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 چکیذُ

تاؿذ وٝ دس ٔماِٝ حاضش تا زٛغٝ  ٔی ییٚ واسوشدٞاٞا  یظٌیٚ یداسا ی،اص ٍ٘اٜ سٞثش یدِٚر اػالٔ

آٖ سا اص  ی،تٛدٖ دِٚرر اػرالٔ   یٔؼظٓ ِٝ ٔٛسد تحص ٚالغ ؿذٜ اػر. اِٟٞای  ـٝیا٘اذ ٚ ا٘ذیتٝ ت

ظإِا٘رٝ   یالیترش لٟرش ٚ غّثرٝ ٚ اػرس     یاػر ورٝ ٔثسٙر   یاػر؛ دِٚس ض وشدٜیٔسٕاٞا  ٍش دِٚرید

تٛدٜ ورٝ اص آٖ   یٍش دِٚر اػالٔیدٞای  یظٌیتٛدٖ اص ٚ ی٘ثٛدٖ ٚ ٔشدٔای  . ٔخسق طثمٝؼری٘

ٔشدْ  یاصٞایٗ ٘یزأٔ یاػالٔ یدِٚسٕشداٖ ٚ ٘ظاْ غٕٟٛس یٕٝ ػاخسٝ وٝ ٞذا اػاػیوش یدِٚس

سا اص خرٛد ػرّة    یػراب ٚ تشخر  یسا اٞرا   یظٌیٚ یتشخٗ یٕٞچٙ ٚ ؛ر ٔشدْ ٟٔٓ تاؿذیتاؿذ، أٙ

 ی،سر یزشت یواسوشدٞرا  یدس لثاَ ٔشدْ ٚ غأؼٝ اص ٔٙظش ٔماْ ٔؼظرٓ سٞثرش   یالٔذ. دِٚر اػیٕ٘ا

ٗ واسوشدٞرا، ٔثاحرص   یر داسد وٝ دس ٞش وذاْ اص ا یٚ اغسٕاػ یسیأٙ ی،اػی، ػیفشٍٞٙ ی،السلاد

ٗ یر ترٛدٜ دس ا  یاػرالٔ  یُ غٕٟٛسیذاا زـىٗ وٝ اص اٞیٗ ٔٛسد زٛغٝ تٛدٜ ٚ ایاػالْ ٚ احىاْ د

تذػر آٔذٜ  یّیتٛدٜ، اص سٚؽ زحّ یك حاضش وٝ ٔٛضٛع خظٚٞی. زحمؿٛد ٔی ٔماِٝ تذاٖ خشداخسٝ

اػر.

 ٞا، واسوشدٞا. یظٌیٚ ی،ٔماْ ٔؼظٓ سٞثش ی،دِٚر اػالّٔبیکلیذی:ٍاصُ
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 هقذهِ

بًا يهاؾه ٌرؿه  ،اوالمهای که بك اوان اوالم و آهىلهاوث  یؾولح، ؾولث اوالهی
ى اورث کره برك اوران آيچره کره ؾق یا یهًٝىق ال ؾولث اوالهIه یى يٝكیاوث. ؾق ا

ؾقورث ٌرؿJ يهاؾهرا و  یک ٬رايىو اواوریبه وشىؾ آهؿ،  یى يٝام اوالهییج١ ی ؾوقه
 ،یحیكیهؿ یهاؾهاي ی ى هصمى٠هیى ٌؿ. ایث کٍىق ه١یكیکٍىق و هؿ ی اؾاقههای اویبً

 یاللم بركا یها یوالوکاقها و يهاؾوال ی١ًی یاواله ؾولثH1 I.اوث یؾولث اواله
 H.2یاواله ی صاؾ آو شاه١هیا

 ّای دٍلت اسالهیژگییٍ

از اورث کره ؾورحگاه یربه ٘ىق کاهل هع٭ر٫ ٌرىؾ، اظح یًکه کٍىق اوالهیا یبكا
ق٨حاق ؼرىؾ، بره ٘رىق  یؼىؾ و ؾق چگىيگ ی٠مل ؼىؾ، ؾق والهايؿه کٍىق ؾق ظاکمه

 ی، ولقاینJ هىرئىالو هرإهًیقاه هرن ظكکرث کركؾ ىیرؾق ا٠Iمل کًؿ.  یاواله کاهل
کٍىق قا  اهىق یگكیپه ال ؾ یکی ،یمايیا شمهىق با ی، قؤوایًؿگاو ؼىبیيما ،یؼىب

كاو و اي٭رال  یرهلرث ا قا که یکه بحىايؿ ه٭اِؿای یگك٨حًؿ، اها ؾولث اواله بك ٠هؿه
يباٌرؿ،  یاوث که ؾق آو قٌىه يباٌؿ، ٨ىراؾ اؾاق یى کًؿ، ؾولحیؾاٌث، جأه ن آيهای٠ٝ

 یگركی ل به اٌركا٨یبه هكؾم يباٌؿ، ه ییا٠حًا یيباٌؿ، ب یکاق يباٌؿ، کن یؼىاق ژهیو
اللم  یٯ ؾولث اورالهیکه ؾق  ییمهایگك چیالمال يباٌؿ و ؾ ثیب لیه و ٧یظ يباٌؿ،

هرآ یٔب١ٕ اقؾ.ًها وشىؾ ؾیالبال٤ه، همه ا ؾق يهس ىیكالمإهًیاه نیاوث. ؾق ج١ال
هرای ظرك٦ ىیربال اها یًها هكبىٖ به هماق و چهاقِؿ وال ٬بل اوث. ب١ٕیًؿ ایيگى

 یهرا اِالث و ی٫ بٍكیکًًؿ. ظ٭اهی قِؿها باق قؾ ٌؿه قا جکكاهای و ٌبهه یجکكاق

                                                
 .8=/;/68بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی ؾق ؾیؿاق ؾايٍصىیاو کكهايٍاه، . ?
 . هماو.@
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ال اهركول  ػ جا اهركول ویها ال اول جاق کًًؿ. ايىاويمی ؿایك پییباگفٌث لهاو ج٥ یبٍك
ك ییى ج٥یا ايؿJ الهًؿ بىؾهیو به ٠ؿالث يايؿ ٍه ٠ؿالث قا ؾووث ؾاٌحهیا، همیاو ؾيیجا پا

کره  یا بره هىرئىاليیرػ جا اهكول و ال اهكول جا آؼك ؾيیها ال اول جاقايىاو کًؿ.يمی ؿایپ
آيهرا ِراؾ٬ايه ٠مرل کًًرؿ،  یو٨اؾاق باًٌؿ، ؾق ؼؿهث آيها باًٌؿ و بركا يىبث به آيها

البال٤ه يراٜك  ؾق يهس ىیكالمإهًیىث. ؾقن اهیك يیكپفییکه ج٥ ًهایاز ؾاقيؿJ ایاظح
ػ قا یؾق ٘رىل جراق یات بٍركیرى ذىابرث  ظیرهرا و اى اِرالثیراوث. ا مهایى چیبه ا

 ىیرن ال ایاال ها که اگرك ؼىاورح و نیؼىاههی کًؿ، ها آيها قاهی اویب ىیكالمإهًیاه
ؿ، یربكو مرایظاال با هىاپ يهنJ یبكو ىیكالمإهًین، هرل لهاو اهیٌهك به آو ٌهك بكو

آو قول،  ؿ.یما ظكکث کًیاق جًؿقوجك ال هىاپیله بىیٯ وویگك با یهمکى اوث ؾه وال ؾ
٘ك٦  لعٝه با آو به ًحكيث لعٝهی٨كوحاؾيؿ که ؾو هاه ؾق قاه بىؾ، اهكول ٌما با اهی ياهه

 ٍره اللمیكات اوث، اها ٠ؿالث و ِرالض هىرئىالو همیًها هح٥یؿ. ایلي ا ظك٦ هییؾي
ٍره اللم یيکكؾو اهىال هكؾم که ؾوث هى و اهررال هرى اورث، هم لی٧ و هیظ اوث،
Jى شهرث ؼرىؾ قا کاهرل یرن ؾق ایبحىاي ی٫ الهیىث. اگك به جى٨یك يیكپفییًکه ج٥یا اوث

ن، آو و٬رث کٍرىق یٌؿه، کاهل کً ظمؿالله بكؾاٌحهه ب قا که جا اهكول ییها ٬ؿم ن ویکً
جىايرؿ هی یؾولث اواله ی١ًیکه گ٩حن، به وشىؾ ؼىاهؿ آهؿ،  یهماو ٌکل به یاواله

 H.1اوقؾیٔقآ به وشىؾ بی کٍىق اواله

 ی ؾولث اوالهی ٠باقجًؿ ال:هایژگیبكؼی ال و

ثَدىدٍلتیالْ

همچرىو هرا ک ال ايىاٞ ظکىهرثیچ یاوث و هايًؿ ه یاله یؾولح ،یاواله ؾولث
 ٌىؾ.يمی ٜاهكئث ولٙاو یىث و ظاکن ؾق هیي یيٝام ٌاهًٍاه

                                                
 .8>/9/>6 ،يمال شم١ه جهكاوهای ؼٙبه. ?



  97   ٠لىم ویاویویژه ، 5845پاییم ، 95ٌماقه  ٨ّلًاهه 

که ؾق لهراو هایی ىث، يٝامیي یٌاهًٍاه یيٝاه یوا٬ٟ، يٝام ظکىهث اواله ؾق
و ايرؿ ٜالمايره برىؾه یالیبك ٬هرك و ٤لبره و اورح یهبحًهایی ايؿ، يٝامٜهىق اوالم بىؾه

كيرؿ کره ؾو ؾولرث یظکىهرث ٬ركاق گهای ى بىؾه که هكؾم ؾق ؼؿهث هؿ٦یهؿ٨ٍاو ا
 یى يٝرام ؾهىکكاوریك٪ و ؾولث قوم ؾق ٤ك  اوث. همچًكاو ؾق ٌیيمىيه آو، ؾولث ا

ً یًرؿگاو هلرث ال پریى ه٩هىم که يمایا به ای J وىثیٍه بٍك يیث ايؿیبه ه٩هىم ظاکم
هرن  یجئىکكاور یگرك، يٝرام اورالهیال ٘ك٦ ؾ 1باٌؿ.يمی کًًؿ،هی ؼىؾ ٬ايىو ؤٟ

ؤرٟ  هاق بریربؿايؿ و بؿوو ه١ ٟیهٙل٫ ؾق جٍك یولًٙح یىث که ظاکن ؼىؾ قا ؾاقایي
 یث الهریرط و ظاکمی١ث هىریاق ٌركیرى ؼرىؾ قا ه١یچًايکه اگىورح 2ى ب كؾالؾ.ی٬ىاي
 ؾايىث.هی

ک ال ايرىاٞ یرچ یهر یظکىهرث اورالهI: ؿیر٨كهاهی ى باقهیقهٓ ؾق أ یًیؼم اهام
 یه ؾولث، هىحبؿ و ؼىؾقمیىث که قئیي یىث، هراًل اوحبؿاؾیهىشىؾ يهای ظکىهث

كؾ و ؾق آو به ؾلؽىاه ؾؼل و جّك٦ کًؿ. هك که یبگ یباٌؿ، هال و شاو هكؾم قا به بال
قا اقاؾه اي ج١ل٫ گك٨ث، بکٍؿ و هك که قا ؼىاوث، اي١ام کًؿ و به هك که ؼىاورث، 

 یيٝراه ،یيٝرام اوراله ى،یبًابكا H.3ى و آو ببؽٍؿیىل بؿهؿ و اهالٮ و اهىال قا به ایج
 برا همره يٝرام یاؾیبً یو اؼحال٨ یم شىهكیؾ اوث و جماؼى یگايه ؾق ٌکل و هعحىای

او یرٍرات ؼرىؾ بیم قا ؾق ٨كهایى جمرایرقهٓ أ یًریؼمؿ ؾاقؾ. اهرام یرن و شؿی٬رؿ یها
ث یرى ٘ركل ظکىهرث، ظاکمیرظکىهث اوالم، ظکىهث ٬ايىو اوث. ؾق اIايؿ: کكؾه

برك ا ٨كهراو ؼرؿا ی٬ايىو اوالم  .ؿاوث و ٬ايىو، ٨كهاو و ظکن ؼؿاوثهًعّك به ؼ
گك٨حه جرا  همه ا٨كاؾ ال قوىل اکكم .ظکىهث جام ؾاقؾ یهمه ا٨كاؾ و بك ؾولث اواله

                                                
 .685المعاهی، الًٝام الىیاوی ٨ی االوالم، َ  اظمؿ ظىیى ی١٭ى  .?
 .695، َ هماو .@
A.  96قهٓ، ظکىهث اوالهی و والیث ٨٭یه، َ ٔ یؼمیًاهام. 
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کره ال ٘رك٦  یك ا٨كاؾ جا ابؿ جابٟ ٬ايىو هىرحًؿ، همراو ٬رايىيیآو ظٕكت و وا یؼل٩ا
 H.1او ٌؿه اوثیب اکكم یيالل ٌؿه و ؾق لىاو ٬كآو و يب یجباقٮ و ج١ال یؼؿا

ًجَدىیعجقبت

 یك ٘ب٭راجیرىرثJ بلکره ظکىهرث ٤یظکىهث ٘ب٭ه ؼراَ ي ،یاواله ظکىهث
چ کره برك یى اورالم هریرؾاقؾ و ؾق ؾ یًریو ؾ یى ظکىهث وكهًٍأ الهریكا ایاوثJ ل

 یث يؿاقؾ، هگرك آو کىرايیوال یگكیبك ؾ یم کىیيؿاقؾ، هگك ؾق ج٭ىا و ي یبكجك یگكیؾ
هُ Iییى ٨كهىؾه اوث: که ؼؿا ج١ یُمیىَو  َو َسُعىُلُه َو  ّإَيْما َوّلیُکُن الَلْ ّّ یّزیَى ی یىا اَلْ ًُ یّزیَى آَه اَلْ

کاَة َو ُهٓن ساّکُمىَو  الَة َو یٓؤُجىَو الَضْ اهبك اووث و کىايی که ی. ولّی ٌما جًها ؼؿا و پH2الَصْ
 .هماو کىايی که يمال بكپا هی ؾاقيؿ و ؾق ظال قکىٞ لکرات هری ؾهًرؿايؿ ماو آوقؾهیا

کىراو و ی ،ی٧ ايىرايیظ٭رى٪ و جکرال، همه ا٨كاؾ ال يٝك ی١ث اوالهیى، ؾق ٌكیبًابكا
یا Iیًً با هن بكابكيؿ: ث با هن بكابك و ال لعاٚ آ٨كیكا همه آيها ؾق ايىايیبكابك هىحًؿJ ل

ز ُکُن الَّ بَّ ىا َس ُّ اُط اجَّ ًَّ یَها ال
َ
ظ  واّدَذة   یأ ٍٓ ُکٓن ّهٓى َي َّ هكؾم ال پكوقؾگاقجراو کره  J ای3«َخَل

همه ؾق  یگك، ؾق ظکىهث اوالهی٘ك٦ ؾ ال ؿ.یؿ، پكوا ؾاقیٌما قا ال ي٩ه واظؿی آ٨ك
کره  یهكجکب ٌىؾ، ال هرك ٘ب٭ره و ٬ٍرك یهىحًؿ و هك که ؼال٨ یبكابك ٬ايىو هىاو
 یکره برك هبًرا یجىاو گ٩رث ؾق ؾولرث اورالههی ى قو،یٌىؾ. ال اهی باٌؿ، هصالات

و  ییایرو ش٥كا٨ یيژاؾ ،ی٩ًِ ،یم ٘ب٭اجیچ گىيه جمایٌىؾ ههی لیجٍک یًیظکىهث ؾ
اوالم بمقگ Iیؿ: ٨كهاهی ى باقهیؾق ا یاواله یايگفاق شمهىقیيؿاقؾ. بً وشىؾ یگكوه

٬كاق يؿاؾه و ج٭ىا و  یؼاِ یژگیو ،یچ گكوهیه یها قا هعکىم يمىؾه و بكآیجمام جب١
ظر٫  یاوراله یها اوث و ؾق پًاه اوالم و شمهرىقج١هؿ به اوالم، جًها کكاهث ايىاو

                                                
 .98قهٓ، ظکىهث اوالهی و والیث ٨٭یه، َ ٔ یؼمیًاهام  .?
 .99وىقه هائؿه، آیه . @
A . وىقه يىاء، آیه;. 
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هح١ل٫  یاویو و یو ا٬حّاؾ یٓ ٨كهًگیجب١ ىيهو ق٨ٟ هك گ یو هعل یؾاؼل اهىقاؾاقه 
 H1.هلث اوث یبه جمام ٬ٍكها

هزدهیثَدى

اورث کره  یاٌکاالج یؾاقا یک اوث. ؾهىکكاوی٨كا ؾهىکكاج یؾولح ،یاواله ؾولث
ى ؾولرث، هايًررؿ یرهررال، ظ٭رى٪ هركؾم ؾق ا یهبركا ال آو اورث. بركا یؾولرث اوراله

ىث که به ؾلؽىاه آياو، ؾولث ٬ايىو ؤرٟ کًرؿJ یي یبكؼاوحه ال ؾهىکكاوهای ٍهیايؿ
ى ؾولرث و ظکىهرث قا یا یهاِالثث، ایاوث که هكؾم با ٠اهل هؿاای بلکه به گىيه

گراههی اؾقاٮ  ثیرٌرىيؿ و ال آو جب١هری بًرؿیژه بره آو پایرو یحیمیو ِرم یکًًؿ و با آ
ى یراوث و هكؾم ا یاقاؾه اله ،یؾق ؾولث اواله یاِل یگك، الگىیکًًؿ. ال ٘ك٦ ؾهی

 2ًؿ.یيماهی مايه ا٠مالیاقاؾه قا ِم

ٍاو ال کراقبكؾ کلمرات یؾهؿ که اهی يٍاو یاواله یايگفاق شمهىقیبً ٍاتی٨كها
اکكاه ؾاٌحًؿ و ه١ح٭رؿ بىؾيرؿ کره  -ك آویو يٝا یک، ؾهىکكاویؾهىکكاج-ال شمله  ی٤كب

جىشره بره  بره ؼّرىَ برا -ی٭ی٧ ؾ٬یک ه٩هىم هىقؾ هًا٬ٍه اوث و ج١كی یؾهىکكاو
ٍراو ؾق یيرؿاقؾ. ا -کركؾه ايرؿ اءآو اظّر یٍرمًؿاو هؽحلر٧ بركایکه ايؿهایی هإل٩ه

ال ٠ًرىاو H کیرؾهىکكاجIًکره چركا ل٩رٛ یؾق پاورػ بره ا یايرا ٨راالچیهّاظبه برا اوق
Iیاواله یشمهىقH هی ،ظف٦ ٌؿه اوثیًؿ: ٨كهاIیکره پر یى کلمه ؾهىکكاوریا ً

 یٌرىقو ،ک شىق ه١ًا کكؾهیيؿاقؾ. اقوٙى  یًیک ه٩هىم ُهبَ یم اوث یى ٬ؿق ٠میٌما ا
 هراو یک شرىق ه١ًرا کركؾه و هرا ؾق ٬رايىو اواوریه ؾاقها یک شىق ه١ًا کكؾه. وكهای

ک ه١ًرا کركؾه اورث، آو قا یرؼرىؾي  یکه بركاکره هرك یک ل٩ٛ هبهمرین یجىاييمی
 H3.ینبگفاق

                                                
 .:9َ ، ;;ِعی٩ه اهام، ز . ?
 .=5;يىایی، يٝكیه ؾولث ؾیًی، َ  ٠لی اکبك. @
A . ،9=َ ، 5;ز ِعی٩ه اهام. 
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ى یگمیىو هلًؿ ؾق پاوػ به يىٞ ظکىهث شرایمیى و جلىیبا قاؾای ؾق هّاظبه ٍاویا
ن ین ٜالمايه ٌاه ؼىاهؿ يٍىث، قژیقژ یکه به شا یمیقژIايؿ: گ٩حه یيٝام ٌاهًٍاه

ؿا يؽىاهرؿ ٌرؿ. یرىرث و پی٤ك  ي ین ؾق ؾهىکكاویه به آو قژیاوث که ٌبای ٠اؾاليه
که ؾق ٤ك  هىث هٍابه باٌرؿJ هایی یکكاوهٙلى  ها با ؾهى یهمکى اوث ؾهىکكاو

 ین ؾق ٤ك  وشىؾ يؿاقؾ. ؾهىکكاوین به وشىؾ آوقیؼىاههی که هاای یاها آو ؾهىکكاو
 H1.٤ك  اوث یاوالم، کاهل جك ال ؾهىکكاو

ک ؾولرث و یرصراؾ یکمرال هٙلرى  قا ا یقهٓ و ه٭رام ه١ٝرن قهبركٔ یًریؼم اهام
ى اورالم و ٬رايىو یكؼىاه هكؾم باٌؿ و ؾق بكابك ٬رىايیکه ؼ 2ؾايًؿهی یظکىهث اواله

 یكيؿ و بركایؾولث ٌکىث ؼىقؾ، هكؾم ٠ما بگ که اگكای گىيه ؼأٟ باٌؿJ به یاواو
ن یروكيگىو کكؾو قژ ،یل ؾولث اوالهیه٭ؿهه جٍک ٍاویا به يٝك 3ام کًًؿ.یظ٩ٛ آو ٬

م، وركبلًؿ، یمه، ٠میکك یکاقآهؿو ؾولح یقو با جاI 4ؼىؾوك، ٜالن و ؼىؾکاهه اوث،
ه یبك ؾو پا یًیؾ یهكؾم واالق یبك٬كاق میي و كیا٠ح٭اؾ قاوػ و ي٩ىـياپف یؼؿهحگماق، ؾاقا

و اؼرال٪ ٨أرله ؾق کٍرىق  یًریؾ ٍرهیايؿ اویشك یو اقاؾه هكؾم، بىحكوال یًیماو ؾیا
ؾايًرؿ و هری ٬الب ؾولرث کكیمره ؾولث کاقآهؿ قا یه٭ام ه١ٝن قهبك H.5كؾیِىقت گ

الْلهین اْيیا يشویب Iاوث که پكوقؾگاقإ  ىیاI :کًًؿهی اویى بیى چًیآو قا اهای یژگیو
یمة ةدول یٌ کیال جرى  یماو قا به ورىیهاؼىؾ قا بلًؿ و ؾلهای ؾوثمه باٌؿ. یکك Hکش

ؾاقؾ.  یٙیمره ٌركایى ؾولرث کكیرن. ایؼىاههی مه قاین و ال جى ؾولث کكیکًهی ٠كٔه
 یکین. یمه بًاهیقا ؾولث کك هاؾولث نیالبحه ها ال اّول  اي٭ال  جا کًىو همىاقه ؼىاوحه ا

م و ؾولرث یرهرن ؾولرث ٠م ٌما ؾاقم.هی قا ؾووثى اوث و بًؿه آو یها ا یال آقلوها

                                                
 .8;7َ ، 8ز ، . هماو?
 .85َ ، 6ز ، . هماو@
A65َ ، ;ز ، . هماو. 
B65َ ، ;ز ، . هماو. 
C . ،8/=بیايات قهبكی ؾق ؾیؿاق با ا٠ٕای هیئث ؾولث و هؿیكاو اشكایی کٍىق/<:. 
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مره، ی. ؾولرث کكؾاقؾی ٙیمره ٌركایى اوث که ؾولث کكیه ای٭ث ٬ٕیؿJ اها ظ٭یاي٭الب
 یاواو ٬ايىو اوث که یا٠ح٭اؾ قاوػ به آو قاه یم و وكبلًؿ و ؾاقایاوث که ٠م یؾولح

 هحراٞ ك اورث ویيٝام ؾق ه٭ابل او گفاٌرحه اورث. ي٩ىـياپرف یهااوثی٧ و ویو وٜا
 ام اوث ویپ یمه ؾاقایؾولث کك ًؿ.یبيمی گكاو وبکیؼىؾي قا به ؼا٘ك وبک کكؾو ؾ

که ها ؾق ای یًیؾ ین. اهكول هكؾم واالقیى ظك٦ يى قا ؾاقیا ظك٦ يى ؾاقؾ. ها ایؾي یبكا
ال ای ى که ها ٌاؼهیک ظك٦ يى اوثJ يه ٨٭ٗ به ؼا٘ك این، یکًهی هٙكض ؼىؾ کٍىق

 ا ٌربههیرؾي یهرا یك، ها ؾق وا٬رٟ ؾق هركؾم وراالقینJ يؽیؾههی قا اقائه یهكؾم واالق
 H1.نیکًهی

Iیاِرل ی ٌاؼه کی ،یاواله یبىؾو ؾق يٝام شمهىق یهكؾه  Jیقم ی١ًریاورث 
ؾق يٝرام  ی٠ًاِرك اِرل ی هكؾم، کكاهث هكؾم، ؼىاوث هكؾم، ال شمله ثیهىهكؾم، 

 یالهرایاورث. ي کًًرؿه ىییهكؾم ج١ یهىحعکن اوث. قم یبًا ىیو ا یاواله یشمهىق
هرن  الهرا،یي ىیراورث. ا یاوراله یهكؾم، هؿ٦ اواوی  ؾولحمكؾاو و يٝرام شمهرىق

 یيٝرام شمهرىق ؾق .یو قوظر یو اؼال٬ر یه١ًرى یالهرایاوث و هن ي یهاؾ یالهایي
ؾاقؾJ  ثیرهركؾم هرن اهم ثیرؾاقؾ، اهً ثیرا٬حّراؾ هركؾم اهم کره یهمچًاي یاواله

 یاؼرال٪ آيراو هرن ؾاقا ثیراورث، اهً ثیراهم یشىن آياو ؾاقا ثیاهً که یهمچًاي
ههن اوث، ظ٩ٛ يٝرام ؼرايىاؾه  یکٍىق التیظ٩ٛ جٍک که یاوثJ همچًاي ثیاهم

 هركؾم، ؼرىؾ قا هىٜر٧ یالهرایي ىیا ؾق ه٭ابل همه یاواله یهن ههن اوث. شمهىق
 H.2اقيؿیو ِاظب اؼح یکلمه، ِاظب قم ٭ی  یظ٭ یو هكؾم به ه١ًا ؾايؿهی

و  یجکاهل ه١ًى یگك ؾولث اوالهی٩ه ؾیو وٜ یژگیاو ٌؿ، ویکه ب یبك هىاقؾ ٠الوه
صراؾ ق٨راه یاو هكؾم و ایكات هیؼIؿ با یبا كؾیگهی ؾق کٍىق ِىقتکه  یکاق هك نیج٭ى

ال  ی٠مىم هكؾم يه بؽٍ یصاؾ قوي٫ ؾق ليؿگیث و ایق٨ٟ ٨٭ك و هعكوه هؿ٦ با ی٠مىه

                                                
 .4>/:/٠9ٕای هیئث ؾولث، بیايات قهبكی ؾق ؾیؿاق با قئیه شمهىق و ا. ?
 .:>/58/7، ٓقهٔ یؼمیًبیايات قهبكی ؾق هكاون هصؿهمیى والگكؾ قظلث اهام . @
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جىايًرؿ بره اهرؿا٦ هری اوث که هركؾم ییى ٨ٕایؼاَ باٌؿ. ؾق چً ی٬ٍكهاهكؾم و 
ؿا کًًرؿJ یؾوث پ یاؼال٬ یو ج١ال یث و جکاهل قوظیه١ًى ی١ًی یاوالهيٝام  یواال
ن ٌرىؾJ هرك کره اورح١ؿاؾ یاو هكؾم ج٭ىریط هیشاه١ه به يعى ِع كاتیؼکه  یی٨ٕا

 یو بهكه آو قا ببكؾ و يٝام و ظکىهث هكا٬ب باٌؿ که هن به کى اوقؾیب ؼىؾ قا به ِعًه
ؾقبراقه  ،ى اورثیر٨٭رك ا یٍره کًریق یکه هعكوم يمايؿ. ه١ًا چیه يٍىؾ و هنٜلن 

 .ؿ هالٮ ٬كاق ؾاؾیًها قا بایاH یاواله یشمهىق یهاؾولث

چ یهؽحُ به ؼىؾ بكؼىقؾاق اورث و هر یهایژگیال و یظکىهث اواله ى،یبًابكا
 یهراگرك، هايًرؿ ظکىهرثیبره ٠براقت ؾJ هىشىؾ يؿاقؾ یهابا ظکىهث یگىيه ٌباهح

ىث کره هركؾم و اهرىال آيهرا قا یؼىؾ اوحبؿاؾ بىقلؾ، ي یه ؾولث با قمیکه قئای هٙل٭ه
کرره ؾق  ی٬ررايىي یه١ًررا هکى يرره برریاوررثJ لرر ی٬ررايىي یچرره وررالؾJ بلکرره ظکررىهحیبال

ى ه١ًرا کره یراورث بره ا یٌرىؾ. ٬رايىيهی ؤٟ یو هصاله هل یاهكول یهاپاقلماو
 کره ؾق ٬ركآو و ورًث آهرؿه، یى الهریٟ ٬رىايیرث شمی٬ايىيگفاقاو ؼىؾ قا هلمم به ق٠ا

 ؾايًؿ.هی

اورالم و بره جبرٟ آو  یاویؾق قابٙه با يٝام وای الله ؼاهًه ثیآ اياتیال هصمى٠ه ب
 ٌىؾ:هی اوحًباٖ یيکاج یؾولث اواله

 H،1ؾاقؾهایی یوأعات و اهك و يه ًات،یب Jیيٝام اوالهIاول آيکه 

 H،2اقؾؾ ییظك٦ يى ایؾي یبكا یظکىهث اوالهIؾوم آيکه 

بكآهرؿه ال اي٭رال ، ال ٌرك٪ و ٤رك  الگرى يگك٨حره  یيٝرام اورالهI و وىم آيکره
 H3.اوث

                                                
 .>;/:/54بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی، . ?
 .>;/8/55، . هماو@
A67/6، . هماو/;=. 
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ؾولرث  یبركا یؼاِر یو ورلب یصرابیاهرای یژگریجىاو وهی يکات ىیبا جىشه به ا
 اوث: یاواله كیال ؾولث ٤ یؾولث اواله میهحّىق ٌؿ که وشه جما یاواله

جع٭ر٫ ؾولرث  یهرابه ٌكٖ اللهه بكاهىحًؿ که به هایی یژگ ی: ویصابیاهای یژگیو
٨٭ره بك یهبحًر یظکمكايرI ،یالهر ثیروال هیؾولث بك پا یاوث. ابحًا یٔكوق یاواله
ؾاٌرحى  یٔمايث ؾقويرH2 ،Iیو ه١ًى یاهحمام جىمهاو ؾولث به اهك هاؾH1 ،Iیاواله
ورى٪ ؾاؾو H5 ،Iٌأو و ه٭ام ايىاو نیجکكH4 ،Iال ظ٭ى٪ هكؾم ايثیH3 ،Iِكؾاوؾولحم

 اوث. یصابیاهای یژگیال شمله و H6یقٌؿ و ج١ال كیهىهكؾم ؾق 

هىحًؿ که با ظاکن ٌؿو بك ؾولث، هرايٟ جع٭ر٫ ؾولرث هایی یژگی: ویولب یژگیو
 ىیرال ا ؿیرهىئىالو با قو ىیٌىيؿ. ال اهی یو به جبٟ آو اهؿا٦ اي٭ال  اواله یاواله

 مرثیقا بره هرابره ٤ً ثیبره ه٭رام و هًّرب، هىرئىل یيگاه هاؾIهبكا باًٌؿ. ها یژگیو
کن  ،یؼىاق ژهیو ،ی٨ىاؾ اؾاق ،یكیقٌىه گH8 ،Iیمی، ٬ايىو گكییلوقگىH7 ،Iپًؿاٌحى

ال شملره  H9المرال ثیب لیو ه ٧یظ ،یگك یبه اٌكا٨ لیبه هكؾم، ه ییا٠حًا یب ،یکاق
 هىحًؿ.ها یژگیو ىیا

                                                
 8;/=/:5، . هماو?
 .;;/6/6، . هماو@
A5/:5، . هماو/;<. 
B5/:5، . هماو/;<. 
C54، . هماو/:/;<. 
D9/;، . هماو/:=. 
E5;/54/;5، . هماو. 
F54/7، . هماو/:=. 
G8>/9/>6، . هماو. 
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 کارکزدّای دٍلت اسالهی

تییًقشتزث

شاه١ه یکی ال وٜرای٧ و کاقکكؾهرایی اورث کره ٘بر٫ هرىالیى  هج١لین و جكبیث و جمکی
 ٌىؾ.اوالهی ٬كاق هىث اج٩ا٪ بی٩حؿ. شاه١ه بؿوو جكبیث به ٨ىاؾ و ٨عٍاء کٍايؿه هی

Iبا شاه١ه بىؾ و ٠كْ کكؾم کره  ی ؾق قابٙه یبعد ها ؾق وٜائ٧ ظکىهث اواله
يرىٞ وٜرائ٧  ٯیرو  یه١ًرى اهىقيىٞ وٜائ٧ هكبىٖ به  ٯیوٜائ٧ ؾو يىٞ اوث:  ىیا

و  نیال وٜائ٧ قا که ٠براقت برىؾ ال ج١لر یکی ،ی. ؾق وٜائ٧ ه١ًىیهكبىٖ به ق٨اه هاؾ
برا   ىیرقا ؾق ا مایِرؿا و ور ي٭ر٠ًكْ کكؾم و  لیشاه١ه، به ج٩ّ ی هیو جمک ثیجكب

هى٧ٜ اوث که شاه١ه قا با ٨كهً   یکكؾم و ٠كْ ٌؿ که ؾولث اواله اویهٍكوظًا ب
گاه جك ٫یباالجك و ه١لىهات ٠م شلرى  ي٩رىـ  لهیوو ىیهصهم کًؿ و بؿ یهمگاي یها یو آ

و  مایال شمله ِرؿا و ور ی٠مىه یها قوايه كیجأذ ًکهیا یبكا J وكؾیقا بگ گايهی٨كهً  ب
ها و هٙبى٠ات قوٌى بٍىؾ، ؾو يمىيره و ؾو هررال قا ٠ركْ کركؾم ال  قولياهه ىیهمچً

و هٙبى٠رات ؾق شاه١ره  مایِرؿا و ور ی لهیگفٌرحه کره بره وور نیقژ ىیيًگ ٥اتیجبل
برىؾ و  ییگكا ؾق برا  اوركا٦ و ٨كهًر  هّرك٦ یکریکكؾه بىؾ:  ؿایگىحكي و ٠م٫ پ

 هكبرىٖ یهماو بعرد اِرل هها ب بعد ىیا J ویؾق با  ٨ىاؾ و ٨عٍاء شًى یگكیؾ
آيهرا و  ثیرهركؾم و جكب نیؾق با  ج١لر ی٧ ؾولث اوالهیکه ٠باقت بىؾ ال وٜا ٌؿهی
گاه یهباي ثیآيها و ج٭ى ی هیجمک  H.1آيها یو ٨كهًگ یآ

آو  لیرو ؾق ـهرا ٌىؾ کره ظکىهرثهی اوحًباٖ ىیچً یه٭ام ه١ٝن قهبك اياتیال ب
ج٩اوت باًٌؿ.  یب حٍاویا٨كاؾ جعث ظاکم یه١ًى ثیيىبث به جكب ؿیيبا یؾولث اواله

و قٌررؿ  ثیرره١ًى ًررهیظکىهررث همچررىو ؼررايىاؾه اوررث کرره ؾق لهI ٍرراویؾق يگرراه ا
هىرئىالو قا  ًهیله ىیو ؾق ا H.2ؾاقؾهایی ثیؼىؾ هىئىل یا٠ٕا یاؼال٬های لثی٨ٕ

                                                
 .9:/=/58يمال شم١ه جهكاو، های ؼٙبه. ?
 .5>/59/55بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی، . @
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 شىايراو قهًمرىو کركؾه و ؼٙرا  بره هىرئىالو اتیرقٌرؿ اؼال٬ یبكا یمیبه بكياهه ق
به ي٩ه و ا٠حماؾ بره  ًاویو ا٘م یبه شىاياو ها هًا٠ث ٘بٟ و ٩ّ٠ث اؼال٬: Iًؿی٨كهاهی

و  یاشحمرا٠و ايٕرباٖ  ىیاقاؾه پرىالؾهرا ؾق آو ؿJیراهىلیؼىؾ و ِؿا٬ث و ٌصا٠ث ب
 یکاقهرا ٌرؿي ىیرا ،ؿیرکً یمیبكياهه ق ٍاویب١ؿ هن بكا ؿJیبه وشىؾ آوق یوشؿاو کاق

ؾق قوايؿو هكؾم به بهٍرث ای ٩هیؾولث وٜ ایکه آای ؾق پاوػ به ٌبهه ٍاویا H.1اوث
ظکرام ؾق  گركیقا برا ؾ یج٩اوت ظراکن اورالهIؾهًؿ و هی ؾاقؾ به ِكاظث يٝك هربث

کًؿ کره هركؾم بره بهٍرث و  یؼىاهؿ کاقهی یؾايًؿ که ظاکن اوالههی هىئله ىیهم
به ور١اؾت، ها ايىاو لیبىؾو جما یبا جىشه به ٨ٙك J وبكوًؿ یو ُاؼكو ی٭یو١اؾت ظ٭

 ىیرکًؿ. البحه ا لیقا جىه اهىققاوحا، قويؿ  ىیؾايًؿ که ؾق اهی قا هى٧ٜ یؾولث اواله
 كهیؾق ورر ٍررهیق ٩ررهیوٜ ىیررو ا باٌررؿ لیررهرراللم بررا ٨ٍرراق و جعم ؿیرريبا ثیهررؿا

 H2.ؾاقؾ ىیكالمإهًیاه

ًقشاقتصبدی

باٌرؿ کره گكوهری ای گىيرهه ؿ بریرث و جالي ا٬حّاؾی ؾق ؾولث اورالهی بای١٨ال
ه ؾاق و هك٨ه يباٌؿ. يه جًها به ومث جىو١ه باٌرؿ بلکره یك و گكوهی وكهایهحٕكق و ٨٭

 ى اوالهی باٌؿ.ی٘ب٫ اظکام و هىال

Iهكکرم  ىیرو ا نیؾه ثیاهم ٍحكیاوالم ب یایؾق ؾقوو ؾي یبه جعكٮ ا٬حّاؾ ؿیها با
قا  یؼرىب اقیبىر یهراهىقؾ ي٭رً ىیؾق ا جىايؿ یه ؿ،یکه ٌما ٠ٕى آو هىح یههن هال

اوث  یمیجّم ىیبك٘ك٦ ٌىؾJ ا ؿیبا یاواله یکٍىقها اویکًؿ. هىايٟ جصاقت ه ٩ایا
اورثJ االو  ی٨کك کاهاًل ٠ملر ٯی ی. ٨کك بالاق هٍحكٮ اوالهكيؿیبگ ؿیها باکه ؾولث

 یاواله یها ؾولث اویبالاق هٍحكٮ ه صاؾی٨کك هٙكض اوث. البحه ا ىیهاوث که اوال
ه٭رؿهات آو قا ؾق ٘رىل چًرؿ  نیجرىاي یؾاقؾJ ؾٌىاق اوث، لکى همکىJ ها ه یه٭ؿهاج
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 یهصمى٠ره هىٜر٧ ٌرىؾ جرا بركا ىیا ی كهیهؿ أتی. چه بصاوث که هنیوال ٨كاهن کً
 ؾولث یال وى ؿیقا که با ییهؿ٦، ه٭ؿهات کاق قا شىحصى کًؿ و کاقها ىیبه ا ؿویقو

هصمى٠ره  ىیر٠ٕرى ا یهاهٍؽُ کًؿ و ؾولث كؾ،یايصام بگ یاواله یها و کٍىقها
اورثJ  یبمقگر یکاقهرا ًهرای٨كاهن کًًرؿ. ا سیجؿقه هى٧ٜ ٌىيؿ که ه٭ؿهات کاق قا ب

اورالم و  یایؾي یا٬حّاؾ ثظكک ايصام ؾاؾ. جىاو یبلًؿ ههای بمقگ قا با همث یکاقها
هح١اقْ که  یایؾي ىیکه اگك ؾق ا كؾیِىقت بگ یاواو هیجىش ىیبا ا ؿیبا یاهث اواله

٬ؿقجمًرؿ يباٌرؿ،  یؾق ج١اقًٔؿ، اهرث اوراله گكیکؿیبا  ایوك جّك٦ ؾي ها بك ٬ؿقت
 ىیرؾوحؽىي بعكاو ؼىاهرؿ ٌرؿ و هررل ١٘مره ال آو اورح٩اؾه ؼىاهًرؿ کركؾJ ا ًاً ی٭ی

 H.1اوث گكیکؿیبا  یاواله یکٍىقها یهمکاق یبكا هیجىش وهؿ٦  ىیههمحك

Iوال ىیال هٍکالت ها ؾق ٘ىل ا یکینیايرؿ ه٩راه آهؿه یبرىؾه کره ا٨ركاؾ ىیرها ا 
ايؿ، ؾيبال  قا جکكاق کكؾه ها ی٤كب یهاايؿ، ظك٦ جكشمه کكؾه ی٤كب نیقا با ه٩اه یاواله

ؾق  ی٤كبر ی. آلاؾىرثیي ىیرا یبركا یکره اي٭رال  اوراله یجع٭٫ آيها بىؾيؿJ ؾق ظال
و  Hیحیا٬حّراؾ آؾام اورمI ىیهمر ؿJیرًیب یهراوث که  یهٙالب ىیا٬حّاؾ، هم ی ًهیله

کرره االو ؾاقؾ ايعررالل و  ایررهىشررىؾ ؾي یا٬حّرراؾ یکحرراجىقیؤررٟ ؾ ىیرربرره ا ؿویقورر
 ی. آلاؾىرثیي ىیکه ا ی. هكاؾ ها ال آلاؾؾهؿهی يٍاو سیجؿقه ؼىؾي قا ب یؽحگی٨كوق
 H.2ىثیي ی٤كب ی  ٨كهًگ ی  بًؿوباق یب ی  اؼال٬ یآلاؾ یبه ه١ًا یايىاي

Iو  میايگ ورئىال ی هىرئله ٯی یاواله یؾق يٝام شمهىق یا٬حّاؾ یآلاؾ ی هىئله
 یا٬حّراؾ ثیر١٨ال هؽحل٧ به هىرئله یها مهیکه با ايگ یکىاي اوث و همه میايگ بعد

 ٍرحكیهكچره ب ؿیربا هی٬ٕ ىیو جىشه ؾاقيؿ و اب١اؾ ا هیهىئله جک ىیا یقو کًًؿ،هی يگاه
 یا٬حّراؾهرای ثیاگكچه هكؾم ؾق ١٨ال یاواله ی ؾق ا٬حّاؾ شاه١هH.3 Iقوٌى بٍىؾ
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ظر٫ قا ؾاقؾ کره  ىیرا یؾاقيرؿ و هرك کىر یاؾیل یها یؾاقيؿ و آلاؾ ی١یبال و وو ؿاویه
و  اقیراؼح ٯیرهكؾم  یبكا اقیظ٫ و اؼح ىیبکًؿ، اها ؾق کًاق ا یو جالي ا٬حّاؾ ثی١٨ال
٬كاق ؾاؾه ٌؿه اوث  یاواله ی و ٬ؿقت ظاکن بك شاه١ه یؾولث اواله یهن بكا یظ٭

يباٌرؿ  یظاکن اواله یظ٫ بكا ىیاگك ا كایلJ و آو ظ٫ کًحكل و يٝاقت و هكا٬بث اوث
قا  یؾولرث جرالي ا٬حّراؾهرای اورثیو ثیو هكؾم بؿوو يٝاقت ؾولث و بؿوو ق٠ا

بره ٨ىراؾ  ،یبه ٜلن، بره ب٥ر ،اویؾق شاه١ه به ٥٘ ًاً ی٭ی ىیٌكوٞ کًًؿ و ايصام بؿهًؿ، ا
هىث که  یؾاق هیوكها یایؼىاهؿ آهؿ که ؾق ؾي ًیپ یٌؿ و هماو و١ٔ ؿؼىاه یهًحه

 ثیريها یبمقگ ال ٬ؿقت و ذكوت ب یها ی٨ىالؾ و ٘ال و ي٩ث و ِاظباو کم اي ىیوال٘
ال ؼايه و ؼرايىاؾه و ٌرام  ی١ًی یليؿگ اتیال هكؾم هن ال اّول یبكؼىقؾاقيؿ و ٬ٍك بمقگ

کره  ییو برؿجك ال آيصرا کٍرىقها كوهًرؿال وكها و گكها هع ی ٌب و لبان يگهؿاقيؿه
 ىیرا ی آيها هىحًؿ ؾق شهاو وىم ال شمله يٝرام هرًعٗ گفٌرحههای اوثیقو و ؾيباله

اورالم يباٌرؿ، ٬رايىو  ثیرو ظاکم ی. اگك يٝاقت ؾولث اورالهیکٍىق، يٝام پاؾٌاه
کراقبكؾ ؾاقؾ و هرإذك  یه١صمه بکًؿ. ٬رايىو هًگراه جىايؿيمی  ىؾ،ؼ یبه ؼىؾ یاواله

 یباٌرؿ و آو ؾولرث اوراله یكوهًرؿیو ي یؾورث ٬رى ٯیروك ٬ايىو،  یاالاوث که ب
 H.1اوث

Iهی بىؾ که اگك گ٩حه ىیاول ا ی يکحهیبكا یا٬حّاؾ ثی١٨ال یکه ؾق اوالم آلاؾ ٌىؾ 
 یمیراٌحباه کركؾJ آو چ ی٤كب یؾاق هیؾق وكها یبا آلاؾ ؿیقا يبا ىیهكؾم هىث، ا ی همه

برا  یا٬حّراؾ ثیر١٨ال ی٬ؿق که يٝك اوالم ؾق با  آلاؾ . هماویگكیؾ میچ ىیاوث و ا
بٍىؾ گ٩ث به هماو ايرؿاله هرن  ؿیؾاقؾ، ٌا ال٦اؼحها ىثیو هاقکىها ىثیيٝك کمىي

که ؾق ٤رك  ظراکن و هرىقؾ ٠مرل هىرث، اؼرحال٦ ؾاقؾ.  یؾاق هیبا يٝك هکحب وكها
هركؾم ؾق  ی همره یبركا یاوراله ی ؾق شاه١ره یا٬حّراؾ یبىؾ که آلاؾ ىیؾوم ا ی يکحه

 ی ؤٟ بٍىؾ و ا٠مال بٍىؾ کره همره یؼىاهؿ ٌؿ که ؾق شاه١ه ه٭كقاج ىیجأه یِىقج
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 ی همره یبركا یؼرؿاؾاؾ یهرا و ذركوت ی١یهكؾم ٨كِث اوح٩اؾه ال اهکايات ٘ب ظاؾآ
هرا، ال  ال شًگرل هرا، ىیيًرؿ ال لهرهركؾم بحىا ی همره ی١ًیJ کًًؿ ؿایهكؾم قا بحىايًؿ پ

هرا و هًرابٟ  کره شرمو ذركوت ییمهرایچ ی ال هًابٟ و ه١اؾو و ال اي٩ال و همره اها،یؾق
و  ی١ریهًرابٟ ٘ب ىیرکره ؾق شاه١ره ال ا باٌرؿي شرىق ىیاوث، اوح٩اؾه کًًؿ. ا ی٠مىه
يكوًؿ که  یبه آو ظؿ یگكیؾ ی بحىايًؿ اوح٩اؾه کًًؿ و ٠ؿه یا ٠ؿه یؼؿاؾاؾهای ذكوت

وىم  ی ؾق شاه١ه اللم اوث. يکحه ىیچً ىیا یاوح٩اؾه کًًؿ. ه٭كقاج ی١یهًابٟ ٘ب ىیال ا
ال ُجرك٦ ؾق  یكیشلرىگ ،یگرك یال اٌكا٨ یكیال ٨ىاؾ، شلىگ یكیشلىگ یبىؾ که بكا ىیا

اللم اوث که برك  ،یهال یٌؿه و ايىاٞ ٨ىاؾها طیشاه١ه، که ؾق ٬كآو به آو هکكقًا جّك
وشىؾ ؾاٌحه باٌرؿ کره آو کًحركل ال ٘رك٦ ؾولرث و  یکًحكل و يٝاقج ،آلاؾ ثی١٨ال ىیا

ظرر٫ ؾاقؾ کرره يٝرراقت و کًحرركل ؼررىؾ و  یاوررث و ظرراکن اورراله یظکىهررث اورراله
و پىل و هال و هّك٦ آو قا ظ٩رٛ کًرؿ و  هیال وكها ؾهاوح٩ا ثی٩یؼىؾ بك ک یظىابكو

ا ايصام بؿهؿ و بره ق ٧یجکل ىیا ؿیبا یاوث و ؾولث اواله یؾولث اواله ٧یجکل ىیا
برىؾ  ىیچهاقم ا ی و هىح٧١ٕ اوث. يکحه ٧یي٩ٟ ٠مىم هكؾم، هؽّىًِا ٘ب٭ات ١ٔ

بك ظىب يٝك اورالم،  نیؾايهی آلاؾ یاواله ی قا ؾق شاه١ه یا٬حّاؾ ثیکه اگك ها ١٨ال
و  ی٬رؿقت اشحمرا٠ ىیربمقگ ا یها هیيكوؿ که ؾاقيؿگاو وكها یبه ظؿ ؿیبا یآلاؾ ىیا

 شاه١ه ؾؼالرث و ا٠مرال ي٩رىـ کًًرؿJ آو یاویکًًؿ که ؾق وكيىٌث و ؿایقا پ یاویو
٤ك  هماو ٘ىق کره گ٩رحن و  ی هىث. ؾق شاه١ه ی٤كب یکه اهكول ؾق کٍىقها ی٘ىق
قا  اورحمؿاقهایو و کًًرؿهی ىییقا ج١ها اوثیکه و ىحًؿه ؾاقها هیوكها ؿ،یؾايهی ٤الباً 

و پىلرؿاق و  ىثیه٭بىل ي یاواله ی ؾق شاه١ه ىی. اليًؿهی کًاق ای آوقيؿ یبك وك کاق ه
ؾق  یچًراو ٬رؿقج آو هیبكورًؿ و وركها یبره آو ظرؿ ؿیاٌكا٦ يبا ی و ٘ب٭ه ؾاق هیوكها

شاه١ره  یاوریهىائل و قکل٩ث ؾ ٠ؿه پىلؿاق و ذكوجمًؿ و گكؾو ٯیکًؿ که  ؿایشاه١ه پ
 اوقيرؿ،یمهىق بش هیقئ اوقيؿ،یببكيؿ، ٬ؿقجمًؿاو قا ب لیوک اوقيؿ،یب لیوک ،ؾؼالث کًًؿ

گرفاق  ٬ايىو ی ها قا بك ٬ىهکًًؿ، ٬ايىو کحهیقا ؾ هااوثیقا ٠ىْ کًًؿ، و اوحمؿاقهایو
که به  یمیو هك چ ىثیوشه ه٭بىل ي چیبه ه یاواله ی هن ؾق شاه١ه ىیکًًؿ. ا لیجعم
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 یآؼرك ی پًصن و يکحره ی ؼٙك و واشب االشحًا  اوث. يکحه ٯیبٍىؾ،  یهًحه ًصایا
آلاؾ  ثیرهركؾم ظر٫ ١٨ال یبىؾ که ظاال که ؾق يٝرام اوراله ىیکه آو قول ٠كْ ٌؿ، ا

ؼىؾٌاو کراق کًًرؿ،  جىايًؿهی ىحًؿ،یهكؾم کاقهًؿاو ؾولث ي قا ؾاقيؿ و همه یا٬حّاؾ
ؾق  یو ا٬حّراؾ یهال یپه ؼألها بکًًؿ،ؾقآهؿ  ىیؼىؾٌاو جالي کًًؿ، ؼىؾٌاو جأه

کره ٌرما ؾق ٬ركآو ؾق  یاي٩را٬ ىیاي٩ا٪. ا ی١ًیؾJ پك بٍى ؿیهكؾم با لهیشاه١ه هن به وو
 یياٌ ىیبه آو پكؾاؼحه ٌؿه، ا الً یج٩ّ ایکه اشمااًل  ؿیًیب یه - هیها آ ؾه - یهح١ؿؾ اتیآ

 کًًرؿ،هری لیجعّ ؿهكؾم ؾقآه یؾق شاه١ه اوث. و٬ح یآلاؾ ا٬حّاؾ ثی١٨ال ىیال هم
شاه١ه هن هكؾم بكوًؿ، ؼألهرا قا پرك کًًرؿ، ؼرىؾ اي٩را٪ هرن بره  یالهایبه ي ؿیپه با

بىؾ که آو قول ؾق پًس يکحه ٠كْ ٌؿ و  یهٙالب ىیؼألهاوث. ا ىیپك کكؾو هم یه١ًا
کره اهركول  یاولر ی . يکحهکًنهی اٌاقه ًهیله ىیقا هن ؾق هم گكیؾ ی اهكول ؾو وه يکحه

آلاؾ اورثJ  نیگ٩ح یاواله ی ؾق شاه١ه یا٬حّاؾ ثیاوث که ١٨ال ىیا کًن،هی ٠كْ
هن هىرث کره  ی١یکه ٘ب -هكلها  ىیؾاقؾ، ا ییؾاقؾ، هكلها یاها يه آلاؾ هٙل٫، ظؿوؾ

ؾق هکحرب اورالم  -ؾاٌحه باٌؿ  یظؿوؾ ٯیباالؼكه  یآلاؾ ثیهك گىيه ظكکث و ١٨ال
ؾاٌحى هرال و  یيىٞ هكل بكا ٯیهن  یىحیالیاوث. ؾق شىاهٟ وىو یبؽّىِ یهكلها

هركل  یاوراله ی هح٩اوت اوث. ؾق شاه١ه یاواله یكلها با هكلهاذكوت هىثJ آو ه
ظكام و جّك٨ات ظركام ؾق  یها اوث که به ِىقت کىب ییمهایآلاؾ هماو چ ثی١٨ال

 ی ظكام اوث، ه١اهله یقبى ی ه١اهله ی١ًیJ و هٍؽُ ٌؿه ىیه١ ،یهال ؾق کحب ٨٭ه
ظركام  ،باٌرؿ یکىر بیرکره ؾق آو ٨ك یا ه١اهلره ورث،ال ٤َكق و شهالث ظكام ا یياٌ

کره  یا همًىٞ و ظكام اوث، ه١اهلره ،باٌؿ گكاویکه ؾق آو أكاق بك ؾ یا اوث، ه١اهله
 یب١ٕر یظكام اوث، اظحکاق که هىشب ذكوجمًؿ ،ياهٍكوٞ باٌؿ یال ؾقآهؿها یياٌ
 ٭رؿنکه ؾق ٌكٞ ه ییمهایچ لی٬ب ىیال آو ظكام اوث و ال ا یو ه١اهالت ياٌ ٌىؾهی

 یاوراله ی ؾق شاه١ه یآلاؾ ا٬حّاؾ ثیو ١٨ال یگك ه١اهله ظؿوؾ ًهایاوالم هىث که ا
ظركام  یمهایچ ایهراًل ؼمك  آيها ظكام اوث ی ه١اهله ،ءایال اشًان و اٌ یاوث. ب١ٕ

ال  یب١ٕر ایر آيها ظكام اورث ی ه١اهله - ییال هىاقؾ اوحرًا كی٤ - یو يصه ؾق هىاقؾ



  یژگیویال هًٝك ه٭ام ه١ٝن قهبك یؾولث اواله یو کاقکكؾها ها   ::  

اورث هررل اي٩رال،  یو هح١ل٫ بره ؾولرث اوراله ٌىؾيمی که هح١ل٫ به ٌؽُ یاهىال
ظركام  ،یبؽرً ؼّىِر یا٨كاؾ و بكا یبكا ،یهىاقؾ اوحرًائ ٯیآيها، شم ؾق  ی ه١اهله

کركؾه کره  ىیهىث ؾق ٨٭ه اوالم که قوٌى و وأط و ه١ یهىاقؾ لی٬ب ىیال ا J واوث
جرا  کًرؿيمری که يٝاقت و کًحكل ؾولث هن آو قا هًرٟ ییآلاؾ ٌما ولى آيصا ثی١٨ال ىیا

 H.1و همًىٞ و ظكام اوث ىثیي میاوث و جا کصا شا میکصا شا

Iىیرکره هرا ا ىرثیي ىیرا یاواله ی قاه ؾقوث ا٬حّاؾ آلاؾ ؾق شاه١ه ىیپه بًابكا 
ؾاقيرؿ، بلکره  یکه ٬ؿقت هايىق ا٬حّراؾ نی٬كاق بؿه یآو کىاي اقیقا ٨٭ٗ ؾق اؼح یآلاؾ

کراق  ؿیريهرا باؾاقيرؿ، آ یا٬حّراؾ ثیکه ٬ؿقت ظكکث و ١٨ال یا٨كاؾ ًکهیبك ا ی ٠الوه
اقجبا٘رات  ثیر٩یشاه١ره، ک ىیشاه١ره، ٬رىاي مؤٟ شاه١ه، يٝا ؿیبکًًؿ، با یا٬حّاؾ

که ٬رؿقت کراق ؾاقيرؿ،  یآو کىاي ی همه ی١ًیهكؾم،  ی باٌؿ که همه یشاه١ه به ٌکل
 ٯیر ىیرکًًؿ و ال کاق ؼىؾٌاو هًح٩ٟ بٍرىيؿ. ا یآلاؾ ا٬حّاؾ ثیآيها همه بحىايًؿ ١٨ال

 يکحه.

 ی ؾق شاه١ره یايىاٞ آلاؾ ی اوث که همه ىیا یا٬حّاؾ یؾق با  آلاؾ یب١ؿ ی يکحه
و يٝراقت  ثیؾق شاه١ره کًحركل و هرؿا ی٬ؿقت ظاکن اواله ی لهیبه وو ؿیبا یاواله

 ىیيٍىؾJ ا یبه ٨ىاؾ هًحه یآلاؾ ىیاوث که ا ىیا یبكا ىث؟یچ یکًحكل بكا ىیبٍىؾ. ا
شرىق اورث، ؾق  ىیهرن همر اویرب یآلاؾ ؾقيٍرىؾ.  گكاویؾ یهىشب ولب آلاؾ یآلاؾ
٘ىق اورث  ىیهن هم ی٨كهًگ یها یشىق اوث، ؾق آلاؾ ىیهن هم یاویو یها یآلاؾ

شىق اوث. اگرك  ىیهن هم یا٬حّاؾ یٌؿهJ ؾق آلاؾ یبعد ه٩ّل ًهایا که ٬باًل ؾقباقه
و  ثیرکره ٬رؿقت ١٨ال یکه آو کىاي نیه١ًا کً شىق ىیقا ا یا٬حّاؾ یهاثی١٨ال یآلاؾ
کًًرؿ، هرك شرىق ؼىاورحًؿ  ؿیآلاؾيؿ، هكچه ؼىاوحًؿ جىل ها ىیؾاقيؿ، ا یا٬حّاؾ ىقهاي

کًًؿ، هك شرىق ؼىاورحًؿ ب٩كوٌرًؿ، هرك شرىق  ٟی٠كٔه کًًؿ، هك و٬ث ؼىاوحًؿ جىل
و  یا٬حّراؾ ی. اوالم ؾق کًراق آلاؾىثیيٝك اوالم ي ًاً ی٭ی ىیؼىاوحًؿ هّك٦ کًًؿ، ا

                                                
 .::/>/59 ،يمال شم١ه جهكاوهای ؼٙبه. ?



  :;   ٠لىم ویاویویژه ، 5845پاییم ، 95ٌماقه  ٨ّلًاهه 

 ٫یرکكؾه و ؾاؾه، يٝراقت و کًحركل ؾ٬ ٙاا٨كاؾ شاه١ه ا٠ ی که به همه یؼّىِ ثیهالک
ؾوحگاه ظکىهث هكا٬ب  ؿیبا ی١ًیJ اللم ؾايىحه ًهایا ی قا هن بك همه ثیؾوحگاه ظاکم

هكا٬برث بٍرىؾ کره  ؿیرؾق هّرك٦ با یوىء اوح٩اؾه يٍىؾ. ظح ها یآلاؾ ىیباٌؿ که ال ا
 گكاوث. ٌما ا یگًاه ٌؽّ ٯی٨٭ٗ  یظؿ ٯی. البحه اوكا٦ ؾق ؿیایاوكا٦ به وشىؾ ي
١٨رل ظركام  ٯی ىیا ؿ،یقا به ِىقت هىك٨ايه هّك٦ کكؾ یمیچ ٯیؾق ؾاؼل هًملحاو 

کاق ظركام اورث،  گك،یکاق گًاه اوث، چىو اوكا٦ کاق ؼال٦ اوث ؾ ٯیاوث ٨٭ٗ، 
ؾقآهرؿ کره  یحری٩یو به ک ؿیقو یکاق ظكام به ظؿ ىیاها اگك همJ ؿیکكؾ یکاق ظكاه ٯی

 ی هیرها ؾهرؿ،هری ٨٭رك قا گىرحكي شاه١هؾق  کًؿ،هی ؿیشاه١ه قا جهؿ یيٝام ا٬حّاؾ
و با  اؾیقا که با لظمث ل یو اشًاو ءایاٌ ٌىؾ،هی ال هكؾم یمی٠ٝ ی٬ٍكها ثیهعكوه

و٬رث ؾولرث  آو کًرؿ،هی ؿیجهؿ یقا به ٨ًا و يابىؾ ًهایا ٌىؾ،هی ؿیجىل یٌكکث ٠مىه
 ىیراوركا٦ و ؾق ه٭ابرل ا ىیرؾق ه٭ابرل ا ؿیرایؾاقؾ کره ب ٧یرؾاقؾ، جکل ٩هیوٜ یاواله

 ی١ًیاوثJ  شىق ىیا یؾق وٙط يٝام شهاي ىی. البحه اىحؿیاهىال با ٟییو جٕ یقو اؾهیل
 ایريٝك اورالم ؾق ورٙط ؾي ىث،یهؽّىَ ؾاؼل شاه١ه ي ىث،یهؽّىَ شاه١ه ي

 H.1شىق اوث ىیهن هم

 یا٬حّاؾ اهىقؾولث و پكؾاؼحى به  یا٬حّاؾ ٧یوٜاIای الله ؼاهًه ثیآ ؿگاهیؾق ؾ
اللره  ثیرآ H2.كؾیرهىقؾ اهحمام ٬كاق گ ؿیهكؾم ال اوشب واشبات ظکىهث هاوث که با

 یاجیرقهٓ اورحؽكاز و ٠ملاهام ٔهؿيٝك  یاِىل ا٬حّاؾ ؿیباIؾاقيؿ که  ؿیجأکای ؼاهًه
قهٓ قا اورح٭الل ؾق ا٬حّراؾ اهرام ٔ ٍراتیال اِىل وأرط ؾق ٨كها یكؼب ٍاویٌىيؿ. ا

ؾ٨اٞ ال ٘ب٭ات هعركوم،  ٟ،یو جىل ؿیؾق جىل ی٠ؿالث ا٬حّاؾ ،ییبه ؼىؾک٩ا هیجک ،یهل
اظحركام  ه،یاظحكام به وركها ث،یو اظحكام به هالک یؾاق هیه٭ابله با ٨كهً  ٜالمايه وكها

 ىیرا یؾق قاورحا ىیهمچًرH3 I.ماقيؿٌر یبكه یبه کاق، هٕن يٍؿو ؾق ا٬حّاؾ شهاي
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  یژگیویال هًٝك ه٭ام ه١ٝن قهبك یؾولث اواله یو کاقکكؾها ها   :<  

 ٍرثیه١ اهرىقهرای کركؾو گركه اٌح٥ال، هباقله با ٨ىاؾ و بال صاؾیاِىل، ؾولث قا به ا
 برهبرا جىشره  كیراؼهرای ؾق ورال H.1ايؿهكؾم و قوي٫ ؾاؾو به ا٬حّاؾ کٍىق هلمم کكؾه

قو برىؾه ه قوبرهرا برا آو یاوراله یکه شمهىقهایی و چالً یهىائل ا٬حّاؾ ثیاهم
کركؾه ايرؿ.  ؿیرجاک ٧یجکل کیبه ٠ًىاو  یاوث، قهبك ه١ٝن اي٭ال  بك ا٬حّاؾ ه٭اوهح

Iهی اویب یؾاؼل ؿیجىل ثیقا ج٭ى یوحىو ٨٭كات ا٬حّاؾ ه٭اوهح ٍاویاکًًؿH.2 I يگاه به
و  ییایراهکايرات ش٥كا٨ ،ی١ری٘ب ،یکٍىق ا٠ن ال اهکايرات ايىراي یويؾقهای ثیٜك٨

آو بررا  یًیگمیبرره ي٩ررث و شررا یکرراهً وابىررحگI ىیو همچًرر H3یهًٙ٭رره ا ثیررهى١٬
 ٍررًهاؾیقا پ اویررؾايررً بً ٟیهمچررىو ِررًا گرركیؾ یؾقآهررؿلا ی  ا٬حّرراؾهررای ثیرر١٨ال
 یگك٨حى ه١ك٨ یهكؾم ؾق ا٬حّاؾ، شؿ گاهیو شا یّىِجىشه به بؽً ؼH.4 Iکًًؿهی

، H5ا٘ال٠رات یٌر٩ا٦ ورال ،یکٍىق به بؽً ؼّىِر یگفاق هیوكهاهای ٨كِث
Iهرا قا ال ٠ىاهرل قوير٫ و ايىصام آي ثیذبات، ٩ٌا٨ ى،یاِالض ٬ىاي ،یايٕباٖ ا٬حّاؾ

 H.6کًًؿهی اویب یا٬حّاؾ

I٬رّىت و ٠اهرل  ی ي٭ٙه ،یاوث. ا٬حّاؾ ٬ى کًًؿه ىییج١ ی  ؿیي٭ٙه کل کی ا٬حّاؾ
ٔر٧١ و  ی ي٭ٙره ٧،یکٍىق اوث و ا٬حّاؾ ٔر١ یكیو ي٩ىـياپف یكیياپف ولٙهههّن 

 اتیرو ه١ًى اتیرو ؾؼالث ؾٌمًاو اورث. ٨٭رك و ٤ًرا ؾق هاؾّ  ولٙهي٩ىـ و  وال ًهیله
اوث که ای لهیاّها وو ىث،یي یاواله ی شاه١ه هؿ٦. ا٬حّاؾ البّحه گفاقؾهی بٍك، اذك
بك  یهىح٭ّل کٍىق که هبحً ا٬حّاؾ ثیج٭ى بك ؿی. جأکؿیقوها به هؿ٦ جىاويمی بؿوو آو

و  اوركا٦ی ايرؿاله و بر بره هّرك٦ و هعرىق ٠رؿالث ٟیرو جىل ثیر٩یايبىه و باک ؿیجىل
باقهرا  شايرب ىیرا یال ورى كیراؼ یها ؼكؾهًؿايه اوث و ؾق وال یحیكیهًاوبات هؿ
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 برك جىايرؿهری اوث که ا٬حّراؾ یٌگك٨ كیجأذ ىیؼا٘ك هم ٌؿه، به ؿیجکكاق و بك آو جأک
و  ٧یقاه يصات ال ا٬حّراؾ ٔر١ یاي٭ال  اواله شاه١ه بگفاقؾ. یاهكول و ٨كؾا یليؿگ

ا٬حّراؾ  ٧،یٔر١ ی٠ملکكؾهرا یوابىحه و ٨اوؿ ؾوقاو ٘ا٤ىت قا به ها يٍراو ؾاؾ، ولر
 ىیههمحرك نیجعرك یكويیواؼحه اوث. چالً بو ؾقوو ؾچاق چالً  كوویکٍىق قا ال ب

 ی ٙرهیکره ؾق ظ ال ا٬حّراؾهایی بؽً بىؾو یا٬حّاؾ به ي٩ث، ؾولح یوابىحگ ى ،ی٠
ايؿک ال  ی اوح٩اؾه ،یؾاؼل ثیيگاه به ؼاقز و يه به جىاو و ٜك٨ ىث،یي ؾولث ٧یوٜا
 و وركايصام ٠رؿم ذبرات و يراهحىالو ى یه١ یبًؿ بىؾشه کٍىق،ی ايىاي یكویي ثیٜك٨

ی ظّحر و لائرؿهای هًیو وشىؾ همها ثیاولى ثیا٬حّاؾ و ٠ؿم ق٠ا ییاشكاهای اوثیو
هٍرکالت هرا ًیا ی صرهیاورث. يح یظکرىهح یهرا ال ؾوحگاه ییها هىك٨ايه ؾق بؽً

و اهررال آو  ٧یٔر١ ی ؾق ٘ب٭ره یها، ٨٭رك ؾقآهرؿ شىاو یکاقیب لیهكؾم ال ٬ب یليؿگ
هرای بكياهره ؿیاوث که با یه٭اوهح ا٬حّاؾهای اوثیهٍکالت، و ىیظّل ا اوث. قاه

 ث،یو اظىان هىئىل یو با ٬ؿقت و يٍاٖ کاق هیآو جههای بؽً ی همه یبكا ییاشكا
 اویربً ا٬حّاؾ کٍىق، هىّلؿ ٌؿو و ؾايرً ییلا ؾقووو ا٬ؿام ٌىؾ.  یكیگیپها ؾولث ؾق

برا اورح٩اؾه ال  ییربكويگكا ؾولث،يکكؾو  یگك یکكؾو ا٬حّاؾ و جّّؿ  یٌؿو آو، هكؾه
 گمراوی . براورثها ظل قاه ىیههّن اهای که ٬باًل به آو اٌاقه ٌؿ، بؽًهایی ثیٜك٨

ؾق ؾقوو ؾولرث  یا٬حّراؾهرای هصمى٠ه شىاو و ؾايا و هإهى و هىّلٗ بك ؾايىرحه کی
 یًریچً ثیر١ّ٨ال ؿاویره ؿیرقو با ً  یه٭اِرؿ بكورًؿ. ؾوقاو پر ىیجىايىث به ا ؼىاهًؿ

 H.1باٌؿ

ًقشفزٌّگی

 ٌىؾ. ٨كهًر هی اؾهیپ ث و جىشه ؾولث اوالهییبا ظما ط ؾق شاه١هی٨كهً  ِع
 بكگك٨حه ال ٨کك و ج٩کك اوالهی باٌؿ. ؿیبا یؾق ؾولث اواله
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  یژگیویال هًٝك ه٭ام ه١ٝن قهبك یؾولث اواله یو کاقکكؾها ها   :>  

Iٜچرىو ؾولرث  ییگىحكي ٠لن و ؾايا ،یؾولث اواله گك  یؾ ی  ظحم ی ٩هیو Jاوث
هرن  یٍی. گىحكي آلاؾايؿؿیيؽىاهؿ قو ییبه شا ییبؿوو گىحكي ٠لن و ؾايا یاواله

ال  یجاب١ اویب یآلاؾ ٨کك کًًؿ. آلاؾ ی٨ٕا ٯیبحىايًؿ ؾق  ؿیها باههن اوث. وا١٬ًا ايىاو
هرن هىرث. ٠مرؿه،  اویب یآلاؾ ی١ی٘ب ٘ىق به٨کك بىؾ،  یآلاؾ ی٨کك اوث. و٬ح یآلاؾ
اهکراو  ،یآلاؾ ٨کرك ی٨ٕرا كی. ؾق ٤ًٍؿیًؿیها بحىايًؿ آلاؾ ب٨کك اوث که ايىاو یآلاؾ

اِراًل  یبٍرك ٍك٨ثیپ نی٠ٝ یها ؿاویه ی٠لن، بكا ی٨کك، بكا یقٌؿ وشىؾ يؿاقؾ. بكا
 ٍرك٨ثیهكچره پ یو هباظد ٨لىر٩ یوشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث. ها ؾق هباظد کاله ییشا

کره هرا  ی. اٌرکالنیهباظره و شؿل و بعد و وشىؾ ه١اقْ ؾاٌرح ی هیؾق وا ن،یؾاٌح
ً  ؼىؾٌراو بره ٠ًرىاو  ىیا ن،یا ؾاٌحه ی٨كهًگ یها همىاقه به بؽً  ٯیربىؾه که به ي٭

 ؿیربا ی. کراقلاق ٨کركکًًرؿ یؾقوث ٠مل يم یکاقلاق ٨کك ی ؾق ِعًه یؾولث اواله
ور  قا  ،یکه هرا بره ٬رىل ور١ؿ ؿیایي ٌکل ؾق ىی٠ماًل به ا یباٌؿJ هًحها کاقلاق ٨کك

کره ظر٫  یظكبره قا ال ؾورث اهرل ظر٫ و اهرل آو ٨کرك نJیو وً  قا ببًرؿ نییبگٍا
ورك  ؼىاهًرؿ، یهر ییرکه هرك بال نیاها ؾوث اهل با٘ل قا بال بگفاق نیكیبگ ن،یؾاي یه

 ٫یرو ؾق شاه١ه ٨کرك جمق ؿیاو ظك٦ بميؿ، ٌما هن ظك٦ بمي يه اوقيؿJیها ب یها شىاو
اللم  ؼرىؾي  ًیرو آقا  که وؽى ظ٫ با ه٫ًٙ ییکه آيصا نیا ا٨حهی. ها به جصكبه ؾقؿیکً

جا  پهلرى لؾو و ه٭اوهرث کركؾو يؽىاهرؿ  ،آو ؾق ه٭ابل یوؽً چیه ؿ،یآ یه ؿاویبه ه
 H.1ؾاٌث

بسییًقشس

هرای ثیرصراؾ ٜك٨یى کراق و ایاوث، پكوقي شىاياو ایمی ؾولث بكای ویبكياهه ق
و  اویورك یاللم قا بركا یبىحكها ؿیؾولث باIباٌؿ. هی ٍه ؾقوثیاللم با کاقبىث ايؿ

 ىیؼرىؾ ؾق ٠ر ىیر. ااوقؾیوشىؾ ب ؾقوث و اؼال٪ ٨أله ؾق کٍىق به ی ٍهیايؿ اویشك
 یاورحهایال و یکری اهركول هن هىرث. یاویکاق و ٯیاوث،  یکاق ٨كهًگ ٯی ًکهیا
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  ;5   ٠لىم ویاویویژه ، 5845پاییم ، 95ٌماقه  ٨ّلًاهه 

 ٌراو یو ٠ىاهل ؾولحر ایؾي یىحیىيیؼٙكياٮ ِه ی س و هحؿاول ؾق ؾوث و بال ٌبکهیقا
 و یاوراله یبؽّرىَ ؾق کٍرىقها هرا قا اوث که شرىاو ىیهؽحل٧ ا یؾق کٍىقها

 ایر ی٠لمر بیرق٬ ٯیکه همکى اوث ؾق ه٭ابل آيها به ٠ًىاو  ییبؽّىَ ؾق کٍىقها
بال  یبه ليؿگ یال يگاه شؿ ًؿاليؿ،یآيها قا به ؼٙك ب ًا٬ٟ٨ؿ ٠لن کًًؿ و ه یاویو بیق٬

 یمیق کراق بكياهره ىیرا یکًًرؿJ آيهرا بركا ٟیاها قا ٔ شىاو ىیا ؼىاهًؿهی بؿاقيؿ. آيها
ظكکرث  ٯیراورث،  ٩رهیوٜ ٯیر ًکرهی٠الوه بك ا یمیق بكياهه ىیبا ا ی ايؿ. ه٭ابله کكؾه

 H.1اوث یاویو ی ٌصا٠ايه

تییًقشاهٌ

و  كاویرا یاوراله یشمهرىق یقا ال ؾوحاوقؾها ثیاهً یقهبك ه١ٝن اي٭ال  اواله
 یؾايًؿ و با اٌاقه بره برهی یاواله یشمهىق لیقا ال اهؿا٦ جٍک ثیو ظ٩ٛ اهً ىیهأج

 ٍرك٨ثیپ ٫یرکٍرىق ال ٘ك ثیاهً ىیهأبك ج ای٤ك  آو  ؾق هًٙ٭ه كاویا ثیبىؾو اهً كیيٝ
 كواؼثیل ى،یؾ ؿگاهیقا ي١مث بمقگ ال ؾ ثیى اهًیکًًؿ. قهبك اي٭ال  همچًهی ؿیکأج

هركؾم  یقوظ  ًهیو ه٭ؿهه جعىل و بكول اوح١ؿاؾها، ٠اهل آقاهً و وکها ٍك٨ثیپ  همه
  ا ال شملرهق ثیؾايًؿ و يبىؾ اهًهی ؾقؼٍاوهای بمقگ و آقهاو یو ٠اهل جع٭٫ آقلوها

 .ماقيؿٌهی بٍك بك یبال ىیهك کٍىق و بمقگحك یبكا بیآو یها ي٭ٙه

بك ؾاٌحى   کٍىق، ثیو ظ٩ٛ اهً ىیهأؾق ٬بال ج ثیظاکم ٩هیاي٭ال  ؾقباقه وٜ قهبك
هىرحمك  ثیرکًًرؿه اهً ىیهأبه ٠ًىاو ج ی٬ى ثیكیهمكاه با هؿ ،ی٬ى ؿیجىل ،یا٬حّاؾ ٬ى
  ،یهلر ثیرهكا٬برث ؾق ؼّرىَ ظ٩رٛ اهً ،یيٝراه ثیرکًًرؿ. ج٭ىهری ؿیکٍىق جاک

 نیپاوؿاقاو ظرك  همه یاقی، ٔكوقت هىٌیهل ثیاهً كیال هكگىيه ا٬ؿام ه٥ا یكیٍگیپ
ال وك٠ث و وهىلث و اقجبا٘ات  یكیهؽحل٧، لموم بهكه گهای ؾق والهاو یهلّ  ثیاهً

                                                
 .:>/=/8 ،ث و هؿیكاو اشكایی کٍىقبیايات ؾق ؾیؿاق ا٠ٕای هیأت ؾول. ?
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 ی٘لب و ٬رؿقت اوثیال وىء و یياٌ یاهً ال يا میو پكه ثیاهً ىیهأج یلوؾؾوحكن بكا
 کًًؿ.هی باقه به آيها اٌاقه ىیاوث که قهبك اي٭ال  ؾق ا یال شمله هىاقؾ یاؼال٬ یو ب

 ثیرؾٌرمًاو برا اهً یؾٌرمIًبرك  ،یگكیؾق ٌاؼُ ؾای ؼاهًه للها ثیآ ظٕكت
 یكولیرپ یؾٌرمى ال ابحرؿا ٘لبايره هیو جصم میآه کًًؿ. ظكکات ٌكاقتهی ؿیجاک Hكاویا

به ظكکرات  کیجعك  و ؾ٨اٞ ه٭ّؿن، یلیا٬ؿاهات ؾٌمى ؾق ؾوقاو شً  جعم  اي٭ال ،
اؼرالل ؾق  یو جى٘ئه هىحمك بكا یمیبكياهه ق ث،یاهً ٧یج١ٕ یؾق کٍىق بكا یا٠حكأ

 یکٍرىق اورث، ال شملره هرىاقؾ ثیؾٌمى ال آيچه ظا٨ٛ اهً یکٍىق و ياقاظح ثیاهً
 .کًًؿهی اٌاقهباقه به آيها  ىیاوث که قهبك اي٭ال  ؾق ا

ها و  ؼىاورحه ىیجرك قا ال ههرن ثیرو هركؾم، اهً ثیرقابٙره اهً اویراي٭ال  با ب قهبك
 ثیکًًؿه اهً ىییهؽحل٧ قا ج١های هلث و ظٕىق هكؾم ؾق ٠كِه کی ؿی٠ىا ىیؿجكیه٩
کٍرىق بره بكکرث جرالي و  ثیاهً ىیهأجIکًًؿ که هی ؿیباقه جاک ىیو ؾق ا ؾايًؿهی یهل

ؾ٨اٞ ه٭ؿن  یهؿا١٨او ظكم و هكلؾاقاو و ٌهؿا ؿهايً یهصاهؿت  شىاياو  هإهى، ا٨كاؾ
 ٫یال ٘ك یقا يٍاو ؾاؾو ا٬حؿاق هلّ  ثیاهً ىیقاه جاه ىیهمکى اوث. قهبك اي٭ال  همچً

 .ؾايًؿهی یاواله یبا يٝام شمهىق  یو جٝاهكات و همكاه نیظٕىق ؾق اشحما٠ات ٠ٝ
وشرىؾ آو  كایاوث ل یاواو یالهایال ي یاویوهای و يٝامها ؾق همه ظکىهث ثیاهً

 یبك٬ركاق یه٭رام ه١ٝرن قهبرك ؿگاهیرٌرىؾ. ؾق ؾهی با٠د اوحعکام و اوحمكاق شاه١ه
 ثیراهًو  یاؼال٬ر ثیراهIًاورث:  یؾق همه اب١اؾ آو بك ٠هرؿه ؾولرث اوراله ثیاهً

 نیجرىاييمری اورثJ یوالها یشمهىق ٧یها اوثJ شمو وٜا ٧یشمو وٜا یاشحما٠
هركؾم  ٍراویاوثJ اها بره براوق ا یيىب یاهك ثیاهً ماویاگكچه هH.1 Iنیقا قها کً ًهایا

و  یگرفاق هیوركها ؿه،یرؾق ٨کرك، ٠٭ ثیشاو، هال، ٨كليؿاو، ياهىن و اهً ثیاهً ؿیبا
 H2.قا اظىان کًًؿ ٌاو یا٬حّاؾ ثی١٨ال

                                                
 .8=/6/:بیايات ه٭ام ه١ٝن قهبكی، . ?
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ًقشاجتوبػی

 كؾ،یرگهری قا ؾق برك یو هباظرد ٨كواير ٟیگىحكه وو یاشحما٠ ٧یال آو شا که وٜا
کركؾ:  اویب ىیجىاو چًهی قاای الله ؼاهًه ثیال يٝك آ یؾولث اواله یاشحما٠ ٧یوٜا

Iیٍیو آلاؾايؿ ییگىحكي ٠لن، ؾاياH1 ،Iال  یؿاق٘ك٨ ،یکكؾو ٠ؿالث اشحما٠ ًهیيهاؾ
 یكیو شلىگ ییِك٨ه شىH،2 Iییو جصّمل گكا یگك یاٌكا٨ یؼى ال یهعكوهاو و ؾوق

 هىؾهیب یهايًؿ ايصام و٩كها هیقو یال هّك٦ ب یشؿ میو پكه یال اوكا٦ ؾق وٙط هل
 یکٍرىق ؾق شاهراهرای کكؾو ا٠حباقات و پىل ًهیال هم میپكهH،3 Iو جصمالت اؾاقه ها

اللم  یايرؿاله  وى٪ ؾاؾو هكؾم به ومث ٬ًا٠ث، اکح٩را و برهH،4 Iی٩اجیو جٍك كاللمی٤
بره هىرئله  یجىشه شرؿH،5 Iو اوكا٦ یقو اؾهیهّك٦ کكؾو و اشحًا  ال ؾ٠ىت به ل

 ٗیآ  و هىا، يگاه به هىئله ٤باق و ؾوؾ، يگاه به هىئله هىا و آ  ورالن، يگراه بره هعر
 سیجركوH،6 Iؾق هحى بكياهره هراها و گًصايؿو آوها يگاه به هىئله شًگل لن،وا ىثیل

 H.8باليٍىحگاو اهىقبه  یؿگیقوH،7 Iیوقلي همگاي
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 گیزیًتیجِ

جىايرؿ هری اؾه کكؾو آيها ؾق شاه١هیى اوالهی و پیث هىالی. ؾولث اوالهی با ق٠ا5
 .وشىؾ آوقؾه کٍىق اوالهی قا ب

ظکىهرث ٬ركاق هرای . با الهی بىؾو ؾولث اوالهی هكؾم ؾیگك ؾق ؼؿهث هرؿ6٦
 يؽىاهًؿ گك٨ث.

ؾق جٍكیٟ يیىث که بؿوو ه١یراق . ؾق ؾولث اوالهی ظاکن ؾاقای ولًٙحی هٙل٫ 7
 به ؤٟ ٬ىايیى ب كؾالؾ.

. ؾق ؾولث اوالهی هیچ گىيه جمایم ٘ب٭اجی وشىؾ يؿاٌحه و بركای هریچ گكوهری 8
 ویژگی ؼاِی ٬كاق ؾاؾه يٍؿه اوث.

که هن به ه١ًىیث و ها . ؾق ؾولث هكؾهی بیٍحك به يیالهای هكؾم ؾق جماهی ٠كِه9
ابًؿ و هن ایًکه ٨٭ك و هعكوهیرث لؾوؾه ٌرىؾ و جکاهل قوظی و ج١الی اؼال٬ی ؾوث ی

 قوي٫ و ق٨اه ایصاؾ گكؾؾ جىشه ٌؿه اوث.

. ؾولث اوالهی شهث ای٩ای ي٭ً جكبیحی، يه جًها بایؿ به ج١لرین و جمکیره شاه١ره :
 ب كؾالؾ، بایؿ شلىی ي٩ىـ ٨كهً  بیگايه قا بگیكؾ.

 یؿ کره گكوهرباٌرای ؿ بگىيرهیربا یؾق ؾولث اواله یث و جالي ا٬حّاؾی١٨ال. ;
ه ؾاق و هك٨ه يباٌؿ. يه جًها به ومث جىو١ه باٌرؿ بلکره یوكها یك و گكوهیهحٕكق و ٨٭

 باٌؿ. یى اوالهی٘ب٫ اظکام و هىال

 . ه٭ام ه١ٝن قهبكی، ورحىو ٨٭ركات ا٬حّراؾ ه٭راوهحی قا ج٭ىیرث جىلیرؿ ؾاؼلری>
 ؾايًؿ.هی
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مًاو . ا٬حّاؾ ١ٔی٧، ي٭ٙه ٧١ٔ و لهیًره ورال ي٩رىـ و ورلٙه و ؾؼالرث ؾٌر=
 اوث.

 . شهث ج٭ىیث ٨كهً  شاه١ه، کاقلاق ٨کكی بایؿ ِىقت پفیكؾ.54

قایس ِهیىيیىحی ؾيیا و ٠ىاهرل های . به ؼٙك ايؿاؼحى هًا٨ٟ شىاياو ال ویاوث55
 ؾولحی ٌاو ؾق کٍىقهای هؽحل٧ اوث.

. قهبك اي٭ال  قاه جأهیى اهًیث قا يٍراو ؾاؾو ا٬حرؿاق هلری ال ٘كیر٫ ظٕرىق ؾق 56
 ؾايًؿ.هی و جٝاهكات و همكاهی با يٝام شمهىقی اوالهی اشحما٠ات ٠ٝین
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