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 هويت ملي از ديدگاه استاد مطهري
 *اهلل قشتاني قذست

 چكيدٌ :
ّااي هبتات ًتاتت  اِ      ّا ٍ ًگزش اي اس گزايش َّيت هلي، هجوَعِ

 خش ٍ يكپارچِ كٌٌذُ در ساح  يا     عَاهل ٍ عٌاصز ٍ الگَّاي َّيت
، اسات  َّيات هلاي داراي عٌاصاز     عٌَاى ي  ٍاحاذ سااساي   كشَر،  ِ
ِ     ي گًَاگًَي چَى ارسش ساسًذُ اي،  ّاي هلاي، ديٌاي، هزٌّگاي، عاه ا

اًتاًي، ٍ در ا  اد هزٌّگاي، اعموااعي، رااريخي، عفزاهااايي، سااساي،      
 س اًي ٍ غازُ است 

َّيت هلي ايزاًي ًاش  ِ اًحاي هخملف، داراي ا  اد ٍ عٌاصاز هاَ    
، ٍعَد دٍ عٌصز اسالهات ٍ ايزاًاات ٍ  رزيي هتايل آى ّتمٌذ؛ اها هْن

رأثازپذيزي آى اس هزٌّا  غز اي اسات  لاذا، در رااريص ه اصاز ايازاى،        
ي اساسي  هلي ايزاًي در ايي دٍ هؤلفِ  چالش ٍ  حزاى در عٌاصز َّيت

 ي آى  ا هزٌّ  غز ي  َد  ٍ را حِ
شاٌا  هاذّتي،    عٌَاى ي  رٍشٌفكز ديٌي ٍ آساب اسماد هحْزي،  ِ

ي ديٌي هَرد شٌاسايي ٍ ارسياا ي رازار     عاه ِ را اس ساٍيِ كِ دردّاي
ي َّيت ايزاًاي پزداتماِ ٍ اس هاااى     ّايي در ارُ داد،  ِ طزح ديذگاُ هي 

عٌاصز همفاٍري كِ  ِ َّيت ايزاًي شكل دادُ است،  ِ هذّب اٍلَيت ٍ 
اصالت  خشاذُ ٍ عَاهلي چَى عفزاهاا، ًاااد، س ااى، ساٌي، هزٌّا  ٍ     

 ي دٍم اّوات رزار دادُ است  َيمي را در درعِسايزعٌاصز ّ
يا ي ايزاًاااى، گازايش آًااى  اِ      رزيي عاهل َّيت اس ًظز ايشاى هْن

 اشذ، چزا كِ اسالم  َاسحِ تصَصاات ه ٌاَي تاَد،    ديي اسالم هي
رَاًتت  ِ ايزاًااى َّيت عذيذي اعحا كٌذ ٍ  ِ ايزاًي  َدى ًاش ه ٌاي 

 عذيذي  ذّذ 
 

 َيت هزدي، َّيت هلي، َّيت هلي ايزاًي، هلاتّ َا: كليدياژٌ
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 مقدمٍ
 

ظيطا اظ ز٣ضاٟ ٍاراض  ؛ت٤اٟ تاضيد چاٙف ٤٧يت ٝٚي زا١ؿت ٝقانط ايطاٟ ضا ٝي  تاضيد
تحههت تهه حهط ٣ض٣ز اٟ ههها١طيا٨١ضههت ٝكههط٣عهت، ٤٧يههت ٝٚههي زض تهه٦ تقههس، تهها ذم 

. سقه ض٣  ٦ض٣ت٧اي ٨ٝٞي  ٧ا ٣ تحطاٟ تا چاٙفٕطايي  ٧اي رسيس مطتي ٣ ضقس ٝٚي ا١سيك٦
 ،ؾهاٗ ٕصقهت٦   2022حتي زض عه٤ٗ   ايطاٟ،٘ ٨ٜٝ راٝق٦ ٣ تاضيد ييْي اظ ٝؿا ،ت٢اتطاي٠

ايه٠ ٝؿه ٦ٙ زض ز٣ضاٟ    .٧اي زيٖط ته٤ز  ٧ا ٣ تٞسٟ حيؼ ٤٧يت ايطا١ي زض تَات٘ تا ىط٢٧ٔ
قْ٘ ذهال ذه٤ز ضا    ،ا١َالب اؾالٝي ي فهط پ٤ٚ٨ي ٣ آؾتا٦١زض ذه٤ل ت٦  ،ٝقانط

 ق٤ز. ٧اي ٤٧يت ٝٚي تقثهط ٝي حطاٟ ٤٧يت يا چاٙفزاقت٦ اؾت ٦ّ اظ آٟ ت٦ ت
ف٤٢اٟ يْي اظ ا١سيك٢ٞساٟ ٣ ض٣ق٢يْطاٟ فهط پ٨ٚه٤ي ز٣ٛ   ت٦ ،اؾتاز ٝطتضي ٝغ٨طي

٤٧يت ٝٚي ؾط٣ّاض زاقت  ي تا ٝؿ ٦ٙ يَه٠ت٦ ع٤ض ٕهطي ا١َالب اؾالٝي،  ٣ ز٣ضاٟ قْ٘
 اظ طذهي زيٖهط  ٝخه٘ ت ١ههع  ٝغ٨هطي   .زاز ٧اي ٝرتٚو ٤ٝضز تطضؾي ٍطاض  ٣ آٟ ضا اظ ر٢ث٦

اؾالٝهت، ايطا١ههت  زض ضتظ ايطا١هاٟ ضا ٝقانط زض ٤٧يت ٝٚي تحطاٟ ٤ٝر٤ز  ،ا١سيك٢ٞساٟ
ت٦ ز١ثاٗ آٟ ت٤ز ٦ّ ت حهط ٝتَات٘ ٣ ا٧ٞهت ٧ط يِ اظ اي٠  ،٣ ٙصا ؛زا١ؿت ٣ تزسز مطتي ٝي
ٟ  »ّتاب  .ضا تهاٟ ١ٞايس  ٧ا ف٢انط ٣ ٝؤٙي٦  ي ١كهاٟ ز٢٧هس٥   «ذسٝات ٝتَات٘ اؾهالٛ ٣ ايهطا

 .اؾتحاضط فهط ٤٧يت ٝٚي ايطا١ي زض  ي ٤َٝ٦ٙتعضٓ ٝغ٨طي ت٦  ي ٦زمسم
٤٧يت ٝٚي ٣ اتقاز ١٤ٕا٤ٕٟ آٟ ضا زض ٤ٝضز ٤٧يت،  اتقازاي٠ َٝا٦ٙ ض٠ٞ پطزاذت٠ ت٦ 

ز٧هس؛ ٣ تهسي٠ ٢ٝؾه٤ض     ف٢هط ايطا١ي تقس اظ اؾالٛ تا فهط حاضط ٤ٝضز تطضؾي ٍهطاض ٝهي  
 زا١س: ٧اي شي٘ ضا ضط٣ضي ٝي پاؾد ت٦ پطؾف

ي ٤٧يهت ٝٚهي ايطا١هي     ي ٤َٝٙه٦  ي ز٣ضاٟ ظ١سٕي اؾتاز ٝغ٨طي زضتهاض٥ ىضاي ىْط -8
 ٦١٤ٕ ت٤ز؟ چ٦

 ٧ايي زاقت؟ ي ىطزي ٣ رٞقي چ٦ ٣يػٕي اظ زيسٕا٥ ٝغ٨طي، ٤٧يت ٝٚي اظ ر٢ث٦ -2

 ٤٧يت ٝٚي ٝغ٤ٚب ٝغ٨طي چ٦ ت٤ز؟ -1

 
 الف( مباحث وظري

 
 َا ؛ تعريف ي ديدگاًٌَيت -1

 
يا ٤٧يت پاؾهد ته٦ ؾهؤاٗ     ؛چهعيحَهَت ٣ ٝا٧هت  ،يق٢ي ؛زض ٝق٢اي ٙن٤ي ٤٧8يت

 ٤٧٦يت ٧ٞاٟ حَهَهت رعيهه   :٦١٤ٕ ت٤زٟ اؾت. زض تقطيو ىٚؿيي  ٦چ٦ ّؿي ت٤زٟ ٣ چ
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َه٦َ تؿٞي ٤٧ي٦، يق٢ي ٧طٕا٥ ٝا٧هت تا تكرم ٙحاػ ٣ افتثاض قه٤ز ٤٧يهت   حاٙ»اؾت 
: 8130ّطرهي،  ) ت٤اٟ ٕيت ٤٧يت تكرم ٝا٧هت زض ذهاضد اؾهت   ٝي ،٣ ٙصا ،«٤ٕي٢س
٤٧يههت فثههاضت اؾههت اظ ٝز٤ٞفهه٦ ذه٤نهههات ٣   :يههو زيٖههطزض تقط .(٣244  240

٦ّ ت٦ ضؾايي ٣  ،ٝكرهات اؾاؾي ارتٞافي، ىط٢٧ٖي، ض٣ا١ي، ظيؿتي ٣ تاضيري ٧ٞؿاٟ
تط ٝا٧هت يا شات ٕط٥٣ ت٦ ٝق٢اي يٖا١ٖي يها ٧ٞا٢١هسي افضهاي آٟ تها يْهسيٖط       ،ض٣ايي

ٍات٘ ٍثه٤ٗ  ت٦ ع٤ض ٝكرم ٣  ،ا١ي ٣ ْٝا١ي ٝقه٣ٝ٠ آ١اٟ ضا زض يِ ؽطه ظ ،ز ٙت ٢ّس
زض  .(811: 8131اٙغهايي،  ) ٝتٞايع ؾاظز٧ا  آ٧ٟا ٣ اىطاز ٝتقٌٚ ت٦  ٣ إٓا٧ا٦١ اظ ؾايط ٕط٥٣

٤٧يت ضا  .تاقس ٝي 2«مهط»آٟ اؾت  ياؾاؾ ي يْي اظ ٝتنهط٧ايي ٦ّ  ظ٦ٝ ،٤٧يتطيو تق
 :ت٦ فثاضت زيٖط .ٝكرم ق٤ز« مهط»٦ّ تقطيو ٣ حس٣ز  ٖٝط اي٠ ،ت٤اٟ تقطيو ّطز ١ٞي

٣ ايه٠ مهطفثهاضت اؾهت اظ     ،٦ّ ا١ؿاٟ تها مهط٤ٝاره٦ قه٤ز    ،ستيا ؽ٤٨ض ٝيي ٤٧يت ظٝا١
٤٧يهت ا٣   ي ّه٦ ؾهاظ١س٥   ي ٧هاي رسيهس   زيٖط، عطظ تيْط٧اي ٝرتٚو ٣ ١َف ي راٝق٦

اي حاتهت ٣   ٤٧يهت پسيهس٥   :قه٤ز  ٕيته٦ ٝهي   ،زض تقطيو زيٖهطي اظ ٤٧يهت   ،٧ؿت٢س. ٙصا
حانه٘   ،ٗ ٣ چ٢هس ٣ر٨هي  ؾهها  ي يِ پسيهس٥  ي ت٦ْٚ ٤٧يت ت٦ ٝخات٦ ،تنههط١اپصيط ١هؿت

٤ٞ٧اض٥ زض حاٗ تنههط اؾت.  ،٦ّ تحت ت حهط قطايظ ٝحهغي ،ىطاي٢س ٝؿتٞط تاضيري اؾت
تٞايع، تكرم، ؾههاٙهت،   :ق٤ز زض تقطيو ٤٧يت، ٝتنهط٧ايي چ٤ٟ ٝالحؾ٦ ٝي ،ت٢اتطاي٠

 اؾاؾي زاض١س. ي١َك ،مهط ٣ ٝا٧هت ذاضري
ٝحس٣ز٥ ٧ه٤يتي تقههه٠    ،س٥تطاي ٧ؿتي يِ پسيإط ١ت٤اٟ تا ت٤ر٦ ت٦ تقطيو ٤٧يت، 

ته٦   ،«مههط »ق٢اؾايي  ت٤اٟ اظ تحطاٟ ٤٧يت نحثت ت٦ ٝهاٟ آ٣ضز ٣ ٧طٕا٥  ٕا٥، ٝي آٟ ،ّطز
زض ايه٠   پهصيط ١ثاقهس،   اْٝاٟ« مهط»تٞايع اظ ، «ذ٤ز»٧اي ٤٧يتي  ٝؤٙي٦زٙه٘ فسٛ نطاحت 

 ق٤ز. ٤٧يتي يا تحطاٟ ٤٧يت ٝي ٧ؿتي زچاض تي ،ن٤ضت
 ٣ر٤ز زاضز: ؾ٦ زيسٕا٥ فٞس٥ ٤٧يت ي زضتاض٥

 ١ؾطيات ٕيتٞا١ي -1   ؾاذتاضٕطايي -2    ر٧٤طٕطايي -8
زض  .ر٧٤ط٧ا حاتت ٣  يتنهط ٧ؿهت٢س  خ٧٘ا ٝ ٤٧يت ،ٕطا زيسٕا٥ ر٧٤طٕطا يا ٝا٧هتزض 

٣  ؾهت؛ حاتهت ٣ پايهساض ا  ، اي ظيطي٠  چ٨ط٥ز٣ چ٨ط٥ اؾت؛ ٧ط ٤٧يت زاضاي اي٠ زيسٕا٥، 
اي ارتٞهافي   ٤٧يهت ضا تطؾهاذت٦  ٕطاياٟ، اي ظتطي٠ ٦ّ ٝتنهط ٣ ؾهاٗ اؾت. ؾاذتاض چ٨ط٥
 ،٣ ٙهصا  ؛ا١هس  ٧ا ١هع آٟ ضا زض رايي ّكو ١ْطز٥ ي ١هاٝس٥ اؾت ٣ ا١ؿاٟيزا٢١س ٦ّ اظ را ٝي

زض ١ؾطيات ٧اؾت.  قطايظ ارتٞافي ا١ؿاٟ ي ٤٧يت ؾاذت٦ ٣ پطزاذت٦ ،زض ١ؾط اي٠ ٕط٥٣

                                                      
2- Other 



 3131، 2سال پٌجن، شوارُ 

 44 

ٟ آ ٧ها زؾهت   ٤٧يت ،ٕيتٞا١ي ذت٦ ٣ َٝه٤ ت ارتٞهافي ٧هٜ ؾها     .٧ها ٧ؿهت٢س   ٣ضز ٕيتٞها
قه١٤س ٣ قهْ٘    ٧ا ظاز٥ ٝهي  ٣اٍقهات ارتٞافي زض ٕيتٞاٟ ،٣ ٙصا ؛٧اي٢س ٕيتٞاٟ ي پطزاذت٦

ؾهاٗ، ٝتنهط ٣ زٕط٤ٕٟ ت٤ا٢١س  ٝي٧ا ٧ٜ  ٤٧يت ،ؾهاٗ ٧ؿت٢س ٧ا ٕهط١س، ٣ چ٤ٟ ٕيتٞاٟ ٝي
تارههِ،  ت٤اٟ ٕيت ٧ط ا١ؿا١ي اؾتقساز تطذ٤ضزاضي اظ چ٢س ٤٧يهت ضا زاضز)  ٣ ٝي ؛ق٢ستا

8131 :83  ٣81). 
٤٧يهت، ؾهاذتاض ٤٧يهت     ي ت٦ ١٦ٙ٤َٝؿثت ٧اي ٝرتٚو  تا ت٤ر٦ ت٦ ١ٖطـت٢اتطاي٠، 
٤٧يهت ا١ؿها١ي    ،زض ١ؾط تطذهي اظ ىالؾهي٦   .٢ّس قْ٘ ذال ذ٤ز ضا پهسا ٝي  ا١ؿا١ي ٧ٜ

ٟ    .تا ذه٤ز   ضاتغ٦ ضاتغ٦ تا زيٖطاٟ ٣ :اؾاؾي اؾت  ي زاضاي ز٣ ٝؤٙي٦ اظ  ،ضاتغه٦ تها زيٖهطا
٣  ٕههطز  قهْ٘ ٝهي   ،ٝق٢اي ٕؿتطز٥ ت٦ ،تقاٝالت ظتا١ي ٕيتٞا١ي اؾت ٦ّ زض ي ٤١ؿ ضاتغ٦

يِ اظ اي٠ ض٣اتظ  زض اضتثاط تا ظ١سٕي قرهي ٣ ؾقازت ىطزي اؾت. ٧ط ،تا ذ٤ز  ضاتغ٦
 21: 8131)ت٨كهتي،   ت٤ر٦ ت٦ قطايظ ١٤ٕا٤ٕٟ ا٧ٞهت ٣ افتثاض ذال ذه٤ز ضا زاض١هس   تا
 ٣26.) 
 
 ًَيت ملي -2

 
ٕهطي ؾهاؾي ١ؾاٛ  تقس اظ ق٣ْ٘ ٜ ٤٧يت ٝٚي اظ ٤َٝ تي اؾت ٦ّ زض ٍطٟ تهؿت

٧اي  ٦يْي اظ ٝكن٦ّٚ ٤ٞ٧اض٥ ٧ط چ٢س  ؛ذ٤ز ضا پهسا ّطز ٝي٤٨ٝي ذال اٙٞٚٚي ٍاٙة ته٠
 ت٤ز٥ اؾت.ايطا١ي ا١سيك٢ٞساٟ ش٢٧ي 

٤٧يت ٝٚي،  :ٝا٢١س ٤٧يت، تقاضيو ٝرتٚيي زاضز. زض يِ تقطيو ،٤٧يت ٝٚي ١هع
راٝق٦ زض ١ؾط ٕطىت٦  ّ٘ؿثت ت٦ ٧ٞاٟ احؿاؼ تقٌٚ ٣ تق٨س ١ؿثت ت٦ ارتٞاؿ ٝٚي ٣ ١

ت٤اٟ ٕيت ٤٧يت ٝٚي ت٦ اي٠ ٝق٢اؾت ٦ّ اىطاز يِ راٝق٦، ٤١في ٢ٝك   ٝي ٣ ،قس٥ اؾت
٤٧يت : »زيٖط يزض تقطيي .(٣23  24: 8131ي٤ؾيي، ٝكتطُ ضا زض ذ٤ز احؿاؼ ٢٢ّس)

اؾت ٦ّ ؾثة  ،ٝازي، ظيؿتي، ىط٢٧ٖي ٣ ض٣ا١ي ٧ا ٣ آحاض اي اظ ١كا٦١ ٝز٤ٞف٦ ،ٝٚي
  ي ح٣٦َٚ ٢تع ؾي٠ طت انٚي ،٤٧يت ٝٚي ،٣ ٙصا ؛ق٤ز  ر٤اٝـ اظ يْسيٖط ٝيتيا٣ت 

: 8131حارها١ي، )« ٧اي فاٛ ىطاٝٚي اؾت ٧اي ذال ٝحٚي ٣ ٤٧يت اضتثاعي ته٠ ٤٧يت
813). 

٧اي ٝخثت ١ؿثت  ٧ا ٣ ١ٖطـ اي اظ ٕطايف ٝز٤ٞف٦ ،تط ٤٧يت ٝٚي ي ّاٝ٘ثهطقتزض 
ف٤٢اٟ  پاضچ٦ ٢٢ّس٥ زضؾغح يِ ّك٤ض ت٦ترف ٣ يْ ف٢انط ٣ ا٧٤ٖٙاي ٤٧يت ،ت٦ ف٤اٝ٘

 .(813ل يِ ٣احس ؾهاؾي اؾت)
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 ًَيت ملي ي عىاصر سازودٌابعاد ي  -3
 

اي  زاضاي ف٢انهط ؾهاظ١س٥  اي٠ ٝي٤٨ٛ  ،آيس ٦١٤ٕ ٦ّ اظ تقطيو ٤٧يت ٝٚي تط ٝي ٧ٞاٟ
اي ٣ ا١ؿها١ي   ٧اي ٝٚي، زي٢ي، راٝقه٦  ت٤اٟ ت٦ اضظـ ٝي ،٧ا تطي٠ آٟ اظر٦ٚٞ ٨ٜٝ .تاقس ٝي
 ض٥ ّطز.اقا

ؾهطظٝه٠، ظتهاٟ، ١ٞاز٧هاي ٝٚهي،      :تٞاٝي ٝكتطّات ىط٢٧ٖي افٜ اظ ،٧اي ٝٚي اضظـ
تٞهاٛ ٝكهتطّات زي٢هي ٣ ىط٢٧هٔ      ،٧اي زي٢ي اضظـ ؛ق٤ز ٧ا ٣ ازتهات ضا قاٝ٘ ٝي ؾ٢ت

ت٦ ان٤ٗ، ٤ٍافهس ٣ ٢٧زاض٧هاي ارتٞهافي     ،اي ٧اي راٝق٦ اضظـ ؛ق٤ز زي٢ي ضا قاٝ٘ ٝي
ىهاضك اظ ٧ط١٤ٕه٦    ،انه٤ٗ ٣ ٤ٍافهس ا١ؿها١ي    ي ّٚهه٦  ته٦  ،٧اي ا١ؿا١ي ٣ اضظـ ،١ؾط زاضز

 (.228: ١8118ؾط زاضز )ظ٧هطي، ٝحس٣زيت ارتٞافي ٣ رنطاىهايي تطاي ٤١ؿ تكط 
 ي زضتهاض٥  ،مههط٥  اٙثت٦ زض ٝهاٟ ا١سيك٢ٞساٟ ف٤ٚٛ ؾهاؾي، ارتٞافي، رنطاىها، تاضيد ٣

 ،ض رنطاىهاز .٧اي ى٤ً ١ؿثت ت٦ زيٖطي اذتاله ١ؾط ٣ر٤ز زاضز ٙت ٧طيِ اظ اضظـانا
ٟ   ،زض ف٤ٚٛ ارتٞافي ؛ٝكتط٣ُ تاضيد ت٦ ؾطظٝه٠  ٝكهتطُ ٣ زض فٚه٤ٛ    ٣ زيه٠  ته٦ ظتها

 ٝس١ي ت ّهس قس٥ اؾت. ي ٝكتطُ، ٝٚهت ٣ ٝٚت ٣ راٝق٦ يت٦ ؾاذتاض ؾهاؾ ي،ؾهاؾ
١٤ٕا١٤ٕي ٧ٜ زاضز ٦ّ قهاٝ٘ اتقهاز    :ذ٤ز، اتقاز ي ٤٧يت ٝٚي زض ٢ّاض ف٢انط ؾاظ١س٥

ق٤ز. ٧ط يهِ   ىط٢٧ٖي، ظتاٟ ٣ ازتهات ٝي  ؾهاؾي، زي٢ي، ارتٞافي، تاضيري، رنطاىهايي،
قهس  ا٧ٞههت ذهال ذه٤ز ضا زاضز، ت     ،زض تْه٤ي٠ ٣ تكهرم ٤٧يهت ٝٚهي     ،اظ اي٠ اتقاز

٦ّ ٝحهس٣ز٥   ،تقٌٚ قرم ت٦ يِ ٝحهظ ارتٞافي ذال اؾت ي ارتٞافي ١كاٟ ز٢٧س٥
اىهطاز  فثاضت اؾت اظ إٓا٧ي ٝكتطُ  ،قس تاضيريت  ؛ز٧س ٣ ضا قْ٘ ٝيا٤٧يت ارتٞافي 

ٟ    ي يِ راٝق٦ اظ ٕصقت٦ احؿهاؼ ٤٧يهت    ،٣ ٙهصا  ؛تاضيري ٣ احؿهاؼ زٙثؿهتٖي ته٦ آ
٧اي ٝرتٚو ته٦ يْهسيٖط اؾهت ّه٦      ١ؿ٘ ي په١٤س ز٢٧س٥ ،تاضيري ٣ ٧ٜ تاضيري پ٢ساضي

زض حاٙي ٦ّ ٤٧يهت ٝٚهي ٧هط     ؛(228ل ق٤ز) ـ ٝيا ٝا١ـ رسا قسٟ يِ ١ؿ٘ اظ تاضيد
ظيهطا ٝحههظ    ؛ايي آٟ ٝٚهت اؾهت  ٝحههظ رنطاىهه   ي ١رؿهت ظايههس٥   ي زض زضره٦  ،ٝٚت

 آيس. تث٤ٚض ىهعيْي، فه٢ي، ٤ٞٚٝؼ ٣ ٝك٤٨ز ٤٧يت ٝٚي ت٦ حؿاب ٝي ،رنطاىهايي
ٕههطز ّه٦ اىهطازي ّه٦ اظ ٙحهاػ       زض ن٤ضتي قهْ٘ ٝهي   ،٤٧يت ٝٚي زض تقس ؾهاؾي

فض٤ يِ ١ؾاٛ ؾهاؾي ٧ؿهت٢س ٣ زاذه٘ ٝطظ٧هاي ٝٚهي يهِ ّكه٤ض        ،ىهعيْي ٣ ٍا١٤١ي
اظ ٙحاػ ض٣ا١ي ٧ٜ ذ٤ز  ؛اعة ٤ٍا١ه٠ آٟ ّك٤ض ٧ؿت٢س٣ ٤ٝض٤ؿ يا ٝر ،٢٢ّس ظ١سٕي ٝي

 .(8131ٝقٞاض، ضا افضاي آٟ ١ؾاٛ ؾهاؾي تسا٢١س)
٣ تها ٣ره٤ز قهست يهاىت٠      ،ضمٜ ت حهط ا١ْاض١اپصيط اتقهاز ىه٤ً زض ٤٧يهت ٝٚهي     فٚي

ٜ  ،ىطاي٢س٧اي ت٤ؾق٦ ٣ ٤١ؾاظي، ٝص٧ة زض تٞاٛ اتقاز ذ٤ز چ٢هاٟ ٢ٝثهـ ٨ٝٞهي تهطاي      ٧ه
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٧اي ٨ٜٝ ٤٧يت  قاذم .ض٣ز ٝتزسز ٣ آقيت٦ ت٦ قٞاض ٝي ٤٧يت ٣ ٝق٢اتركي زض ر٨اٟ
ـ    پاي :قاٝ٘ ،زي٢ي ٟ   ت٢سي ته٦ ره٧٤ط زيه٠ ٣ اضظ زٙثؿهتٖي رٞقهي ٣    ؛٧هاي ت٢ههازي٠ آ

ذط٥ ٝكاضّت ٣ تٞاي٘ فٞٚي ت٦ ؽه٤ا٧ط  ط، ٢ٝاؾِ ٣ ٨١از٧اي زي٢ي ٣ تاأليف٤ٞٝي ت٦ ققا
 .(820: 8131ض٣پؿه٦ٖ٢، ق٤ز) ٧اي ٝص٧ثي ٣ زي٢ي ٝي ه٠ي٣ آ
٤٧يت ٝٚي يهِ راٝقه٦ اؾهت ّه٦      يتطي٠ ارعا ٢٧ٖي ٤٧يت ٝٚي ١هع اظ ٨ٜٝقس ىطت 

ّٚههت ظ١هس٥ ٣    ،ظيطا ىط٢٧ٔ ٣ ٝهطاث ىط٢٧ٖي يِ ٝٚهت  ؛ق٤ز ؾثة ت٤اىٌ ىط٢٧ٖي ٝي
آٟ ٝٚهت ضا   ،٦ّ ت٦ ١ح٤ي ذ٤زإٓا٥ يا ١اذ٤زإٓها٥  ،پ٤ياي ذالٍهت ا١ؿا١ي آٟ ٝٚت اؾت

ٛ   ٧ها ٣ ؾه٢ت   آيه٠  :قس قا٧٘ٝاي ٨ٜٝ اي٠ ت  ز٧س. قاذم تحت ت حهط ٍطاض ٝي  ؛٧هاي فها
 ؛ضؾ٤ٛ ؛٧ا ٝقٞاضي ت٢ا٧ا ٣ ْٝاٟ ؛ٙثاؼ ٣ عطظ پ٤قف ؛٧اي ؾ٢تي اضظـ ؛٧ا ٣ افهاز رك٠
 .(٣43  44: ٣8131ضرا١٣س، ) ٢٧ط٧اي ٝٚي ٣ ت٤ٝي ٧ؿت٢س ٣ فطه

ف٢ه٤اٟ يهِ    ت٨٢ها ته٦   ظتهاٟ ١ه٦   .قس ٨ٝٞي اظ ٝهطاث ْٝت٤ب ٧ط ٝٚتي اؾتت  ،ظتاٟ ١هع
ف٤٢اٟ تركي  ت٦ْٚ ذ٤ز ت٦ ،ض٣ز قٞاض ٝي اضتثاعات ت٦ ي ٣ؾه٦ٚٝحه٤ٗ ارتٞافي، اتعاض ٣ 

٧ط راٝق٦ ١َهف   ي اظ ٝت٠ ض٣اتظ ارتٞافي ٦ّ زض ت٤ٙهس ٣ تاظت٤ٙهس ىط٢٧ٔ ٣ ٤٧يت ٣يػ٥
٧ٞتهي،  ) ١ؾاٛ ٝق٢هايي آٟ ٝٚهت اؾهت    ،ت٤اٟ ٕيت ظتاٟ يِ ٝٚت ٝي ،٣ ٙصا ؛٨ٝٞي زاضز

8131 :821-821). 
٣ اتقاز ٝتيا٣ت ٧هط ّهساٛ،   ٤٧يت ٝٚي  ي ١س٥، ف٢انط ؾاظٝص٤ّض تا ت٤ر٦ ت٦ تقاضيو

ٛ ت٤اٟ تطقهٞطز.   ضا ٝي يتطاي ٤٧يت ٝٚي ّاضّطز٧اي ذان ٣ ٧ٞثؿهتٖي   آىطي٢هي  ا١ؿهزا
ٕههطي   ت٨ط٥ا١س.  اظ آٟ ر٦ٚٞٝٚي ٣ تقهه٠ ؾاظ٣ّاض٧اي ىط٢٧ٔ ؾهاؾي   ايزاز إٓا٧ي ؛ٝٚي

ُ   ٧اي ١ٞازي٠ ٝا٢١س ظتاٟ، زي٠، ٕصقت٦ اظ ت٤ا١ايي ته٦  ت٤ا١هس   ٝهي  ،تاضيري ٣ ٢ٝاىـ ٝكهتط
ي  اي ٦ّ ٤٧يت ٝٚهي زض حه٤ظ٥   ٧ٞثؿتٖي ٝٚي ٢ٝزط ق٤ز. تا ت٤ر٦ ت٦ ١َف تقهه٠ ٢٢ّس٥

ىط٢٧ٔ، ارتٞاؿ، ؾهاؾهت ٣ اٍتههاز زاضز، فهال٥٣ تهط ايزهاز ٧ٞثؿهتٖي ٣ ٝكهط٣فهت        
اي ضا زض ٤ٍاٛ ٣ ز٣اٛ حهات ؾهاؾي يِ  تركهسٟ ت٦ ١ؾاٛ ؾهاؾي ه ارتٞافي، ١َف فٞس٥

تطاي تقهه٠ ٝؿهط ظ١سٕي رٞقي زض آي٢س٥ ٣ ا٧ساه ٝٚي، ١َهف  ٢ّس، ٣ حتي  ٝٚت اييا ٝي
 ٕهطز. ذاني ضا تطف٨س٥ ٝي

 
 ملت ي مليت -4

ته٤اٟ اظ ٤٧يهت ٝٚهي يهِ      ٤٧يت ٝٚي تا ٝيا٧هٜ زيٖطي ١هع ٝطتثظ اؾت. ظٝا١ي ٝي
ٝي٨ه٤ٛ ٝٚهت تها ت٤ره٦ ته٦      رٞـ ؾر٠ ت٦ ٝهاٟ آ٣ضز ٦ّ ٍثالً ت٦ ٝٚت تثسي٘ قس٥ تاق٢س. 

آٟ، تقاضيو ٝتقهسزي   يتطُ يِ راٝق٦ ٣ ته٤ضات ش٢٧ي افضا٧اي فه٢ي ٣ ٝك ٣يػٕي
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٦ّ زاضاي ٣حست ظتاٟ يا ١ػاز  اؾت، اي٠ ٣اغ٥ ٕا٧ي ت٦ ٕط٧٣ي اظ ٝطزٛ اعالً قس٥ .زاضز
٢ٝهاىـ ٝكهتطُ ٣    ،افتَهازات زيٖهط،  س، زض ١ؾط ٕط٧٣ي ٢تاق٧ا  آٟيا ٝص٧ة يا تطّهثي اظ 

ت٤اٟ ٕيت ١اؾه١٤اٙهؿٜ  ٝي ،ٙصا ٣ ؛ف٤اٝ٘ ٝؤحط زض ايزاز ٝٚت ٧ؿت٢س ،ضذساز٧اي تاضيري
نيات  ذ٤زتقٌٚ ت٦ ٝٚتي ذال اؾت ٦ّ تطاي ٣ ٕطايي ٤١في احؿاؼ ٣ىازاضي  يا ٝٚت
 يزض تالـ تطاي حيؼ ٢ٝاىـ ٝٚي ٣ ىط٢٧ٔ ٝٚي ذ٤ز اظ ٧هچ ٤ّقكه  ،٘ ت٤ز٥ياي ٍا ٣يػ٥

قه٤ز ّه٦ ذه٤ز ضا زاضاي     ٝٚت ت٦ ٕط٧٣هي اعهالً ٝهي    ،زيسٕا٥  اي٠زض ٣ضظ١س.  زضيل ١ٞي
اٝها إٓها٧ي ٣   آٟ اؾت، ٧ا قطط  ظٛ  ٧ا ٣ ف٦َٚ ته٢س ٦ّ اي٠ په١٤س ٧ايي ٝي ٧ا ٣ ف٦َٚپه١٤س

 .(11: 8118ظ٧هطي، ) قطط ّاىي اؾت ،اشفاٟ ت٦ آٟ په١٤س
 
 ًَيت ملي ايراويب( 
 

ٟ   ٧ا ٣ تٞسٟ ذا٣ضٝها٦١ پ٘ اضتثاعي ٝهاٟ ىط٢٧ٔ ي ايطاٟ زض ٢ٝغ٦َ  :٧اي ٝرتٚيهي چه٤
، ايه٠   ض٣ زض عه٤ٗ تهاضيد ٨ّه٠    ٛ ت٤ز٥ اؾت. اظ ٧ٞه٢٧٠س، چه٠، ٝهط، تات٘، ي١٤اٟ ٣ ض٣

ؾطظٝه٠ قا٧س تح٤ ت ؾهاؾي، زي٢ي ٣ ١ؾاٝي تؿهاض ت٤ز٥ اؾهت ّه٦ زض تقههه٠ ٤٧يهت     
ٕؿتطـ اؾالٛ زض ايهطاٟ ٣   ،ا١س اظ اي٠ ٝهاٟ اؾاؾي ضا اييا ّطز٥ يايطا١ي ٣ تح٤ٗ آٟ ١َك

تطي٠ ته حهط ضا   تهف ٝا٧اي رسيس مطتي زض تح٤ٗ ٤٧يت ٝٚي  تطذ٤ضز ّك٤ض ٝا تا ا١سيك٦
 اؾت. زاقت٦ 
ته٦  ٧اي اؾاؾي ٝره٤ل  زاضاي ٝؤٙي٦ ،٧اي زيٖط ٝٚي ايطا١ي ١هع ٝا٢١س ٤٧يت ت٤٧ي

ظتاٟ، زي٠، رنطاىها، تهاضيد،   :٧ايي چ٤ٟ تؿهاضي اظ ا١سيك٢ٞساٟ اظ ٝهاٟ ٝؤٙي٦ .ذ٤ز اؾت
١هي يهاز   ٤٧يهت ايطا   ي تهطي٠ ٝؤٙيه٦   اي ف٤٢اٟ پايه٦  ت٦ اناٙت ظتاٟ ت٦ ،ىط٢٧ٔ ٝٚي ٣ مهط٥

زض ع٤ٗ تاضيد اناٙت ذ٤ز   ،٧ايف تا ٣اغٕاٟ تهٖا٦١ آٝهرتٖي ضمٜ فٚيظتا١ي ٦ّ  ؛٢٢ّس ٝي
٣ ١ؾهط زاض١هس،   تطذي زيٖط ت٦ تاضيد ٣ ؾط٤١قت ٝكهتطُ ايطا١ههاٟ   حيؼ ّطز٥ اؾت. ضا 

اي  عثٌ ١ؾطيه٦ آ٣ض١س.  ٝي  ت٦ حؿابت٢هازي ٤٧يت ٝٚي   ي ف٤٢اٟ ٝؤٙي٦ تاضيد ايطا١هاٟ ضا ت٦
٤٧يهت   ي تطي٠ ٝؤٙي٦ ٨ٜٝ ،فاٝ٘ ش٢٧هت ٝكتطُ ٣ ٣رساٟ ٝكتطُ تاضيري٣ر٤ز  ،زيٖط

ت٦ ع٤ض ّٚي زض ضاتغ٦ تها ٤٧يهت ٝٚهي ايطا١هي      ،ٙصا .(10: 8131تارهِ، ٝٚي ايطاٟ اؾت)
 چ٨اض زيسٕا٥ فٞس٥ ٣ر٤ز زاضز:

٣ تالـ  ،عطىساضي اظ ١اؾه١٤اٙهؿٜ ايطا١ي زض ضسيت تا اؾالٝهت ٣ فطب ؾتهعي -8
 ضؾي اظ ٣اغٕاٟ فطتي ٣ حتي مطتي ّطزٟ آٟ.تطاي پا يف ظتاٟ ىا
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زض اي٠   ،٧اي چپ ٣ حعب ت٤ز٥ ٧اي ٝاضّؿهؿتي ت٤ؾظ ٕط٥٣ عطىساضي اظ آ٤ٝظ٥ -2
ض٣ ٝي٨ه٤ٛ   ٣ اظ ايه٠  اٍتهاز اؾهت ١ٖطـ ىط٢٧ٔ ٣ ٤٧يت ٝٚي تاتقي اظ ف٢هط ظيطت٢ايي 

 ٕعي٠ ٝٚت قس٥ اؾت. ذٌٚ، راي
تٖي شاتهي ٣  ي٢يهِ ٝههاٟ    زيسٕا٥ عطىساض ىط٢٧ٔ ٝكتطُ ٦ّ زض آٟ ته٦ ٧ٞثؿه   -1

اظ عطىساضاٟ اي٠ زيسٕا٥ ض٣قه٢يْطاٟ زي٢هي ٣     .ق٤ز اؾالٝهت ٣ ايطا١هت ت٤ر٦ ذال ٝي
 .(811: 8131تطظٕط، ) ت٤اٟ ١اٛ تطز ذٞه٢ي ضا ٝي ١هع اٝاٛ
ىْطي تزسزٕطايي ٦ّ عطىساض تَٚههس ّاٝه٘ اظ ا٧٤ٖٙهاي      زيسٕا٥ ٤٧ازاضاٟ رطياٟ -6

 زا٢١س. قسٟ ت٦ تٞاٛ ٝق٢ا ٝي  طتي٣ ٤٧يت ٝٚي ضا زض م ،مطتي ٧ؿت٢س
ته٤اٟ ته٦ َٝهاعـ شيه٘      تْه٦ تط ف٢انط ٤٧يت ٝٚي ايطا١ي، از٣اض تاضيد ايطاٟ ضا ٝهي تا 

 تَؿهٜ ّطز: 
 ي تاؾتاٟ ز٣ض٥ -8
 اظ ٣ض٣ز اؾالٛ تا آماظ ني٤ي٦ -2
 اظ آماظ ني٤ي٦ تا ٨١ضت ٝكط٣عهت -1
 پ٤ٚ٨ي ي اظ ٝكط٣عهت تا ؽ٤٨ض ؾٚؿ٦ٚ -6
 ٤ٚيپ٨ ي ز٣ضاٟ ؾٚؿ٦ٚ -0
 ز٣ضاٟ ا١َالب اؾالٝي -4

زض ٧هط يهِ اظ َٝهاعـ    ّه٦  ت٢سي ى٤ً آٟ اؾت  ٝث٢اي تَؿه٦١٤ٕٜ ٦ّ شّط قس،  ٧ٞاٟ
ا٣ٗ، ف٢انهط   ي زض ز٣ض٥ ؛ياتهس  ٧هاي آٟ تنهههط ٝهي    تقطيو ٤٧يت ايطا١ي ٣ ٝؤٙيه٦  ،ظٝا١ي

ي ز٣ٛ، اؾالٝهت ١َف ٨ٝٞهي   اي زي٠ تاؾتا١ي، رنطاىها ٣ ١ؾاٛ ؾهاؾي؛ زض ز٣ض٥ اؾغ٤ض٥
٤٧يت ٝٚهي تهط ف٢ههط     ،تا تكْه٘ ز٣ٙت ٝٚي ،ني٤ي ي زض ز٣ض٥ ؛ت ايطا١ي زاضززض ٤٧ي

٧هاي مطتهي ٣    تها ٣ض٣ز ا١سيكه٦  ، ٍارهاض  ي ٥زض ز٣ض ؛قه٤ز  ٝٚهت ايطا١ي ٣ تكهـ ٝتْي ٝي
پ٨ٚه٤ي   ي ز٣ض٥ ؛قه٤ز  ٨١ضت ٝكط٣عهت، ٤٧يت ٝٚي ايطا١ي زچاض تحهطاٟ اؾاؾهي ٝهي   

تاظٕكهت  ، فهط اؾالٝي ضاٟ ا١َالب٣ ز٣ ؛ت٦ ايطا١هت زض َٝات٘ اؾالٝهت تاظٕكتز٣ضاٟ 
 ت٦ زي٠ اؾت.

 ؛اظ ز٣ضاٟ ى٤ً، ٨١ضت ٝكط٣عهت ٣ ؾپؽ فهط پ٤ٚ٨ي زاضاي ا٧ٞهت ذال اؾهت 
تزسز زض ايطاٟ  ي ٣ ض٣اد ا١سيك٦ ،ٝس قْؿت ؾهاؾي ٝكط٣ع٦آ ٦ّ پي ،٣ٗافهط پ٤ٚ٨ي 

ض٣  تاقس. اظ ايه٠  تا تح٤ ت ر٨اٟ ؾ٤ٛ ٦ّ ت٦ ١اؾه١٤اٙهؿٜ ٕطايهس٥ اؾت َٝاضٟ ٝي ،اؾت
زض  ،ايطا١هي  ي رايٖها٥ زيه٠ زض راٝقه٦    اظ إٓا٧يتا ٣ ١رثٖاٟ ؾهاؾي ٧ٞطا٥ ا٣، ضضاقا٥ 
زض  .س٢ه ضيعي ١ٞاي پاي٦  ٧اي ايطا١هت ذاٙم تا ٤٧يت ايطا١ي ضا تطاؾاؼ آ٤ٝظ٥ ١ستالـ ت٤ز
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ت ؾههؽ   :اٍساٝاتي چ٤ٟايطا١ي احها قس، ٦ّ ٧اي ٝٚي ٣ ىط٢٧ٔ تاؾتا١ي  ؾ٢تاي٠ ز٣ض٥، 
ت ؾههؽ ّها٤١ٟ ايهطاٟ تاؾهتاٟ ٣      ؛ىطز٣ؾهي  ي ٧هعاض٥   ركه٠  ضيطٕعات ؛آحاض ٝٚي  ا١ز٠ٞ

 ي ٣ تطاؾاؼ ا٧٤ٖٙاي تطٕطىته٦ اظ راٝقه٦  زض ٧ٞه٠ ضاؾتا ت٤ز؛ ت ؾهؽ ىط٢٧ٖؿتاٟ ايطاٟ 
ايطا١ي ١ساقت. ت٤ر٦ انهٚي   ي تا راٝق٦ ١ياسچ٢ت٢اؾة اٍساٛ ت٦ ٤١ؾاظي ّطز ٦ّ  تطّه٦،

 .(862-866: 8118ظ٧هطي، ٛ ت٤ز)ت٦ ز٣ضاٟ ٍث٘ اظ اؾال ، ٕطايي ضضاقا٥ زض اٝط ٝٚي
٤ٝاره٦  تزسز ٣ ٤١ؾاظي يق٢ي،  ؛فهط حاضط ي تطي٠ ٝؿ ٦ٙ تا ٨ٜٝ ،ز٣ضاٟ پ٤ٚ٨ي ز٣ٛ

رسي ٤١ؾاظي زض ز٣ض٥ پ٤ٚ٨ي ز٣ٛ تا ا١َالب ؾهيهس قها٥ زض ؾهاٗ     ي زض٣اٍـ پط٣غ٥ ت٤ز.
فهسٛ   تها  ،آٟ ي تا تقطيهو ز٣تهاض٥   ،زض اي٠ ز٣ض٥ ٤٧يت ايطا١ي .قس قط٣ؿ . ـ   ٧ 8168
اضّاٟ اؾاؾهي ٤٧يهت   ف٤٢اٟ  ت٧٦اي تاؾتا١ي  ؾ٢تازا٦ٝ ياىت ٣ تط زي٢ي  ف٢انط٦ ت٦ ت٤ر
٣ تطٕهعاضي   .ـ،  ٧ 8164ٕهصاضي قها٥ زض ؾهاٗ      تادقس. تطٕعاضي ٝطاؾٜ  ت ّهس ٝيٝٚي 
ي  اظرٞٚه٦  هط ت٤َيٜ ٧زطي ت٦ ت٤َيٜ قا٢٧كا٧ينه، تيقا٢٧كا٧ ي ؾا٦ٙ ٧2022اي  رك٠

 اي٠ اٍساٝات ت٤ز.
تسؾت زازٟ تقطييي اظ  ايطتپ٤ٚ٨ي ز٣ٛ  زض ز٣ضاٟ ٧اي ٕؿتطز٥ ٙهتضمٜ ىقا فٚي ،اٝا

ٜ تَات٘ فٚت تحطاٟ ١اقي اظ ٤٧يت ٝٚي ايطا١ي، ت٦  چ٢هاٟ ٤٧يهت ٝٚهي     تزسز ٣ ؾ٢ت ٧ه
٣ر٤ز ٦ ٧اي ٝرتٚيي ضا ت اٙقٞ٘ فْؽ ي ٦ّتحطا١. ٦ ت٤زار٧اي اؾاؾي ٤ٝ چاٙفايطا١ي تا 

 ي زي٢ي ت٦ ٝطحٚه٦  ي ٕصاض اظ ٝطح٦ٚ اي تط تطُ ا٧٤ٖٙاي ؾ٢تي ت ّهس زاقت٢س ٣ فس٥ ؛آ٣ضز
٧ٞعيؿتي ؾه٢ت  تا ت ّهس تط ٕط٥٣ زيٖط  ؛زا١ؿت٢س يِ ضط٣ضت فَال١ي ٝيضا فٜٚ تزطتي 

ايه٠ ٕهط٥٣ قهاٝ٘ عههو      .ي زي٢هي افتَهاز زاقهت٢س   ات٦ ٤١ؾاظي تطاؾاؼ ا٧٤ٖٙ ،٣ تزسز
تي قهطيق ، احٞس آٗ رالٗ  اظت٤اٟ  ٝي٦ّ قس  اي اظ فٚٞا ٣ ا١سيك٢ٞساٟ اؾالٝي ٝي ٕؿتطز٥

٧اي ت٤ْي٠ ٨١ضهت   اي٠ ٕطايف زض ؾاٗ .١اٛ تطزف٤٢اٟ ؾطآٝساٟ اي٠ رطياٟ  ٣ ٝغ٨طي ت٦
 اي ت٦ ذ٤ز ٕطىت. اؾالٝي اتقاز ٕؿتطز٥

 
 ًَيت مليجايگاٌ مطُري در مباحث ج( 

پهطزاظاٟ   تهطي٠ ١ؾطيه٦   ٕهطي ٨١ضت، يْي اظ ٨ٜٝ اؾتاز ٝغ٨طي، زض ع٤ٗ ز٣ضاٟ قْ٘
ي ٍهٜ، ٣   ي فٚٞهه٦  ي تٞهاؼ ٣ ؾه٤ُٚ زض حه٤ظ٥    ا١َالب اؾالٝي ت٤ز. ايكاٟ ت٦ ٣اؾهغ٦ 

ظ١سٕي زض ٙثاؼ ض٣حا١هت، ٣ اقطاه ت٦ ف٤ٚٛ ح٤ظ٣ي چ٤ٟ: ى٦َ، تيؿهط، ضراٗ، تهاضيد  
اؾالٛ، فطىاٟ، اذالً، ٣ ىقاٙهت زض زا١كٖا٥ تا تسضيؽ ىٚؿي٦ ٣ حْٞت اؾالٝي؛ اضتثاط 

طذهي اظ  ٧اي فٚٞي؛ آقه٢ايي تها ت   تا ٍكط٧اي زا١كٖا٧ي تا قطّت زض رٚؿات ٣ ا١ز٠ٞ
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٧اي ىْطي ٣ ض٣ق٢يْطي زض ايطاٟ ٣ ر٨اٟ اؾالٛ؛ اقطاه تط تح٤ ت ؾهاؾهي ٣   ٨١ضت
ي آٟ ض٣ظ ايطاٟ؛ آق٢ايي تا تاضيد ؾهاؾي ايطاٟ ٣ ىط٢٧ٔ ٣ تٞسٟ اؾالٝي؛   ٝص٧ثي راٝق٦

ي ٝؿهاي٘ ؾهاؾهي، ىط٢٧ٖهي ٣ ٝهص٧ثي ايهطاٟ؛ قه٢اذت        ت ٙهو ّتة ىطا٣اٟ زض حه٤ظ٥ 
ٝخ٘: ٝاضّؿهؿٜ، ٝاتطياٙهؿٜ، ض٣ق٢يْطي مهطزي٢هي،   ٧اي ىْطي ماٙة ز٣ضاٟ قا٥، ٨١ضت
ٕطايي، زاضاي رايٖا٥ ٨ٝٞي زض ٝثاحج ؾهاؾي ٣ ىْطي ايهطاٟ   ٕطي ٝص٧ثي ٣ ٝٚي ٍكطي

 آٝس. زض آٟ ز٣ض٥ ت٤ز، ٦ّ ٝثاحج ٤٧يت ٝٚي ١هع تركي اظ آٟ ت٦ حؿاب ٝي
ـ زاضي ٣ تال پطزاظ نطه ٝثاحج ٤٧يت ٝٚي ١ث٤ز، ت٦ْٚ زضز زي٠ اٙثت٦ ٝغ٨طي ١ؾطي٦
ي زي٢هي،   زي٢هي، راٝقه٦    ق٢اؾي زي٠ زض اتقاز: ذ٤ز زيه٠، ٝقطىهت   ٕؿتطز٥ زض ضا٥ آؾهة

زاضاٟ ٣ ٨١از٧اي زي٢ي؛ ا٣ ضا ت٦ عطح ٝثاحج ٝطت٤ط ت٦ ٤٧يهت ٝٚهي، ٝخه٘: ٝٚههت،      زي٠
 ٤٧يت ىطزي ٣ رٞقي، ٤٧يت ايطا١هاٟ، ١ػاز، ظتاٟ، رنطاىها ٣ ... ّكا١س٥ ت٤ز.

٧ط چ٢س اؾتاز ٝغ٨طي، زض ٝثاحج ٤٧يهت ٝٚهي    ت٢اتطاي٠، ت٦ ع٤ض ذالن٦ تايس ٕيت،
ي ت٤ر٦ ذهال ٣ي ته٦ ٝؿهاي٘ ايهطاٟ، اؾهالٛ ٣ ىط٢٧هٔ        ٝترهم ١ث٤ز، اٝا ت٦ ٣اؾغ٦
ٕه٤يي ته٦    ٣يػ٥ زض پاؾهد  ٦١٤ٕ ٝثاحج، ت٦ ي اؾالٝي، زض اي٠ اؾالٝي، ٣ ؾط٤١قت راٝق٦

 ٧اي ٤ٝر٤ز، رايٖا٥ ٨ٝٞي زاقت. پطؾف
 

 َاي ًَيت ملي مطُري ي پرسش
 

تا ا١َالب اؾالٝي، ١َف  12ي  ي، ٦ّ زض ز٣ضاٟ قا٥، ت٦ ذه٤ل زض ز٦٧اؾتاز ٝغ٨ط
٧هاي   ي ىْطي ٣ ؾهاؾي راٝق٦ زاقت، ت٦ ع٤ض عثهقي تا ا١ه٤اؿ پطؾهف   ىقاٙي زض فطن٦

ي ٝٚههت   ّهطز ّه٦ امٚهة زضتهاض٥     ي ايطا١ي تطذ٤ضز ٝهي  ي راٝق٦ ٤٧يتي آٟ ز٣ض٥ زضتاض٥
ي ايطا١هي آٟ ز٣ض٥،   ٤٧يهت زض راٝقه٦  ٕطايي ت٤ز. اٙثته٦ تحهطاٟ    ايطا١ي، ظتاٟ، ١ػاز ٣ ٝٚي

ٕطزيهس؛ ٙهصا، ٧هط     ي ايطا١هت، اؾالٝهت ٣ مطتي قسٟ ٝي ٝق٤ٞ ً ح٤ٗ ؾ٦ ٤ٝض٤ؿ فٞس٥
قهس. اٙثته٦    ي يْي اظ ٝح٤ض٧اي ٝص٤ّض ٍٚٞساز ٝي ف٤٢اٟ ظيطٝز٤ٞف٦ ي زيٖطي، ت٦ ٝؿ ٦ٙ

ط ٧اي ذال ذ٤ز ت٤ز، ت٦ ع٤ضي ٦ّ تطذي، ت ي ى٤ً ١هع زاضاي ٣يػٕي ٕا٦١ ٝح٤ض٧اي ؾ٦
ف٢هط ايطا١هت يا تاظٕكت ت٦ ىط٢٧ٔ تاؾتا١ي ايطاٟ ت ّههس زاقهت٢س؛ ٣ تقضهي تهط مطتهي      

٣ضظيس١س ٣ ٧ط ز٣ ٕط٥٣، ٕا٧ي اؾهالٛ ضا   قسٟ ٣ پصيطـ ا٧٤ٖٙاي تٞسٟ مطب انطاض ٝي
 زيس١س. ٝا١ـ تعضٕي تط ؾط ضا٥ ذ٤ز ٝي

ي ٧ايي اظ تاضيد ٣ تٞسٟ ايطا١ي ٣ ىط٢٧ٔ ٣ تٞهسٟ مطتهي آقه٢اي    ٝغ٨طي ٦ّ ت٦ ر٢ث٦
قه٢اذت ٙهصا ضه٠ٞ ١َهازي      ٧اي چ٢ه٠ زيسٕا٧ي ضا ت٦ ع٤ض ّاٝ٘ ٝهي  زاقت، ؾطچك٦ٞ



 َّيت هلي اس ديذگاُ اسماد هحْزي

 31 

٧اي ٤٧يت ٝٚي زض تقس ىهطزي   ٧ا، تا اؾتياز٥ اظ تقاٙهٜ ىط٢٧ٔ اؾالٝي ت٦ عطح ٣يػٕي آٟ
 پطزاذت. ٣ رٞقي 

 
 َاي مًجًد وقد برخي ديدگاٌ -1

٤ٟ ٤٧يت ايطا١هي  اؾتاز ٝغ٨طي، زض ّتاب ذسٝات ٝتَات٘ اؾالٛ ٣ ايطاٟ، اتقاز ١٤ٕإ
ي ٣ي اظ ايه٠ ٤ٝضه٤ؿ    ي ١ٖطا١هي فٞهس٥   ز٧س؛ ٣ اي٠ ١كاٟ ز٢٧س٥ ضا ٤ٝضز تحج ٍطاض ٝي

« ز٣ ٍطٟ ؾه٤ْت »٤ّب ه زض ّتاب   اؾت. ا٣، تطذاله ١ؾط آٍاي زّتط فثساٙحؿه٠ ظضي٠
ه ٍاي٘ ت٦ ؾ٤ْت ايطا١هاٟ زض ز٣ ٍطٟ ا٣ٗ ٧زطت ١هؿهت؛ تْٚه٦ ٣اّه٢ف ايطا١ههاٟ ضا زض     

ي يهِ ١ه٤ؿ ت٤اىهٌ     زا١س ٣ آٟ ضا ١كا٦١ قاز٥ ١زهثا٦١ ٣ ؾپاؾٖعاضا٦١ ٝياٙ تطاتط اؾالٛ، ى٤ً
 ٢ّس. عثهقي ٝهاٟ ض٣ح اؾالٝي ٣ ّاٙثس ايطا١ي ٝقطىي ٝي

اؾالٛ تطاي ايطاٟ ٣ ايطا١ي، زض حْٜ مصاي ٝغث٤في ت٤ز٥ ّه٦ ته٦   »ي ٝغ٨طي:  ت٦ ٕيت٦
ثهقت ايطا١ي ت٦ اي ضيرت٦ ق٤ز. ع اي ىط٣ ض٣ز، يا آب ٤ٕاضايي ٦ّ ت٦ ّاٛ تك٦٢ حٌٚ ٕطؾ٦٢

ذه٤ل تا قطايظ ظٝا١ي ٣ ْٝا١ي ٣ ارتٞافي ايطاٟ ٍث٘ اظ اؾالٛ، اي٠ ذه٤ضاُ ٝغثه٤ؿ   
ضا ت٦ ذ٤ز رصب ّطز٥ ٣ اظ آٟ ١هط٣ ٣ حههات ٕطىته٦ اؾهت، ٣ ١ههط٣ ٣ حههات ذه٤ز ضا       

 (.441د:  8132نطه ذسٝت ت٦ آٟ ّطز٥ اؾت )ٝغ٨طي، 
هؿي، ّه٦ ز٣ ٍهطٟ ا٣ٗ   ٝغ٨طي ت٦ زيسٕا٥ تطذي ٝؿتكطٍه٠، چ٤ٟ ؾطراٟ ْٜٝٚ ا١ٖٚ

٦ّ زض اي٠ ز٣ ٍطٟ ايطاٟ رهع٣ ٍٚٞهط٣ ذالىهت ته٤ز٥ ٣ اظ      اؾالٝي ايطاٟ ضا، ت٦ افتثاض اي٠
ي ؾه٤ْت ٣ ؾه٤ْٟ ٣ احها١هاً تطزٕهي ايطا١ههاٟ       ذ٤ز ح٤ْٝهت ٝؿهتَٚي ١ساقهت٦، ز٣ض٥   

ي ايطا١هي ٣ تحه٤ ت ىط٢٧ٖهي ٣     ٤ٕيس: إط ته٤ز٥  ا١س، ت٤ر٦ زاضز ٣ زض ١َس آٟ ٝي ١اٝهس٥
ي حاّٜ ٣ اىطازي چ٤ٟ ات٤ٝؿهٜٚ   ٧ا ضا زض ١ؾط ١ٖهطيٜ، ٣ ت٨٢ا ت٦ عث٦َ رف آٟفٚٞي حٞطت

ي  ذطاؾا١ي ٣ حزاد ت٠ ي٤ؾو ت٤ر٦ ٢ّهٜ، چ٢ه٠ ٍضا٣تي زضؾت اؾت؛ اٝا إهط ته٤ز٥  
ٟ  ٕطظاز٥ ٧ا ٣ ٤ّظ٥ ٕطظاز٥ ٝٚت ايطاٟ ضا؛ يق٢ي، ٤ٝظ٥ ٧ها ٣   ٧هايي ّه٦ ؾههث٤ي٦    ٧ا ضا ٣ ٧ٞها

٧ها ٣ نهس٧ا ذا١هساٟ زيٖهط زض ١ؾهط       ٧ا ٣ ت٢ي قا٦ّ تآٗ ٤١تر ٧ا ٣ ات٤فثهس٧ا ٣ ات٤ح٢هي٦
تٖهطيٜ ٦ّ اؾتقسازقاٟ ت٤ا١ؿت زض ٝهساٟ يِ ٝؿات٦َ آظاز قطّت ٢ّس ٣ ٤ٕي اىتراض ضا 

ن٤ضت پهك٤اي ازتي فٚٞي، ٝص٧ثي ٝٚ٘ زيٖهط   تطتايس ٣ تطاي ا٣ٙه٠ تاض زض تاضيد ايطاٟ ت٦
 (.٣432  438د:  8132زض آي٢س چ٢ه٠ ٍضا٣تي تاع٘ اؾت )ٝغ٨طي، 

پطؾهس:   ٤ّب ٝهي  ٤ّب اقاض٥ زاضز. ظضي٠ ٝغ٨طي زض راي زيٖط ت٦ پطؾف زّتط ظضي٠
ظتاٟ اي٠ ٤ٍٛ )ايطا١هاٟ ٍث٘ اظ اؾالٛ(، ظتاٟ ٤ٍٝي ت٤ز ٦ّ اظ ذطز ٣ زا١هف ٣ ىط٢٧هٔ ٣   »

ٕيت٢هس   ازب ت٦ ٍسض ّيايت ت٨ط٥ زاقت، تا اي٠ ٦ٞ٧، اي٠ ٤ٍٛ ٦ّ ت٦ نس ظتهاٟ ؾهر٠ ٝهي   
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(؛ 438ٕكت٢س، آيا چ٦ ق٢هس١س ٦ّ ذها٤ٝـ قهس١س؟ )ل    ض٣ ٣ٍتي تا افطاب ٝؿٚٞاٟ ض٣ت٦
٤ٕي٢س: ظتاٟ تاظي، پههف اظ آٟ ظتهاٟ ٝهطزٛ ١هٞه٦ ٣حكهي       ٝي»ز٧س ٦ّ:  ٣ ذ٤ز پاؾد ٝي

قس، ٣ ٙغو ٣ ؽطاىتي ١ساقت؛ ٝق٨صا ٣ٍتي تا١ٔ اشاٟ زض ىضاي ٝ ِٚ ايطاٟ  ٝحؿ٤ب ٝي
چ٦ زض اي٠ حازح٦ ظتهاٟ   پهچهس، ظتاٟ پ٤ٚ٨ي زض تطاتط آٟ ىط٣ٝا١س ٣ ت٦ ذا٤ٝقي ٕطايهس. آٟ

ايطا١هاٟ ضا ت٢س آ٣ضز، ؾازٕي ٣ فؾٞت پهاٛ تهاظ٥ ته٤ز، ٣ ايه٠ پههاٛ تهاظ٥ ٍهطآٟ ته٤ز ّه٦         
ؾر٤٢ضاٟ فطب ضا اظ افزاظ تهاٟ ٣ فٌٞ ٝق٢ي ذه٤يف ته٦ ؾه٤ْت اى٢ْهس٥ ته٤ز. پهؽ       

ا١ٖهع تاظ٥، زض ايطاٟ ١هع ظتاٟ ؾر٤٢ضاٟ ضا ىهط٣ ١ث٢هسز ٣    فزهة اؾت ٦ّ اي٠ پهاٛ قٖيت
٧ا ٦ّ زيه٠ ضا ته٦ عههة     ت٦ حهطت ا١ساظز؟ حَهَت اي٠ اؾت ٦ّ اظ ايطا١هاٟ، آ٧ٟا ضا  ذطز

ياىت٢س، چ٢اٟ ٦ّ  حسي زض اي٠ زي٠ تاظ٥ ٝي ذاعط ذ٤يف پصيطىت٦ ت٤ز١س، ق٤ض ٣ ق٤ً تي
ؾاذت ٦ّ تط قافطي ٣ ؾر٤ٖ٢يي ٣ٍت ذ٤يف ضا تٚهو   ٝيذ٤ز  ٧ا ضا ٝؿح٤ض ٣ تي آٟ
 (.٣821  823: ٤ّ8131ب،  )ظضي٠ «آ٣ضز١س ١ٞي

٢ّس ّه٦: ٧ههچ ؾه٢سي زض زؾهت      ٝي  ٤ّب اؾتس ٗ ٝغ٨طي زض ضز زيسٕا٥ آٍاي ظضي٠
اٝه٦، ٝطزٛ ايطاٟ ضا ت٦ تطُ ظتهاٟ انهٚي ذه٤ز ٝزثه٤ض      ١هؿت ٦ّ ذٚيا، حتي ذٚياي ت٢ي
ي ٙيؾي ٣ ٝق٤٢ي ٍطآٟ، ٣ تقٚهٞهات ر٨هاٟ ٣ع٢هي آٟ     ّطز٥ تاق٢س، ت٦ْٚ ظيثايي ٣ راشت٦
ي آؾٞا١ي ضا تا اي٠ ٧ٞه٦ ٙغهو اظ    ٟ اي٠ تحي٦ي ٝؿٚٞا١ا زؾت ت٦ زؾت ٧ٜ زاز، تا ٦ٞ٧

آٟ ذ٤ز تسا٢١س ٣ ٝزص٣ب ظتاٟ ٍطآٟ ٕطز١س ٣ ظتاٟ انٚي ذ٤ز ضا ته٦ ٝحهاً ىطا٤ٝقهي    
ي  تؿپاض١س. ٢ٝحهط ت٦ ايطا١هاٟ ١ث٤ز ٦ّ ظتاٟ ٍهسيٜ ذه٤يف ضا پهؽ اظ آقه٢ايي تها تحيه٦      

ط ٤ّقهف  ي ٝٚ٘ ٕط١٣س٥ ت٦ اؾالٛ چ٢ه٠ قهس١س؛ ٣ إه   آؾٞا١ي ٍطآٟ ىطا٤ٝـ ٢٢ّس، ٦ٞ٧
  ٟ ٧هاي ٍثه٘ اظ    فثاؾهاٟ ٦ّ ؾهاؾت ضسفطتي زاقت٢س ١ث٤ز، ظتاٟ ىاضؾي اٝط٣ظ ٦ّ تها ظتها

ٟ  اؾالٛ ٝتيا٣ت اؾت پسيس ١ٞي ٧ها   آٝس. ذٚياي فثاؾي ت٨تطي٠ ٝك٤ً اي٠ ظتاٟ ت٤ز١هس. آ
(. 436د:  8132ي ايطا١ي ضايذ ٕطزز )ٝغ٨هطي،   ٝاي٘ ١ث٤ز١س ٦ّ ظتاٟ فطتي زض ٝهاٟ ت٤ز٥

ي اي٠ ز٣ ٍطٟ ١ؿثت ت٦  ٧اي از٣اضز تطا٣ٟ ٦ّ زضتاض٥ اقاض٥ ت٦ زيسٕا٥ زض ٨١ايت ٝغ٨طي تا
تطي اؾت، ٣ره٤ز ؾهٚٞاٟ ىاضؾهي زض ٢ّهاض      ْٜٝٚ ٣ ّٚٞه٢تع ٝاض٨ّٜ زاضاي ا١هاه تهف

قه٤ز ٣ ؾهپؽ    پهاٝثط)ل( ٣ زض ضزيو ا٧٘ تهت پههاٝثط ٍهطاض ٕهطىت٠ ا٣ ضا ٝتهصّط ٝهي     
٧هاي   طٟ اي٠ اؾت ٦ّ قرهههت اظ ٝكرهات اي٠ ز٣ ٍ»٤ٕيس:  ي اي٠ ز٣ ٍطٟ ٝي زضتاض٥

ٝؿٚٞاٟ ايطا١ي، فال٥٣ تط قْيتٖي اؾتقساز فٚٞي ٣ ىط٢٧ٖي ٣ ّؿة اىترهاضاتي اظ ايه٠   
ي ٝص٧ثي ٣ زي٢ي، ذ٤ز ضا ت٦ َٝاٛ ٍساؾهت ضؾها١س١س زض حهسي ّه٦ ٝه٤ضز       ١ؾط، اظ ر٢ث٦
ته٤اٟ   (، ٦ّ اظ اي٠ اىطاز ٝهي 434ل «)ي ٝص٧ثي ٝٚ٘ زيٖط ٍطاض ٕطىت٢س اٙقاز٥ احتطاٛ ى٤ً
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١اىـ، فانٜ، ات٠ ّخهط، ٝحٞس ت٠ اؾهٞافه٘ ترهاضي، ٝؿهٜٚ ته٠ حزهاد ١هكهات٤ضي،        ت٦:
عا٣٣ؼ ت٠ ّهؿاٟ، ات٤ح٢هي٦، ٙهج ت٠ ؾقس، ؾهث٤ي٦، ّؿهايي، ىهطا ، ات٤فثههس٥ ٝقٞهطت٠     

ي زي٤٢ضي، تالشضي، عا٧ط ش٣اٙهٞه٢ه٠، ٤ٝؾي  ي زي٤٢ضي، ات٤ح٢هي٦ ٝخ٢ّي، اذيف، ات٠ ٍتهث٦
 ت٠ ١ضهط ٣ زيٖطاٟ ١اٛ تطز.

 
 ًَيت مطلًب از ديدگاٌ مطُري -2

 
٧اي رٞقهي ٣ اظرٞٚه٦    ٧اي ٤ٝر٤ز زض ٤ٝضز ٤٧يت ٥ اؾتاز ٝغ٨طي پؽ اظ ١َس زيسٕا

ي ٤٧يت ٝغ٤ٚب ا١ؿا١ي زض اتقاز ىطزي. رٞقهي ٣ ٝٚهي    ف٢انط ٤٧يت ٝٚي ذ٤ز زضتاض٥
٢ّس. ٧ط چ٢س ٦ّ ٝغاٙة ٝطت٤ط ت٦ ٧ط ٍؿٞت زض تركهي اظ آحهاض ايكهاٟ     آٟ ضا ٝغطح ٝي

 ي٠ ٤١قت٦ تالـ قس٥ تا حس اْٝاٟ ت٦ ن٤ضت ٝؿتَهٜ اضاي٦ ق١٤س.آٝس٥ ٣ زض ا
ي ٤٧يت ٝٚي، تايس تحهج ضا   ت٦ ٧ط ن٤ضت تطاي تثهه٠ ٣ ى٨ٜ زيسٕا٥ ٝغ٨طي زضتاض٥

تطي٠ ٦ٙ٤َٝ زض اي٠ ٝثحج يق٢ي ٤٧يت ىطزي آماظ ّهطز. پهؽ اظ آٟ ٤١تهت ته٦      اي اظ پاي٦
تحهج انهٚي َٝاٙه٦ ّه٦     ضؾس ٣ ؾهطا١زاٛ ته٦    ٤٧يت رٞقي ٦ّ اقْاٗ ٝرتٚيي زاضز ٝي

 ضؾهٜ. ٤٧يت ٝٚي اؾت، ٝي
 ًَيت فردي -2-1

ي زي٢ي ٝق٢ي زاضز؛ يق٢هي،   ٤٧يت ىطزي زض ١ؾط ٝغ٨طي، زض چاضچ٤ب زي٠ ٣ ا١سيك٦
ياتي ٣اٍقي تطاي ا١ؿاٟ ضا، ت٨٢ا زض تْاٝ٘ ٣ تقاٙي ا١ؿاٟ ت٦ ؾ٤ي ا٧هساه   ٝغ٨طي، ٤٧يت

تط ٝثاحج ذ٤ز زض تالـ اؾت  زا١س ٣ي تا عطح ٤ٝض٤ؿ ا١ؿاٟ ّاٝ٘، زض تهف ٝتقاٙي ٝي
تا ٣يػٕي يِ ا١ؿاٟ ٝغ٤ٚب ٣ ّاٝ٘ ضا اظ زيسٕا٥ زي٠ اؾالٛ تهاٟ ١ٞايس، ت٦ ٧ٞه٠ ٢ٝؾ٤ض 

٧اي ا١ؿاٟ ّاٝ٘ ضا اظ ١ؾط ْٝاتة زيٖهط ١ههع ٝه٤ضز ١ؾهط زاضز. اٙثته٦ ٣ي ٣ره٤ز        ٣يػٕي
ي، زا١هس )ٝغ٨هط   ياتي زي٢هي  ظٛ ٝهي   ته٢ي ٣ ايسي٤ٙ٤غي ضا تطاي ا١ؿاٟ، تطاي ٤٧يت ر٨اٟ
ي  (. ٣ي تا ت٤ر٦ ت٦ اتقاز ١٤ٕا٤ٕٟ ا١ؿاٟ ٝقتَس اؾت: ا١ؿهاٟ تها ٧ٞه٦   881-886: 8143

ٟ  ٣ر٥٤ ٝكتطّي ٦ّ تا ؾايط را١ساض٧ا زاضز، ىان٦ٚ ٧ها پههسا ّهطز٥ اؾهت.      ي فؾهٞي تها آ
ٟ    ا١ؿاٟ ٤ٝر٤زي ٝازي ٣ ٝق٤٢ي اؾت؛ يِ ؾٚؿ٦ٚ تيا٣ت ٧ها   ٧اي انهه٘ ٣ فٞههٌ تها آ

زض تاىهت    اي رسإا١ه٦  تركهس ٣ ضقهت٦   سإا٦١ ت٦ ا٣ ٝهي ٧ا ت قسي ر زاضز ٦ّ ٧ط يِ اظ آٟ
 ٧ا زض ؾ٦ ١احه٦ اؾت: ض٣ز. اي٠ تيا٣ت قٞاض ٝي ٧ؿتي ا٣ ت٦

 ي ازضاُ ٣ ّكو ذ٤ز ٣ ر٨اٟ  ١احه٦ -8
 ٧ايي ٦ّ تط ا١ؿاٟ احاع٦ زاضز ي راشت٦ ١احه٦ -2
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ٟ   ي ّهيهتِ ٍطاض ٕطىت٠ ٣ تحت ته حهط راشته٦   ١احه٦ -1 ٧ها)ٝغ٨طي،   ٧ها ٣ ا١ترهاب آ
 (.84اٙو:  8132

٧اي ٝتقاٙي ١ؾهط: ذهط اذالٍي، رٞهاٗ ٣   ٧ٞه٠ ا١ؿاٟ، زض ١ؾط ٝغ٨طي، زاضاي ٣يػٕي
تاقس، ٣ ١هع چههعي ّه٦ زض ١ؾهط ٝغ٨هطي ا٧ٞههت       ظيثايي ز٣ؾتي، تَسيؽ ٣ پطؾتف ٝي

ي ذه٤يف اؾهت؛ يق٢هي، ا١ؿهاٟ ١َهف       ظيازي زاضز، ١َف ٝؤحط ا١ؿاٟ زض ؾاذت٠ آي٢هس٥ 
ي ذ٤يف زاضز. ١َف ا١ؿاٟ، ٧ٜ إٓا٧ا١ه٦   آي٢س٥ ي زض ؾاذت٠ تط تط، ٝؤحطتط ٣ ٕؿتطز٥ ىقاٗ

  ٟ ّه٦ تها    اؾت ٣ ٧ٜ آظازا٦١؛ يق٢ي، ا١ؿاٟ ٧ٜ ت٦ ذ٤ز ٣ ٝحهظ ذ٤ز إٓا٥ اؾهت، ٣ ٧هٜ آ
ي ذه٤يف ضا ته٦ ٧هط     ت٤ا١س آظازا٦١ آي٢هس٥  ت٤ر٦ ت٦ آي٢س٥، ت٦ حْٜ ١هط٣ي فَ٘ ٣ اضاز٥ ٝي
 (.12اٙو:  8132قْ٘ ٦ّ ذ٤ز تر٤ا٧س ا١تراب ٢ّس)ٝغ٨طي، 

٦ّ فه٤اٝٚي چه٤ٟ ٣ضاحهت، ٝحههظ عثهقهي ٣ رنطاىههايي، ٝحههظ         اي٠ ٝغ٨طي ض٠ٞ
ي فٞ٘ ٣ زض ٨١ايهت تحسيهس    ي زايط٥ ارتٞافي ٣ تاضيد ٣ ف٤اٝ٘ ظٝا١ي ضا ٝحس٣ز ٢٢ّس٥

زا١س، تط آٟ اؾت ٦ّ زض فه٠ حاٗ ا٣ ٍهسضت عنههاٟ فٚهه٦ ايه٠      ي ٤٧يت ا١ؿاٟ ٝي ٢٢ّس٥
اي٠ ف٤اٝ٘ ض٧ا ؾاظز. ت٢اتطاي٠،  ت٤ا١س ذ٤ز ضا اظ ٍهس ح٤ْٝت ٧ا ضا زاضز، ٣ ٝي ٝحس٣زيت

٢ّس، تحت ته حهط تطذهي ٍهه٤ز     ٦ّ زض ارتٞاؿ ظ١سٕي ٝي زض ١ؾط ايكاٟ: ا١ؿاٟ زض فه٠ اي٠
ت٤ا١س اناٙت ٣ ٤٧يت ذ٤ز ضا  ارتٞافي اؾت، ت٦ فٚت زاقت٠ ٍسضت، اذتهاض ٣ فَ٘، ٝي

 (.14-11حيؼ ٢ّس )نم 
پهكطىت ٣ تْاٝ٘ ا٣ ته٦   ٧ايي ٣ر٤ز زاضز، ٦ّ تافج زض ١ؾط ٝغ٨طي، زض ا١ؿاٟ إٓا٧ي

١ؾطي، ر٨ا١ي، ىٚؿيي، عثَاتي، ٝٚي،   ٧ايي چ٤ٟ: ذ٤زإٓا٧ي ؾ٤ي ؾقازت اؾت؛ إٓا٧ي
ي إٓا٧ي ٧ه٤يتي ا٣ ٧ؿهت٢س. ا٣ زض ايه٠ تهاض٥      ا١ؿا١ي، فطىا١ي ٣ پهاٝثطا٦١ ٦ّ قْ٘ ز٢٧س٥

٦ّ ذ٤ز ضا تك٢اؼ، تا ذساي ذ٤يف ضا تك٢اؾهي،   زف٤ت ت٦ ذ٤زإٓا٧ي ٣ اي٠»٤ٕيس:  ٝي
ي تقٚهٞهات   ٢ّهي، ؾهط٤ٙح٦   يف ضا ىطا٤ٝـ ٠ْٝ ٦ّ ذ٤زت ضا ىطا٤ٝـ ٝهي ذساي ذ٤

 (.00ل «)ٝص٧ة اؾت
ف٤٢اٟ ٤ٝر٤زي ارتٞافي ٣ ٝتٞهايع   ت٢اتطاي٠، زض ١ؾط ٝغ٨طي، ٤٧يت ىطزي ا١ؿاٟ، ت٦

٧ا، ٣ ّٞا ت ا١ؿاٟ ٨١يت٦ اؾت. يق٢ي، تا ت٤ره٦   ٧ا، إٓا٧ي اظ ٤ٝر٤زات زيٖط، زض ٍاتٚهت
ت٤اٟ تهطاي   تقاٙي ٝي ض ٨١ايت تالـ ا١ؿاٟ تطاي ٣ن٤ٗ ت٦ حٌت٦ فَ٘، اذتهاض ٣ فٜٚ ٣ ز

زاضاي رايٖها٧ي    ا١ؿاٟ، ٤٧يت ٝغ٤ٚب ىطزي تقطيو ّطز ٦ّ زض آٟ زي٠ ٣ ايٞاٟ زي٢هي 
 اؾاؾي اؾت.
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 ًَيت جمعي مطلًب مطُري -2-2
١ٞايهس. ٣ي اظ   ٣ر٤ ٝهي  ٝغ٨طي ٤٧يت رٞقي ضا زض چاضچ٤ب راٝق٦ ٣ اٝت رؿت

اي ضا ٍث٤ٗ زاضز ٦ّ زض آٟ ٧ٜ ت٦ اناٙت ىطز ٣  ا ىطز، ١ؾطي٦ٝهاٟ ١ؾطيات اناٙت راٝق٦ ي
٧ٜ راٝق٦ ت ّهس زاضز ٣ تط آٟ اؾت ٦ّ ت٢اتطاي٠ ١ؾطي٦، زض احط ت حهط ٣ ت حط ارعا، ٣اٍقههت  

(، ٣ زض آٟ ض٣ح 21ب:  8132اي زض راٝق٦ پسيهس آٝهس٥ اؾهت )ٝغ٨هطي،      رسيس ٣ ظ١س٥
س٥ اؾهت ّه٦ فهال٥٣ تهط قهق٤ض،      رسيس، قق٤ض، ٣رساٟ، اضاز٥ ٣ ذ٤اؾت رسيس پسيس آٝ

(. ٣ي ٣21رساٟ، اضاز٥ ٣ ا١سيك٦ ىطزي اىطاز، تط قق٤ض ٣ ٣رساٟ اىطاز ١هع مٚث٦ زاضز)ل 
ٟ   « ظي٢ّّا ِّْٙ٘ ا٦ُّٝ ف٨ٜٚٞ»ي  تا اقاض٥ ت٦ آي٦ ٧ها ظيثها ٍهطاض     )فٞ٘ ٧ط اٝتهي ضا تهطاي ذه٤ز آ
قهق٤ض ٣احهس،    ٢ّس ٦ّ يِ اٝهت،  (، تط آٟ اؾت ٦ّ اي٠ آي٦ ز ٙت ٝي821زازيٜ( )ا١قاٛ: 

٢ّهس ٣ ى٨هٜ ٣ قهق٤ض ٣ ازضاُ ٧هط اٝتهي       ٝقهاض٧اي ٣احس ٣ عطظ تيْط ذال پههسا ٝهي  
ي فٞه٘   ٧ها ؾط٤١قهت ٝكهتطُ، ١اٝه٦     ٝره٤ل ذ٤ز آٟ اؾت، ٣ ٍطآٟ ١هع تطاي اٝهت 

ٝكتطُ، ى٨ٜ ٣ قق٤ض، فٞ٘، عافت ٣ فههاٟ ٍاي٘ اؾت ٣ ت٦ تهاٟ زيٖط: ٍهطآٟ ظ١هسٕي   
ز٧س تا آ١زها   زا١س ٣ ت٦ آٟ ا٧ٞهت ظيازي ٝي يرٞقي ٣ ارتٞافي ضا زاضاي ٤١في حهات ٝ

٣ زىتهطي    ي ٝغ٨طي، اظ ١ؾط ٍطآٟ ٦١ ت٨٢ها اىهطاز ٧هط ّهساٛ ّتهاب ٣ ٤١قهت٦       ٦ّ ت٦ ٕيت٦
٧ا ١هع اظ آٟ ر٨ت ٦ّ زض قٞاض ٤ٝر٤زات ظ١س٥ ٣ قافط  ٝره٤ل ت٦ ذ٤ز زاض١س، راٝق٦

تطي٠  ٨ٜٝ ض٣ ٣ر٤ز زضز ٝكتطُ يْي اظ (. اظ اي٣18٠ ْٝٚو ٣ ٍات٘ تراعة ٧ؿت٢س)ل 
 ٧ا اؾت. ياتي راٝق٦ ٧اي ٤٧يت رٞقي ٣ ٤٧يت ٣يػٕي
 

 َاي آن از ديدگاٌ مطُري ًَيت ملي، عىاصر ي مؤلفٍ -3
 

عطح ٝثاحج ٝطت٤ط ت٦ ٤٧يت زض ؾغح ىطزي ٣ رٞقي ٣ ف٤اٝه٘ ٣ ف٢انهط آٟ، ته٦    
اي تطاي ٣ض٣ز ت٦ تحج ٤٧يت ٝٚي زض زيسٕا٥ ٝغ٨طي اؾهت. ته٦ فثهاضتي     ي َٝس٦ٝ ٝخات٦

ٕههطي ٣ پههسايف    ٣اض ٣ر٤ز زاضز. زض قْ٘ ؾغ٤ح ٤٧يت ٤١في په٤ؾتٖي ا١ساٛ ٝهاٟ اي٠
٧ها اظ   ٕهطي ٝٚت ٣ ف٤اٝ٘ آٟ، ١ػاز، رنطاىها، ظتاٟ، ؾ٢ت ٤٧يت ٝٚي ف٤اٝٚي چ٤ٟ؛ قْ٘

 ق١٤س. زيسٕا٥ اؾتاز ٝغ٨طي ٨ٜٝ اضظياتي قس ٦ّ ٧ط يِ ت٦ تيهه٘ تطضؾي ٝي
 درد مشترك ي مليت -3-1

زضز زا١هس ّه٦ ٣ره٤ز     ٝهي ٝٚهت ٤٧يت ٝٚي ضا  ي اظ١س٨ٝ٥ٜ ؾ نطا٢ٝغ٨طي يْي اظ ف
 ي ١َغ٦ٕهطي آٟ اؾت. اظ زيسٕا٥ ٝغ٨طي پهسايف ٝٚهت ٣  فاٝ٘ ق٧ْ٘ا  ٝكتطُ زض ٝٚت

  :٤ٕيس ٣ ٝيؾت. اتط٣ظ آٟ ٝهازه تا ؽ٤٨ض ١اؾه١٤اٙهؿٜ ا
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ها كامالً مصادف تا صماني توود  اسوت كوه     پيذا ضذن و تولذ ناسيوناليسم ملت
دس ايوشان   واحساس دسد يا خو  مووومي و مطو شر كشدنوذ      مشدمي يك ي تود 

ناسيوناليسم يا احساس جوعي مليت اص صماني م ولذ ضذ كه نهعت تحشيم تنثواكو  
آن صماني كه جووام ي اص موشدا ايوشان احسواس دسد اسو عواس       ،يعني ؛ته سا  اف اد

 ياحساس مليت يا وجذان جوعي دس ميوان موشدا صموان    :توان گفت كشدنذ. پس مي
ٝغ٨هطي،  ) وجوود آيوذ  ه ضود كه دسد و طلة مط شكي دس آن جوو  تو   م ولذ مي
 .(11د:  8132

زضز اظ ؽٜٚ ٣ تزا٣ظ ٣ اؾتقٞاض ٣ عٚهة   ،ٝا٧هت اي٠ زضز ٝكتطُ زض زيسٕا٥ ٝغ٨طي
٧اي ٝٚي ٦ّ ٤ٝرس  زضز٧ا ٣ آضٝاٟ ي فاٝ٘ ٝكتطُ زض ٦ٞ٧ ،يق٢ي ؛فساٙت ٣ آظازي اؾت

. ته٦  (11ل ٥ ١يي ؽٜٚ ٣ عٚة فساٙت اؾهت) احؿاؼ ٣اضز ٧٠اي ر٨اٟ قس٥ ٧ٞه ٝٚت
ُ    ٧ا ٣ حطّت ر٢ثف٧ٞه٠ ر٨ت،  ٧ٞه٤اض٥ زافهه٦    ،٧اي حانه٘ اظ زضز ٣ عٚهة ٝكهتط

٣ضي رسيهس ٣ تههاحة ٢ٝهاىـ ٣     ذ٤ا٧ي ٣ آظازٕي، ح٤ْٝت، ت٨هط٥  پطؾتي، فساٙت حٌ
ٟ  اٝط اي٠  ،٦ّ زض ١ؾط ٝغ٨طي ،ٝغاٝـ ذ٤ز ضا زاض١س ٟ  ضيك٦ زض ٝهص٧ة ٣ ر٨ها ٧ها   ته٢هي آ

 زاضز.
اؾت فاٝ٘ انٚي ؾاظ١س٥ ٝٚهت  ،٣ر٤ز زضز ٣ عٚة ٝكتطُ ،ي٣اظ زيسٕا٥  ،اتطاي٠ت٢
ٟ  ت٤ا١س فاٝ٘ تكْ٘، ٣حست ٣ ٤٧يت ٝي٣  ٣ ظ١هس٥   پ٤يها  ّه٦ ٣ ٝٚتهي   ؛٧ها قه٤ز   يهاتي آ

ظتاٟ، ؾ٠٢، ١ػاز ٣ قطايظ رنطاىهايي ٝق٢ها   :چ٤ٟ يت٦ ف٤اٝ٘ زيٖط ،اؾتقس٥ ٨ٖ١ساقت٦ 
 ٤ٕيس: ٣ي ٝي ،ٙصا .ز٧س ٝي٣ ٤٧يت 

و  ،القا ضذ ميدشتاس كه دس م يك، است كه اين موامل اساسي و جوهشي تذيهي
ضود، و ايون   سوح و صيشتناي مليت آماد  مي، احساس و وجذان مط شكي پذيذ آمذ

سوح و صيشتنا نياصمنذ قالثي اسوت كوه هووان حوذود و  مووس موادي و طثيعوي و        
 .(14ل )ساصد ي يك ملت سا ميشاسدادق
 ٤ٕيس: ٝي ،ٙصا

مليت يك موظوع سوص اسوت، موا    ي  ها نيض اص طشف ديگش مسأله يشانيتشاي ما ا
رالوك   مو   ،ن دس معشض هجوا و تجاوصي قشاس نگشف ه استام اگشچه مليت و وطن

 (.81ل )اخ الف و تناقط دس تلقي افشاد نسثت ته مليت ايشاني وجود داسد
اظ ٣ض٣ز  تَٚهي ٝٚههت ٝطته٤ط ته٦ ز٣ضاٟ پههف      ي زضتاض٥ ،زض ١ؾط ايكاٟ ،اي٠ ت٢اٍض

آيها   :ٝٚهت ٝا ايه٠ اؾهت ّه٦    ي ٣ پطؾف اؾاؾي زضتاض٥ ،اؾالٛ تا ز٣ضاٟ تقس اظ آٟ اؾت
٧ايي ١ؿهثت ته٦ ٝها     ايطا١هاٟ ٝٚتي تاؾتا١ي ٣ پهف اظ اؾالٝي ٧ؿت٢س يا اؾالٝي؟ چ٦ ٝٚت

 ٧ايي تهٖا٦١ ٧ؿت٢س؟ ذ٤زي ٣ چ٦ ٝٚت
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ته٦ تقطيهو    ،١ٜاؾه١٤اٙهؿ ي تاضيرچ٦ ي ٧ا ٣ تحج زضتاض٥ ٝغ٨طي تا عطح اي٠ پطؾف
٣ره٤ز   :فثاضت اؾهت اظ  ،١اؾه١٤اٙهؿٜ يا احؿاؼ ٝٚي» :ستيا ذال ذ٤ز اظ آٟ زؾت ٝي

٦ّ يهِ   ،٧ا اي اظ ا١ؿاٟ احؿاؼ ٝكتطُ يا ٣رساٟ ٝكتطُ ٣ قق٤ض رٞقي زض ٝهاٟ فس٥
ٜ   ٣ي .(22ل )« ؾاظ١س ٣احس ؾهاؾي يا ٝٚت ضا ٝي ته٦   ،اظ احؿاؼ ٝٚي يها ١اؾه١٤اٙهؿه

٦ّ زض زض٣ٟ اىطاز راٝقه٦ حضه٤ض زاضز ٣ تافهج اضتثهاط ٣     ٢ّس  ٣رساٟ رٞقي تقثهط ٝي
 ق٤ز. ٝي ايكاٟ ي ٧ا ٣ تاضيد ٕصقت٦ زٙثؿتٖي ٝهاٟ آٟ

 زبان، وژاد، سىه، اقليم ي جغرافيا -3-2
ضا ١هع رع  ف٢انهط   رنطاىها ٣ ؾ١٠٢ػاز، ظتاٟ، فال٥٣ تط زضز ٝكتطُ طي ٨ٝغ ٝطح٤ٛ
ٟ  ٣ا ؛قٞاضز تطٝيي ٝٚهت  ٤ٍاٛ ز٢٧س٥  ي فَههس٥ زاضز ّه٦ إهط ته٦ ٕصقهت٦      ،زض ٤ٝضز ظتها

تْٚه٦ ٝحهه٤ٗ    ،يِ ف٢ههط ؾهاظ١س٥ اؾهت   ٦١ فاٝ٘ ظتاٟ ٝكتطُ  ،٧ا ٝطارق٦ ٢ّهٜ ٝٚت
٧ط چ٢س ظتاٟ اىطاز زض تكْه٘ ٝٚهت ١َف ٨ٝٞي  ا٣زض ١ؾط  ،ت٦ فثاضت زيٖط .ٝٚهت اؾت

تيها٣ت  ٧ا  آٟاتتسايي  ٣ اٝا ظتا١ي ٦ّ حان٘ ت٤ْٟ يِ ٝٚت اؾت تا ظتاٟ ىطزي ،ضا زاضز
ٟ   ،٧ا ت٤ٟ ٕيت ظتاٟ ٝٚت ٝي ،ٙصا .ازي زاضزظي ٧ها زض   پؽ اظ رٞـ قسٟ ٣ په١٤هس يهاىت٠ آ

 ق٤ز. ٢ّس ٣ زچاض تح٤ ت ظيازي ٝي تْاٝ٘ پهسا ٝي ،ؾطظٝه٠ ٝقه٢ي
 ي ي تهط آٟ اؾهت ّه٦ ٧ٞه٦    ذتقه٢ا  ٝغ٨طي تا اقاض٥ ت٦ تحَهَهات تهاضيري ٣ راٝقه٦   

ت٤ا٢١هس ته٦    ٝهي  ّهاىي،  ٣ ٛ ظقطايظ ارتٞهافي  ىطا٧ٜ قسٟ زض ن٤ضت  ،٧اي تكطي ١ػاز
٣ضقهت افهطاب ٍثه٘ ٣   ت٦ ٣ تطاي احثات ١ؾط ذ٤ز،  ،قطايظ ٝغ٤ٚب ظ١سٕي زؾت يات٢س

افهتال ياىته٦ يها ا١حغهاط پههسا       ،٢ّس ٦ّ تا ت٤ر٦ ت٦ قطايظ ٝحهغي تقس اظ اؾالٛ اقاض٥ ٝي
ٞي ٣  يعاٗ ١ساقت٦ ت٦ْٚ ياناٙت زا ،ٝرتهات ١ػازي» :ضؾس ٦ّ ّطز١س ٣ ت٦ اي٠ ١تهز٦ ٝي

ٟ  ت٤اٟ آٟ ٝي ،حت قطايظ ارتٞافي ٣ اذالٍي زيٖطيزض ت ٧ها ضا تنهههط    ٧ا ٣ ١َف ٣ احهطآ
٣ ٧هٜ فاٝه٘    ،ت٤ا١س ٧ٜ فاٝ٘ پهكهطىت يهِ ٝٚهت    ف٤اٝ٘ ١ػازي ٝي ،ٙصا .(21ل )«زاز

هف په ١ػازي، امٚهة    ٧ط چ٢س ٝغ٨طي افتَاز زاضز ٦ّ ذه٤نهات ؛ٝا١سٕي آٟ ٕطزز فَة
اؾتحْاٛ ٣رساٟ رٞقي ٣ ٧ٞثؿهتٖي   ي اي٦ٝ ٣ ٦ّ٥ فاٝ٘ ضتظ ز٢٧س٥ ٣ په١٤س ق١٤س اظ آٟ

 .(21ل ؾاظز) ضقهو ٣ ١اپايساض ٝيضا تي هآىطي٢س يا ٝٚ يا رسايي ٣ ت٢اىط ٝي ،ٝٚي ٕطز١س
ؾه٠٢   ،ؾ٠٢ ٧ٜ، قثه٦ ظتاٟ ٣ ذه٤نهات ١ػازي اؾهت، ٣ ٙهصا   ي ١ؾط ٝغ٨طي زضتاض٥

ا زض ٧هاي ٕصقهت٦ ٧ؿهت٢س ت٨٢ه     ا١ؿاٟ ي ٤ٗ ىقاٙهت اضازي ٣ إٓا٧ا٦١حه٧ٜ زض ١ؾط ٣ي ٝ
     ٟ ٧ها   ن٤ضت ٤ٝر٤زيت ٝٚهت ٣ ٣رساٟ رٞقي اْٝاٟ ا١تَهاٗ ١ؿه٘ ته٦ ١ؿه٘ ٣ تَهاي آ

پؽ  .ٕطزز ىط٢٧ٖي ٢ٝتَ٘ ١ٞي ٧اي ؾ٢ت ،تا ٝٚهت ٣ ٣رساٟ رٞقي ١ثاقس ؛٤ٝر٤ز اؾت
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٧ا، ٦١ ٝاي٦ ٣  ذ٤ز ٝحه٤ٗ ٝٚهت اؾت ٣ حهات ٣ ىقاٙهت آٟ ،٤ٝر٤ز ٧ٜ ٧اي ٝٚيِ ؾ٢ت
 .(26ل آٟ) ي پاي٦

ه زض عه٤ٗ تهاضيد    ه ٧ا   زض ٝٚهت ١هع، حهط قطايظ اٍٚهٞي ٣ عثهقيت  اظ زيسٕا٥ ٝغ٨طي
 ي تسي٠ ن٤ضت ٦ّ زض ا٣ٙه٠ ٝطاحه٘ تْه٤ي٠ ٣ تْاٝه٘ راٝقه٦     ؛زچاض تح٤ٗ ت٤ز٥ اؾت

. ١اقي اظ مطايع زض١٣ي يا ف٤اٝ٘ عثهقي ٣ ٝحهغي ت٤ز ،٧اي اىطاز ت٦ ٧ٜ ا١ؿا١ي، ٣اتؿتٖي
فاٝٚي اؾاؾهي ت٤ز١هس، ٣ٙهي زض     زض ارتٞافات ا٣ٙه٦ زض تاىت ٣رساٟ رٞقي ،اي٠ ف٤اٝ٘

ر٤اٝـ تْاٝ٘ ياىت٦ ٦ّ ف٢انط زيٖطي تط ض٣ي ض٣اتظ ٣رسا١ي ٣ ارتٞافي اىهطاز ا١ؿها١ي   
ٕطزز، ٣ تا ٕؿهتطـ ض٣ظاىهع٣ٟ    ي ٣ عثهقي ١اچهعتط ٝي١َٞف قطايظ اٍٚه ،ٕصاض١س احط ٝي

 ٕطزز. ض١ٔ ٝي ر٤اٝـ ا١ؿا١ي تؿهاض ّٜ
ظتهاٟ،   ،يق٢هي  ؛٤٧يهت ٝٚهي   ي ؾاظ١س٥ نطا٢اؾتاز ٝغ٨طي تا تطضؾي ١َف ف ،ت٢اتطاي٠

ضؾهس ّه٦ ٧ههچ     تسي٠ ١تهز٦ ٝهي  ،٧ا ٣ قطايظ اٍٚهٞي ذه٤نهات ١ػازي، ؾ٠٢ ٣ ىط٢٧ٔ
ت٨٢ها   .٣ ٙصا اناٙت ١ساض١س ،١َف اؾاؾي ٣ پايساض ١ساقت٦  ٧ا زض ؾاذت ٝٚهت ّساٛ اظ اي٠

٧هاي   اي ٣ ٤ٍٝتي زاض١س ٦ّ ٦١٤ٞ١ ٧ا زض پهسا قسٟ قق٤ض ٝٚي ١َف ٙحؾ٦ ت٤اٟ ٕيت آٟ ٝي
 ،ٟ ؾطاك ٕطىت. حتي اٝهط٣ظ٥ ات٤ ٧اي ر٨اٟ ٝي آٟ ضا زض ٝثاضظات عثَاتي ٣ ٝص٧ثي ٝٚت

تْٚه٦ تطاؾهاؼ    ،٧هاي رنطاىههايي ١هؿهت    ٝي٤٨ٛ اؾهتَالٗ ؾهاؾهي تطاؾهاؼ ٝطظت٢هسي    
ٟ   ٧اي ر٨ا١ي يا ٢ٝغ٦َ ت٢سي زؾت٦  :اي ٣ ٢ٝاىـ ٣ ٝهاٙح ٝٚي اؾت ٦ّ زض آٟ فه٤اٝٚي چه٤

 :ت٦ تهاٟ ٝغ٨هطي  ،ت٢اتطاي٠ .(٣23  24نم ١ي ١ساض١س)ظتاٟ، ؾ٠٢، ١ػاز ٣ مهط٥ ١َف چ٢سا
ٕطچ٦ زض ٝثازي تْه٤ي٠ يهِ    ،ف٤اٝ٘ ٝتقاضه ظتاٟ، ىط٢٧ٔ ٣ ؾ٤اتٌ تاضيري ٣ ١ػازي»

قه٤ز   تسي٠ ر٨ت اؾت ٦ّ ٕيت٦ ٝهي  .٣ٙي ١َف اؾاؾي ٣ ٧ٞهكٖي ١ساض١س ،ٝٚت ٝؤحط١س
١ؾهط ٝغ٨هطي   اظ اي٠  .(18ل )« ١َف اي٠ ف٤اٝ٘ اناٙت ١ساضز ٣ ت٨٢ا ر٢ث٦ فطضي زاضز

ي  انٚي ؾهاظ١س٥ ف٢انط  ٣ف٤اٝ٘ ى٤ً رع ،٣ي  ت٤اٟ ضؾهس ٦ّ زض زيسٕا٥ ت٦ اي٠ ١تهز٦ ٝي
ٞي اظ آٟ ذ٤ز زاقهت٦  يت٤ا٢١س ١َف اؾاؾي ٣ زا ظيطا ١ٞي ،تاقس ٤٧يت ٝٚي ٧هچ ٝٚتي ١ٞي

 ٝٚهت ١َف زاض١س. يت٤َف٤٢اٟ ف٤اٝ٘ ّْٞي زض ٤٧يت ٝٚي ٣ ت ٣ ت٨٢ا ت٦ ،تاق٢س
 مليت ي ًَيت ملي  لفٍتريه مؤ ديه مُم -3-3

ت٦ اي٠  ،ٝٚهت ي ف٤اٝ٘ ؾاظ١س٥ ي ٧اي ٝغ٨طي ٣ ١ؾط ٍطآٟ زضتاض٥ زيسٕا٥ ي تا ٝالحؾ٦
تايس تهط   ،ٛ انٚي ٝٚهت ٣ ٤٧يت ٝٚيتطاي ياىت٠ ٤َّٝ ،١ؾط ٣ي اظت٤اٟ ضؾهس ٦ّ  ١تهز٦ ٝي
ٝغ٨طي زض تثهه٠ اي٠ ف٢ههطزض   .تطي چ٤ٟ زي٠ ٣ ٝص٧ة تْه٦ ّطز تط ٣ انٚي ف٢هط ٨ٜٝ

ٝٚي ايطا١ي، ض٧هاىتي ز٣ پاي٦ زاضز. اظ يِ ؾ٤، ت٦ تثههه٠ زيهسٕا٥ اؾهالٛ تطاؾهاؼ      ٤٧يت
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پهطزاظز ٣ اظ ؾه٤ي زيٖهط تها ١ٖطقهي       ي ٝٚت ٣ ٝٚههت ٝهي   ٝثا١ي ٍطآ١ي زض ٤ٝضز پسيس٥
ا١هس،   تاضيري ت٤ر٦ ايطا١هاٟ ت٦ اؾالٛ ٣ ١َكي ضا ٦ّ اؾهالٛ زض ذ٤زيهاتي ايطا١ههاٟ زاقهت٦    

ٟ   ،تطضؾي ٝا٧هت ٤٧يت ٝٚهي ايطا١هي   تطاي ،ت٦ ٧ٞه٠ ذاعطؾاظز.  ٝي  تطرؿت٦ ٧ها   ته٦ ٍهط
٣ض٣ز اؾالٛ ت٦ ايطاٟ ت٤ر٦ ّطز٥ ٣ ٤٧يت ٝٚي ايطا١ي ضا زض اضتثاط ٝؿتَهٜ تا  ،يق٢ي ؛پهف

ز٧س: ت٢هاتطاي٠ اتتهسا ته٦ تطضؾهي زيهسٕا٥ ا٣       ٤ضز تطضؼ ٍطاض ٝي٧ا ٝ ٝؿٚٞاٟ قسٟ ايطا١ي
٧ٞهت تاضيري اؾهالٛ زض قهْ٘   پطزاظيٜ ٣ ؾپؽ ت٦ ا ي اؾالٛ ٣ ٝٚهت ٝي ي ضاتغ٦ زضتاض٥

 ٢ّهٜ.  زازٟ ت٦ ٤٧يت ايطا١ي اظ زيسٕا٥ ايكاٟ اقاض٥ ٝي
 اص ديذگا  مطهشي اسالا و مليتساتطه  -3-3-1

اتتسا ت٦ تقطيو ٝٚت اظ اؾالٝي،  ٧اي ض٧ايي ترف ٝغ٨طي تا اقاض٥ ت٦ ٝا٧هت ر٢ثف
اي اؾت ّه٦   ٣٦َ عطي ،ي ضا٥ ٣ ض٣ـاپطزاظز: ٝٚت زض انغالح ٍطآٟ ت٦ ٝق٢ ١ؾط ٍطآٟ ٝي

ٜ    ٝٚه٦ »ي  ا٨ٙي ت٦ ٝطزٛ فطض٦ قس٥ اؾت؛ ٝخالً زض آي٦اظ عطه يِ ض٧ثط  ، «اتههْٜ اتهطا٧ه
فٚهت   :٤ٕيهس  ا٣ ت٦ ١َ٘ اظ ضامة ٝي .ضا٥ ٣ ض٣ـ حضطت اتطا٧هٜ اؾتٝٚت ٤ٝضز ١ؾط، 

ا٨ٙي ٝٚت ١اٝهس٥ قس٥ اؾت اي٠ اؾت ٦ّ اظ عهطه ذسا١٣هس اٝهال ٣     ي يِ عطي٦ّ٦َ  اي٠
يهِ   ٣ىْهطي ٣ فٚٞهي    ي پؽ اظ ١ؾط ٍطآٟ، يِ ٝز٤ٞفه٦ (. 14)ل زيْت٦ قس٥ اؾت 

 اٝٚت تا زي٠ يِ ٝق٢ ،ق٤ز ٣ ٙصا ٝٚت ١اٝهس٥ ٝي ،ض٣قي ٦ّ ٝطزٛ تايس عثٌ آٟ فٞ٘ ٢٢ّس
زيٖهط ٝٚهت ١اٝههس٥     يتا اي٠ تيا٣ت ٦ّ يِ چهعي ت٦ افتثهاضي زيه٠ ٣ ته٦ افتثهاض     ،زاضز
قه٤ز ٣ پههاٝثط آٟ ضا ته٦     ال ٝيچ٤ٟ آٟ اظ عطه ذسا ت٦ پهاٝثط اٝ ،زض افتثاض ز٣ٛ ؛ق٤ز ٝي

 04نم ق٤ز) ٝٚت ١اٝهس٥ ٝي ،ق١٤س ١ٞايس ٣ ٝطزٛ تطاؾاؼ آٟ ض٧ثطي ٝي ٝطزٛ اتالك ٝي
ظيهطا   ؛ْٝتهة يْهي زا١ؿهت    ي ت٤اٟ ٝٚت ضا تا ٦ّٞٚ ٝي ا٤حت٦ّ تا ت٤ر٦ ت٦ اي٠ ٝ (٣03 

 تط اؾت. ٝق٤ٞ ً ت٦ ض٣ـ ٣ ٝؿِٚ ١عزيِ ،ْٝتة ٧ٜ
تاضيد، ظتاٟ، ٍا٤١ٟ،  :ٚح فٚٞي ٦ّ زض آٟ ف٢انطتا تقاضيو ٝهغ ،اي٠ تقطيو اظ ٝٚت

ظيطا ٝث٢اي ٝٚت زض ١ؾهط ٍهطآٟ    ؛تيا٣ت ظيازي زاضز ،، رنطاىها ٣ مهط٥ زذه٘ ٧ؿت٢س٠ؾ٢
 ،اؾت ٝتقاٙيٝكتطُ افتَازي ٣ زي٢ي تطاي ضؾهسٟ ت٦ ا٧ساه  ي يِ قه٥٤ اؾاؼضىتاض تط

ٗ ٧ا  آ٧ٟا ٣ ضؾهسٟ  اؾاؼ ض٧ايي ٝٚت٣  اؾهت٤اض  ههت ا٨ٙهي   حَا١ ته٦ ايٞهاٟ   طته  ،ت٦ ّٞها
 تاقس. ٝي

٣ ٧ٖٞي ته٦ ضقهت٦ زيه٠ ذهسا     »تا اؾت٢از ت٦ آيات ٝرتٚو ٍطآٟ چ٤ٟ: ، اؾتاز ٝغ٨طي
ؾاظ ١ط٣يس ٣ تهاز آضيهس ايه٠ ١قٞهت تهعضٓ      ٧اي ٝتيطً ه ٝسفهاٟ زي٠  چ٢ٔ ظز٥ ٣ ت٦ ضا٥

٧اي قٞا اٙيت ٣ ٨ٝطتا١ي ا١هساذت ٣ ته٦    ذسا ضا ٦ّ قٞا تا ٧ٜ زق٠ٞ ت٤زيس. ذسا زض زٗ
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١س ٦ٞ٧ تطازض زي٢ي يْسيٖط قسيس زض ن٤ضتي ٦ّ زض پطتٖها٥ آتهف ت٤زيهس ٣    ٙغو ذسا٣
٢ّس، تاقس ٦ّ  ذسا قٞا ضا ١زات زاز چ٢ه٠ ذسا١٣س آياتف ضا تطاي ضا٢٧ٞاي قٞا تهاٟ ٝي

اي ٝهطزٛ ٝها ٧ٞه٦ قهٞا ضا     » ي ٣ آي٦(. 8( )1ت٦ َٝاٛ ؾقازت ٧سايت ق٤يس. )آٗ فٞطاٟ، 
٧هاي تؿههاض ٣ ىهطً ٝرتٚهو ٕطزا١ههسيٜ تها        ١رؿت اظ ظٟ ٣ ٝطز آىطيسيٜ ٣ آ١ٖا٥ ققث٦

يْسيٖط ضا تك٢اؾهس ٣ ت٦ ٣اؾغ٦ ١ؿة ت٦ يْسيٖط ىرط ٢ْ١هس ٦ّ ١ؿة ٝاي٦ اىتراض ١هؿت 
ت٦ْٚ تعض٤ٕاض ٣ تا اىتراضتطي٠ قٞا ١عز ذسا تا ت٤َاتطي٠ ٝطز٢ٝس ٣ ذسا اظ حاٗ قٞا ّاٝالً 

ف٤اٝ٘ ظتاٟ، تهاضيد،   ،٢ّس ٦ّ اظ ١ؾط ٍطآٟ ٣ اؾالٛ ، تهاٟ ٝي(2()٧61زطات، «)إٓا٥ اؾت
 ٧ا ١ههع  آٟزض پهكطىت ٣ پؽ ضىت ٣ ٧ا ١هؿت٢س  ٝٚت ي رنطاىها ٣ ؾ٠٢ ف٤اٝ٘ ٤ٍاٛ ز٢٧س٥

٣رساٟ ٝكتطُ ضا زض ايٞاٟ ت٦  ي ت٦ْٚ ت٢اي ٝٚهت ضا ٣ فاٝ٘ ؾاظ١س٥ ،١َف اؾاؾي ١ساض١س
٧ا زض ١ؾهط   تٚت٤اٟ ٕيت زضز ٝكتطُ ٝ ٝي ،٣ ٙصا .(62ل زا١س) ذسا ٣ ر٨از تا ١يؽ ٝي

 .٧اي ز١هايي ٣ ١ه٘ ته٦ آظازٕهي ٣اٍقهي اؾهت     ٧ا ٣ ت٢سٕي آٟ زضز ض٧ايي اظ ٍهس اؾاضتٍط
تط ايٞاٟ ت٦ حَا١هت ٣ ٝؾ٤ٚٝهت ذ٤ز اظ يِ عهطه ٣   ،ترف ا١ؿاٟ ت٢اي ض٧ايي ،ت٢اتطاي٠

اؾهالٛ ته٦    .٧اي اضتاتي ض٣ظٕهاض اظ عهطه زيٖهط اؾهت     ٥ ضقو ٣ تعٙعٗ ٣ تغالٟ زؾتٖا
 ي٣ض٧هاي   ٧ها ّه٦ زض ٝٚهت    ١ػاز٧ا ٣ ظتاٟ ،٧ا ض١ٔ ٤ٕيس ٦ّ اي٠ اذتاله پهط٣اٟ ذ٤ز ٝي

 .چهعي انه٘ ٣ ر٧٤طي ١هؿت ،١سا ؾاذت٦  ٧ا ضا ٝالُ رسايي ٣ تيط٦ٍ ته٢ي ٣ آٟ ظٝه٠ ٝي
 .(11لٍسٛ تطزاض١س) ؿا١هت١اتط١س ٦ّ زض ضا٥ تْاٝ٘  فعيع ٣ قطيو ٝيزضٝز٤ٞؿ آٟ ٝطز

 ي ت٦ ا١تَاز اظ ١حه٥٤  ،ٝٚت ٣ ٝٚهت ي ٝغ٨طي تا ت٤ر٦ ت٦ َٝهاؼ اؾالٛ ٣ ٍطآٟ زضتاض٥
پطزاذته٦ ٣ آٟ ضا ذهاله تقهاٙهٜ اؾهالٝي، ٝها١ـ تهعضٓ ضقهس        حاضط پطؾتي فهط  ٝٚت
ٟ   ٘ٝؿٚٞا١اٟ، ٝا١ـ ٣حست اؾالٝي، فاٝ٘ تَات٘ ٝٚ ي راٝق٦ ٧ها   اؾالٝي ٣ تيطٍه٦ ٝههاٟ آ
ٗ  ٝي يهاتي تطذهي    زا١س، ٧ط چ٢س ت٦ ١تايذ ٝخثت احؿاؾات ٝٚي ٣ ١اؾه١٤اٙهؿتي زض اؾهتَال

 ي ٤ر٦ زاضز، اٝا تهط آٟ اؾهت ّه٦ ؽ٨ه٤ض ٣ تهط٣يذ ١اؾه١٤اٙهؿهٜ، ا١سيكه٦       ٝٚ٘ اؾالٝي ت
٧ها   اؾتقٞاض تطاي ايزاز تيط٦ٍ ٝهاٟ ٝٚ٘ ٝؿٚٞاٟ ٣ ر٤ٕٚهطي اظ ٣حست ٣ يْپاضچٖي آٟ

٦ّ پهط٣ يِ آيه٠ ٣ ٝؿِٚ ٣ يِ ايسي٤ٙ٤غي ت٦ ١اٛ  ٢ّس ٦ّ ٝا ت٦ حْٜ اي٠ ٣ تهاٟ ٝي ،ت٤ز
  ٜ ّه٦ زض آٟ ف٢ههط ٤ٍٝههت ٣ ٝٚههت زض      ،اؾالٛ ٧ؿتهٜ، يِ ٝٚت ٣احس اؾهالٝي ٧ؿهته

اي  ى٦طاذ٧ا ٣ ١ػاز٧ا ضا  ٣ ازفاي رسا ت٤زٟ ذ٤ٟ .(02ل ا٧ٞهتي ١ساضز) ح،ٝق٢اي ٝهغٚ
زا١هس ّه٦ ا٢ّه٤ٟ     ٝيظياز ٧ا ضا زض ع٤ٗ تاضيد ت٦ ٍسضي  ظيطا اذتالط ٝٚت ؛زا١س تهف ١ٞي
١ي ته٦  پؽ اظ تحج عه٤  ٣ي ت٤اٟ اظ ١ػاز ذاٙم ذاني ؾر٠ ت٦ ٝهاٟ آ٣ضز.  زيٖط ١ٞي
٦ّ اظ ١ؾط احؿاؾات ٝٚي ٣ ف٤اعو ٤ٍٝي ٧هط چههعي    ضؾس: ا٣ٗ اي٠ ٨ٜٝ ٝي ي ز٣ ١تهز٦
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ت٦ْٚ تايهس زيهس    ،٢ّس ٝٚي پهسا ١ٞي ي ٦ّ اظ ٣ع٠ تطذاؾت يا ٣اضز يِ ؾطظٝه٠ قس ر٢ث٦
ّه٦ زض زيه٠ اؾهالٛ،     ا١س يا ت٦ ظ٣ض ٣ اّطا٥، ز٣ٛ ايه٠  آٟ ٝٚت آٟ چهع ضا ت٦ ضمثت پصيطىت٦

٧ها ٣   ٝٚهت  ي افتثاضي ١ساضز، چ٤ٟ زض اي٠ زي٠ ٧ٞه٦  ،ق٢اي اٝط٣ظيت٦ ٝ ،ٝٚهت ٣ ٤ٍٝهت
 ٧ا ايٞاٟ ٣ ت٤َاي ا٨ٙهي اؾهت ١ه٦ ف٤اٝه٘ زيٖهط      ا٤ٍاٛ يْؿاٟ ٧ؿت٢س ٣ ٝالُ تطتطي آٟ

 .(٣43  44)نم 
 ي دس گزس تاسيخايشانهويت  واسالا  -3-3-2

يهطاٟ  تاضيد ايطاٟ، ٣ض٣ز اؾالٛ ٣ ذهسٝات آٟ ته٦ ا   ي تطي٠ حازح٦ ٨ٜٝ ،اظ ١ؾط ٝغ٨طي
ض٠ٞ اظ ته٠ تطزٟ تكتت آضا ٣ تْخط فَايس ٝهص٧ثي،   ،اؾالٛ تا ٣ض٣ز ذ٤ز ت٦ ايطاٟ .اؾت

ّه٦ زض آٟ ىْهط ٣احهس، آضٝهاٟ ٣احهس ٣       ،ٕعي٠ آٟ ّطز ٣حست فَهستي ٣ زي٢ي ضا راي
اؾالٛ حهاض ؾهاؾهي ٣ ٝهص٧ثي ٕطزإهطز ايهطاٟ ضا زض ٧هٜ       .٣ر٤ز آٝس٦ آٗ ٣احس ت ايس٥

تهاضيد   ي ع٤ضي ٦ّ ٝغاٙقه٦  ، ت٦از ايطا١ي ىطا٧ٜ ٕطززتا اْٝاٟ ق٤ْىايي اؾتقس ،قْؿت
ّه٦   ،٣ ىط٢٧ٖهي زض ايطا١ههاٟ پسيهس آ٣ضز    يق٤ض ٣ ٧هزاٟ فٚٞ، چ٢اٟ ز٧س ايطاٟ ١كاٟ ٝي

 .(142ل ) ٧اي فٚٞي ٣ حتي ٝطرقهت زي٢ي ٍطاض زاز زض ا٣د ٦ٍٚ ضا ٧ا آٟ
اٍقههت  ٤ٝاضز ٨ٝٞهي چه٤ٟ ق٢اؾهايي ٣    ،ت٤اٟ ذسٝات اؾالٛ ضا ت٦ ايطاٟ ٝي ،ت٢اتطاي٠

ذطاىات ح٤٢ي زي٢هي ٣ ٍهطاض زازٟ   ضىت٠ ايطا١ي ت٦ ذ٤زـ، ق٤ْىايي ١ث٤ك ايطا١ي، اظ ته٠ 
اؾالٛ اؾهتقساز ٣  » :ٝغ٨طي ي ت٦ ٕيت٦ .اؾالٝي زا١ؿت ي ايطا١ي زض ا٣د اىتراضات راٝق٦

٦ ايطا١هي ته   :ا١هاٟ ٣ ت٦ تقثههط زيٖهط  ١٨ث٤ك ايطا١هاٟ ضا ٧ٜ ت٦ ذ٤زقاٟ ١كاٟ زاز ٣ ٧ٜ ت٦ ر
 .(141ل )« ٣ ؾپؽ آٟ ضا ت٦ ر٨ا١هاٟ ق٢اؾا١هس ،ٛ ذ٤ز ضا ّكو ّطزاؾال ي ٣ؾه٦ٚ
ضمهٜ م٢هاي    ؾاؾا١ي، ٤٧يت ايطا١ي فٚهي  ي ٧اي پايا١ي ؾٚؿ٦ٚ ١ؾط ٝغ٨طي زض ؾاٗ اظ

ىط٢٧ٖي ٣ ؾ٤اتٌ تٞس١ي ايطاٟ آٟ ض٣ظ، زچاض تحطا١ي تعضٓ قس٥ ت٤ز ٦ّ ت٨٢ا تها اضٝنهاٟ   
 ت٦ ف٢هط ايطا١ي تركهس. ٤١ي٠تا ٝقا١ي  ياؾالٛ تطعطه ٕطزيس ٣ ٤٧يت رسيس

ت٤اٟ ٕطايف ته٦ اؾهالٛ ٣    ياتي ايطا١هاٟ ضا ٝي ٝغ٨طي فاٝ٘ اؾاؾي ٤٧يت ي ت٦ فَهس٥
ذؿهت٦ قهسٟ    ؛ا٣ٗاؾت: اي٠ ٕطايف زاضاي ؾ٦ فٚت اؾاؾي  ،١ؾط ٣ي اظ ،تكهـ زا١ؿت

ٛ آٟ فسٛ ّاضآيي زيه٠ ظضتكهت ٣ ازيهاٟ     ؛ٝطزٛ اظ ح٤ْٝت ؾاؾا١هاٟ، ز٣ٛ  ؛ض٣ظ ٣ ؾه٤
ٛ   ،ٝهاٟ  اظ اي٠ .٣ فؾٞت ٣اٍقي اؾال٧ٛاي ٝق٤٢ي  راشت٦ تههف اظ ز٣ فاٝه٘    ،فاٝه٘ ؾه٤
ترهف تها ذه٤نههات     ف٤٢اٟ يهِ زيه٠ ض٧هايي    اؾالٛ ت٦ ،يق٢ي ؛ت٤ززاضاي ا٧ٞهت ٍثٚي 

 .ي زاقت٣ ؾاظٕاضت٤ز ض٣حي ٣ اذالٍي ايطا١هاٟ تؿهاض ٝت٢اؾة 
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ـ   ،اؾتاز ٝغ٨طيتايس ت٤ر٦ زاقت ٦ّ  ٝي تٞها  ،زض تهاٟ فٚت ٕطايف ايطا١هاٟ ته٦ تكهه
ٟ  ،ٙصا .٢ّس ٘ ١اؾه١٤اٙهؿتي ضا ضز ٝي٤اٝف تها   )ؿ(٧هايي چه٤ٟ اظز٣اد اٝهاٛ حؿهه٠     زاؾهتا

٧ها   ٍث٤ٗ ١ساضز ٦ّ ف٢هط ايطا١ي تطاي َٝات٦ٚ تها فهطب  زا١س ٣  ٝحض ٝي ّصبق٨طتا٤١ ضا 
زض ١ؾهط  تكهـ ضا اذتطاؿ ّطز٥ تاقس تا تت٤ا١س آيه٠ ٠٨ّ ذ٤ز ضا زض ٍاٙة تكهـ ظ١س٥ ٢ّس. 

ايطا١هاٟ تهف اظ زيٖطاٟ ١ؿثت ته٦ ذا١هساٟ ١ثه٤ت فالٍه٦ ٣      ،ٝؿٚٞاٟزض ٝهاٟ ا٤ٍاٛ  ،٣ي
اٝا  ،ا١س، ٧ط چ٢س اّخطيت ٝطزٛ ايطاٟ اظ ز٣ضاٟ ني٤ي٦ ت٦ تقس قهق٦ قس١س اضازت ١كاٟ زاز٥

١ؾهط   ته٦  ،٣ ٙهصا  ؛تط ت٤ز اي٠ ض٣ق٠ اؾت ٦ّ ايطاٟ اظ ٧ط راي زيٖطي تطاي تكهـ ٢ٝاؾة
قاٟ يِ چهع اؾت، ايطا١ي ض٣ح ذ٤ز  قسٟفٚت تكهـ ايطا١هاٟ ٣ فٚت ٝؿٚٞاٟ »ٝغ٨طي 

ٝهطزٛ ايهطاٟ ّه٦ عثقهاً      .ذ٤يف ضا زض اؾالٛ ياىت ي ضا تا اؾالٛ ؾاظٕاض زيس ٣ ٕٜ ٕكت٦
تهف اظ ٧ط ٝٚت زيٖط  ،ىط٢٧ٔ ٣ تٞسٟ زاقت٢س ي فال٥٣ ؾات٦َ ٝطزٝي تا ٤٧ـ ت٤ز١س ٣ ت٦

ف اظ ٧ط ٝٚت ٝطزٛ ايطاٟ ته .١ؿثت ت٦ اؾالٛ قهيتٖي ١كاٟ زاز١س ٣ ت٦ آٟ ذسٝت ّطز١س
٘   ؛زيٖط ت٦ ض٣ح ٣ ٝق٢ي اؾالٛ ت٤ر٦ زاقت٢س ت٤ره٦ ايطا١ههاٟ ته٦ ذا١هساٟ      ،ت٦ ٧ٞهه٠ زٙهه

 ،يق٢ي ؛تطي ياىت تط ت٤ز ٣ تكهـ زض ٝهاٟ ايطا١هاٟ ١ي٤ش تهف ضؾاٙت اظ ٧ط ٝٚت زيٖط تهف
ايطا١هاٟ ض٣ح اؾالٛ ٣ ٝق٢ي اؾالٛ ضا زض ١عز ذا١ساٟ ضؾاٙت ياىت٢س، ىَظ ذا١ساٟ ضؾهاٙت  

٣ ١ههع   ،(814ل )«٧ا ٣ ١هاظ٧اي ٣اٍقي ض٣ح ايطا١ههاٟ ت٤ز١هس   ٤ٕي پطؾف ٦ پاؾدت٤ز١س ّ
ا١تؾهاض فهسٗ ٣ ٝؿها٣ات     ،٧ا تحت ؽٜٚ ٣ ٝحط٣ٝهت ته٤ز  ايطا١ي ٦ّ ٍطٟ :ت٤اٟ ٕيت ٝي

ّطز١س  ارطا ٝي ،٦١٤ٕ تقهة زيس ٦ّ تس٣ٟ ٧هچ آٟ ضا زض ّؿا١ي ٝي٣ عٚثهس  حَهَي ضا ٝي
ته٦  پ٢ا٧ٖها٥ فهسٗ اؾهالٝي     ،ذا١هساٟ ضؾهاٙت   ،ييق٢ه  ؛٧ا ت٨٢ا ذا١ساٟ ١ث٤ت ت٤ز١هس  ٣ آٟ

 ذه٤ل اظ ١ؾط ٝؿٚٞا١اٟ مهطفطتي ت٤ز١س.
تكههـ،  اؾهالٛ ٣  ته٦   اٟزض ١ؾط اؾتاز ٝغ٨طي، فٚت حَهَهي ٕهطايف ايطا١هه    ،ت٢اتطاي٠

اي٠ ذا١ساٟ  ،ظيطا ؛٣ ياىت٠ آٟ زض ذا١ساٟ ضؾاٙت ت٤ز ،٣ر٤ي فسٗ ٣اٍقي اؾالٝي رؿت
ٍه٤ٝي، ذه١٤ي ٣ مههط٥ ته٦ ارهطاي فهساٙت       ّه٦ تهس٣ٟ ٝالحؾهات     ست٨٢ا ّؿها١ي ت٤ز١ه  

 پطزاذت٢س. ٝي
ف٢انط انٚي ٤٧يت ايطا١ي ضا ت٨٢ا زض ٕطايف ته٦ اؾهالٛ ٣ تقهاٙهٜ     ،ٝغ٨طيت٢اتطاي٠، 
زا١س؛ يق٢ي، ف٢هط ايطا١ي، ٣ٍتي ت٦ ٝق٢اي ٣اٍقي زاضاي ٤٧يت قس ّه٦ اؾهالٛ    اؾالٝي ٝي
ت٦ تْاٝ٘ ٣اٍقي ؾهاذت.   ٧ايي ٝتقاٙي ٣ ض٣ ٧ا ا١ؿاٟ ٧ا ضؾ٤خ ّطز، ٣ اظ آٟ زض ٤ٍٚب آٟ

ٟ  ياتي ايطا١هاٟ ضا ٝي ي ا٣ٗ، فاٝ٘ ٤٧يت ٙصا، اظ زيس ٝغ٨طي، زض زضر٦ ٧ها   ت٤اٟ ٕهطايف آ
 ٧ا ت٦ اؾالٛ زا١ؿت. ت٦ اؾالٛ ٣ ؾپؽ ذسٝات قاياٟ آٟ
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فٚٞها ٣   ي ٧اي ٝرتٚو ٤٧يت ٝٚي ايطا١ي، اؾهتاز ٝغ٨هطي زض ظٝهط٥    زض ٝهاٟ ٕطايف
اؾالٝي ٣ ايطا١ي ٤٧يت ٝٚي ت ّههس زاضز. زض    ي ٝؤٙي٦ز٣ تط ٦ّ  ،ض٣ق٢يْطاٟ ٝص٧ثي اؾت

تقطيو ٣ ٝا٧هت ٤٧يت ٝٚي تا تقاضيو ضايذ ٝحاى٘ فٚٞهي تيها٣ت    ،١ؾط اؾتاز ٝغ٨طي
ف٢هط زض ٤٧يهت ٝٚهي    تطي٠٘ هف٤٢اٟ ان ايكاٟ تط ا٧ٞهت ٣ ١َف ٝص٧ة ت٦ .تاضظي زاضز
پؽ زض ١ؾهط   ؛ز٧س ٤٧يت ٝي ف٢انط ضا زض ٍاٙة زي٢ي ٣ ٝص٧ثي ٝق٢ا ٣ ٦تَه ٣ ،ت ّهس زاضز

 .حا٤١ي زاض١س٣ي ف٢انط مهطزي٢ي ١َف 
ٝٚههت ١ههع ٍاته٘     ي ٤٧يت ٝٚي، ت٦ ١ؾهط ايكهاٟ زضتهاض٥    ي اي٠ زيسٕا٥ ٝغ٨طي زضتاض٥

ظتاٟ، ١ػاز، ؾه٠٢، رنطاىهها ٣    :ف٢انط ١٤ٕا٤ٕٟ ٝٚهت چ٤ٟ ا٣اظ ١ؾط  ،يق٢ي ؛تغثهٌ اؾت
چ٦ ف٢هط ٤ٍاٛ  ت٦ْٚ آٟ ،ي ١ساض١س٣ زض ٤ٍاٛ ٝٚهت ١َف اؾاؾ ،ٞي ١ساقت٦يمهط٥ اناٙت زا

ٟ    ،ٝٚهت اؾهت  ي ز٢٧س٥ تاقهس ّه٦ آٟ زضز ؽٚهٜ ٣     ٧ها ٝهي   ٣ره٤ز زضز ٝكهتطُ زض ا١ؿها
 فساٙتي ٣ عٚة فساٙت ٣ آظازي اؾت. تي

ّه٦   ٦ّ اظ زيسٕا٥ ٝغ٨طي، ايطا١هاٟ تا ٕطايف ته٦ اؾهالٛ، ضه٠ٞ ايه٠     اي٠  ٣ زض ٨١ايت
ترف اؾهالٛ، ٣   اٙهٜ ٝتقاٙي ٣ ض٣حا١س، تا رصب تق ي ذ٤ز ضا اظ حيؼ ّطز٥ ٤٧يت ٕصقت٦

٧اي اذالٍي ىط٢٧ٔ ايطا١هي، ته٦ تهاض٣ض ّهطزٟ ىط٢٧هٔ ٣ تٞهسٟ        ٕهطي اظ ٣يػٕي تا ت٨ط٥
اؾالٝي پطزاذت٢س ٣ ت٤ا١ؿت٢س تا تحْهٜ ٤٧يت ايطا١ي، ت٦ ٤٧يت زي٢هي ذه٤ز ١ههع ٝق٢هاي     

 رسيسي تس٢٧س.
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