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جامقۀ تكطی اظ آغاظ تا ته امطوظ گطفتاض جنگ ،شكگتاض ذكگ و

و اطتگاوا وگعاؿهگای

مرتلف ا ما زینا و ؾیاؾا ت زهاؾ  .یکؾ یهوگطیهای اوجگا گطفتگه وثگ ز مگساضا
تؿاهل و تؿامح زض وات زی ؾطمایههای اوؿگاوا فطهنگگا و اجتعگافا واگف انگلا ضا
زاقتهاؾ  .مساضا و تحعّل یکا اظ حلاههای مغف لماوسۀ اذالایّات زض تگاضید اجتعگافا
تؿیاضی اظ ملل جهان اؾ  .قناذ

و تاظوگطی آضای گصقتگان زض مت ن ازتا ته فنگ ان

آینه و ؾامان زهنسۀ جامقه مگات اوگس مگا ضا زض شگاهف یگا حگلل گا فهگای فگطاضو زض
فطنههای زاذلا و ذاضجا شعک شنس .و یؿنسگان ماا ه زضنسزوس تا تحعّل و مگساضا ضا
ته فن ان یکا اظ ا گ هگای اذگال اجتعگافا زض اهگایس حکگیص وانطذؿگطو اثازیگاوا
تطضؾا و تحلیل شننس .یافتههای پػوهف وكان مازهس شه م ض ؿ مساضا تگه قگکلهگای
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گ واگ ن اظ ؾ ی قافط ذِطز ته ته یط شكیسه قسه اؾ  .فلا ضغص ؾگفاضـهگای ایگ
قافط ته ضفای

تحعّل و مساضا ته فلل

غلثۀ تقهّة تحجّط جع اوسیكا و ...گؿگتطـ

آن زض جامقۀ فهط وانطذؿطو امکانپصیط وث زهاؾ

و ؾطاوجا شاض قگافط تگه حگص

ضاوسن و تاضاوسن اوجامیسه اؾ .
ٚاصٜٞا ٢وّ٥ذ٢
اذال اجتعافا مساضا تؿامح تؿاهل اهایس وانطذؿطو
ٔ -1مذٔٝ
اوؿانها زض جهاوا ظوسگا ماشننس شه جهان شثطتها و تفاوتهاؾ  .مطز تا افتاگازات
زینا و مصهثا گ واگ ن زض آن ظیؿ

ماشننس .ای تفاوتها شثطتهگا و تنگ ّؿ هگا وگه

تنهگگا حگ ظۀ زیگ و افتاگگاز زینگگا ضا قگگامل مگگاقگ ز تلکگگه حگ ظۀ وػازهگگا ضوگگ،هگگا
ظتانها تعسّنها هنطها فطهن،ها ازیان مصاهة و اوسیكهها و ما ههایگ واگ ن زیگط ضا
زضتطماگیطز .هعی امط ؾثة ت جه زاوكعنسان ته فطهن،ها ازیگان فلگ

مرتلگف و ...

قسه و منكأ شكف اذتال های فطهنگا و تثیی آن قسهاؾ  .مات ان گف
وا اض اؾ
هسای

تكط امطوظ

زضتاضۀ ای شثطتها زیگسگاه و تفؿگیطی زاقگتهتاقگس و زض ظمینگۀ حااویگ

یا تغالن و ضال

آنها زاوضی شنس تا ته حاػ فاالوا ته گعینف تهتگطی والگل

ق ز .ظیطا زض زویای متکثلط و متن ّؿ مفاهیص ؾاظگاض و واؾاظگاض وج ز زاضوس شه ته مااتلگه
تا هص تطماذیعوس و زضنسزوس آضا و اوسیكههای یکسیگط ضا ته ؾ ی ذگ ز فطاتر اونگس و
حجص تاالی ای گ واگ واها ضا زض ذ ز هضص شننس و یگا آنهگا ضا تگه گا ف تکكگنس و
اضعحالل و وات زی زیگطی ضا فطاهص ؾاظوس.
زض زویای متکثط و متن ؿ واغگاوا هعؿ و متطاز

هعاونس زوؾتا محثگ

مگ زّت
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وحست اتحاز تحعل و مساضا ضفق تؿامح تؿاهل گكگایف اذالاگا تایگه مساهنگه
پل ضا یؿص و هعاونس آن اظ مفاهیعا هؿتنس شه تا زامنههای گ واگ ن ذ ز شالًّ یگا اغلگة
زض محسوزۀ وفگا و ؾگاظگاضی اگطاض مگاگیطوگس و ظوگسگا گطوهگا و اجتعگافا ضا تگا
مؿا ع

آضامف نلح نفا و نعیعی

هعطاه ماشننگس و اظ زضگیگطی و فگس تفگاهص

ماشاهنس .زض مااتل شلعاتا اظ اثیل شینه وفطت زقعنا اذتال

فؿاز تااتل جن ،و

زضگیطی مفاهیعا هؿتنس شه زض ح ظۀ واؾاظگاضی و ؾتیع وااـ ماق وس .جهگان تكگطی
تا وج ز نی مفاهیعا ته آقفتهتاظاضی تثگسیل مگاقگ ز شگه ظوگسگا زض آن تگا ضوگ و
مكال

تؿیاض هعطاه ذ اهست ز .زض ای آقفتهتاظاض قایس یکا اظ الظمههای پیفضفگت تگه

ؾ ی وضقی

مغل ب تا ت جه ته وااقی های م ج ز تهشاضگیطی و اؾگتفازه اظ مگساضا

تؿاهل و تؿامح ت ؾظ آگاهان و ورثگان تاقس.
زض شناض زیگط آگاهان و ورثگان ؾرن ض ایطاوا وانط ذؿطو اثازیاوا زض ازتیّات ایگطان
و زض میان زاوكعنسان زیاو مساض اظ اهعیّ

ویػهای تطذ ضزاض اؾ  .وی ظوسگا پطتة و

تاب ذ یف ضا واف زفاؿ و تطوی اوسیكگه و ایعگان ذگ ز شگطز و زض ایگ فطنگۀ پگط
اف وذیع ؾرتاهای ظیازی ضا تحعل شطز .زض شناض ای مكال هگا وی تگه فنگ ان یگک
قافط اواالتا وؿث

ته مطز و اوضاؿ جامقه تاافتنا ویؿ

و تطای آگگاها و ضهنعگ وا

جامقۀ اوؿاوا اظ زاوف و ت ان و زی و جان ذ ز مایه مگاگگصاضز و شعگا تگا پطذگاـ
ؾطظوفآمیع و زقنا آ ز تطای آگاهاویسن و ضؾتگاضی جامقهاـ ماش قس.
تاظوگطی آضای گصقتگان تا وگاها تاظه و تهطهگیگطی اظ تجطتیگات منگسضر زض آنهگا
یکا اظ ضوـهایا اؾ

شه مات اوس ته اوؿانها زض حل یگا شگاهف ایگ

ضؾاوس .پػوهف حاضط زض پا آن اؾ

گا فهگا یگاضی

تا تا تاظذ اوا مؤ لفههای مساضا تؿامح و تؿاهل زض

اققاض وانطذؿطو اثازیاوا ظمینهای ضا تطای ن ضتتنسی و اوؿجا ای آضا فطاهص آوضز.
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 -2چارچٛب ٔف٣ٟٔٛ
مساضا زض انل مساضاۀ اظ مهسض تاب مفافله اؾ
«ضفایگ

و زض غ

شگگطزن نگگلح و آقگگتا شگگطزن مالیعگ

ته مقنگای ظیگط آمگسه اؾگ :

مالعف گ

آضامگگا آهؿگگتگا وگگط

تطذ ضزشطزن تا زیگطان ضفق معاقات تؿامح تطزتگاضی تحعّگل ذضگ ؿ و فطوتنگا
مهطتاواشطزن وطما وع زن و ؾاظگاضی وكانزازن .واغۀ «تؿامح» زض مقاوا آؾانگگطفت
اغعاو و كصپ قاشطزن وؿث
مالیع

ته هص آؾانگطفت

تطای شؿا و شلعۀ «تؿاهل» هص زض مقنا وؿث

تااحتیاعا تاپطوایگا وطمگا و
ته هص آؾانگگطفت آمگسهاؾگ

(ضک .زهرسا  1365شیل واغههای مساضا و تؿامح و تؿاهل).
«واغههای تؿاهل و تؿامح زض شتابهای غ

فطتا مقع الً متطاز

تگا یکگسیگط تگه

شاضتطزه ماق وس؛ یک شلعه تؿامح فط ؽطیفى تا تؿاهل زاضز« .ؾعح» ضیكۀ تؿگامح
ته مقنای تركف و ؾراوت تلنسوؾطی آظازگا و آظازمنكا اؾ

شه و فا تعضگگ اضی

و ج اوعطزی زض آن وهفته اؾ » (مین ی  )122:1377و «ؾهَلَ ضیكگۀ تؿگاهل تگه مقنگای
ؾهلگطفت

آؾانگطفت

تگه وطمگا ضفتگاضشطزن تحعّگلشگطزن مجگاظ قگعطزن ضوازاقگت

ذگگ ززاضی كگگصپ قگگا ؾگگقۀ نگگسض و تحعّگگل هطگ وگگه فایگگسۀ مرگگا ف اؾگگ »
(فطظاوهفط  .)157:1383تا ت جّه ته مقاوا غ ی و ظتانقناذتا نی تهوؾط مگاضؾگس شگه تگه
ضغص تفاوت ضیكهای ای زو واغه زض شاضتطز ذال ذ ز زض مقنای واحسی ته شاض ماضووس.
«مقگگازل تؿگگامح زض اوگلیؿگگى) (toleranceو فقگگل آن ( )tolerateاؾگگ  .واغه
( )tolerationاظ ضیكه التی ( )toleroته مقناى تحعّلشطزن اجگاظهزازن و اتاگاشطزن
اؾ » (حنایا شاقاوى « .)61:1376زض انغالح تؿاهل و تؿامح ته مقناى فس مساذله
ته افعال و فاایگسى اؾگ

شگه مگ ضز

و معاوق

یا اجاظهزازن اظ ضوى اهس و آگاهى وؿث

پصیطـ و پؿنس قرم وثاقس .تؿاهل و تؿامح زض یک تیان آنگ وه ضفتاضى اؾ

شه نگطفاً

ته تحعّل فاایس مرا ف اناف

وعاق ز تلکه ته ناحثان آن فاایس اجاظه اؽهاضوؾط مگازهگس»
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واغۀ فطوگا تل ضاوؽ)(toleranceتیفتط ته فن ان ویػگا ضوـؾیاؾا حک مگ

تگه شگاض

ماضوز تا قی های اذالاا یا زینا .زض حا ا شه تؿاهل و تؿامح و مگساضا زض ازتیگات فاضؾگا
تیفتط مفه ما اذالاا -اجتعافا اؾ » (تكطیه .)33:1377
مساضا قأن اوؿان ا ی اؾ
وه تنها ته حا

شه ته ا عا اذالاا و مهط اوؿاوا تط ذ ز مهاض ماظوگس و

واجة زیگطان احتطا ماگگصاضز تلکگه تگه آنهگا مهگط هگص مگاوضظز و

احؿان ماشنس و زض م اـ عو ته اهط ضوی ماآوضز و اظ ؾط مِهط اهط ماشنس .تنگاتطای
تحعل و مساضا هعیكه ا عاماً تا زوؾتا و محثگ
اذتال

هعگطاه ویؿگ

ضا ویع زضتطگطفتهاؾ  .تحعّل و مساضا ته مقنا م افا

ماوسن زض ضویاضویا تا تافسا تا ویؿ

و مطاتثگا اظ شثگطت و
تا زیگطان یگا تگاتفگاوت

تلکه احتطا گصاقت ته اوؿاوی

هط اوؿان اؾ .

«تطای واغه های تؿامح و تؿاهل فالوه تگط مقگاوا ششطقگسه مقنگا ؾگهلاوگگاضی و
ؾؿ گطفت زض شاض ویع آمسهاؾ » (مقی  : 1371شیل مسذل هگای تؿگامح و تؿگاهل).
«قایس تت ان مساضا ضا ته زو زؾتۀ پؿنسیسه و واپؿنس تاؿیصتنسی شگطز» (ضک :ذطمكگاها
ومنفا ترفتنسی شگطز» (فطظاوگهفگط

 )72:1376و «تؿامح و تؿاهل ضا ته ن ضت مثث

شه ته اوساظه و تهجا و تگا ؾگنجیسن

تركایاظازه « .)162:1390مساضای پؿنسیسه آن اؾ

هعۀ ج اوة و پیامسها و ته ا عا اذال و مهط اوؿاوا ن ضتگیطز و مساضای واپؿگنس آن
اؾ

شه تاهس

و واقا اظ ظت وا و تحعّل تیعاضگ وگه و غیگطالظ تاقگس» (ذطمكگاها

« .)72 :1376تؿاهل منفا فثاضت اؾ

اظ فس زذا

فالیق فطهنگا و آیی و فثازت مگطز  .مفهگ
حا

زض افکاض فاایس قی ۀ ظوگسگا

تؿگاهل مثثگ

و آظازی های مطز تطای زؾتیاتا ته اهسا

حعایگ

و پكگتیثاوا اظ

ظوسگا و تط ذ ضزاضقگسن آوگان تگه

ویگگگػه االیّگگگ هگگگا اظ فطنگگگ هگگگای تطاتگگگط زض جامقگگگه اؾگگگ » (فطظاوگگگهفگگگط و
تركایا ظازه « .)163:1390تحعل و مساضا ته مقنا ت جّه ته زیگگطان اضظقگعنس قگعطزن
تفاوتها پلظزن تط قکا های فطهنگا پصیطفت اوسیكههای غا ثا غیطمنهفاوه شكف
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ظمینه های مكتطک و ایجاز متلحسان جسیس اؾ  .تحعّگل و مگساضا اضروهگازن تگه تنگ ّؿ و
ت اوایا اجاظه زازن ته زیگطان تطای ظوسگا و ت اوایا افعال وگطـ فینگا و منهگفاوه تگط
فاایس افعال مصهة مللی

و هعۀ م اضز متفاوت اظ زیسگاه فطز اؾگ » (وهطانگفهاوا

 .)4:1388تطای مساضا تؿاهل و تؿامح زؾتهتنسیهایگ واگ ن ن ضتگطفته اؾگ

شگه

اهصّ آن ها مساضای زینا مگساضای اگ میّتا مللیتگا مگساضای اجتعگافا ؾیاؾگا مگساضای
اذالاا و ضفتاضی اؾ

(ضک .فؿکطی .)76:1387

 -3پ٥ش ١ٙ٥تحم٥ك
مفه

مساضا تؿامح و تؿاهل و م ض فاتا اظ ای زؾ

پیكینه و ظمینگهای گؿگتطزه و

زضاظزام زاضز شه شه تؿیاضی اظ پػوهكگطان و و یؿنسگان ضا ته ذگ ز مكگغ ل شگطزه
اؾ

و آثاض فطاواوا ته ضقتۀ تحطیط زضآمسه اؾ

شه تگه ز یگل گؿگتطزگا زامنگۀ تحگ

زضتاضۀ مساضا و م ض فاتا هعاونس آن فاظ ته زو وع وه اظ پػوهفهایا شه زض آثاض ازتگا
اوجا قسهاؾ

اقاضه ماق ز.

تؿامح و تؿاهل زض زی ان حافؼ فن ان ماا های اؾ

شه محعسحؿی ویکگساض انگل

زض مجلگگۀ ت ؾگگتان ازب زاوكگگگاه قگگیطاظ( )1388زوضۀ اول قگگعاضۀ زو تگگه گگاج
ضؾاوسهاؾ  .وی زض ماا ۀ ذ ز ضع قطح واغۀ تؿاهل و ماایؿۀ تطزاق

ایگ مفهگ

زض فطهن ،غطب و اؾال تا وگاها تگه اوضگاؿ ؾیاؾگا و اجتعگافا فهگط حگافؼ تگه
تطضؾا و تحلیل مؤ لفههای گ واگ ن مساضا زض زی ان ای قافط پطزاذته اؾ .
فلا وهطانفهاوا تگه هعگطاه هعکگاضان ماا گهای ضا تگا فنگ ان «تگگگطضؾا تحعّگل و
مگگگساضا ته فن ان یکا اظ اجعای ؾگگگطمایهی اجتعافا تا تکیه تگط زیگسگاه ؾگقسی» زض
مجلله مغا قات فلعا زاوكکسه فلگ
زضآن ته تطضؾا مفه

ازاضی مگسیطی

زاوكگگاه انگفهان منتكگطشطزوس و

تحعّگل و مگساضا و واگف آن زض ؾگطمایه اجتعگافا و ویگع تقیگی
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قاذمهگای تحعّلگ مگساضا اظ زیگسگاه زاوكگعنسان غطتگا و آثگاض وؾگص و وثگط ؾگقسی
پطزاذتهاوس.
ٙٔ -4اتع  ٚساتمٔ ١ذارا ،تسأح  ٚتساُٞ
هط نس تؿامح و مساضا پیكینهای زیطی زاضز؛ زض ظمانهگا و مکگانهگا و حتگا زض افگطاز
مرتلف مات اوس متفاوت تاقس .تطای تطضؾا م ض ؿ تؿامح و مگساضا مگاتگ ان اظ منگاتـ
گ واگ وا تهطه گطف

شه مناتـ زینا تاضیرا و ازتا زض ای پػوهف م ضز ت جّه اؾ .

ٙٔ -1-4اتع د٣ٙ٤
ازیان ت حیسی فع ماً اظ نثغۀ تؿاهل و تؿامح تطذ ضزاضوس و تا ظمگاوا شگه ت ؾگظ
مت لیان و زؾ اوسضشاضان تقسی گطفتاض ؾر گیطی وكسهاوس جاشتگه و شكگف ذگ ز ضا
حفؼ ماشننس .زض تاضید ازیان اتطاهیعا ای وااقی

ته ذ تا ذ ز ضا وكان مازهس

اطآن شطیص ته فن ان مهسض ورؿتی مطجـ اؾالما تگه تهگطیح اظ تؿگامح و تؿگاهل
ؾر ما گ یس و زض تكطیـ احکا آن ضا م ضز ت جّه اطاضمازهس (حنیف )99:1377شگه
مات ان آن ضا ته اؿع های گ واگ وا زؾتهتنسی شطز.
ا ف) ؾه

و تؿامح زض تطگعاضی مؿالل فثازی ماونس :وعاظ مؿگافط و ذ

(وؿگا

 )101تیعّص ته جای غؿل و وض (مالسه  )6قگةظوگسهزاضی(معمّگل  )20ضوظه (تاگطه
 )183-185و مطاؾص ح (آلفعطان 97؛ تاطه  96و )196؛
ب)حا اا -اجتعافا ماونس :تطزاقت تکلیگف جهگاز اظ وگات ان(فتح 17؛ ت تگه -92
 )91مثاضظه زض تطاتط فسّۀ شعتط(اوفال  )65-66گطفت زیه تگه جگای اهگال و تكگطیـ
آن(تاطه  174و  )178و پطزاذ

وا (تاطه )280؛

ج) زضتاضۀ ام ض ذاو ازگا ظواق یا و ضواتظ جنؿا ماونس :گ وه های ظواق یا(وؿا
 )28تؿهیل قطایظ ظواق یا(تاطه 234؛ احگعاب  )37حجگاب شهگ ؾگاالن(و ض  )60و
ذاو ازۀ مغللاه (عال

)6-7آمسهاؾ

(ضک :ؾلغاوا .)332 -360: 1377
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ٙٔ -2-4اتع تار٤خ٣
«م وتؿکی ماگ یس :هعۀ ملل های جهان تایس اظ ایطاویگان پیگطوی شننگس ظیگطا تگاضید
وكان ما زهس شه هص ظیؿتا مصهثا هطگع م جة تسترتا مطز وكسه و تگطفکؽ تگطای
ملل ها و حک م ها تاضوض ت زه اؾ  .ازیان مرتلف هص ن حطیفان مرتلف هؿتنس شه
عثقاً تا یکسیگط ته ضاات

تطما ذیعوس .زض وتیجه تطای انالح ذ ز ماش قنس تگا تهتگط اظ

زیگطان جل هگط ق وس .اظ هعی ضو واضوایاهای یکسیگط ضا آقگکاض مگاشننگس و م جگة
ترفیف آنها ماق وس» (ویک تر
تاضظ تؿامحِ ش ضـ وؿث

 .)223 :1383زض تاضید ایطان تاؾتان ورؿگتی گگ اه

ته فاایس مطز ؾطظمی هگای فگتح قگسه و جلگ ۀ آقگکاض آن

تقعیط مقاتس یه زیان و زل ج یا اظ آوان اؾ

شه زض شتاب ماگسّؼ اظ آن ؾگتایف قگسه

اؾ » (قجاؿ شیهاوا .)76: 1385
« زاضی ـ تعضگ هص تا آن شه وؿث
وساق

اظ تجطتۀ هف

تعامی

امپطاع ضی پاضؼ ماتایؿ

تگه شگ ضـ و ذاوگسان او ؽگاهطاً نگسان فالاگه

ؾال ورؿتی ؾلغن

ذ یف زضیاف

شه تطای حفؼ وحگست و

زض ضفتاض تا اا ا تاتـ ؾیاؾگ

تؿگامح ش ضقگا ضا

تاطیثاً ته منع ۀ یک انل ازاضی زوثال شنگس» (ظضّیگ شگ ب « .)83:1377زض ظمگان قگاپ ض
اوّل( ) 241-272و هطمگگع اوّل( ) 272-273و ویگگع زض ظمگگان ذؿگگطو او قگگیطوان(-579
 ) 531گاه مؿیحیان زض ازاضۀ ام ض معلک

ؾهیص ماقسوس؛ زض حا ا شه مصهة ضؾگعا

زض آن فهس ظضتكتا ت ز .زض العطو ؾاماوا ویع پیطوان ازیان متقسّز اظ اهل ؾنل

قیقیان

ظضتكتیان و فیؿ یان زض ج ّی اطی تؿاهل هصظیؿتا زاقتنس و امیطان ؾاماوا ه تؿگا
اظ ضؾصها و آیی های معا ک زیگط افص اظ ضو هنس

ی و تطشؿتان فاضك اظ تقهّگة

تطای ازاضۀ شك ض تهطه ما جؿتنس .زض زوضۀ ؾاماویان ته ز یل احتطامگا شگه تگطای تعگاما
فِطَ و مصاهة و زاوكعنسان و فلعا اایل ت زوس اذتال

فطاهای نسان محؿ ؼوثگ ز و

ناحثان اوسیكه تسون تقطلوزؾتگاههای حک متا تا آفطینفهای فلعگا و ازتگا منكگأ
آثاض فلعا فطاوان قسوس» (قجاؿ شیهاوا .)76: 1385
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 -5اشار ٜا ٢اجٕاِ ٣ت ٝپ٥شٔ ٝٙ٥ذارا در شعز شاعزاٖ پ٥ش اس ٘اصز خسزٚ
تؿاهل و تؿامح و مساضا یکا اظ فاذطتطی و اوؿاواتگطی جلگ ههگای فطهنگ ،پطتگاض و
ؾطافطاظ ایطان ظمی اؾ

شه آثاض ؾرن ضان ؾگتطگ فاضؾگا هعاونگس اوگ ضی فطزوؾگا

ؾنایا فرطا سی اؾگقس گطگگاوا فطذگا ؾیؿگتاوا منگ هطی ؾگقسی حگافؼ و ...
تطجؿتگا ذال یافتهاؾ .
او ضی زض زی ان ققط ذ ز زض غع یات قعاضه 181و ضتافیات اؿگع

ؾگ

اظ مگساضا

ؾر ماگ یس :
چ ٖٛحرزب ورٞ ٓٙر٥ح ٔحاترا ٘ىرٓٙ

چرر ٖٛعفرر ٛوررٞ ٓٙرر٥ح ٔررذارا ٘ىررٓٙ

ٔررٗ سررا٤ ٝ٤ررشدا٘ٓ ٥٘ ٚىرر٘ ٛثررٛد

آشررىارا ٘ىررٓٙ

ٌررز لررذرر  ٚرحٕ ر

(ا٘ٛر)1014 /2 :1372 ،٢

حکیص ات ا ااؾص فطزوؾا زض قاهنامه زض زاؾتانهای ظیط اظ مساضا ماگ یس:
پازقاها تهطا گ ض قعاضههای  22و  29زاؾتان ؾیاوـ قعاضه  10زاؾتان ضؾگتص و
اؾفنسیاض قعاضه  9پازقاها اؾگکنسض قگعاضههگای  2و  31پازقگاها یعزگگطز اؿگع
یعزگطز هیجسه ؾال ت ز پازقاها شؿطی او قیطوان اؿع
زاؾتان ت ظجعهط اؿع

زاؾتان و ـظاز تا شؿگطی

اوّل زاؾتان مهث ز تا ظضوان و ؾر پطؾیسن م تس اظ شؿطی

فطزوؾا زض پازقاها یعزگطز ماآوضز:
ٞررزآٖ چ٥ررش ون٘رر

٘٥ا٤ررذ پسررٙذ

دَ دٚسرر

 ٚدشررٕٗ تررزآٖ تررز ٔثٙررذ

ٔرررذارا خرررزد را تزاترررز ترررٛد

خررزد تررز سررز دا٘ررش ا سررز تررٛد

ت ٝجا ٢وسٌ ٣رز تر٥٘ ٛىر ٣وٙر٣

ٔررشٖ تررز سررزل تررا دِررش ٘شررى٣ٙ
( زدٚس)6/8 :1379،٣

ؾنایا زض م اضز ظیط اظ مساضا ماگ یس:
زی ان اققاض(غع یات) قعاضه  10تا فنگ ان احؿگن

و ظه ای وگگاض ظیثگا -زض حسیاگه
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ا ثاب ا ثام تا فن ان اوسض ضازی و حؿ ؾیطت پازقگاه -زض زیگ ان( اهگایس) زض مگسح
امی ا سی ضاظی
حکیص ؾنایا زض زی ان ماآوضز:
تررررادا زاٜ

رٚس پرررادال ٔرررا ٜتا٤رررذ شررراٜ

ترررراس تٟررررزاْ ٚلرررر

ترر ٝتٟررٛر س ٌررٛر وررٛر ٔ ررٛل

ترررٔ ٝرررذارا س شررر٥ز شررر٥ز ترررذٚل
(سٙا)582 :1387 ،٣٤

من هطی زض زی ان زض اؿع

اهایس و غع یگات زض مگسح ؾگلغان مؿگق ز غعوگ ی

ماآوضز:
صٕٙا ت ٣ت ٛدِٓ ٞر٥ح شرى٥ثا ٘شرٛد

ٌٚررز أررزٚس شررى٥ثا شررذ ررزدا ٘شررٛد

تٔ ٝذارا دَ ت٘ ٛزْ و ٚ ٓٙآخرز ورار

تر ٝدرْ ٘ررزْ وررٌ ،ٓٙررز تررٔ ٝررذارا ٘شررٛد

ٌٚزا ٗ٤عاشك٥ٔٛ٘ ،ذ شٛد اس در ترٛ

اس در خسرررز ٚشاٙٞشررر ٝد٘٥رررا ٘شرررٛد
(ٔٛٙچٟز)11:1363،٢

فرطا سی اؾقس گطگاوا زض زاؾتانهای ظیط اظ مساضا ماگ یس:
زی ان وعز ویؽ ؾپطزن ضامی ویگؽ ضا

آمسن قاه م تس اظ ضو و ضفت ته زظ اقکف

ته زایه و آمسن ضامی زض تاك اوسض پنس زازن قاه م تس ویؿه ضا و ؾگطظوف شگطزن گفگت
ضفیسا حال ضامی تا گل پاؾد زازن ضامی ویؽ ضا وا یسن ویؽ اظ ضفت ضامی و اظ زایه
اضه ذ اؾت

ضؾیسن وامه ویؽ ته پیف ضامی .

فرطا سی اؾقس گطگاوا زض م ض ؿ فطؾتازن ویؽ زایه ضا زض پا ضامی و ذ ز ضفگت
ته زوثال او ماگ یس:
ٌررز اس ٟٔررز  ٚ ٚررا ٓ٤سرر٥ز ٌشررت٣

تسرررراس دٚسررررت ٣را در٘ٛشررررت٣

جررٛإ٘زد ٢وررٗ  ٚپٟٙرراٖ ٕٞرر ٣دار

ٔىررٗ ٤ىثررار٤ ٜررار خرر٤ٛش را خررٛار

ترر ٝخشررٓ ا٘ررذر تىررٗ ِختررٔ ٣ررذارا

ٔىرررٗ ترررذٟٔز ٢خررر٤ٛش آشرررىارا
( خزاِذ ٗ٤اسعذ ٌزٌا٘)470-471 :1349 ،٣
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ٕٛ٘ -6دٞأ ٢ذارا ٢اجتٕاع ٣در لصا٤ذ ٘اصزخسزٚ
ورثگگان زینگا ؾیاؾگا و اجتعگافا مرا فگ

زض قطایغا شه وؾا اجتعافا تا فقا ی

ماشطز وانطذؿطو ته فن ان زگطاوسیف زض فکط زگطگ وا مناؾثات فطهنگا -اجتعگافا
ت ز .وی پؽ اظ مطحلۀ تح ّل و تح
پایۀ زی و مکتگة ظهگس و عافگ

تأثیط آم ظههای زینا مطز ضا ته پنس و اوگسضظ تگط
ذطؾگنسی منافگ

عثگـ فطوتنگا زاوگفعلثگا

حایا ج یا زازگطی و وا ویک تك یق ماشطز و جامقهای پگاک و منگعله و تگه زوض اظ
مفاؾس اذالاا ضق ه ذ اضی ذیاو

اپل ؾا تازهو قا فیف و فكطت ضا ذ اؾتاض

ت ز(.ضک :حکیعا .)46:1385
وؾا اجتعافا فهط غعو ی وؾا ؾنتا ت زهاؾ  .ای ؾاذتاض مثتنا تط گصقتهگطایا
اظ پصیطـ زگطگ واهای اجتعافا ت ما ظوگس .وؾگا اجتعگافا ؾگنتا تیكگتط تگه زوثگال
مكطوفی یافت اظ ضأؼ هط اسضت اؾ

شه زض اذتیاض ؾالعی و قاهان اگطاضزاضز .امگا

حکیص یُعگان شه تطای پاالیف اذال اجتعافا تطای تغییط مناؾثات ماش قگیس تگالـ
ماشطز اضظـهای واب اذالاا ضا زض اا ة ققطهای ذ یف زض میان مطز ضوار زهس .اظ
جعلۀ ای اضظـها مساضا اؾ

شه زض اققاض وی وع زهای گ واگ ن زاضز.

مساضای اجتعافا شه واؽط تط پصیطـ هععیؿتا مؿا ع آمیع میان اوؿانهای متفگاوت
اؾ

اسضتا هعپای اسضت ؾیاؾا ته اوؿان ماتركس؛ ناوکه پگصیطـ تیكگا و شعگا

ظوسگا ضا تطای فطز آؾان ماشنس :
دارا تررٔ ٝررذارا

ٌرز ترر ٛتررٔ ٝرذارا وٙرر ٣آٙٞررً ت٥ررات٣

تٟتررز تسرر ٣اس ّٔىرر

اس ت٥ش ٚ ٣وٕ ٣جٟراٖ تٙرً ٔىرٗ دَ

تررا دٞررز ٔررذارا وررٗ  ٚتررا خّررك ٔٛاسررا
(٘اصزخسز)4:1368 ،ٚ

مساضا زض حا

اجتعافا جل ههای گ وگاگ وا زاضز و تگطای تحاگق آن ضوـهگایا

وج ز زاضز شه ته تطذا اظ آوها اقاضه ماق ز.
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ٔحٛر٢

حکیص یُعگان تط ای تاوض اؾ

شه تطای ایجاز و تساو مساضای اجتعافا و ظوسگا تگه

ؾامان مطز جامقه تطاطاضی و ضفای
احتطا متااتل نساا

فسا

ضفای

افتسال و میاوهضوی مهگطوضظی و

و ضاؾتگ یا ویک شاضی و ویکر یا و  ...ضطوضت زاضز .ته وؾگط

وی آوان شه اؾاؼ ضواتظ اجتعافا ضا تط ؾتص مگاوهنگس امگا اظ زیگگطان زازگگطی كگص
زاضوس تا نی ضفتاضی تنیاز پیکاض و جن ،ضا پا ماضیعوس:
چ٘ ٖٛذ ٣ٞداد  ٚداد خ٤ٛش تخٛا٣ٞ
داد ت ٛدادٜسر

وزدٌرار ،ترزا ٘٥رش

ٚر ٘ررذ ٣ٞداد وزدٌررار ترر ٝاعرر

٘٥س

جش ا ٗ٤چ٥ش اصرُ ٔ ٚا٤ر ٝپ٥ىرار

داد س رررراع

تررذاد تا٤رررررذ ٘اچرررار

تز ت ٛوس٥٘ ٣س

جش و ٓٞ ٝت ٛستٍٕار

(٘اصز خسز)260:1368،ٚ

 -2-6اعتذاَ ٥ٔ ٚا٘ٝر٢ٚ
وانطذؿطو افطاط و تفطیظ ضا م جة تثاها مازاوس شه زض مااتل افتسال اطاض زاضز .اظ
زیسگاه وی ظیثایا وؾا آفطینف تط پایۀ افتسال اؾ

و ذساووگس اظ اوؿگانهگا فگسا

و

افتسال ماذ اهس:
چ ٖٛت٘ ٝمط ١اعترذاِ ٣تراسٌزدد رٚس  ٚشرة

رٚسٌار ا ٗ٤عررررآِ زتٛر را تز٘رررا وٙذ

آ٘چ ٝا٤شد وزد خٛاٞذ تا تر ٛآ٘ را رٚس عرذَ

اعتذاَ ا ٗ٤جا وٙرذ

دش

د٤ثاپٛل وزد ٜسر

اعترذاَ رٚسٌرار

تا جٟاٖ ٌزد ٖٚتٚ ٝل

ساٖ  ٣ٕٞتز عرذَ ا٤رشد ٚعرذ ٠د٤ثرا وٙرذ
(ٕٞاٖ)388:

٘ -3-6زٔخ٣٤ٛ
وی زض ظمینگگۀ اضتثگگاط اجتعگگافا تگگه مگگساضا و وطمر گ یا افتاگگاز زاضز و زض ظوگگسگا
اجتعافا مطز ضا ته ای ضوـ پؿنسیسه ؾفاضـ ماشنس:
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ت٘ ٝزٔ ٣ظفرز جر ٢ٛترز خصرٓ جاٞرُ

و ٝوُ ٝرا تر٘ ٝزٔر ٣وٙرذ پسر  ،تراراٖ
(٘اصز خسز)85: 1368،ٚ

 -4-6آٌا ٚ ٣ٞدا٘ش
وانطذؿطو زض اضتثاعات اجتعافا و ضفای
اؾاؼ میعان زاوف عط

شه مساضا تایس تگط

انل مساضا مقتاس اؾ

اضتثاط تاقس :

پ٥شررٔ ٝررذارا وررٗ تررا ٞررز وسرر٣

ترررز لددرررذنر دا٘رررش ا ٚورررار ورررٗ
(ٕٞاٖ)213 :

 -5-6آسار ٘زسا٘ذٖ تٔ ٝزدْ
آن گ وه شه زض فت ت وامۀ آهنگطان آمسه اؾ
اؾ

هگاض پیگط عطیاگ

وانطذؿطو جگع

«فاععیان مهط ویع ته فتیان گطایف زاقگتنس» (قگفیقا شگسشنا  .)161:1386مثگاوا
كص پ قا اظ غعـ زیگطان و تقؾگیص

ضفتاض ج اوعطزان تا مطز شص آظاضی تركنسگا

ته حالل و حطا ذساووس اظ جعله حطا قعطزن شكتاض مطز ت زه اؾ .
جش وٓ آسار٘ ٢ثاشذ ٔزدٌٔ ٣ز ٔزدٔر٣

چ ٖٛت٥اسارٔ ٢زا؟ ٤ا ٘٥ستٔ ٣زدْ ٍٔز؟

ٌزي در٘ذ٘ ٜذرد در ت٥اتراٖ ٌرزي را

ٌز  ٣ٕٞدع ٢ٛو ٣ٙدر ٔزدٔٔ ،٣زدْ ٔرذر
(٘اصز خسز)174: 1368،ٚ

تسی تطتیة وانط ماونس ج اوعطزان تا انل اطاضزازن شصآظاضی و وفا وکطزن زیگگطان
تن ّؿ و تکثلطگطوههای اجتعافا ضا ته فنگ ان وااقیگ

زض وؾطمگاگیگطز و زض فگی حگال

تفاهص(وه ت افق) ضا تطای وحست و پایساضی ظوسگا اجتعافا الظ و ضطوضی مازاوس.
تط اؾاؼ م اظی اذالاا و ان ل مطزمساضی زض مناؾثات اجتعگافا قگافط مگطز ضا
وهال ذساووس ما زاوس شه تایس زض وگهساضی و م اؽث

آوگان ش قگف قگ ز؛ گه ضیرگت

ذ ن اوؿان زض ظوسگا اجتعافا تقطلو و وات زی وهال ذلا
خّك ٕٞر٤ ٝىسرزٟ٘ ٜراَ خرذا ٢ا٘رذ

اؾ

:

٥ٞح ٘ ٝتزوٗ ت ٛسٟ٘ ٗ٤اَ  ٝ٘ ٚتشرىٗ
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خ ٖٛت٘ ٝراحكٟ٘ ،راَ وٙرذٖ ا٤ٚسر
ٌز ٘پسٙذ ٣ٕٞ ٢ور ٝخر٘ٛ

تز٤ش٘رذ

دَ س ٟ٘راَ خررررذا ٢وٙذٖ تررز وٗ
خ ٖٛدٌز وس چزا و ٣ٙت ٛتٌ ٝرزدٖ؟
(٘اصز خسز)170: 1368،ٚ

 -6-6صذال

 ٚراستٍ٣٤ٛ

ضاؾتا و ضاؾتگ یا زض ضواتگظ اجتعگافا و پطهیگع اظ زوضویگا اظ جلگ ههگای زیگگط
ضفتاضی فتیان اؾ

شه زض افکاض حکیص یعگان ضخ ماوعایس:

در وررارٞررا ٢د٤رررر ٚ ٣ٙد٘٥رررا٣٤

جش ٕٞچٙراٖ ٔثرال ور ٝتٕٙررررا٣٤
(ٕٞاٖ)7:

ت ٝعُ  ٚل َٛستاٖ ٤ه ٟ٘اد تال ٔ ٚثرال

ت ٝدَ خالف ستاٖ چ ٖٛپش٥ش سرا٘ذٚد
(ٕٞاٖ)32:

ای ؾرنان آضمان ورثگاوا ت ز شه زض جامقهای ؾنتلا و مثتنا تگط ؾگاذتاض مکگاویکا
ما ظیؿتنس .ای گفتاضهای اوؿگاوا تطآینگس قرهگی

قگافطاوا تگ ز شگه مگاذ اؾگتنس

مناؾثات اجتعافا ضا تط مثاوا ضواتظ ؾا ص اوؿگاوا و پایگساض اؾگت اض ؾگاظوس امگا زض ایگ
جامقۀ ؾنلتا میان وااقیات اجتعافا و حاایق و آضمانها پی وسی اوسا واض وج ز وساقگته
اؾ  .اضظـهای اذالاا و اجتعافا ظماوا ااتلی

تحاگق مگایاتنگس شگه میگان فطهنگ،

مکت ب و قفاها جامقه ضاتغهای تطاطاض تاقس؛ ته گ وهای شگه زو تُقگس فطهنگ ،فینگا و
شهنا زض تقاملا تکاملا ته پیكثطز و تؿهیل اضتثاعات جامقگه شعگک شننگس .قگایس یگک
ز یل فس فطاگیطقسن اضظـ های فطاوان اجتعافا شه زض فطهن ،مکت ب ؽهگ ض و تگطوظ
یافته اؾ

فانله ای ت ز شه میان ؾغح ضویا و ظیطی آن وج ز زاقته اؾ  .زض نگی

فضایا آضمانهای اجتعافا تامراعة ماماوس و ورثگان شگه ت یسشننگسه و مگطوّر ایگ
اضظـها هؿتنس ته گ قهای ضاوسه ماق وس.
«وانطذؿطو تا امیس و اوتؾاض تهؾ ی مطزما مگاضوز شگه گ یگا ماوگسن زض اوحغگاط و

تطضؾا مساضا تؿاهل و تؿامح زض اهایس وانط ذؿطو 119 /
ذطافهپطؾتا ضا اظ پیف تهعیص گطفته ت زوس .آوان ؾالها و ؾسههای عگ الوا زض ذگ اب
و ت هّص غ عه ما ذ ضزوس و قیّازان قهط ویگع پی ؾگته زض پهنگۀ جهگل و احؿگاؼ اینگان
ما طیسوس .وانط زض ای پهنۀ ذ ابگطفته و ذطافهظزه تاو ،تیگساضی تطمگازاضز .قگافط
تطای ضهایا آوان اظ تنس زی زضوك ماش قس و قگة و ضوظ ضا زض زغسغگه و اضگغطاب اظ
اوضاؿ ظوسگا آوان ؾطتطما آوضز؛ زض حسّ ماسوض و تا نثط و آضامف قگف

آوض تگا آوگان

اؾتسالل ماشنس .اظ هعه ماذ اهس شه زض آزاب و ان ل زینا ذ یف تا زضو ،و آگاها
تنگطوس هكساض مازهس فطیاز ماشكس امیس ماتنسز امگا واتگا ؾگر و فطیگاز او ماونگس
پػواشا ته ذ ز او تط ماگطزز» (زضگاها  )90:1378و ماتینگس شگه مگطز هعننگان زض
ذ اب غفل

و وازاوا ذ ز ذفتهاوس تا واامیسی ذطوـ تطماآوضز شه :
جررررش درد  ٚر٘رررری عالررررُ ت٥چررررارٜ

٘ا٤ررذ ٍٞررزس اس ا٤ررٗ ّ٤ررٌٝرر ٛتررارٜ

(٘اصز خسز)297:1368،ٚ

قافط زضزمنس تسی فل

شه مطز تا او زض تطذ ضزاضی اظ آم ظههای زینا ؾؿگتا و

تات جّها ماشننس تا ا ااتا ای

نی آوان ضا تسضاه ماشنس:

ٌز شز٤ع ٕٞر ٝرا ترار ٌرزاٖ اسر رٚاسر

تار اٌز خز وشذ ا ٗ٤عإٔٞ ٝر ٝپران خز٘رذ
(ٕٞاٖ)65:

آمار حعلۀ وانطذؿطو زض تثلیغات آیینا مت جۀ ایگ اكگط فؾگیص اجتعگافا اؾگ .
شه قافط آواضه وؿث
فناوینا

ته اینان هعگ اضه پطذاقگگطاوه مگاماوگس و آنهگا ضا هعیكگه تگا

ن ضمه گله ؾت ض ذط گاو و ...وا ماتطز .زض هطحال وانط زض م ضز فامگه

ش تاه وعاآیس و زض تیكتط جاها تا ای

ح اظ آوان یاز ماشنس:

چ ٝد ٣ٞپٙذ  ٚچ ٣٤ٌٛ ٝسخٗ حىٕ  ٚعّٓ

ا ٗ٤خزاٖ را و ٝچ ٛخز ٤ىسز ٜاس پٙذ وز٘رذ؟
(ٕٞاٖ)67:

قافط مؿؤو ی واپصیطی فامه و هعطاها آوان تا وعازهای جهل و گعطاها ضا م جگة
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تنها قسن اضظـهای اجتعافا مازاوس :
چ ٖٛپز ٢جّٕ ٝتپزّ٘ذ ٌ ٝصّح ٥ِٚه

ت ٌٝ ٝشز ٔرز اتّر٥س ِعر ٗ٥را حشرز٘ذ
(٘اصز خسز)67: 1368،ٚ

تا فنای

ته ای شه جامقۀ ؾنتا مكطوفی

حکیص یُعگان مؿؤو ی

ذ ز ضا اظ ضأؼ هگط اگسضت مگاگیگطز

تیطاهه ضفت مطز ضا تگه گگطزن حاشعگان مگاافکنگس .حاشعگاوا

زی ؾیطت شه تطای اؾتاطاض اسضت ؾیاؾا ته زوثال زگطگ وا اضظـهای اجتعگافا و زض
جهل وگه زاقت فامه هؿتنس .قافط ای فضای مؿع
عُ  ٕٝٞجٛر ٌشر
ّٔه جٟاٖ ٌز تر ٝدسر

«ای وکته آظاض زهنسه اؾ

ضا نی تكطیح ماشنس:

ٔ ٚىرز  ٚجفرا

ل ٕٝٞ َٛسرق  ٚغرذر  ٚا سر ٖٛشرذ

د٤رٛاٖ ترٛد

ترراس وٙرر ٖٛحرراَٞررا ٥ٕٞررذ ٖٚشررذ

شه مطز تط وی تهع

اطمغا و تسزینا وهازه ت زوگس و او ضا

اظ ذاوه و قهط و زیاض آواضه شطزوس .تطک و تاظی فطااا و ذطاؾاوا وازیسه و واقگناذته
تا او زقعنا شطزوس و ته او واؾعا گفتنگس .زض جنگة ایگ زقگعناهگا تهعگ

تگسزینا و

تسمصهثا ضا شؿا تط وی ماوهاز شه ذ ز ضا مؿلعان مازاوؿ  .آن وافؼ شه ف ا ضا تگط
وی ما ق ضاویس ذ ز زضذ ض عق ت ز .زض منثط اظ ؾیطت نحاته و ذلفا یاز ماشطز اما
ذ یكت جع ؾیطت زظزان وساق  .ای ااضا شه ته ذ ن قافط فت ا مگاو قگ

ذگ ن

ذ زـ ضیرتنا ت ز او تسون ضق ه هیچ حکص وعازاز و آوجا شه حکگص مگازاز ویگع تگا
حیله حق ضا تاعل ماشطز یا ته ذسفه تاعل ضا حق جل ه مازاز .نی شؿان ت زوسشه او
ضا ته تازینا متهص شطزوس؛ ذكص و ق ض و زضز اظ اینجاؾ » (ظضّی ش ب .)94:1386
ٕٛ٘ -7دٞأ ٢ذارا ٢دٔ –٣ٙ٤ذٞث ٣در لصا٤ذ ٘اصزخسزٚ
زض مساضای زینا حا

و آظازیهای فطزی ته ضؾعی

قناذته ماق ز؛ ه پیطوان زی

و مصهة غا ة و ه آواوا شه جع االی های مصهثا ته قعاض ماآینس.

تطضؾا مساضا تؿاهل و تؿامح زض اهایس وانط ذؿطو 121 /
 -1-7ت ٝرسٕ٥

شٙاختٗ دٍ٤ز اد٤اٖ

«تیساضی اظ ذ اب غفل

هلؾا ه و ت جه وی تگه افکگاض و فاایگس جسیگس او ضا تگه

مغا قه زضتاضۀ ازیان و فطاههای مرتلف و شتة ملل و وِحل تطاوگیر

و فالوه تطشؿگة

اعلالفات فعیق اظ مصاهة اؾالما زض ضاه تتلثـ زضتاضۀ ازیان مرتلگف؛ ماونگس مؿگیحیّ
یه زیّ

ظضتكتا ماو ی نالثا یا حطلاوا هعننی ازیان م ج ز زض هنس ضو هگا تگطز»

(وظی پ ض  .)123:1374قافط یُعگان تح

تأثیط ای پػوهفها مقتاگس تگ ز؛ حضگطت

مؿیح(ؿ) و حضطت محعّس(ل) هط زو یک پیا ضا اضالگه زازوگس و پیامكگان تأییسشننگسۀ
یکسیگط ت ز .مؿیح تا احتطا ؽه ض پیامثط اؾال ضا تكاضت زاز و پیامثط اؾال تا فؾع
و پاشا اظ مؿیح و مطیص یاز شطز .اظ ای ضوی وانطذؿطو تا شینه و جنگ ،و ؾگتیع میگان
مؿلعاوان و مؿیحیان مرا ف
ضُ ت ٛچ٥س

وضظیس و زض ای تاضه گف

:

تٍٙرز ترز تزسرا؟

اس سررز ٞررٛو تررز ٖٚوررٗ  ٚسررٛدا را

تررٔ ٛررٌ ٚ ٣ٙٔٛز تررٔ ٝحٕررذ را

ا ٚوا زسرررر

ٌ ٚز تررررٔ ٝسرررر٥حا را

ا٤شررراٖ پٕ٥ثرررزاٖ  ٚر ٥ما٘ٙرررذ

چرر ٖٛدشررٕ ٣ٙترر ٛتٟ٥ررذ ٜتزسررا را؟
(٘اصزخسز)168:1368،ٚ

وانطذؿطو شكعکف و جسال ازیان ضا وتیجۀ فس قناذ
ای تاوض اؾ

اظ یکسیگط مگازاوگس و تگط

هط نگس ازیگان آزاب و ضؾگ ما زاضوگس زض تگاع یگک هگس

ضا زوثگال

ماشننس:
لرر َٛترر ٛس ٢تزسررا

ٌرز س ٢ترر ٛلر َٛتزسررا ٔ ٟر َٛاسر

ٔعررزٚف ٘٥سرر

ا ٚترررز دٚشرررٙث ٚ ٝتررر ٛترررز آدٙ٤رررٝ

تررر٥ِ ٛرررُ لرررذر دار ٚ ٢اّ٤ ٚرررذا
(ٕٞاٖ)211:

تناتطای تطؾا و مؿلعان تایس ورؿ

هعسیگط ضا تكناؾنس و ؾگپؽ زضنگسز اضگاوت

زضتاضۀ یکسیگط تطآینس .وانطذؿطو مقتاس اؾ

اگط ذساووگس مگاذ اؾگ

هعگۀ مگطز
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مؿلعان تاقنس پؽ طا جه ز و تطؾا ضا ویع آفطیسه اؾ :
ٚر جٟاٖ را ٤ىسز ٜا٤شد ٔسّٕاٖ خٛاسرت٣

جش ٔسّٕاٖ ٘ ٝجٟٛدست ٝ٘ ٚ ٣تزساسرت٣
(٘اصز خسز)227:1368،ٚ

زضتاضۀ تحعّل و مساضای مصهثا گفتنا اؾ
مرا ف ویؿ

تحعّل و مساضا ته مقنای پگصیطـ فاایگس

الظمۀ آن قنیسن فایگسهای تگا وجگ ز وپگصیطفت و وگامغل ب زاوؿگت آن

اوسیكه اؾ (ضک :وهطانفهاوا و هعکاضان  .)118:1388امّا جسّی

و زفاؿ وانطذؿطو

اظ مقتاگگساتف تهگ یطی اظ یگگک حکگگیص متقهّگگة زض اشهگگان تؿگگیاضی اظ مگگطز حتگگا
پػوهكگطان پسیگس آوضزه اؾگ  .تیكگتط آثگاض و اقگقاض وانطذؿگطو وكگان مگازهگس شگه
تکثلطگطایا و مساضا و هعننی مساضای زینا زض اوسیكۀ او جایگاه مهعّا زاضز .زض اوسیكگۀ
وانطذؿطو تکثلط زینا ته مقنای پصیطـ افتاازات زیگطان ویؿ
تا اؾتسالل و حجّ

صا هط فطزی مات اوگس

اظ افتاازات ذ ز زفاؿ شنس.

 -2-7احتزاْ ت ٝشخصٞ ٥ا  ٚرٞثزاٖ دٍ٤ز ٔذاٞة
زض ظمینۀ مساضا تا زیگط قرهی های مصهثا شه تا ضهثگطان مگصهة قگافط اذگتال
زاضوس مقتاس اؾ

شه وی تا هیچ یک اظ ضهثطان شه تعضگگان جامقگۀ ذگ یف تگ زهاوگس

مجاز ه و جاجا وساضز:
ٞرر٥ح تررا تررٛتىز  ٚتررا عٕررز ِ ررا

٘٥سررر

أرررزٚس ٘ ٚررر ٝرٚس ٔحشرررزْ
(٘اصز خسز)471:1368،ٚ

وانط گطفتاضآمسن زض شاض اذتالفات و جسال مصهثا ضا شاض فامه مازاوس :
ا٤رٗ چٙر ٗ٥تز ٙرذٞرا

٘ررراسٔٛد ٜخ٥رررز ٜخ٥رررزٔ ٜشرررىزْ

وار عأٝسر

آٖ ٤ٌٛ ٣ٕٞذ و ٝسرّٕاٖ ترٛد أراْ

ٕٞ ٗ٤ٚر٤ٌٛ ٣رذ ورٔ ٝرٗ ترا عٕرزْ

اٙ٤

ٌ٤ٛذ ٔذٞة سرّٕاٖ تر ٝاسر

ٚا٘ر ر

ٌ٤ٛرررذ شرررا ع ٣را چررراوزْ
(ٕٞاٖ)471:

امّا تطای وانطذ ؿطو اضظـ و افتثاض ضاه زضؾ

شه ته آن یای زاضز تیف اظ آن اؾگ

تطضؾا مساضا تؿاهل و تؿامح زض اهایس وانط ذؿطو 123 /
شه تطای ذ قامس زیگطان زؾ

اظ آن تکكس .او ما زاوگس تگا اوترگاب ضاه زضؾگ

تایگس

ظق قعاضی و اوکاض جهّال ضا ته جان ترطز و ت ته و فا قهازت و وا و ون ،تسهس :
چ ٖٛسٔ ٢ٛعزٚف ٔعز ٓ ٚچر ٝتران

ٙٔ ٚىررزْ

ٌررز سرر ٢ٛجٟرراَ سشرر

(٘اصز خسز)471: 1368،ٚ

حکیص یُعگان تط ای تاوض اؾ

شه مقتاسان وااقا هیچگاه تا مقتاسان زیگگط مگصاهة

زقعنا وعا شننس؛ ه زی و مصهة وااقا جایا تطای زقگعنا تگااا وعگاگگصاضز .وگعز
قافط آوان شه زقع ضهثطان زیگط مصاهة هؿگتنس ذ زقگان زقگعنان وااقگا ضهثگطان
مصهثا ذ یكنس :
 ٗ٤ٚس٥ٙاٖ و ٝس٥زتشاٖ تغض ح٥ذرسر

حمررا ورر ٝدشررٕٙاٖ اتررٛتىز  ٚعٕز٘ررذ

ٞ ٗ٤ٚا و ٝدْ سد٘ذ ت ٝحة عّٕٞ ٣ر٣

ٌز ساٖ و ٝدٚستٙذ چزا خصٓ عٕز٘رذ؟

ٞ ٗ٤ٚا وٞ ٝستشاٖ ت ٝاترٛتىز دٚسرت٣

ٌز دٚستٙذ ،چ ٖٛو ٕٝٞ ٝخصٓ ح٥ذر٘ذ؟

سخٗ ٍٔر٢ٛ

تٍذارشاٖ ت ٓٞ ٝو ٝ٘ ٝا ّح ٘ ٝلٕثز٘رذ

ٌز عالّ ٣س ٞز د ٚجٕاع

(ٕٞاٖ)244:

تا وج ز ای افکاض تلنسوؾطاوه قطایظ ؾیاؾا اجتعافا و مصهثا ظماوه وه تنها مجا ا
تطای فعلگا قگسن ایگ افکگاض تلنگس فگطاهص وکگطز تگه تگسضی او ضا تگه فکگؽا قعلگا
مااتله ج یاوه زض تطاتط فكاضهای عاا فطؾای ؾلؿلۀ غعو ی و زؾتگاه ذالفگ

فثاؾگا

وازاق  .متقهّثان مصهثا هصفهط قافط شه فع ماً اظ مرا فگان مگصهثا او ت زوگس و تنگس
قطیق

گك زه تا جهل ضیا و ؾتص تا وی ته شی تطذاؾتنس و فطنۀ ذطاؾگان ضا تگط او

تن ،گ طفنتس تا جایا شه مجث ض قس تگسون ذگاو ازه تگطای وجگات ذگ یف تگه یُعگگان
تگطیعز .زض نی قطایغا وانطذؿطو هعاونس آوان تط آوان ماتاظز:
ٌررز درسرر

اسرر

لررٔ َٛعتشِررٝ

ا٤رررٗ مٟ٥ررراٖ تررر ٝجّٕررر ٝوفار٘رررذ
(ٕٞاٖ)473:

اظ ای ضوی وانطذؿگطو ضاه مقتاگسان ؽگاهطگطای مگصاهة ضا تگا ضاه ذگ ز زض زویگا و
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آذطت جسا ماشنس:
٤ررررراراٖ را ٔٙىرررررز٢

چٙررذ س٘رر ٣عٙرر ١تا ررُ ،ورر ٝتررٛ

ٔزتثررررر

تا ت ٗٔ ٛارچٙرذ تر٤ ٝره د٤رٗ درْ

تررر ٛس رٔ ٜرررٗ تررر ٝرٞررر ٣دٍ٤رررز٢

الجررزْ آٖ رٚس ترر ٝپرر٥ش خررذا٢

ترر ٛعٕررز ٢تاشررٔ ٚ ٣ررٗ ح٥ررذر٢
(٘اصز خسز)55: 1368،ٚ

حکیص اثازیاوا حتگا تگا اگة زازن گگطوه مرگا ف قگطط پیگطوی اظ امگا ذگ ز ضا
زوضیشطزن اظ پیطوان تایۀ مصاهة مازاوس :
س٤ررٗ وررٛر  ٚوررزّ ِشررىز ت٥ررشار٢

ٌرررز ترررز ز٤رررك ح٥رررذر ورررزّار٢
(ٕٞاٖ)490:

و فرط و تعضگا ضا فاظ تطای زوؾتساضان فلا(ؿ) ته ّض ماشنس :
اس أرر

سررشا ٢تشرٌرر ٚ ٣خررز

وسرر٥٘ ٣سرر

جررش دٚسررتذار عّرر٣
(ٕٞاٖ)185:

وانطذؿطو مجث ض ماق ز زض تطاتط زیگط فطاههای مصهثا شه فع ماً تا وؾگا اگسضت
غعو ی و فثاؾا پی وس زاقتنس واشنكا اوتاا ج یاوه زاقتهتاقس .تسی تطتیة ضاه تعگطی
هطگ وه مساضا و ؾاظگاضی ته ت تؿ

شكاوسه ماق ز .اظ ای ضو مات ان گف  :زض جامقۀ

فهط وانطذؿطو اظ وج ز و اوثاق

ضطوضت هگای ظوگسگا اجتعگافا؛ یقنگا مگساضا و

ؾاظگاضی احتطا ته فاایس و مصاهة مرتلگف و تؿگاهل ذثگطی وثگ زهاؾگ

و وجگ ز

واهنجاضیها واؾاظگاضی و فس تحعّل افکاض و فاایس یکسیگط هععیؿتا اجتعافا ضا تگه
ا ف شكاوسهاؾ .
«افطاز شصتحعّل زض تطاتط فاایس مرا ف اغلة جع اوسیف ذ زتعضگتی
و شصؽطفی

ذ زمحگ ض

و تط ای گعان هؿتنس شه هعه یع ضا مگازاونگس و هطگ وگه اؽهگاض وؾگط زض

تطاتط ذ ز ضا گؿتاذا ما قعاضوس؛ حافؾان وضـ م ج ز ویع اظ زیگط افطازی هؿتنس شگه
اظ تحعّل و مساضا تهطهای وثطزه اوس .افطاز جامقه هعننان شه زوؾ

زاضوس زیگگطان آنهگا

تطضؾا مساضا تؿاهل و تؿامح زض اهایس وانط ذؿطو 125 /
ضا تحعلشننس

اضهای جع تحعل زیگگطان وساضوگس .تحعّگل و مگساضا فضگیلتا اؾگ

شگه

زوؾتا و هعکاضی ضا افعایف مازهس و مات اوس زقعنا و زضگیطی ضا میان مطز شاهف
زهس .انطاض تط فس تحعل زیگطان تاف
یکگگسیگط زقگگ اض قگگ ز و ذانگگی

ماقگ ز امکگان شگاضشطزن افگطاز گ وگاگ ن تگا

هگگصافعایگگا حانگگل اظ شگگاضگطوها تنگگعلل یاتگگس»

(وهطانفهاوا .)2:1388
٘ -8تٝ ٥
تؿامح تؿاهل و مساضا شه تا تاضید ظوسگا اجتعافا اوؿانهگا پی وگس ذگ ضزهاؾگ

تگه

زوضه ای ذال تقللق وساضز .اگط ه ته ضگطوضت زض زویگای امگطوظ مره نگاً زضجهگان
غطب ته آن ت جه تیكتطی قسه اؾ  .تعگا ازیگان ا هگا مره نگ ًا زیگ مثگی اؾگال
ؾط كعهای اظ زؾت ضا قعلهای ظوسگا اجتعافا تط اؾگاؼ تؿگاهل و مگساضا و تؿگامح
هؿتنس .اهایس وانطذؿطو ته پیگطوی اظ آمگ ظههگای زیگ اؾگال اظ زؾگت ضا قعلهگای
گ واگ ن اذالاا ؾطقاض اؾ  .یکا اظ م ض فات اؾاؾا اذالاگا شگه زض اهگایس ایگ
قافط وع ز ظیازی زاضز؛ تح

مساضا تؿامح و تؿاهل اؾ

شه ح ظههای مرتلفا گ ن

مساضای زینا– مصهثا ؾیاؾا ا میتا مللیتا و مساضا تا فطهن،ها و ؾگن مرتلگف و...
ضا زض تط ما گیطز .تا ای شه وانطذؿطو تگه مگساضا زض تُقگس اذگال اجتعگافا تگه ؾگثة
گطایف ته آیی فتیان ت جّه زاضز فعسه تأشیس وی تط مساضای زینا و احتگطا گصاقگت تگه
ضهثطان و امامان زیگط مصاهة اؾ  .وکتهای شه تگا ت جگه تگه اؾگعافیلا مگصهة تگ زن
قافط ته ؽاهط تؿیاض تقیس ته وؾط ماضؾس.
تحعّل و مساضا زض جامقۀ تحطانظزۀ فهط وانطذؿگطو تگه ز یگل وجگ ز ف امگل مرتلفگا
ن :ذطافهپطؾتا اكطیگطی ذیطهؾطی تؿللظ ا تیگاوۀ فطوزؾ

ضوار حؽّ تگستینا و

مصهثا و ...مجال ذ زوعایا ویافتهاؾ

و جگای ذگ ز ضا تگه

تاافتعازی تقهّة و ذك و
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ضاوسن و تاضاوسن زازهاؾ  .تا وج ز ای وانطذؿگطو تگه

فن ان یک حکیص زینا تطای تؿهیل و تکامل ضواتظ اجتعافا تط مثنای اضظـهای اذالاگا و
اوؿاوا ماونس تحعّل و مساضا پافكاضی ماشنس .امّا تطذ ضز گطوههای مرتلف اظ عثاۀ حاشعگان
فلعای مصهثا و مطز فامه تا فاایس وانطذؿطو تطذ ضزی حصفا و ؾتیعهج یاوه تگ زه شگه
م جة آظضزگا ذاعط مااتلهج یا و واشنف وی قسهاؾ .
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 -6حنیف مهغفا  .)1377(.تسرأح  ٚشرذر عٕرُ در اسرالْ .مجع فگه ماگاالت
تؿامح آضی یا وه ( )98 -112اص :وكط ذطل .
 -7ذطلمكاها تها ا سی ٔ .)1376(.ذارا در لرزآٖ .وامگۀ فطهنگ ،قگعاضۀ  28تهگطان
نم .71-75
 -8زضگاها محع ز .)1378(.سزٚد ت٥ذار .٢تهطان :امیطشثیط.
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