شرح حال شاه محمد دارابي و معرفي لطيفهي غيبي
ظ٪ط ٨ات٧اٜحس٥ي
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چكيده
زض زي٧ا ٢حاٌؿ  ،اتياتي رٝة ٤فط ٠ي ٔ٥س ٔ٤ ٩شاٙ٤ط ت٧ر ٦ ٩ل٥ايت ذاا ذ٧ارا ٩تا٠ ٩ساع ٩ٝلطٌاا ٢ا ات٘،طچ٩
٠ز٧١ل ٩اي ٣اتيات زض تط٘يط٤س ٨ت١ا٠ي ٠سائ٠ ٛطت٧غ تا ٩ر٫اا ٢تي٥اي لطٌاا٤ي ١٤اي تاااس  ،ا٠اا تاس ٢٦اآ تاطا
لالِ٥١سا ٢ت ٩امط  ٦ازب ز٥ٜشي ٦ ٣زض أخط ٧٠اضز ضا٘ ٨شا ذ٧ا٪ست٧ز .يٕي اظ ايا ٣لالِ٥١اسا ٢تا ٩اامط حااٌؿ ااا٨
٠ح١س زاضاتي اظ االطاِ ٢ط ٢ياظز ٟ٪ا ت ٔٔ ٩تاب ٜؽيٍ ٩ويثي اظ ١٫٠تطي ٣تاٜيٍات ٠ ٦ي تااس  ٩ٔ ،زض ت٫اطا٢
ت ٩چاج ٙ٥ي ض يس ٩ٔ ٨زض آ ٢ت ٩اطح لطٌا٤ي تمساز اظ اتيات حاٌؿ پطزاذت ٩ا ت  .ا ٦اظ لطٌاا ٦ ٢ا٤سيشا٪ ٩اا
لطٌا٤ي ذ٧ز زض اطح اي ٣ااماض ت٫ط٘ ٨طٌت ٩ا ت  ٦آ٫٤ا ضا تط ا اس ٠ثا٤ي لطٌا ٧٠ضز اطح  ٦تطض ي ِطاض زاز ٨ا ت .زض
اي ٣پژ٪٦ش مي اس ٨ا ت ٔ ٩اي ٣لاضي  ٦احط اٜ ٦ؽيٍ ٩ويثي ت ٩را٠م ٩ازتيات ا٥ا ا٤س ٨ا٧ز.
كليد واژه  :حاٌؿ ،اا٠ ٨ح١س زاضاتيٜ ،ؽيٍ٩

ويثي ،لطٌا٢

مقدمه
ٔتاب ٜؽيٍ ٩ويثي ،يٕي اظ آحاض اا٠ ٨ح١س زاضاتي اظ لطٌا ِط ٢ياظز ،ٟ٪زض اطح تمعي اظ ااماض ٠شٕ ٛذ٧ار٩
ايطاظ ٠ي تااس ٩ٔ ،حس٦ز چ ٛ٫اِ ٚث ٛتا ّ٠س٠ ٩٠يطظا اح١س لثساٜحي ٠طتع ٧تثطياع اظ ؼاطي ٔتاترا٤ا٩
اح١س ٥٠تشط ٘طزيس .زض ائ ٣تاب اظ زضيچ ٩ذا ت ٩امط حاٌؿ ٤فط إٌ٥س ٨اس ًٜ٧٠ ٦ ٨لّيس ٨ذ٧ز ضا ٠ث٥اي تاط
يٕسا ٢ت٧ز ٢امط حاٌؿ اظ حيج لطٌا٠ ٢حط اتطاظ زاات ٩ا ت .زض ٦اِك ٜؽيٍ ٩ويثي ضا ٠ي ت٧ا ٢يٕي اظ ٤فطياات
ذا لطٌا٤ي زا٤ست ٔ ٩زضتاض ٨حاٌؿ ٠ؽطح اس ٨ا ت ٔ ٦تاتي ا ت ٔا ٩اضظ آ ٢ضا زاضز ٔا ٩چ٥اسي ٣تااض ذ٧ا٤اس٨
ا٧ز  ٦زض تٍسيطات  ٦ت٧ري٫ات آ ٢و٧ض ٌ ٦حص ت ٩ل ٛ١آيس.
تطٔسي پ٧ايس٤ ٨يست ٔ ٩ر ٣حاٌؿ زاضا پ ٧ت٪ ٩ا  ٦الي٪ ٩ا ٘٤٧ا٘٤٧ي ا ت ٔ ٩تؽ٧ض اٍٙت آ٦ض ٧٠اٌاُ
٠صاَ ٪ا ٠رت ًٝا ت  ٩١٪ ٦ا٤مٕاس ا٤سيش٪ ٩ا ذ٧يش ضا زض ٔال ٞا٠ ٦ي تي٥٥اس  ٦ار ٣ا ٦ضا ١٤ايااٙ٤ط ٠ماا٤ي ٦
ٍ٠ا٪ي ٟش٥٪ي ذ٧ز ٠ي اٙ٤اض٤س ،زض اي ٣تي ٣زاضاتي ٤يع امط حاٌؿ ضا ٧٠اٌُ ٠صاَ ذ٧يش زا٤ست ٩ا ات  ٦ايا٠ ٣ات ٣اظ
٠مس٦ز ٠ت٤٧ي ا ت ٔ ٩زض ز٦ض ٨صٍ ٧ت ٩اطح لطٌا٤ي حاٌؿ پطزاذت ٦ ٩تأ ٢٧٥ز ات ٤را٧ضز ٨تااِي ٠ا٤اس ٨ا ات ٦
تزعي ٦ ٩تحٝي ٛزضتاض ٨آ ٢ص٧ضت ٙ٤طٌت ٩ا ت.
اا٠ ٨ح١س زاضاتي زض لصط ذ٧يش اظ اٌاظ ٦ ٛل١ٝا ت٤ ٩ا ٞت٧ز ٦ ٨ـا٪طاً زض ز٦ض ٨ذ٧يش ا اتاز ٔاٌ ٛعاال اايطاظ
ت٧ز ٨ا ت .پس ظط٦ضت ا٤زا ٞاي ٣تحّيُ تط اي ٣اص ٛا ت٧اض ٘شت ٩ا ت ٔ ٩ايا ٣لااضي ز٦ض ٨صاٍ ٦ ٧احاط ضا تا٩
را٠م ٩ازتيات  ٦ازب ز ٦تا ٢ا٥ا ا٤س ٨ا٧ز تا حساِ ٛاي ٣لاضي زض تي ٣زا٤شز٧يا ٢ازتيات ٘٥١ا ٞتاِي ١٤ا٤س.
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ٔاضا٥ا ي اضاس ظتا ٦ ٢ازتيات ٌاض ي زتيط آ٧٠ظ

٦پط٦ض

٠ح١ست٠ ٣ح١س زاضاتي ايطاظ ٠ ،مط٦ي ت ٩اا٠ ٨ح١س صاحة ٔتاب ٜؽيٍ ٩ويثي ا ت ٔ ٩زض تاضيد تصٔط٨
٪ا ٌاض ي اظ آ ٢ياز اس ٨ا ت ٦ .االط لصط صٍ ٧ت٧ز ٨ا تٝ٘ ( .چي٠ ٣ما٤ي  ، 1369د ) 858 : 2
٠يطظا ا ١الي ٛازالي ٠فٍط ايطاظ ٤ا ٞا ٦ضا « ٠ح١س ت٠ ٣ح١س لاضي ايطاظ » ٧٤اات ٩ا ات ٠ ٦ح١اس
ت ٣رمٍط لطٌا ٢ا٧اتط اظ ا ٦ت٤ ٩ا٧٠ ٞال٤ا اا٠ ٨ح١س ايطاظ  ،ياز ٔطز ٨ا ت .زض ٪ط حا٪ ٚط ز ٦ا ٦ضا ٠طاس  ٦پيط ٦
ّ٠طب ت ٩زض٘ا ٨اهلل  ٦ا ٦ضا ا ٛ٪ضياظت  ٦تّ ٦ ٧لطٌا ٢ذ٧ا٤س ٨ا٤س١٪ ( .ا) 851 : ٢
٦حيساالٜ٦ياء تثطيع  ،زض ّ٠سٔ ٩٠تاب ٜؽيٍ ٩ويثي ٔ ٩يٕي اظ تاٜيٍات اا٠ ٨ح١س زاضاتي ا ت ،ت ّٛ٤ ٩اظ ر٥ا٢
يس ِؽة اٜسي٠ ٣ح١س ٤يطيع (٠تٌ٧ي  ) َ.٨1173زض ٔتاب ٌص ٛاٜرؽااب زضتااض ٨ا٠ ٦اي ٧٤يساس « :ا ٚ٦ايشاا٢
ا ت لاٌ ٟٜع٠ ٦ ٛتثحط ٔا ٛ٠ا تاز  ٦ايد اراظ ٣٠ ٨اظ ؼطيُ ض٦ايات ائ١ا٠ ٩مصا٠٧ي ٣صا٧ٝات اهلل  ٦اال ٩٠لٝايٟ٫
ار١مي ، ٣را٠ك ل ٞ٧ٝلّٝيّٝ٤٦ ٩ي٦ ٩حا٠ ٦سائ ٛاصٜ٧يٌ ٦ ٩ط٦لي ،٩لال ٩٠ظ٠ا٦ ٢زا٤ش٥١س ز٦ضا٧٠ ، ٢ال٤ا ااا٠ ٨ح١اس
زاضاتي  ٦اي ٣ر٥اب زض لصط ذ٧يش ،ا تاز ٌٔ ٛعال ايطاظ ت٧ز ...آ ٢ر٥اب اظ ر ٩ٝ١صااحثاّ٠ ٢اا ٞش٦ َ٦لطٌاا٦ ٢
ضاتثا٠ ٢طاتة ذ٦ ٧ٝايّا ٢ت٧ز ٨ا ت( ».زاضاتي ّ٠:1357،س)٩٠
٠ح١س تّي ٠يط ،اظ ِ٠ ٚ٧ال٠ح١س  ٣٠٧٠رعائط ٔ ٩اظ اا٘طزا ٢زاضاتي ت٧ز ٨ا ت ٦زض ٔتاب ؼيً اٜرياا، ٚ
اطح ٠ثس٧ؼي زض ٦صً ا تاز ذ٧ز آ٦ضز ٨ا ت ٠،ي ٧٤يسس«:زض ٠حعط ا ٦اِساا ٞلٝا ٞ٧اظ حاسيج  ،تٍسايط ،حٕ١ات
ؼثيمي ،ا٫ٜي ٪٦يعات  ،ضياظي ،ا١ٜزسؽي  ٧٠ ٦يّي ضا ت١ٝص ٔطز ».ٞظ٥١ا ا ٦ضا ت ٩اّٜااتي ٤فياط «تحط٠ا٧اد  ،اطاد
ا٪٧ٜاد  ،ا٧١٤شد اٜحٕ١ا ٦ا٥٫١ٜس ي ، ٣ذات ٩١اٍٜعال ا١ٜتثحطي٠ »٣اي اتايس ٦ـاا٪طا رعاياط زض ح٥اا زاضاتاي تاا
ت٧ا٤ست ٩ا ت ٍِ١ٝط ايي ٔطز ٨تا تسا٤زأ٠ ٩ي ٧٤يسس « :زض ل١اس ٨ا١ٜحاسحي٦ ٣ظتاس ٨ا١ٜحّّايٌ ، ٣راطا١ٜتٕ١ٝي٣
٦احٕ١ا ا١ٜتا٫ٜي ، ٣حّ ٩اال الِ ٞس ٨٦اال٤ا٥ٔ ، ٞعاالٌازٔ ٦ ، ٨مثا ٩اٌ٧ٜااز٠ ، ٨ماس ٢ا١ٜمااضي ٠٦اٜ٧ي ا١ٜمااضي اٜمال٠ا٩
اال٦حس ٧٠ال٤ا اا٠ ٨ح١س ت ٣زاضاتي»  ٦زض اي ٣تاض٠ ٨ي اٌعايس ٘ « :ا٪ي ؼثك ٠ستّي١ش ت ٩ا٤شا امط ٠اي ٦ ٛاتيات وطا
 ٦ضتاليات آا٥ا ت٠ ٩صاَ لطٌا  ،اظ ٤تايذ إٌاض آ ٢تحطيط ر ٣پطزاظ زض تيا ٢آ٠اس ٨ا ات ٦ترٝاص آ ٢لااضي ٠مااضي«
لاضي » ا ت٠( .يط)736 :1368 ،
زاضاتي ٔ ٩زض امط ٘ا ٨لاضي ٘ ٦ا ٨اا ٨ترٝص ٠ي ٔطز  ،اظ ٠إٍٜا٦ ٢االطا ٢س ٨يااظز٪ ٟ٪زاط ا ات ٔا٩
اايس تا ا٦اي ٛس ٨ز٦اظز ٟ٪ظيست ٩تااس( .صٍا 1378 ،د)1791 :5
٠ال اا٠ ٨ح١س زض زاضاب اظ ت٧اتك ٌاضس ٠تٜ٧س اس  ،زض ا٦اي ٛحأٍ ٚش ز٦ظ ٠ي ٔطز  ٦اظ آ ٢ااىٔ ،ٛساة
زض آ٠س ٠ي ٔطز ٠ ٦ميشت ذ٧ز ضا تسا٠ ٢ي ٘صضا٤س( .اماق ايطاظ )726 :1382 ،
ذ٧ز زض ذاتٔ ٩١تاب ٜؽيٍ ٩ويثي آ٦ضز ٨ا ت ٔ ،٩تا اي ٩ٕ٥ا٫ط زاضاب ٦ ،اليت آتاا  ٦اراساز ا تا٧ز٨
ا ت  ،ا٠ا پي ٧ت ٩آضظ٤٧ٕ ٦ت زض ايطاظ ضا زض ط زاات ٩ا ت .ت٥ا تٍ٘ ٩ت ٩ذا٧ز  ،تا ٩زيا٧اٜ ٢ساا ٢اٜىياة ،
تٍأٜي ٠ي ظ٤س  ٦ايٌ ٣ا٠ ٚي آيس:
تر٧ا ٨اظ ٠طز ٞصاحة ٔ١اٜش
ت ٩ايطاظ آ ٌ ٦يط ض٦ح ِس ي
ٔ ٩اا٠ ٨ح١س اي ٣ضا تٌ ٩ا٤ ٚيٓ ٠ي ٘يطز ٦ت ٩ايطاظ ٍط ٠ي ٔ٥س( .زاضاتي)132 :1357 ،
 ٦تحصيالت ذ٧ز ضا زض ايطا ٢ا٤زا ٞزاز ٠٦ستي زض ذس٠ت ايد ت٫اء اٜسي ٣لاٝ٠ي اا٘طز ٔطز  ٦تماس اظ آ٢
ٍط ٪ايي چ٥س ت٠ ٦ ٩ٕ٠ ٩سي ٦ ٩٥لتثات ٧١٤ز( .صٍا 1378 ،د)1791: 5
پس اظ ظيااضت حاط٠ي ٣ااطيٍي ٦ ٣لتثاات زض اا٪ ٚاعاض  ٦اصات  ٦ز )َ.٨ 1862( ٦اظ ت٥اسض ا٧ضت ٦اضز
٥٪س ٦تا٘ ٢طزيس ٍ٘.ت٠ ٩ي ا٧ز  ،ظ٠ا٤ي ٔ ٩زض ٥٪س ت٧ز  ،ت ٩ا٧٠ض ٠طز٠ ٞي پطزاذت  ٦زض ٔاض٪ا ذيط ااطٔت ٠اي
رست؛ چ٥ا٤چ٪ ٩ط ا ٚتطا ١٪سايٙا٠ ٦ ٢طز ٞزيٙط ٠ثٝىي ٠ي ٌط تاز  ٦حتي پس اظ اي ٩ٕ٥ت ٩ايطا٤ ٢يع تاظ٘شت اظ
ٌّطا ٠ ٦ستعمٍي ٣ز تٙيط ٠ي ٧١٤ز  ٦ت ٩اي٠ ٣م٥ي تٌ٧يُ ياٌتٝ٘ (.چي٠ ٣ما٤ي  ، 1369 ،د ) 852 : 2
زض تاظ٘شت اظ ٥٪س ٠ستي ٤عز يس٧٤ضاٜسي٠ ٣طلشي تّ٠ ٩اتٔ ٩ٝتات٫ا حسيج پطزاذت  ( .صاٍا  ، 1378 ،د 5
) 1791 :

زض ا َ ٨ 1866 ٚت ٩ظياضت آ تا ٢لط  ،حعطت ا٠ا ٞضظا ( ق) ٠شطي اس زض ايٍ ٣طّ٠ ،ي١اا احساا٢
٠ش٫س ٠ ٦يط ضظي زا٤ش ٠ش٫س ضا ٠الِات ٧١٤ز  ٦اظ آ٤زا ت ٩تطتت را ٞضٌت٠ ٦ ٩عاض ااِ ٨ا  ٟا٧٤اض ضا ظياضت ٔاطز٨
ا ت  ٦پس اظ آ٤زا ٠زسزاً ت٥٪ ٩س ضٌت ٩ا ت.زض ا َ ٨ 1867 ٚلاظ ٞايطا ٢ااس زض حاي ٣اٍط زض ٔشاتي اآٜ
ِع٦ي٥ي ٠صاحة ا ٦ت٧ز ٨ا ت .زض ١٪ا ٢ا ٚضٔ٥ا ٔااي ٤ ٦ف١ي ت٫ث٫ا٤ي ضا زضايطاظ ٠الِات ٔطز ٝ٘ ( .چي٠ ٣ما٤ي
) 851 : 1369
ا٫ٜا ٤ ٩ٔ 1883 1898صط آتاز تصٔط ٨ذ٧ز ضا تاٜيً ٠ي ٔطز زض اصٍ٫ا ٢تسط ٠ي تاطز
زض ٌاص٩ٝ
 ( .صٍا  ، 1378 ،د ) 1791 : 5
زض اصٍ٫ا ٢ت ٩زيساض اا٠ ٨زسا ت٫طا٤ي  ٦صازَ ٜ٦سايد  ٣٠٧٠اصٍ٫ا ٢ضٌت ٧٠ ٦ال٤ا صائة تثطيع ضا زض اي٣
ٍط ظياضت ٔطزٍ٘ .ت٠ ٩ي ا٧ز ٧٠ال٤ا صائة تثطيع زض حُ ا ٦تسياض اٍّت ٌط٧٠زٝ٘ ( .چاي٠ ٣ماا٤ي ، 1369 ،د : 2
) 852
زض تاضيري ٔ٠ ٩م٤ ٞ٧ٝيست ز٦تاض ٨ت٥٪ ٩س ٦تا٠ ٢طارمت ٔطز ٨ا ات .اظ پاياا ٢حياات ا ٦اؼاللاي زض ز ات
٤يست ،رع اي ٩ٕ٥تٍ٘ ٩ت ٩شتيح اهلل صٍا٠ ،يطظا لثساٜا ٩اٌ٥اس اصاٍ٫ا٤ي زض شيا ٛحااِ ٚاظاي ٧٤ضاٜا ٩ا٧ااتط ٦
تاظ٠ا٤س٘ا٤ش زض ٔتاب ذ٧ز ضياض اٜم١ٝا  2اااض ٨ا ت٠ ٩الاا٠ ٨ح١س ايطاظ ٠ي ٔ٥اس ٧٘ ٦ياس ٔا ٩ا ٦أ٥ا ٢٧اأ٣
ايطاظ ا ت  ٦اظ اي٥زا ٠م٠ ٞ٧ٝي ا٧ز ٔ ٩زض ا٦اي ٛس ٨ز٦ظاز ٟ٪ ٟ٪ظ٤س ٨ت٧ز  ( .صٍا ، 1378 ،د ) 1793 : 5
آحاض زاضاتي
تصٔطٜ ٨ؽايً اٜرياٚ
اي ٣تصٔط١٫٠ ٨تطي ٣احط ا ٦ت  ،تصٔط ٨ا ا ت ل٠٧١ي ٔ ٩تا٤ ٩فا ٟرىطاٌياايي  ،زض ااطح حاا ٚااالطا٢
٠تّس٠ ٦ ٞتاذط تطتية ياٌت٠ ٦ ٩الاا٠ ٨ح١س تاٜيً آ ٢ضا ت ٩ا َ . ٨ 1876 ٚآواظ ٔاطز  ٦تا ٩اا 1878 ٚتا ٩ا٤زااٞ
ض ا٤س  ٦آ ٢ز ٦رٝس ا ت زض رٝس ا ٚ٦تطر ٩١حا ٚاالطاٌ ٢اضس  ٦ت٧اتك ا اصٍ٫ا ٦ ٢ت٧اتك اي٫ٝا  ٦ا٦ي١اِ٫ا  ٦اتاطاْ
ا ٔااا١٪ ٦ ، ٢چ٥ي ٣اطح حا٠ ٚإ ًٜآ٠س ٨ا ت  .زض رٝاس ز ٞ٦اظ ااالطا ٢آشضتايزاا ٦ ٢ت٧اتاك ا٧ااتط ٘ ،ايال٢
٠اظ٤سضا ، ٢ا تطآتاز  ،يعز ٔ ،ط٠ا ٦ ٢ت٧اتك ا ذطا ا ٦ ٢ت٧اتك ا ِ٥س٪اض  ٦يساتا٠ ، ٢اا٦ضاء ا٫٥ٜاط ٥٪ ،س ٦اتا ، ٢ض٦ ٞ٦
٤زً ٔ ٦طتال ر ٣ضٌت ٩ا ت ( .صٍا ) 1792 : 1378 ،

ااماض
ااماض ظيط اظ ا ٦ت :
ل١ط ٠ا چ ٢٧تاز تٙصات ٤ ٦شا٠ ٢م٤ ٞ٧ٝيست
صاي ز ٚوٙ١ي١٤ ٣ي ٘طزز ظ حطي ز ٚذطا
ضاحات ٦ا٠ا٤ااس٘ااي ضا٪ااط ٦زض ٥٠اع ٚا ات

اظ ثٓ يط پي ائ ٣اض٦ا٠ ٢م٤ ٞ٧ٝيست
را ظذ ٟتياه زض آب ض٦ا٠ ٢مٝا٤ ٞ٧يست
ظاتي ال١ا٠ ٚاا زض اي ٣ر٫ا٠ ٢م٤ ٞ٧ٝيست
* * * *
ظاز ض ٨آذاطت ظ ز٤ياا تااطزاض
آب اظ اح ٛتطا زضيا تطزاض( ١٪ا) 1793 : ٢

ر٫س ٔ ٦ ٣زض ضا ٨ذسا پا تطزاض
تا ز ت ت٫ي ٠ط ٦ت ٩زض٘أ ٨طيٟ
****
ٙ٤اض  ٣٠چ ٧پطيشا ٢ت ٩ضخ ٔال٥ٔ ٩ٜااس
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حزاب ؼط٨

٥ث ٛت ٩ض ٦ال٥ٔ ٩ٜس

ت ٓٝ٠ ٩چياا ٣پا ٩ظ٤اٗ ضا تشا٧ضا٤س
ظ ز ت اِي  ٧٫٠ت٧ز چ ٧آب حيات
٤فاط تٌ ٩تا ٧پيط ٠ىااا ٢لالد ز٠ااان
٠طا ٔٔ ٩اا ٞظ ٜماٙ٤ ٛااض اس حااصٛ

اظ تس ٔ ٩و ٟت ٩ي ٣٠ ٩٥تست ٩ضا ٨ا٦
اظ آتش ضذساض ت ٧زض ٧ظ ٘ ٦ساظيٟ
ط ا ت پشت پطز ٨تط ٢٦اظ ِياس ٟ٪٦ ٦
ذاْ اظ ٔزا  ٦لا ٟٜپاْ اظ ٔزااا ذ١ا٧
 ٩ٔ ٛ٫آ ٨حط٘ااا٠ ٨اا ٣ظ ز ٚذياعز
اس ظزيس ٨لاضي ٫٤ا ٦ ٢ا ٦اة  ٦ض٦ظ

چ ٧آٙ٤ ٢اض پطيشا ٢ت ٩ضخ ٔال٥ٔ ٩ٜس
ت ٩را تاز ٨ا٘ط ظ٪ط زض پياا٥ٔ ٩ٜااس
ت ٩ز٦ض ال ٦ ٩ٜضيحا٠ ٢ي ز ٦ا٥ٔ ٩ٜاس
ت ٛ٫ضِية اة  ٦ض٦ظ آ٤ ٦ ٨ا٥ٔ ٩ٜاس .
( زا٦ض ) 389 : 1371 ،
****
زيٙااط ٠زااا ٚآ٠ااس  ٦ااس ٤يست آ ٨ضا
چ ٢٧ا١ك ٔ٠ ٩ي ٧ظز  ٦تطتست ٩ظتا ٢ضا
****
آ ٢يٓ ظٔمث ٩ر٧يس  ٦آ ٢زيٙط اظ ٔ٥شت
٪ط٘اع ٔسي ت ٩تااا٤ ٌٓٝ ٞطزتاا٫٤ ٢شت
***
ٔ ٩ام ٩ٝا ظ ١اتا ز٘ ٓ١ ٚيااطز
ت ٩آ٤ ٦ ٨ا ٩ٜطاوت ظ يٓ ت ٩يٓ ٘يطز
(١٪ا) 388 : ٢
***

تي ضذت زضيا ذ ٢٧زض چش ٟتط زاض ٞتيا
تاااظ ٨ضا ٨آ٠ااس٥٤ ٢شي٥ست تااط ز ٚوثاااض
ض١٤ ٦ا ذاْ پايت ضا ظ ٠ط٦اضياس ااآ
١٪چ ٧اا ٨اظ ت٫ط پا ا٤ساظت ا ط ٦ض٦ا٢
لاضي اظ ز٠ ٚطزا ٢ذسا آ٘ا ٨ا ت
زض تازئ ٩مثا ٩اظ آ ٢راااز٤ ٨يست
تاا اظ ٦ؼاا ٣ذا٧يش رااليي زاضٞ
اظ زيس ٦ ٨ز ٚظ حسطت ذاْ ٤زً
زض ز٪ط عا ا٥يس ٞاظ تس ٍ٘تٟ
زض ٥٪س ت ٩تسٝي ،ٟرعا ٠ي ياتٟ
زض ٥٪س ت ٩حس ٣مي ١٪س٤ ٞش٧
٪ط چيع اا ٧ت٥٪ ٩س لاعت يااتي
لصيا ٢ز ٚضا ت ٩راع ٕ٠اسض ٥ٕ٤اس
چش١ي ٔ ٩ا٧ز تيط ٨ظتاضيٕي ٥٪س
آ اا ٢ت ٩ؼطيُ ضا تاا٤ ٢تاا٧ا ٢ضٌت
چ ٢٧تي ٔششي ت ٩ذأ ٩٤مث ٩ض ٞ٦؟

و ٟت ٩را ٢آتش ت ٩ز٧ ٚزات ٩ط زاض ٞتيا
ؼطٌ ٛ٘ ٩ضيعا ٢اإي زض ٤فاط زاض ٞتيااا
زض ًٔ ٪ط تاض ٠ژ٘ا ٢صاس ٘٫اط زاض ٞتيا
پاض٪ ٨اا ٜما ٦ ٛياِا٧ت رٙاط زاض ٞتيا
( ٠يط ) 737 : 1368 ،
ٔ ٩اظ ٪ط ٠ر َ٧ٝض ٨ت ٩زا ٢زض٘ا ٨ا ت
يم٥ي ٔ ٩ظ ٪اط ؼاطي تيايي ضا ٨ا ت
*****
٪ط ض٦ظ و ٦ ٟزضز  ٦تاليي زاضٞ
٪ط ٜحفٌ ٩طات ٔ ٦طتاليي زاضٞ
****
اظ ِاٌ٦ ٩ٝا اس ٞچ ٧زض ض ٨ذٍتٟ
زض ٠سض ا ٩آ٤چا ٩ال٤سٍ٘ ّٟٝتاٟ
****
تي حي٥٪ ٩ٝسّ٠ ٦س٤ ٞش٧
ظ٫٤اض ٔ١٫ٌ ٩ياس ٦ ٨آز٤ ٞشا٧
****
آٔ ٣٪اض ؼال اح١ط ٥ٕ٤اس
رع ط ٩٠اصٍ٫ا٧٥٠ ٢ض ٥ٕ٤س
****
تي رصت ٩حُ تطآ ١ا٤ ٢تا٧ا ٢ضٌت
تي ظ٦ض ت ٩ذا١ٔ ٩٤اا٤ ٢ت٧ا ٢ضٌت
****

ا زض ز٪ ٚط شضّ ٨ظ ٫٠ط ت ٧ر٪ ٣ا
٪ط ٤ؽٍ٠ ٩ستمسّ ِث١ٔ ٚ٧ا٤ ٚيست
ذسا ٔطي ٦ ٟلٝي ااٌك ٤ ٦ثي ياض ت
ا٘ط ذ٧ا٪ي ٤ثااي تٙ٥س ٚچ ٢٧و٥چ ٩زض پيط
ت ٩ويط لّٝت ٠ ٦م٤ ٚ٧ٝيست زض حٕ١ت
١٪چ ٧اذٙطپاض ٨ا ٔ ٧ضا ٘صاضز ٔاض٦ا٢
ٔ ٨٧تا تيش ٩چٌ ٧ط٪از إست ٛ٫ ٣ا ت
ت ٩ز ت٠ ٟم٥ي ضٙ٤يٌ ٣تاز٨
تص٧يط طاٙ٤شت ت٠ ٧ا٤ي ٤ت٧ا٤س
لااُ ٔزا  ٦اي ٩١٪ ٣ؼاِت زض ا٤تفاض
ٌعا٪ا ٤شاغ اٙ٤يع ض٦ح اٌعا تسي زيسٞ
٠ي ت٧ا ٢ضٌت ٣ت ٩تا ٌٓٝ ٩٤ ٞاظ ضا ٨مي
ض ٦ت٥٪ ٩س آ٦ضز ٢ض٦ا٥سال ٢تي ٦ر٤ ٩يست
ت ٩ذا ٩٤ت ٧چ ٧ز٦ض ا ت ذا ٩٤ا ٔ٤ ٩ساضٞ
ِا٤ك ظ زيس٤ت ت ٩ا٥يس١٤ ٢ي اٞ٧
لااُ ٔزا  ٦اي ٩١٪ ٣ؼاِت زض ا٤تفاض
ٜة تش٫ ٩٥يٌ ٛط٦ظاٜ ٢م ٛياض
تاٜسي ٣اظ تطِي تا ٨٧ّٜتس١٤ا ت
ضِ ٟتط صٍح ٩ايزاز لا ٟٜتا ّ٠سض اس
ض ا ٩ٜا زض اذالَ ت٤ ٩ا٠ ٞمطاد ا١ٕٜا:ٚ

زض زا٪ ٣٠ط و٥چ ٩ظ ت ٧ت ٧چ٪ ٣١ا
****
اظ صس٪عاض ِؽط ٨يٕي زُض ١٤ي ا٧ز
****
٘٥إ٪اض ا٘ط و ٟذ٧ضزٕ٫٥٘ ،اض ت
****
چ ٛ٘ ٧ظايك  ٣ٕ٠زض ذ٥س ٨ايا ٞر٧ا٤ي ضا
****
٤زات ر ٧ظ تزطيس  ٦اظ اٍا ٠ؽٝة
****
ام ٩ٝازضأ ،ٟاّ٠ا تي ٠طتّي ٠ا٤س ٨اٞ
****
٤اذ٥ي ٘ط تع٤ي تط ز٠ ٚطز ٠ ،طز
****
ٙ٠ط ا٠شة ح٥ات٥سا ٢ياض ت؟
****
اظ ز ت تّ٤ ٧ا ٤سا ٟ٤چٔ ٩شيس٨
****
يٓ ا١ك تا ت ٩صثح ِيا٠ت ١٤ي ض س
****
ظ  ٦مت ٘ا٠ ٨شطب زٜٙشاتط ٤يست ٠أ٦ايي
****
تي تّٕ١٪ ًّٝت لاٜي ٔ ٟاظ ٠مطاد ٤يست
( ٘ٝچي٠ ٣ما٤ي  ، 1369 ،د ) 853 : 2
ض٦ظ٘اض آئي ٩٥ضا ٠حتاد ذأستاط ٔ٥س
****
چسا ٢ت ٧ٔ ٩ت ٧آي ، ٟت٫ا ٩٤ا ٔ٤ ٩ساضٞ
****
٪ط٘ع ا٥يس ٨ا ٔ٥ٔ ٩س ٘ٔ ٧اض چشٟ
****
يٓ ا١ك تا ت ٩صثح ِيا٠ت ١٤ي ض س
****
يطاب اظ لّيُ ٕ٠يس١٤ ٢ي ا٧ز
****
پط٦اظ چش ٟتا ٚپطيس١٤ ٢ي ا٧ز
****
ظ ا ٚ٦ط٧٤ات ٠ا ت٠ ٩ي چ ٢٧ذػ اوط اس
( ا٠ساز) 312 : 1377 ،

٤سر ٩ا اظ ائ ٣تاب ت ٩ا١اض ، 271 ٨زضٔتاترا ٩٤آ تاِ ٢سس ضظ٧٠ ٧ر٧ز ا ت ٠( .ياط 737 : 1368 ،
)
ٍ٘ت٠ ٩ي ا٧ز اي ٣ض ا ٩ٜت ٩ذػ ذ٧ز اا٠ ٨ح١س ٠ي تااس ٠ ٦شت ٛ١ا ت تط تحّيُ ٠م٥اي اايد  ٦اضاااز ٦
٠طيس  ٦ا تطااز .
٠يطظا اح١س لثساٜحي ٠طتع ٧تثطيع ٠متّس ا ت ٔ١٪ ٩ي ٣ض ا ٩ٜاطيٍ ،٩زض ّ٠ا ٞاحثات حس ٣لّيست ٦
صسَ ٧٠زت  ٦ز ٦تي ٫٤ ٦ايت اضازت آ ٢ر٥اب زض حُ لطٌا ٔ ،اٌي ا ت ٤ ٦شاا ٢ز٥٪اس ٨آ ٢ا ات ٔا ٩ايشاا ٢اظ
ر ٩ٝ١صاحثا ٢ش ٦ َ٦لطٌا ٦ ٢ضاتثا٠ ٢طاتة ذ ٦ ٧ٝايّا ٢ت٧ز ٨ا ت  ( .زاضاتي ّ٠ : 1357 ،س) ٩٠
ٜؽيٍ ٩ويثي
زض آواظ ٔتاب ّ٠ ،س ٩ ٩٠صٍح ٩ا زٔتط ٧٤ضا٤ي ٦صا ٚا ت زضتاب ظيثايي ٪ا  ٦رصاتيت ٪اا اامط ٦
ت٧٥ق تطزاات ٪ا ٪ ٟ٫ٌ ٦ا اظ آ٢؛ پس ّ٠س ٩٠ز ٦صٍح ٩ا ٠يطظا اح١س لثاساٜحي ٠طتعا ٧زض ٠مطٌاي ٧٤يسا٥س٨
ٔتاب ٜؽيٍ ٩ويثي ٔ ٩تا ٤خط ٔ ٦ ٣٫لا١ٜا ٩٤تاٜيً اس ٨ا ت .پس اظ آّ٠ ٢س٠ ٩٠إ ًٜا تٔ ،ا ٩پاس اظ ح١اس ٦
تايش پيا٠ثط ( )  ٦ا ٛ٪تيت زض حس٦ز  ٩صٍح ٩ت ٩تياٌ ٢عااي ٛا١ٝاٌ ٢اض اي  ٦احازياج پياا٠ثط زضتااض ٨آ٢
تعض٘١طز ١٪ ٦چ٥ي ٣حسيج آ ٢حعطت زض تاب ٠طزٌ ٞاضس پطزاذت ٩ا ت .زض ايّ٠ ٣س٠ا ٩زاضاتاي  ،حااٌؿ ضا يٕاي اظ
ل١ٝا ا ٛ٪حا ٚزا٤ست « ٩ٔ ٩اظ ٔخطت ٔ١ا ٚص٧ض ٠ ٦مٍ٘ ، ٧٥ت ٣امط ضا ٤فط ٤ساات٘ ٦ ٩اا٪ي چ٥ا٤چا ٩تط اثيٛ
اتٍاَ امط اظ ا ٦تطا٧١٤ ٦ز ٨تٜ ٩حاؾ اي ٣ت٧ز ٩ٔ ٨تمعي حاالت ٦ ٦اضزات ِٝة ضا ت ٩اصؽالح ا ٛ٪لطٌا ٢ت ٩ر٫ات
تصٔط ٨زيٙطا ٢تيا١٤ ٢ايس ( ».زاضاتي ) 6 : 1357 ،

پس اـ٫اض زاات ٩ا ت ٔ ٩يٕي اظ االطا ٟ٪ ٢لصط ا ٦اي ٩ ٣اإا ٚضا ت ٩امط حاٌؿ ٘طٌت ٩ا ت:
 -1تطذي اظ آ ٢ااماض ٠م١ا٘ ، ٩٤٧تي ٠م٥ا ٠ ٦رٌ ٛصاحت ا ت .
 -2تمعي زيٙط تي اضظ  ٦تسياض زض تاب ٠ي ٠ ٦مش َ٧ا ت .
٧٠ -3اٌُ اص ٚ٧اامط  ٦تطذالي لّايس ا٠ا٠ي ٩ا ت .
زض پا د ت ٩اي ٣اإاالت ٤ ،رست ت ٩ظتا ٢ذا  ٦ض٠ع آ٠يع لاضٌا ٢اااضٔ ٨طز٤ ٩ٔ ،٨ا٠حط٠ا ٢ضا اظ آ ٢ت٫ط٨ا ٤يسات.
ر٧اب التطاض ز ٞ٦ضا اي ٩٤٧٘ ٣زاز ٨ا ت ٔ ٩زض امط حاٌؿ ز ت تطز ٨ا٤س  ٦تطا تٕ١ئ ٛطز ٢زي٧ا ٢اظ ٤فط تطتياة
اٍٜثايي  ،چ ٢٧تمعي اظ ضزيً ٪ا ضا زض وعٜيات ا٤ ٦ياٌت ٩ا٤س ٠ ،ا٥٤س:
اس ٨آاٍت١٪ ٩چٌ ٧٠ ٢٧طخ
ز ٣٠ ٚزض ٧٪ا ضٌ ٦طخ
«  ٦اٜىياث اظ ر٧ض ذ٧تا ٢اٜىياث ،».اظ ذ٧ز ت ٩آ ٢اظأٌ ٩طز ٨ا٤س  ٦اـ٫اض زاات٪ ٩ٔ ٩ط ٌطز لاِٝي ٠ت٧ر٠ ٩ي ا٧ز ٔ٩
اي٠ ٣عا٠ي ٣تا ااماض ٔ ٩تمس اظ آ٠ ٢ي آيس اظ يٓ ٔس ٤يست  .پس حس٦ز چٍ٪ ٦ ٛ٫ت تيت ٔ ّٛ٤طز٠ ٦ ٨متّاس
ا ت ٔ ٩اي ٣اتيات اظ حاٌؿ ٤يست  ٦اـ٫اض زاات « ٩ٔ ٩ااماض ا ٦ؼثُ التّازات ا٠ا٠ي » ٩ا ت  ٦تيأ ٢طز ٨ا ت ٔ٩
حتي « امط تاي ٠ي ٌ١٫س چ ٩ض س ت ٩امط ٌ ٩ٔ »ٟ٫ايِ ٣ثي ٛااماض اظ حاٌؿ ٤يست  ٦حاُ ٤يسات ٔا ٩تاط چ٥اي٣
ٔال ٞپاْ  ٦يٕس ت  ،اي ٣چ٥ي ٣ااماض اظاٌ٘ ٩طزز .
زاضاتي زض پا د ت ٩اي ٩ ٣اثٔ ، ٩٫تاب ذ٧ز ضا ت 3 ٩ترش تّسئ ٟطز ٨ا ت :
 -1اتيات ٠شٕٛ
 -2تيا٠ ٢ما٤ي اتياتي ٔ ٩ت ٩اصؽالح ا ٛ٪لطٌا ٢ا ت .
 -3زض تيا٠ ٢ما٤ي اتياتي ٔ ٩ـا٪طاً ٧٠اٌُ اص ٚ٧اامط ا ت .
 ٦ذات ٩ٔ ٩١زض تيا ٢تٍأالتي ا ت ٔ ٩اظ زي٧ا ،٢الزاظ ٤شا ٢آ ٢طح ٩ّٝاضتاب لطٌا٤ ٢سثت ت٪ ٩ط ٔسي ـ٧٫ض ياٌت٩
ا ت ٔ ٩ت٥ا ت ٩ا١٪يت ٧٠ظ٧ق زض پايا١٪ ٢يِ ٣س١ت آ٦ضز ٨اس ٨ا ت.
پس تالٌاص ٩ٝت ٩اطح اصؽالحات پطزاذت ٩ا ت .

تاب أ ٚ٦تاب ٔ ٩ل١س ٨تطيِ ٣س١ت ٔتاب ضا اا٠ ٛ٠ي ا٧ز  ،زض تيا٠ ٢ما٤ي اتياتي ا ت ٔ ٩ت ٩حسة ـا٪ط
 ،اإا ٦ ٚات٫ا٠اتي زاض٤س ٔ٠ ٩ز٧١لاً چٍ٪ ٦ ٛ٫ت تيت ضا اطح ٔطز ٨ا ت ( .اظ صٍح 28 ٩تا صٍحٔ 88 ٩تاب ) ٠خاٚ
:
٦ض ٩٤تا مي  ٦ل ، ٛ١تان ر٥ا ٢اي٤ ٩١٪ ٣يست
زٜ٦ت آ ٢ا ت ٔ ٩تي ذ ٢٧ز ٚآيس ت٥ٔ ٩اض
« ّ٠ص٧ز اظ اي ٣تيت آ ٢ا ت ٔ ٩ت٫شتي ٔ ٩حُ تماٜي اٍّت ٔ ٦طا٠ت ٠ي ٌط٠ايس تٍعٝي ا ت اظ ر٥اب احاسيت» .
( زاضاتي ) 25 : 1357 ،
تاب ز ٞ٦اظ صٍحٔ 85 ٩تاب آواظ ٠ي ا٧ز زض تيا ٢اتياتي ٔ « ٩ايعاح آ٧ِ٧٠ ٢ي تط ت٧ظيح اصاؽالح ا٪اٛ
تص٧ي ا ت » يم٥ي تطا زضْ  ٦زضياٌت اي ٣اتيات تايس اتتسا اصؽالحاتي ٔ٠ ٩طت٧غ ت ٩ا٪ا ٛتصا٧ي ا ات ،ت٧ظايح
زاز ٨ا٧ز تا ٠ما٤ي اي ٣اتيات ض٦ا ٣ا٧ز ٦ .زض آ٧٤ ٢ظز ٨تيت ضا اطح ٔطز ٨ا ت .
ت ٩ل٧٥ا٠ ٢خا: ٚ
ت٥س ٨لشّ ٦ ٟاظ ٪ط ز ٦ر٫ا ٢آظازٞ
ٌا ٠ي ٘٧ي ٦ ٟاظ ٍ٘ت ٩ذ٧ز زٜشازٞ
« ت٥س ٨لشُ ٔ ٩زض حّيّت پازاا ٨ص٧ضت ٠ ٦م٥ي ا ت اظ آ ٢ضّ٠ ٩ٔ ٦يس ت٪ ٩يچ ِيس ٠ ٦حث٧س ت٪ ٩يچ ٠طتث ٩ا
اظ ٠طاتة تمي٥ات ٤يست  ٦اظ ٝسِ ٩ٝيس ٤شأتيٌ ٣اضن ا ت ،چٌ ٢٧طح٥اْ  ٦زٜشاز  ٦آظاز ٤ثااس ٔا ٩ت٥اس٘ي ا ات
ٔٔ ٩ائ٥ات زض تصطي ا٦ي٥س  ،چ٥ي ٣ت٥س٘ي ط ٩١٪آظاز ا ت١٪ ( ».ا) 53 : ٢
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تاب  ٩ٔ ٞ٧اظ صٍحٔ 113 ٩تاب آواظ ٠ي ا٧ز  ،زض تيا٠ ٢ما٤ي اتياتي ا ت ٔ ٩ـا٪طاً ٧٠اٌُ اص ٚ٧ااامط
ا ت  ٦حا ٚآ٠ ٩ٕ٤طاز آ٤ ٢يست ( زاضاتي اـ٫اض زاات ٩ا ت ٔ ٩اي ٣اتيات ٧٠اٌُ التّازات ا٠ا٠ي ٩ا ات) ٔا ٩زض ايا٣
تاب پ٥ذ تيت ضا اطح زاز ٨ا ت .
٠خا: ٚ
ٔ ٩ذسا زض اظ ٚاظ ت٫ط ت٫شت ٟتسطات
تط ٦ا ظا٪س  ٦زل٧ت  ٧ ٟ٥ٕ٤ت٫شت
« ٠رٍي ١٤ا٤از ٔ٠ ٩طاز اظ ٤ث٧ز ٢ا ٛ٪ت٫شت  ٩٤اي ٣ا ت ٔا ٩اظ ا٪ا ٛز٦ظخ تاااس چا ٢٧تا٠ ٩عا ٢٧١آيأ ٩طي١ا: ٩
٦التيأ ٧ا  ٣٠ض٦ح اهلل اال  ٞ٧ّٜإٜاٌطي٠٧٤ ،٣يس اظ ر٥اب احسيت ٍٔطا ت ١٪(»...ا) 114 :٢
زض ترش تٍأالت ٪ ،شت ٧٠ضز اظ تٍأالت ٠ش٧٫ض  ٦تاضيري  ٦يا اٌسا ٩٤ا  ٦آ٤چ ٩ٔ ٩تطا ذا٧ز ٠إٜاً اتٍااَ
اٌتاز ٨ا ت  ،اظ زي٧ا ٢حاٌؿ ضا شٔط ٔطز ٨ا ت .
اظ صٍح 134 ٩تا  142حس٦ز ز٦يست اصؽالح ضا زض يٓ يا چ٥س ٔ١ٝا٧ٔ ٩تاا ٨ت٧ظايح زاز ٨ا ات ٔا٤ ٩فا٦ ٟ
تطتية  ٦اص ٚ٧ذاصي ٤ساضز٠ .خا: ٚ
«زيطذطاتات  :لا٠ ٟٜم٥ي  ٦تاؼ ٣لاضي ٔاٜ ،ٛ٠ة  ٦ز٤ساٍ٪ : ٢ت صٍت حيات ا ت١٪(».ا) 134 : ٢
اٙ٤يعٙ٤ ٨اض ٔتاب ٤شا٠ ٢ي ز٪س ٧٤يس٥س ٩ٔ ٨لا١ٜي ذ٧ا٥ا٠ ٦ ٞش٧٫ض ت٧ز ٨ا ت ت ٩اامط ،تا٦ ٩ياژ ٨تا٩
امط حاٌؿ زٜثستٙي ٌطا٦ا ٢زاات ٩ا ت ِ٦ ٦تي تط امط ا ٦ايطاز ٘طٌت ٩ا٤س  ،اظ طتمصة  ٦ويطت  ،ت ٩زٌاق اظ ااحت
حاٌؿ تطذا ت ٩ا ت  ٩ٔ ،اٜثت ٩اي ٣تال اِ ٦ات ٛتّسيط ا ت  ،تطذالي زيٙط اطح ٪ا لطٌا٤ي  ،زچاض ت٧ظيحات تاي
را ٤شس ٨ا ت  ٦زض ت يا ٤ازض ت ذ٧ا٥٤س ٨ضا ظ٦ز تّ٠ ٩ص٧ز ذ٧يش ٠ي ض ا٤س .
٠اي زا٤اس(.
ت٫اء اٜسي ٣ذط٠شا٪ي ٔتاب ٜؽيٍ ٩ويثي ضا ٠ؽث٧ق تطي ٣اطح لطٌاا٤ي تاط اااماض حااٌؿ
ذط٠شا٪ي ّ٠ : 1378 ،س) ٩٠
ضظا٧٤ض ٤م١ت ا٫ٜي ٠متّس ا ت ٔ ٩زاضاتي ت٤ ٩يٕ٧تطي ٣ص٧ضت ٠ ،ما٤ي زضد اس ٨ضا زض اتياات ٠عتا٧ض ٠اصٔ٧ض
٠ي زاضز ٧٤ ( .ض ٤م١ت ا٫ٜي ) 918 : 1346 ،
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 -اامط  ،پيط ٦ؼطيّ٩

٠رص٧

چ٫اض٪ ٞزط ت ٩ل٧٥اٌ ٢طِ٩

اامطيا .٢ا اس ؼطيّ٩

ااالط ٨اظ تمٝي١ات ر١٫ي٠ ٩اي٘ ٩طٌت  ٦زض ا٦اذط ِط ٞ٧ ٢يا ا٦ايِ ٛط٢

اامط ـ٧٫ض ٔطز  ٦ت٤ ٩ا٠ ٞش٧٫ضتطي ٣ضؤ ا ايٌ ٣طِ ، ٩ات٧اٜحس ٣اامط ٠مط٦ي ٘طزيس  ٦ا ٦اظ اذالي

ات ٧٠٧ي اامط ا ت  ( .ز٪رسا ) 2611 : 1332 ،

اٜثت ٩زض اي٠ ٣يا ٢ز تىية ٠متّس ا ت ٔ ٩ذػ  ٦ضتؽي تي ٣ااماض حاٌؿ ٠ ٦ما٤ي زاضاتي ٦را٧ز ٤اساضز ١٤ ٦اي تا٧ا٢
تي ٣اي ٣ز ٦پي٤٧س تطِطاض ٔطز  ( .ز تىية )124 : 1368 ،
ٔ ٩زض حس ٣تٜ ٧ؽٍي زيس تيش اظ حس ا٤سا٤ي
 ٓٝ٠زض زس ٨آز ٞظ٠ي ٣ت٧س ت٤ ٧يت ٔطز
زض اي٥زا ٠ح١س زاضاتي ٠ي ٘٧يس اي ٣امط ذؽاب ت ٩پيا٠ثط ا ت ،ا٠ا ز تىية ٠متّس ا ت ٔ ٩تا ت٧ر ٩ت ٩صسض  ٦شياٛ
٠ي ز٪س حااٌؿ » تا٦ ٩ياژ٨
وع٧٪ « ٚا ذ٧ا ٨ت٧ا ٞرا٤ا ٠ ٦ي زا٠ ٩ٔ ٟ٤ي زا٤ي »  « ٦ذيا ٚح ٩ّٝظٍٜش ٌطيثت
تيت ٔٝيس وع:ٚ
٤ثي٥س چش٤ ٟاتي٥ا ذص ٧ا طاض پ٫٥ا٤ي »
« ٠ال٠ت ٘ ٧چ ٩زضياتس ٠يا ٢لااُ ٠ ٦مشَ٧
تطزيس ٤يست ٔ ٩ذؽاب االط ت٠ ٩مش َ٧ا ت ١٪ ( .ا) 265 : ٢
ت٫ط حا١٤ ٚي ت٧ا ٢ظح١ات زاضاتي ضا زض ائ ٣تاب ٤ازيس٘ ٨طٌت ،زاضاتاي زض ااطح ذا٧ز ا اتٍاز ٨تا ٩راا ٦
ظيثايي اظ احازيج ٔطز ٨ا ت ،تؽ٧ضيٕ١ٔ ٩تط صٍح ٩ا اظ ٔتاب زيس٠ ٨ي ا٧ز ٔ ٩حا ٦يٓ يا چ٥اس آيا ٦ ٩حاسيج
٤ثااس  .تّطيثاً زض حس٦ز صس آي ٦ ٩چ ٛ٫حسيج زض اطح ذ٧ز  ،آ٦ضز ٨ا ت .
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تمساز اظ تأ٦يالت ا ٦زض ت  ٦تّطيثاً ِات ٛت٧ري٠ ٩ي ١٤ايس  .تطا ٠خا ٚزض تاب ا ٚ٦اتياات ٠شإ ٛضا تأ٦ياٛ
ٔطز ٨ا ت  .زض ت٧ظيح تيت شي: ٛ
چاض تٕثيط ظز ٞيٕسط ٨تط ٪ط چ٪ ٩ٔ ٩ست
١٪ ٣٠ا٤س٦ ٩ٔ ٞظ ٧اذت ٟاظ چش ٩١لشُ
چاض تٕثيط ضا ٌ٥ا آحاض ٥ٌ ،ا اٌماٜي ٥ٌ ،ا صٍاتي ٥ٌ ٦ا شاتي زا٤ست ٩ا ت  ( .زاضاتي ) 28 : 1357 ،
ٔ ٩اي ٣تأ٦ي ٛراٜة ِ ٦ات ٛتأ ٛ٠ا ت .
زاضاتي اظ ١٪ا ٢آواظ ا اس ضا تط اي٘ ٣صاات ٩ا ت ٔ ٩حاٌؿ زض زضر٤ ٩رست لاضي  ٦لا ٟٜا ت ،چ٥أ ٢ا٩
زض ٜؽيٍ ٩ويثي آ٠س ٨ا تٙ٫٘ ٦ .ا ٨امط ٠ ٟ٪ي ط٦ز ٨ا ت؛ زض اي ٣ص٧ضت ت١ا٧٤ ٞاات٪ ٩اا ا ٦لطٌاا٤ي ٠حاط
ذ٧ا٥٪س ت٧ز  .ا٠ ٦متّس ا ت ٔ ٩حاٌؿ اظ ضأ ٨شاي تا ض٧٠ظ تالوت آاا٥ايي ياٌات  ٦تاا ا ّط الزااظ ٔتااب ذاسا ،شَ٦
االطا ٩٤ا ٦زض آيات آ ١ا٤ي چيع٪ايي ٔشً ٠ي ٔطز ٔ ٩تسياض اظ حاٌفا ٢زيٙط اظ زضياٌت آ٫٤اا ِاصاط ت٧ز٤اس  .ا٦
حاٌؿ ضا ١٪يش ٩تطٌطاظ آ ١ا٫٤ا ضٌيك لطٌا٠ ٢ي ر٧يس  ٦ا ٦ضا زض ٠يا ٢اتط٪ا تا لف١ت لطٌااِ ٢اطاض ٠اي ز٪اس  .ا٦
ااماض حاٌؿ ضا ٦اضزاتي اظ لا ٟٜض٦حا٤يت ٠ي زا٤س ٔ ٩تط ِٝة ا ٦پطت ٧إٌ٥س ٨ا ت  ٦ا ٦اي ٣اي٦ ٣اضزات ضا ت ٩ص٧ضت ٤فٟ
ازأطز ٨ا ت  .ا ٦حاٌؿ ضا اظ « ض٦حا٤يا ٢احت لعت »  « ٦اتساليا ٢لاِ ٟٜسضت » ٠ي زا٤س  ٦االطا٤ي ٔا ٩تاط زيا٧ا٢
حاٌؿ ايطاز ٘طٌت ٩ا٤س  ٦امط ذ٧ز ضا تطتط اظ ٜسا ٢اٜىية زا٤ست ٩ا٤اس اظ « ٠حث ٧اا ٢لاا ٟٜؼثيمات  ٦ا ايطا ٢ظ٤اسا٢
٪ي٧ال٤يت » ٠ي ا١اضز ٔ١٤ ٩ي ت٧ا٥٤س ت ٩حّايُ زي٧ا ٢الزاظ ٤شا ٢حاٌؿ پي تثط٤اس  ٦تا ٩ت٧صايً آ ٢تپطزاظ٤اس  .ا٦
٠متّس ا ت ٔ ٩اي٥ا ٢ؼٍال ٢اتزس ذ٧ا٤ي ٪ست٥س ٔ ٩اظ حّايُ ا٧٠ض تٍسيط ت٫ط ٨ا ٤ثطز ٨ا٤س .پس اي ٣ا٤صاي ٤يست
ٔ ٩ت٠ ٩ص٠ت حٕي ٟا٫ٜي چ ٢٧حاٌؿ تپطزاظ٤س.
زاضاتي اظ ات تسا تا ا٤ت٫ا زي٧ا ٢حاٌؿ ضا تس ٢٦ا تخ٥اء لطٌا٤ي ٠ي زا٤س  ،يا زضرايي  ،وعٜي ضا ٔٔ ٩ا٠الً صثى ٩ظ٠ي٥اي
زاضز  ،آ ١ا٤ي  ٦لطٌا٤ي تٍسيط ٔطز ٨ا ت  ،يا ظ ٣١اطح لطٌا٤ي يٓ وع ٚلطٌا٤ي  ،لّيس ٨ذ٧ز ضا ٠ث٥ي تط يٕسا٢
ت٧ز ٢امط حاٌؿ اظ اي ٣حيج اتطاظ زاات ٩١٪ ٦ ٩ضا لاضٌا ٩٤زا٤ست ٩ا ت .ا ٦حاٌؿ ضا اظ ٪ط چ ٩ظااتي  ٦پساتي ا ات،
پاْ ٠ي زا٤س  ٦زي٧اٜ ٢سا ٢اٜىية ضا ١٪ا٥٤س ِطآّ٠ ٢سس زا٤ستٔ ٦ ٩سا٤ي ٔ ٩تط زي٧ا ٢حااٌؿ اظ ٤فاط لطٌاا٤ي اياطاز
٘طٌت ٩ا٤س ضا ٠ا٥٤س ٔسا٤ي ٠ي زا٤س ّٔ٠ ٩س٠ات تٍسيط ١٤ي زا٥٤س ،پس ت٠ ٩م٥ا ِطآ٤ ٢يع پي ٤ر٧ا٥٪س تطز  ٦زض ر٧اب
اي ٣اارا اظ امط ذ٧ز حاٌؿ ٔ٘ ٓ١طٌت ٩ا ت .
زض حُ ٠ا ٪ط چ٧٘ ٩يس را ٪يچ إ٤اض ٤يست
ظا٪س ـا٪ط پط ت اظ حا٠ ٚا آ٘ا٤ ٨يست
 ٦ا٘ط « ٤ا ا٤صاي اث٥ٔ ٩٫س  ،اظ آ٧ٜز٘ي ٤ ٦اصاٌي ؼثك ٍ٤ ٦س ا ٦ذ٧ا٪س ت٧ز ٠ ٦طاز اٜ ٦زاد ٔ ٦ذ تحخي ا ت».
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 -تأ٦ي : ٛتاظ٘طزا٤يس ، ٢تٍسيط ٔطز ، ٢اطح  ٦تيا ٩١ٝٔ ٢يا ٔال ٞتؽ٧ض ٔ ٩ويط اظ ـا٪ط تااس.تمثيط .د تأ٦يالت ( ٠مي) 1818 : 1375 ، ٣

اإا ٚل١س ٨اطح ٜؽيٍ ٩ويثي١٪ ،ي ٣يٓ ٙ٤٧ط  ٦يٓ را٤ثٙ٤ ٩ط زاضاتي زضتاب ااماض حاٌؿ ا ت ٔ٩
٪ ٩٤٧١٤ايي اظ آ ٢ضا زض ٠مطٌي ٔتاب تيأ ٢طزي .ٟايشا ٢حس٦ز چٍ٪ ٦ ٛ٫ت تيت اظ ااماض حاٌؿ ضا تاس ٢٦شٔاط ٪ايچ
زٜيٝي اظ ز ت ٩ااماض  ٦ذاضد زا٤ست ٩ا ت ،چطا ٔ ٩ا ٦ز ٦ت ٤ساضز ت ٚ٧ِ ٩ظضيأ ٣ا٧ب ٜ « :ساا ٢اٜىياة ضا تا٩
لشّ٫ا ظ٠ي٥ي آ٧ٜز ٨تياتس »  ٦زض ا٤تساب اي ٣ااماض ت ٩حاٌؿ تطزيس ض٦ا ٠ي زاضز  ٦آ٪ ٢ا ضا اظ ر٥س ٔال ٞحاٌؿ ز٦ض
٠ي زا٤س ٔ ٩اٜثت ٩ظضي٧ٔ ٣ب  ،اي٠ ٣اي ٩ذ ٧تي٥ي ضا زض حُ يٓ االط  ،تا حس ظياز ااز٧ٜ ٨حا٤ا٠ ٩اي اا١اضز( .
ظضي٧ٔ ٣ب ) 26 : 1378 ،
اطح زاضاتي ٠ا ٥٤س تيشتط اطح ٪ا ٠ؽ٘ ُٝطا ا ت  ٦تيشتط تا٦يالتي ٔ ٩تطا امط حاٌؿ اضائ٠ ٩ائ٥اس
پصيطٌت٥ي ٤يست ٪ ٦ع ٟآِ ٢سض زا٧اض ا ت  ٦تّطيثاً ٪يچ ِطي ٩٥ا  ٩٤ ٟ٪تطا آ ٢اضائ٠ ٩ئ٥س ٠ ٩٤ ٦ي تا٧ا ٢اظ
٠حت٧ا آ ٢چيع زضياٌت .
اإا ٚزيٙط زاضاتي اي ٣ا ت ٔ٘ ٩ا ٨تطا يٓ اصؽالح چ٥سي ٣تا٦ي ٛاضائٔ ٩طز ٨ا ت ٔا ٩تاي ٣آ٫٤اا پي٤٧اس
٥٠ا ة ٥ ٦ريتي ٠ؽ٧ٝب ٦ر٧ز ٤ساضز .
( زاضاتي : 1357 ،
٠خاٜ : ٚة ٔ :ال٠ ٞحث٧ب  ،ح٧ض ٔ٧حط  ٦ياِ٧ت ٜ ٦م٠ ٦ ٛطرا ٦ ٢ض٦ح اهلل  ٦ويط ٨ضا ٘٧ي٥س .
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ا٠ ٦متّس ا ت ٔ ٩زي٧ا ٢حاٌؿ تطر١اٜ ٢سا ٢اٜىية ا ت  ٦زيٙط ٪يچ ِ٦ت تٕطاض ١٤ي اا٧ز  ٦ضز تاط چ٥اي٣
ٔتاتي ٔ ٦ال٠ي ٫٤از٫٤ ،٢ايت تي ا٤صاٌي ا تٝ٘ « .ي چ٥س اظ حّاايُ ٠ ٦مااضي زض ٘ٝساتا ٢زيا٧ا١٪ ٢يشا ٩ت٫ااض
إٍت ٩ٔ ٩ز٠ان ٧٪ا٥١سا٠ ٢مطاد ٌعيٝت  ٦ذطز٥٠سا ٢لط ا١ٜمطٌ ٩اظ ا تش١ا ٞآ ٢لارع ا ت ١٪ ( » .ا) 6 : ٢
ترشي زيٙط اظ ٔتاب ٜؽيٍ ٩ويثي زض تيا ٢تٍأالتي ا ت ٔ ٩اظ زي٧اٜ ٢سا ٢اٜىية ،آ ٢ط حّٝا ٩اضتااب
لطٌا٤ ٢سثت ت٪ ٩ط ٔسي ـ٧٫ض ياٌت ٩ا ت .
وطض اظ تٍأالت ،تيا٦ « ٢اِميت تال تشثئ ٩ا٧ٜحي ا٥١ٜع » ٚاظ زي٧ا ٢حاٌؿ ا ت ٩ٔ ،تسياض اظ ٧٠اضز آ ٢تا٥٠ ٩صا٩
ـ٧٫ض ض يس ٩ٔ ،٨اظ ل٫س ٨تيا ٢آ ٢تط ١٤ي آيي .ٟزض ٪ط لصط  ٦ز٦ضا٪ ٢ط ٔس اظ ض ٦صسَ  ٦صٍا تٍأٜي تا ٩زيا٧ا٢
ٜسا ٢اٜىية ظز ٦ ٨وعٜي تا تيا٦ ٢اِك ا٠ط ّ٠ص٧ز ا٠ ٦ي آ٠س ٨ا ت  .چ٥ا٤چ ٩تر٧ا٪ي ٟاي ٣تٍأالت ضا تاِٝ ٩ا ٟتحطياط زض
آ٦ضي ،ٟزي٧ا٤ي ٠ثس٧غ  ٦زٌتط رسا٘ا ٩٤ذ٧ا٪س اس .اظ اي ٣ر٫ت حاٌؿ ضا ٜسا ٢اٜىية ٠ي ٘٧ي٥س ٔ ٩تٍاأالتي ٔا ٩اظ
زي٧ا ٦ ٢ظز٠ ٨ي ا٧ز ،وعٜي ٔ ٩زض ر٧اب ٠ي آيس٤ ،اظ٥٠ ٚع ٩ٜوية ا ت.
اتتسا آ٤چ ٩تطا ٠إٜ ًٜؽيٍ ٩ويثي ض ٦زاز ٨ا ت ت ٩ضات ٩تحطيط زض ٠ي آ٦ضي ٟپس ت ٩طان ض٦اياات
زيٙط ٠ي ض٦ي.ٟ
زاضاتي ٔ ّٛ٤طز ٨ا ت ٔ ٩زض تاضيد ٪عاض  ٦اصت  ٦ز٪ ٞ٦زط ت ٩اح١س آتاز ٔ ٩پايترت ص٘ ٩٠٧زاطات ا ات ،اٍط
٠ي ٔ٥س .زض ايٍ ٣ط تا يٕي اظ تعض٘ا ٢آ٤زا ت٤ ٩ا٥ٔ ٞما ٢تيٗ آا٥ا ٠ي ا٧ز٥ٔ .ما ٢تيٗ تطازض ت٤ ٩ا ٞي ً ٧زاات.
ٔ٥ما ٢تيٗ تطا زاضاتي ٠ ّٛ٤ي ٔ٥س ٩ٔ ،چ٥س ٠ست پيش رٙ٥ي زض ٧٤احي اح١س آتااز تايٜ ٣شإط ٘زاطات  ٦صا٧ت٩
اتٍاَ اٌتاز ٩ٔ ،زض اي  ٣تي ٣ر١مي اظ ٜشٕطيا ٢ز ٦ؼطي ٔشت٠ ٩ي اس٤س ٦ ،تمعي  ٟ٪زض رٙ٥ا ٦ ٛض٦زذا٤ا ٩واطَ ٦
٤اپسيس ٠ي اس٤س ٔ ٩اظ آ ٢ر ٩ٝ١ي ً ٧تيٗ ت٧ز ٔ ٩تمعي ٌٕط ٠ي ٔطز٤س زض ض٦زذا ٩٤وطَ اس ٨يا ٘طٖ ايا ٣ي ٧اً
ضا زضيس ٨يا ا يط زا٘ ٣١طزيس ٨ا ت .ذالص٥ٔ ٩ما ٢تيٗ ت ٩ر٫ت ذثط ٘طٌت ٣اظ احا٧ا ٚتاطازض تٍااٜي تا ٩زيا٧ا٢
حاٌؿ ٠ي ظ٤س ٔ ٩اي ٣وع٠ ٚي آيس:
ٔٝث ٩احعا ٢ا٧ز ض٦ظ ٘ٝستا ٢و٠ ٟر٧ض
يٙ١٘ ً ٧شت ٩تاظ آيس ت٥ٔ ٩ما ٢و٠ ٟر٧ض
ٔ ٩تمس اظ ا٤سْ ظ٠ا٤ي ي ً ٧تيٗ ت ٩ذا ٩٤تط٠ي ٘طزز ( .زاضاتي) 131 : 1357 ،
زاضاتي زض ا٦اي٧ٔ ٛزٔي زض ٦اليت ٠أ٧ٜي آتا  ٦ارساز ذ٧ز يم٥ي زاضاب ٠ت٧ؼ ٣ت٧ز ٦ ٨تمعي اظ ّ٠ا٠اات ل١ٝيا ٩ضا زض
٠ي پط٦ضا٤س ٔ ٩ت ٚ٧ِ ٩حاٌؿ:
اي ٣ا٫ط ٔسة ٠ي ١٤ايس ،ا٠ا ١٪يش ٩آضظ٤٧ٕ ٦ت زض ا٫ط ايطاظ زض ط
تر٧ا ٨اظ٠طز ٞصاحة ٔ١اٜش
ت ٩ايطاظ آ ٌ ٦يط ض٦ح ِس ي

تا اي ٩ٕ٥ض٦ظ زض تاب آ٠س ٢ت ٩ايطاظ  ٦ت ًِ٧زض ٔ٥ذ ٠سض  ٦ ٩ااتىا ٚت ٩تحصي ٛاظ زيا٧ا ٢پاط ٌايط ٜساا ٢اٜىياة
تٍأٜي ٠ي ظ٤س ٔ ٩اي ٣وع ٚتٌ ٩ا ٚا٠ ٦ي آيس:
٤سي ٟض٦ظ ٩ايطاظ  ٦ذاْ ضا٪ت تس
زال ضٌيُ ٍط ترت ٤يٕر٧ا٪ت تس
ٔ ٩ياط ٠م٥ٔ ٦ ٧٥اذ ذاّ٤اا٪ت تس
ز٘ط ظ٥٠ع ٚرا٤اٍ ٢ط  ٣ٕ٠زض٦يش
( زاضاتي) 132 : 1357 ،
آ٤چ ٩ٔ ٩زض لصط ٜ ًٜ٧٠ؽيٍ ٩ويثي ضخ زاز ٨ا ت :
زاضاتي آ٦ضز ٨ا ت ٌٔ ٩تحمٝي تيٗ  ،پسط ا٠اِٝ ٞي ذا ٢زض ٫٤ايت حس ٦ ٣ر١ا ٦ ٚظيثايي ت٧ز  ٦أخاط اِ٦اات
ض ٗ٤ضذساض زٍٜطية ذ٧ز ضا ت ٩آتش تاز٠ ٢٧ٙٝ٘ ، ٨ي اذت ِ ٦ثا ثع ظضاٌشا٤ي تط ِا٠ت ضل٥ا ذ٧ز ٠ي پ٧ااا٤س
 ٦تا ائ ٣اض ز٫ٜا ضا زي٧ا ٩٤ذ٧يش ٠ي اذت .تا اي ٩ٕ٥ض٦ظ رش ٩ٔ ٣ا٦اذط ٠ا ٨ضرة تااس  ،ت ٩ظياضت ٠اعاض حااٌؿ آ٢
ط ح ٩ّٝاضتاب لطٌا٠ ٢ي ض٦ز  ٦اظ زي٧ا ٢ا ٦تٍأٜي ٧١٤ز ،٨تٌ ٩اٜش اي ٣تيت ٠ي آيس :
يٓ ت٤ ٩ ٧صض حاٌؿ پش١ي ٩٥پ٣ٔ ٧
ط ٠ست زض ِثا ظضاٌشا ٢چ ٧تٙصض
ذالص ، ٩ـا٪طاً ٌتحمٝي تيٗ ٤صض ٠ي ٔ٥س  ،ا٠ا زض ت ٩را آ٦ضز٤ ٢صض ذ٧ز تم٠ ٛٝي ٔ٥س ،تا ايٍ٪ ٩ٕ٥ت ٩تماس ز٦تااض٨
ت ٩ظياضت ٠ي آيس  ٦تاظ تٍأ٠ ٚي ظ٤س ،تٌ ٩اٜش اي ٣وع٠ ٚي آيس :
٦لس ٨اظ حس تشس ٠ ٦ا  ٩٤ز ٦زيسي ٩٤ ٦ ٟيٓ
ٍ٘ت ٩ت٧ز ٔ ٩ا٠ ٞ٧ست  ٦ز ٦ت ٧ت تسٟ٪
زض آ ٢حا٠ ٗ٥ ٚعاض آ ٢ظ٤س ٨ز ٚا ٛ٪لشُ ضا تا ت٪ ٩ ٧ا پياپي ذ٧ز ٠ي ا٧يس١٪ ( .ا) 133 : ٢
٘٧ي٥سِ٦ ،تي ٔ ٩اا ٨لثاس صٍِ ٧صس لعي١ت  ٦تسريط ٦اليت آشضتايزا ٢ضا زاات اظ زي٧ا ٢حاٌؿ تٍأٜي ٠اي ظ٤اس ،
اي ٣تيت ٠ي آيس :
تيا ٔ٧٤ ٩تت تىساز ِ٦ ٦ت تثطيع ا ت
لطاَ ٌ ٦اضس ٘طٌتي ت ٩امط ذ٧ز حاٌؿ
اا ٨لثاس تمس اظ ايٌ ٣ا ،ٚتس ٢٦اي ٩ٕ٥تا ٔسي زض اي٧٠ ٣ضز صحثت ٔ٥س ،ت ٩آشضتايزاٜ ٢شإط ٔشاي ٠اي
ٔ٥س  ٦ت ٩ضاحتي آ٦ ٢اليت ضا ت ٩تصطي ذ٧ز زض ٠ي آ٦ضز١٪ ( .ا) 138 : ٢
آ٦ضز ٨ا٤س ٔ ٩اا ٨لثاس ز٠ ، ٞ٦الظ٠ي زاات ت٤ ٩ا ٞيا٧٠ ٩ٔ ٦ضز حسس ِطاض ٘طٌت .ضِيثا ،٢ا ٦ضا زض چشا ٟااا، ٨
٠ت ٟ٫ت ٩تّصيط ٔطز٤س  ٦اا ٨ضا ٧١٪اض ٨تٔ ٩شت ٣ا ٦تطوية ٠ي ٔطز٤س ،اظ آ٤زايي ٔ ٩اا٠ ٨ي زا٤ست ٔ ٩ا ٦تي ٘٥اا٨
ا ت ،زض ٔشت ٣ا ٦تم٠ ٛٝي ٔطز .تا ايِ٦ ٩ٔ ٣تي ز٦تاض٧٠ ٨ظ٧ق ِت ٛيا ٦ضا تٕطاض ٔطز٤س ،ااا ٨لثااس تا ٩زيا٧ا٢
حاٌؿ تٍأٜي ظز ٔ ٩اي ٣تيت آ٠س:
اط٠ي اظ ٠ف ٩١ٝذ ٢٧يا٦٦اش تاز ( ١٪ا)٢
اا ٨تطٔا ٢ر٠ ٣سليا٠ ٢ي ا٧٥ز
 ّٛ٤اس ٩ٔ ٨يٕي اظ ا٠طا پسط ٔ٧چٕي زاات ٔ ٩ت ٩ا ٦ظياز زٜثستٙي زاات .اظ ِعا ت ٩ضح١ت ذسا ضٌت  ٦ا ٦ضا تساياض
وٙ١ي ٣اذت .زض آ ٢حي ٣ت ٩ذاؼط ذؽ٧ض ٠ي ٔ٥س ٔ ٩آيا حُ تماٜي ل٧ض آ ٢ضا ت ٩أ ٦طا٠ت ٠ي ٌط٠ايس ،پس ت٩
١٪ي٥٠ ٣ف٧ض ت ٩زي٧اٜ ٢سا ٢اٜىية  ،تٍأٜي ٠ي ظ٤س اي ٣وع ٚتٌ ٩ا ٚا٠ ٦ي آيس :
يٕي ١٪ي ض٦ز  ٦زيٙط ١٪ي آيس
٤ر٧ا٪س اي ٣چ ٣١اظ ط ٦ ٦ال ٩ٜذاٜي ٠ا٤س
تمس اظ چ٥س ض٦ظ احط ح ٛ١ـا٪ط  ٦تمس اظ ٠ ٩٤ا ، ٨پسط ٠تٜ٧س اس ١٪ ( .ا)132 : ٢
ٍ٘ت٠ ٩ي ا٧ز ظ٠ا٤يٕ ٩اا ٨ا ١الي ٛصٍ ٧ت ٩ا٫٤ساّ٠ ٞثط٠ ٨راٍٜيٌ ٣ط٠ا ٢زاز ٨تا٧ز  ،ض٦ظ ٠اال ٙ٠اس
٤ا٠ي ٔ ٩زض اي ٣زضتاض صاحة ٥٠صة ت٧ز ٦ ،اضز آضاٙ٠ا ٨حاٌؿ ٠ي ا٧ز  ٦تطا ٤ات٧ز ٔطز ٢آضاٙ٠ا ٨اي ٣تعض٘٧اض امي ٦
تال ظياز ٠ي ٔ٥س .ا٠ا اا ٨ا ١الي١٤ ٛي پصيطز  ٦ظيط تاض ائ ٣اض ١٤ي ض٦زِ٦ .تي ١ارت ٠الٙ٠س ضا ٠اي تي٥اس،
صالح ضا چ٥ي٠ ٣ي تي٥س ٔ ٩اظ زي٧ا ٢حاٌؿ زض تاب التّاز تٍأ ٚتع٥٤س .اي ٣تيت ٠ي آيس:
يم٥ي وال ٞاا٥٘٧ ٦ ٟ٪س ٠ي ذ٧ضٞ
ر٧ظا حط ٫٤از ح١اي ٛتطاتطٞ
تمس اظ آ٠س ٢اي ٣تيت ٠ال ٙ٠س ٠صطتط ٠ي ا٧ز  ٦الت٥ايي تٌ ٩ا١٤ ٚي ٔ٥س .زض ١٪ي ٣اح٥ا  ،تاظ تاطا ايٕ٥ا٠ ٩شارص
ٔ٥٥س ٔ١ ٩ارت اي ٣ارص اظ ضا ٨زي ٦ ٣التّاز ا ت يا اظ ض ٦ل٥از تٍأ٠ ٚي ظ٥٤س  ٦اي ٣تيت ٠ي آيس.
لطض ذ٧ز ٠ي تط  ٦ظح١ت ٠ا ٠ي زاض
ي١طن  ٩٤ر٧ال ٩ٙ٤تست
ا ٙ٠س لطص٩

٠ي ٔاطز ،زض آ٢
آ٦ضز ٨ا٤س ٔ ٩ض٦ظ ٝؽا ٢ؼ١٫ا ة صٍ ٧تا اٙ٤شتط ٔ ٩تسياض ز ٦ت زاات تاظ
اح٥ا اٙ٤شتط اظ ز ت ايشا٠ ٢ي اٌتس ٠ ٟ٘ ٦ي ا٧ز ٪ط چ ٩رستز٠ ٧ي ٔ٥٥س آ ٢ضا ١٤ي يات٥س ،اظ ِعا زيا٧ا ٢حااٌؿ
زضآ ٢را حاظط ت٧ز ٨ا ت اا ٨ؼ١٫ا ة ،زض تاب ٘ ٟاس ٢اٙ٤شتط تٍأ٠ ٚي ظ٤س تٌ ٩ا ٚآ ٢اا ٨اي ٣تيت ٠ي آيس:
ظ ذات١ي ٔ ٩اظ ا ٟ٘ ٦ا٧ز چ ٩و ٟزاضز
زٜي ٔ ٩وية ١٤ا ا ت را ٞر ٟزاضز
اا ٨ؼ١٫ا ة اظ ايٌ ٣ا ٚتسياض تمزة ٠ي ٔ٥س  ٦اظ تحيط ز ت تط ظا ٧٤ذ٧ز ٠ي ظ٤س٤ ٩ٔ ،ا٘اا ٨ز اتش تاط
اٙ٤شتط ٠ي ذ٧ضز ٔ ٩زض إاي ِثا اٌتاز ٨ت٧ز.

نتيجه گيري
٠ح١س ت٠ ٣ح١س زاضاتي ٠مط٦ي ت ٩اا٠ ٨ح١س  ،اظ ٍٜ٧٠ا ٦ ٢االطا ٢س ٨ياظز٪ ٟ٪زط ا ت  ٦زض لصاط صاٍ٧
٠ي ظيست ٩ا ت ٔ .تاب ٜؽيٍ ٩ويثي ٔ ٩يٕي اظ ٥٠اتك  ٟ٫٠پژ٪٦ش زض ظ٠ي ٩٥ااماض حاٌؿ  ٦اٜ٦ي ٣اطح لطٌاا٤ي
زض تاب ااماض حاٌؿ ت ٩ا١اض ٠ي ض٦ز اظ تاٜيٍات ٠ ٦ي تاااس .زض ايأ ٣تااب اظ زضيچا ٩لطٌاا ٢تا ٩اامط حااٌؿ
ٙ٤طيست ٦ ٩ااماض ا ٦ضا لطٌا٤ي ٠حط پ٥ساات ٩ا ت .زض ٦اِك زاضاتي  ،حااٌؿ ضا زض زضرا ٩ا ٚ٦لااضي  ٦لااٌ ٟٜاطض
٘طٌت ٩ا ت تا االط.
ا ٦حاٌؿ ضا اظ ٪ط چ ٩ظاتي  ٦پستي  ،پاْ  ٦زي٧ا٤ش ضا ١٪ا٥٤س ِطآّ٠ ٢اسس زا٤سات ٩ا ات .إٌااض  ٦ا٤سيشا٪ ٩اا
لطٌا٤ي زاضاتي زض ٔتاب ٜؽيٍ ٩ويثي  ،تص٧ضت چشٙ١يط ١٤ا٧ز ياٌتا ٩ا ات .تاا٦يالت لطٌاا٤ي ا ٦زض تااب اااماض
حاٌؿ ٤سثت ت ٩ااضحا ٢زيٙط ٧٤لي اتساق ٧٤ ٦آ٦ض ا ت  ،تا٦يالتي تسيك  ٦تاظ . ٨تط ذالي زيٙاط ااطح ٪اا لطٌاا٤ي
زچاض ت٧ظيحات تي را ٤شس ٨ا ت  ٦ذ٧ا٥٤س ٨ضا ظ٦ز تّ٠ ٩ص٧ز ذ٧يش ٠اي ض اا٤س .ا ٦زض ااطح ذا٧ز ا اتٍاز ٨تزاا ٦
ظيثايي اظ احازيج ٔطز ٨ا ت  ،ت ٩ؼ٧ض ٔ١ٔ ٩تط صٍح ٩ا اظ ٔتاب زيس٠ ٨ي ا٧ز ٔا ٩حاا ٦يآ ياا چ٥اس آيا٦ ٩
حسيج ٤ثااس  .ا ٦زض اطح ااماض اظ حٕايات ا تٍازٔ ٨طز ٨ا ت .اظ ااماض ذ٧ز حاٌؿ  ٦زيٙط االطا ٢زض اطح اامط ا٦
ت ٩ذ٧تي ت٫ط ٨تطز ٨ا ت.
زض اطح ٜؽيٍ ٩ويثي ٠ ،ي ت٧ا ٢ت ٩يٓ ٙ٤٧ط  ٦يٓ را٤ثٙ٤ ٩ط زاضاتي زض تاب ااماض حاٌؿ ٤يع اااضٔ ٨طز ٔ٩
٪ ٩٤٧١٤ايي اظ آ ٢ضا زض ٠مطٌي ٔتاب تيأ ٢طزي ٦ . ٟحس٦ز چٍ٪ ٦ ٛ٫ت تيت اظ حاٌؿ ضا تس ٢٦شٔط ٪يچ زٜيٝاي  ،اظ
ز ت ٩ااماض  ٦ذاضد زا٤ست ٩ا ت .زض ٦اِك ٠ي ت٧اٍ٘ ٢ت ٔ ٩اطحي ٠ؽ٘ ُٝطا ت ٠ ٦ا٥٤اس تيشاتط ااطح ٪اا
٠ؽ٘ ُٝطا  ،تيشتط تا٦يالتي ٔ ٩تطا امط حاٌؿ اضائ٠ ٩ي ٔ٥س  ،تا حس٦ز ِات٪ ٛع٤ ٟيست ٪ ٦يچ ِطي٥ا ٩ا ٪ا٤ ٟا٩
تطا آ ٢اضائ٠ ٩ي ٔ٥س ٠ ٩٤ ٦ي ت٧ا ٢اظ ٌح٧ا آ ٢زضياٌت .زاضاتي ٘ا ٨تطا يٓ اصؽالح چ٥سي ٣تا٦ي ٛاضائٔ ٩اطز٨
ا ت ٔ٪ ٩يچ ٤٧ٙ١٪ي ٤ ٦عزيٕي تي ٣آ٫٤ا ١٤ي تااس .ا اس زضياٌت ا ٦اظ ااماض حاٌؿ ذ٧ا ات ٪اا  ٦لالياُ ا ٦ات ٦
٠ي ت٧ا ٢آ ٢ضا ٤تيز ٩تطتيت ش٥٪ي  ٦لطٌا٤ي زاضاتي زا٤ست  ٩ٔ ،زض ٦ر٧ز  ٦تخثيت اس ٨ا ت  .زض ٜٔ ٛؽيٍ٩
ويثي ٔتاتي تا ٤خط ٔ ٦ ٣٫لا١ٜا ٩ ٤ا ت ٔ٠ ٩ي ت٧ا ٢آ ٢ضا احط ٠ا٤س٘اض زض تاب ااماض حاٌؿ ت ٩حساب آ٦ضز ٦ .اٜ٦ي٣
اطح لطٌا٤ي زض تاب ااماض حاٌؿ ٠ي تااس.

منابع :
ا٠ساز  ،حس )1377 ( ٣ي١ا االطاٌ ٢اضس زض ٪عاض ا ، ٚت٫طا٠ : ٢ا
ذط٠شا٪ي  ،ت٫اء اٜسي ) 1378 ( ٣حاٌؿ ٤ا ، ٩٠ت٫طا : ٢ل١ٝي ٌ ٦طٙ٥٪ي  2 ،رٝس
زاضاتي ٠ ،ح١س ( ٜ ) 1357ؽيٍ ٩ويثي  ،ايطاظ ٔ :تاترا ٩٤اح١س
زا٦ض  ،ايد ٍ٠يس (  ) 1371تصٔط٠ ٨طا ٨اٍٜصاح ، ٩تصحيح ٠ح٧١ز ؼا ٦٦ي  ،ايطاظ ٧٤ :يس
ز تىية  ،لثساٜمٝي (  )1368حاٌؿ ا٥اذت  ،ت٫طا : ٢لٟٝ
صٍا  ،شتيح اهلل ( )1378تاضيد ازتيات زض ايطا ، ٢ت٫طاٌ : ٢طز٦س  ،رٝس 5
٘ٝچي٠ ٣ما٤ي  ،اح١س ( ٔ ) 1369اض٦ا٥٪ ٢س ٠ ،ش٫س  :آ تاِ ٢سس ضظ٧
٠يط٠ ,ح١س تّي ( )1368تعض٘ا٤ ٢ا٠ي پاضس ,ايطاظ :زا٤شٙا ٨ايطاظ
٧٤ض ٤م١ت ا٫ٜي  ،ضظا ( ٤ ) 1346ث٧ن حاٌؿ ايطاظ ٧٤ ٦ض ااماض  ،ت٫طا : ٢ظ٤س٘ي

