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سسه شدهتتای چهاسگااتته ت یتتیدت تجهیتتضت تذش تتک و تهذ تتذ (سقتتذس و متتل) سس
دساشمبگیشد که اهصىس فشس نذی اا سلها سص مماهیق عهگااهت سولى ت ملکتشدی

پیذس مبکننذ .پى ا ب سلگىی هادت م تنب اش چشخه تیػ هت ساجتا تکلیتف و
چشخه تیػ ه اه ىد مىق ی ت دوس پى ا و قذس ِ مذشکتهسی سس س جتاد متبکنتذ
که سمنی و ع اد ىسمع سعیمب سس اه سسمغاب مبآوسد.
کلیذواژگاو :سعی ت قرآنت سلگىی هادت ااش هت اذشسبت سسه شد

همذهه

پكوٍـگكی ال آو
وشىؾ بعكاوهای هح١ؿؾ ؾق شهاو اوالم بك ٔكوقت قشى ٞهىلماياو به لشآن و
ِ
ا٨موؾه اوث .اوح١ايث ال لشآن بكای بكووق٨ث ال بعكاوها ،ههنجكیى يىؽه هکحب اهًیحی اوـالم
اوث .ظٕكت ٠لی با ًٌاؼث ٠می٭ی که ال لشآن ؾاقيؿ ٨كهىؾهايؿ ؾق هٍکالت ؼىؾ ال ل شآن
کم بگیكیؿ Eچكاکه ٠لن آیًؿه ،اؼااق گفٌحه ،ؾقهاو ؾقؾهـای بٍـك و قاه وـاهاو بؽٍـیؿو بـه
َ
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ليؿگی ٨كؾی و اشحما٠ی ٌما ؾق لشآن يه٩حه اوثD :إ ِ ِإ َّ ِنِفی ِِِ َِ َِ
َ
وهحالبالغه :ؼٙاـه  .ٓ:>Aاليٝـك اهیكالمـئهًیى ل شآن قاهًمـایی
ظمِمَُِِبی َِىکم ٔ C
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اوث که ؼیايث يمیکًؿ ،هؿایحگكی اوث که گمكاه يمیوالؾ و وـؽىگـىیی اوـث کـه ؾقو٢
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يمیگىیؿD :وإَلنىإِإ ِنِ
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عآنِن ِىِإلى ِ
َ
بٔ Cهماو :ؼٙاه ?@ .ٓ:بك همیى اوان اوحكاجژی اهًیحی اهیكالمئهًیى جالٌی همهشاياه
کْ م ِ
ی ِ
بكای ٌك٠یوالی اهًیث و هعىق ٬كاق ؾاؾو آهىله ٬كآيی و ؾیًـی بـىؾ ٔا٨حؽـاقی.ٓ=?A ::<A= ،
هکحب اهًیث هح١الیه اوالهی بكآهؿه ال لشآن ایى ٜك٨یث قا ؾاقؾ جا بعـكاوهـای شهـاو اوـالم قا
ق ٟ٨کًؿ ٔل لایی .ٓ:< ::<AB ،ایى پژوهً با هؿ ٦بكؾاٌحی کـاقبكؾی ال ل شآن ،بـكای یـا٨حى
الگى شهث بكووق٨ث ال بعكاوهای شهاو اوالم ايصام ٌؿه اوث .ؾق ایى ه٭اله ب١ـؿ ال بكقوـی
پیٍیًه و جىٔیط هاايی يٝكی ،قوي هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه جٍكیط و ؾق اؾاهـه بـا چهـاقچىب قوي
هفکىق الگىی شهاؾ ؾق ؾو بؽً واله ه٩هىهی و واؼحاق اشكایی جؿویى ٌؿ.
پیطیًه

آذاق بىیاقی با هىٔى ٞشهاؾ ؾق لشآن يگاٌحه ٌؿه اوث .ابحؿا هیجىاو به ج٩اویك لشآن ک شیم ؾق ـیـل
٬كیب به چهاقِؿ آیه شهاؾ اٌاقه کكؾ که به شایگاه ،اهمیث و ٕ٨یلث شهاؾ پكؾاؼحهايؿ .هـیچیـ

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم =<A

ال ج٩اویك هفکىق ؾقِؿؾ جكوین الگىی هٍؽُ ال شهاؾ بكيیاهؿهايؿ٠ .الوه بك ج٩اویك ،آذـاق هـكجاٗ
با شهاؾ يیم به ٘كض الگى يپكؾاؼحهايؿ .ال شمله ایى آذاق ٠ااقتايؿ ال :کحاب خىگ و خه اد دس ل شآن،
ال آیثالله هّااض یمؾی :قویکكؾ ٤الب ایى کحاب جایـیى هاهیـث شًـگ و قلهًـؿه اوـث Eکحـاب
خهاد دس لشآن ،ال آیثالله ویؿظىى ٘اهكی ؼكمآباؾی :ایى کحاب با قویکـكؾی ج٩ىـیكی و ٨٭هـی
شهاؾ قا بكقوی کكؾه اوث Eکحاب خهاد دس آیىه لشآن ،ال ٠لی ج٭یلاؾه اکاكی :ؾق ایى کحاب بـه ه٩ـاؾ
آیات ٬كآيی هكجاٗ با شهاؾ ،به ٌیىه هىٔى٠ی پكؾاؼحه ٌؿه اوث Eپایاوياهه ه٭ ٟٙکاقًٌاوی اقٌـؿ
با ً٠ىاو الگىی خهاد دس لشآن کشیم و کاسبست آن دس وهضت عاشىسا ال ظىیى یـاوقی ،ؾ٨ـاٌٞـؿه
ؾق ؾايٍگاه اهام ِاؾ ٪وا = ::<Bایى پایاوياهه ٨٭ٗ ال ً٠ىاو الگىی شهاؾ اوح٩اؾه کكؾه اوـث
و ؾق ٬الب شهاؾ وؽث و شهاؾ يكم و١ی ؾق جعلیل ٠اٌىقا ؾاقؾ .ایى پایاوياهـه بـا بكشىـحه کـكؾو
ب١ؿ يكم شهاؾ ،جالي ؾق پكقيگ کكؾو ب١ؿ يكما٨ـماقی شهـاؾ ؾاقؾ .ؾقيحیصـه هـیجـىاو گ٩ـث هًـابٟ
هكجاٗ با شهاؾ ٠مىها هااظـد ج٩ىـیكی کالهـی و ٨لىـ٩های شهـاؾ قا هـىقؾ جىشـه ٬ـكاق ؾاؾهايـؿ و
هیچی ؾقِؿؾ جاییى الگىی شهاؾ بههرابه ی يٝكیه ٬ابل ج١مین ياىؾهايؿ.

هبايی يظزی

با هاهیث اوالهی ایى پژوهً و ٬ىام آو بك هاايی لشآن کشیم ،جىٔیط ؾو هىٔـى ٞؾق بعـد
هاايی يٝكی ٔكوقت پیؿا هیکًؿ که ٠ااقتايؿ ال:
کًًـؿهای ؾق ايؿیٍـه و ٠مـل
ه١ك٨ثًٌاوی ي٭ً ج١ییى 

الف) يظام هعشفتضًاسی اسالهی:
ايىاو ؾاقؾ .يگاه پژوهٍگك به شهاو هىحی ،ايىاوًٌ ،اؼث و اقليها با يٝام ه١ك٨ثًٌاوی او
گكه ؼىقؾه اوث .يٝام ه١ك٨ثًٌاوی ظاکن بك ایى پژوهً ،ه١ك٨ـثًٌاوـی اوـالهی اوـثE
یً١ی ال چٍن ه١ك٨ثًٌاوی اوـالهی بـه شهـاو هىـحی و ايىـاو يگكیىـحه هـیٌـىؾ ٔق .ک.
ظىــیىلاؾه .ٓ:<A@ ،آو بؽــً ال يٝــام ه١ك٨ــثًٌاوــی کــه ي٭ــً ؾقؼىقجــىشهی ؾق يحــایس
پژوهًهای ٠لىم ايىايی ؾاقؾ يى ٞيگاه به هاايی و ابماقهای ٌـًاؼث اوـث .بایـؿ هیـماو ا٠حاـاق

جصكبه٠ ،٭ل ،وظی و وایك هًاب ٟه١ك٨حـی يـمؾ پژوهٍـگك هٍـؽُ باٌـؿ .ؾق ه١ك٨ـثًٌاوـی
اوالهی که بكآهؿه ال شهاوبیًی جىظیؿی اوث Dوظی Cه١یاق يهایی وـًصً پـژوهًهـا ٬ـكاق
ِ
هیگیكؾ .الایىقو پژوهٍگكی که يٝام ه١ك٨ثًٌاوی اوالهی قا هـیپـفیكؾ بـا پژوهٍـگكی کـه
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Dجصكبه Cقا ه١یاق يهایی وًصً پژوهًهای ؼىؾ ٬كاق هیؾهؿ بهقاظحی يمـیجىايًـؿ ؾق هىـائل
ِ
کالو ايىايی و اشحما٠ی يحیصه ی وايی به ؾوث آوقيؿ .بك همـیى اوـان ؾق ایـى ه٭الـه يٝـام
ه١ك٨ثًٌاوی اوالهی هعىقیث ؾاقؾ Eیً١ی بهق٤ن جىشه به جصكبه٠ ،٭ـل ،هكش١یـثٌ ،ـهىؾ و

هکاٌ٩ه ،ه١یاق وًصً و ٕ٬اوت يهایی با وظی ٔلشآنٓ اوثE
ب) تفسیش هىضىعی :ؾق ی ج٭ىینبًؿی کـالو قويهـای ج٩ىـیكی هىشـىؾ بـه ؾو بؽـً
ج٩ىیك جكجیای و ج٩ىیك هىٔى٠ی ٬ابل ؾوحهبًـؿی اوـث .ؾق قويهـای جكجیاـی بـهق٤ـن کٍـ٧
اوحؿال های لشآوی ٨كاواو ،ه٩ىك ؾقِؿؾ اقجااٖ ایى اوحؿال ها با یکؿیگك بههرابـه جـؿویى یـ
يٝكیه يیىث .ؾقيحیصه ؾوحاوقؾهای هىقؾی ه٩ىك بهِىقت پكاکًؿه ؾق ج٩ىیك جىلیٌ ٟؿه اوـث.
اها ؾق قوي ج٩ىیك هىٔى٠ی ،لشآن بك اوان جىلىل آیات و وىق ج٩ىیك يمیٌىؾ .ؾق ایـى قوي
هىٔى٠ات و هىائل ليؿگی ٠٭یؿجی و اشحما٠ی ال هًٝك لشآن جعلیل و بكقوی هیٌىؾ جا هىٔـٟ
و ؾیؿگاه لشآن ٔاوالمٓ ؾقباقه آو هىٔى ٞیا هى له قوٌـى ٌـىؾ ِٔـؿق .ٓ:9 ::<?9 ،بـه ج١ایـك
ٌهیؿ هعمؿبا٬ك ِؿق ،ؾق ج٩ىیك هىٔى٠ی ه٩ىك هى له یا هٍکل قا به لشآن ٠كٔه هیکًـؿ و بـا
لشآن به گ٩ثوگى هیيٍیًؿ جا پاوػ ؼىؾ قا بیابؿ .الایىقو يحایس ج٩ىیك هىٔى٠ی يحایصی اوث کـه
وا١٬یثهای ليؿگی اشحما٠ی بٍك اقجااٖ پیؿا هیکًؿ ٔهماو.ٓ27-22 :

با
روش هًطمی تىلیذ يظزیه

قوي هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه ،قوٌی هً٫ٙپایه اوث که با جؤکیؿ بك اوحؿال های ؾوگايه اوح٭كا
و ٬یان ،به اقائه الگى یا يٝكیه هیپكؾالؾ .ایى قوي کی٩ی به گىيهای اوث که بـا اوـح٩اؾه ال
ی ٨كایًؿ هًٙ٭ی به پژوهٍگك کم هیکًؿ گماقههای ّ
ؾوثآهؿه با قوي اوح٭كایی
ًٜی به 
ٔچالمكل ٓ23 :2476 ،قا جاؿیل به ٨كٔیه ،و ٨كٔیههای هىقؾ يٝك قا بهووـیله قوي ٬یاوـی
اذاات و جاؿیل به الگى یا يٝكیه کًؿ .بًابكایى قوي هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه بـك ؾو قکـى اوـح٭كا و
ِ
٬یان بً ا ٌؿه اوث .قکى او  ،یً١ی اوح٭كا اوحؿاللی اوـث کـه ـهـى ال ٕ٬ـایایی شمئـی
يحیصه کلی ًٜی هیگیكؾ ِٔؿق Eٓ8 :2424 ،قکى ؾوم یً١ی ٬یان اوحؿاللی اوث که هكگاه
 .ٓ118 :٪ؾق
ـهى ه٭ؿهات ٬یان قا بپفیكؾ ياچاق بایؿ يحیصه آو قا يیم بپفیكؾ ٔه٩ٝك 2477 ،
قوي ٬یاوی ِعث هااؾی یا ه٭ؿهات اوحؿال اهمیث بىیاقی ؾاقؾ .به ج١ایك ابى وـیًا ؾق

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم ?<A

کحاب بشهان شفا اهىقی ؾق ٬یان هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق هیگیكؾ که بهيعىی هىقؾ ا٠ح٭اؾ باٌـًؿ
<@< .ٓ <? ::بًابكایى به هك هیماو که شاه١ه هااؾی و ٕ٬ایای ٬یان قا بپفیكؾ ،به

ٔابى ویًا،
هماو هیماو الگى یا يٝكیه بكآهؿه ال هااؾی قا هیپفیكؾ ٔق .ک .پاقوايیا.ٓ:<B> ،
ايصام ؾاؾو قوي هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه به ایى ٌکل اوث که پژوهٍگك بـه ٌـیىه اوـح٭كایی
٨كایًؿی قا ٘ی هیکًؿ که ؾق گام او ال ؾايً ،هٙال١ات ،آگاهی و اوًاؾی که ؾق اؼحیـاق ؾاقؾ
هصمى٠های ال گماقهها Cقا به ؾوث هیآوقؾ .به هك هیماو که ؾق قوایی و پایایی گماقههـا ؾ٬ـث

D
ٌىؾ ،هكاظل ب١ؿی ؾ٬ی٫جك ايصـام هـیٌـىؾ .ؾق گـام ؾوم پژوهٍـگك ال هصمى٠ـه گـماقههـای
یا٨حهای Cقا اوحؽكاز هیکًؿ که هصمى٠های ال ٕ٬یهها و ٨كٔیههـا قا
ؾوثآهؿه Dکل ج١مین 
به 
ؾوثآهؿه به ا٬حٕای هاهیحی که ؾاقؾ هحٍکل ال اقکـاو یـا
ؾق ؼىؾ شای ؾاؾه اوث .ایى کل به 
هماو ه٩اهین کلیؿی اوث .ؾق گام وىم پژوهٍگك با شمئی کكؾو ٨كٔیهها ،به قوي ٬یاوی به
اذاــات Dکــل ج١مــینیا٨حــه Cهــیپــكؾالؾ Eلی ـكا کــل ج١مــینیا٨حــه ؾقبكگیكيــؿه هصمى٠ــهای ال

هیکـه ایـى کلیـث بـا
٨كٔیههاوث که همايًؿ ٕ٬ایای هًٙ٭ی ؾق کًاق هن ٬كاق گك٨حهايؿ .هاؾا 

گیكیهای هح٩اوت و
هىشاهها و والاههای هع٭ ٫اذاات یا قؾ يٍىؾ٬ ،ابلیث بكؾاٌثها و يحیصه 

هح١ؿؾ ال آو وشىؾ ؾاقؾ .بًابكایى پژوهٍگك هیکىٌؿ با هىشاههـا و وـالاههـای هًٙ٭ـی ؼـىؾ
کاقآهؿی و ٬ابلیث الگى یا يٝكیه قا ذابث کًؿ .ؾق ایى ِىقت هىائلی که يٝكیه به کٍ ٧آيهـا
ظلهایی که اقائه هیؾهؿ ا٠حااق پیؿا هیکًًؿ و ٬ابلیث ج١مین ؾاقيؿ.
هیپكؾالؾ و قاه 

الگىی جهاد

اکًىو بك اوان قوي جعلیل هًٙ٭ی جىلیؿ يٝكیه ،به اقائه الگىی شهـاؾ شهـث بـكووق٨ـث ال
بعكاوهای شهاو اوالم هیپكؾالین .بك اوان ایى قوي هكاظلی که بایؿ بـكای الگـىی شهـاؾ
ايصام ٌىيؿ ٠ااقتايؿ ال :ال ٓ٧هصمى٠ه گماقههای هىشىؾ ؾقباقه هى له Eبٓ کل ج١مینیا٨حـه
و جصمیه کل به ٨كٔیههای شمئی Eپٓ آلهىوپفیكی ٨كٔیهها Eتٓ اقائه الگى یا يٝكیه.
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هجمىعه گضاسههای هىجىد دسباسه هسئله

بكقوی و اٌكا ٦شاهٌ ،ٟكٖ قویؿو به گماقههای کلیؿی ی هى له اوث .هىـ له اِـلی
که ؾق ایى ه٭اله ؾق پی یا٨حى قاهظل بكای آو هىحین Dوشـىؾ بعـكاوهـای هح١ـؿؾ ؾق شهـاو
اوالم و ٔ ٧١هىلماياو ؾق بـكووق٨ـث ال ایـى بعـكاوهاوـث .Cبـا جمىـ بـه قویکـكؾ
اوح٭كایی و ؾ٬ث ؾق آیات لشآن ؾقباقه ایى هى له به پًس گماقه کلیؿی ؾوث یا٨حـهایـن کـه ال
جىالی ،اقجااٖ و ايىصام ؾقؼىقجىشهی بكؼىقؾاقيؿ .ایى گماقهها ٠ااقتايؿ ال:
 .1هىقعیت هسلماياو تعییىکًًذه تىاو آيهاست :ال هًٝـك ل شآن و ؾیـى اوـالم اظکـام
اوالهی هحًاوب با Dهى١٬یث Cا٨كاؾ هً١ا پیؿا هیکًًؿ .و٬حی ٨كؾ هىلماو ؾق هـى١٬یحی ٬ـكاق
هیگیكؾ که يمیجىايؿ کاقی ايصام ؾهؿ ،هصاىق اوث هحًاوـب بـا هى١٬یـث ٠مـل کًـؿ .ؾق

چًیى ٌكایٙی اظکام اوالهی بهشم ایماو باً٘ی ال او بكؾاٌحه هـیٌـىيؿ .هّـاؾی٬ ٫كآيـی
بىیاقی ایى گماقه قا جاییؿ هیکًًؿ Eالشمله آیه هكبىٖ به هئهى آ ٨ك٠ىو کـه هى١٬یـث بـه او
َ َ َ
ْ
اشاله اٜهاق ایماو يمیؾاؾَ D :ولُ ِِ َ مخ ِلِ ُّم ُْ ِم َ ِهِ ِّم ْ ِهِآ ِ ِِ ِف ْع ََ ْى َ ِنِ َیک مت مِمِ ِإ َین َُو مِ٤ٔ Cا٨ك .ٓ;A :ؾق آیه
ؾیگكی ؼؿاويؿ ال هئهًاو ؾقؼىاوث هیکًؿ والیث ک٩ك قا يپفیكيؿ هگك لهايی کـه چـاقهای
َ
ََ
ْم ْ م َ ْ َ َ َْ َ َ ْ م ْم ْ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ
ههِإلله ِِِ
سِ ِم َ ِ
لِذ ِل َ ِِفل ْهی َ ِ
هِیفع ِ
یهِوم ِ
ونِإلنُ ِم ِى ِ
هٍِّ ِ ِ
ُءِ ِم ِ
یهِأو ِلی ِ
ىنِإلک ُِف ِع ِ
يؿاقيؿَ ِِ D :ی َّت ِخ ِِِْإلنُ ِمى ِ
َ
َّ َ م
َ
ِفَِش ْهَءِ ِإ ِِأ ْ ِنِ َت َّتمهىإِ ِم ْهى مه ِْمِ متمهُ ؤِ Cآ ٠مـكاو .ٓ;A :همچًـیى اوـث آیـهای کـه هى١٬یـث
هىلماياو ِؿق اوالم قا بیاو هیکًؿ .ایى آیه جّكیط هیکًؿ اگك هىلماياو ؾق هى١٬یحی ٬كاق
َ ْ َ َ َّ
ههِ
هِ ف َِعِ ِبُلله ِِِ ِم ْ ِ
ؾاقيؿ که يمیجىايًؿ اٜهاق اوالم کًًؿ ،هصاليؿ ایماو ؼىؾ قا ايکاق کًًؿD :م ِ
ْ
َْ
ْ
َّ َ ْ م ْ
َْ
ههٔ :C...يعـل .ٓ:9? :آیـات ٨ـى٨ ٪ـكؾ
نهُنِ َ ِوِ ِلک ْ ِ
ُِی ِ ِ
هِأ ِهع َُِِ َ ِوِلل مبه مِِ ممط َن ِهئهِِ ِب ِ
نُو ِِِ ِإ ِِم ِ
بع ِ ِِإی ِ
هىلماو قا ؾق ٌكایٙی بكقوی کكؾهايؿ که هى١٬یث ،جىاو او قا ولب کكؾه اوـث٠ .ـالوه بـك
آیات لشآن  ،به ظکن بؿیهی ٠٭ل ،کًٍگكی ی ٨كؾ ،گكوه و شاه١ه وابىحه به هى١٬یحی اوث
که ؾق آو ٬كاق گك٨حهايؿ .بكای هرا ال کىی که ؾق ليـؿاو بـه وـك هـیبـكؾ يمـیجـىاو ايحٝـاق
هىا٨كت ؾاٌث Eلیكا هى١٬یحی که ؾاقؾ جىاو هىا٨كت قا ال او ولب کكؾه اوثE
 .2تىاو هسلماياو تعییىکًًذه تکلیف آيهاست :ال هًٝك اوالم ٔل شآنٓ آيچـه بـهً٠ـىاو
جکلی ٧بك٠هؿه کىی ٬كاق هیگیكؾ هحًاوب با Dجىاو Cهکل ٧اوث .آیات هح١ؿؾی بك قابٙـه
D .:کىايی که ب١ؿ ال ایماو کا٨ك ٌىيؿ٠ ...فاب وؽحی ؾاقيؿ ،هگك آيها که جعث ٍ٨اق واٌ ٟ٬ؿهايؿC.

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم <AA

ِّ

َّ

ّ

فسهُِإ ِِ مو َ
بیى جىاو و جکلی ٧جؤکیؿ کكؾهايؿِ D :یک ِل م ِِإلله مِِ َو و
سهعهُٔ Cب٭ـكه .ٓ;A? :ؼؿاويـؿ
ِ
َّ
ََ َ َ م
م
م
َ
هلِ ََلهیک ِْمِ ِفهَِ
هىِ ْإخ َتبهُ ِْمِ َ ِوِمهُِخع ِ
هٍُّ ُِِِ من َ ِ
خُن وإِ ِِفَِإلل ِِِ َح َّ ِ
كِ ِخ ِ
جکلی ٧هاالیٙا ٪يمیکًؿِ D :وِ ِ
إل ِّ ِی ِ ِهِ ِم ْ ِهِ َح َع ِجٔ Cظس .ٓ@A :ؼؿاويؿ ال کنجىايی ايىاو آگاه اوث و يمیؼىاهؿ بك او وؽث
ٍ
و
م َّ م َ ْ َ ِّ َ َ ْ م ْ َ م َ ْ ْ
سُنِ ٌَعی ِفُٔ Cيىاء .ٓ;A :ؼؿاويؿ قاظحی ايىـاو
كِ ِإِو م ِ
بگیكؾD :یع ی ِِإلل ِِأ ِنِیخف َِِىک ِمِ ِوِخ ِل ِ
م ْ
َّ م ْ
قا هیؼىاهؿD :یع ی م ِِإلل مِِ ِبک مِمِ ِإلی ْس َِعِ َ ِوِ ِیع ی م ِِ ِبک مِمِإل مع ْس َِعٔ Cب٭كه .ٓ:A> :بًـابكایى ٠٭ـل و ٌـكٞ
هكگم Dجکلی C٧ؼاقز ال جىاو قا جعىیى و جصىیم يکكؾهايؿE
 .9بهبىد هىقعیت ،تکلیف هسلماياو است :وکىو و ایىحایی ال هًٝك هاـايی ٬كآيـی پفیك٨حـه
يیىث .هصكت بكای بهاىؾ هى١٬یث ،ؾوحىق ٬كآيی اوث .لشآن به هىلماياو و٠ؿه هیؾهؿ هصكت
َ َ
کًیؿ جا به بهاىؾ هى١٬یث بكویؿَ D :و َم ْ ِ م
هُخ ِْعِفَِسبیلِإلل ِ َی ِد م ِِ ِفَِإ ِ ممعإغنُِ ثیعإِ َو َس َهع وِ .Cؾق
هِی ِ
اؾاهه همیى آیه آهؿه اوث اگك ؾق قاه هصكت بكای بهاىؾ هى١٬یث شاو ؼـىؾ قا ال ؾوـث بؿهًـؿ،
م م ْ ْم ْ م ََ َ َ
َ َ ْ ْ م ْ ْ َ م و َ َّ
َِفم ْ ِِ َول َ ِعِأ ْخ مع مُِِ
هُخعِإِ ِإِلَِإلل ِِِ َ ِوِ َ س ِىل ُِِِ َِّمِی ِ ِِإل َن ْى ِ
جِ ِم ِ
هِیخع ِ
اشك آيها با ؼؿاويؿ اوثِ D :وِم ِ
هِِبی ِت ِِِم ِ
َ َ َّ َ َ َّ َ م و
و
کًًـؿگاو بهاـىؾ
نُٔ Cيىاء .ٓ:99 :همچًیى ؾق آیه ؾیگك به ههاشكت
ُنِإلل مِِغفى ِإِ َ حی ِ
َ ِلَِإلل ِِِ ِوِ ِ
ِ
َّ
م
ْ
َ
ههِ َبعه ِ ِِمهُِظ ِل منهىإِ
ْیهِنهُخ معوإِ ِفهَِإلله ِ ِم ْ ِ
هى١٬یث و٠ؿه يیکی و ظىًه ؾق ؾيیا ؾاؾه ٌؿه اوثَ D :وإل َ ِ
َ
ل مى َب ِّى َء َّو مه ِْمِ ِفَِإل ُّ ْویُِ َح َس َى ؤِ Cيعل .ٓ=: :ه٭ام بكجك و پیكولی وكيىٌث ١ٙ٬ی کىايی اوث که بكای
َّ َ
َّ
َْم
نُخ معوإِ َ ِوِ َ
لِإلله ِِِ ِبهؤ ْمى ِإل ِه ِْمِ َ ِوِأوف ِس ِهه ِْمِ
َِ َسهبی ِ ِ
خُن م وإِفه ِ
هِ َآم مىىإِ َ ِوِ َ ِ
بهاىؾ هى١٬یث هصكت هیکًًؿD :إلْی َ ِ
َ ْ َ َ َ و ْ َ َّ م
ْ
َ
م
ونٔ Cجىبه .ٓ;9 :الایىقو هىلماو و شاه١ه اوالهی همـىاقه
ولئ َ ِِ من مِمِإلفُ ِئ مَ َ ِ
أَظ ِمٍِّ َ خ ًِِ َِى ِِإلل ِِِ ِوِأ ِ
یگیكيؿ ،ياایـؿ
بایؿ پىیا و ؾق ظا ظكکث بهوىی و١اؾت باًٌؿ .بًابكایى و٬حی ؾق هى١٬یحی ٬كاق ه 
ؾچاق اي١٩ا  ،وکىو و قکىؾ ٌىيؿ .بایؿ همىاقه جالي ؼىؾ بكای بهاىؾ هى١٬یث و جؤذیكگـفاقی بـك
هعیٗ قا ؾق قاوحایی يیل به آقهاوها و اهؿا ٦ؼىؾ ؾق ؾوحىق کاق ٬كاق ؾهًؿ<
 .4تغییش تىاو ،تغییش تکلیف سا دس پی داسد :يحیصـه هًٙ٭ـی بهاـىؾ هى١٬یـث و بهـكههًـؿی ال جـىاو
بیٍحك ،ج٥ییك جکلی ٧اوث .همچًـاوکـه بیـاو ٌـؿ ،جکلیـ ٧هحًاوـب بـا جـىاو ؤـ ٟهـیٌـىؾ.
ؾقِىقجیکه جىاو ج٥ییك کًؿ ،جکلی ٧هن ج٥ییك هیکًؿ .آیاجی که ؾق گماقه او به کاق ق٨حه اوـث ٬ابـل

اوحًاؾ بكای ایى گماقه يیم هىحًؿ .به هماو ؾلیل که ٨٭ؿاو جىاو هىشب ولب جکلی ٧هیٌىؾ ،وشـىؾ
ّ ْ
َ َ مَ م
ْ
ههِ
هِ ِم َ ِ
لِإلله ِِِ َوإل من ْس َتض َهع ِِفی َ ِ
هبی ِ ِ
ىنِ ِِفَِ َس ِِ
جىاو يیم بك وشىب جکلی ٧ؾاللث هیکًؿ .آیه َ Dو َمُِِلک ِْمِ ِِتم ُِتل َ ِ
ِّإلع َخُ ِ ِِ َو ِّإلى َسُءٔ Cيىاء ٓ@> :ؼٙاب به کىايی اوث که جىاو ؾاقيؿ و بایؿ ال هٝلـىم ؾ٨ـا ٞکًًـؿ .بـك
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َّ
َ م
یلِإلله ِِِ
لُتلىإِ ِفَِ َس ِهب ِ ِ
همیى اوان و٬حی هىلماياو جىايمًؿيؿ ،جکلی ٧ؾاقيؿ با ؾٌمى ه٭ابله کًًؿِ D :وِ ِ
َّ َ م َ
کمٔ Cب٭كه .ٓ:9B :ؾق ٤یك ایى ِىقت جکلی ٧ه٭ابله ِاؾق يمیٌؿE
یمُتلىو ِْ
إل ِْ ِ
یهِ ِ
 .5دوس هغلىب تغییش ،ضشوستی ضشعی و عقاليی است :ال چهاق گماقه پیٍیى هیجـىاو يحیصـه

گك٨ث که جؤذیكگفاقی و جؤذیكپفیكی وه هح٥یك Dهى١٬یثD ،Cجىاو Cو Dجکلیـ C٧بـك یکـؿیگك ،ؾوق
هٙلىبی قا به وشىؾ هیآوقيؿ که ٔكوقت چًیى ؾوقی جا قویؿو بـه وـ١اؾت اللعـاٌ ٚـك٠ی و
اللعا٠ ٚ٭لی پفیك٨حه ٌؿه اوث .لفا آیاجی ؾق لشآن وشىؾ ؾاقيؿ که ال هىلماياو هیؼىاهًـؿ :بـه
قیىماو الهی چًگ بميیؿ و یاؾ کًیؿ قولی قا که ؾق هى١٬یث ٌکًًؿه ٬كاق ؾاٌحیؿ .ها به ٌما جىاو
هلِ
ؾاؾین و اکًىو اللهه ؾوام و اقج٭ای ایى ٌكایٗ ،به ٠مل ٌما بىحگی ؾاقؾ .آیه ِ َ Dوِ ْإَ َت ِص مهنىإِ ِب َح ْب ِ ِ
َ
َ َ َّ َ َ َ م م م َ َ
َّ َ و َ َ َ َّ م َ ْ م م ْ َ َ َّ
إلل ِِ ََ َلهی مک ِْمِإ ِْذِ م ْى مهت ِْمِأ َْه و
هىبک ِْمِفؤ ْص َهب ْح مت ِْمِ
ل
ل
ِ
ِ
ه
ی
ه
ب
ِ
ِ
ل
هؤ
ف
ِ
ِ
إء
عُِ ِوِ ِتفعلىإِ ِوِإذ عوإِ ِوعن ِ
إلل ِِِخنی ِ
تِ ِ
َ ِ
ِ
َ
َ
َ
و
َّ
َّ
َ
م
م
َ
م
ْ
م
َ
َ
ْ
ْ ْ ْ
َِشفُِ محف َع ِِم َ ِ َّ
همِ
همِآی ُِته ِِِل َعلک ِْ
هِإلله مِِلک ِْ
هْل َ ِِی َبهی م ِ
إوُِ َ ِوِ ْى مت ِْمِ ََل ِ
ِب ِى ْع َن ِت ِِِ ِإخى ِ
هِإلىُ ِِِفؤومْ ِمِ ِمىهُِ ِ
ٍ ِ
َ
ونٔ Cب٭كه ٓ254 :الشمله آیاجی اوث که بك ایى ؾوق جؤکیؿ ؾاقيؿ.
ت ْه َت م َ ِ

فزضیههای جشئی

تعمینیافته و تجشیه آو به

کل

ال هصمى٠ه گماقههای کلیؿی ـکكٌؿه ،ی کلیث ٬ابل ج١مـین بـه ؾوـث هـیآیـؿ کـه آو قا
هیياهین .ؾقوا ٟ٬وـه ه٩هـىم کلیـؿی Dهى١٬یـثD ،Cجـىاو Cو Dجکلیـ C٧وشـه
Dالگىی شهاؾ C
هٍحكک گماقههای ٨ى ٪اوث .به بیايی ؾیگك وه ه٩هىم کلیؿی همـاو ه٩ـاهین پایـهای اوـث کـه
والهاو ه٩هىهی الگىی شهـاؾ قا ٌـکل هـیؾهًـؿ و يـى ٞاقجاـاٖ بـیى ه٩ـاهین پایـه بـه همـكاه
قاهاكؾهای هىحؽكز ال ایى اقجااٖ ،واؼحاق اشكایی الگىی شهاؾ قا جىٔـیط هـیؾهًـؿ .الگـىی
شهاؾ ه٩هىهی کلی اوث که اللم اوث با جاؿیل ٌؿو بـه ٨كٔـیههـای شمئـی جایـیى ،و ؾق گـام
٨كٔیهها ا٠حااق الگى ذابث ٌىؾ .هٙاب ٫با گماقههایی که جاؿیل به الگىی شهـاؾ یـا

ب١ؿی با اذاات
هماو کل ج١مینیا٨حه ٌؿ ،ؾق ایًصا پًس ٨كٔیه ٬ابل ٘كض اوث که ٠ااقتايؿ ال:
هى١٬یث هك ٘یـ ٧ال هىـلماياو ،يمـیجـىاو هیـماو ٜك٨یـث،
 .2بؿوو جىشه به ًٌاؼث
ِ
جىايمًؿی و ٬ىتها و ٔ٧١های آياو قا ؾق هىاشهه با بعكاوها به ؾوث آوقؾE
 .1قاهاكؾهای هىلماياو ؾق هىاشهه با بعكاوها ،هحًاوب با ٜك٨یثها و جىايمًـؿی آيهـا
جؿویى يٍؿه اوثE

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم <AC

 . 4هىلماياو به هى ىلیث ؼىؾ یً١ی وشىب و لموم بهاىؾ هى١٬یث جىشه کا٨ی يؿاقيؿE
 .3قاهاكؾهای هىلماياو ؾق هىاشهه با بعكاوها ال هح٥یكهای هى١٬یـث ،جـىاو و جکلیـ٧
جا١یث يمیکًًؿE
هٙلىب ه٩اهین وهگايه جىشه يمیکًًؿ.
 .2هىلماياو به ٌك٠یث ؾوق
ِ
فشضیهها

آصهىو و اثبات

باجىشه به ایًکه هى له ایى پژوهً اقائه الگى یا يٝكیه بكای ظـل بعـكاوهـای شهـاو اوـالم

اوثٔ ،كوقی اوث هااؾی اوحؿال به گىيهای ايحؽاب ٌىؾ که يحایس چًـیى اوـحؿاللی ال
٬ابلیث ج١مین ؾق شهاو اوالم بكؼىقؾاق باٌؿ .ال همیى قو ؾق ایى بؽـً ال بـیى ه٭ـؿهات
هٍثگايه ٬یان بیٍحك ال ی٭یًیات ،هىلمات ،هٍهىقات و ه٭اىالت اوح٩اؾه ٌؿه اوـث جـا

الگى ال ٬ابلیث ج١مین بیٍحكی بكؼىقؾاق باٌؿ .ؾق اؾاهه ٨كٔیههای هفکىق ٘كض هیٌىيؿ و
بهاؼحّاق با قوي ٬یاوی به اذاات آيها هیپـكؾالین .ؾق ایـى هاعـد ِـك٨ا ِـىقت ٬یـان
هٙكض ٌؿه اوث .هّاؾی ٫و هىاقؾ ٬ابل اوحًاؾ بكای هااؾی ٬یان ؾق بؽً گماقههـا و اقائـه
الگى بیاو ٌؿه اوث .باجىشهبه ؤىض ه٭ؿهات ٬یان ،ـکك هّاؾی ٫يى٠ی جکكاق ٤یكٔـكوق
قا ؾق پی هیآوقؾ .به همیى ؾلیل ال آو پكهیم ٌؿه اوث.
يمیجىاو
اثبات فشضیه اولD :بؿوو جىشه به ًٌاؼث هى١٬یث هك ٘ی ٧ال هىلماياو ،
ٔ٧١های آياو قا ؾق هىاشهه با بعكاوها به ؾوث

٬ىتها و
هیماو ٜك٨یث ،جىايمًؿی و 
آوقؾِ C.ىقت ٬یاوی :ه٭ؿهه او D :اهث اوالهی بهِىقت ؾقؼىقجىشهی ال ٬ىتها و
ٔ٧١های ؼىؾ ياآگاه اوث ECه٭ؿهه ؾومD :آگاهی ال ٬ىتها و ٔ٧١ها ؾق گكو ًٌاؼث

هى١٬یث اوث ECيحیصهD :اهث اوالهی ال هى١٬یث ؼىؾ ًٌاؼث ؾقوحی يؿاقؾC.
ِ٥كای ٬یان ال ه٭اىالت اوـث Eلیـكا بیٍـحك يؽاگـاو شهـاو اوـالم هـیپفیكيـؿ کـه
هىلماياو بهؼىبی ٬ىتها و ٔ٧١های ؼـىؾ قا يمـیًٌاوـًؿ .کاـكای ٬یـان ـکكٌـؿه ال
بؿیهیات اوث Eیً١ی ٠٭ل بؿوو يیال به اوحؿال ؾقک هیکًؿ که بكای آگاهی ال ٬ـىتهـا و
ٔ ٧١های ؼىؾ و ق٬یب بایؿ ًٌاؼث ؾ٬ی٭ی ال هى١٬یث ٔهکاو ،لهاوٌ ،ـكایٗٓ ؾو ٘ـك٦

ظاِل ٌىؾ .ؾقيحیصه هىلماياو ؾق هىاشه با بعكاوها بؿوو ٌـًاؼث هى١٬یـث ؼـىؾ ٠مـل
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هیکًًؿ .ظؿ ووٗ ایى ٬یان یً١ی ؾقک ِعیط ال ٬ىتها و ٔ٧١ها ،اقجااٖ هىح٭یمی بـا

ًٌاؼث هى١٬یث ؾاقؾE
ٜك٨یثها و

اثبات فشضیه دومD :قاهاكؾهای هىلماياو ؾق هىاشهه با بعكاوها ،هحًاوب با
جىايمًؿی آيها جؿویى يٍؿه اوثِ C.ىقت ٬یاوی ٨كٔیه چًیى اوث :ه٭ؿهه او ٨D :٭ؿاو
جًاوب قاهاكؾ با ٜك٨یث ؾق بیى هىلماياو پفیك٨حه ٌؿه اوث ECه٭ؿهه ؾومD :جًاوب قاهاكؾ
و ٜك٨یثٌ ،كٖ هى٨٭یث قاهاكؾ اوث ECيحیصهD :قاهاكؾهای هىلماياو هى ٫٨يیىثC.
ِ٥كای ٬یان ال ه٭اىالت اوث Eچكاکه جصكبه جاقیػ يٍـاو هـیؾهـؿ هىـلماياو ٤الاـا
بؿوو جىشه به ٜك٨یثهای ظ٭ی٭ی ؼىؾ ؾق هىاشهه با بعكاوها ٠مل کكؾيؿ .کاكای ٬یـان ال
بؿیهیات اوث Eلیكا جؿویى قاهاكؾ ؾق هك وٙعی يیالهًؿ جًاوب آو با ٜك٨یثهـایی اوـث
که وشىؾ ؾاقيؿ .ؾقيهایث يحیصه هٙلىب قا به ؾوث يیاوقؾيؿ و هى ٫٨يٍؿيؿ .ظؿ ووٗ ایـى
٬یان یً١ی جًاوب قاهاكؾ با ٜك٨یث ،اقجااٖ هىح٭یمی با هى٨٭یث قاهاكؾ ؾاقؾE
اثبات فشضیه سىمD :هىلماياو به هى ىلیث ؼىؾ یً١ی وشىب و لموم بهاىؾ هى١٬یث جىشـه
بـیجـىشهی
کا٨ی يؿاقيؿِ C.ىقت ٬یاوی ٨كٔیه به ایى ٌکل ٬ابل بیاو اوـث :ه٭ؿهـه او  D :
هىلماياو به بهاىؾ هى١٬یث ؼىؾ بؿیهی اوث ECه٭ؿهه ؾومD :بـك اوـان هاـايی ٌـك ٞبهاـىؾ
جىشهايؿC.
هى١٬یث ،جلکی٩ی ؾیًی اوث ECيحیصهD :هىلماياو به جکلی ٧ؾیًی ؼىؾ بی 
ؾقهـییـابین کـه هىـلماياو

ِ٥كای ٬یان ال بؿیهیات اوث Eلیكا با بكقوی ؾق شهاو اوالم
آهىلههای ٬كآيی جؤکیؿ کكؾه اوث ،بـه ج٥ییـك و بهاـىؾ هى١٬یـث ؼـىؾ ا٬ـؿام يکكؾيـؿ.
چًاوکه 
آو 

بـیىالملـل قا پفیك٨حـه و بـؿوو جىشـه بـه ه٩هـىم اهـث
٠ااقتؾیگك هىلماو يٝن کًىيی يٝـام 

به
بیجىشه هىحًؿ .هىلماياو بایؿ ال ؼىؾ وئا کًًؿ اگـك پیـاهاك ؾق
اوالهی ،به همًى٠او ؼىؾ 
يمـیکكؾيـؿ ،وكيىٌـث اوـالم و
هیهايؿيؿ و بكای ج٥ییك هى١٬یث ؼىؾ به هؿیًـه ههـاشكت 
هکه 
هیق٨ث؟ ه٩هىم هصكت چه شایگاهی ؾق اوالم ؾاقؾ؟ ٌىاهؿ بیايگك ایى
هىلماياو چگىيه پیً 
اوث که هىلماياو جالي ٬ابل جىشهی شهث بهاىؾ هى١٬یث ؼىؾ ايصام يمیؾهًؿ .ایى ؾق ظالی
هًٙ٭ـهای

اوث که ؾق ي٭ٙه ه٭ابل ؾٌمًاو شهاو اوالم هؿام ؾقِؿؾ به ؾوث گك٨حى ژئىپلیحی
هى١٬یـثهـای

و شهايی شهث ه٭ابله با هىلماياو هىحًؿ .جصمیه کٍىقهای اوالهی و جىلٗ بـك

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم ;<B

جمؿوهای ٤یكاوالهی ؾق هىاشهه با اوالم اوث .کاـكای ٬یـان ال
جاليهای 
قاهاكؾی شهاو ،ال 
ه٭اىالت اوث Eلیكا باجىشهبه هاايی ٌك ٞلموم بهاىؾ هى١٬یث ،جکلی ٧ؾیًی اوث Eلیكا ه٩اهیمی
هايًؿ هصكت و جىشه به هعیٗ هًاوب شهـث ليـؿگی ؾق چًـیى ٌـكایٙی هً١ـا پیـؿا هـیکًـؿ.
ؾقيحیصه هیجىاو گ٩ث هىلماياو به جکلی ٧بؿیهی ؼىؾ بیجىشه هىحًؿE
اثبات فشضیه چهـاسمD :قاهاكؾهـای هىـلماياو ؾق هىاشهـه بـا بعـكاوهـا ال هح٥یكهـای
يمیکًًؿِ C.ىقت ٬یاوی ٨كٔیه :ه٭ؿهه او ٠D :ؿم جىشـه
هى١٬یث ،جىاو و جکلی ٧جا١یث 
هىلما ياو ؾق جؿویى قاهاكؾ به اقجااٖ ٔكوقی هى١٬یـث ،جـىاو و جکلیـ ٧هٍـهىق اوـثEC
ه٭ؿهه ؾومٔD :كوقت اقجااٖ ؾق هى١٬یث ،جىاو و جکلیٔ ٧ـكوقجی ؾیًـی اوـث ECيحیصـه:
Dهىلماياو ؾق جؿویى قاهاكؾ ٔكوقتهای ؾیًی قا ياؾیؿه هیگیكيؿC.
یىحهای ال اقجااٖ پیىوـحه
ِ٥كای ٬یان ال هٍهىقات اوث Eلیكا هىلماياو بهِىقت ٌا 
وه ًّ٠ك هفکىق اوح٩اؾه يمیکًًؿ .ایى چیمی اوث که هىلماياو به آو ه١حك ٦هىـحًؿ .بـا
هـیؾهـؿ کـه بـه ا٬حٕـای آو هى١٬یـث ،جـىاو و جکلیـ٧
جعىالجی که ؾق شهاو اوـالم قغ 
هىلماياو ج٥ییك هیکًؿ ،بایؿ قاهاكؾها و چگىيگی هىاشهه با بعكاو ج٥ییك پیؿا کًـؿ .ایـى ؾق
ظالی اوث که جاکًىو چًیى اج٩ا٬ی قغ يـؿاؾه اوـث .بـكای يمىيـه و٬حـی ٬ـؿقت جكکیـه بـه
اوالمگكایاو قویؿ ،آیا قاهاكؾهای جكکیه ؾقباقه بعكاوهای شهاو اوالم ج٥ییك کكؾ؟ همچًیى

اؼىاوالمىلمیى ٬ؿقت قا ؾق هّك به ؾوث گك٨حًؿ ،آیا قاهاكؾ آياو ؾقباقه بعـكاوهـای

و٬حی
يمـیکًًـؿ .هكچًـؿ ؾق ظـؿ
شهاو اوالهی ج٥ییك کكؾ؟ ٌىاهؿ و ٬كایى چًیى چیمی قا جؤییؿ 
هىٟٔگیكی ویاوی جعىالجی قغ ؾاؾ ،به لعا٠ ٚملیاجی جعى ؼاِی ِىقت يگك٨ث .اها

با پیكولی اي٭الب اوالهی و بهاىؾ هى١٬یث ایكاو اوالهی ،قاهاكؾهای شمهىقی اوالهی ؾق
٬اا هىائل شهاو اوالم بهؼّىَ ٨لىٙیى ج٥ییك کـكؾ چًـیى ج٥ییـكی ؾق ٠كِـه ٠مـل و
هیؿاو وا ٟ٬اذك ؼىؾ قا بك شای گفاٌث و به هیـماو چٍـمگیكی ٬ـؿقت هعـىق ه٭اوهـث قا
ا٨مایً ؾاؾ .کاكای ٬یان ال ه٭اىالت اوث Eلیكا آیات هح١ؿؾی بك وشىؾ قابٙه بیى هى١٬یث،
پفیك٨حـهايـؿ .ؾقيحیصـه

جىاو و جکلی ٧ؾاللث ؾاقيؿ که همه ه٩ىكاو لشآن و اهـل ٠لـن آو قا
هى١٬یث ،جىاو و جکلی ٧شایگاهی ؾق جؿویى قاهاكؾهای هىلماياو يؿاقيؿE
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يمـیکًًـؿِ C.ـىقت ٬یاوـی
اثبات فشضیه پًجنD :هىلماياو به ٌـك٠یث ؾوق هٙلـىب جىشـه 
بیجىشهی اکرك هىلماياو به ٌك٠یث ؾوق هٙلىب بؿیهی اوث ECه٭ؿهـه ؾوم:
٨كٔیه :ه٭ؿهه او  D :
جىشهايؿC.
آهىلهای ٌك٠ی اوث ECيحیصهD :هىلماياو به آهىلههای ٌك٠ی بی 
Dؾوق هٙلىب 
ِ٥كای ٬یان ال بؿیهیات اوث Eلیكا بهاىؾ هى١٬یث ،ا٨مایً جىاو و ايصام ؾاؾو جکالی٧
ٌك٠ی ال وىی هىلماياو هىقؾ جىشه ٬كاق يمیگیكؾ .کاكای ٬یان ال ه٭اـىالت اوـث Eلیـكا
ٌك ٞؾق اظکام هح٩اوجی ال هىلماياو هیؼىاهؿ هى١٬یث ؼىؾ قا بهاىؾ بؽًٍؿ ،جىاو ؼـىؾ قا
ا٨مایً ؾهًؿ و جکلی ٧ؼىؾ قا ايصام ؾهًؿ .ؾقيهایث هیجىاو يحیصه گك٨ث که هىـلماياو بـه
جىشهايؿ.
آهىلههای ٌك٠ی ؾیى ؼىؾ بی 

اسائه الگى یا يظشیه

جىلیؿ و جؿویى الگىها و يٝكیههای ٠لمی با هؿ ٦ج٩ىیك ،کٍ ،٧بكقوی و بیاو وا١٬یثهـا
و ؾقک اقجااٖ بیى پؿیؿههای شهاو هىحی ِىقت هیگیكؾ .هايه شی .هىقگًحـا ؾقایـىبـاقه
هیيىیىؿD :يٝكیه ٠لمی جالٌی اوث بكای ایصاؾ يٝن ؾق هیاو جىؾهای ال پؿیـؿههـا و هً١ـا

بؽٍیؿو به آيها که اگك چًیى يکًین ،بـیاقجاـاٖ و ؾقکيٍـؿه بـا٬ی هـیهايًـؿٔ Cلیًکلیحـك،
 .ٓ258 :2472هكچًؿ هؿ ٦يٝكیههای ٠لمی ؾق ٠لىم جصكبـی بـا ٠لـىم ايىـايی هح٩ـاوت
اوث ،هك يٝكیه با هصمى٠های ال ه٩اهین ،گماقههـا و ٬ـىايیى وـ١ی ؾق پـیًبیًـی و ج٩ىـیك
پؿیؿه های هكجاٗ با ظىله ه١ك٨حی ؼىؾ ؾاقؾ .بك همیى اوان ؾق بكؼی ج١اقی ٧ؾقباقه يٝكیه

آهؿه اوثD :يٝكیه ٠لمی ٠ااقت ال هصمى٠های کىجـاه و هًىـصن ال ه٩ـاهین ،ؾ٠ـىیهـا و
٬ىايیًی اوث که ٤الاا بهِىقت ٨كهى های قیأی بیاو هیٌىيؿ و هـیجـىاو ال آيهـا بـكای
جىٔیط و پیًبیًی ؾ٬ی ٫و ِعیط پؿیؿههای ٘ای١ی اوح٩اؾه کكؾٔ Cبى آقای.ٓ36 :2476 ،
ؾق اقائه الگى یا يٝكیه هىاقؾ بىیاقی بایؿ هىقؾ جىشه ٬كاق گیكيؿ .ال شمله ایى هىاقؾ پكهیـم ال
ظاٌیه ق٨حى اوث جا ِىقت هًٙ٭ی يٝكیه ظ ٛ٩گكؾؾ و اهکاو ه٭ایىه آو با وایك يٝكیهها و
.ٓ44 :2465

٬ابلیثهای قاهاكؾی آو ؾق پیٍك٨ث ٠لن و ظل هىائل هٍؽُ ٌىؾ ٔپىپك،

الگىها و يٝكیههای ٠لمی ال ؾو بؽً اِلی جٍکیل هیٌىيؿ :بؽً يؽىـث ظیٙـه یـا
هماو واله ه٩هىهی اوث که بیايگك ه٩اهین کلیؿی يٝكیـه اوـث .وـایك ه٩ـاهین شمئـی ،ؾق

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم =<B

اقجااٖ با ه٩اهین اِلی هً١ا پیؿا هیکًًؿ .هكچه ايىصام ه٩هىهی و اقجااٖ هًٙ٭ی بـیى ٌـاکه
ه٩اهین بیٍحك باٌؿ ،ا٠حااق الگىها و يٝكیهها ا٨مایً هییابؿ Eبؽـً ؾوم ویىـحن یـا وـاؼحاق
اشكایی يٝكیههاوث که يٍاو هیؾهؿ چگىيه يٝكیه هیجىايؿ با وا١٬یـثهـای بیكويـی اقجاـاٖ
:2482

بك٬كاق کًؿ و به جىٔیط پؿیؿهها و ؾقيهایث اقائه قاهظل بپـكؾالؾ ٔشاکـاق و شاکىبـای،
 .ٓ62-78الاحه بكؼی يٝكیهها جا جىٔیط پؿیؿهها پیً هیقويؿ که ؾقوا ٟ٬قویکكؾی جىِی٩ی
ؾاقيؿ و به ٠كِه جصىیم واقؾ يمیٌىيؿ ،هايًؿ بكؼی ال يٝكیههای هًصـاقی کـه بـه جىِـی٧
آيچه بایؿ باٌؿ هیپكؾاليؿ .الگىی شهاؾ ٠الوه بك جىِـی ،٧قاهاكؾهـای جصـىیمی هـن اقائـه
هیکًؿ .ؾق اؾاهه ابحؿا واله ه٩هىهی و ؾق پی آو واؼحاق اشكایی الگىی شهاؾ جاییى ٌؿه اوث.

 .8ساصه هفهىهی الگى (هفاهین پایه)

وشه هٍحكک ج١اقی ٧اقائهٌؿه ؾقباقه يٝكیـه و الگىهـا ،وشـىؾ
ه٩اهیمی اوث که بًیاو يٝكیه بك آيها اوحىاق ٌؿه اوث که هیجىاو
ال آيها به ه٩اهین پایه یاؾ کكؾ .الگىی شهاؾ يیم ال ایى ٬ا٠ؿه هىـحرًا
يیىث .ه٩اهیمی وشىؾ ؾاقيؿ کـه همايًـؿ قکـى ؾق الگـىی شهـاؾ
ای٩ای ي٭ً هیکًًؿ .بیجىشهی به ایى ه٩اهین و اقجاـاٖ بـیى آيهـا،
هى٨٭یث ؾق ج٭ابل با بعكاو قا کاهً هیؾهؿ .الایىقو هكگىيـه جـؿویى قاهاـكؾ بـكای ج٭ابـل بـا
بعكاو ؾق شهاو اوالم بیيیال ال ؾقک ایى ه٩اهین يیىـث .بـك همـیى اوـان هـیجـىاو گ٩ـث
٬ابلیثهایی که ؾاقيؿ يمیجىايًؿ همايًؿ الگىی لشآوی ؾق ؾقیا٨ـث

قويهای ٤یكلشآوی با جمام

پیامهای لشآن به پژوهٍگكاو ٠لىم اوالهی ؾقلهیًه ظل بعكاوهای شهاو اوالم کم کًًـؿE

همچًاوکه جاکًىو يحىايىحهايؿ وایه وًگیى بعكاوهای هح١ؿؾ قا ال آوـماو شهـاو اوـالم ؾوق

کًًؿ .پكوٍی که ؾق ایًصا بایؿ ٘كض ٌىؾ ایى اوث که ه٩اهین پایه الگىی شهاؾ چیىـث؟ ؾق

پاوػ هیجىاو گ٩ث باجىشهبه هًٙى ٪و ه٩هىم ل شآن ،بـكای جـؿویى قاهاكؾهـای لشآو ی ؾق هـك
هىٔى ٞیا هى لهای ،بایؿ به وه ه٩هىم هعىقی جىشه ٌىؾ که ٠ااقتايـؿ ال :هى١٬یـث ،جـىاو و
جکلی .٧ایى وه ه٩هىم واله اِلی الگىی شهاؾ قا ٌکل هیؾهًؿ .ؾق اؾاهـه بـهاؼحّـاق وـه
ه٩هىم هفکىق قا ال يٝك هیگفقايین.
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هىلعیت

هى١٬یث بیايگك شایگاهی اوث که ٌؽُ یا شاه١ه هىقؾ يٝك ؾق آو ٬كاق گك٨حـه اوـث .وـه
ًّ٠ك اِلی جٍکیلؾهًؿه هى١٬یث ٠ااقتايؿ الD :هکاوD ،Cلهاو Cو ٌDكایًٗ٠ .Cاِك هـفکىق
جكوینکًًؿه

ظالثهای هح٩اوجی قا ایصاؾ هیکًًؿ .به٘ىق کلی يحیصه وًصً ایى وه ًّ٠ك باهن

هى١٬یحی اوث که ٨كؾ یا شاه١ه ؾق آو ٬كاق گك٨حه اوث .بكای يمىيه گـاه ٨ـكؾ یـا شاه١ـه ؾق هکـاو
هًاوای ٬كاق ؾاقيؿ ،اها لهاو هًاوـب آيهـا يیىـث .گـاه
گىيهای جًٝـین
هکاو و لهاو هًاوب اوث ،اها ٌكایٗ به 
ٌــؿه اوــث کــه اهکــاو اوــح٩اؾه ال لهــاو و هکــاو قا
يمیؾهؿ .هكی ال ایى وـه ًّ٠ـك هـیجىايًـؿ ؼـال٫

٨كِثها و چالًهای باًٌؿ .ؾق اؾاهه ً٠اِك وـاليؿه

هى١٬یث قا بهاؼحّاق جىٔیط هیؾهین.
هکاو یا ٬لمكو لیىث ،اولیى ًّ٠ك جٍکیلؾهًـؿه هى١٬یـث اوـث .ل شآن يیـم هکـاو قا
ههن هى١٬یث هىقؾ جىشـه ٬ـكاق ؾاؾه اوـث و ال هىـلماياو
بهً٠ىاو یکی ال ً٠اِك واليؿه و ِ
هیؼىاهؿ ؾق ايحؽاب هکاو ؾ٬ث کًًؿ٠ .فق کىايی کـه هـیجىايىـحًؿ ؾق هى١٬یـث هکـايی

م
هًاوــای ٬ـكاق بگیكيــؿ و يگك٨حــهايــؿَ D :لههُلىإِ َّىهُِ مم َ
یهِ ِفههَِإأ ِ ِ Eهــا ؾق لهــیى ال
ستضه َهع ِف َ ِ
و
َ م ََ َ َ م
هىحٕ٩١او بىؾین ،Cپفیك٨حه يیىث و به آيها ؼٙاب هیٌىؾD :لُلىإِألمِ ِتکهِأ ِِإلل ِِِ َو ِإس َع ًِِ
َ
ف مت َه ُِخ معوإِ ِف َیهُ Eهگك لهیى ؼؿا ووی ٟياىؾ جا ؾق آو ههاشكت کًیؿ؟ Cاهمیث هکاو به هیمايـی
اوث که ؼؿاويؿ ؾق اؾاهه همیى آیه ا٨كاؾی قا که چًیى کىجاهی کـكؾهايـؿ بـه ٠ـفاب و٠ـؿه
ْ
ّ
َم َ
هیؾهؿD :فؤول ِِئ ِ َم ِؤ َو مإنمِ َخ َه َِّى مِمِ َو َس َُءَِ َم ِص ویعإٔ Cيىاء .ٓ86 :هىـلن اوـث کـه کٍـىقهای

اوالهی به لعا ٚژئىپلیحیکی ؾق بهحكیى هکاو ٬كاق ؾاقيؿ Eاها بهكهبـكؾاقی ال ایـى هکـاو ؾق
لهايی که هژهىيی اوح١ماق بك آو وایه ايؿاؼحه اوث و با ِؿها پایگاه يٝـاهی ،ا٬حّـاؾی و
٨كهًگی ٠مال هؿیكیث ایى هکاو قا بك٠هؿه گك٨حهايـؿ بىـیاق وـؽث و يااهیؿکًًـؿه اوـث.
ایصاؾ قژین ِهیىيیىحی ؾق ٬لب شهاو اوالم ،يمىيهای اوث که بهٌؿت بهكهبكؾاقی شهاو
اوالم ال هکاو ژئىپلیحیکی ؼىؾ قا جعث جؤذیك ٬كاق ؾاؾه اوثE

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم ?<B

لهاو ًّ٠ك ؾوم هى١٬یث اوث .هكاؾ ال لهاو هً١ـای ٨لىـ٩ی آو يیىـث Eهًٝـىق هیـماو و
يىاث آگاهی ٨كؾ یا شاه١ه ال ؤ ٟهىشىؾ ؾق ؾوقهای ّ
ه١یى اوث .ؾق ایًصا ایى پكوً هٙكض
هیٌىؾ که شهاو اوالم ؾق چه لهايهای به وك هیبكؾ؟ آیا هىلماياو ؤ ٟهىشـىؾ قا هٙلـىب

هیپًؿاقيؿ؟ آیا هىلماياو ؾق ایى ؾوقه ّ
ه١یى ايگیمه کا٨ی بكای اوح٩اؾه ال هى١٬یث هکايی ؼـىؾ

:
ؾاقيؿ؟ آیا اوح١ماق هىٌمًؿ اوحکااق شهايی قا ؾقک و باوق کكؾهايؿ .يى ٞپاوػ به ایى پكوًها
هٍؽُکًًؿه يى ٞلهايه اوثّ .
وًث الهی بك ایى اوث که ؼىؾ ايىاوهـا يـى ٞلهايـه ؼـىؾ قا

َ
ِّ
َ
َ َ
هِی َ ِی ِِِ َو ِِمهِخ ِلفه ِِِیحفظىوه مِِ ِمههِ
بَُِ ِمهَِِبی ِ ِ
ٌکل ؾهًؿ .بهق٤ن ایًکه ؼؿاويؿ هی٨كهایؿD :ل مِِ مم َعم َ ِ
َ َّ
پیؾقپی ،ال پیً قو و ال پٍـث وـكي او قا ال ٨كهـاو
معِإلله ِِ Eبكای ايىاو هؤهىقايی اوث که 
أ ِِ
َ
ّ
َ
َ
هیکًًؿ ،Cهح١ا٬ب آو هی٨كهایؿِ D :إ َّ ِنِإلل َِِ ِِ میْ ِّی مِعِ َمُِ ِبم ْى ٍ ُِِ َح َّتهَِ
٤یكظحمیٓ ظ ٛ٩

ؼؿا ٔظىاؾخ
َ ْ َ م
يمیؾهؿ جا آياو ظا ؼـىؾ قا
میْ ِّی مع ِوإِ َمُِ ِبؤ ْوف ِس ِهه ِْم ٔق٠ؿ Eٓ22 :ؾقظ٭ی٭ث ؼؿا ظا ٬ىهی قا ج٥ییك 
ؤ١یث لهايه ؼىؾ قا ج٥ییك ؾهًؿE
ج٥ییك ؾهًؿ C.ؾقوا ٟ٬هىلماياو ؼىؾ بایؿ
ِ
ٌكایٗ ًّ٠ك وىم هى١٬یث اوـثٌ .ـكایٗ آو ؤـ١یث هىشـىؾی اوـث کـه همايًـؿ یـ
واؼحاق ياهكئی بك هکاو و لهاو وایه ايؿاؼحه اوث .هژهىيیای قا که جىوٗ ابك٬ؿقتهـا بـه کـاق
َ م م م
هِ
ُُِوه ِإولهُِ َبهی َ ِ
إأیه ِ
گك٨حه هیٌىؾ هیجىاو بهً٠ىاو يمىيهای ال ٌكایٗ ؾق يٝك گك٨ـث .آیـه َ Dو ِتله ِ ِ
يمىيهای ال ج٥ییـك ٌـكایٗ
هیگكؾايین C
ُسٔ Cآ ٠مكاو Eٓ:=9 :و ها ایى قولها قا ؾق هیاو هكؾم 
ّإلى ِ ِ
بهظىاب هیآیؿ .با هرا بیؿاقی اوالهی ؾق ایى ؾهه بهؼىبی هیجىاو ي٭ً وه ًّ٠ك Dهکـاو،C
Dلهاو Cو ٌDكایٗ Cقا ؾق جىِی ٧هى١٬یث جىٔیط ؾاؾ .بیـؿاقی اوـالهی کـه ال يیمـه ؾوم وـا
 :<ABؾق جىيه کلیؿ ؼىقؾ ،پؿیؿهای بىؾ که ؾق هى١٬یث شهاو اوـالم اج٩ـا ٪ا٨حـاؾ .باجىشـهبـه
ؿقتهای ظاکن بـك جـىيه ،هّـك ،لیاـی و
وك٠ث و ايكژی ؾقؼىقجىشهی که ؾاٌث ،جىايىث  ٬
یمى قا وا ٗ٬کًؿ ،ولی يحىايىث به اهؿ ٦ؼىؾ بكوؿ .بهقاظحی هیجىاو گ٩ث ایى پؿیؿه ه٥لـىب
 .:هكاؾ اوح١ماقی اوث که و٬حی اشكایی هیٌىؾ ،بهِىقت ؼىؾکاق و بؿوو يیال به هصكی ٠مل هیکًؿ Eلیكا ا٨ـكاؾ،
شىاه ٟو شهاو هىح١مكه ؼىؾبهؼىؾ آو قا اشكا هیکًًؿ .بكای يمىيـه هٙلىبیـث وـكهایهگـفاقی ا٨ـكاؾ ،کٍـىقها و
گىيهای کلیؿ ؼىقؾه اوث که شىاه ٟهىح١مكه بكای اشـكای آو بـا یکـؿیگك
شىاه ٟشهاووىهی ؾق اهكیکا و اقوپا به 
ق٬ابث هیکًًؿ.
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گىيهای بىؾ که ایـى
ٌكایٗ ٌؿ Eیً١ی هکاو و لهاو هًاوب ،اها ٌكایٗ یا هماو واؼحاق ياهكئی به 
بیؿاقی قا جٕ١ی ٧و ؾقيهایث يااهیؿ کكؾ .بًابكایى بكای جاییى و جعلیل هى١٬یث بایؿ ي٭ً هکـاو،
لهاو و ٌكایٗ قا هنلهاو هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾ.
تىاو

به اوح١ؿاؾ ،اقاؾهٜ ،ك٨یثها٬ ،ابلیثها و اهکاياجی کـه
هى١٬یـث ؾق اؼحیـاق ٨ــكؾ یـا شاه١ــه ٬ـكاق هــیؾهـؿ جــىاو
هیگىیینٌ .ك ٞو ٠٭ل ايحٝاق و جى٬ـ٨ ٟـكای جـىاو ٨ـكؾ یـا

یکًًؿ .آیات هح١ؿؾی ال لشآن بك ایـى اهـك
شاه ٟقا جؤییؿ يم 
ؾاللث ؾاقيؿ .ه١ا٨یثهای گىياگىيی که ٌك ٞبـكای هـكؾم
ا٠ما کكؾه هئیؿ ٬ايىو جىاو اوث .بكای يمىيه ؾق هىٔـىٞ
ههِ
قوله که ظکمی ٨كاگیك اوث ؼؿاويؿ ا٨كاؾ هىا٨ك و بیماق قا ال قوله گك٨حى ه١ا ٦هیکًـؿِ َ D :وِ َم ْ ِ
م م م ْ
َّ م ْ
َ َ و َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ م َ
همِإل مع ْس َِهعٔ :Cب٭ـكه.ٓ:A> :
هعِ َ ِوِ ِیع یه ِِ ِبک ِ
ُُِأخ َِعِیع ی م ِِإلل مِِ ِبک مِمِ ِإلی ْس َِ
هِ ِأی ٍ ِ
سف ٍِعِف ِع ِِ ِم ِ
َِ ِ
ضُِأ ِوَِل ِ
ُنِمع ی ِ
ِ
همچًیى ؾقباقه شهاؾ چًیى ه١ا٨یثهایی بكای ا٨ـكاؾ ٔـ١ی ٧و بیمـاق وشـىؾ ؾاقؾ ٔ٘اا٘اـایی،
َ َّ
َ ْ
َ َ َ
م
ُّ
هىنِ
ونِمهُِی ْى ِفم َ ِ
هِ ِی ِده م َ ِ
َِ َ ِوِ ِ ََلهَِإلهْی َ ِ
فُءِ َ ِوِ ِ ََلهَِإل َن ْعٌه ِ
سِ ََ ِلَِإلض َهع ِ ِ
=@< ،:ز ;ِD :ٓ> :لی ِ
َح َع َ ِج ;C.آیه ؾیگك يیم ایىچًیى به ه١ا٨یث ا٨كاؾ ه١لى و ياجىاو جّكیط هیکًـؿ ٔؼـاجمی::<@; ،
َ َْ
َ َ َ َْ
َ ْ
َِ َح َهع َ ِج <C.بًـابكایى بایـؿ ؾق
جِ َ ِوِ ِ ََ ِلَِإل َنهع ی ِ ِ
جِ َح َع َ ِ
جِ َ ِوِ ِ ََ ِلَِإأ َْ َع ِ
َِ َح َع َ ِ
سِ ََ ِلَِإأ َْن ِ
<ِD :ٓ:Bلی ِ
ِ
جعلیل هیماو جىاو ٨كؾ یا شاه١ه ،هصمى٠ه ٠ىاهل ٌکلؾهًؿه جىاو هؿ يٝك ٬كاق گیـكؾ .وـه ًّ٠ـك
اِلی جٍکیلؾهًؿه جىاو ٠ااقتايؿ ال:
َ
هعِ
اوح١ؿاؾ :ؼؿاويؿ ؾق لشآن به ج٩اوت اوح١ؿاؾها و ٬ابلیثهای ايىاو اٌاقه کـكؾه اوـثِ َ D :وِ َ ف َ ِ
م
م م
َ م َ َ
خَُِ ِل َی ْبل َى ِْمِ ِِفَِمُِآتُ ِْم ٔاي١ام Eٓ:?> :و ؾقشـات بٕ١ـی ال ٌـما قا بـاالجك ال
َِ ٍَّ َ ٍ ِ
قِ َب ْع ٍ ِ
َب ْعضک ِْمِف ْى ِ
D .:و آوکه که بیماق یا ؾق و٩ك اوث ،قولهای ؾیگكی قا بهشای آو ،قوله بگیكؾ .ؼؿاويؿ قاظحی ٌما قا هیؼىاهـؿ،
يه لظمث ٌما قاC.
;D .بك ٔ١ی٩او و بیماقاو و آيها که وویلهای بكای اي٩ا[ ٪ؾق قاه شهاؾ] يؿاقيؿ ایكاؾی يیىثC.
<D .بك يابیًا و لًگ و بیماق گًاهی يیىث [اگك ؾق هیؿاو شهاؾ ٌكکث يکًًؿ]C.

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم <BA

بٕ١ی ؾیگك ٬كاق ؾاؾ ،جا ٌما قا بهوویله آيچه ؾق اؼحیاقجاو ٬كاق ؾاؾه بیالهایؿ C.ایى آیه جؤکیؿ هـیکًـؿ
که آلهایًهای الهی ال ايىاو به هیماو اوح١ؿاؾی اوث که بـه او ؾاؾه ٌـؿه اوـث .ؾق آیـهای ؾیگـك
َْ
َّ
َ
م
شهُءِ ِ
حهُُِ ِیه َ ِِی م ِ
هی٨كهایؿ ؼال ٫ایى ج٩اوت اوح١ؿاؾها ؼؿاويؿ اوث D :من َ ِىِإلْیِی َص ِّى م ِْمِ ِفهَِإأ ْ ِ ِ

ْ
َّ ْ
ِإل َِِ ِإ ِِ من َ ِىِإل َعَی مَِِإل َحکی مِمٔ Cآ ٠مكاو .ٓ7 :چًیى ج٩اوتهـای بـك اوـان هٍـیث ظکیمايـه ؼؿاويـؿ
اوث که ال ج٩اوت بیى ايایا با یکؿیگك جا ج٩اوت بیى ايىاوهای ٠اؾی ؾق شكیاو اوثE
اقاؾه :آيچه اوح١ؿاؾ قا شاه١ه ٠مل هیپىٌايؿ و آو قا کاقبكؾی هیکًؿ اقاؾه اوث .ل شآن
بهِكاظث ي٭ـً اقاؾه قا ؾق وكيىٌـث ايىـاوهـا هـىقؾ جؤکیـؿ ٬ـكاق ؾاؾه اوـث .ؾق یکصـا
هی ٨كهایؿ کىايی که ؾيیا قا اقاؾه کًًؿ بـه هیمايـی کـه اقاؾه الهـی ا٬حٕـا کًـؿ بـه آيهـا ٙ٠ـا

َ ْ َ م ْ َ َ َ َّ ْ مَ
َ م َ ْ م
م
شُءِ ِلن ِهِوع ی ِ ٔاوكاء Eٓ:A :آوکه که [جًها]
عُخل ًَِِدلىُِل ِِفیهُِمُِو ِ
هِ ِ
هیکًینD :م ِ

ُنِیع ی ِِإل ِ
هی٘لاؿ ،آو ه٭ـؿاق ال آو قا کـه بؽـىاهین و بـه هـكکه اقاؾه کًـین
ليؿگی لوؾگفق [ؾيیا] قا 
هیؾهین C.ؾق آیه ب١ؿ به کىايی که اقاؾه آيها به آؼكت ج١ل ٫گك٨حه اوث يیم هـی٨كهایـؿِ َ D :وِ

َ
م
ْ م و
َ َ ْ َ مَ م ْ َ َ
َ
َم ْ ِ َ
هعی مه ِْمِ َمشهکى ِإ ٔاوـكاء Eٓ:B :و
هُنِ َس ْ ِ
ولئه َ ِِ َ ِ
َِلهُِس ِعیهُِ ِوِن ِىِمهُ ِم ِ
إْلخ َع ِِ َ ِوِ َسع ِ
هِأ ِإٍِّ ِ
هِفؤ ِ
ؾقظـالیکـه ایمـاو ؾاٌـحه

آوکه که وكای آؼكت قا بٙلاؿ و بكای آو و١ی و کىًٌ کًؿ،

باٌؿ ،و١ی و جالي او[ ،ال وىی ؼؿا] پاؾاي ؾاؾه ؼىاهؿ ٌؿEC
اهکايات :هًٝىق هصمى ٞاهکاياجی اوث که بهِىقت هاؾی و هً١ىی ؾق اؼحیاق ا٨ـكاؾ و
شىاه٬ ٟكاق ؾاقؾ .بؽٍی ال ایى اهکايات ؼؿاؾاؾی اوث ،هايًؿ اوح١ؿاؾها و هًاب٘ ٟای١ی و
بؽٍی ال آو اکحىابی که يحیصه جالي و کىًٌهای بٍكی اوث.
تکلیف

جکلی ٧هى ىلیحی اوث که به واب جىايمًؿی بك٠هؿه هکل٬ ٧ـكاق هـیگیـكؾ٨ .لىـ٩ه جکلیـ٧
هكچه باٌؿ ،واب آو هى١٬یـث و جـىايی اوـث کـه ؾق هکلـ ٧وشـىؾ ؾاقؾ .هصمـىً٠ ٞاِـك
جٍکیلؾهًؿه هى١٬یث و جىاو هىاب جکلی٧ايؿ .بك همیى اوان اقجااٖ کاهال هًٙ٭ی بیى جىاو

و جکلی ٧وشىؾ ؾاقؾ .ؾق لشآن کشیم ٬ايىيی کلی بیاو ٌؿه اوث هاًیبك ایًکه هك ٨كؾ یا شاه١ـه
به هیماو وو ٟو جىاو ؼىؾ هى ىلیث ؾاقؾ .باقها ؾق لشآن بك همكاهی جىاو و جکلی ٧جؤکیـؿ ٌـؿه
َ ِّ م ّ م َ ْ و ّ
م َ َّ م َ ْ َ ّ
سُِ ِإ ِِ مو ْس َعهُC
سِ ِإ ِِ مو ْس َعهُٔ Cب٭كهِ D ،ٓ;<< :یک ِل ِِإلل ِِوف ِ
اوث Eالشمله ؾق آیات  Dتک ِل ِِوف ِ
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َ ِّ

ْ

و ّ

َ
م
سهُِ ِإ ِِ مو ْس َهعهُٔ Cا٠ـكا ٓ=; :٦و
ٔب٭كه D ،ٓ;A? :وک ِل م ِِوف ِ
َ ِّ م ّ م َ ْ و ّ
سُِ ِإ ِِمُإتههُ٘ٔ Cال .ٓ@ :٪بًـابكایى هًگـام
 Dیک ِل ِِإلل ِِوف ِ
جــؿویى قاهاــكؾ ب ـكای هى ـ له یــا هىــائل شهــاو اوــالم و
هىلماياو به ایى يکحه بایؿ جىشه ؾاٌث که جـىاو و جکلیـ٧
کًًؿهای ؾق يى ٞو چگىيگی قاهاكؾها ؾاقيـؿ .ال
ي٭ً ج١ییى 
وىی ؾیگك وو ٟو جکلی ٧ذمكه هى١٬یحی اوث کـه ٨ـكؾ یـا
شاه١ه ؾق آو واٌ ٟ٬ؿهايؿ .الایىقو هكگىيه جؿویى قاهاكؾ هحؤذك ال وه ه٩هىم Dهى١٬یث ،جـىاو و
٠ااقتؾیگك ٨كؾ یا شاه١ه ؾق هىاشهه با یـ هىـ له ؾق چـه هـى١٬یحی ٬ـكاق

جکلی C٧اوث .به
ؾاقيؿ ،چه هیماو جىاو یا وو ٟؾاقيؿ ،باجىشهبه ایى جىاو چه جکلی ٧و هى ىلیحی هحىشه آيهاوـث
و ؾقيهایث چه قاهاكؾی قا بایؿ ؾق پیً بگیكيؿ .هكگىيه ٠ؿم ج١ـاؾ و شابـهشـایی ؾق ه٩ـاهین
وهگايه ،هىاوی اوث با کاهً اهکاو هى٨٭یث.

سهگايه (هىلعیت ،تىاو ،تکلیف)
هاهیت هتغیش هفاهین 

باجىشهبه هاهیث هح٥یك شىاه ٟبٍكی ،هك وه ه٩هىم ٨ى ٪ؾقباقه شىاه ٟاوالهی هح٥یك اوث ،به ایـى

هً١ا که با ج٥ییك هى١٬یث ،جىاو و جکلی ٧هن ج٥ییك ؼىاهًؿ کكؾ .ال وىی ؾیگـك لـموم جـالي شهـث
ايصام ؾاؾو جکلی ٧و جالي شهث بهاىؾ هى١٬یث ،چكؼهای قا به وشىؾ هیآوقؾ که ج٥ییك هى١٬یـث،
جىاو و جکلی ٧قا ؾق پی ؾاقؾ .ؾقِىقجیکه چكؼه هفکىق ٠مل يکًؿ ،جع٭٬ ٫ـايىو اوـحاؿا  :اهـكی
هعحمل اوث .لفا قاهاكؾهای الگىی شهاؾ ٬ابلیث شابهشایی ؾاقيؿ و بك اوان ایى الگى يمـیجـىاو
قاهاكؾها قا ذابث ٨كْ کـكؾ .بـك همـیى اوـان وـًثهـای الهـی هـىقؾ جىشـه ٬ـكاق هـیگیـكؾ و
َ َ
ِّ
َ
ْ َ
َّ َ
یکًؿِ D :إ ِِت ْى ِف معوإِی َع ِِْْبک ِْمِ ََْ وإبُِأِِلی ونهُِ َ ِو ی ْس َهت ْب ِ ِِل ْى ومهُِ ِغیه َِع ِْمِ
ٕ٨یلثهای ٨كؾی و شم١ی يمىؾ پیؿا ه 

َ َ َ م ُّ م َ و َ َّ م َ َ َّ َ
َ َ ;
وُِ ِشیئُِو ِإلل َِِلَِ ِلِشهَ ٍ ِءِله ِ ِی ِعٔ Cجىبـه .ٓ<B :بـكای يمىيـه ؾق ؼّـىَ بعـكاو قژیـن
و ِِتض ِع ِ
ِهیىيیىحی ایى پكوً هحىشه جمام هىلماياو و شىاه ٟاوالهی اوث که آیا هحًاوـب بـا هى١٬یـث،
٬ .:ايىيی ٬كآيی اوث که به واب آو ي١مثها و ٨كِثها شىاه ٟو هلثها جاؿیل هیٌىؾ.
;D .اگك [بهوىی هیؿاو شهاؾ] ظكکث يکًیؿٌ ،ما قا هصالات ؾقؾياکی هیکًؿ ،و گكوه ؾیگكی ٤یك ال ٌما قا بهشـای
ٌما ٬كاق هیؾهؿ و هیچ لیايی به او يمیقوايیؿ Eو ؼؿاويؿ بك هك چیمی جىاياوثC.

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم <BC

جىاو و جکلی ٧ؼىؾ بكای يصات هلث ٨لىٙیى جالي کكؾهايؿ؟ ؾق ِـىقت جـالي ،آیـا قاهاكؾهـای
اشكاٌؿه هًاوب با ه٩اهین وهگايه ِىقت گك٨حه اوـث .ؾق ٤یـك ایـى ِـىقت هىـلماياو هىـ ى
م
َ م م َّ
ىنِٔ :Cا٨ات .ٓ;= :به يٝـك هـیقوـؿ جـؿویى قاهاـكؾ بـؿوو ؾق يٝـك
ىن ِْمِ ِإو مه ِْمِ َم ْس مُل َ ِ
هىحًؿِ D :وِ ِلف
گك٨حى ه٩اهین وهگايه هفکىق و هاهیث هح٥یك آيها ِك٨ا شًاـه جىِـی٩ی پیـؿا ؼىاهـؿ کـكؾ .ایـى ؾق
ظالی اوث که قاهاكؾهای بكآهؿه ال الگىی شهاؾ که هاحًی بك هى١٬یث ،جىاو و جکلی ٧اوـث بـكای
هىلماياو لموم اشكایی به ؾياا ؾاقؾ .ؾق ٤یك ایى ِىقت ا٬حٕای ّ
وًثهـای الهـی ،ظ٩ـٌ ٛـكایٗ
َ ْ َم
َ
ّ َ َ
کًىيی هىلماو ؼىاهؿ بىؾِ D :إ َّ ِنِإلل َِِ ِِ میْ ِّی مِعِ َمُِ ِبم ْى ٍ ُِِ َح َّتَِ میْ ِّی مع ِوإِ َمُِ ِبؤ ْوف ِس ِه ِْمٔ ;Cق٠ؿ.ٓ22 :
يى ٞاقجااٖ ٨كایًؿهای شهاؾ ؾق لشآن با واله ه٩هىهی الگىی شهاؾ ،جكوینکًًؿه واؼحاق
هیپكؾالین.
اشكایی الگىی شهاؾ اوث ،که ؾق اؾاهه به آو 
 .2ساختاس اجشایی (ساهبشدهای) الگىی جهاد

هك الگى یا يٝكیه ٠الوه بك واله ه٩هىهی ،يیالهًؿ جاییى واؼحاق اشكایی و بیاو قاهاكؾهای
٠ملیاجی کكؾو يٝكیه ؾق هیؿاو وا١٬یث اوـث .بـك همـیى اوـان ٌایىـحه اوـث ب١ـؿ ال
جىٔیط واله ه٩هىهی الگىی شهاؾ ،قاهاكؾهای ٠ملیاجی ایى الگى ال لشآن اوحؽكاز ٌىؾ.
ؾقهییابین که قويؿ ه٭ابله با بعكاو ال هً ٫ٙو ٨كایًـؿ ؼاِـی
با جحا ٟو بكقوی ؾق لشآن کشیم 
بكؼىقؾاق اوث .لشآن کشیم بكای ه٭ابله با بعكاو ٨كایًؿی قا ٘كض هیکًؿ که ٠مـل بـه آو ٨كایًـؿ،
ؾقِؿ اهکاو پیكولی قا باال هیبكؾ٠ .مؿه ؾالیل ياکاهی هىـلماياو ؾق هىاشهـه بـا بعـكاوهـا قا
شىثوشى کكؾ .ایى ٨كایًؿ هماو چیمی اوـث

هیجىاو ؾق بیجىشهی آيها به ٨كایًؿ هااقله ؾق لشآن

که ها آو قا واؼحاق اشكایی یا قاهاكؾهای الگىی شهاؾ يامگفاقی هـیکًـین٨ .كایًـؿ هـفکىق پـًس
هكظله ؾاقؾ که چهاق قاهاكؾ کلی ال آو ٬ابل اوحؽكاز اوث .ایى قاهاكؾها ٠ااقتايؿ ال:
ال ٓ٧قاهاكؾ جاییى :اولیى قاهاكؾ ؾق هىاشهه با بعكاو ال هًٝك لشآن ،قاهاكؾ جاییى اوـث Eبـه ایـى
٠اـاقتؾیگـك

هً١ا که ٬ال ال هك ا٬ؿام ،هاهیث بعكاو و ً٠اِك هئذك آو بایؿ بهؾقوحی جاییى ٌىؾ .بـه
بایؿ هٍؽُ ٌىؾ بعكاو چیىث ،چكا ٌکل گك٨حه اوث ،چگىيه ٌکل گك٨حه اوث و آذـاق و يحـایس
D .:آيها قا يگه ؾاقیؿ که بایؿ بالپكوی ٌىيؿC.
;D .ؼؿاويؿ وكيىٌث هیچ ٬ىم [و هلحی] قا ج٥ییك يمیؾهؿ هگك آيکه آياو آيچه قا ؾق ؼىؾٌاو اوث ج٥ییك ؾهًؿC.
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بعكاو چیىث .جاییى ،يؽىحیى گام و قوي لشآن ؾق هىاشهه بـا بعـكاو اوـث .ل شآن ؾق هكظلـه او
و٬حی هیؼىاهؿ هىلماياو قا ؾ٠ىت به شهاؾ کًؿ ،ابحؿا بهؼىبی هاهیث ؾٌـمى قا جایـیى هـیکًـؿ.
ؾ٠ىت به شهاؾ گاه با ؾٌمى ؾقويی یً١ی شهاؾ با ي٩ه و ٌیٙاو و گاه با ؾٌمى بیكويی هايًؿ ک٩ـاق،
هٍكکاو و هًا٨٭او اوث .ؼؿاويؿ ؾقباقه هكی ابحؿا بهؼىبی هاهیث ؾٌمى قا آٌکاق هـیکًـؿ .بـك
همیى اوان بؽً ؾقؼىقجىشهی ال آیات لشآن به هاهیث بعكاوها ،چكایی ٌکلگیكی ،چگـىيگی
ٌکلگیكی و آذاق و يحایس آيها ج١ل ٫گك٨حه اوث .بكای اذاات ایى اؾ٠ا کا٨ی اوث بًگكین به ل شآن کـه

چگىيه ؾق گام او ؾٌمًاو و ٠ىاهل بعكاوها قا ه١ك٨ی هیکًـؿ .چًـؿ يمىيـه ال ؾٌـمًاو و ٠ىاهـل
َ َ
َ َّ م
َّ
وُِ ََه م اوإِٔ٨ـا٘ك:
طُنِِلکه ِْمِ ََه م وِِفُت ِخهْ مِ
إلشی ِ
بعكاو که ؾٌمى جاییى هیکًؿ ٠ااقتايؿ الٌ :یٙاوِ D :إ َّ ِنِ ِ
َّ
ْ
سِ َ َ َّمهُ َ َِِب ُّ
هىءِِإ ِِمهُِ
ُلس ِ ِ
?ٌٓ Eیٙاو ؾٌمى ٌماوث .په او قا ؾٌمى بؿايیؿ ECي٩ه اهاقهِD :إ َّ ِنِ َّإلىف َ ِ
ِ
یکًؿ ،هگك آيکه ؼؿا ههك وقلؾ و بـه
َ ِح َِمِ َ ِّبَ ٔیىو Eٓ>< :٧همايا ي٩ه همیٍه به لٌحی ؾ٠ىت ه 
َّ ْ
َ م
یهِ مُوىإِلک ِْمِ ََ م اوإِ مم ِبیىُِٔيىاء Eٓ:9: :کا٨كاو بـكای ٌـما ؾٌـمًاو
کُف ِع َ ِ
او کم کًؿ ECکا٨كاوِ D :إ ِنِإل ِ
َ َ َ َّ َ َ َّ َّ َ َ و َّ َ َ م ْ م َ َّ َ ْ م
ىٍِّ َ ِوِإلْی َ ِهِأش َع ىإ ٔهائـؿهEٓA; :
هِآمىىإِ ِإلیه ِ
ُسَِ إو ِِ ِللْی ِ
آٌکاقی هىحًؿ ECهٍكکاوD :لت ِد ِنِأش ِِإلى ِ ِ
ّ
م
م
هىب ِه ِْمِ

به٘ىق هىلن،
ؾٌمىجكیى هكؾم به هئهًاو قا ،یهىؾ و هٍكکاو ؼىاهی یا٨ث ECهًا٨٭اوِ D :فهَِلل ِ
َّ
َ
َِم َع َ ِِف ََإٍّ من مِمِإلل مِِ َم َعٌُِٔب٭كه Eٓ:9 :ؾق ؾ های آيها ی يى ٞبیماقی اوث .ؼؿاويؿ بـك بیمـاقی آيهـا
َ م
َ ُّ َ َّ َ َ م َّ ْ َ ْ م َ م
وإخک ِْمِ َ ِوِأ ْو ٍِّ ِْمِ ََه م اوإِلکهم ٔج٥ـابىEٓ23 :
یهِآمىىإِ ِإ ِنِ ِم ِ
یا٨مایؿ ECبٕ١ی ال بىحگاوD :یُِأیهُِإل ِْ ِ
ه
هِأز ِ
آوقؾهایؿ ،بٕ١ی ال همىكاو و ٨كليؿايحاو ؾٌمًاو ٌما هىحًؿC.
ای کىايی که ایماو 
هكی ال ٠ىاهل بعكاو و ؾٌمًی که ـکك ٌؿ ،بهِىقت ؾ٬ی ٫ؾق لشآن جاییى ٌـؿه اوـث کـه
ؾق ایى ه٭اله هصا پكؾاؼحى به جاییى آيها يیىث .بكای جّؿی ٫ایى هٙلب قشـى ٞکًیـؿ بـه هًـابٟ
٠اـاقتؾیگـك هـیچگـاه

ؾٌمىًٌاوی ؾق لشآن یا آذاق هح١ل ٫به هكی ال ٠ىاهلی که ـکك ٌؿ .بـه

ؼؿاويؿ ؾ٠ىت به ابهام و جكؾیؿ يمیکًؿ Eهك چیم یا هكکه قا بهً٠ـىاو ؾٌـمى و بعـكاو ه١ك٨ـی
هیکًؿ ،بهؼىبی آو قا جاییى هیکًؿ و هؽا٘ب قا به هاهیث ؾٌمى آگاه هیکًؿ.

بًابكایى باجىشهبه قاهاكؾ جاییى هىلماياو ؾق هىاشهه با بعـكاوهـا ا٠ـن ال بعـكاو ؼـكؾ و
کالو ،بایؿ ٬ال ال هك چیم هاهیث بعكاو قا جاییى کًًؿ .اگك بؽىاهین ال هرا ٠یًـی اوـح٩اؾه
کًین جا ذابث ٌىؾ هىلماياو ایى قاهاكؾ قا ياؾیؿه گك٨حهايؿ ،هرا بعـكاو قژیـن ِهیىيیىـحی
هًاوب اوث .ال بـمقگجـكیى بعـكاوهـای شهـاو اوـالم ؾق ّ٠ـك ظأـك ،بعـكاو قژیـن

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم ;<C

ِهیىيیىحی اوث .وئا ایى اوث که آیا قژیـن ِهیىيیىـحی بـهً٠ـىاو یـ بعـكاو کـالو
به ؼىبی بكای هىلماياو جاییى ٌؿه اوث؟ آیا همه هىلماياو قژین ِهیىيیىـحی قا بـههرابـه
بعكاو هیيگكيؿ؟ آیا جىا ٫٨یا اشما٠ی ؾقایىباقه وشىؾ ؾاقؾ؟ ٘ای١ی اوث پاوػ هً٩ی باٌؿ.
ؾقِىقجیکه قژین ِهیىيیىحی ال وىی ٠مـىم شهـاو اوـالم بـهً٠ـىاو یـ بعـكاو هـىقؾ

ًٌاوایی ٬كاق هیگك٨ث ،باجىشهبه اهکايات شهاو اوالم٤ ،لاه بك ایى بعـكاو کـاق ؾٌـىاقی
يیىث .بًابكایى هیجىاو گ٩ث قاهاكؾ جاییى ؾق هىاشهه با بعكاوها ؾق شهاو اوالم بهؾقوـحی
هىقؾ جىشه ٬كاق يگك٨حه اوث .ایًکه جاییى بك٠هؿه چه کىی اوـث ،بىـحگی بـه وـه ًّ٠ـك
هى١٬یث ،جىاو و جکلی ٧ؾاقؾ Eلیكا قاهاكؾها هحؤذك ال ً٠اِك هفکىق اوثE
بٓ قاهاكؾ جصهیم :ب١ؿ ال جاییى ،ؾوهیى قاهاكؾی که لشآن اقائه هیکًؿ ،قاهاكؾ جصهیـم اوـثE
به ایى هً١ا که و٬حی بعكاو بهؾقوحی جاییى ٌؿ ،گام ؾوم بكای ه٭ابلـه بـا بعـكاو هصهـم ٌـؿو ؾق
ه٭ابل بعكاو اوث٬ .ال ال هك ا٬ؿاهی ؾق ه٭ابل ؾٌمى ،بایؿ ال جصهیمات کا٨ی بكؼىقؾاق ٌؿ .ؾق
٠ااقتايؿ ال:

لشآن به ؾو گىيه آهاؾگی ؾق بعكاوها و ؾٌمى ؾقويی و بیكويی اٌاقه ٌؿه اوث که
جصهیم به ٬ؿقت ایماو ؾق ه٭ابل ؾٌمى ؾقوو :آیات هح١ؿؾی ؾق لشآن وشىؾ ؾاقيؿ کـه
و٩اقي به ایماو هی کًًؿ و قاه ٤لاه بك بعكاوها قا ا٨مایً ایماو هی ؾايًؿ .بـه هیمايـی کـه
هىلماو به ایماو هصهم ٌؿه اوث ،به هماو هیماو ٬ؿقت ج٭ابل آياو با بعكاو ا٨مایً پیؿا
هیکًؿ Eبهگىيهای که آقاهً هٙم ى و پایؿاق شم ؾق وایه ایماو به ؾوث يمیآیؿD :إ ِبْ عِ
َّه
َه
َ مه َ مه
َ
إلل ِتطنئیهِإلملىب .Cآیاجی هايًؿ َ Dو ِإنِت ْص ِب معوإِ َوت َّتم ىإِ ِِیض ُّعِ ْمِِ یه م من ْمِِش ِی وئُِ ِإ َّنِِإلل َِِ ِبنَه ُِ
ْ َم َ م َ
َ َ َّ َ
َ َ َّ
َ َّ م ْ
َّ َّ َ َّ َ ْ
طُنِِتْ معوإِف ِإذإِ
یعنلىنِِم ِحِیطِٔ Cآ ٠مكاوِ D ،ٓ:;9 :إ َنِِ َإلْیهِِإتمىإِ ِإذإِمسهمِِطُ ِئ ِِ ِمهِِإلشِی ِ
َ َ ْ َّ ْ َ ْ م
َ
َ م َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َه ْ ْ َ
مْ مْ
هَُِِمِه َهِِ
نمِِمب ِصِ معونِٔ Cا٠كاD ،ٓ;9: :٦وِِلىِِأنِ َِأنلِِإلمعیِآمىىإِوِِإتمىإِلفتحىهَُِل ی ِهمِِب َع ٍ
َ َْ
َ
ىص معوإِإللَّه َِِی مه
إأ ْ ٔ Cا٠ـكا ٓB? :٦و Dیهُِأِیهَه ُِإلَّه ْی َهِِ َآمىهىإِإنِ َت مه
َّ
ىص ع مِ َوِ یثبِّه تِ
نُءِِوِِ
إلس ِ
ِ
َ
أل َإمِکمٔ Cهعمؿ ، ٓ6 :هّاؾی٭ی ال ٨كهاو ٬كآي ی ؾقلهیًه جصهیم به ٬ؿقت ایماوايؿE
جصهیم به جىلیعات يٝاهی ؾق ه٭ابل ؾٌمى بیكويی :الآيصاکه ی قوی وکه بعكاوهای
ليؿگی بٍك هح١ل ٫به بعكاوهای بیكويی و ق٬ابثهای ايىايی اوث ،ؼؿاويؿ جىِیه هیکًـؿ
٠ااقتؾیگك بایـؿ

که ؾق ه٭ابل چًیى بعكاوهایی بایؿ هحًاوب با ٬ؿقت بعكاو هصهم ٌؿ .به
به وا١٬یث های هیؿايی جىشه ؾاٌث و با ًٌاوـایی ٬ـؿقت ؾٌـمى ،ال اهکايـات جىـلیعاجی

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

َ َ ُّ َ م ْ َ ْ َ َ ْ م ْ ْ م
َْ م
م
ىنِ ِبه ِِِ ََه َّ ِوِ
لِت ْع ِن مب َ ِ
خی ِ ِ
هِ ِ بُ ِ ِِإل ِ
هِل َّى ٍِِ َ ِوِ ِم ْ ِ
بكؼىقؾاق ٌؿ .آیاجی هايًؿ ِ Dوِأ َِ وإِله ِمِمُِإستطعت ِمِ ِم ِ
َّ َ
َّ
م م
م
َ
َ
َ َ َ
َّ َ َّ
م
ْ
لِإلل ِِِیهى ِِ
َِ َسبی ِ ِ
َ ٍ ِءِف ِ
ش ِ
هِ ِ
هِ مٍّ ِوو ِه ِْمِ ِت ْعل منىو مه مِمِإلل مِِی ْعل من مه ِْمِ َ ِوِمُِتى ِفمىإِ ِم ْ ِ
هِ ِم ْ ِ
إلل ِِِ َ ِوِ ََ َّو ِْمِ َ ِوِآخع ی َ ِ
َ
َّ َّ َ َ َ َ ْ م م َ َ ْ َ
مْ َ
َ م َْ
هتک ِْمِ
ههِأ ْس ِهل َح ِِتک ِْمِ َوأ ْم ِت َع ِِ
هىنَِ ِ
هىِتْفل ِ
هِ ف معوإِل ْ ِ
ىنٔ Cاي٩ا  ٓ?9 :و َ Dو ٍِِّإل ِِْی ِ
ِإ ِلیک ِْمِ َ ِوِأو مت ِْمِ ِتظل من َ ِ
َ م َ َ
َو
ىنِ ََ ِلیکمِ َِّمیل ًِِ َو ِإح َ ؤِ Cيىاء ٓ251 :يمىيهای ال ٨كهاو لشآوی بكای جصهیم به جىلیعات
ِفی ِِنیل ِ

و کىب اهکايات ؾق هىاشهه با ؾٌمىها و بعكاوهاوثE
زٓ قاهاكؾ جعكی  :ب١ؿ ال ًٌاؼث ؾ٬ی ٫بعكاو یا ؾٌمى ،گام ب١ؿی ایى اوث که ؾق
هىلماياو ايگیمه کا٨ی بكای هىاشهه با بعكاو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ .ؾقواِ ٟ٬ـكٌ ٦ـًاؼث
ؾٌمى ٔقاهاكؾ او ٓ و کىب اهکايات کا٨ی بكای هىاشهه با ؾٌـمى ٔقاهاـكؾ ؾومٓ ،بـكای
٤لاه بك ؾٌمى کا٨ی يیىث Eلیكا هك ا٬ؿاهی بكای جؤذیكگفاقی و ٌكو ٞيیالهًـؿ بـه ايگیـمه
اوث .به٠ااقت ؾیگك بایؿ ايگیمه کا٨ی بكای وقوؾ به هى له و ظل بعكاو و ج٭ابل با ؾٌمى
و شىؾ ؾاٌحه باٌؿ .چًیى قاهاكؾی بهِىقت گىحكؾه ؾق لشآن به کـاق گك٨حـه ٌـؿه اوـث.
و٬حی ؼؿاويؿ بعكاو قا جاییى هی کًؿ و قاه ه٭ابله با آو قا جىٔیط هـی ؾهـؿ ،ايگیـمه اللم قا
بكای هىاشهه با بعكاو ؾق هؽا٘ب به وشىؾ هی آوقؾ .بكای يمىيه و٬حـی ؾ٠ـىت بـه شهـاؾ
هیکًؿ ،آذاق چًیى ا٬ؿاهی قا بكهیٌ ـماقؾ و پیاهـؿهای شهـاؾ قا بـه هؽا٘ـب یـاؾ آوقی
َّ
َّه
م مه
َ
هی کًؿ جا ايگیمه کا٨ی ؾق هؽا٘ب ٌکل بگیكؾَ D :وِِ ِت ْح َس َب َّهِِإلْی َهِِل ِتل ىإِفهَِِسَه بی ِلِِإلل ِِِ
َْ و
إتُِِ َب ْلِِ َأ ْحِی َُءَِِ ْى َ ِِ َ ِّبه ْمِِی ْع َزلمه َ
ىنِٔ Cآ ٠مكاو .ٓ :?B :بك همـیى اوـان اللم اوـث بـكای
أمى
ِ
ِ
هىاشهه با هك بعكايی ،ايگیمه کا٨ی ؾق هىلماو ایصاؾ ٌىؾ .ایى ههن شم با جٍكیط ٨ىایؿ و
يحایس ٤لاه بك بعكاو جع٭ ٫يمییابؿ .ؾق لشآن آیات هح١ؿؾی به چٍن هیؼىقؾ که هؽا٘ب
قا جعكی هی کًؿ جا واقؾ هیؿاو ٌىؾ .ؾق ی آیه ٤یكت ؾیًی هىلماياو قا هؽا٘ـب ٬ـكاق
هی ؾهؿ که چكا ؾق قاه ؼؿا ال لياو و کىؾکاو وحنؾیؿه ؾ٨ا ٞيمیکًیؿَ D :ومُِ َلِکمِ ِ متمُت َ
لىنِِ
ِ
َّ
َ ِّ
إلن َ
ست َ
َ
إلل ِِ َو م
َ
ضعفی َهِِ ِم َهِِ ِّ
إلىل ِإنِٔ Cيىاء .ٓ >@ :ؾق آیه ؾیگـكی بـه
إلعخُ ِ ِِوإلى ِ
فَِسبی ِلِِ ِ
سُءِِو ِ
آيها و٠ؿه هیؾهؿ هك همیًه ای که ال شاو و ها ؼىؾ کكؾه باٌیؿ ،ؼؿا ال ٌما ؼكیـؿاقی
َّ ّه َ ْه
إش َت َعیِم َهِِ ْإلنمه ُْمى َ
یهِِ
هیکً ؿ و بهای آو ،بلکه بهحك ال آو قا به ٌما هیپـكؾالؾِ D :إنِِإلل ِِ
ِه
ِِ
َ
ّ
اه
ىنِِ َو می ْم َت مل َ
إلل ِِ َف َی ْم مت مل َ
إلد َّى ًَِِ می َمُت مل َ
َأ موف َس مه ْمِِ َو َأ ْم َى َإل مهمِب َؤ َّنِِ َل مه ممِِ َ
ىنِِفَِ َ
ىنِِ َو َْ و إِ ََلیْه ِِِ َحم ُِفِه َِ
ب
س
ِ
یلِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ّ
َ ْم ْ َ َ ْ َْ َ
إلل ِِ َف ُْس َت ْبش مع ْوإِِب َب ْیع مک ممِِ َّإلْیِ َب َُی ْع متمِب ِِ َو َذل َِِ
ْ
َ
َّ ْ َ َ
ِ ِ ِ
إِ ِودی ِلِِوإلمع ِآنِِومهِِأوفَِ ِبعه ِ ُِِِ ِمهِِ ِ
ِ
ِ ِ ِه
إلتى إ ِِِو ِ

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم =<C

َْ

ْ

من َىِِإلف ْى مزِِإل َع ِظ میمِٔ :Cجىبه .ٓ ::: :بًابكایى بایؿ جىشه ؾاٌث جعكی به وویله ایصاؾ ايگیمه و
جٍىی ،٫یکی ال قاهاكؾهای ههن ؾق هىاشهه با بعكاو اوث .ایى قاهاكؾ ؾق آیات هح١ـؿؾی
ال لشآن به کاق گك٨حه ٌؿه اوث Eچًاوکه ؾق آیـه >? وـىقه اي٩ـا ؼؿاويـؿ ال پیـاهاك
هی ؼىاهؿ که هئهًاو قا جٍىی ٫به شًگ کًؿ که ظحی ؾق هّا٨ی يابكابك اگك ايگیمه کا٨ی و
ْ
َ َه
جعكی اللم ِىقت گیكؾ ،پیكولی هع٭ ٫هیٌىؾD :یُِ َأ ُّی َهُِ َّ
یهِِ ََل َِ
إلى ِب َُِِّحَه ِّع ِ ِِإلنمه ُْ ِم ِى
َ م ِّ م ْ ْ م َ َ م َ ْ ْ
َّه
ْ
َ ْ ْ َْو
م
م
ونِِ َیْ ِل مبىإِِ ِم َئ َت ْی ِهِِ َو ِإنِ َیکهِ ِّمىکمِ ِّم َئًِِ َیْ ِل مبىإِِألفُِ ِّم َهِِإل ِْ َیهِِ
إل ِم َتُ ِ ِِ ِإنِیکهِمىکمِِ َِشعونِِص ُِبع
َ َف مع ْوإِِب َؤ َّو مه ْمِِ َل ْى َُِِ َِِّ َی ْف َم مه َ
ىنِٔ ;Cاي٩ا Eٓ72 :
ِ

ؾٓ قاهاكؾ جهؿیؿ ٔا٬ؿام و ٠ملٓ :ب١ؿ ال ایًکه هاهیث ؾٌمى یا بعكاو جاییى ٌؿ ٔقاهاكؾ
او ٓ ،اهکايات و جصهیم کا٨ی ههیا ٌؿ ٔقاهاكؾ ؾومٓ و ايگیمه کا٨ی بكای ظل بعكاو به وشىؾ
آهؿ ٔقاهاكؾ وىمٓ ،يىبث به قاهاكؾ چهاقم یً١ی جهؿیؿ ؾٌمى که هماو قاهاكؾ ا٬ؿام و ٠مل
اوث هیقوؿ .یکی ال اواویجكیى هٍکالت شهاو اوالم ؾق هىاشهه با بعكاوها و ه٭ابلـه
با ؾٌمًاو شهاو اوالم ،بیجىشهی به وه قاهاكؾ پیٍیى و وقوؾ به قاهاكؾ چهـاقم اوـث .بـك
همیى اوان ٌاهؿین ا٬ؿاهات لیاؾی ِىقت هیگیكؾ ،اها يحیصه اللم بـه ؾوـث يمـیآیـؿ.
ؾلیل ایى ٔ ،٧١بیجىشهی به قاهاكؾهـای وـهگايـه پیٍـیى اوـث .قاهاـكؾ ا٬ـؿام و ٠مـل
باجىشه به ه٭حٕیات لهاو ؾق اب١اؾ يٝـاهی ،ویاوـی و ا٬حّـاؾی ِـىقت هـیگیـكؾ٘ .یـ٧


شاوها و اهىالٍاو قا ؼكیؿاقی کكؾه که [ؾق بكابكي] بهٍث بكای آياو باٌؿ[ Eبه ایىگىيه که]:
D .:ؼؿاويؿ ال هئهًاو 
ؾق قاه ؼؿا پیکاق هیکًًؿ ،هیکًٍؿ و کٍحه هیٌىيؿ .ایى و٠ؿه ظ٭ی اوث بك او ،که ؾق ت ىسات و اودی ل و ل شآن
ـکك ٨كهىؾه ،و چه کىی ال ؼؿا به ٠هؿي و٨اؾاقجك اوث؟ اکًىو بٍاقت باؾ بك ٌـما بـه ؾاؾووـحؿی کـه بـا ؼـؿا
کكؾهایؿ و ایى اوث آو پیكولی بمقگC.

;D .ای پیاهاك ،هئهًاو قا به شًگ [با ؾٌمى] جٍىی ٫کى .هكگاه بیىث ي٩ك بااوح٭اهث ال ٌما باًٌؿ ،بك ؾویىث ي٩ك
٤لاه هی کًًؿ Eو اگك ِؿ ي٩ك باًٌؿ ،بك هماق ي٩ك ال کىايی که کا٨ك ٌؿيؿ پیـكول هـیگكؾيـؿ Eچكاکـه آيهـا گكوهـی
هىحًؿ که يمی٨همًؿC.

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

گىحكؾهای ال آیات لشآن ؾقلهیًه قاهاكؾ ا٬ؿام و ٠مل وشىؾ ؾاقؾ که هیجىاو بـه چًـؿ يمىيـه

َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
م
َ
هِ ف معوإِفض ْع ِ ِّ
لُبِٔهعمؿ Eٓ= :هًگاهی که با کا٨كاو ؾق هیؿاو
اٌاقه کكؾD :ف ِإذإِلمیت مِمِإلْی َ ِ
بِإلع ِ
َْْ ََ
َّ ْ َ ْ َ
ََْ َ
همِ
ههِخلف مه ِْ
بِفش ِّهع ٍِِّْ ِب ِههمِم ِ
گكؾوهایٍاو قا بميیؿِ D ECإ َّمُِتثمف َّى مه ِْمِ ِِفَِإلحع ِ ِ
قوبهقو ٌؿیؿ ،
شًگ 
َ َّ َّ
َ
آوچًـاو بـه آيهـا ظملـه کـى کـه
ون ٔاي٩ا  Eٓ>@ :اگك آيهـا قا ؾق شًـگ بیـابی ،
ل َعل مه ِْمِی ِْ مع ِ
م
شم١یثهایی که پٍث وك آيها هىحًؿ پكاکًؿه ٌىيؿٌ .ایؿ هحفکك گكؾيؿَ D ECو ْإل مت مل م
ىن ِْمِ َ ِحیه ِِ

َ ْم م َْ م م ْ َ م َ
ْ
م
ُ ِمفت منىن ِْمِ َوأخ ِعخىن ِْمِ ِم ِهِ ِحی ِِأخ َعخى ِْم ٔب٭كه Eٓ:B: :آيها قا هكشا یا٨حیؿ ،بـه ٬حـل بكوـايیؿ و
َ ْ
َ م ْ َّ َ َ م ْ م َ ّ
ىنِِِبُلله ِِِ َو ِِ ِبهُل َی ْى ِ ُِِ
یهِ ِِیُ ِمى ِ
الآيصاکه ٌما قا بیكوو واؼحًؿ ،آيها قا بیكوو کًیؿD ECل ُِتلىِإِإل ِْ ِ
م ْ
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هُبِ َح َّتهَِ می ْعطهىِإِ
یهِأوتىِإِإل ِک َت َ ِ
هِإل ِْ ِ
كِ ِم ِ
یهِإلح ِ
ىنِ ٍِّ ِ
ىنِمُِحع ُِِإلل ِِو سىل ِِو ِِی ِ یى ِ
إْلخ ِِعِو ِِیحعم ِ
ِ
ْ
َ
م
َ
َ
َ
ون ٔجىبه Eٓ;B :با کىايی ال اهل کحاب که يه به ؼـؿا ،و يـه بـه قول
إل ِد َْ َی ًَِِهِ َی ٍ ِِ َون ِْمِص ُِغ مع ِ

هیٌمكيؿ ،و يه آییى ظـ ٫قا
شما ایماو ؾاقيؿ ،و يه آيچه قا ؼؿا و قوىلً جعكین کكؾه ظكام 
هیپفیكيؿ ،پیکاق کًیؿ جا لهايی که با ؼٕى ٞو جىلین ،شمیه قا به ؾوث ؼىؾ بپكؾاليؿC.

قاهاكؾهای چهاقگايه جاییى ،جصهیم ،جعكی و جهؿیؿ ٔا٬ؿام و ٠ملٓ باجىشهبه ه٩اهین وهگايه
٠ااقتؾیگك اگك وئا ٌىؾ قاهاـكؾ جایـیى

هى١٬یث ،جىاو و جکلی٬ ٧ابلیث اشكایی پیؿا هیکًًؿ .به
وٜی٩ه چه کىی اوث ؾق شىاب بایؿ گ٩ث هى١٬یث هٍؽُ هیکًؿ چه کىی چًیى جـىايی ؾاقؾ
و جکلی ٧جاییى قا بك٠هؿه ؾاقؾ .هعىقیث ه٩اهین وهگايه ٔهى١٬یث ،جـىاو ،جکلیـ ٓ٧ؾق اشكایـی
کكؾو قاهاكؾهای چهاقگايه ٔجاییى ،جصهیم ،جعكی  ،ا٬ؿام و ٠مـلٓ ٔـكوقی اوـث جـا هاهیـث
جؽّّی و ظك٨های قاهاكؾها ظٌ ٛ٩ىؾ .ؾق جىٔیط هیجىاو گ٩ث کىی هیجىايؿ قاهاـكؾ جایـیى
قا ٠ملیاجی کًؿ که ًٌاؼث ؾ٬ی٭ی ال بعكاو ؾاٌحه باٌؿ .اگك بكای يمىيه بعكاو قژین ِهیىيیىـحی
قا ی بعكاو ههن ؾق شهاو اوالم بهظىاب بیاوقین ،چه کىی ِالظیث ؾاقؾ چًـیى بعكايـی قا
جاییى کًؿ٘ .ای١ی اوث ؾق چًیى بعكايی ايگٍث اٌاقه ٬ال ال هـك چیـم بـهوـىی قهاـكاو ؾیًـی
گك٨حه هیٌىؾ Eلیكا ظل چًیى بعكايی يیالهًؿ جاییى ا٠ح٭اؾی اوث Eچىو هاهیـث ا٠ح٭ـاؾی ایـى
بعكاو بك هك چیمی ٤لاه ؾاقؾ .بًابكایى هكگىيه جالٌی شهث اشكایی کكؾو قاهاكؾ بؿوو جىشـه بـه
ه٩اهین وهگايه ،اهکاو هى٨٭یث قا بهِىقت ؾقؼىقجىشهی کاهً هیؾهؿ .قون جىٔـیعی لیـك
بیايگك اقجااٖ ه٩اهین وهگايه و قاهاكؾهای چهاقگايه الگىی شهاؾ اوث.

الگىی شهاؾ ؾق لكآو و ؽكفیثهای قاهبكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم ?<C

يتیجهگیزی


اوحًٙا ٪ال لشآن به پژوهٍگكاو اوالهی اهکاو هیؾهؿ يٝكیهها و الگىهای هحًاوب با هىـائل قا
ج ــىقیمه کًًــؿ و ؾق اؼحیــاق شاه١ــه ٬ــكاق ؾهًــؿ .اللهــه چًــیى کــاقی جؽّــُ ؾق ٨هــن
لشآن و قوٌمًؿی ؾق چگىيگی بكؾاٌث ال ل شآن اوـث .ؾق ایـى پـژوهً بـا هعىقیـث ج٩ىـیك
هىٔى٠ی و اوح٩اؾه ال قوي هًٙ٭ـی جىلیـؿ يٝكیـه ،بـه الگـىی شهـاؾ ؾق ل شآن و ٜك٨یـثهـای
قاهاكؾی آو ؾق ظل بعكاوهای شهاو اوالم پكؾاؼحه ٌـؿ .بـك اوـان يحـایس پـژوهً ،الگـىیی
قاهاكؾی ال شهاؾ ٬ابل اقائه اوث که جاکًىو به آو جىشهی ِىقت يگك٨حه اوث .ایـى الگـى بـه ؾو
بؽً ج٭ىین هیٌىؾ :بؽً يؽىث واله ه٩هىهی الگىوث که بك پایه وه ه٩هىم کلیـؿی یً١ـی
Dهى١٬یثD ،Cجىاو Cو Dجکلی C٧اوحىاق اوث .ه٩اهین هفکىق ؾق ی ؾوق ٌـك٠ی و ٠٭اليـی بـا
یکؿیگك اقجااٖ پیؿا هیکًًؿ .بك اوان ایى اقجااٖ ،ه٩ـاهین وـهگايـه يىـاث بـه ا٨ـكاؾ و شىاهـٟ
ج٥ییكپفیكيؿ Eبؽً ؾوم واؼحاق اشكایی یا قاهاكؾهای الگىی شهـاؾ قا ؾقبكهـیگیـكؾ .ؾق بؽـً
ؾوم چهاق قاهاكؾ جاییى ،جصهیم ،جعكی و جهؿیؿ ٔا٬ؿام و ٠ملٓ وشـىؾ ؾاقؾ کـه هكیـ ال ایـى
قاهاكؾها با الهام ال ه٩اهین وهگايه هى١٬یث ،جىاو و جکلی٬ ٧ابلیث اشكایی پیؿا هیکًًـؿ .اقجاـاٖ
بیى ه٩اهین وهگايه با قاهاكؾهای چهاقگايه ،اللهـه هاهیـث جؽّّـی الگـىی شهـاؾ و ٔـاهى
هى٨٭یث ایى الگىوث .هكچًؿ الگىی هفکىق بك هى له شهاؾ و بعكاوهای ایىچًیًی جمكکم ؾاقؾ،
چهاقچىب ایى الگى ال ٬ابلیث ج١مین بكای وایك بعكاوها يیم بكؼىقؾاق اوث.
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کتابًاهه

لكآو کكین.
وهحالبالغه ٔ .ٓ1368جكشمۀ هعمؿ ؾٌحی ،هٍهؿ ،وًبله.

ابى ویًا ،ابىفلی ظىیى بى فبؿالله ٔ= .ٓ;=Aبشهان ؽفا ،جهكاو ،فکك قول.
افحؽاقی ،اِغك ٔE .ٓ1384اوحكاجوی اهًیحی ؾولث فلىی ،Dفّ لًاهه مطالعدات ساهبدشدی ،ؾوقه هٍ حن،
ي  ،29پاییم.486-459 َ ،
آلى فكايىیه ،چالمكل ٔ .ٓ1387چیغتی کدم :دسآمذی بش م اتب کدمؽىاعی فدغفی ،جهكاو ،ومث.
بى آقی ،هىجی ٔ .ٓ1387وظشیده کدردی چیغدت؟ کاوؽدی دس رات کددم ،جكشم ه فی كول هصی ؿی ،جه كاو،
هالیاق.
سوػؽىاعی اوتمادی ز رت صذسایی ،لن ،کحاب فكؾا.
پاقوايیا ،ظمیؿ ٔ .ٓ1395
پىپك ،کاقل قیمىيؿ ٔ .ٓ1371مىطك اکتؾافات کدری ،جكشمه اظمؿ آقام ،جهكاو ،وكوي.
جمیلاؾه اکبكی ،فلی ٔ .ٓ1387خهاد دس آیىه لشآن ،لن ،لهمم هؿایث.

مهاستهای وظشیدهپدشداصی و مدذلعداصی :ساهىردایی کدردی

شاکاقؾ ،شیمم و شاکىبای شاکىب ٔ.ٓ1395
بشای پژوهؾگشان کدىم اختراکی ،جهكاو ،بهمى بكيا.
معشفتؽىاعی دیىی ٔ 4معشفت الصم و کافی دس دیهٓ ،لن ،هئوىه آهىلٌی

ظىیىلاؾه ،هعمؿ ٔ.ٓ1387

و پووهٍی اهام ؼمیًی.
ٔE .ٓ1393ظؿویات ال يگاه هًغك و فلىفه اوالم ،Dفّلًاهه آییه ز رت ،ن  ،6ي .22
ؼاجمی ،ویؿاظمؿ ٔ .ٓ1372ابعاد خىگ دس فشهىگ اعالم ،جهكاو ،وپهك.
ِؿق ،هعمؿبالك ٔ .ٓ1353مباوی مىطمی اعتمشا ،جهكاو ،پیام آلاؾی.
ٔ .ٓ1361ممذماتی دس تفغیش مىضىکی لشآن ،جكشمه ٌاکك ٌاهؿی ،جهكاو ،فاقابی.
عاهكی ؼكمآباؾی ،ویؿظىى ٔ .ٓ1368خهاد دس لشآن ،جهكاو ،ولاقت فكهًگ و اقٌاؾ اوالهی.
عباعبایی ،ویؿهعمؿظىیى ٔ .ٓ1374تشخره تفغیش الریضان ،جكشمه هعمؿبالك هىو ىی ،ل ن ،شاهق ه
هؿقویى ظىله فلمیه لن ،ؾفحك ايحٍاقات اوالهی.
کلایی ،يصف ٔپاییم E .ٓ1389فلىفه اهًیث ال ؾیؿگاه اهام ؼمیًی ،Dفّلًاهه مطالعات ساهبشدی ،ن
ل 
 ،3ؾوقه ویمؾهن ،ي .29-5 َ ،49
آسمانگشایی و والعگشایی ،جهكاو ،ولاقت اهىق ؼاقشه.

لیًکلیحك ،آيؿقو ٔ.ٓ1385
هّباض یمؾی ،هعمؿجمی ٔ .ٓ1387خىگ و خهاد دس لشآن ،لن ،هئوىه آهىلٌی و پووهٍی اهام ؼمیًی.
هؾفك ،هعمؿ قضا ٔ1388قٓ .الرىطك ،يصف اٌكف ،هغبقة الًقماو.
یاوقی ،ظىیى ٔ .ٓ1394الگىی خهاد دس لشآن کشیم و کاسبغدت آن دس وهضدت کاؽدىسا ،پای اوياه ه همغ ـ
کاقًٌاوی اقٌؿ ،ؾفاؿٌؿه ؾق ؾايٍگاه اهام ِاؾق.

