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 چکیذُ

ٗؼربئْ   ییدس ؿٜبػرب  )ع(یحضرشر ػٔر   یشیشیٗرذ  یشٟؿٜبخز ػر  یثشا یدظ١ٝؾ سالؿ یٚا

اػرز   یٚدظ١ٝؾ ا یٚٗب دس ا یدؿذؿ٠ اكٔ یٚثبؿذ، ثٜبثشا ٗی یًبسُضاساٙ دس حٞصٟ اسصؿ یكش١ِٜ

حضرشر   یشیشیٗرذ  یشٟدس ػر  یًبسُضاساٙ دس حٞصٟ ٛظربٕ اسصؿر   ی٠ً چٜذ ٗٞسد اص ٗؼبئْ كش١ِٜ

)ع( ثر٠  یشآ٘ؤٜٗیٚاٗ یشیشیٗذ یشٟدس ػ یض٘ٚ ثشسػ یٚ. ثٜبثشایٖهشاس د١ یثشسػ د)ع( سا ٗٞسیشاٗ

ٚ . ١رذف ٗرب دس ا  یذسػ یًٖبسُضاساٙ خٞا١ یٝ ثشخٞسد ًشدٙ ثب ٗؼبئْ كش١ِٜ ییچ٠ِٛٞ ؿٜبػب  یر

دس دٝساٙ چ٢ربس   )ع(یحضشر ػٔ یشیشیٗذ یشًٟبسُضاساٙ دس ػ یٗؼبئْ كش١ِٜ ییدظ١ٝؾ ؿٜبػب

ًشربة اسصؿرٜ٘ذ دس ثشداسٛرذٟ     یٚثبؿذ، ا ٗی ثش ٢ٛغ آجالؿ٠ ٠یحضشر ثب سٌ ٞٗز٠ٛ ٗبٟ حٌ ػبّ ٝ

ثر٠   )ع(یاٗربٕ ػٔر   یحٌرٞٗش  یٝ ػشؿربس اص س١ٜ٘ٞد١رب   یٝ حٌٞٗشرذاس  یاػش٘بػ یكش١ِٜ یٗجبٛ

ًر٠ دس دشسرٞ    یًٔ٘بر ثـش یٚا یدس ساػشب یٚاػز. ثٜبثشا یحبً٘بٙ ٝ ًبسُضاساٙ حٌٞٗز اػالٗ

دٝساٙ  یاص ٗـرٌالر دس حرٞصٟ اسصؿر    یا دربسٟ  ییدظ١ٝؾ ث٠ ؿٜبػب یٚا دساػز ٗب  یٝح١بی  ی٠آ

ٝ ًٞچري ؿر٘شدٙ احٌربٕ     یبٙػل ی،ٝٗؼبد ثبٝس ی٘بٙ)ع( ١٘چٞٙ؛ ضؼق ایشحٌٞٗز حضشر اٗ

 .یٖدشداص ٗی یًبسُضاساٙ حٌٞٗز اػالٗ یبٙدس ٗ یا٢ٓ

 
 ًبسُضاساٙ، ٢ٛغ آجالؿ٠. ی،كش١ِٜ یشیز)ع(، ٗذیاٗبٕ ػٔ یشیز،ٗذّبیکلیذی:ٍاصُ

                                                

 با٬كال١لىم٨كهًگ، ؾايٍگاه  یقاهبكؾ یكیثاقٌؿ هؿ یؾايً آهىؼحه کاقًٌاو. 
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 هقذهِ

کاه ؾق قأن شاه١اه  ییآيهاا یژهبه و یکه اللهه هك ٨كؾ یهه٘ یاقال هىالل بى یکی
 یج٘اام ق٨حاقهاا یكبًایکه ؾق وا٬ٟ ل باٌؿ یه یو ا٠ح٭اؾ یاقلٌ ی٬كاق گك٨حه اوث هباي

يٍؿه باٌؿ با بكؼىقؾ  یًهشاه١ه يهاؾ یکاهك ؾق کاقگماقاو  یىو اگك ا گیكؾ یايىاو ٬كاق ه
ٌاىيؿ، هی ي٩ه یؾچاق ووىوه و هىا یىو اهىال هىل٘ كوتکكؾو به ذ یؿاپ یو ؾوحكو

 یؾق هبااقله باا ٨ىااؾ هاال یٍااوههان اهای ال و٩اقي یکیٔٞٓ یكظٕكت اه یىبًابكا
باىؾه اواث  یاٌاكا٨ یه١اؾ و ٠ؿم جىشه به ليؿگ یاؾج٭ىا،  یثو٩اقي کاقگماقاو به ق٠ا

لن باىؾو آو ؾاقؾ کاه ؾق ِاىقت واا یثاه٘ ییجا شا یو ا٠ح٭اؾ یچكا که هىئله اقلٌ
باٌؿ ؾق بكاباك  یو ق٨حاق یکه اقلٌ یكويیو ب یايىاو ال ه٘ه آ٨ات ؾقوي ٌىؾF یبا٠د ه
ال ه٘اه، کااقگماقاو و لهاهاؿاقاو  یًظ٩ٛ ٌىؾ. لفا ظٕاكت با یٙايیٌهای ووىوه
چاىو  کًاؿ، یوا٩اقي ه یا٠ح٭ااؾهاای ه١اؾ و اقلي یاؾج٭ىا و  یثقا به ق٠ا یظکىهح

هىا و هاىن، ٘٘اٟ،  یكاو یو اوره یًیؾهای بىؾو به اقليؿ يیبًج٭ىا و پا یلهايؿاق ب
ج٩کك و  یىباٌؿ و ه٘هی ؼىؾ یالهایي یىجاه ی٨٭ٗ ؾق پ یکى یىٌىؾ و چًهی ٌهىت

 یبكگك٨حه ال آو ا٠ح٭ااؾ و اقلٌا یچكا که هك ق٨حاق کًؿ یه یثؾق شاه١ه هن وكا یؿگاهؾ
و  پكؾاؼحًؿ یکاقگماقاو ه بیىاِرض آو ؾق  یاوث که به آو باوق ؾاقيؿ که ظٕكت ؾق پ
. ال آيصاا کاه ٠كِاه ي٘ىؾيؿ یقاه هٙكض ه یبه هحًاوب با هك هىاله وهٍکل قاهکاقها

 یو کًً گاك ییكباٌؿ هك گىيه جعىل، ج٥هی یاشح٘ا٠ ی١٨ٗال ؾق هع ی٨كهًگ ه٩هىه
ؾق ظاىله  ییباه واما یكؼىاهؿ جىايىث جااذ ینهىح٭ یكو ٤ ینبه ِىقت هىح٭ یاشح٘ا٠

کاقگماقاو به  یؾاؾو هىاله ظىله اقلٌ یطهصال ٔ٘ى جىٔ یىاٌؿ. ؾق اب ه٨كهًگ ؾاٌح
ؾق ظىله ٨كهًگ  ینکه به ِىقت هىح٭ ی٠ّك اهام ٠ل یجعىالت و قؼؿاؾها یىهه٘حك

قوؾ ؾق چهاق بًؿ هىقؾ ي٭اؿ و هی ؾوقه به ٌ٘اق یىا یگفاق بىؾه و ال هىالل ٨كهًگ یكجاذ
 .ینؾههی ٬كاق یبكقو
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 هفَْم ضٌاسی

 هذیزیت

 یلغى یهعًا

ٔؾوقٓگك٨حه ٌؿه وبكاوان ٬ىا٠ؿ  یٍهاوث که ال ق یؾق ل٥ث هّؿق ش١ل یكیثهؿ
 یبه ه١ًا یؿFکهآهی وبه ِىقت ٔؾاقٓ ؾق ٌىؾ یواو ها٬بل ه٩حىض ٬لب به ال٧ ه یِك٨

به ظكکث  یکل٘ه ٔاؾاقٓاوث به ه١ًا یىا یهًمل، هعل ق٨ث وآهؿ اوث. وٌکل هح١ؿ
ٔباه گاكؾي  یاوان ٨ا٠ال اواث باه ه١ًاا یكکاههؿ یىاوث بًاابكا یؿوؾقآوقؾو وگكؾاي

 295ٓ، َ 4٪، ز1414باٌؿ. ٔابى هًٝىق، هی وچكؼً ؾقآوقيؿه اهىق

 یادطالح یهعًا

هؿیكیث ٠باقت اوث ال ٨كایًؿ بكياهه قیمی، واهايؿهی، هؿایث، يٝاقت باك کااق 
يیكوهی یک والهاو و کاقبكؾ ه٘ه هًابٟ که ٬ابل ؾوحكن اوث بكای قویؿو به اهؿا٦ 

 8َٓ ،1388 ،یؿیشٍ٘ ٔج١ییى ٌؿه والهاو.

جاىاو ایاى  ال ج١اقی٩ی که وشىؾ ؾاقؾ، ج١كی٧ شاهٟ ال هاؿیكیث قا هی با بهكه گیكی
چًیى اقاله ؾاؾ: ؾايً و هًك به کاقگیكی هىذك و کاقآهؿ هًابٟ هاؾی و ايىاايی ؾق بكياهاه 

ی باه اهاؿا٦ اهکايات، هؿایث و کًحكل بكای ؾوحیاب قیمی، والهايؿهی، بىیس هًابٟ،
به ٌیىه هٙلىب ٔبكای هٙال١ه بیٍحك ال ج١اقی٧ هؿیكیث قشىٞ ٌىؾ باه هًاابٟ  والهاو

 G RIFIFN. Rٔٓ، 6َ ،1376 او،ییقٔا، َٓ، 1ٔ، ز1385 ؾهؽؿا،ـکك ٌؿه: ٔ

ICKYW. 1996. P.5ٓٔ، ه٘کااقاو گكیؾ و كولیپ َٓ،34ٔ ،1374 ى،یالؿ ظىام ،
1384، 3َٓ 
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فزٌّگ

 هعًای لغىی

 KuLtur و CuLtureهای اقوپایی ايگلیىی ٨كايىىی آل٘ايی ؾق لباوواژه ٨كهًگ 
اوث  COLEREآیؿ و ال قیٍه الجیًی  بؿوث هی CULTURA گىیًؿ که ال واژه هی

البحه ایى کل٘ه ه١ًای گىحكؾه ؾاقؾ ه٘ناىو کٍاث کاكؾو، ظكاواث کاكؾو، پكواحً 
 CULTR بك آهؿه اوث که باقیٍاه CULTUS کكؾو، به ٘ىق هرال ه١ًای پكوحً ال

اقوپایی قواز یا٨اث ه٘ااو ه١ًاای های ؼىیٍاويؿی ؾاقؾ، اها آينه که ب١ؿها ؾق لباو
هك چًؿ که ایى کل٘ه ؾق ٬كوو ، CULTURA اوث که ؾق کٍث کكؾو يه٩حه بىؾ ی١ًی

اقوپاایی هاای ووٙی به ه١ًای پكوحً و٠باؾت يیم به کاقهی ق٨ث. ؾقبىیاقی اللباو
 3ٓ َ ،1378 پهلىاو،ٔ کكؾه اوث. قا ظ٩ٛ ایى کل٘ه هًىل ه١ًای آ٤الیى ؼىؾي

 هعًای ادطالحی

گىیؿ ٨كهًگ هص٘ى٠ه پینیؿه ال ه١ااق٦، ا٠ح٭ااؾات،  مٓ هی1832-1917ٔ جایلىق
ا ال هعیٗ اشح٘ا٠ی ؼاىؾ اوث که ا٠ٕای هًك، اؼر٪، ٬ايىو، وًث، آؾاب و ٠اؾات

 ٧یج١اق ال ٍحكیب هٙال١ه یبكأ .723ٓ-722َ ،1381 ،ؼى آقاوحه .ٔبكيؿهی به اقخ
ٓ، 631-634َ، 1376 ،یهالياؿقاي یلاهاؿ:ٌٔاؿه ـکك هًابٟ به ٌىؾ قشىٞ ٨كهًگ

 723ٓ-722َ ،1381 ؼى، آقاوحهٔ

هذیزیتفزٌّگی

 هعًای ادطالحی

: هؿیكیث ٨كهًگایF ؾاياً، هًاك و کهايؿ ؾق ج١كی٧ ال هؿیكیث ٨كهًگی بیاو کكؾه
هًاابٟ ايىاايی، ؾاياً، هىشاىؾ ؾق هاای ًٌاؼث وههاقت، ایصاؾ و بکاقگیكی ٜك٨یث

هعحىا، ههاقجها و جصكبیات، وكهایه اشح٘ا٠ی هىشىؾ و هًابٟ هاؾی به هًٝىق اواح٭كاق، 
 هاؿ٦ و شاه١ه بًاابكها جعکین و گىحكي اقلي ها، هًصاقها و ي٘اؾها ؾق ا٨كاؾ، گكوه

 27ٓ َ، 1394 ،یقظ٘ائباٌؿ.هی گفاقی، ٘كاظی ا٬ؿاهات، اشكا و اقلیابی
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هىقؾ يٝك ایى پژوهً F ج١كی٧ ٌؿ ٨كهًگ و هؿیكیثکه ال های جىشه به ج١كی٧ با
ٌاهل بكياهه که  هؿیكیث ٨كهًگی ٨كایًؿی اوث :ال هؿیكیث ٨كهًگی چًیى ؼىاهؿ بىؾ

ؾق بىؾشاه قیامی  قیمی، والهايؿهی، کًحاكل، هاؿایث، ه٘ااهًگی، گاماقي ؾهای و
  .ؼىاهؿ بىؾ یؾوحیابی به اهؿا٦، اقلٌها و باوقهای والهايی و ٨كاوالهاي قاوحای

هسألِفزٌّگی

 هًاك، ا٠ح٭ااؾات، ه١ااق٦،ای ٨كهًاگ هص٘ى٠اه پینیاؿه: بكاوان ج١كی٧ جایلىق
ال هعایٗ اشح٘اا٠ی ؼاىؾ باه  و٠اؾاجی اوث که ا٠ٕاء، آؾاب، وًث، ٬ايىو، اؼر٪،
 723ٓ-722َ،،1381 ؼى، آقاوحه. ٔبكيؿ اقخ هی

کبرگشاراى

 هعًای لغىی

 ،شلؿی ،کىی که به آوايی، ظکىهث هؤهىق ٠اهل و ايصام ؾهًؿه کاق، کاقگماقيؿه،
اقاو يهاو ههام مهؤهىقیى وکاقگ گ٩حًؿهی ؾق ٠هؿ ٬اشاق ،ؾهؿ هیيیکی کاقها قا ايصام  و

 1371َ،2814ٓ،ىیه١. ٔؼاقشه
 هعًای ادطالحی

کًًاؿ های ؾولحای و ظکاىهحی کااقهاای به ج١بیك کلی ج٘ااهی کىاايی کاه ؾق اؾاقه
 ،یـاکكٌىؾ.ٔ هیی بكگمیؿگاو ایى يهاؾها هىحًؿ قا ٌاهل کاقهًؿاو ؾولثٓ که به يى٠ٔ

 25َٓ ،1ز ،1375

 حَسُ ارسضی کارگشاراى

ا٠٘ال آؾهی  هص٘ى٠ه اِىل و ٬ىا٠ؿی اوث که به هرابه های یک هًصاقها و اقلي
ٌاىؾ کاه ه١یااق هٍاحكک بایى  باك ٬اايىيی ا٘ار٪ هی ٌىؾ و ؾق یک شاه١ه پفیك٨حه هی

ايحٝاق ؾاقيؿ جا بك اواان آو ق٨حااق ؼاىؾ قا ٌاکل  ا٠ٕای یک گكوه اشح٘ا٠ی اوث و
 .ٌاىؾ هیگیكؾ و ايصاام هی ٌکلها و ال ٘ك٨ی ق٨حاقها بك اوان هًصاق و اقلي ،ؾهًؿ
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های ؾیًی و اوارهی  بًابكایى هًصاق گاهی بكگك٨حه ال آهىله 36ٓ َ ،1394 ،یواو١ٔ
گیكؾ که  ٍه هیهای جاقیؽی قی باٌؿ و گاهی هن ال وًث و گاهی اشح٘ا٠ی و ٠ك٨ی هی

جا هاى١٬ی کاه یاک ها بًابكایى با ه٘ه ایى بیاو .گىیًؿ به آو هًصاقهای ٨كهًگی هن هی
جىاو آو قا یکی ال هًصاقهای شاه١ه باه ي٘ی اهكی هىقؾ ٬بىل ٨كهًگ شاه١ه ٬كاق يگیكؾ

ؿ و هاای اشح٘اا٠ی هً٘اىا يباٌا ا و اقليٌ٘اق آوقؾ و ال ٘ك٨ی اگك کىی باا هًصاقها
که به ؾيبال آو کاس قوی، ؾوق  چكا ٌىؾ. کًؿ به آو ياهًصاق گ٩حه هی لبكؼر٦ آيها ٠٘

ؼٗ هىح٭ی٘ی که باكای بهحاك لياؿگی  ٌؿو ال هًصاقهای اشح٘ا٠ی و ٨اِله گك٨حى ال
په بًا باك آيناه کاه  38ٓ-37َ ،1394 ،یواو١ٌىؾ. ٔ هیکكؾو جكوین ٌؿه اوث 

هاای آو  پایبًؿ به هًصاقهاا و اقليقوؾ که هی ای ال ا٨كاؾ ايحٝاق گ٩حه ٌؿ ؾق هك شاه١ه
ق وا٬ٟ به ياهًصاقی شاه١ه باًٌؿ و به آو ٠٘ل کًًؿ و اگك کىی هؽال٧ آو ٠٘ل کًؿ ؾ

 ؾاهى لؾه اوث.

های  باوقهاا آو ؾواحه ال ايؿیٍاه Fبه گ٩حه آلى بیكو ؾق کحاب ٨كهًگ ٠لىم اشح٘ا٠ی
 ،یواوا١ٔ فاقياؿ.گ ؾیًی یا ایؿلىلىژیک هىحًؿ که به ليؿگی و ق٨حاق ش١٘ای جااذیك هی

باوقی اوث که  ی١ًی ؾق وا٬ٟ ظىله اقلٌی و هًصاقی ه٘او ا٠ح٭اؾ و 44َٓ ،1394
کًًؿ که ؾق بیكوو هّؿا٪ پیاؿا هی ق٨حاقها گیكؾ و بك اوان آو ايىاوهی ؾق ـهى ٌکل

 .کًؿ هی

ضعفایوبىٍضعفهعبدثبٍری

، ویاژه يهاس البر٤اهبه  اهیكال٘ئهًیىٔٞٓهه٘حكیى ٠اهل ج١ییى ق٨حاق آؾهی ؾق کرم 
٠٘لای آو ال هاای ؾیى و ای٘او به ؾوحىقات ؾیًی و ه١اؾ اوث چاكا کاه ؾیاى و بكياهاه

گفاقؾ به ٘اىقی هی ق٨حاق ايىاو جاذیك ،گیكی ٌؽّیث، ا٨کاق هؽحل٧ بك ٌکل شهات
كؾی و اشح٘ا٠ی ال ؾیى الگاى اي ا٠ن ال ٨ های ليؿگی ٌىؾ ٨كؾ ه٘ه بكياهه که با٠د هی

ق٨حااق  ،ی ه٘ايٙىقی که باوقهای ؾیًی ی١ًی ای٘ااو و ا٠ح٭ااؾ باه ه١ااؾو ال ٘ك٨ ،بگیكؾ
ویاوی، ٨كهًگی  ،اشح٘ا٠یهای ؾهؿ، گكایً ٬كاق هی ٨كؾی و ؼايىاؾگی قا جعث جؤذیك
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 و باه ه١ااؾ بااوق ايىاو هن ایى ا٠ح٭ااؾ وهای لفا بك ؼٗ هٍی ي٘ایؿ.هی قا يیم هؿایث
ای٘او و باوق به ه١اؾ ؾچاق ٔا٧١ ٌاىؾ  جاذیك هربث ؼىاهؿ گفاٌث، چكا که اگك ای٘او

 گفاقؾ.هی اقگماقاوکظاک٘او و های جاذیكات ه٩ًی بك ؼٗ هٍی

ال چكا که ای٘او و باوق به ه١اؾ یکی ال هه٘حاكیى ٠اهال ههااق ٬اؿقت و شلاىگیكی 
ؾق ق٠ایاث اظکاام و  ٓٞاهیكال٘ائهًیىٔؾق بیاياات باٌؿ. هی ٨ىاؾ ٨كهًگی، اشح٘ا٠ی

ه٘ايٙىق کاه  ال ؾیى ه٭ؿن اورم هکكق جاکیؿ ٌؿه اوث. ؾوحىقات ؼؿاويؿ و پیكوی
يهس البر٤ه، ٔ٘ى بیاو ي٘ىؾو جىِی٧ شاه١ه ال ؾیى اورم ه٘ه هكؾم  182ؾق ؼٙبه 

 .کًؿ هیقا به پیكوی ال آو ؾ٠ىت 

یکی ال هٍکرت ؾيیای اهكول ياکاقآهؿی ب١ٕی شىاهٟ ؾق کاقگٍایی اهاىق هاكؾم 
بىشاىؾ آهاؿو قابٙاه باه  ی قا لعاٚ کكؾياؿ،ٌؽّهای به ؼا٘ك ایى اوث که ه١٩ًث

شای ٔىابٗ اوث، و قاه ٠رز آو جىشه ؾاؾو کاقگماقاو به ه١ااؾ و قول آؼاكت اواث. 
اقی کىجاهی باه فه٘ىاقه هىئىالو ؾق شهث ؼؿهحگ ٌىؾ هیچىو ا٠ح٭اؾ به ه١اؾ با٠د 

  ؼكز يؿهًؿ و ؼؿهث قوايی و ظل هٍکرت هكؾم قا ؾلىىلايه ايصام بؿهًؿ.

ؾق ظالی که ای٘او و باوق به ه١ااؾ  ؾق شاه١ه ٠ؿالث اشح٘ا٠یجع٭٫ بًابكایى ايحٝاق 
و بی ٠ؿالحی ظاک٘او و  با٘لی اوث ج٭ىا ؾق ا٨كاؾ يهاؾیًه يٍؿه باٌؿ ه٘یى ؼىؾ باوق و

باوق به ه١ااؾ  چىو ای٘او وا١٬ی ؾق آيها قاه يیا٨حه و ٌىؾ هیشا ياٌی  کاقگماقاو ال ه٘یى
باؿ E و با جىشه باه ٨كهاىؾه ظٕاكت ٠لای ٠لیاه الىارم: ،ثاو ؾق آيها ٌکل يگك٨حه

کل٘اات Dٔو واحن کاكؾو باك بًاؿگاو ؼاؿاي٘اىؾو بكای آؼكت جصااول  اوثای جىٌه
قوؿ که بهحاكیى هی ای٘او و ا٠ح٭اؾ به ه١اؾ اگك باٌؿ ايىاو به ی٭یى 221ٌٓ٘اقه ٬ّاق،

هیچ و٬ث قاه ٜلان و  باٌؿ چىو ايىايی که به ه١اؾ باوق ؾاقؾهی جىٌه بكای آؼكت ج٭ىا
  گیكؾ.ي٘ی جصاول پیً

ؾقاؾاهه یک ي٘ىيه ال هٍاکرت کااقگماقاو ظٕاكت ٠لایٔٞٓ ؾقظاىله اقلٌای قا 
 کًین:هی بكقوی
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 ٔق94 درگذػثی، کًذ ضیل بى کزب یهعذٕ اػعد بى لیض

Eب١ؿ ال شًاگ ش٘ال  هًگاهی که هكؾم با اهیكال٘ئهًیىٔٞٓ بی١ث کكؾيؿ و ظٕكت
قا بكای کاقگماقاو ؼىؾ يىٌث یکی ال ياهه هایً قا جىوٗ لیااؾ هایی به کى٨ه آهؿ و ياهه

بى ي٘كه بكای ا١ٌد بى ٬یه ٨كوحاؾ. اهام ؾق بكؼىقؾ با ا١ٌد که ٨كهايؿاق آـقبایصااو 
ؼىاهؿ که با هكؾم بی١ث بگیاكؾ و ؼاكاز  يىیىؿ و ال او هیهی ای هری٘ث آهیم بىؾ ياهه

ه وىی اهام قوايه کًؿ اها او ؾق گك٨حى بی١ث آـقبایصاو که هؿجی اوث ؾق يمؾ او اوث ب
با وپاهیاو يٍاو ؾاؾ که هایل به اؼف بی١ث يیىث و واکىت کاكؾه باه ؼاا٘ك ایاى کاه 

 ،1371 ،ی١٭اىبیD.ٔباٌاؿپیىيؿی با ؼلی٩ه پیٍیى ؾاقؾ و ؾؼحكي ٠كون ٠ر٘ااو های
 114ٓ-111َ ،2ز

ؿاقی باكای جاى ل٭٘اه اواحايE و ٨كهىؾ: با لعى جًؿجكی بكای او ٨كوحاؾ اهام ياهه ؾوم
باٌؿ، و ؾق يمؾ جى ایى اهىال که هح١ل٫ هی بلکه یک اهايحی ال ٘ك٦ ؼؿا، چكهی يیىث

و بؿاو که هاى باكای جاى والای ، باٌؿ جا ایًکه به ؼؿا بالگكؾايیهی به ؼؿا اوث اهايث
ام ایاى ياهاه قا ه په هك گاه ٨كوحاؾبؿی يؽىاهن بىؾ جا و٬حی که ؾقوحی قا پیٍه والی. 

به وىی هى قهىپاق ٌى و آينه ال هال هىال٘اياو پایً جاى اواث باا  وىی جى آوقؾ،به 
 479ٓ َ ،1374 ،یوبعايDٔ. ؼىؾت بیاوق

اٌا١د هایال ٌاؿ باه  ،اهاىال آـقبایصااو قا ال او ؼىاواثکه ؾق پی ایى ياهه اهام 
 ؼىاهی به وكلهیى ٤كبثهیEه١اویه بپیىيؿؾ اها هٍاوقايً او قا يهی کكؾيؿ و گ٩حًؿ: 

 ،یوابعائپه او به وىی ٠لی ظكکث کكؾ. D ؼىؾ قا بگفاقی؟ ٠ٍیكه وی و ٬بیله وكب
يىیىؿ جا او هی ٓ بًابكایى ؾق ایًصا و٬حی ظٕكت با لعى جًؿجكی ياهه484 َ ،1374

قا ال قاه ايعكا٨ی که پیً گك٨حه يصات ؾهؿ ولی ا١ٌد بصاای ایاى کاه ال هاكؾم باكای 
کًاؿ. و ؾق ایاى بایى آو کىای کاه ال  هی ظٕكت اهیكٔٞٓ بی١ث بگیكؾ وکىت قا پیٍه

کًاؿ و آيهاا قا  ٌىؾ و ٌكوٞ باه قوٌاًگكی هی ٘ك٦ ظٕكت ياهه آوقؾه اوث بلًؿ هی
گاه  والؾ.هی يىبث به ي٭ٍه ٠ر٘او وا٘كا٨یايً آ
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 ٌىؾ ٠ؿم ا٘ا٠ث پافیكی والای ال قهباك ؼاىؾ اها آينه که ؾق ایى گماقي ؾیؿه هی
ورهی بكاوان شایگااهی کاه ا٨اكاؾ ؾق آو باٌؿ ؾق ِىقجی که يبایؿ ؾق ظکىهث اهی

ؼىاهًؿ ال بیث ال٘ال اوح٩اؾه کًًاؿ هی شاه١ه پیؿا هیکًًؿ ؼىؾ قأی ٌىيؿ و آيگىيه که
کًاؿ هىشاب  و و٬حی هن ظاکن آيها قا ال ایى يىٞ بكؼاىقؾ ؼاىؾ واكايه ٌااو يهای هی

بلکه بایاؿ که به آيها ؾاؾه ٌؿه اوث بٍىؾ ای ياقاظحی و شؿای آيها ال وٜی٩ه و هىىلیث
ؾق ه٘ه هىاقؾ گىي آيها به ظك٨هاای قهبكٌااو باٌاؿ، و باك اواان هاىاٜیى و٬اىايیى 
اورهی ٠٘ل کًًؿ يه ولی٭ه ٌؽّی یا به ي٩ٟ ؼىؾ، چكا که به ؾلیال ٔا٧١ ال ه١ااؾ 
 اوث که به ؾيبال آو ٠ؿم جب١یث ال ؾوحىقات ظاکن و٠٘ل يکاكؾو باه جکلیا٧ هعىلاه

 آوقؾ.هی

ّبیهبلیبدٍغفلتاسلغششگبُاتکبیًبثجبثِسبثمِجْ

اهؿا٦ اواث کاه هاؿیكاو و کااقگماقاو ؾاقؾ که به وویله آو  ؾق شهاؾ اهؿا٨ی وشىؾ
گىياگىو کاقهای های ؾهًؿ و ؾق وا٬ٟ ؾق شىاهٟ و ٨كهًگ های شهاؾی ايصام هی جري

آوقيؿ بًابكایى ؾق ٨كهًگ شهاؾی واؽث هی های اقلٌی به ظىاب يٝام ءشهاؾی شم
ؾ ؾاقؾ و لفا ؼىؾ شهاؾ به ِىقت ویژه با پكهیم ال ا٨كاٖ و ج٩كیٗ ا٘ا٠ث ال کىٌی وشى

ٌىؾ،  اقی به پی٘او هٍؽُ هیو٨اؾ پیٍىای ؼىؾ و ؾوقی ال جکبك و ؼىؾبیًی، ظاکن و
اگك ال ایى اهك ٤ا٨ل  ٌىؾ،هی ياٌی ال ه٩هىم شهاؾ اؾو کاقها با ه٘ث هٕا٧٠ايصام ؾ

کاه گااهی باكای هاایی یکی ال ٩٤لاث ًیىؾق شاه١ه هى٫٨ يؽىاهین ٌؿ و ه٘ن ٌىین
به ایى شهث  Fباٌؿهی ل٥مي هالی کًؿ هیها قا ٔایٟ  اشك آو آیؿ وهی شهاؾگكاو پیً

 و اٌاكا٨ی ؾچاقايعٙااٖ که کاقگماقاو به ؼا٘ك ج٘ایل ؾاٌحى به قوي ليؿگی جص٘رجی
لافا گیاكؾ، های اوث که شلىی آيها ٬اكاق یگاهی ه٘یى هىؤله اولیى ل٥مٌ گكؾيؿ،هی

گكی کاه ؼاىؾ  ٔایٟ يٍىؾ و شلىی اٌكا٨ی آيهاٌىؾ اشك هی یکی ال ٠ىاهلی که با٠د
لیىاحی و پكهیام ال   ق٠ایاث وااؾه Fبىی ل٥مي بمقگی اوث بكای کااقگماقاو قا بگیاكؾ

 باٌؿ.هی گكی اٌكا٨ی
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 ؾقاؾاهه یک ي٘ىيه ال هٍکرت کاقگماقاو ظٕكت ٠لیٔٞٓ ؾق ایى ظىله قا بكقوای
 کًین:هی

 لیض بى جمام ارحبییشیذبى 

ال شايب اهام لهايی هىئىلیث ظک٘كايی بك هؿالى و لهايی والی گكی ا٩ِهاو قا بك 
اهاام ٠لایٔٞٓ ؾق  ٠هؿه ؾاٌث ؾق ٨كوحاؾو ؼكاز هًٙ٭اه باه ظٕاكت ج١لال وقلیاؿ.

گاه واؼحى یمیؿ بى ٬یه که ؾق ه١كْ اجهام هالی بىؾ او قا به ج٭اىای الهای و قاوحای آ
ؾ ال ق٨حاقهای اجهام بكايگیم جىشه ؾاؾ، و ؾق ياهه ایاى گىياه باه وی به ؾوق يگه ؾاٌحى ؼى

ؾاين چه چیم با٠د ٌؿه اواث ي٘ی ای٨كوحاؾو ؼكاشث قا به جؤؼیك ايؿاؼثEيىٌث: 
کًن، و ه٘نًیى به جى هٍؿاق  که چًیى کًی هى جى قا به پكهیمگاقی و ِرض و٩اقي هی

و کىًٌ قا باه ووایله ؼیاياث باه  ؾهن ال ایًکه اشك ؼىؾ قا ٔایٟ گكؾايی و شهاؾ هی
هىل٘اياو با٘ل کًی، په ال ؼؿا بحكن و ي٩ه ؼىؾ قا ال ظكام ؾوق گكؾاو و ؼىؾ قا ؾق 

شم ایًکه ؾقباقه جى بؿگىیی کًن يؽاىاهن ای ه١كْ ٬هك و ولٙه هى ٬كاق يؿاؾه که چاقه
ؿ ؾاٌث هىل٘اياو قا ٠میم ٌ٘اق و به هن پی٘اياو ٜلن يکى و بؽاىاه آيناه کاه ؼؿاويا

گاه وهن و يّیب ؼىؾ قا ال ؾيیا ٨كاهىي هکى و اظىاو کى  ؾقآؼكت به جى ؾاؾه و هیچ
کاه  ٘لب ٨ىااؾ ؾق قوی لهایى هً٘اا ه٘او گىيه که ؼؿاويؿ به جى اظىاو کكؾه اوث و

 ٓ .111َ ،2ز ،1371ی١٭ىبی D.ٔؾاقؾي٘ی ؼؿاويؿ ه٩ىؿیى قا ؾووث

اکرك ايعكا٨ات باه ؼاا٘ك ؼىقؾ Fهی ه٘ايٙىقی که ؾق شاه١ه اهكولی هن به چٍن
ؼٙا و ل٥مي هالی اوث بًابكایى و٩اقٌهای که ظٕكت ؾق قاوحای شلىگیكی ال ایاى 

ؾهؿ يٍايگك ایى اوث که چىو به لعاٚ اقلٌای  ايعكا٨ات و هٍکل کاقگماقاو ؼىؾ هی
ليًؿ کاه ه٘ایى های هیو باوق آيها به وكای با٬ی پاییى بىؾه لفا ؾوث به ایًٙىق ؼیايث

 شاه١ه اهكولی و هؿیكاو شاه١ه اورهی قاه گٍا وکاقوال ؼىاهؿ بىؾ. و٩اقي بكای
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ّبدلگیزیاسجبثجبییهسئَلیت

ايىاو هىشىؾی اشح٘ا٠ی اوث و ٘بی١حًا ليؿگی اشح٘اا٠ی باكای ؼاىؾ ه٭حٕایاجی 
باٌااؿ و بااه وواایله آو اوااث کااه هاای ؾاقؾ ال ش٘لااه آو هىاائىلیث پاافیكی ؾق شاه١ااه

بًابكایى اگك کىی ؾق یک شا هىئىلیحی به او  ٌىؾ هی ؾیًی ؾق شاه١ه جكویسهای اقلي
ه ٘ىق ِعیعی ایى هىئىلیث قا ايصام بؿهؿ چكا کاه ٠اؿم جىاياایی ايصاام ؾاؾيؿ بایؿ ب

با٠اد ایصااؾ ٨ىااؾ ؾق شاه١اه و ٔاكق و ٔاكبه  هىئىلیث که به او واگفاق ٌؿه اوث
ن شاه١اه اللم ٌىؾ لفا باك قهباك و ظااک ؼىقؾو آو شایگاه و به جبٟ آو هكؾم شاه١ه هی

ال کااقگماقاو ؾق  يٝاقجی که بك کاقگماقاو ؼىؾ ؾاقؾ اگاك ببیًاؿ یکای اوث که اقلیابی و
هىائىلیحی  کًًؿ و یا ٌایىحگی اللم بكای ايصام آو کااق ؾقهی ايصام هىئىلیث کىجاهی

که به آيها ؾاؾه ٌؿه يؿاقيؿ، بایؿ ٬بل ال ایصاؾ ٨ىاؾ ؾق پی شابصایی آو هىئىل بك آیؿ جا 
واقؾ ٌؿه ياٌی ال کن کاقی و ياجىايی ؾق هىئىلیث باه شاه١اه و ا٨اكاؾ آو های ٔكقال 

ال ولای ؼاىؾ  شلىگیكی ٌىؾ. بًابكایى هىئىل هن بایؿ با اوح٩اؾه ال باوق به ا٠ح٭اؾی که
 شاه١ه ِرض کااق قا بهحاك باٌؿ چكا که ولی و ظاکن او ؾاقؾ ا٘ا٠ث پفیك به ؾوحىقات

ها ؾلگیك و ياقاظث ٌىؾ  بصایی ِىقت گك٨حه ؾق هىئىلیثؾايًؿF يبایؿ يىبث به شاهی
چه بىا ایًٙىق بكؼىقؾ کكؾو با ظاکن و ولی ؼىؾ يٍاو ال ٧١ٔ باوق و ای٘او ٨اكؾ باه 

 باٌؿ.هی ظاکن و اهام ؼىؾ

 ؾقاؾاهه ؾو هىقؾ ال هٍکرت کاقگماقاو ظٕكت ٠لیٔٞٓ ؾق ایاى ظاىله قا بكقوای
 کًین:هی

 ٔق:=ای4; وفاتٕیايصار  یخشرج عبادهلیض بى طعذ 

 اهیكال٘ئهًیى٬بل ال شًگ ٩ِیى ه١اویه ؾق ِؿؾ ؼكیؿو ٬یه بى و١ؿ یاق با و٨ای 
و والی ظٕكت ؾق هّك بك آهؿ، په ال آيکه با شىابهای ه٩ًای ٬ایه هىاشاه و ال وی 
يااهیؿ ٌؿF ؾق یک هکك ویاوی و ؾق شهث ایصاؾ شًگ قوايی، ؾق ٌام ا٠رم کكؾ کاه 
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ال هكؾم ٌام ؼىاوث که به وی ؾًٌام يؿهًؿ ؼبك به کى٨اه و یااقاو  ٬یه به ها پیىوحه و
  85َٓ ،1396 ،ی٘ايیولٔظٕكت اهیك قویؿ.

E ؾق ظالی که ظٕكت اًِر ایى ٌای١ه قا بااوق يکاكؾه و باه ٬ایه ا٘٘یًااو کاهال
بكایً هٍکل بىؾ که بپفیكؾ ٬یه بى و١ؿ با ه١اویه ِلط کاكؾه  ؾاٌث، ج١صب کكؾ و

يؿايً ظىى و ظىیى و هع٘ؿ باى ظ٩ًیاه و ٠بؿاللاه ش٩١اك قا اوث ال ایى شهث ٨كل
ای قا به ٬یه يىٌث و باكای او ٨كواحاؾ  ٨كاؼىايؿ و ال آيها يٝك ؼىاوث و ظٕكت ياهه

و٬حی ایى ياهه به ٬یه قویؿ هع٘ؿ بى ابی بکك به شای او شايٍیى او ؾق هّاك ٌاؿ ال 
. Dال هّاك ؼااقز گكؾیاؿ ایى که اهیكال٘ئهًیى ٬یه قا ال ٠مل کكؾه بىؾ ياقاظث ٌؿ و

 63َٓ ،6ز ،1375 ؿ،یالعؿ یاب ابىٔ
 ٔق =8ٕ لحافه یاب هحمذ ابى ابی بکز

کًؿ:  هع٘ؿبى ٠بؿالله، الهؿالًی، ال٬ىل قشال ؼىؾي٭ل هی: گىیؿ ابكاهین ذ٭٩ی هی
E و٬حی که ظٕكت، هع٘ؿ بى ابی بکك قا باه اواحايؿاقی هّاك هًّاىب کاكؾ ب١اؿ ال

شاؿا کًاؿ باك ایاى  ٓٞظ٘له به هّك آيكا ال ٬ل٘اكو اهاامٔ هؿجی ه١اویه بك آو ٌؿ که با
الىارم  قا بك ایى هؤهىقیث گ٘اٌث جا هّك قا ا٥ٌال کًؿ اهاام ٠لیه اوان ٠٘كو٠اَ

بكای شلىگیكی ال ایى ؼٙك ؾیؿ بایؿ ٨كؾ ه٭حؿقی قا بكای هىئىلیث هّك بكگمیًاؿ و آو 
پكؾه و هع٘اؿ باى ٌؽُ هالک اٌحك بىؾ، بك ایى اوان هىئىلیث هّك قا به هالک و

ابی بکك قا به هؿیًه ٨كاؼىايؿ گكچه هالک باه هّاك يكوایؿه جىواٗ ایااؾی ه١اویاه باه 
ٌهاؾت قویؿه ولی به اهام ؼبك قویؿ که هع٘ؿبى ابای بکاك ال ایاى ق٨حااق اهاام ٠لیاه 

. Dای يىٌثالىرم يىبث به ؼىؾ ياقاظث ٌؿه اوث که ظٕكت ؾق بكؼىقؾ با او ياهه
 ٓ،945َ ،5ز ،1379 ،یقٔ ؿیؤ

په ال هكگ اٌحك بكای او چًیى هك٬ىم ٨كهىؾ: اها ب١ؿ، به هاى ؼباك Eاهام ٠لیٔٞٓ: 
ای. جىشاه  قویؿ که جى ال گىیل ؾاٌحى اٌحك به هًٙ٭ه ظکىهاث ؼاىؾت ا٨ىاكؾه ٌاؿه

ؾاٌحه باي هى ایى کاق قا ال ایى شهث ايصام يؿاؾم که جى قا ؾق شهااؾ وىاث پًؿاٌاحه 
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کىًٌ ؼىؾ بی٩مایی و بك ٨كْ که ایى کااق قا ال ؾواث  باٌن یا ایًکه بؽىاهن که جى بك
واؼحن و به ظکىهحی که بك جى آواو جك و ؼىي جك باٌاؿ  ؾاؾی جى قا ال آو بكکًاق هی هی
گ٘اٌحن. ه٘ايا ایى هكؾی که او قا به والیث هّك گ٘اٌحن بكای ها هكؾ ؼیكؼاىاهی  هی

لگااقي باه واك آهاؿ و باه بىؾ و بك ؾٌ٘ى ها وؽحگیك بىؾ. قظ٘ث ؼؿا بك او باؾ که قو
هكگ بكؼىقؾ و ها ال او قأی هىحین، ؼؿایً ال او ؼًٍىؾ باؾ و پاؾاي او قا ا٨اموو و 
وكايصاهً قا ؼىي ٨كهایؿ. ایًٯ ؾق ِعكای بال به شًگ ؾٌا٘ى ؼاىؾ باكو و باكای 
شًگ ؾاهى بك ک٘ك لو و با ظک٘اث و هى٠ٝاه پىاًؿیؿه هاكؾم قا باه ؼاؿای ؼاىیً 

شىیی ال او قا ٨كاواو ايصام بؿه و ال او بحكن جا جى قا ک٩ایاث و  ی٨كاؼىاو، یاؾ ؼؿا و یاق
 218ٓ، 3َ، ز1375 یؿ،العؿ یٔابى ابD. بك والیث ؼىؾت یاقی ٨كهایؿ

ٌاىؾ  ؾق ایى گماقي هع٘ؿ بى ابی بکك به ؼا٘ك يىٞ هؿیكیث ظٕكت ياقاظث هی
گاهای که اهام ٘ی ياهه که ایى يىٞ واکاًً والؾ، هی او قا به ؼا٘ك هىاله ايصام گك٨حه آ

باٌاؿ. باه های يٍاو ؾاؾو يىبث به اهك اهام، يٍاو ال هٙیٟ جام يباىؾو و ؼاىؾ بیًای او
 باٌؿ. هی ؼا٘ك ایًکه هّلعث يٝام اورهی بك هًملث ٌؽّی ا٨كاؾ ه٭ؿم

عصیبىٍکَچکضوزدىاحکبمالْی

اواث، یى ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال آهؿه ؾیى اورم که به ٠ًىاو آؼكیى و کاهلحكیى ؾ
باٌؿ بًاابكایى ه٘اه هایی هیبكای هؿایث ايىايها يالل ٌؿه اوث و ؾاقای ؾوحىقال١٘ل

بً٘ایًؿ آيها ٠٘ل ؾوحىقات  ا٠ن ال هكؾم و کاقگماقاو و هؿیكاو یک شاه١ه هى٩ًٜؿ که به
لفا ؾق ظکىهث اورهی و  .و ؾق ايصام ؾاؾو ؾوحىقات و اظکام الهی کىجاهی ي٩كهایًؿ

ؾاؾو ؾوحىقات و اظکام الهی بیى ٠ىام و ؼىاَ هیچ ٨ك٬ی وشىؾ  ؾیًی يىبث به ايصام
يؿاقؾ و يبایؿ به ؼیال ایًکه ؾق شاه١ه اورهی چىو که به اهام و هصكی اظکام ٬كابحای 
ؾاقین ایى با٠د وبک ٌ٘كؾو ٠٘ل به اظکام ؾیًی ٌىؾ و یا با٠د ٌىؾ هصىلی باٌؿ 

 بكای کىجاهی ؾق ٠٘ل به ؾوحىقات الهی.



  ٔٞٓیكال٘ىهًیىاه یكیحیهؿ یكهؾق و یکاقگماقاو ؾق ظىله يٝام اقلٌ یهىالل ٨كهًگ   65>  

او و کىچک ٌ٘كؾو اظکام الهی ؾالیلی ؾاقؾ یکی ال هه٘حكیى ؾالیال بكایى ٠ّیبًا
ُهَمیاو ٠ىاهل آو که ؾق ٬كآو کكین به آو اٌاقه ٌؿه ٌیٙاو اواث.  َسَلْ

َ
یٓیَطاُو  َفأ َهیا الَؼْ ًٓ  َع

ٓخَزَجُهَمییا
َ
ییا َفأ ییٓیَطاُو ٓ، 36 ،2ٓٔب٭اكه وااىقهٔ ّفیییهّ  َکاَيییا ّهَمْ  وااىقهٔ َفَىٓطییَىَص َلُهَمییا الَؼْ

ُهَما ّبُغُزور  ٓ، 24 ،7ٓٔا٠كا٦  ٓ.22 ،7ٓٔا٠كا٦ وىقهٔ َفَذاَلْ

. ؾهاؿ هیووىوه، و اؼكاز آؾم و ظىا قا هىح٭ین به ٌیٙاو يىابث  ،ؼؿاويؿ، الالل
 چاكا کاه وىاحی و ؾهاؿ هیو او قا ٨كیب  کًؿ هیي٩ىـ  ووىوه ؾق آؾم چكا که ٌیٙاو با

ؾاقؾ که بًا ا هیب ايىاو٠٘ل ؼىب اوث و ٌیٙاو ابماقهای لیاؾی بكای ٨ك ل٥مي آ٨ث
بایاؿ هىاٜاب باىؾ کاه یکای ال  و کًاؿ. هیال آيها اواح٩اؾه  به شایگاه وهى١٬یث ؼاَ

او  لاى ایًکاهلياؿ و هی ؼىقؾ و ؾوث به ٠ّایاوهی آو ٌیٙاو که ايىاو ٨كیبهای ؾام
 باٌؿ.هی شایگاه و هًملث باالیی هن ؾاٌحه باٌؿ ه٘یى کىچک ٌ٘كؾو اظکام الهی

 یبكقواا قا ظٕااكت ؾق ایااى ظااىله کاااقگماقاوهٍااکرت  ال ي٘ىيااه چًااؿ اؾاهااه ؾق
 .نیکًهی

 ٔق9:4 وفاتٕ یيجاػ به هعزوف یعل احمذبى ابىالعباصٕ يجاػی ػاعز

Eال ؼاياؿاو  ،به ه١اویه پیىوث يصاٌای ٌاا٠ك یکی ؾیگك ال کىايی که گكیؽث و
با اٌا١اق ؼاىؾ واپاه کى٨اه قا قوظیاه  بىؾ و ؾق ٩ِیى ٌا٠ك اهام. بى ک١ب بىؾ ظاقخ

ها، بایاؿ او قا بؽٍیؿ. با جىشه به ي٭ً ٌا٠كاو ؾق آو ؾوقاو و اه٘یث ١ٌك ؾق شًگهی
ال ٠ىاهال ظکااىهحی بااه ٌاا٘اق بیاااوقین او ؾق قول اول هاااه هباااقک قهٕاااو، هكجکااب 
ٌكابؽىاقی ٌؿ و اهام هن بؿوو ؾق يٝك گك٨حى هى١٬یث وی ٨كهاو ؾوحگیكی و اشاكای 

 باه2/533 هارل، اباىٔ. Dاق و ؼ٩ی٩ً کكؾظؿ الهی قا ؾقباقه او ِاؾق و يمؾ هكؾم ؼى
F158َٓ ،1394 ،اؾاک :ال ي٭ل به ب١ؿ 

 ال قهٕااو هااه اول قول يصاٌی: اوث گ٩حه هی که کًؿ هی ي٭ل ٠ىايه ال کلبی، ابى
. کاكؾ ٠بىق بىؾ يٍىحه ؼىؾ ؼايه کًاق که اوؿی و٘ال ابى کًاق ال و آهؿ بیكوو اي ؼايه

وی يصاٌای قا  .قوم های کًاواة به: گ٩ث Fبكوی ؼىاهی هی کصا: گ٩ث او به و٘ال ابى
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ابى و٘ال و هیل ٌؽّی ؼىؾ ؾق هاه هبااقک های ٨كیب ؾاؾ و ؾق يحیصه ؾق پی ِعبث
 ٠Fٓٞٔلای ٌای١یاو ال ؾاٌث یی ه٘ىایهقهٕاو هكجکب ٌكاب ؼىاقی ٌؿ. ابىو٘ال 

 قا ؼاياه جا ٨كوحاؾ قا گكوهیٓ ٠ٔٞلیاهام . گ٩ث قا ؾو آو ؾاوحاو و آهؿ ظٕكت يمؾ که
 .کكؾيؿ هعاِكه

 قا او و ٌاؿ گك٨حاق يصاٌی. گكیؽث و پكیؿ اوؿ بًی های ؼايه ال یکی به و٘ال ابى
 پا وك ؾاٌث پا بك ٌلىاقی که ظالی ؾق قا او ٌؿ ِبط چىو آوقؾيؿٓ ٠ٔٞلی ظٕىق به

 256َٓ ،2ز ،1375 ؿ،یالعؿ یاب ابىٔؾاٌحًؿ.  يگه
 ٔق=8 وفاتٕ یلاض حیػز  به هعزوف یکًذ حارخ بى حیػز 

آًٌا بىؾو اهام به ٘ب٭ات پاییى با٠د ٌؿه بىؾ يىابث باه کااقگماقاو ؼاىؾ واؽث 
ؾاؾيؿ ؾق قابٙه با ؼكیؿو ؼايه جىواٗ  اهیكال٘ئهًیىبگیكيؿ، بًابكایى ؾقپی ؼبكی که به 

وؽى ظٕكت قا جاییؿ کكؾ و  ٌكیط او قا اظٕاق کكؾ ،ؾیًاق 84به اقلي  ٌكیط ٬أی
ای ٌاكیط باه لوؾی کىای باه ٨Eكهىؾياؿ:  ظٕكت با ؼٍن و يگاه ٤ٕب آلىؾ چًیى

پكواؿ، جاى قا ال ؼاياه ي٘ای کًؿ و ال گىاهايث يگاه ي٘ی آیؿ که به يىٌحه اتوكا٤ث هی
وپاقؾ په ايؿیٍه کى که آو ؼاياه قا باا پاىل ظاكام يؽكیاؿه و به ٬بك هی کًؿ هیبیكوو 

 ٓ،245َ ،2ز ،1371 ،ی١٭ىبیDٔ. ای باٌیؿ آيگاه ؼايه ؾيیا و آؼكت قا ال ؾوث ؾاؾه

بیاو ٌؿه قوٌى ٌؿ که ظٕكت يىبث به يمؾیکاو و کاقگماقاو های بكاوان گماقي
ؾاٌحه اوث. چاكا کاه آيهاا باه ٠ًاىاو ي٘ااؾ و الگاىی شاه١اه ای ؼىؾ ظىاویث ویژه

باًٌؿ لفا بایؿ يىبث به ا٠٘ال و ق٨حاق ؼىؾ هىاٜبث بیٍحكی باه هی اورهی بكای هكؾم
ام الهی قا يبایؿ کىچک بٍا٘اقيؿ بلکاه ؾق ه١اكْ ؼكز بؿهًؿ و يه يحها ٠٘ل به اظک

گیكيؿ هی جه٘ث هن وا٬ٟ يٍىيؿ وهؽّىِا و٬حی به ٠ًىاو یک هؿیك اقٌؿ شاه١ه ٬كاق
وٙط ليؿگی ؼىؾ قا بایؿ پاییى بگیكيؿ و به کن ٬اايٟ ٌاىيؿ جاا اؼاحر٦ ٘ب٭ااجی بایى 

ًؿ، چكا که هك گىيه هىىلیى و هكؾم به وشىؾ يیایؿ و هن ایًکه يگاه هكؾم به آيها ج٥ییك يک
 ق٨حاق هىئىلیى بك ٨كهًگ شاه١ه جاذیك ؼىاهؿ گفاٌث.
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 گیزیًتیجِ

ال آيصایی که ظکىهث ؾیًی بكای شىاهاٟ اوارهی یاک اهاك ٔاكوقی هعىاىب 
شلاىگیكی ال ٠اؿالث و اشاكای ٬اايىو و  ،هه٘حكیى ٠اهل ظ٩ٛ ظکىهاثلفا  ٌىؾ هی

بًابكایى  اوث.كاو اقٌؿ شاه١ه ظاکن و کاقگماقاو و هؿی به ظ٭ى٪ ؾیگكاو جىوٗ جصاول
هؿیكاو اقٌؿ، کاقگماقاو به شهث قویؿو شاه١ه به قٌاؿ و پیٍاك٨ث و اشاكای هكچاه 

باًٌؿ که جاا باك هی بهحك اظکام اؾاقۀ ِعیط شاه١ه يیالهًؿ به الگىی اقلٌی و ق٨حاقی
بگفاقيؿ. به ؾلیل ایًکاه هاؿیكاو اقٌاؿ ای قوی ٨كهًگ شاه١ه جاذیكات هربث و ٌایىحه

گیكيؿ اگك ؾق ظاىله اقلٌای هٍاکرجی ؾاٌاحه هی الگى ؾق شاه١ه ٬كاقو ٠ًىاو ي٘اؾ  به
باًٌؿ ال لعاٚ ٨كهًگی بك ا٨كاؾ شاه١ه جاذیكات ه٩ًی ؼىاهًؿ گفاٌث و به هكوق لهاو 

ؿ ایى گىيه هٍکرت باه ٠ًاىاو ٔاؿ ٨كهًاگ ؾق شاه١اه وااقی ٌاىؾ. يٌى با٠د هی
ؼاىبی باكای ًٌاواایی هىاالل جىاياؿ الگاىی های کىجاه ظٕكت ٠لایٔٞٓ ظکىهث

 هعىاىب گاكؾؾشاه١ه اورهی  ؾق ظىله اقلٌی ؾق اهك کٍىقؾاقی٨كهًگی کاقگماقاو 
ًٌاواایی هىاالل  قی ظٕاكت باه ویاژه ؾق وایكه هاؿیكیحی،که يىٞ ظکىهاث ؾا چكا

ق٨حااق  ا٠ح٭ااؾ و ههك گىيا گیكيؿ وهی به ٠ًىاو الگىی شاه١ه ٬كاقکه ٨كهًگی کاقگماقاو 
چىو ظٕاكت باه ؾيباال ؾ٨ااٞ ال . گفاقيؿهی شاه١ه ال لعاٚ ٨كهًگ جاذیكآيها بكا٨كاؾ 

ظ٭ى٪ ه٘ه ايىاو ها، ق٠ایث ٠ؿالث و جري ؾق اشكای آو و ؾوحىق ؾاؾو به کااقگماقاو 
ايؿ. بًاابكایى ؾق ِاعًه ؼىؾ ؾق ق٠ایث کكؾو ظ٭ى٪ ه٘ه هكؾم و پكهیم ال جب١یٓ بىؾه

کاه ال هاا ها و ؼٙبهاوان ياهه ظکىهث ظٕكت که ؾق کحاب ٌكی٧ يهس البر٤ه بك
هىالل اشح٘اا٠ی ٨كهًگای و ٤یاكه کاه ؾق وا٬اٟ  اهام ه٘ام به شای هايؿه اٌاقه ؾاقؾ به

چٍن ايؿالهای گكاي٭ؿق ؼىیً قا ؾق ؾوقاو ظکىهث چهاق وال و يه هاه ؼاىؾ ٠كٔاه 
هؽحلا٧ شاه١اه باه هاای که ؾق ظکىهث اورهی ٠ؿالث ؾق ٠كِه هکكؾه و بیاو کكؾ

ٌىؾ که ؾق وایه ه٘یى اهك ههن اوث بك ٨كهًگ شاه١ه  كیى اِل هٙكض هی٠ًىاو هه٘ح
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گافاقؾ چاكا کاه اگاك کااقگماقاو باه ٠ًاىاو هی ؾق ظىله ا٠ح٭اؾی و ق٨حاقی جاذیك بىمایی
٨كهًگی ؾق ظاىله  هٍکرتو با بكول  يؿاٌحه باًٌؿ اهح٘امالگىی شاه١ه به ایى هىئله 

٨كهًگی شاه١ه جاذیك ؼىاهؿ گفاٌاث و شلىگیكی يٍىؾ به هكوق لهاو بك وٙط اقلٌی 
کًااؿ و  هیشاه١اه قا ال اهااؿا٦ اِالی ؼااىؾ کااه اشاكای ٬ااايىو و ٠اؿالث باٌااؿ ؾوق 

بًابكایى با الگى  .قول به قول به ٠ًىاو ٔؿ ٨كهًگ ؾق شاه١ه ي٩ىـ ؼىاهؿ کكؾهٍکرت 
و کااقگماقاو يٝاام  با٠د بهحك ٌؿو ٠٘لکكؾ هاؿیكاو ،٬كاق ؾاؾو ویكه هؿیكیحی ظٕكت

چكا کاه ٬باىل کاكؾو  شلىگیكی ؼىاهین کكؾها ال بكول بىیاقی ال آویبو  هین ٌؿؼىا
ال ایى شهاث کاه جااذیك  .هك هىئىلیحی ؾق گكو ج١هؿ آياو يىبث به هكؾم و شاه١ه اوث

هىح٭ین آو ؾق قٌؿ و و١اؾت و پایبًؿی یک شاه١ه به ٬اايىو و ؾواحىق ظااکن با٠اد 
ؾق ٘اىل هاا و هٍاکرجی کاه ظکىهاث هااو ال آویب ٌىؾ هیقٌؿ و جك٬ی آو شاه١ه 

کاه  ٔٞٓبیاو يىقايی ظٕكت اهیاك جاقیػ به آو هبحر بىؾيؿ ؾق اهاو ؼىاهؿ بىؾ و و بًابك
هى٫٨ ها اگك ظکىهث اورهی بؽىاهؿ ؾق هىیك به و١اؾت قوايؿو ايىاو: ٨Eكهایؿ هی

ی و هىاالل ٨كهًگاهاا باٌؿ، به ی٭یى بایؿ کاقگماقاو ظکىهحی ؼىؾ ال ٠ىاهل و آوایب
ه٘نىو ق٨اه لؾگی، اؼحر٦ ٘ب٭اجی بیى آيها و هكؾم و ال ایى ٬بیال هٍاکرت باه ؾوق 
باًٌؿ که بؽٍی ال آيها قا با اوح٩اؾه ال ؾوقاو ظکىهث ظٕكت بك اوان جکیه بك يهس 

 .این البر٤ه ؾق ایى پژوهً هىقؾ بعد ٬كاق ؾاؾه

 کاكؾو ؾيبال وبا ؾیًیهای آهىله اوان بك اورم پیاهبك ال ب١ؿ اهیكال٘ئهًیى بًابكایى
هاای لهیًاه ؾق هؽحلا٧ کااقگماقاو ال کاه ؾاؾياؿ جٍاکیل قا ظکاىهحی ظٕكت آو قاه

 ظکاىهحی های يٝام هحىشه که هٍکرجی ال یکی ٌک بی لفا بكيؿ،هی اوح٩اؾه هح٩اوت
 ههان ٠اهال ه٘یى که اوث کاقگماقاو ٨ىاؾ و ک٩ایحی بی ٌىؾ هی شىاهٟ ه٘ه وٙط ؾق

 ؾق ٨كهًگای جاذیكات و يٝام به هكؾم کیًه و ظکىهث گىیؽحگی هن ال هىشب که اوث
 جکیاه باه جىشه با پژوهً ایى ؾق ها که گفاٌث ؼىاهؿ شاه١ه وٙط ؾق ا٠ح٭اؾی ظىله

 ٨كهًگای هىاالل ًٌاواایی ؾق ظٕاكت هؿیكیحی ویكه جاقیؽی هًابٟ و البر٤ه يهس بك



  ٔٞٓیكال٘ىهًیىاه یكیحیهؿ یكهؾق و یکاقگماقاو ؾق ظىله يٝام اقلٌ یهىالل ٨كهًگ   668  

، ایان ؾاؾه ٬اكاق ؼاىايً و بكقوی هىقؾ قا ا٠ح٭اؾی اقلٌی ظىله ؾق کاقگماقاو و هؿیكاو
 اورهی ظکىهث ي٘اؾ ٠ًىاو به ،شاه١ه ا٨كاؾ الگىی ٠ًىاو به که کاقگماقاو بًابكایى اگك

 ٠٘اىهی ٨كهًاگ قوی باك ٌاىيؿ هٍاکل و اٌحباه ؾچاق ؼىؾ اقلي و بیًً ؾق هىحًؿ
ال اهاؿا٦ ٠االی ؼاىؾ ؾوق ؼىاهاؿ  شاه١ه و ه٩ًی ؼىاهًؿ گفاٌث جؤذیك شاه١ه هكؾم
 ٌؿ.
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