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 چکیذُ

ًظشاى حَصُ  ّبی تشثیت دیٌی اص دیذگبُ اًذیطوٌذاى ٍ غبحت ثٌذی پیشاهَى تؼشیف ّذف پژٍّص حبضش ضٌبسبیی، ثحث ٍ ثشسسی ٍ دستِ

ی سبلیبى هتوبدی، پژٍّطگشاى سٍ، دس ع ّبی هْن دس تشثیت ثَدُ است؛ اص ایي تؼلین  تشثیت است. هجحث تشثیت دیٌی اص دیشثبص یىی اص حَصُ

ّبی  اًذ. همبلِ حبضش دس ساستبی آضٌبیی ثب هفبّین ٍ تؼشیف گًَبگَى ثِ ثحث ٍ ثشسسی ٍ هفَْم پشداصی ٍ اسائِ تؼشیف دس ایي صهیٌِ پشداختِ

ای اص  هغبلؼِ اسٌبد وتبثخبًِ هتٌَع ٍ گستشدُ تشثیت دیٌی، آًْب سا هَسد ثحث ٍ ثشسسی لشاس دادُ است. ثِ هٌظَس تحلیل ادثیبت اًجبم ضذُ اص

ًظشاى للوشٍ تؼلین ٍ  ّبی اسائِ ضذُ ًطبى داد غبحت ثٌذی ٍ تحلیل اًجبم ضذُ سٍی تؼشیف استفبدُ گشدیذ. عجمِ تحلیل اسٌبدی   سٍش

هفَْم تشثیت دیٌی  اًذ وِ ًَػی ّبیی سا اسائِ دادُ ّب ٍ تَضیح ّبی خَد اص تشثیت ٍ دیي، تؼشیف تشثیت ّشیه ثِ فشاخَس ثشداضت ٍ رٌّیت

ًظشاى  ًظشاى داخلی ٍ تؼبسیف غبحت تَاى، ایي تؼبسیف سا دس لبلت دٍ دستِ ولی تؼبسیف غبحت سٍ هی ضَد. اص  ایي اص آًْب هستفبد هی

ثٌذی  یض دستِدٍ گشٍُ ثِ همَلِ تشثیت دیٌی هتفبٍت است اص تؼبسیف اسائِ ضذُ دس ایي دٍ دستِ ً جب وِ ًَع ًگبُ ایي خبسجی لشاس داد ٍ اص آى

ًظشاى  ًظشاى داخلی دس دٍ دستِ تشثیت ثشای دیي ٍ تشثیت اص عشیك دیي ٍ غبحت دیگشی ضىل گشفت. لزا تؼبسیف اسائِ ضذُ تَسظ غبحت

 خبسجی دس دٍدستِ تشثیت اص عشیك آضٌبسبصی ثشای دیي ٍ تشثیت دیٌی لشاس دادُ ضذ.

 عشیك دیي، تشثیت ثشای آضٌبیی ثب دیيتشثیت دیٌی، تشثیت ثشای دیي، تشثیت اص  کلوات کلیذی:

 

 

 هقذهِ

ًظشاى هختلف اسایِ ضذُ است. وثشت تؼبسیف، ثِ ّیچ ٍجِ هؼٌی اهتٌبع هؼشفت ٍ  تبوٌَى تؼبسیف هتؼذدی اص تشثیت دیٌی تَسظ غبحت

ّبست وِ هَجت آضفتگی دس حَصُ تشثیت  تسلظ ثش آىی آسای هختلف ًیست، ثلىِ ػذم اضشاف ٍ  ػذم حػَل ًتیجِ اص هشٍس ٍ هغبلؼِ

ثٌذی  دّی ٍ ػجَس هٌغمی اص آى است. لزا دستِ حل ًیض ًِ دس پبن وشدى غَست هسألِ ٍ اًػشاف اص آى، وِ دس سبهبى گشدد. ساُ دیٌی هی

                                                 
1
هغبلؼبت اسالهی پژٍّطگبُ   فشدٍسی هطْذ ٍ هَسد حوبیت سیضی دسسی داًطگبُ ایي همبلِ هستخشج اص پبیبى ًبهِ دٍسُ وبسضٌبسی اسضذ سضتِ ثشًبهِ.  

 ثبضذ. ایي داًطگبُ هی
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ِ ٍ چبسچَة هٌبسجی ثشای ًمذ ٍ وبسی است هفیذ وِ ضوي فشاّن آٍسدى ضشایظ ثشٍى سفت اص سشگشداًی ًبضی اص تؼذد، صهیٌ تؼبسیف، ساُ

گزاسد تب تغبثك ّشچِ ثیطتشی ثب هػبدیك ػیٌی تشثیت دیٌی داضتِ ٍ ثب هؤیذات ثیطتشی اص سَی هتخػػبى تؼلین  ّب، دس اختیبس هی تىویل آى

 ٍ تشثیت ّوشاُ گشدد.

ٌی، تشثیت دیٌی ثِ هؼٌی االػن اسادُ هی ضَد. ایي ( تؼبسیف تشثیت دیٌی سا دس سِ دستِ لشاس داد. ثشایي اسبس گبُ اص تشثیت دی1731صاسػبى )

هتشادف داًست. هشاد ایي است وِ وَدن، ًَجَاى « تشثیت اسالهی»تَاى آى سا ثب  هؼٌی ضبهل ّوِ اثؼبد تشثیتی دس یه ثستش دیٌی ضذُ ٍ هی

شح ضذُ دس لشآى ضشیف ٍ سٍایبت ای آهَصش ثجیٌذ ٍ تشثیت ضَد وِ ثبلوأل ضخػیت اٍ ثب اّذاف دیٌی هغ یب جَاى هسلوبى ثِ گًَِ

گًَِ ضَد وِ ثتَاى اٍ سا هسلوبى ثِ هؼٌبی ٍالؼی ولوِ داًست. دس ایي اغغالح، تشثیت دیٌی هحذٍد ثِ  ّوگًَی داضتِ ثبضذ ٍ ًْبیتب آى

ی، اجتوبػی، ػبعفی ٍ ضَد، ثلىِ سفتبس ٍاًذیطِ آدهی سا دس سبیش اثؼبد فشٌّگی، سیبسی، التػبد هسبئل اػتمبدی، هؼٌَی ٍ یب اخاللی ًوی

ضَد دّذ. ثٌبثشایي تؼشیف، فشدی اص ایي جْت تشثیت یبفتِ تلمی هی گیشد ٍ دس یه ولوِ ضخػیت اًسبى سا پَضص هی ّیجبًی ًیض دس ثش هی

یشُ وِ اصّش حیث ثِ فشاهیي الْی ًضدیه ثبضذ، وِ ًوًَِ اٍل ٍ تبم آى ٍجَد همذس پیبهجش اوشم)ظ( ٍ ائوِ اعْبس)ع( دس هشوضیت دا

سسذ، ثسیبسی اص ًَضتِ ّبی اسالهی  ضَد. ثِ ًظش هی ثبضذ ٍ تشثیت دیٌی یب اسالهی دیگشاى ثشاسبس هشاتت فبغلِ اص ایطبى تؼشیف هی هی

« اسالم ٍ تؼلین ٍ تشثیت »ٍ « تؼلین ٍ تشثیت اسالهی »، «تؼلین ٍ تشثیت دس اسالم »هَجَد دس ثبة تؼلین ٍ تشثیت وِ تحت ػٌبٍیٌی ّوچَى 

ّب ایي اًتظبس سا داضت وِ ثِ عَس خبظ ثِ ثحث پیشاهَى تؼلین ٍ  م گشفتِ است، ّویي اغغالح سا دًجبل ًوَدُ است ٍ لزا ًجبیذ اص آىاًجب

 .تشثیت دیٌی پشداختِ ٍ هطىالت ٍ هسبئل خبظ آى سا ثشسسی ًوبیٌذ

ضَد. دس ایي اغغالح دس ثیي ّوِ اثؼبد تشثیتی، ثِ  د هیتشی ًیض داسد وِ اص آى ثِ تشثیت دیٌی ثِ هؼٌی االخع یب تشثیت دیٌی اغغالح دلیك

ضَد. ثِ هٌظَس  ضَد ٍ ثذیي ٍسیلِ سبیش اثؼبد تشثیتی ٍ حتی اثؼبدی ّوچَى ثؼذ اخاللی اص ثحث خبسج هی سضذ هؼٌَی ٍ اػتمبدی تَجِ هی

تَاى دس  ثشاسبس ایي تؼشیف خبظ، دیگش ًوی ضَد. توبیض ایي ثؼذ خبظ تشثیتی، ایي ًَع تشثیت دیٌی، تشثیت ایوبًی یب هؼٌَی ًبهیذُ هی

تَاى هسبئل تشثیت دیٌی سا اص هسبئل تشثیت اخاللی جذا ًوَد ٍ ثشای ّش وذام ثبة  تجییي تشثیت دیٌی هٌبثغ اخاللی سا اغل لشاس داد ٍ هی

ضَد تب ًگشش اٍ ًسجت ثِ خَد، هستملی ثبص وشد. هشاد اص ایي ًَع آهَصش ٍ پشٍسش ایي است وِ ضشائغی ثشای فشد هَسد تشثیت ایجبد 

چِ سا وِ الصهِ پیوَدى ایي هسیش  وٌذ، سضذ ًوبیذ ٍ آى یبثذ ٍ فغشت اٍ التضب هی هی« خَد»چِ  جْبى اعشاف ٍ خبلك ایي جْبى ثشاسبس آى

یغی ثشای هتشثی فشاّن است فشا گیشد. ثِ دیگش سخي، ّوچٌبى وِ ایي هؼٌب اص تشثیت دیٌی سا تشثیت ایوبًی ًبهیذین، هشاد ایي است وِ ضشا

 (. 11-17: 1731آیذ تب ایوبى اٍ تمَیت ضَد ٍ جبیگبُ خَد سا دس ول هجوَػِ ّستی ثبص یبثذ )صاسػبى، 

چٌیي هجبًی آى اص جولِ ًَع ًگبُ ثِ  ًظشاى داخلی ٍ خبسجی ثِ دیي ٍ تشثیت ٍ ّن پژٍّص حبضش ثب تَجِ ثِ  تفبٍت هَجَد دس ًگبُ غبحت

ثٌذی دیگشی اص تؼبسیف پشداختِ است. عجك ثشسسی غَست گشفتِ دس ثیطتش هَاسد اًذیطوٌذاى غشثی ًگبُ  ئِ عجمِّستی ٍ اًسبى، ثِ اسا

اًذ.  ّبی صهیٌی ٍ آسوبًی لشاس دادُ ی هىبتت ٍ ثشًبهِ هذاساًِ ٍ اٍهبًیستی داضتِ ٍ اًسبى سا هحَس ٍ هذاس وبیٌبت ٍ وبًَى تَجِ ّوِ اًسبى

ثبضذ ٍ تشثیت دس ًْبیت ثشای سثَثی ضذى اًسبى ٍ تي صدى ثِ سثَثیت  ى هسلوبى، خذاًٍذ وبًَى تَجِ هیًظشا وِ دس ًگبُ غبحت دسحبلی

ًظشاى حَصُ تشثیت دیٌی ثِ دٍ گشٍُ هسلوبى )داخلی( ٍ غیش  (. ثب تَجِ ثِ ایي ًَع ًگبُ پژٍّطگش اثتذا غبحت1711خذا است )ػلَی، 

ی تشثیت دیٌی  ّبی هتفبٍتی ًسجت ثِ هسألِ دس داخل ّشیه اص ایي دٍ گشٍُ ًیض دیذگبُ وِ هسلوبى )خبسجی( تمسین ٍ سپس ثب تَجِ ثِ ایي

 ّب اسایِ ضذ.  ٍجَد داسد، ّشگشٍُ ثِ دٍ صیشگشٍُ تمسین ٍ تؼبسیف تشثیت دیٌی ثِ تٌبست صیشگشٍُ

 ترتیت دیٌی از هٌظر صاحثٌظراى هسلواى: -1

 لشاس داد.« تشثیت ثشای دیي»ٍ « ثیت اص عشیك دیيتش»ًظشاى داخلی سا هی تَاى دس دٍ دستِ،  تؼبسیف غبحت 

تشثیت دیٌی دس ایي هؼٌب، تشثیتی هٌسَة ثِ دیي است. یؼٌی تشثیتی وِ دس ساستبی دیي است ٍ  ترتیت از طریق دیي )عام(: - 1-1

گیشد.  ٍ ػمل ٍ ػلن ثطشی الْبم هیگیشد؛ دس همبثل تشثیتی وِ هحتَای خَد سا اص غیش دیي هثالً اص تجشثِ  هحتَای خَد سا اص دیي الْبم هی

ػجبستی تشثیت دیٌی دس ایي هؼٌب ػجبست است اص: تشثیت ثشاسبس دیي ٍ هؼیبسّبی دیٌی یؼٌی دس چْبسچَة ٍ هٌغجك ثب ایي ضَاثظ )اػن اص  ثِ

 وٌذ. یدس ایي تؼشیف تشثیت، اثؼبد هختلف ضخػیت فشد دس ساستبی دیي سضذ هتشثیت ثذًی، سیبسی، ػلوی، ٌّشی ٍ ...(. 

 ضَد. دس ایي ثخص تؼبسیف هتٌبست ثب ایي هؼٌبی تشثیت دیٌی اضبسُ هی 
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ثشاسبس دیذگبُ خَاجِ ًػیشالذیي عَسی هفَْم تشثیت ّوبى تشثیت دیٌی است ٍ هؼلوبى ٍ اٍلیب هؤظفٌذ دس آغبص، لشآى، سٌي ٍ ٍظبیف 

سحٌَى ًیض ّذف تؼلین ٍ  اثي (.1731ّب سا ثشای ادای دستَسات دیٌی هَاظجت ًوبیٌذ )ثْطتی ٍ ّوىبساى،  ثیبهَصًذ ٍ آىدیٌی سا ثِ وَدن 

تَاى اص لَاًیي الْی دس صًذگی دًیَی استفبدُ ًوَد ٍ ثب  داًست چشاوِ ثب فشاگیشی لشآى هی تشثیت سا یبدگیشی لشآى ٍ آضٌب ضذى ثب آى هی

تَاًٌذ اص ًشدثبى ووبل  چٌیي ثب ووه لشآى ٍ تؼلین آى هشثی ٍ هتشثی هی الْی ساُ تشلی ٍ ووبل سا پیذا وشد. ّنهٌذی اص سحوت خبظ  ثْشُ

 ثشای سسیذى ثِ ّذف ًْبیی غؼَد وٌٌذ، دس ًتیجِ هشثی ثبیذ آیبتی اص لشآى سا وِ ثشًبهِ دسسی ٍ سٌي پیبهجش است ثِ فشاگیش ثیبهَصد.  اص

ٍ صیجب ًَضتي لشآى سا ثِ وَدوبى  -ثش اسبس لشائت ًبفغ -اػشاة لشآى، ّجبء، ٍلف، تشتیل ٍ لشائت ًیىَ  ٍظبیف اغلی هؼلن ایي است وِ:

آهَصش دّذ تب آًبى ثِ گًَِ ثْتشیي لشآى سا فشا گیشًذ. لبثسی ّذف تؼلین ٍ تشثیت سا ضٌبخت دیي ٍ ػول ثشاسبس آى داًستِ ٍ هؼتمذ ثَد 

ست ٍ ّذف تشثیت دیٌی دس ثؼذ اػتمبدی، ایوبى یؼٌی ثبٍس للجی ثِ خذا، اًجیب، هالئىِ ٍ آخشت تشیي هَاد آهَصضی لشآى ٍ حفظ آى ا هْن

هسىَیِ ًیض تشثیت سا داسی اّذاف هتؼذد داًستِ ٍ تشثیت دیٌی سا یىی اص اّذاف تشثیت  (. اثي1733ثَد )دفتشّوىبسی حَصُ ٍ داًطگبُ، 

یبثذ  ت دیي، جسن ٍ سٍح پشٍسش یبفتِ ٍ استجبط فشد ثب سبیش افشاد اجتوبع سبصهبى هیداًذ. اص ًظش ٍی دس سبیِ ػجبدات ٍ اًجبم دستَسا هی

(. تشثیت اسالهی ػجبست است اص هجوَػِ اغَل ٍ هجبًی ًظشی ٍ سٍش ّبی وبسثشدی تشثیتی وِ اص لشآى، سٌت ٍ 1731)ثْطتی ٍ ّوىبساى، 

 (.1: 1711، ًمل اص فْیوی، 1111 ًظشات فمْب، فالسفِ ٍ هتفىشاى هسلوبى گشفتِ ضذُ ثبضذ )الخغیت،

ّب ٍ تذاثیش تشثیتی است وِ ثب  ی دیي ٍ هجوَػِ فؼبلیت تشثیت ثشای دیي )خبظ(: تشثیت ثشای دیي، تشثیتی دس خذهت اّذاف ٍیژُ -1-1

ّب  دیٌی ٍ تجییي اسصشهٌظَس پشٍسش ثیٌص ٍ ایوبى هتشثیبى ثِ ػمبیذ  داسی آگبّبًِ ٍ اًتخبثی هتشثیبى یؼٌی ثِ سبصی ثشای دیي ّذف صهیٌِ

 ّب ٍ اػوبل دیٌی غَست پزیشد. ایي ًَع تشثیت دیٌی ثب تشثیت اخاللی هتذاخل است.  )احىبم ٍ ٌّجبسّب( ٍ تؼْذ ٍ التضام ثِ اسصش

 گزسد . دس اداهِ ثشخی اص تؼبسیف هتٌبست ثب ایي هؼٌبی تشثیت دیٌی اص ًظش هی 

هٌظَس تحمك اّذاف غبیی اًسبى دس پشتَ لشآى ٍ سٌت یب  شدى استؼذادّبی فغشی آدهی ثِػالهِ عجبعجبیی هؼتمذ است، تشثیت دیٌی ضىَفب و

پَس،  ػجبست دیگش ساُ ٍ سٍضی است وِ فشجبم آى تحمك اّذاف غبیی صًذگی است وِ دیي آى سا ثشای اًسبى تشسین وشدُ است )لبسن ثِ

جب وِ ّذف غبیی تشثیت دس ًضد ٍی سسبًذى  شثیت اخاللی است. اص آى(. دس ًضد فبساثی تشثیت اّذاف هتفبٍتی داسد وِ اص آى جولِ ت1711

یبثذ ٍ ثِ ایي دلیل وِ ّذف تشثیت دیٌی ًیض دس ًْبیت سسیذى ثِ خذا  ی تؼلین  ٍ تشثیت تحمك هی اًسبى ثِ خذاست ٍ ایي ّذف دس سبیِ

 (.1711یشصا هحوذی، تَاى گفت تشثیت اخاللی فبساثی هؼبدل ثب تشثیت دیٌی دس ایي هؼٌب است )ه است هی

آگبّی، دیي  وٌٌذ وِ ّذف ولی تشثیت دیٌی ػجبست است اص: ثشخَسداسی اص ثػیشت دیٌی ٍ دیي ( ثیبى هی1711هْشهحوذی ٍ غوذی )  

تشثیت دیٌی،  ثبٍسی ٍ ایوبىِ دیٌی یب التضام دسًٍی، وَضص دس جْت تٌظین سفتبس ٍ ػبدات ثشاسبس هَاصیي دیٌی ٍ احسبس سضبیت اص آى.

ّب، احىبم ٍ  هٌظَس پشٍسش ٍ تمَیت ایوبى ٍ التضام هتشثیبى ثِ ثبٍسّب، ٌّجبسّب، اسصش جوَػِ الذاهبتی ٍ تذاثیش سٌجیذُ ٍ هٌظن تشثیتی ثِه

یبة است تب فشد ثب  ّبی عجیؼی ٍ دسٍى (. اص دیذ وشیوی، تشثیت دیٌی فشاّن وشدى فشغت1711صادُ،  اػوبل ٍ هٌبسه دیٌی است )غبدق

(. تشثیت دیٌی ػجبست است اص: فشایٌذ یبسی 1711ٍ الْبم اص فغشت خَیص، ثبسلِ تؼبلی ثخص دیي سا وطف ًوبیذ )وشیوی،  تجشثِ ضخػی

هٌظَس دستیبثی اٍ ثِ ووبل  ٍسیلِ ػبهل اًسبًی دیگش ثِ داسی ٍی وِ ثِ سسبًذى ثِ هتشثی ثشای ایجبد تغییشات تذسیجی دس خػَظ ثؼذ دیي

تشثیت  (.1717پٌبُ،  گیشد )اػشافی ٍ حسیي ذادّب یب ثبصداسًذگی اغالح غفبت ٍ سفتبس دیٌی ٍی غَست هیدیٌذاسی ٍ ضىَفب وشدى استؼ

وِ ثشای هتشثی اهىبًبتی فشاّن وٌین، آگبّی ٍ اعالػبتی ثِ اٍ ثذّین وِ ثب پبی خَد دس هسیش  دیٌی اص دیذ دوتش ضبهلی ػجبست است اص ایي

خػَظ ثب هحَسیت اسالم ػجبست است اص ضٌبخت خذا ثِ ػٌَاى یگبًِ سة اًسبى ٍ  تشثیت دیٌی ثِ (1711ضىَفبیی دیٌی جلَ ثشٍد. ثبلشی )

ّبی  هؼٌبی فؼبلیت تشثیت دیٌی سا ثِ (1711ثشگضیذى اٍ ثِ ػٌَاى سةّ خَیص ٍ تي دادى ثِ سثَثیت اٍ ٍ تي صدى اص سثَثیت غیش. داٍٍدی )

ای وِ دس ػول ًیض ثِ  گًَِ ّبی دیي ثِ افشاد، ثِ هٌظَس آهَصش ثیٌص، هٌص ٍ آهَصُ ِ ثِی ًْبدّبی آهَصضی جبهؼ سیضی ضذُ هٌذ ٍ ثشًبهِ ًظبم

ّبیی است وِ ثشای ایجبد، اثمبء ٍ اووبل ػمبیذ، اخالق ٍ اػوبل  وٌذ. تشثیت دیٌی، هجوَػِ تذاثیش ٍ سٍش ثٌذ ثبضٌذ، تؼشیف هی ّب پبی آى

 (. 1711دیٌی اتخبر ٍ اجشا گشدًذ )ثْطتی ٍ ًیىَیی، 

هؼٌبی ػبم اص لَاصم تشثیت دیٌی ثِ هؼٌبی خبظ است. دس تشثیت دیٌی ثِ هؼٌبی ػبم، هحتَای تشثیت اص دیي استخشاج ضذُ  تشثیت دیٌی ثِ

ٍّذف اص آى آهَصش هَاسدی است وِ دس دیي هَسد تأویذ است. ثِ ػجبست دیگش ایي ًَع اص تشثیت دیٌی ثِ دًجبل دثي داى ًوَدى هتشثیبى 

ِ تشثیت دس هؼٌبی خبظ، ثِ دًجبل ضىَفبیی استؼذاد هتشثیبى دس توبم اثؼبد ٍجَدی ٍ پشٍسش ثیٌص ٍ ایوبى آگبّبًِ ٍ و است. دس حبل
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ًظشاى داخلی ثب تشثیت دیٌی ثِ هؼٌبی خبظ  ضَد ثیطتش تؼبسیف اسایِ ضذُ تَسظ غبحت عَس وِ هالحظِ هی اًتخبثی دس هتشثی است. ّوبى

 تٌبست داسد. 

 ر صاحثٌظراى غیر هسلواىترتیت دیٌی از هٌظ -2

1دیَیض ٍ فشًسیض 
( 1711اًذ )ثبغگلی،  ای اص تشثیت دیٌی اسایِ دادُ گبًِ ثٌذی سِ ( ثب تَجِ ثِ اّذاف لبثل پیگیشی دس تشثیت دیٌی دست1113ِ) 

 ثبضذ: ایي سِ سٍیىشد ثِ ضشح صیش هی

 است.  1هٌظَس دیٌی ضذى پشٍسش فشاگیشاى ثِدًجبل  داس سبصی: ایي ًَع تشثیت ثِ دیي -1

 ّب است. ثِ آى 7ی سضذ هؼٌَی افشاد ٍ آگبّی ثخطی دیٌی تؼبلی هؼٌَی ٍ آگبّی ثخطی: دس ایي تشثیت ّذف تَسؼِ -1

 ثبضذ. دس ایي ًَع تشثیت دیٌی هذًظشهی 4آضٌبسبصی ثب ادیبى: داًص افضایی افشاد دسثبسُ ادیبى هَجَد دسجْبى  -7

)یبدگیشی اص عشیك  6ٍ تشثیت دیٌی  1تَجِ ثِ تؼبسیف اسایِ ضذُ، تشثیت دیٌی دس دٍ دستِ، تشثیت ثشای آضٌبیی ثب دیي دس ایي پژٍّص ثب

 دیي( تمسین ضذ.

ّبی ػمالًی اًسبى  تَاى ثذٍى دس ًظشگشفتي جٌجِ تشثیت ثشای آضٌبیی ثب دیي: ثشاسبس ایي دستِ تؼبسیف، دس جشیبى تشثیت ًوی  -1-1

ّبی ػمالًی  ای سا ثِ هتشثی هٌتمل ًوَد، ثلىِ ثبیذ ایي آصادی سا ثِ هتشثی داد وِ دس پی تحلیل ثب ثبس اسصضی اص پیص تأییذ ضذُهحتَای تشثیتی 

الف(. ثٌبثشایي اسبس دس جشیبى تشثیت،  1711ثِ ًمل اص ثبلشی،  3وٌٌذ دست ثِ اًتخبة ثضًذ )ّشست چِ دیگشاى اسصش تلمی هی خَد ثیي آى

سبصی ثشای آضٌبیی هتشثیبى ٍ دس غَست لضٍم  ّبی دیٌی است. ّذف اص ایي الذام صهیٌِ ثب ثبٍسّب ٍ اػوبل هغشح دس ًگشش آضٌبسبصی هتشثی

پل ّشست هذػی است وِ ٍظیفِ تشثیت دیٌی . ثبضذ  ّبی ثبٍس دیٌی ٍ یب حتی غیشدیٌی ثشای پیطجشد صًذگی خَد هی اًتخبة یىی اص دستگبُ

اًذ، دسن  داساى ثب آى جْبى سا هطبّذُ وشدُ ای وِ دیي ّب یؼٌی ثِ ضیَُ لبدس سبصد تب ادیبى سا اص دسٍى آىایي است وِ داًص آهَصاى سا 

ػٌَاى ضیَُ اًحػبسی تفىش ٍ  وٌذ تب دسثبسُ دیي ثِ  دیذ وِ، دس فشاگیش تَاًبیی خبغی ایجبد هی وٌٌذ. گشیویت تشثیت دیٌی سا تالضی هی

یٌی، تجشثیبت ٍجَدی خَد فشاگیشاى است. تَهبس، تشثیت دیٌی سا هتمبػذ وشدى فشاگیشاى ًسجت ثِ آگبّی ثیٌذیطذ. ًمغِ آغبص تشثیت د

داًذ. آگَستیي تشثیت سا پشٍسش  ّبی آى دیي خبظ هی وِ دیي خبغی یگبًِ دیي غحیح است ٍ تؼلین ٍ تشثیت فشاگیشاى دس لبلت سٍیِ ایي

بیستِ ػٌَاى هؤهي ٍ هتمی ثبضٌذ. دس ًظش ٍی فشد تشثیت ضذُ وسی است وِ دس داًذ وِ ثشاسبس ضَاثظ ٍ هؼیبسّبی دیبًت ض افشادی هی

گَیذ: اگش دس تشثیت دیٌی فمظ ثِ ثشخی ػمبیذ ٍ سفتبس ػبدتی تىیِ  هی 1(. پیتشص1711ثبعي اٍ هیبى ػمل ٍ ایوبى ّوبٌّگی ثبضذ )الیبس، 

تَاًین آى سا تشثیت دیٌی  اًذاص ضٌبختی دس آًبى ایجبد ضذُ ثبضذ، ًوی نوِ ایي سفتبس ٍ ػمبیذ پطتَاًِ ػملی داضتِ ثبضذ ٍ چط وٌین ثذٍى ایي

ثٌبهین. تشثیت دیٌی ثبیذ دس فشد تغییش ًگشش ایجبد وٌذ ٍ ًگشش اٍ سا ًسجت ثِ خَدش، ّستی، ّذف ًْبیی ٍ ٍفبداسی عجیؼت تغییش دّذ ٍ 

ّبی دیٌی ثشاثش ًیست ثلىِ تٌْب ٍلتی  ثب داًستي دیي ٍ آهَصُثشایي اسبس تشثیت دیٌی تٌْب  "ایي تغییش ًگشش ثِ سفتبسّبی اٍ جْت دّذ

 (.1117، 1گیشد )وبس اًذاص ضٌبختی دس فشد ایجبد وٌذ تشثیت دیٌی ًبم هی ّبی دیي سجت تغییش ًگشش ضَد ٍ چطن آهَصُ

سیضی ضذُ  ٍ هٌظن است وِ ّذف ِ تشثیت دیٌی: دس ایي هؼٌب تشثیت دیٌی ثب تشثیت اخاللی لبثل جوغ است. تشثیت دیٌی آهَصش ثشًبه  -1-1

ّبیی است وِ  آى دستیبثی فشد ثِ اػتمبداتی دسثبسُ ٍجَد خذاًٍذ، حمیمت جْبى ّستی، صًذگی ٍ استجبط اًسبى ثب پشٍسدگبس ٍ دیگش اًسبى

 بػی ًیض اّویّت داسد.وٌٌذ ٍ ثلىِ استجبط ثب آحبد ثطش است. ثٌبثشایي دس ایي تؼشیف تَجِ ثِ اثؼبد اجتو ّب صًذگی هی دس جبهؼِ ثب آى

                                                 
1
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اص دیذ وشوگَس سِ سبحت دس صًذگی ٍجَد داسد، سبحت آخش اص ًظش ٍی سبحت دیٌی است. دس ایي سبحت فشد ًِ تبثغ لزت است ًِ تبثغ 

لَاػذ اخالق ثلىِ تبثغ اٍاهش ٍ ًَاّی الْی است. ّذف تشثیت دیٌی اص دیذ وشوگَس سضذ هؼٌَیت دس اًسبى است ٍ ثشای سسیذى ثِ ایي 

افالعَى دس تشثیت، اّذاف هختلفی سا هذ ًظش لشاس دادُ  (.1711ّذف ثش ضَْد ٍ ضَس ػطك ٍ جٌجِ اًفسی ثَدى تأویذ داسد )خبلك خَاُ، 

است. سَهیي ّذف تشثیت اص دیذ ٍی تشثیت اخاللی است. افالعَى ّذف غبیی تشثیت سا تشثیت هؼٌَی داًستِ ٍ ساُ تحمك آى سا تشثیت 

سَی اهَس اسصضوٌذ هؼٌب پیذا  (. دس ٍالغ هؼٌبی تشثیت ثشای افالعَى ثب تشثیت اخاللی ٍ سٍ وشدى اًسبى ث1711ِحطَسی، داًذ )سل اخاللی هی

(. وبًت تشثیت سا 1711گشدد )هیشصاهحوذی،  وٌذ ٍ سسیذى ثِ فضبیل اخاللی تٌْب اص ساُ تشثیت ٍ وست ضٌبخت دسست هوىي هی هی

(، وِ ثبیذ همذهِ تشثیت دیٌی 1711ی آى تشثیت اخاللی است )ثْطتی ٍ ًیىَیی،  تشیي هشحلِ ثلٌذهشتجِ داًذ وِ ثشتشیي ٍ داسای سِ هشحلِ هی

گزاس آى ثبضذ. دس ٍالغ ػذم احسبس ًیبص ثِ تشثیت دیٌی دس سٌیي وَدوی ثبػث ضذ وبًت جبیگبُ هستملی ثشای تشثیت دیٌی دس ًظش  ٍ ثٌیبى

اخاللی اص دٍ هٌظش لبثل ثشسسی است. اص هٌظش ولی تشثیت اخاللی ػجبست است تىَیي خَی  ( اص ًظش ٍی تشثیت1731ًگیشد )هطبیخی ساد، 

ٍ هٌص= استؼذاد ػول وشدى عجك اغَل. تشثیت دیٌی ثِ هؼٌبی تؼبدل سٍح است. عجك اغَل ًظشی ساثغِ سٍح ثب حمبیك ػبلیِ دیٌی ثبیذ 

ػٌَاى یه ًظبم ٍ تب تػَس خذا  هَجَد دس اضیب عجیؼی تب دسن جْبى ثِ ًتیجِ تَسؼِ عَالًی ػمل ٍ لَُ لضبٍت ثبضذ وِ اص ًظن ٍ صیجبیی

گبُ تشثیت دیٌی ثب اًغجبق ثش ضىَفبیی ػمل ػالهت پبیبى فشایٌذ تؼلین ٍ تشثیت است . دس همبم دٍم  گزاس اػتال حبغل وٌذ؛ آى ػٌَاى لبًَى ثِ

 (.1731وَدن هجٌبی دیي سا خَد پیذا وٌذ )وبًت،  وبًت هؼتمذ است هفبّین دیٌی هجتٌی ثش اخالق ثبضذ. ٍی اهیذٍاس است

تَاى گفت دٍ گشایص ساجغ ثِ تشثیت دیٌی دس غشة جشیبى داسد. ثشاسبس یىی اص ایي دٍ گشایص، تشثیت دیٌی یىی اص  عَس ولی هی  ثِ

ًبپزیش است، تشثیت  ولوِ جذایی هؼٌی ٍسیغ عَس وِ تشثیت اخاللی اص تؼلین ٍ تشثیت ثِ  لَاصم تشثیت اخاللی ٍ پیص ضشط آى است ٍ ّوبى

وِ ثشاسبس  ػٌَاى ًْبدی اجتوبػی ثبضذ. دسحبلی ًبپزیش اص تشثیت افشاد است ٍ هسئَلیت آى ثبیذ ثِ ػْذُ هذسسِ ثِ دیٌی ًیض جضیی تفىیه

ی احتشاص اص ّبی دیگش خَد آصاد ثبضذ، ثشا گشایص دٍم، تشثیت دیٌی ضشٍسی است، اهب چَى فشد دس اًتخبة دیي ثبیذ هبًٌذ ثیٌص

 (1731ٍسیلِ ًْبدّبی خبظ غَست گیشد )وبسداى،  ّبی احتوبلی، ثْتش است ایي وبس دس خبسج اص هذسسِ ٍ ثِ ًظش ٍ دسگیشی اختالف

ّبی گًَبگَى ضخػیتی یؼٌی اثؼبد  گًَِ وِ هطبّذُ ضذ، تشثیت اسالهی، ضىَفبسبصی ٍ ثِ فؼلیت سسبًذى جویغ استؼذادّب دس جٌجِ ّوبى

تَاى گفت اًسبى  مالًی، ػبعفی، اجتوبػی ٍ اخاللی است. ایي ضىَفبسبصی ثب هَاصیي ٍ ضَاثظ الْی هیسش است ٍ هجوَػبً هیجسوبًی، ػ

ًبم دیي تشثیت ضذُ  گًَِ ًیست وِ فمظ دس یه جٌجِ هستمل ثِ تشثیت ضذُ دس توبهی اثؼبد پیطیي ّذایت یبفتِ ٍ تشثیت ضذُ است ٍ ایي

ی هٌحػش ثِ آهبدُ وشدى اًسبى ثشای حیبت دس ػبلن دیگش است، اهّب ًسجت ثِ صًذگی دس دًیب دس آییي وِ تشثیت هسیح دسحبلی .ثبضذ

ّب  ضَد. اهّب اسالم، توبم تَاًبیی تشیي هغلجی وِ استجبط ثب تشثیت دًیبیی داضتِ ثبضذ دس ایي دیبًت دیذُ ًوی ای ًطذُ ٍون هسیحیت ّیچ اضبسُ

وبس ثشدُ است.  هٌظَس ثبسٍسی استؼذاد ٍ دسن اًسبًی ثِ داس ثِ سبصًذُ دس ساُ تشثیت غحیح ّذفغَستی هثجت ٍ  ٍ اهىبًبت خَد سا ثِ

توبم تشثیت اسالهی هبًٌذ تشثیت هسیحی ٍ یَْدی ًجَد وِ فمظ ثِ ػبلن آخشت ثپشداصد ٍ ًیض هبًٌذ تشثیت سٍهیبى ًجَد وِ غشفبً ثِ اهش دًیب اّ

ی  ّن ثِ اهش دًیب پشداختِ ٍ ّذفص اغالح صًذگی دس ّش دٍ ػبلن است. تشثیت اسالهی ّوِ ٍسصد، ثلىِ تشثیت اسالهی ّن ثِ اهش دیي ٍ

خػَظ ًَع دیٌی آى سا  ای چَى افالعَى ٍ وشوگَس تشثیت ثِ وِ ثؼضبً فالسفِ دس حبلی .گیشد ّبی اجتوبػی سا دس ثشهی عجمبت ٍ گشٍُ

 (. 1711داًستٌذ )ػلَی،  هتؼلك ثِ عجمِ خبغی اص افشاد هی

 عجمِ ثٌذی تؼبسیف تشثیت دیٌی -1ل ضى
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 گیری ًتیجِ

ّبی ایي حَصُ دس آثبس ٍ آسای  ثٌذی پیشاهَى تؼشیف وِ ثیبى ضذ، دس ایي همبلِ ثِ هفَْم تشثیت دیٌی، ثحث ٍ ثشسسی ٍ دستِ چٌبى

ّبی  تفبٍت دس ًَع جْبى ثیٌی ٍ ثشداضت ٍ رٌّیتًظشاى، ًبضی اص  ّبی هتٌَع غبحت ًظشاى پشداختِ ضذ. دیذگبُ اًذیطوٌذاى ٍ غبحت

تَاى گفت تشثیت اسالهی،  هتفبٍت آًْب اص اًسبى، تشثیت ٍ ًمص دیي دس تشثیت ًطأت گشفتِ است.. ثغَس ولی  ثشاسبس تؼبسیف یبد ضذُ هی

مالًی، ػبعفی، اجتوبػی ٍ اخاللی ّبی گًَبگَى ضخػیتی یؼٌی اثؼبد جسوبًی، ػ ضىَفبسبصی ٍ ثِ فؼلیت سسبًذى جویغ استؼذادّب دس جٌجِ

ًَادُ سا هذًظش داسد اص هٌظش اًذیطوٌذاى هسلوبى تشثیت دیٌی ثبیذ اص ثذٍ تَلذ یب حتی پیص اص آى اًجبم گیشد ٍ توبم اسوبى جبهؼِ اص جولِ خب

ش ثِ آهبدُ وشدى اًسبى ثشای ًظشاى سبیش ادیبى هٌحػ وِ تشثیت اص هٌظش غبحت ٍ هذسسِ دس اهش تشثیت دیٌی افشاد دخیل ّستٌذ. دسحبلی

تشیي هغلجی وِ استجبط ثب تشثیت دًیبیی داضتِ ثبضذ دس  ای ًطذُ ٍون حیبت دس ػبلن دیگش است ًٍسجت ثِ صًذگی دس دًیب دس آى ّیچ اضبسُ

سا غشفب ثِ داًٌذ ٍ گبّی هسئَلیت آى  ضَد. ثؼضب اًذیطوٌذاًی چَى وبًت تشثیت دیٌی وَدن سا غیشضشٍسی هی ایي دیبًت دیذُ ًوی

 گزاسًذ. ػوذُ هذسسِ ٍ گبُ ثش ػْذُ خبًَادُ هی
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