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طزاحی الگىی حکىهتداری پایذار هبتًی بز فزهاو حکىهتی
حضزت علی به هالک اضتز
دغد ساگش ض*

چکیذه
هذو س د پژوهؼ طشسدب سلگى ب سص دکىم دسسی پا ذسس م تنب اش فشماب دکتىمتب
دضش لب اه مالک سؽتتش سعت  .سوػ ساجتا دسدب س تد پتژوهؼت کیمتب و اتا
سو کشد سعتقشس ب سع  .اهمناىس سعتخشسر مطالبت سص فد تذلیتل مضتمىب سعتتماد
ؽذ .من ع مىسد اشسعب دس س د پژوهؼت فشمتاب دضتش لتب اته مالتک سؽتتش دس
نهجالبالغه سع  .افتههای پژوهؼ اؾاب مبدهذ که اشسی س جتاد و فشسگیتش ؽتذب
دکىم دسسی پا ذسس دس کؾىست سلضسما متذ ش تىعت ه پا تذسس سقتصتادی و سلضسمتا
مذ ش تىع ه پا ذسس سکىلى کب و سلضسما مذ ش تىع ه پا ذسس س تما ب و سلضسمتا
مذ ش تىع ه پا ذسس عیاعب مىسد ایاصاذ و سگش مخذوػ ؽتىاذت اخؾتب سص دکىمت
سعیمب آعیب مباینذ .اتا اتهدعت آمتذ اتش سعتاط دسد هتای پتژوهؼت اؾتاب
مبدهذ که سلضسما چهاسگااه فتى سس اا تذ دس چهتاس عتطخ سقتصتادیت سکىلتى کبت
س تما ب و عیاعب غ و ى کشد .ایتل اته سهتذسو س تد عتطىح دس ؽتکلگیتشی و
س جاد دکىم دسسی پا ذسس متؤرش سعت ب اته اذتىی کته دس عتطخ سقتصتادی تذسل
سقتصادیت دس عطخ سکىلى کب ذسل ص غ مذیطبت دس عتطخ س تمتا ب تذسل
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س تما ب و دس عطخ عیاعب ذسل عیاعتب امتىد پیتذس متبکنتذ .اته تاس د گتشت
سعتقشسس و پیاد عتاصی تذسل سقتصتادیت ص غت مذیطتبت س تمتا ب و عیاعتب دس
ؽکلگیشی دکىم دسسی پا ذسس مهق سع .
کلیددذواژگاو :دکىمت دسسی پا تتذسست دکمشساتتبت منؾتتىس پا تتذسسیت سلگتتىت فشمتتاب
دکىمتبت فد تذلیل مضمىب

همذهه
:

همايًؿ بىیاقی ال ه٩اهین ؾق ٠لـىم اشحمـا٠ی ،ظکمكايـی یـ اِـٙالض شؿیـؿ يیىـث.
ؾقظ٭ی٭ث ،واژه ظکمكايی بهِىقت ٠لمی و هؿوو ،اولیىباق ؾق ٨كايىه ؾق ٬كو چهاقؾهن به
هً١ای Dه٭ك ؾولث ;Cاوـح٩اؾه ٌـؿ .ایـى اِـٙالض ؾق لهـايی کـه بايـ شهـايی ،هصـؿؾا
ظکمكايی قا ؾق گماقي ؼىؾ ؾق وا  2878ج١كی ٧کكؾ٠ ،مىهیث بیٍحكی یا٨ث ٔبـىواقؾ و
لى٨لك .ٓ135 :2484 <،ه٩هـىم ظکمكايـی اقجاـاٖ جًگـاجًگی بـا ظکىهـثؾاقی ؾاقؾ .واژه
ظکىهثؾاقی بیٍحك بكای جىِیٌ ٧یىهای اوـث کـه یـ کٍـىق بـهووـیله آو ظکىهـث
هــیکًــؿ .بًــابكایى ظکىهــثؾاقی ٠كِــه ووــیٟجــكی ال واژه ظکىهــث یــا ؾولــث ؾاقؾ.
ظکىهثؾاقی ٘كل ا٬ؿام اؾاقی ،ا٬حّاؾی و ویاوـی قا جایـیى هـیکًـؿ و بـ هووـیله ظـمب

ویاوی ِاظب ٬ؿقت ؾق ی کٍىق به ايصام هیقوؿ .با ایـى ج١كیـ ٧واژه ظکىهـثؾاقی
کىبوکاق و شاه١ه هؿيی قا به آو ا٨موؾ.

ٌاهل بؽً ؾولحی اوث که هیجىاو ؾو بؽً
هك ظکىهحی بكای اشكای ویاوثها ی ؼىؾ يیالهًؿ هًٍىق پایؿاقی= ظکىهـث اوـث
که ال آو بهً٠ىاو ظکىهثؾاقی پایؿاق> یاؾ هی ٌىؾ .ؾق جىو١ه پایؿاق وه المام یا قویکـكؾ
وشىؾ ؾاقؾ .با وًصً و پیاؾه والی ایى الماهات هی جـىاو بـه هًٍـىق پایـؿاقی ظکىهـث
ؾوث یا٨ث .ایى الماهات ٠ااقتايؿ ال .: :الماهات هؿیكیث جىو ١ه پایؿاق ا٬حّاؾی که ال
1. Governance.
2. Seat of Governance.
3. Bovard & Leffler.
4. Primes of Sustainability.
5. Sustainable Governance.
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٘كی ٫په ايؿال ،هًاب ٟاقلٌمًؿ ظیاجی بكای يىل های آیًؿه ظاِل هی ٌىؾ .جع٭ـ ٫ایـى
اهك به اشكای  Dاِل جىلی ٟهًّـ٩ايه و بكابـك هیـاو يىـلهـا Cبىـحگی ؾاقؾ .; Eالماهـات
اکىلىژیکی به جىو١ه پایؿاق ال ٘كی ٫ظ٩اٜث ال هًاب٘ ٟای١ی و جصؿیؿياپفیك ،شلـىگیكی
ال اذــك گــلؼايــه ای٨ ،كوــایً ؼــاک ،و آلــىؾگی آب هــای لیكلهیًــی ،آوــیبهــای
لیىث هعیٙی و يیم ال ٘كی ٫جًى ٞلیىثهعیٙی جع٭ ٫هیپفیكؾ .< Eالماهـات هـؿیكیث
جىو١ه پایؿاق اشحما٠ی که ال ٘كی ٫ظ٩ـ ٛذاـات ویىـحن هـای اشحمـا٠ی ،بكابـكی هیـاو
يىل های هؽحل ،٧جًى٨ ٞكهًگی ،ایصاؾ لهیًه بكای هٍ اقکث ووی ٟهكؾم ؾق جّمینگیكی،
و جع٭ ٫اِل جىو١ه پایؿاق ٠ؿالث اشحما٠ی ٠ملی هی ٌىؾ ٔابـكاهینپـىق ،:<A> ،ز ;:
?>;ٓ .په هـی جـىاو گ٩ـث Eؾق ظکىهـث ؾاقی پایـؿاق ،وـه الـمام پایـؿاقی ا٬حّـاؾی،
اکىلىژیکی ،و اشحما٠ی وشىؾ ؾاقؾ ،ولی آيچه که ظائم اهمیـث اوـث هعـىق چهـاقهی
جعث ً٠ىاو پایؿاقی ویاوی قا يیم بایؿ شىثوشى کكؾ که ال آو بهً٠ ىاو الماهات هؿیكیث
جىو١ه پایؿاق ویاوی یاؾ هیٌىؾ.
هٙال١ات ايصام یا٨حه جىوٗ بؿی١یاو و همکاقاو ّٔ ٓ2482
هایى ایى يکحه اواوی اوـث
که جىشه به هح٥یكهای شاه١ه ًٌاؼحی همچىو ا٠حماؾ ،آگـاهی ،يگكايـی ؾقبـاقه ؾیگـكاو،
هٍاقکث ،ايىـصام ،هـن بىـحگی و همکـاقی ؾق ٌـکلگیـكی ظکىهـث ؾاقی پایـؿاق ؾق
هؿیكیث اقلٌی -اوالهی جؤذیك بىمایی ؾاقؾ .همچًیى ج١الین ؾیًی ایى ٬ؿقت قا ؾاقيؿ که
بهِ ىقت هعىىن و ياهعىىن ؼیكؼىاهی ،ا٠حماؾ ؾق قوابٗ و ٠ـؿالثهعـىقی قا بـك
اوان قویکكؾ الهی و جىظیؿی بكای ليؿگی ؾیًى ی و اؼكوی شىاه ٟايىايی جٕمیى کًًؿ
ٔقؾاؾی.ٓ211 :2476 ،
شًاه هاهن ایى پژوهً ایى اوث که ظکىهثها ال ویاوث و بكياهـه هـؿوو جـؿویىٌـؿه
بكای ظکىهثؾاقی پایؿاق بهویژه ؾق ظىله ا٬حّاؾی و اشحما٠ی بكؼىقؾاق يیىـحًؿ و ا٬ـؿاهات
اللم و کا٨ی بكای ایًکه ؾولثها ؾق ليصیكه ٠ؿالث ا٬حّـاؾی ،لیىـثهعیٙـی ،اشحمـا٠ی و
ویاوی ال لعا ٚهًٍىق پایؿاقی هنقاوحا باًٌؿِ ،ىقت يگك٨حه اوث .هى له اِلی پـژوهً
ظأك ایى اوث که باجىشهبه ایًکه ظکىهثها و ؾولثها ال الگىی ؼاِی ؾقلهیًـه الماهـات
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ظکىهثؾاقی پایؿاق بكای پیٍك٨ث و ظكکث به ومث شلى جا١یث يمیکًًؿ٘ ،كاظـی الگـىی
ظکىهثؾاقی پایؿاق اهك ظحمی و الماهی اوث Eچكاکه ؤـ١یث کٍـىقهای اوـالهی ؾق ایـى
لهیًه ؾق هالهای ال ابهام ٬كاق ؾاقؾ .بكای ؼكوز ال ایى ابهام ،پژوهً ظأـك بـه ؾياـا کاهـل
کكؾو ؼأل ٠لمی و ٠ملی ؾق ظىله ظکىهثؾاقی پایؿاق اوث.
بههًٝىق ظ ٛ٩و ج٭ىیث هنبىحگی و شلىگیكی ال ٌکلگیكی ظکىهثهای لیاكالیىـحی
و ي ىلیاكالیىحی ؾق کٍىق اللم اوث که به ًٌاؼث ِعیط و ؾقوحی ال ٨كایًـؿ ٌـکلگیـكی
الگىی ظکىهثؾاقی پایؿاق بكوین .لفا ی ا٬ؿام اواوی بكای ج٭ىیث آذاق ظکمكايی ؼىب
و ؾوق ٌؿو ال چالًهای ياٌی ال ياـىؾ آو ،یـا٨حى الگـى و چهـاقچىبی ال ظکىهـثؾاقی
پایؿاق هاحًی بك ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لـی بـه هالـ اٌـحك اوـث .لـفا هـؿ ٦ایـى
پژوهً ،اقائه الگىیی ال ظکىهـثؾاقی پایـؿاق اوـث و وـئا پـژوهً ایـىگىيـه هٙـكض
هیٌىؾ :هئل٩ههای ظکىهثؾاقی پایؿاق ؾق ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی به هال اٌحك
چیىث؟ بكای پاوػ به ایى وئا  ،پژوهً اکحٍا٨ی ظأك ال يى ٞکی٩ی با قویکكؾ اوح٭كایی
کم ٌایاو جىشهی هیکًؿ.
چهارچىب يظزی

یکی ال پاقاؾاینهای شؿیؿ ؾق هؿیكیث ؾولحی ،ظکىهثؾاقی پایؿاق هعىىب هیٌىؾ و
باوق بك ایى اوث که ٨كاجك ال ظکىهثؾاقی ؼىب ،هیجىايؿ لهیًـه قا بـكای جىوـ١ه پایـؿاق و
هحىالو ٨كاهن کًؿ .اِل پاوػگىیی ،اِل هٍاقکث ،اِل جىشه به ه١یاقهای چًؿب١ؿی ؾق
جّمینگیكی ،اِـل پیٍـگیكی ،اِـل جعلیـل همیًـه٨ -ایـؿه ؾق ظـىلههـای ا٬حّـاؾی و
اکىلىژیکی و اشحما٠ی ،و اِل هٍاقکث :ال ههنجكیى اِى و ویژگیهـای ظکىهـثؾاقی
پایؿاق اوث ٔکاوحايما و همکاقاو E2887 ;،ویًك E1555 <،کلمًم .ٓ1554 =،يحیصه اشكای
 .:اهكوله ال اِل هٍاقکث بهً٠ىاو جىو١ه ویاوی یاؾ هیکًًؿ.

2. Costanza & et al.
3. Wiener.
4. Clemens.
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بؿ ویاوثهای ظکىهثؾاقی ؼىب ،جىو١ه پایؿاق و ج١ؿیل وـاؼحاقی ؼّىِـیوـالی،
ظکىهثؾاقی ياپایؿاق اوث که ؾق بكؼی ؾولثهای ب١ؿ ال اي٭الب هـیجـىاو شىـثوشـى
کكؾ .ظکىهث ؾاقی ؼىب و جىو١ه پایؿاق ؾو شًاـه کلیـؿی ؾاقيـؿ :يؽىـث هـؿ ٦هـك ؾو
جىو١ه هٍـاقکث ٠مـىهی اوـث و هـك ؾو هعیٙـی قا ایصـاؾ هـیکًًـؿ کـه ؾق آو ؾولـث،
والهاو های اشحما٠ی ،بؽً ؼّىِی و ا٨كاؾ ظ٭ی٭ی بحىايًؿ ؾق بكياهـهقیـمی و هـؿیكیث
شاه١ه هٍاقکث ؾاٌحه باًٌؿ Eؾوم ایًکه هك ؾو هن ٨كایًؿگكا و هن يحیصهگكاوث .ؾوحیابی به
ظکىهثؾاقی ؼىب و پایؿاق هىحلمم وشىؾ ویىحن بكياهـهقیـمی و يٝـاقت هىـحمك اوـث
ٔپىقجك.ٓ1551 :،
هٙال١ات هح١ؿؾی ؾق ؼّىَ ظکىهثؾاقی پایؿاق ايصـام یا٨حـه اوـث .بكياهـههـای
جىوــ١ه وــالهاو هلــل ٔ ٓ2886ویژگــی و اِــى ظکىهــثؾاقی ؼــىب قا هٍــاقکث ؾق
جّمینگیكی٬ ،ايىوهعىقی٩ٌ ،ا٨یث٠ ،ؿالث و بكابكی ،اذكبؽٍی و کاقایی ،پاوػگىیی و
هى ىلیث ،و بیًً اوحكاجژی ً٠ىاو هیکًؿ .هاقیث و للکی; ًٔ٠ ٓ1555ـىاو کكؾيـؿ کـه

ظکىهثؾاقی ؼىب جعث ٬ىايیى هٍؽّی هىشب جىو١ه پایؿاق هیٌـىؾ .ؾقيحیصـه آيچـه
بكای جع٭ ٫جىو١ه پایؿاق پیً بیًی ٌؿه بىؾ ؾق ٠مل با جٍکی هىاشه ٌؿ و يحیصه آو جىشه

به هئل٩ه شؿیؿی با ً٠ىاو ظکىهثؾاقی پایـؿاق گكؾیـؿ .کلمًـم< ٔ ٓ1554هـؿلی قا بـكای
جىو١ه پایؿاق هٙكض کكؾه اوث که به هؿ

=

) (KIPIه١ـكو ٦اوـث .بـك اوـان ایـى هـؿ ،

ب١ؿ ٌـ٩ا٨یث ،هٍـاقکث
ظکىهثؾاقی پایؿاق ؾق ی هرلد ٬ابل جّىق اوث که ؾاقای وه ِ

٠مىهی و ٜك٨یث هعیٗ ٘ای١ی اوـث .گـاقؾیًك> ٔ ٓ1551ه١ح٭ـؿ اوـث کـه بكياهـههـای

ظکىهثؾاقی ؼىب بایؿ بك ویژگیهای لیك هاحًی باٌؿ :ویاوثهای ا٬حّاؾی ،اشحمـا٠ی
1. Porter.
2. Martia & Zaelke.
3. Clemens.
4. Key Integrated Performance Indicator.
5. Gardiner.
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و هعیٙی هًاوب Eپاوػگىیی يهاؾهـای ؾهکكاجیـ بـه يیالهـای هـكؾم٬ ،ـايىوهعـىقی،

ه١یاقهای ٔؿ٨ىاؾ ،بكابكی شًىیحی :و ایصاؾ ٜك٨یث اللم بكای وكهایهگفاقی.
ولی يکحهای قا ياایؿ ٨كاهىي کكؾ ،و آو وشىؾ قهیا٨ثهای لیاكالیىحی و ي ىلیاكالیىحی ؾق
ٌکلگیكی ظکىهثهاوث .هىحه هكکمی و ه٩هىم بًیاؾیى قهیا٨ث لیاكالیىن ،آلاؾی اوث.
ؾق لیاكالیىن ،آلاؾی ؾق وـه ظـىله هٙـكض هـیٌـىؾ .2 :آلاؾی اؼال٬ـی و ؾیًـی .1 Eآلاؾی
ویاوی .4 Eآلاؾی ا٬حّاؾی .ي٭ؿی که به لیاكالیىـن واقؾ اوـث ایًکـه ؾق لیاكالیىـن ،آلاؾی
یً١ی قهایی ال ٬یىؾ اؼال٬ی و ؾیًی ،و ايىاو هك کاقی قا هیجىايؿ ايصام ؾهؿ ،ظحـی اگـك آو
کاق به ايىايیث ايىاو ؼؿٌه واقؾ کًؿ و جمایل به ِ٩ات ظیىايی ؾاٌحه باٌؿ .همچًـیى ؾق
بعد آلاؾی ویاوی ،ؾق لیاكالیىن به ج٩کی ٬ىا جؤکیؿ هیکكؾيؿ Eهكچًؿ لیاكالیىن ؾق پایاو
٬كو هصؿه و کل ٬كو يىلؾه ظى ٌ١اق آلاؾی ،به ؾياا به ؾوث گك٨حى کاهل ٬ؿقت ویاوی
بىؾ .باالؼكه ؾق لیاكالیىن به آلاؾی ا٬حّاؾی ه١ح٭ؿيؿ Eآلاؾی ؾق وكهایهايـؿولی و هعـؿوؾ
يٍؿو هیل به ايااٌث وكهایه جىوٗ هیچ اهكی ا٠ن ال اؼال٬ی و ؾیًی و ویاوـی و ؾؼالـث
ؾولث به ي ٟ٩هعكوهاو.
هٙال١ات يٍاو ال چهاق شكیاو هٍؽُ ؾق ايؿیٍه لیاكالیىن ؾاقؾ که یکی ال ایى چهاق
شكیاو ،ي ىلیاكالیىن اوث Eشكیايی که ؾقوا ٟ٬ال ٘كی ٫به کاق گـك٨حى يیـكوی کـاق و هًـابٟ
هلل هعكوم شهاو وىم ؾقِؿؾ گىحكي هًاب ٟکٍىقهای ٤كبیايؿ.
 .:ؾقلهیًه بكابكی شًىیحی ،اوالم جمایم هیاو لو و هكؾ و ي٭ً و هىـ ىلیثهـا آيـاو قا ؾق شاه١ـه هٍـؽُ کـكؾه
اوث .ج٩اوت بك اوان شًىیث ؾق بٕ١ی هىاقؾ هرل هالظٝاجی که اوالم بكای يعىه اجؽاـ ق٨حاق هًاوب با ٨كليـؿ
ؾؼحك هٙكض هیوالؾ یا پیًٍهاؾهایی که ؾق ي٭ًآ٨كیًی بكای لياو ؾاقؾ ،هرل الحمام به ؼايه یا بكياهه ظمایحی ؼاِی
که بكای لياو اقائه هیؾهؿ ،همه و همه هحًاوب با ؼاوحگاه جکىیًی آياو اوث .ؾق يٝام اقلٌی اوالم ،لو ايىـايی
ؾق٠یىظا ال ٜك٨یثهـای

اوث که جمام لىالم و ابماق قا بكای اقج٭ای ايىايی و قویؿو به اوز ٬له ٠اىؾیث ؾاقاوث.
اللم بكای جّؿی پىث هاؾقی يیم بكؼىقؾاق اوث .ؾق ایى يٝام ،ؼكوز ال ؼايه الماها به هً١ای قویؿو بـه ه٭ّـؿ
قٌؿ ايىايی يیىث .لفا بهً٠ىاو ٔكوقت هٙكض يٍؿه و وقوؾ به ٠كِه اشحما ٞبكای لياو ،اهـك شـایم جل٭ـی ٌـؿه
اوث .اوالم لو قا همچىو هكؾ ،ايىاو هيؾايؿکه وه ویژگي همه ايىاوها یً١ي اؼحیاق ،هىـ ىلیثپـفیك و جـىاو
اقج٭ا و کما قا ؾاقاوث و همايًؿ هكؾ ال اهکايات قٌؿ و کاهیابي بكؼىقؾاق اوـث و بـؿیىوـاو ٌـؤو ليـايگی وی
ؾقکًاق ايىايیحً پان ؾاٌحه هیٌىؾ ٔٙ٠اقلاؾه.ٓ@> ::<A@ ،
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په بعد ٨ى ٪يٍاو هیؾهؿ که قهیا٨ثهای لیاكالیىـحی و ي ىلیاكالیىـحی شـىابگـىی
ٌکلگیكی ظکىهثؾاقی پایؿاق يیىحًؿ و ؼـأل هٙال١ـه ظکىهـثؾاقی پایـؿاق بـك اوـان
آهىلههای ؾیًی بهویژه ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی بـه هالـ اٌـحك بیٍـحك يمـىؾ پیـؿا
هیکًؿ .ؾق ایى ٨كهاو ،آلاؾی اؼال٬ی و ؾیًی به يعىی ؾیؿه ٌؿه اوث که بـه ؾياـا ایصـاؾ
٠ؿالث ؾق اوح٩اؾه ال اب١اؾ هاؾی و هً١ىی بهِىقت هح١اؾ يه به هً١ای بكابـكی اوـث .ؾق
چهاقچىب آلاؾی ویاوی به ج٩کی ٬ىا بهویژه ٬ىه هصكیه و ٕ٬ائیه ؾق ایى ٨كهاو بهؤـىض
٬ابل هالظٝه و ج٩کك اوث .1همچًیى ؾق ؼّـىَ آلاؾی ا٬حّـاؾی ؾاٌـحى وـكهایه قا ؾق
شهث ج١الی ايىايی هٙكض هیکًؿ.
آهىلههای ؾیًی به ها هیگىیًؿ کلمه ظکـن و يىـاث و هٍـح٭ات آو بـا ظکىهـث هرـل
ُ ّ
ُ
َ َ ُ ُ َ ُ
ظک َن ،اظک ُن ،جعک ُمىوَ ،یعکمىو و ظکام ظؿوؾ  72هكجاه ؾق ل شآن بـه کـاق ق٨حـه اوـث.
ّ
هىلن اوث واژه ظکىهث به هً١ای اِٙالظی اهكول ؾق ٬ـكآو يیاهـؿه اوـث ،اهـا ظکـن و
واژگاو بكگك٨حه ال آو که هاهیحا با ظکىهث يىاحی ؾاقيؿ ،يى٠ا ؾقباقه ٕ٬اوت و ؾاوقی به کاق
م َ
نیه ٔجـیىEٓ7 :
همِإلحهُ ِ َ ِ
ق٨حهايؿ .ایى ؾاوقی گاهی بهً٠ىاو ویژگی ؼؿاويؿ اوث ،هرل Dإحک مِ

بهحكیى ؾاوق ،Cو گاهی ؾوحىقی اوث ال٘ك ٦ؼؿاويؿ به پیاهاك ؼىؾ ،همايًؿ آيچـه ؾقبـاقه
َ م
ُحکمِ َب َ ِ ّ
ُسِب َ
ُلح ّ ِك َٔ Eٓ47 :بیى هكؾم بهظ ٫ؾاوقی کـى،C
ظٕكت ؾاووؾ آهؿهD :ف
یهِإلى ِ ِ ِ
و ؾق هىأ١ی جىِی٩ی اوث که ؼؿاويؿ ؾقباقه ياؾقوحی ؾاوقی آؾهیاو ؾاقؾ Eهرل Dچـه بـؿ
ؾاوقی هیکًًؿ C.اها بایؿ ؾق يٝك ؾاٌث که واژه ظکن ؾق بىیاقی ال هىأ٬ ٟكابـث هً١ـایی
لیاؾی با ظکىهث ؾاقؾ و هً١ای ؾوحىق ،اهك ،ظاکمیث و جىلٗ قا هیقوايؿ .ؾق وه هىٔـٟ
م م َّ َّ
کمِ ِإ ِِ ِل ِل ٔاي١ام E26 :یىو Eٓ35 :٧هیچ ظکمـی يیىـث هگـك
ال لشآن هیؼىايینِ D :إنِإلح ِ
 .:بكؼی ال ٠لما بكاوان ياهه ظٕكت به هال اٌحك هىٔى ٞج٩کی ٬ىا قا هٙكض کكؾيؿ ال شمله هكظـىم آیـث اللـه
ّ
ياییًی ؾقکحاب Dجًایه ّ
االهة و جًمیه الملة و هكظىم آیث الله ٘ال٭ايی ؾق پاوق٬ی همیى کحاب .اگكچه بكؼی ؾیگك ال
٠لما چًیى ج٩ىیكی يؿاقيؿ ،با ایى ظا  ،په ال پیكولی اي٭الب اوالهی اِل يٝام ج٩کی ٬ىا ؾق يٝـام شمهـىقی
اوالهی پفیك٨حه ٌؿ .ج٩کی ٬ىای هىقؾ يٝك ٨٭های اهاهیه و ٬ايىو اواوی شمهىقی اوالهی ایكاو با ج٩کی ٬ـىای
٤كبی ج٩اوت هایی ؾاقؾ .بكای هٙال١ه ؾق ایى لهیًه به کحاب آیث الله ٠ااو١لی ٠میؿ ليصايی به يام ٨٭ه ویاوی کـه
ؾق وا <@< :ايحٍاقات اهیك کایك هًحٍك کكؾه اوث ،قشىٌ ٞىؾ.
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بكای ؼؿا C.ایى هماو آیهای اوث که ؼىاقز ؾق شًگ ِ٩یى آو قا ٌ١اق ؼىؾ ٬كاق ؾاؾيؿ جـا
هن ظکىهث ٠لی و هن ظاکمیث ه١اویه قا ي٩ی کًًؿ و ه١لىم اوث که ال کلمـه ظکـن،
هً١ای ظاکمیث قا هی٨همیؿيؿ.
چًاو که هٍؽُ اوث ؾق ایى آیات هً١ای ظکن ٨كاجك ال ؾاوقی و به هً١ـای ظاکمیـث

هن هىث .اواوا جمام اظکاهی که ؼؿاويؿ ِـاؾق کـكؾه ،ال ه٭ـام ظاکمیـث او ،کـه هـیچ
ظاکن بكجكی بكای او يیىث ٔق٠ؿ ،ٓ32 :ظکایث ؾاقيؿ Eچًاوکه ؾق آیۀ  78وـىقه اي١ـام بـه
ایى هٙلب جّكیط ٌؿه و ایـى آیـه پیـاهاكايی همايًـؿ ظٕـكت ؾاووؾ ،وـلیماو ،هىوـی و
یىو ٧قا ؾاقای کحاب ،ظکن و ياىت هیؾايؿ .ؾق آیه ؾیگكی به ؾاووؾ که ظاکمیث ؾاقؾ
ؾوحىق هیؾهؿ که ؾاوقی و ظکن جى هیاو هكؾم بك هاًـای ظـ ٫باٌـؿ َٔ .ٓ47 :هٍـؽُ
اوث که ظ ٫ؾق ایًصا ٌاهل ٠ؿالث اشحما٠ی هن هىث Eلیكا بكای هكؾم به کاق ق٨حه اوث،
يه ٨٭ٗ بكای ٕ٬اوت بیى ؾو ٘ك ٦ؾ٠ىا .همیى ؾوحىق بكای ٠مىم هكؾم بـا واژه ٠ـؿ ؾق آیـه
ؾیگكی آهؿه و ایى هن ٬كیًه ؾیگكی بك ه٩هىم ظاکمیث بكای ظکن اوث Eلیكا ٠ؿ ویژگـی
ظاکمیث و ظکىهث هكؾمپىًؿ هن هىث ٔؾیااشی.ٓ42-45 :2476 ،
ؾق شمٟبًؿی چهاقچىب يٝكی بایؿ اـ٠او ؾاٌث که بهق٤ن هىاقؾ هح١ؿؾی که جعث ً٠ـىاو
ظکمكايی ؼىب بیاو ٌؿه اوث ،جاکًىو هیچ اذكی ؾقباقه ظکىهثؾاقی پایؿاق هاحًی بـك ٨كهـاو
ظکىهحی ظٕكت ٠لی به هال اٌحك يگاٌحه يٍؿه اوث .لفا شای ؼالی کـاق پژوهٍـی کـه
ظکىهثؾاقی پایؿاق قا با کاوي ؾق يهسالبالغه هىقؾ هؿا٬ه ٬كاق ؾهؿ ،اظىان هیٌـىؾ Eچكاکـه
ال هًٝك ظکىهحی هیجىاو گ٩ث ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی بـه هالـ اٌـحك اقشمًـؿجكیى
وًؿ یا ظؿا٬ل شمء ٠الیجكیى اوًاؾ باالؾوحی ظکىهث و يٝام شمهىقی اوـالهی ایـكاو اوـث.
هماوگىيه که کحابّ ،
وًث ،اشما ٞو ٠٭ل یً١ی همـاو هًاـ٨ ٟ٭ـه بـكای جـؿویى ٬ـايىو اواوـی
هالک ،ه١یاق و هًا ٟبىؾ٨ ،كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی به هال اٌـحك يیـم ؾق جـؿویى ٬ـايىو
اواوی بهً٠ىاو هًا١ی ؼاَ ،الهامبؽً ؼاكگاو ٬ايىو اواوی بىؾ و ؾق شایشای اِى ٬ايىو
اواوی جؤذیك ایى ٨كهاو هٍؽُ اوث .الشمله هیجىاو بـه اِـى  3 ،4 ،1و ٬ 2ـايىو اواوـی
اٌاقه کكؾ .چٍنايؿال بیىثواله کٍىق يیم بك اوان اوًاؾ باالؾوحی يٝام اوـث کـه ا٨ـ ٫ایـكاو
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پـًسوـاله جىوـ١ه
اوالهی قا ؾق بیىث وا آیًؿه هٍؽُ هیکًؿ و بـك هاًـای آو ،بكياهـههـای 
ا٬حّاؾی ،ویاوی و اشحما٠ی کٍىق جؿویى هیٌىؾ .ال وىی ؾیگك هـیجـىاو بـه ویاوـثهـای
کالو و کلی يٝام هرل اِل ٬ 33ايىو اواوی ابال٤ی ه٭ام هٝ١ن قهاكی اٌاقه کكؾ.
روش پژوهص

ايحؽاب قوي هًاوب ،ههنجكیى گام ؾق ٨كایًـؿ پـژوهً پـه ال هٍـؽُ ٌـؿو لهیًـه و
هىٔى ٞپژوهً اوث .بكای ایى کاق بایؿ پاقاؾاین ،اوحكاجژی و وایك ً٠اِك ٨كایًـؿ پـژوهً
بهؾقوحی ه١یى ٌىيؿ .هؿ ٦ایى پژوهًًٌ ،اؼث اب١ـاؾ ظکىهـثؾاقی پایـؿاق هاحًـی بـك
٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی به هال اٌحك اوث .بًابكایى ،ایى پـژوهً اليٝـك هـؿ،٦
پژوهً اکحٍا٨ی یا بًیاؾیى ،و اللعـا ٚقوي ،ال يـى ٞکی٩ـی و ؾاقای قویکـكؾی اوـح٭كایی
اوث .ؾاؾههای ایى پژوهً با قشى ٞبه ٨كهاو ظکىهحی هٍثهماقکلمهای ظٕكت ٠لی
به هال اٌحك ؾق کحاب ٌكی ٧يهسالبالغه بىؾ که ٠مىها قویکكؾ هـؿیكیحی و ق٨حـاقی ؾاقؾE
چكاکه کاقگماقاو ،هى ىالو ،لٍکكیاو ،والیاو و هكؾم ٌهكها هیجىايًؿ ال آو بهً٠ىاو الگـىی
ظکىهثؾاقی پایؿاق ؾق وٙط کالو و ؼكؾ اوح٩اؾه کًًؿ.
بكای اوحؽكاز ه٩اهین ال هحى ٨كهاو ،ال ٨ى جعلیل هٕمىو که ی قوي جعلیـل کی٩ـی
٬ابل جىشه٬ ،ىی و پكکاقبكؾ بكای جعلیل ظصن لیاؾی ال ؾاؾههای پیچیـؿه و هّ٩ـل اوـث،
اوح٩اؾه ٌؿ .جعلیل هٕمىو قوٌی بكای ًٌاؼث ،جعلیل و گـماقي الگىهـای هىشـىؾ ؾق
ؾاؾههای کی٩ی اوث .هٕمىو یا جن ،بیايگك چیم ههمی ؾق ؾاؾهها ؾقباقه وـئاالت پـژوهً
اوث .يکحه ههن هً١ا و ه٩هىم هٕمىو اوث .بًـابكایىٕ٬ ،ـاوت پژوهٍـگك ؾقبـاقه ایًکـه
هٕمىو چیىث کاهال ٔكوقی اوث .پژوهٍگك بایؿ جا ظؿوؾی هً ٧ٙ١باٌؿ Eلیكا جا١یث
ِك ٦ال ٬ىا٠ؿ ؾق ایى ؼّىَ کاقبكؾی يؿاقؾ ٔولٙايی و ؼايی .ٓ:;: ::<B> ،ال جعلیل
هٕمىو هیجىاو بهؼىبی بكای ًٌاؼث الگىهای هىشىؾ ؾق ؾاؾههای کی٩ـی اوـح٩اؾه کـكؾ.
٬الب هٕاهیى٨ ،هكوحی ال هٕاهیى قا بـهِـىقت ولىـلههكاجاـی يٍـاو هـیؾهـؿٌ .ـاکه
هٕاهیى يیم اقجااٖ هیـاو هٕـاهیى قا ؾق يگـاقههـایی يٍـاو هـیؾهـؿ ٔ٠ابـؿی ش٩١ـكی و
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هماوگىيه که اوحكلیً  ٓ1552ٔ :بیاو هیکًؿٌ ،ـاکه
همکاقاو .ٓ:>: ::<B9 ،ؾقيهایث ،
هٕاهیى بك اوان ی قوي هٍؽُ ،هٕاهیى لیك قا يٝامهًؿ هیکًؿ :ال ٓ٧هٕاهیى پایه
ؾوثآهؿه
ٔکؿها و يکات کلیؿی هىشىؾ ؾق هحىٓ Eبٓ هٕاهیى والهاوؾهًؿه ٔه٭ىالت به 
ال جكکیب و جلؽیُ هٕاهیى پایهٓ Eزٓ هٕاهیى ٨كاگیك ٔهٕاهیى ٠الی ؾقبكگیكيـؿه اِـى
ظاکن بك هحى بهً٠ىاو ی کلٓ .وپه ایى هٕاهیى بهِىقت ي٭ٍههای ٌاکه وب یـا الگـى
قون هیٌىيؿ که ؾق آو هٕاهیى بكشىحه هكی ال ایى وه وٙط همكاه با قوابٗ هیـاو آيهـا
يٍاو ؾاؾه هیٌىؾ.
بكای ا٠حااقوًصی جعلیل هٕمىو اکرك قويًٌاواو کی٩ی بهشـای اوـح٩اؾه ال واژگـاو
قوایی و پایایی که اواوا و اللعا ٚهاايی ٨لى٩ی قیٍـه ؾق پـاقاؾاین ّ
کمـی ؾاقيـؿ ،ال ه١یـاق
Dا٠حماؾپفیكی یا ٬ابلیث ا٠حماؾ Cبكای اقشا ٞبه اقلیابی کی٩یث يحایس کی٩ی اوح٩اؾه هیکًًؿ
ٔجىیًیًگ ;999 ;،م .ٓ:9 :ال همیى ؾوحهD ،لیـًکلى و گىبـا <Cبـكای ٬ابـل ا٠حمـاؾ بـىؾو
پژوهًهای کی٩ی ،ه١یاقهایی چىو اهکاو ا٠حااق ،اجکاپفیكی یا جىايایی اجکا ،ايح٭ا پـفیكی
یا جىاو ايح٭ا  ،جّؿی ٫یا اهکاو جؤییؿ قا اقائه کكؾهايـؿ ٔوـیًکىیچ ;99A =،م ٓ?B< :کـه ال
٘كی ٫قاهاكؾهای هح١ـؿؾی يٝیـك قؾیـابی ظىابكوـیگىيـه ،بـالبیًی ؾق لهـاو کؿگـفاقی،
٘ا٭هبًؿی یا جؤییؿ يحایس با هكاش١ه به آلهىؾيیها یا هًاب ٟاوًاؾی ،جؤییؿ همکاقاو پژوهٍـی،
جعلیل هىقؾ کی٩ی ،جؤییؿ واؼحاقی و ک٩ایث هًاب ٟاقشاٌٞؿه اوح٩اؾه هیٌىؾ ٔؾايایی٨كؾ و
ه٩ٝكی .ٓ:? ::<A@ ،ؾق پژوهً ظأك ،وًصههای هفکىق به ٘ك ٪هؽحل ٧جـؿاقک ٌـؿه
که ال ههنجكیى آيها ،قاهاكؾ Dکؿگفاقاو هىح٭ل Cاوـث .ایـى قاهاـكؾ٨ ،كایًـؿی قایـس بـكای
اقلیابی و کًحك کی٩یث جعلیل هٕمىو اوث .ؾق قویکـكؾ پىلیحىیىـحی بـه پـژوهًهـای
کی٩ی ،ایى اهك هٍابه هعاواۀ آهاقی ٬ابلیث ا٘میًاو ؾقويی اوث کـه ؾق جعلیـل هعحـىای
1. Stirling.
2. Twining.
3. Lincoln & Guba.
4. Sinkovics.

عكاظی الگىی ظکىهثؾاقی پایؿاق هبحًی بك فكهاو ظکىهحی ظضكت فلی به هالک اٌحك ?@

ّ
کمی یا هٍاهؿه واؼحاقیا٨حه ِىقت هیگیكؾ ٔکیًگ و هـاقوکه ;9:9 ،م .ٓ:?9 :هـؿ٦
کؿگفاقی هىح٭ل ،کم به پژوهٍگك اوث جا بـه٘ـىق ايح٭ـاؾی ؾقبـاقه وـاؼحاق هٕـاهیى
پیًٍهاؾی ؼىؾ و جّمیماجی که ؾقباقه کؿها گك٨حه ٨کك کًؿ .بكای وًصً پایایی یا ٬ابلیـث
ا٠حماؾ ؾق بیى کؿگفاقاو هىح٭ل يیم قويهای هؽحل٩ی وشـىؾ ؾاقؾ کـه ؾق ایـى پـژوهً ال
قوي جىا ٫٨ؾقِؿی اوح٩اؾه ٌؿ Eبه ایى ِىقت که ال چهاق ي٩ـك ال ؼاكگـايی کـه بـه٘ـىق
هىح٭ل کؿگفاقی قا ايصام ؾاؾهايؿ ،کؿهایی پفیك٨حه ٌؿ و به شمٟبًؿی قوـیؿ کـه بـیً ال
يّ ٧یا پًصاه ؾقِؿ ال کؿگفاقاو بك آو ِعه گفاٌحه بىؾيؿ.
یافتههای پژوهص

هماو گىيه که بیاو ٌؿ ؾق هكظله او پژوهً ،یا٨حى هٕاهیى پایه هؿ يٝك ٬كاق گك٨ث .پـه

ال اوحؽكاز شمالت کلیؿی و پاالیً آو 38 ،هٕمىو پایه به ؾوث آهـؿ کـه ؾق شـؿو 2
آوقؾه ٌؿه اوث.
جذول  :1دادههای هشتبظ با هضمىو پایه

قؾی٧
2

1

هٕمىو پایه
ايحّاب به اهك
لهاهؿاقی
جؤهیى و هؿیكیث
هًاب ٟهالی

ؾاؾه
ایى ؾوحىقی اوث که بًؿه ؼؿا٠ ،لی ،به هال بى ظـاقخ اٌـحك
ؾق ٨كهايً به او ِاؾق کكؾه اوث .ایى ٨كهاو قا هًگاهی يىٌـث
که وی قا لهاهؿاق و والی کٍىق هّك ٬كاق ؾاؾ.
اوح٭اهث وكبالاو همکى يیىث ،شم با آيچه ؼؿای بك آيها ه٭ـكق
ُ
ىلن و ّـهی بؿهًؿ ،و آيها ؾق پیکـاق
٨كهىؾه اوث ال ؼكاشی که ه ِ
با ؾٌـمى بـا آو ج٭ىیـث ٌـىيؿ ،و ؾق وكووـاهاو ؾاؾو بـه اهـىق
ليؿگی و ق ٟ٨يیالهًؿیهای ؼىیً بؿاو ا٠حماؾ شىیًؿ.
با ؾٌمًاو آو کٍىق ٔهّكٓ بصًگؿ.

4

جؤهیى يٝن و اهًیث

3

بكياهه اِالض اهىق

2

بكياهه واليؿگی کٍىق به ٠مكاو و آباؾی ٌهكهاّ٬ ،اات ،قووحاها و ٬كیههای آو بپكؾال.

اِالض و اقٌاؾ هـكؾم شـمء وٜـای ٧هالـ و الشملـه کاقهـای
اواوی اووث.
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ؾاٌحى ج٭ىای الهی
جكشیط ا٘ا٠ث ؼؿا
بك ا٘ا٠ث ؾیگكاو

او قا به ج٭ىا و جكن ال ؼؿاويؿ ٨كهاو هیؾهؿ.
او قا به ایراق و ٨ؿاکاقی ؾق قاه ا٘ا٠ث ؼؿا ٨كهاو هیؾهؿ.

ٌ٭اوت و بؿبؽحی ؾق او قا به هحاب١ث ال آيچه ؾق کحاب ؼؿا ٔ٬كآوٓ بـه آو اهـك ٌـؿه اوـث،
٨كهاو هیؾهؿ Eبه هحاب١ث ال اواهكی که ؾق کحاب الله آهؿه٨ Eـكایٓ و
ِىقت وهلايگاقی واشاات و ّ
ثها Eهماو ؾوحىقهایی که هیچکه شم با هحاب١ث آيهـا
وً 
ؾق اشكای اهىق
قوی و١اؾت يمی بیًؿ و شم با ايکاق و ٔای ٟواؼحى آيها ؾق ٌ٭اوت و
ظکىهحی
بؿبؽحی وا ٟ٬يمیٌىؾ.
به او ٨كهاو هیؾهؿ که آییى ؼؿا قا با ٬لب ،ؾوث و لباو یـاقی کًـؿE
چكاکه ؼؿاويؿ هحک٩ل یاقی کىی ٌؿه که او قا یـاقی يمایـؿ و ٠ـمت
يّكت الهی
کىی که او قا ٠میم ؾاقؾ.
به او ٨كهاو هیؾهؿ که ؼىاوحههای يابصای ؼىؾ قا ؾق هن بٍکًؿ و به
ِیايث ي٩ه و
هًگام ووىوههای ي٩ه ،ؼىیٍحىؾاقی قا پیً گیـكؾ Eلیكاکـه ي٩ـه
اهاقه همىاقه ايىاو قا به بؿی واؾاق هیکًؿ ،هگـك آيکـه قظمـث الهـی
کًحك ٬ؿقت
ٌاهل ظا او ٌىؾ.
ای هال  ،بؿاو هـى جـى قا بـهوـىی کٍـىقی ٨كوـحاؾم کـه پـیً ال جـى
ؾولثهای ٠اؾ و وحمگكی بك آو ظکىهث ؾاٌحًؿ و هكؾم به کاقهای جى

ؾقن و ٠اكت گك٨حى
هماوگىيه يٝك هیکًًؿ که جى ؾق اهىق لهاهؿاقاو پیً ال ؼىؾ ،و هماو قا
ال جاقیػ
ؾقباقه جى ؼىاهًؿ گ٩ث که جى ؾقباقه آيها هیگ٩حی .بؿاو ا٨كاؾ ٌایىحه قا با
آيچه ؼؿاويؿ بك لباو بًؿگايً شاقی هیوالؾ هیجىاو ًٌاؼث.
بًابكایى بایؿ هعاىبجكیى ـؼیكه ؾق پیً جى ٠مل ِـالط باٌـؿ .لهـام
٨كِث هؿیكیث و هىا و هىن قا ؾق ؾوث گیك و آيچه بكایث ظال يیىث يىاث به ؼىؾ
ـؼیكه ٠مل ِالط بؽل قوا ؾاق Eلیكا بؽل يىاث به ؼىیٍحى ایى اوث که قاه ايّـا ٦قا
ؾق آيچه هعاىب و هکكوه جىوث پیً گیكی.
٬لب ؼىیً قا يىاث به هلث ؼىؾ هملى ال قظمث و هعاث و لٙـ٧
ههكوقلی و پكهیم ال کى ،و همچىو ظیىاو ؾقيؿهای يىاث به آياو هااي که ؼىقؾو آيـاو قا
ؼىؾکاهگی ظاکن ً٤یمث ٌماقی Eلیكا آيها ؾو گكوه بیً يیىحًؿ :یا بكاؾقاو ؾیًی جىايـؿ،
یا ايىاوهایی همچىو جى.
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گاه ال آيها ل٥مي و ؼٙا وك هـیليـؿ ،يـاقاظحیهـایی بـه آيـاو ٠ـاقْ
هیگكؾؾ ،به ؾوث آياو ٠مؿا یا به٘ىق اٌحااه کاقهایی ايصام هیٌـىؾ .ال
٩٠ى و گفٌث ؼىؾ آو ه٭ؿاق به آيها ٙ٠ا کى که ؾووث ؾاقی ؼؿاويؿ ال

23

هؿاقا٩٠ ،ى و گفٌث

22

پكهیم ال ا٠الم شًگ هكگم ؼىؾ قا ؾق ه٭ام ياكؾ با ؼؿا ٬كاق هؿه Eچكاکه جـى جـاب کی٩ـك او قا
يؿاقی و ال ٩٠ى و قظمث او بیيیال يیىحی.
با ؼؿاويؿ

٩٠ىي به جى ً٠ایث کًؿ Eلیكا جى هـا٨ى ٪آيهـا ،و پیٍـىایث هـا٨ى ٪جـى و
ؼؿاويؿ ها٨ى ٪کىی اوث که جى قا لهاهؿاق ٬كاق ؾاؾه اوث و اهىق آياو قا
به جى واگفاق کكؾه ،و بهوویله آيها جى قا آلهایً کكؾه اوث.

پٍیماو يٍؿو ال
27

٩٠ى و هااهات
يکكؾو به کی٩ك

26

پكهیم ال جعکن به
ٌهكويؿاو

هكگم ال ٩٠ى و بؽٍٍی که يمىؾهای پٍیماو هااي و هیچگاه ال کی٩كی
که يمىؾهای به ؼىؾ هاا و يیم هكگم يىاث به کاقی که پیً هیآیـؿ و
قاه چاقه ؾاقؾ وك٠ث به ؼكز هؿه.
هگى هى هؤهىقم و بك اؤا ٞهىلٗ هىحن ،اهك هیکًن و بایؿ ا٘ا٠ـث
ٌىؾ که ایى هىشب ؾؼى ٨ىاؾ ؾق ٬لب ،و ؼكابی ؾیى ،و يمؾی ٌؿو
ج٥ییك و جعى ؾق ٬ؿقت اوث.
آو گاه که بكاذك هى١٬یث و ٬ؿقجی کـه ؾق اؼحیـاق ؾاقی کاـك و ٠صـب و

ؼىؾپىًؿی ؾق جى پؿیؿ آیؿ ،به ٝ٠مـث ٬ـؿقت و هلـ ؼؿاويـؿ کـه

هااقله با
27

ؼىؾبمقگبیًی و

بكجكیشىیی


ها٨ى ٪جىوث يٝك ا٨کى که ایى جى قا ال آو وكکٍی پاییى هـیآوقؾ و آو
ٌؿت و جًؿی قا ال جى بالهیؾاقؾ و آيچه ال ؾوحث ق٨حـه اوـث ،یً١ـی
يیكوی ٠٭ل و ايؿیٍهات که جعث جؤذیك ایى ؼىؾپىًؿی واٌ ٟ٬ؿه ،بـه
جى بالهیگكؾؾ .ال همحایی ؾق ٠لى و بمقگی با ؼؿاويؿ بكظفق بـاي و ال
جٍاه به او ؾق شاكوجً ؼىؾ قا بكکًاق ؾاق Eچكاکه ؼؿاويؿ هك شااقی قا
ـلیل و هك ٨كؾ ؼىؾپىًؿ و هحکاكی قا ؼىاق ؼىاهؿ واؼث.
يىاث به ؼؿاويؿ و يىاث به هكؾم ال شايـب ؼـىؾ ،و ال شايـب ا٨ـكاؾ

28

ايّا ٦با هكؾم

ؼاَ ؼايؿايث ،و ال شايب ق٠ایایی که به آيها ٠ال٬ههًؿی ،ايّـا٦
به ؼكز ؾه که اگك چًیى يکًی وحن يمىؾهای و کىی که به بًؿگاو ؼؿا
وحن کًؿ ،ؼؿاويؿ پیً ال بًؿگايً ؾٌمى او ؼىاهؿ بىؾ ،و کىی کـه
ؼؿاويؿ ؾٌمى او باٌؿ ؾلـیلً قا با٘ـل هـیوـالؾ و بـا او بـه شًـگ
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هیپكؾالؾ جا ؾوث ال ٜلن بكؾاقؾ یا جىبه کًؿ Eو بـؿاو هـیچچیـمی ؾق
ج٥ییك ي١مثهای ؼؿا و ج١صیل ايح٩ـام و کی٩ـكي ،ال اِـكاق بـك وـحن
وكیٟجك و لوؾقنجك يیىث Eچكاکه ؼؿاويؿ ؾ٠ا و ؼىاوحه هٝلىهاو قا
هیًٌىؾ و ؾق کمیى وحمگكاو اوث.
ایى قا يیم بؿاو که اظؿی ال ق٠ایا اليٝك همیًه ليؿگی ؾق ظالث ِـلط
و آوایً بك والی وًگیىجك ،و به هًگام بـكول هٍـکالت ؾق ا٠ايـث و

15

ؼىاَ ظکىهث

همکاقی کمحك ،و ؾق اشكای ايّا ٦ياقاظثجك ،و به هًگام ؾقؼىاوث
و وئا پكاِكاقجك ،و په ال ٙ٠ا و بؽًٍ کنوپانجـك ،و بـه هًگـام
هً ٟؼىاوحهها ؾیك٠فقپفیكجك ،و ؾق وـا٠ات قویـاقویی بـا هٍـکالت
کناوح٭اهثجك ال Dگكوه ؼىاَ Cيؽىاهًؿ بىؾ.


12

11

بایؿ هعاىبجكیى کاقها يمؾ جى اهـىقی باٌـًؿ کـه بـا ظـ ٫و ٠ـؿالث

٠ؿالث ؾق

هىا٫٨جك و با قٔایث جىؾه هكؾم هماهًگجك اوث Eچكاکه ؼٍـن جـىؾه

جّمینگیكی

هكؾم ،ؼًٍىؾی ؼىاَ قا بیاذك هیوالؾ ،اها ياؼًٍىؾی ؼاِـاو بـا

ؾوحیابی به قٔایث
هكؾم

قٔایث ٠مىم شاكاوپفیك اوث.
پایه ؾیى و شم١یث هىلماياو و ـؼیكه ؾ٨ا ٞال ؾٌمًاو جًها جىؾه هلـث
َ
َ
هىحًؿ .بًابكایى ،بایؿ گىٌث به آيها و ِهیلث با آياو باٌؿ.
بایؿ آيها که يىاث به ق٠یث ٠یبشىجكيؿ ال جى ؾوق باًٌؿ Eلیـكا هـكؾم
٠یىبی ؾاقيؿ که والی ؾق وحك و پىٌـايؿو آو ٠یـىب ال همـه وـماواقجك

14

اوث .ؾقِؿؾ هااي که ٠یب پًهـايی آيهـا قا بـه ؾوـث آوقی ،بلکـه

پىٌايؿو ٠یىب هكؾم وٜی٩ه جى آو اوث که آيچه بكایث ٜاهك گٍحه اِالض کًـی و آيچـه ال
جى هؽ٩ی اوث ؼؿا ؾقباقه آو ظکن هیکًؿ .بًابكایى جا آيصا که جىايایی
ؾاقی ٠یىب هكؾم قا پًهاو وال جا ؼؿاويؿ ٠یـىبی قا کـه ؾووـث ؾاقی
بكای هكؾم ٨اي يٍىؾ هىحىق ؾاقؾ.
با ق٨حاق ؼىب ٠٭ؿه آيها قا که کیًـه ؾاقيـؿ بگٍـا و اوـااب ؾٌـمًی و

13

ؾوقی ال کیًهوقلی

٠ؿاوت قا  ٟٙ٬کى و ال آيچه بكایث قوٌى يیىث ج٥ا٨ل يما .به جّؿی٫
وؽىچیًاو ج١صیل هکى Eلیكا آياو گكچه ؾق لاان ياِعیى شلىهگـك
ٌىيؿ ،ؼیايث هیکًًؿ.
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ٌكایٗ و ٔىابٗ
12

هٍىقت ؾق
جّمینگیكی

17

16

بؽیل قا ؾق هٍىقت ؼىؾ ؾؼالث هؿه ،لیكاکه جى قا ال اظىاو هًّك٦
هیوالؾ و ال جهیؾوحی و ٨٭ك هیجكوايؿ ،و يیم با ا٨كاؾ جكوى هٍـىقت

هکى ،لیكا ؾق کاقها قوظیهات قا جٕ١ی ٧هیيمایًؿ .همچًیى ظكیُ
قا به هٍاوقه هگیك که ظكَ قا با وحمگكی ؾق يٝكت لیًث هـیؾهـؿ.
همه آيچه ؾقباقه ایى ا٨كاؾ گ٩حن به ؼا٘ك ایى اوث که بؽـل و جـكن و
ظكَ و ٤كایم ،جمایالت هح١ؿؾی هىحًؿ که شم ٟآيهـا وـىءٜـى بـه
ؼؿای بمقگ اوث.

بؿجكیى ولقا کىايی هىحًؿ که ولیك لهاهؿاقاو بؿ و اٌـكاق پـیً ال جـى
ايحؽاب هًاب ٟايىايی بىؾهايؿ .کىی کـه بـا آو گًاهکـاقاو ؾق کاقهـا ٌـكکث ؾاٌـحه ،ياایـؿ
ِاظب ِو ّك جى باٌؿ .آيها همکاقاو گًاهکاقاو و بكاؾقاو وحمکاقاوايؿ.

ايحّاب هًابٟ
ايىايی

جى بهحكیى شايٍیى قا ال هیاو هـكؾم بـهشـای آيهـا ؼـىاهی یا٨ـث Eال
کىايی که اليٝك ٨کك و ي٩ىـ اشحما٠ی کمحك ال آيها يیىحًؿ ،و ؾقه٭ابل،
باق گًاهاو آيها قا بك ؾوي يؿاقيؿ Eال کىايی هىحًؿ که با وحمگكاو ؾق
وحمٍاو همکاقی يکكؾه و ؾق گًاه ٌكی آيـاو ياـىؾهايـؿ .ایـى ا٨ـكاؾ
همیًهٌاو بك جى وا جك ،همکاقیٌاو بـا جـى بهحـك ،هعاحٍـاو بـا جـى
بیٍحك ،و ايه و ال٩حٍاو با بیگايگاو کمحـك اوـث .بًـابكایى ،آيهـا قا ال
ؼىاَ و ؾووحاو ؼىؾ و قالؾاقاو ؼىیً ٬كاق ؾه.
وپه ال هیاو ایًاو ا٨كاؾی قا که ؾق گ٩حى ظ ٫ال همـه ِـكیطجـك و ؾق
هىا٠ؿت و همكاهی ؾق آيچه ؼؿاويؿ بكای اولیایً ؾووـث يمـیؾاقؾ

17

18

ویژگیهای هًابٟ
ايىايی ٌایىحه

يٝام جٍىی ٫و جًایه

به جى کمحك کم هیکًًؿ ،ه٭ؿم ؾاق Eؼىاه هىا ٫٨هیل جى باًٌؿ یـا يـه.
به اهل وق ٞو ِؿ ٪و قاوحی بپیىيؿ و آيـاو قا ٘ـىقی جكبیـث کـى کـه
وحایً بی ظؿ ال جى يکًًـؿ و جـى قا بـكای ا٠مـا ياؾقوـحی کـه ايصـام
ُ ْ
يؿاؾهای جمصیؿ يًمایًؿ Eلیكا هـؿض و وـحایً بـیً ال ظـؿ ٠صـب و
ؼىؾپىًؿی به باق هیآوقؾ و ايىاو قا به کاك و ٤كوق يمؾی هیوالؾ.
هكگم ياایؿ ا٨كاؾ يیکىکاق و بؿکاق ؾق يٝكت هىاوی باًٌؿ Eلیكا ایى کاق
واب هیٌىؾ که ا٨كاؾ يیکىکاق ؾق يیکـیهایٍـاو بـیق٤اـث ٌـىيؿ و
بؿکاقاو ؾق ٠مـل بؿٌـاو جٍـىی ٫گكؾيـؿ .هكیـ ال ایًهـا قا هٙـاب٫
کاقٌاو پاؾاي ؾه.
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قوي يٝاقت
بكؼىقؾ ٬ا٘ ٟبا

42

هحؽل٩او ب١ؿ ال
گماقيهای يٝاقجی
هح٭ى
ج٭ؿیك ال کاقهای

41

وكاو وپاه و ا٠الم
قومی ؼؿهات آياو
ؾق شمٟ

وپه با ٨كوحاؾو هؤهىقاو هؽ٩ی قاوثگى و باو٨ا ،کاقهای آياو قا لیـك
يٝك بگیك Eلیـكا بالقوـی هـؿاوم و پًهـايی ،وـاب هـیٌـىؾ آيهـا بـه
اهايثؾاقی و هؿاقا کكؾو با لیكؾوحاو جك٤یب ٌىيؿ.
ا٠ىاو و ايّاق ؼىیً قا وؽث لیك يٝك بگیك .اگك یکی ال آيهـا ؾوـث بـه
ؼیايث لؾ و هؤهىقاو ّ
وكی جى هح٩٭ا چًیى گماقٌی قا ؾاؾيؿ ،به همیى ه٭ـؿاق
ال ٌهاؾت ً٬ا٠ث کى و او قا لیك جالیايه کی٩ك بگیك و به ه٭ـؿاق ؼیـايحی کـه
ايصام ؾاؾه او قا کی٩ك يما .وپه وی قا ؾق ه٭ـام ؼـىاقی و هـفلث بًٍـاو و
يٍايه ؼیايث قا بك او بًه و گكؾوبًؿ يًگ و جهمث قا به گكؾيً بی٩کى.
هیؿاو اهیؿ وكاو وپاهث قا جىو١ه بؽً و پیؾقپی آيها قا جٍىی ٫کى
و کاقهای ههمی قا که ايصام ؾاؾهايؿ بكٌماق Eلیـكا یـاؾآوقی کاقهـای
ظكکث بیٍحك واؾاق هیکًؿ و آياوکه ؾق کاق
يی آيهاٌ ،صا٠حٍاو قا به
ِ

کًؿی هیوقليؿ به کاق جٍىی ٫هیٌىيؿ اوٌاءالله.

وپه بایؿ لظمات هكی ال آيها قا بهؾ٬ث بـؿايی و هكگـم لظمـث و

44

جالي کىی ال آياو قا به ؾیگكی يىـاث يـؿهی و اقلي ؼـؿهث او قا

ج٭ؿیك ٠اؾاليه ال

کمحك ال آيچه هىث به ظىـاب يیـاوقی ،و ال وـىی ؾیگـك ٌـكا٨ث و

ؼؿهات وكاو وپاه

آبكوی کىی هىشب ایى يٍىؾ که کاق کىچکً قا بـمقگ بٍـماقی ،و
همچًیى ظ٭اقت و کىچکی کىی هىشب يگكؾؾ که ؼؿهث پكاقشً
قا کىچ بهظىاب آوقی.
بؿاو که ال هیچ وویلهای بكای شلب ا٠حماؾ والی ،به و٨اؾاقی ق٠یث ،بهحـك

43

باال بكؾو ا٠حماؾ
ٌهكويؿاو
جؿاوم ّ
وًثهای

42

هراث و ظىًه
گفٌحگاو

ال اظىاو به آيها و جؽ٩ی ٧همیًهها بك آياو ،و ٠ؿم اشااقٌاو به کـاقی کـه
وٜی٩ه يؿاقيؿ يیىث .ؾق ایى قاه آو٬ؿق بکىي جا به و٨اؾاقی آياو ؼىيبـیى
َ
ٌىی .ایى ؼىيبیًی باق قيس ٨كاوايی قا ال ؾوٌث بكهیؾاقؾ .وماواق اوـث
به آيها که بیٍحك هىقؾ اظىـاو جـى ٬ـكاق گك٨حـهايـؿ ؼـىيبـیىجـك باٌـی و
به٠که ،به آيها که هىقؾ بؿق٨حاقی جى واٌ ٟ٬ؿهايؿ بؿبیىجك.
هكگم ّ
وًث پىًؿیؿهای قا که پیٍىایاو ایى اهث به آو ٠مل کـكؾهايـؿ و
هلث اوالم با آو ايه و ال٩ث گك٨حه و اهىق ق٠یث بهوویله آو اِـالض
وًث و قوٌی که به ّ
هیگكؾؾ ،ي٭ٓ هکى و يیم ّ
وًثهای گفٌحه لیاو
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واقؾ هیکًؿ اظؿاخ هًما که اشكا بكای کىی ؼىاهؿ بىؾ که آو ّ
وًثها
قا بك٬كاق کكؾه ،و گًاهً بك جى که آيها قا ي٭ٓ يمىؾهای.

47

هنيٍیًی با بمقگاو و
ؾايٍمًؿاو

با ؾايٍمًؿاو لیاؾ به گ٩ثوگى بًٍیى و با ظکما و ايؿیٍمًؿاو يیم بىیاق بـه
بعد بپكؾال .ایى گ٩ثوگىها و بعدها بایؿ ؾقباقه اهىقی باٌؿ کـه ؤـٟ
کٍىقت قا اِالض هیکًؿ و آيچه هىشب ٬ىام کاق هكؾم پیً ال جى بىؾه.
بؿاو هكؾم ال گكوههای هؽحل ٧جٍکیل یا٨حهايؿ که هكیـ شـم بـهووـیله
ؾیگكی اِالض و جکمیل يمیٌىيؿ ،و هیچی ال ؾیگكی بـیيیـال يیىـحًؿ.

ج٭ىینبًؿی اٍ٬اق
46

هكؾم و جىلی٠ ٟاؾاليه
ذكوت و ق٨اه

لٍکكیاو ؼؿا ،يىیىًؿگاو ٠مىهی و ؼّىِیٕ٬ ،ات ٠الی و ؾاؾگىـحك،
٠اهالو ايّا ٦و هؿاقا ،اهل شمیه و هالیـات ا٠ـن ال کىـايی کـه ؾق پًـاه
اوالمايؿ یا هىلماو هىحًؿ و جصاق و ًِ١حگكاو و باالؼكه ٍ٬ك پاییى یً١ـی
يیالهًؿاو و هىحمًؿاو ،بكای هكی ال ایى گكوهها ؼؿاويؿ وهمی قا ه٭ـكق
ؾاٌحه و ؾق کحاب ؼؿا یا ّ
وًث پیاهاك که بهِىقت ٠هؿ ؾق يمؾ هـا هع٩ـىٚ

اوث ایى وهن قا هٍؽُ و ّ
ه١یى واؼحه اوث.

اهــا وــپاهیاو بــا اـو پكوقؾگــاق ظاٝ٨ــاو و پًاهگــاه ق٠یــث ،لیًــث
لهاهؿاقاو٠ ،مت و ٌىکث ؾیى و قاههای اهًیثايؿ٬ .ـىام ق٠یـث شـم
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ویژگیهای وپاهیاو

بهوویله ایًاو همکى يیىث .ال٘ك٨ی بك٬كاقی وپاه شم بهوویله ؼـكاز
اهکاوپفیك يمیباٌؿ Eلیكا بـا ؼـكاز بـكای شهـاؾ بـا ؾٌـمى ج٭ىیـث
هیٌىيؿ ،و بكای اِـالض ؼـىؾ بـه آو جکیـه هـیيمایًـؿ و بـا آو ق٨ـٟ
يیالهًؿیهای ؼىیً قا هیکًًؿ.
وپه ایى ؾو گكوه ٔوپاهیاو و هالیاتؾهًؿگاوٓ شم با گكوه وىم ٬ـىام
و پایؿاقی يمیپفیكيؿ و آيها ٠ااقتايؿ ال ٕ٬ات و کاقگماقاو ؾولـث و

ي٭ً گكوههای
48

اشحما٠ی ؾق گكؾي
کاق کٍىق

هًٍیها Eلیكا آيها ٬كاقؾاؾهـا و ه١ـاهالت قا اوـحعکام هـیبؽٍـًؿ و
هالیاتها قا شمٟآوقی هیکًًؿ و ؾق ٔاٗ اهىق ؼّىِی و ٠مـىهی

هىقؾ ا٠حماؾ و ا٘میًاو هىحًؿ و ایى گكوهها بؿوو جصاق و پیٍـهوقاو و
ًِ١حگكاو ٬ىاهی يؿاقيؿ Eلیكا آيها ووایل ليؿگی قا شمٟآوقی هیکًًؿ
و ؾق بالاقها ٠كٔه هـی يمایًـؿ و ووـایل و ابـماقی قا بـا ؾوـث ؼـىؾ
هیواليؿ که ؾق اهکاو ؾیگكاو يیىث.
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وپه ٍ٬ك پاییى يیالهًـؿاو و الکاقا٨حاؾگـاو هىـحًؿ کـه بایـؿ بـه آيهـا
هىا٠ؿت و کم يمىؾ و بكای هكی بـه ؼـا٘ك ؼـؿا وـهمی ه٭ـكق

35

جؤهیى ظ٭ى٪
اشحما٠ی ؾق اوالم

ؾاٌث و يیم هكی ال يیالهًؿاو به ه٭ؿاق اِالض کاقٌاو بك والی ظـ٫
ؾاقيؿ ،و هكگم والی ال اؾای آيچه ؼؿاويؿ او قا هلمم به آو واؼحه ؼاقز
يؽىاهؿ ٌؿ ،شم با اهحمام و کىًٌ و اوـح١ايث ال ؼؿاويـؿ ،و ههیـا
واؼحى ؼىؾ بك هاللهث ظ ٫و ٌکیاایی و اوح٭اهث ؾق بكابك آو ،ؼىاه
بك او وا باٌؿ یا وًگیى.
٨كهايؿه وپاهث قا کىی ٬كاق ؾه که ؾق پیً جى يىاث به ؼؿا و پیاهاك و

32

ايحّاب ٨كهايؿهاو و
ویژگیهای آياو

اهام جى ؼیكؼىاهجك ال همه و پاکؾ جك و ٠ا٬لجك باٌؿ ال کىايی که ؾیك
ؼٍن هیگیكيؿ و ٠فقپفیكيؿ ،يىاث به ٔـ٩١ا قئـى ٦و ههكبـاو و ؾق
ه٭ابل لوقهًؿاو ٬ىی و پك٬ؿقت ،ال کىـايی کـه هٍـکالت آيهـا قا ال
شای به ؾقيمیآوقؾ و ٔ ٧١همكاهاو ،آيها قا به لايى ؾقيمیآوقؾ.

31

قوابٗ اشحما٠ی ؾق
هؿیكیث

وپه قوابٗ ؼىؾ قا با ا٨كاؾ باٌؽّیث و اِیل و ؼايؿاوهای ِـالط
و ؼىيواب٭ه بك٬كاق وال و په ال آو ،با هكؾهاو ٌصا ٞو وؽاوجمًؿ و
ا٨كاؾ بمقگىاق Eچكاکه آيها کايىو گكم و هكاکم يیکی هىحًؿ.
آوگاه ال آياو آوگىيه ج٩٭ؿ کى که پـؿق و هـاؾق ال ٨كليؿايٍـاو ج٩٭ـؿ و

ؾلصىیی هیکًًؿ و هكگم ياایؿ چیمی قا که بـهووـیله آو ،آيهـا قا يیـكو
هیبؽٍی ؾق يٝك جى بمقگ آیؿ و يیم ياایؿ ل ٧ٙو هعاحی که با بكقوی

34

لموم جىشه ویژه به
٨كهايؿهاو

ؤ ٟآيها هیيمایی هكچًؿ ايؿک باٌؿ ،ؼكؾ و ظ٭یـك بٍـماقی Eلیـكا
همیى ل ٧ٙو هعاثهای کن ،آياو قا واؾاق به ؼیكؼىاهی و ظىى ٜى
به جى هی کًؿ .هكگم ال بكقوی شمئیات اهىق آيها بـه ؾلیـل ايصـام ؾاؾو
کاقهای بمقگ ایٍاو ،چٍن هپىي Eلیكا همیى الٙا ٦و هعاـثهـای
شمئی شایی بكای ؼىؾ ؾاقؾ که ال آو بهكهبكؾاقی هـیکًًـؿ و کاقهـای
بمقگ يیم هى١٬یحی ؾاقؾ که ؼىؾ قا ال آو بیيیال يمیؾايًؿ.
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همکاقی و ج١اهل
٨كهايؿهاو با یکؿیگك

٨كهايؿهاو لٍکك جى بایؿ کىايی باًٌؿ که ؾق کمـ بـه وـپاهیاو بـیً ال
همه هىاوات کًًؿ و ال اهکايات ؼىؾ بیٍحك به آياو کم يمایًؿ Eبه ظؿی
که هن وكبالاو و هن کىـايی کـه جعـث جک٩ـل آيهـا هىـحًؿ اؾاقه ٌـىيؿE
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٘ىقیکه همه آيها جًها به ی چیم بیًؿیًٍؿ و آو شهاؾ با ؾٌـمى اوـث.
به 
هعاث و ههكبايی جى به آياو٬ ،لبهایٍاو قا به جى هحىشه هیوالؾ.
بكجكیى چیمی که هىشب قوًٌایی چٍن لهاهؿاقاو هیٌىؾ ،بك٬ـكاقی

٠ؿالث و ههكوقلی
32

و ب٭ای ظاکن ؾق
کٍىق

٠ؿالث ؾق همه بالؾ و آٌکاق ٌؿو ٠ال٬ه ق٠ایا به آيهاوث ،اها هىؾت
و هعاث آياو شم با پاکی ؾ هایٍاو يىاث به والیاو آٌکاق يمیگـكؾؾ
و ؼیكؼىاهی آيها ؾق ِىقجی ه٩یؿ اوـث کـه بـا هیـل ؼـىؾ گكؾاگـكؾ
لهاهؿاقاو قا بگیكيؿ ،و ظکىهث آيها بكایٍاو وًگیًی يکًؿ و ٘ـىاليی
ٌؿو هؿت لهاهؿاقیٌاو بكای ایى ق٠ایا ياگىاق يااٌؿ.
هیؿاو اهیؿ وكاو وپاهث قا جىو١ه بؽً و پیؾقپی آيها قا جٍىی ٫کـى و
کاقهای ههمی که ايصام ؾاؾهايؿ بكٌماق Eلیكا یاؾآوقی کاقهای يی آيها
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ٌصا٠ايٍاو قا به ظكکث بیٍحك واؾاق هیکًـؿ و آيـاوکـه ؾق کـاق کًـؿی

قاهکاقهای شلب

هیوقليؿ به کاق جٍىی ٫هیٌىيؿ اوٌاءالله .وپه بایؿ لظمات هكیـ


قٔایث ٠مىهی

ال آيهـا قا بــهؾ٬ــث بــؿايی و اقلي ؼـؿهث او قا کمحــك ال آيچــه هىــث
بهظىاب يیاوقی و ال وىی ؾیگكٌ ،كا٨ث و آبـكوی کىـی هىشـب ایـى
يٍىؾ که کاق کىچکً قا بمقگ بٍماقی و همچًیى ظ٭اقت و کـىچکی
کىی هىشب يگكؾؾ که ؼؿهث پكاقشً قا کىچ بهظىاب آوقی.
هٍکالجی که ؾق اظکام بكایث پیً هیآیؿ ،و اهىقی که بك جـى هٍـحاه
هیٌىؾ به ؼؿا و پیاهاكي اقشا ٞؾه Eچكاکه ؼؿاويـؿ بـه گكوهـی کـه

36

٠ال٬ه ؾاٌحه اقٌاؾٌاو کًؿ ٨كهىؾهD :ای کىايی کـه ایمـاو آوقؾهایـؿ،

ي٭ً جىکل و ا٘ا٠ث

ا٘ا٠ث ؼؿاويؿ کًیؿ و ا٘ا٠ث پیاهاكي و ا٘ا٠ث اولـىاالهكی کـه ال

ؾق هؿیكیث

ؼىؾ ٌما هىحًؿ ،و اگك ؾق چیمی يما ٞکكؾیؿ ،آو قا به ؼؿا و قوـىلً
بالگكؾايیؿ C.بالگكؾايؿو چیمی به ؼؿاويؿ هحمىـ ٌـؿو بـه ٬ـكآو و
یا٨حى ؾوح ىق ال آیات هعکن آو اوـث و بالگكؾايـؿو بـه پیـاهاك همـاو
جمى به ّ
وًث ١ٙ٬ی و هىقؾ اج٩ا ٪آو ظٕكت اوث.

37

ویژگیهای ٕ٬ات

وپه ال هیاو هكؾم ،بكجكیى ٨كؾ ؾق يمؾ ؼىؾ قا بكای ٕ٬ـاوت بكگـمیى Eال
کىايی که هكاش١ه ٨كاواو ،آيها قا ؾق جًگًا ٬كاق يؿهؿ و بكؼـىقؾ هؽال٩ـاو
با یکؿیگك ،او قا به ؼٍن و کسؼل٭ی وايؿاقؾ ،ؾق اٌـحااهاجً پاٍ٨ـاقی
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يکًؿ و بالگٍث به ظ ٫هًگاهی که بكای آيها قوٌى ٌؿ ،بك آيها وـؽث
يااٌؿ٘ ،م ٟقا ال ؾ بیكوو کًؿ و ؾق ٨هن هٙالب به ايؿک جع٭یـ ٫اکح٩ـا
يکًؿ ،ال کىايی که ؾق ٌاهات ال همه هعحاٖجك و ؾق یا٨حى و جمى بـه
ظصث و ؾلیل ال همه هّكجك باًٌؿ ،با هكاش١ه هکكق ٌـکایثکًًـؿگاو
کمحك ؼىحه ٌىيؿ و ؾق کٍ ٧اهىق ٌکیااجك و به هًگام آٌکاق ٌؿو ظ٫
ؾق ّ٨ل ؼّىهث ال همه ٬اٟ٘جك باًٌؿ ،ال کىايی کـه وـحایً ٨ـكاواو
آيهــا قا ٨كیــب يؿهــؿ و جمصیــؿهای بىــیاق آيــاو قا هحمایــل بــه شايــب
هؿضکًًؿه يىالؾ Eولی الاحه ایى ا٨كاؾ بىیاق کنايؿ.

آوگاه با شؿیث هكچه بیٍحك ٕ٬اوتهای ٬أی ؼىیً قا بكقوی کى


ظ٭ى ٪و همایای
38

هاؾی و هً١ىی
هک٩ی ٕ٬ات

و ؾق بــف و بؽٍــً بــه او وــ٩كه وــؽاوجث قا بگىــحك ،آوچًــاوکــه
يیالهًؿیاي ال بیى بكوؾ و ظاشث و يیالی به هكؾم پیؿا يکًؿ ،و اليٝك
آو٬ؿق ه٭اهً قا يمؾ ؼىؾت باال باك که هیچی ال یاقاو
هًملث و ه٭ام 
يمؾیکث به ي٩ىـ ؾق او ٘م ٟيکًؿ ،و ال جى٘ ه ایىگىيه ا٨كاؾ ؾق يـمؾ جـى
ؾق اهاو باٌؿ .ؾق آيچه گ٩حن با ؾ٬ث بًگك Eچكاکه ایى ؾیى اویك ؾوـث
اٌكاق ،و وویله هىنقايی و ؾيیا٘لای گكوهی بىؾه اوث.

هماوگىيه که ؾق شؿو  2آوقؾه ٌؿه اوث ،با بكقوی هحى ٨كهـاو ظکـىهحی ،هٕـاهیى

پایه اوحؽكاز ٌؿ .هٕمىو پایه ،يمؾی جكیى ؾقووهایه به شمالت کلیؿی اوث .بـهً٠ـىاو
هٕمىو ٠ااقت Dاو قا به هحاب١ث ال آيچه ؾق کحاب ؼؿا ٔلشآنٓ به آو اهك ٌؿه اوـث،
هرا ،
ِ
٨كهاو هیؾهؿ Eبه هحاب١ث اواهكی که ؾق کحاب الله آهـؿه٨ ،ـكایٓ و واشاـات و ّ
وـًثهـاE
هماو ؾوحىقهایی که هیچکه شم با هحاب١ث آيها قوی و١اؾت يمیبیًـؿ و شـم بـا ايکـاق و
ٔای ٟواؼحى آيها ؾق ٌ٭اوت و بؿبؽحی وا ٟ٬يمیٌىؾٌD ،Cـ٭اوت و بـؿبؽحی ؾق ِـىقت
هٕـمىو ٨Dكهايـؿه
وهلايگاقی ؾق اشكای اهىق ظکىهحی Cؾق يٝـك گك٨حـه ٌـؿ .همچًـیى
ِ
وپاهث قا کىی ٬كاق ؾه که ؾق پیً جى يىاث به ؼؿا و پیاهاك و اهام جى ؼیكؼىاهجك ال همـه و
پاکؾ جك و ٠ا٬لجك باٌؿ ال کىايی که ؾیك ؼٍن هیگیكيؿ و ٠فقپفیكيؿ ،يىـاث بـه ٔـ٩١ا

قئى ٦و ههكباو و ؾق ه٭ابل لوقهًؿاو ٬ىی و پك٬ؿقت Eال کىـايی کـه هٍـکالت آيهـا قا ال
شای به ؾقيمیآوقؾ و ٔ ٧١همكاهاو ،آيها قا به لايى ؾقيمیآوقؾD ،Cايحّـاب ٨كهايـؿهاو و

عكاظی الگىی ظکىهثؾاقی پایؿاق هبحًی بك فكهاو ظکىهحی ظضكت فلی به هالک اٌحك ?A

ویژگیهای آياو Cيامگفاقی ٌؿ .قويؿ کؿگفاقی به همیى جكجیب جا پایـاو اؾاهـه ؾاٌـث .ؾق
هكظله ب١ؿ ،پژوهٍگك با بكقوی هٕاهیى پایه ٔکؿهای اولیهٓ ،چهـاق الـمام کلـی ؾق کـؿها
کٍ ٧کكؾ .ایى الماهات ،هماو قویکكؾهای چهاقگايه ظکىهـثؾاقی پایـؿاق ياهیـؿه ٌـؿE
چكاکه بكای ایصاؾ و ٨كاگیك ٌؿو ظکىهث ؾاقی پایؿاق ؾق کٍىق ،ایى الماهات هىقؾ يیاليـؿ و
اگك هؽؿوي ٌىيؿ ،بؽٍی ال ظکىهث اوالهی آویب هیبیًؿ:
المام او Dهؿیكیث جىو١ه پایؿاق ا٬حّاؾی Cيام گك٨ث .هًٝىق هؿیكیحی اوث که ال ٘كیـ٫
پهايؿال ،هًاب ٟاقلٌمًؿ ظیاجی بكای يىلهای آیًؿه ظاِل هیٌىؾ .جع٭ ٫ایى اهك به اشكای
Dاِل جىلی ٟهًّ٩ايه و بكابك هیاو يىلها Cبىـحگی ؾاقؾ .جؤکیـؿ اِـلی ایـى الـمام ؾق ٨كهـاو
ظکىهحی همبىق بك ُب١ؿ هؿیكیحی و ق٨حاقی جىو١ه ا٬حّاؾی اوث .هاهیث ایى الـمام بـه يعـىی
اوث که ق٠ایث آو به ؼىؾ ظکىهثها وابىحه اوث .اشكای ایى يى ٞال هؿیكیث ،ؾق گكو يگـاه
به ؾاؼل کٍىق بهشای يگاه به ؼاقز یا ؾولثهای ؼاقشی اوـث .بـهً٠ـىاو هرـا  ،ظٕـكت
هی٨كهایًؿD :اوح٭اهث وكبالاو همکى يیىث ،شم با آيچه ؼؿای بك آيها ه٭كق ٨كهىؾه اوث ال
ُ
ىلن و ّـهی بؿهًؿ ،و آيها ؾق پیکاق بـا ؾٌـمى بـا آو ج٭ىیـث ٌـىيؿ ،و ؾق وـك و
ؼكاشی که ه ِ
واهاو ؾاؾو به اهىق ليؿگی و ق ٟ٨يیالهًؿیهای ؼىیً بؿاو ا٠حماؾ شىیًؿ C.ؾق ایى بؽً ال
٨كهاو ،به ههنجكیى وٜی٩ه کاقگماقاو به لباو اهكول که هماو Dجـؤهیى و هـؿیكیث هًـاب ٟهـالیC
اوث ،اٌاقه ٌؿه اوث .همچًیى ؾق ٠ااقت Dاِالض و اقٌـاؾ هـكؾم شـمء وٜـای ٧هالـ و
الشمله کاقهای اواوی اووث Cظٕكت به بكياهه اِالض اهىق اٌاقه ؾاقيؿ .اِالض اهىق هكؾم
بك پایه ٠ؿالث ا٬حّاؾی ،ویژگی اِلی ظکىهـث اوـالهی اوـث .ه١ـكو ٦اوـث ظٕـكت
٠لی ه٩حهای ی باق ؾقآهؿ أا٨ه بیثالما قا بهجىاوی بیى جمـام هـكؾم ٬لمـكو ظکىهـث
ؼىؾ ج٭ىین هیکكؾيؿ و ؼىؾ هكؾم جّمین هیگك٨حًؿ چگىيه ؼكز کًًـؿ Eلیـكا هؽـاقز هـكؾم
ی واو يیىث و آيچه با٠د اِالض اؤاٍ٠او هیٌىؾ يیم یکی يیىثE
المام ؾوم Dهؿیكیث جىو١ه پایؿاق اکىلىژیکی Cيام گك٨ـث .هًٝـىق هـؿیكیحی اوـث کـه ال
٘كی ٫ظ٩اٜث ال هًاب٘ ٟای١ی و جصؿیؿياپفیك ،شلىگیكی ال اذك گلؼايهای٨ ،كوایً ؼاک ،و
آلىؾگی آبهای لیكلهیًی ،آویبهای لیىثهعیٙی و يیـم ال ٘كیـ ٫جًـى ٞلیىـثهعیٙـی
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جع٭ ٫هیپفیكؾ .جؤکیؿ اِلی ایى الـمام ؾق ٨كهـاو ظکـىهحی همبـىق بـك ُب١ـؿ ق٨حـاقی جىوـ١ه
اکىلىژیکی اوث .بهً٠ىاو هرا  ،ؾق ٠ااقت Dبه ٠مكاو و آباؾی ٌـهكهاّ٬ ،ـاات ،قووـحاها و
٬كیههای آو بپكؾال Cجىِیه به بكياهه واليؿگی کٍىق ٌؿه اوـث Eچكاکـه آو ظٕـكت ٠مـكاو

٬لمكو ظکىهحی و واؼحى و آباؾ کكؾو کٍىق قا یکی ال وٜای ٧ظکىهث ؾايىحهايؿE
المام وىم Dهؿیكیث جىو١ه پایؿاق اشحما٠ی Cيام گك٨ث .هًٝىق هؿیكیحی اوث که ال ٘كی٫
ظ ٛ٩ذاات ویىحنهای اشحما٠ی ،بكابكی هیاو يىلهای هؽحل ،٧جًى٨ ٞكهًگی ،ایصاؾ لهیًـه
بكای هٍاقکث ووی ٟهكؾم ؾق جّمینگیكی ،و جع٭ ٫اِـل جىوـ١ه پایـؿاق ٠ـؿالث اشحمـا٠ی
٠ملی هیٌىؾ .جؤکیؿ اِلی ایى المام ؾق ٨كهاو ظکىهحی همبـىق بـك ُب١ـؿ هـؿیكیحی و ق٨حـاقی
جىو١ه اشحما٠ی اوث٠ .ؿالث اشحمـا٠ی ؾاقای ؾو الیـه هٍـهىؾ و ياهٍـهىؾ اوـث .ؾق الیـه
هٍهىؾ ٠ؿالث اشحما٠ی٠ ،ااقجی هايًؿ Dوپه ایى ؾو گكوه ٔوپاهیاو و هالیاتؾهًؿگاوٓ شـم
با گكوه وىم ٬ىام و پایؿاقی يمـیپفیكيـؿ و آيهـا ٠اـاقتايـؿ ال ٕ٬ـات و کـاقگماقاو ؾولـث و
هًٍیها Eلیكا آيها ٬كاقؾاؾها و ه١اهالت قا اوحعکام هـیبؽٍـًؿ و هالیـاتهـا قا شمـٟآوقی

هیکًًؿ و ؾق ٔاٗ اهىق ؼّىِی و ٠مىهی هىقؾ ا٠حماؾ و ا٘میًـاو هىـحًؿ و ایـى گـكوههـا
بؿوو جصاق و پیٍهوقاو و ًِ١حگكاو ٬ـىاهی يؿاقيـؿ Eلیـكا آيهـا ووـایل ليـؿگی قا شمـٟآوقی
هیکًًؿ و ؾق بالاقها ٠كٔه هیيمایًؿ و ووایل و ابماقی قا با ؾوث ؼىؾ هیواليؿ که ؾق اهکاو
ؾیگكاو يیىث ،Cبهيى٠ی اٌاقه به ي٭ً گكوههای اشحما٠ی ؾق گكؾي کاق کٍىق ؾاقؾ .ال٘ـك٦
ؾیگك ،ؾق الیه ياهٍهىؾ ٠ؿالث اشحما٠ی ٠ااقجی هايًؿ Dبایؿ هعاىبجكیى کاقها يمؾ جى اهـىقی
باًٌؿ که با ظ ٫و ٠ؿالث هىا٫٨جك و با قٔایث جىؾه هكؾم هماهًگجك اوث Eچكاکه ؼٍن جىؾه
هكؾم ،ؼًٍىؾی ؼىاَ قا بیاذك هیوالؾ ،اها ياؼًٍىؾی ؼاِاو با قٔایث ٠مىم شاكاوپفیك
اوث Cؾیؿه هیٌىؾ .ایى ٠ااقت اٌاقه به Dجّمینگیكی بكای هكؾم Cؾاقؾ و ال ه٭اِؿ جعکمی
آو ظٕكت به هال اوث ،يه ه٭اِؿ ایصابیE
المام چهاقم Dهؿیكیث جىو١ه پایؿاق ویاوـی Cيـام گك٨ـث .هًٝـىق وـاؼحاقی اوـث کـه ؾق
ِىقت هؿیكیث ِعیط آو ،واؼحاق ویاوی ال جمام يیكو ؾق ومث پیٍك٨ث هىقؾ يٝـك همگـاو
بهكههًؿ ؼىاهؿ ٌؿ و بایؿ به گىيهای ظل گكؾؾ که اوال بكآوقؾهکًًؿه هً١٩ث همگاو باٌـؿ ،ذايیـا

عكاظی الگىی ظکىهثؾاقی پایؿاق هبحًی بك فكهاو ظکىهحی ظضكت فلی به هالک اٌحك AA

جىاياییهای هاؾی و هً١ىی واؼحاق قا آلاؾ بگفاقؾ Eبه يعـىی کـه يىـلهـای آیًـؿه ال وشـىؾ آو
آوایً ؼا٘ك ؾاٌحه باًٌؿ و ٠مم و جىاياییهـای ؼـىؾ قا بـكای وـمث هىـائلی کـه ؾق آیًـؿهای
٤یك٬ابل پیًبیًی ؾق هىیك هلث ٬كاق هیگیكؾ ،به کاق گیكيؿ ٔاؼاـاقی و همکـاقاو-44 :2483 ،
 .ٓ27جؤکیؿ اِلی ایى المام ؾق ٨كهاو ظکىهحی همبىق بك ُب١ؿ هؿیكیحی و ق٨حاقی جىوـ١ه ویاوـی
اوث٠ .ااقت Dبكجكیى چیمی که هىشب قوًٌایی چٍن لهاهؿاقاو هیٌىؾ ،بك٬كاقی ٠ـؿالث ؾق
همه بالؾ و آٌکاق ٌؿو ٠ال٬ه ق٠ایا يىاث به آيهاوث ،اها هىؾت و هعاـث آيـاو شـم بـا پـاکی
ؾ هایٍاو يىاث به والیاو آٌکاق يمیگكؾؾ و ؼیكؼىاهی آيها ؾق ِىقجی ه٩یؿ اوث که بـا هیـل
ؼىؾ گكؾاگكؾ لهاهؿاقاو قا بگیكيؿ ،و ظکىهث آيها بكایٍاو وًگیًی يکًؿ و ٘ىاليی ٌـؿو هـؿت
لهاهؿاقیٌاو بكای ایى ق٠ایا ياگىاق يااٌؿ ،Cبه ٠Dؿالث و ههكوقلی و ب٭ـای ظـاکن ؾق کٍـىقC

اٌاقه ؾاقؾ .ال وىی ؾیگك ،ظٕكت هی٨كهایًؿ٬D :لب ؼى یً قا يىاث بـه هلـث ؼـىؾ هملـى ال
قظمث و هعاث و ل ٧ٙکى ،و همچىو ظیىاو ؾقيؿهای ؾق بكابك آياو هااي کـه ؼـىقؾو آيـاو قا
ً٤یمث ٌماقی Eلیكا آيها ؾو گكوه بیً يیىحًؿ :یا بكاؾقاو ؾیًی جىايؿ یا ايىاوهایی همچىو جـىEC
که به Dههكوقلی و پكهیم ال ؼىؾکاهگی ظاکن Cج١ایك ٌؿه اوث.
ؾقيهایث قابٙه بیى هٕاهیى چهاقگايه به ایى ٌکل هٙـكض اوـث :ظکىهـثهـا ؾق الماهـات
ا٬حّاؾی به ؾياا ج١كی ٧هصؿؾ ،واؼحاق هصؿؾ و ههًؿوی هصؿؾ ا٬حّاؾی هىحًؿ Eيگاهی کـه
هیجىايؿ ٠ؿالث ا٬حّاؾی قا ؾق شاه١ه ٨كاهن آوقؾ و به وٙط لیكبًایی ه١كو ٦اوث .ؾق الماهات
اکىلىژیکی به بعد ٠مكاو ٌهكی و قووحایی ،ؾوحیابی به آب آٌاهیؿيی ،جكکیب هًـاب ٟايىـايی
ؾق ظىله ش٥كا٨یایی ٌهك و قووحا ،و جصهیمات ؾقويی و بیكويی ظکىهثهـا اٌـاقه ٌـؿه اوـثE
يگاهی که هیجىايؿ ٠ؿالث لیىثهعیٙـی قا بىحكوـالی يمایـؿ و بـه وـٙط قوبًـایی ه١ـكو٦
اوث .الماهات اشحما٠یٜ ،ك٨یثوالی جىو١ه پایؿاق اشحما٠ی قا پؿیؿ هـیآوقؾ Eجىوـ١های کـه
ظاکماو هیجىايًؿ ٠ؿالث اشحما٠ی قا ؾق شاه١ه هىح٭ك کًًؿ ،و به وٙط ٜك٨یثوـالی ه١ـكو٦
اوث .باالؼكه ؾق الماهات ویاوی ،هؿایث هًاب ٟايىايی ؾق قاوـحای هىـیك پیٍـك٨ث هـىقؾ يٝـك
ظاکماو ؾق ٬الب اوًاؾ باالؾوحی هٙكض اوث Eيگاهی که هیجىايؿ ٠ؿالث ویاوی قا ؾق شاه١ـه
ههیا کًؿ ،به وٙط بالؼىقؾ ه١كو ٦اوث .شمٟبًؿی ایى الماهات قا هیجىاو ؾق شؿو  1ؾیؿ.
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جذول  :1هضاهیى پژوهش

هضاهیى
فشاگیش
وٙط الماهات
هؿیكیث جىو١ه
پایؿاق
ا٬حّاؾی
وٙط الماهات
هؿیكیث جىو١ه
پایؿاق
اکىلىژیکی

هضاهیى
ساصهاودهًذه

شهثگیكی
هؿیكیحی ٠ؿالث
ا٬حّاؾی
شهثگیكی
ق٨حاقی ٠ؿالث
ا٬حّاؾی
شهثگیكی
هؿیكیحی ٠ؿالث
لیىثهعیٙی


هضاهیى پایه
جؤهیى و هؿیكیث هًاب ٟهالی ،اِالض اهىقٌ ،٭اوت و بـؿبؽحی ؾق
ِــىقت وــهلايگــاقی ؾق اهــىق ظکــىهحی ،يّــكت الهــی،
ج٭ىین بًؿی اٍ٬اق هكؾم و جىلی٠ ٟاؾاليه ذـكوت و ق٨ـاه ،ظ٭ـى ٪و
همایای هاؾی و هً١ىی هک٩ی ٕ٬ات.
جكشیط ا٘ا٠ث ال ؼـؿا بـك ا٘ا٠ـث ال ؾیگـكاو٨ ،كِـث هـؿیكیث و
ـؼیكه ٠مل ِالط ،پكهیم ال ا٠الم شًگ با ؼؿاويؿ ،پٍیماو يٍؿو ال
٩٠ى و هااهات يکكؾو به کی٩ك ،يٝـام جٍـىی ٫و جًایـه ،قوي يٝـاقت،
بكؼىقؾ ٬ا٘ ٟبا هحؽل٩او ب١ؿ ال گماقيهای يٝاقجی هح٭ى.
٠مكاو و آباؾی ٌهكهاّ٬ ،اات ،قووحاها و ٬كیهها ؾق ٬الب بكياهه
واليؿگی.

٠ؿالث ؾق جّمینگیكی ،ايحؽاب هًاب ٟايىـايی ،ايحّـاب هًـابٟ
شهثگیكی
هؿیكیحی ٠ؿالث ايىـايی شؿیــؿ ،ج٭ــؿیك ال کاقهــای وـكاو وــپاه و ا٠ــالم قوــمی
اشحما٠ی هٍهىؾ و ؼـــؿهات آيـــاو ؾق شمـــٌ ،ٟـــكایٗ و ٔـــىابٗ هٍـــىقت ؾق
وٙط الماهات
جّمینگیكی ،ج٭ؿیك ٠اؾاليه ال ؼؿهات وكاو وپاه.
ياهٍهىؾ
هؿیكیث جىو١ه
ؾاٌحى ج٭ىای الهـی ،هاـاقله بـا ؼـىؾبمقگبیًـی و بكجـكیشـىیی،
پایؿاق
شهثگیكی ق٨حاقی ايّا ٦با هكؾم ،ؾوحیابی به قٔـایث هـكؾم ،ویژگـیهـای هًـابٟ
اشحما٠ی
٠ؿالث اشحما٠ی ايىايی ٌایىـحه ،جـؿاوم ّ
وـًثهـای هراـث و ظىـًه گفٌـحگاو،
هٍهىؾ و ياهٍهىؾ ویژگیهای وپاهیاو ،ي٭ً گكوههـای اشحمـا٠ی ؾق گـكؾي کـاق
کٍىق ،جؤهیى ظ٭ى ٪اشحما٠ی ؾق اوالم.
جؤهیى يٝن و اهًیث ،هؿاقا٩٠ ،ـى و گفٌـث ،پكهیـم ال جعکـن بـه
شهثگیكی
هؿیكیحی ٠ؿالث ٌهكويؿاو ،ؼىاَ ظکىهـث ،پىٌـايؿو ٠یـىب هـكؾم ،ؾوقی ال
وٙط الماهات
کیًهوقلی.
ویاوی
هؿیكیث جىو١ه
ِیايث ي٩ه و کًحك ٬ؿقت ،ؾقن گك٨حى ال جاقیػ ،ههـكوقلی و
شهثگیكی
پایؿاق ویاوی
ق٨حاقی ٠ؿالث پكهیم ال ؼىؾکاهگی ،باال بكؾو ا٠حماؾ ٌهكويؿاو ،هـنيٍـیًی بـا
بمقگاو و ايؿیٍمًؿاو.
ویاوی

عكاظی الگىی ظکىهثؾاقی پایؿاق هبحًی بك فكهاو ظکىهحی ظضكت فلی به هالک اٌحك AC
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يٍاو ؾاؾ.
جهتگیشی هذیشیتی
عذالت اقتػادی

جهتگیشی هذیشیتی
عذالت
صیستهحیغی


جهتگیشی سفتاسی
عذالت اقتػادی

الضاهات هذیشیت تىسعه
پایذاس اقتػادی

الضاهات هذیشیت تىسعه
پایذاس اکىلىژ یکی

الضاهات ایجاد حکىهتداسی
پایذاس

الضاهات هذیشیت تىسعه
پایذاس اجتماعی

جهتگیشی سفتاسی
عذالت اجتماعی
هطهىد و ياهطهىد

جهتگیشی هذیشیتی
عذالت اجتماعی
هطهىد و ياهطهىد

الضهات هذیشیت تىسعه
پایذاس سیاسی

جهتگیشی سفتاسی
عذالت سیاسی

جهتگیشی هذیشیتی
عذالت سیاسی

شکل  :1شبکه هضاهیى پژوهش

يتیجهگیزی

یکی ال ه٩اهین شؿیؿ ؾق ظىله هیاوقٌحهای هـؿیكیث هًـاب ٟايىـايی ،ه٩هـىم ظکىهـثؾاقی
پایؿاق اوث که ؾق وا های اؼیك هىقؾ جىشه پژوهٍگكاو ظىلههای هؽحل٬ ٧كاق گك٨حه اوث.
ؾق هٙال١ات ؾيیـای ٤ـكب ؾو قهیا٨ـث هٙـكض اوـث :قهیا٨ـث لیاكالیىـحی و قهیا٨ـث
ي ىلیاكالیىحی .قهیا٨ث لیاكالیىحی ،ظکىهثؾاقی پایؿاق قا ؾق وـه ه٩هـىم آلاؾی اؼال٬ـی و
ؾیًی ،آلاؾی ویاوی و آلاؾی ا٬حّاؾی ؼالِه هیکًؿ .ي٭ؿی که بك ایى قهیا٨ث واقؾ اوـث
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ایًکه ؾق لیا كالیىن ،آلاؾی ال ٬یىؾ اؼال٬ی و ؾیًی هٙكض اوث .چهـاق شكیـاو هٍـؽُ ؾق
ايؿیٍه لیاكالیىن وشىؾ ؾاقؾ که یکی ال ایى چهاق شكیاو ،ي ىلیاكالیىن اوـث Eشكیـايی کـه
ؾقوا ٟ٬ال ٘كی ٫به کاق گك٨حى يیكوی کاق و هًاب ٟهلل هعكوم شهاو وىم ،ؾقِؿؾ گىـحكي
هًاب ٟکٍىقهای ٤كبی هىحًؿ.
الآيصاکه قهیا٨ثهای لیاكالیىحی و ي ىلیاكالیىحی شىابگىی ٌکلگیكی ظکىهثؾاقی
پایؿاق اقلٌی-اوالهی يیىحًؿ ،ؼأل هٙال١ه قهیا٨ث وـىهی جعـث ً٠ـىاو ظکىهـثؾاقی
پایؿاق بك اوان آهىلههای ؾیًی بهویژه ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی به هال اٌحك بیٍحك
يمىؾ پیؿا هیکًؿ .ه٩هىم ظکىهثؾاقی پایؿاق ؾق پژوهًهای ؾايٍـگاهی ایـكاو جىشهـات
لیاؾی قا به ؼىؾ شلب کكؾه اوث ،اها پژوهًهایی که بـا يعلـه ٨لىـ٩ه ؾیًـی آو قا هـىقؾ
هالظٝه ٬كاق ؾهًؿ ،چًؿاو ٬ابل جىشه يیىحًؿ .لفا ایى پژوهً ،هئل٩ـههـای ظکىهـثؾاقی
پایؿاق هاحًی بك ٨كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی به هال اٌحك قا ؾق ٬الب ی الگىی هؿوو
هٙكض واؼث.
ایى الگى ٌاهل چهاق وٙط ال الماهات بكای ٌکلگیكی و ایصاؾ ظکىهثؾاقی پایؿاق اوث:
ؾق وٙط او الماهات ،جؤهیى و هـؿیكیث هًـاب ٟهـالی ظـائم اهمیـث اوـث و قویکـكؾ
هؿیكیحی ؾاقؾ ،ولی قویکكؾ ق٨حاقی ایى وٙط قا ياایؿ ٨كاهـىي کـكؾ و آو ٠اـاقت اوـث ال
جكشیط ا٘ا٠ث ال ؼؿا بك ا٘ا٠ث ال ؾیگكاو .ظکىهثؾاقی پایؿاق يیـم ال ایـى ٬ا٠ـؿه کلـی
هىحرًا يیىث .يمیجىاو جى ٟ٬ظکىهثؾاقی ؼىب و پایؿاق قا ؾاٌث ،هگـك ایًکـه ظاکمـاو
شاه١ه ٜلن يکكؾو به ٌهكويؿاو و بكؼىقؾ ٬ـا٘ ٟبـا هحؽل٩ـاو هـالی ب١ـؿ ال گـماقيهـای
ویاوثگفاقی ،بكياههقیمی و کًحك ؼىؾ ٬كاق ؾهًؿ .به ایى وٙط،

يٝاقجی هح٭ى قا وكلىظه
وٙط لیكبًایی هیگىیًؿE
ؾق وٙط ؾوم الماهات ،ظ٩اٜث ال هعیٗ لیىث شمئـی ال بكياهـه وـاليؿگی ظاکمـاو
ٌمكؾه هی ٌىؾ Eکاقکكؾی که اوح٭كاقي ،هًصك به قٌؿ ق٨اه ايىايی ؾق شاه١ه ؼىاهـؿ ٌـؿ.
بیًیٌـؿه ؾق اوـًاؾ باالؾوـحی همچـىو
٩٤لث ال ایى بكياهه هىشب ايعكا ٦ال اهؿا ٦پیً 
٬ايىو اواوی ،وًؿ چٍنايؿال و بكياهههای پًسواله جىو١ه و جعمیل آذاق لیاوباق اشحما٠ی

عكاظی الگىی ظکىهثؾاقی پایؿاق هبحًی بك فكهاو ظکىهحی ظضكت فلی به هالک اٌحك ;B

و هعیٙــی بــه شىاهــ ٟؼىاهــؿ ٌــؿ .لــفا بــكای هى٨٭یــث ظکمكايــی ؼــىب و پایــؿاق،
ؼّىِی والی ؾق ایى ظىله به ي ٟ٩شاه١ه يیىث .ؾق ایى وٙط ،ق٨حاقهایی ٬كاق ؾاقيـؿ کـه
هىشــب اقج٭ــای ظکىهــثؾاقی پایــؿاق هــیٌــىيؿ و ال آو هــیجــىاو بــهً٠ــىاو ٠ــؿالث
لیىثهعیٙی يام بكؾ .به ایى وٙط ،وٙط قوبًایی هیگىیًؿE

وٙط وىم الماهات ،وٙط پكقيگ ٨كهاو ظکـىهحی ظٕـكت ٠لـی بـه هالـ اٌـحك
اوث Eچكاکه ايحؽاب و ايحّابات هًاب ٟايىايی بك اوان ٌایىحهوـاالقی ،کًحـك ظىاٌـی
٬ؿقت و پیٍگیكی ال و٬ى ٞياقٔایحی ٠مىهی ؾق شاه١ه قا به والیـاو ،هىـ ىالو و کـاقگماقاو
ظکىهحی گىٌمؾ هی کًؿ که بكؼی ال آيها هٍهىؾ و بكؼی ؾیگك ؾق ظکىهثها ياهٍـهىؾيؿ.
ج٭ىیث هنبىحگی و هٍىقت ؾق جّـمینگیـكی ال اولىیـث آو ظٕـكت ؾق ظکىهـثؾاقی
پایؿاق اوث .به ایى وٙط ،وٙط ٜك٨یثوالی هیگىیًؿE
ؾق وٙط چهاقم الماهات ،جؤهیى يٝن و اهًیث ،ههكوقلی و پكهیم ال ؼىؾکاهگی ،و بـاال
بكؾو ا٠حماؾ ٌهكويؿاو ال ٠مؿهجكیى قویکكؾهـای هـؿیكیحی و ق٨حـاقی ظاکمـاو بـهٌـماق
هیآیؿ Eالماهی که اوح٭كاق و پیاؾهوالی آو٠ ،الوه بك جىو١ه ویاوی ؾق ؾاؼل کٍىق ،جىو١ه
بیى المللی قا يیم ؾق پی ؾاقؾ .آو ظٕكت هٍاقکث ویاوی هكؾم ؾق اهىق ظکىهث و ؾقیا٨ث
يٝكها و پیًٍهاؾهای آياو قا ؾق بىیاقی ال هىا ٟ٬بكای ظاکمـاو گىٌـمؾ هـیکًًـؿ .بـه ایـى
وٙط ،وٙط بالؼىق هیگىیًؿ.
پژوهًهای پیٍیى ؼأل الگىی ولىلههكاجای قا بهؼىبی پك يکكؾه اوث .بهً٠ىاو هرا ،
بهق٤ن ایًکه هٙال١ـات کاوـحايما و همکـاقاو ٔ ،ٓ:BBAویًـك ٔ ٓ;999و کلمًـم ٔ<ٓ;99
اِى و ویژگیهای ظکىهثؾاقی پایؿاق قا هٙكض واؼحًؿ ،هیچیـ ال ایـى هٙال١ـات بـا
هعىقیث ٠ؿالث بًا يهاؾه يٍؿه اوث و هٙاب٭ث با ج١الین ؾیًی يؿاقؾ و هٍؽُ يیىث کـه
هاًا ٬كاق ؾاؾو ایى اِى و ویژگیها بكای اوحؽكاز هٙالب ؾیًی چ٭ؿق ه١حاك باٌؿ .هكچًؿ
هٙال١ات بكياهههای جىو١ه والهاو هلـل ٔ@ ٓ:BBؾق ؼّـىَ ظکىهـثؾاقی پایـؿاق بـا
هعىقیث ٠ؿالث بًا يهاؾه ٌؿه اوث ،به ؾلیل ياىؾ هکايیمم يٝاقجی ؾ٬ی ٫و ٬ـىی٠ ،مـال ؾق
هیچ کٍىقی به ٤یك ال چًؿ کٍىق که ؾاقای ظکىهث شمهىقی اوالهی هىحًؿ ،پیاؾه يٍؿه
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اوث .هٙال١ات هاقیث و للکی ٔ ٓ;999ظکىهثؾاقی پایؿاق قا هًىٖ به وشىؾ ٬ـايىو ؾق
کٍىقها ٬لمؿاؾ هیکًؿ ،ولی يکحهای قا ياایؿ ٨كاهىي کكؾ و آو ایًکه ِِـك ٦وشـىؾ ٬ـايىو،
يٍاو ال اشكای ٬ايىو يیىث .هؿ  KIPIهرلری قا بكای ظکىهثؾاقی پایؿاق هٙـكض هـیکًـؿ
که أال ٞایى هرلد ؾو المام ال الماهات ظکىهـثؾاقی پایـؿاق قا يٍـاو هـیؾهـؿ و کاهـل
يیىث و ایى يٍاو ؾهًؿه ٔ ٧١هؿ اوث .ال همیى قو ،ؾق پژوهً ظأك قویکـكؾ کی٩ـی
اجؽاـ ٌؿ جا با آلاؾی بیٍحك٨ ،كهاو ظکىهحی ظٕكت ٠لی بكقوی ٌـىؾ Eقویکـكؾی کـه
کم کكؾ وٙىض الماهات چهاقگايه هؿیكیث جىوـ١ه ا٬حّـاؾی ،اکىلـىژیکی ،اشحمـا٠ی و
ویاوی ؼىؾ قا يمایاو واليؿ.
بك اوان یا٨حههای پژوهً هیجىاو پیًٍهاؾهایی قا بكای هؿیكاو ؾولحی ؾق ایكاو اقائه کكؾ
که بؽٍی ال آيها به ٌكض لیك اوث:
بىحكوالی هًاوب بكای جىلی٠ ٟاؾاليه ذـكوت و ق٨ـاه ،جؽّـیُ هًـاب ٟو اهکايـات ،و
جرایث ا٬حّاؾی ؾق کٍىق همچىو ظکىهث پًس وا و يه هاه و پايمؾه قول ظٕكت ٠لیE
اولىیث گفاٌحى بك ؼؿهث به هكؾم و ٌهكويؿاو ؾق شهث ؾق ِعًه يگـه ؾاٌـحى آيـاو
بكای ظمایث ال ؼاک کٍىقE
بىحكوالی بكای ٌ٩ا٨یث ؾق هؿیكیث و همیًهکكؾ هًاب ٟهالی ؾولـث ؾق شهـث کـاهً
وىءٜىها و بؿگمايیهاE
ظكکث قوی هًعًی اهکايات جىلیؿ به هًگام جىو١ه ا٬حّاؾی و جىو١ه لیىثهعیٙیE
ا٨مایً يٝاقتهای هكؾهی ؾق شهث هااقله با ٨ىاؾ اؾاقی و پى ٌىیی ؾق کٍىق.
کتابًاهه
لشآنکشیم.
وهحالبالغه ٔ> ،ٓ;=Cجكشمه ویؿشقفك ٌهیؿی ،جهكاوٌ ،كکث ايحٍاقات فلمی و فكهًگی.
ابكاهینپىق ،ظبیب ٔ? .ٓ;=Bمدرىکه مماالت هرایؼ مدی عىذ چؾماوذاص خرهدىسی اعدالمی ایدشان دس

افك  ،4141جهكاو ،هئوىه فالی آهىلي و پووهً هؿیكیث و بكياههقیمی ،ز .2
اؼباقی ،هعمؿ و ؾیگكاو ٔE .ٓ1394جبی یى جىو قه پای ؿاق ویاو ی Fهغالق ه ه ىقؾی :ای كاو ،Dفّ لًاهه
ژئىپدیتیک ،ن  ،11ي .58-33 َ ،3

عكاظی الگىی ظکىهثؾاقی پایؿاق هبحًی بك فكهاو ظکىهحی ظضكت فلی به هالک اٌحك =B

بؿیقیاو ،قاضیه و ؾیگكاو ٔE .ٓ1391جؿویى الگىی پیًٍهاؾی هئلفههای هؿیكیحی و كهایه اشحم افی ب ا
عیاعتگزاسی التاادی ،ن  ،6ي .25-11 َ ،45

يگاهی به هفاهین يهسالبالغه ،Dفّلًاهه
بىواقؾ ،جىيی و الک لىفلك ٔ .ٓ1393مذیشیت دولتدی و ز رشاودی ،جكشم ه فلیكض ا ٌ یكوايی ،و یؿههؿی
الىايی و فلیكضا ـاکك اِفهايی ،اِفهاو ،يگیى ایكاو.
ؾاياییفكؾ ،ظىى و لیًب هؾفكی ٔE .ٓ1387اقجم ای قوای ی و پای ایی ؾق پ ووهًه ای کیف ی ه ؿیكیحی:

جؤهلی بك اوحكاجویهای همیمی پووهٍی ،Dفّلًاهه پژوهؼهای مذیشیت مىدابع اوغداوی ،ن  ،1ي
.23-1 َ ،1
ؾیباشی ،ویؿهعمؿفلی ٔ .ٓ1387پیامبشان دولترشد :پژوهؾی دسباسه مذلهای ز ىمت دس لشآن ،جهكاو،
ايحٍاقات هكکم پووهًهای هصله ٌىقای اوالهی.
قؾاؾی ،هعىى ٔ .ٓ1387مإلفههای عشمایه اختراکی دس اعالم ،پایاوياهه کاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه هقاقف
اوالهی و فلىم ویاوی ،جهكاو ،ؾايٍگاه اهام ِاؾق.
ولغايی ،هعمؿقضا و فلی ؼايی ٔE .ٓ1395اوحؽكاز هقیاقهای اقلیابی فملکكؾ ؾوحگاهه ای فكهًگ ی
هبحًی بك ايحؾاقات و هغالبات همام هقؾن قهب كی ،Dفّ لًاهه مدذیشیت اعدالمی ،ن  ،24ي َ ،2
.133-115
فابؿی شقفكی ،ظىى و ؾیگكاو ٔE .ٓ1391جعلیل هضمىو و ٌبکه هضاهیى :قوٌی واؾه و کاقآهؿ بكای
جبییى الگىهای هىشىؾ ؾق ؾاؾههای کیفی ،Dؾوفّلًاهه اوذیؾه مذیشیت ساهبشدی ،ن  ،5ي َ ،2
.198-151
فغ اقلاؾه ،هعبح ی ٔE .ٓ1387بكقو ی جغبیم ی هفه ىم شًى یث ؾق او الم و غ كب ،Dفّ لًاهه ؽددىسای
فشهىگی-اختراکی صوان ،ن  ،11ي .78-43 َ ،42
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