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 دٌیچك
م قؿؼ ك ادب ِیؽ جقییؼات ك جضٕالجی قکى  ك جأدیؼات ؿیاؿی ك ازحَاؾی آف ةؼ زاٍؿْ، در زٍیّْ ایؼافةا پیؼكزم اِوالب اؿالٍی 

قاؾؼاف  .ِغةْ كزٕد آكرد را در قؿؼ ما جازق مدلاع ٍوغس، صاؿ ك ٕٓایؿّی  صاددۀ ةؽرگ ةؿغ از آفك  اِوالبزؼیاف  گؼلث ك

ك ٍحّاؿب ةا  ظاص ییدر لضاقؿؼ ظٕد را  ،ِغاكْ پیف آٍغق یٍٕضٕؾات ك صٕادد اِوالةی ٍحّاؿب ةا لضآام زاٍؿْ ك ٍضاٍیُ،

كْ  قاؾؼاف قاظل اِوالب اؿثاز  ،مگؼٍاركد مٍٕؿٕدر قؿؼ  ملضاؿاز یُ ٍوايْ ةؼرؿیٓغؼ ا .ّغؿؼای یٍایُ صاؿ ك ٕٓا 

ٍٕرد  ،ؿؼ اك قغقلضا در ق مؼیگ كْ ةاؾخ قکى ییٓا يمٍْؤك  مقؿؼ مؼ لضآایؿٓام اك ةؼ اؿاس  ةؼام ایُ ٍونٕد ٍسَٕؾْ

كْ ام  ةْ گِْٕ ؛ٍحّٕع آف اؿث ماقؿار اك لضآا یی ك ادؼگػارمایى ظؼاكت ك پٕیُ دالیجؼ ِكاف دادق از ٌٍٔ ةؼرؿی كاهؽ قغق ك

كم قغق اقؿار  یکّٕاظحیجّٕع لضا ٍاِؽ  ،پؼداظحْ یّییك ٍٕضٕع ٍاِّغ اقؿار آیظٕد كْ ةْ  مدلحؼٓا یدر ةؼظ مكدگؼٍار

 ضات ك َِاد ةٔؼق ةؼدق كیكاژگاف، جًَ یك يمؼ ییٍؿّاك، جّاؿب یٍاِّغ جٕم مقؿؼ ظٕد از ؾّامؼ مظًن لضا مةؼا اؿث. اك

ُ یث ایف ةگـحؼاِغ كْ در ِٔایةؼ قؿؼ ظٕ یٍّـسَ مؾّامؼ لضآا ُین ایاز جًمظنٕص در اقؿار آزاد  ةْجٕاِـحْ اؿث 

 ؾاظمْ ك ٍؿّا در ٍعاظب قغق اؿث.  مؼك در ايوایف ِیجسؼةْ ك الؽا یّیٍٕزب جسـٌ ؾ ملضاؿاز
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 مقدمٍ .1

 طزح مسألٍ. 1.1

یاد قغق، َٓاف اؿث  «atmosphere»یا  «mood»ٓام امعالصات ادةی از آف ةا ؾّٕاف ر لؼّٓگلضاؿازم یا آِچْ د 

ام اؿث كْ  ایُ ؾّنؼ َٓاف صؾ فايب ك ؾٍَٕی .(82: 1377)ٍیؼمادهی، اف لارؿی لضا یا لضا ك رِگ گٕیّغكْ در زة

ث ك ةا َٓؼآی يضُ قاؾؼاِْ جأدیؼ َِایغ ك در قؿؼ دارام آَیحی كیژق ك كاركؼدم ٍؤدؼ اؿ قاؾؼ ةؼ ادؼ ظٕد ٍـًط ٍی

 َِایّغ.  ؾاظمی قؿؼ را ایساد ٍی
ٍـًَان در آلؼیّف كالـ ادةی ك ؿعُ ّٓؼٍّغاِْ یا زیتایی، جأدیؼگػارم ك هٕت آف، ؾٕاٍى ك ؾّامؼم، ظٕاق زٕقكی 

ؾٕاٍى لضا از ؿث جؼیُ آِٔا دّٓغ كْ لضاؿازم از ٌٍٔ ك ظٕاق كٕقكی، ِوف ك جأدیؼ دارِغ ك قؿؼ را جضث جأدیؼ هؼار ٍی

ف یاف قؿؼ را ةْ پیؼد ك زؼیگ یٍ مث قؿؼ در آف زایكّغ كْ كً یساد ٍیا ییقؿؼ اؿث ك صاؿ ك ٕٓا م دّٓغق قکى

ات ك یةْ كاـ گؼلحْ قغق اؿث ك در امعالح ادة یاجَـمؼ از ؾًٌ ٕٓاقّاؿ»ا یكّغ. لضا  یٍ ؼ قؿؼیةؼد ك ٍعاظب را درگ یٍ

 قٕد.  یٍ ةٕطٍؼ ما ّٓؼی یؼ ادؼ ادةیّٓؼ ةْ جاد
 ىیك ك گمث ك گٕ جكکیؿؼ ك كار دارِغ كْ از مضّْ، جٕمام  ات لضا ك رِگ ةا صايث ٍـًط ةا ٓؼ ٍسَٕؾْیدر ادة

:  1380)داد، «ؼدیگ یٍ ؼ ٍمؼكض ةؼ ظٕاِّغق را ٌٓ در ةؼیآف ٍسَٕؾْ، جاد یك ركاِ یات زـَاِییقٕد ك ؾالكق ةؼ زؽ یٍ

كْ ةْ یا اِغیك اِحواؿ ؾاظمْ  مگػارؼیدجأ مؼ ةؼ ٍعاظب اؿث ك قؿؼ ةؼایدجأ ملضاؿاز مٓا ُ ِوفیجؼاز ٌٍٔ یکی .(361

ؼ داؿحاف قٕد ك ظًن یةْ ظٕاِّغق كَك كّغ جا درگ»غ ی. ّٓؼٍّغ ةااز داردیِ مگؼ ةْ لضاؿازید مٓا ف از ِٕقحْیٍعاظب ة

كّغ  ٍیقؿؼ در ظٕاِّغق ِمٕذ  ،مؿازةا كَك لضا (98: 1387ِٕةى، «)ك راق اِساـ آف اؿث.یٍّاؿب  ما صاؿ ك ٕٓایلضا 

 را جسؼةْ كّغ.ام  غقیؿازد كْ َٓؼاق ةا قاؾؼ پغ یٍ كارد یك اك را در ؾايَ

 ایُ از را ؿایؼیُ ظٕآغ ٍی اك. رؿغ ٍی ظاص ِگؼقی ةْ ظٕد زِغگی در اك. ٓا اؿثاِـاف ؿایؼ ٍذى لؼدم ٌٓ قاؾؼ

 در قؿؼ ك اكؿث لضام قؿؼ، .َِایغ ایساد را رد ِیاز ظٕدةـحؼ ٍّاؿب ك لضام ٍٕ جا دارد ِیاز یُةّاةؼا كّغ؛ آگاق ِگؼش

 . اؿث دادق زام را ریحٌ ك كزف دارام ٍّؼٕـ، كًَاجی ظٕد

 قکى گؼلث. مقؿؼ مدر لضا ییٓا یدگؼگِٕ ٍذى دكراف ٍكؼكظْ ك قؿؼ ٍؿامؼ یقؿؼ لارؿ مٓا از دكرق یدر ةؼظ

در  ؼاتیدُ جأیكْ ا ِغِٔاد یةؼ كزٕد قاؾؼاف اِوالة یویؼ ؾَیدجأ یًیك زّگ جضَ یكهٕع اِوالب اؿالٍ ؼیاظ مٓا در دْٓ

 یّْ ادب لارؿیكیقؿؼ زّگ در پ» ـغ:یِٕ یٍ ّْ قؿؼ دلاع ٍوغسیكیدر ٍٕرد پ یالث. كاػَیؽ زًٕق یقؿؼ آِٔا ِ ملضا

كقُ، ةا ر یك اؿالٍ مك ٓغؼ ٍؿّٕی، ةا یٌ دلاؾییةگٕجؼ  ا درؿثی یةٕد كْ زّگ مُ ةاریُ اكيیؿاةوْ اؿث... ا یتا ةیجوؼ

ُ ككٕر یتا َْٓ ٍؼدـ ایجوؼف از آف یپ یاِغك گؼلث كْ یٍ قکى یك ِؼاـ ٍؼدٍیْ یك در ؿا یّید مكٕایك پی مرٓتؼ

، ك ِٕع ِگاق آِٔا ةْ ّغداقح یاؿالٍ یحیُ قاؾؼاف كْ ٕٓیا یاِوالة مٓا فیگؼا (25: 1390،یكاػَ«)دادق ةٕدِغ. مةغاف را

 یف از آف در قؿؼ لارؿیةْ كزٕد آكرد كْ جا پ ییةٕدف، لضآا یك اؿالٍ یوالةؼإٍف ك ٍـائى ٍعحًك از ٍّؼؼ اِیط پیٍض

ایُ كْ  اؿث از زًَْ كـاِی ك ؿیغؾًی ٍٕؿٕم گؼٍاركدم، از قاؾؼاف ٍكٕٔر اِوالب ٍؿادؿ آِٔا كَحؼ صؾ قغق ةٕد.

ٓام ؿاظث ایكاف ك ٍؤيمْ ٓا در قؿؼ اك هاةى ةؼرؿی ٓـحّغ ك جضًیى آِٔا، در قّاظث ٍا از قؿؼٓا ك لضاؿازمجنٕیؼگؼم

 لضام قؿؼ اِوالب ٍؤدؼ ظٕآغ ةٕد.
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 قیىٍ تحقیطیپ. 1.2

اِغ؛ ٍؼةٕط ةْ جضًیى ؾّامؼ داؿحاف ةٕدق ،اِساـ گؼلحْ ٓام ؿاظث لضاك زٍیّْ مّْ لضاؿازیكْ در زٍ ییٓا ةیكحؼ پژكٓف

ٓـحّغ كْ ةْ  مٍحؿغد ٍواالتچّیُ ٌٓد. ةؼ یٍ از ؾّامؼ داؿحاف ِاـ یکیةْ ؾّٕاف  مؿازلضااز  یؼمادهیٍزَاؿ  ٍذالن

 .یّیغ چگیاز ِآ« مِٕقحْ ٍضَغ صساز تایزدر رٍاف  ميضُ ك لضاؿاز»اِغ؛ ٍذى: جضًیى لضاؿازم داؿحاِی جٕزْ داقحْ

ٍذالن ٍٔغم دٓؼاٍی ك دیگؼاف اِغ؛ ٍحؿغد اِساـ قغق ٓاییدر ٍٕرد جضًیى قؿؼ ك ؿعُ ٍٕؿٕم گؼٍاركدم ِیؽ پژكٓف

ٍٕؿٕم  ٓام ازحَاؾی ؿؼكدق ٓا ك ٍٕاِؽ اِحواؿ آف در قؿؼ اِوالب)ٍعايؿۀ ٍٕردم: ؿٕگ ك قیٕققاؾؼاِْ   اصـاس»

( ك ؾًی اكتؼ كَايی ِٔاد ك دیگؼاف 1394زٍـحاف ، 2قَارق اِغ. )ٍسًۀ ادةیات اِوالب اؿالٍی، را ةؼرؿی كؼدق« گؼٍاركدم(

ٍسًۀ ؿتك قّاؿی)ةٔار اِغ. )پؼداظحْ « ةا آِٔا جضًیى اظٕاِیات ٍٕؿٕم گؼٍاركدم ك لضآام قؿؼم ایساد قغق»ةْ ِیؽ 

ك جضًیى ٍؿّاپؼدازم ك لضآام قاؾاِْ در  ظنٕص قؿؼ دلاع ٍوغس اٍا در صٕزق قؿؼ ةْ (؛1393ةٔار ، 23، قَارة (ادب

 غ. یُ ٍوايْ ِؼؿیا ةِؼؼ ِگارِغةْ  ٍـحوى یویجضو قؿؼ ٍٕؿٕم گؼٍاركدم

 

 یگزماريد یمًسً یضعز یفضاَا. 2

قٕد. ؾالكق  ٍی ات ٍؿامؼ ٍضـٕبیاز قاؾؼاف پؼكار ادة یکیٓا ف قؿؼ ك چْ از ِؼؼ اِحكار آفیاز ِؼؼ ؿؼاچْ  مگؼٍاركد

ف یؼایُ كیؽ كٕقا ةٕدق اؿث. در آظؼیقؿؼ ظٕد ِٓام  غقیگؽ ٌ ةْیدر اِحكار ك جّؼ ،ؿؼكدق یلؼاكآِام  ةؼ آِکْ ٍسَٕؾْ

ةؼ آقمحُ گیـٕم جاؾ، پیِٕغ زیحٕف ةؼ قاظْ ؼاب آف دك اةؼك، ٍاِّغ جا ٍض ما زغاگاِْ مٓا آدار ظٕد آِٔا را در ٍسَٕؾْ

-ٓام ٍعحًك قؿؼم ظتؽاز ظؼلی ِیؽ اك در هايب ؿمؼ ةْ لعؼت گى ؿّگ ك گٕقٕارق ؾؼش ٍّحكؼ ؿاظحْ اؿث.جؼِر، 

 هايب یك قؿؼ از اِغیكْ ك ؾاظمْ ك اصـاس قاؾؼ زغا ِیـث؛ ةًکْ ؾاظمْ ك هايب»جٕاف گمث: آزٍایی كؼدق اؿث ك ٍی

ٓا، ظًن لضآام قاؾؼاِۀ ظامّی را ِیؽ ةْ َیُ اِحعاب هايبقِٕغ... ك ايتحْ ٓقؿؼ، لضام صاكٌ ةؼ ادؼ را ِیؽ ٍٕزب ٍی

لضآام قاؾؼاِْ ك  یجّٔا ةْ ةؼرؿ ،ث صسٌیى ٍضغكدیُ ٍوايْ ةْ ديیدر ا (98: 1394دٓؼاٍی ك دیگؼاف، «)دِتاؿ دارد.

  ٌ پؼداظث.یظٕآگؼٍاركدم  قؿؼم ٍٕؿٕمِعـث  ٍؿاِی در ؿْ ٍسَٕؾۀ پؼداظث

 

 تا محزاب آن دي ابزي فضاساسی در مجمًعۀ. 2.1

زٔاف »ُ ٍسَٕؾْ قؿؼیا مُ ٍذّٕیاؿث. اكي یرةاؾ 8چٔارپارق ك  3ب ةّغ، یجؼك 2، مٍذّٕ 25ُ ٍسَٕؾْ ٍكحَى ةؼ یا

ات آف یظعٕط ك اةظغاكِغ ٓام  غقیداِغ كْ آلؼ ی ٍیاؿث كْ در آف قاؾؼ زٔاف را ٍاِّغ كحاة« ظط كؼدگارچٕف دؿث

ةاقکٕق ظغاكِغ در قؿؼ ٍّؿکؾ ٓام  غقیـث. آلؼیِام  ى جازقیجَذ ايتحْ اؿث كْ یّیْ هؼآف جکٕیى ةؼ پایاؿث. اؿاس جَذ

ْ یقاؾؼ ةؼ آف ةٕدق اؿث ةا كَك جكت یتث صؾ قٕد. ؿؿیگـحؼدق ك ةاقکٕق ك پؼٓ ییُ اٍؼ ٍٕزب قغق لضایقغق ك َٓ

ؿث را ةا ِٕقحار ٍاِّغ كّّغ. یظتاِغ  قكؼد یؽ ؿؿیِ مگؼیةؼهؼار كّغ. قاؾؼاف دؿث ارجتاط یاف كحاب ك ظتیؼ ٍیك جنٕ

ؽ ظط یِ مگؼٍاركد( 89: 1371)ر.ؾ قمیؿی كغكّی، دٓغ ٍی ِٕغیؿث را ةا ؾًٌ دؿحٕر پیظت مدر قؿؼ یكغكّ یؿیقم

 :داِغ ی ٍیاز ظعٕط هًٌ ائ یکیؿث را صامى یظت مك از ازؽایّغ ك ٓؼ یة ٍی كؼدگار را رِگارِگ

 ـغیِٕ یةا رِگ ؾّاة یگٔ        ـغ  یِٕ یقّگؼؼ ك گْ آة یگٔ

 ْ ٍكن ةٔاراف در دؿ كٕقیؿ          اِتٕق   ٓام  ُ ؿّتًـحافیةٕد ا

(10: 1389، گؼٍاركدم)  
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ُ یؽ در ایث را ِیٓمث ة ،ث داردیٓمث ة كْ فؽؿ ٍؿَٕالنُیداِغ ك ةْ جّاؿب ا ٍی در اداٍْ زٔاف را ٍاِّغ فؽؿ ظغاكِغ

 آكرد: ٍی ةارق

 زٕةارؾ اؿث ك گاق ركد اؿث یػؼكد اؿث      گٔػػػُ ؿػػػػیغا رِگػػظٓام  فؽؿ

 ظٕش آكا گْ پًّگ اؿث.. یٍؼف یگٔ     ك هعؿْ قؿؼش جعحْ ؿّگ اؿث ی یگٔ

(11َٓاف:)  

مؼ گؼ ؾّاید ییؿث ك از ؿٕیك ؿٕ ؾّامؼ ظتیغق ٍعحًك اِساـ گؼلحْ اؿث. از یاف دك پغین ٍیُ ِٕع اقؿار جًمیدر ا

صن اؿث ك از آِسا كْ ظؼؼ دكـ ٓام  غقیؿث ك آلؼیغ قاؾؼ ةؼ ٍؼآؼ ظتیاٍا جاك ؛ث ةا قؿؼ ك كحاب اؿثی. ٍؼكؽمِٕقحار

 كحؼ صؾیقؿؼة یقٕد ك رِگارِگ ٍی دكـ ذكب مْ در لضایاكي مار لؼاكاف ك گـحؼدق جؼ از ؿَث ِعـث اؿث لضایةـ

ُ یاؿث كْ ظغاكِغ در هؼآف آكردق اؿث ك از َٓ یات ٍعحًمیآكر آادیگِٕاگٕف صن ٓام  غقیلؼآقٕد. اقارق ةْ هغرت ك  ٍی

اؿث كْ از پؾ  یكیُ قؿؼ ٍاِّغ مضّْ َِایگؼ ایقٕد. ةْ ؿعُ د ٍی در قؿؼ صؾ یّیك د یٍػٓت مٍّؼؼ صاؿ ك ٕٓا

 قٕد. ٍی ْیُ ك ٍػٓب قّغیاز د ییّْ آف مغآایزٍ

ؼاف یةؽرگ ا مؿؼا ُ قؿؼ ةْ ٍغح صَاؿْیؼ در ااؿث قاؾ« یلؼدكؿ»ُ ٍسَٕؾْ كزٕد دارد یكْ در ا مگؼید مٍذّٕ

ةا قآّاٍْ داقحْ ةاقغ ك  مُ اِحعاب ٌٓ ِؼؼیظٕاؿحْ ةا ا مپؼداظحْ اؿث. كزف قؿؼ َٓاف كزف ٍحوارب اؿث ك گؼٍاركد

 یؼ لؼاكاِیُ كزف كْ جادیف ةؼد. در كّار ایةْ پ یصَاؿ ییقؿؼ ظٕد را در لضا یث ؿحؼگ لؼدكؿیٌٓ  ةْ جّاؿب قعن

ِّٔگ، پًٕٔاف، »ٍاِّغ یؿاظحْ اؿث. كاژگاِ یؽ لضا را صَاؿیضات ِیك جًَ یغات زةاِیقؿؼ دارد كاژگاف ك جَٔ مدر لضا

 مصاؿ ك ٕٓا...« اب، زاؿ، جَٔحُ، ك یٕ، جٕس، رظف، الؼاؿیگٕدرز، گ»یدر كّار اؿاٍ...« ـ، پّسْ، ؿّغركس ك یپًّگ، ج

از  یجٕاف ةْ راصح ٍی ف ٍٕزٕد كْیْ ك از پیُ اةؽار اكيیق ةؼ اغق اؿث. ؾالكیُ قؿؼ ةعكیقآّاٍْ را كاـ گؼلحْ ك ةْ ا

جؼ ؿازد. از زًَْ ٍكغد ؿاظحُ  یؽ ةْ كار گؼلحْ جا لضا را صَاؿیِ مگؼیقاؾؼ اةحکارات د ،قآّاٍْ اظػ كؼد مال الةْ

 اؿث: یصَاؿ مـث ةًکْ ِكاِگؼ ٍٔارت قاؾؼ در ؿاظث لضایگاف كْ ِْ جّٔا از فًتْ كزف ِژكا

ٌّ كَّغ...یكْ پ     غ   ػػػى زركٍّیُ یغاٍغ كػجٕاِ  ى اِغر آرد ةْ ظ

 ارػدٍ مژّ ػػةـاز ك ك ةؼآكر ز ك     آةغار    مؽ از ؿعُ ظّسؼیجٕ ِ

(13)َٓاف:  

 ث:یُ ةیؽ ٍٕمٕؼ ممث ٍوًٕب در ایِ

 ییؼ جٕػػَتیٌ ك پیؼكػػیَْٓ پ         ییةؽرگ اكؿحادا ؿعّٕر جٕ

(12َٓاف:)  

چ كاژق یٓ «ٌی»زؽ  كاژق  یحیة 16ُ قؿؼ یّغ ك در ایگؽ مدكر مّف يقات جازیُ از گؽٍَک مكؼدق جا زا یقاؾؼ ؿؿ

  جؼ ؿاظحْ اؿث. از ایُ ظؼین، لضا را ةْ صَاؿْ لؼدكؿی ِؽدیك قٕد. َِی غقید مگؼید یؾؼة

ب ٍعاظ مُ لضاؿازیكؼدق ةا ا یدارد ك قاؾؼ ؿؿ مؼق ك جاریج مصاؿ ك ٕٓا ،ف از اِوالب ؿؼكدق اؿثیكْ پ ماقؿار

ك ظؼاكت ةٔار  ییك ركقّا مةؼ ؿتؽ یؼگیكّغ ج ٍی از ةٔار یاگؼ كمم یؼ زاٍؿْ لؼا ظٕاِغ. صحییك جق یرا ةْ ٍتارزق ظٕآ

 الکّغ: ٍی ْیؿا

 غ:یٌ آٓـحْ گٕیةُ گٕش ِـ    غ     ػیقٕ مْ ركػْ پِٕػار چكَػكّ

 ارافػةٔ مْ ةادی، ؿمْ ةادیؿ       اراف یغ ػػػا رلحّػغ كسػار آٍػػةٔ
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 یكْ در فٌ قادٍاِ مْ ةادیؿ        یؽاِػاراف ظی یكْ ة مةاد ظؽاف

(21-21)َٓاف:  

ك جضؼؾ دارِغ  ییـث كْ قاؾؼ دكؿث دارد. آلحاب، ةٔار، چكَْ، ك ... كْ ةار ظؼاكت ك ركقّایِ یؿحیؿث، آف ظتیظت

در  یاؿاؿ مؼییدر ِگاق اك جق ییّغ گٕیة ٍی گؼلحْ ك ٍاترا قاؾؼ زٔاف  اِغ. قـحا قغیغق ك ایك ِکٕٓ یدر ِگاق قاؾؼ ٍّم

 یجا ٓؼ ٍعاظت ؿؼایغ ٍی آقّا قؿؼ مةا َِادٓا مـحّغ. كیدارِغ اٍا جازق ِ یغ ةْ كهٕع اِساٍغ. َِادٓا ةـاٍغ لؼاكاِیزاٍؿْ ةا

 ـث:یؼا ظعاب اك جّٔا ةْ ظٕاص ِیةا قؿؼ، آف را درؾ كّغ ز ییةا اِغؾ آقّا

 ـثیغ ٍا كیث ظٕرقـث      ةْ زؽ ٍٔؼ رظیسٕر ٍا ِیْ جؼ از قب دیؿ

(26)َٓاف:  

ٍاِّغ  یٍّم ییةٔؼق ةؼدق اؿث. ِعـث اؿحمادق از كاژگاف ةا ةار ٍؿّا یژگیجار از دك ك مظًن لضا مُ اقؿار ةؼایدر ا

غ یگٕ ٍی ؿاظحُ ةار ٍذتث كاژگاف. اگؼ از آلحاب یسٕر، فٌ؛ الـؼدف، ٍؼدف، ظؽاف، زٓؼ، ظارؿحاف ك ... ك دكـ ظّذیقب، د

 یآیآكرد آف را در كّار ؿ م ٍیغیؿازد ك اگؼ ؿپ ی ٍیغ ةا ظار ظّذیگٕ ٍی ةؼد، اگؼ از گى ٍی ُیةا اةؼ از ةآف را  ییركقّا

 دٓغ: ٍی فیرا الؽا یؼگیكآغ ك ج ٍی را ییدٓغ ك در كى ركقّا ٍی هؼار

 ییُ در پكث اةؼ فٌ چْ پایچّ       یػػػػیاػػػػّػػاب آقػػػآلحام   اال

 ْ قغػػٓاٍاف جت دؿٓام  غفیغ       جپْ قیچكَاف ٌٓ ؿٓام  مغیؿپ

(27-26)َٓاف:  

اؿث. قؿؼ آِچّاِکْ از ؾّٕاِف ٍكعل اؿث اقارق ةْ زّگ « ؽقیغ ٍا، ٕٓیقٔؼ قٔ»ُ ٍسَٕؾْیگؼ در اید مٍذّٕ

ؼاف ك ؾؼاؽ اؿث كْ قاؾؼ آف یْ جواةى ایش ك ظكك ك ظكُ گؼلحْ اؿث. ؿاظحار قؿؼ ةؼ پایمؼ یدارد. قؿؼ يضّ یًیجضَ

 ؽ َِٕدیغات قاؾؼاف در اقؿار دلاع ٍوغس جواةى اؿث كْ در لضا ِیاز جَٔ یکید كمؼ ك اؿالـ ِكاف دادق اؿث. را در َِا

گؼ كمك دقَُ هؼار دارد. در كمك دقَُ ید مك كظُ اؿث ك در ؿٕیث ك جٕمیؼاف، ٍؼًٍٕیك ؿٕ كمك ایاةغ. از ی ٍی

 از قؿؼ ِتؼدق اؿث: یِث ِكاف دادق اؿث ك اقؿار اك زؽ كزف ةٔؼق چّغایقاؾؼ كَحؼ ظاله

 ُ زّگ، زّگ كمؼ مغاـ اؿث ك اؿالـیُ ةا قٔؼ مغاـ     اػػػیؽ چّػػیؽ ِْ ةـحػػػٓؼگ

 مؽگارػػین ِاپؼٓػػػٌ، ؾَػػٍسـ مؼػػكم    ملؼار یزتاف، ظنَ یزةٕف، ظنَ یظنَ

(37)َٓاف:  

رزٍّغگاف ٓام  ادتك جؼ ِكاف دادق قٕد رقیؼا ٓؼچْ دقَُ ضؿیقٕد ز ی ٍیصَاؿ مؼاد ٍٕزب ضؿك لضایُ ایا

كْ در اقؿار  یگؼ هغرت رزٍّغگاف ِعٕآغ ةٕد. در صاي ك، ِكافیدر ةؼاةؼ دقَُ ضؿ مؼكزیگؼدد. پ ٍی ؽ كٌ رِگ جؼیِ

ؽ یِ یؼاِیُ اٍؼ هغرت پًٕٔاِاف ایاف قغق ك َٓیةك ؾغت  ار ةا هغرتیجٕراف ةـٓام  یقآّاٍْ كمك يكکؼگك یصَاؿ

ث یػآؼ قغق ك ؿعُ قؿؼ مگؼیةْ گِْٕ د ؼافیا كمكدر  مگؼٍاركد اةّغ.یٔا فًتْ ةؼ آِاِغ ْ دٓغ كْ جٕاِـح ٍی فیالؽا

 الحْ اؿث:ی

 َاف اؿث ك ٍّكٕر فؼكر اؿثیط ایؾكن ك قٕر اؿث     جار مایّسا زقؼالیؾ ایةّٕ

 ار آةؼك داقثیُ ظاؾ ةـیغا اػاز ظٕف كضٕ داقث      ِؽد ظٓا  ّسا كٕچْیؾ ایةّٕ

(27)َٓاف:  
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ةؼ  مكحؼیك ظؼاكت ة ییتایؽ ٍٕدؼ ةٕدق اؿث ك زیقؿؼ ِ مؼاف، ةؼ لضایكحؼ قاؾؼ ةؼ كمك ایجٕزْ ة غ كیُ جاكیايتحْ ا

 ؼاف ةؼ دقَُ اؿث. یا مؽ ظٕآاف فًتْ لضایقاؾؼ در قؿؼ ِ ییكْ گٕ مكّغ جا صغ ی ٍیّیقؿؼ ؿّگ

ؼد ك آف یگ ٍی ُ در ِؼؼیدجواةى كمؼ ك  مةؼا یات اؿالٍیات ك ركایةا جٕزْ ةْ آام  ك اؿعٕرق یعیجارٓام  كْیقاؾؼ ر

ؾاٍْ لٌٔ اؿث ك  یضات قؿؼ، َٓگیُ ك جًَیزِغ. ٍضاٍ ٍی ِٕغیٌ)ع( ك َِؼكد ك ... پی)ع( ك لؼؾٕف، اةؼٓیرا ةا زّگ ٍٕؿ

الحْ یث كاؿحْ ك گاق قؿار فًتْ یزّتْ قؿؼ مُ ركیـ زّگ ك دلاع ٍوغس هؼار گؼلحْ اؿث از َٓیجتً مةؼا مقؿؼ اةؽار

 مغ گؼٍاركدیقاؾؼاِْ از آف ِٕع كْ در اقؿار ؿپ ییجٕاف صاؿ ك ٕٓا َِی ؽ ؿـث ؿاظحْ اؿث كیُِ اٍؼ لضا را یاؿث. َٓ

 ماؿث ك در ككاكف لضا مغیا جوًی مقاؾؼ از ِؼؼ لضاؿازٓام  مٍذّٕ یاك زـث. ةْ ظٕر كًٓام  مكزٕد دارد در ٍذّٕ

 ركح دارد. یة م، ؿادق ك جا صغیَیجؿً ییا لضایگؼ ٍقًٕب قغق ك یقاؾؼاف د

ك ٓا  ٍؼاؿٌ ما ةؼایك گٕ یَیجوٕٓام  ٍّاؿب ماؿث ك قاؾؼ ةْ اهحضا یُ ٍسَٕؾْ، ٍّاؿتحیآام  ماز ٍذّٕ یؼظة

ٌ در یؼٍـحویاف فیةا َِاد ك ة مّٓؼ مْ ك ةغكف ارجوایةْ َٓاف مٕرت اكيٓا  ٍعحًك ؿؼكدق اؿث. ٍّاؿتثٓام  فیَٓا

ك  یك ظعاة یإٍٓزق یٍّؼٕـ ك ةا يضّٓایی  ًٍَٕ از گؽارقكْ « ّافیؿؼكد كارآلؼ»از زًَْ  اِغ.ْ كإِف قؿؼ هؼار گؼلح

 اؿث: یكیَٓآام  تٕفیٍحّاؿب ةا جؼ

 كْ اؿثیُ، كار ك اِغیؼػػكْ اؿث     ز كار آلیٓؼ پ مگؼ اةؽار، ةازك

 ؼ كارگاق     چٕ زٕقّغق آب از دؿ كٕق ك چاقػغ ز ٓػةغك كار زٕق

(91-90)َٓاف:  

 قاؾؼاِْ قکى ِغادق اؿث.  ییؿث ك لضاقاؾؼاِْ ا ماز ككك ك قٕٔدٓا یكْ ظاي

. یؼكزكٕٓیل مؼیدر ٍٕرد اٍ مؿؼكد ؿٕگ مگؼیك د یّییآ یکیب ةّغ اؿث: یُ ٍسَٕؾْ، قاٍى دك جؼكیةعف ةؿغ ا

اؿث. جّٔا در ٍسَٕؾْ ؿمؼ ةْ لعؼت گى ؿّگ ؾالكق ةؼ  ماز ٍٕضٕؾات پؼةـاٍغ در قؿؼ گؼٍاركد یکیؿؼكد  ؿٕگ

ٍؿامؼاف ؿؼكدق  مؽ در ردایؿؼكد ِ گؼ آٍغق، ٓمث ؿٕگید یٍػٓت مٓا ثی ك قعنغاف كؼةالیقٔ مكْ در ردا ماقؿار

ث اهلل ی، آیغؾتغاهلل ةؼهؿی، ؿمث اهلل ٍعٔؼیقاؾؼ ةٕدق(، آ ی)كْ اؿحاد ؾؼةمكاةٕریب ِیاد یٍضَغ جو مقغق اؿث.) در ردا

 ٍضـٕب یُ اقؿار لارؿیجؼ یظمُ ك ؾایؼگػارجؼیاز جاد یکیُ ِٕع قؿؼ ٍؿَٕال یا (.مغیك زؿمؼ قٔ ی، ٍضَغ ٍّكیمغكه

ُ ؿٕگ ؿؼكد از دؿ قاؾؼ ةؼآٍغق ك ةا یقٕد. ا ٍی غقیؽ دیِ یُ قاؾؼاف لارؿیُ دارد ك در ِعـحیؼید یكْ هغٍح قٕد ٍی

 دارد: ٍی ٍعاظب را ةْ يؼزق كا یاصـاؿ مجارٓا ،ن كْ در پؾ آف ِٔمحْ اؿثیؾَام  ؾاظمْ

 غیٕف آػآگػػیغ ؿیایة رك      غ  یؼ ةٔار چٕف آػػگیجٕ د یة

 غ...یًگٕف آیچكَْ را ظؼهْ ِ     ؼدد  ػجٕ گى ظاِواق فٌ گ یة

(113)َٓاف:  

ك  مؼیغات جنٕیّْ قؿؼ هؼار دارد ك ةا جَٔیاؿث كْ در پكث زٍ ین ك اِغكّٓاكیُ ؾّنؼ لضاؿاز ؾاظمْ ؾَیجؼٌٍٔ

فَگّاِْ قؿؼ  مك كاهؽ قغق لضایرد گؼید مكْ در ةّغٓا «ةٕد ك ةؼلثیٍ»ٍاِّغ  یٍاضٓام  پؼكردق قغق اؿث. لؿى یزةاِ

 :گؼ از دؿث رلحُ ك گػقحْ قغف چیؽم اؿث زیؼا ایُ الؿاؿ ِكاف را ٍٕدؼجؼ ؿاظحْ اؿث

 ةٕد... ٍی كْ ةغك چٔؼق رك ةْ رك       ةٕد  ٍی اد ةاد آف قتاف كْ اكی

(115)َٓاف:  

 ٍٕج قغ، ٍاِغ در كّار ك ةؼلث      ث  ػػغ، آق ركزگار ك ةؼلػػآق ق
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(117)َٓاف:  

الث ك یدكةارق  یاؿث كْ در قؿؼ اِوالب زآِایی  از هايب یاؿث. رةاؾ یرةاؾ 8ٍسَٕؾْ ٍكحَى ةؼ  یاِیةعف پا

كاصغ را در ظٕد ام  كْیجٕاِغ اِغ ٍی كْ یّْ قؿؼ لارؿیؼیُ هايب دیث ایكحؼ قاؾؼاف را ةْ ؿَث ظٕد ككاِغ. هاةًیة

 ٍّـسٌ ةؼ آف صاكٌ قٕد.  ییلضاكْ  قٌ آكردلؼآ یغاِیةپؼكراِغ ك در ٍنؼع آظؼ ةْ اكج ةؼؿاِغ ٍ

 ؼق فٌ ةؼ آب چاق الؽكف قغیچٕف ق     غ    ػػظٕف ق مغیآف آق كْ در چاق دٍ

 غػػغ ك اليْ گًگٕف قػػیغ در رگ ظاؾ ك ؿپؾ         از ظاؾ دٍیكآف آب دك

(133)َٓاف:  

اليْ »چٔار ٍنؼع ةْ  یظ «آق»اؿحضايْ در قؿؼ قکى گؼلحْ اؿث.  یدارد ك ِٕؾ مقؿؼ ؿاظحار اؿحٕار صؼكث 

ُ اؿحضايْ یؼ ایآق، ظٕف، چاق، فٌ، اليْ گًگٕف در ٍـ مؼیاؿث. هؼارگ ییتایؼ زیالحْ اؿث كْ جنٕیاؿحضايْ  «گًگٕف

 پؼكردق قغق اؿث.  یكردق ك ةا ٍٔارت در ٍضغكدق اِغكآةْ كزٕد  یٍّـسٌ ك اِغكّٓاؾ ك ٍّاؿب ةا ٍضَٕف رةاؾ ییلضا

 

 تاک یسًیگآضفته بز مجمًعۀ.  2.2

ُ یا یكً مك جؼ اؿث. لضایةؼجؼ ػآؼ قغق اٍا ِـتث ةْ چکاٍْ ك اقؿار آزاد ضؿ مٓؼچّغ از ٍذّٕ ییقاؾؼ در فؽؿ ؿؼا

قٕد. از  ٍی ُ قؿؼ صؾیؽ در ایِ مگؼید م، لضآاماز ٍٕضٕؾات قؿؼ یةؼظ ماؿث اٍا ةْ اهحضا ییفّا ییٍسَٕؾْ لضا

 یك ِٕزٕاِ یُ قؿؼ قاؾؼ ظاظؼات دكراف كٕدكیقٕد. در ا ٍی غقید «متش گؼٍاركد»ك كْ در قؿؼ یِٕؿحايٕژ مزًَْ لضا

ؽ زادگاق، ذكؼ یاِگ ك متش دؿیقٕد. جٕم ٍی ك ٍحّاؿب ةا زادگاق قاؾؼ در قؿؼ صؾ یزّگً ییكّغ. لضا ٍی افیظٕد را ة

ةْ  یًیك ام یظام ییایلك زقؼا یةٍٕ ییؼزف ٍّغكؿ، ك ... لضای، جَكك، پِْٕ، آةكار پیكصكٓام  ٍاِّغ گى مؾّامؼ

 كزٕد آكردق اؿث:

 ُ داقثػاؿ رلحػػیگًْ كْ آِك ظ مٕاػٓ     ؽ ك پاؾ گؼٍاركد  ػػػػیدؿ اِگ مٕٓا

 ُ داقثػػؼةا گؼلحػػكْ ايضن از كك آف دي       یكصك یدؿحْ ةؼةـحْ از گً مٕٓا

 ى ظمحُ داقثیز چكَْ دكرجؼؾ، پِْٕ ٍ   ُ ةاغ ةاال ةٕد    یجَكك ةٕد كْ پؼ چ

(12: 1389)گؼٍاركدم،   

ك  یكغكّ یؿی، قمیر، ٍّٕچٔؼ آجكیٕقیَایٍاِّغ ِ یكْ در قؿؼ ٍؿامؼ ةْ ظنٕص قاؾؼاِ یاؿحمادق از ؾّامؼ ةٍٕ

ك یاز  یؽ ؾّامؼ كممیُ قؿؼ ِیؼ دارد. در ایدر ؿاظث لضا ك امايث جناك یلؼاكآِام  ثیػؼل مقٕد دارا ٍی غقی... د

اِغكق  یِٕؾٓا  ییتایگػقحْ اؿث ز مادآكریٍّـسٌ قکى دادق ك از آِسا كْ  ییُ اٍؼ لضایٍکاف اظػ قغق اؿث ك َٓ

 ديپـّغ ةْ كزٕد آكردق اؿث. 

ُ یؼیظـؼك ك ق مكْ ةؼگؼلحْ از ٍذّٕ ییفّا كاٍالن ماؿث. قؿؼ« ُ در چكَْیؼیق»ُ ٍسَٕؾْیا ییاز اقؿار فّا

گؼ یكْ از اقؿار د یاؿث كْ ةا قّاظح یاز قاؾؼ آف ظٕاِغق قٕد كَحؼ كـ یُ قؿؼ ةغكف آگآیاؿث. اگؼ ا یِؼاٍ

كْ در ؿاظث چّافدارد آف یویقّاؿاِْ ده ِگاق ؿتك ماؿث. گؼٍاركد ؿؼكدق ایُ قاؾؼةتؼد  یدارد ةحٕاِغ پ مگؼٍاركد

ؼ ةْ یةؼدق ك ٍاِّغ اك از جنٕ یپ یِؼآٍام  مكار ؽقیؽ ةْ ریُ قؿؼ ِیِكاف دادق ةٕد. در ا یلؼدكؿ مدر ٍذّٕ یصَاؿ ملضا

ث یُ اؿث هاةًیؼیاز داؿحاف ظـؼك ك ق یث ةعف كٕچکیُ قؿؼ كْ ركایگؼلحْ اؿث. ا یاؿحؿارق ةٔؼق لؼاكاِ ظنٕص
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قکى دادق ك ةا  یفؽؿ ؿاظحار ٍّـسَ ییؼ ركایاؿث. ؿ مُ اقؿار گؼٍاركدیجؼ ییُ قؿؼ از فّایى ةْ فؽؿ دارد. ایجتغ

 ِٕغ زدق اؿث:یْ پرا ةا چكَ یًیكْ ةؼ گؼلحْ از ةاغ ك ةٕؿحاف اؿث جُ ي یاؿحؿاراج

 ؼكْ ةغِفػز ة یغ دك ٍآػػیةؼكف زٔ     ؼّٓف ػیٕد پػػث ك گكػػَْ ِكـػػكّار چك

 ؼلث ك قکمث ةاغ جّفػػز آب گ یةؼظاؿث      كَُ یقغ ك چٕف گى از زٍ ؿپؾ ةؼّْٓ

 ِؼگؾ ك ؿَّف مٕق ك ؿّگ ك در ك دقث ك آلحاب، َْٓ      قغِغ چكٌ جَاقاػػز ك

(13)َٓاف:  

آِٔا  ییكْ زّتْ فّا مقٕد. در اقؿار ٍی از قؿؼ صؾ یپؼظؼاكج مك صاؿ ك ٕٓااِغ  قگؼ را كاٍى كؼدیغاؿحؿارات َٓ

ك پاس  ،ؼ ٍضػكؼیؼا در اؿحؿارق ةعف اكؿ جنٕیؽ دارد زیِ یاظالهٓام  ارزش یتاقّاظحیؼ ؾالكق ةؼ ارزش زیجنٕ اد اؿثیز

 .قٕد ٍی ثیادب رؾا

 یٔاجیفؽؿ را ةا جٕز یؿّح مُ قؿؼ قاؾؼ ظٕاؿحْ لضایاؿث. در ا« ؽؿظؼز ف»ُ ٍسَٕؾْیگؼ در اید ییاقؿار فّا از

چكٌ »مكْ ایةؼ فؽؿ صاكٌ اؿث. ةْ ؾّٕاف ٍذاؿ قاؾؼ ظٕاؿحْ ٍضَٕف كً یؿّح مؼ دٓغ اٍا َٓچّاف َٓاف لضاییجق

 ار را جازق ؿازد:ی« ٍـث

 ثیؿٕ ـث چٕف ِؼؼ كٌّیِ یَیُ ِؼؼ هغیا       ار ٍا ٍـث اؿث  یگمحّغ چكٌ  ٍی ٌیدر هغ

(31)َٓاف:  

 ث:یُ ةیـٕ در ایگ یكاِیؽ ٍضَٕف پؼیِ

 ثیـٕیاؿ گیكاف اؿث از ظیظاظؼـ پؼ         ؼكز یٍُ كْ ٍؼد اٍؼكزـ َٓچٕ قاؾؼ د

(32)َٓاف:  

ؼ ییجق مْ ك ؿادق ةؼایاةحکار اكي یؼ داد ك جّٔا ِٕؾییفؽؿ را جق مجٕاف لضا ی َِیٔاجیُ جٕزیغاؿث كْ ةا چّیپ

ٍضغكد  یلضا را در َٓاف ٍضغكدق فؽؿ ؿّح ،ا اؿحؿارق فؽاؿ از ٍؿكٕؽیتات چكٌ زادك ك یجؼكلضاؿث. ةْ ظنٕص آِکْ 

 ؿاظحْ اؿث.

 ماز آِٔا ِحٕاِـحْ لضا ماریقٕد قاؾؼ در ةـ ٍی ٌ داِـحْیگؼ ةّگؼیدٓام  از فؽؿ یتات ةؼظیؼ ك جؼكیاگؼ ةْ جناك

 ةْ كزٕد آكرد: ییفّآام  در فؽؿام  جازق

 ـثیٕز ظَارـ ظَار، ةا ٍُ ِػػكؽاف ّٓ         مؼػػػیكَـٕاف كیْ گیقؼاب چكٌ ؿ

 ـثػیـث زار چٕ اةؼ ةٔار ةا ٍُ ِیؼػػُ          گػٍ  یژق آف مٌّ ٍآؼك كْ در پیةْ ك

 ـثیةْ كٕق ك دقث اٍاف ك هؼار ةا ٍُ ِ      اؿث     مّْ گًؼظاف صٕر ك پؼییچٕ ةاغ آ

(44)َٓاف:  

ٕق ايتحْ یُ قیاكردق اؿث. ایقٕد ِ ٍی غقیغ اك دیكْ در هنا یؼظَعؼاهتات پیدر فؽؿ، كاژگاف ك جؼك مگؼٍاركد

اؿث اٍا زةاف  یاقؿار ؿّح مدارِغ ةاز لضا َٓاف لضا یؾؼلاِ مكْ رِگ ك ةٕ مفؽؿ اؿث. در اقؿار مٍحّاؿب ةا لضا

 اةغ:یؼ فًتْ یُ ك جناكیُ زةاف ايتحْ ِحٕاِـحْ ةؼ ٍضاٍیجؼ اؿث. ا ماٍؼكز یاِغك

 ییؾكن جَاـ جٕ مك ٍؿّا مجٕ ركح ٍٔؼ       ییجَاـ جٕ ییغ جٕیز ؾكن ٓؼ كْ ؿؼا

 ییغاـ جٕػػػٌ ز ٍا كػػٕاـ كْ ِغاِػؾكوٌ صضٕر دائٌ جٕؿث     چّاف ج یجَاـ ٓـح

(35)َٓاف:  



 97                                          دأِیايكَؼ تاكی ًؾ/  یگزماريد یمًسً ضعز مجمًعٍ دي در ضاعزاوٍ یفضاساس

ؽ یِ مظٕرد. گؼٍاركد ٍی لؼاكاف ةْ چكٌ یـث ك در آدار ؾؼلاِیِام  قغف ؾاقن ك ٍؿكٕؽ، ٍضَٕف جازق یکیٍضَٕف 

ـث. ةْ ؾّٕاف یؽ چّغاف ٍٕلن ِیُ قؿؼ ٍؿامؼ ِیٍضاٍ یّیكّغ. ايتحْ در جکؼار ك ةازآلؼ یّیةازآلؼ یةْ ظٕة ِحٕاِـحْ آف را

 ث:یُ ةیٍذاؿ ا

 ُ ٍاق، ٍاق ٍُ ةاقغیغ كْ ایُ اٍیلًك چٕف پًّگ در كٔـار     ةغ مزٌٔ ةْ ؿٕ

(97)َٓاف:  

 داقحْ اؿث: مُ ٍّؽكیْ فؽؿ ٍؿؼكؼ صـة یرؿغ قاؾؼ جٕزٔ ٍی ةْ ِؼؼقؿؼ، ؼ ك ٍضَٕف یةؼ اؿاس كاژگاف ك جناك

 غف ةٕدیكك ظاؾ مرك ف ةْیغف ةٕد     ك ٍاق را ز ةًّغاػػیٍاق پؼ مٕػاؿ ظاـ پًّگ ٍُ ةْ ؿیظ

 غف ةٕدیرؿ دؿث مكرا ٍاق ةًّغ ٍُ، ؾكن، كْ    زد  یظاي غ ك پّسْ ةْیپًّگ ٍُ، دؿ ٍقؼكرـ، پؼ

(146:  1391،م)ٍّؽك  

ُ فؽؿ یدر َٓجؼ قغق اؿث.  ٍّؽكم در یك ةیث گؼٍاركدم لضا ِیؽ ضؿیك ؿازم ٍضَٕف دك ةیث ةْ ديیى لكؼدق

 ف پؼجابیپٓا  ب ذهُ ك ... ِاگٔاف ةْ هؼفیٍاِّغ ظحا، ظحُ، ؿ یى اؿحمادق قاؾؼ از كاژگاِی، ظٕاِّغق ةْ ديمگؼٍاركد

 ؼؿاِغ. جٕاِغ اك را ةْ زٍاف صاؿ ة َِی ؽیؼ جازق ِیا چّغ ٍضَٕف ك جنٕیك ی مؼیةْ كارگ یقٕد ك صح ٍی

ّغ یگؽ م ٍیدكر یُ اقؿار ؿّحیك جکؼار ٍضاٍ یپؼدازد ك از ٍغح ك اقؿار ٍّاؿتح ٍی ات ظٕدیقاؾؼ ةْ جسؼة یكهح 

ةغكف  یقٕد ك صح م ٍیاةغ. كاژگاف، َٓاف كاژگاف ركزٍؼق ك اٍؼكزی ٍی دؿثام  ى ك قاؾؼاِْیِاب ك ام مِاگٔاف ةْ لضا

ـث اٍا ارزش آِٔا ةْ یاد ِیات زیُ فؽيیغ. جؿغاد ایآ ٍی ةْ كزٕد مك اٍؼكزجازق  ییةا لضا ییفّا مةاز قؿؼ مؼپؼدازیجنٕ

 گؼ اؿث:یات دیكحؼ از فؽيیساد لضا ةیظنٕص از ِؼؼ ا

 ، ةازیك آلحاة یؽق ك آةػػث ك ؿتػػدرظ   ، ةاز    یار جٕ ك كحاةػا دكةارق كّػػظٕق

 ، ةازی، كتاةمز دؿحپعث جٕ ٌٓ ديَْ ا       ی، ِاِمٕق ایك ركز ٍی مةْ هغر ركز

 (97: 1389)گؼٍاركدم، 

 تًن بز ضاخٍ تزوجیًود سیپ مجمًعۀ. 2.3

قغ. اكج  ٍی ات اِوالب ٍضـٕبیاز قاؾؼاف ٍعؼح ادة یکیك ادؼ را داقث ةاز ةْ ؾّٕاف یُ یجّٔا َٓ ماگؼ گؼٍاركد

 قغق اؿث.  مرُ ٍسَٕؾْ گؼدآكیغ اكؿث كْ در ایدر اقؿار ؿپ مقاؾؼاِْ ك مث ك ككك ك قٕٔدٓایث ك ظالهیٍٕلو

اؿث. قاؾؼ كمك ؾؼَث ك قکٕق « ثیؿار ِعى كالْ یدر ؿا»ُ ٍسَٕؾْ قؿؼیار ٍؿؼكؼ ایاز اقؿار ٍعؼح ك ةـ

 مُ ِٕع لضایف ةؼدق اؿث. ؾاٍى ٌٍٔ در ایةْ پام  ك اؿعٕرق مُ صاؿ ٍؿّٕیپؼقکٕق ك در ؾ ییؼ)ع( را در لضایصضؼت اٍ

)ع( ةْ مٕرت یث صضؼت ؾًیاف ٍکاف ك قعنیِٕغ ٍیاؿث. پ ُ ك آؿَافیكمك ٍکاف اؿث كْ ةؼگؼلحْ از زٍ یویجًم

جؼ  ُ قؿؼ ٍضـٕسیؽ در ایلضا ِ مُ ركیاز َٓ ،ُ قاؾؼ اؿثیآام  ك فؽؿ مِٕغ در ٍذّٕیُ پیِـتث ةْ ا مجؼ ّٓؼٍّغاِْ

 یْ ضَّیٌ ك جكتیؼٍـحویةْ مٕرت فٓا  غقیاف پغیٌ ٍیْ ٍـحویا جكتی یٔیاؿحمادق از اضالْ جكت ماؿث. قاؾؼ ةْ زا

 ساد كؼدق اؿث:یارجتاط ا

إِس یچ اهیف از جٕ ٓی/ .../ پیقکّ ٍی تثی.../ ؿحارگاف را ةا ؿؼاِگكحاف از ؿؼ ظمط ٓكحْ ایرا ةْ لؼافث ةؼ ٍؼ ییپا

 ـحغیُ ةایقّاظحٌ/كْ ؾَٕد ةؼ زٍ َِی را

(122: 1390)گؼٍاركدم،  
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ث یُ ةیجٕاف ةا ا ٍی ؼ رایعف اظدر ذُٓ ٍعاظب جسـٌ قٕد. ة مقٕد ٍکاف ةْ مٕرت كاضش جؼ ٍی ُ ركش ٍٕزبیا

 ٌ را ةٔحؼ درؾ كؼد:یؼٍـحویْ فیـْ ك ارزش جكتیْ قغق ٍوایٌ جكتیؼ)ع( اؿث ك ٍـحویكْ ةاز در ٍغح صضؼت اٍ

 غا ك ِْ اِساـػػػیإِس آراـ        ِْ آفاز جٕ پیإِس، اهیؼ اهػػگ

(132)َٓاف:  

اك در اصغ، ؿعُ  مقٔادت، دالكر ی، چگِٕگمِٕاز ٌیحیك یاؿث ك ةْ جٕم ییؼ)ع( زؽیصضؼت اٍ یاقارات ةْ زِغگ 

ٍعًؽ  یصح»ش ةْ یٍاِّغ جًَ یّیگؼ دیدٓام  را در قؿؼ صمغ كؼدق اؿث. اقارق ةْ پكحٕاِْ مث كیگمحُ ةا چاق ك ... لؼد

َٕع ث اٍاـ)ع( هؼار دارد ك از ٍسیؿاظحْ كْ در جّاؿب ةا قعن ییلضآا ظؼدق« ُیايعايو اهلل اصـُ ى، لحتارؾیايمسؼ، ؿس

ؼق هؼار یك دایف ظغاكِغ اؿث ك قؿؼ را در یاف قؿؼ ؿحایژق آِکْ آفاز ك پایةْ كزٕد آكردق اؿث. ةْ ك یٍػٓت ییآِٔا لضا

 یُ اٍؼ لضا را از ِؼؼ زٍاِیؼد ك َٓیگ ٍی ُ هؼاریآفاز ماف قؿؼ، ذُٓ ٍعاظب دكةارق در لضایغف ةْ پایدادق كْ ةا رؿ

ُ ِٕع زٍاف اقارق قغق یؽ ةْ ایداةث اؿث. ٓؼچّغ در ٍحُ  قؿؼ ِ ارققؿؼ َٕٓام  زٍاف اؿعٕرق ییةعكغ گٕ ٍی اؿحَؼار

 اؿث:

 ٌ ؿحؼكف قغق اؿثیزٍاف، در ظكٌ جٕ، از ة

(124)َٓاف:  

إِس اؿث كْ در یايتالفْ ةْ اه ْ ِٔریْ جكتیك ؾؼَث ِٔر ايتالفْ. ؿاظحار قؿؼ ةؼ پایاؿث در جٕم مإِس قؿؼیاه

ٍاِغ ك  ی ٍیةاه یؼد اٍا ٓؼةار زاـ جٔیاز آف ةؼگ یاؿث كْ قاؾؼ هنغ دارد زاٍ یإِؿیإِس صػؼ ك جّٔا كمك اهیآفاز اه

 ییپؼكؼدف زاـ، لضا مإِس ك جالش قاؾؼ ةؼایهؼاردادف اه یقٕد. قؿؼ ةا كإِِ ٍی ب قاؾؼیدك هعؼق ِن یکیحا یِٔا

 ركِغ: ٍی ظؼكقّغ ك كاپؾ ٍی ّغیآ ٓام ٍی ب دارد. ٍٕجیك ٍٔ یظٕلاِ

ٌّ/ اٍا ةاز، یكاچام  دٌٓ/ جا از ؿؼظٕقْ آب/ دؿحْ ٍی هٕس یرؿغ/ زاـ را چٕف داؿ ٍی فیپ یٕزتدگؼةارق چٕف ٍ

ك یؽاب إٍاج/ جّٔا یط/ قحك ظیك جاری مك دؿث/ ك ةْ دكری مةْ درازاام  ا در ٍٕج/ ك لامًْیاؿث/ ك در یزاـ ظاي

 «چکاِغ/ ٍی ٕارق قماؼ زاـیدكهعؼق/ ةؼ د

(142)َٓاف:  

 ماةٔاـ در قؿؼ ةْ كزٕد آكردق اؿث ك ذُٓ ٍعاظب را در لضا یإِس ك جالش قاؾؼ ِٕؾیةؼ اه غیُ جکؼار ك جاكیا

 :یِاگٔاِ مةّغ افیةؼد. قؿؼ ةا پا ٍی ٍتٌٔ قؿؼ ةْ دِتاؿ ٍونٕد قاؾؼ

 (143)َٓاف:«ةّغـ ٍی ِٔر ايتالفْ را»

ؿازد  ٍی غق ةْ ٍعاظب ٍّحوىساد قیكْ از صؼكث قؿؼ ا مادیز مك زًَْ اِؼژیكْ در  ماف ةّغیك پا ییُ رازگكایا

 ةعكغ. ی ٍیٍػٓت یإِس را رِگ ك يؿاةیگـحؼدق اه مك لضا

ُ زؽك ٍضغكد یركد. ايتحْ ا ٍی فیةْ پام  اؿعٕرق ییدر لضا یِٕاِیى اقارق ةْ اؿعٕرق یةْ دي« كیؽیظٕقا ؿ»قؿؼ 

ؼؾ ك یز یحیِٕاف قعنٓام ی ٕرقك در اؿعیؽیِٕاف اؿحمادق كؼدق اؿث. ؿیلؼّٓگ ٓام  اؿث كْ قاؾؼ از پكحٕاِْ ماقؿار

جا ؿّگ ةؽرگ ك گؼدل را  قغِٕاِٖ ٍضکٕـ یاف یاف را لاش كؼد از ظؼؼ ظغایاؿؼار ظغاةْ ظاظؼ آِکْ  مگؼ اؿث. ك ًْیص

َٕٓارق ُ كار یفًحغ ك ا ُ ٍٖییگؼ هًْ دكةارق ةْ پایتٖ ظؼؼ دیؿؼاق. ٓؼةار ةؿغ از رؿاِغف ةْ هًْ از ةاالل هًْ كٕٖٓ ةتؼد

 یدارد. زِغگ یلًـم ییؽ لضایِ ماِغكٓتار اؿث. قؿؼ گؼٍاركد مٕٔدق ك جکؼاریاز كار ة مُ ؾَى َِادیٕد. اق ٍی جکؼار
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َاف ك ... كْ یٍاِّغ ؾكن، ؾغايث، آایی  ؼا ٍٕيمْیاؿث ز مگؼٍاركدٓام  كْیةْ دكر از اِغام  كْیُ اِغیِغارد ك چّ ییٍؿّا

 ؿازد.  ٍی دكر ییٍؿّا یرا از ة یغ هؼار گؼلحْ اؿث زِغگیٍٕرد جاك مةارٓا در قؿؼ ك

ِٕغ دادق اؿث ك ؿؼِٕقث یقٕد  پ ٍی ك ٍؼگ ٍّسؼ مؼیاِـاف كْ ةْ پ یك را ةا زِغگیؽیؿ یقاؾؼ اِغكق لًـم

 یؼ دكةارق زِغگیاف كار، دكةارق آف را ٍستٕر اؿث اِساـ دٓغ ِـتث ةْ جکؼار ِكغف ٍـیك را كْ ةؿغ از پایؽیاِغكٓتار ؿ

اؿث ةْ ظنٕص  یك لًـمام  اؿعٕرق ییقؿؼ لضا من كؼدق اؿث. لضایكحؼ ةْ قؿؼ جؽریؼ فٌ را ةُ اٍیداِغ. َٓ ٍی ةٔحؼ

 غق اؿث:یاف رؿیغ ةْ پایجؼد یكار َٓؼاق ةا ِٕؾ اـیٌٍٔ ك ظ یآِکْ قؿؼ ةا پؼؿك

ام ٓ / از معؼقیك ِٕزٕاِیجارٓام  / از درقیاـ/ از داٍّْ ؿتؽ كٕدك / جا هًْ لؼاز آكردقمظؼؿّگ را ةؼ قاِْ ظٕار

ـ/ِْ ٍساؿ یّك ةؼ چکاد، لؼاز آٍغق اـ/ ظؼؿّگ َٓچّاف ةؼ دكش/ ك ةؼ ؿحی/ ك ایاِـايیؿؼكف ةًٕغ/ ك از پؼجگاق ٍ

 ـحادق اـ؟یاف ایگكث/ ةؼ هًْ پا ٍی ك/ كْ راق رلحْ را ةازیؽیـحادف/ ِْ راق ةازگكث/ ظٕقا ؿیا

 (69:  1390،م)گؼٍاركد

 غقید مؽ ٍاِّغ قؿؼ هتى كَحؼ در اقؿار گؼٍاركدیُ ِیا مغ كْ لضایاؿث در هايب ؿپ مكکف قؿؼیِؼگؾ پ

ام  قٕد. ظاِْ ٍی غا صؾیك ؾاقواِْ  اؿث از آف ِٕع كْ در اقؿار قإًٍ  در كمك آ ییفّا ییقؿؼ لضا مقٕد. لضا ٍی

یی ارٓٓا  قغق ك از َْٓ فٌ یؼزاٍِؼق كٕچك یكارد زؽ ییقٕد گٕ ٍی قاؾؼ كارد آف یك پؼ از ٍٔؼ ك ٍضتث كْ كهح ییایرك

جازق ك ؾاقواِْ قؿؼ چّاف صى  مگػرد اٍا در لضا ٍی آِٔا یاز كّٔگٓا  ُ قؿؼ هؼفیؼ ایاز جناك ی.  ةا آِکْ ةؼظیالحْ اؿث

ٍاِّغ  یِؼگؾ در ةؼاةؼ ٍؿكٕؽ در قؿؼ قاؾؼاف ؿّح یةْ ؾّٕاف ٍذاؿ قؼٍّغگ اِغ.ْ ِگؼلح یكّٔگ مچ ةٕیكْ ٓاِغ  ققغ

 رؿغ: َِی چ كّْٔ ةْ ِؼؼیُ قؿؼ ٓیقٕد اٍا در ا ٍی غقیؽ دیصالغ ِ

 ؼ ؿوك كٕجاق/ ٍٔؼةاف جؼیقٕد/.../ در فار، ز ٍی ُیكکف جٕ آكردق اـ/ قؼٍگیكْ ةْ پ ی/ ِؼگـییگكا ٍی در را یكهح

 در یالث/ كهحیجٕاف  ی/َِیچ گًگكحیاؿث/ كْ در ٓ مؽد/ ٍؼا ةا جٕ رازیاِگ َِی ةؼام ْ ی/ گالیجٕاف ظمث/ ك ٍٔؼةاِ ٍی

 (71-72َٓاف:«)قٕد... ٍی ُیقؼٍگ كکفی/ ِؼگؾ پییگكا ٍی

 كّغ: ٍی ٍضـٕس ك هاةى يَؾ از ظاِْ ظًن ییدٓغ ك لضا ٍی را ِكاف ماٍؼكز ی، زِغگمِگؼ ییقؿؼ ةا زؽ

ام  عحْیكْ جٕ آكام  ى ؿعُ ةا جٕ دارـ/ از صٕيْیهاقن ك ةكواب/ ةا جٕ ٍساديْ دارِغ/  ٍُ ٍ یدر آقپؽظاِْ/ كهح

 (72َٓاف:«)ركد ٍی ىیث جٕ، جضًؽـ/ ك فٌ، چٕف ماةٕف در دؿیآك ٍی

ك ؾاقواِْ اقؿار قإًٍ كٌ ِغارد. كاژگاف ؿادق ك ركزٍؼق در ةالث قؿؼ ارزش  مقٔؼ ماز لضا مؽیُ لضا چیا

 اِغ.ْ الحی یقاؾؼاِگ

 

 جٍیوت. 3

ت ؽ ٍحماكیك لضا ِیٓؼ  مؿؼكدق كْ ةْ اهحضا یك ٌٓ ِٕ در ٍٕضٕؾات ٍعحًك اقؿار لؼاكاِ یٌٓ در هايب ؿّح مگؼٍاركد

غ از ِؼؼ یك ؿپ ییَایاقؿار گػقحْ دارد ك در اقؿار ِ مؽ رِگ ك ةٕیؼ ِیغق زةاف ك جناكیةؼگؽ یكْ هايب ؿّح یاؿث. ّٓگاٍ

قاؾؼ ك  یك اِوالة یك ٍػٓت یّیکؼد دیغ اؿث. ركیكحؼ در هايب ؿپیث قاؾؼ ةیالحْ اؿث. ٍٕلوی ماٍؼكز مرِگ ك ةٕ یزٍاِ

الحْ اؿث یَِٕد  یّیك د یضات ك اظػ ٍٕضٕؾات اِوالةیكْ ةْ مٕرت جًَ یٍػٓت ٓام ك پكحٕاِْ یات ؿّحیاصاظْ اك ةؼ ادة

 یائ صؽب یك ةْ ظٕر كً یك اِوالة یٍػٓتام  كْیكْ قاؾؼ اِغیغق اؿث. اِغیةْ قؿؼ اك ةعك یك اِوالة یٍػٓت یكً ییلضا

ؼ ةگػارد. ٍٕضٕؾات یؼ لضا جادكحؼ اقؿار اك كزٕد داقحْ ةاقغ ك ةیُ در ةیاز دٓایی  ُ اٍؼ ٍٕزب قغق رگْیاؿث كْ َٓ
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ٌ، یك ٍـحو مى يضُ قؿاریُ اقؿار قؿؼ ةْ ديیؽ اؿث. در ایِ یَیاك ؾالكق ةؼ ٍٕارد لٕؽ در صٕزق ٍؼاؿَات جوٕ مقؿؼ

ات یى اصاظْ قاؾؼ ةؼ ادةیةْ دي یٍاِّغ لؼدكؿ یف ةؽرگاِیٍٕارد ك ٍغح ك ؿحا یالحْ اؿث اٍا در ةؼظیقاؾؼاِْ ِ ییلضا

غ یاقؿار ؿپ مدرظكاف قؿؼ گؼٍاركدٓام  از هعب یکیداقحْ اؿث.  مكحؼیث ةیٍٕلو مّاؿاِْ كك ِگاق ؿتك ق یؿّح

 .اؿث یٍعحًم مساد لضآایؽ ٍـحًؽـ ایُ اٍؼ ِیار ٍحّٕع اؿث كْ َٓیؽ از ِؼؼ ٍٕضٕع ةـیُ ةعف از اقؿار اك ِیا اكؿث.

 غ اك صؾیك از اقؿار ؿپیؿؼاؿؼ ٓؼ  ٍّـسٌ در ییك جسؼةْ در ظٕؿ قؿؼ لضایك دتث  یى اِـساـ در ٍضٕر ظٕيیةْ دي

 ُ راؿحا ةْ اِـساـ لضا كَك كؼدق اؿث. یؽ در ایِ یؼ كإِِیكار ك جناك ٍاِّغ َِاد اِغاـٓایی  ثیقٕد. ظاله ٍی
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