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 چكیده

ٝ ٞب٣٤ وٝ ٘ظبْثب ١ٕٞ پ٥طرفت ت،  أتب ٕٞاٙتبٖ    ٞب٢ التػبد٢ ٚ اٍِٛٞب٢ تٛسؼ١ آٟ٘ب داضتت ٘ا
ٛأغ ٝثٞب ٚ ٘بوب٣ٔ٘مػبٖ خٛرد وٝ ٥٘تب  ثتٝ فىتر٢    ٤بفتٝ ٝث چطٓ ٣ٔظبٞر تٛسؼٝٞب٣٤ در ج

-ٕ٘ب٤،. ٝث ٘ظتر ٔت٣  تر در ٔٛرد جب٤ٍبٜ ٚ ٔٙزِت ا٘سبٖ را ضرٚر٢ ٤ٛ٘٣ٔٗ ٚ ٍ٘رض٣ جبٔغ

٤بفتٝ را دارد وتٝ در آٖ ا٘ستبٖ ضت ٖ    ا٢ تىبُٔبْ التػبد٢ اسالْ لبث٥ّت ا٤جبد جبٔؼٝرس، ٘ظ
در ٕٞت٥ٗ ارتجتب     اسالْ ٚ ٔس٥ر تٛسؼٝ ا٘سب٣٘ ٚ التػبد٢ٚالؼ٣ خٛد را ٤بفتٝ ثبض،. وتبة 

ٍ٘بضتٝ ض،ٜ است تب تٛسؼٝ التػبد٢ را ٝث تؼب٣ِ ٘فت  ا٘ستبٖ ٌترٜ ثز٘ت، ٚ در ػت٥ٗ  تبَ       
دٞت،.  ٤ؼ٣ٙ ا٥ٙٔت  ػمال٥٘ت  دِٚت ٚ ثب ار را ٔٛرد تٛجٝ لرار ٣ٔ چٟبر ٔؤِفٝ اغ٣ّ تٛسؼٝ

ٛاػ، رفتبر٢ تؼر٤ف ٔت٣  -در ا٤ٗ وتبة د٤ٗ ٝث ٔؼٙب٢ ض٥ٜٛ  ٘،٣ٌ ٚ اطبػت ا  ٔجٕٛػٝ ل

ضٛ٘،. ٤ٛ٘ستٙ،ٌبٖ ثتب   ٌرا٣٤  ٥ِجرا٥ِسٓ ٚ و٥ٕ٘ٛسٓ ٣ٍٕٞ د٤ٗ تّم٣ ٣ٔضٛد ٚ ثٙبثرا٤ٗ ٣ّٔ
اغَٛ التػبد غرث٣ ٤ؼٙت٣ اغتُ و٥ٕتبث٣ را رد     تر٤ٗضٙبسب٘ٝ ٤ى٣ ا  ٟٕٔتر٤ٍٗ٘رش ٞست٣

 دٞٙ،.وٙٙ، ٚ تفس٥ر ٔتٕب٤ز٢ ا  تٛسؼٝ در اسالْ ارائٝ ٣ٔ٣ٔ

. 
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 ثرا توصیفو  معرفی .1

تبرش درآٚردٜ     ٤ٗا «٢ سٗ ػسىر»ٚ  «٥رآخٛرػجبس ٔ» ت، وتبة را در ضتص فػتُ ثتٝ ٍ٘  ٚ ٘ا
تطبرات» طٍبٜ ٘ا ٘ستهٝ ٔٙتطتر وتردٜ استت.      4111آٖ را در ضتٕبرٌبٖ   4931در سبَ  «ٔف٥، د٘ا
تبْ در  تٛ ٜ التػتبد ٚ ٔجب تت التػتبد استالٔ       ٞتب٢ وتبة ا  چٟرٜ ٤سٙ،ٌبٖٛ٘ ٞستتٙ، ٚ   ٣ٙث
جبْ ض،ٜ استت   ٣دار٘، وٝ ٔؼرف  ٥ٔٙٝ ٤ٗدر ا ٣لبُث تٛجٟ ٥فبتت ِ ب پ  ا  ضٙبسٙبٔٝ وتبة ٘ا آٟ٘
ٛاٖ  ٤ژ٣ٌٚ ٤ٗٚ ا  .ضٛد٣وتبة ٔحسٛة ٔ ٤تٔز ٤هٝث ػٙ
 

 اثر یابیشكلیارز .2
ٛاٖ وتتبة ثتب    دٜ ٚ ٥ٞچ تػ٤ٛر ٔرتجط ثب ٔٛضٛع ٚجٛد ٘،ارد ٚ تٟٙب ػٙ ر٢ٚ جّ، وتبة سبدٜ ٛث

ٛ٘ت ثزري ٔطبٞ،ٜ ٣ٔ ،ا ٜ ف  ضٛد.٘ا

اغ٣ّ ٚ ٔحٛر٢ وتبة درح ض،ٜ استت تتب و٥ّتت    ا٢ ا  ٔٛضٛع در پطت جّ، وتبة  خالغٝ
، د٤، و٣ّ ٘سجت ٝث آٖ ٝث ٛ٘ا ،ٜ رٚضٗ ضٛد ٚ ثت ٛاٙ٘  دست آٚرد.ثحت ثرا٢ خ

ب اضىبَ اسبس٣ آٖ ػ،ْ ضٕبرٜفٟرست ٔطبِت در ػ٥ٗ اختػبر  وبُٔ ٝث ٘ظر ٣ٔ ٌتاار٢  رس، ٔا
ٛاٖاست ٚ ٣ٕ٘ ٛاٖ ا  ر٢ٚ آٖ فػَٛ ٚ ػٙ  ٞب را در وتبة ٤بفت.ت

آرا٣٤ ٚضغ تمر٤جتب  لبثتُ   غفحٝ تٙظ٥ٓ ض،ٜ است ٚ ا  ِحبظ غفحٝ 184رلؼ٣ ٚ وتبة در لطغ 
تٟب٢ وتبة ٚجتٛد دارد. فبغتّٝ ثت٥ٗ ستطرٞب  ٤تبد استت. ثتب         بٔٝ ٚ ٕ٘ب٤ٝ در ٘ا ٣ِٛ دارد. وتبٙث لج

 ض، ا  تؼ،اد غفحبت وتبة وبست.وبٞص ا٤ٗ فبغّٝ ٣ٔ

برض٣ در ثرخ٣ جٕالت ٚ ػجبرات د٤،ٜ ٣ٔ  ضٛد.ضؼف ٤ٚرا٤ط٣ ٚ ٍ٘

،ن است ٚ پبٚرل٣پبٚرل٣ ٝ  ٞب ٘ا -ٞب٢ ٔٛجٛد ػٕ،تب  ٝث ذور ٘بْ الت٥ٗ اضهبظ اختػتبظ ٤بفتت

، ٚ تؼ،اد ثس٥بر و٣ٕ پبٚرل٣ فبرس٣ ثرا٢ تٛض٥حبت تى٣ّ٥ٕ ٔطبٞ،ٜ ٣ٔ ضتٛد  در غتفحبت   ٘ا
د ٔترجٓ ٥٘ز ٤بدداضت961ٚ  944  93 تر ٛث  ورد.ٞب٣٤ را در لبِت پبٚرل٣ اضبفٝ ٣ٔ. ٟث

جبْ ض،ٜ استت ٚ غتفحبت دارا٢ سرغتفحٝ    ٌاار٢ غفحبت ٝثٜآرا٣٤ ٚ ضٕبرغفحٝ خٛث٣ ٘ا
ٛاٖ فػُ درح ض،ٜ است. ٛاٖ وتبة ٚ در غفحبت فرد ػٙ  ٞستٙ،  در غفحبت  ٚح ػٙ

٤ستٙ،ٌبٖ ثتر ترجٕتٝ وتتبة        لجُ ا  فػُ اَٚ  چٙ، ٔم،ٔٝ ٚجٛد دارد  ٔم،ٔٝ ٘بضر  ٔم،ٔتٝ ٛ٘
ب٤ت ٔم،ٔٝ ضتٝا٢ وٝ خٛد ٘ٔم،ٔٝ ٔترجٓ  پ٥طٍفتبر ٚ در ٟ٘  ا٘،.٤ٛسٙ،ٌبٖ ٛ٘



 02 یو اقتصاد یتوسعه انسان یرکتاب اسالم و مس یابینقد و ارز

ب  ب٢ٚ ٔطبِت طتٛال٣٘ استت. ا٤تٗ ٤ٚژٌت٣ ٤ته       دٜ  ٔا ،ن ٛث تؼ،اد ػٙب٤ٚٗ فرػ٣ ٞر فػُ ٘ا
ٛاٖضؼف تّم٣ ٣ٔ ،ٜ ثب تٙٛع ػٙ ٛاٙ٘ ت١ ٔطبِؼتٝ   ضٛد  ٤را خ ٞب رٚثرٚ ٥٘ست ٚ ٕٔىٗ است ا  ادٔا
 خستٝ ضٛد.

تٟب است وٝ سٝ لسٕت ٘بْ تبوٗ را ضتبُٔ ٔت٣   ٞب  اغطال بت ٚ وتبة دارا٢ چٙ، ٕ٘ب٤ٝ در ٘ا -ٔا

 ضٛد.
 

 ارزیابی محتوایی اثر .3
 

رش غرة ٝث تٛسؼٝ ثررست٣ ضت،ٜ    ر١٤ٚ ٔٛضٛػ٣ ٝث ا٤ٗ ترت٥ت است وٝ اثت،ا در فػُ اَٚ ٍ٘
سب٣٘ ٝث ٛاٖ ٔجٙب٢ تٛستؼٝ  ٔحتٛر ثحتت لترار ٌرفتتٝ      است ٚ ثؼ، ا  آٖ در فػُ دْٚ  رفبٜ ٘ا ػٙ

٤سٙ،ٌبٖ در فػُ سْٛ ٝث سراؽ ٔؤِفٝ ،. اثؼبد تٛستؼٝ  اسال٣ٔ تٛسؼٝ رفتٝٞب٢ است. سپ   ٛ٘ ٘ا
بد٢ تٛستؼٝ ا  د٤ت،ٌبٜ    در اسالْ در فػُ چٟبرْ ٔؼرف٣ ض،ٜ است ٚ در فػُ پٙجٓ سبختبر ٟ٘

ت٥ب  ٚ ٚجتٝ  ٥ٌر٢ و٣ّ را در ثر ٣ٔاسالْ اراٝئ ض،ٜ است. فػُ ضطٓ  ٘ت٥جٝ ٥ٌرد وٝ ا٤ٗ ٤ه ٔا
 ٔججت ثرا٢ وتبة است.

٤سٙ،ٌبٖٔم،ٔٝ خٛث٣ ٝث طرح ٔس ِٝ پرداختتٝ ٚ ٔحتٛر     ٔترجٓ( ٝثٞب٢ ٔهتّف وتبة )٘بضر  ٛ٘
بٔبت ٔٛرد ٥٘ب  ثرا٢ رٚضٗٔجب ت را ٔؼرف٣ ٣ٔ ٌر٢ در ارتجب  ثتب ٔست ِٝ تٛستؼٝ را    وٙٙ، ٚ اٟث

تظبر ٔت٣ ٔطرح ٣ٔ ٛتتب٣ٞ     سب ٘،. در ٔجٕٛع آ٘اٝ ا  ٔم،ٔٝ وتبة ٘ا رٚد  تحمتك ٤بفتتٝ استت  و
جبْ ض،ٜ سهٗ  ٔؼرف٣ چٟبرچٛة تح٥ُّ ٚ فػَٛ ٔهتّف وتبة ٝث ،.خٛث٣ ٘ا  ٘ا

٤سٙ،ٌبٖ در ٔم،ٔٝ خٛد ٝث رش ثتٝ تٛستؼٝ التػتبد٢ را    ٛ٘ غٛرت ثس٥بر خالغٝ ٚ ٔف٥، س٥ر ٍ٘
،. ا٤تٗ  ٚ سپ  آ٘اٝ ٔٛرد ٘ظر اسالْ است  ٔرٚر وردٜ 4381ا  د٤،ٌبٜ غرث٣ تب تحٛالت د١ٞ  ٘ا

،ٜ را آٔبد٠ ٚرٚد ٝث ٔجب ت ثؼ،٢ ٔت٣ ٔم،ٔٝ ٝث ٛاٙ٘ تب در ٔؼ  خٛث٣ ذٞٗ خ رفت٣ د٤ت،ٌبٜ   وٙت،. آٟ٘
ستبٖ    4وٙٙ،  اسالْ درثبرٜ تٛسؼٝ  سٝ جٙجٝ را ٔؼرف٣ ٣ٔ ( 9( تٛستؼٝ ٔتبد٢    9( تؼب٣ِ ٘فت  ٘ا

سب٣٘  ٚ ت و٥، ٣ٔ  وٙٙ، وٝ جٙجٝ اَٚ ا  ٕٞٝ ٟٕٔتر است.تٛسؼٝ جبٔؼٝ ٘ا

ٛاٖ       ٛاٖ اختػتبظ دارد. ٔتجال   فػتُ دْٚ تٟٙتب ػٙت لسٕت ػٕ،٠ ٞر فػُ وتبة تٟٙب ٝث ٤ه ػٙ
سب٣٘ٔجبث١ رتٛسؼٝ ٝث» ٛاٖ د٤ٍتر ا٤تٗ     غفحٝ را ضبُٔ ٔت٣  01در لبِت  ،ٚدا  « فبٜ ٘ا ضتٛد ٚ ػٙت

طتٛر٢ وتٝ ثت٥ص    فػُ غرفب  خالغٝ ثحت است. ٥ٕٞٗ ٚضغ در فػُ سْٛ ٥٘ز ٚجٛد دارد ٝث
ٛاٖ آٚردٜ ض،ٜ است. در فػُ چٟبرْ   61ا   غفحٝ ٔطّتت در ذ٤تُ    40غفحٝ در ذ٤ُ ٤ه ػٙ



دو فصملنامه، سمال اول، شمااة  اول، بهماة و      نقدنامه اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگمی،    00
 62-01، 0011اابستا  

 

ٛاٖ ٚ در فػُ پٙجٓ   ،ٚد  ٛاٖ اراٝئ ض،ٜ استت. ا٤تٗ   غفحٝ ف ٤411ه ػٙ مط در لبِت ٤ه ػٙ
طٍب٣ٞ چٙ،اٖ ٔطبٞ،ٜ ٣ٕ٘ر٤ٚٝ در وتبة  ضٛد.ٞب٢ ػ٣ّٕ ٚ د٘ا

ػ٣ ٔرٚر تبر٤خ ػمب٤، التػبد٢  َٛ دٚ ٔفْٟٛ تٛستؼٝ ٚ پ٥طترفت استت ٚ تتب      فػُ اَٚ ٝث ٛ٘
تب         ،٤طتٕٙ،ٖا ٔهتّتف ث٥تبٖ ضت،ٜ استت. ٔا ٣ِٛ ٚ ٝث غٛرت ٔجُٕ  د٤ت،ٌبٟٞب٢ ٘ا  ، لبُث لج

ت،ن ٚ ضتؼ٥ف ثتٝ ٔٙتبثغ اغت٥ُ استت         ر ا٤ٗ راستب ٔطبٞ،ٜ ٣ٔضؼف٣ وٝ د ضٛد  ارجبػتبت ٘ا
ب را اراٝئ وردٜ است. ٤سٙ،ٜ ث٥طتر ثر اسبس آٌب٣ٞ ٚ د٘اص خٛد آٟ٘ ٘ٛ ٣٤ٌٛ 

 ٝ ٛاٖ فػُ )تٛسؼٝ ثت ستب٣٘( را    فػُ دْٚ تٟٙب دارا٢ ٤ه لسٕت است وٝ ٕٞبٖ ػٙ ٔجبثتٝ رفتبٜ ٘ا
ضتٗ فػ٣ّ ا  ٤ه وتبة.ثدارد. ا٤ٗ ض٥ٜٛ ث٥طتر ضج٥ٝ ٝث ٤ه ٤بدداضت  ردار٢ است تب ٛ٘

ع»  413در غفحٝ  ع»ٝث اضتجبٜ « دٚستب٘ٝاَػٕبَ ٛ٘  درح ض،ٜ است.« دٚستبٝ٘اِػٕبَ ٛ٘

،  غفحٝ  ثتٝ  »  ػجتبرت  6سطر  444ثرخ٣ اضىبالت ٤ٚرا٤ط٣ در سراسر وتبة ٚجٛد دارد  ٔبٙ٘
جبٔ، ثتٝ غتٛرت   « ضٙبس٣رٚش  »9سطر  449و٣ٕ ٘بٔفْٟٛ است. غفحٝ « ػم٥،ٜ تؼبدَ ثب ار ٘ا

 «.ٞس٥تٓ»غح٥ح است ٝ٘ « ٞست٥ٓ  »41سطر  446آٔ،ٜ است. ٕٞا٥ٙٗ غفحٝ « ضٙبس٣ٔرٚش»

٤ه ضؼف ػٕ،ٜ در ا٤ٗ وتبة  ػ،ْ استفبدٜ ا  ج،َٚ ٚ ضىُ در ارتجب  ثب ٔجب ت استت. ا٤تٗ   
د ٔجال  در فػتُ اَٚ وتٝ د٤ت،ٌبٟٞب٢     تر ٛث ،ٜ ا  ٔطّت دارد. ٟث ٛاٙ٘ ٤ٚژ٣ٌ ت ث٥ر ٔٙف٣ ثر درن خ

ضت، ٚ  ٔهتّف در  ٥ٔٙٝ تٛسؼٝ ٔرٚر ض،ٜ است  ا  ٤ه ج،َٚ ٤ب ٕ٘ٛدار درختت٣ استتفبدٜ ٔت٣   
ٛ٘بٌٖٛ ٝث تتر٢ ثتر   ض،. چ٥ٙٗ تػت٤ٛر٢ اثتر لت٢ٛ   طٛر خالغٝ ث٥بٖ ٣ٔٔٛضغ افراد ٚ ٔىبتت ٌ

،ٜ ا  ٔجب ت پطت سر ٞٓ ٚ خستٝ ٛاٙ٘ ، داضت.آضٙب٣٤ خ ٛٞا  وٙٙ،ٜ ثرجب٢ خ

ب ثرخ٣ اضىبالت ٥٘تز ٚجتٛد   ٔترجٓ تب  ،ٚد  ٤بد٢ وبر ترجٕٝ را ث جبْ دادٜ است  ٔا ٝ خٛث٣ ٘ا
،  غفحٝ  ٣ِٚ  »0سطر  444دارد. ٔبٙ٘ ب٣٤ ٘ز تب٣٤ در  تبَ   »ٝث غٛرت « ٔطّٛث٥ت ٟ٘ ٔطّٛث٥ت ٟ٘

)در فػُ دْٚ(  ٔترجٓ درثبرٜ چٟبر ٔؤِفتٝ اسبست٣    491ترجٕٝ ض،ٜ است. در غفحٝ « وبٞص
سب٣٘  ٔؤِفٝ اَٚ را ٔ، ٘ظر ٔحجٛة ترجٕٝ وردٜ است وتٝ ٔؼتبدَ آٖ   « ػ،ِات»ِاحك در تٛسؼٝ ٘ا
ٚا ٜ ٔؼتبدَ ثتب      equityدر پبٚرل٣  « ثراثتر٢ »ذور ض،ٜ است. ا٤ٗ تؼج٥ر غح٥ح ٥٘ست  ٤ترا ا٤تٗ 

دٜ است. justiceاست ٚ ػ،ِات ٔؼبدَ  ٤سٙ،ٜ ثراثر٢ ٛث بثرا٤ٗ  ظبٞرا  ٔٙظٛر ٛ٘  است. ٙث

جبْ ٘ط،ٜ است ٚ ا٤ٗ ٤ٚژ٣ٌ ٔطبٞ،٠ ٔٙجغ راارجبع ٛار    د٣ٞ درٖٚ ٔت٣ٙ ٘ا در  ٥ٗ ٔطبِؼتٝ دضت
 سبختٝ است.

ٛارد٢ ٞستت وتٝ      تب ٔت ٛارد ٘بْ اضهبظ در پبٚرل٣ ذور ض،ٜ است  ٔا ثب ٚجٛد ا٤ٙىٝ در اغّت ٔ
  ، جبْ ٘ط،ٜ است ٔبٙ٘  .494در غفحٝ « رِاف وبر٥ٔٗ»ا٤ٗ وبر ٘ا
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ٞب٢ آٔبرت٥بسٗ وٝ در فػُ دْٚ ٝث آٖ تٛجٝ ضت،ٜ استت  آ اد٢   ٤ى٣ ا  ٔجب ت ٟٔٓ در د٤،ٌبٜ
٤سٙ،ٜ در غفحبت ٔججت ٚ  تب      496ٚ  490ٔٙف٣ است. ٛ٘ اضبرات٣ در ا٤ٗ  ٥ٔٙتٝ داضتتٝ استت  ٔا

،ٜ تٕب٤ز ا٤ٗ دٚ ٔفْٟٛ رٚضٗ ضٛد. ٛاٙ٘  آ٘اٙبٖ ٥٘ست وٝ ثرا٢ خ

ٛاٖ وتبة  اغُ ثحت ا  فػُ سْٛ ضرٚع ٣ٔ ضٛد. ثتٝ ػجتبرت د٤ٍتر  دٚ فػتُ     ثب تٛجٝ ٝث ػٙ
،ا ٜ  ِٚت٣  غفحٝ( را ضبُٔ ٣ٔ 461٘هست ٔجب ت  ٤بد٢ )ٝث ٘ا ٛ٘، وٝ ٞرچٙ، آٔٛ ٘،ٜ است  ض

رس، تّف٥تك دٚ فػتُ اَٚ   وٙ،. ٝث ٘ظر ٣ٔػ،ْ اراٝئ آٖ خ٣ّّ در ٔٛضٛع اغ٣ّ وتبة ا٤جبد ٣ٕ٘
ب ٔٙبستٚ خالغٝ  تر ثبض،.تر ض،ٖ آٟ٘

ٚا٤ُ فػُ سْٛ ثحج٣ ا  د٤،ٌبٜ جتبْ ضت،ٜ استت وتٝ ثتب        در ا ٞب٢ آدْا است٥ٕت ٚ آٔبرت٥بستٗ ٘ا
ٝ در اسالْ( ارتجب  دارد. ا٤ٗ ثحت ػتالٜٚ ثتر ا٤ٙىتٝ تىترار     ٞب٢ تٛسؼٔٛضٛع ا٤ٗ فػُ )ٔؤِفٝ
ٛارد ثتب      فػُ دْٚ است  ٘طبٖ ٣ٔ دٞ، وٝ ث٥طتر ٔجب ت فػُ دْٚ  ائ، ثتٛدٜ ٚ فمتط ٕٞت٥ٗ ٔت

 ٔٛضٛع اغ٣ّ وتبة ٔرتجط است.

ٛاٖ د٤ٗ ٔؼرفت٣ ضت،ٜ    489٣ّٔدر غفحٝ  ٥٘ٛسٓ ٣ٍٕٞ ٝث ػٙ ٥سٓ ٚ وٕ ت،. چٙت،   ٌرا٣٤  ٥ِجرِا ٘ا
ٛاػت، رفتتبر٢ ٔطترح ضت،ٜ     سطر لجُ ا  آٖ  د ٤ٗ ٝث ٔؼٙب٢ ض٥ٜٛ  ٘،٣ٌ ٚ اطبػت ا  ٔجٕٛػٝ ل

٣ وٝ در ا٤ٙجب پ٥ص ٣ٔ ٌترا  آ٤، ا٤ٗ است وٝ اٌر چ٥ٙٗ ثبض،  در رفتبر ٤ه فترد ّٔت٣  است. سؤِا
٥٘ٛست چٝ چ٥ز ٔتٕب٤زوٙٙ،ٜ وٙت،   ا٢ ٚجٛد دارد وٝ اٚ را ا  ٤ه ٔسّٕبٖ ج،ا ٤٣ٔب ٥ِجرَا ٤ب وٕ

جبْ ٣ٔ ٤ه ٔسّٕبٖ ثرخ٣ اػٕبَ ٚ تب   دٞ، وٝ ض٥ٜٛ  ٘،٣ٌ اٚ را تؼ٥٥ٗ ٔت٣ رفتبرٞب را ٘ا وٙٙت،. ٔا
٥٘ٛستآ٤ب ث٥ٗ ٣ّٔ ب ٤ب وٕ ٞب ٝث جز تفبٚت در ػم٥ت،ٜ  تفتبٚت د٤ٍتر٢ )رفتتبر٢(     ٌرا٤بٖ  ٥ِجراِٟ
ٌردد. آ٤ب ا٤ٗ اد٤بٖ ٘بْ ثردٜ ضت،ٜ ِزٚٔتب  ٞتر ٤ته     ث٣ٙ٥ ثر٣ٔضٛد. ا٤ٗ ٔٛضٛع ٝث جٟبٖد٤،ٜ ٣ٔ

 ٙ، ث٣ٙ٥ ٞستدارا٢ جٟبٖ

در اثت،ا٢ فػُ چٟبرْ  درثبرٜ ٔس ِٝ و٥ٕبث٣ ثحت ض،ٜ ٚ چ٥ٙٗ اظٟبر ض،ٜ استت وتٝ و٥ٕتبث٣    
٤سٙ،ٜ در ا٤ٗ ارتجب   ٝث آ٤بت٣ ا  لترآٖ وتر٤ٓ    در سطح و٥ٟبٖ ٚ ورٜ  ٥ٔٗ غ٥رلبُث دفبع است. ٛ٘

ت،ا ٜ ٔؼت٥ٗ خّتك وتردٜ استت        »استٙبد وردٜ است  ٝث ا٤ٗ ٔضٕٖٛ وٝ  «. خ،ا ٞتر چ٥تز را ثتٝ ٘ا
ٛٝ٘ ا  ا٤ٗ آ٤بت ٝث آٖ ٘ت٥جٝٔطهع ٥٘ ٤سٙ،ٜ چٍ ٥ٌر٢ خٛد ٔج٣ٙ ثتر ػت،ْ و٥ٕتبث٣ در    ست ٛ٘

 سطح والٖ رس٥،ٜ است. ٕٞا٥ٙٗ تٕب٤ز سطح والٖ ٚ خرد ٥٘ز ٔطهع ٘ط،ٜ است.

تتز ثتٝ ٔٙجتغ ٔتٛرد استتٙبد        ، فػَٛ لجُ ثب لرار دادٖ اػ،اد در داختُ پر٘ا در فػُ چٟبرْ  ٕٞبٙ٘
ب ثرخالف سب٤ر فػٛ تٟب٢ فػُ ٥ٞچ ٔٙجؼ٣ ذور ٘ط،ٜ است.اضبرٜ ض،ٜ است ٔا  َ  در ٘ا

ثهص ػٕ،٠ فػُ چٟبرْ ٝث ثحت درثبرٜ ػمب٤، ٔحٛر٢ د٤ٗ اسالْ اختػتبظ ٤بفتتٝ استت  ا     
ٛاٖ ا٤ٗ فػُ جّٕٝ  تٛ ٥،  ٘جٛت  اطبػت اثؼتبد تٛستؼٝ در   »پا٤ر٢ ٚ غ٥رٜ. ثب تٛجٝ ٝث ا٤ٙىٝ ػٙ
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ِٛٛ ٢ ٔحت     است  خ٣ّ٥ رٚضٗ ٥٘ست وٝ ارتجتب  ا٤تٗ ٕٞتٝ ثحتت در      « اسالْ ٥ٔٙت١ ا٤ت،ئ
ػ٣ در خالَ ا٤ٗ ٕٞٝ ثحت التػتبد٢ ٌتٓ ٔت٣    ،ٜ ٝث ٛ٘ ٛاٙ٘ -اسال٣ٔ ثب اثؼبد تٛسؼٝ چ٥ست. خ

 وٙ،.ا٢ ٔجب ت را درن ٣ٕ٘ضٛد ٚ ارتجب  سّسّٝ

در فػُ چٟبرْ  سٝ ثؼ، تٛسؼٝ در اسالْ ٔؼرف٣ ض،ٜ استت  تٛستؼٝ )تؼتب٣ِ( ٘فت   تٛستؼٝ      
ٍر٤ٓ ٔبد٢ ٚ تٛسؼٝ جبٔؼٝ. اٌر دل٥ك ٚ ثب ػمب٤ت، ٚ تجتبرة جٟتبٖ غترة تطج٥تك دٞت٥ٓ        تر ٙث

رش ٝث تٛستؼٝ  ٕٞتبٖ ثؼت، اَٚ    در٣ٔ ٤بث٥ٓ وٝ تٟٙب ٚجٝ افتراق ٔىتت اسالْ ثب غرة ا  ٔٙظر ٍ٘
تبثرا٤ٗ    -٤ؼ٣ٙ تؼب٣ِ ٘ف  است ٚ دٚ ثؼ، د٤ٍر در ٞر دٚ ٘حّٝ فىر٢  اػتمبد٢ ٚجٛد دار٘ت،. ٙث

٤سٙ،ٌبٖ غرفب  ٝث ٥ٕٞٗ ثؼ، اَٚ ٔت٣  د وٝ ٛ٘ داختٙت، ٚ ا٤تٗ ٕٞتٝ ٔجب تت اضتبف٣ را      پروبف٣ ٛث
ٝ ٔطرح ٣ٕ٘ ،٤طت ٚالغ  اسالْ ضٕٗ تػح٥ح ثرخ٣ ٘ا ٞتب ٚ رفتبرٞتب در تفىتر غبِتت     ورد٘،. در 
 ا٢ ٝث آٖ دارد.غرث٣  افزٚدٜ

ستٛرٜ اػتراف ث٥تبٖ     36در اثت،ا٢ فػُ پٙجٓ  اسبس ٔفْٟٛ تٛسؼٝ ا  ٘ظر اسالْ در لبِت آ٤تٝ  
ٛا  اسبس تٛسؼٝ است. ا٤ٗ ٔطّت غح٥ح استت وتٝ اروتبٖ    ض،ٜ است  ٔج٣ٙ ثر ا٤ٙىٝ ا٤ٕبٖ ٚ تم
٥ِٛ،  تٛ ٤غ ٚ سب٤ر جٙجٝ ٤ستٙ،ٜ چٙت،اٖ    التػبد ٤ؼ٣ٙ ت تب ٛ٘ ٛا ثبضٙ،  ٔا ٞب ثب٤، ثر ٔجٙب٢ ا٤ٕبٖ ٚ تم

ٛا ٔٙجر ٝث تٛسؼٝ ٔت٣  ضتٛد ٤تب خ٥تر.    ا٤ٗ ٔٛضٛع را تج٥٥ٗ ٘ىردٜ وٝ آ٤ب غرف ٥ٕٞٗ ا٤ٕبٖ ٚ تم
ٛٝ٘ تٛج٥ٝ ٣ٔ ر٤ز٢ التػبد٢ در ا٤ٕٗٞا٥ٙٗ  ٘مص ثر٘بٔٝ  ضٛد  ٥ٔٙٝ چٍ

ٛاػ، تؼ٥٥ٗ ض،ٜ در اسالْ ثب ٞت،ف وتبٞص ترد٤ت، در ٔؼتبٔالت التػتبد٢ ٚ       در فػُ پٙجٓ  ل
٥زضت٣ فؼب٥ِتت      تبثرا٤ٗ  ػبٔتُ اٍ٘ ٞتب٢  س٥ٟٓ ض،ٖ در خطرٞب٢ التػبد٢ ٔؼرف٣ ض،ٜ استت. ٙث
ب ٝث ٤ى،٤ٍر است. در ا٤ٗ ثحت  راجغ ثتٝ ا٤تٗ ٔ   سبٟ٘ ٛاػ، ٚ ٔحجت ٘ا ست ِٝ  التػبد٢  رػب٤ت ل

٤ستٙ،ٌبٖ ػبٔتُ ػطتك    طّج٣ ضهػ٣ چٝ ٣ٔغحجت ٘ط،ٜ است وٝ پ  ٘فغ ٚالغ  ٛ٘ ضٛد  در 
تب ثت٣  ٚ ٔحجت را در ٔمبُث ٘فغ ضهػ٣ لرار دادٜ ، تب رفتبر ٔؤٔٙبٝ٘ را تج٥٥ٗ وٙ،  ٔا ترد٤ت،  ٘فتغ   ٘ا

٥زٜ سبٖ است وٝ در ا٤ٙجب ٝث آٖ تٛجٝ ٘ط،ٜ است.ضهػ٣ ٥٘ز ٤ى٣ ا  اٍ٘  ٞب٢ طج٥ؼ٣ ٞر ٘ا

ٞ،ف جبٔؼٝ ا٤جبد ٤ه التػبد ستبِٓ ٚ در  تبَ   »ا  فػُ پٙجٓ آٔ،ٜ است وٝ   968در غفحٝ 
رست،  ا٤ٗ ث٥بٖ غح٥ح ٝث ٘ظر ٣ٕ٘«. رض، است وٝ در آٖ ٝ٘ ثرٚت  ٤بد ٚجٛد دارد ٚ ٝ٘ فمر  ٤بد

د. آ٘اٝ ٟٔٓ است  تٛ ٤تغ ا٤تٗ ثترٚت استت وتٝ       ، ٛث ٛٞا  ٤را ثرٚت  ٤بد لطؼب  ٝث ٘فغ جبٔؼٝ خ
، ٔب٘غ ا  ٌست٣ٔ ٛ٘ا ػ٣ ضت،٤ت ثتب ثترٚت   رش فمر ت -ضٛد. ث٥بٖ ثبال ا  رٕٞٙٛدٞب٢ اسالْ ٝث ٛ٘

 دٞ،.آفر٣ٙ٤ را اضبػٝ ٣ٔ
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بد٢ در اسالْ ثحت ٣ٔ - ضتٛد  تٛغت٥فبت  ٤تبد٢    در فػُ پٙجٓ وٝ درثبرٜ سبختبر ٟ٘
تغ غ٥راستال٣ٔ ٥٘تز     در  ٥ٔٙٝ اخالق وست ٛٔا ٚوبر اراٝئ ض،ٜ است وٝ در خ٥ّت٣ ا  ج

ٛ٘،. ٔطهع ٥٘ست أطبٞ،ٜ ٣ٔ ٛٝ٘ تج٤ٗ٥٥ٗ ٤ٚژ٣ٌض وٙٙ،٠ تٛستؼٝ التػتبد٢   ٞب چٍ
ستب٥٘ت ارتجتب  دارد. ٕٞاٙت٥ٗ  ثرخت٣ ٤ٚژٌت٣       ٞتب٢  است ٞرچٙ، ثب تٛستؼ١ رٚح ٘ا

ٞب٢ التػبد٢ ٥ِجترَا غرثت٣ ٚجتٝ    التػبد اسال٣ٔ تٛغ٥ف ض،ٜ است وٝ دل٥مب  ثب ٘ظبْ
،  جر٤بٖ آ اد اطالػبت  وتبرورد ثتب ار در تؼ٥ت٥ٗ ل٥ٕتت  ٔح     تترْ  اضتران دار٘،  ٔبٙ٘

ٛارد ثتب د٥٘تب٢       ضٕردٖ لراردادٞب   ك ٔبِى٥ت ٚ غ٥رٜ. ا  ا٤ٗ رٚ  ٚجٝ تٕتب٤ز ا٤تٗ ٔت
 وٙ،.غرة چٙ،اٖ رٚضٗ ٥٘ست ٚ ٔطّت ج،٢،٤ را اراٝئ ٣ٕ٘

تٟب٢ فػُ پٙجٓ  تفبٚت ث٥ٗ ػ،ِات تٛ ٤ؼ٣ در اسالْ ٚ ٘ظر٤ٝ ٞتب٢ د٤ٍتر )غرثت٣( ث٥تبٖ     در ٘ا
تب در جبٔؼتٝ      ٞب  ٘ض،ٜ است. اضبرٜ ض،ٜ است وٝ در سب٤ر ٘ظر٤ٝ ِٚتت استت ٔا ٥ب  ٝث دخبِتت د

ِٚت ػجبرت استت ا   ٔت،٤ر٤ت  ٘ظتبرت ٚ  ٕب٤تت ا  جبٔؼتٝ. پت  ا  ا٤تٗ         اسال٣ٔ  ٘مص د
ِٚت در  ١ٙ٥ٔ ػ،ِات تٛ ٤ؼ٣ ث٥ٗ استالْ ٚ ستب٤ر    ٔطّت  ٥ٞچ تٛض٥ح٣ راجغ ٝث تفبٚت ٘مص د

 ٞب اراٝئ ٘ط،ٜ است ٚ ٔؼّْٛ ٥٘ست ا٤ٗ تفبٚت چٝ ٔؼٙب٣٤ دارد.٘ظر٤ٝ
 
 

 نتیجه گیری   .4
تص  ٢را پٛضص دادٜ است وٝ ثرا ٣ٟٕٔ ٥بروتبة ٔٛضٛع ثس ٤ٗا ٖ  د٘ا ٝ   تٛ ٜ  در پژٚٞتب  تٛستؼ

ب ثب ا ٔف٥، د. ٔا ، ٛث ٛٞا ٛا٣ٖ بَ  ٕ٘ ٤ٗخ  ٢ٔٙجغ وبُٔ در ارتجب  ثتب ٔٛضتٛع ٔحتٛر    ٤هآٖ را  ت
ب ر ٤ٙ،ا  فرآ ٣ٟٕٔ ٞب٢جٙجٝ ٤راورد   ٣ٔطرح ض،ٜ ٔؼرف غ ثب آٟ٘ ٛٔا رٚ ٜ ج ٚثترٚ  تٛسؼٝ را وٝ ٔا

رش اسالْ درثبرٜ وتبرورد ٘ظتبْ ثتب٘ى   ٥ٌرد٣ٕ٘ درثرٞستٙ،   ٗ ا ٥بتٚ خػٛغت  ٣. ٔجال   ٝث ٍ٘  ٤ت
ٚ٘ك التػبد ٣ٟٕٔ ٥بر٘ظبْ وٝ ٘مص ثس تبثرا   ٢در ر ٔٙبستت استت    ٤ٗ دارد  تٛجٝ ٘ط،ٜ استت. ٙث

ترش   ٠درثتبر  تتر٢ وتت ٔرتجط ٔطبِؼتٝ ضتٛد تتب درن جتبٔغ     ٤ردر وٙبر سب ٣اثر ػّٕ ٤ٗوٝ ا ٍ٘
  بغُ ضٛد. ٢ٝث تٛسؼٝ التػبد ٣اسالٔ

 

 

 

 نامه کتاب

   ترجٕٝ  ٔٙٛچٟر فرًٞٙ  تٟراٖ  ا٘تطبرات غ،ا ٚ س٥ٕب٢ ح.ا.ا.التػبد س٥بس٣(. 4964ثبر  رٖٔٛ )
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   تٟراٖ  ٘طر ٣٘.تبر٤خ ػمب٤، التػبد٢ )ا  افالطٖٛ تب دٚرٜ ٔؼبغر((. 4949تفض٣ّ  فر٤،ٖٚ )
خ٥ّ٥ّبٖ اضىار٢  ٔحٕ،جٕبَ؛ جٛضمب٣٘ ٘بئ٣ٙ٥  س٥، ٥ٕ،؛ ػسىر٢  لبسٓ ٚ ٔحٕ، ث٥ت،ار پترچ٥ٗ ػ٥ّتب    

  لٓ  ا٘تطبرات ٔؤسستٝ آٔٛ ضت٣ ٚ   ٞب٢ پ٥طرفت ا٘سب٣٘ ا  د٤،ٌبٜ اسالْٔؼ٥برٞب ٚ ضبخع(. 4931)
 پژٚٞط٣ أبْ خ٣ٙ٥ٕ.

 .  تٟراٖ  ا٘تطبرات رٚ ٘ٝفرًٞٙ خبظ ػّْٛ س٥بس٣(. 4944ػ٥ّزادٜ   سٗ )
  ترجٕتٝ  ػّت٣   اسالْ ٚ ٔست٥ر تٛستؼٝ التػتبد٢ ٚ ا٘ستب٣٘    (  ٥ٔ4931رآخٛر  ػجبس ٚ  س٥ٗ ػسىر٢ )

 آثبد٢  لٓ  ا٘تطبرات دا٘طٍبٜ ٔف٥،.ثبلر٢ دِٚت
ِٚتت استال٣ٔ  (.  4989آثبد٢ )٘ظر٢   سٗ ٚ ٔحٕ،تم٣ ٥ٌّه  ى٥ٓ   ٍ٘رش ػ٣ّٕ ٝث ٞز٤ٙٝ ٚ درآٔ، د
 تٟراٖ  پژٚٞطى،ٜ أٛر التػبد٢.

 





 


