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چکیذُ
«ٔظٛٙی ٔؿٛٙی» حبنُ سطٛض  ٚؾیط لهٞٝب زض ط َٛظٔبٖ اؾز .ایٗ لهٞٝب ضا ٜقٙبذز
ٚضٚز ث ٝز٘یبی ٔٛال٘ب  ٚآقٙبقسٖ ثب ذاللیز ٚی زض ؾطن ٝزاؾشبٖدطزاظی اؾز« .سفؿیط
وٕجطیغ» ٘یع اظ سفبؾیط ٕٟٔی اؾز ؤ ٝرهٛناب اظ ػٙجا ٝازثای إٞیاز زاضز  ٚزاضای
زاؾشبٖٞبیی اؾز و ٝث ٝالشضبی ٔطّت زض ػبی ػبی وشبة دطاوٙسٜا٘س .ایٗ زاؾاشبٖٞاب
زض «ٔظٛٙی ٔؿٛٙی» « ٚسفؿیط وٕجطیغ» ٔیسٛا٘ٙس اظ زیسٌبٜٞبی ٔرشّف ٔاٛضز ثطضؾای
لطاض ثٍیط٘س .زض ایٗ سحمیكٔ ،مبیؿٝای سطجیمی ٔیبٖ زاؾشبٖٞابی «ٔظٙاٛی ٔؿٙاٛی» ٚ
«سفؿیط وٕجطیغ» ا٘ؼبْ قس ٜاؾز .زض ایٗ أط وٛ٘ ٝؾی ذٛا٘ف اضسجبطی اؾاز ،اضسجاب
زٔ ٚشٗ ضا ث ٝیىسیٍط آقىبض ٔیوٙس.
کلیذٍاصگاى :لهم لطآ٘ی ،زاؾشبٖدطزاظیٔ ،ظٛٙی ،سفؿیط وٕجطیغ.

* ؾضٞ ٛیأر ؾّٕی ٌط ٜٚازثیبر فبضؾی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس ٔكٟسٔ ،كٟس ،ایطاٖ(اؾشبز).
** ؾضٞ ٛیأر ؾّٕی ٌط ٜٚازثیبر فبضؾی ،زا٘كٍب ٜثیطػٙس ،ثیطػٙس ،ایطاٖ(زا٘كیبض).
*** زا٘كؼٛی ٔمطؽ زوشطی ازثیبر فبضؾی زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٚ ،احس ٔكٟسٔ ،كٟس ،ایطاٖ.
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٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ٘ :َٛبظ٘یٗ احؿب٘ی
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هقذهِ
«ٔظٛٙی ٔؿٛٙی» اطط اضظقٕٙس ٔٛال٘ب ػالَ اِسیٗ ٔحٕس ثّری اظ ػّٕ ٝآطبضی اؾز وٝ
ٌصقز ظٔبٖ ثط آٖ سأطیطی ٘ساضز ٕٞ ٚیك ٝسبظٌی ذٛز ضا حفع ٔیوٙس ،ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثاب
ٞط ثبض اظ ٘ٛذٛا٘سٖ ،زضٞبی سبظٜای اظ ٔؿب٘ی ػسیس ث ٝضٚی ذٛا٘ٙس ٜثبظ ٔیوٙاسٔ« .ظٙاٛی
ٔؿٛٙی» ٌصقش ٝاظ ٔحشٛای ؾطفب٘ی  ٚا٘سیكٞٝبی فّؿفی  ٚوالٔی ،اظ ٘ػط زاؾشبٖ دطزاظی
٘یع حبئع إٞیز اؾز  ٚغطفیز ثطضؾی اظ زیسٌبٜٞبی ٔرشّف ضا زاضزٔ« .ظٙاٛی» حبناُ
ؾیط لهٞٝب  ٚحىبیزٞب زض ط َٛظٔبٖ ٘ؿجشب زضاظی اؾز .ثٙبثطایٗ ثاطای قاٙبذز ز٘یابی
ٔٛال٘ب ،قٙبذز ایٗ حىبیزٞب ضطٚضی اؾز.
ٔٛال٘ب زض ؾبذشبض زاؾشبٖٞابی «ٔظٙاٛی» ثا ٝضٚاثاع ؾّای ا ٔؿّاِٛی إٞیاز ظیابزی
ٔیزٞس .ا ٚثب سٛنیف قرهیزٞب  ٚفضبؾبظیٔ ،ربطت ضا ث ٝذٛز ػّت ٔیٕ٘بیس .اؾشفبزٜ
اظ ِحااٗ  ٚظث اب٘ی واإٞ ٝبٙٞااً ٔ ٚشٙبؾاات ثااب قرهاایزٞبؾاازٔ« ،ظٙااٛی» ضا اظ ٘ػااط
زاؾشبٖدطزاظی وشبثی وٓ٘ػیط ؾبذش ٝاؾز.
ٔٛال٘ب اظ زاؾشبٖٞبی دیبٔجطاٖ ثطای ثیابٖ ٔؿاب٘ی ؾطفاب٘ی ثٟاطٔ ٜایٌیاطز .شواط ایاٗ
زاؾشبٖٞب ،چ ٝث ٝؾٛٙاٖ ٔمسٔٝای و ٝث٘ ٝشیؼٌ ٝیطی اذاللی  ٚؾطفب٘ی ٔیا٘ؼبٔاس  ٚچاٝ
ث ٝؾٛٙاٖ ٔظبِی و ٝزض دبیبٖ ،ا٘سیكٝای ؾطفب٘ی ٘ ٚىشٝای اذاللی ثٙٔ ٝػٛض سأویس  ٚسأییاس
آٖ ؾٛٙاٖ ٔیقٛز ،ػطیب٘ی اؾز و ٝزض ؾطسبؾط «ٔظٛٙی» ٌؿشطز ٜاؾز.
زض ایٗ ٔمبِٔ ٝمبیؿٝای سطجیمی ٔیبٖ زاؾشبٖٞب زض «ٔظٙاٛی ٔؿٙاٛی»  ٚسفؿایطی اظ
لطآٖ وطیٓ ث٘ ٝبْ «سفؿیط وٕجطیغ» ا٘ؼبْ قس ٜاؾز.
«سفؿیط وٕجطیغ» سفؿیطی اظ لطآٖ وطیٓ اؾز وأ ٝشأؾافب٘٘ ٝؿار ٝوابّٔی اظ آٖ زض
زؾشطؼ ٘یؿز ٔ ٚؤِف آٖ ٘یع ٘بقٙبذش ٝاؾز.
ایٗ سفؿیط و ٝاظ ا َٚؾٛضٔ ٜطیٓ(٘ٛظزٕٞیٗ ؾٛض )ٜسب دبیبٖ لاطآٖ ضا قابُٔ ٔایقاٛز،
زاضای ٘ظطی ؾبز ٜاؾز و ٝث٘ ٝظط لطٖ ؾ ٚ ْٛچٟبضْ ٘عزیه اؾز ٛٔ ٚاضز ٔكبثٔ ٝشؿسزی
زض ظٔی ٝٙزاؾشب٘ی زض ایٗ ز ٚاطط ٚػٛز زاضز؛ ٕٞچٙیٗ ٔٛاضزی اظ ایٗ زاؾاشبٖٞاب وا ٝثاٝ
قىُٞبی ٔشفبٚر ثیبٖ قس ٜاؾز ث ٝچكٓ ٔیذٛضز.
٘ؿرٔ« ٝظٛٙی» و ٝثطای اضائ ٝقٛاٞس ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٌطفشا ٝاؾاز ،ثا ٝوٛقاف ٚ
اٞشٕبْ ضیِٛٙس اِیٗ ٘یىّؿ ٚ ٖٛثب ٔمسٔ ٝزوشط لسٔؿّی ؾطأی اؾز.
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تیاى هسألِ
سفؿیط لطآٖ ٔؿطٚف ث« ٝسفؿیط وٕجطیغ» اظ سفبؾیط ٕٟٔی اؾز ؤ ٝرهٛنب اظ ػٙجاٝ
ازثی إٞیز زاضز  ٚوٓسط ٔٛضز ثطضؾی  ٚسحّیاُ لاطاض ٌطفشا ٝاؾاز .اظ ططفای «ٔظٙاٛی
ٔؿٛٙی» یىی اظ ثعضيسطیٗ آطبض ؾطفب٘ی ٔططح زض ؾطح ػٟابٖ اؾاز وا ٝآٖ ضا ثا ٝحاك
«سفؿیط نٛفیب٘ ٝلطآٖ» زا٘ؿشٝا٘سِ .صا زض ایٗ دػٞٚف ثط آ٘یٓ سب قی ٜٛدطزاذز زاؾشبٖٞاب
ضا زض ایٗ ز ٚاطط ث ٝقی ٜٛسٛنیفی  ٚسطجیمی ،سحّیُ وٙیٓ سب  ٓٞث ٝسفبٚر ٍ٘ب ٜآٖٞاب ثاٝ
زاؾشبٖٞب ،و ٝانٛال لطآ٘ی ٞؿشٙس ،دی ثجطیٓ.
اّویت ٍ ضزٍرت اًجام تحقیق
اظ آ٘ؼبیی وٞ ٝط ز ٚاطط فٛق ،ػع ٚأ ٓٞش ٖٛازثی ٔب ٞؿشٙس ،سحّیُ سطجیمی آٖٞب ٔاب
ضا زض قٙبذز ثٟشط ٔضبٔیٗ لطآ٘ی  ٚسطٚیغ ٔؿبضف اؾالٔی یبضی ٔیوٙاس .ؾاال ٜٚثاط ایاٗ
چ« ٖٛسفؿیط وٕجطیغ» زض سحمیمبر ازثی وٓسط ٔٛضز سٛػ ٝلطاض ٌطفش ٝاؾز ،ایٗ سحمیك،
ثٔ ٝؿطفی  ٚقٙبذز ثیفسط ایٗ سفؿیط ٘یع وٕه ذٛاٞس وطز؛ ِصا ا٘ؼبْ ایٗ سحمیك  ٓٞاظ
ػٙج ٝازثی  ٓٞ ٚاظ ػٙج ٝفطٍٙٞی ضطٚضی ث٘ ٝػط ٔیضؾس.
پیشیٌِ تحقیق
سب و ٖٛٙزض ٔٛضز ٔٛال٘ب ٔ« ٚظٛٙی ٔؿٛٙی» وبضٞبی اضظ٘س ٜظیبزی نٛضر ٌطفش ٝاؾاز
و ٝاظ ػّٕ ٝاضظقٕٙسسطیٗ آٖٞب ٔیسٛاٖ ث ٝایٗ ٔٛاضز اقبض ٜواطز« :زاؾاشبٖ دیابٔجطاٖ زض
وّیبر قٕؽ اظ سمی دٛض٘بٔساضیبٖ»  « ٚفط ًٙٞلهٞٝبی دیبٔجطاٖ اظ ٟٔسذز دٛض ذبِمی
چشطٚزی» ٚ «ٚحی زَ ٔٛال٘ب اظ ٔحٕس ثٟٙبْ فط».
ثب ثطضؾی  ٚػؿزٚػ ٛزض وشبثرب٘ٞٝب ٔ ٚطاػؽ زیٍاط ،سٟٙاب ٔاٛضزی وا ٝزض ذهاٛل
«سفؿیط وٕجطیغ» یبفز قس ٔمبِٝای ثٛز سحز ؾٛٙاٖ ػؿشبضٞبی وٟاٗ ٚاغٌابٖ ٔكاشطن
سفؿیط وٕجطیغ ثب اقؿبض ؾاجه ذطاؾاب٘ی»( ثا ٝاٞشٕابْ فرطاِؿابزار ذبٔؿای ٞبٔب٘اٚ ٝ
زیٍطاٖ) .أب زض ظٔی ٝٙسطجیك زاؾشبٖٞب زض ز ٚاطط سب و ٖٛٙسحمیك ٔؿشمُ  ٚػبٔؿی ا٘ؼبْ
٘كس ٜاؾز .ایٗ سطجیك و ٓٞ ٝثِ ٝحبظ ازثی ٔ ٓٞ ٚؿطفشای حابئع إٞیاز اؾاز ،ػٙجاٝ
سبظٌی ایٗ وبض اؾز.
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ایٗ سحمیك ث ٝضٚـ وشبثرب٘ٝای  ٚفیف ثطزاضی  ٚثب قی ٜٛسٛنیف  ٚسحّیُ ا٘ؼبْ قسٜ
اؾز.
ضؾیسٖ ث ٝایٗ ٘ىش ٝو ٝآیب ٔٛال٘ب زض ؾطٚزٖ «ٔظٛٙی ٔؿٙاٛی» ،ساٛػٟی ثا« ٝسفؿایط
وٕجطیغ» زاقش ٝیب ذیط -وٛ٘ ٝؾی ذٛا٘ف اضسجبطی اؾز٘ -یع ٔٛضز ٘ػط اؾز .زض ایٗ أط
اضسجب ٔیبٖ زاؾشبٖٞب زض «ٔظٛٙی ٔؿٛٙی» « ٚسفؿیط وٕجطیغ» ٔٛضز سٛػ ٝلطاض ٔیٌیطز
 ٚاضسجبطی و ٝزٔ ٚشٗ ضا ث ٝیىسیٍط ٔشهُ ٔیوٙس آقىبض ٔیٌطزز.
ٚاغ« ٜله »ٝزض «ٔفطزار» ضاغات انافٟب٘ی ایاٗ ٌ٘ٛأ ٝؿٙاب قاس ٜاؾاز« :اِمهام:
دیٍیطی اطط  ٚؾطٌصقزٌ .فشأ ٝایقاٛز لههاز اطاط :آطابض ا ٚضا ز٘جابَ واطزْ»(ضاغات
انفٟب٘ی.)640 :1392 ،
زضثبض ٜوّٕ« ٝله »ٝطجطؾی ٔیٌٛیس« :له ٝضا و ٝثٔ ٝؿٙبی «زاؾشبٖ»ٞابی ٌصقاشٝ
اؾااز ،ثاا ٝایااٗ ػٟااز «لهاأ »ٝاایٌٛیٙااس واا ٝزٔٚاای زض ٘مااُ آٖ ،اظ اِٚاای دیااطٚی
ٔیوٙس»(طجطؾی ،ع.)304 :7
لسٔز له ٚ ٝلهٌٛٝیی ث ٝلسٔز دیسایف ظثبٖ ٌٛ ٚیبیی ا٘ؿبٖ اؾز .ث ٝؾجبضر زیٍط،
له ٝؾٕطی ث ٝزضاظی ؾٕط وّٕ ٚ ٝوالْ زاضز.
ا٘ؿبٖ ث ٝزِیُ ٚیػٌیٞبی ذبل ضٚحی ث ٝله ٝؾالل ٝزاضز  ٚسحاز ساأطیط ٔبػطاٞاب ٚ
نحٞٝٙب  ٚقرهیزٞب لطاض ٔیٌیطز ٚ .چ ٝثؿب زض ٔٛاضزی ،لٟطٔب٘بٖ  ٚضا ٚ ٜضؾٓ ظ٘اسٌی
آ٘بٖ ضا اٍِ ٚ ٛؾطٔكك ذٛز لطاض ٔیزٞس.
ٔحىٓسطیٗ زِیُ ثط ضیكٝزاض ثٛزٖ ؾالل ٝا٘ؿابٖ ثا ٝلها ،ٝوشابةٞابی ٔاصٞجی  ٚثاٝ
ذهٛل لطآٖ ٔؼیس اؾز .لطآٖ ثطضؾی ؾّ ْٛا٘ؿب٘ی ٚحشی سبضید ضا واٙٞ ٝاٛظ زٚضساطیٗ
فبنّٞ ٝب ضا سب ؾّ ْٛزلیم ٝزاضزٝ٘ ،سٟٙب دیكٟٙبز ٔیوٙس ثّىٟٔ ٝبػطر ؾّٕای ضا ٕٞچاٖٛ
یه حىٓ ٔصٞجی فطٔبٖ ٔیزٞس(ؾٛض ٜیٛؾف.)109 /
ث ٝایٗ سطسیت اضظـ  ٚإٞیز لهٔ ٝكرم ٔیٌطزز  ٚسٛػ ٝث٘ ٝىبر غطیف  ٚزلیاك
آٖ آقىبض ٔیقٛز .ایٗ زاؾشبٖٞب ٔكشُٕ ثط ان َٛاذاللای  ٚا٘ؿاب٘ی اؾاز وا ٝطجاؽ ضا
ٔیآضایس  ٚحىٕز  ٚآزاة ضا اقبؾٔ ٝیزٞس(دٛض ذبِمی چشطٚزی.)17- 15 :1374 ،
سفؿیط لطآٖ وطیٓ اظ ؾّٔٛی اؾز و ٝزا٘ؿشٗ آٖ ثط ٔؿّٕبٖ ٚاػات اؾاز « ٚسطػٕاٝ
سفؿیطی» یؿٙی سفؿیط لطآٖ ،ث ٝغیط ظثبٖ ؾطثی ٘یع ٚاػت؛ ظیطا أاٛض ٟٔآ اؾاالْ ٔب٘ٙاس
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سجّیغ ٔؿب٘ی لطآٖ  ٚضؾب٘سٖ ٞسایز لطآٖ زض ٔمبثُ ٌٕطاٞاب٘ی وا ٝسؿجیاطار  ٚسفؿایطار
فبؾس اظ لطآٖ ٔیوٙٙس ٔ ٚؿّٕب٘بٖ ضا ثٌٕ ٝطاٞی  ٚضالِز ٔیوكب٘ٙس ،ایؼابة ٕ٘اٛز واٝ
سفبؾیط ٔشؿسزی ثٙٔ ٝػٛض ضٚقٗسط وطزٖ ٔفبٞیٓ لطآ٘ی ٘ٛقش ٝقٛز .اظ ٔیبٖ ایٗ سفبؾیط،
زض ایٗ ٘ٛقش ،ٝزاؾشبٖٞبی یىی اظ سفؿیطٞبی لاطآٖ وا ٝزض وشبثرب٘ا ٝزا٘كاٍب ٜوٕجاطیغ
ٍٟ٘ساضی ٔیقٛز  ٚث ٝسفؿیط وٕجطیغ ٔؿطٚف اؾزٛٔ ،ضز ثطضؾی سطجیمی لطاض ٔیٌیطز.
تفسیز کوثزیج
سفؿیط لطآٖ ٔؿطٚف ث« ٝسفؿیط وٕجطیغ» زض ٞفشٓ ضثیؽ االذط ؾابَ ٞ 628ؼاطی ثاٝ
لّٓ ٔحٕس ثٗ اِفشح اِفمی ٝاِغطیت وشبثز قس ٜاؾز ٚ ،ث ٝزضؾشی ٘ٛیؿٙس ٚ ٜسبضید سأِیف
آٖ ٔكرم ٘یؿز .ایٗ سفؿیط ٔٙحهط ثا ٝفاطز ثا ٝظثابٖ فبضؾای زض وشبثرب٘ا ٝزا٘كاٍبٜ
وٕجطیغ اٍّ٘ؿشبٖ ٍٟ٘ساضی ٔیقٛز  ٚث« ٝسفؿیط وٕجطیغ» قٟطر یبفش ٝاؾز.
ایٗ وشبة زض انُ چٟبض ػّس ثٛز ٜاؾز ،و ٝزض طی ضٚظٌبضاٖ ٔؼّاسار ا ٚ َٚز ْٚآٖ
ٔفمٛز ٌطزیس ٜاؾزٔ ٚ .ؼّسار ؾ ٚ ْٛچٟبضْ آٖ ث ٝزؾاز ٔاب ضؾایس ٜاؾاز٘ .یٕا ٝزْٚ
ثؼبی ٔب٘س ٜاظ ایٗ ٔشٗ(اظ سطػٕ ٚ ٝسفؿیط ؾٛضٔ ٜطیٓ سب دبیابٖ لاطآٖ) ثا ٝاٞشٕابْ زوشاط
ػالَ ٔشیٙی زض ز ٚػّس ث ٝچبح ضؾیس ٜاؾزٔ .ههح ،سبضید احشٕبِی سأِیف ایٗ وشبة ضا
٘یٕ ٝا َٚلطٖ دٙؼٓ زا٘ؿش ٝاؾز(ٔمسٔ ٝسفؿیط وٕجطیغ.)25-23 :
قبیس اٌط ز ٚػّس ٔفمٛز وشبة زض زؾشطؼ ٔب ثٛز ،اطالؾبر ثیفسطی زض ٔٛضز ٔؤِاف،
ؾهط ظ٘سٌب٘ی ٔ ٚحُ سِٛس ا ٚزض اذشیبض زاقشیٓ ،زض ثبة ظازٌبٚ ٜی لطایٙی زض زؾز اؾز
و ٝقبیس ثشٛاٖ آٖٞب ضا زاَ ثاط ذطاؾاب٘ی ثاٛزٖ ٚی زا٘ؿاز(ٕٞبٖ .)23 :زضثابضٔ ٜاصٞت
ٔؤِف چیعی ػع ایٗ ٕ٘یسٛاٖ ٌفز وٚ ٝی اظ دیطٚاٖ ٔؿشسَ  ٚثی سؿهت ا ُٞؾٙز ثٛزٜ
اؾزٚ .ی ؾال ٜٚثط آ٘ى ٝذّفابی ضاقاسیٗ ضا زض ٔاٛاضز ٔشؿاسز ؾاشبیف واطز ٜاظ ؾّای ٚ
حؿٙیٗ  ٚفبطٕ ٝؾّی ٟٓاِؿالْ  ٚچٙسیٗ سٗ اظ ٘بٔساضاٖ ایٗ ذب٘ساٖ ثعضٌٛاض ،ثب احشطاْ یبز
وطز ٜاؾز(ٕٞبٖ.)24 :
ٔؤِف زض دبیبٖ ٞط ؾٛض ٜفضّیز لطائز آٖ ؾٛض ٜضا ثب شواط ٔٙجاؽ ثیابٖ ٕ٘اٛز ٜاؾاز.
قی ٜٛسفؿیط زض ایٗ وشبة ث ٝنٛضر «ٔعػی» اؾز ثط ذالف سفبؾیط زیٍط ،چا ٖٛسفؿایط
«وكف األؾطاض» ٔیجسی « ٚسفؿیط» اثٛاِفشٛح ضاظی و ٝزض آٖٞب ٘رؿز آیبر ِغز ثِ ٝغز
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سطػٕ ٝقس ٚ ٜؾذؽ سفؿیط ٞط یه اظ آیبر شوط قس ٜاؾز .ثٕٞ ٝیٗ زِیاُ زض ثؿایبضی
اظٔٛاضز ثب شوط ٘ػطار ٔرشّف ا ُٞسفؿیطِ ،غز  ٚحسیض ثبؾض قس ٜاؾز و ٝثیٗ وّٕابر
یه آی ٝفبنّ ٝثؿیبض قٛز(ٕٞبٖ.)117 :
زض ثیفسط ٔٛاضز اظ سطػٕ ٝآیبسی و ٝسىطاض ٌطزیس ٜذٛززاضی قاس ٜاؾاز(ٔب٘ٙس ؾاٛضٜ
اِطحٕٗ  ٚسىطاض آیا﴿ ٝفَب ِأَ َلاأِ ِ َبک اُم أََُام ُأنکُ َِ﴾« :ای ػاٗ  ٚا٘اؽک واسأیٗ ٘ؿٕازٞابی
ذسایشبٖ ضا ا٘ىبض ٔیوٙیس»)  ٚث ٝسىطاضی ثٛزٖ آٖ اقبض ٜقس ٜاؾز؛ ٌ ٚبٞی ثاس ٖٚاقابضٜ
ثٔ ٝىطض ثٛزٖ ،آی /ٝآیبر سىطاضی ضا سطػٕ٘ ٝىطز ٜاؾز(ٔب٘ٙس ؾٛض ٜاِكاؿطاء /آیابر -131
﴿ :132فُت َّقولَلهللَوَلطیعأو ِ *َوَلت َّقأولَلََّّأن َلدأ َُّ اَِ ِک أََُعن أو َ﴾« :اظ ذاسا ثشطؾایس ٔ ٚاطا اطبؾاز
وٙیس* ثشطؾیس اظ آٖ ذسایی و ٝقٕب ضا ث ٝآ٘چ ٝذٛز ٔیزا٘س ٔسز  ٚلّٛر ثركاس») ،ایاٗ
آیبر زض سفؿیط وٕجطیغ سطػٕ٘ ٝكسٜا٘س.
قأٖ ٘ع َٚثؿضی اظ ؾٛضٜٞب  ٚثطذی آیبر ٘یع زض سفؿیط آٔس ٜاؾزٔ .ب٘ٙاس شواط قاأٖ
٘ع َٚؾٛض« ٜط(»ٝو ٝزض اثشسای ایٗ سفؿیط شوط قس ٜاؾز).
ٔفؿط زض ثؿیبضی اظ آیبر ث ٝشوط الٔ َٛفؿطاٖ  ٚاِ ُٞغز  ٚحسیض ٘یع دطزاذش ٚ ٝزض
ثیفسط ٔٛاضز٘ ،ػطار آٖٞب ضا ث ٝفبضؾی شوط وطز ٜاؾز .زض ٔٛاضز ا٘سن و ٝث ٝظثبٖ ؾطثای
٘مُ وطز ٜسطػٕ ٝفبضؾی آٖ ضا آٚضز ٜاؾزٌ .بٞی سؿساز الٛاَ ظیبز اؾز  ٚثٞ ٝكز ٔاٛضز
فعَوَلَّوَ َِر﴾« :لؿٓ ث ٝحاك ػفاز  ٚثاٝ
ٔ ٓٞیضؾس(ٔب٘ٙس سفؿیط آی ٝؾ ْٛؾٛض ٜفؼط﴿ :ولَّ َّش ِ
حك فطز» و ٝزض سفؿیط آٖ ثٞ ٝكز ل َٛاقبضٕٛ٘ ٜز ٚ ٜیب سفؿایط آیا 83 ٝؾاٛض ٜا٘جیابء:
ِ
َّأرل ِح ن َ﴾ ٚ« :یابز واٗ ای ضؾا َٛحابَ ایاٛة ضا
﴿وَلیّوبَإذَنُد َبک َّ اهَأنّیَد َّسنِیُ َُّّض ُّرَوَأنتَأبح اَِل ّ
ٚلشی زؾب وطز و ٝای دطٚضزٌبضک ٔطا ثیٕبضی  ٚض٘غ ؾرز ضؾیس ٜس[ٛاظ ٟٔ ٕٝٞطثب٘بٖ ؾبِٓ]
ثطسطی» و ٝزض سفؿیط ایٗ آی ،ٝدٙغ ل َٛضا ثیبٖ ٕ٘ٛز ٜاؾز.
زض شوط ٘ػطیبر ٔرشّف ،اؾٓ اقربل ضا ٔیآٚضز؛ زض غیط ایٗ ناٛضر اظ ؾجابضرٞابیی
اؾشفبزٔ ٜیوٙس؛ ٘ػیط «٘ ٚیع ٌفشٝا٘سٌ ٚ ،فشٝا٘س ٚ ،زیٍاط ٌفشاٝا٘اس ،زیٍاط ٌٛیاس ،زیٍاط
ایسٌٛ ٖٚیس ،آٔس ٜاؾز زض حسیض و ،ٝآٚضزٜا٘س و ،ٝآٔس ٜاؾز زض سفؿیط و ،ٝآٔس ٜاؾاز
زض ؾّٓ و. ... ٚ ٝ
ؾجه ٍ٘بضـ  ٚؾبیط ٔكرهبر سفؿیط ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ظٔاب٘ی ٘عزیاه ثا ٝظٔابٖ
سطػٕ« ٝسفؿیط طجطی»(لطٖ چٟبضْ) ٘ٛقش ٝقس ٜاؾز ٚ ،ازٚاضز ثطا ٖٚزض طی ٔمبِٝای زض
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«ضٚظ٘بٕٔٞ ٝبی٘ٛی آؾیبیی»(ل  )525 -417ث ٝؾابَ  ٚ 1894زض فٟطؾاز ٘ؿاد ذطای
وٕجطیغ(ل  )37 – 13احشٕبَ فٛق ضا سأییس ٕ٘ٛز ٜاؾز(ٕٞبٖ .)144 :زض ٘ؿار ٝچابدی
ثٙیبز فط ًٙٞایطاٖ ،قٕبضٛٔ ،87 ٜاضز ؾبلع قس ٜسىٕیُ ٌطزیس ٜث ٝلؿٕی و ٝػّس ؾاْٛ
اظ ؾٛضٔ ٜطیٓ سب نبفبر  ٚػّس چٟبضْ اظ ؾٛض ٜل سب ٘ابؼ اؾاز  ٚحاسٚز  1400نافحٝ
ٔیثبقس ٚ ،ایٗ ٕٞبٖ ٘ؿرٝای اؾز و ٝآلبی زوشط ػالَ ٔشیٙای ثاط آٖ ٔمسٔا ٝوابّٔی
٘ٛقش ٝو ٝزض ز ٚػّس ٔیثبقس  ٚثٟشطیٗ ٔطػؽ ث ٝقٕبض ٔیآیس٘ .ؿر ٝؾىؿای آٖ ٞآ زض
وشبثربّ٘ٔ ٝی ٔٛػٛز اؾز و ٝزض سبثؿاشبٖ  1349ثا ٝچابح ضؾایس ٜاؾاز(ٕٞبٖ-144 :
.)146
یىی اظ ٚیػٌیٞبی ایٗ وشبة وبضثطز ا٘جٞٛی اظ ٚاغٜٞبؾز و ٝاوٙٔ ٖٛٙؿٛخ ٟٔ ٚؼاٛض
ٌكشٝا٘س  ٚقٙبذز آٖٞب ٔیسٛا٘س ٌبٔی ٔؤطط زض ثطضؾی ٔؿایط سابضیری ظثابٖ فبضؾای زض
حٛظِ ٜغبر  ٚانطالحبر ثبقس.
هثٌَی هعٌَی
««ٔظٛٙی» زضیبی غضف ٘ ٚبدیسا وطا٘ی اؾز وٞ ٝط چٙس سب ؤ ٖٛٙحممبٖ ثعضي ایطا٘ی
 ٚغیط ایطا٘ی زض آٖ غٛط ٝذٛضزٜا٘س ٞ ٚط یه فطاذٛض سٛاٖ ذاٛیف ٌٞٛطٞابیی ٌطا٘جٟاب اظ
آٖ نیس وطز ٚ ٜث ٝزضیبی ازة  ٚؾطفبٖ ٞسیٕٛ٘ ٝزٜا٘سِٚ ،ی ساب وٙاٞ ٖٛای یاه اظ ایاٗ
غٛانبٖ ٔؿب٘ی ٘ ٝسٛا٘ؿشٝا٘س ؾٕك آٖ ضا زضیبثٙس  ٝ٘ ٚث ٝوطاٖ آٖ ض ٜیبثٙاس  ٚایاٗ زضیابی
شذبض ٕٞچٙبٖ ثبقى ،ٜٛآغٛـ ث ٝضٚی زیٍطاٖ ٌكٛز ٜاؾز»(ثٟٙبْ فط.)17 :1392 ،
«ٔظٛٙی» قبٞىبضی ازثی ا ؾطفب٘ی  ٚوشبة سؿّیٓ ططیمز ثطای ٘یُ ث ٝحمیماز اؾاز
و ٝدطثبضسطیٗ  ٚدطططاٚرسطیٗ قبذؿبض ایٗ زضذز سٙٔٛٙس ٔیثبقاس  ٚؾارٙی ثاٌ ٝاعاف
٘یؿز و ٝثطذی ٔٙشمساٖ آٖ ضا ثعضيسطیٗ اطط ؾطفب٘ی ؾبِٓ زض سٕابْ اؾهابض ذٛا٘اسٜا٘اس ٚ
ثطذی زیٍط آٖ ضا زض ٔیبٖ وشت ٔس ٖٚثكطی یٍب٘ا ٝزا٘ؿاشٝا٘اس(ٕٞبٖ .)10 :ایاٗ وشابة
ٔكشُٕ ثط  26000ثیز زض قف زفشط ،اظ ثطسطیٗ وشبةٞبی ازثیبر ؾطفب٘ی وٟاٗ فبضؾای
اؾز .ایٗ وشبة ثٟشطیٗ ٔٙجؽ ثطای قٙبذز زیسٌبِٛٛٔ ٜی اظ ظ٘سٌی  ٚزیاٗ اؾاز .ا ٚزض
ایٗ اطط لهس ا٘سظضٌٛیی  ٚسؿّیٓ زاضز  ٚزض ؾطاؾط وشبة سالـ ٔیوٙس ضاٜٞبی ٚنا َٛثاٝ
ذسا ٔ ٚؿطفز ٘فؽ ضا آٔٛظـ زٞس.
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ِٔٛٛی ٞط آ٘چ ٝزض زؾشٍب ٜفىاطی ،لبثاُ لجا َٛیبفشا ،ٝثطٌعیاس ٜاؾاز .ا ٚاظ سٕابٔی
ا٘سیكٞٝبی فّؿفی  ٚوالٔی ثٟط ٜػؿش ٚ ٝضقشٝای و ٝایٗ ٔٛضٛؾبر دطاوٙس ٜأب ٔاطسجع
ضا ث ٓٞ ٝدی٘ٛس زاز ٜاؾز زاؾشبٖٞبی «ٔظٛٙی» اؾز.
ٔیسٛاٖ ٌفز زاؾشبٖٞبی «ٔظٛٙی» ،ثط ٔحاٛض چٟابض ٔٛضاٛؼ ٔایٌاطزز :لهاٞٝابی
ؾبضفب٘ٝ؛ لهٞٝبی حىٕی؛ لهٞٝبی لطآ٘ی؛ لهٞٝبی سٕظیّی.
ثیفسط لهٞٝبی «ٔظٛٙی» اظ ػٙجٞٝبی ؾطفب٘ی ؾطقبض اؾز .ثا ٝطاٛض وّای لهاٞٝاب
زاضای ضٚح  ٚػؿٓ ٞؿشٙس و ٝػؿٓ آٖ ٔطئی  ٚضٚح آٖ دٟٙبٖ  ٚزیطیبة اؾز  ٚث ٝآؾب٘ی
زضیبفز ٕ٘یقٛز .ثب ا٘سوی ٔؿبٔحٔ ٝیساٛاٖ ٕٞا ٝلهاٞٝابی «ٔظٙاٛی» ضا ٘اٛؾی لهاٝ
سٕظیّی زا٘ؿز .ث ٝطٛض وّی زض ازثیبر فبضؾی و ،ٟٗثطای ثٟشاط  ٚؾیٙایساط ثیابٖ واطزٖ
قؤ ٖٚاذاللی ،فّؿفی  ٚؾطفب٘یٌ ،فشبض ذٛز ضا ث ٝله ٚ ٝسٕظیُ ظیٙز ٔیزاز٘س.
زض ایٗ ٌ ٝ٘ٛلهٞٝبٔ ،فبٞیٓ ٔؼؿٓ ػب٘كیٗ ٔف ،ْٟٛزضٖٔٚبیا ،ٝؾایطر ،قرهایز ٚ
ذهّز زاؾشب٘ی ٔیقٛزٕٞ .یٗ ٌ ٝ٘ٛاؾاز لهاٞٝابی «ٔظٙاٛی» وا ٝزض ثیابٖ ٔفابٞیٓ
اذاللی  ٚؾطفب٘ی ث ٝوبض ٌطفش ٝقس ٜاؾز(حؿیٙی.)1375 ،
اٌطچ ٝلهٞٝبی «ٔظٛٙی» ث ٝطٛض وّی زض حیط ٝزاؾشبٖٞبی لسیٕی ٔیٌٙؼس ،ثب ایٗ
ٚػٛز ٔیثیٙیٓ و ٝزض ذٛز «ٔظٛٙی» زاؾشبٖٞب ،اغّت ثب ز ٚؾٙاٛاٖ "لها" ٚ "ٝحىبیاز"
٘مُ ٔیقٛز.
ِٔٛٛی ٍٙٞبْ ٘مُ زاؾشبٖٞب ثاطای وابضثطز ایاٗ اناطالحبر ٘ػآ ذبنای ضا ضؾبیاز
ٕ٘یوٙسٌ .بٞی ث ٝزاؾشبٖٞبی ثّٙس "لهٔ "ٝیٌٛیس؛ ٔب٘ٙس:
زفشط ا :َٚله ٝدطؾیسٖ دیبٔجط(ل) ٔطظیس ضا أطٚظ چ٘ٛی  ٚچا ٖٛثطذبؾاشی(3506/1
ث ٝثؿس)
ٌ ٚبٞی زاؾشبٖٞبی وٛسب ٜضا "حىبیز" ٔیذٛا٘س؛ ٔب٘ٙس:
زفشط ز :ْٚحىبیز ٙٞس و ٝثب یبض ذٛز ػٔ ًٙیوطز( 3028/2ث ٝثؿس)
ٌب ٜث ٝؾىؽ ،زاؾشبٖٞبی ثّٙس ضا "حىبیز" ٘بٔیس ٜاؾز؛ ٔب٘ٙس:
زفشط ؾ :ْٛحىبیز ٔبضٌیط و ٝاغزٞبی فؿطز ٜضا ٔطز ٜدٙساقز( 975/3ث ٝثؿس)
 ٚزاؾشبٖٞبی وٛسب ٜضا "لهٔ "ٝیذٛا٘س؛ ٔب٘ٙس:
زفشط دٙؼٓ :له ٝل ْٛی٘ٛؽ ؾّی ٝاِؿالْ( 1608/5ث ٝثؿس)
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ٌ ٚب ٜػبیی ٔیثیٙیٓ و ٝزاؾشب٘ی ضا ثب ؾٛٙاٖ "له" ،"ٝحىبیز" ٔی٘بٔس یاب ثابِؿىؽ؛
ٔب٘ٙس:
زفشط ؾ :ْٛله ٝذٛض٘سٌبٖ دیُ ثچ ٝاظ حطل ...ثبظٌكشٗ ث« ٝحىبیز» دیاُ( 69/3ثاٝ
ثؿس)
زفشط ؾ :ْٛحىبیز آٖ زضٚیف و ٝزض و ٜٛذّٛر وطز ٜثاٛز ...ثمیا« ٝلها »ٝآٖ ظاٞاس
وٞٛی و٘ ٝصض وطز ٜثٛز( 1613/3ث ٝثؿس)
ث ٝایٗ سطسیت آقفشٍی ؾٙبٚیٗ له ،ٝحىبیز ،سٕظیُ  ٚزاؾشبٖ زض لهٞٝبی «ٔظٛٙی»،
ٌٛیبی یىؿب٘ی ا٘ٛاؼ زاؾشب٘ی زض ظثبٖ ٔٛال٘ب ٔ« ٚظٛٙی» ا ٚ ٚزض ٍ٘بٞی وّیسط زض ازثیابر
زاؾشب٘ی ٌصقش ٝایطاٖ ظٔیٗ اؾز.
ٔٛال٘ب له ٝضا دیٕب٘ٔ ٝؿٙی ٔیزا٘س؛ اِجشٞ ٝط چٙس له ٓٞ ٝزض ٘عز ا ٚضٔع ٔؿٙی اؾاز.
آ٘چ ٝثطای ا ٚإٞیز زاضز ذٛز ٔؿٙی اؾز و ٝاؾاشسالالر «ٔظٙاٛی» ٔكاشُٕ ثاط لاطآٖ
اؾز(ظضیٗوٛة.)163 :1364 ،
عٌَاى داستاىّای هثٌَی
«ؾٛٙاٖ زاؾشبٖ» ٔمسٔٝای اؾز ؤ ٝؿطفی اػٕابِی اظ نابحت آٖ ؾٙاٛاٖ ثا ٝزؾاز
ٔیزٞس؛ اِجش ٝؾٙبٚیٗ فطؾی  ٓٞسٕٟیس  ٚدیفآٌبٞی ٞؿشٙس  ٚضٕٗ آٌابٞی ،ثا ٝضٚایاز
٘ػٓ ٔیثركسٚ .ػٛز ؾٙبنط ثط ؾط لهاٞٝاب اظ ٚیػٌایٞابی ضٚایاز زض ازثیابر زاؾاشب٘ی
ٌصقش ٝاؾز .ایٗ ؾٙبٚیٗ دیف اظ ضٚایز ،لهٔ ٝبػطای آٖ ضا ثبظٌٔ ٛیوٙس.
ایٗ ٚیػٌی ث ٝطٛض وّی زض «ٔظٛٙی»  ٓٞث ٝچكٓ ٔیذاٛضزِٛٔ .اٛی دایف اظ ضٚایاز
زاؾشبٖ  ٕٝٞیب ثرف ثعضٌی اظ له ٝضا زض ؾٛٙاٖ قطح ٔیزٞس؛ ث ٝؾٛٙاٖ ٔظبَ:
«حىبیز آٖ زضٚیكی و ٝزض ٞطی غالٔبٖ آضاؾش ٝؾٕیس ذطاؾبٖ ضا زیاس ثاط
اؾجبٖ سبظی  ٚلجبٞبی ظضثبف  ٚوالٜٞبی ٔفطق  ٚغیط آٖ .دطؾیس وی :ایٗٞاب
وساْ أیطاٖا٘س  ٚچ ٝقبٞبٖا٘س؟ ٌفشٙس ا ٚضا و :ٝایٙبٖ أیطاٖ ٘یؿشٙس ،ایٗٞب
غالٔبٖ ؾٕیس ذطاؾبٖا٘س .ضٚی ث ٝآؾٕبٖ وطز وی :ای ذسا غاالْ داطٚزٖ اظ
ؾٕیس ثیبٔٛظ .آ٘ؼب ٔؿشٛفی ضا ؾٕیس ٌٛیٙاس»(ٔظٙاٛی ٔؿٙاٛی 3166/5 ،ثاٝ
ثؿس).
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ث ٝطٛض وّی ازثیبر زاؾشب٘ی لسیٓ ٔبٌٛ ،یبی ایٗ ٘ىش ٝاؾز و ٝزض ٌصقش ٝث ٝزاؾشبٖ،
ث ٝؾٛٙاٖ ازة ٙٞطٔٙسا٘ٔ ٚ ٝؿشمُ ٍ٘بٕ٘ ٜیقس ٜاؾزٌ .صقشٍبٖ ٔب ثیفسط ثٔ ٝمبناسی
چ ٖٛثیبٖ ٘ىبر ؾطفب٘ی ،فّؿفی ،اذاللی  ...ٚسٛػ ٝزاقشٝا٘اس .ثاس ٖٚقاه ؾابزٜساطیٗ ٚ
ٔؤططسطیٗ اثعاض ثطای سٛضیح ایٗ ٔٛاضز ،له ٚ ٝزاؾشبٖ ثٛز ٜاؾزِٛٔ .اٛی ثاب ثیابٖ ضٚایاز
له ٝزض ؾٛٙاٖ ،لهس زاضز ذٛا٘ٙس ٜضا اظ ٔحشٛای زاؾشبٖ آٌب ٜوٙس ساب ثا ٝایاٗ سطسیات زض
ط َٛزاؾشبٖ ا٘سیك ٝا ٚضا اظ قىُ غابٞط لهاٙٔ ٝحاطف واطزٔ ،ٜشٛػأ ٝمهاٛز اناُ ٚ
زضٖٔٚبیٔ ٝؿٛٙی لهٕ٘ ٝبیس.
ِٔٛٛی زض «ٔظٛٙی» اظ لهٞٝب ث ٝؾٙاٛاٖ ٔاسذُ  ٚزضیچاٝای ثاطای ٚضٚز ثأ ٝجبحاض
ٌ٘ٛبٌ ٖٛؾطفب٘ی اؾشفبزٔ ٜیوٙس .ا ٚغبِجب زض اطٙبی ایٗ لهٞٝب ٌ ٚب ٜزض دی آٖٞب ث ٝطاطح
ٔٛضٛؾبر ٌ٘ٛبٌ ٖٛضٚی ٔیآٚضز؛ ٞط چٙس ٚاضز قسٖ ث ٝایٗ ٔٛضٛؾبر ٔٛػات ٔایقاٛز
و ٝقبؾط ثبضٞب زاؾشبٖ ضا ضٞب وٙس  ٚدؽ اظ یه یب چٙس زاؾشبٖ فطؾی ،ثبض زیٍط ث ٝزاؾشبٖ
انّی ثبظ ٔیٌطزز ،أب ثب ایٗ قیٜٛای و ٝثطٌعیس ٜدیٛؾشٔ ٝربطت ذٛیف ضا ٛٞقیبض ٍ٘اٝ
ٔیزاضز  ٚایٗ ٘ىش ٝضا ث ٝا ٚیبزآٚض ٔیقٛز ؤ« ٝظٛٙی» ؾطقبض اؾز اظ لهٞٝبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
أب  ٕٝٞایٗٞب زض ٚالؽ چیعی ٘یؿشٙس ػع اثاعاضی ثاطای زؾاشیبثی ثا ٝحمابیمی واٚ ٝضای
آٖٞبؾز(ٔیطٞبقٕیٔ :1392 ،مسٔ ٝوشبة).
 ٚأب لهٞٝبی لطآ٘ای وا ٝثراف لبثاُ ساٛػٟی اظ زاؾاشبٖٞابی «ٔظٙاٛی» ضا زض ثاط
ٔیٌیطز ،ثطای ثیبٖ ان َٛاذاللی ،زیٙی یب ؾطفب٘ی ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٌطفش ٝاؾز .اقابضٜ
ث ٝزاؾشبٖ دیبٔجطاٖ زض آغبظ ٔحاسٚز ثا ٝثطػؿاشٝساطیٗ ٔ ٚكاٟٛضسطیٗ اؾٕابَ  ٚحاٛازص
ظ٘سٌی  ٚثبظضسطیٗ نفبر  ٚذهٛنیبر قرهای  ٚلاسضرٞابی ٔؿؼاع ٜآفاطیٗ دیابٔجطاٖ
ثٛز(ٜدٛض ٘بٔساضیبٖ)36 ٚ 7 :1364 ،؛ أب ث ٝسسضیغ ثؿیبضی اظ ٌٛیٙاسٌبٖ ثاعضي اظ ػّٕاٝ
ٔٛال٘ب زض ؾبذشٗ سهبٚیط ظیجبی قبؾطا٘ ٚ ٝثطای ثیبٖ افىبض  ٚا٘سیكٞٝبی ذٛز اظ لهٞٝابی
دیبٔجطاٖ اؾشفبزٕٛ٘ ٜز٘س.
قزآى ٍ هثٌَی

زض ظٔی ٝٙسؿّیٕبر ؾطفب٘ی یىی اظ ٟٔٓسطیٗ آطبض آٔٛظقایٔ« ،ظٙاٛی ٔؿٙاٛی» ٔٛال٘اب
اؾزٞ .ط چٙس ٔٛال٘ب ز٘جبِٝض ٚز ٚقبؾط ثعضي دیف اظ ذٛز یؿٙی ؾٙبیی  ٚؾطبض اؾاز أاب
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ذاللیشی و ٝزض زاؾشبٖدطزاظی زاضز ا ٚضا ظٔط ٜثطػؿشٝسطیٗ زاؾشبٖؾاطایبٖ لاطاض زازٜ؛ ٚ
٘كبٖ ٔیزٞس و ٝآ٘چ ٝثطای ٔٛال٘ب إٞیز زاضز دطزاذشٗ نطف ث ٝؾبِٓ ٔؿٙب ٘یؿاز ثّىاٝ
نٛضر لهٞٝب  ٚحىبیبر ٘یع ٔ ٟٓاؾز.
«لطآٖ وطیٓ ؾطچكٕ ٝفیبو ؾطفبٖ ِٔٛٛی اؾز  ٚسأطیطی و ٝلاطآٖ واطیٓ اظ ػٟاز
ِفع ٔ ٚؿٙی زض «ٔظٛٙی» ث ٝػبی ٟ٘بز ٜساب حاسی اؾاز وا ٝثاس ٖٚقاه فٟآ زضؾاز
«ٔظٛٙی» ثس ٖٚآقٙبیی ثب لطآٖ حبنُ ٕ٘یقٛز؛ چطاو ٝغیط اظ اذاص لهاٞٝابی لطآ٘ای ٚ
سفؿیط سؿسازی اظ آیبر آٖ ،ؾطاؾط «ٔظٛٙی» ّٕٔ ٛاظ اِفبظ  ٚسؿجیطار لطآ٘ی ٔ ٚكح ٖٛاظ
ٔٛاضز اؾشكٟبز  ٚسٕظیُ ث ٝآیبر والْ اِٟی اؾز»(ثٟٙبْ فط.)12 :1392 ،
ؾال ٜٚثط ایٗ ططظ سّمی ِٔٛٛی اظ لطآٖ واطیٓ ثیابٍ٘ط اؾاشغطاق سابْ  ٚؾكاك  ٚسؿاّیٓ
ٔرّهب٘ ٝا ٚث ٝوالْ ذساؾز ،دٙساضی ٔضبٔیٗ لطآ٘ی چٙبٖ فضابی شٙٞای ا ٚضا داط واطزٜ
اؾز و ٝزض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ٘بذٛزآٌب ٜسحز سأطیط آیبر  ٚسؿجیطار لطآ٘ی قؿط ٔیٌٛیاس؛
چٙبٖ و ٝزض ؾطٚزٖ ثیز:
ذاااط ٔغكااایب فشااابز ا ٚثاااط لفاااب
چ ٖٛثسیس آٖ ذؿش ٝضٚی ٔهطفی
ٔؿّٕب سحز سأطیط آی 143 ٝؾٛض ٜاؾطاف( )7ثٛز ٜاؾز:
﴿َ...فن ََُجلیَکهََّنجبلَج نهَدکُوَخرَدوسیَصعقََُ ﴾ ...
«دؽ آٍ٘ب ٜو ٝسؼّی ذسا ثط و ،ٜٛسابثف واطز ،وا ٜٛضا ٔشالقای ؾابذز ٚ
ٔٛؾی ثیٟٛـ افشبز »...
زیٍط آ٘ىِٛٛٔ ٝی ٘یع ٔب٘ٙس زیٍط نٛفی ٝضٕٗ اؾشمبز ثٔ ٝؿب٘ی غبٞطی  ٚثبطٙی لطآٖ،
لبئُ ث ٝسأٚیُ اؾز  ٚزض «ٔظٛٙی» اظ ططیك سأٚیُ ٔ ٚؿطفز شٚلای زضیبفازٞابی ٘ابة ٚ
ذبِهی اظ آیبر لطآ٘ی اضائ ٝزاز ٜاؾز.
اِجش ٝسأٚیالر ا ٚػٙج ٝوكفی  ٚشٚلی زاضز  ٚزض ٚالؽ قیٜٛای اظ سفؿیط اؾز و ٝؾؿی
ٔیوٙس ثبطٗ ضا اظ ٚضای غبٞط ثیط ٖٚآٚضز ثی آ٘ى ٝغبٞط ضا ٘فی وطز ٜثبقس(ٕٞبٖ.)13 :
ثیف اظ  1400ؾبَ اظ ٘ع َٚلطآٖ ٔیٌاصضز .زض طای ایاٗ لاطٖٞاب آطابض ثایقإبضی،
ٔؿشمیٓ یب غیطٔؿشمیٓ ،زضثبض ٜایٗ وشبة ٔمسؼ ٘ٛقش ٝقسِٚ ،ٜی ٛٙٞظ ٘بٌفشٞٝاب ثؿایبض
اؾز  ٚآ٘چٌ ٝفش ٝقس ،ٜشضٜای اؾز اظ ذطٚاض زض ٔیبٖ ا٘جا ٜٛایاٗ آطابض اضظ٘اسٔ« ،ٜظٙاٛی
ٔؿٛٙی» ػبیٍبٞی ثؽ ضفیؽ ٚ ٚاال زاضز .ظیطا وظطر قٍفزاٍ٘یع اِفبظ ٔ ٚضابٔیٗ لطآ٘ای
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زض آٖ ث ٝحسی اؾاز واِٛٔ ٝاٛی ضا اظ ایاٗ ػٟاز ضسؼ ٕٞا ٝقابؾطاٖ  ٚؾبضفابٖ لاطاض
ٔیزٞس(ٕٞبٖ.)51 :
سأطیطدصیطی ٔظٛٙی اظ لطآٖ ث ٝحسی اؾز وٚ ٝلشی حىبیشی ضا ثیبٖ ٔیوٙس سؿجیاطار
ا ٚث ٝحسی اؾز و ٝآیبر لطآ٘ی ضا زض شٔ ٗٞب سساؾی ٔیوٙس  ٚاِجش ٝلطایٗ  ٚقٛاٞس ذٛز
«ٔظٛٙی»  ٓٞحبوی اظ ایٗ اؾز وِٛٛٔ ٝی ث ٝآیبر لطآ٘ی ٘ػط زاقش ٝاؾز .وظطر  ٚسٛٙؼ
اذص  ٚالشجبؼ اِفبظ ٔ ٚضبٔیٗ لطآ٘ی زض «ٔظٛٙی»  ٚفع٘ٚی حطٔز آٖ زض ٔیبٖ ثؿایبضی
اظ ٔؿّٕب٘بٖ ثبؾض قس ٜو ٝآٖ ضا «فطظ٘س وشبة آؾٕب٘ی» «ٚلطآٖ دبضؾای» ثٙبٔٙاس(ٕٞبٖ:
.)57 -55
ِٔٛٛی زاؾاشبٖ ضا سٟٙاب ثاطای ثیابٖ ٔؿاب٘ی ؾطفاب٘ی ثا ٝوابض ٕ٘ایٌیاطز ثّىا٘ ٝفاؽ
زاؾشبٖ دطزاظی  ٚػصاة ثٛزٖ آٖ ٘یاع ثاطای ا ٚإٞیاز زاضز .ضإٗ ایٙىا ٝػّات سٛػاٝ
ذٛا٘ٙس ٚ ٜؾبز ٜوطزٖ ٔطبِت ٔكاىُ ثاطای شٞاٗ ذٛا٘ٙاس ،ٜاظ زیٍاط ٔمبناس ِٔٛاٛی اظ
زاؾشبٖدطزاظی اؾز(قبوطی.)414 :1386 ،
ٚػٛز ٚلفٞٝبی زاؾشبٖ زض ٔٛاضزی اؾز وٛٔ ٝال٘ب ٘یبظ ث ٝسأویس ثط ٔٛا٘ؽ ذٛز ضا حؽ
ٔیوٙس  ٚاظ آٚضزٖ حىبیز ،سٕظیُ ،حسیض  ٚآیبر لطآ٘ای اثابیی ٘اساضزٞ .اط ٚلاز ٔٛال٘اب
احؿبؼ ٔیوٙس وٛٔ ٝاضز سٕظیُ وبفی ثطای الٙبؼ ٔربطت ث ٝوبض ثطز ٜاؾز ،ضٚایز انّی
اظ ؾط ٌطفشٔ ٝیقٛز(فبضٚق)195 :1378 ،؛ ٔب٘ٙس:
ضػٛؼ ث ٝحىبیز ذٛاػ ٝسبػطٔ ،ظٛٙی ٔؿٛٙی ،زفشط اَٚ
ثمی ٝله ٝزؾٛر ضحٕز ثّمیؽ ضأ ،ظٛٙی ٔؿٛٙی ،زفشط چٟبضْ
ِٔٛٛی اغّت زاؾشبٖٞب ضا ث ٝؾٛٙاٖ سٕظیُ ثیبٖ ٔیوٙس؛ ؾذؽ ثب شوط ٘ىش ٝاذاللی یاب
ؾطفب٘ی آٖ ضا ثؿع ٔیزٞس ٚ ،ثؿس زض فطنشی ٔٙبؾت آٖ ضا ثٚ ٝالؿٝای زض٘ٚای زض ٞؿاشی
ا٘ؿبٖ  ٚلبثّیزٞبی ٔظجز یب ٔٙفی ا ٚضثع ٔیزٞس؛ ٔب٘ٙس:
حىبیز ض٘ؼب٘یسٖ أیطی ذفشٝای ضا ؤ ٝبض زض زٞب٘ف ضفش ٝثٛزٔ ،ظٛٙی ٔؿٛٙی ،زفشط
زْٚ
حىبیز ٔبضٌیط و ٝاغزٞبی ذفش ٝضا ٔطز ٜدٙساقزٔ ،ظٛٙی ٔؿٛٙی ،زفشط ؾْٛ
 ٚث ٝایٗ سطسیت أىبٖ اؾشفبز ٜاظ آٖ ضا ثطای ثیبٖ ٘ىش ٝؾطفب٘ی فطأ ٓٞیوٙس .ثٙبثطایٗ
«زاؾشبٖ زض «ٔظٛٙی ِٔٛٛی»  ٓٞثطقای اظ ظ٘اسٌی ٚالؿای ضا ٔایٕ٘بیاس ٞ ٚآ ظٔیٙاٚ ٝ
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فطنز ٔٙبؾت ضا ثاطای ثیابٖ  ٚقاطح  ٚسٛضایح ٔؿابئُ ؾطفاب٘ی فاطأ ٓٞایآٚضز»(داٛض
٘بٔساضیبٖ.)289 :1380 ،
ٌبٞی ِٔٛٛی ثب دطٞیاع اظ وابضثطز سأٚیاُٞابی دیچیاس ٚ ٜزٚض اظ شٞاٗ ٕٞ ٚچٙایٗ ثاب
اؾشفبز ٜاظ سٕظیُٞبی ؾبز ٚ ٜلطایٗ ضٚقٗٔ ،طبِت ٔكىُ ضا ثؿیبض ؾبز ٜثیابٖ ٔایوٙاس.
زِیااُ ؾاابز ٜوااطزٖ ایااٗ ٔفاابٞیٓ ٞاآ ایااٗ اؾااز واأ ٝربطجاابٖ ِٔٛااٛی ٔااطزْ ؾاابٔی
ثٛزٜا٘س(قبوطی.)415 :1386 ،
أب زاؾشبٖٞب زض سفؿیط وٕجطیغ نطفب ثطای ثیبٖ ضٚقٗ ٚالؿٝای سبضیری ا زیٙای شواط
ٔیق٘ٛس .زاؾشبٖٞبیی ٚالؿی وٙٔ ٝطجك ثط ظ٘سٌی قرهیزٞبؾز ٌٛ ٚیب ثطقی اظ سابضید
اؾزٔ .فؿط اظ ایٗ زاؾشبٖٞب ث ٝؾٙاٛاٖ ٔمسٔاٝای ثاطای ثیابٖ ٔؿابئُ ؾطفاب٘ی اؾاشفبزٜ
ٕ٘یوٙس ثّى ٝفمع ثطای ضٚقٗ قسٖ ٔؿأِ ،ٝث ٝشوط زاؾشبٖ ٔیدطزاظز.
سهٛیطٌطی اظ ططیك ٕ٘بیف اؾٕبَ قرهیزٞب ،اظ ٚیػٌیٞبی زاؾشبٖداطزاظی ِٔٛاٛی
اؾز .أطٚظ ٜایٗ ٔٛضز ،ث ٝؾٛٙاٖ انُ ضٚاٖقٙبؾی زض زاؾشبٖ٘ٛیؿی ٔحؿٛة ٔیقٛز وٝ
سهٛیط اؾٕبَ قرهیزٞب ثٔ ٝطاست ػبٚزا٘ٝسط  ٚظ٘سٜسط اظ اِفبظ ٌ ٚفشبض آ٘بٖ اؾز.
«ضٔع ثمب  ٚذٛا٘س٘ی ثٛزٖ زاؾشبٖٞبی ِٔٛٛی ث ٝسطػیح ؾٙهط وطزاض  ٚؾُٕ ،ثط ٌفشابض
اؾز .ا ٚچٙبٖ اظ ؾٟس ٜایٗ أط ثطآٔس ٜاؾز و ٝث ٝذٛا٘ٙاس ٜثا ٝػابی احؿابؼ قاٙیسٖ،
احؿبؼ زیسٖ زؾز ٔیزٞس ٚ ،ایٗ ذٛز ٘مط ٝاٚع زاؾشبٖ اؾز»(قبوطی.)416 :1386 ،
اظ ٕ٘ ٝ٘ٛایٗ زاؾشبٖٞب ،زاؾشبٖ «ؾجحب٘ی ٔب اؾػٓ قأ٘ی ثبیعیاس  ٚاؾشاطاو ٔطیاساٖ»
اؾز(ٔظٛٙی ٔؿٛٙی.)2013 /4 ،
یىی زیٍط اظ ٚیػٌیٞبی زاؾشبٖ دطزاظی ِٔٛٛی زض «ٔظٙاٛی» طٙاع ٔ ٚطبیجا ٝاؾاز.
«أطٚظٛ٘ ٜیؿٙسٌبٖ ؾٙهط طٙع ٔ ٚطبیج ٝضا وٓسط ث ٝوبض ٔیٌیط٘س  ٚاِجش ٝایاٗ ثای زِیاُ
٘یؿز ،چطاو ٝایٗ قی ٜٛثؿیبض زقٛاض اؾز  ٚزض ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاضز ٘ٛیؿاٙس ٜثبیاس دطسٞٛابی
لٛی ٘ٛض ضا ث ٝظٚایبی سبضیه ثشبثب٘س»(ی٘ٛؿی.)195 :1241 ،
ػٙجٙٞ ٝطی طٙع زض دطزاذز زاؾشبٖٞابی «ٔظٙاٛی» قبیؿاش ٝسحؿایٗ اؾاز .ذاٛز
ِٔٛٛی سهطیح ٔیوٙسٞ« :عَ ٔٗ ٞعَ ٘یؿز سؿّیٓ اؾز»(قبوطیٕ٘ٛ٘ .)416 :1386 ،اٝ
ثبضظ ایٗ ٌ ٝ٘ٛطٙع ٔ ٚطبیج ٝحىبیز ٔؿطٚف «فطٚذشٗ ناٛفیبٖ ثٟیٕأ ٝؿابفط ضا ػٟاز
ؾٕبؼ» اؾز(ٔظٛٙی ٔؿٛٙی 514 /2 ،ث ٝثؿس).

/ ;7فصلنامه مطالعات قرآنی ،سال هشتم ،شماره > ،7بهار ;>68

اظ ٔمبیؿ ٝایٗ أط ثب «سفؿیط وٕجطیغ» ٔكبٞسٔ ٜیقٛز و ٝؾٕا ْٛزاؾاشبٖٞابی ایاٗ
وشبة ،اظ ؾٙهط طٙع ٔ ٚطبیج ٝذبِی اؾز ٕٛٞ ٚاض ٜظثبٖ ٘ٛقش ٝظثب٘ی ػسّی اؾز وا ٝثاٝ
سٛضیح  ٚا٘كبی ٔبػطا ٔیدطزاظز.
ٌفشبضٞبی ثی ٔربطت  ٚث ٝانطالح حسیض ٘فؽ و ٝثٔ ٝؿٙبی ٌفز ٌٛٚثب ذٛز اؾاز
اظ زیٍط ٚیػٌیٞبی زاؾشبٖدطزاظی ِٔٛٛی اؾز .اظ آ٘ؼب و ٝحٛازص  ٚػساَ زاؾاشبٖٞابی
«ٔظٛٙی» ٘ٛؾب ػساَ ا٘سیكٞٝبؾز ،ثیسطزیاس حاسیض ٘فاؽ ٕ٘بیابٍ٘ط الیاٞٝابی ظیاطیٗ
ا٘سیك ٝقرهیزٞبؾز(قبوطی ٕٝ٘ٛ٘ .)417 :1386،ثبضظ ایٗ ٌ٘ٛا ٝزاؾاشبٖٞاب لها ٝآٖ
نٛفی اؾز و ٝث ٝذب٘ ٝثبظٌكز  ٚظ٘ف ضا زیس و ٝثب غالٔف ٓٞثؿشط قس ٜاؾز:
ٌفز نٛفی ثب زَ ذٛز ،وبی زٌ ٚجط
اظ قٕب ویا ٝٙواكٓ ِیاىٗ ث ٝناجط
ِیااه ٘بزا٘ؿااش ٝآضاْ ایٗ ٘اافاؽ
سب وٞ ٝط ٌٛقی ٘ٙاٛقس ایٗ ػاطؼ
(ٔظٛٙی ٔؿٛٙی)178ٚ177/4 ،
حسیض ٘فؽ ؤ ٝؿطف ٚػ ٝدٟٙبٖ قرهیزٞبؾز زض زاؾشبٖٞبی «سفؿیط وٕجاطیغ»
ٚ ٓٞػٛز زاضز  ٚزض ػبٞبی ٔشؿسز ٌفزٌٛٚی قرهیزٞب ثاب ذاٛز شواط قاس ٜاؾاز .اظ
ػّٕ ٝحسیض ٘فؽ اثّیؽ زض زاؾشبٖ ایٛة  ٚچابضٜا٘سیكای ا ٚزض ٌٕاطا ٜواطزٖ ایاٛة ٚ
ٕٞچٙیٗ ٘ٛحٝؾطایی ایٛة(سفؿیط وٕجطیغ ،ع)31-30 :2؛ یب ٌفزٌٛٚی اثٛػ ُٟثب ذٛز ٚ
سالـ ثطای دیسا ٕ٘ٛزٖ ضاٞی ثطای قىؿاز زازٖ یاب اظ ثایٗ ثاطزٖ دیابٔجط(ل)(سفؿایط
وٕجااطیغ ،ع ٌ ٚ )315-310 :2فاازٌٚااٛی زاٚٚز ثااب ذااٛز  ٚآضظٚی ضٞاابیی اظ ٕٞطاٞاای
فطقشٍبٖ(ٕٞبٖ.)12 :
اظ ٚیػٌیٞبی زیٍط زاؾشبٖدطزاظی ِٔٛٛی «٘شیؼٌٝیطی اظ زاؾشبٖ» اؾازِٛٔ .اٛی زض
ثؿضی اظ زاؾشبٖٞب ث ٝقی ٜٛؾٙشی ث ٝطٛض نطیح زض دبیبٖ زاؾشبٖ٘ ،شیؼ ٝضا ثیبٖ ٔیوٙس.
ا ٚزض ایٗ قی ٜٛسحز سأطیط «وّیّ ٚ ٝزٔ٘ »ٝٙهطاهلل ٔٙكی اؾاز .حىبیاز «ثیابٖ آٖ واٝ
طبغی زض ؾیٗ لبٞطی ٔمٟٛض اؾز» زض زفشط ؾٔ ْٛظٛٙی اظ ایٗ ٌ ٝ٘ٛاؾز.
زض ثؿضی زیٍط ،قىُ ٘شیؼٌٝیطی اظ زاؾشبٖ ،ث ٝقی ٜٛزاؾشبٖ٘ٛیؿی ػسیس یؿٙی ؾسْ
نااطاحز  ٚسهااطیح ٘شیؼاا ٝیااب ثاا ٝطااٛض غیطٔؿااشمیٓ٘ ،شیؼاا ٝزاؾااشبٖ ضا اضائااٝ
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ٔیوٙس(قبوطیٔ )419 :1386،ب٘ٙس زاؾشبٖ «ٍ٘طیؿشٗ ؾعضائیُ ثط ٔاطزی ٌ ٚاطیرشٗ آٖ
ٔطز زض ؾطای ؾّیٕبٖ»(ٔظٛٙی ٔؿٛٙی 956/1 ،ث ٝثؿس).
زض «سفؿیط وٕجطیغ» ٞی ٘شیؼٌٝیطی اظ زاؾشبٖٞب شوط ٕ٘یقٛز ظیطا لهاس ٘ٛیؿاٙسٜ
نطفب اضائ ٝسٛضیحبر ثیفسط زضثبضٛٔ ٜضٛؾی و ٝقأٖ ٘ع َٚآی ٝیب ؾٛض ٜاؾز ٔایثبقاس ٚ
ٔیسٛاٖ ٌفز زض اغّت ٔٛاضز زض ثیبٖ سفؿیط یب قأٖ ٘ع َٚآی ٝیب ؾٛضٜای ث ٝایٗ زاؾشبٖٞب
اقبضٔ ٜیقٛز.
هَضَع داستاىّا در هثٌَی ٍ هعٌَی ٍ تفسیز کوثزیج
زاؾشبٖٞبی «ٔظٛٙی» اظ زیسٌبٔ ٜحشٛا  ٚضٚح حبوٓ ثط آٖٞاب ،زاضای ا٘اٛاؼ ٌ٘ٛابٌ٘ٛی
اؾز؛ اظ ػّٕ ٝزاؾشبٖٞبی سٕظیّی ،زاؾشبٖٞبی ضٔعی ،زاؾشبٖٞبی طٙعآٔیع ،زاؾشبٖٞبی
ؾبضفب٘ ،ٝزاؾشبٖٞبی ؾیبؾی ا اػشٕبؾی ،زاؾاشبٖٞابی حىٕای ا اذاللای ،زاؾاشبٖٞابی
فّؿفی ،زاؾشبٖٞبی لطآ٘ی  ٚزاؾشبٖٞبی زیٙی.
زض ٔمبیؿ ٝایٗ أطٔ ،حشٛا ٔ ٚضٕ ٖٛزاؾشبٖٞبی «سفؿایط وٕجاطیغ»ٕٞ ،ا ٝلطآ٘ای ٚ
زیٙی اؾز و ٝثب ظثبٖ سٛضیحی ؾبز ٜثیبٖ قسٜا٘س.
ِٔٛٛی زض ؾطاؾط اطط اضظقٕٙس ذٛز ،ثطای ثیبٖ ٔؿبئُ اذاللی  ٚسكاطیح ا٘سیكاٞٝابی
ؾطفب٘ی ذٛز اظ لبِت زاؾشبٖٞب ،حىبیزٞب  ٚسٕظیُٞب ثٟطٔ ٜیػٛیس.
ایٗ حىبیزٞب  ٚزاؾشبٖٞب اظ قٕ ٚ َٛسٛٙؼ ظیابزی ثطذٛضزاض٘اس  ٚغبِجاب حىبیازٞابی
«ٔظٛٙی» زض یىسیٍط سساذُ زاض٘س  ٚانطالحب له ٝزض له ٝاؾز؛ قیٜٞٛابی زاؾاشبٖ زض
زاؾشبٖ یب له ٝزض له ٚ ٝیب زاؾشبٖٞبی س ٛزض س ،ٛزض اناطالح ازثای «آٚضزٖ زاؾاشبٖ یاب
ضقش ٝزاؾشب٘ی اؾز ،زض ٔشٗ زاؾشبٖ زیٍط»(قطیفی.)612 :1387 ،
قیٜٞٛبی له ٝزض له ٝاحشٕبال ثب ٚضٚز زاؾشبٖٞابی ٙٞاسی ثا ٝایاطاٖ زض زضثابض قابٜ
ؾبٔب٘ی ،ذؿط ٚا٘ٛقیطٚاٖ ثب سطػٕ ٝوشبةٞبیی چ« ٖٛوّیّ ٚ ٝزٔ« ،»ٝٙؾاٙسثبز٘بٔ... ٚ »ٝ
ضا ٜیبفش ٝاؾز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثیفسط ٔحممبٖ ثطآٖا٘س و ٝقی ٜٛزاؾشبٖ زض زاؾشبٖ ،انُ
ٙٔ ٚكأ ٙٞسی زاضز« .آٚضزٖ لهٝای زض له ٝزیٍط اظ ٚیػٌیٞبی لهٞٝبی ٙٞسی اؾز وٝ
زض «ٟٔبثٟبضار»  ٚزیٍط وشبةٞبی ٙٞسی ٘ػیط آٖ ضا ٔیسٛاٖ یبفز»(ٔیط نابزلی:1364 ،
.)134
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ػٕبَ ٔیطنبزلی زض ذهٛل ٚیػٌیٞبی ایٗ ٘ٛؼ لهٞٝاب ٔای٘ٛیؿاس« :ایاٗ ٌاط ٜٚاظ
لهٞٝب اظ ٔحشٛای ٚاحسی دیطٚی زاضز  ...ثبظٌٛیی لهٝای زض دی له ٝزیٍاط ثا ٝاناطالح
لهٞٝبی ٔٛظاییىی ٔ ٚؼٕٛؼ لهٞٝبی انّی  ٚفطؾی وٙبض ٘ ٓٞكؿش ٚ ٝثب  ٓٞوشبة لهٝ
ضا ثٚ ٝػٛز آٚضزٜا٘س ،ذهٛنیز زیٍط ایٗ لهٞٝب اظ اذشال ا٘ؿبٖ ثب وّیٔ ٝرّٛلابر ایاٗ
ػٟبٖ اؾز  ٚاظ اؾٕبَ  ٚؾرٗٞبی آٖٞب ؾجطر ٔیٌیطز .ضقشٝای ٘بٔطئی ٔیابٖ ا٘ؿابٖ ٚ
آٖٞب وكیس ٜقس ٜاؾز»(ٕٞبٖ ٔٙجؽ).
زض قی ٜٛزاؾشبٖ زض زاؾشبٖ آٚضزٖ  -و ٝقی ٜٛچكٌٓیطی زض «ٔظٙاٛی» اؾاز  -ثاٝ
٘ػط ٔیضؾس ؤٟ ٝبض زاؾشبٖ زض زؾاز ِٔٛاٛی ٘یؿاز  ٚایاٗ زاؾاشبٖٞاب ،اؾاشؿسازٞب ٚ
أىب٘بر ؾبذشبضی ٔ ٚؿٙبیی دیسا ٘ ٚبدیسای آٖٞبؾز و ٝا٘سٚذشاٞٝابی ؾطقابض  ٚآٌابٚ ٜ
٘بآٌبِٛٛٔ ٜی ضا ثٙٔ ٝبؾجزٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ ش ٗٞا ٚثیطٔ ٖٚیوكٙس  ٚثا ٝآٖٞاب فضایّز
ٔیثركٙس ِٛٛٔ ٚی ضا ثٞ ٝاط وؼاب وا ٝأىب٘ابر ثابِم ٚ ٜٛثبِفؿّكابٖ ضذهاز ٔایزٞاس
ٔیثط٘س(دٛض ٘بٔساضیبٖ.)268 :1380 ،
ٔٛال٘ب زض ضٕٗ ثیبٖ ٘ىشٝای٘ ،ىشٞٝبی سبظ ٜأب ثٞ ٝط حبَ ٔطث ٛثٛٔ ٝضاٛؼ اناّی ضا
ٔططح ٔیوٙسٞ .ط ل ٚ َٛا٘سیكٝای ،ل ٚ َٛا٘سیك ٝزیٍط ضا ث ٝز٘جبَ ٔیوكاس  ٚذاٛز ٚی
ایٗ «ػط ػطاض والْ» ضا و ٝثط سٕبْ ؾطن ٝش ٚ ٗٞذبططٚ ٜی حابوٓ اؾاز ٘یاع ٕٞا ٝػاب
حؽ ٔی وٙس؛ ٕٞیٗ ػط ػطاض والْ ؾطضقش ٝزضاظی ٔاییبثاس  ٚوشابثی ثبِٙاس ٚ ٜفعایٙاسٜ
ٔیقٛز و ٝذٛز دیف ٔیضٚز  ٚوكٙسٜاـ ٘بدیاسا ٔایٔب٘اس  ٚثاسیٗ سطسیات ؾابِیساطیٗ
حٕبؾ ٝؾطفب٘ی ؾبِٓ زض ظثبٖ فبضؾی زضی ثٚ ٝػٛز ٔیآیس(ظضیٗوٛة.)19 ٚ 18 :1364 ،
ایٗ ٚیػٌی دطاوٙسٌٜٛیی زض ثیبٖ له ،ٝثبؾض ٔیقٛز وبضثطز قرهیزٞب زض «ٔظٛٙی»
زاضای وظطر  ٚسٛٙؼ ثبقس؛ چطاو ٝدبیٔ ٚ ٝجٙبی قرهیزٞب ٞؿاشٙس وا ٝؾبٔاُ ثاٚ ٝلاٛؼ
دیٛؾشٗ اسفبلبر یب ٔؿّ َٛآٖ ٞؿشٙس.
قی ٜٛله ٚ ٝسٕظیُٞبی سٛزضس ٛزض ذالَ لهٞٝابی ثّٙاسٌ ،اب ٜزاؾاشبٖ ضا ثا ٝاطٙابة
ٔیوكب٘س ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝضقش ٝزاؾشبٖ زض ش ٗٞذٛا٘ٙس ٜاظ ٔ ٓٞیٌؿّس؛ ث ٝؾٙاٛاٖ ٕ٘٘ٛاٝ
«زاؾشبٖ دیط چٍٙی» اظ زاؾشبٖٞبی ٔؿطٚف «ٔظٛٙی»(زض زفشط ا َٚثیز  1915ثا ٝثؿاس)
زاضای ایٗ ٚیػٌی اؾز .ث ٝزضاظا وكب٘سٖ ایٗ لهٚ ٚ ٝػٛز زاؾاشبٖٞابی ٌ٘ٛابٌ ٖٛزیٍاط،
له ٝضا ث ٝاطٙبة وكب٘س ٜاؾز ٌ ٚبٞی ایٗ سهٛض زض ش ٗٞذٛا٘ٙاس ٜایؼابز ٔایقاٛز واٝ
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زاؾشبٖ انّی ث ٝاسٕبْ ضؾیس ٜاؾز ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝذٛز ٔٛال٘اب لجاُ اظ ثیاز  2075زفشاط
ا ،َٚؾٛٙاٖ «ثمی ٝله ٝدیط ػٍٙی  ٚثیبٖ ٔرّم آٖ» ضا ٔیآٚضز .ایٗ ٘كبٖ ٔایزٞاس واٝ
ذٛز ٔٛال٘ب  ٓٞث ٝطٛال٘ی قسٖ زاؾشبٖ ٔؿطٚف اؾز.
زض ثطضؾی ؾبذشبض دیضٍ٘ی لهٞٝبی «ٔظٛٙی» ٘یع ث ٝایٗ ٘ىش ٝثط ٔیذٛضیٓ .غبِجاب زض
ٔیب٘ ٝلهٞٝبی «ٔظٛٙی» ،زاؾشب٘ی زیٍط ٔططح ٔیقٛز  ٚثب دبیبٖ یبفشٗ ایٗ زاؾشبٖ ،لهٝ
انّی ازأٔ ٝییبثس.ایٗ أط ثبؾض قس ٜدیضً٘ زاؾشبٖٞبی «ٔظٛٙی» دطضً٘ ٘جبقس.
قی ٜٛزاؾشبٖ دطزاظی زض «سفؿیط وٕجطیغ» ،ث ٝطٛض وّی له ٝزض له٘ ٝیؿز .حشی زض
ٔٛضز زاؾشبٖٞبی طٛال٘ی ٔ ٕٝٞطاحُ زاؾشبٖ یىؼب ٕٞچ ٖٛحّمٞٝبی ظ٘ؼیاط ثا ٝز٘جابَ
 ٓٞثیبٖ ٔیق٘ٛس سب ٔبػطا ث ٝا٘شٟب ثطؾسٔ .ب٘ٙس زاؾشبٖ طٛال٘ی «فشح ٔى »ٝو ٝزض سفؿایط
ؾٛض ٜفشح آٔس ٜاؾزٔ .طاحُ ٔرشّف ٚالؿ ٝثب شوط وّٕا« ٝآٖ ٌاب »ٜثا ٝسطسیات  ٚثاسٖٚ
فبنٌّ ٝفش ٝقس ٜاؾز(سفؿیط وٕجطیغ ،ع )227-223 :2؛ ٕٞ ٚچٙیٗ اؾاز قای ٜٛثیابٖ
زاؾشبٖ طٛال٘ی ذّمز آزْ اثٛاِجكط(سفؿیط وٕجطیغ.)72-68 :2 ،
زض «سفؿیط وٕجطیغ» ٌبٞی زاؾشبٖ ث ٝطٛض وبُٔ ثیبٖ ٔیقٛز ؾذؽ زض ٔیبٖ سفؿایط
آیبر ثؿسی ث ٝنٛضر ػساٌب٘ ٝسٛضیحبر ثیفسطی زض ٔٛضز لؿٕزٞبیی اظ زاؾشبٖ انّی
شوط ٔیقٛز؛ ٔب٘ٙس زاؾشبٖ ٔٛؾی(ؼ)  ٚلبض(ٖٚسفؿیط وٕجطیغ ،ع .)420 -415 :1
شخصیتپزداسی
ثطای دطزاظـ قرهیزٞبِٛٛٔ ،ی زض «ٔظٛٙی» اظ ؾ ٝضٚـ ؾٛز ػؿش ٝاؾز:
شیَُ هستقین :زض ایٗ قی ٜٛث ٝضٚقٙی زض ٔٛضز افطاز اغٟبض ٘ػط ٔیوٙس  ٚثا ٝقاطح
ظٚایبی ٔرشّف  ٚدٟٙبٖ قرهیز آٖٞب ٔیدطزاظزِٛٛٔ .ی ث ٝطٛض ٔؿٕ َٛازثیابر آغابظیٗ
زاؾشبٖ  ٚحىبیبسف ضا ثٔ ٝؿطفی اػٕبِی یب ٔفهُ قرهیزٞبی انّی زاؾشبٖ اذشهابل
ٔیزٞس  ٚث ٝایٗ سطسیت ض٘ٚس زاؾشبٖ ضا سب حس ظیبزی ثاطای ٔربطات ،لبثاُ دایف ثیٙای
ٔیؾبظز؛ اظ ػّٕ:ٝ
زفشط أ َٚظٛٙی  ٚزاؾشبٖ دبزقب ٚ ٜوٙیاعن  ٚقاطح ٚیػٌایٞابی غابٞطی  ٚثابطٙی
حىیٓ اِٟی()72-68/1
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زفشط ؾٔ ْٛظٛٙی  ٚله ٝزلاٛلی  ٚوطأابسف .قاطح ٚیػٌایٞابی زلاٛلی زض اثشاسای
زاؾشبٖ(.)1933-1924/3
شیَُ غیزهستقین :زض ایٗ ضٚـ فمع ث ٝثیبٖ وطزاض  ٚضفشبض قرهیزٞب ٔیدطزاظز ٚ
دی ثطزٖ ث ٝحمیمز ٚػٛز آٖٞب ثط ؾٟس ٜذٛز ذٛا٘ٙس ٜاؾز و ٝاِجش ٝاظ ذالَ ٘مكای واٝ
ایفب ٔیوٙٙس ث ٝایٗ حمیمز دی ٔیثطز .زض ٚالؽ ِٔٛٛی زض ایاٗ قای ٜٛثا ٝػابی «ثیابٖ»
وطزٖ «٘كبٖ» ٔیزٞس  ٚثا ٝػابی سٛضایح ٔؿاشمیٓ زضثابض ٜقرهایزٞاب ،آٖٞاب ضا زض
ٔٛلؿیشی لطاض ٔیزٞس و ٝذٛز ،قرهیز ذٛز ضا ثیبٖ ٔیوٙٙس.
رٍش تلفیقی :ایٗ قی ٜٛآٔیعٜای اظ ز ٚضٚـ فٛق اؾاز .زض ایاٗ ضٚـ ٔٛال٘اب ؾاؿی
ٔیوٙس  ٓٞثب اغٟبض ٘ػط زضثبض ٜقرهیزٞب  ٓٞ ٚثب ثٕ٘ ٝبیف ٌصاقشٗ ضفشبض  ٚوطزاضقبٖ،
آٖٞب ضا ثٔ ٝربطت ٔؿطفی وٙس .ایٗ ضٚـ ث ٝقٙبذز ثٟشط ٔربطت اظ قرهیزٞاب ٔٙؼاط
ٔیقٛز .ظیطا  ٓٞقبؾط  ٓٞ ٚذاٛز قرهایزٞ ،اط یاه ٌٛقاٝای اظ ػّاٜٞٛابی ضفشابضی
قرهیزٞب ضا ٘كبٖ ٔیزٙٞس؛ اظ ػّٕ:ٝ
ػعؼ وطزٖ قرهی ثط ٔطي فطظ٘ساٖ ذٛز ،زفشط ؾٔ ْٛظٛٙی(ض.نٔ :یطنبزلی:1376،
.)91-89-87
اتزاس پزداسش شخصیتّا
ِٔٛٛی ثطای دطزاذز ٔؿشمیٓ یب غیطٔؿشمیٓ قرهیزٞب(و ٝشوط آٖ ضفز) اظ ز ٚاثاطاظ
انّی «سٛنیف» ٌ« ٚفز »ٌٛٚثٟطٌ ٜطفش ٝاؾز:
تَصیفٛٔ :ال٘ب ٌب ٜثب قطح ذهٛنیبر غبٞطی یاب ثابطٙی افاطاز ،قرهایز آٖٞاب ضا
دطزاظـ ٔیوٙس:
 سؿطیف وطزٖ ٔٙبزیبٖ لبضی ٔفّؿی ضا ٌطز قٟط ،زفشط زٔ ْٚظٛٙی له ٝا ُٞفطاٚاٖ  ٚحیظیز وطزٖ ایكبٖ ،زفشط ؾٔ ْٛظٛٙیگفتٍگٌَ :بٞی ٔٛال٘ب ث ٝقرهیزٞب ایٗ أىبٖ ضا ٔیزٞس و ٝاظ ططیك ٌفزٌٚا ٛثاب
یىسیٍط ،قرهیزدطزاظی وٙٙس ٌ ٚبٞی ٘یع ضٕٗ ٌفزٌٞٛٚبی ز٘ ٚفط ،ٜث ٝیىی یب ٞط زٚ
قرهیز أىبٖ ثیبٖ ؾمبیس  ٚاٚنبف ذٛز ضا ٔیزٞس؛ ٔب٘ٙس:

بررسی تطبیقی شیىه بیان داستان های قرآنی در مثنىی معنىی و تفسیر کمبریج;< /

ذس ٚا٘ساذشٗ ذهٓ زض ضٚی أیطإِؤٔٙیٗ ؾّی واطْ اهلل ٚػٟا ٝزض زفشاط أ َٚظٙاٛی
ٔؿٛٙی
ٞفز ٔطز قسٖ آٖ ٞفز زضذز زض زفشط ؾٔ ْٛظٛٙی
له ٝاؾطاة زضٚیف ٔ ٚبػطای ظٖ ا ٚث ٝؾاجت لّاز  ٚزضٚیكای زض زفشاط أ َٚظٙاٛی
ٔؿٛٙی
 ٚأب قرهیزدطزاظی زض زاؾشبٖٞبی «سفؿیط وٕجطیغ» فمع اظ قیٔ ٜٛؿاشمیٓ ا٘ؼابْ
ٌطفش ٝاؾز ٔ ٚفؿط زض ٔٛضز ثطذی اظ قرهیزٞب ذیّی وّی ٔ ٚرشهط سٛضیح ٔیزٞاس،
ؾذؽ ثس ٖٚاغٟبض ٘ػط قرهی ثالفبنّ ٝث ٝانُ ٔطّت ٔیدطزاظز؛ ٔب٘ٙس:
« ٚایٗ اثٛإِبِه ػٟٛز ثٛز ٜثٛز ٚ ...ؾجساهلل ثٗ ػسٚز اظ آِٖ ؾطة ثٛز ٜثٛز وأ ٝاط ٚضا
٘كٙبذشٙسی و ٝاظ وساْ لجیّ ٝاؾز(»...سفؿیط وٕجطیغ ،ع.)255-254 :2
زض ٚالؽ ثب ٕٞبٖ ٔؿطفی وٛسب ٚ ٜاػٕبِی ؾؿی زض اضائ ٝقٙبذز وّی اظ افطاز زاضز.
زض ذالَ زاؾشبٖٞبی «سفؿیط وٕجطیغ» ،قرهیزدطزاظی ث ٝنٛضر ػبٔؽ ٌ ٚؿاشطزٜ
ا٘ؼبْ ٘كس ٜاؾز .زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز ثس ٖٚایٙى ٝقٙبذشی اظ یه قرهیز اضائ ٝقاٛز اظ
ا٘ ٚبْ ثطزٔ ٜی قٛز ٞ ٚی سٛضیحی ثیبٖ ٕ٘یقٛز:
«آٍ٘بٔ ٜطزٔبٖ ٔى ٝؾٟیُ ثٗ ؾٕط ٚضا ثفطؾشبز٘س و ٝثط ٚثب ٔحٕس نّح وٗ ٕٞ(»...بٖ:
.)226
«چ ٖٛدیغبٔجط ؾّی ٝاِؿالْ ثسض ٔعٌز ا٘سض ذٛاؾز قس ،ؾبل ثٗ ٚایُ ا ٚضا دیف آٔس
ٕٞ(»...بٖ.)644 :
زض ذهٛل دطزاظـ اػٕبِی ٔ ٚرشهط قرهیزٞب زض سٕابٔی زاؾاشبٖٞابی «سفؿایط
وٕجطیغ» اظ اثطاظ سٛنیف ،ث ٝنٛضر وّی ،اؾشفبز ٜقس ٜاؾاز  ٚاظ اثاطاظ ٌفازٌٚا ٛثاطای
دطزاظـ قرهیزٞب ذیّی وٓ ثٟط ٜػؿش ٝاؾز.
ث ٝطٛض وّی ٚیػٌی قرهیزٞب زض زاؾشبٖٞب  ٚحىبیبر «ٔظٛٙی» یب وّی ٞؿاشٙس یاب
دٛیب  ٚیب ٔطّك :قرهیزٞبی ذّكقس ٜاظ ؾٛی ِٔٛٛی زض زاؾشبٖٞبی «ٔظٛٙی ٔؿٙاٛی»
اظ یه زیسٌب ،ٜقرهیزٞبی وّی ٞؿشٙس؛ یؿٙی ثیكشط قرهیزٞبیی وِٛٛٔ ٝی اظ آٖٞب
زض ثیبٖ زاؾشبٖٞب ثٟط ٜثطز ٜاؾز -اؾٓ اظ سٕظیّی یب ٕ٘بزی یب ٚالؿی ا ثا ٝناٛضر ٕ٘٘ٛاٝ
٘ٛؾی یب وّی ٔؿطفی قسٜا٘س .زض ایٗ ٌ ٝ٘ٛقرهیزدطزاظیٞبِٛٛٔ ،ی ثٚ ٝیػٌیٞابی ؾابْ
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آٖٞب سٛػ ٝزاقش ٝ٘ ٝث ٝذهٛنیزٞبی فطزی  ٚقرهی .زِیُ ایٗ أط  ٓٞایٗ اؾاز واٝ
ٞسف ِٔٛٛی اظ آٚضزٖ زاؾشبٖٞب  ٚقرهیزٞب ،ثیبٖ ا٘سیكاٞٝاب ٔ ٚؿطفای نافبر ٘اٛؾیِ
ا٘ؿبٖ اؾز؛ ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔحشؿت  ٚظاٞس ،فمیط  ٚغٙای ،ؾبقاك ٔ ٚؿكاٛق ،سابػط ... ٚ
قرهیزٞبی ٘ٛؾی ٞؿشٙس ٛٞ ٚیز ٔكرهی ٘ساض٘س .یب ث ٝؾٛٙاٖ ٔظبِی زیٍاطٛٔ ،ؾای ٚ
فطؾ ٖٛو ٝزض طٞ َٛط قف زفشط «ٔظٛٙی» ثبضٞب ث٘ ٝابْ آٖٞاب ثطٔایذاٛضیٌٓ ،ابٞی ثاٝ
ؾٛٙاٖ قرهیز ٘ٛؾی ٔططح ٔیق٘ٛس  ٚزیٍط ث ٝز ٚفطز قٙبذش ٝقس ٜزض ٔمطؿی اظ سبضید
ٔحسٚز ٕ٘یق٘ٛس ثّى ٝقرهیزٞبیی ٞؿشٙس وا ٝنافبر ٚ ٚیػٌایٞابی آ٘ابٖ زض طاَٛ
سبضید ،زض یىبیه ا٘ؿبٖٞب ٕ٘ٛز دیسا ٔیوٙس.
اظ ططف زیٍط اوظط قرهیزٞب زض حىبیبر «ٔظٛٙی» اظ ٘ػط ذهٛنیبر  ٚنافبر ،زض
ػبیٍبٞی ٔطّك  ٚآضٔب٘ی لطاض زاض٘س  ٚث ٝایٗ سطسیت حس ٔیب٘ٚ ٚ ٝؾع ثطای آٖٞاب وآساط
ٚػٛز زاضز ٚ ،ث ٝؾجابضسی ثركای اظ قرهایزٞاب زض «ٔظٙاٛی» یاب ؾاذیس٘س یاب ؾایبٚ ٜ
قرهیز ذبوؿشطی زض ٔیبٖ آٖٞب وٓسط ٚػٛز زاضز؛ ث ٝؾٛٙاٖ ٔظبَ قرهیزٞبیی ٔظاُ
ثبیعیس ،اثطاٞیٓ(ؼ) ٙٔ ٚهٛض حالع قرهیزٞبیی آضٔب٘ی ٔ ٚطّاك اظ یاه ا٘ؿابٖ وبٔاُ ٚ
ؾبضف حمیمی ٞؿشٙس  ٚزض ٔمبثُ فطؾٞ ٚ ٖٛبٔبٖ ٕ٘ٝ٘ٛای اظ قرهیز ثس ٔ ٚشىجط.
 ٚأب قرهیزٞبی دٛیب زض زاؾشبٖٞبی «ٔظٛٙی» ،قرهیزٞبیی ٞؿشٙس و ٝزض ذالَ
زاؾشبٖ ؾّٕىطزقبٖ سغییط ٔیوٙس .ثطذی قرهیزٞب زض زاؾشبٖٞابی «ٔظٙاٛی» ،ایؿاشب
٘یؿشٙس ثّى ٝقرهیشی و ٝثب سٛػ ٝث ٝقٙبذز ٔربطت اظ ا ،ٚضفشبض ذبنای اظ ذاٛز ثاطٚظ
ٔیزاز ،ٜزض ٔیب٘ ٝزاؾشبٖ٘ ،بٌٟبٖ سحز قطایطی ذابل ،ضفشابضی ٔشفابٚر اظ ذاٛز ثاطٚظ
ٔیزٞس  ٚایٗ غبفٍّیطی ذٛا٘ٙس ٜثبؾض ٞیؼبٖاٍ٘یع قسٖ زاؾاشبٖ ٔایقاٛز ،ثإٞ ٝایٗ
زِیُ ثیفسط حىبیبر «ٔظٛٙی ٔؿٛٙی» ٚیػٌی ذبنی زاض٘س و ٝأىبٖ اػطای ٕ٘بیكی ثاٝ
آٖٞب ٔیزٞس(ض.ن :قاٞٛب٘ی .)99-98 :1382 ،ثا ٝؾٙاٛاٖ ٔظابَ «دبزقاب »ٜزض ثطذای اظ
لهٞٝب ٕ٘بز ؾسَ  ٚا٘هبف اؾز ِٚی زض ثطذی زیٍط ٕ٘ ٝ٘ٛغّٓ  ٚؾشٓ؛ یب «ظاٞس» وا ٝزض
حبِز ؾبزی  ٚثط حؿت سفىط ؾٕٔٛی ،قرهیشی ٔظجاز زاضز زض حىابیشی زض زفشاط ؾاْٛ
«ٔظٛٙی»٘ ،مف نیبزی ضا ایفب ٔیوٙس و ٝظاٞس ضیبیی اؾز  ٚثاطای ضؾایسٖ ثا ٝاغاطاو
٘فؿب٘ی ،طبِجبٖ حمیمز ضا ث ٝزاْ ٔیافىٙاس(حىبیز آٖ نایبزی وا ٝذٛیكاشٗ زض ٌیابٜ
دیچیس ٜثٛز).
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تکزار
اظ ذهٛنیبر انّی زض ضٚایز زاؾشب٘ی ،سىطاض اؾز .زض لهٞٝبی و ٟٗثیف اظ آ٘ى ٝزض
دطٚضا٘سٖ قرهیز ؾؿی زاقش ٝثبقٙس ث ٝؾطض ٝسیخٞبی زاؾشب٘ی ٔایدطزاظ٘اس .سیاخٞاب
زاضای غطفیز ذٛز سىطاضی ٞؿاشٙس ثٙابثطایٗ ٚػاٛز «سىاطاض» زض زاؾاشبٖٞابی لاسیٕی،
طجیؿی اؾز؛ ضٕٗ ایٙىٛٔ ٝضٛؾبر  ٚزضٖٔٚبیٞٝبی سىطاضی زض ضٚایز لهٞٝبی و ٟٗثٝ
دصیطـ ٚیػٌی «سىطاض» وٕه ٔیوٙس.
ثٙبثطایٗ آ٘چٚ ٝیػٌی سىطاض ضا زض لهاٞٝاب ثطػؿاشٔ ٝایوٙاس حضاٛض سیاخ اؾاز ٘اٝ
قرهیز(ٟٔسیظاز ٜفطزٞ .)108 :1392 ،ط چٙس سىطاض اظ ٚیػٌیٞبی ٔش ٖٛلسیٕی اؾاز
ِٚی زض «سفؿیط وٕجطیغ» ػع زض زٛٔ ٚضز ٞی ٘كب٘ی اظ سىطاض ٔطّت یب زاؾشبٖ ث ٝچكآ
ٕ٘یذٛضز.
ٔفؿط ٞطٌب ٜثٔ ٝطّت سىطاضی ثطذٛضز ٔیوٙس ،اظ ثبظٌ ٛوطزٖ آٖ أشٙبؼ وطز ٚ ٜسصوط
ٔیزٞس و ٝآٖ ضا لجال شوط وطز ٜاؾزٌ .بٞی ػبیٍبٔ ٜطّت سىطاضی ضا ٘یع ثیبٖ ٔایوٙاس؛
ٔب٘ٙس:
لهٛ٘ ٝح زض سفؿیط ؾاٛض٘« ٜاٛح»« :لها٘ ٝاٛح زض ؾاٛضٞ ٜاٛز یابز واطزیٓ»(سفؿایط
وٕجطیغ ،ع.)458 :2
زاؾشبٖ فطؾشبزٖ لجیّ ٝثی ٘ػیط ث ٝقبْ ؤ ٝفؿط آٖ ضا سىطاض ٕ٘یوٙس.
حىبیز ؾالْ وطزٖ ػٟٛزاٖ ثط دیبٔجط نّی اهلل ؾّیا ٚ ٝؾآّ ،وأ ٝفؿاط ٔایٌٛیاس:
«له ٝایٗ یبز وطز ٜقس ٜاؾز زض ؾٛض ٜثمطٕٞ(»ٜبٖ.)371 :
 ٚأب زض ؾطض ٝسیخٞبی زاؾشب٘ی زض «سفؿیط وٕجطیغ» سىاطاض ٚػاٛز زاضز .ثا ٝؾٙاٛاٖ
ٔظبَ الٛاْ  ٚلجیّٞٝبیی و ٝث ٝدیبٔجط ذاٛز ایٕابٖ ٕ٘ایآٚضز٘اس  ٚثأ ٝربِفاز  ٚآظاض ٚی
ٔیدطزاذشٙس  ٚزض ٟ٘بیز ثس ٖٚؾجطر ٌطفشٗ اظ الٛاْ ٌصقش ،ٝزچبض ؾصاة اِٟی ٔیقاس٘س،
ثٛ٘ ٝؾی سیخٞبی سىطاضی ٞؿشٙس ؤ ٝیسٛاٖ ثا ٝآٖٞاب اقابض ٜواطزٕٞ .ابٖطاٛض وا ٝزض
«ٔظٛٙی» ،حضٛض سیخٞب ٚیػٌی سىطاض ضا ثطػؿشٔ ٝیؾبظز .زض سفؿیط زاؾشبٖٞبی «سفؿیط
وٕجطیغ» ٘یع سیخٞب ٞؿشٙس و ٝثبؾض ثعضي قسٖ ٚیػٌی سىطاض ٔیق٘ٛس ٘ ٝقرهیزٞب ٚ
افطاز ذبل.

/ <5فصلنامه مطالعات قرآنی ،سال هشتم ،شماره > ،7بهار ;>68

تذاعی هعاًی
سساؾی فطآیٙسی اؾز و ٝزض آٖ ا٘ؿبٖ ٔٛضٛؾی ضا ثب ٔٛضٛؼ زیٍط ضثع ٔایزٞاسٞ .اط
فىطی ٔیسٛا٘س ثٚ ٝؾیّ ٝثطلطاضی اضسجب ثب ٔؿبئُ زیٍط ایٗ لسضر ضا ث ٝزؾز آٚضز.
ِٔٛٛی زض «ٔظٙاٛی» اظ ساساؾی ٔؿاب٘ی ثا ٝؾٙاٛاٖ یىای اظ اؾبؾایساطیٗ قاٍطزٞبی
لهٌٛٝیی ثٟط ٜثطز ٜاؾز .ایٗ قی ٜٛزض وُ ث ٝػاصاثیز «ٔظٙاٛی» ثؿایبض وٕاه واطزٜ
اؾز(ٔحٕسضضب ضیبء.)70 :1391 ،
زض ایٗ قی ٜٛدطٚضـ والْ ثٌٝ٘ٛ ٝای اؾز ؤ ٝؤِف ثب یبزآٚضی ٔٛضٛؾبر ػسیاس ،ثاٝ
ثیبٖ آٖٞب ٔیدطزاظز.
سساؾی ٔؿب٘ی  ٚاقشطان ِفػی زض «ٔظٛٙی»  -و ٝثط دبیٔ ٝكبثٟز ٔٛضٛؼ یب ٔف ْٟٛثٙب
قس ٜاؾز -ثبؾض ثٛػٛز آٔسٖ ٔطبِت ٔیب٘ی ،ذطز ٜزاؾشبٖٞب  ٚسٕظیُٞب ٔیقٛز ٙٔ ٚؼط
ث ٝقىٌُیطی قی ٜٛزاؾشبٖ زض زاؾشبٖ ٔیٌطزز.
سساؾی ٔؿب٘ی ث ٝوالْ ٔٛال٘ب دٛیبیی ٔیثركس « ٚزایٓ ٔؿٙیٞبی ٔشٙبؾات ثا ٝشٞاٙف
سساؾی ٔیقٛز  ٚلهٞٝب  ٚسٕظیالر سبظ ٜثطایف ضٚی ٔیٕ٘بیس»(ظضیاٗواٛة.)19 :1364 ،
ثٌٝ٘ٛ ٝای وٌ ٝبٞی ثطای ا ٚفطنز سٛلف یب ثبظٌكز ث ٝاثشسای والْ  ٚزاؾشبٖ انّی ثبلی
ٕ٘یٌصاضز .ذٛز ِٔٛٛی ایٗ حبِز ضا «ػطػط والْ» ٔیذٛا٘اس وا ٝثبؾاض طاٛال٘ی قاسٖ
ضقش ٝوالْ ٔیٌطزز.
اِجش ٝسساؾی افىبضٔ ،ىبِٕبر زلیك  ٚدطٔؿٙی ضا ثیٗ اقربل لهٔ ٝططح ٔیؾبظز  ٚثاٝ
والْ ،ضً٘ ثطٞبٖ  ٚزِیُ  ٚاؾشسالَ ٔیثركس  ٚػٛا٘ت ٔؿأِ ٝضا ث ٝزلاز ٔاٛضز ثطضؾای
لطاض ٔیزٞس ٚ ،ش ٗٞذٛا٘ٙس ٜضا ث ٝزالیُ  ٚثطٞبٖٞبی زلیك ِ ٚطیف ؾٛق ٔیزٞاس(ض.ن:
ظضیٗوٛة.)42 :1366 ،
ایٗ ٚیػٌی زض «سفؿیط وٕجطیغ» ٔالحػٕ٘ ٝیقٛز ٞ ٚای ٔطّات ٔیابٖزاؾاشب٘ی یاب
سٕظیٌُ ٝ٘ٛثیبٖ ٘كس ٜاؾز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ٔیسٛاٖ ٌفاز دٛیابیی وا ٝزض واالْ ِٔٛاٛی
حؽ ٔیقٛز زض ایٗ سفؿیط ٚػٛز ٘ساضز.
«اِجش ٝسساؾی ٔؿب٘ی ث ٝؾٛٙاٖ ؾبُٔ ٚ ٚیػٌایِ ٕٞیكأ ٝظجاز زض «ٔظٙاٛی» ثا ٝوابض
ٕ٘یضٚز ثّى ٝسساؾی ٔؿب٘یٞبی ٔىطض زض آٖ ثاٙٔ ٝطاك زاؾاشبٖ  ٚا٘ؿاؼبْ  ٚیىذابضچٍی
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غبٞطـ ضطث ٝظز ٜاؾز»(ٔحٕسضضب ضیبء .)69 :1391 ،ثٌ٘ٛ ٝاٝای واٌ ٝابٞی ثبؾاض اظ
زؾز زازٖ ؾطضقش ٝوالْ ٔیقٛز.
«وظطر  ٚسىطاض ایٗ سساؾیٞب زض ثؿضی ٔٛاضز ضقش ٝوالْ ضا ظیابز ٜاظ حاس دای  ٚسابة
ٔیزٞس  ٚاحیب٘ب له ٝضا زض دی  ٚذٓ آٖ ثی٘شیؼ ٝیب ٘بسٕبْ ٔیٌصاضز؛ چٙبٖ و ٝزض دبیابٖ
له ٝاؾطاثی  ٚظٖ ،ثٕٞ ٝیٗ ؾجت ثی دب  ٚؾط ث٘ ٝػط ٔیآیس  ...أب سٕابْ «ٔظٙاٛی» لهاٝ
٘یؿز سب ایٗ ٘ىش ٝثطای آٖ ٔٛػت ٘مم  ٚایطازی ثبقس»(ظضیٗوٛة.)163 :1364 ،
٘جٛزٖ ٚیػٌی سساؾی ٔؿب٘ی زض زاؾشبٖٞبی «سفؿیط وٕجطیغ» ثبؾض حفع یىسؾاشی ٚ
ا٘ؿؼبْ زاؾشبٖ قس ٚ ٜضقش ٝوالْ اظ ٕٞبٖ اثشسا ث ٝنٛضر ٔؿاشمیٓ ثا ٝا٘شٟابی زاؾاشبٖ
ٔیضؾس ٚ ،ثسٞ ٖٚی ٘شیؼٌٝیطی یب سؿجیط  ٚسفؿیطی دبیابٖ ٔاییبثاس .ؾاذؽ سطػٕاٚ ٝ
سفؿیط آی(ٝیب ثركی اظ آی )ٝثؿس آغبظ ٔیقٛز.
ًتیجِ تحث
ثسیٟی اؾز زض ٔمبیؿ ٝوالْ ِٔٛاٛی « ٚسفؿایطوٕجطیغ»ٔ« ،ظٙاٛی» ّٕٔا ٛاظ ٘ىابر
سؿّیٕی  ٚاذاللی اؾز  ٚضً٘  ٚثٛی ؾطفب٘ی والْ ٔٛال٘ب ثٚ ٝضاٛح لبثاُ زضیبفاز اؾاز.
ٔٛال٘ب ثب شوط ٞط یه اظ ایٗ زاؾشبٖٞب٘ ،ىشٝای سؿّیٕی ا ؾطفب٘ی ثیبٖ ٔایوٙاسٌ .اب ٜایاٗ
٘ىش ٝضا اظ زاؾشبٖٞب ٔیٌیطز؛ ٌب ٜزض ٔٛضز ٔٛضٛؾی قطح ٔیزٞس  ٚؾاذؽ زاؾاشب٘ی ثاٝ
ؾٛٙاٖ قبٞس شوط ٔیوٙس  ٚزض ٟ٘بیز ث٘ ٝشیؼٛٔ ٝضز ٘ػط ٔیضؾس  ٚآٖ ضا سٛضیح ٔیزٞس.
زض ٞط حبِز ٞسف ٔٛال٘ب سؿّیٓ اؾز  ٚضإٙٞبیی ذٛا٘ٙس ٚ ٜسطغیت ا ٚث ٝقٙبذز «ذٛز».
اوظط لطیت ث ٝاسفبق زاؾشبٖٞبی «سفؿیط وٕجطیغ» ٕٞطا ٜثب شوط ضاٚی قطٚؼ ٔیقاٛز.
ٌبٞی ثٙٔ ٝػٛض حفع أب٘ز  ٚازای حاك واالْ ضٚایازٞابی ٔشؿاسز ٕٞاطا ٜثاب ٘ابْ ضاٚی
ٔیآٚضز؛ ٔب٘ٙس شوط دبیبٖ زاؾشبٖ ظ٘سٌی حضطر ایٛة(ؼ)(سفؿایط وٕجاطیغ ،ع .)124 :1
ٕٞچٙیٗ زض سفؿایط آیا ٝا َٚؾاٛضٔ ٜؤٔٗ(سفؿایط وٕجاطیغ ،ع  .)76 :2ایاٗ ٚیػٌای زض
زاؾشبٖٞبی «ٔظٛٙی ٔؿٛٙی» ٚػٛز ٘ساضزٛٔ ،ال٘ب ثس ٖٚشوط ضاٚی یاب ٔٙجاؽ ٚاضز زاؾاشبٖ
ٔیقٛز٘ .ىش ٝلبثُ سأُٔ زضثبض ٜآقٙبیی ٔٛال٘ب ثب ایٗ سفؿیطٔ ،طّجی اؾز وا ٝزض «سفؿایط
وٕجطیغ» زض سفؿیط ؾٛضٔ ٜسطط ثیبٖ قس ٚ ٜػبِت اؾز وٕٞ ٝبٖ سٛضیحبر زض «ٔظٙاٛی
ٔؿٛٙی» سحز ؾٛٙاٖ «سفؿیط ؾٛضٔ ٜعُٔ» ٘مُ قس ٜاؾز.

/ <7فصلنامه مطالعات قرآنی ،سال هشتم ،شماره > ،7بهار ;>68

ثب سٛػ ٝث ٝایٗ ٔٛاضز ٕٞ ٚچٙایٗ ثاب زض ٘ػاط ٌاطفشٗ اٞاساف ز ٚاطاط اظ داطزاذشٗ ثاٝ
زاؾشبٖٞبٔ ،یسٛاٖ چٙیٗ ٘شیؼٌ ٝطفز وِٛٛٔ ٝی زض ؾطٚزٖ «ٔظٛٙی» ،سٛػ ٝذبنی ثاٝ
«سفؿیط وٕجطیغ» ٘ساقش ٝاؾز ٚ ٚػٛز زاؾشبٖٞبی ٔكشطن زض ز ٚاطط ،ث ٝزِیاُ زاقاشٗ
ٔٙجؽ ٔكشطوی ث٘ ٝبْ «لطآٖ» اؾز.
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