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چکیده
خسم شیػتهحیًی ثِ هدوَعِای اش زفتبزّبی شیبىثبز گفتهِ ههیؾهَ وهِ ثهِ قهَز
هػتمین ٍ غیس هػتمین ثِ هحیى شیػت آغیت ٍاز هیوٌٌد؛ فسایٌهد خهسم اًگهبزی ز
حَشُ هحیى شیػت ثب تَخِ ثِ اقَل هتعد اش خولِ اقل نسز ،ز حَشُ ًظهبم ویفهسی
عسفی قَز هیگیس  .ز هٌبثع ؾسعی ثِ قَز عبم ٍ ز لسآى وسین ثِ قَز خهبـ
زفتبزّبی هخسة شیػتهحیًی هَز تمجیح لساز گسفتهِ اغهت.خداًٍد هتعهبل ز لهسآى
وسین ّسگًَِ زفتبزی وِ هَخت فػب ز شهیي ثبؾد زا ًْی هیوٌد؛ اش آًدبیی وهِ ّهس
زفتبزی وِ هٌدس ثِ تخسیت ٍ یب آغیت ثِ هحیى شیػت ثبؾد ًیص اش هكب یك فػب ثَ ُ،
ثٌبثسایي لبثل تَثیخ ٍ هدبشا اغت؛اش يسف یگهس هحهیى شیػهت ٍ هٌهبثع يجیعهی ز
ثػیبزی اش آیب لسآى وسین اش هظبّس شیجبیی خداًٍد للودا گس یدُ اغت .اگسچهِ لهسآى
وسین ویفس خسائن شیػت هحیًی زا قساحتبً ز ّیچ آیِای ذوس ًىس ُ اغت ٍ ًویتهَاى
آى زا هكداق خسائن حدی اًػت ،اهب ثب تَخِ ثِ تمجیح آى زفتبز ٍ خسم للودا ًوهَ ى
آى ثِ عٌَاى هكداق تعصیس ز ًظبم ویفسی اغالم لبثل هدبشا اغت.
کلیدواضگاى :هحیى شیػت ،خسم شیػتهحیًی ،تخسیت شیػتی ،خسم اًگبزی.

* اًؿدَی وتسی حمَق ویفسی ٍ خسم ؾٌبغی ٍاحد لن ،اًؿگبُ آشا اغالهی ،لن ،ایساى.
Abuzar.salarifar@gmail.com
mirkhalili@ut.ac.ir
** اًؿیبز گسٍُ حمَق ویفسی ٍ خسم ؾٌبغی ،اًؿگبُ تْساى ،پس یع فبزاثی ،لن ،ایساى.
*** اغتب یبز گسٍُ حمَق ویفسی ٍ خسم ؾٌبغی ،اًؿگبُ تسثیت هدزظ ،تْساى ،ایساى.
doraid.mousavi@gmail.com
ًَیػٌدُ هػئَل :اثَذز غبالزی فس
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هقدهه
هػألِ هحیى شیػت ،هػألِای ثػیبز هْن ٍ حیبتی ثسای ثؿسیت ،هحػَة هیؾَ ؛ ثِ
گًَِای وِ ز اغلت خَاهع ،غیبغتگرازاى عسقِّبی هختله غیبغهتگرازی ،ز پهی زاُ
حلّبی چٌد ثعدی ثسای حل هػبئل ٍ هؿىال پیساهَى ایي ازشؼ هْهن حیهب ثؿهسی
ّػتٌد .اهسٍشُ ،ثِ الیل هتعد  ،هحیى شیػت اش اثعب گًَبگَى هَز تَخِ اًػبىّب لهساز
گسفتِ اغت ٍ هػألِ هحیى شیػت ٍ حفظ آى خصء حیبتیتسیي ٍ هْنتهسیي غدغهِّهبی
ٍلتّب ٍ هس م ز خَاهع هختل اغت.
اش الیل عودُ تَخِ خَاههع اههسٍشی ثهِ هَنهَی هحهیى شیػهت ،تخسیهت ؾهدید ٍ
خبلتّبی فساٍاى ثِ ّوساُ ایدب آغیتّبی خدی ثؿس اهسٍشی ،ثِ هحیى شیػت اغهت.
اّویت هحیى شیػت ٍ تالؼ ثسای وبّؽ ثحساىّبی هسثَو ثِ آى ز عكهس حبنهس ،ثهس
وػی پَؾیدُ ًیػت.
اش آًدبیی وِ ثحساىّبی شیػتهحیًی ًبؾی اش الداهب آالیٌدُ ،یه هػألِ فساگیس ز
غًح اخلی ٍ ثیي الوللی اغتًْ ،ب ّبی اخلی ٍ غهبشهبىّهبی ثهیي الوللهی ،ثهٍِیهطُ
غبشهبى هلل هتحد تالؼ خَ زا ثسای یبفتي زاُ حلی ثب ّدف حوبیت اش هحهیى شیػهت،
وبّؽ هیصاى آلَ گی ٍ وبّؽ قدهب ٍاز ُ ثِ آى ،آغبش ًوَ ُ اغت .عالٍُ ثس ایٌىهِ ز
غًح ثیي الوللی تالؼ فساٍاًی ز خْت تدٍیي همسزاتهی ز شهیٌهِ حفبتهت اش هحهیى
شیػت ٍ خلَگیسی اش الداهب آغیتشا علیِ آى ،قَز گسفتِ اغت ،ز غًح اخلی ًیهص
هیتَاى گفت ٍلت ّب تالؼ فساٍاًهی ز خْهت اتخهبذ الهداهب هٌبغهت ز ایهي شهیٌهِ
اؾتِاًد .ثسخی اش ایي الداهب ز للوسٍ الداهب غیس حمهَلی ًظیهس الهداهب فسٌّگهی،
آهَشؾی ٍ الداهب حوبیتی ز لبلت يسحّبی هتٌَی ثَ ُ ٍ ثسخی یگس اش ایهي الهداهب
ًیص ز للوسٍ الداهب حمَلی ثَ ُ اغت .پبزُای اش ایي الداهب حمَلی غیس ویفسی ثَ ُ ٍ
پبزُای یگس ز لبلت الداهب حمَلی لْسآهیص لساز هیگیسًد وِ ّوهبى الهداهب ویفهسی
ّػتٌد؛ ثِ عٌَاى ًوًَِ همٌي ایساًی ثب تكَیت لهبًَى ؾهىبز ز غهبل  ٍ 5771لهَاًیي ٍ
همسزا ثعد اش آى اش خولِ لبًَى حفبتت ٍ ثْػبشی هحیى شیػت هكَة  ،5717الیحهِ
لبًًَی حفظ ٍ گػتسؼ فهبی غجص ز ؾْسّب هكَة  ،5717لهبًَى حفهظ ٍ حوبیهت اش
هٌبثع يجیعی ٍ ذخبیس خٌگلی وؿَز هكَة  ،5735لبًَى حفبتت ٍ ثْسُثس ازی اش هٌبثع
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آثصی خوَْزی اغالهی ایساى هكَة  ،5731لبًَى ًحَُ خلَگیسی اش آلَ گی َّا هكهَة
 ٍ 5731غبیس همسزا  ،عالٍُ ثس ثیبى لَاعد ولی زاخع ثِ هحیى شیػت ٍ اثعب آى ،پبزُای
اش زفتبزّبی هخسة هحیى شیػت زا خسم اًگبزی ًوَ ُ ٍ ثسای آى حػهت ههَز یهه یهب
چٌد پبغخ ویفسی هبًٌد خسیوِ ًمدی ،شًداى ٍ ...تعییي ًوَ ُ اغت.
ا یبى هختل ز شهیٌِ حوبیت اش هحیى شیػت ز اثعب هتعد اتْهبز ًظهس ًوهَ ُ ٍ
چْبزچَةّبیی زا تدٍیي ًوَ ُاًد.اگسچِ هیصاى تَخِ ثِ همَلِ هحهیى شیػهت ز ا یهبى
هختل هتفبٍ اغت ،لیىي ثدٍى اغتثٌب هحیى شیػت ثِ عٌَاى یىی اش پبیِّبی اغبغی
شًدگی ثؿس ثس زٍی وسُ خبوی ،هَز تأوید ا یبى ثَ ُ اغت .یي اغالم ًیص ثهب تَخهِ ثهِ
زغبلت خَیؽ ٍ ایٌىِ ثِ ًجبل هػیس ووبل ٍ غعب اًػبىّب اغت ،ثِ هَنهَی هحهیى
شیػت ٍ اثعب آى تَخِ ٍیطُای اؾتِ اغت .ز ایي شهیٌِ لسآى وسین ثیؽ اش ّهس وتهبة
آغههوبًی یگههسی هَنههَی هحههیى شیػههت زا ز غههتَز وههبز لههساز ا ُ اغههت .یىههی اش
پطٍّؽگساى حَشُ هحیى شیػت هیًَیػد« :اش یسثبش ثس ایي ثههبٍز ثههَ ُام وهِ اًدیهل
هىول تَزا ٍ لسآى هىول توبم وتت آغوبًی اغت ٍ ثب اًؽاًدٍشی ز اًهؽ هههحیى
شیهػت ثِ یه ثبٍز یگس زغیدم ٍ آى ایي اغت وِ لسآى یه وتهبة حفبتهت اش هحهیى
شیػت اغت»(لفودبًی .)5731 ،ثب تَخِ ثِ اّویت هساتت فَق ثِ ًظهس ههیزغهد غه ال
اغبغی لبثل يسح ایي اغت وِ هْنتسیي هجبًی خسم اًگبزی زفتبزّهبی شیهبىثهبز هحهیى
شیػت اش هٌظس لسآى وسین چیػت ٍ تب چِ اًداشُ ایي خهسم اًگهبزیّهب اش حیها اقهَل ٍ
هجبًی حبون ثس فسایٌد خسم اًگبزی لبثل اًًجبق اغت؟ ایي غ ال ٍ غ اال هؿبثِ ز ایهي
پطٍّؽ ،ثبعا هیگس تب ز اثتدا ثب ثسزغی هفَْم ٍ فسایٌد خسم اًگبزی ثِ قهَز عهبم،
هفَْم ٍ اّویت همَلِای هحیى شیػت هَز تدصیِ ٍ تحلیل لساز گیس ٍ اش يسف یگس ثب
ثسزغی هجبًی یٌی حبون ثس خسم اًگبزی هحیى شیػت ثهِ قهَز عهبم ٍ ثهِ ثسزغهی ٍ
تحلیل هجبًی لسآًی هَنَی ثِ قَز خبـ پس اختِ ؾَ .
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پیطینه پطوهص
ز شهیٌِ زاثًِ ثیي ا یبى ٍ هحیى شیػت ثِ قَز عبم ٍ ًیص زاثًِ ثیي یي اغالم ٍ
هحیى شیػت ثِ قَز خبـ ،تب وٌَى پطٍّؽّبی فساٍاًی قَز گسفتِ اغت؛ ثػیبزی
اش ایي پطٍّؽّب تَغى یيپطٍّبى ز غساغس ًیب اًدبم گس یدُ اغت.
غی فبلتع ٍ یگساى( )3007ز وتبثی تحهت عٌهَاى «اغهالم ٍ هحهیى شیػهت» ثهِ
ثسزغی اثعب هختل حوبیت اش هحیى شیػت ز یي اغالم پس اختِ ٍ ثِ اثْبهب هَخَ
ز شهیٌِ ًحَُ حوبیت یي هجیي اغالم اش هحیى شیػت پبغهخ ا ُ اغهت؛ ًىتهِ حهبئص
اّویت ز وتبة ایي اغت وِ ز ثخؿی اش آى ،همبال هسثَو ثِ وٌفساًعّهبی اغهالهی
هسثَو ثِ هحیى شیػت آٍز ُ ؾدُ اغت .وبزیصی( )5713ز همبلِای تحت عٌَاى «ا یبى
ٍ هحیى شیػت» وتبة یب ؾدُ ٍ آثبز یگس هستجى ثب هَنَی زا اش شٍایهبی هختله ههَز
ثسزغی ٍ تدصیِ ٍ تحلیل لساز ا ُ اغت .زئَف( )5771ز همبلِای تحت عٌهَاى «اخهالق
هحیى شیػت ز لسآى» ثِ خبیگبُ هحیى شیػت ز لسآى وسین ثِ قَز هختكهس اؾهبزُ
از ٍ ثسخی اش آیب لسآى وهسین وهِ هحهیى شیػهت زا ههَز تَخهِ لهساز ا ُ ،تحلیهل
هیًوبید .لبغوی( )5775ز وتبثی تحت عٌَاى «حمَق ویفسی هحهیى شیػهت؛ هًبلعهِ
تًجیمی ز حمَق هلی ٍ ثیي الوللی» ثِ ثسزغی خٌجهِّهبی ویفهسی زفتبزّهبی هخهسة
هحیى شیػت ز حمَق اخلی ٍ اغٌب ثیي الوللی پس اختِ اغت ٍ ز ثخؿی اش ایهي اثهس
ثِ آیب ٍ زٍایبتی وِ هستجى ثب هحیى شیػت اغت اؾبزُ از  .هؿْدی ٍ فْیوی()5777
ز وتبثی تحت عٌَاى «اًدیؿِّبی حمَق هحیى شیػت» نهوي تؿهسیح هفْهَم حمهَق
هحیى شیػت ٍ حك ثس هحیى شیػت ز ثسخی اش اثس خَ ثِ هجبًی یٌی حمهَق هحهیى
شیػت پس اختِ ٍ پبزُای اش آیب لساى وِ ز ازتجبو ثب حوبیت اش هحهیى شیػهت اغهت زا
ؾسح ا ُاًد.
ز شهیٌِ هجبًی لسآًی خسائن شیػتهحیًی تب وٌَى پطٍّؽ هػتملی قَز ًگسفتهِ
اغتّ ،سچٌد پطٍّؽّبی غبثك ثِ قَز پساوٌدُ ایي هَنَی زا ثِ اختكبز ههَز اؾهبزُ
لساز ا ُاًد .ثٌبثسایي پطٍّؽ حبنس هیتَاًد ز ایي شهیٌِ ًَ ٍ حبئص اّویت ثبؾد.
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سؤاالت و فسضیات پطوهص
غ ال اقلی :زٍیىس لسآى ًػجت ثِ خسائن شیػتی چگًَِ اغت؟
فسنیِ اقلی :لسآى وسین گبُ ثِ قَز قسیح ٍ گبُ ثِ قَز نوٌی اش هحیى شیػت
حوبیت ًوَ ُ ٍ زفتبزّبی شیبىثبز شیػهتهحیًهی هكهداق ثهبزش گٌهبُ ٍ خهسم هحػهَة
هیؾَ .
غ ال فسعی :هْنتسیي ٍاوٌؽ لسآى وسین ًػت ثِ خسائن شیػتی ٍ زفتبزّبی شیبىثهبز
شیػتی چیػت؟
فسنیِ فسعی :لسآى وسین ثِ قَز قسیح ثسای زفتبزّبی شیهبىثهبز شیػهتی ویفهس یهب
ٍاوٌؽ خبقی ز ًظس ًگسفتِ اغت ،لیىي چٌیي زفتبزّبیی زا هكداق گٌبُ ٍ خسم ز ًظس
گسفتِ ٍ هستىجیي زا ثِ عراة اخسٍی ٍ عَالت ًیَی خًبة لساز ا ُ اغت.
هفاهین
ز ایي لػوت ،هْنتسیي هفبّین پطٍّؽ هَز ثحا ٍ ثسزغهی لهساز خَاّهد گسفهت؛
هفبّیوی ّوچَى هحیى شیػت ،خسم اًگبزی ٍ هػهئَلیت ویفهسی اش خولهِ هْهنتهسیي
هفبّیوی ّػتٌد وِ ز ایي پطٍّؽ پیساهَى آى ثحا ٍ ثسزغی اًدبم خَاّد ؾد.
 .2هفهوم هحیط شیست
هحیى شیػت ازای هفَْهی چٌد ثعدی ثَ ُ ٍ ٍاخهد هعهبًی هؿهبثِ فساٍاًهی اغهت؛
اقًالحبتی ًظیس هحیى يجیعی ،هحیى اًػبًی ،يجیعهت ،خَ(اتوػهفس) ،شیػهت ثهَم ٍ...
ازای ازتجبو هفَْهی ثب هحیى شیػت ّػتٌد.
هعنای لغوی
«هحیى» ٍاضُای عسثی ٍ اش زیؿِ «حَو» اغت ٍ ثِ هعٌبی احبيهِوٌٌهدُ ،چهبزچَثی
وِ چیصی زا احبيِ ًوَ ُ اغت؛ الیبًَظ ،زا ز عسثی اش آى خْهت وهِ آة آى زا احبيهِ
ًوَ ُ اغت« ،هحیى» هیگَیٌد« .شیػت» ًیص ٍاضُای فبزغی ٍ هتسا ف شًهدگی ٍ حیهبو
اغت(هؿْدی .)355 :5717 ،زثبزُ ولوِ شیػت گفتِ ؾدُ وِ ثِ هعٌهبی چیهصی اغهت
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وِ یه ؾخف ثسای شًدُ هبًدى ثِ آى ًیبش از  ،تْیِ وس ى غرای وهبفی یهب پهَل وهبفی
ثسای شًدُ ًگبُ اؾتي خَ حیب شًدگی ٍ عوهس ،شًهدگبًی ،اعبؾهِ ،اههساز هعهبؼٍ ،ام،
ٍغیلِ هعیؿت ،للوسٍ حیب ٍ شًدگیّ ،ػتیٍ ،خَ اؾتي ٍ هبًٌد آىّ .وچٌیي ّویي
تعبثیس ز فسٌّگ ّبی لغت یگس ًیص ثیبىؾدُ اغت(هعیي .)581 :5733،ثٌبثسایي هیتَاى
گفت وِ هحیى شیػت اش ًظس لغَی ثِ هعٌبی هحلی وِ آ هی زا احبيِ وس ُ اغت ٍ ًیهص
للوسٍ حیب ٍ شًدگی اغت .ایي ٍ ٍاضُ ز فسٌّگّبی لغت هختله اخلهی ٍ خهبزخی
هَز تَخِ لساز گسفتِ اغت .ز ثسخی آثهبز گرؾهتِ ،ولوهِ «هحهیى» هتهسا ف «هحهیى
شیػت» للودا ؾدُ اغت .ثٌبثسایي هٌظهَز اش آى هدوَعهِ عهَاهلی اغهت وهِ شًهدگی ٍ
حیب زا ز ثس گسفتِ اغت .ز ثس اؾت ثػهیبز ٍغهیع هحهیى شیػهت زثسگیسًهدُ ولیهِ
عَاهل ذٌّی ٍ عیٌی اغت وِ چْبزچَةِ حیب ثؿسی ٍ حیَاًی ٍ ًجبتی زا احبيِ ًوهَ ُ
اغت(لبغوی.)31 :5775،
آًچِ ز ایي پطٍّؽ اش اقًالح هحیى شیػت ثس اؾت هیؾَ ٍ هَز اغهتفب ُ لهساز
هیگیس ّ ،وبى هدوَعِای اش عَاهلی اغت وِ شًدگی ٍ حیب زا ز ثس گسفتِاًد؛ هٌظهَز
اش حیب ًیص ،تٌْب حیب اًػبًی ًجَ ُ ثلىِ ؾبهل حیب هَخَ ا ٍ خبًدازاى یگهس ًیهص
هیگس .
هعنای اصطالحی
تب وٌَى ز ًظبم حمَلی ایساى ٍ ز لَاًیي ٍ همسزا وؿَز هب اعهن اش لهبًَى اغبغهی،
لَاًیي عب ی ٍ یگس همسزا  ،تعسیفی اش هحیى شیػت ازائِ ًؿدُ اغت .هفَْم اقًالحی
هحیى شیػت ،لساثت ًص یىی ثب هفَْم لغَی آى از  .اقًالحبً هحیى شیػت زثسگیسًدُ
ولیِ عٌبقس يجیعی ٍ اًػبىغبخت گفتِ هیؾَ وِ افسا اًػبًی ٍ حیَاًب ٍ یب گیبّهبى
ٍ گًَِ ّب(خبًداز ٍ غیس خبًداز) زا احبيِ ًوَ ُ اغهت ٍ یهب ولیهِ عَاههل هلوهَظ ٍ غیهس
هلوَظ وِ چبزچَة حیب زا تؿىیل هی ٌّدّ .وبًگًَِ وهِ ثسخهی ز تعسیه هحهیى
شیػت گفتِاًد« :هدوَعِ ای اش ؾسایًی اغت وِ حَل یه فس یب خبهعِ زا احبيِ ًوَ ُ
اغت .هحتَای هحیى شیػت ؾبهل فبوتَزّبی فیصیىی ،ؾیویبیی ،ثیَلَضیىی ،اختوبعی ٍ
فسٌّگی اغت»(.)Bruce,2007,p147
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هحیى هدوَعِای اش عَاهل خبًداز ٍ ثیخهبى اغهت وهِ ثهِ قهَز ولهی ز فههبی
هؿخف ٍ هعیي ٍ ز شهبى هؿخف ٍ هعیي لساز گسفتهِ اغهتّ .وبًگًَهِ وهِ هالحظهِ
هیگس ز ایي هحیى تٌْب هَخَ ا شًدُ ًیػتٌد وِ ٍخَ ازًد ثلىِ عودی ایي فههب
زا هَخَ ا ثیخبى تؿىیل هی ٌّد ،پع هیتَاى گفت هَخهَ ا شًهدُ تٌْهب ثخهؽ ٍ
الیِ وَچىی اش هحیى زا تؿىیل هی ٌّد .الیِای اش وهسُ شههیي زا وهِ ز آى حیهب ز
خسیبى اغت ٍ ثِ عجبزتی هَخَ ا شًدُ ز آى شًدگی هیوٌٌد ٍ الیهِای حیهب آفهسیي
اغت ،زا ثهیَغفس یهب شیػتوسُ هیًبهٌد ٍ تٌْب ز ایي الیِ اغت وِ حههیب ثهِ قهَز
هتوسوص ٍخَ از  ،اهّب یگس الیِّب ثب ایٌىِ الیِّبیی ّػتٌد وهِ ازای حیهب ًیػهتٌد،
ٍلی ز توبمِ فسایٌد شیػت اًػبى ٍ هَخَ ا شًهدُ ًیهص ،اثهس حیهب ثخهؽ ازًهد .اوثهس
هحیىّب ،ز يی ثحساىّبی هتوب ی چبز تغییس ههیؾهًَد .ز اغلهت ایههي تههغییسا ،
اًػبى ثِ يَز هػتمین ٍ غیس هػتمین خبلت از  .يجیعت ٍ هحیى شیػت ههدّ ّبغهت
وهِ ز همبثل اًػبى ز هَنعی اًفعبلی لساز گسفتِ اغت ،شیسا اًػبى ،هحیى شیػت خهَ
زا وِ ّوبًب ثػتس حیب ٍ ا اهِ ثمبی اٍغت ،ثس حػت ًیبشّبی گًَبگَى ،گسگَى ًهوَ ُ
ٍ ثهِ آى ؾىل ٍ غبخت هَز ًیبش خَ زا ثخؿهیدُ اغهت .ز ًتیدهِ ایهي گسگهًَیّهب،
تىبهل ثیَغفس اش هػیس يجیعی خَ خهبزج گهؿتِ ٍ ز هػهیسی وهِ اًػهبى ازا ُ ًوهَ ،
لسازگسفتِ اغت.
ز تعسیفی یگس« ،هحیى شیػت عجبز اغت اش هدوَعِای اش هَخَ ا شًدُ ،هٌهبثع،
عَاهل ٍ ؾسایى ّوبٌّگی وِ ز پیساهَى ّس هَخَ شًدُ ٍخَ از ٍ ا اهِ حیهب ایهي
هَخَ شًهدُ ثهِ آى ٍاثػتِ اغت .وٌؽّب ٍ ٍاوٌؽّب ،چسخِّب ٍ فسآیٌدّب ،حسوتّهب ٍ
زٍاثى هتمبثل ،اثسّب ٍ تأثیسّب ،هدوَعِ شیػهتهحیًهی زا ز زٍى ٍ اش ثیهسٍى ثههس ّهن
هتكل ههیوٌد ٍ توبهی آىّب ز ازتجبو ثب ّهن ؾهجىِ زّهنتٌیهدُ حیهب زا تههؿىیل
هی ّد(قب لیّ .)7 :5711 ،وچٌیي ثِ عمیهدُ ثسخهی «اقهًالح اوَغیػهتن ز غهبل
 5771تَغّى تٌػلی ازائِ ؾد ٍ اش آى غبل ،ثِ عٌَاى ٍاحدی ثسای عولىس ّهبی اغبغهی
ز علن اوَلَضی ثِ وبز هیزٍ  .پسهي اوَلَضی زا هًبلعهِ تههَشیع ٍ فههساٍاًی حیَاًهب ٍ
گیبّبى هی اًد»(.)Perman, Ma, Mcgilvray,1999,p6-8
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ثسًبهِ هلل هتّحد ثسای هحیى شیػت ،هحیى شیػهت زا ههأٍای وبههل اًػهبى تعسیه
هیوٌد(ایٌیبغی.)11 :5737 ،
الجتِ ّوبًگًَِ وِ ز ا اهِ ایي پطٍّؽ تحلیل ٍ ثسزغی خَاّد ؾد ٍ اًدیؿوٌداى ًیص
ثِ ایي هػألِ اذعبى ازًهد ،اقهًالحب اوَلهَضی ٍ اوَغیػهتن اگسچهِ اش ًظهس هعٌهبیی
هفَْهی ًص یه ثب هحیى شیػت اؾتِ ثبؾٌد ،لیىي اش حیها للوهسٍ ثهب هحهیى شیػهت
یىػبى ًجَ ُ ٍ ثلىِ تفبٍ ّبیی ثب ّن ازًد .ثسخهی یگهس هعتمدًهد «هٌظهَز اش هحهیى
شیػت(ثیَغفس) الیِ ًبشن زٍی غًح شههیي اغت وِ حیب ٍ شًدگی ز آى خسیبى از
ٍ ثِ تعجیس ًیػت( )5775اتوػفس خَ(ضئَغفس :لػوتی اش شهیي وِ شیس ثیَغفس لهساز از )
ٍ ّوِ گیبّبى ٍ خبًَزاى زٍی شهیي زا ؾبهل هیؾَ  .ثٌب ثس ایهي تعسیه  ،هحهیىشیػهت
ؾهبهل تهوبم اؾهىبل حیب  ،هٌبثع اًسضی ٍ هعدًی ،اغتساتَغفس(خَ ثبال) ٍ تسٍپَغهفس(خَ
پبییي) هیؾَ (.)Nick Hanley, Jason F. Shgren, Ben Whith
پع هیتَاى گفت هحیى شیػت هدوَعِای اش هحیىّب ٍ الیِّبی هختل اغهت وهِ
عالٍُ ثس ایٌىِ حیب اًَای ٍ الػبم خبًدازاى اعن اش اًػبىّب ،حیَاًب ٍ گیبّهبى زا تهأهیي
هیوٌد ،هحل ذخیسُ اًَای اًسضی ًیص هیثبؾد .ثِ عجبز یگس لػوتی اش وهسُ شههیي وهِ
اهىبى شًدگی ٍ حیب ز آى هَخَ اغت ،زا هحیى شیػت هیًبهٌد .ز ایي پطٍّؽ ًیص،
هٌظَز اش هحیى شیػت ،آى لػوت اش هحیى شیػت اغهت وهِ ازای حیهب ههیثبؾهد ٍ
خبًدازى ٍ اًػبىّب ز آى شًدگی هیوٌٌد وِ ؾبهل اًَای ٍ الػبم هحیىّهبی يجیعهی ٍ
اًػبىغبخت ،وِ حیب ز آىّب ز خسیبى اغت ،هیؾَ .
 .1قلوسو و هصادیق هحیطشیست
ز خكَـ اًَای هحیى شیػت ،اًدیؿوٌداى اًَای ٍ الػبم هختلفی زا ثسؾوس ُاًد وهِ
ثسخی اش ایي تعبثیس هعب ل هحیى شیػت یب خصء هفبّین هؿبثِ ثهب هفْهَم هحهیى شیػهت
هحػَة هیؾًَد ٍ ،ثسخی یگس خَ خهصٍ هكهب یك ٍ الػهبم هحهیى شیػهت هحػهَة
هیؾًَد .ز شیس ثِ هْنتسیي هكب یك ٍ الػبم هحیى شیػت ثِ قَز خالقهِ پس اختهِ
هیؾَ .
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هحیط طثیعی
هحیى يجیعی ثِ آى لػوت اش هحیى شیػت ايالق هیگس وِ زثسگیسًهدُ ثخؿهی
اش فهبی غًح وسُ شهیي اغت ٍ ثِ غت اًػبى ًیص غبختِ ًؿهدُ اغهت(ثْسام غهلًبًی،
 .)7 :5781ثب ایي تعجیس توبهی خٌگلّب ،هساتع ،وَُّب ،زیبّهب ،زیبچهِّهب ،زٍ خبًهِّهب،
ؾتّب ،زُّب ،حیب ٍحؽ ٍ ...خصٍ هحیى شیػت يجیعهی لهساز ههیگیسًهد .هدوَعهِ
عَاهل خبًداز ٍ ثیخبى ،فهبی شًدُ وسُ خبوی یب ثیَغفس زا تؿىیل هی ٌّد .اًسضی هَز
ًیبش ثسای حیب هَخَ ا ٍ اغتوساز آى ز ایي فهب اش اًسضی خَزؾید تهأهیي ههیگهس .
آًچِ هب اهسٍشُ ثِ عٌَاى هحیى يجیعی یب هیوٌین ،يجیعت خبلف ٍ ثِ ٍز اش گسگًَی
ًیػت ٍ اثسا ًبهًلَثی اش غَی اًػبى ثس آى ٍاز ؾدُ اغت(لبغوی.)37 :5775،
ثٌبثسایي هٌظَز اش هحیى شیػت يجیعی ،یعٌی هحیًی شیػتی وِ یب اًػبى ز ایدهب
آى ًمؿی ًداؾتِ اغت ٍ یب ًمؽ ٍی ووسًگ ثَ ُ اغت .یىهی اش هْهنتهسیي خلهَُّهبی
هحیى شیػت ،هحیى شیػت يجیعی اغت.
هحیط هصنوعی یا انساىساخت
هحیى هكٌَعی ثِ هحیًی گفتِ هیؾَ وِ تَغى اًػبى غهبختِ ؾهدُ اغهت(ثْسام
غلًبًی .)1 :5781 ،هحیى شیػت هكٌَعی« ،هحهیى شاییهدُ تفىهس»« ،هحهیى فسٌّهگ
غبخت»« ،غپْس فٌی» اغت؛ شیسا پیدایؽ ٍ ٍنعیت هَخَ آىً ،تیدِ ًیسٍی خاللیت ٍ
تفىس ثؿس اغت ٍ ثِ ّویي خْت اغت وِ ثِ آى هحیى فسٌّگ غبخت یب تفىهس غهبخت
ًیص گفتِ هیؾَ  .ثِ يَز خالقِ هیتَاى گفت وِ ؾهْسّب ثهب توهبم اخهصاء لػهوتّهب ٍ
هحتَایؿبى ،هحیى شیػت هكٌَعی هب زا تؿىیل هی ٌّد .خبًِّب ،هدازظ ،وبزخبًهِّهب،
خیبثبىّب ،فسٍ گبُّب ٍ هبًٌد ایيّب اخصای ایي ثعد اش هحیى شیػت هحػهَة ههیؾهًَد.
عالٍُ ثس ایي هَاز شثبلِّبی وٌبز خیبثبىّب ،آلهَ گی آة ٍ ّهَا ،توییهص یهب وثیه ثهَ ى
خَیجبزّبی زٍاى ٍ هبًٌد آىّب ًیص عٌبقس تؿهىیل ٌّهد ایهي لػهوت اش هحهیىشیػهت
ّػتٌد .اگسچِ هوىي اغت اهسٍشُ ز اذّبى عوَهی ،هحیى شیػت يجیعی ازای اّویت
ثػیبز ثیؽتسی ًػجت ثِ هحیى شیػت اًػبى غبخت اؾتِ ثبؾد ،لیىي ثِ ًظس هیزغهد
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ایي ثخؽ اش هحیى شیػت ًیص ثِ لیل ازتجبو هػتمین آى ثب حیب اًػبىّب ،اش اّویت ٍ
خبیگبُ ثػصایی ثسخَز از اغت.
هحیط اجتواعی
همكَ اش هحیى اختوبعی خبهعِای اغت وِ ثؿس ز آى شًهدگی ههیوٌهدًْ .ب ّهبی
اختوبعی وِ اهَز گًَبگَى خبهعِ زا ؾىل ههی ٌّهد .ثهِ عجهبز یگهس ایهي لػهوت اش
هحیى شیػت اش اًػبى ّبیی وِ ز وٌبز ٍ ايساف هب ٍخَ ازًد ٍ ثب هب غسٍوبز ازًد ٍ ثهب
آى ّب زٍاثى هتمبثل ازین تؿىیل هیؾَ (ثْسام غلًبًی .)1 :5781 ،ز ثیي غِ هكهداق
فَق اش هحیى شیػت ٍ ،هَز اثتدایی ،یعٌهی هحهیى شیػهت يجیعهی ٍ هحهیى شیػهت
اًػبى غبخت ،اش هفبّیوی ّػتٌد وِ ازتجبو ثیؽتسی ثب هفَْم زایح هحیى شیػت ازًد
ٍ ثٌبثسایي ز ایي پطٍّؽ ًیص ،همكَ اش هحیى شیػت ،هحیى شیػت يجیعی ٍ یب اًػهبى
غبخت اغت.
جسم شیستهحیطی
گبّی یه خسم شیػهتهحیًهی ثهِ لیهل ثهسٍش آلهَ گی هحمهك ههیؾهَ ٍ شههبًی
ؾىلگیسی ایي خسم هٌَو ثِ پیدایؽ تخسیت ٍ اًْدام ز عهسقِ هحیى شیػهت خَاّهد
ثَ .
ّسچٌد ٍ همَلِ آلَ گی ٍ تخسیت اغبظ تحمهك خهسائن شیػهت هحیًهی زا تؿهىیل
هی ٌّد ٍ ّس ودام ثِ ًَثِ خَیؽ هیتَاًٌد آثبز خًسًبن ٍ شیبىثبزی ثهِ ّوهساُ اؾهتِ
ثبؾٌد؛ اهب ثب ز ًظس گسفتي ًهمؽ اًهػبى ز ثهسٍش اختالال ز يجیعت ٍ ازتىبة خهسائن
شیػتهحیًی اش غهَی ٍی ،اقَالً گػتس گی آلَ گی هحیى شیػت ٍ خسائن ًبؾی اش آى
ز عسقِ گًَبگَى هحیى شیػت اعن اش يجیعی ٍ هكٌَعی ثیؽتس اش تخسیهت ٍ اًْهدام ٍ
خسائن ٍاثهػتِ ثهِ آى اغت(ثْسام غلًبًی.)1 :5781 ،
ز حههبل حبنههس ز غههًح هلههی ٍ خْههبًی هؿههىال خههدی ٍ گهههبُ خهههًسًبن
شیػتهحیًی ،اعوبل هدسهبًِ ٍ غیس هدسهبًِ ،ز شهیٌِ هَنَعبتی ّوچَى تخسیت الیهِ
اشى ،افصایؽ گبشّبی گلخبًِای ،ثیبثبىشایی ،خٌگلش ایی ،اًهَای آالیٌهدُّهبی هسثهَو ثهِ
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خبنَّ ،ا ،آة ٍ آلَ گیّهبی قهَتی ،ؾهیویبییّ ،ػهتِای ٍ زا یهَ اوتیهَ ٍخهَ از .
خسائوی وِ ز اغلت هَاز ًتیدِ اغتخساج ٍ حول ٍ ًمل هَا شائد ٍ یب خًسًبن ًههفتی،
غهوی ٍ ّهػتِای ٍ ًیهص ٍالعهِ خٌهگّهب ٍ ثهِ ٍیهطُ ز غهًح گػهتس ُ ٍ پبیهداز ٍ یهب
ثْسُثس ازی ًب زغت ٍ هخسّة اش فيآٍزیّهب ٍ اهىبًهب ٍ هحكهَال ًبؾهی اش آى هبًٌهد
پػبةّب ٍ فبنالةّبی قٌعتی ٍ غیس قٌعتی ٍ غَخت ٍغبیل ًملیِ ،وبزخبًِّهب ٍ ...ثههِ
ؾهوبز هههیآیٌهد .ز لهَاًیي ٍ همهسزا خصایهی ٍ غیهس خصایهی ایهساى اش هَنهَی خهسم
شیػتهحیًی گهبُ ثهِ ؾىل عبم ٍ ولی ٍ ،ز هَاز ی ًیص ثِ گًَِ خبـ غخي ثهِ هیهبى
آهدُ اغت .ز هَاز ی هیبى آلَ گهی هحیىشیػت ٍ تخسیت هحیىشیػت تفهبٍ ٍخهَ
از  ،الجتِ ایي اختالف اش خْت خسم ثهَ ى ٍ یهب ًجهَ ى آىّهب ًیػهت ،ثلىهِ اش حههیا
تهْبفتی اغت وِ ایي ٍ غتِ خسائن شیػتهحیًی اش ًظس هبّیهت شیهبىّهبی ٍاز ُ ثهِ
هحیى شیػت ازًهد .لبًًَگراز ز ثعهی اش هتَى لبًًَی ٍ هَا هسثَو اش ٍاضُ «هههوٌَی»
اغهتفب ُ وس ُ اغت ٍ زفتبزّبی آالیٌدُ وِ اقَالً خسم شیػتهحیًی ثهِ ؾوبز هیزًٍهد
زا ّوساُ ثب ایي ٍاضُ هَز تَخِ لهساز ا ُ اغت .ز ثخؿی یگس اش ایي همسزا ًیص ثهدٍى
آًىِ اش ایي ٍاضُ ًبم ثجس ٍ ثِ ًجبل ثهیبى الهداهب ٍ زفتبزّبی آالیٌدُای وِ ز لَاًیي ٍ
همسزا یگهس اش آىّب ثِ عٌَاى خهسم شیػتهحیًی یب ؾدُ اغت ،ثِ تعیهیي هههدبشا
زثهبزُ هستىت ایي گًَِ زفتبزّب هجب ز ًوَ ُ اغت.
ز آغبش هب ُ  7لبًَى حفبتهت ٍ ثْػهبشی هحهیىشیػهت هكهَة  ٍ 5717اقهالحی
 5735چٌیي آهدُ اغت« :الهدام ثِ ّس عولی وِ هههَخجب آلَ گههی هحهیى شیػهت زا
فساّن ًوبید ههوٌَی اغهت» .علیزغن آًىِ خسم ثَ ى ٍ یب اًػتي عولی ٍاثػتِ ثهِ لیهد
هوٌَعیت آى ز عجبز لهبًًَی ًهیػت ٍ ّس هوٌهَعیتی ًیهص ًوهیتَاًهد ثههیبًگس خههسم
ثهَ ى یه زفتبز ثبؾد؛ ثب ایي حبل همٌّي ز ایٌدب اش ایهي ٍاضُ اغههتفب ُ وهس ُ اغههت ز
حبلی وِ لبًًَگراز هیتَاًػت اش ٍاضُ «خسم» اغتفب ُ وٌد ٍ ثگَید« :الدام ثِ ّهس عولهی
وِ هَخجب آلَ گی هحیى شیػت زا فساّن وٌد خسم اغت».
ّوبًگًَِ وِ ههالحظِ هیگهس ز ایهي لههػوت اش هههب ُ  7اش هههفَْم عهبم خهسم
شیػتهحیًی یب ؾدُ اغت .الجتِ همٌي ز ا اهِ ایهي ههب ُ همكهَ اش آلهَ گی هحهیى
شیػت زا ثیبى وس ُ ٍ ،ثِ عجبز یگس آلَ گی هحیى شیػت زا تعسیه وهس ُ اغهت ٍ ز
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ایي تهعسی اش پبزُای اخهصای آى غهخي گهفتِ اغت« :هٌظَز اش آلَ ُ غههبختي هههحیى
شیػت عجبز اغت اش پخؽ یب آهیختي هَا خبزخی ثِ آة یب َّا یب خبن یهب شههیي ثهِ
هیصاًی وِ ویفیت فهیصیىی یب ؾهیویبیی ثهب ثیَلَضیه آى زا ثِ يَزیوِ شیبىآٍز ثِ حبل
اًػبى ثب غهبیس ههَخَ ا ٍ یب گهیبّبى یب آثهبز ٍ اثهٌیِ ثهبؾد تغییس ّد» .ثِ ایي تستیت
یه خسم شیػتهحیًی هیتَاًد ز شهسُ خسائن علیِ اؾخبـ ،اهَال ،هحهیى ،حیَاًهب ،
ًجبتب ٍ ...لساز گیس  .ثدٍى تس ید اغتفب ُ اش غوَم یب ؾهدُ ،هحهیى شیػهت ٍ پهبزُای اش
اخههصای آى زا ز هعههسل ٍ آغههیتّههبی آلههَ گی هحههیى شیػههت(ٍ ز ًْبیههت خههسم
شیػت هحیًی) تلمی ًؿدُ اغت .الجهتِ ایٌىِ آیب ایي غخي زغت اغت یهب خیهس؟ ٍ آیهب
ثهبید ایدهب تغییس ٍ آالیٌدگی عودی زا هَخِ اًػت یب خیهس؟ ٍ ایٌىهِ آیهب زغهیدى ثهِ
ثسخی ّدفّب هیتَاًد تَخیِوٌٌدُ شیبى زغبًدى ثِ هحیى شیػت ٍ ز ًْبیهت اًػهبى ٍ
تهویي اغتوساز حیب ٍی ز ایي هحیى ثهبؾد یب خیس؟ هَنَعی اغهت وِ ثبید ز خبی
خَ ههَز خهػتبز ٍ وٌىبؼ لیك لساز گیس .
ز هب ُ  811لبًَى هدبشا اغالهی هكَة  5731آهدُ اغتّ« :س الداهی وِ تْدیهد
علیِ ثْداؾت عوَهی ؾٌبختِ ؾهَ اش لجیهل آلهَ ُ وهس ى آة آؾهبهیدى یهب تَشیهع آة
آؾبهیدًی یب تَشیع آة آؾبهیدًی آلَ ُ ،فع غیس ثْداؾتی فهَال اًػبًی ٍ اهی ٍ هَا
شائد ،زیختي هَا هػوَموٌٌدُ ز زٍ خبًِّب ،شثبلِ ز خیبثبىّب ٍ وؿتبز غیس هدهبش ام،
اغتفب ُ غیس هدبش فبنالة خبم یب پػبة تكفیِخبًِّبی فبنالة ثسای هكبزف وؿهبٍزشی
هوٌَی هیثبؾد» .لبًًَگراز ز ایي ههب ُ ًهیص اش «هوٌَی ثههَ ى» الهداهب تْدیدوٌٌهدُ
ثْداؾت عوَهی غخي گفتِ اغت ز حبلی وِ ثىبز ثس ى ایي ٍاضُ نسٍزی ًجهَ ُ اغهت.
شیسا هًسح ؾدى ایي ههَنَی ز للوسٍ لبًَى خصایی خَ گَیبی هوٌهَی اًػهتي اًدهبم
آى اش ًظس همٌي اغهت ٍ ثهِ لیل ازتهىبة ایي عول هوٌهَی اغهت وهِ لبًًَگهراز ثهسای
هستىت آى پبغخ ویفسی هدبشا زا پیؽثیٌی وس ُ اغت .تهفبٍ لبثل تَخْی وِ هیهبى
لبًَى حفبتت ٍ ثْػبشی هحیى شیػت ٍ هب ُ  811لبًَى هدبشا اغالهی ٍخَ از آى
اغت وِ لبًَى ًخػت ز همبم تعییي خسائن ٍ هدبشا ثِ عٌهَاى یىهی اش هجهبًی حمهَق
خصای عوَهی ٍ اختكبقی ًجَ ُ ٍ ز شهسُ لَاًیي خهصایی لهساز ًداز ؛ ثٌهبثسایي اغهتفب ُ
اش ولوِ «خسم» هیتَاًػت تَخیِپریس ثبؾد؛ اهب لبًَى اخیس ایٌگًَِ ًیػت ٍ اش ایي خْت
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تفبٍ اغبغی ثب لبًَى همدم «حفبتت ٍ ثْػبشی هحیى شیػت» از  .ثِ عهالٍُ ،هوىهي
اغت ایي ایسا هًسح گس وِ لبًًَگراز ز هههب ُ  811زثههبزُ تْدیهد علیهِ ثْداؾهت
عوَهی ثِ خسم اًگبزی هجب ز وس ُ ٍ ایي الدام زا هوٌَی(خسم) اًػتِ اغت ،ز حهبلی
وِ ز ایٌدب غخي اش خسم شیػتهحیًی اغت ًِ ثْداؾتی .خدای اش تجییي هفْهَم عهبم
خسم شیػت هحیًی ز لَاًیي ٍ همسزا یب ؾهدُ ،ههَاز خهبـ هتعهد ی ًههیص ز ایهي
زّهگرز ههبًٌد آلهَ گی آة ،آلهَ گی ّهَا ،آلهَ گی خهبن ،آلهَ گی قههَتی ،آلَ گههی
ؾیویبیی ٍ ّػتِای ،آلَ گی ًبؾی اش شثبلِ ،ؾىبز غیس لبًًَی ٍ قید غیس هدهبش ،تخسیهت
ههٌبثع يهجیعی ،آتؽ ش ى اهَال ٍ هٌبثع يجیعی ٍٍ ...خههَ از وهِ لبًًَگهراز زثههبزُ
آىّب ز لهَاًیي ٍ همسزا گًَبگَى ثٍِیطُ لبًَى هدبشا اغهالهی غهخي گفتهِ اغهت ٍ
ثِ ثیبى تعسی  ،ؾسایى ،ازوبى ٍ ...زثبزُ آىّب هجب ز وس ُ وِ ز خبی خههَ ثههبیػتی
هَز ثسزغی لساز گیسًد(لبغوی.)530 :5775،
ثس ایي اغبظ ،خسم شیػتهحیًی زا هیتَاى ایٌگًَِ تعسی ًوَ ؛ ّس زفتهبزی اعهن اش
فعل ٍ یب تسن فعل وِ غجت ٍزٍ خػبز ٍ شیبى ثِ هحیى شیػت اعهن اش يجیعهی ٍ یهب
هكٌَعی خَاّد ؾد ٍ هحیى شیػت زا ثِ خًس اًداختِ ٍ یب ز آیٌدُ ثب هؿىالتی هَاخهِ
هیغبش ؛ ًىتِ هْن ز ایي تعسی ایي اغت وِ ایي تعسی خسائن علیِ هحهیى شیػهت زا
لصٍهبً خسائوی همید ثِ ًتیدِ ًوی اًد ،وِ حتوبً هٌدس ثهِ حكهَل ًتیدهِ ،یعٌهی ّوهبى
آغیت شیػت هحیًی ؾَ  ،ثلىِ اش ایي هٌظس خسائن شیػت هحیًی اعهن اش هًلهك ٍ یهب
همید خَاٌّد ثَ ٍ ایي هػألِ ثب اقل احتیبيی وِ یىی اش اقَل هْهن ٍ ثهیي الوللهی ز
شهیٌِ هحیى شیػت اغتً ،یص ّوخَاًی از .
 .3جسم شیستی اش هنظس قسآى کسین
ًبهگرازی ثسخی اش غَزُّب ز لسآى وسین ،غَگٌد لسآى وهسین ًػهجت ثهِ ثػهیبزی اش
پدیدُّبی يجیعی ٍ اختكبـ آیب فساٍاًی اش والم خدا ثهِ هٌهبتس ٍ هظهبّس يجیعهت ٍ
خلمت ّوگی حىبیت اش ایي هَنَی از وِ يجیعت ثب توهبهی اثعهب آى اش هٌظهس لهسآى
وسین اّویت ثػیبز شیب ی اؾتِ ٍ ،خداًٍد هتعبل ز پی ایهي ثهَ ُ اغهت تهب ثهِ يهسق
هختل اًػبى زا تؿَیك ًوبید ٍ ز ثسخی هَاز حتی ثِ ٍی ّؿداز هی ّهد وهِ نهوي
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حوبیت اش يجیعت خداًٍدی ،اش زفتبزّبیی وِ هوىي اغت ثِ يجیعهت نهسز ٍ شیهبى ٍاز
ًوبید خَ ازی ًوبید؛ ز لسآى وسین ثیؽ اش  80ثبز ثِ آة ،ثیؽ اش  10ثبز ثِ زٍ خبًِّب
ٍ ثیؽ اش  10ثبز ثِ زیب اؾبزُ ؾدُ اغت وِ ایي هَنهَی حىبیهت اش تَخهِ ثػهیبز شیهب
خداًٍههد وههسین ثههِ يجیعههت ثههَ ُ ٍ ازشؼ هحههیى شیػههت زا ز وههالم ٍحههی ًؿههبى
هی ّد(زئَف.)15 :5771 ،
ز لسآى وسین ثصّىبزی یب خسم شیػت هحیًی ز ٍخهَُ هختله ههٌعىع گس یهدُ
اغت ٍ اش آیب هتعد ی وِ ز لسآى ثِ قَز هػتمین ٍ غیس هػتمین ثِ هحهیى شیػهت
اؾبزُ هیًوبیٌد ،لبثل اغتٌجبو اغت؛ خداًٍد هتعبل ز آیِ  53غهَزُ یهع ههیفسهبیٌهد:
«ّس آًچِ اش پیؽ فسغتب ُاید ثب آثبزؼ ثسای ؾوب هیًَیػین»ً ،ؿبًگس آى اغت وِ توهبم
اًػبىّب ز ثساثس توبهی اعوبل ٍ زفتبزؾبى هػئَل ثَ ُ ٍ ثبید ز هحههس الْهی پبغهخگَ
ثبؾٌد(غلیوبًی ٍ یگساى .)31 :5771 ،الجتِ آًچهِ اش ایهي آیهِ ٍ آیهب هؿهبثِ ثس اؾهت
هیؾَ ثیؽتس اش ایٌىِ یه لبعدُ حمَلی زا ثیبى ًوبید ،یهه لبعهدُ اخاللهی ٍ یهب یهه
لبعدُ یٌی وِ ازای ثَاة ٍ عمبة اخسٍی اغت زا هًسح هیًوبید ،اهب ثِ ًظس ههیزغهد
ّویي اًداشُ هیتَاًد لجح اعوبلی زا وِ ثبعا هیگس ثِ هحیى شیػت آغیت ٍاز ًوبید
زا هًسح غبش .
ثِ ًظس هیزغد آیبتی وِ خسم اًگبزی خسائن شیػت هحیًی زا ز لسآى وهسین پسزًهگ
هیًوبید ؾبهل چٌد غتِ اغت؛ غهتِای اش آیهب قهساحتبً اش هحهیى شیػهت حوبیهت
هیوٌٌد وِ الجتِ هوىي اغت ز ایي غتِ اش آیب ثِ هظْسی اش هظهبّس هحهیى شیػهت
اؾبزُ ؾدُ ثبؾد ثدٍى ایٌىِ ثِ زفتبزّبی شیبىثبز هحیى شیػت اؾبزُ ًوهَ ُ ثبؾهٌد ٍ یهب
ویفس ایي زفتبزّب زا ثیبى وس ُ ثبؾد؛ غتِ ٍم آیبتی اغت وِ ثهِ قهَز ولهی ّسگًَهِ
زفتبزی وِ آغیتشا ٍ یب ثِ عجبزتی هفػدُ آٍز ثبؾد زا تمجهیح ٍ ز ههَاز ی ازای غهصای
اخسٍی ٍ ًیَی هیًوبید وِ ز شیس ثِ ایي ٍ غتِ آیب اؾبزُ هیگس ٍ هَز تحلیهل
ٍ ثسزغی لساز هیگیس .
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آیات دسته اول
ایي غتِ اش آیب لسآى وسین ثِ قَز هػتمین ثِ یىی اش هظبّس ٍ هكهب یك هحهیى
شیػت اؾبزُ از ٍ اًػبى زا ثِ تفىس ٍ تأهل ٍ یب اًدبم پبزُای زفتبزّب ٍ تىبلی ًػجت ثِ
آى تؿَیك هیًوبید؛ الجتِ هوىي اغت ز ایي غتِ اش آیب  ،ثِ قَز قهسیح زفتبزّهبی
شیبىثبز شیػتی هَز تمجیح لساز ًگسفتِ ثبؾد ،لیىي ایي غتِ اش آیب قهساحتبً اش هحهیى
شیػت ٍ یب یىی اش هظبّس آى یب ًوَ ُ وِ ز ًتیدِ هیتَاى ایٌگًَِ اغتٌجبو وس وِ ثهب
تَخِ ثِ اّویت ایي همَلِ ز لسآى وسینّ ،س ًَی زفتبز شیبىثبز ثِ هحیى شیػت ،هیتَاًد
زفتبزی ثصُگًَِ هحػَة گس  .ثسای هثبل لسآى وهسین ز ثخؿهی اش آیهِ  575غهَزُ آل
عوساى هیفسهبید...﴿ :و یتفکروى فی خلق الشموات و الارض و ٍ ﴾ ...یب ز آیِ  30غَزُ لموهبى
هیفسهبید﴿ :الم تروا اى اهلل سخدر ککخم خی فخی الشخموات و خیفی الخارض﴾ ...؛ ّوچٌهیي ز آیهِ 581
ْ
ِ
ات َو ْالخرَ ْرضِ َو ْاختِ َا ِ
خاا الل َِّْخ َِ َوالهََِّخی ِر َو ْالفل ْ ِ
الش َخم َیو ِ
خت ال َِّخ
غَزُ هجبزوِ ثمسُ هی فسهبید﴿ :إ َّى فِی خَ ل ِق َّ
ْ
ْ
َْ
 َ أَِِِی ِ ْو ل دَ َاابخَّ ف
ْ
ِ
الش َمی ِ ِ ْو َ ی ف َأ َح ْي َِی ِب ِالرَ ْر َض َب ْد َ َ ْوتَِِی َو َب َّ
ت َْج ِري فِی ال َب ْح ِر ب َِمی َیهفَ ع اله َّ َیس َو َ ی أن َز َل اهلل َو َّ
یف الردییحِ والشح ِ ْ
ْ
الش َمی ِ َو ْالرَ ْرضِ َل َآی ف
وى﴾« :زاغتی وِ ز آفهسیٌؽ
یت لِق َْو فم َی ْدقِل َ
َوت َْص ِر ِ َ َ َّ َ
یب الم َشد َّ ِر َبي َن َّ
آغوبىّب ٍ شهیي ٍ ز پی یىدیگس آهدى ؾت ٍ زٍش ٍ وؿتیّبیی وِ ز زیب زٍاىاًهد ثهب
آًچِ ثِ هس م غَ هیزغبًد ٍ [ّوچٌیي] آثی وِ خدا اش آغهوبى فهسٍ فسغهتب ُ ٍ ثهب آى
شهیي زا پع اش هس ًؽ شًدُ گس اًیدُ ٍ ز آى ّسگًَِ خٌجٌدُای پساوٌهدُ وهس ُ ٍ [ًیهص
ز] گس اًیدى ثب ّب ٍ اثسی وِ هیهبى آغهوبى ٍ شههیي آزهیهدُ اغهت ثهسای گسٍّهی وهِ
هیاًدیؿٌد ٍالعبً ًؿبًِّبیی [گَیب] ٍخهَ از »؛ ّوچٌهیي ز آیهِ  533اش غهَزُ ثمهسُ
ْ
ْ
َ
یو ن َ هخوا للخوا ِ ْخو َاِ َدب ِ
وى﴾« :ای
خیت َ خی َرَُ ْ َهخیْ ْم َواِهَّلِلخکروا ْ إ ِ ْى ْ ْهخُ ْم إِیَّخین ت َْدبخ َ
هیفسهبیدَ ﴿ :یخی أیهَِخی الخَّ ِن َ
وػبًی وِ ایوبى آٍز ُاید اش ًعوتّبی پبویصُای وِ زٍشی ؾوب وس ُایهن ثخَزیهد ٍ اگهس
تٌْب اٍ زا هیپسغتید خدا زا ؾىس وٌید»؛ ٍ ًیص ز آیب  37 ٍ 31 ،33غَزُ ثمسُ خداًٍهد
ْ َْ
َْ ِ
الش َمی ِ َ ی ً َأ َح ْخ َرجَ ِب ِ ِ َو الث َّ َم َر ِ
ات ِر ُْ ًْخی
الش َمی َ ِب َهی ً َوأن َز َل َو َّ
هیفسهبید﴿ :ال َّ ِني َج َد ََ کَ کم الرر َض أِ َرا ًِهَّلِلی َو َّ
ْ
ْ
خوى﴾ّ« :وبى خدایی وِ شهیي زا ثسای ؾوب فسؾی ٍ آغوبى
کَ ک ْم َأ َاا ت َْج َدلوا ْ َأن َ ا ًاا َو َأنُ ْم ت َْدلَم َ
زا ثٌبیی لساز ا ٍ اش آغوبى آثی فسٍ آٍز ٍ ثداى هیَُّب زشلی ثهسای ؾهوب ثیهسٍى آٍز ،
یو ن َ هوا َو َع ِملوا
پع ثسای خدا ّوتبیبًی لساز ًدّید ٍ ز حبلی وِ خَ هی اًید»َ ﴿ :و َب دش ِر ال َّ ِن َ
یت َأ َّى َلِ ْم َجه َّ ف
الصیل ِ َح ِ
یت ت َْج ِري ِ ْو ت َْحتَِِی ْالرَ ْنَِیر لل ََّمی رُِْوا ِ ْهَِی ِ ْو ث ََم َخرٍف ِر ُْ ًْخی َْخیلوا َه َخنا الخَّ ِني رُ ِْْ َهخی ِ ْخو
َّ
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ْ
وى﴾ ٍ« :وػبًی زا وِ ایوبى آٍز ُاًهد ٍ
َْبَْ َوأتوا ِب ِ َت َشی ِبًِی َو َلِ ْم أَِِِی َأُ َو ٌاج َطِ ََّرٌٍ َوه ْم أَِِِی خَ یلِخ َ
وبزّبی ؾبیػتِ اًدبم ا ُاًد هط ُ ُ وهِ ایؿهبى زا ثهب ّهبیی خَاّهد ثهَ وهِ اش شیهس
[ زختبى] آىّب خَیّب زٍاى اغت ّسگبُ هیَُای اش آى زٍشی ایؿبى ؾَ هیگَیٌهد ایهي
ّوبى اغت وِ پیؽ اش ایي [ًیص] زٍشی هب ثَ ُ ٍ هبًٌد آى [ًعوتّب] ثِ ایؿبى ا ُ ؾَ
ٍ ز آًدب ّوػساًی پبویصُ خَاٌّد اؾت ٍ ز آًدب خبٍ اًِ ثوبًٌد».
خَ َ خ ْ ف
ِ
ْ َْ
الش َخمی ِ َأ َشخوَّاهوَّ َسخب َْع َس َخم َیو ف
ات َوه َخو بِش د
﴿ه َو ال َّ ِني خَ ل ََق کَ ک ْم َ ی فِی الررضِ َج ِم ًِدی ث َّ
خم ْاسخ َت َوإ إ َخى َّ
خِم﴾« :اٍغت آى وػی وِ آًچِ ز شهیي اغهت ّوهِ زا ثهسای ؾهوب آفسیهد غهپع ثهِ
َعل ِ ٌ
[آفسیٌؽ] آغوبى پس اخت ٍ ّفت آغوبى زا اغتَاز وس ٍ اٍ ثِ ّس چیصی اًبغهت» .ثهِ
عٌَاى هثبل تَخِ ثِ آیِ  77غَزُ اًعبم ثِ خَثی اّویت يجیعت ٍ ًیص ًؿبًِ ثهَ ى آى زا
ثِ خَثی ًؿبى ا ُ ٍ ّس ًَی زفتبزی وِ ثِ چٌیي يجیعتی نسز ٍاز ًوبید ،هیتَاًد خسم
َْ ِ
یت ل دَ َ ْ ف َأ َح ْخ َر ْج َهی ِ ْهخ خَ ِِ ًخرا ن ْدخ ِرج ِ ْهخ َيباخی
الش َمی ِ َ ی ً َأ َح ْخ َر ْج َهی ِب ِن ََب َ
تلمی گس َ ﴿ :وه َو ال َّ ِني أن َز َل َو َّ
َت َراِْبًی َو ِ َو اله َّ ْد َِ ِ ْو َال ْ ِدَِی ِْ ْه َو ٌاى َاان ِ َِ ٌ َو َجه َّ ف
یت ِ ْو َأ ْع َه ف
الر َّ َیى ْش َُبًِِی َو ََ ْي َر َت َشی ِب ف ْانُخروا
یب َوالزَّیْت َ
وى َو ه
إ ِ َى ث ََم ِرنِ إِذَ ا َأ ْث َم َر َویَ ْه ِد ِإ ِ َّى فِی ذَ کِک ْم َلآیَ ف
وى﴾ ٍ« :اٍغت وػی وهِ اش آغهوبى آثهی فهسٍ
یت لِق َْو فم ی ْؤ ِه َ
آٍز پع ثِ ٍغیلِ آى اش ّسگًَهِ گیهبُ ثهسآٍز ین ٍ اش آى [گیهبُ] خَاًهِ غهجصی خهبزج
غبختین وِ اش آى اًِّبی هتساووی ثسهیآٍزین ٍ اش ؾىَفِ زخهت خسههب خَؾهِّهبیی
اغت ًص یه ثِ ّن ٍ[ًیص] ثب ّبیی اش اًگَز ٍ شیتَى ٍ اًبز ّوبًٌهد ٍ غیهس ّوبًٌهد خهبزج
ًوَ ین ثِ هیَُ آى چَى ثوس ّد ٍ ثِ [يسش] زغیدًؽ ثٌگسیهد لًعهبً ز ایهيّهب ثهسای
هس هی وِ ایوبى هیآٍزًد ًؿبًِّبغت»؛ یب ایٌىِ خداًٍد هتعهبل ز آیهِ  80غهَزُ ًوهل
آفسیٌؽ يجیعت زا اش هظبّس ٍ ًؿبًِّبی لدز خداًٍدی هعسفی ًوَ ُ ٍ ًهبتَاًی اًػهبى
زا ز ایي آفسیٌؽ ثیبى وس ُ ٍ اًىبز لدز خداًٍد هتعبل زا ز ایي آفهسیٌؽ اش هكهب یك
اًحساف ز ًظس هیگیس :
ْ
َْ
﴿ َأ ْى خَ ل ََق الشم َیو ِ ْ َ ْ
ِ
َخیى
الش َمی ِ َ ی ً َأ َحن َب ُْ َهی ِب ِ َي َ ائ ِ َق ذَ َات َبِ َْجخ ف َ خی ل َ
َّ َ
ات َوالرر َض َوأن َز َل کَ ک ْم َو َّ
َ
ِ
ْ
ِ
ْ
ْ
َ
ِ
وى ﴾
کَ ک ْم َأ ْى ت ْهبِتوا ِهَّلِلَ َج َر َهی أإ َل ٌ َ َع اهلل َبَ ه ْم ْو ٌم یَد ل َ
«[آیب آًچِ ؾسیه هیپٌدازًد ثْتس اغت] یب آى وع وِ آغوبىّب ٍ شهیي زا
خلك وس ٍ ثسای ؾوب آثی اش آغوبى فسٍ آٍز پع ثِ ٍغهیلِ آى ثهب ّهبی
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ثْدتاًگیص زٍیبًیدین وبز ؾوب ًجَ وِ زختبًؽ زا ثسٍیبًید آیب هعجَ ی ثهب
خداغت [ًِ] ثلىِ آًبى لَهی هٌحسفاًد»
ز ا اهِ ایي آیب آیِ  85غَزُ ًول ًیهص ثهِ هَنهَی اخیهس اؾهبزُ اؾهتِ ٍ هظهبّس
يجیعت ّوبًٌد زٍ ّب ،وَُّب ٍ ،ثب ّب زا هَز اؾبزُ لساز هی ّد.
ّوبًگًَِ وِ هالحظِ هیگس ز آیب هروَز خداًٍد هتعبل اش یه يهسف آغهوبى ٍ
شهیي ٍ ّس آًچِ وِ ز آى اغت زا اش ًؿبًِ خَ هی اًد ٍ اش اًػهبى ههیخَاّهد ز ایهي
ًؿبًِّب تأهل ًوَ ُ ٍ خداًٍد زا ؾىس ًوبید؛ اش يسف یگس يجیعت ٍ آًچِ هتعلهك ثهِ آى
اغت ،اعن اش ثب ّب ،آغوبى ٍ شهیي ٍ هیَُّب ٍ آثی وِ اش آغوبى ًبشل هیؾَ زا ز اختیبز
اًػبى لساز هی ّد وِ اًػبى اش آى اغتفب ُ ًوَ ُ ٍ خداًٍد زا ؾىس وٌدّ .وچٌیي لهسآى
وسین ز ایي غتِ اش آیب ٍ زٍایب هْنتسیي عٌبقس ٍ اخصای يجیعت زا ّوبًٌد خٌگلّب
(هثالً آیِ 51تب 58غَزُ ًجأ) ،هساتع(هثالً آیِ  75تب  77غَزُ ًبشعب ٍ غَزُ عهجع آیهب
 38تب َّ ،)75ا(هثالً آیِ  581غَزُ ثمسُ ،آیِ  13غَزُ اعساف ،آیِ  33غَزُ یهًَع ،آیهِ
 11غَزُ وْ ) ،شهیي(هثالً آیِ  50غَزُ شخسف ،آیِ  85غَزُ ًول ،آیِ  70غَزُ ثمهسُ،
آیِ  87غَزُ َّ  ،آیِ  18غَزُ اعساف) ،آة(هثالً آیهِ  70غهَزُ اًجیهبء ،آیهِ  11غهَزُ
فسلبى ،آیِ  55غَزُ اًفبل ،آیِ  33غَزُ فبيس ،آیِ  35غَزُ شهس) زا ذوس وس ُ اغت.
ثٌبثسایي ثب ًگبّی ثِ آیب فَق وِ تٌْب ؾهوبز اًهدوی اش آیهبتی ّػهتٌد وهِ عٌبقهس ٍ
اخصای يجیعت ٍ هحیى شیػت زا هًسح هیًوبیٌد ،ایي هَنَی لبثل اغهتٌجبو اغهت وهِ
آیهب لههسآى وههسین آؾههىبزا اّویههت ٍ ازشؼ هحهیى شیػههت ٍ يجیعههت ٍ لههصٍم حوبیههت
ّوِخبًجِ اش آى ٍ نسٍز پبغخ ّی ّوِخبًجِ ثهِ زفتبزّهبیی وهِ ثهب ایهي ازشؼّهب ز
تٌبلم ثَ ُ ٍ یب آؾىبزا آى زا ًمم هیوٌٌد ،زا ثیبى ًوَ ُ اغت(لبغوی.)587 :5775 ،
اش يسف یگس ًجبید ایي پٌداز ؾىل ثگیس وِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خداًٍد هتعبل اًػبى زا
لب ز غبختِ اغت تب يجیعت زا همَْز خَ ًوبیهد ٍ اًػهبى ز ٍالهع ثهِ عٌهَاى خبًؿهیي
خداًٍد ثس زٍی شهیي هحػَة هیگس  ،ثٌبثسایي ٍی آشا اغت وِ ّسگًَهِ هبیهل اغهت
ًػجت ثِ هحیى شیػت ٍ يجیعت زفتبز ًوبید ،ثلىِ هیتهَاى گفهت اًػهبى ثبیهد ز ثساثهس
ازا ُ خداًٍد تػلین ؾدُ ٍ ثب آزاهؽ شًدگی وس ُ ٍ اش ّسگًَِ فػب ٍ تجهبّی وهِ ثبعها
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تجبّی ّنًػالى خَ ٍ غبیس هَخهَ ا الْهی وهِ اش ًؿهبًِّهبی ثهبزش خداًٍهد ّػهتٌد
خَ ازی ًوبید(لبغوی.)583 :5775 ،
ثب ایي ٍق ّوبًگًَِ وِ ثیبى گس ید ایي غتِ اش آیب الْهی ثهدٍى ایٌىهِ عمهبة ٍ
خصایی زا ز ًظس گسفتِ ثبؾٌد ٍ یب ایٌىِ ز ایي شهیٌِ ّؿداز ٌّد ،ثیؽتس ًعوب الْهی
ٍ هحیى شیػت ٍ يجیعت زا ثسای اًػبى ؾٌبغبیی ًوَ ُ ٍ اّویت ٍ خبیگبُ آى زا تؿسیح
وس ُ تب اش ایي زّگرز نوي گَؾص ًوهَ ُ ز خكهَـ ؾهىسگصازی ز اغهتفب ُ اش ایهي
ًعوب  ،زیچِای زا ثِ زٍی خدا ؾٌبغی ٍ تَحید ثبش وس ُ ثبؾٌد.
آیات دسته دوم
غتِ ٍم ،آیبتی ّػتٌد وِ ّس ًَی فػهب ٍ ازتىهبة خهسم ٍ گٌهبُ زا ثهس زٍی شههیي
هوٌَی وس ُ ٍ وػی وِ فساهیي الْی زا ًب یدُ گسفتِ ٍ آیب ٍی ثهس زٍی شههیي زا ههَز
تعسل لساز ّد ،ازای عمبة اخسٍی ٍ ًیَی خَاّد ثَ ؛ ًىتِ حبئص اّویت ایي اغت وِ
هوىي اغت آیب ایي غتِ هوىي اغت ،هػتمیوبً يجیعت ٍ هحیى شیػت زا هَز اؾبزُ
ًدا ُ ثبؾٌد ،لیىي ثب تَخِ ثِ آیب غتِ لجل وِ يجیعت ٍ هحیى شیػت اش ًؿهبًِّهبی
ثبزش لدز ٍ زحوت خداًٍد ثَ ُ ٍ هَز حوبیت خداًٍد لساز از  ،لرا ههیتهَاى ایٌگًَهِ
اغتٌجبو ًوَ وِ ّس ًَی تعسل ثِ هحیى شیػت ز توبهی اثعب هیتَاًد هكداق خهسم ٍ
فػب ز ًظس گسفتِ ؾَ  .الجتِ ز پبزُای اش ایي آیب ثالفبقلِ ثعد اش ثیبى هظبّس يجیعت
خداًٍدی ٍ ًیص ًعوب خداًٍدّ ،س ًَی فػب ٍ یب تعسل ثِ آى ههَز تمجهیح لهساز گسفتهِ
اغت.
ثِ عمیدُ یىی اش هفػسیي لسآى وسین ،هػألِ فػب اًگیصی ازای اّویت ثَ ُ ٍ اًػبى
هَت اغت ثس زٍی شهیي ثِ عوساى ٍ آثب اًی ثپس اش  ،چِ ایٌىِ اًػبى خبًؿهیي خداًٍهد
ثس زٍی شهیي اغت ٍ ثِ ّویي لیهل خداًٍهد هتعهبل ز آیهِ  18غهَزُ هجبزوهِ اعهساف
ْ ْ
خَ د خ َخو
هههیفسهبیٌههدَ ﴿ :و َلخخا ت ْف ِشخ وا فخِخى الخخرَ ْرضِ َب ْدخ َ إ ِ ْوخلَ ِحَِی َو ْااعخخون خَ ْوأخی ً َو َا َمدخی ًإ ِ َّى َر ْي َمخ َ
خهَّلل اهللِ َْ ِریخ ٌ
ْ
ين ﴾« :پع اش اقالح شهیي ،ز آى غت ثِ فػب ًصًید ٍ خداًٍد زا ثهب ثهین ٍ اهیهد
الم ْح ِشه ِ َ
ثخَاًید ،لًعبً زحوت خداًٍد ثِ ًیىَوبزاى ًص یه اغت» ٍ اًػبى زا ثعد اش ایٌىِ ثهس زٍی
شهیي آثب اًی ایدب ًوَ  ،اش ّس ًَی فػب ی ثس آى هٌع ههیوٌهدّ .وچٌهیي لهسآى وهسین
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اًػبى زا ثِ پبویصگی شهیي اهس هی وٌهد وهِ اگهس شههیي پهبویصُ ثبؾهد ،هحكهَل پهبویصُ
ْ
خت ُ َصخردا ا ْلرَ َی ِ
خهَّلل لِق َْخو فم
الطِ دَ َی ْدرج ن ََبیت ِبإ ِ ْذىِ َرب د ِ َوال َّ ِنإ خَ ب َ
خ َ َلخا َی ْدخرج إِلَّخا َن ِکخ ا ً َْ َخن ل ِ َ
هی ّدَ ﴿ :وال َبلَ َّ
ْ
وى ﴾ ٍ« :غسشهیي پبن(ٍ آهب ُ) ،گیبّؽ ثِ اذى پسٍز گهبزؼ ثیهسٍى ههیآیهد .اههب
َيشخکر َ
شهیٌی وِ خجیا(ٍ ؾَزُشاز) اغت ،خص هحكَلی اًدن ٍ ثیفبیهدُ ثیهسٍى ًوهی ّهد .ههب
ایيچٌیي آیب خَیؽ زا ثسای گسٍُ ؾىسگصاز ،گًَِگَى ثیبى هیوٌین» ،ثٌبثسایي اًػبىّب
ًجبیههد ثههِ عٌههَاى خبًؿههیي الْههی ثههس زٍی شهههیي فػههب وٌٌههد ٍ شهههیي زا آلههَ ُ
ًوبیٌد(يجبيجبیی5153،ق .)333 :فػب ز لسآى وسین ازای تعبثیس هختلفی اغت وِ ثهِ
ًظس هیزغد ز ثػیبزی اش هَاز فػب ثب خسم ٍ ثصُ ّوخَاًی از ٍ ثِ ّویي لیل اغت
وِ خداًٍد هتعبل ز آیب هتعد ی فػب زا ثِ ؾد تمجیح ًوَ ُ ٍ آى زا ًْی ههیوٌهد؛
ثِ عٌَاى هثبل خداًٍد ز آیِ  301غَزُ هجبزوِ ثمسُ هیفسهبیدَ ﴿ :وإِذَ ا ت ََخو َّى َس َخدف فِخی ْالخرَ ْرضِ
لِِ ْف ِش َ أَِِِی ویِْل ِ ْ
خَ ْالفَ َش َخیا ﴾ ٍ« :چهَى ثسگهس [یهب زیبغهتی یبثهد]
َ
خت ال َح ْخر َ َواله َّ ْش َ
َ
خَ َواهلل َلخا ی ِح ه
وَؾؽ هیوٌد وِ ز شهیي فػب ًوبید ٍ وؿت ٍ ًػل زا ًبثَ غبش ٍ خداًٍد تجبّىبزی
زا ٍغت ًداز » .اش ایي آیِ ثِ خَثی هیتَاى تمجیح ّس ًَی خسم شیػهتی وهِ هٌدهس ثهِ
شیبى ثِ هحیى شیػت هیگس  ،زا اغتٌجبو وهس ؛ ّوچٌهیي آیهِ  15غهَزُ هجبزوهِ زٍم
ْ ْ
ْ
ْ
خوى﴾:
هیفسهبیدَ ﴿ :ظِ ََر الفَ َشیا فِى ال َب در َوال َب ْح ِر ب َِمی َْ َش َب ْهَّلل َأیْ ِ إ الهَّیسِ لِِ ِنيقَِم َب ْد َض ال َّ ِنإ َع ِملوا َل َدل َِّ ْم َی ْرجِ د َ
«ثِ خبيس وبزّبیی وِ هس م اًدبم ا ُاًد ،فػب ز خؿىی ٍ زیب آؾىبز ؾدُ اغهت ،تهب
(خداًٍد) ویفس ثعهی اعوبلؿب ى زا ثهِ آًهبى ثچؿهبًد ،ؾهبید ثهِ غهَی حهك ثبشگس اًهد»؛
ّوبًگًَِ وِ هالحظِ هیگس خداًٍد ز ایي آیِ فػب ز خؿهىی ٍ زیهب زا ز ًتیدهِ
وبزّبیی هی اًد وِ اًػبىّب ثس زٍی شهیي اًدبم هی ٌّد وِ تخسیت هحیى شیػهت وهِ
هیتَاًد هٌدس ثِ اش ثیي زفهتي يجیعهت ،خٌگهلّهب ،زیبّهب ،زٍ خبًهِّهب ،ثیبثهبى شایهی،
خؿىػبلی ،آلَ گیّبی آثی ،اش ثیي زفتي حیب خبًَزی ٍ گیبّی ٍ ...گهس  .ثهِ عمیهدُ
ثسخی اش ًَیػٌدگبى ثس اغبظ ایي آیِ عدم اغتفب ُ قحیح اش هحیى شیػت ،غهجت ًهصٍل
ثالیبی يجیعی ثس هس م هیؾَ ؛ یه لبًَى ولی اش ایي آیِ ثِ غهت ههیآیهد وهِ ًؿهبى
هی ّد وِ اگس وفساى ًعوت گس  ،ثِ خبی ًعوتً ،موت ثهِ غهسا ههس م خَاّهد آههد.
چٌبًىِ ثس اثس خَ خَاّی ثؿسی ٍ آلَ ُ غبشیّبی اٍ ،آة ٍ َّایی وِ هبیِ شًدگی اًػبى
اغت ،ثس اثس آلَ گی ثِ عبهل وؿٌدُ ثدل هیؾَ (هؿْدی ٍ فْیوی.)87 :5777 ،
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پبزُای اش آیب لسآى وسین ّػتٌد وِ اًػبى زا خًبة لهساز ههی ّهد وهِ اش ّهس ًهَی
اغساف پسّیص وٌد ٍ ز پبزُای اش ههَاز اًػهبىّهبی اغهسافىبز زا ثهِ عمهبة الْهی ٍعهدُ
ت ن َْجزِي َ ْو َأ ْس َخر َا
هی ّد؛ ثِ عٌَاى هثبل خداًٍد ز آیِ  533غَزُ يِ هیفسهبیدَ ﴿ :و َْ َنل ِ َ
َو َل ْم ی ْؤ ِ ْو ب َِآی ِ
یت َرب د ِ َو َل َد َناب ْالآ ِخ َرٍِ َأِهَّلِلَ ه َو َأ ْبقَف﴾ ٍ« :ایٌگًَِ ّس وهِ زا ثهِ افهساو گساییهدُ ٍ ثهِ
ًؿبًِّبی پسٍز گبزؼ ًگسٍیدُ اغت غصا هی ّین ٍ لًعهبً ؾهىٌدِ آخهس غهختتهس ٍ
پبیدازتس اغت»؛ ّوچٌیي پسٍز گبز ز آیِ ّ 15ویي غَزُ ثب قساحت ثیؽتهسی ّسگًَهِ
اغساف ٍ شیب ُ زٍی ز اغتفب ُ اش هَاّت يجیعی ّوچَى يجیعت زا هٌع ٍ ،چٌیي اغساف
وٌٌدُای زا ٍعدُ خصای ًیَی ٍ عهراة اخهسٍی ههی ّهد .ز ایهي آیهِ خداًٍهد هتعهبل
خَ َعلَ ِْخ ِ َ ََِخَِ َأقَخ ْ
یت َ ی َرَُ ْْ َهیْ ْم َو َلا ت َْط َغ ْخوا أِِخ ِ َأِ ِحخََّ َعلَخ ِْک ْم َ ََِخَِ َو َ ْخو َی ْحل ِ ْ
هیفسهبید﴿ :للوا ِ ْو َاِ َدب ِ
َ
َه َخوإ﴾« :اش خَزاویّبی پبویصُای وِ زٍشی ؾوب وس ین ثخَزید ٍ[لی] ز آى شیهب ُ زٍی
هىٌید وِ خؿن هي ثس ؾوب فسٍ آید ٍ ّس وع خؿن هي ثس اٍ فسٍ آید لًعبً ز [ٍزيِ]
ّالوت افتب ُ اغت»؛ ثِ زغتی وِ ثب تَخِ ثِ اّویت ثػصای يجیعت ٍ هحیى شیػت ز
اهٌیت غرایی ٍ ثِ قَز ولی ثمبی ًػل ثؿسّ ،س ًَی اغساف ٍ شیب ُ زٍی ز ایي شهیٌهِ
هیتَاًد اش ًظس لسآى وسین هدبشا ًیَی ٍ اخسٍی غٌگیٌی ثِ ّوساُ اؾتِ ثبؾد.
غتِای یگس اش آیب لسآى وسین ثِ قَز ولی اًػبى زا اش ّهس ًهَی فػهب ثهس زٍی
شهیي ًْی هیوٌٌد وِ یمیٌبً ازتىبة زفتبز شیبىثبز علیِ هحیى شیػت ،هكداق ثبزش فػهب
هحػَة هیؾَ ؛ ثِ عٌَاى هثبل خداًٍد هتعبل ز آیِ  558غهَزُ هجبزوهِ ّهَ ز ایهي
َیى ِ َو ْالقروىِ ِ ْو َْ ْبلِک ْم أولو َبقِِ َّ ف یَ ْهِ َْو َى َع ِو ْالفَ َشی ِا فِخی ْالخرَ ْرضِ إِلَّخا َْلِِ ًاخا ِ َّمخ ْو
شهیٌِ هیفسهبیدَ ﴿ :أل َْو َلا ل َ
َْ
ين ﴾« :پع چسا اش ًػلّبی پهیؽ اش ؾهوب
یو َظلَموا َ ی أ ْت ِرأوا أِِ ِ َولَخینوا ْجخ ِر ِ َ
أن َج ِْ َهی ِ ْهِ ْم َوات ََّب َع ال َّ ِن َ
خس هٌداًی ًجَ ًد وِ [هس م زا] اش فػب ز شهیي ثبش ازًد خص اًهدوی اش وػهبًی وهِ اش
هیبى آًبى ًدبتؿبى ا ین ٍ وػبًی وِ غتن وس ًد ثِ ًجبل ًبش ٍ ًعوتی وِ ز آى ثَ ًهد
زفتٌد ٍ آًبى ثصّىبز ثَ ًد»؛ ز ایي ثبزُ یىی اش ًَیػٌدگبى همسز هیًوبید« :فسٍ زفتي ز
زاحتی ٍ غَيِ ٍز ؾهدى ز فػهب ثبعها يغیهبى ٍ غهَء اغهتفب ُ اًػهبىّهبی فبغهد اش
ًعوتّبی خدا هیؾَ ٍ اش حك خَ تدبٍش وس ُ ٍ ثِ حك یگساى تعبزل ههیوٌٌهد ز
ایي حبلت ثِ لَل لسآى یگس اش اًحًبو غیس لبثل ثسگؿت فسٍ زفتِ ٍ غهٌت خهدا زثهبزُ
آىّب اخسا هیؾَ »(هوتحي ٍ یگهساى)580 :5770،؛ ٍ یهب ایٌىهِ ز ثخؿهی اش آیهِ 33
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ْ
ْ
خَ
غَزُ لكف ز ایي شهیٌِ خًبة ثِ لبزٍى هیفسهبیدَ ﴿ :لا َتب ِْخِ الفَ َش َخیا فِخى الخرَ ْرضِ إ ِ َّى َ
اهلل َلای ِح ه
ْ ْ
یو ﴾ ٍ« :ثِ ًجبل فػب ز شهیي هجبؼ وِ خداًٍد ،فػب گساى زا ٍغت ًوی از »؛
المف ِشخ ِ َ
ّوچٌیي ز آیِ  33غَزُ یًَع ز ثبة ثدیّب وِ الجتِ تخسیت ٍ شیبى ثِ هحیى شیػت
یو َْ َشخبوا
خداًٍدی ًیص هكداق ثبزش ثدی ٍ غیئِ هحػَة هیگس  ،همسز ههیًوبیهدَ ﴿ :والخَّ ِن َ
یت َج َزا َسِ د َئ ف ِب ِم ْثل َِِی َوت َْر َهقِ ْم ِذل َّ ٌ َ ی َلِ ْخم ِ َخو اهللِ ِ ْخو َع ِ
الشِ د َئ ِ
یو فخم َْ َحن َّ َمخی أ َْ ِش َخِ ْهَّلل وجخوهِ ْم ِْ َط ًدخی ِ َخو الل َِّْخ َِ
َّ
َ
وى ﴾ ٍ« :وػبًی وِ هستىت ثدیّهب ؾهدُاًهد [ثداًٌهد
ُْل ِ ًمی أو َل ِئ َ
ت أ ْو َحیب الهَّی ِر ه ْم أَِِِی خَ یلِخ َ
وِ] خصای [ّس] ثدی هبًٌد آى اغت ٍ خَازی آًبى زا فسٍ هیگیهس ز همبثهل خهدا ّهیچ
حوبیتگسی ثسای ایؿبى ًیػت گَیی چْسُّبیؿبى ثب پبزُای اش ؾهت تهبز پَؾهیدُ ؾهدُ
اغت آًبى ّودم آتؽاًد وِ ز آى خبٍ اًِ خَاٌّد ثَ » .خداًٍد هتعبل ز آیهِ  1غهَزُ
هبئدُ ز ثبة تخًی اش غتَزا خداًٍد وِ ز ًتیدِ هٌدس ثِ وؿتي حیَاًهب ز حهبل
احسام هیگس ثدیي يسیك ویفس تعییي گس یدُ اغهت ،وهِ خهَ ًؿهبى ٌّهدُ اّویهت
حیَاًب وِ خَ یىی اش هظبّس يجیعت هحػَة هیگس  ،هیثبؾد.
ْ ْ ْ
خَ
الص ِْ َ َو َأنُ ْم ير ٌم َو َ و َْ َتلَخ ِخهکم ه َت َدمدخ ا ً َأ َج َخزن ٌ د ْثخَ َ خی َْ َت َ
﴿ َیحیهَِی ال َّ ِن َ
یو َ ا َ هوا َلا تَقتلوا َّ
ِ َو اله َّ َد ِم َی ْحکم ِب ِذَ َوا َعخ ْ فل د خهک ْم َهخ ْ یی ً َبلِخ َِ َ
خت
ين َأ ْو َعخ ْ ل ذَ ل ِ َ
اکک ْد َبخ ِ َأ ْو َْف َّ َخرٌٍ َا َدخیم َ َشخ ِک َ
ِو َِی ی ًل د َِن َ
یل َأ ْ ِر ِن َعفَ ی اهلل َع َّمی َسل ََف َو َ ْو َع َیا َأ َِه َتقِم اهلل ِ ْه َو اهلل َعز ِ ٌیز ذو ان ِتقَی فم﴾
وق َو َب َ
«وػبًی وِ ایوبى آٍز ُاید! ز حبل احسام ،ؾىبز زا ًىؿهیدّ ٍ ،هس وهع اش
ؾوب ثِ عود ،ؾىبزی زا ثىؿد ،ویفس ٍ وفّبزُاؼ وؿتي ًظیهس آى حیهَاى اش
چْبزپبیبى اغت وِ (ثِ ایي ًظیس ثَ ى) ٍ ؾهبّد عهب ل اش هیهبى خَ تهبى
حىن وٌٌد( .ایي حیَاى لسثبًی) ّدیِای اغت وِ ثهِ وعجهِ ثسغهد (ٍ آًدهب
ذثح ؾَ ) یب (ثِ خبی لسثبًی) ثسای خجساى آى(ثِ ؾكت) فمیس يعهبم ثدّهد
یب ثساثس آى زٍشُ ثگیس ( .ایي وفبزُّبی غِگبًِ) ثسای آى اغت وِ خصای وبز
خَ زا ثچؿد .خداًٍد اش گرؾتِ ؾوب (وِ لبًَى وفبزُ ًیبهدُ ثَ ) گرؾهت.
ٍ ّس وع ایي وبز زا تىساز وٌد ،خداًٍد اش اٍ اًتمهبم ههیگیهس  ٍ ،خداًٍهد،
ؾىػتًبپریس ٍ اًتمبم گیسًدُ اغت».
ّوچٌیي خداًٍد هتعبل ز آیب  11 ٍ 18غَزُ هجبزوِ اعساف ایٌگًَِ هیفسهبید:
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ْ
یخَ ِ َخو
﴿ َو َلا ت ْف ِش وا فِی الرَ ْرضِ َب ْدخ َ إ ِ ْو َخاا ِيَِی َو ْااعخون خَ ْو ًأخی َو َا َم ًدخی إ ِ َّى َر ْي َم َ
خهَّلل اهللِ َْ ِر ٌ
ْ
ين﴾
الم ْح ِشه ِ َ
«ٍ ز شهیي پع اش اقالح آى فػب هىٌید ٍ ثب ثین ٍ اهید اٍ زا ثخَاًید وهِ
زحوت خدا ثِ ًیىَوبزاى ًص یه اغت»
اهلل َ خی کَ ک ْخم ِ ْخو إ ِ َلخ ف ََ ْيخرن َْخ ْ َجخی َ ْتک ْم َبِد َهخ ٌ ِ ْخو
﴿ َوإ ِ َى َ ْ َی َو َأخَ یه ْم ِهَّلِل َد ِْبًی َْ َ
یل َیی َْ ْوم ِ ْاعب وا َ
ْ
رب دکخ ْخم َأخ َخح ْوأوا ْاک َک ِْخ ْ
خیس َأ ِْهَّلِلخ َخِی َ ه ْم َو َلخخا ت ْف ِشخ وا فخِخی الخخرَ ْرضِ َب ْدخ َ
خَ َوال ِمِخ َخز َاى َو َلخخا َت ْبدَشخخوا الهَّخ َ
َ
َ
ين ﴾
إ ِ ْو َاا ِيَِی ذَ کِک ْم خَ ْي ٌر کَ ک ْم إ ِ ْى ْ ْهُ ْم ْؤ ِه ِ َ
«ٍ ثِ غَی [هس م] هدیي ثسا زؾبى ؾعیت زا [فسغتب ین] گفت ای لَم هي
خدا زا ثپسغتید وِ ثسای ؾوب ّیچ هعجَ ی خص اٍ ًیػت ز حمیمت ؾوب زا
اش خبًت پسٍز گبزتبى ثسّبًی زٍؾي آهدُ اغت پع پیوبًِ ٍ تهساشٍ زا توهبم
ًْید ٍ اهَال هس م زا ون هدّید ٍ ز شهیي پع اش اقالح آى فػب هىٌیهد
ایي [زٌّوَ ّب] اگس ه هياید ثسای ؾوب ثْتس اغت»
ثب ایي تفبغیس ثِ ًظس هیزغد تخسیت هحیى شیػهت اش ًظهس خداًٍهد هتعهبل هكهداق
فػب ٍ خسم ثَ ُ ٍ گَیبی یىی اش پبغخّبی ویفسی یي اغهالم ز حوبیهت اش يجیعهت،
هٌبثع ٍ اخصای آى اغت(لبغوی.)583 :5775 ،
ثب ثسزغی آیب هتعد ی وِ ز لسآى وسین ز ثبة هحیى شیػت ٍ هظبّس هختله آى
ٍخَ از  ،ثدٍى تس ید ًِتٌْب پی هیثسین وِ هحیى شیػت ثب توبم همَلِّبی آى اش ًظهس
خداًٍد هتعبل ازای ازشؼ ٍ خبیگبُ خبقی اغت ،ثلىِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ّس ًَی تعسل ثِ
هحیى شیػت هیتَاًد هكداق ثبزش ثیاعتٌبیی ثِ ًعوب ٍ ًؿهبًِّهبی خداًٍهدی ،وفهساى
ًعوت ،اغساف ٍ شیب ُ زٍی ٍ ًیص فػب ز شهیي هحػَة هیگس  ،ز ًتیدِ ایي زفتبزّهب
هكداق خسم ثَ ُ ٍ هیتَاًد عالٍُ ثس عهراة ٍ عَالهت اخهسٍی ،هَخهت ٍاوهٌؽ ًیهَی
گس .
نتیجه تحث
هحیى شیػت اهسٍشُ یىی اش همَلِّبی ثػیبز هْوی اغت وهِ ز ًظهبمّهبی هختله
حمَلی هَز تَخِ لساز گسفتِ اغت؛ اهسٍشُ ّس ًَی تعسل ٍ غَء اغتفب ُ یب ثْسُ ثهس ازی
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غیس اقَلی ٍ ثی زٍیِ اش هحیى شیػت ًِتٌْب آثبز ثػیبز شیبىثهبزی زا ثهِ ّوهساُ از وهِ
حیب ثؿس زا هَز تْدید خدی لساز هی ّد ،ثلىِ اش غَی لبًًَگرازاى غساغس ًیهب ایهي
ًَی زفتبزّب خسم اًگبزی ؾهدُ ٍ ثعههبً ٍاوهٌؽّهب ٍ ویفسّهبی غهٌگیي ٍ ّدفوٌهدی زا
پیؽثیٌی ٍ تحلیل هیًوبیٌد .اش آًدبئی وِ ًظبم ویفسی وؿَز ایساى ازای هجبًی ؾسعی
ٍ یٌی ثَ ُ لرا ثسزغی ٍ خػتٍخَی هجبًی ؾسعی ز ایي شهیٌِ حبئص اّویت هیثبؾهد؛
ثب تَخِ ثِ ثسزغی هجبًی لسآًی خسم اًگبزی خسائن شیػتهحیًی ،ایي ًَی زفتبزّب اش ًظس
ؾسعی ًیس هكداق گٌبُ ٍ خسم ثَ ُ ٍ لبثل هدبشا ّػتٌد؛ آیب لهسآى وهسین گهبّی ثهِ
قَز هػتمین ثِ هحیى شیػت اؾبزُ اؾتِ ٍ آى زا هكدالی اش آیِّب ٍ ًؿبًِّبی الْهی
هعسفی وس ُ وِ اش زّگرز آى اًػبى هیتَاًد ثِ عظوت ٍ لدز خداًٍد پی ثجس ؛ اش يسف
یگس ّس ًَی تعسل ثِ ایي آیِّب ٍ ًؿبًِّبی الْی هكداق ثی غپبغی ٍ فػهب هحػهَة
ؾدُ ٍ ثب عمَثت اخسٍی ٍ ًیَی پبغخ ا ُ ؾدُ اغت .اگسچِ ز ّیچ یه اش ایهي آیهب
لسآى وسین قساحتبً ویفس هؿخكی ز خكَـ خسائن شیػهت هحیًهی تعیهیي ًگس یهدُ
اغت ،اهب اش آًدبئی وِ ؾیَُ هعوَل لسآى وسین ز ثبة خسم اًگبزی زفتبزّبی شیبىثبز ثهِ
ّویي قَز ثَ ُ ٍ ثِ اغتثٌبی خسائن حدی ؾبهل حد غسلت ،شًب ،لرف ٍ هحبزثِ وِ ثِ
تستیت ز آیب  71غَزُ هبئدُ 3 ،غَزُ ًَز 1 ،غَزُ ًَز ٍ  73غَزُ هبئدُ قساحتبً ازای
ویفس هؿخف ذوس گس یدُ اغت ،خسم اًگبزی غبیس خسائن ثِ قَز ولی آهدُ اغت؛ اگهس
چِ تؿخیف آیب األحىبم اش غبیس آیبتی وِ ثیؽتس زثس ازًدُ یه لبعدُ قسفبً اخاللی ٍ
یب یٌی اغت ،هحل ثسزغی اغت ،لیىي ز خكَـ خسائن شیػت هحیًهی تعهدا آیهبتی
وِ ثِ قَز هػتمین ٍ غیس هػتمین ثِ خبیگبُ ٍ اّویت آى هیپس اش ٍ زفتبزّهبی نهد
آى زا تمجیح هیوٌد ٍ ثسای عمبة ًیَی ٍ اخسٍی ز ًظس هیگیس  ،شیب ثَ ُ ٍ ًؿبىگهس
ایي اغت وِ خسم اًگبزی چٌیي زفتبزّبیی لبثل اغتٌجبو اغت.اش يهسف یگهس زفتبزّهبی
ایيچٌیي ز تمػین ثٌدی اًَای خسائن ٍ هدبشا ّب ز ًظهبم ویفهسی اغهالهی ز غهتِ
تعصیسا  ،یعٌی ویفسّبی ًبهعیي ؾسعی وِ ًَی ٍ ویفیت اخهسای آى ویفهس ٍ ًیهص حهدٍ
خسم اًگبزی آى ز اختیبز حبون اغالهی اغت ،وِ اهسٍشُ هػتٌد ثهِ اقهل لهبًًَی ثهَ ى
خسم ٍ هدبشا وِ ز اقل  78لبًَى اغبغهی ٍ ههَا  57 ٍ 53لهبًَى هدهبشا اغهالهی
هكَة  5773ذوس گس یدُ اغت ٍ ز هب ُ  51لبًَى اخیس هَز تأوید لساز گسفتهِ اغهت،
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تَغى لبًَى تعییي ٍ اخسا خَاّد ؾد .ثِ ًظس هیزغد ثب تَخِ ثِ هجبًی لسآًی فساٍاًی وِ
ز حَشُ خسم اًگبزی خسائن شیػت هحیًی ٍخَ از  ،لبًًَگراز ًیص ثب اّتوبم ثیؽتهسی
تخسیتّب ٍ زفتبزّبی شیبىثبز شیػتی زا هَز تَخِ ٍ حوبیت لهساز ا ُ ٍ حتهی زٍیىهس
غختگیساًِتسی ز خلَگیسی اش زفتبزّبی هدسهبًِ ایي حَشُ اؾتِ ثبؾد.
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