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چکیذه
يولىطز ّط اًسبى تبثى ًگطضی است وِ ثِ رْبى ّستی ٍ ًهبم حبون ثط آى زاضز .ثٌبثطایي اگط
ذَاستِ ثبضین ضفتبض وسی ضا اغالح وطزُ ٍ اظ ّطگًَِ رطهی رلَگیطی وٌین .همسهتبً ثبیس ثیٌص اٍ ضا
ًسجت ثِ هسئلِ هَضز ًهط اغالح ًوبیین .ذساًٍس زض لطآى وطین پیبم ّبیی ضا ثِ اًسبىّب زازُ است
وِ ثِ اضىبل هرتلف ثبيج آگبّی اًسبى زض هَاضز هرتلف هیضَز اظ رولِ آحبض گٌبُ .اظایي ضٍ اٍ ضا اظ
يبلجت گٌبُ ٍ رطم آگبُ فطهَزُ ٍ اظ ایي قطیك ذَاستِ است اًسبى ضا اظ اضتىبة ايوبل ظضت ثط حصض
زاضتِ ٍ ثِ اغكالح حمَلی پیطگیطی اظ رطم ًوبیس چطا وِ رطم ٍ ثعُ پسیسُ ای ارتوبيی ـ اًسبًی
است وِ ّوِ رَاهى ثططی ثِ ضىلی ثب آى ضٍ ثِ ضٍ ثَزُ اًس .رَاهى هرتلف ثطای همبثلِ ثب ایي پسیسُ
زض وٌبض استفبزُ اظ اثعاضّبی ویفطی (ٍاوٌطی) ثِ استفبزُ اظ اثعاضّبی غیطویفطی (وٌطی) ًیع تَرِ
ًوَزُ اًس .پیطگیطی زض لغت ثِ هًٌبی رلَگیطی ،زفى ٍ رلَی هطؼ ضا گطفتي است ٍ ًیع الساهبت
احتیبقی ثطای رلَگ یطی اظ اتفبلبت ثس ٍ ًبذَاستِ .زض رطم ضٌبسی همػَز اظ پیطگیطی اظ رطم ولیِ
الساهبت ٍ تساثیطی است وِ ّسف آى وبّص فطغتّب ٍ هَلًیت ّبی اضتىبة رطم ٍ یب ثِ حسالل
ضسبًیسى ٍسًت ٍ ضست آًْبست .هكبلًبت ٍ یبفتِّبی تحمیمبت زض للوطٍ تبضید حمَق ویفطی ًطبى
هیزّس وِ رَاهى ثططی ثطای همبثلِ ثب رطم يوستبً زض هزبظات اظ اًَاو ضسیس آى استفبزُ وطزُاًس.
ثسیي غَضت پیطگیطی اظ ثعّىبضی ٍ رطم ثطای وبّص هیعاى آى اهطی ؾطٍضی تلمی هیضَز تب اظ
ایي ضّگصض ثب آگبّی زازى هطزم ثِ ٍسیلِ ی آیبت الْی ٍ لَاًیي هَؾَيِ ٍ ایزبز ّوگطایی زض
ًْبزّبی زٍلتی ذػَغبً ًْبزّبی ارطایی اسجبة وبّص ًطخ رطاین فطاّن آیس.
واصگاى کلیذی :رطم ،پیطگیطی ،هزطم ،يٌبغط رطم ،لطآى

 1استبزیبض زاًطگبُ اهبم غبزق(و) (ًَیسٌسُ هسئَل)Email:azimzadeh@isuw.ac.ir

 2استبزیبض زاًطگبُ آظازاسالهی ٍاحس تْطاى ضوبل
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هقذهه
اظ آغبظ ذلمت اًسبى ثطط ثطای ثطلطاضی ًهن ٍ اهٌیت زض ربهًِ ٍ هحیكی وِ زض آى ظًسگی
هیوطز ،تالش ًوَزُ ٍ ثب تَسل ثِ ضیَُّبی گًَبگَى اظ ثطٍظ رطاین ٍ ّط گًَِ الساهی وِ ًهن
ربهًِ ضا ثِ ذكط ثیٌساظز ،رلَگیطی وٌس .زض رَاهى اٍلیِ ثب ٍاوٌصّبی ضسیس ٍ هزبظاتّبی سٌگیي
هزطهبى ضا هزبظات هیوطزًس .زض ٍالى ًرستیي هطحلِ اظ تساثیط پیطگیطی وٌٌسُ غطفبً تَسل ثِ ًهبم
ویفطی ٍ ايوبل هزبظات ًسجت ثِ هزطهبى ثَز .اهب يلی ضغن ايوبل اًَاو هزبظات ّب ّط چٌس سٌگیي
ٍ ذطيّ ،طگع اظ هیعاى رطاین وبستِ ًطس .ثب الْبم اظ آیبت الْی ٍ اًسیطِّبی اًسیطوٌساى ٍ
هػلحبى ،زٍلتّب ثب لحبل وطزى تساثیط اذاللی ،فطٌّگی ،ارتوبيی ٍ ...سًی وطزُ ضس وِ اظ تساثیط
غیطویفطی ًیع ثطای پیطگیطی ٍ وبّص رطاین ٍ ًیع رلَگیطی اظ تىطاض رطم ثْطُ ثطًس ٍ ًتبیذ حبغلِ
ًیع ایي هَؾَو ضا تأییس وطزُ ٍ اًسیطوٌساى ضا ثِ ایي ٍازاضت وِ پٌس ٍ اًسضظ ٍ فطٌّگ سبظی رْت
پیطگیطی اظ رطاین ثْتط اظ هزبظات ّبی ذطي رَاة هیزّس.
اگطچِ ًبٌّزبضیّب ،ثی يسالتیّب ،نلن ،ايتیبز ،ذطًَت ٍ ...ثی تَرْی ثِ اضظشّبی حبون ثط
ربهًِ ٍ تزبٍظ ثِ حمَق زیگطاى ظهیٌِ ٍ يَاهل آضىبض پسیسُّبی ًباهٌی ٍ اظ رولِ ثعّىبضی ضا زض
ربهًِ فطاّن هی آٍضز اهب ثعّىبضی اظ رولِ هٌبثى يوسُ ضٌبذتِ ضسُ ًباهٌی زض ربهًِ است .اظایي ضٍ
ربهًِ ثبیس توبهی الساهبت ؾطٍضی ثطای پیطگیطی اظ رطاین ٍ تأهیي اهٌیت ٍ ثطلطاضی ًهن ضا ثِ وبض
گیطز.
یىی اظ ثْتطیي ضاُّبیی وِ هی تَاى اظ رطاین پیطگیطی وطز ،آگبُ وطزى افطاز ثِ آیبت الْی است
ٍ ایٌىِ ذساًٍس رْت اغالح اهَض ثطط ضا ثِ چِ هَاضزی ضٌّوَز وطزُ است زضًتیزِ اگط ّط فطزی اظ
افطاز ربهًِ لطآى ضا هالن ظًسگی ذَز لطاض زّس ثِ قَض لكى ّیچ رطهی زض ربهًِ اتفبق ًرَاّس
افتبز ٍ اًسبىّب زض غلح ٍ اهٌیت ظًسگی ذَاٌّس وطز.
هًٌبی رطم زض لغت ٍ اغكالح
رطم ،اظ ضیطِ يطثی د ض م ،ثِ هًبًی لكى وطزى ،چیسى هیَُ اظ زضذت ،حول وطزى ،وست
وطزى ،اضتىبة گٌبُ ٍ ٍازاض وطزى ثِ وبضی ًبپسٌس ثِ وبض ضفتِ است (ذلیل ثي احوس ،1409 ،د ،6
ظ  ٍ .) 119هزطم وسی است وِ اظ حك ثطیسُ ٍ ثِ ثبقل ضٍی آٍضزُ است ٍ ثط وبض ًبپسٌس ذَز
اغطاض هیٍضظز (فیؽ1364 ،ـ ،1368د  ،1ظ .)69
زض هتَى ٍ هٌبثى زیٌی ،رطم یب رطیوِ ٍ هطتمبت آًْب هتطازف ثب گٌبُ ٍ زض ّوبى هًٌبی لغَی ثِ
وبض ضفتِ است (سَضُ قِ ،آیِ 74؛ سَضُ هًبضد ،آیِ 11؛ ضافًی لعٍیٌی ،ثی تب ،د  ،6ظ 538؛ فبؾل
ٌّسی ،1405 ،د  ،2ظ  .) 415ثطذی فمْب ٍ هإلفبى زیٌی ًیع رطم ضا گٌبُ ٍ شًت (گٌبُ) ضا رطم
هًٌب وطزُاًس (يسىطی ،ثی تب ،ظ 193؛ فتح اللِّ ،1995/1415 ،ظ  .)140ثٌبثطایي ،رطم زض
اغكالح هتَى زیٌی ٍ فمْی ّط ًَو وبض هوٌَو ضطيی است وِ ذساًٍس ثطای آى ویفط زًیَی (اظ
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لجیل حس ،تًعیط ،لػبظ ،زیِ ،وفبضُ) یب اذطٍی همطض وطزُ ،اين اظ اًزبم زازى وبضی وِ زض زیي اظ آى
ًْی ضسُ یب تطن وطزى وبضی وِ ثساى اهط ضسُ است (فیؽ1364 ،ـ ،1368د  ،1ظ 69ـ 70؛
اضزثیلی ،1382 ،د  ،1غع 119ـ .)120زض ّوبیص ارطای حمَق ویفطی اسالهی ( 1355ش) ،رطم
ضا « هربلفت ثب اٍاهط ٍ ًَاّی وتبة ٍ سٌت یب اضتىبة يولی وِ ثِ تجبّی فطز یب ربهًِ ثیٌزبهس»
تًطیف وطزُاًس (گطری ،1365 ،د  ،1ظ .)58
زض حمَق رعای ایطاى ،رطاین ثط پبیِ ًَو هزبظات آًْب زض اسالم ٍ هكبثك ثب هٌبثى فمْی ،قجمِ
ثٌسی ضسُ اًس :رطاین هَرت لػبظ یب زیِ ،هبًٌس لتل ٍ ایزبز رطاحبت؛ رطاین هٌزط ثِ حس ،هبًٌس
ظًب ٍ ضطة ذوط؛ ٍ رطاین هَرت تًعیط ،هبًٌس ربسَسی وطزى ٍ لبچبق هَاز هرسض (هَاز 12ـ17
لبًَى هزبظات اسالهی؛ فیؽ1364 ،ـ ،1368د  ،1ظ 201ـ.)206
اغكالح رطم ٍ هطتمبت آى زض لطآى وطین ثِ هًٌی اًزبم وبضّبی ظضت ٍ ًبپسٌس آهسُ؛ چٌبى
وِ زض آیِ  12سَضُی هبئسُ «یزطهٌّىن» ثِ هًٌی وبضّبی ظضت ٍ ًبپسٌس استًوبل ضسُ است.
ّوچٌیي زض آیِ  30سَضُی هكففیي ًیع «ارطهَا» زض هَضز وسبًی وِ هطتىت وبضّبی ظضت ٍ گٌبُ
هیضًَس ٍاضز ضسُ است .لفم «هزطهیي» زض آیِ  48سَضُ لوط ًیع ًبنط ثِ ايوبل ٍ ضفتبض ظضت
وسبًی است وِ زض گوطاّی ثِ سط هی ثطًس .ثب تَرِ ثِ هًبًی آیبت ،رطم زض ظثبى لطآى ،يجبضت اظ
اًزبم زازى فًل یب گفتي لَلی است وِ ضبضو آى ضا هٌى وطزُ ٍ ثطای آى ویفط لطاض زازُ استّ .ویي
هًٌی ضا هی تَاى اظ آیبتی وِ زض ثبة اًَاو هزبظات رطاین هطوَل لػبظ ًفس ،لػبظ يؿَ (سَضُ
ثمطُ ،آیبت 179 ٍ178؛ سَضُ اسطاء ،آیِ 33؛ سَضُ هبئسُ ،آیِ  ،)45زیِ (سَضُ ثمطُ ،آیِ  ،)92حس ظًب
(سَضُ ًَض ،آیِ  ،)2حس لصف (ّوبى ،آیِ  ،)4حس سطلت (سَضُ هبئسُ ،آیِ  ،)38هحبضثِ (ّوبى ،آیِ
 ٍ )33ثغی (سَضُ حزطات ،آیِ  )9زض لطآى وطین ٍاضز ضسُ است ،استطْبز ًوَز.
اظ قطف زیگط زض ثطضسی هًبًی اغكالحبت شًت (سَضُ آل يوطاى ،آیِ 11؛ سَضُی يٌىجَت ،آیِ
 ،)39احن (سَضُی ثمطُ ،آیِی  ،)173سیئِ ٍ ذكیئِ (ّوبى ،آیِی  )81زض آیبت زیگطی اظ لطآى
وطین وِ ثب هًبًی گًَبگَى ٍ ثطای تجییي هبّیت وبضّب ٍ ايوبل ظضت ٍ ًسجت زازى زضٌٍ ثِ زیگطاى
ٍ سبیط گٌبّبى وجیطُ ٍ غغیطُ يوسی یب غیطيوسی وِ هستلعم ویفط هیثبضس استًوبل ضسُ است،
هًٌی ٍ هفَْم فمْی رطم ثیطتط ضٍضي ٍ هًلَم هیضَز .زض هزوَو ٍ ثب تَرِ ثِ آًچِ وِ تب وٌَى
گفتِ ضس هی تَاى گفت وِ زض هٌكك لطآى رطم یب گٌبُ يجبضت است اظ هربلفت ثب اٍاهط ٍ ًَاّی
ضبضو همسس وِ هَرت تجبّی فطز یب ربهًِ ذَاّس ضس (ٍلیسی ،1382 ،غع 133ـ.)139
يالهِ قجبقجبیی شیل آیِ  47سَضُ هجبضوِ ضٍم «ٍٓلَمَسٕ أَضٕسٓلٌَْب هِي لَجٕلِهٓ ضٔسٔلًب ئِلَى لََٕهِِْنٕ فَزٓبؤٍُّٔن
ثِبلْجٓیٌَِّبتِ فَبًتَمَوٌَٕب هِيَ الَّصِیيَ أَرٕطَهَٔا ٍٓوَبىَ حٓمًّب يٓلَیٌَٕب ًَػٕطُ الْؤإْهٌِِیيَ» زض هًٌبی رطم آٍضزُ است:
اغل «رطم»  ،ثِ ؾن رین ٍ سىَى ضاء ،ثِ هًٌبی وٌسى هیَُ اظ زضذت است ،ـ تب آًزب وِ
هیگَیس ـ ٍ «أرطم» ثِ هًٌبی ایي است وِ فالًی غبحت رطم ضس ،هبًٌس «أحوطٍ أتوطٍ الجي» وِ ثِ
هًٌبی «غبحت هیَُ ٍ ذطهب ٍ ضیط ضس) هی آیس .ایي هًٌبی لغَی حالحی ٍ ثبة افًبل ولوِ است ،اهب
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ثِ يٌَاى استًبضُ زض اضتىبة ّط يول ظضتی استًوبل هی ضَز ٍ ،زض سطاسط والم يطة زیسُ ًطسُ
وِ ایي ولوِ زض حك اضربظ زاًب ٍ پسٌسیسُ استًوبل ضَز ،ایي ثَز گفتبض ضاغت.
ٍ ایي آیِی ضطیفِ ًهیط رولِ هًتطؾِ است ٍ ،وأًِ ثسیي هٌهَض آهسُ وِ ثیبى وٌس ثطای:
هإهٌیي حمی ثط پطٍضزگبضضبى ّست ٍ ،آى ایي است وِ زض زًیب ٍ آذطت یبضیطبى وٌس ،وِ یىی اظ
هػبزیك یبضی اٍ اظ ایطبى ایي است وِ اظ هزطهیي اًتمبم ثگیطز.
ایي حمی است وِ اظ ًبحیِ ی ذَز ذسای تًبلی ثطای هإهٌبى رًل ضسُ ،پس زیگط رب ًساضز
وسی ثط آى اضىبل وٌس ،وِ ذسا ّیچ ٍلت همَْض ٍ هحىَم غیط ذَز ًویضَز.
«فبًتموٌب هي الصیي أرطهَا»« ،فبء» ثط سط ایي رولِ فبء فػیحِ است ٍ هًٌبیص ایي است وِ
پس ثًؿی اظ ایطبى ایوبى آٍضزُ ٍ ،ثًؿی زیگط رطم وطزًس ،زض ًتیزِ هب اظ هزطهیي اًتمبم گطفتین ٍ
ایي ّوَاضُ حمی است ثِ يْسُ هب وِ هإهٌیي ضا یبضی وٌین ،یًٌی اظ يصاة ًزبت زازُ ،هربلفیٌطبى
ضا ّالن وٌین ٍ ،زض ایي آیِ تب حسی اضًبض ثِ ایي هًٌب است وِ اًتمبم اظ هزطهیي ثِ ذبقط هإهٌیي
است ،چَى یىی اظ هػبزیك ًػطت آًبى است (قجبقجبیی.)319 :1363 ،
ثب تَرِ ثِ آیبت هتفبٍت لطآى ضٍضي هی ضَز وِ هًٌی لغَی رطم ٍ ارطام يجبضت است اظ اًزبم
زازى وبضی وِ ًیىَ ٍ ضبیستِ ًیست ،ثلىِ ًىَّیسُ ٍ ًبپسٌس است ٍ ،هزطم وسی است وِ زض آى
وبض ظضت ٍ ًبپسٌس افتس ٍ اغطاض ثط آى ٍ استوطاض زض آى زاضتِ ثبضس ٍ ،ثطای تطن وطزى آى الساهی
ًىٌس ٍ ،ایي زٍام ٍ استوطاض ،وِ ثساى اضبضُ ضسّ ،ن اظ هًٌی ولوِ رٓطم وِ يجبضت است اظ وست ٍ
اوتسبة وبضّبی هىطٍُ ٍ ظضت استفبزُ هی ضَزّ ٍ ،ن اظ هًٌی ٍغفی هزطم هی تَاى آى ضا
زضیبفت ،چطا وِ ٍغف ثط حجبت ٍ زٍام زاللت زاضز ٍ .اظ آى رب وِ ّوِ زستَضات ضطو اسالم ثِ
همتؿبی حىن لبًَى گصاض اسالم ،ضبیستِ ٍ هطتول ثط هػبلح ٍ هٌكجك ثب يمل است ،پس ًبفطهبًی
ذسا؛ تطن آًچِ ثساى اهط فطهَزُ ٍ اضتىبة آى چِ اظ آى ًْی وطزُ است ،رطم ٍ رطیوِ است (فیؽ،
.)70 :،1385
هفَْم رطم زض اغكالح حمَق
يٌػط لبًًَی رطم ثسیي هًٌی است وِ لبًَى فًل ،یب تطن فًلی ضا ثِ يٌَاى رطم ،لبًَى گصاضی
وطزُ ٍ ،ویفطی ثطای آى هًیي ًوَزُ است.
تب ٌّگبهی وِ لبًَى گصاض اظ وبضی هٌى ًىطزُ است ،اًزبم زازى آى ،رطم هحسَة ًوی ضَز ٍ ،تب
ٌّگبه ی وِ ٍنیفِ ٍ وبضی ضا الظم ًطوطزُ ثبضس ،تطن آى رطم ًجَزُ ،ویفطی ًرَاّس زاضت .ظیطا
ّیچ رطم ٍ هزبظاتی رع ثِ تػطیح لبًَى رطم ٍ هزبظات ًرَاّس ثَز.
زلیلّبیی ،ثط حجَت يٌػط لبًًَی رطم زاللت زاضًس ،اظ رولِ:
1ـ «ال یىلّف اللِّ ًفسبً الّب هب اتیْب» (سَضُ قالق ،آیِ « ٍ )7ال یىلف اللِّ ًفسب اال ٍسًْب» (سَضُی
ثمطُ ،آیِی .)286
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ثسیي هًٌی وِ ذساًٍس ّیچ وس ضا ثِ تىلیفی هىلف ٍ هلعم ًویوٌس هگط آًىِ حىن ٍ لبًَى آى
ضا ثطای اٍ آٍضزُ ثبضس .پس تب ٍلتی وِ حىوی اظ ربًت ذسای تًبلی ًیبهسُ است تىلیف ًیستٍ ،
هبزام وِ تىلیف ًیست ّوِ اهَض ثط اغل رَاظ ٍ اثبحِ ثبلی ذَاّس هبًس.
2ـ «هب وٌّب هًصّثیي حتّی ًجًج ضسَالً» (سَضُ اسطاء ،آیِ .)15
زض ایي آیِ ذساًٍس فطهَزُ است ،هب ّیچ وس ضا پیص اظ ثطاًگیرتي پیبهجط (ظ) ٍ ،آٍضزى لبًَى
ثِ ٍسیلِ ی اٍ ،ویفط ًویوٌین .پس ّطگبُ پیبهجطی ثطاًگیرتِ ضس ٍ ،لَاًیٌی ضا اظ ربًت ذسا ثِ
هطزم اثالٌ وطز ٍ فًل یب تطوی ضا رطم ضوطز ،زض ایي غَضت حزت ثط هطزم توبم هیضَز ٍ ذساًٍس
ثِ استٌبز آى ،هطزم ضا ثبظذَاست هیوٌس ٍ زض غَضت توطز ٍ اضتىبة رطم ،ثِ ویفط هیضسبًس .ثًخت
ضسَل وِ زض آیِ آهسُ است وٌبیِ است اظ ثیبى تىلیف (اًػبضی.)152 :1390 ،
 3ـ حسیج ضفى ،ایي حسیج ضا ضیًِ ٍ ثطازضاى اّل سٌت اظ پیغوجط (ظ) ًمل وطزُاًس .حسیج ایي
است « :اظ اهت هي ًُِ چیع ثطزاضتِ ضسُ است .ضید هحمك ـ هطتؿی اًػبضی ـ فطهبیس؛ یًٌی آحبض آى
یب هَأذصُ آى ثطزاضتِ ضسُ است :ذكب ،فطاهَضی ،آًچِ ثِ ظٍض ثِ اًزبم زازى آى ٍازاض ضًَس ،آًچِ
ًوی زاًٌس ،آًچِ ضا ًبچبض ٍ هؿكط ضًَس وِ اًزبم زٌّس ،فبل ثس ظزى ،حسس ٍ ضضه ثطزى ،اًسیطیسى
زض ٍسَسِ وطزى هطزم ،تب ٌّگبًی وِ ثط ظثبى ربضی ًسبذتِ اًس»ّ( 1وبى ،ظ 155؛ فیؽ ،ثی تب،
ظ .)37
پس یىی اظ ایي اهَض ًُِ گبًِ وِ هَأذصُ ٍ هسئَلیت ،زض آى اظ اهت یًٌی اظ هىلفبى ثطزاضتِ
ضسُ است ،حىن چیعّبیی است وِ ًویزاًٌس ،وِ زض چْبضهی اظ ایي ًُِ چیع ثیبى ضسُ است .پس تب
ٌّگبهی وِ ثِ حىوی اظ احىبم رعایی آگبّی ٍ يلن ًساضتِ ثبضٌس ،ثبیس ثگَیٌس وِ ضطيبً ٍ لبًًَبً
هىلف ثِ آى حىن ًیستٌس ٍ شهِ آًْب ًسجت ثِ چٌیي لبًًَی هطغَل ٍ هسئَل ًیست ٍ ،تىلیفی ٍرَ
ًساضز ٍ ،ویفطی ًرَاّس ثَز.
2
4ـ حسیج ضطیف« :هطزم زض چیعّبیی وِ ًویزاًٌس زض گطبیصاًس» (ذطاسبًی ،ثی تب ،د  ،2ظ
 .)176استسالل ثِ ایي ضٍایت هبًٌس استسالل ثِ ضٍایت لجلی است (اًػبضی.)163 :1390 ،
5ـ اغل اثبحِ .زض فمِ زل یلی ٍرَز زاضز وِ اغل اٍلیِ زض اضیبء اثبحِ است ،ثسیي هًٌی وِ اغل
ًرستیي ٍ اٍلیي زلیل زض ّوِ چیعّب ٍ وبضّب لجل اظ آًىِ لبًًَی زضثبضُی آى ًبظل ٍ لبًَى گصاضی
ضَز ٍ ،حىن آى ضا اظ ٍرَة یب حطهت هطرع ٍ هًیي وٌس ،اثبحِ ٍ رَاظ است ،یًٌی پیص اظ ٍضٍز
لبًَى ٍ ًع لبًًَی زضثبضُ ی چیعی ،آى چیع هجبح ٍ ربیع است .ثٌبثطایي يولی ضا ًویتَاى گفت رطم
است یب حطام است ،هگط آًىِ لبًَى ثِ آى تػطیح وطزُ ثبضس.

« .1ضفى يي اهتى تسًِ :الركأ ٍ الٌسیبى ٍ ،هب اوطَّا يلیِ ٍ ،هب ال یكیمَى ٍ ،هب ال یًلوَى ٍ ،هب اؾكطٍا الیِ ٍ ،الحسس ٍ ،الكیطُ ٍ
التفىط فى الَسَسِ فى الرلك هب لن یٌكك ثطفِ».
« .2الٌبس فی سًِ هبلن یًلوَا».
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6ـ لبيسُی لجح يمبة ثال ثیبى (ذطاسبًی ،ثی تب ،د  ،2ظ  ٍ .)179ایي لبيسُای است وِ زض ّوِ ی
اثَاة حمَق اسالهی ٍ اظ رولِ زض حمَق رعا ثساى استٌبز ٍ ثط قجك آى يول هیضَز .لبيسُی لجح
يمبة ثال ثیبى ثسیي هًٌی است وِ ویفط وطزى ثسٍى ثیبى رطم ٍ ویفط ٍ ثسٍى تػطیح لبًًَی ًسجت
ثِ آى ،لجیح است ٍ ،چَى وبض لجیح هحبل است ثِ ذساًٍس سجحبى ًسجت زازُ ضَز ،پس ذسای
تًبلی ثسٍى تػطیح ثِ رطم ٍ ویفط وسی ض ا ویفط ًرَاّس زاز چطا وِ يمالً ٍ ضطيبً چٌیي ویفطی
يمبة ثالثیبى است ٍ يمبة ثالثیبى لجیح است ٍ ،ذساًٍس هٌعُ اظ فًل لجیح است .لبيسُ ی لجح يمبة
ثالثیبى ّن یه زلیل يملی است ،ظیطا وِ ّوِ يمال ثساى يمیسُ هٌس ّستٌس ٍ ،آى ضا لجَل زاضًسٍ ،
ّن زلیل ًملی است ٍ .توبم آ یبت ٍ ضٍایبت هطثَقِ وِ ثِ آًْب زض ایٌزب استٌبز ضسُ است ایي لبيسُ ضا
تأییس ٍ احجبت هیًوبیٌس (فیؽ ،1385 ،غع 95ـ.)97
ضاُّبی پیطگیطی اظ رطم زض اسالم (زض لطآى ٍ سٌت)
ثی تطزیسً ،رستیي ضاّی وِ اسالم ثطای هجبضظُ ثب رطم یب گٌبُ ثطگعیسُ ،پیطگیطی است؛ چَى
اسالم اغَالً ثِ پیطگیطی ثیطتط هًتمس است تب ارطای ویفط .اهب ثبیس زاًست وِ ضاُّبی پیطگیطی اظ
رطم یب گٌبُ زض ًهبم ویفطی اسالم ثب سبیط ًهبهبت ویفطی غیطاسالهی یىسبى ًیست .ثِ زلیل ایٌىِ
زض آییي اسالم ثطای حفم ًهبم تَحیسی ٍ پبسساضی اظ اضظشّبی حبون ثط ربهًِ ی اسالهی ٍ ثسف
يسالت ٍ اهٌیت ارتوبيی ،ضیَُّبی ذبغی ثِ وبض گطفتِ هیضَز تب اًسبى ضا اظ لطاض گطفتي زض
هًطؼ رطم ٍ گٌبُ ثبظ زاضز.
هْنتطیي يَاهل هإحط زض پیطگیطی اظ رطم یب گٌبُ زض لطآى ٍ سٌت يجبضتٌس اظ:
 1ـ ًمص رْبى ثیٌی الْی زض پیطگیطی اظ رطم :زض ثبزی اهط ،ثِ ًهط هیضسس وِ ثیي رْبى ثیٌی
الْی ٍ اغَل آى اظ لجیل تَحیسً ،جَت ٍ هًبز ثب هسألِ پیطگیطی اظ رطم یب گٌبُ ضاثكِ لبثل قطح ٍ
ثحخی هَرَز ًجبضس ،اهب ًمص ثبظزاضًسُ ایوبى ثِ ذسا ٍ ضسَل ٍ پیبهجط (ظ) ٍ ضٍظ حسبة ٍ هیعاى،
زض پیطگیطی اظ گٌبُ ٍ رطم غیطلبثل اًىبض است .ثِ زلیل ایٌىِ ذساضٌبسی ٍ تَحیس تٌْب یه اهط
ًهطی ٍ شٌّی ًیست ثلىِ قطیمِ ٍ ضاّی است وِ حیبت هبزی ٍ هًٌَی اًسبى ضا فطا گطفتِ ٍ زاضای
آحبض يولی است .ثسیي رْت ،فطز هإهي وِ ذساًٍس ضا ذبلك رْبى ٍ اًسبى ٍ آگبُ ثِ ّوِ اهَضٍ ،
يبلن ضا هحؿط حك تًبلی هیزاًس (سَضُی ثمطُ ،آیِی 255؛ سَضُی تغبثي ،آیِی 4؛ سَضُی هزبزلِ،
آیِی ّ ،) 7وَاضُ اٍ ضا حبؾط ٍ ًبنط ثط ايوبل ٍ ضفتبض ذَیص زاًستِ اظ اضتىبة هًػیت ٍ رطم
ذَززاضی هی وٌس .چٌبى وِ زض زاستبى هًطٍف حؿطت یَسف ًیع تٌْب يبهلی وِ اٍ ضا زض آى ذلَت
اظ اضتىبة رطم ثبظزاضت ،ایوبى ٍ ايتمبز ضاسد ثِ ذساًٍس ثَز .ثسیي تطتیتّ ،ط اًساظُ زضرِ ایوبى ٍ
ايتمبز ثِ ذساًٍس ثیطتط ثبضس ،زضغس احتوبل اضتىبة هًػیت ٍ رطم ووتط هیضَز.
اظ قطف زیگط ،ايتمبز ثِ ًجَت؛ یًٌی ایوبى ثِ ایٌىِ هحوس (ظ) ذبتن االًجیب ٍ ضاثف ثیي ذسا ٍ
ذلك ٍ اهیي ٍحی است ٍ لطآى وطین ايوبل ٍ ضفتبض ٍ تمطیطات اٍ ضا سطهطك حسٌِ ثطای هإهٌیي لطاض
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زازُ است (سَضُی ًزن ،آیبت 4 ٍ 3؛ سَضُ ی احعاة ،آیِ ی 21؛ سَضُی حطط ،آیِی  ،)7ثسٍى
تطزیس يبهل هْوی است وِ هسلوبًبى ضا اظ اضتىبة رطم ثبظ هیزاضز.
ایوبى ثِ ضٍظ رعا؛ یًٌی ايتمبز ثِ ایٌىِ هًبز ضٍظ هحبسجِ ذَة ٍ ثس ايوبل ٍ ضفتبض است ٍ
ّطوس رعای ايوبل ذیط یب ضطی وِ زض زًیب اًزبم زازُ زض آى ضٍظ ذَاّس زیس (سَضُی ظلعلِ ،آیبت
8 ٍ 7؛ سَضُی آل يوطاى ،آیِ ی 25؛ سَضُی ثمطُ ،آیِی 286؛ سَضُی قبضق ،آیبت  .)9 ٍ 8ایوبى
ثِ ضٍظ رعا ًیع هیتَاًس ًمص ثعضگی زض پیطگیطی اظ رطم ایفب ًوبیس.
 2ـ ًمص اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌىط زض پیطگیطی اظ رطم :یىی زیگط اظ ضاُّبی پیطگیطی اظ ٍلَو
رطم اظ ًهط فمِ اسالم ،تَغیِ ٍ تطغیت ثِ اًزبم وبضّبی ًیه ٍ پسٌسیسُ ٍ ثبظزاضتي هطزم اظ اضتىبة
هًػیت ٍ رطم است وِ اظ آى ثِ يٌَاى «اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌىط» یبز هیضَز.
غطف ًهط اظ آیبتی وِ ؾوي ثیبى احىبم وبضّبی ًیه ٍ پسٌسیسُ ،ثِ گًَِای اظ اًزبم ايوبل
هربلف زستَض الْی هٌى هیوٌس (سَضُی ًحل ،آیِی 90؛ سَضُ ی حذ ،آیِ ی 41؛ سَضُی ايطاف،
آیِی  ،)157سبیط آیبتی وِ هأذص لبًَى گصاضی آى است ،يجبضتٌس اظ« :اظ ضوب ثبیس اهتی پسیس آیس وِ
زيَت وٌٌسُ ثِ ذَثی ّب ٍ ،تطَیك وٌٌسُ ثِ وبضّبی ضبیستِ ٍ ثبظزاضًسُ اظ وبضّبی ظضت ثبضس ،تٌْب
چٌیي وسبًی ثِ ضستگبضی هیضسٌس» (سَضُی آل يوطاى ،آیِی .)104
آًچِ اظ حىن ایي آیِ استفبزُ هی ضًَس ایي است وِ ولوِ «اهِّ» ًبنط ثِ گطٍُ ٍ روًیتی است
وِ اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌىط ٍنیفِ آًْب است ٍ ثِ اغكالح «ٍارت وفبیی» است زض غَضتی وِ
زض آیِی  110سَضُ ی آل يوطاى ،اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌىط ٍارت يیٌی است ٍ لطآى هیفطهبیس:
«ضوب ثْتطیي اهت ّب ّستیس وِ ثِ سَی هطزم هجًَث ضسُ ایس؛ ظیطا ثِ وبضّبی ضبیستِ اهط هیوٌیس
ٍ اظ وبضّبی ظضت ًْی هیًوبییس».
زلت زض ًوًَِ ّبی آیبت یبز ضسُ ثِ ذَثی احط يٌبٍیي زٍگبًِ اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌىط ضا زض
پیطگیطی اظ ٍلَو رطم ًطبى هیزّس .ثِ ّویي هٌبسجت ،تسٍیي وٌٌسگبى لبًَى اسبسی روَْضی
اسالهی ایطاى ثب توسه ثِ آیِی ضطیفِ «ٍ الوإهٌَى ٍ الوإهٌبت ثًؿْن اٍلیبء ثًؽ ،یأهطٍى
ثبلوًطٍف ٍ یٌَْى يي الوٌىط» زض اغل ّطتن لبًَى اسبسی ،زيَت ثِ ذیط ٍ اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ
هٌىط ،ثِ يٌَاى ٍنیفِ ی ّوگبًی ٍ هتمبثل هطزم ًسجت ثِ یىسیگط ،زٍلت ًسجت ثِ هطزم ٍ هطزم
ًسجت ثِ زٍلت ايالم ضسُ است وِ ضطایف ٍ حسٍز ٍ ویفیت يٌبٍیي هصوَض ضا لبًَى هًیي هیوٌس.
ثسیي تطتیت ،اظ هزوَو آیبت ٍ ضٍایبت هطثَـ ثِ اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌىط ٍ هسلَل اغل
ّطتن لبًَى اسبسی روَْضی اسالهی ایطاى استفبزُ هیضَز وِ تحمك اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌىط
زض ربهًِ ی اسالهی ثطای پیطگیطی اظ رطمٍ ،ارس زٍ رٌجِی فطزی ٍ ّوگبًی است .اظ آى رْت
فطزی است وِ ّوِ ی افطاز ٍ هسلوبًبى ایطاًی هَنفٌس زض حس تَاًبیی ذَز زض ارطای اهط ثِ هًطٍف ٍ
ًْی اظ هٌىط ثىَضٌس؛ یًٌی افطاز ضا زيَت ثِ ذیط ًوبیٌس ٍ یب اظ فسبز ٍ ظضتیّب رلَگیطی وٌٌس ٍ
ّوگبًی است اظ آى رْت وِ ٍارت وفبیی است .پس الظم است افطازی ثِ ایي اهط السام وٌٌس تب اظ

پیشگیزی اس جزائن درآهوسههای قزآى114.................................................................................................................

يْسُ ی زیگطاى سبلف ضَز .ثسیْی است وِ زض ضطایف فًلی اًزبم ایي ٍنیفِی ذكیط ّوچٌبى وِ
لبًَى اسبسی ًیع هتصوط ضسُ ثط يْسُی حىَهت روَْضی اسالهی است .ثِ يالًٍُ ،هط ثِ هطىالت
يولی اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌىط فطزی ٍ يسم اهىبى ارطای آى زض ٍؾًیت فًلی وطَضهبى،
تطىیل سبظهبى هزْعی وِ ایي ٍنیفِ ضا ثب الْبم اظ آیبت لطآى وطین ٍ ضٍایبت هًػَهیي (و) ثِ ارطا
ثگصاضز ،اظ هْن تطیي ًیبظّبی ربهًِ ی اسالهی هبست ٍ اهیس است وِ هَضز تَرِ هسئَالى اهط لطاض
گیطز (اغل  156لبًَى اسبسی روَْضی اسالهی ایطاى؛ ٍلیسی ،1378 ،غع 34ـ.)38
پیطگیطی اظ رطم ٍ اغالح هزطهیي زض حمَق رعا ٍ سبیط يلَم ویفطی
اظ ٍرَُ افتطاق حمَق رعا ٍ رطم ضٌبسی زض وویت ٍ ویفیت يىس الًول ارتوبيی يلیِ ثعّىبض
است .يلی ضغن اذتالف هَرَز ًمكِ هطتطوی وِ زض ضاثكِ ثب پیطگیطی اظ رطم ثیي آًْب ٍرَز زاضز
ٍ آى زض ّسف وبّص ثعّىبضی ٍ سبلن سبظی هحیف اظ ثعُ ٍ ًبسبظگبضی است ثبایي ٍغف ًحَُ ،ضٍش
ٍ اثعاض ایي زٍ زض ظهیٌِ ی ٍغَل ثِ آى ّسف ثِ ولی ثب ّن هتفبٍت است.
حمَق ویفطی ثطای زٍثبضُ ارتوبيی وطزى ٍ اغالح هزطهیي ٍ پیطگیطی ٍ هجبضظُ ثب ثعّىبضی
اثعاض هزبظات ٍ سطوَثی ضا زض اذتیبض زاضز ٍ ،اظ آى ثِ يٌَاى اّطهی رْت تٌجیِ ٍ تٌجِ هزطم ٍ يجطت
پصیطی زیگطاى ٍ ایزبز ذَف ٍ ٍحطت ٍ تطس زض هیبى افطاز ربهًِ ثِ هٌهَض رلَگیطی اظ اضتىبة
ثعُ ثِ وبض هی گیطز .هزبظات ٍسیلِ ای ثسیبض لسیوی حمَق رعا رْت ایزبز ًهن ٍ هجبضظُ ثب
ث عّىبضی است وِ ثِ هطٍض ثِ ّوطاُ پیططفت توسى ًَو ٍ اًساظُ آى تغییط یبفتِ است .زض لطٍى
ًَظزّن ٍ ثیستن ارطا ٍ ايوبل هزبظاتّب تب حسٍزی زض هوبله اضٍپبیی تحت تأحیط افىبض ًَ لطاض گطفتِ
ٍ زیگط چَى گصضتِ فمف رٌجِ ی اًتمبم ٍ ویٌِ رَیی ضرػی ٍ یب غطف ایزبز تطس ًساضتِ ٍ ثِ
سَی ّسفی ٍاالتط یًٌی اغالح هزطم ثِ وبض هیضٍز.
زض چٌیي ضاستبیی است وِ هىتت حمَق رعای والسیه ٍ ًئَوالسیه زض ضاثكِ ثب ارطای
هزبظات هیگَیس ًِ « :ثیص اظ آى اًساظُ وِ زضست است ٍ ًِ ثیص اظ آى همساض وِ الظم است» .ثب ایي
ٍغف قطفساضاى حمَق رعا اهطٍظُ ون ٍ ثیص ٌَّظ هزبظات ضا تٌْب يبهل سبلن سبظی ٍ اغالح
هزطهیي هیزاًٌس.
رطم ضٌبسبى زض ضز ًهطات قطفساضاى سطوَثی ٍ هزبظات ،ؾوي اًىبض احط ویفط زض پیطگیطی
ثعّىبضی ٍ اغالح هزطهیي هی گَیٌس ،تٌْب ٍسیلِی هجبضظُ ثب ثعّىبضی زض هطحلِ اٍل پیطگیطی
رطاین ثِ ٍسیلِی الساهبت تأهیٌی ٍ ایزبز يسالت زض هیبى هطزم ٍ زگطگًَی زض سیستن فطٌّگی ٍ
ايتمبزی آًْب ٍ هجبضظُ ثب اًگیعُّب ٍ يَاهل رطم ظا ٍ زض هطحلِی ثًسی ثب اًگیعُ یبثی ٍ يلل سٌزی
زض وسبًی وِ هطتىت رطم ضسُ اًس ٍ تًلین ٍ تطثیت ،هًبلزِ ٍ اهحبی ظهیٌِ اضتىبة رطاین زض آًْب
هیسط است .ظیطا ث ِ ظين رطم ضٌبسبى فطزی وِ هطتىت يول ذالف لبًَى هی ضَز لجل اظ ایٌىِ یه
هزطم ثبضس ،یه لطثبًی است ،لطثبًی چِ؟ لطثبًی يَاهل رطم ظا هبًٌس ضطایف ذبًَازگی ،فمط ،رسایی
ٍالسیي ،ثی سطپطستی ،ثی سَازی ،فمط فىطی ٍ ايتمبزی ،ثیىبضی ...،ـ وِ زض غَضت يسم ٍرَز ضبیس
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ثسیبضی اظ هزطهیي ٍ هحىَهیي اهطٍظُ ٍرَز ًویزاضتٌس .ضاُ هجبضظُ ثب ایٌبى ايوبل ٍ ارطای ویفط
ًیست ثلىِ ثطضسی ٍ ضٌبذت يلل اضتىبة ٍ هحَ ایي يَاهل ٍ اضضبز ٍ ّسایت فطز ثِ سَی تًبلی
فىطی ٍ تأهیي ًیبظّبی ؾطٍضی است زض غیط ایي غَضت ارطای حتی سجًبًِتطیي ویفطّب ًتبیذ
هخجتی ثِ ّوطاُ ًرَاّس زاضت ظیطا اغَالً هجبضظُ ثب هًلَل ثی تَرِ ثِ يلل ٍ يَاهل آًْب ،يولی ثی
حوط ٍ ثیَْزُ ٍ فبلس احط است .فطزی وِ ثط احط هطىالت هبزی ٍ یب هًٌَی هَرَز زض یه ارتوبو
هجبزضت ثِ اضتىبة يول ذالفی هی ًوبیس ٍ ربهًِ ثسٍى تَرِ ثِ اًگیعُی اضتىبة آى ،اٍ ضا هزبظات
هی وٌس ،چِ يىس الًولی اظ ذَز ثطٍظ ذَاّس زاز؟ آیب ثًس اظ هستی تحول ظًساى یب هزبظاتی زیگط
هتٌجِ ضسُ ٍ لسضت همبٍهت ٍی زض همبثل يَاهل رطم ظای هَرَز زض هحیف ثبال ضفتِ ٍ ّطگع گطز
يول ذالف لبًَى ًرَاّس گطت؟ اگط چٌیي است چطا زضغس افطازی وِ ّط ضٍظ هطتىت تىطاض رطم
هی ضًَس ٍ يلی ضغن تحول هزبظات سٌگیي یب ًیوِ سٌگیي ثبظ ثِ سَی ثعّىبضی وطیسُ هیضًَس
ثسیبض ثبالست؟ چطا يلی ضغن ايوبل ویفطّبی ضسیس زض زٍضاى تبضید ثعّىبضی ّط ضٍظ ضضس ثیطتطی
اظ ذَز ًطبى هیزّس؟
اغَالً چطا ٍ ثِ چِ حمی ربهًِ وِ ذَز سجت ًبوبهیّب ٍ ثسثرتیّب ٍ وذ ضٍیّب ٍ زض یه والم
رطم ظا است ثِ ذَز حك هی زّس اظ آلت فًل یًٌی هزطم اًتمبم ثگیطز .اغل ایي است وِ اگط هسجت
الَی اظ هجبضط است ،سجت هسئَل است ًِ هجبضط ،آیب ربهًِ اظ فطز لَی تط ًیست؟ پس چطا هجبضط
ؾًیف ٍ ًبچیع ثبیس هزبظات ضَز ٍ سجت اظ ویفط هػَى ثوبًس.
گصضت ِ اظ هسئَلیت ربهًِ زض لجبل ثعّىبضی فطز ،ربهًِ ذَز ٍنیفِای زض لجبل ثبظسبظی اٍ ثط
يْسُ زاضزٍ ،لی آیب ویفط اثعاض هٌبسجی زض ایي ضاثكِ است .ارطای هساٍم ویفط زض قَل ايػبض ٍ ثمبی
ضضس ثعّىبضی ذالف آى ضا حبثت ًوَزُ است .زض ایي ضاثكِ هخبلی است وِ هیگَیس ،زض لٌسى فطز
ریت ثطی ضا ثب اتْبم ریت ثطی زض هأليبم ٍ زض حؿَض يسُ ظیبزی ثِ زاض هیظًٌس ،زض قَل ارطای
هطاسن هزبظات ٍ زض ضٍظ ضٍضي ریت يسُ ظیبزی اظ افطاز حبؾط زض هْلىِ ثِ ٍسیلِی ریت ثطاى ظزُ
ضس! ویفط ًِ تٌْب ثعّىبض ضا اغالح ًویًوبیس ثلىِ زض اٍ حبلت ویٌِ ٍ زضوٌی يلیِ ربهًِ ٍ ايؿبی
آى ایزبز هی ًوبیس ًِ .تٌْب اظ ًهط ضٍحی هٌعٍی ضسُ ٍ ؾطثِ ذَاّس ذَضز ثلىِ ثب توبس ثب ّوجٌساى
ثعّىبض ذَز زاًص ٍ في ثعّىبضی ضا هجبزلِ ًوَزُ ٍ تجسیل ثِ ثعّىبض حطفِ ای هی گطزز .ثِ هحؽ
ذطٍد اظ ظًساى یب تحول هزبظات ثِ زلیل ٍرَز ّوبى پبضاهتطّب ٍ اًگیعُّب ،حسالل ثًس اظ هستی
هزسزاً تحت تأحیط يَاهل هَرَز ٍالى ٍ زست ثِ اضتىبة رطم هیظًسَّ .لتَى زٍضف یىی اظ يلوبی
هىتت والسیه حمَق ویفطی ؾوي ثحج زض ایي ظهیٌِ هیًَیسس وِ سیستن ویفطی وًٌَی
هحىَم ثِ ٍضضىستگی است.
ثٌبثطایي تٌْب ضاُ هوىي ٍ هإحط ،هجبضظُ ثب يلل رطم ظا ٍ سًی زض تًلین ٍ تطثیت هزطم ٍ تأهیي
ًیبظّبی ؾطٍضی اٍ هیثبضس ٍ ایي قطیمی است وِ رطم ضٌبسی پیطٌْبز هیًوبیس .لبًَىگصاض ٍالى
ثیي ٍ هتطلی ّوبى قَض وِ هٌتسىیَ زض وتبة ضٍح المَاًیي هی گَیس« :ووتط ثِ هزبظات هیاًسیطس
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ثلىِ هیوَضس تب اظ حسٍث رطم رلَگیطی ثِ ي ول آٍضز ،چٌیي لبًَى گصاضی ثِ ربی ضىٌزِ وطزى
ٍ يمَثت زازى ثعّىبضاى سًی هیوٌس تب هطزم ضا ثب اذالق ٍ ثب اًسبًیت آضٌب سبظز ٍ آهَظش ٍ
پطٍضش ضا گستطش زّس.
آًچِ اظ هحتَای سكَض گصضتِ هیتَاى ثِ يٌَاى يػبضُ شوط وطز ایي است وِ فطز زض یه ربهًِ
ًویتَاًس اظ احطات هح یف ٍ ووجَزّبی آى هتأحط ًطَز ،زض غَضت ٍلَو رطم ویفط اثعاض هٌبسجی
ًیست چطا وِ هزبظات هًلَل ،احط زض اغالح هزطم ٍ سبلن سبظی هحیف ًرَاّس ثرطیس .پس ثْتطیي
قطیك ٍ سیبست ویفطی زض ایي ظهیٌِ هساٍا ٍ هًبلزِ هزطم ثِ ٍسیلِی تًلین ٍ تطثیت ٍ تأهیي
ذَاستِّبی اسبسی اٍ ٍ هجبضظُ ثب يلل است ٍ ،آى حبغل ًوی ضَز هگط ثب تًییي یه ذف هطی
ولی زض وبزض یه سیبست چٌس ثًسی التػبزی ارتوبيی ٍ فطٌّگی زض رْت ضفى استؿًبف،
ًیبظهٌسی ّب ،تجًیؿبت لبًًَی ،ثی يسالتیّب ،تأهیي ذبًَازُ ّبی فمیط ،ایزبز هطاوع ثْساضتی ضایگبى،
تأسیس هطاوع ٍضظضی ٍ تفطیحی  ،هجبضظُ ثب ايتیبز ،تطٍیذ اذالق اًسبًی ٍ اسالهی زض رْت تًبلی
آستبًِ همبٍهت افطاز زض ثطاثط ٍسَاس هبزی ٍ ضٍحی...
يلی ضغن اذتالفبت ثیبى ضسُ زض ضٍش ثطضسی ٍ حسٍز ٍ ضوَل ٍ ویفیت يىس الًول ّب ٍ
پیطگیطی ٍ اغالح هزطهیي؛ يلمِ ّب ٍ ٍرَُ اضتطان فطاٍاًی ثیي ایي زٍ يلن ٍرَز زاضز ثِ ضىلی
وِ تػَض یىی ثسٍى ٍرَز زیگطی ثِ زلیل اضتجبـ هَؾَيی ثسیبض هطىل است ،وِ زض ایي همبل ًوی
گٌزس ٍ حمَق ثِ تحمیمی رساگبًِ ًیبظ زاضز (ًزفی تَاًب ،1377 ،غع 37ـ.)40
هجبًی ًهطیِی ثبظزاضًسگی هزبظات
ایي تػَض وِ هزبظات ،يبهل ثبظزاضًسُ اظ اضتىبة رطم است ،یه فىط لسیوی است وِ ثًؿی آى ضا
ثِ افالقَى ًسجت زازُ اًس؛ ظیطا افالقَى هًتمس ثَز ّط گٌبّىبضی وِ ویفط هیثیٌس ،یب ذَز اظ آى
ویفط سَز هیثطز ٍ ثْتط هیضَز ٍ یب آًىِ هبیِ يجطت زیگطاى هیضَز.
اگط يمبیس قطفساضاى ایي ًهطیِ ضا چىیسُای اظ ًْبز لبًًَی هزبظات زض هًٌبی «ثبظزاضًسگی»
ثساًین ،يلت هزبظات ثِ تطتیت ظیط لبثل تَریِ ذَاّس ثَز:
ًرست :هزبظات فی ًفسِ ذَة ٍ پسٌسیسُ ًیست ٍ اظ آى رْت هَضز تَرِ لطاض هیگیطز وِ
ًتیزِ آى ثبيج وبّص رطم ذَاّس ضس .ثٌبثطایي ،وبّص رطمّ ،سف ًْبیی هزبظات است.
زٍم :هزبظات ،تٌْب ٍسیلِ ی ضسیسى ثِ ایي همػَز است ٍ ایي ًهطیِ آضىبضا ثط پبیِی تزطثِ ثٌب
ضسُ است.
ثب ٍرَز ایيً ،هطیِ ثبظزاضًسگی هزبظات اظ ایطاز ٍ اًتمبز هجطا ًیست .هْنتطیي ایطاز ایي ًهطیِ ایي
است وِ هزبظات ،آى قَض وِ قطفساضاى ایي ًهطیِ هسيی آى ّستٌس ثبظزاضًسُ ًیست؛ ظیطا افعایص
آهبض رطاین ٍ تىطاض رطم ٍ ّوچٌیي آهبض هزطهیٌی وِ ّن اوٌَى زض هطارى ویفطی تحت تًمیت ٍ یب
زض اًتهبض هحبووِ ثِ سط هیثطًس ،يوَهبً زال ثط آى است وِ هزبظات آًْب ضا اظ اضتىبة رطم ثبظ ًساضتِ
است ،ثلىِ تأحیط آى ًسجی است .هٌتمساى ایي ًهطیِ وِ ثیطتط قطفساضاى هىتت تحمّمی حمَق رعا

 ..........117فصلناهه قزآى و علوم بشزی  /علوی -تخصصی  ،سال سوم ،شوارهی دوم ،پاییش 1393

ّستٌسٍ ،لَو ٍ افعایص رطاین ضا ًطبًِ ًبتَاًی ٍ ؾًف ًهطیِ ثبظزاضًسگی هزبظات هیزاًٌس ٍ هًتمسًس
وِ ثطای تملیل ٍ وبّص رطاین ثبیس ثِ يلل گًَبگَى پیسایص رطم تَرِ وطز (ّوبى ،غع
181ـ.)183
ًمس ًهطیِی ثبظزاضًسگی هزبظات
الف ـ ًمبـ لَت ٍ ؾًف تْسیس ثِ ارطای هزبظات :ثی گوبى يلت ٍرَزی لبًَى رعا ایي است
وِ ثِ هطزم ّطساض زّس وِ ربهًِ اضتىبة آى زستِ اظ ايوبل ٍ ضفتبض هؿط ثِ حبل فطز ٍ ربهًِ ضا ثِ
رْت آًىِ اوخطیت افطاز ربهًِ اظ ٍلَو آًْب ثیعاض ٍ ذَاّبى يسم اًزبم آًْب ّستٌس ،تحول ًویوٌس ٍ
ثب ٍؾى لبًَى رعا ٍ تْسیس هزطهیي احتوبلی ثِ ارطای هزبظات ،ثِ زًجبل تحمك ثرطیسى ذَاستِ
ربهًِ است.
ثٌبثطایي ،ؾطٍضت ٍرَز یه سیستن لبًًَی هزبظات غیطلبثل اًىبض است ٍ ثب ایي استسالل ظهیٌِ ٍ
چطن اًساظ ذَثی ثطای ایي ثبٍض فطاّن هیضَز وِ اوخط افطاز ثط احط تطس اظ ارطای هزبظات ّبی
لبًًَی ،اظ اًزبم ثًؿی اظ ايوبل ذَززاضی هیوٌٌس .ثِ يالٍُ اگط زض ایي هطحلِ اهىبى آهبضگیطی اظ
اضربغی وِ اظ تطس ارطای هزبظات اظ اضتىبة رطم چطن پَضی وطزُ اًس ٍرَز هی زاضت ،ثسٍى
تطزیس آهبض ایي لجیل افطاز ًیع هبًٌس آهبض هزطهیي چطوگیط ثَز .ثب ایي ٍرَز  ،ثی تأحیطی پسیسُ ی
تطس اظ هزبظات زض هَضز هزطهیٌی وِ اوٌَى زض حبل تحول هزبظات ّستٌس ،غیطلبثل اًىبض است ٍ
ارطای هزبظاتّب آًْب ضا اظ اضتىبة هزسز رطم ثبظ ًوی زاضز ٍ لسض هسلن ایي است وِ ضرػی وِ ثِ
يلت اضتىبة رطم هزبظات هی ضَز ،ثِ يلت ارطای هزبظات اظ اًزبم رطاین ثًسی ذَززاضی ًوی وٌس
ٍ ثب حصف يلل ثِ ٍرَز آهسى رطاین ّط وسی هی تَاًس زض ایي ثبضُ ثحج وٌس ،اهب تػَض ایٌىِ لبًَى
رعا ضا وِ ؾبهي ایزبز تطس اظ هزبظات است لغَ وٌین ًیع غیطلبثل تَریِ ثِ ًهط هیضسس.
ة ـ ًمبـ لَت ٍ ؾًف ثبظزاضًسگی ذبظ ٍ ثبظزاضًسگی يبم :اضتىبة یب يسم اضتىبة رطم زض آیٌسُ ،ثِ
ایي اهط ثستگی زاضز وِ هب هزطم ضا چگًَِ هزبظات وطزُ ثبضین (ثبظزاضًسگی ذبظ).
اگط هزطم ثِ هزبظات ايسام ه حىَم ضسُ ثبضس ،هزبظات زض هَضز ٍی هإحط ثَزُ است ٍلی اگط
ظًساًی ضسُ ثبضس ،حسالل زض قَل تحول ویفط زض ظًساى اظ اًزبم ٍ اضتىبة رطم ثبظزاضتِ هیضَز ٍ
زض هَضز ایٌىِ آیب هزبظات ٍ هطمت سجت اغالح هزطم ضسُ یب هی ضَز یب ثِ يجبضت زیگط ،زض ایٌىِ
آیب ظًساى ثِ اًساظُی وب فی ثط هزطم تأحیط گصاضزُ ٍ اٍ ضا ٍحطتعزُ ذَاّس وطز وِ ثًس اظ ضّبیی اظ
ظًساى زٍثبضُ هطتىت رطم ًطَز ،تطزیس است؛ چَى هالحهبت آهبضی ٍ افعایص هیعاى ثیص اظ حس
تىطاض رطاین ،ذالف ایي ضا حبثت هیوٌس.
ثِ يالٍُ ،ظًساى زض غبلت هَاضز ثِ ربی اغالح حبل هزطم اٍ ضا ثب ضیَُ ّبی گًَبگَى ثعّىبضی
آضٌب هی وٌس ٍ ثب اظ ثیي ضفتي تأحیط تطس اظ هزبظات ،لجح ٍ ظضتی هزطهیت ٍ ظًساًی ضسى ًیع ظایل
هی ضَز ٍ هزطم پس اظ ذطٍد اظ ظًساى ثب ذبقطروًی ثیطتطی زست ثِ اضتىبة رطم هی ظًس .ثِ
ّویي رْت ،رطم ضٌبسبى ،ظًساى ضا یىی اظ يَاهل رطم ثِ حسبة هیآٍضًس.
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ثبظزاضًسگی يبم ،ثِ ایي هًٌبست وِ ارطای هزبظات زضثبضُ هزطم ٍ ایزبز تطس زض تَزُ هطزم هبًى
آى ذَاّس ضس وِ افطاز زیگطی ّوبى رطم یب رطایوی ضا ثب ّوبى ٍیژگیّب زض آیٌسُ هطتىت ضًَسٍ ،
ایي اهط هَرجبت وبّص رطم ضا فطاّن هیًوبیس (ثبظزاضًسگی يبم) .ایي استسالل ،یًٌی تأحیط
ثبظزاضًسگی يبم زض يول ،هحل تطزیس است؛ هخالً آیب ارطای هزبظات حجس یب ايسام زضثبضُی هزطهی
وِ ظًساًی ٍ ايساى ضسُ است ،زیگطاى ضا اظ اضتىبة رطم ثبظ هیزاضز؟ هكبلًبت اًزبم ضسُ ٍ هالحهبت
آهبضی زضثبضُی هزبظات ايسام ،يىس ایي هكلت ضا حبثت هیوٌسّ ،ویي اهط ،يسم وبضایی هزبظات
ايسام زض ثبظزاضتي افطاز اظ اضتىبة لتل آضىبض هیوٌس.
ثٌبثطایيّ ،ط اًساظُ هزبظات ّب ثب اضظشّبی فطٌّگی حبون زض ربهًِ ٍ قطظ تلمی ٍ اذاللیبت
هطزم ّوبٌّگی زاضتِ ثبضس ،ثِ ّوبى ًسجت ،تأحیط هزبظات زض رلَگیطی اظ اضتىبة رطم زض آیٌسُ،
ثیطتط ذَاّس ضس .زض غیط ایي غَضت ،ارطای هزبظات ثبيج ثبظزاضتي هزطهیي اظ اضتىبة رطم زض
آیٌسُ ًرَاّس ضس.
ًهطیِ ی ثبظزاضًسگی هزبظات ٍ فبیسُ ارتوبيی آى ،اظ قطف ثطذی اظ زاًطوٌساى ٍ يلوبی اذالق
هَضز اًتمبز لطاض گطفت .ثِ ًهط ایي زاًطوٌساى ،وسی وِ زستَضّبی اذاللی حبون ثط ربهًِ ضا
ًبزیسُ گطفتِ ٍ ثب السام ذَز ًهن اذاللی ضا هرتل هیوٌس ،ثطای ايبزُی ًهن اذاللی زض ربهًِ،
ؾطٍضی است وِ ثِ ویفط ثطسس .زض حمیمت ،قجك ایي ًهطیِ ،هزطم ثب اثطاظ ضفتبض ؾساذاللی ذَز زض
ربهًِ ،ضبیستگی ٍ استحمبق تحویل ویفط ضا پیسا هی وٌس ٍ هزبظات احط ٍؾًی یب هىبفبت ستوی
است وِ اٍ ضٍا زاضتِ است .ثِ سري زیگط ،هزبظات ،رعای يولی است وِ هزطم هطتىت ضسُ است ٍ
وفبضُ رطم یب گٌبُ اٍست (ّوبى ،غع 183ـ.)186
ًمص اذالق زض پیطگیطی اظ رطم
تىیِ گبُ اذالق زض اسالم ،لطآى ٍ حسیج است؛ ظیطا تًبلین اذاللی لطآى وطین یىی اظ هْنتطیي ٍ
هططٍح تطیي لسوت ّبی ایي وتبة آسوبًی است ثِ يالٍُ ،پیبهجط اوطم (ظ) تًلین هىبضم اذالق ضا
ّسف يبلی ثًخت ذَز زاًستِ است.
ثِ ّط حبل ،هْنتطیي ثحج اذاللی زض فطٌّگ اسالهی اظ ًهط هتىلوبى ،هسألِ يسل الْی است.
ثًؿی اظ حىوب ٍ هتفىطاى اسالهی ،ثطای تجییي زیسگبُ فلسفی اسالم زضثبضُ ی هزبظات ،ظیط
يٌَاى هىبفبت یب رعای يول ،ثب تَرِ ثِ ًػَظ هًتجط اسالهی ٍ تفبٍت ّبی هَرَز ثیي ًهبم زٍ
رْبى ،ثِ تمسین ثٌسی هزبظات ّب لبئل ضسُاًس ٍ زض رطیبى ایي تمسین ثٌسی ،زض هَضز هزبظاتّبی
زًیَی ثِ فبیسُ ی ارتوبيی ٍ رٌجِّبی ثبظزاًسگی هزبظات ٍ ّوچٌیي رٌجِّبی اذاللی ٍ ًهطیِ
هىبفبت يول یب احط ٍؾًی رطم ًیع تَرِ وطزُ اًس ٍ زض حمیمت هیتَاى گفت وِ اظ یه فلسفِ
هرتلف قطفساضی وطزُاًس.
ایي زیسگبُ فلسفی اسالهی ضا هی تَاى ثِ ایي غَضت تمسینثٌسی وطز:
1ـ هزبظاتّبی زًیَی ثبظزاضًسُ ٍ يجطت آهیع؛
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2ـ هزبظات ّبی زًیَی وِ ثب رطم اًزبم یبفتِ ضاثكِ يلت ٍ هًلَلی زاضًس؛
3ـ هزبظاتّبی اذطٍی وِ تزسن ذَز ايوبل است.
ًَو اٍل ویفطی زًیَی ،يجبضت اظ همطضات رعایی است وِ زض رَاهى ثططی ،ثطای تٌهین ضٍاثف
ارتوبيی هطزم ثِ ٍسیلِی لبًَى گصاض ٍؾى هیگطزز .یه فبیسُ ٍؾى ٍ ارطای ایي ًَو هزبظاتّب آى
است وِ ارطای آى ثبيج رلَگیطی اظ تىطاض رطم ثِ ٍسیلِی هزطهیي ٍ يجطت زیگطاى اظ اضتىبة
رطم ذَاّس ضس .ثِ ّویي رْت هی تَاى آًْب ضا ویفطّبی ثبظزاضًسُ ًبهیس .فبیسُ زیگط ایي لجیل
هزبظات ّبی زًیَی ،تطفی ذبقط هزٌی يلیِ یب اٍلیبی زم ٍ تًسیل حس اًتمبم رَیی ٍ رلَگیطی
اظ تجبّی ٍ فسبز ربهًِ است .الجتِ ایي زض هَاضزی است وِ ًَو رطم تًسی ٍ تزبٍظ ثِ رسن ٍ ربى
زیگطاى ثبضس .ثِ ّویي هٌبسجت تٌبست ثیي رطم ٍ هزبظات وِ اظ قطف لبًَى گصاض ضيبیت هیضَز،
هَرت ارطای يسالت زض ربهًِ ذَاّس ضس.
ًىتِی لبثل شوط ایٌىِ ایي ّسفّب هرتع هزبظات زًیَی است ٍ زض رْبى آذطت هًمَل
ًیست؛ ظیطا زض آًزب زیگط هسألِ رلَگیطی اظ تىطاض رطم ٍ یب تطفی ذبقط ظیبى زیسُ هكطح ًیست.
زٍهیي ًَو اظ هزبظاتّبی زًیَی ،آى زستِ اظ همطضات رعایی است وِ ضاثكِی يلت ٍ هًلَلی ثب
رطم اًزبم یبفتِ زاضًس ،یًٌی هًلَم «رطم» ٍ ًتیزِ لكًی آى« ،ویفط» است .ایي ویفطّب ضا «هىبفبت
يول» یب «احط ٍؾًی رطم یب گٌبُ» هی ًبهٌس.
سَهیي ًَو هزبظات ،ویفطّبی اذطٍی ّستٌس وِ ضاثكِی تىَیٌی لَیتطی ثب گٌبّبى ٍ رطاین
زاضًس .ایي ًَو هزبظاتّب هبًٌس هزبظات ّبی زًیَی لطاضزازی ًیستٌس ،ثلىِ زض ایي هزبظاتّب ًَيی
ضاثكِ ی يیٌیت ٍ اتحبز حىن فطهبست؛ یًٌی آًچِ زض آذطت ثِ يٌَاى ویفط یب پبزاش هزطهیي یب
ًیىَوبضاى زازُ هی ضَز ،زض حمیمت تزسن يول ذَز آًْبست وِ زض لطآى وطین زض آیبت هتًسزی
(سَضُی آل يوطاى ،آیِی 30؛ سَضُی وْف ،آیِی 49؛ سَضُی ظلعال ،آیبت 8 ٍ 7؛ سَضُی ثمطُ،
آیِی 281؛ سَضُی ًسبء ،آیِ 10؛ سَضُی حطط ،آیِی 18؛ سَضُی روًِ ،آیِی 8؛ سَضُی
حزطات ،آیِی ّ ٍ ) 12وچٌیي زض احبزیج ٍاضزُ اظ هًػَهیي ثِ ایي ًَو ویفطّبی اذطٍی اضبضُ
ضسُ است.
قطفساضاى هىتت تحممی ،هًتمس ثَزًس وِ ثطای زفبو اظ ربهًِ ،حتی لجل اظ آًىِ رطهی ٍالى
ضَز ،هی تَاى الساهبت تأهیٌی الظم ضا زض هَضز افطاز ذكطًبن ثِ هَضز ارطا گصاضت (ّوبى ،غع
188ـ.)191
هكبلًِی تبضید تحَالت حمَق ویفطی ًطبى هیزّس وِ ًهبم ویفطی اسالمً ،رستیي ًهبهی
است وِ زٍاظزُ لطى لجل اظ ًهبهبت حمَق يطفی ،سیبست ویفطی ذبغی ضا ثب ثطلطاضی اًَاو
هزبظاتّبی اسالهی پی ضیعی ٍ زًجبل وطزُ است.
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زض ایي ًهبم وِ اغَل ٍ لَايس آى هتىی ثِ حبوویت اللِّ ٍ ٍحی الْی ٍ ًمص ثٌیبزیي لَاًیي
ویفطی ثطای پبسساضی اظ اضظش ّبی اغیل اسالهی است ،حس ٍ هطظ حمی ضا وِ ربهًِی اسالهی ثبیس
ثطای هزبظات هزطهیي ضيبیت ًوبیس ،ثِ ذَثی تطسین ٍ تططیى ضسُ است.
ثط ایي هجٌب ،فمْب ٍ غبحت ًهطاى اسالهی ًیع ثط اسبس هتَى هًتجط ،هزبظات ّبی اسالهی ضا ثِ
يٌَاى ٍسیلِ ای ثطای حفم ٍ حطاست اظ ّسفّب ٍ هػبلح پٌذ گبًِ اسالهی یب «ؾطٍضیبت ذوسِ»
هَضز ثحج لطاض زازُ اًس (گطری ،ثی تب ،ظ .)91
ّسف اظ ايوبل هزبظات اظ زیسگبُ لطآى
زض ثطضسی ٍ اهًبى ًهط زض ثطذی اظ آیبت لطآى وطین ،ثِ ذَثی ثِ زست هیآیس وِ ّسف اسبسی
اظ تططیى ولیِ لَاًیي ٍ احىبم اسالهی آى است وِ هطزم ثِ آییي يسل ٍ زاز ثگطًٍس ٍ اظ تزبٍظ ٍ
تًسی ثِ حیخیت ،ربى ،هبلً ،بهَس ٍ حمَق زیگطاى پطّیع وٌٌس .ثطای تحمك ایي اهط ،ضيبیت اغل
يسالت ٍ ثسف لسف زض ربهًِ ،اظ ٍنبیف فطستبزگبى الْی است ٍ ثِ آى اهط ضسُ است چٌبى وِ
لطآى وطین هیفطهبیس « :لمس اضسلٌب ضسلٌب ثبلجیٌّبت ٍ اًعلٌب هًْن الىتبة ٍ الویعاى لیمَم الٌّبس
ثبلمسف» (سَضُ ی حسیس ،آیِ ی .)25
ثِ يالٍُ لطآى وطین زض ثًؿی اظ آیبت ،ؾوي تططیى احىبم هطثَـ ثِ يجبزات ٍ هسبئل ویفطی،
ثِ فلسفِ یب هػلحت اقبيت ٍ ارطای آى احىبم اضبضُ وطزُ است ،اظ رولِ زضثبضُی فلسفِ ویفط
لػبظ ثِ هٌهَض غیبًت اظ حیبت ارتوبيی ٍ رلَگیطی اظ اضتىبة رطم ٍ زض ًْبیت ارطای يسالت
ویفطی هیفطهبیس ٍ« :لىن فی المػبظ حیَُ یب اٍلی االلجبة» (سَضُ ثمطُ ،آیِ  .)179اظ ایي آیِ
استفبزُ هی ضَز وِ فلسفِ تططیى همطضات ًبنط ثِ لػبظ ،اين اظ لػبظ ًفس ٍ یب لػبظ يؿَ ،زض
رطاین يلیِ رسن ٍ ربى آزهی يالٍُ ثط فبیسُی ارتوبيی ایي ویفط ،ضيبیت تسبٍی ٍ هَاظًِ ثیي رطم
ٍ هزبظات ثیص اظ ّط چیع یب ّسف زیگطی ثطای ثطلطاضی يسالت ویفطی است تب ثسیي ٍسیلِ ظهیٌِ
ّبی اًتمبم رَیی ضا اظ ثیي ثطزُ ،اظ رطم رلَگیطی وٌس ٍ هطزم ًیع زض حیبت روًی زض ضفبُ ٍ
آسبیص ثِ سط ثطًس ،یب زض هَضز فلسفِ ارطای ثًؿی اظ زستَضات يجبزی ٍ اًزبم تىبلیف زیٌی
هیفطهبیس وِ ثبيج پیطگیطی اظ ٍلَو رطم ٍ گٌبُ هیضًَس ٍ« :الن الػّلَُ اىّ الػّلَُ تٌْی يي
الفحطبء ٍ الوٌىط» (سَضُی يٌىجَت ،آیِی .)45
« اشى للّصیي یمبتلَى ثأًّْن نلوَا ٍ اىّ اللِّ يلی ًػطّن لمسیط» (سَضُی حذ ،آیِی  )39ـ ٍ هَضز
ثیبى حىن ضٍظُ زض آیِ  183سَضُی ثمطُ ـ هیفطهبیس« :وتت يلیىن الػّیبم ووب وتت يلی الّصیي هي
لجلىن لًلّىن تتّمَى» ًیع لطآى وطین هتصوط هیضَز وِ فلسفِ ضٍظُ تسلف ثط ضَْات ٍ توبیالت
ًفسبًی ٍ پطٍضش ًیطٍی هًٌَی ٍ تمَا است وِ هبًى اضتىبة گٌبُ ٍ رطم ذَاّس ضس ٍ .زض هَضز
تططیى احىبم ظًب ٍ فحطبء هیفطهبیس ٍ« :ال تمطثَا العًّی اًِّ وبى فبحطِ ٍ سبء سجیالً» (سَضُ اسطاء،
آیِ .)32
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تأویس اسالم ثط ارطای ویفط حسٍز زضثبضُ ی هزطهیي ثِ ایي لجیل رطاین ثطای ایزبز اذبفِ ٍ تطس
ٍ رٌجِ ّبی ثبظزاضًسگی فطزی ٍ ّوگبًی هزبظات حس است وِ يالٍُ ثط فبیسُ ارتوبيی ایي
هزبظاتّب ،ثبيج رلَگیطی اظ تىطاض رطم ًیع ذَاّس ضس.
زض هَضز تًعیطات اسالهی وِ ًَيی ًهبم هزبظات ّبی ًبهًیي است ٍ ًبنط ثِ ویفطّبیی است وِ
اًساظُ ٍ چگًَگی یًٌی ون ٍ ویف آى ثب تَرِ ثِ ضطایف ظهبى ٍ هىبى ٍ ذػَغیبت ضرػیت هزطم،
ثِ لبؾی ویفطی ٍاگصاض ضسُ استّ .سف اسبسی ٍ غبیت ًهط اسالم زض ایي لجیل ویفطّب ،تْصیت ٍ
اغالح اذاللی هزطهیي است ٍ ،ثبالذطُ زض تططیى هزبظات ّبی زیِ اين اظ زیِ هًیي یب اضظش
رعایی ،ثیص اظ ّط چیعی رلت ضؾبیت ٍ تطفی ذبقط هزٌی يلیِ یب اٍلیبی زم ٍ زض زضرِ زٍم،
ضيبیت يسالت ویفطی هلحَل ًهع لبًَى گصاض اسالهی ثَزُ است.
ثسیي تطتیت ٍ ثٌب ثط آًچِ وِ گفتِ ضسّ ،سف اسالم اظ تسٍیي لَاًیي ویفطی ،پیطگیطی اظ ٍلَو
رطم ٍ اغالح ثعّىبضاى اظ قطیك اهط ثِ هًطٍف ٍ ًْی اظ هٌىط ٍ ارطای سبیط زستَضات اذالق هصّجی
ٍ اغَل زیٌی است ٍ ّسف اظ ارطای هزبظات ّب ،تٌْب اًتمبم رَیی یب ضىٌزِ ٍ آظاض هزطهیي ٍ یب
هزطز حفم حمَق ٍ تطفی ذبقط هزٌی يلیِ ،یب اٍلیبی زم ٍ هبًٌس ایٌْب ًیست ،ثلىِ ثسٍى تطزیس
ّسف اظ ویفطّبی اسالهی حفم ٍ حطاست ربهًِ اظ ثسی ٍ هفبسس ارتوبيی ٍ رلَگیطی اظ ٍلَو
رطم ٍ اغالح اذاللی هزطهیي ٍ ارطای يسالت ویفطی است .ثِ سري زیگطً ،هبم ویفطی اسالم زض
تططیى احىبم ٍ هزبظاتّب اظ یه فلسفِ ٍ سیبست ویفطی الْبم هیگیطز؛ یًٌی ّن ثِ فبیسُ ارتوبيی
هزبظاتّب تَرِ هی وٌس ٍ ّن ارطای يسالت ویفطی ٍ ّن اغالح ٍ تطثیت هزطهیي (ٍلیسی،1378 ،
غع 232ـ.)235
الساهبت تأهیٌی ٍ تطثیتی زض پیطگیطی اظ رطم
السا هبت تأهیٌی ٍ تطثیتی زض ٍالى ضجیِ تساثیطی است وِ ٍالسیي رْت اغالح ٍ تطثیت فطظًساى
ذَز ٍ پیطگیطی اظ ایي وِ اٍالز آىّب زض آیٌسُ ذالفىبض ٍ هٌحطف ضًَس ،اتربش هیوٌٌس وِ هبّیت
اغلی ایي تساثیط رٌجِ ی اغالح ٍ تطثیت زاضتِ ٍ اظ اًگیعُی اًتمبم رَیی ٍ هزبظات ثِ زٍض است ،یب
ضجیِ الساهبتی است وِ پعضىبى هترػع یه ثیوبضستبى رْت هًبلزِ ٍ ثْجَزی هطیؽّب ثِ وبض
هیثٌسًس (وی ًیب ،1346 ،ظ  1652ثِ ثًس).
زض هبزُ  1لبًَى الساهبت تأهیٌی هػَة  1339تػطیح ضسُ است« :غسٍض حىن السام تأهیٌی اظ
قطف زازگبُ ٍلتی ربیع است وِ وسی هطتىت رطم گطزیسُ ثبضس» .اغَالً الساهبت تأهیٌی ضا ثِ
يٌَاى « تساثیطی وِ زازگبُ ثطای رلَگیطی اظ تىطاض رطم (رٌحِ ٍ رٌبیت) زضثبضُی هزطهیي
ذكطًبن اتربش هیوٌس» هًطفی ًوَزُ است ٍ ثِ يجبضتی زیگط ،ایي لبًَى ثِ هزطم ذكطًبن تَرِ
وطزُ ًِ حبلت ذكطًبن ،اظایي ضٍ تساثیط هصوَض ضا ثِ يٌَاى «الساهی پس اظ اضتىبة رطم» زض ًهط
گطفتِ وِ فمف ًبنط ثِ پیطگیطی اظ «تىطاض رطم» است ًِ «ٍلَو اثتسایی رطم» .زض الساهبت تأهیٌی ٍ
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تطثیتی ،پیطگیطی اظ ٍلَو رطاین یب تىطاض آى ّب ثِ سِ قطیك ظیط هوىي است غَضت گیطز وِ اروبالً
ثِ ثیبى ّط یه هیپطزاظین:
الف ـ پیطگیطی اظ قطیك اغالح ٍ تطثیت.
ة ـ پیطگیطی اظ قطیك هًبلزِ ٍ زضهبى.
د ـ پیطگیطی اظ قطیك ذٌخی سبظی ٍ ًهبضت.
الف ـ پیطگیطی اظ قطیك اغالح ٍ تطثیت
یىی اظ هٌبستتطیي ضیَُ ّبیی وِ زض الساهبت تأهیٌی ٍ تطثیتی ثطای رلَگیطی اظ ٍلَو رطاین ٍ
1
تىطاض آىّب پیص ثیٌی ضسُ است ،ضیَُی اغالح ٍ ثبظپطٍضی افطازی است وِ زاضای حبلت ذكطًبن
هی ثبضٌس چطا وِ تب ظهبًی وِ ایي حبلت زض ضرػی ٍرَز زاضتِ ثبضس ،احتوبل اضتىبة رطم اظ قطف
اٍ ٍرَز زاضز .ثٌبثطایي تطثیت ٍ ثبظپطٍضی ضٍحی چٌیي فطزی ،تٌْب قطیك پیطگیطی اظ اضتىبة رطم
تَسف اٍست .هطاوعی ّوچَى وبًَى اغالح ٍ تطثیت ،ثطای اقفبل ثعّىبض ،ثب تٌهین ثطًبهِّبی
تطثیتی ٍ ثبظآهَظی ٍ فطاّن سبذتي هحیف هٌبست رْت تحػیل ٍ تطثیت ًَرَاًبى هیتَاًس اّساف
لبًَى گصاض ضا زض ٍؾى لَاًیي هطثَـ ثِ پیطگیطی اظ ٍلَو رطاین فطاّن سبظز( .هَاز  23 ٍ 22لبًَى
تطىیل زازگبُ اقفبل ثعّىبض هػَة  ٍ 1338هَاز  3 ٍ 2الیحِی لبًًَی الساهبت تأهیٌی هػَة
 ٍ 1339هبزُ  49لبًَى هزبظات اسالهی هػَة ّ )1370ن چٌیي اذص تًْس اظ اٍلیبی اقفبل ثعّىبض
هجٌی ثط تأزیت ٍ تطثیت ٍ هَانجت زض حسي اذالق قفل (ثٌس اٍل هبزُ  18لبًَى تطىیل زازگبُ
اقفبل ثعّىبض) ًیع زض ظهطُ ضٍشّبی هفیس زض ایي ظهیٌِ است.
زض هَضز اضربغی وِ ثِ لحبل ٍلگطزی ٍ تىسی ذكطًبن تطریع زازُ هیضًَس ٍ هزطهیي ثِ
يبزت ّن ،ایزبز وبضگبُ ّبی وطبٍضظی ٍ غًٌتی ٍ غیطُ ٍ آهَظش ضغل هٌبست ،ثِ تسضیذ ظهیٌِ
تٌجلی ٍ يبقل ٍ ثبقل هبًسى ٍ ظًسگی قفیلی زاضتي ضا اظ ثیي ثطزُ ٍ ضرع ضا ثطای یه ظًسگی
ضطافتوٌساًِ ٍ تأهیي هًبش اظ قطیك وست ٍ وبض هفیس آهبزُ هی سبظز .الجتِ اغل لبًًَی ثَزى
الساهبت تأهیٌی ٍ يسم اهىبى ايوبل ایي تساثیط لجل اظ ٍلَو رطم ،هبًى هیضَز وِ ضٍش ّبی
اغالحی ٍ ثبظپطٍضی هصوَض زض لَاًیي یبز ضسُ ضا زض هَضز وسبًی وِ زاضای حبلت ذكطًبن ثَزُ اهب
ٌَّظ رطهی هطتىت ًطسُ اًس ايوبل ًوَز .ثب ایي وِ اغالح ٍ تطثیت اضربظ هستًس ثطای اضتىبة
رطم ،اذتػبغی ثِ «هزطهیي ذكطًبن» ًساضز ،اهب ثِ يٌَاى السام تأهیٌی ٍ ثب اثعاضّبی لبًًَی آى،
فمف ّویي زستِ اظ زاضًسگبى «حبلت ذكطًبن» لبثل اغالح ٍ تطثیت ٍ ثبظپطٍضی است (غبًًی،
 ،1371غع .)305ٍ297ٍ189

 .1هًیبض «حبلت ذكطًبن» زض ایي لبًَى يجبضت است اظ «تحطیه هطزم ضْطّب ٍ زّبت ثِ ؾسیت ثب یىسیگط ثِ ًحَی وِ هَرجبت
سلت آسبیص ٍ اذالل زض ًهن ٍ آضاهص ضا يوالً فطاّن سبظزّ ٍ ».وچٌیي «ٍازاض وطزى وطبٍضظاى ثِ توطز ٍ ذَززاضی اظ زازى ثْطُ یب
اهتٌبو اظ يول وطت یب رلَگیطی اظ ٍضٍز هبله ثِ هله یب ثِ لسوتی وِ هبًى اًزبم ٍنبیف هأهَضیي زٍلت ثبضس».
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ة ـ پیطگیطی اظ قطیك هًبلزِ ٍ زضهبى
ضٍش زیگط پیطگیطی اظ تىطاض رطم تَسف هزطهیي ذكطًبن ،هًبلزِ ٍ زضهبى آىّب است .ثب
يٌبیت ثِ ایي وِ یىی اظ هإلفِّبی حبلت ذكطًبنٍ ،رَز اهطاؼ ضٍحی ٍ ضٍاًی ٍ ثًؿبً رسوبًی
است  ،اظ رولِ زض هَضز هزبًیي ٍ افطاز هرتل الوطبيط وِ ثِ يلت ًساضتي لَُ تویع ٍ يسم وٌتطل
ايوبل ٍ ضفتبض ذَز هطتىت رطم ضسُاًسّ ،ن چٌیي هًتبزیي ثِ هَاز هرسض ٍ الىل وِ ثِ زلیل ايتیبز،
پس اظ ارطای هزبظات ّن ثِ احتوبل ظیبز ثِ هػطف ایي هَاز ضٍی ذَاٌّس آٍضز ،ثبیس ثِ هًبلزِ ٍ
زضهبى ضٍاًی ٍ رسوبًی آى ّب السام وطز ٍ تب ظهبى ثْجَزی وبهل ضٍاًی زض هزبًیي ٍ افطاز هرتل
الوطبيط ٍ تطن ايتیبز زض هَضز هًتبزیي ثِ استًوبل هَاز هرسض ٍ هططٍثبت ،الىلی ضّب سبذتي آىّب
ثِ هػلحت ارتوبو ًجَزُ ٍ ظهیٌِ ٍلَو رطاین ثًسی ضا فطاّن ذَاّس سبذت (ضّبهی.)110 :1381 ،
ثِ ّط حبل ،هًبلزِ ٍ زضهبى افطاز ضٍاًی وِ هطتىت رطم گطزیسُاًس هٌبستتطیي السام تأهیٌی زض
رْت پیطگیطی اظ ٍلَو رطاین ثًسی است ،الجتِ اگط ضرع هصوَض غیط لبثل هًبلزِ ثبضس زض ایي
غَضت ثب ًگْساضی اٍ زض هحل هٌبست (ثیوبضستبى هرػَظ) هیتَاى ربهًِ ضا اظ ذكطات ًبضی اظ
«حبلت ذكطًبن» ٍی هػَى ًگِ زاضت.
د ـ پیطگیطی اظ قطیك ذٌخی سبظی ٍ ًهبضت
قطیمِ ی سَم پیطگیطی اظ تىطاض رطاین زض الساهبت تأهیٌی ،ذٌخی وطزى ظهیٌِی ٍلَو رطم ٍ یب
ًهبضت است .زض ثًؿی هَاضز ،غطف ٍرَز یه ضرع زض یه هحل یب ضْط ثِ زالیل هرتلف
ذبًَازگی ،ارتوبيی ،سیبسی ،التػبزی ٍ ،...ظهیٌِ تىطاض رطم ضا فطاّن هیسبظز ،زض ایي غَضت ثبیس
ثطای پیطگیطی اظ تىطاض رطم ٍی ضا هوٌَو اظ البهت زض آى هحل یب ضْط ًوَز .افطازی وِ حبلت
سطزستگی چٌس ًفط ضا زض اضتىبة رطاین زاضًس ٍ ثِ زلیل ًفَش ارتوبيی ،سیبسی ٍ  ...اضربظ زیگط
تحت تأحیط ٍی زض اضتىبة رطاین لطاض هیگیطًس ٍ ثب تطَیك ٍ تحطیه هطزم ،ثسٍى ایي وِ ذَز
هستمیوبً ٍاضز غحٌِ رطم ضًَس ،ظهیٌِ اضتىبة رطم ضا اظ ًبحیِ ی زیگطاى فطاّن هی سبظًس ،ثِ غطف
هزبظات ،هخالً ظًساى یب ضالق ٍ رطیوِ هبلی ًِ ،تٌْب هوىي است اظ ايوبل ذَز زست ثط ًساضًس ،ثلىِ
چِ ثسب ،ايوبل هزبظات هَرت رطی تط ضسى آىّب ًیع گطزز .زض ایي غَضت رسا سبذتي آىّب اظ
سبیطیي ٍ هزجَض سبذتي ثِ البهت زض هٌكمِ زٍض زست ضاُ هٌبسجی رْت ایزبز ًهن ٍ آضاهص ٍ
رلَگیطی اظ تىطاض رطم است .هسئلِ تجًیس هزطهیي ٍ ذػَغبً افطاز غبحت ًفَش ٍ ضؤسبی لجبیل ٍ
ثعضگبى فبهیل اظ لسین االیبم هَضز تَرِ ثَزُ ٍ زض حمَق ویفطی فطاًسِ ثب يٌَاى «ضٍلگبسیَى»
هست ّب ثِ غَضت تجًیس ثِ رعایط زٍضزست ،هَضز يول ٍالى ضسُ است .ثستي هحل ،اذص پطٍاًِ،
ًگْساضی هزبًیي ٍ افطاز هرتل الوطبيط زض تیوبضستبى ،اذطاد افطاز ذبضری ،ؾجف اضیبی ذكطًبن،
هحطٍم وطزى اظ حك لیوَهت ٍ ًهبضت ،هحطٍهیت اظ ثًؿی اظ حمَق ارتوبيی هبًٌس ًوبیٌسگی
هزلس ٍ ٍوبلت زازگستطی ،اظ هػبزیك ثبضظ الساهبت تأهیٌی است وِ اظ قطیك ذٌخی سبظی ،اظ تىطاض
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رطاین ثًسی رلَگیطی هیوٌس (هبزُ  12لبًَى الساهبت تأهیٌی هػَة 1339؛ هَاز 62 ٍ 19 ،17
هىطض لبًَى هزبظات اسالهی).
ًهبضت ثط ايوبل ٍ ضفتبض هزطم ذكطًبن ًیع قطیك زیگطی است زض رلَگیطی اظ تىطاض رطم وِ زض
الساهبت تأهیٌی ٍ تطثیتی هی تَاى هػبزیمی اظ آى ضا پیسا ًوَز (سویط ،1996/1416 ،ظ)450؛ اظ
لجیل آى چِ زض هبزُ  6الیحِ لبًًَی الساهبت تأهیٌی آهسُ است« :زازگبُ حك زاضز زض هَلى غسٍض
حىن آظازی هططٍـ ثًؿی تؿییمبت ٍ یب وبض زض ًعز وبضفطهبی هًیٌی ٍ غیطُ ثطای اٍ لبئل ضَز ».یب
آى چِ زض ثٌس  6هبزُ  29لبًَى هزبظات اسالهی همطض ضسُ است« :هًطفی ذَز زض هست ّبی هًیي
ثِ ضرع یب همبهی وِ زازستبى تًییي هیوٌس»ّ .ن چٌیي اًتطبض حىن زض ٍالى هَرت ًَيی ًهبضت
يوَهی ثط افًبل ٍ ضفتبض هحىَم يلیِ ذَاّس ثَز ٍ ،زض يیي حبل سجت هی ضَز هطزم اظ توبس ثب
چٌیي هزطهی ذَزاضی وٌٌس (ضّبهی ،1381 ،غع 105ـ.)112
نتیجه گیزی
اهطٍظُ ثب تَرِ ثِ افعایص آهبض رطاین ٍ استفبزُ اظ ضیَُّبی ًَیي ثعّىبضی ٍ يسم وبضآیی
ٍاوٌصّبی ویفطی ،ؾطٍضت ثِ وبضگیطی الساهبت پیطگیطاًِ غیطویفطی زض زِّّبی اذیط هَضز
تَرِ لطاض گطفتِ است .اظایي ضٍ وبضثطز پیطگیطی زیٌی ،اذاللی ،ارتوبيی ٍ ٍؾًی وِ اظ رولِ
پیطگیطیّبی غیطویفطی ثِ ضوبض هیضًٍس زض ثسیبضی اظ رَاهى ثب هَفمیت ّوطاُ ثَزُ است.
پیطگیطی زیٌی (اظ قطیك استفبزُ اظ آیبت الْی) هزوَيِ السام ّبی پیطگیطاًِ ای است وِ ثط
ولیِ هحیف ّبی پیطاهَى فطز زض فطایٌس اذاللی ًمص زاضتِ ٍ زض وبضوطزّبی ارتوبيی ًمص هإحطی
زاضًس .ایي ضٍش پیطگیطی اظ رطم ثب توطوع ثط آیبت الْی ٍ ضٍش ظًسگی وِ لطآى ثِ فطز آهَظش
هی زّس سًی زض ثْجَز ٍؾًیت ظًسگی فطز ٍ ارتوبو زاضز تب هحیكی سبلن ٍ اهي ایزبز ًوبیسٍ .
ارطای تساثیط پیطگیطی اظ رطاین اظ قطیك وتبة ذسا زض غَضتی هَفك ٍ اهىبى پصیط است وِ ربهًِ
هسًی ٍ ّوِ هطزم زض ثطًبهِ ّبی پیطگیطی هطبضوت زاضتِ ٍ ثب ضيبیت هَاظیي زیٌی ٍ اذاللی
ظهیٌِ پیطگیطی اظ رطاین ضا ثِ ٍرَز آٍضًس ٍ ثسٍى ضه لطآى ثِ يٌَاى یه ًزبت زٌّسُ ٍ ثطًبهِ
ظًسگی هی تَاًس ضاّگطبی ذَثی رْت ًهن ٍ اهٌیت وطَض ثبضس.
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 .1اضزثیلی ،هحوسيلی ،حمَق رعای يوَهی ،تْطاى ،ثی ًب.1382 ،
 .2اًػبضی ،ضید هط تؿی ،الطسبئل الزسیسُ ،تلریع ٍ ًگبضش همسهِ ٍ حَاضی هیطظا يلی
هطىیٌی ،لن ،هكجًِ پیطٍظ.1390 ،
 .3ذطاسبًی ،هال هحوسوبنن ،وفبیِ االغَل ،ثی رب ،چبح ایطاى ،ثی تب.
 .4ذلیل ثي احوس ،وتبة الًیي ،لن ،چبح هْسی هرعٍهی ٍ اثطاّین سبهطائی.1409 ،
 .5ضافًی لعٍیٌی ،يجسالىطین ثي هحوس ،فتح الًعیع ضطح الَریع ،ثیطٍت ،زاضالفىط ،ثی تب.
 .6ضّبهی ،زوتط هحسي ،الساهبت تأهیٌی ٍ تطثیتی ،تْطاىً ،طط هیعاى ،چبح اٍل.1381 ،
 .7سویط ،يبلیِ ،اغَل لبًَى الًمَثبت( ،المسن الًبم) ،لجٌبى ،الوإسسِ الزبهًیِ للسضاسبت ٍ الٌطط
ٍ التَظیى.1996/1416 ،
 .8غبًًی ،پطٍیع ،حمَق رعای يوَهی ،چبح چْبضم ،تْطاى ،اًتطبضات گٌذ زاًص.1371 ،
 .9قجبقجبیی ،هحوسحسیي ،تفسیط الویعاى ،تطروِ سیس هحوسثبلط هَسَی ّوساًی ،ثی رب،
وبًَى اًتطبضات هحوسی ،چبح سَم.1363 ،
 .10يسىطی ،حسي ثي يجساللِّ ،الفطٍق اللغَیِ ،لبّطُ ،1353 ،چبح افست لن ،ثی تب.
 .11فبؾل ٌّس ی ،هحوس ثي حسي ،وطف اللخبم ،تْطاى ،چبح سٌگی1271 ،ـ ،1274چبح افست
لن.1405 ،
 .12فتح اللِّ ،احوس ،هًزن الفبل الفمِ الزًفطی ،ثی رب ،زهبم.1995/1415 ،
 .13فیؽ ،يلیطؾب ،حمَق رعای اسالهی ،تْطاى ،زاًطىسُ افسطی ،ثی تب.
 .14ـــــــــــــــــ ،همبضًِ ٍ تكجیك زض حمَق رعای يوَهی اسالم ،تْطاى ،سبظهبى چبح ٍ
اًتطبضات ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی1364 ،ـ.1368
 .15ـــــــــــــــــ ،همبضًِ ٍ تكجیك زض حمَق رعای يوَهی اسالم ،تْطاى ،سبظهبى چبح ٍ
اًتطبضات ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی ،چبح ّفتن.1385 ،
 .16لبًَى اسبسی روَْضی اسالهی ایطاى.
 .17لبًَى الساهبت تأهیٌی هػَة .1339
 .18لبًَى تطىیل زازگبُ اقفبل ثعّىبض هػَة .1338
 .19لبًَى هزبظات اسالهی.
 .20وی ًیب ،سیس هْسی ،يلَم رٌبیی ،تْطاى ،اًتطبضات زاًطگبُ تْطاى.1346 ،
 .21گطری ،اثَالمبسن« ،حمَق رعای يوَهی اسالم» ،زاًطىسُ حمَقً ،ططیِ هإسسِ حمَق
تكجیمی ،ش  ،6ثی تب.
 .22ـــــــــــــــــ ،همبالت حمَلی ،تْطاى ،ثی ًب.1365 ،
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 .23الیحِ لبًًَی الساهبت تأهیٌی هػَة .1339
ً .24زفی تَاًب ،يلی ،رطم ضٌبسی ،تْطاى ،چبح ثْطام ،چبح اٍل.1377 ،
ٍ .25لیسی ،هحوسغبلح ،حمَق رعای يوَهی ،تْطاى ،سبظهبى هكبلًِ ٍ تسٍیي وتت يلَم اًسبًی
زاًطگبُّب (سوت) ،چبح چْبضم.1378 ،
 .26ـــــــــــــــــ ،ثبیستِ ّبی حمَق رعای يوَهی ،تْطاى ،ذَضضیس.1382 ،

