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 چکیدٌ
م را آام كیژق ٓا ك جٕاِایی زیـث ازحَاؾی اهحضائات ٍعنٕص ةْ ظٕد را دارد ك ٍٔارت

ٓا در ِؼاـ إٍٓزقی کكٕر، ؾَغجان ذیى درس ٍعايؿات ازحَاؾی  ظًتغ. إٍٓزش ایُ ٍٔارت ٍی

آٍیؽ پیؼكاف ادیاف ائی را زیـحی ٍـايَثزایگاق ٌٓکْ ؿث ا فهؼارگؼلحْ اؿث. ایُ ِٕقحار ةؼآ

 ردگیؼم از اِغیكْ اؿالٍی ٍٕؾّٕاف یکی از ٍٕضٕؾات ٌٍٔ إٍٓزش ٍعايؿات ازحَاؾی ةا ةٔؼق ةْ

پؼدازد: کْ َٓؽیـحی ٍـايَث آٍیؽ پیؼكاف ٓا ٍیةؼرؿی هؼار دٓغ. ةّاةؼایُ ةْ ظؼح ایُ پؼؿف

قٕد؟ آَیث آف چوغر ك ٍنادین آف کغاـ اؿث؟ ائی در اِغیكْ اؿالٍی چگِْٕ جؿؼیك ٍی

دٓغ کْ اِغیكۀ اؿالٍی جضًیًی ؿاٍاف یالحْ، ِكاف ٍی ِحایر ایُ پژكٓف کْ ةْ قیٕق جٕمیمی

امى »کیغ هاةى جٕزٔی دارد. ةؼ ٍتّام أزیـحی، جؿَیث قّاظحُ ایُ ِٕع ٌٓرت ك ةْ رةؼ ضؼك

آٍیؽ پیؼكاف ادیاف ائی در زاٍؿْ كاصغ ةْ ِضٕ زیـحی ٍـايَث؛ ٌٓ«ٍحؿايی کؼاٍث اِـاِی

، فايب كزٕد یک دیُ زیـحی ةغیُ ٍؿّا اؿث کْ ةااؿث. ایُ ِٕع ٌٓام ٍٕرد جأکیغ ةؼزـحْ

ازحَاؾی  -ف در چارچٕب ٍكعنی از صن صیات ك ؿایؼ صوٕؽ اِـاِیپیؼكاف ؿایؼ ادیا
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زیـحی در پیِٕغ ازحَاؾی ك پیكؼلث ركزالؽكف زٕاٍؽ ةا جأکیغ ةؼ ِواط ةؼظٕردارِغ ك ِوف ٌٓ

، اِساـ ٍّاؿک دیّی، ؾتادات، «صوٕؽ َٓاِّغ»ٍكحؼؾ فیؼهاةى اِکار اؿث. ةؼظٕردارم از 

كیژق در اصٕاؿ قعنیْ )ِکاح، كمیث، ارث غِی ةْةؼگؽارم ازحَاؾات دیّی ك إؾَاؿ صوٕؽ ٍ

ك...( ةؼ ٍتّام دك ٍضٕر جٕصیغ ك ِمی قؼؾ ةؼام پیؼكاف ادیاف ائی کْ قؼائط ٍؼةٕط ةْ زِغگی 

زیـحی اِغ از زًَْ ٍنادین ایُ ٌٓجضث يٕام صکٍٕث اؿالٍی )قؼائط ذٍّْ( را پػیؼلحْ

 ازحَاؾی اؿث.

اِغیكْ اؿالٍی، پیؼكاف ادیاف ائی، إٍٓزش ٍعايؿات  آٍیؽ،ٍـايَث َٓؽیـحی کلیدی: گانياص

 ازحَاؾی
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 ممدمٍ

ٓا  جاریط زِغگی اِـاف در صویوث ٍسَٕؾْ كهایؿی اؿث کْ در ظٕؿ زٍاف ةؼام اِـاف

ٓا،  اؿث. ایُ كهایؽ قاٍى یک ركِغ پیٕؿحْ ك جغریسی از اکحكالات، ِٕآكرم  اجماؽ الحادق

یاةیٌ کْ َٕٓارق در ٍواظؿی، زِغگی  ؼرؿی جاریط در ٍیاظحؼاؾات، اةغاؾات ك... اؿث. ةا ة

زِغگی را ةْ ظٕر  ةاؿث کْ قیٕ  ٓایی ِیؽ ةٕدق اِـاف ؾًیؼفٌ ركِغ پیٕؿحْ قاٍى زٔف

ةا پایاف یالحُ  ،ٓا در ؾنؼ یعتّغاف فارِكیُ ةٕدِغ اؿث. اِـاف  کًی دگؼگٕف ؿاظحْ

 کْ ؾَغجان قکى دادِغٓا ؿؼازیؼ قغِغ ك ازحَاؾات ٍحّٕؾی را  ایُ دكرق ةْ دقث

کؼدِغ. ةا گػر زٍاف اِـاف یکساِكیُ قغ ك  یکساِكیُ ِتٕدِغ ك ةـحْ ةْ قؼایط کٕچ ٍی

ازحَاؾات کٕچکی را در هايب هتیًْ، ركؿحا ك دیگؼ اقکاؿ جكکیى داد. ایُ جقییؼات 

قٔؼ، قٔؼ ك دیگؼ ؾّاكیُ ٍكاةْ  اداٍْ پیغا کؼد جا ایّکْ اٍؼكزق ٍمآیٌ کكٕر، کالف

ٓا ذیى یک ممث  از اِـاف  قغِغ کْ ٓؼ کغاـ ٍؿّؼؼ ازحَاؾی ةـیار گـحؼدق ٍؿؼلی

 ٍكعل ٓـحّغ.

زِغگی زغیغ اِـاف جضث ؾّٕاف ازحَاع قکى گؼلث ك ةْ ةیاف دیگؼ ایُ ِٕع از    

َٓؽیـحی را زیـث ازحَاؾی اِـاف ِاٍیغِغ، ةغیٔی اؿث ایُ ِٕع زِغگی اهحضائات 

ظًتغ.  ٓام ٍعنٕص ةْ ظٕد را ٍی جٕاِاییٓام ك  ٍعنٕص ظٕد را دارد ك ٍٔارت

ٓام  جٕاِغ ةـیارم از ٓیساف ام کْ اگؼ لؼدم ةْ آف ٍسٔؽ ةاقغ ٍی ٓام اكيیْ ٍٔارت

ر ّٓؼ ارجتاط ةؼهؼا»ٍعؼب را از ظٕد دكر کّغ ك از ؿالٍث ركاِی ةیكحؼم ةؼظٕردار ةاقغ، 

 .(6:  2005)ریچ،  اؿث« كگٕ ةا دیگؼاف کؼدف ك گمث

ٓا در ِؼاـ إٍٓزقی کكٕر، ؾَغجان ذیى درس ٍعايؿات  ٍٔارتإٍٓزش ایُ      

اؿث. ةْ ؾّٕاف َِِْٕ در اةحغام کحاب ٍعايؿات ازحَاؾی پایْ ٌِٔ   ازحَاؾی هؼار گؼلحْ

ٌٍٔ یادگیؼم اؿث کْ  ةٍعايؿات ازحَاؾی یک صٕز»غق اؿث؛ )دكرق ٍحٕؿعْ اكؿ( آٍ

ٍعحًك )صاؿ، گغقحْ ك آیّغق(  ٓام ٓام گِٕاگٕف در زٍاف از اِـاف ك جؿاٍى اك ةا ٍضیط

ٓام گِٕاگٕف ایُ جؿاٍى )ؿیاؿی، اهحنادم، ازحَاؾی، لؼّٓگی، ٍضیعی ك...(  ك زّتْ

در ؾنؼ صاضؼ ةا جٕزْ ةْ پیچیغگی  .(6: 1394لالصیاف، پؼجٕم ٍوغـ، ) «کّغ ةضخ ٍی

ُ ٓام ركاِی ك رلحارم در ةیُ کٕدکاف ك ِٕزٕاِاف، يؽكـ پؼداظح زٕاٍؽ ك ةؼكز ِآّسارم

ٓا، ٍعؼح کؼدف رآتؼدٓام مضیش ةؼام جوٕیث ك قکٕلایی  آف  قغفةْ لؼآیّغ ازحَاؾی

قٕد. ٍؿیارٓام امًی ایُ رقغ ؿازگارم ةا دیگؼاف  ایُ پغیغق ةیف از پیف اصـاس ٍی
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 :1390ِؼاهی ك َٓکاراف، )ؿیك اؿثٓام ٍّعوی ك ٍكؼكع اظؼالیاف  ك رؾایث ظٕاؿث

ٓام لکؼم،  ٓا ك دیغگاق ٓام ِعـحیُ ك إٍٓظحْ ؿاؿدر  -ازحَاؾی الؼاد -جؼةیث .(38

دیؼ أازحَاؾی ك ٍػٓتی ِٕزٕاف در جّغم ك کّغم یا ٍذتث ك ٍّمی ةٕدف جؿاٍالت لؼد ج

ام دارد ك کَحؼیُ ةؼداقث ایّکْ، در ةازگؼداِیغف صايث جؿادؿ ك صؾ اؾحَاد ةْ  قایـحْ

)صیغرم،  قٕد قّاظحْ ٍیٕزٕاف، ؾاٍى ةؽرگی م ؿازگارم ِ ظٕد ك ایساد ك اةؼاز ركصیْ

ٓام  ٓام ٍحؿغدم آَیث إٍٓزش الزـ ةْ ذکؼ اؿث ٍعايؿات ك پژكٓف .(56: 1374

ٓا را ةؼرؿی  دیؼ ایُ إٍٓزشأٓام ٍعحًك ج ییغ ك پژكٓكگؼاف زّتْأرق کٕدکی را جدك

ٓام ٍضیعی  ٓام دارام ٍضؼؾ دیؼ ٍضیطأ(، کْ ةْ ٍعايؿْ ج1966)1اِغ. اؿکیّؼ کؼدق

ٓام دكرق کٕدکی در رقغ ازحَاؾی  کّغ کْ إٍٓزش گیؼم ٍی ، ِحیسْاؿث فّی پؼداظحْ

دٓغ  ( ِكاف ٍی1961)3( ك كیگؼٓاِث1964) 2دیؼ ةـؽایی دارد. ٍعايؿات ةًٕـأکٕدکاف ج

ف ةؼام زیؼا جٕاَِّغم کٕدکا ؛ٓا ٍعًٕب ك ٍّاؿب اؿث کْ إٍٓزش اكيیْ از ةؿضی زٔث

ی اؿث. در اکذؼ زٕاٍؽ ك یؼ جسارب اكيیْ ٍضیعأدرقغ ك پیكؼلث كاهؿی جضث ج

يػا  .(126: 1389)ٓغایحی،  ُ كركد ةْ ٍغرؿْ اؿثازحَاؾی قغف ؿِ  ُّؿِ ،ٓا لؼّٓگ

ٓام  ةؼِاٍْ ٍغارس ةایغ ةْ ِضٕم جغكیُ گؼدد کْ ؾالكق ةؼ پؼكش اؿحؿغادٓا ك ٍٔارت

کؼدف ٍضیط ٍّاؿب ةؼام رقغ ظتیؿی کٕدؾ، اك را لؼدم ازحَاؾی ةار گِٕاگٕف ك آٍادق

ْ ظٕرم کْ مالح ظٕد را در مالح زاٍؿْ ةغاِغ ك ظٕد را ؾضٕم از زاٍؿْ آكرد، ة

 .(39: 1390ِؼاهی ك َٓکاراف، )ؿیك ةؼقَارد

از ؿٕم دیگؼ اِـاف ةْ اهحضام ظتیؿحی کْ ظغاكِغ ٍحؿاؿ در كزٕد اك ةْ كدیؿْ      

کْ َٕٓارق زِغگی ازحَاؾی را در اقکاؿ ٍعحًك جسؼةْ َِٕدق ك ةغیٔی اؿث  ،ِٔادق اؿث

در ایُ زِغگی زَؿی در ٍٕرد ٍـائى گِٕاگٕف از زًَْ دیُ، اظحالؼ ؾویغق كزٕد 

جؼیُ  م كاصغ، ٌٍٔ. َٓؽیـحی ةیُ پیؼكاف ادیاف ٍعحًك در یک زاٍؿْةاقغداقحْ 

ٓا ك  ٓام دیّی ػؼلیث الزـ ةؼام ایساد درگیؼم قٕد؛ زیؼا اظحالؼ ٍـ ًْ ٍضـٕب ٍی

ٓایی  ٓا ك ِؽاع ر ةـیارم از زٕاٍؽ قآغ درگیؼمٍّاهكات ازحَاؾی را دارِغ ك َٕٓارق د

(. امٕالن ؾغـ 106: 1389ٓام دیّی دارِغ. )رؿحَیاف،  ٓـحیٌ کْ ریكْ در اظحالؼ
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ٓا ةعٕرم کْ ةحٕاِّغ ةْ ؿؼ ٍّؽؿ ٍونٕد ةؼؿّغ ةاؾخ اٍکاف زِغگی لؼدم ةؼام اِـاف

 اف اؿث.گیؼم ٍمٕٔـ َٓؽیـحی ازحَاؾی قغق اؿث کْ در گؼك جؿاٍى ةا دیگؼقکى

در زٕاٍؽ ٍؿامؼ ةْ ديیى جؿاٍالت ك جضؼکات لیؽیکی گـحؼدق، ارجتاظات ٍسازم      

ٓا ك از ٍیاف رلحُ ٍؼزٓام هؼاردادم ؿّحی، پیِٕغٓام گؼیؽِاپػیؼم ةیُ الؼاد ك لؼّٓگ

ٓا، ضؼیب ایساد جّف ٓا در کّار یکغیگؼ ك جالهی آفةْ كزٕد آٍغق اؿث. صضٕر لؼّٓگ

ٓام آقکار ایُ ٓا را الؽایف دادق اؿث. یکی از ِكاِْد ك لؼّٓگك جنادـ ٍیاف الؼا

ٓام هٍٕی ك ِژادم ك ٍػٓتی اؿث کْ جٕؿط ٓا اظتار ٍعحًك از ظنٍٕثجحف

ٓا ك صمغ قٕد. از ظؼلی گِٕاگِٕی لؼّٓگٓام رؿَی ٓؼ ركزق ٍعاةؼق ٍیظتؼگؽارم

-جّٕؾی کْ َِی ٓام ٍّضنؼ ةْ لؼد، ضؼكرت ك ظٕاؿحۀ ظتیؿی َٓۀ زٕاٍؽ اؿث.ٕٓیث

ام ٍضغكد کؼد. جٕاف ةؼام آف صغكد ركقّی جؿییُ کؼد ك آف را ةْ ٍؼزٓام ًٍی یا هارق

ٓام زٕاٍؽ ٍؿامؼ اؿث کْ َٓؽیـحی الؼاد کّار قغف یکی از كیژگیلؼّٓگیچّغ 

ایؼاِی ِیؽ از  ۀائات ظامی َٓؼاق ؿاظحْ اؿث. زاٍؿٓا پیچیغق ك ةا اهحضیکغیگؼ را در آف

ٓا، ادیاف ك ٍػآب ٍحّٕؾی ةؼظٕردار اؿث. در صویوث جَاـ  ٍیثٓا، هٕ لؼّٓگ

ٓام ازحَاؾی ذیى یک ممث ك ٕٓیث ٍكحؼکی ةْ ِاـ ایؼاِی ةٕدف گؼدٌٓ  ةّغم جوـیٌ

ازحَاؾی در  زیـثاِغ، صاؿ آِکْ در دؿ ظٕد از جّٕع ك جکذؼ ةـیارم ةؼظٕردارِغ. آٍغق

ٓا ةؼ ٓا، اهًیث ك زةافب، هٍٕیثچّیُ زٕاٍؿی ةـیار پیچیغق اؿث. جّٕع ادیاف، ٍػآ

ٍیؽاف ایُ پیچیغگی الؽكدق اؿث. ؾغـ إٍٓزش ك درؾ مضیش ِضٕة َٓؽیـحی ازحَاؾی 

ٍغارم، جؿنب ك ٓا ظٕآغ ركیاِغ ك ةـاط هٕـدر چّیُ زٕاٍؿی ةػر اظحالؼ را در آف

ؽ یکی از آٍیظٕآغ ِكاِغ. ةّاةؼایُ إٍٓزش ِضٕة َٓؽیـحی ٍـايَث ظكِٕث را در آف

إٍٓزاف در ٍغارس قغف( داِف پػیؼم )ازحَاؾییّغ زاٍؿْإٍارد صایؽ آَیث در لؼ

یاةغ. ةا جٕزْ ةْ ةیاف اؿث کْ ؾٍَٕان جضث ؾّٕاف درس ٍعايؿات ازحَاؾی ؿاٍاف ٍی

لٕؽ، جٕزْ ةْ چّیُ ٍتضذی در درس ٍعايؿات ازحَاؾی ك دركس ٍكاةْ آف یکی از 

ام کْ ةّاةؼ زَٕٔرم اؿالٍی اؿث. ٍـ ًْٓام ٌٍٔ ك اؿاؿی در ِؼاـ إٍٓزقی ضؼكرت

؛ 1394ِژاد، ؛ كلایی ك ؿتضاِی1388ٓا )ؾؽیؽم ك دیگؼاف، ِؼؼ ةؼظی از پژكٓف

ریؽم ك جغكیُ ایُ دركس آِچّاف کْ ةایغ ك (، ِؼاـ ةؼِا1395ٍْچٔارةاقًٕ ك دیگؼاف، 

 قایغ ةغاف ِپؼداظحْ اؿث.

كۀ اؿالٍی ٍٕرد جٕزْ هؼار آٍیؽ ازحَاؾی در اِغیٍـ ًۀ َٓؽیـحی ٍـايَث     

ةیث )ع(، ؾَغة ٍتاصخ ٍؼجتط ةا ٍـ ًۀ گؼلحْ اؿث. در هؼآف کؼیٌ ك ركایات آى
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آٍیؽ الؼاد در زاٍؿْ در ذیى ٍتضخ ِضٕة ةؼظٕرد ةا پیؼكاف ادیاف َٓؽیـحی ٍـايَث

ائی ٍعؼح قغق اؿث. ةا جٕزْ ةْ جٕضیضات لٕؽ ك آَیث ك ِوف صیاجی َٓؽیـحی 

إٍٓزاف، ةایغ دیغ ایُ ٍـ ًْ در اِغیكْ پػیؼم داِفیّغ زاٍؿْالؼ آٍیؽ درٍـايَث

اؿالٍی )از ٍّؼؼ آیات ك ركیات( ةْ چْ ِضٕم ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گؼلحْ اؿث. َٓؽیـحی 

آٍیؽ پیؼكاف ادیاف ائی در ایُ ؿاصث از چْ زایگآی ةؼظٕردار ك ةا چْ ٍـايَث

پؼدازد، چگِٕگی صاضؼ ةغاف ٍی ٍنادیوی َٓؼاق اؿث. ةؼ َٓیُ ؿیاؽ آِچْ کْ پژكٓف

آٍیؽ پیؼكاف ادیاف ائی، آَیث ك ٍنادین آف  ةّغم َٓؽیـحی ٍـايَثجؿؼیك ك مٕرت

 در اِغیكْ اؿالٍی اؿث.

 

 پیطیىٍ پضيَص

ٓام ٍحؿغدم در ٍٕرد ِگاق اؿالـ ةْ مًش ك زِغگی ازحَاؾی ك جؿتیؼ  ٍواالت ك کحاب 

ٓا  ٔی ِگارش یالحْ کْ ةْ ةؼظی از آفدیگؼ َٓؽیـحی ٍـايَث آٍیؽ پیؼكاف ادیاف اي

 اقارق ٍی کّیٌ:

آٍیؽ در اؿالـ ك َٓؽیـحی ٍـايَث» (، در کحاب ظٕد ةا ؾّٕاف 1386) ِیاکؼیَی

آٍیؽ در ؿاظحار ؿازٍاف ًٍى ك ةْ زایگاق زیـث ازحَاؾی ٍـايَث« ايًَى صوٕؽ ةیُ

اؿی زَٕٔرم ايًَى ك ِیؽ ةؼرؿی دیغگاق اؿالـ ك هإِف اؿ دیگؼ امٕؿ صوٕؽ ةیُ

آٍیؽ در صکٍٕث زٔاِی صضؼت ٍٔغم اؿالٍی ایؼاف ك جضون کاٍى َٓؽیـحی ٍـايَث

آٍیؽ، اؿالـ ك َٓؽیـحی ٍـايَث»  :در کحاب (1392) ؾًیعاِی )ؾر( پؼداظحْ اؿث.

ةْ ةؼرؿی رآکارٓام ٍّاؿب  ،«چايف زٔاف ٍغرف ةؼام زِغگی؛ رآتؼدٓا ك ٍٕاِؽ 

در ؿعش زٔاف پؼداظحْ اؿث. ةؼظی از ایُ آٍیؽ زٔث رؿیغف ةْ زیـث ٍـايَث

اِغ: از جؼكیر اظٕت ةكؼم ك ٍـاكات  رآکارٓایی کْ ایُ کحاب پیكّٔاد کؼدق ؾتارت

ٓام پؼٓیؽ از  اِـاِی؛ جضؼیٌ اؿتاب ِؽاع ك زّگ؛ ٍتارزق ةا اؿحکتار؛ اصحؼاـ ةْ پیَاف

مٕؿ اظالهی ا»م ظٕد ةا ؾّٕاف در پایاف ِاٍْ (،1393) ايٕارؾؽیؽم.  زغاؿ ك ...

ِحیسْ گؼلحْ کْ دیُ « آٍیؽ ةا فیؼٍـًَاِاف از دیغگاق هؼآف ك ؿّث َٓؽیـحی ٍـايَث

ّغ ك امٕؿ کاؿالـ َٓیكْ ٍـًَاِاف را ةْ ِیکٕکارم ِـتث ةْ فیؼٍـًَاِاف جكٕین ٍی

داِغ. ايتحْ ایُ در مٕرجی ؾّٕاف هإِِی ايؽاـ ٍی آٍیؽ را ةْاظالهی َٓؽیـحی ٍـايَث

ًَاِاف هنغ جؿؼض ك جساكز ةْ صؼیٌ دیُ اؿالـ ك کیاف ٍـًَاِاف را اؿث کْ فیؼٍـ
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ِغاقحْ ةاقّغ ك ةعٕآّغ در زِغگی ازحَاؾی ةا ٍـًَاِاف آراٍف داقحْ ةاقّغ، کْ در 

فیؼ ایُ مٕرت زٔاد ؾًیْ دقَّاف ٍحؿؼض ك ؿًب کّّغق آؿایف ك آراٍف ٍـَاِاف 

آٍیؽ در ین َٓؽیـحی ٍـايَثجعت»  :م دکحؼم( در رؿاي1397ْاٍاـ ) مادر ٍی قٕد.

آٍیؽ در لوْ اٍاٍیْ را ٍتحّی ةؼ کحاب، َٓؽیـحی ٍـايَث« لوْ اٍاٍیْ ك صوٕؽ ةكؼ

گیؼد اؿالـ ةْ ديیى دٓغ. ِٕیـّغق در ایُ پژكٓف ِحیسْ ٍیؿّث ك ؾوى امايث ٍی

قؼؾ  -قٕد کْ ٍّسؼ ةْ صمغ اٍّیث زِغگی ٍی -جکاٍى ةكؼیث ك صمغ اٍّیث ؾویغجی

آٍیؽ ذکؼ کّغ، از ایُ رك صغ ك ٍؼزٓایی ةؼام َٓؽیـحی ٍـايَثًی ِمی ٍیظٕر ک را ةْ

 اِغ از: کؼدق کْ ةؼظی از آِٔا ؾتارت

 . راز هؼار ِغادف کمار... . ٍضؼـ3ِ. ِپػیؼلحُ كالیث کمار 2پیؼكم ِکؼدف از کمار  .1

آٍیؽ ةا امى َٓؽیـحی ٍـايَث» (، در ٍوايْ ظٕد ةا ؾّٕاف؛ 1390) اٍیّی 

ةا ركیکؼد ِؼؼم ك اؿّادم ك ةا اؿحّاد ةْ ٍّاةؽ امیى اؿالٍی « ف در اؿالـ فیؼٍـًَاِا

گیؼد کْ امى در جؿاٍى ازحَاؾی پیؼكاف ادیاف ائی ةؼ مًش ك َٓؽیـحی اؿث ِحیسْ ٍی

 اٍیؼم آٍیؽ ةا پیؼكاف ؿایؼ ادیاف ائی اؿث.دیُ اؿالـ ٍّادم َٓؽیـحی ٍـايَث ك

« آٍیؽ ايتالفْ ةا امايث مًش ك َٓؽیـحی ٍـايَث ِـتث هؼآف ك ِٔر»ۀ (، در ٍواي1397)

ٓام هؼآف  آٍیؽ ةْ ةؼرؿی دیغگاق ضَُ جأکیغ ةؼ امايث مًش ك َٓؽیـحی ٍـايَث

ايتالفْ ٍتحّی ةؼ ةؼاةؼم، ةؼادرم،  کْ جؿايیٌ هؼآف ك ِٔر گیؼدِحیسْ ٍیپؼداظحْ ك 

هٕاِیُ ك ٍوؼراجی  ايًًَی ةا كضؽ ٓام ةیُ رك ؿازٍاف ایُ از ؛ٓاؿث ؿؿادت ك کَاؿ اِـاف

ايًًَی از  ٓام ةیُ ؿازٍاف. از ایُ رك ش ك اٍّیث زٔاِی را ٍضون  ؿازِغجٕاِّغ مًٍی

ايًًَی ٍضـٕب  ٓام ةیُ جّٔا لؼمحی ةؼام رقغ ك گـحؼش َٓکارم  ٍّؼؼ اؿالٍی ِْ

ايًًَی ِیؽ  ٓام ٍكحؼؾ ةیُ گؼدِغ، ةًکْ ؾاًٍی ٌٍٔ ةؼام گـحؼش ّٓسارٓا ك ارزش ٍی

 آیّغ. صـاب ٍی  ةْ

 

 ريش تحمیك

ةا اؿحمادق از اؿّاد ٓا ك اظالؾات گؼدآكرم دادقاؿث ك جضًیًی  –پژكٓف جٕمیمی ركش 

ام، اظالؾات الزـ در ظنٕص  اؿث. در ركش کحاةعاِْاِساـ قغق ام  کحاةعاِْ ك ٍعايؿات 
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ٓام ٓا، ٍواالت، رؿايْ ٍـأيْ جضوین از ظؼین ٍعايؿْ ك ةؼرؿی اؿّاد ؾًَی )اؾٌ از کحاب

آكرم، چیّف ك ؿپؾ  َؽز ،ٓام ٍوعؽ کارقّاؿی ارقغ( ِاٍْ م دکحؼم ك پایافدكرق

 گؼدد. ٍحّاؿب ةا ٍٕضٕع ٓغؼ پژكٓف جسؽیْ ك جضًیى ك جغكیُ ٍی

 

 مباوی وظزی تحمیك

 آمیش سیستی مسالمتَم

 : اؿث قغق اؿحؿَاؿ زیؼ ٍؿاِی در قّاؿیكاژق ٍّؼؼ از - ازحَاؾی زِغگی –زیـحیٌٓ

کؼدف، زِغگاِی ٍؼدـ دك کكٕر ةا کَک اهحنادم ك ؿیاؿی ةْ َٓغیگؼ  ةا ٌٓ زِغگی

ك زِغگی دك جُ یا دك گؼكق ةا یکغیگؼ در صايی کْ قایغ ٍّاؿب یکغیگؼ ِتاقّغ. ایُ 

م ٍّاؿتات، ةیُ ٍَايکی کْ ِضٕق ؛ايًَى ؾتارت اؿث از اِگارق در امعالح صوٕؽ ةیُ

ٍعحًك ٓـحّغ؛ یؿّی رؾایث امٕؿ ٓام ازحَاؾی ك ؿیاؿی  ٓام آف دارام ِؼاـ دكيث

صن صاکَیث، ةؼاةؼم صوٕؽ، ٍنِٕیث ك جَاٍیث ارضی ٓؼ کكٕر کٕچک یا ةؽرگ، ؾغـ 

م ٍؼدـ در اِحعاب آزاد ِؼاـ ٍغاظًْ در إٍر داظًی ؿایؼ کكٕرٓا، اصحؼاـ ةْ صن کًیْ

(، ةْ 37 :1390)اٍیّی، ايًًَی از ظؼین ٍػاکؼق م ٍـائى ةیُازحَاؾی ظٕیف ك لینًْ

 جكکیى ك –آٍیؽ ةْ ٍؿّام زِغگی در کّار یکغیگؼ زیـحی ٍـايَثتارت دیگؼ ٌٓؾ

 ةا ٍعحًك اهٕاـ ك ٓا گؼكق الؼاد، کْ مٕرجی ةْ اؿث، کكَکف ك دؾٕا ةغكف -كاصغ زاٍؿْ

)رؿحَیاف،  ك ؾوایغ ٍحماكت ةحٕاِّغ در کّار یکغیگؼ زِغگی آراٍی داقحْ ةاقّغ ةاكرٓا

1389: 106.) 

 ؿازش، جضون ٍـیؼ در ٍوغٍاجی گاٍی ؾّٕاف ةْ - ازحَاؾی  زِغگی –زیـحی ٌٓ

 ٓام گؼكق ٍیاف ركاةط جوٕیث ةؼام ك اؿث ازحَاع در ؾغايث ك آقحی ازحَاؾی، اِـساـ

 یؿّی –زیـحی ِیؽجؼ ةؿغ از جضون ٌٓ ؼاصى كاالجؼ ك پیكؼلحٍْ ةْ ةایغ کكٕر، یک دركف

 ِؼؼ از(. 6: 1389 َکاراف،ٓ ك ٓاقَی. )َِٕد جٕزْ - ٓا گؼكق ٍیاف آقحی ك ؿازش

 در ٍغارا ك اؿث، ِؽدیک « ٍغارا » ةْ « آٍیؽٍـايَث زیـحیٌٓ » کارةؼد ك ٍمٍٕٔی

ظضٕع، لؼكجّی ك قموث، ضغ  يعك، ؿازگارم، ةؼدةارم، ِؼٍی، ٍالیَث، ٍؿّام ةْ يقث
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 ظكِٕث ك جّغركم ك پؼٓیؽ از درگیؼم ك در پیف گؼلحُ ٍالیَث در رلحار لؼدم اؿث

(. در امعالح هؼآِی، ٍغارا ؾتارت اؿث از رلحارم َٓؼاق ةا جـاٍش ك 107: 1396)رلیؿی،

مٕرت ٍؿَٕؿ اِحؼار ةؼظٕرد ك قغت ؾَى كزٕد دارد؛  ِؼٍی ك گػقث در زایی کْ ةْ

آِاف » کّغ کْ:  ٓام ٍؤٍّاف را چّیُ ةیاف ٍی کْ ظغاكِغ ٍحؿاؿ، یکی از كیژگی چّاف

اٍاـ مادؽ )ؾًیْ ايـالـ( در جمـیؼ ایُ «. 54هنل/  1کّّغ. ؿی ْ را ةا صـّْ دلؽ ٍی

، ج 1394کّّغ )ةؼازش،  ٓا را از ظٕد دكر ٍی لؼٍایّغ: ةا ٍغارام ةا ٍؼدـ، آزار آفآیْ ٍی

11 :236.)2   

اظحالؼ ؾویغق در ٍٕارد ةـیارم ةاؾخ ةؼكز زّگ ك ظِٕؼیؽم ك جضَیى ؾوایغ ظٕد ةْ 

ِی در ایُ راةعْ، ركش اؾحغاؿ ك دیگؼاف ةٕدق اؿث. ادیاف اةؼآیَی ك قؼایؽ آؿَا

رفٌ اظحالؼ ٓام لکؼم را ؾًی اِغ ك پیؼكاف ٍـايک ك زؼیافركم را در پیف گؼلحْ ٍیاِْ

اِغ. ایُ دؾٕت ك لؼاظٕاِی  ظٕاِغقلؼا3آٍیؽؾوایغم کْ كزٕد دارد ةْ َٓؽیـحی ٍـايَث

ؼكز ك ػٕٔر م ؾَى ة مضّْ کْ مؼلان رِگ قؿارگِْٕ ةْ ظٕد ِگؼلحْ ةًکْ لؼاجؼ از آف در

یالحْ در دیُ اؿالـ َِٕد ةارز ك اؾالیی پیغا کؼدق اؿث. ةغیٔی اؿث کْ ایُ اِگارق قاٍى 

م ركاةط اِـاِی ركاةط ٍـًَاِاف ةا پیؼكاف ؿایؼ ادیاف ك لؼاجؼ از آف َٓؽیـحی ةؼ پایْ

 ةاقغ.ٍی

در ظغاكِغ ٍحؿاؿ در هؼآف کؼیٌ ةْ اظحالؼ آلؼیّف کْ ِاگؽیؼ اظحالؼ ؾوایغ را ِیؽ 

َِٕدق  ٓا ةؼ یکغیگؼ ٍؿؼلیپی دارد اقارق لؼٍٕدق ك ٍؿیار جوٕا را جّٔا ٍالؾ ةؼجؼم اِـاف

 اؿث:

                                                

 ﴾45قصص/ ... َوَيْدَرُءوَن بِاْلََْسَنِة السَّيَِّئةَ  ﴿ -1
 .قال الّصادق )عليو السالم(: َمْعَناُه َيْدفَ ُعوَن بِاْلُمَداَراة َمَع النَّاِس أََذاُىْم َعْن أَنْ ُفِسِهمْ  -2

3 -Peaceful coexistence 
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ٓام ةـیار ك لِؼؽ  م قَا را ِعـث از ٍؼد ك زِی آلؼیغیٌ ك آِگاق قؿتْام ٍؼدـ، ٍا َْٓ» 

اجوٕاجؼیُ ٍعحًك گؼداِیغیٌ جا یکغیگؼ را ةكّاؿیغ، َٓاِا ةؽرگٕار ك ةاالحعارجؼیُ قَا ِؽد ظغا ة

  1؛«قَایّغ.

آٍیؽ جّٔا در گؼك رؾایث ك ةّاةؼایُ از ٍّؼؼ هؼآف دؿحیاةی ةْ زِغگی ٍـايَث

ام )جوٕا كرزم( کْ جَاٍی ِٔادٓا ك ٍساٍؽ  قٕد، ِکحْ کارةـث جوٕام ائی ٍضون ٍی

کّّغ ةا ايوام جمکؼات اكٍاِیـحی اِـاف را  اِغ ك ؿؿی ٍی صوٕؽ ةكؼم از آف فالى ٍاِغق

اهان در ایُ راق ِاکاـ گٌ قغق ظٕد کْ آراٍف ك مًش ظًتی اؿث ةؼؿاِّغ کْ اجمةْ صًوْ 

 (.14 :1397)اٍاـ،  اِغ ٍاِغق

اؿث ك  اصکاـ ك جؿايیٌ دیُ ٍتیُ اؿالـ، ةؼ اؿاس لعؼت پاؾ اِـاِی كضؽ قغق 

ٓا آٍغق اؿث. ٍٔؼكرزم ك ِٕع  م ةكؼیث در جَاٍی زٍافةؼام ٓغایث ك ؿؿادت َْٓ

آیغ، از ایُ رك از َٓاف آفاز کْ  صـاب ٍی ٓام ةارز ایُ دیُ ةْ دكؿحی از ٍكعنْ

ام  ؾّٕاف ركیْ آٍیؽ را ةٍْـًَاِاف در اهًیث ةٕدِغ جاکّٕف، اؾحغاؿ ك َٓؽیـحی ٍـايَث

داةث در پیف گؼلحْ اؿث. ةا ایّکْ در اِحعاب دیُ ٓیچ ِٕع ازتارم پػیؼلحْ ِیـث ك 

پػیؼد، اٍا در جَاٍی دكراف  اِساـ ٍی مٕرت کاٍالن ارادم ك اظحیارم چّیُ اٍؼم ةْ

صکٍٕث اؿالٍی کٌ ك ةیف الؼاد فیؼٍـًَاف ِیؽ در هًَؼك ؿؼزٍیّی صکٍٕث اؿالٍی 

ٓا كضؽ کؼدق اؿث. در  اِغ ك اؿالـ ِیؽ ٍوؼرات ظامی در ٍٕرد راةعْ ةا آف صضٕر داقحْ

ا جَاٍی آٍیؽ ةزیـحی  ٍـايَثجَاٍی ٍٕارد اؿالـ ةْ رؾایث صوٕؽ، ظٕش رلحارم ك ٌٓ

كیژق پیؼكاف ادیاف ائی دؿحٕر دادق اؿث، چْ در راةعْ ةا آى ذٍّْ )پیؼكاف ٓا ةْ اِـاف

کّّغ ك  م اؿالٍی ك در جضث يٕام صکٍٕث اؿالـ زِغگی ٍیادیاف ائی( کْ در زاٍؿْ

چْ کـاِی کْ در زٕاٍؽ فیؼ اؿالٍی ٓـحّغ. ةغیٔی اؿث کمّار آى ذٍّْ ِیؽ ٍحواةالن 

ْ را رؾایث کّّغ ك اگؼ قؼایط ذٍّْ را رؾایث ِکّّغ یا از آِاف ظیاِحی ؿؼ ةایغ قؼایط ذٍّ

م زیـث ةؽِغ ٍعاةن هإِف اؿالـ ٍسازات ظٕآّغ قغ. از ایُ رك، ژرؼ اِغیكی درةارق

                                                

ْْ َقاُكْم....جررات/ يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لَِتَعاَرُفوا ِإنَّ َأكْ ﴿ -1 ْم ِعْنَد اللَِّو َأ ُُ َرَم
31﴾ 
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آٍیؽ ةا دیگؼاف ٍٕضٕؾی زغم ك در ظٕر جأٍى اؿث ك گمحَاف زٔاِی ازحَاؾی ٍـايَث

 ؿًٌ( را ةْ ك ا  ؾًیْ ك آيْپیاٍتؼ اؿالـ )مًی ةٕدف اؿالـ ةؼآف مؼاصث دارد. ظغاكِغ،

 م زٔاِیاف لؼؿحادق اؿث. ام ةؼام َْٓؾّٕاف رصَث ك اؿٕق 

 1«.ك )ام رؿٕؿ( ٍا جٕ را ِمؼؿحادیٌ ٍگؼ آِکْ رصَث ةؼام آى ؾايٌ ةاقی » 

هعؿا ةؼال قَا در ]اهحغا ةْ[ رؿٕؿ ظغا ؿؼٍكوٖ ِیکٕؿث ةؼال آف کؾ کْ ةْ ظغا ك » 

 2«.کّغ ازپـیُ اٍیغ دارد ك ظغا را لؼاكاف یاد ٍٖ ركز ة

ؾّٕاف َِٕد اؾالم صکٍٕث  در امى ؿیؽدٌٓ هإِف اؿاؿی زَٕٔرم اؿالٍی ةْ

ٓا  اِغ ك پیؼكاف آفاؿالٍی در ؾنؼ صاضؼ، ادیاف اةؼآیَی ةْ رؿَیّث قّاظحْ قغق

 زام آكرِغ:  ٓام دیّی ظٕد را ةْ مٕرت رؿَی ازازق دارِغ ٍؼاؿٌ ةْ

قِٕغ کْ در صغكد  ٓام دیّی قّاظحْ ٍیاِیاف زرجكحی، کًیَی ك ٍـیضی جّٔا اهًیثایؼ» 

هإِف در اِساـ ٍؼاؿٌ دیّی ظٕد آزادِغ ك در اصٕاؿ قعنیْ ك جؿًیَات دیّی ةؼ ظتن آییُ 

 )هإِف اؿاؿی زَٕٔرم اؿالٍی ایؼاف، امى ؿیؽدٌٓ(« کّّغ ظٕد ؾَى ٍی

ٓام زَٕٔرم اؿالٍی ایؼاف اهًیثَٓچّیُ در امى قنث ك چٔارـ هإِف اؿاؿی 

گػارم ِیؽ دظايث دادق ك اِحعاب جؿغادم از َِایّغگاف را ةؿّٕاف دیّی را در اٍؼ هإِف

 َِایّغق پیؼكاف ادیاف ةْ رؿَیّث قّاظحْ قغق در ِؼؼ گؼلحْ اؿث: 

م َِایّغگاف ٍسًؾ قٕرام اؿالٍی دكیـث ك ٓمحاد ِمؼ اؿث... زرجكحیاف ك کًیَیاف ؾغق»

اـ یک َِایّغق ك ٍـیضیاف آقٕرم ك کًغاِی ٍسَٕؾان یک َِایّغق ك ٍـیضیاف ارٍّی ٓؼ کغ

ٓام اِحعاةیْ ك جؿغاد  کّّغ. ٍضغكدق صٕزق زّٕب ك قَاؿ ٓؼ کغاـ یک َِایّغق اِحعاب ٍی

)هإِف اؿاؿی زَٕٔرم اؿالٍی ایؼاف، امى قنث ك « کّغ.  َِایّغگاف را هإِف ٍؿیُ ٍی

 . چٔارـ(

 آمیشخصًظ  سیست اجتماعی مسالمتدیدگاٌ لزآن در 

آٍیؽ در دیُ اؿالـ ٍعؼح قغق کْ ةـیارم از ٍمآیٌ ك ٍضحٕیات امى زِغگی ٍـايَث

ٓایی چٕف جٕؿى ةْ صکَیث ك  ٓا ك ركیْ ٍوتٕيیث ؿّث» اِغ از:  ٓا ؾتارتةؼظی از آف

                                                

 ﴾301...انبياء/ِميَ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلَّ َرْْحًَة لِْلَعالَ  ﴿  -1
ُُْم ِف َرُسوِل اللَِّو ُأْسَوٌة َجَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْلَيْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللََّو   ﴿ - 2  ﴾13اجزاب/...  َكِثريًاَلَقْد َكاَن َل
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اؿ كهٕع ٍیاِسیگؼم در صى ك لنى اظحاللات، جالش ةؼام ةْ صغاهى رؿاِغف اصحَ

کؼدف اةؿاد آف در مٕرت كهٕع، جؼكیر مًش ك دكؿحی ٍیاف ٍّغ ك ٍضغكدك هإِفزّگ 

الؼاد ك ًٍى ٍعحًك، پایتّغم ةْ ٍؿآغات ك پػیؼش امى اِؿواد هؼارداد ك ٍؿآغق، 

ٍضحؼـ قَؼدف صوٕؽ اهٕاـ ك ٍػآب ٍعحًك در کّار جٕزْ ةْ يؽكـ َٓکارم ك َٓیارم 

م امٕيی ٓـحّغ کْ آییُ َٓگی در زٍؼق ایُ ٍٕارد«. ٍیاف زٕاٍؽ در ؿعٕح ٍعحًك 

(. ةؼرؿی 14: 1397 ٓا را اةؼاز کؼدق اؿث )اٍیؼم، ٓا ةٕدق ك یا آف اؿالـ یا ظٕد ٍتغع آف

آٍیؽ ةا ذات  زیـحی ٍـايَثٓام اؿالـ، صاکی از آف اؿث کْ مًش، ٍغارا ك ٌٓ إٍٓزق

ظغاكِغ در هؼآف کْ یکی از اؿاٍی  ٍوغس رةٕةی ك ِاـ اؿالـ پیِٕغ ظٕردق اؿث، چّاف

   2ٍؿؼلی قغق اؿث.« ٍـیؼ ؿالٍحی » ك ٍـیؼ اك  1اؿث« ؿالـ»کؼیٌ 

ٓام گِٕاگِٕی را ؿمارش کؼدق  آٍیؽ راق زیـحی ٍـايَثهؼآف کؼیٌ ةؼام جأٍیُ ٌٓ

 اِغ از: ٓا ؾتارت جؼیُ آف اؿث کْ ٌٍٔ

 اجتماعی (سیستیَمبستگی )َماصل 

ازحَاؾی ٍیاف پیؼكاف ادیاف ائی، ةا جأکیغ ةؼ  ةـحگیٌٓةؼظی از آیات هؼآف، ةؼام ایساد 

-ایَاف ةْ ظغا ك پیاٍتؼاف ائی ؿؿی در جكؼیش ٍتاِی ك ٍمآیٌ ٍكحؼؾ ةْ ؾّٕاف ٍؤيمْ

 ةـحگیٌٓك ةغیُ ظؼین در مغد ظارج َِٕدف « 3اِغَاؾی داقحْازح ةـحگیٌٓ ٓام

ِی را ِیؽ در ایُ هًَؼك اِغ جا پیؼكاف ادیاف ٍحماكت آؿَاازحَاؾی از هًَؼك ٍـًَاِاف ةٕدق

قؼیک َِایّغ، ةْ ؾتارت دیگؼ ةْ أقکاؿ گِٕاگٕف ةْ اكيیُ امى ٍكحؼؾ در ادیاف 

آؿَاِی یؿّی ایَاف ةْ ظغام یکحا ك لؼؿحادف پیاٍتؼاف ائی جٕزْ دادق قغق زیؼا ایَاف 

اِغ. پؾ از کّغ کْ جَاٍی اِتیا ةؼ آف جأکیغ داقحْةْ ظغا را اٍؼم لعؼم ٍؿؼلی ٍی

ٓا ف ةْ ظغا، ایَاف ةْ جؿايیٌ ك قؼایؽ اِتیا ٍعؼح اؿث، کْ جماكجی اؿاؿی ةیُ آفایَا

                                                

 ﴾11... جشر/ ُىَو اللَُّو الَِّذي ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّاَلمُ  ﴿ -1
ْ ََّبَع ِرْضَواَنُو ُسُبَل السَّاَلِم... مائده/  ﴿ -2  ﴾31يَ ْهِدي ِبِو اللَُّو َمِن ا
ُُم َأَّّل َنعبُ َد ِإَّلَّ اللَّ  َو َوَّل ُنش رَِك بِ  ِو َش يًئا ﴿ - 3 ُِت اِب َْع  اَلوا ِإَم َكِلَم ٍة َس  واٍء بَيَنن ا َوبَي  َن ا َوَّل يَ تَِّخ  َذ َبعُن نا َبعًن   قُ ل ي ا َأى  َل ال

 ﴾15عمران / آل...ُمسِلمونَ  ِبَأنّا اشَهدوا َفقوُلوا َْ َولَّوا فَِإن ۚ  َأربابًا ِمن دوِن اللَِّو 
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ٓام اِتیا در اؿالـ، جسًی ك َِٕد كزٕد ِغارد. از آِسا کْ ایَاف ةْ ظغام یگاِْ ك إٍٓزق

ةاقغ ؾیّی یالحْ اؿث، در ِحیسْ، ایَاف ةْ اؿالـ، ایَاف ةْ قؼایؽ ك اِتیام ؿاةن ِیؽ ٍی

 (.40 :1390)صـاٍی، 

ايًَى ك زیـث ازحَاؾی جٕأـ ةا مًش ك ٍغارا از ٓؼ  م ركاةط ةیُاؿالـ در ؾؼمْ 

م دكؿحی ةا پیؼكاف دیگؼ ادیاف، ةؼ ٍكحؼکات گیؼد جا ةا ةؼهؼارم راةعْ لؼمحی ةٔؼق ٍی

ٍػٓتی جأکیغ َِایغ. قیط ٍضَٕد قًحٕت، لویْ ةؽرگ ك كصغت گؼاِم ٍنؼم،  -دیّی

ؿالـ ةا دیگؼ ًٍى داِـحْ ك ةا جأکیغ ةؼ كصغت ةكؼم ك مًش را ٍتّام ركاةط ظتیؿی ا

 ِٕیـغ:  ٓا در كػایك ك صوٕؽ ٍی م اِـافةؼاةؼم َْٓ

زٕیاِْ را ةْ ٍـًَاِاف جٕمیْ کؼدق جا ٌٓ ةؼ ركاةط ظٕدقاف ةا  اؿالـ ؿیاؿث مًش»       

 (.453 :1974)قًحٕت،  « ٓا  قاف ةا دیگؼ ًٍثیکغیگؼ صاکٌ ةاقغ ك ٌٓ ةؼ ركاةط

م َٓکارم ك ٓا، زٍیّْ م ٍیاف اِـافؾّٕاف صايث امًی راةعْ  غیُ يضاظ، مًش ةْة 

 (.134 :1388آكرد )صازی اؿَاؾیًی،  قاف را لؼآٌ ٍی آقّایی

 آسادی عمیدٌ ي فکز

جأکیغ قغق اؿث؛ یؿّی اؿاؿان « آزادم ؾویغق » در ةؿضی از آیات هؼآف کؼیٌ، ةؼ امى  

ٓا اکؼاق ك ازتار زایی  ام اؿث کْ در آف گِْٕ غاِی ةْظتیؿث اؾحوادات هًتی ك ٍـائى كز

ِغارد ةْ كیژق قؼیؿث اؿالـ کْ ظؼلغار ٍّعن اؿحغالؿ ك گمحگٕ اؿث ك از ایُ ةاةث 

جؼیُ آیات در یکی از مؼیش جٕاِغ از ركش اکؼاق ك ازتار در ؾویغق زاِتغارم َِایغ.َِی

 لؼٍایّغ: ؿٕرق ةوؼق اؿث کْ ٍی 256ایُ ظنٕص آیْ 

ةوؼق/  1ركقّی آقکار قغق اؿث  رآْ ةْ در کار دیُ اکؼاق ركا ِیـث، چؼا کْ راق از ةی» 

256 .» 

ك اٍؼ اؾحوادم ك هًتی ایُ آیْ جنؼیش دارد کْ دیُ اٍؼم اؾحوادم ك هًتی اؿث  

(. 166: 12، ج 1387ةؼدار ِیـث. )زٕادم آًٍی، ةؼدار ِیـث ك در ِحیسْ دیُ اکؼاقاکؼاق

قعنی کْ ةؼ دف کْ ٍّؽ کؼ اِغؼاجؼ رلحْ اِغ ك ةْ مؼاصث لحٕا دادقةؼظی از ایُ ٌٓ ل

                                                

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  ﴿ -1 َْ َبيَّ يِن َقْد   ﴾141بقره/ ...ََّل ِإْكَراَه ِف الدِّ
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ف ٍـًَاِیـث، ةؼام َِِْٕ زایؽ ، ٓغدٍیـ ِسارم را اکااش یّیدات دؾحواس اؿاا

كب ٍّؽيف ٍكؼدر پّٔاِی رت ةْ مٕم اك ٍْذٓىاکْ ٍـحأزؼ د قٕآف ِغ ٍاِؽ اَِیجٕ

 .(16 :جاةْ ِوى از ٍتًقی، ةی 131 :12)ؾاًٍی، ج قغ كةمؼ

ةؼ اؿاس ایُ آیْ در ؾویغق ك ةاكرٍّغم، آزادم ٍعًن اِغ: ةا ایُ كزٕد ةؼظی گمحْ 

م ٍعايك ٍٕرد ةاززٕیی جٕاف ةْ مؼؼ دارا ةٕدف ؾویغقكزٕد دارد ك ٓیچ کؾ را َِی

، ج 1412)هؼقی،  زیؼا ازتار لوط در اؾَاؿ ػآؼل ك صؼکات ةغِٖ ٍؤدؼ اؿث1؛هؼار داد

 ایُ آیْ در زٔث ادتات ٍونٕد ةضخ اؿحمادق قغق اؿث.ةغیُ ظؼین از ( ك 108، ص 6

 –ةغكف ایّکْ اظحیارم داقحْ ةاقّغ  –ظٕاؿث، جَاٍی آى زٍیُ  اگؼچْ پؼكردگارت ٍی» 

 «. 99یِٕؾ/ 2دارم کْ ٍؤٍُ قِٕغ؟ اکؼاق كا ٍی آكردِغ، پؾ آیا جٕ ٍؼدـ را ةْ ایَاف ٍی

 اِـاف ٍحؿغدم آیات در کؼیٌ هؼآف. اؿث «اِغیكْ ك لکؼ آزادم» آزادم، دیگؼ ةُؿغ  

 ِیؼكم ةا کْ ظٕآغ ٍی اك از ك ظٕاِغ ٍی لؼا ٓـحی زٔاف در اِغیكْ ك جغةؼ ك جؿوى ةْ را

ظٕیف را ةكّاؿغ ك در زٔث کَاؿ ك آزادم از ٓؼگِْٕ اؿارت،  ٍضارّ  ك ٍّالؽ ؾوى،

 پًیغم ك گَؼآی هغـ ةؼدارد.

ةّغگاف ٕٓیغا گؼداِیٌ جا آقکار قٕد  زكد اؿث کْ ٍا آیات ظٕد را در آلاؽ زٔاف ك ِمٕس» 

 «.53لنًث/  3کْ آف صن اؿث؛ آیا کالی ِیـث کْ پؼكردگارت ةؼ َْٓ چیؽ گٕاق اؿث؟

ٓایی ةؼام آى یویُ ك ِیؽ در كزٕد قَا اؿث؛ آیا ةْ چكٌ ةنیؼت  ك در زٍیُ، ِكاِْ» 

 «.21ك  20ذاریات/  4ِگؼیغ؟ َِی

 تًجٍ بٍ اصًل مطتزن

آٍیؽ دؾٕت ظٕیف را ةْ  زیـحی ٍـايَثیغایف ظٕد ةا قؿار ٌٓآییُ اؿالـ از زٍاف پ

 لؼٍایغ:چّیُ ٍی« آى کحاب»زٔاِیاف ؾؼضْ کؼدق اؿث. هؼآف در ایُ آیْ ظعاب ةْ 

                                                

 قانون اساسی. 11ر.ک:  اصل  -1
ُُونُوا ُمْؤِمِنَي...يونس/ َوَلْو َشاَء َربَُّك َْلَمَن َمْن ِف ا ﴿ -2 رُِه النَّاَس َجَّتَّ َي ُْ يًعا أََفَأْنَت ُْ  ﴾99ْْلَْرِض ُكلُُّهْم َجَِ
ُْ       ِ  ِبَربِّ       َك  ﴿ -3 َ َكُ       ْم أَنَّ       ُو اْْلَ        ُّ َأَو  َْ َي أَنَّ       ُو َعلَ       ى ُك       لِّ َش       ْيٍء َس       ُنرِيِهْم آيَاِْنَ       ا ِف اْْلفَ       اِق َوِف أَنْ ُفِس       ِهْم َج       َّتَّ يَ َتبَ       يَّ
 ﴾41فصلت/ «...ِهيدٌ شَ 
ُْ ْبِصُرونَ  ﴿ -4 ْم أََفاَل  ُُ  ﴾13و  10ذاريات/ «...َوِف اْْلَْرِض آيَاٌت لِْلُموِقِنَي * َوِف أَنْ ُفِس
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ةگٕ ام آى کحاب ةیاییغ جا ةؼ ؿعّی کْ ةیُ ٍا ك قَا یکـاف اؿث ةایـحیٌ کْ زؽ »

زام   کؾ از ٍا دیگؼم را ةْ ٓیچ گِْٕ قؼیکی ِیاكریٌ ك ظغاكِغ را ِپؼؿحیٌ ك ةؼام اك ٓیچ

 1ةؼداریٌ.  گؼداف قغِغ، ةگٕییغ: قآغ ةاقیغ کْ ٍا لؼٍاف ظغاكِغ ةْ ظغایی ةؼِگیؼد ك اگؼ ركم

 «. 64آؿ ؾَؼاف/

کّغ. ؿتک  ؿٕم كصغت دؾٕت ٍی  ایُ آیْ از آیات ٍَٔی اؿث کْ آى کحاب را ةْ 

 ةن جماكت دارد. آیات ؿاةن ةْم قؼیمْ ةا اؿحغالؿ در آیات ؿااؿحغالؿ آكردف ایُ آیْ

اِغ، كيی در ایُ آیْ ةؼ ِواط ٍكحؼؾ ةیُ  ؿٕم اؿالـ دؾٕت کؼدق  ظٕر ٍـحویٌ ةْ 

 2جٕزْ ك جَؼکؽ قغق اؿث.« آى کحاب»ك « اؿالـ»

 وفی وضادپزستی

ٓا را لؼزِغ  م اِـافهؼآف کؼیٌ، ٓؼگِْٕ جمکؼ ِژادپؼؿحاِْ را ٍضکٕـ َِٕدق اؿث ك َْٓ

 داِغ.  هٔؼان لاهغ ةؼجؼم ِژادم، هٍٕی ك ٍػٓتی ٍییک پغر ك ٍادر ك 

ٓام ام ٍؼدـ! َٓاِا قَا را از یک ٍؼد ك یک زف آلؼیغیٌ ك ةْ ٓی ث اهٕاـ ك هتایًی » 

جؼیُ قَا ِؽد ظغاكِغ پؼٓیؽگارجؼیُ  گَاف گؼاٍی درآكردیٌ جا ةا یکغیگؼ اِؾ ك آقّایی یاةیغ؛ ةی

 «. 13صسؼات/  3قَاؿث.

ٓا اؿث؛ زیؼا  آٍیؽ، جـاكم ك ةؼاةؼم اِـاف یـحی ٍـايَثزیکی از امٕؿ ٌٍٔ ٌٓ

ٓا ك ٍػآب دیگؼ، ٍٕزب ٍكکالت لؼاكاِی ةؼام  ِژادپؼؿحی، ظٕدةؼجؼةیّی ك جضویؼ ًٍث

م ةارز ایُ ٍكکالت اؿث. زاٍؿْ ةكؼم قغق اؿث. زّگ زٔاِی اكؿ ك دكـ َِِْٕ

ث کـی ةؼ دیگؼم ِیـث. از ٍّؼؼ هؼآف، م لضیًجماكت در رِگ، ِژاد ك ًٍیث، ٍایْ

ام ةؼام قّاظث الؼاد ك  ٓام ائی ك كؿیًْ ٓا از آیات ك ِكاِْ ٓا ك رِگ اظحالؼ زةاف

                                                

ْم َأَّلَّ نَ ْعبُ  َد ِإَّلَّ اللَّ َو َوََّل ُنْش  ﴿ -1 ُُ َْ َع  اَلْوا ِإَم َكِلَم ٍة َس َواٍء بَ ْيَننَ  ا َوبَ ْي َن ُِتَ اِب  َك بِ  ِو َش ْيًئا َوََّل يَ تَِّخ  َذ بَ ْعُن َنا بَ ْعًن  ا رِ قُ ْل يَ ا َأْى  َل اْل
َْ َولَّْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُمونَ   ﴾15آل عمران/«...َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اللَِّو فَِإْن 

2- http://farhangesadid.ir  ْوزس و دمشن    ی  ن از دي    دقاه ق   رآن ی   ر  / یين   وآميز مهزيس   تی ادي   ا ى   اس مس   ا ت راه
 .3191نسبت بو پريوان اديان ديگر ممنوع، 

ْم ِعْن        َد اللَّ        ِو يَ        ا أَي َُّه        ا النَّ        اُس ِإنَّ        ا َخَلْقنَ        اُكْم ِم        ْن ذََك        ٍر َوأُنْ ثَ        ى َوَجَعْلنَ        اُكْم ُش        ُعوبًا َوقَ َبائِ        َل لَِتَع        اَرُفوا ِإنَّ َأْك         ﴿ -3 ُُ َرَم
ْْ َقاُكمْ   ﴾31/ جررات«...َأ
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م قکى، یک رِگ ك دارام هغ ك هٕارق ٓا یک  م اِـافاقعاص از یکغیگؼ اؿث؛ اگؼ َْٓ

 1قٕد. ك ٍؼج ٍی یکـاف ةاقّغ، زِغگی دچار ٍكکى ك ٓؼج 

 آمیش متيگًی مسال گفت 

كگٕم  گمث»ك « زغؿ اصـُ»دٓغ کْ ةا  هؼآف کؼیٌ ةْ ٍـًَاِاف دؿحٕر اکیغ ٍی

« امٕؿ ٍكحؼؾ»ةا آى کحاب ؿعُ ةگٕیّغ ك ركاةط ظٕد را ةؼ اؿاس « آٍیؽ ٍـايَث

 هؼار دّٓغ.

ٓا کْ  ام کْ ِیکٕجؼ اؿث ٍساديْ ِکّیغ، ٍگؼ کـاِی از آف ك ةا آى کحاب، زؽ ةْ قیٕق»

قغق ایَاف  اِغ؛ ك ةگٕییغ ةْ آِچْ ةؼ ٍا ك ػ ةْ آِچْ ػ ةؼ قَا ِازؿ قغقٍؼجکب ػًٌ ك ؿحٌ 

 «.46ؾّکتٕت/ 2 ةؼدار اكییٌ. ایٌ ك ظغام ٍا ك قَا یکی اؿث ك ٍا َْٓ لؼٍاف آكردق

آٍیؽ  ٓام ٍـايَث آِسا کْ ةیاف دؿحٕرات اؿالـ، َٓؼاق ةا ٍّعن، اؿحغالؿ ك قیٕق از

ةْ « پؼؿحی م ةثٍـ ًْ»راصحی قغیغ ِـتث ةْ ةْ ةؼظی از ٍؤٍّاف کْ از ركم ِا  اؿث

 کّغ کْ از ِاؿؽا گمحُ پؼٓیؽ کّّغ. دادِغ، ؿمارش اکیغ ٍی ٓام ٍكؼکاف دقّاـ ٍی ةث

 اٍا ظغاكِغ ةْ مؼاصث ؿب ك دقّاـ ةْ دقَّاف را زایؽ ِغاِـحْ ك لؼٍٕدق اؿث:

)ِیؽ( از ركم )ػًٌ ظٕاِّغ دقّاـ ِغٓیغ، ٍتادا آِٔا  ةْ ٍؿتٕد( کـاِی کْ فیؼ ظغا را ٍی») 

 «. 108اِؿاـ/  3 ك( زٔى، ظغا را دقّاـ دّٓغ.

جؼیُ ك  اؿالـ رؾایث امٕؿ ادب، ؾمث ك ِؽاکث در ةیاف را، صحی در ةؼاةؼ ظؼالی

قَارد؛ زیؼا ٓؼ گؼكق ك ًٍحی، ِـتث ةْ ؾوایغ ك اؾَاؿ ظٕیف  ةغجؼیُ ادیاف، الزـ ٍی
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َُِتاِب ِإَّلَّ بِ الَِّي ِى َي َأْجَس  ﴿ -2 ْم َوِإَكُنَ ا َوََّل ُُتَاِدُلوا َأْىَل اْل ُُ َََلُم وا ِم ْنُهْم َوُقولُ وا آَمنَّ ا بِالَّ ِذي أُنْ زَِل ِإَلْينَ ا َوأُنْ زَِل ِإلَ ْي ُن ِإَّلَّ الَّ ِذيَن 
ْم َواِجٌد َوََنُْن َلُو ُمْسِلُمونَ  ُُ  ﴾51عنکبوت/ «...َوِإَكُ

 ﴾301انعام/ «...لََّو َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلمٍ َوََّل َُْسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّو فَ َيُسبُّوا ال ﴿ -3
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ٓا در ؾوایغ ظٕد  کْ آف قٕد جؿنب دارد. ِاؿؽا گمحُ ك ةؼظٕرد ظكُ ٍٕزب ٍی

  1.جؼ قِٕغ ؿعث

 جًییاصل صلح

قغت ؾَى، در ةؼاةؼ ٍّالواِٖ کْ ةا دقَّاف اؿالـ  هؼآف کؼیٌ ةْ دِتاؿ دؿحٕر ةْ

دٓغ کْ دك دؿحْ از ایُ هإِف  رك، دؿحٕر ٍیَٓکارل ِؽدیک داقحّغ، درآیْ پیف

اِغ،  ارِغ ك پیَاف ةـحْپیَاِاف قَا ارجتاط د ٓا کْ ةا یکٖ از ٌٓ . آف1 ٍـحذّا ٓـحّغ:

  لؼٍایغ: يػا ٍی

 «. 90ِـاء / 2ایغ، ٌٓ پیَاف ةاقّغ. ٓا پیَاف ةـحْ ٓا کْ ةا کـاِٖ کْ قَا ةا آف ٍگؼ آف» 

. کـاِٖ کْ از ِؼؼ ٍٕهؿیث ظاص ظٕد در قؼایعی هؼار دارِغ کْ ِْ هغرت ٍتارزق ةا 2

زق ةا هتیًْ ظٕد دارِغ، يػا ةیّّغ ك ِْ جٕاِایٖ َٓکارل ةا قَا ك ٍتار قَا را در ظٕد ٍی

  لؼٍایغ: ٍی

 3اِغ. آیّغ ك از پیکار ةا قَا یا پیکار ةا هٕـ ظٕد ِاجٕاف قغق ؿٕم قَا ٍی یا کـاِٖ کْ ةْ»

 «.90ِـاء /

م اكؿ ةْ ظاظؼ اصحؼاـ ةْ پیَاف ةایغ از ایُ هإِف ٍـحذّا ةاقّغ ك ركقُ اؿث دؿحْ 

پؾ از جكعیل صن، ةْ صن ةپیِٕغِغ كيٖ م دكـ ِیؽ اگؼچْ ٍؿػكر ِیـحّغ ك ةایغ دؿحْ

ٓا ةؼ ظالؼ امٕؿ ؾغايث ك زٕاَِؼدل  اِغ جؿؼض ِـتث ةْ آف ظؼلی کؼدق چٕف اؾالف ةی

 اؿث.

ٓام چكَگیؼ ٍقؼكر ِكِٕغ ك آف را  آِگاق ةؼال ایّکْ ٍـًَاِاف در ةؼاةؼ ایُ پیؼكزم

ٓا در  ِـاِٖ آفٍؼٕٓف هغرت ِؼاٍٖ ك اةحکار ظٕد ِغاِّغ ك ِیؽ ةؼال ایّکْ اصـاؿات ا
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 ﴾90...نساء/ « ِإم قَ ْوم بَ ْيَنُکْم َو بَ ْيَنُهْم ميثاقٌ  ِإَّلَّ الَّذيَن َيِصُلونَ  ﴿ -2
 ﴾90نساء/«...َأْو جاؤُُیْم َجِصَرْت ُصُدوُرُىْم َأْن يُ قاُِْلوُیْم َأْو يُ قاُِْلوا قَ ْوَمُهمْ  ﴿ -3
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جٕاِغ آف  اگؼ ظغاكِغ ةعٕآغ ٍی»  لؼٍایغ: ظؼلاف، جضؼیک قٕد، ٍی ةؼاةؼ ایُ دؿحْ از ةی

 «. 90ِـاء / 1)زَؿیث ضؿیك( را ةؼ قَا ٍـًط گؼداِغ جا ةا قَا پیکار کّّغ.

گاق ةْ ِیؼكل ظٕد ٍقؼكر  ٓا ةْ یاد ظغا ةاقیغ ك ٓیچ ةّاةؼایُ، َٕٓارق در پیؼكزم

در پایاف آیْ، ةار دیگؼ  گػقث از ضؿیماف را ةؼال ظٕد ظـارجٖ ِكَاریغ.ِكٕیغ ك ِیؽ 

ٓا از  اگؼ آف»  لؼٍایغ: م اظیؼ جأکیغ کؼدق ك ةا جٕضیش ةیكحؼل چّیُ ٍیِـتث ةْ دؿحْ

گیؼم کّّغ ك پیكّٔاد مًش َِایّغ ظغاكِغ ةْ قَا ازازق جؿؼض ِـتث ةْ  پیکار ةا قَا کّارق

 «. 90ِـاء / 2دٓغ. ٓا را َِی آف

م هاةى ِکحْ ؿٕم قَا دراز قغق ةمكاریغ.  ٍّؼٕر مًش ةْ  ك ٍٕػمیغ دؿحٖ را کْ ةْ

»  گؼ، پیكّٔاد مًش را ةا جؿتیؼم دیجٕزْ ایُ اؿث کْ هؼآف در ایُ آیْ ك چّغیُ آیْ

: الکّغف مًش  ٌَّ ذکؼ کؼدق اؿث کْ ٍَکُ اؿث اقارق ةْ ایُ ٍعًب ةاقغ کْ « ايواء ايـًَّّ

گیؼِغ ك صحٖ پیكّٔاد  ز آِکْ مًش کّّغ، ٍؿَٕالن از ٌٓ لامًْ ٍیظؼلیُ ِؽاع، پیف ا

ؿٕم   اِغ ك ایُ پیكّٔاد را ْة کّّغ، گٕیٖ دكر از ٌٓ ایـحادق مًش را ةا اصحیاط ظؼح ٍی

 (.53، ص 4، ج 1380َِایّغ )ٍکارـ قیؼازم ك دیگؼاف،  ٌٓ پؼجاب ٍی

 َا پذیزش حمًق اللیت

ٓا ِیـث.  زادم ك صالغ قؼؼ ك صوٕؽ ًٍی اهًیثٓیچ دیّی َٓاِّغ دیُ اؿالـ، ضاٍُ آ

جّٔا ةؼام ٍـًَاِاف، ةًکْ ةؼام   ؾغايث ازحَاؾی کاٍى را در کكٕر اؿالٍی، ِْ ،اؿالـ

ِژاد، زةاف ك رِگ ػ جأٍیُ   جَاـ ؿاکّاف ؿؼزٍیُ ظٕد ػ ةا كزٕد اظحالؼ دیُ، ٍػٓب،

ػٓب ك هإِِی، فیؼ از یکی از ٍؽایام ةؽرگ ؾايٌ اِـاِیث اؿث کْ ٓیچ ٍ کّغ ك ایُ  ٍی

ك « پیَاف ذٍْ»ٓام ٍػٓتی ةا اِؿواد  جٕاِغ ةْ ایُ آرٍاف جضون ةعكغ. اهًیث اؿالـ َِی

جٕاِّغ در کكٕر اؿالٍی آزاداِْ زِغگی کّّغ ك َٓاِّغ ٍـًَاِاف از  اکحـاب جاةؿیث ٍی

ٍّغ گؼدِغ. هؼآف کؼیٌ ةا مؼاصث،  صوٕؽ ازحَاؾی ك اٍّیث داظًی ك ظارزی ةٔؼق

                                                

َْ ُلوُیمْ  ﴿ - 1  ﴾90نساء /«... َو َلْو شاَء الّلُو َلَسلََّطُهْم َعَلْيُکْم فَ َلقا
  ﴾90نساء /«... َتَزُلوُیْم فَ َلْم يُقاُِْلوُیْم َو أَْلَقْوا ِإَلْيُکُم السََّلَم َفما َجَعَل الّلُو َلُکْم َعَلْيِهْم َسبيالً فَِإِن اعْ  ﴿ - 2
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م ٍؼاؾات صوٕؽ ًٍى ك ؿایؼ ادیاف ك ٍػآب ةیگاِْ چّیُ کًی اؿالـ را درةارق ؿیاؿث

 کّغ: ةیاف ٍی

را از ظاِْ ك  اِغ ك قَا را از کـاِی کْ ةا قَا در کار دیُ کارزار ِکؼدق ظغاكِغ قَا» 

ِٔی کْ در صوكاف ِیکی کّیغ ك ةا آِاف دادگؼاِْ رلحار کّیغ،   اِغ، از ایُ جاف آكارق ِکؼدق کاقاِْ

 «.8ٍَحضّْ/ 1گَاف ظغاكِغ دادگؼاف را دكؿث دارد. کّغ؛ ةی َِی

م اهًیث ٍػٓتی ك ٍعايماف اؿالـ ةا جٕزْ ةْ ایُ آیْ، ؿیاؿث کًی اؿالـ درةارق 

ٓا ةْ صوٕؽ ٍـًَاِاف جساكز ِکّّغ ك ةؼ ضغ اؿالـ ك  کْ اهًیث گِْٕ اؿث کْ ٍاداٍیةغیُ

دارِغ ةا  ٍالن آزاد ٓـحّغ ك ٍـًَاِاف كػیمْ ٍـًَاِاف جٕظ ْ ِکّّغ، در کكٕر اؿالٍی کا

ٓا ةْ ؾغايث ك ِیکی رلحار کّّغ؛ كيی اگؼ ةؼ ضغ اؿالـ ك ٍـًَاِاف، ةا کكٕرٓام دیگؼ  آف

ٓا را  ٓا قِٕغ ك ٓؼگؽ آف اِغ ٍاِؽ لؿايیث آف َٓکارم داقحْ ةاقّغ، ٍـًَاِاف ٍٕػك

 2دكؿث ظٕد ِغاِّغ.

 بٍ رسمیت ضىاخته اوبیا ي کتب آسماوی

-ٓام آؿَاِی در امٕؿ ٍـائى ةا یکغیگؼ َٓآّگی دارِغ ك ٓغؼ یگاِْ ؿاؿان جَاـ کحابا

ٍوحضام   کّّغ؛ اگؼچْ در ٍـائًی لؼؾی، ةْ ام را )جؼةیث ك جکاٍى اِـاف( دِتاؿ ٍی

ٓایی دارِغ ك ٓؼ آییُ جازق، ٍؼصًْ ةاالجؼم را  هإِف جکاٍى جغریسی ةا ٌٓ جماكت

هؼآف کؼیٌ ضَُ جکؼیٌ ك اصحؼاـ ةْ پیاٍتؼاف ك  .م داردجؼ م زاٍؽپیَایغ ك ةؼِاٍْ ٍی

 کّغ. ٓا را جنغین ٍی کحب آؿَاِی ؿاةن، آف

                                                

َْ    َ ُّوىُ  ﴿ -1 يِن وَ َْ ُنْرُِج  وُكْم ِم   ْن ِديَ  ارُِكْم َأْن  ُْ ْقِس  ُطوا ِإلَ   ْيِهْم ِإنَّ اللَّ  َو  ُِ    ُّ ََّل يَ ْنَه  اُكُم اللَّ   ُو َع  ِن الَّ   ِذيَن  َْ يُ َق  اُِْلوُكْم ِف ال   دِّ ْم َو
 ﴾.1ممتحنو/ «...اْلُمْقِسِطيَ 

2- http://farhangesadid.ir  ْوزس و دمشن    ی  آميز مهزيس   تی ادي   ان از دي    دقاه ق   رآن ی   ر  / یين   و ى   اس مس   ا ت راه
 .3191نسبت بو پريوان اديان ديگر ممنوع، 
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راؿحی ك درؿحی ةؼ جٕ ِازؿ کؼدیٌ کْ َٓعٕاف )ٍنغؽ( ةا  ك کحاب آؿَاِی )هؼآف( را ةْ»  

ٓاؿث، پؾ در ٍیاف آِاف ةؼ كلن آِچْ ظغاكِغ ِازؿ  ٓام آؿَاِی پیكیُ ك صاکٌ ةؼ آف کحاب

 «.48ٍائغق/  1داكرم کُ.  ق اؿث،کؼد

م دیگؼ ِیؽ در جنغین ك جأییغ دؿحٕرات ك جؿايیٌ جٕرات ك اِسیى صغكد ةیـث آیْ

اؿاؿان ایُ ؿّث ائی اؿث کْ ٓؼ پیاٍتؼم، پیاٍتؼ پیكیُ را جأییغ ك ٓؼ 2آٍغق اؿث.

ٍٕؿی )ع( ك  ظغاكِغ در جأییغ کّغ. ، کحاب آؿَاِی ؿاةن را جنغین ٍی کحاب آؿَاِی

م پیاٍتؼ ك کحاب آؿَاِی ةؿغم، یؿّی صضؼت ٍـیش )ع( ك اِسیى كؿیًْ ٕرات، ةْج

 لؼٍایغ: چّیُ ٍی

ةُ ٍؼیٌ را لؼؿحادیٌ کْ گٕآی دّٓغق ةؼػ ك ةْ دِتاؿ ایكاف، )جٕرات ك ٍٕؿی )ع( ؾیـی» 

صواِیث ػ جٕرات ةٕدق کْ پیكاپیف اك ةٕد ك ةْ اك اِسیى دادیٌ کْ در آف ِٕرم ٓـث ك َٓعٕاِػ 

 3قغق ػ ك راق َِا ك پّغإٍٓز پارؿایاف اؿث کّّغق ػ ةا جٕرات اؿث کْ پیكاپیف آف ػ ِازؿ نغینج

 «.46ٍائغق/  3اؿث

 المللی لح بیهص

راق را ةؼام پیَٕدف مًش   ریؽم َِٕدق ك از ایُ ظؼین، اؿالـ از اةحغا امٕؿ مًش را پی

کالی اؿث کْ  آٍیؽ َٕٓارق ؿاظحْ اؿث. در ایُ ٍٕرد ايًًَی ك َٓؽیـحی ٍـايَث ةیُ

« ؿًٌ » م م اؿالـ از ٍادق ظٕر کْ گمحْ قغ، كاژق ةغاِیٌ مًش، ركح اؿالـ اؿث. َٓاف

                                                

ُُمْ  ﴿ 1 ُِتَ  اِب َوُمَهْيِمنً  ا َعَلْي  ِو فَ  اْج قًا ِلَم  ا ب َ  ْيَ َيَديْ  ِو ِم  َن اْل ُِتَ  اَب بِ  اْلَْ ِّ ُمَص  دِّ مائ  ده/ «... بَ ْي  َنُهْم ِاَ  ا أَنْ   َزَل اللَّ  وُ َوأَنْ َزْلنَ  ا ِإَلْي  َك اْل
51﴾. 
ن  د از: آل عم  ران،  -2 ْ  وا : »51نس  اء، .«. و مص  دقا م  ا ب  ي ي  دس م  ن الت  وراة..» 40برخ  ی آي  ات عباْر ي  ا ايه  ا ال  ذين او

: 1ص   ، ...«. في  و ى  دس و ن  ور و مص  دقا    ا ب  ي يدي  و م  ن الت  وراة : »51مائ  ده، «. الکت  اب ا  ا نزلن  ا مص  دقا    ا معک  م
«. و   ا ج اءىم یت اب م ن عن داهلل مص دق   ا معه م: »19بق ره، «. انی رسول اهلل اليکم مصداقا  ا بي ي دس م ن الت وراه»

 http://farhangesadid.irمهچن   ي ر.ک: «. و     ا ج   اءىم رس   ول م   ن عن   د اهلل مص   دق     ا معه   م: »303بق   ره، 
 .3191ْوزس و دمشنی نسبت بو پريوان اديان ديگر ممنوع،  آميز مهزيستی اديان از ديدقاه قرآن یر  / یينو ىاس مسا ت راه
يَل ِفيِو ىُ  َوقَ فَّْيَنا ﴿ -3 ْنِْ َْ ْيَناُه اْْلِ قًا ِلَما بَ ْيَ َيَدْيِو ِمَن التَّْوَراِة َوآ قًا ِلَم ا ب َ ْيَ َعَلى آثَارِِىْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَ َ ُمَصدِّ ًد  َونُ وٌر َوُمَص دِّ

 ﴾51مائده/ «...َيَدْيِو ِمَن التَّْوَراِة َوُىًد  َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقيَ 

http://farhangesadid.ir/
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زٔث، ٍحضَُ ٍؿّام ؿالٍث ك آراٍف اؿث؛ يػا هؼآف دؿحٕر  ٍكحن قغق اؿث ك ةغیُ

 كارد قِٕغ: « ؿًٌ ك مًش»م دٓغ کْ َٓگی در صٕزق ٍی

 «208ةوؼق/ 1د قٕیغ.م ٍـايَث كارام الؼاد ةاایَاف، َٓگی در صٕزق»

آٍیؽ در ؿیاؿث ظارزی، از  زیـحی ٍـايَثةّاةؼایُ ظؼلغارم از مًش ك ٌٓ

ٓاؿث ك اؿالـ ِیؽ ایُ ةؼِاٍْ را اجعاذ کؼدق ك جوٕیث  جؼیُ ةؼِاٍْ جؼیُ ك ٍحؼهی ظؼدٍّغاِْ

 2ِیؼك را ةؼام دلاع در ٍٕاهؽ اضعؼارم ظٕاؿحْ اؿث.

 دیگز ی ادیانمات بزتزی جًیاوٍمبارسٌ با تًَّ

آٍیؽ دیگؼ ادیاف اؿث.  ةؼظی از آیات هؼآف کؼیٌ در ٍٕرد ٍتارزق ةا ؾوایغ جّغ ك جؿنب

ٓا ِـتث ةْ پیؼكاف ادیاف  ٓا ك دقَّی كرزمؾوایغ ِامٕاةی کْ ٍّكأ ةـیارم از کّیْ

زیـحی ٍػٓتی ك از آِکْ پیؼكاف ظٕد را ةْ ٌٓ دیگؼ قغق اؿث. کحاب آؿَاِی ٍا پؾ 

م اكٓاـ ك الکار فًط ادیاف دیگؼ را ِیؽ کّغ، پایْ ٓب دیگؼ دؾٕت ٍیٍغارا ةا پیؼكاف ٍػا

م ظغاكِغ ٓا ًٍث ةؼگؽیغق ٓا ٍؿحوغ ةٕدِغ کْ آف ٓا ك ٍـیضی یٕٔدم کٕةغ. در ٌٓ ٍی

اِغ؛ ةٔكث ائی ٍعنٕص  ِاپػیؼ ةؼهؼار کؼدق ٓـحّغ؛ لوط آِاف ةا ٍواـ ائی ركاةط زكاؿ

ٍّغم از آف را ِغارِغ؛ لوط یٕٔد ك  هث ةٔؼقٓاؿث ك پیؼكاف ٓیچ آییُ دیگؼم يیا آف

اِغ  ِنارم ٓـحّغ کْ ةْ ٓؼ ؾّٕاف، ةؼجؼ ك ةاالجؼ از َْٓ ك قایـحْ ٓؼ ِٕع جکؼیٌ ك اصحؼاـ

ك َْٓ ةایغ در ةؼاةؼ ایُ دك ًٍث ةؼگؽیغق، ؿؼ جؿؼیٌ ك اصحؼاـ لؼكد آكردِغ )ٍسحٔغ 

 (.38 - 39 :1346قتـحؼم، 

آلؼیُ فؼكرآٍیؽ ك جؿنتات فًط، ظعؼِاؾ ك زّگ ةغیُ جؼجیب، هؼآف کؼیٌ ةا الکار

ؿازد.  ٍّعوی ةٕدف آف را آقکار ٍی کّغ ك ةا اؿحغالؿ، پٕچ ك ةی ایُ دك ًٍث ٍتارزق ٍی

اظٕت ِتـحْ اؿث.  یک ةا ظغا ؾوغ از ِؼؼ هؼآف کؼیٌ، ٓیچ ًٍحی ةؼگؽیغق ك ِیؽ ٓیچ 

                                                

 ﴾101َها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِف السِّْلِم َكافًَّة...بقره/ يَا أَي ُّ  ﴿ -1
2- http://farhangesadid.ir  ْوزس و دمشن    ی  آميز مهزيس   تی ادي   ان از دي    دقاه ق   رآن ی   ر  / یين   و ى   اس مس   ا ت راه

 .3191نسبت بو پريوان اديان ديگر ممنوع، 

http://farhangesadid.ir/


   تخصصی پژوهص در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    87 

کّّغ ك ٓیچ  ع ٍیةؼجؼم ك ؾؼَث، ٍعنٕص الؼادم اؿث کْ جّٔا در ةؼاةؼ صویوث ظضٕ

 دارد. ٓا را از پػیؼش آف ةازَِی جؿنب فًعی آف

 المللی تعاين در مسائل بیه

از ضؼكریات زِغگی ازحَاؾی، َٓکارم ك جؿاكف اؿث. زِغگی ازحَاؾی ك ِؼاـ 

ايًًَی، ةغكف َٓکارم ك جؿاكف در اةؿاد ٍعحًك ؿیاؿی، اهحنادم، ازحَاؾی ك  ةیُ

ام زؽ ٍكارکث ك  ت ركزالؽكف زٔاِی، چارقلؼّٓگی ٍَکُ ِیـث. ةؼام صى ٍكکال

جؿاكف كزٕد ِغارد. هؼآف کؼیٌ، جؿاكف ك ٍكارکث را کْ یک امى ؾوالِی ِیؽ اؿث، ٍٕرد 

هؼار دادق ك از جؿاكف ةؼام ارجکاب « ةؼّ ك جوٕا » جأییغ ك ؿمارش ك ٍـیؼ آف را در زٔث 

 گّاق ك ػًٌ ِٔی َِٕدق اؿث: 

 1ف کّیغ ك ةؼ ٍضٕر گّاق ك جساكز، جؿاكف ك ٍكارکث ِکّّغ.ةؼ ِیکی ك جوٕا َٓکارم ك جؿاك» 

 «. 2ٍائغق/ 

ق آف گـحؼق ك ئؼاف داٍیجٕس آف ؿااؿث کْ ةؼ دق ائْ کؼاراِیکی ـ دكرَِایی از ؿالا

چْ ـ داد، ِسااِـاِی آؼ ؿ هتااف آف را در جٍٕیك ِـث رات داجنٕاز ایُ جؼ الؼر ةـیارا 

(. ِحیسْ آِکْ ٓؼچّغ در ایُ آیْ مؼیضان 18 :جا، ةیف )ٍتًقیاقغ یا فیؼ ٍـًَاةف ٍـًَا

از جؿاكف ك َٓکارم ِاـ ِتؼدق اؿث؛ يکُ یک ٍنغاؽ جؿاكف ك جؿاٍى ةا آى کحاب را ةیاف 

 گٕقث ظٕؾ ك ... اؿث. در داقحْ ك آف، اؿحمادق از فػام آى کحاب ػ فیؼ از قؼاب، 

زیـحی ؿاز ٌٓ جؿاكف ك زٍیّْ م جّاكؿ فػام آى کحاب ك ... یکی از اؿتابكاهؽ ازازق

 2قٕد. آٍیؽ ةا آى کحاب ٍضـٕب ٍی ٍـايَث

 سیستی مسالمت آمیشدیدگاٌ ريایات در خصًظ َم

زیـحی قٕیٌ کْ کْ ٌٓةا ةؼرؿی اصادیخ كاردق در ایُ راةعْ ةغیُ ِکحْ رَّٕٓف ٍی

ق پیؼكاف م ٍضتث ك دكؿحی ةا ةیگاِگاف ةْ كیژآٍیؽ ك ةؼهؼارم ك اؿحَؼار راةعٍْـايَث

                                                

ْثِْ َواْلُعْدَواِن....مائده/ ْ َ  ﴿ -1 َْ َعاَونُوا َعَلى اْْلِ   ﴾1َعاَونُوا َعَلى اْلِ ِّ َوالتَّْقَو  َوََّل 
2- http://farhangesadid.ir  ْوزس و دمشن    ی  آميز مهزيس   تی ادي   ان از دي    دقاه ق   رآن ی   ر  / یين   و ى   اس مس   ا ت راه
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ايًًَی ظٕد ةْ ِضٕ ٍحؿايی ؿایؼ ادیاف ك ٍػآب اٍؼم اؿث کْ ٍـًَاِاف در ركاةط ةیُ

م ةؼظٕرد ٍـًَاِاف ك پیكٕایاف دیّی ِیؽ ةؼ چّیُ اِغ. پیكیّْ ك ؿاةوْاز آف ةٔؼق گؼلحْ

گػارد ك ایكاف َٕٓارق ةْ رؾایث ؾغايث، اِناؼ، ادام صوٕؽ ك پؼٓیؽ از ادؾایی مضْ ٍی

در ایُ ظنٕص ةْ  َِٕدِغ.اذیث پیؼكاف ٍػآب ك ادیاف دیگؼ ؿمارش ٍیآزار ك 

پیاٍتؼ اکؼـ )مًی ا  ؾًیْ ك آيْ( چّیُ . ٕدقٍوحضام ةضخ ةْ چّغ ٍٕرد اقارق ٍی

الؼادم را کْ در پّاق اٍث اؿالٍی زِغگی ٍی کّّغ ٍٕرد اصحؼاـ داِـحْ ك ةؼ رؾایث 

 اِغ:صوٕؽ آِاف جأکیغ لؼٍٕدق

م را کْ در پّاق اؿالـ اؿث، ٍٕرد ػًٌ هؼار دٓغ ك ةیف از جٕاِف اك را اگؼ کـی لؼد» 

، ص 1379ٍستٕر کّغ، ٍُ در ركز هیاٍث در ٍواةى اك ةْ اصحساج ظٕآٌ پؼداظث. )ةالذرم، 

163.) 

ٓام ایكاف در لؼازم دیگؼ ٍؼدـ را در ةؼظٕردارم از صوٕؽ ازحَاؾی ٍاِّغ دِغاِْ 

 داِّغ:قاِْ ةؼاةؼ ٍی

 (.579ؽ: ص 1404)اةُ ةاةٕیْ، « 1ٓام قاِْ ةا ٌٓ ةؼاةؼ ك ٍـاكیّغـ ٍذى دِغآَِْْ ٍؼد»

م ؾًَی پیاٍتؼ )ص( ك ائَْ )ع( ِیؽ ؾالكق ةؼ ایُ رَّٕٓدٓا، چّیُ ٍٕضٕؾی در ؿیؼق

ٓام ٓا، اِؿواد پیَافةْ ةٔحؼیُ كزْ ٍحتًٕر قغق اؿث ٍاِّغ اصحؼاـ ةْ ادیاف ك پیؼكاف آف

ٓا ك ِیؽ لؼؿحادف ِاٍْ ٍّالؽ ٍـًَاِاف ك پایتّغم ةْ آف ٍعحًك در زٔث مًش ك صمغ

ةْ ؿؼاف ٍَايک آف ركز زٔث دؾٕت ةْ جٕصیغ ك جأکیغ ةؼ ِواط ٍكحؼؾ ك ِیؽ جسٕیؽ 

 . ازدكاج ةا آى کحاب ك ...

 گیزی وتیجٍ

ٍٕرد جٕزْ ةْ مٕرت ٍؤکغ آٍیؽ ازحَاؾی در اِغیكۀ اؿالٍی ٍـ ًۀ َٓؽیـحی ٍـايَث

ةیث )ع(، ؾَغة ٍتاصخ ٍؼجتط ةا ٍـ ًۀ ر هؼآف کؼیٌ ك ركایات آىهؼار گؼلحْ اؿث. د

آٍیؽ الؼاد در زاٍؿْ در ذیى ٍتضخ ِضٕة ةؼظٕرد ةا پیؼكاف ادیاف َٓؽیـحی ٍـايَث

-آَیث ك ِوف صیاجی َٓؽیـحی ٍـايَث از ایُ رك ةا جٕزْ ةْائی ٍعؼح قغق اؿث. 

                                                

 «الناس كلهم سواء كأسنان ا شط» - 1
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ایُ ٍـ ًْ در اِغیكْ اؿالٍی  رد، ضؼكرت داإٍٓزافپػیؼم داِفیّغ زاٍؿْاآٍیؽ در لؼ

آٍیؽ در زیـحی ٍـايَثٍّؼٕر از ٌٓ. گیؼد)از ٍّؼؼ آیات ك ركیات( ٍٕرد ةؼرؿی هؼار 

ازحَاؾی  ایُ پژكٓف، ةؼهؼارم ركاةط ازحَاؾی ؿايٌ ٍیاف پیؼكاف ادیاف ائی اؿث.

كؼ ةٕدف ك ظاجَیث دیُ اؿالـ اهحضا دارد اؿالـ در جَاٍی هًَؼكٓام زِغگی ازحَاؾی ة

از  ٓا ةؼِاٍْ داقحْ ةاقغ.از زًَْ زیـث ٍـايَث آٍیؽ ةا پیؼكاف ؿایؼ ادیاف ائی ك اهًیث

َٓؽیـحی در ٍتاِی اؿالٍی ك ركایات ٍعحًك، َٕٓارق ك ةْ مٕرت زغم  ركایُ

ٍٕرد جأکیغ ةٕدق ك ةؼ زِغگی زَؿی جٕأـ ةا مًش، ؾغايث آٍیؽ پیؼكاف ادیاف ائی ٍـايَث

 پیكّٔاد ٍی قٕد:ةّاةؼایُ  اؿث. کیغ قغقك ةؼاةؼم ةیُ آِٔا جأ

آٍیؽ پیؼكاف ادیاف زیـحی ٍـايَث. إٍٓزش ٍعايؿات ازحَاؾی ةٕیژق إٍٓظحُ 1ٌٓ

ام ةؼظٕردار اؿث؛ ك ضؼكرم اؿث ام ٍحماكت ةا ٌٓ دارِغ از آَیث كیژقائی کْ ؾویغق

 پػیؼ کؼد.   إٍٓزاف را از ایُ صیخ زاٍؿْداِف

ٓایی کْ ٍَکُ اؿث داقحْ دیاف ك اهًیث ٓا ةا كزٕد جؽاصٌ. ةغیٔی اؿث کْ كزٕد ا2

ایُ  الؽایی الؼاد یک زاٍؿْ اؿث.ٓام ةايوٕق ةْ ٍّؼٕر پیكؼلث ك ٌٓةاقّغ از ػؼلیث

 ػؼلیث ٓا ةایغ َٕٓارق ك ةْ ركش ٓام ٍعحًك در زاٍؿْ ٍؿؼلی ك جأکیغ گؼدد.

قٕد پیؼكاف ب ٍیزا اؿث کْ ٍٕزجؿايیٌ ٍحؿايی اؿالـ ؿؼقار از ؾّامؼ كصغت. 3

ٓام دیّی جضث يٕام صکٍٕث كاصغ ةحٕاِغ ٍٕزٕدیث ظٕد را صمغ ك ادیاف ائی ك اهًیث

 صحی جؼهی ةعكّغ ك از ایُ ػؼلیث در زٔث جوٕیث اةؿاد گِٕاگٕف زاٍؿْ اؿحمادق کّّغ.

ٓام درؿی داِف إٍٓزاف ةْ مٕرت کارآٍغ ٍؿؼلی ك ایُ جؿايیٌ ةایغ در ٍضحٕام کحاب

 جَؼیُ قِٕغ. 

م م اديْدٓغ اؿالـ ةا جأکیغ ةؼ صواِیث ظٕد ك ةؼ پایْ. ةؼرؿی جاریعی ِكاف ٍی4

ةایغ  زیـحی ٍـايَث آٍیؽ ةٕدق اؿث.هؼآف کؼیٌ، ؿّث ك ؾوى َٓیكْ ٍّادم مًش ك ٌٓ

ٓام ٍحؿايی ةْ كیژق ةؼام داِف إٍٓزاف جالش در زٔث ٍؿؼلی ك جتًیـ ٍّاؿب ایُ إٍٓزق

 قٕد. 
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اؾٌ از  -اؿالٍی زیـحی ازحَاؾی الؼاد زاٍؿْم امًی ٌٓ. کؼاٍث اِـاِی ٍتّا5

اؿث، ك ایُ امى ٌٍٔ صوٕؽ ك جکايیك الؼاد زاٍؿْ  -ٍـًَاف یا پیؼكاف ؿایؼ ادیاف ائی 

از ایُ رك ٍـ ٕالف ك ِٔادٓام ٍعحًك ةْ كیژق إٍٓزش ك پؼكش ةایغ  کّغ.را ٍكعل ٍی

 یف از پیف جالش َِایّغ.  ٓام کؼاٍث اِـاِی در زاٍؿْ ةدر ٍؿؼلی ك جتیُ قاظل

 مىابع 

 هؼآف کؼیٌ.

 جؼزَْ ٍضَغ دقحی، هٌ: اِحكارات ِكحا.. ِٔر ايتالفْ

چاپ اكؿ، ٍنؼ؛ هآؼق: داراالصیاء ايکحب  .قؼح ِٔر ايتالفْ .ـ(1965) ايضغیغاةُ اةی -

 ايؿؼةیۀ.

 ی.هٌ: اِحكارات اؿالٍ .مویٍُْ ال یضضؼق اي .ؽ(1404اةُ ةاةٕیْ، ٍضَغةُ ؾًی ) -

آٍیؽ در لوْ اٍاٍیْ ك صوٕؽ جعتین َٓؽیـحی ٍـايَث .(1397ٍضَغ، )اٍاـ، ؿیغ -

 م دکحؼم، داِكگاق ؾغايث.رؿايْ .ةكؼ

ايتالفْ ةا امايث مًش ك َٓؽیـحی  ِـتث هؼآف ك ِٔر .(1397اٍیؼم، ؿؼكش ) -

 .28 – 9، ممضْ 58م ايتالفْ، قَارق ٓام ِٔر م پژكٓفلنًّاٍْ .آٍیؽٍـايَث

 .آٍیؽ ةا فیؼٍـًَاِاف در اؿالـامى َٓؽیـحی ٍـايَث .(1390غاٍیُ )اٍیّی، ٍضَ -

 .6م م ٍؿؼلث، قَارقلنًّاٍْ

 جٔؼاف: اِحكارات اٍیؼکتیؼ. .جمـیؼ آى ةیث ؾًیٌٔ ايـالـ. (1394ةؼازش، ؾًیؼضا ) -

 ةیؼكت: دار ٍکحتۀ ائالؿ. .لحٕح ايتًغاف. (1379ةالذرل، اصَغةُ یضیی ) -

  اِحكارات  چاپ پّسٌ، جٔؼاف: .ؾغايث ك هضا در اؿالـ. (1370ةالفی، ؿیغمغرايغیُ ) -

 اٍیؼکتیؼ.

 هٌ: ةّیاد ؾًٕـ كصیاِی اؿؼاء. .جمـیؼ جـّیٌ .(1387زٕادم آًٍی، ؾتغا  ) -

چٔارةاقًٕ، صـیُ؛ ممایی، ٍضَغصـیُ؛ ركقُ هیاس، ؾَاد ك ؾتغم، ایَاف  -

ةحغایی ةؼ ٍتّام ٍٕيمْ ٓام درؿی ٍعايؿات ازحَاؾی دكرق اجضًیى ٍضحٕام کحاب .(1395)

چٔاردَٓیُ َٓایف ؿاالِْ اِسَُ ٍعايؿات درؿی ایؼاف، لؼّٓگ  .ٓام إٍٓزش چّغ لؼّٓگی

 ك ةؼِاٍْ درؿی. داِكگاق ةٕؾًی ؿیّا َٓغاف.
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ِگؼش هؼآف ةؼ َٓگؼایی ادیاف در زاٍؿْ  .(1388صازی اؿَاؾیًی، ٍضَغرضا ) -

 .156 – 101، ممضْ 2م االٓیات ازحَاؾی، قَارق .زٔاِی

ق یغگام از دجٕصیغف یاادَٓؽیـحی  .(1385صسحی، ؿیغٍضَغةاهؼ؛ ؿًَاف، ةالؿ ) -

 .50 – 29، ممضْ 13م م پژكٓف دیّی، قَارقٍسًْ .تیاآف ك ركاهؼ

م ٍؿؼلث لؼّٓگی ٍسًْ .َٓتـحگی ازحَاؾی در هؼآف .(1390) صـاٍی، لاضى -

 .48 – 29 مل، 4م ازحَاؾی، قَارق

الث جضنیًی،  .كکالت ركاِی زٕاِاف ك ِٕزٕاِافةًٕغ: ٍ(. 1374صیغرم، اکؼـ ) -

 جٔؼاف: ؿؿیغ ٍضتی.

 .آٍیؽ)ؾًیٌٔ ايـالـ( ٍّادم َٓؽیـحی ٍـايَث ائَْ .(1389رؿحَیاف، ٍضَغؾًی ) -

 .130 – 105، ممضْ 47م م ٓمث آؿَاف، قَارقٍسًْ

آٍیؽ در اؿالـ؛ ِوغم ةؼ  مًش ك َٓؽیـحی ٍـايَث .(1396، ٍضَغ ظآؼ )رلیؿی -

 .127 -  103، ممضْ 7م م پاؿط، قَارقلنًّاٍْ .ٓؼاؿی ؿالـركیکؼد ا

 .ٓام دیّی در ِٔر ايتالفْصوٕؽ اهًیث .(1395ا  )زارع، صـیُ؛ ركصی، رصَث -

 .133 – 105، ممضْ 24م م ؿؼاج ٍّیؼ، قَارقِكؼیْ

 ةیؼكت: دارايَكؼؽ. .االؿالـ ؾویغة ك قؼیؿۀ .(1974قًحٕت ٍضَٕد ) -

جؼزَْ ك قؼح رؿٕيی  .االرقاد .(جاةُ ِؿَاف، )ةیقیط ٍمیغ، ٍضَغةُ ٍضَغ  -

 ٍضالجٖ، هٌ: دارايَمیغ.

ةی  .ةنائؼ ايغرزات لی لضائى آؿ ٍضَغ )ص( .(1381ممار هَی، ٍضَغةُ ايضـُ ) -

 زا.

آٍیؽ ةا فیؼٍـًَاِاف امٕؿ اظالهی َٓؽیـحی ٍـايَث. (1393ايٕار، ؿساد )ؾؽیؽم - -

 قّاؿی ارقغ، داِكگاق هٌ.م کارپایاف ِاٍْ .از دیغگاق هؼآف ك ؿّث

ةؼرؿی إٍٓزش  .(1389ا  ك ةًّغَٓحاف، کیٕاف ك ؿًعاِی، ٍـؿٕد )ؾؽیؽم، ِؿَث -

زش لنًّاٍْ اِسَُ إٍٓ .چّغ لؼّٓگی در ٍؼاکؽ ِؼةیث ٍؿًٌ قٔؼ ؿّّغج از ٍّؼؼ داِكسٕیاف

 .2ؾايی ایؼاف، ؿاؿ ؿٕـ، قَارق 

رف ٍیؽ: چايف زٔاف ٍغآاؿالـ ك َٓؽیـحی ٍـايَث .(1392اکتؼ ) ؾًیعاِی، ؾًی -

 جٔؼاف: اِحكارات ةْ آلؼیُ.. ةؼام زِغگی؛ رآتؼدٓا ك ٍٕاِؽ
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ٍعايؿات ازحَاؾی پایْ ٌِٔ دكرق اكؿ . (1394؛ پؼجٕم ٍوغـ، ؾتاس )لالصیاف، ِآیغ -

 ٓام درؿی ایؼاف.جٔؼاف: قؼکث چاپ ك ِكؼ کحاب .ٍحٕؿعْ

اف: دار ايکحب چاپ قكٌ، جٔؼ .هإٍس هؼآف .ؽ(1412هؼقٖ ةّایٖ، ؾًٖ اکتؼ ) -

 االؿالٍیۀ.

آٍیؽ در اؿالـ ك صوٕؽ َٓؽیـحی ٍـايَث .(1386ِیا، ٍضَغٍٔغم )کؼیَی -

 م إٍٓزقی ك پژكٓكی اٍاـ ظَیّی )رق(.هٌ: اِحكارات ٍؤؿـْ .ايًَى ةیُ

م ؾًٕـ ك ٍؿارؼ هٌ: پژكٓكکغق .ٍیؽاف ايضکَْ .(1385قٔؼم، ٍضَغ )ٍضَغم رم -

 صغیخ.

 جٔؼاف: دار ايکحب االؿالٍیۀ. .جمـیؼ َِِْٕ .ش(1380ف )ك دیگؼا ٍکارـ قیؼازم، ِامؼ -

م ؾًَاك آراء ةْ ٍّاةؽ ء جکااةا  ،ـؿالایُ در دیـحی زٌٓم ِؼؼیْجا(، ٍتًقی، اصَغ )ةی -

 م ةیُ ايًًَی اٍث كاصغق.هٌ: كاصغ لؼّٓگی ك إٍٓزش اجضادیْ .ؿالٍیآب اٍػ

صکٍٕث زٔاِی ةؼ اؿاس (: 9صکٍٕث زٔاِی اؿالـ ) .(1346ٍسحٔغ قتـحؼم، ٍضَغ ) -
 .3م ٓایی از ٍکحب اؿالـ، قَارق درس .زیـحی ٍػٓتیصَایث ك ٌٓ

ٓام إٍٓزش چّغ لؼّٓگی ك جضًیى آف در  ٍؤيمْ (.1394) ِژاد ٍٔغمؿتضاِی ؛رضا ،كلائی -

 . 128-111( :5) 3 ؿاؿ دكلنًّاٍْ ِؼؼیْ ك ؾَى در ةؼِاٍْ درؿی. ٍضحٕام کحب درؿی.

ٍوغـ، ٍـؿٕد؛ ؿپاؿی، صـیُ؛ ؿؼقث، ٍضَغزؿمؼ؛ مماییٓاقَی، ؿیغزالؿ؛ پاؾ -

آٍیؽ ؾادالِْ: ةؼرؿی  زیـحی ٍـايَثجؿًیٌ ك جؼةیث در راؿحام ٌٓ .(1389زادق، یغا  )ٍٔؼؾًی

 .26 – 3، ممضْ 1 داِكگاق قٔیغ چَؼاف إٓاز، قَارق -ٍسًْ ؾًٕـ جؼةیحی .ٓغلی جؼةیحی

جمکؼ ك کٕدؾ،  .ركاةط ٍیاف لؼدم ٍٕدؼکٕدکاف ٍحمکؼ، . (1389ٓغایحی، ٍٔؼِٕش ) -

 .1پژكٓكگاق ؾًٕـ اِـاِی ك ٍعايؿات لؼّٓگی، ؿاؿ اكؿ، قَارق 

- Tricky. S. and K. J. Topping(2005). Philosophy for Children, 

a Systematic Review. Research Paper in Education, Vol.19, No.3     
- http://farhangesadid.ir 

- WWW.Unified-ummah.com   
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