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دکمای سعیمب قاال طشح سع « :دوعتب اهمثااه فضیل »ت «دوعتب اتهمثااته
ساضسس سدشسص ع اد » و «دوعتب اهمثااه هاباینب سخیقب» .هش عه اىع دوعتبت
دوعتبهای فا ذ گشس ااهسی سع که سعتاط عتشما ه

دسسسی و ى ت الب اغ اه
س تما ب مذسب سس ؽکل مبدهنذ .سلگىی دوعتب و سوساط مذ آمیض ؽکلگشفته
اش پا ه مناع ا ِ عهگااته دوعتتب مکنتىب دس آسسی دکمتای سعتیمبت سص ظشفیت
رص اشسی مذکق کشدب پا ههای عشما ه س تما ب اشخىسدسس سع .
کلیذواژگاو :دوعتبت عشما ه س تما بت فا ذ گشس بت دکمایسعیمب

طزح هسئله

وكهایه اشحما٠ی ٘ی ؾو ؾهه اؼیك ،به ه٩هىهی پكکاقبكؾ جاـؿیل ٌـؿه اوـثٌ .ـکلگیـكی ایـى
ه٩هىم ،واکًٍی به شًاههای هً٩ی ٨كؾگكایی ؾق گ٩حماو لیاكالیىن و يیم چاقهای بكای بعكاو شىاهٟ
هیجىاو وكهایه اشحما٠ی قا جىلیؿ کكؾ و بك بعكاو ٨كؾگكایی هً٩ی
آيىهی بىؾه اوث .ایًکه چگىيه 
٨ای ٫آهؿ ،ؼىؾ الاحه پكوٍی ههن ؾق ايؿیٍه ه١اِك اوث .پاوؽی کـه ؾق ج٩کـك هـؿقو بـه ایـى
پكوً ؾاؾه هیٌىؾD ،شاه١ه هؿيی Cاوث Eبا ایى جىٔـیط کـه شاه١ـه هـؿيی ،ؾقوا٬ـ ٟيهـاؾی
هیايصی جل٭ی هیٌىؾ که قوابٗ ا٨كاؾ شاه١ه قا جًٝین هیکًؿ و ال ٘كی ٫ج١اهل و جىا ٫٨شم١ـی ال
گىیؽحگی اشحما٠ی شلىگیكی هیکًؿ .بًابكایى ،ایؿه شاه١ـه هـؿيی قا هـیجـىاو هىـحه جکـىیى
وكهایه اشحما٠ی ؾايىث Eچكاکه ایى ایؿه ؾق ؾقوو ؼىؾ ظاوی ه٩اهمه ،ه١اٌكت٨ ،كهًگ جىا٫٨
هیٌـىؾ کـه ایـى ٠ىاهـل بـه يىبـه ؼـىؾ،
و هى ىلیث هؿيی و اشحما٠ی اوث و چًیى اوحؿال 
جىلیؿکًًؿه وكهایه اشحما٠ی و بىحكوال ظل بعكاو آيىهی شىاه ٟشؿیؿ اوث .ؾق چهاقچىب ایى
ه٩هىم ،چًیى ٨كْ هیٌىؾ که ٌاکهای ال قوابٗ ؾاو٘لاايه هیاو ا٨كاؾ ٌکل هیگیكؾ و بهواوٙه آو
ا٠حماؾ و هنبىحگی هیاو إ٠ا شاه١ه جىو١ه هییابؿ و و ال ج٩كؾ و آویبهای آو ٠اىق هـیٌـىؾ.
ؾاللث هً١ایی وكهایه اشحما٠ی هاحًی بك شاه١ه هؿيی ،با ه٩هىم Dؾووحی Cيیم قبٗ وذی ٫ؾاقؾ Eبه
٨كْ کًً هؿيی و ج١هؿات هح٭ابل اشحمـا٠ی و ؾقيحیصـه وـكهایه اشحمـا٠ی،
ایى هً١ا که پیًِ 
ِ
اوح٭كاق و جرایث هیمايی ال ؾووحی هؿيی و هعاث ؾق هًاواات اشحما٠ی اوـث .الایـىقو جّـىق
ٌکلگیكی ٌاکهای ال هًاواات هؿيی و اشحما٠ی و ظل هٕ١ل آيىهی اشحما٠ی بؿوو ظٕـىق

ظؿا٬لی ال هیماو ؾووحی ،ج٭كیاا ٤یكهمکى ٨كْ هیٌىؾ .هى له ب١ؿی ،هیماو پایؿاقی ،ذاـات و

هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی ;?C

٠ؿم ٌکًًؿگی چًاو هًاوااجی اوث و ٘ای١حا ؾق ایًصا پكوً ال ٠ىاهلی به هیاو هیآیؿ که بحىايًؿ
جٕمیىهایی وا١٬ی بكای پایؿاقی ایى هًاواات و ؾقيحیصه ؾوام وكهایه اشحما٠ی ایصاؾ کًًـؿ .بـا

ابحًا بك ایى ه٭ؿهات ،هى له ایى ه٭اله ؾاقای ی وشه ايح٭اؾی و ی وشه اذااجی اوث .ؾق بؽـً
ايح٭اؾی کاقآهؿی ؾووحی ٨ایؿهگكا بكای جىلیؿ وكهایه اشحما٠ی باذاات هىقؾ بكقوی ٬كاق هیگیكؾ و
اليٝك اذااجی يیم هى له ه٭اله اهکاو ٘كض الگىی شایگمیى وـكهایه اشحمـا٠ی ،ظـى ؾووـحی و
هعاث ال هًٝك ظکمای اوالهی اوث .الایىقو ؾق ایى ه٭اله ال قهگفق واکاوی ايؿیٍه ظکمـای
اوالهیٜ ،ك٨یث ؾووحی و هعاث هٙكضٌؿه ؾق ج٩کك ظکمـای اوـالهی بـكای ِـىقتبًـؿی
الگىی وكهایه اشحما٠ی ٤یك٨ایؿهگكایايه و باذاات بكقوی هیٌىؾ.
پیطیًۀ پژوهص

واکاوی ه٩هىم ؾووحی و وـٙىض و کـاقویژههـای آو ؾق ؾو ؾهـه گفٌـحه هـىقؾ جىشـه بكؼـی
پژوهٍگكاو بىؾه اوث .بكؼی پژوهًهای ِىقتگك٨حه ،بك شایگاه ؾووحی ؾق ٨لى٩ه ویاوی
ؾق ٤كب جؤکیؿ بیٍحكی ؾاقيؿ ٔهًىچهكی E:<A= ،ظىیًی Eٓ:<B= ،بكؼی آذاق يیم به ؾووحی
ال هًٝك ٨لى٩ه ویاوی اوالهی پكؾاؼحهايؿ و بك بكقوی ايؿیٍه یکی ال هح٩کكاو هىلماو جمكکم
ؾاقيؿ ٔبعكايی E:<B< ،بعكايی Eٓ:<B= ،بكؼی پژوهًها قا هیجىاو ه٭ایىهای ؾايىـث کـه
بهِىقت جٙای٭ی ،ا٘ال٠ات ه٩یؿی قا ؾق ؼّىَ ج٩اوت بكؾاٌـثهـای ظکمـای اوـالهی
هحؤؼك هىلماو با بكؾاٌث هـؿيی و اقوـٙىیی ال ؾووـحی اقائـه هـیؾهًـؿ
ؼّىِا ظکمای
ِ
ٔبىحايی E:<B> ،هىوىی و شهايگیك Eٓ:<B? ،بكؼی ؾیگك ال ه٭االت يیم به شایگاه ؾووـحی
ؾق اوالم پكؾاؼحهايؿ و ّ
کـكؾهايـؿ ٔاکـىايیE:<B= ،
وـًث اوـالهی قا ؾق ایـى لهیًـه بكقوـی 
ٌکكیيیا .ٓ:<B= ،ایى پژوهًها هىح٭ال يه به ایؿه ؾووحی وهالیه اٌاقهای هیکًًؿ و يـه بـه

اقجااٖ آو با ه٩هىم وكهایه اشحما٠ی پكؾاؼحهايؿٔ Eمى آيکه بـهق٤ـن ج٩ـاوتهـایی کـه بـاهن
ؾاقيؿ ،ؾق ٠ؿم الح٩ات به ؼألهایی که پژوهً ظأك ،ياٜك به ق ٟ٨آيهاوث ،هٍحكکايؿٌ .ایؿ
ههنجكیى هحًی قا که بحىاو با پژوهً ظأك هكجاٗ ؾايىث کحاب دوستی ب همثاب ه خه انبیى ی

جؤلی ٧هعمؿش٩١ك اهیك هعالجی ٔ? ٓ:<Bاوث که جا ظؿوؾی ایؿه ایى کحاب یً١ـی وـهالیـه
بىؾو ؾووحی قا پٍحیاايی هیکًؿ Eهًحها بایؿ جىشه ؾاٌـث کـه ؾق ایـى کحـاب ،او آيکـه يگـاه

 ;@:پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

الیهای آوگىيه که ؾق پژوهً ظأك بهجّ٩یل ؾقآهؿه ،هىقؾ بىٗ و پكؾاؼث هىح٭لی ٬ـكاق
وه 

يگك٨حه اوث Eؾیگك آيکه ایى کحاب ،جاییى هىح٭لی ال ي٭ً ؾووحی ؾق جىلیؿ وكهایه اشحمـا٠ی
اقائه يؿاؾه اوث .باجىشهبه جىٔیعات پیًگ٩حه يىٌحاق ظأك ؾاقای جمـایم ٬ابـل هالظٝـه بـا
وایك پژوهًها ؾقباقه ؾووحی و ظاوی وشىه يىآوقايهای يىاث به آيهاوث.
چهارچىب هفهىهی بحث :سزهایه اجتماعی اس جاهعه هذيی تا دیى

اهكوله Dوكهایه اشحما٠ی :Cبه یکی ال واژگاو پكکاقبكؾ جاؿیل ٌؿه اوث .ال هًٝك هح٩کكاو ایى
ظىله ،یکی ال ؼٙكهای شىاه ٟلیاكالـی ،ج٩ـكؾ ه٩ـكٖ و ـ قهای; ٌـؿو شاه١ـه اوـث .چًـیى
هـیگىیًـؿD .وـكهایه
شاه١های قا اجمیىحی< یا آيىهی = و چًیى ؤ١یحی قا آيىهی اشحما٠ی> 

ظلهایی اوث که بكای پیٍگیكی ال پیؿایً ؤ١یث آيىهیـ پیٍـًهاؾ
اشحما٠ی Cیکی ال قاه 
هیٌىؾD .بىقؾیى ?Cال همیى هًٝك ؾق ج١كی ٧وكهایه اشحما٠ی ،آو قا شمـ ٟهًـاب ٟوا١٬ـی یـا

ِ
بال٭ىهای هیؾايؿ که ؼىؾ ،ظاِل ٌاکهای باؾوام ال قوابـٗ کمـابیً يهاؾیًـهٌـؿه آٌـًایی و

ًٌاؼث هح٭ابل اوثٌ Eاکهای که هكیـ ال إ٠ـای ؼـىؾ قا ال پٍـحیاايی وـكهایه شم١ـی
هـیوـالؾ ٔ ٓBourdieu, 1986: 248-249شیمـم
بكؼىقؾاق هیکًؿ و آياو قا هىحعD ٫ا٠حاـاق C
کلمى@ يیم وكهایه اشحما٠ی قا بك هاًای کاقکكؾ Aآو ج١كی ٧هیکًؿ .اليٝك او وكهایه اشحما٠ی
بكؼال ٦وایك ٌکلهای وكهایه ،به٘ىق ـاجی ؾق واؼحاق قوابٗ کًٍگكاو بـاهن و قابٙـه بـیى
آيها ظٕىق ؾاقؾ ٔ .ٓColeman, 1988: 98قابكت پاجًـام Bيیـم اوـحؿال هـیکًـؿ کـه وـكهایه
یهای والهاو اشحما٠ی ال ٬ایل ٌاکهها ،هًصاقها و ا٠حمـاؾ اٌـاقه ؾاقؾ کـه
اشحما٠ی به ویژگ 
1. Social Capital.
2. Atomize.
3. Social Anomic.
4. Atomistic Society.
5. Social Anomie.
6. Pierre Bourdieu.
7. James Samuel Coleman.
8. Function.
9. Robert Putnam.

هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی ;@;

هماهًگی و همکاقی بكای کىـب وـىؾ هح٭ابـل قا جىـهیل هـیکًـؿ ٔ.ٓPutnam, 1993: 36
٨كايىیه ٨ىکىیاها :يیم وكهایه اشحما٠ی قا ال هعّىالت و يیم يمىؾهـای آو ج٩کیـ  ،و آو قا
ایىچًیى ج١كی ٧هیکًؿ :وكهایه اشحما٠ی ٌکل و يمىيه هلمىوی ال ی هًصـاق ٤یكقوـمی

اوث که با٠د جكویس همکاقی بیى ؾو یا چًؿ ٨كؾ هیٌىؾ .هًصاقهای جٍکیلؾهًؿه وـكهایه
اشحما٠ی هیجىايًؿ ال هًصـاق قوابـٗ هح٭ابـل ؾو ؾووـث گك٨حـه جـا آهـىلههـای پیچیـؿهای قا
ؾقبكگیكيؿ ٔ .ٓFukuyama, 2000: 3بكؼی يیم يىاث ؾیى و وكهایه اشحمـا٠ی قا هـىقؾ جؤکیـؿ
٬كاق ؾاؾهايؿ .بهً٠ىاو هرا  ،ابى ؼلؿوو بك وظؿتآ٨كیًی ،ؾوقکین بك هنبىحگی اشحما٠ی ،وبك
ُ
بك الهامبؽٍی بكای ق٨حاق ،ؾیىیه بك ايىصامبؽٍی ،اؾی بك هًصاقآ٨كیًی ،جىکىیل بك کمـ
ُ
کكؾو به ؾیگكاو ،قابكت پاجًام بك ١٨الیثهای اشحما٠ی ،کلمى بك ا٨مایً اقجاا٘ات اشحمـا٠ی،
بىقؾیى بك ايىصامبؽٍی اشحما٠ی و گیؿيم بك ا٨مایً ا٠حماؾ ،بـههرابـه کاقکكؾهـای اشحمـا٠ی
ؾیى ،کـه هًصـك بـه جىلیـؿ وـكهایه اشحمـا٠ی هـیٌـىؾ ،جؤکیـؿ هـیکًًـؿ ٔBourdieu, 1986
٨ـكْهـای

; .ٓColeman, 1988ؾق ایى ج١اقی ٧ویژگی و هئل٩ههای وكهایه اشحما٠ی ،با 
پیً
٨ایؿهگكایايه ;Cجىٔیط ؾاؾه ٌؿه اوث.
 D
ّ
ؾق اوالم يیم لشآن و وًث پیـاهاك و ائمـه هّ١ـىم و ٌـاؼههـای هؽحلـ ٧ؾايـً
اوالهی هحؤذك ال آو يٝیك ٨٭ه ،ج٩ىیك و ظؿید هٍحمل بك ً٠اِك هعحىایی هح١ـؿؾی ؾق شهـث
ٔكوقت بىٗ وكهایه اشحما٠ی اوث .وكهایه اشحما٠ی اوالهی ؾق ب١ؿ ًٌاؼحی بك اوان
اِى وظؿت و اؼىت ،و بىـیاقی ال ٕ٨ـایل اؼال٬ـی ،و ؾق ب١ـؿ وـاؼحاقی بـك اوـان
اِىلی يٝیك ج١اوو ،هّابكه و هكابٙه ،هٍىقت ،جکا٨ـل اشحمـا٠ی ،و ؾق شًاـه اشحمـا٠ی ال
هیگیـكؾ .بًـابكایى گىـحكي و ج١میـ ٫ا٠ح٭ـاؾات و ٨كهًـگ
٘كی ٫ؾوحىقهای اوالم ٌکل 
اوالهی و گىحكي هٍاقکث اشحما٠ی هكؾم ؾق اهىق هؽحل ،٧ؾو قاهکاق ههمی اوث که ؾق
آهىلههای اوالهی بكای ا٨مایً وكهایه اشحما٠ی هىقؾ جؤکیؿ اوث ٔا٨ىكی.ٓ:9: ::<B; ،

اها یکی ال هئل٩ههای ههن ؾق ايؿیٍه اوالهی که بههرابه هئل٩ه هعىقی ؾق وكهایه اشحمـا٠ی
اوالهی هىٔى ٞيىٌحاق ظأك اوث ،ه٭ىله Dهعاث و ؾووحی Cاوث .ؾق اؾاهه ،ابحؿا شایگاه ایى
1. Yoshihiro Francis Fukuyama, 1952.
2. Utilitarian.

<@; پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

ه٩هىم قا ؾق آقای ظکمای اوالهی يٍاو ؼىاهین ؾاؾ ،وپه با جایـیى ي٭ـً آو ؾق جىلیـؿ وـكهایه
٨ایؿههعىق ،Cبه ِـىقتبًـؿی الگـىی شـایگـمیى و
اشحما٠ی  D
اشحما٠ی و با ي٭ؿ ایؿه وكهایه
ِ
هعاثهعىق Cؾق ايؿیٍه ظکمای اوالهی ؼىاهین پكؾاؼث.

پیًٍهاؾی وكهایه اشحما٠ی D
ِ
هحبت و دوستی سهالیه در ايذیطه حکمای اسالهی

خهانبیىی اوث.
الگىی ؾووحی وهالیه هٙكضٌؿه ؾق ایى ه٭اله ،بكگك٨حه ال کحاب دوستی بهمثابه 
يىیىًؿه ؾق ایى کحاب ،بك ایى باوق اوث که ایى وه الیه ؾووحی هىقؾ جىشه اقوـٙى و ب١ـؿها يیـم
هىقؾ جىشه ظکمای اوالهی يٝیك ابى ه َ
ىکى یه و ؼىاشهيّیكالؿیى ٘ىوی بىؾه اوث .الاحه بىٗ
ِ
چًـاوکـه ؾق
ایى ج٭ىینبًؿی ؼّىِا الیه او و ؾوم ؾووحی و يىاث آو با وكهایه اشحما٠ی ،آو 
الیهای جاییى ؼىاهؿ ٌؿ:
ایى ه٭اله آهؿه ،هىقؾ اٌاقه ٬كاق يگك٨حه اوث .ؾق اؾاهه ،ایى قویکكؾ وه 
بههثابه «فضیلت»
دوستی 

ٕ٨یلث ؾق اؾبیات یىيايی ه١اؾ آقجه :ؾايىحه هیٌىؾ .اقوٙىٕ٨ ،یلث قا هلکهای هیؾايـؿ
که هىشب ايحؽاب آلاؾ ؾق ٠مل هیٌىؾ و هًعّكا هى٬ى ٦به اقاؾه هاوـث و هحٕـمى ظـؿ
ووٙا اللعا ٚهاوث که ال قاه ج١٭ل ظاِل هیٌىؾ ٔاقوٙى.ٓ252 :2482 ،
٠مؿه ظکمای اوالهی که ؾق باب ؾووحی وؽى قايؿهايؿ ،جعث جؤذیك اقوٙى ،ؾووحی قا
بههرابه ٕ٨یلث ؾايىحهايؿ ،لکى ؾق هىاقؾی يٝیك ؾووحی و هعاث الهـی ،آهًـگ کالهٍـاو
بهکلی با جل٭ی یىيايی ال ؾووحی هح٩اوت هـیٌـىؾ ،کـه ؾلیـل آو بـه جؤذیكپـفیكی ظکمـای
هىلماو ال اؾبیات لشآوی و ؾیًی بكهیگكؾؾ .اقوٙى ؾق ج٭ىینبًؿی ايىا ٞؾووحی ،آو قا به وه
يٟ٩هعىق Cو Dؼیكهعىق Cج٭ىـین هـیکًـؿ .يـى ٞاؼیـك یً١ـی
لفتهعىق D ،C
ؾووحی  D
يىٞ
ِ
ؼىؾ ؾووحی ٌمكؾه هیٌىؾ ،هیجىاو Dؾووحی بههرابـه
ؾووحی ؼیكهعىق قا که ؾووحی بكای ِ
ٕ٨یلث Cيام يهاؾ که اقوٙى آو قا بكجكیى يى ٞؾووحی هیؾايؿ .ایى ج٭ىینبًؿی ال ؾووـحی قا
يیم ظکین اوالهی ،ابى ه َ
ىکى یه ؾق کحاب تهزیب االخالق هٙكض هیکًؿ و ؾووحی بههرابـه
ِ
ٕ٨یلث یا ؾووحی ؼیكهعىق قا بهحكیى يى ٞؾووـحی ً٠ـىاو هـیکًـؿ .وی ؾالیـل و ه٭اِـؿ
1. Arte.

هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی =@;

هكی ال ايىا ٞؾووحی و هعاث قا ایىچًیى بكهیٌماقؾD :ایًکه هعاـث جًهـا بـؿیى ايـىاٞ
هً٭ىن ٌؿه اوث ،بكای ایى اوث که ه٭اِؿ هكؾم ؾق هٙالب ایٍاو ،وه گىيـه اوـث ،و ال
َ
آيها چهاقهی پؿیؿ هیآیؿ ،و آو "لفت"" ،ؼیك" و "يا "ٟ٨اوث و آيچه هكکب ال ایى وه اوثE
و چىو ایى اهىق٤ ،ایات هكؾهاو ؾق ه٭اِؿ ایٍـاو اوـثٔ Cابـى ه َ
ىـکى یه.ٓ:A; ::<A: ،
ِ
ؾاللث هً١ایی گ٩حاق ه َ
ىکى یه ایى اوث که ِؿا٬ث و ؾووحی ٠مىها هیـاو شىايـاو ،آوهـن
ِ
ؾووحی هاحًی
بكای لفت پؿیؿ هیآیؿ .ؾووحی هیاو هٍایػ و پیكاو يیم القوی هً١٩ث اوث و
ِ
بك ؼیك و ٕ٨یلث يیك ٠مؿجا ؾق هیاو اؼیاق و يیکاو یا٨ث هیٌىؾ.
ؼىاشهيّیكالؿیى ٘ىوی يیم با جکیه بك آقای اقوٙى ،بك ؾووحی بههرابه ٕ٨یلث جؤکیؿ هیکًؿ

و ه١ح٭ؿ اوث که ایى وشه ال ؾووحیD ،هكؾهاو قا با٠د هیگكؾايؿ بـك هٍـاقکث ؾق ه١ـاهالت و
ه١اٌكت به ٍ٠كتهای شمیله و هؿا٠اث با یکؿیگك و اشحما ٞؾق قیأات و ِـیؿ و ؾ٠ـىاتC
ٔؼىاشهيّیكالؿیى ٘ىوی .ٓ487 :2476 ،ؼىاشه بك ایى قأی اوث که اگك همه ؾيیـا و ق٤ایـب

ؾيیا ،ظاِل ايىايی ٌىؾ ،ولی ٨ایؿه ؼّلث ؾووحی بههرابه ٕ٨یلث ال او هً٭ٌ ٟٙىؾ ،ليـؿگايی
او شم ولق و وبا يیىث Eبلکه ب٭ای او ياهمکى اوث .ؼىاشه الآيصاکه ؾووحی قا يى٠ی ٕ٨یلث
و اهك اکحىابی و جعّیلی هیؾايؿ ،ایى يکحه قا هحفکك هیٌىؾ که ياایـؿ گمـاو بـكؾ کـه جعّـیل
ؾووحی بهً٠ىاو ٕ٨یلث ،کاق آوايی اوث Eچكاکه به ج١ایك ویD ،ا٬حًای ٔگـكؾ آوقؾوٓ اِـؿ٬ایی
که بك اهحعاو و ٠یاق وذى ٪بالآیًؿ ،وؽث هح١فق ٔؾٌىاقٓ جىايؿ بىؾٔ Cهماوٓ.
ؾق ظکمث هح١الیه يیم چًـیى ج٩ىـیكی ال هعاـث ٬ابـل اوـحًحاز اوـثِ .ـؿقالمحؤلهیى ؾق
ج١كی ٧ؼىؾ ال هعاث ،آو قا Dابحهاز به ٌیء هىا C٫٨هً١ا هیکًؿ و با ـکك آیه Dیحبهمِوِیحبىوه C
ٔهائؿه ٓ23 :واقؾ بعد هیٌىؾ ٔل لایی ٓ163 :2482 ،و ؾووـحی قا ؾووـىیه و هٙ١ـى ٦بـه
يى٠ی ٕ٨یلث ؾق يٝام هىحی هیؾايـؿ کـه ظاِـل آوً٨ ،ـای يیـال و ٨ـكاقوی ايىـاوهـا ال يگـاه
وىؾايگاق اوث .بًابكایى همايًؿ ٨اقابی که ؾووحی Dباالٌـحكاک ٨ـی الٕ٩ـیله٨ٔ Cـاقابی:2471 ،
 ٓ75قا واب پیىوحگی هؿیًه ٨أله و با٠د اقج٭ا و قٌؿ وكهایه اشحما٠ی ؾق هؿیًه هیؾايـؿ ،ؾق
ايؿیٍه ویاوی ِؿقالمحؤلهیى يیمٕ٨ ،یلث هعاث ،جؤذیكات بىیاقی قا بك هـنبىـحگی اشحمـا٠ی
ایصاؾ هیکًؿ و جىشه به آو بكای ٨یلىىٌ ٦ایىحه و بایىحه اوث ٔل لایی.ٓ176 :2482 ،

>@; پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

ال هیاو ه١اِكاو ال ظکمای ظکمث هح١الیه٠ ،الهه ٘اا٘اـایی و ٌـهیؿ هٙهـكی و اهـام
ؼمیًی ،به ؾلیل جؤذیكپفیكی ال ظکمـث هح١الیـه ،ؾووـحی قا جـ وـاظحی و يـاٜك بـه ب١ـؿ
ظمایحگكی ِكٔ ٦يٝیك آيچه ؾق ؾووحی ج ب١ؿی و هاؾ ِی لیاكالیىن و ايؿیىیؿوآلیىـن پؿیـؿ
ظمایحگكی ؾووـحی يیـم
آهؿهٓ هٙكض يکكؾهايؿ ،بلکه هنلهاو به ب١ؿ هؿایحگكی ،ؾق کًاق اب١اؾ
ِ
جىشه کا٨ی قا هافو ؾاٌحهايؿ .ؾق همیى لهیًه ؾلیل جؤکیؿی که اهام ؼمیًی ؾق ششذ دع ای
سحش یا کحاب چهل حذیث بك ؾووحی با ؼؿا ؾاقؾ ،ال باب همیى ب١ؿ هؿایحگكی اوـث .اهـام
ؾق ششذ چهل حذیث ،ها قا هحىشه ؾووحی ؼؿا که بؿوو آو ،هؿایث ٤یكهمکى اوث ،هیکًؿ
ٔهىوىی ؼمیًی٠ .ٓ:A= ::<@: ،الهه ٘اا٘اایی يیم ؾق ب١ؿ ٠ك٨ايی والیث ،بعد هعاـث و
ؾووحی قا هٙكض هیکًؿ و آو قا با ه١ك٨ث و هعاث الهی پیىيؿ هیليؿ و بؿیىووـیله بـه اب١ـاؾ
هؿایحگكايه و ٨كاهاؾی ؾووحی و هعاث هیقوؿ ٔقوؾگكٌ .ٓA@ ::<A: ،ـهیؿ هٙهـكی يیـم بـا
بكشىحه کكؾو بعد ايىاوؾووحی ٔکه ؾق يگاه او اب١اؾی کاهال هً١ىی و ٨كاهاؾی ؾاقؾٓ ،بك ب١ؿ
هؿایحگكایايه ؾووحی جؤکیؿ هیکًؿ ٔهٙهكی .ٓ2482 ،ال هًٝك ظکمای ظکمث هح١الیه ،چًیى
يگاهی و٬حی اهحؿاؾ اشحما٠ی و ویاوی پیـؿا هـیکًـؿ ،هًصـك بـه ؾووـحی پایـؿاق ؾق شاه١ـه
هیٌىؾ Eچكاکه کىی که ظب ؼؿاويؿ قا ؾق ؾ ؼىؾ ؾاقؾ ،يمیجىايـؿ ال ٍ٠ـ ٫بـه هؽلـى ٪او

بكکًاق باٌؿ .الایىقو ؾووحی بههرابه ٕ٨یلث ؾق يگاه ظکمای اوالهی کاقویژه اشحمـا٠ی ؾاقؾ
بىحهای اوث که وكهایه اشحما٠ی ؾق آو به ي٭ٙه ذاات قویؿه اوث .ایى
و يحیصه آو شاه١ه ه ن 
شاه١ه هعاثپایه و ؾووحیهاًاوث و هعاث و ؾووحی ؾق چًیى شاه١های بىحك ٠مل ؾق ظىله
٠مىهی و ٠اىق ال ج٩كؾ ايىاوها ٌمكؾه هیٌىؾ.
بههثابه «سعادت»
دوستی 

ؾق وٙط ؾوم ،ؾووحی بههرابه ابماقی بكای ؾوحیابی به اظـكال وـ١اؾت هـك ؾو شهـاو ج١كیـ٧
هیٌىؾ .ظکما ٕ٨Dیلث Cقا کما او و Dو١اؾت Cقا کما ذايی هـیؼىايًـؿٔ ،ـمى آيکـه

هیٌماقيؿ .باآيکه ظکمای هىلماو يٝیك
ٕ٨یلث قا يى٠ی ٬Dىه Cو و١اؾت قا يى٠ی ١٨Dلیث C
٨اقابی ،ابى ه َ
ؼىاشـهيّـیكالؿیى ٘ىوـی ؾق ج١كیـ ٧وـ١اؾت جـؤذیكاجی ال اقوـٙى

ىـکى یه و
ِ
پفیك٨حهايؿ ،ج٩اوتهایی شؿی ؾق ج١كی ٧ایٍاو ال و١اؾت با ج١كی ٧اقوـٙى وشـىؾ ؾاقؾ کـه


هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی ?@;

اهمیث ؼىؾ قا ؾق قویکكؾ ؾووحی و١اؾتهعىق يٍاو هیؾهؿ .اولیى ج٩ـاوت ایـى اوـث کـه
اقوٙى و١اؾت قا هى لهای اؼال٬ی و يه ؾیًی ؾايىحه ،ولی ٨ـاقابی وـ١اؾت قا هىـ له ؾیًـی و
اؼال٬ی ٬لمؿاؾ کكؾه و اوان هىحیًٌاوی ؼىؾ قا بك هاًای جىظیؿ يهاؾه اوث .ي٭ٙـه ا٨حـكا٪
ؾیگك ایى اوث که اقوٙى و١اؾت قا به ایى ؾيیا هعؿوؾ هیؾايؿ Eولی ٨اقابی ٠الوه بك وـ١اؾت
ؾيیا ،به و١اؾت ّ٬ىی يیم ه١ح٭ؿ اوث که هماو ٬كب به کما ؼؿاويؿ اوـث و ؾق ایـى ؾيیـا
یٌىؾ .اليٝك ظکمای اوالهی ،هیاو ؾووحی و و١اؾت قابٙـهای ؾووـىیه
هع٭ ٫و ظاِل يم 
وشىؾ ؾاقؾ٨ .اقابی ؾق ؼّىَ قابٙه ؾووىیه و١اؾت و ٕ٨یلث ،ایىچًیى اٜهاق هیؾاقؾ:
وهگايه هاؿأ و ه١اؾ و ٕ٨ایل اج٩ا ٪يٝك پیؿا کًًـؿ،
آوگاه که إ٠ای هؿیًه ؾق اهىق 
په 
هـیگكؾيـؿ و بـه ؾياـا آو،
هیگكؾؾ کاهل 
ا١٨ا و ا٠مالی که بهواوٙه آيها و١اؾت ظاِل 
ؾووحی آيها با یکؿیگك يیم ٔكوقجا ؾق پی ؼىاهؿ آهؿ و چىو آيها همىـایه هـن هىـحًؿ و ؾق
هیکًًؿ ،به یکؿیگك يیال ؾاقيؿ و بـكای هـن وـىؾ و هً١٩ـث بـه همـكاه
هصاوقت هن ليؿگی 
ؼىاهًؿ ؾاٌث ٔ٨اقابی.ٓ62 :2471 ،
ابى ه َ
ىکى یه قالی يیم جعث جؤذیك اقوٙى بعدهـایی هٍـابه بـا او ؾق بـاب وـ١اؾت هٙـكض
ِ
کكؾه ،اها ج١كی ٧او ال و١اؾت و يىاث آو با ؾووحی يیم هح٩ـاوت بـا اقوـٙى اوـث .او ج١كی٩ـی

هح١الی ال و١اؾت اقائه هیکًؿ و ؾق اؾاهه آو قا به ؾووحی و هعاث پیىيؿ هیليؿ ٔابـى ه َ
ىـکى یه،
ِ
 .ٓ:<B9ابى ه َ
ىکى یه چًیى يگكي هح١الیای به و١اؾت قا به باالجكیى ظؿوؾ هعاـث و ؾووـحی
ِ
پیىيؿ هیليؿ ،گىایًکه قویؿو به چًاو و١اؾجی ،يیالهًـؿ هعکـنجـكیى و ياگىىـحًیجـكیى قٌـحه
هعاث و ؾووحی اوث Eبلکه چًاو ه٩هـىهی ال وـ١اؾت ،هعاـث و ؾووـحی قا هـن پٍـث وـك
هیيهؿ و با يى٠ی  ٫ٍ٠و َه َیماو ؾق هن هیآهیمؾ .ایـى جىوـ١ه ؾایـكه ه٩هـىهی وـ١اؾت ،با٠ـد

گىحكي ؾایكه ه٩هىهی ؾووحی ؾق يگكي ظکمث اٌكاٌ ٪ؿه اوث .ؾق قویکكؾ ِظکمی اٌـكا،٪
ال هًٝك Dو١اؾت Cبهویژه و١اؾت ابؿی به ه٭ىله ؾووحی يگكیىحه هیٌىؾ .ظکمـای اٌـكا ٪بـه
ؾلیل وايهاؾو اهىق آؾهی به ظکیمی وـ١اؾتگـكا ،ؾق يٝـام ايؿیٍـهای ؼـىؾ هؿیًـهای قا جكوـین
هیکًًؿ که ٠ؿالثِ ،لط و يىٞؾووحی اقليهای هعـىقی آو اوـث و يهایـث آو يیـم ٠ـالمی

اوث که ؾق آو و١اؾت ابؿی بٍك جع٭ ٫هییابؿٌ .هیؿ هٙهكی ؾق همـیى چهـاقچىب بـا يگـاه

@@; پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

اشحما٠ی و يیم ياٜك به ه٭ىله و١اؾت ،ه٭ىله ؾووحی و هعاث قا جعلیل هیکًؿ .ایٍاو هعاـث قا
ِك٨ا ق٠ایث هیلها يمیؾايؿ ،بلکه آو قا يى٠ی ق٠ایث هّلعث و ؼیك و وـ١اؾت ا٨ـكاؾ شاه١ـه
ج١كی ٧هیکًؿ و بك ایى باوق اوث که هّلعث ٨كؾ بهجًهایی يمیجىايؿ ه٭یان هعاث و ؾووـحی
آؾهیاو باٌؿ ،بلکه هّلعث شم ٟبایؿ ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ ٔهٙهـكی .ٓ;=9 ::<B: ،ال هصمـىٞ
هااظد اهام ؼمیًی يیم هیجىاو ایىگىيه اوحًااٖ کكؾ که ؾووـحی و اب١ـاؾ آو ؾق ايؿیٍـه اهـام،
ياٜك به و١اؾت يیم ج١كیٌ ٧ؿه اوث .بعدهای اهام ياٜك به ؾووحی با ؼؿا و بهویژه ؾق بعـد
هىاي ٟؾووحی با ؼؿا ،يٍاو هیؾهؿ که اهام یکی ال وشىه ؾووحی قا گىيهای هیؾايؿ کـه وـ١اؾت
آؾهی قا جؤهیى کًؿ .به همیى ؾلیل هـن هىـث کـه ایٍـاو ؾق آداب الص لىا  ،ؾووـحی ظ٭ی٭ـی قا
ؾووحیای هیؾايؿ که و١اؾت ٠٭ای قا جؤهیى کًؿ .اليٝك اهام ایى يـى ٞؾووـحی بـا ظـب ؾيیـا یـا

قیاوث٘لای و اٌحهاق هاي١ةالصم ٟاوث ٔهىوىی ؼمیًی Eٓ25 :2465 ،لیكا هؿ ٦هکًـىو ؾق

آو ،يه وىؾ و ٨ایؿه ٨كؾی ،بلکه هّلعث ٠مىهی و و١اؾت وا١٬ی اوث.
جهاوبیًی اخاللی»

بههثابه «
دوستی 

شهاوبیًـی اؼال٬ـی Cهٙـكض اوـث .ایـى قویکـكؾ قا هـیجـىاو
ؾق وٙط وىم ،ؾووحی بههرابه  D
هح١الیجكیى قویکكؾ به ؾووحی ؾايىث که ال هىٔ١ی ٨كا٠ؿالث :،به جًٝین هًاواات هیـاو آظـاؾ

شاه١ه و جىلیؿ وكهایه شم١ی هیيگكؾ .ابى ه َ
ىکى یه به همیى وـٙط ؾووـحی اٌـاقه هـیکًـؿ و
ِ
َ
الایىشهث ،هعاث و ؾووحی قا ٌكی٧جكیى ٤Dایات Cاهل هؿیًه هیؾايؿ ٔابى ِهىکى یه:2472 ،
 .ٓ268اوح١ما کلمه ٤ایات جىوٗ ابى ه َ
ىکى یه ،به يٝك ،ظاکی ال جمایم ههمی اوث کـه هیـاو
ِ
وٙىض ؾوم و وىم ؾووحی وشىؾ ؾاقؾ Eبه ایى هً١ا که ؾووحی ؾق وٙط ؾومD ،ابماقی Cاوث بكای
و١اؾت ،ؾقظالیکه ؾق وٙط وىم ،ؼىؾ٤D ،ایث Cهعىىب هیٌىؾ و به همـیى ؾلیـل ،يـى٠ی
شهاوبیًی اؼال٬ی جل٭ی هیگكؾؾ .ابى ه َ
ىکى یه ؾق جاییى وٙط وـىم ؾووـحی ،ال کلیـؿواژه ههـن

ِ
ُّ
Dجٕ٩ل Cاوح٩اؾه هیکًؿ .ایى ه٩هىم که ال اؾبیات لشآوی اؼف ٌؿه ،هً١ایی ویژه ؾاقؾ و ؾق اؾبیات
ُّ
یىيايی کاهال بیواب٭ه اوث .ه َ
ىکى یه جّكیط هیکًؿ که جٕ٩ل ،بىیاق پىًؿیؿه اوث ،ولی لیـك
ِ
1. Justice plus.

هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی ;@A

ُّ
٠ؿالث ٬كاق يمیگیكؾ Eلیكا ٠ؿالث ،هىاوات اوث ،ظا آيکه جٕ٩ـل ،لیـاؾت اوـث .وی وشـه
ُّ
ُّ
ؼؿاويؿ آو ؾق
بكجكی جٕ٩ل به ٠ؿالث قا ایىچًیى جىٔیط هیؾهؿD :جٕ٩ل ،اظحیا٘ی اوث که ال
ِ
ایٗ آو ؾق اهاو بمايؿ و ووٗ ؾق هك
٠ؿالث وك هیليؿ جا بهوویله آو ال
و٬ى ٞي٭ُ ؾق چیمی ال ٌك ِ
ِ
باب وؽا هكگاه به ظؿ
ؾو ٘ك ٦ال اؼال ٪بك ی ٌكٖ يااٌؿ ،و ایى بك ِای آو اوث که لیاؾت ؾق ِ
ي٭ّاو ال آو بهحك اوثٔ Cهماو .ٓ267 :او باآيکه ؾق ایًصا ال ج٭ؿم ؾووحی بههرابه
جافیك يكوؿ ،ال
ِ
ُّ
شهاوبیًی و به ج١ایك ؼىؾ او ،جٕ٩ل بك ٠ؿالث وـؽى هـیگىیـؿ ،پایـه ایـى ؾووـحی قا ٠ـؿالث

َ
ٌـكٖ ٠ـؿالث يیىـث،

هیؾايؿ .ؾق ایى ِىقت اوث که اليٝك ابى ِهىکى یهD ،جٕ٩ل ؼـاقز ال ِ
ّ
بلکه هماو ٠ؿالث اوث همكاه اظحیاٖ ؾق آو C.ؾقواD ،ٟ٬جٕ٩ل ٤یـك ال ٠ـؿالث يیىـث ،بلکـه
هماو ٠ؿالث اوث به همكاه اظحیاٖ ؾق آو و گىیی هاال٥های اوث کـه آو قا ال هً١ـای آو بیـكوو
يمیوالؾ Eلیكا ایى هی ث ي٩ىايی ،شم هماو هی ث يیىث ،بلکه ٠یًا هماو اوثٔ Cهماوٓ.

ؼىاشهيّیكالؿیى ٘ىوی يیم به همیى هىٔى ٞاٌاقه هیکًؿ و جل٭ی وىم ال ؾووحی قا بك

ِؿق ٠ؿالث هیيٍايؿ ،لکى آو قا بك هاًای ٠ؿالث جىٔیط هیؾهؿ و هـیگىیـؿ جٕ٩ـل ال
٠ؿالث ٌكی٧جك اوث الآوشهث که هاال٥ه اوث ؾق ٠ؿالث ،يه الآوشهث که ؼاقز اوث
ال ٠ؿالث ٔؼىاشهيّیكالؿیى ٘ىوی .ٓ128 :2476 ،چًیى قویکكؾی به ؾووحی و هعاـث
اوث که ؼىاشه يّیك ،آو قا بكجك ال ٠ؿالث ه١ك٨ی هیکًؿ .الاحـه بـیجكؾیـؿ شاه١ـه بـؿوو
٠ؿالث ،هعاثهعىق هن يؽىاهؿ بىؾ Eهًحها بایؿ جىشه ؾاٌـث کـه ٠ـؿالث ،کـ ٧اؼـال٪
اوث و ؾووحی ؾق ایى قویکكؾ ،باآيکه ؼىؾ بك پایه ٠ؿالث بًـا ٌـؿه ،ال آو ٨كاجـك هـیقوؾ و
حیهعىق و هعاثآهیم قا ؾق شاه١ه و هیاو ٌهكويؿاو آو شاقی هیکًـؿ
يى٠ی هًاواات ؾوو 
و هًحس به همکاقی ،ج١اهل و باالجك ال آو ،هنبىحگی ٠مىهی هیٌىؾ.
ؾق هیاو ظکمای ه١اِكٌ ،هیؿ هٙهـكی بـا ج٩کیـ ؾو شًاـه اؼال٬ـی و اشحمـا٠ی و بـا
اوح٩اؾه ال واژه Dشىؾ Cکه هاحًی بك ؾقشه باالیی ال ؾووحی و اکكام اوث ،به يىاث هیاو ٠ؿ و
ؾووحی و ي٭ً آو ؾق ٨كاقوی ال ؾووحی وىؾايگاق هیپكؾالؾ .بـه بـاوق هٙهـكی ،اگـك ال شًاـه
٨كؾی و اؼال٬ی به يىاث ؾووحی و هعاث يگـاه کًـین ،ؾووـحی ال ٠ـؿ بـاالجك اوـث Eلیـكا
ٌؽُ ٠اؾ الآ وشهث که ٌؽّا و اليٝك اؼالٌ ٪ؽّی و ٨كؾی ٠اؾ اوث ،ؾق ایى ظـؿ

 ;@Bپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

ال کما ايىايی اوث که به ظ ٫ؾیگكاو جصاول يمیکًؿ ،اهـا آوکـه ؾووـحی و هعاـث و شـىؾ
هیوقلؾ و ایراق هیکًؿ ،يهجًها ها کىی قا يمیبكؾ ،بلکه ؾوحكيس ؼىؾ قا به ؾیگـكاو هـیؾهـؿ

ٔهٙهكی .ٓ26 :2482 ،بؿیىجكجیب ؾق جل٭ی اؼال٬یٌ ،هیؿ هٙهكی يیم بـه هعاـث و ؾووـحی
بهً٠ىاو اهكی ٨كا٠ؿالث و هعىق وكهایه ٠مىهی هیيگكؾ که ي٭ً آو ج١اهل بیى ايىاوهـا ،يـه
بك اوان وىؾ یا لفت ،بلکه بك اوان شهاوبیًی اؼال٬ی اوث .ال هااظد اهام ؼمیًی هـن
هیجىاو ایىگىيه بكؾاٌث کكؾ که گكچه اهام هك ؾو ًّ٠ك ٠ؿالث و ؾووحی یا هعاث قا ٙ٨ـكی

هیؾايًؿ ،وظؿت اولیـه بٍـك قا هاحًـی بـك گـكایً ٠ـؿالثؼـىاهی
و هؽمىق ؾق وشىؾ آؾهی 
هیٌماقيؿ ٔشمٍیؿی 185 :2477 ،ـ  Eٓ181گكچه به يٝك هیقوؿ جؿاوم ایى وظؿت ٠الوه

بك ظٕىق ًّ٠ك ٠ؿالث ،به ًّ٠ك هعاث و ههكولی و ؾووحی هؿيی يیم هعحاز اوث و ٘ا١ا
ؾق ایى يگاه٠ ،ؿالث و ؾووحی يه ؾو اهك هحاایى ،بلکه ؾو هى له کاهال هكجاٗ و هح١أؿيؿ.
٠الهه ٘اا٘اایی يیم ،يى٠ی جل٭ی ٨كا٠ؿالث به هى له ؾووـحی و هعاـث ؾاقؾ کـه بـك اوـان
اؼال ٪لشآوی یا ؼاَ ٔؾق کًاق اؼال٠ ٪ام و اؼال٨ ٪لىـ٩یٓ آو قا جایـیى هـیکًـؿ .ؾق اؼـال٪
ؼاَ یا لشآوی ،جمام هىايِ ٟلط و ؾووحی بك٘ك ٦هیٌىؾ و وظؿت ظ٭ی٭ی هیاو آؾهیاو ٌـکل
هیگیكؾ Eؾقظالیکه ِك٨ا با والهاوها و يهاؾهای ظ٭ى ٪پایه و ٠ؿالثبًیاؾ يمیجىاو به ایى ههـن

قویؿ٠ .الهه همايًؿ ؼىاشهيّیك ٘ىوی ،هعاث قا هیلی ٘ای١ی و يه هًّى ٞو ابماقی هیؾايـؿ
یٌىؾ
که ال کما گكایی ايىاو ایصاؾ هیٌىؾ .اليٝك ٠الهه ،هیل به اوحکما ؾق هعب با٠د ه 
که بهوىی هعاىب ظكکث کًؿ و آو هیل ،ج١ل ٫و قابٙه ٔهعاثٓ همیى قابٙه کما ؼـىاهی و
کما شى یی ايىاو اوث ٔ٘اا٘اایی ،:<A9 ،ز  .ٓ?9B-?9= ::بًابكایى ؾق يٝك ٠الهـه کمـا
ايىاو ؾق ٨كایًؿی بیىاالـهايی ٌکل هیگیكؾ و ظاِل آو يیم شاه١های اوث که ؾق آو بًیاؾهـای
وكهایه اشحما٠ی باذاات همچىو پیىيؿهای اقگايیـ ٔو يـه هکـايیکی و ابماقايگـاقٓ و ج١هـؿات
هح٭ابل و ا٠حماؾ ٠مىهی هیاو آظاؾ شاه١ه ؾق باالجكیى وٙط ٬كاق ؾاقؾ.
هحىر اسالهی»
گذار اس «سزهایۀ اجتماعی فایذههحىر» به «سزهایۀ اجتماعی هحبت
ِ
فایذههحىس

يمذ ایذه سشهایۀ اجتماعی

ه٩هــىم وــكهایه اشحمــا٠ی ؾق بٙــى ؼــىؾ بــه ؾلیــل آيکــه هاحًــی بــك پیىيــؿهای شم١ــی و
بىحگیهای گكوهی اوث ،ال يى٠ی اهحماز و ؾقهـنجًیـؿگی بـا ه٩هـىم ؾووـحی بكؼـىقؾاق


هن

هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی ;@C

اوث .ؾووحی چًاوکه هیؾايین ؾق ٬كو بیىحن ؾق ٤كب ،قویکكؾی پكاگماجیىحی به ؼىؾ گك٨حـه
و ایى هى له پیً ال هك چیم قیٍه ؾق ٨ایؿهگكایی :ؾاقؾ .یکی ال ي٭ـؿهای شـؿی واقؾ بـك ایـؿه
ٌـکًًؿگی
٨كْهـای ٨ایـؿهگكایايـه Cاوـث.
پیً 
وكهایه اشحما٠ی ،همیى هحؤذك بىؾو آو ال  D
ِ
وــكهایه اشحمــا٠ی هاحًــی بــك هًاوــاات و ؾووــحیهــای ٨ایــؿهايگاقايــه ،ؾق وهلــه او بــه
٨كْهای ٨ایؿهگكایايه هىححك ؾق ه٩هىم وكهایه اشحما٠ی بكهیگكؾؾ و ؼىؾ ایى يیم قیٍـه
پیً 

اظىـانگكایـیC

ؾق بعكاو اؼال٬ی شىاه ٟهؿقو ؾاقؾ Eچیمی که ه ایًحایك قیٍـه آو قا ؾق D
هیؾايؿ ٔه ایًحایك 44 :2485 ،ـ  .ٓ48آظاؾ ايىاوها ؾق چًیى ٕ٨ـایی ،یکـؿیگك قا چىيـاو

ابماقی بكای ق ٟ٨ظىایس و وویلهای بكای جؤهیى هًاٌ ٟ٨ؽّی هـیيگكيـؿ و اگـك ؾق ایـى هیـاو
بىحگیهایی ایصاؾ هیٌىؾ ،يه چىو ی ٕ٨ـیلث ،بلکـه بـهً٠ـىاو ابـماقی ؾق

ؾووحیها و هن

شهث جؤهیى وىؾ هح٭ابل هیاو ا٨كاؾ اوث٘ .ای١ی اوث که ؾق چًیى ٕ٨ایی ،وكهایه اشحما٠ی
بىحگیهایی وشـىؾ ؾاٌـحه باٌـؿ ،بـه ٤ایـث ٌـکًًؿه،

وا١٬ی جىلیؿ يؽىاهؿ ٌؿ و اگك هن هن
٨كْهای ايىاوًٌاوايه و هىحیًٌاوـايه
وىث و اجکاياپفیك اوث .الایىقو چالًهای پیً 
وكهایه اشحما٠ی ٨ایؿه هعىق که ؾق بٙى ؼىؾ واشؿ يى٠ی هًاواات ؾووحی ٨ایـؿههعـىق يیـم
هىث ،به ؾلیل اجؽاـ يگكي ج واظحی و ٩٤لث ال وایك واظات وشىؾ آؾهـی و يیـم ٠ـىالن
وشىؾٔ ،كوقت اقائه الگىیی اج٭اویا٨حه ؾق بـاب وـكهایه اشحمـا٠ی قا ایصـاب کـكؾه اوـثE
الگىیی که هیجىاو ظى هً١ای ؾووحی و هعاث ؾق آقای ظکمای اوالهی ِىقتبًؿی کكؾ.
هحبتهحىس اسالهی

ایذۀ سشهایۀ اجتماعی

وكهایه اشحما٠ی ظاِل ٌکلگیكی و اوح٭كاق اقليها ،هًصاقهـا ،وـ ًّثهـا٠ ،ـك٦هـا و
٬ىا٠ؿ به ِىقجی ؼىؾشىي و ؾق بىحكی ال قوابـٗ هح٭ابـل اشحمـا٠ی اوـث ٔشهـايگیكی،
 ٓ74 :2482و به همیى ؾلیل هیجىايؿ هىلؿ ٨كهًگؾووحی و ؼّىِا ؾووحی هؿيی باٌـؿ،
اشحما٠ی باذاات و يهاؾیًـه باٌـؿ .ؾیـى
چًاوکه ؾووحی هؿيی يیم هیجىايؿ بىحكوال وكهایه

ِ
اوالم يیم به ؾلیل جؤکیؿ بك ایماو ،آگاهی و اؼحیاق آؾهی بهً٠ىاو ي٭ٙه ٠میمث هكگىيه جعى
هیکًؿ و وپه آو قا ؾق
ؾق ٨كؾ و شاه١ه ،به يعىی پایؿاق اقليها قا ابحؿا ؾق ا٨كاؾ Dؾقويی C
1. Utilitarianism.
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ؾقوو شاه١ه و ؾق ج١اهالت اشحما٠ی جرایث هیکًؿ و اوـح٭كاق هـیبؽٍـؿ و همـیى ؼـىؾ،
لهیًهای بكای جکىیى ؾووحیهای هؿيی ،هن ؾق وٙط و ؾق گىحكه ووی١ی ال شاه١ه و هن ؾق

٠م٨ ٫كاهن ؼىاهؿ آوقؾ .ایؿه وكهایه اشحما٠ی ؾووحیپایه و هعاثهعـىق اوـالهی ،ایـؿه
شایگمیى و پیًٍهاؾی يىٌحاق ظأك اوث که ال ٜك٨یث باالیی بكای واهاو اهك اشحمـا٠ی

بكؼىقؾاق اوث .ؾق ایى ایؿه ،هؿ٠ا بك ایى اوث که ؾووحی اوالهی ٔؾق هـك وـه وـٙط آو
یً١ی ؾووحی ٕ٨یلثهعىق ،ؾووحی ياٜك به و١اؾت و ؾووحی بههرابـه شهـاوبیًـیٓ ٠اهـل
ِ
٨كْهای بًیاؾیى
اشحما٠ی Dباذاات Cاوث .ایى ج٭كیك ال ؾووحی ،هن ؾق پیً 
ایصاؾ وكهایه
ِ
ِ
ؼــىؾ بــه ؾوق ال ؼألهــای ياٌــی ال ايگــاقههــای ٨ایــؿهگكایايــه اوــث هــن ؾق ه٭ــام ٠مــل
اشحما٠ی هاحًـی بـك
های وكهایه

ٔمايثهای وا١٬یجكی بكای اظحكال ال ٔ٧١ها و کاوحیِ 
ِ
بىحگیهای ٨ایؿهگكایايه به ؾوث هیؾهؿ و به ا٠حماؾ وا١٬ـی و

٨ایؿهگكایی و ؾووحیها و هن

کايىيی وكهایه اشحما٠ی هًصك ؼىاهؿ ٌؿ.
ج١هؿات قاوحیى هح٭ابل بهً٠ىاو ه٩اهین
ِ
ؾق ؼّــىَ وــٙط او یً١ــی ؾووــحی بــههرابــه ٕ٨ــیلث ،اِــىال ٕ٨ــیلثگكایــی و
ٕ٨یلثهعىقی ،ياٜك به ایصاؾ شاه١های آقهايی اوث و یکی ال هئل٩ههای اِـلی ايؿیٍـه

ویاوی کالوی ٌمكؾه هیٌىؾ٩٤ .لث ال ایى هى له و اجؽاـ قویکكؾ ٕ٨یلثياگكایايـه ؾق
٠ی هاحًی بك ایى يى ٞال هًاواات ؾووحی ،يحیصـهای شـم
ؾووحی ٨ایؿههعىق و وكهایه اشحما ِ
آيچه ه ایًحایك آو قا اوحرماق هیؼىايؿ به باق يؽىاهؿ آوقؾ .ه ایًحایك ؾق همیى ؼّىَ
گك٨حهاین جـا آو قا بـااقلي بـؿايین ،آقلو
ؼىؾهؽحاقیای که یاؾ 

اٜهاق هیؾاقؾD :بكای ظٛ٩
هیکًین که ؾیگكاو ها قا اوحرماق يکًًؿ[ Eاها] ؾق ه٭ام ٠مل ،بكای هع٭ـ ٫وـاؼحى اِـى و

يمـیبیًــینٔ Cهـ ایًحــایك.ٓ218 :2485 ،
ؾیـؿگاه ؼــىیً ،قاهـی شــم اوـحرماق ؾیگـكاو 
ؾق٠یىظا  ،چًاوکه ه ایًحایك اٌاقه هیکًؿ٨ ،كیبکاقی يیم یکـی ال ویژگـیهـای چًـیى

جل٭یای ال هى له ؾووحی اوثٔ Eمى آيکه اؼال٨ ٪ایؿهگكا ،هٙ١ى ٦بـه ٠مـل و ١٨Dـل،C

ولی اؼالٕ٨ ٪یلثگكا ،هٙ١ى ٦به اوح١ال و اقج٭ای قوظـی و ٌؽّـیحی ٨Dا٠ـل Cاوـث.
اِىال ٕ٨یلث ال شًه کی٩یات پایؿاق و قاوػ ي٩ىايی اوث و يـى٠ی اوـح١ؿاؾ ج١ـیىیا٨حـه
بكای ايصام ١٨ل يی اوث که هىشب ِؿوق وهل و قواو کاق يی ال ايىاو اوث .بـا ایـى

هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی ;;A

ج١كیٕ٨ ٧یلث ،کاهال هٍؽُ هیٌىؾ که ؾووـحی ٕ٨ـیلثهعـىقِ ،ـك٨ا یـ ؾووـحی
لوؾگفق و ٨ایؿه هعىق يؽىاهؿ بىؾ ،بلکه به ؾلیل آيکه هاحًـی بـك ٕ٨ـیلث اوـث ،ال شـًه
Dکی٩یات پایؿاقٌ Cمكؾه هیٌ ىؾ و به ؾلیل قوـىغ آو ؾق ي٩ـه ،يـى٠ی ٔـمايث ؾقويـی قا
شهث جؿاوم آو به ؾوث هیؾهؿ .الایىقو بهکلی با ؾووحی ٨ایؿههعىق هح٩اوت ؼىاهؿ بىؾ.
گىيه ؾووحی هىقؾ بعد ،یً١ی ؾووحی بههرابه ٕ٨یلث ،ال ؾوقاو قيىايه به ب١ؿ با جرایـث
ٕ٨یلثياگكایی و آقهاوگكایی ٤یكهحا٨یمیکی٠ ،مال به هعا ٪ق٨ث و با بكشىـحهوـالی ه٩هـىم

ظ :٫و بكؼی ٨كو ٞآو يٝیك جؤکیؿ بك ظ ٫آلاؾی ،اهًیث و ِلطٕ٨ ،ـیلث بـىؾو ؾووـحی و یـا
ؾووحی بههرابه Dؼیك Cقا به ظاٌیه قايؿ Eؾقظالیکه قویکكؾ ٕ٨یلثگكایايه بـه ؾووـحی با٠ـد
هیٌىؾ ؾووحی ال ١٨لی ٘ای١ی به ١٨لی اؼال٬ی جاؿیل ٌىؾ .چًیى الگىیی ال ؾووحی ،يـى٠ی

اشحمـا٠ی
ؾووحی اؼال٬ی اوث و ال گكایً ٙ٨كی آؾهی به Dکما  Cيٍ ث هیگیكؾ .وـكهایه
ِ
٘ای١ـی ؾو ه٭ىلـه ؾووـحی و وـكهایه اشحمـا٠ی
ه١أؿت
هاحًی بك ایى يى ٞؾووحی ،باجىشهبه
ِ
ِ
ِٔك٦يٝك ال جل٭یهای هؽحل ،ٓ٧جٕمیىهای اواویجـكی قا ال ٘كیـ٠ ٫مـ ٫بؽٍـیؿو بـه

اظىان هى ىلیث اشحما٠ی ،ج١هؿات هح٭ابل ،هٍاقکث ،ا٠حمـاؾ و وـایك ه٩ـاهین هـنيٍـیى
وكهایه اشحما٠ی ،يىاث به جل٭ی ٨ایؿهگكایايه ال ایى ه٩هىم به ؾوث هیؾهؿ و جؤهیى هیکًؿ.
ؾق وٙط ؾوم ،ؾووحی بههرابه ابماقی بكای ؾوحیابی به اظكال Dو١اؾت Cهك ؾو شهاو ج١كیـ٧
هیٌىؾ .يمؾ ظکمای هىلماو ،و١اؾت بهً٠ىاو هؿ ٦و ٤ایث ّ٬ـىای ظیـات بٍـكی پفیك٨حـه

ٌؿه اوث و ؾق ج٩کك ویاوی آياو ،هؿیًه ٨أله ایى اهك قا جىهیل هیکًؿ .به ج١ایك ؾیگك ،وِـى
به و١اؾت٠ ،لث ٤ایی جؤویه هؿیًه ٨أله اوث Eهماو٘ىق که قئیه او و ظکین کاهل ٔياـی
و اهامٓ ٠لث ٨ا٠لی چًیى شاه١های اوث .اِىال چًیى هؿیًـه ٨أـلهای ،هـن وـ١اؾتهعـىق
و١اؾتهعـىق Cاوـث .وٜی٩ـه اهـام ؾق

ؾووحی
اوث و هن ؾووحیهعىق و به ٠ااقجی هاحًی بك D
ِ
چًیى شاه١های ،چًاوکه ابى ه َ
ىکى یه قالی يیم جّـكیط هـیکًـؿD ،هعاٝ٨ـث ال يهـاؾ ايـه و
ِ
َ
ؾووحی ؾق شاه١ه اوثٔ Cابى ِهىکى یه .ٓ2472 ،کاقبىث ایى وـٙط ال ؾووـحی ؾق شاه١ـه بـه
ؾلیل آيکه هاحًی بك يى٠ی و١اؾتگكایی و کما گكایی اوث ،با٠د اقج٭ا و ج١الی وشـىؾی آؾهـی
1. Right.
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هیٌىؾ و ؼىؾ به ایصاؾ شاه١های هح١الی و ؾووـحیپایـه و هعاـثهعـىق هًحهـی هـیٌـىؾ و ال

يگاههای ٨ایؿهگكا و وىؾهعىق ؾق باب ؾووحی ٨اِله هیگیـكؾ و ال آو ٨كاجـك هـیقوؾ Eچًـاوکـه

اِىال پیًٌكٖ شاه١ه و١اؾتهعىق ،چًیى يگـاهی بـه ؾووـحی و هعاـث اوـث .ؾق ايؿیٍـه
ظکمای ه١اِك چًیى قویکكؾی بكشىحه اوث .به باوق آیثالله شىاؾی آهلیD ،ال ج١ـالین ؾیًـی
ُ
بكهیآیؿ که ٠مت و ٌکىه هلث ،ؾق گكو ال٩ث ؾ های ا٨كاؾ آو اوـثٔ Cشـىاؾی آهلـی:2477 ،

 .ٓ172ه٭اقيث و١اؾت با ؾووحی ،هعاث ؾیًی و اؼىت ایمايی ،ال يى٠ی ؾ بىـحگی ایمـايی و
هً١ىی و ٨كاهاؾی هیاو آظاؾ شاه١ه ؾیًی ظکایث هیکًؿ و هیجىايؿ قوظی بههكاجـب ٬ـىیجـك ال
بىحگیهای يژاؾی٬ ،ىهی ،وكلهیًی٩ًِ ،ی و ...بـه کالاـؿ ظیـات اشحمـا٠ی بؿهـؿ .چًـیى

ؾ
قوظی ،بىحكی هًاوب بكای ٌکلگیكی ايىصام وا١٬ی و يى٠ی وظؿت اقگايی اوث که به يىبه
ؼىؾ ،هىشؿ بىٗ و ٌکلگیكی وكهایه اشحما٠ی پایؿاق ؼىاهؿ بىؾ .وكهایه اشحمـا٠ی ابحًایا٨حـه
بك ایى يى ٞال ؾووحی ،ال هكظله ٬ال یً١ی ؾووحی بههرابه ٕ٨یلث ،هح١الیجك اوث Eبه ایى شهـث
هـؿ ٦آو هعىـىب هـیٌـىؾ ٔچًـاوکـه اقوـٙى
ؼىؾ ؾووحی،
که ؾق ؾووحی بههرابه ٕ٨یلثِ ،
ِ
و١اؾتهعىق به ؾووـحی ،ؼـىؾ ؾووـحی هـؿ ٦يیىـث ،بلکـه

هیگىیؿٓ ،ظا آيکه ؾق قویکكؾ

وویله اوث ،هًحها يه وویلهای بكای ق ٟ٨ظىایس هح٭ابل هاؾی و ٨ایؿهگكایايه ،بلکه وویلهای بـكای
قویؿو به و١اؾت ؾيیا و ههنجك ال آو ،و١اؾت ٠٭ااوث .لفا به یـ هً١ـا هـیجـىاو ؾق ایًصـا ال
Dوكهایه اشحما٠ی و١اؾتهعىق Cوؽى گ٩ث.
ؾووحی هاحًی بك و١اؾت ؾق ايؿیٍه ظکمای اوالهی ،بهق٤ن بكؼی جٍابهات ،ج٩اوتهای
ِ
ههمی با جل٭ی یىيايی و بهویژه اقوٙىیی آو ؾاقؾ .ؾق ج٩کك ظکمای هىلماو بكؼال ٦اقوـٙى،
به ؾلیل آيکه ال و١اؾت جل٭یای ؾیًی وشىؾ ؾاقؾ ،ؾووحی وـ١اؾتهعـىق هـن ؾق يگـاه آيـاو،
هً١ایی هح٩اوت با ؾووحی هؿيی اقوٙىیی و بهویژه با قویکكؾهای ه١اِك ٤كبـی بـه ؾووـحی
پیؿا هیکًؿ .ؾووحی ؾق ایى جل٭ی ،هن ياٜك به Dظمایحگكی Cاوث هن ياٜك به DهـؿایحگكیEC
یً١ی جىأهاو به ق٨ـ ٟيیالهـای هـاؾی و اشحمـا٠ی ،هً١ـىی و الهـی جؤکیـؿ هـیٌـىؾ .ؾق ب١ـؿ
هؿایحگكی ،ؾووحی با و١اؾت آؾهی گكه لؾه هیٌىؾ Eو١اؾجی که ی ب١ؿی يیىث و يـاٜك بـه
جؤهیى ؼیكات هك ؾو شهاو ؾيیا و ٠٭ااوث .ؾق ایى جل٭ـی ،بـه ؾلیـل ظىاوـیث بـاالی هىـ له

هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی =;A

ؾووحی ؾق جؤهیى و١اؾت یا ظحی ٌ٭اوت ؾيیا و آؼكتD ،گمیًً Cؾووث اهمیث هـییابـؿ و
ايحؽاب ؾووحاو ،با ظمم ،اظحیاٖ و ظىاویث باالیی ج١٭یب هیٌـىؾ .ؾق يٝـك گـك٨حى چًـیى
هالظٝاجی ؾق ایصاؾ قابٙه ؾووحیٔ ،كیب ٠D٭اليیث Cو Dظىابگكی Cقا بـاال هـیبـكؾ .ایـى
هاؾی ِك ٦يیىث ،بلکه ياٜك به جؤهیى جىأهاو وـ١اؾت

ظىابگكی ،ال يى ٞچكجکه
ايؿالیهای ِ
هاؾی و ٨كاهاؾی ايىاو اوث .ظحی آيصا که ؾق پی هعاواه هالظٝات هاؾی اوث ،آيها قا ياٜك
وىی جل٭ی ؾیًی و اوالهی ال و١اؾت ج١كی ٧هـیکًـؿ.
به اقليهای
اؼال٬ی پیٍیًی و قو بهِ 
ِ
اشحما٠ی
چًیى جل٭ی ال ؾووحی ،هىلؿ جل٭ی هح٩اوجی ال ؾووحی ٨ایؿهايگاقايه اوث .ؾق وكهایه
ِ
ؾووحی و١اؾتهعىق ،جؤکیؿ بك همکاقی و ج١اهل ا٨كاؾ شاه١ه ؾق ظل هٕ١الت و
ابحًایا٨حه بك
ِ
٬ىیجكی ؾياا هیٌـىؾ .ي٭ـً وـ١اؾت ،ؼّىِـا
هٍکالت اشحما٠ی ،ه١مىال با Dايگیمه C
جل٭ی ؾیًی ال آو ،هیجىايؿ چًیى ايگیمهای قا ایصاؾ کًؿ .ؾیى ال ٘كیـ٘ ٫ـكض هىـ له وـ١اؾت
بهویژه آيصا که ياٜك بـه ذـىاب و ٠٭ـاب اؼـكوی اوـث و يیـم ال ٘كیـ ٫بكؼـی قویکكؾهـای
اِالظی ٔيٝیك ايفاق ،ج٥ا٨ل و جًایهٓ و یا ایصابی و ایصاؾی ٔيٝیـك جك٤یـب ،جعىـیى ،و اقائـه
الگىٓ که آيها يیم ياٜك به جؤهیى و١اؾت آؾهیايؿ ،ي٭ـً ههمـی قا ؾق جٕـمیى ق٠ایـث ٬ىا٠ـؿ
گیـكی ا٠حمـاؾ هح٭ابـل ،وـپه ؾووـحی
اؼال٬ی ؾق شاه١ه ،بهً٠ىاو اهكی ٔكوقی بكای ٌکلِ 
اشحما٠ی هاحًی بك ايگیمههای هح١الی ای٩ا هیکًؿ.
هح٭ابل و ؾقيهایث ،وكهایه
ِ
وىم ؾووحی بههرابه شهاوبیًی اؼال٬ی هٙكض هیٌـىؾ کـه هح١ـالیجـكیى قویکـكؾ بـه
يىِ ٞ
ِ
ؾووحی اوث که ال هىٔ١ی ٨كا٠ؿالث ،به جًٝین هًاواات هیاو آظاؾ شاه١ه هااؾقت هیوقلؾ.
چًیى قویکكؾی به ؾووحی و هعاث اوث که ؼىاشهيّیك آو قا بكجك ال ٠ؿالث ه١ك٨ی هیکًؿ.
٘ای١ی اوث که ؾق چًیى شاه١های ،ا٨كاؾ بیً ال آيکه به ٨کك ؼـىؾ باٌـًؿ ،بـه ٨کـك ؾیگـكاو
هىحًؿ و بیً ال آيکه به Dؼىؾ Cبیًؿیًٍؿ ،ؾ٤ؿ٤ه Dؾیگكی Cقا ؾاقيؿ .چًیى شاه١های هّؿا٪
شاه١ه هح١الی اوث و هًاواات ظاکن بك آو ،قو به ٤ایـات هح١ـالی شهـثگیـكی هـیٌـىؾ و
ؾقوث ال ؾ همیى هًاواات اوث که وكهایه اشحما٠ی ظ٭ی٭ی و پایؿاق بیكوو ؼىاهؿ آهؿ.
ؾووحی و هعاث ؾق جل٭ی وىم يمؾ ظکمای هىلماو ،به ه٩هـىهی ٨كاجـك و بكجـك ال ٠ـؿالث
هیقوؿ Eيه به ایى هً١ا که ؾووـحی ال ج٭ـؿم اقلٌـی بـك ٠ـؿالث بكؼـىقؾاق باٌـؿ ،چًـاوکـه
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گماقههایی يٝیك Dإلع ِإسُسِ م
إلنل  Cياٜك به اهمیث ٨ـى٪ال١ـاؾه بـاالی ٠ـؿالث ؾق ايؿیٍـه
٠ؿالث هعاثپایـه بـه٘ـىق ٘ای١ـی ال
اوالهی اوث ،بلکه ج٭ؿم قجای ؾق ایًصا هًٝىق اوث.
ِ
ايىصام بیٍحكی بكؼىقؾاق اوث و لهیًههای اشحما٠ی وِى به آو ،بكاذـك گىـحكي هًاوـاات
بكاؾقايه و ههكوقلايه ههیاجك اوث .هعاث ٔؿ ٠ؿالث يیىث ،بلکه يى٠ی ٨كاقوی ال آو اوـث.
چًیى ج٩کكی بك ایى هاًا اوحىاق اوث که ٠ـؿالث و ٬ـايىو بـهجًهـایی يمـیجىايـؿ هـنبىـحگی
اشحما٠ی ٔو وكهایه اشحما٠یٓ قا جؤهیى کًؿ و شاه١ه يیالهًؿ ً٠اِك ؾیگكی اوث کـه بحىايـؿ
چًیى کاقکكؾی قا هع٭ ٫والؾ .بكای ایى هًٝىق ،ظکمای اوالهی هىٔى ٞهعاث ٔو ؾووحیٓ
قا هىقؾ جىشه ٬كاق هیؾهًؿ و آو قا هکمل بعد ٠ؿالث و ٬ايىو بهٌماق هیآوقيـؿ ٔلـ لایـی،
 .ٓ175 :2482بًابكایى ؾق جل٭ی ظکمای هىلماو ال ؾووـحی بـههرابـه شهـاوبیًـی اؼال٬ـی،
ٔمى آيکه با بی٠ؿالحی هااقله هیٌىؾ ،ؾووحی ال قوابٗ ؼّىِی ؼاقز هیٌىؾ و بـه هـحى
هًاواات اشحما٠ی بىٗ پیؿا هیکًؿ Eیً١ی به Dؼىؾ Cهعؿوؾ يمیٌىؾ و به Dؾیگـكیٔ Cا٠ـن
ال ؾووث و ظحی ؾق هىاقؾی ؾٌمىٓ يیم جىشه ؾاقؾ .ؾقیؿا ،با ي٭ـؿ ه٩هـىم ؾووـحی ؾق ٨لىـ٩ه
ویاوی ٤كب ،به همیى يکحه اٌاقه کكؾه که ها ؾق ٠كِه ویاوی و اشحمـا٠ی همـىاقه ،هـن بـا
Dبكاؾق -ؾووث٘ Cك ٦هىحین و هـن بـا Dبـكاؾق-ؾٌـمى Cو ال همـیى قو بایـؿ بیـاهىلین کـه
ؼىؾهعىقیهای کىؾکايه قا ٨كاهىي کًین و ج٩اوت هیاو ؼىؾ و ؾیگكی قا بپفیكین .جىالو هیـاو

هىیث ٨كؾی و ج٩اوت بهوؽحی بـه ؾوـث هـیآیـؿ و هىـحلمم ٌـصا٠ث و بؽٍـًؿگی اوـث
ٔؾووحی ٨كا٠ؿالث يیم ياٜك به همیى وشه اوـثٓ .ؾووـحی وا١٬ـی آهـاؾگی بـكای هؿیـه ؾاؾو
اوث Eيهجًها به ؾووث ،بلکه به ؾٌمى ٔالاحه يه ؾق همه هىاقؾ ،ؼّىِا ؾٌمًی که با ال٩اـای
ايىايیث بیگايه اوثٓ ،و ال همیى قو ،قوایثهای ؾووحی ؾق ايؿیٍـه ویاوـی کـه هاحًـی بـك
وحایً ٌااهثها و ؼىؾٌی٩حگی هىحًؿ ،هؽؿوي و هحملم ايؿ ٔ٠لىیپىق ٓ225 :2487 ،بـا
چًیى يگـاهی ،وـكهایه اشحمـا٠ی ،ال Dؼىؾهعـىقی Cياٌـی ال ايگـاقههـای ٨ایـؿهگكایايـه و
وىؾهعىقايه ٌؽّی ،هٙ١ى ٦به جىشه به Dؾیگـكی Cو ؾقيحیصـه ج١هـؿات هح٭ابـل وا١٬ـی و
ؾگكؼىاهايه و ؾقيهایث ا٨مایً وكهایه اشحما٠ی ؼىاهؿ ٌؿ.
هیجىاو گ٩ث هك وه قویکـكؾ ٨ـى ٪ؾق اوـالم،
با يگاهی به لشآن و قوایات اهلبیث 
هىحٝهك به Dهعاث الهی Cاوث .ؾق يگاه اوالم ،آ٤ال هك هعاحـی ،ؼؿاوـث .اووـث کـه

هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی ?;A

هعاث قا ؾق ؾ ايىاوها هیيٍايؿ .هعاث ايىاوها به یکـؿیگك ،يٍـ های ال هعاـث الهـی
اوث .ؾووث ؾاٌحى ؾیگكی به ؼا٘ك ؼؿا و ابحًای ؾووحی بك ایماو ،هعکنجكیى پیىيؿهای
ؾووحی و ليصیكهای ال قٌحههای ياگىىحًی هعاثآهیم قا ؾق شاه١ه ایصاؾ ؼىاهؿ کـكؾ و ال
آویب قوابٗ هحملم ِ هاحًی بك اظىاوات ِك٠ ٦ا٘٩هگكایی و وـىؾهعىقی ٌؽّـی يیـم
ِ
به ؾوق ؼىاهؿ بىؾ Eچكاکه هكگىيه يگاه ؼىؾهعىقايه و ؾووحی وقلیؿو بههًٝىق جـؤهیى وـىؾ
هح٭ابل و جعّیل ٨ایؿههای ٠ملی و هاؾی ،ؾق چًیى هًاواات هح١الی قيگ هیبالؾ .با ایـى
يگاه ،ظحی هیجىاو اؾ٠ا کكؾ که کاقآهؿی ایى يى ٞاقجااٖ ؾق ایصاؾ وكهایه اشحما٠ی هـئذكجك
یؾايًؿ که ال ایى اقجاـاٖ هـیچ وـىؾ و هً١٩ـث ٌؽّـی ؾياـا
اوث Eلیكا ؾق ایًصا ا٨كاؾ ه 
یٌىؾ ،بلکه اقجااٖ و ؾووحی به ؾلیل ٠مل به ؾوحىقهای ؾیى اوث و اگك به یکؿیگك هـن
يم 
یکًًؿ ،بـه ايگیـمه الهـی اوـث ّٔ٨ـیعی AB ::<A? ،ـ = .ٓBؾق چًـیى يگـاهی
کم ه 
اوح١الی ٠كِه ٠مىهی ال اهیا هاؾی به ومث شاه١های هاحًی بك ؾووحی پایـؿاق ،ظـف٦
جمایمات و جلٙیٕ٨ ٧ای ق٬ابث و ظكکث شاه١ه به ٕ٨ای آقهايی هؿ يٝك اوث.
جهگیزی
يتی 

هى له ایى ه٭اله ،بكقوی هعاث و ؾووحی ؾق ايؿیٍه ظکمای اوالهی و ٜك٨یثوًصی آو بـكای
ِىقتبًؿی الگىی وكهایه اشحما٠ی اوالهی اوث .ؾق همیى قاوحا ٔـمى ي٭ـؿ ایـؿه وـكهایه

اشحما٠ی ٨ایؿهگكا و وىؾهعىق ،وكهایه اشحما٠ی هعاثهعىق ،بهً٠ـىاو الگـىی شـایگـمیى،
هىقؾ بعد ٬كاق گك٨ث .وكهایه اشحما٠ی هعاثهعىق اوالهی ،با جکیه بـك پیىيـؿهای اقگايیـ
هیاو ا٨كاؾ و يیم ایصاؾ ج١هؿات هح٭ابل و ا٠حماؾ ٠مـىهی هیـاو آظـاؾ شاه١ـه ،بـه جىلیـؿ وـكهایه
اشحما٠ی باذاات هًصك هیٌىؾ .بكای ایٕاض ایى الگى ،وه گىيه ؾووحی یً١ی Dؾووـحی بـههرابـه
ٕ٨یلثD ،Cؾووحی بههرابه و١اؾت Cو يهایحا Dؾووحی بههرابه شهـاوبیًـی اؼال٬ـی Cؾق ايؿیٍـه
ظکمای اوالهی هٙـكض و اوـحؿال ٌـؿ کـه ؾووـحی ؾق هكیـ ال وـٙىض ،هًصـك بـه جىلیـؿ
اشحما٠ی ٨ایؿههعىق ؼىايؿه هـیٌـىؾ ؼىاهـؿ
اشحما٠ی باؾوامجكی ال آيچه وكهایه
وكهایههای

ِ
ِ
ٌؿ .ؾق وٙط او ؾووحی ،باجىشهبه ایًکه ٕ٨یلث گكایٍی قاوػ و ذابث ؾق آؾهی بـكای ِـؿوق
١٨ل یا ايصام ٠مل به ٘كی٭های ؼاَ اوث ،ال اوـحعکام ،اج٭ـاو و ٠مـ ٫بیٍـحكی بـكای جىلیـؿ
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وكهایههای اشحما٠ی ،ؾق ٬یان با ؾووحیهای ٨ایـؿهگـكا بكؼـىقؾاق اوـث .ؾق وـٙط ؾوم يیـم،

ؾووحی بههرابه و١اؾت ظاوی يگاهی هح١الی به ه٩هـىم ؾووـحی اوـث .ؾق ایـى ایـؿه ،ؾووـحی،
ؼیك پیٍیًی ؾق يٝك گك٨حه هیٌىؾ کـه ١٨الیـثهـای آؾهـی قو بـهوـىی آو شهـثگیـكی
يى٠ی ِ
هیٌىؾ Eبا لعا ٚایًکه ٕ٨یلث ال شًه ٬ىه اوث ،ؾق ظالی که و١اؾت يى٠ی ١٨لیـث ٌـمكؾه

ه٩هىهی هیاو ؾو ؾايًواژه ٕ٨یلث و و١اؾت ،چًیى هیجىاو اوح٩اؾه کكؾ کـه
هیٌىؾ .ال ج٩اوت

ِ
ؾق ؾووحی و١اؾتهعىق ،يى٠ی Dجالي و جکاپىی ٠ملی هؿاوم Cؾق شهث ؾوحیابی به ؼیـكات و
ؾاؾ Cؾووـحی بـههرابـه
ٕ٨ایل وشىؾ ؾاقؾ .به٠ااقجی هیجىاو گ٩ث ؾووحی و١اؾتهعىق D ،
بـكوو ِ
حی ٌکلگك٨حه بك اوان ه٩هـىم وـ١اؾت ،يـاٜك بـه يـى٠ی
ٕ٨یلث يیم ٌمكؾه هیٌىؾ .لفا ؾوو ِ
کما گكایی اوث که به يىبه ؼىؾ با٠د اقج٭ـای وشـىؾی ا٨ـكاؾ شاه١ـه و ؾقيحیصـه ٌـکلگیـكی
شاه١های هحکاهل ،و١اؾتگكا و کما گكا ؼىاهؿ ٌؿ Eچًاوکه به ج١ایك ؼىاشه ٘ىوـی ،هعاـث

هىلـؿ ٌـاکهای ال
ه٭حٕی ٬ىام و کما اوث و پیؿاوث که چًیى شاه١ـهای ،بـه٘ـىق ٘ای١ـیِ ،
٨كؾ٨ـكؾ
بىحگی ظ٭ی٭ی هیـاو
پایؿاق هح٭ابل هؿيی و هاحًی بك اظىان هى ىلیث و هن

ِ
ؾووحیهای ِ
ِ
ِ
بىـحگیای ؼىؾشـىي و کـاهال

آؾهیاو ؾق ی شاه١ه ؼىاهؿ ٌؿ .ياگ٩حه پیؿاوث که چًیى هـن
اشحمـا٠ی ظ٭ی٭ـی،
ظیات اشحمـا٠ی ؾق شاه١ـه اوـث و وـكهایه
هاحًی بك يى٠ی
اقگايیىن ليؿه ِ
ِ
ِ
٘ای١ی چًاو شاه١های ٌمكؾه ؼىاهؿ ٌؿ.
ؼكوشی
پایؿاق و هحىالو،
ِ
ِ
ؾق وٙط وىم ،ؾووحی بههرابه شهاوبیًی اؼال٬ی هٙـكض اوـث .ایـى وـٙط ال ؾووـحی ،ال
ِ
هىٔ١ی ٨كا٠ؿالث ٔيه ؾق جؽال ٧با آوٓ ،به هى له ؾووحی يٝك هیکًؿ .ؾق چًیى يگاهی به ج١ایـك
اقوٙى ،شاه١ه ؾووـحیهعـىق و هعاـثهعـىق ،يیـالی بـه ٠ـؿالث يـؿاقؾ ،ظـا آيکـه شاه١ـه
ههـن

٠ؿالثهعىق ،بیيیال ال ؾووحی و هعاث يیىث .يکحه ؾیگك آيکـه یکـی ُّال کلیـؿواژههـای ِ
ه٩هـىم
بهکاقق٨حه ؾق اؾبیات ظکمای هىلماو ؾق جاییى ایى يى ٞال ؾووحی ،واژه جٕ٩ل اوث .ایـى
ِ
ِ
بكگك٨حه ال اؾبیات لشآوی ،اهکاو ج٭كیكی هح٩اوت و بؿی ٟال ؾووحی اقائه هـیؾهـؿ Eچكاکـه اِـىال
ؾووـحی
اؼال ٪هٙكضٌؿه ؾق لشآن يیم يى٠ی اؼـال ٪جٕ٩ـلهعـىق هعىـىب هـیٌـىؾ کـه ال
ِ
ِ
اقوٙىیی ٨كاجك هیقوؾ و ا ٫٨شؿیؿی قا پیً قوی ه٩هىم ؾووحی هیگٍایؿ .ایـى يـى ٞؾووـحی،
کلگیكی هلکات ایراق ،اظىاو و ٨ؿاکاقی اوث ،هًصـك بـه
به ؾلیل آيکه ؾق بٙى ؼىؾ هحٕمى ٌ 

هعبث و ؾووحی و يىبث آو با وكهایه اشحمافی ؾق آقای ظکمای اوالهی ;AA

هئايىث ٠می ٫و همهشاياه ؾق شاه١ه هیٌىؾ و با٠د ٌکلگیكی ؾووحی جٕ٩لهعـىق ؼىاهـؿ
ایـؿ
ٌؿ Eوالهای اشحما٠ی که به ٠می٫جكیى ٌکل همکى٠ ،اهـل ایصـاؾ و ج١میـ ٫قويـؿ قوبـهجم ِ
وكهایه اشحما٠ی ؾق هًاواات هؿيی و اشحما٠ی ؼىاهؿ ٌؿٔ Eمى آيکه هك وه گىيه ؾووحی کـه
ؾق ايؿیٍه ظکمای اوالهی ایٕاض ٌؿه ،هىحٝهك به ؾووحی و هعاث ؼؿاويؿ اوث و بك جىظیـؿ
بههرابه ياهىن ٬ىايیى اوالهی ،ابحًا یا٨حه اوث .چًیى ؾقکی ال ؾووحی ،هیجىايؿ ها قا ؾق گٍـىؾو
می اوالهی یاقی قوايؿ .ایى هى له ؾق

ؾقیچههای يى بهوىی هى له ؾووحی با ابحًا بك هیكاخ ظک ِ
ٌكایٗ ظأك شاه١ه ایكايی يیم ،الی وى ؾق ٠كِه ویاوث ٠ملی ؾاؼلی بـكای ظـل هًال٠ـات
اشحما٠ی و ایصاؾ و٨ا ٪ظؿاکركی و ال٘ك ٦ؾیگك ؾق ٠كِه يٝكی ؾق ظـىله ؾیپلماوـی ٠مـىهی
جىوٗ شمهىقی اوالهی ایكاو بهً٠ىاو Dگ٩حماو يى٬ Cابلیث ٘كض و اقائه ؾاقؾ.
کتابًاهه

ابى ه َ
ىکىیه ،اظمؿ بى هعمؿ ٔ; .ٓ;=Bتهزیب االخالق و تطهیش االکشاق ،جهكاو ،اواعیك.
اقوغى ٔ; .ٓ;=Bاخالق وی ىماخىط ،جكشمه ابىالماون ظىیًیپىق ،جهكاو ،ؾايٍگاه جهكاو.
ٔ .ٓ;=C:اخالق وی ىماخىط ،جكشمه هعمؿظىى لغفی ،جهكاو ،عكض يى.
پددژوهؼهددای

افى كی ،فل ی ٔبه اق و جابى حاو <E .ٓ;=Cو كهایه اشحم افی ؾق او الم ،Dؾوفّ لًاهه
سؽتهای لشآن کشیم ،ن > ،ي ;.;;B-;:; َ ،
میان 

وهدحالبالغده ،ي ،C
اکىايی ،ظمؿالله ٔبهاق >E .ٓ;=Cویاوث ؾووحی ؾق گفحماو فلىی ،Dپ ووهًياه ه 
َ .;=>-;;A
اهیكهعالجی ،هعمؿشقفك ٔ@ .ٓ;=Cدوعتی بهمثابه خهانبیىی :وگشؽی وىیه به ممىله دوعتی دس تردذن
اعالمی و عیاعت خهاوی ،جهكاو ،هكهه.
بعكايی ،هكجضی ٔبهاق =E .ٓ;=Cبؿایث و يهایث ؾووحی هؿيی ؾق فلىفه فاقابی ،Dفّلًاهه مطالعات
سؽتهای دس کدىم اوغاوی ،ي .;:C-C; َ ،22
میان 

ٔبهاق و جابىحاو >E .ٓ;=Cؾووحی هؿيی و يىؿ هؿیًه يمؾ فاقابی ،Dؾوفّلًاهه داوؼ
عیاعی ،ي .BB-@C َ ،21
بىحايی ،اظمؿ ٔبهاق ?E .ٓ;=Cؾووحی کیهايی :ؾو قوایث ال يىبث ٌهك و ؾووحی ؾق فلىفه ویاوی
اوالهی ،Dپووهًياهه کدىم عیاعی ،ؾوقه یالؾهن ،ي <.B@-?C َ ،
شمٍیؿی ،هعمؿظىیى ٔ .ٓ;=BBاوذیؾه عیاعی امام خریىی ،جهكاو ،هئوىه جًؾین و يٍك آذاق اهام
ؼمیًی.
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شهايگیكی ،فلی و ؾیگكاو ٔلهىحاو ;E .ٓ;=Cبكقو ی قابغ ه ب یى و كهایه اشحم افی و قفح اق ٌ هكويؿی
خامعهؽىاعی مطالعات خىاوان ،ؾوقه وىم ،ي .CB-B= َ ،B

والهايی ،Dفّلًاهه
شىاؾی آهلی ،فبؿالله ٔ .ٓ;=BBخامعه دس لشآن ،لن ،اوكاء.
قوؾگك ،هعمؿشىاؾ ٔجابىحاو ;E .ٓ;=Bوالی ث فكف ايی ب ا ؾقيگ ی ب ك آقای فاله ه عباعب ایی ،Dفّ لًاهه
لبغات ،ي ><.;:;-BA َ ،
ٌکكیيیا ،هعمؿفلی و ویؿفلی ظىیًیيیا ٔاقؾیبهٍث >E .ٓ;=Cجعلیل و بكقوی هىئله ؾووحی ؾق

قوایات ،Dهصله معشفت ،ي .>=-<C َ ،219
عباعبایی ،ویؿهعمؿظىیى ٔ ،ٓ;=B:الریضان ،لن ،شاهقه هؿقویى لن ،ز ;.
فلىیپىق ،ویؿهعىى ٔجابىحاو ?E .ٓ;=Cيمؿ ؾقیؿا بك قوایثهای ؾوو حی ؾق ج اقیػ ايؿیٍ ه ویاو ی،D

سهیافتهای عیاعی و بیهالرددی ،ي @>.;;:-;>= َ ،

فّلًاهه
فاقابی ،ابىيّك هعمؿ بى هعمؿ ٔ< .ٓ;=Bفاىل مىتضکه ،جكشمه ظىى هلکٍاهی ،جهكاو ،وكوي.
فّیعی ،اهاوالله ٔاوفًؿ @E .ٓ;=Bؾیى و وكهایه اشحمافی ،Dهاهًاهه معشفت ،ي =<;.;::-AC َ ،
لکلاییٌ ،كیف ٔ? .ٓ;=Cفدغفه عیاعی صذسالرتألهیه ،لن ،پووهٍگاه فلىم و فكهًگ اوالهی.

هغهكی ،هكجضی ٔ; .ٓ;=Cتعدیم و تشبیت دس اعالم ،جهكاوِ ،ؿقا.
هک ایًحایك ،الىیؿق ٔ .ٓ;=C:دس پی فضیدت ،جكشمه ظمیؿ ٌهكیاقی و هعمؿفلی ٌمالی ،جهكاو ،ومث.
هًىچهكی ،فبان ٔپاییم و لهىحاو >E .ٓ;=Bؾووحی ؾق فلىفه ویاوی ،Dؾوفّ لًاهه پدژوهؼ عیاعدت
وظشی ،ي ;.;=:-;:C َ ،
هىوىی ؼمیًی ،ویؿقوضالله ٔ .ٓ;=A:آداب الادىاه،جهكاو ،هئوىه جًؾین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی.
ٔ; .ٓ;=Aؽشذ چهل زذیث ،جهكاو ،هئوىه جًؾین و يٍك آذاق اهام ؼمیًی.
هىو ىی ،ویؿقض ا و کی ىهكخ شه ايگیك ٔپ اییم و لهى حاو @E .ٓ;=Cؾگكؾوو حی و ویاو ث :هغالق های
جغبیم ی ب یى ش او قال م و ٌ هیؿ هغه كی ،Dؾوفّ لًاهه پددژوهؼهددای عیاعددت اعددالمی ،ي <;،
َ ?=.@:-
يّ یكالؿیى عىو ی ،هعم ؿ ب ى هعم ؿ ٔ .ٓ;=BAاخددالق واصددشی ،جّ عیط هصحب ی هیً ىی و فلیكض ا
ظیؿقی ،جهكاو ،ؼىاقلهی.
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