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 چکیده
ٗ  لطآ٘ي ٘مس ثٝ ٘ػازپطؾتبٖ ٔجب٘ي ؾيثطض ثب تحميك ايٗ ٖ  ٚ ٔجنب٘ي  اين ٜ  ثينب  ٞنب   زينسٌب

ٝ  اؾنت  َّجي ثطتط  ٘ػازپطؾتي ي٘بٔج تطيٗ ٟٔٓ اظ. اؾت پطزاذتٝ ظٔيٙٝ ايٗ زض لطآ٘ي  ون

 ٚ ٔنصٞت  ثنطٚ ،  ٚ لنسض   فطظ٘نساٖ،  وثنط   ٚ زاضايي ظثبٖ، پٛؾت، ضً٘ ٘ػاز، آٖ ٔالن

ٝ  لنطاض  ثطضؾني  ٚ ٘منس  ٔنٛضز  زٔٛاض ايٗ يه يه ايٙجب زض. اؾت جغطافيبيي ُٔٙمٝ  ٌطفتن

ٝ  ٘ينع  تىجط ٚ تجٗيى يٗٙي زيٍط ٔجٙب  زٚ ٖالٜٚ ثٝ. اؾت  ٘ػازپطؾنتي  ثنطا   أّيٖٛن  ون

 .اؾت ٌطفتٝ لطاض ثطضؾي  ٚ ٘مس ٔٛضز لطاٖ آيب  ثٝ تٛجٝ ثب ٞؿتٙس
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 مقدمه

ٝ  تفىنط  ٛاٖتن  ٔي ضا ٘ػازپطؾتي پسيسٜ آغبظ ٖ  ٘ػازپطؾنتب٘  َّجني  ثطتنط  . زا٘ؿنت  قنيُب

ٖ  ثنط  قيُبٖ ٝ  ا٘ؿنب ٖ  ٚ ذنطٚ   ظٔيٙن ٖ  ٖهنيب  پني  زض ضا ذساٚ٘نس  ثٙنسٌي  لينس  اظ قنيُب

 تنبضيد  زض. ؾتا ٞب َّجي ثطتط  ٚ تفبذطٞب ٘ػازپطؾتي، قطٚٔ ٘مُٝ اِٚيٗ( 7/ اٖطاف)زاقت

 ٚ ٔجنب٘ي  تجٕ ثٝ ٚ ،ا٘ؿتٝز ثطتط زيٍط الٛاْ ٚ ٞب ٌطٜٚ اظ ضا ذٛز زاليّي ثٝ ٌطٚٞي ٚ لْٛ ٞط

ٝ  پنيف  انَٛ ٚ ٔجب٘ي آٖ َجك وٝ ا٘س¬ٌطفتٝ ٘ٓط زض ذٛز ثطا  ضا انِٛي  ضا ذنٛز  ٚ ضفتن

ٝ  زضؾت، ٔمبثّٝ ثطا . ثبقٙس جسا زيٍط ٞب  ٌطٜٚ اظ وٝ زا٘ؿتٝ آٖ اليك ٝ  ٚ ٖبلال٘ن ٕ  ٘ن  تنبث

ٖ  ٘ٓنط  زض ثطتنط   ٔٗيبضٞنب   ٔمبيؿٝ ثب ثبيس افطاز ايٗ ثب احؿبؾب ،  ضٞنب  ٔٗيب ٚ ٞنب  ا٘ؿنب

 لًنبٚتي  ثنب  ٞنب  ا٘ؿبٖ ٚ ،قٛز پطزاذتٝ اقتجبٜ ٞب  ٔالن ٘مس ثٝ ذساٚ٘س پيكٍبٜ زض ثطتط 

 .ثپطزاظ٘س ٘ػازپطؾتب٘ٝ تفىطا  ثب ٔجبضظٜ ثٝ آٌبٞب٘ٝ ثهيطتي ٚ ثيٙف ٚ زضؾت

ٝ  نسز زض ٘ػازپطؾتبٖ ٔجب٘ي ثطضؾي ثب تحميك ايٗ ٝ  زض لطآ٘ني  ضاٞىنبض   اضائن  ثنب  ٔمبثّن

ٕ  زض ؾنٗي  ٘ػازپطؾنتي  ٔجنب٘ي  ثطضؾني  ثب چٙيٗٓ ٞ ٚ ،اؾت ٘ػازپطؾتي پسيسٜ  ؾنال   ذّن

 يٗٙني  ٘ػازپطؾنتي  اؾبؾني  ٔجٙنب   ؾٝ ضٚ ايٗ اظ .زاضز ٘ػازپطؾتب٘ٝ ا٘سيكٝ ٞطٌٛ٘ٝ وطزٖ

ٝ  لنطاض  لطآٖ ٘مس ٚ تٛجٝ ٔٛضز وٝ تجٗيى ٚ تىجط ٚ غطٚض َّجي، ثطتط   ٔنٛضز  اؾنت،  ٌطفتن

 .  ٌيطز¬ٔي لطاض ثطضؾي

 

   طلبی برتری

َ  تطيٗ ٟٔٓ ظا يىي َّجي ثطتط  انُ  ٚ قنٛز  ٔني  ٔحؿنٛة  ٘ػازپطؾنتي  ٔجنب٘ي  ٚ اننٛ

 ٘نػاز   ٞنب   ٌطٜٚ اظ ثطتط ضا ذٛز ٘ػاز  ٌطٜٚ يه آٖ حؿت ثط وٝ اؾت ثبٚض  ٘ػازپطؾتي

 قنٛز  ٔي َّجي ثطتط  زِيُ جغطافيبيي ٔطظٞب  ٌبٞي .(349: 1380 وٛئٗ،)زا٘س ٔي زيٍط

 ٚ َجمنبتي  ٚ ٘نػاز   ٚ يجغطافينبي  ٔطظٞنب   ثنطا   لطآٖ ِٚي ٔصٞت، ٌبٞي ٚ ٘ػاز ٌبٞي ٚ

ُ  إٞيتني  وٙس ٔي جسا يىسيٍط اظ ضا ٞب ا٘ؿبٖ وٝ آٖ ٔب٘ٙس  ٔنطظ  ضا ٔنطظ  تٟٙنب  ٘يؿنت،  لبئن

ٝ  ٚ اؾت، قٕطزٜ «وفط» ٚ «ايٕبٖ» ٗ  ثن ْ  تطتينت  اين ٝ  تٕنب ٝ  ضا ا٘ؿنب٘ي  جبٔٗن  ٌنطٜٚ  زٚ ثن

 :وٙس ٔي تمؿيٓ «وبفط» ٚ «ٔؤٔٗ»

﴿َ َّذيَُهو  ََال ُكه  ل ق  ََخ  ُكه  ِني  ََف  ََكافِز  ََو  ُكه  ََِمي   ً ِم ََُمؤ  ََِبناَاَّللََُو   ٌ لُو ن  ع  ََت  ََ(2/ تغبثٗ)َ﴾ب صير 
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 ثطتط  ٞب  ٔالن ثب وٙٙس ٔي ا٘تربة ذٛز ثيٗ ثطتط  ثطا  ثكطيت وٝ ٞبيي ٔالن ثيٗ

ٗ  َّجني  ثطتط  ؛قٛز ٔي زيسٜ آقىبض فطلي زاضز ٔي ثيبٖ ذساٚ٘س وٝ  ؾنٛ   اظ ثنبض  ٘رؿنتي

ٝ  زض ونبشة  ٞنب   ثطتنط   ٚ ٞنب  ٘ػازپطؾتي ضيكٝ ضا آٖ تٛاٖ ٔي وٝ قس ُٔط  اثّيؽ  جبٔٗن

   فطٔبيس ٔي ٔٛضز ايٗ زض لطآٖ زا٘ؿت؛

﴿َ ََماَإِبلیُسََیاَقال  ک  ع  ي  ٌَم  ََا  سُجد  ل قُتََت  يَََّلِناخ  د  ََِبی  كب رت  ََأ وَأ ست  ََُکيت   ً َََ(75/ل)﴾العالينَِم
﴿َ اَقال  ََأ ى  ير  نیَِميهََُخ  ل قت  هََُىارَِمًَخ  ل قت  َ(12/ اٖطاف)َ﴾طينَِمًَوخ 

ٝ  ٔٗ وٝ ٚلتي: فطٔٛز ّيؽاث ثٝ ذساٚ٘س ٖ  ؾنجسٜ  ثن ٝ  زازْ،  ا فطٔنب ٛ  چينع  چن  اظ ضا تن

 ثعضٌبٖ اظ يب ٚضظيس  اؾتىجبض آيب زاقت؟ ثبظ وطزْ ذّك ٔٗ وٝ چيع  آٖ ثط وطزٖ ؾجسٜ

ٕ  زض .آفطينس   ٌُِ اظ ضا اٚ ٚ آتف اظ ٔطا ثٟتطْ، اٚ اظ ٔٗ: ٌفت[ قيُبٖ. ]ثٛز  ٝ  ٚالن  آ٘چن

ٝ  ثنٛز  آفنطيٙف  زض تط ثط تٛٞٓ قس قيُبٖ َّجي ثطتط  ٔٛجت وٝ ٝ  ٔنبزٜ  اٚ چطاون  اِٚين

ٖ  اظ ثطتنط  ثٛز آتف وٝ ضا ذٛز آفطيٙف ٗ  اظ .زا٘ؿنت  ٔني  ا٘ؿنب ٗ  ضٚ اين ٔ  اين  ثبٖنث  ٔٛينٛ

ٝ  زٞنس  ٔني  ٘كبٖ َّجي ثطتط  ٞب  ٔالن ٚ ٞب ظٔيٙٝ ثطضؾي. قس اٚ غطٚض ٚ َّجي ثطتط   ون

 ٚ لنسض   فطظ٘نساٖ،  وثنط   ٚ زاضايني  ظثنبٖ،  پٛؾت، ضً٘ ٘ػاز، ثكط ثيٗ ثطتط  ٞب  ٔالن

 اظ يه ٞط ثطضؾي ثٝ وٝ اؾت يطٚض  ضٚ ايٗ اظ. اؾت جغطافيبيي ُٔٙمٝ ٚ ٔصٞت ، ثطٚ 

 .قٛز پطزاذتٝ ٞب ٔالن ايٗ

ٝ  «تجبض» ٚ «زٚزٜ» ،«٘ؿت» ،«انُ» ٔٗٙب  ثٝ فبضؾي ظثبٖ زض ٘ػاز ٚاغٜ :نژاد( الف  ثن

 ٚ نننفب  لننسيٓ زا٘كننٕٙساٖ وننٝ آ٘جننب اظ ٚ( 460 :47، 1341 زٞرننسا،)ضٚز ٔنني وننبض

 ٘تيجٝ زض زا٘ؿتٙس، ٔي ٔٛضٚثي غبِجبً ٘يع ضا ّٖٕي ٚ ٞٙط  ٚ اجتٕبٖي اذاللي، ٛنيب ذه

ُ  ٘ينع  ضا ّٖٕني  ٚ فطٍٞٙني  ٚ اجتٕبٖي ذهٛنيب  ٘ػاز وّٕٝ  ضٚ )اؾنت  قنسٜ  ٔني  قنبٔ

ْ  پينبٔجط  ضحّت اظ وٛتبٞي ٔس  اظ ثٗس اؾالْ، زٚضاٖ اٚايُ زض .(65 :1372 االٔيٙي،  اؾنال

ٝ  قس، ظ٘سٜ أٛ  ٖهط اٖطاة ٔيبٖ زض َّجي  ثطتط ٚ تفبذط ثبظاض زيٍط ثبض  ٝ  َنٛض   ثن  ون

 ٚ ونبض  ٚ ثٛز٘نس  ٖنطة  ذسٔتٍعاض ٚ شِيُ ٚ ذٛاض أٛ  ٖهط زض( ٖطة غيط ٔؿّٕب٘بٖ)ٔٛاِي

ٖ  اٖنطاة  ٚ ،٘جنٛز  آ٘بٖ زؾت زض ٟٕٔي ٔٙهت ٖ  ثنط  ٔؿنّٕب ( ٔنٛاِي )ٖنطة  غينط  ٔؿنّٕب٘ب

 پيطٚ  اظ ثّىٝ ؾبذتيٓ، ازآظ اؾبض  ٚ ثطزٌي اظ ضا قٕب تٟٙب ٘ٝ: »ٌفتٙس ٔي ٚ وطزٜ ٔجبٞب 

 ٔنب  ثبقنيٓ،  ثطتنط  قٕب اظ وٝ اؾت وبفي ٕٞيٗ ٚ وطزيٓ ٔؿّٕبٖ زازٜ، ٘جب  قطن ٚ وفط

ٝ  ظ٘جينط  ثنب  ٚ وطزيٓ ؾٗبزتٕٙس قٕكيط ثب ضا قٕب ٓ  ثٟكنت  ثن  قنٟطيٛض  ظينساٖ، )«وكنب٘سي
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 ضفنت  اظ ٚ قٕطز٘س ٔي ٖبض ٚ ً٘ٙ ذٛز ثطا  ضا ٔٛاِي اؾترساْ أيٝ ثٙي .(73 :4 ، 1333

ُ  ضا ٔنٛاِي  ثنب  ٔنطاٚزٜ  ٚ وطز٘س ٔي اجتٙبة آ٘بٖ ثب ٔٗبقط  ٚ سآٔ ٚ  ضشاِنت  ٚ پؿنتي  زِين

ْ  ثب ضا ٔٛاِي اٖطاة،. زا٘ؿتٙس ٔي ٜ  ٞني   ٚ ذٛا٘س٘نس  ٔني  ِمنت  ٚ ٘نب ٝ  ثنب  ٌنب  ننسا  ضا اٚ وٙين

 تٛا٘ؿنت  ٕ٘ي ٔٛال ٔطز، ٔي ٖطثي اٌط ٚ وطز٘س ٕ٘ي حطوت ٔٛاِي ثب نف يه زض وطز٘س، ٕ٘ي

 ؾنط  ثنٛز،  تمٛا ثب ٚ افًُ اٌطچٝ ضا ٔٛال ٟٕٔب٘ي، ٍٞٙبْ ثٍصاضز، ٕبظ٘ اٚ جٙبظٜ ثط زيٍطاٖ ثب

 (  73  ،ل  4  ، 1333 ظيساٖ،)٘يؿت ٖطة اٚ وٝ ثسا٘ٙس ٔطزْ تب ٘كب٘س٘س ٕ٘ي ذٛاٖ

ٗ  ٚ ثنٛز  اقنطافيت  ٔٓبٞط ٚ ٘ػازپطؾتي ثب ٔجبضظٜ اؾالْ قٗبضٞب  اظ يىي ٚالٕ زض  اِٚني

َ  ٚ ؾٕيٝ ٚ يبؾط چٖٛ ثطزٌب٘ي ٞٓ اؾالْ پيبٔجط ثٝ ٔٙيٗٔؤ ٝ . ثٛز٘نس  ثنال ( ل)پينبٔجط  ون

 ا »: فطٔٛز٘نس ( ل)پينبٔجط  وٝ اؾت قسٜ ٘مُ ضٚايتي ٔٛضز ايٗ زض. زاقت ثعضي ضا ٞب آٖ

 وؽ ٞط اؾت، ذبن اظ آزْ ٚ يسا آزْ اظ ٕٞٝ اؾت، يىي قٕب پسض ٚ يىي قٕب ذسا  ٔطزْ

ٝ  جنع  ٖجٕني  ثط ٖطثي اؾت، ثعضٌٛاضتط ذسا پيف اؾت پطٞيعوبضتط قٕب اظ  عونبض  پطٞي ثن

 .(1044 ،حسيث1363پبيٙسٜ،)«٘ساضز أتيبظ

ٝ  ثبضظ  ٞب  تفبٚ  اظ يىي :پوست رنگ( ب ٗ  اثتنسا  زض ون ٓ  ثنب  ثكنط  ثني  زينسٜ  چكن

 افنطاز  ثنط  جٛيي ثطتط  ٔٗيبضٞب  اظ يىي ضً٘ تبضيد ََٛ زض ٚ اؾت، پٛؾت ضً٘ قٛز ٔي

 زض ٞنب  َّجني  ثطتنط   ايٗ لطثب٘ي تطيٗ ثعضي ٚ. اؾت ثٛزٜ زاض٘س زيٍط پٛؾتي ضً٘ وٝ زيٍط

 ٘بپنصيط  ٚننف  تبضيد ثؿتط زض پٛؾتبٖ ؾيبٜ ؾتٓ ٚ ض٘ج ٞؿتٙس، ؾيبٞبٖ ثكط  تٕسٖ ََٛ

 تّفنب ،  ٚ ذؿبضا  اظ ا  ٔالحٓٝ لبثُ آٔبض ثب قٛز¬ٔي ُٔط  ؾيبٞبٖ ِٝٔؿأ ٚلتي. اؾت

ٝ  اؾت ّٖت ثساٖ ايٗ ٚ. قٛيٓ ٔي ضٚ ضٚثٝ ٞب وكٕىف ٚ ذٛضزٞب ٚ ظز ٞب، ٔٙفٗت ٚ ؾٛز  ون

ٓ  ٔٛفنك  اٌط وٝ اؾت ثٛزٜ ايٗ ٕٞٛاضٜ ٞب يىبييآٔط ٖٕٛٔي ذٛاؾت  ضا ؾنيبٜ  چٟنطٜ  ٘كنسي

ٖ  اظ ضا ا٘ؿنب٘ي  ٞٛيت ٚ وطز ضً٘ ثي ضا آٖ ثبيس الالُ وٙيٓ ؾفيس  ّٖنٛ  )ٕ٘نٛز  ؾنّت  آ٘نب

ُ  ؾبَ 1400 حسٚز لطآٖ زض ذساٚ٘س .(158: 1367 ٖٓيٕبيي، ٚ ٔمسْ ٗ  لجن ٝ  اين  ضا ٔؿنأِ

 :آيٝ زض ٘ىٙس ثبظ ؾط جبٔٗٝ زض ظذٓ، ايٗ ايٙىٝ ثطا  ٚ وطزٜ ثيٙي پيف

َّاُسََی أ یها﴿َ َّاَالي اکُهََإِى ي 
ل ق  ًَخ  ز ََمِّ ک  ََذ  ََو  ىثی 

ُ
َََأ اکُهََو  ي 

ل  ع  ََُشُعوبًاَََج  ََو  ائل   ب  ُفواَ َق  لار  ع  ٌََََّلِت  ِ كُهََإ م  لز 
ََََأ ک  َِعيلد 

ََاَّللَِ ئُكه  ق  ٌََََّأ ت  ِ ََإ ََاَّلل  لِيه  بِيرَع  ََ(13/ حجطا )َ﴾خ 

ٝ  ٚ زازٜ لطاض ٔربَت ضا ٔطزْ ٕٞٝ ذساٚ٘س آيٝ ايٗ زض اؾت؛ پطزاذتٝ ِٝٔؿأ ثيبٖ ثٝ  ثن

ٗ  ثبقس ا٘سيكٕٙس اٌط ا٘ؿبٖ آفطيسيٓ، ٔطز  ٚ ظٖ اظ ضا قٕب ٕٞٝ وٝ ٌٛيس ٔي ايكبٖ  ٕٞني
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 .آٔنس  ٘رٛاٞنس  ثط ثطتط  زاليُ پي زض زيٍط اؾت ٞب ا٘ؿبٖ ٕٞٝ ذبِك يىتب ذسا  ثسا٘س وٝ

 ٚ ٖجٕينت  ٚ ٖطثينت  ٚ پٛؾتي يبٜؾ ٚ ؾفيسپٛؾتي ٚ َجمب  ثٝ تفبيُ ُّٔك آيٝ ايٗ زض

 ثٝ ضا قٕب ٔب اٌط ٌٛيس¬ٔي ٚ ،وٙس¬ٔي ٘في ضا ظ٘ي ٚ ٔطز ٚ ٔٛاليي ٚ ثطزٌي ٚ ثٛزٖ فميط

 ثنط  قٕب اظ ا  َبئفٝ وٝ ثٛز آٖ ثطا  ٘ٝ زازيٓ لطاض ٔرتّف ٞب  لجيّٝ ٚ قٗجٝ قٗجٝ نٛض 

ٝ  ثٛز ايٗ ثطا  نطفبً ثّىٝ ،ثبقس زاقتٝ وطأت ٚ ثطتط  ؾبيطيٗ  ٚ ثكٙبؾنيس  ضا يىنسيٍط  ون

ٔ  أط ٖ  ٔٗنبٔال   ٚ اجتٕنب ْ  ثٟتنط  تنب ٗ  ٚ 488 :18، 1374 َجبَجنبيي، )ثٍينطز  ا٘جنب  أني

 .(91 :10  ،1361 انفٟب٘ي،

 :آيٝ زض ذساٚ٘س

َ﴿َ ََو   ً ََِِم ای اتِه ل ُقََء  اِتََخ  او  ن  ََالسَّ ِضََو  أ ر 
 
ََال لفُ ََو  تِل  ََاخ  تُِكه  ِسلي 

ل  ََأ  اىِكُهََو  لو 
ل  ٌََََََّأ  ِ ََفلِ ََإ الِل   ََذ  َلف َ ی لات 

لِِنين ع 
ِّل  َ( 22/ ضْٚ)َ﴾ل

 زِيّني  ضا ٞنب،  ظثبٖ ٚ ٘ػازٞب تفبٚ   ٚ قٕبضز ثطٔي ذساٚ٘س اظآيب  ضا ظثبٖ ٚ ضً٘ اذتالف

ً  اذتالف اظ فٟٕيسٜ، ٚ ٖبِٓ ا٘ؿبٖ ٚ  زٞس ٔي لطاض ذساقٙبؾي ثطا  ٖ  ٚ ٞنب  ض٘ن ٝ  ٞنب  ظثنب  ثن

 لننطاض تفننبذط ٚ تحميننط  ٚؾننيّٝ ضا ظثننبٖ ٚ ض٘ننً جبٞننُ، ِٚنني ضؾننس ٔنني اِٟنني ٔٗطفننت

ٝ  ايٗ زض .(190: 9 ، 1383 لطائتي،)زٞس ٔي ً  اذنتالف  آين ٖ  ٚ ض٘ن  آينب   وٙنبض  زض ضا ظثنب

 ٔٛجت ضا ظٔيٗ ٚ آؾٕبٖ ذّمت وؽ ٞي  ٚ آٚضز ٔي ظٔيٗ ٚ آؾٕبٖ ذّمت ٔب٘ٙس زيٍط 

ٖ  ذساٚ٘نس  .اؾنت  اِٟني  لنسض   ٞب  ٘كب٘ٝ اظ ا  ٘كب٘ٝ چٖٛ زا٘س ٕ٘ي ذٛز ثطتط  ٗ  ٔينب  اين

ٝ  زاز لطاض اذتالف ٚ تفبٚ  چيعٞب ٝ  َنٛض   ثن ٝ  ٘فنط  زٚ حتني  ون  ننحجت  يىنسيٍط  ثنب  ون

ٗ  ٚ ،٘يؿتٙس يىؿبٖ نسا، ٘حٜٛ ٚ ؾرٗ ب ذهٛني اظ يه ٞي  زض وٙٙس،¬ٔي  اذنتالف  اين

ٝ . اؾنت  ٔٛجٛز آٖ ا٘ٛأ ٚ ضٍٟ٘ب زض ٚ آٖ ذٌُٛ ٚ نٛض  زض ٗ  ؾنجت  ثن  ٚ اذنتالف  ٕٞني

 زيٍنط   ثنط  يىني  ثطتنط   ثط زِيّي ٞب تفبٚ  ايٗ ٚ قٛ٘س ٔي قٙبذتٝ افطاز وٝ اؾت تفبٚ 

ٌََّ﴿ ضا اذننتالف زِيننُ ذساٚ٘ننس ثّىننٝ ٘يؿننت ِ ََفللِ ََإ َذ  ََلِلل   لِِنللينَلف َ ی للات  ع 
ِّل   وننطزٜ اٖننالْ ﴾ل

  .(263 : 3 ،  1377َجطؾي،)اؾت

ً  زض ضا فًنيّت  ٚ ثطتنط   ايكبٖ وٝ اؾت آٔسٜ ثؿيبض ٞٓ ٔٗهٛٔيٗ ائٕٝ والْ زض  ض٘ن

ٝ : ونطز  اَؾؤ نبزق أبْ اظ قرهي ٔثبَ َٛض ثٝ. زا٘ؿتٙس ٕ٘ي ٝ  ثن  اظ ا ¬ٖنسٜ  ؾنجت  چن

 ذنسا  اَبٖنت  وٝ اؾت وؿي قطيف: فطٔٛز حًط  پؿت؟ ثطذي ٚ ٘سا قطيف آزْ فطظ٘ساٖ

ٖ  زض آينب : وطز ٖطو. وٙس ٘بفطٔب٘ي ضا اٚ وٝ اؾت وؿي ٚييٕ ٚ وٙس ُ  ٞنب  آٖ ٔينب  ٚ فبين
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 وٝ فطٔبييس ٔي: وطز ٖطو. اؾت تمٛا پطتٛ زض تٟٙب فًيّت: فطٔٛز حًط  ٘يؿت؟ ٔفًَٛ

 يىنسيٍط  ثنب  ٘ػاز جٟت اظ ثطتط  ٞي  ٚ ٘سا ٔؿبٚ  ٞٓ ثب ٘ػاز ٚ ٝضيك زض ٕٞٝ آزْ فطظ٘ساٖ

 حنٛا  ٕٞنٝ،  ٔنبزض  ٚ آزْ ٕٞٝ، پسض ٚ ذبن اظ ٔطزْ ٕٞٝ ذّمت آض : فطٔٛز ٘ساض٘س؟حًط 

ٖ  ٕٞٝ ٚ اؾت وطزٜ ذّك ٚاحس ذسا  ضا ٞب آٖ ٚ اؾت  ق،1404 ٔجّؿني، )٘نس ا اٚ  ثٙنسٌب

ْ  ثنعضي  پيبٔجط ؾيطٜ زض چٙيٗ ٞٓ .(340 :2 ، 1403 َجطؾي، ٚ 170 :10   اؾنت  اؾنال

ٗ  زض ٚ وٙنس،  ٔني  ا٘ترنبة  شٖٔؤ ٖٙٛاٖ ثٝ ضا ضً٘ ؾيبٜ غالٔي ،حجكي ثالَ وٝ ٗ  زين  ٔجني

ْ . ٘يؿنت  فطلي ثٛزٖ آظاز ٚ ثطزٜ ِحبِ اظ ٘ٝ ٚ ضً٘ ِحبِ اظ ٘ٝ ثكط افطاز ثيٗ اؾالْ  اؾنال

ْ  ٚ جٍٙينس  ثنٛز  وٝ نٛضتي ٚ قىُ ٞط زض جبّٞي ٖهجيت ايٗ ثب  ظينط  زض ضا ا٘ؿنب٘ي  ٘ٓنب

 جٙؿيت ذب٘ٝ، َٚٗ، لٛٔيت، ٞب  پطچٓ ٕٞٝ ٚ زاقت پب ثط اهلل پطچٓ ٘بْ ثٝ ٚاحس  چٓپط

 .(3348 :6 ، 1412 لُت، ثٗ ؾيس)ؾبذت ٔطزٚز ضا پٛؾت ٚ

 وٝ اؾت ظثب٘ي اؾت، ثطتط  زِيُ ٞب ا٘ؿبٖ اظ ثطذي ثيٗ زض وٝ زيٍط  ٔٗيبض :ستان(ج

 ٞٓ ٔطزْ. اؾت زاقتٝ ٕئٟ ٘مف ٞب¬ّٔت ثيٗ زيطثبظ اظ ٚ وٙٙس¬ٔي تىّٓ آٖ ثٝ ايكبٖ

ٝ  ٔٙنبَمي  زض ٚ وٙٙس زضن ضا يىسيٍط تٛا٘ٙس¬ٔي ثٟتط ظثبٖ، ٕ  ون  زض ّٔنت  زٚ ّٔني  ٔٙنبف

ٖ  ٞطٌبٜ ثبقٙس، زاقتٝ اذتالفبتي يىسيٍط ثب ٚ ثطذبؾتٝ ٔجبضظٜ ثٝ يىسيٍط ٔمبثُ  زٚ آٖ ظثنب

ٔ ٔٛ ٔنٛاضز  ؾنبيط  ٚ ٞنب  وٜٛ ٞب، ضٚزذب٘ٝ قٟطٞب، ٞب  ٘بْ ثبقس، ٔتفبٚ  يىسيٍط ثب ّٔت  ينٛ

ٗ  اؾت ظثبٖ آٖ زاضا  وٝ ّٔتي ثبقس، قسٜ ٘بٍٔصاض  وٝ ظثب٘ي ٞط ثٝ اذتالف  ضا ٔنٛضز  اين

 ٞنبيي  ؾنطظ٘ف  ا٘جٜٛ. (32 تب: ثي ا٘هبض ،)آٚضز ٔي قٕبض ثٝ ثطتط  ٚ اِٚٛيت حك ذٛز ثطا 

 ؛ؾنبظز  ٔي ٘يبظ ثي ٘ٛ ا  ٚاغٜ ىبضثطزٖث اظ ضا ٔب زاضز ٚجٛز ثيٍب٘ٝ ٌفتبض ٚ ٘ٛقتبض ٔٛضز زض وٝ

ٗ : »ٌٛيٙنس  ٔني  وطز، ثطلطاض ظثب٘ي اضتجبٌ زيٍط  ثب تٛاٖ ٕ٘ي ايٙىٝ ثيبٖ ثطا  افطاز ٔثالً  اين

ُ  ونبٔالً  وٝ ٖجبضاتي «اؾت يٛ٘ب٘ي ايٗ» ،«اؾت چيٙي ايٗ» ،«اؾت ٖطثي  جنبيٍعيٙي  لبثن

ٝ  ثطا  ا  ٖٕسٜ اثعاض ثٝ ظثبٖ، ٖجبضا ، ايٗ زض ثيٙيٓ ٔي وٝ ٕٞبُ٘ٛض ٞؿتٙس،  ؾنتيع   ثيٍب٘ن

 .(74: 1383 اؾتٙٛ،)اؾت قسٜ تجسيُ( زپطؾتي٘ػا ٍ٘ٛييٓ اٌط)

ٖ  تىٛيٗ اثتسا  اظ ٞب ّٔت اظ يه ٞي  ظثبٖ ٝ  قنب ٝ  ٘جنٛزٜ،  فّٗني  ننٛض   ثن  اظ پنؽ  ثّىن

ٓ  ٞب آٖ ظثبٖ ٔٗيٗ، ؾطظٔيٗ زض جٕبٖت لّٛة يبفتٗ پيٛ٘س ٚ قسٖ جٕٕ ٖ  ثنب  ٞن ٝ  ايكنب  ثن

 ٞب، لطٖ َي زض ٚ ؛يبفتٝ ٌؿتطـ آٖ انَٛ ٚ لٛاٖس ٚ اؾت وطزٜ پيسا تىبُٔ ٚ آٔسٜ ٚجٛز

 حس ثٝ تب پصيطفتٝ ذٛز ثٝ ٕٔتس تحٛالتي ٚ ٞب قىُ تغييط زيٍط ُّٔ ٞب  ظثبٖ ثب ثطذٛضز ثب
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ٖ  وٙس ثطتط  احؿبؼ ّٔتي ايٙىٝ پؽ .(22: 1373 ُٟٔط ،)اؾت ضؾيسٜ أطٚظ   اظ چنٛ

ُ  ٚ وبُٔ ا٘س ٌفتٝ ٔي ؾرٗ آٖ ثب وٝ ظثب٘ي اَٚ ٝ  تىبٔن ٝ  اؾنت  ثنٛزٜ  يبفتن  ونبٔالً  ا  ٘ٓطين

ٓ  .اؾت اقتجبٜ ٖ  ثٙنس   تمؿني ٝ  اؾنت  أنط   ٞنب  ظثنب ٝ  اتفنبق  ٔنٛضز  ون ٖ  ٕٞن ٖ  ظثنب  قٙبؾنب

  .(12 -10 :1382 ثبلط ،)اؾت

ْ  ِٚني  اؾنت،  ٘كنسٜ  زازٜ زيٍط ظثبٖ ثط ظثب٘ي ثيٗ تطجيح ايكبٖ والْ زض أب  ٞنط  ٔنطز

 ذنٛثي  ثٝ زيٍطاٖ ٚ ا٘س ظٔيٗ ضٚ  ٔطزْ تطيٗ ثبٞٛـ ٚ ثٟتطيٗ وٝ وٙٙس ٔي تهٛض وكٛض 

ٖ  ذنٛزثيٙي  ٚ ذٛزذٛاٞي اظ ٘بقي تهٛضا ، ايٗ ٕٞٝ ٚ ؛تٙس٘يؿ ايكبٖ قبيؿتٍي ٚ  ايكنب

 :آيٝ زض ذساٚ٘س .(117: 1336 ٟ٘طٚ،)اؾت

َ﴿َ ََو   ً ََِِم ای اتِه ل ُقََء  اِتََخ  او  ن  ََالسَّ ِضََو  أ ر 
 
ََال لفُ ََو  تِل  ََاخ  تُِكه  ِسلي 

ل  ََأ  اىِكُهََو  لو 
ل  ٌََََََّأ  ِ ََفلِ ََإ الِل   ََذ  َلف َ ی لات 

لِِنين ع 
ِّل  ََ﴾َل
 ٖبِٕبٖ ثطا  ٖالٔبتي ٚ قٕبضز ثطٔي ـا آيب  زيٍط وٙبض زض ضا ٞب ظثبٖ ٚ ٞب ضً٘ اذتالف

 ثبثنبيي،  ٚ 9 :3  تب، ثي ؾٕطلٙس ،)ثجط٘س پي ذبِك لسض  ثٝ تب قٕبضز ثطٔي ا٘سيكٕٙساٖ ٚ

ٖ  اؾت، ٞب ظثبٖ اذتالف اِٟي لسض  ٞب  ٘كب٘ٝ اظ يىي ٚالٕ زض .(528 :3  ،1382 ٝ  چنٛ  ثن

.. .آٖ غيط ٚ تطوي ٚ فبضؾي ٚ ٖطثي اظ اؾت ٕ٘ٛزٜ اِٟبْ بي ٚ زازٜ تّٗيٓ ضا ِغتي ٌطٚٞي ٞط

 ا  ٖنسٜ  اٌط وٝ َٛض  ثٝ ثبقٙس ٕٔتبظ تىّٓ زض ظثبٖ يه اُٞ وٝ اؾت ذبَط ايٗ ثٝ ايٗ ٚ

 ٚ ،زٚٔني  غينط  اِٚي نسا  وٝ زضيبثس قٙٛ٘سٜ وٙٙس،¬ٔي نحجت حبئّي پكت زض ٞب آٖ اظ

ٖ  اذتالف .(284 :10 ، 1363 ٖجساِٗٓيٕي، قبٜ حؿيٙي)اؾت ؾٛٔي غيط زٚٔي  زض ِؿنب

ٗ  ينب  ٚ اؾنت،  ٔطاز ٞب ٚاغٜ اذتالف ايٙىٝ يب اؾت؛ احتٕبَ چٙس زاضا  آيٝ ايٗ  اؾنت  ٕٔىن

ٗ  ظثبٖ چٖٛ ثبقس نسا آًٞٙ زض اذتالف اؾت ٕٔىٗ ٘يع ٚ ثبقس ٞب ِٟجٝ اذتالف ٔطاز  ثني

ـ  ضٚؾنتب   ثب ضٚؾتبيي حتي يب ٚ زيٍط قٟط  ٚ قٟط يه ٝ  زض اذنتالف  ٔجنبٚض  ٞنب  ِٟجن

 حمي ٚ 117 :19 ، 1360 َجطؾي، ٚ 251-250 :16  ،1374 َجبَجبيي،)بقٙسث زاقتٝ

  .(21 :7 تب،  ثي ثطٚؾٛ ،

 ضا ظثبٖ اذتالف ذساٚ٘س وٝ اؾت ايٗ ٟٔٓ ؛٘ساضز فطلي ثبقس ٔطاز ثبال ٔٛاضز اظ وساْ ٞط

ٝ  ضا اذتالف ايٗ ٚ وٙس ٔي ثيبٖ زا٘كٕٙساٖ ثطا  ـا لسض  آيب  اظ ا  آيٝ ٖ  ثن  ضاٞني  ٖٙنٛا

ٝ  ثٝ ايٙىٝ ٘ٝ زاضز، ٔي ٖطيٝ ا٘سيكٙس ٔي وٝ وؿب٘ي فىطت ثطا  ٝ  اذتالفني  ٚاؾنُ ٗ  ون  ثني
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 ثنط  ضٚؾنتبيي  حتني  ٚ زيٍط ٌطٜٚ ثط ٌطٚٞي اؾت نساٞب آًٞٙ ٚ ٞب ِٟجٝ ٞب، ظثبٖ ٞب، ٚاغٜ

 س.وٙ جٛيي ثطتط  ٔجبٚضـ ضٚؾتب 

 ثط اقربل ٞب  جٛيي ثطتط  زاليُ اظ يىي :تزتزی تزای مالکی فزسندان و اموال( د

ٖ  ثؿنيبض  ٘فنطا   ٚ ثنطٚ   اظ ٘بقني  غطٚض اؾت، اٚالز ظيبز  ٚ ثطٚ  ٚ ٔبَ ٍطاٖزي  ضا ايكنب

ٝ  ٘ساضز ضا ٞب آٖ ثب ٔمبثّٝ تٛاٖ وؽ ٞي  وٝ پٙساض٘س ٔي چٙبٖ ٚ وطزٜ اذاللي ضشائُ زچبض  ثن

ٝ  ٔجنطا  پطٚزٌبض ٖصاة اظ ضا ذٛز حتي ايكبٖ وٝ ا  ٌٛ٘ٝ ٖ : »ٌٛيٙنس  ٔني  ٚ زا٘ؿنت  ٔنب  چنٛ

ٖ  .(35/ ؾجأ)«قس ٘رٛاٞيٓ ٖصاة اؾت تط ثيف ٕٞٝ اظ ٔبٖ فطظ٘ساٖ ٚ زاضايي  ٚ فنال   ايكنب

ٖ  حطٔت ٚ وطأت قبٞس ٚ پٙساض٘س ٔي ثؿيبض اٚالز ٚ ٔبَ زاقتٗ زض تٟٙب ضا ضؾتٍبض   ضا قنب

ٖ  ٚ ٔبَ اِٟي زضٌبٜ زض ٖ  فطظ٘نسا ٝ  ٔنب : ٌٛيٙنس  ٔني  ٚ ا٘نس  زازٜ لنطاض  قنب ٗ  زاضا  ٕٞيكن  اين

 ثٗنس   آيب  زض ذساٚ٘س آ٘ىٝ حبَ ٚ .قٛيٓ ٕي٘ ٔٗصة ٔب ثبقس ٖصاثي ٞٓ اٌط ٚ يٓا وطأت

: فطٔبينس  ٔني  ٚ زٞنس،  ٔني  پبؾند  ٚجٝ تطيٗ ٖبِي ثٝ ضا فطيجب٘ٝ ٖٛاْ ُٔٙك ايٗ ؾٛضٜ ٕٞيٗ

ٝ  ونؽ  ٞط ثطا  ٚ ذساؾت زؾت ثٝ آٖ ظيبز  ٚ وٕي اٚالز، ٚ أٛاَ يٗٙي ضظق ٔؿأِٝ  ون

ٜ  ثٝ ضا قٕب وٝ ٘يؿت چيع  قٕب فطظ٘ساٖ ٚ ٚأٛاَ وٙس ٔي تًٙ يب ٌكبزٜ ثرٛاٞس  پيكنٍب

 ذساٚ٘س ٚ ا٘س زازٜ ا٘جبْ قبيؿتٝ وبض ٚ آٚضزٜ ايٕبٖ وٝ وؿب٘ي ٍٔط ٌطزا٘س، ٘عزيه ذساٚ٘س

-36/ ؾجأ)زا٘س ٔي پبزاـ قبيؿتٝ ٚ اِٟي پيكٍبٜ زض ٘عزيىي ٔالن ضا نبِح ُٖٕ ٚ ايٕبٖ

37-38).   

َ  وٙس، نبِح ُٖٕ ذٛز فطظ٘ساٖ ٚ ٔبَ ثب وٝ وؽ آٖ ٚالٕ زض  اذنس  ضاٜ زض ضا ذنٛز  ٔنب

 ٔٙتكنط  ٘ينع  ؾبيطيٗ زض ٚ وطزٜ، تجّيغ ٚ تطٚيج ضا نبِح ُٖٕ ٚ ايٕبٖ آٖ ثب ٚ ٕ٘ٛزٜ، ا٘فبق

ـ  افنطاز   چٙيٗ آٚضز، ثبض زيٙي تطثيت ثب ضا ذٛز اٚالز ٚ ؾبظز، ٖ  زٚ پنبزا  ذٛاٞٙنس  چٙنسا

ٝ  افطاز اٚلب  ٌبٞي .(580: 16  ،1374 َجبَجبيي،) زاقت َ  تٟٙنب  ٘ن ُ  ضا فطظ٘نس  ٚ ٔنب  زِين

ٝ  ٚ ونطزٜ  ٘يع ٔطزٌبٖ ثٝ تفبذط ثّىٝ زا٘ٙس ٔي ثطتط  ٖ  لجطٞنب   ظينبز   ثن ٖ  ٔطزٌنب  زض قنب

ٗ  زض .(2-1/ تىنبثط )ٕ٘ٛز٘س¬ٔي ثطتط  اْٟبض ٚ وطزٜ ٔجبٞب  ٘يع ٌٛضؾتبٖ ٝ  اين  آٔنسٜ  آين

َ  ثٝ ٔب :ٌفتٙس¬ٔي( ل)پيبٔجط ثٝ وفبض وٝ اؾت ٓ  ٔني  ذنٛز  اٚالز ٚ أٔنٛا  قنٕب  ثنط  ٚ ثنبِي

َ : فطٔنٛز  ٚ ونطز  ٔجنبة  ضا آ٘بٖ تٛا٘ب ذسا  ِصا قس، ذٛاٞيٓ ٔؿٍّ  زض قنٕب  اٚالز ٚ أٔنٛا

ٝ  قنٛز  ٔي ثطزاقت ايٗ اظ ثٛز ذٛاٞٙس ٘بچيع ذسا ٔمبثُ َ  ون  ٚ ز٘ينب  زض وفنبض  اٚالز ٚ أٔنٛا

 ضا ذنٛز  أٚالز ٚ أٔٛاَ وفبض اٌط وٝ ٔٗٙي ايٗ ثٝ. قس ٘رٛاٞٙس آ٘بٖ ٘يبظ  ثي ٔٛجت آذط 
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ٗ  ٚ؛ قنس  ٛاٞنس ٘ر لجَٛ ذسا ٘عز وٙٙس پيسا ٘جب  ذسا ٖصاة اظ وٝ ثسٞٙس فسيٝ ُ  اين  زِين

 :آيب  زض. (213 :2 ، 1398 ذٕيٙي، ٘جفي)٘يؿت زيٍط افطاز ثط افطاز  ثطتط 

ََأ ٌ﴿  ٌ اَكا  ََذ  ال  ََم  اََِب يِلين  َو  ََذ  لل   لهَََِتُت  ل ی  لاَع  ای اتُي  ََء  لال  لاِطيُرََق  س 
وَّلِين  َأ 

لأ 
 
ِسلُنهََُال ي  ََس  لل   ُطلووالخَع  َ﴾ز 

َََََ(16-15-14/ لّٓ)

ٖ  تنب  قنس  ثبٖنث  ثطٚ  ٚ ٔبَ: فطٔبيس ٔي ٚ وطزٜ ٔصٔت ضا  ثطٚ ٚ ٔبَ ذساٚ٘س ٚ  ايكنب

 جنٛاة  زض ذساٚ٘نس  ِٚي ،ثپٙساض٘س پيكيٙيبٖ ذطافي ٞب  افؿب٘ٝ ٚ ذطافٝ ضا اِٟي آيب  حتي

ٝ  اـ ثيٙني  قنس  ؾجت فطظ٘ساٖ ٚ ٔبَ ثفٟٕٙس وٝ ظ٘س ٔي قبٖ ثيٙي ثط زاغي ٞب آٖ  ذنبن  ثن

ٝ  اظ زيٍنط  جنبيي  زض ٚ .قنٛز  اـ ثعضٌني  ٚ تىجط ؾجت ايٙىٝ ٘ٝ قٛز ٔبِيسٜ ٝ  ٚ فتٙن  ٚؾنيّ

ٝ  ٚ( 15/تغبثٗ ٚ 28/ ا٘فبَ)زازٜ ذجط اٚالز ٚ أٛاَ ثٛزٖ أتحبٖ ٖ  ثن  تٗجينطا   ثنب  ٞنب  ا٘ؿنب

 اظ. اؾنت  زازٜ ٞكساض ٞب آٖ ٚاؾُٝ ثٝ ا٘حطاف أىبٖ ٚ اٚالز ٚ أٛاَ ٘جؿتٗ زَ ثٝ ٔرتّفي

 :ا٘ؿبٖ فطظ٘س ٚ ٔبَ زض قيُبٖ قطوت أىبٖ: اِف: جّٕٝ

﴿َ هُه  واِلََفِيَشاِرک  أ م 
 
ََال لفدََِو  أ و 

 
ََ(64/ اؾطاء)َ﴾ال

 :آٖ ٔٙفي آثبض ٚ فطظ٘س ٚ ٔبَ زض ذٛاٞي افعٖٚ: ة

﴿َ كاثُز  واِلََفِيَت  أ م 
 
ََال لفدََِو  أ و 

 
َََ(20/حسيس)َ﴾ال

 :ذسا يبز اظ ٔبَ ٚ فطظ٘س ثبظزاض٘سٌي:  

ََلف﴿ ََتُل هُِكه  واُلُكه  ََأ م  ََلفَو  لفُدُکه  ََأ و   ً زََِع  ََ(9 /فمٖٛٔٙب)َ﴾اَّللََِِذک 

 :ليبٔت زض اٚالز ٚ أٛاَ ٘جٛزٖ ثرف ٘جب : ز

َ﴿َ  ً ََل  نِی 
ََتُغ  هُه  لي  ََع  لوالُهُه  ََأ م  ََللفَو  للفُدُهه  ٖ  آَ)َ﴾أ و  : 4  ،1383 لطائتني، ( )10/ ٖٕنطا

307 ٚ 308) 

ٖ  ثنطا   ؾنٗبز   ثٝ ضؾيسٖ ثطا  ضاٞي ثبيس فطظ٘ساٖ ٚ ثطٚ  ٚ ٔبَ ٝ  ثٍكنبيٙس  ا٘ؿنب  ٘ن

ٗ  اظ ضا ا٘ؿبٖ ثبال آيب  زض لطآٖ ٚ ،فىٙٙسثي ٌٙبٜ ٚضَٝ ثٝ ضا اٚ ايٙىٝ ٝ  ٕٞني ٓ  ٘ىتن  زازٜ ثني

 .اؾت

 اظ. وٙس ٔي ُٔط  ضا ٔٛاضز  لطآٖ وٝ اؾت ثطٚ  ٚ لسض  َّجي ثطتط  ٖٛأُ جّٕٝ اظ

ٝ  پنطزاظز  ٔي ٔٛضز ايٗ زض لبضٖٚ ٚ فطٖٖٛ زاؾتبٖ ثيبٖ ثٝ جّٕٝ  ٞنب  آٖ لنسض   ٚ ثنطٚ   ون

ٖ ٔؤ ؾنٛضٜ  46 45ٚ آيب  زض ذساٚ٘س. قس بٞ آٖ ذٛزثطتطثيٙي ٚ تىجط ٔٛجت ٖ  ٔٙنٛ  زاؾنتب

 :وٙسٔي ثيبٖ قىُ ايٗ ثٝ ضا فطٖٖٛ تىجط
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ل ياَثُهََّ﴿َ س 
َََُموسیَأ ر  ََأ خاهََُو   ٌ ََِبآیاتِياَهاُرو ََو   ٌ ََُسل ظا َََإِل َُمبين   ٌ و  ع  ََفِز  لفئِهََِو  ُرواَم  ب 

ك  ت  اس  ََف  َكلاُىواَو 

ًَ ما و  ََق  َ﴾َعالِين 
ٖ  ؾنٛ   ثٝ ٞبضٖٚ ٚ ٔٛؾي وٝ ٔيٍٞٙب سوٙ ٔي ثيبٖ آيب  ايٗ  قنس٘س  فطؾنتبزٜ  فطٖنٛ

 ٚ ٔٛؾني  اؾنطائيُ،  ثٙني  اظ ٘فنط  زٚ وٝ ٘طفتٙس ايٗ ثبض ظيط ٚ وطز٘س تىجط ـا لْٛ ٚ فطٖٖٛ

ٖ  ذنٛزثطتطثيٙي . ( 405 :9 ، 1378 َينت، )وٙٙس اَبٖت ضا ،ٞبضٖٚ ٝ  ضا اٚ فطٖنٛ  جنبيي  ثن

 : ثٍٛيس ٔٛؾي حًط ٝ ث وٝ ضؾب٘س

﴿َ ًِ ِئ ََل  ت 
ذ  َّخ  ًََات ي ِريَإِله ا ََغ    َّ ل ي ع  ج 

أ  ََل   ً ََِم ُجوىِين  س  ن 
َََ(28/ قٗطاء)َ﴾َال 

ٓ  ٔني   ا ظ٘ساٖ ثٝ ٌيط  ذسايي ثٝ ضا زيٍط  وؽ ٔٗ جع اٌط ٕ  زض. افىنٙ  ٚ ثنطٚ   ٚالن

ٝ  ٕ٘ٛز اضازٜ حتي وٝ وطز ايجبز ٚ  زض ثّٙسپطٚاظ  ٚ تىجط چٙبٖ فطٖٖٛ لسض   ذنسا   ون

 :ٌفت ٞبٔبٖ ٚظيطـ ثٝ وٝ ضؾب٘س لتُٝ ث ضا ٔٛؾي

﴿َ ََو  ََقال  ٌُ و  ع  ََیاَفِز  ٌُ ََهاما ًِ ًََلِيَاب  حا ز  لِّيَص  ع  ب لُغََُل  ََأ  باب  أ س 
 
َ﴾ال

ُ  ثٙي وٝ ٕٞچٙبٖ ثٛز٘س، وطزٜ ذٛز فطٔب٘جط ٚ ثٙسٜ ضا زيٍطاٖ فطٖٛ٘يبٖ ٓ  ضا اؾنطائي  ٞن

ٝ )ثٛز٘نس  زازٜ لنطاض  ذٛز ٖجس َ زض  .(46 :15   إِينعاٖ،  تطجٕن ٝ  زيٍنط   ٔثنب ٖ  ون  اظ لنطآ

ٝ  زضؾنٛضٜ . وٙس ٔي اقبضٜ لبضٖٚ زاؾتبٖ ثٝ آٚضز ٔي ثطٚ  ٚ لسض  نبحجبٖ  لهنم  ٔجبضون

ٕ  ثٝ وٝ ثٛز اؾطائيُ ثٙي اظ زا٘كٕٙس  ٔطز لبضٖٚ اؾت، آٔسٜ اٚ زاؾتبٖ  ثنطٚ   آٚض  جٕن

 ٚ ظز ثنبظ  ؾنط  ٔٛؾي حًط  ثٝ ظوب  پطزاذت ٚ تٍٙسؾتبٖ ثٝ احؿبٖ اظ ٚ ٌٕبقت ٕٞت

 ثنٛز  ٔٙبَ ٚ ٔبَ ٗاي زض غطق چٙبٖ اٚ ٚ( 76/لهم)آٚضز زؾت ثٝ ٖٓيٕي لسض  ٚ ثطٚ 

ٗ  قنبز   ٚثطٚ  ٔبَ ذبَط ثٝ: »ٌفتٙس ٔي وٝ وٙٙسٌب٘ي ٘هيحت ٞكساض ٔمبثُ زض وٝ  ٘ىن

ٗ  اظ ٘هيجي ثبيس تٛ ٚ ،٘ساضز زٚؾت وٙس ٔي ايجبز غفّت وٝ ضا قبز  چٙيٗ ذساٚ٘س وٝ  اين

ٝ  ٚ ثپطزاظ  ذٛز آذط  آثبز  ثٝ آٖ ٚؾيّٝ ثٝ ٚ ثجط  ٔبَ ٝ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ن ٝ  ذساٚ٘نس  ون ٛ  ثن  تن

 زٚؾننت ضا ٔفؿننسيٗ ذساٚ٘ننس وننٝ ٘ىننٗ فؿننبز ٚ وننٗ ٘يىنني ٘يننع تننٛ وننطزٜ ٘يىنني

 قنس  ٔني  ٘بقي ـا حؿبة ثي ثطٚ  اظ وٝ تىجط  ٚ غطٚض حبِت ٕٞبٖ ثب( 77/لهم)«٘ساضز

  :«اْ آٚضزٜ زؾت ثٝ اؾت ٔٗ ٘عز وٝ زا٘كي ٚؾيّٝ ثٝ ضا ثطٚ  ايٗ ٔٗ» :ٌفت ٔي چٙيٗ

﴿َ َّناَقال  وتِيُتهََُإِى
ُ
ل َأ َََع  ِديَِعل ه  َ﴾َِعي 
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ٖ  ايٙجب زض .وٙٓ ٔٗبّٔٝ چٍٛ٘ٝ ْا ثطٚ  ثب ٔٗ وٝ ٘يؿت قٕب ثٝ ٌٔطثٛ ايٗ  پبؾند  لنطآ

ُ  ضا النٛأي  ذساٚ٘س زا٘ؿت ٕ٘ي اٚ آيب» وٝ زٞس ٔي -ٞب لبضٖٚ ٚ -لبضٖٚ ثٝ ا  وٛثٙسٜ  اظ لجن

 :«ثٛز٘س ثطٚتٕٙستط ٘يطٚٔٙستطٚ اٚ اظ وٝ وطز ٞالن اٚ

ََأَ ﴿ ََو  ََل ه  ل ه  ٌَََّی ع 
ََأ  ََاَّلل  د  ََق  ل    ََأ ه   ً ََِم لِهَِق  ََب   ً ََِم ٌِ ُقُزو

ََال   ً ََم  ََُهو  د  هََُأ ش  ََُقوَّةًَِمي  ُرََو  ث  ًََأ ک  عا ن  َ﴾ج 
ـ  أب ،زاض   ا زا٘ف ٚ ّٖٓ َطيك اظ زاض  آ٘چٝ ٌٛيي ٔي تٛ ٝ  ونطز   فطأنٛ ٛ  اظ ون  تن

 ضٞبيي اِٟي ٔجبظا  چٍٙبَ اظ تٛا٘ؿتٙس آيب ثٛز٘س، فطاٚاٖ ثطٚتٕٙستط ٚ ٘يطٚٔٙستط ٚ تط ٖبِٓ

ٝ  يه ثب يٝآ پبيبٖ زض ٚ يبثٙس؟ ٝ  زيٍنط   ٞكنساض  پطٔٗٙني  ٚ وٛتنبٜ  جّٕن  ٚ زٞنس  ٔني  اٚ ثن

 :«قٛ٘س ٕ٘ي ؾؤاَ قبٖ ٌٙبٞبٖ اظ ٔجطٔبٖ» اِٟي ٖصاة ٘عَٚ ٍٞٙبْ ثٝ: فطٔبيس ٔي

َ﴿َ ُ ََلفَو  ئ  ََيُس   ً ََُذُىوِبهُِهََع   ٌ ِزُمو ُنج 
َ﴾َال 

ٕ  اؾنت  ٖنصاثي  ٘يؿت، پبؾد ٚ پطؾف ثطا  ٔجبِي انالً  ٚ وٛثٙنسٜ  ٚ زضز٘نبن  ٚ لنبَ

 .(152 :16 ، 1374 قيطاظ ، ٔىبضْ)٘بٌٟب٘ي

. ثبقنس  ثكط  جٛإٔ ٚ ثكط تجبٞي يب ٚ ضقس ٖبُٔ تٛا٘س ٔي ثطٚ  ٚ لسض  لطآٖ، ٘ٓط اظ

 اٌنط . ٌطفت زؾت زض ضا آٖ تٕبْ احتيبٌ ثب ثبيؿت ٔي وٝ اؾت ا  ِجٝ زٚ قٕكيط ثٙبثطايٗ

ٝ  ضا جبٔٗٝ يب ٚ قرم فؿبز تٛا٘س ٔي ٌيطز، لطاض ٘باٞالٖ زؾت زض ثطٚ  ٚ لسض  َ  ثن  ز٘جنب

ٜ  ٘ينع  ضا تمٛا ٚ ايٕبٖ اُٞ تٛا٘س ٔي حتي ثطٚ  ٚ لسض  چٙب٘ىٝ ثبقس؛ زاقتٝ ٚ  ؾنبظز؛  تجنب

 چٍٛ٘ٝ وٝ وٙس ٔي ٌعاضـ لطآٖ. اؾت ثطذٛضزاض تٛا٘بيي چٙيٗ اظ٘يع  ٚحيب٘ي ٚ زيٙي ّْٖٛ

 تجنبٞي  ٚ فؿنبز  جٟنت  زض لسضتي ،ثبٖٛضا ثّٗٓ ٚ ؾبٔط  چٖٛ افطاز  زؾتبٖ زض اِٟي ّٖٓ

 .قس جبٔٗٝ

 ينبز  ثنطٚ   ٚ لسض  فطًٞٙ ٖٙٛاٖ ثٝ تٛاٖ ٔي آٖ اظ وٝ زاضز التًبئبتي ثطٚ  ٚ لسض 

ٖ  فًبيي زض ضا آزٔي وٝ زاضز ٕٞطاٜ ذٛز ثب ضا ٘ٓبٔي وٝ ٔٗٙب ايٗ ثٝ. وطز  فًنب   اظ ثينطٚ

 فطآيٙنس   ينه  زض قنٛ٘س،  ٔني  غنطق  ثنطٚ   ٚ لنسض   زض وٝ وؿب٘ي. زٞس ٔي لطاض َجيٗي

ٝ  آٖ اظ وٝ ٌيط٘س ٔي پيف زض ضا ضفتبض  ٚ ذهٛنيب  ً  ثن ً  ينب  ٚ اقنطافيت  فطٞٙن  فطٞٙن

 زيٍنط   ٚ تبظٜ ٞٛيت ٚ وٙس ٔي ٌٓ ضا ذٛز قرم فطًٞٙ، زضايٗ. وٙٙس ٔي يبز ظٚضٔساضاٖ

 تحميط ٚ قسٜ َجيٗي أط  تفبذط ٚ جٛيي ثطتط  وٝ اؾت ٞٛيت ٚ فطًٞٙ زضايٗ. يبثس ٔي

ٝ  وؿب٘ي. قٛز ٔي قٕطزٜ ضٚا ٚ جبيع ّٖٕي زيٍطاٖ ً  زض ون  ضقنس  ثنطٚ   ٚ  لنسض  فطٞٙن

ٖ  زض تمنٛايي  ثي وٝ ٞؿتٙس وؿب٘ي وٙٙس، ٔي ٝ  آ٘نب  ٚ( 83 ٚ 76/ لهنم )قنٛز  ٔني  ٟ٘بزيٙن
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ٖ )قنٛز  ٔي تمٛيت َغيبٍ٘ط  ٚ تجبٚظٌط  ضٚحيٝ ٗ  .(ٕٞنب ً  زضاين  آِنٛزٜ  فًنب   ٚ فطٞٙن

 ضا ذنٛيف  ٞب  زاقتٝ ضٚظ ٞط تب وٛقس ٔي قرم ٚ افتس ٔي جب ٔس، ٖٙٛاٖ ثٝ ٌطايي تجُٕ

 .(112: 2، 1367 ُٟٔط ،)ٕ٘بيس بذطتف ٚ ثىكس زيٍطاٖ ضخ ثٝ

ٛ  ينه  اظ ٔطزْ ٔكتطن تّٗمب  اظ  ٖٙهط ٖٙٛاٖ ثٝ زيٗ :مذهة( و ٓ  زض ؾن  ٚ تمؿني

 اثطيكنٕي، )زاضز ؿنعايي ث ٘منف  آٖ ٚحس  زض زيٍط ؾٛ  اظ ٚ ،ٞٓ اظ ا٘ؿب٘ي جٛإٔ تٕبيع

ٝ  قسيس  تًبز ُّٖ ٚ زاليُ اظ يىي وٝ َٛض  ثٝ .(29 :1373 ٖ  زض ون  ٚ ٔؿنيحيت  ٔينب

ٝ  ٔٙجنط  زيٙي يسيت ايٗ اؾت، ايكبٖ زيٙي ٖمبيس زاضز ٚجٛز يٟٛزيت  ٘نػاز   جنسايي  ثن

ٝ  ٚ قنس  اججنبض   ثٗنس  ثنٛزٜ  اضاز  اثتنسا  وٝ ٌطزيس ايكبٖ ٝ  ثن َ  زض آٖ ز٘جبِن  1516ْ ؾنب

 ِجنبؼ  َنطظ  زض اذتالف َجٗبً ٘ػاز  تجعيٝ .آٔس ٚجٛز ثٝ ٘كيٗ يٟٛز  ٔحّٝ ثبض ٘رؿتيٗ

ٗ  َنطظ  ٚ پطؾتف آييٗ ٚ چٟطٜ ٖالئٓ ٚ ظ٘سٌي آزاة ٚ پٛقيسٖ ٗ  ؾنر ٗ  ٔنب  ضا ٌفنت  ثني

ُ  تنطؼ  ٚ اٖتٕبز  ثي حؽ ذٛز ٘ٛثٝ ثٝ ٔعثٛض اذتالفب  وطز، تكسيس ايكبٖ  زض ضا ٔتمبثن

 اظزٚا  اظ ضا ذٛز ٔحطٚٔيت يٟٛزيبٖ قس، ظازٜ ٘فط  تطؼ ايٗ اظ ٚ اٍ٘يرت ثط ٞب آٖ ٔيبٖ

ٖ  ؾنبذتٙس،  ٔني  ٌط جّٜٛ ثعضي افتربض  نٛض  ثٝ ٔؿيحيبٖ ثب ٖ  ايكنب ٖ  اض ٔؿنيحيب  چنٛ

 ٞب  قمبٚ  ٚ ٞب ذكٛ٘ت ٔىبض ٚ ٘طْ ظثب٘ي ثب وٝ وٙسشٞٗ، وٕي ٚ پطؾت، ذطافٝ ٔكطويٙي

ٝ  ثطازضوكني  ٞنب   جًٙ «نّح پيكٛا » پطؾتف ِجبؼ زض ٚ پٛقب٘يس٘س ٔي ضا ذٛز  ضاٜ ثن

 .  ٕ٘ٛز٘س ٔي تحميط ا٘ساذتٙس ٔي

ٖ  ظينطا  وطز٘نس،  ٔني  تحميط ضا يٟٛزيبٖ ٘يع ٔؿيحيبٖ ٝ  وفنبض   ضا ايكنب  بننت غ ٚ ثيٍب٘ن

ٓ  حًط  قٙيس چٖٛ وٝ وٙس ٔي ٘مُ ٔٙئؤ ظٖ اظ ٔٛض َبٔؽ. زا٘ؿتٙس ٔي  ٘نػاز  اظ ٔنطي

 تٛا٘ؿنت  ٕ٘ني  زيٍنط  پنؽ  آٖ اظ ونطز  اٖتنطاف  ٚ قنس  ٘بضاحنت  ؾنرت  اؾنت  ثنٛزٜ  يٟٛز

 ،1345 زٚضا٘نت، )وٙس پطؾتف ؾبثك اقتيبق ٚ ٘يت ذّٛل ٕٞبٖ ثب ضا ٖيؿي ٔبزضحًط 

 6: 149- 150). 

 :  فطٔبيس ٔيثيبٖ  چٙيٗ ذٛزقبٖ لَٛ اظ يٟٛز َّجي ثطتط  زضثبضٜ ذساٚ٘س

﴿َ الُواَ َو  اَل ًَق  ي  سَّ ن  َّاُرََت  َّفَالي َّاًماَإِل ی
ةًَأ  ُدود  َ  (80/ثمطٜ)َ﴾َ...َمَّع 

ٝ  «ضؾنيس  ٘رٛاٞنس  ٔنب  ثٝ آتف ٞطٌع چٙس، ضٚظٞبيي جع: »ٌفتٙس ٜ  اٖتمنبز  اظ ون  اقنتجب

ٝ  تط ثيف ضٚظ  چٙس ٖصاة ذٛزقبٖ ثيبٖ ثٝ ٞطچٙس ِٚي ٌٛيس، ٔي ؾرٗ ايكبٖ ٖ  ثن  ايكنب

 :آيٝ زض يب ٚ. ٘ساض٘س ضا ذساٚ٘س پيف ثٝ ضفتٗ جطأ  ثبظ ِٚي ضؾب٘س ٕ٘ي آؾيت
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﴿َ ََإٌَُِق   لت  ى  ُكلُهََكا  اُرََل  ةَُاللدَّ ََاللف َ ِخز  لً ََاَّللََِِعيلد  الِص  لًَخ  ََمِّ ٌِ َّلاِسََُدو َّلُواَ َالي ي ن  ت  ََف  ت  لو  ن 
ََإٌَِال  ه  ُُ َُکيل

اِدِقين ََ(94/ثمطٜ)َ﴾َص 

 يىؿطٜ ثبظپؿيٗ ؾطا  ذسا، ٘عز زض اٌط: »ثٍٛ ايكبٖ ثٝ فطٔبيس ٔي ـا ضؾَٛ ثٝ ذساٚ٘س

/ ثمنطٜ )«وٙيس ٔطي آضظٚ  ٌٛييس ٔي ضاؾت اٌط پؽ ٔطزْ، زيٍط ٘ٝ زاضز اذتهبل قٕب ثٝ

ٕ  زض .وٙٙس ٕ٘ي ٔطي آضظٚ  ٞطٌع ايكبٖ ِٚي (95 ٖ  ٚالن ٝ  ايكنب  ٔنالن  ضا ٔنصٞت  تٟٙنب  ٘ن

ٓ  اظ ثّىٝ زا٘ٙس ٔي ذٛيف ثطا  ثطتط  ٝ  آذنط   ٔب٘ٙنس  ٔنصٞجي  ٔفنبٞي ٖ  ؾنٛز  ثن  ذٛزقنب

ٝ  ذساٚ٘نس  زٚؾتبٖ ٚ فطظ٘ساٖ ضا ٘هبض  ٚ يٟٛز زيٍط ا  آيٝ زض. وٙٙس ٔي اؾتفبزٜ  قنٕبض  ثن

ٖ  ٔٙٓنٛض  .(18/ ٔبئنسٜ )قنٛ٘س  ٔني  لبئُ ذٛز ثطا  ضا اؾبؼ ثي أتيبظ  ٚ آٚض٘س ٔي  اظ ايكنب

: 4، 1374 ٔىنبضْ، )اؾنت  ذساٚ٘نس  ثب ذبل ضاثُٝ ثيبٖ ذٛز ثطا  ٖٙٛاٖ ٚ ٘بْ ايٗ ا٘تربة

ٝ : زٞس ٔي جٛاة ايكبٖ ثٝ آيٝ ٕٞيٗ ازأٝ زض ذساٚ٘س ِٚي( 329 ٖ  قنٕب  اٌنط  ون  ٚ فطظ٘نسا

 پنسض  ٍٔنط  وٙنس؟  ٔني  ٖصاة تبٖ ٌٙبٞبٖ ذبَط ثٝ ضا قٕب ذساٚ٘س چطا ٞؿتيس ذسا زٚؾتبٖ

 النطاض  ٞنب  آٖ پنؽ  ٘نساضز  قنفمت  ـا زٚؾنت  ثٝ زٚؾت يب ٚ ٘يؿت زِؿٛظ فطظ٘س ثٝ ٘ؿجت

 (80/ثمنطٜ )ضؾنب٘س  ٕ٘ي آؾيت ٞب آٖ ثٝ تط ثيف ضٚظ  چٙس ِٚي قٛ٘س ٔي ٖصاة وٝ وٙٙس ٔي

 .(478 :3 تب،  ثي َٛؾي،)

ٗ  زض ثطتنط   ٞنب   ٔالن اظ زيٍط يىي :جغزافیایی منطقه( ی ٖ  ثني ٝ  ٞنب  ا٘ؿنب  ُٔٙمن

ٝ  اؾت جغطافيبيي ٖ  ون  حنؽ  ٚ ٞنب  ٚحنس   اظ ثؿنيبض   ٚ وٙٙنس  ٔني  ظ٘نسٌي  آٖ زض ايكنب

ّ  ثنطا   ٚ قنٛز  ٔني  ايجنبز   ٚاحس ٚ ٔٗيٗ ؾطظٔيٗ زض ظ٘سٌي ّٖت ثٝ ٞب ٕٞجؿتٍي  حفن

ٝ  ٞبيي ذٛ٘طيع  ٚ ٞب جًٙ قبٖ ظ٘سٌي ٔحُ ؾطظٔيٗ ثطتط  ٗ  زض ٚ ؛ا٘ساظ٘نس  ٔني  ضاٜ ثن  اين

ٝ  زض ُّٔ ؾبيط اظ ظٚزتط وٝ ٞبيي ّٔت ٔؿيط  زض وٙٙنس،  ٔني  اذتينبض  ؾنىٛ٘ت  ظٔيٙني  لُٗن

 ؾطظٔيٗ زض تمسْ حك ثٝ ٖميسٜ ٞٓ ٞٙٛظ ٚ ٘سا لبئُ تمسْ حك ذٛز ثطا  ظٔيٗ آٖ ٔبِىيت

 ايفننب اضينني اذتالفننب  ؾننط ثننط ٞننب ّٔننت وكننٕىف زض ٟٕٔنني ٘مننف ؾننىٛ٘ت ٛضزٔنن

 .(25تب:  ثي ا٘هبض ،)وٙس ٔي

 

 تکبر و غرور

 ذنٛز  ا٘ؿبٖ وٝ اؾت حبِتي تىجط اؾت،« تىجط ٚ غطٚض» ٘ػازپطؾتي ٔجب٘ي اظ زيٍط يىي

ٗ  ثنعضي  ٚ( 697 :1 ، 1412ضاغنت، )ثيٙنس  ٔني  تط ثعضي زيٍطاٖ اظ ضا  ثنط  تىجنط  تىجنط،  تنطي
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ٗ  ٚ 697 :1 ، 1412ضاغت،)وٙس أتٙبٔ حك لجَٛ اظ وٝ ذساؾت  :5 ، 1414 ٔٙٓنٛض،  اثن

 ٚ ّٕٔنٛن  ٚ فمينط  ٚ شِيُ ٖجس ظيطا اؾت ثٙسٜ ظقت نفب  ٚ ضشائُ اظ نفت ايٗ ٚ( 127

 ذساٚ٘نس  ٚلتي .(19 :10  ،1360 ٔهُفٛ ،)ٚضظز تىجط وٝ ٘يؿت قبيؿتٝ ٚ اؾت يٗيف

ٝ  ٖنصض  يه ثٝ اٚ پطؾس ٔي ضا آزْ ثط اـ ؾجسٜ ٖسْ قيُبٖ اظ ُ  ٘بٔٛجن  ٚ قنٛز  ٔني  ٔتٛؾن

 .(76/ ل ٚ 12/ اٖنطاف )«ا  آفطيسٜ ٌُ اظ ضا اٚ ٚ آتف اظ ٔطا ثٟتطْ، اٚ اظ ٔٗ: »ٌٛيس¬ٔي

 ثطا  ضا ؾمٌٛ ٚ تٙعَ ايٗ ؾجت ٚ وطز ذبض  اِٟي اظزضٌبٜ ضا اٚ تٕطز ايٗ ّٖت ثٝ ذساٚ٘س

ا...﴿ :وٝ زاضز ٔي ثيبٖ چٙيٗ قيُبٖ ن  ََف  ٌُ ََی ُكو ََأ ٌَل    ك  ت  َت  َّر   ٘طؾنس  ضا تٛ :(13/ اٖطاف)﴾ ..فِیه لاَب

ٖ  ذبَط ثٝ فمٍ ضا قيُبٖ ذساٚ٘س.  ٕ٘بيي تىجّط[  جبيٍبٜ] آٖ زض وٝ  ٘ىنطز  َنطز  ـا ٖهنيب

ْ  ٚ( 331 :4  ،1415 آِٛؾني، )قنس  اٚ ٞجٌٛ ؾجت ٘يع تىجط ثّىٝ ٖ  ثنسثرتي  تٕنب  قنيُب

 لنطاض  ثنٛز  آٖ بيؿتٝق آ٘چٝ اظ ثيف ٔمبٔي زض ضا ذٛز وٝ ثٛز تىجط ايٗ ؛ثٛز اٚ تىجط ِٔٛٛز

َ﴿: قس ذٛاضقسٌبٖ اظ ؾطا٘جبْ ٚ زاز   َّ ََإِى  ً لِغِزیًَِم  پؿتي ثعضٌي جب  ثٝ ٚ( 13/ اٖطاف)﴾َالصَّ

 .(106 :6  ،1374 ٔىبضْ،)قس اٚ ٘هيت شِت ٚ

 

 تبعیض

ٝ  ٞنب  ا٘ؿبٖ وٝ تفبٚتي اؾت، «تجٗيى» ٘ػازپطؾتبٖ ٔجب٘ي اظ زيٍط يىي ُ  ثن  ٘نػاز،  زِين

 اظ ثؿنيبض   تبضيد ََٛ زض وٙٙس ٔي احؿبؼ زيٍطاٖ ٚ ذٛز ٗثي َجمٝ يب ظثبٖ زيٗ، ضً٘،

ٖ  ٔطٕٞي ٞي  ثب ا٘س زيسٜ وٝ آظاضٞبيي ؾيُ قبيس وٝ ؛اؾت آظضزٜ ضا ٞب ا٘ؿبٖ ٖ  ٘تنٛا  زضٔنب

ٝ  لنطاض  ٔثجت ٚ ٔٙفي لُت زٚ تجٗيى تئٛض  ثيٗ ثكط ٕٞٛاضٜ ٚ وطز  ثنب  ٌطٚٞني  ٚ زاقنت

ٝ  .جٍٙيس٘نس  ٔي آٖ ثب زِيطا٘ٝ زيٍط ٌطٚٞي ٚ وطزٜ َطفساض  آٖ اظ لبَٗيت  وّني  َنٛض  ثن

 غينط  لنطاضزاز  ينب  ضؾْٛ ٚ آزاة لبٖ٘ٛ، تٛؾٍ ٞبيي ٔحسٚزيت ٚيٕ اظ اؾت ٖجبض  تجٗيى

ٗ  ٘ػاز ، يب ٔصٞجي ٌطٜٚ يه ٔب٘ٙس ذبل ٌطٜٚ يه ّٖيٝ ضؾٕي ٔ  ثنستطي  تجٗنيى  آٖ ٘نٛ

 :1 ، 1365 آلبيي، ٚ ثبثبيي ّٖي)اؾت آٖ ثبضظ ٕ٘ٛ٘ٝ جٙٛثي آفطيمب  ضغيٓ وٝ اؾت ٘ػاز 

ٖ  ٕٞٝ ٚ اؾت ٌفتٝ تؿبٚ  اظ ؾرٗ ٘بزضؾت تئٛض  ايٗ ثطاثط زض اؾالْ .(164  ضا ٞنب  ا٘ؿنب

 ٜ:ٕ٘ٛز زٖٛ  اؾت ثكط  ؾطقت ٚ فُط  آٖ ٌبٜ تىيٝ وٝ ٘ٓبْ يه ٚ زيٗ يه ثٝ

َ﴿َ أ ِقه  ََف  ه    ج  ََو  ًِ ی يِیًفاَلِلدِّ َََح  ت  ز 
َّتِیََاَّللََِفِظ  ََال ز  ظ  ََف  َّاس  ل یهاَالي فََع  ََل  ِدی   ب  ل ََت  َََاَّللََِِقَلِخ  الِ   ََذ  ًُ ی َالدِّ

يُِّهَ ق 
ََال  ََو  ثرَ  َِكًََّل 

َّاِسََأ ک  فَالي ل ُنوٌَل  ََََ(30/ ضْٚ)َ﴾ َی ع 
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ْ  اؾنت،  ونطزٜ  تثجيت ٚيٗي ثٟتطيٗ ثٝ لطآٖ زض ضا ا٘ؿبٖ ٔٛلٗيت ذساٚ٘س  افنطاز  تٕنب

ٝ  ا٘نس  قنسٜ  ٔٗطفني  ظٖ ينه  ٚ ٔنطز  يه فطظ٘س لطآٖ زض ا٘ؿبٖ ٝ  ون ٝ  ننٛض   ثن  ٚ ٞنب  لجيّن

ٓ  ثطازض ٚ ذٛاٞط وٝ ذب٘ٛازٜ ايٗ افطاز اظ يه ٞي  آيٙس، ٔي زض يبز ظ ٞب  ذب٘ٛازٜ  ثنط  ا٘نس  ٞن

ٝ  ٘يىٛ وبض  وٝ آٖ جع ٘ساضز تطجيح زيٍط   ذنٛز  اظ پطٞيعونبض   ٚ ننال   ٚ آٚضز جنب  ثن

َ  زض ٌنصضز،  ٔني  لطآٖ ٘عَٚ اظ وٝ ٔسيس  ٞب  ٔس  اظ ثٗس. (13/ حجطا )ثسٞس ٘كبٖ  ؾنب

ٔ  زٖثنط  ثيٗ اظ ثٝ ٔطثٌٛ ا  اٖالٔيٝ 1963ْ ٕ  تهنٛيت  ٔنٛضز  ٘نػاز   تجٗنيى  ا٘نٛا  ٔجٕن

 .ٌطفت لطاض ٔتحس ُّٔ ؾبظٔبٖ ٖٕٛٔي

 

 بحث نتیجه

َ  زض ٘ػازپطؾتبٖ وٝ اؾت، ٘ػازپطؾتي ٔجب٘ي جعء تجٗيى ٚ تىجط َّجي، ثطتط  -1  َنٛ

 .ا٘س جؿتٝ تٕؿه ٞب آٖ ثٝ تبضيد

َ  ٖ،ظثب پٛؾت، ضً٘ ٘ػاز، اظ ٘سا ٖجبض  ٞب ا٘ؿبٖ ٘ٓط اظ َّجي ثطتط  ٞب  ٔالن -2  ٚ ٔنب

 .اؾت ٔصٞت ٚ جغطافيبيي ُٔٙمٝ فطظ٘ساٖ، وثط  ٚ ثطٚ 

ٖ  ذّمنت  اؾنبؼ  ٘ػازپطؾنتبٖ،  ٔجب٘ي اظ يه ٞط ٘مس ثب لطآٖ -3  ٚ ٔكنتطن  ضا ٞنب  ا٘ؿنب

ٛ  ٚ ذكنه  ا  ٔبزٜ اظ ا٘ؿبٖ آفطيٙف ثيبٖ ثب ٚ زا٘س ٔي ٔطز  ٚ ظٖ اظ ٔٙكٗت  جنبيي  ثنسث

 ا٘كنٗبة  ٚ ذنٛز  لسض  ٞب  ٘كب٘ٝ اظ ضا ظثبٖ ٚ ضً٘ اذتالف. ٌصاضز ٕ٘ي ٘ػاز  ثطتط  ثطا 

ٖ  يىنسيٍط  قنٙبذت  ٚ آقنٙبيي  جٟنت  ضا ٔرتّف لجبيُ زض ثكط ٘ٛٔ ٖ . وٙنس  ٔني  ثينب  لنطآ

ٝ  ٘يع تجٗيى. پطزاظز ٔي ٚ تىجط ٞطٌٛ٘ٝ ٘في ثٝ تىجط، ٘تبيج ٚ ٖٛالت ثيبٖ ثب چٙيٗ ٞٓ  اظ ون

 .  اؾت ٌطفتٝ لطاض ٘في ٔٛضز لطآٖ آيب  زض اؾت ٘ػازپطؾتبٖ زيٍط ٔجب٘ي جّٕٝ

ٖ  ٘ٓنط  اظ ثطتنط   حميمي ٞب  ٔالن -4 ٖ  ّٖنٓ،  تمنٛا،  لنطآ ٖ  اظ ٚ فنساوبض   ٚ ايٕنب  جنب

 ٚ ا٘ؿب٘ي فًبئُ وٝ زاضز ثطتط  زيٍطاٖ ثط فطز  اؾبؼ ايٗ ثط وٝ اؾت جٟبز ٚ ٌصقتٍي

 .  ثبقس وطزٜ ٔتجّي تط ثيف ذٛز زض ضا ضٚحب٘ي


