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هذو سص س د پژوهؼت اه دع آوسدب مضامید و قضا ای انیاد د عیاع و مذ ش
نهججالبالغجه سعت تتا اتىساتذ م یتاسی
هادی دس عیش و عخناب سمیشمؤمنتاب دس 
فشسصمااب و فشسمکااب سسسئته کنتذ .دس س تد پتژوهؼ اتا سعتتماد سص سعتتشستژی پتژوهؼ
«مطال ه مىسدی» و ر ل آبت اا اهکاسگیشی سوػ «تذلیتل مضتمىب»ت اتا سعتتماد سص
ُ
نهجالبالغه دس قالب  5555کذ و دس د
اش سفضسس تذلیل کیمب مکظ کیىدست تما متد 
گشفتهسی دس عطىح د گااه
عطخ تذلیل ؽذ .افتههای س د پژوهؼت مضامید ؽکل 
هغتنذ که ر ل عه ُا تذ «مذتیط سمیشمؤمنتاب»ت «و ژگتبهتای س ؾتاب» و «ااتا
عیاع و مذ ش هادی» ط قهانذی ؽذاذ و ؽ که مضامید منغجمب دىل س د
مىضىع اه دع آمذ .همچنید ایغ واته قضتیه انیتاد د تىصتیمب م تنتب اتش س تد
ؽ که اه دع آمذ .اه نىسب اتیجه اها ب پژوهؼ دسد های اهدع آمتذ سص ؽت که
واهگااه م تنب اش آب دس قالب عه ُا ذت د مؤلمه و عتبودو
مضامید و قضا ای ایغ  
ؽاخص ااصآسس ب ؽذاذ.
کلیذواژگاو :عیاع هادیت مذ ش هتادیت سمیشمؤمنتابت اهت سل یغتهت
تذلیل مضمىب

همذهه

به ٬ؿهث پیكولی اي٭الب اوالهی ایكاو ،بعد اوح٩اؾه ال هاايی هکحب اوالم ؾق ویاوث و
آقهاوهای ویژه ؼىؾ ٌکل
هؿیكیث شاه١ه بهً٠ىاو یکی ال ٔكوقیات شاه١ه اوالهی که با 
گك٨حه اوث ،بهِىقت شؿی ؾق هصاه٠ ٟلمی هٙكض ٌؿه و ٘ی ایى وـا هـا پژوهٍـگكاو
جاليهایی ايصام ؾاؾهايؿ.

گىياگىيی ؾقباقه آو
ال٘ك ٦ؾیگك جعىالت ایصاؾٌـؿه ؾق کٍـىقهای اوـالهی ؾیگـك و جىشـه آيهـا بـه وـا
هماو٬ؿق کـه ٨كِـحی گـكاوبهاوـث،
ویاوی ،ا٬حّاؾی و هؿیكیحی شمهىقی اوالهی ایكاو ،
هٍؿاقؾهًؿه آو اوث که شمهىقی اوالهی ایكاو بهً٠ىاو پیٍحال ایى ٠كِه ،يیالهًـؿ جىلیـؿ و
٬الـبهـایی کـه ؾق ٠ـیى

٬البهای شؿیؿ اوثE
پٍحىايههای ج ىقی بكای ایصاؾ ایى 

جکمیل
هلثهای هىلماو هًٙ٭ه يیم ايٙاا ٪ؾاٌحه باًٌؿ.
٠لمی بىؾو ،با ایؿئىلىژی و ٨كهًگ ؼاَ 
ؾقایىبیى ٘كض ٌؿو ه٩اهین يىیًی هايًؿ Dویاوث و هؿیكیث شهاؾی Cبهً٠ـىاو وـا
ؼاِی ال هؿیكیث اوالهی يیم ،يیال به پژوهًهای شؿیؿی قا ایصاؾ هیکًؿ.

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو =;

هماو٬ؿق کـه یـ ٨كِـث
ال٘ك٨ی يىٜهىق بىؾو ه٩هىم Dویاوث و هؿیكیث شهاؾی C
یکًؿ ،به ؾلیل ایًکه ؾق هًـاب٤ ٟیك٨اقوـی چًـیى ه٩هـىهی اواوـا
بكای پكوقي آو ٨كاهن ه 
وشىؾ يؿاقؾ و ؾق ؾاؼل کٍىق يیم ایى ه٩هىم ٬ؿهحی کمحك ال ی ؾهه ؾاقؾ٠ ،مؿه هٙالای که
ؾقلهیًه آو يگاٌحه ٌؿه ،هٙالب ژوقيالیىحی ،جالی٥ی و جكو یصـی بـىؾه و ٤الاـا جًهـا ظـى
ٔكوقت و اهمیث هىٔى ٞبعد ٌؿه اوث .لفا ؾق ایى پژوهً هیکىٌین بـه ٬ـؿق ووـ،ٟ
بؽٍی ال ایى ؼأل قا پىًٌ ؾهین.
اهیكهئهًاو به ؾلیل ویژگیهای هًعّكبه٨كؾٌاو ،هـىقؾ جىشـه بىـیاقی ال هع٭٭ـاو
یهای ؼاِی که ؾق ایى ٌؽّیث بمقگ وشىؾ ؾاقؾ،
والهاو و هؿیكیث ٬كاق گك٨حهايؿ .و یژگ 
یوالؾ .ال٘ك٨ی بكای ا٨كاؾی که ا٠ح٭اؾ
ایصاؾ ی الگىی ٠لمی ه٭اى و کاقبكؾی قا هیىك ه 
به اهاهث ایٍاو ؾاقيؿ٬ ،ى و ١٨ل آو ظٕكت هالک ٠مل اوث و هىیك ِعیط قا هٍؽُ
چی به ايؿاله ایٍاو ؾق ِومث هؿیكیث هىـح٭ین
یکًؿ .يیم به ؾلیل آيکه ؾق بیى ائمه هی 
ه
شاه١ه ظٕىق يؿاٌحه و لفا ٨كِث کمحكی بكای ٜهىق ؾاؾو ا٬ىا و ق٨حاقهـای هـؿیكیث ؾق
بیى آو ظٕكات بىؾه اوث ،اظحماال بهحكیى گمیًه بكای بكقوی ق٨حاقهای ویاوی و هؿیكیحی
قهاكاو هّ١ىم ؾیًیٌ ،ؽُ اهیكهئهًاو اوث .لفا به يٝك هیقوـؿ یکـی ال ههـنجـكیى
ًیـاوهـای ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی ،بكقوـی وـیكه و وـؽًاو
هًاب ٟبكای ؾوحیابی به ب 
اهیكالمئهًیى بهً٠ىاو هؿیك ویاوی ـ شهاؾی ایؿئا اوث که بؽً ههمی ال ایى وـیكه و
وهحالبالغه جالىق یا٨حه اوث.
وؽًاو ؾق کحاب ٌكی ٧
وشه اهحیال ایى پژوهً ال پژوهًهای هٍابه چًؿ اهك اوث:
وهحالبالغه اکح٩ـا
اوال ،ؾق بیٍحك پژوهًهای هٍابه ،به جعلیل بؽً کىچکی ال کحاب 
ٌؿه اوث ،ؾقِىقجیکه ؾق ایى پژوهً باجىشهبه قویکكؾ شاهٟيگك آو ،بـكای جع٭ـ ٫یـ

وهحالبالغه ؾق ٬الـب ٠ 2122اـاقت کؿگـفاقی و
هٙال١ه هىقؾی :کاهل ،جمام ٠ااقتهای 
جعلیل ٌؿه اوثE
1. Case study.
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ذايیا ،ج١هؿ به پكؾالي ؾاؾهها ال ٘كی ٫قوي ه١حاك پژوهٍی و با اوح٩اؾه ال ابماق يكما٨ماق

وهحالبالغه قا هیىك هیوالؾE
جعلیل هحى :اوث که جعلیل واؼحاقهًؿ هحى ظصین 
ذالرا ،ؾق پكؾالي ؾاؾهها ٠الوه بك ُب١ؿ Dویاوث و هؿیكیث شهاؾی ،Cاب١اؾ لهیًهای Dهعـیٗ
ویژگیهای ٌؽُ اهیكهئهًاو Cيیم هىقؾ جىشـه ٬ـكاق گك٨حـهايـؿ جـا ال ایـى
اهیكهئهًاو Cو  D
٘كی ٫بحىاو ٨هن کاهلجكی ال وا هؿیكیث ایٍاو قا ؾق ٬الب هٙال١ه هىقؾی به ؾوث آوقؾ.

هؿ ٦اِلی ؾق ایى پژوهً ،ؾوحیابی به هٕاهیى و ٕ٬ایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث
شهاؾی ،بكگك٨حه ال وا هؿیكیث قهاك الهی ؾاقای ویژگی هّ١ىهیث ال ؼٙا ال یـ هـحى
ه١حاك اوث.
بًابكایى ،وئا های ایى پژوهً ٠ااقتايؿ ال:
هٕــاهیى بًیــاؾیى ویاوــث و هــؿیكیث شهــاؾی ؾق وــیكه و وــؽًاو اهیكهئهًـاو ؾق
وهحالبالغه چیىث؟

ٕ٬ایای بًیاؾیى هىـحؽكز ال ایـى هٕـاهیى کـه ؾق ٨هـن ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی
اهیكهئهًاو هئذكيؿ کؿامايؿ؟
بكای پاوػ گىیی به ایى وئاالت ،يیال به اوح٩اؾه ال قوي جعلیل هٕمىو بـكای جعلیـل
وهحالبالغه و ؾوحیابی به هٕاهیى بًیاؾیى و ؾقيحیصه ٌکلؾهی ٕ٬ایای بًیـاؾیى
هحى کحاب 
ویاوث و هؿیكیث اهیكالمئهًیى هىحًؿ به ایى هحى ؼىاهؿ بىؾ.
ادبیات يظزی و پیطیًه پژوهص

یٌىؾ ،ؾق ی هً١ای ٠ام هكگىيـه جـالي هصؿايـه،
باجىشهبه آيچه ال هً١ای شهاؾ هىح٩اؾ ه 

لهای
ایراقگكايه و هؿ٦ؾاق ،با هؿ ٦الهی که هىحلمم ه٭ابله با چالًهایی باٌؿ ،با هـك ووـی 
که ؾق اؼحیاق ايىاو اوث ٔها  ،شـاو ،لبـاو و ٓ...و ؾق هـك وـاظحی ٔ٠لمـی ،اشحمـا٠ی،
ىقو ،ؾق جكکیـب وِـ٩ی Dویاوـث و
یجىايؿ هّـؿاD ٪شهـاؾ Cباٌـؿ .الایـ 
ویاوی و ٓ...ه 
هؿیكیث شهاؾی ،Cکلمه Dشهاؾ Cوِ ٧بكای Dویاوث و هـؿیكیث٬ Cـكاق گك٨حـه اوـث و
 .:ؾق ایى پژوهً بكای کؿگفاقی و جعلیل ؾاؾهها ال يكما٨ماق هکه کیىؾا يىؽه  21آيالحی پكو اوح٩اؾه ٌؿه اوث.

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو ?;

یکًؿ .لفا وشىؾ ه١یاقهای هفکىق ؾق ی وا کًً
ؾقوا ٟ٬يى ٞؼاِی ال آو قا جىِی ٧ه 
یجىايؿ ا٬حٕای شهاؾی بىؾو قا ؾق آو ایصاؾ کًؿ.
ویاوی و هؿیكیحی ه 
بكای ؾوحیابی به ی جایـیى ابحـؿایی ال اب١ـاؾٌ ،ـكایٗ ،الماهـات و ؾوـحاوقؾهای ویاوـث و
هؿیكیث شهاؾی یکی ال هح٭ىجكیى قاهها ،هكاش١ه به وؽًاو هًحٍكٌؿه ال قهاـك هٝ١ـن اي٭ـالب
جىو١هؾهًؿه ه٩هىم ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی و بكقوـی کلیـؿواژههـای

یجكیى
بهً٠ىاو اِل 
هكجاٗ با ایى هىٔى ٞؾق کالم ایٍاو ٘ی وا های اؼیك اوث .ؼالِه ایى بكقوی ؾق شـؿو ،2
ـیل وه ُب١ؿ ٌٔاهل ًٌ هئل٩هٌٓ ،كایٗ ،الماهات و ؾوحاوقؾها گكؾآوقی ٌؿه اوث:
ذواژههای هشتبظ با سیاست و هذیشیت جهادی ب هکاسسفته

دستهبًذی کلی

جذول:1
سالهای  1991تا 1996
دس کالم سهبش ايقالب عی 

ابعاد
ُب١ؿ
ايگیمٌی
ُب١ؿ
قو یکكؾی
ُب١ؿ ق٨حاقی
ٌكایٗ
الماهات

ؾوحاوقؾها

هؤلفهها

يیث الهی
ؾوق ال ايگیمه ٌؽّی

ذواژهها دس کالم سهبش
کلی 
يیث الهی
بؿوو چٍمؿاٌث ،ؾوق ال ايگیمه ٌؽّی

ثها
هعىقیث اولى ی 

ثها
هعىقیث اولى ی 

جالي و پیگیكی پكظصن
پك٬ؿقت
پكهیم ال ؾیىاوواالقی
چالً ؼّمايه
هاحًی بك ٠لن ،جؿبیك و
بكياهه
ؼىؾباوقی
ا٠حماؾ به کم الهی
پیٍك٨ث پایؿاق
ا٬حؿاق هلی
کی٩یث کاقها
ظل هىائل

کاق و جالي١٨ ،ا  ،پكجعكک ،هصاهؿايه ،اي٭البی ،کاق ٨كاواو،
یياپفیك ،پكکاقیٌ ،ب و
پكظصن ،جالي هٕا ،٧٠ؼىحگ 
قول يًٍاؼحى ،ؾياا کاق قا گك٨حى
پك٬ؿقت
یهای ٨كوىؾه
ىاوواالق 
جكشیط هؿیكیث شهاؾی بك ؾی 
چالً ؼّمايه
هاحًی بك ٠لن و ؾقایث ،ظكکث ٠لمی ،بابكياهه ،ظكکث باجؿبیك
ؼىؾباوقی ،ا٠حماؾ بهي٩ه
ا٠حماؾ به کم الهی
پیٍك٨ث پایؿاق
ا٬حؿاق هلی
کاق باکی٩یث
بالکًًؿه گكهها ،واهاو اهىق
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ال٘ك ٦ؾیگك ،آذاق هًحٍكٌؿه ؾق ایى لهیًه ،ال لاویههای هح٩اوجی به ویاوث و هـؿیكیث
شهاؾی پكؾاؼحهايؿ که با ؾوحهبًؿی آيها ال ظید هعحـىا ،هـیجـىاو چهـاق قویکـكؾ اِـلی
ویژگـیهـای هـؿیك شهـاؾی،C

Dاِى و هئل٩ههای کلی ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾیD ،C
Dؾوحاوقؾهای ویاوث و هؿیكیث شهاؾی Cو Dهٙال١ه جٙای٭ی ویاوث و هؿیكیث شهاؾیC
قا ًٌاوایی کكؾ .ؾق اؾاهه يمىيههایی بكشىحه ال ایى چهاق قویکكؾ قا گماقي هیکًین.
سویکشد تبییى اصىل و هؤلفههای کلی سیاست و هذیشیت جهادی

 ٓ157 :2482ال پژوهٍگكايی اوث که ؾق پژوهً ؼىؾ قویکكؾ جاییى اِـى و

اِلیپىق ٔ

هئل٩ههـای کلـی هـؿیكیث شهـاؾی قا پیگیـكی هـیکًًـؿ .وی پـه ال ؾوـحهبًـؿی اِـى

اوحؽكازٌؿه ؼىؾ ال هًاب ٟي٭لی اوالهی ؾق چهاق ؾوحه ،ال جعلیـل ؾاؾههـای هّـاظاه بـا
یکًـؿ .وی همچًـیى بـه جٙایـ ٫يٝكیـه ؾاؾهبًیـاؾ
ؼاكگاو هٍث ٕ٬یه ج ىقی اوحؽكاز ه 
هؿیكیث شهاؾی که بؿاو ؾوث یا٨حه اوث با هؿ های هح١اق٠ ٦لن هؿیكیث هیپكؾالؾ.
= ٓ:A@-:A? ::<Bبـا ً٠ـىاو تحلی ل
ؾق پژوهٍی ؾیگك ،پایاوياهه ٠لی اِ٥كلاؾه قوهیـايی ٔ 
سیستمی سبک مذیشیت خهادی ،ؾو ؾوحه ال ویژگیهای ٠ام ٔویژگیهای هٍحكک ایى وـا بـا
یهای ٨كؾی ،قویکـكؾ وـاؼحاقی
وا های ؾیگك هؿیكیثٓ و ویژگیهای ؼاَ ٔجمایالت و و یژگ 
اقلٌی ،قویکكؾ اقجاا٘اجی بال و اولىیث ؾاؾو به هىائل هً١ىی و اقلٌیٓ قا ه١ك٨ی هیکًؿ.
هئل٩ههای هؿیكیث شهاؾی قا ؾق چهاق هىقؾ ؼؿهحگماقی،
 ٓ12 :2484يیم 

هعمؿلاؾه ٔ
پاوػگىیی٩ٌ ،ا٨یث و جکیه بك ٠لن اوحؽكاز کكؾه اوث.

ه٭الهای با ً٠ىاو Dکاوٌی ؾق هئل٩ههـای هـؿیكیث
 24 ،2 :2482و  ٓ27ؾق 
همچًیى ؼاٌ١ی ٔ 
شهاؾی با الهام ال ٨كهًگ شهاؾی اي٭الب اوالهی ،Cبا اوح٩اؾه ال قوي هٙال١ه هـىقؾی ،بـه ؾياـا
اوحؽكاز اب١اؾ هؿیكیث شهاؾی ال ٘كی ٫هٙال١ه جصكبیات هى ٫٨اي٭الب اوالهی اوث.
? ٓ?=-:B ::<Bيیم ؾق کحاب چهاقشلؿی دسآم ذی ب ش م ذیشیت

اظمؿلاؾه و ؾیگكاو ٔ
خهادی په ال ي٭ؿ بكؼی هحىو هىشىؾ هؿیكیث اوـالهی و هـؿیكیث هحـؿاو کـه ال آو بـه
هئل٩ههای هؿیك ،هؿیكیث و والهاو شهاؾی قا بكٌمكؾه و
کكؾهايؿ ،
جكشمهای ج١ایك 

هؿیكیث
ؾق هكی ال آيها به ٌىاهؿی ال کالم و ویكه اهیكهئهًـاو ؾق وه حالبالغ ه ،وـیكه ياـىی،

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو ;A

قوي اهام ؼمیًی و قهاك هٝ١ن اي٭الب و يیم الگـىی ق٨حـاقی بـیً ال ٌّـث ٨كهايـؿه
ؾهايؿ.
ٌهیؿ اي٭الب اوالهی و ؾ٨ا ٞه٭ؿن جمى کك 
سویکشد بشسسی ویژگیهای هذیش جهادی

ایى قویکكؾ هٍابه قویکكؾ ٩ِDات هٍؽّه Cؾق ٘ا٭هبًـؿی ج ـىقیهـای قهاـكی اوـث.
 ٓ2-12 :2484با همیى قویکكؾ و با قوي جىِـی٩ی جعلیلـی،

لٙی٩ی٨ ،كهمًؿ و ِالعی ٔ
کحابؽايهای ؼىؾ به ؾوث آوقؾه و

هئل٩ههای ٌایىحگی هؿیكاو شهاؾی قا ؾق هٙال١ات
ابحؿا 
وپه با ٘كاظی پكوً ياهه و اقائه آيها به بكؼی هؿیكاو و ١٨االو هؿیكیث شهاؾی ،الگـىی
ؾهايؿ.
ٌایىحگی هؿیكاو شهاؾی قا بك اوان هؿ واؼحاقی-ج٩ىیكی ٘كاظی کك 
یهـای
 ،ٓ2 :2484ؾق پژوهٍی با ً٠ىاو ٌDایىـحگ 

همچًیى گًص١لی ،بیؿی و ٠لی ٌیكی ٔ
هؿیكیحی هؿیكاو شهاؾی Eجعلیلی ؾاؾهبًیاؾ Cبا بهكهگیكی ال الگىهای قوي پژوهً کی٩ـی بـكای
جكکیب یا٨حهها ،بكای کٍ ٧ه٩اهین هكجاٗ با ٌایىحگی هؿیكیحی هؿیكاو شهاؾی جالي کكؾهايؿ.
يمىيهای ؾیگك ال ایى قویکكؾ ؾق بكقوی هؿیكیث شهاؾی ،پایاوياهه ظىـیً١لی ؼـاؾهی

یهای سهب ش دس م ذیشیت خه ادی ب ش عملک شد م ذیشان
= ٓ:>@ ::<Bبا ً٠ىاو تأثیش و یژگ 

ٔ
ی ایراقگكی ،والیـثهعـىقی و ً٬ا٠ـث هـؿیك
سساوهای اوث .ؾق پژوهً وی جؤذیك وه و یژگ 

شهاؾی بك ٠ملکكؾ هىقؾ جؤییؿ ٬كاق گك٨حه و جؤذیك وه هئل٩ه هكؾهـی بـىؾو ،هـىي هً١ـىی و
ج٩کك قاهاكؾی هىقؾ جؤییؿ ٬كاق يگك٨حه اوث.
سویکشد بشسسی دستاوسدهای سیاست و هذیشیت جهادی

ؾو پایاوياهه با قویکكؾ Dبكقوی ؾوحاوقؾهای هؿیكیث شهاؾی Cهًحٍك ٌـؿه اوـث .ؾق یکـی ال
< ٓ;:> ::<Bبـك
آيها با ً٠ىاو تأثیش مذیشیت خهادی بش اثشبخش ی س اصماوی ـاکـكی ٬ماآيـی ٔ 
اوان هاايی يٝكی ،هئل٩ههای هكی ال اب١اؾ قهاك ،پیكو و لهیًه هً١ىی قا اوحؽكاز ،و بـا قوي
ؾل٩ی ،هیماو هىا٨٭ث ؼاكگاو با آيها قا بكقوی کكؾه اوث .ؾق پایاوياهه ؾیگك ،ظمیؿقٔا هعمؿی
> ٓ::=-::< ::<Bجع٭ ٫ا٬حّاؾ ه٭ـاوهحی قا ؾق گـكو هـؿیكیث شهـاؾی ؾايىـحه و
ویاهاىهی ٔ 
ه١ح٭ؿ اوث هحًاوب با واؼحاقها و اهکايات هىشىؾ ؾق کٍىق و با ايصـام ؾاؾو ظكکحـی شهـاؾی
گامهای هئذكی ؾق قاوحای جع٭ ٫ا٬حّاؾ ه٭اوهحی بكؾاٌث.
یجىاو 
ه
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سویکشد هطالعه تطبیمی سیاست و هذیشیت جهادی

قو یکكؾ ؾیگك ؾق هٙال١ات ویاوث و هؿیكیث شهاؾی که ؾق هكکـم هٙال١ـات و بكياهـهقیـمی
ٌهك جهكاو ،وابىحه به ٌهكؾاقی جهكاو ؾياا ٌؿه اوث ،هٙال١ه جٙای٭ی هـؿیكیث شهـاؾی بـا
هؿ های هؿیكیحی کٍىقهای ؾیگك اوث .ؾق ایى قو یکكؾ چهاق اذك بـهِـىقت کحـاب هًحٍـك
ٌؿه اوث که ؾق آيها وا هؿیكیحی کٍىقهای آلماو ،ژاپى ،چیى و بكؼی کٍىقهای شًـىب
ٌك٬ی آویا ٔکكه شًىبی ،جایىاو و هالمیٓ هىقؾ بكقوی ٬كاق گك٨حه و آو بؽً ال وا هؿیكیحی
ایى کٍىقها که با وا هؿیكیث شهاؾی ٬كابث ؾاقؾ هىقؾ جىشه واٌ ٟ٬ؿه اوث.
یجىاو گ٩ث بىیاقی ال جاليهای ٠لمی ؾقلهیًه ویاوث و هـؿیكیث
بكای شمٟبًؿی ه 
یبكيؿ که ٠مؿجا اٌکاالت قوٌی اوث .به يٝك
شهاؾی ،ال اٌکاالجی هٍحكک و هٍابه قيس ه 
يگاقيؿه ههنجكیى اٌکا هىشىؾ ؾق ایى جاليهای پژوهٍی٠ ،ؿم پایاًـؿی ٬ـا٘ ٟبـه قوي
ا٨حـههـا و جکیـه بـك
ا٨حهها و ٠ـؿم اهحمـام بـه هىـحًؿ کـكؾو ی 
پژوهً ه١حاك ؾق ؾوحیابی به ی 
بكؾاٌثهای ـهًی ا٠حااقوًصیيٍؿه اوث.

سوشضًاسی


ؾق ایى پژوهً ،اوحكاجژی جع٭ی ،٫هٙال١ه هىقؾی اوث که بكای جع٭ ٫آو ،ال قوي جعلیـل
وهحالبالغه اوح٩اؾه هیٌىؾ .ی ايحؽـاب ههـن آو اوـث کـه آیـا کؿگـفاقی
هٕمىو هحى 
ؾاؾهها ؾق جعلیل هٕمىو ،ؾقبكگیكيؿه جمام ٠ااقتهای هحى وه حالبالغ ه
بهً٠ىاو ٨ى ج٭لیل 
باٌؿ یا آيکه ِك٨ا ٠ااقاجی که هكجاٗ با هؿیكیث ظٕكت بك شاه١ـه اوـث هايًـؿ ياهـه ،24
کؿگفاقی و جعلیل ٌىؾ؟
ؾو هى له ،جكشیط قا به ومث ايحؽاب کل هحى وى ٪هـیؾهـؿ :او آيکـه اوـحكاجژی ایـى
پژوهً هٙال١ه هىقؾی اوث و ؾق هٙال١ه هىقؾی٠ ،الوه بك جىشه به هى لههعىقی پـژوهً،
به Dبىحك Cو Dهىقؾ Cيیم پكؾاؼحه هیٌىؾ و لفا يمیجىاو جًها به ٠ااقتهای هكجاٗ بـا هـؿیكیث
ا٨حـههـای پـژوهً ،ؾق گـكو
ویاوی ظٕكت بك شاه١ه اکح٩ا کكؾ Eؾوم آيکه ا٨ـمایً ا٠حاـاق ی 
٨كْهای پژوهٍگك ؾق جع٭ی ٫اوث .ال همیى قو ٨لی ه١ح٭ـؿ اوـث کـه
ً 
کاهً ي٭ً پی 
یکًؿ ؾقک ٠می ٫جكی ال هحى بـه ؾوـث
٤الاا آ٤ال هحى ،ي٭ٙه ٌكو ٞهاوث .ایى قوي کم ه 

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو ;C

یکًؿ که ایى يى ٞکؿگفاقی قا ؼٗ بهؼـٗ ايصـام ؾهـینE
بیاوقین .پاقهم ٔهماوٓ يیم پیًٍهاؾ ه 
جكنها یا هٍکالت ظليٍؿه ؼىؾجاو قا به
مهها ،
یکًؿ جا ايگی 
چىو ایى ٠مل Dبه ٌما کم ه 
ٌؿهجاو يىاث يؿهیؿٔ Cق .ک٨ .لی  .ٓ>: ::<B= ،بًـابكایى
ی 
پاوػگى یاو و ؾاؾههای گكؾآوق 

وهحالبالغه اوث Eبه ایى هً١ـا کـه بـه هـك ٠اـاقت
واظؿ جعلیل ؾق ایى پژوهً٠ ،ااقتهای 
هً١اؾاق که همکى اوث ظؿا٬ل ؾو کلمه و ظؿاکرك بؽٍی ال ی ؼٙاه یا ياهه باٌؿ ،ی کـؿ
وهحالبالغه ؾق ایى پژوهً ،بـهِـىقت
اؼحّاَ ؾاؾه ٌؿه اوث و لفا کؿگفاقی هحى کحاب 
ؼٗ بهؼٗ ،ال ابحؿا جا ايحها ايصام ٌؿه و هیچ ٠ااقجی ال آو کًاق گفاٌحه يٍؿه اوث.

ال٘ك٨ی ؾق ایى پژوهً ،باجىشهبـه ایًکـه ؾقِـؿؾ کٍـ ٧وـا ویاوـث و هـؿیكیث
شهاؾی اهیكالمئهًیى بهً٠ىاو وا هح٩اوت با ا٬ىام ویاوث و هـؿیكیث قایـس هىـحین،
یهای هىشىؾ ؾوحهبًؿی هیکًؿ،
بهشای جعلیل هٕمىو ج ىقی که ؾاؾهها قا ؾق ٬الب ج ىق 
ال جعلیل هٕمىو اوح٭كایی اوح٩اؾه ٌؿه اوث که بؿوو ؾق يٝك گك٨حى هكگىيه ٬الب ج ىقی
ىٌؿه ،جالي هیکًؿ ٠الوه بك هعحىا٬ ،الب يیم ال ؾاؼل هحى ٜهىق یابؿ.
ًج١یی 
الپی 
ؾهايؿ.
اليٝك ٨كایًؿ اشكای جعلیل هٕمىو ،پژوهٍگكاو قويؿهای هح١ؿؾی قا پیًٍهاؾ کك 
٠ابؿی ش٩١كی و ؾیگكاو ٔ ،ٓ2485بكاوو و کالقک ٔ ،ٓ1557کیًگ و هاقوکه ٔ ٓ1525و
قایاو و بكياقؾ ٔ ٓ1554به ي٭ل ال ٠ابؿی ش٩١كی و ؾیگـكاو ٔ ٓ2485و ؾیگـك پژوهٍـگكاو
کـكؾهايـؿ .ؾق ایـى
هكی ٨كایًؿهای جعلیل هٕمىو قا ؾق چًؿ ٨ـال و هكظلـه ؾوـحهبًـؿی 
پژوهً ،بك اوان شؿو ٨الهای جعلیل هٕمىو که جىوٗ بكاوو و کالقک ٔ ٓ1557اقائـه
ؾاؾهها ٘ی ٌؿه اوـث .همچًـیى شهـث ایصـاؾ
ٌؿه ،هكاظل اوحايؿاقؾ اوحؽكاز و جعلیل 
ؾوحهبًؿی کیًگ و هاقوکه ٔ ٓ1525بـهً٠ـىاو هاًـا ٬ـكاق گك٨ـث و بـا
الی ههای هٕاهیى ،
ؾوحهبًؿی ؾوگايه کیًگ ٔ ،1553به ي٭ل ال٬ :أـی هیكوـ١یؿ و جـازآبـاؾی،ٓ22 :2482 ،

قایاو و بكياقؾ ٔ ٓ1554جكکیب ٌؿ جا ًٌ الیه ال هٕاهیى قا ٌکل ؾهؿ.
اليٝك قوي ؾوحهبًؿی و گماقيؾهـی هٕـاهیى يیـم ،وـه قوي هكوـىم ٬الـب هٕـمىوهـا،
هٕمىوها و ٌاکه هٕمىوها هكوىم اوث ٔق .ک٬ .أی هیكو١یؿ و جـازآبـاؾی::<B> ،

هاجكیه
وهحالبالغ ه و گىـحكؾگی هًـاب ٟؾاؾهای ،ابحـؿا ال
 .ٓ>:ؾق ایى پژوهً باجىشهبه ظصن بىیاق کحاب 
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قوي ٬الب هٕاهیى اوح٩اؾه ٌؿ و ایى ٬الب ٘ی ٠ملیات کؿگفاقی و ؾوحهبًؿی کـؿها هًصـك بـه
ٜهىق هٕاهیى و ؾق اؾاهه ،جكهین و باليگكی هىحمك ؾق هٕاهیى ٌـؿ .ؾق ايحهـای اهـك و بـكای اقائـه
:
گماقٌی بهحك ،باجىشهبه اهکاو جاؿیل ٬الب هٕاهیى به ٌاکه هٕـاهیى ؾق يـكما٨ـماق هکـه کیـىؾا،
بكای ظّى ؾقک بهحك ال قوابٗ هیاو هٕاهیى ،ال ایى قوي ؾق هكظله گماقيؾهی اوح٩اؾه ٌؿ.
ؾق هىقؾ اوحعکام ؾاؾهها و يحایس ،هیماو ا٠حااق پـژوهً الآوشهـث کـه يـى٠ی هٙال١ـه
هىقؾی اوث ال ٘كی ًٌ ٫پكوً کكوى ٔ ٓ1526که ؾق کحـاب پ ژوه کیف ی و ط شذ
هیکًؿ،
تحمیك؛ اوتخاب اص میان پىح سو یکشد ه١یاقهایی قا بكای اقلیابی هٙال١ه هىقؾی بیاو 
بكقوی ٌؿه اوث .ایى ًٌ پكوً ٠ااقتايؿ ال :آیا هىقؾ یا هىقؾها بـهقوٌـًی ًٌاوـایی
ٌؿهايؿ؟ آی ا هىقؾ یا هىقؾها بكای ؾقک هى له جع٭یـ ٫بـه کـاق ق٨حـه یـا ٠لـث اوـح٩اؾه ال آو

ٌایىحگی ـاجی آو اوث؟ آیا جىِی ٧قوًٌی ال هىقؾ وشىؾ ؾاقؾ؟ آیا هٕـاهیى بـكای هـىقؾ
ٌؿهايؿ؟ آیا اؾ٠اها یا ج١می نها بك اوان جعلیل هىقؾ ايصام ٌؿه اوث؟ آیا هع٭٫
ًٌاوایی 
ؾقباقه هى١٬یث ؼىؾ ؾق هٙال١ه ،بالجابی یا ؼىؾاٍ٨اگك بىؾه اوث؟
همچًیى ال شهث ؾیگكی که ؾق ایى پژوهً ال قوي Dجعلیل هٕمىو Cاوح٩اؾه ٌـؿه
پايمؾههىقؾی بكاوو وی و کالقک ٔ ،ٓ1557هكی ال هـىاقؾ
اوث ،با اوح٩اؾه ال چ لیىث 
ايصامٌـؿه ؾق پـژوهً جٙایـ ٫ؾاؾه ٌـؿهايـؿ کـه بـه ؾلیـل
لها و ج٩اویك 
پايمؾهگايه با جعلی 

هعؿوؾیث ظصن گماقي پژوهً ،شمئیات آيها ـکك يمیٌىؾ.
ؾق اؾاهه ،ا٘ال٠ات پكؾاليٌؿه هىحؽكز ال ایى جعلیل هٕمىو اقائه هیٌىؾ.
تحلیل دادهها و یافتههای تحمیك

2

باجىشه به هؿ ٦پژوهً ؾق ؾوحیابی بـه هٕـاهیى و ٕ٬ـایای بًیـاؾیى ویاوـث و هـؿیكیث

شهاؾی اهیكالمئهًیى و يیم قوي پژوهً ايحؽابٌؿه ،بـهویـژه اوـحكاجژی پـژوهً کـه
1. MaxQDA Analytic pro.
باجىشهبه ایًکه جعلیل هٕمىو ايصامٌ ؿه ؾق ایى پژوهًٌ ،ـاهل جعلیـل گىـحكه ووـی١ی ال ؾاؾههاوـث و جمـام

;.
وهحالبالغه قا ؾقبكگك٨حه اوث ،اهکاو اقائه گماقي شمئیات آو ؾق ٬الب ه٭اله وشىؾ يؿاقؾ .لفا بـكای
٠ااقات کحاب 
ؾقیا٨ث ا٘ال٠ات بیٍحك و هالظٝه گماقي کاهلجك جعلیل هٕمىو ايصامٌؿه و کؿهای يمىيه ؾق هك هٕـمىو ،بـه
قواله ؾکحكی ؾاوؾ ؼمائی ٔ ٓ2487با ً٠ىاو Dجاییى الگىی يٝكی هؿیكیث شهاؾی با هعىقیث يهسالاال٤ـه و وـیكه
اهیكالمئهًیى ،Cؾق ؾايٍکؿه هؿیكیث و ظىابؿاقی ؾايٍگاه ٠الهه ٘اا٘اایی قشى ٞکًیؿ.

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو ;<

وهحالبالغه قا بهً٠ىاو هًاـ ٟؾاؾههـای
یبایؿ هحى کحاب 
هاحًی بك Dهٙال١ه هىقؾی Cاوث ،ه 
پژوهً ،هٍؽّا ال وه لاویه بكقوی کًین:
:
لاویه ًٌاؼث Dهىقؾ ؾق ؾوث بكقوی Cکه ؾقوا ٟ٬هٙال١ه ٌؽّیث ،ق٨حاقهـا و يٝـام
ُ
وهحالبالغه اوث ،که بهاؼحّاق ٌـًاؼث DابـژهC
٨کكی و بیًٍی ٌؽُ اهیكهئهًاو ؾق 
ياهیؿه ٌؿه اوثE
لاویه ًٌاؼث Dبىحك هىقؾ ;ECیً١ی هعیٙی که ظٕـكت ؾق آو ظٕـىق ؾاٌـحًؿ ،ا٨ـكاؾ
٘ىقیکه بیايات ِاؾقٌؿه و ا١٨ا و ق٨حاق ایٍـاو

اوهای اشحما٠ی و هايًؿ آو ،به
ههن ،شكی 
با آو هعیٗ ؾق ج١اهل بىؾه اوثE
لاویه ًٌاؼث Dيٝام هؿیكیحی اهیكهئهًاو ،Cبهً٠ىاو هؿیك ویاوی-شهاؾی ایؿئا .
ُبعذ اول :بشسسی صهیًه

کؿهای هكجاٗ با لهیًه ؾق وه ؾوحه کلی با ً٠ـىاو و ج١ـؿاؾ هـفکىق ؾق شـؿو  2اوـحؽكاز
ٌؿهايؿ .ایى وه ؾوحه ،جٍکیلؾهًؿه وه هٕمىو کالو ٨ك٠یايؿ.

جذول  :1هضاهیى ریل هضمىو کالو اصلی «شًاخت هحیظ اهیشالمؤهًیى»

هضاهیى کالو فشعی

تعذاد کذهای استخشاجضذه

ؼىاَ و يؽاگاو شاه١ه

@<9

اهالی ٌهكها

:@B

٬اایل

@B

ُ
ُبعذ دوم :بشسسی ابژه هىسد هطالعه

گفاقیٌؿه و ؾقبكؾاقيؿه بیً ال ه٩حـاؾ

کؿهای هكجاٗ با ایى ُب١ؿ ٌاهل > <A:کؿ يٍايه
وهحالبالغه اوث .ایى کؿها همگی جعث
گفاقیٌؿه ؾق وكجاوك 

ؾقِؿ جمام کؿهای يٍايه
ً٠ىاو ؾو هٕمىو کالو ٨ك٠ی به ٌكض جدول  2هىحًؿ.
1. Case.
2. Context.

<< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

جذول  :1هضاهیى ریل هضمىو کالو اصلی «شًاخت اهیشهؤهًاو»

هضاهیى کالو فشعی

يٝام بیًٍی اهیكهئهًاو
ویژگیهای ٌؽّی اهیكهئهًاو

تعذاد کذهای استخشاجضذه

=<>9
<::

ُبعذ سىم :يظام سیاست و هذیشیت جهادی

کؿهای هكجاٗ با Dيٝام ویاوث و هؿیكیث شهاؾی Cـیل ؾو هٕمىو کلـی بـا ً٠ـىاو و
ٌؿهايؿ.
ج١ؿاؾ هفکىق ؾق شؿو  4اوحؽكاز 
جذول  :9هضاهیى ریل هضمىو کالو اصلی «يظام سیاست و هذیشیت جهادی»

هضاهیى کالو فشعی

يٝام ویاوث و هؿیكیث ٠لی
جاقیػ هؿیكیث ٠لی

تعذاد کذهای استخشاجضذه

@>?
;:A

وهحالبالغه ؾق هىٔى ٞویاوث و هؿیكیث شهاؾی
شمٟبًؿی یا٨حههای جعلیل هٕمىو 

ؾق پاوػ به وئاالت پژوهً جالىق هییابؿ .لفا ؾق اؾاهه باجىشهبه يحایس جعلیل هٕمىو ،بـه
پاوػ پكوًهای پژوهً ؾوث هییابین.
پاسخ پشسص اول :هضاهیى بًیادیى سیاست و هذیشیت جهادی اهیشالمؤهًیى دس سه ُبعذ

گفاقیٌؿه ؾق کل

وهحالبالغه ؾق ایى جع٭ی >;>> ،٫کؿ يٍايه
ؼكوشی جعلیل هٕمىو 
وهحالبالغه اوث که جمام ایى ج١ؿاؾ کؿ ؾق وه هٕمىو کالو اِلی و وـپه
کحاب ٌكی ٧
گك٨حـهايـؿ و

ؾق پًس وٙط ال ولىلههكاجب هٕاهیى Dکالو ٨ك٠ی Cجا Dکلیؿی ٨ك٠ی Cشای
ؾق هكظله ب١ؿٕ٬ ،ایای بًیاؾیى ال ؼال ایى ٌاکه هٕاهیى اوحؽكاز ٌؿهايؿ .جىلی ٟج١ؿاؾ
کؿها ؾق ایى وه هٕمىو ؾق جدول  4يمایً ؾاؾه ٌؿه اوث.
جذول  :4تىصیع کذها دس سه هضمىو کالو اصلی

هضمىو

ًٌاؼث هعیٗ اهیكهئهًاو
ٌٔاهل هٕاهیى ٬اایل ،اهالی ٌهكها ،ؼىاَ و يؽاگاو شاه١هٓ
ًٌاؼث اهیكهئهًاو
ٌٔاهل هٕاهیى يٝام بیًٍی و ویژگیهای ٌؽّیٓ

فشاوايی کذها دسغذ

>?>

%::

><A:

;@%

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو =<

يٝام هؿیكیث و ویاوث
ٌٔاهل هٕاهیى يٝام ویاوث و هؿیكیث و جاقیػ هؿیكیثٓ
هصمىٞ

>@A

@%:

>>;>

%:99

يهـسالاال٤ـه،
ؾوثآهؿه جا الیه وـىم ؾق جعلیـل هٕـمىو 
ؾق ٌکل ٌ 2اکه هٕاهیى به 
ِ
يمایً ؾاؾه ٌؿه اوث .ؾو ٌاکه هكبـىٖ بـه بىـحك و ویژگـیهـای ابـژه ،ه٭ؿهـهای شهـث
ًٌاؼث بهحك ٌاکه هكبىٖ به يٝام ویاوث و هؿیكیث
نظام سیاست و مدیریت جهادی
ویژگیهای ابژه
ویژگیهای بستر

شکل  :1شبکه هضاهیى بًیادیى سیاست و هذیشیت جهادی اهیشالمؤهًاو

شهاؾی ًٌاؼث بهحك ٌاکه هكبىٖ به يٝام ویاوث و هؿیكیث شهـاؾی ؼىاهًـؿ بـىؾ .ایـى
ٌاکه ؾق وه ُب١ـؿ ؼـىؾ هٕـاهیى بًیـاؾیى ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی اهیكهئهًـاو قا
هٍؽُ هیکًؿ .همچًیى ٬الب هٕاهیى هكی ال وه هٕمىو کـالو اِـلی هـفکىق کـه
ٌاهل هٕاهیى وٙىض ب١ؿی هىحًؿ ،به همكاه ج١ؿاؾ کؿهای ٌکلؾهًـؿه هـك هٕـمىو بـه
وهحالبالغه ؾق شکل  2يمایً ؾاؾه ٌؿه اوث.
ج٩کی ؼٙاهها ،ياههها و ظکمثهای 

>< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

يهجالبالغه
شکل  :1قالب هضاهیى بًیادیى سیاست و هذیشیت جهادی اهیشهؤهًاو دس 

پاسخ پشسص دوم :لضایای بًیادیى سیاست و هذیشیت جهادی اهیشهؤهًاو

په ال ؾوحیابی به ٬الب و ٌاکه هٕاهیى ،به پٍحىايه کؿهای هىـحؽكز ال وه حالبالغ ه ؾق

٬الب وه هٕمىو کـالو اِـلی و هٕـاهیى لیكهصمى٠ـه آيهـا ٔجـا ؾه الیـه ال هٕـاهیىٓ،
بیىثويه ٕ٬یه ج ىقی ٌکلؾهًؿه يٝام ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی اهیكهئهًـاو بـه

ؾوثآهـؿه ،يمىيـه کـؿهایی ال هـك ؾوـحه ال
ؾوث هیآیؿ .ؾق اؾاههٔ ،مى ـکك ٕ٬ایای به 
ٕ٬ایا يیم اقائه هیٌىؾ.
دستآهذه دسباسه «شًاخت هحیظ اهیشهؤهًاو»

قضایای به

ًٌ ٕ٬یه ٠مؿه ال بكقوی هٕاهیى ـیل ُب١ؿ Dبكقوی لهیًه Cکه هكبىٖ به بكقوـی هعـیٗ
یآیؿ:
ظٕكت اوث ،به ؾوث ه 

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو ?<

يگكي شاه١ه به اهیكهئهًاو با يگكي اهكولیى ٌی١یاو به ایٍاو هح٩اوت بىؾه اوـثE
ٌؿهايؿ ؾق هىاقؾ هح١ؿؾی ؾقباقه هى له ٬حل ٠رماو و يیـم هىـ له
٘ىقیکه ظٕكت ياچاق 

به
ؼال٨حٍاو جىٔیط ؾهًؿ و قٌ ٟ٨اهه کًًؿE
ِكاظث کالم و بكؼىقؾهای ِكیط ایٍاو بك هاًای هعىقیث ظ ،٫الشمله هىاقؾ ٬ابـل
جىشه ؾق کالم ایٍاو ؾقباقه ا٨كاؾ پیكاهىيی الشمله کاقگماقاو ،پیكواو و ؾٌمًاو اوثE
ظ ٛ٩اقجااٖ هىحمك و پكجکكاق با پیكواو و اوح٩اؾه ال ایى اقجااٖ بـكای اقائـه جىِـیههـای
ایؿئىلىژی  ،ايگیمي و جعفیك آياو ؾق قابٙه ایٍاو با اهل کى٨ه هٍاهؿه هیٌىؾE
ایٍاو با جىِی ٧ویژگیهای هراث هال اٌحك يؽ١ی اليٝك ؼىؾ ،هايًؿ وؽثگیكی بك
ک٩اق و قظمث بك هئهًاوٌ ،صا٠ث ،اوحىاقی٠ ،مم شؿی ،والیثپفیكی ،یـاقیگكی ؾیـى و
جٍؽیُ و ا٬ؿام ِعیط ،وی قا ٠ا٬اث بهؼیك ه١ك٨ی هیکًًؿ .بهً٠ىاو يمىيه ،ویژگـیهـای
اوحىاقی ،جٍؽیُ و ا٬ؿام ِعیط ال کؿيمىيه لیك ٬ابل اوحًااٖ اوث.
کذيمىيه بشسسی بستش شماسه Ctx- 1

ياهه <:

َ َّ م َّ ْ َ َ م َ ْ م م َ َ
ف ِإوهه ِِمن َهههِ ِیخههُ ِو ْنىهه ِو ِ هال ـ  ،يــه وىــحی بــه ؼــكز ؾاؾه و يــه ؾچــاق ل٥ــمي
ْ َ م
َ ْ َ م م َ م ْ م م َ َّ
سمطت ِ،و ِبطهَُُِن ِ
هیٌىؾ .يه ؾق آيصایی که ٌحاب اللم اوث کًؿی ؾاقؾ،
هُِإِسهعإ ِ 
َ
َ
َ

َ

ْ َم َ ْ َ م م
َ
ِإِلی ِ ِأحهَُ َِ،و ِِإسهعإَ ِِإلهَِمهُِ و يه آيصا که کًؿی پىًؿیؿه اوث ٌحاب هیگیكؾE
َم
ْ ْ
ل.
إل مبط مء ََِ ْى م ِأ ْمث ِ

ظٕكت ؾقباقه کاقگماق ؾیگك ؼىؾُ ،هًـفق بـى شـاقوؾ يیـم ؾو ویژگـی ؼـىيگـفقايی و
هٍ٥ىلیث به ؾيیا قا هىشب بیاقلٌی هؿیك ـکك هیکًًؿE
ایٍاو ؾق ياهه به کمیل ،ویژگیهایی قا بكای هؿیك هٙلـىب ـکـك هـیکًًـؿ ،کـه ال آو شملـه
اوث :اوحىاقی ؾق کاقی که به ٠هؿه او گفاٌحه ٌؿه اوث٠ ،ؿم پاٍ٨اقی ؾق کاقی که ؼـاقز ال
هى ىلیث اووث ،ظ٬ ٛ٩ؿقت و هیاث ،ظ ٛ٩هكلهاٌ ،کىث ٌىکث ؾٌمى ،ک٩ایث يیالهـای
هكؾم و قأی يگه ؾاٌحى ّ
ولی ؼىؾ .ایى ویژگیها ال کؿيمىيه لیك ٬ابل اوحًااٖ اوث.

@< پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

کذيمىيه بشسسی بستش شماسه Ctx- 2

ياهه ?:

ْ
ِّ َ ُّ َ
َ َ ْ
ضیی َ ِعِإل َن ْع ِ ِءِ َمُِ موِلَِ َ ِوتکلفه م ِ
ف ِإ َّن ِت ِ
ْ
ََ ْ َ َ
َ
ٌُه َ
ههع َِو َ ِأیِ
مهههُِ ِفهههَِلعدهههَِح ِ
َ
م َ َّ َ َ َ َ
َْْ
کهِ َِو ِ
متبع ِ
ِ...غیه ِعِشه ِ ِی ِ ِِإلنى ِ
َ َ َ مْ َ و َ َ
ْ
ِ و ِسهٍُُِّْهع ِو ِ
ِِإل َدُ ِو ِ ِ
َم ِ ِهی ِ ِ
ُسع ِل َع م و َِش ْهى وً َِو َ مِم ْْهه ََِ ْ
ههِ
ٍِ ِ
َ ٍ
َ
ْ ََ
َ
ْ
م
ْ
د ٍََِهِأ ِِمی ِع ُِِ
أ ْن ِل ِِمص ِع ُِِو ِم ِ

وىــحی ايىــاو ؾق ايصــام ؾاؾو کاقهــایی کــه بك٠هــؿه
اووث ،و پاٍ٨اقی ؾق کاقی که ال هىـ ىلیث او ؼـاقز
اوث ،يٍايه ياجىايی آٌـکاق و ايؿیٍـه و یكايگـك اوـث.
[با اٌاقه به وا١٬ه ٬ك٬یىا] ...يه ٬ـؿقجی ؾاقی کـه بـا جـى
ياكؾ کًًؿ ،و يه هیاحی ؾاقی که ال جى بحكوًؿ و بگكیميؿ،
یجىايی ظ ٛ٩کًی ،و يه ٌـىکث ؾٌـمى قا
يه هكلی قا ه 
یجىايی ؾق هن بٍـکًی ،يـه يیالهـای هـكؾم ؾیـاقت قا
ه
یؾاقی.
یکًی ،و يه اهام ؼىؾ قا قأی يگه ه 
ک٩ایث ه 

باجىشهبه ایًکه ٕ٬ایای ـکكٌؿه ،بهِىقت هٍهىؾ و بٕ١ا بهِىقت هکًىو :ال

کؿهای وا ٟ٬ؾق ٌاکه هٕاهیى اؼف ٌؿهايؿ ،ؾق جدول  5هآؼف آيها اقائه ٌؿه اوث.
جذول  :5هآخز قضایای بشگشفته اص هضمىو «شًاخت هحیظ اهیشهؤهًاو»

گضاسه

هأخز

کذ

:

هٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی ٬Dحل ٠رماوC

CTX-1-1-1-3-1
CTX-1-3-1-1

پاقچهکًًؿه اِلی ٨Dكهايؿاقاو شىقC
هٕمىو ی  

CTX-1-1
CTX-1-4

<

پاقچهکًًؿه اِلی Dاهل کى٨هC
هٕمىو ی  

CTX-2-1

=

پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی Dهال اٌحكC
هٕمىو ی  

CTX-1-4-1

>

پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی Dهًفق بى شاقوؾ ٠اؿیC
هٕمىو ی  

CTX-1-4-2

?

پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی Dکمیل بى لیاؾ يؽ١یC
هٕمىو ی  

CTX-1-4-4

;

پاقچهکًًؿه اِلی DکاقگماقاوC
هٕمىو ی  

دستآهذه دسباسه «ضًاخت اهیشهؤهًاو»

لضایای به

یآیؿ:
چهاق ٕ٬یه ٠مؿه ال بكقوی ایى هٕمىو کالو اِلی به ؾوث ه 
هیياهًؿ.
 .:بكاوو و کالقک ٔ ٓ1557هٕمىيی قا که بهِىقت هىح٭ین ؾق هحى هٍاهؿهپفیك يااٌؿ هٕمىو Dهکًىو C

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو <A

لثجـكیى ٨ـكؾ ٠ـالن
لثجكیى ٨كؾ لهايه ؼىؾ و بلکه بإ٨ـی 
ؾق ٠یى ایًکه ظٕكت بإ٨ی 
ؼل٭ث په ال قوى اکكم هىحًؿ ،قابٙه ایٍاو با ؼؿاويؿ هح١ا  ،قابٙه ٠ابؿايه ٠میـ ٫و
جىأم با ؼٍیث اوثE
ایٍاو بهً٠ىاو قهاك ؾیًی و هؿیك ویاوی-شهاؾی ،ؾاقای ؾه ویژگی ٌصا٠ث ،ظکمث،
یها ،وؽًىقی٠ ،مـلگكایـی و
ِؿا٬ث ،لهؿ ،ظ٫هؿاقی ،پایؿاقی ؾق ؾیى ،والگاق با وؽح 
و٨ای به ٠هؿيؿ .بهً٠ىاو يمىيه٠ ،ملگكایی ظٕكت ال کؿيمىيه لیك ٬ابل اوحًااٖ اوث.
کذ  /کذهای يمىيه بشسسی ابژه Obj- 1

ياهه >=

ْى مت َِأ ْخ َف َض مه ْم َ
ِص ْى وتُ َِو َأ َْ ََل من ْمِ ؾق ه٭ام ظك ٦و ٌ١اق ِؿاین ال همـه آهىـحهجـك بـىؾ ،اهـا ؾق
و َ
َ
ههههع مَِب ِع َىُ ِو َهههههُِ ٠مل بكجك و پیٍحال بىؾم .لهام اهىق قا به ؾوث گك٨حن ،و شلىجك
ِ،ف ِط ْ
ف ْىتههههُ
ِ
لثها قا بكؾم.
ال همه پكوال کكؾم ،و پاؾاي وا٭ث ؾق ٕ٨ی 
َو ْإس َت ْب َ ٍّْ مَ ِِب ِع َنُ ِو َهُ

يٝام بیًٍی ظٕكت بهً٠ىاو يٝام هًىصن و شاه ٟکه ؾقبكؾاقيؿه بیً ال  4255کؿ ؾق
جعلیل هٕمىو ايصامٌؿه اوثٌ ،کلؾهًؿه ُب١ؿ يگكٌی و ايگیمٌی ایٍاو بهً٠ـىاو هـؿیك
ویاوی-شهاؾی ایؿئا اوث .ایى يٝام ؾق ًٌ هًٝك ايىاو ،ؾيیا و آؼكت ،ؾیى ،ؼؿاويـؿ،
ؼل٭ث و ظ ٫و با٘ل ٌکل گك٨حه اوثE
:
ایٍاو بهِىقت هؿاوم و پكجکكاق به پكوقي پیكواو ؼـىؾ ،بـا هـك وـه قوي ٌـًاؼحی،
ق٨حاقگكایايه; و یاؾگیكی اشحما٠ی< اهحمام ؾاٌحًؿ:
ال٠ ٓ٧مؿه هعىقهای پكوقي جىوـٗ ایٍـاو ،ظـ٫هعـىقی ،ؾ٨ـا ٞال ظـٌ ،٫ـًاؼث
پكوقؾگاق ،ايىاو ،ؾیى ،ؾيیا و آؼكت و بؽً ٠مؿه اقجااٖ پكوقٌی ظٕكت با پیكواو ،بیـاو
هکاقم اؼال ٪و جٍىی ٫به آو بىؾه اوثE
بٓ جالي ظٕكت آو بىؾه اوث که بكای پیكواوٌ ،ـًاؼث ِـعیعی ؾقبـاقه ؼؿاويـؿ
 .:هٕمىو کالو ٨ك٠ی Dيٝام بیًٍی ،Cجاییىکًًؿه ایى هى له اوث.
; .ظٕكت ؾق هىاقؾ هح١ؿؾی بهویژه ؾقباقه کاقگماقاو ؼىؾ ال قويهای جٍى ی٭ی و جًایهی اوح٩اؾه کكؾيؿ.
< .یکی ال قاههای اوح٩اؾهٌ ؿه بكای پكوقي پیكواو جىوٗ ظٕكت ،یاؾگیكی اشحمـا٠ی اوـث و ظٕـكت ؾق هـىاقؾ
گىياگىيی با ه١ك٨ی و جىِیٌ ٧ؽّیثهای بكگمیؿه ،پیكواو قا به همايًؿوالی آياو جٍىی ٫هیکكؾيؿ.

 <Bپووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

هح١ا ایصاؾ کًًؿ و شایگاه ؼؿاويؿ يىاث به ايىاو قا به٘ىق ؾ٬ی ٫به ایٍاو يٍاو ؾهًؿE
اوهای هح٩اوت پىحی يٍ ه ؾيیا يىاث به يٍ ه آؼـكت قا بیـاو
پٓ ؾق هىاقؾ هح١ؿؾ و با بی 
ؾاٌحهايؿ .يگكي ظٕـكت بـه
٨كهىؾه و هکكقا یاؾ هكگ و آؼكت قا ؾق پیكواو ؼىؾ ليؿه يگاه 
ّ
ؾيیا جكکیای ال ً٨ا ،وؽحی٨ ،كیب ،ؾگكگىيی و بیاقلٌی اوث و جًها ال ظید ُه٭ؿهیث بـكای
آؼكت ٬ابل ا٠حًاوث.
ؾق کؿيمىيه لیك ،ؾیؿگاه کلی ایٍاو ؾقباقه ؾيیا بیاو ٌؿه اوث.
کذ/کذهای يمىيه بشسسی ابژهObj- 2 ،

ؼٙاه ?;;

ْ َ
م َ َ َْ
ََ
ٍَّإ َ ِِب ُِل َبَل ِء َِم ْحفىفً َِو ِبُلْ ْ ِ َِم ْع معوفً؛ِ
َ َ م م َْ َ مَ َ َ
َ م م
ههُِو ِی ْسههل مِمِو ََّإل َهههُ؛ِ
ِتهه وُِأحىإله
َ ْ َ َ م ْ َ َ َ َ َ َ َ م َ َ ِّ َ َ
هًِ ِوتههُ إَِمتصههعفً؛ِ
أحههىإ ِِمخت ِلفه ِ
َ ْ م َ َ َْ
ْ م
ْ
َ
م
َ
شِفیههُِمهْمىُِوإأمهُن ِِمىههُِ
إل َ ِعی ِ
َ
َ
م
ْ َ
َ ْ م َ َ َّ
؛ِو ِإو َنههُِأ ْنل َههُِفیهههُِأغه َهعإ ِ
معه وُ
َ
ْ
َ
م
َ
َ
َ
مم ْس َت ْه َ فًِ،ت ْع ِمیه ِْم ِبسهُمه َ
ُِوتف ِِىی ِه ِْمِ
ِ ِ ِِ ِ
ِب ِح َن ُِم َهُِ .

ؼايهای اوث پىٌیؿه ال بالها .به ظیلـه و يیكيـگ
ؾيیا 
ًٌاؼحه ٌؿه اوث .يه ظاالت آو پایؿاقيؿ و يـه هـكؾم
آو ال والهث بكؼىقؾاقيؿ .ؾاقای جعىالت گىيـاگىو،
و ؾوقاوهــای قيگاقيــگ ،ليــؿگی ؾق آو يکىهی ـؿه ،و
اهًیث ؾق آو يـابىؾ اوـث .اهـل ؾيیـا همـىاقه هـؿ٦
یکىبؿ و بـا
جیكهای بال هىحًؿ که با جیكهایً آيها قا ه 
یکًؿ.
هكگ آيها قا يابىؾ ه 

تٓ ایٍاو با جٍكیط اشمای ؼل٭ث و ّ
ثهای الهـی ؾق ؾيیـا ،هـؿ ٦ؼل٭ـث قا بـكای
وً 
ؾهايؿ .قوٌى اوث که ه١ح٭ؿ بىؾو به وـًى الهـی ،ج٩ىـیك ايىـاو ال و٬ـایٟ
پیكواو قوٌى کك 
َ
یؾهؿ.
یهای وی قا جعث جؤذیك ٬كاق ه 
٠الن و بكياههقیمی و پیًبیً 
ؾق شؿو  7هآؼف ٕ٬ایای ـکكٌؿه ال جعلیل هٕمىو اقائه ٌؿه اوث.
جذول  :6هآخز قضایای بشگشفته اص هضمىو «شًاخت اهیشهؤهًاو»

گماقه ٌماقه
:
;

هؤؼف

کؿ

پاقچهکًًؿه اِلی Dقابٙه با ؼؿاويؿC
هٕمىو ی  

OBJ-2-1

ویژگیهای ٠ملیC

پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی D
هٕمىو ی  

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

ویژگیهای ٌؽّیC

پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی D
هٕمىو ی  

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو <C

هٕمىو کالو ٨ك٠ی Dيٝام بیًٍیC

OBJ-1

<

هٕمىو کالو ٨ك٠ی Dيٝام بیًٍیC
هٕمىو ی پاقچ هکًًؿه اِلی Dاِعاب قوى اللهC

OBJ-1
CTX-1-2
OBJ-1-1-1-3-1-1

= -ال٧

پاقچهکًًؿه اِلی DايىاوC
هٕمىو ی  

OBJ-1-1

= -ب

پاقچهکًًؿه اِلی DؼؿاويؿC
هٕمىو ی  

OBJ-1-4

پاقچهکًًؿه اِلی Dؾيیا و آؼكتC
هٕمىو ی  

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

پاقچهکًًؿه اِلی Dؼل٭ثC
هٕمىو ی  

OBJ-1-5

=

= -پ
= -ت

هٕمىو Dهح٭یىC

پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی DؾيیاC
هٕمىو ی  

دستآهذه دسباسه «يظام سیاست و هذیشیت جهادی اهیشهؤهًاو»

لضایای به

ؾق بكقوی وا هؿیكیث ایٍاو بهً٠ىاو هؿیك ویاوی-شهاؾی ایؿئا  ،هٍث ٕ٬یه لیك
یآیؿ:
وهحالبالغه به ؾوث ه 
ال جعلیل هٕاهیى 
 .2هؿیكیث بك شاه١ه اوالهی ،ؾق يٝك ظٕكت اقلي ـاجی يؿاٌحه و اقلي آو وابىحه به
اظیای ظ ٫و ابٙا با٘ل بىؾه اوثE
 . 1اگكچه ایٍاو ؾق ابحؿا بؿوو ق٤اث ٌؽّی هؿیكیث ویاوی شاه١ـه قا پفیك٨حًـؿ ،ؾق
ّ
قوبهقو ٌؿيؿE
چالًها 

اؾاهه با ذاات ٬ؿم و جالي هصؿايه با
 .4وه ویژگی هًعّكبه٨كؾ هؿیكیث ظٕكت ،جىشه به پكوقي پیكواو و هـؿیكاو ؼـىؾو
ق٠ایث ٠ؿالث و ظ٫هعىقی و يیم جىشه ویژه به هـكؾم بـهً٠ـىاو ـیي١٩ـاو يٝـام هـؿیكیحی
ایٍاو بىؾه اوثE
ُ
= .ظٕكت کاقگماقاو ؼىؾ قا ؾق اهك هؿیكیث ،با اقائه جىِی ههای کالو و ؼكؾ قاهًمایی
هصمى٠های ٌاهل جىِی ههای اؼال٬ی ویـژه هـؿیكاو ،يعـىه جًٝـین

یکكؾيؿ .ایى جىِی هها
ه
;
:
ثهـای آيهـا و لیكؾوـحاو آيهـا،
ج١اهالت با ؾیگكاو ،بكٌـمكؾو ٌـكض وٜـای ٧و هىـ ىلی 
 .:جًٝین ج١اهالت با ؼؿاويؿ ،با ظٕكت ،با يمؾیکاو ؼىؾ ،با ؾٌمى و با هؿیكاو قؾههای ب١ؿی.
; .ؾق پًس ُب١ؿ وٜای ٧هالی ،ؾیًی ،يٝاهی٠ ،مكايی و اشحما٠ی.

 =:پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

:
هالکهای ايحؽاب هًاب ٟايىايی و يعـىه شاـكاو ؼـؿهات و

قويهای ظکیمايه هؿیكیث،

ايگیمي هك گكوه ال هؿیكاو و لیكؾوحاو ،و جاکحی های يٝاهی اوث .يکحه ٬ابل جىشه ؾق ایى
لهیًه آو اوث که بىیاقی ال جىِیههای ظٕكت به هؿیكاو بهِىقت شمئی و هىقؾی بـىؾه
اوث ،که يٍاو هیؾهؿ ایٍاو ٨كاجك ال قاهًماییهای کلی و ٠مىهی ،بـا هؿیكايٍـاو اقجاـاٖ
ؾاٌحهايؿ .ال کؿيمىيه لیكD ،ج١ییى وٜای٤ ٧یكهاهن بكای کاقکًاو Cاوحًااٖ هیٌىؾ.


کذ  /کذهای يمىيه يظام سیاست و هذیشیت جهادیMng- 1 ،

ياهه <:

کاق هكی ال ؼؿهحکاقايث قا هّ ١یى کى کـه او قا ؾق بكابـك
ِّ
ْ
کهلِإ ْو َسهُنِم ْ َ َ
َو ْإخ َعل ِِل
ِ
ٍ
ِ
ههِخه ِم َ َّ ِ آو کــاق هىـ ى بــؿايی ،کــه ج٭ىـین ؾقوــث کــاق وــاب
َ َّ َ
و َْ م م
ََ َنههَلِتؤخههْ مُ ِِبهه ِ ِف ِإوهه م ِأ ْح َِ
یٌـىؾ کاقهـا قا بـه یکـؿیگك وايگفاقيـؿ و ؾق ؼـؿهث
ههعیِأ ِ ه 
م
ی َت َىإ لىإِ ِِفَِ ِخ ْ َم ِت ِ
وىحی يکًًؿ.

ال ٓ٧ال وشىه ا٨حكا ٪و هٝاهك ویاوث و هؿیكیث شهـاؾی آو ظٕـكت ،کـه ؾق ظصـن
٬ابل جىشه کؿهای هكبىٖ به اؼال ٪کاقگماقاو هٍهىؾ اوث ،آو اوث که ؾق ویكه و وـؽًاو
ایٍاو ،ؾق کًاق پكؾاؼحى به هىائل ً٨ی و جاکحی ها ،همىاقه هىـ له ؼـؿاهعىقی و اؼـال٪
٨كؾی و اشحما٠ی ظٕىق چٍمگیك ؾاقؾ .ؾق ویكه ایٍاو ایى جىشه ؼاَ و اوح٩اؾه و یـژه ال
ىجك و جؤکیؿ بك ق٠ایث ؾ٬ی ٫اؼـال٪
اؼال٨ ٪كؾی و اشحما٠ی ؾق پكوقي هؿیكاو وٙىض پایی 
اوالهی ظحی ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو يیم جّكیط ٌؿه اوث .جىِـیههـای اؼال٬ـی ظٕـكت بـه
هؿیكاو ؾق وه لهیًه Dاؼال ٪الهیD ،Cاؼال٨ ٪كؾی Cو Dاؼال ٪اشحما٠ی Cشای هـیگیـكؾ.
ایى وه لهیًهٌ ،کلؾهًؿه يگكي ظٕكت به هؿیك بهً٠ىاو Dايىاو اؼال٪هؿاق Cاوث:
او  .ؾقلهیًه اؼال ٪الهی هؿیكاو ،جىشه هؿیك به ٨ايی بىؾو ه٭ام ؼـىؾ و پـیً قو بـىؾو
ِ
آؼكت هىقؾ جؤکیؿ ظٕكت ٬كاق گك٨حه اوثE
ؾوم .ؾقلهیًه اؼال٨ ٪كؾی هؿیكاو ،جؤکیؿ ایٍاو بـك هىٔـى٠ات ظـ٫هـؿاقی ،پكهیـم ال
ؼىؾبكجكبیًی ،هكا٬اث ،هىای ي٩ه ،اهما  ،لصاشث٤ ،كوقلؾگـی ؾق ي١مـثهـا ،جىأـ،ٟ
لهؿ ،قیأث ،ؼىؾپىًؿی٠ ،صله٩٤ ،لثِ ،ؿ٠ ،٪٭ل ،جفکك و ِاك بىؾه اوثE
 .:ایىحاؾگی ،هٍیاقی ،اولىیث ؾاؾو به اهىق ههن ،اوح٩اؾه ال پاؾاي بهشای جًایه و ج١هؿ به يٝن.

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو ;=

وىم .ؾقلهیًه اؼال ٪اشحما٠ی هؿیكاو ،هىٔى٠ات ظ٭ى ٪هـكؾم و کـاقگماق٠ ،ـؿالث و
ايّا ،٦هال٘٩ث کاقگماق با هكؾم ،جىشه به جىؾه هـكؾم ،ظٕـىق ؾق شاه١ـه ،ؼلـ ٧و٠ـؿه،
٠یبپىٌی ،ظىى ٜى٩٠ ،ى ،هًثگفاقی ،کیًه و ؾٌمًی ،وىءٜى ،اهحیالؼىاهی ،وـحىؾو

کاقگماقاو ،ج١اهل با وكاو ٬اایل و ه١ك٨ی ا٨كاؾی که هؿیك هیبایىث ال آيها ؾوقی کًؿ هـىقؾ
جىشه ظٕكت ٬كاق گك٨حه اوثE
بٓ ظٕكت هصمى٠های ال اهىق ظکیمايه قا يیم به هؿیكاو ؼىؾ جىِیه هیکًًؿ که ال آو
شمله اوث :هٍىقت ،ایىحاؾگی ،هٍیاقی ،ايصام ؾاؾو اهـىق ههـن ،پـاؾاي ؾاؾو بـ هشـای
جًایه ،ج١هؿ به يٝن و ج٩کی و اولىیثبًؿی هؿیك بیى اهىق هااٌكی و ٤یكهااٌكی :.ال چهاق
کؿيمىيه لیك که ؾق چهاق هعل هؽحل ٧ال هـحى وه حالبالغ ه اوـحؽكاز ٌـؿه اوـث ،يٝـك
ظٕكت ؾقباقه هٍىقت ؾق هؿیكیث اوحًااٖ هیٌىؾ.
کذ  /کذهای يمىيه بشسسی ابژهObj- 3 ،

ظکمث <::
ظکمث :?:
ظکمث <@:

ظکمث ;::

ْ ا
ا ا ا ا اُ
َل ُهظ ااه اشة أ ْوثق ِه اى ال ُمط ااو اسة.
َّ ْ ا
ا
اه ِى ْاس ات ابذ ِب اشأی ِه اهلک ،او اه ْى ض ااو اس
ُُ
الش اج اال اض ااس ا
ِّ
کها ِفی عق ِىل اها.
ْ ا
ا ا
اه ِى ْاس اتق ابل ُو ُجىها اْل اْس ِاء ،ع اشف
ْا ا
اه اى ِاق اع الخغ ِئ.
ْ
ْ
اْ ا ا
قذ خاع اش اه ِى ْاس اتغ اًی ِب اشأی ِه.

پٍحیاايی هٙم ىجك ال هٍىقت کكؾو يیىث.
هكکه ؼىؾقأی ٌؿ به هالکث قویؿ ،و هكکه با
ؾیگكاو هٍىقت کكؾ ،ؾق ٠٭لهای آياو ٌكی ٌؿ.
آوکه که ال ا٨کاق و آقای گىياگىو اوح٭اا کًؿِ ،عیط

قا ال ؼٙا ؼىب ًٌاوؿ.
یيیالی کًؿ به کام
آوکه که با قأی ؼىؾ اظىان ب 

ؼٙكها ا٨حؿ.

پٓ ال ؾیگك جىِیههای ظٕكت به هؿیكاو ،جىِیههایی ؾق هىقؾ جًٝین ج١اهالت هؿیك با
ه٩ث ؾوحه لیك اوث:
او  .جًٝین ج١اهالت با ؼؿاويؿ :جىشه به هىاقؾی هايًؿ جکاك ؼؿاگىيـه٠ ،اـاؾت ،ج٭ـىا و
اوح١ايث ال او ،ؾق يٝك گك٨حى او٬اجی ؼاَ بكای قابٙه با ؼؿاويؿ و ٠ااؾت اوE
 .:ه٭ّىؾ ال اهىق هااٌكی کاقهایی اوث که اللم اوث هؿیك ٌؽّا به آيها بپكؾالؾ و ه٭ّـىؾ ال اهـىق ٤یكهااٌـكی
کاقهایی اوث که هؿیك هیجىايؿ ايصام ؾاؾو آو قا به ؾیگكاو ج٩ىیٓ کًؿ.

<= پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال هفحن ٌ /ماقۀ پايمؾهن  /بهاق و جابىحاو ;=CB

ؾوم .جًٝین ج١اهالت با ظٕكت بهً٠ىاو ّ
ولی :جكکیای ال ظمایث٨ :،كهايؿهی و کًحك E
هـالکهـای

وىم .جًٝین ج١اهالت با هؿیكاو وٙىض پاییىجـك :يعـىه اقجاـاٖ بـا ایٍـاو،
ايحؽاب آيها ،ق ٟ٨يیالهایٍاو و ویژگیهای آيها.
;

ُ

ُْ
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ُ

ا

ُ
ث َّ
ــن ايظ ْ
ــش ِفــی أ ُه
ــىس ع َّم ِالــک وپه ؾق اهىق کاقهًؿايث بیًؿیً ،و پـه ال آلهـایً
ِ
ا ْ ْ
 ،ا ُ ِّ
ْ
اس ات ْع ِمل ُه ُن اخ ِت ابـاسا ،اوَل ت اـىل ِه ْن به کاقٌاو بگماق ،و با هیل ٌؽّی ،و بؿوو هٍـىقت
ياهه <> ف
ُ ا ا  ،ا اا
،
ا
با ؾیگكاو آياو قا به کاقهای هؽحل ٧واؾاق يکى.
هحاباة وأثشة.

چهاقم .جًٝین ج١اهالت بـا يمؾیکـاو :ه١ك٨ـی ا٨ـكاؾ ٌایىـحه ؾوقی ال هـؿیك و ٌایىـحه
يمؾیکی به ویE
پًصن .جًٝین ج١اهالت با ؾٌمًاو بهً٠ىاو هعیٗ ؼاقشی :و٨ای به ٠هؿ٩٠ ،ـى ؾٌـمى،
ِلط با او و ؾق٠یىظا ظفق ال ؾٌمىE
ٌٍن .جًٝین ج١اهالت با پیكواوE
ه٩حن .جًٝین ج١اهالت با ٠ىام و ؼىاَE
تٓ ال ؾیگك اهىقی که ظٕكت به هؿیكاو ؼىؾ جىِیه هیکًًـؿ ،وٜـای ٧آيهـا ؾق پـًس
لهیًه هالی ٔظ ٛ٩بیثالما و واؾهلیىحیٓ ،ؾیًی ٔا٬اهه ٌ١ایك ؾیًـی و وـًثهـای ظـ،٫
پكوقي ایؿئىلىژی پیكواو و ؾ٠ىت بهوىی ؼؿاويؿ هح١ا ٓ ،يٝاهی٠ ،مكايـی و آبـاؾايی و
يیم اشحما٠ی اوثE
 .2یکی ال ویژگیهای ٬ابل جىشه هؿیكیث ظٕكت بـهً٠ـىاو هـؿیك ویاوـی-شهـاؾی،
اوح٩اؾه ال قوي های ايگیمٌی ویژه ؾقباقه پیكوايٍاو اوث .ال آو شملـه اوـث ايگیـمي ال
٘كی ٫جىشه ؾاؾو به يٝام بیًٍی ؼؿاهعىق ،یاؾ هكگ بهً٠ىاو هعكک ايگیمههای ٤یكؾيیـىی،
ایصاؾ اقجااٖ هىحمك با پیكواو ٔابكال يگكايی ؾقباقه پیكواو ،هال٘٩ث بـا ایٍـاو٬ ،ـؿقؾايی ال
آيها بهویژه ؾق ه٭ابل ؾٌمًاو٠ ،یبپىٌی ال ایٍاو و ٩٠ى آيهـا ،جـكشیط پـاؾاي بـك جًایـهٓ،
٠ .:مؿجا با اوح٩اؾه ال ؾ٠ىت هكؾم به ومث آيها و يیم ؾلصىیی ال ایٍاو.
; .با اوح٩اؾه ال گماقيهای هكؾهی و گماقي ٠یىو.

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو ==

قویؿگی ٌؽّی هؿیك به لیكؾوحاو و ق ٟ٨يیالها و شاكاو ؼؿهات ایٍاو ،جىشه شؿاگايـه و
ؼاَ به گكوههای اشحما٠ی هؽحلٌ ،٧ماجث ؾٌمى و جىِیه به ِاك بك وؽحیهاE
ؾاؾهايـؿ و ؾق
 .7ظٕكت ٘ا٭ات اشحما٠ی گىياگىو قا به٘ىق شؿاگايه هىقؾ جىشـه ٬ـكاق 
بكياهه پكوقي هؿیكاو ؼىؾ ،بؽٍی قا به جىِی ٧و جىِی ههـایی ؾقبـاقه ٘ا٭ـات اشحمـا٠ی
هؽحل ٧هايًؿ شىاياو ،لياو ،جصاق و ًِ١حگكاو ،هالیاتؾهًـؿگاو٨ ،٭ـكا ،اهـل ـهـه ،وـكاو
ؾاؾهايؿE
٬اایل و اوباي اؼحّاَ 
@ .ظٕكت ال ٘كی ٫گماقيهای هكؾهی و يیـم ٠یـىو هـىقؾ ا٠حمـاؾ ،بـك کـاق هـؿیكاو ؼـىؾ
:
یکكؾيؿE
یکكؾيؿ و ؾق ِىقت کٍ ٧جؽل ،٧يىاث به ؾقشه آو با ِكاظث بكؼىقؾ ه 
يٝاقت ه 
جاليهایی که ظٕكت بكای پكوقي و يٝـاقت بـك کـاق هـؿیكاو ؼـىؾ

 .7با وشىؾ جمام
قؾههای
ؾاٌحهايؿ ،ایىگىيه ياىؾه که ؾائما يحایس هٙلىب ایٍاو ظاِل ٌىؾ .لفا ي٭ً هؿیكاو 

ب١ؿی ؾق هى٨٭یث ایٍاو بهً٠ىاو هؿیك اقٌؿ ،هلمىن اوث.
ؾق اؾاهه ؾق شؿو  6هآؼف ٕ٬ایای ـکكٌؿه ،ال جعلیل هٕمىو اقائه ٌؿه اوث.
جذول  :7هآخز قضایای هضمىو «يظام سیاست و هذیشیت جهادی حضشت»

گضاسه
:
;
<
=

هأخز
پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی Dيٝك ظٕكت ؾق
هٕمىو ی  
پفیكي هؿیكیث شاه١هC
پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی Dشًگهای ؾوقاو ظکىهثC
ی  
ی پاقچهکًًؿه اِلی Dویژگیهای هعىقی هؿیكیثC
هٕمىو کلیؿی اِلی Dجًٝین ج١اهالتC
هٕمىو کلیؿی اِلی Dوٜای ٧کاقگماقاوC
هٕمىو کلیؿی اِلی Dهؿیكیث ظکیمايهC
هٕمىو کلیؿی اِلی Dج١اهل با هؿیكاو هیايیC

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

 .:هايًؿ ياهه  32به ٠رماو بى ظًی ٧که ظٕكت وی قا به ؾلیل ظٕىق ؾق هیهمايی اٌكا٨ی با هالیمث جىبیػ هیکًًؿ
و ياهه  32به ٠ایؿالله بى ٠اان ؾق جىبیػ ٌؿیؿ وی بكای ؼیايث ؾق بیثالما هىلمیى.
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=-ا
=-ا-ا
=-ا-ب
=-ا-ت
= -ب
= -ز
= -ؾ

>

?
@
A

پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی DيٝاهیاوC
هٕمىو ی  
پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی Dهؤهىقاو هالیC
هٕمىو ی  
پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی ٕ٬DاتC
هٕمىو ی  
ُ
پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی Dکحاب ٠مىهی و ؼّىِیC
ی  
هٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی Dجاکحی های شًگیC
هٕمىو کلیؿی اِلی Dاؼال ٪کاقگماقاوC
پاقچهکًًؿه اِلی Dظکىهث و ؾولحمكؾاوC
ی  
هٕمىو کلیؿی اِلی DؾٌمًاوC
هٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی Dاؼال ٪الهیC
هٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی Dاؼال٨ ٪كؾیC
هٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی Dاؼال ٪اشحما٠یC
هٕمىو کلیؿی اِلی Dهؿیكیث ظکیمايهC
هٕمىو کلیؿی اِلی Dجًٝین ج١اهالتC
هٕمىو کلیؿی اِلی Dوٜای ٧کاقگماقاوC
پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی Dقابٙه با ؼؿاويؿC
هٕمىو ی  
هٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی Dیاؾ هكگC
پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی Dجعىیى کى٨یاوC
هٕمىو ی  
پاقچهکًًؿه ٨ك٠ی ٩٠Dى آيهاC
هٕمىو ی  
هٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی Dپاؾاي ؾاؾوC
هٕمىو کلیؿی ٨ك٠ی Dج١اهل با ظٕكتC
پاقچهکًًؿه اِلی ٘Dا٭ات اشحما٠یC
هٕمىو ی  
هٕمىو ١٘Dى ا٠ؿا Cو Dجىِیه به ِاك بك کٍحگاوC
پاقچهکًًؿه اِلی ٘Dا٭ات اشحما٠یC
هٕمىو ی  
هٕمىو Dقابٙه يٝاقجیC
هٕمىو کالو ٨ك٠ی Dجاقیػ هؿیكیثC

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


پژوهً پیًقو ،ؾق پاوػ به يیال هلمىن شاه١ه اوالهی اهكول ايصام ٌؿه اوث .با يگاهی به
هیماو قٌؿ آذاق ٠لمی ايحٍاقیا٨حه ؾقلهیًه ویكه هؿیكیحی اهیكهئهًاو بهویژه با جؤکیؿ بـك هـحى
یگكؾؾ که ایى يیال اکًـىو بـهؼـىبی ؾق کٍـىق ؾقک ٌـؿه
وهحالبالغه ،هى یؿا ه 
کحاب ٌكی ٧
ىظا باجىشهبه يى بىؾو ه٩هىم Dویاوث و هؿیكیث شهاؾی١٨ Cالیث ٠لمـی بـىهی
اوث .باای 
ه١حًابهی ؾق ؼّىَ ایى ُب١ؿ ِىقت يگك٨حه اوث .لفا ایى پژوهً ال گـامهـای ابحـؿایی ؾق
همىاق کكؾو قاه جىلیؿ ایى لهیًه ال ؾايً ؼىاهؿ بـىؾ .ال همـیى ظیـد اوـث کـه بـا ايحؽـاب
اوحكاجژی هٙال١ه هىقؾی جالي ٌؿه اوث يٝام ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًـاو ؾق
بىحك ٕ٨ای هعیٙی آو ظٕكت و يیم ٔمى هٙال١ه بیًً و ق٨حاقهای ظٕكت بكقوی ٌىؾ و
الایىشهث ،قو یکكؾ پهًايگك بك قو یکكؾ ژق٨ايگك جكشیط ؾاؾه ٌؿه اوث.
ال٘ك٨ی هٙال١ه ليؿگی اهیكهئهًاو ؾق بىحك جاقیؽی و بهو یـژه ؾوقاو ظاکمیـث ایٍـاو،
يٍاوؾهًؿه آو اوث که يى ٞهؿیكیث ا٠ما ٌـؿه جىوـٗ آو ظٕـكت ؾق یـ ٕ٨ـای کـاهال

پكچالً و با اوحمؿاؾ ال هح٥یكهای وا١٬ی بىؾه اوث Eو الایىشهث ٬ابلیث اوح٩اؾه بكای هـؿیك
٤یكهّ١ىم با ٌكایٗ ٠اؾی قا ؾاقاوث .ؾقوا٬ـ ٟآو ظٕـكت بـه٘ـىق ٘ای١ـی بـكای هـؿیكیث
ؼـاق٪ال١ـاؾه ياىؾيـؿ.

یهـای
لیكهصمى٠ه ؼىؾ هحىول به اهىق هاوقایی و اوح٩اؾه ال جىايمًـؿ 
ىثووىم کحاب ؼىؾ ،بـه همـیى هٙلـب پكؾاؼحـه و
< ٓ=A:-=@> ::<Bؾق ّ٨ل بی 

يص٩ی ٔ
چالًهای لهاو آو ظٕكت ا٠ن ال وشىؾ شًگهـای ؾاؼلـی و ؼـاقشی ،وشـىؾ هًا٨٭ـاو و

ؾٌمًاو ؾاؼلی ،ياىؾ یا کماىؾ ا٨كاؾ هح١هـؿ و کاقآهـؿ ،ج٥ییـك هىـیك هحـؿیًاو و ٜهـىق چهـكه
آقهـاوهـا قا

هًا٨٭او٠ ،ؿم همكاهی هكؾم ،جماظن با هّلعث بـاالجك و اشكایـی ياـىؾو بٕ١ـی
یؾايـؿ .لـفا
یٌماقؾ و الایىشهث ظکىهث ٠لـىی قا بـا ظکىهـث ههـؿوی هح٩ـاوت هـ 
بكه 
آهىلههای هؿیكیحی ٠لىی کاقبكؾی و ٬ابلاوح٩اؾه بكای ؾیگك ا٨كاؾ ٤یكهّ١ىم يیم ؼىاهؿ بىؾ.

ؾق ایى پژوهً ،په ال ؾوحیابی به ٌاکهای ال هٕاهیى ؾق وه ؾوحه هكجاٗ بـا Dهعـیٗ،C
Dابژه Cو Dيٝام ویاوث و هؿیكیث شهاؾی ،Cبیىثويه ٕ٬یه بًیـاؾیى جىِـی٩ی هاحًـی بـك آو
ویژگیهای ٌؽّی هؿیك Cو Dوا

واؼحه ٌؿ .ظا بكای آيکه وه ُب١ؿ Dاقجااٖ با هعیٗD ،C
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ؾوـثآهـؿه ال

هؿیكیث Cقا ؾق ٬الب هئل٩هها و ٌاؼُهای آيها يمایً ؾهـین ،ؾاؾههـای بـه
ويهگايه هاحًی بك آو قا به ٌکل شؿو  8 Aبالآقایی هیکًین.
ٌاکه هٕاهیى و ٕ٬ایای بیىث 
يهجالبالغه؛ ابعاد ،هؤلفهها و شاخصها
جذول  :8بًیاوهای سیاست و هذیشیت جهادی دس 

و یژگیهای وا ویاوث و هؿیكیث شهاؾی

ایؿئىلىژی

اقجااٖ با هعیٗ

ابعاد

هؤلفهها


یهای ٌؽّی هؿیك شهاؾی
و یژگ 

ه٭اىلیث
ٌ٩ا٨یث
ظٕىق ؾق
هعیٗ
قابٙه با هاؿأ
ؼل٭ث
ٌؽّیث
جىايمًؿ
يگكي و
ق٨حاق
ٌؽّی
ایؿئىلىژی

ايىاوهؿاق


ظکیمايه

ضاخعها


*جىشیه هعیٗ يىاث به ق٨حاقهای هؿیك
*ِكاظث ؾق اقجاا٘ات هعیٙی
ٔبهویژه پیكواوٓ
*اقجااٖ هىحمك و پكجکكاق با هعیٗ 
*اقجااٖ ٌؽّی با لیكؾوحاو و پیكواو
*اهمیث ؾاؾو به قابٙه ؼأ١ايه با ؼؿاويؿ هح١ا
*ٌصا٠ث *ظکمث *ِؿا٬ث *وؽًىقی *والگاقی با وؽحیها
*٠ملگكایی

*يٝام ایؿئىلىژی ً٤ی و هًىصن ؾق ًٌ هًٝك ايىاو ،ؾيیا و آؼكت،
ؾیى ،ؼؿاويؿ ،ؼل٭ث و ظ ٫و با٘ل
*و٨ای به ٠هؿ *ظ٫هؿاقی *لهؿ *پایؿاقی ؾق ؾیى
*هاحًی بىؾو اقلي هؿیكیث به اظیای ظ٫
*ذاات ٬ؿم و جالي هصؿايه ؾق ٠یى بیا٠حًایی به ه٭ام
*الحمام به اؼال ٪هؿیكیث ٔاؼال ٪الهی٨ ،كؾی و اشحما٠یٓ
*ايگیمي هاحًی بك ایؿئىلىژی
*٠ال٬ههًؿ و جىايمًؿ ؾق پكوقي پیكواو

*اوح٩اؾه ال هك وه قوي ًٌاؼحی ،ق٨حاقی و یاؾگیكی اشحما٠ی ؾق
پكوقي پیكواو
*ايح٭ا يٝام بیًٍی و قوي هؿیكیحی به کاقکًاو
*جًٝین ج١اهالت اؼحّاِی با گكوههای ؼاَ ال هؽا٘ااو
*ايحؽاب هًاب ٟايىايی هحًاوب با هك شایگاه
*شاكاو ؼؿهات هحًاوب
*هٍىقت

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو =A

کًحك
ؾووشهی

*هى ىلیثهای هٍؽُ
*ج٩کی اهىق هااٌكی و ههن ال ٤یك آو
*ج١هؿ به يٝن
*کًحك ٤یكهعىىن
*کًحك ال ٘كی ٫يٝاقت ٠مىهی

ؾق ه٭ایىه یا٨حههای ایى پژوهً با آذاق ٠لمی ٬ال ال آو ،وشىه جمایمی ؾیـؿه هـیٌـىؾ:
اوال ،جمكکم ایى پژوهً بك هٙال١ه هىقؾی ٌؽّیحی هّ١ىم و الگىیی کاهل ال ویاوـث و
هؿیكیث شهاؾی اوث که ؾق هٙال١ـات ٬الـی ،جـاکًىو وـیكه و وـؽًاو اهیكهئهًـاو بـا
هعىقیث ویاوث و هؿیكیث شهاؾی هىقؾ بكقوی ٬كاق يگك٨حـه اوـث Eذايیـا لعـا ٚکـكؾو
لهیًههای ویاوی و اشحما٠ی ظٕكت و يیم ٌؽّیث ؼىؾ ظٕكت و جؤذیك آو بك ویاوـث

و هؿیكیث شهاؾی ایٍاو ،هىشب ؾ٬ی٫جك ٌؿو یا٨حههـا ٌـؿه اوـث کـه ؾق پـژوهًهـای
هٍابه ،ایى شاه١یث هٍاهؿه يمیٌىؾ Eذالرا پایاًؿی پژوهً به قوي جع٭ی ٫کی٩ی ه١حاك و
اوح٩اؾه ال یکی ال ٬ىیجكیى يكما٨ماقهای جعلیل کی٩ی٬ ،ىت ایى پژوهً يىاث به هٙال١ات
٬الی اوث که بىیاقی ال آيها یا ٨ا٬ؿ قوي پژوهً هًىصن و ٠مؿجا هاحًی بك بكؾاٌثهـای
ـهًی ال هًاب ٟهىحًؿ یا ایًکه جًها ال قوي پژوهً کمی اوح٩اؾه کكؾهايؿ.
پیطًهادها

٘ای١حا هك پژوهً ،جًها بؽٍی ال يیالهای ٠لمی هكجاٗ با ی هىٔـى ٞیـا لهیًـه ٠لمـی قا
پىًٌ هی ؾهؿ و ایصاؾ ی ؾايً شاه ٟو همگى ؾق ی لهیًه ؼاَ ،يیالهًـؿ وـاؼث و
اجّا ١ٙ٬ات هؽحل٩ی ال پژوهًهای هؽحل ٧اوثD .ویاوث و هؿیكیث شهـاؾی Cيیـم
بهً٠ىاو ی لهیًه ٠لمی ،ؾق هكظله جىلؿ به وك هیبـكؾ .لـفا بـه يٝـك هـیقوـؿ بـا اشـكای
جع٭ی٭ات پهًايگك ؾق باؾی اهك و وپه وقوؾ به جع٭ی٭ات ژق٨ايگك ،ایـى هىٔـى ٞهـیجىايـؿ
به ً٠ىاو ی ج ىقی هًىصن٬ ،ابلیث اشكا ؾق ٠كِه هؿیكیث کٍىق قا به ؾوث آوقؾ.
ال يیالهای ههن قٌؿ ایى لهیًه ٠لمی١٨ ،الیثهای پژوهٍی ؾقلهیًه هاايی ٨لى٩ی هـكجاٗ
ؾهیهای کالو يىاث به ايصام پژوهًهای وٙىض ب١ؿی و يیـم
با آو اوث که هیجىايؿ شهث 
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چهاقچىبهای ه١ك٨حی آو قا ایصاؾ کًؿ .ؾق ا٨٭ی ؾیگك ،پژوهًهای کاقبكؾی با هؿ ٦جً٭یط

اب١اؾ و هئل٩ههای آو به جىو١ه کمی ایى ج ىقی و اقج٭ای کی٩ی آو کم هیکًؿ.
همچًیى باجىشهبه ایًکه ؾق هٙال١ه هىقؾی ،اوح٩اؾه ال هًاب ٟچًؿگايه هیجىايؿ بك ا٠حاـاق
آو بی٩مایؿ ،پیًٍهاؾ هیٌىؾ پژوهٍگكايی که به هٙال١ه ویاوث و هؿیكیث شهاؾی ٌـؽُ
٠ال٬ههًؿيؿ ،با بكقوی ایى هىٔى ٞؾق ؾیگك هًاب٤ ٟیك ال وه حالبالغ ه ،هـؿ

اهیكهئهًاو
ؾوثآهؿه ؾق ایى پژوهً ال بًیاوهـای ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی ؾق وه حالبالغ ه قا
به 
جکمیل و جؿ٬ی ٫کًًؿ.
بكای پیگیكی هىٔى ٞایى پژوهً ؾق اب١اؾ وویٟجك ،پیًٍهاؾ هـیٌـىؾ پژوهٍـگكايی بـا
وهحالبالغه به هًـاب ٟؾیًـی ؾیگـك هايًـؿ ل شآن ک شیم و قوایـات
جىو١ه هًا ٟایى پژوهً ال 
هّ١ىهاوٌ ،ىاهؿ گىـحكؾهجـكی ال ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی قا یابًـؿ و يحـایس ایـى
پژوهً قا جکمیل کًًؿ .ایى ٌىاهؿ همکى اوث ال ویكه و وؽًاو اهیكهئهًاو ؾق ٤یـك ال
وهحالبالغه یا هًاب ٟهكجاٗ با ؾیگك هّ١ىهاو اؼف ٌىؾ.
کحاب 
همچًیى همکى اوث بحىاو با اجؽاـ قويهای ؾیگك جعلیل هحىو هايًؿ جعلیل گ٩حمـاو یـا
وهحالبالغه ؾقلهیًـه ویاوـث و
اوح٩اؾه ال ج ىقی لهیًهای کاهل :یا قويهای ؾیگك ،ؾاؾههای 
هؿیكیث شهاؾی قا به يعى کاهلجك ،گىیاجك یا ال لاویه ؾیؿ ؾیگكی پكؾالي و والهاوؾهی کكؾ.
ًههای ؾوحیابی بـه ج ـىقی ؾق ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی ،بكقوـی
یکی ؾیگك ال لهی 
يمىيههای ٠ملی ؾق هیاو هؿیكاو شهاؾی ٤یكهّ١ىم اوث .ال ظید قوي پژوهً ،ایى کاق

هىحلمم هىقؾکاوی اوث که هیجىايؿ بهً٠ىاو ی قوي اوحايؿاقؾ ،کم ٌایايی به پیٍك٨ث
ج ىقی ویاوث و هؿیكیث شهاؾی کًؿ .بكای پیٍاكؾ پژوهً ال ایى هىیك ،ال ظید هعحىای
هىقؾ يیال ،اولیى گام ًٌاوایی هؿیكاو شهاؾی اوث ،جا بحىاو با بكقوی آيها به اب١اؾ ویاوث
و هؿیكیث شهاؾی پی بكؾ .الاحه بكای ؾوحیابی به يحـایس بهحـك هـیجـىاو ال قوي هىقؾکـاوی
چًؿگايه; و اؾ٤ام یا٨حههای هٙال١ه هىقؾی ال هىقؾهای هؽحل ٧اوح٩اؾه کكؾ.
 .:ؾق ه٭ابــل ج ــىقی لهیًــهای هؽحّــك ٔق .ک .همــاو قوــاله ،بؽــً  .2-1-1-4Dجعلیــل هٕــمىو یــا ج ــىقی
لهیًهای؟.ٓC

2. Multiple case study.

هضاهیى و لضایای بًیاؾیى ویاوث و هؿیكیث شهاؾی اهیكهئهًاو ؾق يهسالبالغه با اوحفاؾه ال قوي جعلیل هضمىو =C

باجىشه به ایًکه یا٨حه يهایی ایى پژوهً ی الگىی ویاوث و هؿیكیث شهـاؾی ال یـ

اهام هّ١ىم اوث و با هؿ٬ ٦كاقگیكی بهً٠ىاو وًصه ایصاؾ ٌؿه اوث ،به پژوهٍگكايی کـه
ال هٙال١ه هىقؾی هـؿیكاو هىـلماو ،هـؿ ویاوـث و هـؿیكیث شهـاؾی آيهـا قا اوـحؽكاز
ؾوثآهـؿه بـا الگـىی ه١ك٨ـیٌـؿه ؾق ایـى
هیکًًؿ پیًٍهاؾ هیٌىؾ با ه٭ایىه هؿ های به 

پژوهً ،وشىه ا٨حكا ٪و اٌحكاک آو قا بىًصًؿ و ؾق گـماقي یا٨حـههـای ؼـىؾ ایـى وشـىه قا
هىحؿ کًًؿ.
پیًٍهاؾ ؾیگك به لعا٠ ٚملی آو اوث که هؿیكايی که ؾق ٠كِه ٠مـل ظٕـىق ؾاقيـؿ و
٠ال٬ههًؿ به پیاؾهوالی ویاوث و هـؿیكیث شهـاؾی هىـحًؿ ،ال یا٨حـههـای ایـى پـژوهً

ؾوثآهؿه قا با آو بىًصًؿ.
اوح٩اؾه کًًؿ و يحایس و ؾوحاوقؾهای به 
همچًیى هیجىاو با اوح٩اؾه ال یا٨حههای ایى پژوهً ،هؿیكاو شهاؾی والهاوها قا اليٝك
هیماو هٍابهث با اهیكالمئهًیى ؾق شًاههای ٌؽّـیحی و ق٨حـاقی هـكجاٗ بـا ویاوـث و
هؿیكیث شهاؾی قجاه بًؿی کكؾ و وپه قابٙه بیى ویاوث و هـؿیكیث شهـاؾی بـا هـىاقؾی
والهاوها وًصیؿ.

همچىو بهكهوقی قا ؾق آو
ؾقيهایث اهیؿ اوث هؿیكاو و پژوهٍگكاو ٠كِه ویاوث و هؿیكیث شهاؾی بحىايًـؿ بـا
اجؽاـ قو یکكؾ جكکیب ٕ٨ای جىلیؿ ؾايً با ِعًه ٠مل ،ایى ٠كِه ٠لمی يىٜهىق قا جىو١ه
ؾهًؿ جا بحىاو ال ٜك٨یث پؿیؿه Dشهاؾ Cؾق ٠كِه هؿیكیث کٍىق يهایث اوح٩اؾه قا کكؾ.
کتابًاهه
اظمؿلاؾه ،ویؿهكجضی و ؾیگكاو ٔ@ .ٓ;=Cدسآمذی بش مذیشیت خهادی مبتىی بش آمىصههای وهحالبالغه و
عیشه امامیه اومالب اعالمی و ؽهذا ،جهكاو ،بىیس ؾايٍصىیی ؾايٍگاه اهام ِاؾق.
اِلیپىق ،ظىیى ٔ .ٓ1395دسآمذی بش وظشیه مذیشیت خهادی ،جهكاو ،هكکم هغالقات و بكياههقی می ٌ هك

جهكاو.
ؼاؾهی ،ظىیًقلی ٔ .ٓ1394تأثیش ویژگیهای سهبش دس مدذیشیت خهدادی بدش کرد دشد مدذیشان سعداوهای،
پایاوياهه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه هؿیكیث قوايه ،جهكاو ،ؾايٍگاه فالهه عباعبایی جهكاو.

ؼاٌقی ،وظیؿ ٔ?E .ٓ;=Cکاوٌی ؾق هئلفههای ه ؿیكیث شه اؾی ب ا اله ام ال فكهً گ شه اؾی ايم الب
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اوالهی ،Dؾق :مماالت بشگضیذه وخغتیه گشدهرایی عشاعشی مذیشیت خهادی ،جهكاو ،هكکم هغالقات
و بكياههقیمی ٌهك جهكاو ٌٔهكؾاقی جهكاوٓ
ـاکكی لماآيی ،لهكا ٔ .ٓ1393تأثیش مذیشیت خهادی بش اثشبخؾدی عداصمان ،پای اوياه ه کاقًٌاو ی اقٌ ؿ
قٌحه هؿیكیث ؾولحی ،جهكاو ،ؾايٍگاه فالهه عباعبایی جهكاو.
فابؿی شقفكی ،ظىى و ؾیگكاو ٔ ،ٓ1391جعلیل هضمىو و ٌبکه هضاهیى :قوي واؾه و کاقآهؿ بكای
جبیى الگىهای هىشىؾ ؾق ؾاؾههای کیفی ،ؾو فّلًاهه ايؿیٍه هؿیكیث قاهبكؾی ،ن  ،5ي َ ،2
.198-151
فلیاِغكلاؾه قوهیايی ،ظىیى ٔ .ٓ1394تسدیل عیغتری عبک مذیشیت خهادی ،پایاوياهه کاقًٌاوی

اقٌؿ قٌحه هؿیكیث ؾولحی ،جهكاو ،ؾايٍگاه فالهه عباعبایی جهكاو.
فلیک ،اووه ٔ .ٓ1394دسآمذی بش تسمیك کیفی ،جكشمه هاؾی شلیلی ،جهكاو ،يٍك يی.
لاضی هیكوقیؿ ،ویؿفلیكضا و ظىیى جازآباؾی ٔ?E .ٓ;=Cهفهىم جىوقه و پیٍكفث ؾق ايؿیٍه همام
هقؾن قهبكی ،Dفّلًاهه مذیشیت اعالمی ،ن >< ،ي =.;@C-;>A َ ،
گًصقل ی ،او ؿالله و ؾیگ كاو ٔاو فًؿ =ٌE .ٓ;=Cایى حگیه ای ه ؿیكیحی ه ؿیكاو شه اؾی :جعلیل ی
ؾاؾهبًیاؾ ،Dؾق :مماالت بشگضیذه وخغتیه گشدهرایی عشاعدشی مدذیشیت خهدادی ،جه كاو ،ؾبیكؼاي ه

ؾائمی هؿیكیث شهاؾی.
لغیف ی ،هی رن و ؾیگ كاو ٔE .ٓ1393عكاظ ی الگ ىی ٌایى حگی ه ؿیكاو شه اؾی ب ا قویک كؾ و اؼحاقی
جفى یكی ٔ ،DٓISMؾق :ممداالت بشگضیدذه وخغدتیه گشدهردایی عشاعدشی ه ؿیكیث شه اؾی ،جه كاو،
ؾبیكؼايه ؾائمی هؿیكیث شهاؾی.
هعم ؿلاؾه ،فل ی ًٌٔE .ٓ1393او ایی هئلف هه ای ه ؿیكیث شه اؾی ،Dؾق :ممداالت بشگضیددذه وخغددتیه
گشدهرایی عشاعشی مذیشیت خهادی ،لن ،هكکم يٍك هاشك.
هعمؿی ویاهبىهی ،ظمیؿقضا ٔ .ٓ1395سابطده مدذیشیت خهدادی و اعدتشاتژیهدای التاداد ممداومتی،
پایاوياهه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه هؿیكیث ؾولحی ،جهكاو ،ؾايٍگاه فالهه عباعبایی جهكاو.

يصفی ،هعمؿ ٔ .ٓ1393ز ىمت اعالمی اص مباوی تا مماصذ ،جهكاو ،ؾفحك يٍك هقاقف.
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