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 هقذهِ

فياو به ػلیل ي٪و بی بؼیلياو ػؿ ىکل گیـی کايىو عايىاػه و تـبیت ٥ـفيثؼاو بثه 
ـهًگ و تمؼو امالهی ػاىثته و ػاؿهىح رایگاهآیًؼه، های ًٝىاو ينل يثؼ. ایثى ـی ػؿ ٥

، عؼیزثهای هايًؼ صْثـ  ٞی به ػلیل ي٪و آ٥ـیًی فياو امىهههن ػؿ ايؼیيه ىی
باىثؼ. هی ػاؿای اهمیت و رایگاه واالتـی فیًبو صْـ   ٥إمهصْـ  

ـهًگثی ػؿ صثىفه  ـه ارتمثاٝی و ٥ ػؿ َٝـ صاّـ به ػلیل تضىال  گنتـػه و  ـ هغإ
که ورىػ ػاؿػ بـؿمی تزاؿب تاؿیغی هایی هٖالٞا  ارتماٝی فياو و اعتال٣ ػیؼگاه

ـا تىايؼهیهای ىیٞه ػولت ـهًگی و ارتماٝی بىػه و ها چ ـای میامتگؾاؿاو ٥ ٟ ؿاهی ب
ـاؿ بىػو  ـتک ـهايؼ. اف رهتی ػیگـ با تىره به اهمیت و   ؿا اف آفهىو و عٖاهای هتٞؼػ ب
ـه فػو آو بثا هىّثىٛ آفاػی و ص٪ثى٧ بيثـ اف مثىی  هنئله فياو ػؿ رىاهٜ هتمؼو و گ

ػؿ یثک ػولثت ىثیٞی، ػاٝیه ػاؿاو ایى ىثٞاؿها، بثافعىايی و بـؿمثی رایگثاه فيثاو 
ـايه و هنتؼلی اف کاؿياهه ىیٞه ػؿ ایى هىّىٛ اؿائه ػهؼ.های تىايؼ  یامهی  ؿوىًگ

و هثثا هٖالٞثثه ػؿبثثاؿه فيثثاو ػؿبثثاؿی و ٝثثاػی َٝثثـ اػؿینثثیاو، تًثثٛى ػؿ هى٩ٞیثثت
ـػهای فياو ؿا يياو هی ػهؼ. ػؿ اؿفیثابی تثاؿیظ فيثاو ػوؿه اػؿینثی بثا تزقیثه و  ٝملک

ـػ و ي٪و آيها ػؿایى ػوؿه ی آيها، هیتضلیل رایگاه ارتماٝ تىاو به ابٞاػ هتًىٝی اف ٝملک
ـهًگ و ا٩تَثاػ ؿا ػؿ بثـ  ػمت یا٥ت که ىئىو هغتل٦ی اف فيؼگی آياو ىاهل میامت، ٥

ـػ، همچًیى ػؿ يتیزه تضلیل ػاػههی ـاو ٕبه های ایى ػوؿه هی گی تىاو به يضىه بـعىؿػ ػیگ
ـػ.عَىً صاکماو اػؿینیٔ با ًَٝـ فو و   هى٩ٞیت فياو ػؿ ایى ػوؿه  ی ب

 ينثبتبثههثای ىثیٞه بثا ٝمثـی ػولت اػؿینیاو به ًٝىاو یکی اف يغنتیى ػولت
ٕىاليی ػاؿای اهمیتثی تثاؿیغی ػؿ ایثى عَثىً بثىػه و ي٪ثؼ و بـؿمثی هى٩ٞیثت و 

ـهًثگ امثالهی ـ  اف تاؿیظ و ٥ ـاث مت ـػ فياو ػؿ ایى ػوؿه عىاهؼ تىاينت هی -ٝملک
ـای ىًاعت ٥ـٍتگؾاؿػ و همچىیٞی ؿا به يمایو ب ها و تهؼیؼها ًیى بنتـ هًامبی ب



  ینیاوفياو ػؿ ػوؿه اػؿ یارتماٝ یگاهرا   8<  

تاؿیغی فياو ایزاػ کًؼ. ایى تض٪یث٨ بثا تکیثه بثـ هًثابٜ -ػؿ صىفه هٖالٞا  ارتماٝی
تضلیلی ػؿ  ی  امظ بثه ایثى هنثئله -و هبتًی بـ ؿوه تىٍی٦ی ای کتابغايهتاؿیغی و 

های  ٝـٍثهػی ػؿ امت که فيثاو ػؿ ػولثت اػؿینثیاو ػاؿای چثه هى٩ٞیثت و ٝملکثـ
 ايؼ.هغتل٤ ارتماٝی بىػه

 هفَْم شٌاسی تحقیق

خبٗگبُ

ـاؿػؿ ل٢ت به هًٞای  هثـ امثت و ػؿ اٍثٖالس  عايثه و هنکى ،هکاو ،هکاو امت٪
هًٚثىؿ اف  1ؼ.باىث یقیکه ىاهل چ یهضلیا  حابت ىىػ یقیکه ػؿ آيزا چامت  یلهض
ایى بیاو که ها رایگاه فياو گاه ػؿ ایى ه٪اله ه٦هىهی هيت٨ اف ػو هَؼا٧ امت، به رای

ـاو ػؿ او ، کًین.ؿا اف ػو هًٚـ بـؿمی هی ـای راهٞثه امثالهی  رایگثاهی کثه ػیگث بث
ـهًگ، میامت، ٝلن و ًَٝـ فو ٩ائل ـاو با او ػؿ ابٞاػ چهاؿگايه ٥ ايؼ و ؿ٥تاؿی که ػیگ

تىايثؼ اهثا اف يگثاه ػوم رایگثاه ارتمثاٝی فيثاو هثی >کًینهی بـؿمیا٩تَاػ ػاؿيؼ ؿا 
ـهًگ، میامت، ٝلثن و  ـػ، ي٪و و کًو ارتماٝی عىػ آياو ػؿ ٝـٍه ٥ صاٍل ٝملک

 ا٩تَاػ باىؼ و يىٛ فيؼگی و رایگاه ارتماٝی آياو ؿا ىکل بؼهؼ.

خبٗگبُاختوبػٖ

 ػؿ ٕلثب آو یها به يضثىامت که همه ايناو هایی هئل٦هاف  یکی یارتماٝ گاهیار
ـاماك را ی، يٚن ارتماٝهنتًؼ ـاػ هيثغٌ  یاکتنثاب ای یتناباي یارتماٝ گاهیب ا٥ث

 گثاهیبثه را یتثىره یي٪ثِ و بث زثهیيت یاؿتبثإهثای اف تٞاؿُ یاؿیو بن ىىػیه
 .ىىػی ًؼاىته ه یارتماٝ

                                                
 .ياهه ػهغؼا ل٢ت. 1



  8=   تاؿیظ امالمویژه ، 5415فهنتاو ، 18ىماؿه  ٥َلًاهه 

ـػ ػؿ یثک راهٞثه و ػؿ فهثايی ا رایگاه رتماٝی، ه٪ام و هىّٞی امت که یثک ٥ث
ایى ه٪اله ؿویکـػی کلی و باف به رایگاه ارتمثاٝی فيثاو ػاؿػ و  1.کًؼهی هٞیى اى٢ا 
ـه ػؿ ٝـٍثه راهٞثه و ػؿ ؿامثتای ػؿ ایى يگاّه  ـايه همه ًٝاٍـ ؿ٥تاؿی ؿا بثاالع ٝام يگ

ـهًگثی، میامثی،  ػايؼ، ارتماٝی هی ػهی یک هى٩ٞیت ىکل لؾا تماهی ؿویؼاػهای ٥
رای گـ٥ته امت. بثا تىرثه  ٝلمی و ا٩تَاػی هـبىٓ به فياو ػؿ ؽیل رایگاه ارتماٝی
هضل و هى٩ٞیتی امثت کثه  >به تٞاؿی٤  یو گ٦ته هًٚىؿ اف رایگاه فياو ػؿ ایى تض٪ی٨

ـاو یا ٝملکـػ عىػ  یؼا هی  کًؼ.فو ػؿ هضیٔ ارتماٛ عىػ، به وامٖه يگاه ػیگ

ادسٗس٘بى

ه اف الْلثمٔ به همت اػؿیثل بثى ٝبؼ 021-722/ ٧ ۳۶0-578ملنله اػؿینیاو ٕ
و با صمایت عىػرىه ٩بایل بـبـ ػؿ هًٖ٪ه ػوؿ ا٥تاػه ه٢ثـب  م صنىيىاػگاو اها

ـاکو ٥ٞلی بًا يهاػه ىؼ. ػولت اػؿینیاو به ًٝىاو اولثیى  ا٩َی و ػؿ هضؼوػه کيىؿ ه
ـػ. ػؿ  578ماله عىػ ؿا ػؿ ما   811صکىهت ىیٞه هؾهب، ٝمـ  هزثـی ىثـوٛ کث

هثا و ٤،  یيثـ٥تهای هغتلث وؿػ و ػؿ ٝـٍثهایى هیاو تى٥ی٪ثا  فیثاػی بثه ػمثت آ
ـای اولثیى بثاؿ بثىػ کثه ػؿ هًٖ٪ثه  عؼها  هتًىٝی ؿا به حبت ؿمايؼ که بـعی اف آيها ب

  یىمت. ا٥ـی٪یه به و٩ىٛ هی

 پیشیٌیِ تحقیق

ـاهىو ػولت اػؿػؿ يگاؿه رثىػ ینیاو ًٝىاو هنت٪ل هـبىٓ به فو وهای هٞاٍـ  ی
ـاهىو ًَٝـ فو ػؿ صکىهتهـچًؼ تض٪ی٪ا   ،يؼاؿػ های و صثاال  ػیگثـ هتٞؼػی  ی

لثیال  يؼاو َٝـ تیمىؿی، يىىته عثاينفياو عا;همچىو امت به ؿىته تضـیـ ػؿ آهؼه 
 ،یامثیم ظی: تثاؿاوینثیػولت اػؿ;اها يقػیک تـیى هضتىا به ه٪اله صاّـ : هضمؼی

ـهًگ یا٩تَاػ ،یارتماٝ و  یارتمثاٝ ،یا٩تَثاػ ،یامیم تیوّٞ یبـؿم;و : یو ٥

                                                
ـاو: کیهاو، . 1 ـهًگ ٝلىم ارتماٝی، با٩ـ ماؿوعايی، ته  .۳75، ً 5۳۶۶آلى بیـو، ٥
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ـاکًثؼه و ١یثـ  هنتًؼ که ػؿ: اوینیاػؿ یاػاؿ بـعی ٥َى  عىػ به تًامثب هبثاصخی  
ـاهىو فياو کـػه ايؼ که هٞمىال هـبىٓ به فيی به يام کًقه یا  هًضَثـ ػؿ  ٥٪ثٔهنت٪ین  ی

ػیگثـ هًثابٞی کثه کمثی  اف بیاو يام مافيؼه هنزؼ ٩ـوییى و و٤ٍ آو هنزؼ امثت.
 یف ٝمثىهبثا ی٥ْثاها یگىيه ىًامث;تًامب با هىّىٛ فو ػؿ هضتىای آو ورىػ ػاؿػ 

 ،امت که يىینًؼه آو با تکیه بـ هيثاهؼا  هیثؼايی: ػؿ ػو ىهـ ٥اك و هکًاك ًهیهؼ
ػؿ بغيثی اف ه٪الثه یکثی اف  .کًثؼ٥ْاهای باف هىرىػ ػؿ ٥اك ٩ثؼین ؿا بـؿمثی هثی

کًؼ. هٞماؿی و مثاعت  باف تضت ًٝىاو ٥ْای باف همنایگی ؿا هٖـس هیهای ٥ْای
ـای ص٦ث٘ صثـین فيثاو ػؿ راهٞثه آو ؿوف ؿا  چًیى هضیٖی صکایت اف ت٦کـ هؾهبی بث

ـهًگ و تمؼو اماله;ػاؿػ. همچًیى   یتمثؼي گثاهیو را ینثیػؿ ه٢ثـب ٕػوؿه اػؿ ی٥
ٍىؿ  ّمًی ػؿ کًاؿ  يیق به بغيی اف رایگاه ا٩تَاػی و میامی فياو به: ٔاوینیاػؿ

بـؿمی تمؼو اػؿینی  ـػاعته امت. هتام٦ايه هًابٜ هٞاٍـ بیيتـ به هىیت میامی و 
ـهًگ و ا٩تَاػ وؿوػ کـػه ايؼبه هؾهبی اػؿینیاو  ـػاعته و آو ػمته که  تىرهی بثه  ،٥

 ايؼ.يؼاىتهًَٝـ فو ػؿ ایى بیى 

 هٌابع تحقیق

ـارٞه ىؼه ػؿ ایى تض٪ی٨ به مه الیه ت٪نین هی ای کتابغايههًابٜ  او   گـوه .ىىيؼه
هًابٞی هنتًؼ که به ٍىؿ  تغََی به بـؿمثی صکىهثت اػؿینثیاو یثا هىّثىٝی 

يىینثًؼگاو هثای  ـػاعته ايثؼ. يگاىثته -ىهـ ٥اك  –عاً ػؿ اصىا   ایتغت آياو 
ـا که با  یيـ٥ت ٝلن، اباف ایى ػمت هی به ٕىؿ ٝمىمهٞاٍـ  ـهثای باىؼ چ ٞاػ و هت٢ی

ـاؿ  هثایی کثه  و اف کلثی گىیی ايثؼ ػاػهبیيتـی ؿا ػؿ ایى ػوؿه هىؿػ کًکاه و تضلیل ٩ث
ـػه ايؼ. ـهیق ک  ه٪تْی ومٞت هضؼوػه فهايی و هکايی امت،  

ـا٥یثایی بقؿگ ػوم هـبىٓ به هًابٞی امثت ٩نمت تثـ اف کثه تثاؿیظ ؿا ػؿ ٝثـُ ر٢
ـاتـ اف ػوؿه آياو به تَىیـ هی کىهت اػؿینیاو و ػؿ بافه فهايیص هخال همکثى  >کيًؼ ٥



  95   تاؿیظ امالمویژه ، 5415فهنتاو ، 18ىماؿه  ٥َلًاهه 

امت چًؼ صکىهت هى٨٥ ػؿ ه٢ـب ؿا بـؿمی کًًؼ یا ػؿ هضؼوػه فهثايی ٩ثـوو اولیثه 
 ٝلىی ؿا به ٝـٍه ه٪اینه بیاوؿيؼ.های هزـی صکىهت

ـارٞه ىؼه ػؿ تض٪ی٨، اٍٖالصا هًثابٜ ٝمثىهی هی باىثًؼ کثه  الیه مىم اف هًابٜ ه
٥یا یا کتثب هـبثىٓ بثه اػمته او  و کتب تاؿیظ تمؼو، ر٢ـهای بیيتـ هـبىٓ به کتاب

ايثؼ و ػؿ بثیى هضَىؿ ػؿ فهثاو و هکثاو عاٍثی بثىػه باىؼ که کمتـ رهايگـػايی هی
 هایياو به اػؿینیاو يیق اىاؿاتی ػاؿيؼ. ٥َى  کتاب

ػؿ اػاهه به بـؿمی چًؼ يمىيه اف هًابٜ امت٦اػه ىثؼه ػؿ هثـ الیثه اف هًثابٜ تض٪یث٨ 
ـػ هی  افین: 

 ۀمثلى;کتايی امت کثه بثا ًٝثىاو  هضمؼ بى ر٦ٞـیکی اف هًابٜ الیه او  هتٞل٨ به 
ـاػ : بمى ا٩بـ هى الٞلما و الَالصاء ب٦ثاك اكیاالک ۀهضاحاالي٦اك و  بثه بـؿمثی ا٥ث

ـػافػ که اف فهاو تؤمثیل ػؿ ىثهـ ٥ثاك هیىاعَی هی فینثته و بثه عثاک مثپـػه   
ـػافػ و هضتثىای آیؼ که يىینً . کمتـ  یو هیايؼ ىؼه ؼه بثه بـؿمثی فيثؼگايی فيثی بپث

ـػاو بقؿ  آو هکاو إالٝاتی  ،عاٍی به ػمت ػهؼ ولی ػؿ احًای بضج اف فيؼگايی ه
 عاً و ياػؿ اف رایگاه ارتماٝی فياو ػؿ آو ػوؿه ؿا حبت کـػه امت.

٥٪ثٔ ػؿ چًثؼ : ۀػٝىو باٝج  ۀػول ءیاالهام هًي لیاػؿ;ػؿ  ٤یاللٖٝبؼ یمٞؼاي
ّٞیت فياو ػؿ ػوؿه  نا صکىهت اػؿیل او   ـػاعته و بیيتـ بـ فيثؼگايی و هىؿػ به و

ـکق بىػه ،اصىاال  وی  .امت  یو و صیى و  ل اف به صکىهت ؿمیؼو هتم

 722 یالَٞـ الؾهب -الم٢ـب یػولة اِلػاؿمة ٥;کتاب يَـ الله مٞؼوو ٝباك، 
امثت. یا  بنیاؿ ػؿباؿه صکىهت اػؿینیاو بثه يگثاؿه ػؿ آوؿػه با رقیؿا : م 2۳1 -

ـارٞثه  ،ایى کتاب به ٝلت تىره بنیاؿ به ًٝاٍـ تمثؼيی ػؿ ایثى ػوؿه هثىؿػ تىرثه و ه
بٞؼ اف عىػ ىؼه، لکى به ًَٝـ فو ػؿ ایى ػوؿه ٕالیثی تثىرهی های بنیاؿی اف يىىته

بیلگی، اىاؿه عاٍی بثه ا٩تَاػی و فيؼگی ٩ اهىؿيؼاىته و رق هىاؿػی عاً ػؿ باب 
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 :کًثقه;فياو يؼاىته و البته همچىو اکخـ هًابٜ هـبىٓ بثه اػؿینثیاو، اىثاؿاتی يیثق بثه 
 همنـ اػؿیل او  ػاىته امت.

يىىته صنیى هثىيل امثت : و تمؼو ه٢ـب ظیتاؿ;اف رمله هًابٜ الیه ػوم، کتاب 
ـکثق بثـ اهثىؿی تىاو هتىره ىثؼ کثه تمصتی اف ًٝىاو آياو يیق هی ػیگـ هًابٜهمچًیى 

المٖـب بـوُ ال٪ـٕاك  لیاي;ايؼ همچىو: ق رایگاه ارتماٝی فياو ػاىتهربهػیگـ 
 اویثالب; ی>فؿٛ ٥امث یابثى ابثيىىثته : ٥ثاك ًهیهؼ ظیاعباؿ هلىک الم٢ـب و تاؿ ی٥

ـاکي یابى ٝؾؿايىىته : اعباؿ االيؼلل و الم٢ـب یالم٢ـب ٥  ی٥ث ٜیالتي ۀػول; ی>ه
الم٢ثـب  ظیتثاؿٕ االٝثالم اٝمثا ;> ٧ٔ 545۳ٕ بیثفبيىىته يزیثب : بالػ الم٢ـب

 اصمثؼ هغتثاؿ ٨یثتض٪ ب،یثالغٖ ابى ىیلناو الؼيىىته : ٔٔیالَٞـ الىم ی٥ یالٞـب
> رثىاهـ کثالم یتـرمثه ٝلث يىىثته رـرثی فیثؼاو: تمؼو امثالم ظیتاؿ;ی> الٞباػ

 ی.الًاٍـی اصمؼ بى عالؼالنالويىىته : االمت٪َا العباؿ ػو  الم٢ـب;
اصنثى ، االهثن و الملثىک ظیتثاؿهمچثىو:  ای ىثؼهػؿ الیه مىم، کتثب ىثًاعته 

الکاهثل ، المبتؼأ ىاویالٞبـ و ػ، و اعباؿهن ىیه٪اتل الٖالب، نیاال٩ال ۀهٞـ٥ ی٥ نیالت٪ام
عىؿػ که به ٍىؿ  گؾؿا اف اػؿینیاو مغى بثه هیثاو و البلؼاو به چين هی ظیالتاؿ ی٥

ايؼ، هـچًؼ که باف هثن هضتثىایی هثن رهثت بثا ٝمی٨ ييؼهؿػه و ػؿ اصىاال  آياو آو
 .ايؼ ػاػههىّىٛ ه٪اله به ػمت 

 جایگاُ اقتصادی سًاى

ـيؼه هـ راهٞه و رقو  ـای  های ىاعَثها٩تَاػ اف ههمتـیى اؿکاو  یو ب اٍثلی بث
 ؼیثَٝثـ رؼ لئاىثت٢ا  فيثاو اف هنثا یبـؿمثمًزو  یيـ٥ت و  ایؼاؿی آو امت. 

مٖش ػايو، بهبىػ وّثٜ بهؼاىثت و گنثتـه  ویا٥قاامت. کىچک ىؼو عايىاػه، 
ـيثؼه فو 1.اهـ بىػه امت ىیماف ا ًهیفه ،یآفاػهای بضج ها به ًٝىاو یک ًَٝـ  یو ب

                                                
اٍى  صاکن بـ کاؿ ا٩تَاػی فياو اف ػیؼ امالهی، ٥َلًاهه ٝلمی  ژوهيی ا٩تَاػ امالهی، مثا  ه٦ثتن، بهثاؿ هزیؼ ؿّایی، . 1

 .81، ىماؿه  5۳2۶
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ؿ گؾىته ػؿ هـ ػػؿ هضامبا  ا٩تَاػی َٝـ رؼیؼ رایگاهی هغتٌ به عىػ ػاؿيؼ. 
ـا٥یایی، هضَىال ، ػیثى و هضثؼوػه فهثايی،  ػوؿه و صکىهتی به صنب هى٩ٞیت ر٢

 فو بغو هت٦اوتی اف ًٍٞت و ا٩تَاػ ؿا به عىػ ا٩تَاػ ػاػه بىػ.

ًقصصًبىدساقتصبد

ػؿ هًٖ٪ه ه٢ثـب  -به اٍٖالس اهـوف -ػؿ آ١اف صکىهت اػؿینیاو ًٍٞت عاٍی 
ی ورىػ يؼاىت، با ایزاػ ىهـ ٥اك و ؿوي٨ بافاؿ و تزثاؿ  و همچًثیى ػؿ  ثی اال٩َ

ـای  یيـ٥ت ا٩تَثاػ ایثى هغتل٤ به اػؿیل حايی، ًٍهای  یىمتى گـوه ایٜ هغتل٦ی ب
 هثای ک٦وو  یه٢ـبث های ٥ـهو  یًٍٞت  ىمت و چـم مافصکىهت به ورىػ آهؼ. 

 لیواؿػ ىؼيؼ وها به ه٢ـب  یؼلنتىمٔ ايبىػيؼ که  یٞیًٍا ،ی٥لقکاؿ ٜیو ًٍا ی٥ام
 1.ا٥تًؼی یبه هـوؿ فهاو اٍالت ه٢ـب

ٍثًٞت ينثاری تيثکیل  هثایی ػؿ فیثـ هزمىٝثه اف ا٩تَثاػ ؿا ٥ٞالیتمهن فياو 
ػؿ  یفو ًَٝثـ اٍثليىینثؼ: هی: ػوؿاو ٕالیی اػؿینیاو;ػاػ. مٞؼوو ٝباك ػؿ  هی

 هٞؼيیىؼ که اف هىاػ هی ايزامهایی ىیتىمٔ تکًن یقیبىػ و ؿيگ آه یًٍٞت ينار
ـػيؼ. ىهـ  ٥هی امت٦اػه عاٍی آيهثا بثه ؿيثگ  یقیو ؿيگ آه یك ػؿ هًنىد ػوفاک
ـای فيثاو چًثیى صْثىؿی ػؿ ارتمثاٛ، ػؿ ایثى   یو 2هيهىؿ بىػ. اؿ١ىايی٩ـهق و  تـ ب

ـا کثه چًثیى ٍثًایٞی بثه تثافگی  هضیٔ ػوؿ ا٥تاػه و تافه تمؼو یا٥ته، ماب٪ه يؼاىت چ
 3تىمٔ ايؼلنیاو واؿػ ىؼه بىػ.

                                                
ـاو: ممت، ً 1، تاؿیظ و تمؼو ه٢ـب، د 1384و صمیؼؿّا ىیغی، صنیى هىيل . 1  .391، ته
ـالله، ػول. 2  ۀالٞـیبث ۀمٔ، بیثـو : ػاؿالًهْث 2۳1-88۳/772-٥578ی الم٢ـب ٕالَٞـ الثؾهبی  ۀاِلػاؿم ۀمٞؼوو ٝباك يَ

 .548م، ً  5127-ه 5412للٖباٝٔه و الًيـ، 
 .391، ً 1و تمؼو ه٢ـب، د ، تاؿیظ 1384صنیى هىيل و صمیؼؿّا ىیغی، . 3
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صًبىهشتجطثبهطبغل

اف ًٍایٜ يىٙهىؿ ػؿ ه٢ـب ا٩َثی ػوؿه اػؿینثیاو، ٍثًٞت ٍثابىو مثافی یکی 
کًؼ کثه بنثیاؿی اف آيثاو ػؿ  ػ چًیى ًٍٞتی ػاللت بـ هَـ٣ کًًؼگايی هیورى 1بىػ.

ػاعل هضؼوػه صکىهت اػؿینثی بثىػه و صثؼا٩ل بغيثی اف آو هَثـ٣ کًًثؼگاو ؿا 
ايؼ. اف ورىػ چًیى ًٍٞتی که اصتماال ؿوي٨ و ػوام فیثاػی ػاػهراهٞه فياو تيکیل هی

ـػ:ػاىته ػو امت٦اػه هی تىايثؼ إی بیى تىلیؼ و هَـ٣ هثیاو  ایًکه چًیى اؿتب تىاو ک
رایگاه آياو ؿا به ًٝىاو عـیؼاؿ یک ًٍٞت بهؼاىتی و به چـعه ػؿ آوؿيؼه ایى بغثو 

 اف ا٩تَاػ اػؿینیاو به ًٝىاو هَـ٣ کًًؼه ؿوىى مافػ.

اف ؿ٥اه و اهکايا  هالی فياو ػؿ ایى  ای رلىه ،ػوم ایًکه امت٦اػه اف چًیى هضَىلی
 کًؼ.ػوؿه ؿا يمایاو هی

ـايی اػؿینیاو ًایٜ هتٞؼػ ٍ کثه  بىػيثؼ تیثػؿ صثا  ٥ٞالػیگـی يیق ػؿ ػوؿه صکم
ـای عىػ ػاىتًؼ و هيا١لی يیق ورثىػ ػاىثتًؼ کثه عثىػ فيثاو ػؿ آو  فياو يیق مهمی ب
٥ٞالیت ػاىته و ػؿ اػاؿه و ب٪اء آو ي٪و ػاىتًؼ. ًٍایٜ ؿو١ى کيی و ٍابىو مافی ػؿ 
هکًاك و ًٍایٜ  اؿچه با٥ی ػؿ تلمناو ورىػ ػاىثت بثه ٕثىؿی کثه  اؿچثه هيثهىؿ 

ـکیب  اؿچه و صـیـٔ اهـوفٕ تلمنايی ه يیق هيهىؿ امثت> و فيثاو ه٢ـبثی ػؿ بغثو ت
 2 اؿچه با٥ی و ؿيگـفی ي٪و امامی ػاىتًؼ.

اقتصبدٕصًبىّبٕکبسآفشٌٍٖٗفؼبل٘ت

گىیی ٥اك بثاؿ )م 2۶۳-٧/240 840-8۳4ٕصکىهت  3یضیی بى هضمؼ امیاػؿ 
ـػم اف مـفهیىػیگـ ػوؿايی ٕالیی ؿا تزـبه هی ـػ. ه آهؼيثؼ. اف  ػوؿ به ٥ثاك هیهای ک

                                                
ٕیبه صاری ٩اممی، بـؿمی وّٞیت میامی، ا٩تَاػی، ارتماٝی و اػاؿی اػؿینیاو، ػاييثگاه آفاػ امثالهی واصثؼ ىثاهـوػ، . 1

 .7۶، 5۳0۳ً ایاو ياهه کاؿىًامی اؿىؼ،  اییق 
 .7۶ٕیبه صاری ٩اممی، بـؿمی وّٞیت میامی، ا٩تَاػی، ارتماٝی و اػاؿی اػؿینیاو، ً. 2
ـاوايثی یا٥ثت و  .3 یضیی بى هضمؼ بى اػؿیل حايی اف صاکماو اػؿینی امت که ملنله اػؿینیاو ػؿ فهاو صکىهثت وی ىثکىه ٥

 ا٥تتاس اولیى ػاييگاه رهاو امالم تىمٔ فيی به يام ٥إمه ػؿ صکىهت وی ؿط ػاػه امت.
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ـػم ٩یـواو که او ؿا ٥إمثه هی٩ْا  گ٦تًثؼ.  هیاو کنايی که به ٥اك آهؼيؼ، فيی بىػ اف ه
عىامثت  او ػعتـ هضمؼ ال٦هـی بىػ. فيی تىايگـ بىػ و حـو  او همه هىؿوث بثىػ. هی

 ال٪ـوییى بًای هنزؼ راهٜ ؿا  ی ا٥کًؼ. 1ۀآو ؿا ػؿ ؿاه عیـ ٍـ٣ کًؼ، ػؿ ٝؼو

ـػ که آػؿ  آهؼ و اف آو  ثل  بی گىاؿا اف آو بیـوو هیٍضى ایى هنزؼ چاهی ص٦ـ ک
او بثىػ، يمثاف و  ۀچىو هنزؼ اهام اػؿیل ؿا گًزایو يبثىػ و يیثق ػؿ همنثایگی عايث

ـػيؼ. هنثزؼ بثه ٝلثت ورثىػ کتابغايثه ػؿ آو اف  ىیا 2عٖبه ؿا به ایى هنزؼ هًت٪ل ک
ـکق ٝلن و هٖالٞه ىؼ و ب کیبه  لیهماو ؿوف تبؼ  ظیػاييثگاه تثاؿ ىیىک کهى تـ یه
 3.ما  بٞؼ اف آو ماعته ىؼ 551االفهـ  ػاييگاهامالم امت و 

ػؿ بغثو  یگثـیآو و ػ ىیييث یـوايث٩یػؿ بغثو  یکیػو هنزؼ راهٜ ػؿ ٥اك، 
 84۳ػؿ مثا   - ىییـو٩ثهنثزؼ  - هنثزؼ ىیماعته ىؼ. مثاعت اولث ىیايؼلل يي

ـػهمیى فو آ١به همت  م 217/ه  .ؼیاف گ

ـاو فیثاػی ػؿ  تثىاو يثىٝی امثت٦اػه ىثؼ و ایثى ؿا هثیماعت ایى هنزؼ اف کثاؿگ
ـاکثه  کاؿآ٥ـیًی و هؼیـیت یک  ـوژه ا٩تَاػی اف مىی یک فو ػؿ آو فهاو ػاينثت چ

های عاً و هؾهبی وی ػؿ مثاعت هتٞؼػی اف تىرها  و اٝما  ملی٪ههای گقاؿه
هثای بثايی آو، صتی بؼوو ػاينتى رقییا  ماعت و ٥ٞالیت 4ایى هنزؼ ورىػ ػاؿػ.

تثىاو وی ى ایى يکته کلی که یک فو، هنزؼی بقؿ  ػؿ ٥اك ماعته، هی٥٪ٔ با ػاينت

                                                
بغو ايؼلنی ييثیى ٕٝثؼؤه االيؼلنثییىٔ و های کهى ىهـ ٥اك به ػو  ٝؼوه هٞاػ  کلمه هًٖ٪ه یا بغو امت، ػؿ ت٪نین بًؼی. 1

 ىؼ.٩ـوی ييى ٕٝؼؤه ال٪ـوییىٔ ي٪نین هی
ـهًگثی، ش هيثتن، 848ٝبؼ الـصمى ابى علؼوو ٕم . 2 ـاو: ايتيثاؿا  ٝلمثی ٥ ، 3ه، د  1375ٔ، تـرمه هضمؼ  ـویى گًاباػی، ته

ب کتثايی و هضمثؼصمقه بثى هضمثؼٝلی . هضمؼ بى ر٦ٞـ کتايی، صمقه بى هضمؼٕیب کتايی، ٝبؼالله کاهثل بثى هضمثؼٕی19ً 
 .08ً بیـو : ػاؿ الخ٪ا٥ه، ، 5ملىة اِلي٦اك و هضاػحة اِلکیاك بمى أ٩بـ هى الٞلماء و الَلضاء ب٦اك. د ، 5۳21کتايی، 

 .363، ً 1، تاؿیظ و تمؼو ه٢ـب، د 1384صنیى هىيل و صمیؼؿّا ىیغی، . 3
ـاو، . 4 اِليیل المٖـب بـوُ ال٪ـٕاك ٥ی أعباؿ هلثىک الم٢ثـب و تثاؿیظ هؼیًثة . 524۳ٝلی بى ٝبؼ الله ابى ابی فؿٛ  و ػیگ

 .34مىئؼ: ػاؿ الٖباٝة المؼؿمیة، ً -او ناال  ،٥1اك. د 
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ؿا به ًٝىاو کاؿ٥ـها و هزـی یک  ـوژه بثقؿ  ا٩تَثاػی کثه يیافهًثؼ اىثت٢ا  يیثـوی 
 باىؼ، ػاينت. اينايی فیاػی هی

 جایگاُ سیاسی سًاى

ـکثق بثىػتاؿیظ یهای گؾىته ػؿ صکىهت و کاؿهثا بثا  ، ٩ؼؿ  ػؿ ػؿوو ػؿبثاؿ هتم
ـيؼه يهایی و ٩ؼؿ  هٖل٨  ثیو هثی ـکقیت صاکن به ًٝىاو تَمین گی اهثا ػؿ  >ؿ٥ثته

ـػها بثىػکًاؿ ایى  ـه کثن٩ؼؿ  که ٝمىها ػؿ ػمت ه بثیو فيثايی ػؿ ػؿبثاؿ  و ، بثاالع
بی تؤحیـ يبثىػه و رایگثاه میامثی  ،ًؼ که ػؿ ؿعؼاػهای میامی فهاو عىػورىػ ػاىت

ـػ آيهثا بثىػ یثا صاٍثل اه ایى رایگ .عاً عىػ ؿا ػاىتًؼ میامی یثا صاٍثل ٝملکث
ـای ًَٝـ فو ػؿ ٝـٍه میامت ٩ائل هی رایگاه میامی ـاو ب ىثؼيؼ. ػؿ اػاهثه که ػیگ

ـػافین.به بـؿمی رایگاه میامی فياو ػؿ ػوؿه اػؿینیاو هی   

کٌضُٖبس٘دخبلتًٍفَرس

ـگقاؿ ػؿ َٝـ اػؿینیاو  اػؿیثل او  و اهثل  يثام ػاؿػ. او همنثـ: کًثقه;یکی اف فياو تؤحی
ػؿ  ه٢ـب امت که  ل اف ىـوٛ صکىهت اػؿینیاو ػؿ ٩بیله اوؿبه، به همنثـی وی ػؿ آهثؼ.

 ثـ ىثماؿی اف تثؤحیـ گثقاؿی های بیاو ػعالت و رایگاه تَمین مافی میامی کًقه، گقاؿه
 ىیػوم، ٥ـفيثؼ و راييث لیثبٞؼ اف و٥ا  اػؿوی ػؿ یک تَمین میامی بقؿ  صکایت ػاؿػ. 

 بیثٝز یبه ا٩ثؼاه ػمتٔ م282-٧/2۳۶ 85۳-885ٕصکىهت:  -اػؿیلبى  هضمؼ -او 
ـاواو  اویهاػؿ بقؿگو کًقه کيىؿ ؿا ه هیبه تٍى اػؿیلهضمؼ بى  .فيؼیو ياهٞ٪ى  ه ـاػؿاو ٥ث بث

 2ای اف صکىهت اػؿینیاو ىؼيؼ. هـ کؼام اف آيها والی ياصیه 1.کًؼیه نیعىػ ت٪ن

                                                
م،  1982> هضمؼ بثى هضمثؼ ابثى ٝثؾاؿی ، 364، ً 1، تاؿیظ و تمؼو ه٢ـب، د 1384صنیى هىيل و صمیؼؿّا ىیغی، . 1

اِلػاؿمثة ٥ثی ، 5410، هضمثىػ امثماٝیل، 211، بیثـو : ػاؿ االح٪ا٥ثه، ً 1 البیاو الم٢ـب ٥ی اعبثاؿ االيثؼلل و الم٢ثـب، د
الضْثثاؿة . 541۶کىیثثت: هکتبثثة ال٦ثثالس> صنثثى مثثائضی، . 2۶، ً 5 هٔ ص٪ثثائ٨ رؼیثثؼة. د ۳71-578الم٢ثثـب اِل٩َثثی ٕ

 .162، ه٢ـب: الؼاؿ الخ٪ا٥یه للًيـ، ً 1اإلمالهیة ٥ی الم٢ـب. د 
ـاو،  هضمؼبى. 2  .20ً، 1ملىة اِلي٦اك و هضاػحة اِلکیاك بمى أ٩بـ هى الٞلماء و الَلضاء ب٦اك. د . 5۳21ر٦ٞـ کتايی و ػیگ
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ـهای ه٪اله عىػ هیبیاو ي٦ىؽ میامی کًقه، راو اصمؼی ػؿ ػؿ  اوؿبه اف  يىینؼ: بـب
 یو يثژاػ یعىي یىمتگیػوم با اتکا به   لیاو  تا آ١اف صکىهت اػؿ لیفهاو تـوؿ اػؿ

ها بثه اػاؿه صکىهثت ما  ىیا یػؿ ٕو فهام هلک ؿا به ػمت گـ٥ته  -هاػؿ او -با کًقه 
اف  اوینثیصکىهثت اػؿ اهىؿػؿ  ۀکًق اوػعالت هًنىب ػؿ ایى هیاو 1ًؼ. ـػاعت ینیاػؿ

ـ  کًقه ػؿ ما   ىىػیآيزا بـ ها ؿوىى ه ؿا اف ٝىاهل ٩ؼؿ   ٧ 85۳که ابى علؼوو، ه
ػوم ػؿ  لیثاػؿيىینیؼ: و هی ػاينته امت - لیهضمؼ بى اػؿ -و٩ت  ینیصاکن اػؿ

ـػ و  ل اف  85۳ما   . ػؿ ؼیاو به اهاؿ  ؿمث تیبه وٍ لی نـه هضمؼ بى اػؿاو بم
ـ  او اف ٝىاهل ٩ثؼؿ  او بثىػ. هضمثؼ بثى اػؿ قیًقه ياو ک ۀرؼ امیا ىیا ـػ و ه  لیثبم

ـاػؿاو عىػ ت٪ن اویکيىؿ  ؼؿ ؿا ه ـکت ػاػ. یکـػ و آياو ؿا ػؿ  اػىاه نیب  2عىػ ى

ای ػیگثـ اف  تاؿیغی رلثىههای ىىػ. گقاؿهمیامی کًقه به همیى را عتن يمیي٦ىؽ 
ـاؿ امت: هًگاهی که  کًؼ، ػامتاورایگاه میامی فو ػؿ ایى ػوؿه ؿا ؿوىى هی اف ایى ٩

ييثیًؼ، ي٪ثآ هغتلث٤  هضمؼ بى اػؿیل، مىهیى صاکن اػؿینی ػؿ هًَب عىػ هی
ـاػؿاو بقؿ  عىػ ت٪نین هی ـکثق ٥ثاك بثه صکىهثت کيىؿ ؿا بیى ب کًؼ و عثىػه ػؿ ه

ـاػؿاو و ولیٞهثؼاو صکىهثت اػؿینثی بثه ٝلثت کثن بثىػو مثى و  3ييیًؼ. هی ػیگـ ب
ـای صکىهت، تضثت ت واگثؾاؿی  4هايًثؼ. ک٦ثل رثؼه عثىػ، کًثقه بثا٩ی هیمالياو ب

ـتبه کيىؿ به کًقه يياو اف ي٦ىؽ و وفايت میامثی وی ػاؿػ. بغَثىً  ولیٞهؼاو بلًؼ ه
ـاو عثىّػ ػولثت  های هثاػؿی ایثى آ٩افاػگثاو هٞمثىال اف ؽی که عايىاػه ي٦ثىؽاو یثا مث

 5ؼ.اػؿینیاو بىػه و هاػؿاو عىػىاو يیق صاّـ و ياٙـ ػؿ ػؿباؿ اػؿینی بىػي

                                                
ـا٥یایی و میامی هئحـ بـ هکاو گقیًی  ایتغثت اػؿینثاو ػؿ ٥ثاك، ٥َثل  .1 ٥إمه راو اصمؼی و آؿهیى ػعت اهیى، ٝىاهل ر٢

 .18، ً 1397،  اییق 38ياهه هٖالٞا  تاؿیظ امالم، ما  ػهن، ىماؿه 
ـاو، د 848بؼ الـصمى ابى علؼوو ٕم ٝ. 2  .17، ً 3ٔ، تـرمه هضمؼ  ـویى گًاباػی، ته
اك ٥ی أعباؿ هلىک الم٢ـب و تاؿیظ هؼیًة ٥اك، د ، 524۳ٝلی بى ٝبؼ الله ابى ابی فؿٛ، . 3  .28، 1ًاِليیل المٖـب بـوُ ال٪ٕـ
 .52۳، ً 32الٞؼػ -1422رماػی الخايی -الخايی١افی عقٝل، ػولٔه االػاؿمٔه، ييـیه ؿمالٔه الت٪ـیب. ؿبیٜ . 4
ـا، ػاؿ المًَىؿ للٖباٝٔه والىؿا٩ٔه . 5 ـاللهمثٞؼوو ٝبثاك  ،18، 1972ًالـبثآ.  –امماٝیل ابى االصمـ، بیىتا  ٥اك الکب ، يَث

 .552مٔ، ً 2۳1-88۳/772-578ػولٔه اِلػاؿمٔه ٥ی الم٢ـب ٕالَٞـ الؾهبی 
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٘بىسٗاصادستٗکٌضُدسحوبّٕبت٘فؼبل

ىثىػ و ػاؿ ٥ثايی ؿا  اػؿیل حايی،  ؼؿه به ػمینه بًی ٝباك ػچاؿ هی٩بل اف تىلؼ 
هايؼ. کًقه هاػؿ اػؿیل حايی کمثـ بثه گىیؼ، اها صکىهت اػؿینیاو  ابـرا هیوػاٛ هی

آو ؿوف   يتیبايی و ؿمیؼگی به اهىؿ ٥ـفيؼه بنته و ي٪و میامی ههمی ػؿ هٞثاػال 
يیثق بثه ب٪ثای  -١الم اػؿیل او   -کًؼ. البته ػؿ کًاؿ وی ىغَی به يام ؿاىؼ ای٦ا هی

ـػ. هثای ١یثـ اف صمایثت 1صکىهت و تـبیت صاکن کىچک اػؿینی کمک ىثایايی کث
هاػی و هًٞىی، کًقه ي٪ثو ههمثی ػؿ تثؤهیى اهًیثت و ص٦اٙثت اف رثاو ایثى صثاکن 

ـا که ا١البه که ژايؼاؿم ٝ بامیاو ػؿ هًٖ٪ه ه٢ـب بىػيؼ تاله فیثاػی اػؿینی ػاىت چ
ـای اف هیاو بـػاىتى وی به عـد ػاػه و اف هیچ تىٕئه ـػيثؼ. کًثقه اهثىؿ ب ای ٥ـوگقاؿ يک

ت٢ؾیه اػؿیل حايی ؿا اف عى٣ هنمىم ىؼو وی فیـ يٚـ ػاىت و هًگاهی که ػىثمًاو 
ٝلیثه اف ؿمیؼو به صاکن اػؿینی بافهايؼيثؼ بثه اهثىؿ ١یثـ هنثت٪ین و ىثایٞه مثافی 

ي٪و آ٥ـیًی میامثی کًثقه  2ػؿ ایى هنیـ ايزام ػاػيؼ.هایی اػؿینیاو  ـػاعته و تاله
ـکثت ؿا ػؿ مثا  ـهه، ىکى٥ایی و ٕى  ٝمـی بثا ب ـای صکىهثت هثای ػؿ ایى ب آتثی بث

 اػؿینی به اؿه٢او آوؿػ.

رمله آحاؿ ههن اػؿینیاو ػؿ ه٢ـب، ٙهىؿ ي٪و فيثاو ػؿ راهٞثه ه٢ثـب بثىػ و اف 
ـاهىه يکًین. وی  -همنـ اػؿیل او  و هاػؿ اػؿیل حايی-اه کًقهبهتـ امت رایگ ؿا ٥

وؿفیؼ، ػؿ تمثام ٕثى  فيثؼگی اػؿیثل ػوم ػؿ  به تـبیت و  ـوؿه ٥ـفيؼه اهتمام هی
ـػ. هثی ییؿاهًمثاعیثـ او و ؿٝیثت، او ؿا بثه ػاػ و کًاؿه بىػ، به وی هياوؿه هی  اوکث

 یػؿ ػوؿاو  اػىثاه یصتثعٔ و هيی میامی صکىهت اػؿمثیاو بغو  ؿاهًما و الهام
ـاو اػؿ -ویيىه ها ـا بىػ. وی الگىیی -ػوم لی ن ـاکي یيمىيه ب بىػ کثه آؿفو  یفياو ه

 3. او ػؿ اٍالت، بـبـ بىػ.کًًؼ ؼی٥ـفيؼاو عىػ ت٪ل تیػاىتًؼ اف او ػؿ تـب

                                                
ـالله، ػولٔه . 1  .08مٔ، ً  2۳1-88۳/772-578اِلػاؿمٔه ٥ی الم٢ـب ٕالَٞـ الؾهبی مٞؼوو ٝباك يَ
ـالله، هماو، ً . 2  .04مٞؼوو ٝباك يَ
ـالله، ػولٔه اِلػاؿمٔه ٥ی الم٢ـب ٕالَٞـ الؾهبی . 3  .5۳7مٔ، ً  2۳1-88۳/772-578مٞؼوو ٝباك يَ
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شدستبىٗصٕاصاصدٍاجدختشاى،خْتخلتٍفبداسٖبس٘استفبدُس

ـاؿ ػؿ ٩بیله اوؿبه و ؿوي٨ گـ٥تى اهىؿ، ٝمیـ بى هَثٞب ؿا ؿیل حايی اػ  ل اف امت٪
ـاؿ ػاػ و رایگثاهی يیکثى بثه او  ـػی با  يتىايه بىػ، وفیـ عىػ ٩ث که اف بقؿگاو ٝـب و ه

ـاو عىػه به يام ٝاتکه ؿا به همنـی وی ػؿ آوؿػ. ـػ و یکی اف ػعت ایثى ؿ٥تثاؿ  1ٖٝا ک
ػیگـ يیق های ػؿ هىاؿػ هتٞؼػی  یو اف ایى ػؿ صکىهتيىٝی رلىه میامی يیق ػاؿػ و 

ماب٪ه ػاىثت کثه ينثبت ٥ثاهیلی اف ٕـیث٨ ايت٪ثا  یکثی اف ٥ـفيثؼاو ػعتثـ، ػؿ کًثاؿ 
ىثؼ تثا اهثؼا٥ی همچثىو رلثب ؿّثایت، رلثىگیـی اف کاؿی ایزاػ هثیهای ينبت

ـػ و ... تؤهیى ىىػ.های عیايت ًَٝثـ با   چًیى هٞاهله میامی اصتمالی و بهبىػ ٝملک
امثت٦اػه  -  فو، هـچًؼ همکى امت اهـوفه  نًؼیؼه يباىؼ و ًٝثىاو ه٦ًثی ارتمثاٝی

ـػ، لکى ػؿ آو فهاو مًتی هتؼاو  بىػ و ػؿ وا٩ٜ ييثاو اف رایگثاه  -ابقاؿی  به عىػ بگی
ـػ اهثؼا٣ میامثی صکىهثت و  یيثـ٥ت  ـای  یيثب ـاو بث میامی ؿاهگيای ایثى ػعتث

ٝیا  به ه٢ـب ؿمیؼ، ٩بیله اوؿبه ػعتثـی  کيىؿىاو ػاىت. و٩تی که اػؿیل او  بؼوو
بثى ٝبثؼ اللثه بثؼوو  لیاػؿ اف ٩بیله عىػىاو ؿا به افػواد وی ػؿ آوؿػيؼ. هًگاهی که

ىایؼ همیى اهـ باٝثج  ثا بًثؼ ىثؼو  2همنـه اف او باؿػاؿ بىػ. ،ػؿ گؾىت ىیرايي
 اػؿیل او  ػؿ اوؿبه و ٝؼم ايت٪ا  به هکايی هنت٪ل ىؼه بىػ.

پذسشذى٘دسثِحکَهتسسٖسٗػوشادسثيًٖقصدختشػل

 85۳مثا  ٕ اػؿینثیهای تاؿیغی هـبىٓ به ينل مثىم صاکمثاو  الی گقاؿه ػؿ البه
هزـی به بٞؼٔ ٩ْایای ٕى  و ػؿافی اف ايت٪ثا  ٩ثؼؿ  بثیى ٥ـفيثؼاو هضمثؼ و ٝمثـ 

یثک فو ػؿ  .باىثؼمالگی صکىهت اػؿینیاو هی 511ورىػ ػاؿػ که هـبىٓ به  ل اف 
 امی ؿا به ٝهؼه ػاؿػ.رایگاه ي٪و او  میایى ػامتاو 

                                                
ـا، ً  .1  .13امماٝیل ابى االصمـ، بیىتا  ٥اك الکب
 .۶8می وّٞیت میامی، ا٩تَاػی، ارتماٝی و اػاؿی اػؿینیاو، ً ٕیبه صاری ٩اممی، بـؿ .2
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مٔ بثه ًٝثىاو  2۳۶-٧/282 885-85۳ٕصکىهثت:  اػؿیل بى لیاػؿ بىهضمؼ 
ـاػؿه ت٪نین کـػ  ۶مىهیى صاکن اػؿینی  ل اف تکیه بـ ٩ؼؿ ، ٩لمـو عىػ ؿا هیاو  ب

و عىػ ػؿ  ایتغت صکىهت کـػ، ایى ا٩ؼام هىرب اعثتال٣ میامثی ػاعلثی و صتثی 
ـکيی و کيتاؿ ـاػؿاو ىؼ. ليک  1بیى تٞؼاػی اف ب

 2۶۶-٧/2۶۳ 818-840ٕصکىهت: يىه هضمؼ به يام یضیی  ،بٞؼ اف چًؼیى ما 
آیثؼ کثه ٕىؿ به ػمت هثیهای تاؿیغی ایى. اف گقاؿههؼ  کىتاهی به تغت يينت ٔم

ـای صکىهت ؿا اف  ثؼؿايو بثه اؿث يبثـػه میامت هؼاؿی و تىاياییوی  های ٝمىهی ب
هثا  ثیو  ثؼؿايو بثا ک٦ثاؿ و ػاػ. مثا کمی اف عىػ يياو هی بىػ و تمایال  هؾهبی

ـاػؿاو و ٝمى فاػگثايو بثه رثاو هثن ا٥تثاػه رًگیؼيؼ ولی هؼ عىاؿد هی ها بىػ که ب
ـيگبىػيؼ و ػؿ وا٩ٜ ىیٞه با ىیٞه هی  ىؼه بىػ. رًگیؼ و هاهیت هؾهب کم

ـا٥ا   ـاب و فيباؿ که یضیی ػچاؿمـ ايزام ػؿ  ی ایى ايض ، ؿوفی ػؿ ىؼه بىػ گیى
ـػم بـ او ىىؿیؼيؼ و اوال٪ـوییى به صمام  ۀٝؼو ـػ، ه بثه  فيايه واؿػ ىؼ و ٩َؼ فيی ؿا ک
ـػ.االيؼلنییى گـیغت و ػؿ آيزا  ۀٝؼو  ه

که ػعتـ ٝلی بى ٝمـ بىػ و هًٖ٪ه ًٍهاره ؿا تضت یؼ عىػ ػاىثت، همنـ یضیی 
ـایٔ و با تىره به هالک ىؼو همنـه بثه  ثؼؿ عثىػ ياهثه  بال٥اٍله بٞؼاف هياهؼه ى

مافػ. ٝلی بى ٝمـ با ليکـ عىػ بثه ٥ثاك واؿػ يىینؼ و وی ؿا اف اوّاٛ با عبـ هیهی
ـتیب صکىهت اف ٥ـفيؼاو هضمؼ به ٝمـ هًت٪ل هی  2ىىػ.ىؼ و به ایى ت

                                                
 .211، ً 1م، البیاو الم٢ـب ٥ی اعباؿ االيؼلل و الم٢ـب، د  1982هضمؼ بى هضمؼ ابى ٝؾاؿی ،  .1
 .215، ً 1هضمؼ بى هضمؼ ابى ٝؾاؿی، هماو، د . 2
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ثبصًبىٖسٗادسس٘بستهذاساىثشخَسد

فيثاو بثا مؼاؿاو ػؿ بثافعىايی ؿ٥تثاؿ میامثتاف رایگاه میامی فياو، ػیگـ  ای رلىه
 یو اف ایى بیاو ػاىثتین کثه رایگثاه فو، ىثکل گـ٥تثه اف ػو  ثاؿاهتـ  ىىػ.هی يمایاو

ـاو با وی هی  .باىؼٝملکـػ وی و ؿ٥تاؿ ػیگ

عؼاويؼ اف او ؿاّی باىؼ، ػؿ تَثـ٥اتو ;يىینؼ: هی ػؿ و٤ٍ اػؿیل او کتايی 
پل آو ؿا گـ٥ثت، مثهالفم ص٨ بىػ. رقیه و فکا  اهىا  ؿا مااليه ٕب٨ هًىا  ىـٛ هی

ـای هنتض٪و اف رمله ٦ّٞا و فياو بیىه و ایتام عـد هی ـػ ب  1:.ک

اها ; يىینؼ:بیاو  يتیبايی کلی صکىهت اػؿینی اف فياو بیىه چًیى هیالله ػؿ يَـ
گثاهی اف رهت ارتماٝی، اهاهاو اػؿینی هخل ؿٝایا فيؼگی هی کـػيؼ و ایى به عإـ آ

ـػم بثىػ. ایثى میا مثتمؼاؿاو بثه ایتثام و فيثاو بیثىه کثه اف صا  هٞیيت و مثالهت هث
ـايياو ػؿ رًگ اف ػمت ؿ٥ته بىػيؼ، مـ هی يثؼ و ػاػهثی یبه آيهثا ػلثؼاؿفػيؼ، همن

ـای ایى هناکیى به هخابه  ؼؿ بىػيؼ، به آياو هثؼایا و ٖٝایثایی  یيثکو هثی کـػيثؼ و ب
اف کـػيثؼ تثا همچًیى آياو ؿا به ٍىؿ  مـی یا آىکاؿا به ايىاٛ هغتل٦ی هنثاٝؼه هثی

ـػػ  2:.ػؿػىاو کامته ىىػ و ٝقهياو ؿامظ گ

فؿٛ ػؿباؿه هضؼوػه فهايی بٞؼ اف بًای ٥اك و هًت٪ل ىؼو صکىهت به آو، ابى ابی 
 با تىره به ؿوي٨ گـ٥تى اهىؿ و فیاػ ىؼو هت٪اّثیاو فيثؼگی ػؿ ٥ثاك، ػؿبثاؿه همثؼلی

گـوهی ;: يىینؼ گىيه هیىاو ایىههارـ های عايىاػهفياو و  با ػاؿاو اػؿینی صکىهت
ـاه رمٜ کخیـی اف فياو و ٥ـفيؼايياو يقػ اػؿیل حايیٔ آهؼيثؼ و ٕ اف اهل ٩ـوییى به هم

ـا٣ عىػ ػؿ ٝؼو ـکثت و  ۀوی آياو ؿا ػؿ إ ال٪ـوییى رای ػاػ. ػؿ بثیى آيثاو فيثی بثا ب
ـاه عثىاهـ و ٍالش بىػ به يام ٥إمه با کًیه ام البًیى، ػعتـ هضمؼ ٥هـی ٩یـوايی که هم

                                                
ـاو، هضمؼبى. 1  .75، 5ًملىة اِلي٦اك و هضاػحة اِلکیاك بمى أ٩بـ هى الٞلماء و الَلضاء ب٦اك، د ، 5۳21ر٦ٞـ کتايی و ػیگ
ـالله، ػولٔه اِلػاؿمٔه ٥ی الم٢ـب ٕالَٞـ الؾهبی . 2  .552مٔ، ً  2۳1-88۳/772-578مٞؼوو ٝباك يَ
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ای ػیگثـ اف  صکایت هؾکىؿ يیق يمایو ػهثؼه رلثىه 1:.٥ـی٪یه آهؼه بىػيؼهمنـه اف ا
يـهی و کًيگـی هخبت صاکماو اػؿینی ينبت به ًَٝـ فو بىػ که بثا کمثی تنثاهش 

 تىايؼ بغيی اف رایگاه ارتماٝی ًَٝـ فو ػؿ ػوؿه اػؿینیاو ؿا ؿوىى کًؼ.هی

 -ػؿیثل بثى ٝبثؼ اللثه ا -تـ به اصىا  بًیاو گؾاؿ ملنله اػؿینثی يگاهی ػ٩ی٨با 
ىثىػ. اػؿیثل او   ثیو اف تؤمثیل ه٦ًی ػؿ تٞاهل بثا فيثاو يیثق یا٥ثت هثیای گقاؿه

ـاػؿايو ٝلیه ٝبامثیاو بثه  ثاکـػه بثىػ، ػؿ  صکىهت و بٞؼ اف ىکنت ػؿ ٩یاهی که با ب
هماو صا  يقاؿ ػؿ صالی که رقو هٞؼوػ فيؼه هايؼگاو ٩یام بىػ به ممت صزاف و صثذ 

اػؿیل ػؿ آو صا  به صزاف ; صزاد ه٢ـب به آيزا گـیغت.  ؿ٥ت و مپل ػؿ  ىىو
بٞثؼ اف  2:.ؿ٥ت بٞؼ اف آيکه عثايىاػه و هثالو ؿا ػؿ هؼیًثه بثه صثا  عثىػ واگؾاىثت

ـای ايت٪ا  و ػمتیابی به اهل و ٝیالو تالىی  صکىهت وی يیق گقاؿىی هبًی بـ ایًکه ب
ايثؼ، اگثـ ػاىثتًؼ، کـػه، ورىػ يؼاؿػ و ٩ٖٞا آياو ػؿ صکىهت اػؿیل صْىؿ يؼاىثته

 ػاىت. گقاؿىی اف همنـ وی و ايت٪ا  ٩ؼؿ  به ٥ـفيؼايو ورىػ هی

ًگبُػوَمخبهؼِثِحکَهتصًبى

یک ١الم به يام ؿاىؼ بثه ه٢ثـب آهثؼ کثه ىثًاعت و همکثاؿی وی  اػؿیل او  با
ـػ. بٞؼ اف ک  يثته ىثؼو اػؿیثل او ، ؿاىثؼ تثالهکمک فیاػی به صکىهت اػؿیل ک

ـػ. و٩تی ـای ب٪ای صکىهت ک  يثام بهکًیقاو اػؿیل  اف یکی گؾىت ػؿ اػؿیل فیاػی ب
ـاو با ؿاىؼ .بىػ صاهله کًقه ـػ تىا٨٥ ٩بایل م  بثه ؿا ٥ـفيثؼه کًثقه تا بمايًؼ هًتٚـ که ک
 ؿا او. ؼىث  هتىلؼ  نـی ٥ـفيؼ باىؼ. آياو اهیـ همى بىػ  نـ او ٥ـفيؼ چًايچه .آوؿػ ػيیا

 3.کًًؼهی بیٞت امت،  ػؿ گهىاؿه ٦ٕلی هًىف که وی با و ياهًؼ هی اػؿیل  ؼؿه ميا به

                                                
اك ٥ی أعباؿ هلىک الم٢ـب و تاؿ، 524۳ٝبؼالله ابى ابی فؿٛ، بىٝلی. 1  .34، 1ًیظ هؼیًة ٥اك، د اِليیل المٖـب بـوُ ال٪ٕـ
ـالله، ػولٔه اِلػاؿمٔه ٥ی الم٢ـب ٕالَٞـ الؾهبی . 2  .۶۶مٔ، ً  2۳1-88۳/772-578مٞؼوو ٝباك يَ
، الٞبـٔ، 848> ٝبؼ الـصمى ابى علؼوو ٕم  355، ً 1، تاؿیظ و تمؼو ه٢ـب، د 1384صنیى هىيل و صمیؼؿّا ىیغی، . 3

 .214، ً 1م، البیاو الم٢ـب ٥ی اعباؿ االيؼلل و الم٢ـب، د  1982> هضمؼ بى هضمؼ ابى ٝؾاؿی ، 16، ً 3د 
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ـاو صکىهت تىاو اف ػ  ایى گقاؿهکه هیای تهيک ـاؿ ػاػ، ٝؼم تىره م ها هىؿػ ػ٩ت ٩
ـاو به ٙـ٥یت عىػ ایى فو امت که هی ؿا با همؼلی ٩بیله عثىػ  اهىؿتىايؼ اوّاٛ و ػیگ

ـا کثه یکثی اف ٝلثل امثت٪با  هثؼ و صکىهت ؿا اف ٥ـو اىی يزا  ػماهاو بغي ؼ چث
ـها اف اػؿیل صا  که ایى صکىهثت  افىاو به یک ؿهبـ و ایزاػ کًًؼه اتضاػ بىػ.يی ،بـب

ـاه ػاؿػ، ىکل گـ٥ته بىػ، هی تىاينتًؼ فيی اف عىػىاو که یاػگاؿ اػؿیل ؿا يیثق بثه همث
ـگ ـػ و بثه کمثک او ا٩تثؼاؿ و اتضثاػی کثه قیًًؼ تا اػاؿه صکىهت ؿا بثه ػمثت ب ػؿ گیث

 آؿفویو بىػيؼ ؿا به ػمت بیاوؿيؼ.
و  اهىؿآیًؼه وی ػؿ هؼیـ  های ٝؼم تىره به ٙـ٥یت ایى فو بٞؼ ىًاعت هى٥٪یت

ـػاو  ـهًگ ٝمثىهی هث ي٦ىؽ میامی ػؿ ػؿباؿ با ىؼ  بیيتـی به ًٝىاو یک ي٪ٌ ػؿ ٥
 آیؼ. اػؿینی ػؿ يگاه به صکىهت فياو به چين هی

ـایٖی ؿا ایى ي٪ٌ ػؿ يگـه، هًگاهی ؿوىى تـ هی ـایٔ ىىػ کثه چًثیى ىث بثا ىث
. ػؿ چًثؼ ػوؿه فهثايی هغتلث٤، يمثایین های ىبه ٩اؿه هًؼ ه٪اینههيابه ػؿ صکىهت

ؼو فيايی اف عايؼاو ملًٖتی بىػيؼ و به ایثى ا٥کاؿ ٝمىهی هًؼ ىاهؼ به صکىهت ؿمی
هثای فیثاػی اف هى٥٪یثت ایثى فيثاو ػؿ هثا و ا٥نثايهات٦ا٧ ٝاػ  کـػيؼ و البته صمامه

ـاو ورىػ ػاؿػ.  ل تَمین هی تىاينت چیق ػیگـی ١یـ صکىهت و هباؿفه با امتٞماؿگ
 باىؼ. ،اف آيچه ػؿ ه٢ـب ات٦ا٧ ا٥تاػ

که اػؿیل ٥ى  ىؼ، فيی صاهله اف عىػ به رثای گؾاىثت. بثا ٥ـفيثؼ ػؿ هًگاهی 
ػؿ ؽهثى تَثمین  2و ؿاىثؼ اػاؿه اهثىؿ ؿا بثه ػمثت گـ٥ثت. 1ىکن هاػؿ بیٞت کـػيثؼ

ـيؼگاو اٍ ال ت٦کـی هبًی بـ صکىهت فيی اف عىػىاو ورىػ يثؼاؿػ و بثه ؿاصتثی اف گی
 گؾؿيؼ. کًاؿ آو هی

                                                
ـاو، . 1 ، ً 5. ملىٔه االي٦اك و هضاحٔه االکیاك بمى ا٩بـ هثى الٞلمثا و الَثالصاء ب٦ثاك، د 5۳21هضمؼ بى ر٦ٞـ کتايی و ػیگ

 .5۶، ً ۳، الٞبـ، د 5۳۶۳، ابى علؼوو، ٝبؼ الـصمى بى هضمؼ ابى علؼوو، 7۳
ـهثا ١یثـ المتًاهیثة. د. هضمؼ بى هضم. 2 ثِ ه٦اع ـ٥ی، الضلل البهیة ٥ی هلىک الؼولة الٞلىیة و ٝثؼ ٞب ه٢ثـب: وفاؿة  ،888، ً 5ؼ هي

ـ٥ٔه، بی تا.449اِلو٩ا٣ و اليئوو اإلمالهیة> ابىال٦ـد ا٦ٍهايی، ه٪اتل الٖالبییى، ً  ٪ـ، بیـو  ػاؿالمٞ  ، تض٪ی٨ میؼ اصمؼٍ 
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 اجتواعی سًاى -جایگاُ فزٌّگی

ادسٗس٘بىحکَهتدسّوسشٕچٌذ

ـػاوػؿ گؾىته همنـ  ـػاو هت٦او  اف اهـوف بىػ و ه ٝمثؼه چًثؼ  بثه ٕثىؿ گقیًی ه
. هَثاػی٨ چًثؼ عثىؿػاؿ يبثىػاف ٩بش اهـوفی بـًؼ و ایى هىّىٛ همنـ و یا کًیق ػاىت

ـهًگ همنثـ گقیًثی و يگثاه  ،همنـی ػؿ صکىهت اػؿیناو ؿوىى کًًؼه بغيی اف ٥
 .َٝـ اػؿینی به ًَٝـ فو امت راهٞه

ـای وفیـ اػؿیل او   ٝمثـ ابثى  1ٕٝمیـ بى هَٞبٔ مه فو ىثمـػه ىثؼه امثت.ب
ـ  ػو فو به يام ـ  اػؿیثل تفیًب و ؿباب ػاىثهای اػؿیل هًگام ه او  . هًگثام هث

کثه کًیثقاو تىاو ػؿیا٥ثت اف چًیى ٝباؿاتی هی 2.ف کًیقايو به يام کًقه صاهله بىػیکی ا
ـهًگ اػؿینی رایگاهی ػیگـی يیق ورىػ ػاىت ـای يقػیثک ىثؼو ًؼ و فياو کًیق ػؿ ٥ ب

 ًؼ.به  اػىاه ػاىت

ّبّٕذفوٌذثبصًبىاصدٍاج

ـهًگ ها همکاؿییا ٍلش و  ها ٝهؼياههبنیاؿی اف  ـهًهای ػؿ ٥ های گاولیه یا ػؿ ٥
با رابزایی یک ػعتـ اف عايؼايی به عايؼاو ػیگـ، ىکل گـ٥تثه و  يقػیک به ٩بیله گـی

هايؼ. رایگاه بی بؼیل فو ػؿ ایزاػ  یىيؼ بیى ػو ٩ثىم یثا ػو ىثغٌ، ي٪ثو  ایؼاؿ هی
. ایثى  یىيثؼ ػؿ ؼ به ٝؼم عیايت ػؿ آیًؼه ػاىتههمی ػؿ يياو ػاػو صنى يیت و تٞه

ـػ اهؼا٣ هتًىٝی ىکل هیؿامتای   بثه  که ػؿ بغو بٞؼی به ٕىؿ ه٦َل گـ٥تیو ب
ـػاعت ؿط ػاػه ػؿ  هثای افػواداها ػؿ ایى بغثو بثه واؿمثی تٞثؼاػی اف  آو عىاهین  
ـياهثه ؿیثقی ىثؼه بثىػو آيثاو ورثىػ ػاؿػ و تاؿیظ اػؿینیاو هی ـػافین که اصتمثا  ب  

                                                
ـالله، ػولٔه اِلػاؿمٔه ٥ی الم٢ـب، ً ، 13ـا، ً امماٝیل ابى االصمـ، بیىتا  ٥اك الکب. 1  .552مٞؼوو ٝباك يَ
 .32ٕisc ً ،ٔ521الٞؼػ -1422رماػی الخايی -عقٝل ١افی، ػولٔه االػاؿمٔه، ييـیه ؿمالٔه الت٪ـیب. ؿبیٜ الخايی. 2
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ـايی که ػؿ ایى بیى ؿػ و بؼ   یثا بثه  ػاػيثؼتى به ایى وٍلت  با هؼ٥ی عاً ىؼيؼػعت
 .ىؼيؼهمنـی ايتغاب 

باٝثج : اوؿبه;و هیاو ٩بلیه : ولیلی;با اػؿیل او  ػؿ هًٖ٪ه : کًقه بـبـی;افػواد 
های بٞؼ تبؼیل به صثاهی اػؿیثل ىثىػ و صکىهثت ؿا اف عثىػ ىؼ ٩بیله اوؿبه ػؿ ما 

هت اف اوؿبه بثه ػاينته و همچًیى تا فهايی که اػؿیل او  فيؼه بىػ، عاؿد کـػو صکى
ٍىؿ  رؼی کلیؼ يغىؿػ و اعتال٥ا  ػاعلی اصتماال به ٩ؼؿی کن بىػ کثه ػؿ تثاؿیظ 

هایی اف اتضثاػ و  ايٞکاك  یؼا يکـػه امت و بیيتـ ػؿ هضثؼوػه فهثايی هثؾکىؿ ييثايه
 1عىؿػ.هماهًگی به چين هی

ـهًثگ صثاکن بثـ َٝثـ اػؿینثیاو،  یکی ػیگـ اف هَاػی٨ افػواد هثای فيثاو ػؿ ٥
صثاکن بٞثؼی : هضمثؼ بثى اػؿیثل;اد اػؿیل حايی با فيی آفاػه امت کثه هثاػؿ افػو

ـا٣ ي٦ثقه بثىػ. باىؼ. وی اف عايىاػه اػؿینیاو هی اػؿیثل ; 2های ٍاصب ي٦ىؽ و اف اى
بٞثؼ هثا مثا  3وفیثـ ػؿ آوؿػ،: ٝمیـ بثى هَثٞب;ػعتـ عىػ ٝاتکه ؿا به ٝ٪ؼ : حايی

ـػيؼ.هضمؼ  نـ اػؿیل و ؿ٩ه يىه ٝمیـ يیق با هن   4افػواد ک

ػیگـ هىاؿػ، افػواد ٝمـ بى اػؿیل اف صاکماو اولیه اػؿینثیاو بثا ػعتثـ ٩امثن اف 
 بثى هضمثؼ صثاکن و٩ثت اػؿینثیاو بثا یضیثی بٞثؼ افػوادهثا مثا  5رٞؼی امثت.

هًزـ به آو ىؼ که صاکن بٞؼی اػؿینیاو همیى ٝلثی  که ؿط ػاػ: ٝمـ بى ٝلی;ػعتـ
 6بى ٝمـ باىؼ.

                                                
ـالله، ػولٔه اِلػاؿمٔه ٥ی الم٢ـب ٕالَٞـ الؾهبی . 1  .08مٔ، ً  2۳1-88۳/772-578مٞؼوو ٝباك يَ
ـاو، هضمؼبى. 2  .20، 5ًملىة اِلي٦اك و هضاػحة اِلکیاك بمى أ٩بـ هى الٞلماء و الَلضاء ب٦اك. د . 5۳21ر٦ٞـ کتايی و ػیگ
ـا، ً . 3  .552، ً 13امماٝیل ابى االصمـ، بیىتا  ٥اك الکب
اك ٥ی أعباؿ هلىک الم٢ـب و. 524۳ٝبؼالله ابى ابی فؿٛ، بىٝلی. 4  .29، 1ًتاؿیظ هؼیًة ٥اك. د  اِليیل المٖـب بـوُ ال٪ٕـ
ـاو، هضمؼبى. 5  .22، 5ًملىة اِلي٦اك و هضاػحة اِلکیاك بمى أ٩بـ هى الٞلماء و الَلضاء ب٦اك. د. ، 5۳21ر٦ٞـ کتايی و ػیگ
 .212، ً 1م، البیاو الم٢ـب ٥ی اعباؿ االيؼلل و الم٢ـب، د  1982هضمؼ بى هضمؼ ابى ٝؾاؿی ، . 6
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ساصدٍاجصًبىدٍسُادسٗسٖثشسسٖاّذافًْفتِد

ـػم ػؿآه ،اف امتىاؿی اهىؿ ػؿ ٥اك و گنتـه عايؼايياو ل  اوینیاػؿ  غتًثؼیبا ه
ـاؿ ماعتًؼ و به ٍىؿ  ىهـويؼ وا٩ٞث یياويؼیعى ىيؼیو با آيها   اف  1.ػؿآهؼيثؼ یبـ ٩

ـػم  یىيؼ ایزاػ کـػيؼ و ایى یک عىیياويؼی بىػ که کمتـ  ایى ٕـی٨ بیو اف  یو با ه
 يينت. ها هیىؼ و ػؿ ػ ه هیىکنت

ـاتـ هی افػوادبنیاؿی اف  ـػم ٥ ؿ٥ثت و بثا هثؼ٣ رلثب صمایثت ها اف الیه ٝمىم ه
 و بثىػ فیثاػ بنثیاؿ اػؿینثیاو ينل گـ٥ت. عىىبغتايه٩بایل هغتل٤ بـبـ ٍىؿ  هی

ـاو با هایياوبیيتـ افػواد  ػؿ اػؿینثیاو ىماؿ ؿو، ایى اف. گـ٥ت هی ٍىؿ  ٩بایل ػعت
 2.آهیغتًؼ هن ػؿ ٩بایل با و گـ٥ت ٥قويی ای ياصیه هـ

 باٝج ٩بائل مایـ صمایت ها بىػ. رلب اف ػیگـ اهؼا٣ ایى افػوادامتضکام ػولت 
 بثقؿ  ٩بایل فياو با حايی اػؿیل هَلضتی های افػواد. ىؼ اػؿینیاو ػولت امتضکام

ـای تْمیًی بـبـ  3.بىػ آيها صمایت رلب و عىػ ب٪ای ب

ـػاو ػیگـ ٩بایل يیق رهت تؤحیـٝمی٨اػؿینیاو اف  ـاو عىػ با ه  کنثب و افػواد ػعت
ـه هی و میامی هى٥٪یت ـػيؼ. هىؿعاو ارتماٝی به ـػها اف ٥٪ٔ ب  اف و ايثؼ گ٦ته مغى ه

ـاو ىک بؼوو اها ايؼ> يیاوؿػه هیاو به مغًی فياو  و ٩بایثل بثا يیق اػؿینی عايؼاو ػعت
ـػاو  ػاىتًؼ ه٢ـب ػؿ اػؿینیاو که ػیـ ایی و ٝمی٨ تؤحیـ. ايؼ ػاىته هایی افػواد آيها ه

ـػػ هی باف ٝاهل همیى به بىػ ػیًی-هؼيی تؤحیـ یک وا٩ٜ ػؿ که  4.گ

تىره به يى ا بثىػو صکىهثت و ١ـیثب بثىػو اٍثالت ٝثـب اػؿینثیاو ػؿ بثیى با 
ـها به کاؿآوؿػو ه٢ـب، آياو يیاف فیاػی به  ایهای بـبـ  اف ؿا صکىهثت کثه ىثکلی بـب

                                                
ـاو، . 1  .374، ً 1، تاؿیظ و تمؼو ه٢ـب، د 1384صنیى هىيل و ػیگ
ـاو، . 2  .377، ً 1، تاؿیظ و تمؼو ه٢ـب، د 1384صنیى هىيل و ػیگ
 .۶7ٕیبه صاری ٩اممی ، بـؿمی وّٞیت میامی، ا٩تَاػی، ارتماٝی و اػاؿی اػؿینیاو، ً . 3
ـاو، . 4  .379، ً 1، تاؿیظ و تمؼو ه٢ـب، د 1384صنیى هىيل و ػیگ
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ـهای عىػ  اػؿیثل صکىهت آ١اف تا او  اػؿیل تـوؿ فهاو اف اوؿبه بؼايًؼ، ػاىتًؼ. بـب
 کًثقه بثا يثژاػی و عثىيی  یىمتگی به اتکا با يیق و افػواد چىو ٝىاهلی به تىره با ػوم

 اػؿینثی صکىهثت اػاؿه بثه هاما  ایى ٕی و ػؿ گـ٥ته ػمت به ؿا هلک فهام او، هاػؿ
 1. ـػاعتًؼهی

ثشخٖصًبىخصَص٘بتضخصٖ

ای رمله فياو ىاعٌ َٝـ اػؿینی، کًقه بثىػ، ٕبث٨ یکثی اف ا٩ثىا  وی بثـػهاف 
بـبـی االٍل بىػ که اف اػؿیل او  بچه ػاؿ ىؼ. ٩ى  ػیگثـ ایثى امثت کثه وی ػعتثـ 

وی ػاؿای فیبثایی و يیکثی بثىػ و همچًثیى  2ٝبؼالمزیؼ اوؿبی اهیـ ٩بیله اوؿبثه بثىػ.
مت. ػؿ ٝ٪ل و ػیى کاهل بىػ و تابٜ کتثاب عثؼا و باصیایی و با کماالتی وی هيهىؿ ا

مًت میؼالمـملیى بىػ. ّـیش وی ػؿ فاویثه فؿهىيیثه ٥ثاك ػؿ کًثاؿ ٩بثـ همنثـه 
 3اػؿیل امت.

هاػؿ اػؿیل حثايی اولثیى فو هنثلمايی بثىػ کثه ػؿ تؤمثیل، هتضثؼ کثـػو و کًقه 
و ماهايؼهی یک کيىؿ ػؿ ه٢ـب ي٪و ػاىت. وی بقؿگتثـیى فو ػؿ َٝثـ عثىػ بثىػ 

ـػ. اػؿیل او   یو اف هيىؿ  با وی ا٩ؼام به کاؿی يمی  4ک

فياو َٝـ اػؿینی، ٥إمه ٩یـوايی امت. وی هئمثل اولثیى ػاييثگاه ػؿ اف ػیگـ 
هزثـی بًثا کثـػه  841ٝالن هتمؼو امت و کنی امت که راهٜ ٩ثـوییى ؿا ػؿ مثا  

وی فيی هئهى و ػؿ اهىؿ ىثـٝی هضتثآ و بثـ صث٨ الًثاك صنثاك بثىػ. ػؿ  5امت.
ـػ و هضؼوػه هنثزؼ ؿا اف کنثی  ماعت هنزؼ ٩ـوییى به عاک فهیى هنزؼ اکت٦ا ک

                                                
ـا٥یایی و میامی هئحـ بـ هکاو گقیًی  ایتغت اػؿیناو ػؿ ٥اك، ً ٥إمه راو . 1  .18اصمؼی، ٝىاهل ر٢
ـػ.ای هلیهماو ٩ب. 2 ـاه ىؼ و اف وی  يتیبايی ک  که ػؿ اوایل کاؿ با اػؿیل او  هم
ـاو، هضمؼبى .3  .74، 5ًملىة اِلي٦اك و هضاػحة اِلکیاك بمى أ٩بـ هى الٞلماء و الَلضاء ب٦اك. د. . 5۳21ر٦ٞـ کتايی و ػیگ
 ه٢ـب: الؼاؿ الخ٪ا٥یه للًيـ. -ػاؿ البیْاء . 5۶8، ً 5 الضْاؿة اإلمالهیة ٥ی الم٢ـب. د. 541۶صنى مائضی. . 4
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که بـ آو ػمت ػاىت، عـیؼاؿی کـػه بىػ. وی اف ؿوف ىـوٛ ماعت هنزؼ تثا  ایثاو 
1ىايؼ.آو، ؿوفه بىػ و هًگام اتمام کاؿ به ييايه ىکـ ػؿ آو يماف ع

 

 جایگاُ علوی ٍ فکزی سًاى

ٖگٗثبصٍاحذّوسبوًِٕ٘فضب

رمله ٥ْاهای باف ىاعٌ ػؿ با٥ت هؼیًه ٥ثاك، ٥ْثاهای يیمثه بثاف هنث٪٦ی اف 
ـک واصثؼ ـاؿ ػاؿػ و ػؿ صکثن ٥ْثای هيثت هثای امت که رلثى ػؿب اٍثلی عايثه ٩ث

و همنایگی امت. به ٕىؿ هخا  ػؿ ايتهای کىچه، ػو یا مثه همنثایه، هضیٖثی بنثته 
ـک ػؿ رلىی ػؿب عايه عىػ هی ـػ هن٪٤ ؿا هيت ایى هضثیٔ های مافيؼ. یکی اف کاؿب

های  ـ ؿ٥ت و آهؼ امثت. ایثى ٥ْثا  ص٦٘ صیا و ٦ٝت فياو هًگام رابزایی بیى عايه
ـک تٞـی٤  گاهی با ػؿب، گاهی بؼوو ػؿب، اف هٞبـ ٥ـٝی رؼا و بیى چًؼ واصؼ هيت

ـه بثؼوو ىیيثه و ص٦ثاٗ هایی ػؿ ػ ىىػ. ا١لب ایى ٥ْاها گيایو هی یىاؿ به ماو  ًز
 2ػاؿيؼ و همگی هن٪٤ هنتًؼ.

ـهًگی و امتٞاؿی های تىايؼ به يیافهای هاػی و به رًبهصاکن بـ ٥ْا، هیهًؼمه  ٥
صاکن بـ ت٦کـ مافيؼگاو اىاؿه ػاىته باىؼ. اف آيزا که با٥ثت ٥ثاك ٩ثؼین، بثه ينثبت 

هثای ٝمثىهی عثىػ ؿا بثه ٕثىؿ  ػمت يغىؿػه هايؼه و تض٪ی٪ا  هیثؼايی اعیثـ، یا٥تثه
ػهًثؼ، لثؾا چًثیى ت٦کثـی ػؿ  هنت٪ین یا با کمی تناهش به ػوؿه اػؿینثیاو ينثبت هی

ـای فياو ؿا هی تىاو ؿوىثى کًًثؼه  ماعت و هٞماؿی ٥اك ػؿ رهت ایزاػ تنهیالتی ب
 ای اف رایگاه ٥کـی هـبىٓ به ًَٝـ فو ػاينت. ورهه

                                                
اك ٥ی، 524۳ٝبؼالله ابى ابی فؿٛ ، بىٝلی. 1  .34، ً 1أعباؿ هلىک الم٢ـب و تاؿیظ هؼیًة ٥اك. د  اِليیل المٖـب بـوُ ال٪ٕـ
ـيزی، گىيه ىًامی ٥ْاهای باف ٝمىهی هؼیًه ػؿ ػو ىهـ ٥اك و هکًاك، ً . 2 ، ٥َثلًاهه هًثـ و تمثؼو ىثـ٧، مثا  ۶ىیًا ب

 .5۳0۶ ًزن، ىماؿه ه٦ؼهن،  اییق 
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ذهسئَل٘تپزٗشٍٕتفکشهزّجٖثشإسبختهسبخ

 ىیييث یـوايث٩یػؿ بغو  یکی - ػو هنزؼ راهٜ ػؿ ٥اك یضیی بى هضمؼ امیاػؿ 
هنثزؼ  -هنثزؼ  ىیماعته ىثؼ. مثاعت اولث - ىیػؿ بغو ايؼلل يي یگـیآو و ػ

آ١ثاف  ی٥إمثه ػعتثـ هضمثؼ ٥هثـ ىیبه همت ام البً م 210/ه 841ػؿ ما   -ىیی٥ـو
ـػ ـکق ٝلن و  کیبه  لیکتابغايه اف هماو ؿوف او  تبؼ ػاىتىهنزؼ به ٝلت  ىیا .ؼیگ ه

 551امثالم امثت و هنثزؼ االفهثـ  ظیػاييگاه تاؿ ىیىک کهى تـ یهٖالٞه ىؼ و ب
 1.ما  بٞؼ اف آو ماعته ىؼ

عىامثت آو ؿا ػؿ ؿاه عیثـ  فيی تىايگـ بىػ و حـو  او همه هىؿوث بثىػ. هی٥إمه 
 84۳ؿا  ی ا٥کًؼ. ایى وا٩ٞه ػؿ ما   ال٪ـوییى بًای هنزؼ راهٜ ۀٍـ٣ کًؼ. ػؿ ٝؼو

ـػ که آبی گىاؿا اف آو بیـوو هی آهؼ و اف آو  ل  بىػ. ػؿ ٍضى ایى هنزؼ چاهی ص٦ـ ک
او بثىػ، يمثاف و  ۀچىو هنزؼ اهام اػؿیل ؿا گًزایو يبثىػ و يیثق ػؿ همنثایگی عايث

ـػيؼ. آيگاه هًَىؿ بى ابی ٝاهـ ػؿ بًای هنزؼ بی٦ث قوػ و عٖبه ؿا به ایى هنزؼ ي٪ل ک
ـتیب ػاػ و بـ بابا الض٦ا فيزیـ آویغت. چًؼ تثى ػیگثـ  ۀآب به آيزا کيیؼ و م٪اعايه ت

يیثق اف ؿوی : بًثی هثـیى;باف هثن آو ؿا تىمثٞه ػاػيثؼ. : هىصؼیى;اف هلىک لمىته اف 
های ا٥قوػ تا آيزا که بل ومٞت گـ٥ت و ػؿ تاؿیظ همچيمی هـ یک چیقی بـ آو هی

 2ه٢ـب ىـس آيها آهؼه امت.

ًىف ػؿ ػو ٕثـ٣ ؿوػ که ه –ا به ٍىؿ  ػو هنزؼ بقؿ  راهٜهػو هنزؼ اولیه بٞؼ
ـای آو کثه تاؿیغچثه هثؾهبی ىثهـيؼآهؼ ػؿ – ا بـرا هنتًؼ ؿيثگ و بثىی  ،. گىیی بث

ـػ،  ایثى ػو هنثزؼ بثا  ثىلی کثه ػو عثىاهـ اف ىؼ هی گ٦تهػامتايی  ـیاو به عىػ بگی

                                                
 .363، ً 1، تاؿیظ و تمؼو ه٢ـب، د 1384صنیى هىيل، . 1
. 5۳21> هضمثؼ بثى ر٦ٞثـ، کتثايی، 19، ً 3ٔ، تـرمه هضمؼ  ـویى گًاباػی، الٞبـ، د 848ؼوو، ٕم ٝبؼ الـصمى ابى عل. 2
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ـاوییى ؿا کث -٥إمثه >ال٦هـی ٥ـمتاػه ايثؼ، مثاعته عىاهثؼ ىثؼ ۀعايىاػ ه هنثزؼ ٩ث
 ؿا بـ  ا کـػه امت. -که هنزؼ االيؼلل –و هـین -ماعته

ـاوییى به ویژه بنیاؿ با ىکىه و ٝٚمت عىاهؼ بىػ. ایثى هنثزؼ  ـايزام هنزؼ ٩ م
هیالػی بًا ىؼ، ٩ؼیمی تثـیى ػاييثگاه رهثاو هٞـ٥ثی ىثؼه امثت.  217که ػؿ ما  

بثه  -ايثؼی که ٝمثىهی بثـ ٥ثاك يهثاػهياه -: ىهـ ػو ماصل ؿا;ػؿعيو ٥قایًؼه آو 
ـکقی  ـآوافه ػؿ عىاهؼ آوؿػ.  ٍىؿ  ه

اگـ ٝلن ػؿ هؼیًه به ػيیا آهثؼه باىثؼ ;ایى ىهـ گ٦ته ىؼه امت:  ۀػؿباؿؿوایت فیـ 
ـه ػؿ هکه  ـوؿه یا٥ته باىؼ و ػؿ هَـ ىکل گـ٥ته باىؼ،  ػؿ ٥اك امت که ١ـبا  و م

ـه رؼا ىؼه امتاف يا ت بثه هنثزؼ ت کثه اهثالی ٥ثاك ينثبایى بؼاو هًٞامث و >:م
ـاوییى عىػ ـکق ٝالی ػايو و هٞـ٥ت  - ٩  کًًؼ.مغت اصناك ١ـوؿ هی -ایى ه

ـه ها ٩ـوٕی  ايؼ یا آهىفه ػیؼه ايؼ. های ػؿعيايی ػؿ ایى هنزؼ تؼؿیل کـػه چه
یثا بثا تکیثه بثـ هثا اماتیؼ بقؿ  الهیا ، ت٦نیـ، يزىم، ه٨ًٖ یثا ٥٪ثه بثـ ؿوی کـمثی

ايؼ و گـػاگـػ يينتههی -وابنته به هنزؼ های یا هؼؿمه -اؿ هنزؼ  ـ ىمهای متىو
ـا هیٕالب و ػاييزىیا ۀصل٪آيها  ايؼ. یکی اف ػاييزىیاو ػاػه و به مغًاو آياو گىه ٥

 کـػه امت. عىايؼ و امتاػ آو ؿا ت٦نیـ هی کتابی هی

ـای همگاو آفاػ بىػصْىؿ ػ کثه هبثايی ٝلثىم  و به ػاييثزىیايی ؿ رلنا  ػؿك ب
ػؿ َٝثـ  تًهثاىؼه امثت. ٖٝا هی مىی امتاػ ای افايؼ، ارافه ياههآهىعته ٥ى٧ ؿا هی
ـػاعت کمک  بىػ: بًی هـیى;مالٕیى   >به ایى اماتیؼ آ١اف ىثؼه امثت ای هقیًهکه  

ـا هٞت٪ثؼ ها به ىؼ  عىػػاؿی هیاها اماتیؼ بقؿ  اف ػؿیا٥ت ایى کمک کـػه ايثؼ فیث
 مافػ. ؿأی آيها عؼىه واؿػ هی يؼ به امت٪ال بىػ

ـاکو یا به هًٞای وا٩ٞی کلمه که اف يىاصی هغت -ػاييزىیاو-: ٕلبا;مىای  ل٤ ه
ـهايؼ و ػؿ آهؼه ػیگـ کيىؿها هی ـاوییى مثکىيت اعتیثاؿ  های صز کىچثک هؼؿمثه ٩ث
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ـاو و تزاؿ که به کنب ٝلن و هٞکـػههی ـ٥ت ٝال٩ه ػاىثتًؼ و آو ؿا ايؼ، بنیاؿی اف فائ
ـکت ػاينثثت ی هثثؾهبی هیوٙی٦ثثه ًؼ، بٞثثؼ اف يمثثاف َٝثثـ ػؿ ایثثى رلنثثا  ػؿك ىثث

ـاو ٥اك ػؿ ه٪اینثه بثا ىؼه که کنبه و ًٍٞ ايؼ. ایى مًت چًاو ؿٝایت هیکـػههی تگ
٥ثاك  ۀویثژػؿعيثو  ایى ايؼ.ىؼه ء ٝلما و ػاييمًؼاو هضنىب هیها، رقػیگـ ىهـ

ـػیؼ اف هى٩ٞیت ىهـ که بـ مـ چهثاؿؿاهی  ثـ آهثؼ و  ـاؿ ػاىثتهبؼوو ت ياىثی  ،ىثؼ ٩ث
تزثاؿی و ٍثًٞتی بثىػه و يیثق  ،٩بل اف هـ چیق کالو ىهـی ا٩تَثاػی >ىؼه امتهی

ـکق هال٩ا  ـهًگه های هغتل٤ ىـ٧ و ١ـب. گ٦ته ىثؼه  ثا  ها و ػاػ و متؼ هیاو ٥
هیالػیٔ ػؿ رثىايی ػؿ ایثى ىثهـ ا٩اهثت ػاىثته و ػؿ  51۳۳تا  000اف ٕملىمتـ ػوم 

ابى  يغنتیى کنی بىػه که اؿ٩ام ٝـبی ؿا به اؿو ا واؿػ کـػه امت.آيزا ػؿك عىايؼه و 
گ٦ته ىثؼه یهىػی يیق چًؼ مالی ػؿ ایى ىهـ فيؼگی کـػه و  هیمىو،  قىک و ٥یلنى٣

ـگـ ػؿ ایى ما  ـاوییى به تضَیل اىت٢ا  ػاىته امت. آحاؿ ایى ٥یلنى٣، تَثىی ها ػؿ ٩
ـهًگ یهىػی که ػؿ ايؼلل صاکن بثىػه  امالهی-ىگ٦ت ايگیقی امت اف همقینتی ٥

 و  ژواکی هيابه ػؿ ٥اك یا٥ته امت.

ـهاف هیاو  ٥یلنثى٣ و  ىثاٝـ، ٝثاؿ٣، ػاييىؿ ٝـبی>ى اف اببقؿ  امالهی  های چه
ـػ هٞثـو٣ ؤ، هثىؿط هثیالػی5841هتى٥ی بثه مثا  ٕ ايؼلنی هنلماو ابثى  رهثايگ

ـاکيی تباؿ وى علؼوو بٖىٕه، هىؿط و راهٞه ىًاك ىهیـ> اب ابى البًا  >ؿیاّی ػاو ه
 کًین. یاػ هی

ـاوییى و هنزؼ و هؼؿمههنزؼ  ٩ ـا٣ آو هزهق بثه کتابغايثههای های  ـبثاؿی  إ
اف  ىثؼ.بنیاؿ هـبىٓ به ٝلىم هغتل٤ يگه ػاؿی هثیهای يىىتهبىػيؼ که ػؿ آيها ػمت

ىثًبه تا به اهـوف هثـ یثک های ىغَی هٞتبـی بىػيؼ. مىیی هؼؿمیى ػاؿای کتابغايه
ـا٣ های ٍبش ػؿ کىچه  ل کىچه تىاو هایی که ػؿ آيها هیػاييگاه، بافاؿ ػمتًىىتهإ

٥اك ٝلی ؿ١ن ياهالیما  میامثی  ا٥تؼ. های کمیاب و ؽی٪یمتی یا٥ت، به ؿاه هی ينغه
ـػ و تىمثٞه یا٥ثت. راييثیًاو اػؿیثل ػوم  اف مثىی  همچًاو هىیت عىػ ؿا ص٦٘ کث

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3_(%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C)
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عثىػ اف مثىی  ۀهىمی بى ابی الٞا٥یه، هتضؼ ٥إمیاو بـ کًاؿ ىؼيؼ. ٥إمیاو بثه يىبث
اهىیاو ايؼلل بـ کًاؿ ىؼيؼ. ػمت ييايؼگاو هغتل٤ ایى یا آو ملنله به بـ ایی یثک 
ـای هثـ یثک اف ػو هنثزؼ  هنزؼ و هًافه و یک تًىؿ ػؿ ایى ػاييگاه ا٩ؼام کـػيثؼ و بث

 1صیآ ػؿويیٔ ماعتًؼ.ٕ: ٍضى;ای ومیٜ و یک بقؿ ، يمافعايه

ـاکو صکثن مثیقػه تث ۀػوؿاو ملنله هـیًی که بیى مثؼػؿ  ا  ثايقػه هثیالػی ػؿ هث
ـا٣ ایثى ػاييثگاه  ثا هکتبٕ های هيهىؿی٥ـهایی ػاىتًؼ. هؼؿمه های ٩ـآيیٔ ػؿإث

گـ٥ت. ي٦ىؽ ٥کـی و هًـی و هؾهبی ىهـ عیلی فوػ اف هـفهای ه٢ـب و ىما  آ٥ـی٪ا 
ـاتـ ؿ٥ت و اف تمثاهی کيثىؿها، بثىیژه اف ىثـ٧، اف کيثىؿهای آ٥ـی٪ثایی و امثپايیا،  ٥

ـای تضَیل و کاؿ يقػ امتاػاو بـرنته به ایثى ػاييثگاه هیػاييزىیا آهؼيثؼ. ابثى  يی ب
ؿیاّی ػاؤ، ابثى ؿىثؼ ٕ قىثکٔ و ىثماؿی اف ٕ تاؿیغؼاؤ، ابى الیاممیىٕ علؼوو

ـػه ايؼ. فباو  2ىًاماو ػؿ همیى ػاييگاه تضَیل ک
  

                                                
٥ثاك ىثهـ  > ٥ثىفی امثکالی، 2۶ٕیبه صاری ٩اممی، بـؿمی وّٞیت میامی، ا٩تَاػی، ارتماٝی و اػاؿی اػؿینیاو، ً . 1

. الضْثثاؿة 541۶> صنثثى مثثائضی. 10ٕisc ً ،ٔ811، ىثثماؿه 5۳77هثثىالی اػؿیثثل ػوم، هزلثثه هيثثکىٔه، بهثثاؿ و تابنثثتاو 
 ، ه٢ـب: الؼاؿ الخ٪ا٥یه للًيـ.571، ً 5اإلمالهیة ٥ی الم٢ـب. د 

ـايژ يیکال، مـعىه يیکى، . 2 ـػاػ ػاؿا  ژيىیى، الگ ـای ، هؼی۳57، ىماؿه 5۳7۶ييـیه  یام یىينکى، ع ًه ٥ثاك> مثاعت آیًثؼه بث
 .۳7ص٦٘ گؾىته، ً 
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 گیزیًتیجِ

ٝمىهی ٥ٞالیت ػؿ فهیًثه مثاعت  هی ػولت اػؿینی، ؿػ ای فياو ػؿ ٝـٍػوؿهػؿ 
عىؿػ اها ػؿ تَمیما  میامی  ... به چين هی، هًامبا  ارتماٝی وهنارؼ، ًٍٞت

ـاگیثـ يؼاىثته امثت. فو  ـػاو اػؿینی و ػؿ ٝـٍه میامت، فو ي٪و آ٥ـیًی ٥ ػولت ه
ـک بـعی ًٍایٜ، ي٪و آ٥ـیًی عاٍی ػؿ ٝـٍه ا٩تَثاػ ػاىثت و  به ًٝىاو هىتىؿ هض

ـاوايی اف های اه ارتماٝی هًضَـ به عىػ به ػمت آوؿػه بىػ. گقاؿهػؿ ایى فهیًه رایگ ٥
ـهًگ ورىػ ي٪و آ٥ـیًی فو ػؿ ٝـٍه ی ٝلن و ٥کـ و همچًیى ػؿ ٝـٍه ارتماٝی و ٥

ی افػواد، ماعت و ماف هنارؼ و اولیى ػاييگاه ها صىفهػاؿػ که هَاػی٨ هتٞؼػی اف 
ـا٣ فو رهت ػیگـ بـعى اف رهاو و هٞماؿی ٩ابل اؿائه امت. ـاو و راهٞثه إث ؿػ ػیگ

ـاو اػؿینثی  ـهًگی اهیث ػؿ ایى ػوؿه، بـؿمی و تضلیل ىؼ و به بـعىؿػهای میامی و ٥
ـػم ػؿباؿه فو  ـػاعته ىؼ. به ٕىؿ کلی رایگاه  ـا  ػیگـ ه با ًَٝـ فو و همچًیى ت٦ک
ـهًثگ و مثٖش راهٞثه،  ارتماٝی فو ػؿ ایى ػوؿه با تىره به هى٩ٞیت فهاو و هکاو، ٥

 ىىػ. و ؿو به  یيـ٥ت ػاينته هی هتـ٩ی
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