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 هقذهِ

یی که جاظؿوؾی به ِىقت پكاکًؿه شىاب ؾاؾه ٌؿه اوؤث، هىؤئله ها وئالیکی ال 
ی ؾق شمهؤىقی اوؤالهی ایؤكاو آویب ًٌاوؤی جٕؤمیى ٨٭ؤه ؾق ٨كآیًؤؿ ٬ؤايىو گؤفاق

قا با ؾوحه بًؿی هكجب اقائؤه ؾهؤؿ ها ؛ به همیى وبب پژوهٍی که بحىايؿآویبباٌؿ یه
جىاو به ِىقت ؾوحه بًؿی ٌؤؿه وهؤًٝن ؾق وؤاظث هی ؛ ولیٌىؾ یهؼیلی کن ؾیؿه 

پكؾاؼث، به ايؿاله ايگٍؤث ٌؤماق ؾق بؤیى جع٭ی٭ؤات  ها بیآویک پژوهً به بكقوی 
٘ك همیى اهك اوث که بؽىاهین به ؾقک ِعیعی ال جٕمیى ٨٭ؤه ؾق ؛ بؽاٌىؾ یهؾیؿه 

٨كآیًؿ ٬ايىو گفاقی شمهىقی اوالهی بپكؾالین، تشكم بایؿ به جحبٟ ؾقآوؤیب ًٌاوؤی 
جٕمیى ٨٭ه ؾق ٨كآیًؿ ٬ايىو گفاقی هحمكکؤم ٌؤىین. آيچؤه کؤه اهمیؤث ؾاقؾ ٌؤًاؼث 

ايًؤؿه قا بؤه جکؤاپى کؤه ؼى باٌؤؿ یهؤآویب ًٌاوی جٕمیى ٨٭ه ؾق ٨كآیًؿ ٬ايىيگفاقی 
ؾق شىحصىی قاهکؤاق بؤكای  ها بیآوجا ؾق ه٭ام ٬ايىيگفاقی با ؾق يٝك گك٨حى  ايؿالؾ یه

ی ٨كآیًؿ ٬ايىيگفاقی بكای جٕمیى ها بیآوجٕمیى ٨٭ه باٌؿ. هؿ٦ اِلی ًٌاوايؿو 
ؾاٌث جاؾقهكظله ٬ايىيگفاقی  ها بیآو٨٭ه اوث به همیى وبب بایؿ هٙال١ه ؾ٬ی٭ی ال 

یی ها بیآوی تلم بكای جٕمیى ٨٭ه اوح٩اؾه يمىؾ. به ِىقت کلی ابماقها با اوح٩اؾه ال
اٌاقه ؾاٌث. اٌکال پیٍؤا  جىاو یهکه ؾق ٨كآیًؿ ٬ايىو گفاقی وشىؾ ؾاقؾ به وه اٌکال 

واؼحاق  ٬ايىيی؛ که به هباظؤد بًیؤاؾی اٌؤاقه ؾاقؾ، وؾق هكظلؤه ب١ؤؿی؛ اٌؤکال پىؤا 
ایى ه٭ام به ٔؤ٧١ يهؤاؾ ٌؤىقای يگهبؤاو  ؛ که ؾقؾهؿ یهواؼحاق قا هىقؾ بكقوی ٬كاق 

؛ آؼؤك، وؾق هكظله گكؾؾ یهؾقاشكایی کكؾو جٕمیى ٨٭ه وٌكٞ ؾق واؼحاق ٬ايىيی اٌاقه 
به بكقوی اٌکال هٕی ٠اهل؛ که ایى هكظله ب١ؿ ال ایى که هىئله هؤىقؾ ٬ايىيگؤفاقی 

ه هصمؤٟ ب ٌىؾ یهی يیاوقؾ ایى هىٔىٞ به ٠ًىاو )٬ايىو( ٨كوحاؾه قأؾق ٌىقای يگهباو، 
جٍؽیُ هّلعث يٝام جا با ٠ًىاو ذايىی هّلعث، چاقه ايؿیٍؤی ٌؤىؾ؛ ؾق ؼؤالل 

یی که بكای جٕمیى ٨٭ؤه ؾق ٨كآیًؤؿ ٬ؤايىو گؤفاقی وشؤىؾ ؾاقؾ بؤه ها ٧١ٔهباظد به 
 ظىِله یک پژوهً اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿ.



  یؾولث اواله ی٬ايىو گفاق یًؿ٨٭ه ؾق ٨كآ یىجٕم یًٌاو یبآو یوبكق   6<<  

 اضکال پیطا ساختار

ّؤىب ؾق والوکاق ٌىقای يگهباو و ؾق ظ٭ی٭ؤث ه« پیٍا واؼحاق»كؼی ال ٬ىايیى ب
هصاله ٌىقای هلی هىحًؿ که با ظکن ظکؤىهحی ولؤی ٨٭یؤه وؾق شهؤث ظ٩ؤٛ يٝؤام 

 ايؤؿ يمىؾهاشحما٠ی هصكا وؾق شهث ٠ؿم اؼالل ؾق يٝؤن اشحمؤا٠ی هٍؤكو٠یث پیؤؿا 
٬ىايیًی همچؤىو  جىاو یهوهًىل ؾق ظال ظکىهث ؾق ٬اهث ٬ايىو هىحًؿ. ال ایى ؾوث 

 اقه يمىؾ.٬ايىو جصاقت، ٬ايىو ٌىقای ٠الی ا٬حّاؾ... اٌ

که هصله هكجب ٬ايىو گفاقی کًؿ و٬ىايیى قوی هؤن  ٌىؾ یهپكکاقی هصله با٠د 
٨لس کًًؿه باٌؿ، ٬ؤىايیى هح١ؤؿؾ هؤن  جىايؿ یهايباٌحه ٌىيؿ. به هماو ايؿاله که بی ٬ايىيی 

با٠د بی يٝمی ٌىؾ. ٬ايىو که ٨لى٩ه وشىؾیً ایصاؾ يٝن اوث، اگؤك بؤه ایؤى  جىايؿ یه
١٩ٌی وكووحايی، هّاظبه باآیؤث اللؤه ) .ٌىؾ یهمی ؾق شاه١ه قوال باٌؿ ٠اهل بی يٝ

( بایؿ ٬ايىيگفاق يىؤبث بؤه ٬ؤىايیى گفٌؤحه اقاؾه ايصؤام 22۳ َ، ٠24۱۳میؿ ليصايی، 
. باٌؤؿ یهؤبؿهؿ که کؿام ٬ايىو يىػ ٌؿه یاکؿام ٬ايىو ؾق ه٭ام اشكاء به ٬ىت ؼىؾ بؤا٬ی 

ؤؤ١یث ٬ؤىايیى وؤاب٫ قا قوٌؤى ایى ؾقظالی اوث که ٬ايىيگفاقؾق ٨كآیًؿ ١٨لی جً٭یط، 
با ؤٟ ٬ايىو هؿیكیث ؼؿهات کٍؤىقی بؤه ٠ًؤىاو  قوؿ یه. بكای يمىيه به يٝك کًؿ یيم

٬ايىو ٠ام ؾق ؼّىَ هىٔى٠ات اؾاقی واوحؽؿاهی، ٬ايىيگفاق، همؤه ٬ؤىايیى وؤاب٫ قا 
بایؿ يىػ کًؿ یا يىبث به آيها ج١ییى جکلی٧ کًؤؿ، ؾق ظؤالی کؤه بؤا هكاش١ؤه بؤه ٬ؤىايیى 

که بىیاقی ال ٬ىايیى هؤكجبٗ ال شملؤه بكؼؤی هؤىاقؾ ٬ؤايىو  نیابی یهاهی ؾیگك ؾق اوحؽؿ
٬ىت ؼىیً با٬ی هىحًؿ. ؾق ظالی که چًیى اهكی ٠ؤالوه  به 240۳اوحؽؿاهی کٍىقی 

بك وكؾقگمی هصكیاو و هؽا٘باو ٬ؤايىو، هًصؤك بؤه ایكاؾهؤای هح١ؤؿؾی ؾق ظؤىله ٠مؤل 
کلیؤه ٬ؤىايیى ه٥ؤایك بؤا ایؤى ٬ؤايىو »ىو . تلم به ـکكاوث که آوقؾو ٠باقجی همچٌىؾ یه

ؾق ج١ییى هّؤاؾی٫ ه٥ؤایكت، بؤیى  ه١مىتً ، چكا که کًؿ یيمهٍکلی قا ظل « هل٥ی اوث
٠بؿاتظؤؿ، ؾقویٍؤىيؿ، ظىؤیًی ) .ٌؤىؾ یهؤاؼحال٨اجی هٍاهؿه ها ؾوحگاه اٌؽاَ و

 (.2۱ َ، ۳/۳/249۳پىقاقؾکايی، ياٜمی، قاشی، بهاؾقی شهكهی، 
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ىيگفاقی بایؿ يىبث به ٬ىايیى واب٫ ج١ییى جکلیؤ٧ کًؤؿ، کؤه په بًابك ایى يهاؾ ٬اي
بكای همیى هًٝىق که هىؤئله  کؿام ٬ايىو تلم اتشكاء وکؿام یک هًىىغ ٌؿه اوث، و

اقی قا جهیه کًًؿ کؤه يىؤبث ؼؤىؾ بؤا ٬ؤىايیى وکهًصك به گىحكي ٬ايىو يٍىؾ، بایؿ وال
 ه١یى کًؿ. هٍؽُ و شؿیؿ قا

بًًَگزاسیلّبیسٍشعذمسعبیت،اثضاسٍ

که ٬ايىو گفاقی قا هىقؾ جهؿیؿ ٬كاق ؾاؾه اوث، ٠ؿم اوؤح٩اؾه ال های آویب ال ؾیگك
ؤؤٟ ٬ؤايىو »یؤا ٬ايىيگؤفاقی  .باٌؤؿ یهؤیًؿ ج٭ًؤیى آابماق و قوي ٬ايىو گفاقی ؾق ٨ك

ی وهن ی، يىٌحى ٬ايىو که هن ال يٝك هعحىاٌىؾ یهؾقظکىهث ال وىی ٬ىه ه٭ًًه ِاؾق 
یًؤؿ ٬ايىيگؤفاقی بؤه ٌؤکل آبایؤؿ ؾق ٨ك، باٌؤؿ یهؤّّؤی يٝك ٌکلی یک اهك جؽ ال

 اؼحّاِی هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾه ٌىؾ.

اِىل ٌکلی هاهىی يؤاٜك بؤه ج٭ًؤیى  و ها قوياقائه  ٠لن ٬ايىيگفاقی به بكقوی و
هؤای اِىل قوي ًٌاؼحی ه٭حبه ال ٠لىم و ؾايً ای ال ابماقها وهصمى٠ه و پكؾالؾ یه

. همچًؤیى ال ٌؤىؾ یهؤجؤاقیؽی قا ٌؤاهل  جصكبؤی وهًٙ٭ی(، ) ی٠٭لگىياگىو ا٠ن ال 
ؾوحىقی )همايًؿ اؼؤال٪(  هًصاقی و گىياگىو ا٠ن ال جىِی٩ی وهای ؾايً یها ا٨حهی

 .كؾیگ یهبهكه 

بىؤیاق  ،ال اول اي٭ؤالب جؤاکًىو يمؤكه بؤؿهینبكایى اگك بؽىاهین به ٬ايىيگؤفاقی بًا
اِؤىل  ،اییهؤن هعحؤى ١ٔی٧ اوث. ٠لحً هن ایى اوث کؤه هؤن ال يٝؤك ٌؤکلی و

. ٌکلی به ؼا٘ك ایى که ٬ايىو يىیىی قابه ٠ًؤىاو یؤک نیا يکكؾه٬ايىيگفاقی قا ق٠ایث 
هعحىایی به ایى شهث که ویاوث هًىصمی يؿاقین جا ببیًؤین آو  و نیا ؿهیيؿ٠لن  هًك و

هّاظبه )٩ٌی١ی وكووحايی،  يىبىین ؾق قاوحای آو ویاوث اوث یا يه.هی چه اهكول
 (.022، 24۱۳ا، باؾکحك ویؿ ش٩١ك کىٌ



  یؾولث اواله ی٬ايىو گفاق یًؿ٨٭ه ؾق ٨كآ یىجٕم یًٌاو یبآو یوبكق   6<>  

ایى هصمى٠ه وجكکیب الح٭ا٘ی وپیچیؿه، ظىل هعىق اقج٭اء کی٩ی ٬ايىيگفاقی ٬ؤكاق 
. اِؤىل ابؿی یهیکپاقچگی  ؾاقؾ وبه واوٙه هىٔىٞ جا ظؿ ؼىؾ ی١ًی ج٭ًیى، وظؿت و

هؤاهىی يؤاٜك بؤه  ال هًصاقهای ٌکلی و یا هصمى٠ه٬ايىيگفاقی ؾق وا٬ٟ  یها قويو 
 .ًؿیآ یهبه ٌماق ها ای ال ٨كاهًصاقیؾوحه ٭ى٬ی هىحًؿ وظ یها یهًصاقجىلیؿ و ؤٟ 

 هؤای ٬ؤايىو اواوؤی وؾق ٬الؤب آقا ؾاؾگؤاهها قوي اؼیك ایى اِىل وهای ؾق وال
اقوپؤایی ٌؤؿه  یکٍؤىقهاواقؾ ویىحن ظ٭ى٬ی ج١ؿاؾ ٬ابؤل جؤىشهی ال ها ال١ملؾوحىق
 (24َ  ٬24۱4اومی، لهىحاو ) اوث.

های ج٭ًیًی قوي و ابماقهابه  یا ژهیويىيگفاقی يگاه که هصكیاو ٬ا ٘لبؿ یهبًابكایى 
  .ؾاٌحه و ؾق ٨كایًؿ ٬ايىو گفاقی هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق گیكؾ

دسهجلسّبتخػععذمتَجِثِ

، ٠ؿم جىشؤه باٌؿ یهؼىؾ چالً لا  یا يىبه٬ايىو گفاقی که به  یها بیآوال ؾیگك 
 ؾهؤؿ یهايحؽاباجی اشاله  هحاو٩ايه آییى ياهه .باٌؿ یهؾق هصله  ها جؽُّق٠ایث  و

هصلؤه هؤا، هؤن کؤاق ویاوؤی  هكکه ظحی اگك جؽُّ يؿاٌحه باٌؿ کايؿیؿا ٌىؾ و
ال  جىايؤؿ یهؤهؤن  ؿیآ یهکه به هصله  یا ًؿهیيماهن جؽّّی.  هن ظ٭ى٬ی و کًؿ یه

٬ؤىايیى گفٌؤحه قا ج٥ییؤك  جىايؿ یهکًؿ، هن  لعاٚ ویاوی ؾق هىائل هملکث اٜهاقيٝك
وه ٠ملکكؾ ؾق ِىقجی ه١٭ىل اوث که يمایًؤؿه ال جؽّّؤی  اِالض کًؿ. ایى ؾهؿ و

 باٌؿ. ؾق هصله، هی  يىٞ ٘ب٭ه بًؿی وشىؾ يؿاقؾ؛ ٨كؾی که ظؿا٬ل وىاؾ و بكؼىقؾاق
١ٌىق ویاوی و٠لمی ؾاقؾ، با ٨كؾی که ؾق وٙط باتی جؽُّ وبیًً ویاوی اوث 

بكؼىقؾ ؾق هىائل  . ایىکًًؿ یههك ؾو هن اٜهاق يٝك  ؾاقيؿ و یقأهكؾو  ج٩اوجی يؿاقؾ و
که  ايؿ یجؽّّؾ٬ی٫  جؽّّی بىیاق ؾٌىاق اوث. ب١ٕی ال هىائل آو ٬ؿق ٜكی٧ و

١٩ٌی وكووحايی، هّاظبه با آیؤه اللؤه ) اي بكای يمایًؿگاو اهکاو پفیك يیىث.ج٩هین
 (.22۳،22۱ َ، ٠24۱۳میؿ ليصايی،
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او ؾق اول جؿبیكی ٌىؾ بكای ایى که ٬بل ال وقوؾ ٨كؾ به ٠كِؤه ايحؽابؤات، همؤ بایؿ
کاق آلهىيی بكگماق ٌىؾ، و هح٭أی يمایًؿگی هصله آلهؤىؾه ٌؤىؾ جؤا آو کىؤايی کؤه 

ؾق ٨كآیًؿی ايحؽاب ٌىيؿ هحاوؤ٩ايه ایؤى قويؤؿ ؾق شمهؤىقی اوؤالهی  ،ايؿ ٌؿههى٫٨ 
ؾاقؾ که اٌاقه ٌؿ. هماو ٘ؤىق کؤه اٌؤاقه  ییها بیآوؾق شای ؼىؾ  و ٌىؾ یيمق٠ایث 

 .٘لبؿ یهؼاَ ؼىؾ قا  ا٨كاؾ هحؽُّ و، په کًؿ یهٌؿ هصله کاق جؽّّی 

هحؽُّ بكؼىقؾاق بىؾ بایؤؿ ٬بؤل  هىحعکن و بكای ایى که بحىاو ال هصله ٬ىی و
ايؿیٍؤًؿ هرؤل بكگؤماقی یالایى که يمایًؿه به کكوی هصله قاه پیؤؿا کًؤؿ، وؤالگاقی ب

٬بؤل ال هؤای آوؤیب بكای يمایًؿگاو، جا ال ایى قاه بحىاو بؽٍؤی ال هٍؤکالت و ها ؾوقه
 يىيگفاقی قا ظل کكؾ.٬ا

بكای ایى که بحىاو ٠ّاقه هلث قا ؾق ؼايه هلث شمٟ کكؾ بایؿ ایؤى ٌؤكایٗ قا پؤیً 
بؤه هصلؤه ٌؤىقای  ؿج١هؤؿ کؤا٨ی بكؼؤىقؾاق هىؤحً آوقؾ جا کىايی که ال جؽّؤُ و

 ایى اهك ؾق کی٩یث ٬ايىيگفاقی جاذیكگفاق ؼىاهؿ بىؾ. یا صهیيحاوالهی قاه پیؿا کًًؿ. 

داًبىحمَقمْبٍعذمهفبّوِهیبىف

 ال ؾیگك هٍکالت که ؾق هكاظل ج٭ًیًی ؾاهى گیك اوث يبىؾ اجعاؾ کلمه بیى ٨٭هؤا و
٭كاق يٝؤام حپه ال او .باٌؿ یه٠ؿم ؾقک ؾقوث ٨ٕای ٨کكی هن ؾیگك  ظ٭ى٪ ؾاياو و

ظ٭ؤى٪ ؾايؤاو  هكکب ال ٨٭هؤا و ییها ىویکمىایصاؾ والهاو ٬ٕایی شؿیؿ،  اوالهی و
 اِالض ٬ىايیى پیٍیى ٌؿيؿ، اها هٍکل ایى بىؾ که ایى ٨٭ها و و٠هؿه ؾاق جؿویى ٬ىايیى 

هصحهؤؤؿاو بؤؤا اؾبیؤؤات،  ظ٭ؤؤى٪ ؾايؤؤاو ال اؾبیؤؤات هٍؤؤحكکی بكؼؤؤىقؾاق يبىؾيؤؤؿ. ٨٭هؤؤا و
ظ٭ى٪ ؾاياو با اؾبیؤات،  قایس ؾق هحىو ٠كبی ؼى گك٨حه بىؾيؿ و یها وایهاِٙالظات و 
 (2۳۳ َ، 249۳وحايی، ٩ٌی١ی وكو) قایس ؾق هحىو ظ٭ى٬ی.های وایه اِٙالظات و

وؽث هن يىبث به آو پایبًؤؿ  وؾاقؾ هحاو٩ايه ایى ـهًیث ؾق هیاو ظ٭ى٬ؿاياو ها وشىؾ 
 یها ؾايٍؤکؿهظىله ظ٭ى٪ قا ال ٨٭ه شؿا يگه ؾاقيؿ. ؾق  کًًؿ یههمىاقه و١ی  هىحًؿ و

ظ٭ى٪ هن با ایى که يىؾ ؾقِؿ هًابٟ ظ٭ى٬ی ایؤكاو ظحؤی ٬ؤىايیى ؾوقاو هٍؤكو٘ه ٨٭ؤه 
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، هّؤاظبه ٌؤ٩ی١ی وكووؤحايی) ظأكيیىحًؿ ایى ؾوگايگی بكؾاٌؤحه ٌؤىؾ.اوث، بال 
جا و٬حؤی کؤه ایؤى ؾو ِؤ٧ً ؾق اهؤك ٬ايىيگؤفاقی  (.22۱، َ 24۱۳ با٠میؿ ليصايی،

 ٬ىايیى هٙلىب به ؾوث آوقؾ. جىاو یيمهمکاقی همه شايبه قا باهن ؾیگك يؿاٌحه باًٌؿ 

ؾاق اوث، بعد پژوهً ؾیگك ه١ٕالت ٬ايىيگفاقی که ال شایگاه ههمی بكؼىق ال
هؤن ؾق  جىايؤؿ یهؾق ٨كآیًؿ ٬ايىيگفاقی  ها پژوهً و ، ؾؼیل ؾايىحى جع٭ی٭اتباٌؿ یه

گفاق باٌؿ؛ لیكا جا و٬حی به ایى شایگاه يگؤاه  كیجؤذهن ؾق کمیث ٬ايىو گفاقی  کی٩یث و
 ی ولیى وؼىب وکاقآهؿ يؽىاهین بىؾ.یيٍىؾ ٌاهؿ ٬ىايیً یا ژهیو

سفشآیٌذتمٌیيعذمتجیيجبیگبُپظٍّصد

، باٌؤؿ یهؤپژوهٍؤی  یيهاؾهؤا٬ايىيگفاقی ٠ؿم جىشه کا٨ی به  یها بیآوال ؾیگك 
هىلمًا يٝكیه بؽىاهؿ به ِىقت یک پژوهً واؼحه ٌىؾ بایؿ ٨كایًؿی قا ٘ی کؤكؾه جؤا 
به ه٭ّىؾ يگاقيؿگاو ؾوث پیؤؿا کًؤؿ، الشملؤه ایؤى هىؤائل هىٔؤىٞ ًٌاوؤی ؾ٬یؤ٫ 

گا، ٬ايىيگفاقی، بىیاق بىیاباٌؿ یه جؤك جك وؼبكهيههاق ههن اوث وهكچه ٬ايىو با يگاه آ
هّالط کٍىق بیٍحك همكاه باٌؿ، اوؤحعکام آو بیٍؤحك اوؤث،  ًٌاؼث هىٔى٠ات و و

هؤؿت لهؤاو بیٍؤحكی  و٬حی اوحعکام ٬ايىو بیٍحك بىؾ، کاقایی آو بیٍحك ؼىاهؿ بؤىؾ و
اق بؤا يمایًؤؿگاو بیايات ه٭ام ه١ٝؤن قهبؤكی ؾق ؾیؤؿ) هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق گیكؾ. جىايؿ یه

بًابكایى هىٔىٞ ًٌاوی اقجباٖ هىح٭ین با هىئله ٬ايىيگؤفاقی  (0۳/04/24۱2هصله 
، ایى هىئله باٌؿ یيمبا يیال شاه١ه هٙاب٫  ٌىؾ یهؾاقؾ، لیكا بؽٍی ال ٬ىايیى که ٘كض 

 كیجؤؤذپژوهٍؤی اوؤث، کؤه ؾق ٨كآیًؤؿ ٬ايىيگؤفاقی  یها یيهاؾقیٍه ؾق ٠ؿم جىشه به 
هصلؤه، هىؤح٭اًل ؾاقای  اه اوح٩اؾه ال هكاکم پژوهٍی هىؿوؾ يبؤىؾ وبگفاقؾ، اگك چه ق

ؾق آیؤیى ياهؤه ؾاؼلؤی  هصلؤه اوؤث، و یهؤا پژوهًيهاؾی پژوهٍی جعؤث ٠ًؤىاو 
های ایؤى هكکؤم پؤیً یبكقو اوح٩اؾه ال يٝكات و يیموالکاقی )٬ايىيی( بكای ؾقیا٨ث و

کؤه تلم اوؤث بؤه ... هكیک ال ٬ؤىايیى ؾاقای اب١ؤاؾ هؽحل٩ؤی هىؤحًؿ بیًی ٌؿه اوث
هربث، بؤه ؾ٬ؤث  آذاق گىياگىو آو، ا٠ن ال آذاق ه٩ًی و ؾقوحی هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه و
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هٙال١ه ٌىؾ، جاهصله به ا٘میًاو بكوؤؿ کؤه جّؤىیب ٬ؤايىو هؤؿيٝك ؾاقای بیٍؤحكیى 
گ٩ؤث چؤه بىؤا  جؤىاو یهؤه١٩ًث وکمحكیى آویب اظحمالی اوث، ؾق ایؤى ؼّؤىَ 

ؼی هٍکالت به جّىیب قویؿه اوث، لکى به ؾلیؤل ٬ايىيی، با هؿ٦ واهايؿهی به بك
شؿیؤؿی هحىشؤه کٍؤىق  یها بیآوؤ٠ؿم بكقوی ؾ٬ی٫ وکاقًٌاوايه اب١اؾ هؽحل٧ آو، 

٠بؿاتظؿ، ؾقویٍىيؿ، ظىؤیًی پىقاقؾکؤايی، يؤاٜمی، قاشؤی، بهؤاؾقی ) کكؾه اوث.
بؤكای شًبؤه هٍؤىقجی يباٌؤؿ،  ِك٨اً  یپژوهٍ یيهاؾها (22 ، ۳/۳/249۳َشهكهی، 
پژوهٍی ؾق ٨كآیًؿ ٬ؤايىو گؤفاقی  یيهاؾهاوکاقی ٬ايىيی ايؿیٍیؿه ٌىؾ، يٝك بایؿ وال

ؾؼیل باٌؿ، ال ظالث هٍىقجی به ِىقت ؾؼیل ٬ايىيی ا٨مایً ؾاؾه ٌىؾ، جا ؾق٨كآیًؤؿ 
 ٬ايىيگفاقی؛ ٬ىايیى هٙلىبی قا جّىیب کًًؿ.

بؽٍی ال کاق ههن هصله ٌىقای اوالهی ؾق ه٭ام ٬ايىو گفاقی جىشه به جً٭ؤیط و 
پاقچه والی ٬ىايیى ؾاقؾ؛ لیكا ٠ؿم والگاقی ٬ىايیى با هؤن ؾیگؤك با٠ؤد هٍؤکالت یک
 .ٌىؾ یهبا٠د ال بیى ق٨حى کاقآهؿی ؾوحگاه ج٭ًیًی  و ؼىاهؿ ٌؿ یا ؿهی٠ؿ

 ساسگاری تا کلیت ًظام حقَقی

 جىايؤؿ یيمؤایى يٝام  یک يٝام ظ٭ى٬ی ال هًصاقهای گىياگىيی جٍکیل یا٨حه اوث و
٦ ؼىؾ بكوؿ هگك ایى که همیٍه ال یؤک وؤالگاقی وهمؤاهًگی به يعى کاقآهؿ به هؿ

بكؼىقؾاق باٌؿ. ال ؾیگك وىء هك٬ايىيی تشكم هح١ل٫ به یک يٝام ظ٭ى٬ی اوث ويمؤی 
يٝام ظ٭ى٬ی که اشمای آو یکؿیگك قا ي٩ی وي٭ؤٓ  باٌؿ ؼاقز ال آو وشىؾ ؾاٌحه)جىاو 

 جؤىاو یيمؤوشؤه ، بؤه هؤی  گكؾيؤؿ یهؤپیچیؤؿگی تیًعؤل  یا هىشب ابهؤام و کًًؿ یه
هًابٟ قا به يعى کاقآهؿ به کاق گیكؾ.  های هىقؾ يٝك قا، هكچه باٌؿ، ايصام ؾهؿ وکكؾکاق

هرل پیىيؿی اوث کؤه  ٌىؾ یههك ٬ايىو شؿیؿ که واقؾ يٝام ظ٭ى٬ی »به ج١بیك کاجىلیاو 
. اگك ایى پیىيؿ ياهًاوب باٌؿ، يه جًهؤا آو پیىيؤؿ گیؤكا يیىؤث، ٌىؾ یهبه بؿو ليؿه لؾه 

اواوًا هؤك شؤم ال یؤک يٝؤام  به یک ه١ًای ؾیگك هك ٬ايىو و« کًؿ یهقا هن ٨اوؿ  بؿو
کمک کًؿ. لفا تلم اوث ٨كایًؿ ٬ؤايىو « کل ه١ًا ؾاق»ظ٭ى٬ی بایؿ به وشىؾ آهؿو یک 
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 یا پؤاقهبكؼی ٬ىايیى يىػ ٌؿه یؤا  و گكؾيؿ یهگفاقی که ٘ی آو ٬ىايیى شؿیؿی ؤٟ 
اشؤمای يٝؤام  وؤالگاقی بؤا ؾیگؤك هًصاقهؤا و ، ؾق هماهًگی وگكؾيؿ یهال آو اِالض 

ج٭ًییًؤی، اؾاقه یؤا بؽٍؤی  یها يٝامؾق جمام  باً یج٭كظ٭ى٬ی ِىقت گیكؾ. به همیى ؾلیل 
 (2۳0،2۳۳ َ، 24۱0قاوػ، ) .گكؾؾ یههحک٩ل اهك جً٭یط ویکپاقچه والی ٬ىايیى 

اواوؤی ال هٍؤکالت ٬ايىيگؤفاقی ؾق اٌؤکال پیٍؤا  یهؤا بؽًبه ِؤىقت کلؤی 
هٍؤکالت ٬ؤايىو آيهؤاقا که اهن هن وشىؾ ؾاقؾ ؾیگكی های آویب او ٌؿ، وواؼحاق بی

اگك هىؤئىلیى ؾوؤحگاه ج٭ًیًؤی جىشؤه ؼؤاَ  .گفاقی هىقؾ بكقوی ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث
٨ّؤل ایؤى  جكجیب اذك بؿهًؤؿ، ؼیلؤی ال هٍؤکالجی کؤه بیؤاو يٍؤؿ بؤا ظؤل و کًًؿ، و

 ىاهًؿ ٌؿ.ؾقوث ؼ یا كهیليصهن ؾق شایگاه ؼىؾ به ِىقت  ها آوه١ٕالت 

 اضکال پسا ساختار قاًًَی

وبؤه ج١بیؤك  هىؤحًؿپىا واؼحاق ٌؤىقای يگهبؤاو  ؾاقای هٍکالت ب١ٕی ال ٬ىايیى
 قوؿ یهبه يٝك  .والوکاق ٌىقای يگهباو يحىايىحه اوث به جٕمیى ٨٭ه وٌكٞ هًصك ٌىؾ

 یابماقهؤاؾق بكؼؤىقؾ بؤا هّؤىبات هصلؤه ٌؤىقای اوؤالهی بؤا بایؿ ٌىقای يگهباو 
ؾق ظل هىائل اقج٭اء ؾهؿ؛ لیكا ؾق اِل يىؾ و ٌٍن: جٍؽیُ ٠ؤؿم قا ؾ ؼى ،هحًاوب

ه٥ایكت هّىبات هصله ٌىقای اوالهی با اظکام اوالم با اکركیؤث ٨٭هؤای ٌؤىقای 
جؿبیكی ايؿیٍیؿه ٌىؾ که هىا٨٭ث بؤا هؤىالیى اوؤالهی قا ؾقبؤك  بایؿ. باٌؿ یهيگهباو، 
ی کؤه ٌؤىقای يگهبؤاو يحىايؤؿ اوالهیث ٬ايىيگفاقی ٌؤىؾ، جؤا لهؤايبه هًصك  بگیكؾ، و

٨٭اهحی هٍؽُ وهبیى کًؿ؛  یابماقهاٌك٠ی و٬ايىيی ؼىؾ قا با ؾق يٝك گك٨حى  ی٩هیوٜ
... کؤه بؤه هئوىؤاتها با ٬ىايییًی ؾق شاه١ه هن چىو بايکؿاقی اوالهی، یا بكؼؤی ال 

ؾق٤ایؤث هىاشه ؼىاهین ٌؿ، ، کًًؿ یهِىقت ٤یك ٌك٠ی ؾق شاه١ه اوالهی ١٨الیث 
، په بًابكایى ٌىقای يگهباو بایؤؿ بؤكای ظؤل و٨ّؤل کًؿ یهؼىؾيمایی  همیى هىئله
٨٭ه ظکىهحی( واقؾ هیؿاو کًؿ جؤا بؤه ) یظؿاکركقوي ؼىؾ قا به قویکكؾ  ،کكؾو هىائل

 يحیصه هٙلىب ؾوث پیؿا ٌىؾ.
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که بؤكای ظؤل هٍؤکالت ٨٭هؤی  ايؿ ا٨حهیؾقب١ٕی ال ؾايٍمًؿاو ٔكوقت هىئله قا 
هحی( ؾاٌث وگكيه ٨٭ه هؤحهن بؤه ظؤؿا٬لی وایىؤحا بؤىؾو ٨٭ه ظکى) یظؿاکركبایؿ يگاه 

و٬ىايیى قا به ٘ؤك٦ وؤکىتق ویؤا ٠ك٨ؤی  ٌىؾ یه، وال ؾایكه اؾاقه شاه١ه ؼاقز ٌىؾ یه
٨كآیًؤؿ اشحهؤاؾ ؾق جمؤاهی  بؤه. اهكوله ٬ؿم اول ؾق ظؿاکرك والی ٨٭ه کٍايؿ یهوالی 

 .هًاِب بالگٍث ؾاقؾ

علویِّبیحَصُتغییشآهَصشدس

اشحما٠ی هؤكجبٗ اوؤث وؾق ایؤى  گفاقی ؾق شاه١ه ها با جىو١ه ویاوی وویك ٬ايىي
به یک ٬ايىو گفاقی هٙلىب بكوؤین ٨٭ؤٗ ايحٝؤاقی کؤه  نیجىاي یهِىقت اوث که ها 

ٌؤ٩ی١ی وكووؤحايی، ) به ٨٭ه پىیؤا جىشؤه ؾاٌؤحه باٌؤًؿ. ها ظىلهایى اوث که  قوؾ یه
بیؤاو  بحؤىاو  كاتٌایؿ بؤه شؤ (.0۳4 َ، 24۱۳هّاظبه باؾکحكویؿ هعمؿ هاٌمی، 

 کكؾ که ٨٭ه پىیا هن ؾق هكظله اوح٭كاق اي٭الب هىقؾ جىشه بىؾ.

به بیاو ؾیگك با ظكکث اي٭الب ال هكظله ایصاؾ به هكظله اوح٭كاق وبؤه وشؤىؾ آهؤؿو 
. ا٨ؤثی یهيیم بایؿ وؤًؽیث تلم بؤا هعؤیٗ شؿیؤؿ قا  ا٨ماقها٨ٕای شؿیؿ، بالحبٟ يكم 

كظله وًحی )که هًصؤك بؤه ایصؤاؾ يٝؤام اي٭ؤالب بؿیى وبب با جعىتجی کلی، ٨٭ه ال ه
هكظله شؿیؿ پای يهاؾ. ؾق ایى ؾوقه با ٠ًىاو ٨٭ؤه پىیؤا هٍؤهىق گٍؤحه  به( اوالهی ٌؿ

اوث. په ال هكظله اوح٭كاق وبا وقوؾ اي٭الب اوالهی بؤه هكظلؤه جىوؤ١ه اي٭ؤالب ال 
ه ٌؤؿو شمهىقی اوالهی به جمؿو اوالهی وج٥ییكات بًیاؾیى ؾق اؤاٞ ٌكایٗ وگىحكؾ

ش٥كا٨یای اهؿا٦ اي٭الب اوالهی، به يكم ا٨ماق ه١ٙؤى٦ بؤه جمؤؿو وجىايؤایی بؤك يٝؤام 
هٍؤکايی ) والی هىقؾ يیال اوث. ٨٭ه ؾق ایى هكظله، ٨٭ه ظکىهحی ٠ًىاو یا٨حه اوؤث.

 (.۱ َ، 2492وبمواقی، و١اؾجی، 

يگاه ؾوم: )يگاه اشحما٠ی وظکؤىهحی( هبحًؤی بؤكایى اوؤث کؤه ا٨ؤكاؾ بؤه شؤم هىیؤث 
وایؤى هىیؤث  ٌؤىؾ یهبالًؿه « شاه١ه»، جٍکیل ؾهًؿه یک هىیث شم١ی به يام ٌاو ی٨كؾ

اظکؤام  ؾو يؤٞى هىٔؤٞى قا بًٍاوؤؿ و ىؤثیبا یهشم١ی يیم هىٔٞى اظکاهی اوث و٨٭یه 
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 هكیک قا قوٌى والؾ؛ آو هن شؿا ال یکؤؿیگك، بلکؤه ایؤى ؾو هىیؤث شؤؿایی ياپفیكيؤؿ و
. بؤا ایؤى يگؤاه، هباظؤد، وؤالؾ یهل قا ٨كاهن ج٩کیک ایى ؾو، لهیًه کٍیؿه ٌؿو به يگاه او

ی ؾیگك ؼىاهؿ بىؾ. با پفیكي وشىؾ ویا ٬ابلیث ؾیؿگاه ؾوم، لهیًؤه ا گىيهبه ها هرال هىائل و
 .کًؿ یهه١ًا پیؿا « ٨٭ه ٨كؾی» بكابكؾق « ٨٭ه ظکىهحی»ی به يام ا هىئلهبكای ٘كض 

که ایؤى ٨ؤكؾ ؾق کصؤای الیک يگاه، اظکام ٨٭هی هكبىٖ به اؾاقه یک ٨كؾ، هًهای ایً
؛ یک و٬ث هن، ايىاو همیى ظکن ٨٭هی قا به ٠ًىاو بؽً کىچک کًؿ یه٠الن ليؿگی 

...یک و٬ؤث بؤه ٠ًؤىاو شؤمء ال کًؤؿ یهیا بمقگ ال چگىيگی اؾاقه یک شاه١ه بكقوی 
؛ یک و٬ث هؤن ٌىؾ یه٨كؾ وشاه١ه ؾق ظاکمیث اوالم هٙكض  یا کًًؿههصمى٠ه اؾاقه 

بؤا هؤن  هؤا ىیابه ٠ًىاو ظکن که بؤكای ٨ؤكؾ هٙؤكض اوؤث... يه؛ هصكؾ ال اوالم و٨٭ٗ 
؛ ظحی ؾق ؿیآ یهبه وشىؾ  ییها ج٩اوتهح٩اوت اوث؛ ظحی ؾق اوحًباٖ ظکن ٨٭هی هن 

ؾق ؾیؤؿاق بؤا  بیايؤات قهبؤكی) هىئله ٘هاقت ويصاوؤث، ظحؤی ؾق هىؤائل ٌؽّؤی.
 (24/2/۳۱ کاقگماقاو ظس،

. ٨٭ؤه اوؤث( ٨٭ؤه وؤًحی )٨ؤكؾیهىئله ههن ؾیگك، بیاو وشه جمایم ٨٭ه ظکؤىهحی ال 
ظکىهحی و٨٭ه وًحی، ؾق گىحكه وٌمىل بؤا همؤؿیگك ج٩ؤاوت يؿاقيؤؿ وآيچؤه ایؤى ؾوقا ال 

، ایى اوث که ؾق ٨٭ه ظکىهحی به ؾوؤث آوقؾو اظکؤام الهؤی ؾق کًؿ یهیکؿیگك هحمایم 
ٌئىو یک يٝام وظکىهث الهی هؿيٝك بؤىؾه وبؤه همؤه اظکؤام ٨٭هؤی بؤا يگؤكي   همه

وجاذیك اظحمالی هك يٝام وظکىهث الهؤی هؤؿيٝك بؤىؾه وبؤه همؤه  ىؾٌ یهظکىهحی يٝك 
وجاذیك اظحمؤالی هؤك ظکمؤی ال اظکؤام ؾق  ٌىؾ یهاظکام ٨٭هی با يگكي ظکىهحی يٝك 

ایى ؾقظالی اوث که ٨٭ؤه وؤًحی  گكؾؾ یهکی٩یث هٙلىب اؾاقه يٝام وظکىهث هالظٝه 
هالظٝه ظکؤىهحی ويؤه بؤه  و٨كؾی، هىٔى٠ات وهىائل، با يگاه به ٨كؾ وبه ؾوق ال هكگىيه

٠ًىاو ٠ٕىی ال یک شاه١ه، بلکه ؼىؾ ٠ًىاو هىٔٞى ظکن ٌك٠ی هؤىقؾ اوؤحًباٖ ٬ؤكاق 
ج٩اوت ٨حاوا واظکام ِاؾقه ال شايب ٨٭یه ؾق ایى ؾو ؾیؿگاه، ج٩اوت هاهىی  ًاً ی٭. یكؾیگ یه

کؤه  قوؤؿ یهبه يٝك  (20 ، 2492َهٍکايی وبمواقی، و١اؾجی، )و اِیل ؼىاهؿ بىؾ. 
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ی ٬ابؤل ظؤل و٨ّؤل اوؤث. ال ؾیگؤك ا هىئلهی ٠لمیه چًیى ها ظىلهیك آهىلي ؾق با ج٥ی
 .باٌؿ یههبايی ٬ايىو گفاقی  جك ٫یؾ٬ی ٬ايىيگفاقی ؾق ایى بؽً ٠ؿم جبیى ها بیآو

هجبًیلبًَىگزاسیدسًظبماسالهیتشیكدلعذمتجیي

ل ظکىهؤث پیً ال پیكولی اي٭الب اوالهی ایكاو، جّىق اشمؤالی ال جٍؤکی ها والال 
ی هؽحلؤ٧ ٨كهًگؤی، ویاوؤی هؤا ظىلهاوالهی واشؤكای اظکؤام وه٭ؤكقات اوؤالهی ؾق 

وا٬حّاؾی شاه١ه وشىؾ ؾاٌث وبًیاو گفاق ٨٭یؿ يٝام شم١ىقی اوالهی يیم ٠الوه بك جبؤیى 
هبايی ظکىهث اوالهی؛ جمام همث وجىاو ؼىؾ قا بكای جع٭٫ ٠یًی ایؤى هؤؿ٦ بؤه ؼؤكز 

ه شاه١ه وظکىهث بكاوؤان اظکؤام اوؤالهی ؾق ٠ّؤك ؾاؾيؿ؛ اها يىبث به چگىيگی اؾاق
هؤای ٬ايىيگؤفاقی ظأك؛ ًٌاؼث ج٩ّیلی وشىؾ يؿاٌث وهباؾی، هبايی، وهًابٟ و قوي

یا به بیاو ؾیگك، ٨كآیًؿ جبؿیل ٨حاوای ٨٭هی به ٬ؤىايیى هىٔؤى٠ه، چًايکؤه  -ؾق يٝام اوالهی 
الت ٨كاوايؤی ؾق هٍؤک بایؿ وٌایؿ جبیؤیى يٍؤؿه بؤىؾ. همؤیى اهؤك هىشؤب بؤكول هىؤائل و

 به ویژه ؾق لهیًه ٬ايىيگفاقی ٌؿ. ی هؽحل٧ ج٭ًیًی، ٬ٕایی واشكاییها ظىله

يٝؤكی قا کؤه يٝؤام شمهؤىقی های وچالً ها بیآو ىیجك ههنبؽىاهین  اگك (ال٧
ؾق لهیًه ٬ايىو گفاقی و اؾاقه شاه١ه باآيها قوبكو اوؤث  اوالهی ؾق چهاق ؾهه گفٌحه،
ؼث ج٩ّیلی يىبث به چگىيگی اؾاقه شاه١ه وظکىهؤث بكٌماقین، بی جكؾیؿ يبىؾ ًٌا

ان اظکام اوالم ؾق هیاو کاقگماقاو ظکىهؤث وايؿیٍؤمًؿاو ظؤىله وؾايٍؤگاه ؾق بكاو
. همیى اهك هىشب ٌؿ ها ؾق ؾقوو يٝام اوؤالهی ٌؤاهؿ و٬ؤىٞ هاوث آوهمه ی  قأن

چالً هیاو لىالم وه٭حٕیات ؾولث هؿقو؛ ال یک وؤى، والماهؤات وا٬حٕؤائات يٝؤام 
 (.202 َ، 249۳)٩ٌی١ی وكووحايی،  ؾیگك باٌین... والهی، ال وىیا

 به بیاو ؾیگك، ایى يٝؤام ال یؤک ٘ؤك٦ ٠هؤؿه ؾاقؾ اؾاقه جمؤام اهؤىق ؾيیؤای هؤكؾم و
ٌؤؿ،  پفیك٨حه ٠ّك شؿیؿ یوالوکاقهاآيها ؾق چاقچىب هماو  یالهایيی به یپاوؽگى

ق ویاوؤث گؤفاقی، هىالیى اوالهی ؾ اِىل و ٔ  همهال ٘ك٦ ؾیگك هکل٧ به ق٠ایث 
 ٬ايىيگفاقی. بكياهه قیمی و
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هؤای ىابٗ، هًاوؤبات ويهؤاؾٔؤؾیؿگاه اوؤالم ؾق بىؤیاقی ال  که ایى ؾق ظالی بىؾ
وپؤیً  هؤا قويقوٌى يبىؾ وذايیؤا، هبؤايی،  ،اشحما٠ی بكؼىاوحه ال هؿقيیحه -ویاوی 

 پفیك٨حه ٌؿه ؾق ؾوحگاه ٨٭اهث واشحهاؾ ٌی١ه هحًاوب با ٨٭ه ٨ؤكؾی ٌؤکل یها ٨كْ
 ی یؤک ظکىهؤث قاالهؤایي بؤكایگك٨حه بىؾ وبه همیى ؾلیل ایؤى ؾوؤحگاه آهؤاؾگی تلم 

 يؿاٌث.

٠می٫ و٠المايه بكؼاوؤحه ال  یها پاوػ ،یاؾ ٌؿه یها ابهامبی جكؾیؿ جا لهايی که به 
ايحٝاق ؾاٌث که ج٥ییؤكی ؾق ٨كآیًؤؿ  جىاو یيمؾیًی ؾاؾه يٍىؾ، های هبايی، هًابٟ وقوي

شمهىقی اوالهی ایصاؾ ٌىؾ. ال وىی ؾیگك ایؤى ؼٙؤك وشؤىؾ ٬ايىو گفاقی ؾق يٝام 
قاه گٍؤؤایی بؤؤه  یها پاوؤؤػؾاقؾ اگؤؤك ايؿیٍؤؤمًؿاو ظؤؤىلوی يحىايًؤؤؿ ؾق کىجؤؤاه هؤؤؿت 

ی یيٝكی هٙكض بؿهًؿ، ق٨حؤه ق٨حؤه ؾوؤث ايؤؿقکاقاو اهؤىق ج٭ًیًؤی، ٬ٕؤا یها پكوً
ی يٝام شمهىقی اوالهی، بؤكای پاوؤػ گؤىی بؤه هىؤائل وهٍؤکالت هىشؤىؾ یواشكا

٠ك٨ؤی ووؤکىتق هؤای ٠اشل ؼىؾ، به هبايی، هًؤابٟ وقوي یالهایي٘ك٦ واؼحى وبك
اواوؤی بؤكای  یها ىؤحهیباکه یکؤی ؾیگؤك ال  قوؿ یهآوقيؿ. ال ایى قو به يٝك هی قوی

جىايمًؿ والی يٝام ٬ايىيگفاقی شمهىقی اوالهی، جبیى ؾ٬ی٫ هبؤايی ٬ايىيگؤفاقی ؾق 
)ٌؤ٩ی١ی  هىشىؾ اوؤث.های ابهامو ها پكوًبه  یيٝام شمهىقی اوالهی وپاوؽگىی

یًؤؿ اوؤحؿتل آبكای يمىيه یکؤی الهىؤائلی کؤه ؾق ٨ك (.200 َ، 249۳وكووحايی، 
 .باٌؿ یهاوث، ٬ائل ٌؿو به شاه١یث ٌكی١ث  گفاق كیجؤذ ،اِىلی واوحًباٖ ٨٭هی

شاه١یث بؿیى ه١ًاوث که ٌاقٞ هك آو چه قا تلم ؾايىحه، جٍكیٟ کكؾه اوؤث  (ب
بیاو ٔىابٙی بكای ٬ؤايىو گؤفاق آو قا واگؤفاق يمؤىؾه وبؤؿیى ووؤیله وایك هىاقؾ با  وؾق

 (40۳ َ، 24۱2ٔیائی ٨ك، ) ٌكی١ث ؼىیً قا کاهل گكؾايیؿه اوث.

ؾق قوایاجی، اظکام ٌكی١ث اوالهی، ابؿی و٧ِ ٌؿه اوث؛ بؤه ٘ؤىق هرؤال، ؾق 
قوایاجی آهؿه اوث: ظالل هعمؿ ظالل الی یىم ال٭یاهه وظكام هعمؤؿ ظؤكام الؤی یؤىم 

 یا گىيؤهٌكی١ث اوث؛ به  یها ظالليکحه ٬ابل جىشه ؾق ایى قوایث، جاکیؿ بك  ل٭یاهه.ا
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 :ؿیؤ٨كها یهؤ یقأکه ه٭ؿم بك ظكام ـکك ٌؿه. همچًیى اهام ِاؾ٪ ؾقبكابؤك اشحهؤاؾ بؤه 
 گىیًؿ، هی  چیم يیىث، هگك آو که )ظکن( آو ؾق کحاب ووًث وشؤىؾ ؾاقؾ.هی ؾقو٢

 (.۱۱4، 2492ظکمث يیا، )

ق اهك٨٭اهث و اشحهاؾ بكای ٬ايىيگفاقی به هىئله شاه١یؤث ٌؤكی١ث بؤه په بایؿ ؾ
کكؾ، جا ؾق ٨كایًؤؿ اشحهؤاؾ  ٠ًىاو هبايی کالهی اشحهاؾ ؾ٬ث کاهلی به ِىقت ج٩ّیلی

 .بکاق گك٨حه ٌىؾ

، کًؤؿ یهؤال ؾیگك هىائلی که ؾق شایگاه ؼىؾ ال ي٭ً اواوی وقاهبكؾی، ای٩ؤا  (ز
وهؤىذك  هحؤؤذكایؤى هىؤئله ؾق ٨كآیًؤؿ اشحهؤاؾ  ، ؼىؾ يگؤاه بؤهباٌؿ یههىئله ؼاجمیث 

کؤه  ٌؤماقؾ یهؤ، ٌهیؿ هٙهكی ؾق کحاب ؼاجمیث چهاق قکى بؤكای ؼاجمیؤث باٌؿ یه
ی اولؤی هؤا ٘كض: کًؿ یهاولی اٌاقه ؾاقؾ به هىئله ايىاو واشحماٞ، ؾق ایى گ٩حاق اٌاقه 

ح٥یكی هىؤحًؿ ٬ىايیى ذابث وتی کًًؿ یهليؿگی ايىاو که لهیًه قا بكای جکاهل او ٨كاهن 
(. ؾق قکؤى ؾوم 222 َ، 2492هٙهؤكی، ) ولی ٨كوٞ ليؿگی ايىاو ج٥ییكپؤفیك اوؤث.

: کؤه اوؤالم اِؤىل ذؤابحی ؾاقؾ و٨ؤكوٞ پكؾالؾ یهؼاجمیث به ؤٟ ٬ايىيگفاقی اوالم 
هح٥یكی که ياٌی ال همیى اِىل ذابث اوث؛ ی١ًی بؤه هؤىلات ايىؤاو، اوؤالم ٬ؤىايیى 

وآو چیمهؤایی کؤه هؤؿاق ايىؤايیث ايىؤاو قا جٍؤکیل  ی ذابث ايىاوها شًبهؾاقؾ؛ بكای 
وبایؿ ذابث بمايؿ اوالم ٬ىايیى ذابث آوقؾه اوث، اهؤا بؤكای آو چیمهؤایی کؤه  ؾهؿ یه

هؿاق ٬كاق گك٨حه اوث، اوالم هن ٨كو٢ هح٥یكی ؾاقؾ ولی ؾق هعؿوؾه هماو اِىل ذابث 
 َ، 2492ٙهؤكی، ویا اواوًا ؾؼالحی يکكؾه وبٍك قا هؽحاق وآلاؾ گفاٌحه اوث. )ه -

گاه به  باًٌؿ یه« هصحهؿیى»ؾق قکى وىم اٌاقه ؾاقؾ به ههًؿویى هىئله که  (.22۳ که آ
. ؾق کًًؿ یهقوض اوالم هىحى که با اشحهاؾ ؼىؾ به يحایصی هىقؾ ٬بىل ٌاقٞ ؾوث پیؿا 

قکى چهاقم ٌهیؿ هٙهكی اٌاقه به هًابٟ )٬كآو، وًث، ٠٭ل، اشماٞ( هصحهؿ ؾاقؾ کؤه 
 .آوقؾ یه٩اؾه ال ایى هًابٟ اظکام ذابث وهح٥یك قابه ؾوث حهؿ با اوحهص
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ؾاٌحه  یا ژهیوکه ٨٭یه وهحٍك٠یى اهث بایؿ به آو اهحمام  ییها هئل٩هبًابكایى ال ؾیگك 
ال هىائل هبايی کالهی ظىاب ٌؿه کؤه که باٌؿ یهباٌؿ؛ هىئله ؼاجمیث پیاهبك ؼؿا 

هباظد هبايی ؾق تبه تی ؼاجمیث ، ؼیلی ال باٌؿ یهوجاذیكگفاق  هئذكؾق قويؿ اشحهاؾ 
 بیً ال ایى پكؾاؼث. جىاو یيمکه ؾق ایى ه٭ام  ٌىؾ یهوشاه١یث به هباظره گفاٌحه 

، ی١ًؤی ٠ؤؿم ٌؤىؾ یهٌىقای يگهباو قؾ  ٘ك٦ؾق ؼالل هباظد ب١ٕی ال٬ىايیى ال
قا کؤه ؾق اذبات کًؿ. و هصله ٬ايىو گؤفاقی همؤاو ٬ؤايىيی  جىايؿ یيمه٥ایكت ؼىؾ قا 

کؤه بؤاؾق يٝؤك  کًؤؿ یهؤبه هصمٟ جٍؽیُ هّلعث اقوؤال  هباو قؾ ٌؿه،ٌىقای يگ
وؾقيهایث ؾق٠ؿم  ٌىؾ یهگك٨حى ٠ًىاو هّلعث ایى ٬ايىو ؾق ِىقت ِالض جّىیب 

، کؤه ؾق باٌؤؿ یهؤ« هّؤلعث»، ٠مؿه هىئله ؾق ایى شا کلمؤه ٌىؾ یهِالض ؾیؿ قؾ 
 جّىیب ٬ىايیى ؾق هصمٟ جٍؽیُ هّلعث يٝام کاقکكؾ ؾاقؾ.

 ػاهل اضکال هضی

، يیؤم هؤىقؾ ايؤؿ بىؾهؾق ایى هیاو بكؼی ال ٬ىايیى که هّىب هصمٟ جٍؽیُ يٝؤام 
واؾ٠ا ٌؿه اوث که ٠ًىاو ذؤايىی هّؤلعث  ايؿ پكؾاؼحهي٭ؿ بىؾه وٌىقای يگهباو بؿاو 

. لؤفا گكؾؾ یهؾق ایى ٬ىايیى با هٕی لهاو الاله ٌؿه اوث، لفا اکًىو ٤یك ٌك٠ی جل٭ی 
که با٠د ٠ؿم جٕؤمیى ٨٭ؤه ٌؤؿه اوؤث. البحؤه ٬بؤل به چگىيگی هّلعث اٌاقه ؾاقؾ 
يگاهی به اِل یکّؤؿ وؾوالؾهؤن ٬ؤايىو اواوؤی  ،البیاو کن وکی٧ هصمٟ جٍؽیُ

 .پكؾالؾ یهشمهىقی اوالهی ایكاو 

هصمٟ جٍؽیُ هّلعث يٝام بكای جٍؤؽیُ هّؤلعث ؾق هؤىاقؾی کؤه هّؤىبه »
اواوؤی بؿايؤؿ  هصله ٌىقای اوالهی قا ٌىقای يگهباو ؼال٦ هىالیى ٌؤٞك ویؤا ٬ؤايىو

يکًؤؿ، وهٍؤاوقه ؾق  ىیجؤهوهصله با ؾق يٝك گك٨حى هّلعث يٝام، يٝك ٌىقای يگهباو قا 
ووایك وٜای٩ی که ؾق ایى ٬ايىو ـکك ٌؿه اوث، بؤه  ؾهؿ یهاهىقی که قهبكی به آياو اقشاٞ 

. ا٠ٕای ذابث وهح٥یؤك ایؤى هصمؤٟ قا ه٭ؤام ه١ٝؤن قهبؤكی ٌىؾ یهؾوحىق قهبكی جٍکیل 
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 ؿییؤجؤوبؤه  بیجّى . ه٭كقات هكبىٖ به ایى هصمٟ جىوٗ ؼىؾ ا٠ٕاء جهیه.ؿیيما یهج١ییى 
 )اِل یکّؿ وؾوالؾهن، ٬ايىو اواوی(.« ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؼىاهؿ قویؿ

: ؾق هىاقؾی که هّىبه هصله ٌىقای اوالهی قا ٌؤىقای ؿیگى یهبه ٘ىق ؼالِه 
گؤك٨حى يگهباو ؼال٦ هؤىالیى ٌؤكٞ ویؤا ٬ؤايىو اواوؤی بؿايؤؿ وهصلؤه بؤا ؾق يٝؤك 

يکًؿ وباتؼكه ایى ؾو اقگاو بك اوان ٔؤىابٗ ؼؤىؾ  ىیجؤههّلعث يٝام، يٝك ٌىقا قا 
که ظحؤی بؤا ٬بؤىل ؼؤال٦  ٌىؾ یهبه جىا٫٨ يكوًؿ، هىٔىٞ به هصمٟ جٍؽیُ اقشاٞ 

ٌكٞ یا ؼال٦ ٬ايىو اواوی بىؾو بك اوان هّلعث يٝام بؤه ٘ؤىق هى٬ؤث وهؤىاقؾی 
ايیًی ؾاقین ؾق ٬اهث اشكاء که ؼؤال٦ په ها ٬ى (.۳۱۱، 24۱2یمؾی، ) جّىیب کًؿ.

هىالیى اوالهی اوث و ؼیلی ال ایى ٬ىايیى با ظکن ظکىهحی به ٠ًىاو ظکن ذايىی ؾق 
 .كيؿیگ یهه٭ام بکاق گیكی ٬كاق 

بؤیى هصلؤه )اولیى وٜی٩ؤه ؾاوقی  .ؾؽیُ هّلعث يٝام وٜای٩ی ؾاقهصمٟ جٍ
ولها شلؤىه گؤك کؤكؾه ، هىئله ؾیگك هن که آو قاوث( ٌىقای اوالهی وٌىقای يگهباو

وٌما يبایؤؿ ال آو ٩٤لؤث کًیؤؿ، بًؤى٠ی هىٔؤىٞ کؤاق هصمؤٟ جٍؤؽیُ همؤیى ) بىؾ
ؾق  ؿیؤؼىاه یهؤ( هراًل ٌما با هىاؾ هؽؤؿق چگىيؤه ٌىؾ یهبه ظىاب آوقؾه « ه١ٕل»

چاقچىب اظکام ٌكٞ ٠مل کًیؿ  اظکام ا٠ؿام ؾق ٨حاوای آ٬ایاو ؼیلی هعؿوؾ اوؤث 
ؾق ه١كْ آویب بىیاقی شؿی بىؾيؿ وهمؤه هؤن  . هكؾم هنؿیقو یيموبه ایى چیمها 

وشىايؤاو کٍؤىق جمكکؤم کؤكؾه  ها بچؤهکه ؾٌمى هن قوی هًعك٦ کؤكؾو  نیؿی٨هم یه
بىؾ که به هصمٟ ؾاؾيؤؿ. البحؤه جٍؤؽیُ ه١ٕؤل « ه١ٕل»اوث. بًابكایى هىئله ؾوم 

. وٜی٩ه وىم هن که ؾاٌحین آهؿ یهوب١ؿ پیً ها  ٌؿ یهبىؾو بایؿ اول جىوٗ ؼىؾ اهام 
کلی يٝام که به قهبكی به ٠ًىاو هٍؤاوق  یها اوثیواوقه به قهبكی بىؾ. )ؾق بعد هٍ

٩ٌی١ی وكووحايی، هّاظبه باآ٬ای هاٌمی ق٨ىؤًصايی، ) شایگاه ؼىؾ قا ای٩ا بکًًؿ(.
24۱۳ ،َ 0۱9) 
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ظل هىئله ؾق هصمٟ جٍؽیُ هّلعث يٝام ؾق هىاشهؤه بؤا ٬ؤىايیًی کؤه ال  ۀيعى
، ؾق هصمؤٟ ٌؤىؾ یهؤبؤا هؤىالیى اوؤالهی قؾ ٘ك٦ ٌىقای يگهباو بؽؤا٘ك ه٥ؤایكت 

 ٌىؾ یهواوحؿتل  ؿیآ یهپای ٠٭ل به هیاو  ،ابماقهاجٍؽیُ هّلعث با ؾق يٝكگك٨حى 
؛ بًؤابكایى ٌؤىؾ یهکه اگك ایى قوي يباٌؿ اؾاقه شاه١ه به اؼحالل کٍیؿه « هّالط»به 

٭ها . همه ٨کًؿ یه یبؽا٘ك ٔكوقت ب١ٕی ال ٬ىايیى ؼال٦ ٌكٞ ؾق شاه١ه ؼىؾ يمای
، ظحؤی ؾق ؾو هّؤلعث، ؾايًؤؿ یهؤؾق جماظن هّلعث وه٩ىؿه، هّؤلعث قا ه٭ؤؿم 

)ٌؤ٩ی١ی وكووؤحايی،  و٬حی کؤه جؤماظن پؤیً بیایؤؿ. ايؿاليؿ یههّلعث ا٬ىا قا شلى 
 جىاو یهبًابكایى با هٙالب ٨ى٪  (۳29 َ ، 24۱۳هّاظبه باآ٬ای هاٌمی ق٨ىًصايی،

ی باٌؿ بؤه یؿا کكؾ وقاهبكؾبه چاقچىب و هًؿوه کاق هصمٟ جٍؽیُ هّلعث ٠لن پ
 يٝكیه هٙلىب يمؾیک کًؿ.
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 گیزیًتیجِ

ؾق ایى يىٌحاق هٍؽُ گكؾیؿکه ٬ايىيگفاقی ؾولث اوالهی الآوؤیب هؤایی بؤكای 
ؾق یک يگاه به ج٭ىین بًؿی وه گايه ؾوث پیؿا  جىاو یه، باٌؿ یهجٕمیى ٨٭ه بكؼىقؾاق 

ىايٟ وهٍؤکالجی کؤه ؾقهكظلؤه کكؾ، که ؾقاٌکال پیٍاواؼحاق٬ايىيی اٌاقه ؾاٌث؛ به ه
اول ؾقؾقوو هصله ٬ىايیًی که ٬بل ال آيکه بؤه ؾوؤث ٌؤىقای هعحؤكم يگهبؤاو بكوؤؿ 
بایؿظل و٨ّل ٌىؾ، جا هًصك به ٠ؿم جٕمیى ٨٭ه ؾق ٨كایًؿ ٬ايىيگفاقی يٍىؾ. ال شمله 

هؤای ، ٠ؿم ق٠ایؤث ابؤماق وقويايؿ ؾاٌحهی ههمی که ؾق ٬ايىيگفاقی ویٙكه ها بیآو
ؾق هصله، ٠ؿم ه٩اهمؤه هیؤاو ظ٭ؤى٪ ؾايؤاو،  ها جؽ٠ُّؿم جىشه به  ٬ايىيگفاقی،

٠ؿم جبییى شایگاه پژوهً ؾق ٨كایًؿج٭ًیى، والگاقی باکلیث يٝام ظ٭ى٬ی. ؾوحه ؾوم ال 
ؿ به ٠ؿم جٕمیى ٨٭ه وٌكٞ هًصك ٌىؾ، اٌکال پىا واؼحاقٌؤىقای جىاي یهکه  ها بیآو

٨٭ؤه وؤًحی( ) یظؿا٬لال قویکكؾ  ی ؼىؾ ؾق ظل هىائل قاابماقهايگهباو اوث که بایؿ 
٤یؤك ٌؤك٠ی ؾق هؤای ٨٭ه ظکىهحی( اقج٭اء ؾهؿ جا ٌؤاهؿ ج٭ًؤیى) یظؿاکركبه قویکكؾ 

هبؤايی  جك ٫یؤؾ٬ی ٠لمیه، وجبؤیى ها ظىلهشاه١ه اوالهی يباٌین، یا با ج٥ییك آهىلي ؾق 
٬ايىيگفاقی ؾق يٝام اوالهی بایؿ به يحیصه هٙلىب ؾوث پیؿا کكؾ. ال ؾیگكاٌکال هؤا، 

کؤه  ايؤؿ بىؾه، ٬ىايیًی هّىب هصمٟ جٍؤعیُ هّؤلعث يٝؤام باٌؿ یههٕی ٠اهل 
« هّؤلعث»، لیكا ایى يهاؾ با ؾق يٝك ؾاٌحى ٠ًىاو ذؤايىی باٌؿ یههىقؾ ي٭ؿ وبكقوی 

جؤا ب١ؤؿها قاهکؤاق وشؤایگمیًی قا  کًؿ یهبه ٔكوقت لهايه، ٬ىايیًی قا هى٬ث جّىیب 
ايیى با هٕی لهؤاو الالؤه ٌؤؿه اوؤث پیؿا کًًؿ، ولی ٠ًىاو ذايىی هّلعث ؾق ایى ٬ى

که با٠د ٠ؤؿم جٕؤمیى ٨٭ؤه ؾق ٨كآیًؤؿ ٬ايىيگؤفاقی  ٌىؾ یهواکًىو ٤یك ٌك٠ی جل٭ی 
 .ٌىؾ یهؾولث اوالهی 
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