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 چکیذه
 شاامهؽىد که اهای مت ذد دس  هاب سعی ت س د پشعؼ مطشح مباا و ىد اذشسب

تىسب گمت  سلگتىی  هتاد ها چیغ . مبسف  سص س د اذشسباشسی اشوب قرآن ملب 
هتتای سسه تتشدی و اقتتؼ هتتا ب سعتت  کتته ظشفیتت تتتش د اشاامتته کتتب سص مذتتىسی

سغتق و تىد های خشد و کیب  هاب سعی  دسسد. اتهسی دس دل اذشسبکننذ ت یید
گىی  هاد اه تشتی ب کته دس ت تاکنىب سلقرآنهای گغتشد  دسااس   هاد دس پژوهؼ

ایتتاب ؽتتذ  تتتذو د اگشد تتذ  سعتت . دس س تتد پتتژوهؼ اتتا ستکتتا اتته ااتتا   قججرآن
ؽناعب سعیمب اا سو کشد تمغیش مىضى ب و سوػ منطقتب تىلیتذ ااش تهت م شف 

صتىس  متذوب ت یتید ؽتذ  سعت .  افتته مقالته ااس اتهسلگىی  هاد اشسی اخغتید
گااته ىمب سلگتىی  هتاد اتش ممتاهیق عتهچنید قاال سسسئه سع  کته عتاص  ممهتس د
انتا ؽتذ  سعت  و عتاختاس س شس تب سلگتىی  هتاد « تکلیف»و « تىسب»ت «مىق ی »
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سسه شدهتتای چهاسگااتته ت یتتیدت تجهیتتضت تذش تتک و تهذ تتذ )سقتتذس  و  متتل( سس 
گااهت سولى ت   ملکتشدی صىس  فشس نذی اا سلها  سص مماهیق عهگیشد که اهدساشمب
ب سلگىی  هادت م تنب اش چشخه تیػ  هت  ساجتا  تکلیتف و کننذ. پى ا پیذس مب

کنتذ سی سس س جتاد متبچشخه تیػ  ه  اه ىد مىق ی ت دوس پى ا و قذسِ  مذشکته
 آوسد.که سمنی  و ع اد   ىسمع سعیمب سس اه سسمغاب مب

 ت سلگىی  هادت ااش هت اذشسبت سسه شدقرآن: سعی ت گاوذواژ یکل

 همذهه
و پكوٍـگكِی ال آو  به لشآنؾ ؾق شهاو اوالم بك ٔكوقت قشٞى هىلماياو های هح١ؿوشىؾ بعكاو

هکحب اهًیحی اوـالم  جكیى يىؽهها، ههنق٨ث ال بعكاوبكای بكوو لشآنا٨موؾه اوث. اوح١ايث ال 
 ل شآنايؿ ؾق هٍکالت ؼىؾ ال ؾاقيؿ ٨كهىؾه لشآنبا ًٌاؼث ٠می٭ی که ال  اوث. ظٕكت ٠لی

ًؿه، اؼااق گفٌحه، ؾقهاو ؾقؾهـای بٍـك و قاه وـاهاو بؽٍـیؿو بـه کم  بگیكیؿE چكاکه ٠لن آی
َِِإ Dيه٩حه اوث:  لشآنليؿگی ٨كؾی و اشحما٠ی ٌما ؾق  لَمِِِ ِیفِِإنَّ هِهَِِ ِیَوإلَحه ِؤتَیِمَُِِ ِإلَنٌُهَََِ

قاهًمـایی  ل شآن ٓ. اليٝـك اهیكالمـئهًیىA<:: ؼٙاـه البالغهوهحC ٔمکَىِیبَِِمُِوَوظِمِِمکٍّإئَِِِوٍَّوإَءِ
گـىیی اوـث کـه ؾقو٢ والؾ و وـؽىکًؿ، هؿایحگكی اوث که گمكاه يمیؼیايث يمی اوث که

َِِوإََلنىإDگىیؿ: يمی إَِإنَّ َْ عآَنِِن َىِِلمم ِِنم ْیِإلّىُِصحم ،ِ ِإلَّ شُّ ْم ْیَِوإلهٍُِّیَِی ،ِإلَّ ِضلُّ ِِ ِیم َحه ِّ م لهْیَِوإلنم  ِِإَّ
ِ بم ِْ شاياه جالٌی همه كالمئهًیىٓ. بك همیى اوان اوحكاجژی اهًیحی اهی?@:ٔهماو: ؼٙاه C َیک

ٓ. A= :=?A>:والی اهًیث و هعىق ٬كاق ؾاؾو آهىله ٬كآيی و ؾیًـی بـىؾ ٔا٨حؽـاقی، بكای ٌك٠ی
هـای شهـاو اوـالم قا ایى ٜك٨یث قا ؾاقؾ جا بعـكاو لشآنهکحب اهًیث هح١الیه اوالهی بكآهؿه ال 

، بـكای یـا٨حى ل شآنی ال ٓ. ایى پژوهً با هؿ٦ بكؾاٌحی کـاقبكؾ>:: AB>:لایی، ق٨ٟ کًؿ ٔل 
های شهاو اوالم ايصام ٌؿه اوث. ؾق ایى ه٭اله ب١ـؿ ال بكقوـی ق٨ث ال بعكاوالگى شهث بكوو

پیٍیًه و جىٔیط هاايی يٝكی، قوي هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه جٍكیط و ؾق اؾاهـه بـا چهـاقچىب قوي 
 هفکىق الگىی شهاؾ ؾق ؾو بؽً واله ه٩هىهی و واؼحاق اشكایی جؿویى ٌؿ.

 هپیطیً
ٞى شهاؾ ؾق  ـیـل  ک شیم لشآنجىاو به ج٩اویك يگاٌحه ٌؿه اوث. ابحؿا هی لشآنآذاق بىیاقی با هٔى ؾق 

ؿ آیه شهاؾ اٌاقه کكؾ که به شایگاه، اهمیث و ٨ٕیلث شهاؾ پكؾاؼحه یـ  ايؿ. هـیچ٬كیب به چهاِق
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ؿؾ جكوین الگىی هٍؽُ ال شهاؾ بكيیاهؿه ، آذـاق هـكجاٗ ايؿ. ٠الوه بك ج٩اویكال ج٩اویك هفکىق ؾِق
، ل شآن دس خه اد و خىگايؿ ال: کحاب ايؿ. ال شمله ایى آذاق ٠ااقتبا شهاؾ يیم به ٘كض الگى يپكؾاؼحه

الله هّااض یمؾی: قویکكؾ ٤الب ایى کحاب جایـیى هاهیـث شًـگ و قلهًـؿه اوـثE کحـاب ال آیث
ج٩ىـیكی و ٨٭هـی  آباؾی: ایى کحاب با قویکـكؾیالله ویؿظىى ٘اهكی ؼكم، ال آیثلشآن دس خهاد

لاؾه اکاكی: ؾق ایى کحاب بـه ه٩ـاؾ ، ال ٠لی ج٭یلشآن ىهیآ دس خهادشهاؾ قا بكقوی کكؾه اوثE کحاب 
ى٠ی پكؾاؼحه ٌؿه اوثE پایاویات ٬كآيی هكجاٗ با شهاؾ، به ٌیآ ياهه ه٭ٟٙ کاقًٌاوی اقٌـؿ ىه هٔى

ٌـؿه ظىیى یـاوقی، ؾ٨ـاٞ ال عاشىسا وهضت دس آن کاسبست و کشیم لشآن دس خهاد الگىیبا ٠ًىاو 
اؾ٪ گاه اهامِ  ياهه ٨٭ٗ ال ٠ًىاو الگىی شهاؾ اوح٩اؾه کكؾه اوـث : ایى پایاو=B>:وا   ؾق ؾاٍي

ياهـه بـا بكشىـحه کـكؾو ؾاقؾ. ایى پایاو او ؾق ٬الب شهاؾ وؽث و شهاؾ يكم و١ی ؾق جعلیل ٠اٌىق
جـىاو گ٩ـث هًـابٟ قيحیصـه هـیا٨ـماقی شهـاؾ ؾاقؾ. ؾب١ؿ يكم شهاؾ، جالي ؾق پكقيگ کكؾو ب١ؿ يكم

ايـؿ و ٬ـكاق ؾاؾه های شهـاؾ قا هـىقؾ جىشـهكجاٗ با شهاؾ ٠مىها  هااظـد ج٩ىـیكی کالهـی و ٨لىـ٩ه
ؿؾ جاییى الگىی شهاؾ بههیچ كیه ٬ابل ج١مین ياىؾهی  ؾِق  ايؿ.هرابه ی  ٝي

 يظزی  هبايی
هىٔـىٞ ؾق بعـد  ، جىٔیط ؾوکشیم لشآنبا هاهیث اوالهی ایى پژوهً و ٬ىام آو بك هاايی 

 ايؿ ال:کًؿ که ٠ااقتهاايی يٝكی ٔكوقت پیؿا هی
ای ؾق ايؿیٍـه و ٠مـل کًًـؿهًٌاوی ي٭ً ج١ییىه١ك٨ث ضًاسی اسالهی:الف( يظام هعشفت

ًٌاوی او ها با يٝام ه١ك٨ثايىاو ؾاقؾ. يگاه پژوهٍگك به شهاو هىحی، ايىاو، ًٌاؼث و اقلي
ًٌاوـی اوـالهی اوـث Eکن بك ایى پژوهً، ه١ك٨ـثًٌاوی ظاگكه ؼىقؾه اوث. يٝام ه١ك٨ث

ٌـىؾ ٔق. ک. ًٌاوی اوـالهی بـه شهـاو هىـحی و ايىـاو يگكیىـحه هـیی١ًی ال چٍن ه١ك٨ث
ًٌاوــی کــه ي٭ــً ؾقؼىقجــىشهی ؾق يحــایس ٓ. آو بؽــً ال يٝــام ه١ك٨ــث@A>:لاؾه، ظىــیى
یـؿ هیـماو ا٠حاـاق های ٠لىم ايىايی ؾاقؾ يٞى يگاه به هاايی و ابماقهای ٌـًاؼث اوـث. باپژوهً

ًٌاوـی جصكبه، ٠٭ل، وظی و وایك هًابٟ ه١ك٨حـی يـمؾ پژوهٍـگك هٍـؽُ باٌـؿ. ؾق ه١ك٨ـث
ًِ پـژوهCً وظیDبیًی جىظیؿی اوث اوالهی که بكآهؿه ال شهاو هـا ٬ـكاق ه١یاق يهایی وـًص

پـفیكؾ بـا پژوهٍـگكی کـه ًٌاوی اوالهی قا هـیقو پژوهٍگكی که يٝام ه١ك٨ثگیكؾ. الایىهی
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Dجصكبه Cًپژوه ًِ جىايًـؿ ؾق هىـائل قاظحی يمـیؾهؿ بههای ؼىؾ ٬كاق هیقا ه١یاق يهایی وًص
وايی به ؾوث آوقيؿ. بك همـیى اوـان ؾق ایـى ه٭الـه يٝـام کالو ايىايی و اشحما٠ی يحیصه ی 

ق٤ن جىشه به جصكبه، ٠٭ـل، هكش١یـث، ٌـهىؾ و ًٌاوی اوالهی هعىقیث ؾاقؾE ی١ًی بهه١ك٨ث
 ٓ اوثEلشآنو ٬ٕاوت يهایی با وظی ٔ هکا٩ٌه، ه١یاق وًصً

هـای ج٩ىـیكی هىشـىؾ بـه ؾو بؽـً بًؿی کـالو قويؾق ی  ج٭ىین ب( تفسیش هىضىعی:
ق٤ـن کٍـ٧ هـای جكجیاـی بـهبًـؿی اوـث. ؾق قويج٩ىیك جكجیای و ج٩ىیك هىٔى٠ی ٬ابل ؾوحه

بـه جـؿویى یـ  هراها با یکؿیگك به٨كاواو، ه٩ىك ؾقِؿؾ اقجااٖ ایى اوحؿال  لشآویهای اوحؿال 
ِىقت پكاکًؿه ؾق ج٩ىیك جىلیٟ ٌؿه اوـث. يٝكیه يیىث. ؾقيحیصه ؾوحاوقؾهای هىقؾی ه٩ىك به

ٌىؾ. ؾق ایـى قوي بك اوان جىلىل آیات و وىق ج٩ىیك يمی لشآناها ؾق قوي ج٩ىیك هىٔى٠ی، 
ٌىؾ جا هىٔـٟ جعلیل و بكقوی هی لشآنهىٔى٠ات و هىائل ليؿگی ٠٭یؿجی و اشحما٠ی ال هًٝك 

ٓ. بـه ج١ایـك 9:: 9?>:ٔاوالمٓ ؾقباقه آو هىٔٞى یا هى له قوٌـى ٌـىؾ ِٔـؿق،  لشآنو ؾیؿگاه 
ه هی لشآنٌهیؿ هعمؿبا٬ك ِؿق، ؾق ج٩ىیك هىٔى٠ی ه٩ىك هى له یا هٍکل قا به  کًـؿ و بـا ٠ٔك

قو يحایس ج٩ىیك هىٔى٠ی يحایصی اوث کـه يٍیًؿ جا پاوػ ؼىؾ قا بیابؿ. الایىوگى هیبه گ٩ث لشآن
 ٓ. 27-22کًؿ ٔهماو: های ليؿگی اشحما٠ی بٍك اقجااٖ پیؿا هیوا١٬یثبا 

 روش هًطمی تىلیذ يظزیه
کیؿ بك اوحؿال قوي هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه، قوٌی ه٫ًٙ های ؾوگايه اوح٭كا پایه اوث که با جؤ

ای اوث که بـا اوـح٩اؾه ال پكؾالؾ. ایى قوي کی٩ی به گىيهو ٬یان، به اقائه الگى یا يٝكیه هی
ی بهکًؿ گماقهی  ٨كایًؿ هًٙ٭ی به پژوهٍگك کم  هی ًّ  آهؿه با قوي اوح٭كاییؾوثهای ٜ

ووـیله قوي ٬یاوـی های هىقؾ يٝك قا بهقا جاؿیل به ٨كٔیه، و ٨كٔیهٓ 23: 2476ٔچالمكل، 
قوي هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه بـك ؾو قکـِى اوـح٭كا و اذاات و جاؿیل به الگى یا يٝكیه کًؿ. بًابكایى 

ا ٌؿه اوث. قکى او ، ی١ًی اوح٭كا اوحؿاللی اوـث کـه ـهـى ال ٬ٕـایایی شمئـی ٬یان بً
قکى ؾوم ی١ًی ٬یان اوحؿاللی اوث که هكگاه  8ٓE: 2424گیكؾ ِٔؿق، يحیصه کلی ًٜی هی

ٓ. ؾق  :118٪2477ـهى ه٭ؿهات ٬یان قا بپفیكؾ ياچاق بایؿ يحیصه آو قا يیم بپفیكؾ ٔه٩ٝك، 
هات اوحؿال  اهمیث بىیاقی ؾاقؾ. به ج١ایك ابى وـیًا ؾق قوي ٬یاوی ِعث هااؾی یا ه٭ؿ
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يعىی هىقؾ ا٠ح٭اؾ باٌـًؿ گیكؾ که بهاهىقی ؾق ٬یان هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هی شفا بشهانکحاب 
ٓ. بًابكایى به هك هیماو که شاه١ه هااؾی و ٬ٕایای ٬یان قا بپفیكؾ، به ?>: >@>:ٔابى ویًا، 

 ٓ.<B>:پفیكؾ ٔق. ک. پاقوايیا، ل هااؾی قا هیهماو هیماو الگى یا يٝكیه بكآهؿه ا
ؾاؾو قوي هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه به ایى ٌکل اوث که پژوهٍگك بـه ٌـیىه اوـح٭كایی  ايصام

ال ؾايً، هٙال١ات، آگاهی و اوًاؾی که ؾق اؼحیـاق ؾاقؾ  او  کًؿ که ؾق گام٨كایًؿی قا ٘ی هی
Dهصمى٠های ال گماقهها Cقا به ؾوث هی هیماو که ؾق قوایی و پایایی گماقهآوقؾ. به هك هـا ؾ٬ـث

هـای ؾوم پژوهٍـگك ال هصمى٠ـه گـماقه ٌـىؾ. ؾق گـامجك ايصـام هـیٌىؾ، هكاظل ب١ؿی ؾ٬ی٫
هـا قا ها و ٨كٔیهای ال ٬ٕیهکًؿ که هصمى٠هقا اوحؽكاز هیC اییا٨حهکل ج١مینDآهؿه ؾوثبه

اهیحی که ؾاقؾ هحٍکل ال اقکـاو یـا آهؿه به ا٬حٕای هؾوثؾق ؼىؾ شای ؾاؾه اوث. ایى کل به
ها، به قوي ٬یاوی به وىم پژوهٍگك با شمئی کكؾو ٨كٔیه هماو ه٩اهین کلیؿی اوث. ؾق گام

ای ال یا٨حــه ؾقبكگیكيــؿه هصمى٠ــهپــكؾالؾE لیــكا کــل ج١مــینهــیC یا٨حــهکــل ج١مــینDاذاــات 

کـه ایـى کلیـث بـا هیايؿ. هاؾاهاوث که همايًؿ ٬ٕایای هًٙ٭ی ؾق کًاق هن ٬كاق گك٨حه٨كٔیه
های هح٩اوت و گیكیها و يحیصههای هع٭٫ اذاات یا قؾ يٍىؾ، ٬ابلیث بكؾاٌثها و والاههىشاه

هـای هًٙ٭ـی ؼـىؾ هـا و وـالاهکىٌؿ با هىشاههح١ؿؾ ال آو وشىؾ ؾاقؾ. بًابكایى پژوهٍگك هی
یه به ک٧ٍ آيهـا کاقآهؿی و ٬ابلیث الگى یا يٝكیه قا ذابث کًؿ. ؾق ایى ِىقت هىائلی که يٝك

 کًًؿ و ٬ابلیث ج١مین ؾاقيؿ.ؾهؿ ا٠حااق پیؿا هیهایی که اقائه هیظلپكؾالؾ و قاههی

 الگىی جهاد
ق٨ـث ال اکًىو بك اوان قوي جعلیل هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه، به اقائه الگىی شهـاؾ شهـث بـكوو

الگـىی شهـاؾ پكؾالین. بك اوان ایى قوي هكاظلی که بایؿ بـكای های شهاو اوالم هیبعكاو
یا٨حـه های هىشىؾ ؾقباقه هى لهE بٓ کل ج١مینايؿ ال: ال٧ٓ هصمى٠ه گماقهايصام ٌىيؿ ٠ااقت

 هاE تٓ اقائه الگى یا يٝكیه.پفیكی ٨كٔیههای شمئیE پٓ آلهىوو جصمیه کل به ٨كٔیه
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  هىجىد دسباسه هسئله هایگضاسه هجمىعه
لیؿی ی  هى له اوث. هىـ له اِـلی های کبكقوی و اٌكا٦ شاهٟ، ٌكٖ قویؿو به گماقه

هـای هح١ـؿؾ ؾق شهـاو وشـىؾ بعـكاوDظل بكای آو هىحین که ؾق ایى ه٭اله ؾق پی یا٨حى قاه
بـا جمىـ  بـه قویکـكؾ C. هاوـثق٨ـث ال ایـى بعـكاواوالم و ٧١ٔ هىلماياو ؾق بـكوو

ن کـه ال ایـؾقباقه ایى هى له به پًس گماقه کلیؿی ؾوث یا٨حـه لشآناوح٭كایی و ؾ٬ث ؾق آیات 
 ايؿ ال:ها ٠ااقتجىالی، اقجااٖ و ايىصام ؾقؼىقجىشهی بكؼىقؾاقيؿ. ایى گماقه

و ؾیـى اوـالم اظکـام  ل شآنال هًٝـك  کًًذه تىاو آيهاست:هىقعیت هسلماياو تعییى .1
کًًؿ. و٬حی ٨كؾ هىلماو ؾق هـى١٬یحی ٬ـكاق ا٨كاؾ ه١ًا پیؿا هیC هى١٬یثDاوالهی هحًاوب با 

ايؿ کاقی ايصام ؾهؿ، هصاىق اوث هحًاوـب بـا هى١٬یـث ٠مـل کًـؿ. ؾق جىگیكؾ که يمیهی
ٌـىيؿ. هّـاؾی٫ ٬كآيـی شم ایماو باً٘ی ال او بكؾاٌحه هـیچًیى ٌكایٙی اظکام اوالهی به

٨ك٠ىو کـه هى١٬یـث بـه او کًًؿE الشمله آیه هكبىٖ به هئهى آ بىیاقی ایى گماقه قا جاییؿ هی
َلَِِ َِوَلDُؾاؾ: اشاله اٜهاق ایماو يمی ِمَهَِِ خم ُْ ْهِِمُّ ْىَنِِآِ ِِمِّ ََ ِِِفْع مم ٓ. ؾق آیه A;٤ٔا٨ك: C ِإیَنَُو مَِِیْکتم

ای کًؿ والیث ک٩ك قا يپفیكيؿ هگك لهايی کـه چـاقهؾیگكی ؼؿاويؿ ال هئهًاو ؾقؼىاوث هی
ِِِْ Dَِيؿاقيؿ:  ِخ ىَنَِِیتَّ ِمىم ُْ یَهِِإْلنم ْوِلَیَُءِِإْلَکُِفِع

َ
وِنِِِمْهِِأ ِمِىیَهٍِِّم ُْ ِإللهِ ِِِمهَهَِِفَلهْیَسَِِذِلَ َِِیْفَعْلَِِوَمْهِِإْلنم

ءِِفَ َْ ْنِِِإ ََِِّشه
َ
هىإِأ مم ْمَِِتتَّ َمهُ ِوِِمهْىهم ای کـه هى١٬یـث ٓ. همچًـیى اوـث آیـهA;٠مـكاو: ٔآ  Cتم

کًؿ اگك هىلماياو ؾق هى١٬یحی ٬كاق کًؿ. ایى آیه جّكیط هیهىلماياو ِؿق اوالم قا بیاو هی
هِ َِِ َفَعَِِمْهDِصاليؿ ایماو ؼىؾ قا ايکاق کًًؿ: جىايًؿ اٜهاق اوالم کًًؿ، هؾاقيؿ که يمی ِِمهْهِِِبُللَّ

ََُِِمْهِِِإ َِِّنُِوِ ِیإَِبْعِ ِ ْ هِع
م
ه مَِِوِِأ َِِلْلبم ْطَنهِئه  ِِمم ِْ ٓ. آیـات ٨ـى٪ ٨ـكؾ ?9:ٔيعـل:  :C...لِکهْهَِِوِِنهُِنِیِبُ

ايؿ که هى١٬یث، جىاو او قا ولب کكؾه اوـث. ٠ـالوه بـك هىلماو قا ؾق ٌكایٙی بكقوی کكؾه
، به ظکن بؿیهی ٠٭ل، کًٍگكی ی  ٨كؾ، گكوه و شاه١ه وابىحه به هى١٬یحی اوث لشآنآیات 

جـىاو ايحٝـاق بـكؾ يمـیايؿ. بكای هرا  ال کىی که ؾق ليـؿاو بـه وـك هـیکه ؾق آو ٬كاق گك٨حه
Eلیكا هى١٬یحی که ؾاقؾ جىاو هىا٨كت قا ال او ولب کكؾه اوث Eهىا٨كت ؾاٌث 

٠ًـىاو ٓ آيچـه بـهل شآنال هًٝك اوالم ٔکلیف آيهاست: کًًذه ت. تىاو هسلماياو تعییى2
هکل٧ اوث. آیات هح١ؿؾی بك قابٙـه C جىاوDگیكؾ هحًاوب با جکلی٧ بك٠هؿه کىی ٬كاق هی

                                                
:. D٠فاب وؽحی ؾاقيؿ، هگك آيها که جعث ٨ٍاق وا٬ٟ ٌؿه ...کىايی که ب١ؿ ال ایماو کا٨ك ٌىيؿايؿ.C 



 AA>   های شهاو اوالمهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوالگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیث

 

کیؿ کكؾه ِلِِّیکِ Dايؿ: بیى جىاو و جکلی٧ جؤ هِ م هُِ مِإللَّ سهَعهُِِإّ َِِوفسو ٓ. ؼؿاويـؿ ?A;ٔب٭ـكه: C وم
وَِوDِکًؿ: جکلی٧ هاالیٙا٪ يمی ِ َِِفِِِإخُِن م ِِإللَّ َُِِِحكَّ هَىِِِخهٍُِّ ْمِِنم َلهَِخَعهَلِِمهَُِوِِإْخَتبهُ م ْمِیََ َِِفهِکم

ِ گاه اوث و يمیٓ. ؼؿاويؿ ال کنA@ٔظس: C َحَعٍجِِِمْهِِِهِیإل ِّ ؼىاهؿ بك او وؽث جىايی ايىاو آ
ِیعیDبگیكؾ:  ْنِِإللَّ مِِ م

َ
َ ِیِأ ْمَِِخفِّ ْىکم ِلَكَِِوََِِ ِِخم ْوسُنم ِ

ِْ عِإ ُِویٌَ قاظحی ايىـاو ٓ. ؼؿاويؿ A;ٔيىاء: C ف
ِیعیDؼىاهؿ: قا هی ممِِإللَّ مِِ م ِیعیِ َِوِِْسَعِیإلِِِْبکم ممِِ م ْسَعِِِبکم ٓ. بًـابكایى ٠٭ـل و ٌـكٞ <A:ٔب٭كه: C إْلعم
 ايؿEؼاقز ال جىاو قا جعىیى و جصىیم يکكؾهC جکلیD٧هكگم 
وکىو و ایىحایی ال هًٝك هاـايی ٬كآيـی پفیك٨حـه . بهبىد هىقعیت، تکلیف هسلماياو است: 9
ؾهؿ هصكت به هىلماياو و٠ؿه هی لشآن. هصكت بكای بهاىؾ هى١٬یث، ؾوحىق ٬كآيی اوث. يیىث

هُِخْعَِِوَمْهDِکًیؿ جا به بهاىؾ هى١٬یث بكویؿ:  ِِإلل ِسبیلِفَِیم عإَغنُِإ   ِِفََِیِد م ؾق C. َوَسهَع وَِِ ثیعإِمم
ؾوـث بؿهًـؿ،  اؾاهه همیى آیه آهؿه اوث اگك ؾق قاه هصكت بكای بهاىؾ هى١٬یث شاو ؼـىؾ قا ال

ْجِیَِمْهَِِوDِاشك آيها با ؼؿاويؿ اوث:  هُِخعإِوِِتِ ِیبَِِِمْهِِْخعم ِ َِِِإلَِِمم ىِلِ َِِوِِإللَّ مََِِّ سم ِِْ ِ ْ  مِیُِم َم ُِمَِوَلَعَِِفَمْ ِِإْلَنْى ْخعم
َ
ِأ

لَِ َََِِ ِ ى إِوِإللَّ مِِ َُنَِِوِِإللَّ ُِویَ حَِغفم  کًًـؿگاِو بهاـىؾٓ. همچًیى ؾق آیه ؾیگك به ههاشكت99:ٔيىاء: C ن
ْیَهDِهى١٬یث و٠ؿه يیکی و ظىًه ؾق ؾيیا ؾاؾه ٌؿه اوث:  وإَِوإلَّ هىإِمهَُِبْعهِ ِِِمهْهِِإلله ِِفهَِنهَُخعم ِلنم ِظم

ْمِ هم َءوَّ َبىِّ ْویُِِفََِلىم ٓ. ه٭ام بكجك و پیكولی وكيىٌث ١ٙ٬ی کىايی اوث که بكای :=ٔيعل:  Cَحَسَى وِِإل ُّ
Dْکًًؿ: بهاىؾ هى١٬یث هصكت هی ىإَِهِیإلَّ وإنَُخَِِوِِآَمىم وإَِوِِعم هِ ِِِلِیَسهبَِِفهِخَُن م ْمىإِلِهْمِِإللَّ

َ
ِسهِهْمَِِوِِِبهؤ ْوفم

َ
ِأ

ِ َظمم َْ
َ
ًِوِأ ْىَ ٍََِِّ َخ َِِِ ِ ولِئَ َِِوِِإللَّ

م
ممِِأ وَنِِنم َم قو هىلماو و شاه١ه اوالهی همـىاقه ٓ. الایى9;ٔجىبه: C إْلفُِئ

گیكيؿ، ياایـؿ یوىی و١اؾت باًٌؿ. بًابكایى و٬حی ؾق هى١٬یحی ٬كاق هبایؿ پىیا و ؾق ظا  ظكکث به
ؾچاق اي١٩ا ، وکىو و قکىؾ ٌىيؿ. بایؿ همىاقه جالي ؼىؾ بكای بهاىؾ هى١٬یث و جؤذیكگـفاقی بـك 

 >ها و اهؿا٦ ؼىؾ ؾق ؾوحىق کاق ٬كاق ؾهًؿهعیٗ قا ؾق قاوحایی يیل به آقهاو
او هًـؿی ال جـىيحیصـه هًٙ٭ـی بهاـىؾ هى١٬یـث و بهـكه . تغییش تىاو، تغییش تکلیف سا دس پی داسد:4

ٌـىؾ. کـه بیـاو ٌـؿ، جکلیـ٧ هحًاوـب بـا جـىاو ؤـٟ هـیبیٍحك، ج٥ییك جکلی٧ اوث. همچًـاو
ىقجی کًؿ. آیاجی که ؾق گماقه او  به کاق ق٨حه اوـث ٬ابـل که جىاو ج٥ییك کًؿ، جکلی٧ هن ج٥ییك هیؾِق

شـىؾ ٌىؾ، واوحًاؾ بكای ایى گماقه يیم هىحًؿ. به هماو ؾلیل که ٨٭ؿاو جىاو هىشب ولب جکلی٧ هی
ىَنِِ َِِْمِکلََِِوَمDُکًؿ. آیه جىاو يیم بك وشىب جکلی٧ ؾاللث هی َمُِتلم ْسَتْضهَعفِِِإلّلهِ ِِِلِیَسهبَِِِفِِِتم ِِمهَهَِِهِیَوإْلنم

َخُِ ِ َسُءِإلعِّ ٓ ؼٙاب به کىايی اوث که جىاو ؾاقيؿ و بایؿ ال هٝلـىم ؾ٨ـاٞ کًًـؿ. بـك <@ٔيىاء: C َوإلىِّ
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ىإَِو٧Dِ ؾاقيؿ با ؾٌمى ه٭ابله کًًؿ: همیى اوان و٬حی هىلماياو جىايمًؿيؿ، جکلی هِ َِِسهِبیِلِِِفَِلُِتلم ِإللَّ
یَهِ ِْ

ىَوکْمِِإلَّ اؾق يمی9B:ٔب٭كه: C یمُِتلم ىقت جکلی٧ ه٭ابلهِ   ٌؿEٓ. ؾق ٤یك ایىِ 
جـىاو يحیصـه ال چهاق گماقه پیٍیى هی. دوس هغلىب تغییش، ضشوستی ضشعی و عقاليی است: 5

بـك یکـؿیگك، ؾوق C جکلیـD٧و C جىاوC ،Dهى١٬یثDهح٥یك  گك٨ث که جؤذیكگفاقی و جؤذیكپفیكی وه
آوقيؿ که ٔكوقت چًیى ؾوقی جا قویؿو بـه وـ١اؾت اللعـاٚ ٌـك٠ی و هٙلىبی قا به وشىؾ هی

ؼىاهًـؿ: بـه وشىؾ ؾاقيؿ که ال هىلماياو هی لشآناللعاٚ ٠٭لی پفیك٨حه ٌؿه اوث. لفا آیاجی ؾق 
ه ؾق هى١٬یث ٌکًًؿه ٬كاق ؾاٌحیؿ. ها به ٌما جىاو قیىماو الهی چًگ بميیؿ و یاؾ کًیؿ قولی قا ک

ىإَِوDِؾاؾین و اکًىو اللهه ؾوام و اقج٭ای ایى ٌكایٗ، به ٠مل ٌما بىحگی ؾاقؾ. آیه  َتِصهنم َْ ِِبَحْبهِلِِإ
ِ ِ ُِویَخنِإللَّ ىإِ َِوِِع لم وإَِوَِِتَفعَّ عم ِ ِِِوْعَنَتِِإْذ م َلهِإللَّ ْمِیََ ْمِِِإذِِْکم ْىهتم ِِ م ه إءو َْ

َ
َ ِِأ لَّ

َ
ْمَِِهِیَبهَِفهؤ هىِبکم لم ْمِِلم ْصهَبْحتم

َ
َِفؤ

ُِوِِبِىْعَنِتِ ِ ْمَِِوِِِإْخىإو ْىتم لِ م ْفَع ٍَِِشفَََُِِ ُ ِِِِمَهِِحم ْمِِإلىَّ َْ م ْوَم
َ
ِیَبهیَِ هِْلَ ِِِمْىهَُِفؤ ه مِِهم هْمِِإللَّ هْمُِِِتهِ ِیآَِلکم کم َِلَعلَّ

وَنِ  ٓ الشمله آیاجی اوث که بك ایى ؾوق جؤکیؿ ؾاقيؿ.254ٔب٭كه: C َتْهَت م

   جشئی هایفزضیه به آو جشیهت و یافتهتعمین کل
آیـؿ کـه آو قا های کلیؿی ـکكٌؿه، ی  کلیث ٬ابل ج١مـین بـه ؾوـث هـیال هصمى٠ه گماقه

Dالگىی شهاؾ Cهی ياهین. ؾقوا٬ٟ وـه ه٩هـىم کلیـؿیDهى١٬یـثC ،Dجـىاو C وDجکلیـ٧ C وشـه
کـه  ای اوـثهای ٨ى٪ اوث. به بیايی ؾیگك وه ه٩هىم کلیؿی همـاو ه٩ـاهین پایـههٍحكک گماقه

ؾهًـؿ و يـٞى اقجاـاٖ بـیى ه٩ـاهین پایـه بـه همـكاه والهاو ه٩هىهی الگىی شهـاؾ قا ٌـکل هـی
ؾهًـؿ. الگـىی قاهاكؾهای هىحؽكز ال ایى اقجااٖ، واؼحاق اشكایی الگىی شهاؾ قا جىٔـیط هـی

ـیه هـای شمئـی جایـیى، و ؾق گـام شهاؾ ه٩هىهی کلی اوث که اللم اوث با جاؿیل ٌؿو بـه ٨ٔك
یهب١ؿی با اذاات  هایی که جاؿیل به الگىی شهـاؾ یـا ها ا٠حااق الگى ذابث ٌىؾ. هٙاب٫ با گماقه٨ٔك

یه ٬ابل ٘كض اوث که ٠ااقتهماو کل ج١مین  ايؿ ال:یا٨حه ٌؿ، ؾق ایًصا پًس ٨ٔك
جـىاو هیـماو ٜك٨یـث، . بؿوو جىشه به ًٌاؼث هى١٬یِث هك ٘یـ٧ ال هىـلماياو، يمـی2

 ها به ؾوث آوقؾEا ؾق هىاشهه با بعكاوهای آياو قها و ٧١ٔجىايمًؿی و ٬ىت
ها و جىايمًـؿی آيهـا ها، هحًاوب با ٜك٨یثهای هىلماياو ؾق هىاشهه با بعكاو. قاهاكؾ1

Eجؿویى يٍؿه اوث 
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4Eهىلماياو به هى ىلیث ؼىؾ ی١ًی وشىب و لموم بهاىؾ هى١٬یث جىشه کا٨ی يؿاقيؿ . 
هح٥یكهای هى١٬یـث، جـىاو و جکلیـ٧ ها ال . قاهاكؾهای هىلماياو ؾق هىاشهه با بعكاو3

 کًًؿEجا١یث يمی
 کًًؿ.گايه جىشه يمی. هىلماياو به ٌك٠یث ؾوق هٙلىِب ه٩اهین وه2

  هافشضیه اثبات و آصهىو
هـای شهـاو اوـالم به ایًکه هى له ایى پژوهً اقائه الگى یا يٝكیه بكای ظـل بعـكاوباجىشه

ؽاب ٌىؾ که يحایس چًـیى اوـحؿاللی ال ای ايحاوث، ٔكوقی اوث هااؾی اوحؿال  به گىيه
٬ابلیث ج١مین ؾق شهاو اوالم بكؼىقؾاق باٌؿ. ال همیى قو ؾق ایى بؽـً ال بـیى ه٭ـؿهات 

گايه ٬یان بیٍحك ال ی٭یًیات، هىلمات، هٍهىقات و ه٭اىالت اوح٩اؾه ٌؿه اوـث جـا هٍث
ٌىيؿ و ٘كض هی های هفکىقالگى ال ٬ابلیث ج١مین بیٍحكی بكؼىقؾاق باٌؿ. ؾق اؾاهه ٨كٔیه

پـكؾالین. ؾق ایـى هاعـد ِـك٨ا  ِـىقت ٬یـان اؼحّاق با قوي ٬یاوی به اذاات آيها هیبه
هـا و اقائـه هٙكض ٌؿه اوث. هّاؾی٫ و هىاقؾ ٬ابل اوحًاؾ بكای هااؾی ٬یان ؾق بؽً گماقه

به ؤىض ه٭ؿهات ٬یان، ـکك هّاؾی٫ يى٠ی جکكاق ٤یكٔـكوق الگى بیاو ٌؿه اوث. باجىشه
 آوقؾ. به همیى ؾلیل ال آو پكهیم ٌؿه اوث. پی هیقا ؾق 

 جىاويمی هىلماياو، ال ٘ی٧ هك هى١٬یث ًٌاؼث به جىشه بؿوو: Dاثبات فشضیه اول
 به ؾوث هابعكاو با هىاشهه ؾق قا آياو های٧١ٔ و ها٬ىت جىايمًؿی و ٜك٨یث، هیماو
ها و هی ال ٬ىتِىقت ؾقؼىقجىشاهث اوالهی بهDِىقت ٬یاوی: ه٭ؿهه او : C .آوقؾ

٧١ٔگاه اوث گاهی ال ٬ىتED ه٭ؿهه ؾوم: Cهای ؼىؾ ياآ ها ؾق گكو ًٌاؼث ها و ٧١ٔآ
 Cاهث اوالهی ال هى١٬یث ؼىؾ ًٌاؼث ؾقوحی يؿاقؾ.ED يحیصه: Cهى١٬یث اوث

پفیكيـؿ کـه ٥ِكای ٬یان ال ه٭اىالت اوـثE لیـكا بیٍـحك يؽاگـاو شهـاو اوـالم هـی
ًٌاوـًؿ. کاـكای ٬یـان ـکكٌـؿه ال ای ؼـىؾ قا يمـیهها و ٧١ٔؼىبی ٬ىتهىلماياو به

گاهی ال ٬ـىتبؿیهیات اوثE ی١ًی ٠٭ل بؿوو يیال به اوحؿال  ؾقک هی هـا و کًؿ که بكای آ
٧١ٔ های ؼىؾ و ق٬یب بایؿ ًٌاؼث ؾ٬ی٭ی ال هى١٬یث ٔهکاو، لهاو، ٌـكایٗٓ ؾو ٘ـك٦

ى١٬یـث ؼـىؾ ٠مـل ها بؿوو ٌـًاؼث هظاِل ٌىؾ. ؾقيحیصه هىلماياو ؾق هىاشه با بعكاو
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ها، اقجااٖ هىح٭یمی بـا ها و ٧١ٔکًًؿ. ظؿ ووٗ ایى ٬یان ی١ًی ؾقک ِعیط ال ٬ىتهی
Eًٌاؼث هى١٬یث ؾاقؾ 

 و هاٜك٨یث با هحًاوب ها،بعكاو با هىاشهه ؾق هىلماياو هایقاهاكؾ: Dاثبات فشضیه دوم
٨٭ؿاو Dاو : ِىقت ٬یاوی ٨كٔیه چًیى اوث: ه٭ؿهه C اوث. يٍؿه جؿویى آيها جىايمًؿی

جًاوب قاهاكؾ ED ه٭ؿهه ؾوم: Cجًاوب قاهاكؾ با ٜك٨یث ؾق بیى هىلماياو پفیك٨حه ٌؿه اوث
 Cقاهاكؾهای هىلماياو هى٫٨ يیىث.ED يحیصه: Cو ٜك٨یث، ٌكٖ هى٨٭یث قاهاكؾ اوث

ؾهـؿ هىـلماياو ٤الاـا  ٥ِكای ٬یان ال ه٭اىالت اوثE چكاکه جصكبه جاقیػ يٍـاو هـی
ها ٠مل کكؾيؿ. کاكای ٬یـان ال های ظ٭ی٭ی ؼىؾ ؾق هىاشهه با بعكاوبؿوو جىشه به ٜك٨یث

هـایی اوـث بؿیهیات اوثE لیكا جؿویى قاهاكؾ ؾق هك وٙعی يیالهًؿ جًاوب آو با ٜك٨یث
که وشىؾ ؾاقيؿ. ؾقيهایث يحیصه هٙلىب قا به ؾوث يیاوقؾيؿ و هى٫٨ يٍؿيؿ. ظؿ ووٗ ایـى 

 ٖ هىح٭یمی با هى٨٭یث قاهاكؾ ؾاقؾ٬Eیان ی١ًی جًاوب قاهاكؾ با ٜك٨یث، اقجاا
 جىشـه هى١٬یث بهاىؾ لموم و وشىب ی١ًی ؼىؾ هى ىلیث به هىلماياو: Dاثبات فشضیه سىم

جـىشهی بـیDِىقت ٬یاوی ٨كٔیه به ایى ٌکل ٬ابل بیاو اوـث: ه٭ؿهـه او : C .يؿاقيؿ کا٨ی
كٞ بهاـىؾ بـك اوـان هاـايی ٌـED ه٭ؿهه ؾوم: Cهىلماياو به بهاىؾ هى١٬یث ؼىؾ بؿیهی اوث

 C ايؿ.جىشههىلماياو به جکلی٧ ؾیًی ؼىؾ بیED يحیصه: Cهى١٬یث، جلکی٩ی ؾیًی اوث
 هىـلماياو کـه یـابینؾقهـی اوالم شهاو ؾق بكقوی با لیكا اوثE بؿیهیات ال ٬یان ٥ِكای

 يکكؾيـؿ. ا٬ـؿام ؼـىؾ هى١٬یـث بهاـىؾ و ج٥ییـك بـه اوث، کكؾه جؤکیؿ ٬كآيی هایآهىله کهچًاوآو
 اهـث ه٩هـىم بـه جىشـه بـؿوو و پفیك٨حـه قا الملـلبـیى يٝـام کًىيی يٝن هىلماو ؾیگك٠ااقتبه

 ؾق پیـاهاك اگـك کًًؿ وئا  ؼىؾ ال بایؿ هىلماياو. هىحًؿ جىشهبی ؼىؾ همًى٠او به اوالهی،
 و اوـالم وكيىٌـث کكؾيـؿ،يمـی ههـاشكت هؿیًـه به ؼىؾ هى١٬یث ج٥ییك بكای و هايؿيؿهی هکه

 ایى بیايگك ٌىاهؿ ؾاقؾ؟ اوالم ؾق شایگاهی چه هصكت ه٩هىم ق٨ث؟هی پیً چگىيه هىلماياو
 ظالی ؾق ؾهًؿ. ایىؼىؾ ايصام يمی هى١٬یث بهاىؾ شهث جالي ٬ابل جىشهی هىلماياو که اوث
 ایهًٙ٭ـه به ؾوث گك٨حى ژئىپلیحی  ؾقِؿؾ هؿام اوالم شهاو ؾٌمًاو ه٭ابل ي٭ٙه ؾق که اوث

 هـایهى١٬یـث بـك جىلٗ اوالهی و کٍىقهای جصمیه هىحًؿ. هىلماياو با ه٭ابله شهث شهايی و
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کاـكای ٬یـان ال . اوث اوالم با هىاشهه ؾق ٤یكاوالهی هایجمؿو هایجالي ال شهاو، قاهاكؾی
به هاايی ٌٞك لموم بهاىؾ هى١٬یث، جکلی٧ ؾیًی اوثE لیكا ه٩اهیمی ه٭اىالت اوثE لیكا باجىشه

کًـؿ. يـؿگی ؾق چًـیى ٌـكایٙی ه١ًـا پیـؿا هـیهايًؿ هصكت و جىشه به هعیٗ هًاوب شهـث ل
 جىشه هىحًؿEجىاو گ٩ث هىلماياو به جکلی٧ بؿیهی ؼىؾ بیؾقيحیصه هی

 هح٥یكهـای ال هـابـا بعـكاو هىاشهـه ؾق هىـلماياو قاهاكؾهـای: Dاثبات فشضیه چهـاسم
٠ؿم جىشـه Dِىقت ٬یاوی ٨كٔیه: ه٭ؿهه او : C .کًًؿيمی جا١یث جکلی٧ و جىاو هى١٬یث،

C Eياو ؾق جؿویى قاهاكؾ به اقجااٖ ٔكوقی هى١٬یـث، جـىاو و جکلیـ٧ هٍـهىق اوـثهىلما
E يحیصـه: Cٔكوقت اقجااٖ ؾق هى١٬یث، جىاو و جکلی٧ ٔـكوقجی ؾیًـی اوـثDه٭ؿهه ؾوم: 

Dهىلماياو ؾق جؿویى قاهاكؾ ٔكوقتهای ؾیًی قا ياؾیؿه هی.گیكيؿC 
ای ال اقجااٖ پیىوـحه یىحهِىقت ٌا٥ِكای ٬یان ال هٍهىقات اوثE لیكا هىلماياو به

 بـا کًًؿ. ایى چیمی اوث که هىلماياو به آو ه١حك٦ هىـحًؿ.وه ٠ًّك هفکىق اوح٩اؾه يمی
 جکلیـ٧ و جـىاو هى١٬یـث، آو ا٬حٕـای بـه کـه ؾهـؿهـی قغ اوـالم شهاو ؾق که جعىالجی

 ؾق ىایـ کًـؿ. پیؿا ج٥ییك بعكاو با هىاشهه چگىيگی و قاهاكؾها بایؿ کًؿ،ج٥ییك هی هىلماياو
 بـه جكکیـه ٬ـؿقت و٬حـی يمىيـه بـكای اوـث. يـؿاؾه قغ اج٩ا٬ی چًیى جاکًىو که اوث ظالی
 همچًیى کكؾ؟ ج٥ییك اوالم شهاو هایؾقباقه بعكاو جكکیه قاهاكؾهای آیا قویؿ، گكایاواوالم
 هـایؾقباقه بعـكاو آياو قاهاكؾ گك٨حًؿ، آیا به ؾوث هّك ؾق قا ٬ؿقت المىلمیىاؼىاو و٬حی

 ظـؿ ؾق هكچًـؿ کًًـؿ.يمـی جؤییؿ قا چیمی چًیى ٬كایى و ٌىاهؿ کكؾ؟ ج٥ییك هیاوال شهاو
 اها. يگك٨ث ِىقت جعى  ؼاِی ٠ملیاجی لعاٚ به ؾاؾ، قغ جعىالجی ویاوی گیكیهىٟٔ

 ؾق اوالهی شمهىقی قاهاكؾهای هى١٬یث ایكاو اوالهی، بهاىؾ و اوالهی اي٭الب پیكولی با
 و ٠مـل ٠كِـه ؾق ج٥ییـكی چًـیى ج٥ییك کـكؾ ىٙیى٨ل ؼّى٬َاا  هىائل شهاو اوالم به

 قا ه٭اوهـثهعـىق چٍـمگیكی ٬ـؿقت  هیـماو به و بك شای گفاٌث قا ؼىؾ اذك وا٬ٟ هیؿاو
کاكای ٬یان ال ه٭اىالت اوثE لیكا آیات هح١ؿؾی بك وشىؾ قابٙه بیى هى١٬یث،  .ؾاؾ ا٨مایً

ايـؿ. ؾقيحیصـه پفیك٨حـه و اهـل ٠لـن آو قا لشآنجىاو و جکلی٧ ؾاللث ؾاقيؿ که همه ه٩ىكاو 
Eهى١٬یث، جىاو و جکلی٧ شایگاهی ؾق جؿویى قاهاكؾهای هىلماياو يؿاقيؿ 
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ِـىقت ٬یاوـی C .کًًـؿيمـی جىشـه هٙلـىب ؾوق ٌـك٠یث به هىلماياو: Dاثبات فشضیه پًجن
یه: ه٭ؿهه او :  E ه٭ؿهـه ؾوم: Cجىشهی اکرك هىلماياو به ٌك٠یث ؾوق هٙلىب بؿیهی اوثبی٨Dٔك

D آهىلهؾوق هٙلىبای ٌك٠ی اوثC :يحیصه EDهىلماياو به آهىلههای ٌك٠ی بیجىشه.ايؿC 
٥ِكای ٬یان ال بؿیهیات اوثE لیكا بهاىؾ هى١٬یث، ا٨مایً جىاو و ايصام ؾاؾو جکالی٧ 

گیكؾ. کاكای ٬یان ال ه٭اـىالت اوـثE لیـكا ٌك٠ی ال وىی هىلماياو هىقؾ جىشه ٬كاق يمی
ؼىاهؿ هى١٬یث ؼىؾ قا بهاىؾ بؽًٍؿ، جىاو ؼـىؾ قا و هیٌكٞ ؾق اظکام هح٩اوجی ال هىلمايا

جىاو يحیصه گك٨ث که هىـلماياو بـه ا٨مایً ؾهًؿ و جکلی٧ ؼىؾ قا ايصام ؾهًؿ. ؾقيهایث هی
 ايؿ. جىشههای ٌك٠ی ؾیى ؼىؾ بیآهىله

 يظشیه یا الگى اسائه
هـا و وا١٬یثهای ٠لمی با هؿ٦ ج٩ىیك، ک٧ٍ، بكقوی و بیاجىلیؿ و جؿویى الگىها و يٝكیه

بـاقه گیكؾ. هايه شی. هىقگًحـا ؾقایـىهای شهاو هىحی ِىقت هیو ؾقک اقجااٖ بیى پؿیؿه
هـا و ه١ًـا ای ال پؿیـؿهيٝكیه ٠لمی جالٌی اوث بكای ایصاؾ يٝن ؾق هیاو جىؾهDيىیىؿ: هی

ٔلیًکلیحـك، C هايًـؿيٍـؿه بـا٬ی هـیاقجاـاٖ و ؾقکبؽٍیؿو به آيها که اگك چًیى يکًین، بـی
های ٠لمی ؾق ٠لىم جصكبـی بـا ٠لـىم ايىـايی هح٩ـاوت ٓ. هكچًؿ هؿ٦ يٝكیه258: 2472

بیًـی و ج٩ىـیك هـا و ٬ـىايیى وـ١ی ؾق پـیًای ال ه٩اهین، گماقهاوث، هك يٝكیه با هصمى٠ه
های هكجاٗ با ظىله ه١ك٨حی ؼىؾ ؾاقؾ. بك همیى اوان ؾق بكؼی ج١اقی٧ ؾقباقه يٝكیه پؿیؿه

هـا و ای کىجـاه و هًىـصن ال ه٩ـاهین، ؾ٠ـىیااقت ال هصمى٠هيٝكیه ٠لمی D٠آهؿه اوث: 
جـىاو ال آيهـا بـكای ٌىيؿ و هـیهای قیأی بیاو هیِىقت ٨كهى ٬ىايیًی اوث که ٤الاا  به

ٓ. 36: 2476ٔبى آقای، C های ٘ای١ی اوح٩اؾه کكؾبیًی ؾ٬ی٫ و ِعیط پؿیؿهجىٔیط و پیً
ىقؾ جىشه ٬كاق گیكيؿ. ال شمله ایى هىاقؾ پكهیـم ال ؾق اقائه الگى یا يٝكیه هىاقؾ بىیاقی بایؿ ه

ها و ظاٌیه ق٨حى اوث جا ِىقت هًٙ٭ی يٝكیه ظ٩ٛ گكؾؾ و اهکاو ه٭ایىه آو با وایك يٝكیه
 ٓ.2465 :44های قاهاكؾی آو ؾق پیٍك٨ث ٠لن و ظل هىائل هٍؽُ ٌىؾ ٔپىپك، ٬ابلیث

: بؽً يؽىـث ظیٙـه یـا ٌىيؿهای ٠لمی ال ؾو بؽً اِلی جٍکیل هیالگىها و يٝكیه
هماو واله ه٩هىهی اوث که بیايگك ه٩اهین کلیؿی يٝكیـه اوـث. وـایك ه٩ـاهین شمئـی، ؾق 
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کًًؿ. هكچه ايىصام ه٩هىهی و اقجااٖ هًٙ٭ی بـیى ٌـاکه اقجااٖ با ه٩اهین اِلی ه١ًا پیؿا هی
وـاؼحاق یابؿE بؽـً ؾوم ویىـحن یـا ها ا٨مایً هیه٩اهین بیٍحك باٌؿ، ا٠حااق الگىها و يٝكیه

هـای بیكويـی اقجاـاٖ جىايؿ با وا١٬یـثؾهؿ چگىيه يٝكیه هیهاوث که يٍاو هیاشكایی يٝكیه
: 2482ظل بپـكؾالؾ ٔشاکـاق و شاکىبـای، ها و ؾقيهایث اقائه قاهبك٬كاق کًؿ و به جىٔیط پؿیؿه

٩ی قويؿ که ؾقوا٬ٟ قویکكؾی جىِیها پیً هیها جا جىٔیط پؿیؿهٓ. الاحه بكؼی يٝكیه78-62
های هًصـاقی کـه بـه جىِـی٧ ٌىيؿ، هايًؿ بكؼی ال يٝكیهؾاقيؿ و به ٠كِه جصىیم واقؾ يمی

پكؾاليؿ. الگىی شهاؾ ٠الوه بك جىِـی٧، قاهاكؾهـای جصـىیمی هـن اقائـه آيچه بایؿ باٌؿ هی
 کًؿ. ؾق اؾاهه ابحؿا واله ه٩هىهی و ؾق پی آو واؼحاق اشكایی الگىی شهاؾ جاییى ٌؿه اوث.هی

 (پایه هفاهین) الگى هفهىهی هساص. 8
ٌؿه ؾقباقه يٝكیـه و الگىهـا، وشـىؾ وشه هٍحكک ج١اقی٧ اقائه

جىاو ه٩اهیمی اوث که بًیاو يٝكیه بك آيها اوحىاق ٌؿه اوث که هی
ال آيها به ه٩اهین پایه یاؾ کكؾ. الگىی شهاؾ يیم ال ایى ٬ا٠ؿه هىـحرًا 

گـىی شهـاؾ يیىث. ه٩اهیمی وشىؾ ؾاقيؿ کـه همايًـؿ قکـى ؾق ال
جىشهی به ایى ه٩اهین و اقجاـاٖ بـیى آيهـا، کًًؿ. بیای٩ای ي٭ً هی

قو هكگىيـه جـؿویى قاهاـكؾ بـكای ج٭ابـل بـا ؾهؿ. الایىهى٨٭یث ؾق ج٭ابل با بعكاو قا کاهً هی
جـىاو گ٩ـث يیال ال ؾقک ایى ه٩اهین يیىـث. بـك همـیى اوـان هـیبعكاو ؾق شهاو اوالم بی

ؾق ؾقیا٨ـث  لشآویجىايًؿ همايًؿ الگىی هایی که ؾاقيؿ يمی٬ابلیثبا جمام  لشآویهای ٤یكقوي
های شهاو اوالم کم  کًًـؿ Eبه پژوهٍگكاو ٠لىم اوالهی ؾقلهیًه ظل بعكاو لشآنهای پیام

های هح١ؿؾ قا ال آوـماو شهـاو اوـالم ؾوق ايؿ وایه وًگیى بعكاوکه جاکًىو يحىايىحههمچًاو
٘كض ٌىؾ ایى اوث که ه٩اهین پایه الگىی شهاؾ چیىـث؟ ؾق . پكوٍی که ؾق ایًصا بایؿ کًًؿ

ؾق هـك  لشآو ی، بـكای جـؿویى قاهاكؾهـای ل شآنبه هًٙى٪ و ه٩هىم جىاو گ٩ث باجىشهپاوػ هی
و  جـىاو ،هى١٬یـث: ايـؿ الای، بایؿ به وه ه٩هىم هعىقی جىشه ٌىؾ که ٠ااقتهىٔٞى یا هى له

اؼحّـاق وـه ؾهًؿ. ؾق اؾاهـه بـها ٌکل هیجکلی٧. ایى وه ه٩هىم واله اِلی الگىی شهاؾ ق
 گفقايین.ه٩هىم هفکىق قا ال يٝك هی
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 هىلعیت
هى١٬یث بیايگك شایگاهی اوث که ٌؽُ یا شاه١ه هىقؾ يٝك ؾق آو ٬كاق گك٨حـه اوـث. وـه 

٠ًاِك هـفکىق C. ٌكایDٗو C لهاوC ،DهکاوDايؿ ال: ؾهًؿه هى١٬یث ٠ااقت٠ًّك اِلی جٍکیل
کًًؿه جكوین باهن ٠ًّك وه ایى وًصً يحیصه ٘ىق کلیبه کًًؿ.ایصاؾ هیهای هح٩اوجی قا ظالث

بكای يمىيه گـاه ٨ـكؾ یـا شاه١ـه ؾق هکـاو . اوث گك٨حه ٬كاق آو ؾق شاه١ه یا ٨كؾ که اوث هى١٬یحی
هًاوای ٬كاق ؾاقيؿ، اها لهاو هًاوـب آيهـا يیىـث. گـاه 

ای جًٝـین گىيههکاو و لهاو هًاوب اوث، اها ٌكایٗ به
وــث کــه اهکــاو اوــح٩اؾه ال لهــاو و هکــاو قا ٌــؿه ا

جىايًـؿ ؼـال٫ ؾهؿ. هكی  ال ایى وـه ٠ًّـك هـیيمی
ث های باًٌؿ. ؾق اؾاهه ٠ًاِك وـاليؿه ها و چال٨ًِك

 ؾهین.اؼحّاق جىٔیط هیهى١٬یث قا به
يیـم هکـاو قا  ل شآنؾهًـؿه هى١٬یـث اوـث. یا ٬لمكو لیىث، اولیى ٠ًّك جٍکیل هکاو

ِك واليؿه و ههِن هى١٬یث هىقؾ جىشـه ٬ـكاق ؾاؾه اوـث و ال هىـلماياو ٠ًىاو یکی ال ٠ًابه
جىايىـحًؿ ؾق هى١٬یـث هکـايی ؼىاهؿ ؾق ايحؽاب هکاو ؾ٬ث کًًؿ. ٠فق کىايی کـه هـیهی

ىإDايــؿ: هًاوــای ٬ــكاق بگیكيــؿ و يگك٨حــه هه َِلههُلم سَتضههَعِفیَهُِِىَّ  ال لهــیى ؾق E هــاإأ ِ ِِِفههَِمم
ىإDٌىؾ: به آيها ؼٙاب هی ، پفیك٨حه يیىث وCبىؾین هىح٩١ٕاو َلمَِلُلم

َ
ِِهکتَِِأ   م

َ
ًِوِإللِ ِِأ َِوإِسَع

وإ َهُِخعم اهمیث هکاو به هیمايـی C کًیؿ؟ ههاشكت آو ؾق جا ياىؾ وویٟ ؼؿا لهیى E هگكِفیَهَُِفتم
ايـؿ بـه ٠ـفاب و٠ـؿه اوث که ؼؿاويؿ ؾق اؾاهه همیى آیه ا٨كاؾی قا که چًیى کىجاهی کـكؾه

وَلئDِِؾهؿ: هی
م
ِِ َفؤ

ْ
مَمؤ إَِوَسَُءَِممَِخَهىََِِّوإنم ٓ. هىـّلن اوـث کـه کٍـىقهای 86ٔيىاء: C َمِصیعو

بـكؾاقی ال ایـى هکـاو ؾق اوالهی به لعاٚ ژئىپلیحیکی ؾق بهحكیى هکاو ٬كاق ؾاقيؿE اها بهكه
لهايی که هژهىيی اوح١ماق بك آو وایه ايؿاؼحه اوث و با ِؿها پایگاه يٝـاهی، ا٬حّـاؾی و 

ايـؿ بىـیاق وـؽث و يااهیؿکًًـؿه اوـث. ى هکاو قا بك٠هؿه گك٨حه٨كهًگی ٠مال  هؿیكیث ای
بكؾاقی شهاو ٌؿت بهكهای اوث که بهایصاؾ قژین ِهیىيیىحی ؾق ٬لب شهاو اوالم، يمىيه

 Eاوالم ال هکاو ژئىپلیحیکی ؼىؾ قا جعث جؤذیك ٬كاق ؾاؾه اوث 
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ٝـىق هیـماو و لهاو ٠ًّك ؾوم هى١٬یث اوث. هكاؾ ال لهاو ه١ًـای ٨لىـ٩ی آو يیىـثE هً
ای ه١ّیى اوث. ؾق ایًصا ایى پكوً هٙكض يىاث آگاهی ٨كؾ یا شاه١ه ال ؤٟ هىشىؾ ؾق ؾوقه

آیا هىلماياو ؤٟ هىشـىؾ قا هٙلـىب بكؾ؟ ای به وك هیٌىؾ که شهاو اوالم ؾق چه لهايههی
ايی ؼـىؾ پًؿاقيؿ؟ آیا هىلماياو ؾق ایى ؾوقه ه١ّیى ايگیمه کا٨ی بكای اوح٩اؾه ال هى١٬یث هکهی

ها ايؿ. يٞى پاوػ به ایى پكوًاوحکااق شهايی قا ؾقک و باوق کكؾه:ؾاقيؿ؟ آیا اوح١ماق هىٌمًؿ
ث الهی بك ایى اوث که ؼىؾ ايىاوهٍؽُ ًّ هـا يـٞى لهايـه ؼـىؾ قا کًًؿه يٞى لهايه اوث. و

َِِل م٨Dِكهایؿ: ق٤ن ایًکه ؼؿاويؿ هیٌکل ؾهًؿ. به ََ بُ َعمِّ ِِمههِحَفظىَوه مِیَِخلِفهِ ِِهَومِِِِ ِیَ ِیِِهِیبَِِِمهِمم
مِعِ
َ
هِ ِِأ  ٨كهـاو ال قا او وـكي پٍـث ال و قو پیً ال ؾقپی،پی که اوث هؤهىقايی ايىاو E بكایإللَّ

٨Dِكهایؿ: ، هح١ا٬ب آو هیCکًًؿهی ظ٩ٛ ٤ٓیكظحمی ٔظىاؾخ ؼؿا عمِِ َِِإلّلَ ِِِإنَّ یِّ َْ َِِمُِیم ٍُ هَِِبَمْى َِحتَّ
وإِْ عم یِّ َْ ِسهِهْمَِِمُِیم ْوفم

َ
 قا ؼـىؾ ظا  آياو جا ؾهؿ يمی كییج٥ قا ٬ىهی ظا  ؼؿا  ٭ثیقظ٭E ؾ22ٓٔق٠ؿ:  ِبؤ

 ؾقوا٬ٟ هىلماياو ؼىؾ بایؿ و١ٔیِث لهايه ؼىؾ قا ج٥ییك ؾهًؿCE ؾهًؿ. كییج٥
ٌكایٗ ٠ًّك وىم هى١٬یث اوـث. ٌـكایٗ آو ؤـ١یث هىشـىؾی اوـث کـه همايًـؿ یـ  

هـا بـه کـاق قا که جىوٗ ابك٬ؿقت ایواؼحاق ياهكئی بك هکاو و لهاو وایه ايؿاؼحه اوث. هژهىيی
ُمِیهإأَِِ َوِتلهDای ال ٌكایٗ ؾق يٝك گك٨ـث. آیـه ٠ًىاو يمىيهجىاو بهٌىؾ هیگك٨حه هی هُُِ ه إِولم َِهِیَبهِوم
ای ال ج٥ییـك ٌـكایٗ يمىيهC گكؾايینهی هكؾم هیاو ؾق قولها قا ایى ها Eٓ و9=:٠مكاو: ٔآ C إلّىُِسِ

، CهکـاوDجىاو ي٭ً وه ٠ًّك ؼىبی هیهی ؾق ایى ؾهه بهآیؿ. با هرا  بیؿاقی اوالظىاب هیبه
Dلهاو C وDٌٗكای C  قا ؾق جىِی٧ هى١٬یث جىٔیط ؾاؾ. بیـؿاقی اوـالهی کـه ال يیمـه ؾوم وـا

:<AB ؾق جىيه کلیؿ ؼىقؾ، پؿیؿهای بىؾ که ؾق هى١٬یث شهاو اوـالم اج٩ـا٪ ا٨حـاؾ. باجىشـه بـه
های ظاکن بـك جـىيه، هّـك، لیاـی و ؿقتوك٠ث و ايكژی ؾقؼىقجىشهی که ؾاٌث، جىايىث ٬

جىاو گ٩ث ایى پؿیؿه ه٥لـىب قاظحی هییمى قا وا٬ٗ کًؿ، ولی يحىايىث به اهؿ٦ ؼىؾ بكوؿ. به

                                                
کًؿE لیكا ا٨ـكاؾ، ِىقت ؼىؾکاق و بؿوو يیال به هصكی ٠مل هیٌىؾ، بهاؾ اوح١ماقی اوث که و٬حی اشكایی هیهك .:

گـفاقی ا٨ـكاؾ، کٍـىقها و بكای يمىيـه هٙلىبیـث وـكهایه .کًًؿؼىؾ آو قا اشكا هیشىاهٟ و شهاو هىح١مكه ؼىؾبه
که شىاهٟ هىح١مكه بكای اشـكای آو بـا یکـؿیگك  ای کلیؿ ؼىقؾه اوثگىيهوىهی ؾق اهكیکا و اقوپا بهشىاهٟ شهاو

 .کًًؿق٬ابث هی
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ای بىؾ که ایـى گىيهٌكایٗ ٌؿE ی١ًی هکاو و لهاو هًاوب، اها ٌكایٗ یا هماو واؼحاق ياهكئی به
ی جاییى و جعلیل هى١٬یث بایؿ ي٭ً هکـاو، بیؿاقی قا ج١ٕی٧ و ؾقيهایث يااهیؿ کكؾ. بًابكایى بكا

 لهاو هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾ.لهاو و ٌكایٗ قا هن

  تىاو

ها و اهکاياجی کـه ها، ٬ابلیثبه اوح١ؿاؾ، اقاؾه، ٜك٨یث
ؾهـؿ جــىاو هى١٬یـث ؾق اؼحیـاق ٨ــكؾ یـا شاه١ــه ٬ـكاق هــی

گىیین. ٌٞك و ٠٭ل ايحٝاق و جى٬ـٟ ٨ـكای جـىاو ٨ـكؾ یـا هی
بك ایـى اهـك  لشآنکًًؿ. آیات هح١ؿؾی ال یشاهٟ قا جؤییؿ يم

های گىياگىيی که ٌٞك بـكای هـكؾم ؾاللث ؾاقيؿ. ه١ا٨یث
ا٠ما  کكؾه هئیؿ ٬ايىو جىاو اوث. بكای يمىيه ؾق هىٔـٞى 

َِمهْهَِِوDِکًـؿ: قوله که ظکمی ٨كاگیك اوث ؼؿاويؿ ا٨كاؾ هىا٨ك و بیماق قا ال قوله گك٨حى ه١ا٦ هی
ْوِِضُِویَمعِ َُنِ

َ
لِأ ِِِمْهَِِفِع َّ ََِِفٍعَِسَََِِِ

َ
ِیأ ٍُ َخَعُِِ

م
ِیعیِأ ممِِإللَّ مِِ م ِیهعیِ َِوِِْسهَعِیإلِِِْبکم هممِِ م ْسهَعِِِبکم ٓ. <A:ٔب٭ـكه:  :Cإْلعم
هایی بكای ا٨ـكاؾ ٔـ١ی٧ و بیمـاق وشـىؾ ؾاقؾ ٔ٘اا٘اـایی، همچًیى ؾقباقه شهاؾ چًیى ه١ا٨یث

لََِِسِیلَِٓ: D<: ;، ز =@>: هَعفُِءَََِِ َلهِ َِوِِإلضُّ َلهِ َِوَِِِإْلَنْعٌهَََِ هَََِْ وَنِیِ َِهِیإلَّ هىَنِیِمهُِِده م ِْىِفمم
: ;@>:کًـؿ ٔؼـاجمی، چًیى به ه١ا٨یث ا٨كاؾ ه١لى  و ياجىاو جّكیط هیآیه ؾیگك يیم ایى ;C.َحَعَجِ
:B<D :َِٓلََِِسِیل نَََِ َْ لَِِ َِوَِِحَعَجَِِِإْأَ َعِجَََِِ َْ لَِِ َِوَِِحَعَجِِإْأَ ِیإْلَنهعَََِ بًـابكایى بایـؿ ؾق  >C.َحهَعَجَِِِ

ؾهًؿه جىاو هؿ يٝك ٬كاق گیـكؾ. وـه ٠ًّـك هیماو جىاو ٨كؾ یا شاه١ه، هصمى٠ه ٠ىاهل ٌکل جعلیل
 ايؿ ال: ؾهًؿه جىاو ٠ااقتاِلی جٍکیل

َِ َفهَعَِِوDِهای ايىاو اٌاقه کـكؾه اوـث: به ج٩اوت اوح١ؿاؾها و ٬ابلیث لشآنؼؿاويؿ ؾق  :اوح١ؿاؾ
ْمِ َِِفْىَقَِِبْعَضکم ٍَ َِِبْع ٍَ ْمٍََِِّ خُ َى م ْمِِمَُِفِِِِلَیْبلم  ال بـاالجك قا ٌـما ال ب١ٕـی ؾقشـات Eٓ و<?:ٔاي١ام:  آُت م

                                                
:. Dو آوکه که بیماق یا ؾق و٩ك اوث، قولهای ؾیگكی قا بهؼؿاويؿ قاظحی ٌما قا هی .شای آو، قوله بگیكؾ ،ؼىاهـؿ

 C.يه لظمث ٌما قا

;. Dبك ١ٔی٩او و بیماقاو و آيها که وویلهكاؾی يیىثای بكای اي٩ا٪ ]ؾق قاه شهاؾ[ يؿاقيؿ ای.C 

<. D]بك يابیًا و لًگ و بیماق گًاهی يیىث ]اگك ؾق هیؿاو شهاؾ ٌكکث يکًًؿ.C 
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کًـؿ ایى آیه جؤکیؿ هـیC بیالهایؿ. ؾاؾه ٬كاق اؼحیاقجاو ؾق آيچه وویلهبه قا ٌما جا، ؾاؾ ٬كاق ؾیگك ب١ٕی
ای ؾیگـك های الهی ال ايىاو به هیماو اوح١ؿاؾی اوث که بـه او ؾاؾه ٌـؿه اوـث. ؾق آیـهکه آلهایً

َىDِؿ ؼال٫ ایى ج٩اوت اوح١ؿاؾها ؼؿاويؿ اوث: ٨كهایهی ِْنم ْمِیِیإلَّ َِِِفهَِصىِّ م م ُِ ِیَِ ِیه َِِإْأَْ حهُ ِ ِشهُءم
َىِِِإ َِِِّإلَ ِ هـای بـك اوـان هٍـیث ظکیمايـه ؼؿاويـؿ ٓ. چًیى ج٩اوت٠7مكاو: ٔآ C ممِیإْلَحکَِمِیإْلَعَِنم

 ؾق شكیاو اوثE های ٠اؾیاوث که ال ج٩اوت بیى ايایا با یکؿیگك جا ج٩اوت بیى ايىاو
 ل شآنکًؿ اقاؾه اوث. پىٌايؿ و آو قا کاقبكؾی هیآيچه اوح١ؿاؾ قا شاه١ه ٠مل هی :اقاؾه

کیـؿ ٬ـكاق ؾاؾه اوـث. ؾق یکصـا ِكاظث ي٭ـً اقاؾه قا ؾق وكيىٌـث ايىـاوبه هـا هـىقؾ جؤ
٨كهایؿ کىايی که ؾيیا قا اقاؾه کًًؿ بـه هیمايـی کـه اقاؾه الهـی ا٬حٕـا کًـؿ بـه آيهـا ٠ٙـا هی
ِیعیِ َُنَِِمْهDِکًین: هی ًَِِ م ْلىُِإْلعُِخَل دَّ ِِمُِهُیفَِل مََِِ عِِلَنْهَِِوشُءم ِیوم  ]جًها[ که کهEٓ آوA:ٔاوكاء:   م

 کًـین اقاؾه هـكکه بـه و بؽـىاهین کـه قا آو ال ه٭ـؿاق آو، ٘لاؿهی قا ]ؾيیا[ لوؾگفق ليؿگی
َِو٨Dِكهایـؿ: اوث يیم هـیؾق آیه ب١ؿ به کىايی که اقاؾه آيها به آؼكت ج١ل٫ گك٨حه C ؾهین.هی
 إٍََِِّمْهِ
َ
َىَِِوِِهُیَسْعَِِلهََُِِسعَِوِِإْلِخَع َِِأ ِمَهِِنم ُْ ه ولِئهَ ِِمم

م
ْمِیَسهْعِِ هَُنَِِفؤ ى إِوِهم  Eٓ وB:ٔاوـكاء:  َمْشهکم

 ؾاٌـحه ایمـاو کـهؾقظـالی کًؿ، کىًٌ و و١ی آو بكای و بٙلاؿ قا آؼكت وكای که کهآو
 CEٌؿ ؼىاهؿ ؾاؾه پاؾاي ؼؿا[ وىی ]ال او، جالي و و١ی باٌؿ،

ِىقت هاؾی و ه١ًىی ؾق اؼحیاق ا٨ـكاؾ و هًٝىق هصمىٞ اهکاياجی اوث که به :اهکايات
شىاهٟ ٬كاق ؾاقؾ. بؽٍی ال ایى اهکايات ؼؿاؾاؾی اوث، هايًؿ اوح١ؿاؾها و هًابٟ ٘ای١ی و 

 های بٍكی اوث. بؽٍی ال آو اکحىابی که يحیصه جالي و کىًٌ

 تکلیف
گیـكؾ. ٨لىـ٩ه جکلیـ٧ واب جىايمًؿی بك٠هؿه هکل٧ ٬ـكاق هـیجکلی٧ هى ىلیحی اوث که به 

هكچه باٌؿ، واب آو هى١٬یـث و جـىايی اوـث کـه ؾق هکلـ٧ وشـىؾ ؾاقؾ. هصمـٞى ٠ًاِـك 
ايؿ. بك همیى اوان اقجااٖ کاهال  هًٙ٭ی بیى جىاو ؾهًؿه هى١٬یث و جىاو هىاب جکلی٧جٍکیل

بك ایًکه هك ٨كؾ یا شاه١ـه ه اوث هاًی٬ايىيی کلی بیاو ٌؿ کشیم لشآنو جکلی٧ وشىؾ ؾاقؾ. ؾق 
کیـؿ ٌـؿه  ٧یجىاو و جکل یبك همكاه لشآنبه هیماو ووٟ و جىاو ؼىؾ هى ىلیث ؾاقؾ. باقها ؾق  جؤ

َکلDَِّ اتیآؾق الشمله  Eاوث ِ تم ْسَعهُِِإّ َِِوْفَسِِ م ِیَکلِِِّ D ،ٓ>>;ٔب٭كه: C وم ُِوِإلّل مِِ م ْسَعهُِِإّ َِِوْفس C وم
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َکلA?ٓ، Dِِّ;ٔب٭كه:  ِ وم ُِوِ م ْسهَعهُِِإّ َِِوْفسه ٓ و ;=ٔا٠ـكا٦: C وم
Dِِّیَکل ِ ُِوِإلّل مِِ م ٓ. بًـابكایى هًگـام @ٔ٘ال٪: C مُإتههُِِإّ َِِوْفس

جــؿویى قاهاــكؾ بــكای هىــ له یــا هىــائل شهــاو اوــالم و 
هىلماياو به ایى يکحه بایؿ جىشه ؾاٌث که جـىاو و جکلیـ٧ 

ؿ. ال ای ؾق يٞى و چگىيگی قاهاكؾها ؾاقيـکًًؿهي٭ً ج١ییى
وىی ؾیگك ووٟ و جکلی٧ ذمكه هى١٬یحی اوث کـه ٨ـكؾ یـا 

هى١٬یث، جـىاو و Dقو هكگىيه جؿویى قاهاكؾ هحؤذك ال وه ه٩هىم ايؿ. الایىشاه١ه ؾق آو وا٬ٟ ٌؿه
ؾیگك ٨كؾ یا شاه١ه ؾق هىاشهه با یـ  هىـ له ؾق چـه هـى١٬یحی ٬ـكاق ٠ااقتاوث. بهC جکلی٧

به ایى جىاو چه جکلی٧ و هى ىلیحی هحىشه آيهاوـث ، باجىشهؾاقيؿ، چه هیماو جىاو یا ووٟ ؾاقيؿ
شـایی ؾق ه٩ـاهین و ؾقيهایث چه قاهاكؾی قا بایؿ ؾق پیً بگیكيؿ. هكگىيه ٠ؿم ج١ـاؾ  و شابـه

 گايه، هىاوی اوث با کاهً اهکاو هى٨٭یث.وه

 (تکلیف تىاو، هىلعیت،) گايهسه هفاهین هتغیش هاهیت
ٍكی، هك وه ه٩هىم ٨ى٪ ؾقباقه شىاهٟ اوالهی هح٥یك اوث، به ایـى به هاهیث هح٥یك شىاهٟ بباجىشه

ه١ًا که با ج٥ییك هى١٬یث، جىاو و جکلی٧ هن ج٥ییك ؼىاهًؿ کكؾ. ال وىی ؾیگـك لـموم جـالي شهـث 
آوقؾ که ج٥ییك هى١٬یـث، ای قا به وشىؾ هیايصام ؾاؾو جکلی٧ و جالي شهث بهاىؾ هى١٬یث، چكؼه

ىقجیجىاو و جکلی٧ قا ؾق پی ؾاقؾ اهـكی  :که چكؼه هفکىق ٠مل يکًؿ، جع٭٫ ٬ـايىو اوـحاؿا . ؾِق
جـىاو شایی ؾاقيؿ و بك اوان ایى الگى يمـیهعحمل اوث. لفا قاهاكؾهای الگىی شهاؾ ٬ابلیث شابه
گیـكؾ و هـای الهـی هـىقؾ جىشـه ٬ـكاق هـیقاهاكؾها قا ذابث ٨ْك کـكؾ. بـك همـیى اوـان وـًث

Dِکًؿ: یهای ٨كؾی و شم١ی يمىؾ پیؿا ه٨ٕیلث وإِِإ َّ ِیَِتْىِفعم ِّْ ُِْمِکبَِْع إبو َْ لََِِِ
َ
هُیأ هُِْسهَتْبِ ْ ِیَوِِنو ِْمِ َعِیهَغَِِلْىمو

عَُِِّوَ ِ ُِمَتضم ُیَشِِو َلَِ مَِوإللَِِّئو ََِ ِ ٓ. بـكای يمىيـه ؾق ؼّـىَ بعـكاو قژیـن B>ٔجىبـه:  ;Cَعِیَلهِ ٍِِءََِشهِلَّ
حًاوـب بـا هى١٬یـث، ِهیىيیىحی ایى پكوً هحىشه جمام هىلماياو و شىاهٟ اوالهی اوث که آیا ه

                                                
 .ٌىؾها جاؿیل هیها شىاهٟ و هلثها و ٨كِث٬ايىيی ٬كآيی اوث که به واب آو ي١مث  .:
;. Dبه[ اگكظكکث يکًیؿ، ٌما قا هصالات ؾقؾياکی هی ]وىی هیؿاو شهاؾٌ ما قا بهکًؿ، و گكوه ؾیگكی ٤یك ال شـای

 C.قوايیؿE و ؼؿاويؿ بك هك چیمی جىاياوثؾهؿ و هیچ لیايی به او يمیٌما ٬كاق هی



 BC>   های شهاو اوالمهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوالگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیث

 

ـىقت جـالي، آیـا قاهاكؾهـای جىاو و جکلی٧ ؼىؾ بكای يصات هلث ٨لىٙیى جالي کكؾه ايؿ؟ ؾقِ 
ـىقت هىـلماياو هىـ ى  اشكاٌؿه هًاوب با ه٩اهین وه ىقت گك٨حه اوـث. ؾق ٤یـك ایـىِ  گايهِ 

ْمَِِوDِهىحًؿ:  ىنم ْمِِِلفم هم ىَنِِِإوَّ لم ُم ـك هـی=;ِٔا٨ات:  :Cَمْس ـك قوـؿ جـؿویى قٓ. به ٝي اهاـكؾ بـؿوو ؾق ٝي
ـی٩ی پیـؿا ؼىاهـؿ کـكؾ. ایـى ؾق گك٨حى ه٩اهین وه ك٨ا  شًاـه جِى گايه هفکىق و هاهیث هح٥یك آيهاِ 

ظالی اوث که قاهاكؾهای بكآهؿه ال الگىی شهاؾ که هاحًی بك هى١٬یث، جىاو و جکلی٧ اوـث بـكای 
ًّث ىقت ا٬حٕای و ی الهـی، ظ٩ـٛ ٌـكایٗ هـاهىلماياو لموم اشكایی به ؾياا  ؾاقؾ. ؾق ٤یك ایىِ 

Dِکًىيی هىلماو ؼىاهؿ بىؾ:  عمِِ َِِإلّلَ ِِِإنَّ یِّ َْ َِِمُِیم َِِبَمْىٍُ وإَِِْحتَّ عم یِّ َْ ِسِهْمَِِمُِیم ْوفم
َ
 ٓ.  22ٔق٠ؿ:  ;Cِبؤ

کًًؿه واؼحاق با واله ه٩هىهی الگىی شهاؾ، جكوین لشآنيىٞ اقجااٖ ٨كایًؿهای شهاؾ ؾق 
 پكؾالین.هی اشكایی الگىی شهاؾ اوث، که ؾق اؾاهه به آو

 جهاد الگىی( ساهبشدهای) اجشایی . ساختاس2
هك الگى یا يٝكیه ٠الوه بك واله ه٩هىهی، يیالهًؿ جاییى واؼحاق اشكایی و بیاو قاهاكؾهای 
٠ملیاجی کكؾو يٝكیه ؾق هیؿاو وا١٬یث اوـث. بـك همـیى اوـان ٌایىـحه اوـث ب١ـؿ ال 

 اوحؽكاز ٌىؾ. لشآنایى الگى ال جىٔیط واله ه٩هىهی الگىی شهاؾ، قاهاكؾهای ٠ملیاجی 
یابین که قويؿ ه٭ابله با بعكاو ال ه٫ًٙ و ٨كایًـؿ ؼاِـی ؾقهی کشیم لشآنبا جحاٟ و بكقوی ؾق 

کًؿ که ٠مـل بـه آو ٨كایًـؿ، بكای ه٭ابله با بعكاو ٨كایًؿی قا ٘كض هی کشیم لشآنبكؼىقؾاق اوث. 
هـا قا هىـلماياو ؾق هىاشهـه بـا بعـكاوبكؾ. ٠مؿه ؾالیل ياکاهی ؾقِؿ اهکاو پیكولی قا باال هی

وشى کكؾ. ایى ٨كایًؿ هماو چیمی اوـث شىث لشآنجىشهی آيها به ٨كایًؿ هااقله ؾق جىاو ؾق بیهی
کًـین. ٨كایًـؿ هـفکىق پـًس گفاقی هـیکه ها آو قا واؼحاق اشكایی یا قاهاكؾهای الگىی شهاؾ يام

 ايؿ ال:اوث. ایى قاهاكؾها ٠ااقت قاهاكؾ کلی ال آو ٬ابل اوحؽكاز چهاقهكظله ؾاقؾ که 
قاهاكؾ جاییى اوـثE بـه ایـى  لشآن،جاییى: اولیى قاهاكؾ ؾق هىاشهه با بعكاو ال هًٝك  ال٧ٓ قاهاكؾ

ؾیگـك ٠اـاقتؾقوحی جاییى ٌىؾ. بـهه١ًا که ٬ال ال هك ا٬ؿام، هاهیث بعكاو و ٠ًاِك هئذك آو بایؿ به
وث، چگىيه ٌکل گك٨حه اوث و آذـاق و يحـایس بایؿ هٍؽُ ٌىؾ بعكاو چیىث، چكا ٌکل گك٨حه ا

                                                
:. Dآيها قا يگه ؾاقیؿ که بایؿ بالپكوی ٌىيؿ.C 
;. Dؼؿاويؿ وكيىٌث هیچ ٬ىم ]و هلحی[ قا ج٥ییك يمیؾهؿ هگك آيکه آياو آيچه قا ؾق ؼىؾٌاو اوث ج٥ییك ؾهًؿ.C 
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ؾق هكظلـه او   ل شآنؾق هىاشهه بـا بعـكاو اوـث.  لشآنبعكاو چیىث. جاییى، يؽىحیى گام و قوي 
کًـؿ. ؼىبی هاهیث ؾٌـمى قا جایـیى هـیؼىاهؿ هىلماياو قا ؾ٠ىت به شهاؾ کًؿ، ابحؿا بهو٬حی هی

و ٌیٙاو و گاه با ؾٌمى بیكويی هايًؿ ک٩ـاق، ؾ٠ىت به شهاؾ گاه با ؾٌمى ؾقويی ی١ًی شهاؾ با ي٩ه 
کًـؿ. بـك ؼىبی هاهیث ؾٌمى قا آٌکاق هـیهٍكکاو و هًا٨٭او اوث. ؼؿاويؿ ؾقباقه هكی  ابحؿا به

گیكی، چگـىيگی ها، چكایی ٌکلبه هاهیث بعكاو لشآنهمیى اوان بؽً ؾقؼىقجىشهی ال آیات 
کـه  ل شآناذاات ایى اؾ٠ا کا٨ی اوث بًگكین به  گیكی و آذاق و يحایس آيها ج١ل٫ گك٨حه اوث. بكایٌکل

کًـؿ. چًـؿ يمىيـه ال ؾٌـمًاو و ٠ىاهـل ها قا ه١ك٨ی هیچگىيه ؾق گام او  ؾٌمًاو و ٠ىاهل بعكاو
Dِ: ٌیٙاو: ايؿ الکًؿ ٠ااقتبعكاو که ؾٌمى جاییى هی ِِِإنَّ ِِْمِکهلَِِطَُنِیإلشَّ و  ه م ُِمََِ و ْم ِخه إَِِفُتَّ وا ه م  ٨ٔـا٘ك:ََ

?ٓE ٌؿیبؿاي ؾٌمى قا او په .اوثٌم ؾٌمى ٙاویCي٩ه E اهاقه :Dِ ْفَسِِِإنَّ هَُ  َِِإلىَّ هىِءَِِ َمَّ ِِِبُلسُّ ِمهُِِإ َّ
ََِ ِحَمِ  بـه و وقلؾ ههك ؼؿا آيکه هگك کًؿ،یه ؾ٠ىت یلٌح به ٍهیهم ي٩ه همايا Eٓ>< :ىو٧یٔ َ بِّ

E :Dِ کا٨كاوCکًؿ کم  او ىإِإْلکُِفِعیَهِِِإنَّ ْمِِ ُوم إَِلکم وا ِبیىََُِِ م ٌـما ؾٌـمًاو  یکا٨كاو بـكا Eٓ:9: ء:ٔيىامم
E :Dِ هٍكکاوCهىحًؿ یآٌکاق َِِلَتِدَ نَّ َش َّ

َ
ُِسِِأ ََِْ إَو ِوِإلىَّ ىإَِهِیِللَّ ىٍَِّیإلِِْآَمىم َِْوِِهم ىإَِهِیإلَّ ْشَع م

َ
 A;ٓE ٔهائـؿه: أ

هىِبِهْمِِِفهE :Dَ هًا٨٭اوCا٨ثی یؼىاه هٍكکاو و هىؾی، قا هئهًاو به هكؾم ىیجكؾٌمى، هىّلن٘ىق به لم ِلم
ممَِِعَ َِمِ َإٍَّنم  آيهـا یمـاقیب بـك ؼؿاويؿ .اوث یماقیب يٞى  ی آيها یهاؾ  ؾقE 9ٓ:ٔب٭كه: َِمَعٌُِإللَّ مَِِف
َهُُِیD: بىحگاو ال E ب١ٕیCؿیا٨مایه یُّ

َ
یَهِِأ ِْ

ىإِإلَّ ِِآَمىم ْمِِِمْهِِِإنَّ ْزوإِخکم
َ
ْمَِِوِِأ ْو ٍِّ م

َ
إِأ وا ه م همََِ E 23ٓ ٔج٥ـابى: َلکم

آوقؾه ماویا که یکىاي یاهىحًؿ ٌما ؾٌمًاو ٨كليؿايحاو و همىكاو ال یب١ٕ ،ؿیاC. 
جاییى ٌـؿه اوـث کـه  لشآنِىقت ؾ٬ی٫ ؾق هكی  ال ٠ىاهل بعكاو و ؾٌمًی که ـکك ٌؿ، به

ؾق ایى ه٭اله هصا  پكؾاؼحى به جاییى آيها يیىث. بكای جّؿی٫ ایى هٙلب قشـٞى کًیـؿ بـه هًـابٟ 
گـاه ؾیگـك هـیچ٠اـاقتهلی که ـکك ٌؿ. بـهیا آذاق هح١ل٫ به هكی  ال ٠ىا لشآنًٌاوی ؾق ؾٌمى

٠ًـىاو ؾٌـمى و بعـكاو ه١ك٨ـی کًؿE هك چیم یا هكکه قا بهؼؿاويؿ ؾ٠ىت به ابهام و جكؾیؿ يمی
 کًؿ.کًؿ و هؽا٘ب قا به هاهیث ؾٌمى آگاه هیؼىبی آو قا جاییى هیکًؿ، بههی

ا٠ـن ال بعـكاو ؼـكؾ و  هـابه قاهاكؾ جاییى هىلماياو ؾق هىاشهه با بعـكاوبًابكایى باجىشه
کالو، بایؿ ٬ال ال هك چیم هاهیث بعكاو قا جاییى کًًؿ. اگك بؽىاهین ال هرا  ٠یًـی اوـح٩اؾه 

ايؿ، هرا  بعـكاو قژیـن ِهیىيیىـحی کًین جا ذابث ٌىؾ هىلماياو ایى قاهاكؾ قا ياؾیؿه گك٨حه
ن هـای شهـاو اوـالم ؾق ٠ّـك ظأـك، بعـكاو قژیـجـكیى بعـكاوهًاوب اوث. ال بـمقگ
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٠ًـىاو یـ  بعـكاو کـالو ِهیىيیىحی اوث. وئا  ایى اوث که آیا قژیـن ِهیىيیىـحی بـه
هرابـه ؼىبی بكای هىلماياو جاییى ٌؿه اوث؟ آیا همه هىلماياو قژین ِهیىيیىـحی قا بـهبه

باقه وشىؾ ؾاقؾ؟ ٘ای١ی اوث پاوػ ه٩ًی باٌؿ. يگكيؿ؟ آیا جىا٫٨ یا اشما٠ی ؾقایىبعكاو هی
٠ًـىاو یـ  بعـكاو هـىقؾ ِهیىيیىحی ال وىی ٠مـىم شهـاو اوـالم بـهکه قژین ؾقِىقجی

ی قبه اهکايات شهاو اوالم، ٤لاه بك ایى بعـكاو کـاق ؾٌـىاگك٨ث، باجىشهًٌاوایی ٬كاق هی
ؾقوـحی ها ؾق شهاو اوالم بهجىاو گ٩ث قاهاكؾ جاییى ؾق هىاشهه با بعكاويیىث. بًابكایى هی

اییى بك٠هؿه چه کىی اوـث، بىـحگی بـه وـه ٠ًّـك هىقؾ جىشه ٬كاق يگك٨حه اوث. ایًکه ج
Eلیكا قاهاكؾها هحؤذك ال ٠ًاِك هفکىق اوث Eهى١٬یث، جىاو و جکلی٧ ؾاقؾ 

کًؿ، قاهاكؾ جصهیـم اوـث Eاقائه هی لشآنب١ؿ ال جاییى، ؾوهیى قاهاكؾی که : جصهیم قاهاكؾٓ ب
ه بـا بعـكاو هصهـم ٌـؿو ؾق ؾقوحی جاییى ٌؿ، گام ؾوم بكای ه٭ابلـبه ایى ه١ًا که و٬حی بعكاو به

 بكؼىقؾاق ٌؿ. ؾق کا٨ی جصهیمات ال بایؿ ؾٌمى، ه٭ابل ؾق ا٬ؿاهی هك ال ه٭ابل بعكاو اوث. ٬ال
 ال:  ايؿ٠ااقت که اوث ٌؿه اٌاقه ها و ؾٌمى ؾقويی و بیكويیآهاؾگی ؾق بعكاو ؾو گىيه به لشآن

وشىؾ ؾاقيؿ کـه  نلشآآیات هح١ؿؾی ؾق  ایماو ؾق ه٭ابل ؾٌمى ؾقوو: ٬ؿقت به جصهیم
ؾايًؿ. بـه هیمايـی کـه ها قا ا٨مایً ایماو هیکًًؿ و قاه ٤لاه بك بعكاوو٩اقي به ایماو هی

هىلماو به ایماو هصهم ٌؿه اوث، به هماو هیماو ٬ؿقت ج٭ابل آياو با بعكاو ا٨مایً پیؿا 
ِبْ عِإ : Dآیؿکه آقاهً هٙم ى و پایؿاق شم ؾق وایه ایماو به ؾوث يمیایگىيهکًؿE بههی
وإَِوِإنDآیاجی هايًؿ C. إلملىبِتطنئیهِإلل  ىإَِتْصِبعم ممه عُِّیَِ َِِوَتتَّ ْمِ یهِْمِ ضمه نم ِِ م ُیشَه ِِئو َ ِِِإنَّ ُِإللَّه ِِبنَه
ىَنِی ِحِِْعَنلم Dِٓ، 9;:: ٠مكاوآ ٔ Cَطِیمم ِِْإنَّ َمْىإَِهِیإلَّ ْمِِِإذإِإتَّ هم ِِِمَهِِطُِئَ َِِمسَّ وإِطُِنِیإلشَّ عم َّ َْ َِفِإذإَِت

ْمِ ْبِصِِنم وَنِمم َِِلْىَِِوDِٓ، :9;ٔا٠كا٦: C عم نَّ
َ
ْنَلِِأ

َ
عیِأ ىإِإْلمم َمْىإَِوِِآَمىم ْیِهْمَِِلَفَتْحىهُِإتَّ لَه ََِِ ٍَ َهَِِبَع هُ ِمِه

نُِءِ ُِِیهDٓ و ?B: ا٠ـكا٦ٔ Cإْأَْ  َِوِِإلسَّ
َ
ُیأ ِْهَه وإِِإنِآَمىهىإَِهِیإلَّه عم َ َِِتىصمه عیِإللَّه تیَوِِم ىصمه َِثبِّه

ل إَمِ
َ
 ايؿEی ؾقلهیًه جصهیم به ٬ؿقت ایماو، هّاؾی٭ی ال ٨كهاو ٬كآي6ٓٔهعمؿ: C مکأ

های يٝاهی ؾق ه٭ابل ؾٌمى بیكويی: الآيصاکه ی  قوی وکه بعكاو جىلیعات به جصهیم
کًـؿ های ايىايی اوث، ؼؿاويؿ جىِیه هیهای بیكويی و ق٬ابثليؿگی بٍك هح١ل٫ به بعكاو

ؾیگك بایـؿ ٠ااقتهایی بایؿ هحًاوب با ٬ؿقت بعكاو هصهم ٌؿ. بهکه ؾق ه٭ابل چًیى بعكاو
های هیؿايی جىشه ؾاٌث و با ًٌاوـایی ٬ـؿقت ؾٌـمى، ال اهکايـات جىـلیعاجی به وا١٬یث
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وإَِوDِبكؼىقؾاق ٌؿ. آیاجی هايًؿ  ُّ َِ
َ
ْمِِأ ْمَِِمَُِلهم ىَّ ٍِِِمْهِِإْسَتَطْعتم ىَنِِِلِیإْلَخِِِ بُِ ِِِمْهَِِوِِلم ْعِنبم ِِِبهِ ِِتم وَّ ه م ََِ

ِ ِ ْمَِِوِِإللَّ وَّ م وِوِهْمِِِمْهَِِهِیآَخعَِوََِِ م ممِِ ٍِّم ىَوهم ْمِیِإللَّ مَِِتْعَلنم هم ىإِمَُِوِِْعَلنم ْىِفمم ِ ِِِلِیَسبَِِفٍِءََِِشِِِمْهِِتم ِیهِإللَّ َِى َّ
ْمِیِإلَِ ْمَِِوِِکم ْوتم

َ
ىَنِِ ِأ ْظَلنم َِِِْوDٍَِّّٓ و 9?اي٩ا : ٔ Cتم

وإ َِهِیإلَّ هىَنَِِلهْىَِِفعم لم فم ْْ هْهَِِت ْسهِلَحِتََِِ
َ
ْمِتَعهِتِِْمِکأ

َ
ِْمِکَوأ

ىَنِیِنِیفَِ لَِِلم ًِویمَِِّمیکََ بكای جصهیم به جىلیعات  لشآویای ال ٨كهاو ٓ يمىيه251يىاء: ٔ Cَوإِحَ  ِوَِل
 هاوثEها و بعكاوو کىب اهکايات ؾق هىاشهه با ؾٌمى

ب١ؿ ال ًٌاؼث ؾ٬ی٫ بعكاو یا ؾٌمى، گام ب١ؿی ایى اوث که ؾق  :جعكی  قاهاكؾٓ ز
ؾقوا٬ٟ ِـك٦ ٌـًاؼث هىلماياو ايگیمه کا٨ی بكای هىاشهه با بعكاو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. 

ؾٌمى ٔقاهاكؾ او ٓ و کىب اهکايات کا٨ی بكای هىاشهه با ؾٌـمى ٔقاهاـكؾ ؾومٓ، بـكای 
٤لاه بك ؾٌمى کا٨ی يیىثE لیكا هك ا٬ؿاهی بكای جؤذیكگفاقی و ٌكوٞ يیالهًـؿ بـه ايگیـمه 

ؾیگك بایؿ ايگیمه کا٨ی بكای وقوؾ به هى له و ظل بعكاو و ج٭ابل با ؾٌمى ٠ااقتاوث. به
به کـاق گك٨حـه ٌـؿه اوـث.  لشآنِىقت گىحكؾه ؾق شىؾ ؾاٌحه باٌؿ. چًیى قاهاكؾی بهو

ؾهـؿ، ايگیـمه اللم قا کًؿ و قاه ه٭ابله با آو قا جىٔیط هـیو٬حی ؼؿاويؿ بعكاو قا جاییى هی
آوقؾ. بكای يمىيه و٬حـی ؾ٠ـىت بـه شهـاؾ بكای هىاشهه با بعكاو ؾق هؽا٘ب به وشىؾ هی

ٌـماقؾ و پیاهـؿهای شهـاؾ قا بـه هؽا٘ـب یـاؾ آوقی اهی قا بكهیکًؿ، آذاق چًیى ا٬ؿهی
ِِ َِوDِکًؿ جا ايگیمه کا٨ی ؾق هؽا٘ب ٌکل بگیكؾ: هی َِْتْحَسَبهَّ ىإَِهِیإلَّ ِتلمه بَِِفهِلم ِ ِِِلِیسَه ِإللَّه

ُِو ْمىإت
َ
ْحَِِبْلِِأ

َ
ْىَ َُِِءِیأ ِهْمَِِِ بِّ ىَنِیَِ  ٓ. بك همـیى اوـان اللم اوـث بـكای B?:٠مكاو: ٔآ C ْعَزلمه

با هك بعكايی، ايگیمه کا٨ی ؾق هىلماو ایصاؾ ٌىؾ. ایى ههن شم با جٍكیط ٨ىایؿ و  هىاشهه
ؼىقؾ که هؽا٘ب آیات هح١ؿؾی به چٍن هی لشآنیابؿ. ؾق يحایس ٤لاه بك بعكاو جع٭٫ يمی

کًؿ جا واقؾ هیؿاو ٌىؾ. ؾق ی  آیه ٤یكت ؾیًی هىلماياو قا هؽا٘ـب ٬ـكاق قا جعكی  هی
مُِتلىَنِِ ِمکلََِِومDُکًیؿ: ؾیؿه ؾ٨اٞ يمیا ال لياو و کىؾکاو وحنؾهؿ که چكا ؾق قاه ؼؿهی ِتم
ِ ِِِلِیَسبَِف سَتضَعفِإللَّ خُِ ِِِمَهَِِهِیَوإلنم سُِءِِإلعِّ ٓ. ؾق آیه ؾیگـكی بـه @<ٔيىاء: C َوإلِىل إِنَِِوإلىِّ

ای که ال شاو و ها  ؼىؾ کكؾه باٌیؿ، ؼؿا ال ٌما ؼكیـؿاقی ؾهؿ هك همیًهآيها و٠ؿه هی
Dِپـكؾالؾ: ؿ و بهای آو، بلکه بهحك ال آو قا به ٌما هیکًهی َ ِِِإنَّ َتَعیِإللّه َهِِإشْه ِمِىیَهِِمِه ُْ ِإْلنمه

ْمِ َسهم وفم
َ
مِأ ْمَىإَلهم

َ
َِِوأ نَّ

َ
ِِِبؤ مم ًََِِلهم ىَنِِإلَدىَّ َمُِتلم ىَنِِإلّلِ َِِسِبیِلِِِفَِیم لم ىَنَِِفَیْمتم ْمَتلم یم إَِو َْ و ِ َِِو َلیْه ََُِ ََِحماه ِفِه

ْىَ إ ِِ وِدیِإلتَّ ِِ ْعآِنِِِلَِوإ ْوَفََِوَمْهَِِوإْلمم
َ
ُِِِأ وإِِْإلّلِ ِِِمَهِِِبَعْهِ  ممَِِفُْسَتْبِشعم یِِبَبْیِعکم ِْ

مِإلَّ َ ِِِبِ َِِبَُیْعتم َِوَذلِه
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َىِ ِِنم ِِإْلَفْىزم بهٔ :Cإْلَعِظیمم وویله ایصاؾ ايگیمه و ٓ. بًابكایى بایؿ جىشه ؾاٌث جعكی  به:::: جى
ی٫، یکی ال قاهاكؾهای ههن ؾق هىاشهه با بعك او اوث. ایى قاهاكؾ ؾق آیات هح١ـؿؾی جٍى

 وـىقه اي٩ـا  ؼؿاويـؿ ال پیـاهاك <?که ؾق آیـه به کاق گك٨حه ٌؿه اوثE چًاو لشآنال 
ی٫ به شًگ کًؿ که ظحی ؾق هّا٨ی يابكابك اگك ايگیمه کا٨ی و هی ؼىاهؿ که هئهًاو قا جٍى

َهُِیDٌُىؾ: جعكی  اللم ِىقت گیكؾ، پیكولی هع٭٫ هی یُّ
َ
ِِأ َُّ ِب ِ ِِإلىَّ عِّ ِمِىیَهِِحَه ُْ َِإْلنمه لَه ََِ

هِِإنِإْلِمَتُِ ِ ْمَِِیکم ىکم وَنِِمِّ ْشعم وَنَِِِ ىإَِِْصُِبعم ِلبم ْْ هَِوِإنِِمَئَتْیِهَِِی مَِیکم ىکم ًَِِمِّ َئ ىإِِْمِّ ِلبم ْْ َُِی ْلفو
َ
َهِِأ یَهِِمِّ ِْ

ِإلَّه
وإِْ ْمَِِ َفعم هم وَّ

َ
ِِِبؤ َُ ىَنِِ ََِِّلْى  72ٓE: اي٩ا ٔ ;Cَیْفَمهم

: ب١ؿ ال ایًکه هاهیث ؾٌمى یا بعكاو جاییى ٌؿ ٔقاهاكؾ ٠ٓمل و ا٬ؿامٔ جهؿیؿ قاهاكؾٓ ؾ
او ٓ، اهکايات و جصهیم کا٨ی ههیا ٌؿ ٔقاهاكؾ ؾومٓ و ايگیمه کا٨ی بكای ظل بعكاو به وشىؾ 
آهؿ ٔقاهاكؾ وىمٓ، يىبث به قاهاكؾ چهاقم ی١ًی جهؿیؿ ؾٌمى که هماو قاهاكؾ ا٬ؿام و ٠مل 

ها و ه٭ابلـه ت شهاو اوالم ؾق هىاشهه با بعكاوجكیى هٍکالقوؿ. یکی ال اواویاوث هی
جىشهی به وه قاهاكؾ پیٍیى و وقوؾ به قاهاكؾ چهـاقم اوـث. بـك با ؾٌمًاو شهاو اوالم، بی

آیـؿ. گیكؾ، اها يحیصه اللم بـه ؾوـث يمـیهمیى اوان ٌاهؿین ا٬ؿاهات لیاؾی ِىقت هی
قاهاـكؾ ا٬ـؿام و ٠مـل  گايـه پیٍـیى اوـث.جىشهی به قاهاكؾهـای وـهؾلیل ایى ٧١ٔ، بی

گیـكؾ. ٘یـ٧ به ه٭حٕیات لهاو ؾق اب١اؾ يٝـاهی، ویاوـی و ا٬حّـاؾی ِـىقت هـیباجىشه

                                                
:. D شاوؼؿاويؿ ال هئهًاوبه ایى[ Eبهٍث بكای آياو باٌؿ ]ؾق بكابكي[ ها و اهىالٍاو قا ؼكیؿاقی کكؾه که ]:گىيه که

 ل شآنو  اودی لو  ت ىساتایى و٠ؿه ظ٭ی اوث بك او، که ؾق  .ٌىيؿکًٍؿ و کٍحه هیکًًؿ، هیؾق قاه ؼؿا پیکاق هی
ك ٌـما بـه ؾاؾووـحؿی کـه بـا ؼـؿا ـکك ٨كهىؾه، و چه کىی ال ؼؿا به ٠هؿي و٨اؾاقجك اوث؟ اکًىو بٍاقت باؾ ب

 C.ایؿ و ایى اوث آو پیكولی بمقگکكؾه

;. Dهكگاه بیىث ي٩ك بااوح٭اهث ال ٌما باًٌؿ، بك ؾویىث ي٩ك  .ای پیاهاك، هئهًاو قا به شًگ ]با ؾٌمى[ جٍىی٫ کى
ه آيهـا گكوهـی گكؾيـؿE چكاکـکًًؿE و اگك ِؿ ي٩ك باًٌؿ، بك هماق ي٩ك ال کىايی که کا٨ك ٌؿيؿ پیـكول هـی٤لاه هی

 C.٨همًؿهىحًؿ که يمی
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جىاو بـه چًـؿ يمىيـه ؾقلهیًه قاهاكؾ ا٬ؿام و ٠مل وشىؾ ؾاقؾ که هی لشآنای ال آیات گىحكؾه
ممِیَلمَِفِإذإDاٌاقه کكؾ:  ِْتم وإَِهِیإلَّ لُِبَِِفَضْعَبَِِ َفعم  هیؿاو ؾق کا٨كاو با که اهیهًگ Eٓ=ٔهعمؿ: إلعِّ

C EDُبميیؿ قا هایٍاوگكؾو ٌؿیؿ، قوقوبه شًگ ْمِِِإمَّ هم ٍِِّْإْلَحْعِبَِِفَِِِتْثَمَفىَّ هْهِِِبِههمَِفَشهعِّ هْمِِمَّ َِخْلَفهم
ْمِ هم ِیَِلَعلَّ وَنِ َّْ  کـه کـى ظملـه آيهـا بـه چًـاوآو بیـابی، شًـگ ؾق قا آيهـا اگك Eٓ@< اي٩ا :ٔ عم

ْمC EDِگكؾيؿ هحفکك ٌایؿ ٌىيؿ. پكاکًؿه ًؿهىح آيها وك پٍث که هاییشم١یث ىنم لم ِیهَحَِِوإْلتم ِ م
ْمِ ىنم نم ِمْفتم ْمَُِِ ىنم ْخِعخم

َ
ِیَحِِِمْهَِِوأ ىِ م ْخَعخم

َ
 و بكوـايیؿ ٬حـل بـه یا٨حیؿ، هكشا قا Eٓ آيها:B:: ب٭كهٔ ْمِ أ

ىإC EDِْکًیؿ بیكوو قا آيها واؼحًؿ، بیكوو قا ٌما الآيصاکه یَهَِِلُِتلم ِْ
ىَنِِ َِِإلَّ ِمىم ُْ َِِو َُِِلّلهِ ِبِِِیم ُِ ِِبهُْلَیْى

ىَنَِِو َِِإْلِخِعِ مم َحعِّ ََُِِمُِیم ىلم مِِإلّل مَِِحعَّ ىَنَِِو ََِِوَ سم ٍِِِّیَهَِِیِ یىم یَهِِِمَهِِإْلَحكِّ ِْ
ىإِِْإلَّ وتم

م
هَِإْلِکَتهَُبِِأ هىإَِِْحتَّ ْعطم ِیم

ًَِ َی َْ هِإْلِد ْمَِِیٍ ََِِ وَنَِِونم  قول بـه هيـ و ؼـؿا، به يه که کحاب اهل ال کىايی Eٓ باB; جىبه:ٔ َصُِغعم
 قا ظـ٫ آییى يه و ٌمكيؿ،هی ظكام کكؾه جعكین قوىلً و ؼؿا قا آيچه يه و ؾاقيؿ، ایماو شما
 Cبپكؾاليؿ. ؼىؾ ؾوث به قا شمیه جىلین، و ؼٕىٞ با که لهايی جا کًیؿ پیکاق پفیكيؿ،هی

ايه گبه ه٩اهین وهقاهاكؾهای چهاقگايه جاییى، جصهیم، جعكی  و جهؿیؿ ٔا٬ؿام و ٠ملٓ باجىشه
ؾیگك اگك وئا  ٌىؾ قاهاـكؾ جایـیى ٠ااقتکًًؿ. بههى١٬یث، جىاو و جکلی٧ ٬ابلیث اشكایی پیؿا هی

کًؿ چه کىی چًیى جـىايی ؾاقؾ وٜی٩ه چه کىی اوث ؾق شىاب بایؿ گ٩ث هى١٬یث هٍؽُ هی
گايه ٔهى١٬یث، جـىاو، جکلیـ٧ٓ ؾق اشكایـی و جکلی٧ جاییى قا بك٠هؿه ؾاقؾ. هعىقیث ه٩اهین وه

و قاهاكؾهای چهاقگايه ٔجاییى، جصهیم، جعكی ، ا٬ؿام و ٠مـلٓ ٔـكوقی اوـث جـا هاهیـث کكؾ
جىايؿ قاهاـكؾ جایـیى جىاو گ٩ث کىی هیای قاهاكؾها ظ٩ٛ ٌىؾ. ؾق جىٔیط هیجؽّّی و ظك٨ه

قا ٠ملیاجی کًؿ که ًٌاؼث ؾ٬ی٭ی ال بعكاو ؾاٌحه باٌؿ. اگك بكای يمىيه بعكاو قژین ِهیىيیىـحی 
ظىاب بیاوقین، چه کىی ِالظیث ؾاقؾ چًـیى بعكايـی قا هن ؾق شهاو اوالم بهقا ی  بعكاو ه

وـىی قهاـكاو ؾیًـی جاییى کًؿ. ٘ای١ی اوث ؾق چًیى بعكايی ايگٍث اٌاقه ٬ال ال هـك چیـم بـه
ٌىؾE لیكا ظل چًیى بعكايی يیالهًؿ جاییى ا٠ح٭اؾی اوثE چىو هاهیـث ا٠ح٭ـاؾی ایـى گك٨حه هی

قؾ. بًابكایى هكگىيه جالٌی شهث اشكایی کكؾو قاهاكؾ بؿوو جىشـه بـه بعكاو بك هك چیمی ٤لاه ؾا
ؾهؿ. قون جىٔـیعی لیـك ِىقت ؾقؼىقجىشهی کاهً هیگايه، اهکاو هى٨٭یث قا بهه٩اهین وه

 گايه الگىی شهاؾ اوث.گايه و قاهاكؾهای چهاقبیايگك اقجااٖ ه٩اهین وه
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 گیزیيتیجه
ها و الگىهای هحًاوب با هىـائل قا ؾهؿ يٝكیهاهکاو هیبه پژوهٍگكاو اوالهی  لشآناوحًٙا٪ ال 

ــن  ــُ ؾق ٨ه ــاقی جؽّ ــیى ک ــه چً ــؿ. الله ــكاق ؾهً ــه ٬ ــاق شاه١ ــؿ و ؾق اؼحی ــىقیمه کًً  ج 
اوـث. ؾق ایـى پـژوهً بـا هعىقیـث ج٩ىـیك  ل شآنو قوٌمًؿی ؾق چگىيگی بكؾاٌث ال  لشآن

هـای و ٜك٨یـث ل شآنهىٔى٠ی و اوح٩اؾه ال قوي هًٙ٭ـی جىلیـؿ يٝكیـه، بـه الگـىی شهـاؾ ؾق 
های شهاو اوالم پكؾاؼحه ٌـؿ. بـك اوـان يحـایس پـژوهً، الگـىیی قاهاكؾی آو ؾق ظل بعكاو

قاهاكؾی ال شهاؾ ٬ابل اقائه اوث که جاکًىو به آو جىشهی ِىقت يگك٨حه اوث. ایـى الگـى بـه ؾو 
 ٌىؾ: بؽً يؽىث واله ه٩هىهی الگىوث که بك پایه وه ه٩هىم کلیـؿی ی١ًـیبؽً ج٭ىین هی

Dهى١٬یثC ،Dجىاو C وDجکلی٧ C اوحىاق اوث. ه٩اهین هفکىق ؾق ی  ؾوق ٌـك٠ی و ٠٭اليـی بـا
گايـه يىـاث بـه ا٨ـكاؾ و شىاهـٟ کًًؿ. بك اوان ایى اقجااٖ، ه٩ـاهین وـهیکؿیگك اقجااٖ پیؿا هی

گیـكؾ. ؾق بؽـً ج٥ییكپفیكيؿE بؽً ؾوم واؼحاق اشكایی یا قاهاكؾهای الگىی شهـاؾ قا ؾقبكهـی
قاهاكؾ جاییى، جصهیم، جعكی  و جهؿیؿ ٔا٬ؿام و ٠ملٓ وشـىؾ ؾاقؾ کـه هكیـ  ال ایـى ؾوم چهاق 

کًًـؿ. اقجاـاٖ گايه هى١٬یث، جىاو و جکلی٧ ٬ابلیث اشكایی پیؿا هیقاهاكؾها با الهام ال ه٩اهین وه
گايه با قاهاكؾهای چهاقگايه، اللهـه هاهیـث جؽّّـی الگـىی شهـاؾ و ٔـاهى بیى ه٩اهین وه

چًیًی جمكکم ؾاقؾ، های ایىلگىوث. هكچًؿ الگىی هفکىق بك هى له شهاؾ و بعكاوهى٨٭یث ایى ا
 ها يیم بكؼىقؾاق اوث.چهاقچىب ایى الگى ال ٬ابلیث ج١مین بكای وایك بعكاو
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