ یلیت٦َ و ی١ً ییهاػاػه به ؿا هتًىٛ و پ

2006ٔ 
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 هىّرىٛ ػؿبراؿه ررالبی يکتره هبریى کره امرت الگىیی هخابه به هْمىو: هْمىو
 هْرمىو، ،یکلر ٕرىؿ به. ىىػهی ىًاعته هتٞاؿ٣ ىٞىؿ اف امت٦اػه با و امت ٨یتض٪

ـاؿ ژگییو  و ػؿ٫ ػهًرؼه ييراو پژوهيرگـ، يٚرـ بره کره امت هتى ػؿ یقیهتما و یتک
 .king & Horrocks, 2010, pٕ .امت ٨یتض٪ مئا   با ؿابٖه ػؿ یعاٍ تزـبه

150ٔ 

 ًَع ٍ سٍش تحقیق

ـکیب ػو ؿوه   و ت٦نریـ هىّرىٝی  تضلیل هْمىوایى ه٪اله ػؿٍؼػ امت که با ت
ـػافػبه ػ لت ـػهرا و  های میامی هـبىٓ به هٞاهؼه ػؿ مىؿه تىبه بپر و ػؿ پایراو، ؿاهب
 های کالو يٚام امالهی ؿا ػؿ هىؿػ هٞاهؼه و رً  بیاو کًؼ.میامت

 پژٍّصّبی  یبفتِ

آضٌبییثبدٍرًوبیسَرُ)ضٌبسِسَرُ(

ـکاو ػؿ آیرا  پرًزن، هايًؼ تىبه به هًهایی ایى مىؿه به يام امبت اىاؿه به تىبه هير
ـائت ػؿ آیه يغنت مىؿه یافػهن و ىايقػهن ـائت به هًامبت ل٦٘ ب و بضرج اف  و... و ب

ـکاو پیماو ىکى هيهىؿ ىؼه امت. اماهی ػیگـی چىو ٥اّش، ٝؾاب،  بیقاؿی اف هي
ـه، هؼهؼهه، هغقیه، هًکْلره ـه، هبٞخ ـه، هخی ـه، صا٥ ػه يیرق و هيرـ ه٪ي٪يه، بضىث، هً٪

ـای ایى مىؿه گ٦ته ىؼه امت. ٕفهغيـی،   240ٔ، ً 2 ، د٧ 0417ب

ـاو و ػاييمًؼاو ٝلىم ٩ـآو هؼيی امت. هـ چًؼ بـعی  مىؿه تىبه به يٚـ تمام ه٦ن
هيرهىؿ مرىؿه  ا یراف آيرؼ. ه اؿا هْکی ػاينت 029و  028و گـوهی ػیگـ آیا   003آیه 

 کًرؼ یىؼو ػؿ ١اؿ اىاؿه ه و پًهاو اهبـیامت که به وا٩ٞه هزـ  پ D تضقوE هیتىبه، آ
ـاه ىیٍاػ٩ هیو آ آهرؼه  ا یرػؿ ؿوا .ػهؼ یػمتىؿ ه DىیٍاػE٩با  یکه هئهًاو ؿا به هم

ـاػ اف ٍاػ٩ که ٥٪هرا اف آو هٞتبرـ برىػو  امتD َي٦ـEو آیه  ايؼ اهاهاو هَٞىم ى،یامت ه
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ـػ به وا٩ٞه هنرزؼ  ىیػؿ مىؿه تىبه همچًيؼ. ه اعبـ واصؼ و ٥تىای هزتهؼ ؿا امت٦اػه ک
ـاؿ، ١قوه   .اف رً  تبىک اىاؿه ىؼه امت یبـع یچیو مـپ ىیصًّ

ـکاو ػاؿػ ىیا  ٜیو٩را کًرؼ یؿوىرى هر و مىؿه يياو اف ا٩تؼاؿ کاهل هنلماياو بـ هي
هـبىٓ امت. هباصرج رًر   یبه پل اف ٥تش هکه ػؿ مال هيتن هزـ ،ػؿ آو اػىؼهی

اف  قیرات٦را٧ ا٥تراػ و ي یرًر  کره ػؿ مرال يهرن هزرـ ىیکًًؼگاو اف ا تبىک و تغل٤
و  یػؿ مال ػهرن هزرـ الىػاٛۀامت. صز آو مغى گ٦ته هػؿباؿ یو هٖالب الىػاٛ ۀصز

ػو  یػاؿا قیرمىؿه ي اویاف رً  تبىک ات٦ا٧ ا٥تاػه امت. پا اهبـیپل اف بافگيت پ
ـػ صْـ  ؿمىل یلیتضل ایامت که گى هیآ ـػهو امرت و ّرمى  اف ٝملک برا هر
ـايآو صْـ  نیکـت گرـػ او  مراؿػ ویب یبـعر یگـػاير یؿو هؿا ػؿباؿ ییها ی، يگ

 هفهرـ ػؿفهراو  وآترا  ؿمرالت صْرـ  یکه اف ابترؼا یماؿػ يیب ،کًؼ یهٖـس ه
ـاهاو و ـابـ پ ینتیبىػيؼ و ؿ٥تاؿ ياهتٞاؿ٣ و ياىا یهم . ػاػيرؼ یيياو هر اهبـیػؿ ب

 497ٔ، ً ه 0394ٕبهزت پىؿ، 

اف رمله اصکام  ايؼ. ا صکام بـىمـػه ا یمىؿه تىبه ؿا رقو آ ا یاف آ هیآ 05صؼوػ 
صکرن فکرا  و . 0هىاؿػ امت:  ىیايؼ، ا بـػاىت کـػه ا یآ ىیاف ا هاویکه ٥٪ یهيهىؿ

صکن رهاػ و . 2 083ٔ ً ،تابی ،یلیه٪ؼك اؿػبٕ 013ٔو  61 هیهضل هَـ٣ آو ٕآ
ٔ ٕایـوايری، 90و  023، 80، 40، 29، 6 ا یرىؼو ورىب آو اف مره گرـوه ٕآ بـػاىته
ـکاو .3 243ٔ-225 ، 0ً ، د٧ 0425  ،ٕه٪رؼك اؿػبیلری 28ٔ هیرٕآ .يزامت هي

 37ًٔ  تا،بی

ـت ۀمىؿ  ۀيهرن بٞرؼ اف مرىؿ ٤یػؿ رقء ػهن ٩ـآو، ؿػ یهَض٤ ؿمم بیتىبه ػؿ ت
ـاؿ گـ٥ته امت اي٦ال و  آیه ػاؿػ. 029و  ٩بل اف مىؿه یىيل ٩
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 جذٍل ضبکِ هضبهیي

 جدول شبکه مضامیه
ٌّذُهؼاه٘ي ساصهاى هؼاه٘ي پاِٗ آٗات  د

 اِلَرر  سَسُررَلِِِ ٍَ َللَّررِِ هِرريَ تَررشَةٌَٓ
 ٘يََلْوُشْرشِم  هِريَ  عاَّرذُُِنِ  َلَّزٗيَ

(1) 

 َص هشرشماى  ترا  پ٘واى َعتثاس . لغ1َ
 سّثش؛ َخت٘اسَت

. عْرذ تررا هشررشم٘ي دس یررشَٗـٖ  2
 هاًع ًذَسد؛

. تشَئرر ب تررشَٕ صهرراى َ تررذَس    3
 حامو٘  َس .

ت٘اى مثشٗات هعاّذُ 
 ّإ آى ٍ ُثظشُ

 أَیْرُْشٍ  أَسِتَعََٔ َلْؤَسِعِ فِٖ فَس٘حََُ
 َللَّرِِ  هُعِجِضِٕ غَ٘شُ أًََّنُنِ َعِلَوََُ ٍَ
َ أَىَّ ٍَ  (2) َلْنافِشٗيَ هُخْضِٕ َللَِّ

 ؛. دَدى فشط  صهاًٖ تشَٕ ُث٘٘ي4
مافشٗي تاٗذ تِ هشحلِ  . دس ًْاٗ 5

ًْرررراٖٗ )ّذف خررررضٕ تشسررررٌذ
 .حامو٘  دس هَسد مافشَى(

 اِلَر   سَسُرَلِِِ  ٍَ َللَِِّ هِيَ أَرَىٌ ٍَ
 َللَّرَِ  أَىَّ َلْؤَمْثَشِ َلْحَجِّ َِٗمَ َلٌَّاسِ
 سَسُرَلُُِ  ٍَ َلْوُشْشِم٘يَ هِيَ ةٌ تَشٕ
 اِىْ ٍَ لَنُرنِ  خَ٘رشٌ  فَََُْ ُُثِتُنِ فَبِىْ

تُنِ  غَ٘ررشُ أًََّنُررنِ فَرراعِلَوََُ َُررََلَّ٘
 َلَّررزٗيَ تَشِّررشِ ٍَ َللَّررِِ هُعِجِررضِٕ
 (3) أَل٘نٍ تِعَزَبٍ مَفَشٍَُ

. دسرررتیاّٖ دس حامو٘ررر  تاٗرررذ 6
ِ سٍَتؾ ساصٕ ًسث  تهسئَل یفاف

 خاسج َص جاهعِ َٗواًٖ تایذ؛
. صهاى ٍ هناى دس َعالى عورَهٖ  7

)یشَئؾ هرذ  ًررش  رشَس    َس   هْن
 .تی٘شد(

 هِرررريَ عاَّررررذُُِنِ َلَّررررزٗيَ ااِلَّ
 یَ٘ئاً ٌْٗقُظَُمُنِ لَنِ ثُنَّ َلْوُشْشِم٘يَ

 أَحَررذًَ عَلَرر٘نُنِ ٗررراِّشٍَُ لَررنِ ٍَ
َ ِِْنِ  اِل  عَِْذَُّنِ اِلَِْ٘نِ فَؤَُِوَُّ  هُذَُّ
َ اِىَّ  (4) َلْوُتَّق٘يَ ٗحِةُّ َللَِّ

. ُقشٗررش عْررذّإ هررذ ت دَس ٍ  8
 ؛تذٍى هذ ت

. َُوررام عْررذ دس طررَست عررذم  9
 ؛ؿشف هقاتل ًقض
فشَهَش ًنرشدى تغرٖ ؿرشف    . 11

هقاتلب ّش چٌرذ مرِ ّوراى هَ رع     
 .تشخَسد ًشَد

. آًچررِ مررِ آٗررِ ُوشمررض دَسدب  11
ٗعٌٖ ؛ ًِ ًقغ  هسئلِ ًقض َس 
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 ؛من ًیزَیتٌذ
ٍ ترا   مساًٖ مِ ََُفق سَ دٍس صدًذ

 ؛دیوٌاى یوا پ٘واى تستٌذ
 ِ ّرإ   پاٗیاّٖ مِ َهاسَت ٍ ًشراً

 .خ٘اً  سَ سطذ مٌذ
 َلْحُررشُمُ ؤَیْررُْشَُلْ ًَْسَررلَ َ فَرربِرََ

 حَ٘ررر ُ َلْوُشْرررشِم٘يَ فَرررا ْتُلََُ
 ٍَ خُرررزٍُُّنِ ٍَ ٍَجَرررذُُِوَُُّنِ
 مُرلَّ  لَُْرنِ  َ ْعُذٍَُ ٍَ َحِظُشٍُُّنِ
 أَ رراهََُ ٍَ ُرراتََُ فَرربِىْ هَشْطَررذٍ
 فَخَلُّررََ َلضَّمررآَ آَُررََُ ٍَ َلظَّررالَٓ
 ٘نٌسَحر  غَفُرَسٌ  َللَّرَِ  اِىَّ سَث٘لَُْنِ

(5) 

ترِ ترذُشٗي    پاٗاى عْذ. تعذ َص 12
 بًحَ ترا هشرشم٘ي تشخرَسد یرَد    
ُـ٘٘رررة َالسع هررري سجسرررْن  

 .)عالهِ(
ٗل دستیاُ َؿالعاُٖ ٍ  َٗجاد. 14

 .سطذ حشمات دیوي

 َلْوُشْررشِم٘يَ  هِرريَ  أَحَررذٌ اِىْ ٍَ
 ٗسِروَعَ  حَتَّ  فَؤَجِشُُْ َسِتَجاسَكَ

 رلِرلَ  هَؤْهٌََُِ أَتِلِغُِْ ثُنَّ َللَِِّ مَالمَ
ُنِ  (6) ٗعِلَوَُىَ ال  ََِمٌ تِؤًََّْ

 ؛.  تال تعذ َص ُث٘٘ي15
. هٌرَهِ حامو٘تٖ ترشَٕ ُثل٘ر    16

دٗي تاٗذ ًسث  تِ دٗیرشَى تشًاهرِ   
 ؛دَیتِ تایذ

. َٗجاد ٗرل یرثنِ پٌاٌّرذ ٖ    17
تشَٕ یٌ٘ذى هعراسف هلرل جاهعرٔ    

َٗي پٌاٌّذ ٖ تاٗرذ   َلوظـفٖ ٍ ...
 ؛تا َجاصُ حامن تایذ

 .َسالم سفع یثِْ خًَخََّٖ
 عَِْرذٌ  لِلْوُشْرشِم٘يَ  ٗنُرَىُ  مَ٘فَ
 اِالَّ سَسُررَلِِِ عٌِْررذَ ٍَ َللَّررِِ عٌِْررذَ
 َلْوَسِرجِذِ  عٌِْرذَ  عاَّذُُِنِ َلَّزٗيَ

 لَنُررنِ َسِررتَقاهََُ فَوَررا َلْحَررشَمِ
 ٗحِرةُّ  َللَّرَِ  اِىَّ لَُْنِ فَاسِتَق٘وََُ

 (7) ٘يََلْوُتَّق

تذتٌٖ٘ ًسث  تِ عْذ ترا   . َطل18
 ؛هششماى

 ب. پاٗثٌذٕ دس هقاتل پاٗثٌذ19ٕ
ال »َستقاه  تِ هعٌإ طثش علرٖ هرا   

ُا  لزَ َسالم تاٗذ َهت٘اص تی٘شد« ٗشػٖ
 َستقاه  آًْا هعٌا پ٘ذَ مٌذ.

ٍَ  اِىْ ٍَ مَ٘فَ  ال عَلَر٘نُنِ  ٗرَْْرشُ
 رِهَّرررًٔ ال ٍَ اِالِّ فررر٘نُنِ ٗشْ ُثُرررََ

 ؛. رم  سادُ ًَذٗش21ٖ
. یٌاسررائٖ  ررذست هقاتررل ٍ    21

تراٍس  آس٘ة یٌاسٖ 
هَهٌرراى دس  ٍ سفترراس
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  َُررؤْت  ٍَ تِررؤَفََِِّْْنِ ٗشْػُررًََنُنِ
 (8) فاسِقَُىَ أَمْلَشُُّنِ ٍَ  ُلَُتُُْنِ

 ؛دَیتي دستیاُ سطذ
. حررشف هررالك ً٘سرر ب عوررل 22

 ؛هالك ٍ هع٘اس َس 
ًیزَسٗذ مِ تا ماس س٘اسرٖ )عْرذ(   

 ؛تِ َّذَفشاى تشسٌذ
فاسقَىب ٗعٌرٖ ّر٘ح حرذ  ٍ هرشصٕ     

 .چاسچَب« خشج هوا طٌعتن»ًذَسد 

 تشخَسد تا دیوي

  َلر٘الً  ثَوٌَراً  َللَّرِِ  تِآٗاتِ َیْتَشٍََِ
َ ُنِ سَث٘لِِِ عَيْ فَظَذٍُّ  ها ساةَ اًَِّْ
 (9) ٗعِوَلَُىَ ماًََُ

. دً٘ررا ؿلثررٖ ٍ طررذ  سررث٘ل َص  23
 ؛دٗي
 .. ُشج٘ح هٌفع  تش دٗي24

ً ال ٍَ ااِلِّ هُئْهِيٍ  فٖ ٗشْ ُثَُىَ ال  رِهَّٔ
 (11َلْوُعِتَذٍُىَ ) ُّنُ أٍُلئِلَ ٍَ

 ؛ًَذٗشٖ سادُ رم . 25
26 . ٖ  ٍ هقاتررل   ررذست  یٌاسررائ

 ؛سطذ دستیاُ دَیتي
ََُ  ٍَ َلظَّالَٓ أَ اهََُ ٍَ ُاتََُ فَبِىْ  آَُر
ٖ  فَربِخًََُْنُنِ  َلضَّمآَ يِ  فِر  ٍَ َلرذِّٗ
 ٗعِلَوُررَىَ لِقَررَِمٍ َلْآٗرراتِ ًُفَظِّررلُ

(11) 

ٌُْا ًشاًِ تاص ش  آًْرا   . عول27
 َس .

 تَعِرذِ  هِريْ  أَٗوراًَُْنِ  ًَنَلََُ اِىْ ٍَ
ََ  ٍَ عَِْذِِّنِ ٖ  ؿَعٌَُر  دٗرٌِنُنِ   فر
ُررنِ َلْنُفْررشِ أَئِوَّررَٔ فَقرراُِلََُ  ال اًَِّْ
ُنِ لَُْنِ أَٗواىَ  (12) ٌْٗتََُْىَ لَعَلَّْ

. َفشَد هْن ً٘ستٌذب ُشن٘الت ٍ 28
 ذ؛سشَى سَ ّذف  شَس دّ٘

ّررررإ ٗنررررٖ َص سَُ تشخررررَد. 29
 تاصدَسًذ ٖ َس .

 أَٗوراًَُْنِ  ًَنَلََُ  ََِهاً ُُقاُِلَُىَ ال أَ
ٍَ َ  ُّرنِ  ٍَ َلشَّسُرَلِ  تِبِخْشَجِ َّوَُّ

ٍ أٍََّلَ تَررذَإُمُنِ  َُخْشَررًََُِْنِ أَ هَررشَّٓ
ُ  مٌُْرتُنِ  اِىْ َُخْشَرَُُِ  أَىْ أَحَقُّ فَاللَِّ
 (13) ٘يَهُئْهٌِ

 ًتشس٘ذ؛د . َص تشخَس31
. هظلح  ًَذٗشرٖ غلثرِ پ٘رذَ    31

 ًنٌذ؛
 . پشت٘ثاى حامو٘  تای٘ذ.32

ُشغ٘ة ترِ جْراد َص   
لحرررراف فنررررشٕ ٍ 

 تِؤَٗرذٗنُنِ  َللَُِّ ٗعَزِّتُِْنُ  اُِلَُُّنِ عق٘ذُٖ
 ٍَ عَلَرِْ٘نِ  ٌْٗظُشْمُنِ ٍَ ٗخْضِِّنِ ٍَ

 ٘يَهُررئْهٌِ  َررَِمٍ طُررذٍُسَ ٗشْررفِ
(14) 

ٍ  . عزَب تِ دس  هشدم َسر  33
 ًظشت َص آى خذَس .
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 ٗتَُبُ ٍَ  ُلَُتِِْنِ غَ٘قَ ٗزِّْةِ ٍَ
 عَل٘نٌ َللَُِّ ٍَ ٗشاةُ هَيْ  عَل  َللَُِّ

 (15) حَن٘نٌ

.  ترررالب خشرررن هرررَهٌ٘ي سَ   34
 .مٌذخاهَش هٖ

 لَوَّررا ٍَ ُُتْشَمُررََ أَىْ حَسِررثِتُنِ أَمِ
 هِرٌْنُنِ  جاَّذٍَُ َلَّزٗيَ َللَُِّ ٗعِلَنِ
 ال ٍَ َللَِِّ دٍُىِ هِيْ ٗتَّخِزٍَُ لَنِ ٍَ

 ٍَ ٍَل٘جَرًٔ  َلْوُئْهٌِ٘يَ الَ ٍَ سَسَُلِِِ
 (16) َُعِوَلَُىَ تِوا خَث٘شٌ َللَُِّ

 . جْادب ًشاًِ َٗواى َس ؛35
 ؛ّا تایذ . حََسواى تِ ًفَر36ٕ
ّإ ًفرَر سَ   . هقذهات ٍ تشًاه37ِ

 سذ  مٌ٘ن.

 تستش هعاّذُ ٍ جْاد**هؼوَى فشَ ٘ش: ُث٘٘ي حشم  َطالحٖ دس 

 تحلیل ضبکِ هضبهیي

هْمىو  0و  هْمىو مافهاو ػهًؼه 3هْمىو پایه،  37هْاهیى ػؿ رؼول ىبکه 
ـػیؼ. اف آيزا که  ـاد گ ـاگیـ امتغ ـاد ىرؼه  ٥37 هْمىو پایه هنت٪یما اف آیرا  امرتغ

کًین که ػؿ ؽیل هـ هْمىو مافهاو ػهًؼه، به هْاهیى پایه هـبىٓ بره هی امت، مٞی
ـػافین. يکته ؿمیؼگی ىىػ آو که ػؿ ایى تضلیرل بایرؼ هرىؿػ ای و به بیاو ت٦َیلی آو بپ

ـتیب و هتًامب با مریا٧  ـػ، ایى امت که ػؿ ایى مىؿه، هْاهیى پایه به ت ـاؿ بگی تىْره ٩
و ایى ٕرىؿ يینرت کره اف هْراهیى  ػهًؼػهًؼه هیچیًو آیا ، یک هْمىو مافهاو

ـاکًؼه، به هْمىو مافهاو ػهًؼه واصؼ بـمرین. ػؿ يهایرت آيچره کره ػؿ تضلیرل پایه پ
آیرؼ، اؿتبرآ و یا٥ته اٍرلی ه٪الره بره صنراب هری ىبکه هْاهیى صائق اهمیت امت

ـاگیـ و ١ـُ اٍلی مىؿه و هضىؿی مرىؿه امرتهْاهیى مافهاو  ػهًؼه با هْمىو ٥
ـاؿ ـػ.هی که ػؿ هـصله آعـ هىؿػ بضج ٩  گی

 ّبی هشبَط بِ هؼبّذُسشفصل

ـاد مـ٥َل٪اله ػؿ ٍؼػ آآيچه که ه هایی امت که ایى مىؿه هباؿکه  و امت، امتغ
ـاؿ يگـ٥تره  ػؿ هىؿػ هٞاهؼه بیاو کـػه امت و هىّىٝا  ػیگـ ایى مىؿه هىؿػ تىْرره ٩ر

آیره ابترؼایی ایرى مرىؿه  06امت. آيچه که بنیاؿ واّش و ٍـیش امت، ایى امت کره 
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ـکاو و هًا٥٪او ػؿ صر ىفه هٞاهرؼه و رًر  امرت. برا هـبىٓ به اؿتبآ صاکمیت با هي
ـاگیرـ ػؿ ؿابٖره برا ایرى  0ػهًؼه و هْمىو مافهاو 3آیه، به  06بـؿمی ایى  هْرمىو ٥

 کًین.هی که به بیاو ت٦َیلی ایى ٥َىل ػؿ اػاهه اىاؿه ؿمینهی آیا 

ّبیهزثَطثِهعبّذُفصلاٍل:ثیبىکجزیبتٍتجصزُ

ـاؿ گـ٥ته امت،  آیه ىـی٦ه ابتؼایی ایرى  7هـبىٓ به آو چه که ػؿ ایى ٥َل هْؼيٚـ ٩
ل٢رى اٝتبراؿ پیمراو برا  او ایى مىؿه به ایى هْاهیى اىاؿه ػاؿػ که  آیه اولمىؿه امت. 

ـکاو اف اعتیاؿا  ؿهبـ امتF و حايیا  ـکهي ـا ىیٝهؼ با هي ػؿ  و آوهايٜ يؼاؿػ  یٖیػؿ ى
ـائٔ ٤ّٞ صاکمیت و هىهًیى امتF حالخرا  ـائرتى ـااف ػىرمى ب فهراو ا٩ترؼاؿ  ی، بر

، همايٖىؿ که ػؿ ىؤو يقول ایى مىؿه ٝـُ ىؼ، ایى مىؿه فهايی يافل امت تیصاکم
ىؼ که صاکمیت ؿمىل عؼا بٞؼ اف ٍلش صؼیبیه و ٥تش هْکه به ا٩تؼاؿ و ٩ؼؿ  ؿمریؼه 

ـکیى هْکه ؿا ػاىتًؼ. بىػيؼ  و تاب ؿویاؿویی با هي

اؿػ که: او  ٩برل اف بـعرىؿػ گؾهی ها ؿا پیو ؿوی هاآیه ػوم ایى مىؿه، ایى ػ لت
به ىبها  آيها برؼهین. ٩رـآو کرـین ؿا ی و ٍـیش با ػىمى، ٥ـٍت تبییى و پامظ ٩ٖٞ

ٓؽُهشEایى ٥ـٍت ؿا با تٞبیـ کًایی 
َ
َة   َْ َب ٓس

َ
ٓسّك  

َ
که ه٦اػ آو  کًؼهی بیاوD َفغیُحىا ّفی آْل

ّی ىىػ و بایؼ بیى ـْ ـگ یرک  ایى امت که ػؿ ایى چهاؿ هاه يبایؼ به آيها تٞ فيؼگی و هر
گقیًه ؿا ايتغاب کًًؼ. ٝالهه ٕبإبائی اف چـعیؼو تٞبیـ اف میا٧ ١یبرت بره عٖراب 

ـاؿ ػهرؼ امت٦اػه کـػيؼ ـاصت و رقم هىؿػ عٖراب ٩ر و  و بیاو کـػيؼ که ػىمى ؿا با ٍ
ـػىررمى و عررىاؿی و ؽْلررت او امررتایررى ييررايؼهًؼه ٕٝالهرره  .ی ٩ررؼؿ  و تنررلٔ ب

 ىیاE يىینؼ:هی گىيه ٔ میؼ ٩ٖب ػؿ ایى باؿه ایى047، ً 9د ، ٧ 0407ٕبإبائی، 
ـػیؿو تیهاه تیهَٞىهتـ١یب، اىاؿه به اؿٝاب و  ؿوه  کیر ىیرػاؿػ. ا یامراله کر

ٔ ػمرتگاه صاکمیرت 0599، ً 3 ، د٧ 0420ٕىراؽلی،  .Dتام و هؼایت ییؿاهًما
ـکرت عرىػ  يیق بایؼ ایى ٥ـٍت ؿا ١ًیمت بيرماؿػ ـای تبیریى و ىر٦ا٣ مرافی ص و بر

آيچه که هىّٜ صاکمیت و هىهًیى بایرؼ باىرؼ، ایرى  ا٩ؼاها   فم ؿا ايزام ػهؼ. حايیا
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ـکاوکا٥ـ امت که ػؿ  تیصاکم ییهؼ٣ يهاF یًٞی بـمًؼ یبه هـصله عق ؼیبا او و هي
ـا ـک ؿا بره عرىػ ببیًرؼ  و ایى امتهىؿػ کا٥ ُکیٓن Eو فهیى يبایؼ ؿوی کا٥ـ و هي يَّ

َ
 َغییُش   

ّجّضی ْٓ هّ  ُه وَّ  َو  اللَّ
َ
هَ    یَى  ُهٓخّضی اللَّ  D.آلکاّفش

ى٦ا٣  یتهنئىل ؼیبا تیػؿ صاکم یػمتگاهػهؼ که هی آیه مىم، به ایى يکته تىْره
ـػ. ػؿ آیره اول تٞبیرـ بره  یمايیينبت به ؿوابٔ عاؿد اف راهٞه اؿا  یماف به ٝهؼه بگیر

Eـائت بره ىؼه امرت، ایرى ػو بیراو هرـ ػو D آؽاوEو ػؿ آیه مىم تٞبیـ به  ىؼه امتD ب
ـکیى امت، ولی آیه اول ـائت و ب هًٞای بیقاؿی اف هي ـکیب ى ؿا تًها به عرىػ یقاؿی اف هي

ـک ـا ؽیل آیهکًؼ ى اٝالم هییهي رّؾ E ؼیر٥ـها هی ، فی ّـّک یّا َّ الَّ  Dَى یَى ٝاَهرٓؼُتٓن ّهرَى آلُمٓير
ـک مىمه یبغال٣ آ ـػم امت يه عَىً هي تا همه بؼايًؼ  ىیکه عٖاب ػؿ آو هتىره ه
ـککه عؼا  ـای اي٦اؽ اهـ عؼا  قاؿيؼیى بیو ؿمىل اف هي ـکیو همه ب ى بٞرؼ یًٞی کيتى هي

F ٥غرـ 049ً ، 9د ٧،  0407ٕٕبإبرائی،  .ا مرافيؼیرعىػ ؿا هه ،چهاؿ هاه پایاواف 
فهاو ػاؿػ، ایى امت که ٔ يکته ػیگـی که آیه بیاو هی525، ً 05 ، د٧ 0421ؿافی، 

ـائٔ و بایؼ ههن امت  یو هکاو ػؿ اٝالو ٝمىه ـاهرىيی و هضیٖری ى ـاؿ پی هرْؼ يٚرـ ٩ر
ـػ. فهاو و هکايی که آیه به آو اىاؿه کـػه امت  امت. ػؿ ؿابٖره D یىم الضذ ا کبـEگی

چه ؿوفی امت، بیى ه٦نـیى اعرتال٣ امرت، بـعری آو D یىم الضذ ا کبـEبا ایًکه 
یرىم Eٔ و بـعری آو ؿا 036، ً 4د  ،٧ 0420ػايًؼ ٕىراؽلی، هی Dیىم الًضـEؿوف ؿا 
 یهـصرىم ٝالهره ٕبإبرائٔ 052ً  ،01، د ٧ 0404ٕؿىیؼ ؿّا،  .ػايًؼهی Dالٞـ٥ه

ـاػ ؿوف ػهن ؽ، ايؼ ٥ـهىػه الضزه اف مال يهن هزـ  امت چىو ػؿ آو ؿوف بىػ که  یه
ـکاو  به صذ عايه عؼا پـػاعتًرؼ و  ٦هیرا ارتماٛ کـػه و هـ ػو ٕا کیهنلماياو و هي

ـک چیه گـیپل اف آو مال، ػ ٩رىل هرىؿػ  ىیر: اؼیرا٥قاهری مپل صذ ايزام يؼاػ. یهي
ـائت هًامب تـ  یو با هًٞا ؼهیؿم  تیامت که اف ائمه اهل ب یاتیؿوا ؼییتؤ اٝالم ب

برىػ کره  یؿوف ىیآو ؿوف، بقؿگترـ ـایرا٩رىال امرت، ف ـیمرافگاؿتـ اف مرا قیو با ٝ٪ل ي
ـک الهه ٕبإبرائی، ٕٝ رمٜ ىؼه بىػيؼ. یبه صذ آهؼه، ػؿ ّهً ىیهنلماياو و ٝمىم هي
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ـکی که049، ً 9 ، د٧ 0407 تىاو اف ایى ا٩رىال ػؿ يٚرـ گـ٥رت، ایرى هی ٔ ٩ؼؿ هيت
ـاػ فیراػی ػؿ إرالٛ  امت که فهاو و هکاو، عَىٍیتی ػاىته امت که رمٞیت و ا٥

ـيؼ. ـاؿ بگی  ایى ؿاهبـػ ٩

ـکرت  آیه چهاؿم ایى مىؿه به تاکتیرک ٝهرؼ هرْؼ  ػاؿ و برؼوو هرْؼ  ػؿ هنریـ ص
کًؼ. آیره کـیمره، بیراو هی و آو ؿا ػؿ ٍىؿ  مىػهًؼی تزىیق کًؼىاؿه هیصی ااٍال

ـکیى ىـوٛ هی ـکیى ؿا ػؿ  کًرؼعىػ ؿا با امتخًائی اف صکن اولی ٩تل هي و ٝهرؼ برا هير
هضترـم بيرماؿيؼ. اهتیراف  –هنت٪ین یا ١یـ هنت٪ین  –ٍىؿ  ٝؼم ي٪ٌ اف ٕـ٣ آيها 

ُمُقیىُکٓن َؽییًًا َو َلیٓن Eایى ٝهؼ ينبت به ٝهؼ هٖل٨ و بی هْؼ  ػو يکته امت  ًٓ ُثنَّ َلٓن ی
َحذا

َ
َلیُکٓن   َّ و بـ ىما ملٖه پیرؼا يکًًرؼ. ي٪رٌ بره  ایًکه ي٪ٌ ات٦ا٧ يی٦تؼD یَاّهُشوا 

کراؿی کًًرؼ. هًٞای ت٦ـیٔ ػؿ تىا٥٪ا  امت، به ایى هًٞا که ػؿ ٝهؼی که بنتًؼ، کرن
ا٥تراػ، هری ایى ي٪ٌ ػؿ فهاو صْـ  ؿمىل به ٍىؿ  هنت٪ین و ١یـ هنرت٪ین ات٦را٧

ـ کم٬ يٚاهی بره ین يٚیـ هنت٪ی١و ػیگـی  هايًؼ کيتى هنلماياو امت نیهنت٪یکی 
ـکیه هنلمیک٦اؿ ٝل ـػيرؼ، یى هکه بًی بکـ ؿا ٝلیى، هن چًاو که هي ه عقاٝره کمر٬ ک

و چىو ؿمرىل  هی ػاىتًؼ و عقاٝه با ؿمىل عؼاٚاماو يیو پیچىو بًی بکـ با ٩ـ
ى ٝمرل عرىػ یرله ياهبـػه ؿا کم٬ يمرىػه و برا ایو ٩بیؼ ٩ـیبا بًی بکـ رًگ عؼا

ى هًٞا عىػ یو هم بنته بىػيؼ ىکنتًؼ او عىػ و ؿمىل عؼایه ؿا که هیبیماو صؼیپ
، ٧ 0407ٕٝالهره ٕبإبرائی،  کی اف ه٪ؼها  ٥تش هکه ػؿ مال ىين هزرـی برىػ.ی

، ً 3 ، د٧ F0420 ىرراؽلی، 21ً ، 01 د ،ترراF ابررى ٝاىررىؿ، برری051، ً 9 د
و او ي٪رٌ ػؿ ٝهرؼ  ػاؿػ که اگـ با کنری ٝهرؼ ػاىرتیؼهی ٔ اف ٕـ٣ ػیگـ بیاو0611

ـکق  که ػؿ آیه به آو تؤکیؼ ىؼه امتای يؼاىت، ٝهؼ ؿا با او تمام کًیؼ. يکته و هىؿػ تم
بره کراؿ يـ٥تره امرت. D ي٪رEِیه تٞبیرـ و ػؿ آ امتD ي٪Eٌوا٩ٜ ىؼه امت، هنئله 

و ا  اگـ ي٪ِ ٍرىؿ  بگیرـػ،  ي٪ٌ، به هًٞای کن کاؿی ػؿ ٝمل به هٞاهؼا  امت
ـا هی ُثنَّ Eىىػ. يکته ػیگـ ػؿ ؿابٖه با ػ لت التقاهی تٞبیـ به ٕـی٨ اولی ایى ػمتىؿ ار
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َحیذا
َ
َلیُکٓن   َّ ُمُقىُکٓن َؽیًًا َو َلٓن یَاّهُشوا  ًٓ ػمرتگاه صاکمیرت بایرؼ اف امرت کره D َلٓن ی

ـػ ٕـ٣ ه٪ابل تىْره ػاىته باىؼ و ػائما ؿ٥تراؿ  ابتؼای هٞاهؼه تا اتمام هٞاهؼه به ٝملک
 یهـ گىيه ب٢ىىػ که هی و ّمًا یاػآوؿ ٕـ٣ ه٪ابل هىؿػ ؿٍؼ هنئىلیى اهـ وا٩ٜ ىىػ

ـاؿ بگ ؼیامالم، يبا تیبه صاکم یو تْٞؼ  و  ايتیگىيه ٩َؼ عو يبایؼ هـ ـػیهىؿػ ٦١لت ٩
ـاهىه ىىػ، هـ چًؼ کره  کره همراو لضٚره  نرتی فم يکاؿىکًی اف ؽهى صاکمیت ٥

ـائٔ و تيرغیٌ  بـعىؿػ ىىػ. به تٞبیـ ػیگـ ایى وٙی٦ه ورىػ ػاؿػ، ولی هيـوٓ به ىر
 صاکمیت امت.

ـاتب ٍـیش تـ و ٩إٞايه تـ اف آیرا  که اف آیه پًزن به ػمت هیهْاهیًی  آیؼ، به ه
ٝهرؼ،  اویربٞؼ اف پاـکیى امت. ػؿ آیه ىـی٦ه آهؼه امت که ٩بل به لضاٗ بـعىؿػ با هي

ـک یؼ برايضى با ىیبه بؼتـ َراE بـعرىؿػ ىرىػ ىیهير ِّ ٓؽیُهُش  آيَغیَلَ   َفی
َ
 َفیآلُحُلىا آلُحیُشُم  آْل

بٞؼ آیه ػؿ ٍؼػ بیاو ت٦َیال  يضىه بـعىؿػ امت کره D َوَجٓذُجُمىُهٓن  َحیُث  آلُمٓؾشّکیَى 
E ُذوا َو  ٓن آحُقُشوُه  َو  ُخُزوُهٓن  َو ُْ هيرـوٛ هرای ىهیىربه بیاو ػیگـ، D َهٓشَفذ   ُکلَّ  َلُهٓن  آل

. ایى آیه باؿ ػیگـ، بـ فػو ىی٩تل، اماؿ ، کمکًؼ که ٝباؿتنت اف: هی ؿا تبییى بـعىؿػ
ـکا  ػىمى ؿا ٩برل ػمتگاه إالٝات کی ػاىتى ی ٩ىی و با ي٦ىؽ تؤکیؼ ػاؿػ که همه تض

 هٞاهؼه کًتـل کًؼ. ٝالهه ٕبإبائی ػؿ ؿابٖه با ایى آیهاف هٞاهؼه، ػؿ هٞاهؼه و بٞؼ اف 
ـائرت و بیرقاؿی  Dَفآلُحُلىا آلُمٓؾشّّکیَى َحیُث َوَجٓذُجُمىُهٓن رمله ٥Eـهایًؼ هی يياو ػهًؼه ب

ـکیى امت و هی ـام ؿا اف راو اف هي هایيراو ؿا  های ک٦اؿ بـػاىرته و عرىو عىاهؼ اصت
آو ههلت ػیگـ هیچ هايٞی يینت اف ایًکه آياو  هؼؿ مافػ و ب٦ـهایؼ: بٞؼ اف تمام ىؼو

ـام هاه ـام، بلکه هـ و٩ت و هـ کزا که آيراو ؿا ؿا بکيیؼ يه صـهت صـم و يه اصت های ص
ٔ البته يضرىه 050، ً 9 ٧، د 0407ٕٝالهه ٕبإبائی،  .ػیؼیؼ بایؼ به ٩تلياو بـمايیؼ

ـای آو بـعىؿػ ػؿ بـعی ؿوایا  تبییى ىؼه امت تٞیریى ىرؼه امرت.  و صْؼ و هـفی ب
ـػيؼ که  صْـ  ٝلی فیال جمحلیىا Eػؿ رً  ٦ٍْیى عٖاب به یاؿاو عىػ تىٍیه ک

یح و ال جهیجىا الًغاء باری و او ؽیحمى  هذبشا و ال جقیبىا هْىسا و ال ججهضوا ّلی جش
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ـاؿیاو ؿا يکيیؼ و بـ ياتىاوD  اّشامکن و عببى اهشائکن ٥ ها ّـبه يقيیؼ و هزـوصاو ؿا
یؼ و با اؽیت و آفاؿ، فياو ؿا به هیزاو يیاوؿیؼ، هـ چًؼ به ىما ػىًام ػهًؼ به ٩تل يـماي

ـايتاو يامقا گىیًرؼ  ٔ ػؿ بیراو ػیگرـی214 ً ٧، 0414ٕيَرـ برى هرقاصن،  .و به م
ٓلَمی ّعاَلَحُه َفُهَى آّهى٥Eـهایًؼ هی

َ
ٓغَلَك َباَبُه َو  

َ
کنی که ػؿ صیى رً  ػؿ عايه D  َو َهٓى  

، ً 5 د، ٧ 0417ٕکلیًری،  .اه ؿا فهیى ا٥کًرؼ، ایمرى امرتاملضهو  اه ؿا بنت
ٓو Eٔ ػؿ ؽیل آیه کـیمه يیق، به ایى هٖلب اىراؿه ىرؼه امرت کره 02 ِّ لیاُهىا َو  جیاُبىا َفی

َ
  

الةَ  کاةَ  آَجُىا َو  القَّ ىا الضَّ ُ به کنايی امت D َعبیَلُهٓن  َفَخلُّ ـْ تغلیه مبیل، کًایه اف ٝؼم تٞ
بى ا 053F، ً 9 ٧، د 0407ٕٝالهه ٕبإبائی،  .الهی ػاىتًؼکه ؿرىٛ وا٩ٞی به ػیى 

 24ٔ، ً 01 د ،تاٝاىىؿ، بی

ـاف آعـ آیه ٩بل پـػاعته و بره يضرىی ت٦َریل بٞرؼ اف  هْاهیى آیه ىين، به تبییى ٥
ـکیى آیاال امت. ارم  کًًؼ ى امت که پًاه عىاهی هییه هتٞـُ صکن پًاه ػاػو به هي

F ت٦نیـ يمىيره، ایرى هنرئله ؿا ایرى کالم عؼا ؿا بيًىيؼ ؼ تایؼ پًاهياو بؼهی٥ـها و هی
ـػآیه ى یاEکًؼ که هی ٕىؿ تبییى ى ػمرتىؿ یرکه هؼ٣ امرالم اف ا گؾاؿػیؼی با٩ی يمیت

ا یرى ص٨ و ٝؼالت امت، يه امتٞماؿ و امتخماؿ و ٩بْه کـػو اهىال یؼ و آئین تىصیتٞم
ـاویهای ػ ىیمـفه ـافی،  .D گ ٝالهره ه٢ًیره،  293F، ً 7 ، ده 0374ٕهکراؿم ىری

 ٔ 02، ً 4 ، د٧ 0424

ـػ، ٝباؿتًؼ اف:هی به ٕىؿ کْلی اٍىلی که  تىاو اف ایى آیه امت٦اػه ک

ـػ.٩تالتَمین به  -  ، بایؼ بٞؼ اف تبییى هٞاؿ٣ و تبلی٠ و ػٝى  ٍىؿ  بگی

ـا ی امالم، بایؼتیهًٚىهه صاکم - ـاویينبت به ػ ىیػ ٠یتبل یب ـياهه ػاىته باىؼ  گ ب
 .اهـ ؿا ْٕی اهؼا٥ی ػيبال کًؼو ایى 

ـا یىبکه پًاهًؼگ کی زاػیا -  . ...و یهٞاؿ٣ هخل راهٞة الم٦َٖ ؼویىً یب
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رًر  Eاٍىلی که ایى آیه ػؿ ٍؼػ بیاو آو امت، يٚـ امالم ؿا ػؿ ؿابٖه با اٍالت 
ػاؿ بنٔ هٞاؿ٣ تىصیؼی و ٝ٪اليری و ایًکه امالم او  ػاٝیه کًؼهی تيـیشD یا ٍلش

ايیا يگاه امالم ػؿ ؿابٖه با ایى ػو ه٪ىله، يگاه ابقاؿی امت. به بیاو ػیگـ، و ح عىػ امت
ـػ ـکت اٍالصی عىػ ک ـکت ؿا ػؿ  یه امالم با بٞخت پیاهبـ ىـوٛ به ص ی  یهو ایى ص

ـػ ـػ و کالو با تىْرره  راهٞه و ػؿ مٖىس هغتل٤ پیو ب و هٞاؿ٣ عىػ ؿا به ٍىؿ  ُع
ـائٔ هضیٖی گنتـه ػاػ. ایى ص ىرؼ، ـکت اٍالصی با هىايٜ فیاػی ؿوبرـو هریبه ى

ـاو هىايٜ ٥کـی ایزاػگاهی او٩ا  ىبها  و ال٪ائا  ٥تًه کـػيرؼ، گراهی او٩را  هی گ
ـای ؿ٥ٜ آو بایؼ به ابرقاؿ يٚراهی هتىْمرل ىرؼ،  آهؼهىايٜ يٚاهی و رًگی پیو هی که ب

ـای ایًکه راهٞه ایمايی به ٩ؼؿ  بـمؼ ـت٦ٜ  های عىػو ٤ّٞ گاهی او٩ا  يیق، ب ؿا ه
و عرىػ ؿا بافمرافی  تا صاکمیت ٥ـٍتی ؿا بؼمرت بیراوؿػ آوؿػهی کًؼ، به ٍلش ؿوی

ـای ص٦ر٘ ػیرى و راهٞره ػیًری امرت. F کًؼ ـایى، رً  و ٍلش و هٞاهؼه ب لرؾا، بًاب
ـاؿ گرؾاؿ اف ّر٤ٞ بره ٩رؼؿ   هـصلرهػؿ امالم، صاٍل  خا٧یهٞاهؼه و ه یاماما بـ٩

ـایى،F امت یعىؿػ يٚاهو ا٩تْای ایى هـصله، يؼاىتى بـ امت هتاؿکره رًر  ػؿ  بًاب
ـای پیگیـی اهرؼا٣ کرالو و بلًرؼ هرؼ   ،فهاو صْـ  ؿمىل تاکتیکی بىػ که ب

ـػ به ها ایى ص٪ی٪رت ؿا ييراو ؿیقی ىؼه بىػ.پی ػهرؼ کره ػیرى و هری ٥ضىای ایى ؿاهب
ػؿ ٤ّٞ و عىاؿی بمايًؼ، اف همیى ؿو، گًزايؼو هـ يىٛ بًؼ ؽْلرت  راهٞه ػیًی يبایؼ

ػؿ  ىیاهرام صنرو اف يٚرـ ىرـیٞت هيرـوٛ يینرت.  باؿ ػؿ هٞاهؼه همًىٛ امت
هى بره ىرما  Dذیو ال الْش الشاس الْب لیاّياء الزل یذیب کنیال اّيE ًؼی٥ـهاهی یـیتٞب

ـاؿیيمی چیق ٖٝا ـاؿ بًرؼگاو ع٦ْرت براؿ کًن که بهيمی کًن که ؽلیاليه باىؼ، ا٩ ماو ا٩
 219ٔ، ً ٧ 0407ٕکى٥ی،  .باىؼ

و  هرای هٞاهرؼهتىاو بیاو کًًؼه آعـیى مـ٥َرلهی هْاهیى آیه ه٦تن ایى مىؿه ؿا
یش تکمیلی ينبت به آیه اول و چهاؿم ػاينت. ایى آیه، به ػو هْرمىو ؿاهبرـػی و تىّ

 ػهؼ:هی کالو تىْره
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یزیَى ّ -0 یَذ َسُعیىّلّه َّّالَّ الَّ ًٓ ّّ یّه َو  َذ اللَّ ًٓ ّّ ٓهِذ  َّ یَذ َکیَف یُکىُو ّلٓلُمٓؾشّکیَى  ًٓ ّّ اَهیٓذُجٓن 
ـاف اول آیه بیاو هیآلَمٓغّجّذ آلَحشاّم  ٥ F ـای ؿمریؼو بره ـکیى، ابقاؿی ب ػاؿػ که ٝهؼ با هي

و تبؼیل تهؼیؼ و ٥ـٍت امت. ػؿ ایى آیه، به وّىس بیاو ىرؼه امرت کره يٚرـ   ٩ؼؿ
ـکیى، يٚرـ ٕـی٪ری امرت و هریچ گراه امرالم، يگراه  امالم ػؿ ؿابٖه با هٞاهؼه با هير

ـيرؼه امرت٦هام ترىبیغی هىّىٝی  ـگی به ایى هنئله يؼاىته امت. میا٧ ایى آیه کره ػؿب
ـکیى هی امت، به هىهًیى و ػمتگاه صاکمیت گىىقػ کًؼ، چه چٖىؿ تى٩ْٜ ػاؿیؼ با هي

ٔ البته ایى آیه، هٞاهؼه کنايی 0615، ً 3 د، ٧ 0402، ٕىاؽلی ٖٝهؼی ػاىته باىیؼ
ـػ  کًؼ.هی لی ٩تل امتخًاو اف صکن او ىماؿػم هیايؼ ؿا هضتـهؿا که با صاکمیت تىا٨٥ ک

ـاف ػوم آیه بیايگـ ایى يکته کلیرؼی امرت کره ػؿ َها آعَحماُهىا َلُکٓن َفآعَحمیُمىا َلُهٓن  ٥ F
ؿ  پایبًؼی ػىمى به بًؼهای هٞاهؼه، ىما هن پایبًؼ باىیؼ. به تٞبیـ ػیگـ، التقام ٍى

F ٣ ه٪ابل به هىاؿػ هٞاهؼه ٝمرل کًرؼو ایًکه ٕـ به ایى هٞاهؼه اف ابتؼا هيـوٓ امت
ـام ػاؿػ ـایى، هٞاهؼه تا رایی اصت ٕٕبإبائی،  .که ٕـ٣ ه٪ابل آو ؿا هضتـم بيماؿػ بًاب

، 01 ، د٧ F0402 ٕبـی، 04ً ، 5 ، ده F0372 ٕبـمی، 057، ً 9 ، د٧ 0407
ـائٖی پیو58ً  کًرؼ، هری آیؼ کره ایزرابهی ٔ البته ػؿ هٞاهؼا ، گاهی او٩ا  ى

ـػ ٝمل کًرینٕـ٥یى   یک ه٪ؼاؿ ٝ٪ب ييیًی کًًؼF ػؿ ایى هىاؿػ هن بایؼ ٕب٨ ایى ؿاهب
و ػؿ ٍىؿ  ٝ٪ب ييیًی یک ٕـ٣، ٕـ٣ ػیگـ هن ٝ٪ب ييیًی ػاىته باىؼF به بیاو 

ـائٖی باىؼ که کًًؼ، يره ایًکره ٥٪رٔ یرک ٕـ٥یى اف ص٨ ٕبیٞی عىػ امت٦اػه  ػیگـ، ى
 و کىتاه بیایؼ. ٕـ٣ ٝ٪ب ييیًی ػاىته باىؼ

عولیهَهٌبىٍحبکویتدرثزخَردثبدضوي-فکزی:آسیتضٌبسیدٍمفصل

کره ػؿ  ٝملی صاکمیت و هىهًاو امرت -ى ٥َل، به ػيبال آمیب ىًامی ٥کـیای
ـػها ـکت ػىمى اىاؿه ّمى آو به ؿاهب کًؼ. ایى آیا  ػؿ ٍؼػ تؤکیؼ برـ هی ػؿ ٩بال ص

ـکیى ٩ٖٜ  ایى يکته امت ؿابٖه و اؿتبرآ يؼاىرتى برا آيهرا که اٍل اولی ػؿ ؿابٖه با هي
ـکت اٍالصی هىهًیى تبٞیت کًًؼ.  امت، هگـ ایًکه اف ص
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ـاف، تىْره هىهًیى و صاکمیت ؿا به مرىی هاهیرت عبیخايره و کیًره تىفايره آیه اول ایى ٥
َلییُکٓن ال یٓشُلُبیىا فییُکٓن َّّاَل َو ال رّ Eػاؿػ که هی و بیاو کًؼهی رلب َّ َهُشوا  َٓ یًة َکیَف َو َّّٓو ی هَّ

بی
ٓ
ٓفىاّهّهٓن َو َجأ

َ
ٓکَثُشُهٓن فاّعُمىَو   یٓشُمىَيُکٓنّ  

َ
چگىيه همکى امت ٝهؼ و پیمراو D ُلُلىُبُهٓن َو  

ـػ ـاٝرا  ،ػؿ صالی که اگـ آيها برـ ىرما ١الرب ىرىيؼ ،آيها ؿا هضتـم ىم   هیچگراه يره ه
رایگاه ٩رؼؿتی ایى آیه، به يىٝی هى٩ٞیت و   ٖاکًًؼ و يه پیماو ؿ عىیياويؼی با ىما ؿا هی

ـکیى بره هری و ایى يکته ؿا به آيها عإـ ييراو ىىػهىهًیى ؿا یاػآوؿ هی کًرؼ، ایًکره هير
ـ٥تى ربهره هرىهًیى و با ىما به يـهی ؿ٥تاؿ هی ممت ىما آهؼيؼ کًًؼ، به عإـ ٩ؼؿ  گ

ـکیىاگـ ا ،  F وامت بيرىيؼ و  ـیرو بتىايًؼ با ىرما ػؿگ ـيؼیه٪ؼاؿ راو بگ کی ربهه هي
ص٨ هىهًیى و ػمرتگاه صاکمیرت يغىاهًرؼ  ػؿای هالصٚه چیعىػىاو ؿا يياو ػهًؼ، ه

ـػ کًؼ کره اگرـ هی ٔ آیه به فباو بنیاؿ واّش بیاو0615، ً 3 ٧، د 0402ىاؽلی، . ٕک
ـيؼ  ةً Eایًها ٩ؼؿ  بگی هٖلرب چيرن  کی یبه هًٞاD الEاٍل D ال یٓشُلُبىا فیُکٓن َّّاَل َو ال ّرهَّ

 یلیکه ع ییقهایاف چ یکٔ ی٧80، ً  0402ٕؿا١ب ا٦ٍهايی،  امتػؿعيًؼه و ـکى پُ 
کره آیره ای . يکترهـابت امتتىايؼ آو ؿا ايکاؿ کًؼ، هنئله ٩يمی و کنیـکى امت چين پُ 

ـيرؼ، برـ هریچ تْٞل٪ریکـیمه بـ آو تؤکیؼ ػاؿػ، ایى امت کره اگرـ هير  –ـکیى ٩رؼؿ  بگی
 کًًؼ.يمی هالصٚه هیچ هٖلبی ؿاو  پایبًؼ يینتًؼ –اٝتباؿی و ص٪ی٪ی 

ـاف  یٓشُمیىَيُکٓن Eاماك و بًیاو ػیگـی که آیه ىـی٦ه بـ آو تؤکیؼ ػاؿػ، هـبرىٓ بره ٥ر
بیبّ 

ٓ
ٓفىاّهّهٓن َو َجأ

َ
ـاف اف آیره، هنرئله ههمری ؿا ػؿ رهرت ػىرمى D ُلُلىُبُهٓن   أ امت. ایى ٥ر

ؿابٖره برا  و آيهرا ؿا بره ػ٩ْرت هْرا٤ٝ ػؿ کًرؼهی ىًامی هىهًیى و صاکمیت گىىقػ
ـا ـکیى کنايی هنتًؼ که هی ىًامائی ػىمى ٥ ىما ؿا برا فباييراو ؿاّری Eعىايؼ. هي

به ٝباؿ  ػیگـ، ٙاهـىاو یرک يمرىػ D وؿفػ ياو اهتًاٛ هی یهی کًًؼ و صال آيکه ػلها
و بإًياو بـوف ػیگـی ػاؿػF ٙاهـىاو اٙهاؿ هىْػ  و ػومتی و ػلنىفی امرت،  ػاؿػ

ـه ایى برؾؿ  ػهًؼهی و کیًه ؿا پـوؿه ولی ػؿ بإى، بؾؿ ايت٪ام تا ػؿ ٥ـٍت هًامب حم
، ً 5 د، ٧ 0422، حٞلبیF 532، ً 05 د ،٧ 0421ؿا ػؿیا٥ت کًًؼ. ٥ٕغـ ؿافی، 
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05F ابى ٝاىىؿ، بی ،ػؿ پایراو آیره يیرق، بره إاٝرت پرؾیـ يبرىػو و 30 ، 01ً دترا ٔ
ـکیى اىاؿه ـاػ  کًؼهی هًضـ٣ بىػو هي کنايی يینتًؼ که برا ىرما و ایًکه اماما ایى ا٥

ـاه و هن ٝ٪یؼه باىًؼ، لؾا بـعىؿػ با آيها يبایرؼ اف ؿوی مراػه ايؼیيری و يرابغـػی  هم
 باىؼ.

ـه اعیرـ آیره ٩برل ـػافػ کره هری آیه ػوم ایى ٥َل، به تىّیش و تبییى ٥٪ اکثیشهن Eپر
ـکیى إاٝرتامت. D فاعمىو پرؾیـی يؼاؿيرؼ و هًضـ٥ًرؼ. ٝرؼم إاٝرت امامرا هير

ـکیى به  ّه َثَمًًا َللیالً Eایى عإـ امت که هي آیا  الهری ؿا بره بهرای D آؽَحَشٓوا ّبآیاّت اللَّ
ـای آيهرا ػؿ اولىیرت  ٥ـوىًؼهی ايؼکی و ؿمیؼو به هًا٥ٜ هراػی و مریاػ  ػيیرىی بر

َمُلىَو Eامت، لؾا  ْٓ ُهٓن عاَء ها کاُيىا ی ٓى َعبیّلّه َّّيَّ َّ وا  هرای لؾا ػؿ ه٪ابرل ايؼیيرهD َفَقذُّ
ـػ ػیًیػیًی و  و هرايٜ  و با هـ عرٔ و هيری ػیًری هغرال٤ هنرتًؼ اینتًؼهی ٝملک

 ىىيؼ.هی گنتـه آو

ـکیى برا ىرما ایمراو و اؿ ػیگـ آیه ػهن به ایى يکته اىاؿه هیب کًؼ کره هيرکل هير
ـکت ػیًی ىما امت. بی ـکیى به ایى عرإـ امرت کره ىرما ص ههـی و ي٪ِ ٝهؼ هي

ـکرت  یاٍرالص ـیو ػؿ هن ؼیػاىته باى ماویا عؼا ىیينبت به عؼا و ػ ؼیعىاهیه ص
ةً   ال یٓشُلُبىَو فیE، ولی آيها ؼیکً ـاػ کنايی هنرتًؼ کره D ُهٓؤّهى  َّّاَل َو ال ّرهَّ ػؿ براؿه ایى ا٥

ـاٝا  عىیياويؼی و پیمايی ؿا يمی کًًرؼ ـای ػیرى هیچ هئهًی ه ـا کره آيهرا پرؾی ، چر
ـه، بی بیًًؼ.هی و ب٪ای ػیى ؿا هناوی با ٥ًای عىػ يینتًؼ ٔ 3239، ً 6 ، دترإابىفه

ـه آیه بؼمت هیای ػاػه ٕبر٨  ؼیبا ،یبا هـ ػىمً یـیػؿگآیؼ، ایى امت که که اف ایى ٥٪
ـػ و  یهرای ىغَرو به هیچ وره صْب و ب٢رِ و الهی باىؼ یًیػ ىیهىاف و هًرا٥ٜ ٥ر

 گـوهی ػؿ اولىیت يباىؼ.

ـا   ةً ال یٓشُلُبىا فیُکٓن َّّاَل َو ال Eتىْره به ٥٪ر یةً   ال یٓشُلُبىَو فیEو D ّرهَّ D ُهیٓؤّهى  َّّاَل َو ال ّرهَّ
ؿمايؼ کره هغإرب ػؿ آیره ت٢ییرـ کرـػه هی مىؿه ىـی٦ه ها ؿا به ایى ػاػه 01و  8آیا  

ـا که ٥ْای يقول آیا  هـبىٓ به فهايی امت که صاکمیت ىکل گـ٥ته برىػ و  امت. چ
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 8صاکمیتی امت، عؼای هتٞرال ػؿ آیره اف آيزایی که هٞاهؼه هـبىٓ به اهىؿ ػولتی و 
ـاؿ ـای هٞـ٥ت بغيری بره آصراػ 01و بٞؼ ػؿ آیه  ػهؼهی صاکمیت ؿا هىؿػ عٖاب ٩ ، ب

ـػم ـکیى ؿا بیاو ،ه  که هماو ایماو امت. کًؼهی ؿیيه اٍلی ػىمًی هي

ـکیى اىراؿه و يکتره همره  کًرؼهری ػؿ پایاو آیه ىـی٦ه يیق به ؿوصیه صراکن برـ هير
ـا٥ا  ٙراهـی و ـکيری آيهرا ايض ََ ُهیُن Eػايرؼ هری برإًی ؿا تزراوفگـی و م ی ًّ ول

ُ
َو  

َحُذوَو  ْٓ  D.آلُم

ـاػ ؿا ٝمل ػؿ ؿامتای  ػؿ آیه آعـ ایى ٥َل، عؼای هتٞال تًها ييايه بافگيت ایى ا٥
ـاؿ هی ػیى و اهؼا٣ ػیًی ػايؼF آيچه که بایؼ ػؿ یرک هٞاهرؼه هٖلرىب هرىؿػ تىْرره ٩ر

ـػ ٍاػ٩ايه ٕـ ـػ، يْیت و ٝملک ٣ ه٪ابل باىؼ، يه ایًکه بیيرتـ بره يمرىػ ٙراهـی و بگی
ٓخىاُيُکٓن Eهای بؼوو پيتىايه تىْره ىىػ صـ٣ ِّ کیاَة َفی الَة َو آَجُىا الضَّ لاُهىا القَّ

َ
ٓو جاُبىا َو   ِّ َف

َلُمىَو  ْٓ ُل اْلٓیاّت ّلَمٓىم  ی یّى َو ُيَفقِّ به ٝباؿ  ػیگـ ایرى آیره ؿا هبرْیى آیره ىرـی٦ه D ّفی الذِّ
E ٓٓو ُجب ِّ  امت.D  ُحٓن َفُهَى َخیِش َلُکنَف

دستَرثِجْبدٍتطَیكثِآىدرصَرتًمضعْذفصلسَم:

و ػمتىؿ رهاػ برا کنرايی  کًؼهی ایى ٥َل، صاکمیت و هىهًاو ؿا به رهاػ تيىی٨
مرىؿه  02کًؼ. ٙاهـ بؼوی آیه هی و ٕٞى ػؿ ػیى ػاىتًؼ ؿا ٍاػؿ که ي٪ِ ٝهؼ کـػيؼ

ـاهن ىؼو ٥ْای رًگی و رهاػ ػؿ بنتـ هٞاهرؼه  تىبه ایى امت که ػو مبب ؿا ـای ٥ ب
امت. عؼای هتٞال ػؿ D ٕٞى ٥ی الؼیىEو ػیگـی D يکج ایماوEکه یکی  کًؼبیاو هی

٥ـهایؼ، ي٪ِ ٝهؼ، یکی اف هزْىفهای ٩تال امت، به ایى هًٞرا عٖاب به صاکمیت هی
ـکاتی اف هٞاَهؼ مـ فػ که آيراو ػیگرـ اؿفه که ّْؼ ه٦اػ هٞاهؼه برىػ، ٝهرؼ برا  اگـ ص

و آهاػه ٩تال و ػؿگیـی با آيها ىىیؼ. یکی ػیگـ اف امباب ٩تال، ٕٞرى ٥ری الرؼیى  يؼاؿػ
و واؿػ کـػو ّرـبه کراؿی بره ٕرـ٣  امتF ٕٞى، ػؿ ل٢ت ٝـب به هًٞای فػو با يیقه

ـاه امرت. اف ٙراهـ آیره امرت٦اػه ه٪ابل امت ـگ ٕرـ٣ همر  که هٞمى  ایى ّـبه با ه
یکی اف هَاػی٨ ٕٞى ٥ی الؼیى امت، به ٝباؿ  ػیگرـ، آیره D ي٪ِ ٝهؼEىىػ که هی
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ـای ٩تال يینت، بلکه مبب اٍلی  ي٪رِ Eو  امتD ٕٞى ٥ی الؼیىEبیايگـ ػو مبب ب
کًرؼ کره ػىرمًاو بره ػيبرال واؿػ کرـػو هی یکی اف اىکال ٕٞى امت. آیه بیاوD ٝهؼ

ه٪ابرل ایرى  تا با ي٦ی ػیى ب٪رای عرىػ ؿا تْرمیى کًًرؼ. ػؿ ّـبه کاؿی بـ ػیى هنتًؼ
ـاػ، ػمتىؿ  ىىػ، البته ایى ػمتىؿ به هًٞای ٥ٞلی کـػو هی ٍاػؿD ٥٪اتلىا ائمة الک٦ـEا٥

بره ٝبراؿ  ػیگرـ F رهاػ با آيها يینت، بلکه تيغیٌ ایى هنئله برا صاکمیرت امرت
E٥٪اتلىا D ػاْل بـ ورىب ٥ٞلی رهاػ يینت، بلکهEاهـ ٝ٪یب صٚـ Dکه ٝالمراو  امت

ؿا امرت٦اػه کـػيرؼ، بره ایرى هًٞرا کره ػؿ D ىاف به هًٞای اٝنرEاٍىلی اف ایى املىب 
ٍىؿ  ي٪ِ ٝهؼ آيها اصتمال آ١اف رً  ورىػ ػاؿػ، لؾا صاکمیرت بایرؼ آهراػه هرـ 

ـا پؾیـ٥تى ٍلش اف ٕـ٣ ػىمى، به عإـ F گىيه ا٩ؼاهی ػؿ ه٪ابل رً  با آيها باىؼ فی
ـاتژی ػىرمى  و ایى ي٪ِ ٝهؼ ٝالهت ایى امت که ت٪ىیت بًیه يٚاهی عىػ امت امت

ـای پیماو، صىامرو  بٞؼ اف ٍلش چیق ػیگـی امت و صاکمیت بایؼ اف اولیى فهاو ار
ـکا  ػىمى ؿا کاهال ؿٍؼ کًؼ به بًؼهای تىا٥٪ًاهه باىؼ ـػ. و ص  و فیـ يٚـ بگی

ـایى، ػمتىؿ ٩تال آیه ؿا تىاو یکی اف ؿاهبـػهای صاکمیرت ػؿ ه٪ابرل ػىرمى هی بًاب
و با ٍرالصؼیؼ صاکمیرت  قیًه يٚاهی همیيه ؿوی هیق امتػاينت، به ایى هًٞا که گ

ـػ، هضامبا  ٕـ٣ ه٪ابل ؿا به هنهی به ٥ٞلیت  فيؼهی ؿمؼ. ي٦ل ایى تَمین و ؿاهب
 و بافػاؿيرؼگی ؿا ينربت بره صاکمیرت تکمیرل کًرؼهی و او ؿا ػؿ تَمیماتو هضتآ

َحُهىَو Eکًؼ هی ًٓ ُهٓن ی لَّ َْ  D.َل

امت. ایرى تٞبیرـ D ائمة الک٦ـEػ لت ػاؿػ، تٞبیـ  يکته ػیگـی که آیه کـیمه بـ آو
ـػم بره ػيبرال آيهرا هی بیاو ـا که تىػه هر ـا٣ بـعىؿػ کًیؼ، چ ـاو ٥تًه و ايض کًؼ که با م

ـا٥ری ػاؿای تيرکیال  F کًًؼهی و اف آياو پیـوی هنتًؼ ـا کره ٝمرؼه رـیايرا  ايض فی
ـاو  ٥کـی و اينايی هنتًؼ ـػها و تَمیما  کالو ؿا م کًًؼ. ٕهکراؿم هی تٞییىو ؿاهب

ـافی،   548ٔ ً ،5 ٧، د 0420ىی
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تىاو ػؿ ه٪ام بیاو تـ١یب و تيىی٨ هىهًیى بره رهراػ هی ایى مىؿه ؿا 06تا  03آیا  
ـای بیاو ه٪َىػ هؾکىؿ امت٦اػه کًرؼ، امرت٦هام هری ػاينت. املىبی که آیه میقػهن، ب

ـای چره يمریايکاؿی امت، به ایى هًٞا که  ـا و بر هرن برا گـوهری کره رًگیرؼ  آو  چ
های عىػ ؿا ىکنتًؼ و ٝقهياو ؿا بـ بیـوو کـػو پیاهبـ اف وًٕو رقم کـػيرؼ و  پیماو

تـمیؼ ٖ ػؿ ٍرىؿتی کره  هن آياو بىػيؼ که يغنتیى باؿ با ىما رًگیؼيؼ، آیا اف آياو هی
ػؿ ػیگـ  هىؿػ. آیه میقػهن به ػو اگـ هئهى هنتیؼ، عؼا مقاواؿتـ امت که اف او بتـمیؼ

ـاد صْـ  ؿمرىل  کًؼرهاػ اىاؿه هی ٥ـیْه ـکیى بىػيؼ که تَمین به اع و ایًکه هي
ـا و ّمًا آيها ىـوٛ کًًؼه رً  بىػيؼF کاْيه ایى آیه هی اف وًٕو گـ٥تًؼ گىیؼ کره چر

 کًیؼ.هی اه حابت ىؼه امت، کىتاهیػؿ بـعىؿػ با ػىمًی که ػىمًی

ـای تيىی٨ هىهًیى به بـ عىؿػ با ياکخیى، به یرک بیراو ػؿ آیه چهاؿػهن و پايقػهن، ب
ت تاؿیغی اىاؿه٥ٖـ ًْ  ٦تراػهیو بلکه بيـ ات٦را٧ ي اویاػ ظیػؿ تاؿو ایًکه  کًؼهی ی و م

صل  یبیهتٞال آو ؿا با اهـ ١ یػؿ کاؿ باىؼ، عؼا یکه پـوژه اٍالص ییکه هـ را امت
 ، بلکه تاله رمٞی رىاهٜ  فهه ههن ؿمتگاؿی راهٞره امرت. بره تٞبیرـ ػیگرـ،کًؼ

ـکت اٍالصهی که یػؿ ه٪ابل کن ؼیيبا چْلره  ن،یؿا هتى٤٩ کًرؼ، ػٝرا کًر یعىاهؼ ص
برا هرـ   فم ؿا ػؿ ه٪ابلره یآهاػگ ىیهىهً ؼی. بانتیي یقیچ ىی... چًو نیيؾؿ کً ن،یکً

و با تىْکل بـ ٩اهـیرت عرؼای هتٞرال  کنب کًًؼ –... و يٚاهی، ٥کـی، اهًیتی تهؼیؼ
ـيؼ.  اهىؿ ؿا پیو بب

ـػافػهی فوایه ػیگـی به تيىی٨ هىهًاو آیه ىايقػهن، اف  و آياو ؿا به رهاػ ػٝرى  پ
ترىاو هری و ایًکره ػؿ مرایه رهراػ، کًؼF و آو هنئله ابتال و اهتضاو هىهًیى امرتهی

ـاؿ ػاػ ، ٧ 0407و ایماو وا٩ٞی آيها ؿا مًزیؼ. ٕٕبإبائی،  هىهًیى ؿا ػؿ بىته آفهایو ٩
، 42، ً: 01 ، دتراابى ٝاىرىؿ، بری ،07، ً 5 ، د٧ 0422حٞلبی،  ،061، ً 9 د

ـافی تىايین بگىیین که ػؿ ایى آیه، به ٍراػ٩ايه هی 550ٔ ، 5ً د، ٧ 0420، هکاؿم ىی
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ـای احبا  ایماو وا٩ٞی،  بىػو ؿابٖه بیى ٝبؼ و عؼای هتٞال امتًاػ ىؼه امت و ایًکه ب
 ًؼ:تًها اْػٝا کا٥ی يینت، بلکه هىهًیى بایؼ اف ػو اهتضاو به مالهت ٝبىؿ کً

ـک و ک٦ـ رهاػ کًیؼ. -0 ـای هضى آحاؿ ى  ب

ـاؿ امت،  یػؿ فيؼگ -2 ـاٟ بٖايه ١که ػؿ مایه صاکمیت بـ٩ هًرا٨٥ و  - هرىهى ـیم
 .ؼیيـو - ػىمى

ـای راهٞه ایمايی به اؿه٢او و  آوؿػهری پیـوفی ػؿ اهتضاو اول، اهًیت عاؿری ؿا ب
ـای رىاهٜ ػیًی ـافی ػؿ اهتضاو ػوم، اهًیت ػاعلی ؿا ب   آوؿػ.هی به ػمت مـ٥



  هٞاهؼا  ػؿ مىؿه تىبه یهْمىي -یهىّىٝ یلتضل   658  

 

 گیشیًتیجِ

ـػ و اهًیرت  هی تىاو هًيىؿی يٚام هًؼ ػؿ ؿابٖه با هىّىٛ هٞاهؼه و پیماو بیاو کر
ـػها و میامت ـػ. عالٍه ؿاهب کْلری هرای عاؿد اف يٚام صاکمیت امالهی ؿا تؤهیى ک

 کًؼ ٝباؿتًؼ اف:که ایى مىؿه بیاو هی

و هرؼ٣ اٝرالی کلمره  امرت. رً  و ٍلش، یکی اف ابقاؿهای ؿمیؼو به هؼ٣ 0
ـای  تىصیؼ امت. لؾا، يگاه امالم به رً  و ٍلش یک يگاه ٕـی٪ی امت و آيچه که بر

ـائٖی کره  ـافی راهٞه ػیًی امت. اف ایى ؿو، ٍلش ػؿ ى ـا٥ امالم هىّىٝیت ػاؿػ، م
ـای ت٪ىیت ٩ىای يٚام ّـوؿی امت.  تيغیٌ آو با صاکمیت امت، هٖلىب و ب

ينبت به ؿوابرٔ عراؿد اف  یى٦ا٣ ماف یتهنئىل ؼیبا تیػؿ صاکم یػمتگاه. 2
ـياهره  و ایرى ؿوابرٔ ؿا ؿٍرؼ کًرؼ ـػیرؿا بره ٝهرؼه بگ یمايیراهٞه ا و هضامربا  و ب

 ػمتگاه ؿٍؼ هؼیـیت کًؼ.های عىػ ؿا با تىْره به ػاػههای ؿیقی

. هیچ یک اف بًؼهای تىا٥٪ًاهه يبایؼ ؽْلت و عىاؿی ؿا به راهٞه ایمايی و ػمرتگاه 3
ـا که يگاه امالم به رً   تضمیل کًؼ صاکمیت ـاؿ ػهؼ، چ و آيها ؿا ػؿ هىّٜ ٤ّٞ ٩

ـای ت٪ىیت متىو و ٍلش ٕـی٪ی امت  يٚام امت.های و ب

. ػؿ ٍىؿ  هـ گىيه کاؿىکًی و عیايت، با ٕـ٣ ه٪ابل به ىْؼ  بـعىؿػ ىرىػ، 4
می ای که ػؿ هضامبا  بٞرؼی تَرمیای که صناب کاؿ ػمتياو بیایؼ، به گىيهبه گىيه

ـاؿ به يٚام يؼاىته باىًؼ.  هبتًی بـ اّ

گراهی ػاػو بره 5 . تَمین به ٩تال با ػىمًاو، بٞرؼ اف هـصلره هٞـ٥رت بغيری و آ
ـای ؿمریؼگی بره ایرى هرؼ٣  ػىمًاو امت. لؾا، هًٚىهه امالهی بایؼ ػمتگاهی ؿا بر

 و اف ایى ىبکه پًاهًؼگی به يضى اصنى امت٦اػه کًؼ. ایزاػ کًؼ
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ـکرت . اٍل اولی ػؿ هىؿػ 6 ـکیى، ٩ٖٜ ؿابٖه امرت، هگرـ ایًکره اف ص ؿابٖه با هي
ـاؿ ػهًؼ. اٍالصی امالم پیـوی کًًؼ  و آو ؿا مـلىصه ٝملکـػ عىػ ٩

ـکت ػىمًاو ؿا ؿٍؼ کًًؼ7 و اف هرـ  . يٚام صاکمیت و راهٞه ایمايی بایؼ تمام ص
ـاؿ به يٚرام ؿا ػاؿػ، ػوؿی کًًرؼ مراػه و بره ررای  گىيه ا٩ؼام ماػه لىصايه که رًبه اّ

ـاؿ ػهًرؼ. بره تٞبیرـ  Fايؼیيی ٝ٪اليیت و ػمتىؿا  صاکمیت ؿا هبًای کاؿهای عىػ ٩ر
ػیگـ، ه٪ام احبا  و ٙاهـ آيها، يبایؼ صاکمیت و هىهًیى ؿا اف ه٪رام حبرى  کره يمرىػی 

 ١ا٥ل کًؼ. ،تىفايه و ٥ـیب کاؿايه ػاؿػکیًه

ـػم و . هیچ پـوژه اٍالصی اف ابتؼای تاؿیظ بيـ تا به اآلو بؼوو ٝمل8 ـػ آصاػ هر ک
ػمتگاه صاکمیت رلى يـ٥ته امت، لؾا يبایؼ ايتٚاؿ هٖل٨ کمک ١یبی اف مىی عرؼای 

ـيرؼ ـاؿ بگی ـکت اٍرالصی ٩ر ـػم ػؿ ایى ص و اهرؼاػ الهری ؿا  هتٞال ػاىت، بلکه بایؼ ه
 يَیب صال عىػ کًًؼ.
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