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Abstract 

The logic of social life is based on culture. Depending on the type of cultural system, the 

goals, structure and content of society can be defined and the division of society into 

desirable and undesirable means. Accordingly, the determination of social injuries, their 

classification, and the type of interpretation that takes place from them vary from culture to 

culture. Therefore, in the subject of social pathology, defining the criteria and indicators of 

social injuries is one of the focal issues. The two ideal types of good and evil are the two 

dominant models of society in Quranic literature. Evils are injuries that lead the purity and 

health of the good society in the path of the instincts and requirements of the ignorant 

society. This research has tried to network the Qur'anic concepts in the framework of the 

epistemological system of the Qur'an through thematic and semantic interpretation methods 

and to deduce the criteria and indicators of social injuries in accordance with the image that 

the Qur'an presents of a healthy and damaged society. All topics are categorized into two 

levels. At the level of diagnostic criteria, the three principles: right, justice and solidarity 

have been analyzed and, in fact, the logic of understanding and recognizing injuries has 

been revised. The sum of them, what they are, the consequences, and the logic of injury 

control are also understood. 
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 چکیذه
اهعاف، قاضحاؼ و هسحىای خاهٛه  نىظ. هحًاقب با يى٘ يٗام فؽهًگی، بؽ فؽهًگ بًا هی هًٓك زیات اخحماٚی

های اخحماٚی،  جٛییى آقیب یابع. بؽ همیى هبًا، ٓلىب هًٛا هیهنعه و جفکیک خاهٛه به هٓلىب و يا یفجٛؽ لابل
ظ. لػا ظؼ هىَى٘ نى هحفاوت هیاؾ فؽهًگی به فؽهًگ ظیگؽ  ،گیؽظ يىؼت هیها  آو جفكیؽی که اؾ يى٘بًعی و  ْبمه

 ظو جیپ. اقثهای اخحماٚی اؾ هىَىٚات کايىيی  های آقیب هٛیاؼها و ناضى نًاقی اخحماٚی، جٛؽیف آقیب
ی هكحًع که ْهاؼت و های ضبائث آقیب .ظؼ اظبیات لؽآيی اقثظو الگىی غالب خاهٛه ْیب و ضبیثه  یعئالا

 کؽظه، با ؼول. ایى پژوهم قٛی کًع ظؼ هكیؽ غؽیؿه و الؿاهات اخحما٘ خاهلی هعایث هیخاهٛه ْیب ؼا  قالهث
ظه و هحًاقب با قاؾی کؽ ب ظقحگاه هٛؽفحی لؽآو نبکهظؼ چاؼچى ؼا نًاضحی، هفاهین لؽآيیجفكیؽ هىَىٚی و هًٛا

ؼا اقحًباِ  های اخحماٚی های آقیب يمایع، هٛیاؼها و ناضى ظیعه اؼائه هی جًىیؽی که لؽآو اؾ خاهٛه قالن و آقیب
گايه: زك، ٚعالث و  ىل قههٛیاؼهای جهطیى، ايظؼ قٓر  .ايع بًعی نعه ع. کلیه هبازث ظؼ ظو قٓر ظقحهکً

بًعی و  ْبمه هًٗىؼ بهها هًمر نعه اقث و  هًٓك فهن و جهطیى آقیب ،والٙهمبكحگی جسلیل گؽظیعه و ظؼ
اقث که با  بًعی گؽظیعه ياٖؽ به ايىل هٛیاؼی، اقحًباِ و يىؼت ٚمعجا   ای گايه های يه ها، ناضى آقیب بًعی ؼجبه

 پػیؽ نعه اقث. ها يیؿ فهن چیكحی، پیاهعها و هًٓك کًحؽل آقیبها،  آو اؼخا٘ به هدمى٘
  بًعی، هٛیاؼ، ْیب، ضبیث. : آقیب، ايسؽاف، جهطیى، ْبمهکلیذواژه

................................................................................................................................................................. 
با زمایث هالی پژوههکعه هٓالٛات اقالهی 6 های اخحماٚی بًعی آقیب هٛیاؼهای جهطیى و ْبمه7ایى هماله اؾ ْؽذ پژوههی  *.

 ج نعه اقث.های اخحماٚی ظايهگاه ناهع اقحطؽا آقیب
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 مقذمه

 یها هیالابٛاظ و یٔه کلى هفهىهی اقث که یجؽٙ یفؽهًگ، وق. اقث فؽهًگی هىیث ظاؼای اخحماٚی های آقیب
، یؽیپػ ًع خاهٛهیو ظؼ فؽا نعههحىْلع  یها ظؼ بكحؽ فؽهًگ ظهع. ايكاو یها ؼا پىنم ه ايكاو یو خمٛ یات فؽظیز

 یاؾ ؾيعگ یا ىهینًاقی، به ن قاؾيع. فؽهًگ، ظؼ اظبیات خاهٛه هی یها، لىاٚع و هًداؼهای فؽهًگی ؼا ظؼوي اؼؾل
ئى، کىٕ ظهًع یهگؽ ايحمال یبه يكل ظ یلکًًع و اؾ يك یک خاهٛه آو ؼا فؽا گؽفحه و ٚمل هی ینىظ که اُٚا یاْالق ه

فؽهًگ بطهی اؾ هٛؽفث اقث که ظؼ غهًیث 7جؽ آو اناؼه به بٛع هحٛالی ظاؼظ8  خاهٙ ٔ. اها جٛؽیف02و ، 5735
  .6اقث نعه واؼظافؽاظ  خهاو یكثؾظؼ ههحؽک افؽاظ یا خاهٛه یا 

هًٛای ٚاهی اقث که  ، بلکهيیكثهؽاظ اؾ هٛؽفث ظؼ ایى ٚباؼت، جًها آگاهی غهًی، جًىؼی یا جًعیمی 
ظؼ زع یک جًىؼ گیؽظ. هؽ يى٘ آگاهی ـ اٚن اؾ ایًکه  ازكاـ، ٚاْفه، گؽایم، اٚحماظ، ٚاظات و آظاب ؼا يیؿ فؽا هی

ـ ث یا ظؼ جٛاهل با ضىظ گؽفحه بانعؼا ظؼ ضعهها  آو ظؼ ظؼوو نطًیث و وخىظ افؽاظ يفىغ کؽظه و ٚؿمیا  ،قاظه بانع
ها،  ٚمایع، آگاهی ،نىظ. فؽهًگ ظؼ ایى جٛؽیف ٛی پیعا کًع، ظؼ للمؽو فؽهًگ والٙ هیيىؼجی خم که یهًگاه
و يىؼجی خمٛی پیعا  یافحهنىظ که اؾ ْؽیك جٛلین و جٛلن ايحمال  ها، هًداؼها، آظاب و ٚاظاجی ؼا ناهل هی اؼؾل

کًع و اگؽ  ٚمىهی پیعا هینىظ، فؽاگیؽ بانع، فؽهًگ يىؼجی  کًع. اگؽ خمٛی که فؽهًگ ظؼ بیى آياو هسمك هی هی
های فؽظی و  آوؼظ. يىؼت خمٛی، لیعی اقث که هٛؽفث ؼا پعیع هی فؽهًگ ضؽظههسعوظ بانع، فؽهًگ ضاو یا 

 کًع ضاو یا زمایك و اهىؼی ؼا که ظؼ بیؽوو اؾ زیٓه هٛؽفث افؽاظ لؽاؼ گؽفحه بانًع، اؾ جٛؽیف فؽهًگ ضاؼج هی
 .05ٔ-05و ، 5742پاؼقايیا، ٕ

های اخحماٚی با اؼخا٘ به يٗام فؽهًگی هًٛا  یابع. آقیب ب با يٗام فؽهًگی قاضث و ايحٗام هیخاهٛه هحًاق
 فهنهای اخحماٚی ظؼ يگؽل اقالم، هبحًی بؽ  هكحًع. جسلیل ابٛاظ آقیب یابیؼظ لابلیافحه و ظؼ ابٛاظ هطحلف خاهٛه، 

خاهٛه، ظؼ  یعگیظ بیآقهحی و هٛیاؼ قال ؾیؽا، اقث8های اخحماٚی ظؼ ایى يگؽل  هٛیاؼهای جهطیى آقیب
ها يكبث  ظاوؼیهحفاوت بىظه و  یجا زعوظجفاوت ظؼ الگىی قالن و هٓلىب خاهٛه،  یلبه ظلهکاجب فکؽی هطحلف، 

ای  ، آیا جؽاکن ثؽوت ظؼ ظقث ٚعههثال ًٚىاو به 8گیؽظ ها يىؼت هی های اخحماٚی بؽ هبًای همیى جفاوت به پعیعه
، ضىب اقث یا ظقث اؾایىهایی  و پعیعه ؼزن يلهزدابی، اؾظواج قفیع، ْالق، آلىظگی يكلی، لٓٙ  ضاو، ؼبا، بی

نًاقی  هایی ايحٗاؼ پاقص یکكاو اؾ هًٗؽ خاهٛه بع؟ بهًداؼ اقث یا يابهًداؼ؟ بؽای پاقص به چًیى پؽقم
 جىايین ظانحه بانین. يمی

ها،  آو فلكفی هكحًع و هحًاقب بایؿیکی و هحافهای ٚمیك  ؾهیًه ظاؼای پف ،نًاقی ی کالو خاهٛهها يٗؽیه
ًع. ظؼ جفکؽ هاؼکكیكحی که هالکیث ضًىيی و يهاظ کً یعهای زیات اخحماٚی ؼا جٛؽیف هیيبابایعها و ولایٙ، 

ی زػف يهاظ ظايكحه نعه و بؽاجؽیى آقیب  گؽظيع، فايله ْبماجی خعی های اخحماٚی جلمی هی ضايىاظه هًهأ آقیب
 . نىيعی گػاؼ اؼؾلها و ؼفحاؼهای ظیگؽ اخحماٚی يیؿ  با اؼخا٘ به همیى هبًای فکؽی، پعیعه نىظ ضايىاظه جالل هی
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نىظ، جبٛیٍ الحًاظی ْبیٛی هٛؽفی گؽظیعه و هًاقبات  ی که لػت ايل ظايكحه هیمظؼ يگؽل لیبؽالیك
یابع و بؽ هبًای همیى يگؽل، ؼاخٙ به قالهث و  ضايىاظه هًٛا هی های اُٚای خىیی ضايىاظگی هحًاقب با کام

کیعها  نىظ. ظؼ يگؽل اقالم که بؽ ضعاهسىؼی و جٛالی ؼوزی ايكاو ظیعگی خاهٛه ظاوؼی هی آقیب ، نىظ هی جأ
 ها یعی اؾ آقیببًعی خع ضايىاظه، ٚعالث و جٛاوو اخحماٚی اهمیث هسىؼی پیعا کؽظه و بؽ همیى هبًا، يىؼت يهاظ

ها  زل بًعی و اؼائه ؼاه ، يى٘ يٗام فؽهًگی زاکن بؽ خىاهٙ ظؼ جٛؽیف، نًاقایی، ٚىاهل، ْبمهیْىؼکل بهنىظ.  اؼائه هی
ها ؼا جهعیع  جىايع آقیب های اخحماٚی، ظضالث هكحمین ظاؼظ که ياظیعه گؽفحى آو هی بؽای کًحؽل و جؽهین آقیب

های اخحماٚی جسلیل و  بًعی آقیب های ْبمه طیى و ناضىنىظ، ايىل هٛیاؼی جه ظؼ ایى هماله قٛی هی يمایع.
 بؽؼقی گؽظظ.

 های اجتماعی معیارهای تشخیص آسیب .1

قاؾی اقث.  بیًی لابل هفهىم های اخحماٚی با اؼخا٘ به يٗام هًٛایی ٚام یًٛی خهاو هٛیاؼهای جهطیى آقیب
بطهی اؾ ایى يٗام،  هثابه بههاو ايكايی بىظه و ؾیكث خ یىقحهپ هن بههبًای يگؽل اقالهی، خهاو ضلمث کلیث  بؽ

 یؼونً به ظهع، ایى زمیمث جابٙ هًٓك کلی زاکن بؽ آو اقث. جًىیؽی که لؽآو کؽین اؾ ظقحگاه آفؽیًم اؼائه هی
زك، ٚعالث و همبكحگی اقحىاؼ نعه : گايه که يٗام ازكى ظؼ ٚالن جکىیى و جهؽیٙ بؽ بًیاظ ايىل قه اقثاقحًباِ 

 نىظ. اؾ ایى ايىل، بؽای يٗام هٓلىب آقیب جلمی هی کعامهؽاقث. اضحالل ظؼ 

ٚعالث بؽ هبًای زك هًٛا یافحه و اناؼه به هىلٛیث اخؿا ظؼ جؽجیبات قاضحاؼی  و زك، هبًا و همًع هكحی اقث
 همهنىظ. بؽ هبًای ایى ايىل،  واؼگی يٗام زايل هی يٗام ظاؼظ8 ايل همبكحگی، اؾ خؽیاو ٚعالث ظؼ پیىيع ايعام

 یابیؼظ لابلها ظؼ قٓىذ و ابٛاظ هطحلف خاهٛه  آقیب .نىيع ؼازحی جٛؽیف و نًاقایی هی هاخحماٚی ب ايسؽافات
نىظ با  بًعی يمىظ. ظؼ ایى هبسث قٛی هی های اخحماٚی ؼا ْبمه جىاو آقیب نعه و با اؼخا٘ به همیى ايىل يیؿ، هی

 ماٚی جسلیل و بؽؼقی گؽظظ.های اخح قاؾی هٛیاؼهای جهطیى، ابٛاظ آقیب جمؽکؿ بؽ هفهىم

 اصل معیاری حق .1-1

جؽیى هٛیاؼ بؽای  ؾهاو با بیاو هكیؽ و همًع، اقاقی زك اؾ هفاهین کايىيی ظؼ يٗام هًٛایی لؽآو اقث که هن
نىظ. هفهىم زك  جهطیى ظؼقحی و ياظؼقحی اهىؼ فؽظی، اخحماٚی و کاؼکؽظهای يهاظهای خاهٛه يیؿ هسكىب هی

 ،5050هًٗىؼ،  ابى 5148و  ،5ج ، 5735، ؽنیلٕ اهؽ ثابث اقث یبه هًٛاهحُاظ با باْل بىظه و  ،ظؼ هًابٙ لغث
 یظؼقحو  یهماهًگؼا هٓابمث، جىافك،  َزْك ٔ. ؼاغب هًٛای ايلی واژه 2و  ،7ج ، 5057فؽاهیعی،  058و ، 57ج

داظ يمىظه یؼا به الحُای زکمث ا یؿیچزك به فاٚل زکیمی که اْالق  .5: ظايع ظايكحه و ظاؼای چهاؼ کاؼبؽظ هی
ُهَُُفزِلُکُن7ُ: گىیًع ضعاويع ؼا زْك هیاقث، لػا  ُکُنُاللَّ بُّ  کهظؼ هىؼظ ضىظ هىخىظی  زكکاؼبؽظ  .5 .75ٔ: یىيفٕ 6اْلَحُكَُُس

7ُ: اقث زكافٛال ضعاويع  ۀهمؼو،  ایىایداظ نعه اقث و اؾ زکمثی همحُا به ُِباْلَحكِّ ُهُرِلَکُِإَّلَّ : یىيفٕ 6هاَُخَلَكُاللَّ
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ؽزكب والٙ ب که یقطًو  کاؼهؽ  یًٛی زك .0ٔ، 557: بمؽه: ٕباوؼی هٓابك با والٙاٚحماظ و  یهًٛازْك، به  .7 ،1ٔ
ْثَُُکزِلَک7ُ: نىظواخب اقث، ايدام  کهْىؼ  آو َکَُُکِلَمةَُُُحمَّ بِّ ٔ. ایى 502و  ،5055ؼاغب ايفهايی، 8 77: یىيفٕ 6َس

 و جٛاظل اقث.هًٛی اؾ زك جمؽیبا  هٛاظل با جىاؾو 

زُىؼ  یبه يسىکه ظؼ جمام هًاظیك آو  ظاؼظٚالهه هًٓفىی هٛحمع اقث، زك یک هًٛای ايلی و لعؼ خاهٙ 
نىظ که ظاؼای ثبىت و والٛیث بانع. هًٛای ايلی آو يىٚی ثبىت و باوؼی  ظاؼظ. به يٗؽ ایهاو زك به اهؽی اْالق هی

ايسؽاف اؾ  یبه هًٛااقث که بؽ والٛیث ايٓباق ظاؼظ. زك ظؼ همابل باْل که فالع ثبىت اقث و ظؼ همابل َالل که 
: لمماوٕ 6الله7با  يهیى هنٔ. زك ظؼ آیات فؽاوايی 525و  ،5ج ، 5075هًٓفىی، ٕ ؼوظ مث اقث، به کاؼ هیزمی
 ها با جًىؼ باْل، جًىؼ الله با جًىؼ زك همؽاه اقث ٔ بىظه و همايًع پیىقحگی بث2: 8 زح00: 8 کهف77

َُهاُیْذُعىَوُِهْىُُدوِيِهُاْلَباِطُلَُُرِلَک7ُ: 03ٔو ، 5725ایؿوجكى، ٕ وَّ
َ
َُوُأ َهُُهَىُاْلَحكُّ ُاللَّ وَّ

َ
ٔ. هؽاظ اؾ باْل ظؼ آیه، 77: لمماوٕ 6ِبأ

ها،  آو يیكحًع، ظؼ همابل هكما یبچیؿی ابعاٚی يانی اؾ هىای ايكاو و خؿ افكايه و اقمی ها  آو 8 ؾیؽاهكحًع ها بث
الٛاظه والٛی و يیؽویی اقث ؾيعه که ظؼ همه فؽایًعهای ؾيعگی و هؽگ ظؼ خهاو هكحی قؽیاو  ظاؼظ که فىق زك لؽاؼ

َُُرِلَک7ُ: ضىظ زك اقث جًها يهضعا  .577ٔو  ،5727ایؿوجكى، ٕ ظاؼظ ُاْلَحكُّ ُُهَى ـَه ُاللَّ وَّ
َ
ٔ، که هًبٙ 2: زحٕ 6ِبأ

ُِهى7ُ: اقثايسًاؼی زك يیؿ  َکُاْلَحكُّ ِبِّ : اقثٔ. به همیى ظلیل، وزی اؾ هًاظیك بؽخكحه زك 27: ٚمؽاو آلٕ 6سَّ
7ُ  .اقث آو اقالم ظیى زك جبٙ بهو  37ٔ: هًىوؤهٕ 6َجاَءُهنُِباْلَحكِّ

ظاؼظ: نًاضحی  نًاضحی و وٖیفه ، هٛؽفثینًاضح یهكحگايه  ابٛاظ قه ایى هفهىمهفهىم زك،  یهًٛانًاق بؽ هبًای
نىظ و به کاؼ بؽظو زك ظؼباؼه  نًاقايه، زك به اهىؼی که ظاؼای ثبىت و وخىظ اقث، اْالق هی ظؼ کاؼبؽظ هكحی

ضعاويع، اؾ باب اْالق هفهىم بؽ هًعاق اجن و اکمل آو اقث و هفهىم هحُاظ ایى کاؼبؽظ اؾ هفهىم زك، کلمه باْل 
 ًع.ک که اهىؼی وهمی، ٚبث و ٚاؼی اؾ زمیمث ؼا باؾيمایی هی اقث

نًاضحی، زك به باوؼ و اٚحماظی اناؼه ظاؼظ که با زمیمث و والٛیث ايٓباق ظانحه بانع. ایى  اؾ هًٗؽ هٛؽفث
نًاقی اقث. هفهىم هحُاظ ایى هًٛا اؾ هفهىم زك، کلمه  هفهىم اؾ زك، هٛاظل يٗؽیه يعق ظؼ هًٓك و هٛؽفث

 اقثجؽیى ههطًه کافؽاو  جؽیى و يمایاو خكحهو اؾ بؽبىظه  یؿايگ يفؽت یو کػب ظؼ اظبیات لؽآيی گًاه اقثکػب 
 .577ٔو ، 5727جكى، ٕایؿو

به هؿایا و اهحیاؾاجی اناؼه ظاؼظ که هؽ فؽظ ظؼ همابل جکالیف و  ، زك اهؽی اٚحباؼی اقثهًداؼ نًاقايهاؾ بٛع 
ماٚی یًٛی هفهىم زك اؼجباِ يؿظیکی با هىَى٘ ٚعالث اخح ،نىيع. اؾ ایى زیث بؽضىؼظاؼ هیها  آو اخحماٚی، اؾ

ها، جکالیف اخحماٚی و بایعها و يبایعهای  ظاؼ پیعا يمىظه و اناؼه به جىؾیٙ ظؼقث زمىق، فؽيث ظاظو زك به زك
 اضاللی ظاؼظ.

بها و باْل ؼا به زباب و کف جهبیه کؽظه، که زك  قىؼه ؼٚع، زك ؼا به آب ؾالل و فلؿ گؽاو 53لؽآو کؽین ظؼ آیه 
 ای اؾ زك ضىاهع بؽظ ٖؽفیث وخىظی ضىظ بهؽه ايعاؾه به یهؽکكاْل فايی نعه و اقث و ب بطم یًثؾو  هايعه یبال
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 .374ٔ -375و ، 55ج ، 5751خىاظی آهلی، ٕ

زك ؼیهه ظؼ  .های زك و باْل جٛبیؽ يمىظ به ناضىها  آو جىاو اؾ اقث که هیاؾ ایى آیه هٛاؼفی لابل اقحًباِ 
زك ثابث اقث و باْل ظؼ  ،های ايكايی اقث. به همیى ظلیل ىـبًیاظ و جابٙ ه هبعأ و زمیمث هكحی ظاؼظ و باْل بی

ٔ. زك 025و  ،55ج ، 5730ْباْبایی، ٕ یابع های هحفاوت هی ها و قیؽت های هطحلف يىؼت ها و ؾهیًه ؾهاو
 گؽظظ باْل اهؽ والٛی پًعانحه نىظ ، ٚعم بًیؽت هىخب هیاقث یبٖاهؽفؽايیل و باْل با پىنايعو زك، 

کىنع  و هیعا نعه یزك پ جبٙ بهباْل . زك هكحمل و هحکی به يفف اقث و 074ٔ -075و  ،7 ججا،  بیهٓهؽی، ٕ
ٔ. همايًع کف که بعوو آب 007و ، 7ج جا،  بیهٓهؽی، ٕ کًعث آو اقحفاظه یثیو اؾ ز ظؼآوؼظضىظ ؼا به لباـ زك 

  ٔ.537و ، 57ج ، 5722، ؾینیؽا هکاؼمٕ گؽظظ فؽوٜ هی جىايع ضىظ ؼا زفٕ يمایع، باْل يیؿ ظؼ فمعاو زك بی يمی

اقث،  یعوپؽؽوو یو به ب پؽجاب نعو یبه هًٛ که6 خفا7نعيی اقث. کلمه  یلؾاك ظوام و اقحمؽاؼ ظاؼظ و باْل ز
 هکاؼمگؽظظ ٕ یهضىظ ؼا يعاؼظ و اؾ هحى خاهٛه به ضاؼج پؽجاب  یيگهعاؼلعؼت  که ؼقع یه ییخا بهباْل  که یًٛی ایى

ى ی، اؾ بها فایعه یباقث،  فایعه یبع اقث و باْل همايًع زباب یهه هفیٔ. زك هم537و ، 57ج ، 5722، نیؽاؾی
ب یى جؽجیبه هم ٔ.523و ، 57ج ، 5722، نیؽاؾی هکاؼمٕ او و بما ظاؼظیو زك چىو قىظهًع اقث، خؽ ؼويع یه

قؽ  یهعج یباْل هکحب نبیًی یهات ظاؼيع، اگؽ یو ز بمازك  ،عيعیهف کهبه هماو ايعاؾه  ها بؽياههو  ها هکحب، ها گؽوه
پف هؽ  .537ٔو  ،57ج ، 5722، نیؽاؾی هکاؼمٕ طحه اقثیبه آو آه کهاقث  یزمآو همعاؼ  به ضاْؽ هايع، یهپا 

 ك قاؾگاؼيع و اهىؼ باْل پؽاکًعه. زمایبؽظ یهاؾ زك بهؽه  ،جًاقب ٖؽفیث و اجًالی که با هًبٙ زك ظاؼظ به یا خاهٛه
، 5730ْباْبایی، ٕ ؼقايًع يمىظه و قىظ هی کمکزمایك به همعیگؽ  بلکه یكث،يگؽ یهؿازن زك ظ یزمچ یچىو ه

 550ٔو ،5، ج 5730ْباْبایی، ٕ هًافات گؽیظ یها باْلهن با زك و هن با  کهى باْل اقث یو أ 027و  ،55ج 
 و جٛاؼٌ ظاؼظ.

 اصل معیاری عذالت .1-2

هًاظیك هحٛعظی اؾ لبیل هكاوات، ايًاف، هىاؾيه، هثل، فعیه، لكّ، اقحماهث،  ،هفهىم ٚعالث ظؼ لغث
جأهل ظؼ ایى هىاؼظ  ظاؼظ.ٔ 11و ، 4، ج 5075هًٓفىی،  7758و  ،0ج  ،5735 ،ٕلؽنی الحًاظ و َع خىؼ

ظهع که ٚعالث ههحؽک هًٛىی اقث و ظؼ جمام کاؼبؽظهایم زاهل یک هًٛا و لعؼ ههحؽک هیاو هًاظیك  يهاو هی
گىيه که ٚعل اخحماٚی با ٚعل قیاقی  گىياگىو اقث. هًٛای ٚعل ظؼ کاؼ ضعا و ٚعل ايكايی جفاوت يعاؼظ، هماو

یک ايل  ،کلمه ٚعل ظؼ جمام کاؼبؽظهای آو بؽضی هٛحمعيع،ٔ. 577و  ،5731خىاظی آهلی، ٕ هًٛای وازعی ظاؼظ
که ٚاؼی اؾ هؽگىيه ؾیاظجی و  یّوجفؽ اِافؽٚباؼت اقث اؾ زع وقّ یا وَٛیحی هیاو  و ظاؼظوازع و لعؼ ههحؽک 

ظؼ خای ضىظ اقث و قاضحی  یؿهؽ چ لؽاؼ گؽفحى، چًیى زالحی زاکی اؾ ٔ 11و  ،5075، یهًٓفىٕ کاقحی بانع
ع و ًظاي هی یهكاو ْىؼ به نیجمك و ّیجمك یهًٛا ؼا به ، ٚعلبؽضی ظیگؽ. اقثکًع که هىؾوو و هحٛاظل  ؼا ایداظ هی

ماواتُلاهثُبالَعْذل7: کًًع که فؽهىظه اقث اقحًاظ هی ؤاکؽم ٕبؽای اثبات ایى هٓلب به ؼوایحی اؾ ؼقىل  ُوُالغِّ
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 کن ای یگؽیظ بؽ افؿوو ،اؼکاوایى  و هؽگاه ؼکًی اؾ اقثؼکاو چهاؼگايه آو ، یًٛی ايحٗام ٚالن بؽ جمكیّ بؽابؽ ا6األسض
اؾ  .125ٔو  ،5، ج 5730، ايفهايی ؼاغبظانث ٕ یيم ايحٗام ،زکمث یهمحُا بًا بؽ ، خهاوبىظ یه یگؽیظ اؾ

ظؼ  که یْىؼهكاوات  ؽایجٛاظل اقث8 ؾهًٗىؼ ایهاو اؾ ٚعل، جىاؾو و  جىاو فهمیع، هیاقحًاظ به ایى ؼوایث ایى 
 کاؼبؽظهای هحٛاؼف ؼایح اقث، يكبث به ٚالن هكحی هًٛای هسًلی يعاؼظ.

جىاو به يؽاِ هكحمین،  هیها  آو هٛايی هطحلف آهعه اقث که اؾ باؼؾجؽیى ٚعالث ظؼ يٗام هًٛایی لؽآو يیؿ به
عل و جىاؾو اناؼه يمىظ. زك یغيًاف، جكاوی، ظاظو زك به ا ّٚ به اٚحماظ ٚالهه، هؽاظ اؾ ٚعل ظؼ : يؽاِ هكحمین .5، 

ُهُشَُُهْىَُُوُُُهَىُُیْغَحىیَُهْل7ُ: آیه
ْ
ُُیَعلُُهَىَُُوُُِباْلَعْذِلُُیأ ُُِصشاط  به  و الحؿام یّوجفؽ افؽا8ِٔ هٓلك اخحًاب اؾ 32: يسلٕ 6ُهْغَحمین 

، 55ج  ،5730ْباْبایی، ٕ جٛبیؽ نعه اقث6 يؽاِ هكحمین7که اؾ آو به  اقثيهعو  هًسؽف یًٛی وقّ زع
ْؽفی بىظه و َع آو  بیهؽاظ اؾ ايًاف ههاؼ جٛلمات ٚاْفی، ؼٚایث : ايًاف هثابه بهٚعالث  .5 .072ٔ-073و

بُراکاَوَُُلْىَُُوَُُفاْعِذُلىاُُلْلُحْنُُِإرا7 5: اقث ظاؼی و خايب6 یهزم7 اناؼه به ایى 8ٔ غکؽ الؽبی ظؼ آیه نؽیفه 515: ايٛامٕ 6یُلْش
 کهايع هیياؼوا  یظاؼ خايبخا و  یؼا به ظفا٘ ب یآظه یگؽیظ یظاٚاؾ هؽ  هحؽیب یهاويعیضىٚاْفه والٛیث ظاؼظ که 

ْوَُُجْغَحطیُعىاَُلْىَُُو7ُ: آیه: جكاوی .7. 154ٔ-155و  ،3، ج 5730ْباْبایی، ٕ
َ
غاِءَُُبیَىَُُجْعِذُلىاُأ ًِّ ٔ، اناؼه 555: يكاءٕ 6ال

کًع که بؽ هؽظاو واخب اقث ظؼ ٚمل و قلىک، هكاوات و  ؽ ایى اهؽ ظاللث هیبه همیى هًٛای اؾ ٚعالث ظاؼظ و ب
ُ ِإراَُو7ُزك:  یغظاظو زك به  .0. 520ٔو  ،1ج  ،5730ْباْبایی، ٕ عًبؽابؽی ؼا ظؼ بیى ؾياو زفٕ کً َُبیَىَُحَکْمُحْن

اِطُ ًَّ ْوُُال
َ
خاهٙ بؽای هًاظیك ٚعل جلمی نىظ اها با جأهل 8ٔ همکى اقث همیى هًٛا، لعؼ 14: يكاءٕ 6ِباْلَعْذِلَُجْحُکُمىاُُأ

 جؽ یًٛی جىاؾو اؼخا٘ ظاظ. ٚام یبه هًٛاجىاو هدمى٘ ایى هٛايی ؼا  بیهحؽ هی

بؽضی هفكؽیى هٛحمعيع، ظ. نى هیجىاؾو و جٛاظل هفهىهی اقث که ظؼ همابل هفهىم بسؽاو و يابكاهايی اقحفاظه 
 یؿیهؽ چ لؽاؼ گؽفحى: که ٚباؼت اقث اؾ گؽظظ یباؾهبه یک هًٛا  یثظؼيهاکه بؽای ٚعالث غکؽ نعه،  ای جمام هٛايی

 هیئحیؽاؼ گؽفحى اهىؼ ظؼ خایگاهی هًاقب، اؾ ل ٔ،034و  ،55ج  ،5730ْباْبایی، ٕ ظؼ خایگاه هًاقب ضىظ
 ًٚايؽو  اخؿایابع. یک هدمىٚه که اؾ  جىاؾو هٛٓىف به هعف هًٛا هی جىاو آو ؼا جىاؾو ضىايع. که هی نىظ یهزايل 

 هؽکبو آو  هظانحکه جٛاظل  ،عی هؤثؽ ظؼ جسمك هعف ایفا کًجىايع يمه ظؼ يىؼجی هی ،اقث جؽکیب نعه یهطحلف
جىاؾو هفهىهی اقث که وَٛیث بهًداؼ  .34ٔو ، 5ج ، 5733هٓهؽی، ٕ بانع یافحه قاضثپعیعه هحٛاظل  ًٚىاو به

ضلمث اقحفاظه نعه اقث و ؼاخٙ به  وفىؼ بهکًع. ٚعالث به ایى هًٛا ظؼ لؽآو  و هحٛاظل یک پعیعه ؼا جىيیف هی
ز: 7فؽهایع هیايكاو  اَکَُفَعَذَلَکُ*ُفُُِیالَّ َبَکُایُُیَخَلَمَکَُفَغىَّ َُسکَّ ُهاُشاَء  همه با ؼا ايكاو ضعاويع8ٔ 4-3ٕايفٓاؼ:  6ُصىَسة 

 یٚعل بًع به قپف ظاظ، لؽاؼ هًاقبم یخا ظؼ ؼا او ُٚى هؽ پؽظاضحه، ال یهجكى به قپف ،کؽظ ضلك وخىظل یاخؿا
 کؽظ بؽلؽاؼ جٛاظل و جىاؾوها  آو ىیب و ظاظ لؽاؼ هٛاظل گؽیظ یبُٛ با ؼا میلىا و اُٚا اؾ یبُٛ پؽظاضحه، او

................................................................................................................................................................. 
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جىاؾو ًًٚؽ هؽکؿی قاضث هًٛایی ٚعالث : جىاو گفث . بؽ ایى اقاـ هی725ٔو  ،57ج  ،5730ْباْبایی، ٕ
 نىيع. به هفهىم جىاؾو و جٛاظل اؼخا٘ یافحه و هؽجبّ هی یبه يسىو قایؽ هٛايی  اقث

 زکمث و ناهل ٚلن یهمحُا بهاقث، که  ضعاويع بىظو نیٚل و ینزک نئىو اؾ جىاؾو، و جًاقب یهًٛ به ٚعل
 لؽاؼ آو ظؼ ايعاؾه هماو و اقث یَؽوؼ ايعاؾه چه یؿیچ هؽ اؾ ،یؿیچ هؽ قاضحماو یبؽا که ظايع یه ضىظ ٚامْ 

پایعاؼی يٗام هكحی ؼا بؽ  ٕ٘ٔ یٚلو اقاـ يٗام هكحی اقث و اهام جىاؾ .47ٔو ، 5ج ، 5733ظهع ٕهٓهؽی،  یه
ـِ ّبّه 7: ظايع بًیاظ ٚعل هی ٓعُل َأَقا َٛ اَلّن  َىامُ لّ آل َٛ ٚعل و  ،بؽ هبًای آیات لؽآو ٔ،47و ، 31ج ، 5077، یهدلكٕ 6آل

ماَء 7: جىاؾو، لايىو بًیاظیى ٚالن اقث َٙ آلمیؿاَو  ها ؼفَٙو الكَّ ََ 8ٔ هؽاظ اؾ هیؿاو ظؼ ایى آیه هماو 3: الؽزمىٕ 6َو َو
ٔ. 574و ، 57ج ، 5722هکاؼم نیؽاؾی، ٕ لىايیى و جىاؾو اقث که ضعاويع ظؼ قؽاقؽ ٚالن يًٙ لؽاؼ ظاظه اقث

ُاْلِمیضاِو7ُ: فؽهایع ؽآو کؽین ظؼ آیه بٛع ایى لايىو ٚام جکىیى ؼا به زیات ايكايی جكؽی ظاظه و هیل ُِفی َُجْطَغْىا َّلَّ
َ
 6أ

 ؽای8 ؾعیکًو ظؼ آو ْغیاو ي یعؼٚایث کًظؼ ٚالن ايكايی ؼا فؽاگیؽ ظؼ کل هكحی  ٚعالث جىاؾو و ٔ، یًٛی4: ؼزمىٕ
 ،، ٚالنیعکً یؾيعگى خهاو بؿؼگ یظؼ ا ؼيگ ياهنويله  یک يىؼت به يبایعو هؽگؿ  هكحیعن یاؾ ٚالن ٚٗ یبطه نما

  ع.یؿاو ظانحه بانیع يٗام و هیظاؼظ، نما هن با یؿايیهيٗام و 

ؼو  ؿاو بانعینما هن فالع ه یؾيعگاگؽ  گیؽظ. یپیم ه یؼاه يابىظ ،عه نىظیؿاو و لايىو اؾ ٚالن بؿؼگ بؽچیاگؽ ه
يٗام  جبٙ بهلىام زیات ايكايی ؼا  ٕ٘ٔ یؽالمؤهًیىاهٔ. 575و ، 57ج ، 5722هکاؼم نیؽاؾی، ٕ ع ؼفثیبه فًا ضىاه

ٓعَل 7: ظايع هكحی، هبحًی بؽ ٚعل هی َٛ َياّم  آل ٔ. بؽ ایى اقاـ، ٚعالث ايل 55و  ،5722، یآهع یمیجمٕ 6َلَىاها  ّلْٓلَ
 اخحماٚی اقث. ايسؽافاتاؾ  بهًداؼقالن اؾ ياقالن و ؼفحاؼهای هٛیاؼی ههن بؽای جهطیى هًاقبات اخحماٚی 

های  ًٚىاو هٛیاؼ قالهث يٗام يىؼت ههطى، ٚعالث و جىاؾو ؼا به ظؼ لؽآو کؽین آیاجی وخىظ ظاؼيع که به
ْثَُُو7ُظهًع:  و قفاؼل لؽاؼ هی هىؼظجىخهاخحماٚی  َکَُُجمَّ بِّ َُس َلَُُّلَُعْذَّلُ َُوُُِصْذلاُ َکِلَمُة میُعُُُهَىَُُوُِلماِجِهُِلکَُُُهَبذِّ  6اْلَعلیُنُُالغَّ

بانًع، ٚالهه با جىخه به قیاق آیه هٛحمع اقث، هؽاظ  8ٔ هفاهین هسىؼی ظؼ آیه، واژه يعق و ٚعل هی551ايٛام: ٕ
 ، فؽاجؽ اؾ لؽآو و زدث، هًٛای خاهٙ، یًٛی يٗام جهؽیٙ اقالهی ظؼ کلیث آو اقث و جماهیث6کلمه الله7اؾ 

 اقث ایى ٚعل خهث اؾ آو جماهیث و پػیؽظ جسمك نعه گفحهکه  چًاو آوکه  اقث ایى يعق خهث اؾ یکلمه اله
و  ،3ج  ،5730نىظ ْٕباْبایی،  ههحمل جًالٍ و جُاظ به که یىا بعوو بانع، یکًىاضث آو یاخؿا و هىاظکه 

يهیًی کلمه ٚعل و يعق گىیای ایى والٛیث اقث که کهف زمیمث خؿ اؾ  که هن ایى جىخه لابلٔ. يکحه 010
نًاقايه ٚاظاليه و ٚاؼی اؾ جمایالت يفكايی هیكؽ يیكث. بؽ ایى هبًا، ؼٚایث يعالث ظؼ اهؽ  ْؽیك هٛؽفث

ظیعگی خاهٛه يیؿ ظؼ ابٛاظ و قٓىذ  نًاقی اقالهی اقث. قالهث و آقیب پژوهم اؾ الؿهات خعی هٛؽفث
ظیگؽ  هطحلف، با اؼخا٘ به هفهىم ٚعالث لابل نًاقایی بىظه، ؼفحاؼهای بهًداؼ و ايسؽافات اخحماٚی اؾ هن

 نىيع. جفکیک هی

ايل هٛیاؼی، هٛٓىف به قًدم قالهث زیات ايكايی ظؼ قٓىذ و ابٛاظ هطحلف اقث. ظؼ  هثابه بهٚعالث 
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. ٚعالث هبحًی بؽ زك اقثظیعگی خهاو ايكايی  آقیب همابل، هفهىم ٖلن و ٚعم جًاقب لؽاؼ ظاؼظ که باؾجابًعه زالث
ٔ. ٖلن، جٛعی اؾ زك و هبحًی بؽ باْل اقث. 545: اٚؽاف: ٕظهع اقث و زك اقاـ و نالىظه ٚعالث ؼا جهکیل هی

يٗام نطًیحی،  گايه جىاو ظؼ قٓىذ قه بؽ ایى اقاـ، ٖلن زاکی اؾ اضحالل ظؼ اهؽ ٚعالث اقث، که کلیث آو ؼا هی
قاؾی يمىظ. ظؼ يٗام هًٛایی لؽآو، ايكاو هطلىق همحاؾ الهی اقث که اؾ ٖؽفیث  خحماٚی ناضىاٚحماظی و ا

. بؽ اقثٔ و هکايیؿم ؼقیعو به ایى همام، ٚبىظیث 77: بمؽهٕ بؽضىؼظاؼ اقث6 ضالفث الهی7ضعاگىيه نعو یًٛی 
و هؽ ٚملی که جىاؾو ظؼ ناکله نطًیحی ايكاو ؼا هطحل  بىظهایى هبًا، جٛعی اؾ ایى قیؽت و يىؼت، ٖلن به يفف 

 جؽیى ٖلن اقث . ظؼ زىؾه يٗام اٚحماظی، جٛعی اؾ زعوظ الهی ٖلن به ضعاويع اقث و نؽک بؿؼگاقث ايسؽافکًع، 
کًع. ظؼ بٛع اخحماٚی يیؿ جىاؾو خاهٛه ْیب هبحًی بؽ زك و ٚعالث  که بًیاظهای اٚحماظی هبحًی بؽ زك ؼا جطؽیب هی

ا ظچاؼ ههکل قاؾظ، ؼ6 ظاؼ زك به زك7و هؽگىيه ٚملی که بؽضالف ٚعالث اخحماٚی بىظه و فؽایًع اٚٓای  اقث
 .نىظ اخحماٚی ظايكحه هی ايسؽاف

 اصل معیاری وحذت و همبستگی .1-3

يفؽ اقث  یکو  یکی یبه هًٛای که اقم يىؼت به یکی :ظاؼظو ظو اقحٛمال وزعٔ هًعؼ اقث ٕ وزعت اؾ هاظه
ٔ. 77 -70و  ،5ج  ،5735ؽنی، لٕ همحا بىظو اقث یکحا و بی یبه هًٛاويفی اقحٛمال نىظ،  يىؼت بهو اگؽ 

اها اؾ وخىه هطحلف بؽ  اقثهًٛای ايلی آو ايفؽاظ و جًهایی  ب هٛحمع اقث، وزعت لفٕ ههحؽک اقث وؼاغ
ٔ. 051و  ،0 ، ج5730ٕؼاغب ايفهايی،  نىظ های گىياگىو وازع و یکی بىظو اْالق هی هىَىٚات و پعیعه

و  ،7ج ، 5731ْٕؽیسی،  اقثیکی نعو ظو یا چًع نیئ  یبه هًٛاهفهىم يؿظیک به وزعت، اجساظ اقث که 
وزعت هفهىهی و وخىظی اقث. ها  آو جؽیى ههن که اقث نعه غکؽ یهطحلف الكام 6وزعت7 یبؽا فلكفهظؼ ٔ. 514
 ،یهفهىه وزعت .نىظیه فؽاواو هغالٓات و ها یکاؼ بیفؽ انحباهات، قاؾًهیؾه يى٘ وزعت، ظو ىیا کیجفک ٚعم

 وزعجی اقث ،یيىٚ وزعتگؽظظ:  ی و خًكی جمكین هیبه وزعت يىٚ نىيع،یه هحًف بعاو اتیهاه و نیهفاه که
 خهثبه که وزعجی اقث ،یخًك نىظ، وزعتیه ظاظه يكبث اقب و ظؼضث ايكاو، هايًع ،ٔيىٕ٘ جام ثیهاه به که

 به وزعت، اضحًاو لكن ظو ىیا. نىظیه ظاظه يكبث ،ٔخًفٕ هؽکب ثیهاه چًع اویه ههحؽک یغاج و یهاهى
 ثیهاه اؾ یفؽظ هؽ بؽ ثیهاهیغ هىخىظ ظؼ که اقث یا ٚعظی و نطًیٔ آوٕ اها وزعت وخىظی .ظاؼيع اتیهاه

هًباذ ٕ گؽظظیه آو ثیهاه بههًكىب  بالٛؽٌ اگؽچه اقث، فؽظ وخىظ ويف غاجا   وزعت ىیا. نىظیه زمل
 6جٛاوو و یهمکاؼ7 با هحؽاظف یزح و ظاؼظ جؽیٙ یوق یهًٛا یٚؽف هساوؼات ظؼ اجساظ .72ٔ-71و  ،5755یؿظی، 

 و ابًعیب یانحؽاک وخه ،جمایؿ ىیٚ ظؼ نیئ ظو که نىظ. هؽاظ اؾ اجساظ ظؼ ايٓالذ فلكفی ایى اقثیه اقحٛمال ؿیي
 .74ٔ-73و ، 5755هًباذ یؿظی، ٕ کًًع زايل یوزعج يسى کی

اؼجباِ هًٛایی يؿظیک با هفهىم جؽکیب ظاؼظ. جؽکیب به ظو لكن کلی اٚحباؼی و زمیمی جمكین  ،اجساظوزعت و 
آیع هايًع  ظؼ جؽکیب اٚحباؼی، هىیث و اقحمالل اثؽ ضىظ ؼا زفٕ يمىظه، هىیث خعیعی به وخىظ يمیاخؿا نىظ.  هی
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آیع. ظؼ اؼجباِ با  هؽکب پعیع هی ها، اها ظؼ جؽکیب زمیمی، هىیث خعیعی بؽای جؽکیب خًگل اؾ هدمىٚه ظؼضث
، خاهٛه هؽکب اٚحباؼی اقث چىو اؾ جؽکیب ضحالف يٗؽ وخىظ ظاؼظ8 بؽضی ايعیهمًعاو هٛحمعيعجؽکیب خاهٛه ا

 آثاؼ یخبؽ هدمى٘ خؿ یؿیچ ، خاهٛه07ٔو  ،5755هًباذ یؿظی، ٕ نىظ افؽاظ، هىخىظ زمیمی خعیع ضلك يمی
 اویه هىخىظ هحمابل جأثؽ و جأثیؽ و خاهٛه افؽاظ جٛاوو يؽفو  05ٔو  ،5755هًباذ یؿظی، ٕ كثیي اخؿا یکایک

 .02ٔو  ،5755هًباذ یؿظی، ٕ بىظ يطىاهع ناویمیزم وزعت و جؽکیب لیظل آياو،

يىیكع: جؽکیب خاهٛه هؽگؿ اؾ يى٘  اقحاظ هٓهؽی با جمكین جؽکیب زمیمی به ْبیٛی، يًاٚی و فؽهًگی هی 
یژو و هیعؼوژو يیكث که اخؿای آو، هاهیث و اثؽ ضىظ ؼا اؾ ظقث ظاظه و اکكجؽکیب ْبیٛی هايًع جؽکیب آب اؾ 

یع. يى٘ ظیگؽی اؾ جؽکیب زمیمی، جؽکیب يًاٚی اقث که اخؿا، با زفٕ هىیث ضىظ، آنیئ خعیعی به وخىظ 
ؾ ظهًع هايًع جؽکیب اجىهبیل. خاهٛه اؾ چًیى جؽکیبی بؽضىؼظاؼ اقث. ا یهاقحمالل اثؽ ضىظ ؼا اؾ ظقث  يؽفا  

جىاو خاهٛه ؼا ظاؼای جؽکیب زمیمی اؾ يى٘ هؽکبات ْبیٛی ظايكث ولی يه جؽکیب خكمی که جؽکیب  خهث ظیگؽ هی
. به ایى يىؼت که ظؼ خاهٛه، افؽاظ هاقث اؼاظهها و  ، ضىاقثها ٚاْفهها،  یههايعها،  فؽهًگی، یًٛی جؽکیب ؼوذ

یابًع  یهنىظ،  یهجٛبیؽ 6 یخمٛؼوذ 7اؾ آو به  کهیعی خعی ؼوزؼوزا ظؼ یکعیگؽ اظغام نعه و هىیث 
ُٕهٓهؽی ايع و آیات لؽآو يیؿ  ٔ. بؽ هبًای ایى ظیعگاه، فؽظ و خاهٛه هؽظو ايیل771 -773و، 5ج ، 5733،

های اخحماٚی جىخه به وزعت  ؼو، یکی اؾ ايىل هٛیاؼی بؽای جهطیى آقیب هىیع ایى بؽظانث اقث8 اؾایى
 خاهٛه اقث.

نىظ. يٗام هكحی ظاؼای وزعت  اؾ هفاهین کلیعی ظؼ يٗام هفهىهی لؽآو کؽین هسكىب هیوزعت و همبكحگی 
7ُفؽهایع:  یهخهاو  واؼ ايعامظ وزعت ٔ. لؽآو ظؼ هىؼ555و  ،5747ؼناظ، ٕ اؼگايیک اقث ِزیَُخَلَكَُعْبَعَُعماوات  الَّ

ُ ُها َُجُشِطبالا  َُجفاُوت  ُِهْى ْحمِى ُالشَّ الهه، هًٗىؼ اؾ ٚعم جفاوت ظؼ ضلك، اؼجباِ و اجًال ٔ به باوؼ 7ٚ: هلکٕ 6یُِفیَُخْلِك
اؾ . 143ٔو  ،55ج ، 5730ْباْبایی، اقث ٕث آو ظاؼای يٗام وازع ظیگؽ بىظه و هكحی ظؼ کلی اخؿای ٚالن به هن

 بىظهٚالی هكحی  هؽجبهٔ 8ٔ قازث غیبی، باْى و 55: زهؽٕ نىظ يگاه لؽآو، خهاو به قازث غیب و نهىظ جمكین هی
ٔ. ایى ظو قازث، اؼجباِ 557و  ،5747ؼناظ، اقث ٕو قازث نهىظ یا ْبیٛی، هؽجبه ياؾل و چهؽه ٖاهؽی ٚالن 
ٔ. 717-715و ، 4ج ، 5751ٕخىاظی آهلی،  ظاؼظ ْىلی ظانحه و ٚالن ُهلک جسث ازاْه ٚالن هلکىت لؽاؼ

ياپػیؽ زیات ايكاو و قایؽ  خعایی ظو هؽزله هثابه بهٔ که 72: بمؽهٕ قٓر ظیگؽی اؾ هكحی، ظيیا و آضؽت اقث ظو
ای يفكايی او زاکن ه ٔ. ظؼ آفؽیًم ايكاو يیؿ وزعت اؼگايیگ بؽ ايعام و ظقحگاه554: 5747ؼناظ، ٕ ها هكحًع پعیعه

: های فٓؽی ضىیم نکىفا قاؾظ اقحٛعاظهای ضىظ ؼا بؽبًیاظ ٖؽفیثایًکه ث و ؼقالث ايكاو چیؿی يیكث خؿ اق
اها َو7ُ َُوُهاَُعىَّ که  ايكاو اقث یؼوز یلىاجىاؾو هیاو هدمىٚه  و جًٗین، 6اهاقْى 7کلمه  هؽاظ اؾ8ٔ 3: نمفٕ 6َيْفظ 

 ه و ظؼ لؽآو بؽ ایى هىَى٘ جأکیعظهع. همبكحگی اؾ الؿاهات لٓٛی زیات اخحماٚی بىظ هىیث او ؼا جهکیل هی
 اقث. هنع



 (6)پیاپی  0411، پاییس و زمستان 2، شماره 3های اجتماعی، دانشگاه شاهذ، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب

 

: ازؿاب: ٕظاؼی اقث ايل اهايثاقاـ ظیعگاه لؽآو، هًاقبات اخحماٚی، هاهیث اضاللی ظانحه و هبحًی بؽ بؽ
اها ؼابٓه ايكاو با ضىظ و ظیگؽاو ؼا  اقث،ظاؼايه ايكاو با ضعا  گؽ ؼابٓه اهايث 8ٔ ضالفث الهی هؽچًع ظؼ ٖاهؽ بیاو35

ىلیث هحمابل همه ؾ ایى اقث که هؽالبث، وٖیفه و هكئظهع. ؼابٓه اخحماٚی هبحًی بؽ اهايث، زاکی ا يیؿ باؾجاب هی
 ظاؼی بانع، ٖالمايه اقث.  ظیگؽ اقث و هؽ ٚملی که هطالف ايل هؽالبث و اهايث لبال هنافؽاظ خاهٛه ظؼ 

هؽکكی اهًیث خاو ايكايی ؼا بعوو زك قلب کًع، هثل ایى اقث که همه هؽظم ؼا اؾ زك زیات هسؽوم کؽظه 
يًع ایى اقث که به ها ،ظاؼی ضىظ ؼا ظؼ لبال زفٕ ؾيعگی ايكايی ايدام ظهع بانع و هؽ کف وٖیفه هؽالبث و اهايث

ٔ. پف اؾ زك زیات، زفٕ آبؽوی افؽاظ اؾ 151و ، 1، ج 5730ْباْبایی، ٕ ها کمک کؽظه اقث زیات جمام ايكاو
: زدؽاتٕ گؽظظ و ظؼ لؽآو، اقحهؿا، جىهیى، بعؾبايی و افهای اقؽاؼ، ٖلن جلمی هی اقثجؽیى زمىق ايكايی  ههن

کیعو قحعهای هالی اقث که ظؼ آیات ؾیاظی بؽ آو  ظاؼی ظؼ ظاظ ٔ. قٓر ظیگؽی اؾ هؽالبث، اهايث55  نعه اقث جأ
 .535ٔ: 8 بمؽه553: يكاء 578: 8 يكاء5: 8 الؽزمى41: اٚؽافٕ

 5ٔ: ءيكإ ها بؽ هبًای ايل ؼوابّ يكبی های ْبیٛی بىظه و ايكاو همبكحگی اخحماٚی هؽچًع ظاؼای ؾیؽ قاضث
8 اها ظؼ يٗام هًٛایی لؽآو، هسحىای ایى ۳۱ٔ: زدؽاتٕ بطهًع لىهی ؼا قاضث هی یها گؽوه8 10ٔ: فؽلاوٕ و قببی

ها با جمكک به زبل  یابًع. ًًٚؽ بًیاظیى ظؼ ایى اؼجباِ، ٚمیعه جىزیعی اقث و ايكاو هًاقبات هاهیث اضاللی هی
ٚحماظی بىظه و هًاقبات ٔ. همبكحگی اضاللی هبحًی بؽ پیىيع ا577: ٚمؽاو آلٕ نىيع الله، ظاؼای پیىيع اٚحماظی هی

ظاؼی  كحگی اضاللی که ظؼ هعاؼ هفهىم کايىيی اهايثبمبطهع. ه ؼزن هًٛا هی ب هفهىم يلهضىيی ؼا ظؼ چاؼچى
بؽ ايىل هٛیاؼی زك و ٚعالث، وزعت اخحماٚی ؼا ظؼ ابٛاظ اؼؾنی و ٚاْفی يیؿ جمهیع  ابحًاگیؽظ، فؽاجؽ اؾ  نکل هی

و اناؼه به زالث يفكايی فؽظ و خاهٛه ظاؼظ. جمىای فؽظی زاکی اؾ هىیث و  کًع. جمىا هفهىم کلیعی اؼؾنی اقث هی
باؾجابًعه زالث ؼوذ ههحؽک خمٛی اقث که وزعت  یا لكّ، نطًیث هحمیايه فؽظ اقث و جمىای اخحماٚی

ه و به خهاو ايكايی و ٚالن هكحی ؼا يیؿ باؾجاب ظاظ واؼ ايعاموزعت قاؾظ. هفهىم جمىی،  خاهٛه ؼا هًٛکف هی اؼگايیک
به وخىظ  قاؾوکاؼی اخحماٚیایى زمیمث اناؼه ظاؼظ که همبكحگی هحمیايه، هاهیث خاهٛه ؼا ْیب قاضحه و 

 کًع های ضىظ ؼا بؽای خاهٛه ٚؽَه هی که بؽ هبًای آو، بؽکات اؾ هلکىت ياؾل گؽظیعه و ْبیٛث ظانحه آوؼظ هی
های  اضاللی يیؿ اؾ هٛیاؼهای جهطیى آقیب های فؽاجؽ اؾ ازکام جکلیفی، اؼؾل ،ٔ. بؽ ایى اقاـ52: اٚؽافٕ

 نىيع. اخحماٚی هسكىب هی

ضیؿظ.  قٓر ظیگؽی اؾ وزعت، اؼجباِ و همبكحگی ٚاْفی اقث. چًیى اؼجباْی اؾ ضاقحگاه هسبث بؽ هی
هسب اؾ ْؽیك و  . هسبث يانی اؾ يیاؾ اقثکًع یه هٓلىب ؼابٓه بؽلؽاؼ وْالب  که هیاواقث  ای یلهوقجًها هسبث 
 بعايع کهكث یى يیجؽ اؾ ا بؿؼگ یبهاؼجچ یه ْب هّس  یبؽا م ؼا جکمیل يمایع.مًضىاهع ي به هسبىب هی ؼقیعو

فؽایًع  های هحمابل اقث که با جاللی هسبث ٔ.503و ، 7، ج 5730ْباْبایی، ٕ ظاؼظ او ؼا ظوقثهسبىبم 
ؼابٓه هحمابل ضعا و ايكاو بؽ  بًای ؼابٓه اقث. قًگ لؽآو، هسبث ینىظ. ظؼ يٗام هًٛای جؽ هی اؼجباْات، هكحسکن
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ِبُعىي7بًیاظ ايل هسبث اقحىاؼ اقث:  َُفاجَّ َه ُاللَّ ىَو ُُجِحبُّ ُِإوُُکًُحْن هُُُیْحِبْبُکُنُُِیُُلْل ٔ. هسبث اخحماٚی يیؿ 75: ٚمؽاو لإٓ 6اللَّ
ُهْنُاْلَخْلُك7ُپؽجىی اؾ همیى ؼابٓه اقث:  هُِیاُلُعُُُِکلُّ ُهْنُُاللَّ َحبُّ

َ
ٔ. ضعاويع ضٓاب 701و ، 52 ج، 5075، یٚاهلزؽ ٕ 6َفأ

ُِهْى7ُفؽهایع:  هی ؤاکؽم ٕبه پیاهبؽ  ىْا اَُغِلیَعُاْلَمْلِبََُّليَفضُّ ِهُِلًَثَُلُهْنَُوَُلْىُُکًَثَُفظًّ َىُاللَّ ُهِّ : ٚمؽاو لإٓ 6َحْىِلَکُ َفِبَماَُسْحَمة 
ظ اها ضهىيث و نى اخحماٚی هی یبكحگ ظلی، ؼزمث الهی اقث که هىخب ضىی يؽم ،8 به زکن آیه نؽیفه515ٔ

يمایع، که جىايع همبكحگی ٚاْفی ظؼ خاهٛه ایداظ  هسبحی هی اها اقث،ی ٚاهل يفاق و پؽاکًعگی ظؼ خاهٛه ظل قًگ
ا7هبحًی بؽ ایماو و هًهأ ٚمل يالر بانع:  ُُودًّ ْحمُى ُالشَّ َُلُهُن اِلحاِتَُعیْجَعُل ُالصَّ َُعِمُلىا َُو ىا ًُ ُآَه زیَى ُالَّ 8 52ٔهؽین: ٕ 6ِإوَّ

ؼظ که زمیمث ظاقاؾظ و ٚمل يالر اناؼه به ایى  ؾیؽا، ایماو به ضعا، ٚىاْف ايكايی ؼا ياب و ٚاؼی اؾ فؽیب هی
 آهیؿ بانع. م با ٚمل هسبثهىظت ؾهايی هؤثؽ اقث که جىأ

 های اجتماعی بنذی آسیب و طبقه بنذی رتبههای  شاخص .2

ظاؼای قٓر یکكاو يبىظه و با اؼخا٘ به يمم  پیاهعهای هحفاوجی که ظاؼيع، لیبه ظلهای اخحماٚی  آقیب
ها،  بًعی آقیب و ْبمه بًعی ؼجبهبًعی يمىظ. بؽای  ها ؼا ظؼ قٓىذ هطحلف، ْبمه جىاو آقیب هیها  آو جطؽیبی

جٛمیب  ايىل هٛیاؼی که بؽای زیات هٓلىب جىخه به اهعاف وجی غکؽ نعه اقث. ظؼ يگؽل هعؼو باهٛیاؼهای هحفاو
جؽیى  ههن ،نًاقی نىظ. ظؼ پاؼاظاین خاهٛه های هحًاقب با هماو ايىل جٛییى و جٛؽیف هی گؽظظ، ناضى هی

گاه: ظؼخه هعاؼای اخحماٚی، همحُیات کلی خاهٛه، يع اؾا ٚباؼت بًعی ؼجبههٛیاؼهای  خهل، بؽچكب و ٚعم  و یآ
زلمه واقّ ظؼ جلمی ايسؽاف، فؽاگیؽی هفهىم ، وخىظ بؽچكب، خایگاه هدؽهیى، هیؿاو همؽاهی ايسؽاف با ضهىيث

 و کاؼکؽظ ايسؽاف. ايسؽاف

گاهايه های  بؽ ایى هبًا، ايسؽافات اخحماٚی هٛٓىف به کدؽوی گاهايهاي وآ ظی و گؽوهی، ، يطكحیى و ثايىیه، فؽآ
کاؼگیؽی  م با ضهىيث، هیؿاو بهعه، ايسؽافات جىأزکىهحی، قاؾهاو یافحه و قاؾهايعهی يانهدؽهیى زکىهحی و غیؽ

قاؾی  خحماٚی ظاؼای کاؼکؽظ هثبث و هًفی ناضىبه ايسؽافات ا یثظؼيهاضهىيث، ٚاؼی بىظو اؾ ضهىيث و 
 بًعی ؼجبههای  هؽچًع هٛیاؼها و ناضى ،الهیٔ. ظؼ جفکؽ و يگؽل اق555-500و  ،5753آلاخايی، ٕ نىيع هی

 يكبحا  های  بًعی ه جًٗین هٛیاؼها، يىؼتاها ظؼ يسى ،نىيع ياٖؽ به اهعاف و ايىل زیات ْیبه لؽآيی جٛؽیف هی
 .اقثيانی اؾ جفاوت ظؼ زیثیث يگاه و هىلٛیث بیاو گًاهاو  هحفاوجی بیاو نعه اقث که ٚمعجا  

بؽ همیى هبًا8 ايسؽافات،  ٚمعجا  ظؼ لؽآو هفاهین کبیؽه و يغیؽه ظو هفهىم کلیعی هكحًع که ظؼ هٛاؼف ظیًی 
، یأـ اؾ ؼزمث الهی، نؽکاؾ:  ايع ٚباؼت٘ٔ گًاهاو کبیؽه ياظق ٕبیاو اهام بًعی نعه اقث. ْبك  بًعی و ؼجبه ْبمه

ضىؼظو هال یحین، فؽاؼ اؾ ه، يكبث ظاظو ؾيا به ؾياو هؤهًه، هسحؽه لحل يفف العیى،وٚاق اؾ ٚمىبث ضعاويع،  یمًیا
به يازك و ظاظو  یگىاه هًٙ ؾکاّة واخب،، ظؾظی کؽظو اؾ غًیمث، قىگًّع ظؼوٜ، قسؽ و خاظو، ؾيا، خهاظ، ضىؼظو ؼبا

 .541ٔ-543و ، 5ج ، 5073ی، ًیکلٕ و لٓٙ ؼزن یٚهعنکًٚمعی واخبات، ، نؽب ضمؽ، جؽک یمثکحماّو زم
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گايه8 اؼجباِ ايكاو با ضعا، ضىظ و  يٗام زمىلی ؼا بؽ بًیاظ جکالیف ايكاو ظؼ قٓىذ قه ٘ٔ ظؼ ؼقاله زمىق،قداظ ٕاهام 
جؽیى جکلیف ايكايی ظايكحه و آو ؼا هًهأ جکالیف ظؼ ظو زىؾه ظیگؽ  ههن يمایع: زك الله ؼا بًعی هی ظیگؽاو يىؼت

کًع که ايكاو ظؼ لبال خكن و خايم ظاؼظ8 ظؼ  ظايع. زىؾه بٛعی ؼا اؼجباِ ايكاو با ضىظ ظايكحه و به وٖایفی اناؼه هی هی
حاو و ضىیهاويعاو جمكین ؼجبه قىم، زمىق ظیگؽاو ؼا بیاو يمىظه و آو ؼا به قه بطم ايلی زمىق پیهىایاو، ؾیؽظق

ها، جُییٙ زمىق اقث  ٔ. بؽ هبًای فؽهایم زُؽت، هالک جهطیى آقیب511-535و ، 5070، یزؽايکًع ٕ هی
 ظؼ ؼوابّ اٚحماظی، هىیحی و اخحماٚی اقث.ها  آو بًعی ايسؽافات، ياٖؽ به هیؿاو يمم جطؽیبی های ؼجبه و ناضى

 لیبه ظلاها  ،گؽفحه اقث ها لؽاؼ بًعی کلی آقیب بًای ْبمهه ٘ٔقداظ ٕهؽچًع فؽهایم اهام  ،ظؼ ایى پژوهم
ؼا بیاو فؽهىظه ها  آو ؾ کلیثجًىیؽ کلی ا يؽفا  خعاگايه يبىظه و  يىؼت بهگًاهاو  بًعی ؼجبه ظؼيعظزُؽت ایًکه 
 ،ايسؽافاتايسؽافات اخحماٚی الؾم اقث  بًعی ؼجبههای  ناضى یجا زعوظبًعی يٗام هٛیاؼها و  بؽای يىؼت اقث،

 ظاؼيع8 یهای پىنايی و هنبىظه جًیعه  گًاهاو و ايسؽافات، ظؼهن 8 ؾیؽااؾ هدمى٘ هًابٙ ظیًی اقحًباِ و اقحطؽاج نىيع
به بؽضی اؾ اها اؾ وؾو بیهحؽی يكبث  اقث،ٚاق والعیى هؽچًع ظؼ زىؾه اؼجباِ ايكاو با ظیگؽاو ، يمىيه ًٚىاو به

ظؼ  آوزاکی اؾ يمم جطؽیبی  که ایى اهؽ يیؿ ٚمعجا   اقثضىؼظاؼ به ؼابٓه ايكاو با ضىظ یا ضعا بؽهؽبىِ  گًاهاو
ظؼ ایى هبسث به  ،خاهٛه ْیب و هطحل يمىظو ؼابٓه ايكاو با ضىظ و ضعاويع اقث. بؽ همیى هبًا جُٛیف هًداؼهای

 بًعی بحهؼ ىاو ظیعگاه اقالم ؼا ظؼ اؼجباِ بابحها  آو نىظ که با اؼخا٘ به اناؼه هی یهای بؽضی اؾ هٛیاؼها و ناضى
 جؽی باؾ يمىظ. های خعی ها و ايسؽافات اخحماٚی جًىیؽقاؾی يمىظه و هٛبؽی بؽای پژوهم آقیب
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 کؽین، لؽآوجٛالین  بًا بؽ. اقثايسؽافات  بًعی ؼجبهظؼ اظبیات ظیًی، هفاهین کبیؽه و يغیؽه، ظو هٛیاؼ ههن بؽای 
َُکب7ُِنىظ:  ٚمال او ثبث هیهاو بؿؼگ و کىچک ايكاو ظؼ ياهه اگًا ََُّل َُو َُصِغیَشة  ُیَغاِدُس ْحَصئَهاُیَشةُ ََّل

َ
ُأ ، 05ٔ: ٕکهف 6ِإَّلَّ

اَافی  یگًاه و ايسؽاف اهؽهٛايی کبیؽه اقث، اها ظؼ یک يكبث قًدی، هؽچًع ظؼ همایكه ايكاو با ضعا، کلیه 
جؽیى هالک کبیؽه بىظو گًاه، نعت يهی اقث که  یابع و ههن جؽ هًٛا هی کبیؽه اؾ ْؽیك همایكه با گًاه کىچک کهاقث 

کیعاؾ  هن آو ٔ. 714و، 7ج ، 5722هکاؼم،  1558و ، 0ج ، ْٕباْبایی نىظ و جهعیع به آجم خهًن ظايكحه هی جأ
عه اقث. اهام کبیؽه جهعیع به آجم خهن بیاو ن گًاهاوجؽیى ناضى بؽای نًاقایی  ههن هنظؼ هًابٙ زعیثی 

ج ، 5073یًی، کل) واخب يمىظه اقثها  آو یبؽاضعاويع ظوؾش ؼا  که هاییكث آو یؽهکبگًاهاو فؽهایع:  ٘ٔ هیاظقٕي
بؽای گًاهاو کبیؽه ظؼ ایًکه و ظلیل  وؾو یکكايی يعاؼيعظیگؽ يیؿ  هن ايسؽافات بؿؼگ ظؼ همایكه با 5ٔ.532و ، 5

ٔ، غکؽ نعه يیؿ همیى اهؽ 533-532و ، 5ج ُ،5073، یًیکل، بیكث و هفحاظ ٕهفث ، اٚعاظ هطحلفؼوایات

................................................................................................................................................................. 
اَؼ  آلَکَباّئُؽ 7. 5 ًَّ َلیَها ال َٚ ؿَّ َو َخلَّ  َٚ ُه  ّحی َأٓوَخَب اللَّ  6.الَّ
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ظقحه ظوم ياٖؽ به کبائؽ ظؼخه ظوم و ًاهاو کبیؽه ظؼخه اول اناؼه ظاؼظ8 اقث، به ایى يىؼت که ؼوایات ظقحه اول به گ
جؽیى گًاه ظؼ هیاو  ٔ. بؿؼگ715و ، 7ج ، 5722ٕهکاؼم نیؽاؾی،  بیاو هٓلك کبائؽ اقث ظؼيعظؼوایات ظقحه قىم 

ٔ یًٛی ايسؽافات اٚحماظی اقث. بؽایى اقاـ، اولیى هٛیاؼ بؽای 534و ، 5ج ، 5073، یًیکلٕ ؽکنها  آو جمام
ه بًعی کلی اؾ ايسؽافات ب جىاو ظؼخه هی آواقث که بؽ هبًای ها  آو ايسؽافات اخحماٚی، کبیؽه و يغیؽه بىظو بًعی ؼجبه

 ظقث آوؼظ.

 شاخص شذت نهی .2-2

بًعی ايسؽافات، نعت يهی اؾ یک هىَى٘ ظؼ همایكه با يهی اؾ هىَىٚات ظیگؽ  های ؼجبه اؾ هالکظیگؽ یکی 
بىظه و اؾ يى٘ جٛبیؽ، ايؽاؼ بؽ جؽک آو یا جهعیع به آجم خهًن ظهًعة نعت ؾنحی آو هىَى٘  يهی، يهاو نعتاقث. 

 .155ٔو ، 0ج ؿاو، یجؽخمه المْٕباْبایی،  نىظ ظايكحه هی

ٔ. یأـ اؾ 2: هًافمىو 478: جىبهٕ اقث که زحی با اقحغفاؼ پیاهبؽ يیؿ لابل بطهم يیكث یفکفؽ و يفاق، ايسؽا
و ايسؽافی  57ٔ: لمماوٕ ٔ. اؾ نؽک جٛبیؽ به ٖلن ٚٗین گؽظیعه43: یىقفٕ های کفؽ اقث ؼزمث الهی اؾ ویژگی

و به والعیى، اخحًاب ايٛام پف اؾ بیاو زؽهث نؽک، َؽوؼت ازكا 515ٔ. ظؼ آیه 04: يكاءاقث ٕلابل بطهم غیؽ
جىاو اؾ باهن ظیعه  جؽـ اؾ فمؽ، ظوؼی اؾ فسها و کهحى يفف هسحؽهه، غکؽ نعه اقث که هی لیبه ظلاؾ لحل اوالظ 

و ٚاق والعیى ؼا فهمیع. ٚاق والعیى اؾ گًاهاو کبیؽه اقث و فؽؾيع ٚاق نعه، ها  آو نعو ایى اهىؼ با نؽک، ظؼخه
و  نؽکباالجؽ اؾ  : گًاهیفؽهىظ ؤٕ یاهبؽپ. 754ٔو ، 51ج  ،5075ی، ٚاهلزؽ  758: نیهؽٕ اقثٚايی نمی 

لابل بطهم اقث و اهام بعضلمی اؾ گًاهاو غیؽ. 71ٔو ، 5070 ،یزؽايٕ وخىظ يعاؼظ گؿيع ؼقايعو به بًعگاو ضعا
 نىظ جؽ نىظ هگؽ ایًکه هؽجکب گًاهی بؿؼگ فؽظ بعاضالق اؾ گًاه ضاؼج يمی: فؽهایع ظؼ جٛلیل آو هی ٘ٔياظق ٕ

ٔ، غیبث، ضىؼظو گىنث 077و ، 2ج ، 5073، یًیکلٕ ها ٔ. نؽاب کلیع بعی055و ، 5ج  ،5741ه، یبابى ابىٕ
ٔ 01و ، 7ج ، 5073، یًیکلٕ ٔ، ضىظکهی هىخب خهًمی نعو ظائمی ايكاو نعه50: زدؽاتٕ بؽاظؼ هؽظه اقث

ف آو يحىايع یَٛ که یاهح ؼقىل ضعا، اؾيٗؽ. 555ٔو ، 7ج ، 5073، یًیکلٕ نىظ و هؤهى هؽگؿ هؽجکب آو يمی
. لؽآو کؽین اؾ ضىؼظو (505و ، 5070، یزؽايٕ كثیلابل ازحؽام يهـؽگـؿ ؽظ، یبگ یلىؾباو، اؾ  لکًث یبزمم ؼا 

: يكاءٕ يمایع ٔ اها اؾ ضىؼظو هال یحین جٛبیؽ به ضىؼظو آجم هی55: يكاءٕ کًع هال زؽام جٛبیؽ به اکل هال به باْل هی
ٔ. فمؽ زاکی اؾ نکكحه نعو قحىو 530: بمؽهٕ فمّ ظؼ هىؼظ کحماو زك و ظیى فؽونی آهعه اقث ٔ جٛبیؽی که57

و ، 5ج ، 5073، یًیکلٕ نىظ فمؽات زیات فؽظی و اخحماٚی بىظه و ظؼ اظبیات ظیًی اؾ ٚىاهل کفؽ ظايكحه هی
 .يمىظ جىاو ؼجبه ايسؽافات ؼا ههطى جی، هیچًیى جٛبیؽا ظؼٔ. با جأهل 773
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به هماو  ،عًکً اهث اقالهی ظاؼای هىیث الهی اقث. ايسؽافات اخحماٚی به هیؿايی که ایى هىیث ؼا جطؽیب هی
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. آیات لؽآو جًؽیر ظاؼظ که ظنمًاو اقالم اؾ ْؽیك جهاخن فؽهًگی قٛی ظؼ ؼجبه باالجؽی ضىاهًع ظانثهیؿاو 
الهی، ها اؼجعاظ، نؽک، پػیؽل والیث غیؽ ایى آقیب جؽیى ههن جطؽیب هىیث ظیًی خاهٛه اقالهی ظاؼيع که اؾ

 .هكحًعگؽی  جسدؽ، جؿلؿل و ابازه

، هًؽف جؽیى يماظهای قبک ؾيعگی، الگىی ههكحلؿم قبک ؾيعگی هؤهًايه اقث و اؾ بؽخكح ،هىیث ظیًی 
ی هٛايؽ هیعاو . قبک ؾيعگی ظؼ ظيیااقثٖاهؽی  ىجهطهًؽف جٗاهؽی بؽای و  ْلبی هعگؽایی، فؽظگؽایی، لػت
 . اقثجغییؽات هىیحی اقث. قفؽه و پىنم ظو هسىؼ ههن ظؼ ایى ٚؽيه  هًٗىؼ بهايلی جٛاؼَات فؽهًگی 

یی و چهااؾ اقحمالل الحًاظی، ظؼ ظانحى غائمه فؽهًگی ظؼ همه ابٛاظ هطًىيا  ظؼ بٛع  ٚؿت هكلمیى فؽاجؽ
 و لباـاؾ ى بگى یبه هؤهًکؽظ:  یوز یاهبؽیپبه  ضعاويع: فؽهایع هی ٘ٔياظق ٕهحًاقب با اقالم اقث. اهام  پىنم

، 5ج ، 5741 ،بابىیه نىيع ٕابى یه هى ظنمًاو ؾهؽهٔ اؾ  کهع ًیمایيپ ؼاها  آو یها ؼاهو  اقحفاظه يکؽظه هى ْٛام ظنمًاو
ُهْن7ُفؽهىظ:  ؤٕ یاهبؽپ .704ٔو  ًْ َُفُهَىُِه َهُِبَمْىم  اقحفاظه يمىظو  ٕ٘ٔ یٚلاهام  ٔ،373و  ،5745ٕپایًعه، 6 َهْىَُجَشبَّ

هٛحمع اقث  ،057ٔو ، 5ج ، 5735ٕبؽلی،  ظنمًاو اقالم ؼا هىخب غلث هكلمیى ظايكحه پىنمو  ضىؼاکاؾ 
ٔ. 172و ، يالرٔ یللًبسٕ هالبالغ يهحٕ ايعک اقث ،يهىظها  آو جٛعاظ کكايی که ضىظ ؼا نبیه لىهی بكاؾظ و اؾ

یکی اؾ ٚىاهلی که يمم ههمی ظؼ جهطى هىیث خًكی ظاؼظ، يسىه پىنم اقث8 اهؽوؾه ایى هؽؾ آقیب ظیعه و 
 يمایع چًیى افؽاظی ؼا لٛى هی ؤاکؽم ٕهىخب پیعایم ؾياو هؽظيما و هؽظاو ظؼ هیئث ؾياو نعه اقث، ؼقىل 

ظؼ جٛاؼَات هىیث خًكی بانع. ٔ که همکى اقث یکی اؾ ظالیلم، يمم آو 275و ، 5ج ، 5741بابىیه،  ابىٕ
جىايع ظؼ هىیث خًكی و ؼفحاؼهای هًبٛث اؾ آو  به لسأ ظیًی و فؽهًگی، اقحفاظه اؾ ابؿاؼهای خًف هطالف هی

هطالف  اقحٛمال ْال بؽای هؽظ زؽام اقث8 کاؼ هؽظ و ؾو ظؼ هسیٓی کاهال   گػاؼ بانع8 اؾ ایى هًٗؽ هثال  جأثیؽ
با خًكیث او هطالف و هحًالٍ اقث، اضحالالت و جٛاؼَات خًكی و  اهال  خًكیث ضىظ و همچًیى ظؼ يًفی که ک

آوؼظ. جاخایی که زحی اؼَای بیايی و بًؽی و ٚاْفی به وخىظ آوؼظه و هىیث خًكی او ؼا هكص  ؼفحاؼی به وخىظ هی
 ضىاهع کؽظ و ظؼ هؽجبه بٛعی، اضحالفات ضايىاظگی و اضحالالت ؾيانىیی ؼا ظاهى ضىاهع ؾظ.

 منذی جامعه تضعیف توان شاخص .2-4

ٔ. به هكلماياو ظقحىؼ ظاظه 4اؾ هًٗؽ لؽآو کؽین، ٚؿت و الحعاؼ اؾ آو ضعا، ؼقىل ضعا و هؤهًیى اقث ٕهًافمىو: 
قكث و غمگیى يهىیعٖ نما بؽجؽیع اگؽ ایماو ظانحه  ٔ،27نعه اقث، با لعؼت با ظنمًاو ضىظ همابله کًیع ٕايفال: 

ای که خاهٛه اقالهی ؼا  ٔ لعؼت اؾ هٛیاؼهای خاهٛه قالن اقث و هؽ آقیب و ايسؽافی به ايعاؾه575ٚمؽاو:  ٕآل بانیعٖ
جىاو به جؽجیب و البحه ظؼ بؽضی هىاؼظ با  ایى ناضى، هی یجؽی ظاؼظ. بؽ هبًا جُٛیف کًع، به هماو ايعاؾه وؾو قًگیى

ظیعگی يهاظ  فات اٚحماظی و ظیًی، جُٛیف ؼهبؽاو هحمی، آقیبها و ايسؽا ها به آقیب یبآقبًعی کلی  جكاهر و ْبمه
ٔ، جفؽله و هًاؾٚات اخحماٚی 557گؽاو و هیعاو ظاظو به ٖلن ٖالمیى ٕهىظ:  ؼهبؽی و قاضحاؼ قیاقی، اٚحماظ بؽ قحن

 وی وابكحگٔ، 5-5ٔ، هیعاو ظاظو به هًافمیى ٕهمحسًه: 71اهحیاؾ ظاظو و قاؾل با ظنمًاو ٕهسمع:  ٔ،02ٕايفال: 
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ضىاؼی، اٚحیاظ،  ٔ، خهل و ياظايی، نؽاب53و قىء اقحفاظه اؾ لعؼت ٕايفال:  گؽیؿی خاقىقی بؽای بیگايگاو، هكئىلیث
های  کاؼی، ازحکاؼ، گؽايی و آقیب ؼزن، فمؽ، بی فسها، کاهم و پیؽی خمٛیث، اضحالفات ضايىاظگی، لٓٙ يله

 کًع، اناؼه کؽظ. ٛیف، يابىظ یا هًسؽف هیها و اقحٛعاظهای خاهٛه ؼا جُ یى اهىؼ که ٖؽفیثاههابه 

های ؼوبًایی اقث جا هؽظم به ضىظناو  ظيیای هعؼو ظؼ پی جسمیك خاهٛه اؾ ْؽیك قىق ظاظو آو به قمث آؾاظی
های هطحلف،  ها و ؾهايه کؽظ ظؼ قازث ههغىل بىظه و کاؼی به قیاقث و لعؼت يعانحه بانًع8 ابؿاؼ ایى يى٘ ٚمل

ضىايی و ؼوابّ خًكی آؾاظ که با جؽفًع  و خاظو گؽفحه، جا نؽب ضمؽ و هىقیمی و آواؾههحفاوت بىظه و اؾ قسؽ 
 کًًع.  ها ؼا یکدا ٚملیاجی هی ها همه ایى هاهىؼیث قاؾی بكّ پیعا کؽظه و ظؼ ظيیای هعؼو، ؼقايه يیاؾقاؾی و غائمه

ًع، ولی خاهلیث اولی و هعؼو، ؾي های هػکىؼ اگؽچه ظؼ ابحعا ضىظ ؼا یکی اؾ يیاؾهای ههن ايكايی خا هی هثال
ظايع که اؾ ایى  يیاؾ اولیه و اقاقی هٛؽفی کؽظه و يیاؾهای ظیگؽ ؼا ظؼ پؽجى بؽآوؼظو ایى يیاؾها هی ًٚىاو بهایى يیاؾها ؼا 

ای و ؾوظگػؼ و  کًع که اؾ هكیؽ لػت لسٗه ْؽیك هكیؽ ٚماليی خاهٛه ؼا جغییؽ ظاظه و جطیل و جسمیك ؼا پؽواؼ هی
لهؽ خىاو ظاهى  هطًىيا  قاؾی به ضلٙ قالذ لعؼت ٚمىهی خاهٛه  نىظ و با يىٚی ایعئىلىژی ك هیافیىيی هسم

 ؾيع. هی
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جعؼیح گكحؽل  ظؼ يىؼت ٚعم ظؼهاو، بهآفحی اقث که  هثابه بهگىيه ايسؽافی اٚن اؾ ايسؽافات بؿؼگ و کىچک هؽ
ؼو8 یکی اؾ  ايعاؾظ. اؾ ایى ؼا به هطاْؽه هی ايسؽافات جباه کًًعه ظؼ خاهٛه گؽظیعه و اؼگايیكن اخحماٚییابع، هًهأ  هی

ياچیؿ نمؽظو گًاه ؼا اؾ  ٕ٘ٔ یٚل. اهام اقثکىچک نمؽظو ايسؽاف و ايؽاؼ بؽآو  ،ها آقیب بًعی ؼجبههای  ناضى
گًاه، گًاهی اقث که گًهکاؼ آو ؼا  یىجؽ بؿؼگ :فؽهایع و هی 575ٔو ، 5722، یآهع یمیجمٕ بعجؽیى گًاهاو ظايكحه

. کىچک نمؽظو ايسؽاف ٚاهل ايلی ايؽاؼ بؽ ايسؽاف اقث و 575ٔو ، 5722، یآهع یمیجمٕ کىچک نماؼظ
ٔ. هؽاظ اؾ ايؽاؼ ایى اقث که 575و ، 5722، یآهع یمیجمٕ نىظ جؽیى گًاهاو هسكىب هی ايؽاؼ بؽ گًاه اؾ بؿؼگ

جبعیل به کبیؽه ٔ. ايؽاؼ بؽ گًاه يغیؽه، آو ؼا 544و ، 5ج ُ،5073، یًیکلٕ حغفاؼ يکًعفؽظ بٛع اؾ اؼجکاب گًاه، اق
َٙ اَل َيّغیَؽَة 7 قاؾظ هی ٓيَؽاؼّ  َه ف بعجؽیى قاکًیى خهًن . لؽآو کؽین ظؼ وي(544و ، 5ج ُ،5073، یًیکل6 ٕآْلّ
8ٔ 02-01: والٛهوؼؾیعيع ٕ یها، هكث و هغؽوؼ يٛمث بىظيع و بؽ گًاهاو بؿؼگ ايؽاؼ یظؼ ٚالن ظيها  آو فؽهایع: هی

هیى بىظ و اهؽوؾه يیؿ اگؽ هحًاقب با پیاهعهای یايؽاؼ بؽ ايسؽافات بؿؼگ اخحماٚی ٚاهل ايلی هالکث الىام پ
بًعی ايسؽافات  و ْبمه بًعی ؼجبهظؼ زىؾه  ،بًابؽایى 8کهايع خاهٛه ؼا به جباهی هی ،همابله يهىظها  آو ايسؽافات با

 ايسؽافات ثايىیه يغیؽهفؽاجؽ اؾ ظلث ظؼ بؿؼگی و کىچکی ايسؽافات، به ياچیؿ نمؽظو و ايؽاؼ بؽگًاهاو و  ،اخحماٚی
 يیؿ بایع جىخه نىظ.
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کاؼ به  های گًاه ايكاو ،های ظیًی پػیؽی اقث. اؾ هًٗؽ آهىؾه ؼ اؾ نؽایّ ايلی جکلیف و هكئىلیثآگاهی و اضحیا
هكئىل جمام  ،هُٓؽهًسؽف ٚاّلن غیؽبًعی گؽظیعه و  به لايؽ و همًؽ ْبمه ،ٚالن، خاهل و هُٓؽ و خاهل

خاهل همًؽ ظؼ لبال خهلم هكئىل اقث و خاهل لايؽ هؽچًع اؾ اهحیاؾات و فیىَات ؼنع  اقث.ايسؽافات ضىظ 
نىظ. اؾ ایى زیث گًاهايی که افؽاظ هؽجکب  ٚماب يمی اها هٛػوؼ ظايكحه نعه و ،اقثو جکاهل هًٛىی هسؽوم 

يمىظ. لؽآو کؽین  بًعی ؼبحههای آگاهی و اضحیاؼ  ؼا با ناضىها  آو جىاو ظاؼای وؾو یکكاو يبىظه و هی ،نىيع هی
 و 574ٔ5: نٛؽاءی بؽای آياو فؽقحاظ: ٕايػاؼکًًعگاي یًکهاهگؽ  يکؽظ هالکؼا  یاؼیظچ نهؽ و یهفؽهایع: ضعاويع  هی

ع، بطهیعه نعه و ههمىل ؼزمث ی، قپف جىبه يماکًع یياظاي یؼواؾ  یبع کاؼاؾ نما  کفجًؽیر ظاؼظ به ایًکه هؽ 
، اکؽاه، ٚعم آگاهی، ياجىايی و ياچاؼی اؾ اهث یفؽاهىنضٓا،  :فؽهىظ ؤاکؽم ٕٔ. پیاهبؽ 10: ايٛامنىظ ٕ یهالهی 

نىظ، يكبث  بًابؽایى8 ايسؽافاجی که اؾ ؼوی ٚلن و اضحیاؼ ايدام هی ٔ.17و ، 5070، یزؽايٕ هى بؽظانحه نعه اقث
جطفیف ظؼ بؽضی ابٛاظ لكن ظوم به ٚعم زُىؼ و  ظظاؼ جؽی های يانی اؾ خهل، غفلث و اکؽاه، وؾو قًگیى به لغؿل

 ًًٚؽ هًٛىی خؽم یًٛی اضحیاؼ و ايحطاب هؽبىِ اقث.
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گًاه و ايسؽاف، لبیر جلمی گؽظیعه و ايكاو هًسؽف جسث فهاؼ نعیع افکاؼ ٚمىهی  ،گی هؤهًايهؾيعظؼ قبک 
های اخحماٚی ؼا ظؼ پی  لؽاؼ ظاؼظ و ظؼوالٙ، الحؿام هًداؼی ظؼ هىؼظ او وخىظ ظاؼظ که ٚعم ؼٚایث هًداؼی، واکًم

ْبك بؽضی ؼویکؽظها، يىٚی جکمیل فؽایًع ظاؼظ. کًحؽل اخحماٚی اؾ ٚىاهل ههن باؾظاؼيعگی اؾ ايسؽاف بىظه و ظؼوالٙ، 
نىظ.  بًعی ايسؽافات اخحماٚی هسكىب هی های ؼجبه پػیؽی اقث. آنکاؼ و پًهايی بىظو ايسؽاف اؾ ناضى خاهٛه

 ظايع ٔ و فسهای آنکاؼ ؼا ظاؼای ٚػاب ظوچًعاو هی515: ايٛامٕ و پًهايی گًاه هًٙ يمىظه لؽآو اؾ اؼجکاب ٚلًی
 آنکاؼ اها اؾ گًاه ،بیًع کاؼ ؾیاو هی فمّ نطى گًاه یپًهايگـًاه اؾ : فؽهایع هی ؤم ٕاکؽٔ. ؼقىل 77: ازؿابٕ

جؽیى ظاللث اؼجکاب ٚلًی گًاه و ايسؽاف،  ٔ. ؼونى34و ، 53ج ُ،5077، یهدلكٕ ظیعع ًب ضىاهیٚمىم هؽظم آق
، اؾ يعانحه بانعاؾ هؽظم  هؽکف پؽوای: فؽهىظ ٕ٘ٔ یٚكکؽاهام  پؽوایی يكبث به افکاؼ ٚمىهی. ؿ بیچیؿی يیكث خ

به همیى ظلیل ظؼ يگؽل ظیى، فاقمی که آنکاؼا به  ٔ.772و ، 24ج ُ،5077، یهدلكکًع ٕ یيمؿ پؽوا یي ويعضعا
 یؼاويعاقث ٕغیبحم خایؿ  ٔ،545و ، 55ج ُ،5075، یٚاهلزؽ ٕ پؽظاؾظ، فالع زؽهث و ازحؽام بىظه فكك هی

پًاهی نعه و آو کف که گًاهی ؼا ظؼ يهاو ايدام ظهع، بطهیعه  ب بیگًاه آنکاؼ، هىخ ٔ.54و جا،  یب، یکاناي
جؽی يكبث به گًاهاو پًهايی،  ىیبًابؽایى گًاه آنکاؼ اؾ وؾو قًگ ٔ.054و ، 5ج ُ،5073، یًیکلٕ ضىاهع نع

 .اقثبؽضىؼظاؼ 

................................................................................................................................................................. 
ّػُؼوَو  َأٓهَلٓکًاَو ها 7. 5 ًٓ  6ّهٓى َلٓؽیٍة ّإالَّ َلها ُه
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ايسؽاف، يابهًداؼی و يابكاهايی اخحماٚی اقث. اؾ هًٗؽ ايعیهمًعايی هايًع ظوؼکین، نیى٘ يابهًداؼی، 
ؼوظ و اؾ هًٗؽ هبايی ظیًی، اناٚه فسها  باٚث قؽظؼگمی ظؼ خاهٛه نعه و هؽؾ بیى هًداؾ و يابهًداؼی اؾ بیى هی

بؽ هبًای ایى هٛیاؼ، ايسؽافات به فؽظی، قاؾظ.  فُای خاهٛه ؼا آلىظه قاضحه و ايسؽاف ؼا جبعیل به هًداؼ هی
، کلیث خاهٛه ؼو کحهای  نىظ. ايسؽافات فؽظی هًهأ ايسؽافات گؽوهی اقث و گؽوه گؽوهی و ٚمىهی جمكین هی

ظهع. اناٚه فسها اؾ هًٗؽ لؽآو به لعؼی ياپكًع و قًگیى اقث که فؽاجؽ اؾ اناٚه  ؼا به قمث کدؽوی قىق هی
ٔ. الىام پیهیى 55ايع ٕيىؼ:  اناٚه يیؿ به ٚػاب ظؼظياک ظيیىی و اضؽوی جهعیع نعه ظاؼاو گاو فسها، ظوقث کًًعه

ٔ. نیى٘ 555نٛؽاء:  028ؾهايی گؽفحاؼ هالکث نعيع که ايسؽاف، اکثؽیث خاهٛه ؼا هبحال قاضحه بىظ ٕغاؼیات: 
فه ؼا به نم فؽهایع: ضعاويع نم ْائ ٘ٔ هیٕ یٚلیابع. اهام  ايسؽاف ظؼ هىاؼظی، هىیث لىهی و يًفی هی

گؽی، فمها ؼا به زكع، باؾؼگاياو  ، اهیؽاو ؼا به قحنجکبؽکًع، ٚؽب ؼا به جًٛب، ظهعاؼها ؼا به  یهضًلث ٚػاب 
ٔ. ظؼ اقالم، باؾگىیی گًاه يىٚی اناٚه 751و ، 5ج ، 5725بابىیه،  ابىی ٕياظايیًاو ؼا به يه ظهؼا به ضیايث و 

اغٚاو به آو ظؼ خاهٛه و هؽکف اؼجکاب ايسؽافات گًاهی اقث که فسها جلمی نعه و به نعت اؾ آو يهی نعه و 
ل ایى اقث که نطًیث ايكاو هطعول یبه ظلظیگؽی غیؽ اؾ ضعاويع غفاؼ گًاهی ظیگؽ ضىاهع ظانث و ایى 

نًاقی  کًع. اؾ ْؽف ظیگؽ، اؾ هًٗؽ خاهٛه نعه و ضعاويع اؾ ضىاؼ کؽظو يفف و ضىظ ظؼ خاهٛه يهی هی
ايسؽافات خاهٛه ؼا واؼظ هؽزله هكئله اخحماٚی کؽظه و فُای اخحماٚی ؼا آيىهیک خلىه ضىاهع نیى٘ ايسؽافات، 

قؽ و  بی قفیعاو لؽاؼ ظاؼظ که اگؽچه آؼام و نًاقی ايسؽافات، ايسؽافات یمه بًعی ظیگؽ خاهٛه ظاظ. ظؼ یک جمكین
فؽاظ خاهٛه هحىخه ٖلن و خفایی يعا و بعوو ايؿخاؼ هكحًع، لکى با ٚلًی نعو آو، فُای خاهٛه هلحهب نعه و ا

و باهىل ؼوا نعه اقث8 البحه چىو ازكاـ کهحؽی ظاؼيع،  هؤظبای ٖاهؽالًالذ و  نىيع که اؾ يازیه ٚعه هی
جىاو همابله با آو ؼا هن يعاؼيع. اها وخه جمایؿ ههن يٗام خؿای ٚمىهی غؽبی با اقالم و هبايی آو ظؼ ایى اقث که، 

ای  نىظ که غالبا  جبلغات ؼقايه ايعک جبعیل به ٚؽف اخحماٚی هی آو نعه و ايعکنیى٘ ايسؽاف باٚث ٚاظی نعو 
قاؾظ8 اها ظؼ اقالم بًا  هالیكحی ؼا جبعیل به خؽیاو غالب اخحماٚی هی به ایى اهؽ ظاهى ؾظه و زحی هًداؼهای هیًی

نىظ زحی اگؽ همه ظيیا به  االهؽ اهىؼ و هًداؼها، هیچ زاللی جا ابع زؽام و هیچ زؽاهی جا ابع زالل يمی به يفف
که ايسؽافاجی که نیى٘ بیهحؽی پیعا کؽظه و هىخىظیث خاهٛه ايكايی ؼا اؾ هكیؽ  آو ٚمل يکًًع. افؿوو بؽ ایى

ْىؼ قؽیٙ بایع اؾ آو هكیؽ  نىظ که خاهٛه به هًسؽف قاؾيع، با ٚػاب اقحیًال جهعیع نعه و ضٓؽ آو باؾگى هی
ایى هٛیاؼ، ايسؽافات هحًاقب با هیؿاو نیىٚی  یگیؽ اقث. بؽ هبًا ات همهبؽگؽظظ که يهاو اؾ وؾو قًگیى ايسؽاف

 نىيع. بًعی هی کًع، ؼجبه که ظؼ خاهٛه پیعا هی

 کار شاخص جایگاه و موقعیت گناه .2-9

افؽاظی که هىلٛیث و هًؿلث اخحماٚی باالیی ظاؼيع،  .های قلكله هؽاجبی اقث قاضحاؼ خاهٛه جؽکیبی اؾ هىلٛیث
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ای همحعؼ و هؽخٙ ه اؾ گؽوه ،و بطم ٚٗیمی اؾ ؼفحاؼهای هؽظم ٚاظی وظقث خاهٛه قلٓه و جفىق ظاؼيعبؽ الهاؼ فؽ
. ظؼ اؼجباِ به يمم هكحًعٚلما و اهؽا  ،ات ؼا بؽ الهاؼ هطحلف خاهٛه ظاؼيعجأثیؽع. ظو گؽوه که بیهحؽیى کًً پیؽوی هی
٘ٔ فؽهىظ: اهؽا زاکن بؽ هؽظهًع و ظايهمًعاو زاکن بؽ اهؽا ياظق ٕ، اهام 6هلىکهن یىظ یٚلالًاـ 7نعه اهؽا گفحه 

اهث  ،فمها و اهؽا ظو گؽوهی هكحًع که اگؽ يالر بانًع: فؽهایع هی ؤٕ یاهبؽپ ٔ.77و ، 5ج ُ،5057، یکؽاخکٕ
. ايسؽاف ٚلمای ظیى وؾو 17ٔو ، 5070، یزؽايٕ نىيع اهث هى يیؿ فاقع هی ،هى يالسًع، اگؽ فاقع بانًع

گیؽظ و ايسؽافات افؽاظ ایى ظو گؽوه يیؿ هحًاقب به هىلٛیث فؽظ  ايسؽافات اهؽا لؽاؼ هیها  آو يع و پف اؾظاؼ جؽی قًگیى
جىاو آو ؼا ظؼ قٓر جمام  نىظ. هٛیاؼ ظؼ يفىغ ایى ظو گؽوه لعؼت و الحعاؼ اقث و هی هی بًعی ؼجبهکاؼ ظؼ آو گؽوه  گًاه

 وؾو ايسؽاف ٚلما و اهؽا هحًاقب با هىلٛیث اخحماٚی ،ؼت کهبه ایى يى 8يهاظها و گؽوهای اخحماٚی جٛمین ظاظ
ناو ظؼ يهاظهای  های افؽاظ با اؼخا٘ به هىلٛیث های اخحماٚی يیؿ کدؽوی هنىظ. ظؼ قٓر گؽو قًدم هیها  آو

نًاقی ايسؽافات  زحی اؾ هًٗؽ خاهٛه که یْىؼنىيع،  هیبًعی  و ْبمه بًعی ؼجبه ،ه و بؽ همیى هبًانعهؽبىْه ظاوؼی 
ظهع و ظؼوالٙ، يكبث به بؽضی افؽاظ و  های هحفاوجی يهاو هی ها واکًم هن، خاهٛه يكبث به بؽضی افؽاظ و گؽوه

 و...قىاظ، غؽیبه، بیماؼ  واکًم خاهٛه يكبث به خىاو، ؾو، کىظک، بی هثال  ها هًٓك جىخیهی زاکن اقث8  گؽوه
 ؽظ، باقىاظ، ُٚى خاهٛه، فؽظ قالن و... اقث.جؽ اؾ هكى، ه گیؽايه قهل

 گیری نتیجه

ها  خاهٛه ظیگؽ هحفاوت بىظه و بؽضی ویژگی ای به های اخحماٚی با جٛؽیفی که ظؼ ایى هماله نع، اؾ خاهٛه آقیب
جىاو  هیکًع و با ایى هٛیاؼها  ؼا يكبث به بؽضی ظیگؽ کن هیها  آو که، اهمیث افؿایع یا ایى هیها  آو بؽ وؾو و اهمیث

های  جىايع ظؼ جهطیى آقیب بًعی ظؼ ایى اهؽ ايدام ظاظ. قه هٛیاؼ ههن زك، ٚعالث و همبكحگی هی يىٚی ؼجبه
گايه هػکىؼ ظؼ هماله ٕکبیؽه بىظو،  های يه ؼا جٛییى کًًع. اؾ ایى هًٗؽ، ناضىها  آو بًعی های ؼجبه اخحماٚی، هالک

ايگاؼی گًاه، اضحیاؼ، گًاه آنکاؼ، نیى٘ ايسؽاف و گًاه اهؽا نعت يهی، جغییؽ هىیث ظیًی، جُٛیف خاهٛه، کىچک 
 کًع.  و ٚلمأ، وؾو و ؼجبه ايسؽافات ظؼ خاهٛه ؼا يهاو ظاظه و جىخه ٚمىم خاهٛه ؼا خلب هی

نىظ هحفاوت و ظؼ بؽضی هىالٙ  ها اؾ هًٗؽ اقالم و هبايی ظیًی هٛؽفی هی هٛیاؼهایی که بؽای جهطیى ؼجبه آقیب
نًاقی ايسؽافات اقث که ؼیهه ظؼ هبايی هٛؽفحی وخىظی و غیؽوخىظی ظؼ هؽ  یاؼها ظؼ اظبیات خاهٛههحُاظ با آو هٛ

 ظو فؽهًگ و فُای ٚلمی و اخحماٚی ظاؼظ.

 منابع

ین -  .لشآوُکش

ُطبمه7ٔ، 5753ٕآلاخايی، يًؽالله،  - ُآعیبُهًطك ُسوایاتُبًذی ُو ُلشآو ُدس ُاجحماعی فًلًاهه  ،6های
ظايهگاه ناهع. يكطه  :، جهؽاو555-500و ، 7ل ، 5ظوؼه ؾهكحاو، اٚی، های اخحم هٓالٛات اقالهی آقیب
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 ایًحؽيحی.

 اول. چاپ :لن ،الخصالٔ، 5725ٕ، یٚله، هسمع بى یبابى ابى -
 اول. چاپ :لن ،عللُالششائعٔ، 5741/5522ٕــــــــــــــــــ ،  -
 ظوم. چاپ :لن، جحفُالعمىلٔ، ق 5727/ق 5070ٕ، یٚل، زكى بى یزؽاينٛبه  ابى -
 .ظاؼ الًاظؼ :ؽوتیبچاپ قىم، ، العشبلغاؤُ، ق 5050ٕ، هکؽمهًٗىؼ، هسمع بى  ابى -
ُاخاللیٔ، 5727ٕایؿوجكى، جىنیهیکى،  - ُهفاهین ُلشآوُـُعاخحماو جهؽاو: ای،  ، جؽخمه فؽیعوو بعؼهدیًیُدس

 للن. يهؽ

 نؽکث قهاهی ايحهاؼ. :، جؽخمه ازمع آؼام، جهؽاوخذاُوُايغاوُدسُلشآؤ، 5725ٕ، جىنیهیکى ،ایؿوجكى -
 .یهظاؼالکحب االقاله :لنچاپ ظوم، ، المحاعىٔ، ق 5735ٕبى هسمع،  ، ازمعیبؽل -
 .پاجىق کحاب: لن ،شًاعیُايحمادیُحکمثُصذساییُسوػٔ، 5742ٕپاؼقايیا،  -

ُالفصاحةٔ، 5745ٕپایًعه، ابىالماقن،  -  :جهؽاو ،ٔٔوؼقىل ٕلًاؼ زُؽت  کلماتهدمىٚه ٕ يهج
 چهاؼم. چاپ

 .چاپ اول: لن ،الکلنوُدسسُُالحکنجصًیفُغشسُٔ، 5722ٕ، ٚبعالىازع بى هسمع، یآهع یمیجم -
 ، چاپ اول، لن: يهؽ اقؽاء.فلغفهُحمىقُبششٔ، 5731ٕ، ٚبعالله ،خىاظی آهلی -
 .ءاقؽا :، لنجغًینٔ، 5751ٕ، ــــــــــــــــــ  -

 اول. چاپ :لن ،وعائلُالشیعةٔ، ق 5075ٕ، هسمع بى زكى، یٚاهلزؽ  -
یبُالمشآؤ، ق 5055ٕؼاغب ايفهايی، زكیى بى هسمع،  -  ظاؼالهاهیه.: ، ظههكالمفشداتُفیُغش
ُ، 5730ٕٔ، ــــــــــــــــــ  - ُالفاظ ُهفشدات ُجحمیك ُو ، غالهؽَا ضكؽوی ه، جؽخملشآوجشجمه

 .هؽجُىی :جهؽاو

 اول. چاپ :لن ،ٔیللؽاويعٕ الًىادسجأ،  ٕبی، یٚل، فُل الله بى یکاناي یؼاويع -
 ايحهاؼات پژوههگاه فؽهًگ و ايعیهه اقالهی. :، جهؽاوفلغفهُدیىٔ، 5747، ٕاکبؽ ؼناظ، ٚلی -
 .اپ اولچ :لن ،للًبسی يالرٕٔ يهجُالبالغة، 5740ٔ، ٕنؽیف الؽَی، هسمع بى زكیى -

 اول. چاپ :يدف ،ٔیؽیللهٕٛ جاهعُاألخباسجأ،  ٕبی، هسمع بى هسمع، یؽینٛ -
 چاپ پًدن، لن: همعايی،ی هسمعبالؽ هىقى هجؽخم ،یضاوالمُیشجفغ ٔ،5730هسمعزكیى، ٕ یعق یی،ْباْبا -

 ی.ايحهاؼات اقاله
یىُهجمعٔ، 5731ٕى بى هسمع، ی، فطؽالعیسیْؽ -  .یهؽجُى :جهؽاوچاپ قىم، ، 7ج  ،البحش
 .يهؽ هدؽت :، لنیقاهؽائن یو ابؽاه یهطؿوه یههع هًسر ،یىالعٔ، ق 5057ٕل بى ازمع، ی، ضلیعیفؽاه -

 ة.یاْلقاله الکحب، ظاؼ :جهؽاو ،لاهىطُلشآؤ، 5735ٕ، اکبؽ یٚلع ی، قیلؽن -
: فاَل، چاپ ههحن، جهؽاو و ؼَا ی، جؽخمه غالهٛباـ جىقلشًاعیُهبايیُجاهعهٔ، 5735ٕکىئى، بؽوـ،  -
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 .قمث
 جىجیا. يهؽجهؽاو: ، جؽخمه هسكى ثالثی، شًاعیُهعهجاُبهدسآهذیُٔ، 5745ٕ، ــــــــــــــــــ  -
 .اول چاپ :لن ،الفىائذُکًضٔ، ق 5057ٕ، یٚل، هسمع بى یکؽاخک -
 چهاؼم. چاپ ،ةٔیاْلقاله -ِ ، جهؽاو: ٕیالکافٔ، ق 5073ٕٛمىب، ی، هسمع بى یًیکل -
 چاپ ظوم.: ؽوتیب ،ؽوتٔیب -ِ ٕ بحاساأليىاسٔ، ق 5077ٕ، یهسمعجم، هسمعبالؽ بى یهدلك -
ُلشآؤ، 5755هًباذ یؿظی، هسمعجمی، ٕ - ُيگاه ُاص یخ ُجاس ُو هؤقكه آهىؾنی و پژههی اهام ، لن: جاهعه

 ضمیًی.

للحؽخمة و  الکحاب هؽکؿ: ، جهؽاو4ج ، ینالکُشالمشآوُُکلماتالححمیكُفیُٔ، ق 5075ٕ، زكى، یهًٓفى -
 الًهؽ.
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 ، جهؽاو: ظاؼالکحاب االقالهیه.جفغیشُيمىيهٔ، 5722هکاؼم نیؽاؾی، يايؽ، ٕ -


