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 سعذی و التوحیذ اسشاس دس ابوالخیش ابوسعیذ کالمی استباط های مهاست  بشسسی

     گلستان دس
 

 مورن  بهاسه

 تٟطاٖ  تحمیمات فّْٛ زا٘طٍاٜ ،فاضسی ازتیات ٚ ظتاٖ زوتطی

 

 چکیذه

 ٚ والٔی اضتثاط است ٌطفتٝ لطاض ٔرتّف ٞای حٛظٜ زض ٔحمماٖ تٛرٝ ٚ الثاَ ٔٛضز تسیاض أطٚظٜ وٝ فّٛٔی ٟٕٔتطیٗ اظ یىی

 اضتثاط ٘ٛؿ ایٗ.  ضٛز ٔی یافت ٚفٛض تٝ فاضسی ازب آحاض زض وٝ است ضاٞىاضٞایی ٚ اغَٛ ٚ ٔراعة تا آٖ تطلطاضی ٞای ضیٜٛ

 ٘یعآحاضٚ٘ٛضتٝ فاضسی ،زضازتیات وٙس ٔی ضایا٘ی وٕه ٌٛیٙسٜ پیاْ ٚ ٔتٖٛ تٟتط فٟٓ تٝ ٚ ضسٜ ضٙاذتٝ اضتثاط ٘ٛؿ تطیٗ ٟٔٓ

 سقسی چٖٛ ازتی تعضٌاٖ. است ٚتطتیتی اذاللی  ٞای آضٔاٖ تٝ تطط زازٖ سٛق ٞا آٖ ٞسف وٝ زاضز ٚرٛز اضظضٕٙسی ٞای

  ٔطاتٟی والٔی ٞای ٟٔاضت اظ ذٛز ٞای زیسٌاٜ تثییٗ تطای  وٝ ٞستٙس ارتٕافی تعضي ٔطتیاٖ اظرّٕٝ اتٛاِریط ٚاتٛسقیس

 تطزٜ تٟطٜ والْ ذالَ زض ضقط ٚ تٕخیُ اظ استفازٜ ، عٙع ٚ ٌٛیی تصِٝ احازیج، ٚ آیات تٝ استطٟاز ِفؼ، سازٌی ٚ ایزاظ ٕٞچٖٛ

 لطاض رأقٝ اغالح ٚ تططیت تطتیت ٚ تقّیٓ تطای ای ٚسیّٝ ضا آحاضضاٖ ٚ زضآٚضز٘س ا٘ساٖ تقاِی ٚ ضضس ذسٔت زض ضا ازتیات ٚ ا٘س

 زضرأقٝ اذالق تطٌستطش عاضیات فٙٛاٖ تٝ والٔی ٞای ٟٔاضت ٘ٛؿ ایٗ اظ ضٕاضی تطضسی تٝ ٍ٘اض٘سٜ حاضط پژٚٞص زض.  ا٘س زازٜ

 . است پطزاذتٝ

 والٔی  اضتثاط ٞای ٟٔاضت ، ٌّستاٖ ، اِتٛحیس اسطاض ، والٔی اضتثاطهای کلیذی:  واطه
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 مقذمه

 رٟاٖ ٚ ذٛز تٟتط ضٙاذت ٚ زیس افك ٌستطش است ٌطفتٝ لطاض تٛرٝ ٔٛضز تسیاض أطٚظٜ وٝ اضتثاعی اٞساف تطیٗ ٟٔٓ اظ یىی

 تتٛا٘س ضٙٛ٘سٜ ٚ ذٛا٘ٙسٜ حس چٝ تا ایٙىٝ أا.  ٌطزز ٔی ا٘ساٖ زض تفىط ٘ٛفی تمٛیت یا ٚ فىطی رطیاٖ زایزا تٝ ٔٙزط وٝ است

 یا ٌٛیٙسٜ ضرع اظ وأُ ضٙاذت ٔیعاٖ تٝ تستٍی ، تاضس زاضتٝ فطستٙسٜ پیاْ اظ ٔطاتٟی زضن ٚ وٙس تطلطاض اضتثاط والْ تا

 ضٍطزٞا تطزٖ تىاض وٙس ٔی ایفا اضتثاعات ایٗ زض ای ٚیژٜ ٘مص چٝ آٖ أا.  است راضی ٚ ساضی پیاْ آٖ زض وٝ است تفىطی ٘ٛؿ

 :  ٞا ٟٔاضت ایٗ رّٕٝ اظ.  است ٔتفاٚت پیاْ ٘ٛؿ ٚ ٌٛیٙسٜ ٞسف تٝ تٛرٝ تا وٝ تاضس ٔی والٔی ٞای ٟٔاضت ٞای ضٚش ٚ

  ضٛز ا٘تراب ٞا آٖ فىطی ؽطفیت ٚ ٔطزْ تٛزٜ ظتاٖ تا ٔتٙاسة تایس وٝ ٌٛیی سازٜ ٚ ایزاظ .1

 احازیج ٚ آیات تٝ استطٟاز .2

 والْ ذالَ زض ضقط اظ استفازٜ .3

 ..... است ٔطٟٛز غٛفیٝ والٔی اضتثاعات زض غاِثا وٝ تٕخیُ ظتاٖ .4

 تٝ چٙس ٞط وٝ احط زٚ تٝ ضس سقی فاضسی ازب آحاض ٔیاٖ اظ ٔراعة تط والٔی اضتثاط تاحیط ٔیعاٖ زازٖ ٘طاٖ تطای ضٚ ایٗ اظ

 ٞستٙس فطاٚا٘ی ٞای ٕٞسا٘ی زاضای والٔی اضتثاط ٔرتّف ٞای ضیٜٛ تىاضٌیطی رٟت اظ أا ، ٞستٙس ٚضز ٞٓ اظ ظٔا٘ی تقس ِحاػ

 ضستٍاضی ٚ غالح آٟ٘ا ٔطتطن زغسغٝ  ٚ وٙٙس ایفا ضا ذٛز ضساِت تا تط٘س ٔی تٟطٜ اتعاضی فٙٛاٖ تٝ والْ ٚ اظسرٗ لِٛی تٝ یا

 تػٛف ٞای ضٌٝ زاضای وٝ وتاتی زٚ  اِتٛحیس اسطاض ٚ سقسی اٌّٖست آحاض، ایٗ ٔیاٖ زض.  ضٛز پطزاذتٝ است، تططی رٛأـ

 فٙٛاٖ تٝ ٚاتٛسقیس سقسی. ضٛز وٕه ٔتٖٛ تٟتط فٟٓ تٝ اضتثاعی ضٚضٟای اضتطاوات ٚرٜٛ تطضسی تا تا ضس تطٌعیسٜ ٞستٙس

 ٘اذٛاستٝ ٘اآٌاٞی اظ ضا ٞا ا٘ساٖ تا ا٘س زاضتٝ ٔقغٛف ضاٜ زضایٗ ضا ذٛز ٚغٓ  ٞٓ تٕأی تططیت رأقٝ ٔػّحاٖ ٚ اذالق ٔقّٕاٖ

 رٙثٝ وطیسٖ تػٛیط تٝ تا زضٌفتاضضاٖ ازتی تطرستٝ زٚضرػیت ایٗ. ساظ٘س ٕٞٛاض آٟ٘ا تطای ضا تٟتطظیستٗ ضاٜ ٚ ترطٙس ضٞایی

 سرٙاٖ زض اتٛسقیس ٚ "ٌّستاٖ" ذٛز ضاٞىاض زض سقسی.  زاض٘س ٔی ٚا ٚتستط تقٕك تٝ ضا ذٛا٘ٙسٜ ا٘سا٘ی، تسغفات ٚ ذٛب ٞای

 تطٞاٖ ٚ حزت تیاٖ تا ٌاٜ ٚ ٘غعٚضیطیٗ حىایتٟای تیاٖ تا ٌاٜ ضا فضیّت رٛیٙسٌاٖ ذطزٔٙس، ٚٔقّٕاٖ ٔػّحاٖ ٙعِۀٔ تٝ  ذٛز،

 .وٙٙس ٔی ضٕٖٞٙٛ تس ٚ ذٛب ضٙاذت تٝ

 

 تحقیق سوش

 طاضتثا اٍِٛی تطسیٓ تٝ تٛسقیس ٚ سقسی الٛاَ تط تىیٝ تا تا است تالش زض ٚ است تٛزٜ تحّیّی– تٛغیفی ضیٜٛ تٝ ضٚش ایٗ

 ٞای ٘مص تٝ ضٛاٞس تٝ تٛرٝ تا سپس ٚ پطزاظیٓ ٔی ٌٛیٙسٜ زٚ ٞط تفىط عطظ ٚ ٔراعة ٘ٛؿ تٝ اتتسا ضٚی ایٗ اظ. تپطزاظز والٔی

 . ضٛز ٔی پطزاذتٝ احط زٚ ٞط اظ حاغُ والٔی اضتثاط

 

 گلستان و سعذی

 تا ضسٜ وطیسٜ تحطیط ضضتٝ تٝ ٘غعٚضیطیٗ ٚ ضیٛا ظتاٖ تا وٝ ٔٙخٛضاست ٚ ٔٙؾْٛ  ٞای حىایت حاٚی سقسی "ٌّستاٖ.  "

 ٔطحْٛ ٌفتۀ تٝ ٚ است تاب ٞطت زاضای احط ایٗ. ٘طٛز ذٛا٘ٙسٜ ذستٍی ٚ آظضزٌی ٔٛرة ٚاذاللی زیٙی  ٘ؾطٞای ٚ ٔضأیٗ

 ٚ ٞا سطٌطتٍی ٞا، ٌٕطاٞی سقسی. " تٛز سرٗ اُٞ سقسی "سقسی ذٛش حسیت" وتاب زض وٛب ظضیٗ فثساِحسیٗ زوتط

 وٝ آ٘زا تا ٕ٘ٛز ٔی تالش=...>  ترطس ضٞایی ٌٕطاٞی اظ ضا ا٘ساٟ٘ا تا وطز ٔی تالش ٚ زیس ٔی ضا اٍ٘یع تاحط ٞای سأا٘ی تی

 حك حطف ضٙیسٖ تطای ضا ٔطزْ ٌٛ٘ٝ ستایص والٔی تا حتی ٘یاظ غٛضت زض ٚ ٔالٔت تا حتی ٚ ٘ػیحت تا ٔٛفؾٝ، تا ٕٔىٙست

 ارتٕافی ٔػاِح  ٕٞٝ را٘ثٝ ٔٝھ وٝ ارتٕافی ٔػّح یه فٙٛاٖ تٝ " سقسی ٚالـ زض(  1386/ :4 35وٛب، ظضیٗ.)  "وٙس آٔازٜ

 101٘سٚضٗ، اسالٔی. ")  است تٛزٜ ارتٕافی سازٜ تطتیت یه " ٚالقا لػسش ٚ ٍ٘طفتٝ تٟٙایی تٝ ضا رٟتی ٞیچ وطزٜ، ٔغطح ضا

 :1381) 
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 اسشاسالتوحیذ و ابوالخیش ابوسعیذ

 ٞا، ا٘سیطٝ تط آٖ اضتٕاَ تط فالٜٚ وٝ است فطفا٘ی ٔٙخٛض تٖٛٔ ٟٕٔتطیٗ اظ یىی سقیس، اتی اِطید ٔمأات فی اسطاضاِتٛحیس

 اظ یىی زست تٝ احط ایٗ. زاضز فطاٚا٘ی إٞیت ٘یع ازتی ٘ؾط اظ غٛفیاٖ ضسْٛ ٚ آزاب تػٛف، اُٞ سّٛن ٚ سیط ٞای ضیٜٛ

 سی ٚ یىػس وٝ ِیستحا زض ایٗ ٚ است ضسٜ ٘ٛضتٝ عاٞط، اتی تٗ سقس اتی تٗ ٔحٕس یقٙی اتٛسقیس،  تٝ ٚاسغٝ سٝ تا ٘ٛازٌاٖ

 فطغٝ زض ٔغطح ضرػیتٟای اظ یىی ٚ پٙزٓ لطٖ غٛفی ٚ فاضف اتٛاِریط اتٛسقیس.تٛز ضسٜ سپطی اتٛسقیس ٚفات اظ ساَ چٟاض ٚ

 تا والٔی اضتثاط تطلطاضی تا ٚ فاضفاٖ ٚ غٛفیاٖ ٘طیٙی فعِت چاضچٛب اظ فسَٚ ٚ ٌطیعی ٞٙزاض تا وٝ است تػٛف ٚ فطفاٖ

 تثییٗ تطای تٛسقیس.  تیفعایس ذٛز والْ تیطتط ٞطچٝ تؤحیط تط تٛا٘ست والٔی ٟٔاضت ٞای ضٚش یطیواضٌ تٝ ٚ ذٛز ٔراعثاٖ

 ذٛز ا٘سیطٝ غایت ٚ ٔفْٟٛ تا ضا ٔراعة تا وٙس ٔی استفازٜ احازیج ٚ آیات ٚ اضقاض تا آٔیرتٝ حىایات لاِة اظ ذٛز زیسٌاٟٞای

 .  است ٔراعثا٘ص تا اٚ اضتثاط تطلطاضی ٞای ضیٜٛ ٙسو ٔی ٘ؾط رّة ٔماَ ایٗ زض آ٘چٝ.  ساظز آضٙا تیطتط چٝ ٞط

 اتٛاِریط تٛسقیس ٌفتاض ٚ ضفتاض تط ارتٕافی ٚ سیاسی تحٛالت

 تٝ ضا ذٛز فٕط تٕاْ اٚ. ٘ساضز ٔقٙایی اٚ تطای ٘طیٙی ٌٛضٝ ٚ ا٘عٚا.  است ارتٕافی فاضفی ذٛز ٌفتاض ٚ ضفتاض ضٟازت تٝ تٛسقیس

 سیاسی حٛازث تٝ ٘سثت وأُ آضٙایی ٚ تٛرٝ وٝ زٞس ٔی ٘طاٖ اٚ ٌفتاض ٚ ضفتاض. زٕ٘ٛ غطف ٔطزْ ٞسایت ٚ حٕایت ، آٔٛظش

 ٚ ٔماتّٝ تٝ ، آٖ افطاز ٚ رأقٝ ا٘حغاعات ٚ ٞا ضقف تط وأُ اضطاف ٚ تٕاْ آٌاٞی تا ٚ زاضت ذٛز فػط ارتٕافی تحٛالت ٚ

 تا ٚ تٛز ارتٕاؿ ٚ ا٘ساٖ اظ اٚ اضفا٘ٝف ٚ فإِا٘ٝ زضن ٚ ضٙاذت حاغُ تٛسقیس فقُ ٚ لَٛ ٌفت تٛاٖ ٔی. پطزاذت اغالح

 ایٗ تطای ، تٛز تٛسقیس ضفتاضٞای ٕٞٝ ٞسف ٞا ٘اٞٙزاضی تا ٔماتّٝ ٚ ٌطی اغالح. زاضت وأُ تٙاسة اٚ ضٚظٌاض سرت ٚضقیت

 تٝ ٚ طزو عی زیٍط غٛفیاٖ تا ٔتفاٚت ضاٞی ٘ؾط ایٗ اظ اٚ. ٕ٘ٛز ٔی استفازٜ آ٘اٖ ؽطفیت تا ٔتٙاسة ٚ ٔطزْ تٛزٜ ظتاٖ اظ ٔٙؾٛض

 (1373،16 ، ٘ٛیا.)  آٚضز پاییٗ فٛاْ فٟٓ سغح زض ضا تیا٘ص ٘ٛؿ ، ذاظ اِفاػ ِفافٝ زض ذٛز ٞای ا٘سیطٝ پٛضا٘یسٖ رای

 سقسی ضٚظٌاض زض تػٛف ٚ ارتٕافی ٚ سیاسی تحٛالت

 تزاضب اظ ٞایی ٚذتٝا٘س ٚ تطزاضز پطزٜ ذٛز ضٚظٌاض ٚالقی چٟطٜ اظ ، تٕاْ ٟٔاضت ٚ ِغف تٝ است تٛا٘ستٝ ذٛز ٌّستاٖ زض سقسی

 زض آ٘چٝ اظ است غازلی تاظتاب »، یٛسفی غالٔحسیٗ ٌٛاٜ تٝ ٌّستاٖ. زٞس لطاض ٔراعة اذتیاض زض ضا ذٛز فطاٚاٖ ٞای زا٘ایی ٚ

 زض سقسی فػط ارتٕافی اٚضاؿ ضٛز ٔی ٌفتٝ تٙاتطایٗ. است ضٚظٌاض آٖ تس ٚ ذٛب ٞای ٚالقیت ٕ٘ٛزاض ٚ زازٜ ضخ سقسی ظٔا٘ٝ

 سقسی ٕٞچٙیٗ( 1381،33، سقسی)«٘یست ٘ازضست سرٙی است، وتاب تاضظ أتیاظات اظ یىی ایٗ ٚ است ٔتزّی ٌّستاٖ

 ٘ٛؿ ٚ تفىط ضیٜٛ تاظتاب. زاضز اِفتی ٚ ا٘س فٛآِ ٘ٛؿ ایٗ تا ظٔاٖ غٛفیٝ تعضٌاٖ ٚ افاضُ وٙاض زض ذٛز ٔغاِقات عطیك اظ ٔسّٕا

 .وطا٘س ٔی احط ایٗ زض تحمیك تٝ ضا ٔا ٌّٖستا حىایات زض آٖ تثـ تٝ ٚ رأقٝ زض غٛفیاٖ ایٗ لسضت

 اِتٛحیس اسطاض ٚ ٌّستاٖ زض والٔی اضتثاط ٞای ضیٜٛ

 

 گویی ساده و ایجاص -1

 وٝ ضس ٔتصوط تایس اِثتٝ زٞس؛ ا٘قىاس فیٙاً ضا ا٘ساٖ ا٘سیطٝ تتٛا٘س تا تاضس ٌٛیٙسٜ زضٚ٘ی حاالت ٚ ٚیژٌیٟا ٕ٘ایاٍ٘ط تایس سرٗ

 ؽطف تا آٚضز تسست ٞایی تٛا٘ایی تایس ٌٛیٙسٜ ضٚ، ایٗ اظ تٍٙزس؛ آٖ زض ٕ٘یتٛا٘س ٚ است ضٌتطتع والْ ؽطف اظ ا٘سیطٝ ؽطف اغٛالً

 اظ. ٕ٘ایس تثییٗ زیٍطاٖ تطای ضسا ٚ ظیثا اِفاؽی تا ضا ذٛز افىاض ٚ ٞا ا٘سیطٝ ٚ ساظز ٔتٙاسة ٔیتٛا٘س، وٝ آ٘زا تا ضا ٔؾطٚف ٚ

 ترطی ٌفت ٔیتٛاٖ. ٔیٕٙایس تقییٗ ضا ٌٛیٙسٜ ٌفتٗ سرٗ ٜٛ٘ح وٝ است فٛأّی ٟٕٔتطیٗ اظ یىی ٔراعة ٚیژٌیٟای عطفی

 ضىُ ٔراعة آٌاٞیٟای ٚ وّٕات زایطٜ ٚ فىطی ٞای ظٔیٙٝ اساس تط اٚ تحج ٞای ظٔیٙٝ ٚ ٌٛیٙسٜ فثاضات ٚ وّٕات اظ ٟٔٓ

 .تاضس ٕ٘ی سرٗ ٔیعاٖ ٚ ویفیت زض تاحیط تی ٞٓ ٔراعة شٞٙی ٞای ظٔیٙٝ تٙاتطایٗ، ٔیٍیطز؛

 ٟٔٓ اظ یىی.  است سقیس اتٛ سرٙاٖ تاضظ ٚیژٌی والْ تاحیط لسضت تط افعٚزٖ ٚ والْ ساظی تطرستٝ ٔٙؾٛض تٝ ٌطیعی ٞٙزاض

 اتٛسقیس ٔراعثاٖ وٝ آ٘زا اظ ٚ است تٙثیٝ ٚ تقّیٓ عطیك اظ ٔراعثا٘ص ٞسایت ٔیساضز ٚا ایزاظ تٝ ضا تٛسقیس وٝ فٛأّی تطیٗ

 تط ضا سازٜ ظتاٖ ٘اچاض تٝ ضید فأی، ٚ وص ظحٕت افطاز چٝ ٚ ٔطیساٖ ٚ غٛفیاٖ چٝ  ، ٌیط٘س ٔی تط زض ضا رأقٝ الطاض تٕأی

 اضائـٝ ٔیتٛاٖ اتٛسقیس سرٗ ایزاظ ازفای تطای وٝ زیٍطی زِیُ تاضس، اٚ اضاضات زضیافت ٚ زضن تٝ لازض ٔراعثص تا ٌعیٙس ٔی
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 ٌـطایص تط تیـص ، اضـاضٜ تـٝ ٌفـتٗ سـرٗ تـٝ غـٛفیٝ ٚ است ٔسّه( فاضف) غٛفی فطزی اتٛسقیس وـٝ اسـت ایـٗ وـطز،

 .پصیطفتٙی است أـطی اتٛسقیس، ٌٛیی فططزٜ ٚ سرٙی وٛتاٜ پس.  تفػیُ ٚ ضطح تٝ تا زاضتٙس

 ٔرتّف ٞای تاب زض ضا ٔراعثا٘ص سقسی ذٛز وٝ تفاٚت ایٗ تا ٞستٙس رأقٝ الطاض تٕأی ٔراعثاٖ ٘یع سقسی ٌّستاٖ زض

 ٌّستاٖ زض تٙاتطایٗ. ا٘س زاضتٝ تطی تطرستٝ ٘مص ٞٓ زیٗ فإِاٖ اظ غٛفیٝ ، سقسی رأقٝ زض وٝ آ٘زا اظ ٚ ٕ٘ٛزٜ تٙسی تمسیٓ

 ٚ ٌطایی غٛفی ٚ غٛفیٝ تٝ تٛرٝ فأُ زٚ تٙاتطایٗ.  ا٘س ضسٜ ؽاٞط زیٍط ارتٕافی عثمات اظ تط تطرستٝ غٛفیٝ ٚ پازضاٞاٖ

 ٌفتٗ سرٗ فططزٜ تٝ غٛفیٝ ، ضس اضاضٜ ٖآ تٝ تاال زض وٝ ٕٞا٘غٛض وٝ چطا عّثس ٔی ضا سرٗ زض ایزاظ ،  ٔراعثیٗ الطاض

 .ٌٛیی ٔفػُ تا زاضتٙس تیطتطی ٌطایص

 

 احادیث و آیات به استشهاد  -2

 فٙٛاٖ تٝ ضا احازیخی ٚ آیات ، ذٛز والْ حما٘یت احثات ٚ والْ تاییس ٚ ٔراعثاٖ تٙثیٝ ٚ تقّیٓ رٙثٝ تط فالٜٚ ٘ٛیسٙسٌاٖ ٌاٞی

 تٝ ٔٛاضز لثیُ ایٗ اظ ٚتٛسقیس سقسی والْ زض. است احازیج ٚ اهلل والْ تط سّظت زٞٙسٜ ٘طاٖ ذٛز ایٗ وٝ آٚضز ٔی ٔخاَ ضاٞس

 :ضٛز ٔی یافت ٚفٛض

 اهللَ لاََ:  ا٘سٜٚ وٕٙس تٝ ا٘س حك ضسٌاٖ غیس آذطت اُٞ ٚ ضٟٛات وٕٙس تٝ ا٘س اتّس غیسضسٌاٖ ز٘یا اُٞ:  ٌفت ٔا ضید »

 («297 ،1366 ٙٛض،ٔ اتٗ)  اِفَطحیٗ یُحِةُ ال اهللَ اَِّٖ تَفطَح ال تقاِی

 ذٛز ٘فس اظ تٛ چٖٛ وٝ تٛز ٔقٙی ایٗ اظ ٚ است ذٛز ذٛزی اظ ، وطزٖ پطٞیع ٚ اَ٘فُسَىُٓ فِٙسَاهللِ اَوطََٔىُٓ اَِّٖ:  ٌفت ٔا ضید »

 ُٔستمیٕا ضَتُهَ غِطاطَ ٞصا ٚ ضسیسی ٚی تٝ ، وطزی پطٞیع

 تا  وٝ ٌّستاٖ ٔمسٔٝ:  ٔا٘ٙس. است تطزٜ تٟطٜ لطآٖ اظ كعطی چٙس تٝ تغٛضیىٝ تاضس ٕ٘ی ٔستخٙی أط ایٗ اظ ٘یع سقسی ٌّستاٖ

 اِحٕسهلل تطرٕٝ ، اِطحیٓ اِطحٕٗ ااِٝ تسٓ اظ تقس وٝ رََُّ ٚ فعَّ ضا ذسای ٔٙت فثاضت ٔا٘ٙس است ضسٜ تٙؾیٓ لطآٖ آغاظ اظ تآسی

 ٚ( اِطىٛض فثازی ٔٗ لّیُ ٚ ضىطاً ٚززاٚ آَ افّٕٛا)  ٔا٘ٙس والْ التضای تٝ آیات غطیح تطزٖ تىاض تا رایی زض. است اِقإِیٗ ضب

 ذٛاٖ ٚ ، ضسیسٜ را ٕٞٝ حساتص تی ضحٕت تاضاٖ:  ٔا٘ٙس آیات اظ غطیح استفازٜ تسٖٚ لطآ٘ی ٔضأیٗ شوط زیٍط، رایی زض

 اظ پیطٚی تٝ ٚ ٌطفتٝ زضسٟا ، اهلل والْ اظ ٞٓ تیاٖ ضیٜٛ زض ، ایٟٙا تط فالٜٚ( .  ضحٕٗ) ;  وطیسٜ را ٕٞٝ زضیغص تی ٘قٕت

 .تطز ٔی تٟطٜ ٔتٗ ٔفاٞیٓ تا ٔتٙاسة ٚ وٛتاٜ زاستاٟ٘ای ٚ حىایات اظ لطآٖ

 

  اشعاس اص استفاده -3

 ٚ سرٗ ٘فٛش لسضت تط ، است ٔٙخٛض رٕالت اٍِٛٞای تٝ ٘عزیه تسیاض تٙسی رّٕٝ تافت حیج تٝ وٝ اضقاضی اظ استفازٜ          

 تٙثیٝ ، تقّیٓ ٔٙؾٛض تٝ ٟٔٓ ٔٛضٛفی تٝ ٔراعة تٛرٝ رّة ایتط ٌٛیٙسٜ ٌاٞی.  وٙس ٔی ضایا٘ی وٕه آٖ تیطتط پصیطی تآحیط

 ترػٛظ(  ضقط)  ظتا٘ی ٞای ؽطفیت ٘ٛؿ ایٗ اظ استفازٜ تا اتٛسقیس چٙا٘ىٝ. آٚضز ٔی ضٚی ضقط تٝ پایساض ٚ فٕیك ٍ٘طضی ایزاز ٚ

 اظ تطذٛضزاضی زِیُ تٝ تاضس ٔی ضید ذٛز سطٚزٜ تیطتط وٝ اضقاض ایٗ.ضسا٘س ٔی ضا تطتیتی ٚ اذاللی ٞای پیاْ ضتافی لاِة زض

 ، فاضسی ضقط لٛاِة تیطتط زض وسوٙی ضفیقی ٌفتٝ تٝ ٚ. زٞس ٔی رای ذٛز زض ضا اساسی ٚ ؽطیف ٞای ٘ىتٝ وٛتاٜ ساذتاضی

 ضفیقی)  است ٔمسْ فطْ تط غاِثاً ، ضافطی تزطتٝ ٚ ِحؾٝ ضتافی زض زاضزِٚی تمسْ ضافطاٖ تزطتٝ تط وٝ است ضقط فطْ ٕٞیطٝ

 ٔی یافت ٚفٛض تٝ ضقط ٔا، پیطیٙیاِٖ ُٔػََّٙفاتِ ٚ ُٔؤََِّفات زیٍط اظ تسیاضی تٕا٘ٙسِ ٘یع سقسی ٌّستاِٖ زض(. 12 ،1389، وسوٙی

 زضٚیطی":  ٔا٘ٙس.است ترطیسٜ تٕایع ٚ تَطرَستٍی ٚ وطزٜ رسا وتاب ٔٙخٛضِ فثاضاتِ فازیِ سیاقِ اظ ضا سرٗ آٖ وٝ ضٛز

 را٘ص ذسایا ٌفت تىٗ، ٔٗ تط ذیطی زفای ٌٚفت ترٛا٘سش. وطز٘س ذثط ضا ٛسفی حزاد. آٔس پسیس تغساز زض اِسفٜٛ ٔستزاب

 ضا ٔسّٕا٘اٖ رّٕٝ ٚ تطا است ذیط زفای ایٗ ٌفت زفاست؟ چٝ ایٗ ذسای تٟط اظ ٌفت. تستاٖ

  تاظاض؟ ایٗ تٕا٘س وی تا ٌطْ!        آظاض ظیطزست ظتطزست ای. 

 (25 ،1370 ، سقسی)       " ظاضیآ ٔطزْ وٝ تٝ ٔطز٘ت      رٟا٘ساضی؟ آیست واض چٝ تٝ
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  تمثیل اص استفاده -4

. است تٛزٜ تالغت اُٞ ٚ ذغیثاٖ تٛرٝ واٖ٘ٛ زض ایاْ تطیٗ لسیٓ اظ ٚ است تطذٛضزاض ای ٚیژٜ رایٍاٜ اظ ضسا٘ی پیاْ زض تٕخیُ

 واضتطز( 1371،156، اضسغٛ) ضٕطز ٔی ٔراعة الٙاؿ تطای ذغیة اتعاضٞای اظ یىی ضا زاستا٘ی ٔخاَ ضتٛضیه وتاب زض اضسغٛ

 ٚ است ٕٞطاٜ تقّیٕی ٚ اذاللی پیأی اتالك ٞسف تا ٔٛاضز غاِة زض اِتٛحیس اسطاض ٚ سقسی ٌّستاٖ زض تالغی اتعاض ایٗ فطاٚاٖ

 .ا٘س تطزٜ تٟطٜ آٖ اظ آٔسی واض ٚ ٔٛحط ٘حٛ تٝ  اتٛاِریط، اتٛسقیس ٞٓ ٚ سقسی ٞٓ

 ٚ فٕیك ٍ٘طضی ایزاز ٚ تٙثیٝ ، تقّیٓ ٔٙؾٛض تٝ ٟٔٓ ٔٛضٛفی تٝ ٔراعة تٛرٝ رّة تطای ٌاٞی ذٛز سرٙاٖ زض اتٛسقیس

 ضا آ٘اٖ ، ٔستٕقاٖ ٚضظی عٕـ غطیعٜ تحطیه تا اتتسا وٝ ،چٙاٖ ضٛز ٔی ٔتٛسُ تٕخیُ واضتطز زض ٔثتىطا٘ٝ ضٍطزٞایی تٝ پایساض

 پطٚضزٌاض ذسٔت اِتعاْ ٚ ز٘یٛی ظذاضف تٝ تٛرٟی تی تٝ  ٌاٜ آٖ ساظزٚ ٔی ٚرٛزضاٖ فٕك زض غفت ایٗ ضذٙٝ ٔتٛرٝ

 ظتاٖ)  تٕخیُ ٚرٝ تط حىایتی ، ٔراعة تٝ ذٛز ٔمػٛز تفٟیٓ تطای ذٛیص والْ ٔیاٖ زض تٛسقیس ٚالـ زض.  وٙس ٔی تطغیثطاٖ

 . تٍصاضز تیطتطی تاحیط ٔراعة تٙثیٝ ٚ تقّیٓ ، اضضاز تطای آٖ ؽطفیت اظ استفازٜ تا تا آٚضز ٔی(  ٔستمیٓ غیط

 ا٘سیطٝ تقّیٓ ٔٙؾٛض تٝ تثا٘ی اتعاض ایٗ اظ ٘یع سقسی.  ضٛز ٔی ٕٞطاٜ ذاغی ٞٙطی ؽطافت ٚ ِغافت تا سقسی ٌّستاٖ زض تٕخیُ

 وطزٖ تط ٌصاض تؤحیط حاَ فیٗ زض ٚ وطزٖ ظیثاتط پی زض آضایٝ ایٗ اظ استفازٜ تا سقسی ٚالـ زض است تطزٜ تٟطٜ اذاللی ٞای

 ذٛز ٔراعة زایطٜ ضیٜٛ ایٗ ٌطفتٗ پیص زض تا ٚ ستا عثیقی ٚ ّٕٔٛس سقسی ٞای تٕخیُ غاِة. است تطآٔسٜ ذٛز ا٘سضظٞای

 است فغاض عثّٝ چٛ زا٘ا. تٍٛیس فغاض وٝ آٖ ٘ٝ تثٛیس ذٛز وٝ آ٘ست ٔطه:  ٔا٘ٙس. است زازٜ ٌستطش آضىاضی عطظ تٝ ضا

 (180سقسی)  تٟی ٔیاٖ ٚ آٚاظ تّٙس غاضی عثُ چٛ ٘ازاٖ ٚ ٞٙطٕ٘ای ٚ ذأٛش
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 ایٗ ٚ است عٙع تا آٔیرتٝ ٕٞٛاضٜ تٛسقیس ضفتاض ٚ تیاٖ.  است ٔرتّف عثمات ضفتاض ٚ افٕاَ اظ ا٘تماز  تطای عٙع اظ ٜاستفاز

 وٙایٝ ٔقَٕٛ ٚ ضایذ ٘ٛؿ ٕٞاٖ اظ فثاضت ٌاٞی تٛسقیس عٙع. آیس ٔی حساب تٝ اٚ ضفتاضٞای اتفاق تٝ لطیة ٔطتطن فػُ ٚیژٌی

 ٞط زض ٚ ضٛز ٔی زیسٜ وّٕات تا تاظی ضىُ تٝ ٌاٞی ٚ ضٚز ٔی ضٕاض تٝ ٘میضیٗ ارتٕاؿ اظ تػٛیطی تػٛضت ظٔاٖ یه.  است

 زض راضی تّد حمایك اظ تػٛیطی تٛسقیس عٙع.  ضٛز ٔی ضأُ ضا وس ٕٞٝ ٚ چیع ٕٞٝ ٚ است ا٘سا٘ی ٚ ظیثا ٚ ِغیف غٛضت

  عٙع ایٗ. ساظز ٔی ٔال تط ضا آٖ ٚ ٔیثیٙس ضا ٚالقیت تٕاْ زلت ٚ سٙزی ٘ىتٝ تا وٝ اٚست ضٚظٌاض ٔطزْ ٌٛ٘اٌٖٛ عثمات ٔیاٖ

 ضٚظٌاض راضی حٛازث اظ ، ضیٜٛ ایٗ زض اٚ پصیطی تاحیط ٚ است اضتثاط زض ضٚظٌاضش سیاسی ٚ ارتٕافی اتفالات ٚ ٔسایُ تا وأال

 . ضٛز ٔی زیسٜ آضىاضا

 »ـ.زاضز أیع تصِٝ اتیِق ٚ ضً٘ اغّة وٝ است اذاللی ارتٕافی ٔسایُ اظ تطویثی ٞٓ ٌّستاٖ ٞای حىایت اظ تسیاضی ساذتاض

 ٔرتع تٟٙا ٚ است ٔطٟٛز فاضسی والسیه ٞای حىایت غاِة زض اذاللی ٚ ارتٕافی ٔسایُ تا ٕٞطااٜ آٔیع ضٛذی ٍ٘اٜ ایٗ

 (65 ،1366 ، تاالیی) ـ«زاضز لطاض ٞا آٖ ٕٞٝ ضأس زض ٌّستاٖ أا ، ٘یست ٌّستاٖ

 
 
 

 گیشی نتیجه

 تا ا٘س زاضتٝ ٔقغٛف ضاٜ زضایٗ ضا ذٛز ٚغٓ  ٞٓ تٕأی تططیت رأقٝ حأٖػّ ٚ اذالق ٔقّٕاٖ فٙٛاٖ تٝ ٚاتٛسقیس سقسی

 اتٛسقیس ٚ سقسی سرٙاٖ زٚ ٞط زض. ساظ٘س ٕٞٛاض آٟ٘ا تطای ضا تٟتطظیستٗ ضاٜ ٚ ترطٙس ضٞایی ٘اذٛاستٝ ٘اآٌاٞی اظ ضا ٞا ا٘ساٖ

 اٚ تؤحیطتط ٚ ٔراعة الٙاؿ والٔی اضتثاط تطلطاضی ٚ ٌفتٗ  اظ زٚ ٞط ٞسف ٟٕٔتطیٗ وٙس ٔی ایفا ضا اساسی ٘مص ٔحٛضی ٔراعة

 :احط زٚ ٞط زض ٔراعثاٖ تا والٔی اضتثاط ضاٟٞای. است

  ضٛز ا٘تراب ٞا آٖ فىطی عطفیت ٚ ٔطزْ تٛزٜ ظتاٖ تا ٔتٙاسة تایس وٝ ٌٛیی سازٜ ٚ ایزاظ  .1

 احازیج ٚ آیات تٝ استطٟاز .2
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 والْ ذالَ زض ضقط اظ استفازٜ .3

 غثاضۀراز ذٛز آحاض تا ا٘س ٕ٘ٛزٜ سقی ا٘سا٘ی ٘یه ذػائُ زاضاٖ ٔطقُ تقٙٛاٖ تٛسقیس ٚ سقسی طفتٌ ٘تیزٝ تٛاٖ ٔی زضپایاٖ

 ذٛا٘ٙس، ٔی فطا تفىط ٚ تقمُ تٝ ضا ا٘ساٖ ذٛز ضیطیٗ ٚ ٘غع حىایات تیاٖ تا  ٞا آٖ. ساظ٘س ضٚضٗ اھا٘ساٖ تطای ضا ظ٘سٌی آِٛز

 ٔسز تٝ ٚ تقّیٓ عطیك اظ فمظ أط ایٗ اِثتٝ. رست ضاٜ زضٖٚ ایز٘ی تٝ تٛاٖ ٔی تطٖٚ ز٘یای وطف ٚ تفىط ٚ تقمُ تا ظیطا

 . ضٛز ٔی ٔحمك زضزضٙاس ٚ آٌاٜ ٔقّٓ ٕ٘اییھضا
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