
 اغالم ه اٍلالب

ای در ّى آيیشتِ  آٍچِ ٍشػت الزم ةِ تضكط اغت آن اغت كِ ياّیت دیٌ اغالم ةا غطؽت اٍلالب ةِ گٍِٓ

غازد. اٍلالب ه ؽٓرش غویِ ظوى ه اغتتصاد ةطای  كِ تفٓر هحٓد اغالم را حصا از هـف اٍلالةی آن ٍايًكٌ يی

ٌِ اغالم، ةا ظْٓر رغاهت رغٓل اكطم  ـ ـّوی اهوِ غویِ ه آهِ ـ آغاز ؽص. اٍلالب ه ؽٓرش ٍشػتیٌ ةار در دی

غویِ ذكٓيت یظیص ةِ رّتطی ايام ذػیٌ ـ غویِ اهّػالم ـ ه غپع كیام غویِ ذكام ةَی غتاس در ترت هٓای 

ّائی از اٍلالب اغاليی ةا سفوت اغالم اٍلالةی در ـصر اغالم  اغالم ه ذلٓر اّن ةیت پیايتط، ًِّ ًٍٍِٓ

كَص كِ ایٌ دیٌ سٓد ةِ غَٓان اٍلالب غویِ حْن، ظوى، اغتتصاد  تاریز اغالم رهؽٌ يیاغت. ةطرغی ترویوی 

ه غویِ تًام ٍاَّخاریْا ه ةِ يَظٓر اغتلطار ذكٓيت غصل اهْی ظْٓر كطد. ذلطت غوی ـ غویِ اهّػالم ـ در 

طرغی ه ٍشػتیٌ سهتِ، پع از اٍتشاب ةِ ايط ذكٓيت ةِ هكٓح، يرتٓای سفٓـیات ه اّصاف اٍلالب را ة

دّص. ه ةِ غتارتی آن را ةِ غَٓان دیتاچِ ه ةطٍايِ  رهذیِ اٍلالةی یم ذكٓيت اغاليی را يٓرد تضكط كطار يی

ًٍایص. تؾیع ةِ غَٓان یم ذطكت اٍلالةی از ـصر اغالم تا كَٓن،  كاری ذكٓيت اٍلالةی سٓد يػطفی يی

غصاهتی يؾْٓر ةٓدُ اغت. ةط ایٌ اغاس  یًّٓارُ در نٓل تاریز اغالم ةِ هـف اٍلالةیگطی ةط غویِ ظوى ه ة

اٍلالب اغاليی ایطان یم پصیصُ يػتلن ه يخظا از كن ذطكت ه ياّیت اٍلالةی اغالم ٍیػت ةوكِ ةشؾی از 

كطن  41اٍلالب يصاهم، يػتًط ه حْاٍی ٍْفتِ در سٓد اغالم اغت كِ در هاكع يػوٓل دیٌ اغالم اغت كِ 

 ز اغالم ةِ ـٓرت يػتًط تصاهم یافتِ اغت. پیؼ ظْٓر كطدُ ه ًّٓارُ در نٓل تاری

 ـ اـٓل اغاغی یم اٍلالب اغاليی از دیصگاُ اغالم: 

ةا تٓحِ ةِ ياّیت اٍلالةی ةٓدن دیٌ اغالم، ةهٓر نتیػی ایٌ دیٌ تػطیف ساـی از اٍلالب داؽتِ ه اـٓل 

ی اغت كِ كًٌ ؽًارد. یم ٍْلت اٍلالةی در اغالم ذطكت يؾشفی ٍیظ ةطای یم اٍلالب اغاليی ةط يی

ةطسٓرداری از سفائؿ دیَی، ةطای تأيیٌ ّصف یا اّصاف ساص يادی ه يػَٓی حايػِ اغاليی ةٓحٓد آيصُ 

 ةاؽص. 

اٍلالب يٓرد ٍظط اغالم اٍلالةی اغت كِ غٓاين، يرتٓا، رّتطی، رهش، اّصاف ه سفٓـیات دیگط آن كايالو 

پا ؽصُ ةاؽص. چَیٌ اٍلالةی ٍِ تَْا تصاهم یافتِ اغاليی ةٓدُ ه در راغتای تأيیٌ ه ترلق ارزؽْای اهْی ةط

كطن پیؼ تخوی  41اٍلالةی اغت كِ ةا ظْٓر اغالم ه آغاز رغاهت پیايتط ساتى ـ ـّوی اهوِ غویِ ه آهِ ـ در 

ّای تٓذیصی اٍتیاء گضؽتِ از آدم تا ساتى دارد كِ كطآن كطیى  ّا ه ٍْلت یافت ةوكِ اغاغاو ریؾِ در اٍلالب

ّای تٓذیصی پیايتطان  ی ةط ایٌ اتفال ه اغتًطار اٍلالب تٓذیصی اغالم ةِ اٍلالةْا ه ذطكتدر آیات يتػصد

 هرزد.  گضؽتِ تأكیص يی



تٓاٍیى  ّای دیگط ةطؽًاریى يی ذال چَاٍچِ ةشٓاّیى اـٓل اغاغی یم اٍلالب اغاليی را در تًایظ ةا اٍلالب

 اـن دیَی ذین سالـِ كَیى:  5ةهٓر كوی آن را در 

ةایػت فلم در ةطاةط كصرت ه ذكٓيت  ص: كصرت، ذكٓيت ه غوهَت يَرفطاو از آن سصاغتٓ ةؾط يی. تٓذی4

اهْی غط فطهد آهرد ه از ةَصگی ّط ذكٓيت دیگطی ةپطّیظد. نتػاو چَاٍچِ كصرتْائی ةشٓاَّص در يشاهفت ةا 

 ایٌ اـن در آیَص يػوًاٍان يٓظفَص در ةطاةط آن كصرتْا كیام كََص. 

ةاؽص كِ آٍان را در ةطاةط سصا، سٓد ه  ّائی يتٓحِ يػوًاٍان يی اس اـن تٓذیص، كْطاو يػئٓهیت. ٍتٓت: ةط اغ2

ّایی ةطای يشوٓكات اهْی، فوػفِ ه ذكًت تؾطیع  غازد. تتییٌ ه تؾطید چَیٌ يػئٓهیت دیگطان يػئٓل يی

ةایػت ٍاظط ةِ یكی از  ادیان ه ارغال رغٓالن اهْی ةٓدُ اغت. ّط ذطكت ه ٍْلت اٍلالةی از دیصگاُ اغالم يی

 ّای فٓق ةاؽص.  يػئٓهیت

. غصل: هظیفِ يػوًاٍان ةطپائی ه پؾتیتاٍی از ذكٓيت غصل در رهی زيیٌ اغت آیات فطاهاٍی در كطآن 3

غصاهتی ه اغتلطار ذكٓيت غصل اهْی را سٓاغتار گطدیصُ ه آن را هظیفِ دیَی  كطیى، اٍلالب غویِ ظوى ه ةی

 ه در راُ سصا ه يتارزُ ةط غویِ ناغٓت كیام كََص. صترلق غصاهت كٓؽؼ ًٍایَ داٍص تا ةطای يػوًاٍان يی

. ايايت: ةِ ٍؿ كطآن كطیى ةؾط ةِ غَٓان سویفِ ه حاٍؾیٌ سصاهٍص در رهی زيیٌ يَفٓب گطدیص تا در 1

ةطای ٍین ةِ ایٌ يلفٓد سصاهٍص ةِ ارغال رغن پطداست ه پع از  اغتلطار ذكٓيت اهْی ةط زيیٌ ةكٓؽص.

ةایػت حاٍؾیَاٍی ـاهد ه ؽایػتِ هحٓد داؽتِ ةاؽَص تا كًٌ  ارغال پیايتط ساتى ه رذوت آن ةظرگٓار يی

آؽَا ًٍٓدن يػوًاٍان ةا هظایف سٓیؼ، آٍان را در كیام ةط غویِ ناغٓت ه تأغیع ذكٓيت اهْی رّتطی 

 ًٍایَص. 

ّای سٓد آزاد ٍْادُ  د: از آٍخا كِ سصاهٍص افطاد ةؾط ه يػوًاٍان را در فْى، پضیطش ه غًن ةِ يػئٓهیت. يػا5

اغت تا ةِ يین سٓد، غطٍٓؽت ه غػادت یا سػطان سٓیؼ را اٍتشاب كََص ةَاةطایٌ افطاد ةؾط سٓد يػئٓل 

اهْی پاغشگٓی ٍٓع غًوكطد ةاؽَص ه ةایص رهزی در پیؾگاُ  كََص يی ٍٓع رفتار یا ذكٓيتی كِ اٍتشاب يی

سٓیؼ ةاؽَص. ةِ ایٌ تطتیب از دیصگاُ اغالم، اٍلالةی يٓرد تأییص اغت كِ ةا اتفاف ةِ هـف اغاليیت، در 

چارچٓب اـٓل پَج گاٍِ فٓق ه ایًان ةِ آٍْا آغاز گطدیصُ ه تصاهم یاةص ه ّط اٍلالةی سارج از ایٌ چارچٓب، 

 يهوٓب ه يٓرد تأییص اغالم ٍشٓاّص ةٓد. 

 ّای غیط اغاليی:  ـ رهیكطد اغالم ةِ اٍلالب



ًّان گٍِٓ كِ گضؽت ةِ دهین ياّیت اٍلالةی ةٓدن دیٌ اغالم، كْطاو در ایٌ دیٌ چارچٓب يؾشفی ةطای 

ّای يهوٓب اغالم تطغیى گطدیصُ ه آن را ترت كاةهِ ساـی كِ ًّان ایصئٓهٓژی اغاليی اغت كطار  اٍلالب

ةایػت ةا  تٓان ٍتیخِ گطفت كِ ةطپائی یم اٍلالب در ةیَؼ اغاليی يی يیسٓاّص داد. از يهاهب فٓق چَیٌ 

ـِطف ةطپائی اٍلالب در اغالم ّصف ٍیػت چِ اگط چَیٌ ةٓد حظ ّطج ه  غاليِت ّصف ه هغیوِ تٓأم ةاؽص 

گؾت. اٍلالب يٓرد ٍظط اغالم اٍلالةی اغت كِ ةطای ٍفی غوهِ ظاهًان ه احطای  يطج چیظی ذاـن ًٍی

 ت ةطپا گطدد. كػم ه غصاه

تٓان گفت ّط اٍلالةی كِ ةطای ترلق غصاهت احتًاغی، تلػیف فاـوِ نتلاتی، رفع تتػیلات  ةِ نٓر كوی يی

ظاهًاٍِ، ذًایت از يرطهيان ه رّایی آٍان از غوهِ يػتكتطان ه فلطغتیظی ةٓكٓع ةپیٍٓصد. اٍلالةی اغت كِ 

ّای فٓق را پٓؽؼ  اٍلالب يفادیق ةیؾتطی از آريان اغالم ةا دیص يثتت ةِ آن ٍگطیػتِ ه ةِ ّط يیظان كِ آن

فطيایص  دّص ةِ ًّان يیظان از ارزش ةیؾتطی در دیصگاُ اغالم ةطسٓردار سٓاّص ةٓد كطآن كطیى ةا ـطاذت يی

كِ ّصف از ارغال رغن، ةطای اكايِ غصل در يیان يطدم ةٓدُ اغت. ه یا در حای دیگط يتارزُ ةطای ٍخات 

 داٍص. هظایف اٍػاٍْا يی يػتلػفان را از حًوِ

ةا ایٌ اغاس اگط اٍلالب ه هـٓل ةِ ذكٓيت حصیص چَیٌ اّصافی را تلًیٌ ٍكَص ارزؽًَص ٍشٓاّص ةٓد. 

ریظی ياركع  اٍلالب فطاٍػِ یكی از آرزهّای يْى رهغٓ، ههتط ه يٍٓتػكیٓ ةٓد، اٍلالب كًٍٓیػتی، ثًطُ ةطٍايِ

زيیَی كِ ّگن، كٓتِ ه ٍیچِ در آن يتارزُ كطدُ ةٓدٍص ظْٓر ّا در آهًان حظ در غط ه هَیٌ ةٓد. ٍْلت ٍازی

ّای يادی اٍػاٍْا را پٓؽؼ  ّای يلهػی ه زهد گضری ةٓدٍص كِ تَْا ةػلی از حَتِ ٍكطد. ایَْا ًِّ، ذطكت

ّای ـطفاو اغتلالل نوتاٍِ  ّای غٓغیاهیػتی، هیتطال ه اٍلالب دادٍص هضا اٍلالب يٓرد تأییص اغالم در اٍلالب يی

ّائی ًّصم ه ًّاَّگ ةاؽص ةوكِ  تٓاٍص ةا رهح چَیٌ ذطكت ؽٓد. اغالم ًٍی یا اكتفادی يرق سالـِ ًٍیه 

تط از اّصاف ـطفاو يادی اغت. اهتتِ ایٌ ةِ آن يػَا ٍیػت كِ  دیص اغالم ٍػتت ةِ اٍلالب دیصی فطاتط ه حايع

ه تٓغػِ دٍتال ٍگطدد ةوكِ يلفٓد  در اٍلالب اغاليی اّصاف اكتفادی، احتًاغی، آزادی ه اغتلالل، پیؾطفت

تٓحْی ةِ ارزؽْای دیَی ه يػَٓی اٍلالب را غیط  آن اغت كِ يَظٓر كطدن ایٌ اّصاف در رتتِ ٍشػت ه ةی

 اغاليی غاستِ ه اّصاف يٓرد ٍظط اغالم را تأيیٌ ٍشٓاّص كطد.

 یاد آن رهزی كِ ةًٌْ گن ةِ ةار آهردُ ةٓد

 ُ ةٓده آن زيػتاٍی كِ ةا سٓد ٍٓةْار آهرد

  یاد ةاد آن دل تپیصن ّای يؾتاكان یار

 ه آن غخب ٍلؾی كِ آن زیتا ٍگار آهردُ ةٓد



  غؾق را ـص رؽتِ حان، در هػن ٍٓؽیٌ ةػتِ ةٓد

 ذػٌ راـص چؾى دل، آییَِ هار آهردُ ةٓد

  از گوػتان ؽْیصان تا ةِ يْطآةاد غؾق

 يٓج دریای زيان، چؾى اٍتظار آهردُ ةٓد

  گن ًٍی گطدد ةْاريَكطان گفتَص ةا یک 

 هیک يا دیصیى، یک گن ـص ةْار آهردُ ةٓد

  در ٍگاّؼ حوُٓ گن ةٓد ه ةا غٓغای غؾق

 در چٌ ّط گٓؽِ ای را ـص ّظار آهردُ ةٓد


