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 ذهچکی
سی اىظهتىس دس دساتتؼ عتاصماب و متذ ش   سعت  کتته دس متذ ش    هتادی کلیتذوس  

ااشسب اغیاسی سس اه خىد  لب کشد  سع . سصآاجاکه صماب کىتاهبت تى ه صادبمذ 
های مى ىد ساتقال ظشفی  ۀتىساذ صمینس د ممهى  س ؾه دس فشهنگ سعیمب دسسدت مب

دسس س تذئىلى  ک سس دس فضتای عتاصماب و س ؾتهۀ  نىسب  ک پذ تذاه«  هاد»دس پذ ذ  
سعیمب فشسهق کنذ. س د عؤسل مطشح سع  که  ۀمذ ش   و ایض مذ ش   عیاعب  ام 

تش د من ع دعتشعب اته ایااتا   نىسب مهقاه البالغهنهجاه دس دعتشط اىدب ااتى ه
تتىسب مضتامید و خصىصًا دس دوسسب داکمی  س ؾاب اش  ام هت آ ا مب باسمیشمؤمن

ا ای انیاد د مشت ط اا عیاع  و مذ ش    هتادی س ؾتاب سس سعتتخشسر کتشد. لتزس قض
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 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   >;

هذو سص س د پژوهؼت اه دع  آوسدب مضامید و قضا ای انیاد د عیاع  و مذ ش   
سعت  تتا اتىساتذ م یتاسی  البالغجهنهججدس  با هادی دس عیش  و عخناب سمیشمؤمنت

سعتتماد  سص سعتتشستژی پتژوهؼ فشسصمااب و فشسمکااب سسسئته کنتذ. دس س تد پتژوهؼ اتا 
ت اتا سعتتماد  سص «تذلیتل مضتمىب»کاسگیشی سوػ و ر ل آبت اا اه« مطال ه مىسدی»

ُکذ و دس د   5555دس قالب  البالغهنهجسفضسس تذلیل کیمب مکظ کیىدست تما  متد اش 
گااه سی دس عطىح د گشفتههای س د پژوهؼت مضامید ؽکلعطخ تذلیل ؽذ.  افته

ااتا  »و « هتای س ؾتابو ژگتب»ت «بامذتیط سمیشمؤمنت»ر ل عه ُا تذ هغتنذ که 
انذی ؽذاذ و ؽ که مضامید منغجمب دىل س د ط قه« عیاع  و مذ ش    هادی

واته قضتیه انیتاد د تىصتیمب م تنتب اتش س تد مىضىع اه دع  آمذ. همچنید ایغ 
سص ؽت که آمتذ  دع های اه نىسب اتیجه اها ب پژوهؼ دسد ؽ که اه دع  آمذ. اه

ودو گااه م تنب اش آب دس قالب عه ُا ذت د  مؤلمه و عتبواهمضامید و قضا ای ایغ 
 ؽاخص ااصآسس ب ؽذاذ.

سل یغتهت ت اهت باعیاع   هادیت مذ ش    هتادیت سمیشمؤمنت کلیذواژگاو:
 تذلیل مضمىب

 همذهه
ؾق ویاوث و به ٬ؿهث پیكولی اي٭الب اوالهی ایكاو، بعد اوح٩اؾه ال هاايی هکحب اوالم 

 ٌکلی ویژه ؼىؾ هاآقهاویکی ال ٔكوقیات شاه١ه اوالهی که با  ٠ًىاوبههؿیكیث شاه١ه 
پژوهٍـگكاو  هـاوـا ٘ی ایى  و شؿی ؾق هصاهٟ ٠لمی هٙكض ٌؿه ِىقتبهاوث،  گك٨حه

 ايؿ.یی ايصام ؾاؾههاجاليگىياگىيی ؾقباقه آو 
بـه وـا   آيهـاو جىشـه  ؾق کٍـىقهای اوـالهی ؾیگـك صاؾٌـؿهیاال٘ك٦ ؾیگك جعىالت 

، بهاوـثگـكاوکـه ٨كِـحی  ٬ؿقهماوویاوی، ا٬حّاؾی و هؿیكیحی شمهىقی اوالهی ایكاو، 
٠ًىاو پیٍحال ایى ٠كِه، يیالهًـؿ جىلیـؿ و آو اوث که شمهىقی اوالهی ایكاو به هٍؿاقؾهًؿه

ى یی کـه ؾق ٠ـیهـا٬الـبی شؿیؿ اوثE ها٬البی ج ىقی  بكای ایصاؾ ایى هاپٍحىايهجکمیل 
 ی هىلماو هًٙ٭ه يیم ايٙاا٪ ؾاٌحه باًٌؿ.هاهلث٠لمی بىؾو، با ایؿئىلىژی و ٨كهًگ ؼاَ 

٠ًـىاو وـا  بهC ویاوث و هؿیكیث شهاؾیDبیى ٘كض ٌؿو ه٩اهین يىیًی هايًؿ ؾقایى
 کًؿ. های شؿیؿی قا ایصاؾ هیؼاِی ال هؿیكیث اوالهی يیم، يیال به پژوهً



 =;   البالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىوؾق يهس واهضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهً

 

٨كِـث   یـ٬ؿق کـه هماو Cو هؿیكیث شهاؾی ویاوثD ه٩هىم بىؾو ال٘ك٨ی يىٜهىق
اواوـا   یه٩هـىه ىیچًـ یك٨اقوـیؾق هًـابٟ ٤ ًکهیا به ؾلیل ًؿ،کیپكوقي آو ٨كاهن ه یبكا

که  ی٠مؿه هٙالا ،ؾاقؾ ی  ؾههکمحك ال  یه٩هىم ٬ؿهح ىیا میوشىؾ يؿاقؾ و ؾق ؾاؼل کٍىق ي
ىؾه و ٤الاـا  جًهـا ظـى  بـ یصـیو جكو ی٥یجال ،یىحیآو يگاٌحه ٌؿه، هٙالب ژوقيال ًهیؾقله

کىٌین بـه ٬ـؿق ووـٟ، . لفا ؾق ایى پژوهً هیهىٔىٞ بعد ٌؿه اوث ثیٔكوقت و اهم
 بؽٍی ال ایى ؼأل قا پىًٌ ؾهین.

٨كؾٌاو، هـىقؾ جىشـه بىـیاقی ال هع٭٭ـاو های هًعّكبهبه ؾلیل ویژگی وااهیكهئهً
یث بمقگ وشىؾ ؾاقؾ، ی ؼاِی که ؾق ایى ٌؽّهایژگیوايؿ. والهاو و هؿیكیث ٬كاق گك٨حه

. ال٘ك٨ی بكای ا٨كاؾی که ا٠ح٭اؾ والؾیهایصاؾ ی  الگىی ٠لمی ه٭اى  و کاقبكؾی قا هیىك 
به اهاهث ایٍاو ؾاقيؿ، ٬ى  و ١٨ل آو ظٕكت هالک ٠مل اوث و هىیك ِعیط قا هٍؽُ 

 ایٍاو ؾق ِومث هؿیكیث هىـح٭ین ايؿاله به  یچیه آيکه ؾق بیى ائمه لیؾل به. يیم ًؿکیه
شاه١ه ظٕىق يؿاٌحه و لفا ٨كِث کمحكی بكای ٜهىق ؾاؾو ا٬ىا  و ق٨حاقهـای هـؿیكیث ؾق 

بهحكیى گمیًه بكای بكقوی ق٨حاقهای ویاوی و هؿیكیحی  اظحماال  بیى آو ظٕكات بىؾه اوث، 
جـكیى قوـؿ یکـی ال ههـناوث. لفا به يٝك هی كهئهًاویاهقهاكاو ه١ّىم ؾیًی، ٌؽُ 

هـای ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی، بكقوـی وـیكه و وـؽًاو ًیـاوهًابٟ بكای ؾوحیابی به ب
شهاؾی ایؿئا  اوث که بؽً ههمی ال ایى وـیكه و ـ  ٠ًىاو هؿیك ویاویبه اهیكالمئهًیى

 جالىق یا٨حه اوث. البالغهوهحوؽًاو ؾق کحاب ٌكی٧ 
 های هٍابه چًؿ اهك اوث: وشه اهحیال ایى پژوهً ال پژوهً

اکح٩ـا  البالغهوهحهٍابه، به جعلیل بؽً کىچکی ال کحاب  هایؾق بیٍحك پژوهً ،اوال  
يگك آو، بـكای جع٭ـ٫ یـ  به قویکكؾ شاهٟکه ؾق ایى پژوهً باجىشهٌؿه اوث، ؾقِىقجی

٠اـاقت کؿگـفاقی و  2122ؾق ٬الـب  البالغهوهحهای کاهل، جمام ٠ااقت :هٙال١ه هىقؾی
Eجعلیل ٌؿه اوث 

                                                
1. Case study. 



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   <;

ا٨ماق ی٫ قوي ه١حاك پژوهٍی و با اوح٩اؾه ال ابماق يكمها ال ٘كج١هؿ به پكؾالي ؾاؾه ،ذايیا  
 والؾEقا هیىك هی البالغهوهحاوث که جعلیل واؼحاقهًؿ هحى ظصین  :جعلیل هحى

هعـیٗ Dای ، اب١اؾ لهیًهCویاوث و هؿیكیث شهاؾیDها ٠الوه بك ُب١ؿ ؾق پكؾالي ؾاؾه ،ذالرا  
ايـؿ جـا ال ایـى هىقؾ جىشـه ٬ـكاق گك٨حـهيیم  Cواهای ٌؽُ اهیكهئهًویژگیDو  Cوااهیكهئهً

 جكی ال وا  هؿیكیث ایٍاو قا ؾق ٬الب هٙال١ه هىقؾی به ؾوث آوقؾ. ٘كی٫ بحىاو ٨هن کاهل
هؿ٦ اِلی ؾق ایى پژوهً، ؾوحیابی به هٕاهیى و ٬ٕایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث 

ال یـ  هـحى شهاؾی، بكگك٨حه ال وا  هؿیكیث قهاك الهی ؾاقای ویژگی ه١ّىهیث ال ؼٙا 
 ه١حاك اوث. 

 ايؿ ال:های ایى پژوهً ٠ااقتوئا  ،بًابكایى
ؾق  واهٕــاهیى بًیــاؾیى ویاوــث و هــؿیكیث شهــاؾی ؾق وــیكه و وــؽًاو اهیكهئهًــ

 چیىث؟ البالغهوهح

٬ٕایای بًیاؾیى هىـحؽكز ال ایـى هٕـاهیى کـه ؾق ٨هـن ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی 
 ايؿ؟هئذكيؿ کؿام وااهیكهئهً

گىیی به ایى وئاالت، يیال به اوح٩اؾه ال قوي جعلیل هٕمىو بـكای جعلیـل بكای پاوػ
ؾهی ٬ٕایای بًیـاؾیى و ؾوحیابی به هٕاهیى بًیاؾیى و ؾقيحیصه ٌکل البالغهوهحهحى کحاب 

 هىحًؿ به ایى هحى ؼىاهؿ بىؾ. ویاوث و هؿیكیث اهیكالمئهًیى

 ادبیات يظزی و پیطیًه پژوهص
٠ام هكگىيـه جـالي هصؿايـه،  یه١ًا  یؾق  ٌىؾ،یشهاؾ هىح٩اؾ ه یبه آيچه ال ه١ًاباجىشه

 یالهیباٌؿ، با هـك ووـ ییهاکه هىحلمم ه٭ابله با چالً یؾاق، با هؿ٦ الهو هؿ٦ راقگكايهیا
 ،یاشحمـا٠ ،ی٠ٔلمـ یٓ و ؾق هـك وـاظح...ايىاو اوث ٔها ، شـاو، لبـاو و اقیکه ؾق اؼح

ویاوـث و D یوِـ٩ بیـقو، ؾق جكکىیـالاباٌـؿ. C شهـاؾDهّـؿا٪  جىايؿیٓ ه...و یاویو
٬ـكاق گك٨حـه اوـث و  Cثیكیهـؿویاوث و D یو٧ِ بكاC شهاؾDکلمه  ،Cیشهاؾ ثیكیهؿ

                                                
 .اوح٩اؾه ٌؿه اوث آيالحی  پكو 21ا٨ماق هکه کیىؾا يىؽه ها ال يكمؾق ایى پژوهً بكای کؿگفاقی و جعلیل ؾاؾه .:
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کًً وا    یهفکىق ؾق  یاقهایلفا وشىؾ ه١ .کًؿیه ٧یقا جىِ آوال  یؾقوا٬ٟ يىٞ ؼاِ
 .ؿًک صاؾیبىؾو قا ؾق آو ا یشهاؾ یا٬حٕا جىايؿیه یحیكیهؿویاوی و 

به ی  جایـیى ابحـؿایی ال اب١ـاؾ، ٌـكایٗ، الماهـات و ؾوـحاوقؾهای ویاوـث و بكای ؾوحیابی 
ها، هكاش١ه به وؽًاو هًحٍكٌؿه ال قهاـك ه١ٝـن اي٭ـالب جكیى قاههؿیكیث شهاؾی یکی ال هح٭ى

هـای ؾهًؿه ه٩هىم ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی و بكقوـی کلیـؿواژهجىو١ه ىیجكیاِل٠ًىاو به
، 2شـؿو  های اؼیك اوث. ؼالِه ایى بكقوی ؾق یٍاو ٘ی وا هكجاٗ با ایى هىٔٞى ؾق کالم ا

 ـیل وه ُب١ؿ ٌٔاهل ًٌ هئل٩هٓ، ٌكایٗ، الماهات و ؾوحاوقؾها گكؾآوقی ٌؿه اوث:
 کاسسفته هب یجهاد تیشیو هذ استیهای هشتبظ با سذواژهیکل یبًذدسته: 1جذول

 1996تا  1991 یهاسال یدس کالم سهبش ايقالب ع

 سهبش کالم دس هاذواژهیکل هاهؤلفه ابعاد
ُب١ؿ 

 یمٌیايگ
 یاله ثیي یاله ثیي

 یٌؽّ مهیبؿوو چٍمؿاٌث، ؾوق ال ايگ یٌؽّ مهیايگ ال ؾوق
 ُب١ؿ

 هاثیاولى ثیهعىق هاثیاولى ثیهعىق یکكؾیقو

 یُب١ؿ ق٨حاق
 پكظصن یكیگیجالي و پ

٨كاواو،  کاق ،یکاق و جالي، ١٨ا ، پكجعكک، هصاهؿايه، اي٭الب
 و ٌب ،یپكکاق ك،یياپفیجالي هٕا٧٠، ؼىحگ پكظصن،

 گك٨حى قا کاق ؾياا  يًٍاؼحى، قول
 پك٬ؿقت پك٬ؿقت

 ٨كوىؾه یهایواالقىاویؾ بك یشهاؾ ثیكیهؿ طیجكش یواالقىاویؾ ال میپكه
 چالً ؼّمايه چالً ؼّمايه ٗیٌكا

 الماهات

 و كیجؿب ،بك ٠لن یهاحً
 كیجؿببا ظكکث بابكياهه، ،یم٠ل ظكکث ث،یبك ٠لن و ؾقا یهاحً بكياهه

 ي٩هبها٠حماؾ ،یؼىؾباوق یؼىؾباوق
 یا٠حماؾ به کم  اله یا٠حماؾ به کم  اله

 ؾوحاوقؾها

 ؿاقیپا ٍك٨ثیپ ؿاقیپا ٍك٨ثیپ
 یا٬حؿاق هل یهل ا٬حؿاق

 ثی٩یکاق باک کاقها ثی٩یک
 ها، واهاو اهىقبالکًًؿه گكه ظل هىائل



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   @;

های هح٩اوجی به ویاوث و هـؿیكیث ؾق ایى لهیًه، ال لاویهال٘ك٦ ؾیگك، آذاق هًحٍكٌؿه 
جـىاو چهـاق قویکـكؾ اِـلی بًؿی آيها ال ظید هعحـىا، هـیايؿ که با ؾوحهشهاؾی پكؾاؼحه

Dاِى  و هئل٩ههای کلی ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾیC ،Dویژگـیهـای هـؿیك شهـاؾیC ،
Dؾوحاوقؾهای ویاوث و هؿیكیث شهاؾی C وDو هؿیكیث شهاؾی هٙال١ه جٙای٭ی ویاوث C

 کًین.هایی بكشىحه ال ایى چهاق قویکكؾ قا گماقي هیقا ًٌاوایی کكؾ. ؾق اؾاهه يمىيه

 های کلی سیاست و هذیشیت جهادیسویکشد تبییى اصىل و هؤلفه
ال پژوهٍگكايی اوث که ؾق پژوهً ؼىؾ قویکكؾ جاییى اِـى  و ٓ 2482 :157پىق ٔاِلی
بًـؿی اِـى  پـه ال ؾوـحهکًًـؿ. وی ا پیگیـكی هـیهـای کلـی هـؿیكیث شهـاؾی قهئل٩ه

هّـاظاه بـا  یهـاؾوحه، ال جعلیـل ؾاؾه چهاق ؾقهًابٟ ي٭لی اوالهی  الٌؿه ؼىؾ اوحؽكاز
بًیـاؾ . وی همچًـیى بـه جٙایـ٫ يٝكیـه ؾاؾهکًـؿیؼاكگاو هٍث ٬ٕیه ج ىقی  اوحؽكاز ه

 پكؾالؾ. كیث هیی هح١اق٦ ٠لن هؿیهاهؿ هؿیكیث شهاؾی که بؿاو ؾوث یا٨حه اوث با 
٥كلاؾه قوهیـايی ٔؾق پژوهٍی ؾیگك، پایاو  لی تحلٓ بـا ٠ًـىاو @B= ::A?-:A>:ياهه ٠لی ِا

های هٍحكک ایى وـا  بـا های ٠ام ٔویژگی، ؾو ؾوحه ال ویژگییخهاد تیشیمذ سبک یستمیس
٨كؾی، قویکـكؾ وـاؼحاقی  یهایژگیجمایالت و وهای ؼاَ ٔهای ؾیگك هؿیكیثٓ و ویژگیوا 

 کًؿ.ٓ قا ه١ك٨ی هیٌی، قویکكؾ اقجاا٘اجی بال و اولىیث ؾاؾو به هىائل ه١ًىی و اقلٌیاقل
ی هؿیكیث شهاؾی قا ؾق چهاق هىقؾ ؼؿهحگماقی، هاهئل٩هٓ يیم 2484 :12هعمؿلاؾه ٔ

 گىیی، ٩ٌا٨یث و جکیه بك ٠لن اوحؽكاز کكؾه اوث.پاوػ
 ثیكیهـای هـؿؾق هئل٩ه یکاوDٌاو ی با ٠ًىاه٭الهٓ ؾق 27و  2482 :2 ،24همچًیى ؼا١ٌی ٔ

، با اوح٩اؾه ال قوي هٙال١ه هـىقؾی، بـه ؾياـا  Cیاي٭الب اواله یبا الهام ال ٨كهًگ شهاؾ یشهاؾ
 اوحؽكاز اب١اؾ هؿیكیث شهاؾی ال ٘كی٫ هٙال١ه جصكبیات هى٫٨ اي٭الب اوالهی اوث.

 تیشیذم  ب ش یدسآم ذ یؾق کحاب چهاقشلؿ میٓ ي=?-B? ::B>:ٔ گكاویاظمؿلاؾه و ؾ
 بـه آو ال کـههحـؿاو   ثیكیو هـؿ یاوـاله ثیكیهحىو هىشىؾ هؿبكؼی په ال ي٭ؿ  یخهاد

قا بكٌمكؾه و  یو والهاو شهاؾ ثیكیهؿ ك،یهای هؿهئل٩ه ،ايؿکكؾه كیای ج١اجكشمه ثیكهؿی
 ،یياـى كهی، وـالبالغ هوه حؾق  وااهیكهئهًـ كهیو و ال کالم یؾق هكی  ال آيها به ٌىاهؿ
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٨كهايـؿه  ٌّـثال  ًیبـ و يیم الگـىی ق٨حـاقی و قهاك ه١ٝن اي٭الب یًیاهام ؼمقوي 
 ايؿ.ؾهکكو ؾ٨اٞ ه٭ؿن جمى   یاي٭الب اواله ؿیٌه

 های هذیش جهادیسویکشد بشسسی ویژگی
هـای قهاـكی اوـث. بًـؿی ج ـىقیؾق ٘ا٭هC ٩ِات هٍؽّهDایى قویکكؾ هٍابه قویکكؾ 

ویکكؾ و با قوي جىِـی٩ی جعلیلـی، ٓ با همیى ق2484 :12-2ٔ یِالعلٙی٩ی، ٨كهمًؿ و 
ی ؼىؾ به ؾوث آوقؾه و اکحابؽايهی ٌایىحگی هؿیكاو شهاؾی قا ؾق هٙال١ات هاهئل٩هابحؿا 

ياهه و اقائه آيها به بكؼی هؿیكاو و ١٨االو هؿیكیث شهاؾی، الگـىی وپه با ٘كاظی پكوً
 .ؿايؾهج٩ىیكی ٘كاظی کك-ٌایىحگی هؿیكاو شهاؾی قا بك اوان هؿ  واؼحاقی

ی هـایىـحگیٌاDٓ، ؾق پژوهٍی با ٠ًىاو 2484 :2همچًیى گًص١لی، بیؿی و ٠لی ٌیكی ٔ
گیكی ال الگىهای قوي پژوهً کی٩ـی بـكای با بهكهC بًیاؾهؿیكیحی هؿیكاو شهاؾیE جعلیلی ؾاؾه

 ايؿ.ها، بكای ک٧ٍ ه٩اهین هكجاٗ با ٌایىحگی هؿیكیحی هؿیكاو شهاؾی جالي کكؾهجكکیب یا٨حه
ياهه ظىـی١ًلی ؼـاؾهی ؾیگك ال ایى قویکكؾ ؾق بكقوی هؿیكیث شهاؾی، پایاو ایيمىيه

ٔ:<B= ::>@ یژگیو شیتأثٓ با ٠ًىاوشانیم ذ عملک شد ب ش یخه اد تیشیم ذ دس سهب ش یها 
هـؿیك هعـىقی و ٬ًا٠ـث ایراقگكی، والیـث یژگیوه و كیجؤذاوث. ؾق پژوهً وی  یاسساوه

وه هئل٩ه هكؾهـی بـىؾو، هـىي ه١ًـىی و  جؤذیك حه و٬كاق گك٨ ؿییهىقؾ جؤشهاؾی بك ٠ملکكؾ 
 .٬كاق يگك٨حه اوث ؿییج٩کك قاهاكؾی هىقؾ جؤ

 سویکشد بشسسی دستاوسدهای سیاست و هذیشیت جهادی
هًحٍك ٌـؿه اوـث. ؾق یکـی ال C بكقوی ؾوحاوقؾهای هؿیكیث شهاؾیDياهه با قویکكؾ ؾو پایاو

بـك ٓ <:;: B<>:ـاکـكی ٬ماآيـی ٔ یاصماوس  یاثشبخش  بش یخهاد تیشیمذ شیتأثآيها با ٠ًىاو 
قوي  او بـ ،اوحؽكازقا هكی  ال اب١اؾ قهاك، پیكو و لهیًه ه١ًىی  یهااوان هاايی يٝكی، هئل٩ه

ياهه ؾیگك، ظمیؿقٔا هعمؿی ؾق پایاو اوث. کكؾه بكقوی قا ؾل٩ی، هیماو هىا٨٭ث ؼاكگاو با آيها
 و ؾايىـحه ؾق گـكو هـؿیكیث شهـاؾی قا جع٭٫ ا٬حّاؾ ه٭ـاوهحیٓ =::->::: B>>:ویاهاىهی ٔ
شهـاؾی  یظكکحـؾاؾو با ايصـام  وهحًاوب با واؼحاقها و اهکايات هىشىؾ ؾق کٍىق ه١ح٭ؿ اوث 

 های هئذكی ؾق قاوحای جع٭٫ ا٬حّاؾ ه٭اوهحی بكؾاٌث.گام جىاویه



;B   ًبهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووه ;=CB 

 سویکشد هطالعه تطبیمی سیاست و هذیشیت جهادی
قیـمی ؾی که ؾق هكکـم هٙال١ـات و بكياهـهؾق هٙال١ات ویاوث و هؿیكیث شها گكیؾ کكؾیقو

 بـا یشهـاؾ ثیكیهـؿ ی٭یجهكاو ؾياا  ٌؿه اوث، هٙال١ه جٙا یجهكاو، وابىحه به ٌهكؾاق ٌهك
ِـىقت کحـاب هًحٍـك چهاق اذك بـه کكؾیقو ىیاوث. ؾق ا گكیؾ یکٍىقها یحیكیهای هؿهؿ 

شًـىب  یٍىقهاک یو بكؼ ىیآلماو، ژاپى، چ یکٍىقها یحیكیهؿوا   آيهاٌؿه اوث که ؾق 
 یحیكی٬كاق گك٨حه و آو بؽً ال وا  هؿ یٓ هىقؾ بكقویو هالم ىاویجا ،یٔکكه شًىب ایآو یٌك٬

 ٬كابث ؾاقؾ هىقؾ جىشه وا٬ٟ ٌؿه اوث. یشهاؾ ثیكیکٍىقها که با وا  هؿ ىیا
های ٠لمی ؾقلهیًه ویاوث و هـؿیكیث گ٩ث بىیاقی ال جالي جىاویهبًؿی بكای شمٟ

اٌکاالت قوٌی اوث. به يٝك  ٠مؿجا  که  بكيؿیههٍحكک و هٍابه قيس  شهاؾی، ال اٌکاالجی
های پژوهٍی، ٠ؿم پایاًـؿی ٬ـاٟ٘ بـه قوي جكیى اٌکا  هىشىؾ ؾق ایى جالييگاقيؿه ههن

و جکیـه بـك  هـاا٨حـهو ٠ـؿم اهحمـام بـه هىـحًؿ کـكؾو ی هاا٨حهپژوهً ه١حاك ؾق ؾوحیابی به ی
 يٍؿه اوث.ی ـهًی ا٠حااقوًصیهابكؾاٌث

 ضًاسیسوش
ؾق ایى پژوهً، اوحكاجژی جع٭ی٫، هٙال١ه هىقؾی اوث که بكای جع٭٫ آو، ال قوي جعلیـل 

 یکؿگـفاق ایـايحؽـاب ههـن آو اوـث کـه آ  ٌىؾ. یاوح٩اؾه هی البالغهوهحهٕمىو هحى 
 البالغ هوه حهای هحى جمام ٠ااقت كيؿهیهٕمىو، ؾقبكگ لیها ؾق جعلؾاؾه لی٠ًىاو ٨ى ج٭لبه

، 24هايًـؿ ياهـه  ظٕكت بك شاه١ـه اوـث ثیكیکه هكجاٗ با هؿ ی٠ااقاج که ِك٨ا  آي ایباٌؿ 
 ٌىؾ؟ لیو جعل یکؿگفاق

 ىیـا یاو  آيکـه اوـحكاجژ :ؾهـؿقا به ومث ايحؽاب کل هحى وى٪ هـی طیهى له، جكش ؾو
پـژوهً،  یهعىق٠الوه بك جىشه به هى له ،یاوث و ؾق هٙال١ه هىقؾ یپژوهً هٙال١ه هىقؾ

 ثیكیهكجاٗ بـا هـؿ یهاجىاو جًها به ٠ااقتٌىؾ و لفا يمیپكؾاؼحه هی میي CىقؾهDو  CبىحكDبه 
هـای پـژوهً، ؾق گـكو ا٨حـهیا٠حاـاق  ًیؾوم آيکه ا٨ـما ؾEظٕكت بك شاه١ه اکح٩ا کكویاوی 

ه١ح٭ـؿ اوـث کـه   یقو ٨ل ىیاوث. ال هم ٫یپژوهٍگك ؾق جع٭ یها٨كًْیکاهً ي٭ً پ
ال هحى بـه ؾوـث  یجك٫یؾقک ٠م کًؿیقوي کم  ه ىیاي٭ٙه ٌكوٞ هاوث.  ،٤الاا  آ٤ال هحى
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 Eنیؼـٗ ايصـام ؾهـبهقا ؼٗ یيٞى کؿگفاق ىیکًؿ که ایه ًٍهاؾیپ میي ٔهماوٓ . پاقهمنیاوقیب
يٍؿه ؼىؾجاو قا به هٍکالت ظل ایها جكن ها،مهیجا ايگ کًؿیبه ٌما کم  ه٠Dمل  ىیچىو ا
 ىیبًـابكا ٓ.:<: =B>: ق. ک. ٨لی ،ٔ Cؿیيؿهيىاث  جاوٌؿهیگكؾآوقهای و ؾاؾه اویگىپاوػ

اوثE به ایى ه١ًـا کـه بـه هـك ٠اـاقت  البالغهوهحهای واظؿ جعلیل ؾق ایى پژوهً، ٠ااقت
ه١ًاؾاق که همکى اوث ظؿا٬ل ؾو کلمه و ظؿاکرك بؽٍی ال ی  ؼٙاه یا ياهه باٌؿ، ی  کـؿ 

ِـىقت پژوهً، بـه ىیاؾق  البالغهوهحهحى کحاب  یکؿگفاق اؼحّاَ ؾاؾه ٌؿه اوث و لفا
 .  ه اوثگفاٌحه يٍؿ ال آو کًاق ی٠ااقج چیو ه هؼٗ، ال ابحؿا جا ايحها ايصام ٌؿبهؼٗ

ؾقِـؿؾ کٍـ٧ وـا  ویاوـث و هـؿیكیث  ًکـهیبـه اپژوهً، باجىشه ىیال٘ك٨ی ؾق ا
 ن،یهىـح سیـقا ثیكیهـؿویاوث و ا ا٬ىام ب٠ًىاو وا  هح٩اوت به شهاؾی اهیكالمئهًیى

کًؿ، بًؿی هیهای هىشىؾ ؾوحهیها قا ؾق ٬الب ج ىقکه ؾاؾه  یمىو ج ىقهٕ لیشای جعلبه
  یؾق يٝك گك٨حى هكگىيه ٬الب ج ىق بؿوواوح٩اؾه ٌؿه اوث که  ییهٕمىو اوح٭كا لیال جعل

 .یابؿال ؾاؼل هحى ٜهىق  میکًؿ ٠الوه بك هعحىا، ٬الب يٌؿه، جالي هیىییجً١یالپ
ايؿ. ؾهکك ًٍهاؾیقا پ یهح١ؿؾ یپژوهٍگكاو قويؿهاهٕمىو،  لیجعل یاليٝك ٨كایًؿ اشكا

و  1525ٓٔه و هاقوک ًگیٓ، ک1557ٓ، بكاوو و کالقک 2485ٔٔ گكاویو ؾ یش٩١ك ی٠ابؿ
 ؾیگـك پژوهٍـگكاو و 2485ٓٔ گـكاویو ؾ یش٩١ك یٓ به ي٭ل ال ٠ابؿ1554و بكياقؾ ٔ اویقا

 ىیـايـؿ. ؾق اکـكؾهبًـؿی چًؿ ٨ـال و هكظلـه ؾوـحه هٕمىو قا ؾق لیجعل یها٨كایًؿ  یهك
ٓ اقائـه 1557هٕمىو که جىوٗ بكاوو و کالقک ٔ لیجعل یپژوهً، بك اوان شؿو  ٨الها

 صـاؾیاهمچًـیى شهـث  ٘ی ٌؿه اوـث. هاؾاؾه لیٌؿه، هكاظل اوحايؿاقؾ اوحؽكاز و جعل
٠ًـىاو هاًـا ٬ـكاق گك٨ـث و بـا ٓ بـه1525و هاقوکه ٔ ًگیبًؿی کؾوحه ى،یهٕاههای هیال

ٓ، 22: 2482ی، آبـاؾو جـاز ؿیكوـ١یه ی٬أـ :به ي٭ل ال، 1553ٔ ًگیيه کبًؿی ؾوگاؾوحه
 ٌؿ جا ًٌ الیه ال هٕاهیى قا ٌکل ؾهؿ.  بیٓ جكک1554و بكياقؾ ٔ اویقا

ك قوي ؾوحه هـا، وـه قوي هكوـىم ٬الـب هٕـمىوؾهـی هٕـاهیى يیـم، بًؿی و گماقيالٝي
: <B>:آبـاؾی، كو١یؿ و جـازٔق. ک. ٬أی هی اوث هكوىم هاها و ٌاکه هٕمىوهٕمىو هیهاجك
ابحـؿا ال  ،یاهًـابٟ ؾاؾه یو گىـحكؾگ البالغ هوهحکحاب  بىیاق به ظصنپژوهً باجىشه ىی. ؾق آ:<
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بًؿی کـؿها هًصـك بـه و ؾوحه یکؿگفاق اتی٠مل ی٬الب ٘ ىیاوح٩اؾه ٌؿ و ا ىیقوي ٬الب هٕاه
اقائـه  یاهـك و بـكا یق ايحهـاٌـؿ. ؾ ىیهىحمك ؾق هٕاه یو باليگك نیو ؾق اؾاهه، جكه ىیٜهىق هٕاه

 :هکـه کیـىؾا، ا٨ـماقؾق يـكم ىیبه ٌاکه هٕـاه ىی٬الب هٕاه لیبه اهکاو جاؿبهحك، باجىشه یٌگماق
 اوح٩اؾه ٌؿ. یؾهقوي ؾق هكظله گماقي ىیال ا ى،یهٕاه اویؾقک بهحك ال قوابٗ ه ظّى  یبكا

هٙال١ـه  یکـه يـى٠ شهـثا٠حااق پـژوهً الآو ماویه س،یها و يحاؾق هىقؾ اوحعکام ؾاؾه
 ط شذ و یف یک پ ژوه ٓ که ؾق کحـاب 1526ًٌ پكوً کكوى  ٔ ٫یاوث ال ٘ك یهىقؾ
کًؿ، هی اویب یهٙال١ه هىقؾ یابیاقل یقا بكا ییاقهایه١ کشدیسو پىح انیم اص اوتخاب ؛كیتحم

قوٌـًی ًٌاوـایی آیا هىقؾ یا هىقؾها بـه ايؿ ال:ایى ًٌ پكوً ٠ااقت ٌؿه اوث. یبكقو
ا هىقؾ یا هىقؾها بكای ؾقک هى له جع٭یـ٫ بـه کـاق ق٨حـه یـا ٠لـث اوـح٩اؾه ال آو ؟ آیايؿٌؿه

ـاجی آو اوث؟ آیا جىِی٧ قوًٌی ال هىقؾ وشىؾ ؾاقؾ؟ آیا هٕـاهیى بـكای هـىقؾ  ٌایىحگی 
بك اوان جعلیل هىقؾ ايصام ٌؿه اوث؟ آیا هع٭٫  هانیج١م؟ آیا اؾ٠اها یا ايؿٌؿهًٌاوایی 

 ١ه، بالجابی یا ؼىؾا٨ٍاگك بىؾه اوث؟ؾقباقه هى١٬یث ؼىؾ ؾق هٙال

اوح٩اؾه ٌـؿه C هٕمىو لیجعلDپژوهً ال قوي  ىیکه ؾق ا یگكیشهث ؾ ال ىیهمچً 
ٓ، هكی  ال هـىاقؾ 1557و کالقک ٔ یبكاوو و یهىقؾپايمؾه ىثیلاوث، با اوح٩اؾه ال چ 

 لیـؾل ه بـهايـؿ کـؾاؾه ٌـؿه ٫یـٌـؿه ؾق پـژوهً جٙاايصام كیها و ج٩اولیگايه با جعلپايمؾه
 ٌىؾ. ـکك يمیها آي اتیظصن گماقي پژوهً، شمئ ثیهعؿوؾ

 ٌىؾ.ٌؿه هىحؽكز ال ایى جعلیل هٕمىو اقائه هیؾق اؾاهه، ا٘ال٠ات پكؾالي

 2های تحمیكها و یافتهتحلیل داده
به هؿ٦ پژوهً ؾق ؾوحیابی بـه هٕـاهیى و ٬ٕـایای بًیـاؾیى ویاوـث و هـؿیكیث باجىشه

ویـژه اوـحكاجژی پـژوهً کـه ٌؿه، بـهو يیم قوي پژوهً ايحؽاب شهاؾی اهیكالمئهًیى
                                                

1. MaxQDA Analytic pro. 
هاوـث و جمـام ٌؿه ؾق ایى پژوهً، ٌـاهل جعلیـل گىـحكه ووـی١ی ال ؾاؾهبه ایًکه جعلیل هٕمىو ايصامباجىشه .;

لفا بـكای  .قا ؾقبكگك٨حه اوث، اهکاو اقائه گماقي شمئیات آو ؾق ٬الب ه٭اله وشىؾ يؿاقؾ البالغهوهح٠ااقات کحاب 
ٌؿه و کؿهای يمىيه ؾق هك هٕـمىو، بـه جك جعلیل هٕمىو ايصام٠ات بیٍحك و هالظٝه گماقي کاهلؾقیا٨ث ا٘ال

الاال٤ـه و وـیكه جاییى الگىی يٝكی هؿیكیث شهاؾی با هعىقیث يهسDٓ با ٠ًىاو 2487قواله ؾکحكی ؾاوؾ ؼمائی ٔ
 .کًیؿ ، ؾق ؾايٍکؿه هؿیكیث و ظىابؿاقی ؾايٍگاه ٠الهه ٘اا٘اایی قشىCٞاهیكالمئهًیى



 ;>   البالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىوؾق يهس واهضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهً

 

هـای ٠ًىاو هًاـٟ ؾاؾهقا به البالغهوهحیؿ هحى کحاب بایهاوث، C هٙال١ه هىقؾیDهاحًی بك 
 ال وه لاویه بكقوی کًین: هٍؽّا  پژوهً، 

که ؾقوا٬ٟ هٙال١ه ٌؽّیث، ق٨حاقهـا و يٝـام  :Cهىقؾ ؾق ؾوث بكقویDلاویه ًٌاؼث 
C ُابـژهDاؼحّاق ٌـًاؼث اوث، که به البالغهوهحؾق  واكهئهًیاهیًٍی ٌؽُ ٨کكی و ب

Eياهیؿه ٌؿه اوث 

ی١ًی هعیٙی که ظٕـكت ؾق آو ظٕـىق ؾاٌـحًؿ، ا٨ـكاؾ  ;CEبىحك هىقؾDلاویه ًٌاؼث 
که بیايات ِاؾقٌؿه و ا١٨ا  و ق٨حاق ایٍـاو ٘ىقیی اشحما٠ی و هايًؿ آو، بههااویشكههن، 

 بىؾه اوثE با آو هعیٗ ؾق ج١اهل

 شهاؾی ایؿئا .-٠ًىاو هؿیك ویاوی، بهCوايٝام هؿیكیحی اهیكهئهDًلاویه ًٌاؼث 

 ُبعذ اول: بشسسی صهیًه
اوـحؽكاز  2شـؿو  کؿهای هكجاٗ با لهیًه ؾق وه ؾوحه کلی با ٠ًـىاو و ج١ـؿاؾ هـفکىق ؾق 

 ايؿ.ًؿه وه هٕمىو کالو ٨ك٠یؾه. ایى وه ؾوحه، جٍکیلايؿٌؿه
 «ىیشالمؤهًیاه ظیشًاخت هح» یهضمىو کالو اصل لیر ىیهضاه: 1جذول 

 ضذهتعذاد کذهای استخشاج هضاهیى کالو فشعی
 @9> ؼىاَ و يؽاگاو شاه١ه

 B@: اهالی ٌهكها
 B@ ٬اایل

 ُبعذ دوم: بشسسی ُابژه هىسد هطالعه
ٌؿه و ؾقبكؾاقيؿه بیً ال ه٩حـاؾ گفاقیکؿ يٍايه <:A>ایى ُب١ؿ ٌاهل کؿهای هكجاٗ با 

اوث. ایى کؿها همگی جعث  البالغهوهحٌؿه ؾق وكجاوك گفاقیؾقِؿ جمام کؿهای يٍايه
 هىحًؿ.  2جدول ٠ًىاو ؾو هٕمىو کالو ٨ك٠ی به ٌكض 

                                                
1. Case. 
2. Context. 



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   >>

 «واشهؤهًیشًاخت اه» یهضمىو کالو اصل لیر ىیهضاه: 1جذول 

 ضذهتعذاد کذهای استخشاج هضاهیى کالو فشعی
 = <>9واكهئهًیاهيٝام بیًٍی 

 ::> واكهئهًیاههای ٌؽّی ویژگی

 ُبعذ سىم: يظام سیاست و هذیشیت جهادی
ىاو و ـیل ؾو هٕمىو کلـی بـا ٠ًـC يٝام ویاوث و هؿیكیث شهاؾیDکؿهای هكجاٗ با 

 .ايؿٌؿهاوحؽكاز  4شؿو  ج١ؿاؾ هفکىق ؾق 
 «یجهاد تیشیو هذ استیيظام س» یهضمىو کالو اصل لیر ىیهضاه: 9جذول 

 ضذهتعذاد کذهای استخشاج هضاهیى کالو فشعی
 @<? يٝام ویاوث و هؿیكیث ٠لی

  ;:Aث ٠لیجاقیػ هؿیكی
ؾق هىٔىٞ ویاوث و هؿیكیث شهاؾی  البالغهوهحهای جعلیل هٕمىو بًؿی یا٨حهشمٟ

به يحایس جعلیل هٕمىو، بـه یابؿ. لفا ؾق اؾاهه باجىشهؾق پاوػ به وئاالت پژوهً جالىق هی
 یابین.های پژوهً ؾوث هیپاوػ پكوً

 دس سه ُبعذ یشالمؤهًیىپاسخ پشسص اول: هضاهیى بًیادیى سیاست و هذیشیت جهادی اه
ٌؿه ؾق کل گفاقیکؿ يٍايه <<;<ؾق ایى جع٭ی٫،  البالغهوهحؼكوشی جعلیل هٕمىو 

اوث که جمام ایى ج١ؿاؾ کؿ ؾق وه هٕمىو کالو اِلی و وـپه  البالغهوهحکحاب ٌكی٧ 
و  ايـؿگك٨حـهشای C کلیؿی ٨ك٠یDجا C کالو ٨ك٠یDهكاجب هٕاهیى ؾق پًس وٙط ال ولىله

ايؿ. جىلیٟ ج١ؿاؾ ه ب١ؿ، ٬ٕایای بًیاؾیى ال ؼال  ایى ٌاکه هٕاهیى اوحؽكاز ٌؿهؾق هكظل
 يمایً ؾاؾه ٌؿه اوث. 4جدول کؿها ؾق ایى وه هٕمىو ؾق 

 یکذها دس سه هضمىو کالو اصل عیتىص: 4جذول 

 دسغذ فشاوايی کذها هضمىو
 واكهئهًیاه ٗیًٌاؼث هع

 %:: <?< ٌٔاهل هٕاهیى ٬اایل، اهالی ٌهكها، ؼىاَ و يؽاگاو شاه١هٓ
 واكهئهًیًٌاؼث اه

 %;@ <:A> های ٌؽّیٌٓٔاهل هٕاهیى يٝام بیًٍی و ویژگی



 =>   البالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىوؾق يهس واهضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهً

 

 اوثیو و ثیكیيٝام هؿ
 %@: <@A ٌٔاهل هٕاهیى يٝام ویاوث و هؿیكیث و جاقیػ هؿیكیثٓ

 %99: <<;< هصمىٞ

، الاال٤ـهيهـسآهؿه جا الیه وـىم ؾق جعلیـل هٕـمىو ؾوثٌاکه هٕاهیِى به 2کل ؾق ٌ
ای شهـث هـای ابـژه، ه٭ؿهـهيمایً ؾاؾه ٌؿه اوث. ؾو ٌاکه هكبـىٖ بـه بىـحك و ویژگـی

 ًٌاؼث بهحك ٌاکه هكبىٖ به يٝام ویاوث و هؿیكیث 

 واسیاست و هذیشیت جهادی اهیشالمؤهً : شبکه هضاهیى بًیادیى1شکل 

ًٌاؼث بهحك ٌاکه هكبىٖ به يٝام ویاوث و هؿیكیث شهـاؾی ؼىاهًـؿ بـىؾ. ایـى شهاؾی 
قا  واٌاکه ؾق وه ُب١ـؿ ؼـىؾ هٕـاهیى بًیـاؾیى ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی اهیكهئهًـ

هیى هكی  ال وه هٕمىو کـالو اِـلی هـفکىق کـه کًؿ. همچًیى ٬الب هٕاهٍؽُ هی
ؾهًـؿه هـك هٕـمىو بـه ٌاهل هٕاهیى وٙىض ب١ؿی هىحًؿ، به همكاه ج١ؿاؾ کؿهای ٌکل

  يمایً ؾاؾه ٌؿه اوث. 2شکل ؾق  البالغهوهحهای ها و ظکمثها، ياههج٩کی  ؼٙاه
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 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   <>

 البالغهيهجدس  واسیاست و هذیشیت جهادی اهیشهؤهً بًیادیى ىیقالب هضاه: 1شکل 

 واسیاست و هذیشیت جهادی اهیشهؤهً ىیادیبً یایلضا :پاسخ پشسص دوم
ؾق  البالغ هوه حهىـحؽكز ال  یبه پٍحىايه کؿهاپه ال ؾوحیابی به ٬الب و ٌاکه هٕاهیى، 

ال هٕـاهیىٓ،  هیـجـا ؾه الٔآيهـا  كهصمى٠ـهیل ىیو هٕـاه ی٬الب وه هٕمىو کـالو اِـل
بـه  واؾهًؿه يٝام ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی اهیكهئهًـويه ٬ٕیه ج ىقی  ٌکلبیىث

آهـؿه، يمىيـه کـؿهایی ال هـك ؾوـحه ال ؾوثآیؿ. ؾق اؾاهه، ٔمى ـکك ٬ٕایای بهؾوث هی
 ٌىؾ. ٬ٕایا يیم اقائه هی

 «واشهؤهًیاه ظیشًاخت هح»آهذه دسباسه دستقضایای به

که هكبىٖ به بكقوـی هعـیٗ C بكقوی لهیًهDً ٬ٕیه ٠مؿه ال بكقوی هٕاهیى ـیل ُب١ؿ ٌ
 :ؿیآیهظٕكت اوث، به ؾوث 



 ?>   البالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىوؾق يهس واهضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهً

 

با يگكي اهكولیى ٌی١یاو به ایٍاو هح٩اوت بىؾه اوـث  Eوايگكي شاه١ه به اهیكهئهً
ؾق هىاقؾ هح١ؿؾی ؾقباقه هى له ٬حل ٠رماو و يیـم هىـ له  ايؿٌؿهکه ظٕكت ياچاق ٘ىقیبه
 ال٨حٍاو جىٔیط ؾهًؿ و ق٨ٟ ٌاهه کًًؿEؼ

ِكاظث کالم و بكؼىقؾهای ِكیط ایٍاو بك هاًای هعىقیث ظ٫، الشمله هىاقؾ ٬ابـل 
Eجىشه ؾق کالم ایٍاو ؾقباقه ا٨كاؾ پیكاهىيی الشمله کاقگماقاو، پیكواو و ؾٌمًاو اوث 

هـای ائـه جىِـیهظ٩ٛ اقجااٖ هىحمك و پكجکكاق با پیكواو و اوح٩اؾه ال ایى اقجااٖ بـكای اق
 ٌىؾEایؿئىلىژی ، ايگیمي و جعفیك آياو ؾق قابٙه ایٍاو با اهل کى٨ه هٍاهؿه هی

گیكی بك های هراث هال  اٌحك يؽ١ی اليٝك ؼىؾ، هايًؿ وؽثایٍاو با جىِی٧ ویژگی
پفیكی، یـاقیگكی ؾیـى و ک٩اق و قظمث بك هئهًاو، ٌصا٠ث، اوحىاقی، ٠مم شؿی، والیث

هـای ٠ًىاو يمىيه، ویژگـیکًًؿ. بهؼیك ه١ك٨ی هیبهوی قا ٠ا٬اث جٍؽیُ و ا٬ؿام ِعیط،
 اوحىاقی، جٍؽیُ و ا٬ؿام ِعیط ال کؿيمىيه لیك ٬ابل اوحًااٖ اوث. 

 Ctx- 1بستش شماسه  یکذيمىيه بشسس

اهه
ي

 
:< 

ههْهَِ ِ ِِمنَّ هه م َِوَ ِیَفِإوَّ هه م َِوْنىم َخههُ م
ِ ْسهَعإ م ِ

ِْ هُِإ نَّ ََ ِ ُم ُم ْطه ،َِوَ ِبم َسْمَطتم م
ِِإَلهََِمهُِیِإلَِ َم م ،َِوَ ِِإْسهَعإ ُم ََ ْحه

َ
ِ ِأ

ِ ْمَثلم
َ
ِأ ْى م ََ ِ ْطءم  .إْلبم

، يــه وىــحی بــه ؼــكز ؾاؾه و يــه ؾچــاق ل٥ــمي  هالــ
ًؿی ؾاقؾ، که ٌحاب اللم اوث کی یٌىؾ. يه ؾق آيصاهی

 Eكؾیگؿه اوث ٌحاب هییًؿی پىًؿکه کو يه آيصا 

گـفقايی و ٕكت ؾقباقه کاقگماق ؾیگك ؼىؾ، ُهًـفق بـى شـاقوؾ يیـم ؾو ویژگـی ؼـىيظ
 کًًؿEاقلٌی هؿیك ـکك هیه٥ٍىلیث به ؾيیا قا هىشب بی

کًًـؿ، کـه ال آو شملـه هایی قا بكای هؿیك هٙلـىب ـکـك هـیایٍاو ؾق ياهه به کمیل، ویژگی
پا٨ٍاقی ؾق کاقی که ؼـاقز ال اوث: اوحىاقی ؾق کاقی که به ٠هؿه او گفاٌحه ٌؿه اوث، ٠ؿم 

هى ىلیث اووث، ظ٩ٛ ٬ؿقت و هیاث، ظ٩ٛ هكلها، ٌکىث ٌىکث ؾٌمى، ک٩ایث يیالهـای 
 ها ال کؿيمىيه لیك ٬ابل اوحًااٖ اوث.هكؾم و قأی يگه ؾاٌحى ولّی ؼىؾ. ایى ویژگی

 



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   @>

 Ctx- 2بستش شماسه  یکذيمىيه بشسس

اهه
ي

 
?: 

َِتْضِ لَِِِّمُِإْلَنْعِءَِِعِییَفِإنَّ َِوَِِوم َفه م َتکلُّ
ََِِمهههُِ ِفههه

ْ
هههَعَِوَ أ ٌِ َِحُ ََ ِیَلَعْدههه

َع...َِغِ َتبَّ َِوَ ِِِ ِیَشهِ َِِعِیهمم ِِ إْلَنْىکه
ِیَمِهِ ِِِِ ِِ َِوَ ِ إْلَدُِو هَع و ْْ ُم ِ َوَ َِسهٍُّ 

هْهِ ََ هٍهِ ْْ َِوَ ِمم ًو َِشهْى  و  ِِلَع م  ُِسٍع
ْدِ َِوَ ِمم ُِ ْنِلِِمْصِع

َ
مِِأ

َ
ْهِأ ََ ِ ُِِیٍَ  ِع

ــح ــام یوى ــاو ؾق ايص ــا ؾاؾو ايى ــؿه  ییکاقه ــه بك٠ه ک
 ؼـاقز او ثیىل که ال هىـ یؾق کاق یاووث، و پا٨ٍاق

 اوـث. كايگـكیو ٍـهیو ايؿ آٌـکاق یياجىاي يٍايه اوث،

کـه بـا جـى  یؾاق ی[... يه ٬ـؿقجىای٬ك٬ وا١٬ه به اٌاقه]با 
 ميؿ،یکه ال جى بحكوًؿ و بگك یؾاق یاحیياكؾ کًًؿ، و يه ه

و يه ٌـىکث ؾٌـمى قا  ،یظ٩ٛ کً یجىايیقا ه یيه هكل
قا  اقتیـهـكؾم ؾ یالهـایيـه ي ،یؾق هن بٍـکً یجىايیه

 .یؾاقیيگه ه ی، و يه اهام ؼىؾ قا قأیکًیه ثیک٩ا
ال  :ِىقت هکًىوبه ِىقت هٍهىؾ و ب١ٕا  ـکكٌؿه، به یای٬ٕا ًکهیبه اباجىشه

 .هآؼف آيها اقائه ٌؿه اوث 5جدول ؿ، ؾق اياؼف ٌؿه ىیوا٬ٟ ؾق ٌاکه هٕاه یکؿها
 «وااهیشهؤهً ظیشًاخت هح»بشگشفته اص هضمىو  یایهآخز قضا :5جذول 

 کذ هأخز گضاسه

 ٬C CTX-1-1-1-3-1حل ٠رماوDهٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی  :
CTX-1-3-1-1 

; 
 ٨Cكهايؿاقاو شىقDًؿه اِلی کًپاقچههٕمىو ی 

 CکاقگماقاوDکًًؿه اِلی پاقچههٕمىو ی 
CTX-1-1 
CTX-1-4 

 C CTX-2-1اهل کى٨هDکًًؿه اِلی پاقچههٕمىو ی  >
 C CTX-1-4-1هال  اٌحكDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی  =
 C CTX-1-4-2هًفق بى شاقوؾ ٠اؿیDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی  <
 C CTX-1-4-4کمیل بى لیاؾ يؽ١یDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی  ?

 «واشهؤهًیضًاخت اه»آهذه دسباسه دستلضایای به
 :ؿیآیهچهاق ٬ٕیه ٠مؿه ال بكقوی ایى هٕمىو کالو اِلی به ؾوث 

                                                
 ياهًؿ.هیC هکًىوDپفیك يااٌؿ هٕمىو ِىقت هىح٭ین ؾق هحى هٍاهؿهٓ هٕمىيی قا که به1557. بكاوو و کالقک ٔ:



 A>   البالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىوؾق يهس واهضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهً

 

٨ـكؾ ٠ـالن  ىیجـكلثی٨ٕـ٨كؾ لهايه ؼىؾ و بلکه با ىیجكلثی٨ٕؾق ٠یى ایًکه ظٕكت با
ایٍاو با ؼؿاويؿ هح١ا ، قابٙه ٠ابؿايه ٠میـ٫ و  هىحًؿ، قابٙه ؼل٭ث په ال قوى  اکكم

Eجىأم با ؼٍیث اوث 

شهاؾی، ؾاقای ؾه ویژگی ٌصا٠ث، ظکمث، -٠ًىاو قهاك ؾیًی و هؿیك ویاویایٍاو به
گكایـی و ، وؽًىقی، ٠مـلهایوؽحهؿاقی، پایؿاقی ؾق ؾیى، والگاق با ِؿا٬ث، لهؿ، ظ٫
 كت ال کؿيمىيه لیك ٬ابل اوحًااٖ اوث.گكایی ظ٠ًٕىاو يمىيه، ٠ملو٨ای به ٠هؿيؿ. به

 Obj- 1ابژه  یيمىيه بشسس یکذها / کذ

اهه
ي

 
=> 

ْمِ  ََلنم َْ َِوأَ ُو َِصْىت ْم ْخَفَضهم
َ
ِأ ْىتم

ِِبِعَىُِوَهههههُِ َم ،َِفِطههههْع ُو َفْىتهههه
ِِبِعَنُِوَهُ َم  َوإْسَتْبَ ٍّْ

اهـا ؾق  ،جـك بـىؾل همـه آهىـحهن ایؾق ه٭ام ظك٦ و ١ٌاق ِؿا
لهام اهىق قا به ؾوث گك٨حن، و شلىجك  .ٍحال بىؾمی٠مل بكجك و پ
 .ها قا بكؾملثیكؾم، و پاؾاي وا٭ث ؾق ٨ٕکال همه پكوال 

کؿ ؾق  ٠4255ًىاو يٝام هًىصن و شاهٟ که ؾقبكؾاقيؿه بیً ال يٝام بیًٍی ظٕكت به
٠ًـىاو هـؿیك يگكٌی و ايگیمٌی ایٍاو به ؾهًؿه ُب١ؿٌؿه اوث، ٌکلجعلیل هٕمىو ايصام

شهاؾی ایؿئا  اوث. ایى يٝام ؾق ًٌ هًٝك ايىاو، ؾيیا و آؼكت، ؾیى، ؼؿاويـؿ، -ویاوی
Eؼل٭ث و ظ٫ و با٘ل ٌکل گك٨حه اوث 

 :، بـا هـك وـه قوي ٌـًاؼحی،ؼـىؾ كواویِىقت هؿاوم و پكجکكاق به پكوقي پبهایٍاو 
 :ام ؾاٌحًؿاهحم >و یاؾگیكی اشحما٠ی ;ق٨حاقگكایايه

ؾ٨ـاٞ ال ظـ٫، ٌـًاؼث  ،یهعـىق، ظـ٫جىوـٗ ایٍـاو پكوقي ی٠مؿه هعىقهاال٧ٓ 
بؽً ٠مؿه اقجااٖ پكوقٌی ظٕكت با پیكواو، بیـاو  و و آؼكت ایؾي ى،یپكوقؾگاق، ايىاو، ؾ

 Eبىؾه اوثهکاقم اؼال٪ و جٍىی٫ به آو 

ؿ بٓ جالي ظٕكت آو بىؾه اوث که بكای پیكواو، ٌـًاؼث ِـعیعی ؾقبـاقه ؼؿاويـ

                                                
 .کًًؿه ایى هى له اوث، جاییىCيٝام بیًٍیDهٕمىو کالو ٨ك٠ی  .:

 .ی٭ی و جًایهی اوح٩اؾه کكؾيؿهای جٍىویژه ؾقباقه کاقگماقاو ؼىؾ ال قويظٕكت ؾق هىاقؾ هح١ؿؾی به .;

ٌؿه بكای پكوقي پیكواو جىوٗ ظٕكت، یاؾگیكی اشحمـا٠ی اوـث و ظٕـكت ؾق هـىاقؾ های اوح٩اؾهیکی ال قاه .>
 .کكؾيؿهای بكگمیؿه، پیكواو قا به همايًؿوالی آياو جٍىی٫ هیگىياگىيی با ه١ك٨ی و جىِی٧ ٌؽّیث



<B   ًبهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووه ;=CB 

 ٘ىق ؾ٬ی٫ به ایٍاو يٍاو ؾهًؿEهح١ا  ایصاؾ کًًؿ و شایگاه ؼؿاويؿ يىاث به ايىاو قا به
ی هح٩اوت پىحی يٍ ه ؾيیا يىاث به يٍ ه آؼـكت قا بیـاو هااویبپٓ ؾق هىاقؾ هح١ؿؾ و با 

. يگكي ظٕـكت بـه ايؿؾاٌحه٨كهىؾه و هکكقا  یاؾ هكگ و آؼكت قا ؾق پیكواو ؼىؾ ليؿه يگاه 
اقلٌی اوث و جًها ال ظید ُه٭ّؿهیث بـكای ی ال ٨ًا، وؽحی، ٨كیب، ؾگكگىيی و بیؾيیا جكکیا

 آؼكت ٬ابل ا٠حًاوث. 
 ؾق کؿيمىيه لیك، ؾیؿگاه کلی ایٍاو ؾقباقه ؾيیا بیاو ٌؿه اوث.

 Obj- 2ابژه،  یيمىيه بشسس یکذ/کذها

ٙاه
ؼ

 
;;

?
 

؛ٍَِّإَ ِِبُلِْ ًَ وَف ْ ِ َِمْععم َْ َِوِبُْل ًَ ىَف َبََلِءَِمْحفم
َهههَُِوَ ِ ْحَىإلم

َ
ِأ ُم و َهههُ؛ِْسههَلممِیَ َِتهه م إلم ََّ ِوم
ْحههَىإَ ِ

َ
ًَِِأ ْخَتِلَفهه ؛َِوِِمم ًَ َف َتَصههعِّ ِمم ََ َتههَُ إ

ِیإْلَعِ ِِمْىَههُِِههُیفِشم َمهُنم َِوإْأَ َُ ى مم ْْ َمه
َههُِف ْنلم

َ
َنههُِأ ؛َِوِإوَّ َُ و ْغههَعإَ ِِهههُیَمْعه م

َ
أ

ِ ، ًَ ْسَتْهَ َف ْفىِِِِهْمِیَتْعمِِمم َِوتم ِِهْمِیِبِسَهُِمَهُ
ِ.ِبِحَنُِمَهُ

 كيـگیو ي لـهیبه ظ .ال بالها ؿهیاوث پىٌ یاؼايه ایؾي
و يـه هـكؾم  يؿؿاقیيه ظاالت آو پا اوث. ًٌاؼحه ٌؿه

جعىالت گىيـاگىو،  یآو ال والهث بكؼىقؾاقيؿ. ؾاقا
ــاو ؾوقاو ــؿگ یه ــگ، لي ــؾق آو يکىه یقيگاقي و  ؿه،ی

همـىاقه هـؿ٦  ایـؾ اوـث. اهـل ؾيؾق آو يـابى ثیاهً
و بـا  کىبؿیآيها قا ه ًیكهایبال هىحًؿ که با ج یكهایج

 .کًؿیهكگ آيها قا يابىؾ ه

ی الهـی ؾق ؾيیـا، هـؿ٦ ؼل٭ـث قا بـكای هاثوًّ تٓ ایٍاو با جٍكیط اشمای ؼل٭ث و 
. قوٌى اوث که ه١ح٭ؿ بىؾو به وـًى الهـی، ج٩ىـیك ايىـاو ال و٬ـایٟ ايؿؾهپیكواو قوٌى کك

 .ؾهؿیه٬كاق  كیجؤذی وی قا جعث هایًیبقیمی و پی٠ًاَلن و بكياهه

 هآؼف ٬ٕایای ـکكٌؿه ال جعلیل هٕمىو اقائه ٌؿه اوث. 7شؿو  ؾق 
 «واشًاخت اهیشهؤهً»بشگشفته اص هضمىو  یایهآخز قضا :6جذول 

 کؿ هؤؼف گماقه ٌماقه
 C OBJ-2-1قابٙه با ؼؿاويؿDکًًؿه اِلی پاقچههٕمىو ی  :

; 
 Cهای ٠ملیویژگیDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی 
 Cهای ٌؽّیویژگیDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی 

OBJ-2-2-1 
OBJ-2-2-2 



 C>   البالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىوؾق يهس واهضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهً

 

 C OBJ-1يٝام بیًٍیDهٕمىو کالو ٨ك٠ی  >

= 
 Cيٝام بیًٍیDهٕمىو کالو ٨ك٠ی 

 Cاللهاِعاب قوى Dکًًؿه اِلی هپاقچهٕمىو ی 
 Cهح٭یىDهٕمىو 

OBJ-1 
CTX-1-2 

OBJ-1-1-1-3-1-1 

 C OBJ-1-1ايىاوDکًًؿه اِلی پاقچههٕمىو ی  ال٧ -=

 C OBJ-1-4ؼؿاويؿDکًًؿه اِلی پاقچههٕمىو ی  ب -=

 پ -=
 Cؾيیا و آؼكتDکًًؿه اِلی پاقچههٕمىو ی 
 CؾيیاDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی 

OBJ-1-2 
OBJ-1-2-1 

 C OBJ-1-5ؼل٭ثDکًًؿه اِلی پاقچههٕمىو ی  ت -=

 «واشهؤهًیاهيظام سیاست و هذیشیت جهادی »آهذه دسباسه دستلضایای به
شهاؾی ایؿئا ، هٍث ٬ٕیه لیك -٠ًىاو هؿیك ویاویؾق بكقوی وا  هؿیكیث ایٍاو به

 :ؿیآیهبه ؾوث  البالغهوهحال جعلیل هٕاهیى 
ـاجی يؿاٌحه و اقلي آو وابىحه به . هؿیكیث بك ش2 اه١ه اوالهی، ؾق يٝك ظٕكت اقلي 

Eاظیای ظ٫ و ابٙا  با٘ل بىؾه اوث 

. اگكچه ایٍاو ؾق ابحؿا بؿوو ق٤اث ٌؽّی هؿیكیث ویاوی شاه١ـه قا پفیك٨حًـؿ، ؾق 1
 قو ٌؿيؿEقوبه هاچالًاؾاهه با ذاات ٬ؿم و جالي هصّؿايه با 

ظٕكت، جىشه به پكوقي پیكواو و هـؿیكاو ؼـىؾو  ٨كؾ هؿیكیث. وه ویژگی هًعّكبه4
ي١٩ـاو يٝـام هـؿیكیحی ٠ًـىاو ـیهعىقی و يیم جىشه ویژه به هـكؾم بـهق٠ایث ٠ؿالث و ظ٫

Eایٍاو بىؾه اوث 

ی کالو و ُؼكؾ قاهًمایی هاهیجىِ. ظٕكت کاقگماقاو ؼىؾ قا ؾق اهك هؿیكیث، با اقائه =
ی اؼال٬ی ویـژه هـؿیكاو، يعـىه جًٝـین هاهیِجىی ٌاهل اهصمى٠ه هاهیجىِ. ایى کكؾيؿیه

و لیكؾوـحاو آيهـا،  ;ی آيهـاهـاثیهىـ ىلبكٌـمكؾو ٌـكض وٜـای٧ و  :ج١اهالت با ؾیگكاو،
                                                

 .های ب١ؿییکاو ؼىؾ، با ؾٌمى و با هؿیكاو قؾهجًٝین ج١اهالت با ؼؿاويؿ، با ظٕكت، با يمؾ .:

 .ؾق پًس ُب١ؿ وٜای٧ هالی، ؾیًی، يٝاهی، ٠مكايی و اشحما٠ی .;



 CB=; بهاق و جابىحاو/  پايمؾهن/ ٌماقۀ  هفحنهای ویاوث اوالهی / وال  پووهً   :=

ی ايحؽاب هًابٟ ايىايی و يعـىه شاـكاو ؼـؿهات و هاهالک :ی ظکیمايه هؿیكیث،هاقوي
ابل جىشه ؾق ایى ی يٝاهی اوث. يکحه ٬ها یجاکحايگیمي هك گكوه ال هؿیكاو و لیكؾوحاو، و 

ِىقت شمئی و هىقؾی بـىؾه های ظٕكت به هؿیكاو بهلهیًه آو اوث که بىیاقی ال جىِیه
های کلی و ٠مىهی، بـا هؿیكايٍـاو اقجاـاٖ ؾهؿ ایٍاو ٨كاجك ال قاهًماییاوث، که يٍاو هی

 ٌىؾ.اوحًااٖ هیC ج١ییى وٜای٧ ٤یكهاهن بكای کاقکًاوDايؿ. ال کؿيمىيه لیك، ؾاٌحه

 Mng- 1 ،یجهاد تیشیهذسیاست و يمىيه يظام  یکذها / کذ

اهه
ي

 
<: 

ِِإْوَسهٍُنِِمهْهَِخهَ ِم ِ َوإْخَعْلِِلکهلِّ
ْحههَعِ

َ
ِأ هه م ِِبههِ َِفِإوَّ ُم ْم هه خم

ْ
َِتؤ َنههَلو ِِیََ َّ 

َ
أ

ىإی ِِخْ َمِت َِفَِِِتَىإ لم

ى کى کـه او قا ؾق بكابـك یّ   ال ؼؿهحکاقايث قا ه١یکاق هك
 وــاب کــاق ؾقوــث نیج٭ىــ کــه ،یآو کــاق هىــ ى  بــؿاي

وايگفاقيـؿ و ؾق ؼـؿهث  گكیکـؿیکاقهـا قا بـه  ٌـىؾیه
 يکًًؿ. یوىح

ال٧ٓ ال وشىه ا٨حكا٪ و هٝاهك ویاوث و هؿیكیث شهـاؾی آو ظٕـكت، کـه ؾق ظصـن 
ق ویكه و وـؽًاو ٬ابل جىشه کؿهای هكبىٖ به اؼال٪ کاقگماقاو هٍهىؾ اوث، آو اوث که ؾ

، همىاقه هىـ له ؼـؿاهعىقی و اؼـال٪ ها یجاکحایٍاو، ؾق کًاق پكؾاؼحى به هىائل ٨ًی و 
ال  ژهیـجىشه ؼاَ و اوح٩اؾه و ىیا ٍاویا كهیؾق و٨كؾی و اشحما٠ی ظٕىق چٍمگیك ؾاقؾ. 

کیؿ بك ق٠ا جكىییوٙىض پا كاویؾق پكوقي هؿ یو اشحما٠ یاؼال٪ ٨كؾ اؼـال٪  ٫یؾ٬ ثیو جؤ
هـای اؼال٬ـی ظٕـكت بـه ٌؿه اوث. جىِـیه جّكیطظحی ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو يیم  یاواله

گیـكؾ. شای هـیC اؼال٪ اشحما٠یDو C اؼال٪ ٨كؾیC ،Dاؼال٪ الهیDهؿیكاو ؾق وه لهیًه 
 اوث:C هؿاقايىاو اؼال٪٠Dًىاو ؾهًؿه يگكي ظٕكت به هؿیك بهایى وه لهیًه، ٌکل

ًِ قو بـىؾو او . ؾقلهیًه اؼال٪ الهی هؿیكاو، جىشه ه ؿیك به ٨ايی بىؾو ه٭ام ؼـىؾ و پـی
Eکیؿ ظٕكت ٬كاق گك٨حه اوث  آؼكت هىقؾ جؤ

کیؿ ایٍاو بـك هىٔـى٠ات ظـ٫ هـؿاقی، پكهیـم ال ؾوم. ؾقلهیًه اؼال٪ ٨كؾی هؿیكاو، جؤ
هـا، جىأـٟ، ؼىؾبكجكبیًی، هكا٬اث، هىای ي٩ه، اهما ، لصاشث، ٤كوقلؾگـی ؾق ي١مـث

 ث، ِؿ٪، ٠٭ل، جفکك و ِاك بىؾه اوثEلهؿ، قیأث، ؼىؾپىًؿی، ٠صله، ٩٤ل

                                                
 .شای جًایه و ج١هؿ به يٝنایىحاؾگی، هٍیاقی، اولىیث ؾاؾو به اهىق ههن، اوح٩اؾه ال پاؾاي به .:



 ;=   البالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىوؾق يهس واهضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهً

 

وىم. ؾقلهیًه اؼال٪ اشحما٠ی هؿیكاو، هىٔى٠ات ظ٭ى٪ هـكؾم و کـاقگماق، ٠ـؿالث و 
ايّا٦، هال٩٘ث کاقگماق با هكؾم، جىشه به جىؾه هـكؾم، ظٕـىق ؾق شاه١ـه، ؼلـ٧ و٠ـؿه، 

گفاقی، کیًه و ؾٌمًی، وىءٜى، اهحیالؼىاهی، وـحىؾو پىٌی، ظىى ٜى، ٩٠ى، هًث٠یب
بایىث ال آيها ؾوقی کًؿ هـىقؾ اقگماقاو، ج١اهل با وكاو ٬اایل و ه١ك٨ی ا٨كاؾی که هؿیك هیک

Eجىشه ظٕكت ٬كاق گك٨حه اوث 

کًًؿ که ال آو ای ال اهىق ظکیمايه قا يیم به هؿیكاو ؼىؾ جىِیه هیبٓ ظٕكت هصمى٠ه
شـای هاهـىق ههـن، پـاؾاي ؾاؾو بـ ؾاؾو ، ايصامیاقی، هٍیىحاؾگیاشمله اوث: هٍىقت، 

ال چهاق  :بًؿی هؿیك بیى اهىق هااٌكی و ٤یكهااٌكی.و ج٩کی  و اولىیث ج١هؿ به يٝن ،هیجًا
اوـحؽكاز ٌـؿه اوـث، يٝـك  البالغ هوه حکؿيمىيه لیك که ؾق چهاق هعل هؽحل٧ ال هـحى 
 ٌىؾ.ظٕكت ؾقباقه هٍىقت ؾق هؿیكیث اوحًااٖ هی

 Obj- 3ابژه،  یيمىيه بشسس یکذها / کذ

ة. >:: ظکمث سا اوا ُق ِهىا اْلُمطا ْوثا
ا
ةا أ شا اها  .ىثیي کكؾو هٍىقت ال جكهٙم ى یاايیپٍح َلا ُهظا

  :?: ظکمث
ْ
أ ذَّ ِبشا با ِى اْستا ک، هِ یها لا سا وا  ها اوا ْى ضا ها

ا فِ  کها اسا الا ضا جا ا. یالشِّ  ُعُقىِلها
که با هك و ؿ،یٌؿ به هالکث قو یهكکه ؼىؾقأ

 ٌؿ.  یآياو ٌك یها٠٭ل ؾق کكؾ، هٍىقت گكاویؾ

 >@: ظکمث
فا  شا اِء، عا لا ُوُجىها اْلْسا ْقبا ِى اْستا ها

ِئ. غا اِقعا اْلخا ىا  ها
 طیگىياگىو اوح٭اا  کًؿ، ِع یکه که ال ا٨کاق و آقاآو

 قا ال ؼٙا ؼىب ًٌاوؿ.

ًا  ::; ظکمث ْغ ِى اْستا شا ها اعا ْذ خا   یقا
ْ
أ  .هِ یِبشا

 کام به کًؿ یالیيیؼىؾ اظىان ب یبا قأکه که آو
 .ا٨حؿ ؼٙكها

هایی ؾق هىقؾ جًٝین ج١اهالت هؿیك با های ظٕكت به هؿیكاو، جىِیهپٓ ال ؾیگك جىِیه
 ه٩ث ؾوحه لیك اوث:

و  اج٭ـى ؼؿاگىيـه، ٠اـاؾت، جکاكاو . جًٝین ج١اهالت با ؼؿاويؿ: جىشه به هىاقؾی هايًؿ 
 Eقابٙه با ؼؿاويؿ و ٠ااؾت او یؼاَ بكا یاجاوح١ايث ال او، ؾق يٝك گك٨حى او٬

                                                
يها بپكؾالؾ و ه٭ّـىؾ ال اهـىق ٤یكهااٌـكی ه٭ّىؾ ال اهىق هااٌكی کاقهایی اوث که اللم اوث هؿیك ٌؽّا  به آ .:

 .جىايؿ ايصام ؾاؾو آو قا به ؾیگكاو ج٩ىیٓ کًؿکاقهایی اوث که هؿیك هی
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 ;٨كهايؿهی و کًحك E :٠ًىاو ولّی: جكکیای ال ظمایث،ؾوم. جًٝین ج١اهالت با ظٕكت به

 یهـاهـالک ٍـاو،یيعـىه اقجاـاٖ بـا اجـك: وىم. جًٝین ج١اهالت با هؿیكاو وٙىض پاییى
 ی آيها.هاو ویژگی ٍاویالهایايحؽاب آيها، ق٨ٟ ي

 Mng- 2 ،یجهاد تیشیهذسیاست و ه يظام يمىي یکذها / کذ

 >< ياهه
ــ ــْش ِف ــنَّ اْيُظ ــکا  یُث اِل ــىِس ُعمَّ ُه

ُ
أ

ِهْن  لِّ َلا ُتـىا ، وا ـاسا، ْعِمْلُهُن اْخِتبا اْستا فا
ة،  شا ثا

ا
أ اة، وا ابا   .ُهحا

 ًیآلهـا ال پـه و ً،یًؿیوپه ؾق اهىق کاقهًؿايث ب
 هٍـىقت بؿوو و ،یٌؽّ لیه با و بگماق، کاقٌاو به
 .يکى واؾاق هؽحل٧ یکاقها به قا آياو گكاویؾ با

چهاقم. جًٝین ج١اهالت بـا يمؾیکـاو: ه١ك٨ـی ا٨ـكاؾ ٌایىـحه ؾوقی ال هـؿیك و ٌایىـحه 
Eيمؾیکی به وی 

٩٠ـى ؾٌـمى،  ،به ٠هؿ یو٨ا٠ًىاو هعیٗ ؼاقشی: پًصن. جًٝین ج١اهالت با ؾٌمًاو به
 Eظا  ظفق ال ؾٌمىبا او و ؾق٠یى ِلط

Eٌٍن. جًٝین ج١اهالت با پیكواو 

Eَه٩حن. جًٝین ج١اهالت با ٠ىام و ؼىا 

کًًـؿ، وٜـای٧ آيهـا ؾق پـًس تٓ ال ؾیگك اهىقی که ظٕكت به هؿیكاو ؼىؾ جىِیه هی
هـای ظـ٫، لیىحیٓ، ؾیًی ٔا٬اهه ١ٌایك ؾیًـی و وـًثالما  و واؾهلهیًه هالی ٔظ٩ٛ بیث

وىی ؼؿاويؿ هح١ا ٓ، يٝاهی، ٠مكايـی و آبـاؾايی و ؿئىلىژی  پیكواو و ؾ٠ىت بهپكوقي ای
Eيیم اشحما٠ی اوث 

شهـاؾی، -٠ًـىاو هـؿیك ویاوـیهای ٬ابل جىشه هؿیكیث ظٕكت بـه. یکی ال ویژگی2
های ايگیمٌی ویژه ؾقباقه پیكوايٍاو اوث. ال آو شملـه اوـث ايگیـمي ال اوح٩اؾه ال قوي

های ٤یكؾيیـىی، ٠ًىاو هعكک ايگیمهام بیًٍی ؼؿاهعىق، یاؾ هكگ به٘كی٫ جىشه ؾاؾو به يٝ
ایصاؾ اقجااٖ هىحمك با پیكواو ٔابكال يگكايی ؾقباقه پیكواو، هال٩٘ث بـا ایٍـاو، ٬ـؿقؾايی ال 

پىٌی ال ایٍاو و ٩٠ى آيهـا، جـكشیط پـاؾاي بـك جًایـهٓ، ویژه ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو، ٠یبآيها به
                                                

 .٠مؿجا  با اوح٩اؾه ال ؾ٠ىت هكؾم به ومث آيها و يیم ؾلصىیی ال ایٍاو .:
 .های هكؾهی و گماقي ٠یىوبا اوح٩اؾه ال گماقي .;
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او و ق٨ٟ يیالها و شاكاو ؼؿهات ایٍاو، جىشه شؿاگايـه و قویؿگی ٌؽّی هؿیك به لیكؾوح
 هاEهای اشحما٠ی هؽحل٧، ٌماجث ؾٌمى و جىِیه به ِاك بك وؽحیؼاَ به گكوه

و ؾق  ايـؿؾاؾه٘ىق شؿاگايه هىقؾ جىشـه ٬ـكاق . ظٕكت ٘ا٭ات اشحما٠ی گىياگىو قا به7
اقه ٘ا٭ـات اشحمـا٠ی یی ؾقبـهـاهیجىِبكياهه پكوقي هؿیكاو ؼىؾ، بؽٍی قا به جىِی٧ و 

ؾهًـؿگاو، ٨٭ـكا، اهـل ـهـه، وـكاو هؽحل٧ هايًؿ شىاياو، لياو، جصاق و ١ًِحگكاو، هالیات
 Eايؿؾاؾه٬اایل و اوباي اؼحّاَ 

ی هكؾهی و يیـم ٠یـىو هـىقؾ ا٠حمـاؾ، بـك کـاق هـؿیكاو ؼـىؾ هاگماقي. ظٕكت ال ٘كی٫ @
 :Eکكؾيؿیهِكاظث بكؼىقؾ و ؾق ِىقت ک٧ٍ جؽل٧، يىاث به ؾقشه آو با  ؾيؿکكیهيٝاقت 

یی که ظٕكت بكای پكوقي و يٝـاقت بـك کـاق هـؿیكاو ؼـىؾ هاجالي. با وشىؾ جمام 7
ی هاقؾهيحایس هٙلىب ایٍاو ظاِل ٌىؾ. لفا ي٭ً هؿیكاو  ؾائما  گىيه ياىؾه که ، ایىايؿؾاٌحه

 ٠ًىاو هؿیك اقٌؿ، هلمىن اوث.ب١ؿی ؾق هى٨٭یث ایٍاو به

 هآؼف ٬ٕایای ـکكٌؿه، ال جعلیل هٕمىو اقائه ٌؿه اوث. 6شؿو  ؾق اؾاهه ؾق 
 «حضشت یجهاد تیشیو هذ استیيظام س»هضمىو  یایهآخز قضا: 7جذول 

 کذ هأخز گضاسه

يٝك ظٕكت ؾق Dکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی  :
 C MNG-2-2-1پفیكي هؿیكیث شاه١ه

 C MNG-2-1-1های ؾوقاو ظکىهثشًگDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچهی  ;
 C MNG-1-3های هعىقی هؿیكیثویژگیDکًًؿه اِلی پاقچهی  >

= 

 Cجًٝین ج١اهالتDهٕمىو کلیؿی اِلی 
 Cوٜای٧ کاقگماقاوDهٕمىو کلیؿی اِلی 
 Cهؿیكیث ظکیمايهDهٕمىو کلیؿی اِلی 

 Cج١اهل با هؿیكاو هیايیDهٕمىو کلیؿی اِلی 

MNG-1-1-1-2 
MNG-1-1-1-3 
MNG-1-1-1-4 

MNG-1-1-1-2-5 

                                                
کًًؿ ه ظٕكت وی قا به ؾلیل ظٕىق ؾق هیهمايی اٌكا٨ی با هالیمث جىبیػ هیبه ٠رماو بى ظًی٧ ک 32هايًؿ ياهه  .:

 .الما  هىلمیىبه ٠ایؿالله بى ٠اان ؾق جىبیػ ٌؿیؿ وی بكای ؼیايث ؾق بیث 32و ياهه 
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 CيٝاهیاوDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی 
 Cهؤهىقاو هالیDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی 

 ٬CٕاتDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی 
 Cُکحاب ٠مىهی و ؼّىِیDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچهی 

 Cهای شًگیجاکحی Dهٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی 

MNG-1-1-2 
MNG-1-1-3 
MNG-1-1-4 
MNG-1-1-5 

MNG-1-1-2-1-2 

 ا-=
 Cاؼال٪ کاقگماقاوDهٕمىو کلیؿی اِلی 

 Cظکىهث و ؾولحمكؾاوDکًًؿه اِلی پاقچهی 
 CؾٌمًاوDهٕمىو کلیؿی اِلی 

MNG-1-1-1-1 
MNG-1-1 

MNG-1-1-2-4 

 C MNG-1-1-1-3اؼال٪ الهیDهٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی  ا-ا-=
 C MNG-1-1-1-1-2كؾیاؼال٪ D٨هٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی  ب-ا-=
 C MNG-1-1-1-1-1اؼال٪ اشحما٠یDهٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی  ت-ا-=

 C MNG-1-1-1-4هؿیكیث ظکیمايهDهٕمىو کلیؿی اِلی  ب -=
 C MNG-1-1-1-2جًٝین ج١اهالتDهٕمىو کلیؿی اِلی  ز -=
 C MNG-1-1-1-3وٜای٧ کاقگماقاوDهٕمىو کلیؿی اِلی  ؾ -=

> 

 Cقابٙه با ؼؿاويؿDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی 
 Cیاؾ هكگDهٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی 

 Cجعىیى کى٨یاوDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی 
 ٩٠Cى آيهاDکًًؿه ٨ك٠ی پاقچههٕمىو ی 

 Cپاؾاي ؾاؾوDهٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی 
 Cج١اهل با ظٕكتDهٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی 

 C٘ا٭ات اشحما٠یDکًًؿه اِلی پاقچههٕمىو ی 
 Cِاك بك کٍحگاوجىِیه به Dو C ١٘ى ا٠ؿاDهٕمىو 

OBJ-1-4-2 
OBJ-1-2-2-3-1 

CTX-2-1-5 
CTX-2-2-4 

MNG-1-1-1-4-5 
MNG-1-1-1-2-2 

MNG-1-2 
MNG-1-1-2-1-1-4 
MNG-1-1-2-1-1-5 

 C MNG-1-2٘ا٭ات اشحما٠یDکًًؿه اِلی پاقچههٕمىو ی  ?
 C MNG-1-1-1-2-2-3قابٙه يٝاقجیDهٕمىو  @
A  هٕمىو کالو ٨ك٠یDجاقیػ هؿیكیثC MNG-2 
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 گیزیيتیجه
به  یايصام ٌؿه اوث. با يگاه شاه١ه اوالهی اهكولهلمىن  الی، ؾق پاوػ به يقو پیًپژوهً 

کیؿ بـك هـحى به واكهئهًیاه یحیكیهؿ كهیو ًهیؾقله ا٨حهیايحٍاق یقٌؿ آذاق ٠لم ماویه ویژه با جؤ
ؾقک ٌـؿه  قٍـىؾق ک یؼـىباکًـىو بـه الیي ىیکه ا گكؾؾیه ؿایهى ،البالغهوهح ٧یکحاب ٌك
 یبـىه ی٠لمـ ثی١٨ال Cویاوث و هؿیكیث شهاؾیDبه يى بىؾو ه٩هىم ظا  باجىشهىیاوث. باا

ؾق  ییابحـؿا یهـاپژوهً ال گـام ىیُب١ؿ ِىقت يگك٨حه اوث. لفا ا ىیؾق ؼّىَ ا یه١حًابه
 ؽـاباوـث کـه بـا ايح دیـظ ىیال ؾايً ؼىاهؿ بـىؾ. ال همـ ًهیله ىیا ؿیؾو قاه جىلکكهمىاق 
ؾق  واكهئهًـیجالي ٌؿه اوث يٝام ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اه یهٙال١ه هىقؾ یاوحكاجژ

و ٌىؾ  یظٕكت بكقو یو ق٨حاقها ًًیٔمى هٙال١ه ب میآو ظٕكت و ي یٙیهع یبىحك ٨ٕا
 ؾاؾه ٌؿه اوث. طیژق٨ايگك جكش کكؾیپهًايگك بك قو کكؾیشهث، قوالایى

 ٍـاو،یا ثیـؾوقاو ظاکم ژهیـوو به یؽیؾق بىحك جاق واكهئهًیاهليؿگی هٙال١ه ال٘ك٨ی 
کـاهال   ی٨ٕـا  یـٌـؿه جىوـٗ آو ظٕـكت ؾق ا٠ما  ثیكیؾهًؿه آو اوث که يٞى هؿيٍاو

 كیؿهـ یاوح٩اؾه بكا ثیشهث ٬ابلبىؾه اوثE و الایى یوا١٬ یكهایپكچالً و با اوحمؿاؾ ال هح٥
 ثیكیهـؿ یبـكا٘ای١ـی ٘ـىق قا ؾاقاوث. ؾقوا٬ـٟ آو ظٕـكت بـه ی٠اؾ ٗیبا ٌكا كه١ّىمی٤
ال١ـاؾه ياىؾيـؿ. ؼـاق٪ یهـایو اوح٩اؾه ال جىايمًـؿ ییؼىؾ هحىول به اهىق هاوقا كهصمى٠هیل

هٙلـب پكؾاؼحـه و  ىیووىم کحاب ؼىؾ، بـه همـىثیٓ ؾق ٨ّل ب:B< :=@>-=A>:ٔ یيص٩
و  واوشـىؾ هًا٨٭ـ ،یو ؼـاقش یؾاؼلـ یهـالهاو آو ظٕكت ا٠ن ال وشىؾ شًگ یهاچالً

و ٜهـىق چهـكه  واًیهحـؿ كیهىـ كییـا٨كاؾ هح١هـؿ و کاقآهـؿ، ج٥کماىؾ  ایياىؾ  ،یؾٌمًاو ؾاؼل
هـا قا آقهـاو یياـىؾو ب١ٕـ یـیهكؾم، جماظن با هّلعث بـاالجك و اشكا ی٠ؿم همكاه و،اهًا٨٭

. لـفا ؾايـؿیهح٩ـاوت هـ یظکىهـث ههـؿوبـا  قا یشهث ظکىهث ٠لـىو الایى ٌماقؾیبكه
 ؼىاهؿ بىؾ. میي كه١ّىمیا٨كاؾ ٤ گكیؾ یاوح٩اؾه بكاو ٬ابل یکاقبكؾ ی٠لى یحیكیهؿ یهاآهىله

، CهعـیDٗای ال هٕاهیى ؾق وه ؾوحه هكجاٗ بـا ؾق ایى پژوهً، په ال ؾوحیابی به ٌاکه
Dابژه C وDيٝام ویاوث و هؿیكیث شهاؾیCبیىث ، ويه ٬ٕیه بًیـاؾیى جىِـی٩ی هاحًـی بـك آو

وا  Dو C هؿیك های ٌؽّیویژگیC ،Dاقجااٖ با هعیDٗواؼحه ٌؿ. ظا  بكای آيکه وه ُب١ؿ 
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آهـؿه ال ؾوـثهـای بـههای آيها يمایً ؾهـین، ؾاؾهها و ٌاؼُقا ؾق ٬الب هئل٩هC هؿیكیث
 کًین.بالآقایی هی A 8 شؿو گايه هاحًی بك آو قا به ٌکل ويهٌاکه هٕاهیى و ٬ٕایای بیىث

 هاها و شاخص؛ ابعاد، هؤلفهالبالغهيهجهای سیاست و هذیشیت جهادی دس : بًیاو8جذول 

 هاضاخع هاهؤلفه ابعاد

اٖ
اقجا

 با 
 ٗیهع

 كیهؿ یيىاث به ق٨حاقها ٗیهع هیجىش* ه٭اىلیث
 یٙیِكاظث ؾق اقجاا٘ات هع* ٩ٌا٨یث

ظٕىق ؾق 
 هعیٗ

 ٓكواویویژه پٔبه ٗیاقجااٖ هىحمك و پكجکكاق با هع*
 كواویو پ كؾوحاویبا ل یؽّاقجااٖ ٌ*

 یهایژگیو
ؽّ

ٌ
 ی

 كیهؿ
هاؾ

ش
 ی

قابٙه با هاؿأ 
 *اهمیث ؾاؾو به قابٙه ؼا١ٔايه با ؼؿاويؿ هح١ا  ؼل٭ث

ٌؽّیث 
 جىايمًؿ

ها *ٌصا٠ث *ظکمث *ِؿا٬ث *وؽًىقی *والگاقی با وؽحی
 گكایی*٠مل

يگكي و 
ق٨حاق 

ٌؽّی 
 ایؿئىلىژی 

و آؼكت،  ایهًٝك ايىاو، ؾي ؾق ًٌ*يٝام ایؿئىلىژی  ٤ًی و هًىصن 
 ؼؿاويؿ، ؼل٭ث و ظ٫ و با٘ل ى،یؾ

 هؿاقی *لهؿ *پایؿاقی ؾق ؾیى*و٨ای به ٠هؿ *ظ٫

 یهایژگیو
 

وا
یو 

ث
او

 و 
 ثیكیهؿ

هاؾ
ش

 ی
 ایؿئىلىژی 

 *هاحًی بىؾو اقلي هؿیكیث به اظیای ظ٫
 ا٠حًایی به ه٭ام*ذاات ٬ؿم و جالي هصؿايه ؾق ٠یى بی

 ٔاؼال٪ الهی، ٨كؾی و اشحما٠یٓ *الحمام به اؼال٪ هؿیكیث
 *ايگیمي هاحًی بك ایؿئىلىژی

 هؿاقايىاو

 هًؿ و جىايمًؿ ؾق پكوقي پیكواو*٠ال٬ه
*اوح٩اؾه ال هك وه قوي ًٌاؼحی، ق٨حاقی و یاؾگیكی اشحما٠ی ؾق 

 پكوقي پیكواو
 *ايح٭ا  يٝام بیًٍی و قوي هؿیكیحی به کاقکًاو

 ؼاَ ال هؽا٘ااو های*جًٝین ج١اهالت اؼحّاِی با گكوه
 *ايحؽاب هًابٟ ايىايی هحًاوب با هك شایگاه

 *شاكاو ؼؿهات هحًاوب
 *هٍىقت ظکیمايه
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 های هٍؽُ*هى ىلیث
 *ج٩کی  اهىق هااٌكی و ههن ال ٤یك آو

 *ج١هؿ به يٝن
کًحك  

 ؾووشهی
 *کًحك  ٤یكهعىىن

 *کًحك  ال ٘كی٫ يٝاقت ٠مىهی

ٌـىؾ: ٠لمی ٬ال ال آو، وشىه جمایمی ؾیـؿه هـی های ایى پژوهً با آذاقؾق ه٭ایىه یا٨حه
جمكکم ایى پژوهً بك هٙال١ه هىقؾی ٌؽّیحی ه١ّىم و الگىیی کاهل ال ویاوـث و  ،اوال  

بـا  واهؿیكیث شهاؾی اوث که ؾق هٙال١ـات ٬الـی، جـاکًىو وـیكه و وـؽًاو اهیكهئهًـ
اٚ کـكؾو هعىقیث ویاوث و هؿیكیث شهاؾی هىقؾ بكقوی ٬كاق يگك٨حـه اوـثE ذايیـا  لعـ

های ویاوی و اشحما٠ی ظٕكت و يیم ٌؽّیث ؼىؾ ظٕكت و جؤذیك آو بك ویاوـث لهیًه
هـای هـا ٌـؿه اوـث کـه ؾق پـژوهًجك ٌؿو یا٨حهو هؿیكیث شهاؾی ایٍاو، هىشب ؾ٬ی٫

ٌىؾE ذالرا  پایاًؿی پژوهً به قوي جع٭ی٫ کی٩ی ه١حاك و هٍابه، ایى شاه١یث هٍاهؿه يمی
ا٨ماقهای جعلیل کی٩ی، ٬ىت ایى پژوهً يىاث به هٙال١ات كیى يكمجاوح٩اؾه ال یکی ال ٬ىی

هـای ٬الی اوث که بىیاقی ال آيها یا ٨ا٬ؿ قوي پژوهً هًىصن و ٠مؿجا  هاحًی بك بكؾاٌث
 ايؿ.ـهًی ال هًابٟ هىحًؿ یا ایًکه جًها ال قوي پژوهً کمی اوح٩اؾه کكؾه

 پیطًهادها
٠لمی هكجاٗ با ی  هىٔـىٞ یـا لهیًـه ٠لمـی قا  ٘ای١حا  هك پژوهً، جًها بؽٍی ال يیالهای

ؾهؿ و ایصاؾ ی  ؾايً شاهٟ و همگى ؾق ی  لهیًه ؼاَ، يیالهًـؿ وـاؼث و پىًٌ هی
يیـم C ویاوث و هؿیكیث شهـاؾیDهای هؽحل٧ اوث. اجّا  ١ٙ٬ات هؽحل٩ی ال پژوهً

اشـكای قوـؿ بـا بـكؾ. لـفا بـه يٝـك هـی٠ًىاو ی  لهیًه ٠لمی، ؾق هكظله جىلؿ به وك هیبه
جىايـؿ جع٭ی٭ات پهًايگك ؾق باؾی اهك و وپه وقوؾ به جع٭ی٭ات ژق٨ايگك، ایـى هىٔـىٞ هـی

 ٠ًىاو ی  ج ىقی هًىصن، ٬ابلیث اشكا ؾق ٠كِه هؿیكیث کٍىق قا به ؾوث آوقؾ.به
های پژوهٍی ؾقلهیًه هاايی ٨لى٩ی هـكجاٗ ال يیالهای ههن قٌؿ ایى لهیًه ٠لمی، ١٨الیث

های وٙىض ب١ؿی و يیـم های کالو يىاث به ايصام پژوهًؾهیؿ شهثجىايبا آو اوث که هی
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های کاقبكؾی با هؿ٦ جً٭یط های ه١ك٨حی آو قا ایصاؾ کًؿ. ؾق ا٨٭ی ؾیگك، پژوهًچهاقچىب
 کًؿ.های آو به جىو١ه کمی ایى ج ىقی و اقج٭ای کی٩ی آو کم  هیاب١اؾ و هئل٩ه

جىايؿ بك ا٠حاـاق ٩اؾه ال هًابٟ چًؿگايه هیبه ایًکه ؾق هٙال١ه هىقؾی، اوحهمچًیى باجىشه
ٌىؾ پژوهٍگكايی که به هٙال١ه ویاوث و هؿیكیث شهاؾی ٌـؽُ آو بی٩مایؿ، پیًٍهاؾ هی

، هـؿ  البالغ هوه حهًؿيؿ، با بكقوی ایى هىٔىٞ ؾق ؾیگك هًابٟ ٤یك ال ٠ال٬ه وااهیكهئهً
قا  البالغ هوه حی ؾق هـای ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾآهؿه ؾق ایى پژوهً ال بًیاوؾوثبه

 جکمیل و جؿ٬ی٫ کًًؿ.
ٌـىؾ پژوهٍـگكايی بـا جك، پیًٍهاؾ هـیبكای پیگیكی هىٔىٞ ایى پژوهً ؾق اب١اؾ وویٟ

و قوایـات  میک ش ل شآنبه هًـابٟ ؾیًـی ؾیگـك هايًـؿ  البالغهوهحجىو١ه هًاٟ ایى پژوهً ال 
يحـایس ایـى  جـكی ال ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی قا یابًـؿ و، ٌىاهؿ گىـحكؾهه١ّىهاو

ؾق ٤یـك ال  واپژوهً قا جکمیل کًًؿ. ایى ٌىاهؿ همکى اوث ال ویكه و وؽًاو اهیكهئهً
 اؼف ٌىؾ. یا هًابٟ هكجاٗ با ؾیگك ه١ّىهاو البالغهوهحکحاب 

های ؾیگك جعلیل هحىو هايًؿ جعلیل گ٩حمـاو یـا همچًیى همکى اوث بحىاو با اجؽاـ قوي
ؾقلهیًـه ویاوـث و  البالغهوهحهای های ؾیگك، ؾاؾهیا قوي :ای کاهلاوح٩اؾه ال ج ىقی لهیًه

 ؾهی کكؾ.جك، گىیاجك یا ال لاویه ؾیؿ ؾیگكی پكؾالي و والهاوهؿیكیث شهاؾی قا به يعى کاهل
ی ؾوحیابی بـه ج ـىقی ؾق ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی، بكقوـی هاًهیلهیکی ؾیگك ال 

وث. ال ظید قوي پژوهً، ایى کاق ی ٠ملی ؾق هیاو هؿیكاو شهاؾی ٤یكه١ّىم اهايمىيه
٠ًىاو ی  قوي اوحايؿاقؾ، کم  ٌایايی به پیٍك٨ث جىايؿ بههىحلمم هىقؾکاوی اوث که هی

ج ىقی ویاوث و هؿیكیث شهاؾی کًؿ. بكای پیٍاكؾ پژوهً ال ایى هىیك، ال ظید هعحىای 
به اب١اؾ ویاوث  هىقؾ يیال، اولیى گام ًٌاوایی هؿیكاو شهاؾی اوث، جا بحىاو با بكقوی آيها

جـىاو ال قوي هىقؾکـاوی و هؿیكیث شهاؾی پی بكؾ. الاحه بكای ؾوحیابی به يحـایس بهحـك هـی
 های هٙال١ه هىقؾی ال هىقؾهای هؽحل٧ اوح٩اؾه کكؾ.و اؾ٤ام یا٨حه ;چًؿگايه

                                                
ــا ج ــىقی  .D4-1-1-2همــاو قوــاله، بؽــً  .ک .ای هؽحّــك ٔقؾق ه٭ابــل ج ــىقی لهیًــه .: جعلیــل هٕــمىو ی

 .Cٓای؟لهیًه
2. Multiple case study. 
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به ایًکه یا٨حه يهایی ایى پژوهً ی  الگىی ویاوث و هؿیكیث شهـاؾی ال یـ  باجىشه
٠ًىاو وًصه ایصاؾ ٌؿه اوث، به پژوهٍگكايی کـه با هؿ٦ ٬كاقگیكی به اهام ه١ّىم اوث و

ال هٙال١ه هىقؾی هـؿیكاو هىـلماو، هـؿ  ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی آيهـا قا اوـحؽكاز 
ٌـؿه ؾق ایـى آهـؿه بـا الگـىی ه١ك٨ـیؾوثهای بهٌىؾ با ه٭ایىه هؿ کًًؿ پیًٍهاؾ هیهی

هـای ؼـىؾ ایـى وشـىه قا ؾق گـماقي یا٨حـه پژوهً، وشىه ا٨حكا٪ و اٌحكاک آو قا بىًصًؿ و
 هىحؿ  کًًؿ.

پیًٍهاؾ ؾیگك به لعاٚ ٠ملی آو اوث که هؿیكايی که ؾق ٠كِه ٠مـل ظٕـىق ؾاقيـؿ و 
هـای ایـى پـژوهً والی ویاوث و هـؿیكیث شهـاؾی هىـحًؿ، ال یا٨حـههًؿ به پیاؾه٠ال٬ه

 .آهؿه قا با آو بىًصًؿؾوثاوح٩اؾه کًًؿ و يحایس و ؾوحاوقؾهای به
ها قا اليٝك های ایى پژوهً، هؿیكاو شهاؾی والهاوجىاو با اوح٩اؾه ال یا٨حههمچًیى هی

های ٌؽّـیحی و ق٨حـاقی هـكجاٗ بـا ویاوـث و ؾق شًاه هیماو هٍابهث با اهیكالمئهًیى
بًؿی کكؾ و وپه قابٙه بیى ویاوث و هـؿیكیث شهـاؾی بـا هـىاقؾی هؿیكیث شهاؾی قجاه

 ها وًصیؿ.والهاو وقی قا ؾق آوهمچىو بهكه
 بـا بحىايًـؿ یشهاؾ ثیكیهؿ و اوثیو ٠كِه پژوهٍگكاو و كاویهؿ اوث ؿیاه ثیؾقيها

 جىو١ه قا يىٜهىق ی٠لم ٠كِه ىیا ٠مل، ِعًه با ؾايً ؿیجىل ی٨ٕا بیجكک کكؾیقو اجؽاـ
 .کكؾ قا اوح٩اؾه ثیيها کٍىق ثیكیهؿ ٠كِه ؾق CشهاؾD ؿهیپؿ ثیٜك٨ ال بحىاو جا ؾهًؿ
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