عوامل پیشرفت علم در تمدن اسالمی
اسٔغبٖ ربٚدا٘ ٝاسالْ ثشای ثطشیت فش ٚ ًٙٞتٕذٖ يهیٓ  ٚا٘سب٘ی ربًٔی ثٛد و ٝثطشیت سا ثشای ٕٞیطٝ
ٚأذاس خٛد وشد .ایٗ تٕذٖ دس دٚسٜای نٟٛس وشد و ٝرٟبٖ دس تبسیىی فش ٚسفتٔ ٚ ٝشدْ دس ٌٕشاٞی ثٛد٘ذ.

ٟٔٓتشیٗ  ٚاِٚیٗ ٚیژٌی تٕذٖ اسالٔی اغبِت  ٚغٙبی فش ًٙٞاسالْ است.
اسٔغبٖ اسالْ

اسٔغبٖ ربٚدا٘ ٝاسالْ ثشای ثطشیت فش ٚ ًٙٞتٕذٖ يهیٓ  ٚا٘سب٘ی ربًٔی ثٛد و ٝثطشیت سا ثشای ٕٞیطٝ
ٚأذاس خٛد ٕ٘ٛد .ایٗ تٕذٖ دس دٚسٜای نٟٛس ٕ٘ٛد و ٝرٟبٖ دس تبسیىی فش ٚسفتٔ ٚ ٝشدْ دس ٌٕشاٞی ثٛد٘ذ.
ٟٔٓتشیٗ  ٚاِٚیٗ ٚیژٌی تٕذٖ اسالٔی اغبِت  ٚغٙبی فش ًٙٞاسالْ است .دس ایٗ تٕذٖ لشآٖ وشیٓ ٔشوض
ادثیبت ٔذ ٖٚيشة ٘ ٚمك ٝاسبسی يّٓ  ٚيّٓآٔٛصی ضذ .دس ٔشتج ٝپس اص لشآٖ ،سخٙبٖ  ٚتًبِیٓ پیبٔجش و ٝاص
آٖ ث ٝسٙت تًجیش ٔیضٛد  ٚدس ٔشحّ ٝثًذ تًبِیٓ ائٕ ٚ ٝثضسٌبٖ دیٗ لشاس داسد .ثب استفبد ٜاص ایٗ ٚیژٌی ثٛد
ؤ ٝسّٕب٘بٖ تٛا٘ستٙذ دس ٕٞبٖ لشٖ ٘خست ٞزشی  ٚپیص اص ا٘تمبَ يّ ْٛدیٍشاٖ ،خٛد غبحت فشٍٙٞی
اغیُٚ ،سیى  ٚيٕیك ٌشد٘ذ.

اص ٚیژٌیٞبی دیٍش ایٗ تٕذٖ و ٝثبيج تٕبیض آٖ ضذ ،ٜيمُٔحٛسی  ٚاسصش ٟ٘بدٖ ثًٛٙٔ ٝیت است .تٕذٖ
اسالٔی دس حمیمت ٕٞبٖ تٕذٖ يمُ ٔیثبضذ ٘ٛٞ ٝا ٛٞ ٚس ،صیشا ٔحٛس اسبسی ایٗ تٕذٖ تًبِی ا٘سبٖ است
و ٝلٛاْ ا ٚيمُ أ ٚیثبضذ .آیبت فشاٚا٘ی دس لشآٖ ٔزیذ ا٘سبٖ سا ث ٝتفىش  ٚا٘ذیط ٝديٛت ٔیٕ٘بیذ .ایٗ آیبت
يمُ ا٘سبٖ سا تشغیت ٔیوٙذ و ٝدس آیبت اِٟی ثیٙذیطذ تب ث ٝضٙبخت ٚالًی  ٚدسست دست یبثذ.
ٚیژٌی دیٍش تٕذٖ اسالٔی تٛر ٝث ٝيّٓ  ٚدا٘ص  ٚتٛرٚ ٝیژ ٜث ٝدا٘طٕٙذاٖ است .اسالْ اص ٕٞبٖ اثتذا ثٝ
حٕبیت اص يّٓ  ٚدا٘ص ثشخبست  ٚتحػیُ يّٓ سا ثشای ٞش فشد الصْ ضٕشد  ٚيّٕب سا ث ٝآٔٛصش ضبٌشداٖ ٚ
تٛسًٌ ٚ ٝستشش فش ٚ ًٙٞدا٘ص تطٛیك  ٚتشغیت وشد.

اص أتیبصات خبظ تٕذٖ اسالٔی ث ٝيٛٙاٖ یه ٚیژٌی خبظ صثبٖ ٚاحذ يّٕی  ٚدیٙی آٖ است ؤ ٝیّیٖٞٛب
ٔسّٕبٖ  ٕٝٞث ٝیه صثبٖ يجبدت ٔیٕ٘بیٙذ  ٚصثبٖ يّٕی آٟ٘ب يشثی ثٛد و ٝخٛد يبُٔ ٕٟٔی دس پیطشفت
تٕذٖ اسالٔی ث ٝضٕبس ٔی سٚد.

اص ٚیژٌیٞبی دیٍش تٕذٖ اسالٔی يذْ تٕشوض يّٕی است .ثب ٚرٛد ایٙى ٝثشخی دا٘طٍبٜٞب  ٚحٛصٜٞبی يّٕی
دس ضٟشٞبی ثضسي لشاس داضت ِٚی دس وٙبس آٖ دس ثسیبسی اص ضٟشٞبی وٛچه  ٚحتی سٚستبٞبٔ ،خػٛغبً دس
ایشأٖ ،ذاسس يّ ْٛاسالٔی تبسیس ضذ و ٝدس آٖ سضتٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛيّ ْٛتذسیس ٔیضذ  ٚچ ٝثسب و ٝثٝ
یٕٗ حؿٛس یه یب چٙذ تٗ اص ثضسٌبٖ اسبتیذ  ٚضخػیتٞبی ثشرست ٝيّٕی ،یه ضٟش دٚسافتبد ٜیب یه
سٚستب ،وب٘ ٖٛربرث ٝيّٕی ٘یشٙٔٚذی ٔیضذ و ٝرٛیٙذٌبٖ يّٓ ٔ ٚحممبٖ  ٚدا٘طٕٙذاٖ سدٜٞبی يبِی سا ثٝ
سٛی خٛد رزة ٔیوشد  ٚحٛصٜٞبی ًٔشٚف  ٚثضسٌی چ ٖٛثّخ ،ثخبسا٘ ،یطبثٛسٔ ،طٟذ ،سی ،لٓ ٘ ٚزف ثذاٖ
ٔحتبد ثٛد٘ذ.

دس وٙبس ایٗ ٚیژٌیٞبٚ ،یژٌیٞبی دیٍشی ٘یض ٔب٘ٙذ ٔسبٚات  ٚثشاثشی ا٘سبٖٞب  ٚاسصش ٟ٘بدٖ ث ٝا٘سبٖ،
ضٙبخت دیٍشاٖ  ٚدیٍشپزیشی ،سبصٌبسی  ٚدٌشٌ٘ٛی سا ٘یض ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد .ثبیذ یبدآٚسی ٕ٘ٛد و ٝایٗ تٕذٖ،
تٕذٖ لّٔ ٚ ْٛت خبغی ٘یست  ٚایٗ أش ٘یض دس ربی خٛد ٚیژٌی ٕٟٔی ث ٝضٕبس ٔیسٚد.
ٟ٘ؿت ضىٛفبیی يّٕی دس تٕذٖ اسالٔی
اسد ٟ٘بدٖ لشآٖ ث ٝيّٓ  ٚوتبثت  ٚسفبسضبت ٔٛوذ پیبٔجش اسالْ  ٚثضسٌبٖ دیٗ دس أش آٔٛختٗ يّٚ ْٛ
دا٘صٞبٔ ،سّٕیٗ غذس اسالْ سا ثٌٝ٘ٛ ٝای ضٍفتآٚس ث ٝفشاٌیشی يّٓ ،وتبثت  ٚتذٚیٗ يّٞ ْٛذایت ٕ٘ٛد .دس
ایٗ سا ٜلشآٖ وشیٓ  ٚسیش ٜپیبٔجش (ظ) دٙٔ ٚجى اغّی  ٚپشإٞیت ثشای ثبال ثشدٖ سكح دا٘ص  ٚفشًٙٞ
ٔسّٕیٗ ثٛد٘ذ .افىبس ٔسّٕب٘بٖ ثب آٔٛصضٟبی ٌشا٘جٟبی ایٗ دٙٔ ٚجى ثضسي ؤ ٝطتُٕ ثش يمبئذ ،حمٛق،
ادثیبت ٙٞ ٚش ،ؾشةإِخُٞب ،داستبٖٞبی آٔٛص٘ذ ٚ ٜتبسیخ ثٛد دس سكح ثبالیی لشاس ٌشفت .دوتش صسیٗوٛة دس
ایٗ صٔیٔ ٝٙی٘ٛیسذ« :آٔبدٌی ٔسّٕیٗ ثشای اخز ٘ ٚطش يّ ٚ ْٛاحبدیخی و ٝاص پیغٕجش (ظ) دس تطٛیك ثٝ
دا٘صقّجی ٘مُ ٔیثبضذ ،ث ٝيالٚ ٜٚرٛد اسجبة ٛٔ ٚرجبت دیٍش ،ضشٚو یه ٟ٘ؿت يّٕی سا دس لّٕش ٚاسالْ

سجت ضذ».

ٔسّٕب٘بٖ اص ٕٞبٖ اثتذا ثب اِٟبْ اص ایٗ دٙٔ ٚجى ضشٚو ث ٝتذٚیٗ  ٚتبِیف يّ ْٛا٘سب٘ی ٕ٘ٛدٌ ٜبْٞبی ثضسٌی دس
ایٗ سا ٜثشداضتٙذ٘ .تیز ٝایٗ أش تمٛیت ٔجب٘ی دیٙی ٞ ٚذایت فىشی ٘ ٚیض تىبُٔ يّٕی ثٛد .پیشٚاٖ اسالْ
قی ًٔشفت خبِك  ٚآضٙبیی ثب فّسف ٝيبِی خّمت و ٝثٙٔ ٝضِ ٝصیشثٙبی وّی ٝتًبِیٓ دیٗ  ٚس ًٙثٙبی تشلی ٚ
تًبِی است ،ثب ٔٙطب  ٚسیط ٝيّ٘ ْٛیض آضٙب ضذ٘ذ .ایٗ ٔشحّ ،ٝآغبص ٟ٘ؿت يّٕی دس اسالْ ثٛد و ٝتذسیزب
تٛسً ٝپیذا وشد ٔ ٚسّٕب٘بٖ سا ث ٝوست يّ ٚ ْٛدا٘طٟبی سبیش ُّٔ ٚاداضتٟ٘ .ؿت يّٕی دس اسالْ ٟ٘ؿتی
اغیُ ثٛد ؤ ٝتًبلت ٟ٘ؿت يمیذتی  ٚایٕب٘ی  ٚثش احش آٖ ثٚ ٝرٛد آٔذٔ .سّٕب٘بٖ اثتذا ٞذف اغّی لشآٖ اص
تٛر ٚ ٝتفىش دس ٞستی سا ٔذ ٘هش لشاس داد ٜثب تمٛیت ثٙی ٝایٕب٘ی ث ٝاستفبد ٜاص سبیش يّ ْٛپشداختٙذ .ایٗ تٛرٝ
ث ٝيّ ْٛدیٍشاٖ دس ٘یٕ ٝد ْٚلشٖ دٞ ْٚزشی غٛست ٌشفت .صیشا ٔسّٕب٘بٖ تب پبیبٖ لشٖ ا ٚ َٚلسٕتی اص لشٖ
دٞ ْٚزشی ث ٝدِیُ اضتغبَ ث ٝفتٛحبت ٔزبَ چٙذا٘ی ثشای پشداختٗ ثٔ ٝسبئُ غیش ٘هبٔی ٘ذاضتٙذِ .زا دس
ایٗ ٔذت ٌبْٞبی ا٘ذوی دس فشاٌیشی يّ ٚ ْٛتًّیٓ  ٚتشثیت ثشداضت ٝضذ .ثب فشٚوص وشدٖ تذسیزی دأٝٙ
فتٛحبت  ٚاستجبـ ثب ُّٔ دیٍش ٘ ٚیض آسأص ٘سجی  ٚسفب ٜالتػبدی ٘ٛيی حشوت ٟ٘ ٚؿت يّٕی دس آٟ٘ب پذیذ
آٔذ  ٚدس وٙبس يّ٘ ْٛمّی تٛر ٝث ٝيّ ْٛيمّی ٘یض سایذ ضذ.

دس دٚس ٜثٙیأی ٝدس ٕٔبِه اسالٔی ٌفتٍٛی چٙذا٘ی اص يّٓ  ٚحىٕت دس ٔیبٖ ٘جٛد ،أب اص دٚس ٜيجبسیبٖ
وٓوٓ ٔیذاٖ ثشای فًبِیتٞبی يّٕی ثبص ضذ  ٚقِٛی ٘ىطیذ و ٝسیُ دا٘ص ٔسّٕیٗ ،سشاسش د٘یبی اسالْ سا
فشاٌشفت .يال ٜٚثش دٙٔ ٚجى روش ضذ ،ٜتشرٕ٘ ٝیض یىی اص پبیٞٝبی رٟص فىشی ٔسّٕب٘بٖ ث ٝضٕبس ٔیسٚد.
آ٘بٖ پیٛست ٝآحبسی اص صثبٖٞبی ٔختّف ث ٝيشثی ثشٔیٌشدا٘ذ٘ذ .وبس تشرٕ٘ ٚ ٝمُ يّ ْٛاص صثبٖٞبی ٔختّف ثٝ
يشثی دس لشٖ د ٚ ْٚس ْٛثب لٛت تٕبْ دس ثیتاِحىٕ ٚ ٝدیٍش ٔشاوض يّٕی د٘جبَ ضذ  ٚدس لشٖ چٟبسْ ٘ ٚیٕٝ
ا َٚلشٖ پٙزٓ ادأ ٝیبفتٞ .بسٔ ٚ ٖٚبٔٔ ٖٛتشرٕبٖ ثسیبسی سا دس سضتٞٝبی ٔختّفٔ ،أٔٛس تشرٕ ٚ ٝتبِیف
ٕ٘ٛد٘ذ  ٚثذیٗ تشتیت وّی ٝآحبس  ٚا٘ذیطٞٝبی يّٕی د٘یبی لذیٓ دس اختیبس دا٘طٕٙذاٖ ٔسّٕبٖ لشاس ٌشفت ٚ

ایطبٖ ثب استفبد ٜاص آٟ٘ب  ٚتزبسة  ٚاقاليبت خٛیص لذْٞبی ثّٙذی دس ٞش یه اص يّ ْٛثشداضتٙذ .حبغُ ایٗ
فشایٙذ ضىٛفبیی تٕذٖ اسالٔی  ٚثبسٚس ضذٖ آٖ دس لشٖ چٟبسْ ٘ ٚیٕ ٝا َٚلشٖ پٙزٓ ٞزشی ثٛد .دس ایٗ
دٚس ٜثضسيتشیٗ يّٕبی اسالٔی دس ٞش یه اص ضًت يّ ْٛيمّی ٘ ٚمّی نٟٛس وشد٘ذ.
ایٗ دٚس ٜسا ث ٝد ٚيّت دٚس ٜقالیی تٕذٖ اسالٔی ٘بْ ٟ٘بدٜا٘ذ :دِیُ ا َٚایٗ است و ٝدس ایٗ دٚس ٜدِٚت
اسالٔی  ٓٞاص ِحبل حشٚت  ٚسیبدت  ٓٞ ٚاص حیج فشًٔ ٚ ًٙٞشفت ث ٝلّٔ ٝزذ  ٚسفًت سسیذ .دِیُ دْٚ
ایٗ است و ٝثیطتش يّ ْٛاسالٔی دس ایٗ دٚس٘ ٜطأت یبفت  ٚثیطتش يّ « ْٛدخیّ »ٝدس ایٗ سٚصٌبس ث ٝصثبٖ
تبصی (يشثی) تشرٕ ٝضذ.

اص ٘تبیذ ضىٛفبیی يّٕی ،قجمٝثٙذی يّ ْٛتٛسف دا٘طٕٙذاٖ ٔسّٕبٖ ثٛد .ایطبٖ يّ ْٛسا ث ٝد ٚدست ٝيّْٛ
اسالٔی  ٚغیش اسالٔی تمسیٓ ٕ٘ٛد٘ذ .يّ ْٛاسالٔی ضبُٔ لشائت ،تفسیش ،حذیج ،فم ،ٝاغ ،َٛوالْ ،تػٛف،
يشفبٖ ٚ ،يّ ْٛغیش اسالٔی ضبُٔ سیبؾیبت٘ ،ز ،ْٛفیضیه ٔ ٚىب٘یه ،قت ،ویٕیب ،فّسفٙٔ ،ٝكك ،تبسیخ،
رغشافیب  ٚادثیبت ٔیضذ.

ٟ٘بدٞبی سیبسی ،ارتٕبيی  ٚيّٕی تٕذٖ اسالٔی
ثشای ضٙبخت تٕذٖ اسالٔی ثبیستی ثب ٟ٘بدٞبی تطىیُ دٙٞذ ٜآٖ ٚ ٚنبیف ٞش وذاْ آضٙب ضٛیٓ.
حىٔٛت اسالٔیٟٓٔ :تشیٗ ٟ٘بد دس تٕذٖ اسالٔی ٟ٘بد حىٔٛت است .ثب تطىیُ حىٔٛت اسالٔی دس ٔذیٝٙ
اِٚیٗ ٟ٘بد تٕذٖ اسالٔی ٘یض ضىُ ٌشفت .اِجت ٝایٗ دِٚت ٘ٛپب و ٝتحت اداسٔ ٜستمیٓ پیبٔجش ثٛد ثیطتش ثٝ
یه دِٚتضٟش اثتذایی ضجیٔ ٝیثبضذ .صیشا ٛٙٞص سبصٔبٟ٘بی اداس ٜوٙٙذٜای تطىیُ ٘طذ ٜثٛدِٚ ،ی س ًٙثٙبی
وّیٟ٘ ٝبدٞبی ايػبس ثًذی سیط ٝدس ایٗ ٔشحّ ٝداسدٞ .ش چ ٝسشصٔیٗٞبی اسالٔی ٌستشش ٔییبفت،
احتیبربت رذیذ ،ایزبد ٔٛسسبت  ٚدیٛاٟ٘بی خبغی سا ٔٛرت ٔیضذ  ٚسجت تىٕیُ ایٗ ٟ٘بدٞب ٔكبثك
٘یبصٞبی صٔبٖ ٔیضذ؛ ِٚی پبی ٚ ٝضبِٛد ٜتٕبْ آٟ٘ب ٕٞبٖ اسبسی ثٛد و ٝپیطٛای ثضسي اسالْ ثب ٚحی اِٟی ثٙب
وشد ٜثٛدٌ .ستشش اسالْ ث ٝخبسد اص ٔشصٞبی ضج ٝرضیش ٜيشثستبٖ ِض ْٚاداس ٜایٗ سشصٔیٗٞب  ٚضٟشٞبی
ثضسي  ٚسبوٙبٖ آٟ٘ب ٔٛرت ضذ تب دستٍبٜٞبی ٔختّف اداسی ث٘ ٝبْ دیٛاٖ ثٚ ٝرٛد آیذ .ایٗ دیٛاٖٞب ثست ٝثٝ
٘ٛو فًبِیت٘ ،بْٞبی ٔختّفی ث ٝخٛد ٌشفت:

دیٛاٖ خشاد یب استیفب :یىی اص اِٚیٗ  ٚدس يیٗ حبَ ٟٔٓتشیٗ دیٛاٖٞبی تطىیُ ضذ ٜدیٛاٖ خشاد یب استیفب
ثٛد ٜاستٚ .نیف ٝایٗ دیٛاٖ آٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاص ٘بٔص ٔطخع است سشپشستی أٛس ٔبِی سشصٔیٗٞبی اسالٔی ثٛد.
حجت داسایی سشصٔیٗٞبی اسالٔیٌ ،شدآٚسی خشاد ،تمسیٓ ثیتإِبَ  ٚستجٝثٙذی ٔسّٕب٘بٖ رٟت دسیبفت
س ٟٓخٛد اص ثیتإِبَ ٟٔٓتشیٗ ٚنیف ٝایٗ دیٛاٖ ثٛد .ایٗ دیٛاٖ و ٝدس سشصٔیٗٞبی اسالٔی حؿٛس فًبِی
داضت دس ايػبس ثًذی ٌستشش ثیطتشی یبفت  ٚفًبِیت ٚ ٚنبیف آٖ ٘یض پیچیذٜتش ضذٔ .حبسج ٝيبیذات
ئٕٛی ،تٙهیٓ  ٚثشآٚسد ٞضیٞٝٙب ٚ ،ايضاْ ٔتِٛیبٖ ٔبِیبتی ث٘ ٝمبـ ٔختّف اص ٚنبیف ایٗ دیٛاٖ ث ٝضٕبس
ٔیسفت.
دیٛاٖ ثشیذ :ایٗ دیٛاٖ ثشای خجشسسب٘ی ،ا٘تمبَ فشأیٗ  ٚاخجبس اص اقشاف ثٔ ٝشوض  ٚثبًِىس فًبِیت ٔیٕ٘ٛد

ِٚی وٓوٓ تجذیُ ثٟٓٔ ٝتشیٗ سبصٔبٖ أٙیتی سشصٔیٗٞبی اسالٔی ضذ  ٚث ٝتذسیذ ٚنیف ٝربسٛسی ٘یض ثش
آٖ اؾبف ٝضذٔ .سئ َٛایٗ دیٛاٖ و ٝغبحت ثشیذ ٘بٔیذٔ ٜیضذ یىی اص اسوبٖ ٔ ٟٓحىٔٛت ث ٝضٕبس ٔیسفت.
دس أپشاقٛسی اسالٔی ٘یض ث ٝتمّیذ اص تٕذٖٞبی دیٍش  ٚثشای تسشیى أش اقالوسسب٘ی ث ٝتٛسً ٝساٜٞب ٚ
وبسٚا٘سشاٞب تٛر ٝخبغی ث ٝيُٕ آٔذ .دس ایٗ وبسٚا٘سشاٞب  ٚایستٍبٜٞب ٕٞیط ٝتًذادی است تبصٜ٘فس ٚرٛد
داضت و ٝدس آٟ٘ب الذاْ ث ٝتًٛیؽ است ٔیٕ٘ٛد٘ذ.

دیٛاٖ ا٘طبء یب سسبئُ :اص ٘ٛضتٞٝبی تبسیخی چٙیٗ ث٘ ٝهش ٔیسسذ و ٝایٗ دیٛاٖ دس يػش پیبٔجش ضىُ ٌشفتٝ
است صیشا آٖ حؿشت پیٛست ٝثب سشاٖ لجبیُ  ٚسشصٔیٗٞبی ٕٞسبیٔ ٝىبتجٔ ٝیٕ٘ٛد ،أب ثٔ ٝشٚس صٔبٖ ٚنبیف
ایٗ دیٛاٖ ٘یض ٌستشش یبفتٟٓٔ .تشیٗ ٚنیف ٝایٗ دیٛاٖ تٙهیٓ  ٚاسسبَ ٘بٔٞٝب  ٚفشأیٗ خّفب  ٚحىبْ ثٝ

سشاسش لّٕش ٚاسالْ ثٛد.

دیٛاٖ ریص یب رٙذ :ثب ٚحذت ضج ٝرضیش ٜيشثستبٖ دِٚت ٔذی ٝٙغبحت ٘یشٚی ٘هبٔی ضذ و ٝتب آٖ سٚص دس
يشثستبٖ تطىیُ ٘طذ ٜثٛدِ .زا دس صٔبٖ خّیف ٝد ْٚث ٝتطىیُ آٖ ثٔ ٝمیبس وٛچىی الذاْ ضذٚ .نیف ٝایٗ
دیٛاٖ دس آغبص تبسیس ،سشضٕبسی  ٚتٟی ٝاسبٔی ضشوت وٙٙذٌبٖ دس رًٞٙبی غذس اسالْ ثٛد تب سٞ ٟٓش
یه ثٔ ٝیضاٖ ضشوت دس آٟ٘ب ٔحبسج ٝضٛد .ثٔ ٝشٚس صٔبٖ ٚنیف ٝایٗ دیٛاٖ ٌستشش یبفت  ٚسشپشستی
٘یشٞٚبی ٘هبٔی  ٚتٟی ٝآٔبس رٍٙبٚساٖ  ٚتٟی ٝسالح ِٛ ٚاصْ ٘جشد ٕٞ ٚچٙیٗ پشداخت حمٛق ٘هبٔیبٖ ثش يٟذٜ
ایٗ دیٛاٖ ٟ٘بد ٜضذ .دس ٔٙبثى سشپشست ایٗ دیٛاٖ سا ٘بنشاِزیص ٘ٛضتٝا٘ذ .ایٗ دیٛاٖ ثًذٞب تجذیُ ثٝ
«دیٛاٖ يشؼ» ضذ.
دیٛاٖ ثیتإِبَ :سبثم ٝتطىیُ ثیتإِبَ ث ٝغٛست یه دیٛاٖ ث ٝيػش خّیف ٝد ْٚثبصٔیٌشدد .دس ایٗ دٚسٜ
لسٕتی اص ٔسزذ پیبٔجش (ظ) سا ثٔ ٝحُ ٍٟ٘ذاسی ثیتإِبَ اختػبظ داد٘ذ  ٚيذٜای سا ثشای ٍٟ٘ذاسی آٖ
ث ٝوبس ٌشفتٙذ .ثٔ ٝشٚس صٔبٖ یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٟ٘بدٞبی ٔبِی حىٔٛت اص دَ آٖ ثیش ٖٚآٔذ .ایٗ دیٛاٖ
دسآٔذٞب ٔ ٚػبسف ًٔیٙی داضت .دسآٔذٞبی آٖ اص ٔحُ «فیء» «غٙبئٓ»  ٚغذلبت فشأ ٓٞیضذ  ٚغشف
تٟیٚ ٝسبیُ ٔٛسد ٘یبص ٔشدْ  ٚثبال ثشدٖ سكح ص٘ذٌی ٔسّٕیٗ ٘ ٚیض رٟت پشداختٗ حمٛق ٔزبٞذاٖ ،تٟیٝ
اسّح ٚ ٝآصادی اسیشاٖ  ٚغیشٔ ٜیٌشدیذ.

دیٛاٖ ٔهبِٓ :یىی اص دیٛاٖٞبی ثضسي اسالٔی ؤ ٝیتٛاٖ آٖ سا ثب دادٌستشی أشٚص ٔمبیسٕٛ٘ ٝد ،دیٛاٖ
ٔهبِٓ است .ایٗ دیٛاٖ ٚنیف ٝسسیذٌی ث ٝضىبیبت  ٚاختالفبت ٔشدْ سا ث ٝيٟذ ٜداضت .وبس اداس ٜایٗ دیٛاٖ
ثش يٟذ ٜلبؾیاِمؿبت ثٛد ٜاستٙٔ .ػت لؿبٚت ِمت ٔخػٛظ وسب٘ی ثٛد وٚ ٝارذ خػبئع ثشرستٚ ٝ
غفبت يبِی ثٛد٘ذ .ایٗ لؿبت ٚنیف ٝاداسٔ ٜحبوٓ سا ث ٝيٟذ ٜداضتٙذ.
اداس ٜحسجٟ٘ :ٝبد دیٍشی و٘ ٝمص ٕٟٔی دس وٙتشَ اٚؾبو ضٟشٞب داضت  ٚثش سٚی فًبِیتٞبی افشاد دس ربًٔٝ
 ٚثٚ ٝیژ ٜاغٙبف  ٚثبصاس  ٚرٌّٛیشی اص ايٕبَ ٔٙبفی يفت ٘هبست داضت حسج٘ ٝبٔیذٔ ٜیضذٔ .سئ َٛاداسٜ
حسج ٝسا «ٔحتست» ٔی٘بٔیذ٘ذ و ٝثبیستی داسای ضشایف ٚیژٜای ثٛدٚ .نبیف ٔحتست يجبست ثٛد اص

٘ -1هبست ثش ثبصاسٞب  ٚحشفٞٝب ٘ -2هبست ثش اخالق ئٕٛی ربًٔ٘ -3 ٝهبست ثشلیٕتٞب  ٚتشاصٞب ٘ -4هبست
ثشارشای يجبدات ٔشدْ ٘ -5هبست ثش ساٜٞب  ٚسبختٕبٖٞب ٚ -6نبیف لؿبیی ٔحذٚد ٔب٘ٙذ ثشسسی وٓفشٚضی ٚ
حیّ ٝدس فشٚش ٚ -7نبیف ٔٛسدی ٔ ٚتفشلٔ .ٝحتست تٟٙب ٚنیف٘ ٝهبستی داضت ٕ٘ ٚیتٛا٘ست خكبوبساٖ سا
تٙجی ٝوٙذ.

ٔشاوض يّٕی :غیش اص ٟ٘بدٞبی سیبسی ،ارتٕبيی ٟ٘بد ٟٔٓتشی ٚرٛد داضت و٘ ٝمص اغّی سا دس ٌستشش ٚ
استحىبْ تٕذٖ اسالٔی ث ٝيٟذ ٜداضتٟ٘ .بدٞبی يّٕی اص ٔشاوض ٔختّفی تطىیُ ضذ ٜثٛد و ٝدس ادأ ٝثٝ

چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛاص آٖ ث ٝاختػبس پشداختٔ ٝی ضٛد.

ٔسزذٔ :سزذ ث ٝيٛٙاٖ ٔحُ تزٕى  ٚيجبدت ٘مص خبغی سا دس يػش ٘جٛی ث ٝيٟذ ٜداضت  ٚيال ٜٚثش
ٔشوضیت اداسی سیبسیٔ ،حُ يّٓ  ٚآٔٛصش  ٚثٙٔ ٝضِٔ ٝحّی ثشای ٚيم  ٚاسضبد  ٚحُ  ٚفػُ اختالفبت
ٔسّٕیٗ ٘ ٚخستیٗ ٔشوض تًّیٓ ث ٝضٕبس ٔی سفت .دس سبَٞبی آغبص لشٖ د ْٚتحِٛی رذیذ دس آٖ ثٚ ٝرٛد
آٔذ ٘ ٚمص يٕذٜای دس صٔی ٝٙآٔٛصضی  ٚيّٕی ث ٝيٟذٌ ٜشفت و٘ ٝتیز ٝآسأص ثًذ اص يػش فتٛحبت ثٛد.
ضىٛفبیی ٔسبرذ تب پبیبٖ سذ ٜسٞ ْٛزشی ادأ ٝداضت ِٚی ثبیستی یبدآٚسی ٕ٘ٛد و ٝدس ٔ ٕٝٞسبرذ ث ٝأش
آٔٛصش پشداختٕ٘ ٝیضذ  ٚایٗ أش ٔٙحػش ٔ ٚحذٚد ث ٝدستٝای ٔسبرذ ثٛد و ٝث ٝخبقش ضشایف ٔحّی،
فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی  ٚثشخی يٛأُ دیٍش ثش سبیش ٔسبرذ ثشتشی داضتٙذ ٘ ٚمص ٘ٛيی دا٘طٍب ٜئٕٛی سا
يٟذٜداس ثٛد٘ذ٘ .خستیٗ ٔشوض سسٕی رٟت ٌستشش يّ ٚ ْٛف ،ٖٛٙثیت اِحىٕ٘ ٝبْ داضت و ٝدس ثغذاد يػش

يجبسی تبسیس ضذ .اسبس آٖ اص وتبثخب٘ٝای وٛچه پبیٝسیضی ضذ ٜثٛد  ٚدس صٔبٖ ٔبٔ ٖٛتٛسً ٝیبفت.
اص دیٍش ٔشاوض يّٕی داسآًِّٞب ثٛد٘ذ و ٝدس ضٟشٞبی ٔختّف د٘یبی اسالْ ٚرٛد داضتٙذٔ .ىتت ٘یض اص
ٔحُٞبی آٔٛصش ثٛد و ٝدس ٘مبـ ٔختّف ٔخػٛغبً دس ٔسبرذ ٚرٛد داضت  ٚتٛسف ٔىتجذاساٖ اداسٔ ٜیضذ.

ٕٞچٙیٗ ٔذاسس ٘یض و٘ ٝخستیٗ آٟ٘ب تٛسف ٘بغش وجیش دس آُٔ ایزبد ضذ دس ٌستشش يّ٘ ْٛمص داضتٙذ.
ٔطٟٛستشیٗ ٟٓٔ ٚتشیٗ ٔشوض يّٕی و ٝدسٔمبثُ االصٞش لبٞش ٜلشاس ٌشفت ٔذاسس ٘هبٔی ٝثٛد٘ذ و ٝث ٝسًی
خٛار٘ ٝهبْإِّه ،اثتذا دس ضٟشٞبی ثغذاد ٘ ٚیطبثٛس ایزبد ضذ٘ذ .اوخش اسبتیذ ایٗ دا٘طٍبٜٞب ٔب٘ٙذ اثٛاسحبق
ضیشاصی ،غضاِی ،يٕش خیبْ  ...ٚاص افشاد ثٙبْ صٔبٖ خٛد ثٛد٘ذ .اص ٔشاوض دیٍش آٔٛصضی دس رٟبٖ اسالْ
ثیٕبسستبٖٞب  ٚدا٘طىذٜٞبی پضضىی سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد .ایٗ ٔشاوض غیش اص دسٔبٖ ثیٕبساٖ ٔشوض تحمیك ٚ
ٔكبًِ٘ ٝیض ثٛد  ٚوتبثخب٘ٞٝبی تخػػی دس صٔیٞٝٙبی ٔٛسد ٘یبص داضتٙذ .غیش اص ایٗ ٔٛاسد خب٘مبٜٞب ٚ

سغذخب٘ٞٝب ٘یض ٔحُ ا٘تطبس يّٓ دس تٕذٖ اسالٔی ثٛد٘ذ.

يُّ ايتمبدی ،فشٍٙٞی  ٚارتٕبيی ضىٛفبیی تٕذٖ اسالٔی
دس پیذایص  ٚضىٛفبیی تٕذٖ اسالٔی يُّ  ٚيٛأُ ٔختّفی ٘مص داضتٙذ و ٝپشداختٗ ث ٕٝٞ ٝآٟ٘ب وبسی
ثس دضٛاس  ٚخبسد اصحٛغّ ٝثحج ٔبست .آییٗ اسالْ ٟٔٓتشیٗ لٔ ٜٛحشو ٝتٕذٖ اسالٔی ثٛدٛٙٞ ٚ ٜص ٓٞ
یىی اص يٛأُ اسبسی ایٗ تٕذٖ است  ٚضبِٛدٜای الیتغیش ثذاٖ داد ٜاستِ .زا ث ٝثشخی اص ٟٔٓتشیٗ آٟ٘ب ثٝ

غٛست خالغ ٝاضبسٔ ٜیضٛد.

تٛغی ٝلشآٖ  ٚسٙت :ثیتشدیذ لشآٖ  ٚتًبِیٓ پیبٔجش (ظ) ٟٔٓتشیٗ يبُٔ تٛرٔ ٝسّٕیٗ ث ٝوست يّٓ ٚ
دا٘ص ثٛد٘ .خستیٗ آیٝای و ٝثش پیبٔجش ٘بصَ ضذ ٘یض تبویذ ثش ٕٞیٗ أش داضت« :ثخٛاٖ ث٘ ٝبْ پشٚسدٌبست».
اٌش لشآٖ سا ث ٝدلت ثخٛا٘یٓ ثشتشی ا٘سبٖ ٘سجت ث ٝسبیش ٔخّٛلبت سا دس يّٓ  ٚدا٘ص أ ٚیدا٘ذ .لشآٖ يبُٔ
ثسیبس ٔٛحشی دس ثبال ثشدٖ فىش  ٚا٘ذیطٔ ٝسّٕب٘بٖ ثٛد  ٚایطبٖ سا ث ٝتفىش  ٚتحمیك سٛق ٔیداد« .لشآٖ ،پس
اص رّت ٘فٛس ث ٝفّسف ٝخّمت  ٚپیسیضی ضبِٛد ٜایٕبٖ  ٚصیشثٙبی اغالحبت ،افىبس سا ثشای ٞشچ ٝثٟتش ٚ
ثیطتش ا٘ذیطیذٖ  ٚآٔٛختٗ ثسیذ وشد ،پی دس پی ٔشدْ سا ث ٝتفىش  ٚتًمُ تشغیت وشد  ٚر ٚ ُٟثیخجشی سا
٘ىٞٛص ٕ٘ٛد ٔ ٚشدْ ٘بداٖ  ٚثی فىش سا وش  ٚوٛس  ٚالَ  ٚدس سدیف چٟبسپبیبٖ ث ٝضٕبس آٚسد .دس سشاسش لشآٖ
وّٕبتی اص ٔبد ٜيّٓ  ٚحىٕتًٔ ،شفت ،ثػیشت ،ضًٛس ،فىش ،ف ،ٟٓيمُ ،تذثش ٚ ،استٙجبـ ،ثب اسّٛثی ٔٛحش ٚ
ٔٛوذ ،ثسیبس آٔذ ٜاست .ایٗ ثیب٘بت ٔٛرت افضایص اسصش يّٓ  ٚتفىش دس ٘ضد يٕ ٚ ْٛدس ٘تیز ٝربًٔ٘ ٝیض ثٝ
سٛی دا٘ص  ٚا٘ذیط ٝسٛق یبفت .دس والْ ٘جٛی  ٚائٕ٘ ٝیض ٔكبِت ثسیبسی دس ٔٛسد آٔٛختٗ يّٓ  ٚدا٘ص
داسد.
ٚرٛد
ٚرٛة قّت يّٓ :ديٛت اسالْ ث ٝایٕبٖ ٕٞشا ٜثب آٌبٞی  ٚضٙبخت ثٛدٞ .ش ٔسّٕب٘ی ٔىّف ثٛد و ٝتحػیُ
ایٕبٖ وٙذ  ٚدس ایٗ ٘هبْ وست آٌبٞی  ٚضٙبخت ثش ٞش ٔسّٕبٖ ث ٝيٛٙاٖ ٔمذٔ ٝایٕبٖ ضخػی  ٚارتٟبدی
ث ٝا٘ذاص ٜتٛا٘بیی يمّی اٚ ٚارت است.

ثشتشی دا٘طٕٙذاٖ :إٞیتی و ٝدیٗ اسالْ ث ٝيبِٕبٖ  ٚدا٘طٕٙذاٖ داد ٜاست ثسیبس سٚضٗ است .اٌش آیبت
اِٟی  ٚسخٙبٖ پیبٔجش  ٚائٕ ٝسا دس تىشیٓ دا٘طٕٙذاٖ ٌشد آٚسیٓ غفحبت چٙذیٗ رّذ وتبة سا پشخٛاٞذ ٕ٘ٛد.
ٕٞیٗ تًبِیٓ ٚاال ثٛد و ٝربًٔ ٝاسالٔی سا اص ثضسي  ٚوٛچه ث ٝسٛی قّت يّٓ  ٚآٌبٞی سٛق داد .ثًؿی
احبدیج سس َٛاوشْ (ظ) و ٝث ٝاسٙبد ٔختّف ٘مُ ٔی ضذ حبوی اص ثضسٌذاضت يّٓ  ٚيّٕبء ثٛد .ثب تٛر ٝثٝ
ایٗ ٔكبِت ٔسّٕیٗ دیٗ ،يّٓ  ٚاخالق سا ٔالن ثضسٌی اضخبظ ٔی دا٘ستٙذ  ٚدس ایٗ فشایٙذ سً٘ ٘ ٚژاد ٚ
٘ذاضت.
٘مطی
ّٔیت
ضٛق ،ضٛس  ٚاساد :ٜغیش اص ٔٛاسد ٔزوٛس  ٚيٛأُ تحت تبحیش آٟ٘ب ،اساد ٚ ٜضٛس  ٚضٛق صیبدی ٘یض ثشای وست
يّٓ ایزبد ضذٌٛ .ستبِٛٚثٗ دس ایٗ ٔٛسد ٔی٘ٛیسذ :رذیتی ؤ ٝسّٕب٘بٖ دس فشاٌشفتٗ يّ ْٛاص خٛد ٘طبٖ
داد٘ذ ،حمیمتبً حیشتاٍ٘یض است .آٟ٘ب ٞش ٚلت ضٟشی سا ٔیٌشفتٙذ اِٚیٗ الذأطبٖ ثٙبی ٔسزذ  ٚآٔٛصضٍبٜ
است.
ثٛدٜ
٘مص حىٔٛتٞبی اسالٔی :أیشإِؤٔٙیٗ حؿشت يّی (و) ؾٕٗ ثیبٖ یه سضت ٝسخٙبٖ پشاسصش ،تٛسً ٝيّٓ
 ٚدا٘ص ٌ ٚستشش  ٚثسف فش ًٙٞسا اص ٚنبیف حىٔٛت اسالٔی دا٘ستٔ ٝیفشٔبیذ« :ای ٔشدْ ٔٗ ثش ضٕب
حمی داسْ  ٚضٕب ٘یض ثش ٔٗ حمی ،أب حك ضٕب ثش ٔٗ ایٗ است وٕٛٞ ٝاس ٜضٕب سا ا٘ذسص ٘ ٚػیحت وٚ ٓٙ
خیشخٛاٞتبٖ ثبضٓ  ٚسشٔبیٞٝبی ٔبِی  ٚحمٛلیتبٖ سا صیبدتش و ٚ ٓٙثشای آ٘ى ٝدس ر٘ ٚ ُٟبدا٘ی ٕ٘ب٘یذ  ٚدس
ٔمبْ يُٕ خٛضشفتبس ٛٔ ٚدة ثبضیذ ٘سجت ث ٝآٔٛصش  ٚپشٚسش  ٚتًّیٓ  ٚتشثیت ضٕب لیبْ و.»ٓٙ
حىٔٛتٞبی اسالٔی ث ٝدالیُ ٔختّف ياللٙٔٝذ ثٛد٘ذ أٛس سيبیب سا دس ٔسیش قجیًی  ٚغحیح لشاس دٙٞذِ .زا
تب حذٚد صیبدی أٛس تًّیٕبت سا ث ٝدست ٌشفتٙذ .فشص٘ذاٖ الطبس ٔختّف دس ٔمبثُ ٔجّغی ا٘ذن دس ٔذاسس
ٔطغ َٛتحػیُ ثٛد٘ذ .اوخش ًّٕٔیٗ تٛسف حىبْ ث ٝوبس ٌٕبضتٔ ٝیضذ٘ذ  ٚدس ثشخی ٔٛاسد آٔٛصش سایٍبٖ

ثٛد .سلبثت حىبْ دس حٕبیت  ٚرزة يّٕب ٘یض دس ثبال ثشدٖ يّٓ  ٚدا٘ص ٘مص صیبدی داضت.
ایزبد ٔذاسس  ٚدا٘طٍبٜٞب :ث ٝتذسیذ و ٝربًٔ ٝاسالٔی رّٛتش ٔیسفت ٘یبص ثٛٔ ٝسسبت تًّیٕی دس آٖ ثیطتش
احسبس ٔی ضذٔ .سبرذ ٔ ٚىتتٞب ٘خستیٗ ٔحُ تًّیٓ  ٚتشثیت ثٛد٘ذ .تطىیُ داسآًِّٞب  ٚدس ٔشحّ ٝثًذ
ثیتاِحىٕ ٚ ٝدس وٙبس آٖ وتبثخب٘ٞٝب  ٚسغذخب٘ٞٝب ٘مص يٕذٜای دس ضىٛفبیی تٕذٖ ٔسّٕب٘بٖ داضت .ایٗ
س٘ٚذ ثب تبسیس ربٔىاالصٞش ٘ ٚهبٔیٞٝب ث ٝاٚد خٛد سسیذ .غیش اص ٔٛاسد یبدضذ ٜيُّ دیٍشی ٔب٘ٙذ ٕٔٛٙو
ثٛدٖ احتىبس يّٓ  ٚدا٘ص ،لبئُ ٘جٛدٖ صٔبٖ خبظ ثشای وست يّٓ ،وست يّٓ اص ٞش وس و ٝثبضذ  ِٛ ٚغیش
ٔسّٕبٖ٘ ،یض دس سیش  ٚپیطشفت ٔسّٕیٗ ٔٛحش ثٛد ٜاست.

تأحیش فشًٞٙٞب  ٚتٕذٖٞبی پیطیٗ
فش ٚ ًٙٞتٕذٖ اسالٔی تٕذ٘ی اغیُ  ٚثش پبی ٝلشآٖ  ٚسٙت ثٛد  ٚایٗ اغبِت دس ٕٞبٖ سذ ٜا َٚخٛد سا
٘طبٖ دادِٚ .ی دس وٙبس ایٗ د ،ٚثش احش فتٛحبت يهیٕی و ٝدس ٘یٕ ٝإٞ َٚیٗ لشٖ ٘ػیت ٔسّٕیٗ ٌشدیذ
ایطبٖ خٛد سا دس ٔمبثُ تٕذٖٞب ،فشًٞٙٞب  ٚيمبیذ ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛسیطٝداسی یبفتٙذ  ٚربًٔ ٝاسالٔی ٔحُ
تاللی ایٗ تٕذٖٞب ٌشدیذ  ٚفشٛ٘ ًٙٞپبی اسالٔی يال ٜٚثش سشٔبیٞٝبی يهیٓ ًٔٛٙی خٛد ٔیشاثداس
تٕذٖٞبی ٔختّف آٖ سٚص ضذ .اِجت٘ ٝجبیذ اص ایٗ ٘ىت ٝغبفُ ضذ و ٝتٕذٖ اسالْ و ٝثذیٚ ٍٝ٘ٛٙاسث فشًٙٞ
لذیٓ ضشق  ٚغشة ضذ ٝ٘ ،تمّیذ وٙٙذ ٜغشف اص فشًٞٙٞبی سبثك ثٛد ٝ٘ ،ادأ ٝدٙٞذٔ ٜحؽ؛ ثّى ٝتشویت
وٙٙذ ٜثٛد  ٚتىٕیُ سبص٘ذ.ٜ

صٔب٘ی ؤ ٝسّٕیٗ ث ٝاخز يّ ْٛدیٍشاٖ سٚی آٚسد٘ذ غبحت سٚحی ٝارتٟبدی  ٚتحمیمی ثٛد٘ذ .ایطبٖ ثب ٘هشی
ٔطشفب٘ ٝث ٝاستفبد ٜاص يّ ْٛدیٍشاٖ پشداختٙذ .ثشخی اص ٔكبِت سا پسٙذیذ٘ذ  ٚثشخی سا ٘ٞ ٚ ،ٝشچ ٝسا ٘یض
٘پسٙذیذ٘ذ دس ثٛت ٝتحمیك ٌذاختٙذ  ٚآٖ سا تٙمیح وشد٘ذ  ٚث ٝاغالح آٖ ٔجبدست ٕ٘ٛد٘ذ.
آِفشد ٌی ْٛدس ایٗ ٔٛسد ٔی٘ٛیسذ« :يذٜای ٕٔىٗ است ثٍٛیٙذ و ٝتٕذٖ اسالٔی آ٘چ ٝاضبي ٚ ٝا٘تطبس دادٜ
چیضی ث ٝغیش اص آ٘چ ٝاص دیٍشاٖ ث ٝاسث ثشد٘ ٜیستِٚ ،ی ایٗ ٔٛؾٛو تب ا٘ذاصٜای ٔٙػفب٘٘ ٝیست  ٚاٌش چٙیٗ

ثٍٛئیٓ إٞیت ٚالًی ًٔشفت د٘یبی اسالٔی سا وٛچه وشدٜایٓ».

چٟبس ٔشوض يٕذ ٜؤ ٝسّٕیٗ اص ایطبٖ ٔتبحشضذ٘ذ يجبستٙذ اص :ایشأٖ ،ػش (اسىٙذسیٔ ،)ٝشاوض سشیب٘ی ٙٞ ٚذ.
ایشاٖ :ایشاٖ اص رّٕٔ ٝشاوضی است و ٝلجُ اص نٟٛس اسالْ داسای تٕذٖ دسخطب٘ی ثٛد  ٚثب ٚرٛد حبوٓ ثٛدٖ
٘هبْ قجمبتی ث ٝيٛٙاٖ وب٘ ٖٛيّٓ  ٚدا٘ص ٔحسٛة ٔیضذ .اص ٔشاوض ٔ ٟٓيّٕی دس يػش سبسب٘ی ضٟشٞبی
ٔذایٗ ،رٙذیضبپٛس  ٚسیٛاسدضیش  ٚثشخی ٔشاوضيّٕی دیٍش سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد .ایشا٘یبٖ تب ایٗ صٔبٖ دس يّْٛ
ٔختّف ٔب٘ٙذ ٔٛسیمی ،قت  ٚسیبؾیبت ثش احش استجبـ ثب ٔطشق ٔ ٚغشة ّّٔ ٚی ٔب٘ٙذ ٙٞذٚاٖ  ٚثبثّیبٖ ُّٔ ٚ
آسیبی غغیش ث ٝپیطشفتٞبیی ٘بئُ ضذ ٜثٛد٘ذ .دس يػش سبسب٘ی سیبؾیبت ٘ ٚز ْٛاص يّٛٔ ْٛسد تٛر ٝثٛدٚ ٜ
ٚرٛد صیذٞبیی وٛٔ ٝسد استفبدٙٔ ٜزٕیٗ اسالٔی لشاس ٔیٌشفت ،پیطشفت ایشا٘یبٖ دس ایٗ صٔی ٝٙسا سٚضٗ
ٔیوٙذ .يال ٜٚثش آٖ وتبثخب٘ٞٝبیی ٔطتُٕ ثش وتت ٔختّف پّٟٛی  ٚی٘ٛب٘ی ٚرٛد داضت .ثًؿی اص ایٗ
وتبةٞب سا اثٗٔمفى  ٚپسش أ ٚحٕذ ث ٝيشثی تشرٕ ٝوشد٘ذ.

ٔػش (حٛص ٜيّٕی اسىٙذسی :)ٝاص دٚس ٜثكبِس ٝیًٙی رب٘طیٙبٖ ثكّٕیٛس (282 - 323ق )ْ .یىی اص سشداساٖ
اسىٙذس و ٝوٙتشَ ٔػش سا ث ٝدست ٌشفت ،اسىٙذسی ٝوٓوٓ ٔشوضیت يّٕی پیذا ٕ٘ٛد  ٚتجذیُ ثٚ ٝاسث تٕذٖ
ی٘ٛب٘ی ٔ ٚحُ تاللی افىبس يّٕی ثٚ ٝیژ ٜدس صٔی ٝٙفّسف ٝضذ  ٚوٓ وٓ ٔذاسس  ٚوتبثخب٘ ٚ ٝسغذخب٘ٝای دس
آٖ ایزبد ضذ  ٚدا٘طٕٙذاٖ ثضسٌی دس سیبؾیبت ٘ ٚز ٚ ْٛقجیًیبت  ٚقت  ٚرغشافیب اص آ٘زب نٟٛس وشد٘ذ وٝ
يٕذتبً د٘جبِٝس ٚفالسف ٝی٘ٛبٖ ثٛد٘ذ .اص رّٕ ٝيّٕبی تشثیت یبفت ٝایٗ حٛص ٜالّیذس ،اسضٕیذس ،اثِ٘ٛٛیٛس ٚ
ثكّٕیٛس سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد .ضٟشت ایٗ ٔشوض دس قت  ٚتطشیح ث ٝخبقش ٚرٛد اقجبیی ٔب٘ٙذ سمشاـ است.
يال ٜٚثش ایٗ دس فّسف٘ ٝیض ٔمبْ ٚاالیی داضت  ٚسٚشٞبی رذیذی سا دس فّسف ٝاسائٕٛ٘ ٝد .اص فالسفًٔ ٝشٚف،
فیّ ٖٛاسىٙذسا٘ی  ٚسىبس ثٙیبٍ٘زاس فّسف ٝافالق٘ٛی رذیذٚ ،اثست ٝث ٝایٗ ٔشوض يّٕی ثٛد٘ذ .ایٗ حٛص ٜتب
اٚاخش لشٖ اٞ َٚزشی فًبَ ثٛد ِٚی ا٘ذوی ثًذ ث ٝا٘كبویٙٔ ٝتمُ ضذ .تمشیجبً  ٕٝٞآحبس آٖ ٔٛسد استفبدٜ
ٔتشرٕبٖ  ٚقجیجبٖ حٛصٜٞبی يّٕی ثًذی ثخػٛظ حٛص ٜيّٕی ثغذاد لشاس ٌشفت.
سٛسیٔ( ٝشوض يّٕی سشیب٘ی) :سشیب٘ی یىی اص ِٟزٞٝبی آسأی است .دس آغبص دٚسٔ ٜسیحیت آسأیبٖ دس ٘بحیٝ
ٚسیًی و ٝضبُٔ سٛسی ،ٝثیٗاِٟٙشیٗ ،ضٛش  ٚاِزضیشٔ ٜیضذ پشاوٙذ ٜثٛد٘ذ  ٚث ٝصثبٟ٘بی ٔختّف و ٝسیطٝ
آسأی داضت غحجت ٔیوشد٘ذ .ایٗ ٔٙبقك دس ٔحُ ثشخٛسد د ٚلذست آٖ سٚص لشاس داضت  ٚغبِجبً دست ثٝ
دست ٔیٌطتِ ،زا اص ٞش د ٚتٕذٖ ایشاٖ  ٚس ْٚتبحیش پزیشفت ٝثٛد .اص ضٟشٞبی ٔ ٟٓایٗ ثخص سٞب٘ ،ػیجیٗ،
لٙسشیٗ  ٚآٔذ ٔطٟٛستش ثٛد٘ذ .ضٟش سٞب ثًذٞب تجذیُ ثٔ ٝشوض تجّیغ ٔسیحیت ضذ  ٚا٘زیُ ث ٝسشیب٘ی ٘ٛضتٝ
ضذ ِٟ ٚز ٝسشیب٘ی تجذیُ ث ٝصثبٖ وّیسب ٌشدیذ  ٚدس ضشق فشات ا٘تطبس یبفت .ایطبٖ ثشای تٕبیض اص آسأیبٖ
غیش ٔسیحی خٛد سا سشیب٘ی ٘بٔیذ٘ذ .اص ٔٙسٛثیٗ ث ٝایٗ حٛص ٜاِجشدیػب٘ی ٞٚشٔ٘ٛیٛس سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد.
دا٘طٕٙذاٖ سشیب٘یصثبٖ دس يیٗ احجبت اغًٔ َٛتمذات دیٙی ٔ ٚزٞجی خٛد ث ٝئّٛی ی٘ٛب٘ی ٔخُ ٔٙكك،
سیبؾیبت ،قجیًیبت ،اِٟیبت٘ ،ز ،ْٛویٕیب  ٚقت سشٌشْ ثٛد ٚ ٜث ٝتشرٕ ٝوتت ًٔتجش ی٘ٛب٘ی خبغ ٝاسسك،ٛ
افالق ٚ ٖٛافالق٘ٛیبٖ رذیذ ث ٝسشیب٘ی تٛر ٝثسیبس داضت ٚ ٝاص وتت پّٟٛی ٘یض تشرٕٔ ٝیوشدٜا٘ذ .ایٗ
ٔذاسس ثًذ اص اسالْ ٘یض ٔذتی س٘ٚك خٛد سا حفم وشد٘ذ .ایٗ لٚ ْٛاسك٘ ٝمُ يّ ْٛی٘ٛب٘ی ث ٝيشثی ضذ٘ذ ٚ
تمشیجب وّی ٝوتت فالسف ،ٝاقجبء ،سیبؾی ٘ ٚز ْٛی٘ٛب٘ی  ٚاسىٙذسا٘ی سا ث ٝيشثی تشرٕ ٝوشد٘ذ  ٚثیص اص سبیش
الٛاْ دس ا٘تمبَ يّ ْٛی٘ٛب٘ی ث ٝتٕذٖ اسالٔی ٘مص داضتٙذ .ایطبٖ دس يػش اسالٔی ٘یض ث ٝيٛٙاٖ ًّٕٔیٗ ٚ
ٕ٘ٛد٘ذ.
ایفب
سا
ٚاسف
٘مص
لذستٕٙذاٖ
اص
ثشخی
اسبتیذ
ًٔبسف ٙٞذٚاٖ :یىی دیٍش اص ٔشاوض يّٕی تبحیشٌزاس دس تٕذٖ اسالٔی يّٙٞ ْٛذٚاٖ است و ٝا٘تمبَ آٖ يٕذتبً
ثٚ ٝسیّ ٝایشا٘یبٖ غٛست ٌشفت  ٚدس ایٗ ا٘تمبَ ٔشوض يّٕی رٙذیضبپٛس ٘مص صیبدی داضتٟٓٔ .تشیٗ آحبس
قجی ،سیبؾی ٘ ٚزٔٛی ٙٞذٚاٖ دس فبغّٔ ٝیبٖ لشٖ س ْٛپیص اص ٔیالد  ٚلشٖ ٞطتٓ ٔیالدی ثٚ ٝرٛد آٔذ.
دا٘طٕٙذاٖ  ٚپضضىبٖ ٙٞذی دس آغبص دٚس ٜيجبسی دس تشرٕ ٝوتت ٙٞذی ث ٝيشثی ٘مص داضتٙذ .اص رّٕ ٝایٗ
افشاد وٙى ٚ ٝاثٗد ٚ ٗٞسٙذٞب٘تب سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد.

دس ایٙزب ثبیستی ایٗ ٘ىت ٝسا ٘یض سٚضٗ ٕ٘ٛد و ٝثغذاد ٟٔٓتشیٗ ٔحُ ٌفتٍ ٚ ٛتاللی ایٗ تٕذٖٞب ثٛد ٚ
اسالْ ٔٛفك ضذ ثسیبسی اص يّ ْٛسا ث ٝصثبٖ اغّی خٛد و ٝدس  ٕٝٞرب ،چ ٝدس ٘ضد تٛدٜٞب  ٚچ ٝثٚ ٝسیّٝ
ثضسٌبٖ ث ٝوبس ٌشفتٔ ٝیضذ ،ثیبٖ ٕ٘بیذ.

خذٔبت ٔتمبثُ اسالْ  ٚایشاٖ
خذٔبت ٔتمبثُ اسالْ  ٚایشاٖ سا ٔی تٛاٖ ث ٝد ٚثش ٝٞصٔب٘ی تمسیٓ وشد:
اِف -استجبـ  ٚتًبُٔ لجُ اص يػش فتٛحبت
ة -استجبـ  ٚتًبُٔ ثًذ اص تطىیُ أپشاقٛسی اسالٔی
اص ٕٞبٖ اثتذای اسالْ ،ایشا٘یبٖ ٔمیٓ یٕٗ ث ٝسٞجشی ثبراٖ  ٚضٟشثٗثبراٖ ٔٛرت تمٛیت اسالْ دس آٖ ٘بحیٝ
ضذ٘ذ .ضٟیذ ٔكٟشی دس ایٗثبسٔ ٜی٘ٛیسذ:
يالل ٝایشا٘یبٖ ث ٝدیٗ ٔمذس اسالْ اص ٕٞبٖ آغبص نٟٛس ایٗ دیٗ ٔمذس ضشٚو ضذ .لجُ اص ایٙى ٝضشیًت
ٔمذس اسالْ تٛسف ٔزبٞذیٗ ٔسّٕبٖ ث ٝایٗ سشصٔیٗ ثیبیذ ،ایشا٘یبٖ ٔمیٓ یٕٗ ث ٝآییٗ اسالْ ٌشٚیذ٘ذ  ٚثب
ٔیُ  ٚسغجت ث ٝاحىبْ لشآٖ تسّیٓ ضذ٘ذ  ٚاص ربٖ  ٚدَ دس تشٚیذ ضشیًت اسالْ وٛضص ٕ٘ٛد٘ذ  ٚحتی دس

سا ٜاسالْ ٔ ٚجبسص ٜثب ًٔب٘ذیٗ ٘جی اوشْ (ظ) ربٖ سپشد٘ذ».

ایٗ ایشا٘یبٖ دس صٔبٖ ا٘ٛضیشٚاٖ یٕٗ سا تػشف ٕ٘ٛد ٚ ٜدِٚتی ایشا٘ی دس آ٘زب ایزبد ٕ٘ٛد٘ذٕٞ .ضٔبٖ ثب ديٛت
اسالٔی ثبراٖ اسالْ آٚسد  ٚدس پی آٖ يذٜای اص ایشا٘یبٖ ٔسّٕبٖ ضذ٘ذ .دس صٔبٖ رًٞٙبی سد ٚ ٜاستذاد،
ایشا٘یبٖ ٘مص خبغی ایفب ٕ٘ٛد٘ذ  ٚضٛسش اسٛد ا٘سی سا و٘ ٝخستیٗ ٔشتذ دس اسالْ ثٛد ثب وطتٗ ٚی اص ثیٗ
ثشد٘ذ .ایٗ ٘خستیٗ خذٔت ایشا٘یبٖ ث ٝاسالْ ثٛد .اص رّٕ ٝایشا٘یب٘ی و ٝدس ایٗ رشیبٖ ٘مص داضتٙذ ،فیشٚص،
دادٚی ،ٝریص دیّٕی ،آصاد  ٚضٟشثٗثبصاٖ سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد .ایٗ حٛادث پیص اص سحّت پیبٔجش (ظ) ثٛدٜ
است .ثًذ اص سحّت پیبٔجش ،لیس ثٗ يجذ یغٛث اص دیٗ خبسد ضذ  ٚثب فیشٚص ث ٝر ًٙپشداخت .ا ٚثب ٔىش ٚ
فشیت سًی دس اص ٔیبٖ ثشداضتٗ سشداساٖ ایشا٘ی وشد  ٚيذٜای سا ثب ٘یشً٘ وطت .دس ایٗ رشیبٖ ٘یض ایشا٘یبٖ
خذٔتی دیٍش ث ٝاسالْ ٕ٘ٛد٘ذ .ثب ضشٚو فتٛحبت  ٚسمٛـ أپشاقٛسی سبسب٘ی دٚسٜای رذیذ دس حیبت
ایشا٘یبٖ آغبص ضذ  ٚيهٕت ٚ ٚالًیت اسالْ سا دس ٘هش ایشا٘یبٖ ثیطتش وشد .خذٔتی و ٝاسالْ ث ٝایشا٘یبٖ ٕ٘ٛد
ث ٝغٛست ثشآٚسدٖ یه ٘یبص ٔمكًی ٘جٛد  ٚثسیبس اسبسی ثٛد  ٚثیطتش دس ایزبد تح َٛدس ا٘ذیط ٚ ٝسٚح یه
ّٔت ثٛد ٛٔ ٚرت ایزبد قشص فىشی ٘ٚ ٚ ٛالىثیٙب٘ ٝضذ  ٚربًٔ ٝاص ٘هش اخاللی  ٚتشثیتی ثٟجٛدی حبغُ ٕ٘ٛد
 ٚس٘ ٚ ٗٙهبٔبت و ٚ ٟٝٙدست  ٚپبٌیش سا ثشا٘ذاخت .اسالْ ث ٝربی يمبیذ ضشنآٔیض ایٕبٖ  ٚایذٜای يبِی ثٝ
ایشا٘یبٖ ثخطیذ ٞ ٚیزبٖ وبس ،وٛضص ،دا٘صقّجی٘ ،یىٛوبسی  ٚاصخٛدٌزضتٍی سا دس ربًٔ ٝتمٛیت ٕ٘ٛد.
ثشسسی اٚؾبو فىشی  ٚايتمبدی ،ارتٕبيی ،خب٘ٛاد ،ٜاخالق  ٚسیبست ایشاٖ يػش سبسب٘ی ٔ ٚمبیس ٝآٖ ثب ثًذ
اص اسالْ يٕك  ٚيهٕت خذٔت اسالْ ث ٝایشاٖ سا ث ٝسٚضٙی ٘طبٖ ٔیدٞذ .دس ایٙزب ث ٝاختػبس چٙذ ٕ٘ٝ٘ٛ

ٔٛسد ثشسسی لشاس ٔیٌیشد:

ادیبٖ  ٚایشاٖٕٞ :ضٔبٖ ثب ضشٚو ديٛت اسالٔی ضبٞذ حؿٛس رذی ادیبٖ ٔ ٚزاٞت ٔختّف دس ایشاٖ سبسب٘ی
ٔیثبضیٓ وٞ ٝش یه دس ٘بحیٝای خبظ دس حبَ ٌستشش ثٛد٘ذ .اص رّٕ ٝایٗ ادیبٖ یىی آییٗ ٔسیحیت ثٛد

و ٝثًذ اص فطبسٞبی ٔختّف سا ٜخٛد سا دس ایشاٖ ثبص وشد  ٚآسیتپزیش ثٛدٖ ٔجبدی ايتمبدی صستطتیبٖ ٘یض
ثذاٖ یبسی ٔیسسب٘ذ .ایٗ دیٗ دس اٚاخش يٟذ سبسب٘ی چٙبٖ ٌستشش یبفت ٝثٛد و ٝحتی ٚاثستٍبٖ ث ٝدستٍبٜ
حىٔٛت  ٚثشخی خب٘ذاٖٞبی اغیُ صستطتی ٘یض ثذاٖ ٌشٚیذ ٜثٛد٘ذ .اٌش اسالْ ایشاٖ سا فتح ٘ىشد ٜثٛد
ٔسیحیت دس غشة ایشاٖ ٌستشش ٔییبفت  ٚآییٗ صستطت ث ٝدست يیسٛیبٖ اص ثیٗ ٔیسفت.
غیش اص ٔسیحیت ،ادیبٖ غیش آسٕب٘ی ٘یض حؿٛسی رذی دس ایشاٖ داضتٙذ  ٚاص رّٕ ٝادیبٖ ثٛداییٔ ،ب٘ٛی ٚ
ٔضدوی سا ٔیتٛاٖ ٘بْ ثشد و ٝاِٚی اص سٕت ضشق دس حبَ ٌستشش ثٛد .آییٗ ثٛدا ثب حؿٛس اسالْ دس ایشاٖ
تبة ٔمبٔٚت ٘یبٚسد  ٚث ٝتذسیذ اص غح ٝٙایشاٖ ٔح ٛضذ .آییٗ ٔب٘ٛی ٔ ٚضدوی ٞش د ٚاص داخُ ایشاٖ ثشخبستٙذ
 ٚثشای ٔذتی ثٝسشيت دس ایشاٖ ٌستشش یبفتٙذ .ثب ٚرٛد فطبس  ٚسختٍیشی  ٚسشوٛة ،ایٗ د ٚفشل ٝتب يػش
اسالْ ،تب د ٚس ٝلشٖ ث ٝحیبت خٛد ادأ ٝداد٘ذ  ٚدس رشیبٖ ٟ٘ؿتٞبی ؾذ اسالٔی ٘مص صیبدی داضتٙذ.
ٔسّٕبً اٌش اسالْ نٟٛس ٕ٘یوشد ایٗ د ٚآییٗ ثٚ ٝاسك ٝخػٛغیبتی و ٝداضتٙذ  ٚيّّی وٛٔ ٝرت پیذایص
آٟ٘ب ضذ ٜثٛد دٚثبسٔ ٜزبَ نٟٛس  ٚثشٚص ٔییبفتٙذ.

حؿٛس اسالْ ٔٛرت ضذ تطتت افىبس  ٚيمبیذ ٔزٞجی ثشای اِٚیٗ ثبس ثٚ ٝحذت دس يمیذ ٜتجذیُ ضٛد .استبد
ٔكٟشی دس ٔٛسد ٘مص اسالْ دس حزف سبیش ادیبٖ دس ایشاٖ ٔی٘ٛیسذ :آٖ چیضی و ٝث ٝفًبِیت ثٛدایی دس
ایشاٖ خبتٕ ٝداد ٔ ٚسیحیت سا دس الّیت ٘بچیضی لشاس داد ٚ ،رّٛی پیطشٚی ثٛدایی ث ٝسٕت غشة  ٚپیطشفت
ٔسیحیت ث ٝسٕت ضشق سا ٌشفت وٛٙٞ ٝص  ٓٞوطیطبٖ ٔ ٚستطشلبٖ وطیصٔسّه آ ٜحسشت آٖ سا

ٔیوطٙذ ،اسالْ ثٛد.
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