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 وقد ي ثررسی اتصبل ي يب اتحبد وفس ي عقل فعبل

  info@hekmateislami.comثبللا٤ِّْٛؿا٥ِ٘بك ؿاٍِ٘بٜ حؿٗ ٔؼّٕي / 

 23/03/97: پصيطـ                  17/05/96: زضيبفت

 چىيسٜ

٣ِٛق ٣ّت فب٣ّ٣ ٚ يب٣٤ ثلا٢ ٘في لّٕـاؿ ُرـٜ اًرت ٚ ٘فري     ؿك فٌّفٝ اًال٣ٔ ٣مُ ف٤بَ ؿك ٠٘بْ ٣ّّ٣ ٚ ٤ّٔ
ٝ ٥ًل تىبٔ ٥ٌرلؿق اتغربؿ ٚ ٤رب     ٌلؿؿ. آ٘ضٝ ؿك ا٤ٗ ٔمبِٝ ٔٛكؿ ٘مـ ٚ ثلك٣ً للاك ٔر٣  ؽٛؿ ثب آٖ ٔتغـ ٣ّ٣ٔ ؿك اؿٔا

. ٘مـ ٔجرب٣٘  1ُٛؿ:  اتٔبَ ٘في اٌ٘بٖ ؿك علوت تىب٣ّٔ ؽٛؿ ثب ٣مُ ف٤بَ اًت ٚ ا٤ٗ ٘مـ ام ؿٚ ٛل٤ك ا٘زبْ ٣ٔ
٣ِٛ فٌّفٝ ِٔبء؛  اتٔبَ ؿٚ ٚرٛؿ ثب ٤ىرـ٤ٍل  . ٘مـ اتغبؿ ٚ ٤ب 2پق٤لٍ ٣مُ ف٤بَ ٕٞضٖٛ ٣مَٛ ٣ِلٜ ٚ ٠٘بْ ٛ

ث٤ـ ام فٟٓ ؿل٥ك ٤ٔب٣٘ اتغبؿ ٚ احجب  ا٤ٗ ٘ىتٝ وٝ تٟٙب ٤ٔٙب٢ ٓغ٥ظ ثلا٢ اتغبؿق ك٥ًـٖ ٘في اٌ٘بٖ ثرٝ ؿكررٝ   
 اتغبؿ ثب افبٗب  ٣مُ ف٤بَ اًت.  ٤ب ٚرٛؿ٢ ٣مُ ف٤بَ ٚ 

 ٣مُق ٣مُ ف٤بَق اتغبؿ ثب ٣مُ ف٤بَق ٠٘بْ اعٌٗ ٚ ٣مُ ف٤بَق ٣مَٛ ٣ِلٜ. ها:کلیدواژه
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 ٔمسٔٝ

ال٣ٔ ام رب٤ٍبٞ ت ٣٣مُ ف٤بَ ؿك فٌّفٝ ًا ٣ ٚ ٣ِّٛ٤ٔ ٣مرُ ؿٞرٓ   م٤لا ؿك ٠٘بْ ٣ّّ ؛٤ٚوٜ ؿك ٠٘بْ ٌٞت٣ ثلؽٛكؿاك ًا

رت    ت ٚ ام ٛلف ؿ٤ٍل ٣ّت ٚ ٔـثل ٣بِٓ ٔبؿٖٚ فّره لٕرل ًا ٚ ٥٘رن   ٚ آؽل٤ٗ ٣مُ ؿك ًٌّّٝ ٣مَٛ ٣ِلٜ ِٔبئ٣ ًا

ت ٚ ٣مُ ثبِمٜٛ آؿ٣ٔ كا ثٝ ف٥ّ٤ت ٔر٣  ٓٛك  ٝوٙٙـٜ ٕٞ ٔؾنٖ ٕٞٝ ٔم٤ٛال  ٚ افبٗٝ ٌبٖ ًا كًرب٘ـ ٚ   ٞب٢ ٣م٣ّ ٘ا

ـاٖ ٔتُٔ ٣ٔ ٌبٖ ٥٘ن ؿك ٥ًل تىب٣ّٔ ؽٛؿ ثٝ ٘غ٢ٛ ثب آٖ ٔتغـ ٚ ٤ب ث ٚالر٢ ٣مرُ ف٤ربَ ؿك ٠٘ربْ       ٘في ٘ا ٌرلؿؿ. ؿك 

؛ 37قق 1407ّٕٞرٛق  ؛ 68-58ٚ66-57ق ٣1995ّ ر٣ّت فب٣ّ٣ ٚ يب٣٤د ٘مَ ٣ٕٟٔ كا ثل٣ٟـٜ ؿاكؿ رفربكاث٣ق  ٣ّّ

ٕٞرٛق   ؛137ٚ256ر132ق ّ 1379ٕٞٛق ؛ 414-402ّ ق5-4ق فُٔ 7ق ٔمبِٝ ة٥ً1363ٙبق  ؛ اث68ٗتبق ّ ٕٞٛق ث٣

 .ثٝ ث٤ـد 140ّ ق9ق د 1981ق ٓـكإِتإ٥ِٟٗ؛ 114-111ّ ق1353ٕٞٛق ؛ 254-241ّ ق3د قق 1403

ٌبٖ ؿك علوت رٛٞل٢ ُٛؿق  ٣ٔآ٘ضٝ ؿك ا٤ٗ ٔمبِٝ ٘مـ ٚ ثلك٣ً  رت   اتغبؿ ٤ب اتٔبَ ٘في ٘ا ؽٛؿ ثب ٣مُ ف٤ربَ ًا

ت ؿكثبكٜ ٌٔبئ٣ّ ام رّٕٝ  قٚ ثلا٢ كُٚٗ ُـٖ ا٤ٗ ّٜٔت ٝ ٣مُ ف٤بَ ص٥ٌت٣»المْ ًا ٖ  ق اؿِر اتغربؿ  »ق «ٚ وربكولؿ آ

ا٤رٗ ٌٔربئُق   م٤لا  ًؾٗ ٌفتٝ ُٛؿ؛« اتغبؿ ٘في ؿك ٥ًل تىبُٔ ثب ٣مُ ف٤بَ»ٚ « ؿٚ ٔٛرٛؿ ثب ٤ىـ٤ٍل ثٝ ٛٛك ّٜٔك

ٛاٞـ ُـاكوبٖ ٠٘ل٤ٝ ٔقوٛك ٌٞتٙـ ٚ ثب ٘مـ آ٘ بى ؽ  .ٟبق ٠٘ل٤ٝ اتغبؿ ثـٖٚ پب٤ٝ ٚ ًا

 احجبت ٚ وبضوطز(ازِٝ . ػمُ فؼبَ )چيؿتي، 1

ت:ثغج ؿك فٌّفٝ ِٔبء   ٣مُ ف٤بَ ام ؿٚ رٟت ٜٔلط ُـٜ ًا

 ؛رؿك ا٥ِٟب  ثب٣ٙ٤ِٕ االؽْد مَٛ ٣ِلٜآؽل٤ٗ ٣مُ ؿك ٠٘بْ ٣ِٛٛ ٣. 1

ٌبٖ رؿك  ٔؾنٖ ٤ٔمٛال  ٚ ٔف٥ٖ ٓٛك . 2  .ٔجبعج ٘فيدٞب٢ ٤ٔمَٛ ثٝ ٘في ٘ا

ٚاعـ ام ع٘ل  عك ٚ وخرل  ٣ربِٓ    ٛاعـ وٝ المٔٝ آٖ ٓـٚك ٔٛرٛؿ  َ فالًفٝ ؿك ر٢ٕ ث٥ٗ لب٣ـٜ اِ ؿك ثؾَ ٚا

ت رت. تٛٗر٥ظ       قوٝ ٔؾّٛق ع٘ل  عك ًا ٝ  ثٝ ٠٘ل٤ٝ ٣مَٛ ٣ِلٜ ك٥ًـ٘ـ وٝ ٣مرُ ؿٞرٓ آٖ ٣مرُ ف٤ربَ ًا  ا٤ٙىر

ب ٜٔبِ ؛فالًفٝ ِٔبء ثب تٛرٝ ثٝ ٞفت ّٜٔت ثٝ ٘ت٥زٝ ِٞت٣ٕ ك٥ًـ٘ـ  ام: ٘ـا ٌب٘ٝ ٣جبك  ت ٞفتٔا

٘ـ . 1 ـٚا تًجغبٖق ؽ  ٘ٝ وخل  ؿك فا  ؿاكؿ ٚ ٘ٝ وخل  ؽبكر٣؛ ؛ٚاعـ ٔغٖ ًا

ٚاعـ عم٥م٣ فمٚ ٤ه ٔٛرٛؿ ٓبؿك ٣ٔ. 2 ٚاعـ ام  ت؛ قُٛؿ ٚ ٔؾّٛق ٔٛرٛؿ   ٚاعـ ًا

ت ٚ ٕٞٝ وخلا  ثٝ ع٘ل  عك ٌٔٙٛة ٌٞتٙـ؛ قوٝ ؿك آٖ للاك ؿاك٤ٓ ٣ؿك ٣بِٕ. 3  وخل  ٔٛرٛؿ ًا

ـٚا. 4 ت ٝفب٣ُ ثب٤ِٙب٤ًجغبٖق ٘ـ ؽ ًت؛ ؛ًا  ٣ٙ٤٤ ٣ّٓ ٚا ٣ّت ٓـٚك ف٤ُ ٚا

َ ام ع٘ل  عك ثب٤ـ ٣ب٣ِ. 5  تل٤ٗ ٔٛرٛؿ ثبُـ؛ ٓبؿك ٚا

ىبٖ ٚ ٣ّٓ ثٝ ٣ّت ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ا٤ٗ ؿٚ رٟت ؿك ع٘ل  عك ٔٛرٛؿ ٥ٌ٘رت ؿك . 6 َ ؿٚ رٟت ٔا ؛ م٤رلا  ٣مُ ٚا

ٚارت ـاكؿ ٚ  ت؛ ع٘ل  عك ٣ّت ٘ رٛؿ ًا  اِٛ

ك ثبة ص٥َٙ ولا  ٚ ٌلؿٍ ؽٛك٥ُـ ثٝ ؿٚك م٥ٔٗ ٔٛكؿ پرق٤لٍ ِٔربء ثرٛؿ ورٝ لبئرُ ثرٝ       ٠٘بْ ث٥ّٕٜٛى ؿ. 7

 ٌب٘ٝ ثٛؿ٘ـ. افالن ُ٘ٝ
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ٛك ٞفت ٛاعـ فمرٚ ٤ره ٔٛررٛؿ     قٌب٘ٝ فالًفٝ ِٔبء ثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ ٔا ٤ٔتمـ٘ـ وٝ ام ع٘ل  عك ثٝ ؿ٥ُِ لب٣ـٜ اِ

ت َ ؿاكا٢ ًٝ رٟت ثٛؿق ٣ِٚ امٔزلؿ ٣مال٣٘ ٓبؿك ُـٜ ًا ٚاعـ ٔغٖ ٘جٛؿد ورٝ ٣جربك    آ٘زبوٝ ٣مُ ٚا ـ ا رٚ   ام: ٘ر

ىبٖ» ت ًٝ ٔٛرٛؿ ام ٚا ٓبؿك ُـٜ ق «٣ّٓ ثٝ ٣ّت»ٚ « ٣ّٓ ثٝ فا »ق «رٟت ٔا ـ ا وٝ ٣جربك  ًا  ؛«٣ْمرُ ؿٚ » ام: ٘ر

 .«َرٌٓ فّه ٚا»ٚ « َ٘في فّه ٚا»

ت تب ثٝ ٣مُ ؿٞٓ ك٥ًـ وٝ ؿ٤ٍل فّى٣ كا ٥٘بفل٤ـ ٝ ؿُا ٝ  ٥ٕٞٗ كٚ٘ـ اؿٔا َ    ؛ م٤لا افرالن ٘ر ٝ  ٌب٘رٝ ثرب ٣مرٛ ٌب٘رٝ   ٘ر

ؿاك ٔٛرٛؿا  ٔبؿٖٚ فّه لٕل وٝ آؽل٤ٗ فّه ثرٛؿ   ٣ٟـٜ ق٣ِٚ ٣مُ ؿٞٓ وٝ ام ٣مُ ٟ٘ٓ ٓبؿك ُـ ؛ًبٔبٖ ٌلفتٝ ثٛؿ

ُـ وٝ م٥ٔٗ ٚ ٔٛرٛؿا  ك٢ٚ آٖ ثٛؿ. پي ٣مُ ؿٞٓ ؿك ًٌّّٝ ٣ِٛٛ ٠٘بْ آفل٤َٙ للاك ؿاكؿ ٚ كاثرٚ ثر٥ٗ ٣مرَٛ ٚ    

ت ٚ ٣ٟـٜ ٛاؿث ٚ ٔٛرٛؿا  ث٤ـ  ٔبؿٖٚ فّه لٕل ًا تؿاك ع ـاٖ ت٤ّرك ؿاكؿ ام     ؛ام فّه لٕل ًا ٣ٙ٤٤ م٥ٔٗ ٚ ٞلصرٝ ثر

ٌبٖ. ٛاٖ ٚ ٘ا  رٕبؿ ٚ ٘جب  ٚ ع٥

ـا  ٚ ؿك ثؾَ ؿْٚ فالًفٝ ِٔبء ٌبٖ كا ؿك اثت ٙرـ ورٝ ٔر٣    ؽّمت ٣مُ ثبِمٜٛ ٣ٔ ٢٘في ٘ا رـ ثرب علورت ؿك     ؿ٘ا ٛ٘ا ت

ٚال٢ اتٔبَ ثٝ ٣مُ ف٤بَ ت ا٣لإ ٘فٌب٣٘ ثٝ ٣مُ ثبِّٕىٝ ٚ ثبِف٤ُ ٚ ٌٔتفبؿ ثلًـ وٝ ؿك  ٤٤ٙر٣ يب٤رت علورت     ؛ًا

ت؛ ٕٞضٙبٖ ق فٔرُ  7ق ٔمبِٝ ة٥ً1363ٙبق  وٝ فب٣ُ ٘في ٥٘ن ٣مُ ف٤بَ ثٛؿ راثٗ تىبُٔ ٘في اتٔبَ ثٝ ٣مُ ف٤بَ ًا

؛ 114-111ق 1353ّٕٞرٛق  ؛ 293-241ّ ق3د قق 1403؛ ٕٞٛق 137ر133ق 1379ّٕٞٛق ؛ 414-402ّ ق5-4

 د.68ّ تبق  ؛ ٕٞٛق ث37٣قق 1407ّٕٞٛق ؛ 58-57ق 1995ّفبكاث٣ق 

ـاؿ اؿكان  ت٤ بٖ ٚلت٣ ًا ت ٚ ٘في اٌ٘ ْ و٣ّ ؿك ٣مُ ف٤َب ٔٛرٛؿ ًا ت؛ ٣ٙ٤٤ ٕٞٝ ٣ّٛ ٣مُ ف٤َب ٔؾنٖ ٤ٔمٛال  ًا

ـا ٣ٔ ـق ٣مُ ف٤َب ٤ٔمٛال  كا ٝث ٚا افبٗٝ ٣ٔ ٤ٔمٛال  كا پ٥ ٞب٢ ٣م٣ّ ٝث ٘في آؿٔر٣   وٙـ ٚ ٣مُ ف٤َب ٔف٥ٖ ٓٛك  وٙ

بٖ ٍٞٙبْ يفّت ٚ فَٞٛ ثلا٢ ٤بؿ ت ٚ ٥٘ن ٘في اٌ٘ ك٢ ثب اتَٔب ٝث ٣مُ ف٤َب ام ؽناٝ٘ ٣مُ وٕه ٣ًٔا  .٥ٌلؿ ٚآ

رٛؿ ؿاكؿ:  ٝ عِبتٚ   ًٖ ٌب ٝ ؿك ٘ا ى ٥ٗظ ا٤ٙ ٔب د؛ 1ٛت ّٛ ٤ٔ  َ ٛٔ ٛك    2. اؿكان رع ر  َٓ ٚا رت رم ٚ يّف  َ ٚ    . فٞٛر ر٣  ٞرب٢ ٣ّٕ

٣ ٚك٢ٔ  ٚ ٤بؿآ ـ  ٌٙت  َٞ ٛٔ ُ ع ـ لبث ـ٤ ٖ وٌت ر ـٚ ٝ ث َ و ـد؛  ٤ٔٛم ٘ٛ ـ 3ُ ـ٤ ٝ وٌت ر ٝ ث ٔب  و ّٛ ٤ٔ  َ ٚا ٖ رم ٥ٌب تد..٘  ـ ًا ٙٔ  ٥٘بم

ٕبً ؽناٝ٘ ٚك٢ ثبـ٤ عت ٛك  ٤بؿآ ٣ ؿكٓ  ٚ ٘في ٕ٘ ٚكؿ  ٝ ٤بؿ آ ٟب كا ث ٝ ٘آ ّٓ ـ ثالفب ٛ٘ا ٝ ٘في ثت ـ و ٝ ثُب ُت رٛؿ ؿا ٍ   ا٢ٚ  ؿ ـ ؽٛر ٛ٘ا ت

ٌل ٘في ٝث ـ؛ م٤لا ا ْ ؿٞ زب ٗ وبك كا ٘ا ٗ وربك   ا٤ ٥٘ن ا٤ ٛا٢ ٘في  ٚ ل ـ  ٘جُب ٚ اؿكان فلل٣   َ ٛٞ ٗ عِبت ف ـ ث٥ ٚكؿق پي ثب٤ ٝ ٤بؿ آ ٟب٣٤ ث ٙت

٣كا ا ٕ٘ ْ ٛك  ٘زب  ٓٚ ـ  ٌٙت ٔبؿ٢ٞ  ٛا  ـ؛ م٤لا ل ٙٞ ٗ   ؿ ـ تب ا٤ر ٝ ثُب ُت رٛؿ ؿا  ُٚ ٚ ثبِف٤ زلؿ  ٔٛرٛؿ٢ٔ  ـ  ـ؛ پي ثب٤ زل٘ؿ  َٔ ٤ٔٛم ٞب٢ 

ـ راٗث ْ ؿٞ زب ٙبق  وبك كا ٘ا ٛق 396-394قّ ٥ً1379 ٕ ٛق 361-354قّ 2قق د 1403؛ٞ  ٕ  د.98ِافقّ 1363؛ٞ 

 ٘مس ٚ ثطضؾي. 1-1

ـالُ ِٔرىٛن ثرٛؿٖ   ّل فبَ ث. ٣مَٛ ٣ِلٜ ٚ ؽتٓ ُـٖ ثٝ ٣مُ ف1٤ ت وٝ ثب ثٜالٖ آٖ ٚ ٤ب ع ى٥ب  لـ٤ٓ ٔجت٣ٙ ًا

ـاكؿ  ؛آٖ ٣مَٛ ٣ِل٠ ٚ ٠٘بْ ٔجت٣ٙ ثل آٖ تٛر٣ٟ٥ ٘

ت؛ثب عت٣ . 2 ت ٚ ل٣٤ٜ ٥ٌ٘ت ٚ ُمٛق ؿ٤ٍل ٥٘ن ٕٔىٗ ًا  پق٤لٍ فّى٥ب  لـ٤ٓ ٥٘ن ا٤ٗ ٠٘ل٤ٝ ٤ه اعتٕبَ ًا

ٛاعـ ؿك رب٢ ؽٛؿ ٔٛكؿ ٔٙبلِٝ رـ٢ للاك ٌلفتٝ . 3 ت رلب٣ـٜ اِ  .ثٝ ث٤ـد 279ّ ق3د ق ٣ّٕ٤ٔ1393ق ًا
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ـالُ ٤ره اعتٕربَ    . 4 ت ٚ عر ٛا٢ ٘في ثلا٢ تٛر٥ٝ وبف٣ ًا ؿك ثبة ٤بؿآٚك٢ ٤ٔمٛال  ٚ ٤ّٔٛٔب  ٥٘ن ٔلاتت ٚ ل

ت وٝ ٔب٢٘ احجب  ل٣٤ٜ ّٜٔت فالًفٝ ٣ٔ  .ٌلؿؿ ًا

ر٣ ا   اِزّٕرٝ   ًرت فر٣  عبُٓ آ٘ىٝ ٔلاتت تِى٥ى٣ ٚرٛؿ ٚ ا٤ٙىٝ ٠٘بْ آفل٤َٙ ٤ه ٠٘بْ ٣ِٛٛ ٚ ام ٣ب٣ِ ثرٝ ؿ٘ا

ت ٣ِٚ تفٔ ٚاٖ ٌفتٝ  ٥ُ ٜٔبِت ثٝ ُىُ پ٥َؿكًت ًا  .ؿاكؿاحجب  ِ٘ـٜ ٚ رب٢ ٔٙبلِٝ فلا

ٝ ؿٚ ؿ٥ُِ ؿ٤ٍل ثل احجب  ٚرٛؿ ٣مُ ف٤بَ ؿك  د اكائرٝ  292-291ق 1382ّرٓرـكإِتإ٥ِٟٗق   قٛاٞس اِطثٛثيى

 ُـٜ اًت وٝ ثـ٤ٗ للاك٘ـ:

 ثطٞبٖ اَٚ

ـ ؿك ثلاثل  ِٛ ـا٢ ت ٖ اثت ٌب ٝ ِافد ٘في ٘ا ـ ث ٞلصٙ ت؛  ٜ ًا ال  ثبِٛم ٤ٔٛم  ٚ ٕبال  ٣ّم٣  ت؛ و ُ ًا ٕبال  ثبِف٤ ٚ و ٓفب    ٣ ٝ ث٤٘  ِغب

وٙرـ؛ ٤٤ٙر٣    كًـ ٚ وٕبال  رـ٤رـ٢ وٌرت ٔر٣    ةد ؿك ٥ٌٔل تىب٣ّٔ ام ٣مُ ثبِمٜٛ ثٝ ٣مُ ثبِّٕىٝ ٚ ثبِف٤ُ ٣ٔ

٥ِٝ ٚ ٠٘ل٤ب  عبُٓ ام آٖ ٣ ؿاكؿ؛ ٕٞضٖٛ ثـ٥ٟ٤ب  ٚا ٚ٘ا  ؛٣ّْٛ ٚ عمب٤ك ٤ٔمَٛ فلا

د ٣ دد ؽٚل ٕ٘ ٣ ٛؿ٢ ام فا  ٘في ُ٘ب ر ٕبال ٚ  ٚ و  َ ٕب ٗ و ٚ ٤بفت  ُ ٝ ف٤ ٜ ث ٛؿ؛ ام ٛل ـ ث ٛٞا ٣ء٘ ؾ  ُ٣ ٤ٜٔ ٣ء  ـُ  ٛؿ؛ م٤لا فبل ُ 

تٝ ثبُـ تب ٘في كا ام لٜٛ ثٝ ٣مُ ؽبكد وٙـ  ؛ؿد پي ثب٤ـ ٔٛرٛؿ٢ ثلتل ام ٘في ؿك ٔلتجٝ فب٣ُ ٚرٛؿ ؿُا

 د آٖ ٔٛرٛؿ ام ؿٚ عبَ ؽبكد ٥ٌ٘ت: ٞ 

تد ٘بلْ ٚ ثٝ ٔف٥ٖ ؿ1ر  ٞ   ؛٤ٍل ٥٘بمٔٙـ ًا

ت2ر ٞ   ؛د وبُٔق ثبِف٤ُ ٚ ف٤بَ ؿك ٘فٛى ثِل٢ ًا

ت ٚ تٌٌُّ المْ ٣ٔٚد  ل ٘بلْ ثبُـ ثٝ ٔجـؤ ؿ٤ٍل ٥٘بمٔٙـ ًا  ؛آ٤ـ ٌا

ت.مد  ل وبُٔ ٚ تبْ ٚ ثبِف٤ُ ثبُـق ٕٞبٖ ٣مُ ثبِف٤ُ ٚ تبْ ٚ ٣مُ ف٤بَ ًا  ٌا

 ثطٞبٖ زْٚ

ٌبٖ ثب ٓٛك اِفد   ؛اتغبؿ ٣مُ ٚ ٣بلُ ٚ ٤ٔمَٛدُٛؿ ر ٞب٢ ٤ٔمَٛ ؽٛؿ ٔتغـ ٣ٔ ٘في ٘ا

رت ورٝ ؿك      ٞب٢ ٤ٔمَٛ ؿك ٣مُ ف٤بَ ٔٛرٛؿ٘ـ ر٣مُ ف٤بَ ٔؾنٖ ٕٞٝ ٓرٛك   ٓٛك ٕٞٝ ةد  ٞرب٢ ٤ٔمرَٛ ًا

 ؛ُٛؿد ٚ ثب ٣مُ ف٤بَ ٔتغـ ٌٞتٙـ ثغج ٣مُ ف٤بَ كُٚٗ ٣ٔ

ًرت.  ٞب ثب ٣مُ ف٤بَ ٔتغـ٘ـ ٚ ٔتغـ ثب ٔتغـ ثب ٣ُءق ثب آٖ ُر٣ء ٔتغرـ ا   ٞب ٔتغـ ٚ ٓٛك  ٘في ثب ٓٛك دد 

ت ٌبٖ ثب ٣مُ ف٤بَ ٔتغـ ًا  ٤بثـ. ٚ ثٝ ٥ٔناٖ اتغبؿ ٚ اتٔبَ ثٝ ٤ٔمٛال  ؿًت ٣ٔ 1پي ٘في ٘ا
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ٞرب٢   ُٛ٘ـق ثّىٝ ٣مُ ف٤بَ ٓرٛك   ٞب٢ ٤ٔمَٛ ؿك ٣مُ ف٤بَ وٝ ثب ٣مُ ف٤بَ ٔتغـ٘ـ ثٝ ٘في افبٗٝ ٣ٕ٘ . كُٚٗ اًت وٝ ٓٛك 1

ٍٔل ا٤ٙىٝ ثٝ ا٤زبؿ ٚ افبٗٝ ٚرٛؿ لبئرُ ٘جبُر٥ٓق ثّىرٝ ثرٝ      وٙـق ؿ٤ٍل كا وٝ ٘ب٣ُ ام وٕبَ ٣مُ ف٤بَ ٌٞتٙـق ثٝ ٘في افبٗٝ ٣ٔ
ٟٟٛك ٚ تز٣ّ ٤ٔتمـ ثب٥ُٓ ٚ آٛالً وخلت٣ ؿك وبك ٘جبُـ ٚ ٣مُ ف٤بَ ٚ ٘في ٚ ٕٞٝ ٔٛرٛؿا  كا ثرٝ ٣ر٥ٗ ٚررٛؿ عرك ٔٛررٛؿ      

٥ٓ وٝ ؿكا٤ٗ ـ. و٣ّ ٣ٕٛ ٣ٔ ٓٛك ق ٔـَ ثغج ثٝ ثـ٘ا ُ ٓ٥  ُٛؿ ٚ ام فٌّفٝ ٚاكؿ ٣لفبٖ ؽٛٞا



  59٘مس ٚ ثطضؾي اتهبَ ٚ يب اتحبز ٘فؽ ٚ ػمُ فؼبَ 

ر٣   ٕ احجرب  ٕ٘ ـؤ ف٥ب ٔج َ ام ٤ه  َ ص٥ن٢ ث٥ ُ ٚا ٌفت: ؿك ؿ٥ِ ـ  ٖٞب ثب٤ ٣ ا٤ٗ ٚؿ ثل ٚ  ثلًك ٘ـم ٝ ؿاكا٢     ؿك  ىر ِٚر٣ ا٤ٙ ؿ؛  ُٛر

ٝ احجب   ٤ٚو٣ٌ ض ٥٘ن ٘آ  ْ ُ ٚؿ ت. ؿك ؿ٥ِ ُ ًا ى ـق ِٔ َ ثُب ُ ف٤ب ٝ   ٣ٔٞب٢ ٣م ر ت٘  ٜ ًا ـ  ُٝ ال  افٗب ٤ٔٛم ٖ ثب  ٌب ُٛؿ اتغبؿ ٘في ٘ا

ر٣    ٛك  ٕ٘ ر  َٓ ُ ف٤رب ؿ اتغبؿ ثب ٣م ٓ ٛث ٌل تزبف٣ٞ  ٝ ا ٝ تزبف٣ و ت٘  ٝ تز٣ّ ًا َ؛ م٤لا افٗب ُ ف٤ب ٔٛرٛؿ ؿك ٣م ال   ٌلفرت.   ٤ٔٛم

ٖٙب ض َ ٘آ ُ ف٤ب ـ احجب  پي ٣م ٜلط ول٘ؿ ِبءٔ   ٔٝ ًف ٝ فال ـا پق٤ل و ٚ ٤ب اتغبؿ ٘في ث  َ ٔب ٝ ات ٛثت ث ت تب٘  ـ.٥ٌ٘  ٖ ثًل

 . اتحبز زٚ ٔٛرٛز ثب يىسيٍط2

كا پق٤لفترٝ   ا٢ آٖ ثرٛؿ ٚ ٣رـٜ  ًربؽتٝ  ٜٔرلط  آٖ كا فلفل٤ٛى ؿك ٘مـ ٠٘ل٤ٝ اتغبؿ ٣مُ ٚ ٣بلُ ٚ ٤ٔمَٛ وٝ ٥ًٙب  اثٗ

َ ٔر٣  ٘مـ اتغبؿ ٣مُ ٚ ٣بلُ ٚ ٤ٔمَٛ.. 2. ٘مـ اتغبؿ ؿٚ ٔٛرٛؿ ثٝ ٛٛك ّٜٔك؛ 1 ؿٚ ث٥بٖ ؿاكؿ: قثٛؿ٘ـ ـ  ؿك ث٥بٖ ٚا : ٤ٌٛر

ت: وٝ ثب ٕٞـ٤ٍل ٔتغـ ٣ٔؿٚ ص٥ن   ُٛ٘ـ ًٝ عبِت ؿكثبكٜ آٟ٘ب ٔتٔٛك ًا

ل ٔتٕب٤ن٘ـ؛  اِفد ث٤ـ ام اتغبؿ ٞٙٛم ؿٚ ٔا

ت؛  ةد ٤ى٣ ٤ٔـْٚ ٚ ؿ٤ٍل٢ ثبل٣ ًا

ت. دد ٞل ؿٚ ٤ٔـْٚ ُـٜ ل ٣ًٔٛ پـ٤ـ آٔـٜ ًا ـ ٚ ٔا  ٘ا

ت ؿك ٥ٞش رت   پي ثبٚك ثٝ اتغبؿ ؿٚ ص٥ن ثٝ ٛرٛك   .٤ه ام ا٤ٗ ًٝ عبِت اتغبؿ ٓٛك  ٍ٘لفتٝ ًا  .ّٜٔرك ٔغربَ ًا

٣ِٚ اتغربؿ ثرـ٤ٗ ُرىُ     قام عب٣ِ ثٝ عبَ ٚ ٓفت٣ ثٝ ٓفت ؿ٤ٍل ٤ب تلو٥ت ؿٚ ٔٛرٛؿ ٔغبَ ٥ٌ٘ت٣ُء تجـ٤ُ اِجتٝ 

ت راث  .د296ّ ق3قق د٥ً1403ٙبق ٗ ٔغبَ ًا

٣ ٣ ٢ٚ ؿك ث٥ٖب ؿْٚٔ  ٛك  ٣م٣ّ وٝ اؿكانٔ   ٓ ل رٛٞل ٣بُل ٝث ـ: ٌا ٤ٛ رٛك    ٌ ـٓ  ٛؿ صٙ ـُ  ٔتغ ٛؿٚ  ثب ٚا   ُ ـ٤ُ وـٙ تج

ـٚ  عِب٣ ام عِبتؿا ىٝ فا  ثبل٣ ثُب ٝ  كؿ: ٤ى٣ ا٤ٙ ًتغِب ٗ ا ٛؿ. ا٤ ــ٤ ؿك ٚا عبؿثُ  فت ر  ٓ ٛؿٚ  ٤ب عِبتٚ   ُُ ٞب٢ ٣بُل ثٛب

ٚ ص٥رن ؿك   ل ؿ ٚ ٌا ت ر ٝ ًا لفت ٛك  ٍ٘ ٥٘ن اتغبؿٓ  ٛك    ٓٗ ٛؿق ؿك ا٤ ل عبؿثُ  ٛؿٚ  فات٣ ؿ٤ٍ ٤ـُْٚ  ل فا ٔ  ت ٝ٘ اتغبؿٚ  ٌا ًا

ٕب٤ن ٔت ٛك   ٛٝ ـ ث ٥ٌل٘ ل للاك  ـ٤ٍ ٕ ٙبكٞ  ٖق ّ و ٕب تد ٞر ٥ٌ٘ ٥٘ن اتغبؿ  ٛك    ٓٗ  د.293-292ا٤

رتق آ٘ضرٝ     عبُٓ آ٘ىٝ صٝ اتغبؿ ؿٚ ٔٛرٛؿ ثب ٤ىـ٤ٍل ثٝ ٛٛك ّٜٔك ٚ صٝ اتغبؿ ٣مُ ٚ ٣بلُ ٚ ٤ٔمَٛ ٔغربَ ًا

ت.  تغبِٝ ٚ ٤ب وٖٛ ٚ فٌبؿ ًا رت: اتغربؿ ؿٚ ٚررٛؿ ٚ ٤رب ؿٚ        ٓـكإِتإ٥ٌِٟٗٞت ًا رتٝ ًا ٟربك ؿُا ٛاة ص٥ٙٗ ٟا ؿك ر

تٔب٥ٞت ٚ ٤ب ٤ه ٚرٛؿ  ـاؿ        ؛ثب ٔب٥ٞت ي٥ل ؽٛؿ ٚ ٤ب ؿٚ ٔفْٟٛق ٔغبَ ًا رت ِٚر٣ ٔرـ٣ب٢ اتغربؿ ٣بلرُ ٚ ٤ٔمرَٛ ُا

ت ٚاعـ ًا ٚاعـ ٚ رٛٞل  كا ؿك ثبة ٔغربَ ثرٛؿٖ اتغربؿ ؿٚ ٔٛررٛؿ ثرب ٤ىرـ٤ٍل        ٥ًٙب اثًٗؾٗ ٣ٙ٤٤  ؛ٚرٛؿ٢ ٔٛرٛؿ 

ت ر  .د325-324ّ ق3ق د 1981ق ٓـكإِتإ٥ِٟٗپق٤لفتٝ ًا

رت ٘بتٕربْ      قثب تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ ّٜٔت ٤ى٣ ام اكوبٖ ٠٘ل٤ٝ اتغبؿ ٘في ثب ٣مُ ف٤بَ وٝ اتغبؿ ؿٚ ٚرٛؿ ثرب ٤ىرـٌل ًا

ٛاٞـ ثٛؿ. پي اتغبؿ ٚ اتٔبَ ثٝ ٤ٔٙب٢ اتغبؿ ٘في ٚ ٣مُ ف٤بَ ثب ٤ىـ٤ٍل ٚ ٤ب اتٔبَ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٢ ٤ه ٔٛرٛؿ ُرٛ٘ـ   ؽ

ت ٚ فمٚ ٤ه تٛر٥ٝ ٓغ٥ظ ثلا٢ اتغبؿ ٚ ٤ب اتٔبَ ثبل٣ ٣ٔ ٛاٞـ ُـ.ٔب٘ـ وٝ ؿك اؿا ٔغبَ ًا  ٔٝ ٜٔلط ؽ



60         ، َ1397پبييع ، 61پيبپي  اَٚ،ٓ، قٕبضٜ قب٘عزٞؾب 

 بَ. اتحبز ٘فؽ زض ؾيط تىبّٔي ثب ػمُ فؼ3

 ؿك ثبة ٔفبؿ ٔفْٟٛ اتغبؿ ٘في ثب ٣مُ ف٤بَ ًٝ اعتٕبَ ٚرٛؿ ؿاكؿ:

 اِفد اتغبؿ رٛٞل ٘في ثب رٛٞل ٣مُ ف٤بَق ٣ٙ٤٤ اتغبؿ ؿٚ ٚرٛؿ رٛٞل٢ ثب ٤ىـ٤ٍل؛

ٌبٖ ثب افبٗب  ٚ وٕبالت٣ وٝ ٣مُ ف٤بَ افبٗٝ ٣ٔ  وٙـ؛ ةد اتغبؿ ٘في ٘ا

ٌبٖ ثٝ ؿكرٝ ٚرٛؿ ٣مُ ف٤بَ ثلًرـ ٚ عتر٣ ٔر٣    رـ   دد اتغبؿ ٘في ثب ٔلتجٝ ٚرٛؿ٢ ٣مُ ف٤بَق ٣ٙ٤٤ ٣مُ ٘ا ٛ٘ا ت

ل ٣مُ ف٤بَ ؿك ؿكرٝ ٚرٛؿ٢ ٓـ ٤ب ٞناك للاك ؿاكؿ ٘في ٥٘رن ثرٝ ٕٞربٖ     ٚ ثبالتل ام ٣مُ ف٤بَ ٥٘ن ٤ٓٛؿ وٙـ؛ ٣ٙ٤٤ ٌا

 ؿكرٝ ٚ ٤ب ثبالتل ثلًـ.

ت٤ٔٙب٢ ٚأا٤ـ  قٟبٞل ٣جبكا  ثنكٌبٖ الً ا٤ٗ ٓرٛك  احجرب  ِ٘رـٜ     ٌفتٝق پ٣َِٚ٥ ثب تٛرٝ ثٝ ٜٔبِت  ؛َ ًا ٚ ٚا

ت ٤ب   ًت.كٚ ثب ٔب٢٘ كٚثٝحب٥٘بً ٔغبَ ًا

ت ٚ آٖپق٤لفت٣ٙ ٜ ؿْٚ ٚ ًْٛ ٛٚر رت     قٞٓ ٘ٝ ثب ٣مُ ف٤بَ ّٜٔٔظ فالًفٝ ًا ثّىرٝ ثرب    ؛م٤رلا احجرب  ِ٘رـٜ ًا

رت ورٝ ٘فري     .٤ب ٣ل٣ٗ ا٣ٓ ام ٤ه ٣مُ ٤ب ؿٚ ٣مُق ٣ِٛٛ ٚ قٔٛرٛؿا  ٚ ٔلاتت ٣ب٣ِ ٚرٛؿ ٟٔٓ ٔلتجٝ ٚرٛؿ٢ ًا

ٌبٖ ٣ٔ ٣ ؿًت ٤بثـ ٚ ٛجك علوت رٛٞل٢ لبثرُ لجرَٛ    ٘ا ٚ٘ا ـ ثٝ ؿكرب  ٣ب٣ِ ٚرٛؿ ٤ٓٛؿ وٙـ ٚ ثٝ وٕبال  فلا ٛ٘ا ت

ـ. ٣جبك  اٗث رٛؿ ثلً ٝ ؿكرب  ٣ِب٣ٚ  ٌٖب ث فيق ٘ا ت:  ؿك٘  ٗ ًا ٥ٙ ٙب ص ٝ ثغ٥ج »٥ً ٜ ٘ا ٙب ٤مٛال ق ف٤ٕ ٓ ثبِٕ ّٖ فاللبً ٣ِب ُ ا ٚبفا ل٥

ٝ فِره     وّّ ٔٙر  ٝ رٛك ف٥ر ٔبالً ٤ٔت َ ات ف٤ب ُ ِا ٤م ُ ثِب ٖ ٤ٔت ٝ آ  ِٖ ُبء وب ٕب  ٝ وّّ ّ قا ٘ا  ٞ٣ٙ٤ ٝقٔ  فٌ ٛكٝت ف٣ فٞٗ٘  ُبء اع٘لٓ  ٕب 

٤مَٛ ٙبق  راٗث« إِ زبوٝ 328ةق ٥ً1363ّ ٙب اٗثد. ام٘آ ٣ ٥ً  َٔ غب ٛرٛؿ كأ   ٔٚ ٚ ٤ب اتغبؿ ؿ  َ ٔب ٝ ٣جربك      ات ر ٝ لل٤ٙ ٥٘ن ثر  ٚ ـ  ؿ٘ا

٢ ؿك لٚ  ٖق ّ اقبضات ؿ٤ٍ ٕب ٣د322ٞر  ٔٗ َ. ق كُٚ غب  ٔٝ ر  ٚٝ ت٘  ٗ ًا ٕى  ٔٝ ر  ٚٚ ٚ ؿ مٔٛؿ ا  ٔٝ  ُٛؿ و

ت:٥٘ن  ٓـكإِتإ٣ٗ٥ِٟجبك    ص٥ٙٗ ًا

 ُ ؼم رٛز ِا  ٚٛ غبيتٟبٞ  نٛضتٟبٚ  رٛزٞبٚ   ْٚ تٕب ِٙفؽٚ  َ ا ّٖ وٕب فؿٙب، فئ ٚرٛزاً في ٘   ٚٝ فؿ رٛزاً في٘   َٚ فؼب ُ ِا ِّؼم  ّٖ   ٓ اػّ

 ٖ ٝ االتحبز ال يىٛ ر ٝ ٛث ِي كيء ا  َِ نٛ بالٚ   ّٖٔ ٝ، فئ ؼ ٚاتحبزٞبٔ   ٝ ب ث ٚاتّهبِٟ ب  ِٟ َ فؼب ٛ  غایةِا كيء، فٕبٞ  رٛز شِه ِا  غایةِٛ

 ٛ لت فٟ كيء فيٚ  ٖ يهيط ثبِغجغِ    ٝ ٗ ق٘أ ضحٙب صورة ٔ ب لس ٚ  و٘أ  ٚ،َ نٛ ي اِٛ ٝ ِإ غ يمغغ عطيم ٘ب لت آذط إالّ ِٕ ٝ فيٚ  ِ

ىصٚق     ٚ نىحبة ِا  ٖ ؼطفىب ؼمَٛ ايضبحبً يىفي ألُٞ ِا ٚإِ ؼمُ  َٛا ِا ب ػٗ  ح ىّّي ػٙس ثحٙخ ؼّٓ ِا صا االتحبز في ِا تحميكٞ 

 ،ٗ ٟي ٕتأِ ٖ )نسضِا غغيب ِٚا زحٛز  ُ ِا بفؼبً ألٞ  ٘ٗ ٓ يى  ِٖ ٚإ  ،ٖ رسا  (.140، ل9، د 1981ٚاِٛ

ت. پي ثب٤ـ ٠ٙٔٛك ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ اتغبؿ ٘جبُرـ   اتغبؿ ثب ٣مُ ف٤بَ ثـ٤ٗ ٤ٔٙب وٝ ٚرٛؿ ٘في ٥٣ٗ ٣مُ ف٤بَ ُٛؿق ٔغبَ ًا

رـ ورٝ ٣مرُ ف٤ربَ ؿٚ رٙجرٝ ؿاكؿ:      ٚ ُبكعبٖ ا٤ِبٖ ّٜٔت كا ص٥ٙٗ تج٥٥ٗ ٚ تٛر٥ٝ ولؿٜ ٓـكإِتإ٥ِٟٗكٚ   ٚ اما٤ٗ . 1 ٘ا

 اث٣ٜ.ٚرٛؿ ك. 2 ٘فٌٝ ٚ ٘ف٣ٌ؛ ٚرٛؿ ف٣

ٌبٖ ثب ٚرٛؿ ف٣ ٌرلؿؿ. ٣جربك     ُٛؿق ثّىٝ ثب ٚرٛؿ كاثٜر٣ آٖ ٔتغرـ ٔر٣    ٘فٌٝ ٣مُ ف٤بَ ٔتغـ ٣ٕ٘ پي ٘في ٘ا

فٌٙب ٚرٛؿاً ف٣ ٘فٌٝ ٚرٛؿاً ف٣ »ؿكثبكٜ ؿٌٚب٣ٍ٘ ٚرٛؿ ٓـكإِتإ٥ِٟٗ  ت: « ٘ا بّٖ ٤ِّمرُ اِف٤ربَ ٚررٛؿاً فرر     »ص٥ٙٗ ًا

ٚتٕبٟٔرب ٞرٛ ٚررٛؿ ا٤ِمرُ اِف٤ربَ ِرٝ ٚٓر٥لٚكتٟب ب٤تربٜ          اإلنسبنیّة٘فٌٝ ٚٚرٛؿاً فر ؤ٘فٌٙب ج٘فٌٙب؛ فةّٖ وٕبَ اِٙفي 



  61٘مس ٚ ثطضؾي اتهبَ ٚ يب اتحبز ٘فؽ ٚ ػمُ فؼبَ 

رء ب٥ِٝ ثٙغٛ ٔٗ االتٔبَ ال ٤ىٖٛ  ٝ  غبیةٚاتغبؿٞب ثٝق فةّٖ ٔب ال َٚٓٛ ِِ ؿك  .د290ّق 1382ٓرـكإِتإ٥ِٟٗق  ر «ِر

ٚاك٢د ٥٘ن ٥ٕٞٗ ّٜٔت اكائٝ ُـٜ ٚ ت٥ٗٛظ 140ّ ق9د ق 1981ر اؾفبض ت:وتبة ؿك پبٚكل٣  ٔلعْٛ ًجن  ص٥ٙٗ ًا

ي  َ ِا نٛ ي  الغایة ي اِٛ غيب ِا ٚيٙمّت إِ  َ ٖ يتحٛ َ ثب ِتحٛ ٚا ٛ االتحبز  ح ُ ٙث َ االضبفي ث ٛ االتهب ح ٖ ٙث بءاً ػّي  الغایةاليىٛ ٙث

حميمي  َ ِا صاتي ػّي االتهب ِتجسَ ِا ٛاظ ا ٚرىٛز  والحرکة الجوهریةر فؿيٚ  رٛز٘   َٚ فؼب ُ ِا ِّؼم  ٜ َ لسؼ ؾط ٝ وٕب لب ٓ ٘ا ، ح

ِٙفؽ  ٚا ٕبٖ(. ةالنطقیة القدسیضاثغي  ٜ ى. ٞ) ٝ ى ؾط  ّي طئيؽ ػ كيد ِا طاثغي فاليطز اقىبالت ِا ٜ ِا رٛز  تتحس ٛث

ت وٝ تٟٙب تف٥ٌل ؿكًت ثلا٢ ٣جبك  ب كُٚٗ ًا رلالب  ٣مرُ ف٤ربَ     ٔا ٌبٖ ثب ُا ت وٝ ث٥٤ٍٛٓ ٘في ٘ا ٞب٢ ثبال ا٤ٗ ًا

تق ٔتغـؿ ٌلؿؿ؛ ٣ٙ٤٤ ٘في ثب ٤ٔمٛال  ٔتغـ ٣ٔ  وٕبال  افبٗٝوٝ ٕٞبٖ  ثغج اتغربؿ ٣مرُ    ُٛؿ وٝ ؿك ُـ٠ آٖ ًا

رت؛ م٤رلا     ورٓ احجرب    ٚ ٣مُ ف٤بَ ٔغبَ ٤رب ؿًرت  ٚ ٣بلُ ٌقُت؛ ٌٚل٘ٝق ٞل ١ٛ٘ اتغبؿ ٚرٛؿ٢ ٥ٔبٖ ٘في  ِ٘رـٜ ًا

وٝ ٓلف افبٗٝ ٚرٛؿ ام ٛلف عرك ٤رب افبٗرٝ     ف٤بَ ؿ٥ُِ احجب  اتغبؿ ٥ٌ٘ت؛ ٕٞضٙبٖ  ٓلف افبٗٝ ٤ٔمٛال  ام ٣مُ

ٛاٞـ ثٛؿ.  وٕبال  ٘في ؿ٥ُِ اتغبؿ ثب ع٘ل  عك ٘ؾ

رت ورٝ     ٓـكإِتإ٥ِٟٗق ثٝ لّٓ ٍ٘بك٘ـٜد ؿك وّٕب  حىٕت نسضاييٝ ؿ٤ٍل رثلٌلفتٝ ام وتبة ٘ىت ٔغربَ  »ا٤رٗ ًا

ت ٣ُء ؿاكا٢ يب٤ت ثٝ كًـ ا٤ٗ رّٕٝ ٥٘ن اثٟربْ ؿاكؿ ٚ ثب٤رـ ؿكًرت     ثٝ ٠٘ل ٣ٔ«. ٘غ٢ٛ ثب يب٤ت ؽٛؿ ٔتغـ ِ٘ٛؿ ًا

ت: يب٤ت ثبِقا  ٚ يب٤ت ثب٤ِلٕ  .«تف٥ٌل ُٛؿ؛ م٤لا يب٤ت ؿٚ ١ٛ٘ ًا

وٙـق ؿ٤ـٖ ؿًٚت ٚ ًلٚك عبُٓ ام ا٤ٗ ؿ٤رـٖ ثرب    ل و٣ٌ ثلا٢ ؿ٤ـٖ ؿًٚت ؽٛؿ ثٝ ًٕت ٔىب٣٘ علوت ٣ٌٔا

ت؛ ٣ٙ٤٤ ع٘ٛك ع٣ٌ ؿًٚت وٝ ثب ؿ٤ـٖ عبُٓ ٣ٔ ُٛؿ ٚ ًلٚك ؿك٣٘ٚ ُؾْ ام ؿًٚتق ٥٣ٗ ٚررٛؿ   ٢ٚ ٔتغـ ًا

ًت ـاكوٙٙـٜ ٚ يب٤ت ثبِقا  ٚا ت ٚ ٥ٞش٣ِٚ ُؾْ ؿًٚت ٚ ٚرٛؿ ؽبكر٣ ؿًٚت يب٤ت ثب٤ِلٕ  ؛ُؾْ ؿ٤ ٌربٜ   ًا

ل يب٤ت ٔٛكؿ٠٘ل ا٤ٗ ثب ٚا ٔتغـ ٣ٕ٘ رتق ِٚر٣     ُٛؿ. پي ٌا ـاك ٚ ًلٚكق اتغبؿ ٕٔىرٗ ًا ٌٛ٘ٝ يب٤ب  ثبُٙـق ٕٞضٖٛ ؿ٤

ت ٚ لب٣رـٜ  ـاك ٚ ًلٚكق اتغبؿ ٔغبَ ًا ل ٠ٙٔٛك ام يب٤ت ُؾْ ثبُـ ٘ٝ ؿ٤ ا٢ ورٝ   اتغبؿ ثب ُؾْ ؿًٚت ٥ٌ٘ت ٚ ٌا

ت.ؿكؽٛك « ٤ت ؽٛؿ ٔتغـ ُٛؿ٘غ٢ٛ ثب يب  ٣ُء ؿاكا٢ يب٤ت ثب٤ـ ثٝ»ٌفت  ٣ٔ  تإُٔ ًا

تفبؿٜ ام ٚرٛؿ ٣مُ ف٤بَ رت ٚ      ٚ ؿكثبكٜ ٣مُ ف٤بَ ٥٘ن للة ثٝ ٣مُ ف٤بَق ًا ق يب٤رت آر٣ّ ًا وٌت فر٥ٖ ام ٚا

ت ت وٝ ثبم ٞٓ اتغبؿ ٕٔىٗ ًا ت ٤ب ك٥ًـٖ ثٝ ٔمبْ ٚ ؿكرٝ ٣مُ ف٤بَ ًا ل ٚرٛؿ ؽربّ   ؛اتغبؿ ٥٘ن ٕٔىٗ ًا ٣ِٚ ٌا

رت ٚ     ْ ٥ٌ٘ت.٣مُ ف٤بَ يب٤ت ثبُـق لب٣ـٜ تٕب ؿكؽّٔٛ يب٤ت ثٛؿٖ ع٘ل  عك ٥٘ن للة ا٣ِٟ يب٤رت آر٣ّ ًا

ـاكؿ ٚ        تق ٣ِٚ فا  عك ٚ ٚرٛؿ عك يب٤ت٣ وٝ ثٝ آٖ ٔتُٔ ٤رب ثرب آٖ ٔتغرـ ُر٤ٛٓق ٤ٔٙرب ٘ر اتغبؿ ثب للة ٕٔىٗ ًا

ت. پي فٙب٢ ٚرٛؿ٢ق ٚا ُـٖ ٚ ٔب٘ٙـ ا٤ٗ ت٤بث٥ل ٥٘ن ؿكثبكٜ عك رت.  ٔغبَ ًا ٚالر٢   ت٤ب٣ِ ثبُٛ ٚ ٔغبَ ًا ٌ٘ربٖ  اؿك 

ُٛؿ وٝ ام ٔجبؿ٢ ٣ب٥ِرٝ   ٥ِٕٞٝ ثب ٘غٜٛ ٚرٛؿ٢ ؽٛؿق وٕبال  ٚرٛؿ ؽٛؿق ٚ ٔمبٔب  ٚ ؿكرب  ٚرٛؿ٢ ؽٛؿ ٔتغـ ٣ٔ

 ٌلؿؿق ٘ٝ ثب ٔجـؤ ف٥ٖ. ٚ عك ت٤ب٣ِ افبٗٝ ٣ٔ
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 ٌيطي ٘تيزٝ

ٛ     ٥ً٢ل تىب٣ّٔ ٘في ٚ اكتمب ؿا  ٣رب٣ِ ٔخرُ   ٘في ثٝ ٔلاتت ٣ب٣ِ وٕبَ ٚ ك٥ًـٖ ٘في ثرٝ ؿكررب  ٚ رب٤ٍربٜ ٔٛرر

تٔٛرٛؿ٢ ٣مُ ف٤بَ ٚ ٤ب ٔالئىٝ ا٣ِٟ ٚ عتؿكرٝ  غربؿ ٚررٛؿ٢ ثرب ٔٛررٛؿا      ؛ ِٚر٣ ات ٣ ثبالتل ام آٖ ٔٛكؿ لجَٛ ًا

ـاكؿ ٚ . ٣الٜٚ ثل ا٤ٙكًٚت كٚثٝثب ِٔىُ ٤بؿُـٜ  غربؿ ؿٚ ٔٛررٛؿ كا   ات ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ٚ ٥ًٙب اثٗىٝ ثلٞب٣٘ ثٝ ٘ف٢ ؽٛؿ ٘

ٙـ. پي اتٔبَ ٤ب اتغبؿ ٘في ثب ٣مُ ف٤بَ ثٝ ٣ ٔغبَ ٣ٔ ٛاٖ اتؿ٘ا تٙ ٣ِٚ كًر٥ـٖ   قغبؿ ؿٚ ٔٛرٛؿ ثب ٤ىـ٤ٍل ٔغبَ ًا

 ف٤بَ ٔغبَ ٥ٌ٘ت. ٘في ثٝ ٔلتجٝ ٚ رب٤ٍبٜ ٣مُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔٙبثغ
كٙبٔٝ ػالئيق 1353ثٗ ٣جـاهللق  ع٥ٌٗ ٥ًٙبق اثٗ  وتبثفل٣ُٚ ؿٞؾـا.ق ق تٟلٖاز٘ا

فق 1363ق ررررر  ٣ق إِجس  ٚ إِؼبزِا ق ق تغم٥ك ٣جـاهلل ٘ٛك٘ا ٍبٜ ٔهتٟلٖا  ٥ٌُ ٚ ٔاًٌٝ ٜٔب٤ِب  اًال٣ٔ. ؿاِ٘
ٚ.ق ق تٟلٖااِكفبء، االِٟيبتةق 1363ق ررررر   ٘بٓل ؽٌل

ل وتبة.لٓق ؿْٚق  ق ساالقبضات ٚ اِتٙجيٟبتقق 1403ق ررررر   ؿفتل ِ٘

َ ٔٗ اِغطق فـ ثحط اِضالالت النجاةًق1379ق ررررر  ٖ.  ق ق س ؿْٚ  پوٜٚ ق ٔمـٔٝ ٚ تٔغ٥ظ ٔغٕـتمر ؿ٘ا ٍبٜ تٟلا ق ؿاِ٘  تٟلٖا

ٗ٥ تإِٟ ٤لث٣.ًْٛق ث٥لٚ ق  سق الحكوة الوتعالية في االسفار العقلية االربعةْق 1981ق ٓـكإِ تلاث ِا  ؿاك اع٥بء ِا
ساِطثٛثيٝق 1382ق ررررر  ق ث٥ٙبؿ عىٕت اًال٣ٔ ٓـكا.اِكٛٞا  ق تٟلٖا

لق  فبكاث٣ق ُ إِسيٙٝ اِفبضّْٝق 1995اثٛٔ٘ َ. مکتبةاك ٚ ق تمـ٤ٓ ٣ّ٣ ثٛ ّٔغٓق ث٥لٚ ق ؿآضاء ٞا ال  اِٟ

ُ.ق ٤ب٥ًٗق ث٥لٚ  ق تغم٥ك ر٤فل آَضؾبِتبٖ فّؿفتيبٖقق 1407ق ررررر  ٙبٞ  ؿاكإِ
 ٘ب. ربق ث٣ ث٣ق ػيٖٛ إِؿبئُ إِزٕٛع ِّٕؼّٓ اِخب٘يتبق  ث٣ق ررررر 

ساِطثٛثيٝق ٣ّٕ٤ٔ1393ق عٌٗق   ق لٓق ٔز٢ٕ ٣ب٣ِ عىٕت اًال٣ٔ.حىٕت نسضايي: قطح ٚ تؼّيمٝ ثط اِكٛٞا


