جأثیؽپػیؽی خهاونًاقی اقماػیلیه اؾ ؾؼوايیه
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چکیعه
آییى لقوايی یکی ال هکحب های ٨کكی ایكاو باوحاو اوث که بىیاقی ال باوقهای آو ؾق اوما٠یلیه بالجاب یا٨حه اوث.
پیكواو لقوايیه ٠٭یؿه ؾاقيؿ که ال ابحؿا جا ايحهای ٠الن همه چیم به ؼىاوث لقواو ؼؿای لهاو اج٩ا ٪هیا٨حؿ و همه
هىشىؾات ٨٭ٗ به قاهی هیقويؿ که ال پیً ها ه١یى ٌؿه اوث .لقواو یا ایمؾ لهاو ،آییى کهى ایكايی اوث که
ه٩اهین جىشه بكايگیمی ؾق پیؿایً هىحی و پایاو آو ،هًٍؤ ٠الن ،لهاو و ؤ ٟايىاو ؾق هىحی و  ...ؾق آو بیاو ٌؿه
اوث< هىائلی که ؾق ٨لى٩ه و ايؿیٍه ویاوي هن همىاقه هٙكض بىؾه اوث .ایى ه٭اله که با قوي جىِی٩ي جعلیلي و
اوح٩اؾه ال هًاب ٟکحابؽايهای ايصام ٌؿه ،ؾق ابحؿا ب١ؿ ال بكقوي آئیىهاي لقوايیه و اوما٠یلیه به جؤذیكپفیكی
شهاوًٌاوی اوما٠یلیه ال لقوايیه پكؾاؼحه و يحیصه هیگیكؾ که شهاوًٌاوی اوما٠یلیه هحؤذك شهاوًٌاوی ال
لقوايی اوث.
واژههای کلیعی :شهاوًٌاوی ،اوما٠یلیه ،لقوايیه ،آ٨كیًً ،ايىاو.

 .1ؾايٍصىی ؾکحكی ٠لىم ویاوی

bashiri_2@yahoo.com

جاقیػ ؾقیا٨ث 7931/17/71 :جاقیػ پفیكي7931/19/39 :

هوعهه
شهاو ًٌاوی ؾق وا ٟ٬بعد ؾقباقه چگىيگي آ٨كیًً شهاو هىحي و ًٌاؼث آو اوث .بهحكیى اوًاؾ ؾق باب ا٠ح٭اؾ
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هلل هؽحل ٧ؾقباقهی آ٨كیًً ،اوٙىقههاي آوها هىث که والهای وال همكاه آوها بىؾه اوث و ج٩کكات شم١ي
آياو قا ؾق ؼىؾ ؾاقؾ و هیجىايؿ قیٍه بىیاقي ال باوقها و ا٠ح٭اؾات هك ٬ىم قا ؾق همیى اوا٘یك شىحصى کكؾ.
آ٨كیًً شهاو هىحی و چگىيگی آو ،ال وؤاالجی بىؾه که ـهى بٍك قا ؾق ؾوقاوهای هؽحل ٧به ؼىؾ هٍ٥ىل ؾاٌحه و
بىیاقی ال هکاجب ٨کكی ال هکاجب گفٌحههای ؾوق ؾق پی پاوػ ؾاؾو به ایى پكوًها بىؾهايؿ و با ایى جاليها به
ؾو يٝك کلی ؾوث یا٨حهايؿ :گكوهی ه١ح٭ؿيؿ که شهاو هىحی بیواوٙه ال هًٍؤ آ٨كیًً به وشىؾ آهؿه و گكوهی
ؾیگك ایى آ٨كیًً قا باواوٙه هیؾايًؿ .ؾق ایكاو ،لقوايیىن ٕهکحب لقواؤ و اوما٠یلیه ،ؾو هکحب ایكايی هكبىٖ به
ؾو ؾوقه هح٩اوت ؾق ایى ؼّىَ به بعد و کًکاي پكؾاؼحهايؿ.
ؾق هیاو ايىاوها ؾو ٠٭یؿه کلي ؾقباقهی آ٨كیًً وشىؾ ؾاقؾ :گكوهي ه١ح٭ؿيؿ که ؾق ابحؿا هیچچیم وشىؾ يؿاٌحه
اوث و آ٨كیًً ال هیچ به وشىؾ آهؿه اوث< یً١ي ایًکه ؾق آ٤ال هیچچیم ظحي آ٨كیًًؿه يیم يبىؾه اوث .يیىحي ؾق
يیىحي بىؾ و آ٨كیًًؿه ؼىؾ ال هیچ به وشىؾ آهؿه اوث< گكوه ؾیگك ه١ح٭ؿيؿ که بكاي آ٨كیًً یٯ هًٍؤ وشىؾ ؾاٌحه که
همیٍه بىؾه اوث ایى گكوه ؼىؾ بؿو ؾوحه ج٭ىین هیٌىيؿ:

ً
 -7گكوهي آ٨كیًً قا بیواوٙه هیؾايًؿ و ه١ح٭ؿيؿ شهاو هىح٭یما ال هًٍؤ آ٨كیًً به وشىؾ آهؿه اوث .گكوهي ال
لقوايیها ال ایى ؾوحه هىحًؿ و ه١ح٭ؿيؿ که شهاو هىحي جصلي لقواو اوث هیچ واوٙهای ؾق هیاو يبىؾه اوث و به
یکباقگي ال وظؿت اولیه که لقواو باٌؿ کركت – یً١ي شهاو هىحي پؿیؿ آهؿ.
 -3گكوه ؾوم آ٨كیًً قا باواوٙه هیؾايًؿ و هيگىیًؿ هًٍؤ آ٨كیًً بهوویله یٯ هیايصي شهاو هىحي قا آ٨كیؿه
اوث .ؾوحهای ال لقوايیها که ا٠ح٭اؾؾاقيؿ لقواو بهواوٙه اهك همؾ شهاو قا آ٨كیؿ و يیم گكوهي ال اوما٠یلیه که
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ه١ح٭ؿيؿ ؼؿاويؿ هح١ال بهواوٙه ٠٭ل اول ٕکلئ شهاو قا آ٨كیؿ اوث ال ایى ؾوحهايؿ.
ؾقباقهی قیٍههای کیهاوًٌاوی اوما٠یلیه– ؾوقه ی ٨ا٘میاو و ب١ؿالآو يٝكهاي هؽحل٩ي وشىؾ ؾاقؾ اها جاکًىو به
لقوايي بىؾو قیٍه ایى باوق اٌاقه يٍؿه اوث.
هکحب ؾؼوايیه
لقواو بهً٠ىاو يؽىحیى ؼؿای ایكايیاو ًٌاؼحه هیٌىؾ ،ؾوقهی واوايی اوز باوق به ایى آییى بىؾه اوث و جىوٗ
ه٥او هىقؾ جىشه ٬كاقگك٨حه اوث و ؾق ؾوقاو په ال واوايیاو و باقوی آهؿو اوالم کنکن ال هیاو هیقوؾ و باوقهای

شؿیؿ شایگمیى آو هیٌىؾ .ایى آییى بهيى٠ی شبكگكایی و وكيىٌث کیهايی ا٠ح٭اؾ ؾاٌحه اوث و الایىقو آو قا يى٠ی
اؼحك کیٍی بك هیٌماقيؿ که ه١ح٭ؿ اوث ٠الن هاؾه وا١٬یحی هٙل ٫اوث و يا٨ی وشىؾ ٠الن هیًىی اوث .باوقهای
لقوايی ؾق ایكاو باوحاو ج٭ابل و ج١اقٔات لیاؾی قا با یگايهپكوحی لقجٍحیاو ؾاٌحه اوث و وكچٍمه ایى ج١اقٔات
ؾق باوق به جرلیری اوث که لقوايیاو بؿاو ا٠ح٭اؾؾاقيؿ و گیحی گكایی ؾق بكابك هیًى گكایی لقجٍحی قا که ال هّاؾی٫
هیٌىؾ که البحه ایى بًا بك جؤویالت ه٥او لقجٍحی ال آهىلههای اووحا اوث .ا٬ىال هح١ؿؾی ؾقباقهی پیؿایی ایى
اوٙىقه وشىؾ ؾاٌحه اوث .ؾق اووحا يیم بؿیى ؼؿا اٌاقاجی ٌؿه اوث .لقواو بههرابه پؿق اهىقاهمؾا و اهكیمى ؼىايؿه
هیٌىؾ و ؾق هیاو اوا٘یك ایكاو به ؼؿای لهاو ًٌاؼحه ٌؿه اوث٠ .٭ایؿ ٌکل یا٨حه ال لقوايیىن ؾقبكؾاقيؿهی
ه٩اهین ٨لى٩ی اوث که به ا٠ح٭اؾ بكؼی هع٭٭او بك يگكههای یىيايی جؤذیك لیاؾی ؾاٌحه اوث.
ؼاوحگاه ٌکلگیكی لقوايیىن جىوٗ ه٥او ،به جؤویل آوها ال اووحا بك هیگكؾؾ< ؾق گاجاها ویاهیى یىًا بًؿ 9
لقجٍث ال ؾو گىهك يیک و بؿ وؽى به هیاو هیآوقؾ; :آو ؾو گىهك همماؾیکه ؾق آ٤ال ٠الن جّىق ٜهىق يمىؾيؿ یکی
ال آو بؿی ٕؾق ايؿیٍه و گ٩حاق و کكؾاقٔ ال هیاو ایى ؾو هكؾ ؾايا بایؿ يیک قا بكگمیًؿ يه لٌث قإ :گاتها ٔ7931 ،و
ؾق ج٩ىیك ه٥او لقوايی ال ایى بًؿ يیک و بؿ ؾو٬لىی همىاو هیباًٌؿ .لقوايیىن ؾق ؾوقهی واوايیاو ٕ157-332

جأثیصپشیصی جٍانصياسی اسهاعیلیً از زرواىیً

٘بی١ث يمىؾی اوٙىقه اوث قا بیاو هی ؾاقيؿ .همچًیى ؾق آییى لقوايی اهىقاهمؾا بكاؾق اهكیمى و ق٬یب او ه١ك٨ی

هیالؾیٔ هىقؾ جىشه و ظمایث ؾولث ظاکن ٬كاق گك٨ث .ؾق ؾوقه ٌاپىق اول ؾق اهپكاجىقی واوايیاو لقوايیىن
بهً٠ىاو یک هکحب و هفهب جىو١ه پیؿا کكؾ .بًیاوگفاقاو هکحب لقوايیىن ؾق ؾوقهی واوايیاو ه٣های لقجٍحی
بىؾيؿ که ؾق ه١ك٨ثًٌاوی ؼىؾ به جرلید قوی آوقؾيؿ .ؾق ٬كو ؾهن بهجؿقیس لقوايیىن ال هیاو ق٨ث و همؾائیىن
شایگمیى آو ٌؿ .لقوايیىن پیً ال هك چیم به ؾلیل واؼحاق اوٙىقهای که ؾاٌث شای ؼىؾ قا به ؾیًی ؾاؾ که
لقجٍث پیاهبك آو بىؾ .ؾق ظ٭ی٭ث هیاو لقجٍث و لقواو آییىهای هٍحكکی وشىؾ ؾاٌحه اوث اها ؾق واؼحاق هىحی
ًٌاوايه ج٩اوت های بًیاؾیًی هیاو ایى ؾو آییى وشىؾ ؾاقؾ .ویمای اوٙىقهای لقواو ٨اق ٢ال ايؿیٍههای جئىلىژیک
لقجٍحی اوث و بیٍحك اؼحكکیٍی هعىىب هیٌىؾ .ب١ؿ ال اي٭كاْ ولىله واوايیاو و گكایً ایكايیاو به ؾیى هبیى
اوالم ،لقوايی ها ،ؾهكی يام گك٨حًؿ .ال ؾهكیها به ً٠ىاو یک ٨ك٬ه جا وؿه وىم هصكی ا٘ال٠ات کا٨ی ؾق ؾوث
اوث .هىبؿاو هىبؿ شىاو شن ؾق کحاب ;ٌکًؿگمايیک ولاق :هیيىیىؿ که :ؾهكیها ه١ح٭ؿيؿ ؾيیا با همه
هىشىؾات آو و جٕاؾها و آهیؽحگیهایی که ؾق هیاو آوهاوث ،همه ال یک اِل یً١ی لهاو بیکكاو يٍؤت گك٨حهايؿ.
آو ها بك ایى باوقيؿ که يه بكای پكهیمکاقی پاؾاي هىث و يه بكای بؿکاقی کی٩كی .بهٍث و ؾولغ وشىؾ يؿاقؾ و کىی
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يیىث که بهظىاب يیکی و بؿی بكوؿ .ا٨موو بك ایى هیگىیًؿ همه پؿیؿههای ٠الن ٨٭ٗ شًبه هاؾی ؾاقيؿ و چیمی
که شًبه هً١ىی ؾاٌحه باٌؿ هىشىؾ يیىث ٕهًحٝكی.ٔ751 :7933 ،
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پیهیًه و اقؽىؼه ؾؼواو

ً
به ي٭ل ال پكو٨ىىق بىیه لقوايیىن ٌاؼهای ال هکحب بمقگجك همؾیىًا اوث< و ایى يى ٞيگكي ظؿوؾا ؾق ؾوقه ؾوم
هؽاهًٍیاو هٙكض ٌؿه اوث .هك چًؿ که ایى اوٙىقه ؾق اووحا و آییى لقجٍحی چًؿاو هىقؾ جىشه يیىث .ایى هفهب
جىوٗ يؽىحیى جاقیػ ٠لن يگاق و جبىیب گك آذاق اقوٙى اؾهىن قوؾوی ٔبٗ ٌؿه اوث .همچًیى ؾق هًاب ٟوكیايی
و هىیعی يیم هىقؾ جىشه ٬كاقگك٨حه اوث .وه يٝكیه ؾقباقهی پیٍیًهی پیؿایً لقوايیىن وشىؾ ؾاقؾ ؾق ؾیؿگاه
يؽىث لقوايیىن يى٠ی واکًً ٠لیه ؾولث هؽاهًٍیاو هحؤؼك اوث ،ؾق ؾیؿگاه ؾوم لقوايیىن ؾق ؾوقهی پیٍا
ً
لقجٍحی ًٌاؼحه هیٌىؾ که بك بىیاقی ال آقاء لقجٍحیاو يیم جؤذیك ؾاٌحه اوث و يهایحا ؾق ؾیؿگاه وىم که پكو٨ىىق هكی
بىیه يیم بؿاو ه١ح٭ؿ اوث ،لقوايیىن هکحبی اوث که ال آقاء لقجٍحی و بابلیاو ٌکل یا٨حه اوثٕ .بىیه:7912 ،
 .ٔ73ؾق هکحب لقوايی ،په ال  7111وال که لقواو به يیایً و ٬كبايی ؾاؾو بكای يىق هیپكؾالؾ و هیچ يحیصهای
يمیگیكؾٌ ،کی او قا ٨كا هیگیكؾ که ٬كبايیهایً بایؿ يحیصهای ؾاٌحه باٌؿ و ٨كليؿی قا ؾاقا ٌىؾ که او قا اهىقاهمؾا
بًاهؿ یا آيکه ایى کاق او ٠بد بىؾه اوث .ؾق لهؿاو او ٨كليؿی ظاِل ال ٬كبايیهایً که او اهىقاهمؾا بىؾ و ٨كليؿی
ؾیگك که ظاِل ٌک وی بىؾ به يام اهكیمى پؿیؿاق گٍث و بؿیى جكجیب او جّمین گك٨ث که ٨كهايكوایی بكشهاو قا
به ٨كليؿ يؽىث ؼىؾ بىپاقؾ .همیى که لقواو بؿیى ٨کك ٨كوق٨حه بىؾ اهىقاهمؾا ال ایى ايؿیٍه پؿق آگاه ٌؿ و آو قا يمؾ
اهكیمى بیاو ؾاٌث و اهكیمى په ال ًٌیؿو ایى هىٔى ٞلهؿاو قا ٌکا٨ث و بیكوو آهؿ< اها لقواو او قا په لؾ و
اهىقاهمؾا قا که بههىِ ٟ٬عیط هحىلؿ ٌؿه بىؾ قا به ٨كهايكوایی ٠الن بكگمیؿ ،ولی اهكیمى به او ا٠حكاْ کكؾ که جى
و٠ؿه کكؾه بىؾی که يؽىحیى ٨كليؿت قا بهً٠ىاو ٨كهايكوا ايحؽاب کًی و لقواو بكای آيکه ؼل ٧و٠ؿه يکكؾه باٌؿ
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گ٩ث; :جى ای هىحی پلیؿ به جى ٌهكیاقی يه هماق واله ؾاؾه ؼىاهؿ ٌؿ و اهىقاهمؾا بایؿ وكوق جى باٌؿ .په ال يه
هماق وال بایؿ که اهىقاهمؾا ٌهكیاقی کًؿ و هك چه که او هیؼىاهؿ بایؿ که قوی ؾهؿٕ .:يیبكگ-15 :7953 ،
ٔ311
لقوايیاو ٘ىل جاقیػ شهاو قا  12هماق وال هيؾايىحًؿ که  9هماق وال آو به کام و ٨كهاو اهكیمى بىؾه و  3هماق وال
ب١ؿ آو ،به کام و ٨كهاو اوقهمؾ جا آوکه جاقیػ [لها ّو کكاوهًؿ] به پایاو قوؿ و ٨كهايكوایی هٙل ٫اوقهمؾ به ابؿیث

بپیىيؿؾ .پاقهای هی گىیًؿ که شهاو ال يه هماقه هحٍکل اوث ،اها بكؼی ایى ؾوقه شهايی قا به هًاوبث ؾوالؾهبكز

وال ٘بی١ی و ؾوالؾه يٍاو هًٙ٭هالبكوز ،هحٍکل ال ؾوالؾه هماقه هیؾايًؿ .الآوپه که لقواو چًیى اٌحباهی قا
هكجکب ٌؿ ؾو ؼؿا ٕاهىقاهمؾا و اهكیمىٔ ؾق شؿالی ؾقهن آهیؽحه ٬كاق گك٨حًؿ و ایى شؿال ؾوگايه ال آ٤ال و بًیاؾ ؾق
ْ
هیاو ؾويیكوی يیک و پلیؿ ؾقگك٨ث .هع٭٭او ؾقباقهی ٠مك آ٨كیًً ؾق هکحب لقوايیاو و ْ
ظحی همؾا پكوحاو وًحی،

کكیىحًىى هی کىٌؿ که بیى قوایات بالهايؿه ال هك ؾو ؾوحه آٌحی بك٬كاق کًؿ و لیًكوبىیه يیم هك ؾو گكوه قا 12
هماق وال هیؾايًؿ .ال وىی ؾیگك يیبكگ ق٬ن ؾقوث لقوايی قا  12هماق وال هیؾايؿ ٕيیبكگ.ٔ386 :1359 ،
اؼحال ٦يٝكیات هع٭٭او به وبب ٠ؿم ً٠ایث به ایى ظ٭ی٭ث باٌؿ که ؾق کیً لقوايی ؾیؿگاههای هؽحل ٧یا ْ
ظحی
٨ك٬ههای ٨ك٠ی وشىؾ ؾاٌحه اوث و ؾق ایى هىقؾ ها با ؾو ايؿیٍهی لقوايی که هیبایىث به ؾو ٘كی ٫هح٩اوت ال ایى
ْ
هفهب هح١ل ٫باًٌؿ ،قوبكو هىحین .يؽىحیى ٘كض لقوايی به  9هماق وال ظکىهث اهكیمى بكشهاو ٬ائل اوث اها
ْ
ایى  9هماق وال جماهی هؿجی يیىث که بك وشىؾ هیگفقؾ< به گ٩حهی قاویاو اقهًی و وكیايی لباو ،په ال  9هماق
ً
ْ
وال ،يىبث به ٌهكیاقی اهكهمؾ هیقوؿ و اقاؾهی او هٙل٭ا ظاکن ؼىاهؿ ٌؿ 12 .هماق وال هؿت لهاو کكايمًؿ
هٍحكک بیى گكوهی ال لقوايیاو ٕکه به اظحمال ٬ىی پیکكهی اِلی ایى ٨ك٬ه قا هیواؼحًؿٔ و بك همؾاییاو ْ
وًحی اوث،
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ْ
اؼحال ٦کكؾهايؿ< بٕ١ی هؿت آو قا ؾق يمؾ هك یک  9هماق وال و بكؼی  12هماق وال گ٩حهايؿ .بًىيیىث گىیؿ که 9
ْ
هماق وال ٠٭یؿهی لقوايیاو و  12هماق وال ا٠ح٭اؾ همؾاییاو وًحی اوث ٕبًىيیىث .ٔ122-121 :1354 ،يیبكگ بك
٠که٠ ،٭یؿه ؾاقؾ که ٠مك شهاو ؾق يٝك ؾوحهی اول  12هماق وال و بكای ْ
وًحی هفهباو  9هماق وال اوث.

ْ
هؿجی که هیبایىث قیٍهی کهى ؾاٌحه و ؾق ْ
وًث ایكايی شاا٨حاؾه باٌؿ .ایى هؿت با ؾوالؾه هاه وال ٬ابل ه٭ایىه

اوث و با ؾوالؾه ِىقت ٨لکی ٬ابل ايٙبا ،٪لیكا بًا بك ;٠لما :و ;قوایث :هك هماقه جعث جكبیث یک ِىقت ٨لکی
ً
اوث .بؿیى جكجیب لهاو کكايمًؿ ؼىؾ همچىو والی ؼىاهؿ بىؾ که ٠مك ٠الن وشىؾ اوث ،والی که ٜاهكا جکكاق
يؽىاهؿ ٌؿ ٕشاللی ه٭ؿم .ٔ175 :1372 ،ال ٘ك ٦ؾیگك ؾق جىِی ٧اوٙىقه لقواو و لایً ؾويیكو يیک و بؿ ،یک
٨كليؿ ظاِل ٌک و ؾیگكی ٠لن و والها ٬كبايی کكؾو وی بىؾه اوث که ایى هىئله جؿا٠یگك يگكهی اوٙىقه
ًٌاؼحی هًؿی اوث و البحه ایى هىئله ظٕىق جاقیػهًؿ لقوايیىن قا يٍاو هیؾهؿ.
اولیى لو و هكؾ ال ي٩ٙه کیىهكخ پؿیؿ آهؿيؿ و اگك جى به ووىوه اهكیمى و آل يمیؾاؾيؿ ،يیالی به ؼىقؾو و جىلیؿهرل
يؿاٌحًؿ ،اها ایىچًیى يکكؾيؿ و آواقه و ي یالهًؿ ٌؿيؿ و بكای همیٍه به چًگ آل ا٨حاؾيؿ .ؾق آییى لقوايی هیچ یک ال
آ٨كیؿهها اؼحیاقی ال ؼىؾ يؿاقيؿ و يمیجىايًؿ ؾاٌحه باًٌؿ .ؾهی که هىشىؾات ٨كوهیبكيؿ و ليؿگی قا بكایٍاو همکى
هیوالؾ ،ال ٕ٨ا یً١ی جى لقواو کكايمًؿ اوث و ٤فایی که هیؼىقيؿ هعّىلی اوث که ال یک پیکك لقواو هعؿوؾ
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هیقویؿ .لقواو هماو ؼؿایی اوث که ال لعٝه آ٨كیًً جا آؼكیى ِعًه آو همهچیم قا به هٍیث ؼىیً ه١یى کكؾه
اوث و هیچ قویؿاؾی شم ؾق پیکك او و شم به ج٭ؿیك او به و٬ى ٞيمیپیىيؿؾ< بًابكایى ق٨حاق هٍی و هٍیايه و ايىاوهایی
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که ال يىل آوها پؿیؿ هیآه ؿه ،ؼىاه ؾقوث باٌؿ یا ياؾقوث ،شمئی ال ج٭ؿیك اووث و آل هن که بك آوها چیكه
هیٌىؾ ،بؽٍی ال يیكوی ؼىؾ لقواو اوث که بكای شاقی ٌؿو هٍیث او بهِىقت ابماقی ؾق اؼحیاق اهكیمى
٬كاقهی گیكؾ و ؾق آؼك ؼىؾ لیايکاق قا هن به يابىؾی هیکٍايؿ .ايىاو ؾق آییى لقواو به هايًؿ آب و گیاه و شايؿاقاو
ؾیگك و همچىو ؾیىاو و ؾؾاو و هكهمؾ و اهكیمى ،هعّىل ٨ك٠ی قاه پك ؼٙای آ٨كیًً لقوايی بىؾه اوث .ؾق کیً
لقواو همه هىشىؾات ٠الن بالیچه اؼحیاق وكيىٌث هىحًؿ و بؿیهی اوث که به ایى جكجیب ؾق ؾيیای لقوايی يه
هىئىلیث وشىؾ ؾاقؾ و يه پاؾاي و کی٩ك .به ٠باقت ؾیگك ال ابحؿا بكای هك هىشىؾیِ ،عًه ال پیً يىٌحهای ؾق ؾ٨حك
وكيىٌث وشىؾ ؾاقؾ که ٤یك ال آو هیچچیم اج٩ا ٪يمیا٨حؿ و يبایؿ ايحٝاق ؾاٌث که اج٩ا ٪بی٩حؿ ٕؾولث آباؾی،
 .ٔ1-71 :7913آییى لقوايی ؾیى به ٌماق يمیق٨حه بلکه بیٍحك یک ٘كل جل٭ی ؾیگك ال هىئله ؼیك و ٌك بىؾه و يى٠ي
ً
هفهب کالهی ؾق آییى همؾیىًاو هعىىب گكؾیؿه اوث< ؾق يىٌحههای لقوايي لهیًه ٠٭ایؿ شبكی کاهال هٍهىؾ
اوث و هی جىاو گ٩ث که ال ایى کیً ،یک شكیاو هاؾي يیم يٍؤت گك٨حه اوث .قیٍه شبكگكایی و ج٭ؿیكگكایی ایكايی
ً
قا ؾق ؾوقاو په ال اوالم يیم بایؿ ؾق ٠٭ایؿ لقوايی یا٨ث< ؾق آییى لقوايی اذكات بؿ بیًی ِكیعا پیؿاوث که ایى
بؿبیًی ه١لىل ٌك بك ؼیك اوث ٕاباـقی.ٔ37-31 :7913 ،
خهاونًاقی ؾؼوايیه
ه٩اهین ٨لى٩ی و کالهی لقوايیىن به ً٠ىاو یک ؾیى يصىهی ٕاؼحك کیٍیٔ ؾق کلیث ؼىؾ وشىه اٌحكاک لیاؾی با
ايؿیٍه بابلی ؾاقؾ .آییى لقوايی ال ایى بابث که وبب گكایًهای ٨لى٩ی٠ ،ك٨ايی و ظحی ٠لمی اوث ،الایىقو آو قا
;ؾیى ظکیماو :ياهیؿه ايؿ که جؤذیك ٠می٭ی يیم بك هکاجب ٨لى٩ی یىيايی ؾاٌحه اوث .ؾوقه واوايی ٌکى٨ایی
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لقوايیىن قا ؾق پی ؾاٌث و ٠٭ایؿی چىو شبك و اؼحیاق ،ج٭ؿیك ،جٕاؾ يیک و بؿ ،جؤذیك ظكکات آوماو و وحاقگاو بك
وكيىٌث و ...ج٩ىیكهای جاله به ؼىؾ گك٨ث .آقیاییها به يى ٞلهاو کكايمًؿ و بیکكاو ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ که لهاو کكايمؿ
بكگك٨حه ال آقاء بابلی ؾقباقهی والهای کیهايی جکكاقٌىيؿه هی باٌؿ و لهاو کكايمًؿ ؾق هیاو آقیاییاو لاؾهی لهاو
بیکكاو بىؾه اوث .اليیک کلبی يىیىًؿه اقهًی وؿهی پًصن هیالؾی آوقؾه اوث; :آيگاهکه هیچ چیم وشىؾ يؿاٌث
يه آوماوها و يه لهیى ،يه آ٨كیؿگايی که ؾق آوماوها و لهیىايؿ٨ ،٭ٗ لقواو وشىؾ ؾاٌثٕ:کكیىحًىى:7911 ،
.ٔ711

لقواو باوقی گكچه قیٍهای کهى ؾاٌحه اها قٌؿ و جکاهل آو ؾق ؾوقه واوايی و ؾوقههای ب١ؿی پاوػ به يیالهای
٨کكی اشحما٠ی و ویاوی جاله ای اوث .لقواو باوقی با هىائلی چىو وظؿت و کركت ،کكايمًؿی و بیکكايی و
چگىيگی پؿیؿ آهؿو کركت ال ؾقوو وظؿت و کكايمًؿ ال ؾقوو بیکكايه قوبهقو بىؾه اوث .لقواو باوقی ؾق ؾوقههای
هحؤؼك ؾق ٠یى ظال واکً ٍی بىؾه به جعىالت آییى لقجٍحی .ؼؿایی که لقجٍث جّىیك کكؾه بىؾ ؼؿای ١٨ال و ؼال٪
قوحگاقی ایى شهايی ؾق ج١الین او قوحگاقی آو شهايی قا ؾق وایه ٬كاقهی ؾاؾ< اها ؾق ؾوقههای ب١ؿ شایگاه اهكیمى و
قوحگاقی آو شهايی بكشىحه و ؾوگايه ايگاقی ج١الین او پكقيگ ٌؿ .اهكیمى شایگاه اهىقاهمؾا قا بهً٠ىاو ؼؿای ٬اهك
و ٬اؾق به ٌؿت جًگ کكؾ.
جىشه لقوايیىن به هىئله لهاو يیم بكگك٨حه ال واؼحاقهای ٨کكی اوث که ؾق ویك جاقیؽی ؼىؾ باليمىؾ یا٨حه اوث،
پؿیؿاقهایی که ؾق لیىث شهاو ٨کكی بٍك ؾق گكؾي اوث همه و همه وؽى ال يیكوی ٨كا٘بی١ی هی گىیًؿ که جىاو
ج٥ییك ؾق هك هاؾه قا ؾاقا اوث ،لهاو هىحی قا به يیىحی بؿیل هیوالؾ و يیک و بؿ ؾق پكجىی ال ٬ؿقت لهاو ٬كاق
گك٨حهايؿ و ؾیگك ؼاِیث پك اهمیث هّاؾی٭ی که به اوٙىقه جبؿیل هیٌىيؿ ياًٌاؼحگی و هكهىل بىؾو آوها اوث
چكاکه هك يى ٞؼىايً ال اهك يا ه١لىم آلاؾ اوث .ؼؿایگاو وشىؾ و آهىلههایٍاو وؽى ايىاو ها اوث ؾق لباو بث
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بىؾ که اهكیمى قا ؾق وایه ٬كاقهی ؾاؾ .بكای لقجٍث قوحگاقی ایى شهايی ؾوق ال ؾوحكن به يٝك يمیقویؿ ،بًابكایى

واقه جؽیل آوها  ،ؼىؾواؼحگی اوٙىقه جًها ؾق په پكوقي ؾق جؽیل ايىاو هیىك اوث .يیک و بؿ يیم ؾق پكجىی ال
جؽیل ه٩هىم لهاو جع٭ ٫پفیك اوث و ال ایًكوی پؿقی چىو لهاو بایؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ.
ؾیگك ؼّلحی که همىاقه ؾق هیاو اوا٘یك وشىؾ ؾاقؾ شاوؾايگی و بی آ٤ال بىؾو اوث که ؾق وا ٟ٬قاه ظلی بكای ٨كاق
ال ایى ظ٭ی٭ث اوث که ؼؿایاو يبایؿ بمايًؿ ايىاوها ؾاقای جىلؿ و هكگ باًٌؿ ایى بكجكی شىیی جًها هیجىايؿ ؾق
پكجىی ال جؽیل ٜهىق یابؿ .لقواو ؼؿای لهاو بی آ٤ال و ايصام اوث چكاکه هكگم بكای ايىاو هاهیث لهاو آٌکاق
يیىث ٕيىقولي.ٔ13-13 :7937 ،
ؾق لقوايیىن ه٩اهیمی وشىؾ ؾاقؾ که ب١ؿها ؾق ٨لى٩ه ؾوقاو اوالهی و یىيايی هىقؾ جىشه ٬كاق هیگیكيؿ .اللی و ٬ؿین
بىؾو يؽىحیى ه٩هىهی اوث که ؾق ظىله ٨لى٩ی هىقؾ جىشه اوث .ا٠ح٭اؾ به ٬ؿین بىؾو لقواو و ظؿوخ ؾیگك
هىشىؾات بیايگك ًٌاوایی اهك واظؿ و پیؿایً کریك ال آو اوث .جبییى ایى هىٔى ٞؾق ٨لى٩ه یىيايیاو پیٍاو٭كا٘ی
بىٗ یا٨حه اوث .ؾق يگاه لقوايیىن ،پؿیؿاقی هىشىؾات ال آهیمي و ؾگكگىيی ؾو٠الن هیًىی و گیحایی اوث که با
شؿا ٌؿو ایى ؾويیكوی ؼال٬ه ی لقواو ٠الن يمىؾ یا٨حه اوث و شهاو هاظّل کًً و واکًًهایی اوث که ؾق
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ؾقوو ـات لقواو به ٜهىق هی قوؿ .ال وىی ؾیگك جبییى آ٨كیًً ال هىشىؾی اللی چًؿاو ؾوق ال جّىق يیىث چكاکه
ؾق ؾیگك اؾیاو الهی يیم ؼال ٫يؽىحیى شًبه ای هاوقائی و ٨كا هاؾه ؾاقؾ و اللی و هٙل ٫بىؾو ؾق جماهی اؾیاو وظؿت
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ايگاق ٕهىيیىنٔ هٙكضٌؿه اوث و ویژگی ;٬ائنبهـات :بىؾو چًؿاو اهكی بهؾوقال ٠٭ل يیىث که اگك آو قا ج٩کك
اوٙىقهای و جؽیلی بًاهین بایؿ ؾیگك اؾیاو قا هىِى ٦چًیى اهكی بؽىايین.
ؾق آییى لقجٍحی ايىاو ؾق کكؾاق ؼىؾ آلاؾ اوث ،ؾق ظالیکه آییى لقواو وكيىٌث ايىاو قا ؾق ؾوث قولگاق و ج٭ؿیك
هیؾايؿ اؼحك کیٍی لقواو ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ که همه چیم جىوٗ آوماوها ه٭ؿق و هعحىم اوث و بؿیى جكجیب هیچ ا٠ح٭اؾی
به وشىؾ ٠الن بكای ٠فاب و جً١ن يؿاٌحًؿ .لقوايیىن يگاهی ٌکاکايه قا به هىحی ؾاقؾ ،چًاچه ليك ؾق ایًباقه
هیگى یؿ; :لقوايیث یکی ال بؿبیًايهجكیى ٘كی٭ههایی اوث که بحىاو ؾق شهاو یا٨ث .گكچه ال بٕ١ی شهات به آییى
بىؾا ٌبیه اوث< اها ؾق آئیى بىؾایی اهیؿی به يیكوايا یً١ی قوحگاقی يهائی هىث ،ؾق ظالی که ؾق لقوايیث هیچ
اهیؿی يیىث ٕليك .ٔ317-313 :7932 ،هك چه به پایاو آو يمؾیک هیٌىین ایى ايؿیٍه کنقيگجك هیٌىؾ و باقوی
کاق آهؿو ؾوقهی اوالهی و پؿیؿاقی ٨ك٬ههای کالهی ي٭ً اقاؾه آلاؾ کنقيگجك هیٌىؾ ٕشاللی ه٭ؿم.ٔ97 :7913 ،
اؼحك کیٍی لقواو ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ که همهچیم جىوٗ آوماوها ه٭ؿق و هعحىم اوث و بؿیى جكجیب هیچ ا٠ح٭اؾی به وشىؾ
٠الن بكای ٠فاب و جً١ن يؿاٌحًؿ .لقوايیىن يگاهی ٌکاکايه قا به هىحی ؾاقؾ ،چًايچه ليك ؾق ایى باقه هیگىیؿ:
;لقوايیث یکی ال بؿبیًايهجكیى ٘كی٭ههایی اوث که بحىاو ؾق شهاو یا٨ث .گكچه ال بٕ١ی شهات به آییى بىؾا ٌبیه
اوث< اها ؾق آئیى بىؾائی اهیؿی به يیكوايا یً١ی قوحگاقی يهائی هىث ،ؾقظالیکه ؾق لقوايیث هیچ اهیؿی يیىث:
وپه بك وؽى ؼىؾ هیا٨مایؿ; :اگك ها ٨كؾووی قا ْ
هبیى يٝكیات لقوايیاو بگیكین ،هیچ يٍايهای ال پاؾاي آو شهايی
یا ليؿگی همكاه با قوحگاقی ؾق اذك او هً١که يمی بیًین .ؾق هًاب ٟؾیگك يیم ظك٨ی ال وكيىٌث يهائی بٍك به هیاو
يیاهؿه .به٘ىقکلی ،يٝكیهای که ؾقباقهی وكيىٌث بٍكیث ؾاؾه هیٌىؾ ،جیكهوجاق اوث .ؾق ایى شهاو ،بٍك بایؿ قٔا
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به ؾاؾه بؿهؿ ،ؼىاهًهایً قا بمیكايؿ و به ج٭ؿیك جىلین ٌىؾ .ؾقباقهی شهاو ؾیگك يیم جًها چیمی که بٍك هیؾايؿ
ایى اوث که به ;وكای ابؿ :ؼىاهؿ ٌحا٨ث و ؤ ٟباًٌؿگاو ایى وكای بهکلی ياه١لىم اوث ،چكاکه پكؾهای بك
وكيىٌث ابؿی بٍك کٍیؿه ٌؿه ،هك چه هىث و يیىث لهاو اوثٕ:ليك .ٔ11 :7932 ،لقوايیىن يگكهی ایكايی-
باوحايی اوث که بًا بك اوًاؾ و الىاض بابلی به پايمؾه ٬كو پیً ال هیالؾ هىیط بالهیگكؾؾ و ه٭اقو با ؾوقاو پیٍا
ٕ٨ای -بیکكاو و ؼال ٫هاؾه اوث و اليٝك شًىی ؾاقای جىاو
لقجٍحی هیباٌؿ .لقواو ؼؿای یکحا لهاو  -و
ّ

جىلیؿهرل اوث .همچًیى پؿق ؾويیكو و ؼؿای هحٕاؾ اهىقاهمؾا و اهكیمى اوث و الایىشهث که ؼال ٫ؾويیكوی

يیک و بؿ اوث ؼىؾ ؼًری و بؿوو هیچگكایٍی اوث و به ً٠ىاو آ٨كیؿگاق يىق و جاقیکی و وكيىٌث يیم هیباٌؿ.
يگاه لقوايی وىیه ای گیحی گكایايه ٕهاجكیالیىنٔ اوث و به همیى شهث ؾق ج٭ابل با هیًىگكایی ٕایؿه آلیىنٔ لقجٍحی
اوث .لقوايیىن يى٠ی بؿ٠ث ؾق بكابك يگكهی یکحا ايگاقايه ی لقجٍحی اوث چكاکه جرلید لقواو ،اهىقاهمؾا و اهكیمى
قا بیاو هی کًؿ و ه١ح٭ؿ اوث که اهكیمى و اهىقاهمؾا با یکؿیگك بكاؾق هىحًؿ .لقوايیىن جؤذیك بىمایی قا ؾق وًث
ه١ح٭ؿ بهِىقجی جمریلی اوث ٕيىقولی .ٔ68-72 :1391 ،لقواو باوقی وشىؾ هٙل ٫و واظؿی قا به يام لهاو
بیکكايه ،یا ؾقوا ٟ٬لهاو و هکاو ٤یك هح١یى و بی ٌکلی قا واقؾ باوقهای ؾیًی و ٨لى٩ی کكؾ که اگك ٬ؿقت و ٬اهكیث
ً
ؼؿاويؿ قا ظل يکكؾ ،ؾق ٠ىْ هىئله ؾوگايه ايگاقی قا جا ظؿوؾی کاهال ج١ؿیل کكؾ .لقواو باوقی هىئله وظؿت و
کركت و بیکكايه و کكايمًؿ قا به ٌیىهای جاله ٘كض کكؾ و به آو پاوػ گ٩ث .ؾق یکوى یک وظؿت یا بیکكايه ذابث و
هً١٩ل قا ٬كاقؾاؾ و ؾق ٘ك ٦ؾیگك یک کركت ١٨ال و پكجعكک قا .ؾقظالیکه همهچیمهای ؾیگك يیاليؿ لهاو هىحًؿ،
لهاو شىهك ج٥ییكياپفیكی اوث ،ؾقظالیکه هًٍؤ جمام ؾگكگىيیهاوث .لقواو ؾق اِل ؼؿایی بىؾه اوث ؾق
اوٙىقههای کهى و ؾق ؾوقه هایی هحؤؼكجك ه٩هىهی ايحما٠ی اوث به هً١ای لهاو بیکكايه و کاهل هٙل ٫اوث .لهاو-
لقواو گًس پًهايی اوث که هیؼىاهؿ آٌکاق ٌىؾ ،يیكوی بال٭ىهای اوث که هیؼىاهؿ بال١٩ل ٌىؾ.
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هلًی يیم ؾاٌحه اوث .ؾق ؾیى لقجٍث پیؿایً يیكوی يیک و بؿ ظاِل ;ايؿیٍه :اوث ؾق ِىقجی که لقوايیىن

ؾق ٘كض شهاو ًٌاوی لقوايی لهاو بیکكايه هًٍؤ ِؿوق اوقهمؾ و اهكیمى اوث .ؾق ایى قابٙه ها با یک جرلید
بهِىقت لهاو بیکكايه – اوقهمؾ و اهكیمى قوبه قو هىحین .لهاو کكايمًؿ که ال لهاو بیکكايه ِؿوق هییابؿ بهيىبه
ؼىؾ به همیى جكجیب با اوقهمؾ و اهكیمى یک جرلید جاله قا هیوالؾ .به٘ىقکلی لقواو هن وشىؾ ٕهىحیٕ٨ ،ا٠ ،٭ل
و يیكؤ اوث ،هن ٌؿو ٕپیؿایًٔ ،هن ج٭ؿیك ،هن ؼىبی و بؿی ،هن ؾاؾوحاو ٕيٝن و ٠ؿالثٔ و هن يٝن اشحما٠ی
ٕج٭كیكات ؾقوی ؾکحك پىالؾی .ٔ 88-122 ،لهاو ؾق ظ٭ی٭ث بك ؾو ٬ىن اوث :لهاو اکكايه و لهاو کكايمًؿ .لهاو
هٍؽُ که ؾق شهاو هحصلی اوث ٕو با جىالی آيات و ؾ٬ای ٫ايؿالهگیكی هیٌىؾٔ ،همچىو شاؾهای ايعكا٨ی اِىق
ٌؿه که ال هىیك بیيهایث لقواو بیکكاو شؿاٌؿه و بال به آو هیپیىيؿؾ .ها ؾق ایى شاؾه ايعكا٨ی قاه هیوپاقین.
لقوايیاو اوقهمؾ ایى لهاو قا به یاقی ؼىايؿ و ال او کمک گك٨ث .بؿیىواو لهاو ؼىؾ يیكوهًؿ اوث ،يیكوهًؿجك ال هك
ؾو آ٨كیًً ،لهاو آگاه اوث .آگاهجك ال هك آگاهی .لقواو ؾق اِل ْ
اللیث و ابؿیث و شاوؾايگی اوث که به وبب
هاهیث بیکكايه ی ؼىیً ؾگكگىيی ياپفیك اوث ،اها لهايی که ها اویك آيین لهاو گفق اوث .اووحا ،ؾو يى ٞلقواو،
یکی لقواو یا لهاو بی کكايه و ؾیگكی لهاو ؾقيگ ؼؿای قا ٕلهاو کكايمًؿٔ ال هن بالهیًٌاوؿؾق اووحا لهاو ؾیكيؿ
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ؼؿای هن ٌؽّیث لقواو اوث و هن ؾق لهاو گفقاو کكايمًؿ ٠یًیث کاهل هییابؿ و لفا لهاو کكايمًؿ يیم با هماو
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ِ٩ث جىِیٌ٧ؿه اوث .ایى لهاو ؾق وشىؾ جؤذیكی ویژه ؾاقؾ .به يٝك هیقوؿ که ؾق آئیى لقوايی کائًات وشىؾ
ْ
جٍؽُ ؼؿای لقواو اوثْ .
البحه اهكهمؾ ٠اهل ْ١٨ال و ِايٟ
ؼىؾ قا بیٍحك هؿیىو همیى لهاو کكايمًؿ یا همیى

اوثْ ،اها او وشىؾ قا ;ؼل :٫يمیکًؿ ،وشىؾ ال لقواو ِاؾقٌؿه و او جكبیثکًًؿهی آو اوث ؾق چهكهی ٠الن
ٕشاللی ه٭ؿم .ٔ162-163 :1372 ،لقواو ؾق اِل ؼؿا-پؿقی بىؾه که همه ؼؿایاو ،ؾیىاو و همه يیكوهای ؼىب
و بؿ و همه شهاو ال او پؿیؿ آهؿه اوث ٕبهاق.ٔ753 :7915 ،
آكؽیًم
ايىاو اولیه چىو ابماق ًٌاؼث شهاو هىحي قا يؿاٌث و يمیجىايىث ب٩همؿ که شهاو چگىيه به وشىؾ آهؿه اوث بك
آو ٌؿ جا با اوٙىقه والی کًصکاوی ؼىؾ قا اً٬ا ٞکًؿ .به همیى ؾلیل ؾق هیاو ا٬ىام هؽحل ٧اوٙىقههاي هح٩اوجي
ؾقباقهی پیؿایً شهاو به وشىؾ آهؿ .کیهاو ًٌاوی لقوايي ال یٯ کل واظؿ بًام لقواو آ٤ال هیٌىؾ .بًابك ؾیؿگاه
لقواو ،پیً ال آ٨كیًً آوماو و لهیى و ؾیگك هىشىؾات ،ظ٭ی٭حی به يام لقواو وشىؾ ؾاٌث .لقواو هماق وال يیایً
و وحایً کكؾ که ِاظب ٨كليؿی به يام هكهم ٌىؾ جا هكهم آوماو و لهیى قا و هك چه ؾق آو اوث ،بیا٨كیًؿ .په ال
هماقاو وال يیایً ،ایى ٌک ؾق لقواو پؿیؿ آهؿ که آیا يیایًهای او وىؾهًؿ و او ِاظب هكهم ؼىاهؿ ٌؿ یا قيس
او بیهىؾه اوث؟ لقواو هممهاو با ایى کٍمکً ؾقويی ،هكهم و اهكیمى قا باقؾاق بىؾ .هكهم ظاِل يیایً او و
اهكیمى ظاِل ٌک او بىؾٕ .اکبكی ه٩اؼك .ٔ31:7933 ،بك اوان ٨لى٩ه لقوايي لقواو هًٍؤ هىحي اوث و
همهچیم ال او وكچٍمه هیگیكيؿ .بًا بك ٌىاهؿ هىشىؾ آ٨كیًً شهاو ؾق ٨لى٩ه لقوايي بك ؾو يى ٞاوث:
الق) آكؽیًم بیواقؽه (آكؽیًم ؾؼواو)
ؾق ایى ٘كض ال آ٨كیًً بایؿ گ٩ث که هیچ واوٙهای وشىؾ يؿاقيؿ و وكچٍمهی آ٨كیًً هیل به ج١یى هیکًؿ و شهاو
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هاؾي جصلي اووث یً١ي لهاو بیکكايه بكاي ایصاؾ ایى ٠الن به لهاو کكايه هًؿ بؿل هیٌىؾ چىو اگك لقواو ؾق هماو
ظالث بیکكايه ؼىؾ هیيمایؿ ایى شهاو به وشىؾ يمی آهؿ .شاللي ه٭ؿم ٌکل ؾیگكي ال آ٨كیًً لقواو قا ال ؾیًکكؾ
بیاو هیکًؿ و هیگىیؿ; :ال ٠باقجي ال ؾیًکكؾ چًیى اوحًحاز هیٌىؾ که بهواوٙه ١٨الیث ؼال٬ه ؼال ٫وظؿت اولیه
به کركت هبؿل هیٌىؾ بهایىجكج یب که ال وظؿت آ٤الیى چهاق ٠اهل ٘بی١ي لاؾه هیٌىيؿ :ظكاقت ،ق٘ىبث ،وكها
و ؼٍکي :جٕاؾ لقواو ؾق همیى چهاق ًّ٠ك هحٕاؾ بالجاب یا٨حه اوث و ال همیى چهاق ًّ٠ك هحٕاؾ اوث که

شهاو هىحي ٌکل هیگیكؾ .ایى اهك قا هی جىايؿ ؾق جٕاؾهاي هىشىؾ ؾق شهاو هىحي و جٕاؾهاي لقواو شىحصى
کكؾ لیكا همچًاو که لقواو هًٍؤ جٕاؾهاوث .شهاو هىحي يیم وكٌاق ال همیى جٕاؾهاوث ،په هیجىايؿ گ٩ث که
لهاو و هکاو کكايه هًؿ جصلي لقواو بیکكايه اوث ٕشاللی ه٭ؿم.ٔ733-733 :7913،

ٌكو ٞآ٨كیًً لقواو آ٤ال ؾوگايگي و جٕاؾ اوث .ایى جٕاؾ ؾق ؾقوو ؼىؾ لقواو اوث .یً١ي جٕاؾ يكیًه و هاؾیًه.
لقواو ؼىؾ ؾو شًىه اوث .ؾق بكؼي ال هًاب ٟبكاي لقواو همىكي هیًٌاوؿ که يام هیًٌاوؿ که يام او ؼىٌیمٮ
اوث و هیگىیًؿ اهكهمؾ و اهكیمى ؾق بٙى ؼىٌیمٮ قٌؿ کكؾيؿ و ال او هحىلؿ ٌؿيؿ .باکمی ج٩کك ؾق ایى هىئله
بهواؾگی هی جىايؿ ایى ٨كٔیه قا قؾ کكؾ چىو ؾق جٕاؾ با یگايگي لقواو اوث .په بایؿ بك ایى باوق باٌین که لقواو
شاه ٟيكیًگي و هاؾیًگي اوث .يؽىحیى کاق اهكهمؾ ایى اوث که لهاو کكايه هًؿ قا ال لهاو بیکكايه آ٨كیؿ .ؾق
بًؿهً آهؿه اوث; :چىو هكهمؾ آ٨كیؿگاو قا بیا٨كیؿ لهاو ؾقيگ ؼؿاي يؽىحیى آ٨كیؿه بىؾ که او ٨كال آ٨كیؿ< لیكا
ً
ً
پیً ال آهیؽحگي ٕلهاؤ جماها بیکكايه بىؾ و هكهمؾ ال لهاو بیکكايه ٕلهاؤ جماها بیکكايه بىؾ و هكهمؾ ال لهاو بیکكايه
لهاو کكايه هًؿ قا آ٨كیؿ که پیکاق ؾق ؾقوو آو ِىقت هیپفیك٨ث .په اهكهمؾ و اهكیمى ٌكو ٞبه آ٨كیًً ؾق لهاو و
ٕ٨اي کكايه هًؿ هیکًًؿ٨ٕ :كيب ٣ؾاؾگي .ٔ 911 :7935 ،اگك بؽىاهین آ٨كیًً لقوايي قا ؼالِه بیاو کًین بایؿ ایى
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بٔ آكؽیًم باواقؽه (آكؽیًم اهؽهؿظ)

آ٨كیًً قا ال یٯ هحى لقوايي بالگى يمایین که قوایث ؾوحىق بكلو يام ؾاقؾ و چًیى هیگىیؿ:
;ؾق آ٨كیؿو گیحي :يؽىث آوماو پیؿا کكؾ و بهايؿاله بیىثوچهاق ؾق بیىثوچهاق هماق
٨كوًگ باال جا به گكوذماو بكوؿ ،بكٌؿو ٕبكٌؿهٔ بك قوي آوماو ب١ؿ ال چهلوپًس قول آب
پیؿا بکكؾ و ب١ؿ ال ٌّث قول ال آوماو و آب لهیى پیؿا بکكؾ و ب١ؿ ال ه٩حاؾوپًس قول
يبات های بمقگ و ؼكؾ قا پیؿا کكؾ و ب١ؿ ال وي قول گاو و کیىهكخ آهؿ و ب١ؿ ال هٍحاؾ قول
آؾم و ظىا پؿیؿ آهؿ .چىو جكبیث به وك٘او قویؿه بىؾ آؾم و ظىا پؿیؿ آهؿه بىؾ چىو وه
هماق وال بگفٌث اهكهى ؾقويؿ ؾیگكباقه بصًبیؿ و لهايه چًاو واؼث که اهكیمى شهاو قا
وىقاغ کكؾ و ؾق گیحي ؾقاویؿ و هك چه ؾق گیحي بىؾ ال بؿي و پلیؿي ؼىیً آلىؾه کكؾ:
ٕشاللي ه٭ؿم.ٔ931 :7913 ،
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اهكیمى يىؾ ٌبايه قول ؾق گیحي بىؾ و وپهك بٍکىث هیًىاو بیاقي گیحي آهؿيؿ و ه٩ث ؾیى که بحك بىؾيؿ بگك٨حًؿ و بك
وپهك بكؾيؿ و ال آو ه٩ث ؾیى چهاق ؾیى که بؿجك بىؾيؿ بگك٨حًؿ و بك ٨لٯ هٍحن که آو قا ٨لٯ ذابحات ؼىايًؿ به بًؿ
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هیًىي بىحًؿ و ووايؿ وحاقه قا هىکل آو چهاق ؾیى کكؾيؿ که بؿي يحىايًؿ کكؾو وه ؾیى با٬ي قا یکي چىو لظل که
يعه بمقگ اوث بك ٨لٯ ه٩حن شاي کكؾيؿ پاییى ٨لٯ او که ٨لٯ ٌٍن باٌؿ هٍحكي قا که و١ؿ بمقگ اوث شاي
کكؾيؿ .بك ٨لٯ چهاقم که هیاو ٨لک هاوث آ٨حاب قا ه٭ام ؾاؾيؿ و پاؾٌاهي ٨لٯ قا به او ه٭كق کكؾيؿ< و لظل و هكیػ
قا ال بكابك ٨لٯ آ٨حاب شاي کكؾيؿ جا لهك و پلیؿي که ؾق شهاو قیميؿ آو لهك و پلیؿي ال جابً ؼىقٌیؿ گؿاؼحه ٌىؾ
و کمحك بك لهیى قوؿ و ؾق ٨لٯ وىم لهكه که و١ؿ اِ٥ك اوث شاي کكؾيؿ و ؾیى وىم که ٙ٠اقؾ اوث همححمز بك
٨لٯ ؾوین هىکى کكؾيؿ و او قا به ؾوث آ٨حاب بًؿ کكؾيؿ جا کاق ٨لکي قا بك او ؾاقؾ ،اها ال ؼىقٌیؿ جًها يمايؿ لیكا که
٨لکً ٨كوجك ٨لٯ آ٨حاب اوث و لهك و پلیؿي که همه به شهاو قیمؾ همه به شهاو قیمؾ همه به شهاو قوؿ .او قا ال
آو همحمز گىیًؿ که به بؿي کكؾو هایل اوث اها چى ؾق ؾوث آ٨حاب گك٨حاق اوث بؿي لیاؾه چًايکه ؼىاهؿ يحىايؿ
کكؾ و هىکى او قا ؾق هیايه و١ؿاو اوث ال٠الز چى با و١ؿ بىؾ يیکي کًؿ اول ٬مك قا شاي کكؾيؿ و ؾیگك لیك ٨لٯ
٬مك ٨لکي هىث که آو قا ٨لٯ چى لهكه ؼىايًؿ و ـيب و قأن و کیؿ ايؿق آو ٨لکايؿ .چىو آ٨كیًً اهكهمؾ و
اهكیمى به پایاو قویؿ همهچیم واکى و بی ظكکث بىؾ و هًىل لهاو و هکاو به ظالث کكايه هًؿي ؾقيیاهؿه بىؾ .چىو
اگك کكايه هًؿ هیٌؿ بایؿ لهاو پایاو آو يیم هٍؽُ هیٌؿ و بكاي کكايه هًؿ کكؾو آو ،ظكکث اللم بىؾ و بًا بك لاؾ
وپكم ; :لقواو ٬ؿقت آو قا ؾاٌث جا بؿوو به چكؼً ؾقآوقؾو آ٨كیًً اهكیمى آ٨كیًً اهكهمؾ قا به شًبً آوقؾ اها
لقواو ال ایى کاق وكبال کكؾ :اها به يٝك هی قوؿ که او بكاي قویؿو به هؿ ٦يهایي ؼىؾ که ال هیاو بكؾو اهكیمى و
پیكولي اهكهمؾ و اهكیمى بىؾ به آ٨كیًً ظكکث ؾاؾ و بهواوٙهی همیى ظكکث ؾاؾو به آ٨كیًً بىؾ که لهاو و هکاو
کكايه هًؿ ٌؿيؿ٨ٕ .حعی ٨حط .ٔ 35 -35 :7937 ،ظكکث با٠د کكايه هًؿي لهاو و هکاو ٌؿ جا ؾق هؿجي ه١یى
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اهكیمى ال هیاو بكوؾ و ب١ؿ ال يابىؾي او ؾوباقه همهچیم به بیکكايگی بالگكؾؾ .ظال ایى وؤال هٙكض هیٌىؾ که ٘ىل
لهاو کكايه هًؿ و ٠مك شهاو ؾق هًاب ٟهؽحل ٧لقوايي هح٩اوت اوث .بكؼي ایى لهاو قا يه هماق وال و بكؼي ؾوالؾه
هماق وال ؾايىحهايؿ.
اقماػیلیه< پیهیًه و ػوایع
اوما٠یلیه یا باً٘یه ؾق هحىو ٨ك٬ه ًٌاوی و کالهی یک ال ٨ك٬ههای ٌی١ی به ٌماق هیآیؿ .ایى گكوه اهاهث قا ظ٫
اوما٠یل ٨كليؿ اقٌؿ اهام ِاؾ ٕٔٞ ٪و هعمؿ بى اوما٠یل و ٨كليؿاو ایٍاو هیؾايًؿ .ؾق يٝام ٨کكی اوما٠یلیه

وشىؾ اهام ؾق هك ّ٠ك و لهايی ٔكوقی اوث و يمیجىاو بؿوو اهام به ظ٭ی٭ث قه بكؾ و به و١اؾت و قوحگاقی
قویؿ٨ .ك٬ة اوما٠یلیه یکی ال ٌاؼه های ؾقؼث جًىهًؿ و پكباق جٍی ٟاوث که په ال و٨ات اهام ِاؾ ٕٔٞ ٪پؿیؿاق
ٌؿ و ؾق اهحؿاؾ جاقیػ ،به آییى ٠ك٨ايی و باً٘ی و شكیاو ٨لى٩ی ؼاَ جبؿیل گكؾیؿ .ایى ٨ك٬ه ال هماو آ٤ال ؾق گىٌه
گىٌة شهاو اوالم ي٩ىـ پیؿا کكؾ و ي٭ً به ههمی ؾق جکىیى جمؿو اوالهی و ایصاؾ هیكاخ ٠لمی٨ ،كهًگی و
٬كآيی ه١ك٨ی هیکًًؿ و ؾق ایى قاوحا ال یاؾکكؾ يٝكیات ٬كآيی ایٍاو به ِىقت هىح٭ل و یا ؾق کًاق باوقهای وایك
٬كآو پژوهاو و ه٩ىكاو ٨ك٬ه ای اوالهی اشحًاب هیکًًؿ < ؾق ِىقجی که ؾق هیاو باً٘یه ،ؾايٍمًؿاو بمقگی چىو
٬أی ي١ماو ،وصىحايی ،ظمیؿ الؿیى کكهايی ،هؤیؿ ٌیكالی و… ؾايًهای ٬كآيی قا به بعد يٍىحهايؿ و هبايی و
هىحًؿات ٬كآيی و ٠٭لی يٝكیات ؼىؾ قا هٙكض هیکًًؿ و ال ؼكؾه گیكیهای وحیمه شىیاو پاوػ هی گىیًؿ.
اهكوله ; اوما٠یلیاو په ال ٌی١یاو ؾوالؾه اهاهی ،ؾوهیى شما٠ث بمقگ هىلماياو ٌی١ی هفهب قا جٍکیل هیؾهًؿ
و اهكول ب ه ً٠ىاو ا٬لیحی ؾیًی ؾق بیً ال بیىث و پًس کٍىق ،ؾق آویا ،آ٨كی٭ا ،اقوپا و آهكیکای ٌمالی پكاکًؿه
هىحًؿٕ :ؾ٨حكي.ٔ1 :1378 ،
خهاونًاقی اقماػیلیاو
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٨لى٩ی آو ای٩ا يمىؾ .ؾٌمًاو اوما٠یلیه ،آوها قا ٨ا٬ؿ ؾايًهای ٬كآيی و یا پٍحىايه ٬كآيی و ٠٭لی ؾق ؾیؿگاههای

آهىله اوما٠یلیاو يؽىحیى آهیمهای ال ٠٭ایؿ گًىوی و الحمام به ٌىقي هىلعايه بكای قویؿو به ؾوقاو ظاکمیث ٠ؿل
و ِالض بىؾ که هی جىايؿ آيكا گًىوی گكی آؼكالمهايی ياهیؿ .هكاظل ؼل ٫و جکىیى ٠الن ال يٝك اوما٠یلیه به ایى
ِىقت بىؾ که چىو ؼؿاويؿ کلمه ٕبائ قا گ٩ث ،اهؿاؾ ؼىؾ قا به ِىقت وشىؾی هىح٭ل جکىیى یا٨ث .ایى وشىؾ
هىح٭ل ٕکىيیٔ ياهیؿه هیٌىؾٕ .کىيیٔ ؾق وا ٟ٬يؽىحیى يیكو یا پؿیؿهای اوث که با اهك ؼؿاويؿ به وشىؾ آهؿ .چىو
ؼؿاويؿ ٨كاجك ال ظه و اؾقاک اوث و يمیجىاو او قا با هیچ ِ٩حی جىِی ٧کكؾ که بكای ايىاوها و هىشىؾات ٬ابل
٨هن باٌؿ ،کىيی يیم ٬اؾق به ؾیؿو ؼؿا يبىؾ و ٨کك کكؾ که ؼىؾي ؼؿا اوث .جکبك و ؼىؾ بیًی او هىشب ٌؿ که
ًٌ پؿیؿه بكشىحه ؾی گك ال شايب ؼؿا ؼلٌ ٫ىؾ ،ال آو په کىيی به یگايگی ؼؿا ٌهاؾت ؾاؾ .وپه به اهك ؼؿا
ٕکىيیٔ ٕ٬ؿقٔ قا آ٨كیؿ که به هً١ی ٕ٬ؿقت ؼؿأ یا ٕج١ییى ايؿاله هكچیمٔ اوث< بًابكایى ،ؼؿا که آ٨كیًًؿه
ً
آ٨كیًًؿههاوث هىح٭یما هىئىل آ٨كیًً ایى شهاو يیىث .هً١ای ٔمًی ایى وؽى آو اوث که بؿوو اٌحباه ٕکىيیٔ
٠الن به وشىؾ يمیآهؿ ٕکكوو.ٔ991:7933 ،
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ً
ال ؾیؿ اوما٠یلیاو ،جاقیػ شم١ا ٌاهل ه٩ث هكظله ٕؾوقٔ اوث و ها ؾق ؾوق ٌٍن به وك هیبكین .هك ؾوقه با
پیاهبكی ؼاَ آ٤ال هی ٌىؾ که يا٘ ٫ل٭ب ؾاقؾ و په ال هك پیاهبك ًٌ ،اهام ؼىاهؿ آهؿ .ه٩ث پیاهبك يا٘٫
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٠باقتايؿ ال :آؾم ،يىض ،ابكاهین ،هىوی٠ ،یىی ،هعمؿ و ؾق آیًؿه هعمؿ بى اوما٠یل .هك کؿا ال ایى پیاهبكاو
هٝاهك و يمىؾهایی ال یک ٌؽُ یگايهايؿ .ي٭ًهایی که پیاهبكاو و اهاهاو به ٠هؿه ؾاقيؿ بك هبًای ایى ا٠ح٭اؾ
اوما٠یلیه جىشیه هیٌىؾ که پیام ؼؿاويؿ به ايىاوها قا هیجىاو ؾق ؾو وٙط هح٩اوت ٬كائث کكؾ :يؽىث به ٌیىه
ِكیط و ٜاهكی< ؾوم به ٌیىهای قوظايی ،اوح١اقی و باً٘یٕ .هماو .ٔ991-993 :شهاوًٌاوی اوما٠یلیاو
يؽىحیى قا هیجىاو جا ظؿوؾی بك اوان کحاب االِالض ابىظاجن قالی و ال اٌاقات پكاکًؿه ؾق آذاق ؾا٠ی ابىی١٭ىب
وصىحايی و بٕ١ی ؾیگك ال هؤل٩او ؾوقه ٨ا٘می و هنچًیى ه١ؿوؾ هکحىبات لیؿیاو یمى ،بالوالی کكؾ.
ً
شهاوًٌاوی يؽىحیى اوما٠یلیاو که جا اواؼك ٬كو  ٪ 9کاهال جؿویىیا٨حه بىؾه ،جًها ؾق ؾو ؾهه اؼیك جاايؿالهای هىقؾ
هٙال١ه و ًٌاؼث هع٭٭او ٬كاقگك٨حه اوث ٕواکك.ٔ18-34 :1377 ،
اككايه اقاؼیؽ ػؽكايی
ایى شهاوًٌاوی هبحًی بك ا٨ىايه واؾهای بىؾه که يى٠ی ج٩کك اوا٘یكی ٠ك٨ايی قا ؾقباقه آ٨كیًً ؾق بكهیگك٨حه
اوث .به٘ىق ؼالِه ،ایى ا٨ىايه ظاکی ال آو بىؾه اوث که به اقاؾه و هٍیث الهی ؾق ابحؿا يىقی ؼلٌ٫ؿه بىؾه که
ُ
ؼؿاويؿ جباقکوج١الی آو قا با کلمه ;کى :که ؾق ٬كآو هصیؿ يیم اي١کان یا٨حه ،هىقؾ ؼٙاب ٬كاق ؾاؾه و وپه ال
;کا :٦و ;يىو :که ظكو ٦جٍکیلؾهًؿه ;کى :هىحًؿ ،ؾو کلمه به وشىؾ آهؿه اوث .ایى ؾو کلمه که اوما٠یلیاو
يؽىحیى ،آوها قا ؾو اِل يؽىث هیياهیؿيؿٌ ،اهل  1ظك:ٔ ٦ک  -و  -و  -ی :و ; - ٪ؾ  -ق ٔ:بىؾيؿ<
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اوما٠یلیاو ایى  1ظك ٦قا که ظكو٠ ٦لىیه هیؼىايؿيؿ ،بهً٠ىاو ِىقت هرالی  1يا٘ ٫اؾواق جاقیػ بٍك ج١بیك
ْ
هیکكؾهايؿ .ؾو اِل يؽىث به جكجیب ; 1کكوبی :و  73ظؿ قوظايی ؾیگك قا ؾق ٠الن قوظايی به وشىؾ آوقؾه بىؾيؿ.
َ
ََ
هفکك ؾو اِل يؽىثٌ 9 ،کل قوظايی ؾیگك يیم به يامهای َشؿ و ٨حط و ؼیال ؼل ٫کكؾه بىؾه اوث.
اِل
یا
ق،
ؿ
٬
ّ
ي٭ً اِلی شؿ و ٨حط و ؼیال که ا٤لب با شبكائیل و هیکائیل و اوكا٨یل هٙاب٭ث ؾاؾه هیٌؿيؿ ،بك٬كاقی اقجباٖ بیى
٠الن قوظايی و ٠الن شىمايی ال یکوى و پكوقؾگاق و يٙ٭ا ال وىی ؾیگك بىؾه اوث٠ .الن شىمايی و و٩لی يیم
جىوٗ ؼؿاويؿ جباقکوج١الی و ال ٘كی ٫هماو ؾو اِل يؽىث ،ؼلٌ٫ؿه بىؾه اوث.

هكحینًاقی ايبؼاثی
ؾا٠ی يى٩ی هبحکك يى٠ی شهاوًٌاوی يىا٨ال٘ىيی  -اوما٠یلی ٕ٬كهٙیٔ بىؾ که آو قا ؾق کحاب المعّىل ؼىؾ
ً
جٍكیط کكؾه بىؾ .ایى شهاوًٌاوی ویژه که جا ظؿوؾی به٘ىق هىح٭ل جىوٗ ابىظاجن قالی يیم جؿویى ٌؿ ،ب١ؿا

ؾیؿگاههای يىا٨ال٘ىيیاو ؾقباقه ِ٩ات ـاجی آ٨كیؿگاق و هىحیًٌاوی ايب١اذی آوها٬ ،كاقگك٨حه بىؾيؿ که ال اوایل ٬كو
 ٪ 2ؾق يیٍابىق قواز پیؿا کكؾه بىؾ .يى٩ی و ؾیگك ؾا٠یاو ٬كهٙی بٕ١ی اليٝكیههای هکحب يىا٨ال٘ىيی قا با ج١الین
و ه٩اهین ٬كآيی و اوالهی جل٩ی ٫کكؾيؿ و شهاوًٌاوی هًعّكبه٨كؾی قا جؿویى يمىؾيؿ که ؾق لهاو ه١م ٨ا٘می
ً
هىقؾپفیكي ؾ٠ىت اوما٠یلیاو ٨ا٘می يیم ٬كاق گك٨ث .ایى شهاوًٌاوی ؾق چًؿ ؾهه اؼیك ٠مؿجا بك اوان آذاق
هح١ؿؾ ؾا٠ی وصىحايی ،ؼاِة الیًابی ٟو اال٨حؽاق و کٍ ٧المعصىب ،هىقؾهٙال١ه و ًٌاؼث هع٭٭او ٬كاقگك٨حه
َ
اوث .ؾق ایى شهاوًٌاوی يىا٨ال٘ىيی اوما٠یلی ،پكوقؾگاق که هىحیبؽً ٠الن و هبؿ ٞهمهچیمهاوث ،هح١الی و
ياًٌاؼحًی اوثٕؾ٨حكي.ٔ239-245 :1322 ،
هىٔ ٟکالهی ؾقباقه ِ٩ات الهی ؾق ایًصا ٔؿجٍبیهی و ٔؿجٙ١یلی بىؾه اوث٠ .٭ل ،يؽىحیى هىشىؾی بىؾه که
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جىوٗ ابىی١٭ىب وصىحايی جکاهل یا٨ث و ال ٬كو  71/٪ 2م هىقؾ پفیكي جمام گكوههای ٬كهٙی وكلهیىهای
ً
ٌك٬ی واٌ ٟ٬ؿ .ایى ؾا٠یاو بكشىحه ؼكاواو و شبال ٌؿیؿا جعث جؤذیك شكیاوهای ٨لى٩ی يىا٨ال٘ىيی ،ؼاِه

پكوقؾگاق آو قا به اهك و هٍیث ؼىؾ ابؿا ٞکكؾه اوث .ؾق ایًصا واژه ابؿا ،ٞبه هً١ای آ٨كیًً ال هیچ ،با واژه ٬كآيی
ُ
کى ٕبائ هنبىحه ٌمكؾهٌؿه اوث .الایىقو ،پكوقؾگاق هبؿ ،ٞیا هىحیبؽًٍؿه بىؾه و ٠٭ل که :اول :و ;واب:٫
َ
يیم ؼىايؿه هیٌؿهُ ،هبؿ ٞاول بىؾه اوث ،لیكا اهك الهی و کلمهالله با ;وشىؾ :آو ؾقهنآهیؽحه بىؾهايؿ .ؾق ایى ج٩کك
٠٭ل ،اللی و بؿوو ظكکث و کاهل و هًب ٟيىق اوث .ي٩ه یا ي٩ه کلی که :ؾوم :و ;جالی :يیم ؼىايؿه هیٌىؾ ،ال
٠٭ل هًب١د ٌؿه اوث .ي٩ه که هىشىؾی بىیاق پیچیؿهجك ال ٠٭ل بىؾه ،يا ُ٬و ؾق ؼؿهث ٠٭ل اوث .ي٩ه که
هًب ٟهیىلی و ِىقت اوث ،به ٠لث ي٭ُ ؼىؾ به ظكکث ؾقآهؿه و ؾق هكظله ايب١اذی ب١ؿی ،ا٨الک ه٩ثگايه و
وحاقگايٍاو ال آو هًب١د ٌؿهايؿ .ا٨الک با ظكکث ي٩ه به ظكکث ؾقآهؿهايؿ و ؾق ولىلههكاجب ب١ؿی چیمهای
ؾیگكی ال ٘كی ٫ايب١اذات به وشىؾ آهؿهايؿ ،یا به٘ىق ؾ٬ی٫جك جصلی پیؿاکكؾهايؿ ،لیكا ؼؿاويؿ جمام اٌیاء و هىشىؾات
قا ؾق ٠الن قوظايی و ٠الن شىمايی یکؾ١٨ه ؼل ٫کكؾه بىؾه اوث .وپه ؾق اذك ظكکثهای ا٨الک و کىاکب،
ه٩كؾات چهاقگايه ٕگكها ،وكها ،جكی و ؼٍکیٔ هًب١د ٌؿهايؿ و ه٩كؾات باهن ؾقآهیؽحهً٠ ،اِك هكکب ،هايًؿ
ؼاک و آبوهىا پؿیؿاق گٍحهايؿ .ؾق هكاظل ايب١اذی ب١ؿی به جكجیب گیاهاو ٕي٩ه ياهیهٔ و وپه ظیىايات ٕي٩ه
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ّظ ْىیهٔ و وكايصام ،ايىاو ٕي٩ه يا٘٭هٔ پؿیؿاق ٌؿه اوث .بكای جٙبی ٫بیٍحك بیى ایى شهاوًٌاوی و ج١الین
اوالهی ،بٕ١ی ال واژههای آو ؾق هىقؾ ٠الن قوظايی با واژههای ٬كآيی پیىيؿ ؾاؾهٌؿهايؿ .ؾقيحیصه٠ ،٭ل با ;٬لن :و
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;٠كي :هًٙبٌ ٫ؿه و ي٩ه يیم ؾو هحكاؾ٬ ٦كآيی ؼىؾ قا ؾق ;لىض :و ;کكوی :یا٨حه اوثٕ .ؾايًٍاهه بمقگ
اوالهی .ٔ3492-3495 :1367 ،ایى شهاوًٌاوی يىا٨ال٘ىيی  -اوما٠یلی ال لهاو ه١م و با جؤییؿ وی
هىقؾپفیكي ؾ٠ىت ٨ا٘می که هیچگىيه ي٭ٍی ؾق جؿویى آو ای٩ا يکكؾه بىؾ ،واٌ ٟ٬ؿ و ؾق ؾوقههای ب١ؿ ؾا٠یاو
٨ا٘می هايًؿ ظمیؿالؿیى کكهايی و ياِكؼىكو شىايب هؽحل ٧آو قا ؾق ٨لى٩ههای هاب١ؿالٙبی١ه ؼىؾ اِالض و
جکمیل کكؾيؿ.
شهاوًٌاوی يىا٨ال٘ىيی ؾا٠ی کكهايی ،يٝاهی هبحًی بك ٠ 71٭ل شایگمیى ؾو اِل ٠٭ل و ي٩ه ؾق يٝام ٬بلی ٌؿه
اوث .ؾق شهاوًٌاوی کكهايی که هك یک ال ظؿوؾ ؾهگايه ٠الن آومايی هًب١د ال ظؿ ٬بلی بىؾه اوث٠; ،٭ل:
يٝام يىا٨ال٘ىيی پیٍیى به ٠:٭ل اول :جبؿیل ٌؿ و ;٠٭ل ؾوم :که هًب١د اول يیم ياهیؿه هیٌؿ ،شایگمیى :ي٩ه:
گكؾیؿ٠ .٭ل وىم ،یا هًب١د ؾوم که يؽىحیى هىشىؾ بال٭ىه بىؾه اوث ،با هیىلی و ِىقت هًٙب ٫گكؾیؿ ٕج٭كیكات
ؾکحك پىالؾي.ٔ152-153 :1394 ،
ال ؾو اِل آ٤الیى ،یً١ی ٠٭ل اول و ٠٭ل ؾوم٠ 1 ،٭ل ؾیگك هًب١د ٌؿيؿ که هً١کهکًًؿه  1کلمه الهی يیم بىؾيؿ.
٠٭ل ؾهن که ٠٭ل ١٨ال يیم ياهیؿه هیٌؿه ،بك ٠الن شىمايی يٝاقت ؾاٌحه اوث .ا٨موو بك آو ،کكهايی واؼحاقهای
٠الن شىمايی و ولىلههكاجب ؾيیىی ؾ٠ىت قا ؾق يٝام ؼىؾ با ٘ب٭ات ٠الن آومايی جٙبی ٫کكؾه بىؾ .ؾقوا ،ٟ٬وی بك
همايًؿی و جمریل بیى ٘ب٭ات آومايی و شىمايی ال یکوى و وٜای ٧ظؿوؾ و ولىلههكاجب ؾق ایى ٘ب٭ات ال وىی
ؾیگك جؤکیؿ ؾاٌحه اوث .ؾقظالیکه يى٩ی و قالی و وصىحايی بٕ١ی ال واژههای شهاوًٌاوی اولیه اوما٠یلیه،
ً
هايًؿ شؿ و ٨حط و ؼیال قا با ه١ايی ؾیگكی ؾق يٝام يىا٨ال٘ىيی ؼىؾ ظ ٛ٩کكؾه بىؾيؿ ،کكهايی ج٭كیبا جماهی واژهها و
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ه٩اهین هح٭ؿم قا ياؾیؿه گك٨ث ٕهكکم ؾائكة الم١اق ٦بمقگ اوالهی ،شلؿ .ٔ3493-3499 :8
کكهايی ؾق قاظة ال١٭ل جًها یکّ٨ل کىجاه به ظكو٠ ٦لىیه اؼحّاَ ؾاؾه و يام ؾو اِل يؽىث شهاوًٌاوی ٬بلی
ٕ;ک  -و  -و  -ی :و ; - ٪ؾ  -ق ٔ:قا يیم جًها یکباق ؾقیکی ال آذاق ؼىؾ ـکك کكؾه اوث .جكؾیؿ يیىث که يٝام
کكهايی بیً ال يٝام ؾا٠یاو ٬كهٙی هح٭ؿم ال ج٩کك يىا٨ال٘ىيی هحؤذك بىؾه اوث ٕهماو.ٔ3499 :
ؾق ٨لى٩ه اوما٠یلیه ،يٝن لهیًی اؾاهه يٝن آومايی اوث و يى٠ی ٠٭لگكایی به قومیث ًٌاؼحهٌؿه اوث .جّىیك
یک يٝام ٠٭اليی شهايی بكای ٘بی١ث بهگىيه ای اوث که ظحی ه٩اهیمی هايًؿ ٠باؾت ،اؼال ٪و ظیات په ال هكگ

يیم یک يى ٞه١٭ىلیث شهايی جّىق هیٌىؾ یً١ی بهشای ایًکه ه٭یؿ به بیًً و قوي یک شاه١ه ؼاَ باًٌؿ ،با
اِىل جصاقب ٠٭اليی همه اـهاو والگاق ؼىاهًؿ ٌؿ ٕهاشىى .ٔ18 :1369 ،اوما٠یلیه بك ایى باوق اوث که ال اهك
ؼؿاويؿ٠ ،٭ل کل یا ٠٭ل اول به وشىؾ آهؿه اوث .وپه ي٩ه کلی ،ال کلمه اهك ،جىوٗ ٠٭ل وشىؾ یا٨ث .ال ي٩ه
کلی به جائیؿ ٠٭ل کل٘ ،بای ٟال ٘بای ،ٟاههات ال اههات به ١٨ل اشكام وماوی ،هىالیؿ٩ِ ،ث هىحی پفیكيؿ٠ .٭ل
ؾاؾيؿ .به٠باقت ؾیگك ،پًس ظؿ ٠الن شىمايی یً١ی آوماو ،لهیى ،ه١ؿو ،يبات و ظیىاو با ٬لن ،لىض ،اوكا٨یل و
هیکاییل و شبكائیل بكابك اوث .وٜی٩ه وه ٨ك٠ ٞلىی و قوظايی آو اوث که ٨یٓ ؾقیا٨حی ال هكجبه باال قا به هكجبه
لیكیى ؼىؾ بكوايًؿ ٕهماو.ٔ25 :
ً
ظكکث جکىیًی شهاو آ٨كیًً جًها با ج٥ییك آو بهِىقت جكکیبات پىث و ؾائما هح٩اق ٪اقٔی به پایاو يمیقوؿ.
الایىقو ،شهاو قا ظكکث ؾیگكی ٠ک ه ظكکث يؽىحیى اوث یً١ی ً٠اِك که ؾق وشىؾ جكکیبات هؽحل ،٧ه١اؾو و
ً
ه١اؾو هح٩كٌ ٪ؿه و ال هن ؾوقا٨حاؾه بىؾيؿ هصؿؾا با وظؿت بیٍحكی جكکیب هیٌؿيؿ .ؾق هكجبه ايىايی٠ ،٭ل به
ً٠اِك و هحکرك وظؿت هیبؽٍؿ .ؾق بیى هكؾم هن همیى ٬ا٠ؿه ظکم٩كهاوث ،به٘ىقیکه ولىلههكاجب هىشىؾ ؾق
هیاو ايىاوها ،کًٍ و اٌحیا ٪آوها قا بكای بالگٍث بهوىی آو هّؿق یگايه هؽلى٬ات يٍاو هیؾهؿ ،يمؾیکجك
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کل و ي٩ه کل قا اِلیى ياهیؿيؿ که به ايٕمام وه ٨ك ٞقوظايی یً١ی شؿ٨ ،حط و ؼیال پًس ظؿ ٠لىی قا جٍکیل

هیٌىيؿ و وكايصام ٠٭ىل ؼىیً قا با٠٭ل کل پیىيؿ هیؾهًؿ ٕهماو .ٔ22 ،یکی ال ویژگیهای شهاوًٌاوی
اوما٠یلیه ایى اوث که جاقیػ ؾیًی ج١بیك اؾواقی ؾاقؾ .ال هًٝك اوما٠یلیه ،لهاو بههرابه ویكی هحىالی ال ؾوقههاوث
که آ٤ال و ايصاهی ؾاقؾ< ؾقيحیصه ،ایى جّىق ؼاَ ال لهاو ،يٝكیه ؾوقی بىؾو جاقیػ و يیم ٨كشام ًٌاوی ال جاقیػ
ؾیًی بك هبًای هماقههای يبىت اقائه ٌؿ ٕؾ٨حكی .ٔ163 :1375 ،ههنجكیى هؿ ٦يٝام شهاوًٌاوی اوما٠یلی،
يصات ،هؿایث و قوحگاقی ايىاو بىؾه به٘ىقی که ايىاو به ایى ؾقشه ال ًٌاؼث و ه١ك٨ث بكوؿ که اِل و هًٍؤ
ظ٭ی٭ی او کصاوث و چیىث جا بحىايؿ باق ؾیگك به هىحی و وشىؾ کیهايی ؼىؾ بپیىيؿؾ و با آویکی ٌىؾ ٕهماو:
.ٔ167
ؾق شهاوًٌاوی اوما٠یلیه ،ؼؿاويؿ وشىؾی هح١ال و ياًٌاؼحی و هبؿأ اوث .يؽىحیى ابؿا ٞاو جعىل اوث ٕچًاچه
ؾق لقواو باوقی يؽىحیى ِىق٠ ،٭ل به ٌماق آوقؾه اوثٔ .ایى جعىل که ٠٭ل اول ياهیؿه هیٌىؾ هًب ٟيىق و ظكکث
اوث .ال ٠٭ل اول ،ي٩ه هًب١د ٌؿه اوث ٕهمحكال هیل ؾق لقواو باوقیٔ .ي٭ُ لقواو ٌک او بىؾ که هًٍؤ هیل و
آل ؾق بكابك ٠٭ل ٬كاق گك٨ث .با ظكکث ال هًٍؤ ي٩ه وایك چیمها ايب١اخ یا٨حهايؿ .ؾق هكظله اول ال ظكکث ا٨الک
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ً٠اِك چهاقگايه گكها ،وكها ،ؼٍکی و جكی ِؿوق یا٨حًؿ و ال جكکیب آوها ً٠اِك هكکب هرل آب ،ؼاک و هىا به
وشىؾ آهؿيؿ .ايب١اخ یا ِؿوق به همیى جكجیب اؾاهه یا٨ث جا گیاهاو ،ظیىايات و ايىاو پؿیؿاق ٌؿيؿ ٕهمايٙىق که
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ؾق لقواو یا ؾقی وشىؾ ؾاقؾٔ .ب١ؿها کكهايی با اوح٩اؾه ال يٝامهای هاب١ؿالٙبیه ٨الو٩ه اوالهی ،به شای وه گايه
هبؿأ٠ ،٭ل و ي٩ه يٝام ٠٭ىل ؾهگايه قا بکاق بكؾيؿ .ایى ؾو ٠٭ل به جكجیب ٠٭لهای ب١ؿ ؼىؾ قا ال ٠٭ل وىم جا ٠٭ل
ؾهن ِاؾق کكؾهايؿ٠ .٭ل ؾهن که ٠٭ل ١٨ال ؼىايؿه هیٌىؾ ياٜك بك شهاو شىمايی اوث .کكهايی هیگىیؿ يىق ال
ؼىقٌیؿ ِاؾق هی ٌىؾ ال شىهك ؼىقٌیؿ که وكچٍمه آو اوث شؿا يیىث .به يٝك کكهايی ال واظؿ ،واظؿ ِاؾق
هیٌىؾ ،اها واظؿی که ال کركت به وشىؾ هیآیؿٕ .ج٭كیكات ؾکحك پىالؾی .ٔ759-755 :ؾق يگاه بیٍحك اوما٠یلیاو،
ؼؿاويؿ به اهك و هٍییث ؼىؾ ٠٭ل اول قا به ً٠ىاو يؽىحیى هىشىؾ به يعى ابؿا ٞؼل ٫ال ٠ؿم آ٨كیؿ .ال ٠٭ل اول،
ي٩ه کلی به وشىؾ آهؿه که هًب ٟهیىلی و ِىقت اوث .ظكکث ي٩ه با٠د به وشىؾ آهؿو ا٨الک ه٩ث گايه گكؾیؿ
و بك اذك ظكکثهای ا٨الک ه٩ث گايه لهیى پؿیؿاق گٍث .ایى شهاوبیًی ال يٝامهای ٨کكی يىا٨ال٘یىو با اهحماز
ا٨کاق بى٠لی ویًا به وشىؾ آهؿه اوث٨ٕ .كهايیاو.ٔ712:7931 ،
جأثیؽ کیهاونًاقی ؾؼوايی بؽ کیهاونًاقی اقماػیلیه
آكؽیًم
ؾقباقه قیٍه ایى يٝك که ـات الیحًاهی شهاو هىحی قا بىاوٙه ٠٭ل آ٨كیؿه ،يٝكهای هح٩اوجی وشىؾ ؾاقؾ .بكؼی ال
هع٭٭او بكآيًؿ که ایى ا٠ح٭اؾ بكگك٨حه ال باوقهای يىا٨ال٘ىيی اوث که ال ؾوقه ٨ا٘میاو و ب١ؿالآو ؾق هیاو اوما٠یلیاو
قواز یا٨ثٌ .اهكغ هىکىب ؾق کحاب ;چًؿ گ٩حاق ؾق ٨كهًگ ایكايی :ؾق ایى لهیًه هیگىیؿ; :کیهاو ًٌاؼث
٠ك٨او و اوما٠یلیه – جعث جؤذیك ايؿیٍه يىا٨ال٘ىيی -همايًؿ یکؿیگكيؿ .ؾق هك ؾو هىحی ؾقویك يمولی ال ـاجی یگايه
يٍئث هیگیكؾ وؾق ویك ِ١ىؾی بهوىی او ٌكیاو ؾاقؾٕ .:هىکىب ٔ12 :1371 ،اگك چه هىکىب همايًؿی کیهاو
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ًٌاؼث اوما٠یلی و ٠ك٨او قا بؿقوحی جٍؽیُ ؾاؾه و بیاو کكؾه اوث ،اها بایؿ ؾق يٝك ؾاٌث :بكؼال ٦يٝك
٨الو٩ه يىا٨ال٘ىيی که ؼل٭ث قا بمً١ای ٨یٓ وشىؾ ال ؼؿاويؿ هیگیكيؿ٨ ،الو٩ه و هحکلمیى اوما٠یلی ؼل٭ث قا
يحیصه ٨یٓ يمیؾايًؿ بلکه آو قا ابؿا ٞؼؿاويؿ هیياهًؿ ;چكا که ٨یٓ بایؿ ال شًه ٨یٓ و با آو ؾاقای اٌحكاک
باٌؿ :و چىو هًکك ِ٩ات بكای ؼؿا ٌؿین يمیجىايین ٬ائل به ٨یٓ ٌىین.
آ٨كیًً ؾق يگاه اوما٠یلیه و ياِكؼىكو جا ايؿاله یی با آ٨كیًً لقوايی ٌباهث ؾاقؾ .ؾق اوٙىقه لقواو ،لقواو ؼؿای
یکحاوث و اهكهمؾ که هٝهك ٠٭ل و آگاهی اوث ال او به وشىؾ هیآیؿ .ؾق هكهمؾیٍث اووحا آهؿه اوث :اهىقاهمؾا

گ٩ث :آيکه وكچٍمه همه ؾايىحًیهاوث یً١ی کىی که همىاقه هىقؾ پكوحً ٬كاق گیكؾ ،يام هى اوث< و يیم ؾق
همايصا اهكهمؾ ؼىؾ قا ؼكؾهًؿ ؾايا ه١ك٨ی هیکًؿ .ایى يکحه قا يیم يبایؿ ال یاؾ بكؾ که ؾق هیًىی ؼكؾ ،باقها بك ؼكؾ و
ؼكؾهًؿی اهكهمؾ جاکیؿ ٌؿه اوث .همچًیى اهكهمؾ ؾاقای شًىیحی هفکك اوث ،چىو لقوايیاو وی قا پىك لقواو
هیؾايًؿ ٕ٨حعي ٨حط .ٔ97-98 :1391 ،ابىی١٭ىب وصىحايي هن ؾق کحاب کٍ ٧المعصصىب ه١ح٭ؿ اوث که

خهاو کهیى و ههیى
ؾق ٨لى٩ه لقوايی شهاو هىحیٌ ،کل هعؿوؾ و کكايههًؿ لقواو اوث .چىو اهكهمؾ ؼىاوث شهاو هىحی قا
بیا٨كیًؿ بیکكايگی قا به کكايه هًؿی بؿل کكؾ و لقواو ؾق شهاو هىحی جصىن یا٨ث .ال وىی ؾیگك ،ايىاو يیم ٌکل
هعؿوؾجك و کىچکجك شهاو هىحی اوث و بًابك بًؿهً و لاؾوپكم هٙاب٭ث بىیاقی بیى شهاو هىحی و ايىاو وشىؾ
ؾاقؾ ٕيٝكي و ٨حعي ٨حط.ٔ138 :1392 ،
لقواو ؼؿایی اوث ؾو شًبه که اهكهمؾ و اهكیمى يمایًؿه ایًؿو شًبه هىحًؿ ،په چىو اهكیمى ال هیاو بكؼیمؾ جًها
یک شًبه ال لقواو با٬ی هیهايؿ و لقواو ؼؿایی یک شًبه – یً١ی ؼكؾ و آگاهی هعٓ – هیٌىؾ و ؾق ایًصاوث که
اهكهمؾ و لقواو به یک وظؿت هی قوًؿ و لقواو ،اهكهمؾ و اهكهمؾ ،لقواو اوث و شهاو هىحی ٕ٠الن کبیكٔ بً١ىاو
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ؼكؾ هكکم ؾو شهاو بىؾه و یکي ٌؿو ؼكؾ با وظؿت ؾق ًٌاؼحى آ٨كیؿگاق اوث ٕکكبى.ٔ15-18 :1358 ،

يمىيه کىچک ال لقواو و ايىاو ٕ٠الن ِ٥یكٔ يمىؾی کىچکجك ال لقواو اوث که ؾق هكیک ال آوها يبكؾ ؼیك و ٌك
ِىقت هیگیكؾ و جًها با بكجكی ؼكؾ هعٓ و ؼیك ٕاهكهمؾٔ هؿ ٦آ٨كیًً هع٭ ٫هیٌىؾ ٕليكٔ397 :1374 ،
ٌایؿ بكاوان همیى اوحؿالل باٌؿ که بحؿقیس وكچٍمه و هًٍؤ اهكهمؾ و اهكیمى ؾق هیاو لقجٍحیاو به ٨كاهىٌی
وپكؾه ٌؿ و چىو ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ چیمی که ؾق يهایث ؼىاهؿ هايؿ هماو اهكهمؾ اوث که به بیکكايگی بال هیگكؾؾ و
یک شًبه لقواو ال هیاو ق٨حه اوث ،په ؼىؾ او يیم ال هیاو هیقوؾ و اهكهمؾ بً١ىاو جًها شًبه با٬یمايؿه به جًهایی جا
همیٍه با٬ی ؼىاهؿ بىؾ .په ايىاو لقوايی يیم همچىو لقواو ؾق پی آو اوث که جٕاؾ ؾقويی ؼىؾ ،یً١ی ج٭ابل
آگاهی و ياآگاهی قا بك٘ك ٦والؾ .همچًايکه لقواو ال اهكهمؾ ظمایث هیکًؿ و بك او جکیه ؾاقؾ ايىاو لقوايی يیم بك
٠٭ل و ؼكؾ ؼىؾ جکیه هی کًؿ جا شهل قا ال واظث وشىؾ ؾوق کًؿ و ال هیاو ببكؾ ،لیكا کمال ايىايی لقوايی آيصاوث
که شهل قا ال وشىؾ ؼىؾ و ب٭یه ايىاو ها ؾوق والؾ و جًها یک شًبه ال آؾهی با٬ی بمايؿ و آو ٠لن و ؼكؾ اوث ٕيٝكي
و ٨حعي٨حط.ٔ138-141 :1392 ،
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ايكاو
ؾق ٨لى٩ه لقوايی ،ايىاو ؾاقای شایگاه ههمی اوث< ؾق ٨لى٩ه لقوايی ايىاو یاوق اهكهمؾ ؾق پیکاق با اهكیمى اوث و ؾق
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بًؿهً آهؿه; :اهكهمؾ هكؾ پكهیمکاق قا آ٨كیؿ بكای ال هیاو بكؾو و ال کاق ا٨کًؿو اهكیمى و همه ؾیىاو .:همچًیى ايىاو
جصلیگاه لقواو اوث و جا آيصا پیً هیقوؾ که چىو اهكیمى هكؾ قا هيبیًؿ بكای وه هماق وال بیهىي هیٌىؾ; ،ؾق ؾیى
گىیؿ که اهكیمى هًگاهی که ال کاق ا٨حاؾگی ؼىیً و همه ؾیىاو قا ال هكؾ پكهیمگاق ؾیؿ ،گیس ٌؿ و وه هماق وال به گیصی
٨كو ا٨حاؾ .:ايىاو لقوايی با جکیهبك ؼكؾ ؼىؾ قاهی قا ؾق پیً هیگیكؾ که ؾق ايحهای آو جمام آلىؾگیها ال او ؾوق هیٌىيؿ
ٕ٨كيب ٣ؾاؾگي .ٔ39-51 :1385 ،ايىاو لقوايی جصلیگاه لقواو اوث ،په ؾق ايىاو يیم هماو ي٭ُ و ٠یب لقواو یً١ی
جٕاؾ ؾقويی وشىؾ ؾاقؾ و بایؿ ال هیاو بكوؾ .ایى جٕاؾ ج٭ابل آگاهی و ياآگاهی اوث که لقواو ،اهكهمؾ و اهكیمى جصلی
هییایؿ و ؾق آؾهی ؾق ٠لن و شهل يمایاو اوث .په ايىاو لقوايی با جکیهبك ٠٭ل ؼىؾ ؾق ٠لن ؼىاهؿ بىؾ و هكچه که ٠٭ل
به آو ظکن کًؿ قا هیپفیكؾ و ال آيچه ؼال٠ ٦٭ل باٌؿ ؾوقی هیکًؿ .په ايىاو لقوايی بًى٠ی هعحاز ٠٭ل و ؼكؾ اوث
و ال همیى قاه اوث که ال آلىؾه ٌؿو به چیمهایی اهكیمًی ظ ٛ٩هیٌىؾ .ايىاو ؾق هك ؾو هکحب بایؿ ال ٠٭ل و ؼكؾ
پیكوی کًؿ و به ٠لن قوی آوقؾ و بك پایه همیى ٠٭ل و ٠لن اوث که بایؿ ال شهل ؾوقی يمایؿ و ایى شهل اوث که ايىاو قا
گك٨حاق چیمهای اهكیمًی هیکًؿ و بىاوٙه همیى چیمهای اهكیمًی اوث که گىهك وشىؾی ايىاو آلىؾه هیگكؾؾ و بىبب
همیى آلىؾگی اوث که ايىاو يمیجىايؿ وٜی٩ه ؼىؾ که بكجی آو آ٨كیؿه ٌؿه اوث قا به ايصام بكوايؿ ٕيیکؿاق اِل و ٨حعي،
 .ٔ124-126 :1394شؿال آل و ٠٭ل ؾق لقوال باوقی هٙكض بىؾه اوث .لقوال باوقی و١ی ؾق جعىیل ایى ؾوگايه باوقی
ؾیكیًه ؾاٌحهايؿ .لقوال باوقی ایى ه١یاق قا به ایى ِىقت ج١ؿیل کكؾ که لقواو پیکك ؼىؾ قا به ؾو ٨كليؿي هؿیه هیؾهؿ.
به اهىقا همؾا آ٨كیًٍگك که ؼىؾ قا هماو هاؾه اولیه آ٨كیًً اوث و به اهكیمى پیکكه آ٨كیًً بؿقا .ایى ؾو پیکك آجً هىحًؿ،
یکی آجً لالل و ؾیگكی آجً جیكه .اهىقا همؾا شهاو ؾاقای يٝن قا پؿیؿ هیآوقؾ که هماو ٠٭ل الهی اوث و اهكیمى
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آٌ٩حگی قا پؿیؿ هیآوقؾ که يحیصه آل اوث .اوما٠یلیاو هىئله وظؿت و کریك قا به ایى جكجیب جىٔیط ؾاؾيؿ که گ٩حًؿ ال هبؿأ
آ٨كیًً ٕؼؿاويؿٔ ٠٭ل و ال ٠٭ل ي٩ه آ٨كیؿه ٌؿه و ي٩ه هًٍؤ ظكکث و ايب١اخ یا ِؿوق ؾيیای کریك اوث ٕج٭كیكات
پىالؾی.ٔ311 :7932 ،
هعف آكؽیًم و ؼاههای جسون آو

ً
ؾق ٨لى٩ه لقوايی و ٨لى٩ه اوما٠یلیه آ٨كیًً بیهىؾه يیىث و بالگٍث بهوىی هبؿأ هىحی به ٌکلی پاک و کاهال بیگًاه

ههنجكیى هؿ ٦اوث .ؾق هك ؾو هکحب و١ی بك آو اوث جا اهؿا ٦آ٨كیًً هع٭ٌ ٫ىؾ و بكای قویؿو به ایى اهؿا٦

قاههایی يیم اقائه هیگكؾؾ و جمام جالي ؼىؾ قا هیکًًؿ که همه ايىاوها قا به کمال وا١٬ی ؼىیً بكوايًؿ یا ؾوثکن آوها
قا به کمال يمؾیک واليؿ .بكؼی ال اوما٠یلیاو ه١ح٭ؿيؿ ايىاو بایؿ با جکیه بك يیكوی ٠٭ل و ؾیى به ؾوحىقات ؼؿا ٠مل کًؿ
و پیىوحه ايىاوها قا به پیكوی ال ٠٭ل و کىب ؾايً جٍىی ٫هیکًؿ .یکی ال کاقکكؾهای ٠٭ل و ؼكؾ ؾق لقوايیىن و ٨لى٩ه
اوما٠یلیه بالؾاٌحى ال بؿیها و چیمهای اهكیمًی اوث که هیجىايؿ وكچٍمه همه آوها باٌؿ و قوی کكؾو به آوها با٠د
گكایً به بؿیها هًٌ ٟؿه اوث و آؾهی يبایؿ به چیمهای اهكیمًی قوی آوقؾ .ؾق قواله لقوايی ٠لمای اوالم به قوي
ؾیگك ،چیمهای اهكیمًی چًیى یاؾٌؿهايؿ :چیمهای اهكیمًی هن یاؾ کًین جا ؾايًؿ ،آل و يیال و قٌک و کیى و وقو ٌٕهىتٔ
و ؾقو ٢و ؼٍن اوثٕ .شاللی ه٭ؿم .ٔ315:1372 ،ؾق کحاب هیًىی ؼىؾ ؾق يکىهً آل آهؿه اوث; :به آل هحمایل هباي
جا ؾیى آل ال جى قا ي٩كیبؿ و چیمهای گیحی بكای جى بیهمه و چیمهایی هیًى جباه يٍىؾٕ .:جٕ٩لی.ٔ21 :1379 ،
يحیده گیؽی
شهاوًٌاوی لقوايی ه١ح٭ؿ به ؾو ؾیؿگاه ؾقباقه آ٨كیًً شهاو اوث :گكوهی بك ایى باوقيؿ که شهاو هىحی بؿوو واوٙه
بىؾه و ال لقواو ِاؾق ٌؿه اوث و گكوه ؾیگك باوق ؾاقيؿ که لقواو بىاوٙه اهكهمؾ شهاو هىحی قا آ٨كیؿه اوث< ب١ؿها يٝك
ؾوم بیٍحك قواز یا٨حه و ؾق اوٙىقه لقواو بالجاب یا٨حه اوث .شهاوًٌاوی اوما٠یلیه ؼىؾ بك ؾو ؾیؿگاه ؾق ؼّىَ
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گمكاهی ٨كؾ و گكایً او به اهكیمى هیٌىؾ .په بكای ؾوقی گمیؿو ال بؿیها بایؿ به ٠٭ل پًاه بكؾ .ؾق آییى لقوايی يیم

آ٨كیًً شهاو هبحًي اوث< جا ٬بل ال ٨ا٘میاو چًايکه ال آذاق بمقگاو اوما٠یلیه چىو ابىظاجن قالی و ابىی١٭ىب وصىحايی
بك هیآیؿ< هىحی با ؼٙاب ٕکىٔ ال ٘ك ٦ؼؿاويؿ جکىیى یا٨حه اوث .ؾق ؾوقه ٨ا٘میاو و پهالآو ایى ا٠ح٭اؾ به وشىؾ آهؿ
که ؼؿاويؿ يؽىث ٠٭ل کل ٕاولٔ قا آ٨كیؿ و ایى ٠٭ل ،واوٙه آ٨كیًً هىحی بىؾ.

ً
ؾق ٨لى٩ه لقوايـی و ٨ـلى٩ه اوما٠یلیه آ٨ـكیًً بـیهىؾه يیىث و بالگٍث بىىی هـبؿأ هىحی بٍکلی پاک و کاهال بیگًاه

ههنجكیى هؿ ٦اوث .ؾق هك ؾو هکحب و١ی بك آو اوث جا اهؿا ٦آ٨ـكیًً هـع٭ٌ ٫ىؾ و بكای قویؿو به ایى اهـؿا٦
قاههایی يـیم اقائه هـیگكؾؾ و جمام جالي ؼـىؾ قا هـیکًًؿ که همه ايىاوها قا به کمال وا١٬ی ؼىیً قوايؿه یا ؾوثکن
آوها قا بکمال يمؾیک واليؿ.

ً
با بكقوی آ٨كیًً با واوٙه لقوايی و آ٨كیًً باواوٙه اوما٠یلی هیجىايؿ ٨همیؿ که اهكهمؾ و ٠٭ل کل با یکؿیگك کاهال

هٙاب٭ث ؾاقيؿ و يٝكیههای هؽحل ٧ؾقباقه قیٍههای کیهاوًٌاوی اوما٠یلی اگكچه هیجىايًؿ ؾقوث باًٌؿ ،اها ایى يکحه
قا يبایؿ ال یاؾ بكؾ که لقوايیىن و باوقهای لقوايی ؾق ياؼىؾآگاه ٨كهًگ ایكايی شای گك٨حه و ؾق شایشای ایى ٨كهًگ ؼىؾ
قا يٍاو هیؾهؿ و الآيصاکه هايىیث و هکحب ٨لى٘یى ٕيىا٨ال٘ىيیٔ والهای ٘ىاليی ب١ؿ ال لقوايیىن پؿیؿ آهؿهايؿ و يیم
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با بكقوی و جع٭ی ٫ؾق آذاق هايىی و يىا٨ال٘ىيی هیجىايؿ به ایى يحیصه قویؿ که ؼىؾ هحؤذك ال لقوايیىن هىحًؿ ،هیجىايؿ
گ٩ث که کیهاوًٌاوی اوما٠یلیه هحؤذك ال کیهاوًٌاوی لقوايی اوث.
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یکی ال کاقهای ٠٭ل و ؼكؾ ؾق لقوايیه و ايؿیٍه اوما٠یلیه ،بـال ؾاٌحى ال بؿیها و چیمهای اهـكیمًی اوـث که آل
هیجىايؿ وكچٍمه همه آوها باٌؿ و قوی کكؾو به آوها با٠د گمكاهی ٨كؾ و گكایً او به اهكیمى هیٌىؾ .په بكای
ؾوقی گمیؿو ال بؿی ها بایؿ به ٠٭ل پًاه بكؾ .وحایً ؼكؾ و ٠٭ل یکي ال ویژگیهای هٍحكک آییى لقوايی و اوما٠یلیه بىؾه
که ؾق آو ؼكؾ و ٠٭ل ؾاقای شایگاهی بىیاق باالوث هىاؾ جه و واوٙه آ٨كیًً شهاو هىحی اوث.
هًابغ
ولي ،وهاب و هیحكا بّیكي ٕ .ٔ1379اظیاو خهاو باقحاو ،به کىًٌ یىو ٧اباـقي ،جهكاو :پژوهٍگاه ٠لىم
ايىايي و هٙال١ات ٨كهًگي.
اکبكی ه٩اؼك ،آقي ٕ; .ٔ1388اهكیمى پكوحی لقوايی و يمىيههای بالهايؿه آو ،:كصلًاهه هؽالؼات ایؽايی ،وال
 ،8ي .16
بًىيیىث ،اهیل ٕ .ٔ1354ظیى ایؽايی بؽ پایه هحىهای ههن یىيايی .جكشمه بهمى وكکاقاجی ،جهكاو :ايحٍاقات بًیاؾ
٨كهًگ ایكاو ،چ.2
بهاق ،ههكؾاؾ ٕ .ٔ1375پژوههی ظؼ اقاؼیؽ ایؽاو ،جهكاو :يٍك آگه.
بهمىپىق ،هعمؿ و١یؿ ٕ .ٔ1387اقماػیلیه اؾ گػنحه جا زال ،جهكاو :ايحٍاقات ٨كهًگ هکحىب.
بىیه ،هكی ٕ .ٔ1374جاؼیص کیم ؾؼجهحی ،جكشمه همایىو ًِ١حی لاؾه ،جهكاو :جىن.
پىالؾی ،کمال ٕ .ٔ1394ظؼ خكحدىی يظام ظاظ< هبايی هحاكیؿیکی ايعیهه قیاقی ظؼ ایؽاو ،ج٭كیكات ؾقن
ايؿیٍه ویاوي ؾق ایكاو.
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جٕ٩لی ،اظمؿ ٕ .ٔ1379هیًىی ضؽظ ،جكشمه ژاله آهىلگاق ،جهكاو :جىن.
شاللی ه٭ؿم ،هى١ىؾ ٕ .ٔ1372آییى ؾؼوايی ،هکحب كلكلی -ػؽكايی ؾؼجهحی بؽ هبًای اصالث ؾهاو ،جهكاو:
گىجه.
ؾايًٍاهه بمقگ اوالهي ٕ .ٔ1367هؽکؿ ظائؽة المؼاؼف بؿؼگ اقالهی ،لیك يٝك کاٜن هىوىی بصًىقؾی ،ز،8
جهكاو :هكکم ؾائكهالم١اق ٦بمقگ اوالهی.
ؾ٨حكی٨ ،كهاؾ ٕ .ٔ1375جاؼ یص و ػوایع اقماػیلیه٨ ،كیؿوو بؿقهای ،جهكاو :يٍك ٨كلاو.

ؾولثآباؾی ،هىًٌگ ٕ .ٔ1379خای پای ؾؼواو ضعای بطث و جوعیؽ ،جهكاو :يی.
قٔی ،هاٌن ٕ .ٔ1378جؽخمه و پژوهم اوقحا ،جهكاو :بهصث.
لقجٍث ٕ .ٔ1387گاتها ،کهىجؽ یى بطم اوقحا ،جؤلی ٧و جكشمه ابكاهین پىقؾاوؾ .جهكاو :اوا٘یك
ليك ،آق .وی ٕ .ٔ1374ؾؼواو یا هؼماي ؾؼجهحي گؽي ،جكشمهی جیمىق ٬اؾقی ،جهكاو٨ :کك قول.
واهىئل يیبكگ ،هًكیک ٕ .ٔ1383ظیىهای ایؽاو باقحاو ،جكشمه وی٧الؿیى يصنآباؾی .کكهاو :ؾايٍگاه ٌهیؿ
باهًك.
وصىحايي ،ابى ی١٭ىب ٕ .ٔ1358کهق المسدىب< قواله ؾق آییى اوما٠یلي ال ٬كو چهاقم ،به کىًٌ کكبى،
هايكي ،جكشمه ٠لي لهكي ،جهكاو٘ :هىقي.
٨كيب ٣ؾاؾگی ٕ .ٔ1385بًعهم ،جكشمه ههكؾاؾ بهاق ،جهكاو :جىن.
٨حعی٨حط ،ـبیطالله ٕ; .ٔ1391پژوهٍی ؾق کیهاوًٌاوی لقوايی و کیهاوًٌاوی اوما٠یلیه با جؤکیؿ بك آذاق
ياِكؼىكو ،:كصلًاهه جاؼیص كلكله ،وال  ،3ي.1
٨كهايیاو ،ههؿی ٕجابىحاو; .ٔ1386اوما٠یلیه< جاقیػ و ايؿیٍه ،:كصلًاهه هیثام اهیى ،پیً ٌماقه وىم.
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ـــــــــ ٕ .ٔ1384ؼلىع و ؿؽوب ؾؼجهحی گؽی ،جكشمه جیمىق ٬اؾقی ،جهكاو :اهیكکبیك.

کاويؿیً ،قیچاقؾ ٕ .ٔ1387اقؽىؼهنًاقی :ظایؽه المؼاؼف هصىؼ اقاؼیؽ و اظیاو هههىؼ خهاو ،جكشمه ق٬یه
بهماؾی ،جهكاو :يٍك ٠لن.
کكوو ،پاجكیٍا ٕ .ٔ1389جاؼیص ايعیهه قیاقی ظؼ اقالم ،جهكاو :وؽى.
کكیىحًىى ،آقجىق ٕ .ٔ1376هؿظا پؽقحی ظؼ ایؽاو هعین ،جكشمه ـبیطالله ِ٩ا ،جهكاو:هیكهًؿ.
لىیه ،بكياقؾ .ٔ1363ٕ ،اقماػیلیاو ظؼ جاؼیص ،جكشمه ی١٭ىب آژيؿ ،جهكاو :هىلي.
هىکىبٌ ،اهكغ ٕ .ٔ1371چًع گلحاؼ ظؼ كؽهًگ ایؽاو ،جهكاو :چٍن و چكا.٢
هًحٝكی ،و١یؿقٔا ٕ; .ٔ1389لقواو ؾق گفق جاقیػ ،:كصلًاهه هیثام اهیى ،وال ،14ي .16
يىقولی٨ ،كٌاؾ ٕههك و آباو ; .ٔ1391بالًٌاوی اوٙىقه لقواو ؾق ایكاو باوحاو ،:هاهًاهه كلكله يى ،وال ،2ي ،6
يٝكي ،شلیل و ـبیطالله ٨حعي٨حط ٕ; .ٔ1392بكؼي ال باوقهاي لقوايي ؾق ٌ١ك ياِكؼىكو ،:هدله ؾباو و
اظبیات كاؼقي ،ؾايٍگاه آلاؾ اوالهي ٨ىا ،وال ،2ي.3
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يیبكگ ،هًكیک واهىئل ٕ .ٔ1359ظیىهای ایؽاو باقحاو ،جكشمه وی٧الؿیى يصنآباؾی ،جهكاو :هكکم ایكايی هٙال١ه
٨كهًگها ،چ.3
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يیکؿاق اِل ،هعمؿظىیى و ـبیطالله ٨حعي ٕ; .ٔ1394بالجاب بكؼي ال باوقهاي لقوايي ؾق قبا٠یات ؼیام،:
كصلًاهه پژوهمهای اظبي ،وال  ،12ي .47
هاشىى ،هاقٌال ٕ .ٔ1369كؽهه اقماػیلیه٨ ،كیؿوو بؿقهای ،جهكاو :والهاو ايحٍاقات و آهىلي اي٭الب اوالهی،
چ. 3
واکك ،پل اي ٕ .ٔ1377ابىیؼوىب قدكحايی :هحلکؽ و ظاػی اقماػیلی ،جكشمه ٨كیؿوو بؿقهای ،جهكاو:
ايحٍاقات ٨كلاو.

