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چکيده
ّرگًَِ خطا در استدالل ،هغالطِ است .در قرآى کرین ،هَارد تسیاری از احتجاجاا هااالفیي
در تراتر پیاهثراى آهدُ است کِ در تسیاری از آىّا تِصَر آگاّاًِ یا ًاآگاّاًاِ ،هغالطاِ تاِ
کار رفتِ است .اهرٍزُ ًیس کساًی کِ در تراتر حقاًیت دیي ،ترّاًی ًدارًاد دسات تاِ هغالطاِ ٍ
ضثِْسازی هیزًٌد ٍ ایي هسألِ ،آضٌایی تا اًَاع هغالطِ ٍ پاسخگاَیی تاِ آى را هایطلثاد .در
هَرد قرآى ،ایي اطویٌاى ٍجَد دارد کِ ًِتٌْا تا هغالطِ ساي ًگفتاِ تلهاِ هغالطاِ دیگاراى را
پاسخ دادُ است؛ تٌاترایي قرآى ،هٌثغ قاتل اػتوادی ترای کاٍش اًَاع هغالطِ هایتاضادّ .اد
ایي ًَضتار ،تررسی استدالل هغالطِآهیس هاالفاى ٍ سثک تقاتل پیاهثراى تا آىّا است .ضاٌاخت
اًَاع هغالطا کافراى در قرآى کوک هیکٌد تا تا الگَگیری از رٍش ترخَرد قرآى ،هغالطِّا ٍ
ضثْا اهرٍزی را پاسخ گفت .در ایي ًَضتار تا جستٍجَ در آیا سَرُ تقرُ ٍ تاا اساتفادُ
از هٌاتغ هٌطقی ٍ تفسیری ،آیا هرتَط تاِ احتجاجاا هااالفیي ضٌاساایی ضاد ٍ تاا اًاَاع
هاتلف هغالطِ هَرد تطثیق ٍ هقایسِ قرار گرفتً .تیجاِ ضاٌاخت هغالطاا در ساَرُی تقارُ
ػثار است از :اتطال ساٌاى هاالفاى ٍ اثثا حقاًیت دػاٍی قرآًی ٍ ضٌاسایی ًَع ترخاَرد
قرآى ٍ پیاهثراى در هقاتل کارترد اًَاع هاتلف هغالطِ کِ هیتَاى آى را تِػٌَاى یک قاػادُ در
رٍشضٌاسی ترخَرد تاا هغالطاِّاا هؼرفای کارد .در ساَرُ تقارُ هغالطااتی آهادُ اسات؛ از
جولِ :تَسل تِ احساسا  ،هسوَم کردى چااُ ،تثؼای طلثای ،آرزٍاًدیطای ،ترتاری ثارٍ ،
سٌتگرایی ،تْاًِ ،اضتراک لفظ ٍ تَسل تِ جْل.
کليد واژهها :قرآى ،سَرُ تقرُ ،هغالطِ ،استدالل.

* تبضید زضیبفت 98/12/13 :تبضید پصیطـ99/12/25 :
** اؾتبزیبض ٌط ٜٚاِٟیبت ٗٔ ٚبضف اؾالٔی زا٘كٍب ٜذٛاضظٔی
*** وبضقٙبؼ اضقس ٔٗبضف لطآٖ زا٘كٍب ٜذٛاضظٔی(٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ)َٛ
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هقدهه
زض لطآٖ وطیٓ ٌفتٌٞٛٚب  ٚاحتزبربت فطاٚا٘ی اظ َطف وبفطاٖ ٔ ٚكطوبٖ ثب پیبٔجطاٖ اِٟی
تطؾیٓ قس ٜاؾت و ٝزض ثطذی اظ آٖٞب ،ضذساز ٔغبُِ ٝزیسٔ ٜیقٛز؛ أب زض پبؾد لطآ٘ی ثهٝ
احتزبد ٔربِفیٗ ٔغبُِٝای ٚرٛز ٘ساضز .لطآٖ ؾرٙی اؾتٛاض  ٚثس ٖٚا٘حطاف اؾت« .
» (ظٔط)28 /؛ لطآٖٖ ،طثی فهیح  ٚذهبِی اظ ٞطٌ٘ٛه ٝوزهی ٘ ٚبزضؾهتی
اؾت .ثٙبثطایٗ ثطضؾی پبؾد لطآٖ ثٔ ٝغبُِبت ،اظ ایٗ حیج وٞ ٝیچٌ ٝ٘ٛذُب  ٚاقتجبٞی زض
آٖ ضا٘ ٜساضزٙٔ ،بؾتتطیٗ ضا ٜثطای قٙبذت ضٚـٞبی پبؾدٌٛیی ث ٝا٘ٛأ ٔغبُِٔ ٝیثبقس.
آؾیتقٙبؾی ضٚـ ثحج  ٚاؾتسالَ اظ ایٗ رٟت ؤ ٝیتٛا٘هس زض ضٚـقٙبؾهی ّٖهْٛ
اؾالٔی ثؿیبض ٔفیس ثبقس ،إٞیت ظیبزی زاضز؛ ثٖٝال ٜٚایٗؤ ٝؿأِٝی ٔغبُِ ٝثب ٕٝٞی ّْٖٛ
زیٍط ٘یع اضتجبٌ زاضز؛ ظیطا زض ٞط ّٖٕی ،اؾتسالَٞبی ٔرتّف ٚرٛز زاضز .قٙبؾبیی ا٘هٛأ
ٔغبُِ ٝزض زاقتٗ تفىط نحیح ،الظْ  ٚيطٚضی اؾت( .يیبء )113 :1388 ،زض َ َٛتبضید
ٕٞیك ٝقجٟبتی ثط يس زیٗ ٔ ٚصٞت ٚاضز ٔیقس ٜاؾت؛ اظ ایهٗرٟهت قهٙبذت ذُبٞهبی
اؾتسالَ  ٚضٚـ پبؾدٌٛیی ث ٝآٖٞب يطٚضی ٔیٕ٘بیس .ثطضؾی ایٗ ٔٛاضز زض لطآٖ ثٛٓٙٔٝض
اٌٍِ ٛطفتٗ اظ آٖ ثؿیبض ضاٍٞكب اؾت.
ٞسف اظ ایٗ ٘ٛقتبض ،ثطضؾی ایٗ ٔٛي ٔٛاؾت ؤ ٝربِفبٖ ،چُٛض ثٝرهبی اؾهتفبز ٜاظ
ضٚـ زضؾت ثطٞبٖ  ٚاؾتسالَ ُٔٙمهی ثهطای احجهبت زیهسٌب ٜذهٛز ،ثهٚ ٝضَهٝی ٔغبُِهٝ
ٔیافتبز٘س؟ چٔ ٔٛ٘ ٝغبُِبتی ث ٝوبض ٔیثطز٘س؟  ٚایٙى ٝپیبٔجطاٖ چٍ٘ٛه ٝثهب آ٘هبٖ ثطذهٛضز
ٔیوطز٘س  ٚچ ٝپبؾری ٔیزاز٘س؟
ثب ُٔبِٗٙٔ ٝبثٕ ٔطتجٍ ثب ٔٛئ ٔٛغبُِ ،ٝفٟطؾتی اظ ا٘ٛأ ٔرتّف ٔغبُِ ،ٝتٟیٌ ٝطزیس
 ٚثب زلت زض ٔتٗ لطآٖ ،آیبتی ؤ ٝطتجٍ ثب ایٗ ٔٛي ٔٛثٓ٘ٝط ٔیضؾیس ،قٙبؾبیی قس  ٚثب
ثطضؾی ،تحّیُ  ٚتُجیك آیبت ث ٝزؾت آٔس ٜثب ا٘ٛأ ٔرتّف ٔغبُِٔ ،ٝتٗ حبيط ٔٛضز
ٍ٘بضـ لطاض ٌطفت.
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ثب ثطضؾیٞبی ثُٕٖٝآٔس ،ٜایٗ ٘تیز ٝثٝزؾت آٔس وٛٔ ٝئُ ٔٛبِٗٝی ا٘ٛأ ٔغبُِ ٝزض
لطآٖ پیكیٔ ٝٙؿتمُ ٔ ٚفهّی ٘ساضز .زض تٗسازی اظ ٔمبالت  ٚوتهت تفؿهیطیَ( ،جبَجهب ی،
ٌ )1363فتٌٞٛٚبیی ؤ ٝیبٖ ٔربِفبٖ  ٚپیبٔجطاٖ اِٟی اتفبق افتبز ٜاؾت ،حجهت قهس ٚ ٜاظ
ظٚایبی ٔرتّفی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت؛ ِٚی ث٘ٝسضت ثهٔ ٝغبُِهٞٝهبی ٔربِفهبٖ زض
آیبت لطآٖ اقبض ٜقس ٜاؾت .زض ثًٗی اظ وتبةٞهب ،ثه ٝا٘هٛأ ٔغبُِهبت ٔٙمه َٛزض لهطآٖ
ثٖٛٙٝاٖ قبٞس ٔخبَ اقبضٜای قس ٜاؾت( .ذٙساٖ )1396 ،آلبی ؾیس ضرت حؿیٙی٘ؿهت زض
پبیبٖ٘بٔ ٝذٛز «رسَ  ٚاؾتسالَ زض لطآٖ» ث ٝثیبٖ ربیٍب ٜقٗط ٔ ٚغبُِ ٝزض لطآٖ پطزاذتهٝ
اؾت  ٚث ٝثطٞبٖٞبی لطآٖ زض ٔمبثُ ٔغبُِٞٝبی ٔكطویٗ ث ٝاذتهبض اقبض ٜوهطز ٜاؾهت .زض
ٔمبِ٘« ٝمس ٔغبُِبت ٔؿتكطلبٖ زض ُٔبِٗبت لطآ٘ی» آلبی ٔحٕسّٖی ٔحٕسی ث ٝچٙس ٕ٘٘ٛهٝ
اظ ا٘ٛأ ٔغبُِٞٝبی ٔربِفبٖ زض لطآٖ اقبض ٜوطز ٜاؾت  ٚث ٝثیبٖ ایٗ ُّٔت پطزاذته ٝاؾهت
و ٝثًٗی ا٘ٛأ ٔغبُِبت ٔؿتكطلبٖ قجبٞت ثٔ ٝغبُِٞٝبی ٔربِفبٖ زض لطآٖ زاضز و ٝزض ایٗ
ٔٛاضز ثب اٌٍِٛیطی اظ ٚاوٙف لطآٖ ث ٝایٗ ٔغبُِبتٔ ،یتٛاٖ پبؾد ٔكبثٟی ضا ثٔ ٝؿتكطلبٖ
زاز .ثٖ ٝمیس ٜثطذی (رٛازپٛض )70-37 :1389 ،رٕهٕآٚضی وبٔهُ  ٚرهبٕٔ ٔغبُِهبت زض
لطآٖ ،پػٞٚكی ٔؿتمُ ٔیَّجس .تبوٙٔ ٖٛٙجٕ ٔؿتمّی ثب ٞسف قٙبذت ٔغبُِبت ٔٛرهٛز زض
آیبت لطآٍٖ٘ ،بضـ ٘كس ٜاؾت.
 -2هفهومشناسي هغالطه
ذُبٞبی فىطی ٔ ٚغبُِبت ضا ثبیس ذبؾتٍب ٜتبضیری پیسایف زا٘كی ث٘ ٝبْ ُٔٙك ث ٝقهٕبض
آٚضزٔ« .غبُِٙٔ ٓٞ »ٝكأ پیسایف ُٔٙك اؾتٞ ،هٓ حٕهطٔ ٚ ٜیه ٜٛآٖٖ( .هبضف)9 :1394 ،
ُٔٙك« ،لب٘ ٖٛنحیح فىط وطزٖ» اؾتُٙٔ .ك اثهعاضی اؾهت اظ ٘ه ٔٛلبٖهس ٚ ٜلهب٘ ٖٛوهٝ
ٔطاٖبت وطزٖ آٖ ،ش ٗٞضا اظ ذُبی تفىط ثبظ ٔیزاضز تب ٘تیزٌٝیطی غٍّ ٘كٛزُٟٔ( .هطی،
ٔ )44/5 :1389غبُِ ٝزض انُالح ُٔٙك ،اؾتسالِی اؾت وٚ ٝارس اضوبٖ  ٚقطایٍ اؾتسالَ،
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ثِ ٝحبِ ٔبز ٜیب نٛضت  ٚیب ٞط ز٘ ٚجبقسٙٔ( .تٓطی ٔمهسْ )151 :1387 ،زض ّٖهٓ ُٔٙهك،
ٔغبُِ ٝیىی اظ نٙبٖبت پٙذٌب٘ ٝاؾت؛ چطا وٌ ٝبٞی ٞسف ،نهطفب اقهتجبٜوهبضی ٌٕ ٚهطاٜ
وطزٖ ٔربَت اؾت؛ زض ایٗنٛضت أط یه غیطیمیٙی ضا ثٝربی یمیٙی  ٚیب أط غیطٔمج َٛضا
ثٝربی ٔمج ٚ َٛیب یه أط غیطْٙی ضا ثٝربی أط ْٙی لبِت ٔیظ٘س ،ایٗ لیبؼ ضأ ،غبُِهٝ
یب ؾفؿُٔ ٝی٘بٔٙس( .قطیٗتی ؾجعٚاضی ،ثیتب )154 :فبضاثی ٔغبُِ ٝضا أطی ٔیزا٘س و ٝشٗٞ
ضا اظ ازضان آ٘چٔ ٝیذٛاٞس زضن وٙس ،اظ نٛاة ٔٙحطف ٔیوٙس ٛٔ ٚرت ٔیقٛز تب ثبَُ
ضا حك ثپٙساضز  ٚزض زضن آ٘چ ٝؤ ٝیذٛاٞس ثسا٘سٛٔ ،يٕ ثبَُ ثطایف ّٔتجؽ قٛز ِ ٚهصا
٘بذٛزآٌب ٜزض زاْ آٖ ثیفتس 1410( .ق )10 :اظ ٘ٓط اثٗؾیٙبٔ ،غبُِبت ثطٞب٘ی ٖجهبضت اظ آٖ
چیعی اؾت و ٝقجی ٝثطٞبٖ اؾت أب زض ٚالٕ ثطٞبٖ ٘یؿت  ٚزض ٚالٕ غٍّ زض ثطٞبٖ اؾت ٚ
ٔٛٓٙض ،آٖ چیعی اؾت و ٝحك ٘جبقس )256 :1373( .یىی اظ ٌعاضٜٞبی ٔهٛضز اؾهتفبز ٜزض
ٔغبُِٔ« ،ٝكجٟبت» اؾتٔ .مهٛز اظ «ٔكجٟبت» لًبیبیی اؾت و ٝثٝذبَط قجبٞت (زض ِفّ
یب ٔٗٙب) ث ٝلًبیبی یمیٙی یب ٔكٟٛضٛٔ ،ضز لجٚ َٛالٕ ٔیقٛز  ٚثٝزِیُ ٚرٛز ایهٗ قهجبٞت،
ٔغبُِٝوٙٙسٔ ٜیتٛا٘س وؿی ضا و ٝلسضت تٕییع ثیٗ لًبیبی انّی ٔ ٚكبث ٝضا ٘ساضز ،ث ٝغّهٍ
ا٘ساظز  ٚیب ذٛز زچبض اقتجبٌ ٜطزز٘( .جٛیبٖ)113 :1385 ،
زض تٗطیف ٖبْتطٔ ،غبُِٙٔ ٝحههط ثه ٝاؾهتسالَ ٘یؿهت ،ثّىه ٝثهَٝهٛض وّهی ،قهىُ
غیطٔٗتجطی اظ اؾتسالَ زا٘ؿت ٝقس ٜاؾت .ث ٝثیبٖ زلیكتط ،قىُٞبیی اظ اؾتسالَ وه٘ ٝتیزهٝ
آٖ تبثٕ ٔمسٔ ٝیب ٔمسٔٞٝبیف ٘یؿت .تٗطیف ٖبْتط  ٚوّیتطی ٘یهع ٚرهٛز زاضز وه ٝزض آٖ
ا٘ٛأ ذُبٞب  ٚآقفتٍیٞبیی و ٝوٓ  ٚثیف ٔطتجٍ ثب ذُبی زض اؾتسالَ اؾت ٘یع ثهٙٗٔٝهبی
ٚؾیٕ ؤّٕ ،ٝغبُِ٘ ٝبٔیسٔ ٜیقٛز( .ذٙساٖ )23 :1396 ،ثبیهس تٛره ٝزاقهت وه ٝزض تٕهبْ
تٗطیفٞب ایٗ ٘ىتٔ ٝفطٚو اؾت و ٝآٌبٞب٘ ٚ ٝغیطٖٕسی ثهٛزٖ یهب غیطآٌبٞب٘ه ٚ ٝؾهٟٛی
ثٛزٖ ،تأحیطی زض تٗطیف ٔغبُِ٘ ٝساضز( .ذٙساٖ )24 :1396 ،أطٚظٞ ٜطٌ ٝ٘ٛذُهب ِ ٚغهعـ
زض تفىط  ٚاؾتسالَ  ٚثحج ضا ٔغبُِٔ ٝی٘بٔٙس( .قطیٗتی ؾجعٚاضی ،ثیتب)156 :

تفسیر سوره بقره از منظر مغالطهشناختی 46

 -3تحليل هغالطهشناختي آیات
ا٘ؿبٖٞب زض ٔمبثُ ایٗو ٝاقتجبٞبت ؾٟٛی یب ٖٕسی ذٛز ضا (ذهٛنب زض حیُٝی اٖتمبزات
 ٚیب ٔٙفٗتَّجیٞب) ثپصیط٘سٔ ،مبٔٚت ٔیوٙٙس  ٚحتی ثطای ٔمبثّ ٝثب آٖ چبضٜا٘سیكی
ٔیوٙٙس .ثطای افطاز ،پصیطـ ایٗ ٚالٗیت ؤٕ ٝىٗ اؾت ثبٚضٞبیكبٖ غٍّ ثبقس ،ؾرت ٚ
زضز٘بن اؾت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ش ٗٞآزٔی ثطای ٔمبٔٚت ٔ ٚحبفٓت ذٛز زض ثطاثط ایٗ زضز،
قیٜٞٛبیی ضا ایزبز وطز ٜاؾت و« ٝؾبظٚوبضٞبی زفبٖی» ٘بْ ٌطفت ٝاؾت .ایٗ قیٜٞٛب
ٚالٗیت ضا تحطیف یب ا٘ىبض ٔیوٙٙس .وبضثطز آٖٞب اغّت آٌبٞب٘ ٝیب اضازی ٘یؿت ثّى ٝغیط
لبثُ پیفثیٙی ٘ ٚبذٛزآٌب ٜاؾت  ٚقبُٔ ؾطوٛة ،فطافىٙی ،ا٘ىبض ،زِیُتطاقی  ٚوّیكٝؾبظی
ٔیق٘ٛس( .پب ٚ َٚاِسض )7 :1395 ،ثطذی اظ ٟٔٓتطیٗ ٖٛأّی و ٝؾجت ایزبز ثبٚضٞبی غٍّ
ٔیقٛزٖ ،جبضتٙس اظ :پیطٚی اظ ٛٞی ٛٞ ٚؼ ،ؾبزٜاٍ٘بضی ٖ ٚبفیتَّجی ،ذٛزثبذتٍی،
پیطٚی وٛضوٛضا٘ ٝاظ ٖبزات  ٚؾ ،ٗٙرسا ٘ىطزٖ رٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ  ٚ ٓٞٚذیبَپطزاظی
ثٝربی اؾتسالََ( .بِٕظاضیٌ )73-75 :1384 ،بٞی افطاز ثس٘ ٖٚیت فطیتوبضی ،زچبض
اقتجبٔ ٜیق٘ٛس .ثطای تكریم ایٙى ٝفطز ؾٟٛا زچبض اقتجب ٜقس ٜاؾت  ٚیب ٖٕساً ثٝ
فطیتوبضی ٔیپطزاظزٔ ،یتٛاٖ ث ٝضفتبض ا( ٚپؽ اظ ایٙى ٝاقتجبٞف ث ٝا ٚتصوط زاز ٜقس ٚ
فطز ثب ٔكىالت فىطی ذٛز آقٙب قس )،زلت وطز؛ زضنٛضتیو ٝفطز نبزلب٘ ٝذُبی فىطی
ذٛز ضا انالح وٙس ،زچبض اقتجب ٜؾٟٛی ثٛز ٜاؾت  ٚزضنٛضتیو ٝفطز ٕٞبٖ قیٜٛی لجّی
ذٛز ضا ٔتٗهجب٘ ٝازأ ٝزٞس  ٚیب زِیُتطاقی رسیسی ضا اثسأ وٙس ،ایٗ ٘تیز ٝضا ث ٝزؾت
ٔیزٞس و ٝا ٚثطای زؾتیبثی ثٙٔ ٝبفٗف اظ ٔغبُِ ٝاؾتفبزٔ ٜیوطز ٜاؾت ٔ ٚطتىت اقتجبٜ
٘كس ٜاؾت( .پب ٚ َٚاِسض )7 :1395 ،زض ؾٛض ٜثمط ٜتٗسازی اظ آیبت ،ثٙٔ ٝبْطات ٚ
ٌفتٌٞٛٚبی ٔیبٖ وبفطاٖ ٔ ٚكطوبٖ ثب پیبٔجط (ل) ٔیپطزاظز .ثؿیبضی اظ ؾرٙبٖ ٚ
ثٟبٌ٘ٝیطیٞبی ٔربِفبٖ ٘ٝتٟٙب اظ ُٔٙك  ٚاؾتسالَ ثیثٟط ٜاؾت و ٝقبُٔ ا٘ٛأ ٔرتّفی اظ
ٔغبُِ ٝاؾت .لطآٖ وطیٓ ث ٝاقتجب ٜثٛزٖ  ٚذُبی ؾرٙبٖ آ٘بٖ اقبضٔ ٜیوٙس  ٚپبؾد ٔیزٞس.
زض ازأ ٝث ٝآیبتی اظ ؾٛض ٜثمط ٜو ٝثٓ٘ ٝط ٔیضؾس قبُٔ ٔغبُِٞ ٝؿتٙس ،پطزاذتٔ ٝیقٛز:
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 1-3آی« :11 ٝ

»؛ ٍٙٞ ٚبٔیوهٝ

ث ٝآ٘بٖ ٌفت ٝقٛز زض ظٔیٗ فؿبز ٘ىٙیسٔ ،یٌٛیٙس ٔب فمٍ انالحوٙٙسٜایٓ .ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔ 1-1-3غبُِ« ٝثبض اضظقی وّٕبت» :لطآٖ وطیٓ ثیبٖ ٔیوٙس ٔٙبفمبٖ ،ثطای ایٗوه ٝاظ
ٔٙبفٕ زیٗ ثطذٛضزاض ق٘ٛسَ( ،جبَجب ی )56/1 :1363 ،ثب ٔغبُِه ،ٝثه ٝفؿهبز ضفتهبض ذهٛز
وّٕٝای ثب ثبض اضظقی ٔخجت (ٔهّح٘ )ٖٛؿجت ٔیزٙٞس تب ٔٛي٘ ٔٛفبق ذٛز ضا و ٝزض حبِت
ٖبزی یه أط ٘بپؿٙسیس ٜاؾت ،ثٝنٛضت أطی پؿٙسیسُٔ ٜطح وٙٙهس  ٚثتٛا٘ٙهس ثهط اشٞهبٖ
ٔطزْ تأحیط ٌصاقتٔ ٚ ٝمجِٛیت پیسا وٙٙس« .

» ٔٙبفك ثب ؾتبیف ٘بثزب اظ ذٛز،

زض نسز تحٕیك زیٍطاٖ  ٚتٛری ٝذالفوبضىٞبى ذٛیف اؾهت( .لطا تهی)60/1 :1383 ،
ٔغبُِ« ٝثبض اضظقی وّٕبت» یب «ثیبٖ ٖبَفی»٘ ،بقی اظ ایهٗ حمیمهت اؾهت وهٔ ٝهیتهٛاٖ
لًبٚت زیٍطاٖ ضا زضثبض ٜیه ٔٛي ٔٛثٚٝؾیّ ٝثیبٖ آٖ ٔٛي ٔٛثب تٗجیطٞبی ٔرتّف تغییهط
زاز( .ذٙساٖ)147 :1396 ،
ٔ 2-1-3غبُِْ« ٝبٞطی زضؾتوبض ث ٝذهٛز ٌهطفتٗ»ٚ :اغ« ٜنهّح» رهع ٚوّٕهبت
«ٛٞضا» زؾتٝثٙسی ٔیقٛز؛ وّٕبتی اظ لجیُ ٖساِت ،زٔٛوطاؾی ،حمٛق ثكط  ... ٚوٕٞ ٝهٝی
ٔطزْ ،نطف٘ٓط اظ ٔحتٛایكبٖ ،ث ٝآٖٞب اٖتمبز زاض٘سَ ٕٝٞ .طفساض نهّح ٖ ٚهساِت ٞؿهتٙس
ِٚی ثحج زض تٗطیف  ٚتكریم ایٗ اؾت و ٝچ ٝچیع نّح یب ٖساِت اؾتٚ( .ایت:1395 ،
ٔ )71طزْ ٕٞیك ٝایٗ ثبٚض زیطی ٝٙضا زاض٘س ؤّ ٝتٔ ،هصٞت  ٚاٍ٘یهعٜٞهبی آٖٞهب پهبن ٚ
اذاللی اؾت .ایٗ ثبٚض ثٖٛ٘ٝی ٔغبُِ ٝیب ضٚـ ثطای اٖٕبَ ٘فٛش ث ٝزیٍطاٖ ٔیا٘زبٔهس وهٝ
«ْبٞطی زضؾتوبض ث ٝذٛز ٌطفتٗ» ٘بْ زاضز .ایٗ اٖتمبز ؤ« ٝب ثط ذهالف زیٍهطاٖ اظ ٞهط
ٌٙبٞی ٔجطاء ٞؿتیٓ»« ،ا٘ؿبٖٞبی ذٛـلّجی ٞؿتیٓ» یب «لّجٕهبٖ پهبن اؾهت» اظ ٕٞهیٗ
ضٚـ ٘كأت ٔیٌیطز( .پب ٚ َٚاِسض)31-32 :1395 ،
ثًٗی ٔفؿطیٗ ثط ایٗ ثبٚض٘س وٙٔ ٝبفمبٖ ،ثٚٝالٕ زض ش ٗٞذٛز چٙیٗ ٔهیپٙساقهتٙس وهٝ
انالحوٙٙسٞ ٜؿتٙس .زض تفؿیط تؿٙیٓ آٔس ٜاؾت وٙٔ« :ٝبفمبٖ زض ایٗ آی ٝثب ٌفتٗ ِفّ «انما»
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ٔسٖی ٞؿتٙس وٝ٘ ٝتٟٙب ا ُٞفؿبز ٘یؿتٙس ،ثّى ٝرع آ٘بٖ وؿى ٔهّح ربٔٗه٘ ٝیؿهت  ٚایهٗ
ازٖبى انالحٌطى اظ ؾٛى ٔٙبفمبٖ وصة ذجطى اؾتٔ ٝ٘ ،رجطى؛ ظیطا آ٘بٖ ذٛز ضا ٔهّح
ٔىزا٘ؿتٙس .آ٘بٖ ثط احط تؿٛیُ  ٚفطیتوبضى ٘فؽ ،ثط ایهٗ پٙهساض ثبَهُ ثٛز٘هس وهٚ ٝالٗهب
ٔهّحٙس  ٚایٗ پٙساض ذٛز ضا و ٝرع رٔ ُٟطوت چیعى ٘جٛز ،حك ٔىزا٘ؿتٙس .پؽ وصثكهبٖ
زض ایٌٗٛٔ ٝ٘ٛاضز ،تٟٙب ذجطى اؾتٔ ٝ٘ ،رجطى»( .رهٛازی آّٔهی )273/2 :1388 ،وهصة
ذجطی یٗٙی وبشة ثٛزٖ ٌعاضٞ ،ٜطچٙس ٌٛیٙس٘ ٜسا٘س وٌ ٝعاض ،ٜوبشة اؾت أب وصة ٔرجطی
ثٙٗٔٝی زضٌٛ٘ٚیی ٌٛیٙس ٜاؾت؛ ثٝتٗجیط زیٍط ،ذٛز ٌٛیٙسٔ ٜیزا٘س ٌعاضٜای ؤ ٝهیٌٛیهس
وبشة اؾت .ایكبٖ زضثبضٜی ضیك ٝایٗ ازٖب ٔ ٚغبُِ ٝاظ ؾٛی ٔٙبفمبٖ ٔی٘ٛیؿسٙٔ« :بفمهبٖ،
 ٓٞفبلس ٖمُ ٘ٓطى ؾبِٕٙس  ٓٞ ٚفبلس ٖمُ ؾّیٖٓ .مُ ٘ٓطى آ٘بٖ ثط احط اؾبضت زض چٙهً
 ٚ ٓٞٚذیبَ ،زض  ٕٝٞاؾتسالَٞهب ٌطفتهبض ٔغبُِه ٝقهس ،ٜحهك ضا ثبَهُ  ٚثبَهُ ضا حهك
ٔىپٙساضزٗٔ ،طٚف ضا ٔٙىط ٙٔ ٚىط ضا ٔٗطٚف ٔىاٍ٘بضز»( .رٛازی آّٔهی)279/2 :1388 ،
ثٙبثطایٗ ٔٙبفمبٖ ثٝنٛضت ٖٕسی  ٚیب ؾٟٛی زچبض ٔغبُِ ٝثٛز٘س.
لطآٖ وطیٓ زض آی ٝثٗس نطیحبً پبؾد ٔیزٞس« :

» (ثمط ،)12 /ٜآٌهبٜ

ثبقیس! ایٙبٖ ٕٞبٖ ٔفؿسا٘ٙس .لطآٖ ثب تىهطاض ِفهّ «

» ثّٙهسپطٚاظى ٚ

ذیبَپطزاظى ٔغطٚضا٘ٝى ٔٙبفك ضا ٔیقىٙس (لطا تی ٚ )61/1 :1383 ،اربظٕ٘ ٜیزٞس ٔغبُِٝ
ا ٚآٌبٞب٘ ٝیب غیطآٌبٞب٘ ٝزض شٔ ٗٞربَت تأحیط ثٍصاضز  ٚفطیت ِفبْی ا ٚضا ثرٛضز .انهطاض
 ٚپبفكبضی آٖٞب زض ضا٘ ٜفبق  ٚذٌٛطفتٗ ثب ثط٘بٔٞٝبی ظقت ٍٙ٘ ٚیٕٗٔ ،ىٗ اؾهت ؾهجت
قٛز و ٝتسضیزب ٌٕبٖ وٙٙس ایٗ ثط٘بٔٞٝب ٔفیس  ٚؾهبظ٘س ٚ ٜانهالح َّجب٘ه ٝاؾهت (ٔىهبضْ،
 ٚ )45/1 :1386ثٝنٛضت ؾٟٛی ٘ ٚبآٌبٞب٘ ٝزچبض ٔغبُِ ٝق٘ٛس  ٚثٚ ٝالٕ اظ ذٛز تههٛض
ٔخجت ٔ ٚهّح ثٛزٖ زاقت ٝثبقٙس؛ زضحبِیو ٝچٙیٗ ٘یؿت.
 2-3آیه« :13 ٝ
»؛ ٍٙٞ ٚبٔیو ٝث ٝآ٘هبٖ ٌفته ٝقهٛزٕٞ« :ب٘ٙهس ؾهبیط ٔهطزْ ایٕهبٖ
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ثیبٚضیس!»ٔ ،یٌٛیٙس« :آیب ٕٞچ ٖٛاثّٟبٖ ایٕبٖ ثیبٚضیٓ؟» ثسا٘یس ایٙبٖ ٕٞهبٖ اثّٟب٘ٙهس؛ ِٚهی
ٕ٘یزا٘ٙس .ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِٔ« ٝؿٕ ْٛوطزٖ چب :»ٜزض آی ٝفهٛقٔ ،غبُِهٔ« ٝؿهٕ ْٛوهطزٖ چهب ،»ٜاظ ؾهٛی
ٔٙبفمبٖ ،اتفبق افتبز ٜاؾت( .ذٙساٖ)127 :1396 ،؛ (قطیٗتی ؾجعٚاضی ،ثیتبٙٔ )162 :بفمبٖ
ثب ٘ؿجتزازٖ نفت ٔصٔ« ْٛؾفبٞت» ث ٝوؿب٘ی و ٝایٕبٖ آٚضز ٜثٛز٘س ،ثٝنٛضت غیطٔؿتمیٓ،
وفط ذٛز ضا ٖبلال٘ٗٔ ٝطفی ٔیوطز٘س  ٚآ٘هبٖ ضا ٔهٛضز ثهیاحتطأهی ،تحمیهط  ٚتهٞٛیٗ لهطاض
ٔیزاز٘س تب ثسیَٗطیك ٓٞ ،اظ اٖتطاو  ٓٞ ٚاظ ایٕبٖآٚضزٖ ؾبیطیٗ رٌّٛیطی وٙٙس؛ ظیطا زض
ایٗنٛضت اٌط ٔطزْ ثرٛاٙٞس ایٕبٖ ثیبٚض٘سٌٛ ،یب ذٛز ضا ٔهسالی ثهطای آٖ نهفت ٔهصْٔٛ
ٔٗطفی وطزٜا٘س .ایٗ ٔغبُِ ٝث« ٝقرمؾتیعی» ٗٔ ٓٞطٚف اؾت و ٝزض آٖ ،اْٟبضات قرم
ضا ثب حّٕ ٝث ٝذٛز قرم  ٝ٘ ٚاْٟبضات ا٘ ،ٚفی یب ا٘ىبض ٔیوٙٙهس .زض ٚالهٕ ٞهسف اظ ایهٗ
ٔغبٌُِ ،ٝطیع اظ ٔؿئِٛیت پطزاذتٗ ُٔٙمی ث ٝیه اْٟبض اؾت  ٚضٚـ آٖ ،ؾٗی زض ثیاٖتجهبض
ٕ٘ٛزٖ ٌٛیٙس ٜاؾت .لطآٖ زض پبؾد ث ٝآ٘بٖ ٔیٌٛیس« :ثسا٘یس ؾفیٟبٖ ٚالٗی ایٙبٖ ٞؿتٙس ،أب
ٕ٘یزا٘ٙس ».آیب ایٗ ؾفبٞت ٘یؿت و ٝا٘ؿبٖ ذٍ ظ٘سٌی ذٛز ضا ٔكرم ٘ىٙهس  ٚزض ٔیهبٖ
ٞط ٌطٞٚی ث ٝضً٘ آٖ ٌط ٜٚزضآیس ،اؾتٗساز ٘ ٚیطٚی ذٛز ضا زض َطیك قیُٙت  ٚتَٛئهٚ ٝ
ترطیت ث ٝوبض ٌیطز  ٚزض ٖیٗحبَ ذٛز ضا ٖبلُ ثكٕطز؟! (ٔىبضْ)45/1 :1386 ،
ایٗ ٔغبُِ٘ ٝعز ثطذی ٘ٛیؿٙسٌبٖ (ٔحٕسظاز )41 :1374 ،ٜثب ٖٛٙاٖ ٔغبُِ« ٝوبٔیٖٛ
تجّیغبتی» ُٔطح قس ٜاؾت.
ٔؿأِ ٝؾفیٝاٍ٘بقتٗ ٔإٔٙبٖ اظ رب٘ت ٔٙبفمبٖ ٕٔىٗ اؾت ٖٕهسی یهب ؾهٟٛی (رٟهُ
ٔطوت) ثبقس؛ ث ٝایٗ ٔٗٙب ؤٕ ٝىٗ اؾت آٌبٞبٕٖ٘ ٚ ٝسا ایٗ ٔغبُِ ٝضا يس ٔإٔٙبٖ ثه ٝوهبض
ثؿت ٝثبقٙس  ٚیب ایٗو ٝثٝزِیُ اؾبضت زض چٔٛٞٛٔ ًٙبت  ٚتریُ٘ ،بآٌبٞب٘ه ٝزض اؾهتسالَ
ذٛز زچبض ٔغبُِ ٝقس ٜثبقٙس  ٚثبَُ ضا ثٝربی حك ثجیٙٙس  ٚزض ش ٗٞذٛز ،ایٕبٖ ٔإٔٙبٖ ضا
ؾفبٞت اٍ٘بض٘س؛ و ٝزض ٞط ز ٚنٛضت ٔغبُِ ٝاتفبق افتبز ٜاؾت.
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 3-3آی« :44 ٝ

»؛ آیهب

ٔطزْ ضا ث٘ ٝیىی زٖٛت ٔیوٙیس ،أب ذٛزتبٖ ضا فطأٛـ ٔیٕ٘بییس ثهب ایهٗوه ٝقهٕب وتهبة
آؾٕب٘ی ضا ٔیذٛا٘یس؛ آیب ٕ٘یا٘سیكیس؟ ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ ٝتجٗیىَّجی :زا٘كٕٙساٖ یٟٛز ،لجُ اظ ثٗخت پیبٔجط (ل) ٔطزْ ضا ث ٝایٕبٖ ثٚ ٝی
زٖٛت ٔیوطز٘س  ٚثًٗی اظ ّٖٕبی یٟٛز ث ٝثؿتٍبٖ ذٛز وه ٝاؾهالْ آٚضز ٜثٛز٘هس تٛنهیٝ
ٔیوطز٘س ثط ایٕبٖ ذٛیف حبثتلسْ ثٕب٘ٙسِٚ ،ی ذٛزقبٖ ایٕبٖ ٕ٘یآٚضز٘س؛ ِصا لطآٖ آٖٞهب
ضا ثط ایٗ وبض ٔصٔت ٔیوٙس (ٔىبضْ ٚ )69/1 :1386 ،ثهب ٔغبُِه ٝتجٗهیىَّجهی ثطذهٛضز
ٔیوٙس .ایٗ آی ٝا٘ؿبٖٞب ضا اظ ایٗؤ ٝالن ُٖٕ رساٌب٘ٝای زاقت ٝثبقٙس ،ثهط حهصض زاقهتٝ
اؾت( .ذٙساٖ )253 :1396 ،ذٛزذٛاٞی  ٚتجٗیىَّجی ،ؾجت ذُبی زض لًبٚت ٔیقٛز
 ٚثبٖج ٔیقٛز قرم ثٝقىُ ٘بزضؾت اظ یه فىط یب ٖمیس ٝ٘ ،ٜثط ٔجٙبی ُٔٙمهی وه ٝثهط
اؾبؼ تٗهت  ٚذٛزذٛاٞی حٕبیت وٙس.
 4-3آیه« :55 ٝ
»؛ ٍٙٞ ٚبٔی وٌ ٝفتیس« :ای ٔٛؾی! ٔب ٞطٌع ث ٝت ٛایٕبٖ ٘رٛاٞیٓ آٚضز ٍٔط ایٗو ٝذسا ضا
آقىبضا (ثب چكٓ ذٛز) ثجیٙیٓ!» پؽ نبٖم ٝقٕب ضا ٌطفت ،زضحبِیو ٝتٕبقب ٔیوطزیس.
ٌٛیب ایٗ ٘بثبٚضی ٘ؿجت ث ٝازٖبی ذالف ٖبزى اظ َطف ٔٛؾى (ٔ) ثٛز ؤ ٝهیٌفهت:
«ذسا٘ٚس ثب ٔٗ تىّٓ ٔیوٙس ٚ ».ایٗ أتیبظ ذبنى ثطاى ٔٛؾى (ٔ) ثٛز و ٝاظ ا٘جیهبء ؾهّف
ٟٔٗٛز ٘جٛزٛٔ .ؾى (ٔ) ٞفتبز ٘فط اظ ثعضٌبٖ ثٙىاؾطا یُ ضا ثطٌعیس وهٕٞ ٝهطا ٜا ٚزض ٔیمهبت
پطٚضزٌبض ثط٘ٚس  ٚوالْ ذسا ضا اؾتٕبٔ وٙٙس( .اٖطافٚ )155 :لتهى آٔس٘هس  ٚوهالْ حهك ضا
قٙیس٘سٌ ،فتٙسٔ« :ب اظ وزب ثسا٘یٓ ایٗ والْ ذسا اؾت  ٚتهب ذهسا ضا آقهىبضا ٘جیٙهیٓ ،ته ٛضا
تهسیك ٕ٘یوٙیٓ» ایٗ ازٖب اظ ثٙىاؾطا یُ ثٗیس ٖ ٚزیت ٘یؿت؛ ظیطا آ٘بٖ ثٚٝاؾُ ٝاٖتمبز ثٝ
ٔبز ٚ ٜحؽ ،ثٔ ٝبٚضاء آٖ تٛر٘ ٝساقتٙسَ( .یت )36/2 :1378 ،ثطضؾی ٔغبُِبت:
زض ایٗ آی ٝثؿت ٝث ٝتفىط ٘ ٚیت ٌٛیٙس ،ٜأىبٖ ٚل ٔٛؾٔ ٝغبُِه« ٝثٟب٘ه« ،»ٝتٗههت ٚ
ِزبرت» (و ٝاظ قبذٞٝبی ٔغبُِ ٝتٛؾُ ث ٝاحؿبؾبت اؾت) ٘ ٚیع ٔغبُِ« ٝتزؿٓ» ٚرهٛز
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زاضز .تمبيبی ٖزیت ثٙیاؾطا یُ زض ایٗ آی٘ ،ٝكبٖ ٔیزٞس آ٘بٖ چٍ٘ٛهٔ ٝطزٔهی ِزهٛد ٚ
ثٟبٌ٘ٝیط ثٛز٘س  ٚچٍٔ ٝ٘ٛزبظات ؾرت اِٟی زأب٘كبٖ ضا ٌطفتٕٔ .ىهٗ اؾهت زِیهُ ایهٗ
زضذٛاؾت ر ُٟآ٘بٖ ثٛز ،ٜظیطا زضن افطاز ٘بزاٖ فطاتط اظ ٔحؿٛؾبتكبٖ ٘یؿت ،تب رب یوٝ
حتی ٔیذٛاٙٞس ذسا ضا ثب چكٓ ذٛز ثجیٙٙس  ٚیب ثٝذبَط ِزبرت  ٚثٟب٘هٝرهٛیی ثهٛز ٜوهٝ
یىی اظ ٚیػٌیٞبی ٕٞیكٍی ایٗ ل ْٛثٛز ٜاؾتٔ( .ىبضْ)77/1 :1386 ،
ٔ 1-4-3غبُِ ٝثٟب٘ :ٝزضنٛضتیو ٝؾرٗ ٌٛیٙسّٖ ٜیطغٓ پصیطـ ثبَٙی ،ثطای ضز ٚ
٘مس ؾرٗ حًطت ٔٛؾی (ٔ)  ٚقب٘ٝذبِیوطزٖ اظ ظیط ثبض زؾتٛض ٚی ثبقسٔ ،غبُِ ٝثٟب٘ٝ
ضخ زاز ٜاؾت.
ٔ 2-4-3غبُِ ٝتٗهت :اٌط ٔٛٓٙض ٌٛیٙس ،ٜتٟٙب پبفكبضی  ٚانطاض ثط ٖمیسٜی ذٛز ثبقس،
ٔغبُِ ٝتٗهت ِ ٚزبرت پیف آٔس ٜاؾت ،ظیطا چٙیٗ ضٚحیٝای ثبٖج ٔیقٛز قرم ٘تٛا٘س
اضظیبثی ُٔٙمی ٗٔ ٚمِٛی اظ ؾرٙی و ٝقٙیس ٜاؾت ،زاقت ٝثبقس.
ٔ 3-4-3غبُِ ٝتزؿٓ :زضنٛضتیو ٝقرم ٌٛیٙس ٜث ٝایٗ ٔؿأِ ٝاٖتمبز زاقت ٝثبقس
و ٝثٝاظای ٞط وّٕٞ ٚ ٝط أط ا٘تعاٖی یب ٔٗٛٙی ثبیس یه رؿٓ ٖیٙی  ٚذبضری ٚرٛز زاقتٝ
ثبقس ،زچبض ٔغبُِ ٝتزؿٓ قس ٜاؾت.
ٔ 4-4-3غبُِ« ٝاضا ٝی ذٛاؾتٝی ٔؿتحیُ» :ایٗ ٔغبُِ ،ٝیه ضٚـ ثطای ضز زٖبٚی
ا٘جیبء ثٛز ٜاؾت وٕٞ ٝیٗ آیٔ ٝیتٛا٘س ٔههساق آٖ ثبقهس( .رٛازپهٛض )65 :1389 ،زض ایهٗ
ضٚـ ،فطز ثطای فطاض اظ پصیطـ یه ازٖب ،قطَی زؾت٘یبفتٙی اضا ٔ ٝیوٙس  ٚچٌٛ ٖٛیٙسٜ
ٕ٘یتٛا٘س آٖ ضا ثطآٚضز ٜوٙس ،ازٖبی ا ٚضا غیطُٔٙمی  ٚغیطٔٗمهٗٔ َٛطفهی ٔهیوٙهس .چٙهیٗ
قیٜٛای زض تىٙیهٞبی ٔصاوط ٜثب ٖٛٙاٖ «زضذٛاؾتٞبی افطاَهی» وهبضثطز زاضز( .فیكهط ٚ
یٛضی)206 :1396 ،
 5-3آی« :67 ٝ
»؛  ٚث ٝیبز آٚضیسٍٙٞ ،بٔیوٛٔ ٝؾی (ٔ) ث ٝل ْٛذٛز ٌفت« :ذسا٘ٚهس
ث ٝقٕب زؾتٛض ٔیزٞس ٔبزٌٜبٚی ضا شثح وٙیسٌ ».فتٙس« :آیب ٔب ضا ٔؿرطٔ ٜیوٙی؟» ٔٛؾی (ٔ)
ٌفت« :ث ٝذسا پٙبٔ ٜیثطْ اظ ایٙى ٝاظ ربٞالٖ ثبقٓ ».ثطضؾی ٔغبُِبت:
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زض ایٗ ؾرٗ ثٙیاؾطا یُ وٌ ٝفتٙس« :آیب ٔب ضا ٔؿرطٔ ٜیوٙی؟» چٙس احتٕبَ ٞؿت وٝ
ث ٝتفىط ٘ ٚیت لّجی آ٘بٖ ثؿتٍی زاضز:
ٖ 1-5-3سْ ٚلٔ ٔٛغبُِ :ٝزضنٛضتیوٌ ٝفتٝقبٖ تٟٙب اظ ضٚی تٗزت ثبقسٔ( ،ىهبضْ،
)87/1 :1386؛ (رٛازی آّٔیٔ )171/5 :1388 ،غبُِ ٝذبنی ضخ ٘ساز ٜاؾت ،ظیطا آ٘هبٖ
ٞط چ ٝفىط وطز٘سٞ ،یچ ضاثُٝاى ٔیبٖ پیسا وطزٖ ٔ ٚزبظات لبتُ  ٚوكتٗ ٌب٘ ٚیبفتٙهس؛ ِهصا
ٌفتٙس« :آیب ٔب ضا ٔؿرطٔ ٜىوٙى؟»
ٔ 2-5-3غبُِ ٝتٛؾُ ث ٝاحؿبؾبتٙٔ :كبء ؾرٗ ثٙیاؾطا یُ ،ضٚحی ٝتىجط  ٚؾطوكی
آ٘بٖ ثٛز؛ (َجبَجب ی )201-202/1 :1363 ،ثٖٝجبضتی ضٚح رٕٛز  ٚتطزیس ثٙیاؾهطا یُ زض
ٔمبثُ اٚأط ذسا٘ٚس ؾجت قس چٙیٗ ثیب٘ی زاقت ٝثبقٙسَ( .بِمهب٘ی )190/1 :1362 ،وه ٝزض
ایٗنٛضت ٔیتٛاٖ ؾرٙكبٖ ضا ثٔ ٝغبُِ ٝتٛؾُ ث ٝاحؿبؾبت وجط  ٚغطٚض ٘ؿجت زاز؛ ظیهطا
ّٖٕىطز ایٗ ز ٚنفت  ٚقیٜٛی تأحیط آٖ ثط ٖمُ ٗٔ ٚطفت ا٘ؿبٖ ثٝایهٗتطتیهت اؾهت وهٝ
قرم ٔتىجط ٔ ٚغطٚض لجُ اظ ایٗو ٝث ٝنحجت زیٍطاٖ ٌٛـ زٞس ،ضأی ٖ ٚمیسٜی ذٛز ضا
ثطتط زا٘ؿت ٚ ٝاظ لجُ ،لًبٚت  ٚحىٓ لُٗی ذٛز ضا ثط نحت اٖتمبز ذهٛز  ٚثُهالٖ آضای
زیٍطاٖ زاز ٜاؾت( .ذٙساٖ)153 :1396 ،
ٔ 3-5-3غبُِ« ٝقٛذی ثیضثٍ» :ایٗ ٔغبُِ ٝزضنٛضتی اؾت و ٝؾرٗ آ٘بٖ ثهٝلههس
ایٗ ثبقس و ٝاظ ظیط ثبض ٔؿئِٛیت قب٘ٝذبِیوٙٙس  ٚیب ایٗو ٝحًطت ٔٛؾی (ٔ) ضا اشیت وٙٙهس.
(َجبَجب یٔ )99/1 :1363 ،غبُِ« ٝقٛذی ثیضثٍ» ثٝایٗؾجت ثٛز و ٝاظ ایٗ َطیك تٛرهٝ
ؾبیطیٗ ضا اظ ٔٛي ٔٛثحج ٔٙحطف وٙٙس  ٚثب تأحیط ضٚا٘ی ضٚی ٔربَجبٖ ،اشٞبٖ ضا ثٝؾهٛی
ذٛز ُٔٗٛف وطز ٚ ٜضقت ٝثحج ضا لُٕ وٙٙس.
ٔ 4-5-3غبُِ ٝتٞٛیٗ :زضنٛضتیو ٝلٛٔ ْٛؾی (ٔ) لههس تهٞٛیٗ ثه ٝقرههیت آٖ
حًطت ضا زاقتٝا٘سٔ ،غبُِ ٝتٞٛیٗ اتفبق افتبز ٜاؾت؛ ثٖٝجبضتی تالـ وطزٜا٘س ثب ٔرهسٚـ
وطزٖ قرهیت حًطت ٔٛؾی (ٔ) ،ؾرٙف ضا ثبَُ  ٚذُب رّ ٜٛزٙٞس .آ٘بٖ ثٛٔ ٝؾى (ٔ)
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٘ؿجت رٟبِت  ٚثیٟٛزٜوبضى ٔ ٚؿرطٌى زاز٘س ٌ ٚفتٙس« :آیب ٔب ضا ثٔ ٝؿرطٌ ٜطفتهٝاى؟» ٚ
َٛضى ؾرٗ ٌفتٙس و ٝاظ ؾطاپبى ؾرٙكهبٖ تهٞٛیٗ  ٚاؾهترفبف ثهٔ ٝمهبْ ٚاالى ضثٛثیهت
اؾتكٕبْ قٛزَ( .جبَجب ی)201-199/1 :1363 ،
حًطت ٔٛؾی (ٔ) زض پبؾد ث ٝآ٘بٖ اظ ذٛزـ چیعى ٍ٘فهت ٘ ٚفطٔهٛز ٔهٗ ربٞهُ
٘یؿتٓ ،ثّى ٝفطٔٛز« :ث ٝذسا پٙبٔ ٜىثطْ اظ ایٙى ٝاظ ربٞالٖ ثبقٓ»  ٚاظ ایٗ َطیك ذٛاؾهت
ثٖ ٝهٕت اِٟى وٞ ٝیچٚلت ترّف ٕ٘ىپصیطز ،تٕؿه رٛیس ٝ٘ ،ث ٝحىٕتٞبى ٔرّٛلى وٝ
ثؿیبض ترّفپصیط اؾت .ثٝقٟبزت ایٗؤ ٝىثیٙیٓ چ ٝثؿیبض آِٛزٌهب٘ى وهّٖ ٝهٓ  ٚحىٕهت
زاض٘سِٚ ،ى اظ آِٛزٌى پطٞیع ٘ساض٘سَ( .جبَجب ی )201/1 :1363 ،ایٗ ٘ح ٛاظ پبؾدٔ ،یتٛا٘س
زض ثطاثط ٔغبُِ ٝتٞٛیٗ وبضثطز زاقت ٝثبقس.
 6-3آیبت  73-68ثمط :ٜثٙی اؾطا یُ زض ٔبرطای تمبيب ی و ٝاظ حًطت ٔٛؾی ثطای
یبفتٗ لبتُ ٔ ٚزبظات ا ٚزاقتٙس ،پؽ اظ ایٗو ٝاظ رب٘ت ذسا زؾتٛض آٔس ٌبٚی ضا ثٍیط٘س ٚ
شثح وٙٙس ،ثٛٔ ٝؾی (ٔ) ٌفتٙس« :اظ ذسای ذٛز ثرٛا ٜو ٝثطای ٔب ضٚقٗ وٙس ایٗ ٔهبزٌٜهبٚ
چٍٔ ٝ٘ٛبزٌٜبٚی ثبقس؟» ٔٛؾی (ٔ) ٌفت« :ذسا٘ٚس ٔیفطٔبیسٔ« :بزٌٜبٚی اؾت و٘ ٝه ٝاظ
وبض افتبز ٜثبقس  ٝ٘ ٚرٛاٖ؛ ثّىٔ ٝیبٖ ایٗ ز ٚثبقس ».آ٘چ ٝث ٝقٕب زؾتٛض زاز ٜقس ٞهط چهٝ
ظٚزتط ا٘زبْ زٞیسٌ ».فتٙس« :اظ پطٚضزٌبض ذٛز ثرٛا ٜو ٝثطای ٔهب ضٚقهٗ ؾهبظز ض٘هً آٖ
چٍ ٝ٘ٛثبقس؟» ٌفت« :ذسا٘ٚس ٔیفطٔبیسٌ« :هبٚی ثبقهس ظضز یههزؾهت ،وه ٝض٘هً آٖ،
ثیٙٙسٌبٖ ضا قبز ٔ ٚؿطٚض ؾبظزٌ »».فتٙس« :اظ ذسایت ثرٛا ٜثطای ٔب ضٚقٗ وٙس و ٝچٍٝ٘ٛ
ٌبٚی ثبیس ثبقس؟ ظیطا ایٗ ٌب ٚثطای ٔب ٔج ٟٓقس ٚ ٜاٌط ذسا ثرٛاٞسٔ ،هب ٞهسایت ذهٛاٞیٓ
قسٌ ».فت« :ذسا٘ٚس ٔیفطٔبیسٌ« :بٚی ثبقس و ٝ٘ ٝثطای قرٓ ظزٖ ضاْ قهس ٜثبقهس ٘ ٚهٝ
ثطای ظضاٖت آثىكی وٙس؛ اظ ٞط ٖیجی ثطوٙبض ثبقس  ٚحتی ٞیچٌ٘ٛه ٝض٘هً زیٍهطی زض آٖ
٘جبقسٌ »».فتٙس« :االٖ حك ُّٔت ضا آٚضزی!» ؾپؽ چٙبٖ ٌهبٚی ضا پیهسا وطز٘هس  ٚآٖ ضا
شثح وطز٘سِٚ .ی ٔبیُ ث ٝا٘زبْ ایٗ وبض ٘جٛز٘س .ؾپؽ ٌفتیٓ« :لؿٕتی اظ ٌهب ٚضا ثهٔ ٝمتهَٛ
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ثع٘یس .ذسا٘ٚس ایٌٗٔ ٝ٘ٛطزٌبٖ ضا ظ٘سٔ ٜیوٙس  ٚآیبت ذٛز ضا ث ٝقٕب ٘كبٖ ٔیزٞس؛ قهبیس
ا٘سیك ٝوٙیس ».ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔ 1-6-3غبُِ ٝثٟب٘ :ٝثٟب٘ ٝزض ایٗ آیبت ثٚٝيٛح ٔكرم اؾت  ٚانُالح ایطاز ثٙی-
اؾطا یّی و ٝثٖٝجبضت زیٍط ٕٞبٖ ثٟبٌ٘ٝیطی  ٚثٟب٘ٝرٛییٞهبی افطاَهی اؾهت وه ٝاظ حهس
ٔتٗبضف تزبٚظ وطزٕٔ ٚ ٜىٗ اؾت ثٝنٛضت تٛلٕ ٘بثزب زضآیس ،اظ ٕٞهیٗ ثٟب٘هٞٝهب ٘كهأت
ٌطفت ٝاؾت.
ٔ 2-6-3غبُِ« ٝحطف قٕب ٔج ٟٓاؾت»« :تشابهعلينا» (ثمط)70 :ٜ؛ أط ثط ٔهب ٔكهتجٝ
قس ٜاؾت ٔ ٚب ٕ٘یزا٘یٓ وساْ ٌبٛٓٙٔ ،ٚض ذساؾت .ایٗ ؾرٗ ثٖٛ٘ٝی ٔهج ٟٓذٛا٘هسٖ حهطف
غیطٔج ٟٓیب ٔغبُِ« ٝحطف قٕب ٔج ٟٓاؾت» ٔیثبقس؛ ظیطا ایٗ ٔغبُِ ٝظٔب٘ی اتفبق ٔیافتهس وهٝ
قرهی ٘رٛاٞس یب ٘تٛا٘س ُّٔجی ضا ثپصیطز  ٚثطای ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٞسف ذٛز ،آٖ ُّٔت ضا ٔجٟٓ
 ٚغیطٔفٗٔ ْٟٛطفی وٙس .ثطذی ٘ٛیؿٙسٌبٖٕٞ ،یٗ آی ٝضا ثٖٛٙٝاٖ ٔخبَ شیهُ ٔغبُِه« ٝحهطف
قٕب ٔج ٟٓاؾت» آٚضزٜا٘س( .ذٙساٖ)188 :1396 ،
ٔ 3-6-3غبُِ« ٝتٛؾُ ث ٝر :»ُٟایٗ ٔغبُِ ٝظٔب٘ی اتفبق ٔیافتس و ٝوؿهی ثرٛاٞهس اظ
ر ُٟذٛز ٘ؿجت ثٔ ٝؿأِٝای اؾتفبز ٜوٙس تب اظ ایٗ َطیك حبثت وٙهس يهس آٖ ؾهرٗ نهحیح
اؾت( .ذٙساٖ )130 :1396 ،آی« ٝتشابهعليناا» ٘هعز ثطذهی زیٍهط (رٛازپهٛض)63 :1389 ،
ثٖٛٙٝاٖ ٔخبَ ثطای ٔغبُِ« ٝتٛؾُ ث ٝر »ُٟث ٝوبض ضفت ٝاؾت .ثٙیاؾهطا یُ ٔىهطض ٔهیٌفتٙهس
لًیٌ ٝب ٚثطاى ٔب ٔكتج ٝقس ٜاؾت .آ٘بٖ ثب ایٗ ثىازثى ذٛز٘ ،ؿجت اثٟبْ ث ٝثیبٖ ذهسا زاز٘هس.
(َجبَجب ی )199/1 :1363 ،آ٘بٖ ثٗس اظ ایٗ  ٕٝٞپبؾدٞبیی و ٝحًطت ٔٛؾی (ٔ) زض رٛاة
ثٟبٌ٘ٝیطیٞبیكبٖ زاز ،تبظٌ ٜفتٙس« :حبال حك ضا ٌفتى» ٌٛیب تبوٞ ٖٛٙط چٌ ٝفتى ،ثبَُ ثهٛزٜ
اؾتَ( .جبَجب ی)201/1 :1363 ،
 7-3آی« :76ٝ
»؛ ٍٙٞ ٚبٔی وهٔ ٝإٔٙهبٖ ضا ٔاللهبت وٙٙهس،
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ٔیٌٛیٙس« :ایٕبٖ آٚضزٜایِٓٚ ».ی ٍٙٞبٔی و ٝثب یىسیٍط ذّٛت ٔیوٙٙسٔ ،یٌٛیٙهس« :چهطا
ُٔبِجی ضا و ٝذسا٘ٚس (زضثبض ٜنفبت پیبٔجط اؾالْ) ثطای قٕب ثیبٖ وهطز ،ثهٔ ٝؿهّٕب٘بٖ ثهبظٌٛ
ٔیوٙیس تب زض پیكٍب ٜذسا ،ثط يس قٕب ث ٝآٖ اؾتسالَ وٙٙس؟ آیب ٕ٘یفٕٟیس؟» ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔ 1-7-3غبُِ ٝتحطیفٚ :لتی ُّٔجی ،ث ٝزِیُ حصف  ٚايبفبت َٛضی تغییط وٙهس وهٝ
ٔٗٙب ٔ ٚفٟٔٛی ٔغبیط ثب ٔٗٙب ٔ ٚف ْٟٛانّی اظ آٖ اؾتٙجبٌ قهٛزٔ ،غبُِه ٝتحطیهف ضخ زازٜ
اؾت( .ذٙساٖ )98 :1396 ،یٟٛزیبٖ ٖهط ثٗخت ،زض ٘ٓط وفبض ٔ ٚرهٛنب وفهبض ٔسیٙه ٝوهٝ
ٕٞؿبیٍبٖ یٟٛز ثٛز٘س ،اظ پكتیجب٘بٖ پیبٔجط اؾالْ (ل) قٕطزٔ ٜیقس٘س ،چ ٖٛیٟٛزیبٖ ّٖهٓ
زیٗ  ٚوتبة زاقتٙسِ ،صا أیس ث ٝایٕبٖ آٚضزٖ آ٘بٖ ثیكتط اظ الٛاْ زیٍط ثٛز  ٕٝٞ ٚتٛلِٕ ایهٗ
ضا زاقتٙس و ٝیٟٛزیبٖ ،فٛدفٛد ث ٝزیٗ اؾالْ زضآیٙس؛ أب ثٗس اظ آٖو ٝضؾ َٛذسا (ل) ثهٝ
ٔسیٟٔ ٝٙبرطت وطز ،یٟٛز اظ ذٛز ،ضفتبضى ٘كبٖ زاز و ٝآٖ أیس ضا ثه ٝیهأؼ ٔجهسَ وهطز ٚ
ثٕٞٝیٗرٟت ذسا ٔىفطٔبیس« :آیب ا٘تٓبض زاضیس و ٝیٟٛز ث ٝزیٗ قٕب ایٕبٖ ثیبٚضز ،زضحبِیوٝ
یه ٖس ٜاظ آ٘بٖ ثٗس اظ قٙیسٖ آیبت ذسا  ٚفٕٟیس٘ف ،آٖ ضا تحطیف زا٘ؿتٕٖ ٚ ٝسا تحطیف
وطز٘س( ».ثمط )75 :ٜوتٕبٖ حمبیك  ٚتحطیهف وهالْ ذهسا ضؾهٓ زیطیٙه ٝایهٗ َب فه ٝاؾهت.
(َجبَجب ی)213/1 :1363 ،؛
ٔ 2-7-3غبُِ٘ ٝمُ ل٘ َٛبلمٔ :غبُِ٘ ٝمُ ل٘ َٛبلم ظٔب٘ی اتفبق ٔیافتس و ٝقرم
٘بلُ ،اظ ؾرٙبٖ ٔطرٕ ٔٛضز اؾتٙبز ذٛز ،ثركی ضا ثٝنٛضت ٌعیٙكی ٘مُ وٙس؛ ثَٛٝضیىهٝ
ٔحتٛای آٖ ثب ٔحتٛای انّی ٚ ٚالٗی آٖ ٔطرٕ ٔتفهبٚت ثبقهس( .ذٙهساٖ )94 :1396 ،زض
تفؿیط إِیعاٖ آٔس ٜاؾت ٖٛاْ ثٙیاؾطا یُ اظ ؾبزِٜٛحىٚ ،لتى ثٔ ٝؿّٕب٘بٖ ٔىضؾهیسٜا٘هس،
اْٟبض ٔؿطت ٔیوطز٘س ٚ ،پبضٜاى اظ ثكبضتٞبى تٛضات ضا ث ٝایكبٖ ٔىٌفتٙس  ٚیب اَالٖبتى
زض اذتیبض آ٘بٖ ٔىٌصاقتٙس ؤ ٝؿّٕب٘بٖ اظ آٖٞب ثطاى تهسیك ٘جهٛت پیبٔجطقهبٖ ،اؾهتفبزٜ
ٔىوطز٘س  ٚضؤؾبیكبٖ اظ ایٗ وبض ٟ٘ى ٔىوطز٘س ٔ ٚىٌفتٙس« :ایٗ فتحى اؾت و ٝذسا ثهطاى
ٔؿّٕب٘بٖ لطاض زازٔ ٚ ٜب ٘جبیس آٖ ضا ثطاى ایكبٖ فبـ ؾبظیٓ ،چ ٖٛثب ٕٞیٗ ثكبضتٞهب وهٝ
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زض وتت ٔب اؾت٘ ،عز پطٚضزٌبض ذٛز ّٖیٔ ٝب احتزبد ذٛاٙٞهس وهطزَ( ».جبَجهب ی:1363 ،
)214/1؛ (رٛازی آّٔی)274/5 :1388 ،
 8-3آی« :80 ٝ
»؛ ٌ ٚفتٙس ٞطٌع آتهف زٚظخ ،رهع چٙهس ضٚظی ،ثهٔ ٝهب
٘رٛاٞس ضؾیس .ثٍ ٛآیب پیٕب٘ی اظ ذسا ٌطفتٝایس؟ یب چیعی ضا وٕ٘ ٝیزا٘یهس ثه ٝذهسا ٘ؿهجت
ٔیزٞیس؟ ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ ٝآضظٚا٘سیكی :ایٗو ٝثٙیاؾطا یُ ٌفتٙسٞ« :طٌع آتف زٚظخ ،رع چٙس ضٚظی ثهٝ
ٔب ٘رٛاٞس ضؾهیس٘ ».هٖٛی ٔغبُِه« ٝآضظٚا٘سیكهی» اؾهت؛ (ذٙهساٖ )165 :1396 ،ظیهطا
ثٙیاؾطا یُ ایٗ ُّٔت ضا پصیطفت ٝثٛز٘س و ٝرع چٙس ضٚظی آتف زٚظخ ث ٝآ٘بٖ ٕ٘یضؾس؛ ٘ٝ
ث ٝایٗ زِیُ و ٝاؾتسالَ ُٙٔ ٚك آٖ ضا تأییس ٔیوٙس؛ ثّى ٝث ٝایٗ زِیُ و ٝزٚؾت زاقتٙس ایٗ
ُّٔت زضؾت ثبقسٚ .لتی وؿی آضظٞٚبی ذٛز ضا ث٘ ٝفٕ یه ٖمیس ٜیب ثط يس آٖ اؾهتسالَ
وٙس  ٚفطو وٙس وٖ ٝبِٓ ٚالٕ چٙبٖ اؾت و ٝا ٚزٚؾت زاضزٔ ،طتىت ٔغبُِه ٝآضظٚا٘سیكهی
قس ٜاؾت( .ذٙساٖ )166 :1396 ،ذٛـٌٕب٘ی  ٚتفىط ثبَُ ثٙیاؾطا یُ٘ ،بقی اظ ثیٕهبضی
ٔكتطن ٕٝٞی یٟٛز یٗٙی أٙیٝظزٌی اؾت و ٝؾطٔبی ٝافطاز ٘هبزاٖ اؾهت( .رهٛازی آّٔهی،
 )320/5 :1388ایٗ ٔغبُِ ،ٝثیكتط زض ٔٛالٗی اتفبق ٔیافتهس وه٘ ٝتیزهٝی یهه ٔؿهأِ ٝاظ
اذتیبض قرم ذبضد اؾت ٕ٘ ٚیتٛا٘س زض آٖ تههطف  ٚتهأحیطی زاقهت ٝثبقهس .زض چٙهیٗ
ٔٛاضزی ٚلتی قرم زضثبض٘ ٜتیزٝی آٖ ٔؿأِ ٝاْٟبض ٘ٓط ٔیوٙس ٔ ٚیٌٛیهس فهالٖ ٘تیزهٝ
حبنُ ذٛاٞس قس ،ث ٝایٗ ٔٗٙبؾت و ٝزٚؾت زاضز چٙیٗ ٘تیزٝای حبنُ قٛز.
ذسا٘ٚس زض پبؾدَّ ،ت حزت  ٚاؾتسالَ ٔیوٙس ٔ ٚیفطٔبیهس« :آیهب پیٕهب٘ی اظ ذهسا
ٌطفتٝایس؟ یب چیعی ضا وٕ٘ ٝیزا٘یس ث ٝذسا ٘ؿجت ٔیزٞیهس؟» تهب آ٘هبٖ ضا ٔتٛره ٝذُهب ٚ
اقتجبٞكبٖ وٙس و ٝؾرٙكبٖ ٘ ٝاظ ضٚی ٖمُ ُٙٔ ٚك ،وه ٝاظ آٔهبَ  ٚآضظٞٚبیكهبٖ ٘كهأت
ٔیٌیطز .ایٗ ٘ح ٛاظ پبؾد ،ثطای ٔمبثّ ٝثب ٔغبُِ« ٝآضظٚا٘سیكی» وبٔالً ٔٙبؾت اؾت.
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»؛ ( ٚآٖٞب اظ ضٚی

 9-3آی« :88 ٝ

اؾتٟعاء) ٌفتٙس« :زَٞبی ٔب زض غالف اؾتٔ ٚ( ».ب اظ ٌفت ٝت ٛچیعی ٕ٘یفٕٟهیٓ ).ذسا٘ٚهس
آٖٞب ضا ث ٝذبَط وفطقهبٖ ،اظ ضحٕهت ذهٛز زٚض ؾهبذت( ،ٝثهٕٞٝهیٗزِیهُ ،چیهعی زضن
ٕ٘یوٙٙس؛)  ٚوٕتط ایٕبٖ ٔیآٚض٘س .ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ« ٝحطف قٕب ٔج ٟٓاؾت» :زض ایٗ آیٔ ٝغبُِ« ٝحطف قٕب ٔج ٟٓاؾهت» ٔكهبٞسٜ
ٔیقٛزٔ .ج ٟٓذٛا٘سٖ ؾرٗ غیط ٔجٔ ،ٟٓغبُِ ٝاؾت تب ظٔی ٝٙضا ثطای اْٟبض ٘ٓط ثیكتط ٔٙتفی
وٙس  ٚاظ پصیطـ ُّٔت ؾط ثبظ ظ٘س .اظ ایٗ َطیك ،قرم ٔغبُِٝوٙٙس ٓٞ ،ٜپبؾد ٘سازٖ ذٛز ضا
تٛریٔ ٝیوٙس  ٓٞ ٚيٕٗ تٛيیح ثیكتطٔ ،یذٛاٞس ٚلت ثرطز تب ث ٝرٛاة فىط وٙس.
زض پبؾد ٌفتٙس« :زَٞبى ٔب زض ِفبف ٚ ٝپطز ٜلطاض زاضز ٚ ».ایٗ رّٕٓ٘ ٝیهط آیه« ٝ
» (فهّت)4 :؛ ٌفتٙس« :زَٞبى ٔب زض وٙب٘ٞٝبؾهت ،اظ آ٘چهٝ
قٕب ٔب ضا ثساٖ ٔیذٛا٘یس ٚ ».ایٗ تٗجیط زض ٞط ز ٚآی ٝوٙبی ٝاؾهت اظ ایهٗ اؾهت وهٔ ٝهب
ٕ٘یتٛا٘یٓ ث ٝآ٘چ ٝقٕب زٖٛتٕبٖ ٔىوٙیسٌٛ ،ـ فطا زٞیَٓ( .جبَجب ی)220/1 :1363 ،
«ثُ» ٘فی ٔٗٙبیی اؾت و ٝاظ «قلوبناغلف» اؾتفبزٔ ٜیقٛز  ٚآٖ ٔٗصٚض ثهٛزٖ یٟهٛز
ثٝذبَط ٘فٕٟیسٖ اؾت .وّٕ« ٝثُ» ٔٗصٚض ثٛزٖ یٟٛز ضا ٘فی ٔیوٙس  ٚرّٕه« ٝ

»

ثیبٖ ٔیزاضز حزبة لّت یٟٛز اظ وفطٚضظی آ٘بٖ ثٚ ٝرٛز آٔس ٝ٘ ٜایٙىه ٝفُطتهبً ایهٌٗ٘ٛهٝ
ثبقٙس  ٚایٗچٙیٗ ٘فٕٟیس٘ی ( و ٝذٛز ا٘ؿبٖ ظٔیٝٙؾبظ آٖ ثبقس) ٕ٘یتٛا٘س ٖصضی لبثُ لجَٛ
تّمی قٛزٞ( .بقٕی ضفؿٙزب٘ی)226/1 :1386 ،
 10-3آی« :91 ٝ
»؛ٍٙٞ ٚبٔیو ٝثٝ
آٖٞب ٌفت ٝقٛز ث ٝآ٘چ ٝذسا٘ٚس ٘بظَ فطٔٛز ،ٜایٕبٖ ثیبٚضیسٔ .یٌٛیٙسٔ« :ب ث ٝچیعی ایٕهبٖ
ٔیآٚضیٓ و ٝثط ذٛز ٔب ٘بظَ قس ٜاؾت ٚ ».ث ٝغیط آٖ ،وبفط ٔیق٘ٛس؛ زضحبِیو ٝحك اؾت؛
 ٚآیبتی ضا و ٝثط آٖٞب ٘بظَ قس ،ٜتهسیك ٔیوٙس .ثٍ« :ٛاٌط (ضاؾت ٔیٌٛییس  ٚث ٝآیبتی وٝ
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ثط ذٛزتبٖ ٘بظَ قس )ٜایٕبٖ زاضیهس ،پهؽ چهطا پیهبٔجطاٖ ذهسا ضا پهیف اظ ایهٗ ،ثه ٝلتهُ
ٔیضؾب٘سیس؟» ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ« ٝتٛؾُ ث ٝاحؿبؾبت» :زض ایٗ آی ٝث ٝرٙج ٝتٗهجبت ٘ػازی یٟهٛز وه ٝزض تٕهبْ
ز٘یب ث ٝآٖ ٔٗطٚفٙس ،اقبض ٜوطز ٜاؾت .حؿبزت  ٚتٗهت ثًٗی اظ یٟٛزیبٖ و ٝرعٔ ٚغبُِهٝ
«تٛؾُ ث ٝاحؿبؾبت» اؾت ،ؾجت ا٘ىبض ٔؿأِٝای قس و ٝزضؾتی آٖ ضا زضن وطز ٜثٛز٘هس.
زض ٘تیز ٝث ٝا٘ىبض  ٚثٟب٘ٝرٛیی پطزاذتٙس ٔ ٚطتىت ٔغبُِٞٝبی زض ٚ ٘ٚثٟب٘ ٝقهس٘سٚ .لتهی
یىی اظ احؿبؾبت ،چٙبٖ ث ٝا٘ؿبٖ غّج ٝوٙس و ٝضٚی ٕٝٞی رٛا٘ت زیٍط قرهیت ا ٚغّجٝ
وٙس تب ربییو ٝحتی ٖمُ ُٙٔ ٚك ا ٚضا تحهتاِكهٗبٔ لهطاض زٞهس  ٚا ٚضا اظ زضن نهحیح
حمبیك ثبظ زاضزٔ ،غبُِ« ٝتٛؾُ ث ٝاحؿبؾبت» ضخ ٔهیزٞهس( .ذٙهساٖ )151 :1396 ،ایهٗ
ٚاوٙف یٟٛز ،ث ٝزِیُ تٗهتٞبى ٘ػازى آ٘بٖ ثٛز؛ اظ آ٘زب یى ٝایٗ پیبٔجط اظ ثٙىاؾطا یُ ٘جٛز
ٙٔ ٚبفٕ قرهى ایكبٖ ضا ث ٝذُط ٔىا٘ساذت ،اظ اَبٖت  ٚایٕبٖ ث ٝا ٚؾط ثبظ ظز٘س( .ثبثب ی،
 )99/1 :1382ثٙیاؾطا یُ ٔیٌفت ٔب فمٍ ث ٝتٛضات ایٕبٖ زاضیٓ چه ٖٛتهٛضات ثهطای ٔهب
٘بظَ قس ٜاؾت  ٚث ٝچیع زیٍطی ایٕبٖ ٘ساضیٓ .زض تٛضاتٛٔ ،ي ٔٛپیبٔجطی ٔحٕهس (ل) ٚ
لطآ٘ی و ٝثط ا٘ ٚبظَ قسٛ٘ ٜقت ٝقس ٜثٛز أب آ٘بٖ ٕٞبَٖٛض و ٝزض ٌصقت ٝثط ذالف تهٛضات
ُٖٕ وطز٘س  ٚپیبٔجطاٖ ذٛز ضا وكتٙس ثبظ ثطذالف تٛضات حبيط ث ٝالطاض ث٘ ٝجٛت حًهطت
ٔحٕس (ل) ٕ٘یقس٘س .لطآٖ ثٝظیجبیی ث ٝآ٘بٖ پبؾد ٔیزٞس  ٚحبثت ٔهیوٙهس وه ٝحطفكهبٖ
ذُبؾت؛ ظیطا اٌط آَٖٛض اؾت و ٝث ٝآ٘چ ٝثط ذٛزقبٖ ٘بظَ قس ٜاؾت ،ایٕبٖ زاض٘هس پهؽ
ثبیس ث ٝزؾتٛضات وتبة ذٛز (تٛضات) ُٖٕ ٔیوطز٘س .یىهی اظ زؾهتٛضات تهٛضات تحهطیٓ
وكتٗ پیبٔجطاٖ ثٛز  ٚزیٍطی ایٕبٖ ث ٝپیبٔجطی و٘ ٝكب٘ٞٝبیف ضا ثیبٖ وطز ٜثٛز.
 11-3آی« :104 ٝ
»؛ ای افطاز ثبایٕبٖ! ٍٙٞبٔیو ٝاظ پیغٕجط تمبيبی ّٟٔت ثطای زضن آیبت لطآٖ ٔیوٙیهس،
ٍ٘ٛییس« :راعنا»؛ ثّى ٝثٍٛییس« :ا٘ٓط٘ب»( .ظیطا وّٕ ٝا ٓٞ ،َٚثٙٗٔٝی «ٔب ضا ّٟٔت ثهسٚ ،»!ٜ
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 ٓٞثٙٗٔٝی «ٔب ضا تحٕیك وٗ!» ٔی ثبقس؛  ٚزؾتبٚیعی ثطای زقٕٙبٖ اؾت( ٚ ).آ٘چ ٝث ٝقٕب
زؾتٛض زازٔ ٜیقٛز) ثكٛٙیس!  ٚثطای وبفطاٖ ( ٚاؾهتٟعاءوٙٙسٌبٖ) ٖهصاة زضز٘هبوی اؾهت.
ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ ٝاقتطان ِفّ :لطآٖ وطیٓ ثطای رٌّٛیطی اظ ٔغبُِ ٝاقتطان ِفّ (اؾتفبز٘ ٜبنحیح
اظ تٗسز ٔٗب٘ی یه ِفّ) ،ثٔ ٝإٔٙبٖ ٔیفطٔبیس ثٝربی وّٕ« ٝضاٖٙب» اظ وّٕ« ٝا٘ٓط٘ب»
(ثٙٗٔٝبی ثٔ ٝب ثٍٙط یب ثٔ ٝب ٔزبَ ثس )ٜاؾتفبز ٜوٙٙس؛ ظیطا «ضاٖٙب» زض ظثبٖ ٖطثی فُٗ أط اظ
ضٖبیت اؾت؛ یٗٙی زض وبض ٔب ثٍٙط  ٚضٖبیت حبَ ٔب وٗ .أب زض ظثبٖ ٖجطی ٓٞضیكٝی
«ضٖ٘ٛت» اؾت ٙٗٔ ٚبی تٞٛیٗآٔیعی زاضز  ٚیب ثطاثط اؾت ثب «ضاٖیٙب» تمطیجب ثٙٗٔٝبی
«چٛپبٖ ٔب» ،چٙبٖو ٝآی٘ 46 ٝؿبء اقبضٔ ٜیوٙس و ٝیٟٛزیبٖ ایٗ وّٕ ٝضا ذُبة ث ٝپیبٔجط
(ل) ث ٝوبض ٔیثطز٘س و ٝزض ْبٞط ٔٗٙبی ٖطثی  ٚزضٚالٕٖ ،جطی  ٚتٞٛیٗآٔیع زض ٘ٓط
ٔیٌطفتٙسٌٛ .یب لطآٖ وطیٓ زؾتٛض ٔیزٞس ث ٝاذتالفبت ْ ٚطایف اِفبِ حؿبؼ ثبقیس تب زض
زاْ ٔغبُِ ٚ ٝذُب ٘یفتیس( .ذٙساٖ)51 :1396 ،
 12-3آی« :111 ٝ
»؛ آ٘بٖ ٌفتٙسٞ« :یچ وؽ ،رع یٟٛز یب ٘هبضیٞ ،طٌع زاذُ ثٟكت ٘رٛاٞس قهس.
ایٗ آضظٚی آٖٞبؾت! ثٍ ٛاٌط ضاؾت ٔیٌٛییس ،زِیُ ذٛز ضا ثیبٚضیس ».ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ ٝآضظٚا٘سیكی :لطآٖ وطیٓ ثٔ ٝغبُِ ٝآضظٚا٘سیكی آ٘بٖ اقبضٔ ٜیوٙس ٔ ٚهیفطٔبیهس
«

»؛ ایٗ ا٘حهبضٌطایی زض ٔٛضز ثٟكت ،آضظٚی آٖٞبؾت ٌٚط٘ ٝثطای ازٖبی ذٛز

ٞیچٌ ٝ٘ٛزِیُ ُٙٔ ٚمی ٘ساض٘س .لطآٖ زض پبؾدٔ ،ب٘ٙس آیٝی 80ؤ ٝغبُِه ٝآضظٚا٘سیكهی ضخ
زاز ٜثٛز اظ آ٘بٖ ُٔبِج ٝزِیُ ٔیوٙس.
 13-3آی« :118 ٝ
»؛ افطاز ٘بآٌبٌ ٜفتٙس« :چطا ذسا ثب ٔهب
ؾرٗ ٕ٘یٌٛیس؟  ٚیب چطا آی٘ ٚ ٝكب٘ٝای ثطای ذهٛز ٔهب ٕ٘هیآیهس؟» پیكهیٙیبٖ آ٘هبٖ ٘یهع،
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ٕٞیٌٗ ٝ٘ٛؾرٗ ٔیٌفتٙس .زِٟب  ٚافىبضقبٖ ٔكبث ٝیىسیٍط اؾتِٚ .ی ٔب (ثهٝا٘هساظ ٜوهبفی)
آیبت ٘ ٚكب٘ٞٝب ضا ثطای ا ُٞیمیٗ ( ٚحمیمترٛیبٖ) ضٚقٗ ؾبذتٝایٓ .ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ ٝثٟب٘ :ٝزض ایٗ آیٔ ٝغبُِ ٝثٟب٘ٔ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز؛ ثٙیاؾطا یُ ثهطای ٔربِفهت  ٚضز
زٖٛت حًطت ٔٛؾی (ٔ) ٔتٛؾُ ث ٝثٟب٘ٞٝبی ٔرتّف ٔیقهس٘س .زض آیه ٝؾهرٗ اظ ٌهطٜٚ
زیٍطی اظ ثٟب٘ٝرٛیبٖ ٘یع ٞؿت وْ ٝبٞطا ٕٞبٖ ٔكطوبٖ ٖطة ثٛز٘س .افطاز ثیاَالٔ ٌفتٙس:
«چطا ذسا ثب ٔب ؾرٗ ٕ٘یٌٛیس؟  ٚچطا آی٘ ٚ ٝكب٘ٝای ثط ذٛز ٔب ٘بظَ ٕ٘یقٛز؟» (ٔىهبضْ،
 )115/1 :1386لطآٖ زض پبؾد ث ٝایٗ ازٖبٞبی ِزٛرب٘ ٚ ٝذٛزذٛاٞب٘ٔ ٝیفطٔبیهس« :اٌهط
ث ٝضاؾتی ٔٛٓٙض آٟ٘ب زضن حمیمت ٚ ٚالٗیت اؾتٕٞ ،یٗ آیبت ضا و ٝثط پیبٔجط اؾهالْ (ل)
٘بظَ وطزیٓ ٘كب٘ ٝضٚقٙی ثط نسق ٌفتبض ا ٚاؾت ،چِ ٝعٔٚی زاضز و ٝثط ٞط یهه اظ افهطاز،
ٔؿتمیٕب ٔ ٚؿتمال آیبتی ٘بظَ قٛز؟»  ٚچٙٗٔ ٝی زاضز و ٝانطاض زاقت ٝثبقٙس ذسا ٔؿهتمیٕب
ثب ذٛزقبٖ ؾرٗ ثٍٛیس؟ (ٔىبضْ)115/1 :1386 ،
زض پبؾد ثٔ ٝغبُِ ٝثٟب٘ ،ٝثبیس ثب َطف ٔمبثُ َٛضی ؾرٗ ٌفت و ٝثٟب٘ ٝثٛزٖ نحجتٞبیف
ثط ا ٚآقىبض قٛز  ٚث ٝا ٚتصوط زاز ٜقٛز و ٝث ٝحس وبفی حزت ثهطایف تٕهبْ قهس ٜاؾهت.
٘جبیس ث ٝثٟب٘ٞٝبی ٔغبُِٝای تطتیت احط زاز.
 14-3آیه« :170 ٝ
»؛ٍٙٞ ٚبٔی و ٝث ٝآٖٞب ٌفت ٝقٛز« :اظ آ٘چ ٝذسا ٘بظَ وطزٜ
اؾت ،پیطٚی وٙیس!» ٔیٌٛیٙس٘ « :هٔ ،ٝهب اظ آ٘چه ٝپهسضاٖ ذهٛز ضا ثهط آٖ یهبفتیٓ ،پیهطٚی
ٔیٕ٘بییٓ ».آیب اٌط پسضاٖ آٖٞب چیعی ٕ٘یفٕٟیس٘س ٞ ٚهسایت ٘یبفتٙهس ،ثهبظ اظ آٟ٘هب پیهطٚی
ذٛاٙٞس وطز؟ ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ ٝؾٙتٌطاییٔ :طزْ اغّت ثطزٜی ؾٙتٞهبی ارتٕهبٖی ٙٞ ٚزبضٞهبی فطٍٙٞهی ٚ
ثبٚضٞبی ؾٙتی ٞؿتٙس( .پب ٚ َٚاِسضٔ )31 :1395 ،غبُِ ٝؾٙتٌطایی  ٚتمّیس وٛضوٛضا٘ه ٝاظ
٘یبوبٖ زض ایٗ آیٔ ٝكٟٛز اؾت؛ ظیطا و ٟٝٙیب لسیٕی ثهٛزٖ یهه ُّٔهت ،زِیهُ زضؾهتی آٖ
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زا٘ؿت ٝقس ٜاؾت  ٚثب ایٗ ٌٕبٖ و ٝچ ٖٛثتپطؾتی یب زیٍط ؾٙتٞبی ٘یبوب٘كبٖ یه اٖتمبز
لسیٕی اؾت یب اظ ٌصقت ٝثٛز ٜاؾت ،ث ٝآٖ اٖتمبز زاقتٙس؛ ظیطا لهسٔت یهه اٖتمهبز ٞطٌهع
ٕ٘یتٛا٘س زِیُ زضؾتی  ٚنحت آٖ ثبقس( .ذٙساٖ)291 :1396 ،
پبؾد پیبٔجطاٖ اِٟی ثٟتطیٗ ضٚـ ثطذٛضز ثب ایٗ ٔغبُِ ٝضا ثٔ ٝب ٔیآٔٛظز و ٝثه ٝرهبی
لسٔت یه ا٘سیك ،ٝتٛرٔ ٝربَجبٖ ضا ثٔ ٝحتهٛای ا٘سیكهٞٝهب ُٔٗهٛف ٔهیوطز٘هس .لهطآٖ
ثالفبنّ ٝایٗ ُٔٙك ذطافی  ٚتمّیس وٛضوٛضا٘ ٝاظ ٘یبوهبٖ ضا ثهب ایهٗ ٖجهبضت وٛتهب ٚ ٜضؾهب
ٔحىٔ ْٛیوٙس« :آیب ٘ ٝایٗ اؾت و ٝپسضاٖ آٖٞب چیعی ٕ٘هیفٕٟیس٘هس ٞ ٚهسایت ٘یبفتٙهس؟»
یٗٙی اٌط ٘یبوبٖ آٟ٘ب زا٘كٕٙساٖ نبحت٘ٓط  ٚافطاز ٞسایتیبفتٝای ثٛز٘س ،ربی ایٗ ثٛز و ٝاظ
آٟ٘ب تجٗیت قٛز أب پیكیٙیبٖ آٟ٘ب ٘ٔ ٝطزٔب٘ی آٌب ٜثٛز٘س ٝ٘ ،ضٞجط ٞ ٚهسایتوٙٙهسٜای آٌهبٜ
زاقتٙس ٔ ٚیزا٘یٓ و ٝثستطیٗ تمّیهس ٕٞهیٗ تمّیهس ٘هبزاٖ اظ ٘هبزاٖ اؾهت؛ (ٔىهبضْ:1386 ،
 )151/1و« ٝای ز ٚنس ِٗٙت ثط ایٗ تمّیس ثبزِٛٛٔ( ».ی ،ثیتب)
 15-3آی« :247 ٝ
»؛  ٚپیبٔجطقهبٖ ثه ٝآٖٞهب ٌفهت:
«ذسا٘ٚسَ ،بِٛت ضا ثطای ظٔبٔساضی قٕب ٔجٗٛث  ٚا٘تربة وطز ٜاؾتٌ ».فتٙس« :چٍ ٝ٘ٛاٚ
ثط ٔب حىٔٛت وٙس ،ثب ایٗؤ ٝب اظ ا ٚقبیؿتٝتطیٓ ٚ ،ا ٚحطٚت ظیبزی ٘ساضز؟» ٌفهت« :ذهسا
ا ٚضا ثط قٕب ثطٌعیس ٚ ،ٜا ٚضا زض ّٖٓ  ٚلسضت رؿهٓٚ ،ؾهٗت ثركهیس ٜاؾهت ».ذسا٘ٚهس،
ّٔىف ضا ثٞ ٝط وؽ ثرٛاٞسٔ ،ی ثركس؛  ٚاحؿبٖ ذسا٘ٚسٚ ،ؾیٕ اؾت ( ٚاظ ِیبلهت افهطاز
ثطای ٔٙهتٞب) آٌب ٜاؾت .ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ ٝثطتطی حطٚت :زض ٔغبُِ« ٝثطتطی حطٚت» چٙیٗ فطو ٔیقٛز و ٝپ ٚ َٛحطٚت
افطاز ٔالن ا٘ساظٌٜیطی زضؾتی نحت ٌفتبض  ٚضفتبض آٖٞب اؾت؛ ث ٝایهٗ ٔٗٙهب وهٞ ٝهط وهٝ
زاضای پ َٛثیكتطی اؾت احتٕبَ زضؾت ثٛزٖ ٘ٓطیٝاـ ثیكتط اؾت .ذسا ث ٝاٖتطاو ٔهطزْ
ؤ ٝالن پبزقب ٜقسٖ ضا حطٚت ٔیزا٘ؿتٙس ،پبؾد زاز .زضٚالٕ ؾهُّٙت اِٟیه ٝثهطاى ٕٞهیٗ
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اؾت و ٝزیٍط حطٚت ٔالن ثطتطى لطاض ٍ٘یطز ،ؾُّٙت  ٚاؾتمطاض حىٔٛت ،ثٝایٗؾجت اؾت
و ٝاضازٜٞبى ٔتفطق ٔطزْ و ٝثب ٘ساقتٗ حىٔٛت ،ثٞ ٝسض ٔىضفت ٕٝٞ ،یهرب ٔتٕطوع قهٛز
 ٚتٕبٔى ظٔبْٞب  ٚاذتیبضات ث ٝیه ظٔبْ ٚنُ قس ٚ ٜؾط٘د  ٕٝٞاذتیبضات ث ٝزؾهت یهه
٘فط ثیفتس  ٚزض٘تیزٞ ٝط فطز اظ افطاز ربٔٗ ٝث ٝضا ٜوٕبِى و ٝذٛز الیك آٖ اؾتٞ ،سایت قٛز
 ٚزض ایٗ ضا ٜتىبُٔ احسى ٔعاحٓ فطزى زیٍط ٘كٛز ٞ ٚیچ فطزى ثس ٖٚزاقتٗ حك ( ٚفمٍ
ثٝذبَط زاقتٗ حطٚت یب لسضت) رّ٘ ٛیفتس ٚ ،فطزى زیٍط فمٍ ثٝذبَط ٘ساقتٗ حطٚت ٖمت
ٕ٘ب٘سَ( ».جبَجب ی)287/2 :1363 ،
 16-3آی« :258 ٝ
»؛ آٖ وؿى ضا وه ٝذهسا ثه ٝا ٚپبزقهبٞى
اضظا٘ى وطز ٜثٛز ٘سیسى و ٝثب اثطاٞیٓ زضثبض ٜپطٚضزٌبضـ ٔحبرهٔ ٝهىوهطز؟ ٍٙٞهبٔی وهٝ
اثطاٞیٓ ٌفت« :ذسای ٔٗ آٖ وؿی اؾت و ٝظ٘سٔ ٜیوٙس ٔ ٚیٔیطا٘س ».اٌ ٚفهتٔ« :هٗ ٘یهع
ظ٘سٔ ٜیؤ ٚ ٓٙیٔیطا٘ٓ!» اثطاٞیٓ ٌفت« :ذسا٘ٚهس ،ذٛضقهیس ضا اظ افهك ٔكهطق ٔهیآٚضز؛
ذٛضقیس ضا اظ ٔغطة ثیبٚض!» زض ایٙزب آٖ ٔطز وبفط حیطاٖ قس ٚ .ذسا٘ٚس ،له ْٛؾهتٍٕط ضا
ٞسایت ٕ٘یوٙس .ثطضؾی ٔغبُِبت:
ٔغبُِ ٝحمیمت ٔ ٚزبظٌ :بٞی اظ ٚاغٜٞب ٔزبظا َٛضی اؾتفبزٔ ٜیقٛز وٙٗٔ ٝبیی غیهط
اظ ٔٗٙبی حمیمی ذٛز زاض٘س؛ زضنٛضتیو ٝلطیٝٙای زض والْ ٚرٛز زاقت ٝثبقس و ٝثتٛا٘س ایهٗ
ٔف ْٟٛضا ثٔ ٝربَت ثطؾب٘س و ٝزض غیط ٔٗٙبی حمیمی ذٛز ث ٝوبض ضفت ٝاؾت ایطازی ٘هساضز،
ٌٚط٘ٔ ٝغبُِ ٝضخ زاز ٜاؾت( .نبزلیٌُ )90 :1398 ،حًطت اثطاٞیٓ زض ٔٗطفی پطٚضزٌبض
ٔیٌٛیس« :ذسای ٔٗ آٖ وؿی اؾت و ٝظ٘سٔ ٜیوٙس ٔ ٚیٔیطا٘س ».زض ایٗرب ٚاغٜٞبی «ظ٘سٜ
ٔیوٙس» ٔ« ٚیٔیطا٘س» زض ٔٗٙبی حمیمی ذٛز ث ٝوبض ضفت ٝاؾتٕ٘ .طٚز ثطای ایٗو ٝأط ضا ثط
حبيطاٖ ٔكتج ٝوٙس  ٚثطای ٔٗبضي ٝثب حًطت اثطاٞیٓ (ٔ) ،ثب اؾتفبز ٜاظ ٔٗٙبی ٔزبظی ایٗ
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وّٕبت ٔغبُِ ٝوطز ٌ ٚفت٘ ٗٔ« :یع ظ٘سٔ ٜیؤ ٚ ٓٙیٔیطاٖ٘ٓ ».الَٔ ٝجبَجب ی زض إِیهعاٖ،
شیُ تفؿیط ایٗ آیٔ ٝی٘ٛیؿس« :اٌط ٕ٘طٚز ،والْ آٖ رٙبة ضا ثٕٞ ٝیٗ ٔٗٙب ٔىٌطفت ،زیٍهط
ٕ٘ىتٛا٘ؿت پبؾهرى ثسٞس ِٚیىٗ ٔغبُِ ٝوطز  ٚحیبت ٔ ٚهٛت ضا ثهٙٗٔ ٝهبى ٔزهبظى آٖ
ٌطفت  ٚیب ثٙٗٔ ٝب ى آٖ اظ ٔٗٙبى حمیمى ٔ ٚزبظى ،چ ٖٛوّٕ« ٝاحیبء» ٕٞبُ٘ٛض وه ٝثهط
ظ٘س ٜوطزٖ ٔٛرٛزى ثىربٖ چ ٖٛرٙهیٗ زض ضحهٓ ٘ ٚفره ٝضٚح زض ا ٚاَهالق ٔهىقهٛز،
ٕٞچٙیٗ ثط ٘زبت زازٖ ا٘ؿب٘ى اظ ٚضَٔ ٝطي ٘یع اَالق ٔىٌطزز ٕٞ ٚچٙیٗ وّٕ« ٝأبته»ٝ
ٕٞبُ٘ٛض و ٝثط ٔیطا٘سٖ (و ٝوبض ذسا اؾت) اَالق ٔىقٛز ،ثط وكتٗ ثب آِت لتبِ٘ ٝیع اَهالق
ٔىٌطزز ِ ٚصا ٕ٘طٚز زؾتٛض زاز ز٘ ٚفط ظ٘سا٘ى ضا آٚضز٘س ،یىهى ضا أهط وهطز تهب وكهتٙس ٚ
زیٍطى ضا ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاقت  ٚؾپؽ ٌفت ٔٗ ظ٘سٔ ٜىؤ ٚ ٓٙىٔیطا٘ٓ  ٚثٝایٗٚؾهیّ ٝأهط ضا
ثط حبيطیٗ ٔكتج ٝوطز» )349-348/2 :1363( .حًطت اثهطاٞیٓ (ٔ) ثٟتهط زیس٘هس ثهطای
ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٔغبُِ ٝثٝربی تٛيیح آٖ ،اؾتسالَ زیٍطی ث ٝوبض ثجط٘س تب ٕ٘هطٚز ثهب ٔغبُِهٝ
٘تٛا٘س آٖ ضا ث ٝقرم ذٛز ٘ؿجت زٞس.
ثٙبثطایٗ زض ٔٛار ٟٝثب چٙیٗ ٔغبُِبتی اٚال ثبیس تب حس أىهبٖ َهٛضی ؾهرٗ ٌفهت ٚ
اؾتسالَ آٚضز و ٝربی ؾٛءاؾتفبز٘ ٜساقت ٝثبقس (احعاة ٚ )7 :حب٘یبً ثبیس ثب حّٓ  ٚقىیجبیی
ثب ُٔٙك  ٚثس ٖٚپطذبـ ثطای پبؾد زضذٛض الساْ وطز.
 -4نتيجه
قٙبذت ا٘ٛأ ٔغبُِبت ث ٝوبض ضفت ٝتٛؾٍ وبفطاٖ ٔ ٚربِفبٖ زض لهطآٖ ،ثهٝقهىُ ُٔٙمهی ٚ
ّٖٕی ،ثبَُ ثٛزٖ ؾرٙبٖ آ٘بٖ  ٚحمب٘یت ثیبٖ لطآٖ ضا ضٚقٗ ٔهیؾهبظز  ٚظٔیٙه ٝضا ثهطای
ایزبز  ٚافعایف اٖتمبزات زیٙی ٟٔیب ٔیؾبظز؛ ٓٞچٙیٗ ثب اٌٍِٛیطی اظ ضٚـٞهبی لطآ٘هی،
ثؿتط ضا ثطای ثطَطف وطزٖ ثؿیبضی اظ قجٟبتی و ٝثٔ ٝفبٞیٓ زیٙی ٚاضز ٔیقهٛز  ٚرٙجهٝی
ٔغبُِٝای زاضز ،آٔبزٔ ٜیوٙهس .ثهٖ ٝهال ٜٚآقهٙبیی ثهب ذُبٞهبی شٙٞهی وهبفطاٖ ٘ ٚحهٜٛی
ٔغبُِٞٝبی آ٘بٖ ،ا٘ؿبٖ ضا اظ افتبزٖ زض ایٗ ِغعـٌبٜٞبی تفىط زٚض ٔیؾبظز.
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تالـ لطآٖ ثطای پبؾد ثٞ ٝطوساْ اظ ٔغبُِٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتب چ ٝحس ثهٞ ٝهسایت
ا٘ؿبٖ  ٚزٚضی ا ٚاظ ذُبٞب ِ ٚغعـٞبی فىطی إٞیت زاز ٜقس ٜاؾت .ثطذٛضز لطآٖ ثب ایٗ
ٔغبُِبت ،وبٔالً ُٔٙمی  ٚزض رٟت ضٚقٗ ٕ٘ٛزٖ رٙجٝی ٔغبُِی آٖٞب اؾت و ٝثب زلهت زض
ٞط وساْ اظ آٖٞب ٘حٜٛی ثطذٛضز نحیح ثب ٞط ٘ ٔٛاظ ٔغبُِٔ ٝكرم ٔیقٛز ؤ ٝیتٛاٖ اظ
آٖٞب ثٖٛٙٝاٖ یه لبٖس ٜزض ضٚـقٙبؾی ثطذٛضز ثب ٔغبُِٞٝب اؾتفبز ٜوطز.
زض تحمیمبت ثیكتط ٔیتٛاٖ  ٕٝٞؾٛضٜٞبی لطآٖ ضا اظ ایٗ ٔٓٙط ثطضؾی وطز  ٚث٘ ٝىبت
ثسیٗی زض ظٔیٔ ٝٙغبُِ ٝزؾت یبفت .ایٗ ٘ ٔٛاظ پػٞٚف زض لطآٖ ،ث ٝقٙبذت ا٘ٛأ رسیس
ٔغبُِٕٞ ٚ ٝیَٗٛض قٙبذت ثٟتط ٔغبُِٞٝبی ٔٛرٛز زض وتت ُٔٙك وٕه ٔیوٙس؛ ظیطا ثطضؾی
ٔهبزیك یه ٔغبُِ ،ٝث ٝقٙبذت ظٚایبی ٔرتّف آٖ وٕه ٔیوٙس.
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