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داِكیار ك ؾضٕ ٓیات ؾًَی داِكگاق جؼةیث دةیؼ قٔیغ رزایی

چک٘دُ
ًٍک ايكؿؼای ةٔار یکی از ةؽرگجؼیُ قؿؼای ٍؿاصؼ ایؼاف اؿث کْ آدار ك زِغگی اك از دیغگاقٓای ٍعحًك ةؼرؿػی قػغق
اؿث ،اٍا ِگاق اك ةْ ؾؼلاف ك زّتة جؿًیَی در اقؿار اك ٍٕرد جٕزْ هؼار ِگؼلحْ ك پایتّػغیٓای دیّػی ك ٍؿّػٕی اك کَحػؼ
دیغق قغق اؿث .در ایُ ٍوايْ ِكاف دادق ٍیقٕد کْ ةٔار ؾالكق ةؼ ةؼزـحگیٓای ادةػی ك جضویوػی ك ؿیاؿػی ،قعصػی
ٍؿحوغ ةْ جؿًیٌ ٍؿّٕیث ك جكیؽ ةٕدق ك ةؼ ظالؼ ِؼؼ ةؼظی ،ةْ ؾؼلاف ك جصٕؼ ِؼؼی ٍذتث داقحْ اؿث .اك در ٍوايػْای
اظحصاصی درةارة جؿًیٌ ٍتاِی ؾؼلافِ ،ؼؼیْای ةْ ِاـ «جؼةیث ٍّمی» ارائْ دادق اؿث کْ ةْ ِؼؼ ٍیرؿغ از هإِف آٓیَـا
ك «ٍواكٍث ٍّمی» گاِغی جأدیؼ پػیؼلحْ ةاقغ .در ایُ ٍحُ جالش قغق اؿث جا دیغگاق اك ِـػتث ةػْ ؾؼلػاف ركقػُ ك از
ٍّؼؼ ادةیات جؿًیَی ةْ ِؼؼیة ًٍک ايكؿؼای ةٔار ِگؼیـحْ قٕد .هصغ ایُ ِوغ ك ةؼرؿی ،جتییُ ِؼؼ ٍذتث اك ِـػتث ةػْ
ؾؼلاف ك جؿًیٌ ك جؼةیث ؾؼلاِی ك دیغگاق زٔاِی اكؿث ِـتث ةْ جؿًیٌ ؾؼلاِی.
کل٘د ٍاژُّب :ؾؼلاف ك جصٕؼ ،جؼةیث ٍّمی ،آٓیَـاٍ ،واكٍث ٍّمی ،گاِغی.
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 .1هقدهِ
ًٍک ايكؿؼای ةٔار ( )1265 -1330را ةـیاری ،ةؽرگجؼیُ قاؾؼ ؿغة اظیؼ ٍیداِّػغ کػْ در ةػیُ دكراف ؿػّث ك
جسغد ایـحاد ك در ِوف ظًتْای کْ ؾًٕـ اؿالٍی ك ؾؼةی ٍیإٍٓظث ةْ قاؾؼ رؿَی آؿحاف هػغس رضػٕی جتػغیى
قغ .اك قاؾؼی ؿیاؿی ك ٍؼدٍی ك اِوالةی ةٕد کْ ةْ ديیى ٍكػؼكظْظًتػی ،زِػغاف ك جتؿیػغ را ةػْ زػاف ظؼیػغ ك
ركزِاٍِْگاری اصالحظًب ك آزادیظٕاق قغ کْ ةارٓا ةْ َِایّغگی ٍسًؾ قٕرای ًٍی ك صحی كزارت لؼّٓگ ایػؼاف
رؿیغ ك در ِٔایث اؿحاد ةؼزـحة داِكگاق ك ٍضووی اِغیكَّغ قغ.
ةٔارٍ ،ـًَاف ك قیؿْ ةٕد ك اقؿار زیتایی در ٍغح ك دّای پیاٍتؼ اکؼـ (ص) ك اٍاٍاف قیؿْ (ع) ؿؼكدق اؿػث ك
ةؼای كالدت افًب آفٓا هصایغی ٍؿّٕی دارد .اك ةْ ؾوایغ دیّی اصحؼاـ لؼاكاف ٍیِٔاد ك در زٔث جؿًیٌ ك جػؼكیر ك
جتًیـ آفٓا ِیؽ جالش ٍیکؼد ك َٕٓارق درسِ دیُ ك دیُداری ،رؾایث اصٕؿ اظالهی ك اؾحَاد ةْ ِمؾ ٍیداد .پیػاـ
ٍؿّٕی اك ایُ ةٕد:
گػػػٕش ةػػػْ ائػػػاـِ ظػػػغایی کّیػػػغ

كز رق اةًػػػػػػیؾ زػػػػػػغایی کّیػػػػػػغ

رقػػػػحة ائػػػػاـ ِعٕآػػػػغ گــػػػػث

جػػػا ةػػػْ اةػػػغ ٍحّصػػػى اؿػػػث از ايـػػػث

ٓػػؼ کػػْ ركاِػػف ز زٔايػػث ةؼیؿػػث

ِقَػػػػػػة اك ِقَػػػػػػة پیقَتؼیؿػػػػػػث

(ةٔار)301 :1378 ،
ؾوایغ ٍػٓتی ةٔار ِیؽ ِكاف ٍیدٓغ کْ اك اصٕؿ اِغیكة اؿالٍی را پػیؼلحْ ك جكیؽ را ةؼجؼیُ راق صویوث ٍیداِغ:
جؼؿػػػٌ ٍػػػُ از زٔػػػٌّ ك آجفلكػػػافِ اك

كاف ٍايػػػکِ ؾػػػػاو ك ؾَػػػٕدِ گػػػؼافِ اك

آف چاق كیى در ظتوة ٓمحَیُ کػْ ٓـػث

جػػػاةٕت دقػػػَّافِ ؾًػػػی در ٍیػػػافِ اك

زؽ قیؿْ ٓؼکْ ٓـث ةْ ؾػايٌَ ظغاپؼؿػث

در دكزخ اؿػػػث ركزِ هیاٍػػػث ٍکػػػافِ اك

(ةٔار)321 :1380 ،
ةٔار از کٕدکی دركس ظًتگی ك دیّی را در ٍکحبظاِْ ظٕاِغ ك اةحغا هؼآف کؼیٌ إٍٓظث ك ةا ظإِادق ةػْ ؿػمؼ
ؾحتات رلث .دق ؿايْ ةٕد کْ ةْ زیارت ِسك اقؼؼ ك کؼةالی ٍؿال رلث ٍُ «:ك ظٕآؼـ در یک جای کساكق ةٕدیٌ ك
یکی از داییٓایٌ در جای دیگؼ کساكق( ».ؾاةغی )23 :1376 ،دركس دیّی ك ادةیػات ؾػؼو را از ادیػب ِیكػاةٕری،
صیغؾًی ظاف درگؽی ،قیط ٍٕؿی ِضػٕی ك ٍیؼزاؾتػغايؼصَاف ةػغری إٍٓظػث .ةٔػار افًػب ؾَػؼ ظػٕد در يتػاس
ركصاِیث ةٕد ك ةا ؾتا ك ؾَاٍْای ٍّغرس ةْ ٍسًؾ ٍیرلث ك اك را «آظِٕغی ةًّغ اِغاـ» جصٕیؼ ٍیکؼدِغ.
یکی از ٍؿاصؼاف اك ِٕقحْ اؿث« :یگاِْ رِگی کْ در ؿؼكدقٓای اك ِاپیغا یا ٍضٕ اؿث ،رِگ ؾؼلػاِی ك جصػٕؼ
اؿث کْ گٕیا ةا ظتؽ ك ٍّف اك چّغاف ؿازگار ِتٕدق اؿث( ».ؾؼیَػیَٓ )47 :1387 ،ػیُ ِٕقػحِْ ،گارِػغق را كا
داقث کْ در ایُ ٍوايْ ِكاف دٓغ کْ ؾؼلاف ك جصٕؼ در اِغیكْ ك آدار ةٔار صضٕر دارد ك صحی از زایگاق ارزِػغقای
ٌٓ ِؽد اك ةؼظٕردار اؿث .ادؾا َِی قٕد کْ ةٔار ؾارؼ ةٕدق ،اٍا اؾحواد هًتی ةْ آف داقحْ ك از ٍؿّٕیػث ك اؾحوػادات
دیّی ك ؾؼلاِی ِیؽ ةٔؼقٓایی ؾَین ةؼدق اؿثٌٍٔ .جؼ ایُکْ ةْ جؿًیٌ ٍتاِی ؾؼلاِی ك ٍؿّػٕی پؼداظحػْ اؿػث ،ةػا
ایُکْ از صٕلیَِایاف اِحواد ٍیکّغ ،ةؼای ؾؼلاف دیغگآی جؿًیَی هائى اؿػث ك ظػٕد ِیػؽ ةػا آف َٓػغيی ِكػاف
ٍیدٓغ.
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 .1.1ب٘بى هسئلِ
جؼةیث ،از دیغگآی ةْ دك ِٕع هاةى جوـیٌ اؿث یکی جؼةیث لؿاؿ ك اهغاـگؼایاِْ ،دیگؼی جؼةیث ٍّمػی ك ةػْ ِػٕؾی
ؾغـ اهغاـ ك ةغكف لؿايیث کْ درصویوث ٍحّاؿب ةا ایُ اؾحواد اؿث کْ ٓؼچیؽ ظتن هإِف لعؼت ك آلؼیّف ظػٕد
درؿث ؾَى ٍیکّغ ك ِیازی ةْ جقییؼ در چیؽی ِیـث .در ایُ ٍوايْ ایُ دك ِؼؼ از دیغگاق دك َِِٕة آف ك ِیؽ ِؼػؼ
ًٍکايكؿؼای ةٔار در ایُةارق ارزیاةی ٍیقٕد.
 .1.2پ٘طٌ٘ٔ تحق٘ق
جاکّٕف درةارة ایُ ٍٕضٕع جضویوی زغاگاِْ صٕرت ِگؼلحْ اؿث ،اگؼچْ درةارة ًٍکايكؿؼای ةٔار ك زّتػة ادةػی اك
ةـیار کار قغق اؿث َٓافظٕر کْ دیغگاق گاِغی ةیكحؼ از زّتة ؿیاؿی ك ازحَاؾی ٍٕرد جٕزْ هؼار گؼلحْ اؿث.
در ایُ ٍوايْ ،جؼةیث ٍّمی ك ٍذتث ٍٕرد جٕزْ ةٕدق اؿث.
 .2بحث در هَرد ترب٘ت هٌفٖ
ًٍک ايكؿؼای ةٔار ةْ ؾؼلاف ك جصٕؼ ِؼؼ ٍـاؾغ داقحْ ك در اقؿار ك ٍواالت ظٕد ةـیاری از اصعالصات ؾؼلاِی را
ةْکار ةؼدق اؿث کْ صکایث از دؿٍكقٕيی اك ةْ ایُ ٍتاصخ دارد .در ٍواية دٍرًوبٕ تصَف در اٗراى کػْ در دی
ٍاق  1324ك در ٍسًة پیاـ ِٕ (ؿاؿ  ،2قَارق ٍّ )35 :2حكؼ قغق ك  20صمضْ اؿث ،ةٔار ةْظػٕةی ؾوایػغ ظػٕد را
درةارة ایُ ٍٕضٕع ةیاف کؼدق اؿثٍ .تّای ؾویغجی اك درةارة جصٕؼ ایُ اؿث کْ رآکار گؼكٓػی ،ةػؼ اؿػاس ؾػغـ
پایتّغی ةْ دِیا ك ةؼای ٍواةًْ ك دكری از دردٓای لؼدی ك ازحَاؾی کْ رآی ةؼای رٓایی از آفٓا دیػغق َِیقػٕد،
ایُ اؿث کْ لؼد ةْ ٍواـ رضا ك ؿکٕت ك آراٍف دركِی ظٕد ةؼگؼدد .یؿّی كاژة «ٍّمی» را ةؼ ظالؼ ػػآؼ آف ةػْ
ٍؿّای ٍذتحی ةْ کار ٍیةؼد ك ةیكحؼ ٍّؼٕر اِمؿايی ةٕدف اؿث.
ةٔار ٍیگٕیغ« :جؼةیث ٍّمی ،یؿّی ایساد صؾ گػقث ك ةیاؾحّایی ةْ دِیػا ك ٍػاؿ ك زػاق ك زف ك زر کػْ اصػى
ٍّازؾات ك جٕيیغ رقک ك فیؼت ك آالـ ززؼدّٓغق اؿث در ةكؼ کْ ةْ ؿتب ایُ صؾِ گػقث ،اِـػاف از ؿػؼ آِ ػْ
ٍایْ ك اصى فیؼت ك صـغ اؿث ةگػرد ك در ؾیُ صاؿ قاداف ك ٍـؼكر ك ؿػؿادجَّغ ةاقػغ .از ایػُ ِػٕع جؼةیػث در
دیُ ةؼَٓایی ةْ كاؿعة ظتوْةّغی ٍؼدـ ،در دیُ ةٕدایی ةْ كاؿعة لًـمة اصًی ظٕد دیُ کْ صیػات را ؾتػارت از
رِر ك ايٌ ٍیقَارد ك در دیُ ٍـیش [ ]...ك در اؿالـ ةا آفکْ دیُِ ؿیاؿی ك ازحَاؾی اؿػث ،ةػاز جؼةیػث ٍّمػی از
اةحغا كزٕد داقحْ اؿث ]...[ .زَؿی از زآغاف ك صاصتاف جؼةیث ٍّمی از هتیى صـػُ ةصػؼی ك زِػی راةؿػْ ِػاـ ك
صتیب ؾسَی ك فیؼق از ٍحوغٍیُ اؿالـ را صٕلی ك از پیكٕایاف جصٕؼ ِاـ ٍیةؼِغ( ».گًتُ)146/2 :1351 ،
ایُ اِمؿايی ةٕدفِ ؾؼلاف را ةـیاری گمحْاِغ ك ايتحْ ِؼؼ زاٍؿی ٌٓ ِیـث ك ةٔار ةا ایُکػْ ةػا صػٕلیْ َٓؼآػی
ِغارد ك اِحوادٓایی ةْ قیٕة آفٓا ٍیکّغ ،در ٍسَٕع كزٕد ؾؼلاف را ةا ِاـ «جؼةیث ٍّمی» در َٓة ادیاف ك از زًَْ

در اؿالـ ةْ رؿَیث ٍیقّاؿغ ك ؾؼلاف ك جصٕؼ را پیؼكاف جؼةیث ٍّمی ٍیظٕاِغ .در ٍواية دٍرًوبٕ تصوَف در
اٗراى ،كی ؾؼلاف ك جصٕؼ را ةْ دك دكرق جوـیٌ ٍیکّغ کْ اةحکار ظٕد اكؿث :جصٕؼ ؿادق ك ؾًَی (پػیف از هػؼف
قكٌ هَؼی) ك جصٕؼ کحاةی ك ؾًَی (پؾ از هؼف قكٌ ك ٓمحٌ هَؼی) .ظعآایی در ایُ جضًیػى دیػغق ٍیقػٕد
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ٍاِّغ ایُکْ جصٕؼ را قاظْای از ؾًٌ کالـ داِـػحْ کػْ چّػیُ ِیـػثٍ .یگٕیػغ« :پیكػٕای لًـػمة جصػٕؼ کػْ
قاظْای از ؾًٌ کالـ اؿث ،قیط ٍضیايغیُ اةُ االؾؼاةی صاصب کحاو لصٕصايضکٌ از ِژاد ؾؼو اؿػثَٓ( ».ػاف:
 ) 152/2در صايی کْ ؾًٌ کالـ ارجتاط چّغاِی ةا جصٕؼ ِغارد ك زیؼٍسَٕؾة ٌٓ ِیـحّغ .ؾًٌ کالـ ةْ ؾوًی ك ِوًی
جوـیٌ ٍیقٕد کْ ؾًٌ ةْ اصٕؿ دیُ ك دلاع از ؾوایغ دیّی اؿث ،در صايی کْ جصٕؼ ك ؾؼلاف دك ةعػف ِؼػؼی ك
ؾًَی دارد ك ةؼ اؿاس کكك ك قٕٔد ك جؽکیة ةاظّی اؿث ،اٍا ایُکْ ةػْ زػای ؾؼلػاف ِؼػؼی ،اصػعالح «لًـػمة
جصٕؼ» را ةْکار ٍیةؼد از زٔحی درؿث اؿث.
اك ِگآی ادةی ةْ جاریط جصٕؼ کؼدق اؿث ك ةؼ اؿاس ؾارلػاِی کػْ قػؿؼ گمحْاِػغ پػیف ٍیآیػغ ك از اةٕؿػؿیغ
اةٕايعیؼ ك ؿّایی ك ؾعار ك ٍٕيٕی ك صالغ ةْ ؾّٕاِی کـاِی کْ اصعالصات صٕلیْ ةػْکػار ةؼدقاِػغ ِػاـ ٍیةػؼد .اك
قاؾؼاف ةؿغ از ؿّایی را ةْ ؿْ گؼكق جوـیٌ ٍیکّغ کْ اصٕؿ جصٕؼ در اقؿارقاف دیغق ٍیقٕد:
 )1گؼكٓی کْ كصغت كزٕد را ةْکار ِتؼدقاِغ (ك گمحْ قایغ ِؼاٍی ك ؿؿغی)؛
 )2گؼكٓی کْ ةیّاةیُاِغ ك گآی اصػعالصات جصػٕؼ را اؿػحؿَاؿ ٍػیکّّػغٍ ،اِّػغ ظاهػاِی ك کَاؿايػغیُ
اؿَاؾیى؛
 )3گؼكٓی کْ اصعالصات جصٕؼ را ةْظٕر ٍـحویٌ ةیاف ِکؼدق اِغٍ ،اِّغ ؾعار ك ٍٕيٕی.
ایُ جوـیٌةّغی دهین ةْ ِؼؼ َِیرؿغ چؼا کْ دالیى ةْکار ةؼدف اصعالصات در ٓؼ ؾصؼ ٍحماكت اؿث ك ةْکػار
ةؼدف آفٓا ديیًی ةؼ كاةـحگی ةْ ؾؼلاف ك جصٕؼ َِیقٕد .چّافکْ ظٕد ةٔار ٌٓ ایُ اصعالصات را ةْکػار ٍیةػؼد
ةا ایُکْ ؾارؼ یا صٕلی قَؼدق َِیقٕد .در هؼفٓایی کْ ادةیات ؾؼلاِی ؾٍَٕیث یالحْ اؿث افًب قاؾؼاف از ایػُ
اصعالصات اؿحمادق کؼدقاِغ ،ايتحْ در ؾصؼ ٍكؼكظْ ك در ادةیات ایُ ؾصؼ ،ایُ اصعالصات ؾٍَٕیث ِغاقحْاِغ.
 .2.1هببرزٓ هٌفٖ ٍ ترب٘ت هٌفٖ
ًٍک ايكؿؼای ةٔار گٕیا ةا جٕزْ ةْ ٍواكٍث یا «ٍتارزة ٍّمی» کْ در ّٓغ ؿاةوْ داقحْ اؿث ،ةْ اصػعالح «جؼةیػث
ٍّمی» رؿیغق اؿثٍ .تارزة ٍّمی در صویوث ِٕؾی ِالؼٍاِی ٍغِی ك ظكِٕث پؼٓیؽی اؿػث کػْ ةػا اِسػاـ ِػغادفِ
کارٓایی ،ةْ زای اِساـ دادف صٕرت ٍیپػیؼدٍ .تارزة ٍّمی قاٍى قؼکث ِکؼدف ،پیؼكی ِکػؼدف ،کَػک ِکػؼدف،
راةعْ ةؼهؼار ِکؼدف ك ٍاِّغ ایُٓا در إٍر صکٍٕحی یا ازحَاؾی اؿث کْ داٍّة كؿیؿی دارد ك از ِعؼیػغف کاالٓػای
ظاص جا جَاقا ِکؼدف جًٕیؽیٕف صاکَیث را در ةؼ ٍیگیؼد .ایُ اٍؼ در َٓػة کكػٕرٓا َِٕدٓػای کٕچػک ك ةػؽرگ
دارد.
ٍٔاجَا گاِغی ( 1869-1948ـ) رٓتؼ ةؽرگ ّٓغ ،ةؼای ٍواةًْ ةا اؿحؿَار اِگًیؾ ةْ ٍتػارزة ٍّمػی ركی آكرد ك
ةغكف ظكِٕث ك ةا ةیاؾحّایی آراـ ةْ زّگ ةا اِگًیؾ رلث .یک َِِْٕ از آف رآپیَایی  480کیًٍٕحؼی اك ةٕد کػْ
ةؼای ٍواةًْ ةا ٍايیات ؿّگیُ َِک کْ از ؿٕی صکٍٕث اِگًیؾ ةؼ ٍؼدـ ّٓغكؿحاف جضَیى قغق ةٕد ك فیؼهػإِِی
ٌٓ ةْ قَار ٍیآٍغ ،صٕرت گؼلث .گاِغی در ٍارس  1930پیكاپیف ٍؼدـ از اصَغآةاد ةْ ؿٕی ؿاصى دِػغی ةػْ
راق الحاد جا ٍؼدـ ظٕد َِک را زَؽآكری کّّغ ك ٍايیات ِغّٓغ .ةا َٓػة صًَػْٓای پًػیؾ اِگًػیؾ ایػُ صؼکػث
َِِْٕای از ٍتارزة ٍّمی ةٕد.
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ٍواكٍث یا ٍتارزة ٍّمی از دؿ ؿّث ؾؼلاِی ةؼآٍغق اؿث ك در جَغف ةكؼی ؿاةوْای کٔػُ داردَٓ .ػیُ کػْ در
ةؼاةؼ ٓیإٓی ةیٕٔدق ةایغ ؿکٕت کؼد ،از جٕصیْٓای ؾؼلاف در زٔاف اؿث ك در ؾؼلاف ك جصٕؼ اؿالٍی ٌٓ َٓػیُ
قیٕق كزٕد دارد ،اٍا َٓة ؾؼلاف در ؿکٕت ظالصْ َِیقٕد .ةعكی از «ٍواـ رضا» ةْ ایُ ٍعًب ٍؼةػٕط ٍیقػٕد
کْ ؿايک ك ؾارؼ ؾویغق دارد کْ ةایغ جالش ك کٕقف ظٕد را اِساـ داد ك در ؾیُ صاؿ راضی ةْ رضای صن ةػٕد ك
از دادقٓای ائی راضی ك ظكّٕد ةٕد .در ةؼاةؼ ؿعحیٓا ك ٍكکالت ،در ٍواةػى ِػاداِی ك فمًثٓػا ،در یػک ٍؼصًػْ
ؾاهالِْجؼیُ کار «ؿکٕت» اؿث ك آفزا کْ کاری از دؿث کـی ةؼَِیآیغ ،ةٔحؼیُ رآکار «رضا»ؿث.
ؾؼلاف ةؼ پایة آراٍف دركِی اؿحٕار اؿث ك ةعكی از ایُ آراٍف ةا «ؿکٕت» ك «رضا» ك «اظَیّاف» ك ٍاِّػغ آف
ٍحضون ٍیقٕد .ؾارلاف در َٓة اؾصار جاریط در ةؼاةؼ صاکَاف ؿحَگؼ ةْ ٍواكٍث ٍّمی ٍیپؼداظحْاِغ ك از قػؼکث
در ةؼِآٍْای آفٓا ظٕدداری ٍیکؼدقاِغ .در ٓؼ صاؿ ٍتّای ٍواكٍث ٍّمی از ؾؼلػاف ؿؼچكػَْ ٍیگیػؼد ،اٍػا در
صٕزة ؿیاؿی ك جاریعی داؿحاِی دیگؼ دارد.
در ةؼاةؼ ةیغاد اؿحؿَارگؼافٍ ،تارزة ظكِٕثةار ةْ لسایؽ ةؽرگی ٍیاِساٍیغ ك صحػی اؿػحوالؿ ّٓػغ را ةػْ ظعػؼ
ٍیاِغاظث ،ةْ َٓیُ ديیى گاِغی از راق ٍـايَثآٍیؽ ك ةا کَحؼیُ ٓؽیّة اِـاِیٍ ،یظٕاؿث ةْ ٍواةًْ ةا اؿػحؿَار
ةپؼدازد ك داةث کؼد کْ قیٕقای ةٔحؼ را ةؼگؽیغق اؿث .از دیغگاق اؿػالٍی ِیػؽ ٍتػارزق ةػا لـػاد ك گّػاق ٍؼاجتػی را
ٍیظًتغ کْ یکی از آفٓا ٍتارزة ٍّمی اؿث ك در کحاو اٍؼ ةْ ٍؿؼكؼ ك ِٔی از ٍّکؼ ،لصػًی را ةػْ َٓػیُ ٍعًػب
اظحصاص ٍیدّٓغ.
پیاٍتؼ اکؼـ (ص) ك اٍاٍاف (ع) ك پیكٕایاف دیّی ِیؽ ةْ جتؿیث از هػؼآف کػؼیٌ ،یکػی از قػیٕقٓای ٍواكٍػث در
ةؼاةؼ کمار ك ٍؿاِغاف را ٍتارزة ٍّمی داِـحْاِغ ك در ٍٕارد ٍحؿغدی ةْ آف ؾَى کؼدقاِغ ،ةْ َٓیُ ديیى از َٓکػاری
ةا صکٍٕثٓایی چٕف ةّیاٍیْ ك ةّیؾتاس ازحّاو ٍیکؼدِغ ك در ركزگاری کْ هغرت ٍواةًة دیگػؼی ِغاقػحّغ ةػْ
ٍتارزة ٍّمی ٍیپؼداظحّغ .در دكراف ٍؿاصؼ ٌٓ ٍیؼزای قیؼازی در ٍازؼای جضؼیٌ جّتاکٕ ةػْ َٓػیُ قػیٕق ؾَػى
کؼد ك اِوالو ٍكؼكظیث ایؼاف در ٍؼاصًی ٍغیٕف ایُ قیٕة ٍتارزق ةٕد.
در ّٓغ ٌٓ ریكْٓای ؾؼلاِی ،گاِغی را ةْ ؿٕی ٍواكٍث ٍّمی کكاِغٍ ،اِّغ هإِف « آٓیَـا» کْ ظػٕدداری از
ظكِٕث ،صحی در صن صیٕاِات اؿث ك َٓیُ هٕاِیُ ك ِػرٓای ّٓغی در گاِغی ةْ جتًٕر رؿیغ ك ةْ اؿحوالؿ ایػُ
کكٕر اِساٍیغ ،چّافکْ در ٍادة ِعـث از هإِف اؿاؿی ّٓغ ةؼكز کؼدق اؿث کػْ ةػؼ صػًشزٕیی ك ؾػغـ جسػاكز ك
ٍاِّغ آف جکیْ دارد( .ركالفٍ )118 :1370،تارزة ٍّمی ِعـحیُ ٍؼصًْ در ٍواةًْ ةا ؿحَکاراف اؿث كگؼِْ ٓؼ ِػٕع
صًضی هاةى هتٕؿ ِیـث .ظٕد گاِغی ٌٓ در کّگؼة اصَغآةاد ( 1921ـ) گمثٍ« :ػُ ٍػؼد صػًضٌ .ةػْ صػًش ةػاكر
دارـ ،اٍا صًش را ةْ ٓؼ هیَحی َِیظٕآٌ( ».کؼیپاالِی)112 :1392 ،
گاِغی ٓغؼ ظٕد را چّیُ ةیاف ٍیکّغ ٍُ« :ةیكحؼ در پی آف ٓـحٌ کْ از جٕصف ك ظكػِٕث ظتیؿػث آدٍػی
زًٕگیؼی کٌّ ،جا ایُکْ از رِر کكیغف ٍؼدـ كظُ ظٕدـ زًٕگیؼی کؼدق ةاقػٌٍ .ؿحوػغـ کـػاِی کػْ داكظًتاِػْ
جضَى رِر را ٍیپػیؼِغ ،ظٕد را از ؿعش جَاـ زاٍؿة ةكؼی ةاالجؼ ٍیةؼِغ ك در ؾیُ صاؿ ؾویغق دارـ کـاِی کْ از
جالشٓا ٍأیٕؿاِْ ةؼای فًتْ ةؼ ٍعايماِكاف یا ةؼای ةٔؼقکكی از ًٍى ك ٍؼدٍاف ضؿیكجؼ ةْ اؾَػاؿ ظكػِٕث آٍیػؽ
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ٍیپؼدازِغِْ ،لوط ظٕدقاف ةًکْ جَاٍی زاٍؿة ةكؼی را ِیؽ ةْ پـحی ٍیکكاِّغٍ .كآغة ؿوٕط ظتیؿػث ةكػؼی
ةْ ٍّسالو ك کذالثَِ ،یجٕاِغ ةؼای ٍُ یا ٓیچ کؾ دیگؼ ٍـؼتآٍیؽ ةاقغ( ».گاِغی)143 :1354 ،
اك درةارة آٓیَـا یا راق ؾغـ ظكِٕث ٍیگٕیغ« :ؾغـ ظكِٕث ةؽرگجؼیُ ِیؼكیی اؿث کْ در اظحیار ةكؼ اؿػث.
ایُ ِیؼك از هغرت ؾؼیٌجؼیُ ؿالحٓای كیؼاف کّّغق کْ ةا ِتٕغ اِـاف ؿػاظحْ قػغق ِیػؽ ةیكػحؼ اؿػث .كیؼاِػی ك
ِاةٕدی ،هإِف اِـافٓا ِیـث .اِـاف كهحی ٍیجٕاِغ آزاداِْ زِغگی کّغ کْ صاضؼ ةاقغ در صػٕرت يػؽكـ ةػْ دؿػث
ةؼادرش کكحْ قٕد اٍا ٓؼگؽ در لکؼ کكحُ اك ِتاقغٓ ،ؼ ِٕع هحى ك کكحُ یا ٓػؼ ِػٕع آزار دیگػؼ کػْ ةػؼ دیگػؼی
جضَیى قٕد ،ةْ ٓؼ ؾّٕاف کْ ةاقغ زّایحی اؿث ةؼ ضغ ةكؼیثَٓ( ».اف)147 :
در ؾؼلاف اؿػالٍی « لوػؼ ك لّػا» از ٍؼاصػى ؿػًٕؾ ك ٓمػث قػٔؼ ؾكػن اؿػث کػْ ةػا آٓیَـػا  Ahimsaدر
یٕگا )َٓ (Yoga ngasآّگی دارد کػْ در ٍؼصًػة ِعـػث از یٕگػا کػْ ةػْ پؼٓیؽگػاری اظحصػاص دارد ك ٍؿػادؿ
جوٕاؿثَٓ ،یُ ظٕدداری از آزار رؿاِغف ةْ ٍٕزٕدات هؼار ٍیگیؼد .ةا ایُکْ گاِغی دیُ ّٓغك داقػث ،ةػا ادیػاف
ائی آقّا ةٕد (Gandhi,1968:1/203) .اك ؿاؿٓا ٍحٕف ؾؼلاِی ةٔگٕدگیحا را ٍعايؿْ ٍیکػؼد .در ریاضػث ٓػٌ
ٍحٕف یٕگْ ،ؿٕجؼق ،رازْ یٕگْ ك گیحا اك را ةْ ؾؼلاف ِؽدیکجؼکؼد .ةػْ َٓػیُ ديیػى درٍ1921ػیالدی يتػاس لوػؼ
پٕقیغ ك ِیَْؾؼیاف زیـث (Tendulkar, 1951: 208).در ؿػًٕؾ ؾؼلػاِی ِیػؽ ةػْ ؿػکٕت ؾویػغق داقػث ك
ٓمحْای یک ركز ؿکٕت ٍی کؼد ك ٍؼاهتْ ك ِیایف دائَی َٓؼاق ةا قٕٔد ؾؼلاِی داقػث .ةػیف از َٓػْ ةػْ هػإِف
صویوث ك ٍضتث کْ آف را هإِف اظالؽ ٍیداِـث پایتّغ ةٕد ك ؾوایػغ اك ةیجؼدیػغ ریكػْ در ایػُ اصػٕؿ ؾؼلػاِی
داقث ك آٓیَـا را ِیؽ از َٓیُ ؿّث اظػ کؼدق ةٕد himsa .ةْ ٍؿّای آزار ك  aادات ِمی اؿػث ك در ؿاِـػکؼیث
ةایغ «ةیآزاری» جؼزَْ قٕد کْ در ّٓغكؿحاف ٍتّای پؼٓیؽکاری اؿث .در دیػُ زػایّی ِیػؽ آٓیَـػا ةػْ ٍؿّػای
ؾكن ك ٍضتث ةْ َٓة ٍٕزٕدات اؿث(chakravarti, 1967: 1/149) .
 .2.2بْبر ٍ عرفبى
ةٔار« ،ؾؼلاف» ك جصٕؼ را ةْ یک ٍؿّی ك ٍحؼادؼ ٍیداِغ ك ةْ آف ِؼػؼ ٍذتحػی دارد ك در ٍػٕاردی از اِغیكػْٓای
ؾؼلاِی دلاع ٍیکّغ ك ةیاف ٍیدارد کْ ةْ آِٔا ٍؿحوغ اؿث .ایُ ٍٕرد ةیكحؼ در ٓـحیقّاؿی اك ٍكآغق ٍیقٕد:
ؿػػػػػعُ صػػػػػٕلیاف ؾٔػػػػػغ هػػػػػغیٌ

ٓـػػػث ِؽدیػػػکجؼ ةػػػْ ؾوػػػى ؿػػػًیٌ

کػػػْ ظػػػغا قآغیـػػػث ٓػػػؼ زػػػایی

يیػػػػػػػک رخ ةـػػػػػػػحْ از جَاقػػػػػػػایی

ٓػػػػؼ کػػػػْ را دیػػػػغ الیػػػػن دیػػػػغار

ظػػػػٕیف را ٍیکّػػػػػغ ةػػػػغك اػٔػػػػػار

(ةٔار)662/2 :
در ٍٕاردی کْ ِٔایث اِـاِیث ك ةؼجؼیُ ظًٕص را در ذُٓ ٍیآكرد ةْ ؾؼلاف اقارق ٍیکّغ:
ؾارلػػػػاف را ز زػػػػاف کػػػػٌّ ظػػػػغٍث

ةکكػػػػػٌ َٓ ػػػػػٕ اكيیػػػػػا صػػػػػغٍث

ةػػػػا ةؽرگػػػػاف دیػػػػُ هػػػػؼیُ گػػػػؼدـ

درظػػػػػٕر ٍػػػػػغح ك آلػػػػػؼیُ گػػػػػؼدـ

(َٓاف)688/2 :
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اك ةْ جؿًیٌ ك جؼكیر اِغیكْٓای ؾؼلاِی ٍیپؼدازد ك ِكاف ٍیدٓغ کْ در ةاظُ ةا ایُ دیغگاق ٍٕالن اؿث ك ةًکْ
ةیافٓایی ؾارلاِْ در جمـیؼ ؾوایغ آفٓا دارد:
کیـػػػث داِػػػفپػػػژكق صػػػاصبزػػػاق

آف کػػػػْ ةاقػػػػغ ز ظٕیكػػػػحُ آگػػػػاق

ٓػػؼ کػػْ ةػػؼ ِمػػؾ ظػػٕیف چیػػؼ ةػػٕد

ةػػػػْ صویوػػػػث کػػػػْ اك ديیػػػػؼ ةػػػػٕد

رادٍػػػػػػػؼد صکػػػػػػػیٌ ِیکٕکػػػػػػػار

زٕیػػػػػغ از ٍػػػػػؼدـ زٍاِػػػػػْ کّػػػػػار

زاف کػػػػْ یػػػػک َّٓكػػػػیُ ةػػػػاجوٕا

ةػػػػْ ز ؿیصػػػػغ ٍؼیػػػػغ ةػػػػی ٍؿّػػػػا

ٍػػػػػؼد ؾػػػػػارؼ ز صػػػػػیث ةگؼیػػػػػؽد

ؾاهػػػػػػػى از اةًٔػػػػػػػاف ةپؼٓیػػػػػػػؽد

زیؼکػػػػػاف زیؼزیػػػػػؼ ،کػػػػػار کّّػػػػػغ

کاؿػػػػػتاف کـػػػػػب اقػػػػػحٔار کّّػػػػػغ

(َٓاف)697/2 :
ةؼظی ٌٓ جا صغكدی ةْ ایُ ٍعًب اؾحؼاؼ کؼدق ك ِٕقحْاِغ کْ« :ةٔار در ٍسَٕع ةْ دیُ ،در قػؿؼٓایف جٕزػْ
ؾَغقای ِكاف ٍیدٓغ؛ در ةیكحؼ ایُ هصایغ ركح دیاِث زًٕقای ةارز داردِ .ػْلوػط اقػؿاری کػْ در ٍػغح ك ردػای
پیقاٍتؼ ك اٍاٍاف ٓـث ،قآغ ایُ دؾٕی اؿث ،ةًکْ در اظالهی ٌٓ کْ كی جؿًیٌ ٍیدٓغ ركح دیاِث ك جؿًیٌ آػى
ػآؼ ةارزجؼ ك هٕیجؼ از ركح ؾؼلاف ك جؿايیٌ صکَا ةْ ِؼؼ ٍیآیغ( ».ؾاةغی)164 :1376 ،
َٓ ّیُ گمحْاِغ« :اصٕال جصٕؼ ك زٔاف ٍؿّا ةْ قکى ٍالیٌ ك ٍؿحػغيی در قػؿؼ اك ،گػاقةػْگػاقِ ،كػاِی پیػغا
ٍی کّغ ك آف ايتحْ از قٕر ك قعضیات رازِاؾ جٕٔرآٍیؽ جٔی اؿث .اك جًمین ك جأيیمی ةیُ پارؿػایی ك پػاکیؽقظٕیی
زآغاِْ ك ةیُ زِغگی ؾًَی ك ازحَاؾی ایساد کؼدق اؿث .از آفگِْٕ جصٕؼ کْ ةؼ ذكؽ ك هًب ك ائاـ ك قٕٔد جکیػْ
دارد ك ركح را از ؿعش ك هكؼ إٍر ةؼٍیکكغٓ ،ؼ چّغ ظٕد ةْ کُّْ ك يُبّ صویوػث ٓػٌ دؿػحؼس ِػغاردَٓ( ».ػاف:
237؛ زریُکٕو)317 :1344 ،
ةٔار ،قٕٔدی ؾؼلاِی دارد ك یک َِِٕة آف رؤیایی اؿث کْ ةا ؿّایی فؽِٕی دیغار ٍیکّغ ك چّػاف دهیػن آف را
گؽارش ٍیدٓغ کْ ةیكحؼ ةْ کكمی ٍؿّٕی قتیْ اؿث ك لضایی ركصاِی را جؼؿیٌ ٍیکّغ کْ ةْ رؤیآای صادهْ ك
ٍالهات ةا پیؼ در ادةیات ؾؼلاِی قتآث دارد:
ظمحػػْ ةػػٕدـ قػػتی ةػػْ ظاِػػة ظػػٕیف

َٓ ػػػٕ ٍؼفػػػی در آقػػػیاِة ظػػػٕیف

دیػػػغـ آِسػػػا ةػػػْ ٍكػػػٔغـ گػػػٕیی

كِػػػػػغر آف پػػػػػاؾ ٍؼهػػػػػغـ گػػػػػٕیی

ٍػػػیکٌّ ظػػػػغٍث اِػػػغر آف درگػػػػاق

ةػػػػا ظضػػػػٕع ك ظكػػػػٕع ةػػػػیاکػػػػؼاق

چػػػٕف کػػػْ لػػػارغ از آؿػػػحاِْ قػػػغـ

در ركاؽ کكػػػػػػػػػیکعاِْ قػػػػػػػػػغـ

چػػػػار دیگػػػػؼ ةغِػػػػغ آِسػػػػا ِیػػػػؽ

ةّكـػػػػػػػحیٌ اِػػػػػػػغر آف دًٓیػػػػػػػؽ

چػػػػار جػػػػُ ؿػػػػیّغ ؾَاٍػػػػْ ؿػػػػیاق

ٍػػػػٕی کػػػػالٕرگٕف ك ركی چػػػػٕ ٍػػػػاق

َٓػػػػػػػْ ةاالةًّػػػػػػػغ ك ِػػػػػػػٕراِی

َٓػػػػػػْ در کـػػػػػػٕت ٍـػػػػػػًَاِی

ٍػػػُ ٓػػػٌ آِسػػػا ِكـػػػحْ ةػػػا ٍّػػػغیى

ةػػػػا ؾتػػػػا ك ردا ك ریػػػػف ك ؿػػػػتیى

اِػػػغر آف صػػػیُ ةػػػْ ؾػػػادت ٍؿٔػػػٕد

یکػػػػػػی از ظادٍػػػػػػاف ةکػػػػػػؼد كركد

ةػػػػػؼ جػػػػػُ اك ؾتػػػػػایی ؾّػػػػػػاةی

ٍؿحػػػػػغؿ هػػػػػغ ك ریػػػػػف ٍضؼاةػػػػػی
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ةػػػػؼ جػػػػّف از هػػػػغؾ ةقىةّػػػػغی

ؾػػػػػٕض قػػػػػاؿ ،دکَػػػػػْ ك ةّػػػػػغی

داقػػػث ةػػػؼ ؿػػػؼ ؾَاٍػػػْای ٍوتػػػٕؿ

چكػػػٌٓایی ؿػػػیاق ك چٔػػػؼق ظسػػػٕؿ...

ةػػػا ٍػػػّف گمحػػػی از هػػػغیٌ َٓػػػی

ايمحػػػی ةػػػٕدق اؿػػػث ةػػػیف ك کَػػػی

ٍعًػػػػتٌ را ز لػػػػؼط ٓػػػػٕش گؼلػػػػث

گمػػث ِؼٍػػک« :ؿػػّائی» ایّػػث قػػگمث

در کّػػػػارش گػػػػؼلحٌ از ؿػػػػؼ ٍٔػػػػؼ

ةٕؿػػْ دادـ ةـػػی ةػػؼ آف ؿػػؼ ك چٔػػؼ

(ةٔار)687/2 :
در ایُ دیغار ةْ جمصیى صاالت ؾؼلاِی ظٕد را قؼح دادق اؿث ك ادؾا ٍیکّغ کْ ؿّایی ؾاقن اك ةػٕدق ك ةـػیار
ؾوایغ اك را جأییغ کؼدق اؿث .در اداٍْ ،دیغگاق ؾؼلاِی ظٕد را از ایُ دیغار چّیُ جؿتیؼ ٍیکّغ:
چػػٕف کػػْ یػػادـ ز ظػػٕاو ظػػٕیف آٍػػغ

در ؿػػػػػعُ رٓتػػػػػؼیٌ پػػػػػیف آٍػػػػػغ

گمػػػػحٌ ایػػػػغكف ةػػػػٕد گػػػػؽارش ظػػػػٕاو

کػػػْ ز جٔػػػؼاف ةػػػؼكف قػػػٕـ ةػػػْ قػػػحاو

ؾارلػػػػػاف را ز زػػػػػاف کػػػػػٌّ ظػػػػػغٍث

ةکكػػػػػػٌ َٓ ػػػػػػٕ اكيیػػػػػػا صػػػػػػغٍث

پػػػػػؾ ةؼاةػػػػػؼ قػػػػػٕـ «ؿػػػػػّایی» را

ِػػػػػػٕ کػػػػػػٌّ کّٔػػػػػػْ آقػػػػػػّایی را

یػػػػػػاری از اكؿػػػػػػحاد کػػػػػػى یػػػػػػاةٌ

ٍػػػػػػغد از ٓػػػػػػادی ؿػػػػػػتى یػػػػػػاةٌ

ظٕیكػػػػػحُ را ةػػػػػْ هغؿػػػػػیاف ةّػػػػػغـ

ظػػػػػػغٍث ظًػػػػػػن را ٍیػػػػػػاف ةّػػػػػػغـ

دلحػػػػػػػؼی ؿػػػػػػػازـ از کػػػػػػػالـ دری

کػػػػػْ ِگػػػػػؼدد ةػػػػػْ هؼفٓػػػػػا ؿػػػػػپؼی

(َٓاف)688/2 :
ةٔار اقؿاری ةا ٍضاٍیُ ؾؼلاِی ٌٓ دارد؛ اك قؿؼی در جسًیى از جاگٕر ؿؼكدق کْ ؾؼلاِی اؿػث ك اك را چّػگِػٕازی
آؿَاِی ٍیداِغ کْ َٓاف ِٕای پیاٍتؼاف ك اكيیا را دارد ك در ةؼقَؼدف ةؽرگاف از زّیغ ةقغادی ك ظؼهاِی ك دیگػؼاف
آفاز ٍیکّغ:
ؿػػػػازِ زّیػػػػغ ك ظؼهاِیـػػػػث ایػػػػُ

ظاٍػػػػة ؾعػػػػار ٍؿاِیـػػػػث ایػػػػُ...

ٓػػؼ کػػْ ز یػػؽداف ةػػْ ديػػف ِػػٕر جالػػث

در دك زٔػػػاف دكيػػػثِ زاكیػػػغ یالػػػث...

هعػػػػؼقای از ؾػػػػايٌِ ةػػػػاال چکیػػػػغ

در گٔػػػؼش زػػػٕٓؼِ ؾؼلػػػاف پغیػػػغ...

(ةٔار)309 :1378 ،
در لً ـمة ٓـحی ك ؿؼاِساـ زِغگی قؿؼی دارد کْ پاؿط ٓؼ گؼكق را ةیاف ك دیغگاق ؾؼلاِی را ةْ ظػٕةی جؼؿػیٌ
ٍیکّغ ك َٓغالِْ ٍیگٕیغ:
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ای دریقػػا کػػْ ةكػػؼ کػػٕر ك کػػؼ اؿػػث

كز ؿػػػؼاِساـِ زٔػػػاف ةػػػی ظتػػػؼ اؿػػػث

اِتیػػػػػا صػػػػػؼؼِ صکیَاِػػػػػْ زدِػػػػػغ

كز پػػػیِ ِؼػػػٌ زٔػػػاف چاِػػػْ زدِػػػغ

صکَػػا راؿػػث دریػػُ ةضػػخ ،ظػػالؼ

ِـػػػؽد گِػػػؼدِ چّػػػیُ کؿتػػػْ ظػػػٕاؼ

ؾارلػػػػػػاِی کػػػػػػْ ز راز آگآّػػػػػػغ

زًَگػػػػی ٍضػػػػِٕ لّػػػػا لػػػػی اهاِػػػػغ

َٓػػْ گٕیّػػغ کػػْ ةػػی چػػٕف ك چػػؼا

ِیـػػػػث ٍٕزػػػػٕدِ دگػػػػؼ فیػػػػؼِ ظػػػػغا

آدٍػػػػی زػػػػؽا كزػػػػٕدِ ازؿ اؿػػػػث

چػػػٕف كزػػػٕدِ ازيػػػی يػػػٌ یػػػؽؿ اؿػػػث

هعػػػػػؼقای آو ز دریػػػػػا ةگــػػػػػث

ؾاهتػػػث ِیػػػػؽ ةػػػػْ دریػػػػا پیٕؿػػػػث...
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(َٓاف)313 :
در جؼؿیٌ جٕصیغ ك اؾحواد ةْ ظغاكِغ افًب ؾؼلاِی ٍیِگؼد ك گؼایكی ةػْ كصػغت كزػٕد در اقػؿار ةٔػار دیػغق
ٍیقٕد:
کذػػػؼت چػػػٕ ةؼالحػػػاد دكةیّػػػی ركد از ةػػػیُ

جٕصیغ َٓیُ اؿث یکی ٓـػث ك دكجػا ِیـػث

ؾكن اؿث کْ صٕرجگؼِ ایُ صُـُ ك زَػاؿ اؿػث

پؾؾكن ةْ زای اؿث اگؼ صُـُ ةْزا ِیـػث

جٕصیػػػغ ةیّػػػغكز کػػػْ ةػػػا دیػػػغة جضویػػػن

چٕف درِگؼی ؾكن ٌٓ از صُـػُ زػغا ِیـػث

صیػػػؼت زدق ٍیگكػػػث ةٔػػػار از پػػػیِ اؿػػػؼار

گمحّػػغ ٍػػؼك کػػایُ ركشِ ٍػػؼدِ ظػػغا ِیـػػث

(َٓاف)53 :
از دیغگاق ٓـحیقّاؿی ةیجؼدیغ ،ةٔار اؾحوادی ؾؼلاِی دارد ك ِؼؼیة كصػغت كزػٕد را پػیؼلحػْ اؿػث ك صحػی
قؿؼی ةا َٓیُ ِاـ ٌٓ دارد ك جَذیى «ِوفٓا ك آیّْ» را کْ اکذؼ ؾارلاف گمحْاِغ ةْکار ٍیةؼد:
چّغیُ ٓؽار آیّْ ةیّی پؼ از ِوٕش

گؼ ةؼِٔی ةؼاةؼ یکغیگؼ آیّْ

چٕف ِیک ةّگؼی َٓة ِوفٓا یکیـث

ةؼ جٕ یکی ٓؽار َِایغ ٓؼ آیّْ

(ةٔار)1138/2 :
ةْ دِتاؿ کكك ك قٕٔد ٍؿّٕی ك دریالثٓای ةاظّی اؿث ك ةْ اؿؼار ِٔاف ؾالهْ دارد:
ایظٕش آف ؿاؾثکْآیغ پیکزاِاف ةیظتؼ

گٕیػػػغـ ةكػػػحاو ؿػػػٕیِ ؾػػػايٌِ زػػػاف ةیظتػػػؼ

ث دكؿث
ای ظٕش آف ؿاؾثکْزا ِـ ةیظٕدیاز دؿ ِ

ظػػػٕآٌ ك گػػػؼدـزظٕآفٓػػػای دكراف ةیظتػػػؼ

ف كزٕد
جا ظتؼ قغ زاٌِ از اؿؼار پّٔا ِ

گكػػحٌ از هیػػى ك ٍوػػاؿ کمػػؼ ك ایَػػاف ةیظتػػؼ...

(َٓاف)127/1 :
اصعالصات ؾؼلاِی ٍاِّغ صغیخ هغؿی ٍؿؼكؼ ؾؼلاِی «کّث کّؽاً ٍعمیاً »...را اؿحمادق ٍیکّغ .در قؿؼ «قػب
هغر» کْ در ٍّوتث اٍاـ ٓكحٌ (ع) ؿؼكدق اؿث َِِٕة آف دیغق ٍیقٕد:
آف کػػػػػْ ةغرايتػػػػػغكر ایوػػػػػاف اؿػػػػػث

كاف کػػػػْ قَؾايكػػػػَٕس ؾؼلػػػػاف اؿػػػػث...

«کُّػػػث کّػػػؽاً» کػػػْ کؼدگػػػار ؿػػػؼكد

هصػػػغش ایػػػُ گػػػّر پػػػاؾ ؾؼلػػػاف ةػػػٕد

(ةٔار)222/1 :1380 ،
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ایُ صغیخ کْ ةا ِاـ «کّؽ ٍعمی» قٔؼت دارد ك صنّ ظٕد را گّسی پّٔػاف ٍؿؼلػی ٍیکّػغ (ِؼاهػی29 :1332 ،؛
لؼكزاِمؼ )29 :1347 ،در افًب ٍحٕف ؾؼلاِی ةْ ؾّٕاف ؾویغقای ٍكحؼؾ ك ظاص ایُ گؼكق ةْکار رلحْ اؿث ك َٓػة
کـاِی کْ از آف ةٔؼق ٍیگیؼِغ ،آگآاِْ ظٕد را در ایُ صٕزق ِكاف ٍیدّٓػغ یػا قػؿاری اؿػث کػْ قعصػیحی را
پایتّغ ةْ ایُ دیغگاق ٍؿؼلی ٍیکّغ .ةٔار ،قعصیحی داِكَّغ ك قاؾؼ ك ؿیاؿی ك اِغیكَّغ اؿػث کػْ در کػارةؼد
آیات ك ركایات ةـیار دهین ك آگآاِْ ؾَى ٍیکّغ ك جکیة اك ةؼ ایُ صغیخ ديیًػی ةػؼ اؾحوػاد اك ةػْ ٓـحیقّاؿػی
ؾؼلاِی دارد ك در صغد اؿث جا ایُ إٍٓزق را جؿًیٌ دٓغ.
در ایُ صغیخ ،ظغاكِغ ةْ ؾّٕاف فایث ك ٓغؼ ٓـحی ٍؿؼلی ٍیقٕد ك قّاظث ك ٍؿؼلث ةْ اك در کّػار ؿػیؼ ك
صؼکث ةؼای ِؽدیکی ةْ اك ٌٍٔجؼیُ رٍؽ ك راز ٓـحی داِـحْ ٍیقٕد ك در صویوث ؾؼلػاف را ظػغاظٕآی ٍیداِػغ.
ایُ اٍؼ در ؾؼلاف اؿالٍی ؾٍَٕیث دارد ،اٍا ّٓگاٍی کْ ةٔار ایُ صغیخ را ةؼای اٍاٍاف قیؿْ (ع) ةػْ کػار ٍیةػؼد
ِكاِة آف اؿث کْ اك ایُ پیكٕایاف ٍؿّٕی را ٌٍٔجؼیُ زًٕقٓای صن ك إِار ائػی ٍیداِػغ کػْ در ٓـػحی ِوكػی
اؿاؿی ةؼای ٓغایث ك رآَّایی ةكؼ دارِغ ك در ضَُ آف ةْ جؿًیٌ ؾوایغ ؾؼلاف قیؿی ِیؽ ٍیپؼدازد.
َٓ ّیُ در قؿؼی کْ در ٍّوتث اٍاـ زٍاف «ؾر» ؿؼكدق اؿثٍ ،یگٕیغ:
فیػػػػؼ جػػػػٕ ای کّػػػػؽ ٍعمػػػػی اصػػػػغیث

کیـػػػث کػػػْ پیػػػغا کّػػػغ کّػػػٕز ٕٓیػػػث...

(َٓاف)157/1 :
ٌٍٔجؼیُ هصیغة ؾؼلاِی ةٔار هصیغة «لوؼ ك لّا» اؿث کْ در ؿاؿ  1284ؿؼكدق اؿث .اك در ایُ هصیغق ةْظػٕر
کاٍى ك صؼیش ؾالهة ظٕد را ةْ ؾؼلاف ِكاف ٍیدٓغ ك ةا کارةؼد اصعالصات ؾؼلاِی ِكاف ٍیدٓغ کْ ؾؼلاف ةػؼایف
ٍإِٔس ةٕدق اؿث .لوؼ ك لّا ،دك ٍواـ در ؿیؼ ك ؿًٕؾ ؾؼلاِی ةْ قَار ٍیآیّغ:
ةػػػؼ جعحگػػػاق جسػػػؼد ،ؿػػػًعاف ِػػػإٍرـ ٍػػػُ

ةػػػا ؿػػػیؼت ًٍکػػػٕجی ،در صػػػٕرت ةكػػػؼـ ٍػػػُ

ایػػُ ؾػػايٌ ةكػػؼی را ٍػػُ زادة گػػى ك ظػػاکٌ

يػػیکُ ز زػػاف ك دؿ پػػاؾ از ؾػػايٌ دگػػؼـ ٍػػُ

ؿػػػًعاف ًٍػػػک لّػػػایٌٍّ ،صػػػٕر دار ةوػػػایٌ

ةػػا یػػاد ٕٓؿػػث ٓػػٕایٌ ،كز ظػػٕیف ةیظتػػؼـ ٍػػُ

ٍٕزػػٕد ك لػػاِی لػػیاهٓ ،ـػػحیپػیؼ ك لّػػاظٕاق

ٌٓ آلحاةٌ ك ٌٓ ٍاقٓ ،ػٌ فصػُ ك ٓػٌ دَػؼـ ٍػُ

زیُ آظؼیُگى ٍـّٕف قغجیؼق ایػُ رخ گًگػٕف

كرِػػْ ةػػْ لػػاؿ َٓػػایٕف ،از اكيػػیُ گٔػػؼـ ٍػػُ

ِاهٕس ك ِقَة ٍػٕذف گٕیػغ کػْ ٓػاف ةّیٕقػیغ

ٍؿّػػی یکیـػػث اگؼچػػْ در گِٕ ػْگٕف صػػٕرـ ٍػػُ

لؼزِػػغ ِػػاظًك ِمػػؾ لؼٍػػاف ٍػػُ ةػػؼد از زػػاف

زیػػػؼا ةػػػْ جؼةیػػػث اك را لؼٍػػػاِؼكا پػػػغرـ ٍػػػُ

آِسا کْ ؾكن کكغ جیـ ،ةیدرعك ةی زرٓػٌ ٍػُ

كآِسا کْ لوؼ زِغ کػٕس ،ةػا جیػـ ك ةػا ؿػپؼـ ٍػُ

پػػػیف ظػػػؽاف زٔايػػػث ،ك اؿػػػمّغٍاق جضیػػػؼ

ظػػػؼـ ةٔػػػار لضػػػایى ك اردی ٍػػػْ ّٓػػػؼـ ٍػػػُ

فیػػؼ از لّػػا ِگػػؼلحٌ زیػػُ چیػػغق ظػػٕاف ًٍػػٕف

زیػػؼا ةػػْ ظاِػػة گیحػػی ٍَٔػػافِ ٍاصضػػؼـ ٍػػُ

از کیػػغ ٍػػادر دِیػػا ،فػػار فَػػٌ قػػغق ٍػػأكا

ٍػػؼ ظـػػؼك ؾًػػٕی را گػػٕیی ٍگػػؼ پـػػؼـ ٍػػُ

ٍػػػغح ؿػػػحٕدة گیحػػػی صػػػغرق ةگمػػػحٌ ازیػػػؼا

از هاصػػغ ًٍػػکايؿػػؼش صػػغرق ؿػػحٕدقجؼـ ٍػػُ

ك اال ؿػػمیؼ ظؼدٍّػػغ ك ظكػػٕر پػػاؾ ظغاكِػػغ

کػػف گمػػث ؾوػػى ةؼكٍّػػغ ،اؿػػحاد ةٕايتكػػؼـ ٍػػُ

ای دؿػػػحگیؼ لویػػػؼاف كی رَّٓػػػای اؿػػػیؼاف

رآػػی ،کػػْ ةػػا دؿ كیػػؼاف زاِـػػٕی رٓگػػػرـ ٍػػُ
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ةػػاؿ ك پػػؼیٌ دگػػؼ دق ،زػػاییٌ ظػػؼـ ك جػػؼ دق

زیؼا دریُ همػؾ جّػگ ٍؼفػی قکـػحْ پػؼـ ٍػُ

ةؼ ٍُ زؾكن ّٓؼ ةعف كز لوؼجاج كکَػؼ ةعػف

ای پادقػػاق ادػػؼةعف يعمػػی کػػْ ةػػی ادػػؼـ ٍػػُ

(َٓاف)59/1 :
ایُ هصیغق از پؼكاز ركح ایُ قاؾؼ ةْ ٍاكرای ؾايٌ ٍادی صکایث دارد ك ِكػاف ٍیدٓػغ کػْ ةػا ادةیػات ؾؼلػاِی
آقّایی ؾَین داقحْ ك از ٍؿّٕیث آف ةٔؼقٍّغ ةٕدق اؿث .ةا صَایث از صـیُةُ ٍّصٕر صالج (ٍحٕلی  309ؽ) ةْ
جؿًیٌ إٍٓزقٓای ؾؼلاِی ٍیپؼدازد ك ةی جؼدیػغ پػؼكاز اِـػاف از ظػاؾ ةػْ ؿػٕی الػالؾ را در إٍٓزقٓػای ؾؼلػاِی
زـثكزٕ ٍیکّغ .در ٍٕارد ةـیاری ِیؽ ةْ جؿًیٌ ؿیؼ ك ؿًٕؾ پؼداظحْ اؿث ك ةػؼ صؼکػث ةػْ ؿػٕی «جسػؼد» ك
«ٍسؼد» قغف از ؾايٌ ٍادی ؿعُ ٍیگٕیغ:
ِمػػؾ را ةگػػػار جػػا ز آلػػاؽ ك اِمػػؾ ةگػػػری

ؿػػّگ را در ٓػػٌ قػػکُ ظػػٕآی اگػػؼ زر داقػػحُ

قػػٕ ٍسػػؼد جػػا در اهًػػیٌ فّػػا گیػػؼی هػػؼار

کایُچّػیُ کكػٕر ةػْ کػك ِایػغز يكػگؼ داقػحُ

(َٓاف)99/1 :
ً .3ت٘جِ
ًٍکايكؿؼای ةٔار ةا ایُکْ ؾارؼ ِیـث ك اِحوادٓایی ٌٓ ةْ ایُ زؼیاف دارد ،در ٍسَٕع ِگاق ٍذتحػی ةػْ ؾؼلػاف ك
جصٕؼ ٍیکّغ ك افًب گؼایفٓای ةاظّی ةْ ؾوایغ آفٓا ٌٓ ِكاف ٍیدٓغ ،ةْ كیژق در ٓـحیقّاؿی ِگػاق كصػغت
كزٕدی را ٍیپـّغد ك ِؼؼ «جؼةیث ٍّمی» را ةا جٕزیٔی َٓغالِْ ةیاف ٍػیدارد کػْ ِگارِػغق گَػاف دارد آف را ةػا
جٕزْ ةْ ٍتارزة ٍّمی گاِغی ةیاف کؼدق اؿث .اگؼچْ ةـیاری ةْ زّتة اِمؿايی ؾؼلاف اقارق ك ةْ آف اِحواد کؼدقاِػغ،
ةٔار َٓغالِْ ةْ جوغیؼ از ؾارلاف ٍیپؼدازد ك اصعالصات آفٓا را ِیؽ ةْکػار ٍیةػؼد ك در هصػیغقای ؾؼلػاِی ِكػاف
ٍیدٓغ کْ ةْ ایُ ؾوایغ ةاكر دارد.
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