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ساهًمای جذویى و اسعال هماالت

ـ ه٭االت بایؿ ٠لمی ـ پژوهٍی ،هىحًؿ و ؾاقای يىآوقی باًٌؿ.
ـ ه٭الۀ اقوالی الظؿا٬ل  0000کلمه وظؿاکرك  2000کلمه بیٍحك يباٌؿ.
ـ جیحكهای اِلی با ٌماقههای  3 ،9 ،5و ...و لیكهصمى٠ۀ آوها با 5ـ5 ،5ـ ،...،9و 9ـ9 ،5ـ ،9و ...هٍؽُ ٌىؾ.
ـ چکیؿۀ ه٭اله که آییًۀ جمام يما و ٍ٨كؾۀ بعد اوث ،به وه لباو ٨اقوی٠ ،كبی و ايگلیىی ،ظؿاکرك ؾق ؾه وـٙك
ٔمیمه باٌؿ و واژگاو کلیؿی ه٭اله ٕوه جا ه٩ث واژهٔ به ؾيبال هك چکیؿه بیایؿ.
ـ اقشا٠ات ؾق هحى ه٭اله بیى پكايحم به ِىقت ٕيام ؼايىاؾگی ،وال ايحٍاقٌ :ماقۀ ِ٩عه یا ٌماقۀ شلؿِ/ـ٩عهٔ
يىٌحه ٌىؾ.
ـ اگك اقشا ٞب١ؿی بال٨اِله به هماو هؤؼف باٌؿ ال ٕهماو یا هماوٌ :ماقۀ شلؿ٩ِ/عهٔ و اگك به هؤؼف ؾیگـكی
ال هماو يىیىًؿه باٌؿ ٕهمى ،وال ايحٍاق٩ِ :عهٔ اوح٩اؾه ٌىؾ.
ـ هًاب ٟالجیى ،به ِىقت الجیى و ال ومث چپ ؾق بیى پكايحم ِٕ٩عه/شلؿ :وـال ايحٍـاق ،يـام ؼـايىاؾگیٔ و ؾق
اقشا ٞب١ؿی اگك بال٨اِله باٌؿ ٕ ٔ.Ibidيىٌحه ٌىؾ.
ـ جشجیب هًابع:
کحاب :يام ؼايىاؾگی ،يام ٕيىیىًؿه /يىیىًؿگاؤ ،يام کحاب ،يام هحكشن ،هع٭ ٫یـا هّـعط ،يىبـث چـار ٕؾق
ِىقجی که چار يؽىث باٌؿ يیال يیىثٔ ،هعل يٍك ،يام ياٌك ،جاقیػ ايحٍاق.
ه٭اله :يام ؼايىاؾگی ،يام ٕيىیىًؿه /يىیىًؿگاؤً٠« ،ىاو ه٭اله ؾاؼل گیىهه» ،يام يٍـكیه ،ؾوقه /وـالٌ ،ـماقۀ
شلؿ ،جاقیػ ايحٍاق.
ـ يام کاهل يىیىًؿه ،قجبۀ ؾايٍگاهی یا ً٠ىاو ٠لمی و يام هئوىۀ هحبى ٞوی به ؾو لبـاو ٨اقوـی و ايگلیىـی ٬یـؿ
ٌىؾ و همكاه با يٍايی پىحیٌ ،ماقۀ جل٩ى و يٍايی الکحكويیکی اقوال گكؾؾ.
ـ هصله ؾق ویكایً ه٭االت آلاؾ اوث.
ً
ـ اقوال و ؾقیا٨ث ه٭االت ِك٨ا ال ٘كی ٫واهايۀ هؿیكیث يٍكیات به يٍايی « »www.razavi.ac.irايصام هیگیكؾ.
ـ اقجباٖ با هؿیكیث هصله ال ٘كی ٫قایاياهۀ « »razaviunis@gmail.comاهکاوپفیك اوث.
افىل اخاللی هصله
ـ ٨هكوث يام يىیىًؿگاو يٍاوؾهًؿۀ همکاقی آوها ؾق جؿویى ه٭اله اوث و لـفا ج١یـیى يـام هىـمىل ه٭الـه و يیـم
ق٠ایث ٠ؿم وشىؾ اواهی ٤یك هكجبٗ ٔكوقی اوث.
ـ يىیىًؿۀ هىمىل ٨كؾی اوث که ؾق جهیه ،آهاؾهوالی و ...ه٭اله ،وهن ٠مؿه قا بك ٠هؿه ؾاقؾ و يیم هىمىلیث هك
گىيه ایكاؾ ٬ايىيی و ق٠ایث ٔىابٗ بك ٠هؿۀ وی هیباٌؿ.
ظمىق يىیغًذگاو و داوساو
ـ ا٘ال٠ات ٌؽّی يىیىًؿگاو بكای ٠ىاهل اشكایی و إ٠ای جعكیكیۀ هصله هعكهايه بىؾه و ال آو هعاٝ٨ث هیٌىؾ.
ـ ؾاوقی ه٭االت جىوٗ ؾاوقاو ،بؿوو ا٘ال ٞال يام يىیىًؿگاو ايصام هیگكؾؾ.
ـ يام ؾاوقاو ه٭اله ،هع٩ى ٚاوث و به هیچ ً٠ىاو ؾق اؼحیاق يىیىًؿگاو ٬كاق ؾاؾه يمیٌىؾ.
لايىو کپیسایث
ً
ـ ه٭االت اقوالی يبایؿ کپیبكؾاقی ال آذاق چارٌؿه یا جكشمۀ آذاق باٌؿ و ٬بال ؾق يٍكیۀ ؾیگـكی چـار ٌـؿه یـا
بكای يٍكیۀ ؾیگك به ٘ىق هممهاو اقوال ٌؿه باٌؿ.
ـ ؾق ِىقت جؽل ٧يىیىًؿگاو ،هٙاب ٫با هاؾۀ  3ال ّ٨ل ؾوم ٬ايىو ظمایث ال ظ٭ى ٪پؿیؿآوقيؿه ٕجؤییؿٌؿه ؾق
ولاقت ٠لىم ،جع٭ی٭ات و ً٨اوقیٔ ق٨حاق ؼىاهؿ ٌؿ.
ـ همپىٌايی ه٭االت چارٌؿۀ يىیىًؿه یا يىیىًؿگاو جا  50ؾقِؿ ٬ابل ٬بـىل اوـث و بیٍـحك ال آو ٌـاهل ٬ـايىو
کپیقایث هیگكؾؾ.
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 اظىاو بمقگی
 هعىى ظىًىيؿ
3
 اظىاو آ٬اهعمؿآ٬ایی
1

2

چکیده

 جاقیػ ؾقیا٨ث - 5321/59/05 :جاقیػ پفیكي.5322/01/55 :
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پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ

تؼتت اوذیؼه در پزداسع جامعۀ مغلىب و لاوىومذار ایزاوی که متأثز اس متغیزهاا
مظتمل متعذد فزهىگی و دیىی و مذهبی اطت مىجا وشا هاایی در داىسۀ عمال
طیاطی گزدیذه اطت «جامعۀ بهطامان ایزاوی» ،در همپىػاوی با «جامعه ماذوی»،
اس صافی اصالتها مذهبی ،فزهىگی و لاىمی گذػاته و تاأمیه کىىاذۀ ماذارا و
مزوت بزا تأمیه آطایغ و رفاه ػهزووذان اطات ،جامعاۀ بهطاامان ،تذات تاأثیز
جذ دو مؤلفۀ لاوىن اطاطی و دولت لاوىومذار بزآمذه اس آن اطت ،تازجیخ ییای
اس مضامیه «جامعۀ مذوی» یا «مذیىه فاضله» ،کاه اولای واابز باز علاىد جذیاذ و
الگى غزبی و دومی وابز بز آمىسهها دیىی اطالد اطت واػی اس مذتىا لااوىن
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اطاطی و چالغ دهها طالۀ جامعه کىىوی ایزان اطت ،بذیهی اطتکه ضامه ارایاۀ
تعزیف و تبییه دذود هز کذاد اس معاوی فىق و تذلیل آرا اختالفای باه بزرطای
مضمىن و ومذ آرمان هز یک بزا تأمیه روادار و عمالویت دیىی و خزد جمعی
پزداخته ػذه اطات ،همچىایه در ایاه ممالاه طاعی ػاذه اطات ضامه واکااو
خاطتگاهها فیز جامعۀ آرماوی اطالمی و بزرطی جامعه مذوی مغلىب غزبای
و ومایاوااذن التضااائات و ویژگیهااا جامعاۀ کىااىوی ایاازان؛ چالغهااا ویاال بااه
وضعیت مغلىب و «جامعۀ بهطامان» ،ػىاطایی ػاىوذ ،بازا تاأمیه ایاه اهاذا
ضمه مغالعۀ مىابع کتابخاوها به آرا اوذیؼامىذان و ایاذئىلىگها دىسههاا و
وذلهها مختلف فیز پزداخته ػذه و ضمه تغبیك ،تذلیل گزدیذهاواذ ،تذماك
کثزت لاوىومذار که در لاوىن اطاطی جمهاىر اطاالمی ایازان
جامعۀ بهطامان با
ِ
بزفیت و بظتز آن مهیا گزدیذه میتىاوذ با لاوىنگذار عاد تبییه گزدیاذه و باه
طمت تذمك رهىمىن گزدد.
واژگاو کلیذی :لاوىن اطاطی ،دولت لاوىومذار ،جامعۀ بهطامان ،جامعۀ مذوی.

همذهه

ه٩هىم «شاه١ۀ هؿيی» و «هؿیًۀ ٨أـله» ؾق کـًً هح٭ابـل بـا ٬ـايىو
همپىٌايی ؾو
ّ
ّ
ّ
اواوی و ؾولث ٬ايىيمؿاق ،قٌحهای اوثکه وك و ايحهاء يؿاقؾ و چىياو ؾو ؼـٗ هـىالی
که هیچگاه به یکؿیگك يمیقوًؿ همىاقه هىقؾ بعد و يما ٞومپاتهای هك یک ال ایـى
ؾو الگى بىؾه و ؾق اؾاقه و واهاو شاه١ۀ کًىيی ایكاو اذك هىح٭ین ؾاٌحه اوـث ،ال ٘ك٨ـی
ي٩ٙۀ هك ؾو يٝكیه ؾق ش٥كا٨یایی ٤یك ال واهاو ایكاو ،اي١٭اؾ یا٨حه اوث ؾق يحیصـه پـیً و
ً
ؼـاَ وـكلهیًی
بیً ال هّالعۀ ایى يما ،ٞاواوا بایؿ همپىٌايی هك یک با ا٬حٕـائات
ّ
ّ
ایكاو هىقؾ ي٭ؿ و جعلیل ٬كاق گیكؾ.
به هماو يىبحیکه همآوقؾی ایى ايؿیٍهها ؾلهكهآوق و ؼّـىهثلا اوـث بـا جعلیـل
هبايی و والگاقی جمىقیک ایى هٕاهیى هبحًی بك ٬ايىو اواوی و يیم با هالظٝۀ اِالثها
و ویژگیهای وكلهیًی و اي١کان يحایس آو ؾق ٬ىايیى هیجىاو آيچه قا کـه ؼىبـاو همـه
ؾاقيؿ ،یکشا به يّیب بكؾ.
جًا٨ك يىؽههای شًاظی ٘ك٨ؿاقاو ایى ؾو يعله ؾق قاه اي٭الب و جؤوـیه ٬ـايىو اواوـی،
يما٠ی اوثکه قاه به ب٭ای آبكوهًؿايه و ٌایىحۀ یک هلـث يمیبـكؾ و هعّـىل يهـایی آو ؾق
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بىٕانَاْ جامعٍ بٍِسامان أراوٓ ديلت قاوًومدار ي قاوًن اساسٓ

ظکمكايــی و اي١کــان آو ؾق ٬ـىايیى  -بـهً٠ـىاو هکايیىــن ٨كهــايكوایی -ؾق بهحــكیى ظالــث
هیجىايؿ ه١صىيی الح٭ا٘ی باٌؿ که وحیم قا ال ظىلۀ يٝك ،بال١٩ل ؼىاهؿ يمىؾ ،که يمىيۀ جـاواو
و جل٩ات آوقا ؾق بكيهای ؾه واله ،بیىث واله و ...جاقیػ ه١اِك هیجىاو ٌاهؿ آوقؾ.
ً
ؾق ایى ه٭اله به آقای ايؿیٍمًؿاو هك ؾو يٝكیه پكؾاؼحه ٌـؿه اوـث و يهایحـا الگـىی
«شاه١ۀ بهواهاو ایكايی» ،بهً٠ىاو بكآیًؿ با ؾیؿو و يمایايؿو اذـك ٬ـايىو اواوـی و ؾولـث
٬ايىيمؿاق بك آو ،جعلیل ٌؿه اوث.
٬ؿینجكیى پیٍیًۀ اقائـه و شايبـؿاقی ال هـك یـک ال ؾو الگـىی ٤الـب قا ؾق آذـاق و ق٨حـاق
هح٩ک ـكاو ّ٠ــك هٍــكو٘ه يٝیــك؛ هیــكلا ٨حع١لــی آؼىيــؿلاؾه٘ ،ــالبى ٦و هیكلاهلکنؼــاو و
قوظايیىيی يٝیك؛ ٌیػ ٕ٨لالله يىقی و آیثالله بهبهايی هیجىاو ؾیؿ ،جا يین ٬كو پـه ال آو و
لهیًهوالی جمىقیک اي٭الب اوالهی جىوٗ ا٨كاؾی هايًؿ شالل آل اظمـؿ ،ؾکحـك ٌـكی١حی،
ههًؿن بالقگاو و ....اها به ٘ىق ؼاَ پكؾاؼحى به شاه١ۀ هـؿيی ،هؿیًـۀ ٨أـله و ظىاٌـی
جمىقیک آو ؾق ؾو ؾهۀ اؼیك با پیكولی ویؿ هعمـؿ ؼـاجمی ؾق ؾوم ؼـكؾاؾ  5370بـهً٠ـىاو
گ٩حماو ٤الب هٙبى٠ات و هع٭٭یى ظىلههـا و اِـًا ٦هؽحلـ٠ ٧لـىم ايىـايی ؾق جؤلی٩ـات
هح١ؿؾ ايٍاء و ٜهىق یا٨حه اوث ،اها همچًـاو اقائـۀ الگـىیی وقای وـالگاقی و ق٨ـ ٟجـًً ؾو
ً
جمىقی ٤الب ؾق هعا ٪هايؿه اوث .ایًکه آیـا اواوـا بـا ؾق يٝـك گـك٨حى اِـالثهای ؾیًـی،
٨كهًگی و ٬ىهی و اوح١ؿاؾهای ایكاو کًىيی هیجىاو به الگىی «شاه١ه بهواهاو» ،يائـل آهـؿ
یا يه؟ پكوٍی اوثکه جًها با جعلیل بًیاؾهای ٨لى٩ی هیجىاو بكای آو پاوػ یا٨ث.
به يٝك هیقوؿ بـا ً٠ایـث بـه جصكبـۀ یکّـؿ وـالۀ هـكؾم و ايؿیٍـمًؿاو ایكايـی و ال
وكگفقايؿو ؾو اي٭الب بمقگ هٍكو٘ه و اوالهی که هك یکی هًصك بـه ایصـاؾ يـى٠ی ال
ظکىهــث گكؾیؿهايــؿ و يیــم جصكب ـۀ شكیايــات و شًبًهــای ق٨ــىقهی و اِــالظی و
هٙالبهگك ؾق ؾقوو هك ؾو يى ٞظکىهث پهلىی و شمهىقی اوـالهی يٝیـك؛ هلـی ٌـؿو
ًِ١ث ي٩ث ؾق ظکىهث پهلىی و اِالظات ؾق شمهىقی اوالهی ،ایًـک بـا جعلیـل
هبايی يٝكی به واؾگی هیجىاو به الگىی «شاه١ۀ بهواهاو» ،يائل آهؿ.
ؾق ایى ه٭اله به جكجیب هبايی ٨لىـ٩ی الگـىی شاه١ـۀ هـؿيی ٤كبـی ،هؿيیـۀ ٨أـله و
ً
ا٬حٕائات شاه١ۀ ایكاو ،بكقوی و جعلیل ٌؿه و يهایحا الگىی «شاه١ۀ بهوـاهاو ایكايـی»،
يحیصهگیكی و اقائه هیٌىؾ.
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 .1هفاهین
 -1-1جاهؼۀ هذيی
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شاه١ه به هً١ای جىؾه هكؾم ،گكوهی ال هكؾم که با هن وشـه اٌـحكاد ؾاٌـحه باٌـًؿ،
ًِ٩ی ال هكؾم ،هكؾم یک ٌهك یا یک کٍىق (عمیذ ،)036 :2331 ،و هؿيی به هً١ای آيچه
که هًىىب به ٌهك و ليؿگی ٌهكی اوث ،ؾق يحیصه هیجىاو شاه١ۀ هؿيی قا به ظیات و
يٝن ٌهكی شم١ی ال هكؾم ا٘ال ٪يمىؾ ،شاه١ـۀ هـؿيی ال ه٩ـاهین ايحما٠ـی پـك ج٥ییـك و
ّ
جبؿیل ٘ـی اّ٠ـاق و ؾق ٠ـكْ ٨كهًگهـا و ش٥كا٨یـای گىيـاگىو بـىؾه ،اهـا ج١كیـ٧
هٍحكکی که بحىايؿ ؾاللث ٠مىهی ؾاٌحه باٌؿ ٠باقت اوـث ال ایًکـه؛ «شاه١ـۀ هـؿيی،
هصمى٠ۀ هحٍکل ال ا٨كاؾی اوثکه با اقاؾه و ايحؽاب ؼىؾ و هىح٭ل ال ؾولث ،گكوههـا
و ايصمىهایی قا جٍکیل هیؾهًؿ و هؿ ٦ال جؤویه ایى گكوهها ،پیٍبكؾ هًا ٟ٨و ٠الی٫
و والی ٫إ٠اوث» (واعظی ،)33 :2331 ،ایكاؾ ایى ج١كی ٧ایى اوثکه ايحؽـاب و آلاؾی
ا٨كاؾ ؾق بكگمیؿو هؽحّات ظیات شم١ی قا ویژگی شاه١ه ٬كاق ؾاؾه اوث ؾق ظالیکـه
ؾق بىیاقی ال شىاه ٟا٨كاؾ به ؾلیل ه١فوقات ویاوی ،ا٬حّاؾی و ...یا ٠لیق٤ن ٠الی ٫و
والی ٫ویاوی٨ ،كهًگی ،ا٬حّاؾی و ...ؼىؾ ياگمیك ال ظٕىق ؾق یک ظیـات شم١ـی
هیباًٌؿ و هیچگاه آوقا بكيگمیؿه و هٙلىب يمیؾايًؿ و ای بىا ؾق ـهى و شـاو ؼـىؾ
جمًای شاه١ۀ ؾیگكی قا يه ٨٭ٗ ؾق ـهى که ؾق ظـؿوؾ اهکايـات شهـاو ١٨لـی ؾق ي٭ٙـۀ
ؾیگكی ال گیحی ؾق ؾل ؾاٌحه باًٌؿ.

 -2-1هذیًۀ فاضله

واژۀ «هؿیًه» ال قیٍۀ کلمۀ «ؾیـى» گك٨حـه ٌـؿه اوـث ،ؾیـى ،ه١ـايی لیـاؾی ؾاقؾ کـه
٠باقت اوث ال :ظىاب ،ظکىهـثٌ ،ـكی١ث٬ ،ـايىوٕ٬ ،ـاوت ،وـیكت ،اؼـال ،٪جـؿبیك،
ویاوث ،هّ١یث ،گًـاه ،ج٭ـىا ،پكهیمکـاقی٘ ،ا٠ـث ،بًـؿگی ،پـاؾاي ،هصـالات ،ؼـىاقی
(ابىهًظىر ،)200-236/23 :2303،و ؾق اِٙالض؛ به ٌـهك و یکـی ال بؽًهـای ٨لىـ٩ۀ باوـحاو
هكبىٖ به ویاوث هؿیًه گ٩حه هیٌىؾ که یکی ال وه بؽـً ظکمـث ٠ملـی اوـث ،و يیـم
گ٩حهايؿ :هؿیًه ،یً١ی ٌهك ليؿگی ،هؿيی یً١ی ٌهكيٍیًی (ضجادی.)011 :2331 ،

.)113 :2310

بًابكایى هؿیًۀ ٨أله ؾق ل ٛ٩و بیاو ٠لمـای اوـالهی ،ليـؿگی شم١ـی اوـثکـه ؾق
جکاپىی جؤهیى ظیات اؼـكوی اوـث و کمحـك بـه ظیـات وكٌـاق ال ق٨ـاه کـه هىشبـات
ً
آوىؾگی ایى شهايی قا جؤهیى يمایؿ پكؾاؼحه ٌؿه اوث و اواوا ٤ایث هؿیًۀ ٨أله جالي
بكای يیل به و١اؾت که ياٜك بك ظیات پـه ال هـكگ اوـث هیباٌـؿ ،ؾق يحیصـه چًـیى
٤ایث و اهؿا٨ی هیجىايؿ ؾق يهایث و ؾق واؾی ٠مل با آيچـه ال شاه١ـۀ هـؿيی ؾق ٤ـكب
ج١كیٌ ٧ؿه اوث ،ؾق ٠كْ و ظحی ج٭ابل ٬كاق گیكؾ.

 -3-1جاهؼۀ بهساهاو

ؾق ؾيیای کًىيی با ؾق يٝك گك٨حى ٔكوقت اشحًاب ياپفیك و ياگمیك ج١اهالت ٨كاهلی
شىاه ٟکه هیچ هاي ٟهـاؾی يٝیـك ايىـؿاؾ ؼبـكی و بىـحىهای ٨یمیکـی يمیجىايـؿ هـايٟ
اقجبا٘ات ٨کكی و ٨كهًگی ٌىؾ بایؿ چاقهای ايؿیٍیؿ لیكا قها يمىؾو ایـى ج١اهـل و بـی
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ؾقباقۀ ه٩هىم اِٙالظی هؿیًـۀ ٨أـله ج١ـاقی ٧لیـاؾی ال ؾايٍـمًؿاو و ٨یلىـى٨او
قویؿه اوث٨ ،اقابی ؾق ایىباقه هیگىیؿ« :هؿیًـۀ ٨أـله؛ هؿیًـهای اوـثکـه ه٭ّـىؾ
ظ٭ی٭ی ال اشحما ٞؾق آو ،ج١اوو بك اهىقی اوثکه هىشـب ظّـىل بـه وـ١اؾت آؾهـی
اوث» (فارابی ،)221 :2301 ،ؼىاشـه يّـیكالؿیى ٘ىوـی يیـم هیگىیـؿ« :هؿیًـۀ ٨أـله؛
هؿیًهای اوثکه واکًاو آو کىًٌ کًًؿ که و١اؾت ظ٭ی٭ی قا به ؾوث آوقيـؿ ،اؾاقۀ
چًیى هؿیًـهای بـه ؾوـث ظکیمـاو و ٨أـالو باٌـؿ» (طىضیی ،)111 :2123 ،هالِـؿقا
هیگىیؿ« :هؿیًۀ ٨أله؛ هؿیًهای اوثکه ٌهكهای آو بكای يیل بـه يهایـث ظ٭ی٭ـی و
ؼیك ظ٭ی٭ی با هن همکاقی ؾاقيؿ» (هالصذرا.)116 :2316 ،
هنپىٌايیهای ٬ايىو و ٨٭ه ،ههنجكیى هىملۀ ٬ايىو ؾق ایـكاو قا بـه يىـبث آو بـا ٨٭ـه
جبؿیل کكؾ ،ؾو ه٩هىم ٬ايىو و ظ٭ى ٪با ه٩اهیمی چىو ٌكی١ث٨ ،٭ه ،اظکام ٌك٠ی٨ ،حىا
و هىاقؾ ؾیگك جٍابهاجی ؾاقيؿ و با٠د ٌؿه اوثکه بكؼی آيها قا ٠یى هن بؿايًؿ ،يىبث
٬ايىو و ؾايً ظ٭ى ٪با ٨٭ه اِلیجك یى هىمله ؾق ظ٭ـى ٪ایـكاو اوـثکـه ال هٍـكو٘یث
بهً٠ىاو یک هىمله هٙكض ٌؿه اوث و به گ٩حۀ ؾقوث یکـی ال هع٭٭ـیى ،ب١ـؿ ال ِـؿ
وال هًىل هىمله هاوث و يٝكیهپكؾالی ؾ٬ی٭ی ؾقباقۀ آو ِىقت يگك٨حه اوث (هرادخیايی،
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ج٩اوجی و به جماٌا يٍىحى هیجىايؿ چًاو ویكايگكی به باق آوقؾ که هن بًیاوهای هـؿيی و
جمؿيی بىهی هلثها قا آویبهای شؿی بميؿ و هـن آيهـا قا ال يیـل بـه ج١ـالی و ق٨ـاه و
آوىؾگی و هىاهب هکٍى٨ه بٍك ؾق اّ٠اق جاله هعـكوم يمایـؿ ،لـفا هٙال١ـه و جـؿویى و
پكؾالي بكای هنپىٌايی الگىهای هًصـاقی ـیـل ً٠ـىاو «شاه١ـه بهوـاهاو» ،هیجىايـؿ
قهیا٨ث و همك بهیًهای بكای واؼحى شاه١های والن و و١اؾجمًؿ باٌؿ که ياٜك بك جـؤهیى
والهث ؾيیا و و١اؾت آؼكت هلثها باٌؿ ،بؿیهی اوث ا٤ماْ بك چالًهای جمؿيی
و هؿيی هلثها ؾق ّ٠ك کًىيی هیجىايؿ بعكاولا و ٨اش١هباق باٌـؿ و بیجكؾیـؿ ٜهـىق و
بكول شًبًهای ا٨كا٘ی و جک٩یكی ؾق ؼاوقهیايه يمىؾ و يمىيۀ ج٭ابلهـایی اوـثکـه ؾق
٨٭ؿاو الگىی شاه١ۀ بهواهاو و ٠ؿم ايؿیٍـۀ کركتگـكا ؾاهـاو شهـاو کًـىيی قا گك٨حـه
اوث.
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 .2هبايی

ؾق هىقؾ ایًکه پیٍیًۀ شاه١ۀ هؿيی چه بىؾه ،ایى واژه اولیى باق به چه هً١ایی بـه کـاق
ق٨حه و ؾق ٘ىل جاقیػ ؾاقای چه جعىالجی بىؾه اوـث ،اؼحال٨ـات بىـیاقی وشـىؾ ؾاقؾ،
بكؼی ٬ؿهث ه٩هىم شاه١ۀ هؿيی قا بـه آ٤ـالیى قولهـای جٍـکیل ظکىهـث ؾق شاه١ـۀ
ايىايی که بًا بك ٬ىلی ال لهاو «يىض يبی» ،بىؾه بك هیگكؾايًـؿ (واعظیی ،)1 :2331 ،بـكای
ً
ؾقیا٨ث هبايی «شاه١ۀ هؿيی» اشماال به آقاء و ايؿیٍههای بكؼی ٨الوـ٩ه و ؼـكؾوقلاو
٤كبی هیپكؾالم ،يؽىث شاه١ۀ هؿيی قا ال هًٝك ٬ؿها و وپه ال پًصكۀ ٨یلىى٨او هحؤؼك
به جماٌا و جعلیل ؼىاهین يٍىث.

 -1-2هبايی فلسفی جاهؼۀ هذيی غشب
 -1-1-2جاهؼۀ هذيی اص هًظش فالسفۀ یىياو

بٕ١ی ا٨ال٘ىو قا اولیى کىی هیؾايًؿ ،که ال شاه١ۀ هؿيی یاؾ کكؾ و هؿیًـۀ ٨أـلۀ
ؼىؾ قا به آو ،يامگفاقی کكؾ ،گكوهی يیم بكای اقوٙى چًیى ابؿا٠ی قا ٬ائلًؿ ،ؾق ه٭ابل
ایى يٝكیات ،گكوهی ؾیگك ،شاه١ۀ هؿيی قا هعّىل ؾيیای هؿقو ب١ؿ ال وؿههای  59و
ً
 ،53ؾايىحه و بكآيًؿ که بیى جمؿوهای باوحايی ٕچه ٌك٬ی و چه ٤كبـیٔ ،اواوـا شاه١ـۀ

هؿيی واب٭های يؿاٌحه اوث (هعصىهی و هیرادمذی.)31 :2331 ،

(ارضطى.)16-31 :2301 ،

ؾق ايؿیٍۀ اقوٙى ،شاه١ۀ هؿيی ه١اؾل با ؾولث یا شاه١ۀ ویاوی هعىىب هیٌىؾ و
جمایمی هیاو ؾولث و شاه١ۀ هؿيی وشىؾ يؿاقؾ ،ؾق ایـى هً١ـا ال شاه١ـۀ هـؿيی ،شاه١ـۀ
هؿيی به هً١ای ؾولث ؾق بكابك ؼايىاؾه بىؾه و هماو ؾولثٌهكی ٕ ٔpoliceکـه اقوـٙى
ؾق ه٭ابل ؼايىاؾه هٙكض کكؾه و آوقا ي٭ٙۀ کمال و ٤ایث شىاه ٟهیؾايىث ،ؼىاهؿ بىؾ
(هعصىهی و هیرادمذی.)11 :2331 ،
اقوٙى به ظکىهث ٘ب٭ۀ هحىوٗ باوق ؾاٌث ،ؾق ظالیکه اهـكوله چًـیى ظکـىهحی
٨٭ٗ بكای کٍىقی قوا و ه٭ؿوق اوثکه ٌماق ا٨كاؾ ٘ب٭ۀ هحىوٗ بیً ال هصمـى ٞا٨ـكاؾ
ؾو ٘ب٭ۀ ٨كوؾوث و هحمکى باًٌؿ٠ ،لث ایى يگكي اقوٙى ایى بىؾه که ٘ب٭ـۀ هحىوـٗ
همیٍه ج١اؾلقا ؾق شاه١ه يگه هیؾاقؾ و هاي ٟال جىـلٗ یکـی ال ؾو يٝـام ا٨كا٘ـی بـك آو
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ا٨ال٘ىو بكای ایصاؾ وظؿت ؾق شاه١ۀ ویاوی «ؼىیًکاقی» و «ليؿگی اٌحكاکی
پاوؿاقاو» ،قا بهً٠ىاو ٘كظی بكای قویؿو به شاه١ۀ هؿيی ایؿه آل ؾق يٝك گك٨حه که ؾق
٠كِۀ ٠مل ياهمکى اوـث ،بـكای هرـال ،هىـؤلۀ هالکیـث ؼّىِـی و هعـكوم کـكؾو
پاوؿاقاو هؿیًه ال اهکايات آيکه ا٨ال٘ىو ؾق شمهىقیث به کاق گك٨حه ،گك چه به لعاٚ
هاهىی کاقآهؿ اوث ،لکى ؾوحیابی به آو ،با ًٌاؼحیکه اقوٙى ال ايىـاو ؾاقؾ ،همکـى
يیىث ،لیكا ا٨ال٘ىو ؾق ظف ٦هالکیث ؼّىِی بكای پاوؿاقاو بك ایـى بـاوق بـىؾ کـه
هیجىاو با ج١لیمات و قیأثهای ؼاَ قوظی و شىمیٌ ،ـیٙاوقا ال ي٩ـىـ ؾق اقواض
ایــى ٘ب٭ــه بــال ؾاٌــث و ٕ٨ــایل هــؿيی قا اقز يهــاؾ ،بــه ایــى جكجیــب قوٌــى اوــثکــه
«٠ؿالثپیٍگی» یا «ؼىیًکاقی»٬ ،كاق بىؾه په ال ظّىل ٕ٨ـایل وـهگايه ،یً١ـی
ؼكؾهًؿیٌ ،صا٠ث و ا٠حؿال به ؾوـث آیـؿ و ایـى بـؿاو هً١اوـثکـه يـمؾ ا٨ال٘ـىو،
«٠ؿالثپیٍگی» ،هن ٘كی٭ث و هن ٤ایث شاه١ۀ هؿيی هعىىب هیٌىؾ؛ ؤ١یکه با
هً ٫ٙاقوٙى و ؾوآلیىمیکه وی ؾق ٨لى٩ه ؼل ٫هیکًؿ ،چًؿاو ٬ابل ٨هن يیىث ،لیـكا
اقوٙى با جكوین شهايی هحعكد ،ه١ح٭ؿ اوثکه بكای گىحكي ایى ٕ٨ایل بایىـحی همـۀ
إ٠ای ایى شاه١ه قا بكای ٨هن ٤ایات هؿیًه و ایصاؾ وظؿت شاه١ۀ ویاوی آهىلي ؾاؾ؛
ً
و ایى يٝكیه اواوا با قهیا٨ث ا٨ال٘ىيی ؾق قویؿو به شاه١ۀ کمـال هٙلـىب ٨اِـله ؾاقؾ
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هیٌىؾ ،ال ایـىقو ذـكوت هحىوـٗ و کـا٨ی بـكای هـكؾم هـك کٍـىق قا وـ١اؾت بـمقگ
هیؾايىحه اوث.
يٝكیات ا٨ال٘ىو ،اقوٙى و ؾیگك ٨الو٩ۀ یىياو باوحاو بهً٠ىاو ي٭ٙۀ ٌكو ٞؾق بؿایث
ق٨حاق ايىـاو و
ايؿیٍهوقلی پیكاهىو ليؿگی شم١ی بٍك اگك چه وًگ بًای
ّ
ظیات آٌحی ّ
آبٍؽىق ٨کكی هح٩کكاو ؾق اّ٠اق ب١ؿ بىؾه ،اها بؿیهی اوثکه ؾق يحیصۀ ج١الی ٨کـكی
و ِكا٨ث ي٭ؿ و هعک جصكبههای لیىحی اهكوله کال و ياقن هیيمایًـؿ چـه آيکـه ؾق
باوق ایٍاو بكؾگاو و لياوقا ٌهكويؿ يمیؾايىحهايؿ؛ اهكی که اهكوله ٤كیب و بیظىـاب
و ٤یك ٬ابل ٬بىل هیيمایؿ.

 -2-1-2جاهؼۀ هذيی اص هًظش فیلسىفاو هتأخش غشبی
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ال ابحؿای ٬كو ه٩ؿهن هیالؾی به ؾيبـال ایصـاؾ ٔـكوقتهای جـاله و جىوـ١ۀ شىاهـٟ
بٍكی و اوحعاله و ج٥ییك شىاه ٟال ؾولث ٌ -هكهای کىچک به شىاه ٟبمقگ؛ آقام آقام
کاوحیهای يٝكیات ٨الو٩ۀ باوحاو قغ يمىؾ٨ ،الو٩ۀ اشحما٠ی ٘ی ٬كوو  57جا  52هايًؿ
جىهان هابم ،شاو الد ،ژاو ژاد قووى و ؾیگكاو ظىل ه٩هىم شاه١ۀ هؿيی و ٔكوقت
ج٩کیک شاه١ه و ؾولث ايؿیٍهوقلی يمىؾيؿ.
شكز ویلهلن ٨كیـؿقیً هگـل ( ،)2332 -2132ؾق اؾاهـۀ جکـىیًی يٝكیـۀ ؾو وشهـی
ؼايىاؾه  -ؾولث ٌهك ،که اقوٙى هٙكض يمىؾه بىؾ؛ يٝكیۀ وـهوشهی ؼـايىاؾه -شاه١ـۀ
هؿيی  -ؾولث قا هٙكض يمىؾ ،یً١ی ؾق يمؾ هگل ؼايىاؾه یگايگی ،شاه١ۀ هؿيی شمئیث
و ؾولث کلیث ياهیؿه هیٌىؾ که به جكجیـب همـاو «يهـاؾ»« ،بكابكيهـاؾ» و «هنيهـاؾ»،
اوث .کٍمکً هیاو «یگايگی» ؼايىاؾه و «شمئیث» شاه١ۀ هؿيی ؾق يمىؾ «ؾولـث»
به هرابه «يٝن کلی» ،ظل هیٌىؾ ،ؼايىاؾه و شاه١ۀ هـؿيی هـك ؾو جـا ايـؿالهای ٠٭لـی
هىحًؿ ،لیكا به ٘ىق هىلن هك ؾو وا١٬ی هىحًؿ ولی جًها ؾولث کـه بـك ٨ـكال هـك ؾو ٬ـكاق
هیگیكؾ به ٘ىق کاهل اؼال٬ی و آلاؾ اوث ،به ٘ىق ؼالِه هیجىاو گ٩ث که ؾوـحاوقؾ
يٝكیۀ اشحما٠ی هگل ایى اوثکه ج٩کیک اشمای هؽحل ٧شاه١ه یک وا١٬یث هـؿقو،
پفیك٨حًی و ٬ابل ٬بىل اوث و قابٙۀ اشمای ج٩کیک ٌؿۀ کل اشحمـا٠ی بـهً٠ـىاو یـک
قابٙۀ هماهًگ بیى ً٠اِك کل وشىؾ ؾاقؾ ،بك اوان ایى ؾیؿگاه هگل ال شاه١ۀ باوحايی

هبحًی بك ج٩کیک ؾو بؽٍی ؼايىاؾه  -ؾولث ٌهك ٠بىق هیکًؿ و یک شاه١ۀ ج٩کیـک
ٌؿۀ واؼحاقی وه وشهی ٌاهل ؼايىاؾه ،شاه١ۀ هؿيی و ؾولث قا بـه جّـىیك هیکٍـؿ
(کىيى.)12 :1662 ،

هگل شاه١ۀ هؿيیقا ایًگىيه ج١كی ٧هیکًؿ« :شاه١ۀ هؿيی ٨اِلهای اوثکـه بـیى
ً
ؼايىاؾه و ؾولث ایصاؾ هیٌىؾ ،اگك چه ٌکلگیكی ایى ؤ١یث ب١ؿا به جٍکیل ؾولـث
هًصك هیٌىؾ په شاه١ۀ هؿيی به هرابه ظل٭ۀ واوٗ ،هىحلمم ؾولث اوث ،ؾولحی کـه او
قا به ً٠ىاو هىشىؾی هىح٭ل ٬بل ال ؼىؾ بایؿ ؾاٌحه باٌؿ جا بحىايؿ ٌکل بگیكؾ» (هگی بی
يم از :ریذل.)216 :2136 ،
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يؽىحیى اِل شاه١ۀ هؿيی ال ؾیؿگاه هگل ایى اوثکه ٌؽُ ؾاقای ؼىاوـحهها و
جمایالت ؼىؾؼىاهايه اوث ،ؾق کًاق ٨كؾ ؼىؾؼىاه ،شما٠ث ا٠الم هىشىؾیث هیکًؿ،
شما٠ث ال يٝك يٝكیـۀ شاه١ـۀ هـؿيی هگـل ،بـا ٌـکلگیكی بـالاق هبحًـی بـك هالکیـث
ؼّىِی جع٭ ٫هییابؿ (چايذوک.)210 :2333 ،
به ٘ىق ؼالِه شاه١ۀ هؿيی ؾق باوق هگل ،ظىلۀ ا٬حؿاق هالکیث ؼّىِـی و اقاؾۀ
آلاؾ ا٨كاؾ بكابك اوث ،و به يى٠ی ٌـهكويؿهعىق اوـث ،بـه٠بـاقجی ٌـهكويؿاو و شایگـاه
ایٍاوقا پیٍكايۀ شاه١ه هؿيی هیؾايؿ.
کاقل هاقکه ( )2121 - 2113؛ ظىلۀ کاق و ليؿگی و یا شاه١ۀ هؿيی به يٝك هـاقکه
ظىلهای اوثکه ؾق آو ٘م ،ٟؼىؾؼىاهی و اوحرماق بك ا٨كاؾ ظاکن هىحًؿ ،بك ٠کـه،
ؾق ظىلۀ ویاوی ،ه٩اهین ٠ؿالث ،آلاؾی و بكابكی ظاکن هىحًؿ و لفا ایى ؾو ظـىله بـا
همؿیگك هنوًػ يیىحًؿ و بایؿ ال یکؿیگك شؿا ٌىيؿ (چايذوک.)216 :2333 ،
ال ؾیؿگاه هاقکه ،ؾولث بًیاؾ شاه١ۀ هؿيی يیىث ،بلکه بك ٠که ،ایى شاه١ۀ هؿيی
اوثکه پایه و اواوی بكای جٍکیل ؾولـث هیٌـىؾ ،بـه گ٩حـۀ هـاقکه ،شاه١ـۀ هـؿيی
بىقژوایی ظاِل وا١٬ی هؿقيیحه اوث ،چىو به ٨كؾ بهً٠ىاو ٨ا٠ل ـهًی اشالۀ جبلىق یا٨حى
هیؾهؿ و با جؤ کیؿ بك ؼىؾهؽحاقی شاه١ۀ ویاوی ؾق ه٭ابـل ؾولـث ٕ٨ـای هىـا٠ؿیقا
بكای ٌکلگیكی قوابٗ ؼّىِی آهاؾه هیکًؿ ،بؿیى شهث ي٭ـؿ هـاقکه ال وـاؼحاق
شاه١ۀ هؿيی هؿقو به ي٭ؿ هىحیًٌاوـی هگلـی و وـًصً ـهًیـث ٨لىـ٩ی  -ویاوـی
هیايصاهؿ که پایه و اوان ٨کكی شاه١ۀ هؿيی اوث ،هـاقکه ؾق يىٌـحههای ؾوقۀ اول
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٨کكی ؼىؾ هیکىٌؿ جا شاه١های قا ٨كاوىی شؿایی هگلی شاه١ۀ هؿيی و ؾولث ٘ـكض
کًؿ ،او ؾق کحاب هىملۀ یهىؾ هیيىیىؿ« :ايىاو بهً٠ىاو ٕ٠ى شاه١ۀ بىقژوایی٨ ،ـكؾی
شؿا ال شاه١ه اوثکه ؾق ؼىؾ ٨كو ق٨حه و ٨٭ٗ به ٨کك هًـاٌ ٟ٨ؽّـی ؼـىیً اوـث»
(جهايبگلى ،)11 :2331 ،به يٝك هاقکه ،شاه١ۀ هؿقو إ٠ای ؼىؾ قا ـقه ـقه هیکًؿ و بـه
آيها ٨كؾیث ـهًی هیؾهؿ ،ایى اهك هىشب شؿایی هىشىؾیث ٠یًی آيها بهً٠ىاو إ٠ای
شاه١ۀ هؿيی ،ال ج١ل ٫آيها به ؾولث بهً٠ـىاو ٌـهكويؿ هیٌـىؾ (بريیاردی ،)261 :2311 ،بـه
٠٭یؿۀ هاقکه «قهایی بٍكی لهايی به کمال هیقوؿ که ٨كؾ وا١٬یٌ ،هكويؿ ايحما٠ی قا
ؾق ؼىؾ شفب کًؿ» ،به همیى شهث هاقکه شؿایی ؾولث ال شاه١ۀ هؿيی قا ٠اهـل و
٠لث اِلی ال ؼىؾبیگايگی ايىاو جل٭ی هیکًؿ ،همچًیى ال يٝك هـاقکه شـؿایی بـیى
شاه١ۀ هؿيی و ؾولـث هىشـب شـؿایی ؾیگـكی هیـاو «ايىـاو ؼّىِـی» ،یً١ـی ٨ـكؾ
ؼىؾؼىاه و وىؾشىی شاه١ۀ بىقژوایی و «ايىاو ٠مىهی» ،یـا ٌـهكويؿ شاه١ـۀ ویاوـی
هیٌىؾ ،او ٠لث ایى شؿایی قا ؾق ویژگی ؼاَ ا٬حّاؾی و ویاوی شاه١ۀ وكهایهؾاقی
هیبیًؿ ،ال ایىقو ،ایصاؾ و اوـحعکام ٕ٨ـای ٠مـىهیقا ؾق ؼـاقز ال شاه١ـۀ بـىقژوایی
شىث و شى هیکًؿ و جع٭ ٫آوقا په ال و٭ىٖ ویاوی ایى شاه١ه اهکاو پفیك هیؾايؿ
(جهايبگلى.)11 :2331 ،

جىهان هابم؛ شاه١ۀ هٙلىب ال ؾیؿگاه جىهان هابم ،شاه١های اوثکه ؾق آو ِلط،
اهًیث و ق٨اه هاؾی وشىؾ ؾاٌحه و ال لعا ٚؾيیىی ؾاقای ي١مثهای ٨كاواو هیباٌـؿ ،او
جّكیط هیکًؿ :هكاؾ اهًیث٨ ،٭ٗ ظ ٛ٩شاو يیىث ،بلکه ي١مث ؾیگكی يیم هىث که
آؾهیاو هیجىايًؿ به واوٙه کاق و کىًٌ ٬ايىيی ؼىؾ و بؿوو ایصاؾ ٔكق بكای ؾولث بـه
ؾوث آوقيؿ (هابس.)362 :2316 ،
اِىل و هبايی ٨کكی جىهان هابم هاجكیال و هاؾهگكا بىؾه و ٘ك٨ؿاق ٬ـؿقت اوـث و
٬ؿقت و ه٭ؿهات آوقا اقلٌـمًؿ هیؾايـؿ ،بًـابك ؾیـؿگاه وی؛ اگـك ؾولحـی یـا ظـاکمی
بؽىاهؿ ؾق شاه١ۀ هٙلىب او ه٩یؿ و کاقوال و بكای هـكؾم قاهگٍـا باٌـؿ ،بایـؿ ٬ـؿقت
ً
هٙل ٫ؾاٌحه باٌؿ و ٬ىیا ٬ؿقت قا به ؾوث گیكؾ «٤ایث ايىاو ال ؾیؿگاه هابم ،ایمًی ؾق
ایى شهاو و يصات ال ليـؿگی يکبـث بـاق اوـث ،هّـلعث او يىـبی و ٠٭لـً ابـماقی
٘بی١ی اوث بكای قویؿو به ایى ٤ایث» (خاتمی.)112 :2331 ،

 -2-2هبايی کالهی هذیًۀ فاضله
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بىٕانَاْ جامعٍ بٍِسامان أراوٓ ديلت قاوًومدار ي قاوًن اساسٓ

«هؿیًه ٨أله» هبحًی بك اقليهای اوالهی اوثکه هصمى٠های ال اقليهای ؾیًـی
و بایؿها و يبایؿها قا بكای ج١الی و کمال بٍك و جؤهیى ظیات اؼكوی او جبلی ٣هیکًؿ ،بـك
ؼال ٦شاه١ۀ هؿيی ٤كبیکه ؾق آو ؾولث يىبث به اؼال ٪و باوق و اقليهـا بی٘ـك٦
هىحًؿ ،به٠باقجی واؼحاق شاه١ۀ هؿيی هبحًی بك ٠٭ل و ؼكؾ شم١ی بىؾه و هاؾیات ؾق آو
اِالث ؾاقيؿ اها ؾق هؿیًه ٨أله ٠لمـای ؾیًـی ٬ـىايیى الهـی قا ال هًـاب ٟؾیًـی و ٨٭هـی
کٍ ٧و ابال ٢هیکًًؿ.
ـهى و بیاو هحکلمیى اوالهی همىاقه ؾق اؾواق هؽحل ٧يىبث بـه ج١كیـ ٧اِـٙالض
«هؿیًۀ ٨أله» هٙ١ى ٦بىؾه اوث ،کىايی هايًؿ ٨اقابی ،ابـى٠لی وـیًا ،هالِـؿقا و...
ؾق هىقؾ هؿیًۀ ٨أله و شاه١ۀ آقهايی هحؤذك ال آذـاق ٨یلىـى٨او یىيـاو و آهىلههـای ؾیًـی
اوالم به جعلیل و جبییى پكؾاؼحهايؿ و کىٌیؿهايؿ لوایای هصهىل و جاقیک قا ؾق ظیـات
٘یبه بٍك ّ٠ك ؼىؾ قوٌى واليؿ ،اها بـؿیهی اوـث بـه ؾلیـل ا٬حٕـائات ؼـاَ ؾوقاو
هؽحل ٧و هئل٩ههای هىح٭ل اذكگفاق ؾق آيها هیچگاه چًاوکه بایؿ ایى ايؿیٍهها جکـىیى
و بلى ٢يیا٨حهايؿ ،با ایى وشىؾ قشى ٞبه ایى ايؿیٍـهها ؾق ّ٠ـك ظأـك بـهً٠ـىاو هـاجكد
٨کكی هیجىايؿ هىا٠ؿت ٌایايی به جكوین هؽحّات و کی٩یث شاه١ۀ به واهاو به هرابـه
شاه١ۀ آقهايی ٌهكويؿ کًىيی که هًب١د ال آبٍؽىقهای ایمايی و ایكايی هاوث ،بًمایـؿ
٨اقابی ٕ ،ٔ900-332ال ه١ؿوؾ هحکلمیى اوالهی اوثکه ؾق هىقؾ هؿیًـۀ ٨أـله هؿا٬ـه
يمــىؾه اوــث٨ ،ــاقابی ؾق پــكؾاؼحى بــه هؿیًــۀ ٨أــله؛ قويًٌاوــی ،شهاوًٌاوــی،
ايىاوًٌاوی و ٤ایث ًٌاوـی قا هبًـا ٬ـكاق ؾاؾه اوـث٨ ،ـاقابی ؾق ج٭ىـینبًؿی ٠لـىم و
ً
اظّاء آيها به ؾيبال و١اؾت اوث ،وی اواوا يٝام ٨لى٩ۀ ویاوی ؼىؾ قا بـكای قوـیؿو
به و١اؾت جكوین هیکًؿ و و١اؾت قا ٤ایث هٙلىبی هیؾايؿ که همۀ ايىاوها ،هٍحا٬ايه
ؼىاهاو آو هىحًؿ و با جالي ؼىؾ به وىی آو ظكکث هیکًًؿ؛ لیكا وـ١اؾت ،کمـال و
يٝكی آهیؽحـه بـا هًـای ٟؾیًـی قا
بكجكیى ؼیكات اوث٨ ،اقابی وشىؾ ظاکن آًٌا با ٨لى٩ۀ
ّ
قکى هؿیًۀ ٨أله هیؾايؿ ،همچًیى ج١اوو٠ ،ؿالث ،هعبـث و ال٩ـثِ ،ـلط و ه١ك٨ـث
ؼؿاويؿ قا ال ویژگیهای هؿیًۀ ٨أله هیؾايؿ (فارابی.)223 :2301 ،
وشىؾ ظاکن هٙل ٫ؾق يٝكیـۀ ٨ـاقابی و لـموم ا٘ا٠ـث بـی چـىو و چـكا ال او ،يـه بـا
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آهىلههای ٌكی١ث اوالم والگاقی ؾاقؾ و يه با آهىلههای هؿقو شاه١ه هـؿيی ،لیـكا ؾق
اوالم ظاکماو ؾق ٌىق ؾائ می با هكؾم بىؾه و همىاقه ؾق ه١كْ ي٭ـؿ هـكؾم بایـؿ باٌـًؿ
همچًیى ؾق آهىلههای هؿقو؛ ا٘ا٠ث و اي٭یاؾ با هبايی هكؾمواالقی والگاقی يؿاقؾ.
ؼىاشـه يّــیكالؿیى ٘ىوــی ٕ  ،ٔ٪ 172 - 013هؿیًـۀ ٨أـله قا ایــىگىيــه ج١كیــ٧
هیکًؿ؛ «اشحما٬ ٞىهی بىؾ که همثهای ایٍاو ا٬حًای ؼیكات و الالۀ ٌكوق ه٭ؿم بىؾ و
هك آیًه هیاو ایٍاو اٌحكاد بىؾ ؾق ؾو چیم :یکی آقاء و ؾوم ا١٨ال» (طىضی،)131 :2123 ،
بك هبًای جل٭ی ؼىاشه يّیكالؿیى ٘ىوی ،هكؾم ؾق هؿیًۀ ٨أله شىیای ؼیك و کمال
بىؾه و ٠ـؿالث ؾق آو هع٭ـ ٫اوـث ،همچًـیى ویژگیهـای شاه١ـۀ هـؿيی قا؛ ال٩ـث و
ههكبايی ،اهًیث و ٠ؿم ٠ؿاوتِ ،ؿا٬ث و ٠ؿالث بك هیٌمكؾ.
ال ؾیگك هحکلمیى اوـالهیکـه ظـىل «هؿیًـۀ ٨أـله» ايؿیٍـه وقلی يمـىؾه اوـث؛
ِــؿقالؿیى هعمــؿبىابكاهین ٬ــىام ٌــیكالی ه١ــكو ٦بــه ُه َ
الِــؿقا و ِــؿقالمحؤلهیى
ٕؾقگفٌحه ٬ 50۰1مكیٔ ،هحؤله و ٨یلىىٌ ٦ی١ۀ ایكايـی وـؿۀ یـالؾهن هصـكی ٬مـكی و
ً
بًیاوگفاق ظکمث هح١الیه اوث «هؿیًۀ ٨أله هالِؿقا اواوا ایى ؾيیایی ،ایى شهايی و
ایى لهايی اوث؛ پلهای ال پلههای ِ١ىؾ ايىاو به شىاق ظ ٫اوـث ،یً١ـی هؿیًـۀ ٨أـلۀ
ِؿقای الهی ؾوث یا٨حًی اوث ،اگك چه ِـؿقا ؾق ٘كاظـی و جكوـین هؿیًـۀ ٨أـله ال
اوال ٦ظکین و ظکیماو پیٍیى جؤذیك پفیك٨حه ،لیکى شـًه هؿیًـۀ ٨أـلۀ هالِـؿقا ال
شًه ظکمث هح١الیه اوث و جع٭٭ً با ٜهىق هًصی بٍكیث ههـؿی ِـاظب المهـاو
همکى ؼىاهؿ بىؾ ،یً١ی هؿیًۀ ٨ألۀ ههؿوی که جمام هًحٝكاو و هئهًاو وا١٬ی بایـؿ ؾق
ايحٝاقي باًٌؿ و ؾق جع٭ ٫آو جالي و کىًٌ کًًؿ و با ا٠مـال و کـكؾاق يیـک بـه آو
آقهاو ٌهك ١٨لیث ؾهًؿ (ضعذی.)1 :2311 ،
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بًا بك آيچه گ٩حه ٌؿ؛ شاه١ۀ آقهايی به واهاو که ویژه و ؼاَ ایـكاو کًـىيی اوـث
هیبایؿ هًب١د ال همۀ اقليها و آهىلههای ؾیًی و اقليهـای هکٍـى٨ۀ بٍـك ؾق ّ٠ـك
کًىيی ال یک وى ،و ق٠ایث هئل٩ههای ؼاَ و هح٥ییكهای هىح٭ل ویژهای اوـثکـه ال
ؾیگك وى هبحالبه شاه١ۀ کًىيی ایكاو اوث ،ایكاو کًىيی با ال وـك گفقايـؿو ؾو اي٭ـالب
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بمقگ هٍكو٘ه و اوالهی ؾق ٬كیب یکِؿ وـال گفٌـحه و ق٨ىقمهـای ٠٭یمـی يٝیـك؛
شًبً هلی ٌؿو ًِ١ث ي٩ث ؾق ّ٠ك پهلىی ،اِالظات ؾق ؾوقاو شمهىقی اوالهی
و يیم جصكبۀ یک شًگ هیهًی  -ؾیًی هٍث واله؛ هن واقخ جصكبههای بمقگی اوثکه
پكجاب او به ومث ا٫٨های بلًؿ هـؿيیث و هؿقيیحـه و هؿقيیماوـیىو
هیجىايؿ وکىی ّ
بلًؿ ّ
باٌؿ و هن هیجىاو با بكؾاٌث يابصا و هؿق ؾاؾو هاجكکی کـه ال ایـى وـكهایۀ گـكاو٬ـؿق
هايؿه اوث ؼىؾ قا به ٬ه٭كا ببكؾ ،بؿیهی اوث هبًای جمىقیک بكای ایصاؾ ج٥ییك و واؼحى
شاه١ۀ هٙلىب به هرابه ٘كاظی و هٙال١ه و هحكه و بكآوقؾ بكای بًای یک واؼحماو بمقگ
اوثکه هیجىاو با جعلیل همه شايبه و يىق جابايؿو به لوایـای جاقیـک آو و پیًبیًـی و
پیًٍهاؾ ؾق ظىلۀ يٝك ال وىی ايؿیٍمًؿاو ظىلههای گىياگىو و با آقای هحکرك٨ ،ـكؾای
بهحكی قا ق٬ن بميؿ.
بــؿیهی اوــث ؾق وــاؼحى شاه ١ـۀ آقهــايی بــه وــاهاو ؾق وهل ـۀ يؽىــث هیبایــؿ بــه
ٔكوقتهای ؾیًی و ایمايی همۀ ایكايیاو جىشه شؿی و کركت ايؿیٍايه و به ؾوق ال هكگىيـه
جب١یٓ ِىقت پفیكؾ ،وپه جىشه يٝكی و ٠ملی به ظ٭ى ٪ا٬لیثهای ؾیًـی و ٬ـىهی ؾق
بكؼىقؾاقی ال هىاهب وكلهیًی و هلـی و يیـم جمكکـم بـك پكاکًـؿگی ش٥كا٨یـایی و ووـ١ث
وكلهیًی ایكاو و جىلی ٟهحًاوب ؼؿهات ٠مىهی به ایٍاو ؾق ٨٭ؿاو و بـی جـىشهی بـه هـك
یک ال ایى هىاقؾ و قوا ؾاٌحى جب١ـیٓ ،ب٥ـٓهـا و ي٩كتهـایی يـمؾ ؾوـحهها و گكوههـا و
جىؾهها جىلیؿ ؼىاهؿ ٌؿ که بًیاوکى و هؽكب ؼىاهؿ بىؾ ،قوا ؾاٌحى جب١یٓهـای ؾیًـی،
٬ىهی و ش٥كا٨یایی همکى اوث ؾق کىجاه هؿت جؤهیى کًًؿۀ هًٝىق گكوهـی باٌـؿ اهـا ؾق
اظىاوات ههاقگىیؽحهای ؼىاهؿ يمىؾ که
ؾقالهؿت ايىؿاؾها و بىحىها قاه به ٠ىا٘ ٧و
ّ
ً
شم ویكايی و ٨كوپاٌیؿگی به باق يؽىاهؿ آوقؾ ،لفا اهـكول و ؾ٬ی٭ـا ؾق ه٭ٙـ ٟکًـىيی بـكای
ظ ٛ٩یکپاقچگی شاه١ۀ ایكاو که هىلاییک ا٬ىام و اؾیاو و ٨كهًگها اوث اقائـۀ الگـىی
کاقآهؿ شاه١ۀ به واهاو ٔكوقی اوث ،الگىییکه هیجىايؿ ٔمى ظ ٛ٩وظؿت وا١٬ـی -
و يه ٨كا٨کًايه و اهىی و ابىوـ٩یايی  -بـكای ظیـات بٍـك کًـىيی ؾق ٠كِـۀ بیىالملـل کـه
ه٭یان بمقگحك جًى ٞلیىحی و ؾیًی و ٨كهًگی اوث ،يمىيه و وـمبل باٌـؿ ،لیـكا بیا٤ـكا٪
هیجىاو شاه١ۀ ایكاو و وكلهیى کًىيی ایكاو قا ه٭یان کىچکحكی ال شهاو کًىيی ؾايىث،
وكلهیًیکه ؾق آو ٨ك ٪گىياگىو اوالم و اؾیاو هىیعیث ،یهىؾ ،لقجٍحی ،هًؿایی ،وـیک
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و ...ؾق ٘ىل اّ٠اق لیىث هىالمث آهیم ؾاٌحهايؿ ،البحه شم ؾق هىاقؾی که ِـاظباو لوق
لیاو هحمىل بكؼی باوقها ؼىاوحهايؿ.
و هحى ّ

 .3اصىل و لىاػذ کلی
 -1-3يسبت دولت لايىيمذاس و جاهؼۀ به ساهاو

پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ  /بُار ي تابستان  / 1311شمارِ 121

جا پیً ال ٜهىق گ٩حماو «ؾولث ٬ايىيمؿاق» ؾق وكجاوك گیحی ،يٝام ولٙايی ظـاکن
بىؾه اوث ،ؾق ایى يٝامها جاب١یث هعٓ ال ّآو ٌهكويؿاو و ظکنقايؿو ویـژۀ ظاکمـاو
بىؾه اوث به يعىیکـه اقاؾه و ؼىاوـث ٠مـىهی هـكؾم و هلثهـا ؾق اؾاقۀ اهـىق جـؤذیك
يؿاٌحه اوث ،ظکنقايؿو بیظىاب و بـؿ ٬ا٠ـؿۀ ظاکمـاو و آوـیبهاییکـه ال ياظیـۀ
ؼالء ٬ايىو و یا ؾق ٌمىل ٬ايىو ٬كاق يگك٨حى ق٨حاق ظاکمـاو ،ؾاهـاو هلثهـا قا ؾق ٘ـی
ّ
اّ٠اق گك٨حه و هىشب ابؿا ٞو اِكاق بك گ٩حمـاو «ؾولـث ٬ايىيمـؿاق» گكؾیـؿ ،ؾق ایـى
گ٩حماو و ؾق شاه١ۀ ویاوی همۀ ه٭اهات و همۀ يهاؾهای ویاوـی بالاوـحرًاء بایـؿ جـابٟ
٬ايىو باًٌؿ ایى وؽى یک جعىل بمقگ ؾق يٝام ولٙايی اوثکه گ٩حه هیٌؿ ٌـهكويؿ
جاب ٟهٙل ٫اوث ،ؾق ؾولث ٬ايىيمؿاق بك٠که اوث هیگىیین همه اقباب ٬ؿقت و همۀ
يهاؾهای ویاوی بایؿ جاب٬ ٟايىو باًٌؿ ،بؿیهی اوث يیل به ؾولث ٬ايىيمؿاق و جع٭ـ ٫آو
هىلحمم بىحك و هکايیمهی اوثکه با هؿؾ ال اهکايات و وال و کاقهای شاه١ۀ بـه وـاهاو
ه٭ؿوق ؼىاهؿ بىؾ.
٬ايىو بهً٠ىاو يماؾ ٬ؿقت پاقلماو جًها هًگاهی هیجىايؿ قؾای هٍكو٠یث بك جى کًـؿ
که ؾق پیكابًؿ ٬ايىو اواوی -هًصـاق بكجـك -ؤـٌ ٟـؿه باٌـؿ جٍـؽیُ هیـماو ايٙبـا٪
ً
هّىبات هكاش٬ ٟايىوگفاقی يیم هًٙ٭ا بایؿ بك٠هؿه يهاؾی ؼاَ هايًـؿ ٌـىقای ٬ـايىو
اواوی ؾق ٨كايىه یا ٌىقای يگهباو ؾق ایكاو یا ؾیىاو ٠الی کٍـىق ٕهمايًـؿ آهكیکـأ ،یـا
ؾاؾگاه ٬ايىو اواوی ٕهمايًؿ اجكیً و آلماؤ ،باٌؿ (گرجی ،)36 :2311 ،هٍاهؿه هیٌىؾ
که جع٭ ٫ؾولث ٬ايىيمؿاق و ٬ىام شاه١ه بهواهاو هايًـؿ جـاق و پـىؾ بـه هـن جًیؿهايـؿ ،بـه
يعىیکه ؾولث ٬ايىيمؿاق ؾق ـقه ـقۀ شاه١ۀ هـؿيی و شاه١ـۀ هـؿيی ؾق ـقه ـقۀ ؾولـث
٬ايىيمؿاق شاقی اوث.
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«ظ٭ىٌ ٪هكويؿی»ٌ ،الىؾه و بًیاو ظ٭ى ٪اواوی ايىاو و ظ٭ى ٪بٍـك اوـث ،ایـى
ظ٭ى٪؛ يؽىحیًیجكیى ظ٫های آؾهی قا ظیات شم١ی بیاو هـیکًـؿ کـه جـؤهیى کًًـؿۀ
ظــؿا٬لهای کكاهــث ايىــايی و لیىــث پــاکیمه و هبــاؾی ٌؽّــیث او اوــث ،ظ٭ــى٪
ٌهكويؿی شم ؾق شاه١های واهاو یا٨حه که ٔىابٗ هـؿيیث ؾق آو اوـحعکام یا٨حـه ٬ابـل
جّىق يیىث.
ٌهكويؿاو یک شاه١ه ،با پایهقیمی ٌكایٗ هىـا٠ؿ بـكای اظ٭ـا ٪ظ٭ـى ٪ؾق شاه١ـه
هىشبات ایصاؾ و پایؿاقی شاه١ۀ بـه وـاهاو قا ٨ـكاهن هیيمایًـؿ ،ؾق شىاهـ ٟهـؿيی  -و
شاه١ۀ بهواهاو ایكايی بهً٠ىاو بؿیل و الگىی بعد  -با بهکاقگیكی ه٩هىم «ظـ »٫و بـا
هباظد يٝكی «٠٭اليیث» و «ؼكؾگكایی» ،کـه آلاؾی قا اقلي
هؿؾ ال ه٩اهین شؿیؿ و
ّ
هعىقی ايىاو هیؾايؿ و هؿ ٦ال ظ٭ى ٪قا جؤهیى آلاؾی و کكاهـث آؾهـی و ظمایـث ال
ظ٭ى٨ ٪كؾی ايىاوها هیؾايًؿٌ ،كایٗ جع٭ ٫ظ٭ى٠ ٪الیۀ ايىاو ؾق پكجـى شاه١ـۀ هـؿيی
بهواهاو ٨كاهن هیگكؾؾ ،بًابكایى ال آيصا که ظ٭ىٌ ٪هكويؿی ،وًگ بًای ظ٭ى٠ ٪الی
آؾهی اوثکه قیٍه ؾق ؼكؾگكایی ٤كبی و آهىلههای قهایی بؽً ؾیًی ؾق ٘ی اّ٠ـاق
ً
ؾاقؾ ،و ال آيصا که ظ٭ىٌ ٪هكويؿی ه٩هىهی هؿقو اوث لـفا اواوـا ؾق شىاهـ ٟجىوـ١ه
يیا٨حه که هًـىل ؾق چـالً هیـاو بـؿیهیجكیى هباظـد جمىقیـک گك٨حاقيـؿ؛ شمـ ٟهیـاو
«ظ٭ىٌ ٪هكويؿی» و «شاه١ه بهواهاو» ،ه٭ؿوق يیىث ،به٠بـاقجی شاه١ـۀ بهوـاهاو ؾق
پكجى جؤهیى ظ٭ىٌ ٪هكويؿی ،و ظ٭ىٌ ٪هكويؿی جًها ؾق پكجى شاه١ۀ بهواهاو ٬ابل جع٭٫
اوث.
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مُم

بی ٌک ؾق جىِـی ٧ؤـ ٟهىشـىؾ ،اقلیـابی پیٍـیًی و يمایايـؿو هیـكاخ گفٌـحه
ٔكوقی اوث بهویژه که اي٭الب هٍكو٘ه يؽىحیى شك٬ۀ هیـل شاه١ـۀ ایكايـی بـه وـمث
ایكاو هًحهـی بـه اي٭ـالب هٍـكو٘ه،
جك٬ی و يیل به اقليهای يىیى اوث ،بكقوی اؤاّ ٞ
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هئل٩هها و هؽحّاجیکه شاه١ۀ کًىيی بك آو و ج٥ییكات په ال آو اوـحىاق گٍـحه قا يٍـاو
هیؾهؿ.
يٝام ا٬حّاؾی کٍىق ؾق ایى ؾوقه بك اوان کٍاوقلی ٕجیىلؾاقیٔ اوـحىاق بـىؾ کـه
هبًای ٌکلگیكی ليؿگی اشحما٠ی قووحایی ٬لمؿاؾ هیٌىؾ ،ال آيصا کـه ؾق ایـى يٝـام
ا٬حّاؾی هیاو ظکام و جیىلؾاقاو بك ؼال ٦قویۀ ٨مىؾالی ٤كب ٬كاقؾاؾی بىحه يمیٌؿ،
يٝام ا٬حّاؾی لهیىؾاقی ؼاَ و يیم ؾیىاوواالقی پیچیؿهای هنٌکل يگك٨ث ،ؾق ایى
يٝام ا٬حّاؾی ٕکٍاوقلیٔ ،يى٠ی قابٙۀ لوقهًؿايه بیى ؾولث و گكوههای ٬ىهی ٌـکل
گك٨ث که بًا به ٌكایٗ ؾاؼلی و بیى المللی پیىوحه هًصـك بـه ٌـىقيهای هعلـی ٠لیـه
ظکىهث هكلی هیٌؿ؛ به ٘ىقیکه ؾق لهاو اوز ٬ـؿقت هكکـمی٬ ،ـؿقتهای هعلـی
بالشباق با آو همکاقی هیکكؾيؿ و هالیات کٍاوقلی هیپكؾاؼحًـؿ ،بـا ٔـ ٧١ؾولـث
هكکمی٬ ،ؿقتهای هعلی يه جًها ٬ايىو ؾولث هكکمی قا ق٠ایث يمیکكؾيؿ ،بلکـه ٠لیـه
ؾولث هكکمی به هؽال٩ث بك هیؼاوحًؿ و ؾقِـؿؾ بكايـؿالی آو بـك هیآهؿيـؿ (بشییری ،
.)13 :2316

٬ايىو اواوی هٍكو٘ه يٝام جیىلؾاقی قا يیـم ل٥ـى کـكؾ ،ا٬ـؿاهی کـه ؾق بلًؿهـؿت
با٠د ٌکلگیكی بؽً ًِ١ث و ؼؿهات ٌؿ ،به ٘ىقیکـه ٘ـی چًـؿ ؾهـۀ گفٌـحه
بؽًهای ًِ١ث و ؼؿهات ؾق کٍىق قٌؿ ٬ابل هالظٝـهای قا جصكبـه کكؾهايـؿ٘ ،ـی
والهای  53۰1جا  5311ؾق ایكاو وهن بؽً کٍاوقلی ال  0 .۰0به  51ؾقِؿ ،یً١ی به
ظؿوؾ ؾو بكابك و يین ،ج٭لیل یا٨حه اوث ،ؾق ه٭ابل ،وهن بؽً ًِ١ث ال  2 .91ؾقِـؿ
به  1 .39ؾقِؿ و بؽً ؼؿهات ال  1 .97ؾقِؿ ؾق وـال  53۰1بـه  5 .۰2ؾقِـؿ ؾق
وال  5311قویؿه اوثکه قٌؿ ظؿوؾ  20ؾقِؿی قا يٍاو هیؾهؿ (اهیايی 216 :2316 ،و
تمىی.)221 :2313 ،
ه ٟالىِ ٧هیجىاو گ٩ث شاه١ۀ هؿيی وًحی ؾق جىؾۀ هكؾم و ظىلۀ ٠مىهی ؾق ایكاو
ّ٠ك ٬اشاق که هحؤذك ال يیكوهای اشحمـا٠ی يٝیـك؛ قوظـايیىو ،بالاقیهـا ،قوٌـً٩کكاو و
گكوههای هعلیٕ٨ ،ای ٠مىهی ٕهع٩لها و هٙبى٠اتٔ و جؤوـیه بكؼـی ايصمىهـا و
اظماب بىؾٌ ،کل گك٨ث ،اها بؿیهی اوثکه جؤذیك ایى ٠ىاهل و ؾیگك هح٥ییكهای هىح٭ل
ؾق ٌکلگیكی شاه١ۀ هؿيی هؿقو که ؾق آو ّ٠ك جًها الگىی ٤كبـی آو وشـىؾ ؾاٌـث

يمیجىايىحه اذك پایؿاقی ؾاٌحه باٌؿ ،لیکى ؾق جکىیى و بلى ٢و بالًؿگی يهال هؿيیث و به
شای يهاؾو هاجكد يٝكی و جصكبی بكای جؿویى الگىیی کاقآهؿ و بهواهاو بكای شاه١ـۀ
کًىيی ـی ٬یمث اوث.
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٬ايىو اواوی هك کٍىق بًیاو يٝن و واهاو ؾهی اشحما٠ی آو شاه١ه اوث .وٜـای٧
ظؿوؾ ق٨حاق هك یک جىوٗ ٬ايىو ج١ییى و
و اؼحیاقات ٨كؾ و شاه١ه و يعىۀ الحمام و ج١ییى
ّ
ج١ك ی ٧هی ٌىؾ ،ال ایىقو٬ ،ايىو به هرابۀ ٠اهـل يٝـن هٍـؽُ کًًـؿۀ کی٩یـث شاه١ـۀ
هؿيی اوث.
ؾق ایكاو٬ ،ايىو اواوـی هٍـكو٘ه ؾق وـال 5911و هـحمن آو ؾق وـال  5910جـؿویى
گكؾیؿ و بكای يؽىحیى باق ،ظ٭ى ٪هكؾم و آلاؾیهای ٨ـكؾی هـىقؾ جىشـه و جـؤلی٬ ٧ـكاق
گك٨ث ،اها هیچ ٬ايىيی بكای ج١ییى «ظ٠ ٫مىهی هكؾ یا لو ایكايی» ،وشـىؾ يؿاٌـث ،ؾق
٬ايىو اواوی ٬ايىو اواوی شمهىقی اوالهیّ٨ ،ـل وـىم جعـث ً٠ـىاو ظ٭ـى ٪هلـث
يامگفاقی گكؾیؿه اوث ،شاه١ۀ هؿيی هحؤذك ال ٬ايىو اواوـی و ؾق پكجـى ظ٭ـى ٪هـؿيی،
ظ٭ى ٪ویاوی ،ظ٭ى ٪اشحما٠ی ،ظ٭ى ٪و ظ٭ى ٪ا٬حّاؾی يٕس هییابؿ که ؾق اِـىل
هؽحل٬ ٧ايىو اواوی به ِىقت پكاکًؿه به ایى هىٔى٠ات پكؾاؼحه ٌؿه اوث.
ظ٭ى ٪هؿيی بك آلاؾیهای ٨كؾی جؤ کیؿ ؾاٌـحه و ظ٭ـى ٪ویاوـی بـیً ال همـه بـه
ظ٭ىٔ ٪كوقی بـكای هٍـاقکث ١٨ـال ؾق ٨كآیًـؿهای ؾهىکكاجیـک ظکىهـث و ٬ـؿقت
ویاوی هكبىٖ هی ٌىؾ که ؾق اِىل هؽحل٬ ٧ايىو اواوی و بًؿهای هكبـىٖ بـه آو بـك
بكؼىقؾاقی ال ظمایث ٬ـايىيی ٕاِـل بیىـثٔ ،بكؼـىقؾاقی ال ظ٭ـى ٪هىـاوی ٕاِـل
يىلؾهٔ ،آلاؾیهای ٠٭یؿه ،هٙبى٠ات ،هکالمات لباو و آلاؾیهای ویاوی اشحما٠ی ؾق
اِىل  ،51 ،91 ،9۰ ،93بًؿ  7اِل  3اٌاقه ٌؿه اوث ،همچًیى ؾق اِىل  90و  97و
بًؿ  1اِل  3به آلاؾی ١٨الیث اظماب جٍکیل اشحما٠ات ،قاهپیماییها و هٍاقکث ٠اهه
هكؾم ؾق ج١ییى وكيىٌث ؼىؾ پكؾاؼحه ٌؿه اوث ،اِىل  33و  ۰5يیـم بـه ظـ ٫جاب١یـث
اؼحّاَ ؾاقؾ.
بؽٍی ال ظ٭ى ٪هؿيی و ویاوی به ٘ىق هٍؽُ به ظ٭ىٕ٬ ٪ایی ؾق ٬ايىو اواوی
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هكبــىٖ هیٌــىؾ .اِــىل  32 ،31 ،37 ،30 ،31 ،3۰ ،39 ،99و بًــؿ  5۰اِــل  3ؾق
ؼّىَ هّىيیث شاو ،هال ،پیگكؾ و ؾوحگیكی ٬ايىيی ،ؾاؾؼىاهی ،هحک ظكهـث و
ظیریث ال آو شملهايؿ.
ظ٭ى ٪اشحما٠ی و ا٬حّاؾی ،لیك واؼث شاه١ۀ بهواهاو و هكبـىٖ بـه ؾوحكوـی بـه
ظؿا٬ل اوحايؿاقؾهای اشحما٠ی و ا٬حّاؾی بكای هٍاقکث و بك٬كاقی قوابـٗ ؾق شاه١ـه
اوث ،ههمحك یى اِىلیکه ؾق ٬ايىو اواوی به ایى ظ٭ى ٪پكؾاؼحه ٠باقت اوث ال اِىل
 ۰7 ،۰0 ،35 ،30 ،92 ،91و بًــؿ  3اِــل  ،3ای ـى ظ٭ــى ٪بــه بكؼــىقؾاقی ال آهــىلي
قایگاو٥ٌ ،ل ،هىکى ،هالکیث و جؤهیى اشحما٠ی هكبـىٖ هـیشوند هود رردا ارود
تضمینظ٭ى ٪بكای يیل به شاه١ۀ بهواهاو اذك شؿی ؾاقيؿ.
به ایى جكجیب ٬ايىو اواوی ،ظ٭ى ٪لیكبًایی و بًیايیقا بكای يیل به شاه١ۀ هٙلىب ؾق
٬الب ظ٭ى ٪هلث ؾق ؼىؾ شای ؾاؾه اوثکه هیجىاو آيها قا به وه ؾوـحه ج٭ىـین کـكؾ.
ظ٭ى٬ی که بؿوو هیچگىيه ٌك٘ی بهً٠ىاو ظ ٫همۀ ا٨كاؾ ًٌاؼحه ٌؿه و بیٍحك یى اِىل
یً١ی  50اِل قا به ؼىؾ اؼحّاَ هیؾهؿ ،ؾوحۀ ؾوم٬ ،ىايیًیکه ؾق هـحى اِـل ٬ـايىو
ه٭یؿ و هعؿوؾ اوثکه ٬یؿ آوقا به ظکن ٬ايىو ج١ییى کكؾهايؿ ،ه٩ث اِـل قا هیجـىاو
ؾق ایى ؾوحه شای ؾاؾ ،ؾوحۀ وىم٬ ،ىايیًی که ياٜك به ظ٭ى ٪هٍكوٖ ٌهكويؿاو اوث و
اِل ٌكٖ يیم ؾق هحى ٬ايىو لعاٌ ٚؿه اوث ،ایى پًس اِل هٍكوٖ به ٠ؿم اؼـالل بـه
هبايی اوالم ٠ؿم ي٭ُ اوح٭الل ،آلاؾی ،وظؿت هلی ،هىال یى اوالهی٠ ،ؿم هؽال٩ـث
با اوالم و هّالط ٠مىهی و ظ٭ى ٪ؾیگكاو اوث (وردیيژاد.)311 :2330 ،
٬ايىو اواوـی بـا يگكٌـی اِـىلیقا ؾق شهـث بًیـاو شاه١ـۀ آقهـايی هٙـكض يمـىؾه
اوثکه ؾق ه٭ام اشكا با هىاي ٟبالؾاقيؿه هىاشه اوث ،بؿیهی اوـث جّـىیب ٬ـايىو جًهـا
ىقیک شاه١ۀ هٙلىب اوث لیكا ٬ايىو ؾق هىـیك اشـكا بـا چـالًهـای شـؿی
پفیكي جم
ّ
ً
هىاشه اوث ،به٠باقجی يیل به شاه١ۀ بهواهاو ،بؿوا يیالهًؿ آو اوثکه ظ٭ى ٪و وٜای٧
هح٭ابل با بیاو ٬ايىيی ،جٕمیى ٌىيؿ و ؾق اؾاهه يیالهًؿ ٔمايث اشكا يیم اوثکه با جىشه
به اذكپفیكی اشكای ٬ايىو ال ٠ىاهل و ً٠اِك هح١ؿؾ ،بایؿ ؾق شای ؼىؾ به آيهـا پكؾاؼحـه
ٌىؾ.
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په ال پیكولی اي٭ـالب اوـالهی ؾق وـال  17و بـكول شًـگ جعمیلـی؛ هح٥یكهـای
ً
اذكگفاق ؾق ج٥ییك و جبؿیل شاه١ه ،هحکرك و بٕ١ـا هحًـا ٓ٬بىؾهايـؿ؛ ال یـکوـى قهبـكاو
اوالهی اي٭ـالب هًـاؾی اقليهـا و آهىلههـای وـًحی ؾیًـی بىؾهايـؿ و ال وـىی ؾیگـك
گكوههای هاقکىیىحی ؾؼیل ؾق بكول اي٭ـالب هًـاؾی اقليهـای يىیا٨حـۀ ایـؿئىلىژ یک
گكوهها و اظماب ؼىؾ بىؾهايؿ ،په ال اي٭الب بكول یک شًگ هٍث وـالۀ جعمیلـی،
ٌکل جالهای ال هًاوبات ؾقويیقا ؾق شاه١ۀ ایكاو و قوابٗ ظکىهث و هكؾم ٌـکل ؾاؾه
که ؾق جکىیى شاه١ۀ کًىيی بیجؤذیك يبـىؾه اوـث ،ؾق يحیصـه ؾق جـؿویى و اقائـۀ الگـىی
شاه١ۀ بهواهاو يمیجىاو ٨كهًگ ایصاؾ ٌؿۀ هحؤذك ال ؾهۀ اول اي٭الب اوالهی قا ياؾیـؿه
گك٨ث ،همچًیى ؾق والهای اؼیك ٕ٨اهای ٠مىهی شؿیؿی يٝیك؛ قوايههای ٨كاهكلی
و ٨كاهلی ٕهاهىاقهٕٔ٨ ،ای هصالی ایًحكيحی و ...هىشبات ج٥ییـكات شـؿیقا ؾق شاه١ـۀ
کًىيی ایكاو ٨كاهن آوقؾهايؿ.
ٕ٨ای هصالی و ٕ٨ای قوـايهای ٨كاهـكلی ؾق کًـاق وـایك هًـاب ،ٟا٘ال٠ـات اٍ٬ـاق
ً
هؽحل ٧اشحما٠ی و ؼّىِا ٘ب٭ۀ هحىوٗ شؿیؿ و ٘ب٭ۀ باالؾوث قا ج٥ییك ؾاؾه اوـث،
اگك ؾق گفٌحه ؾولث ٠مؿهجكیى و با ي٩ىـجكیى جؤهیى کًًؿۀ هًاب ٟا٘ال٠اجی هـكؾم ایـكاو
بىؾ ،ؾق ظال ظأك هًاب٤ ٟیكؾولحی شؿیؿی به وشىؾ آهؿهايؿ که ال جؤذیك ؾولث و وـایك
يهاؾهای وًحی شاه١ه يٝیك ؼايىاؾه و هفهب بك ا٨کاق ٠مىهی هیکاهـؿ و بـك ا٬حـؿاق و
هیماو جؤذیكگفاقی گكوههای هكش ٟشؿیؿ ٌاهل گكوههـای هىوـی٭ی ،وقلٌـی ،هًـكی،
ویًمایی ،اؾبی و ...بك شاه١ه هیا٨مایؿ (ربیعی.)01 :2310 ،
به ؾيبال قٌؿ آهىلي ٠مىهی و آهىلي ٠ـالی ؾق کٍـىق و جىوـ١ۀ ٌهكيٍـیًی و بـه
ویژه آلاؾی يىبی ؾق ٕ٨ای ویاوی په ال شًگ به جؿقیس اهکاو ١٨الیث هٙبى٠ات ؾق
کٍىق ٨كاهن ٌؿ ،ؾق ٌٍـمیى ؾوقۀ ايحؽابـات هصلـه ٌـىقای اوـالهی ؾق بهمـى هـاه
 5371بىیاقی ال وٜای ٧اظماب ویاویقا هٙبى٠ات به ٠هؿه گك٨حًؿ ،ال ایىقو ،هـا ؾق
ایى ؾوقه بـا پؿیـؿۀ «اظـماب هٙبى٠ـاجی ،قوبـكو ٌـؿین ،هٙبى٠ـاجیکـه ؾق پـی کىـب
کكویهای هصله و جؤذیكگفاقی بك جّمینگیكیهای ویاوی بىؾيؿ١٨ ،االيه ؾق گمیًً
ياهمؾهای ايحؽاباجی و ١٨ال کكؾو ِعًۀ ايحؽاباجی جبلی ٣کكؾيـؿ (افخمیی ،)031 :2313 ،ؾق
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ایى والها هٙبى٠ات ال يٝك کمی يیم قٌؿ چٍمگیكی ؾاٌحهايـؿ ،بـه ٘ـىقیکـه ج١ـؿاؾ
يٍكیات کٍـىق ال  903يٍـكیه ؾق وـال  5310بـه ظـؿوؾ  3353يٍـكیه ؾق وـال 5317
ا٨مایً یا٨حه اوث ،همچًیى ٌماقگاو قولياهـههـای کٍـىق ال ٌ ۰00000ـماقه ؾق وـال
 5270هیالؾی به  5010000ؾق وال  5220و  3300000يىؽه ؾق وال  9000ا٨مایً یا٨حه
اوثکه قٌؿی  1بكابكی قا يٍاو هیؾهؿ ،ؾق ظالیکه ؾق وال  5270بكای هك  500ي٩ـك
ال شم١یث کٍىق  5۰قولياهه وشىؾ ؾاٌحه اوث ،ایى ق٬ن ؾق وال  5220به ٌ 90ـماقه و
ؾق وال  9005به  13يىؽه ا٨مایً یا٨حه اوث (غفاری.)213 :2310 ،
لیكواؼث ههن جىو١ۀ شىاه ٟبكای هك چه يمؾیکجك ٌؿو به الگىی
آهىلي و قوايه؛
ّ
شاه١ۀ بهواهاو اوث ،جىو١ۀ کی٩ـی و کمـی آهـىلي ؾق ظىلههـای؛ آهـىلي ابحـؿایی،
آهىلي ٠الی و آهىلي ٠مىهی هىشب گكؾیؿه جا وـٙط آ گـاهی و هٙالبـات ٠مـىهی
هكؾم ج٥ییكات شـؿی یا٨حـه و قول بـه قول ٨مويـی یابـؿ ،و٬حـی وـٙط ههـاقت و آ گـاهی
٠مىهی ا٨مایً یابؿ ،ؾولثهكؾاو و ٘ب٭ۀ ظاکن قا هىقؾ پكوً ٬كاق ؼىاهًؿ ؾاؾ ،بؿیهی
اوث ؾايً و آ گاهی ٠مىهی هًب١د ال آهىلي بـه هـىالات کىـب جصكبـههاییکـه ؾق
وٙط هلی ال قویؿاؾها ظاِل هیيمایًؿ ،باالجك هـیقوؾ؛ ؾق يحیصـه پكوـًگـكی هـكؾم
ؾ٬ی٫جك و هئذكجك بىؾه و ؾق بهبىؾ اؤا٠ ٞمىهی و يیـل بـه الگىهـا و هٙالبـات ٠مـىهی
ایٍاو ؾق ظیٙههای هؽحل ٧هئذك ؼىاهؿ بىؾ.
قٌــؿ و ٨مويــی آهــىلي ٠مــىهیکــه ياٌــی ال گىــحكي کمــی و کی٩ــی قول ا٨ـموو
هٙبى٠ات و قوايههای هصالی اوث ،همچًیى جىو١ۀ شؿی آهىلي ابحؿایی و هحىوـٙه
ً
که ج٭كیبا کل وو١ث وكلهیًی ایكاو جا ؾوقجكیى ي٭اٖ ِ١ب ال١بىق قا پىًٌ هیؾهـؿ و
يیم قٌؿ آهىلي ٠الی و جعّیالت جکمیلی جا شاییکه ؾق والیاو اؼیك اؾاهۀ جعّیل ؾق
شـؿی آ گـاهی و ؾايـً
بىیاقی ال قٌـحهها بـؿوو کًکـىق گكؾیـؿه ،هىشـب اوـحعالۀ
ّ
٠مــىهی ؾق با٨ــث جىؾههــا گكؾیــؿه اوــث ،بكؼــی شًبًهــا و ا٠حكأــات يــكم کــه ؾق
چهاقچىب ق٨حاقها و هکايیىنهای هؿيی بكول یا٨حه هايًؿ؛ پیكولی ؾولث اِـالظات ؾق
ؼكؾاؾ  ،70ا٠حكأات به يحایس ايحؽابات ؾق وـال  ،11پیكولیهـای ايحؽابـاجی قیاوـث
شمهىقی ؾق والهای  5329و  5320که يى٠ی ؾگكايؿیٍـی يىـبث بـه گ٩حمـاو ٤الـب
ظکىهث اوث قا هیجىاو هعّىل ایى ج٥ییك و جبؿیلها ؾايىث ،بًابكایى آهىلي ٠مىهی

ً
و آ کاؾهیک ؾق کًاق جىو١ۀ کمی هٙبى٠ات و اؼیكا پؿیؿۀ قوايههای هصالیقا هیجىاو
٠مؿهجكیى لیكواؼثها و بًیاوهای یاقیقواو بكای هیل به شاه١ۀ آقهايی بهواهاو جل٭ی
يمىؾ.

 .5ساختاس هغلىب
 -1-5تذلیل چالصهای يیل به جاهؼۀ بهساهاو ایشايی

«کركت» بهً٠ىاو ویژگی همحال شاه١ۀ آقهايی بهواهاو هن ؾق ظىلۀ ايؿیٍه و هن ؾق
ظىلۀ ٠مل ،وشه همیمۀ آو اوث ،به ویژه بكای شىاه١ی يٝیك ایكاو که هىلاییک ا٬ـىام و
اؾیاو و هعل جال٬ی ٌك ٪و ٤كب بـىؾه و ؼـىؾ يیـم هیـكاخؾاق ٨كهًگـی کهـى ؾق همـۀ
ظىلههــای بٍــكی اوــث ،لــفا ؾق شاه ١ـۀ آقهــايی بهوــاهاو ایكايــی؛ ي٩ــی «کرــكت» و
«هٙل٫ايؿیٍی» هیجىايؿ بمقگحكیى چالً پیً قوی جع٭ ٫ایى شاه١ه باٌؿ و به همـیى
لی٩ات هح١اؾل هیجىايًؿ ؾق ایى ظىله قاهگٍا باًٌؿ.
يىبث جؤ ّ

«جب١یٓ» ،ؾیگك چالً ههن ٨كاقوی شاه١ـۀ آقهـايی بهوـاهاو اوـث ،بـؿیهی اوـث بـا
قولآهؿ يمىؾو آهىلههای ؾیًی و بهكههًؿی ال ٨٭ه پىیا هیجىاو ؾق ظىلۀ ٠لـىم ؾیًـی بىـیاقی
جب١یٕات شًىیحی و ؾیًی قا هكج ٟ٩يمىؾ ،با جکیۀ ِك ٦بك آهىلههای ٬ـؿین و ابـؿی ؾايىـحى
آيها ،بالحب ٟبىیاقی چالًهای شًىی  -بیى لو و هكؾ -و ؾیًی  -يىبث به ا٬لیثهـای ؾیًـی
 قوا ؾاٌحه ؼىاهؿ ٌؿ که هاي ٟاول ٬ؿم جع٭ ٫شاه١ۀ به واهاو ؼىاهؿ بىؾ.ّ
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بهً٠ىاو يمىيه ؾق اذكی بـه يـام «شاه١ـۀ آقهـايی ٬ـكآو کـكین» ،يىٌـحه «٠لـی هعمـؿ
آًٌايی» ،هیؼىايین« :ؾق شاه١ۀ آقهـايی يهـایی هـك چًـؿ هؽال٩ـاو ؾاؼلـی همچـىو
هًا٨٭یى وشىؾ ؾاقيؿ ،ال لعا ٚج١ؿاؾ ،والهايؿهی و جٍکل گكوهی ،ؾق وٙعی يیىحًؿ
که جىاو ٔكبه لؾو به يٝام اوالهی یا هؽؿوي کكؾو اهًیث ا٨كاؾ آوقا ؾاٌحه باًٌؿ ،به
ؾیگك وؽى ،پایۀ اهًیـث ؾاؼلـی بـه گىيـهای هىـحعکن اوـثکـه بـكای لهاهـؿاقاو و
ٌهكويؿاو ،يگكايی شؿی وشىؾ يؿاقؾ ،هك چًؿ همکى اوـث هؽال٩ـاو ،بـا ا٬ـؿامهای
ؼىؾ ،هٍکالجی ايؿد ٨كاهن آوقيؿ که هیجىاو آوقا ياؾیؿه گك٨ث» (هذمیذی ششیًايی،
 ،)211 :2311بیـاو «٠ـؿم يگكايـی شـؿی» و «ياؾیــؿه ايگاٌـحى» چـه هایـه هیجىايــؿ
٨کكی ؾگكايؿیٍايهقا ٨كاهن آوقؾ.
هىشبات هؿاقا و هنلیىحی جل٭یهای
ّ
ّ
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با هكج ٟ٩يمىؾو چالًهـای پـیً قوی شاه١ـۀ آقهـايی بهوـاهاو ایكايـی و بـا جبیـیى
هىهبات چًیى شاه١های هیجىاو با جىلیؿ اٌحیا٠ ٪مىهی و جكبیث يىلهای جـاله ،جع٭ـ٫
ایى شاه١ه قا هٙالبۀ ٠مىهی ٬كاق ؾاؾ ،ؾق چًیى شاه١هایکه آظاؾ هكؾم اوـح١ؿاؾ و بلـى٢
چًاو لیىحًی قا ؾق اذك جكبیث یا٨حهايؿ؛ با ؤ٬ ٟىايیى و ج١بیه هکايیىنهای کاقا٠ ،ؿالث
و بكابكی ؾق همۀ ٌمىو ظیات ٌهكويؿاو جٕمیى ؼىاهؿ ٌؿ.
بیٌک قهآوقؾ شاه١ۀ بهواهاو ایكايی؛ ليؿگی بؿوو ب ٓ٥و پىیایی ؼىاهؿ بـىؾ کـه
همۀ آيچه اهكول بهً٠ـىاو جهؿیـؿ ٬لمـؿاؾ هیٌـىؾ٨ ،كِـث ابـؿا ٞو پیٍـك٨ث و جکاهـل
ؼىاهؿ بىؾ ،هىاقؾی هايًؿ جًى ٞؾیًی و ٬ىهی و ...که ؾق يگاه ايعّـاقگكایايه و بـؿوی،
بهً٠ىاو جهؿیؿ و هایۀ ايٍ٭ا ٪جل٭ی هیگكؾؾ ؾق شاه١ۀ آقهايی بهواهاو ایكايی ،هایۀ قٌـؿ
و ٌکى٨ایی ؼىاهؿ بىؾ.

يتیجهگیشی

با ً٠ایث به ایًکه ایصاؾ شاه١ۀ آقهايی و هٙلىب يمؾ آظاؾ بٍـكیث ؾق همـۀ الهًـه و
اهکًه ،آقلوی بمقگی بىؾه که همىاقه هعل هؿا٬ه و ايؿیٍه وقلی ؼكؾهًؿاو بىؾه اوث
و ال ایى قهگفق يعلههای ايؿیٍهگی بىیاق وك بكآوقؾه و به هىالات اؾیاو هؽحلـ ،٧هـك
یکی هىقؾ اٌحیا ٪و ک١بۀ ؾوحههایی ال ايىاوها بىؾهايؿ و با جؤهل ؾق ایى اهك هبـكهى کـه
ایكاو کًىيی همموز یا ؾوث کن هحؤذك ال همۀ آو يعلههای ايؿیٍهگی اوـث بایـؿ بـكای
جع٭ ٫شاه١ۀ آقهايی بهواهاو ؾق آو به همۀ ایى هئل٩ههای هىح٭ل جىشه شؿی يمىؾ ،لفا
بؿیهی اوث شاه١ۀ آقهايی بهواهاو ایكايـی؛ شاه١ـهای هحکرـك و پىیـا اوـثکـه بـهوـاو
ؾقیایی آقام و وهمگیى هك چیم جاله قا ؾق ؼىؾ شای ؼىاهؿ ؾاؾ یا هايًؿ جابلىیی بـمقگ
هك چیم جاله قا به لیبایی و جًى ٞؼىؾ ؼىاهؿ ا٨موؾ.
ؾوحىق يٝن و ٌیىۀ ٬ىام اشحما٠ی بك اوـان هـحى ٬ـايىو
ال آيصا که ؾق ؾوقاو کًىيی
ّ
اواوی اوث ،به٠باقجی ق٨حاق اشحما٠ی به هرابه آهًگی اوثکه بك اوان يثهاییکه ؾق
٬ايىو اواوی آهؿه ،واؼحه هیٌىؾ ،ؾق بكقوی ٬ايىو اواوی ،يؽىـحیى اِـل و هبًـا ؾق
٬ؿقت ظاکمـاو ویاوـی اوـث ،ایىکـه
آبٍؽىق
يمایايؿو
جعلیل واؼحاق هك ظکىهث،
ّ
ّ
ّ
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٬ؿقت ؼىؾ قا ال کصا بهؾوث آوقؾهايؿ؟ آیا هحکی به اقاؾۀ هلی بك هًّب يٍىحهايؿ یا ال
قاه ؾیگكی؟ ؾق ٬ايىو اواوی شمهىقی اوالهی ایكاو به ؾو اِل اواوی و ٬ا٠ـؿۀ ههـن
«آقاء٠مىهی» و ا٠ح٭اؾ به «هبايی اقلٌی» ،جکیه ٌؿه اوث .ؾق اِل اول ٬ايىو اواوی
ؾق هىقؾ ي٩ه ظکىهث آهؿه اوث« :ظکىهث ایكاو شمهىقی اوالهی اوث که هلـث
ایكاو بكاوان ا٠ح٭اؾ ؾیكیًهاي به ظکىهث ظ ٫و ٠ؿل ٬كآو ...با اکركیث  21/9کلیه
کىايیکه ظ ٫قأی ؾاٌحًؿ به آو قأی هربث ؾاؾ».
ا٠ح٭ـاؾ بــه «اوــالهیث» ؾق اِــل ؾوم ٬ــايىو اواوــی بــه جّ٩ــیل بیــاو ٌــؿه اوــث
«شمهىقی اوالهی يٝاهی اوث بك پایۀ ایماو به:
 .5ؼؿای یکحا ٕالاله االاللهٔ و اؼحّاَ ظاکمیث و جٍكی ٟبه او و لموم جىلین ؾق بكابـك
اهك او.
 .9وظی الهی و ي٭ً بًیاؾی آو ؾق بیاو ٬ىايیى.
 .3ه١اؾ و ي٭ً واليؿۀ آو ؾق ویك جکاهلی ايىاو به وىی ؼؿا.
٠ .۰ؿل ؼؿا ؾق ؼل٭ث و جٍكی.ٟ
 .1اهاهث و قهبكی هىحمك و ي٭ً هىحمك و ي٭ً اواوی آو ؾق جؿاوم اي٭الب اوالم.
 .0کكاهث و اقلي واالی ايىاو و آلاؾی جىأم با هىمىلیث او ؾق بكابك ؼؿا».
اجکاء شمهىقی اوالهی به آقای ٠مىهی ؾق اِـل  0چًـیى بیـاو ٌـؿه اوـث« :ؾق
شمهىقی اوالهی ایكاو اهىق کٍىق بایؿ به اجکاء آقاء ٠مىهی اؾاقه ٌىؾ» و ؾق اِل 10
ظ ٫ج١ییى وكيىٌث و ظ ٫ظاکمیث که ؼؿاويؿ به ايىـاو ؾاؾه اوـث ،هٙـكض گكؾیـؿه
اوث« :ظاکمیث هٙل ٫بك شهاو و ايىاو ال آو ؼؿاوث و هن او ،ايىاو قا بك وكيىٌث
اشحما٠ی ؼىیً ظاکن واؼحه اوث هیچکه يمیجىايؿ ایى ظ ٫الهی قا ال ايىاو ولب
کًؿ یا ؾق ؼؿهث هًا٨ ٟ٨كؾ یا گكوهی ؼاَ ٬كاق ؾهؿ».
ال پكؾاؼثهای اشمالی هحى و يیم يمىيـههای بـیٌـماقیکـه ؾق ٨كهًـگ و اؾب و
جاقیػ ایى وكلهیى وشىؾ ؾاقؾ هیجىاو ؾقیا٨ث که ٬ائل ٌؿو به ولٙۀ اکركیـث ؾیًـی و
٬ىهی به هً١ای هؿم ا٬لیث؛ جًگيٝكايه و بیهایه اوـث ،ظحـی ال يمىيـههای اؾبـی هـن
ً
هیجىاو ٌاهؿ آوقؾ؛ هرال ؼىاشه ٌمهالؿیىهعمؿ ظاٌ ٛ٨یكالی ٌ -ـا٠ك ایكايـی ٬ـكو
هٍحن هصكی  -با ایًکـه بالٌـک هحٍـك ٞو هىـلماو بـىؾه اوـث ؾق وكجاوـك ؾیـىاو و
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اٌ١اقي ظحی یک باق يام ظٕكت هعمؿ - پیاهبك اوالم  -يیاهؿه اوث اها باقها بـه
يامهای ٠یىی و هىوی و لقجٍث اٌاقه يمىؾه اوث ؾق ظالیکه يـام کىچـک ؼـىؾ او
«هعمؿ» اوث ،بًـابكایى هیجـىاو يحیصـه گك٨ـث کـه کركتايؿیٍـی ؾق ـات و قوظیـۀ
ایكايیاو همىاقه وشىؾ ؾاٌحه اوث و هیبایؿ ؾق جٍکیل شاه١ـۀ آقهـايی بهوـاهاو ایكايـی،
وكهایه ٬كاق گیكؾ.
کركتايؿیٍی و پفیك٨حى جًى ٞهىشب جؤهیى ٠ـؿالث اوـثکـه بایـؿ ؾق هـحى ٬ـايىو
اواوی اي١کان یابؿ ،لیكا جًها ؾق وایۀ ایى ٘كل باوق اوثکه «هك ي٩ىی ؾهـی ل ظـ،»٫
ؾايىحه هیٌىؾ ،با جؤهیى ٠ؿالث ؾق ؤ٬ ٟايىو و ي٩ی هكگىيه جب١یٓ؛ ظـه همـؿلی و
و٨ا ٪يمؾ ٌهكويؿاو ٤لیاو یا٨حه و هىهباجی يٝیـك آوـایً ٠مـىهی ،ق٨ـاه٬ ،ـؿقت هلـی،
٠مت بیى المللی و همۀ ؼىبیهاییکه وماواق یک شاه١ۀ آقهـايی اوـث بـك آو هحكجـب
ؼىاهؿ ٌؿ.
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پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ

تغییزات و دگزگىویها پذیذ آمذه در جىامع ،گظظتها اجتماعی متعاذد را
پذیذ آورده و بالتبع کىغها وامغلىبی در طپهز اجتماعی ایجاد کزده اطات ،باا
تىجه به ایىیه مذارا به مثابه یک فضیلت اخاللی ،ییی اس ابشارها بىیادیه تزویج
فزهىگ همگزایی در جىامع به ػمار میآیذ ،باذون تزدیاذ باساوذیؼای در عىامال
سمیىه طاس تعامل مذارا مذىر بز اطااص مضاامیه لزآوای ،بهباىد رواباظ باا اعضاا
جامعه را در پی خىاهاذ داػات ،اس ایاه رو پاژوهغ داضاز باا روع تىصایفی -
تذلیلی ،بزرطی ػبیۀ مضمىوی تعامال ماذارا مذاىر را هاذ لازار داده اطات.
یافتهها پژوهغ دیایت اس آن دارد که مغاابك آماىسههاا لزآوای ،باه ماذارا در
مىاطبات اجتماعی ،در عزصههاییکه سمیىه طاس طلغه اوذیؼاههاا تىعهاه گزاواه
ویظت و با دفظ مصالخ اجتماعی تىجاه ػاذه اطات ،مازور آیاات باا مذىریات

مىضى مذارا گىیا آن اطتکه صبز ،عفاى ،مغفازت در سمازۀ پاز بظاامذ تازیه
مؤلفهها سمیىه طاس مذارا به ػمار میآیىذ ،تىصیۀ لزآوی به مذاراجىیی با اعضاا
خاوىاده ،مخالفان ،مؤمىان ،عمىد مازدد و اهال کتااب ،در ایاه ػابیه مضامىوی
بزجظته ػذه اطت.
واژگاو کلیذی :لزآن کزیم ،مذارا ،جامعۀ اطالمی ،روابظ اجتماعی.

همذهه
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شاه١ه هحٍکل ال ا٨كاؾی اوثکه به ِىقت گكوهی قوابٙی هبحًـی بـك وابىـحگی و
همبىحگی بك٬كاق واؼحهايؿ ،اهكوله هممیىحی بـا ا٬ـىام و ٨كهًگهـای هحًـى ٞؾق ّ٠ـك
گىــحكؾه ٨مایًــؿۀ اقجبا٘ــات ،اهمیحــی ٨ــكاواو یا٨حــه اوــث ،هــؿاقا بــه ق٨حــاق ههكبايايــه و
ؼكؾهًؿايهای گ٩حه هیٌىؾ که بكای قویؿو به اهؿا٨ی بلًؿ هؿت ايصـام هیپـفیكؾ ،ایـى
ج١اهل ؾووحايه بك اوان اِىل هٍحكد ؾق لهكۀ ه٩اهین اوالهی هعىىب هیٌىؾ ،هؿاقا
بك اوان هحىو اوالهی ،جبلىق ٠٭اليیث ؾق قوابٗ ايىايی اوـثً٠« :ـىاو ال١٭ـل هـؿاقاة
الًان»« ،ؾلیل ٠٭ل هؿاقا با هكؾهاو اوث» (خىايطاری ،)306/1 :2306 ،و ٌاؼّـۀ ايىـاو
ؼكؾهًؿ به ٌماق هیآیؿ ،ظٕـكت ٠لـی هـی٨كهایًـؿ٠« :لیـک بـالك٨ ٫٨بيـه ه٩حـاض
ُ
ْ
الّىاب و وصیة اولی األلباب»« ،بك جى باؾ به يكهی و هالیمث کـه آو کلیـؿ ؾقوـحی و
هًً ؼكؾهًؿاو اوث» (هماو ،)112/1 ،هؿاقا ،واهاو بؽً هًاوبات ايىايی و لهیًه وال
کاهیابی ؼىاهؿ بىؾ« :الك ٫٨ه٩حاض الًصاض»« ،يكهی و هالیمث کلیـؿ کاهیـابی اوـث»
(همیاو ،)31/2 ،و جىهیل کًًؿۀ هًاوبات اشحما٠ی و ابماق ٨ائ ٫آهؿو بك هٍکالت کـالو
َ
اشحمــا٠ی بكٌــمكؾه ٌــؿه اوــث« :الك٨ـ ُـُ ٫ی َیىـ ْك ْ
الّـ١اب و ُی َىـهل ٌــؿیؿ األوــباب»؛
ّ
هالیمث ،ؾٌىاقیها قا آواو هیوالؾ و چاقه شىییهای وؽث قا وـاؾه هـیگكؾايـؿ»
َ
(هماوَ « ،)11/2 ،هى اوح١مل ْالك َ ،٫٨الو ُله الٍؿائؿ»« ،هك که يكهی و هالیمث قا به کـاق
گیكؾ ،وؽحیها بكای او آواو گكؾؾ» (هماو،)113/1 ،
ُ
٨ـ ٫ل ُ
٭ـاض
همچًیى ؾقباقۀ اقلي هؿاقا ؾق ج١ـاهالت ايىـايی ـکـك ٌـؿه اوـثْ « :الك ّ
َْ
الّالض و ً٠ىاو الًصاض»« ،هالیمث ،باقوق کًًؿۀ ِـالض و وـكلىظۀ کاهیـابی اوـث»
ُ
(هماوَ « ،)206/1 ،ق ُأن ْ َ
١مال ْ
٨ـ« ،»٫وـك ویاوـث ،بـه کـاق بـكؾو ق٨ـ ٫و
الك
وـح
الىیاو ّة ا ّ
ّ
ّ ّ

هؿاقاوث» (همیاو« ،)11/1 ،ي َ
١ن ْ َ ُ ْ
الك ُ« ،»٫٨بهحكیى ویاوـث ،ق٨ـ ٫و هؿاقاوـث»
ّ
ّ
الىیاوة ّ
َ ٓ َ ََ ْٓ
الك ٫ّ ٨و« ،»٫٨آيکه به هؿاقا ق٨حاق کًؿ ،کاهیاب هـیگـكؾؾ»
(هماو« ،)203/0 ،هى ٠اهل ّب ّ
(هماو.)231/1 ،

ؾق پژوهً ظأك ،پاوػگىیی به ایى پكوً هؿ يٝك اوثکه بك اوان آیات ٬كآيـی
گىيههای هؿاقا ؾق شاه١ۀ اوالهی کؿام اوث؟ ایى يىٌحاق با هؿ ٦اقائۀ ِـىقت بًـؿی
شاه١ی ال هؿاقا ؾق هحى ٬كآو کكین ،قوي پژوهً جعلیل هعحىا قا بكگمیـؿه اوـث ،لـفا
په ال بیاو اؾبیات ه٩هىهی پژوهً ،یا٨حههای ظاِل ال قویکكؾ قوٌمًؿ بـه آیـات ؾق
ظىلۀ گىيههای هؿاقا جبییى گكؾیؿ.

 .1پیطیًۀ هىضىع پژوهص
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جا کًىو جاليهایی بـكای اقائـۀ ؼىايٍـی اوـالهی ال ه٩هـىم هـؿاقا جىوـٗ هع٭٭ـاو
هؽحل ٧با قوي جعلیلی -جىِی٩ی ِىقت گك٨حه اوث؛ هكجٕی کكیمی يیـا ( ،)2310ؾق
کحاب «هممیىحی هىالمثآهیم» ،با اوـحًاؾ بـه ٬ـكآو و قوایـات ،ا٠ح٭ـاؾ هىـلماياوقا بـه
هممیىحی هىالمثآهیم بیاو هیيمایؿ و هىائلی همچىو ؾ٠ىت به اِىل هٍحكد ،پكهیم
ال جّ١بات هفهبی ،آلاؾی ٠٭یؿه ،ؾوقی ال جعمیل ؾیى و اظحكام به ظ٭ـى ٪ا٬لیثهـا قا
ال ؾوحىقات اِـیل اوـالهی بكهیٌـمكؾ ،همچًـیى ظىـیى ٠بؿالمعمـؿی ( ،)2312ؾق
کحاب «جىاهط و جىاهل ؾق ٬ـكآو و قوایـات» ،بـك ٠ـؿم هـؿاقا ؾق هىٔـى٠اجی همچـىو
بؿ٠ث ،ابحفال گكی و ایصاؾ اؼالل ؾق اهًیث اشحما٠ی جمكکم ؾاٌحه اوث ،ویؿه ٨ا٘مه
٘با٘بایی و اٝ٠ـن ٠ىـکكی ( ،)2311يیـم ؾق ه٭الـۀ «ٌـكایٗ و ٬لمـكو هـؿاقا ؾق ٬ـكآو و
وًث»،
هّاؾی٭ی ال هؿاقا ؾق وـه ظیٙـۀ ویاوـی ،اشحمـا٠ی و اؼال٬ـی قا بیـاو کـكؾهايـؿ،
وهكاب هكوجی ؾق «ؼاوحگاه جكبیحی هؿاقا ؾق ٬كآو و ویكۀ هّ١ىهیى» ( ،)2311هـؿاقا قا
بهً٠ىاو یک قوي جكبیحـی بـكای ال٭ـاء ؾاؾههـای شؿیـؿ بـه هؽا٘بـاو هؽحلـ ٧ه١ك٨ـی
هیکًؿ ،ؾق ه٭الۀ «آذاق ؼايىاؾگی و اشحما٠ی ق ٫٨و هؿاقا ال هًٝك ٨كی٭یى» ،ال هعمـىؾ
کكیمی و لهكا یىو٩ی ( ،)2311يیم اهحمام هٍحكد اهاهیه و اهل وًث به هىٔى ٞهؿاقای
ؼايىاؾگی جبییى ٌؿه اوث ،اها ؾق ایى پژوهً ،هؿاقا به هرابه یکی ال ه٩اهین ههن ٬كآيی

اصو

که بكای يیل به اهؿا ٦کالو اشحما٠ی و هحؤذك ال يٝام اقلٌی اوالهی ِىقت هیگیـكؾ
و به ا٨مایً وكهایۀ اشحما٠ی هیايصاهؿ ،هىقؾ جىشه ٬كاق گك٨حه و گىيـههـای کاقبىـث
هؿاقا ؾق ٬كآو کكین هىقؾ واکاوی ٬كاق هیگیكؾ.

 .2سوش تذمیك

پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ  /بُار ي تابستان  / 1311شمارِ 121

قوي جعلیل هعحىا بهً٠ىاو قوي بكقوی هحـىو و لوایـای هؽحلـ ٧یـک اذـك ،ؾاقای
هئل٩ههایی اوثکه یکی ال ایى هئل٩هها ،جعلیل ْ
کمی اوثکه با جكوین ؾ٬یـ ٫آهـاقی و
يمىؾاقی ها قا ؾق یا٨حى پیامهای آٌکاق و يهاو ؾق هحـىو ،بـه جعلیـل کی٩ـی و جىِـی٩ی
قهًمىو هیٌىؾ ،لفا پژوهٍگك بایؿ به جمام هىاقؾی که ؾق هحى به کاق ق٨حه جىشه کًؿ جـا
به جعلیل ؾ٬ی٫جكی ؾوث یابؿ ،ؾق پژوهً ظأك با بهكه گیكی ال قوي جعلیـل هعحـىا،
جماهی ه٭ىالت ٬كآيی هكجبٗ با ه٩هىم هؿاقا اوحؽكاز ٌؿه ،وپه ٨كاوايی کلیـؿواژگاو،
هٕــاهیى اِــلی و ٨ك٠ــی و شهــثگیكیهــایی کــه قاه قا بــكای جعلیــل کی٩ــی هم ـىاق
هیواليؿ ،هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨ث ،ؾق جعلیل کی٩ـی ،هعحـىای ؾاؾههـای هـحى کـه ؾق
قوي ْ
کمی ٘ب٭ه بًؿی و کؿگفاقی ٌؿه اوث ،ج٩ىیك ٌؿه و ؾق هكظلۀ جعلیل جىِی٩ی
يهاییٌ ،بکهای ال ا٘ال٠ات هًٝن هكجبٗ با ه٩هىم هؿاقا و هحکی بك جصمیه و جعلیل ؾاؾه
اقائه هیگكؾؾ.
په ال بكقوی ؾ٬ی ٫آیات ٬كآيـی 303ٕ ،آیـهٔ بـا ج١ـابیك ا٨ـاؾه کًًـؿۀ ه٩هـىم هـؿاقا
اوحؽكاز ٌؿه اوث ،هالد ٌماقي ایى آیات ،ـکك ِكیط کلمات ا٨اؾه کًًؿۀ ه٩هىم
هؿاقا ؾق هحى آیه بىؾه اوث ،ال ایى آیات  733هٕمىو ٨ك٠ی هىقؾ بكقوی ٬ـكاق گك٨ـث
وپه هٕاهیى ٨ك٠ی ،شهثگیكی ٠بـاقات هٍـؽُ و بـك اوـان آو يحـایس اوـحؽكاز
گكؾیؿ.
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هؿاقا ؾق لباو ٨اقوی به هً١ای «ق٠ایـث کـكؾوِ ،ـلط و آٌـحی يمـىؾو ،هالیمـث،
آقاهی ،آهىحگی ،يكهی يمىؾو٩ٌ ،٭ث ،جعمـل کـكؾو ،جىـاهط ،بكؾبـاقی و وـالگاقی
يٍاو ؾاؾو» (هعیى ،)3111 :2301 ،آهؿه اوث ،واژه ًٌاواو ٠كب هً١ـای اِـلی هـؿاقا قا
هال٘٩ث و بكؼـىقؾ يـكم (ابیى هًظیىر ،)111 :2121 ،ؼٍـىيث قوا يؿاٌـحى (طریذیی:2331 ،
 ،)231/2و ايصام کاقها ال قوی آ گاهی و جؿبیك (فراهیذی ،)11/1 :2126 ،ؾايىحهايؿ.
ؾق ايؿیٍۀ ايؿیٍىقاو ٠لـىم اشحمـا٠ی ،هـؿاقا بـهً٠ـىاو ٕ٨ـیلحی اشحمـا٠ی ،اهکـاو
هممیىحی ِلط آهیم ا٨كاؾ و گكوههایی قا ٨كاهن هیکًؿ که ؾیؿگاههای هح٩اوجی ؾاقيؿ و
با قويهای هؽحل ٧ؾق شاه١های واظؿ ليؿگی هیکًًؿ ،ال ایى هًٝك هؿاقا ٠ملی اوث
که به ٨كؾ اشاله هی ؾهؿ با وشـىؾ اهکـاو اوـح٩اؾه ال لوق و ؼٍـىيث و همچًـیى ٠ـؿم
٠ال٬ه يىبث بـه ؾیـؿگاه ٘ـك ٦ه٭ابـل ،بـؿوو ایصـاؾ جـًً و هؽـؿوي وـالی ٕ٨ـای
گ٩ثوگى ق٨حاق ٌىؾ ( Sulivan,Transue,1999؛.)Galeoti, 2001
ؾوقيمای ه٩هىم هؿاقا ال يگاه ٬كآيـی ظـاکی ال آو اوـثکـه ایـى ه٩هـىم بـه وـبب
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هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين
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 .3هفهىم ضًاسی هذاسا

های

بكؼىقؾاق بىؾو ال ً٠اِك ٨کكی ،ق٨حاقی٠ ،ا٘٩ی و اشحمـا٠ی ؾق وـاهاو ؾهـی شىاهـٟ
يىیى ،کاقکكؾهای هحًى٠ی ؾاقؾ و ق٨حاق هؿاقاهعىقايـه بـه هً١ـای همىـىیی بـا هؽال٩ـاو
يیىث ،بلکه پفیكي ليؿگی ِلط آهیم ؾق اشحما ٞاوث.

 .4صىست بًذی گشوههای ضایسته هذاسا دس جاهؼه
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شاه١ه هحٍکل ال ا٨ـكاؾی اوـثکـه بـه ِـىقت گكوهـی قوابـٗ هح٭ابـل هبحًـی بـك
وابىحگی و همبىحگی بك٬كاق واؼحهايؿ ،ؾق هًٝىهۀ ٨کكی ؾیًی ،شاه١ـه ظاِـل ج١اهـل
هح٭ابل ايىاوهاوث و ال یکوى بىیاقی ال ؾوحىقها و بكياهههای اوـالهی ،بـه ِـىقت
٨كؾی هع٭ ٫يمیٌىؾ و جًها ؾق وایۀ اشحمـا ٞايىـاوها جع٭ـ ٫هییابًـؿ ،ال وـىی ؾیگـك
بٕ١ی ال اهؿا ٦و کاقکكؾهای اظکام به ٘ىق ؼاَ هحىشه شاه١ه اوث ،ال ایى ؾوـث
هی جىاو به پكؾاؼث ِـؿ٬ات ،لکـات ،اهـك بـه ه١ـكو ٦و يهـی ال هًکـك اٌـاقه يمـىؾ،
همچًیى گكوهی ال ؾوحىقات اؼال٬ی ال شمله بؽًٍ به هكؾم ،هؿاقا با هكؾم ،وظـؿت
و پكهیم ال اؼحال ،٦یا جؤویه يٝام اشحما٠ی و ویاوی ،بهكهگیـكی ال آقای اهـل يٝـك،
هٍىقت و ...شهثگیكی اشحما٠ی ؾاقيؿ.
يٝام اشحما٠ی اوالم با جىشه به شهاوبیًی هىقؾ پـفیكي اوـالهی٘كاظی ٌـؿه و بـا
هماو يٝام اؼال٬ی هماهًگ اوث ،ال ایى هًٝـك ،ايىـاو هىشـىؾی اشحمـا٠ی اوـث و
بكای قویؿو به و١اؾت ظ٭ی٭ی يیال به ليؿگی ؾق شاه١ه و ج١اهل با هن يى٠او ؼىؾ ؾاقؾ،
ؾق ایى ؾیؿگاه ،هك یک ال اشماء ايىايی شاه١ه ،جٍـکیل ؾهًـؿۀ ٕ٠ـىی هؽّـىَ ال
ظیات اشحما٠ی اوثکه اقلي آو ٨٭ٗ بىحگی به ایى ؾاقؾ که چه ه٭ـؿاق و چگىيـه ال
هىشىؾیـث و وـكهایۀ ؼـىیً بـا آ گـاهی و اؼحیـاق ؾق ٬ـىام ظیـات اشحمـا٠ی ٌـكکث
هیشىیؿ (جعفری.)121 :2310 ،
ؾق ایى قاوحا په ال جعلیل آیـات بكگمیـؿه٘ ،یـ ٧هحًـى٠ی ال هـؿاقا بـا گـكوههـای
هؽحل ٧ايىايی ؾق اشحما ٞاوحؽكاز ٌؿ يکحۀ ٌایاو جىشه آيکه چگىيگی هـؿاقا يیـم ؾق
هىاشهه با ٌكایٗ هؽحل ،٧بكؼىقؾاق ال جًى ٞبىؾه اوث.
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ؾق يگكۀ ٬كآيی جکكین ايىاو و ٌؽّیث بؽٍی به إ٠ای شاه١ه ،اقلٌـی اوـالهی
به ٌماق هیآیؿ (اضراء( ،)36/شل عمیراو )31/و هحک ظكهث ؾیگكاو لهیًهوال ال بیى ق٨ـحى
ال٩ث اشحما٠ی هیٌىؾ .هـؿاقا هالیمـث و وـالگاقی يٍـاو ؾاؾو و کٍـ ٧لهیًـههای
هٍحكد با ؾیگكاو و اظحكام گفاٌحى به ا٨كاؾ ٤یك هٍابه اوث.
اهكوله هممیىحی با ا٬ىام و ٨كهًگهای هحًى ٞؾق ّ٠ك گىـحكؾه ٨مایًـؿه اقجبا٘ـات،
اهمیحی ٨كاواو ؾاقؾ .ؾق قویکكؾ شاه١هًٌاؼحی يىبث به ي٭ً هئذك هؿاقا بك واؼحاقهای
اشحما٠ی و ٌبکۀ اقجبا٘ی گىحكؾه ،جؤکیؿ هیٌىؾ ،هؿاقای اشحمـا٠ی ٠بـاقت اوـث ال
ج١اهل هالین هك یک ال إ٠ای شاه١ه با ؾیگكاو ؾق هعیٗهای اشحما٠ی و ٠مىهیکه با
پفیكي ج٩اوتهاٌ ،کل هیگیكؾ ،هؿاقای اشحما٠ی يیالهًؿ ایى اوثکـه همـۀ إ٠ـای
شاه١ه ؾق کًاق یکؿیگك با آوایً و بؿوو جكن ٨یمیکی یا ظملۀ هیصايی و ؼٍىيث گام
بكؾاقيؿ ،هؿاقا یکی ال اِىل ههن اؼال ٪اشحما٠ی اوث و ابماقی کاقوال بكای ي٩ىـ ؾق
ؾیگكاو و ایصاؾ جمایل ٬لبی اوث.
هؿاقاپیٍگی ؾق شاه١ه ،ج٭ىیث ايىصام و همبىحگی اشحما٠ی قا به ؾيبـال ؾاقؾ و ال
قهگفق اقج٭ای آ گاهی اشحما٠ی ،بك٬ـكاقی گ٩ـثوگىی هـئذك و بكؼـىقؾاقی ال ٌـبکۀ
اشحما٠ی هحًى ٞظاِل هیگكؾؾ ،ال هًٝك اوالهی ،هؿاقا ؾق هىائل ٌؽّی و یا هىائل
اشحما٠یکه ج٭ابل و جماظمی با ظ٭ى ٪ؾیگكاو يؿاٌحه باٌؿ ،هىقؾ جؤییؿ ٬كاق گك٨حه اوث،

کود
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ظٕكت اهیك هی٨كهایؿ« :هى جا آيصا که بكای شاه١ه اظىان ؼٙك يکًنٌ ،ـکیبایی
پیٍه هیکًن.»1
کاهً قوظیۀ هؿاقا ،کاهً ههكبايی اشحما٠ی و بىیاقی ال هٕ١ـالت اشحمـا٠یقا
به ؾيبال ؾاقؾ ،اهام ؾق ایىباقه جىِیه هی٨كهایؿ« :بك ؼاٌـاد ؾقٌـحیها چٍـن ٨ـكو
ببًؿ ،وگكيه هكگم ؼًٍىؾ يؽىاهی ٌؿ »2و يیم ٨كهىؾهايـؿ« :بکـىي کـه ياآ گاهیهـا و
بكؼىقؾهای جًـؿ و ياجىايیٍـاو ؾق وـؽى گ٩ـحى قا جـاب آوقی و ال هـك وـؽثگیـكی و
ؼٍىيحی يىبث به آيها هايٌ ٟى جا ؾق بكابك آو ،ؼؿاويؿ آ٤ىي قظمث به قویث بگٍـایؿ
و هىحىشب ذىاب ٘ا٠ث ؼىیً والؾ.»3
٘ب ٫يمىؾاق ،ال یک وى وشىؾ ٘ی ٧هحًى ٞج٩ـاوت هـا بـیى ايىـاو هـا و ال وـىی
ؾیگك يیالهًؿی آياو به یکؿیگك ،جؤ ییؿی بك ٔكوقت اجؽاـ هًاوبات هؿاقاشىیايه بـه
ٌماق هی آیؿ ،بؿوو جكؾیؿ ا٬ؿاهات هؽال٩او با هؿ ٦بكايـؿالی يٝـام اوـالهی و یـا
اقجکاب ٠اهؿايه ا٠مال ؼالٌ ٦ك ،ٞؼاقز ال هعؿوؾۀ ویاوث قاهبكؾی هؿاقا بىؾه
اوث.

 .5گىيه ضًاسی هذاسا دس جاهؼۀ اسالهی

هٙاب ٫آیات ٬كآيی هؿاقا به هرابه ابماقی ؾق شهـث گىـحكي قوابـٗ اشحمـا٠ی بـه
ٌماق هیآیؿ ،هٙلىبیث قوابٗ ؾگكؼىاهايه و يیک ؼىاهی يىبث به هن يى٠او ٨اق ٢ال
ا٠ح٭اؾات ،وشهی ايکاقياپـفیك ال یـک شاه١ـه اوـث و ؾق هـك شاه١ـهای هحًاوـب بـا
ه٭حٕیات آو ٌکل هیگیكؾ ،ؾق ایى ٬ىمث با ـکك هىٔى٠ات ٨ك٠ی هٙكض ٌـؿه ؾق
آیات با هعىقیث ٌبکۀ ه٩هىهی هؿاقا و١ی هـی ٌـىؾ بـه ه٭ىلـه بًـؿی شـاه١ی اقائـه
گكؾؾ.
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ـام ال ُم ٓى ّـل ّمیى» ٕيهـس
« .1وؤِ ّبك ها لن أؼ٠ ٧لی شماّ ٠حکن ّ ٨بيهن ّاو جممىا ٠لی ٨یال ّة هفا الكأ ّی اي٭ٙـّ ٟيٝ
البال٤ه ،ؼٙبه .ٔ502
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َه ًّیما َو ٓاه ًَ ٓ٨ّ ٟی ّاشمال و ّا٠فاق» ٕيهس البال٤ه ،ياهه .ٔ13

 -1-5هذاسا با خايىاده

ه٭حٕــای هعبــث و ؾلبىــحگی بــه ؼؿاويــؿ ،يیکــی و هعبــث بــه ايىــاوها اوــث و
ههكگىحكی و ً٤ی واؼحى قوابٗ اشحمـا٠ی بـه هرابـه یکـی ال بًیاوهـای اؼال٬ـی ؾیًـی
آقاهً آ٨كیى اوث ،هؿاقا با ؼايىاؾه ،يٍؤت یا٨حه ال همؿلی ،اظىـان ٠ـا٘٩ی و ج١لـ٫
هیاو إ٠اء ؼايىاؾه اوث و واظث ٬لبی ا٨كاؾ قا به یکؿیگك يمؾیک هیيمایـؿ ،پـكوقي
قوظیه همؿلی ؾق ؼايىاؾه با ق٨حاقهای هؿاقاشىیايـه ؾق آیـات ٬كآيـی هـىقؾ جؤ کیـؿ ٬ـكاق
گك٨حه اوث.
٬كآو کكین ؾقهىقؾ جمام ا٨كاؾ ؼايىاؾه جىِیه به هؿاقا هیيمایؿ .ؼٕى ٞؾق بكابك پـؿق
و هاؾق ،جىِیهای الهی اوث ،هؿاقا ؾق جكبیث ٨كليؿاو و وى ٪ؾهی آياو بـه بًـؿگی يیـم
و٩اقي ٌؿه اوث ،همچًیى هـؿاقا ؾق بكابـك همىـك ٠لـیق٤ـن ايصـام ق٨حـاق ياِـعیط،
هىٔى٠ی اوثکه ٬كآو کكین ال ق٨حاق پیاهبك قظمث بكای ها گماقي هیيمایؿ.
ي٭اٖ جمكکم
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0
ٌ
نللحمىی و ال جًغىا الفن بیـًکن ناو اللـه نبمـا جعملـىو بقـیش﴾
همىكاو
(بمره)133/
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ؼؿاويؿ هح١ال ؾقباقۀ کاقٌکًیهای همىكاو جىِیه به هؿاقا يمـىؾه و هـی٨كهایًـؿ:
أ ُ
ُ
ـن ف أ
﴿یا أیها َّالزیى آه ًُىا ا َّو ه أ
ـن ع ُـذوا ل ُک أ
ـن و أ أوالد ُک أ
ـى أ أصواش ُک أ
اظـز ُسوه أن و ناو ج أعفـىا و
ن
ن نَّ ُ ن
أ
َّ
ٌ
ج أقف ُعىا و جغ نف ُشوا ف نبو الله غف ٌىس سظین﴾ (التغابىِ ،)21/بك ؾق بكابك ٨كليؿاو ال ؾیگك هىاقؾ
هؿاقا ؾق ؼايىاؾه اوث ،ؼؿاويؿ ؾاوحاو بكاؾقاو یىو ٧و ِبك شمیـل ی١٭ـىب قا
ؾق بكابك ؼىاهًهـای ي٩ىـايی ٨كليـؿاو بـه هىـلماياو هحـفکك ٌـؿه و ایًگىيـه ق٨حـاق قا
هیوحایؿ (لرطبی.)113/1 :2301 ،
ِبك ؾق اهكبه ه١كو ٦اهل ؼايه يیم ؾیؿه هیٌىؾ ،هماو٘ـىق کـه پیـاهبكاکكم ؾق
اهك اهل ؼىیً به يمال ِبك بىیاق وقلیؿه و ٌکیباییقا ٘ب٨ ٫كهاو الهـی وـكلىظه ٬ـكاق
هیؾاؾيؿ (هکارم شیرازی ،)311/23 :2303 ،کىايیکه به ایٍاو ا٬حؿا هیکًًؿ ،يیـم بایـؿ ایـى
آیه قا هؿيٝك ٬كاق ؾاؾه وؾق جكبیث ؾیًی ٨كليؿاو ٌکیبایی يمایًؿ﴿ :و أأ ُه أش أ أهله ب َّ
الِ
الق
ن
ن
أ ُ
أ أ ُ أ ُُ
أ ُ َّ أ
أ أ أ
عالبة نللحمىی﴾ (ط .)231/
و افي نبش علیها ال يغلله نسصلا يعى يشصله و ال ن

 -2-5هذاسا با ػمىم هشدم

٠الهه ٘با٘بایی ،شاه١ه قا به یک جى واظؿ جٍبیه يمىؾه و ٔكوقت ظ ٛ٩ايىـصام و
وظؿت آوقا هىقؾ جؤکیؿ ٬كاق هیؾهؿ ،به ج١بیك ایٍاو ،اوالم به ؾيبال جٍکیل شاه١ـهای
اوثکه إ٠ای آو ؾق کمال ا٘میًاو ؼا٘ك و والهحی ال هـك ؼٙـكی ،بـا هـن هـؤيىن
ٌىيؿ ،به یکؿیگك ا٠حماؾ کًًؿ ،با همؿیگك ج١ـاوو و ه١أـؿت ؾاٌـحه باٌـًؿ و ال ؼیـك
یکؿیگك بهكههًؿ ٌىيؿ ؾق ٤یك ایىِىقت و ؾق ٌكایٙیکه إ٠ای شاه١ـه ال هـن بیـماق
باًٌؿ و پیىيؿهای اشحما٠ی وىث باٌؿ ،ایى  ٟٙ٬قابٙه هك چًؿ هن کـه ايـؿٮ ،اهـا بـا
جىشه به گىحكۀ آو ،ؼىـاقت بمقگـی بـه شاه١ـه واقؾ يمـىؾه و قٌـحۀ ظیـات آوقا ٙ٬ـٟ
هیوالؾ ،ال ایىقو ،اوالم ؾق پی آو اوث جا ال کلیۀ ٠ىاهلیکه هًملث اشحما٠ی إ٠ای
شاه١ه قا ؼؿٌهؾاق هیکًؿ و هىیث و ٌؽّـیث اشحمـا٠ی ایٍـاوقا ال آيهـا هیگیـكؾ،
شلىگیكی به ٠مل آوقؾ (طباطبایی.)110/3 :2331 ،

ي٭اٖ جمكکم
5
9

3

۰

ؼٍن
بكؾباقی ؾق
هىاشهه با بؿی
همكاهی با بی١ث
کًًؿگاو
٩٠ى ؾق بكابك
يمؾیکاو

والم به شاهالو

(همتذً )21/

أ
أ أُ ُ
أُ
﴿و ال یؤج ُأ ُولىا أالف أن ه أً ُک أن و َّ
الغع نة أو ُیئجىا أ نولی الم أش بـی و
ن ن
أن
َّ
أ ُ
ُ
َّ ُ ُ
أ أ
الل ُـه غ ُفـىسٌ
أ
لی أعفىا و لی أقف ُعىا أ ال ج نعبىو أو یغ نفش اللـه لکـن و
سظی ٌن﴾ (يىر)11/
أ ُ
ُ
َّ أ أ ُ
أ
مالًـا و ل ُک أ
ـن
﴿و نارا ع نم ُعىا اللغى أعشمىا عً ُـه و لـالىا لًـا أع
أ
ٌ أ ُ أ أ
أ ُ ُ أ
صـاهلیى﴾ (لصیص )11/و
أعمالکن عالم علـیکن ال يبح نغـی ال ن

(هرین( )13/زخرف( )11/فرلاو)03/

0

أ ُ
أ أ
أ ُأُ أ ُ
ـادل لًـا
واظـذ ف
﴿و نار للحن یا هىعی لـى يق نـبش علـی ىعـام ن
هؿاقا با يابكؾباقی
َّ
أ أ ُ َّ
ُ
ُ
أ
َّ
أ
ٌ
س به ....لال أ جغحب نذلىو الزی هـى أديـی نبالـزی هـى خیـش﴾
همكاهاو
(بمره)02/

7

1

ِبك به ؼا٘ك
ؼؿا
اوح٩٥اق بكای
بؿکاقاو

أ ُ
لـاهىا َّ
﴿ و َّالزیى فب ُشوا أابحغاء و أشه س ِّبه أن و أ ُ
القـالِ و أيفمـىا
ن
ن ن
ُ
أ
ُ
أ
َّ أ ُ
ًاه أن عشا و عاليیة و یذسإو بالعغًة َّ
الغ ِّیلة أولله ل ُه أ
ـن
نهما سصل
ن
ن
ن
ن
ن
ُأ
َّ
عمبی الذ ناس﴾ (رعذ)11/
أ
﴿ لال ع ٌ
الم عل أیه عؤ أعحغ نف ُش لـه س ِّبـی نا َّي ُـه کـاو بـی ظ نفیـا﴾
(هرین)13/

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين
شبکّ مضمًوٓ مدارا در جامعٍ از مىظر قرآن کرٔم

1

گفٌث هًگام

آیات
أ
أ أ
َّ
ُ
أ ُ
ىاظؼ و نارا ها غ نن ُبىا ه أن
بائش ناْلذ نن و الف ن
﴿ و الزیى یصح نًبىو ک ن
أ
یغ نف ُشوو﴾ (شىری)33/
ُ
أ ُ أ
أ
ُ
ولله ُیئج أىو أ أششه أن ه َّشج أی نى نبمـا فـب ُشوا و یـذسإو نبالعغـً نة
أ
﴿ ن
أ ُ أ ُ
َّ
الغ ِّیلة و نه َّما سصلًاه أن ُیً نفمىو﴾ (لصص)11/
أ أ
أ أ ُ
أ
َّ
﴿یا أیها الً نبی نارا شاءن ال ُمئ نهًات ُیبا نی أعًه علی أو ال ُیؾـشکى
ن
أ أ أ ُ َّ َّ َّ َّ
َّ
اللـه غ ُف ٌ
ـىس سظـی ٌن﴾
نبالل نه ؽ أیلا فبا نی أع ُه َّى و اعحغ نفش لهى اللـه ناو

2
50
55
59
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53
5۰
51

٩٠ى ؾق بكابك
بؿی
٩٠ى ؾق بكابك
هكؾم
٩٠ى ؾق ظکن
ّ٬اَ
والم به اِالض
ٌؿگاو
اقاؾه اِالض ؾق
ظؿ اوحٙا٠ث
گفٌث يبی
يىبث هكؾم
٠ؿالث وقلی
يىبث به هكؾم

َّ َّ
ُ
ُ أ ُ
أ ُ ُ
﴿ ناو ج أبذوا خ أیشا أ أو جخفى ُ أ أوج أعفىا ع أى ُعىء ف نبو الله کـاو عفـىا
لذیشا﴾ (يطاء)211/

َّ
أ
َّ
﴿و أالکــاممیى أالغ ـ أ
ـاط و اللـ ُـه ُی نعــب
ـ
ع
ى
ی
ـاف
ـ
ع
ال
و
ظ
ی
ن
ـى الًـ ن
ن
أ
ال ُم أع نغًیى﴾ (شلعمراو)231/
أ ُ
ُ أ
ٌ ِّ ٌ أ أ ُ
وف﴾ (بمره)231/
﴿فمى ع نفی له نهى أخی نه ؽ أیء فاجبال نبالمعش ن
ُ
﴿و ارا شاءن َّالزیى ُی أئه ًُىو بآیاجًا ف ُمـ أ ع ٌ
ـالم علـ أیک أن کحـب
ن ن
ن
ن
س ب ُک أن علی ي أفغه َّ
الش أظمة﴾ (ايعام)11/
ن ن
َّ َّ
ُ
﴿ أاو ُأس ی ُذ ا َّال أاْل أفالض ها أ
اعحي أعث و ها ج أىفیمی ناال نبالل نه عل أیـ نه
ن ن
ُ
َّ أ ُ
جىکلث و نال أی نه أيی ُب﴾ (هىد)11/
أ ُ أ
أ أ ُ أ ُ
ُ
ـن يـىسا
وآهًىا نبش ُع نىل نه ُیئ نجک أن نکفل أی نى نه أى س أظم نح نـه و یصعـ لک
﴿ ن
َّ
ُ
ُ
أ
الل ُه غ ُف ٌ
ىس سظی ٌن﴾ (دذیذ)11/
ج أمؾىو نب نه و یغ نف أش لک أن و
َّ
َّ ُ
ُ ُ ُ
أ أ
َّ
ـو و ال
﴿یا أیها الزیى آهًىا کىيـىا لـىاهیى نلل نـه ؽـهذاء نبال نمغ ن
َّ ُ
َّ ُ
ُ
ی أصشهًک أن ؽًآو ل أىم علی أال ج أع نذلىا﴾ (هائذه)1/
ن

ؾق وا ،ٟ٬هؿاقا با کاقکكؾهای هح١ؿؾ قواوٌـًاؼحی ،اشحمـا٠ی ،ویاوـی و ا٬حّـاؾی
ي٭ً ههمی ؾق ليؿگی ٨كؾی و اشحما٠ی ايىاو ای٩ا هیکًؿ ،ایى قویه ؾق قوابٗ ٌؽّی
با٠د ایصاؾ اقجبا٘ات ؾووحايه همكاه با اظحكام و ِمیمث ،گفٌث و جعمـل ؾوشايبـه،
همكاه با آقاهـً و بـؿوو يگكايـی و جكؾیـؿ هیٌـىؾ و ق٨حاقهـای جـؿا١٨ی قا بـه ظـؿا٬ل
هیقوايؿ.
ال وىی ؾیگك ،هؿاقا ،هٍاقکثقا ؾق لهیًههای هؽحل ٧ا٬حّاؾی ،اشحما٠ی ،ویاوی
و ٨كهًگی وك٠ث بؽٍیؿه و جمایل ا٨كاؾ قا بكای همکاقی با گكوههای هؽحلـ ٧شاه١ـه
ا٨ــمایً هیؾهــؿ و همچًــیى بــا ج٭ىیــث ا٠حمــاؾ ،ؾیگكؼ ـىاهی ،ق٨حــاق يــى ٞؾووــحايه و

همبىحگی بیى ا٨كاؾ ،و٨ا ٪اشحما٠یقا ج٭ىیث هیکًؿ و ؾق يهایـث ،اهًیـث اشحمـا٠یقا
ا٨مایً ؾاؾه و همیًههای يٝاقت يهاؾهای قومیقا کاهً هیؾهـؿ ،ال ایـىقو هـؿاقای
اشحما٠ی ههنجكیى هئل٩ۀ وكهایه اشحما٠ی و یکی ال ً٠اِك اواوـی ايىـصام و يٝـن ؾق
شاه١ه اوث.

 -3-5هذاسا با هؤهًاو

ؾق ٬كآو کكین ٠الوه بك هؿاقا با ٠مىم هكؾم ،هؿاقا با هئهًاو به٘ىق ویـژه بیـاو ٌـؿه
اوث ،اِالض اهىق هئهًاو و والم به ایٍاو ،همچًیى اهك به همكاهی و یاقی قوـايی بـه
ایٍاو ال اهىقی اوثکه ؾق ٬ـكآو بـه آو اٌـاقه ٌـؿه اوـث ،اٌـحكاد ا٨ـكاؾ شاه١ـه ؾق
باوقهای ؼؿاًٌاوايه ،هؿاقاشىیی ،ايه و هنبىحگی ؾق ج١اهالت اشحما٠یقا بـه ؾيبـال
ؾاقؾ.
ي٭اٖ جمكکم

9

والم به هؿایث

الغ ُ
﴿ َّ
الم علی هى اجبع ال ُهذی﴾ (ط ( )13/يم )11/

هؿاقای پیاهبك

َّ
ُ
ِّ
ساک أ
ُ َّ ُ أ ُ ُ ِّ أ
ـن
لکًـی أ
﴿و ها أيا نبيا نس ند الزیى آهًىا نايهن هاللىا س ب نهن و ن
ُ
ل أىها ج أصهلىو﴾ (هىد)11/
أ
َّ ُ أ أ
َّ
أ أ أ
أ ُ
ـذاِ و الع نؾـ ِّی
﴿و اف نبش يفغه هع الزیى یـذعىو س بهـن نبالغ ن
ُ
ُ
أ
ُیش یذوو و أشه ُه و ال ج أعذ ع أیًان عً ُه أن﴾ (کهف)11/

یا٨حگاو
با هئهًیى

ن

3

هؿاقا با ؼؿاشىیاو

۰

ِبىقی ؾق بكابك هئهًیى ﴿و اخ نفل شًاظه نلل ُمئ نهًیى﴾ (دجر( )11/شعراء)121/

1
0

أ

والم به بًؿگاو
هئهى
اِالض قوابٗ هیاو
٨كؾی

أ

أ أ

َّ
﴿ ُل أالع أم ُذ ل َّله و ع ٌ
الم علی عباد ن َّالزیى أ
افيفی آلل ُه خ أیـ ٌش
ن ن
ن ن
ن
َّ ُ أ ُ
أها یؾشکىو﴾ (يم ( )11/هرین)13/
ن
أ
أ
أ
أ
أ
ُ
ُ
أ
حاو نهى ال ُمـئ نهًیى ف نـبو فـاءت فؤف نـلعىا ب أیًهمـا
﴿و ناو ن
ىائف ن
أ ُ َّ َّ
أ أ
أ أ
نبالعذ نل و أل نغيىا ناو الله ُی نعب ال ُمم نغيیى﴾ (دجرات)1/

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين
شبکّ مضمًوٓ مدارا در جامعٍ از مىظر قرآن کرٔم

5

َّ

أ

آیات

اصو

7

جٍىی ٫به ِبك

1

ِبك بك گ٩حهها

2

قهاوالی

50

هؿاقا با ا٠كاْ
کًًؿگاو

ُ

﴿ و لل أى فب أشج أن ل ُهى خ أی ٌش ل َّ
لق نابش یى﴾ (شل عمراو)216/
ن
ن
ُ ُ

﴿ف أ
اف نب أش علی ها یمىلىو﴾ (ط ( )236/هسه )26/
ُ

َّ

﴿فز أسه أن فی غ أمش نج نه أن ظحی ظـیى﴾ (هؤهًیىو( )11/ايعیام)221/

(هعارج( )11/ادساب)11/

ُ
ُُ
أ ُ َّ
َّ
أ أ
أ
الل ُ
ـىب نه أن فـؤعشك عـً ُه أن و
ل
ل
ی
فـ
هـا
ه
ن
ل
ع
ی
ى
ی
ز
ال
ه
ولل
أ
﴿ ن
ن
ن
أُ
ُأ
أ
نعظ ُه أن و ل ل ُه أن فی أيف نغ نه أن ل أىال بلیغا﴾ (يطاء( )03/ايعام)31/
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ؾق يهاؾیًه والی ؼّـائُ اشحمـا٠ی همـىاقه هىٔـى ٞباوقهـا یـا ا٠ح٭ـاؾات ي٭ـً
ايکاقياپفیكی ؾاقؾ و بایؿ اـ٠او يمىؾ که هىیث اشحما٠ی هىملهای هً٩ک ال شهاوبیًی
يیىث ،اهمیث ایى اهك جا بؿايصاوثکه به يٝك هیآیؿ يؽىحیى ٌكٖ بـكای ٌـکلگیكی
هىیث اشحما٠ی ،باوقهای هٍحكد ا٨كاؾ باٌؿ ،اللم بـه ـکـك اوـث؛ ايىـاوها بـه لعـاٚ
ٌاکله و ویژگیهای ٌؽّیحی ،هك کؿام هىشىؾی هًعّك به ٨كؾ هىـحًؿ و آيچـه ایـى
ي٩ىن هؽحل٧قا با هن هؤيىن هیوالؾ ،جٍابهاجی اوثکه ؾق باوقهای آياو وشـىؾ ؾاقؾ،
ایى اٌحكاد ه١ك٨حی ؾق ِىقجی ظاِـل هیٌـىؾ کـه ٠ـاهالو اشحمـا٠ی ٘ـكل جل٭ـی و
باوقهای واظؿی ؾقباقۀ وشىه بًیاؾیى ظیات ايىايیکه ٠باقت ال ؼـؿا ،شهـاو و ايىـاو
اوث ،ؾاٌحه باًٌؿ ،به ٠باقت ؾیگكهصمى٠ۀ هحًى ٞا٨كاؾ ايىـايی لهـايی ال یـک هىیـث
اشحما٠ی بكؼىقؾاق هی ٌىيؿ که بك اوان باوقهای هٍحكد به ج١اهل بپكؾاقيؿ؛ به ٠باقت
ؾیگك ج١اهل هح٭ابل لهايی به اظىان پیىوحگی اشحمـا٠ی هیايصاهـؿ کـه يٝـام هً١ـایی
ا٨كاؾ ،به جىا ٫٨يىبی ؾق باوقها قویؿه باٌـًؿ ،هـىؾت و ؾووـحی هیـاو ايىـاوها ظاِـل
همًىایی قوضها و اٌحكاد باوقهاوث ،ال همیىقو شاوها و قوضهـا هكگـاه بـا یکـؿیگك
جًاوب ؾاٌحه باًٌؿ ،لهیًۀ ههیایی بكای بكول ق٨حاقهای هؿاقاشىیايه ایصاؾ هیٌىؾ.
جىظیؿ هعىقی یک اِل اواوی ؾق آهىلههای اوالهی هعىىب هی ٌـىؾ ،جىظیـؿ
٠الوه بك آيکه ج١بیكی قاش ٟبه ـات وشىؾی الهی اوث ،قاه و قوٌی بكای کمالیـابی و
ًٌاؼث بًیاؾیى ٠الن هىحی اوث و جماهیشًبـههای ليـؿگی ظـىل آهـىلۀ جىظیـؿ هً١ـا
هییابؿ ،هك شلىهای ال وشىؾ ايىاو ؾق اقجباٖ ١٨الی با اِل جىظیـؿ هیباٌـؿ ،ایـى اهـك
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ً
ٙ٨كی که هئکؿا هىقؾ جىشه قوالثهای الهی ٬كاق گك٨حه ،جًها هًعّك به واظث ٬لب و
ؾقويیات ايىاو يمی باٌؿ؛ بلکه اذك آو ا٠ح٭اؾ ؾقويی ؾق واؼحاق اشحمـا ٞايىـايی کـاهال
هىیؿاوث ،به ٠باقت ؾیگك جىظیؿ بـه ه٩هـىم ؾیـؿ اهیؿواقايـه بـه ایصـاؾ جعـىل هربـث و
هح١الی ؾق شاه١ه ،یگايه ٬ىۀ هعكکۀ جماهی ايبیاء بىؾه اوث ،ؾق يگكۀ ؼؿاهعىق ظ٭ـى٪
هكؾم ؾق شاه١ه همچىو ظ٭ى ٪الهی پان ؾايىـحه هیٌـىؾ و قوابـٗ اشحمـا٠ی اِـالض
هیٌىؾ ،لیكا ایى ههنٔ ،اهى جع٭ ٫اؼال ٪اوث.
آیات ٬كآو کكین ؾق هىقؾ هئهًیى و٩اقيهای ویژهای به پیاهبك اکكم هیيمایـؿ.
ِبك ،ؼ ٓ٩شًاض ،والم ،همكاهی با هئهًیى٘ ،كؾ يکكؾو ایٍاو٘ ،لب ه٩٥كت بكایٍاو
و همچًیى اِالض اهىقٌاو ال هىاقؾی اوـثکـه ؾق هـؿاقای ٬كآيـی ؾیـؿه ٌـؿه اوـث.
ؼؿاويؿ به پیاهبك اهك هیکًؿ به جاب١او هؿایث ،بًؿگاو بكگمیؿۀ ؼؿا والهث و اهًیث
ب٩كوحؿ (ابى عاشىر ،)111/21 :2116 ،ؼؿاويؿ هی٨كهایًـؿُ ﴿ :ل أالع أم ُذ ل َّلـه و ع ٌ
ـالم علـی
ن ن
ن
َّ
أ ُ
عباد ن َّالزیى أ
افيفی آلل ُه خ أی ٌش أ َّها ُیؾ نشکىو﴾ (يم  ،)11/کىیکه ال ؾیگكی ؾق والهث و
ن ن
اهًیث اوث ،ال ظىاؾت ،ب ٓ٥و ؾٌمًی ،ظ٭ؿ و کیًه و وایك يیات وىء هـن ؾق اهـاو
اوث ،بًابكایى ؾق بكابك ي١مثهاییکه به هئهى ٙ٠ا ٌؿه ظىاؾت يمیوقلؾ و یا کیًـهای
ال او به ؾل يمیگیكؾ ،ایى ٘كل ٨کك ؾق بكابك هئهى هىشب هیٌىؾ ق٨حاق ٨كؾ همىاقه جىأم
ً
با هعبث و هؿاقا باٌؿ ،هرال هئهًیًی که ال قوی شهالـث گًـاهی ايصـام ؾاؾه و وـپه
جىبه يمىؾه و اِالض کكؾهايؿ قا بپفیكؾ (ابى عاشىر ،)210/0 :2116 ،همچًیى هـی٨كهایًـؿ:
َّ
﴿و ارا شاءن َّالزیى ُی أئه ًُىو بآیاجًا ف ُم أ ع ٌ
الم عل أی ُک أن کحب س ب ُک أن علـی ي أفغـه َّ
الش أظمـة أي ُـه
ن ن
ن ن ن
ن
ُ
َّ ُ ُ
أ ُ
أ
أ
أ
ُ
ٌ
ٌ
َّ
أ
ه أى ع نم نهًکن عىءا نبصهالة ذن جاب نهى بع نذ ن و أفلط فؤيه غفىس سظین﴾ (ايعام٬ ،)11/كآو
کكین ،پیاهبكاکكم قا اهك بـه همكاهـی بـا هـئهًیى هیيمایـؿ و هی٨كهایـؿ﴿ :و أ
اف نـب أش
أ
َّ ُ أ أ
َّ
أ
أ ُ ُ
ُ
ُ
أ ُ
ذاِ و الع نؾ ِّی ُیش یذوو و أشه ُه و ال ج أعذ ع أیًان عً ُه أن جش یـذ
يفغه هع الزیى یذعىو س بهن نبالغ ن
أ
ُ
ُ أ أ أ أ أ ُ أ أ
َّ
أ
ـى نرک نشيـا و اجبـع هـىا ُ و کـاو أ أه ُـش ُ ف ُشىـا﴾
ص یًة العی ناِ الذيیا و ال ج نيع هى أغفلًا للبـه ع
(کهیف ،)11/هماو٘ىق که ؾق ج٩ىیك ایى آیـه آهـؿه اوـث :پیـاهبك اکـكم بـا ٨٭یـكاو ال
هئهًیى بااؾب و ههكبايی و جىأ ٟبكؼىقؾ هیکكؾ و ایٍاوقا ؾق ٘ىل ظیـات يـىقايیاي
اکكام هیيمىؾ (صادلی تهرايی.)31/21 :2301 ،
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٬كآو کكین ؾقباقۀ هؽال٩یى ا٠ن ال ک٩اق ،هٍكکیى و هًا٨٭یى ،بـه جًاوـب ا٬حٕـائات
پیكاهىيی جىِیههایی ؾاٌحه و ؾق بىیاقی هىاقؾ اهك به ِبك ،هؿاقا ،گفٌث و ؾق ِىقت
وكوؽحی ایٍاو ،اهك به ا٠كاْ و یا قها کكؾو ایٍاو هیيمایؿْ ،
ظحی لهـايیکـه هًا٨٭ـاو
بكای شلب هًا ٟ٨ؾٌمى ،با هىلماياو ؾق شًگها هٍاقکث يمیکكؾيؿ ،پیاهبك با آيها
به هؿاقا ق٨حاق کكؾه و ٘ب٨ ٫كهاو الهی قهایٍاو هیکكؾيؿ جا با لياو و کىؾکاو ؾق هؿیًـه
بمايًؿ و چىو ظٕىقٌاو شم وىحی به وپاه يمیا٨موؾ آياوقا به شهاؾ جٍىی ٫يمیکكؾيؿ
(طباطبایی.)110/1 :2331 ،
أ أ
أ
َّ
ُ أ أ ُأ
ُ
ُ
أ
أ
ُ
ُ
ُ
ىائفة نهًه أن فاعحؤريىن نللخ ُـشوز فمـ لـى جخششـىا
هٙاب ٫آیه ﴿ف نبو سشعه الله نالی
ن
أ ُ ُن
أ ُ ُ
أ
ُ أ أُ ُ
ُ َّ ُ أ
خـالفیى﴾
ال
ـع
ه
وا
ـذ
ىد أ َّول ه َّـشِ فالع
ن
ماجلىا ه نعی عذوا نايکن سمیحن نبالمع ن
ه نعی أبذا و لى ج ن
(تىبی  ،)13/پیاهبك اکكم ؾق٠یىظالکه ال ٠٭ایؿ همۀ ایـى گكوههـا بكائـث هیشىـحًؿ،
باکمال هؿاقا و ؼىیٍحىؾاقی اشاله ليؿگی و بهكههًؿی ال شاه١ۀ هىلمیى قا بـه ایٍـاو
هیؾاؾيؿ.
ؾق شًگ بؿق ،و٬حی پیاهبك اهك به ؼكوز ؾاؾيؿ ،آياوکه ٘الـب کـاقواو جصـاقی
٬كیً بىؾيؿ و جمایلی به شًگ با ایٍاو يؿاٌحًؿ ،بكای جع٭ ٫آهـال ؼـىؾ ،بـه شـؿال و
هعاشه بیؾلیل پكؾاؼحًؿ (طباطبایی ،)21 ،1 :2331 ،ؾقظالیکه پیاهبك اکكم  بـا ِـبك و
شؿال اظىى پاوػ هیؾاؾيؿ و ؾقيهایث ؼىیٍحىؾاقی و١ی بك جبییى آهىلههای اوالهی
أ َّ
ُ
مـاهشا﴾
ماس فـی نهن ناال نهـشاء ن
ؾاٌحًؿ ،ایٍاو ال بعدوشؿل بیهىؾه يهی ٌؿه بىؾيؿ ﴿فال ج ن
(کهف.)11/
٬كآو کكین ؾق گ٩ثوگى با ک٩اق ،يعىۀ يیکىیی ال اظحصاز قا اهك هیيمایؿ و به شای
ُ أ ُ ُ
ـن دیـًک أن و
هصاؾله با ایٍاوکه ه١لىم اوث اهل ً٠اؾ و لصاشث هىحًؿ هی٨كهایؿ﴿ :لک
نلی دی نى﴾ (کافروو ،)0/به ایى جكجیب با اجمام ظصث با بثپكوحاو ال هك گىيه والي بك وك
جىظیؿ و بثپكوحی ،شؿایی کاهل ؼٗ ؼىؾ قا ال آيها هٍؽُ هـیکًـؿ (هکیارم شییرازی،
.)311/13 :2303

ؾق بكؼی هىاقؾ هن اهك به قها کكؾو ایٍاو هیيمایؿ جا ايؿکی ؾق ایى ؾيیا بهكه هًؿ باٌـًؿ،
آيگاه و٠ؿۀ ٠فاب بكایٍاو بكوؿ ،بًابكایى ٌیىۀ ٬كآو کكین ؾق هىقؾ هؽـال٩یًیکـه ؾوـث بـه

٬بٕۀ ٌمٍیك يبكؾهايؿ و ؾٌمًی ؼىیًقا ٠مال ٜاهك يًمىؾهايؿ هؿاقا با ایٍاو اوث.
آیات
ي٭اٖ جمكکم
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ُ ُ أ
﴿ف أ
افـ نـب أش کمــا فــبش أولــىا العـ أـضنم نهــى الش ُع ـ و ال ج أغــح أع نص
ِبك ايبیاء ؾق بكابك
ن
5
آلاق و اـیث ٬ىم ل ُه أن( ﴾...ادماف( )31/لمر( )11/ابراهین( )11( )21/غافر)11/
جٍىی ٫به ِبك ﴿و لل أى فب أش ُج أن ل ُهى خ أی ٌش ل َّ
لق نابش یى﴾ (شل عمراو )211 ،216
9
ن
ن
ُ ُ
ِ 3بك بك گ٩حهها ﴿ف أ
اف نب أش علی ها یمىلىو﴾ (ط ( )236/ق( )31/هسه )26/
ُ
َّ
قهاوالی هٙل﴿ ٫فز أسه أن فی غ أمش نج نه أن ظحی ظیى﴾ (هؤهًىو)11/
۰
ُ
ُُ
َّ
أ
أ أ أ
أ ُ َّ ُ
ىب نه أن فؤعشك عً ُه أن و نعظ ُه أن
هؿاقا با ا٠كاْ ﴿أ ن
ولله الزیى یعلن الله ها فی لل ن
ن
1
أُ
ُأ
کًًؿگاو
و ل ل ُه أن فی أيف نغ نه أن ل أىال بلیغا﴾ (يطاء( )03/ايعام)31/
ُ ُ ُ
﴿لک أن دیًک أن و نلی دیى﴾ (کافروو)0/
شؿال اظىى
0
ن
ُأ
أ
﴿ف أ
افف أط عً ُه أن و ل عال ٌم فغ أىف ی أعل ُمىو﴾ (زخرف)11/
بؽًٍ
7
ُ ُ
َّ
َّ
ُ
ُ
﴿یا أیها الزیى آهًىا نارا مش أب ُح أن فی عبی الل نه فحب َّیًىا و ال جمىلىا
ن
پفیكي
1
أ
لم أى أ ألمی ال أی ُک ُن َّ
الغالم ل أغث ُهئ نهًا﴾ (يطاء)11/
ن
ن
َّ
َّ
أ َّ أ
ُ ُ
ُ َّ
اف نب أش ناو وعذ الل نه ظـك ف نب َّهـا يش یًـه ب أعـل الـزی ي نعـذه أن أ أو
﴿ف
ن
َّ َّ
بكؾباقی
2
يحىفیًه ف نبل أیًـا ُی أشش ُعـىو﴾ (غیافر( )33/ییىيص( )261/ادمیاف)31/
(للن)11/
َّ
َّ
ُ أ َّ
ُ أ
﴿ل نللزیى آهًىا یغ نف ُشوا نللزیى ال ی أش ُشىو أ َّیام الل نه نلی أصضی ل أىها
ن
 50بؽًٍ ياباوقاو
ُ أ
نبما کايىا یک نغ ُبىو﴾ (جاثی )21/
أ
أ
ُ
َّ ُ
أ
أ
ُ
﴿و ال ی أصشهًک أن ؽًآو ل أىم أو فذوک أن ع نى الم أغ نص نذ الع نشام أو
ن
هؿاقا و ٠ؿالث
أ أ
أ ِّ َّ أ
ُ
ُ
ُ
ج أعحذوا و جعاويىا علی ال نبش و الحمىی و ال جعـاويىا علـی ناْلذ نـن و
55
وقلی
ُ أ
َّ ُ َّ َّ َّ
أ
ُأ
ماب﴾ (هائذه)1/
العذ ن
واو و اجمىا الله ناو الله ؽذیذ ال نع ن
أ
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ال قهگفق واکاوی آیات هكجبٗ با هىٔى ٞهؿاقا با هؽال٩او هیجىاو اـ٠او ؾاٌث ،ال
شمله ٌاؼّههای يگكي اوالهی ،جّـكیط بـك آلاؾی ايىـاو اوـث ،پـفیكي هىٔـىٞ
آلاؾی ال وىی اوالم ،ظاِل پفیكي اِىل ه١یى و ویژهای ؾق ايىاوٌــًاوی اوـالهی
اوث ،ال شمله هیجىاو به ايحؽابگكی ايىاو ،هکلـ ٧بىؾو ايىاو ،هىقؾ آلهایً ٬ـكاق
گك٨حى ايىاو اٌاقه کكؾ.
اوالم جمایالت ٠الی ايىاوقا هًٍاء آلاؾی ايىاو هـی ٌـمكؾ ،آلاؾی اللهـۀ هىیـث
ايىايی و به هً١ای قهایی ال هك گىيه هـاي١ی ؾق هىـیك جکاهـل ايىـايی هـی باٌـؿ (عمییذ
زيجايی ،)111 :2300 ،آلاؾی جىأم با اظىان هىمىلیث ال اِلیجك یى ظ٭ى ٪ايىايی به ٌماق
هیقوؾ و هیجىاو گ٩ـث ٤ایـث ؾوـحگاه ج١٭ـل و اؾقاٮ ،بهكهگیـكی آلاؾايـه ال هىاهـب
ؼل٭ــث ؾق و ـیك اوــحکمالی بٍــك اوــث ،ؾق ایــى ٌــاکلۀ ٨کــكی ،آلاؾی جًهــا ؾق ق٨ــٟ
هعؿوؾیثها و هىاي ٟؼالِه يمیٌىؾ ،بلکه ال آيصا که آلاؾی ظ٭ی٭ی ؾق گـكو جکاهـل
وا١٬ی ايىاو اوث ،لهیًهوالی و ٨كاهن آوقؾو هىشبات ایى جکاهـل يیـم ال لـىالم آلاؾی
ايىاو اوث ،هك٬ؿق هىشبات جکاهل و ج١الی آؾهی بیٍحك ٨كاهن گكؾؾ ،ؾق وا ٟ٬آلاؾی او
بیٍحك ٨كاهن گٍحه اوث ،بًابكایى آلاؾی جًها به هً١ی قهایی يیىث ،بلکه ایى قهایی بایـؿ
بك ظىب يحایصیکه بك آو هحكجب هیٌىؾ هـىقؾ بـالبیًی ٬ـكاق گیـكؾ ،جًهـا گىيـههایی ال
قهایی به هًملۀ آلاؾی يگكیىحه هیٌىؾ که هىاي ٟقٌؿ آؾهیقا ال هیاو بكهیؾاقؾ و لهیًـۀ
قویؿو به هكجبۀ هٙلىب ال ايىاو قا ٨كاهن هیآوقؾ ،ؾق ٤یك ایىِىقتِ ،ك ٦قهـایی ال
هك بًؿی هیجىايؿ به هًملۀ جىلین ٌؿو به اهیال ،لهیًۀ اواقت بمقگجكی قا ٨كاهن آوقؾ.
به ٠باقت ؾیگك ه٩هىم آلاؾی ؾق ٨كهًگ اوالهی بك ؾو پایـۀ آلاؾی هً١ـىی و آلاؾی
اشحما٠ی بًا يهاؾه ٌؿه اوث ،اهمیـث آلاؾی هً١ـىی یـا جىايمًـؿی جىـلٗ بـك ٤كائـم و
ٌهىات ،جا ظؿی اوثکه ظحی ؾق هىیث اشحما٠ی هىلماياو جؤذیكگفاق هی باٌؿ (فاضی،
 ،)113 :2131به ؾیگك وؽى ؾق په هك ظ٭ی بكای ٨كؾ ،ظ٭ـی بـكای شاه١ـه يه٩حـه ،لـفا
همىاقه هىمىلیحی آ گاهايه يىبث به ظ ٫و پایبًؿی بؿاو وشىؾ ؾاقؾ.
اگك بپفیك ین که اوالم بكای هكا٠ات هّالط بًؿگاو ؾق ؾيیا و آؼكت ؾاقای بكياههای
اشكایی اوث و ایى هّالط ؾاقای هكاجب هح٩اوجی ال ٔكوقتها جا اولىیثها اوث ،پـه
ً
لموها ایى هّالط ٬ىا٠ؿی کلیقا جٍکیل هی ؾهـؿ کـه ٠ـالوه بـك آيکـه هىیـث ٨ـكؾی

ن
ن
ُ ن ن ن
ن ن
ُ ن
ُ ُ
أ
َّ
أ أ
باه وها أ نوجی ُهىعی وعیغی وها أ نوجی الً نبیىو نه أى س ِّب نه أن ال يف ِّشق ب أیى أظذ نهً ُه أن وي أع ُى ل ُه
واْلع ن
ُه أغ نل ُمىو﴾ (بمیره ،)230/و آياو يیـم همچـىو ؾیگـك هـكؾم بـه پـفیكي ؾیـى اِـیل اوـالم
أ أ
أ ُ
أ أ أ
أ أ
ـى ُیمبـ نهً ُـه وهـى نفـی اِ نأخـش نِ نهـى
ـالم دیًـا فل
٨كاؼىايؿه ٌؿهايؿ ﴿وهـى یبحـ ن غیـش ناْلع ن
أ
خاعش یى﴾ (شل عمراو ،11/صف ،)0/هك چًؿ بكای آلاؾی ٠٭یؿه و کكاهـث ايىـايی آيـاو
ال
ن
َّ
ـى ی ُ
ـى ُینـ ه أ
الل ُه لصعل ُک أن ُأ َّهة واظذِ ولک أ
ؾـاء
به قومیث ًٌاؼحه ٌؿه اوـث ﴿ول أى ؽاء
ن
ن
ن
ُ
ُ
ُ
و ی أهذی ه أى ی ُ
ؾاء ول ُح أغلل َّى ع َّما ک أً ُح أن ج أعملىو﴾ (يذ .)13/

ؾق آیات ٬كآيی ٔ ،كوقت هؿاقا با اهل کحاب ؾق چًؿ هىقؾ ِكاظحا بیاو ٌؿه اوـث،

شبکّ مضمًوٓ مدارا در جامعٍ از مىظر قرآن کرٔم

ايىاوها قا جًٝین هی يمایؿ ،هعؿوؾۀ هىیث اشحما٠یقا يیم ج١ییى هی يمایؿ .به هك قوی،
ایؿۀ آلاؾی ؾق اوالم بك هٙل ٫بىؾو آلاؾی ٨كؾ ؾق همۀ اهىق ،جا لهـايیکـه بـا ظـ ٫یـا بـا
هّالط ٠مىهی بكؼىقؾ پیؿا يکكؾه ،اوحىاق اوث و چًايچه بـا ظـ ٫یـا هّـالط ٠مـىهی
اصو
بكؼىقؾ پیؿا کكؾ ،جصاولی اوثکه بایؿ ؾق بكابك آو ایىحاؾ و آوقا ههاق يمىؾ.
په جا لهايیکه هك که ؾق چاقچىب ظ٭ى ٪ؼىؾ ٠مل يمایؿ و به هّالط ٠مىهی ل و
آویب يكوايؿ ،کىی هح١كْ او و آلاؾیهای او يیىث ،لفا آلاؾی هٙل ٫وشـىؾ يـؿاقؾ ،شیوه
هّلعثها٨ ،كاق ال آویبها٠ ،اؾات و آؾاب و قوىمها ال شمله ٠ىاهل هعؿوؾ کًًـؿه های
آلاؾی اوث ،ياگ٩حه هىیؿاوث ؾق ليؿگی اشحما٠ی ٠ؿم هالظٝه هًا ٟ٨ؾیگكاو هىـبب
تربی
هكز و هكز و کٍمکًهاوث.
ت
٬كآو کـكین ال یـک وـى ٔـمى جؤکیـؿ بـك ي٭ـً آ گـاهی بؽٍـی پیـاهبكاو الهـی و
آٌکاقوالی گًسهای پًهاو ؾق ٠٭ل هؽا٘باو ،کاقآهؿجكیى وكهایۀ الهی بكای ٌـًاؼث کود
قاه قوحگاقی قا ج٩کك و آلاؾ ايؿیٍی هیؾايًؿ و ال وىی ؾیگك بكؼىقؾ هؿا١٨ايه ؾق ه٭ابل کان
اٜهاق ٠٭یؿههای جى٘مهگكايه ،قا بهً٠ىاو قویهای پیٍگیكايه جؤییؿ هیيمایًـؿ ،بـه ٠بـاقت
اظا
ؾیگك هكل آلاؾیهای هؽال٩اوقا هّلعثهای شم١ی ج١ییى هیکًؿ.
ؾیــــد
اهاهیه و
 -5-5هذاسا با اهل کتاب
شاه١ۀ اوالهی ال ِؿق اوالم جا کًـىو بـه ٌـکلهـای گىيـاگىيی بـا پیـكواو اؾیـاو هحىًٌا
گفٌحه پیىيؿ ؾاٌحه اوث ،ؾق آیاجی ال ٬كآو به جؤییؿ اؾیاو الهـی پـیً ال اوـالم پكؾاؼحـه ؼــــث
ُ
ُ
ُ ُ َّ َّ
الل نه وها أ أيضل ال أیًا وها أ أيـضل الـی ا أبـشاهین وا أعـماعی وا أعـعاق و ی أع ُمـىب ٬كآين
ٌؿه ﴿لىلىا آهًا ب

هؿاقا ؾق هىاقؾیکه اهل کحاب آیات الهی قا هؽ٩ی هیکكؾيؿ و پیاهبك اکكم آيهـا قا
جبییى هیيمىؾ؛ هؿاقا ؾق ًٌیؿو آلاق و اـیثهای اهل کحاب؛ هؿاقا ؾق هىاقؾیکه شهث
پكویؿو ال ظکن یا ٘لب ٕ٬اوجی يمؾ پیاهبك هیآهؿيؿ ولی ؾق ٠یى ظال يٝك ایٍاوقا
يمیپفیك٨حًؿ و ؾق يهایث هؿاقا ؾق بكابك بؿق٨حاقیهـای آيـاو بـا هىـلماياو ،ال آو شملـه
اوث ،ؾق جمام ایى هىاقؾ ،پیاهبك قظمث با اٜهاق بؽًٍ و ِـبك ،قویـۀ هـؿاقا قا ؾق
پیً هیگك٨حًؿ.
ي٭اٖ جمكکم

5
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3

۰

1

ؾ٠ىت
ِبك ؾق بكابك
گ٩حهها

آیات
ُ أ ُ ُ
أ أ
أ
ُأ
ـىلًا ُیبـ ِّی ُى ل ُک أ
ـن کریـشا نه َّمـا کً ُـح أن
حاب لذ شاءکن سع
ک
ال
﴿یا أه
ن
ن
أ
ُ
ُ أ ُ
حاب و ی أعفىا ع أى کریش﴾ (هائذه)21/
جخفىو نهى ال نک ن
َّ
ُ
﴿ولح أغم ُع َّى هى َّالـزیى ُأ ُوجـىا أالکحـاب ه أ
ـى ل أـب نلک أن و نهـى الـزیى
ن
ن
ن
أ أ أ ُُ
َّ ُ
أ ُ
َّ
أ أ ُ
ـىس﴾
أؽشکىا أری کریشا و ناو جق نبشوا و جحمىا ف نبو نرله نهى عـضنم اْله ن

(شل عمراو)210/

َّ ُ
أ
أ ُ
أ ُ
ُ
اظک أن ب أیـً ُه أن أ أو
﴿ع َّماعىو نللک نز نب أ کالىو نللغ أع نث ف نبو شاإن ف
پفیكي
َّ
أ
ُ
أ
َّ
أ
أ
أ
أ
أ
أ أ أ ُ أ
ُ أ
ـو ناو اللـه ُی نعـب
ٕ٬اوت ؾقباقه أع نشك عًهن و ناو ظکمث فاظکن بیًهن نبال نمغ ن
أ أ
ال ُمم نغيیى﴾ (هائذه)11/
اؼحال٨ات
َّ
أ ُ أ
أ
أ
ُ َّ ُ
خائًة نهً ُه أن ناال للیال نهـً ُه أن فـاع عـً ُه أن و
بؽًٍ
﴿و ال جضال جي نلع علی ن
أ
َّ
َّ
أ
ؼیايحکاقاو
افف أط ناو الله ُی نعب ال ُم أع نغًیى﴾ (هائذه)23/
َّ ٌ أ أ أ
ُ ُ َّ
أ ُ ُ أ أ أ
مـايک أن کفـاسا...
حاب لى یشدويکن نهى بع نذ ای ن
﴿ود کریش نهى أه ن ال نک أن
بؽًٍ اهل
َّ َّ
َّ
ُ ِّ
أ
اع ُفىا و أ
افف ُعىا ظ َّحی یؤ نجی الل ُـه نبـؤ أهش ن ناو اللـه علـی کـ ؽـ أیء
ف
ن
کحاب
لذی ٌش﴾ (بمره)261/

هؿا٬ه ؾق ایى آیات گىیای آو اوثکه جىشه به کكاهث ايىايی اِلی ٬ابل جىشـه ؾق
ؾیؿگاه اوالهی جل٭ی هیٌىؾ ،لفا هكگىيه جّك٨ی ؾق قوابٗ اشحما٠یکه کكاهث ايىاوقا
لایل يمایؿ و جىهیًی به شایگـاه او هعىـىب ٌـىؾ ،بـك ؼـال ٦اِـىل ٌـك٠ی ٌـمكؾه

هیٌىؾ ،ال ایى هًٝك ايىاو هؽلى٬ی اوثکه به واوٙۀ جصهیم به لهیًههای قٌؿ ؾق هىیك
کمال ،ال ؾیگك هؽلى٬ات هحمـایم ٌـؿه اوـث٬ ،ـىای ٠٭ـل ،يـىآوقی ؾق بهكهگیـكی ال
آوماو و لهیى ،جىايمًؿی ؾوحكوی به ٠كِۀ ًٌاؼث و وِىل به اهـؿا٨ی کـه ؼؿاويـؿ
ايىاوقا بؿاو وبب آ٨ك یؿ ،ؼّىِیحی اوثکه هىشـب بكجـكی يـى ٞايىـاو بـك وـایك یى
گٍث ،آیات ٬كآيی ايىاوها قا به لموم جىشه به هًملث ايىايی و هىمىلیثهاییکه بكآهؿه
ال چًیى شایگاهی اوث ،هحىشـه هیوـالؾ ،جىشـه بـه هـؿاقا ؾق قوابـٗ هیـاو ٨ـكؾی ؾق
اشحما ،ٞال یکوى وبب هیٌىؾ ٨كؾگكایی ،ج٩ـاؼك و شمـىؾ قؼـث بكبًـؿؾ و ال وـىی
ؾیگك وبب جصؿیؿ ظیات ايىاو و جىاياییهای او هیٌىؾ و او قا هبؿل به يیكویی کاقآهؿ
هیوالؾ.

يتیجهگیشی

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين
شبکّ مضمًوٓ مدارا در جامعٍ از مىظر قرآن کرٔم

با جىشه به هٙالبیکه گفٌث هیجىاو گ٩ث:
 هؿاقا ه٩هىهی اوثکه به وبب بكؼىقؾاق بىؾو ال ً٠اِك ٨کكی ،ق٨حـاقی٠ ،ـا٘٩ی واشحمــا٠ی ؾق وــاهاو ؾهــی شىاهــ ٟيــىیى ،کاقکكؾهــای هحًــى٠ی ؾاقؾ و ق٨حــاق
هؿاقاهعىقايه ،همىىیی ٨کكی با هؽال٩او يیىث ،بلکه پفیكي ليؿگی ِلط آهیم ؾق
اشحما ٞاوث.
 یکی ال هباظد ٬ابل جؤهل ؾق بایىحههای ليـؿگی اشحمـا٠ی ،هـؿاقاشىیی اوـث ،ایـىقویکكؾ ٠اهلی جـؤذیك گـفاق ؾق آقاهـً ليـؿگی ايىـاو و ٠اهـل بىـیاقی ال ق٨حاقهـا،
ايؿیٍهها و جّمینگیكیهاوث و بك جماهیگكایًها و جمایالجی که ؾق ق٨حـاق ايىـاو
آ گاهايه شلىه پیؿا هیکًؿ ،اذكگفاق هیباٌؿ ،ایى ه٭ىله ؾق ٬كآو کـكین يیـم بـه ؾ٬ـث
جببیى ٌؿه و بهً٠ىاو یکی ال جىاياییها و اوح١ؿاؾهای ايىاو ؾق کًاق ٠٭ل لهیًه وـال
ج١اهالت اشحما٠ی اوث.
 پیاهبك ؾق شاه١ۀ اوالهی ،با هىلماياو و ٤یكهىلماياو قویۀ هؿاقاهعىق ؾاٌحه ايؿ وال ایى قهگفق ذمكات هحًى٠ی ؾق ٠كِههای ق٨حاقی و ٠ا٘٩ی ؾق قاوحای يٝن بؽٍی
به شاه١ۀ اوالهی ظاِل ٌؿه اوث.

اصو

کتابياهه
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مهمتریه اوتظارات اخالقی و اجتماعی
در روابط بیه همسران از دیدگاه اهلبیت
چکیده:

٠ لی اظمؿ پًاهی

 جاقیػ ؾقیا٨ث - 5321/05/91 :جاقیػ پفیكي.5321/01/93 :
 .1هیمث ٠لمی پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه ).(apanahi@rihu.ac.ir

پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ

طبک همظزدار مبتىی بز طیزه و اوتظارات اهل بیات را مایتاىان بهتازیه و
اعمیىان آورتازیه طابک همظازدار تلمای وماىد .طاؤال اطاطای ایاه اطاتکاه
ن
مهمتازیه کاىغهاا اخاللای و ارتبااعی لابال اوتاشا اس طایزه و کلماات اهال
بیت در رابغه با طبک همظزدار کاذاد اطات ایاه پاژوهغ اس تذمیماات
کیفاای اطاات و بااا روع تىصاایفی -تذلیلاای ضاامه تبیاایه اوتظااارات اخاللاای و
اجتماعی اهل بیت در روابظ بیه همظازان ،باه مؤلفاههاا و جىاوا مختلاف
همظزدار پزداخته اطت ،وتایج ایه پژوهغ وؼان داد که اوتظاارات اهال بیات اس
همظزان و طبک همظزدار آن بشرگىاران متىاط و هماهىگ با اهذا خلمات
اوظان و در راطتا رػذ معىى و ماد بىده اطت ،همچىایه ایاه پاژوهغ وؼاان
میدهذ که در ػیىه و مذل سوذگی اهل بیت ،به تماد ابعاد سوذگی عىایات ػاذه و
رفتارها آن بشرگىاران متىاط با بزفیتها و تىاومىاذ هاا و ػایظاتگیهاا باىده
اطت ،مالدظه تفاوتها روانػىاختی سن و مزد ،ویاسها ماد و معىى افازاد،
التشاد به دمىق در خاوىاده ،تىجه به ویاسها جىظی و عاعفی و لذتها داالل
اس ویات بزجظتها اطتکه اهل بیت اس همظزان اوتظار دارواذ ،بهازهگیاز

1

دذاکثز اس اخالق اطالمی در طاادتهاا مختلاف رواباظ همظاز  ،داػاته
ِ
اوتظارات لابل وصاىل اس همظاز و افاشایغ آطاتاوۀ تذمال (صابىر و بزدباار )
وظبت به کمبىدها و کاطتیها ،اس دیگز مىضىعاتی اطتکاه در طایزه و کلماات
اهل بیت جلىهگز دارد.
ن
واژگــاو کلیــذی :همظاازدار  ،کااىغهااا اخاللاای ،ویاسهااا ،تفاااوتهااا
روانػىاختی ،رضایتمىذ  ،افشایغ پایذار  ،طیزۀ اهل بیت ،همذلی و مذارا

همذهه

ؼايىاؾه ال يگاه اوالم و آهىلههای ؾیًی ،يهاؾی ه٭ؿن و هعبـىب (هجلطیی:2163 ،
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 ،)111/266والهايی ظكکثآ٨كیى ،واظل آقاهً و وـکىو ٕ (روم ،)12 :بىـحك جكبیـث و
قٌؿ (درعاهلی ،)21/16 :2161 ،هعل ُوـكوق (همیاو٠ ،)31 :اهـل قٌـؿ هـاؾی (همیاو،)11 :
٠اهل ٘هاقت (يیىری ،)216/21 :2161 ،و بهحـكیى بىـحك جكبیـث ٨كليـؿ (ضیارری)06 :2310 ،
و ...اوث .یکی ال ٠ىاهل ههن و اواوی بـكای اوـحعکام ایـى يهـاؾ ه٭ـؿن و یکـی ال
٠ىاهل ج١ییى کًًؿه بكای ایصاؾ قٔایثهًؿی بكای همىـكاو ؾق ایـى وـالهاو همگـايی،
َوبک و کی٩یث همىكؾاقی اوث ،وبک ليؿگی ٕبه ؼّىَ وـبک همىـكؾاقیٔ بـه
هً١ای ٌیىهای يىبحا ذابث که هك ٨كؾ اهؿا ٦ؼىؾ قا ال آو ٘كی ٫ؾيبال هیکًؿ و قاهـی
بكای قویؿو به اهؿا ٦اوث (کاویايی ،)20 :2312 ،هیجىايؿ ا٨ـكاؾ قا ؾق يیـل بـه اهؿاٍ٨ـاو
یاقی کًؿ ،وبک همىكؾاقی اهل بیث و ايحٝاقات اؼال٬ی و اشحما٠ی آياو به ؾلیل
اجّال ایى بمقگىاقاو به ه١اق ٦آومايی (يجین ،)1 :و بهكهگیكی ال ٠لىم و آهىلههای ياب
و هّىو ال ؼٙا ،بهحكیى و هٙممى جكیى قوي و وبک ليـؿگی بـىؾه و جٕـمیى کًًـؿۀ
کاهیابی و و١اؾت ؾيیىی و اؼكوی اوث (ادساب ،)32 :ؾق ايحٝاقات اؼال٬ی و اشحما٠ی
اهل بیث ال همىكاو ،به جمام شىايـب هىـمله جىشـه ٌـؿه و وـبک همىـكؾاقی آو
بمقگىاقاو ،هحًاوب با ٜك٨یثهای ًٌاؼحی ،يیالها ،اهؿا ٦جٍکیل ؼايىاؾه ،هبايی ايىاو
ًٌاؼحی و بك هبًای ج٭ىی هعىقی و اؼال ٪هؿاقی بىؾه اوث ،با ژق ٦ايؿیٍی ؾق ویكه
و کلمات اقلٌمًؿ اهل بیث هیجىاو به ایى يحیصـه قوـیؿ کـه ايحٝـاقات اهـل بیـث
همگی ؾق قاوحای جع٭ ٫قٔایث ال ليؿگی و پایؿاقی آو و قٌؿ اؼـال ٪و هً١ىیـث ؾق

1. Marital satisfaction
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مُمترٔه اوتظارات اخالقٓ ي اجتماعٓ در ريابط بٕه َمسران...

ؼايىاؾه اوث ،قٔایث لياٌىیی 1یکی ال ههـنجـكیى هـالدهـای ٠ملکـكؾ وـالن يهـاؾ
ؼايىاؾه بىؾه و پایـؿاقی ؼـايىاؾه قا يیـم ؾق پـی ؾاقؾ ،قٔـایث لياٌـىیی و همىـكؾاقی
ٌایىحۀ ٨كآیًؿی اوثکه ؾق ٘ىل ليؿگی لوشیى به ؾوـث هـیآیـؿ و اللهـۀ آو ايٙبـا٪
ولی٭هها ،قابٙۀ ٠ا٘٩ی و آقاهًگكايه ،ایصاؾ ٬ىا٠ـؿ ق٨حـاقی و ٌـکلگیـكی الگىهـای
هكاوؾهای بهًصاق و جـؤهیى يیالهـا و ايحٝـاقات اوـث ( Bahr, Chappell & Leigh ,2007:
 ،)p.795-803همىكؾاقی ٌایىحه و ِمیمیث و٬حی ایصاؾ هیٌىؾ که ا٨كاؾ بحىايًؿ ا٨کـاق
و ٠٭ایؿ ،اهیؿها و آقلوها و جكنها و يگكايـیهـای ؼـىؾ قا بـا هـن ؾق هیـاو بگفاقيـؿ و
اظىان ٨همیؿه ٌؿو و پفیك٨حه ٌؿو کًًؿ٨ ،٭ؿاو ایى ههاقت هىشب بـكول بىـیاقی ال
وـىء ج٩ــاهنهــا ،جــًًهــا ،وــىء بكؾاٌـثهــا ،اؾقاکــات ياِــعیط ،اوــًاؾهای ٤لــٗ و
ج١اقْهای بیى ٨كؾی هیگكؾؾ (هلر.)0 :2313 ،
ؾق اقجبا٘ات و ج١اهالت٠ ،الوه بك جباؾل ا٘ال٠ات ،جى١٬ات ،ایـؿههـا و ايؿیٍـههـا،
٠ىا٘ ٧و اظىاوات يیم هباؾله هیٌىؾ ،بك٬كاقی اقجباٖ واليؿه و هئذك با ؾیگكاو ،بكياهه
قیمی ،هٍاقکث شىیی ،همؿلی و ِمیمیث قا ؾق هصمى٠ههای ايىايی بهبىؾ هیبؽٍؿ
و ج١اقْها قا به ظؿا٬ل هـیقوـايؿ و یـا ال بـیى هـیبـكؾ (هییر ضااضیی،)311-311 :2311 ،
اوح٩اؾه ال ههاقتهای اقجبا٘ی اؼال ٪هعـىق ٕال ٬بیـل گىیًـؿگی لٙیـ ٧و اؼال٬ـی و
ُ
ًٌىيؿهگی هًاوب و همكاه با ؾلؿاؾگیٔ ال ههاقتها و کًًهای اؼال٬ی اوثکـه ؾق
آهىلههای اوالهی و قواوًٌاؼحی هىقؾ جؤ کیؿ بىؾه و ؾق ٌکلگیكی و اوـحمكاق قوابـٗ
همىكی ٌایىحه ال اهمیث باالیی بكؼىقؾاق اوث ،ا٨كاؾیکـه جىايـایی اقجبـاٖ وـاليؿه و
يیکى با ؾیگكاو و به ویژه إ٠ای ؼايىاؾه قا ؾاقيؿ ال قٔایحمًؿی بیٍحكی بكؼىقؾاق بىؾه
و هى٨٭یــث بیٍــحكی ؾاقيــؿ ( ،)Juvva&Bhatti,2006: p.61-73الحــمام بــه بهــكهگیــكی
ُ
ظؿاکركی ال کًًهای ٠ا٘٩ی -هیصايی ،ظ ٛ٩هًملـث و کكاهـث همىـك و هالظٝـه
هًصاقهای اؼال٬ی ؾق اٜهاق هعبث به همىك ،ؾق ا٨مایً هعبىبیث و ا٘میًـاو بؽٍـی
ؾق قوابٗ همىكايه و ؼايىاؾگی جؤذیك واليؿهای ؾاقؾْ ،
کمیث و کی٩یث ًٌاؼث همىكاو
ال یکؿیگك و آ گاهی ال ي٭اٖ هربث و جىايمًؿیهای یکـؿیگك ،ي٭ـً کلیـؿی ؾق اب١ـاؾ

پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ  /بُار ي تابستان  / 1311شمارِ 121

هؽحل ٧ليؿگی آيها و به ؼّىَ ؾق قٔایحمًؿی لياٌىیی ،پایؿاقی ؼايىاؾه و اظىان
کاقآهــؿی ؼىاهــؿ ؾاٌــث ( ،ٔMiller&Tedder,2011: p.76بكؼــىقؾاقی ال ايحٝــاقات
ِــعیط و وا٬ــ ٟبیًايــه ال ليــؿگی کــه هح ـؤذك ال بّــیكت و آ گــاهی ال اهــؿا ٦ليــؿگی
ؼايىاؾگی و اهؿا ٦ؼل٭ث اوث ،ؾق پایؿاقی و اوحعکام ؼايىاؾه ي٭ً واليؿهای ؾاقؾ
و ال ً٠اِك ههن ؾق قٔایث لياٌـىیی و جع٭ـ ٫همىـكؾاقی ٌایىـحه اوـث ،آٌـًایی بـا
وبکهای اقجبا٘ی هئذك و اؼال ٪هعىق و ا٨مایً آوحايه جعمل يىبث بـه کاوـحیهـا و
کمبىؾها ال ؾیگك ً٠اِك ههن ؾق پایـؿاقی ؼـايىاؾه و ا٨ـمایً قٔـایث لياٌـىیی اوـث
( ،)Manfer,2007: p.97آ گاهی و ٌـًاؼث ٠ىاهـل هـئذك ؾق پایـؿاقی ؼـايىاؾه و بهبـىؾ
همىكؾاقی به جًهایی کا٨ی يیىث بلکه بایؿ الحمام ق٨حاقی و ٠ملی به ایى آهىلهها ؾاٌث
و هًصاقهای اؼال٬یقا ؾق ؼايىاؾه شؿی جل٭ی کكؾ ،با هٙال١ه آهـىلههـای ؾیًـی قوٌـى
هیٌىؾ که اهل بیث ايحٝاقات اؼال٬ی و اشحما٠ی چًؿگايهای ال همىكاو ؾق قابٙه
با ليؿگی ؼايىاؾگی ؾاقيؿ و ایى ايحٝاقات ؾق ویكه و کلمات اهل بیث به گىيههـای
هؽحل ٧بیاو ٌؿه اوث ،ؾق پژوهً ظأك جالي ٌؿه به ههنجكیى ايحٝاقات اؼال٬ی و
اشحما٠ی ؾق قوابٗ بیى همىكاو ال ؾیؿگاه اهل بیث پكؾاؼحه ٌىؾ و پیاهؿهای آو يیم
بكقوی گكؾؾ.

ايتظاسات اساسی دس سیشه و کلمات اهل بیت
با هٙال١ـه وـیكۀ ٠ملـی و ق٨حـاقی اهـل بیـث و همچًـیى بـا جحبـ ٟؾق ه١ـاق ٦و
آهىلههای الماهی ،اؼال٬ی و جكشیعی ٕهىحعباتٔ که ال ياظیۀ اهل بیث به ايىاوها

اقائ ه ٌؿه و ؼىؾ اهل بیث يیم ؾق ٬ؿم اول الحمام به ایى آهىلهها ؾاٌـحهايـؿ ،ایـى بهـكه قا
هیجىاو بكؾ که اهل بیث ؾق قابٙه با وبک همىكؾاقی بك چًـؿ هعـىق و چًـؿ ُب١ـؿ
جىشه ٨كهىؾهايؿ ،ؾق ایى يىٌحاق و١ی ٌؿه جا ظؿ اهکـاو بـه بكؼـی ال هعىقهـا پكؾاؼحـه
ٌىؾ:

 .1تىجه به تفاوتهای صو و هشد

لو و هكؾ به لعا٠ ٚ٭لـی٠ ،ـا٘٩ی ،شىـمايی ،ههـاقت کالهـی ،ویژگـی هكا٬بحـی،

ؾلىىلی و(...پًاهی و جاو بسرگی ،)166-231 :2310 ،ج٩اوت ٬ابل جىشهی با یکـؿیگك ؾاقيـؿ
و ایى ج٩اوتها ؾق واگفاقی ي٭ًهای ليايه و هكؾايه هىقؾ هالظٝه بىؾه اوث.
با جىشه به ویژگیهای ؼاَ لياو و هكؾاو ،ؾق کلمات اهل بیث بك لـموم جىشـه
به ٜك٨یثهای لو و هكؾ اٌاقه ٌؿه اوث ،بـهً٠ـىاو يمىيـه ظٕـكت ٠لـی بـه ؾلیـل
لٙا٨ث لياو ،ا٨كاؾ قا ال واگفاقی هىمىلیثهای وًگیى بك ٠هؿۀ لياو ،بك ظفق ؾاٌـحه و
ٓ َ
َ َ َ َ
ٓ َ
َ
َ َ
ٓ
هی٨كهایؿ« :ال ُج َمل ّٯ ال َم ٓكأ َة ّه َى األ ٓه ّك َها ُی َص ّاو ُل َيَ ٩ى َها ّ ٨ـبو ـ ّلـٯ أ ٓي َُ ١ـن ّل َع ّال َهـا َو أ ٓقؼـی
َ ٓ َ
َ
ِ َ ٓ َ
ّل َب ّال َها َو أ ٓؾ َو ُم ّل َص َما ّل َها ّ ٨بو ال َم ٓكأ َة َق ٓی َع َاية َو ل ٓی َىث ّب٭ ٓه َك َه َاية» (کلیًی ،)126/1 :2163 ،لوقا به
کاقهاییکه ٨كاجك ال جعمل او اوث واؾاق هکى که ایًگىيه بكای ق٠ایـث ظـال و قاظحـی
ؼیال و ؾوام لیبایی او بهحك اوث ،لیكا لو گلی ؼىٌبى اوث و پیًکاق يیىث.
پیاهبك گكاهی اوالم به ؾلیل ٌكایٗ ؼاَ لياو و هكؾاو ،کاقهای بیـكوو هًـملقا
به ٠لی واگفاق کكؾيؿ و کاقهای ؾاؼل هًملقا به ظٕكت لهكا واگـفاق يمىؾيـؿ (دیر
عاهلی٬ ،)213/21 :2161 ،كاق گك٨حى لو و هكؾ ؾق ي٭ًهای هنجكال با ٜك٨یثهای لیىـحی
و قواوًٌاؼحی ،ال ٠ىاهل پایؿاقی و اوحعکام ؼايىاؾه اوث (پًاهی.)31-32 :2311 ،
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اظا
ؾیــــد
 .2تأ کیذ بش تؼاهل و استباط يیکى با همسش
ا٨كاؾیکه جىايایی اقجباٖ واليؿه ،يیکى و اؼال ٪هعىق با ؾیگكاو و به ویـژه إ٠ـای اهاهیه و
هحىًٌا
ؼايىاؾه قا ؾاقيؿ ال هعبىبیث ،اظىان اقلٌمًؿی بیٍحكی بكؼىقؾاقيؿ.
َٓ َ
َ
َٓ ٓ ُ ٓ َ َ ُ ُٓ
ـال َو ُی ًٓمـی الـك ٓلَ ٪و ُی ًٓىـی ٨ـی ؼــــث
م
ال
ی
ك
ر
َ اهام وصاؾ
ّ ّ
ّ
هی َ٨كهایًؿ ُٓ « :ال٭ى ٓل ال َعىى ی ّ
ٓ
ٓاأل َشل َو ُی َعب ُب ا َلی األ ٓهل َو ُیؿ ّؼل ال َصًة» ،گ٩حاق يیک ذكوت قا ل یـاؾ کًـؿ و قولی قا ٬كآين
ّ
ّ
ّ
ا٨موو گكؾايؿ و هكگ قا به جؤؼیك ايؿالؾ و ِاظبً قا يمؾ ؼايىاؾه هعبىب يمایـؿ و او قا
ؾاؼل بهٍث گكؾايؿ (ابى بابىی  ،)1 :2330 ،ظٕىق ِمیمی ؾق شم ٟإ٠ای ؼايىاؾه (ورام
ابى ابی فارشٌ ،)211/1 :2126 ،اؾ کكؾو إ٠ای ؼايىاؾه ؾق هًاوبثهای هؽحل( ٧کلیًیی،
 ،)121/1 :2163گ٩ثوگىی ٌیك یى و گىاقا (در عاهلی ،)210/21 :2161 ،گ٩ثوگىی يكم و
لٙیــ( ٧هجلطییی ،)310/01 :2163 ،همگ ـی ال ٠ىاهــل ایصــاؾ ِــمیمیث و ؾلــؿاؾگی ؾق
إ٠ای ؼايىاؾه اوث ،چهكة گٍاؾه و قوی بال ،با٠د شـفب ؾلهـا و ٨مويـی هعبـث
هیٌــىؾ (تمیم یی شهییذی221 :2126 ،وٌ ،)313ــاؾی و يٍــاٖ ه ـیآوقؾ و کیًــه قا ال ؾلهــا
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هیلؾایؿ ،جبىن ؾق چهكه هیجىايـؿ ؾق بـكايگیؽحى اظىاوـات هربـث همىـك و إ٠ـای
ؼايىاؾه هئذك باٌؿ (کلیًی ،)263/1 :2163 ،گ٩ثوگى ؾق لهاو هًاوب ،اشحًاب ال ِعبث
٘ىاليی و ؼىحهکًًؿه (ابى شعب درايی ،)11 :2161 ،گ٩ثوگى با لعـى و اؾبیـات هًاوـب،
گ٩ثوگى ؾقباقۀ هىٔى٠ات اقلٌمًؿ و ههن و هـنجـكال بـا هًملـث و شایگـاه همىـك ال
يکاجی اوثکه بایؿ ؾق ج١اهل ؼايىاؾگی هكا٠ـات ٌـىؾ ،کًٍـگكی کالهـی پىـًؿیؿه،
هىحؿل ،هًٙ٭ی و همكاه با اؾب ،هنجكال با هًملث همىك هـیجىايـؿ وـهن وـاليؿهای ؾق
ج٭ىیث پایؿاقی ؼايىاؾه ؾاٌحه باٌؿ ،ایى ايحٝاقات ؾق ویكه و ٨كهایٍات اهـل بیـث
يمىؾ لیاؾی ؾاقؾ ،والم کكؾو به یکؿیگك و ق٠ایث اؾب ،ال ههنجكیى يمىؾهای ج١اهـل
يیکى اوث ،والم گىيهای ا٠الم هعبث ،ؾووـحی و ههـك ؾق آ٤ـال گ٩ـثوگى و هًگـام
ؾاؼل ٌؿو به هًـمل اوـث ،همچًـیى يـى٠ی اٜهـاق اؾب ،جکـك ین و اظحـكام اوـث ،ؾق
آهىلههای ؾیًی ٔمى جؤ کیؿ بك والم کكؾو ؾق قوابـٗ اشحمـا٠ی و ؼـايىاؾگی ،آوقا ال
٠ىاهل گىحكي ؾووحیها و ایصاؾ هعبث ؾق بیى ا٨كاؾ ،ه١ك٨ی کكؾهايؿ.
ظٕكت ٠لی ؾق ایىباقه هی٨كهایـؿ :لبايـثقا بـه لٙی٧گـىیی و وـالم کـكؾو
٠اؾت بؿه جا ؾووحؿاقايث بىیاق ،و ؾٌـمًايث ايـؿد ٌـىيؿ (تمیمیی شهیذی،)131 :2300 ،
آ٤ال وؽى با والم و جعیث ،يى٠ی اٜهاق جمایل به اقجباٖ کالهی و اٜهاق ٠ال٬ه اوـث،
بیگماو ،والمکًًؿه ال ایى ٘ك ی ٫به ؾووحی و هعبث هیاو ؼىؾ و همىكي هیا٨مایؿ و
به همیى يىبث ،لهیًههای کـؿوقت و ؾٌـمًیقا بك٘ـك ٦هیوـالؾ ،هك٬ـؿق کـه وـالم
قواجك ،ؼالّايهجك و ال اظحكام و جکك ین وكٌاقجك باٌؿ ،اذكي ؾق شفب ؾیگـكاو ،بـهویژه
همىك٬ ،ىیجك و پایؿاقجك ؼىاهؿ بىؾ و بـك ٨كليـؿاو يیـم آذـاق جكبیحـی و الگـىیی ؼىاهـؿ
ؾاٌث .آیث الله هکاقم ٌیكالی هیگىیؿ:

والم ،جعیث بمقگ اوالهی اوث ،جا آيصا که هیؾايین جمام ا٬ىام شهاو هًگاهیکه به
هن هیقوًؿ بكای اٜهاق هعبث به یکؿیگك يى٠ی جعیث ؾاقيؿ که گاهی شًبـۀ لٝ٩ـی
ؾاقؾ و گاهی به ِىقت ٠ملی اوثکه قهم جعیث هیباٌـؿ ،ؾق اوـالم يیـم «وـالم»
یکی ال قوٌىجك یى جع ْیثها اوث و ؾق آیۀ  05وـىقۀ يـىق بـه ایـى اهـك اٌـاقه ٌـؿه و
هی٨كهایؿ :هًگاهیکه واقؾ ؼايهای ٌؿیؿ بك یکؿیگك جعیث الهی ب٩كوحیؿ ،جعیحی پـك
بكکث و پاکیمه ،ؾق ایى آیه والم بهً٠ىاو جعیـث الهـی کـه هـن هبـاقد اوـث و هـن
پاکیمه ه١ك٨ی ٌؿه اوث به همیى شهث والم کكؾو یک يى ٞا٠الم ؾووحی و ِلط و

جكد هؽاِمه و شًگ هعىىب هیٌىؾ (هکارم شیرازی و همکاراو،)13/1 :2333 ،

1. verbal communication
2. nonverbal communication
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پیاهبك گكاهی جىِیه ٨كهىؾه هًگاهیکه هكؾ بك ؼايىاؾه اي بكؼىقؾ هیکًـؿ ،بـه
آياو والم کًؿ و هًگام وقوؾ با ِؿای ک ً٩و یا وك٨ه کكؾو ،ؼـايىاؾه ايقا ال آهـؿو
ؼىؾ با ؼبك کًؿ ،جا ایًکه چیمی يبیًؿ که او قا ياؼىي آیؿ (هجلطی.)21/30 :2163 ،
ق٠ایث اؾب ؾق ج١اهل با همىك ال يیکىجك یى و باقلجك یى هّؿا ٪اظحكام و جکـك ین بـه
همىك اوث ،اؾب ،يٍايۀ ؼكؾهًؿی (پایًیذه330 :2311 ،و  ،)331و بهحك یى هؿیه به إ٠ـای
ؼايىاؾه اوث ،آقاوحگی به اؾب يٍايۀ بلى٠ ٢٭لـی ،قٌـؿ ٨کـكی ،اِـالث ؼـايىاؾگی،
وـالهث قوظـی و ...اوـث (تمیمیی شهیذی ،)111-113 :2300 ،ي٭ـً اؾب همايًـؿ ي٭ـً
هعا ٛ٨اوثکه بىیاقی ال آ٨ثها قا هیلؾایؿ و آيها قا ال آوـیب هّـىو هـیؾاقؾ و بـه
قٌؿ هً١ىی ايىاو کمک هی کًؿ ،بهکاقگیكی ال٩ـا ٚياهًاوـب یـا قکیـک ،و ق٠ایـث
يکكؾو ٩٠ث کالم ،ا٨موو بك ایًکه ال هكاجب هً١ىی ايىاو هیکاهؿ ،وبب ال هیاو ق٨حى
ِمیمیث و هعبث ؾق هیاو همىكاو هیٌىؾ و آياوقا ؾق بكابك یکؿیگك شىىقجك هیکًؿ.
ا٨ــكاؾیکــه جىايــایی اقجبــاٖ وــاليؿه ،يیکــى و اؼــال ٪هعــىق بــا ؾیگــكاو ؾاقيــؿ ال
قٔایحمًؿی بیٍحكی بكؼىقؾاق بـىؾه و هى٨٭یـث بیٍـحكی ؾاقيـؿ ( Juvva&Bhatti,2006:
ْ ،)p.61-73
کمیث و کی٩یث ج١اهل همىكاو با یکؿیگك و آ گاهی آياو ال ي٭ـاٖ هربـث و
جىايمًؿیهای یکؿیگك ،ي٭ً کلیؿی ؾق اب١اؾ هؽحل ٧ليـؿگی آيهـا و بـه ؼّـىَ ؾق
قٔایحمًؿی لياٌىیی ،پایؿاقی ؼايىاؾه و اظىان کاقآهؿی ؼىاهؿ ؾاٌث ( Miller and
 ،)Tedder2011: p.87یکی ال ابماقهـای ج١اهـل همىـكاو بـا یکـؿیگك اقجبـاٖ کالهـی 1و
٤یك کالهی 2اوث ،ؾق اقجباٖ کالهی ال گ٩ثوگى بهكه گك٨حه هی ٌىؾ و ؾق اقجباٖ ٤یك
ُ
کالهی ال کًًهای ٤یك کالهی اوح٩اؾه هیگكؾؾ ،ههنجكیى و ؾق ٠یى ظال وـاؾهجكیى
يى ٞبك٬كاقی اقجباٖ ايىاوها با یکؿیگك اقجباٖ کالهی اوث ،هك واژه ؾاقای باق ٌـًاؼحی
و ٠ا٘٩ی اوث و جؤذیكات پایؿاقی بك ًٌىيؿه بك شای هیگـفاقؾ ،یـک اقجبـاٖ کالهـی
هى ،٫٨قابٙهای اوثکه بك قٌؿ و ٌاؾابی ليؿگی بی٩مایؿ.

ؾق هیاو اقجبا٘ات هىشىؾ ؾق ؼـايىاؾه ،اقجبـاٖ کالهـی بیٍـحكیى ؾقِـؿ قا بـه ؼـىؾ
اؼحّاَ ؾاؾه اوث و با اوحعکام ؼايىاؾه قابٙۀ هىح٭ین ؾاقؾ ،همىكاو يیال بـه اقجبـاٖ
کالهی با هن ؾاقيؿ؛ لیكا ٠الوه بك ابكال يیالهـا ،بـا ج٩هـین و ج٩ـاهن ،بـه قٌـؿ ٠ـا٘٩ی و
اشحما٠ی هن کمک هیکًًؿ ،ؾق هٙال١ۀ اولىىو و اولىـىو قوٌـى ٌـؿ کـه لوز هـای
ؼكوًؿ  0بكابك ٕ ٔ 20بیً ال لوز های ياؼكوًؿ ٕ ٔ 51ال يعىۀ گ٩ثوگى با یکؿیگك
ؼًٍىؾيؿ (اولطىو و اولطىو.)13 :2312 ،
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همكاهی با همىك ؾق اؾاقۀ ؼايىاؾه ال هىایل ٔكوقی ؾق قوابٗ ؼايىاؾگی اوث ،هك
کؿام ال همىكاو بایؿ ؾق ي٭ً و هى١٬یحیکه بكاليؿه اوث ،ای٩ـای ي٭ـً کًًـؿ و هكگـم
يبایؿ ٍ٨اق ليؿگی بك ؾوي یـک ي٩ـك باٌـؿ١٨ ،الیـث و همکـاقی ليـاو ؾق ٠كِـههـای
هؽحل ٧و به ویژه ؾق ؼايه ؾاقی و همىكؾاقی٠ ،الوه بك اشك هً١ىی کـه بـه آو هحكجـب
اوث و ٌایىحۀ یک لو هىلماو و با٩٠ث اوث ،بههرابه یگاوهای جـؿاقکاجی و پٍـحیبايی
ؾق واظؿهای يٝاهی اوث ،لو با ٨كاهن آوقؾو بىحك آوایً و قاظحی ٌىهك ،گكهابؽٍی
به ؼايه و همچًیى همکاقی ؾق هؿیكیث اهىق ليؿگی ،ي٭ً اقليؿهای ؾق هى٨٭یث ٌىهك
و ٨كليؿاو ؾاقؾ ،ه١مىال ؾق کًاق هك هكؾ هى ،٫٨یک لو ٨ؿاکاق و همكاه وشىؾ ؾاٌحه که
همىك ؼىیًقا ؾق ٨كال و يٍیبهای ليؿگی یاقی و ظمایث يمىؾه اوـث ،لو هیجىايـؿ
ليؿگیقا بهٍث قوی لهیى گكؾايؿ ،لو با اؼال ،٪اهل هؿاقا ،کؿبايى ،همـؿل و ؼـىي
لباو هیجىايؿ ليؿگیقا ِ٩ا بؽٍیؿه و کمبىؾهـای هـاؾی و هٍـکالت ؼـايىاؾگیقا بـا
ق٨حاق ٌایىحۀ ؼىیً ،هؿیكیث کًؿ ،ؾق گماقههای اوالهی به بكؼی يمىؾهای ظمایـث
و پٍحیبايی ال همىك و به ویژه ال هكؾ به گىيههای هؽحل ٧اٌاقه ٌؿه اوث ،همکاقی با
ٌىهك (يىری ،)113/21 :2161 ،هعبث و  ٫ٍ٠به ٌـىهك (هجلطیی ،)131/266 :2163 ،ؾوقی
ال لصاشث (هماو ،)201 :جالي ؾق شلب قٔایث ٌىهك و پكهیم ال بی ّههـكی (همیاو) ،و
الحمام به و٨اؾاقی بـه همىـك ،ال آو شملـه اوـث ،ق٠ایـث ظـؿوؾ الهـی و پاکـؿاهًی ؾق
ج١اهالت اشحما٠ی و قوابٗ ٨ـكؾی (همیاو) ،پكهیـم ال ياوپاوـی (ابیى بابىیی )116/3 :2123 ،
وجؤهیى اهًیث قوايی و شىمايی ٌىهك (يىری )111/21 :2161 ،ال ؾیگك هـىاقؾی اوـثکـه

لو هیجىايؿ بكای ٌىهك ايصام ؾهؿ ،الحمام به ؼىي لباوی و لیًث٬ ،ؿقؾايی ال همىك ؾق
اهىق هؽحل( ٧کلیًی 161/1 :2163 ،و  ،)311و ايیه یکؿیگك بىؾو (هجلطی،)21/32 :2163 ،
يیم ال يکاجی اوثکه ؾق آهىلههای ؾیًی ال همىكاو ايحٝاق هیقوؾ.
پیاهبك گكاهی اوالم هی٨كهایًؿ :هك ليی که ؾق ظـس ،شهـاؾ و ٘لـب ؾايـً بـه
ٌىهكي کمک کًؿ ،ؼؿاويؿ آو پاؾاٌیقا که به همىك ظٕكت ایىب ؾاؾه اوث به او
هیؾهؿ (طبرضی ،)162 :2330 ،اهام ِاؾ ٪يیم ٨كهىؾيؿ :ليیکه به ٌىهكي لیىاو آبـی
بؿهؿ ،بكای او بهحك ال ٠باؾت یک وال اوثکه قولهایً قوله باٌؿ ٕقوله هىحعبیٔ و
ٌبهایً ٠باؾت کًؿ ،ؼؿاويؿ به شای هـك لیـىايیکـه بـه ٌـىهكي ؾاؾهٌ ،ـهكی ؾق
بهٍث بكایً هیوالؾ و ٌّث گًـاهً قا هیآهـكلؾ (دیر عیاهلی ،)231/16 :2161 ،البحـه
هكاؾ ال لیىاو آب ؾق ایى قوایث يماؾ ؼؿهث به ٌىهك و همکاقی ؾق اهىق هًمل با ٌىهك
اوث و هؿ ٦ال آو جبییى شایگاه ؼؿهث به ٌىهك اوث.

 .4پشهیض اص ایجاد تًص سواوضًاختی دس خايىاده
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ق٠ایث ظؿوؾ همىك و آلاق يكوايؿو به او ٕچه آلاق شىمی و چه لبـايیٔ ال وٜـای٧
اؼال٬ی ؾو٘ك٨ه اوث و همىكاو هیبایؿ آوقا ق٠ایث يمىؾه و هلحمم باًٌؿ ،همىكاو بایؿ
ُ
ال هك گىيه کًٍیکه قيصً ؼا٘ك همىك قا ٨كاهن هیکًؿ ،بپكهیميؿ ،همىكاو بایؿ لباو
ؼىؾ قا کًحكل کكؾه و ال لؼن لباوً١٘ ،ه ،کًایه لؾو و هك ٠ملیکه بـه يـى٠ی جؽك یـب
کًًؿۀ ٠ىا٘ ٧و ٌؽّیث همىك اوث ،اشحًاب وقليؿ.
اهام با٬ك هی٨كهایًؿ :بؿا به ظال ليیکه ٌىهكي قا ّ٠بايی کًؿ و ؼىٌا بهظال
ليی که ٌىهكي ال او قأی باٌؿ (هجلطی ،)111/266 :2163 ،قوـىل گكاهـی اوـالم
٨كهىؾيؿ :بهحك یى لياو ٌما ،آو ليی اوثکه اگك ٌىهكي ؼٍمگیى ٌىؾ به او ٌٕـىهكٔ
بگىیؿ :ؾوحن ؾق ؾوث جىوث و اؼحیاق هى به ؾوث جىوث ،ؼىاب يؽىاهن ق٨ث جـا ال
هى قأی ٌىی (درعیاهلی ،)31/16 :2161 ،اهام ِاؾ ٪ؾقباقۀ ٠ىا٬ب بـؿلبايی همىـك
٨كهىؾيؿ :وه چیم ليؿگی قا جیـكه و جـاق هیگكؾايـؿ ،ظـاکن وـحمگك ،همىـایه بـؿ و لو
بؿؾهى و ٨عاي (هجلطی.)131/31 :2163 ،
ال وىی ؾیگك هكؾ يیم وٜی٩ه ؾاقؾ ال ياوـماگىیی ،يـیً لؾو و هـك کـاقیکـه آلاق و

اصو
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اـیث ظىاب هیٌىؾ پكهیم کًؿ و همچًیى ظ ٫يؿاقؾ همىك ؼىؾ قا جًبیه بـؿيی کًـؿ و
او قا بميؿ ،جًبیه بؿيی همىك٠ ،ىا٘ ٧هىشىؾ ؾق هیاو همىكاو قا ٔای ٟهیکًؿ و ي٩ـكت
و بؿبیًی ایصاؾ هیکًؿ؛ همچًیى ؾلبىحگی لو به ليؿگیقا کنقيگ کكؾه و با٠د ایصاؾ
٠٭ؿۀ قوايی هیٌىؾ و به هكوق لهاو ال چًیى هكؾی ٕهكؾی کـه پكؼاٌـگكی کالهـی و
٨یمیکی ؾاقؾٔ ي٩كت ٠ا٘٩ی پیؿا هیکًؿ .پیاهبك گكاهی اوالم ؾقبـاقۀ آذـاق جًبیـه لو
هی٨كهایًؿ :هك که به ِىقت ليً ویلی بميـؿ ،ؼؿاويـؿ بـه هالـک ٕآجٍـباو شهـًنٔ
شهًن ؾوحىق هیؾهؿ جا ه٩حاؾ ویلی به ِىقت او بميًؿ (يىری ،)116/21 :2161 ،همچًـیى
٨كهىؾيؿ :کىیکه همىك ؼىؾ قا بؿوو ؾلیل بميؿ ،ؾق قول ٬یاهث ،هى ؾٌمى او ؼـىاهن
بىؾ ليايحاو قا يميیؿ ،کىیکه ليً قا بؿوو ؾلیل بميؿ ،ؼؿا و قوـىلً قا ّ٠ـیاو کـكؾه
اوــث (دیلم یی ،)231/2 :2121 ،ؼــىيؼل٭ی و جعمــل اؼــال ٪همىــك و بهكهگیــكی ال
واژههای ل یبـا و ج١ـاهالت همىـكی ،با٠ـد ایصـاؾ هعبـث بیٍـحك و ج٭ىیـث و جربیـث،
٠ال٬ههًؿیها هیگكؾؾ (تمیمی شهذی.)111 :2300 ،
همچًـیى ،ؼــىيؼل٭ی با٠ــد گـىاقایی (کلیًیی ،)111/1 :2163 ،و شــفابیث ليــؿگی
هیگكؾؾ ،بكای ایصاؾ ؼىيؼل٭ی ؾق همىك ،هیجىاو ال گىي ؾاؾو همكاه بـا ٠ىا٘ـ،٧
وؽاوجمًؿیٌ ،ىغ٘ب١ی ،ج٭ىیث هربث و جًى ٞج٭ىیث کًًؿهها ،بهكه بكؾ.

 .5همسشداسی و خايهداسی يیکى

ؾقویكه و وؽًاو اهل بیـث و بـه ویـژه ؾق وـؽًاو يبـی هکـكم اوـالم ظٕـكت
هعمؿ شایگاه همىكی و ؼايه ؾاقی لو هىقؾ جىشه شؿی بىؾه و به ق٨حاقهای هـىقؾ
ايحٝاق ال لو ؾق ای٩ای ي٭ً همىكی ،پاؾاٌی همحكال و ه١اؾل شهـاؾ ؾق قاه ؼـؿا ج١یـیى
ٌؿه اوث (کلیًی ،)1/1 :2163 ،همچًیى ؾق کلمات اهل بیث ل٭ب بهحـكیى ليـاو بـه
کىايیکه ٌىهك ؾاقی و ؼايه ؾاقی يیکى ؾاقيؿ (ضیىطی 121/1 :2121 ،و  ،)121يىبث بـه
ٌىهك و ٨كليؿاو ؼىؾ ههكباو هىحًؿ و ؾق ه٭ابل ٌىهك هٙیـٟايـؿ (کلیًیی،)310/1 :2163 ،
٩٠ی ٧و پاکؿاهى هىحًؿ (هماو ،)111-113 :ؾاؾه ٌؿه اوث ،ؾق کلمات اهل بیث،
ال ٌىهكؾاقی و ؼايه ؾاقی يیکى بهً٠ىاو یکی ال ٠ىاهل بىحكوال بـكای وقوؾ بـه بهٍـث
یاؾ ٌؿه اوث (کلیًی ،)111/1 :2163 ،ايحٝاق اهل بیث ال لياو ایى اوثکـه ال همىـك
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ؼىؾ جمکیى يمایًؿ و ؾق هًاب ٟقوایی به ٘ىق وأط و ِكیط بك ا٘ا٠ث شًىی ال ٌـىهك
(درعاهلی ،)230 -201 ،211/16 :2161 ،و لموم اظكال قٔایث ٌىهك بكای ؼكوز ال هًمل ٕبه
اوحرًاء هىاقؾ ؼاَ هرل ظس واشب و یاؾگیكی هىایل ٌك٠ی واشـبٔ (درعیاهلی:2161 ،
 211/16و  ،)220/12جؤ کیؿ ٌؿه اوث.
٠ؿم جّك ٦ؾق اهىال ٌىهك هگـك بـا اشـالۀ او ٕظحـی بـكای ِـؿ٬هٔ و لـموم اظـكال
قٔایث ٌـىهك بـكای قولۀ هىـحعبی (درعیاهلی 211/16 :2161 ،و ،)211ال ؾیگـك هّـاؾی٫
جمکیى اوثکه ؼاينها وٜی٩ه ؾاقيؿ به آو هلحمم باًٌؿ ،لو هیبایؿ ؾق هك ظال ؾق اؼحیاق
ٌىهك باٌؿ و يبایؿ کاقی کًؿ که اهکاو بهكۀ شًىی ال او همکى يٍىؾ ،همـاو٘ىق کـه
اهىال ٌىهك ؾق ؾوث لو اهايث اوث و لو ظ ٫يؿاقؾ بؿوو اشالۀ ٌىهك ؾق آو جّـك٦
کًؿ ،جمام ليؿگی ٌىهك و ٨كليؿاو ،ياهىن ،آبكو و شایگاه اشحما٠ی او يیم اهايث اوث،
همىكاو هئهى و آقاوحه به اقليهای اوالهی ،بكای یکؿیگك لیبایی و آقاهً و آبـكو و
هًملث به اقه٥او هیآوقيؿ.
اهام قٔا هی٨كهایًؿ :هیچ وىؾی بهحك ال ایـى يیىـثکـه ايىـاو ؾاقای همىـكی
ؼىب و ٌایىحه و باایماو باٌؿ که هكگاه او قا هیبیًؿ ،ؼًٍىؾي والؾ و هك و٬ث ال او
شؿا هیٌىؾ ،ظا ٛ٨و يگهباو اهـىال و يـاهىن ٌـىهك باٌـؿ (هجلطیی،)123/266 :2163 ،
٬كآو کك ین ٔمى ایًکه لوقا ظا ٛ٨آبكو و اوكاق (يطاء ،)31 :هكؾ ه١ك٨ی يمىؾه اوـث ،ؾق
یک جٍبیه ل یبا لو و هكؾ قا به لبان جٍبیه يمىؾه اوث (بمره ،)213 :همايٙىق که لبـان ال
٠ىاهل ایصاؾ گكهی ،ل یًث و ظ٠ ٛ٩یىب ٜاهكی اوث ،لو يیم بایؿ چًیى باٌـؿ ،لو و
ٌىهك همچًیى هیبایؿ هعكم اوكاق یکؿیگك باًٌؿ و همايًـؿ همـؿهی اهـیى ،هٙمـمى و
ؾلىىل٠ ،یىب یکؿیگك قا بپىٌايًؿ و ال آبكوی یکؿیگك ِیايث کًًـؿ٬ ،هـك کـكؾو يیـم
ِ٩ث ياپىًؿی اوثکه بكؼی ال لياو و ظحی همکى اوث بكؼی ال هكؾاو بـه آو هبـحال
ٌؿه باًٌؿ ،ایى ویژگی ال ِ٩ات ٤یك ايىايی و ٤یك اؼال٬ـی اوـثکـه آذـاق ٌـىهی بـك
قوابٗ ؼايىاؾگی هیگفاقؾ و با٠د کؿوقت و يابىاهايی هیگـكؾؾ .پیـاهبك گكاهـی
هی٨كهایًؿ :هك ليیکه با ٌىهكي ٬هك کًؿ ؾق ظالیکه ؼىؾي ه٭ّـك بـىؾه اوـث ،ؾق
قول ٬یاهث با ٨ك٠ىو ،هاهاو و ٬اقوو ؾق پاییىجك یى شایگاه آجً هعٍـىق هیٌـىؾ ،هگـك
ایًکه جىبه کًؿ و ٕيمؾ ٌىهكئ بكگكؾؾ (طبرضی١٨ ،)161 :2330 ،الیث ؾق هًمل ٠الوه بـك
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اشك هً١ىی ،هىقؾ جؤ کیؿ آهىلههای اوالهی يیم بىؾه و ال ٠ىاهـل هّـىيیث ليـاو اوـث
(پًاهی ،)16-16 :2313 ،لو با ٨كاهن آوقؾو بىحك آوایً و قاظحی ٌىهك ،جكبیث ٨كليـؿاو،
گكهابؽٍی به ؼايه و همچًیى همکاقی ؾق هؿیكیث اهىق ليـؿگی ،ي٭ـً اقليـؿهای ؾق
هى٨٭یث ٌىهك و ٨كليؿاو ؾاقؾ ،پكهیـم ال ياوپاوـی ال ؼـؿهات ٌـىهك (ابیى بابىیی :2123 ،
 ،)116/3جؤهیى اهًیث قوايی و شىمايی ٌـىهك (يیىری ،)111/21 :2161 ،الحـمام بـه ؼـىي
لباوی و لیًث٬ ،ؿقؾايی ال ٌىهك و یاقی ٌىهك ؾق اهىق هؽحل( ٧کلیًیی 161/1 :2163 ،و
 311؛ در عاهلی ،)231/16 :2161 ،ای٩ای ي٭ـً ؾ قام بـىؾو ،قاظـثبؽـً بـىؾو و ايـیه
بىؾو بكای ٌىهك (هجلطی ،)21/32 :2163 ،يیم ال يکاجی اوثکـه ؾق آهـىلههـای ؾیًـی ال
لياو ايحٝاق هیقوؾ ،ق٠ایث يٝا٨ث ٜاهكی ،اٜهـاق ٠ال٬ـه بـه ٌـىهك و چٍـن پىٌـی ال
ؼٙاهای ٌىهك ،ال هىائل هىقؾ جؤ کیؿ ؾق هحىو ؾیًی اوث (ابى شعب درايی ،)313 :2303 ،و
جؤ کیؿ بك ؾاٌحى ايحٝاقات ه١حؿل و ٬ابل اوحی٩ا یکی ؾیگك ال ٠ىاهلیکه ي٭ً ههمـی بـك
قٔایث لياٌىیی 1لوشیى و پایؿاقی ؼايىاؾه ؾاقؾ ،ايحٝاقات لياٌـىیی 2بهًصـاق و وا٬ـٟ
بیًايــه لوشــیى اوــث ( ،)Rios,2010: p.155-188ايحٝــاقات لياٌــىیی ٠بــاقت اوــث ال
اوحايؿاقؾها و ٨كٔیههای ـهًی ،چاقچىبهایی ال پیً ج١ییىٌـؿه و بایـؿ و يبایـؿهایی
که لوشیى ؾق هىقؾ همىك و ليؿگی لياٌىیی ؾاقيؿ که همکى اوث هبحًـی بـك وا١٬یـث
باٌؿ و یا يباٌؿ (خمط  ،)2311 ،ايحٝـاقات یکـی ال هئل٩ـههـای پؿیـؿه ٌـًاؼحی اوـث و
هئل٩ههای پؿیؿه ًٌاؼحی ٠باقجًؿ ال :ايحٝاقات ،اؾقاکات ،اوًاؾ ،اوحايؿاقؾها و ٨كٔیات
که با جعكی ٧ؾق آو ٕياؾقوث و ا٨كا٘ی ٌؿؤ ،ؾق قوابٗ لياٌىیی و پایـؿاقی ؼـايىاؾه
اؼـحالل و آٌـ٩حگی ایصـاؾ هـیٌـىؾ ( ،)Sharp & Ganong,2004: p.71-79آٌـًایی بـا
وبکهای اقجبا٘ی هئذك و اؼال ٪هعىق و ؾاٌحى ايحٝاقات وا ٟ٬بیًايه ال ً٠اِك ههـن ؾق
پایؿاقی ؼـايىاؾه و ا٨ـمایً قٔـایث لياٌـىیی اوـث ،ؾق ٌـًاؼث ؾقهـايگكی جـالي
هیٌىؾ ايحٝاقات و اؾقاکات و يى ٞاوًاؾهای ا٨كاؾ اِالض ٌىؾ ايحٝاقات وا٬ـ ٟبیًايـه و
ه١حؿل با٠د هیٌىؾ که ا٨كاؾ ؾق هىاشه با هى١٬یثها و ا٨كاؾ شؿیؿ ،و٬ایٟقا ؾقد ،پیً
بیًی و کًحكل يمایًؿ ،اها اکرك ا٨كاؾ ايحٝاقات ٤یك وا ٟ٬بیًايهای يىبث به ليؿگی لياٌىیی
1. Marital Satisfaction
2. Marital expectation

ُ
 .6بهشهگیشی دذاکثشی اص کًصهای ػاعفی-هیجايی

ؼىؾ ابكالگكی ،بهً٠ىاو هئل٩ۀ ههن ِمیمیثٌ ،اهل بیـاو اظىاوـات ،يگـكيهـا و
1. Unrealistic beliefs
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ؾاقيؿ و ه١مىال با چالًهای شؿی هىاشه هیگكؾيؿ ،ا٨كاؾیکـه ايحٝـاقات ٤یـك وا١٬ـی
ؾاقيؿ جى ٟ٬ؾاقيـؿ کـه همىكٌـاو جمـام ؼـالءهـای آيهـا قا ؾق ٨كایًـؿ الؾواز و جٍـکیل
ؼايىاؾه ُپكکًؿ ،جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾهايؿ که ٠٭ایؿ ٤یك وا١٬ی 1ؾقباقۀ الؾواز و اقجبا٘ـات
لياٌىیی هیجىايؿ هًصك به کـاهً قٔـایث لياٌـىیی ٌـىؾ ،هٙال١ـات يٍـاو هـیؾهـؿ
بىیاقی ال لياو ؾق هىقؾ الؾواشٍاو قإ یاپكؾالی هیکًًؿ و به همـیى ؾلیـل آيهـا هحىشـه
يمیٌىيؿ که بىیاقی ال ايحٝاقاجٍاو ياهًاوب اوث و همیى اهك هًصك بـه ٠ـؿم قٔـایث
آياو ال همىكٌاو هیٌىؾ ( ،)Crawford,2004: p.105ا٤لـب ا٨ـكاؾ ايحٝـاقاجی ال ليـؿگی
ؾاقيؿ که ایى ايحٝاقات گاهی هبهن ،گاهی ٤یك وا١٬ی ،گاهی ابكال يٍؿه و گاهی جىأم با
وىء بكؾاٌث اوث و همۀ ایًها به يى٠ی ؾق ياوالگاقیها جؤذیك گفاق اوث ،ايحٝاقاجیکـه
به ٘ىق ه١مىل ال يهاؾ الؾواز وشىؾ ؾاقؾ و بهشا و هًٙ٭ی يیم هیباٌؿ ٠باقجًؿ ال کمک
به قٌؿ ٨كؾی ،بك٬كاقی آقاهً ،ایصاؾ ا٠حماؾ هح٭ابل ،ایصاؾ اهًیث قوايی بكای یکؿیگك،
ِؿا٬ث ،و٨اؾاقی ،اؼال ٪هعىقی ،هٍاقکث ؾق قٌؿ اشحما٠ی ،يیل به قٌؿ هً١ـىی و
اؼال٬ی و پٍحیبايی همه شايبه ال یکؿیگك ؾق ٠كِههـای هؽحلـ ٧ليـؿگی ( Miller and
 ،)Tedder 2011: p.87ايحٝاقات ِعیط ،هىشب هیٌىؾ جا ا٨كاؾ يیالهای ٌكیک ليؿگی
ؼىؾ قا به ؾقوحی اقلیابی کكؾه ،ق٨حاقهای آيها قا پیً بیًـی کًًـؿ و ج١ـاهلی ِـعیط و
ُ
هحًاوب با همىك ؼىؾ ؾاٌحه باًٌؿ ،ايحٝاقات ِعیط با٠د کًًهای ق٨حاقی هنجكال و
هحًاوب با ٌكیک ليؿگی هیگكؾؾ و قوابـٗ همىـكايه قا بهبـىؾ هـیبؽٍـؿ .یا٨حـههـای
پژوهٍی ٌایىحهِ ،اظبی و ٠لیپىق ( ،)2311يٍاو ؾاؾ که قٔایث لياٌـىیی و هح٥یكهـای
ًٌاؼحی همچىو ايحٝاقات ٤یك هًٙ٭ی لوشیى بـا یکـؿیگك همبىـحگی ؾاقؾ .وـ٩یكی و
هاؾیاو ( ،)2311ؾقیا٨حًؿ که بیى جع٭ ٫ايحٝاقات لياو هحؤهل ال همىكاو ؼىؾ بـا قٔـایث
لياٌىیی قابٙۀ هً١اؾاقی وشىؾ ؾاقؾ و جع٭ ٫ايحٝاقات لياو ٬اؾق اوـث جـا  13ؾقِـؿ ال
ج٥ییكات قٔایث لياٌىییقا جبییى کًؿ.
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جصاقب ِمیمايۀ ؼىؾ به ٌكیک ليؿگی بىؾه و به ا٠حمـاؾ ؾوشايبـه و ایمًـی بؽـً ؾق
قوابٗ لياٌىیی هًصك هیٌىؾ و به پایؿاقی ؼايىاؾه کمک هیکًؿ ،اٜهاق  ٫ٍ٠و ٠ال٬ه
به همىك و ٬ؿقؾايی و وپانگماقی ال همىك ال آهىلههای اؼال٬ـی ؾوشايبـه اوـثکـه
ه١مــىال همــكاه بــا هیصــاو هربــث اوــث ،وــپانگــماقی بالجــاب ٠ــا٘٩ی هعبــث و
ؼىياؼال٬ی ؾق قواو آؾهی اوـث ،هـك ايىـايی ؾووـث ؾاقؾ کـه ال يیکـی ،هعبـث و
٨ؿاکاقی ؾیگكاو ٬ؿقؾايی کًؿ و همچًیى ؾووث ؾاقؾ کـه ال او ٬ـؿقؾايی کًًـؿ٬ ،ـؿق
ؾايی ال هعبث و لظمات ؾیگكاو بهِىقت ٠ـام و ؼـاَ ٕویـژه قوابـٗ همىـكاؤ ،ؾق
آهىله های ؾیًی و قواوًٌاؼحی هىقؾ جؤ کیؿ اوث .اهام قٔا هی٨كهایًـؿ :هـكکه ال
٨كؾیکه به او ؼىبی کكؾه اوث جٍکك يکًؿٌ ،کك ؼؿای ْ
٠م وشـل قا بـهشای يیـاوقؾه
اوث (هجلطی ،)11/01 :2163 ،اهام ِاؾ ٪هی٨كهایًؿ :بهحك یى لياو ٌما ليی اوثکـه
اگك به او چیمی ؾهًؿ [و یا به او ؼؿهحی کًًؿ] وپان هیگىیـؿ و اگـك ال او بالگیكيـؿ،
قأی و ؼًٍىؾ هیٌىؾ (هماو ،)131/266 ،اگكچه ؾق آهىلههای ؾیًی بیٍحك یى جؤکیؿ بـك
٬ؿقؾايی ال ٌىهك و لظمات اووث ،1قوایات ٠اهیکـه ؾقبـاقۀ ٬ـؿقؾايی اوـثٌ ،ـاهل
٬ؿقؾايی و وپانگماقی ال لو يیم هیٌىؾ؛ بهویژه با جىشه به ایًکه ٬ـؿقؾايی هك یـک ال
همىكاو ال ؾیگكی و جعىیى وی ،بًا بك ٬ايىو ج٭ىیث ؾق ٌك٘یوالی کًٍگك ،2آيـاوقا
ؾق ايصام ؾاؾو کاقهای ؼايه یا بیكوو ؼايه ؾلگكمجـك هیکًـؿ ،ایـى جـؤذیك ؾق ليـاو ،کـه
٠ا٘٩یجك و ههكباوجكيؿ ،بیٍحك ؼىاهـؿ بـىؾ و ي٭ـً ج١ییىکًًـؿهای ؾق ایصـاؾ گكهـی و
ِمیمیث هیاو آياو ؾاقؾ٬ ،ؿقؾايی ال لظمات همىك ٕچه ؾق وٜـای ٧الماهـی و چـه ؾق
وٜای٤ ٧یكالماهیٔ ٠اهلی ههن ؾق پیىيؿ ٠ا٘٩ی بیٍحك همىكاو و ًّ٠ـكی ج١ییىکًًـؿه
ؾق ؾلبىحگی و ٠ال٬ههًؿی هیاو آياو اوث .بكاوان جع٭ی٭ـی ؾقایىلهیًـه 17 ،ؾقِـؿ
همىكاو گ٩حهايؿ کـه جى٬ـ ٟؾاقيـؿ ؾق بكابـك لظمـات ؼـىؾ ٕهايًـؿ آٌـپمی ،بچـهؾاقی،
جؿق یه ،جعّیل ،کاقهًؿی ،ؼك یؿ هًمل و هىا٨كت بكؾؤ ٬ؿقؾايی ببیًًؿ (هلکی:2311 ،
 ،)10کاقل قاشكل 3،یکی ال قواوًٌاواو ٤كبی ،ؾقایىباقه هیگىیؿ :ايىاو يیـال ؾاقؾ بـه
ٌ .1ایؿ بؿیى ؾلیلکه ٌىهك ؾق ليؿگی ي٭ً بیٍحكی ؾاؾ و وٜای ٧بیٍحكی بك ؾوي ؾاقؾ.
2. Operant comditioning
3. Carl Rogers

1. Ayub, N. & Iqbal, Sh
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ایًکه ؾیگكاو بكای او ٬ؿق و هًملث ٬ائل باًٌؿ و او قا ٬ؿق بؿايًؿ ،اهمیحی که ٌؽُ به
ایى هىٔى ٞهیؾهؿ ؾق کًًهای ؾقويی و شًبههای جعك یکی اقگايیىـن و ؾق ق٨حـاق او
اذك بىیاق هیگفاقؾ ،الوىی ؾیگك ،يیال به ٬ؿقؾايی ؾیگكاو و ٬ؿقؾايی ؼىیٍحى ،ؾق ق٨حاق
و کكؾاق آؾهی هئذك اوث (هماو) ،شاو گـكی ،ؾقبـاقۀ ٬ـؿقؾايی لو ال هـكؾ ،هیگىیـؿ:
هكگاه لو ال هكؾ ٬ؿقؾايی هیکًؿ ،هكؾ بابـث آو ٬ـؿقؾايی بـه لو اهحیـال هیؾهـؿ؛ ل یـكا
ً
ظه هیکًؿ که لو ؾووحً ؾاقؾ ،هكؾاو بكای اهحیال ؾاؾو به لو لموها يمیؼىاهًـؿ لو
بكای آيها کاقی ايصام ؾهؿ ،بلکه ٨٭ٗ هیؼىاهًؿ ؾووحٍاو بـؿاقؾ و ٬ؿقؾايٍـاو باٌـؿ،
الایىقو ،لياو بایؿ ال هكؾاو ٬ؿقؾايی کًًؿ؛ وگكيه ای٩ای وٜای ٧هكؾاو بیاهمیث هیٌىؾ
(گری ،)231 :2330 ،ؾق ایىِىقت ،هك ؾو ل یاو هیبیًًؿ و ؼايىاؾه به وكؾی هیگكایؿ.
وپانگماقی لوشیى ال اِىل قوابـٗ هـئذك اوـث (بريشیتایى ،)202 :2316 ،ال ِـ٩ات
هًاوــب ليــاو وــپانگ ـماقی ال همىــك اوــث (ضیییىطی 211/2 :2162 ،و هجلط یی:2163 ،
 ،)131/266ياوپاوی لو ؾق گ٩حاق ،پیاهؿهای ياهٙلىبی بكای ؼايىاؾه و ؼىؾ او ؾاقؾ (ابیى
بابىی  ،)116/3 :2123 ،ال ِ٩ات هئذك هكؾ ،جٍکك ال همىك ؼىیً اوثکه با٠د جٍـىی٫
لو و ا٨مایً ِمیمیث بیى آيها هیٌىؾ ،جىشه هكؾ به ١٨الیثهـای لو ؾق ؼايـه و اقلي
ا٬حّاؾی و اؼال٬ی آو ،با٠د همؿلی او با همىك و بكايگیؽحه ٌؿو او به وپانگماقی
ال همىك هیٌىؾ.
هٙال١ات يٍاو ؾاؾه که ؼىؾابكالگـكی و اٜهـاق ٠ال٬ـه بـه همىـك ،قابٙـۀ هربحـی بـا
قٔایث لياٌىیی ؾاقؾ و ٠ؿم بهكههًـؿی ال ؼـىؾابكالگـكی ال ٠ىاهـل ایصـاؾ هٍـکالت
لياٌىیی اوث .هٙال١ات همچًیى يٍاو ؾاؾه که لوشیى ؾاقای ج١اقٔـات لياٌـىیی ،ال
ههاقتهای اقجبا٘ی ِعیط و ؼىؾابكالگكی ٠ا٘٩ی کمحـك بهـكه گك٨حـهايـؿ ،هٙال١ـات
پژوهًگكاو يٍاو هیؾهؿ که هؿل اقجبا٘ی بـیى همىـكاو و بكؼـىقؾاقی آيـاو ال ابـكال
هیصايی٠-ا٘٩ی و ابكال اظىاوات ٠ا٘٩ی يىبث به همىك ،پیً بیًـی کًًـؿۀ هًاوـبی
بكای قٔایث آيها ال قابٙۀ لياٌىیی اوث (p.54- :McDaniel, Lopez, & Holmes,2011
 ،)87ؾق هٙال١ۀ ایىب و ا٬بال )1622( 1ابكال اظىاوات هربث يىـبث بـه هـنؾیگـك ،ؾقد
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هح٭ابل و قٔایث شًىی ال هئل٩ههای ههن قٔایث لياٌىیی ؾق هكؾاو و ٠ىاهل یاؾ ٌؿه
بــه اوــحرًای قٔــایث شًىــی ال ٠ىاهــل قٔــایث لياٌــىیی ؾق ليــاو يیــم هىــث .يحــایس
پژوهً ها يٍاو ؾاؾ که کی٩یث لياٌىیی هكؾاو و لياو بیً ال ایًکه ؾق يى ٞآو هح٩ـاوت
باٌؿ ،ؾق هیماو آو هح٩اوت اوث ،با ایىظال قٔایث لياٌىیی لياو لهايی بیٍحك بىؾه که
همكاهی هكؾاو با آيها و گفقاو او٬اجی با ٨كليؿاو و ج١اهـل ٠ـا٘٩ی همىـكاو ؾق ليـؿگی
لياٌىیی هٍهىؾ بىؾ ،اکرك لياو همىاقه بیً ال آيکه هصفوب اهکايات باًٌؿ ،هصفوب
ا٨كاؾ هىـحًؿ ،آيهـا ٠اٌـ ٫قوابـٗ هىـحعکن و ؾقال هـؿت هىـحًؿ ،بـكای ليـاو ،آقهـاو
لياٌىیی ،یً١ی یک هكؾ و یک لو ،که ال يٝك شىمی و قوظی به یکـؿیگك وابىـحه ،ؾق
ؼىب و بؿ قولگاق با یکؿیگك ٌك یک ،هىشب آوایً یکؿیگك و ؾق ج١اهل هؿاوم باهن
٬كاق ؾاٌحه باًٌؿ ،ایى چٍنايؿال ٌاهل قابٙۀ شًىـی ٠اٌـ٭ايه و ال وـك ج١هـؿ همـكاه بـا
ؾاٌحى ٨كليؿ و همكاه ؼايىاؾه بىؾو ،اوث (پًاهی ،)11 :2313 ،کاوـلى و ؾیگـكاو (،)2111
ه١ح٭ؿيؿ :لو و ٌىهكهاییکه ظه ج١ل ٫و وابىحگی ٌؿیؿ به هن ؾاقيؿ (بی يمی از جلیلیی،
 ،)31 :2331ال هیماو قٔایثهًؿی لياٌىیی باالیی بكؼىقؾاق هیباًٌؿ ،وـكهایه گـفاقی
٠ا٘٩ی لیاؾ ،ؼىؾابكالگكی هیصايی٠-ا٘٩ی ،ج٭أای يیالهای ؼىیً به يعى ِـعیط
و وأط ،وپانگماقی ال یکؿیگك (پًاهی ،)213-211 :2313 ،اٜهاق هعبث ،هیصاو هربث
به هنؾیگـكِ ،ـمیمیث ،هربـث گكایـی ( ،)Miller&Tedder2011: p.87ال ٠ىاهـل ههـن
قٔایث لياٌىیی و والگاقی ؼايىاؾگی اوث ،ؾق گماقههای ؾیًی به گىيههای هؽحل٧
ٕجلىیعی و جّكیعیٔ به ابكال هیصاو و ٠ىا٘ـ ٧هربـث ؾق قاوـحای ایصـاؾ ِـمیمیث و
ؾلبىحگی ٠ا٘٩ی و٩اقي ٌؿه اوث ،ايحٝاقات ٬كآو کكین و اهل بیث ؾق ایى لهیًه ؾق
٤الب ظىى ه١اٌكت با لياو (يطاء ،)21 :اٜهاق ٠ال٬ه و هعبث به همىك (درعاهلی:2161 ،
 ،)13/16جٍکك و٬ؿقؾايی ال ؼؿهات همىك ٕلو و هكؾٔ (هجلطیی ،)11/01 :2163 ،و ٤یـكه
بیاو ٌؿه اوث.
لياو به ؾلیـل ٜك٨یـث ٠ـا٘٩ی ویـژه ( ،)Barrett & Bliss,2009: p.649-658وجىايـایی
ؼاَ ؾق بكول هیصايات ٠ا٘٩ی و اوحمكاق آو ( ،)Robbins&Judge,2015: p.107هن يیال
به هعبث بیٍحكی ؾاقيؿ و هن ؾق ابكال هیصايات هربث ال هـكؾاو ٬ـىیجكيـؿ ،ليـاو ،يیـال
بیٍحكی به ظمایثگكی و ابكالگكی ٠ا٘٩ی ال ياظیۀ همىـك و إ٠ـای ؼـايىاؾه ؾاقيـؿ

(پًیاهی ،)216 :2313 ،چه بىا بكؼـی ال ا٨ـكاؾ بـه ؾلیـل ظصـن بـاالی اٌـح٥االت ـهًـی و
ظك٨های ،اهمیث اللم قا به ؼـىؾابكالگـكی ٠ـا٘٩ی و هیصـايی يؿهًـؿ و آوقا ٔـكوقی
يؿايًؿ ،ایى ؾق ظالی اوثکه همىكاو ؾق هك ٌكایٙی يیالهًؿ ؾقیا٨ث پیامهای ٠ا٘٩ی و
هربث ال ياظیۀ همىك ؼىیً هىحًؿ ،ایى يیال ؾق ّ٠ك ظأك به ؾلیل گىـحكي ٕ٨ـای
هصالی و ج٥ییك ج١اهالت ايىايی بیٍحك اوث٠ ،ـؿم جـؤهیى يیالهـای ٠ـا٘٩ی همىـكاو ال
ياظیۀ یکؿیگك ،همکى اوث لهیًه وال کسقویهای اؼال٬ی و اشحما٠ی بٍىؾ.

 .7استمبال صمیمی اص همسش و هطایؼت او
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اوح٭بال ال همىك به ویژه ال ٌىهك به هًگام واقؾ ٌؿو به هًمل یا بؿق٬ۀ او بـه هًگـام
بیكوو ق٨حى يٍايۀ ٠ال٬ههًؿی و ِمیمیث هیاو لو و ٌىهك اوث ،ایى ق٨حاق لو ،ا٨موو بك
ایًکه اشك هً١ىی ؾاقؾ ،وبب ا٨مایً ههك و هعبث هیاو آيـاو هیٌـىؾ ،لو بـا ایـىکـاق
يٍاو هیؾهؿ که ال يبىؾ ٌـىهك ؾلجًـگ ،و ال آهـؿيً ٌـاؾهاو هیٌـىؾ ،الایـىقو ،جـا
آؼك یى لعٝۀ شؿایی ٕهًگام ؼكوز ال هًملٔ با اووـث و ؾق اولـیى لعٝـۀ وقوؾ يیـم بـه
ؾیؿاقي هیٌحابؿ و ال او بهگكهی اوح٭بال هیکًؿ ،ایى ق٨حاق وبب شفب هكؾ به ؼايه و
هّىو هايؿو وی ال آویب های اؼال٬ی هیٌىؾ ،جىشه و اهمیث ؾاؾو به ظٕىق همىك
ؾق هًمل و اٜهاق ٌاؾهايی به هًگام وقوؾ ٌىهك به ؼايه و اهمیث ؾاؾو بـه ٌؽّـیث و
شایگاه او ،بهویژه ؾق ظٕىق ٨كليؿاو و هیهماياو ،ایى جّىق قا ؾق ٌىهك پؿیـؿ هـیآوقؾ
که ؾق هًمل و هیاو اهل ؼايه ٠میم و هعبىب اوـث ،بًـابكایى ،و٬حـی ؾق کًـاق ؼـايىاؾه
اوث ،اظىان قٔایث ؾقويی هیکًؿ و ؼىـحگی کـاق ال جـى هیلؾایـؿ و قول ب١ـؿ بـا
ايكژی و اهیؿ بىیاق به وك کاق هیقوؾ ،قوىل گكاهی اوالم هی ٨كهایؿ :ظ ٫هكؾ بـك
لو آو اوثکه چكا ٢ؼايه قا قوٌى کًؿ ٕظ ٛ٩هًمل کًؿٔ٤ ،فا قا آهاؾه والؾ و هًگام
وقوؾ هكؾ به ؼايه ،جا شلىی ؾق به اوح٭بال او بكوؾ و به وی ؼىٌـاهؿ گى یـؿ (يیىری :2161
.)111/21
شاو گـكی ،یکـی ال قواوًٌاوـاو ٤كبـی هیيىیىـؿ :ایًکـه همىـكاو ؾق ٌـبايهقول
ؾوثکن چهاق باق یکؿیگك قا ؾق آ٤ىي بگیكيؿ و به هن اٜهاق هعبث کًًؿ ،بهویژه بـه
هًگام وقوؾ همىك به ؼايه ،بىیاق ؾق قوابٗ آياو هئذك ؼىاهؿ بىؾ (جاو گری.)236 :2330 ،

اصو

 .8ساستگىیی و صذالت با همسش
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قاوثگىیی و ِؿا٬ث گل وكوبؿ و ٌـاه کلیـؿ اؼـال ٪اوـث ،ؾقو ،٢وكچٍـمۀ
اکرك ياهًصاقیهای اؼال٬ی اوثِ ،ـؿا٬ث لهیًهوـال ا٠حمـاؾ ؾق قوابـٗ اشحمـا٠ی ال
شمله ليؿگی لياٌىیی اوث ،هكاؾ ال ِؿا٬ث ،گ٩حـاقی اوـثکـه ٨ـكؾ ؾق آو ايگیـمه و
ّ٬ؿی ه٥ایك با هعحىای کالهً يؿاٌحه و گ٩حهاي هٙاب ٫وا ٟ٬باٌؿ٠ ،ؿم ِؿا٬ث لو
یــا هــكؾ ٕ٨ــای ؼــايىاؾه قا بــه بیا٠حمــاؾی و بــؿبیًی هیکٍــايؿ و لهیً ـۀ اؼــحال٦قا
بكهیايگیمؾ ،قاوثگىیی لو و ٌىهك لهیًۀ ا٠حماؾ هح٭ابل ،قابٙۀ ؾووحی و ٠ـمت ي٩ـه
هك ؾو قا ٨كاهن هیکًؿ (تمیمی شهذی ،)121 :2300 ،پیاهبك جىِیه هیکًؿ که به ؼايىاؾه
ؼىؾ ؾقو ٢يگىییؿ (هجلطی .)111/01 :2163 ،همىكاو بایـؿ وـ١ی کًًـؿ بـه ٌـىؼی هـن
ؾقو ٢يگىیًؿ (کلیًیی ،)316/1 :2163 ،ل یـكا بـا ؾقو ٢و جكؾیـؿا٨کًی ،پایـههای ا٠حمـاؾ ؾق
ؼايىاؾه ٨كو هیقیمؾ و لهیًۀ همؿلی و جىا ٫٨ال بـیى هـیقوؾ ،لیبـایی ليـؿگی لياٌـىیی
هٍكوٖ به گ٩حاق ؾقوث و يیک ق٨حاقی اوث (هًذی.)311/3 :2161 ،

 .9افضایص آستايه و هذاسا با همسش

هؿاقا بههً١ای ههكبايی کـكؾو ،يكهـی يمـىؾو (دهخیذاٌ ،)21216/21 :2333 ،ـ٩٭ث و
هالیمث يٍاو ؾاؾو ،هماٌات و ولىد يیکى (دطیًی دشتی ،)133/1 :2330 ،ال آهىلههای
اؼال٬ی ؾیى اوالم ،و ظحی ال ؾوحىقهای اؼال٬ی ؾیگك اؾیاو اوث ،ایى ؾوحىق اؼال٬ی،
ؾق ليؿگی اشحما٠ی به٘ىق ٠ـام و ؾق يهـاؾ ؼـايىاؾه بـه٘ىق ؼـاَ ،شایگـاه و اهمیـث
ویژهای ؾاقؾ ،به گىيه ای که بؿوو ق٠ایث آو بىیاقی ال اهىق شاه١ه و ؼايىاؾه به واهاو
يمیقوؿ ،اگك ٌؽّی ؾق هىائل اشحما٠ی ،ؼايىاؾگی و همىكؾاقی يحىايؿ با هال٘٩ث،
يكهی و هماٌات ق٨حاق کًؿ ،با ٌکىث قوبهقو ،و ؾق اؾاقۀ ليؿگی يـاجىاو ؼىاهـؿ ٌـؿ،
ایى يکحه کلیؿی هیجىايؿ ؾق ظال بكايگیؽحگی بكای لياو جؤذیكگفاق باٌؿ که هیچ ٠مـل
هً١ىی لو يمؾ ؼؿا وىؾهًؿجك ال کىب قٔـایث ٌـىهك و هـؿاقا بـا او يیىـث (درعیاهلی،
 ،)111/16 :2120ؾق گماقههای اوالهی به هـكؾاو جىِـیه ٌـؿه ؾق هـك ٌـكایٗ ال شملـه
ج١اقْها با همىك هؿاقا کًًـؿ (ابیى بابىیی  ،)311/1 :2123 ،هـؿاقا ٌـاهل آقاهـً بـؿيی و
کالهی ،چٍنپىٌی و گفٌث اوث ،قاه آقام ٌـؿو لو و آهـاؾه ٌـؿو او بـكای ايصـام

ق٨حاق هًاوب ال شمله گ٩ثوگىی هٙلىب ،هؿاقا بـا اووـث (همیاو ،)111/3 :پیـاهبك
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٨كهىؾ :هك که با اؼال ٪بؿ همىك ؼىؾ بىالؾ ٕبـا او هـؿاقا کًـؿٔ ؼؿاويـؿ ؾق آؼـكت
پاؾاي ٌاکكاو به او هیؾهؿ (هماو ،)20/1 :اهام ِاؾ ٪ؾق یک ظـؿید کـاقبكؾی و
ل یبا ،وه قاهکاق اواوی ؾق قابٙه با ج١اهل بهًصاق و جؤذیكگفاق و اوحعکامبؽً ؾق قوابٗ
همىكی بیاو ٨كهىؾهايؿ که ههمحك یى آو هؿاقا و والگاقی با همىك اوـث ،ظٕـكت ؾق
ایىباقه هی٨كهایًؿ :هكؾ بایؿ ؾق اقجباٖ با لو و همىك ؼىؾ ظحما ایـى وـه ؼّىِـیث قا
ؾاٌحه باٌؿ:
 .5هىا٨٭ث و ؼىي اؼال٬ی با همىك که هىشب شلب جىا ٫٨همىك يیم هیٌىؾ و هعبث
و ٠ال٬ۀ او قا جعکین هیکًؿ.
٬ .9یا٨ه و ٜاهك آقاوحه ؾاٌحه باٌؿ که هىشب جمایل بیٍحك همىكي گكؾؾ.
 .3وو١ث به او ببؽٍؿ ٕؾق ؼىقؾ و ؼىقاد و پىٌاٮٔ ،و هـك ليـی بایـؿ هیـاو ؼـىؾ و
ٌىهكیکه با او جىا ٫٨ؾاقؾ وه ؼّىِیث ؾاٌحه باٌؿ:
 .5ال هك پلیؿی ؼىؾ قا يگه ؾاقؾ جا ٌىهكي ؾق ظال ؼىٌی و ياؼىٌـی بـه او ا٘میًـاو
پیؿا کًؿ.
 .9يگهؿاقی و هكا٬بث ال ٌىهك ٕپیىوحه يیالهًؿیهای ٌىهك قا هحىشـه باٌـؿ و ؾق ق٨ـٟ
آيها بکىٌؿٔ ،کـه ایـى ؼـىؾ هىشـب هعبـث و ٠ال٬ـۀ ٌـىهك هـیٌـىؾ و ال ل٥ـمي
همىكي اگك پیً آیؿ چٍن پىٌی هیکًؿ.
 .3اٜهاق  ٫ٍ٠يىبث به او با وؽًاو هعبث ايگیم ،و ؼـىؾ قا بـكای ٌـىهك بـا ٌـکل و
٬یا٨های بیاقایؿ که شلب جىشـه او کًـؿ (ابیى شیعب درايیی ،)313 :2303 ،پیـاهبك گكاهـی
اوالم  هؿاقا و يكم ؼىیی با هكؾم قا يیمی ال ایماو و ليؿگی ٕظیـات و جعـكد و
َوـكليؿگیٔ ،جل٭ـی ٨كهـىؾه و هـؿاقا قا ال ٠ىاهـل کمـال ؾق اهـىق ليـؿگی هـی ؾايًــؿ
(درعاهلی ،)162-166/216121 ،اهام با٬ك يیم ؾقایىباقه هی٨كهایًؿ :ؾق هًاشات هیـاو
ؼؿا و هىوی ؾق جىقات چًیى آهـؿه اوـث :ای هىوـی ،اوـكاق قا ؾق ؾقوو ؼـىؾ
ظ ٛ٩کى و ؾق ٜاهك بـا ؾٌـمًاو هـى و ؾٌـمًاو ؼـىؾت ال هیـاو هـكؾم هـؿاقا کـى
(درعییاهلی ،)166/21 :2161 ،الحــمام بــه هــؿاقا ؾق همىــكؾاقی ،بــهویژه بــا لو ،اهمیح ـی
ؾوچًؿاو ؾاقؾ و اگك ایى ؾوحىق اؼال٬ی ق٠ایـث يٍـىؾ ،چهبىـا ليـؿگی هٍـحكد بـا

آویب و جلػکاهی قوبكو گكؾؾ .ظٕكت ٠لی هی ٨كهایؿ :همیٍه و ؾق همه ظال
با همىكت ٕليثٔ هؿاقا کى و با او به يیکی ه١اٌكت يما جا ليؿگیات باِ٩ا و ٨كضلا
ٌىؾ (طبرضی ،)121 :2330 ،ل٭ماو ظکین ؾق ٨كالی ال وؽًاو ؼىؾ هی٨كهایؿ:

وه ؾوحهايؿ که بایؿ با آياو هؿاقا کكؾ:
ظاکن چیكه و هىـلٗ ،لو و بیمـاق (دطییًی دشیتی ،)133/1 :2330 ،اهـام ِـاؾ٪
هی٨كهایؿ :اگك ليی با ٌىهك ؼىؾ هؿاقا يکًؿ و او قا به جهیه و ؼك یؿو چیـمی هصبـىق
کًؿ که جىاو آوقا يؿاقؾ ،ؼؿاويؿ هیچ کاق ؼىبی قا ال او يمیپفیكؾ و قول ٬یاهث بك او
ٕ٤ب ؼىاهؿ کكؾ (هجلطیی ،)111/266 :2163 ،اهام با٬ك يیم هی٨كهایؿ :ؼؿاويـؿ
ْ
ْ
٠م و شل شهاؾ قا هن بك هكؾاو و هن بك لياو واشب واؼحهْ ،اها شهاؾ هكؾ بـفل هـال و
ْ
شايً جا ظؿ کٍحه ٌؿو ؾق قاه ؼؿاوث ،ولی شهاؾ لو ٌکیبائی ؾق بكابك ياهالیماجی
اوثکه ال ياظیۀ همىك ؼىیً هیبیًؿ و بكؾباقی و هؿاقا هیکًؿ (ابیى بابىیی :2123 ،
.)131/3
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آوحايۀ جعمل 1باال و و١ۀ ِؿق يیم یکی ال هئل٩ههای ههن ؾق اقجبا٘ات بیى ٨ـكؾی و
ؼايىاؾگی اوث ،آوحايۀ جعمل یً١ی ٜك٨یث شىمايی ،قواوًٌاؼحی و اشحمـا٠ی ا٨ـكاؾ،
به ٠باقت ؾیگك ،آوحايۀ جعمل یً١ی ظالث قواوًٌاؼحی و لیىحی ه١یى که ٨كؾ یـا ا٨ـكاؾ
شاه١ه ،بیً ال آوقا جاب يمیآوقيؿ و ٜك٨یث قوايی آياو بكای جعمل ٍ٨اقها ،جهؿیؿها و
هعؿوؾیثها ،بیً ال آو يیىث (الیاضی ،)2313 ،آوحايۀ جعمل ا٨كاؾ بـا آهـىلي و کىـب
ههــاقتهــای اقجبــا٘ی و بــا آ گــاهی بؽٍــی ٬ابــل ا٨ــمایً و بهبــىؾ اوــث ،بىــیاقی ال
چالًهای اقجبا٘ی همىكاو و ج١اقْهای آياو به ؾلیل پاییى بىؾو آوحايۀ جعمل اوـث،
آ گاهی بؽٍی به ا٨كاؾ ؾقباقۀ ٜك٨یثهـا و هعـؿوؾیثهـای ايىـاو و هكاجـب اؾقاکـی و
ًٌاؼحی ا٨كاؾ ،با٠د ا٨مایه آوحايۀ جعمل و اِالض اوًاؾها هیگـكؾؾ ،و٬حـی همىـكاو
هحىشه باًٌؿ که هك ٨كؾی ٜك٨یثها و جىايمًؿیهـای ؼـاَ ؼـىؾ قا ؾاقؾ و ایًکـه هـك
ُ
کىی هىمىل کًًهای ق٨حاقی ؼىیً اوث ،يىـبث بـه ؼٙاهـا و اٌـحباهات ؾیگـكاو
واکًٍی ه١حؿل بـكول هـیؾهـؿ و جى١٬ـات ؼـىؾ قا کـاهً ؾاؾه و ؾق ه٭ابـل ؼٙاهـای
ق٨حاقی ؾیگكاو ِبىقی و و١ۀ ِؿق پیٍه هیکًؿ ،آ گاهیهای ايىاو ،باوقهای ايىاو و
1. Resistence Throshad

1. cognitive models
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ُ
الگىهای ًٌاؼحی 1او ؾق ٘كل جل٭ی ايىاو ال اؤا ٞاشحما٠ی ،ؼايىاؾگی و کـًًهـای
ق٨حـاقی او جـؤذیك اواوـی ؾاقؾ ،ياوـالگاقی بــیى ویژگـیهـای شىـمی ،قواوٌــًاؼحی و
آ گاهیهای ٌؽُ با٠د اوحكن و يـاآقاهیهـای قوايـی و کـاهً ْ
جعمـل هـیگـكؾؾ
( ،)Clays& et al,2011: p.185-191هٙاب ٫الگىهای ًٌاؼحی ،آيچه ظائم اهمیث و ؾ٬ث
اوث ،والهها و پكؾاليهای ًٌاؼحی هىحًؿ که بیى هى١٬یثهای هؽحل ٧هیايصیگكی
ُ
هی کًًؿ و با ایصاؾ ٠ىا٘ ٧هربث یا هً٩ی يىبث به ١٨الیثهای و کًًهـای ق٨حـاقی و
ٌكایٗ آو ،ق٨حاقهای ا٨كاؾ قا شهث هیؾهًؿ ( ،)Kaliath,2003: p.103-121ـهىآ گـاهی
هیجىايؿ بك قوی کاقکكؾهای هكبىٖ بـه جىشـه ايحؽـابی و پایـؿاق ،جـؤذیك هربـث بـه شـای
بگفاقؾ ،هؿاؼالت ـهىآ گاهی بهً٠ىاو هؿاؼلهای ًٌاؼحه هیٌىؾ که ٔمى جمكکم بـك
ظل٭ههای ظىی ٕ٠الین ظىی َبكیىٔ ،به ؼىبی هـیجىايًـؿ ٠ىا٘ـ ٧و هیصـاوهـا قا بـه
ِىقت ؾ٬ی ٫و ٠می ٫بكقوی کكؾه و قابٙۀ ًٌاؼث٠-ىا٘ ٧قا به ؼـىبی جبیـیى يمایًـؿ
( ،)Schonert-Reichl & Lawlor,2010: p.137-151هٙال١ات جصكبی يٍاو ؾاؾه اوثکـه
هؿاؼالت ـهىآ گاهی ٕبـا ایصـاؾ بّـیكتٔ ،با٠ـد هـیٌـىؾ بـه شـای ایًکـه ا٨ـكاؾ ال
هیصاوهای ؼىؾ ٨كاق و اشحًاب کًًؿ ،آيها قا پفیك٨حه وبا آيها کًاق آهؿه و هـؿاقا يمایًـؿ
( ،)Khong,2011: p27-32ؾق هصمى ٞهیجىاو اؾ٠ا کكؾ که هؿاؼالت ـهىآ گـاهی ایـى
جىايایی قا ؾاقيؿ که بهِىقت هنلهـاو بـك قوی هح٥یكهـای ٌـًاؼحی ٕهرـل يگـكيهـای
ياکاقآهؿٔ ،و هح٥یكهای هیصايی هئذك واٌ ٟ٬ىيؿ و ٔمى ظل ج١اقْهای ؾقويـی ا٨ـكاؾ،
ُ
به بهبىؾ ق٨حاق آياو کمک يمایًؿ ،ایصاؾ آ گاهی و بّیكت ؾق ا٨كاؾ به بهبىؾ کـًًهـای
ق٨حاقی ؾق آو هًصك ؼىاهؿ ٌؿ و ؾق يحیصه به بهبىؾ قوابٗ همىكی و هكاوات ؼايىاؾگی
کمک ؼىاهؿ کكؾ ،آ گاهی بؽٍی به همىكاو يىبث به پیاهؿهای آوحايۀ جعمل پاییى و
٠ؿم ِبىقی و ٠ؿم هؿاقا ،با٠د اِالض ق٨حاق آيـاو و ا٨ـمایً آوـحايۀ جعمـل آيـاو ؾق
قابٙه با ا٨كاؾ ؾیگك هیگكؾؾ .ؾق آهىلههای اؼال٬ی اوالم جىِـیههـای ٨كاوايـی ؾق بـاقۀ
کٝن ٤یٕ ٛهؿیكیث هیصاو هً٩یِٔ ،بىقی ،هؿاقا با همىك ،هربث ايؿیٍی و ٨ؿاکاقی
و ج٥ا٨ل ٌؿه که هٙ١ى ٦به ا٨مایً آوحايۀ جعمل ؾق اقجبا٘ات بیى ٨ـكؾی و ؼـايىاؾگی

اوث (ر .ک .پًاهی ،)2311 ،چه بىا بكؼی ا٨كاؾ ٠لی ق٤ن ؾايً کـا٨ی ؾق ایـى ٠كِـههـا،
الحمام ٠ملی اللم به ِبىقی ،گفٌث و کًحكل ؼٍن ؼىیً يؿاٌحه باٌـًؿ و ال آوـحايۀ
جعمل پاییى بكؼىقؾاق باًٌؿ ،ایى آویب هیجىايؿ ليـؿگی لياٌـىییقا بـا چـالً شـؿی
قوبكو والؾ و پایؿاقی آوقا جهؿیؿ يمایؿ ،ظحی چه بىا همکى اوث بكؼی ا٨كاؾ به ؾلیـل
بیگايه بىؾو با اؼال ٪و هًً اوالهی ،جى١٬ات ياهح١اق ٦و پكؼـايگـكی بیٍـحكی يیـم
ؾاٌحه باًٌؿ که ؾق ایىِىقت چالً بیٍحكی ؼـايىاؾه قا جهؿیـؿ ؼىاهـؿ کـكؾ ،اهـكوله
آوحايۀ جعمل ا٨كاؾ کاهً یا٨حه اوث و هنجكال با وا١٬یثها يیىث ،اگكچـه هـك یـک ال
لياو و هكؾاو ؼىؾ قا هؿ٠ی پیٍحالی ؾق ایى ٠كِه هیؾايًؿ ولی ؾق وا ٟ٬هـك ؾو ّ٬ـىق
ؾاقيؿ.

يتیجهگیشی
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يحیصۀ پژوهً ؾق هًاب ٟؾیًی بیاوگك آو اوثکه ايحٝاقات چًؿی ؾق قاوـحای بهبـىؾ
همىكؾاقی و اوحعکام ؼايىاؾه وشىؾ ؾاقؾ و بكؼـی ال ایـى ايحٝـاقات ي٭ـً ظیـاجی ؾق
اوحعکام و بهبىؾ همىكؾاقی و قوابٗ همىـكايه ؾاقؾ ،ههـنجـكیى يکـاجیکـه ال وـیكه و
٨كهایً اهل بیث٬ ابل ايحما ٞاوث ٠باقجًؿ ال:
 .5جىشــه بــه ٜك٨یــثهــای لیىــحی و قواوٌــًاؼحی لو و هــكؾ ؾق واگــفاقی ي٭ــًهــای
ؼايىاؾگی و اشحما٠ی؛
 .9ج١اهل يیکى و ٌایىحه با همىك و پكهیم ال آلاق لیىحی و قوايی همىك؛
 .3جؤ کیؿ بك الحمام لياو به ي٭ًهاییکه اولىیث بیٍحك و پاؾاي هً١ىی لیاؾی بك آو ٬ـكاق
ؾاؾه ٌؿه اوث؛
 .۰جؤ کیؿ بك قوابٗ کالهی و ٤یك کالهی يیکى با همىك و جکكین همىك به يعى ٌایىحه و
هنجكال با هًملث اشحما٠ی او؛
ِ .1بىقی و بكؾباقی ؾق چالًها و کمبىؾهـای ؼـايىاؾگی و همكاهـی بـا همىـك ؾق
هؿیكیث اهىق ؼايىاؾه؛
 .0جؤ کیؿ بك پكهیم ال ايحٝاقات ٤یك وا ٟ٬بیًايه همىـكاو ال الؾواز و جّـىقات قهايحیـک
يگكايه ؾقباقۀ ليؿگی لياٌىیی؛

 .7الحمام ٠ملی به هًصاقهای اؼال٬ـی و اوـالهی ،ؾقد ِـعیط ٌـكایٗ قواوٌـًاؼحی
همىك ،ق٠ایث هًصاقهای اشحما٠ی و ج١ؿیل ايحٝاقات ال یکؿیگك؛
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مُمترٔه اوتظارات اخالقٓ ي اجتماعٓ در ريابط بٕه َمسران...

 .5لشآو کشین ،جكشمه ،ياِك هکاقم ٌیكالی.
 .9ابى بابىیه ،هعمؿ بى ٠لی ،هى ال یعنش الفمیه٬ ،ن ،ايحٍاقات شاه١ه هؿقویى.5۰53،
 .3ابى بابىیه ،هعمؿ بى ٠لی ،اْلهالی ،جهكاو ،کحابچی.5370 ،
 .۰ابى ٌ١به ظكايی ،ظىى بى ٠لی ،جع العمىل٬ ،ن ،شاه١ه هؿقویى.5303 ،
 .1ابى ٌ١به ظكايی ،ظىى بى ٠لی ،جع العمىل٬ ،ن ،شاه١ه هؿقویى.5۰0۰ ،
 .0اولىىو ،ؾیىیؿ اچ ،اهی اولىىو -ویگ ،پیحكشی القوىو ،اولىىو ،ؾیىیؿاچ ،بـاصبیًی سوابـو همغـشاو،
جكشمه ،ههكيىي ؾاقیًی و ٌکىه يىابی يژاؾ ،جهكاو ،ؾايژه.5325 ،
 .7بكيٍحایى  .٦چ ،.صياؽى یی دسهايی ،جكشمه پىق٠ابؿی و هًٍمی ،جهكاو ،قٌؿ.5310 ،
 .1پایًؿه ،ابىال٭اوـن ،يهس الفقاظه ،هصمىعه کلمات لقاس ظنـشت سعـىل  ،جهـكاو ،ؾيیـای ؾايـً،
.5319
 .2پًاهی٠ ،لی اظمؿ ،اؽحغال صياو با جؤ کیذ بش آعیبها و اولىیـثهـا٬ ،ـن ،پژوهٍـگاه ظـىله و ؾايٍـگاه،
.5327
 .50ــــــ  ،يمؼ صو و هشد دس خايىاد با سویکشد اعالهی٬ ،ن ،پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاه.5321 ،
 .55پًاهی٠ ،لی اظمؿ و شاو بمقگی ،هىـ١ىؾ سواو ؽًاعـی صو و هـشد٬ ،ـن ،پژوهٍـگاه ظـىله و ؾايٍـگاه،
.5320
 .59ــــــ  ،عبک صيذگی (همغشداسی اص هًظش دیى با سویکشدی سواوؽـًاخحی ٬ ،ـن ،هىوىـۀ اهـام ؼمیًـی،
.532۰
 .53جمیمی آهؿی٠ ،بؿ الىاظؿ بى هعمؿ ،جقًی غشس العکن و دسس الکلن٬ ،ن ،ؾ٨حك جبلی٥ات.5300 ،
 .5۰ــــــ  ،غشس العکن و دسس الکلن٬ ،ن ،ؾاق الکحاب الوالهی.5۰50 ،
 .51شلیلی٨ ،ك یبا« ،بشسعی و همایغه عىاه هئذش دس سماهًذی صياو ؽاغ و خايـهداس اص صيـذگی صياؽـىیی»،
پایاوياهه کاقًٌاویاقٌؿ قواوًٌاوی ،جهكاو ،ؾايٍگاه ٠الهه ٘با٘بایی.5371 ،
 .50ظك٠اهلی ،هعمؿ بى ظىى ،وعائ الؾیعة٬ ،ن ،هئوىۀ آل البیث.5۰02 ،
 .57ظىیًی ؾٌحی ،ویؿهّ٩ٙی ،هعاسف و هعاس ی ٬ ،ن ،ظصث.5370 ،
 .51ؾهؽؿا٠ ،لیاکبك ،لغثياهه ،جهكاو ،هئوىه ايحٍاقات و چار ؾايٍگاه جهكاو.5377 ،
 .52ؾیلمی ،ظىى بى هعمؿ ،اسؽاد الملىب الی القىاب٬ ،ن ،الٍك ی ٧الكٔی.5۰59 ،
 .90و٩یكی ،ؼؿیصه و هاؾیاو ،لیًب ،بشسعی سابيۀ جعمك ايحظاسات صيـاو هحاهـ اص همغشؽـاو بـا سمـایث
صياؽىیی ،پژوهًٍاهه ٠لىم اشحما٠ی .ي.70-۰0َ3۰
 .95ویى٘ی ،شالل الؿیى ٠بؿالكظمى ،الذس المًرىس فی جفغیش الماذىس ،بیكوت ،ؾاقال٩کك.5۰5۰ ،
ٌ .99ایىحه ،گلًاقِ ،اظبی٠ ،لی و ٠لیپىق ،اظمؿ ،بشسعی سابيـۀ سمـایث هًـذی صياؽؾـىیی بـا باوسهـای
اسجباىی و ايحظاسات غیش هًيمی صوشیى ،ؼايىاؾه پژوهی.993-931َ ٔ7ٕ 9 .
٘ .93بكوی ،قٔیالؿیى أبیيّك ظىىبىالٕ٩ل ،هکاسم اْلخالق ،جهكاو ،ؾاق الکحب االوالهی.5370 ،
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پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ

کارکزد خىدخىاهاوۀ اوظان ،طب بزوس اخالل در وظم سوذگی اجتماعی ػاذه ،در
وتیجه دمىق افزاد و جامعه مىرد تعذ و تعارضات لزار میگیزد ،بازا رهاائی اس
ایه تعارضات و تعذ به دمىق ییذیگز ،ویاس به بظتهها وزدافشار به واد لااوىن
اطت ،لیه بزا اجزا لاوىن ،یک تؼییالت ممتذر ماذیزیتی مبتىای باز اصاىل
عمالوی و ودیاوی السد اطت تا در پزتى آن اوظان به طعادت دویاا و آخازت دطات
یابذ ،اس ایهجهت ضزورت دارد تا مذیزیت پیاامبز خااتم در هماۀ سماان و در
طغىح مختلف تبییه گزدد .بىا مذیز یت و دیىمت اطالمی در ػیىۀ مذیزیتی
پیامبز طاخته جامعۀ دكمذار اطت ،در اهمیت ایه مىضى همیه بض که در
آمىسهها ودیاوی ،جامعۀ بذون مذیزیت و داکم ،پذیزفتىی ویظت .پیاامبز اکازد
 بذیهجهت مبعىث ػذ تا با مذیز یت خىیغ ،مزددرا هذایت کزده و عذالت
را در جهان داکم وگظتزع دهذ تا در وتیجه دزکات عظایم اوظااویرا باه طامت
آفزیذگار عالم ،پایهگذار ومایذ ،اس ویژگیها مذیزیت و دیىمات پیاامبز
ودیاوی بىدن آن اطت ،اس ایهجهت جانها امت خىد را به طمت کماال مغلاك
رهىمىن و ػیفتۀ خىد طاخته اطت .رطىل خاذا باا ماذیزیت الهای اس جامعاۀ
بذو مذیىه ،الگىیی عملی ارائه کزد که در پزتى آن سن و مزد به کمال رطایذه و
تمذن بشرگ اوظاوی الهی را پایهگذار ومىد و جان هز اوظاان آساده و خزدمىاذ را

1

بزا همه سمان مجذوب خاىد طااخته اطات ،ایاه ممالاه بازآن اطات تاا باا روع
کتابخاوها  -تىصیفی و با هذ بزرطی ػیىهها مذیزیتی پیامبز در جامعاۀ
بذو جشیزة العزب و راس ماوذگار مؤلفهها ایه مذیزیت در جىاماع بؼاز در
گظتزۀ سمان و میان و طغىح متفاوت مخاعبان ،به ایه امز همت گمارد.
واژگاو کلیذی :مذیزیت ،پیامبز اطالد ،اوظان ،جان ،جامعه ،دیىمت

همذهه
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 .5بكاوان آهىلههای ؾیًی و ايؿیٍههای ظکیماو الهی ،ايىاو هىشىؾی اوث اشحما٠ی
٘بی١ث شمٟگكا ؾاقؾ و ال لىالم ليؿگی اشحما٠ی و شم١ی که ظاِل شم ٟا٨كاؾ با
و
ّ
ً
هًا ٟ٨و والی ٫هؽحل ٧و بٕ١ا هح١اقْ اوث ،اِٙکاد و بكؼىقؾ اوث ،کـاقکكؾ
ؼىؾؼىاهايۀ ايىاو وبب بكول اؼالل ؾق يٝن و اهًیث اشحما٠ی هیٌـىؾ و ؾق يحیصـه
ظ٭ى ٪ا٨كاؾ و شاه١ه هىقؾ ج١ؿی و ج١اقٔات ٬ـكاق هـیگیـكؾ ،بـك ایـى اوـان ،بـكای
قهائی ال ایى جؿاؼالت و ج١اقٔات و ج١ؿی به ظ٭ى ٪یکـؿیگك ،يیـال بـه بىـحههـای
يكما٨ماقی به يام ٬ايىؤ ،كوقت یا٨حه و ال ایى ه٭ٌ ،ٟٙكایٗ والهث و ب٭ـای شاه١ـۀ
ايىايیکه ؾق آو اوباب قٌؿ و ج١الی ا٨كاؾ جؤهیى هیٌىؾ ٨كاهن هیگكؾؾ ،لیکى بكای
اشكای ٬ايىو ،یک جٍکیالت ه٭حؿق هؿیكیحی اللم اوث ،ؾق هـؿل هـؿیكیحی اوـالم،
ً
شاه١ه بؿوو قهبك اِال پفیك٨حه يیىث ،جا شائیکه اهیكالمئهًیى ٠لی هـی٨كهایـؿ:
هكؾم ياگمیك ال ؾاٌحى اهام و قهبكيؿ ،اگك چه ٨اشك و ياٌایىث باٌؿ؛ چـكا کـه ٠ـؿم
وشىؾ ظاکمی ظحی ٤اِب و ٨اشك هًحهی بـه هـكز و هـكز و هـؿق ق٨ـث اهکايـات
هیٌىؾ (يهج البالغ  ،خطب  ،)16ؾق ظالث ایؿهآل ،شاه١ۀ بٍكی بكای قویؿو به هؿ،٦
به هؿیكايی اظحیاز ؾاقؾ که هن هؿ ٦قا ؼىب بًٍاوًؿ و هن ابماق قویؿو بـه هـؿ٦
قا ،بًای هؿیك یث و ظکىهث اوالهی ؾق ٌیىۀ هـؿیكیحی پیـاهبك وـاؼحى شاه١ـۀ
ظ٫هؿاق اوث ،ایى هىٔى ٞآو٬ؿق ههن اوثکه ؼؿاويؿ پیاهبكايیقا بكای وكپكوـحی
و هؿایث بٍك هی٨كوحؿ و هكگم ايىاوها قا بؿوو هؿیك و قاهًما و قهبك قها يمیکًـؿ،
ؾق آهىلههای وظیايی ،شاه١ۀ بؿوو هؿیكیث و ظاکن پفیك٨حًی يیىث.
هؿیكیث و قهبكی ؾق اوالم آو٬ؿق ظائم اهمیث اوثکه ؼؿاويـؿ ؾق ظصـة الـىؾاٞ

به پیاهبك ؾوحىق ؾاؾه و هی٨كهایؿ:هىٔى ٞاهاهثقا به هكؾم ابال ٢کى که اگك ایىکـاق قا
يکًی قوالحثقا ايصام يؿاؾهای ،ایى هىٔى ٞجؤکیؿ ٨كاواو بك ایى اهك اوثکه پیاهبك اکكم
 شايٍیى و هؿیك ب١ؿ ال ؼىؾ قا ه١ك٨ی کًؿ .اهام قٔا ؾق بـاقۀ اهمیـث هـؿیكیث
َ َ
ٓ
ُ َْ َ
ٓ َ ُ
َ َْ ً
ُ ًَ
هی٨كهایًؿ ...« :أ َْيا ال َي ّصؿ ّٓ ٨ك٬ة ّه َى ال َّ ٩ك َّ ٪و ال ّهلة ّه َى ال ّملـل َب٭ـىا َو َ٠اٌـىا اال ّب٭ـ ّْین َو
ّ
َ َ َ َْ َ
َ َْ َ
َق ّئیه ّل َما الُبؿ ل ُهنّ ...ه َْما َی ٓ١ل ُن أ َْي ُه الُبؿ ل ُه ٓن ّه ًٓ ُه( »...هجلطی)311/31 :2163 ،؛ ؾق هٙال١ۀ
اظىال بٍك هیچ گكوه و هلحی قا يمییابین که ؾق ليؿگی هى ٫٨و پایـؿاق باٌـًؿ ،هگـك بـه
وشىؾ هؿیك و وكپكوحیکه اهىق هاؾی و هً١ىی آياوقا هؿیك یث يمایؿ.
پیاهبك اکكم بؿیى شهث هب١ىخ ٌؿ جا با هؿیك یث ؼىیً ،هكؾمقا هؿایث کكؾه
و ال گمكاهــی يصاجٍــاو ؾهــؿ و ظكکــث ٝ٠ــین ايىــايیقا بــه وــمث آ٨كیــؿگاق ٠ــالن،
َ
َٓ َ ُ
َ َْ َ َ َ ٓ َ َ ُ
َ َ ُ
پایهگفاقی يمایؿ «َ ٨ ...هؿاه ٓن ّب ّه ّه َى الٕالل ّة َو أي٭فه ٓن ّب َمک ّاي ّه ّه َى ال َص َهال ّة ذ َْن( »...يهیج
البالغ  ،خطب .)1
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 .9هؿ :٦اها ایًکه ؾق ایى ه٭اله ،هؿیكیث و ظاکمیث پیاهبك قا هىٔى٬ ٞـكاق ؾاؾیـن
٠الن و هع٭٠ ٫لىم
بؿاو شهث اوثکه پیاهبك٬ كآو يا٘ ٫اوث؛ همايٙىق که هك ّ
ؾیًی ،هکل ٧اوث جا ؾق همۀ اّ٠اق به ٌكض و ج٩ىیك ٬كآو هکحـىب بپـكؾالؾ ،همـیى
وٜی٩ه ؾق هىقؾ ٬كآو يا٘ ٫يیم شكیاو ؾاقؾ و لفا يگاقيؿۀ ایى ه٭اله قا بك آو ؾاٌث جا با
اوح٩اؾه ال ؼكهى ايؿیٍههای هع٭٭او ٠لىم ؾیًـی ،قهـم و قال ظکىهـث و هـؿیكیث
پیاهبك قا که بیيٝیك ؾق ٠الن هىحی بىؾه و هىث ،هىقؾ بالؼىايی و بكقوـی ٬ـكاق
ؾاؾه جا ایًکه پاوؽی بكای ایى وئال باٌؿ که؛ پیاهبك چگىيه و با چـه جکًیـک و
قوٌی ،بك شاو ایى اهث هؿیكیث و ظکىهث کـكؾ؟ و بـا ٜهـىق ؼـىؾ ؾق شاه١ـهای
بؿوی ،جىايىث ْ
جعىل و ؾگكگىيی ٠می ٫ایصاؾ کًؿ و ال هماو هكؾم به ؾوق ال جمؿو،
شاهل ،وًگؾل و هحّ١ب ا٨كاؾ بمقگی جكبیث کًؿ که يمىيۀ ايىـاوهـای کاهـل ؾق
٘ىل جاقیػ باًٌؿ؟
 .3قوي :هىٔى ٞیاؾٌؿه ؾق ایى ه٭اله با قوي کحابؽايـهای -جىِـی٩ی ،ؾق وـه هعـىق
هىقؾ هٙال١ه و پژوهً ٬كاق گك٨حه اوث:

اصو

 .1اصىل داکن بش هذیشیت پیاهبش دس دکىهت
 -1-1اصل هذاسا

اِل اولیۀ ق٨حاق پیاهبك ایى بىؾ که با هؽال٩او همىاقه هؿاقا هیکكؾ و با هالیمث،
آيها قا به ؾیى ظـ ٫ؾ٠ـىت هـیيمـىؾ و ایـى ق٨حـاق ،بـك ٘بـ٨ ٫كهـاو ؼؿاويـؿ اوـثکـه
ّ أ
أ
لغل نن ف أاشً أط لها﴾ (ايفال )02/؛ اگك هؽال٩ـاو جمایـل بـه ِـلط
هی٨كهایؿ﴿ :و ناو شً ُعىا نل
يٍاو ؾاؾيؿ ،جى يیم جمایل يٍاو بؿه.
پیاهبك ؾق قاوحای جع٭ ٫اهؿا ٦اِلی ؼىؾ ؾق اهـك هـؿایث شاه١ـه ،آو٬ـؿق بـه ایـى
ٌیىه اهمیث هیؾاؾ جا شـاییکـه وـیكهيىیىـاو ،ؾق جىِـی ٧آو ظٕـكت يگاٌـحهايـؿ:
«پیاهبك ؾاقای ٬لبی ق٬ی ٫بىؾ و يىبث به همۀ هىلماياو ههكباو بـىؾ (ابیى هشیام ،بییتیا:
.)211/1
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 -2-1اصل ابضاس بىدو هذیشیت

ؾق ايؿیٍۀ پیاهبك اٝ٠ن ظکىهث و ٨كهاوقوایی جًها یک ابماق اوث ،اها ؾق ٠ـیى
ظال اهايحی اوث ال وىی ؼؿا (ادساب ،)31 /بكای جع٭٠ ٫ؿالث و ظ ٫ؾق شاه١ۀ بٍـكی
و بك٬كاقی ٬ايىو و اهًیث بكای قٌؿ و و١اؾت ايىاوها ،آقی ،ظکىهث ووـیلۀ قوـايؿو
ايىاو به و١اؾت و ؼىٌبؽحی ؾو شهاو اوث ،ایى اوثکه ؾق شاه١ۀ ٬ـكآوبًیـاو ،اگـك
يگاه کىی به ظکىهث شم ایى باٌؿٌ ،ایىحگی آوقا يـؿاقؾ کـه واقؾ ٠كِـۀ ظکىهـث
ٌىؾ ،آوظٕكت ؾق بیايی ههن ایى هىٔىٞقا به ِىقت لیك بیاو هیؾاقؾّ ...« :ايا َوالل ّـه
َ
َ ٓ
َ
َ
ََ َ َ ً
َ ً
ال ُي َىلی َ٠لی َهـفا ال ََ ١مـل أ َظـؿا َوـؤل ُه َوال أ َظـؿا َظ َـك ََ َ٠ل ٓیـ ّه» (خرهشیاهی )331 :2330 ،؛
ّ
وىگًؿ به ؼؿا ها بك ایىکاق ٕهـؿیكیث و ظکىهـثٔ ،کىـیقا کـه ؼىاهـاو آو باٌـؿ و
کىیقا که بكآو ظكیُ باٌؿ ،يمیگماقین.
ال يگاه پیاهبك کىچکجكیى جىهیى به یک هىلماو و وـلب ظ٭ـى ٪آو و ٔـبٗ
٤یــك ٠اؾاليـۀ هًــا ٟ٨یــک ايىــاو هٝلــىم ،هــفهىم و هعکــىم اوــث ،پیــاهبك اٝ٠ــن
هی٨كهایؿ« :أال َو َهى ٓاو َح َؽ ٧ب َ٩٭یك ُه ٓىلن ََ ٨٭ ٓؿ ا ٓو َح َؽ ٧ب َع ٫اللهَ ،و ُ
الله َی ٓى َحؽ ُّ ٧به ی َ
ىم
ّ
ّ
ّ ّّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ٓ
ال٭ َی َاه ّة اال أو َی ُحىب» (هجلطی)33/31 ،2163 ،؛ آ گاه باٌیؿ که هك که هىلماو ٨٭یـكی قا
ّ

ؼىاق و وبک بٍماقؾ ظ ٫ؼـؿا قا وـبک ٌـمكؾه و ؾق قول ٬یاهـث ؼـؿا او قا ؼـىاق و
وبک ؼىاهؿ يمىؾ ،هگك ایًکه جىبه يمایؿ.
ٓ
ً
َ
َ َُ ٓ ٓ َ
ََُْ َ
َ ُ ٓ
َ
اللـه
ؾق شای ؾیگك ٨كهىؾيؿ« :ال جع ّ٭كو أظـؿا ّهـى المى ّـل ّمیىّ ٨ ،ـبو ِ ّـ٥یكهن ًّ٠ـؿ ّ
َ
ک ّبی ِك» (زهخشری)32/2 :2121 ،؛ هیچ هىلمايیقا ؼىاق و ظ٭یك هٍماق؛ ل یكا کىچک آيـاو
هن يمؾ ؼؿاويؿ بمقگ اوث.

 -3-1اصل اهايت بىدو هذیشیت

 -4-1اصل خذهتگضاسی دسهذیشیت

ایى هئل٩ه بهً٠ىاو یک اِل ؾق هؿیكیث کاقآهؿ پیاهبك اٝ٠ن هىقؾ جىشه ویژهای
َ ُْ َ
ؼـاؾ ُه ُهن» (فییض کاشیايی:٣١٣١ ،
ـىم ّ
٬كاق گك٨حه اوثکه ؾق ایىباقه هی٨كهایؿ« :و ّـیؿ ال٭ ّ
 )2301/1؛ قئیه یک گكوه ؼؿهحگماق آيها اوث.
ال يٝك پیاهبك اوالم  اِـل ؼـؿهث بـه هـكؾم وٜی٩ـه ٠مـؿه و اواوـی هـؿیكاو،
کاقکًاو و ؾوحگاههای اؾاقی اوث و هؿیكیث يیم ؼىؾ به ؼىؾ ال يٝك اوالم هٙلىبیـث
ـاجی يؿاقؾ و ؾق ؾیؿگاه پیاهبك بمقگىاق بهً٠ىاو اهكذايىی هىقؾ جىشه ٬كاق هیگیكؾ و به
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َ
اهايث ال قیٍۀ «ا ٓهى» به هً١ای آقاهً و ؾق اِٙالض ،وؾی١حی اوثکه يمؾ ؾیگـكی
ٌؽُ اهايثؾاق قا اهیى هیگىیًؿ .اهايث ؾق ٨كهًگ ؾیًـی ؾاقای
وپكؾه هیٌىؾ و آو
ّ
ؾو کاقبكؾ اوث :هً١ای ٠ام که همۀ ي١مثها و ً٠ایثهای الهـی قا ٌـاهل هـیٌـىؾ و
هً١ای ؼاَ آو که ؾق هىقؾ ي١مثها و الٙا ٦ویژه الهـی اوـث .هـؿیكیث ،بـهً٠ـىاو
یکی ال هٝاهك و هكاجب والیث و اهاهث ،ال اهايثهـای ؼـاَ الهـی اوـثکـه ال يٝـك
آهىلههای ؾیًی ،جمام هؿیكاو و ظاکماو٬ ،بل ال هك چیم بایؿ بـه ایـى اِـل بـاوق ؾاٌـحه
باًٌؿ و يگكي ؼىؾ قا بك ایى بًیاو اوحىاق واليؿ چكا که؛ یکی ال ٌـكایٗ ههمـیکـه ؾق
گمیًً ا٨كاؾ بكای کاقگمیًی به آو جؤکیؿ ٌؿه ،اهايثؾاقی و ؾقوثکاقی اوث ،بكایى
اوان ،پیاهبك اوالم قوی ایى اِل جؤکیؿ ٨كهىؾه و ؾق يکىهً هـؿیك ؼیايـثکـاق
هی٨كهایؿ« :اگك ٨كؾی قا ؾق پىحی گماقؾین و او یک يػ یـا بـاالجك ال آوقا ال هـا پًهـاو
کًؿ؛ ؼیايثکاق اوث و هالی قا که ؾق آو ؼیايث کـكؾه اوـث ،همچـىو ليصیـكی ؾق
گكؾو او ؾق ٬یاهث ؼىاهؿ بىؾ» (لشیری يیشابىری.)21/0 :2163 ،

اصو

ؾيبال اوحی٩ای ظ٭ى ٪هىلماياو ،ؼؿهث وکمک قوايی ،هىا٠ؿت ؾق ق ٟ٨ظىائس آيـاو
اوث و لفا هی٨كهایًؿ« :هك کـه چیـمی ال اهـىق هىـلماياو قا بـه ٠هـؿه گیـكؾ ؼـؿا ؾق
ظاشث وی يًگكؾ جا وی ؾق ظىائس هىلماياو بًگكؾ» (لشیری يیشابىری)311 :2163 ،

 -5-1اصل تکلیف هذىسی دسهذیشیت
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ؾق يٝام اوالهی ،واگفاقی و ٬بىل هؿیكیحها و هًاِب اشحما٠ی ،یک جکلی ٧اوث
هؿیكاو پكوقيیا٨حه ؾق هکحب اوالم ،ؼؿهث ؾق هًّب هؿیكیث قا ايصام
يه ظ٫؛ یً١ی
ّ
جکلیٌ ٧ك٠ی هیؾايًؿ و ه١ح٭ؿيـؿ کـه هـؿیكیث وٜی٩ـه اوـث يـه ووـیلۀ وـىؾشىیی،
هؿیكیث ؼؿهث اوث يه ظکىهث .ؾق بیًً اوالهی هؿیك اوـالهی هكگـم هـؿیكیث قا
بكای ظاکمیث ؼىیً يمیؼىاهؿ؛ لیكا ؾق چًیى ِىقجی او ظاکن اوث يه ؼاؾم (تمىی
داهغیايی ،)16 -33 :2333،و ایى اِل به ِكاظث جؤکیؿ ٌؿه اوث آيصـا کـه هـی٨كهایـؿ:
« هك لهاهؿاقی چیمی ال کاق اهـث هـكا بـه ؾوـث گیـكؾ و ؾق کـاق آيهـا هرـل کاقهـای
ؼّىِی ؼىؾ ؾلوىلی و کىًٌ يکًؿ قول قوـحاؼیم ؼؿاويـؿ او قا واقويـه ؾق آجـً
ايؿالؾ» (هجلطی.)33/31 :2163 ،
ً ً
ُ
ّـعه
همچًیى ؾق شای ؾیگك هی٨كهایؿ« :ها اوحك٠ی الله ٠بؿا ق٠یة ٨لـن یعّـها ّبً
ّ
ْ
اال َظك َم الله ٠لیه الصًة»؛ و٬حـی ؼـؿا ق٠یحـیقا بـه ق٠ایـث کىـی وـپاقؾ و او بـه لـىالم
ؼیكؼىاهی ق٠یث ٬یام يکًؿ ؼؿا بهٍث قا بك او ظكام کًؿ» (هماو).
بك اوان آهىلههای پیاهبك اٝ٠ن ايىاوها ؾق ه٭ابل یکؿیگك هىمىلايؿ و هـؿیكاو
يیم ؾق هك وٙعی ال والهاو هىمىل ايؿ و به هًٝىق اؾاقۀ هًاب ٟايىايی جىشه به ایى اِل،
ٔكوقی و ظحمی اوث.

 .2هؤلفههای هذیشیت دس دکىهت پیاهبش
 -1-2دكهذىسی

ؾق يٝام هؿیكیحی پیاهبك واؼحاق ا٘ا٠ث به گىيهای جكوین ٌؿه اوثکه «ظ،»٫
هعىق ا٘ا٠ث اوث ،ؾق ایى يى ٞجٍکیالت شایی بكای ٬ؿقت ٘لبی هًحس به اوـحبؿاؾ ال
ّ
٘ك ٦لهاهؿاق و ا٘ا٠ث کىقکىقايه ال وىی هكؾم يمـیهايـؿ ،هـكؾم بـؿوو جـى ؾاؾو بـه

ـلث٨ ،كهاو بكؾاقيؿ و قهبك بؿوو جمىـک بـه اوـحبؿاؾ و وـلٙه هىـحبؿايه ٨كهايكواوـث.
(چىبیً  13 :2311 ،و )11

 -2-2اخالقهذىسی

ویكۀ پیاهبكاٝ٠ن شاه ٟشمی ٟيٍايههای جىأ ٟو ٨كوجًی و بكائث ال همۀ ا١٨ال و
ظكکـات هحکبكايــه بــىؾ و ٨كوجًـیاي ؾق جمــام ق٨حاقهــای آوظٕـكت و ٌــمىو هؽحلــ٧
ليؿگیاي يمىؾ ؾاٌث؛ با ایًکه پیاهبك بىؾ و ؾاقای ه٭اهی٠الی؛ اها بـا ؼٕـى ٞجمـام بـا
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ؾق يٝام هؿیكیحی قوىل ؼؿا ا٘ا٠ث ال قهبك و کاقگماقاو٨ ،كهاوبكی ال ؼؿاويؿ
اوث و جًها ؾق همیى ظىله هٍكو٠یث و ٬ابلیث اشـكا ؾاقؾ ،چًايکـه پیـاهبك اٝ٠ـن 
ؼىؾ ٨كهىؾيؿ« :ال٘ا٠ة لمؽلى٨ ٪ی هّ١یة الؽال( »٫صذوق ،بیتا.)111/2 :
ؾق يٝام هؿیكیحی والن و هٍكو ٞهك گىيه ؼىؾکـاهگی و گـكؾو ٨ـكالی ال اوـان و
بًیاو ي٩ی ٌؿه اوث؛ لیكا «ؼىؾ کاهگی» با «بًؿگی» ياوالگاق اوث .قوىل ؼـؿا 
همىاقه به هكؾم هی٨كهىؾ« :ال جك١٨ىيی ٨ى٬ ٪ـؿقی٨ ...ـاو اللـه اجؽـفيی ٠بـؿا ٬بـل او
ً
یحؽفيی قوىال»؛ هكا باالجك ال آيچه هىحن٬ ،كاق يؿهیؿ .....ؼؿاويـؿ پـیً ال آيکـه هـكا
قوىل ؼىیً گیكؾ بًؿۀ ؼىؾ ؼىايؿه اوث.
ايه بى هالک هیگىیؿ« :هیچ ٌؽّیحی يمؾ هىلماياو هعبىبجك ال پیاهبك ؼؿا
يبىؾ با وشىؾ ایى ،هًگاهیکه او قا هیؾیؿيؿ پیً پایً بك يمیؼاوحًؿ ،لیكا هیؾايىحًؿ
ایىکاق قا يمیپىًؿؾ» (ابى اثیر.)230/2 :2101 ،
ایى ویكۀ هح١الی و ه١ك٨ث آهىل قوىل ؼؿا بك هبًای اِل ٬كآيی ؾوقی ال بكجكی
أ
أ
َّ
َّ
شىیی ٨ك٠ىيی ﴿ و ناو نف أشع أىو لعال نفی اْل أس نك و ناي ُه ل نمى ال ُم أغ نشفیى ﴾ (ییىيص )13/و پكهیـم
ُُ
ُ َّ
أ
ُ
ُ
َّ
ال ج٩ك٠ى ي٩ىايی اوثکه هی٨كهایؿ ﴿ :نجله الذ ُاس اِ نأخشِ ي أصعلها نللزیى ال ُیشیذوو علىا
فی أاْل أسك وال فغادا و أال ُ أ َّ
عالبة نلل ُمحمیى ﴾ (لصص.)13/
ن
ن
ن
آقی ؼؿاويؿ يمیپىًؿؾ هكؾم ؾيباله قوی ٤یك ؼكؾهًؿايه و ياه١٭ىل ال قهبـكاو ؼـىؾ
بلکه ال هك کىی ؾاٌحه باًٌؿ ،و چًـیى کـاقیقا وـبب جبـاهی ًّ٠ـك ايىـايیث ايىـاو
هــیؾايــؿ ،اوــحؽ٩ا ٦ايىــاوهــا و هحاب١ــث ظی ـىايی ،ویــژۀ هــؿیكیث ٨ك٠ــىيی اوــث؛
ّ
ُ
ُ
﴿...ف أ
اعحخ ل أىهه فؤىاعى ُ( ﴾ ...زخرف.)11/

اصو

ذكوجمًؿ و ٨٭یك٥ِ ،یك و کبیك ؾوث هیؾاؾ و ؾوث ؼىؾ قا يمیکٍیؿ جـا ٘ـك ٦ه٭ابـل
ؾوث ؼىؾ قا بکٍؿ ( ّدر عاهلی ،بیتا ،)11/ 1 :و قوی ال او بكيمیگكؾايـؿ جـا ایًکـه ٘ـك٦
ه٭ابل ال او قوی بكهیگكؾايؿ و هیق٨ث به کىايیکه به اوح٭بالً هیآهؿيـؿ ،بـمقگ و
کىچک ،ویاه و و٩یؿ٠ ،بؿ یا آلاؾ ،پیً ال همه والم هیکكؾ گاه با پیك ليـیکـه بـا او
وؽى هیگ٩ث ،هؿتها به گ٩ثوگى هیپكؾاؼث ،جا شاییکه همکـى بـىؾ بـك اوـب و
اوحك و اال ٢وىاق هیٌؿ و بىیاق هیٌؿ که بك اال ٢وىاق هیٌؿ و ٤الم ؼىؾ یا ٌـؽُ
ؾیگك قا پٍثوك ؼىؾ وىاق هیکكؾ ،ال بیمـاقاو ٠یـاؾت هـیکـكؾ و ؾق جٍـیی ٟشًالههـا
ظأك هیٌؿ (طبرضی ،بیتا.)21/ :
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پیاهبك ؾق هؿیكیث هن ال شًبۀ جٙبی٭ی اوح٩اؾه هیکكؾ و هن ال شًبۀ جؿبیكی ،ؾق
شًبۀ جٙبی٭ی هى ٧ٜبىؾ که بایؿها و يبایؿهای ؼؿاويؿ هح١القا بیکـن و کاوـث ابـال٢
يمىؾه و ؼىؾ يیم با ؾ٬ث و ج١هؿ جمام بك ا٬اهۀ ظـؿوؾ و٨ـاؾاق بـاٌـؿ.
شـًـبـۀ جـؿبـیـكی؛ یً١ی ایًکـه به جًاوب ٌكایٗ و ه٭حٕـیات و بـكاوــان هـبـايــی
٠ـلمـی٠ ،٭لی و با هالظٝه هّالط کلی شاه١ه و اهث اوالهی ؾق چـاقچىب ٌـكی١ث
اوالم به جًٝین و واهايؿهی اهىق شاه١ه بپكؾالؾ (چىبیً  :2311 ،شماره  13و .)11
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ایى هئل٩ه بهً٠ىاو یک اِل پایؿاق ،ؾق هـؿیكیث پیـاهبك بـه ٌـؿت هـىقؾ جىشـه
آوظٕكت بىؾه و بكای شمئی جكیى اهك ،با يـٝــن و جــكجیب و ؾ٬ـث ٨ـى ٪ال١ـاؾهای بـه
بكياهه قیمی هیپكؾاؼحه اوث .آوظٕكت ؾق قاوـحــای ايـصــام قوــالث وـًـگـیــى و
٘ـا٬ـث ٨ـكوـای جـبـلیـ ٣ؾیــى و جـٍـکـیــل و اؾاقۀ شـاهـ١ــۀ اوـالهــی و هــهنجـك ال
همه ،جكبیث ايىاوهای هئهى ،ایى اِلقا ال آ٤ال يمول وظی جا پایاو ٠مك پكبكکث ؼـىؾ
با ؾ٬ث هكا٠ات يمىؾه اوث (همايجا).
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یـکـی ؾیگك ال ا٬ؿاهات اواوـی و ظىـاب ٌـؿه ؾق هـؿیكیث يبـىی ،ایـى بـىؾ کـه

آوظٕكت یکبـاق پـیـً ال هصكت و ؾق هکه ،هیاو اِعاب ٬كیٍـی ؼـىؾ و بكؾگـاو
آلاؾ ٌؿه آياو پیماو بـكاؾقی بـك٬كاق کكؾ و یکباق يیم ؾق هاه هٍحن په ال هصكت بكای
جعکین ایى پیماو آوقا هیاو ههاشك و ايّاق جصؿیؿ يمىؾ (صافی گلاایگايی.)11 :2311 ،
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اصو
لو

پیماو ياههایکه پیاهبك ؾق آ٤ال وقوؾ ؼىؾ به هؿیًـه ِـاؾق کـكؾ و ٠ـالوه بـك اون و
ؼــمقز ،یـهـــىؾیاو هؿیًــه يیــم آوقا اهٕــاء کكؾيــؿ٘ ،ــكض کلــی جٍــکیالت اؾاقی و
ویاوثهای اِلی ظاکن بك اؾاقۀ شاه١ۀ يىپای هؿیًه اوثکه آوقا جكوین يمىؾه اوـث

های

(چىبیً  :2311 ،شماره  13و .)11

تربی

 -7-2دادگستشی

ت

شیوه

بــكای قوــیؿگی بــه جؽل٩ــات و اشعــا٦هــای هىــمىالو ظکــىهحی و کاقهًــؿاو و
کاقگماقاو يٝام اوالهی يىبث به ق٠ایا هكکمی جؤویه ٌؿه بىؾ که ٬ـٕـاء هـٝـالن يـام کان
گك٨حه کـه بـ١ـؿهـا به ؾیىاو هٝالن ه١كوٌ ٦ـؿ و ؾق وـیكۀ هـؿیكیحی پیـاهبك اٝ٠ـن 
اظا
بؿاو اٌاقه ٌؿه و بكؼی يیم با ٌىاهؿ و ٬ـكائى هـىشـىؾ اوـحـؿالل کكؾهايؿ کـه ؾق ایـى ؾیــــد
ؾیىاو ٌؽُ پیاهبك ظکن هیکكؾه اوث (هاوردی)26 :2160،
اهاهیه و
هحىًٌا
 -8-2بشياههسیضی آهىصضی
پیاهبك اٝ٠ن ال هماو قولهای يؽىحیى وقوؾ به هؿیًه و جؤوـیه شاه١ـۀ يؽىـحیى ؼــــث
اوالهی ،اهـحـمـام ویـژهای بـه اهـك آهــىلي هـ١ــاق ٦ؾیــًی ،ههـاقت آهـىلی ،ج١لـین ٬كآين

مدٔرٔت پٕامبراسالم ي حکًمت بر جانَا

ؼٗ٨ ،كاگیكی لبـاوهای بیگايه بكای پاوػ به هکاجبات و اقجبا٘ات بیى المللی ،آهىلي
ـب ال١لـن ُق ُ
ظك ٦و هٍا٤ل و اهرال آو ؾاٌحه اوث ،جـا شـاییکـه هـی٨كهـىؾ٘« :ال ُ
کـى
ّ
ّ
ّ ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
والم و یـ١ـٙـی اشـكه ه ٟالً ّبییى» (هذمذی ری شیهری ،)311 :2311 ،و جؤکیـؿ هـیکـكؾ
ال ّ
ٓ
َ
ٓ
ْ
ُ
َ
ٓ
َ
ٓ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ِ
َ
که «ا ٓ٘ل ُبىا ال١ل َن َول ٓى ب ْ
الّیىّ ٨ ،بو ٘ل َب ال ّ١ل ّن ّ ٨ك یٕة َ٠لی کل ُه ٓى ّلن» (هماو) ،همچًـیى
ّ
ّ ّ َّ
َ ّ
َ َ
َ ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
الّ ١لن و کریك ال١مل ال یً ٟ٩ه ٟالصهل»؛ ٠مل ايؿد با
هی٨كهایؿ٬« :لیل ال١م ّل یً ٟ٩هّ ٟ
ّ
ّ
٠لن وىؾهًؿ ا٨حؿ و ٠مل بىیاق با شهل وىؾ يؿهؿ (پایًذه ،بیتیا )113/2 :و ه١ح٭ؿ بـىؾ کـه
ُ
«العکمة ٔـالة المــئ هـى یؤؼـفها أیًمـا وشـؿها» (همیاو) ،و وـ٩اقي هـیکـكؾ و يیـم

کود

َ َ
٠ل ُن ْالًان َهى َش َم ََ ٠ ٟلن ْ
ان ّالی ّّ ٠لم ّه»؛ ؾاياجكیى هكؾم کىـی اوـثکـه
الً
٨كهىؾيؿ« :أ
ّ
ّ
ّ
ؾايً ؾیگكاو قا به ؾايً ؼىؾ بی٩مایؿ و لهـايـی بـكای ٨ـكا٤ـث ال جعّیل ٬ائل يبـىؾ و
اِل آهىلي قا بكای همگاو جـٍـىیـ ٫و جـكویــس هــیيــمىؾ و بــكای آلاؾی اوـیــكاو
شـًـگـی ٌـكٖ گـفاٌــث کــه بـكای آلاؾی ؼـىؾ بـه هىـلماياو ؼىايـؿو و يـىٌــحى
بیاهىليؿ.
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یکی ال ویژگیهای بكشىحۀ پیاهبك اٝ٠ن ؾق هىملۀ بكياهه قیـمی ،هـؿ٦گـفاقی
ْ
قولهكگی و باقی به هك شهث کاق کكؾو ؾق قوي و هًً ق٨حاقی آو بمقگىاق
ؾ٬ـی ٫بىؾ،
قاه يؿاٌث و هًگاهیکه هؿ ٦ؼاِی با ؾ٬ث ايحؽاب هـیٌـؿ ،ال پـكؾاؼحى بـه اهـىق
ظاٌیهای کـه جـعـ٭ـ ٫هـؿ ٦هـمبـىق قا جعث الٍ١ا٬ ٞكاق ؾهؿ و یا آوقا با جؤؼیك هىاشه
والؾ به ٌؿت پكهیم هیکكؾ ،بهً٠ىاو هرال ،ؾق ِلط ظؿیبیه ،هؿ ٦اِـلی هـىقؾ يٝـك
آوظٕكت جؤذـیـكگـفاقی بـك قوظـیـّۀ ٬ـكیــً بــؿوو ؾقگـیــكی يـٝـاهــی بــىؾ ،بــه
هـمـیـى ؾلیـل ،جـمـام جـمـهـیؿات و ه٭ؿهات اللمقا هحًاوب با ایى هؿ٦گفاقی ٨كاهن
واؼث و جعث هیچ ٌكایٙی اشالۀ بكول ؾقگیكی قا يـؿاؾ و هـؿ ٦اِـلیقا بـا شـؿیث
جمام ج١٭یب يمىؾ جـا وـكايـصـام ِـلط ظـؿیـبـیـه هع٭ٌ ٫ؿ (ادمذی.)1 :2311 ،
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هؿیكیث الهی٨ ،كِحی ٌایىحه اوث بكای ٌایىحگاو شهث جؿبیك اهـىق و اِـالض و
واهاو ؾاؾو کاقهای هكؾم و جؿبیك و هؿیكیث آياو ؾق هىیك و١اؾت و ؼىٌبؽحی.
يمىيههایی ال ٌایىحه واالقی ؾق يٝام هؿیكیحی پیاهبك قا ؾق واگفاقی هًاِـب و
هىمىلیثها ،ؾق شكیاو ٨كهايؿهی اواهة ابى لیؿ بك لٍکك هىلماياو ،يّـب «٠مـكو بـى
ظمم» ،که شىايی ه٩ؿه واله بىؾ به ٨كهايؿاقی يصكاو ؾق یمى و یا «٠حاب ابـى اوـیؿ»،
که شىايی اوث ؾق يهایث لهؿ و پكهیمگاقی به ٨كهايؿاقی هکه هیبیًین٠ ،که ي٭یٓ
ٕ٬یه قا هن ٌاهؿین ،چًايکه ُ
ابىبكؾه ال ابىهىوی ي٭ل هیکًؿ :هى بـه همـكاه ؾو ي٩ـك ال
پىك٠مىهاین بك پیاهبك واقؾ ٌؿین ،یکـی ال آوؾو گ٩ـث :ای قوـىل ؼـؿاٖ هـا قا بـك
٬ىمحی ال آيچه ؼؿاويؿ جى قا بك آو ظکىهـث ؾاؾه اوـث ،لهاهـؿاقی ؾه ،ؾیگـكی يیـم
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هٍىقت ّ٨ل لیبا و يىبحا گىحكؾهای اوثکه ؾق ظىلۀ هـؿیكیحی پیـاهبك هکـكق
هٍـاهؿه هــیٌـىؾ ،ؾیــؿگاه ظٕـكت ؾق هــىقؾ هٍـىقت ال گ٩حــاق وی بـك هــیآیـؿ کــه
َ َ َ َ ِ َ ُّ ْ
َ
اال َ
أهك ّهن» (طبرضی ،بیتا )311/ 2 :؛ هیچ ٬ىهی
ؿ
قٌ
أل
ؿوا
ه
هی٨كهایؿ« :ها جٍاوق ٬ىم ٗ٬
ّ
ّ
هٍىقت يکكؾيؿ ،شم آيکه به بهحكیى اهىق هؿایث ٌؿيؿ.
َ
َ
َ َ
َ َ
ُ
اهام قٔا٨ كهىؾهايؿ «ّ ...او َق ُوىل الل ّه  کاو َی ٓى َح ٍّی ُك أ ِٓ َع َاب ُه ذن َی ّٓ ١م ُم َ٠لی َهـا
ُ َ
ُی ّك یؿ الل ُه»؛ پیاهبك ؼؿا همىاقه با یاقاو ؼىیً قایميی هیکكؾيؿ ،وپه جّمین ؼىؾ
قا ٠ملی هیواؼحًؿ (هجلطی.)262/31 :2163 ،

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين

مدٔرٔت پٕامبراسالم ي حکًمت بر جانَا

وؽًی ٌبیه همیى گ٩ث :ظٕكت ٨كهـىؾ« :بـه ؼـؿا وـىگًؿٖ هـا هكگـم بـه کىـیکـه
ؾقؼىاوث ظکىهث و لهاهؿاقی کًؿ و یـا بـك جعّـیل آو ظـكیُ باٌـؿ ،ظکىهـث
يؽ ـىاهین ؾاؾ» (چىبیًی  13 :2311 ،و  )11همچًــیى هــی٨كهایــؿ« :کىــیکــه شــىايیقا بــه
ظکىهث شم١ی بگماقؾ ؾق ظالیکه ٨ـكؾی ؾق بـیى آيهـا وشـىؾ ؾاقؾ کـه بیٍـحك هـىقؾ
قٔــای ؼؿاوــث ،بــه ؼؿاويــؿ ؼیايــث کــكؾه اوــث» (هجلطییی ،)31/13 :2163 ،و يیــم
َ ٓ َ
َ َ
َ َ
َ َ ً
َ ََٓ
هی٨كهایؿَ « :ه ٓى أ َْم ٓ ٬ىها َو ّ٨ی ّه ٓن أ ٓ٠ل ُن ّه ًٓ ُه أ ٓو أ٨٭ ُه ّه ًٓ ُه ل ٓن َی َمل أ ٓه ُـك ُه ٓن ّ٨ـی َوـ٩ال ّالـی َیـ ٓ ّىم
َٓ
ال ّ٭ َی َاه ّة( »...در عاهلی ،بیتیا ،)310/1 ،کىیکه بك شما٠حی اهاهث کًؿ و قهبكی آيها قا بـك
٠هؿه گیكؾ ،ؾق ظالیکه ؾق هیاو آيها ٨كؾی ال او آ گاهجـك وشـىؾ ؾاقؾ ،پیىوـحه کـاق آو
گكوه قو به و٭ىٖ هیقوؾ.
ْ
َ َ ً
َ
ُ
آوظٕكت ؾقباقۀ اِل ٌایىحه واالقی هی٨كهایؿَ « :ه َ
ىـلمیى ٌـیما
هـك الم ّ
ـى ولـی ّه َـى ا ّ
َ َْ
َ ََ
ْ َ ُ ًَ َُ َ ُ َ َُ َ َُ ُ
میى ّبه ٨٭ؿ ؼاو الله َو َق ُوـىله» (ابیى تیمیی  :2121 ،ح
ىل
٨ىلی قشال و هى یصؿ هى هى اِلط ّللم ّ
)2031؛ کىیکه چیمی ال اهىق هىلمیى قا بك ٠هؿه گیـكؾ ،وـپه ٨ـكؾیقا ٠هـؿه ؾاق کـاقی
کًؿ ؾقظالیکه ٨كؾ اِلط ال او قا هییابؿ ،به ؼؿا و قوىل او ؼیايث کكؾه اوث.
َ
َ ُْ َ
ُْ
َ
ؾبـاق الـؿ َو ّل ّبـا َقبٟ؛ جٕـییٟ
ؾق همیى قابٙه اهام ٠لی٨ كهىؾيؿ «ُ ...ی ٓى َحؿل َ٠لـی ّا
ّ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
االقاـل َو َ
االِــىل َو َْالح َم ُْ
ــالُ ٩كوَ ٞ
٨أــل» (ايصییاری :2313 ،ح
ــاؼیك اال
ج
ـؿین
ـ
َج٭
و
ب
ـک
ـ
ى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
)26101؛ چهاق چیم با٠د وكيگىيی ؾولث هاوـث :ياؾیـؿه گـك٨حى اِـىل ،و جىشـه بـه
شمئیات ،پیً ايؿاؼحى ا٨كاؾ ياٌایىث و هًموی کكؾو ايىاوهای ٨أل و کاقؾاو.
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بؿیهی اوث ا٬ؿام به هٍىقت ؾق بكقوی و هٙال١ـه شىايـب کـاق اوـث ،اهـا پـه ال
هٍىقت ،بكای جّىیب و اشكا ،اقاؾۀ واظؿی جّمینگیـكی هـیکًـؿ ،و گكيـه هىشـب
هكز و هكز هیٌىؾ ،بیاو ٬كآو کكین هن هئیؿ همیى هً١اوث.
ّ أ
ّ ّ ّ ُ ُّ أ ُ ّ
أ
أ أ
﴿ ...وؽ أ ُ أ
ـه ناو اللـه ی نعـب المحـى نک نلیى﴾ (شل
اوسهن نفی اْله نش ف نبرا عضهث فحىک علـی الل ن
ن
عمراو)211/؛ با آياو هٍىقت کى؛ وپه هًگاهیکه جّمین گك٨حی په بك ؼؿاويـؿ جىکـل
کى .يکحۀ ٬ابل جىشه ؾق ایى آیه ایى اوثکه ٔمیك ؾق هٍاوقه شمـ ٟاوـث اهـا ٔـمیك ؾق
جّمینگیكی ه٩كؾ ،په بًابكایى اوحًباٖ هیٌىؾ که قایميی با جّمین گیـكی جىوـٗ یـک
اقاؾۀ واظؿ هیچگىيه ياوالگاقی با یکؿیگك يؿاقيؿ ،بكؼی ال هىٔى٠اجیکـه پیـاهبك ؾق
هىقؾ آيها با اِعاب ؼىؾ قایميی کكؾه٠ ،باقت اوث ال٤ :موۀ بؿق ؾق باقۀ اِـل شًـگ،
ج١ییى هىٔ ٟيبكؾ و اویكاو شًگ ؾق شًگ اظؿ ،ؾق يعىۀ ه٭ابله با لٍکك ٬كیً ،شًـگ
اظماب ٕؼًؿ ،ٔ٪پیکاقهای بًی ٬كیٝه و بًی يٕیك ،هاشكای ِلط ظؿیبیه٤ ،موۀ ٘ائ ٧و
ؾیگك هىاقؾ ههن ،با اِعاب به هٍىقت و قایميی پكؾاؼث (چىبیً  13 :2311 ،و .)11

 -12-2ايؼماد پیماوهای سیاسی با لذستهای بیعشف

همىاقه و١ی پیاهبك بك ایى بىؾ که جا شاییکه ه٭ؿوق اوث ،ؾق شًگها ال ج٩ـك٪
شبههها شلىگیكی ٌىؾ ،ایى ویاوث ،هىحلمم ایى بىؾ که پیاهبك ،ظحیالهکـاو ال ایصـاؾ
جًً با ٬ؿقتهای کىچک و بمقگ بی٘ك ٦بپكهیمؾ و ؼىؾ ایى پكهیم ال جًً ،گـاه بـا
يمایً ٬ؿقت و گاه با ِلط بىؾ ،به ایى جكجیـب ،پیـاهبك بـا اشـكای یـک ؾیپلماوـی
١٨ال ،ال یک وى هاي ٟهمبىحگی ٤یكهىلماياو با ٬ـكیً ٌـؿه و ال وـىی ؾیگـك ،وـ١ی
هیکكؾ جا ال آياو بهً٠ىاو هحعؿاو ؼىیً ؾق بكابـك ٬ـكیً اوـح٩اؾه کًـؿ (جلیلیی:2331 ،
.)260-261

-13-2پایبًذی به ػهذ و پیماو

پیاهبك هؿیكاو و کاقگماقاو ؼىؾ قا به قاوحی ؾق گ٩حاق و کكؾاق و پایبًؿی به ٠هؿ
و پیماو هیؼىايؿ و جؤ کیؿ ؾاٌثکه آيها پاوؿاق ٠هؿ و پیماو باًٌؿ و ال هكگىيه ؼیايحی
پكهیم کًًؿ .ؾق ياهۀ ؼىؾ به ه١اـ بى شبل هًگاهیکه او قا بكای ٨كهايؿاقی یمى ٨كوـحاؾ
و٩اقي و٨ای به ٠هؿ ،اؾای اهايث و جكد ؼیايثقا جؤکیؿ ٨كهىؾ( :درايی ،)21/ :2303 ،و

ؼىؾ وؽث بؿاو پایبًؿ بىؾ و هـیچگـاه ؼـال ٦آو کـاقی ايصـام يـؿاؾ ،ال يٝـك پیـاهبك
پایبًؿی به ٠هؿ و پیماو ال اهمیث ویژهای بكؼىقؾاق اوث ،شكیاو ٠مكة ال٭ٕا یکـی ال
هىاقؾ جىشه و ٠مل بك ٘ب ٫پیماو و اي١٭اؾ ٬كاقؾاؾ اوثکه پیاهبك٬ ؿهی ال آو جصـاول
يًمىؾه اوث (ابى هشام ،بیتا.)110-111/3 :

 -14-2هذیشیت بش يفس خىد پیص اص هذیشیت بش دیگشاو

 -15-2هذیشیت دايصبًیاو

ؾق ظکىهث پیاهبك هؿیك بایؿ بكاوان آ گاهی و بّیكت ٠مل کًـؿ يـه شهـل و
٩٤لث ،بكایى اوان ٬كآو ایـىچًـیى ٌاؼّـه ههـن ؾق ٌـیىۀ هـؿیكیث الهـیقا ال لبـاو
َّ
ُأ
َّ
أ ُ
ـى اجبع نًـی﴾....
پیاهبك هیگىیؿ ﴿ل ه نز ن ع نب نیلی أدعى نالی الل نه علـی ب نقـیشِ أيـا وه ن
(یىضف ،)261/بگى ایى اوث ٌیىۀ هىٌ ،ما قا بك اوان بّـیكت بـه وـىی ؼـؿا ؾ٠ـىت
هیکًن ،هن ؼىؾم و هن ،هك کىیکه جاب ٟهى اوث.

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين

مدٔرٔت پٕامبراسالم ي حکًمت بر جانَا

قوي پیاهبك اوالم ؾق جعىل بمقگیکه ٨كاهن واؼث بك هبًای جعىل قابٙۀ ايىاو
َ ٓ َ ٓ َ َ َ َ ٓ َ ُ َ َ ٓ َ َ َْ َ ٓ َ َ َ َْ
ـى الل ُـه َهـا
با ؼؿا اوحىاق بىؾ ،بك ایى اوان ٨كهىؾيؿ «هى أظىى ّ٨یما بیًه و بیى الل ّه أظى
َ ٓ َ ُ َ َ ٓ َ َ َْ
ان» (يهج الفصاد  )166 ،؛ هـك کـه هیـاو ؼـىؾ و ؼـؿا قا اِـالض و يیکـى
بیًه و بیى الً ّ
گكؾايؿ ،ؼؿاويؿ هیاو او و هكؾم قا اِالض کًؿ.
اگك ايىاو ؾق هؿاق جىظیؿ ٬كاق گك٨ث و لوایای ٌكدقا ال ؼىؾ لؾوؾ و ؼىؾؼـىاهی
ايىـاو اقلي ٘لـب ٙ٨ـكی،
وشىؾ ؼىیًقا ياؾیؿه گك٨ث ،همۀ اقليها قا ؾاقاوـث و
ّ
ؾوق ایى وشىؾ اقلٌمًؿ ٘ىا ٦ؼىاهؿ کكؾ و به او ؾل هیوپكؾ ،وشىؾي ال ٌكد ؼ٩ی
ؼىؾؼىاهی ،ؼالی و پـك ال آوای وظـؿايیث و جىظیـؿ اوـث ،او کـه ال لعـا ٚيىـب و
هًّب و پیً ا٨حاؾو و ج٭ىی و همچًیى ولًٙث بك ؾلها ال همه شلـىجك و بـك همگـاو
بكجك اوث ،هیگىیؿ «هى يیم بًؿهای هىحن که همچىو ؾیگك بًؿگاو هیؼـىقم و هايًـؿ
آياو هیيٍیًن» (تمیمیهغربی.)221/1 :2311 ،
ایى ؾوقی ال ظصاب ؼىؾؼىاهی که ٌـهكۀ اِـالض و پـاکی ي٩ـه و هـؿیكیث بـك
ؼىیٍحى ؼىیً اوث ،هىشب يمؾیکی ٬لبها بـه وی و ههیـا ٌـؿو ٬ـؿقت قهبـكی و
هؿیكیث بك ٬لبهاوث.

اصو

آوظٕكت هىلماياوقا به ايؿیٍیؿو و کىب ههاقت و جؽُّ ٨كا ؼىايؿ جا بك ٬ـؿق
و هًملث آياو ا٨موؾه و ؾق يحیصه يیكویی جىايا و بكؼىقؾاق ال ٬ؿقت ٨کـكی و شىـمی ؾق
هكاکم هؽحل ٧ظکىهحی و هؿیكیحی ،ايصام وٜی٩ه کًًؿ .بكاوان آهـىلههـای يبـىی
هئهى ٬ىی و يیكوهًؿ ال هئهى ٔ١ی ٧بهحك اوث ،بك ایى اوان ال ا٨كاؾیکه ؾاقای ٠لن
و ٌایىحگی هىحًؿ بكای ابال ٢ؾیى به وایك ي٭اٖ اوح٩اؾه هیکكؾ ،هرل ٨كوحاؾو هّـ١ب
بى ٠میك به هؿیًه ،ایًها همه يٍاو ؾهًؿۀ ؾقایث باالی آوظٕكت ؾق هؿیكیحٍاو يىـبث
به ج١ییى ا٨كاؾ بكاوان هالدهای ٠لن٬ ،ؿقت و ٌایىحگی اوث.

 -16-2سفك و هذاسا با هشدم
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یکی ال اِىل هؿیكیث پیاهبك هؿاقا ؾق ه١اٌكتهای واليؿۀ اشحما٠ی بىؾ ،ؼىؾ
َ َ
َ
َ ََٓ
َ
َ َْ
آوظٕكت ٨كهىؾ« :أ َه َك ّيی َق ّْبی ّب ُمؿ َاق ّاة الًان ،ک َما أ َه َك ّيی ّب ّبَ ٬اه ّة الَ ٩ك ّائٓ» (کلیًی:2301 ،
ّ
ّ
)223/1؛ ؼؿای وبعاو هماو٘ىق که هكا به بكپایی واشبات اهك يمىؾه به هـؿاقا بـا هـكؾم
ُ
َ
٨كهاو ؾاؾه اوث ،ال ایىشهث ؾق وِ ٧آوظٕكت ویكه يىیىاو يىٌحهايؿ «کاو َقوىل
َ
َ ْ
َ
ْ
َ َ ُ
الؽ ُلَ ،٫لـ ْی َ
ْاللهَ 
ـب ،لـی َه ّب٩ـ ٛوال ٤لـی ،ٛوال َوـؽاب وال
الصاي
ى
ٍك ،وهل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ َُ ّ
ؾائن ّالب ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ ٨عاي وال ٠یاب وال هماض ،یح٥ا٨ل ٠مـا ال یٍـحهی ،وال( »...فییض کاشیايی )1/1 :2123 ،؛
ً
پیاهبك ؾائما ؼىٌكو و ؼىٌؽىی و يكم بىؾ ،ؼٍى و ؾقٌحؽىی يبىؾه اوث....

 -17-2دسى ظى به دیگشاو

یکی ال ِ٩اجیکه هؿیكاو الهی ال آو بكؼىقؾاقيؿ ؼىي بیًی و ظىى ٜى يىبث بـه
جمام ا٨كاؾ اوث به گىيهایکه ال هؿایث هیچکه  ٟٙ٬اهیؿ يمیکًًؿ هك چًؿ ؾق ٘٥یاو
و ّ٠یاو ؾق قؾی٨ ٧ك٠ىوها و ٬اقووها باًٌؿ اوان ایى ؼىي بیًـی آو اوـثکـه آيهـا
هیؾايًؿ ؼؿاويؿ ايىاوقا با ٙ٨كت الهی آ٨كیؿه اوث و اگك چه گك٨حاق ٘٥یاو و ّ٠ـیاو
باٌؿ بال اهکاو قاه یا٨حى آيها به ظ٭ی٭ث وشىؾ ؾاقؾ ال ایىقو ؼـؿای هح١ـال بـه هىوـای
ُ أ أ
أ ّ
أ
أ ُّ
أ أ
ـذیه
کلین٨ كهـىؾ ...﴿ :ارهب نالی نف أشعىو نايه ىغی ،فم ه له نالی أو جضکـی ،و أه ن
أ
نالی س ّنبه فحخؾی﴾ (يازعات23/ی)21؛ ٕای هىویٔ به وـىی ٨ك٠ـىو بٍـحاب کـه او ٘٥یـاو
کكؾه اوث ،په بگى آیا هیؼىاهی پاد ٌىی و به وىی پكوقؾگاقت هـؿایث کـًن جـا
ؼٍیث پیؿا کًی.

َ
َ َٓ ُ
َ
قوىل ؼؿا٨ كهىؾَْ « :او ْالل َه َظ َْك َم ه َى ُ
الم ٓى ّل ّن َؾ َه ُه َو هال ُه َو ّٓ ٠كٔ ُه َوأو َیَْ ٝى ّب ّه َْ ٜى
ّ
َْ
الى ٓى ّء»؛ ؼؿاويؿ ؼىو و هال و آبكوی هىلماوقا هعحكم ٌمكؾه و وىءٜى بـه هىـلماوقا
جعك ین ٨كهىؾه اوث ،ؾق هفهث وىءٜى به هكؾم همیى بهکـه ظٕـكت آوقا ؾق کًـاق
کٍحى و جصاول به آبكوی هئهى بیاو يمىؾه اوث (هجلطی)162/31 :2163 ،

 -18-2ػیب پىضی و دفظ اسشاس

ویكۀ پیاهبك همىاقه بك ظ ٛ٩اوكاق و ٠یبپىٌی الؾیگكاو بىؾ و پیكواو ؼـىیًقا
يیم به ایى اهك جىِیه هی٨كهىؾ ،آوظٕكت به وبب ٌكض ِؿق ؼـىیً ،کىـیقا قوـىا
يمیکكؾ و جا آيصا که اهکاو ؾاٌث٠ ،فقهای هكؾهاوقا هیپفیك٨ث ،ایٍـاو ظحـی پـكؾۀ
ک٩ك هًا٨٭اوقا يیم يمیؾقیؿ و با آيکه به ؼىبی ال همه چیم آ گاه بىؾ ،همـىاقه پًهايٍـاو
هیؾاٌث جا آيايکه ٌایىحۀ جكبیث و هؿایحًؿ ،به قاه هؿایث آیًـؿ و اوـكاق هـكؾم ال پـكؾه
َ ٓ َ ََ َ ُ ٓ
ُّ
الـؿ ٓيیا ََ ٨ل ٓـن ٓیٓ َٕ ٩
ـع ُه َو َـح َك ُه ْالل ُـه ٓ
یـىم
ؼاه ال ُم ٓى ّـل َن ّ٨ـی
بكوو يی٩حؿ ،هی٨كهایؿ« :هى وحك ا
ٓال٭ َ
یاهه» (ضیىطی ،بیتا.061/1 :؛ درعاهلی ،بیتا :باب  ،31ح )3؛ هك که بك ٠یب بكاؾق هىلمايً
ّ
ؾق ؾيیا پكؾه پىٌؿ و او قا قوىا يىالؾ ،ؼؿاويؿ ؾق ٬یاهث٠ ،یب او قا بپىٌايؿ.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
مدٔرٔت پٕامبراسالم ي حکًمت بر جانَا

اظا
ؾیــــد
 -19-2چطن پىضی و تغافل
اهاهیه و
«ج٥ا٨ل» به هً١ای چٍن پىٌی ال ؼٙای ؾیگكاو اوثکه اگك به شا و هّلعثآهیم هحىًٌا
باٌؿ ،ال ِ٩ات ظمیؿه به ٌماق هیآیؿ ،ج٥ا٨ل اوان اقجبا٘ات هیاو ٨كؾی هیباٌؿ کـه ؼــــث
با يبىؾ آو ،ا٨كاؾ ؾق ه١اٌكت با یکؿیگك ؾچاق هٍکل هیٌىيؿ.
٬كآين
به يمىيـهای ال ایـى وـیكۀ پیـاهبك ؾق ایًصـا اٌـاقه هـیٌـىؾ :هًـا٨٭یى ؾق ٤یـاب
پیاهبكگكاهی لیاؾ بؿ گىیی هیکكؾيؿ و با وؽًاو ياقوای ؼىؾ ظٕكتقا هـیآلقيـؿ،
ظٕكت يیم ال لٌثگىییهای آيها به ؼىبی آ گـاه بـىؾ؛ ولـی ویاوـث ج٥ا٨ـل بـه کـاق
هیبكؾيؿ و به قوی ؼىؾ يمیآوقؾيؿ ،گاهی به هًا٨٭یى ؼبك هیقوـیؿ کـه بـؿگىییهـا و
وؽًاو لٌثٌاو به گىي پیاهبك قویؿه اوث؛ لفا بكای آيکه چاقه شـىیی کًًـؿ و
ؼىؾ قا ال يًگ قوىایی هّىو ؾاقيؿ ،به٘ىق ظٕىقی ٌـك٨یاب هیٌـؿيؿ و گ٩حـههای
ؼىؾ قا ايکاق کكؾه ،اٜهاق هیکكؾيؿ ها چًیى ظك٦هایی قا يمؾهاین ،ظٕكت يیم با آيکه
هیؾايىـحًؿ آيهـا ؾقو ٢هیگىیًـؿ ،بـا ایـى ظـال جکفیبٍـاو قا هیپفیك٨حًـؿ و ؾق ٜـاهك
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ظك٦هایٍاو قا ٬بىل هیکكؾيؿ ،ظٕكت با ایى ٠مل ؼىیً ّ٬ؿ واليؿگی و اِـالض
آيها قا ؾاٌحًؿ جا اگك کىی ال وك ياآ گاهی قاه به ؼٙا ق٨حه اوث ،با گفٌث و بمقگىاقی
2 1
آو اوىۀ ظىًه ،به هىیك اِلی بكگكؾؾ (هکارم شیرازی .)13-10/1 :2311 ،و
ال ایى ههنجك ق٨حاق ههكبايايه و ايٙ١ا٨ی پیاهبك با هـكؾم ؾق هًگـام ا٬حـؿاق ویاوـی
اوثکه يمىيهای ال آو ؾق قول ٨حط هکه هحصلی گٍث ،ؾق آو قول وكيىٌثکه پـه ال
والیايی شهاؾ و هٍ٭ث ،هکه قا ٨حط کكؾ و آيـاوقا بـه لايـى ؾقآوقؾ ،هـیجىايىـث ايح٭ـام
آلاقها و اهايثها و ٬حل و ٤اقتها قا بگیكؾ ،اها پیـاهبك٨ كهـاو ٩٠ـى ٠مـىهی ِـاؾق
يمىؾ و ال ج٭ّیك همگاو گفٌث کكؾيؿ شم چًؿ ي٩ك که بیً ال ظؿ ،ه١ايؿ و پلیؿ بىؾه
و ال ائمۀ ک٩ك به ظىاب هیآهؿيؿ (ابىهشام ،بیتا ،)11 /1 :ال٩ث ؾاؾو ٬لىب به ؾیـى ؼـؿا
ویاوحی ظکیمايه اوـث؛ ؾ٠ـىجگك ٨كلايـه بـا جمـام ووـایل هٍـكو ٞکیًـه قا ال ؾل هـكؾم
هیلؾایؿ و وپه يهال هعبث و هىؾت قا ؾق آو هـیيهـؿ (دیبش ،)111 :2311 ،آقی ایـى
اوث قهم هؿیكیث و ظکىهث بك شاوها.

 -21-2ضفمت و ػطك به کاس

لهايی یک هؿیك کاقایی ؼىاهؿ ؾاٌث و ؾق هؿیكیث ؼـىؾ هى٨ـ ٫ؼىاهـؿ بـىؾ کـه
٠اٌ ٫کاق ؼىؾ باٌؿ و به آو  ٫ٍ٠بـىقلؾ و ؾق يحیصـه ؾیگـكاو بـه ٍ٠ـ ٫او بـه کـاق ؾل
ببًؿيؿ ،هؿیكیث جعمیلی کاقایی يؿاقؾ ،هك که اقلي کاق ؼىؾ قا بؿايؿ و به آو ٍ٠ـ٫
بىقلؾ آوکاق قا به يعى اظىى و بؿوو هیچ ي٭ُ و ٠یب و کـن کـاقی ،ايصـام ؼىاهـؿ
ؾاؾ.
پیاهبك اکكم٠ اٌ ٫کاقي بىؾ و ؾق ایى اهك ،جمام هكاقتها و وؽحیها قا با شاو و
ؾل ٬بىل هیکكؾ و لب به ٌکایث يگٍاؾ ،او ٠اٌ ٫هؿایث بىؾ و آيچًاو به کاقي ٫ٍ٠
 .1به ي٭ل ال :هاهًاهه ا٘ال ٞقوايی ،پژوهٍی ،آهىلٌی هبل٥او ٌماقه.5۰2
 .2البحه ایى اِلقا بایؿ ؾق ظىلۀ ظ٭ىٌ ٪ؽّی آوظٕكت ،جٙبی ٫ؾاؾ يـه ؾق هـىقؾ ظـ ٫الًـان و ظ٭ـى٪
الهی چكاکه ؾق ایى ظىلهها ،وؽثگیك و ي٩ىـياپفیكيؿ؛ چًايچه ٬كآو ؾق هىقؾي هی٨كهایؿ« :اٌؿاء ٠لی
ْ
َ
ؾق بكابك هًا٨٭او ،ک٩اق و هٍكکیى هکه ایى بىؾ« :ال ُله َْن ٓاه ّؿ ٓ ٬ـى ّهی
الک٩اق و٠ » ...کهال١مل پیاهبك
ّ
َ َ
َ
ّ ٨ب َْي ُه ٓن ال َی ٓ١ل ُمىو»؛ باقالها ٬ىم هكا هىقؾ قظمث و ه٩٥كت ؼىیً ٬كاقؾه؛ ل یكا ایًاو ظ٭ی٭ث قا يمیؾايًـؿ.
ٕالهاهی يیا ،بیجا.ٔ59 / 5 :



هیوقلیؿ که بٕ١ی ال هىا ٟ٬بهؼـا٘ك ٠ـؿم پـفیكي ؾیگـكاو بـه ٌـؿت هحـؤذك هـیٌـؿ
به٘ىقیکه اظحمال هیق٨ث شايً قا ال ؾوث بؿهؿ ،چًايکـه ٬ـكآو هـی٨كهایـؿ...﴿ :
ّ
أ
ٌ أ
أ أ أ ُأ ُ
ـذی ند﴾ (کهیف )0/؛ گـىیی جـى
اخع يفغه علی آذ ناس نهن ناو لـن یئ نهًـىا نبهـزا الع ن
فلعله ب ن
هی ؼىاهی شاو ؼىؾ قا بك باؾ ؾهی و ؼىیٍحى قا ال ٌؿت ايؿوه هالد کًـی کـه چـكا
آيها به ایى کحاب آومايی ایماو يمیآوقيؿ؟ ایى آیه ،ؼّىِا واژۀ او ،٧گىیای ٍ٠ـ٫
و وىل پیاهبك به هؿایث هكؾم اوث.
اوان و هبًای ویكۀ پیاهبك بك قظمث و هعبـث بـىؾ و آوظٕـكت شاه١ـه قا بـا
٬ؿقت قظمث و هعبث اؾاقه هیکكؾ و همیى ٠اهل بـىؾ کـه ؾووـحی وی ؾق ؾل هـكؾم
ُ أ ُ ٌ أ أُ ُ
أ
ـى أيف نغـک أن عض یـ ٌض
شای گك٨ث ،ؼؿاويؿ ؾق جىِی ً٩هی٨كهایؿ﴿ :لمذ شاءکن سعىل نه
ن
ُ
ٌ
أ أ
عل أی نه ها ع نً ُّح أن ظ نش ی ٌـ علـ أیک أن نبـال ُمئ نه نًیى س ُءوف س نظـی ٌن﴾(تىبی )211/؛ هـا ال شايـب ؼـىؾ
قوىلی ال شًه ٌما ،ال ؼىؾجاو بكای هؿایث ٌما ٨كوحاؾین که ال ٨ـكٖ هعبـث و يـىٞ
پكوقی ،ياقاظحی ،پكیٍايی و گمكاهی ٌما بك او وؽث هیآیؿ و يمیجىايؿ جعمل کًؿ و
بكای آوایً و يصات ٌما بىیاق ظكیُ و يىبث به هىهًاو قئى ٦و ههكباو اوث.

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان

 -22-2صالبت و لاعؼیت

ؾق ویكۀ پیاهبكاٝ٠ن ج١الین و آهىلي الهـی بـك اِـل ویاوـث ،قأ٨ـث و يـكهً
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اظا
ؾیــــد
 -21-2يصخ و خیش خىاهی (هذیشیت هطفمايه و پذسايه)
ؾق هؿیكیث ؾیًی و الهی ،هؿیك بایؿ يىبث به به لیك ؾوحايً ياِط باٌؿ ،ايبیاء کـه اهاهیه و
ُ
ـن ياف ٌ
بكجكیى هؿیكاو ٠الن هىحًؿ ایىچًیى بىؾيؿ﴿ :أب ّل ُغ ُک أن سعـاالت س ّبـی و أيـا ل ُک أ
ـط هحىًٌا
ن
ن
ن
ن
ن
ؼــــث
أ نهی ٌى﴾ (اعراف.)01 /
َ
َ َْ َ َ
ال َه ُة َا َْلًاِط َ٨ؤ ٓق َب َِ ١ة َی ٓ٭ٕی ب ٓال َع َْ ٫و ُی ٓٙ١ی َا ٓل َع َْ ٫ه ٓى َي ٓ٩ىه َو َی ٓك َٔـی ّل َْلًـان َهـا ٬كآين
«أها ٠
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
َ َ ُ َ ٓ َ َ َ ٓ َ ّ َ َ ََ
ی ٓكٔاه ّلًّ ٩ى ّه و ال ی١ح ّؿی ٠لی أظؿ»...؛ چهاق چیم ٠الهث ياِط بىؾو اوث:
 .5به ظ ٫ظکن هیکًؿ؛
 .9يىبث به ؼىؾ هن به ظٕ٬ ٫اوت هیکًؿ؛
 .3هك آيچه بكای ؼىؾ هیپىًؿؾ بكای هكؾم هن هیپىًؿؾ؛
 .۰بك کىی وحن يمیکًؿ (ابى شعب درايی.)16/2 :2303 ،
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اوحىاقاوث ،اها گاه يیم ِالبث و ٬ا٘١یث بؿوو هیچ جىاهط و گفٌثٔ ،كوقی اوث،
اگك ٬ا٘١یث و وؽثگیـكی و بـه اِـٙالض ؼٍـىيث يىـبث بـه ؾٌـمًاو و هًا٨٭ـاو و
هحؽل٩او يباٌؿ٘ ،م ٟؾٌمًاو يىبث به چًیى هلحی جعكیک هـیگـكؾؾ و بمهکـاقی ؾق
شاه١ه لیاؾ هیٌىؾ؛ لیكا بمهکاقاو اظىان اهًیث کاهـل يمـىؾه و ؾق ؼـالء ؼٍـىيث
٬ايىيی ،اهًیث هلی شاه١ه قا بك هن لؾه و با٠د ولب آوایً هكؾم هـیٌـىيؿ٠ ،ـؿالث
جؤهیى يٍـؿه و ٨ىـاؾ و بـی٠ـؿالحی ٨كاگیـك هـیٌـىؾ ،پـه ال بـاب قظمـث بـه هـكؾم،
وؽثگیكی و ؼٍىيث اللم هیٌىؾ ،بك همیى اوان ؼؿاويؿ ؾق جىِی ٧پیـاهبك و
ُ َّ ٌ ُ ُ َّ َّ
أ ُ َّ
ُ َّ ُ
ـاس﴾ ...
اِعاب گكاهیاي ٨كهىؾيؿ﴿ :هعمذ سعىل الل نه والزیى هعه أ نؽذاء علـی الکف ن
(فتخ )11 /؛ هعمؿ٨ كوحاؾۀ ؼؿاوث و ا٨كاؾیکه با او هىحًؿ ؾق بكابك ک٩اق وكوؽث
و ٌؿیؿ هىحًؿ ....ؾق وىقۀ اي٩ال يیم ؼؿاويؿ هح١ال به پیاهبكي ؾوـحىق هیؾهـؿ...﴿ :
أ
فؾ ِّش أد نب نه أن ه أى خلف ُه أن( ﴾ ...ايفال )13 /؛ کىايیقا که با جى ؾق شًگ هىـحًؿ ،جـاق و هـاق
کى.

 -23-2همضیستی هسالمت آهیض

اِل هممیىحی هىالمثآهیم ال شمله اِىلی اوثکه ؾق ویاوث ؼاقشی پیاهبك

ي٭ً اواوی ؾاقؾ ،اها ؾق ایى لهیًه وئاالجی هٙكض اوثکه آیا اوالم ؾق قوابٗ ؼاقشی
ؼىؾ اِلقا بك شًگ ٬كاق ؾاؾه اوث و یـا ِـلط؟ ٠ـؿهای بـا اوـحًاؾ بـه بٕ١ـی آیـات
هیجاليؿ که اوالم جؤکیؿ به شًگ ؾاقؾ جا ِلط که به يٝك هیقوؿ ایى ٠ؿه ؾچاق اٌحباه
ٌؿيؿ ،اها آیات لیاؾی ؾاقین ال شمله آیۀ  901ال وىقۀ ب٭ـكه کـه بیـاو هـیؾاقؾ هـؿ٦
٤ایی و يهایی اوالم ؾوثیابی به ِلط اوث و ایى چیمی اوثکه ؾق ویكۀ پیـاهبك هـن
ً
کاهال هٍهىؾ اوث؛ لیكا پیاهبك شًگقا بـهً٠ـىاو آؼـكیى قاه چـاقه هـیؾیؿيـؿ و وهلـه
يؽىث ؾیپلماوی ؾق ظکن هًاؾی و پیٍاهًگی بـىؾ کـه قوـالث اوـالمقا ٬بـل ال آ٤ـال
شًگ ابال ٢هیکكؾ (خذوری.)331 :2311 ،
پیاهبك هك شا که ٌكایٗقا هًاوب هیؾیؿيؿ به قویکكؾ ِلط قوی هیآوقؾيؿ کـه
يمىيۀ آٌکاق آو ِلط ظؿیبیه بىؾ ،ؾق کًاق ایى ویاوثهای ٠مؿه ،به يٝك هیقوؿ کـه
پیاهبك با ق٨حاقهای شمئیجك و ٨كؾیجكی که ال ؼىؾ يٍاو هیؾاؾيؿ ،وـ١ی ؾق اوـح٩اؾه ال

ٌیىههای هؽحل ٧بكای اقجباٖ با ؾٌمًايً قا ؾاٌحًؿ ،هعمؿظىیى هیکل به ایـى يکحـه
اٌاقه هی کًؿ که ٌؽُ پیاهبك ظأك بىؾ ؾق ِىقت ؾاٌحى آلاؾی بكای ؾ٠ىت به ؾیى
ؼؿا ،با ٬كیً پیماو ببًؿؾ جا ؾق يحیصه ٌكایٗ ِلط بیٍحك ظاکن باٌؿ جا شًگ و يما ٞبا
آيها (هیک .)313 :2316 ،

 -24-2اصل سدمت و هذبت دس اداسۀ اهىس

.)211/1

 -25-2اصل ضشح صذس

وشــىؾ ٌــكض ِــؿق ٕبكؼــىقؾاقی ال ٬ــىت وشــىؾی و جعمــل ياهالیمــات و ٤لبــه
بكهٍکالتٔ ،بكای هؿیكیث و هؿایث چًاو اهمیث ؾاقؾ که ؼؿای هح١ال ایـىقا ،هًحـی
أ أ
أ
أ
ـن يؾـش أض لـک فـذسک و وم أـعًا عًـک
بكای پیاهبك بیاو هیکًؿ و هی٨كهایـؿ﴿ :أل
أ
نوصسک﴾؛ آیا ویًهات قا بكای جى يگٍىؾین و باق گكايثقا ال پٍحث بك يؿاٌحین؟ باقی کـه
بك پٍث جى وًگیًی هیکكؾ و( »...ايشراح2/و.)1

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين
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یکی ال ههنجكیى و هـئذكجكیى قاههـای هى٨٭یـث یـک هـؿیك ؾق اهـك قهبـكی هـكؾم،
قظمث و هعبث اوث و قوىلؼـؿا ؾق اؾاقۀ اهـىق پـیً ال هـك چیـم ال قظمـث و
هعبث بهكه هیگك٨ث ،ؼؿاويؿ هـن او قا بـا ایـى ویژگـی ؾق اؾاقل اهـىق ه١ك٨ـی کـكؾه
اوث ،به بیاو ٬كآو ظٕكت به وبب قظمحـی ال شايـب ؼؿاويـؿ ،ؾق هـؿیكیث ؼـىؾ ال
هعبث ،هؿاقا و هالیمث به يیکىیی بهكههًؿ ٌؿه اوث و اگك چًیى يبىؾ آو ٌـیىه اؾاقۀ
هٙلىب ،ظاِل يمیٌؿ (شل عمراو.)11/
آوظٕكت ؾق هؿیكیث ؼىؾ به چًاو هعبث و هالیمحی ؾوث یا٨حه بىؾ که به وـبب
آو بىیاقی ال هىاي ٟاؾاقۀ شاه١ه قا ق ٟ٨کكؾ ،اگك پیاهبك وؽث ؾل و جًؿ لباو بىؾ هك
آیًه اهحی ٨كاهن يمیٌؿ و هكؾم ال گكؾ او پكاکًؿه هیٌؿيؿ (ايبیاء.)263/
هعبث و گفٌث و بمقگىاقی آوظٕكت بىیاقی ال هٍکالت ظل ياٌـؿيیقا ظـل
کكؾ؛ بًابكایى ؼؿاويؿ قال هى٨٭یث پیاهبك ؾق جؤلی٬ ٧لبها قا هعبث و هالیمث او به
جى٨ی ٫الهی ه١ك٨ی هیکًؿ که ظٕكت با جکیه بك همیى ٠اهل شاه١ه قا ؾگكگىو کكؾ که
يمىيۀ ایى هعبث و گفٌث قا هیجىاو ؾق هاشكای ٨حط هکه هٍاهؿه کكؾ (ابى هشام ،بیتا:

اصو

پیاهبك آيهاییقا که يىبث به وی ق٨حاقی لٌـث هیکكؾيـؿ بـا بمقگـىاقی جعمـل
هیکكؾ و هؿایحٍاو هیيمىؾ که يمىيۀ آو په ال ٤موۀ ظًیى اوث؛ هًگـاهیکـه قوـىل
ؼؿاً٤ این شًگ قا ج٭ىین هیکكؾ هكؾی ال بًیجمین به يـام ظك٬ـىَ بـى لهیـك یـا
ـوالؽىیّكه يمؾ قوىل ؼؿا آهؿ و گ٩ث :ای هعمؿٖ ؾیؿم کـه اهـكول چـه کـكؾی،
قوىل ؼؿا٨ كهىؾ :چگىيه ؾیؿی؟ گ٩ث :يؿیؿم که ٠ؿالث کًی ،پیاهبك٨ كهىؾ:
وای بك جىٖ اگك ٠ؿالث يمؾ هى يباٌؿ يمؾ که ؼىاهؿ بىؾ؟ ٠مكبى ؼٙاب بكؼاوث جـا او
قا بکٍؿ؛ ولی پیاهبك ال ایى کاق يهی ٨كهىؾ (ابى هشام ،بیتا.)211/1 :

 -26-2اصل ػذم ادتجاب
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اظحصاب به هً١ای ظایل و هاي ٟاوث و قوىل ؼؿا پكهیم ؾاٌث که هیـاو وی و
هكؾم هاي ٟو ظایلی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و چیمی هاي ٟاقجباٖ هىـح٭ین آوظٕـكت و هـكؾم
باٌؿ؛ به ٘ىقیکه وؽى ایٍاوقا يًٍىؾ و ؾقؾٌاو قا يکٍؿ و هٍکالجٍـاو قا بـكای وی
هٙكض يکًًؿ ،پیاهبك ال ویكۀ هلىد ووال٘یى و يى ٞيٍىث و بكؼاوث و جٍـكی٩ات
آي ها به ٌؿت بیماق بىؾ و هیچ ؼـىي يؿاٌـث بـه پاؾٌـاهاو ٌـبیه ٌـىؾ (هجلطیی:2163،
 ،)101/20پیاهبك ٨اِلهها قا بك هیؾاٌث و ْابهثهای ؾقو٤یىقا هیٌکىث ،وی اقجبـاٖ
جًگاجًگی با هكؾم ؾاٌـث بـه گىيـهای کـه بؽٍـی ال او٬ـات هًـمل ؼـىیًقا بـه هـكؾم
اؼحّاَ هیؾاؾ( .....فیض کاشايی ،بیتا.)211/1 :

 -27-2اصل الاهۀ دك و ػذل

پیاهبك ؾق اؾاقۀ اهىق شم به بكپایی ظ ٫و ٠ؿل يمیايؿیٍیؿ و کاقگماقاو ؼىؾ قا به آو
٨كهاو هیؾاؾ ،ؾوحىقال١ملها و ٨كهاوهای ظکـىهحی آوظٕـكت گىیـای آو اوـثکـه
بكپایی ظ ٫و ٠ؿل و لىالم آو بایؿ بهً٠ىاو بًیاؾیجكیى اِل پیىوـحه ظ٩ـٌ ٛـىؾ کـه ال
آوشمله ٠هؿياهۀ ه١اـ بى شبل اوثکه پیاهبك وٜای ٧او قا بكای اؾاقۀ اهىق بكاوان
ظ ٫و ٠ؿل هٍؽُ واؼحه اوث (ابى شعب درايی.)16/2 :2303 ،
قوىل ؼؿا به هیچ یک ال يمؾیکاو ؼىؾ اشاله يمیؾاؾ کـه ق٠ایـث هىـاوات ؾق
اشكای ظ ٫و ٬ايىوقا بكهن ليًؿ؛ به ٘ىقیکه و٬حـی کًیـم اموـلمه قا بـكای اشـكای ظـؿ
ؾلؾی يمؾ پیاهبك آوقؾيؿ و ام ولمه ال او يمؾ پیاهبك ٌ٩ا٠ث کكؾ ،پیاهبك به او ٨كهـىؾ:

ایى ظؿی ال ظؿوؾ ؼؿاويؿ اوثکـه ٔـای ٟيمیگـكؾؾ (کلیًیی ،)223/1 :2301 ،و آيگـاه
ؾوث آو کًیم قا بكیؿ و هالظٝۀ همىك ؼىؾ قا يکـكؾ ،آوظٕـكت بـك ق٠ایـث جىـاوی
ظ٭ى ٪جؤ کیؿ ؾاٌث که ؾق يبكؾها اهل بیث ؼىؾ قا پیٍاپیً لٍکك ٬ـكاق هـیؾاؾ و آيهـا
پیً ال هك کىی ؾق قاه اوالم جالي هیکكؾيؿ و آویب ؾیؿيؿ (يهج البالغ  ،ياه .)1

 -28-2اصل تصمینگیشی دس هذیشیت

اصو
لو
شیوه

هىملۀ جّمینگیكی ؾق هؿیكیث ،ج١ییى کًًؿۀ وكيىٌث اوث و ال ایىقو بایؿ بـك
اِىل و هبايی ؾقوحی اوحىاق باٌؿ و گكيه يٝام اهىق یا هحململ و آٌ٩حه هیٌىؾ و یا اویك
ؼىؾ هعىقیها واوحبؿاؾ قأی هیگكؾؾ ،اللهۀ جّمین و ٠مل ؾقوث ،کىب ا٘ال٠ات تربی
و اؼباق کا٨ی و ِعیط اوث (هکارم شیرازی.)211-211/3 :2311 ،
ت
قوىل ؼؿا ؾق جمام يبكؾهای ؼىؾ بك اوـان ا٘ال٠ـات و اؼبـاق کىـب ٌـؿه ال کود
ؤ ٟؾٌمى جّمینگیكی و ٠مل هیکـكؾ کـه ال يمىيـههای آو ،جّـمین ظٕـكت ؾق
کان
شًگ بؿق بىؾ (هماو ،)266-11/3 ،ؾق وا ٟ٬ایى جّمین پیاهبك بك اوان ایماوگكایی و
اظا
ؼؿا هعىقی بىؾه اوث؛ لیكا پیاهبك با یاقاو ؼىؾ بؿوو ه٭ایىۀ جصهیمات و اهکايـات
ؾیــــد
ؾٌمى ،با آيها ؾقگیك و وكايصام پیكول ٌؿيؿ.
اهاهیه و
 -29-2اصل واگزاسی هسئىلیت
هحىًٌا
ویكۀ پیاهبك چًاو بىؾ که کاقها قا بىیاق ؼىب ج٭ىین هیکـكؾ و ا٨ـكاؾ هًاوـبقا ؼــــث
بكای هك کاق هییا٨ث و په ال هٍؽُ کكؾو ،هىمىلیث کاق قا به او هیوپكؾ و وـپه ٬كآين
پیگیكی هیکكؾ ،ال هىمىالو ؼىؾ بال ؼىاوث هیکكؾ که چگىيه ٠مل کكؾيؿ ،ایًگىيه
يبىؾ که به وبب ا٠حمـاؾ و ا٘میًـاو بـه کىـی کـاق او قا پیگیـكی يکًـؿ و ال او ؾقبـاقۀ
٠ملکكؾٌاو پكوً يًمایؿ ،به ٘ىقیکه و٬حی ٠لی قا ٨كهايؿه وپاه ا٠ماهـی بـه یمـى
٬كاقؾاؾ ؾقباقۀ چگىيگی ٠ملکكؾ ٠لی ال هكؾم پكویؿ که يعىۀ ٠ملکكؾي بـهً٠ـىاو
٨كهايؿه وپاه ؾق اؾاقۀ وپاه چگىيه بىؾه یا ق٨حاق او با لیك ؾوـحايً چگىيـه بـىؾه اوـث
(طبرضی ،بیتیا ،)103/1 :و همیٍه ٠ملکـكؾ و ظىـاب کـاقگماقايً قا بـا ؾ٬ـث قوـیؿگی
هیکكؾ جا ٌؽُ اظىان کًؿ که هكا٬بحی ال بیكوو هن وشىؾ ؾاقؾ و ق٨حاق و هىـمىلیث
کاگماقاو ؼىؾ قا هؽ٩یايه لیـك يٝـك ؾاقؾ ،ظٕـكت ٔـمى گفاٌـحى هـؤهىقاو هؽ٩ـی و
های

مدٔرٔت پٕامبراسالم ي حکًمت بر جانَا

قویؿگی ؾ٬ی ٫به اهىق کاقگماقاو به کاق آيها يٝـاقت ؾاٌـث و ال آيهـا ظىـاب ؼـىاهی
هیکكؾ و آيهاییقا که ؾق ايصام ؾاؾو هىمىلیث ؼىؾ و اهايـثؾاقی کىجـاهی کـكؾهايـؿ،
هىقؾ هئاؼؿه ٬كاق هیؾاؾ و یا ؾق ِىقت لموم هصالات هیکكؾ.
ؼالِه ایًکه پیاهبك ؾق ؾوقۀ هؿیكیث ؼىؾ آيچًاو ٠مل کكؾ که ٌؽّیثهای
بمقگ شهاو ؾق شای شای آذاق ؼىؾ ال آوظٕكت بهً٠ىاو يمىيـۀ هًعّـك بـه ٨ـكؾ يـام
هیبكيؿ ،شاو ؾیىو پىقت ،ؾايٍمًؿ ه١كو ٦ايگلیىی ،هیيىیىؿْ :
هعمؿ یـک ي٩ـك
ْ
٠كب واؾه٬ ،بایل پكاکًؿه کىچک و بكهًه و گكوًۀ کٍـىق ؼـىؾيقا هبـؿل بـه یـک
شاه١ۀ ٍ٨كؾه و با ايٕباٖ يمىؾ و ؾق هیاو هلل قوی لهیى ،آيها قا بـا ِـ٩ات و اؼـال٪
جالهای ه١ك٨ی کكؾ ،و ؾق کمحك ال وی وال ،ایى ٘كل و ایى قوي ،اهپكاجىق ٬ىـًًٙٙیه قا
ه٥لىب کكؾ ،و وال٘یى ایكاوقا ال بیى بكؾ ،وىقیه و بیى الًهكیى و هّك قا جىؽیك کكؾ و
ؾاهًۀ ٨حىظاجً قا ال ا٬یايىن ا٘له جا کكايۀ ؾقیای ؼمق و و جـا قوؾ وـیعىو بىـٗ ؾاؾ.
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(جاو دیىو پىرت.)33: 2311 ،

 .3جایگاه صو جلىهای اص هذیشیت ودیايی پیاهبش

ؾق لهايیکه ؾؼحكاو قا ليؿه به گىق هیکكؾيؿ و بـكای ليـاو اقلٌـی ٬ائـل يبىؾيـؿ ،
هكؾی ال وىی ؼؿاويؿ به قوالث و يصات ايىاو هب١ىخ ٌؿه که يه جًها لياوقا لیـك بـاق
ٜلن و وحن جاقیػ ٬بل ال ب١رث ؾق جمام شهاو آوقول يصات ؾاؾه ،بلکـه ليـاوقا ؾق اهـىق
هؽحل ٧اؾاقۀ کٍىق هٍاقکث ؾاؾه و جا ظؿ لیاؾی بـه بلـى٨ ٢کـكی و ویاوـی قوـايؿه
اوث ،آو و٩یك ؼؿاويؿ ؾق لهیى ،لوقا ؾق همۀ ظىلهها ،ال يٝـك ظ٭ـى ٪ايىـايی ،چـىو
هكؾاو و بكابك با آياو ايگاٌحه و البحه ؾق ظىلهای چىو ؼايىاؾه ،شایگاهی ٨كاجك و ههنجـك
1

 .1يٝكات ا٬ىام و اؾیاو آولهاو ؾق ؼّىَ شایگاه لو ،شلىههای باقلی ال آو ؾوقاو قا ه١ك٨ی هیيمایـؿ.
ِّ
٬كآو کكین ُيیم بكای یاؾآوقی ق٨حاقهای شاهاليه آولهـاو ،بـه ایـى وا١٬یـث اٌـاقه هـیکًـؿ﴿ :و نارا ُبؾـش
ِّ
ُ
ُ ُ أ أ أ
ُ
أ أ أ ُ
َّ أ ُ ُ ُ أ
ٌ
ىء ها ُبؾش نب نه أ ُی أم نغک ُه علی ُهىو
أظذهن نباْليری م وشهه هغىدا وهى کظین ٭ یحىاسی نهى الم نىم نهى ع ن
ُ
أ ُ ُ
شاب أال عاء ها ی أعک ُمىو﴾ ٕيعل ،ٔ11/يمىيههایی چىو شكیاو ٬یه بى ٠اِـن کـه يـمؾ
أم یذعه نفی الح ن
ا٠حكا ٦هیيمایؿ که ویمؾه ٨كليؿ ؾؼحكي قا ليؿه به گىق يمىؾه ؾق جاقیػ ٌـكهگیى شاهلیـث
پیاهبك
ذبث اوث ٕظىیًی ،اکكم و گلپىق ،قٔا ،يمایی ال هٝلىهیـث لو ؾق شاهلیـث ٬ـؿین و شاهلیـث هـؿقو،
ّ٨لًاهه ٌىقای ٨كهًگی و اشحما٠ی لياوٌ ،ماقه .ٔ9



ال هكؾاو ،به لياو اٙ٠ا يمىؾه اوث جا آيصا که لياو هیجىايًؿ با ق٠ایث ظـؿوؾ اوـالهی،
ؾق ظىلههای ٠مىهی ظٕىق یابًؿ و ؾق ٠یى ظال ،ي٭ً ههن همىكی و وٜی٩ۀ ؼٙیك و
ظىان هاؾقی قا به يعى اظىى ای٩ا کًًؿ و يىل آیًؿه قا به بهحكیى ٌکل ،قوايه اشحماٞ
واليؿ.
بك ؼال ٦شاه١ـۀ آوقول ٠ـكب کـه لو ؾق آو٨ ،٭ـٗ ابـماقی ؾق ؾوـث هـكؾاو و ال
شایگاهی ظحی پىثجك ال ظیىايات بكؼىقؾاق بىؾ ،ظٕكت هعمؿ با ؾیى ؼىؾ ،بكای
لياو شایگاه ویژهای ٬ائل ٌؿيؿ که يه جًها ؾق آولهاو ٤یك ٬ابل جّىق بىؾ ،بلکـه ؾيیـای
اهكول با همۀ اؾ٠ایً ؾق ایصاؾ ظ٭ى ٪هىاوی هیاو لو و هكؾ ،هًىل يحىايىحه قاه ا٠حؿالقا
ؾق پیً گیكؾ و ایى يٍاو ال يبى ٢الهی پیـاهبك ؼـاجن ؾاقؾ ،ؾق ایًصـا چًـؿ يمىيـه ال ایـى
هٍاقکثها که ٌکى٨ایی اوح١ؿاؾهای لياوقا ؾق ّ٠ك ب١رث يٍاو هیؾهؿ ،بـه اؼحّـاق
ـکك هیٌىؾ:

 -1-3اهمیت به آهىصش صياو

211/1؛ بخاری.)31/1 :2163 ،

ال ایى قوایث ال یک ٘ك٠ ٦ال٬ۀ وا٨ك ظٕكت به ٠لن آهىلی به ؾوث هیآیـؿ و ال
وىی ؾیگك ظٕىق لياو ؾق شاه١ه به قاظحی ٬ابل قإیث اوث.

 -2-3تساوی دس کسب هؼاسف و دايصآهىصی

َ َ َٓ ٓ َ َ ِ َ ُ ْ
پیاهبك به کكات هی٨كهایًؿ٘« :ل ُب ال ّ١ل ّن ّ ٨ك یٕـة َ٠لـی کـل ُه ٓى ّـلن َو ُه ٓى ّـل َمة»؛
ّ
٘لب ٠لن بك هك لو و هكؾ هىلماو واشب اوث.
جىشه به ایى ظؿید ها قا به ؾو يکحه قهًمىو هیوالؾ :يکحۀ اول بـهکـاق بـكؾو ل٩ـٛ
«٨كیٕه» اوثکه به اهمیث کىب ؾايً به ِكاظث جؤکیؿ هیکًؿ و ؾیگك ایًکه ٠لن
آهىلی قا بكای لو و هكؾ به٘ىق یکىاو هٙكض هیکًؿ و بكای هك ؾو واشـب هـیؾايـؿ و

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين

مدٔرٔت پٕامبراسالم ي حکًمت بر جانَا

اهمیث به ؾايً و ٠لن آهىلی و ًٌاؼث اِىل و ٨كو ٞؾیى به لياو ،آو٬ؿق ال يٝـك
پیاهبك اهمیث ؾاقؾ که ؾق ه٭ابل ؼىاوحۀ لياو قولی ال قولهای ه٩حه قا به ایى هٙلب
اؼحّاَ هیؾهؿ و به لياو ٨كهىؾ :ؾق ٨الو قول و ٨الو شـا گـكؾ هـن آیًـؿ جـا ٌـما قا
آهىلي ؾهن و قوىل ؼؿا ال هٙالب وظیـايی بـه آيـاو آهىؼـث (دجیاج يیشیابىری:2163 ،

اصو

ایى يکحه ظائم اهمیث اوثکه ؾق شاه١های که ظحی يیمی ال هكؾاو ٠لن يیاهىؼحهايـؿ،1
قوىل اکكم  ایى و٩اقي قا به همۀ لياو و هكؾاو ؾاقؾ (دکیمی.)36/2 :2306 ،

 -3-3هطاسکت التصادی صو دس جاهؼه
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هحىو جاقیؽی ال ١٨الیث ا٬حّاؾی لياو ؾق ِؿق اوالم ؼبك هیؾهؿ ،بهً٠ىاو يمىيه:
لیًب ؾؼحك شعً اوؿی ؾق ًِای ٟؾوـحی ٌـهكت ؾاٌـحه اوـث ،همىـك ٠بؿاللـه بـى
هى١ىؾ ِاظب ظك٨ه ؾوحی بىؾ٬ ،یله ايماقی جاشك بىؾه و ؾق بـاب ؾاؾ و وـحؿ ال پیـاهبك
 قاهًمایی ؼىاوحه اوث ،ظىالء ليی بىؾ که ؾق هؿیًه ٙ٠اقی ؾاٌث ،هلیکـه ذ٭٩ـی
ٙ٠ك ٨كوي بىؾ ،و١یكه اوؿی پاقچه با٨ی ؾاٌث و ال پٍن و هى پاقچه ؾقوث هیکـكؾ،
ؼاله شابك بى ٠بؿالله ايّاقی يؽلؾاقی هیکكؾ٩ٌ ،اء ؾؼحك ٠بؿاللـه ٬كیٍـی ،ؼالـؿه
ؾؼحك ايه ايّاقی و اوماء ؾؼحك ٠میهِ ،اظب ظك٨ه و هٍـا٤ل بـىؾهايـؿ و ؾقبـاقۀ
ٌ٥لٍاو ال پیاهبك اشاله گك٨حه بىؾيؿ ،اوماء و ام ق٠لـه ٍ٬ـیكی و آهًـه ؾؼحـك ٩٠ـاو
ؼىاهك ٠رماو آقایًگك لياو بىؾيؿ و پیاهبك ؾق ایى ٌ٥ل بـه آيهـا اشـاله ؾاؾه بىؾيـؿ
(دجازی دوضت ،2313 ،ب يم از :شییً ويذ ،)2311 ،پاقهای هايًؿ ام ِـ٩یه ؼىلـه ظّـیك بـا٨ی
هیکكؾيؿ ،ليايی يیم به اهىق اظٍام و ؾام هیپكؾاؼحًؿ ،بٕ١ـی ال ليـاو ؾق ّ٠ـك يبـىی
کحابث هیؾايىحًؿ و به ج١لین آو هیپكؾاؼحًؿ٩ٌ ،اء ؾؼحك ٠بؿالله بى ٠بؿ ٌمه ٠ؿوی
ال ایىلياو بىؾ و پیاهبك به ایٍاو ؾوحىق ج١لین ؼٗ به لياو ؾاؾه بىؾيـؿ ،ؾق األ٤ـايی آهـؿه
که ٠اووه يصىم هیؾايىث ،ؾکحك شاللی به٘ىق شاه ٟهٍا٤ل لياوقا بـك ٬ 50ىـن آوقؾه
اوثًِ :ای ٟؾوحی ،يػ قیىی ،پاقچه با٨ی ،ؾوـث٨كوٌـی ،آقایـًگـكی ،ؾاهـؿاقی،
چىپايی ،لهاهؿاقی ٕاوحك و ٌحكٔ ،کٍـاوقلی و با٤ـؿاقی ،ؾبـا٤ی ،ؼـكالی ،ؼیـا٘ی،
ؼؿهثکاقی و يٝا٨ثٌ ،یكؾهی ،ظٕايث و يگهؿاقی ا٘٩ـال ،بالقگـايی ،کـاق اؾاقی
بالاق ،ايحٝاهات ،پكوحاقی و ؼؿهات ٔكوقی و پمٌکی و شكاظی (هماو).
همۀ ایى هىاقؾ يٍاو ؾهًؿۀ آو اوثکه شاه١ۀ ّ٠ك ب١رث ٌاهؿ ظٕـىق ٘بی١ـی لو
هىلماو ؾق ٠كِۀ ٠لمی ،اشحما٠ی و ا٬حّاؾی بىؾه و ایى ١٨الیثها هـىقؾ جؤییـؿ پیـاهبك
بىؾه اوث.
ً
 .1ؾق ٌبه شمیكه ٠كبىحاو ظؿوؾا  57ي٩ك ؾاقای وىاؾ بىؾيؿ.
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ابى اوعا ٪ي٭ل هیکًؿ :پیاهبك ؼؿا ،و١ؿ بى ه١اـ قا ؾق ؼیمۀ ليی ال ؼايؿاو اولن ٬ـكاق
ؾاؾه بىؾ که او قا ق٨یؿه هیياهیؿيؿ ،ایى ؼیمه قا ؾق هىصؿ بكا٨كاٌحه بىؾ و ؾق آو ،هصكوظـاو
قا ؾقهاو هیکكؾ و به قایگاو ،به کىايی ال هىلماياو که گك٨حاقی ؾاٌحًؿ ،ؼؿهث هـیکـكؾ،
پیاهبك ؼؿا هًگاهیکه ؾق يبكؾ ؼًؿ ،٪جیكی به و١ؿ اِابث کـكؾ ،بـه کىـاو وی چًـیى
٨كهاو ؾاؾه بىؾ :او قا به ؼیمۀ ق٨یؿه ببكیؿ جا ویقا ال يمؾیک٠ ،یاؾت کًن ،ک١یبه ؾؼحك و١ؿ
اوــلمی ؼیم ـۀ ؾقهايگــاه ؾق هىــصؿ بــك پــا کــكؾه بــىؾ و بــه هــؿاوای بیمــاقاو و هصكوظــاو
هیپكؾاؼث ،ق٨یؿه ايّاقی يیم بكای هؿاوای بیماقاو و هصكوظاو ؾق هىصؿ ؼیمـه لؾه بـىؾ،
ولمی لو ابى قا ٟ٨و وىؾه ؾؼحك هىكض هك ؾو ٬ابله بىؾيؿ (هماو).
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يتیجهگیشی

پیاهبكاٝ٠ن که ٬كآو ویقا بهً٠ىاو يمىيۀ بهحكیى اوىه و الگى ه١ك٨ی کكؾه اوث،
ؾق جمام شهات بكای همۀ هكؾم شهاو اوىه و يمىيه اوث ،پیـاهبك جىايىـث شاه١ـه قا بـك
اوان اِىلی ؼاَ به بهحكیى وشه اؾاقه کًؿ و جىايىث با ایى اِىل و قوي وظیـايی،
شاه١های آقهايی به وشىؾ بیاوقؾ که ؾق ایى ظکىهـث ظـٔ ٫ـ١ی ٧ال ٬ـىی بـه ؼـىبی
گك٨حه ٌىؾ و ظکىهحی پك ال ٠ؿل و ؾاؾ بكای هكؾم جٍکیل ؾهؿ ،ایٍـاو بـا ایـى اِـىل،
ظکىهث و هؿیكیث ؼىؾ قا با قوي هًعّك به ٨كؾ ا٠مال يمىؾه که يحیصۀ آو ایـى ٌـؿ
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بی١ث لياو با قوىل ؼؿا ؾق قول ٠یؿ ٙ٨ك و همچًیى بی١حٍاو ؾق قول ٨ـحط هکـه،
بیايگك ظٕىق آياو ؾق ٠كِههای گىياگىو ویاوی اوث و ایى ظٕىق ؾق ّ٠ك ب١رث و
ؾق ؾوقۀ ظاکمیث يىپای اوالم جىوٗ پیاهبك باقها جکكاق ٌؿه اوـث ،ؾق هًـاب ٟجـاقیؽی
آهؿه اوث :ام ایمى ؾق ٤ـموۀ اظـؿ ظأـك بـىؾ و آب بـه لٍـکكیاو هـیؾاؾ و هـؿاوای
هصكوظاو هیيمىؾ و همچًیى ؾق ٤موۀ ؼیبك با قوىل ؼؿا بىؾ و همکى يبـىؾ ایـى لو بـا
آو هعبث ه٩ك٘ه به قوىل ؼؿا بحىايـؿ آقام بگیـكؾ ،ؾق هؿیًـه و ال اظـىاالت آو ظبیـب
ـوالصالل بی ؼبك بمايؿ (هذالتی ،بی تا.)331 :

اصو

ْ
که ٬بایل پكاکًؿۀ کىچک و بكهًه و گكوًۀ شمیكة ال١كب آوقول قا هبؿل به یک شاه١ۀ
ٍ٨كؾه و با ايٕباٖ يمىؾ و ؾق هیاو هلل قوی لهیى ،آيها قا با ِـ٩ات و اؼـال ٪جـالهای
ه١ك٨ی کكؾ ،و ؾق کمحك ال وی وال ،ایى ٘كل و ایى قوي ،اهپكاجىق ٬ىًًٙٙیه قا ه٥لـىب
کكؾ ،و وال٘یى ایكاوقا ال بیى بكؾ ،وىقیه و بیى الًهكیى و هّك قا جىؽیك کـكؾ و ؾاهًـۀ
٨حىظاجً قا ال ا٬یايىن ا٘له جا کكايۀ ؾقیای ؼمق و و جا قوؾ ویعىو بىٗ ؾاؾ ،هك چًؿ
اِىلیکه ؾق ایى شاه١ه ،پیاهبك بك هبًای آو ٠مل کكؾ ٨كاجك ال ایى هىاقؾی اوـثکـه ؾق
ایى پژوهً آهؿه؛ ولی ههنجكیى اِىل هؿیكیحی پیـاهبك ؾق اؾاقۀ شاه١ـه ٌـاهل ایـى
هىاقؾی بىؾ که ؾق ایى ه٭اله بـه آو اٌـاقه ٌـؿ ،قهبـكی و هـؿیكیث پیـاهبك ؾق اؾاقۀ
شاه١ه و يمىيهوالی ال هكؾم ،هیجىايؿ بكای جمام شىاه ٟبٍكی ؾق جماهی اّ٠اق ،الگى و
يمىيهای بكای جٍکیل شاه١های هى ٫٨باٌؿ که اگك ظکىهثهای اوالهی بك هبًای ایـى
ویكه ٠مل کًًؿ به هى٨٭یث يائل هیٌىيؿ.
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آسیبشىاسی تربیت اخالقی در ایران معاصر
چکیده

 ویؿ٠لیاِ٥ك ظىیًی هعمؿآباؾ
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 جاقیػ ؾقیا٨ث - 5327/50/02 :جاقیػ پفیكي.5321/09/01 :
 .1ه١اوو ؾ٨حك يهاؾ يمایًؿگی ه٭ام هٝ١ن قهبكی ؾق ؾايٍگاه ٠لىم پمٌکی یاوىز

hosaini.366@razavi.ac.ir

پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ

تزبیت اخاللی ،به دلیل ومؼیکه در رػذ و تعالی افزاد و جىامع دارد ،اس دیزباس تاا
کىىن ،مىرد ّ
تىجه کت آطماوی ،پیامبزان و اوذیؼامىذان دیىای و غیزدیىای ،باىده
اطت ،در اطىاد باالدطتی وظاد آمىسع و پزورع ایزان ویش ،به ایه مهم تىجه ػاذه
اطت ،با ایهدال ،بزرطی میذاوی میشان پایبىذ افزاد جامعاۀ ایازان باه ارسعهاا
اخاللی ،فاصالها بظایار سیااد ،میاان رػاذ اخاللای افازاد جامعاه و مذتىاهاا و
بزفیتها اخاللی مىجىد در مىابع دیىی و ملی ما را وؼان مایدهاذ ،اس ایاهرو،
ایااه پااژوهغ در پاای آطاای ػىاطاای تزبیاات اخاللاای در ایاازان معاصااز و بیااان
راهیارها ممابله با ایه آطای هاا اطات .روع اوجااد ایاه پاژوهغ ،تىصایفی-
تذلیلی و با مزاجعاه باه مىاابع میتاىب و مصاادبه باا صااد وظازان مایباػاذ،
یافتهها ایه پژوهغ وؼاان مایدهاذ کاه آطای هاا تزبیات اخاللای در ایازان
معاصز ،در چىذ مذىر لابل ارس یابی اطت .1 :آطی ها فازد ؛  .2آطای هاا
واػ ای اس وظاااد خاااوىاده؛  .3آط ای هااا واػ ای اس وظاااد آمىسػ ای و تزبیت ای؛ .4
آطی ها واػی اس عىامل التصاد  ،اجتماعی و طیاطی .بىابزایه ،راهها ممابلاه
با ایه آطی ها ویاش در چىاذ مذاىر ،ارائاه ػاذهاطات .1 :وماغ افازاد؛  .2وماغ
خاوىادهها؛  .3ومغ وهادها آمىسػی ،تزبیتی و فزهىگی؛  .4ومغ رطااوههاا؛ .5

وماغ دیىماات اطااالمی؛  .6ومااغ هماۀ مظااهىالن و وهادهااا مااؤثز در تزبیات
اخاللی.
واژگاو کلیذی :تزبیت ،تزبیت اخاللی ،آطی ػىاطی ،ایزان معاصز

 .1اهمیت تشبیت اخاللی
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اؼال ٪و جكبیث اؼال٬ی با جىشه به ي٭ـً ههمـیکـه ؾق وكيىٌـث ايىـاو و شاه١ـه
ؾاقؾ ،ال ؾیكبال ،هىقؾ جىشه پیٍىایاو ؾیًی و ايؿیٍمًؿاو ؾیًـی و ٤یـك ؾیًـی بـىؾهاوـث.
بیٍحك یى بؽً آهىلههای ؾیى یهىؾ ،هىیعیث و اوالم و وایك اؾیاو ،آهىلههای اؼال٬ی
اوث و ا٤لب ١٨الیثهای بمقگاو ایى اؾیاو ،ؾق شهـث جكبیـث اؼال٬ـی هؽا٘بـاو بـىؾه
اوث (داودی،)2311 ،
با ایىظال ،ؾق ؾوقۀ ب١ؿ ال قيىايه ،ؾق ٤كب ،به ؼا٘ك ٠ىاهلی چـىو ٠ملکـكؾ بـؿ
کلیىا ،گىحكي ٨لى٩ههای جصكبـهگـكا و هـاؾهگـكا ،اوهايیىـن و ايىـاوهعـىقی و ي٩ـی
کاٌ٩یث هك چیمی بهشم ايىاو و ٠٭ل و ؼىاوث او و به ايموا بـكؾو ؾیـى و ؼؿاويـؿ ال
ليؿگی و شاه١ۀ ايىايی ،با کنههكی و بـیجـىشهی هىاشـه و گـاهی بـا آو ،هبـاقله ٌـؿ
(کییارداو : 2331 ،غفییاری ،)2311 ،ایـى اهــك وــبب ٌــؿ کــه ایـى کٍــىقها ،ال يٝــك ٨ــكؾی و
اشحما٠ی ؾچاق آویبهای شؿی ٌىيؿ.
بًابكایى ،ایى جصكبۀ جلػ يٍاو ؾاؾ که ايىاو ،ؼـىاه هـئهى بـه ؾیًـی باٌـؿ یـا يباٌـؿ،
هـیچگــاه ،بـیيیـال ال جكبیـث اؼال٬ـی يیىــث ،ال ایـىقو ،اهــكوله ،جكبیـث اؼال٬ـی ال
هىٔى٠ات ههن و هىقؾ جىشـه ايؿیٍـمًؿاو ظـىلۀ ج١لـین و جكبیـث ،هكبیـاو ،ه١لمـاو و
والؿیى ؾق ه٥كب لهیى ٌؿه اوث و جع٭ی٭ات هحًـى ٞو هح١ـؿؾی ؾق ایـى لهیًـه ،ايصـام
گك٨حه و هیگیكؾ (داودی.)2311 ،
٬كآو ،کحاب اؼال ٪و جكبیث اوث و ال وشىه ا٠صال ٬ـكآو ،ا٠صـال اؼال٬ـی و اقائـه
اِىل و قوي های جكبیث اؼال٬ی هماهًگ با ٙ٨كت جىظیـؿی ايىـاو اوـث (فیروزههیر،
٬ ،)21-26 :2313ــكآو ،بهحــكیى يىــؽۀ ٌــ٩ابؽً بیمــاقیهــای قوظــی هئهًــاو اوــث
(اضراء ،)11/و ؾق ٬كآو ،همۀ ايىاوها به کىب ٕ٨ایل اؼال٬ی و ؾوقی ال قـایل اؼال٬ی،
ؾ٠ىت ٌؿهايؿ (يذ  ،)16/ا٨موو بك ایى ،ؼؿاويؿ ،هـؿ ٦ال يـمول ٬ـكآوقا پـكوقي همـه

 .1هعمؿظىیى ٕ٨ل الله ؾق بیاو هً١ی واژۀ «جمکیه» هـیگىیـؿ :جمکیـه بـه هً١ـای ال هیـاو بكؾاٌـحى جمـام
هىاي١ی اوثکه ؾق هىیك قٌؿ و جكبیث همه شايبۀ ايىـاو ٬ـكاق ؾاقؾ؛ بـه گىيـهای کـه ايىـاو ؾق ايؿیٍـه،
اؼال ٪و ق٨حاق ؼىیً ،ال بؿیها و پىحیها ،پاٮ ٌؿه ،به قٌؿ ٌایىـحۀ ؼـىؾ بكوـؿ ٕٕ٨ـل اللـه:5۰52 ،
.ٔ900/99
َ ُ ٓ ُ َُ َ َ َ َ ٓ َ ٓ َ
ّ « .2ايما ب ّ١رث ّألجمن هک ّاقم األؼال ّ.» ٪
« .3االوالم ،ظىى الؽل.» ٫

4. Moral Reasoning

5. Character Education
6. care approach

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين
آسٕبشىاسٓ تربٕت اخالقٓ در أران معاصر

شايبۀ ايىاوها (تسکی  ،)1/بیاو ؾاٌحه (جمع  ،)1/و جمام ه١اق٨ی که ؾق ٬كآو هٙكض ٌؿه ،ؾق
ایى قاوحا٬ ،ابل اقل یابی اوث (تیاج الیذیى و پازارگیادی٬ ،)2311 ،ـكآو ،کحـاب و بكياهـۀ شـاهٟ
جكبیث اوث (فیروزههر ،)231 :2313 ،ایىکحاب ،ايىاوها قا به گام يهاؾو ؾق هىـیك قٌـؿ و
جكبیث جٍىی ٫يمىؾه ،ویژگیهای يیـک اؼال٬ـی و ِـاظباو ایـى ویژگـیهـا قا وـحىؾه
(فرلیاو ،)03-30 ،و ؼّىِیات بـؿ اؼال٬ـی و ِـاظباو آيهـا قا ،يکـىهً کـكؾه اوـث
(هاعىو ،)2-3 ،پیاهبك اوالم  يیم ،هؿ ٦ال ب١رث ؼىیًقا ،به کمـال قوـايؿو هکـاقم
اؼال ٪بیاو ؾاٌحه( 2،هجلطیی٨ ،)126/20 :2163 ،كهىؾهايؿ ،اوالم ،همـاو ؾاٌـحى اؼـال٪
3
يیک اوث (هتمی هًذی.)23/3 :2161 ،
با جىشه به اهمیث جكبیث اؼال٬ی يـمؾ شىاهـ ٟهؽحلـ ،٧اهـكوله ،ؾق قواوًٌاوـی و
٠لىم جكبیحی ،قویکكؾهای هحًـى ٞو ل یـاؾی ؾق لهیًـۀ جكبیـث اؼال٬ـی ٕهايًـؿ :قویکـكؾ
ًٌاؼث و قٌؿ اوحؿالل اؼال٬ـی ،4قویکـكؾ جكبیـث هـًً 5و قویکـكؾ ؾلهٍـ٥ىلی،ٔ6
وشىؾ ؾاقؾ که هك کـؿام ،هبـايی ،اهـؿا ،٦اِـىل و قويهـای هح٩ـاوجی بـكای جكبیـث
اؼال٬ی ؾاقيؿ (داودی.)2311 ،
جكبیث اؼال٬ی ،بكای ایصاؾ و ظ٩ـ ٛوـالهث ،يٍـاٖ و قٌـؿ ٨ـكؾی و اشحمـا٠ی و
قویؿو به پیٍك٨ث و و١اؾت ؾق ؾيیا و آؼكت ،اهكی اللم و ٔـكوقی اوـث ،ؾق ه٭ابـل
يبىؾ جكبیث اؼال٬ی کاقآهؿ ،آویبهای ٨كؾی و اشحما٠ی ،چىو بعكاو هىیث ،ا٠حیـاؾ،
ؼىؾکٍی٨ ،ىاؾ اؼال٬ـی ،ياوـالگاقی و هايًـؿ ایًهـا قا بـه ؾيبـال ؾاقؾ (رضیاپىر هیرصیالخ و
صیادیفرد ،)2311 ،ال ایىقو ؾق وًؿ چٍنايؿال بیىث والۀ شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ،بـه
جكبیث اؼال٬ی شاه١ۀ ایكايی ،جىشه ٌؿه اوث ،بك اوان ایى وًؿ ،شاه١ۀ ایكايی ؾق ا٨ـ٫

ایى چٍنايؿال ،چًیى ویژگیهایی ؼىاهؿ ؾاٌث:
«جىو١ه یا٨حه ،هحًاوب با ه٭حٕیات ٨كهًگی ،ش٥كا٨یایی و جاقیؽی ؼـىؾ ،هحکـی بـك
اِىل اؼال٬ی و اقليهای اوالهی ،هلی و اي٭البی ،با جؤ کیؿ بك هـكؾم وـاالقی ؾیًـی،
٠ؿالث اشحما٠ی ،آلاؾیهای هٍكو ،ٞظ ٛ٩کكاهث و ظ٭ـى ٪ايىـاوها و بهكههًـؿی ال
اهًیث اشحما٠ی و ٕ٬ایی( »...هجمع تشخیص هصیلذت يظیام ،)2311 ،بـه همـیى ؾلیـل ،ؾق
وًؿ قاهبكؾی جعىل يٝام ج١لین و جكبیث قومی ٠مـىهی شمهـىقی اوـالهی ایـكاو ،بـه
جكبیث ا٠ح٭اؾی٠ ،باؾی و اؼال٬ی جىشه ویژهای ٌؿه اوث ،ؾق ایى وًؿ ،بؽً ههمـی
ال اهؿا ٦آهىلي و پكوقي ،جكبیث اؼال٬ی ؾايًآهىلاو اوث ،هرال ؾق بًـؿ اول ّ٨ـل
چهاقم ٕهؿ٦هأ ،اولیى هؿ ٦يٝام آهىلي و پكوقيقا ایًگىيه جكوین کكؾه اوث:
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«جكبیث ايىايی هىظؿ و هئهى و ه١ح٭ـؿ بـه ه١ـاؾ و آٌـًا و هح١هـؿ بـه هىـمىلیثهـا و
وٜای ٧ؾق بكابك ؼؿا ،ؼىؾ ،ؾیگكاو و ٘بی١ث ،ظ٭ی٭ثشـى و ٠ا٬ـل٠ ،ـؿالثؼـىاه و
ِلطشىٜ ،لنوحیم ،شهاؾگكٌ ،صا ٞو ایراقگك و و٘ـىؾووـث ،ههـكوقل ،شمـٟگـكا و
شهايیايؿیً ،والیثهؿاق و هًحٝك و جالٌگك ؾق شهث جع٭ ٫ظکىهث ٠ؿل شهايی،
با اقاؾه و اهیؿواق ،ؼىؾباوق و ؾاقای ٠مت ي٩ه ،اهايـثؾاق ،ؾايـا و جىايـا ،پاکـؿاهى و
باظیاء ،ايحؽابگـك و آلاؾهـًً ،هحؽلـ ٫بـه اؼـال ٪اوـالهی ،ؼـال ٪و کـاقآ٨كیى و
ه٭حّؿ و هاهك ،والن و بايٍاٖ٬ ،ايىيمؿاق و يٝنپفیك و آهاؾۀ وقوؾ به ليـؿگی ٌایىـحه
٨كؾی ،ؼـايىاؾگی و اشحمـا٠ی بكاوـان يٝـام ه١یـاق اوـالهی» (شیىرای عیالی ايمیالب
فرهًگی)2311 ،

با جىشه به ایى هؿ ،٦ؾق ّ٨ـل ؾوم ٕبیايیـه هؤهىقیـثٔ ،هىـمىلیث ج١لـین و جكبیـث
قومی ٠مىهیقا بك ٠هؿۀ ولاقت آهىلي و پكوقي ٬كاق ؾاؾه ،گ٩حه اوث:

«ولاقت آهىلي و پكوقي ،ههنجكیى يهاؾ ج١لین و جكبیث قومی ٠مىهی ،هحىلی ٨كآیًؿ
ج١لین و جكبیث ؾق همه واظثهـای ج١لـین و جكبیـث٬ ،ـىامبؽـً ٨كهًـگ ٠مـىهی و
ج١الیبؽً شاه١ۀ اوالهی بك اوان يٝام ه١یاق اوالهی ،با هٍاقکث ؼايىاؾه ،يهاؾها و
وــالهاوهــای ؾولحــی و ٤یكؾولحــی اوــث ،ایــى يهــاؾ هؤهىقیــث ؾاقؾ بــا جؤکیــؿ بــك
ٌایىحگیهای پایه ،لهیًۀ ؾوثیابی ؾايًآهىلاو ؾق وًیى اللم الح١لین ٘ی ؾوالؾه پایه
ٕچهاق ؾوقه جعّیلی وه والهٔ ،جعّیلی به هكاجبـی ال ظیـات ٘یبـه ؾق اب١ـاؾ ٨ـكؾی،
ؼايىاؾگی ،اشحما٠ی و شهايیقا به ِىقت يٝامهًـؿ ،همگـايی٠ ،اؾاليـه و الماهـی ؾق
واؼحاقی کاقآهؿ و اذكبؽً ٨كاهن والؾ» (هماو).
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بًابكایى ،اگكچه ؾق هًاب ٟؾیًی و ٨كهًگی ،وًؿ چٍن ايؿال بیىث واله و وًؿ جعـىل
يٝام ج١لین و جكبیث جىشه و جؤکیؿ ٨كاوايی بك جكبیث اؼال٬ـی ٌـؿه اوـث ،اهـا آيچـه ؾق
شاه١ه بهً٠ىاو ؼكوشی و يحیصۀ جاليهای يهاؾهای جكبیحی ٕؼايىاؾه ،آهىلي و پكوقي،
قوايۀ هلی و ،ٔ ...ؾیؿه هیٌىؾ ،چًؿاو قٔایثبؽً و هحًاوب با ٜك٨یثهای جكبیحـی
٨كهًگ ٌی١ی و ایكايـی -اوـالهی يیىـث (زادگیی هیرزاییی ،)2311 ،بـه همـیى ؾلیـل ،ایـى
پكوًها هٙكض هیٌىؾ که« :چـكا ب١ـؿ ال اي٭ـالب ؾق لهیًـۀ جكبیـث اؼال٬ـی ،وـبک
ليؿگی و اؼال ٪اشحما٠ی ،پیٍك٨ث ٬ابل ٬بىلی يؿاٌـحهایـن؟» و «چـه هـىاي١ی ؾق بكابـك
جع٭ ٫اهؿا ٦جكبیث اؼال٬ی ؾق ایكاو ه١اِك وشىؾ ؾاقؾ؟» و «٨كایًؿ جكبیث اؼال٬ی ؾق
ایكاو اهكول ،با چه هٍکالت و آویبهایی قوبكو اوث؟».
ال شمله پژوهًهاییکه ؾق لهیًۀ آویبًٌاوی جكبیث اؼال٬ی يگاٌحه ٌؿه اوـث،
هیجىاو به پژوهً ظىیىلاؾه ( ،)2310اٌاقه کكؾه که ؾق پژوهً ؼىؾ ،با آویبًٌاوی
جكبیث اؼال٬ی ؾق ایكاو ،به ِىقت هؽحّك ،به ي٭ً ؼايىاؾهها ،اشحمـا ٞو هؿقوـه ،ؾق
ایصاؾ ٠ىاهل آویبلا ،اٌاقه کكؾهاوث .گلهعمؿی و ؼیكاللهی قکىآباؾی ( ،)2311يیم
ؾق پژوهً ؼىؾ با آویبًٌاوی جكبیث اؼال٬ی و اشحما٠ی شاه١ۀ ه١اِك ایكاو ،پٍیًهاؾ
هیؾهؿ که بكای اؼال٬ی و شاه١هپفیكجك کكؾو ا٨كاؾ ،بایؿ هىمىالو ،ؾق لهیًـۀ ٌـًاؼث،
ایماو و ٠مل ،بهحك ٠مل کًًؿ .قوىلی ٌىقکی ( ،)2311يیم ؾق پژوهً ؼـىؾ يٍـاو ؾاؾه
اوثکه ؾوثیابی به والهث قوايی شاه١ه ،بؿوو جىشه به جكبیث اؼال٬ی و جالي بكای
آو ،همکى يیىث .هًكشى و همکاقاو (،)2311
با آویبًٌاوـی جكبیـث ؾیًـی ؾق هـؿاقن ایـكاو ،بـه ي٭ـً هعحـىای ؾقون ؾیًـی،
ه١لماو ،هعیٗ هؿقوه ،هعیٗ ؼايىاؾه و اشحما ٞؾق بكول آویبهای اؼال٬ی ؾق ؾايً-
آهىلاو ،اٌاقه کكؾهايؿ .پژوهً اٍ٨یى و همکاقاو ( ،)2311يیم با بكقوی شایگاه جكبیـث
اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی ایكاو ،بىیاقی ال آویبهـای اؼال٬ـی ؾايٍـصىیاوقا ياٌـی ال
بكياههقیـمی ياکاقآهـؿ جكبیحـی ؾق يٝـام آهـىلي ٠ـالی ؾايىـحهاوـث .ـوال٭ـؿق يىـب و
همکاقاو ( ،)2311يیم ؾق پژوهً ؼىؾ يٍـاو ؾاؾهايـؿ کـه پایبًـؿی ه١لمـاو و هىـمىالو
هؿاقن ،ي٭ً ج١یییىکًًؿهای ؾق جكبیث اؼال٬ی ؾايًآهىلاو ؾاقؾ .هىوىی ( ،)2311يیم
ْ
ْ
بك ایى باوق اوثکه ه١لن هیجىايؿ با ج٭ىیث قوظیۀ ظ٭ی٭ثشىیی و ج٭ىیث ٬ؿقت ج٩کك

پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ  /بُار ي تابستان  / 1311شمارِ 121

ؾايًآهىلاو و با الگىی اؼال٬ی ؼىب بىؾو بكای آياو ،ي٭ً ج١یـیىکًًـؿهای ؾق قٌـؿ
اؼال٬ی ؾايًآهىلاو ،ؾاٌحه باٌؿ .لاؾگی هیكلایی ( ،)2311يیم با آوـیبًٌاوـی جكبیـث
اؼال٬ی ؾق هعیٗهای آهىلٌی بك اهمیث ي٭ً ه١لن و هعیٗ هؿقوه ؾق جكبیث اؼال٬ی
ؾايًآهىلاو ،جؤکیؿ کكؾهاوث .قٔاپىق هیكِالط و ِیاؾی٨كؾ ( ،)2311يیم با جؤکیؿ بـك
شایگاه ؼايىاؾه ؾق جكبیث اؼال٬ی کىؾکـاو ،بكؼـی ال آوـیبهـای ٨ـكؾی و اشحمـا٠ی
٨٭ؿاو جكبیث اؼال٬یقا بیاو يمىؾه ،قاهکاقهایی بكای ج٭ىیث ي٭ً جكبیحی ؼايىاؾه ،بیاو
کكؾهاوث .ظىیًیپىق ْ
٠مآباؾی ( ،)2311ؾق پژوهً ؼىؾ ،ابحؿا بكؼی ال ٠ىاهل آویبلا
ؾق جكبیث اؼال٬یقا بیاو يمىؾه ،وپه بـه جبیـیى ي٭ـً هعـیٗ ،ؾق جكبیـث یـا ايعٙـاٖ
اؼال٬ی ا٨كاؾ ،پكؾاؼحـه اوـث .پـژوهً ٌـیبايی و کك یمـی ( ،)2311و ٌـیكلاؾ کبكیـا و
همکاقاو ( ،)2311يیم شایگاه ؼايىاؾه و هىصؿ قا ؾق جكبیث اؼال٬ی کىؾکاو يٍـاو ؾاؾه
اوث .پژوهً ـاکك یاو و هح١صبیاو ( ،)2311يیم به بكقوی ي٭ـً قوـايههـای شم١ـی ؾق
قٌؿ یا ايعٙاٖ اؼال٬ی و اشحما٠ی شاه١ه ،پكؾاؼحه اوث.
بكقوی ایى پژوهًها يٍاو هیؾهؿ پژوهًهاییکه ؾق لهیًۀ آوـیبًٌاوـی جكبیـث
اؼال٬ی ؾق ایكاو ،يگاٌحه ٌؿه اوث ،ا٤لب٬ ،ؿیمی بـىؾه ،ا٨ـموو بـك ایـى ،ؾاقای يٝـن
هًٙ٭ی و ايىصام يبىؾهايؿ ،ال وىی ؾیگك ،ایى پژوهًها ،يا ُ٬بىؾه و جًها به بكؼـی ال
آویبها ،اٌاقه کكؾهايؿ ،همچًیى ،ایى پژوهًها ،قاهکاقهای هًاوب بكای شلـىگیكی
و ؾقهاو ایى آویبها ،پیًٍهاؾ يؿاؾهايؿ ،ال ایىقو ،ایى پژوهً هیؼىاهـؿ آوـیبهـای
کًىيی جكبیث اؼال٬ی ایكاوقا ،با يٝن و ايىصام هًٙ٭ی ،بكقوی کكؾه ،قاههای ه٭ابلـه بـا
آيها قا بیاو يمایؿ ،لفا ،پژوهً ظأك ؾق ِؿؾ پاوػگىیی به ایى پكوًها اوث:
 .5آویبهای جكبیث اؼال٬ی ،ؾق ایكاو ه١اِك چیىث؟
 .9قاههای ه٭ابله با ایى آویبها ،چه هیباٌؿ؟
قوي ايصام ایى پژوهً ،جىِی٩ی -جعلیلی اوـث؛ بـه ایـى ٌـکل کـه بـكای یـا٨حى
آویبهای جكبیث اؼال٬ی ؾق ایكاو ه١اِك و قاهکاقهای ه٭ابله با آيها ،بـه پـژوهًهـای
هکحىبی که ؾق ایى لهیًه ،وشىؾ ؾاٌث ،هكاش١ه ٌؿ ،اها با جىشه به يىاّ٬ی کـه ؾق ایـى
پژوهًها وشىؾ ؾاٌث و بكای ایًکه پاوػ به پكوًهـای یـاؾ ٌـؿه ،قولآهـؿ ،وا١٬ـی،
کاقبكؾی و گكهگٍا باٌؿ ،با بكؼی ال اواجیؿ و ِاظبيٝكاو ؾق هىائل جكبیث ؾق ظىله

و ؾايٍگاه يیم گ٩ثوگى ٌؿه ،پاوػهای ایٍاوٕ ،با اهايثؾاقی و ظ ٛ٩هعحىای وؽًاو
ایٍاؤ ،به ِىقت ؾوحهبًؿی ٌؿه و هًٝن ،اقائه گكؾیؿه اوث.

 .2آسیبضًاسی تشبیت اخاللی دس ایشاو هؼاصش

اصو

ؾق ظىلههای جكبیث و ال شمله جكبیث اؼال٬ی ،بهؿاٌـث شىـن و قواو و ظحـی ؾق
ظىلههای پـكوقي گیاهـاو و لقا٠ـات ،آوـیبًٌاوـی اهـكی ههـن بـه ٌـماق هـیقوؾ ،شیوه
آویبًٌاوی جكبیث اؼال٬ی ،ؾو هً١ا ؾاقؾ:
های
 .5آویبًٌاوی اؼال٬ی گاهی به ایى هً١ا اوثکه چكا کاق جكبیحـی هـا بـه اهـؿا٨یکـه
تربی
هیؼىاوحین يكویؿه اوث؟ هرال هكبی هیؼىاوحه ظیا قا به هحكبیـاو ،بیـاهىلؾ ،اهـا ؾق
ت
ا٨كاؾ کمی و به ايؿالۀ کن اذك گفاٌحه اوث.
 .9گاهی يیم آویبًٌاوی اؼال٬ی به ایى هً١ا اوثکه چكا کاق جكبیحی ها ،آذاق ياهٙلىبی کود
که هؿ يٝك ها يبىؾه اوث ،ایصاؾ کكؾه اوث؟ هرال هكبی هیؼىاوحه ،ایماو هحكبیاو قا کان
اقج٭ا ؾهؿ ،اها ؾق اذك کاق جكبیحی او ،ؾق آيها ٤كوق ایصـاؾ ٌـؿه اوـث (ضیعیذی رضیىايی،
اظا
 ،)2310ؾق ایى پژوهً ،هًٝىق ال آویبًٌاوی ،هك ؾو هً١ای آو اوث ،بـا جىشـه بـه ؾیــــد
هً١ای یاؾٌؿه ،آویبهای جكبیث اؼال٬ی ؾق ایكاو ه١اِك ،ؾق چًؿ هعىق ٬كاق ؾاقؾ :اهاهیه و
هحىًٌا
 -1-2آسیبهای فشدی
اؼحیاق و گكایً ؾقويی ايىاو به پىحیها« :ايىاو ،هىشىؾی اوثکه ال شىن هاؾی ؼــــث
و قوض الهی هح١الی جٍکیل ٌؿه اوث؛ به همیى ؾلیل ،جمایالت و گكایًهای ايىاو يیم ٬كآين
آسٕبشىاسٓ تربٕت اخالقٓ در أران معاصر

ؾو گىيه اوث :گكایًهای پىث هـاؾی و گـكایًهـای ٠ـالی هً١ـىی ،ؾق ایـى هیـاو،
ايىاو ،هؽحاق اوث و هیجىايؿ هك کـؿام ال ایـى ؾو گىيـه گـكایً و جمایـل قا ،ايحؽـاب
کكؾه ،ؾق هىیك آيها ظكکـث کًـؿ ،بًـابكایى ،اگـك جمـام ٌـكایٗ بـكای جكبیـث هً١ـىی و
اؼال٬ی ايىاو ٨كاهن باٌؿ ،بال هك ٨كؾی اؼحیاق ؾاقؾ که هىیك قٌـؿ و ج١ـالی قا ايحؽـاب
کًؿ ،یا هىیك پىحی و ايعٙاٖ قا .ؾق ؾاوحاو ٨كليؿاو آؾم  ؾق ٬كآو کك ین٬ ،ابیـل کـه
به ؼا٘ك ظىاؾت ؼىیً ،هابیل قا هیکٍؿ ،يمیجىاو گ٩ث که ٠لث ایى کـاق ٬ابیـل،
جكبیث بؿ ؼايىاؾگیٌ ،كایٗ بؿ اشحما٠ی و هايًؿ آيها اوث؛ بلکـه ایـى جمـایالت پىـث

لو

ظیىايی ٬ابیل اوثکه او قا به کٍحى بكاؾقي بكهیايگیمؾ و ٬ابیل يیم همـیى جمـایالت قا
ايحؽاب کكؾه ،هكجکب ٬حل هیٌىؾ» (يمیزاده ،)2310 ،بًابكایى ،جكبیث یک اهك ؾاو٘لبايـه
و اؼحیاقی اوث ،یً١ی همکى اوث هـا بهحـك یى بكياهـههـا و ٕ٨ـاهای جكبیحـی قا ؾاٌـحه
باٌین ،اها بكؼی ا٨كاؾ آوگىيه که ها هیؼىاهین جكبیث يٍىيؿ؛ ل یكا ؼىؾٌاو به آو ،باوق
يؿاقيؿ و يمیؼىاهًؿ (گ هذمذی و رکىشبادی ،)2311 ،هرال همکى اوث ؾق یک ؼايىاؾه که
والؿیى هًٝمًؿ و بكای هًٝن کكؾو ٨كليؿٌاو بكياهه ؾاقيؿ٨ ،كليؿٌاو به ؼـا٘ك جـكن ال
جًبیه و ٍ٨اق يٝن قا ق٠ایث کًؿ ،اها ؾق هًگاهیکه ایى جًبیه و ٍ٨اق يباٌؿ ،بیيٝن باٌـؿ
(درایتی.)2310 ،

 -2-2آسیبهای ياضی اص يظام خايىاده
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 .5اهمیث يؿاؾو به جكبیث اؼال٬ـی ٨كليـؿاو :ؾق ؼـايىاؾههـای هـا ،اؼـال ٪و جكبیـث،
اهمیث چًؿايی يؿاقؾ ،هرال ؾق ؼايىاؾههای ها ،آهىلي آؾاب اشحما٠ی به ٨كليؿاو و
ق٠ایث ٜىاهك اشحما٠ی ،ههنجك اوث ال جكبیث اؼال٬ـی و بـه ؾوـث آوقؾو قٔـایث
الهی؛ هرال ٨كليؿ ؼىؾ قا جٍىی ٫هیکًًؿ که ؾق هیهمايیها ،لبـانهـایی بپىٌـًؿ کـه
هؽال ٧اِىل اؼال٬ی و آهىليهای ؾیًی اوـث (جاوییذی کالتی جعفرشبیادی ،)2310 ،ال
ایىقو اوثکه هیبیًین اهكوله ،بیٍحك ؼايىاؾههای ایكايی ،بـیً و پـیً ال آيکـه بـه
جكبیث اؼال٬ی و ؾیًی ٨كليؿاو ؼىؾ جىشه کًًؿٕ ،ظحی ال وـًیى کـىؾکیٔ ،بـه ٨کـك
آهىلي ،کالن کًکىق و ق٨حى به ؾايٍگاه ٨كليـؿاو پىـك و ؾؼحـك ؼـىؾ هىـحًؿ ،بـه
همیى ؾلیل ،ؾیؿه هیٌىؾ که ؼايىاؾهها ،به ؼا٘ك ایى بـیجـىشهیهـا و کىجـاهیهـا،
ي٭ً جكبیحی ؼىؾ قا يىبث به ٨كليؿاو ،جا ظؿوؾی ال ؾوـث ؾاؾهايـؿ و وـایك ٠ىاهـل
اذكگفاق ؾق جكبیث اؼال٬ی ٨كليؿاو ٕهايًؿ قوايهها و هعیٗٔ ،گىی وب٭ث قا ال آياو،
قبىؾهايؿ (دطیىزاده.)2310 ،
 .5بیجىشهی به ي٭ً الگىیی والؿیى و بمقگجكها بكای کىؾکاو ،ال گفٌحه جـا کًـىو و
ؾق جمام ٨كهًگها و هلثها ،ؼـايىاؾه ي٭ـً ههمـی ؾق جكبیـث اؼال٬ـی ٨كليـؿاو و
شاه١هپفیك کكؾو آياو ؾاٌحه اوث ،با ایـىظـال ،یکـی ال آوـیبهـایی کـه ؾق يٝـام
ؼــايىاؾه ؾق قابٙــه بــا جكبیـث اؼال ٬ـی ٨كليــؿاو وشــىؾ ؾاقؾ ،ب ـیجــىشهی وال ـؿیى و

بمقگجكها به ي٭ً الگىیی آياو بكای کىؾکاو و هیـماو اذكگـفاقی ق٨حاقهـای آيـاو بـك
کىؾکاو و ايصـام ق٨حاقهـای ؼـال ٦اؼـال ٪ال وـىی والـؿیى وبـمقگجكهـا و ج٭لیـؿ
٨كليؿاو و کىچٯجكها ال آياو اوث ،بًابكایى ،بكؼی ؼايىاؾهها ،يه جًهـا بـكای جكبیـث
اؼال٬ی ٨كليؿاو ؼىؾ ،ؾ٤ؿ٤های يؿاقيؿ ،بلکه هاي ٟجكبیث اؼال٬ـی و وـبب وـ٭ىٖ
اؼال٬ی آياو هىحًؿ (دطییىزاده ،)2310 ،همیى ؼايىاؾهها هىحًؿ کـه پیـاهبك اکـكم 
1
يىبث به آياو ،جؤو ٧ؼىقؾه ،ال آياو بیماقی يمىؾه اوث (بروجیردی 161/12 :2330 ،و
يجفی.)110/21 :2113 ،

 -3-2آسیبها و هطکالت ياضی اص يظام آهىصضی و تشبیتی

 .5کمبىؾ هًاب ٟکاقبكؾی و کاقآهؿ« :یکی ال هٍکالجیکه ؾق جكبیث اؼال٬ی ها وشـىؾ
ؾاقؾ ایى اوثکه هًاب ٟهکحىب کهى اؼال٬ـی هـا ،کـاهال بكگك٨حـه ال ٬ـكآو کـك ین و
قوایات و ویكۀ اهل بیث يیىث؛ بلکه هبايی اؼال٬ی هـا ،ابحـؿا ال هبـايی اؼـال٪
کهى یىيايی گك٨حه ٌؿه اوث؛ وپه با آیـات و قوایـات ،آقاوـحه ٌـؿه اوـث ،هـرال
کحابهای اظیاء ٠لىم الؿیى ،المعصة البیٕاء ،ه١كاز الى١اؾه و شاه ٟالىـ١اؾات بـه
ایى ٌکل يگاقي ٌؿهايؿ» (هرویاو دطیًی ،)2310 ،بًابكایى ،یکی ال آویبهای جكبیث
اؼال٬ی ؾق ایكاو ایى اوثکه هًاب ٟو هحىو جكبیحی و اؼال٬ـی کـاقبكؾی و بكگك٨حـه ال
 .1ایٍاو يىبث به ؼايىاؾههای آؼك المهاو که جًها به هىائل هاؾی ٨كليؿاو ؼىؾ جىشه ؾاٌحه ،هیچ ؾ٤ؿ٤ه و
ی آياو يؿاقيؿ؛ بلکه َهاي ٟجكبیث ؾیًی َآياو يیم هیٌىيؿ ،اٜهاق بیماقی يمـىؾه اوـث:
جىشهی به جكبیث ؾیً
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آؼ ّك المه ّاو ّهى آب ّائ ّهن ّ ٨٭یل یا ق َوىل اللـ ّه
أيه يٝك الی ب١
«قوی ٠ى الًبی
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 .3وشىؾ اؼحال٨ات ؼايىاؾگی و ٘ال :٪پژوهًها يٍاو هیؾهؿ ،يىشىايـاو و شىايـاو،
ؾق ؼــايىاؾههــاییکــه ؾق آيهــا ،هی ـاو والــؿیى ،ياوــالگاقی و وــحیم وشــىؾ ؾاقؾ و ی ـا
ؼايىاؾههایی که با ٘ال ،٪ال هن پاٌیؿهايؿ ،ؾچاق آویبهای اؼال٬ی شؿی ٕچىو:
٠٭ب هايؿگی اشحما٠ی ،جًؿؼىیی ،پكؼاٌـگكی ،بـؿبیًی و هايًـؿ ایًهـأ ،هىـحًؿ و
اهکاو گكایً آياو به ق٨حاقهای ٔؿ اؼال٬ی ،بىیاق بیٍحك ال ؼايىاؾههایی اوثکه ؾق
شى والگاقیْ ،
آيهاْ ،
هعبث و ایراق ،ظاکن اوث (دطیىزاده.)2310 ،

اصو

آیات و قوایات اوالهی و هحًاوب با يیال هؽا٘باو اهكولی کـن اوـث و کاقًٌاوـاو
ؾیًی و جكبیحی که بحىايًؿ ایى هًاب ٟو هحىو قا ٘كاظی و جىلیؿ يمایًؿ ،ايؿد هیباٌـًؿ
(هًرجى و همکاراو.)2311 ،
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ا٨موو بك ایى ،ه١لماو و هكبیاو جكبیحی ،بكای جؿق یه هحىو جكبیحی و اؼال٬ی هىشىؾ و
ايح٭ال ه٩اهین جكبیحی به هحكبیاو ،ه١مىال ال قويهای وًحی و ظٛ٩هعىق کـه کـنبـالؾه
هىحًؿ و کمحك به ایصاؾ بیًً و ق٨حاق اؼال٬ی ؾق ؾايًآهىلاو و هحكبیاو ،هًصك هیٌىؾ،
اوح٩اؾه هیکًًؿ ،همچًیى ،قوي اقل یابی هبحًی بك يمكه ،بكای جٍؽیُ هیماو یـاؾگیكی
و قٌؿ جكبیحی ؾايًآهىلاو که اهكوله ؾق هؿاقن قایس اوث ،ال وىیی جًهـا هع٩ىٜـات
ـهًی ؾايًآهىلاو قا هىقؾ اقل یابی ٬كاق هیؾهؿ يه هیماو بیًً ،گكایً و آقاوحگی آياو
به اقليهای اؼال٬ی قا ،ال وىی ؾیگك ،با ج٭ىین ؾايًآهىلاو به ٬ىی و ٔ١ی ،٧وـبب
بكچىب ؼىقؾو ؾايًآهىلاو ٔ١ی ٧و ؾوقی و ٨اِـله گـك٨حى بـیً ال پـیً آيـاو ال
اقليهای ؾیًی و اؼال٬ی هیگكؾؾ (هماو).
 .9بهاء يؿاؾو به جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی کٍـىق :ههـنجـك یى هٍـکل ؾق بعـد
جكبیث اؼال٬ی ؾق کٍىق ها ایى اوثکه اگـك چـه ؾق ٌـ١اقها و اهـؿا ٦کلـی يٝـام
آهىلٌی ها ،جكبیث اؼال٬ی ،ههن و ٔكوقی ؾايىحه ٌؿه اوث؛ اهـا ؾق ٠مـل ،جىشـه
چًؿايی به آو يمیٌىؾ (گلمذمذی و خیراللهی رکىشبادی ،)2311 ،یً١ی ؾق هؿقوههای هـا،
آيچه اهمیث و اولىیث ؾاقؾ و هىقؾ جىشه اوث ،آهىلي اوث و ؾق ؾايٍگاههای ها،
آهىلي و پژوهً ،ظاکمیث ایى يگاه ؾق يٝام آهىلٌی ها ،آذاقی ؾق پی ؾاٌحه اوث
(غفاری ،)2310 ،هايًؿ:
 .5ؾق هعحىاهای آهىلٌی ،جكبیث ه١لن ،جؿویى وًؿهای قاهبكؾی و ...بیٍحك به آهـىلي
جىشه ٌؿه اوث؛ يه پكوقي و جكبیث ،هرال اگك ج١ؿاؾ کحابهای آهىلٌی و جؽّّی
که ؾق هؿاقن هىث قا با کحابهای جكبیحی آيها ه٭ایىه کًین ،ظاکمیث ایى يگـاه قا
ؾق آهىلي و پكوقي هیبیًین (هماو).
 .9ه١لماو پكوقٌی و هكبیاو اؼال٬ی ها١ٔ ،ی٧جك یى ه١لنهای ها هىـحًؿ؛ ل یـكا ،يـه ؾق
ایى لهیًـه آهـىلي ؾیـؿه و جؽّـُ ؾاقيـؿ و يـه بـا ً٨ـىو اقجبـا٘ی و اذكگـفاقی بـك
هؽا٘ب ،آًٌا هىحًؿ (زادگی هیرزایی.)2311 ،
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 .3ه١لماو و اواجیؿ ها ،الگىهای اؼال٬ی ؼىبی بكای ؾايًآهىلاو و ؾايٍصىیاو يیىحًؿ
و ؾق اقل یابی ه١لماو و اواجیؿ ،بیٍحك بـه هـالدهـای ٠لمـی جىشـه ٌـؿه اوـث؛ جـا
هالدهای اؼال٬ی و اقلٌی (هماو).
بًابكایى ،با ایًکه پكوقي و جكبیث اؼال٬ی ؾايًآهىلاو و ؾايٍصىیاو ،شـمء اهـؿا٦
کالو يٝـام آهىلٌـی هـا اوـث ،اهـا يىـبث بـه آو ٩٤لـث و بـیجـىشهی وشـىؾ ؾاقؾ و
قاهکاقهای ٠ملی بكای قویؿو به ایى هؿ ،٦ج١ك ی ٧يٍؿهاوث (دطیىزاده.)2310 ،
 .3يؿاٌحى هؿلهای کاقبكؾی جكبیث اؼال٬ی :هك چًؿ که ؾق کٍىق ها ب١ؿ ال اي٭ـالب
اوالهی ،هىا ٛ٠اؼال٬ی ،ل یاؾ ؾاٌـحهایـن ،اهـا هـؿلهـای کـاقبكؾی و ه٩یـؿ جكبیـث
اؼال٬ی هحًاوب با وى هؽا٘ب ،شًه هؽا٘ب ،هعیٗهای ؼايىاؾگی و اشحما٠ی،
هىائل ٨كؾی و اشحما٠ی و ...يؿاٌحهاین (گلمذمذی و خیراللهی رکىشبادی ،)2311 ،هرال بـه
هىائلی هايًؿ ٨كهًگ آپاقجماو يٍیًی٨ ،كهًگ ظمل و ي٭ل و هايًؿ آو ،کمحك جىشـه
ٌؿه اوث ،یً١ی بیٍحك به ِىقت کلی به جكبیث اؼال٬ی يگاه ٌؿهاوث؛ يه شمئی و
کاقبكؾی (هرویاو دطیًی.)2310 ،
 .۰کمبىؾ يگاه جكبیحی کاقبكؾی ؾق کاقهای ٨كهًگـی :یکـی ال هٍـکالجیکـه ؾق جكبیـث
اؼال٬ی کٍىق ها وشىؾ ؾاقؾ ایى اوثکه کحابهای ؾقوی اؼال٬ی که ؾق هؿاقن ها،
آهىلي ؾاؾه هیٌىؾ ،ظٛ٩هعىق و کمحك کاقبكؾی اوث؛ ال ایـىقو ،ایـى آهىؼحـههـا،
ؼیلی لوؾ ال وىی ؾايًآهىلاو ٨كاهىي هیگكؾؾ (دطیًیپیىر ّعسشبیادی ،)2311 ،ا٨ـموو بـك
ایى «يگاه ها بایؿ يگاه جكبیحی باٌؿ يه جبلی٥ی ،یً١ی به شای جبلی ٣اؼال٬ی ،بایـؿ جكبیـث
اؼال٬ی کكؾ که به ِىقت هٍاوقۀ ٨كؾی و گكوهی اوـث ،هـرال یـک هكبـی اؼـال،٪
چًؿیى وال ؾق یک هؿقوه ١٨الیث کًؿ و با بچهها اقجباٖ ِـمیمايه ؾاٌـحه باٌـؿ ایـى
وبب هیٌىؾ که او بچههـا قا بًٍاوـؿ ،هٍـکالت هـك کـؿام قا بؿايـؿ و قاهکاقهـای
هًاوب بكای هك کالن و هك ٨كؾ اقائه کًؿ و ؾق يهایث ،کاق جكبیحی او اذكگفاق ٌىؾ ،اها
ا و ا٤لب کاقهای جكبیحی ها به ایى ِىقت اوثکـه هكبـی و ه١لـن اؼـال ،٪ؾق ه٩حـه
یک وا٠ث ؾق کالن با ؾايًآهىلاو و ؾايٍصىیايیکه هیچ ًٌاؼحی ال آيها و هىـائل
و هٍکالجٍاو يؿاقؾ ِعبث هیکًؿ ،اذكگفاقی ایى ٌکل کـاق جكبیحـی ،بىـیاق کـن و
گاهی همكاه با آذاق هً٩ی جكبیحی اوث» (ضعیذی رضىايی.)2310 ،

پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ  /بُار ي تابستان  / 1311شمارِ 121

 .1بیا٠ح٭اؾی و پایبًؿ يبىؾو بكؼی هىمىالو ،ه١لماو و اواجیؿ به اقليهـای اؼال٬ـی:
بكای هى٨٭یث ؾق جكبیث اؼال٬ی ،هىمىالو ،ه١لماو و هكبیاو ،بایؿ ال شایگاه الگىیی
ؼىؾ بكای ؾايًآهىلاو آ گاه باًٌؿ (هىضىی ،)2311 ،و به آهىلههای جكبیحی باوق ؾاٌحه،
پایبًؿ باًٌؿ (گلمذمیذی و خیراللهیی رکیىشبیادی ،)2311 ،بـا ایـىظـال ،بكؼـی ال هىـمىالو
آهىلي و پكوقي کٍىق و بكؼی ال ه١لماو و اواجیؿ ها ،ج٩کك لیبكال و وکىالق ؾاقيؿ
و گاهی هؽال ٧با ٠٭ایؿ و اؼال ٪ؾیًی و اوالهی هىـحًؿ ،هىـلن اوـثکـه هكگـاه
ه١لن و اوحاؾ ،ؾق کالن ؾقن ؾیـى و جكبیـث ؾیًـی قا هىـؽكه کًـؿ ،ؾايـًآهـىل و
ؾايٍصىی بیؾیى و بؿاؼال ،٪پكوقي هیؾهؿ (يمیزاده.)2310 ،
٠ .0ملکكؾ بؿ بكؼی ال هبل٥ـاو ؾیًـی« :قوظايیـث ٌـی١ه ،هكبیـاو ،هبل٥ـاو و الگىهـای
اؼال٬ی شاه١ه ایكاو بىؾهايؿ٠ ،ملکكؾ بؿ اؼال٬ی ،ا٬حّاؾی ،ویاوـی و ...بكؼـی ال
قوظايیاو  -به ویژه په ال اي٭الب -هًگاهیکه با ویاهيمایی ،بؿؼىاهی ،بمقگيمایی
و جبلی٥ات هً٩ی قوايههای ٔؿاي٭الب همكاه هـیٌـىؾ ،ال یـکوـى ،شـى بـؿبیًی و
بیا٠حماؾی هكؾم به قوظايیث قا ؾاهى هیليؿ ،ال وىی ؾیگك ،لٌحی و بؿی ؼیلـی ال
بؿاؼال٬یها و گًاهاو ق یؽحه ٌؿه هكؾم به قاظحی بؿوو ٠فاب وشؿاو و گاهی بكای
ايح٭ام گك٨حى ال ؾیى و قوظايیث ،آيها قا ايصام هیؾهًؿ» (يمیزاده.)2310 ،

 -4-2آسیبهای ياضی اص ػىاهل اجتماػی ،التصادی و سیاسی

 .5جٕاؾ ؾق ق٨حاق ؼايىاؾهها ،هكبیاو ،ه١لماو ،قوايهها و هىمىالو ظکىهث با اهـؿا ٦و
آهىليهای اؼال٬ی :کىؾکاو و ؾايًآهىلاو ها ،ؾق ؼايىاؾهها و هكاکم آهىلٌی هـا،
ق٨حاقهای ٔؿاؼال٬ی ال والؿیى ،هكبیاو ،ه١لماو و اواجیؿ ؼىیً هـیبیًًـؿ کـه ایـى
ق٨حاقها ،با وؽًاو و وـ٩اقيهـای اؼال٬ـی ایٍـاو ،هؽـال ٧اوـث ،ایـى اهـك وـبب
هیٌىؾ که کىؾٮ ،يىشىاو و شىاو ها  -که يمیجىايؿ ایى ؾوگايگی و جٕـاؾ قا ظـل
کًؿ -ؾچاق ؾوگايگی ٌؽّیث و هٍکالت اؼال٬ی ٌـىؾ (جاوییذی کالتی جعفرشبیادی،
.)2310

ا٨موو بك ایى« :وبک ليؿگی هكؾم بىیاق جعث جؤذیك ٠ملکكؾ و ليؿگی هىمىالو يٝام
اوث يه وؽًكايیها و کحابهای اؼال٬ی ،بًابكایى ،و٬حیکـه یـک ه٭ـام ظکـىهحی ،بـه
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ویژه اگك قوظايی باٌؿ ،ليؿگی اٌكا٨ی و هصلل ؾاقؾ یا بـا ؾؼحـكاو بـؿظصاب٠ ،کـه
هیگیكؾ ،هكؾم ٠اؾی او قا هیبیًًؿ و هیل به اٌكا٨یگكی و بـؿظصابی پیـؿا هـیکًًـؿ،
همچًـیى ،ق٨حاقهــایی چــىو :شًــگ ٬ــؿقت ؾق هیـاو هىــمىالو و ه٭اهــات ظکــىهحی،
اؼحالن هىمىالو یـا يمؾیکـاو آيهـا٬ ،ـكاق ؾاؾو وذی٭ـههـای هیلیـاقؾی بـكای آلاؾ کـكؾو
يمؾیکاو ه٭اهات ظکىهحی و کاقهایی ال ایى ؾوث ،آذاق بىیاق هً٩ـی اؼال٬ـی بـك هـكؾم
ؾاقؾ» (ضعیذی رضىايی.)2310 ،
 .9هٍکالت و ٍ٨اقهای ا٬حّاؾی :هماوگىيه که جصمـلگكایـی و ق٨ـاه بـیً ال ظـؿ،
ل یاوباق اوث٨ ،٭ك و ٍ٨اقهای ا٬حّاؾی بك هـكؾم يیـم اذـك هً٩ـی ؾق ٠٭ایـؿ و اؼـال٪
ایٍــاو ؾاقؾ (گلمذمییذی و خیراللهیی رکییىشبییادی ،)2311 ،ؾق ٌــكایٗ ا٬حّــاؾی بــؿ شاه ١ـۀ
ياهحىالو ٌؿه ،ؾو ؾوحۀ ٨٭یك و ذكوجمًؿ ایصاؾ هیٌىؾ ،هك کؿام ال ایى ؾو ظالث ،آذاق
هً٩ی اؼال٬ـی بـكای ا٨ـكاؾ بـه ؾيبـال ؾاقؾ و شاه١ـه قا ال ؾقوو ،پىوـايؿه و هحالٌـی
هیکًؿ ،یکی ال ايگیمههای جعك ینهای بیقظمايـه ٠لیـه ایـكاو ال وـىی کٍـىقهای
ولٙهگك شهايی ،همیى يکحه اوث (يمیزاده ،)2310 ،ال ایىقو پژوهًها يٍاو هیؾهـؿ
أٙكاب ،بؿبیًی ،يؿاٌحى هؿ ٦ؾق ليؿگی ٧١ٔ ،ؾق ا٠حماؾ به ي٩ه و اؼـحالالت
ق٨حاقی ؾق يىشىايايیکه ؾق ؼايىاؾههای ٨٭یك ليؿگی هـیکًًـؿ ،بیٍـحك ال يىشىايـايی
اوثکه ؾق ؼايىاؾههای با ؾقآهؿ هًاوب ،ليؿگی هیکًًؿ (دطیىزاده،)2310 ،
 .3جهاشن ٨كهًگ ٤كبی« :بؽٍی ال هٍکالت ها ياٌـی ال جهـاشن ٨كهًـگ ٤كبـی بـه
٨كهًگ ها اوـث٨ ،كهًـگ لیبـكال و وـکىالق ،اؼـال ٪لیبـكال و وـکىالق قا جـكویس
هیکًؿ ،اهـا ٨كهًـگ جىظیـؿی و ؾیًـی ،اؼـال ٪ج١هـؿ و هىـمىلیث قا ،کٍـىقهای
ولٙهگك ٤كبی ،بـا ابماقهـای جبلی٥ـاجی ؼـىؾ ،هايًـؿ :هـاهىاقه٨ ،ـیلنهـای وـیًمایی،
وایثها و وبالگهای هؽحل ٧ؾق ٕ٨ای هصالی ،ؾق ِؿؾ جؽك یـب ٨كهًـگهـای
هعلی و هًٙ٭های ق٬یب اوث» (دطیىزاده ،)2310 ،هـرال گـاهی ؾق یـک ٨ـیلن چهـاق
ؾ٬ی٭های و کىجاه ،بیىـث ٌـبهۀ ا٠ح٭ـاؾی و اؼال٬ـیقا بـه هؽا٘ـب ال٭ـاء هـیکًًـؿ
(يمیزاده ،)2310 ،همچًیى بیٍحك یى هعحىاییکه ؾق ٨ـیلنهـا و بـالیهـای قایايـهای ،بـه
کىؾکاو ،يىشىاياو و شىاياو ال٭ا هیٌىؾ٨ ،عٍا و ؼٍىيث اوثکه آذاق ٔؿ اؼال٬ی
٠می ٫و ٘ىاليی بك آياو ؾاقؾ (دطییىزاده ،)2310 ،ا٨موو بـك ایـى« :شاه١ـۀ ایـكاو ،یـک
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شاه١ۀ یکؾوث يبىؾه و يیىث؛ بلکه ٨كهًـگهـا و ؼـكؾه ٨كهًـگهـای هؽحل٩ـی
هايًؿٌ :ی١ی ،وًی ،یهىؾی ،هىیعی ،بهایی ،لیبكال ،ولًٙث٘لب و هايًـؿ ایًهـا ؾق
آو وشىؾ ؾاقؾ که ایًها بك همؿیگك اذك گفاٌحه گاهی اذك همؿیگك قا ؼًری هیکًًؿ»
(يمیزاده. )2310 ،
ایى ظصن ال جهاشن ٨كهًگی ،جبلی٥ات هً٩ی و جٕاؾهای ٨كهًگی ،وبب کـنقيـگ
ٌؿو بكؼی اقليهای اؼال٬ی و قایس ٌؿو بكؼـی ٔـؿاقليهـا و هًصاقٌـکًیهـای
اشحما٠ی ؾق شاه١ۀ ها ٌؿهاوث (دطیًیپىر ّ
عسشبادی.)2311 ،
 .۰واؼحاقهای اشحما٠ی آویبقواو« :گ٩حى آیات و قوایات اؼال٬ی و ه٩اهین آيها بـه
هؽا٘ــب بــكای جكبی ـث اؼال ٬ـی او ،بــؿوو ایصــاؾ وــاؼحاقهای اشحمــا٠ی هًاوــب،
واؾهايگاقايه اوث ،واؼحاقهای اشحما٠ی و اشحما ،ٞؼىؾي جكبیـثکًًـؿه اوـث و
ؼیلی ال کاقهای جكبیحی که ها هیکًین ؾق جٕاؾ با واؼحاقها و الگىهـای اشحمـا٠ی،
بیاذك هیٌىيؿ ،بهً٠ىاو يمىيه ،یکی ال هٍـکالت ق یٍـهای اؼال٬ـی ؾق شاه١ـۀ هـا،
ؼىؾکنبیًی و اظىان کىچکی ؾق ا٨كاؾ اوث ،ایى اظىان ،ا٨موو بك ایًکه ؼىؾي
یک آویب اوث ،واؼحاقهای اشحما٠ی آویبلا يیم ایصاؾ کـكؾه اوـث ،هـرال يٝـام
پاؾايؾهی اشحما٠ی ها قا ؾچاق هٍکل کكؾهاوث ،ؾق شاه١ۀ ها ،به ٌؽُ بیظیا و
بیظصاب ،جىشه هیٌىؾ٠ ،الوه بك ایى ،بیظصابی ،يٍايۀ بـاکالن و بـه قول بـىؾو
اوــث؛ یً١ـی ؾؼحــك هــا بــكای ایًکــه بگىیـؿ هــى بــاکالن و باالٌهكيٍـیى هىــحن و
ؼــىؾکنبیًــیاي قا الحیــام بؽٍــؿ ،بــیظصــاب و بــؿآقایً هــیٌــىؾ ،همچًــیى
جصملگكایی ؾق بیى هكؾم ،يٍايۀ باٌؽّیث و هح١ل ٫به ٘ب٭ۀ باالی اشحما٠ی بـىؾو،
اوث؛ به همیى ؾلیل٨ ،كؾ ،بكای ایًکه اظىان کىچکی کكؾو ؼىؾ قا ؾقهاو کـكؾه،
يٍاو ؾهؿ که پىلؿاق و هك٨ه اوث ،جمام ؾاقایی ؼـىؾ قا هـی ٨كوٌـؿ جـا یـک هاٌـیى
جصملی یا لبانهایی که اٌـؽاَ هك٨ـه هـیپىٌـًؿ قا جهیـه کًـؿ یـا ؾق بؽـًهـای
هك٨هيٍیى ٌهك ؼايه اشاقه هیکًؿ جا بكای ؾؼحكي ؼىاوحگاق پیؿا ٌىؾ؛ ل یكا هكؾم بـا
ؾیؿ بهحكی به آيها يگاه هیکًًؿ» (ضعیذی رضىايی.)2310 ،
 .1جعىالت وك ی ٟاشحما٠ی :بؽٍی ال هىـائلیکـه ؾق جكبیـث اذكگـفاق اوـث اِـال ؾق
ؾوث و اؼحیاق ها يیىث ،هرال جعىالت اشحما٠ی بـه ؼـا٘ك ٠ـىاهلی هايًـؿ گىـحكي
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ً٨اوقیهای يىیى اقجبا٘ی ،آو٬ؿق وك ی ٟاوثکه و٬حـی یـک هـىز و هصمـۀ شؿیـؿ
ایصاؾ هیٌىؾ ،جا هحىلیاو جكبیث ؾق هك شاه١های بؽىاهًؿ قاهکاق ه٭ابلـه بـا آوقا پیـؿا
کًًؿ ،بؽٍی ال ا٨كاؾ شاه١ـه قا آب بـكؾه اوـث (درایتیی .)2310 ،ا٨ـموو بـك ایـى ،ایـى
اصو
جعىالت ٌکا ٦بیى يىلها قا ل یاؾ کكؾه اوث ،به گىيـهای کـه بك٬ـكاقی اقجبـاٖ بـا
يىـل شـىاو و ايح٭ـال ه٩ـاهین و اقليهـای اؼال٬ـی بـه آيـاو ،بىـیاق وـؽث اوــث ل و
(گلمذمذی و خیراللهی رکىشبادی ،)2311 ،به همیى ؾلیل اوثکه هحىلیاو ج١لین و جكبیث ؾق شیوه
هك شاه١های بایؿ آیًـؿهپژوهـی ،آیًـؿهيگـكی و ٬ـؿقت پـیًبیًـی کـكؾو هىـائل و های
هٍکالت جكبیحی ؾق آیًؿه قا ؾاٌحه باًٌؿ جا هىائل و هٍکالت جكبیحی يىلهـاییکـه
تربی
ؾق آیًؿه هیؼىاهین جكبیث کًین ،کمحك ٌىؾ (درایتی.)2310 ،
ت
بًابكایى ،به ِىقت کلی هیجىاو گ٩ث بؽٍی ال آویبهای جكبیث اؼال٬ی ؾق ایكاو
ه١اِك ،ال وىیی ياٌی ال يًٍاؼحى و اوحؽكاز يکكؾو هؿل و يٝام جكبیحی ؾیًی بك اوان کود
آهىلههای ٬كآو و اهل بیث اوث و ال وىی ؾیگك به ؼا٘ك ياکاقآهؿی هـؿل جكبیحـی کان
هىشىؾ اوث ،بؽٍی ال ایى آویبها يیم ياٌی ال ٩٤لث و بیجىشهی به جكبیث اؼال٬ـی
اظا
ال وىی هىمىالو و یا ياجىايی آياو ؾق اشكای ؾقوث ایى وٜی٩ۀ ههن اوث ،ؾق بؽً ب١ؿ ؾیــــد
قاهکاقهای ه٭ابله با ایى آویبها بیاو ٌؿهاوث.
اهاهیه و
هحىًٌا
 .3ساههای همابله با آسیبهای تشبیت اخاللی
ؼــــث
هماوگىيه که بیاو ٌؿ ا٨كاؾ ،گكوههـا و يهاؾهـای هؽحل٩ـی ؾق آوـیبهـای جكبیـث ٬كآين
اؼال٬ی ؾق ایكاو ،ي٭ً ؾاقيؿ ،ال ایىقو ،بكای ه٭ابله با ایى آویبهـا يیـم ،همـیى ا٨ـكاؾ،
گكوهها و يهاؾها ،بایؿ ا٬ؿاهات اللم و هًاوب قا ايصام ؾهًؿ ،ؾق ایى بؽً ،ي٭ً ا٨كاؾ،
ؼايىاؾهها ،يهاؾهای آهىلٌی ،قوايهها و ؾولث بكای ه٭ابله با ایى آویبها ،بكقوی ٌؿه
اوث.

 -1-3يمص افشاد

اظىان هىمىلیث و جالي بكای قٌؿ اؼال٬ی ؼىؾ :اگكچه بكای هى٨٭یث ؾق جكبیث
اؼال٬ی ،بایؿ یک يٝام شاه ٟکاقبكؾی بكای جكبیث اؼال٬ی ٘كاظی و اشكا ٌىؾ و همـۀ

يهاؾها بایؿ همكاه و هماهًگ با ایى يٝام ظكکـث کًًـؿ اهـا ؾق يهایـث ایـى ؼـىؾ ا٨ـكاؾ
هىحًؿ که يىبث به جكبیث اؼال٬ی ؼىؾ ،هىمىلًؿ و هـیجىايًـؿ و بایـؿ بـكای وـالهث و
قٌؿ اؼال ٪ؼىؾ ،جالي کًًؿ (هرویاو دطیًی.)2310 ،

 -2-3يمص خايىادهها
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 .5ج٭ىیث بًیاو ؼايىاؾه :هماوگىيه که وىث ٌـؿو و ال هـن پاٌـیؿو بًیـاو ؼـايىاؾه،
لهیًهوال ٌکلگیكی و جٍؿیؿ ياهًصاقیهای اؼال٬ی و اشحما٠ی ؾق ٨كليؿاو و ا٨كاؾ
ؼايىاؾه اوث ،ج٭ىیث بًیاو ؼـايىاؾه و جـالي بـكای جىايـا کـكؾو ؼـايىاؾه ؾق ايصـام
ي٭ًها و وٜای ٧ؼىؾ ،ي٭ً ج١ییى کًًؿه و لیكبًـایی ؾق قٌـؿ و جكبیـث اؼال٬ـی و
اشحما٠ی ٨كليؿاو و ا٨كاؾ ؼايىاؾه ؾاقؾ (دطیىزاده.)2310 ،
 .9جىشه والؿیى به ي٭ً هئذك و شایگاه جكبیحی ؼايىاؾهٌ :ؽّیث ايىاو ؾق ٌـً وـال
اول ليؿگی ٌکل هیگیكؾ و اگك بؽىاهین ب١ؿها ٌؽّیث او قا اِالض کًـین ،بایـؿ
ابحؿا کىی او قا ال ٠یبها و کاوحیهایً آ گـاه کًـؿ ،وـپه او اگـك بؽىاهـؿ ،بـه
وؽحی هیجىايؿ کاوحیهای ؼىیًقا شبكاو کًؿ ،به همیى ؾلیل ،ي٭ـً ؼـايىاؾه ؾق
جكبیث اؼال٬ی کىؾٮ ،بىیاق ههن و ل یكبًایی اوث ،بًابكایى والؿیى کىؾد بایؿ ابحؿا
به اهمیث و ٔكوقت جكبیث اؼال٬ی کىؾد و ي٭ً هئذك ؼايىاؾه ؾق ایى لهیًه آ گاه
گكؾيؿ؛ وپه بكای جكبیث اؼال٬ی او ،جالي کًًؿ (جاویذی کالت جعفرشبادی.)2310 ،
 .3جالي والؿیى بكای جكبیث اؼال٬ی ٨كليؿاو :ؼايىاؾه ،ي٭ً ج١ییى کًًؿهای ؾق جكبیث
اؼال٬ی ا٨كاؾ ؾاقؾ ،اقليهای اؼال٬ی هايًؿ :يٝن ،هىمىلیثپفیكی ،و٨ای بـه ٠هـؿ،
ِؿا٬ث ،ؾقوثکاقی ،٫ٍ٠ ،هعبـث و ؼـؿهث بـه ا٘كا٨یـاو ،ؼىؾبـاوقی هربـث،
جالي بكای ٤لبه بك وؽحیها و هٍکالت ،يٍاٖ و ٌـاؾی ،اهیـؿ بـه آیًـؿه ،ج٭ـؿیك و
جٍکك ال ؼىبیها ،اقليهای ههن و پایهای ؾق جكبیث اؼال٬ی هىحًؿ ،ایـى اقليهـا
ؾق ؼايىاؾه پایهگفاقی هیٌىيؿ ،بًابكایى ،بكای هى٨٭یث ؾق جكبیث اؼال٬ی هـن بایـؿ
يهــاؾ ؼــايىاؾه قا ظ٩ــ ٛو ج٭ىی ـث کــكؾ و هــن ؼــىؾ والــؿیى و هىــمىالو جكبیح ـی ال
ٜك٨یثهای ایى يهاؾ بكای جكبیث اؼال٬ی ا٨كاؾ ،اوح٩اؾه کًًؿ (هروییاو دطییًی،)2310 ،
ا٨موو بك ایى ،والؿیى بایؿ با يٝاقت بك ا٨كاؾ و هکاوهـایی کـه ٨كليؿايٍـاو بـا آيهـا ؾق

اقجباٖ هىحًؿ ،هاي ٟؾووـحی ٨كليـؿاو بـا ا٨ـكاؾ ياٌایىـث ٌـؿه (دطییىزاده ،)2310 ،بـا
ظٕىق ؾق هکاوها و هعا٨ل هفهبی و همكاه بكؾو ٨كليؿاو ؼىؾ ؾق ایى ٕ٨اها ،لهیًۀ
قٌؿ و الگىگیكی يیک ٨كليؿاو ؼىؾ قا ٨كاهن يمایًـؿ (هًرجیى و همکیاراو ،)2311 ،هـرال
اگك ؼايىاؾهها بحىايًؿ ٨كليؿاو ؼىؾ قا با هىصؿ ،پیىيؿ ؾهًؿ ،يه جًها ،آياوقا يىبث بـه
بىیاقی ال آویبهای اؼال٬ی بیمه کـكؾهايـؿ ،بلکـه آیًـؿۀ هـاؾی آيـاوقا يیـم جـؤهیى
يمىؾهايؿ؛ ل یكا که ٨كليؿاو هىصؿ٨ ،كليؿاو کاق و جالي ،بیًً و بّیكت و اؼـال٪
و هىمىلیثپفیكی هىحًؿ (شیبايی و کریمی.)2311 ،
 .۰پایبًؿی والؿیى به اقليهای اؼال٬ی :ههنجك یى وٜی٩ۀ پؿق و هاؾق ؾق جكبیث اؼال٬ی
٨كليؿ ؼىؾ ایى اوثکه الگىهای اؼال٬ی ؼىبی بكای او باًٌؿ ،یً١ی ؼىؾ والؿیى ؾق
٠مل به وؽًاو ؼىؾ و جىِیههای اؼال٬ی که به ٨كليؿ ؼىؾ هـیکًًـؿ پایبًـؿ باٌـًؿ
(جاویذی کالت جعفرشبادی.)2310 ،

 -3-3يمص يهادهای آهىصضی ،تشبیتی و فشهًگی
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٘ .5كاظی يٝام شاه ٟکاقبكؾی جكبیث اؼال٬ی بك اوان آهىلههای اوالهی :ال آيصا که
هؿقوه و ؾايٍگاه هىحۀ هكکمی ایصاؾ جعىالت اشحما٠ی اوث و ٍ٬ك جعّیلکـكؾه،
ظاهالو اقليها و ا٨کاق بؿی ٟو ٠اهالو ایصاؾ ج٥ییكات اشحما٠ی هـیباٌـًؿ (افشییى و
همکیاراو ،)2311 ،بكای قهایی ال هٍکالت اؼال٬ی که اهكوله ،با آيها ؾوث به گك یباو
هىحین ،بایؿ ابحؿا به اهمیث و ٔكوقت جكبیث اؼال٬ی پی بكؾ ،وپه بكای قویؿو به
اهؿا ٦جكبیث اؼال٬یکه ؾق اوًاؾ باالؾوحی آهىلي و پكوقي و يٝام آهىلي ٠الی،
هٍؽُ ٌؿه اوث ،قاهکاقهای کاقبكؾی و ٠ملی ج١ك ی ٧کكؾ ،هرال هـیبیًـین کـه
ظ٭ى ٪اشحما٠ی ٕهايًؿ :ظ٠ ٫ابك پیاؾه ،ظ ٫قايًؿه و ظ ٫ه١لىالؤ ؾق شىاه٤ ٟكبی،
بیٍحك ال شاه١ۀ ها ق٠ایث هیٌىؾ؛ یکی ال ٠لثهای ایى اهك ،ایى اوثکه ٬ىايیى آيها
ؾق ایى لهیًه ،کاقبكؾیجك اوث (جاویذی کالت جعفرشبیادی ،)2310 ،اها بایـؿ جىشـه ؾاٌـث
که اؼال ٪اوالهی ،کاهال با اؼال ٪لیبكال ،هح٩اوت اوث؛ ل یكا ،هبايی هىحیًٌاوی
و ايىاوًٌاوی هکحب اؼال٬ی اوالم که اِىل جكبیث اؼال٬ی اوالهی ال آيها گك٨حه
هیٌىؾ ،کاهال با هبايی هىحیًٌاوی و ايىـاوًٌاوـی لیبكالیىـن کـه اِـىل جكبیـث

اصو
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اؼال٬ی لیبكالی ال آيها گك٨حه هیٌىؾ هح٩اوت اوـث (هروییاو دطییًی ،)2310 ،بًـابكایى،
بكای هى٨٭یث ؾق جكبیث اؼال٬ی ،ابحؿا بایؿ یک هؿل و يٝام شاه ٟجكبیث اؼال٬ی بـك
اوان ايىاوًٌاوی اوالهی ٘كاظی کكؾ ،به گىيهای کـه هبـايی ،اهـؿا ،٦اِـىل و
قويهای جكبیث اؼال٬ی هىقؾ اوح٩اؾه ،کاهال هماهًگ با ایـى يٝـام باٌـؿ (غفیاری،
 ،)2310بكای جؿویى هؿلهای کاقبكؾی جكبیث اؼال٬ی بك اوان هبايی اوالهی بایؿ به
چًؿ يکحه جىشه کكؾ:
یک .جىشه به ايىاو ؾق چًؿ ظىلۀ اقجبا٘ی؛ بكای ٘كاظی یک هؿل جكبیحی اؼال٬ـی
کاقبكؾی و ه٩یؿ بك اوان آهىلههای اوالهی بایؿ ايىاو بهً٠ىاو یک هىشىؾ کمالگـكا
و ج١الی٘لب ،ؾق چًؿ ظىله ؾیؿه ٌىؾ:
 .5ايىاو ؾق ظىلۀ اقجباٖ با ؼؿاويؿ؛
 .9ايىاو ؾق ظىلۀ اقجباٖ با ؼىؾي؛
 .3ايىاو ؾق ظىلۀ اقجباٖ و ج١اهل با ؾیگكاو.
بكای بهبىؾ اقجباٖ ايىـاوهـا ؾق ایـى وـه ظـىله ،ايؿیٍـمًؿاو اؼـال ٪اوـالهی بایـؿ
آهىلههای اؼال٬ی ٠لمی ،کاقبكؾی و هبحًی بك هىحیًٌاوی و ايىـاوًٌاوـی اوـالهی
اقائه کًًؿ.
ؾو .اقائۀ هؿل اؼال٬ی کاقبكؾی ،شمئی و هحًاوب بـا يیالهـای هؽحلـ ٧هؽا٘بـاو؛
ايؿیٍمًؿاو اؼال ٪اوالهی بایؿ به ِىقت اشحهاؾی ،با آهىلههای اؼال٬ی بكؼىقؾ کًًؿ
و به جًاوب هؽا٘باو ؼىؾ و هىائلی که ؾاقيؿ ،هعحىاهای اؼال٬ی هًاوب ،کـاقبكؾی و
ه٩یؿ٘ ،كاظی و جىلیؿ کًًؿ وـپه ایـى هعحىاهـا بایـؿ بـه هؽا٘بـاو ،بـا جىشـه بـه وـى،
شًىیث ،يیالها و ٌكایٗ هؽحل ٧ایٍـاو ،ال ٘ك یـ ٫آهـىليهـای قوـمی و ٤یكقوـمی،
آهىلي ؾاؾهٌىؾ ،یکی ال هًاب ٟههن و کنيٝیك ؾق ایى لهیًه ،بیايات و ؾیؿگاههـای اهـام
ؼمیًی و ه٭ام هٝ١ن قهبكی ؾق اقجباٖ با جهفیب ي٩ه ،جكبیث ،جكبیث اؼال٬ی ،جىو١ۀ
اشحما٠ی و هايًؿ آو اوثکه هًىل جع٭یـ ،٫شمـ ٟآوقی و جـؿو یى يٍـؿه اوـث (هروییاو
دطیًی.)2310 ،

٘كاظی ایى هؿل ،بك ٠هؿۀ ايؿیٍمًؿايی اوثکه هن با هًاب ٟاوالهی آًٌا هىـحًؿ و
هن ال يٝك یات جكبیحی قواوًٌاوی ؾايٍگاهی آ گاهی ؾاقيؿ ،همچًـیى يیالهًـؿ کىـايی

هىحین که ايىاوقا با يگاه هؿیك یث اشحما٠ی و ؾق ٠كِۀ اشحما ٞببیًًؿ و بـكای او هـؿل
جكبیث اؼال٬ـی اشحمـا٠ی اقائـه کًًـؿ (همیاو) ،البحـه بایـؿ جىشـه ؾاٌـث کـه اگـك چـه،
آهىلههای اوالهی کلی و همیٍگی اوث؛ اها هؿلهـا و بكياهـههـای جكبیحـی ،هى٬ـث و
هكبىٖ به لهاو و ٌكایٗ شاه١های اوـثکـه هـی ؼـىاهین آوقا جكبیـث کًـین ،بًـابكایى،
هؿلها و بكياهههای جكبیحیکه ٘كاظی و اشـكا هـیٌـىؾ پیىوـحه بـه اقل یـابی ،بـاليگكی،
جکمیل و جّعیط يیال ؾاقيؿ (درایتی.)2310 ،
په ال ٘كاظی ایى هؿل ،هعحىای کحب جكبیحی و اؼال٬ی کٍىق ،بایؿ بك اوان ایـى
هؿل با لعًی قواو و همكاه با اقائۀ الگىهـای وا١٬ـی ایكايـی و اوـالهی جـؿویى گـكؾؾ و
هعحىای وایك کحب ؾقوی و آهىلٌی کٍىق هماهًگ و همىى با ایى هؿل باٌؿ (هًرجى و
همکاراو.)2311 ،

(هًرجى و همکاراو.)2311 ،

پژوهًها يٍاو ؾاؾه اوثکـه پایبًـؿی ه١لمـاو و هىـمىالو هـؿاقن ،ي٭ـً ج١یـیى

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين
آسٕبشىاسٓ تربٕت اخالقٓ در أران معاصر

 .9بهاء ؾاؾو به جكبیث اؼال٬ی ؾايًآهىلاو ؾق يٝام آهىلٌی کٍىق :بكای هى٨٭یـث ؾق
جكبیث اؼال٬ی شاه١ه ،ا٨موو بك ٘كاظی هؿل کاقبكؾی جكبیث اؼال٬ی ،هكاکم آهىلي
قومی ها بایؿ جكبیث اؼال٬ی و پكوقي ا٨كاؾ قا ؾق کًاق آهىلي آيها و ظحی ههنجك ال
آو بؿايًؿ و بكای اشكایی کكؾو ایى هؿ٬ ،٦ىايیى و قاهکاقهای هًاوب ؤ ٟکكؾه،
پیىوحه بك اشكای ایى ٬ىايیى يٝاقت ؾ٬ی ٫ؾاٌحهباًٌؿ و يحایس کاقهـای ايصـام ٌـؿه قا
اقل یابی کًًؿ (جاویذی کالت جعفرشبادی.)2310 ،
 .3همىى بىؾو هعحىاهای آهىلٌی و ق٨حاق هىمىالو آهىلٌـی بـا يٝـام شـاه ٟکـاقبكؾی
جكبیث اؼال٬ی :هعحىای آهىلٌی ها  -ال اول ابحؿایی جا ه٭ـا٘ ٟجعّـیالت جکمیلـی
ؾايٍگاهی -بایؿ بك اوان ایى يٝام جكبیث اؼال٬ی و پیىوحه هًٝن٠ ،ا٬اليـه و بـؿوو
جٕاؾ با وایك پایهها و وایك قٌحهها باٌؿ ،هرال ٠ؿالث و قاوثگىیی که ؼىب اوث،
بایؿ ؾق همۀ کحابها و همۀ قٌحهها ؼىب ه١ك٨ی ٌىؾ (غفاری ،)2310 ،همچًیى ،ق٨حاق
ا٨كاؾیکه به ِىقت ٤یك هىح٭ین ؾق آهىلي ؾايًآهىلاو ي٭ً ؾاقيؿ -هايًؿ :هـؿیك،
يــاٜن و ؼــؿهثکــاق هؿقوــه -و ١٨الی ـثهــای شــايبی هؿقوــه  -هايًــؿ :اقؾوهــا و
١٨الیثهای پژوهٍی -بایؿ ؾق قاوحای همـیى يٝـام جكبیحـی و هماهًـگ بـا آو باٌـؿ

اصو
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کًًؿهای ؾق جكبیث اؼال٬ی ؾايًآهىلاو ؾاقؾ (روالمذر يطی و همکیاراو ،)2311 ،بًـابكایى ال
ْ
وىیی ،هىمىالو آهىلٌی کٍىق بایؿ ؾق ايحؽاب ه١لماو و اواجیؿ ،ؾ٬ث ؾاٌحه ه١لماو و
اواجیؿیقا واقؾ يٝام آهىلٌی کٍىق کًًؿ که ِالظیث اؼال٬ی اللم قا ؾاقيؿ (دطیًیپىر
ّعسشبادی ،)2311 ،ال وىی ؾیگك ،ه١لماو و اواجیؿ ها بایؿ ال شایگاه و ي٭ً الگىی اؼال٬ی
ؼىؾ آ گاه ٌىيؿ و بایؿ اهؿا ،٦اِىل و قويهای جكبیث اؼال٬ی به ایٍاو آهىلي ؾاؾه
ٌىؾ (هىضىی ،)2311 ،بهً٠ىاو يمىيه ،بایؿ اؼال ٪ههكوقلايـه ٕیً١ـی :آوـیب يكوـايؿو بـه
ؾیگكاو ،همكاه با ؼؿهث بؿوو چٍنؾاٌث به آيهـأ ،ؾق ؼـايىاؾههـا و هـؿاقن هـا ،بـه
بچــههــا ،آهــىلي ؾاؾه ٌــىؾ و والــؿیى ،هكبی ـاو ،ه١لمــاو و اوــاجیؿ ،ؼىؾٌــاو اؼــال٪
ههكوقلايه قا ق٠ایث کًًؿ (جاویذی کالت جعفرشبادی.)2310 ،
 .۰آًٌا ٌؿو قوظايیاو با هبايی ،اِىل و قويهای جكبیث اؼال٬ی و آقاوحه ٌؿو ایٍاو
به اؼال ٪اوالهی :با جىشه بـه ٌـؤو و شایگـاه جبلی٥ـی و جكبیحـیکـه ظـىلۀ ٠لمیـه و
قوظايیاو ؾاقيؿ ،بكای هى٨٭یث ؾق جكبیث اؼال٬ی شاه١ه٘ ،لبههای ظىلههای ٠لمیـه
که وٜی٩ۀ جبلی ٣ؾیى و جكبیث اؼال٬ی شاه١ه قا ؾاقيؿ بایؿ با هبايی ،اِىل ،اهـؿا ٦و
قويهای جبلی ٣و جكبیث اؼال٬ی آًٌا گكؾيؿ و ٌؤو و شایگـاه قوظايیـث ؾق شاه١ـه
ظٌ ٛ٩ىؾ (غفاری.)2310 ،

 -4-3يمص سسايهها

جبؿیل ؾوحىقات اؼال٬ی به ٨كهًگ اشحما٠ی :بك اوان يٝك یۀ کاٌث ؾق اقجبا٘ات
شم١ی ،قوايهها ،همچىو لهیى کٍاوقلی ،هـك چـه قا ؾق شاه١ـه و ليـؿگی اشحمـا٠ی،
بکاقيؿ يحیصۀ آوقا ؾقو هیکًًؿ (راکریاو و هتعجبیاو ،)2311 ،بًابكایى ،ال آيصا که ؾق ؾوقاو
ه١اِك ،قوايهها ي٭ً ج١ییىکًًؿهای ؾق ايعٙاٖ یا قٌؿ اؼال٬ـی شىاهـ ٟؾاقيـؿ (رضیاپىر
هیرصالخ و صیادیفرد ،)2311 ،په ال ایًکه هـا جىايىـحین آهـىلههـای اؼال٬ـی قا جبـؿیل بـه
هؿلها و بكياهههای کاقبكؾی جكبیث اؼال٬ی کًین ،بایؿ ایى بكياهـههـا قا بـه قوـايههـای
شم١ی ،هكاکم آهىلٌی و هايًؿ آو ،اقائه ؾهین جا آوقا جبؿیل به ٨كهًگ ٠مىهی و شك یاو
اشحما٠ی کًًؿ ،اگك ایىکاق ايصام ٌىؾ ،پایبًؿی به آو اقليهای اؼال٬ی ،بىیاق بیٍـحك
هیگكؾؾ ،هرال اگك هكؾم یاؾ بگیكيؿ که يٝن ؼىب اوث ،ؾقو٤گىیی بؿ اوث ،ق٠ایـث

٬ىايیى قاهًمایی و قايًؿگی بكای ؼىؾ ها ه٩یؿ اوث و ...ق٠ایث ایى آهىلههای اؼال٬ـی
ؾق ا٨كاؾ شاه١ه ،بىیاق بیٍحك هیٌىؾ (درایتی ،)2310 ،همچًیى اگك ٨كهًگ ظیا و ٩٠ـا،٦
ؾق شاه١ه يهاؾیًه ٌؿه ،بًیـاو ؼـايىاؾه هعکـن و اوـحىاق گـكؾؾ ،بىـیاقی ال هٍـکالت
اؼال٬ی ٨كؾی و اشحما٠ی ال شاه١ه قؼث بكؼىاهـؿ بىـث (رضیاپىر هیرصیالخ و صییادیفیرد،
.)2311

 -5-3يمص دولت و دکىهت اسالهی

 .5جالي بكای اشكای هؿل شاه ٟجكبیـث اؼال٬ـی :ؾولـث و ظکىهـث اوـالهی ي٭ـً
ههمی ؾق اشكای هؿل جكبیث اؼال٬ی اوـحؽكاز ٌـؿه ال هًـاب ٟاوـالهی ؾاقؾ و بایـؿ
واؼحاقها و ابماقهای اللم قا بكای اشكای ایى هؿل و يٝاقت بك اشـكای آو و اقل یـابی
يحایس ظاِل ال اشكای ایى هؿل قا ٨كاهن کًؿ ،ظکىهث اوالهی بایـؿ بـكای اشـكای
ایى هؿل جكبیحی ؾق يٝام آهـىلي و پـكوقي قوـمی و ٤یكقوـمی ،ؾق يٝـام ٨كهًـگ
اشحما٠ی ؾق يٝام جبلی ٣و هؿلهـای جبلی٥ـات اشحمـا٠ی جـالي کًـؿ (هروییاو دطییًی،
 .9ه٭ابله با ي٩ىـ و گىحكي ٨كهًگها و آؾاب ٔؿ اؼال٬ی ؾق شاه١ه :ا٨موو بـك ایًکـه
ؾولث و ظکىهث اوالهی بایؿ بكای اشكای هؿل جكبیث اؼال٬ی اوالهی جالي کًـؿ
و بك ظىى اشكای آو ؾق يهاؾهای هؽحل ٧يٝاقت ؾاٌـحه باٌـؿ ،ظکىهـث اوـالهی
بایؿ هكا٬ب ي٩ىـ ٨كهًگهای ههاشن و ه٥ایك بـا اقليهـای هلـی و ؾیًـی هـا و قواز
ٔؿاقليهایی هايًؿ :بیهىمىلیحی ،ل یاؾهؼىاهی ،آلاؾیهای هؽل به آلاؾی ؾیگـكاو
و ه٥ایك با کمال ايىاو و ...ه٭ابله کًؿ ،هٍؿاقهای ه٭ام هٝ١ن قهبكی ؾق ایـى لهیًـه
به ؾولثها و هىمىالو ،بىیاق ٬ابل جؤهل و قاهگٍا اوث (هرویاو دطیًی2310 ،

 -6-3يمص همۀ هسئىالو و يهادهای هؤثش دس تشبیت اخاللی

هماهًگ و همىى ٌؿو با اهؿا ٦و آهىلههای يٝام شاه ٟجكبیث اؼال٬ی :ههنجك یى
و هئذكجك یى گام په ال ٘كاظی يٝام کاقبكؾی جكبیث اؼال٬ی اوالهی ایى اوثکه ق٨حاق
و گ٩حاق جمام ا٨كاؾ و يهاؾهاییکه ؾق جكبیث اؼال٬ی شاه١ه اذكگفاقيؿ ٕهايًـؿ :ؼـايىاؾه،
يٝام آهىلٌی ،هىمىالو ظکىهث ،قوايهها ،وحاقههای وـیًمایی و وقلٌـی و ٔ...همـه
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.)2310

اصو

بایؿ هماهًگ با ایى يٝام شاه ٟجكبیحی و ؾق هماو قاوحا باٌؿ ،ؾق ٤یك ایىِـىقت ،اگـك
هرال يٝام آهىلٌی ها ،یک ق٨حاق اؼال٬یقا به ا٨كاؾ بیاهىلؾ و جبلی٥ات قوايهای ها ٔؿ آو
اقلي قا ،بچهها ؾچـاق چًـؿگايگی و ج١ـاقْهـای اؼال٬ـی و ٌؽّـیحی ٌـؿه ؾچـاق
آویبهای قوايی و هىیحی ؼىاهًؿ ٌؿ (گلمذمیذی و خیراللهیی رکیىشبیادی ،)2311 ،بًـابكایى،
بكای ؾوثیابی به یک شاه١ۀ والن ،همۀ ؾوحگاهها و يهاؾها ،بایؿ بـه ٔـكوقت جكبیـث
اؼال٬ی شاه١ه ،پی بكؾه ،جمام جالي ؼىؾ قا ؾق ایـىبـاقه بـهکـاق گیكيـؿ (رضیىلی شیىرکی،
.)2311

آویبهای جكبیث اؼال٬ی ؾق ایكاو ه١اِك و قاههای ه٭ابله با آيها
ال ٔ٧آویبهای ٨كؾی:
اؼحیاق و گكایً ؾقويی ايىاو به پىحیها.
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بٔ آویبهای ياٌی ال يٝام ؼايىاؾه:
 .5بیجىشهی به ي٭ً الگىیی والؿیى و بمقگجكها بكای کىؾکاو؛
 .9اهمیث يؿاؾو به جكبیث اؼال٬ی ٨كليؿاو؛
 .3وشىؾ اؼحال٨ات ؼايىاؾگی و ٘ال.٪
زٔ آویبها و هٍکالت ياٌی ال يٝام آهىلٌی و جكبیحی:

آویبهـای  .5کمبىؾ هًاب ٟکاقبكؾی و کاقآهؿ؛

جكبیـــــــث  .9بها يؿاؾو به جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی کٍىق؛
اؼال٬ی

 .3يؿاٌحى هؿلهای کاقبكؾی جكبیث اؼال٬ی؛
 .۰کمبىؾ يگاه جكبیحی ؾق کاقهای ٨كهًگی؛
 .1ب ـیا٠ح٭ــاؾی و پایبًــؿ يبــىؾو بكؼ ـی هىــمىالو ،ه١لمــاو و اوــاجیؿ بــه
اقليهای اؼال٬ی؛
٠ .0ملکكؾ بؿ بكؼی ال هبل٥او ؾیًی.
ؾٔ آویبهای ياٌی ال ٠ىاهل اشحما٠ی ،ا٬حّاؾی و ویاوی:
 .5جٕــاؾ ؾق ق٨حــاق ؼــايىاؾههــا ،هكبی ـاو ،ه١لمــاو ،قوــايههــا و هىــمىالو

ظکىهث با اهؿا ٦و آهىليهای اؼال٬ی؛
 .9هٍکالت و ٍ٨اقهای ا٬حّاؾی؛
 .3جهاشن ٨كهًگ ٤كبی؛
 .۰واؼحاقهای اشحما٠ی آویبقواو؛
 .1جعىالت وك ی ٟاشحما٠ی.
ال ٔ٧ي٭ً ا٨كاؾ:
اظىان هىمىلیث و جالي بكای قٌؿ اؼال٬ی ؼىؾ.
بٔ ي٭ً ؼايىاؾهها:

قاههـــــای
آویبها

لو
شیوه
های
تربی

 .5ج٭ىیث بًیاو ؼايىاؾه؛

ت

 .9جىشه والؿیى به ي٭ً هئذك و شایگاه جكبیحی ؼايىاؾه؛

کود

 .3جالي والؿیى بكای جكبیث اؼال٬ی ٨كليؿاو؛

کان

 .۰پایبًؿی والؿیى به اقليهای اؼال٬ی.
زٔ ي٭ً يهاؾهای آهىلٌی ،جكبیحی و ٨كهًگی:
٘ .5كاظی يٝام شـاه ٟکـاقبكؾی جكبیـث اؼال٬ـی بـك اوـان آهـىلههـای
اوالهی؛
 .9بهــا ؾاؾو بــه جكبیــــث اؼال٬ــــی ؾايــًآهــىلاو ؾق يٝــام آهىلٌــــی
کــٍىق؛
 .3همىى بىؾو هعحىاهای آهىلٌی و ق٨حاق هىمىالو آهىلٌی با يٝام شاهٟ
کاقبكؾی جكبیث اؼال٬ی؛
 .۰آًٌا ٌؿو قوظايیاو بـا هبـايی ،اِـىل و قويهـای جكبیـث اؼال٬ـی و
آقاوحه ٌؿو ایٍاو به اؼال ٪اوالهی.
ؾٔ ي٭ً قوايهها:
جبؿیل ؾوحىقات اؼال٬ی به ٨كهًگ اشحما٠ی.

اظا
ؾیــــد
اهاهیه و
هحىًٌا
ؼــــث
٬كآين
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ه٭ابلـــه بـــا

اصو

ه ٔ ي٭ً ؾولث و ظکىهث اوالهی:
 .5جالي بكای اشكای هؿل شاه ٟجكبیث اؼال٬ی؛
 .9ه٭ابله با ي٩ىـ و گىحكي ٨كهًگها و آؾاب ٔؿ اؼال٬ی ؾق شاه١ه.
یٔ ي٭ً همۀ هىمىالو و يهاؾهای هئذك ؾق جكبیث اؼال٬ی:
هماهًــگ و همىــى ٌــؿو بــا اهــؿا ٦و آهــىلههــای يٝــام شــاه ٟجكبیـث
اؼال٬ی.

يتیجهگیشی
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گ٩حه ٌؿ اگك چه ؾق هًاب ٟؾیًی و اوًاؾ باالؾوحی يٝام ج١لین و جكبیث ها ،بـه جكبیـث
اؼال٬ی ا٨كاؾ شاه١ه جىشه گكؾیؿه و جؤکیـؿ ٨كاوايـی بـك آو ٌـؿه اوـث؛ اهـا ؾق ٠مـل،
جكبیث اؼال٬ی ؾق ایكاو ه١اِك ؾچاق هٍکالت و ياقوـاییهـایی اوـث .آوـیبًٌاوـی
جكبیث اؼال٬ی ؾق ایكاو ه١اِك يٍاو هیؾهؿ که ایى هٍـکالت و ياقوـاییهـا ؾق چًـؿ
ظىله ٬ابل بكقوی اوث؛ هايًؿ :آویبهای ٨كؾی ٕاؼحیـاق و گـكایً ؾقويـی ايىـاو بـه
پىحیهأ ،آویبهای ياٌی ال يٝام ؼايىاؾه ٕ .5بیجىشهی بـه ي٭ـً الگـىیی والـؿیى و
بمقگجكها بـكای کىؾکـاو؛  .9اهمیـث يـؿاؾو بـه جكبیـث اؼال٬ـی ٨كليـؿاو؛  .3وشـىؾ
اؼحال٨ات ؼايىاؾگی و ٘ال ،ٔ٪آویبها و هٍکالت ياٌی ال يٝـام آهىلٌـی و جكبیحـی
ٕ .5کمبىؾ هًاب ٟکاقبكؾی و کاقآهؿ؛  .9بها يؿاؾو به جكبیث اؼال٬ـی ؾق يٝـام آهىلٌـی
کٍىق؛  .3يؿاٌحى هـؿلهـای کـاقبكؾی جكبیـث اؼال٬ـی؛  .۰کمبـىؾ يگـاه جكبیحـی ؾق
کاقهای ٨كهًگی؛  .1بیا٠ح٭اؾی و پایبًؿ يبىؾو بكؼـی هىـمىالو ،ه١لمـاو و اوـاجیؿ بـه
اقليهای اؼال٬ی؛ ٠ .0ملکكؾ بؿ بكؼی ال هبل٥او ؾیًیٔ و آویبهای ياٌی ال ٠ىاهـل
اشحما٠ی ،ا٬حّاؾی و ویاوی ٕ .5جٕاؾ ؾق ق٨حاق ؼايىاؾهها ،هكبیاو ،ه١لماو ،قوايههـا و
هىــمىالو ظکىهــث بــا اهــؿا ٦و آهــىليهــای اؼال ٬ـی؛  .9هٍــکالت و ٍ٨ــاقهای
ا٬حّاؾی؛  .3جهاشن ٨كهًگ ٤كبی؛  .۰واؼحاقهای اشحما٠ی آویبقواو؛  .1جعىالت
وك ی ٟاشحما٠یٔ.
ال ایىقو ،با جىشه به آویبهای یاؾ ٌـؿه ،گ٩حـه ٌـؿ بـكای وـاهاو ؾاؾو بـه جكبیـث

اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی ایكاو ،ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی واظؿ هیبؿ.5321 /50 /3 ،
 .3با٬كی ،ؼىكو يااهی دوباس به جشبیث اعالهی ،چ ،5جهكاو ،ايحٍاقات هؿقوه.5311،
 .۰بكوشكؾی ،ظىیى ،شاهع أظادید الؾیعة٬ ،ن ،هًٍىقات هؿیًة ال١لن.5330 ،
 .1جاز الؿیى ،هكٔیه و پالاقگاؾی ،ههكيىي« ،لشآو کشین و يهنث جشبیحی پشوسؽی :هىلفهها و ؽاخـهای
جشبیحی اص دیذگا لشآو کشین» ،يٍكیه کىذكٌ ،5311،ماقه .۰7-09َ ،39
 .0شاویؿی کالجه ش٩١كآباؾی٘ ،اهكه ،هیؤت ٠لمی ؾايٍکؿه ٠لىمجكبیحی و قواوًٌاوی ؾايٍگاه ٨كؾووی،
جاق یػ هقاظبه ،5320 /۰ /53 :هکاو ،ؾايٍکؿۀ قواوًٌاوی و ٠لىم جكبیحی ؾايٍگاه ٨كؾووی هٍهؿ.
 .7ظىیىلاؾه ،اکكم ،آعیبؽًاعی جشبیث اخاللی ،کحاب ي٭ؿٌ ،5310،ماقۀ .591-553َ ،۰9
 .1ظىیًیپىق ْ
٠مآباؾی ،ویؿ هعمـؿابكاهین« ،جؤذیش هعیوهای اخاللی ياهغاعذ بش جشبیث اخاللی» ،ؾوهـیى
همایً هلی آویبًٌاوی جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی ایكاو ،ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی واظؿ هیبؿ/3 ،
.5321 /50
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اؼال٬ی ؾق ایكاو ه١اِك ،بایؿ ؾق چًؿ ظىله ،بكياههقیمی ٌؿه و ا٨كاؾ و يهاؾهای هىمىل
وٜی٩ه و ي٭ً ؼىؾ قا ؾق ایـى لهیًـهٌ ،ـًاؼحه ،بـه آو ٠مـل کًًـؿ؛ هايًـؿ :ي٭ـً ا٨ـكاؾ
ٕاظىان هىمىلیث و جالي بكای قٌؿ اؼال٬ی ؼىؾٔ ،ي٭ً ؼايىاؾهها ٕ .5ج٭ىیث بًیـاو
اصو
ؼايىاؾه؛  .9جىشه والؿیى به ي٭ً هئذك و شایگاه جكبیحی ؼايىاؾه؛  .3جالي والؿیى بكای
جكبیث اؼال٬ی ٨كليؿاو؛  .۰پایبًؿی والـؿیى بـه اقليهـای اؼال٬ـیٔ ،ي٭ـً يهاؾهـای ل و
آهىلٌی ،جكبیحی و ٨كهًگی ٕ٘ .5كاظی يٝام شاه ٟکاقبكؾی جكبیث اؼال٬ـی بـك اوـان شیوه
آهىلههای اوالهی؛  .9بها ؾاؾو به جكبیث اؼال٬ی ؾايًآهىلاو ؾق يٝام آهىلٌی کٍىق؛ های
 .3همىى بىؾو هعحىاهای آهىلٌی و ق٨حاق هىمىالو آهىلٌـی بـا يٝـام شـاه ٟکـاقبكؾی
تربی
جكبیث اؼال٬ی؛  .۰آًٌا ٌؿو قوظايیاو با هبايی ،اِىل و قويهـای جكبیـث اؼال٬ـی و
ت
آقاوحه ٌؿو ایٍاو به اؼال ٪اوالهیٔ ،ي٭ـً قوـايههـا ٕجبـؿیل ؾوـحىقات اؼال٬ـی بـه
٨كهًگ اشحما٠یٔ ،ي٭ً ؾولث و ظکىهث اوالهی ٕ .5جالي بكای اشكای هؿل شاه ٟکود
جكبیث اؼال٬ی؛  .9ه٭ابله با ي٩ىـ و گىحكي ٨كهًگها و آؾاب ٔؿ اؼال٬ی ؾق شاه١هٔ ،کان
ي٭ً همۀ هىمىالو و يهاؾهای هئذك ؾق جكبیـث اؼال٬ـی ٕهماهًـگ و همىـى ٌـؿو بـا
اظا
اهؿا ٦و آهىلههای يٝام شاه ٟجكبیث اؼال٬یٔ.
ؾیــــد
اهاهیه و
کتابياهه
هحىًٌا
 .5لشآو کش ین.
 .9اٍ٨یى ،شىاؾ ،قیعايی ،هّ١ىهه ،ؾاییلاؾه ،ظىیى ،ولیماوپـىق ٠مـكاو ،هعبىبـه و بـا٬كپىق ،هّ١ـىهه ،ؼــــث
«يااهی بش جشبیث اخاللی دس يظام آهىصػ عـالی ایـشاو» ،ؾوهـیى همـایً هلـی آوـیبًٌاوـی جكبیـث ٬كآين
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 .2ؾاوؾی ،هعمؿ« ،سویکشدها و پشعؼهای بًیادیى دس جشبیث اخاللی»ّ٨ ،ـلًاهه ٠لمـی پژوهٍـی ايصمـى
ه١اق ٦اوالهی ،وال ؾومٌ ،ماقه  ،9بهاق .571-513َ ،5311
 .50ؾقایحی ،ظمیؿ ،ظافظ لشآو و يهس البالغه و اعحاد دسوط خـاسز ظـىص علمیـه هؾـهذ همـذط ،جـاق یػ
هّاظبه ،5320 /1 /۰ :هکاو ،هؿقوه ٠لمیۀ يىاب.
 .55ـاکك یاو ،هلیعه و هح١صبیاو ،هعمؿ« ،يمؼ سعايه دس جشبیث اخاللی و سفحاس اشحماعی» ،ؾوهیى همـایً
هلی آویبًٌاوی جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی ایكاو ،ؾايٍـگاه آلاؾ اوـالهی واظـؿ هیبـؿ/50 /3 ،
.5321
 .59ـو ال٭ؿق يىب ،هعىى ،هٍعىقیاو٨ ،ا٘مه و ههكی٨ ،كیبا« ،بشسعـی جـؤذیش هذسعـۀ اخاللـی دس جشبیـث
اخاللی دايؼآهىصاو اص دیذگا دايؾصى هعلماو دايؾاا فشهًایاو» ،ؾوهیى همایً هلی آویبًٌاوـی
جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی ایكاو ،ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی واظؿ هیبؿ.5321 /50 /3 ،
 .53قوــىلی ٌــىقکی ،ظىــى« ،اسجبــاه جشبیــث اخاللــی و عــالهث سواو شاهعــه» ،ؾوهــیى همــایً هلــی
آویبًٌاوی جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی ایكاو ،ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی واظؿ هیبؿ.5321 /50 /3 ،
 .5۰قٔاپىق هیكِالط ،یاوك و ِیاؾی٨كؾ ،کبـكی« ،اهمیث جؤکیذ بش آهـىص هـای دیًـی دس پـشوسػ هفـاهین
اخالق دس خايىاد دس کىدکاو» ،ؾوهیى همایً هلی آوـیبًٌاوـی جكبیـث اؼال٬ـی ؾق يٝـام آهىلٌـی
ایكاو ،ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی واظؿ هیبؿ.5321 /50 /3 ،
 .51قوظايیيژاؾ ،ظىیى ،جعلین و جشبیث دس اعالم ،چ٬ ،5ن ،لهمم هؿایث.5312 ،
 .50لاؾگی هیكلایی ،هكجٕی ،آعیبؽًاعی جشبیث اخاللی دس هعیو آهىصؽی ،ؾوهیى همایً هلـی آوـیب
ًٌاوی جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی ایكاو ،ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی واظؿ هیبؿ.5321 /50 /3 ،
 .57و١یؿی قٔىايی ،هعمىؾ ،عنى هیؤت علمی دايؾکذ علىمجشبیحـی و سواوؽًاعـی دايؾـاا فشدوعـی
هؾهذ ،جاق یػ هقاظبه ،5320 /1 /5 :هکاو ،ؾايٍکؿۀ قواوًٌاوی و ٠لىم جكبیحـی ؾايٍـگاه ٨كؾووـی
هٍهؿ.
ٌ .51ىقای ٠الی اي٭الب ٨كهًگـی ،عًذ ساهبشدی جعىل يظـام جعلـین و جشبیـث سعـمی عمـىهی شمهـىسی
اعالهی ایشاو ،هكؾاؾ .5312
ٌ .52یبايی ،ام البًیى و کك یمی ،هى١ىؾ« ،بشسعی يعىۀ جعاه هغصذ و خايىاد دس جشبیـث دیًـی و اخاللـی
فشصيذاو» ،ؾوهیى همایً هلی آویبًٌاوـی جكبیـث اؼال٬ـی ؾق يٝـام آهىلٌـی ایـكاو ،ؾايٍـگاه آلاؾ
اوالهی واظؿ هیبؿ.5321 /50 /3 ،
ٌ .90یكلاؾ کبكیا ،بهاقه ،ش٩١كی ،هعمؿقٔا و اکبكی٘ ،ـاهكه« ،بشسعـی و ؽًاعـایی کاسکشدهـای جشبیحـی
هغصذ ىشاص اعالهی اص دیذگا هغلىالو هغاشذ اعحاو عـمًاو» ،ؾوهـیى همـایً هلـی آوـیبًٌاوـی
جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی ایكاو ،ؾايٍگاه آلاؾ اوالهی واظؿ هیبؿ.5321 /50 /3 ،
٩٤ .95اقی ،ابىالعىى« ،آؽًایی با هبايی فکشی و فلغفی فشهًگ غشب» ،هصله ه١ك٨ـثٌ ،5319،ـماقه،79
َ.501-505
٩٤ .99اقی ،ابىالٕ٩ـل ،عنى هیؤت علمی دايؾکذ علىمجشبیحی و سواوؽًاعی دايؾـاا فشدوعـی هؾـهذ،
جاق یػ هقاظبه ،5320 /۰ /۰ :هکاو :ؾايٍکؿه ٠لىمجكبیحی و قواوًٌاوی ؾايٍگاه ٨كؾووی هٍهؿ.
ٕ٨ .93ل الله ،ویؿ هعمؿظىیى ،جفغیش هى وظی المشآو ،بیكوت ،ؾاق المالٮ للٙبا٠ة و الًٍك.5۰52 ،
٨ .9۰یكولههك ،هعمؿههؿی ،جشبیث اخاللی با ياـاهی لشايـی٬ ،ـن ،پژوهٍـگاه ٠لـىم و ٨كهًـگ اوـالهی،
.5323
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٨ .91یٓ کاٌايی ،هال هعىى ،المعصة البیناء فی جهزیب اْلظیاء٬ ،ن ،هىوىۀ يٍك اوالهی.5370 ،
 .90کاقؾاو٠ ،لیهعمؿ« ،گضاسػ یک يؾغث :عیش جعىل جشبیث دیًی دس غشب»ّ٨ ،لًاهۀ هىائل کـاقبكؾی
ج١لین و جكبیث اوالهیٌ ،ماقۀ  ،3پاییم .501-517َ ،5372
 .97گلمعمؿیٌ ،هیى و ؼیكااللهی قکى آباؾی ،ویؿ ٠بـان ،آعیبؽًاعی بعشاوهای اخاللی-اشحمـاعی
شاهعه اهشوص ،ؾوهیى همایً هلی آویبًٌاوی جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌـی ایـكاو ،ؾايٍـگاه آلاؾ
اوالهی واظؿ هیبؿ.5321 /50 /3 ،
 .91هح٭ی هًؿی٠ ،لی بى ظىام الؿیى ،کًض العمال فی عًى اْللىال و اْلفعال ،جع٭ی ،٫الٍیػ بکكی ظیايی،
بیچا ،بیكوت ،هئوىة الكوالة.5۰02 ،
 .92هصلىی ،هعمؿ با٬ك ،بعاس اْليىاس الصاهعه لذسس اخباس اْلئمه االىهاس ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبـی،
.5۰03
 .30هصم ٟجٍؽیُ هّلعث يٝام ،عًذ چؾنايذاص بیغث عاله شمهىسی اعالهی ایشاو.5319/1/53 ،
 .35هكویاو ظىیًی ،ویؿ هعمىؾ ،عنى هیؤت علمی سؽحۀ علـىم لـشاو و ظـذید دايؾـاا علـىم اعـالهی
سمىی ،جاق یػ هقاظبه ،5320 /۰ /91 :هکاو ،ؾايٍگاه ٠لىم اوالهی قٔىی.
 .39هٙهكی ،هكجٕی ،جعلین و جشبیث دس اعالم ،جهكاو :ايحٍاقات ِؿقا.5319 ،
 .33هىوىی ،ویؿ ٠لیهعمؿ ،آعیبؽًاعی جشبیث اخاللی دس يظام آهىصػ و پـشوسػ بـا جؤ کیـذ بـش يمـؼ
هعلن ،ؾوهیى همایً هلی آویبًٌاوی جكبیث اؼال٬ی ؾق يٝام آهىلٌی ایكاو ،ؾايٍـگاه آلاؾ اوـالهی
واظؿ هیبؿ.5321 /50 /3 ،
 .3۰يص٩ی ،هاؾی ،هىعىعة أظادید أه البیث  ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبـی للٙبا٠ـة و الًٍـك و
الحىلی.5۰93 ،ٟ
 .31يكا٬ی ،اظمؿ بى هعمؿ ههؿی ،هعشاز الغعادِ ،چ٬ ،0ن ،يٍك هصكت.5371 ،
 .30ي٭یلاؾه ،ظىـى ،عنى هیؤت علمی سؽحه علىم لشاو و ظذید دايؾاا فشدوعی ،جـاق یػ هقـاظبه/7 :
 ،5320 /1ؾايٍکؿۀ الهیات ؾايٍگاه ٨كؾووی هٍهؿ.
 .37هًكشى ،بؽحیاق و ِؿی٭ی ،ابكاهین و ِؿی٭ی٠ ،بان ،آعیبؽًاعی جشبیث دیًی دس هـذاسط ،هصمى٠ـه
ه٭االت وىهیى همایً ٠لمی -پژوهٍی ٠لىم جكبیحی و قواوًٌاوی آویبهـای اشحمـا٠ی و ٨كهًگـی
ایكاو٬ ،ن ،هكکم هٙال١ات و جع٭ی٭ات اوالهی وكوي ظکمث هكجٕىی٬ ،ن.532۰ ،

پژوهشهای اجتماعی اضالهی ،ضال بیطت و ششن ،شمارۀ اول (پیاپی  ،)212بهار و تابطتاو 2311

تأثیر طرحواره واخىدآگاه وژادی معماری مساجد
در حس مکان معىىی شهرها
چکیده

 الهام پكویمی

 جاقیػ ؾقیا٨ث - 5321/07/55 :جاقیػ پفیكي.5322/01/55 :
 .1اوحاؾیاقگكوه ه١ماقی ؾايٍکؿه هًك و ه١ماقی ؾايٍگاه ؼىاقلهی ).(parvizi.elh@gmail.com

پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ

فضاها دیىی هماىاره واجاذ ،تجاارب معىاى  ،در لالا کیفیات داض میاان،
بىدهاوذ .اس آوجا که گزایغ به وىآور در عزادی فضاها معىاى باه خصاىؽ
مظاجذ افشایغ داػته اطت ،اس عزفی تذمیمات اوجاد ػذه وؼان اس روواذ کااهغ
دض میان ،ایه فضاها دارد ،جهت ارائه وگاهی وى به وذىه عزادی ایه فضااها و
تأثیز آن در دض میان معىى مىظز ػهز  ،ایه وىػتار به ػیىۀ ارتباط بایه عازح
وارهها کالبذ معىى ػایل گزفتاه در وژادهاا ،در الیاۀ واخىدآ گااه ،و ایجااد
دض میان در معمار مظاجذ میپزداسد.
روع تذمیك کیفی ،اس وى تذلیلی اطت و ػیىۀ گزدآور مغالا اطاىاد و در
جهت بزرطی تأثیز عزح وارهها وژاد واخىدآ گاه در ایجاد دض میان معىاى
مظاجذ و به تبع در ػهزها اطالمی اطت .باتىجه به ایىیاه واىآور در عزادای
معمار اس کالبذ آغاس میػىد و ایىیه عزح وارهها کالبذ واخىدآ گاه میتىاوذ
در جهتدهی به وذىۀ ػیلگیز دض میان مؤثز باػذ ،تىجه به کهاه الگىهاا
در عزادی در ایجاد دض میاان مىظاز ػاهز و تعامال طااسوذه باا مذایظهاا

1

معىى به خصىؽ مظاجذ که بتىاوذ تجزبۀ معىى را طب ػىوذ تأثیز به طشایی
خىاهذ داػت.
واژگاو کلیذی :دض میان ،فضا دیىی ،معمار مظاجذ ،عازح واره واژاد ،
ضمیز واخىدآ گاه.

همذهه
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ال ؾیكبال بًاهای ؾیًی ال اهمیث بىیاقی ؾق ایصاؾ ظه هکاوٌ 1هكها و يیـم کىـب
جصاقب هً١ىی ؾق کالبؿ بًا بكؼىقؾاق بىؾهايؿ .ظه هکاو ه٭ؿههای بكای ج١اهل با هکاو
و وپه ظه ج١ل ٫و اقج٭ای کی٩یث هىیث ٨كؾی اوث ،ال ایىقو بىـیاق ظـائم اهمیـث
اوث ،بك اوان يٝكیات قل ،٧ؾق ظه هکاو ،وه ًّ٠ك١٨ ،الیث ،کالبؿ ،و هً١ا ،هئذك
هیباٌؿ ،ؾق ٕ٨اهای ؾیًی اهمیث کالبؿ و يعىۀ اقجباٖ با آو ؾق وظلۀ اول ؾاقای اقلي
بیٍحكی اوث جا ٕ٨اهاییکه پیٍیًه کنجكی ؾق جاقیػ بٍكی ؾاٌحهايؿٌ ،ایؿ بحىاو گ٩ث
آؾهی بك اوان الگىهای ٌکل گك٨حه ؾق ـهى ؼىؾ ايحٝاقات اولیهای يىـبث بـه ٕ٨ـای
ؾیًی ٕو یا هك ٕ٨ایی با جصاقب بیٍحكی ؾق جاقیػ بٍـكٔ ،ؾاقؾ کـه هًگـام وقوؾ و ؾیـؿو
اقجبا٘ی اولیه با هیماو هنپىٌايی کالبؿ و ايحٝاقات ـهًی بك٬كاق هیکًؿ.
يعىۀ ٌکلگیكی ٕ٨اهای هً١ـىی ال جصـاقب ؾیكیًـۀ ايىـاوهـا و ال ٨كهًـگهـای
هؽحل ٧به ِىق هح٩اوت يمایاو ٌؿهايؿ ؾق وا ٟ٬کالبؿ ٕ٨اهای هً١ىی بكگك٨حـه ال آؾاب
ؾیًی هكوىم ؾق شىاه ٟبٍكی اوث ال ایىقو٘ ،كض واقههای ٠می٭ی ،ؾق ٔمیك ايىاوهـا
قا ٌاهل هیگـكؾؾ ،ایـى اهـك بـا جىشـه بـه پیٍـیًههـای هح٩ـاوت ا٠ح٭ـاؾات ؾق يژاؾهـا و
٨كهًگها هیجىايؿ بىیاق هحًى ٞباٌؿٔ ،میك ياؼىؾآ گاه هعّـىل ؾو ٠اهـل ژو کـه ؾق
٤كایم يمایاو هیٌىيؿ (ههرجىیی ،)2310 ،و جصاقب ا٨كاؾ ؾق ٘ىل ليؿگی اوـث ،ال ایـىقو
هیجىايؿ ٌاهل ٘كض واقههای ٌؽّی و شم١ی هٍحكد ظاِل يژاؾ و ٨كهًگ باٌؿ.
اهكوله ٘كاظی کالبؿ ٌهكی ؾق جمام ٌمىو ،گكایًهای يىآوقايه ؾاقيؿ ،ایى اهك چه ؾق
٘كاظی کالبؿ بًاهای هً١ىی و چه ٕ٨اهای هؿقو هايًؿ هكاکم جصاقی و ،...گكچـه هـىقؾ
 .1ظه هکاو به هً١ای هكجبٗ ٌؿو با هکاو به واوٙۀ ؾقد يماؾها و ١٨الیثهای قولهكه اوث ،ایى ظـه
هیجىايؿ ؾق هکاو ليؿگی ٨كؾ به وشىؾ آهؿه و با گفق لهاو ٠م ٫و گىحكي یابؿ )(Relph,1976

 .1دس هکاو و ػىاهل ضکلگیشی

ؾق ٨كهًگ ش٥كا٨یایی آ کى٩ىقؾ ،واژه هکاو یک ي٭ٙه ؼاَ ؾق وٙط لهیى و یک
هعل ٬ابل ج١كی ٧و ًٌاوایی بكای هى١٬یحیکه ال اقليهای بٍكی اٌباٌ ٞـؿه ج١كیـ٧
ً
ٌؿه اوث ،بًابكایى هکاو ِك٨ا یکشا يیىث ،بلکه شایی ؼـاَ اوـث ،و آيچـه آوقا
 .1ق .دّ٬ :كی ،هیك٤الهی و ظصث  5327و ق .د٨ :الظث531۰ ،
 .2ق .د٨ .الظث531۰ ،
 .3ق .دّ٬ .كی ،هیك٤الهی و ظصث 5327
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ا٬بال ٘كاظاو اوث ،اها بك اوان جع٭ی٭ات ايصام گك٨حه1ایى ٕ٨اها يحىايىحهايؿ ،با هؽا٘باو
ؼىؾ واقؾ ج١اهل واليؿه گكؾيؿ و ظه هکاوقا به هیماو کالبؿ واؼحه ٌؿه وًحی ؾق هًٝـك
ٌهك هًح٭ل واليؿ ،ایى هىٔى ٞبه ؼّىَ ؾق ٕ٨اهای هً١ـىی اهمیـث بیٍـحكی ؾاقؾ ؾق
وا ٟ٬ؼال٬یث ٘كاظی به هً١ای يىآوقی ؾق ٘كض ،ؾق ٕ٨اهای با کاقبكیهای يـىیى بیٍـحك
هىقؾ اوح٭بال ٬كاق گك٨حه اوث ،جا ٕ٨اهای با کاقکكؾهای هً١ىی که ال ؾیكبال ؾق اـهـاو بـه
اٌکالی يماؾیى ظٕىق ؾاٌحهايؿ ،ال ایىقو ایى جع٭ی ٫بك اهمیث ٘كض واقههای ياؼىؾآ گاه
شم١ی ؾق ٌکلگیكی کالبؿ ٕ٨اهای ؾیًی ؾق هًٝك ٌهكی هیپكؾالؾ و ه١ح٭ؿ اوـث ایـى
اهك هیجىايؿ ؾق ٕ٨اهای ٤یك ؾیًی يحایس هح٩اوجیقا ٌاهل گكؾؾ.
ؾق پژوهٍی هعمؿ ِاؾ٨ ٪الظث2،کالبؿ ه١ماقیقا ؾق ایصاؾ ظه هکاو يىبث به
وایك ٠ىاهل ٕ١٨الیث و هً١أ ،ایصاؾ کًًؿه ظه هکاوقا ؾق اولىیث هیؾايؿ ،ایى اهك ؾق
پژوهٍی ؾیگك جىوّٗ٬ ،كی ،هیك٤الهی و ظصث ،3بك اهمیث وشـىؾ ً٠اِـك کالبـؿی
وًحی ؾق هىاشؿ يى ؾق شهث ایصاؾ ظه هکاو جؤ کیؿ هیکًؿ ،ال ایـىقو و بـا جکیـه بـه
ایى ٨كٔیه هیجىاو به اهمیث بكقوی يعىۀ جؤذیكگفاقی ٘كض واقههای ٔمیك ياؼىؾآ گـاه
ؾق ٕ٨اهای ؾیًی ؾق ایصاؾ ظه هکاو پی بكؾ.
ؾق ایى يىٌحاق با بكقوی ه٩اهین ظه هکاو و اهمیث کالبؿ بًاهای ؾیًـی ؾق ٌـهك و
يیم ٔمیك ياؼىؾآ گاه ؾق ظىلۀ قواوًٌاوی و اؾقاد ؾق قواوًٌاوی هعیٗ بـه بكقوـی
٠لل اهمیث کالبؿ ؾق ایصاؾ ظه هکاو ؾق هًٝك ٌهكی با کًکـاي ؾق ه٩هـىم و اقلي
٘كض واقههای ٔمیك ياؼىؾآ گاه هیپكؾالؾ.
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ؼاَ هیوالؾ اهحماز آو با اقليهای بٍكی اوث ،به لعـا ٚهىـحی ٌـًاؼحی ،هکـاو
لهیًۀ وشىؾی پؿیؿاقها قا جٍکیل هیؾهؿ ،هىیث هکايی بؽٍی ال لیك وـاؼث هىیـث
ايىايی و ظاِل ًٌاؼث وی ال هعیٗ ليؿگايی ؼىؾ اوث (شریفی و دیگراو.)3 :2311 ،
ظه هکاو ؾق ؾهههای اؼیك به ٠كِـه ای بـكای يٝكیـه پـكؾالی ؾق هـىقؾ یکـی ال
٠ىاهل هىیث بؽً ايىايی ؾق آهؿه اوث ،هىیث هکايی یا ظه هکاو ؾقباقۀ کی٩یـث
قابٙۀ ايىاو و هکاو ،و ٌکلگیكی هىیث هکايی و اذكبؽٍی آو ؾق هىقؾ هىیث ٨ـكؾی
و اشحما٠ی ايىاو بعد هیکًؿ.
اؾواقؾ قل ،)Relph,1976( ٧ال يگاهی پؿیؿاقًٌاوايه بـه ه٩هـىم هکـاوٕ٨ ،ـا قا بـی
ٌکل هیؾايؿ ،ؾق ظالیکه هکاو لبكیم ال اظىاوات اوث ،وی با بىٗ ايؿیٍۀ هایـؿگك
ال ؾقیا٨ث واؾۀ هکاو به هرابه یک هى١٬یث ِك٨ ،٦كاجك ق٨حـه و آوقا ؾق هً١ـای ٠میـ٫
جك ،ه٩هىهی بكای ؾقد هىحی و جصكبۀ بٍكی هیبیًؿ و او هىیـث هکـاوقا چیـمی ٤یـك
هلمىن چىو شاو ،ظه یا قوض هکـاو هـیؼىايـؿ ،کـه بـه ٌؽّـیث هکـايی ویـژه و
هًعّك به ٨كؾ اٌاقه ؾاقؾ ،بًابكایى ٕ٨ا ٠كِهای بال و گٍىؾه ٌؿه بكای ٠مل و ظكکث
اوث و هکاو شایی بكای ایىحاؾو ،جؤهل کكؾو و ؾقگیك ٌؿو.
هايمو (٠ ،)Manzo & Perkins,2006الوه بـك اظىاوـات ٨ـكؾی ،جؤکیـؿ بیٍـحكی بـك
اظىاوات شم١ی ا٨كاؾ هبحًی بك اشحما ،ٞویاوث و ا٬حّاؾ ؾق قابٙۀ بیى ٨ـكؾ و هعـیٗ،
ً
ٌکلگیكی هً١ای هعیٙی و هح١ا٬با ظه هکاو بكای وی ؾاٌحه و با ایى اوـحًاؾ ،يعـىۀ
ً
اؾقاد ا٨كاؾ ال هعیٗ قا بك ظىب شًه ،يژاؾ٨ ،كهًگ ،هلیث و ...و يهایحا چگـىيگی
ق٨حاق گكوهی ؾق ٬بال هعیٗ ،ؾوحه بًؿی و ج٩کیک هیکًؿ.
هىقگاو 1ظه هکاو و هكجبۀ ؾلبىحگی به آوقا یک ظه ٬ابل جىوـ١ه ـکـك کـكؾه و
و١ی هیکًؿ .که چهاقچىبی بكای پكوقي آو با جؤکیؿ بك ؾوقاو کىؾکی اقائه کًـؿ .ؾق
ایى يگكي ،ظه ؾلبىحگی به هکاو ؾاقای شًبۀ يه٩حه و ياؼىؾآ گاه اوث ،و به ج٭ىیـث
٬یؿ و بًؿهای کىؾد با اب١اؾ هؽحل ٧لهیًه و جصكبه ٘ـىاليی هـؿت ظٕـىق ؾق هعـیٗ
هكجبٗ هیٌىؾ (Jaskiewicz,2015؛ .)Lewicka,2011
1. Morgan,2010

1. Johnson,2009
2. Johnson, 2009
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ظه هکـاو جصكبـهای اوـثکـه شهـث ج١اهـل وـاليؿه و پایـؿاق بـا هعـیٗ بك٬ـكاق
هیگكؾؾ ،ایى ج١اهل ؾق ابحؿا با کالبؿ بك اوان اؾقاد بّكی آ٤ال هیگكؾؾ ،ایى اهك بـك
اوان ايگاٌثها و جى١٬ات اولیه ؾق ـهى ِىقت هیپفیكؾ وپه بـه اقجبـاٖ ق٨حـاقی و
کالبؿی هیايصاهؿ ،بك اوان يٝكیات ً٠ىاو ٌؿه ایى ايگاٌثهای ـهًی وابىحه به بىحك
٨كهًگی اوثکه جصاقب ٌؽّی ا٨كاؾ يیم ؾق ایى لهیًه ٌکلگك٨حه و جى١٬ات ٕ٨ایی قا
ایصاؾ يمىؾهايؿ ،ایى جى١٬ات ؾق هكوق لهاو به الیههای لیكیى ـهى قاه یا٨حه اوثکه جؤذیك
لیاؾی ؾق اقجباٖ پایؿاق و ٠می ٫با ٕ٨ا هـیگـفاقؾ ،ایـى الیـۀ ياؼىؾآ گـاه ـهـى بؽـً
گىحكؾهای ال ١٨الیثهای بٍـك قا جعـث کًحـكل ؼـىؾ ؾاقؾ ،ال ایـىقو ي٭ـً ههمـی ؾق
اقجباٖ با ٕ٨ا هیجىايؿ ؾاٌحه باٌؿ.
ؾق ظ٭ی٭ث هً١اییکه ٨كؾ به ٘ىق آ گاهايه یا ياآ گاهايه ال هعیٗ ؾقیا٨ـث هـیکًـؿ،
ظاِل اؾقاکات اولیه و جٙاب ٫آيها با جّاویك ـهًی اووث ،که به هكظلۀ ًٌاؼث ؾقآهؿه
و واکًٍی ٠ا٘٩ی و اظىاویکه هًصك به ج١ل ٫و وابىـحگی بـه هعـیٗ هـیٌـىؾ قا ق٬ـن
هیليؿ (فالدت ،)2311 ،ايىاو بكای ؾقد هعیٗ پیكاهىو ؼىؾ ال ظىان پـًس گايـۀ ؼـىؾ
بهكه هیگیكؾ ،که بؿوو ٌک بیًایی ههنجكیى ظه ال ایى ظىان اوثکه ؾق ه١مـاقی
و ٘كاظی ٌهكی ي٭ً به وماییقا ای٩ا هیکًؿ با جىشه به ایًکه اؾقاد بّكی ایـى يکحـه
ههنقا ؾق ؼىؾ ؾاقؾ که ؾيیاییکه ا٨كاؾ هیبیًًؿ وا١٬یث هعٓ هعیٗ يیىث بلکه بك پایۀ
هعؿوؾیثهای ًٌاؼحی آياو واؼحه هیٌىؾ 1بًابكایى ا٠حباق وًصی جّاویك و ج٩ىیك آيها
ً
الماها يیالهًؿ وشىؾ جصكبیات پیٍیى و جٙبی ٫یا٨حهها با جّاویك ـهًی هیباٌؿ ،ؾق يحیصـه
هك اؾقاکی با ؾقیا٨ث ظىی ال هعیٗ آ٤ال و بـا ؼلـ ٫هً١ـی پـه ال اقلیـابی و جٙبیـ٫
یا٨حههای هعىىن ؾق ـهى پایاو هیپفیكؾ ،اهـا اللم بـه ـکـك اوـثکـه ا٨ـكاؾ هـیچگـاه
ؾقیا٨ث کًًؿههای ایىحای هعیٗ ا٘كاٍ٨او يیىحًؿ ،بلکه هعكدهای هعیٙیقا گمیًً
کكؾه و ١٨االيه ج٩ىیك و جؤویل هیکًًؿ ،بًابكایى جىِی ٧هعیٗ هیچگاه يمیجىايؿ ؼًری
و بی ٘ك ٦باٌؿ (پاکساد.)2311 ،
بك اوان يٝكیات شايىىو 2بًـابكایى هـیجـىاو يحیصـه گك٨ـثکـه ؾق ٨كایًـؿ اؾقاد،

هٍاهؿۀ هىٔى٠ات و آذاق هعیٗ ٕاؾقاد ظىیٔ ،و ٘ب٭ه بًؿی آيها بك پایـۀ ـهًیـات و
پیً ؾاٌحهها ،ه٭ؿهه و لهیًه وال جؿا٠ی ه١ايی ؾق ٨كؾ هؿقد هیگكؾؾ ٕهكاجـب بـاالجك
اؾقادٔ ،که بك ظىب ج٩اوت اقليهای ٨كهًگی و اشحما٠ی و جصاقب ٨كؾی و شم١ی
پیٍیى هح٩اوت ؼىاهؿ بىؾ ال ایىقو ؾق هك ٨كایًؿ اؾقاکی ،ؼل ٫هً١ی ِىقت هیگیـكؾ،
هً١اییکه ؾق پی کًً جٙبی ٫یا٨حههای ٠یًی با پیً ؾاٌحههای ـهًی ايىاو پؿیؿاق ٌؿه
و ؾق هكاجب باالجك اؾقاد ال پیچیؿگیهـا و ٜكا٨ـثهـای بیٍـحكی بكؼـىقؾاق هـیگـكؾؾ
(کاظمی و بهسادفر.)33 :2311 ،
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يمىؾاق ٨ -5كایًؿ اؾقاد و ًٌاؼث ٕ٨ا
هًب : ٟيگاقيؿه

 .2هفهىم ضمیش ياخىدآ گاه

ٔــمیك ياؼىؾآ گــاه اِــٙالض ابــؿاٌ ٞــؿه ؾق ٬ــكو  51جىوــٗ ٨یلىــى ٦آلمــايی
کكیىــحى٨كقیصل 1اوــث و ب١ــؿ ال آو جىوــٗ ٌــا٠ك و ه٭الــهيىیه ه١ــكو ٦وــاهىئل
1. Jungian archetypes

1. Samuel Taylor Coleridge
2. carl Gustav Jung
3. Collective Unconscious
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جیلىق1بًیاوگفاق شًبً قهايحیک ؾق ايگلىحاو اوح٩اؾه ٌؿ ،ایى پؿیؿه ٠بـاقت اوـث ال
ههاقجیکه به٘ىق ؼىؾکاق ٠مل هیکًؿ ،ا٨کاق ياؼىؾآ گاه٠ ،اؾات ياؼىؾآ گاه ،واکًً
ؼىؾکاق جكن پًهاو و ؼىاوحههای پًهاو اوث ،ياؼىؾآ گاه هؽميی ال ؼا٘كاجی اوثکه
٨كاهىي ٌؿهايؿ ،اها با ایى وشىؾ همکى اوث ،ؾق چًؿ لعٝه به ِىقت ٨اليبـک ؾق
ؾوحكن ٬كاق بگیكيؿ ،و هًبٔ ٟمًی ـهى ياؼىؾآ گاه هیجىايؿ بهً٠ىاو هًب١ی ال قویاهای
ٌب و ا٨کاق ؼىؾکاق ؾیؿه ٌىيؿ.
٨كویؿ يؽىحیى کىی بىؾ که ؾق ٬الب کاوٌی يٝامهًؿ ،جؤذیك ياؼىؾآ گاهقا ؾق ظیات
ـهًــی بهًصــاق و يابهًصــاق آؾهــی بكقوــی کــكؾ٨ ،كویــؿ هیــاو ؾو يــى ٞکــاقبكؾ ه٩هــىم
ً
ياؼىؾآ گاه جمایم ٬كاق هیؾهؿ ،ياؼىؾآ گاه بهً٠ـىاو یـک ِـ٩ث ِـك٨ا بـه شكیاوهـای
قوايی اٌاقه ؾاقؾ که هىٔى ٞجىشه ؼىؾآ گاهايه ؾق لعٝـه ه١ـیى يیىـحًؿ و ياؼىؾآ گـاه
بهً٠ىاو یک اون هٍؽُکًًؿۀ یکی ال يٝامهای قوايی اوثکه ٨كویـؿ آوقا ؾق اولـیى
يٝكیه ؼىؾ ؾقباقۀ واؼحاق قوايی ٕهؿل هکاو يگاقايهٌٔ ،كض ؾاؾهبىؾ هٙاب ٫ایـى يٝكیـه،
قواو به وه يٝام یا وه هًٙ٭ه قوايی ج٭ىین هیٌـىؾ  ٔ5ؼىؾآ گـاه ٔ9يیمـه ؼىؾآ گـاه ٔ3
ياؼىؾآ گاه (اتکیًطىو.)2311 ،
2
ال ٘ك٨ی ،کاقل گىوـحاو یىيـگ 5205-5171ٕ ،م ٔ،گفٌـحه ال آيکـه بـكای ٔـمیك
ياؼىؾآ گاه و ي٭ً آو ؾق ليؿگی ٨كؾ اهمیحی ٬ائل اوث ،وشـىؾ الیـۀ ؾیگـكیقا يیـم ؾق
ياؼىؾآ گاه ايىاو ٬ائل اوثکه آوقا ياؼىؾآ گاه شم١ی یا ٔمیك ياؼىؾآ گـاه شم١ـی،3
هیؼىايؿ ،ایى ه٩هـىم ؾق قواوًٌاوـی یىيـگ ال اهمیـث و اِـالث ؼاِـی بكؼـىقؾاق
اوث ،ال يٝك یىيگ ياؼىؾآ گاه شم١ی ،هیكاذی اوث ال ؾوقههای يؽىحیى ليؿگی بٍـك
که ؾق ظا ،ٛ٨جاقیؽی ايىاوها ذبث ٌؿهاوث و همۀ هكؾم ؾق آو وهین هىحًؿ ،بًابكایى
کهىالگىها جّىیكها و قوىبهایی اوثکه بك اذك جصكبههای هکكق پیٍیًیاو باوحايی ها،
به ياؼىؾآ گاه بٍك قاه یا٨حهاوث (شمیطیا ،)121 :2331 ،ؾق وا ٟ٬ـهى ايىاو ؾق هًگام جىلؿ
همچىو لىظی و٩یؿ يیىث ،بلکه ؾاقای الگىهای اولیهای اوثکه بـه ِـىقت اقذـی ال
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والؿیى به ٨كليؿاو هًح٭ل ٌؿهاوث .یىيگ ،هعحىیات ياؼىؾآ گاه شم١یقا که ؾق همـۀ
ايىاوها هٍابه بىؾه و قؾ اوٙىقهها ،ا٨ىايهها ،آییىها ،و هًاوک هفهبی ا٬ىام هؽحلـ،٧
قویاها ،ؼیالپكؾالیها ،و آذاق هًكی يمىؾ پیؿا هیکًؿ کهـى الگـى هیؼىايـؿ ،بًـابكایى
قواوًٌاواو ج١اقی٩یکه ال ٨كهًگ بهً٠ىاو یکی ال اِلیجكیى ٠ىاهل ج١ییىکًًؿۀ ق٨حاق
اقائه هیؾهًؿ بیايگك ايح٭ال ٨كهًگها و جکاهل جصاقب شىاه ٟال ٘كی ٫یـاؾگیكی اوـث
(ششىری.)2316 ،
لباو ياؼىؾآ گاه ،ال ؾیؿگاه یىيگ لباو يماؾها اوث ،ياؼىؾآ گاه بیپكؾه و بكهًه بـا
ها وؽى يمیگىیؿ ،بلکه همىاقه ؾق شاههای پك قهم و قال ،و ؾق پىٌٍی ال يمـاؾ پًهـاو
هیگكؾؾ .ياؼىؾآ گاهها به لباو قویا و اوٙىقه با ها وؽى هیگىیؿ ،او لاؾگاه اوٙىقه و
قویا قا ؾق ؾقوو ياؼىؾآ گاه هیؾايؿ ،وی قویای شم١یقا اوٙىقه هیياهـؿ کـه ؾق ٘ـی
جاقیػ ا٬ىام و هلل آوقا ؾیؿه و به لباو جمریل و يماؾ بال گ٩حهايؿ ،ؾق ظ٭ی٭ث ياؼىؾآ گاه
شم١ی هماو ٠اهلی اوثکه يماؾهای شم١یقا پؿیؿ هیآوقؾ.
ؾق وا ٟ٬کهىالگى یا هماو ٘ـكض واقههـای شم١ـی ٔـمیك يـاؼىؾ آ گـاه قا هیجـىاو
همچىو ـؼیكۀ هىيا٨ما یا یک اذك اقذی يیم جّىق کكؾ که ال ٘كی ٫جكاکن جصاقب قوايی
بیٌماقیکه همىاقه جکكاق ٌؿهايؿ جکىیى یا٨حه اوث ،کهى الگىهـا ـؼـایك گكاوبهـای
جصاقب يیاکاو هاوث که ٘ی هیلیىوها وال گكؾ هـن آهؿهايـؿ آيهـا ً٘ـیى قویـؿاؾهای
ها٬بل جاقیػايؿ که هك ٬كو و لهايه به آيها جًى ٞو ج٩اوت بىیاق يـاچیمی هیا٨مایؿبـه يٝـك
یىيگ هعیٗ جؤذیك بهومایی ؾق بكول کهى الگىها ؾاقؾ به همیى ؾلیل او بك ي٭ً ٨كهًگ
ؾق ١٨الوالی و واهايؿهی يماؾیى کـًً کهىالگـىییکـه ؼاوـحگاهً ٠مـٔ ٫ـمیك
ياؼىؾآ گاه اوث جؤ کیؿ ؾاقؾ (شمیطا.)2331 ،

شؿول  -5يٝكیۀ یىيگ و ٨كویؿ ؾق هىقؾياؼىؾآ گاه ٕهًب :ٟيگاقيؿهٔ
ٕ٨كویؿٔ واپه لؾگی ال ؼىؾگاه

ياؼىؾآ گاه ٨كؾی

ٕیىيگٔ جصكبههای پیٍیى ٌؽُ
ياؼىؾآ گاه شم١ی ٕيٝكیۀ یىيگٔ

بكگك٨حه ال جصكبیات کل بٍك
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يمىؾاق  -9ايح٭ال الگىهای ياؼىؾآ گاه ٕهًب :ٟيگاقيؿهٔ

 .3عشحواسه (الگى)های ياخىدآ گاه

& 1. D. Lea, ،Christopher Alexander: An Introduction for Object-Oriented Designers .،35. A. Dearden
JanetFinlay, ،Pattern Languagesin HCI: A Critical Review ،
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٠مل ًٌاؼث ال ظىان ايىاو آ٤ال هیٌـىؾ و ال ٘كیـ ٫ویىـحنهای ّ٠ـبی ؼـىؾ،
ا٘ال٠ات اللمقا ال هعیٗ ؾقیا٨ث هیکًؿ ،1هعكدها ؾق آوحايۀ هٍـؽُ گیكيـؿههای
ظىیقا که هماو ي٭ٙه جمان بیى شهاو ؾقويی و وا١٬یث ؼاقشی هىحًؿ ١٨ال هیکًًـؿ
(ضىلطى.)10 :2312 ،
ال ایى٘كی ٫پؿیؿههای شهاوقا به هرابۀ اولیى ظل٭ه ؾق ليصیكۀ قویؿاؾهاییکه ب١ـؿها
هحٕمى قهمگفاقی ،ايؿولي و جبؿیل ا٘ال٠ات ج٩کك و واکًً يىبث به آيها اوـث بـه
کمک گیكيؿههای ظىی ؼىؾ هیبیًًؿ هیًٌىيؿ هیبىیًؿ هیچًٍؿ (ضییف-36 :2311 ،
 ،)363بكای يگهؿاقی ا٘ال٠ات بیٍحك ال هؿت هفکىق بایؿ ال اوـحكاجژی جکـكاق و هـكوق
ـهًی کمک گك٨ث ا٘ال٠ات جا لهاو جکكاق و هكوق ؾق ظاٝ٨ۀ کىجاه هؿت با٬ی هیهايؿ
که ٘ىل هـؿت يگـهؾاقی هٙالـب ؾقآو بىـیاق هؽحّـك اوـث ،ؾق وا٬ـ ٟايىـاو جمـاهی
ا٘ال٠ات ذبث ٌؿه ؾق ظاٝ٨ۀ ظىی ؼىؾ قا ظ ٛ٩يمیکًؿ و جًها ا٘ال٠ات هىقؾ جىشه
یا ؾ٬ث ؼىؾ قا ظ ٛ٩هیکًؿ (هماو).

ت
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جىايایی بكای بكؼىقؾ با گفٌحه و اوـح٩اؾه ال آو ا٘ال٠ـات بـكای ؾقد و ٨هـن لهـاو
ظال ال کًًهای ظاٝ٨ۀ ؾقالهؿت و ياؼىؾآ گاه هعىـىب هیٌـىؾ بـه ایـى هً١ـیکـه
ظاٝ٨ۀ ؾقال هؿت ایى اهکاوقا ٨كاهن هیکًؿ به شكیاو بی جى ٧٬جصكبـه بالّ٨ـل ؾقد
گكؾؾ (ضىلطى.)112 :2312 ،
اگك به ا٘ال٠ات قویؿه به ظاٝ٨ۀ ظىی جىشه ٌـؿ بـه ظاٝ٨ـۀ کىجـاه هـؿت ايح٭ـال
هییابؿ و ا٘ال٠ات قویؿه به ظاٝ٨ۀ کىجاه هؿت يیم په ال پكؾالي به ظاٝ٨ۀ ؾقالهؿت
وپكؾه هیٌىيؿ ،ل٩حىنها يیم ؾقبـاقۀ اهمیـث ظاٝ٨ـۀ ؾقال هـؿت هیگىیًـؿ :ايىـاوها
هیجىايًؿ ه٭اؾیك هًگ٩حی ا٘ال٠ات کلمات يامهاِ ،ىقتها یا هکاوها قا به ٘ىق ؾائمـی
یا يیمه ؾائمی ؾق هؽمو ؾقال هؿت ؼىؾ ـؼیكه کًًؿ .بـؿوو هؽـمو ؾقالهـؿت ،چیـمی
وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث ،لیكا جىايایی یاؾآوقی الگىی گفٌحه اوثکه به ها اهکاو هیؾهؿ
جا به ٘كی٭ی پىیا با هعیٙماو کًً هح٭ابل ؾاٌحه باٌین (.)Loftus,1976: 56
ا٘ال٠ات شالب جىشه ؾق ظاٝ٨ۀ ظىی به الگىهـای جّـىیكی یـا ِـىجی ٕیـا وـایك
الگىهای ظىیٔ ،جبؿیل هیٌىؾ و به ظاٝ٨ۀ کىجـاه هـؿت ايح٭ـال هییابًـؿ ،ؾق ظاٝ٨ـۀ
کىجاه هؿت به ِىقت قهم یا الگىهای ـهًی ؾق هیآیًؿ .ایى اهك هىحلمم ٨كایًؿ ؾیگـكی
اوث به يام قهمگكؾايی ،1هًٝىق ال قهم گكؾايی یً١ـی باليمـایی آيهـا بـه ِـىقت ٤یـك ال
ِىقت اولیه اوث (هماو.)305 :
2
به الگىی اقجبا٘ی هیاو ؾاؾههای ـؼیكه ٌؿه ؾق ظاٝ٨ه٘ ،كض واقه  ،گ٩حه هیٌـىؾ،
هك ٘كضواقه هصمى٠های ال گكهها و اقجبا٘ات هیاو آيهـا ؾق ٌـبکۀ جـاقً٠کبىجی ظاٝ٨ـه
اوث که بـه ؼـا٘ك اقجبـاٖ هعکـن آيهـا بـا یکـؿیگك کمـابیً بـه ِـىقت یکپاقچـه و
یکًىاؼث بالیابی هیٌىيؿ ،بالیابی ا٘ال٠ات با قؾیابی ٌـبکۀ اقجبـا٘ی بـه ي٭ٙـهایکـه
ـؼیكه گكؾیؿهاوث اهکاوپفیك اوث (هماو٘ ،)11 :كضواقههای ـؼیكه ٌـؿه ؾق ظاٝ٨ـه
جؤذیكی ٬ىی بك ٌکلگیكی ًٌاؼث ياٌی ال اؾقاکات ظىی ؾاقيـؿ ،اگـك ا٘ال٠ـات ؾق
٬الب الگىهای ـهًی ا٨كاؾ یـا جّىقاجٍـاو ؾق هـىقؾ ؾايىـحهها شـای يگیـكؾ ؾق پـكؾالي
ا٘ال٠ات ؾچاق هٍکل هیٌىيؿ.
1. Encoding
2. Schematic

وی ،٧ؾق هٙال١ات ؼىؾ به يٝكیات قواوًٌاوـاو ؾق ج١كیـ٘ ٧ـكضواقه ایـىچًـیى
اٌاقه هیکًؿ :اوالویى٘ 1كضواقه قا ٌبکههایی ال ايؿیٍـه یـا قوابـٗ بـه هـن هـكجبٗ یـا
ٌبکههایی ال ه٩اهین که ؾق ظاٝ٨ۀ ا٨كاؾ وشىؾ ؾاقيؿ و آياوقا ٬اؾق هیواليؿ جا ا٘ال٠ات
جــاله قا ؾقد و شــفب يمایًــؿ ج١كیــ ٧کكؾهاوــث (ضیییف ،)361 :2311 ،وــی٩كت 2يیــم
٘كضواقه قا هؿایث کًًؿۀ ٠ملیـات پـكؾالي هیؾايـؿ ،بًـابكایى هیجـىاو ٘كضواقههـا قا
هیايصی اؾقاد به ًٌاؼث ؾايىث.
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يمىؾاق  -9يعىۀ ذبث ا٘ال٠ات ؾق ياؼىؾآ گاه ٕهًب :ٟيگاقيؿهٔ

کود
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٨كهًگ ،ا٨كاؾ قا ال ٘كی ٫جصكبیات اقليها و يماؾهای جاقیؽی هٍـحكد بـه هکـاو
هكجبٗ هیوالؾ٠ ،الوه بك هىائل ٨كهًگی يماؾیى یا اقلٌی هیجىاو به جصكبیات شم١ی و
گكوهی اشحما٠ات هؽحل ٧ؾق هکاو ،يیم اٌاقه کكؾ که ؾق آو اهمیث یـک قؼـؿاؾ یـا
جصكبه بكای اهالی یک گكوه ظائم اهمیث اوث .ؼا٘كات شم١ی ؾق وٙط ٨كهًگی بـه
ا٨كاؾ کمک هیکًؿ جا با يٝامهای ٨کكی ٠٭ایؿ اقليها و اهؿا٨ ٦كهًگی هًٙبٌ ٫ىيؿ
(.)Conway,2000,261-88
ؾق ج١اقی ٧اقائه ٌؿه ؾق هىقؾ ٨كهًگ به يکحهای ههن بك هیؼىقین و آوهن شؿایی
ا٬ىام و شىاه ٟهؽحل ٧بٍك بك اوان ج٩اوتهای ٨كهًگی اوـث جـا آيصـاکـه ج٩ـاوت ؾق
٨كهًگ شىاه ٟبكای هكؾمًٌاواو به ًٌاوایی شىاه ٟهؽحلـ ٧کمـک کـكؾه و هیجـىاو
ا٬ىام و شىاهٟقا بك ایى اوان ال هن ج٩کیـک يمـىؾ (ششیىری ،)2316 ،پـه ايباٌـحه ٌـؿو
جؿقیصی ٨كهًگهای هك هلث به٘ىق ویژه و جمایم هك چه بیٍحك هلـل هؽحلـ ٧ؾق ٘ـىل
1. R. E. Slavin
2. K. L. Seifert, 1991

تأثٕر طرحيارٌ واخًدآگاٌ وژادْ معمارْ مساجد...
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لهاو و ؾق يهایث قاهیابی به ٔمیك ياؼىؾآ گاه اؼحّاِی هك یک ال آيها په ال والیاو
هحماؾی ؾوق ال ايحٝاق يیىث ،به ٠باقت ؾیگك شؿای ال کهى الگىها بـهً٠ـىاو الگىهـای
ـهًی هٍحكد ٕکه یىيگ به آو اٌاقه ؾاقؾٔ ،هیاو همۀ ايىاوها الگىهای ؾیگكی بایؿ ؾق
ـهى وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ که ظاِل جصاقب هح٩اوت ا٬ـىام ؾق ٘ـىل جـاقیػ آيهـا اوـث،
جصاقبیکه ؾق اقجباٖ با ٌكایٗ هعیٗ و هماهًگی ايىاو با ایى ٌكایٗ والگاقیقا ٌـکل
ؾاؾهايؿ و ال همیى قو ا٬ىام و شىاه ٟهؽحل ٧بٍك ؾاقای الگىهای ـهًی هؽحُ به ؼىؾ
باًٌؿ.
يعىۀ ایصاؾ کهى الگىها ،و ايباٌحه ٌؿو جصاقب ؾق يىلهای هؽحل ٧و يیـم ايح٭ـال
آو به يىلهای آیًؿه همگی ؾق گكو پفیكي ايح٭ـال ِـ٩ات ٤یـك هـاؾی جىوـٗ وقاذـث
اوث٬ ،ىايیى جىاقخپفیكی ِ٩ات ؾق هىشىؾات ال يىلی به يىـل ؾیگـك ؾق ظـؿوؾ 510
وال پیً جىوٗ کٍیً لیىثًٌان اجكیٍی بهيام گكوگىقهًل کٌٍ ٧ـؿ ،اگـك چـه
ایى ٬ىايیى ابحؿا ؾق گیاهاو کٍ ٧گكؾیؿ اها ؾقپژوهًهـای هح١ـؿؾ ٬ـكو بیىـحن ٬ـىايیى
ذابث اقخپفیكی ِ٩ات ،ؾق همۀ هىشىؾات ليؿه يٍاو ؾاؾهٌؿ.
کهى الگىهاییکـه یىيـگ ال آو بـهً٠ـىاو ٤كایـم قوض هٙـكض کكؾهاوـث ،ؾق وا٬ـٟ
والگاقیهایی اوثکه ؾق شهث ق ٟ٨يیالهای اشؿاؾ ايىاو و ؾق قاوـحای همـاهًگی بـا
هعیٗ لیىث آيها ٌکل گك٨حهايؿ ،کهى الگىهای ـهًی هٍحكد هیاو همۀ ايىاوها بىؾه
و به ؾوقاو یا ٌكایٙی بك هیگكؾؾ که همۀ ا٬ىام و يژاؾهای بٍك بهِىقت هٍحكد جصكبـه
کكؾهايؿ و به ٌکل جصاقب گفٌحگاو ؾق ـهى ايىاو ـؼیكه ٌؿهاوث ،لـفا بـهِـىقت
٠ام بیى همۀ ايىاوها ؾیؿه هیٌىؾ ،اها ال آيصاکه يژاؾهای هؽحل ٧بٍـك شـؿای ال ایـى
ٌكایٗ و ؾوقاو هٍحكد به وبب پكاکًؿگی ؾق وٙط لهیى ٌكایٗ هح٩ـاوجیقا جیـم جصكبـه
کكؾه و هیکًًؿ ،لفا بكای اؾاهـۀ ظیـات و همـاهًگی بـا هعـیٗ پیكاهـىو ؼـىؾ يیـال بـه
والگاقی شؿیؿ ؾاٌحه و ؾاقيؿ ٘ب ٫یا٨حههای ٠لن ژيحیک ایصاؾ وال و کاقهای هحًاوـب
ؾق هعیٗ شؿیؿ ايکاقياپفیك اوث ،لیكا ایى٠مل ٌايه ب٭اء و جىلیـؿهرلقا کـه ال اقکـاو
اِلی جکاهل هیباًٌؿ ا٨مایً هیؾهؿ به همیى ؾلیل هیجـىاو هـؿ٠ی ٌـؿ کـه ا٬ـىام و
گكوههای ايىايیکه ؾق ٌكایٗ هح٩اوت ال یکؿیگك بكای هـؿت ٘ـىاليی قٌـؿ و جکاهـل
یا٨حهايؿ ؾاقای والگاقیهای هؽحُ به ؼىؾ و ال ایىقو الگىهای ق٨حـاقی ؼـاَ ؼـىؾ

هىحًؿ ،الگىهاییکه به يىلهای آجی ؼىؾ هًح٭ل کـكؾه و هٍـحكد بـیى همـۀ ايىـاوهـا
يیىث (خیر شبادی ،)2310 ،بًابك ایى جا بؿیًصا جؤذیك ياؼىؾآ گاه ؾق جٍکیل الگىهـای ـهًـی
بٍك و يیم ؾق ؼكؾه ٨كهًگها به ِىقت شؿاگايه هٍؽُ گكؾیؿ.
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يمىؾاق  -3وٙىض هؽحل ٧ياؼىؾآ گاه
هًب :ٟيگاقيؿه

الکىايؿق ،ال بًیاوگفاقاو اوح٩اؾه ال ياؼىؾآ گـاه ؾق ه١مـاقی هعىـىب هیگـكؾؾ،
وی به کًکاي ـهى آؾهی بكای بكقوی ه١اؾل ياؼىؾآ گاه ه١ماقی هیپكؾالؾ .الکىايؿق
الگىها قا ّ٠اقۀ جصكبیات بٍكی هیؾايؿ که پایههای ٔـكوقی بـكای پیىيـؿ ٘كاظـی بـا
اؾقاد ايىاوقا ٨كاهن هیآوقؾ ،او ال آيها به شای ابماق ٘كاظی به هًٝىق هً١ا بؽٍیؿو بـه
هعیٗهای هًّى ٞاوح٩اؾه هیکًؿ و ه١ح٭ؿ اوثکه الگىهـا ابـماقی بىـیاق ٬ـىی بـكای
کًحكل ٨كایًؿ پیچیؿه ال شمله ٨كایًؿ ٘كاظی ه١ماقی و ؾوحیابی به ايىصام وـاؼحاقی و
٠ملکكؾی هىـحًؿ ( ،)Cline,1996,47-49الکىـايؿق ؾق هٙال١ـات ؼـىؾ بـه ؾيبـال الگـى
هیگــكؾؾ و ٌ ـىلحم ،آوقا ال ج ـؤذیك ٔــمیك ياؼىؾآ گــاه ؾق ايىــاو بــه بعــد هیگــفاقؾ،
الگىهــاییکــه ؾق ٔــمیك ياؼىؾآ گــاه ايىــاو وشــىؾ ؾاقؾ ،ایــى الگىهــا هیجىايــؿ جىوــٗ
٨كهًگها و آهىلههای هؽحل ٧ؾیًی و اشحما٠ی ؾق ايىاوها بهوشىؾ آیؿ و جا يىـلهای
هحماؾی وشىؾ ؾاٌحهباٌؿ ،همايًؿ جؤذیك جمریلهای بهٍث بك با٢های ایكايی.
الکىــايؿق ،هٍــاهؿات ههمــی ؾق لهیًـۀ ج٩ــاوت هیــاو قهیا٨ــثهــای ياؼىؾآ گــاه و
قهیا٨ثهای ؼىؾآ گاه شهث ٘كاظی و واؼث هٙكض هیوالؾ ،ؾق ج١كی ٧یک ٘كاظی
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ؼىب ؾق ه١ماقی به واؼحماوهای بىهی ایکه ؾق شىاه ٟوًحی واؼحه ٌؿهاوث اٌاقه
هیکًؿ ،شىاه ٟوًحی ٨كمهای ه١ماقی بىهی ؼىؾ قا ٘ی لهاو ٘ىاليی و ب١ـؿ ال پٍـث
وك گفاٌحى آلهىوها و جّعیط ؼٙاها پیؿا کكؾهايـؿ ،هكگىيـه ج٥ییـك و جعـىلی ؾق ایـى
شىاه ٟوًحی بٙیء و آهىحه بىؾه و آيها بـهؼىبی جىايىـحهايؿ ایـى ج٥ییـكات قا بـا ویىـحن
واؼث ؼىؾ جٙبی ٫ؾهًؿ ،ؾق ظالیکه ؾق ؾيیای هؿقو اهكول ج٥ییكات جىوٗ ٤یكبىهیاو و
ال ٘كی ٫ه١ك٨ی جکًىلىژی پیٍك٨حه هؿقو ِـىقت هیپـفیكؾ (ههیاجری و لمیی،)13 :2313 ،
وی اؾ٠ا هیکًؿ الگىها ظ٭ای٭ی ذابث و ج٥ییك ياپفیكيؿ ،الگىها جمـاهی قاههـای همکـى
بكای ظل هٍکالت ـکك ٌؿه قا ٨كاهن هیآوقيؿ ،وی ً٠ىاو هیکًـؿ الگىهـا ال  1هـماق
وال پیً جا کًىو بهً٠ىاو ٘كضهای اولیه ًٌاؼحه ٌؿهبىؾيؿ و همىاقه بؽٍی ال ٘بی١ث
آؾهی بىؾه و هىحًؿ ،الکىايؿق قوي شاوؾايۀ واؼحماو و لباو الگى قا بهً٠ىاو ووایل و
ابماق ٘كاظی ؾق قاوحای ايىايی کكؾو هعیٗها و هً١ا بؽٍیؿو به آيها اقائه هیؾهؿ ،وی
ه٭ایىۀ شالبی هیاو الگى و لباو هحؿاول ٕلبايی که هكؾم به کمک آو وؽى هیگىیًؿٔ،
ايصام هیؾهؿ :جىوٗ لباو الگى ،هكؾم ٬اؾق به ؼل ٫یک جـىؾۀ ياهعـؿوؾ بـكای ٌـهكها،
واؼحماوهإ٨ ،اهای ٌهكی شؿیؿ ،و بیهمحا هىحًؿ ،ؾقوـث هايًـؿ لبـاوکـه جىايـایی
آ٨كیؿو شمالت ياهعؿوؾ و هحًى ٞقا ؾاقاوث (،)Alexandr. 1977: 43
لباو الگى ّ٠اقۀ جصكبیات بٍكی اوث و پایههای ٔكوقی شهث پیىيؿ بـا ايىـاوقا
٨كاهن هیآوقؾ و کمک هیکًؿ جا پیچیؿگی هعیٗ پیكاهىو ؼىؾ قا ؾقد يمایؿ ،بًابكایى
لباو الگى اهؿا ٦لیك قا ؾيبال هیکًؿ ٔ5 :قاهی بكای ؾقد و کًحكل ویىحنهای پیچیؿه
 ٔ9اوـح٩اؾه ال لبـاو الگــى بـهً٠ـىاو ابــماقی بـكای ؾوـثیــابی بـه ايىـصام وــاؼحاقی و
٠ملکكؾی (ههاجری و لمیی ،)12 :2313 ،لـفا لبـاو الگـىی الکىـايؿق قا ؾق وا٬ـ ٟهیجـىاو
هًٙب ٫با يٝكیۀ کهى الگىی یىيگ ،ؾايىـث ،هماوگىيـه کـه یىيـگ ه١ح٭ـؿ اوـثکـه
کهىالگىها لباو هٍحكکی بیى ايىاوها ٨كاهن هـیآوقؾ ،و هیجىايـؿ ايىـصام ایصـاؾ کًـؿ
الکىايؿق يیم ایى اهك قا ؾق ه١ماقی ٠اهل ايىصام ٕ٨ـاها بـا گفٌـحه و ايىـاو و هعـیٗ
هیؾايؿ ،ال ایىقو آؾهی با ظٕىق ؾق ٕ٨اهاییکه بك اوـان الگىهـا ٌـکل گك٨حهاوـث
هیجىايؿ آوقا ؾقد و ًٌاوایی کًؿ و هًٙب ٫با ٘كضواقههای ـهى ؼىؾ بؿايؿ و اظىان
ایىهمايی کًؿ و ایىهمايی ؾقوا ٟ٬بؽً ههمی ال ظه هىیثهًؿی قا ؾق بك هیگیكؾ.

کهى الگى هىشىؾیث ،قواو جـى ،و ؾاقای ؾو شلـىه اوـث :شلـىهای بـا ايـؿامهـای
شىمی و با واؼحاقهای قوايی ياآ گاه و بـال٭ىه چًايکـه بـه ٘ـىق هرـال ال ؾالیـل اِـلی
اوحمكاق الگىها ؾق ه١ماقی هايًؿ چهاق٘ا٬ی ؾق ایكاو و ي٩ىـ چًیى يماؾهای ٨كهًگـی و
آییًی يمؾ هئهًاو به باوقهای هىلٗ شاه١ه ّ٠ك واوايی هكبىٖ اوث و به ًٌاوـا بـىؾو
آو يمؾ هئهًاو آییى لقجٍث ؾق پیً ال اوالم و جؿاوم آو بهً٠ىاو یک ٌکل ه٭ـؿن ال
پیً پفیك٨حه ٌؿه ؾق ؾیى اوالم اوث (داتمیاو.)216 :2312 ،
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ٌهك ه٩هىهی ايحما٠ی و ـهًی يیىث بلکه يى٠ی ؼاَ ال وـالهاو یـا٨حگی ليـؿگی
اشحما٠ی هًٙب ٫با ٕ٨ا هعىىب هیٌىؾ به همیى ؾلیل وكٌـاق ال هً١ـا و وا١٬یـثهـای
کالبؿی و جصكبههای ايىايی اوث و قابٙۀ ٠ا٘٩ی ٠می٭ی با ايىاو بك٬كاق هیکًؿ.
ي٭ً هىاشؿ ؾق ٌکلگیكی و قويؿ جىو١ۀ ٌهكی بىیاق پكقيگ بىؾه اوـث گكچـه
ایى اهك ؾق ٌهكوالی هؿقو کًىيی ظحـی ؾق کٍـىقهای هـفهبی يیـم بـه ٬ـؿقت ؾیكیًـه
يیىث ،ؾق وا ٟ٬هىاشؿ ؾق ٌهكهای کهى ایكاو ال اقکاو ههن ٌهكی هعىىب هیٌـىيؿ
و ؾاقای يماؾهای هايؿگاقی ؾق اـهاو ٠مـىم هـیباٌـًؿ ،جـا گفٌـحهای يـه چًـؿاو ؾوق
هىاشؿ ي٭ً هكکمی ؾق ٌهك ؾاٌحهايؿ و ایى ي٭ً کايىيی ایى هکـاوهـا قا ؾاقای اقلي
٨كاوايی ؾق جعكکـات ٌـهكی کـكؾه بـىؾ و ایـى اهـك هىشـب ذبـث يٍـايگاو هً١ـىی ؾق
ياؼىؾآ گاه شم١ی هیٌؿه اوث.
هىصؿ بهً٠ىاو هعیٙی کالبؿی٬ ،بل ال جؤذیك بك ق٨حاق ،اللم اوث بـه ِـىقت ـهًـی
ؾقد ٌىؾ ( ،)Gans,1968ق٨حاق به واوٙۀ هً١ای ؾقد ٌؿه جىوٗ کاقبك و ؾق واکًً به
آو ایصاؾ هیٌىؾ ،اؾقاد ٨كؾ ال هعیٗ يیم به ویژگیهای ٌؽّیحی و ههاقتهای وی،
شهايبیًی و ٨كهًگ اشحما٠ی بىحگی ؾاقؾ ؾق ایى قاوحا هیجىاو اؾقاد قا بـه ؾو ٘كیـ٫
ج١كی ٧کكؾ :اول بهً٠ىاو یک ٨كآیًؿ بّكیکه به واوٙۀ آو یک ٌیء هىقؾ ٨هـن ٬ـكاق
هیگیكؾ ،به گىيهایکه جكکیب ذابث ویژگیهای آو بكای هؽا٘ب ،هً١ا ؾاق بـه ظىـاب
هیآیؿ ،شهث ایصاؾ ج١اهل با ٕ٨اهای ؾیًی ؾق ابحـؿا بایـؿ ؾقد هًاوـبی ال ٕ٨ـا و يیـم
ؾقیا٨ث ظه هکاو هً١ىی ظاِل گكؾؾ.

اصو

همايگىيه که ً٠ىاو ٌؿ ههنجكیى ویژگی هىصؿ شهث ایصاؾ ظه هکاو کالبؿ آو
اوث ،ي٭ً کالبؿ بك ١٨الیثها و اظىاوات به ِىقت ياؼىؾآ گاه ال ٘كی ٫يٍايه و هً١ا
ِىقت هیگیكؾ وشىؾ ً٠اِك و ٕ٨اهاییکه بهِـىقت هـؿاوم ؾق ٘ـىل جـاقیػ ال آيهـا
اوح٩اؾه ٌؿه اوث ،ي٭ً ههمـی ؾق ایصـاؾ جّـىیك ـهًـی ال هىـصؿ ؾق ـهـى اوـح٩اؾه
کًًؿگاو ؾاٌحه اوثکه ؾق ایى هیاو يٍايهها و يماؾها ،به ویـژه با٨ـث و جمییًـات ي٭ـً
ههمی ؾق ایى جّاویك ـهًی ای٩ا هیکًؿ (فالدت.)12 :2311 ،
کركت کاقبكؾ يٍايهها و واؼحاقها ؾق ٘ىل لهاو ؾق هىاشؿ بـهِـىقت ٬كاقؾاؾهـای
اشحما٠ی جبؿیل به يماؾ هىاشؿ ٌؿه و واشؿ ه١ايی الهـی و ٨كاهـاؾی ٌـؿهايـؿ و ي٭ـً
بىیاق ههمی ؾق ؼىايً ه١ايی هىصؿ ای٩ا هـیکًًـؿ (لصیری ،هیرغالهیی ،دجیت )33 :2313
ايٙبا ٪با ٘كضواقههای ـهى ياؼىؾآ گاه ؾقاقجباٖ با هىٔ ٟپؿیؿه که به٘ىق ٠ـام هٙـكض
اوث ،هًحس به هً١ایابی ،اظىان آًٌایی با هکاو و هىیحمًؿی و ایىهمايی ؼىاهؿ کكؾ.
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يتیجهگیشی

کی٩یث ظه هکاو ،ؾق ٕ٨اهای ؾیًی بیً ال همه وابىحه به کالبؿ ٕ٨ا اوـث ،ایـى
اهك ؾق کالبؿ ٕ٨اهای ٌهكی و يیم ؾق کالبؿ بًای ه١ماقی ؾاقای اهمیـث هـیباٌـؿ ،بـا
جىشه به ایًکه ٘كاظاو هیل به ؼال٬یث ؾق ٘كاظی کالبؿ بًا ؾق بًاهای هفهبی ؾاقيـؿ ،ال
ً
٘ك٨ی ایى اهك جاکًىو به ِىقت ولی٭های ِىقت گك٨حه اوث و گاها يحـایس هٙلـىبی ؾق
ایصاؾ ظه هکاو هًٝك ٌهكی بك شای يگفاٌحه اوث.
با جىشه به ایًکه ٕ٨اهای ؾیًی اهمیث بىیاقی ؾق ليؿگی اّ٠اق گفٌحه ؾاٌحهايـؿ و
يیم با جىشه به یا٨حههای ٠لن ژيحیک ؾق ايح٭ال ِ٩ات ؾق يىلهـا و يٝكیـۀ کهـى الگـىی
یىيگ هیجىاو يحیصه گك٨ثکه ال ههنجكیى ٘كضواقههای هًح٭ل ٌؿۀ کالبـؿی ؾق ـهـى
هیجىايؿ هٍؽّههای ؾیًی بًا باٌؿ که ؾق يىلهای هؽحل ٧با٠د اقجباٖ با ٕ٨ا و آًٌا
پًؿاقی آو گٍحه و ج١اهل با ایى ٕ٨اها قا جىهیل يمىؾه اوث.
ال ایىقو اهمیث ایى ٘كضواقهها ؾق ٘كاظی هىاشؿ يى هٍؽُ هیگكؾؾ و ٘كاظـاو
قا بك آو هیؾاقؾ جا شهث ایصاؾ ظه هکاو و قوض هکاو ؾیًـی ؾق ٕ٨ـاهای يـى بـه ایـى
الگىها جىشه ؾاٌحه باًٌؿ جا کی٩یث ظه هکاو با٠د جؿاوم ظٕىق اوح٩اؾه کًًـؿگاو و
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هكاظل ب١ؿی ج١اهل با هعیٗ گٍحه ،ا٨كاؾ قا واقؾ ٨كایًؿ ؼـا٘كه وـالی و جصـاقب ؾیًـی
هئذك ؾق ٕ٨ا والؾ بؿیى جكجیب هىیث اشحما٠ی و ٨كؾیقا ج٭ىیـث يمایـؿ ،همـايٙىقکـه
٘ی ایى يىٌحاق اٌاقه ٌؿه اوث٘ ،كضواقههای ٔمیك ياؼىؾآ گاه هیجىايؿ جصاقب کـل
بٍك قا ٌاهل ٌىؾ و يیم بؽٍی ٌاهل جصاقب ٬ىهی و ٨كهًگی گـكؾؾ ال ایـىقو وـاؼث
هكاکم هفهبی يى با گكجه بكؾاقی ال ٕ٨اهای هً١ىی وایك هلل و یا ٨كهًـگهـا هـیجىايـؿ
هحًا ٓ٬با ٘كضواقهها ی ٔمیك ياؼىؾآ گاه ایكايی و ياآٌـًا پًـؿاقی ٕ٨ـاهای هً١ـىی و
جصكبه ؾیًی گكؾؾ.
گكچه جع٭ی٭ات اٌاقه ٌؿه ؾق يىٌحاق اذبات هیکًًؿ که هىـاشؿ وـًحی بـا ؾاٌـحى
ً
يٍايههای آًٌای بیٍحك ه١مىال ظه هکاو ً٤یجكیقا ؾق يمالگماقاو به وشىؾ هـیآوقيـؿ
اها با هىاشؿ با ٘كاظی يى ؾق ِىقجیکه بحىايًؿ به ٘كضواقههای يژاؾی جىشه ؾاٌحه باًٌؿ
يیم ؾق ایى اهك يحایس هٙلىبی قا ؼىاهًؿ ؾاٌث.
ال آيصاکه یىيگ ه١ماقیقا قوايۀ هًاوبی شهث بالجاب ياؼىؾآ گاه هیؾايىث ایـى
اهــك ؼــىؾ يٍــاو ال اهمیــث ٘ــكضواقههــای ياؼىؾآ گـاه يــژاؾی ؾق ًٌاوــایی ٕ٨ــاهای
هىیثهًؿ هًٙب ٫با ٨كهًگ ؾاقؾ ،کٍ ٧و بال ليؿه والی ٘كضواقههای کهى ؾق ٔمیك
ياؼىؾآ گاه يژاؾی هیجىايؿ قاهبكؾی بكای ٘كاظی ٕ٨اهایی باٌؿ که ج١اهـل بیٍـحكی بـا
ا٨كاؾ بك٬كاق هیوالؾ البحه ایى اهـك ؾق ٕ٨ـاهای ؾیًـی و ٤یـك ؾیًـی ج٩ـاوتهـایی ؼىاهـؿ
ً
ؾاٌث ،وشىؾ ٘كضواقههای يژاؾی ٕ٨اهای ؾیًی ١ٙ٬ا بىیاق هح٩اوت ال جؤذیك ایى الگىها
ؾق ٕ٨اهای ٤یك ؾیًی هايًؿ ٕ٨اهای جصاقی٨ ،كهًگی ،اؾاقی و ٤یكه اوث.
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میات تزبیتی در مىاجهه با رطاوه و به خصىؽ ایىتزوت ،باا چاالغهاا جاذ
روبزو اطتکه راهیارها جذیذ را میعلبذ.
فزسوذپزور ییی اس ارکان اطاطی در ػیلگیز مظتذیم و پایذار وهاد خاوىاده
اطتکه اس دیزباس اس طى روانػىاطان و عالماان دیىای ماىرد تىجاه باىده اطات.
آوچه امزوسه در ایاه داىسه ،مظاهلۀ جذیاذ مذظاىب مایػاىد ،طابک ممتذارواه
فزسوذپزور اس دیذگاه روانػىاطی و تزبیت دیىی ،راهیارهایی را بزا ایاه تمابال

ارائه میدهذ که به کارگیز صاذیخ و تبعیات روػامىذاوه اس آن ،طاب پازورع
فزسوذ طالم و ایمه در فضا رطاوها خىاهذ ػذ.
واژگاو کلیذی :فزسوذ پزور  ،فضاا مجااس  ،ماذیزیت رطااوه بازا فزسواذ،
طبک ممتذراوه

همذهه

پژيَشَاْ اجتماعٓ اسالمٓ  /بُار ي تابستان  / 1311شمارِ 121

ؼايىاؾه بهً٠ىاو یک يهاؾ اشحما٠یٌ ،اهل گكوهی ال ا٨كاؾ اوثکه ال ٘كی ٫الؾواز
و جىلیؿ هرل با هن ليؿگی هیکًًؿ ،ایى يهاؾ اشحما٠ی ؾق ٘ىل جاق یػ ،ي٭ٍی ظیاجی بكای
قٌؿ ،پیٍك٨ث و اشحما٠ی ٌؿو ايىاو ؾاٌحه و بؿوو ٌک ،ههنجكیى يهـاؾی اوـثکـه
بىحك وال قٌؿ و ق٨اه شىمی ،قوايی و اشحمـا٠ی آؾهـی بـه ج١ـاؾل ٕ٨یمیکـی ،قوايـی و
اشحما٠یٔ ،اوث (هىضیىی ،)2313 ،قواوًٌاوـاو قٌـؿ ،همـىاقه ٠ال٬مًـؿ بـىؾهايـؿ کـه
چگىيگی جؤذیك قويهای جكبیحی پؿق و هاؾق قا بك قٌؿ ٬ابلیثهـای اشحمـا٠ی ٨كليـؿاو،
هٙال١ه و بكقوی کًًؿ ،یکی ال ههنجكیى هباظـد ؾق ایـى ظـىله ٨كليـؿ پـكوقی ياهیـؿه
هـیٌـىؾ ،وـبکهــای ٨كليـؿ پـكوقی ،جكکیبـی ال ق٨حاقهــای پـؿق و هـاؾق اوـثکــه ؾق
هى١٬یثهای گىحكؾهای قوی هیؾهًؿ و شى ٨كليؿ پكوقی بـاؾواهی قا پؿیـؿ هـیآوقيـؿ
(برک ،)116 :1663 ،1اگك به جؤذیك ؼايىاؾه ؾق ٌکلگیكی ٌیىههای ٨كليـؿ پـكوقی يٝـكی
بیًؿالین ،ؾقهییابین که بچهها ال ٘كی ٫همیى قوابٗ جؤذیكگفاق و جؤذیكپفیك هیٌىيؿ.
ؾق هحىو اوالهی يیم٨ ،كليؿپكوقی ١٨الیحی پیچیؿه ٌـاهل ق٨حاقهـا ،لهیًـهوـالیهـا،
آهىليها ،ج١اهلها و قويهایی اوثکه به٘ىق هصما و ؾق ج١اهل بـا یکـؿیگك بـك قٌـؿ
ًٌاؼحی ،هً١ىی٠ ،ا٘٩ی و ق٨حاقی ٨كليؿ ؾق اب١اؾ ٨كؾی و اشحما٠ی جؤذیك هیگفاقيؿ ،ال
ؾیؿگاه اوالهی ،هىمىلیث ٨كليؿ پكوقی ؾق اِل به ٠هؿۀ پؿق و هاؾق اوث ،جا آيصـاکـه
یکی ال ظ٭ى٨ ٪كليؿاو به ٌماق آهؿه اوث.
اهام وصاؾ ؾق قوالۀ ظ٭ى ٪هی٨كهایؿ:

ظ٨ ٫كليؿ جى ایى اوث ،ؾق وكپكوحی وی هىمىلیث ؾاقی که اؾب او قا يیکـى کـكؾه
به وىی پكوقؾگاقي قهًمىو والی و ؾق ٨كهايبكؾاقی ال او ،يىـبث بـه وٜـای ٧جـى و
1. Berk, L

ؼىؾي یاقی اي ؾهی( 1درايی ،)103 : 2166 ،همچًیى قوىل اکكم چهكۀ ؾیگـك
ایى هىمىلیثپفیكی ال ياظیۀ پؿق و هاؾق قا ،ظ٨ ٫كليؿ بك پؿق و هاؾق ؾايىحه و بك لـموم
پفیكي هىمىلیث آهىلي و پكوقي ٨كليؿ جؤکیؿ ٨كهـىؾه اوـث (يیىری ،)1 :2161 ،ؾق
ظؿید ؾیگكی ال ایٍاو ي٭ل ٌؿه :ؼؿاويؿ قظمث کًؿ والؿیًیقا که ٨كليؿايً قا به
2
يیکىکاقی وا ؾاقؾ و به او اظىاو کًؿ و او قا به ؾايً و اؾب آقاوحه والؾ (بروجردی،
.)113/10 :2310
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 .1و أها ظ ٫ول َ ّؿٮ ٨ؤو ج١لن أيه ّهًٯ و هٕ
ّ
ٓ
ٓ
َ َ َ
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ّه ٓى ُظ ٓىى األ َؾ ّب َو الؿالل ّة َ٠لی َقب ّه َ٠م َو َشل َو ال َم َُ ١ىي ّة ل ُه َ٠لی ٘ َاّ ٠ح ّه.
ّ ً
٠بؿا أ٠او ولؿه ٠لی ْبكه بالظىاو الیه ْ
والحآل ٧له وج١لیمه وجؤؾیبه.
 .2قظن الله
 .3ایً٩ىگكا٨یک :ویژگـی و آوـیبهـای ٕ٨ـای هصـالی ،بـه ي٭ـل ال وـایث ًٌ ،www.dana.irاوـه ؼبـك:
.71۰079
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اهكوله پكوقي ٨كليؿ ؾق ٕ٨ای شؿیؿی به يام ٕ٨ای هصالی یا بـه ج١بیـكی شـاه ٟو
ؾ٬ی٫جك ٕ٨ای وایبكی و قوايهای ،جىشه ؾايٍمًؿاو ٠لىم جكبیحی و ٠الماو ؾیًیقا به ؼىؾ
شلب يمىؾه اوث ،هًٝىق ال ٕ٨ای هصالیٕ٨ ،ایی اوثکه جىوٗ قوايههای ؾیصیحـال
به ؼّىَ ایًحكيث به وشىؾ آهؿه اوـث ،ایـى ٕ٨ـا ،هعیٙـی چًـؿ ب١ـؿی ،ج١ـاهلی و
وكگكمکًًؿه اوثکه به ؼا٘ك ویژگیهایی همچىو وك٠ث لیاؾ ؾق جبـاؾل ا٘ال٠ـات و
ؾوحكویپـفیكی بـاال 3وكٌـاق ال ٨كِـثهـا و اهکايـات آهىلٌـی ،یـاؾگیكی و ج١ـاهلی
هیباٌؿ ،اها به ؾلیل ویژگیهای چالًبكايگیم ،جكبیث اؼال٬ی و ؾیًـیقا بـه ٌـؿت ؾق
ه١كْ آویب ٬كاق ؾاؾه اوث ،ال شملۀ ایـى چـالًهـا هـیجـىاو بـه آلاؾی بـؿوو ٬یـىؾ
4
اؼال٬ی و جكویس ٨كهًگ بكهًگی ،گمًاهی و هىیث ؾقو٤یى ا٨كاؾ٤ ،یكهعىىن بىؾو
و ٤یك ٬ابل کًحكل بىؾو ،جٕاؾ ٨كهًگها ،يبىؾ اهًیث ا٘ال٠اجی ،ي٭ٓ ظكین ؼّىِی
ا٨كاؾ ،قواز شكاین ٠لیه ٩٠ث و اؼال٠ ٪مىهی هرل هكلهيگاقی اٌاقه کـكؾ (يیىر بخیش و
هىریی.)213 :2316 ،
جصكبیات هصالی ؾق ٕ٨ای ایًحكيث و وایبكی ،ؾق ليؿگی قولهكه بـه ویـژه ؾق هیـاو
کىؾکاو و يىشىاياو ؾق ظال گىحكي اوث ،ایـى اهکـاو ؾوحكوـی٠ ،لـی ق٤ـن همایـا و
٨ىایؿیکه ؾاقؾ همکى اوث هًصك به پیاهؿهای هً٩ی آویبًٌاؼحی و هٍکالجی ياٌـی

اصو
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ال ا٨مایً هیماو هّـك ٦ایًحكيـث ٌـىؾ (چیى ،کايیذروو و باليیذ ،)1661 ،1بـه ٠بـاقت ؾیگـك،
چالًهای ٕ٨ای وایبكی ،هـیجىايـؿ ؼٙـكات و جهؿیـؿهای بىـیاقی همچـىو ا٠حیـاؾ
ایًحكيحی ،بكؼىقؾ با هعحىای ياهًاوب ،وىءاوح٩اؾههای هالی و ٠ا٘٩یقا بـكای کـاقبكاو
کىؾد و يىشىاو ؾق پی ؾاٌحه باٌؿ و اهًیث آيها قا به ؼٙك بیًؿالؾ ،پژوهًهای اؼیـك
يٍاو هی ؾهؿ که ٤یكهعىىن بىؾو و ٤یك ٬ابل کًحكل بىؾو ایًحكيث ،لهیًهوـال هىـائل
٠مؿهای همچىو ٌکىـثهـای جعّـیلی ،ايـموای اشحمـا٠ی و اذـكات هً٩ـی ؾیگـكی
همچىو أٙكاب ،ا٨ىكؾگی و جًهایی٬ ،لؿقی ایًحكيحـی 2و هٍـکالت ٠ـا٘٩ی و قوايـی
بكای کىؾکاو اوث (اوزگىر.)1620 ،3
آهاقهای اؼیك يٍاو هیؾهؿ که هیماو اوح٩اؾه ال ایًحكيث ؾق بیى کىؾکاو و يىشىاياو
قو به ا٨مایً اوث و ؾق ظال ظأك ا٨مایً لهاو بالیهای کـاهپیىجكی و ١٨الیـثهـای
آيالیى ،هًصك به کاهً ٬ابل جىشه ١٨الیثهای بیكوو ال ؼايه بچهها ٌؿه اوـث (وويی ،
ر ،هى ،)1663 ،4ال آيصاییکه ٨كليؿاو جمایل ؾاقيؿ ا٘ال٠ات بیٍحكی ال جکًىلىژی کىب
کًًـؿ و همچًــیى ؾق اوــح٩اؾه ال آو ههــاقت بیٍـحكی ال والــؿیى ؾاقيــؿ (وويی ،)1626 ،5
يٝاقت و قاهًمایی والؿیى ٔـكوقی بـه يٝـك هـیقوـؿ و ؾق ِـىقت ٠ـؿم قاهًمـایی و
ظمایثهای ؼايىاؾه ،اظحمال هىاشهه با ایى ؼٙكات ؾق کىؾکـاو و يىشىايـاو بـه ؾلیـل
آویبپفیك بىؾو ایى گكوه وًی ،ا٨مایً هییابؿ ،به همیى ؾلیل ،چگـىيگی هىاشهـه بـا
آویبها و جهؿیؿهای ٕ٨ای هصالی و کاهً ؼٙكات اظحمالی بكای ایـى گـكوه وـًی
آویبپفیك ،به ؾ٤ؿ٤ۀ اواوی والؿیى و هكبیاو جبؿیل ٌؿه اوث.
هٙال١ات بىیاقی يٍاو هیؾهًؿ اوـح٩اؾه کىؾکـاو ال ایًحكيـث ،جعـث جـؤذیك ٠ىاهـل
هؽحل٩ی ٬كاق ؾاقؾ که ؾق ایى هیاو بك وبکهای ٨كليؿپكوی جؤکیؿ ویـژهای ٌـؿه اوـث
(روزو ،چیىر و کریر101 :1661 ،6؛ والک ،بىيت ،دی ویىر و روتیص ،)1626 ،7بهً٠ىاو هرـال ،اوـحیى،
1. Chou, C. , Condron, L. & Belland, J. C
2. Cyber bulling
3. Ozgür, H.
4. Wong, Law, & Ho
5. Wong, Y. C.
6. Rosen, L. D. , Cheever, N. A. , & Carrier, L. M.
7. Valcke, M. , Bonte, S. , De Wever, B. , & Rots, I

گكیًبكگ و ها٨چیك ،)1660( 1ؾق پژوهً ؼىؾ يٍاو ؾاؾيؿ که وبکهای ٨كليـؿپكوقی،
با قاهبكؾهایی که والؿیى بكای هؿیك یث اوح٩اؾه کىؾکاو ال ایًحكيث بهکاق هیبكيؿ هكجبٗ
اوث ،ؾق وا ٟ٬هیجىاو گ٩ث يٝاقت والؿیى بـك اوـح٩اؾۀ ٨كليـؿاو ال ایًحكيـث و ٕ٨ـای
هصالی ،بؽٍی ال هماو ٌیىۀ يٝاقت بك وایك ١٨الیثهای ٨كليؿاو اوـثکـه بـه وـبک
٨كليؿپكوقی و قابٙۀ والؿ٨ -كليؿی بىحگی ؾاقؾ (وويی  ،)1626 ،بًابكایى یکی ال قاههـای
هئذك ؾق ظىلۀ يٝاقت والن بك ٨كليؿاو و پیٍگیكی ال آویبهای ٕ٨ای هصـالی آ گـاه
ٌؿو والؿیى ال وبک ٨كليـؿپكوقی ؼـىؾ ،اِـالض آو و جًٝـین ق٨حاقٌـاو ؾق قابٙـه بـا
٨كليؿاو هیباٌؿ.

 .1سبکهای فشصيذ پشوسی
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هًٝىق ال وبک ٨كليؿپكوقی ،ق٨حاقهـا و قويهـایی اوـثکـه والـؿیى بـكای جكبیـث
٨كليؿاو ؼىؾ بهکاق هیگیكيؿ بًابكایى هیجىاو گ٩ث هًٝىههای ال يگكيها و اقليهای
والؿیى يىبث به ٨كليؿ و يى ٞاقجباٖ با او که با٨ث هیصايی ج١اهل والؿ و ٨كليـؿ قا ایصـاؾ
هیکًؿ و يهایحا ق٨حاق والؿیى ؾق ایى با٨ث بیاو هیٌىؾ ،وبکهای هؽحل٨ ٧كليؿپكوقی
قا ٌکل هیؾهؿ (دارلیً و اضتیىبیر  ،)2113 ،2بـه٠بـاقت ؾیگـك٨ ،كليـؿپكوقی هصمى٠ـه
١٨الیثهای پیچیؿهای اوـثکـه ال ٘كیـ ٫ق٨حاقهـای هـك کـؿام ال والـؿیى بـه ِـىقت
شؿاگايه و با هن بك يحایس ق٨حاق بچهها جؤذیك هیگفاقؾ (والک و همکاراو.)1626 ،
٤الب قواوًٌاواو همچـىو باهكیًـؿ ،3وـبکهـای ٨كليـؿپكوقی قا ؾق چهـاق ٘ب٭ـه
جىِی ٧هیکًًؿ (والک و همکاراو1626 ،؛ برک116 :1663 ،؛ شعاری يژاد ،)2330 ،کـه ؾق اؾاهـه
به٘ىق هؽحّك به آيها اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿ:
ال .٧وبک هىحبؿايه :4والـؿیى ؾق ایـى وـبک ،ا٤لـب ا٨ـكاؾی وـكؾ و ٘كؾکًًـؿه
هىحًؿ که بكای ا٠مال کًحكل٨ ،كیاؾ هیکًٍؿ ،ؾوحىق هیؾهًؿ٠ ،یـبشـىیی و جهؿیـؿ
هیکًًؿ ،ایى والؿیى ا٤لب جى١٬اجٍاو قا با اوـح٩اؾه ال ٍ٨ـاق و جًبیـه ،ا٠مـال هـیکًًـؿ.

کود
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والؿیى هىحًبؿ٠ ،الوه بك کًحكل هىـح٭ین ياهىشـه ،بـه يـىٜ ٞكیـ٧جـكی بـه يـام کًحـكل
قواوًٌاؼحی يیم هیپكؾاليـؿ کـه بـه هىشـب آو ؾق ابـكال کالهـی٨ ،كؾیـث و ؾلبىـحگی
کىؾکاو به والؿیى ؾؼالث کكؾه و ؾق آيها ؾؼل و جّك ٦هیکًًؿ ،ایى والـؿیى ا٤لـب
هعبث قا ال کىؾد ؾقی ٣کكؾه و آوقا به ا٘ا٠ث کـىؾد وابىـحه و هٍـكوٖ هـیؾاقيـؿ
(بیرک 116 :1663 ،و ،)112بًابكایى هیجىاو گ٩ـث هعبـث پـاییى و کًحـكل بـاالی والـؿیى،
الگىی ٨كليؿپكوقی هىحبؿايه قا ٌکل هیؾهؿ (دارلیً 2111 ،1؛ اوزگیىر ،)1620 ،پژوهًهـا
يٍاو هیؾهؿ بیٍحكیى هیماو هٍکالت بچهها ؾق ٕ٨ای هصالی و ایًحكيث ،با ایى وبک
2
٨كليؿپكوقی ؾق اقجبـاٖ اوـث (هعاضیذیى ،تمیىی ،دطییًی المیذايی ،هذمیذی فیر و ثابیت ایمیايی ،
.)1621
پیٍىایاو ؾیًی يیم ،ایى ٌیىه قا ؾق جكبیث ٨كليؿ ياؾقوـث جل٭ـی يمـىؾهايـؿ٨« :كليـؿ
ايىاو ؾق ظکن ایًکه ؾاقای ٌـ١ىق و ايؿیٍـه اوـث بایـؿ ال ٘كیـ ٫پًـؿ و ايـؿقل و اؾب
ٌایىحه جكبیث ٌىؾ يه ال ٘كیـ ٫لوقگـىیی و جًبیـه بـؿيی» (يهیج البالغی  ،ياهی  ،)32ؾق ایـى
ٌیىه ،کكاهث ٨كليؿ ،اوـح٭الل ٌؽّـیث و يیالهـای ٠ـا٘٩ی ؾق او بـه ٌـؿت آوـیب
هیبیًؿ ،ؾق ظالیکه ؾق قوي جكبیحی اوالم ایى وه قکى اواوی هىقؾ جىشه شـؿی ٬ـكاق
گك٨حه اوث.
3
ب .وبک وهلگیكايه  :ؾق ایى قوي به جمایالت و ؼىاوحههـای ٨كليـؿاو بـیً ال
ايؿاله اهمیث ؾاؾه هیٌىؾ ،به گىيهای که ٨كليؿاو هصاليؿ به ؼىاوحههای ؼىؾ آيگىيـه
که هیؼىاهًؿ ؾوث یابًـؿ (دادضیتاو ،)13 :2311 ،والـؿیى وـهلگیـكِ ،ـمیمی و پـفیكا
هىحًؿ ولی هحى ٟ٬يیىحًؿ ،کًحكل کمی بك ق٨حاق ٨كليؿاو ؼىؾ ا٠مال هیکًًـؿ و بـه آيهـا
اشاله هیؾهًؿ ؾق هك وًی که باًٌؿ ،ؼىؾٌاو جّمینگیكی کًًؿ ،ظحی اگك هًىل ٬اؾق
به ايصام ایى کاق يباًٌؿ (بیرک 116 :1663 ،و ،)111ایـى والـؿیى ال کىؾکـاوٌـاو ج٭أـای
لیاؾی يؿاقيؿ و بًابكایى ٬ىايیى هٍؽُ و وأعی بـكای آيهـا ؤـ ٟيمـیکًًـؿ ،ق٨حـاق
والؿیى وهل گیك ؾق ٨كليؿپكوقی ایًحكيحی يیم به همیى ِـىقت اوـث آيهـا ال هىاشهـه و
1. Darling, N.
2. A. Moazedian, S. A. Taqavi, S. A. HosseiniAlmadani, M. A. Mohammadyfar and M. Sabetimani.
3. permissive.

ٓ
َ ٓ َ َ ٓ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ ُ َ َ َ ٓ َ َ ُ ٓ َ َ َ ُّ ُ
ََٓ
اِی َو ال َع َكام.
 .1یا ابى هى١ىؾ ال جع ّملًٯ الٍ٩٭ة ٠لی أه ّلٯ و ول ّؿٮ ٠لی الؿؼ ّ
ىل ّ٨ی المّ ١
ٌ .2ك ا باء هى ؾ٠اه البك الی االا٨كاٖ.
 .3او ٌك االبًاء هى ؾ٠اه الح٭ّیك الی ال١٭ى.٪

4. neglectful.
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گ٩حگى با ٨كليؿاو ؾقباقۀ جصاقب آيالیى اشحًاب هیکًًؿ و به هیچ یک ال ؼىاوحههـای
کىؾد و يىشىايٍاو يه يمیگىیًؿ ،بًابكایى ٘بی١ی اوثکه بیٍـحكیى هیـماو اوـح٩اؾه ال
ایًحكيث ؾق ٨كليؿاو ایى ؼايىاؾهها ؾیؿه ٌىؾ (والک و همکاراو.)1626 ،
وبک ٨كليؿپكوقی وهلگیك يیم بك ؼال ٦قوي جكبیث ؾیًی اوث ،چكاکـه والـؿیى
بایؿ هىمىلیث جكبیث ٨كليؿاو قا بك ٠هؿه گیكيؿ و با ٌیىههای هًاوب او قا به اؾب ؾیًی
1
واؾاق يمایًؿ ،بًابكایى ،وبک وهل گیكايه يیم ال يٝك اوالم هكؾوؾ اوث (هجلطیی:2161 ،
.)261/31
یکی ال اواویجكیى هبايی ق٨حاق ايىايی ال يٝك ؾیى اوالم ،وشىؾ هیايـهقوی و پكهیـم
ال هكگىيه ا٨كاٖ و ج٩كیٗ ؾق جمام لهیًهها بهویژه ؾق قوابـٗ ؼـايىاؾگی اوـث ؾق وـبک
جكبیحی اوالم ،هعبث به ٨كليؿاو به ايؿالۀ کا٨ی و بك هعىق ج١اؾل بـىؾه و ال لیـاؾهقوی
ؾق هعبث يهی ٌؿه اوث ،اهام با٬ك هی٨كهایًؿ« :بؿجكیى پؿقاو کىايی هىـحًؿ کـه
يیکی به ٨كليؿاو ،آياوقا به ا٨ـكاٖ بکٍـايؿ»( 2شىشیتری ،)111/21 :2161 ،پـؿق و هـاؾق ال
يگاه اوالم يىبث به ٨كليؿاو ،هىمىلیث وًگیًی ؾاقيؿ و هى٧ٜايؿ جا آيصاکه هیجىايًؿ،
ؾق جكبیث ٨كليؿاو ؼىؾ بکىًٌؿ؛ چكا که ٨كليـؿاو ؾق ؾوـث پـؿق و هـاؾق اهايـث الهـی
هىحًؿ بًابكایى بایؿ ؾق هكا٬بث و يٝاقت بك ق٨حاق ٨كليؿاو ال هیچ جالٌـی ؾقیـ ٣يىقليـؿ،
اگك به ٨كليؿ آلاؾی بیً ال ظؿ ؾاؾه ٌىؾ ،کن کن لهیًۀ وكکٍی آيها يىبث بـه پـؿق و
3
هاؾق يیم ٨كاهن هیگكؾؾ (هماو).
ز .وبک بیا٠حًا :4قوي ٨كليؿپكوقی بیا٠حًا ،پـفیكي و قوابـٗ کـنقا بـا کًحـكل
پاییى و بی ج٩اوجی کلی يىبث به اوح٭الل ؾاؾو ،جكکیب هیکًؿ ،ایـى والـؿیى ا٤لـب ال
لعا ٚهیصايی ،شؿا و ا٨ىـكؾه هىـحًؿ ،جى١٬ـات کمـی ال کىؾکـاو ؾاقيـؿ و يىـبث بـه
جّمینگیكی و يٝكات کىؾکاو ،کاهال بـیج٩ـاوتايـؿ (بیرک 116 :1663 ،و  ،)111ؾق ایـى
وبک ،ج٭أا و پاوػ ؾهی به هیماو کن وشىؾ ؾاقؾ؛ یً١ی والـؿیى يىـبث بـه ٨كليـؿاو،
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پفیكي و هعبث کن همكاه با کًحكل پاییىقا يٍاو هیؾهًؿ ،بـه يـؿقت جمایـل ؾاقيـؿ بـه
٨كليؿاو ؼىؾ بالؼىقؾ بؿهًؿ ،ال يٝك هؿایثگـكی و پٍـحیبايی ٠ـا٘٩ی ،هـیچ ظمـایحی
يمیکًًؿ و ؾق هصمى ٞقوابٗ بىیاق ٔ١ی٩ی با ٨كليـؿاوٌـاو ؾاقيـؿ (هیاکىبی ،)2111 ،1ؾق
ظىلۀ يٝاقت بك ٕ٨ای هصالی يیم يگكي ظمایحی و ظحی هعؿوؾکًًؿل هًاوـبی بـكای
اوح٩اؾه ال ایًحكيث ؾق کىؾکاو يؿاقيؿ ،به همیى ؾلیل همکى اوث ؼٙكات و آویبهای
لیاؾی بك ٨كليؿاو واقؾ ٌىؾ (والک و همکاراو.)1626 ،
ال هًٝك اوالهی ق٨حاق ایًگىيه والؿیى هىقؾ جىبیػ ٬كاق گك٨حه اوث .پیـاهبك اکـكم
والؿیى بیجىشه يىبث به آهىلي و جكبیث ٨كليؿاوقا هـىقؾ وـكليً ٬ـكاق ؾاؾه و ال آيهـا
بیماقی هیشىیؿ( 2يىری ،)201/21 :2161 ،والؿیى هىمىل ،بایؿ ٨كليؿاو ؼىؾ قا به اقليها
و آؾاب يیکى آًٌا کـكؾه ،آيـاوقا بـه آؾاب ظىـًه هـئؾب وـاليؿ ،ج١هـؿ و پایبًـؿی بـه
اقليها و اهىق ٌایىحه قا ؾق آياو پؿیؿ آوقؾه و ال آيها ا٨كاؾی ٌایىحه ،هـئهى ،هحـؿیى و
3
يیکىکاق بىاليؿ (درايی.)103 :2161 ،
ؾق قوي جكبیحی اوالم ،ال ٩٤لث يىبث به جكبیث ٨كليؿاو يهی ٌؿه اوـث و ٔـمى
ج١اؾل ؾق ج٭أاها و پاوػ ؾهی ،قوابٗ ٠ا٘٩ی و ه١٭ـىلی بـیى پـؿق و هـاؾق و ٨كليـؿاو
وشىؾ ؾاقؾ ،يٝاقت و هكا٬بث ٤یك هىح٭ین ،بك اوان ٔىابٗ همكاه بـا ٠ىا٘ـِ ٧ـىقت
هیگیكؾ به يیالهای هاؾی و هً١ـىی ٨كليـؿاو جىشـه هـیٌـىؾ و پـؿق و هـاؾق يىـبث بـه
وكيىٌث ٨كليؿاو ؼىؾ اظىان هىمىلیث هیکًًؿ (پرچن ،فاتذیزاده و ال یاری.)2312 ،
ؾ .وبک ه٭حؿقايه 4:والؿیى ؾق ایى وبک ،ا٨كاؾی ه٭حؿقِ ،میمی ،پفیكا ،ؾلىىل و
يىبث به يیالهای ٨كليؿاوٌاو ظىان هىحًؿ ،آيها قابٙۀ والـؿ ٨كليـؿ لـفت بؽـً و ال
اقجباٖ يمؾیـک
لعا ٚهیصاجی ؼًٍىؾکًًؿهای قا بك٬كاق هیکًًؿ که کىؾد قا به ومث
ّ
َ
ٓ
ٓ َ ٓ َ َ َ َ ُ َ
ٓ َ ُ ٓ ُ ٓ َ ََ َ َ ٓ َ
َ .2و ٓی ِل َأل ٓ َوالؾ آؼك َ
ـائ ّه ُن ال ُم َ ٓـئ ّه ًّی َى ال
المه ّاو ّهى آب ّائ َ ّهن ّ ٨٭یل َیا َ قوىل الل ّه ّهى آب ّائ ّهن المٍ ّك ّکیى ٨٭ال ال ّهى آب ّ
ّ ّ ّ
َ ُّ َ
ُ
ُی َ١ل ُم َىي ُه ٓن ٌَ ٓی ًما هّ َى ٓال ََ ٩كائٓ َو اـا َج َ١ل ُمىا أ ٓوال ُؾ ُه ٓن َه ًَ ُُ ١
ـى الـؿ ٓي َیا ٨ؤ َيـا ّه ٓـً ُه ٓن
ىه ٓن َو َقٔىا َُ ًٓ ٠ه ٓن ّب ََ ١كْ َی ّىـیك ّه
ّ
ّ ّ ّ
َبكی ِء َو ُه ٓن ّهًی ب َك ِاء.
ّ َ .3و َأها َظ َُ ٫وَلؿ َٮ ّ ََ ٨ؤ ٓو َج َٓ ١ل َن َأي ُه ه ًٓ َٯ َو ُه َٕ ِ
ا ٦ا َل ٓی َٯ ٨ی َ٠اشل ُّالؿ ٓي َیا ب َؽ ٓیكه َو ٌَكه َو َأي َٯ َه ٓى ُـم ِىل َ٠مـا ُولی َحـهُ
ّ
ّ ّّ
ٓ َّ
ّ ٓ ّ
َ َ َّ
َّ َّ َ
ّه ٓى ُظ ٓىى األ َؾ ّب َو الؿالل ّة َ٠لی َقب ّه َ٠م َو َشل َو ال َم َُ ١ىي ّة ل ُه َ٠لی ٘ َاّ ٠ح ّه.
ّ

1. Maccoby, E. E.

4. authoritative

 .1اکكهىا اوالؾکن و اظىًىا آؾابکن.
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هیکٍايؿ والؿیى ه٭حؿق ؾق ٠یى ظالکه کًحكل ٬ا٘ ٟو ه١٭ىلی قا ا٠مال هیکًًؿ؛ قوی
ق٨حاق پؽحه جؤکیؿ ؾاقيؿ و بكای ايحٝاقات ؼىؾ ؾلیل هیآوقيؿ ،همچًیى با ؾاؾو اوـح٭الل
به کىؾد ،به او اشاله هیؾهًؿ که ؾق لهیًههاییکه آهاؾگی ؾاقؾ جّـمین بگیـكؾ (بیرک،
 )112 :1663ؾق ایى ٌیىه هن هیماو کًحـكل وـالگاقايه و هـن هیـماو گكهـی و ِـمیمیث
والؿیى با ٨كليؿاو باالوث.
والؿیى ه٭حؿق ،ال ٘كی ٫اقجباٖ قاهظل هؿاق ،به اٌحكاد گفاٌحى ایؿههـای ؼـىؾ بـا
کىؾکاو ،ظمایث ال ههاقتها و گكایًهای ؼاَ کىؾکاو ،با آيها اقاجبـاٖ هـیگیكيـؿ
(هیاکىبی ،)2111 ،و بك همیى اوـان ،بـك اوـح٩اؾه کىؾکـاو ال ایًحكيـث يٝـاقت هـیکًًـؿ
به ً٠ىاو هرال ج١كی ٧کكؾو ٬ىايیى ٠ملیاجی بكای ٨كليؿاو همچىو هؿت لهاو اوح٩اؾه ال
ایًحكيث ،یکی ال قويهای هىقؾ اوـح٩اؾه ایـى گـكوه ال والـؿیى اوـث (والیک و همکیاراو،
 ،)1626يحایس جع٭ی٭ات يٍاو هیؾهؿ والؿیى ه٭حؿق ،ال وبک يٝاقجی اقلیابايـه اوـح٩اؾه
هیکًًؿ که قاهبكؾ ١٨ال يٝاقجی به ظىاب هیآیؿ و با کاهً آویبهای ایًحكيث ،قابٙۀ
هىح٭ین ؾاقؾ (اوزگىر ،)1620 ،همچًیى کمحكیى هیـماو اوـح٩اؾه ال ایًحكيـث ؾق ٨كليـؿاو بـا
وبک ٨كليؿپكوقی ه٭حؿق قابٙۀ هربث ؾاقؾ و جؤذیك هربحی بـك ق٨حاقهـای آيالیـى ٨كليـؿاو
هیگفاقؾ (اضتیى و همکیاراوٌ ،)1660 ،ـایؿ بـه ایـى ؾلیـلکـه والـؿیى٨ ،كليـؿاو قا هصبـىق
يمـیکًًــؿ و ؾق ٠ـىْ ،بــا بیــاو ؾالیـل هًٙ٭ــی ،اقلي یــک ق٨حـاق ؼــاَ قا جىٔــیط
هیؾهًؿ ،بچهها يیم ي٩ىـ والؿیى قا بیٍحك هیپفیكيؿ و بهحك ٠مل هیکًًـؿ ،بـا ایـى ظـال
هًگاهیکه هى١٬یث ا٬حٕا هیکًؿ ،ال بالؼىاوـث و جًبیـه هـن بـه ِـىقت هالیـن بهـكه
هیگیكيؿ (باهریًذ.)2112 ،
وبک ٨كليؿپكوقی ه٭حؿقايه ،يمؾیکجكیى قوي به ؾوحىقات جكبیحی اوالم اوثکـه
اِل کكاهث و اظحكام يىبث به ٨كليؿاو ،اِل هعبث به ایٍاو و اِل ظ٩ـ ٛاوـح٭الل
ٌؽّیث آيها به ؼىبی لعا ٚهیٌىؾ.
ظٕكت ٠لی چًیى قوٌیقا جىِیه هی٨كهایًـؿ٨ :كليـؿايحاوقا گكاهـی بؿاقیـؿ و
ق٨حاق ؼـىؾ قا بـا آيـاو يیکـى کًیـؿ( 1درعیاهلی ،)211/21 :2303 ،ایـى ظـؿید ،ا٨ـموو بـك
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ٌؽّیث ؾاؾو به ٨كليؿاو و لموم الگىؾهی ٌایىحه به آياو ،بك ق٨حاق ؾقوث بـا آيهـا يیـم
جؤکیؿ ؾاقؾ.
ؾق قوایات اوالهی آهؿه اوث٨« :كليؿ ٌایىحه ،ؾوحه گلـی ال شايـب ؼؿاويـؿ
اوث که هیاو بًؿگاو ٬ىمث هیٌىؾ( 1کلیًی ،)1/0 :2163 ،بـكای قوـیؿو بـه چًـیى
هىهبث ٝ٠یمیٌ ،ایىحه اوث پؿق و هـاؾق بـا آ گـاهی کا هـل و بـا جكبیـث ِـعیط
کىؾکاو ،قاه قا بكای قویؿو به چًیى هكظلهای بگٍایًؿ ،ههنجكیى وٜی٩ۀ پؿق و هاؾق
يىبث به ٨كليؿٌاو آو اوث که با اظحكام گفاٌحى به او ،همىاقه ٌؽّیث ٨ـكؾی وا
شحما٠ی او قا ظ ٛ٩کًًؿ و او قا ؾق هیاو همىـاالو و همبـالیهایٍـاو ،ؼ٩یـ ٧و
ؼىاق شلىه يؿهًؿ « :هماو گىيه که ٨كليؿ يبایؿ به پؿق و هاؾق ؼىؾ بیاظحكاهی کًؿ،
پؿق و هاؾق يیم يبایؿ يىبث به او بیاظحكاهی يمایًؿ( 2هماو ،)11/0 ،اظحكام به کىؾد،
قوظیۀ اوح٭الل و ا٠حماؾ بـه ي٩ـه قا ؾق او ج٭ىیـث و بـه قٌـؿ وـالن ٌؽّـیث او
کمک هیکًؿ ،ایى اهك هعبىبیث کىؾد قا ؾق هیاو هم ىاالو ؼىؾ به ؾيبال ؾاقؾ و
به جؿقیس اوح١ؿاؾ او قا ؾق پفیكي و ای٩ای ي٭ً قهبكی و هؿیكیث ٌـکى٨ا ؼىاهـؿ
واؼث (بی ریا و همکاراو.)31 :2313 ،

 .2ساهکاسهای تشبیت فشصيذ دس هىاجهه با ایًتشيت ،هبتًی بش سبک همتذسايه

جكبیث ٨كليؿ ؾق ٕ٨ای هصالی ؾاقای پیچیؿگیهایی ٨كاجك ال جكبیث ؾق ؾيیای وا١٬ی
اوث چكاکه به لعا٨ ٚلى٩ی ایـى ٕ٨ـا هصـالی يیىـث بلکـه يـى ٞؼاِـی ال وا١٬یـث
اوثکه هصال ايگاٌحه هیٌىؾ ولی ٬ىا٠ؿ هؽّىَ به ؼىؾ قا ؾاقؾ ،جكبیث و جىشـه بـه
٨كليؿ ؾق ایى هعیٗ پیچیؿه ،ههاقت بیٍحك والؿیى قا هی٘لبؿ ،ایـى ههـاقتهـا ؾق چًـؿ
اِل ٔكوقی ؼالِه هیگكؾؾ:

 -1-2دضىس و يظاست والذیى

بؿوو ٌک گىحكؾگی ؾيیای جکًىلىژی و ٕ٨ای هصالی ایصاب هیکًؿ که والؿیى
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قاهبكؾهای يٝاقجی هئذكی قا شهث کًحكل و پیًگیكی ال آویبهای اظحمالی ایًحكيـث
به ٨كليؿاو ،به کاق گیكيؿ،پژوهًهای اؼیك جؤکیؿ هیکًًـؿ کـه کًحـكل و جىِـیههـای
والؿیى ؾق کاهً هى١٬یثهای هً٩ی که کىؾکاو ؾق ایًحكيث با آو هىاشه هیٌىيؿ ،هئذك
اوث (لیىي و لیی ، )1621 ،1اها ؾق ٠یى ظال ٬ىايیى وؽث و هعؿوؾکًًؿه و کًحكلگكی
هىح٭ین هیجىايؿ ههاقت های کىؾد بكای آیًؿه قا به ؼٙك بیًؿالؾ و ٨كِثهای هىشىؾ
ؾق ٕ٨ای هصالی قا ال او ولب يمایؿ (ضايکایا و اوداباضی ،)1661 ،2به يٝك هیقوؿ هعـؿوؾ
کكؾو ٨كليؿاو واؾهجكیى و اولیى قاه ظل بكای يٝاقت بك آيهاوث و همىـى بـا قویکـكؾ
جىايمًؿوالی ٨كليؿاو ؾق بكؼىقؾ با ٕ٨ای هصالی يیىث ؾق ٠یى ظال ،پكوً اواوـی
والؿیى و هكبیاو ایى اوثکه بهحكیى قوي کًحكل و يٝـاقت بـك ٨كليـؿاو بـه ٘ـىقیکـه
آویبها قا کاهً ؾهؿ اها ٨كِثهای کاقبكؾ ایًحكيث قا ال ٨كليؿاو ولب يکًؿ ،کـؿام
اوث؟
پژوهًهای بىیاقی جالي کكؾهايؿ جا به ایى وئال ههن پاوػ بؿهًؿ ،بهً٠ىاو يمىيه
پكوژه کىؾکاو اقوپایی بكؼٌٗ 3بکه پژوهٍی چًؿ هلیحی اوثکه ال وال  9000جا 905۰
ؾق چًؿ ٨ال اشكا ٌؿه و هؿ ٦آو ایصاؾ هبايی ٠لمی و هبحًی بك ٌـىاهؿ پژوهٍـی بـكای
ظمایث ال والؿیى ،هكبیاو و ویاوثگفاقاو ؾق ظىلۀ ٕ٨ای هصالی اوـث ،ایـى ٘ـكض
پژوهٍی ؾق لهیًه ي٭ً والؿیى ؾق ج١اهل کىؾکاو و يىشىاو بـا ایًحكيـث و اقجبـاٖ آو بـا
هیماو ؼٙكات و آویبهای آو هیباٌؿ که ال ٘كی ٫هّاظبه با  915۰9ي٩ك ال کىؾکاو 2
جا  50واله ال  91کٍىق ؾيیا بهؾوث آهؿه و جعلیل ٌؿه اوث (همایىو وار ،چارلذچی هطلك،
ضهاهی شیرازی و صالذیى ،)2313 ،ؾق ایى گماقي ،قاهبكؾهای والؿیى به لعاٌ ٚیىۀ ج١اهـل
و ي٭ٍیکه ؾق قابٙه با ظٕىق ٨كليؿاو ؼىؾ ؾق ٕ٨ای هصالی اجؽاـ هـیکًًـؿ ،ؾق پـًس
گكوه جىِیٌ ٧ؿه اوث:
گكوه اولٔ والؿیى با ي٭ً «١٨ال هًگام ظٕىق» ؾق ٕ٨ای هصالی :ؾق ایًصا هًٝىق
ال ١٨ال بىؾو والؿیى ،هىاقؾی همچىو ِعبث کكؾو با ٨كليؿ ؾق هىقؾ ایًکه ؾق ایًحكيث
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چه کاقی ايصام هیؾهؿ ،يٍىحى ؾق کًاق ٨كليؿ و يمؾیک ٬كاق گك٨حى به وی ؾق او٬ـاجی
که ال ایًحكيث اوح٩اؾه هیکًؿ ،ايصام ١٨الیثها ؾق ایًحكيث همكاه بـا ٨كليـؿ بـه ِـىقت
هٍحكد و جٍـىی ٫کـكؾو او بـكای کٍـ ٧و یـاؾگیكی ؾق ایًحكيـث بـه ووـیلۀ ؼـىؾي،
هیباٌؿ ،يحایس ایـى پـژوهً يٍـاو هـیؾهـؿ کـه ایـى قوئ ،ـمى ایًکـه ؼٙـكات و
آویبهای اظحمالی قا بكای کىؾکاو کاهً هیؾهؿ ،هىشب ال ؾوث ؾاؾو ٨كِثها و
1
ههاقتهای ٨كليؿاو ؾق ٕ٨ای هصالی يیم يمیٌىؾ (دوئراگیر و لیىیًگطیتىو 1621 ،؛ همیایىو
وار و همکاراو ،)2313 ،همچًیى جع٭ی٭ات ؾیگك يٍاو هیؾهؿ که و٬حی والؿیى و کىؾکـاو
با هن ال ایًحكيث اوح٩اؾه هیکًًؿ ،کىؾکاو بهحك شًبههای هً٩ی ایًحكيث قا هیًٌاوًؿ و
قاه هىاشه با آوقا ؾقد هیکًًؿ (لیی و چیا ،)1663 ،2بًـابكایى بـه يٝـك هـیقوـؿ ظٕـىق و
هٍاقکث ١٨ال والؿیى ؾق کًاق ٨كليؿاو ،یکی ال بهحكیى قاهبكؾها ؾق لهیًـۀ پیٍـگیكی ال
آویبهای ٕ٨ای هصالی هیباٌؿ.
گكوه ؾومٔ والؿیى با ي٭ً «١٨ال ؾق جؤهیى اهًیث» ٕ٨ای هصـالی :قويهـاییکـه
ایىگكوه ال والؿیى بهکاق هیگیكيؿ ٌاهل جىٔـیط ؾاؾو ؾق هـىقؾ ایًکـه چـكا بٕ١ـی ال
وایثها ؼىب و بٕ١ی ال آيها بؿ هىحًؿ ،پیٍـًهاؾ ؾاؾو قويهـایی کـه ال ایًحكيـث بـه
ؾقوحی اوح٩اؾه ٌىؾ ،پیًٍهاؾ قويهایی بكای ق٨حاق بـا ؾیگـكاو ؾق ایًحكيـث ،کمـک بـه
٨كليؿ لهايیکه چیمی ؾق ایًحكيث او قا اـیث هیکًـؿ و ِـعبث کـكؾو بـا او ؾق هـىقؾ
ایًکه اگك هٍکلی ؾق ایًحكيث بكایً به وشىؾ آهؿ چه کاقی ايصام ؾهؿ هیباٌؿ (همایىو
وار و همکاراو.)2313 ،
گكوه وىمٔ والؿیى با يٝاقت هعؿوؾ کًًؿه :اگك والؿیى اوـح٩اؾه ال ایًحكيـث ٕهـرال
اوح٩اؾه ال پیام ٨ىقی ،ؾايلىؾ هىوی٭ی یا ٨یلن ال ایًحكيث ،ؾیؿو ویؿئى کلیپ ؾق ایًحكيث،
به اٌحكادگفاقی ٠که٨ ،یلن یا هىوـی٭ی بـا ؾیگـكاو ،ؾاٌـحى ِـ٩عه ؾق ٌـبکههـای
اشحما٠ی و هايًؿ آوقأ ،هٍكوٖ به اشالۀ ؼىؾ بؿايًؿ یـا اوـح٩اؾه ال آوقا بـكای ٨كليـؿاو
هعؿوؾ کًًؿ و یا اِال به آيهـا اشـالۀ اوـح٩اؾه يؿهًـؿ ،ؾق وا٬ـ ٟال ایـى ي٭ـً اوـح٩اؾه
کكؾهايؿ ،ایى قوي يیم یکی ال قاهبكؾهای پیٍگیكايۀ هًاوب ؾق ٕ٨ای هصالی به ٌماق
1. Duerager, A. , Livingstone, S.
2. Lee, S. , & Chae, M. A.
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هیقوؾ ،لیكا هك چه والؿیى يٝاقتهای هعـؿوؾ کًًـؿه قا ا٨ـمایً ؾهًـؿ ،کىؾکـاو ؾق
ه١كْ ؼٙكات آيالیى کمحكی ٬كاق هیگیكيؿ ،البحه ایـى قوي بـه همـاو هیـماو همکـى
اوث ٨كِثها و ههاقتهای ٨كليؿاو قا هعؿوؾ کًؿ (همایىو وار و همکاراو.)2313 ،
گكوه چهاقمٔ والؿیى پایٍگك :1اگك والؿیى يٝاقت ؼىؾ قا ؾق ٬الب «کًحكل کكؾو»
٨كليؿاو ا٠مال کًًؿ ٕکًحكل کكؾو ِ٩عۀ ٌؽّـی ٨كليـؿ ؾق ٌـبکههـای اشحمـا٠ی و
ایًکه با چه کىايی اقجباٖ ؾاقؾ ،به کؿام وایثها هكاش١ه هیکًؿ و پیـامهـای ایمیـل یـا
چث او چه هعحىایی ؾاقؾٔ ،بؿیى هً١ی اوثکه ال قاهبكؾ پایٍگكی بهكه هیبكيؿ ،شالب
يٝاقت والؿیى پایٍگك ،با و٬ى ٞؼٙكات آيالیى بیٍحك بكای وًیى  2جـا وـال 5۰
اوثکه
ّ
هكجبٗ اوثٖ ایى یا٨حه بىیاق شالب اوث یً١ی والؿیًیکه بیٍحك ١٨الیثهای آيالیى ٨كليؿ
ؼىؾ قا کًحكل کًًؿ٨ ،كليؿاوٌاو بیٍحك ؼٙكات آيالیى قا جصكبه هـیکًًـؿ (همیایىو وار و
همکاراو.)2313 ،
گكوه پًصنٔ والؿیى با يٝاقت جکًیکی :اگـك کًحـكل والـؿیى ال ٘كیـ٨ ٫یلحـك کـكؾو
بٕ١ی ال وایثها و ؾيبال کكؾو ِ٩عاجیکه ٨كليؿٌاو هٍـاهؿه کـكؾهّ ،ا٠مـال ٌـىؾ،
يٝاقت جکًیکی هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق گك٨حه اوث ،یکی ال یا٨حههای شالب و البحه ٠صیـب
ایى پژوهً ایى اوثکه يٝاقتهای جکًیکی هیچ جؤذیكی ؾق کاهً ؼٙكات آيالیى ؾق
هیچ وًی يؿاقؾ و ظحی با٠د بكول آویبهای بیٍحك بكای وًیى  51جا  50وال هـیٌـىؾ
که بىیاق ٬ابل جؤهل اوث (همایىو وار و همکاراوٌ ،)2313 ،ایؿ یکی ال ؾالیل ایى باٌؿ کـه
بچهها هیجىايًؿ قاه های شایگمیى ٨یلحكیًـگ قا پیـؿا کًًـؿ ،همچًـیى ایًگىيـه ابماقهـا،
ؾوحكوی به هعحىای ياهًاوـب قا کـن يمـیکًـؿ (تیایًص ،)1663 ،2ؾق ٠ـیى ظـال بكؼـی
پژوهٍگكاو بك اوان ٨اکحىقهای بىهی و ٨كهًگی ه١ح٭ؿيؿ که ایى وٙط ال يٝـاقت يیـم
بكای کىؾکاو اللم اوث و والؿیى بایؿ ال يكما٨ماقهـایی بـكای ٨یلحـك هعحـىا و يٝـاقت بـك
3
هعحىای اوح٩اؾه ٌؿه جىوٗ کىؾکاو اوح٩اؾه کًًؿ (اتذادیی اروپیا 1661 ،؛ هیچی  ،فیًکلهیى و
ورک1661 ،4؛ اوزگىر ،)1620 ،بهً٠ىاو هرال کیىی )1663( 1ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ که کاهپیىجك بایؿ ؾق

هعیٗ ٠مىهی و هعل ق٨ثوآهؿ ؼايه باٌؿ جا اهکاو يٝاقت بیٍحك بٍىؾ (ب يمی از علیی ،
2
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.)1661
يیــم هٙال١ــات ؾیگــكی ؾق ظــىلۀ وــبکهــای يٝــاقجی والــؿیى بــك ٕ٨ــای هصــالی
٘ب٭هبًـؿی ؾیگـكی ال ایـى وـبکهـا قا جعـث ً٠ـىاو وـبک وا٬ـٟيگـك ،3اقلیابايـه 4و
هعؿوؾکًًؿه ،هٙكض کكؾهايؿ (اضیتیى و همکیاراو :1660 ،شلیىاریس 5و همکیاراو ،)1623 ،بـك ایـى
اوان و با جىشه به هٙال١ات اؼیك ،به يٝك هیقوؿ هیجىاو اوحكاجژیهای يٝاقجی والـؿیى
قا ؾق ؾو ؾوحۀ هعؿوؾکًًؿه ؾق بكابك ١٨ال ٬كاق ؾاؾ ،قاهبكؾهای هعؿوؾکًًؿه هايًؿ ٬ايىو
گفاٌحى ٕهرال ؾقباقۀ هؿت لهاو و هکاو اوح٩اؾهٔ ،و قاهبكؾهای ١٨ال به هً١ی ظٕـىق
والؿیى و پفیكي ي٭ٍی ١٨ال و ِمیمی ؾق ٘ىل آيالیى بىؾو کىؾد و گ٩ثوگى ؾقباقۀ
هعحىا با او هیباٌؿٌ ،ىاهؿ يٍاو هیؾهؿ والؿیى هیجىايًؿ به شای ا٠مـال هعـؿویث و
هعكوم کكؾو ٨كليؿاو ال ایًحكيث به وویلۀ ظٕىق ١٨ال ؾق کًـاق ٨كليـؿاو ،هٍـاقکث ؾق
١٨الیـثهـای آيالیـى ،بـه اٌـحكادگـفاقی جصكبیـات ؼىؾٌـاو بـا آيهـا (وويی ،)1626 ،
گ٩حگىی بال و ِاؾ٬ايه و همچًیى ظمایث ال ٨كليؿاو ،اهًیث ظٕىق آيها قا ؾق ٕ٨ـای
هصالی جؤهیى يمایًؿ.
به يٝك هیقوؿ والؿیى ؾق وبک ه٭حؿقايه هیجىايًؿ ال ايىا ٞقويهـای يٝـاقجی ٨ـى٪
اوح٩اؾه کًًؿ ،البحه يٝاقت با قوي ظٕـىق ١٨االيـه والـؿیى ،بایـؿ اِـل قوي جكبیحـیقا
جٍکیل ؾهؿ و وایك جکًیکها به ا٬حٕاء ٌكایٗ لعا ٚگكؾؾ بـه٘ـىقیکـه وـبکهـای
پایٍگك ،جکًیکی و هعؿوؾکًًؿه ،بایؿ ظٕىق کنجكی ؾق وبک ه٭حؿقايه ؾاٌحه باٌؿ.

 -2-2سالهت سوابظ خايىادگی

ٕ٨ای ؼايىاؾه ،يى ٞاقجباٖ والؿ و ٨كليؿ ،اقجباٖ وایك إ٠ای ؼايىاؾه با هن و هیماو
ظ ٫ايحؽاب و آلاؾی ٨كليؿاو ؾق بىحكؼايىاؾه ،بك چگـىيگی ق٨حاقهـای آيالیـى بچـههـا
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جؤذیكگفاق اوث (ووي  ،)1626 ،يحایس پژوهًها بك ایى هىٔى ٞؾاللث ؾاقؾ که قوابٗ گكم
و ِمیمی ؾق ؼايىاؾه ،هٍکالت اوح٩اؾه ال ایًحكيـث قا ؾق ٨كليـؿاو کـاهً هـیؾهـؿ،
ؾقظالیکه وٙط قوابٗ ٔ١ی٨ ،٧٭ك اقجبا٘ی ؾق ؼايىاؾه (پارک ،کین و چیى ،)1661 ،1پـاییى
بىؾو هیماو هعبث و وكؾ بىؾو قوابٗ ؼـايىاؾگی (هعاضیذیى و همکیاراو ،)1621 ،ا٠حیـاؾ بـه
ایًحكيث قا ا٨مایً هیؾهؿ .ؾق ؼايىاؾههایی با هعبث و گكهی پاییى ،والؿیى يمیجىايًـؿ
هعیٗ هٙبى ٞو ؼىٌایًؿی بكای بچهها به وشىؾ بیاوقيؿ که ؾق يحیصه هًصـك بـه ا٨ـمایً
اظىان جًهایی ؾق ٨كليؿاو هیٌىؾ.
پژوهًها يٍاو هیؾهـؿ بىـیاقی ال کىـايیکـه هٍـکل ا٠حیـاؾ ایًحكيحـی ؾاقيـؿ ،ال
هٍکالت بیى٨كؾی و ؼايىاؾگی قيس هیبكيؿ و ؾق وا ٟ٬بكای ٨كاق ال وا١٬یث بـه ایًحكيـث
پًاه هیآوقيؿ (ضییهاو ،)1622 ،2به همیى ؾلیل اوثکه ٨كليؿاو ؾق ایـى ؼـايىاؾههـا بـكای
پیؿا کكؾو یک شایگمیى بهحك هرل ایًحكيث ،ايگیمۀ لیاؾی ؾاقيؿ ،هٙال١ـات ایـى ظـىله
يٍاو هیؾهؿ که قابٙۀ گكم والؿیى و شى هربث ؼايىاؾه ،ي٭ً هـئذكی ؾق شلـىگیكی ال
ا٠حیاؾ ٨كليؿاو به ایًحكيث و پیٍگیكی ال ؾیگك آویبهای ٕ٨ای هصـالی ای٩ـا هـیکًـؿ
(ووي  ،)1626 ،لیكا لهايیکه ا٨كاؾ ؼـايىاؾه یکـؿیگك قا هـیپفیكيـؿ بـه ٨كؾیـث و ظـكین
ؼّىِی هن اظحكام هیگفاقيؿ و ؾق ٠یى ظال به یکؿیگك ا٠حمـاؾ ؾاقيـؿ و ؾق ٌـكایٗ
بعكايی ،ؼايىاؾه قا ظمایث هیکًًؿٕ٨ ،ای قوايـی ؼـايىاؾه هربـث اقلیـابی هـیٌـىؾ،
همچًیى لهايیکه ٕ٨ای ؼايىؾهٌ ،اؾِ ،میمی و گكم باٌؿ ،ا٨كاؾ ال ج١اهل با هن لفت
هیبكيؿ و بكای بىؾو ؾق کًاق هـن لهـاو بیٍـحكی قا ِـك ٦هـیکًًـؿ ،لیـكا قٔـایث و
ؼىًٌىؾی قا ؾق هعیٗ ؼايىاؾه جصكبه هیکًًؿ.
ؾق چًیى ٕ٨ایی که ا٠حماؾ هح٭ابل و اهًیث قوايی ؾق ٨كليـؿاو ٌـکل گك٨حـه اوـث،
والؿیى هیجىايًؿ ؾق ١٨الیثهای آيالیى کىؾکاو ؾقگیك ٌىيؿ ،ؾقباقۀ جصاقب آيالیى ،بـه
ِىقت بال و ِاؾ٬ايه با ٨كليؿاو گ٩ثوگى کًًؿ ،جىِیههـا و قاهًمـاییهـای اللم قا بـه
آيها اقائه ؾهًؿ و ال ایى ٘كی ٫کًحكل و يٝاقت هئذكی بك ١٨الیثهای آيالیى ٨كليؿاوٌاو
ؾاٌحه باًٌؿ (ووي  ،)1626 ،لیـكا بچـه هـا ال کًحكلـی کـه هًّـ٩ايه و ه١٭ـىل باٌـؿ و يـه

جىهیىآهیم و ؼىؾوكايه ،بیٍحك جب١یث و آوقا ؾقويی هیکًًؿ (برک ،)112 :1663 ،بًـابكایى،
اقجباٖ هعبثآهیم و ؾق ٠یى ظال ٬ا٘١ايه والؿیى با ٨كليؿاو و همچًیى قوابٗ هعحكهايـۀ
هح٭ابل بیى إ٠ای ؼايىاؾه ،هیجىايؿ به ایصاؾ هعیٗ ؼىٌایًؿ ؾق ؼايىاؾه هًصك ٌـىؾ و
ال آویبهای ٕ٨ای هصالی پیٍگیكی کًؿ.
بك ایى اوان ،هیجىاو يحیصـه گك٨ـثکـه اِـل هعبـث ؾاقای ا٠حـؿال و بـؿوو ا٨ـكاٖ و
ج٩كیٗ ،یکی ال اِىل بًیاؾیى والهث قوايی ؼايىاؾه ؾق وبک ه٭حؿقايه هعىـىب هـیٌـىؾ
که هیماو ج١اهالت ؾقويی ؼايىاؾه قا ا٨مایً هیؾهؿ ،چًايکه ؾق ٬ىمثهـای ٬بـل گفٌـث
ایى اِل ؾق جكبیث ؾیًی يیم شمء اِىل اواوی هعىىب هیگكؾؾ ،پیاهبك اٝ٠ن٨ كهىؾ:
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«هكؾم ؼايىاؾۀ ؼؿا هىحًؿ په هعبىبجكیى هكؾهاو يمؾ ؼؿاويؿ کىی اوـثکـه بـه
ؼايىاؾهاي هً١٩ث بكوايؿ و آياوقا ٌاؾ و ؼىٌعال وـالؾ»( 1کلیًیی،)201/1 :2163 ،
همچًیى ؾق قوایث ؾیگكی ال ٬ىل اهام کاٜن ي٭ل ٌؿه اوثکه« :هـكؾم ؼـايىاؾه
ؼؿا هىحًؿ په هعبىبجكیى هـكؾم يـمؾ ؼؿاويـؿ ،ؼـىي ق٨حـاقجكیى آيهـا يىـبث بـه
2
ؼايىاؾهاي اوث» (يىری.)311/21 :2161 ،
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بكای کًحكل ١٨الیثهـای ایًحكيحـی ٨كليـؿاو ،والـؿیى ٠ـالوه بـك وـىاؾ جکًىلـىژی و
قوــايهای ،بــه ههــاقتهــایی شهــث اقجبــاٖ و قاهًمــایی يیالهًــؿ هىــحًؿ (وويی ،)1626 ،
٠مؿهجكیى ههاقتهاییکه پؿق و هاؾق بایؿ ال آو بكؼىقؾاق باًٌؿ به ٬كاق لیك اوث:

 -1-3-2تمىیت سىاد سسايهای والذیى و ههاست ايتمال اعالػات به فشصيذاو

ا٨مایً آ گاهی ؾقباقۀ يعىۀ بكؼىقؾ با ؼٙكات اظحمالی یکی ال قاههای هـئذك بـكای
پیٍگیكی و ه٭ابله با آویبهای ایًحكيث ؾق کىؾکاو و يىشىاياو هیباٌـؿ ،بـكای کًحـكل
١٨الیثهای ایًحكيحی ٨كليؿاو يیال به وـىاؾ جکًىلـىژی و قوـايهای والـؿیى اوـث (تیایًص،
 ،)1663پژوهًها يٍاو هیؾهـؿ کـه والـؿیى آهـىليؾیـؿه و آ گـاه ،جـؤذیك بیٍـحكی بـك
ق٨حاقهای آيالیى ٨كليؿاوٌاو ؾاقيؿ (ووي .)1626 ،
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 .2الؽل َُ ٠ّ ٫یال الل ّه ٨ؤ َظ ُّب ُه ٓن ّال ٓی ّه أ ٓظ َى ًُ ُه ٓن َِ ًّی١ا ّالی َّ ٠ی ّال ّه.

ؾق قویکكؾ ؾیًی ،اِل آ گاه والی ،به قاه يصات ايىاو ال آجً ج١بیك ٌؿه اوث.

ؾق ظؿیری ال اهام ِاؾ ٪ي٭ل ٌؿه هًگاهیکه ایى آیه ال وىقۀ جعكین يـالل ٌـؿ:
«ای کىايیکه ایماو آوقؾهایؿ ؼىؾجاو و ؼايىاؾهجـاو قا ال آجـً ؾولغ ظ٩ـ ٛکًیـؿ»
(تذرین ،)0/هكؾم ال پیاهبك پكویؿيؿ :یا قوىل الله چگىيه چًیى کًین؟ پیـاهبك
٨كهىؾ٠ :مل ؼیك ايصام ؾهیؿ و آوقا به ؼايىاؾه ؼىؾ آهىلي ؾاؾه و یـاؾآوقی کًیـؿ و
بك پایه ٨كهاوبكؾاقی ال ؼؿاويؿ ،ایٍاوقا پكوقي ؾهیؿ»( 1بذرايی.)312/3 :2331 ،

٬ .1ال الًان :یا قوىل الله ،کی ٧ي٭ی أي٩ىًا و أهلیًا؟ ٬ال :ا٠ملىا الؽیك ،و ـکكوا به أهلیکن ٨ؤؾبىهن ٠لـی
٘ا٠ة الله.
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با وشىؾ ایى ،به يٝك هیقوـؿ کـه ههـاقت و ؾايـً کىؾکـاو و يىشىايـاو ؾق ظـىلۀ
کاقبكؾ جکًىلىژی ا٤لب ال والؿیىٌاو بیٍحك اوث و بـه همـیى ؾلیـل ه٭اوهـث بیٍـحكی
يىبث به يٝاقت والؿیى يٍاو هیؾهًؿ (ووي  ،)1626 ،همیى هىٔى ٞيٍاو هـیؾهـؿ کـه
اللم اوث ؾايً و آ گاهی والـؿیى ؾقبـاقۀ ٨كِـثهـا و جهؿیـؿهای ٕ٨ـای هصـالی و
همچًیى يعىۀ ه٭ابله با آو اقج٭اء یابؿ ،به٘ىقیکه والؿیى ؾق آ گاهی بؽٍـی و آهـىلي
ه٩اهین اواوی به ٨كليؿٌاو يیم جىايمًؿ ٌىيؿ.
پژوهًها يٍاو هیؾهؿ که پـه ال اقائـۀ آهـىليهـای بیٍـحك ؾق لهیًـۀ اوـح٩اؾه ال
ایًحكيث ؾق اقوپا و جىِیه به هٙكض کكؾو جصكبۀ ياؼىٌایًؿ ؼىؾ با ؾیگكاو ،ج١ؿاؾ ا٨كاؾی
که جصاقب آلاق ؾهًؿۀ ؼىؾ قا بـا یـک ي٩ـك ؾیگـك ؾق هیـاو هـیگفاقيـؿ ،بـه٘ـىق ٬ابـل
هالظٝهای ا٨ـمایً یا٨حـه اوـث ،همچًـیى یـک وـىم ال کىؾکـاو و يىشىايـاو پـه ال
ؾقیا٨ث آهىلي ،ال قويهایی همچـىو پـاد کـكؾو پی٥ـام ياهًاوـب ،هىـؿوؾ کـكؾو
هؽا٘ب و ١٨ال کكؾو ٨یلحكیًگ اوح٩اؾه کكؾيـؿ کـه ؾق وا٬ـ ٟایـى قویکـكؾ ١٨االيـهای
يىبث به هىاشهه با ؼٙكات هعحىایی اوث (همایىو وار و پاکذاهى ،)2312 ،بًـابكایى والـؿیى
ؾق ؾقشۀ اول بایؿ ا٘ال٠ات ؼىؾ قا ؾق لهیًـۀ جکًىلـىژی و ایًحكيـث ا٨ـمایً ؾهًـؿ و ال
آؼكیى جعىالجیکه ؾق ایى لهیًه ِىقت هیپفیكؾ ،هٙلٌ ٟىيؿ و وپه ا٘ال٠ات لیك قا
هحًاوب با وى و وٙط آ گاهی ٨كليؿاو به آيها هًح٭ل کًًؿ:
 والؿیى بایؿ با کىؾکاو و يىشىاياو ؼىؾ ؾقباقۀ ٨كِثها و همچًیى هٕكات اظحمالیایًحكيث ِعبث کًًؿ.

اصو
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 بایؿ به کىؾکاو و يىشىاياو آهىؼث که هیچو٬ـث و جعـث هـیچ ٌـكایٙی ا٘ال٠ـاتهعكهايهای هايًؿ ٌماقه و قهـم کـاقتهـای بـايکیٌ ،ـماقه جمـان ،آؾقن هًـمل و
٠کههای ٌؽّی و ؼايىاؾگی ؼىؾ قا به ویژه ؾق اجـا٪هـای گ٩ـثوگى ؾق اؼحیـاق
کىی ٬كاق يؿهًؿ.
 اللم اوث ه٩اهیمی همچىو ظكین ؼّىِی و ظ٩اٜث ال ا٘ال٠ات ٌؽّی ،بـكایبچهها هحًاوب با وىٌاو جىٔیط ؾاؾه ٌىؾ.
 ٨كليؿاو بایؿ بؿايًؿ ؾق ِىقجیکه ؾق ٕ٨ای هصالی با هٍکلی هىاشه ٌؿيؿ و یا کـاقاٌحباهی ايصام ؾاؾيـؿ ،يبایـؿ پًهـاوکـاقی کًًـؿ ،البحـه والـؿیى يیـم يبایـؿ آيهـا قا بـه
هعؿوؾیث و یا ل٥ى اشاله ؾق اوح٩اؾه ال ایًحكيث جهؿیؿ کًًؿ ،لیكا جهؿیؿ کكؾو هًصك
به ا٨مایً پًهاوکاقی و اظىان يااهًی قوايی ؾق ٨كليؿاو هیٌىؾ و همکى اوـث ؾق
آیًؿه هٍکالت بیٍحكی به همكاه ؾاٌحه باٌؿ.
 اللم اوث ال کىؾکاو و يىشىاياو ؼىاوحه ٌىؾ جـا ال ذبـثيـام ؾق وـایثهـا و جکمیـل٨كمهای ياهٍؽُ و بالکكؾو ایمیلهایی با ٨كوحًؿه هٍـکىد بـؿوو ا٘ـال ٞوالـؿیى
ؼىؾؾاقی کًًؿ ،بهحك اوث والـؿیى ؾالیـل اهًیحـی ایـى هـىاقؾ قا بـكای ٨كليـؿاوٌـاو
جىٔیط ؾهًؿ.
 بایؿ به کىؾکاو و يىشىاياو آهىلي ؾاؾه ٌىؾ ا٘ال٠ـاجیکـه ؾق اجـا٪هـای گ٩ـثوگىقؾوبؿل هیٌىؾ ،ا٤لب ياؾقوث هىحًؿ و يبایؿ به آيها ا٠حماؾ کكؾ.
 ٨كليؿاو بایؿ هٕكات ِمیمیث بؿوو ًٌاؼثقا بًٍاوًؿ و ج١كی ٧ؾقوـحی ال ا٠حمـاؾبه ؾیگكاو ؾق ٕ٨ای هصالی ؾاٌحه باًٌؿ البحه اللم به ـکك اوثکه يبایـؿ ٨كليـؿاو قا
يىبث به همه چیم بؿبیى کكؾ ،اها ٔكوقی اوثکه جىِی٩ی واٟ٬بیًايه و ؾق ٠یى ظال
هًٙ٭ی و هٍؿاقؾهًؿه ؾقباقۀ آویبهای هىشىؾ بیاو ٌىؾ.
 اوح٩اؾه ال هرالهای ٠یًی ،بیاو ؾاوـحاوهـای وا١٬ـی و همچًـیى یـاؾآوقی جصكبیـاتؾیگكاو به ِىقت شمئی و ؾ٬ی ،٫قويهایی اوثکه هیجىايؿ ؾق آهىلي به کىؾکـاو
و يىشىاياو قاهگٍا باٌؿ ،البحه بایؿ ال ٘كض ا٨ىايههای ٤یكهًٙ٭ی و ویاه يمایی پكهیم
کكؾ ،جا ال اذكبؽٍی جىِیههای هًٙ٭ی کن يگكؾؾ (بیذی ،کارشکی 211 :2311 ،و .)213

 -2-3-2اتخار يگشش هثبت به ایًتشيت

يگكي و يعىۀ جًٝین والؿیى ؾق چگىيگی اوح٩اؾه کىؾکاو ال ایًحكيث اهمیث ؾاقؾ،
لیكا يگكي والؿیى بك ٌیىۀ يٝاقتٌاو جؤذیك هیگـفاقؾ (شلیىاریس و همکیاراو ،)1623 ،ؾاٌـحى
يگكٌی هربث به ایًحكيث ال وىی والؿیى ،يگكٌـی ظمـایحی و ١٨ـال ؾق هًگـام ظٕـىق
٨كليؿاو ؾق ٕ٨ای هصالی و قویکكؾی آ گاهايه ؾقباقۀ ؼىاوحهها و جمایالت ٨كليؿاو ؾق
ایًحكيث ،هًصك به اجؽاـ قاهبكؾهای هئذك و اوح٩اؾه ال ٌیىههای يٝاقجی ١٨ـال و ظمـایحی
بكای ٨كليؿاو هیٌىؾ (ووي 1626 ،؛ اوزگىر ،)1620 ،بًابكایى ٔكوقی اوثکه والؿیى جالي
کًًؿ جا با ؾقیا٨ث ا٘ال٠ات به قول و ا٨مایً آ گاهی ،يگكٌی هربث ،وا ٟ٬بیًايه و ١٨ال
ؾق بكؼىقؾ با ٕ٨ای هصالی ايحؽاب يمایًؿ.
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يٝكیهپكؾالاو یاؾگیكی اشحما٠ی ه١ح٭ؿيؿ که کىؾکاو ٠مؿجا با هٍـاهؿۀ ا٨ـكاؾیکـه
ق٨حاق هًاوب قا يٍاو هیؾهًؿ و با ج٭لیؿ ال آيها ،ال ٘كی ٫وكهٍ٫گیكی یاؾ هیگیكيؿ که
بهِىقت اؼال٬ی ق٨حاق کًًؿ (بًذورا2133 ،؛ ب يم از بیرک ،)106 :1663 ،ؾق وا٬ـ ٟه١یاقهـای
اؼال٬ی کىؾد ال ٘كی ٫همايًؿوالی با اقليهای والؿیى و شاه١ه به ؾوث هـیآیـؿ و
په ال ؾقويی ٌؿو ج١ییى هـیکًـؿ کـؿام ق٨حـاق بایـؿ ايصـام و کـؿام یـک جـكد ٌـىؾ
(جاوبسرگی ،يىری و شگاههریص ،)20 :2311 ،بًابكایى هیجـىاو گ٩ـث ق٨حـاق والـؿیى ؾق ٕ٨ـای
هصالی هیجىايؿ الگى و وبک اوح٩اؾه ٨كليؿاو ال ایًحكيـث و هعحـىای هـىقؾ اوـح٩اؾه قا
جعث جؤذیك ٬كاق ؾهؿ.
ظٕــىق بــی٬ــايىو و بــیً ال ظــؿ والــؿیى ؾق ٕ٨ــای هصــالی ،جىشــه بــه هعحـىای
٤یكاؼال٬ی و ياهًاوب ،ج١اهل ٤یكاِىلی با ا٨كاؾ ؾق ٌبکههای اشحما٠ی و قوي هىاشهه
ياکاقآهؿ با آویبهای ایًحكيث ،ال يٍايههای وبک بیا٠حًا ؾق جكبیث ٨كليؿ بىؾه و ١ٙ٬ا
بك يگكي و الگىی ق٨حاقی کىؾکاو و يىشىاياو ؾق اوح٩اؾه ال ٕ٨ای هصالی جؤذیك هً٩ـی
ؼىاهؿ ؾاٌث ،به همیى ؾلیل اوثکه ؾق قويهای پیٍگیكی ال آوـیبهـای ایًحكيحـی،
والؿیى جٍىی ٫هیٌىيؿ جا يؽىث ،ق٨حاقهای ایًحكيحی ؼىؾٌاوقا يیم بكقوی يمایًـؿ و بـه

اصو

ؾيبال کٍ ٧قاههایی بكای وكهٍ٫ؾهی اوح٩اؾه هًاوب ال ایًحكيث باًٌؿ (بیرد 1661 ،؛ ب
1

يم از یاي و شبرئى.)110 :1622 ،2
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٬ايىوگفاقی ؾق ظىلۀ ٕ٨ای هصالی شمء قويهای هعؿوؾکًًؿه اوثکه یکی ال
اهكمهای يٝاقت و کًحكل والؿیى هیباٌؿ (وويی  ،)1626 ،هكچًؿ کاقبكؾ ایـى ٬ـىايیى ؾق
پیٍگیكی ال آوـیبهـا و ؼٙـكات ٕ٨ـای هصـالی بـه ايـؿالۀ ظٕـىق ١٨ـال والـؿیى و
گ٩ثوگى با ٨كليؿاو ؾقباقۀ ؼٙكات اظحمالی يیىث (شلىاریس و همکیاراو ،)1623 ،اها بهً٠ىاو
یکی ال قاهبكؾهای يٝاقجی هىقؾ جىشه هیباٌؿ.
٬ايىوگفاقی ٌاهل ؾو بؽً هیٌىؾ :ال :٧ظاکمیث ٬ايىو الهـی و اؼـال ٪ؾیًـی
ؾق ٕ٨ای ؼايىاؾه.
ب :ظاکمیث ٬ىايیى اوح٩اؾه ال قوايه ؾق ؼايىاؾه ،همچًـیى بایـؿ هحـفکك ٌـؿ کـه
کاقایی ایى ؾو گكوه ٬ىايیى به هیماو پایبًؿی والؿیى و ٨كایًؿ ؼـىؾکًحكلی ایٍـاو بىـحگی
لیاؾی ؾاقؾ ،ؾق ٠یى ظال به ل٠ن يگاقيؿگاو ،ؤ٬ ٟىايیى هعؿوؾٌ ،ـ٩ا ٦و همـكاه بـا
شمئیات ؾقباقۀ اوح٩اؾه ال جکًىلىژی و ایًحكيث ،به هؿیكیث لهـاو ٨كليـؿاو يیـم کمـک
ؼىاهؿ کكؾ ،بهحك اوث جًٝین ٬ىايیى ؾق ایى لهیًه با هٍاقکث و جىا٨ـ٨ ٫كليـؿاو باٌـؿ و
البحه پیاهؿهای ٠ؿم اشكای آو يیم هٍؽُ گكؾؾ و وپه به جىا ٫٨هك ؾو ٘ـك ٦بكوـؿ،
٬ىايیى هیجىايـؿ ؾقبـاقۀ هعـؿویثهـای اوـح٩اؾه ،لهـاو و هکـاو ظٕـىق ؾق ایًحكيـث،
وایثها و بالیهای هًاوب و ظؿ هصال ؾايلىؾ یا ظؿوؾ باقگـفاقی ا٘ال٠ـات و هعحـىا
باٌؿ.
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ق٨حاقگكایاو ه١ح٭ؿيؿ که ها به ؼا٘ك هًا١٨ی که جصكبه هیکًین و یا بـه ٠لـث يیـال بـه
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1. Beard.
2. Young, K. S. , Abreu, C. N.

1. Corey, G.
2. positive reinforcement.
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يیىث و به ؼا٘ك پاؾايهای هىح٭ین و یا ٤یكهىح٭یمی اوثکه ب١ؿ ال ايصـام آو ٠مـل،
ؾقیا٨ث ٌؿه اوث ،ایى پاؾايها به هكوق لهاو با ق٨حاقهای ياؾقوث پیىيؿ ؼـىقؾهايـؿ و
آيها قا ج٭ىیث کكؾهايؿ ،بكای پیٍگیكی ال ایصاؾ ٠اؾتها و ق٨حاقهای جکكاقٌىيؿه ٕهرـل
ا٠حیاؾ ،ق٨حاقهای ووىاوـی ،ق٨حاقهـای بمهکاقايـه و ،ٔ ...اللم اوـث ٠ـالوه بـك ج٭ىیـث
ًٌاؼث جمكیىهای ق٨حاقی هن أا٨ه ٌىؾ ،ویىحن پاؾاي و جًبیه ٌـاهل هصمى٠ـهای ال
جکًیکهاوث که به والؿیى کمک هیکًؿ ال ٘كی ٫قويهای ٌك٘یوـالی و جـؿا٠ی
ق٨حاقها به وویلۀ پیاهؿ ب١ؿی ٠اؾتهای ق٨حاقی شؿیؿی ؾق کىؾکـاو ایصـاؾ کًًـؿ و یـا
٠اؾتهای ياؾقوث ق٨حاقی قا ظف ٦يمایًؿ (کری.)101 :1661 ،1
 ج٭ىیث هربث :2ایى قوي ،هىحلمم ا٨موؾو چیم بـا اقلٌـی بـكای ٨ـكؾ ٕهايًـؿ جعىـیى،جىشه ،پىل یا ٤فأ ،بهً٠ىاو پیاهؿ ق٨حاقی ؼاَ اوث ( ُکری ،)101 :1661 ،اللم به ـکك
اوثکه ایى پاؾايها بایؿ شفاب ،هحًى ٞو هحًاوب با وى و شًه کـىؾد باٌـؿ و
«بال٨اِله» په ال ايصام ق٨حاق ،اقائه ٌىؾ جا جؤذیكگفاق باٌؿ.
 جًبیه هً٩ی :ؾق ایى قوي ،با ايصام ق٨حاق ياؾقوث کىؾد ال هعـكد ؼىٌـایًؿ ب١ـؿیهعكوم هیٌىؾ ،هرال اگك کىؾد ؾق بكابك ووىوۀ ظٕىق بیٍحك ؾق ایًحكيث ،ه٭اوهث
يکكؾ و یا يىبث به ٬ىايیى هٍاهؿه وایثهای ياهًاوب بیا٠حًا بىؾ ،بال٨اِله و بـكای
هؿت ه١یًی ال ظٕىق ؾق ایًحكيث هعكوم ٌىؾ و یـا هعـكد ؼىٌـایًؿ ؾیگـكی ال او
گك٨حه ٌىؾ.
جٍىی ٫و جًبیه ال ٌیىههای جكبیحی ٬كآو کكین اوثکـه پیـاهبكاو قا بٍـاقتؾهًـؿه و
بینؾهًؿه ؼٙاب کكؾه ،يیکىکاقاو قا جٍـىی ٫و بـؿکاقاو قا جهؿیـؿ هـیکًـؿ (ايعیام،)11/
گكچه پاؾاي و شما ال ً٠اِك اِلی جكبیث ؾیًی هعىىب هیٌىيؿ ،اها پـاؾاي بایـؿ ؾه
بكابك هصالات باٌؿ چًايکه به ٨كهىؾۀ ٬كآو کكین هكکه کاق يیکی ايصام ؾهـؿ ؾه بكابـك
پاؾاي ؼىاهؿ ؾاٌث و هكکه کاق بؿی کًؿ شم هايًؿ آو شما يیابؿ و بك آياو وحن يٍىؾ
(ايعام ،)206/ظٕكت قٔا ؾق جىِی ٧قوىل اکكم ٨ كهىؾيؿ« :ایٍاو کاق يیـکقا
يیک ٌمكؾه و جٍىی ٫و ج٭ىیث هیکكؾ و کاق لٌث قا لٌـث ه١ك٨ـی هـیيمـىؾ و آوقا

يکىهً هیکكؾ( 1ابى بابىی 321/2 :2331 ،؛ هجلطی.)212/20 :2163 ،
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اوح٩اؾه ال ایًحكيث با قویکكؾ ج١اهل ،وكگكهی و و٬ثگفقايی ،یکـی ال ٨اکحىقهـای
ؼٙك ؾق آویبهای ایًحكيحی اوث ،لیكا بیى و٬ثگفقايی ؾق ٕ٨ای هصالی و هٍکالت
شؿی ایًحكيحی ،همبىحگی هربحی وشىؾ ؾاقؾ (یاي و شبرئى ،)11 :1622 ،بًـابكایى اللم اوـث
٨كليؿاو و به ؼّىَ يىشىاياوقا به ظٕىق هؿ٨مًؿ ؾق ایًحكيـث جك٤یـب کـكؾ ،ه١ك٨ـی
وایثهای هعحىایی هًاوب بكای ج٭ىیث ههاقتهای ً٨ـی ،هًـكی ،آهىلٌـی و ٠لمـی،
ه١ك٨ی بالیهای آيالیـى ٨کـكی و آهىلٌـی و وـایك هـىاقؾیکـه بحىايـؿ ٠لـث ظٕـىق
کىؾکــاو و يىشىايــاوقا ؾق ایًحكيــث جىشیــه کًــؿ و آوقا ال ظالــث ج٩ــكیط و وــكگكهی
ّ
همیٍگی ؼاقز يمایؿ ،هٙلىب اوث.
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یکی ال قاهبكؾهای هئذك ؾق ا٠مال وبک ه٭حؿقايه و پیٍگیكی ال آویبهـای قوايـی
ٕ٨ای هصالی ؾق کاقبكاو کىؾد و يىشىاو و همچًیى ا٠مال هعؿوؾیث ٤یكهىـح٭ین،
جىو١ۀ ١٨الیثهای شایگمیى هیباٌؿ (ووي  ،)1626 ،پژوهًگكاو ؾق لهیًۀ پیٍـگیكی و
کًحكل ا٠حیاؾ ایًحكيحی بك شایگمیى کكؾو ١٨الیثهای آ٨الیـى بیـكوو ال ؼايـه (لییى ،لییى و
2
ویى  ،)1661 ،و وایك ١٨الیثهای لفتبؽً و ههاقجی جؤکیؿ هیکًًؿ (یايی و شبرئیى:1622 ،
 ،)361هبحًی بك ایى قویکكؾ ،ؼايىاؾه جٍىی ٫هیٌىؾ جا ١٨الیثهـای شـایگمیى قا جىوـ١ه
بؿهؿ ٠الئ ٫و وكگكهیهای شؿیؿی بكای ٨كليؿاو ج١كی ٧کًؿ ظمایحگك باٌؿ و جالي
کًؿ با ِك ٦لهاو بیٍحك بكای بچهها ،لهايیقا که ٬بال با ایًحكيث ُپك هیٌؿ ،شبكاو يمایؿ
(یاي  :2111 ،ب يم از یاي و شبرئى.)110 :1622 ،
به يٝك يگاقيؿگاو٨ ،كاهنوالی اهکايات هحًى ٞو والن بكای ُپك کكؾو او٬ات ٨كا٤ـث
٨كليؿاو ال شمله بالیهای گكوهی و ؼايىاؾگی ،و٩كهای کىجاه ،ا٨مایً ق٨ثوآهؿهای
ؼايىاؾگی٘ ،بی١ثگكؾیهای یک قوله ،جٍىی٨ ٫كليؿاو بكای ٌـكکث ؾق ١٨الیـثهـای
ُ َ ُ ٓ َ َ َ َ َُ َ َُ ُ َٓ َ َ ُ
ىه ًُ ُه.
 .1یعىى العىى و ی٭ىی ّه و ی٭بط ال٭ ّبیط و ی ّ

2. Lin, C. H. , Lin, S. L. , Wu, C. P.

هؿ٨مًؿ ؾق گكوهها و يهاؾهای اشحما٠ی همچىو هىاشؿ و ٨كهًگوكاهإ٠ ،ىیث ؾق
جینهای وقلٌی٨ ،كهًگی و هًكی ،گ٩ثوگى و ١٨الیثهای ؾقوو ؼايىاؾگی ،اقجباٖ بـا
ا٬ىام و بىحگاو ،جك٤یب ٨كليؿاو بـه ايصـام ههـاقتهـای هًـكی و وـاؼحًی و گىـحكي
١٨الیثهای ؾاقای هئل٩ههای هیصاوٌ ،اؾی و اهًیث هیجىايؿ يمىيههایی ال ١٨الیثهای
شایگمیى باٌؿ.
هحىو ؾیًی اوالهی هٍعىو اوث ال جىِیههـای هؽحلـ ٧و هح١ـؿؾ بـكای پـك کـكؾو
1
او٬ات ٨كا٤ث با کاق٠ ،باؾت ،قوابٗ ؼايىاؾگی و بالیهـای ٌـاؾی آوق (پایًیذه:2311 ،
111؛ درعیاهلی ،)110/ .2303 ،و هايًؿ آيکه شملگی با٠د بهبىؾ قوابٗ اشحما٠ی هیٌىؾ:
ُ
ِله قظن ؼل ٫قا يیکى و ؾوـث قا گٍـاؾه و ي٩ـه قا پـاکیمه و قولی قا لیـاؾ کـكؾه و
هكگ قا به جؤؼیك هیايؿالؾ( 2کلیًی.)213/1 :2163،
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َ ٓ َ َ َٓ ُ َ َََٓ َ َ َ
اب ل ُه.
او ًّ٠ؿه ِ ّبی ٨لیحّ
ٓ ََ
 .1ه َى ُک ٓ َ
َ
ٓ
ُُٓ
َ
ٓ
ِّ .2لة األ ٓق َظ ّام ُج َعى ُى الؽل ََ ٫و ُج َىم ُط الکَ ٧و ُجٙی ُب الًَ ٩ه َو َج ّمی ُؿ ّ٨ی الك ٓل َّ ٪و ُج ًٓ ّى ُئ ّ٨ی األشل.
ّ
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یا٨حههای پژوهٍی بیاو هیکًًؿ که هٍکالت هكبىٖ به ایًحكيـث ؾق ا٨ـكاؾ بـا بكؼـی
٨اکحىقها هرل جًهایی٠ ،متي٩ه پاییى ،ا٨ىكؾگی ،کنقویی و جصكبـۀ لـفت بـا ایًحكيـث
اقجباٖ ٬ـىی ؾاقؾ (هعاضیذیى و همکیاراو ،)1621 ،بـهً٠ـىاو هرـال ،اوـح٩اؾه بـیً ال ظـؿ ال
ایًحكيث ا٤لب ياٌی ال هٍکالت بیى٨كؾی هايًـؿ ؾقووگكایـی یـا هٍـکالت اشحمـا٠ی
اوث (فیریص ،)1662 ،و بىیاقی ال ه١حاؾاو ایًحكيحیکه اقجباٖ آيالیى قا به قوابٗ اشحما٠ی
جكشیط هیؾهًؿ ههاقت های اقجبا٘ی ٔ١ی٩ی ؾاقيؿ کـه هًصـك بـه ٠ـمت ي٩ـه پـاییى و
اظىان جًهایی هیٌىؾ (یاي و شبرئى ،)13 :1622 ،بیى هئل٩ـهی ٠ـمتي٩ـه و ؼىؾاقلٌـی
پاییى و گكایً به ا٠حیاؾ ایًحكيحی قابٙۀ هىح٭ین وشىؾ ؾاقؾٌ ،ایؿ ا٠ح٭اؾ ٨كؾ به ایًکه ٨٭ٗ
ؾق ایًحكيث ال ٬ؿقت بكؼىقؾاق اوث و بكای ؼـىؾ کىـی اوـث و ٨٭ـٗ ؾق آيصـا ٬ابـل
اظحكام اوث ،با٠د گكایً ا٠حیاؾی ٨كؾ به ایًحكيث هیٌىؾ (هعیذفر ،دبی پىر گتابی و گًجی،
.)2310
بًابكایى ٔكوقی اوـثکـه والـؿیى و هكبیـاو بـكای ج٭ىیـث ٠ـمتي٩ـه ٨كليـؿاو و
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اظىان ؼىؾاقلٌی آيها بكياهـهقیـمی کًًـؿ و ههـاقتهـای ٨كليـؿپكوقی قا ؾق شهـث
پكوقي ایى هئل٩ه به کاق گیكيؿ ،همچًیى بیى ٠ؿم هىمىلیثپفیكی اشحما٠ی و ا٠حیاؾ به
ایًحكيث ؾق يىشىاياو ،يیم قابٙه وشىؾ ؾاقؾ بك ایى اوان ،هك چه ٨كؾ هىـمىلیث و ج١هـؿ
کمحكی يىبث به ؾیگكاو ؾاٌحه باٌؿ ،گكایً و ق٨حاق ايعكا٨ی او ال شمله ق٨حاق ا٠حیاؾی
وی به ایًحكيث بیٍحك هیٌىؾ (هعیذفر و همکاراو ،)2310 ،به همیى ؾلیـل جمكکـم بـك ا٨ـمایً
هىمىلیثپفیكی ٨كليؿاو به ؼّىَ يىشىاياو ،یکی ال قاهبكؾهای ههن ؾق پیٍگیكی ال
آویبهای ٕ٨ای هصالی اوث.
آ گاهی ال يیالهای اواوی ٨كليؿاو و جـالي بـكای هـؿیكیث آيهـا ،ي٭ـً ههمـی ؾق
پیٍگیكی ال آویبهای ایًحكيث ای٩ا هیکًؿ ،پژوهًها يٍاو هیؾهًؿ که يیال به ج١ل ٫و
هعبث ،يیال شًىی ،يیال به ج٥ییك هى١٬یث و جًى ٞو يیال به قابٙه ،بكايگیمايًؿههای ؾقويی
ق٨حاق ا٠حیاؾ به ایًحكيث هىحًؿ (یاي  :2110 ،ب يم از جاو و هايیکايذاو ،)1621 ،1به همیى ؾلیل
ا٨كاؾ بكای اقٔای ایى يیالها و بیاو ؼىؾٕ٨ ،ای هصالیقا بهً٠ىاو هکمل ؾيیـای وا١٬ـی
ايحؽاب هیکًًؿ.
ال يگاه ؾیًی کكاهث بؽٍی و ٌؽّیث ؾاؾو به ٨كليؿاو یکی ال يٍايههـای وـبک
ه٭حؿقايه ؾق جكبیث اوالهی و ٠اهل ههمی ؾق هّىووالی ایٍاو اوث :کىیکه ؾاقای
کكاهث ي٩ه ٕ٠مت ي٩هٔ ،باٌؿ ٌهىاجً يمؾ او ؼىاق هـیگـكؾؾ (هاشیمی خیىیی:2166 ،
ج ،)116 :12ج٭ؿیك ال ق٨حاقهای پىًؿیؿۀ ٨كليؿاو و ٠ؿم وكليً اٌحباهات آيهـا ؾق وا٬ـٟ
اظحكام به ٌؽّیث آيها و با٠د اظىان اقلٌمًؿی ؾق ایٍاو هیٌىؾ.
پیاهبك اکكم ؾق ایىباقه ٨كهىؾه اوث :به ٨كليـؿايحاو اظحـكام و اکـكام کًیـؿ و بـا
آؾاب و قوي پىًؿیؿه با آيها ه١اٌكت يماییؿ( 2پایًذه :2311 ،کلم .)112

 -9-3-2اصل ایمىساصی

یکی ال ههنجكیى يگكايیهای والؿیى يىبث به ٕ٨ای هصالی٠ ،ـؿم اهکـاو کًحـكل
٨كليؿاو ؾق ؼـاقز ال ؼايـه و ؾق هعـیٗ ؾووـحاو آيهاوـث ،ایـى اِـل ،هصمى٠ـهای ال
َ ُ
َ ٓ ُ َٓ َ ُ َ
آؾابک ٓن.
الؾک ٓن َو ا ٓظ ّى ًُىا
 .2اک ّكهىا او

1. John, R. M. , & Manikandan, K.
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ٕ٨ای هصالی ،همايًؿ یک ـقهبیى ٠مل هیکًؿ و ابماقی اوثکه هیجىاو به وویلۀ
آو٠ ،م ٫ـهى و يیالهای ا٨كاؾ قا ؾیؿ (شیکیى ،)1620 ،4ایى ٕ٨ا هیجىايؿ بك ي٭اٖ ٔ ٧١و
ویژگیهای ٌؽّیحی ا٨كاؾ هحمكکم ٌىؾ و هرل یک ـقهبیى ،آيها قا چًؿ بكابك يمایؿ ،بـك
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 .1هصالىة األٌكاق ج
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هئل٩ههای جكبیث ؾیًیقا ٌاهل هیٌىؾ که وبب ج٭ىیث ؼىؾ کًحكلی ٕج٭ـىایٔ ٨كليـؿاو
هیگكؾؾ:
ال :٧بك٬كاقی پیىيؿ ٠ا٘٩ی ٨كليؿاو با يمال؛ چكا که يمال ايىاوقا ال ٨عٍـا و هًکـك
بال هیؾاقؾ (عًکبىت٬ ،)11/كآو کكین ؾق آیۀ ؾیگكی ٔای ٟکكؾو يمال قا ه٭ؿهۀ پیكوی ال
ٌیٙاو هیؾايؿ (هرین.)11/
ب :بك٬كاقی پیىيؿ ٠ـا٘٩ی ٨كليـؿاو بـا هكاکـم ؾیًـی جاذیكگـفاق؛ ؾق وا٬ـ ٟايىـاو جـؤذیك
لیاؾیقا ال هعیٗ ؼىؾ ؾقیا٨ث هیکًؿ هعیٗ هیجىايؿ ايىاوقا بـه ؼؿاپكوـحی و وـالهث
قواو وى ٪ؾاؾه و یا هًٍؤ ايىا ٞه٩اوؿ ٠٭یؿجی و قوايی ؾق ايىاو باٌـؿ .ظٕـكت قٔـا
ؾق ایىباقه ٨كهىؾ« :همًٍیًی با بؿکاقاو هىشب بؿبیًی يىبث بـه يیکـاو و ؾقوـثکـاقاو
ؼىاهؿ ٌؿ»( 1ابى بابىی  ،)13/1 :2331 ،هك چه هعیٗ با ه١یاقهای ؾیًی هًٙب ٫باٌـؿ ٌـكایٗ
بكای جكبیث ؾیًی و اؼال٬ـی بیٍـحك ٨ـكاهن ٌـؿه و قاه ي٩ـىـ ٌـیٙاو هىـؿوؾ هـیگـكؾؾ و
ایىهماو جىِیهای اوثکه اهام قٔا به ٠بؿالٝ١ین ظىًی ٨كهىؾيؿ (هفیذ)113 :2123 ،
ز :ج٭ىیث ٕ٨یلث ظیا و ٩٠ث ؾق ٨كليؿاو؛ ؾق آهىلههای ؾیًی ها آهـؿه اوـثکـه
ظیا ال یکوى هاي ٟايصام کاقهای لٌـث هـیٌـىؾ 2و ال وـىی ؾیگـك ؾقیچـهای بـكای
3
ظكکث به وىی ؼىبیها و لیباییهای هً١ىی به قوی ايىاو هیگٍایؿ (هجلطیی:2163،
.)122/31
ؾ :ج٭ىیث بیًً و بّیكت ؾیًـی؛ ج١لـین ه١ـاق ٦اوـالهی و الهـی همـكاه بـا پاوـػ
ٌبهات ٘كض ٌؿه ؾق ٕ٨ای هصالی وبب قٌؿ ٠٭اليیث و ج٩کك ؾق ٨كليؿاو هیٌىؾ.

همیى اوان ،جمكکم بك ي٭اٖ ٔ ٧١و ج٭ىیث ههاقتهای ٨كؾی ،هیجىايؿ ٨كليـؿاوقا ؾق
شهث هؿیكیث يیالهای ؾقويی جىايمًؿ والؾ ،بًابكایى قویکكؾ ها ؾق ایى بؽً ،جکیه بـك
ج٭ىیث ههاقتهای کىؾکاو و يىشىاياو ؾق ليؿگی وا١٬ی و ج١مین آيها به ٕ٨ای هصالی
اوث ،ؾق ایًصا به چًؿ ههاقت اواوی که ؾق اؾبیات پژوهٍی هىقؾ جؤکیؿ اوـث اٌـاقه
هیٌىؾ:
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یکی ال قاهکاقهای هئذك ؾق شهـث جىايمًؿوـالی کىؾکـاو و يىشىايـاو ؾق هىاشهـۀ
هًاوب با آویبهای ٕ٨ای هصـالی ،کمـک بـه آيهـا بـكای بـهکـاقگیكی قاهکاقهـای
ه٭ابلهای کاقآهؿ اوث (اضتاکطرود و لیىیًگطتىو1661 ،1؛ ب يم از ووي  ،)1626 ،به٘ـىق کلـی
چگىيگی واکًً کىؾکاو و يىشىاياو هًگام هىاشهه با ؼٙكات ایًحكيحی قا هیجىاو بـه
لعا ٚقویکكؾهای ١٨االيه یا هً١٩اليه و ٌیىۀ اوًاؾ آياو به وه گكوه ٠مؿه ج٭ىین يمىؾ:
همکى اوث کىؾد یا يىشىاو ٨کك کًؿ ایى هٍـکل ؼـىؾبـهؼـىؾ ظـل هـیٌـىؾ ،یـا
بهِىقت ١٨ال ؾق ِؿؾ ق ٟ٨آو بكآیؿ و یا به ٌیىۀ ؼىؾهحهنوالی با آو بكؼىقؾ کًـؿ و
ؾچاق اظىان گًاه ٌىؾ و ؼىؾ قا وكليً کًؿ (همایىو وار و پاکذاهى.)2312 ،
قویکكؾ ؾیگـكی کـه اهمیـث ج٭ىیـث ههـاقتهـای ه٭ابلـهای قا ؾق ٨كليـؿاو يٍـاو
هیؾهؿ ،جىايمًؿوالی آيها ؾق هىاشهه با هٍکالت و ٍ٨اقهای ليؿگی ٌؽّـی اوـث،
ٔ ٧١ؾق جکًیکهای ه٭ابلهای و ظلهىمله ،با٠د هیٌىؾ ا٨كاؾ به ٕ٨ای هصالی پًاه
ببكيؿ و ال ایى٘كیَ ،٫ه٩كی بكای ٨كاهىي کكؾو هٍکالتٌاو ؾق هًگام آيالیـى بـىؾو،
ایصاؾ کًًؿ که ایى ؼىؾ یکی ال ٠لل گـكایً ا٨ـكاؾ بـه ا٠حیـاؾ ایًحكيحـی اوـث (هعییذفر و
همکاراو ،)2310 ،به همیى ؾلیل یکی ال قاهکاقهای ٘كض هؿیكیث ؼىؾ 2بـهً٠ـىاو بكياهـۀ
کاهً هیماو اوح٩اؾه ٌؿیؿ ال ایًحكيث ،يعىۀ کًاق آهؿو با ٍ٨اقها و هٍـکالت ليـؿگی
اوث (یاي و شبرئى.)361 :1622 ،

1. Staksrud, E. , & Livingstone, S.
2. self- managing.
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ههاقت ؼىیٍحىؾاقی و یا ؼىؾکًحكلی ،جىايایی پیكوی ال ؾقؼىاوث ه١٭ىل ،ج١ؿیل
ق٨حاق هٙاب ٫با هى١٬یث ،به جؤؼیك ايؿاؼحى اقٔای ؼىاوـحههـا ؾق چـاقچىب ٬ابـل ٬بـىل
اشحما٠ی ،بؿوو هؿاؼله و هؿایث هىح٭ین ٨كؾی ؾیگك ج١كیـٌ ٧ـؿهاوـث (جیاوبسرگیی و
همکاراو ،)2311 ،ؾق وا ٟ٬ایى ههاقت ؾق ـیل اِل ایمى والی ؾیًی ٬كاق ؾاقؾ ،بًابكایى بـا
ج٭ىیث ياٜك ؾقويی و ١٨ال واؼحى ابماقهای کًحكل ؼىؾ ؾق ٨كليؿاو ،هیجىاو ال هىاشهـه
با آویب هایی همچىو هّكٌ ٦ؿیؿ و بیً ال ظؿ ایًحكيث و ؾق يهایث ا٠حیاؾ ایًحكيحی و
همچًیى شىحصىی هعحىای ياهًاوب و هىحهصى شلىگیكی يمىؾ.

 -3-4-2تمىیت ههاستهای اجتماػی و استباعی
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جالي بكای ج٭ىیث ههاقتهای اشحما٠ی ٨كليـؿاو ،یکـی ؾیگـك ال قويهـای هـئذك
پیٍـگیكی ال آوــیبهــای ج١ــاهلی ؾق ٕ٨ــای هصـالی اوــثٔ ،ــ ٧١ؾق ههــاقتهــای
اشحما٠ی و ابكال ؼىؾ با٠د هیٌـىؾ کـه ٨ـكؾ قوابـٗ و ج١ـاهالت بـیى ٨ـكؾی آيالیـىقا
ایمىجك ،هىذكجك و قاظث جك بؿايؿ و ؾق يحیصه قوابٗ آيالیىقا بك قوابٗ اشحما٠ی ؾق ؾيیای
وا١٬ی جكشیط ؾهؿ .پژوهًها يٍاو هیؾهؿ بیى کمبىؾ ههاقتهـای اشحمـا٠ی و يحـایس
هً٩ی ؾق کاقبكؾ ایًحكيث و اوح٩اؾۀ ا٠حیاؾگىيه ال ٕ٨ای هصالی ،قابٙه وشىؾ ؾاقؾ (یايی
و شبرئى 06 :1622 ،و ٌ ،)03ایؿ به ایى ؾلیلکه ٨٭ك ههاقتهای اشحما٠ی هىشب ايموا و ٘كؾ
کىؾد و يىشىاو ال شايب گكوه همىاالو هیٌىؾ (جاوبسرگیی و همکیاراو ،)2311 ،ولـی او
و١ی هیکًؿ با اوح٩اؾه ال ایًحكيث بهً٠ىاو ٌیىهای بكای اشحًاب ال اظىان جًهایی بهكه
ببكؾ (یاي و شبرئیى ،)02 :1622 ،بىـیاقی ال ه١حـاؾاو ایًحكيحـی يمـیجىايًـؿ ؾق هى١٬یـثهـای
قوؾققو اقجباٖ ؼـىبی بك٬ـكاق کًًـؿ (لیىيی  ،)1663 ،و ا٠ح٭ـاؾ ؾاقيـؿ کـه اقجبـاٖ آيالیـى
بكایٍــاو ایمــىجــك اوــث ،همکــى اوــث ههــاقتهــای اقجبــا٘ی ٔــ١ی ٧هىشــب ایصــاؾ
٠متي٩ه پاییى و اظىان ايموا بٍىؾ ،بًابكایى ؾق ؾقهاو ایى ا٨كاؾ ،بایـؿ بـه قوابـٗ ٤یـك
آيالیى آيها پكؾاؼحه ٌىؾ (یاي و شبرئى.)13 :1622 ،
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والؿیى هىـمىلیثپـفیك ؾق ٠كِـۀ ليـؿگی ؼـايىاؾگی ،بـك جكبیـث ِـعیط ٨كليـؿ و
ؼىٌبؽحی او ؾق ليؿگی جمكکم ؾاقيؿ ،بكای ظّـىل وـالهث قوايـی و جكبیـث ِـعیط
٨كليؿاو بایؿ ال وبک ه٭حؿقايۀ ٨كليؿپكوقی بهكه شىث ،قویکكؾهای قوٌمًؿ و ه١٭ىل
جكبیحی و قواوًٌاوايه ایى وبک قا جؤییؿ هیکًؿ.
ؾق قولگاق هـا والـؿیى بـكای ایًکـه بحىايًـؿ يىـلی ال ٨كليـؿاو وـالن پـكوقي ؾهًـؿ،
ياگمیكيؿ که ٕ٨ای هصالیقا بهً٠ىاو یکی ال ههنجكیى هعیٗهای جؤذیكگفاق ؾق جكبیث و
قٌؿ ،به قومیث بًٍاوًؿ٠ ،الوه بك ایًکه ههاقتهای اللم و وىاؾ قوـايهای هكبـىٖ بـه
آوقا ٨كا گیكيؿ بحىايًؿ هئل٩ههای وبک ه٭حؿاقيه قا ؾق جكبیث ٕ٨ای هصالی جٙبیـ ٫ؾاؾه
و وبک يٝاقجی ١٨االيه به همكاه ظٕىق هٍاقکحی ؾق کًاق ٨كليؿاوقا هىقؾ اوح٭اؾه ٬ـكاق
ؾهًؿ ،ؾق ایى هیاو ،آًٌایی با آؾاب ،قوىم و ٨كهًگ اِیل اوـالهی -ایكايـی و کىـب
ًٌاؼث ال قويهای جكبیحی ِعیط ؾق اوالم ،قاهگٍای والؿیى اوث و ال لـىالم شـؿا
يٍؿيی بكای ظّىل به هٙلىب هیباٌؿ.
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landscape and constructive interaction with spiritual environments,
especially mosques that can cause spiritual experience.
Keywords: Sense of place, Spiritual Atmosphere, Architecture of
Mosques, Racial Schema, Unconscious.

Parenting in the face of cyberspace, challenges and
solutions
1

 Elham Mohamadzadeh
2

This study aims to investigate the challenges facing child education in
the face of cyberspace and media. In other words, the principles of
parenting based on educational schools in the face of the media, and
especially the Internet, face serious challenges that require new solutions.
Parenting is one of the basic pillars in the strong and sustainable
formation of the family institution, which has long been considered by
psychologists and religious scholars. What is a new issue in this field
today, the authoritative style of parenting from the perspective of
psychology and religious education, offers solutions for this confrontation
that proper use and methodical adherence to it, leads to raising a healthy
and safe child in cyberspace.
Keywords: Child Rearing, Cyberspace, Media Management for Child,
Authoritative Style.
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interviewing experts. The findings of this study show that the harms of
moral education in contemporary Iran can be assessed in several ways: 1.
Personal injuries; 2. Injuries caused by the family system; 3. Injuries
caused by the educational system; 4. Injuries caused by economic, social
and political factors. Therefore, ways to deal with these injuries are
presented in several areas: 1. The role of individuals; 2. The role of
families; 3. The role of educational, training and cultural institutions; 4.
The role of the media; 5. The role of Islamic government; 6. The role of
all officials and effective institutions in moral education.
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Keywords: Education, Moral Education, Pathology, Contemporary Iran.
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1

 Elham Parvizi

Religious spaces have always had spiritual experiences in the form of
the quality of the sense of place. Because the tendency to innovate in the
design of spiritual spaces, especially mosques, has increased. On the
other hand, the researches show the process of reducing the sense of place
in these spaces. To provide a new look at how these spaces are designed
and their impact on the sense of spiritual place of the urban landscape,
this article deals with the relationship between spiritual and physical
schemas formed in races, in the subconscious layer, and creating a sense
of place in mosque architecture.
The research method is qualitative-analytical and the method of
collecting documentary materials is to study the effect of unconscious
racial schemas in creating a sense of spiritual place of mosques and
consequently in Islamic cities. Given that innovation in architectural
design begins with the body and that subconscious body schemas can be
effective in directing how the sense of place is formed. Attention to
archetypes in design will have a great impact on creating a sense of urban
1. Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Kharazmi University.

Keywords: Management, the Prophet of Islam, Human, Soul, Society,
Government

Pathology of moral education in contemporary Iran
 Seyed Aliasghar Hosseini Mohammadabad

1

Moral education, due to its role in the growth and excellence of
individuals and societies, has long been the focus of the scriptures,
religious and non-religious prophets and thinkers. This issue has also
been considered in the upstream documents of the Iranian education
system. However, the field study shows the degree of adherence of
individuals in Iranian society to moral values, a huge gap between the
moral development of individuals in society and the content and moral
capacities in our religious and national resources. Therefore, this study
seeks to diagnose the pathology of moral education in contemporary Iran
and to express strategies to deal with these injuries. The method of this
research is descriptive-analytical and by referring to written sources and
1. Deputy Office of the Representation of the Supreme Leader in Yasouj University of Medical Sciences.
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Holy Prophet was sent to guide the people with his management and to
spread justice in the world and to establish the great human movement
towards the Creator of the universe. One of the characteristics of the
management and government of the Prophet is its revelation. For this
reason, he has guided and fascinated the souls of his nation towards
absolute perfection. The Messenger of God, with the divine management
of the primitive society of Medina, provided a practical model in the light
of which men and women reached perfection and founded the great
divine human civilization and fascinated the soul of every free and wise
man for all time. This article intends to use the descriptive library method
and with the aim of examining the Prophet's management methods in the
primitive society of the Arabian Peninsula and the secret of the
permanence of the components of this management in human societies in
different time, place, levels and the different levels of audiences.
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of those nobles were in proportion and harmony with the goals of human
creation and in line with spiritual and material growth. This study also
shows that in the way and model of life of Ahl al-Bayt, all aspects of life
have been taken into consideration and the behaviors of those nobles have
been commensurate with their capacities, abilities and competencies.
Psychological differences between knowing men and women, material
and spiritual needs of individuals, adherence to family rights, paying
attention to sexual and emotional needs, and enjoying the prominent
circles that the Ahl al-Bayt expect from spouses, maximum utilization of
Islamic ethics in various areas of marital relations, having achievable
expectations from the spouse and increasing the threshold of tolerance
(patience and forbearance) towards flaws and shortcomings, are other
issues that are reflected in the manners and words of the Ahl al-Bayt.
Keywords: Marital Management, Moral Actions, Needs, Psychological
Differences, Satisfaction, Increase of Tolerance, Ahl al-Bayt Tradition,
Sympathy and Tolerance

Management of the Prophet of Islam and rule over lives
 Seyed Ali Hashemi Khanabbasi

1

Human selfish function disrupts the order of social life, as a result of
which the rights of individuals and society are violated. To get rid of
these conflicts and infringe on each other's rights, you need software
packages called law. But in order to implement the law, a powerful
management organization based on rational and revelatory principles is
necessary in order for man to achieve the happiness of this world and the
hereafter. For this reason, it is necessary to explain the management of
the last Prophet at all times and at different levels. The foundation of
Islamic management and government in the Prophet's management style
is to build a right-based society. Suffice it to say that in revelatory
teachings, a society without management and rule is not acceptable. The
1. Assistant Professor, Department of Education, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources.

with a descriptive-analytical method, aims to investigate the thematic
network of tolerance-based interaction. The findings of the research
indicate that according to the Quranic teachings, tolerance in social
relations in areas that are not grounds for the domination of conspiratorial
ideas and with the preservation of social interests has been considered.
The findings of the research indicate that according to the Quranic
teachings, tolerance in social relations in areas that are not grounds for
the domination of conspiratorial ideas and with the preservation of social
interests has been considered. A review of the verses focusing on the
subject of tolerance shows that patience and forgiveness are among the
most frequent components of tolerance. The Quranic advice to be patient
with family members, opponents, believers, the general public and the
People of the Book is highlighted in this thematic network.

The most important moral and social expectations
in the relationship between spouses from the
perspective of Ahl al-Bayt (a.s)
1

 Ali ahmad Panahi

The style of marriage based on the manners and expectations of the
Ahl al-Bayt can be considered the best and most reliable style of
marriage. The main question is what are the most important moral and
communication actions that can be abstracted from the manners and
words of the Ahl al-Bayt (as) in relation to the style of marriage? This
research is a qualitative research and with a descriptive-analytical
method, while explaining the moral and social expectations of the Ahl alBayt in the relations between spouses, it has dealt with the various
components and aspects of marriage. The results of this study showed
that the expectations of the Ahl al-Bayt from their wives and the lifestyle
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definition and explanation of the limits of each of the above meanings
and analyzing the differences of opinion, the content and critique of the
ideals of each of them to ensure tolerance and religious rationality and
collective wisdom have been studied. Also, in this article, while
analyzing the intellectual origins of the ideal Islamic society and
examining the desirable Western civil society and showing the
requirements and characteristics of the current Iranian society; the
challenges of achieving the desired situation and a "well-organized
society" are identified. In order to achieve these goals, while studying
library resources, the opinions of thinkers and ideologues of different
fields and schools of thought have been dealt with and analyzed while
applying. The realization of a well-organized society with a law-abiding
majority, whose capacity and context are provided in the Constitution of
the Islamic Republic of Iran, can be explained by ordinary legislation and
led to its realization.
Keywords: Constitutional Law, Law-abiding Government, Well-

اظا
organized Society, Civil Society
ؾیــــد
 اهاهیه وThematic network of tolerance in society from the
هحىًٌا
perspective of the Holy Quran
 ؼــــث Marzieh Mohasses1
كآين٬  Zohreh Kochak Yazdi2
Changes and transformations that have occurred in societies have
created numerous social disruptions and, consequently, have created
undesirable actions in the social sphere. Given that tolerance as a moral
virtue is one of the fundamental tools for promoting a culture of
convergence in societies, there is no doubt that rethinking the underlying
factors of tolerance-based interaction based on Quranic themes will
improve relations with members of society. Therefore, the present study,
1. Assistant Professor and Faculty Member of Shahid Beheshti University, Faculty of Theology and Religions.
2. Graduated from Quran Miracle, Shahid Beheshti University, Quran Miracle Research Institute.

Abstracts
The foundations of a well-organized Iranian
society, a law-abiding government and a
constitution
1

 Mohsen Hassanvand
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The fragmentation of thought in the processing of the desirable and
law-abiding Iranian society, which is influenced by numerous
independent cultural, religious and sectarian variables, has led to conflicts
in the field of political action. The "well-organized Iranian society" in the
overlap with the "civil society" has gone through the filter of religious,
cultural and ethnic originality of the past and provides tolerance and
kindness to ensure the comfort and welfare of citizens. A well-organized
society is seriously influenced by the two components of the constitution
and the law-abiding government. The preference of one of the themes of
"civil society" or "utopia", the first of which refers to modern sciences
and Western models, and the second to the religious teachings of Islam,
stems from the content of the constitution and the decades-long challenge
of current Iranian society. It is obvious that while presenting the
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