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In the normative view of the Holy Quran, the presence of women in society is considered a requirement 
of her socio-political field and its recognition can be extracted from various verses. One of these ways of 
explaining and drawing this issue is the modeling method, which has been proposed in a practical way 
from angles beyond theoretical issues. Thus, the aim of the present study is to draw the effectiveness of 
women in socio-political fields in the light of women's Quranic models and using descriptive-analytical 
method and using ijtihad interpretation. Therefore, the central question in this research is according to 
the Quranic models, what is the position of women in socio-political areas? Based on the research 
findings, Queen Saba's determination and prudence in governing, healthy employment of Shoaib's 
daughters in society and preserving the life of the Prophet of God with the participation of Moses's 
mother and sister, Fatima's effective presence in the story of Mubahila, women's allegiance to the 
Prophet ( P.) indicates the effectiveness of the socio-political presence of women in the light of Quranic 
models. In addition, the active participation of women in society has also been effective in the flourishing 
of the religious community, which has been suggested in addition to the performance of models in the 
Qur'an; Such as Hajar's patience, Pharaoh's wife's struggle, Mary's purity and piety, Mary's mother's 
religious education, the blessed existence of Hazrat Fatima as a great benefactor and the mother of the 
Imams (AS). In the culture of the Qur'an, women are also mentioned as causes of misguidance, which 
can be a lesson from the inappropriate presence of women in society and politics; Like the wife of Noah, 
Lot and Abu Lahab. 
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 چکیذه
-عیهعل  علهز  الص لۀ خه ؼل   دس ص  زضلىس  کلش   قلشآ   مدهس  نگشػ دس

 ؽذن اعتخشاج  ختاف  آ ه  اص بذا   بخؾ سعمی  و ؽذ  ؽمشد  و  اختمهػ 
 اص ک  اع  الگىد   سوػ  ىضىع  ا   تشعی  و تبیی   ه اعاى  اص  ک . اع 
  ذ  عه  بذ  . اع  ؽذ   غشذ ػما  ؽیى  ب  نظش    بهزث اص فشاتش ا صاو  
 سوػ کللهسگیش بلل  و صنلله  قشآنلل  الگى لله  پشتللى دس کلل  اعلل  آ  پللهو ؼ ا لل 

  له ػشفل  دس صنله  کهسآ لذ  اختههد   تفغیش اص بشد  بهش  و تسایا -تىفیف 
 ا ل  پلهو ؼ ا ل  دس  سلىس  پشعلؼ بملهبشا   . کمذ تشعی  سا عیهع -اختمهػ 

 چل  اص اختملهػ -عیهع   ه عهز  دس صنه  قشآن   الگى ه  ب بهتىخ  ک  اع 
 دس علبأ  اکلۀ تلذبیش و ػلض  پلهو ؼ   له  هفتل  اعهط بش بشخىسداسنذ؟ خه گه  
 بله خلذا نبل  خله  زفل  و خه ؼل  دس ؽؼیب دختشا  عهل  اؽتغهل داس  زکى  
   به ا   هخشا  دس فهعم  زضش   ؤیش زضىس   ىع  خىا ش و  هدس  ؾهسک 

 پشتلى دس صنله  اختملهػ -عیهعل  زضىس کهسآ ذ  بیهنگش  پیه بش به صنه  بیؼ  و
 ؽلکىفه   دس اختملهع  دس صنه  فؼهل  ؾهسک  آنک  ػیو ب . اع  قشآن  الگى ه 
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 ؽلذ   غلشذ  قشآ  دس الگى ه   ػماکشد ضم  دس ک  بىد  ایشگزاس نیض د م  خه ؼۀ
 پش یضکلهس  و عهلهس  فشػلى    مغش عاب  بهسص   هخش  بشدبهس   مچى  اع ؛
 خیلش ػملىا ب  فهعم  زضش   بهسک وخىد   ش    هدس د م  تشبی    ش  
 ػمللىا بلل  نیللض صنللهن   مچمللی    قللشآ  فش ملل  دس. اعهللهس ائمللۀ  للهدس و کثیللش

 دس صنله  نهؽه غل  زضىس اص آ ىص ػبش   ه ۀ ک  انذؽذ   غشذ گمشا    غببه 
 . ابىلهب و لىط نىذ   مغش  مچى  ؽىنذ؛    سغى  عیهع  و اختمهع ػشفۀ

 .اختمهػ  عیهع   کش    قشآ  الگىد    الگى  ص   :کلیذواژگاو

 هسئله بیاو

 هـایظكکـث و اوـالهی جمـؿو ؾق ههمـی ي٭ً هكؾاو، همچىو يیم لياو اوالهی، ج٩کك ؾق
 ؼـىؾ بـه جـىشهی٬ابـل و ویژه جصلی ؾیًی، ج١الین ؾق يگاه يىٞ ایى قو،الایى. ؾاقيؿ اشحما٠ی

 جىشه ٔكوقی، و اللم هىاقؾ ال یکی ٠ًىاوبه لياو ویاوی و اشحما٠ی ظ٭ى٪ جبییى به و گك٨حه
 ؾق ليـاو شایگـاه و ي٭ـً هؽحلـ٧، هـایٌـیىه به کكین ٬كآو ؾق هح١ال ؼؿاويؿ. اوث ٌؿه

 ایـى جبیـیى هـایقوي ال یکـی. اوـث ٌـًاؼحه قومیثبه قا اشحما٠ی و ویاوی های٠كِه
 ؾق لياو ٠ملی ظٕىق ٬ىايیى، ش١ل و ا٠حباق وٙط ال ٨كاجك که اوث الگىؾهی قوي هىٔىٞ

 ؾق ليـاو الگىهـای به يکكؾو جىشه. اوث کٍايؿه جّىیكبه قا ویاوی و اشحما٠ی های٠كِه
 و اشحمـا٠ی ظٕـىق ال ياؾقوـث هـایايگـاقه بكؼـی آهؿو پؿیؿ لهیًۀ جىايؿهی وظی، کالم

 قا شاه١ـه ؾق آيـاو کـاقایی و اذكبؽٍـی ٬ابلیـث، و آوقؾ وشـىؾبـه شاه١ه ؾق قا لياو ویاوی
 به و ايؿؼىايؿه هكؾ ؾوث ؾق ق٠یحی و اویك قا لو که هايگاٌحه بكؼی همچىو ببكؾE ظاٌیهبه

 لیـؿاو،ٕ  ايـؿٌـمكؾه اللم قا وی بـا هـكؾ ق٨حـاق ظىـى لو، بـك هـكؾ بكجكی ايگاقۀ باوق ظکن
 هـكؾ اگـك کـه ايـؿپًؿاٌـحه چًیى همىكاو، قوابٗ جبییى ؾق که آيصا یا ٔ،142: 6ز ٪،2326
 ال ؼكوز ظ٫ لو ؾهؿ، آهىلي همىكي به قا ي٩ان و ظیٓ اظکام همچىو هىائلی بحىايؿ
 آیـات ؾق ٔ.257: 4 ز جـا،بی کاٌايی، ٨ٕیٓ  يؿاقؾ قا ٔكوقی ؾايً ایى کى  شهث هًمل
 بٙـى ؾق هـاآو ج١ـالی و قٌـؿ و ليـاو اشحمـا٠ی و ویاوی ظ٭ى٪ جكوین شهث ،کكین ٬كآو

 ؾق لياو هئذك ظٕىق بك که اوث ٌؿه یاؾ الگىهایی ال جئىقیک، هباظد ٔمى ؾیًی، شاه١ۀ
 همىـك ،لهـكا ٨ا٘مۀ ظٕكت همچىو الگىهایی ليؿEهی جؤییؿ ههك ٠یاشحما های٠كِه
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 ؾق ليـاو کاقآهـؿی و هـا٬ابلیـث کـه ،هىوـی ظٕـكت هـاؾق و هكین ظٕكت ٨ك٠ىو،
 بـه هكبـىٖ ٌـبهات بـك بٙاليـی ؼـٗ و کًـؿهـی قوٌـى قا ویاوی و اشحما٠ی های٠كِه

 که اوث آو پژوهً ایى هؿ٦ قو،الایى. کٍؿهی اشحماٞ ٠كِۀ ؾق لياو ظٕىق هعؿوؾیث
 و ویاوـی هـای٠كِـه ؾق ليـاو ظٕـىق ٬ابلیـث ٬كآيـی، الگىهای ال ؾوحه ایى اوحؽكاز با

 .ٌىؾ جبییى و جكوین هىحؿالا  الهی کالم هًٝك ال اشحما٠ی

 ؾق ليــاو ٬كآيــی، الگىهــای بــهباجىشــه اوــث: ایــى پــژوهً ایــى ؾق هعــىقی پكوــً
 بكؼىقؾاقيؿ؟ شایگاهی چه ال اشحما٠ی و ویاوی هایواظث

 کـه ٌؿ ؼىاهؿ ؾاؾه پاوػ يیم ٨ك٠ی پكوً چًؿ به پكوً، ایى به ؾهیپاوػ قاوحای ؾق
 ؾق لياو ویاوی و اشحما٠ی ظٕىق چگىيه ؼىؾ، الگىؾهی ٌیىۀ ؾق کكین ٬كآو ال: ايؿ٠باقت
 شاه١ـۀ وـاؼحاق ؾق لياو جمهیؿی ي٭ً ٬كآيی، ٨كهًگ ؾق اوث؟ کٍايؿه جّىیكبه قا شاه١ه

 ؾق ليـاو ياٌایىـث الگىهـای ال ٬كآو ايح٭اؾی قوي اوث؟ بكؼىقؾاق شایگاهی چه ال ؾیًی
 اوث؟ چگىيه شاه١ه

 تسقیق روش

 ليـاو اشحمـا٠ی و ویاوـی هٍـاقکث الگـىؾهی ؾقبـاقۀ کـكین ٬ـكآو آیات پژوهً، ایى ؾق
 بـه هـاؾاؾه پژوهـی،لو و ظ٭ـى٬ی قوایـی، ج٩ىیكی، هایکحاب به هكاش١ه ٔمى و اوحؽكاز

 بعـد، جًاو  به و ايؿٌؿه بكقوی جعلیلی و جىِی٩ی ٌیىۀ به و گكؾآوقی ایکحابؽايه قوي
 اوث. ٌؿه اوح٩اؾه يیم اشحهاؾی ج٩ىیك قوي ال ٬كآو، هایؾاؾه وجعلیلجصمیه قاوحای ؾق

 يظزی هبايی

 هباظـد و هىٔـىٞ ٠لمـی اؾبیـات و ه٩ـاهین اوث اللم جمهیؿات، باب ال پژوهً ایى ؾق
 ٌىؾ. بكقوی و جبییى اؼحّاقبه هكبىٖ، جئىقیک

 ضًاسیمهفهى. 1

 ؾايىـحه ٨ایـؿه و کـاقایی اذكبؽٍی، وىؾهًؿی، ذؤذیك، ه١ًای به واژه ایى کاقآهؿی:ٔ ال٧
 بـه ؿویقوـ ییجىايـا و ثی٬ابلD :ال اوث ٠باقت اِٙالض ؾق ؤ 1 ز ،2466 ،یش٩١ك)  ٌؿه
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 ٔ. 337 :جایب قاؾ، یا٨ٍاق و یآ٬ابؽCٍٕهٍؽُ و ٌؿهىییج١ یهاهؿ٦

 و ٔ،112: 2478 ٠ٕمیـؿ،  يمىيه و وكه٫ٍ ه١ًای به ٨اقوی لباو ؾق واژه ایى الگى:ٔ ب
 کـاقبه شایی ؾق اوىه ٔ.7 و 3 همحعًه: 12E اظماب:ٕ اوث CاوىهD کكین ٬كآو ؾق آو ه١اؾل

 ؾق چــه ٌــاؾهايی، ؾق چــه کًــؿE جب١یــث ؾیگــكی ال بــؿی و يیکــی ؾق ايىــاو کــه قوؾهــی
 ٔ. 67 ٪:2314 ا٩ِهايی، ٕقا٤   لیايمًؿی

 بخطیهؼزفت در الگىها يقص. 2

 ي٭ـً الگىهـا لیـكا اوـثE الگـىؾهی قوي بؽٍـیه١ك٨ـث و یـاؾؾهی هـایقوي ال یکی
 يـى٠ی و ٠ملـی هکايیىـن ٠ًىاوبه و ؾاقيؿ جكبیحی و آهىلٌی هعحىاهای جبییى ؾق ایبكشىحه

 ٠ًـىاوبه جكبیث، و آهىلي شكیاو ؾق جىايًؿهی و ٌىيؿهی جل٭ی یابیبّیكت ٨كایًؿ ؾق وًصه
 الگـىؾهی قوي. باٌـًؿ ؾاٌـحه ه٩یـؿی و هـئذك ي٭ـً ظكکحـی، و ايگیمٌـی ٠ىاهل ال یکی

 بؽٍؿ. شهث ايىاو ا٠مال و ا٨کاق به ٠یًی، هایيمىيه اقائۀ با جىايؿهی

 قزآيی فزهًگ در الگىساسی همیتا

 به ؼىؾ، ليؿگی ٘ىل ؾق هاايىاو يى٠اا  و ؾاقؾ وشىؾ ايىايی هك يهاؾ و ٘بی١ث ؾق الگىپفیكی
 هًاو ، الگىهای ال پیكوی و جؤوی با جىايًؿهی ظحی و هىحًؿ هىقؾپىًؿٌاو الگىهای ؾيبال

 ؼـىؾ جکاهل ویك ٨ٙكت، قهگفق ال بؽىاهؿ ايىاو اگك. یابًؿ ؾوث آؼكت و ؾيیا و١اؾت به
 وشـىؾی ٨لىـ٩ۀ. اوـث ٔكوقی و اللم آو به ؾوحیابی و ؾیًی الگىهای ًٌاوایی بپیمایؿ، قا

 قا الگـى بـه ا٬حـؿا يیـم کـكین ٬كآو که گىيههماو اوثE ؾائمی ايىايی، جىو١ۀ ؾق الگىها ایى
 ٕلاق٠ـی،  اوـث کـكؾه ؾ٠ـىت هاآو ال پیكوی به قا هاايىاو و هٙكض ابؿی و هٙل٫ ِىقتبه

 ٌیىۀ به ها،ايىاو جکاهل و جكبیث شهث کكین ٬كآو بؽًهؿایث کحاب ٔ.75: 73ز ،2478
 هـكؾاو و لياو ال الگىهایی ال بؽٍی،ه١ك٨ث شكیاو ؾق و بؽٍیؿه ایویژه اهمیث الگىؾهی

 ؼـىؾ بـه اوالم جاقیػ ؾق قا هايؿگاقی ي٭ً ،کكین ٬كآو شاوؾايگی پكجى ؾق که اوث کكؾه یاؾ
 قا الگىهـایی يیـم ليـاو شايبـۀهمه ظ٭ى٪ و ٌؽّیث ال ؾ٨اٞ قاوحای ؾق کكین ٬كآو. گك٨حًؿ
 هـاآو بـك بؽٍـیه١ك٨ث شكیاو ؾق و بىؾه اقائه ٬ابل بؿ و ؼىب ٠كِۀ ؾو ؾق که کكؾه ه١ك٨ی
کیؿ  ال ِـكاظث،بـه و CاوـىهD ٠ًـىاو جعـث الگـى ال ،کكین ٬كآو ؾق. اوث ٌؿه وقلیؿه جؤ
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 پیـاهبك ؾهـیاوـىه ي٭ـً ؾقبـاقۀ که ٘ىقهماو اوثE ٌؿه یاؾ ظىًه اوىۀ ٠ًىاوبه پیاهبكايی
ٓعَىةِااالَلّهااَسُعىّلااایفآناکلَاااَواکاَلَقٓذاD اوث: ٨كهىؾه اکكم

ُ
ةِااأ ًَ ااْلّٓخلَشاآىَمایالٓااَوااالَلَهاآشُخىایااَواکاّلَمٓىااَزَغ

 بـىؾE ییکىیي وكه٫ٍ ؼؿا قوىل ليؿگی ؾق ٌما بكای هىلماا Eٔ 12 اظماب:ٕاشایثکاالَلَهااَشاکرَااَوا
 جكوـین .Cکًًؿ هی اؾی اقیبى قا ؼؿا و ؾاقيؿ میقوحاؼ قول و ؼؿا قظمث به ؿیاه که هاآو بكای

 و يیىـث هىحرًا الگىؾهی ٌیىۀ ال يیم کكین ٬كآو ٨كهًگ ؾق لياو ویاوی و اشحما٠ی شایگاه
 هكبـىٖ، ایآهـىله پكجـى ؾق ليـاو، اشحمـا٠ی و ویاوـی شایگـاه جبییى شهث هح١ال ؼؿاويؿ

 شهايیـاو جمـام بـكای بلکـه ليـاو، بكای جًهايه که الگىهایی اوثE کكؾه ه١ك٨ی قا الگىهایی
 و اشحمـا٠ی هـای٠كِه ؾق لياو هئذك ي٭ً بیايگك اوالم، هًٝك ال و ؾاقؾ جؤذك و جؤذیك ٬ابلیث
 ٌكکث ال قا لياو اوالمD اوث: ٌؿه هٙكض ٠لما بكؼی کالم ؾق که ٘ىقهماو اوثE ویاوی

 ظٕـكت اق آذ ك ٍـ ي ك ح ٕؾ٨  Cکًـؿيمـی هًٟ ٨كهًگی و ٠لمی ویاوی، ؾیًی، های١٨الیث ؾق
 ه١ًـی جًهـايـه الهـی، کـالم هًٝـك ال گ٩ـث بحـىاو بىاچه ٔ.44: 2484 ای،ؼاهًه اللهآیث

 و اشحمـا٠ی هـای٠كِه ؾق لياو هئذك ظٕىق ال الگىهایی جبییى بلکه يؿاقؾ، وشىؾ باقهؾقایى
 ظٕـىق ؼـام ا٨کـاق جا اوث شاه١ه ؾق آو والی٨كهًگ بك ایايگیمه و ٌؿه، جٍىی٫ ویاوی

 ؾهًؿ. بها شاه١ه ؾق هاآو کاقآهؿی و ها٬ابلیث به و يبكيؿ ظاٌیهبه قا شاه١ه ؾق لياو

 تسقیق پیطیًۀ

 ِـىقت وا٨ـكی هـایپـكؾالیيٝكیه لياو، ویاوی و اشحما٠ی ظ٭ى٪ ؾقباقۀ جاقیػ، ٘ىل ؾق
 و پـكؾالي ٠ك٨ـی و ظ٭ـى٬ی ٨٭هی، ؾیًی، هًٝك ال قا هىئله ایى پژوهٍگكاو بكؼی و پفیك٨حه
 يٝكیـات بكؼـی اقائۀ و هىٔىٞ ایى با ژوقيالیىحی ق٨حاقهای بكؼی ال ؼاقز. ايؿکكؾه بكقوی
 بكقوـی. اوـث بكؼـىقؾاق ؾقؼىقجـىشهی هىـحًؿات و هًـابٟ ال هـايىٌحه بكؼی ای،ولی٭ه

 ليـاو، ظ٭ى٪ بكؼی جبییى جًاو  به هع٭٭او که ؾهؿهی يٍاو باقهؾقایى ٌؿهايصام جع٭ی٭ات
 کكؾيؿE هٙكض ؼىؾ هباظد ٔمى ؾق قا الگىبؽً ٬كآيی هىحًؿات ال هّاؾی٭ی اؼحّاق،به

کیؿ با لياو اٌح٥ال کحاب همچىو  يمىيـۀ کـه پًـاهی ٠لـی اذـك ،هـااولىیـث و هاآوی  بك جؤ
 ؾیـؿگاهD ه٭الـۀ همچىو یا کكؾه هٙكض يٝكی هباظد ؾیگك کًاق ؾق قا ١ٌی  ؾؼحكاو اٌح٥ال

 ٬كآيـی هىـحًؿ بعـد، جًاوـ  بـه کـه ِـؿق هىوی اذك Cلياو ویاوی هٍاقکث ؾقباقۀ ٬كآو
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 باقهؾقایى هاپژوهً بكؼی یا اوث کكؾه هٙكض قا باقهؾقایى ٬كآو جؤییؿ و وبؤ هلکۀ ٨كهايكوایی
 ايـؿEپكؾاؼحـه ؾیًی هًابٟ هًٝك ال لياو اشحما٠ی یا ویاوی هٍاقکث جبییى به کلی ٘ىق به که

 اذـك Cاوـالهی ٨٭ـه و وـًث کحـاب، ؾیـؿگاه ال ليـاو اشحمـا٠ی هٍـاقکثD ه٭الـۀ همچىو
 ال ؾ٨ـاٞ و يٝـكی هباظـد جبیـیى شهـث که شكبًؿی ویؿی ق٬یهویؿه و اظمؿی ویؿههؿی

 .ايؿکكؾه بكقوی و جبییى قا ؾیًی هىحًؿات بكؼی باقه،ؾقایى لياو ظ٭ى٪

 و يـىآوقی شًبـۀ جع٭ی٫ به و کًؿهی هحمایم ؾیگك هایپژوهً ال قا پژوهً ایى آيچه اها
 ٠كِـۀ ؾق ليـاو ١٨ـال ظٕىق ٘كض قاوحای ؾق کكین ٬كآو الگىؾهی ٌیىۀ بؽٍؿ،هی ایجاله

 و هًىـصن شايبـه،همـه هىح٭ل، ِىقتبه پیٍیى جع٭ی٭ات ؾق که اوث ویاوی و اشحما٠ی
 ٬ـكآو ٌـكی٧ آیات واکاوی با پژوهً ایى قو،الایى. اوث يٍؿه بكقوی و واکاوی واهايمًؿ

 ٬كآيـی الگىهـای بـه قا اوـحؿالالت هعىقیـث ليـاو، ویاوی و اشحما٠ی ي٭ً ؾقباقۀ کكین
 ال ليـاو ویاوـی و اشحمـا٠ی شایگـاه جكوین و جبییى بك و١ی ها،آو پكجى ؾق و اوث بؽٍیؿه

 ؾاقؾ. هح١ال پكوقؾگاق هًٝك

 هاداده وتسلیلتدشیه

 ٬لمـكو ؾق ٬كآيـی الگىهـای ؾقبـاقۀ آیـات شـىیوشىث و کًکاي با پژوهً ایى هاییا٨حه
 ايؿ:ٌؿه جبییى هعىق وه ؾق هاآو وجعلیلجصمیه و لياو اشحما٠ی و ویاوی ظٕىق

 

 اختماػی-سیاسی هایػزصه در سياو قزآيی الگىهای. 1 ضمارۀ يمىدار

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

الگىهای قزآيی سياو 
های در ػزصه

سیاسی و اختماػی

بخطی هطزوػیت
به خایگاه سیاسی و 

اختماػی سياو

يقص تمهیذی سياو 
در ساختار خاهؼه

تفکز ايتقادی اس 
الگىهای ياضایست 

سياو
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 الگىدهی اسلىب در سياو اختماػی و سیاسی خایگاه به قزآو بخطیهطزوػیت. 1

 کـكین ٬ـكآو ال گىيـاگىيی آیـات ؾق اشحمـا٠ی، و ویاوـی های٠كِه ؾق لياو واالی شایگاه
 اوـثE ٌـؿه یـاؾ هًاوـبی ق٨حـاقی الگىهـای ال آو، جكوـین بكای و ٌؿه ًٌاؼحه قومیثبه

 ،کـكین ٬ـكآو هًٝـك ال و اوـث شاه١ـه ؾق لياو هئذك و اقلٌی ي٭ً جكویمگك که الگىهایی
 بـك و کٍـؿهـی جّـىیكبـه قا اشحمـاٞ و ویاوث ٠كِۀ ؾق هاآو هایجىايمًؿی و اوح١ؿاؾها

 ؼـٗ ؾهًـؿ،هـی شلـىه ياهٍـكوٞ قا لياو اشحما٠ی و ویاوی ي٭ً که هاییايگاقه و پًؿاقها
 ٌىيؿ.هی جبییى الگىها آو بعد، جًاو  به ایًک. کٍؿهی بٙالو

 سياو اختماػی و سیاسی سازت به قزآو بخصهطزوػیت الگىهای. 1 ضمارۀ خذول

 لياو اشحما٠ی و ویاوی واظث به ٬كآو بؽًهٍكو٠یث الگىهای
 33-14 يمل: وبؤ هلکۀ ؾاقیظکىهث 2
 12 ٬ُّ: ١ٌی  ؾؼحكاو اٌح٥ال 1
 6-22 ٬ُّ: هىوی ؼىاهك و هاؾق هباقلايۀ ظٕىق 4
 72 ٠مكاو:آل هباهله ؾق لهكا ظٕكت ه٭حؿایی ظٕىق 3
 21 همحعًه: اکكم پیاهبك با لياو بی١ث 2

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

  سبأ هلکۀ داریدکىهت( الؿ
 که کًؿهی یاؾ وبؤ هلکۀ ٨كهايكوایی هاشكای ال يمل، وىقۀ 33 جا 14 آیات ؾق کكین ٬كآو

 هىشـ  هـاٌـاؼُ يىٞ ایى و کكؾ ق٠ایث قا ؼكؾ و ٠ؿل شاي  ا٬حؿاق، و ؾاقیظکىهث ؾق
ة ااَوَخٓذُتاایّإيِّاD اوث: ٨كهىؾه کهچًاو ٌؿ Eولیماو ظٕكت به وی آوقؾو ایماو

َ
اُهٓناکَجٓملّااآهَشأ

وجّااَوا
ُ
اکاّهٓىاآثایأ اایَشاا ِّ  کًؿ، هی ظکىهث آياو بك که ؿمیؾ قا ليیEٔ 14 يمل:ٕ ِنایَػظاَػٓشِػااَلهااَوااء 
 ٠بـاقت ٘با٘بـایی ٠الهـه .Cؾاقؾ مـیی٠ٝ جؽث [ؼّىَبه] و ؾاقؾ، اقیاؼح ؾق میچهمه و

 ؾاٌحى هعحاز نی٠ٝ ولًٙحی که ؾايؿهی مییچ هك بك ًهی٬ك قا آیه ؾق Cء   یٌَ  کل   ّهٓى D ٌكی٧
 ،2463 ٕ٘با٘بـایی،  ٌـىکث و وٙىت قاوػ، نیجّم ٠مم، اٖ،یاظح ظمم، هايًؿ هاوثEآو
 قا ؼىقٌــیؿ او ٬ــىم و وــبؤ هلکــۀ آيکــه بــهباجىشــه ،کــكین ٬ــكآو گــماقي بــه ٔ.257: 22 ز

 وـىیبـه قا وی بىؾ، ٌؿه ٌكوٞ ؼؿا يام با که ایياهه ٘ی ولیماو ظٕكت پكوحیؿيؿ،هی
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 ال پـه کـه بـىؾ ایـى وـبؤ هلکۀ ؾاقیظکىهث هؿبكايۀ هایشلىه ال یکی. کكؾيؿ ؾ٠ىت ظ٫
 ٬ىم بمقگاو با ؼكؾ، و ٠٭ل هٙاب٫ و ؼىؾؾاقی قأی اوحبؿاؾ هكگىيه ال ،ولیماو ياهۀ ؾقیا٨ث

ااایاقاَلٓثاD کكؾ: هٍىقت ؼىؾ
َ
ٓفُحىياآلَمَلُااَهایأ

َ
ٓهشاایفاایأ

َ
ُثاکاهااىأ ٓهشا ااقاّؼَؼة اآً

َ
 يمل:ٕ َجٓشَهُذوّوااَزَحیاأ

41 Eٔ[وپه] :بـالگى هـى بـه ههـن اهـك ىیا ؾق قا ؼىؾ يٝك ،[بمقگاو ای و] اٌكا٦ ای گ٩ث 
 گماقي به بًا .Cام يؿاؾه ايصام ٌما [هٍىقت و] ظٕىق بؿوو قا ههمی کاق  یه هى که ؿ،یکً

 وـلیماو بـا ه٭ابلـه شهـث ؼـىؾ يٝـاهی ٬ؿقت ال که بىؾ ایى ٬ىم بمقگاو پاوػ ،کكین ٬كآو
 قاه ؼـىؾ، هٍـاوقاو قوي ًٌاوـیآوی  و جؿبیك بكقوی، ال په وبؤ هلکۀ اها کًًؿE اوح٩اؾه
 وی ٬ـىم بمقگـاو پیٍـًهاؾ ال بكجـك ٨هیمی، ايىاو هك يمؾ ؾق که گیكؾهی پیً ؾق قا ای٠ا٬اليه

ٓفَغُذوهااة ایَقٓشااَدَخُلىااّإرااکآلُمُلىاّإَوااقاَلٓثاD :اوث بىؾه
َ
ّػَضةَااَخَؼُلىااَوااأ

َ
ٓهّلهلااأ

َ
ّرَللة ااأ

َ
 ٓفَؼُللىَوایاکزلّاکلاَوااأ

 جبـاهی و ٨ىـاؾ بـه قا آو ٌـىيؿ آبـاؾی هًٙ٭ۀ واقؾ که هًگاهی پاؾٌاهاو گ٩ث:Eٔ 43 يمل:ٕ
 آیـات هٙـاب٫ .C  اوـث گىيهىیهم آياو کاق [.آقی]. کًًؿ هی لیـل قا آيصا ماوی٠م و کًٍؿ، هی

 و بًٍاوـؿ قا ایٍـاو کىٌـؿهی ،ولیماو ظٕكت به اقلٌمًؿ ایهؿیه ٨كوحاؾو با او ب١ؿ،
 ؼؿاوث ٨كوحاؾۀ ایٍاو که ٌىؾهی هحىشه ج١اهل، يىٞ ایى با بًابكایى،. کًؿ قِؿ قا هؿ٨ٍاو

 ال قا ؼـىؾ ٬ـىم و ؼـىؾ يصـات ایٍـاو، به آوقؾو ایماو با ؾقگیكی، هكگىيه بؿوو ؾقيهایث، و
 هلکـۀ يهـایی جّمین ؾقباقۀ هاشكا، ایى آیۀ آؼكیى ؾق که گىيههماو کًؿEهی ظاِل گمكاهی

ااقاَلٓثاD اوث: آهؿه وبؤ ٓعلَلٓمُثااَوااایَيٓفغلاَظَلٓمُثاایّإيِّااَس ِّ
َ
ااّلَللّهااماَوایُعللَااَهلَغااأ  يمـل:ٕ ىیآلؼلاَلماَس ِّ

33 Eٔ[وبؤ هلکۀ] :بـكای ماویوـل بـا [ًـکیا] و کـكؾم وـحن ؼـىؾ بـه هـى پكوقؾگاقا، گ٩ث 
  .Cآوقؾم اوالم اوث اوی٠الم پكوقؾگاق که ؼؿاويؿی

 که اوث لو هؿبكايۀ و ؼكؾهًؿايه ؾاقیظکىهث گكشلىه ؼىؾ وبؤ، هلکۀ هاشكای گماقي
 هًّـ٩ايه و هكؾهـی ظکىهحی باقل الگىی و يمىيه بلکه يٍؿه، ي٭ؿ جًهايه ،کكین ٬كآو هًٝك ال

 هلکـۀ ؾاقیظکىهـث ِعیط ٌیىۀ بك آیات، ال ؾوحه ایى ؾق جمكکم کايىو ٌک، بؿوو. اوث
 کـه ایؾاقیظکىهـث ؼؿاوـثE يبی ٨كهاو بكابك ؾق وی ٌؿو جىلین و ایماو ؾقيحیصه و وبؤ

 ؾق هـاشكا ایـى گـماقي ال جـىاوهی بًابكایى،. ؾاٌث پی ؾق قا هكؾم و وی قوحگاقی و يصات
 ؾوـث يحیصـه ایـى بـه و کـكؾ اٌاقه شاه١ه ؾق وی هئذك ظٕىق و لو ویاوی شایگاه به ٬كآو

 ویاوـی هـؿیكیث ؾق و باٌـؿ بكؼـىقؾاق واالیی ؾقایث و ٬ؿقت ال جىايؿهی يیم لو که یا٨ث



 145/  ( 114-163  فا٘مه کكیمی ) اشحما٠ی-ویاوی های٠كِه ؾق لياو کاقآهؿی

 

 بـا قا وـبؤ هلکۀ ؾاوحاو کكین ٬كآو ایًکه جعلیل ؾق هٙهكی ٌهیؿ. کًؿ ي٭ً ا٠مال ؼىبیبه
 ایـىD ؾاقؾ:هـی جّـكیط کًـؿيمـی هن ايح٭اؾی وی بىؾو پاؾٌاه به و کًؿهی هٙكض شمئیات
 هیـاو ال ؼؿاويـؿ گىیؿهی ایٍاو .Cيیىث هؽال٧ هىٔىٞ ایى با ٬كآو که قوايؿهی ؼىؾي
 ال و کكؾه هٙكض وبؤ هلکۀ با قا وی اقجباٖ ِعًۀ ،يبی ولیماو ليؿگی گىياگىو هایِعًه

 وـپه و اووـث واالی هىٌـمًؿی و ٠٭ـل يٍايۀ که کكؾه ي٭ل قا شمالجی وبؤ هلکۀ وؽًاو
 بـه ٬كآو هربث يگاه هبْیى که قوايؿه، پایاوبه ج١كیٕی و کًایه یا ي٭ؿ گىيههی  بؿوو قا ؾاوحاو

 ؾق گك٨حى ٬كاق ِالظیث ،٬كآو هًٝك ال لو که ؾهؿهی يٍاو و اوث وبؤ هلکۀ شایگاه و ي٭ً
 ٔ. 241: 2482 ٕهٙهكی،  ؾاقؾ قا ویاوی هى١٬یث باالجكیى

 پـی و وـلیماو ظٕـكت ياهـۀ ؾقیا٨ث ال په ؾاٌث، که هکًحی و ٬ؿقت بهباجىشه بل٭یه
 ٬كآيـی، ٨كهًـگ ؾق و پـفیك٨ث قا وی ؾ٠ىت اوث، ظ٫ هًاؾی وىی ال ؾ٠ىت ایى ایًکه به بكؾو

 و ٠٭لـی اِـىل ق٠ایـث بـا کـه ٌـؿ هـكؾاو و ليـاو بـكای ؼكؾهًؿ و هؿبك ٨كهايكوایی ال الگىیی
 ؾايـاو،ظ٭ـى٪ ال یکی ج١بیك به. ٌؿ ظ٫ جىلین الهی، ٨كوحاؾۀ هؿایث پكجى ؾق وكايصام ای،هٍاوقه

Dهـی وـؽى ٬ـؿین ؾيیای ؾق بل٭یه هايًؿ ليی کمال و ٌایىحگی ال ٬كآوو ؾقایـث بـا کـه گىیـؿ 
 يیـا،٬كبـاوٕ Cاوـث کـكؾههـی اؾاقه ٌـىقایی يٝـام و ؾهکكاوی با قا وبؤ کٍىق ؼاِی ٌایىحگی

 يمىيـه شهـث قا ؾاوـحاو ایى کكین ٬كآو ایًکه به اٌاقه ٔمى آهلی شىاؾی اللهآیث ٔ.18 :2481
 و پـكؾالؾهـی وـبؤ هلکـۀ ٨كهـايكوایی با کا٨ك هكؾاو بكؼی ٨كهايكوایی ه٭ایىۀ به اوث، کكؾه ٘كض

 کٍـىق لهاهـؿاق و وـلٙاو کـه لو ایى یا بىؾيؿ جك٠ا٬ل يمكوؾآل و ٨ك٠ىوآل آیاD کًؿ:هی جّكیط
 کـه ؾايىـثهـی او. اوـث بىؾه جك٠ا٬ل هكؾ لهاهؿاقهای ال بىیاقی ال او پیؿاوث. بىؾ یمى وویٟ

 ٔ.  137 :2482 آهلی، شىاؾیٕ Cجهىق يه اوث، ٌؿو ظ٫ جىلین ؾق ٌصا٠ث

 هزداو کًار در ضعیب دختزاو سالن اضتؽال( ب
 بـك کـكین ٬كآو قویکكؾ ال آيکه بك ٠الوه کكین ٬كآو ؾق لياو اٌح٥ال ظ٫ به بؽٍیؿو قومیث

 يیـم کـكین ٬ـكآو الگـىؾهی ال :ٔ،41 يىـاء:ٕ اوـث بكؾاٌث ٬ابل لياو هالی اوح٭الل اِل

                                                             

:D . شاّل ا ِ  یَيّ ّللك  ىاءّ  َو  َحَىُبىاکا ّهمَّ  ً ا ِ  یَيّ ّلل و آوقيـؿ ؾاقيـؿ،  ؾوث هیE هكؾاو يّیبی ال آيچه بهَحَىٓبىکا ّهمَّ
  C.لياو يیم يّیبی



 1411پاییم و لهىحاو / بیىحن/ ٌماقۀ  يهنهای ویاوث اوالهی / وال پووهً / 146

 ظٕـكت ؾؼحـكاو وـالن اٌـح٥ال و ظٕـىق ال کـكین ٬كآو. اوث ٌؿيیاوحؽكاز و اوحًباٖ
 و ٔـىابٗ ـکـك بـا بلکـه يکـكؾه، هفهث قا آو جًهايه و کكؾه یاؾ شاه١ه هكؾاو کًاق ؾق ١ٌی 

 لؾه جؤییؿ ههك آو بك شاه١ه، ؾق لياو ظٕىق ال ٠ملی الگىیی ٠ًىاوبه هكبىٖ هایچهاقچىب
Eچًاو اوثاوث: ٨كهىؾه که Dایآعلّحٓسااَػَللیاایَجٓمشلاّإٓزلذاُهمااَفداَءٓجُها بلاّإَوااقاَللٓثاااء 

َ
اکٓذُػىیلاایأ

ٓخَشااکیٓدّضایلّا
َ
. آهـؿ او وـكا٢ بـه [لو] ؾو آو ال کـیی ياگهـاوEٔ 12 ٬ّـُ:ٕ َلًلااَثایَعلَقااهلااأ

 ؾاؾو آب هـمؾ جا کًؿ هی ؾ٠ىت جى ال پؿقم" گ٩ث: ؾاٌث، بكهی گام ایظ ثیيها با کهؾقظالی
 ظـ٫ آيکـه بـك ٠الوه يىقايی آیۀ ایى .C"بپكؾالؾ جى به ؾاؾی ايصام ها بكای که قا [گىو٩ًؿاو به]

 ؾق ؼـايىاؾه ا٬حّـاؾ جؤهیى و پؿق ٥ٌل اؾاهۀ ًٌاوؿ،هی قومیثبه قا شاه١ه ؾق لياو اٌح٥ال
 ظیـا ق٠ایـث بـا ٌـ١ی  ؾؼحـكاو کهایگىيهبه کٍؿEهی جّىیكبه قا اشحما٠ی اهًیث يهایث
 پـؿق پی٥ـام ؾقباقۀ بىؾيؿ، شىاو لهاو آو ؾق که هىوی ظٕكت با قاظحیبه کًًؿهی شكئث

 و وـالن ظٕىق جكویمگك ٌؿه،هٙكض الگىی ایى ؾق ؾاهًیپاک و ٩٠ث ظ٩ٛ. کًًؿ ِعبث
 اللهـۀ بیـاو، ایـى بـا. ؾهؿهی اقائه قا الگىیی چًیى کكین ٬كآو و اوث اشحماٞ ؾق لياو ه٩یؿ

. يباٌؿ وی ظیریث و ٩٠ث هًا٨ی لو اٌح٥ال که اوث آو ایشاه١ه هك ؾق الگى ایى کاقآهؿی
 اٌـح٥ال ٔـكوقت ،٬كآو آیات ؾق لياو های١٨الیث ال يمىيه ایى جبییى ؾق پژوهًؿگاو ال یکی

 و يـاهعكم بـا اؼـحالٖ ٠ـؿم ظیـا، و ٩٠ـث ق٠ایـث ؼايىاؾه، ؾق جىايا هكؾی يبىؾ ؾلیل به لو
 جىشـه هـاآو به الگى ایى ؾق که ٌمكؾه ٔىابٙی ال قا بیگايه با ٔكوقی و ظؿا٬لی وگىیگ٩ث
 ٔ. 254 :2486 ٕپًاهی،  اوث ٌؿه

 ؼـايىاؾۀ ظیریـث بـه هن او ؼىؾ ظیریث به هن لو، ؾاهًیپاک و ٩٠ث ظ٩ٛ ٌک، بؿوو
 و لو ظیریـات هًا٨ی يبایؿ لو ٥ٌل ٬كآيی، الگىی ایى هٙاب٫ قو،الایى. بؽٍؿهی ا٠حباق وی

 جىايـؿهـی ٌىهكD :اوث آهؿه يیم هؿيی ٬ايىو2226 هاؾۀ ؾق که گىيههماو باٌؿE وی ؼايىاؾۀ
 هًـٟ باٌـؿ لو یـا ؼىؾ ظیریات یا ؼايىاؾگی هّالط هًا٨ی که ١ًِحی یا ظك٨ه ال قا ؼىؾ لو

 .Cکًؿ

. اوـث ؼـايىاؾه ال ظمایـث قاوـحای ؾق ٌـ١ی  ؾؼحـكاو ٌـ٥ل هـفکىق، الگىی هٙاب٫
 باٌـؿE ؾاٌحه ؼايىاؾه ظ٭ى٪ با ج١اقٔی يبایؿ ٬كآيی، ٨كهًگ اوان بك لياو اٌح٥ال بًابكایى،

 ٠كِه، ایى ؾق لياو اوث ٔكوقیD کًؿ:هی جّكیط ظىله ایى هع٭٭او ال یکی که ٘ىقهماو
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 ج٩كیٗ و ا٨كاٖ ؾچاق جا باًٌؿ بكؼىقؾاق هىلماو لو ا٬حّاؾ الگىی ؾقباقۀ شاهٟ ا٘ال٠اجی ال
 ٔ. 132 :2481 ٔمیكی،ٕ Cيٍىيؿ

 ظحـی و ؾوقه آو قایـس هٍـا٤ل ال یکـی لهـاو، آو ؾق گىوـ٩ًؿاو چكايؿو ایًکه بهباجىشه
 جؤییؿ ههك ؾهًؿۀيٍاو ٬كآيی الگىی ایى ٘كض بىؾه، هٙكض الهی ايبیای ال بكؼی ٥ٌل ٠ًىاوبه

 ایى ؾق الگى ایى وكایث با و اوث، هكؾاو کًاق ؾق ٩٠ی٧ لياو اشحما٠ی ظٕىق بك کكین ٬كآو
 کًًـؿE اؾاقه شاه١ـه ليـاو بایـؿ لموهـاا  قا هٍـا٤ل بكؼی گاهی بىاچه قوؿهی يٝكبه ٠ّك،

 ليـاو بـكای جىايًـؿهـی يـى٠یبـه کـه ه١لمی و هاهایی پكوحاقی، پمٌکی، همچىو هٍا٤لی
 ال ٔـكوقجی چًـیى ٔ.266-267 ٪:2355 ٕظـا٨ٝی،  باٌـًؿ هٙـكض ک٩ایی واش  ٠ًىاوبه

 ٨كیٕـه يیـم ایـكاو اوـالهی اي٭الب قهبك کالم ؾق ه١اِك، شاه١ۀ ؾق لياو اشحما٠ی ظٕىق
 ا٬ىام و ايىاٞ که ايؿهى٧ٜ هاؼاينD ٨كهىؾيؿ: جّكیط باقهایىؾق کهچًاو اوثE ٌؿه ٌمكؾه

 ٨كیٕـه ایـى. کًًؿ ؾيبال قا. و.. ا٠ّاب و ؾاؼلی و ٬ل  هايًؿ پمٌکی جؽّّی هایقٌحه
 ٔ. 12: 2472 ای،ؼاهًه اللهآیث ظٕكت اق آذ كٍ  ي ك ح ٕؾ٨  Cاوث

 سهايه استبذاد هبارساو ؛هىس  خىاهز و هادر( پ
 هىـحبؿايۀ و وـحمگكایايه اؤـاٞ آو ؾق هىوـی ظٕـكت ؼىاهك و هاؾق ٬كآيی، ٨كهًگ ؾق

 ظ٩ـٛ ؾق ؼؿاويـؿ، یـاقی بـه قوـايؿيؿ،هـی ٬حـلبـه قا اوـكائیلبًی پىك يىلاؾاو که ویاوی
 هـاؾق به وظی يى٠ی ال باقهؾقایى هح١ال ؼؿاويؿ. ؾاٌحًؿ هئذكی ي٭ً ٨ك٠ىو ٌك ال هىوی
 ؾهؿ:هی ؼبك هىوی

ٓوَزااَوا
َ
مِّاااّإلیاًایأ

ُ
ٓواااُهىعیاأ

َ
ٓسّظؼاأ

َ
ٓلقاّهایلَػلَااّخٓفّثااَفّئرااّهایأ

َ
الاَوااایَجخلافالاَواانِّایآللایّفلاّهایلَفأ

وهُااّإَيااایَجٓسَضي  ٔ.ا6اقصص:ٕاىیآلُمٓشَعلاّهَىااخاّػُلىهُااَوااکیّإلَااَسادُّ
 ؾق قا وی ؿی،یجكو  او ب ك که هًگاهی و ؾه كیٌ قا او» که نیکكؾ الهام هىوی هاؾق به ها

 ال قا او و ن،یگ كؾاي بالهی جى به قا او ها که هباي ىیغمگ و يحكن و فکىیب [لیي ی]ایؾق

 .«نیؾه هی لكاق قوىالو

 يٝـك جعـث بـىؾ آو ؾق هىوـی کـه قا ایًِؿو٬چه ؼىاوث هىوی ؼىاهك ال يیم او
ااّْلُٓخّحّهااقاَلٓثااَواD :يکًؿ قها و باٌؿ ؾاٌحه ااَػٓىااّبّهااَفَبُصَشٓتااّهایُقصِّ ب 

ًُ  ٬ّـُ:ٕ ٓشلُؼُشوویالاُهلٓنااَوااُخ
22 Eٔقا هاشكا ؾوق ال میي او ".کى كییگیپ قا او ظال ؤٟ" گ٩ث: او ؼىاهك به [هىوی هاؾق] و 
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 ٨ك٠ـىو، همىـك پیٍـًهاؾ بـك بًـا آو، ال پـه .Cبىؾيـؿ ؼبك بی آياو کهؾقظالی کكؾ، هٍاهؿه
 جعـث قا يـىلاؾ که هىوی ؼىاهك. ٌىؾ بمق  ٨ك٠ىو يمؾ ؾق هىوی که ٌؿ آو بك جّمین

 :ؾاؾ ٨ك٠ىو ؾقباق به قا ؼىؾ هاؾق بىؾو ؾایه پیًٍهاؾ ؾاٌث، يٝك

ُدلُّااَهٓ ااَفقاَلٓثااَقٓبُ ااّهٓىااآلَمشاّظَغااّهایَػلَااَزَشٓهًااَوا
َ
ٓهّ اااَػلیآناکأ

َ
ایبَااأ اَللُهااُهلٓنااَواآناکللَااُفُلىَيُهاکیاث 

 ٔ.ا01اقصص:ٕاياّصُسىَوا
 و ؛[ب الگكؾؾ ه اؾق آغ ىي ب ه جًه ا ج ا] نیک كؾ ظكام او بك ًیپ ال قا كؾهیٌ لياو همۀ ها

 ٌ ما ایآ» گفث: [کكؾ، هٍاهؿه هیؾا کكؾو ؿایپ بكای قا هؤهىقاو جابییب که] ؼىاهكي

 و کًً ؿ کفال ث ٌ ما ب كای قا ي ىلاؾ ىی ا جىايً ؿ ه ی که کًن ییقاهًما ای ؼايىاؾه به قا

 «باًٌؿ؟ او كؼىاهیؼ

 ٜالمايـۀ ؾوـحگاه ٌـك ال هىوـی ظ٩ـٛ ؾق پكوقؾگـاق، ٠ًایـات با لو ؾو ایى گىيهایى
 کكؾيؿ. شهاؾ ٨ك٠ىو ظکىهث

 ؾق که بكؾهی يام لو وه ال کكین ٬كآو که کًؿهی جّكیط آیات ایى ٌكض ؾق ٠لما ال یکی
 ؼـىاهك ،هىوـی هـاؾق :ؾاٌـحًؿ هـئذكی ي٭ـً وی جكبیث و هىوی ظٕكت شاو ظ٩ٛ

 بـكای و کكؾيـؿ هبـاقله قول آو ویاوی ؤٟ با لو وه ایى گىیؿهی و ٨ك٠ىو، لو و هىوی
  ٔ.228 :2482 آهلی، شىاؾیٕ ايؿاؼحًؿ ؼٙكبه قا ؼىؾ شاو ،هىوی ظٕكت ظ٩ٛ

 هباهله هاجزای در اجتماع در سهزا دضزت همتذای  دضىر( ت
 ٠كِـۀ ؾق لو وـالن ظٕـىق ال هًاوـبی الگـىی هباهلـه، شمٟ ؾق لهكا ظٕكت ظٕىق
  اوث: آهؿه يىقايی آیۀ ؾق که گىيههماو اوثE ویاوث و اشحماٞ

ااَفَمٓىا اَءَيااَيٓذُعااَجَؼاَلٓىااَفُقٓ ااآلّؼٓلّنااّهَىااکَخاَءااَهااَبٓؼّذااّهٓىااّهایفّااکَزاَخْ ًَ ٓب
َ
لاَءااأ ًَ ٓب

َ
اَوّيَغلاَءَياآناکَوأ

اآناکَوّيَغاَءا ًَ ٓيُفَغ
َ
ٓيُفَغااَوأ

َ
ٓدَؼٓ ااَيٓبَحّهٓ ااُثَنْاآناکَوأ ًَ َثااَف ًَ ّهااَلٓؼ  ٔ.اا50اػمشاو:آلٕاَىایاّربّاکالٓااَػَلیاالَلْ

 بگ ى وقلؾ، اظحص از اوث ؿهیقو جى به که ؾايٍی ال په او [ باقۀ]ؾق جى با که هكکه به

 قا کايح  اویيمؾ و کايم اویيمؾ و ليايح او و ليايم او و فكلي  ؿايحاو و فكلي ؿايماو ج ا ؿیی ایب

 . نیؾه لكاق اویگىؾقو٢ بك قا ؼؿا «ل١ًث» و ن،یکً هباهله گكیهمؿ با گاهآو ن،یفكاؼىاي

 و ؾیًـی هىائل جكیىههن ؾق جىايؿهی لو که اوث ٌؿه اٌاقه آیه ایى ـیل المًاق ج٩ىیك ؾق
 آهلـی شىاؾی اللهآیث ٔ.411: 4ز جا،بی قٔا، ٕقٌیؿ  باٌؿ ؾاٌحه ي٭ً هكؾ هايًؿ ظکىهحی
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 بـك کـه اوـث ایـى هىحلمم آو پفیكي که کًؿهی ي٭ؿ اوحؿالل ایى با قا المًاق ِاظ  وؽى
 یظکىهح هىائل ؾق میي کىؾکاو ٌىؾ، یه هن ؼكؾوال پىكاو ٌاهل که CأبًاَءياD کلمۀ اوان

 لهكا ظٕكت ه٭ام ٠ٝمث بك یلیؾل قا آیه ایى ؾق CوّيىاَءياD کلمۀ په،. باًٌؿ ؾاٌحه ي٭ً
 ،یاوـیو هىـائل ؾق لو یواال ه٭ـام کـه کـكؾ اٌـاقه و يؿاقيـؿ قا آو گـكیؾ ليـاو که ؾايىث
: 23ز ،2478 آهلی، ٕشىاؾی  کكؾ اوح٩اؾه گكیؾ اؾلۀ ال ؿیبا قا آو هايًؿ و ی٨كهًگ ،یاشحما٠

328 Eٔظالهی آيکهه٭ایىـه چًیى جىاوظىـًیى هرـل کىؾکـايی وشـىؾ. يؿاٌـث ای ؾق 
 آو بـا هـن لهـكا ظٕـكت هباقک وشىؾ و باٌؿ ؾاٌحه قا ؼىؾ ؼاَ ؾلیل جىايؿهی هباهله
 ویاوـث ِـعًۀ ؾق ایٍاو ظٕىق قوؿهی يٝكبه. ؾاقؾ قا ؼىؾ ؼاَ ؾلیل ٠ٝمث، و کمال

 بـك ٌاهؿی بىؾيؿ، هعكوم ؼىؾ ظ٭ى٪ ال بىیاقی ال لياو که ایشاه١ه ؾق هن آو هباهله، ؾق
 ِـعًۀ ؾق وی هٍـاقکث بـك جؤییؿی ههك و اشحماٞ ٠كِۀ ؾق لو ظٕىق آ٨كیًیي٭ً اهمیث
 اوث. ویاوی

 اجتماع  هطارکت اس الگىی  ؛اکزم پیؽمبز با سياو بیعت( ث
 ٠ًىاوبه جىايؿهی که اوث کكؾه یاؾ اکكم پیاهبك با لياو ال شم١ی بی١ث ظکن ال کكین ٬كآو

 هعىـىب شاه١ـه و ؼـىؾ ج١ـالی و قٌؿ هىیك ؾق لياو اشحما٠ی ظٕىق ه٭ىلۀ ال وكهٍ٭ی
 اوث: آهؿه بی١ث آو ه٩اؾ ؾقباقۀ کكین ٬كآو ؾق. ٌىؾ

ااای
َ
بّااَهایأ ًَ ًَایبایاآلُمٓؤّهًاُتااکخاَءااّإراایال ٓواااَػلیاکٓؼ

َ
اَواآغّشٓقَىایالاَواائا ایَشااّبالَلّهااَىاکٓشّشایالاأ

ٓولَدُهلَىاآقلُحٓلَىایالاَوااَىایٓضيیال
َ
جیلالاَوااأ

ٓ
ااَىایأ لُهایٓفَحشیاّبُبٓهحلاو  ااَىایَبلاًَ

َ
ٓسُخّلّهلَىااَوااّهَىایذیلأ

َ
الاَوااأ

ااایفاکًَایٓؼصی  ٔ.ا01اهمحسًه:ٕانیَسزاَغُفىِسااالَلَهااّإَوااالَلَهااَلُهَىااآعَحٓغّفٓشااَواآؼُهَىایَفبااَهٓؼُشوف 
 ب ا قا میی چ آيک ه ب ك کًً ؿ ١ ثیب ج ى ب ا ج ا ً ؿیآ جى يمؾ به هؤهى لياو چىو اهبك،یپ ای

 و يکٍ ًؿ قا فكليؿايٍ او و يٍ ىيؿ لي ا هكجک ب و يکًً ؿ ؾلؾی و اوقي ؿیي ٌكک ؼؿاويؿ

 اوی ه ؾق ؾهً ؿ يى بث ٌىهكايٍ او ب ه قا فكلي ؿی [ ؾقو٢ قوی ال] آو ب ا که قا بهحايی

 ؼؿاويؿ ال و کى ١ثیب آياو با يکًًؿ، چییوكپ جى [ فكهاو ال] کیي کاقهای ؾق و اوقيؿیي

 . اوث ههكباو آهكلگاق ؼؿاويؿ گماوبی. بؽىاه آهكلي آياو بكای

 قوـمیثبـه ؾیًـی، قهبـك با بىحى پیماو شهث شاه١ه ؾق لياو ظٕىق يىقايی، آیۀ ایى ؾق
 ظٕـىق ال باقلی هّؿا٪ ؾقظ٭ی٭ث شاه١ه، ؾق ؾیًی قهبك با لياو بی١ث. اوث ٌؿه ًٌاؼحه
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 لبیـک ٌـكایٗ، ق٠ایـث ِىقت ؾق الهی، وؽى هٙاب٫ که اوث شاه١ه ؾق آياو هئذك و ١٨ال
 اوـح٭الل يـى٠ی بیـايگك پیـاهبك با بی١ث ؾق لو ظٕىق هىئلۀ. ؾاقؾ پی ؾق يیم قا پیاهبك

 ١ـثیب ؾق لو اوـح٭الل بـك آیه ویا٪ ه٩ىكاو، ال یکی ج١بیك به و اوث، ههن اهك ایى ؾق هاآو
 گىيهآو ای کًًؿ هی جّىق هكؾاو ال ای پاقه کهچًاو لو په،. ؾاقؾ ؾاللث قهبك ًًیگم و کكؾو

 واشـ  او بـك ظحـی و ؾاقؾ ظ٫ بلکه ىث،یي هكؾ جابٟ میچهمه ؾق پًؿاقيؿ، هی لياو بكؼی که
 و کًـؿ اٜهـاق قا ؼىؾ هؿاقیوالیث و ؾووحؿاقی و کًؿ، ايحؽاب قا ؼىؾ قهبك ؼىؾ که اوث
 ٪،2328 ٕهؿقوـی،  کًؿ ايٍا و آوقؾ وشىؾبه قا ًیؼى قهبك و ؼىؾ اویه بكؾاقی٨كهاو ٠٭ؿ

  :اوث کكؾه جّكیط يىقايی آیۀ ـیل ه٩ىكاو ال یکی ٔ.417: 22ز

 اوالم ًؿیگى هی که هغكٔايی ای ؼبكاویب گفحۀ بكؼال  که ؾهؿ هی يٍاو هىئله ىیا

ی لياو، ١ًیی ايىايی شاه١ۀ ال مییي بكای  اوقؾهیي ظىاببه قا هاآو و يٍؿه لائل اقٌل

 یؾل او ث،
 
 هى  ئلۀ الشمل ه او ث؛ آوقؾه ظى ابب ه هى  ائل ىیج كهه ن ؾق قا ه اآو م ا

 هک ه ف حط ؾق ب اق کی  و( هص كت ٌٍ ن وال ؾق) هیبیظؿ ؾق باق کی که اوث «١ثیب»

 ظح ی و ٌ ؿيؿ، واقؾ اله ی ماویپ ىیا ؾق هكؾاو ؾويبه ؾوي میي هاآو و گكفث، ايصام

 قا لو ايى ايی ثی هى ک ه ٌ كایٙی گٍ حًؿ؛ كایپ ف هكؾاو به يىبث قا ٍحكییب ٌكایٗ

 هكؾاو ییشىکام بكای ای لهیوو ای اقلي بی هحاٞ به لیجبؿ ًکهیا ال قا او و کكؾ هی ليؿه

 (. 47: 24ز ،1374 ؾیگكاو، و ٌیكالی هکاقم)  ؾاؾ هی يصات گكؾؾ بلهىن

 دیًی خاهؼۀ ساختار در سياو تمهیذی يقص. 2

 لیً  ظٕكت ،لهكا ظٕكت ،ؼؿیصه ظٕكت همچىو ليايی ؾیًی، هحىو اوان بك
 جمؿو ٌکى٨ایی و ؾیًی ٨كهًگ جكویس و اِالض و ؾیًی شاه١ۀ واؼحاق ؾق هكین ظٕكت و

 بـه جـىاوهـی ،کـكین ٬كآو الگىؾهی ٌیىۀ هٙاب٫ قاوحا، ایى ؾق. ؾاٌحًؿ هئذكی ي٭ً اوالهی
 .کكؾ اٌاقه ٬كآو ؾق ٌؿههٙكض الگىهای بكؼی

 تىدیذی جؽزاـیای گستزش و ساسیسهیًه و پیاهبز تزبیت در هاجز استماهت( الؿ
 بیاباو هیاو ؾق ظصال وكلهیى ؾق ؼىؾ ٨كليؿ همكاه به قا هاشك همىكٌاو ابكاهین ظٕكت
 ،کـكین ٬ـكآو گـماقي بـه. بـىؾ آبـاؾی و آب و گیاه هك ٨ا٬ؿ که هکايی ؾاؾيؿE اوکاو بكهىت

 کكؾيؿ: هًاشات ؼؿاويؿ با چًیى بیاباو آو ؾق ابكاهین ظٕكت
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ٓعاایّإيِّااَسَبًا
َ
ُثاکأ ااّهٓىاآً ااىراّشایَغااّبىاد ااایحیُرسِّ َذااَصٓسع  ًٓ االَصلالةَااُملىایقیلّااَسَبًااآلُمَسَشّمااکّحایبَااّػ
ٓفّئَذة ااَفآخَؼٓ ا
َ
اّطااّهَىااأ ًَ اابلشاهین:ٕاُشوَواکٓشلیاَلَؼَلُهلٓنااالَثَملشاّتااّهَىااآسُصٓقُهٓنااَوااّهٓنایّإلَااىَجٓهىاال

أ.اا26
 ظ كم که ای ؼايه کًاق ؾق و٠لفی،آب بی ىیوكله ؾق قا فكليؿاين ال ب١ٕی هى پكوقؾگاقا،

 ه اآو هحىش ه قا هكؾم ال گكوهی هایؾل جى. ؾاقيؿ بكپا قا يمال جا واؼحن واکى جىوث،

 .آوقيؿ شایبه قا جى ٌکك آياو ؿیٌا. ؾه قولی هاآو به ذمكات ال و وال

 ٨كهًـگ جـكویس شهـث ؾق پیٍـحال لياو ال وكهٍ٭ی هاشك بكؾباقی و جعمل ٌک بؿوو
 ٠ًایـث و ؼىؾ جالي با و کكؾ ای٩ا ؼىبیبه قا ؼىؾ جاقیؽی ي٭ً يمىيه، بايىی ایى. بىؾ ؾیًی

 ؾق کـه کـكؾ کـاقی و ٌـؿ و٠لـ٧آببـی و ؼٍک وكلهیى ایى آباؾايی و قٌؿ با٠د الهی،
 ٘ىا٦ هعل و بًا جصؿیؿ ؼؿا ؼايۀ ؾیگك باق ٨كليؿ و پؿق ایى ؾوث به ؾوق، چًؿاويه ایآیًؿه

 ٨كهـىؾه باقهؾقایى کكین ٬كآو که گىيههماو ٌىؾE هىلماياو شهايی کًگكۀ و هىظؿ هایايىاو
ااَجَقَبٓ ااَسَبًااُ ایّإٓعماػاَوااّثایآلَبااّهَىااآلَقىاّػَذااُنایّإٓبشاهآشَفُغایاّإرٓااَواD اوث: ًَ ٓيلَثااکّإَيلاّه

َ
 نیآلَؼللاُغایالَغلماأ

 قا [ک١بـه] ؼايـۀ های هیپا لیاوما٠ و نیابكاه که قا هًگاهی [ؿیآوق اؾیبه میي] وEٔ 216 ب٭كه:ٕ
  .C"ییؾايا و ًٌىا جى که كیبپف ها ال پكوقؾگاقا،" :[گ٩حًؿ هی و] بكؾيؿ هی باال

 آو ال یو یوـكبلًؿ کـه ،بـىؾ بـمق  یٍـیآلها هٍ٭ث، همهىیا بكابك ؾق هاشك یبكؾباق
 و ِـ٩ا ىیبـ یوـ١ همچـىو ظـس ؾق ىیيماؾ یق٨حاقها یبكؼ ٌؿ هىش  یاله هایًیآلها

 به ک١به، ٘ىا٦ هًگام هىلماياو ات،یقوا یبكؼ بك بًا. باٌؿ هاشك یق٨حاقها ال بكگك٨حه هكوه،
 و کًًؿیه ٘ىا٦ لیاوما٠ ظصك ؾوق اوث، ٌؿه ؾ٨ى لیاوما٠ ظصك ؾق که هاشك ٬بك اظحكام

 ٔ. 284: 1ز ،٪324 ه،یبابى ابىٕ:يؿاقيؿ قا آو به وقوؾ ۀاشال

 خالع عبىدیت در لزآي  هثل ـزعىو؛ همسز آسیه( ب
 اوـىۀ وی. اوـث ٨ك٠ـىو همىك ٌؿه، ه١ك٨ی هكؾم بكای کكین ٬كآو ؾق که الگىهایی ال یکی

 گـماقي با هح١ال ؼؿاويؿ و اوث ک٩ك با هباقله و گكاییآؼكت ؼىاهی،ظ٫ ؼؿاويؿ، به ایماو
 قا ؾیگـكاو بـكای وی بىؾو قهًما ي٭ً و ه١ًىی جکاهل و قٌؿ هایشلىه وی، هًاشات و ؾ٠ا

                                                             
:D . اَق َِ

اُن   ًَّ ى٨ُىَو ی ال ُٙ
ى٨ُىَو ی اَل  َو  آلّعٓصكّ  َظٓىَل   ُٙ

وَّ  هّ ی٨ّ  
َ
ٓث  َل یّآوَما٠ّ  ُأمَّ  أّل ًَ ّٙ  ٬َٓبُكَهـا هّ ی٩٨َّ  آلّعٓصكّ  ی٨ّ  ُؾ٨ّ  ٧َ یـ٨َ

ؤَ ی اَل یک کَفلّ ک َ٘  ٬َCٓبُكَها ى
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 کـه ٌـؿه هىشـ  وی گكایـیآؼـكت و ؼؿاويـؿ بـه ظ٭ی٭ی ه١ك٨ث. اوث کٍايؿه جّىیكبه
  :کًؿ یاؾ هكؾم همۀ بكای هرلی ٠ًىاوبه او ال ؼؿاويؿ

ىااَىایّلَلزاَهَثال ااالَلُهااَظَشَ ااَوا ًُ َتااآَه
َ
ااقاَلٓثااّإرٓااّفٓشَػٓىَوااآهَشأ َذااایلاآبّىااَس ِّ ًٓ ّةاایفّااحا ایبَااکّػ ًَ اآلَد

ًاَوا ًاَوااَػَمّلّهااَوااّفٓشَػٓىَوااّهٓىااایَيدِّ  ٔ.ا00اجسشین:ٕاَىایالَظاّلماآلَقٓىّمااّهَىااایَيدِّ
 گف ث: ک ه هًگ ام آو ؾق او ث، لؾه هَر ل فك٠ ىو همى ك ب ه هؤهً او، بكای ؼؿاويؿ و

 يص ات او کاق و فك٠ىو ال هكا و بىال، بهٍث ؾق ؼىؾت يمؾ هى بكای ای ؼايه پكوقؾگاقا،»

 . «بؽً ییقها وحمگكاو گكوه ال هكا و ؾه

 وـاظكاو، ٌؿو ه٥لىب و هىوی ظٕكت ه١صمات پكجى ؾق و٬حی ٨ك٠ىو، همىك آویه،
 و٬حـی اوـث، آهـؿه ج٩اوـیك ؾق که گىيهآو و آوقؾ، ایماو وی به یا٨ث، ؾوث الهی ه١ك٨ث به
. کكؾ اهحًاٞ ٨ك٠ىو ؼىاوحۀ ال هیآو ولی کكؾE يهی قا او ٨ك٠ىو ٌؿ، ٜاهك ٨ك٠ىو بكای مايًیا

 ًۀیو قوی بمقگی وًگ ؾاؾ ٨كهاو وپه و ؿیکىب ػیه با آ٨حاب اویه ؾق قا او ٨ك٠ىو ؾقيحیصه،
 هـى بـكای هـى، پكوقؾگـاق گ٩ـث: ٌـؿ، کیـيمؾ هكگً و اشل که هًگاهی په،. گفاقيؿ او

 يـىقايی، آیـۀ هٙـاب٫ ٔ.368: 25ز ،2461 ٕ٘بكوـی،  کى بًا بهٍث ؾق ؼىؾت يمؾ ای ؼايه
 ٨ك٠ىو ٬ّك به و ؾاؾ جكشیط گكاییؾيیا بك قا گكاییآؼكت ؼىؾ، ؼالُ ایماو با ٨ك٠ىو همىك

 و قٌـؿ يـىٞ ایى. بكگمیؿ قا الهی ٬كب ؾق بهٍث ؾق ایؼايه و کكؾ پٍث او هاؾی اهکايات و
 آو ؾق شًىـیث که الهی ه١ك٨ث ه١ًىی ظ٫ به ؾوحیابی هىیك ال شم آیؿ،يمی ؾوثبه کمال

 ؾوـحگاه آو ؾق کـه ٨ك٠ـىو همىـك همچـىو ٌؽّی ،کكین ٬كآو هرال ٘ب٫ و يؿاقؾ ؾؼالحی
 قووـثالایـى. یابؿ ؾوث بؿاو جىايؿهی يیم کكؾهی ليؿگی ٨ك٠ىو اوح١ماقگكی و ؾیکحاجىقی

 ليـاو بكجكیىD ٨كهىؾيؿ: ه١ك٨ی ٠الن ؾو لياو بكجكیى شمو قا ایٍاو اوالم گكاهی پیاهبك که
 همىـك آوـیه و هى ؾؼحك ٨ا٘مه ؼىیلؿ، ؾؼحك ؼؿیصه ٠مكاو، ؾؼحك هكین :ي٩كيؿ چهاق ٠الن

 شایگـاه جبییى ؾق ه٩ىكاو ال یکی ٔ.47: 34ز ٪،2354 ٕهصلىی،  :Cهماظن ؾؼحك و ٨ك٠ىو
 بـكای ؼؿاويـؿD گىیـؿ:هـی ٔـاللث و ک٩ـك اوز و بٙى ؾق وی ليؿگی ٌكایٗ و آویه ج٭ىای

 بـه و يكوـايؿ، ایٍـاو ظال به ٔكقی کا٨كاو با وِلث که آویه يام به لؾه قا ليی هرل هئهًاو
                                                             

:D . َى یآل١َاَلّم  ّيَىاءّ  ُك یَؼ  ِٟ ُث  ُن یَهٓك  َأٓقَب ًٓ ُث  َصةُ یَؼؿّ  َو  ٠ّٓمَكاَو  ّب ًٓ َمـةُ  َو  ّلـؿ  یُؼَى  ّب ّ٘ ـُث  ٨َا ًٓ ـؿ   ّب ـُث  ةُ یآّوـ َو  ُهَعمَّ ًٓ  ّب

 C.ُهَماّظن
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 ؼـؿا ؾٌـمًاو ال یکی ولٙۀ لیك باایًکه يٍؿ، واقؾ ؼللی ؾاٌث الهی پیٍگاه ؾق که هًملحی
 همىـك ایمـاو اذـك جٍـكیط ؾق ٘با٘بایی ٠الهه ٔ.287: 2ز ٪،2322 کاٌايی، ٨ٕیٓ  Cبىؾ

  اوث: ٨كهىؾه اوث هٙكض هرلی ٠ًىاوبه همگاو بكای ٬كآو ٘ب٫ که ٨ك٠ىو

 ؼ ا٘ك ب ه ي ه ه ن آو ب ىؾه، پىٌ یؿه ای ؾي ليؿگی لفات جماهی ال چٍن فك٠ىو همىك

 ف كاهن ًیب كا ل فات آو هم ۀ ًک هیا ىی٠  ؾق بلکه ؿه،یقو يمی هاآو به ؾوحً ًکهیا

 ؾل ؼ ؿا لكب به و ؼؿاوث يمؾ که کكاهاجی به و ؿه،یپىٌ چٍن هاآو ال ـلکهٟ بىؾه،

 ای ؾي ال ج ا ؿه،ی وقل او حماهث ؼىؾ ماویا بكابك ؾق و آوقؾه، ماویا بیغ به و بىؾه، بىحه

 ک ه اوث لؿهی بكؾاٌحه، ؼؿا بًؿگی قاه ؾق فك٠ىو همىك که لؿهی ىیا و اوث؛ قفحه

 (. 578: 19ز ،1374 )٘با٘بایی،  باٌؿ هرل قاه ىیا ًؿگاویپى همۀ بكای جىايؿ هی

ین؛ هادر( پ  دیً  تزبیت اسىۀ هز
 ٠ًـىاوبـه و بىؾه پاکی و اؼالَ ٠بىؾیث، هٝهك ،کكین ٬كآو ج١الین ؾق که هكین ظٕكت

  :کًؿهی ؾیًی هکح  يفق قا او که اوث هاؾقی ٌؿۀجكبیث ٌؿه، ه١ك٨ی بكگمیؿه لو

ُتااقاَلّثااّإرٓا
َ
ااّػٓمشاَوااآهَشأ لاَفَحَقَبٓ ااُهَسَشسا ااایَبٓؽًاایفاهااکلَااَيَزٓسُتاایّإيِّااَس ِّ ًِّ ٓيلَثااکّإَيلایّه

َ
اأ

 ٔ.ا24اػمشاو:آلٕاُنایآلَؼلاُغایالَغم
 ؾاقم، قظ ن ؾق قا آيچ ه ؼؿاوي ؿا،» گفث: «٠مكاو» همىك که قا هًگاهی [ؿیآوق اؾیبه]

ق" که کكؾم، يفق جى بكای  ج ى ک ه ك،یبپف هى ال. باٌؿ [جى ؼايۀ ؼؿهث بكای آلاؾ و] "هعكَّ

 . « ییؾايا و ًٌىا

 ٌـكایٗ و اوـث هـاؾق ٌـؿۀجكبیـث بلکه يیىث، پؿق ٌؿۀجكبیث و پكوقؾهؾوث هكین
 آهلـی، ٕشىاؾی  ؾهؿ هؿیه ؼؿا به قا ٨كليؿي که بكوؿ ه٭اهی به ايىاو جا اوث اللم بىیاقی
2482 :242 Eٔهكین ظٕكت هاؾق اها چًـیى و بـىؾ یا٨حـه ؾوـث اؼالَ و کمال ایى به 
ایّإيِّااَوااَنایَهٓشااُحهایَعَماایّإيِّااَواD :٨كهىؾ و ؾاؾ پًاه ؼؿا به قا او ٌؿ، هحىلؿ ٨كليؿي و٬حی. کكؾ يفقی
ػ
ُ
ااَوااکبّااُزهایأ  و او و گـفاقؾم يـام نیهـك قا او هى ٔ.47 ٠مكاو:آلٕ ّنایاللَشخاؽاّوایالَشااّهَىااَحهایُرسِّ

 وی يفق يیم ؼؿاويؿ .Cؾهن هی ٬كاق جى پًاه ؾق ٌؿهقايؿه ٙاویٌ [های ووىوه] ال قا ٨كليؿايً
 همچـىو ؾؼحـك ه١بـؿ، ؾق ؼؿهحگماقی بكای کكؾهی جّىق هكین هاؾق باایًکه. پفیك٨ث قا

هلاافَحَقَبَلهلاD :پـفیك٨ث ویـژه اکكام با قا هكین ظٕكت وشىؾ ؼؿاويؿ يیىث، پىك ااَسبُّ اّبَقُبلىل 
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ا ٓيَبَحهااَوااَزَغى 
َ
 به و ك٨ثیپف ییکىیي ٘كل به قأ نیهكٕ او ؼؿاويؿEٔ 46 ٠مكاو:آلٕ َزَغًااَيباجا ااأ

 لکكیـا ظٕـكت گكچـه .C[ؾاؾ پـكوقي و] ؿیـايیقو قا او [وشـىؾ يهـال] ای، ىحهیٌا ٘كل
 ؾق يـه بـىؾ، يهـایی هكظلـۀ ؾق اهك ایى ٠لما، ال یکی ج١بیك به پفیك٨حًؿ، قا هكین وكپكوحی

 ؾو ه١ك٨ـی پایـۀ بك هاشكا، ایى ي٭ل ؾق ٔ.241: 2482 آهلی، ٕشىاؾی  ابحؿایی پیؿایً هكظلۀ
 ؾیًـی ٨كهًـگ جـكویس و اظیـا ؾق ليـاو ٬ابلیـث و کاقآهؿی لياو، ال ج١بؿ و اؼالَ الگىی

 اوث. ٌؿه کٍیؿه جّىیكبه

ین دضزت( ت  دك دضزت به لزب و طهارت اسىۀ ؛هز
. اوث هكین ظٕكت کًؿ،هی یاؾ ٘هاقت و يیکیبه او ال کكین ٬كآو که هاییچهكه ال یکی
 جّـىیكبـه قا او کمـاالت و ليـؿگی و٬ـایٟ بكؼـی يمىيـه، بـايىی ایى جىلؿ بؿو ال کكین ٬كآو
 کمال هىیك ؾق وی واالی هایجىايمًؿی و هاٜك٨یث ها،٬ابلیث ؾهًؿۀيٍاو همه که کٍؿهی

 ال کكین ٬كآو. اوث بىؾه الهی اولىال١مم پیاهبكاو ال یکی جىلؿ اللهۀ که کمالی اوثE ج١الی و
ُهااَواD :اوث کكؾه یاؾ ِؿی٭ه ٠ًىاوبه هكین ظٕكت هُّ

ُ
ااأ  هبال٥ه ِؿی٭ه ٔ.62 هائؿه:ٕ Cَقةیّصذِّ

 ایًـاو و همـكاه، ٌـهؿا و ِـالعاو ايبیـا، بـا ٬كآيی ٨كهًگ ٘ب٫ ِؿی٭او و اوث جّؿی٫ ؾق
 و ج١بـؿ لـىای ؾق هـكین ظٕكت ٔ.245: 2482 آهلی، ٕشىاؾی  ايؿالهی کىی واالق٬ا٨له
 ٠ًـىاوبـه ٌؽّیث آو ال جىاوهی آو اوان بك که یا٨حًؿ ؾوث واالیی کماالت به ؾاهًیپاک
 کـه الگـىیی کـكؾE یـاؾ ؾیًـی ظكکـث ه٭حـؿای و قوظی جکاهل شهث ؾق لياو بكای ایاوىه

 بـه کـكین ٬ـكآو آیـات ؾق هح١ـال ؼؿاويؿ. ٌماقؾيمی ؾؼیل کمال به ؾوحیابی ؾق قا شًىیث
 هالئکـه، با وی وگىیگ٩ث الشمله هكین ظٕكت ٌؽّیحی هایویژگی و ه٭اهات بكؼی

 وـىقۀ ؾق کـهچًـاو کًـؿEهی اٌاقه ایٍاو ٘هاقت و ا٩ِٙا ه٭ام يیم و بهٍحی اقلا٪ ؾقیا٨ث
  ٨كهایؿ:هی ٌؿ،هی يالل ایٍاو بك بهٍث ال که اقلا٬ی ؾقباقۀ ٠مكاوآل

هاافحَقَبَلها ااَسبُّ ااّبَقُبىل  ٓيَبَحهااَوااَزَغى 
َ
َیلااَکَفَلهلااَوااَزَغًا ااَيباجا ااأ َیلااَػَلٓیهلااَدَخلَ ااُکَلملااَصَکّش اَصَکّش

َذهااَوَخَذااآلّمٓسشاَ ا ًٓ َیُناایااقاَلااّسٓصقا ااّػ َيیاَهٓش
َ
ّذااّهٓىااُهَىااقاَلٓثااهزااَلّکااأ ًٓ اَیلٓشُصُقااالَلَهااّإَوااالَلّهااّػ

ااّبَغٓیّشااَیشاُءااَهٓىا  اأ.26اػمشاو:آلٕاّزغا  
 قا لکكی ا و آوقؾ، ب اق يیکى قا او و ٌؿ پفیكا لبىل ُظىى   با قا(  هكین) وی پكوقؾگاقي په،

 [ ي ى٠ی] او ي مؾ ٌ ؿ، ه ی واقؾ او ب ك هع كاب ؾق که باق هك لکكیا. ؾاؾ لكاق وی وكپكوث
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 ؾق او] «؟[او ث آه ؿه] ج ى بكای کصا ال ایى هكین، ای» گفث:[ هی]. یافث هی ؼىقاکی

 قولی ٌ ماق ب ی بؽىاهؿ، هكکه به ؼؿا که ؼؿاوث، شايب ال ایى» گفث:[ هی پاوػ

 .«ؾهؿ هی

 و هىح٭یماا  هكین ظٕكت ٤فای ه١ًىی، کماالت ایى اذك بك که اوث ایى اهمیث ظائم يکحۀ
 یکـی. ٌـؿهی جؤهیى بكیى بهٍث ال و وبعاو ؼؿاويؿ شاي  ال هاؾی ووائٗ کاقگیكیبه بؿوو

 قوايؿ،هی قا ١٘ام ایى ؾائمی وشىؾ CالD بؿوو Cقل٬اD ل٩ٛ که اوث ٬ائل باقهؾقایى ه٩ىكاو ال
 ایـى جٍـكیط ؾق ایٍـاو. بـىؾ ٌـؿه بهٍـحی اقلا٪ به هح١ًن ؾيیا ؾق ؼىؾ ٠باؾات پكجى ؾق هكین و

 بـه اوـث اٌـاقه ىیـاD کكؾيؿ: جّكیط اوث، ٌؿه ـکك CالD بؿوو ایًصا ؾق Cقل٬اا D که هٙل 
 و٬ـث هـك ايـؿ: گ٩حه هن ب١ٕی کههمچًاو يبىؾهE هكؾم ىیب ؾق ه١هىؾ ١٘ام بكؾه،يام قل٪ ًکهیا

 او يـمؾ لهىـحاو ؾق قا جابىـحايی ىۀیـه و جابىـحاو ؾق قا لهىـحايی ىۀیـه لؾ، هی وك نیهك به ایلکك
 ٬ـكآو هًٝـك ال هكین ه٭ام ٌكض ؾق هٙهكی ٌهیؿ ٔ.164: 4ز ،2463 ٕ٘با٘بایی،  Cؿیؾ هی

 هكین، ه٭ام ه٭ابل ؾق لکكیا و بىؾ بكؾه ظیكت ؾق قا لهايً پی٥مبك وی که ؾاقؾهی جّكیط ،کكین
 و الهـی هایآهىله وایۀ ؾق هكین ظٕكت ٔ.228: 2477 ٕهٙهكی،  بىؾ هايؿه هبهىت و هات
 هالئکـه با ایٍاو ٌؿو کالمهن ال کكین ٬كآو که ٌؿيؿ يائل قٌؿی چًاو به الهی، ه١ك٨ث ظ٫
ااُنایَهلٓشااایاةُاکآلَماَل ّااَقاَلّثااَوّإرٓاD :کًؿهی ه١ك٨ی ؼىؾ شاي  ال بكگمیؿه لو ٠ًىاوبه قا او و یاؾ لَهااّإَوْ االَلْ

َشااکآصَؽَفا  ٨كٌـحگاو کـه قا هًگـاهیEٔ 31 ٠مـكاو:آلٕ َىایآلَؼلاَلّمااّيَغلاّءااَػَلیاکَوآصَؽَفااکَوَؼَهْ
 ایى .C"اوث ؾاؾه بكجكی شهاو لياو جمام بك و واؼحه پاک و بكگمیؿه قا جى ؼؿا هكین، ای" گ٩حًؿ:

 ؾوـحیابی. الهـی ؾوـحىقهای بـه ٠مـل و الهـی ه١ك٨ث آو هعّىل شم يیىث چیمی ه٭اهات
 ایٍـاو ٌؿ هىش  کًؿ،هی یاؾ آو ال کكین ٬كآو که واالیی قٌؿ و کمال ایى به هكین ظٕكت
 ایصـاؾ ؾق ٨ـیٓ هًبـٟ و آوقؾ ؾوـثبـه قا اولـىال١مم پیـاهبكاو ال یکی هاؾقی ٬ابلیث و ٜك٨یث
 ؼؿاويـؿ کـه ٘ىقهماو اوثE هٙكض ه١صمه ٠ًىاوبه هن جىلؿي که پیاهبكی ٌؿE ؾیًی شاه١ۀ

َثااَنایَوَهٓشاD ٨كهایؿ:هی کكین ٬كآو ؾق ًَ ّحااّػٓمَشاَوااآب ٓثاایاَلْ ًَ ٓزَص
َ
ااَفٓشَخَهااأ ًَ َفٓخ ًَ لااّهٓىااّهایفّااَف ًَ َقٓثااُسوّز اَوَصلَذْ

َهااّلَماّتاکبّا ّبْ  کـه ٠مـكاو، ؾؼحـك هـكین، بـه همچًیى وEٔ 21 جعكین:ٕاَىایآلَقاّيّحااّهَىاااَيٓثاکَوااُحّبّهاکَوااَس
 و پكوقؾگــاق کلمــات او. ؾهیــؿین آو ؾق ؼــىؾ قوض ال هــا و ؾاٌــث، يگــه پــاک قا ؼــىؾ ؾاهــاو
 C.بىؾ ؼؿا ٨كهاو هٙی١او ال و کكؾ جّؿی٫ قا هایًکحاب
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 يبىی رسالت در کثیز خیز هظهز ؛سهزا دضزت( ث
 هبـاقک وشـىؾ جىلـؿ هًٍؤ و یا٨حًؿ ؾوث کمال و ٠ّمث واالی ؾقشات به لهكا ظٕكت

 ؼؿاويـؿ. اوـث کكؾه ج١بیك کىذك واژۀ با ایٍاو ال کكین ٬كآو که٘ىقیبه ٌؿيؿE ه١ّىم ائمۀ
لاD اوث: ٨كهىؾه اکكم پیاهبك به ؼٙاب هح١ال ٓػَؽااّإَيْ

َ
لایأ اآىَثَشاکلالٓااکًَ لاَفَصلّ ْ ّبْ ااَوآيَسلٓشااکّلَش اّإَوْ

ٓبَحشاُهَىااکَشاّيئَا  و گماق يمال پكوقؾگاقت بكای په،. نیکكؾ ٠ٙا کىذك جى به هاEٔ 4-2 کىذك:ٕ آْلَ
  اوث: آهؿه هٙل  ایى ؾقباقۀ يمىيه ج٩ىیك ؾق .Cبىؾ ؼىاهؿ جباقبی ؼىؾ ؾٌمًث. کى ٬كبايی

 هب اقک وش ىؾ قا آو ه ایهّ ؿاق ىیج كقوٌى ال کیی ١هیٌ ٠لمای بمقگاو ال اقییبى

 قا اک كم غمب كیپ ه اآو ؿ:ی گى هی هیآ يمول ٌؤو چكاکه ايؿ؛ ؾايىحه «لهكا فا٘مۀ»

 ج ى ب ه ه ا» ؿ:ی گى هی ها،آو وؽى يفی ٔمى لكآو. اوث بال٠مب که کكؾيؿ هی هحهن

 فا٘م ۀ هم او «كی کر كی ؼ» ىی ا ک ه ٌ ىؾ ه ی او حًباٖ كی ج١ب ىی ا ال .«نی ؾاؾ کىذك

 ايحٍ اق شهاو ؾق گكاهی ؾؼحك ىیهم لۀیووبه اهبكیپ ۀیـق و يىل كایل وث؛لهكا

 (. 375: 27ز ،1374 ؾیگكاو، و ٌیكالی )هکاقم  افثی

 ال ای٠ـؿه بـكای ؾؼحك، وشىؾ که لهايی ؾق هن آو ٌؿE ؾاؾه ا٘هك لهكای به کىذك ه٭ام
 ظ٭ى٪ ال ؾ٨اٞ به ،اکكم پیاهبك به لهكا ظٕكت ا٠ٙای با هح١ال ؼؿاويؿ. بىؾ يًگ پؿقاو

 بـه بلکـه ،ا٠ٝـن پیاهبك به جًهايه قا کریك ؼیك ؾؼحك، ایى ؼل٭ث با و بكؼاوث لياو ه١ًىی
 ٬كبـايی بـه اهك و لهكا ظٕكت ؾقباقۀ کىذك ج١بیك. کكؾ ٠ٙا هؿایث ٘ال  هایايىاو همۀ

 جـؿاوم وكهًٍـؤ که ؾهؿهی ؼبك پكبكکث هىهبحی و ه١ًىی الگىی ال کكؾو، بكپا يمال و کكؾو
 ه١ًـىی ه٭ـام جبیـیى ؾق هٙهـكی ٌهیؿ. اوث بىؾه ؾیى ظ٩ٛ ؾقيحیصه و اکكم پیاهبك يىل

 کـه ؼىؾ ٨كليؿاو بك لهكا ظٕكت که گ٩ث ؾیًی هًٝك ال ایٍاو هًملث و لهكا ظٕكت
 ٔ. 228: 2477 ٕهٙهكی،  ؾاقيؿ بكجكی ،االيبیاؼاجن ال ٤یك پی٥مبكاو بك و ايؿاهام

 ٨ـؿایی او. ؾاقؾ شكیـاو ایٍـاو همـات و ظیات وكجاوك ؾق ٨ا٘مه ظٕكت بىؾو کىذك
 ؾیـى ا٠ـحالی قاه ؾق یـا یا٨حًـؿ، پـكوقي ؾاهـايً ؾق کـه ٨كليـؿايی و ٌـؿ والیـث و اهاهث

 ٔ. 75: 2476 یمؾی، ٕهّباض  ق٨حًؿ اواقتبه یا قویؿيؿ ٌهاؾتبه

 جًهـايـه ،ه١ّـىم ائمـۀ ،کـكین ٬كآو کاهل ه٩ىكاو ویكۀ و ا٬ىال ؾق ٨ا٘مه ظٕكت
 ظٕـكت بـه هًىـىب کـه وـؽى آو هايًـؿ ايؿEٌؿه ه١ك٨ی يیم هكؾاو اوىۀ بلکه لياو، اوىۀ
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ّةاایفّااَواD ايؿ:٨كهىؾه که اوث ههؿی ًَ ٓعلَىةِاایّللاالَللّهااَسُعلىّلااآب
ُ
ةاأ ًَ   ٪،2354 هصلىـی،ٕ َزَغل

 اي٭الب، ه١ٝن قهبك ج١بیك به .Cيیکىوث وكهٍ٭ی هى بكای ؼؿا قوىل ؾؼحكEٔ 275 :24 ز
 ؼىايًؿ،هی ؼىیً جى پاقۀ قا ٨ا٘مه ؼؿا قوىل که گاهآو هایٍاو،وؽًكايی ال یکی ؾق
 چهـكۀ ایـى ؾق قا اوـالهی اؼـال٪ و ايىـايی کكاهـث واالی شلـىۀ که آهىليؿهی شهايیاو به

  ٔ.72: 2476 یمؾی، ٕهّباض  کًًؿ وشىشىث ه٭ؿن

 اختماع در سياو ياضایست الگىهای اس قزآو ايتقادی تفکز. 3

 هـا،آو ق٨حـاق و ویكه به جىشه که ٌؿه یاؾ هّاؾی٭ی و الگىها ال آيکه بك ٠الوه ،کكین ٬كآو ؾق
 ق٨حاقهـای و باوقهـا ؾقبكگیكيـؿۀ کـه ٌؿه یاؾ يیم الگىهایی ال اوث، بٍك هؿایث و قٌؿ هایۀ

 باٌؿ. ؾیگكاو ٠بكت هایۀ بٍك، جکاهل هىیك ؾق جىايؿهی و اوث ياهًصاق

 

 اختماع در سياو ياضایست الگىهای اس قزآو ايتقادی تفکز. 2 ضمارۀ يمىدار

 پژوهص( هاییافته )هًبغ:

 پیاهبز همسزاو بزخ  خیايت( الؿ
 ٨كهىؾه و ؾاؾه ؼبك ایٍاو همىكاو ال جى ؾو هیاو ؾق پیاهبك قال ا٨ٍای ال کكین ٬كآو ال آیاجی

  اوث:

َعَشااّإرٓااَوا
َ
بّااأ ًَ ٓصواّخّهااَبٓؼّطاااّإلیایال

َ
ٓتااَفَلَمااثا ایَزذاأ

َ
ٓظَهَشهُااَوااّبّهااَيَبأ

َ
اَوااَبٓؼَعلُهااَػلَشَفااّهایَػلَااالَلُهااأ

ٓػَشَضا
َ
ااَػٓىااأ هااَفَلَمااَبٓؼط 

َ
ااَهٓىااقاَلٓثااّبّهااَيَبأ

َ
ٓيَبأ
َ
يّااقاَلااهزااکأ

َ
اَجُحىبلااّإٓوااشیلآلَخباُنایآلَؼللایَيَبأ

تفکز ايتقادی قزآو اس 
الگىهای ياضایست 

سياو در اختماع

خیايت بزخی 
همسزاو پیاهبز

سياو لىط و يىذ> 
يمىيۀ کفزورسی

دضمًی همسز 
ابىلهب با پیاهبز



 1411پاییم و لهىحاو / بیىحن/ ٌماقۀ  يهنهای ویاوث اوالهی / وال پووهً / 158

اصلاّلُرااَوااُ ایلّخٓبشاَوااَهلٓىلهُااُهلَىااالَللَهااَفلّئَوااّهایَػلَااَجظاَهشااّإٓوااَوااماکُقُلىبُااَصَغٓثااَفَقٓذااالَلّهااّإَلی
 ٔ.ا2-3اجسشین:ٕاشیَظهاکرلّااَبٓؼَذااةُاکآلَمال ّااَوااَىایآلُمٓؤّهً

 همى كايً ال ب١ٕی به قا ؼىؾ قالهای ال کیی اهبكیپ که قا هًگاهی [ؿیاوقیب ؼا٘كبه]

 و اؼث، آگ اه آو ال قا اهبكيی پ ؼؿاوي ؿ و کكؾ افٍا قا آو وی که هًگاهی ولی گفث،

 ک ه هًگ اهی. يم ىؾ ؼ ىؾؾاقی گ كیؾ لى مث ال و ک كؾ ب الگى او بكای قا آو ال لىمحی

 «و اؼث؟ آگ اه قال ىی ا ال قا ج ى کى ی چه» گفث: ؾاؾ، ؼبك آو ال قا همىكي اهبكیپ

 ؼىؾ کاق ال [اهبكیپ همىكاو] ٌما اگك. واؼث ؼبك با هكا آگاه و ٠الن ؼؿاويؿ» فكهىؾ:

 ٔؿ بك اگك و اوث؛ ٌؿه هًعك  ظك ال حاویهاؾل [كایل ٌماوث؛ يفٟ به] ؿ،یکً جىبه

 و اوو ث اوقی  ؼؿاوي ؿ كای ل ؛[بكؾ ؿیيؽىاه ًیپ ال کاقی ،]ؿیؾه هن ؾوثبهؾوث او

حگاو و ِالط، هؤهًاو و لیشبكئ ىیهمچً  . «ًؿیاو باویپٍح آياو ال ب١ؿ فٌك

 بـكای قا وْك  آو او و گ٩حًؿ همىكايٍاو ال یکی به قا وْكی ؼؿا قوىل ٌؿه،بیاو آیات هٙاب٫
 ٕ٘با٘بـایی،  وـاؼث آگاه قال ایى ا٨ٍای ال قا پیاهبك ؼؿاويؿ و کكؾ ٨اي پیاهبك ؾیگك همىك
 اوث: جىشه ؾقؼىق يکحه چًؿ آیات، ویا٪ اوان بك ٔ.222: 28ز ،2463

 ظـ٫ بـا ج١ـاقْ ؾق و ؼیايـث يى٠ی هح١ال، پكوقؾگاق هًٝك ال پیاهبك قال ا٨ٍای اول،
اَصَغٓثااَفَقٓذإ ٌؿه هًعك٦ ظ٫ ال ٌما هایؾل که ٌؿه هٙكض آیات ؾق لیكا اوثE ٌؿه ٌمكؾه
 کًًؿE جىبه ؼىؾ کاق ایى ال هاآو که اوث ٌؿه جىِیه يیم ؤ ماکُقُلىبُا

 بـك آوـیبی جًهـا ،پی٥مبـك همىـكاو بكؼی ٘ك٦ ال ٔؿاؼال٬ی ا٬ؿاهات يىٞ ایى ؾوم،
 جبلـ٣ ؾق پیـاهبك هى١٬یـث جىايـؿهی بلکه ٌىؾ،يمی هعىىب هاآو ؼايىاؾگی قوابٗ پیکكۀ
 پیـاهبك ٔـؿ بـك اگـك ٨كهایـؿهـی هح١ـال ؼؿاويـؿ ؾلیـل،همیىبه. بیًؿالؾ ؼٙكبه قا ؾیًی

 :هىـحًؿ ایٍاو پٍحیباو ٨كٌحگاو و ِالط هئهًاو شبكئیل، ؼؿاويؿ، ؾهیؿ، هن ؾوثبهؾوث
Dشیَظهاکرلّااَبٓؼَذااةُاکآلَمال ّااَوااَىایآلُمٓؤّهًاصاّلُرااَوااُ ایّخٓبشاَوااَهٓىلهُااُهَىااالَلَهااَفّئَوااّهایَػلَااَجظاَهشااّإٓوااَواC. 

 گمزاه  و کفزورسی يمىيۀ يىح؛ و لىط سياو( ب
 کـه کـكؾه یاؾ اشحماٞ ؾق گمكاهی و ک٩كوقلی ومبل ٠ًىاوبه ليايی هن و هكؾاو ال هن ،کكین ٬كآو
 ؾاٌـحه همـكاهبـه قا شاه١ـه ا٠ح٭ـاؾی و ٨کكی ٨ٕای کكؾو آلىؾه لهیًۀ ها،آو قویکس و ٨همیکس

 قا لـىٖ لو يـام و وا٤لـه قا يـىض لو يـام. اوث لىٖ لو و يىض لو لياو، هیاو ؾق ا٨كاؾ ایى ال. اوث
 اوث: آهؿه لو ؾو ایى ؾقباقۀ کكین ٬كآو ؾق ٔ.368 :25 ،2461 ٕ٘بكوی،  ايؿگ٩حه واهله
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َتااَفُشواکاَىایّلَلزاَهَثال ااالَلُهااَظَشَ ا
َ
ااآهَشأ َتااَوااُيىذ 

َ
ااآهَشأ اّػباّديلااّهلٓىااّىایَػٓبلَذااَجٓسلَثاااَيحاکاُلىغ 

ًّایاَفَلٓنااَفخاَيحاُهمااّىایصاّلَسا ُهمااایٓغ ًٓ لاَسااآدُخلالَااَ ایلقاَواائا ایَشلاالَللّهااّهَىااَػ ًَ اَىایاللَذاّخلاَهلَغااال
 ٔ.ا01اجسشین:ٕ

 آو. او ث لؾه هَر ل لىٖ همىك و يىض همىك به ايؿ ٌؿه کافك که کىايی بكای ؼؿاويؿ

 و کكؾي ؿ اي ثیؼ ؾو آو ب ه ول ی بىؾيؿ، ها ِالط بًؿگاو ال بًؿه ؾو وكپكوحی جعث ؾو

 ه اآو به و يؿاٌث، [الهی ٠فاب بكابك ؾق] ظالٍاو به وىؾی [اهبكیپ] ؾو ىیا با اقجباٖ

 . «ٌىيؿ هی واقؾ که کىايی همكاه ؿیٌى آجً واقؾ» ٌؿ: گفحه

 کـا٨ك يـىض لو گىیـؿهی ٠بانابى ٬ىل ال هصكی، ٌٍن ٬كو ه٩ىكاو ال ٘بكوی، هكظىم
 ایمـاو يىض به ٨كؾی هكگاه و اوث ؾیىايه يىض که گ٩ثهی هكؾم به ،يىض ٔؿ بك و بىؾ
 لـىٖ لو و يىض لو ؼیايث گىیؿهی وؿی ٬ىل ال يیم. ؾاؾهی کا٨كاو به قا آو گماقي آوقؾ،هی
 قا ظـ٫ بـا هؽال٩ـث ه١ًای CؼیايثD ٔ.368 :25 ،2461 ٕ٘بكوی،  بىؾيؿ کا٨ك که بىؾ ایى

 و الگىهـا ٠ًـىاوبـه ليـاو ایـى ال ٌـؿه،بیاو آیۀ ؾق ٔ.452: ٪2314 ا٩ِهايی، ٕقا٤   ؾاقؾ
 بىؾيؿ، الهی يبی ؾو وكپكوحی جعث باایًکه که ليايی اوثE ٌؿه یاؾ کا٨ك لياو ال هاییيمىيه

 يیـم ؾیى جكویس ؾق وی به بلکه يکكؾيؿ، یاقی قا ؼؿا پیاهبك جًهايه و گك٨حًؿ پیً ؾق قا ک٩ك قاه
 بـكؼال٦ اگـك هكؾاو، همچىو يیم لياو قو،الایى. ؾقآهؿيؿ ؾولؼیاو لهكۀ ؾق و کكؾيؿ ؼیايث

 وكيىٌحٍـاو و ٌـؿ ؼىاهًـؿ گمكاه باًٌؿ، ک٩ك هًاؾیاو ال و بكؾاقيؿ گام ؾیى هایآهىله هىیك
 . بىؾ ؼىاهؿ شهًن وىلاو آجً

 همىـكاو ال جـى ؾو ؼیايـث ال وىقه، همیى چهاقم و وىم آیات ؾق که اوث جىشه ٌایاو
 ؾق يى٠یبه که اوث ٌؿه اٌاقه لىٖ و يىض همىكاو به يیم آیه ایى ؾق و یاؾ، ایٍاو به پیاهبك

 ٠بكجـی جىايـؿهـی هاشكا ایى. ٌؿيؿ الهی ٠فاب گك٨حاق و وقلیؿيؿ ؼیايث همىكايٍاو، ظ٫
 ال یکـی ج١بیـك بـه. باٌـؿ هـئهى لياو همۀ بكای ؾقوی يیم و اوالم پیاهبك همىك ؾو بكای

 آلاق و اوكاق  ا٨ٍای هاشكای ؾق که اوالم اهبكیپ همىك ؾو به  یجكجىیابهD ه١اِك، ه٩ىكاو
 ییجًهـابـه اهبكیـپ همىـكی يکًًـؿ گماو که ؾهؿ هی هٍؿاق ؾاٌحًؿ، ؾؼالث ظٕكت آو

 ال ايـث،یؼ ؼا٘ك به لىٖ و يىض همىكاو قابٙۀ که گىيههماو باٌؿE هاآو ٩كیک هايٟ جىايؿ هی
 بـه اوـث هٍؿاقی ؾقٔمى، و ٌؿيؿE الهی ٠فاب گك٨حاق و ٌؿ، ٬ٟٙ وظی و يبىت ؼايؿاو
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 هـايٟ او،ی٠ّ و گًاه ِىقت ؾق اءاللهیاول با قا ؼىؾ ىيؿهاییپ که ٬ٍكها جمام ؾق هئهًاو همۀ
 ٔ. 452-455: 13ز ،2463 ؾیگكاو، و ٌیكالی ٕهکاقم  Cيپًؿاقيؿ الهی ٠فاب

 اکزم پیاهبز با ابىلهب همسز دضمً ( پ
 لو ٌـؿه، یـاؾ ؼؿا قوىل با ؾٌمًی ال هّؿا٬ی ٠ًىاوبه ،کكین ٬كآو ؾق که ليايی ال یکی

  :کًؿهی جىبیػ گىيهایى قا همىكي و ابىله  کكین ٬كآو. اوث ابىله 

باذایاَجَبٓثا
َ
ااایأ ٓغًیاهااَجَبااَوااَلَهب 

َ
ُهاااأ ًٓ ااراَتااياسا ااآصلییَعااَغَباکاهااَوااهاُلُهااَػ ُجلُهااَوااَلَهلب 

َ
اآهَشأ

ااّهٓىااَزٓبِ ااّذهایخاایفاآلَسَؽّبااَزَماَلةَا  ٔ.ا4-0اهغذ:ٕاَهَغذ 
 ب ه آوقؾ ؾو ثبه آيچه و ذكوجً و هال هكگم. [باؾ او بك هكگ و] ابىلهب ؾوث ؾو هك باؾ ؿهیبك

 همى كي، [میي] و ٌىؾ؛ هی بیپكله و وق ١ٌله آجٍی واقؾ لوؾیبه و ؿیيبؽٍ وىؾی ظالً

 .  ؼكها فیل ال اوث ً٘ابی گكؾيً ؾق و اوث [ؾولغ] کً ممیه کهؾقظالی

 و ًـییچوـؽى هـكؾم اویـه لو ایى ٌؿه ي٭ل که کكؾ جّكیط آیه ایى ـیل ٘بكوی هكظىم
 ایـى ؾق ٔ.724: 25ز ،2461 ٕ٘بكوی،  کكؾیه قوٌى قا يماٞ و شًگ آجً و صاؾیا ؾٌمًی

 و گمكاهـی و ک٩ك قاه ؾق يیم همىكي و کكؾ،هی کاقٌکًی اکكم پیاهبك ٔؿ ابىله  آیات،
 يمىيـۀ ؾو ٠ًـىاوبـه ي٩ـك ؾو هـك ال پـه،. کـكؾهـی همیاقی او با اوالم پیٍكوی ال هماي١ث

 اوث. ؾولغ آجً وكايصاهٍاو که کًؿهی یاؾ ؼؿا يبی با هؽال٩ث و ک٩كگكایی

 پیـاهبك بـا همىـكي و ابىلهـ  کـه ٨اهیلی يىبث ق٤نبه ایًصا ؾق که اوث جىشه ؾقؼىق
 هٙـكض گمكاهـی هّـؿا٪ و يمىيـه ٠ًىاوبه گك٨حًؿ، پیً ؾق قا ک٩ك قاه چىو ؾاٌحًؿ، اکكم

Eبكگمیـؿ، قا هـؿایث قاه چىو ؾاٌث، ٨اهیلی يىبث ٨ك٠ىو با باایًکه ٨ك٠ىو همىك اها ٌؿيؿ 
 . اوث ٌؿه هٙكض یا٨حههؿایث الگىی و هّؿا٪ ٠ًىاوبه

 اٌـاقه هـاٌؽّـیث يـىٞ ایى ال ؾیگكاو گك٨حى ٠بكت به آیات، ایى ـیل ه٩ىكاو ال یکی
 ولـی ؿ،یـگى هـی وـؽى همىـكي و ابىلهـ  ال جًها وىقه ىیا اتیآ که اوث ؾقوثD کكؾ:

 ٨كؾ هك ى،یبًابكا. ؾهؿ هی ٬كاق يکىهً هىقؾ ىیچًىیا ٩ِاجٍاو ؼا٘ك به قا هاآو که ؿاوثیپ
 ؾیگكاو، و ٌیكالی ٕهکاقم  Cؾاقيؿ هاآو هیٌب وكيىٌحی باًٌؿ اوِا٦ هماو ؾاقای گكوهی ای

 ٔ. 313: 16ز ،2463
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 گیزیيتیده

 قوي ،٬ـكآو هح١ـالی ٨كهًـگ ؾق هـاايىـاو کًًـؿۀجکاهل و بؽًهؿایث هایقوي ال یکی
 ٌایىحه الگىهایی ال لياو، ٌؽّیث و ظ٭ى٪ ال ؾ٨اٞ قاوحای ؾق کكین ٬كآو. اوث الگىؾهی

 ایى ٘كض. یا٨حًؿ ؾوث قوحگاقی به ِعیط، هایق٨حاق و ا٠ح٭اؾات پكجى ؾق که اوث کكؾه یاؾ
 لهیًۀ جىايؿهی جئىقیک، هباظد جبییى کًاق ؾق وظی، آیًۀ ؾق ٠ملی و ٠یًی ِىقتبه الگىها

 شاه١ه ؾق هاآو هٍاقکث به و آوقؾ ٨كاهن قا اشحما٠ی و ویاوی های٠كِه ؾق لياو اذكبؽٍی
 ٌایىـحۀ الگىهـای قهگفق ال قا لياو ویاوی و اشحما٠ی شایگاه پژوهً ایى. بؽٍؿ پىیایی

 اوث: یا٨حه ؾوث ٌكض ایى به يحایصی به و کكؾه واکاوی ،٬كآو ؾق لياو

 ظٕـىق وی، ؼكؾهًؿی و جؿبیك ٠ٝمث، ٌىکث، جبییى و وبؤ هلکۀ ؾاقیظکىهثٔ ال٧
 پیـاهبك بـا ليـاو شم١ـیؾوحه بی١ث هباهله، هاشكای ؾق لهكا ٨ا٘مۀ ظٕكت هئذك و ١٨ال

 ظٕـىق هـكؾاو، کًاق ؾق ١ٌی  ظٕكت ؾؼحكاو والن اٌح٥ال هاشكای ،اوالم گكاهی
 اولـىال١مم، پیاهبكاو ال یکی شاو ظ٩ٛ ؾقيحیصه و هىوی ظٕكت ؼىاهك و هاؾق اشحما٠ی
 ههـك بـا کـه اوث شاه١ه ویاوی و اشحما٠ی هایواظث ؾق هى٫٨ لياو ظٕىق ال هّاؾی٭ی

 ايؿEٌؿه هٙكض لياو بؽًج١الی شكیاو ؾق شاوؾايه الگىهایی ٠ًىاوبه ،کكین ٬كآو جؤییؿ

 ليـاو، ال هـى٨٭ی الگىهـای پكجـى ؾق يیم ؾیًی شاه١ۀ واؼحاق ؾق لياو جمهیؿی ي٭ًٔ ب
 پكهیمکاقايـۀ و بكؾباقايـه ي٭ـً جبیـیى همچىو اوثE هٍاهؿه ٬ابل ٠یًی و هلمىن ِىقتبه

 ٬ـكب جبیـیى جىظیـؿی، ٨كهًگ جكویس ال الگىیی ٠ًىاوبه ،ابكاهین ظٕكت همىك هاشك،
 ،هـكین ظٕـكت هاؾق جكبیحی ي٭ً ایٍاو، واالی کماالت و پكوقؾگاق به هكین ظٕكت

 و هبـاقک وشـىؾ اوـحبؿاؾ، و ک٩ـك بـا ایٍـاو هبـاقلۀ و ٨ك٠ـىو همىـك آویه قوحگاقی جبییى
 الگىهـا، ایـى همۀ که ایٍاو، الٔ کریك ؼیكٕ کىذك ج١بیك و لهكا ٨ا٘مۀ ظٕكت یا٨حۀجکاهل

 قٌـؿ هىشـ  هـا،بؿاو جؤوی و اوث ؾیًی ٨كهًگ جكویس ؾق لياو هئذك ي٭ً بیايگك يى٠یبه
 ٌىؾEهی شاه١ه ؾق لياو جکاهل و ٌؽّیث

 هىـیك ؾق کـه ٌـؿه یـاؾ يیـم ليـايی ال ٌایىـحه، الگىهـای بـك ٠الوه ،کكین ٬كآو ؾقٔ پ
 هـاآو ال که قويؿهی ٌماقبه ياٌایىث ٠٭ایؿ و ق٨حاق ال ٠یًی هایيمىيه ا٨كاؾ، بؽٍیهؿایث

 ؾق کـه لـىٖ همىـك و يـىض همىـك همچـىو اوـثE ٌـؿه یاؾ آهىلی٠بكت يى٠ی ايگیمۀ با
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 ؼىؾ گمكاهی اوباب بىؾيؿ، الهی ٨كوحاؾگاو که همىكايٍاو، به ا٠ح٭اؾی ؼیايث و ک٩كوقلی
 ٌىهكي، کًاق ؾق که اوث هّاؾی٭ی ال یکی يیم ابىله  همىك. آوقيؿهی ٨كاهن قا ؾیگكاو و

 یاؾ ٌؿههل١ىو و گمكاه لو ال هّؿا٬ی ٠ًىاوبه و بكيؿاٌث ؼؿا قوىل با ؾٌمًی ال ؾوث
 کـكؾه یـاؾ اکـكم پیـاهبك همىكاو ال جى ؾو ؼیايث ال کكین ٬كآو قاوحا، ایى ؾق. اوث ٌؿه

 ٌؿيؿ. ٨كاؼىايؿه کكؾو جىبه به ،کكین ٬كآو گماقي به و کكؾيؿ ٨اي قا ؼؿا يبی وْك  که اوث

 اشحما٠ی های٠كِه ؾق هٍاقکث شهث لياو ٬ابلیث جًهايه ،کكین ٬كآو هًٝك ال بًابكایى،
 هربـث يگاه بیايگك که ٌؿه هٙكض لياو ال الگىهایی بلکه يٍؿه، ي٩ی ایآیه هی  ؾق ویاوی و

 اوث. شاه١ه ؾق لياو اشحما٠ی و ویاوی هئذك هٍاقکث به ؼؿاويؿ

 پیطًهادها

 به شاه١ه ٨كهًگ کكؾو همیى شهث ٌىؾهی پیًٍهاؾ پژوهً، ایى ٠لمی هاییا٨حه بهباجىشه
 و هبـايی يىیى، هاییپژوهً ٔمى لياو، ظ٭ى٪ و ٌؽّیث ال ؾ٨اٞ ظىلۀ ؾق ٬كآيی ٨كهًگ
 و اوـحؽكاز شاه١ـه ؾق لياو اشحما٠ی و ویاوی ظٕىق ٬كآيی الگىهای ؾق کاقق٨حهبه اِىل
 هـح٭ى و ٠لمـی ٘ـىق بـه شاه١ـه ؾق لو ظٕىق هعؿوؾۀ و گىحكه ال آو، ٔمى جا ٌىيؿ جبییى
 ٌىؾ. شلىگیكی گىيهج٩كیٗ و گىيها٨كاٖ هایآوی  ال و بكؾاقی،پكؾه
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