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If we consider politics as a taxidermy and empty it of passion, excitement and emotion, there is really
nothing left of politics; Because rationality and emotion are intertwined. One area in which emotions are
influential is "soft power." With these interpretations, the present article seeks to answer the question that
What is the relationship between arousal and management of emotions and soft power? The research
hypothesis is based on the statement that: Given that one of the main components of soft power is the
popular support of the government, One of the important functions of emotions is to strengthen the soft
power of the government and consequently to increase the national and international authority of the
ruling political system. The main purpose of this study is to present an Islamic approach to the
management of emotions by the Prophet (PBUH) and Amir al-Mu'minin (AS). To increase the soft power
of the government by establishing these nobles. The method of the present research is based on the
purpose, theoretical and developmental and based on the nature and method, "documentary". According
to the research findings, one of the ways in which the government can increase its popular support is It
is a matter of stimulating and managing the emotions and feelings of the people. This study examined
the performance of the Prophetic and Alawite rule and clarified that the Prophet (PBUH) and Amir alMu'minin (AS) in various socio-political areas, including international relations, as a protest, in the face of
enemies, as a famous commandment and prohibition. In denial and in war, they have managed the
emotions of the people in the right direction.
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چکیذه
اگش عیهع سا ب فىس تهکغیذس ؽذ اص ازغهعه خهل کمی واقؼه چیلض اص
عیهع بهق نم  هنذ؛ ص لشا ػقینیل و ازغهعله دس ل تنیده هسدننه .یکد از
زىص  ه ک ازغهعه دس آ ایشگزاسنذ «قذس نش » اع  .بله ا ل تفهعلیش ا ل
نىؽتهس ب دنبهل پهع ب ا پشعؼ اع ک چ نغلبت یله تهیلیح و لذ ش
ػىاعف و ازغهعه و قذس نش وخىد داسد؟ فشضیۀ پهو ؼ بش ا گلضاس اعلتىاس
اع ک بهتىخ بل ا مکل کل اص ؤلفل  له افلا قلذس نلش پؾلتىانۀ شد ل
زکى اع ک اص کهسکشد ه ه ازغهعله و ػىاعلف تقى ل قلذس نلش
زهکمی و تؼهقبه افضا ؼ اقتذاس ال و بلی الماال نظله عیهعل زلهک اعل .
للذ افللا ا ل پللهو ؼ اسائللۀ سو کللشد اعللی اص للذ ش ػىاعللف تىعللظ
پیه بش و ا یش ؤ مه  اع ته دولتمشدا به تأع اص ا بضسگىاسا قذس نلش
يهسالبال٤ه و پژوهٍگك ؾايٍگاه ٠ـالی ؾ٨ـا ٞهلـی ،جهـكاو ،ایـكاو ٕيىیىـًؿۀ
ؾايًآهىؼحۀ ؾکحكی جؽّّی 
 .
هىئىلٔ.Pourali.y@gmail.com ،
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زهکمی سا افضا ؼ د مذ .عبق هفت های پدوههص کد مبنند بد رهش اسدنایی
تىانذ پؾتىانۀ شد خلىد سا استقله د لذ غللاۀ
است ،از سا  ه ک زهکمی
تهییح و ذ ش ػىاعف و ازغهعه شد اع  .ا پهو ؼ به بشسعل ػماکلشد
زکى نبلى و ػالى سوؽل علهخ کل پیله بش خلذا و ا یلش ؤ مله  دس
ػشف های سیاسد و اختملهػ گىنلهگى اصخمال دس سوابلظ بلی المالل دس قله
ازتدهج دس ىاخه به دؽلممه دس قله ا شبل  ؼلشو و نهل ازمنکد ه یر ا لىس
خمگ ػىاعف شد سا دس غیش فسیر ذ ش
واژگا و کلیذی :ذ ش
ػاى .

ازغهعه

کشد انذ.

اعی قذس نش زکى

نبى

زکى

هقذهه

بـهواوــٙۀ وـلٙۀ هــؿلهـای جعلیــل
هىٔـى ٞاظىاوـات و يىــبث آو بـا ليــؿگی ویاوـی 
ؼكؾگكایايه ،واؼحاقی و والهايی ،با جـؤؼیك واقؾ ؾايـً ویاوـث ٌـؿ و ٨٭ـٗ ؾق وـه ؾهـۀ
ویاوثًٌاوـاو ٬ـكاق گك٨ـث Eلیـكا ؾق گفٌـحه ايؿیٍـمًؿاو

گفٌحه ،اظىاوات هىقؾ جىشه
بـهوـؽحی هحـؤذك ال
ویاوـیاي 

هـیؾیؿيـؿ کـه ق٨حـاق
ايىاو قا هىشىؾی ٠٭اليـی و ابـماقی 
اظىاوات بىؾ .الایىقو ،ي٭ً اظىاوات ؾق ليؿگی ویاوی ه٩٥ىل هايؿه بىؾ Eاهـا هع٭٭ـاو
ؾهههای اؼیك کىٌیؿيؿ ایى شكیاو قا ؾق کايىو جىشه ٬كاق ؾهًؿ .ایًاو بؿیى باوق قوـیؿيؿ
ؾق 
جعلیلهـای ویاوـی ٬ـكاق

هیجىايؿ ؾق هحى
که اگك اظىاوات بهؾقوحی ؾقک ٌىؾ ،باق ؾیگك 
گیكؾ ٕکكیمی.ٔ13 :2483 ،
بًابكایى ،کاق ٠ا٘٩ی همیٍه بؽٍی ال ویاوث ؾق وـٙط اواوـی بـىؾه اوـث .قهبـكی
ویاوی همیٍه جمكیًی بكای هؿیكیث اظىاوات بـىؾه اوـث .اهـا ي٭ـً اظىاوـی قهبـكاو
ویژگیهای شؿیؿی ؾاقؾٔ .كوقت بیٍحكی وشىؾ ؾاقؾ کـه کـاق ٠ـا٘٩ی بـه قوٌـی

ویاوی
ٌؽّیگكا و ِكیط ايصام ؾاؾه ٌىؾ ،و ٨كِثبیٍحكی بكای ي٩ىـ ال ٘كی ٫ايصـام ایـى کـاق

هىث .ایى اهك ؾق پحايىیل آگاهی ال اب١اؾ ٠ا٘٩ی ليؿگی قولهكه ،ؾق هٍؽّۀ ؼىؾوًصی و
ّ
ؾقهاوهؿاق ها يه٩حه اوـث .بـا ایـى آگـاهی ،لهیًـۀبیٍـحكی بـكای

ؼىؾآلهاییبیٍحك او٬ات
ؾوـحیابی بـه يحـایس ؼـاَ

قويهای ؼاَ بـكای
ايحؽاب و هؿیكیث ٠مؿی اظىاوات به 
سیاستهؿاقاو ال ایى

هیکند.
هیٌىؾ که بهيى٠ی هىشبات ا٨مایً ٬ؿقت يكم قا ٨كاهن 
٨كاهن 
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ٌؽّیثها و هحؽّّاؤ هعکىم به هؿیكیث ـؼـایك ٝ٠ـین هلـی

ههنجكیى
آوها ٕ 
يٝك که 
هیجىايؿ
اظىاوات هىحًؿ ،هؿیكيؿ .ؾق وٙط ٨كهًگ هلی يیم هؿیكیث هئذك پىیایی ٠ا٘٩ی 
به جىو١ۀ قوابٗ ظمایحی و ؼال٬ايه و ا٨مایً ٬ؿقت يكم هًصك ٌىؾ ٕ.ٔRichards, 2007: 99
ؾق همیى قاوحا ،ال لىالم ١ٙ٬ی ظکمكايی ا٬حؿاق هیئث ظاکن اوث که بحىايؿ ؾق وایۀ ایى
بـیىالملـل قوابـٗ
ا٬حؿاق ؾق ٠كِۀ ؾاؼلی ،اهًیث هلی ؼـىؾ قا ا٨ـمایً ؾهـؿ و ؾق ٠كِـۀ 
ؾولثهای هؽحل ٧بك٬كاق کًؿ .ابماق ا٬حؿاق هًعّك ؾق ٬ؿقت وؽث و جصهیـمات

هح١اؾلی با
ویـژهای بكؼـىقؾاق
ؾولثهـا ال شایگـاه 

يٝاهی يیىث ،بلکه ٬ؿقت يكم يیم ؾق ا٨مایً ا٬حؿاق
هیجىايؿ ظا ٛ٨ا٬حؿاق هیئث ظاکن
اوث Eبا ایى جىٔیط که ؾق يبىؾ ٬ؿقت وؽث٬ ،ؿقت يكم 
ؾقظالیکه ٬ؿقت وؽث بـؿوو ؾاٌـحى ٬ـؿقت يـكمٌ ،ـکًًؿگی بىـیاقی ؾاقؾ .قهـم

باٌؿ،
کاقآهؿی ٬ؿقت يكم ؾق اؼحیاقی بىؾيً يه٩حـه اوـث .یکـی ال هّـاؾی ٫بـاقل ٬ـؿقت يـكم
هـیجـىاو ؾق
اوح٩اؾه ال ٠ىا٘ ٧هؽا٘باو اوث که با جهییس ٠٭الیی ٠ىا٘ ٧و هـؿیكیث آو ،
بهكههًؿ ٌؿ .ایى
واظثهای ليؿگی الشمله ؾق باال بكؾو ٬ؿقت يكم هیئث ظاکن ال آو 

همۀ
يمىيههایی ال بهکاقگیكی جهییس اظىاوات و ٠ىا٘ ٧ؾق هحـىو
پژوهً ؾقِؿؾ اوث با اقائۀ 
ؾیًی ،اهمیث و شایگاه ایى هىٔى ٞقا يٍاو ؾهؿ.
يکحۀ اللم ؾق ایى هىئله ق٠ایث ؼٙىٖ ٬كهم جهییس ٠ىا٘ ٧و اظىاوـات اوـث Eبـؿیى
جىٔیط که جهییس ٠ىا٘ ٧ال کاقایی باالیی بكؼىقؾاق اوث ،اها قوٌى اوث کـه ایـى هىـئله
یکی ال ابماقهای ایصاؾ ٬ؿقت يكم بكای ظاکمیث اوث ،يه ایًکـه جمـام ٬ـؿقت يـكم ؾق گـكو
لیـاؾهقوی ؾق ایـى اهـك

جهییس ٠ىا٘ ٧باٌؿ .بًابكایى ،ؾق ایى هىئله يبایؿ ا٨كاٖ کـكؾ Eلیـكا
هـیلؾایـؿ .اهیـك
هـیٌـىؾ و قوض ج١٭ـل قا ال شاه١ـه 
ايؿیٍهوقلی 

هىش ؾوقی شاه١ه ال
َ

ٓ

َ َ

ٓ

َ

َ

يهـسالبال٤ـه:٪2323 ،
٨كهىؾهايؿ D :الا َج َشىاال َد ّاهل اا ّإ الا ُهف ّشؼلاااأ ٓ اوا ُهف ِّشؼلا ٕ 

هئهًاو ؾقایىباقه
 Eٔ368ياؾاو شم به ا٨كاٖوج٩كیٗ ؾیؿه يٍىؾC.
هىئلۀ ؾیگك ؾق جهییس ٠ىا٘ ٧ایى اوث که ایى هىئله يبایؿ ابماقی بـكای جعمیـ ٫هـكؾم
ٌىؾ Eلیكا بكؼال ٦هٍكب هاکیاولی ،ؾیى اوالم بكای هؿ ٦ه٭ؿن ،ووـیلۀ ه٭ـؿن قا اللم
ؾايىحه اوث .ویكۀ ٠ملی پیاهبك يٍايگك ایى هٙل اوث که ظٕـكت ال ٠ىا٘ـ ٧هـكؾم
يکكؾهايؿ .بكای يمىيه ،ي٭ل ٌؿه اوث که ؾق قولی که ابكاهین٨ ،كليـؿ قوـىل

اوح٩اؾۀ ابماقی
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ؼؿا ،ؾقگفٌث ،کىىٕ ٦ؼىقٌیؿگك٨حگیٔ قغ ؾاؾ .بكؼی گ٩حًؿ :ؼىقٌیؿ به ؾلیل هـك
ابكاهین گك٨حه اوث .پیاهبك و٬حی ایى وؽى قا ًٌیؿيؿ ،بیكوو ق٨حًؿ و په ال ظمـؿ الهـی،
يٍايههای الهـی هىـحًؿ و بـه ؾلیـل هـك یـا ليـؿگی
٨كهىؾيؿD :ؼىقٌیؿ و هاه ؾو يٍايه ال 
يمیگیكيؿٕ Cهصلىـی ،٪2354 ،ز ٌ .ٔ82 :68ـهیؿ هٙهـكی پـه ال ي٭ـل ایـى
هی که 
يمـیؼىاوـحًؿ ال
هـی٨كهایـؿ کـه پی٥مبـك 
هـیکًـؿ و 
هاشكا ،به ِؿا٬ث پیاهبك اٌـاقه 
هـیؼىاوـحًؿ ال ْ
٬ـىتهـای هـكؾم
ٔ٧١های هكؾم بكای هؿایث هكؾم اوح٩اؾه کًًـؿ ،بلکـه 

يمیؼىاهًؿ ال شهالث و ياؾايی هكؾم به ي ٟ٩اوـالم اوـح٩اؾه کًًـؿ،
اوح٩اؾه کًًؿ .پی٥مبك 
هیؼىاهًؿ ال ٠لن و ه١ك٨ث هكؾم اوح٩اؾه کًًؿ ٕهٙهكی ،2478 ،ز .ٔ258 :27
بلکه 
شاه١هًٌاؼحی چه يىـبحی

با ایى ج٩اویك ،ایى يىٌحاق به ؾيبال آو اوث که ؾقیابؿ ال هًٝك
هیاو هؿیكیث اظىاوات و ٬ـؿقت يـكم وشـىؾ ؾاقؾ .ایـى پـژوهً ؾقِـؿؾ اوـث بـا اقائـۀ
يمىيههایی ال بهکاقگیكی جهییس و هؿیكیث اظىاوات و ٠ىا٘ ٧ؾق هحـىو ؾیًـی ٕظکىهـث

هیکًؿ بهحك بحىاو
يبىی و ٠لىیٔ ،شایگاه باالی ایى هىٔى ٞقا يٍاو ؾهؿ .ایى جع٭ی ٫کمک 
آذاق اشحما٠ی اظىاوات قا ؾق ٠كِۀ ویاوی به ٘ىق ٠ام و ؾق ٠كِـۀ ظاکمـاو ویاوـی بـه
هیآیؿ.
٘ىق ؼاَ ؾقک کكؾ .ایى هىٔى ٞبهق٤ن اهمیث بًیاؾیًً ،هىٔى٠ی ه٩٥ىل بهٌماق 
روش پژوهص

جىوـ١های و بـك اوـان هاهیـث و قويD ،اوـًاؾیC

ایى پژوهً بك اوان هؿ ،٦يٝـكی و
شىثوشىی جىِی٩ی و ج٩ىـیكی اوـث کـه

اوث .قوي اوًاؾی قوٌی کی٩ی با هعىقیث
پژوهٍگك هیکىٌؿ با اوح٩اؾۀ يٝامهًؿ و هـًٝن ال هًـاب ٟو ؾاؾههـای اوـًاؾی ،بـه کٍـ،٧
اوحؽكاز٘ ،ب٭هبًؿی و اقلیابی هٙال هكجبٗ با هىٔـى ٞپـژوهً ؼـىؾ بپـكؾالؾ ِٕـاؾ٬ی
٠ك٨اوهًً.ٔ76-78 :2483 ،

٨ىایی و
پیطیًۀ پژوهص

هٙال١ات و جع٭ی٭اجی که ؾقباقۀ هىٔى ٞپژوهً ظأك ايصام گك٨حه اوث ،ؾق وه ؾوحه ٬ابل
کحـابهـا و ه٭ـاالت ٕؾاؼلـی و ؼـاقشیٔ ههـن

ج٭ىینبًؿی هىحًؿ .ؾق ایًصا به بؽٍـی ال

هیٌىؾ:
ؾوحههای پژوهٍی اٌاقه 
هكیک ال ایى 
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خاهؼهضًاسی ازساسات

 .1هغالؼات هبتًی بز

شاه١هًٌاوی اظىاوـاتً٠ ٔ2484ٕ Cـىاو

Dهؿیكیث اظىاوات Eگاهی ؾق قاوحای جىو١ۀ
پًاهٌاهی که ؾق آو با ٘ـكض
٠بانلاؾه ،اکبك ٘ال پىق و ههىا 

ه٭الهای اوث به ؼاهۀ هعمؿ

شاه١هًٌاوی اظىاواتّ٬ ،ؿ ؾاقيـؿ

هؿیكیث اظىاوات و ه٩اهین کلیؿی هٙكض ؾق ظىلۀ
شاه١هًٌاوی بكؾاقيؿ.

گاهی ؾق قاوحای جىو١ۀ ایى ظىله ال
شاه١هًٌاوی اظىاوات به ؼاهۀ کیـايپىق و آ٬ابابـایی ٕ ،ٔ2487بـكای پاوـػ بـه

کحاب
شاه١هًٌاوی و يیالهای ٠ملی آو جؿویى ٌؿه اوث .ایـى کحـاب

ؾ٤ؿ٤ههای يٝكی گ٩حماو

شاه١ـهًٌاوـی

ٌـکلگیـكی

ٌاهل یالؾه ّ٨ل به ایى ٌـكض اوـث :ه٩ـاهین و قویکكؾهـاE
شاه١هًٌاوی اظىاوات٨ Eكهًگ و اظىاوات Eؾیى و اظىاوـاتE

يٝكیههای

اظىاواتE
ٕ٨ای هصالی و اظىاوات٨ Eیلن و اظىاوات Eوایك کاقبكؾها.
شاه١هًٌاؼحی يىٌـحۀ شاياجـاو اچ .جكيـك ٕ1556مٔ

کحاب اظىاوات بٍكی :یک يٝكیۀ
٬ابـلجىشـه و شؿیـؿ وـى٪
شهـثهـای 

جع٭ی٫های هىشىؾ ؾق لهیًۀ اظىاوات قا به

جئىقی
یـکپاقچـه ال شهـاو اشحمـا٠ی ،بـه کـاوي قوابـٗ بـیى
هیؾهؿ .ایى کحاب با اقائۀ ؾیـؿگاه 

هیپكؾالؾ٨ .كٔیۀ جكيك ایى اوث که چگىيه وـاؼحاق
اظىاوات ،واؼحاق اشحما٠ی و ٨كهًگ 
هیگفاقؾ.
ايىاوها و بك٠که اذك 

اشحما٠ی و ٨كهًگ بك جعكیک اظىاوی ؾق
اوححه و شاياجـاو اچ .جكيـك ٕ1557مٔ

کحاب
شاه١هًٌاوی اظىاوات به ٬لن شاو ایّ .

جعلیـلهـای

وـًثهـای جع٭ی٭ـاجی و يٝـكی کـه ؾق

٘كاظی ٌؿه اوث جا ؼىايًـؿگاو قا بـا
هیٌىؾ آٌـًا کًـؿ .بؽـً اول کحـاب بـه ٘یـ ٧ووـی١ی ال
اظىاوات بٍكی بهو٨ىق یا٨ث 
شاه١ـهٌـًاؼحی اظىاوـات ،بؽـً وـىم بـه

يٝكیههای بكشىحۀ

اظىاوات ،بؽً ؾوم به
يٝكیه و جع٭ی ٫ؾقباقۀ اظىاوات ؼاَ هايًؿ  ٫ٍ٠و ظىاؾت و آؼكیى بؽً به چگىيگی
هیپكؾالؾ.
لیكقٌحههای ؾقوو ٠لىم اشحما٠ی 

هٙال١ۀ اظىاوات و يگكي شؿیؿ به
 .2هغالؼات هبتًی بز ازساسات و سیاست

ه٭الۀ Dأٙكاب و ي٭ً آو ؾق کًً ویاوی ٕهٙال١ـۀ هـىقؾی :ؾايٍـصى یاو پىـك ؾايٍـکؿۀ
٠لیاٌك ٦يٝـكی و ظًیـ٠ ٧مـىلاؾۀ
ظ٭ى ٪و ٠لىم ویاوی ؾايٍگاه جهكاو ٔ2482ٕCيىٌحۀ 

بههرابه لؿقت يكم با قویکكؾ اوالهی یاویى پىق٠لی (75 / )71-112
هؿیكیث اظىاوات 

هیکًؿ.
هؿیكشی به اذك أٙكاب بهً٠ىاو هح٥یكی جؤذیكگفاق بك ق٨حاق ویاوی ٌهكويؿاو جىشه 
اوحؿالل اِلی ه٭اله ایى اوث که جؤذیكگفاقی أٙكاب بـك وـٙط ق٨حـاق ویاوـی ،هاهیـث
ؾووىیه ؾاقؾ.
کحاب ویاوث و اظىاوات :چكؼً ٠ا٘٩ی ؾق هٙال١ات ویاوی ؾيیای ه١اِك يىٌـحۀ
يٍاوؾهًـؿۀ
هًعّكبه٨كؾ ال ه٭االت و 

هصمى٠های

هاگث ٕ1521مٔ
ویمىو جاهپىىو و پائىل ّ

جصمیهوجعلیل ؾيیای ویاوی اهكول اوث .ایى کحـاب بـا هـؿ ٦پیٍـبكؾ

چكؼً ٠ا٘٩ی ؾق
بعد ؾقباقۀ قابٙۀ بیى ویاوث و اظىاوات اوث.

شی .ای .هاقکىن ؾق ه٭الۀ ؼىؾ با ً٠ىاو Dاظىاوات ؾق ویاوث1555ٕ Cمٔ ،بـك ایـى
بـهویـژه آيکـه بـه ٌؽّـیث
باوق اوث که هٙال١ۀ اظىاوات ؾق ویاوث ١٨ال بىؾه اوث E
ویژگـیهـای

هیٌىؾ و بهً٠ىاو جىٔیعی بـكای ایًکـه هـكؾم چگىيـه
قهبكاو ویاوی هكبىٖ 
هیکًًؿ .ؾق ایـى ه٭الـه ،هع٭٭ـاو بـه ؾو گـكوه ج٭ىـین
آوها قا اقلیابی 
٬ابلجىشه ؾق ا٘كا ٦

هیکًًؿ.
ٌؿهايؿ :کىايی که ؾقباقۀ قهبكاو و کىايی که قاش ٟبه هكؾم هٙال١ه 

کحاب ویاوث اظىان :اظىـان ؾق پـكؾالي ا٘ال٠ـات ویاوـی بـه ؼاهـۀ قؾالوـک
ٕ1557مٔ بهً٠ىاو بؽٍی ال هٙال١ۀ ویاوث و اظىاوات ،اقجبا٘ات بیى ٠ا٘٩ه و ًٌاؼث
هیکًؿ.
جّمینگیكی و ٠مل بكقوی 

و يحایس آو قا بكای اقلیابی ویاوی،
 .3هغالؼات هبتًی بز ازساسات و قذرت يزم

٠لی کكیمی هله ؾق ه٭الۀ ؼىؾ با ً٠ىاو Dجعلیل قهبكی اهـام ؼمیًـی ؾق شكیـاو اي٭ـالب
شاه١هًٌاوی اظىاوات ٔ2483ٕ Cيٍاو ؾاؾ که اهام ؼمیًی ال قهگـفق

اوالهی ال هًٝك
٬ؿقت يـكم ؼـىؾ بـا هـؿیكیث اظىاوـات هـكؾم ال ٘كیـ ٫ا٠حمـاؾلؾایی ال قژ یـن پهلـىی،
الیـکوـى و جمقیـ٫

بكايگیؽحى اظىاوات ٔؿظکىهحی ،هبـاقله بـا اظىاوـات ٔؿبىـیس
اظىاوات بىیسگك ،هكؾم قا به کًً آٌکاق ا٠حكأی ٔؿ قژ ین و ؾقيهایث ج٥ییك ظکىهث و
هیٌؿيؿ.
ؾوثیابی به پیكولی قهًمىو 

٬ؿقتهایی بكای قهبكی ٕ1557مٔ بك ایى بـاوق اوـث کـه اکًـىو

شىل ٦يای ؾق کحاب
َ
بىیاقی ه١ح٭ؿيؿ اٌکال قهبكی ا٬حؿاقگكا و اشباقی ،شای ؼىؾ قا به قویکكؾهای ٬ؿقت يـكم
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که به ؾيبال شفب ،الهام بؽٍیؿو و هح٭ا٠ؿوالی اوث جا ٍ٨اق و ا٠مال لوق ؾاؾه ،و ایـى ؾق
هـیکًـؿ کـه بیٍـحك
گىحكؾهای شایگمیى ٌؿه اوث .يـای بعـد 

شىاه ٟپىاًِ١حی به ٘ىق
ههاقتهای ٬ؿقت يكم و وؽث قا بهجًاو های هح٩اوت

آوهایی هىحًؿ که
قهبكاو ؾق اِل 
هـیکًـؿ .او ایـى جل٩یـ ٫قا بـا
هى١٬یثهای هح٩اوت ج٥ییـك 

هیکًًؿ ،و ایى جًاو ؾق

جكکی
هرالهایی ال ظك٨ۀ قهبكاو هؽحل ٧هايًؿ گايؿی ،چكچیـل و لـی الکىکـا٬ ،ـؿقت هىٌـمًؿ

هیياهؿ.

شاه١ـهًٌاوـی

یا٨حههای ه٭الۀ Dجعلیل قهبكی اهام ؼمیًی ؾق شًگ جعمیلی ال هًٝك

اظىاوات ٔ2487ٕ Cبه ؼاهۀ ٠لی کكیمی هله و قٔا گكٌاوبی ظاکی ال آو اوث که اهـام
ؼمیًی ال قهگفق ي٩ىـ و ٬ؿقت يكهی که ؾق بیى هكؾم ؾاٌحًؿ ،بك اوان قویکكؾهایی چىو
ؼـى٦ايگیـمی هربـث،

بهـكههًـؿی ال اهـؿاؾ ٤یبـی،
الهی ؾايىحى شاه١ۀ يىبًیـاؾ ،اهیـؿ بـه 
هعحىمانگاری پیروزی ،توانایی و غرور ،امید و اطمینان ؼا٘ك ،هىیث،

ي١مثپًؿاقی شًگ،

ي٩ـكتايگیـمی هٕـا ٧٠ؾاهـىلؾيـؿ و

ايح٭امگیكی ،ؼٍـن و
هنبىحگی شم١ی ،به 
ج١هؿ و 
بؿیىواو آياو قا به کًً شم١ی جؿا١٨ی ؾق ه٭ابل قژیـن ب١رـی و ؾقيهایـث کىـ پیـكولی

٤یىقايه قهًمىو ٌؿيؿ.
شاه١هًٌاوی اظىاوـات و همچًـیى يىـبث آو بـا

پژوهًهای ٨كاواو ؾق ظىلۀ

بهق٤ن
ویاوث ،آذاق ه١ؿوؾی بهِىقت ٤یكهىـح٭ین بـه هىٔـى٬ ٞـؿقت يـكم و اظىاوـات اٌـاقه
هیجىاو گ٩ث که هی پژوهٍی با قویکكؾ اوـالهی بـه هىٔـىٞ
کكؾهايؿ .اها به ٔكن ٬ا٘ ٟ

اظىاوات و ٬ؿقت يكم يپكؾاؼحه اوث .په ،ایى پژوهً الایىشهث بؿی ٟاوث.
چهارچىب هفهىهی پژوهص
 .1قذرت يزم

الؿ) لذرت يزم اس دیذگاه ؼزب

Dيای Cؾق اِل ه٩هىم ٬ؿقت يكم قا ؾق اوایل ؾهۀ  2885جا ظؿی بكای ه٭ابله با آيچه به يٝـك
بیىالمللی بىؾ ،هٙكض کكؾ .او ؾق اِل ٬ؿقت يكم قا بهً٠ىاو چیـمی
او هاهیث هح٥یك ویىحن 
هـیکًـؿ آيچـه قا
هیا٨حؿ که کٍىقی کٍـىقهای ؾیگـك قا واؾاق 
ج١كی ٧کكؾ که لهايی اج٩ا ٪

بههرابه لؿقت يكم با قویکكؾ اوالهی یاویى پىق٠لی (77 / )71-112
هؿیكیث اظىاوات 

هیؼىاهؿ ،ؾق ه٭ابل ٬ؿقت یا ٨كهايؿهی وؽث که به ؾیگكاو ؾوحىق
بؽىاهًؿ که ایى کٍىق 
ّ
هیؼىاهؿ ايصـام ؾهًـؿ ٕ .ٔNye, 1990: 166يـای اؾ٠ـا کـكؾ کـه ٠اهـل
هیؾهؿ آيچه قا که 

ؾقظالیکـه

هییابؿ،
بیىالمللی اهمیث بیٍحكی 
ً٨اوقی ،آهىلي و قٌؿ ا٬حّاؾی ؾق ٬ؿقت 
هـیٌـىؾ ٕ .ٔIbid: 154بًـابكایى ،ؾق ؾيیـایی کـه
اهمیث ش٥كا٨یا ،شم١یث و هىاؾ ؼام کمحك 
والهاوؾهی اؤا ٞؾق ویاوث شهايی

٬ؿقت وؽث جؤذیك کمحكی ؾاقؾ ،ج١ییى ؾوحىق کاق و
به هماو ايؿاله ههن اوث که ؾیگكاو قا به ج٥ییك ؾق هىاقؾ واؾاق کًؿ ٕ.ٔIbid: 166
هیکًؿ ،اگك ؾولحی بحىايؿ ٬ؿقت ؼىؾ قا ؾق يٝك ؾیگكاو هٍـكو ٞشلـىه
هماوگىيه که يای اؾ٠ا 

قوبهقو ؼىاهؿ ٌؿ ٕ .ٔIbid: 167به گ٩حۀ يـای،
ؼىاوحههای ؼىؾ با ه٭اوهث کمحكی 

ؾهؿ ،ؾق بكابك
هیگیكؾ٨ :كهًگ آو ٕؾق هًا٘٭ی که بكای ؾیگـكاو شـفاب اوـثٔ،
ایى ٜك٨یث ال وه هًب ٟيٍئث 
ویاوـثهـای

هـیکًـؿٔ و
آوهـا ٠مـل 
اقليهای ویاوی آو ٕهًگاهی که ؾق ؾاؼل و ؼاقز به 

هـیٌـىيؿٔ ٕ Nye, 2004:
آوها هٍكو ٞو ؾاقای ا٬حؿاق اؼال٬ی هعىـىب 
ؼاقشی آو ٕهًگاهی که 
يمیگفاقؾ جـا چیـمی قا بؽىاهًـؿ کـه
باایىظال ،چًیى هًاب١ی به ٘ىق ؼىؾکاق بك ؾیگكاو اذك 
 .ٔ11
هیؼىاهیؿ ،بلکه بایؿ ال ٘كی ٫ا٬ؿاهات با هؿ ٦ؾوحیابی بـه ي٩ـىـ ٕجـؤذیكٔ ؼـاَ ،هع٭ـ٫
ٌما 
ٌىؾ .به ٠٭یؿۀ يای٬ ،ؿقت يكم ٠بـاقت اوـث ال جىايـایی ؾوـحیابی بـه يحـایس هٙلـىب ال ٘كیـ٫
يعىیکه بكؼـی هىـائل قا
ابماقهای هٍحكک جًٝین ؾوحىق کاق ،اً٬ا ٞو شفب .جًٝین ؾوحىق کاق به 
هکايیىـنهـای اً٬ـا ٞو شـفب ،هـك ؾو،

بكشىحه کًؿ و بكؼی ؾیگك قا ؾوق ال چٍـن يگـاه ؾاقؾ و
هیکًًؿ ٕ.ٔNye, 2011: 16
میىهای ههمی بكای ٬ؿقت وؽث ٨كاهن 
شایگ 
هیؾايؿ :يؽىحیى ههاقت هىي هیصايی
يای وه ههاقت قا ؾق ا٠مال ٬ؿقت يكم ٔكوقی 
آوها ؾق اقجبـاٖ بـا ؾیگـكاو اوـثE
اوث که به هً١ای جىايایی کًحكل اظىاوات و اوح٩اؾه ال 
ههاقتهای اقجبا٘ی اوث کـه

ؾوم ،ایصاؾ جّىیكی ال آیًؿه که ؾیگكاو قا شفب کًؿ و وىم،
ههاقتهای بیايی ،همچًیى جىايایی اوح٩اؾه ال ووایل اقجبا٘ی ٤یكکالهی اوث ٕهایلی

ٌاهل
ا
و هٙی١ی ،2482 ،ز  .ٔ281 :8ؾق همیى قاوحا ،هایؿو ه١ح٭ؿ اوث Dشاـبه Cهٍؽّا ق٨حاق
هیکًؿ قهبكاو
٬ؿقت يكهی اِیل اوث ٕ .ٔHayden, 2012: 29بهً٠ىاو هرال ،يای ؼا٘كيٍاو 
ٌؿهايؿ که ٬ؿقت ياٌی ال شفب اوث .به ٠بـاقت ؾیگـك ،اگـك
هؿتهاوث هحىشه 
ویاوی 
بحىاين ٌما قا واؾاق کًن جا ؼىاوحۀ هى قا بؽىاهیؿ ،هصبىق يیىحن ال هىیس یا چمـا ٪اوـح٩اؾه
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کًن جا ٌما قا هصبىق به ايصام ایى کاق کـًن ٕ .ٔNye, 2004: 6همکـى اوـث ٌـؽُ بـكای
قویؿو به اهؿا ٦ؼىؾ ،ال ظه شاـبه ٫ٍ٠ ،یـا وٜی٩ـه ؾق قوابـٗ اوـح٩اؾه کًـؿ ٕ.ٔIbid: 7
پیچیؿهجـك ال چیـمی اوـث کـه ؾق ابحـؿا

هیکًؿ ،شاـبه
هماوگىيه که يای اـ٠او 
باایىظال ،

هیجىايؿ به شل جىشه هربث یا هً٩ی و همچًیى ایصاؾ آذاق هً٥ا٘یىـی
هیقوؿ Eلیكا 
بهيٝك 
هصمى٠ـهای ال

شفاب یا هربث اٌاقه کًؿ ٕ .ٔNye, 2011: 91-92ؾقبـاقۀ کًٍـگكاو ؾولحـی،
ؼىيؼل٭یٌ ،ایىحگی و لیبایی ٕشفبۀ کاقیمهأ ا٤لـ ؾق جؤذیكگـفاقی بـك

ویژگیها هايًؿ

ؾیگكاو ،ؾق شهث هكشط ٌؽُ کلیؿی اوث ٕ .ٔIbid: 92ال ایى يٝك ،يگكايی يـای ؾقبـاقۀ
هـیکًـؿD :جىلیـؿ
شًبههای اشحما٠ی ٬ـؿقت يـكم اٌـاقه 
جٍکیلؾهًؿۀ شاـبه به 

ویژگیهای

آوها جىوٗ شاه١ۀ هؿ ٦بىحگی
ویژگیهای ٠اهل و يعىۀ ؾقک 

٬ؿقت يكم ال ٘كی ٫شاـبه به
ا
هیکًؿ که چگىيه ؾق یک قابٙه٬ ،ؿقت يه الماها ؾق
ؾاقؾ .ٔIbidٕ Cؾق بعد شاـبه ،يای اٌاقه 
همحای بمق جك ،بلکه ؾق جكکی اوكاقآهیم شاـبه اوث ٕ .ٔNye, 2004: 5به٠باقجی ،جىايـایی
اقليهـا و

اولىیثها با ؾاقاییهای ياهٍهىؾ ال ٬بیل یک ٌؽّیث شفاب٨ ،كهًـگ،

ج١ییى
هیٌىيؿ ؾق اقجباٖ
ویاوثهایی که هٍكو ٞیا ؾاقای ا٬حؿاق اؼال٬ی جل٭ی 

يهاؾهای ویاوی و
هىحًؿ ٕ.ٔIbid: 6
ب) لذرت يزم اس دیذگاه اسفه

٘ـىقیکـه بكؼـی ٠لـن

قواوًٌاوی Dق٨حاق Cاوث Eبه
یکی ال هىٔى٠ات ههن و هىقؾ بعد 
ا
ؿهايؿ Eلیكا ؾق ایى ٠لن ،ق٨حاق هىشـىؾ ليـؿه ٠مىهـا و ق٨حـاق
قواوًٌاوی قا ق٨حاقًٌاوی ياهی 

ا
هیٌىؾ .ؾق هك هىشىؾ ليؿه ؾو ؼاِیث اواوی Dاؾقاک Cو Dظكکث
ايىاو ؼّىِا بكقوی 
گىحكؾهجك و

اقاؾی Cوشىؾ ؾاقؾ .ؾق ايىاو يیم بهً٠ىاو هىشىؾ ليؿه ،ایى ؾو ؼاِیث بهِىقت
٠می٫جك وشىؾ ؾاقؾ :یکی ؾوحگاه اؾقاک و ؾیگكی ؾوحگاه اقاؾه .ؾق ظـىلۀ اؾقاک
پیچیؿهجك و 

هیٌىؾ و ؾق اقاؾه هیـل ،ق٤بـث و ايگیـمي
٠لن و ًٌاؼث ؾؼیل اوث که به Dبیًً Cج١بیك 
هیٌىؾ .ایى ؾو ٠اهل اواوی ،یً١ی Dبیًً Cو Dگكایً،C
ي٭ً ؾاقؾ که به Dگكایً Cج١كی ٧
يمیجىايؿ ق٨حـاقی قا
هیٌىؾ .بًابكایىًٌ ،اؼث بهجًهایی 
هىش پیؿایً Dکًً Cیً١ی ق٨حاق 
هیؾايؿ که ق٨حاقی ه٩یؿ اوث و باآيکه به آو ٠لن ؾاقؾ ،بكؼال ٦آو
چهبىا ايىاو 
ایصاؾ کًؿ :

بههرابه لؿقت يكم با قویکكؾ اوالهی یاویى پىق٠لی (79 / )71-112
هؿیكیث اظىاوات 

هیکًؿ .ق٨حاقها جًها ه١لىل اؾقاک و ًٌاؼث يیىحًؿ٠ :الوه بك ًٌاؼث ،يیكوی ؾیگكی
٠مل 
به يام ايگیمي و هیصايات وشىؾ ؾاقؾ که ٠اهـل آو اظىاوـات و ٠ىا٘ـ ٧اوـث ٕشاللـی،
.ٔ37-32 :2475
ؾق همیى قاوحا ،الآيصاکه ايىاو هىح١ؿ و جىايمًؿ ال وه واظث بیًً ،گكایً و جىايـایی
بـهيمـایً
بهكههًؿ اوث ،ق٨حاقهای ايىاو ؾق ٨كایًؿی جکكاقی ،ؾايً و بیًً و گكایً او قا 

هییابؿ .په،
ایىجكجی که ٨كؾ ؾقباقۀ هىائل گىياگىو به ًٌاؼث و بیًً ؾوث 
هیگفاقؾ Eبه 

هیٌىؾ ،وـپه ٠ا٘٩ـه و اظىـان او قا ؾقگیـك
جعىل ٨كؾ ال ؾايً آ٤ال و با يگكي اقلیابی 
هـیٌـىؾ ِٕـ٩ىقایی
هیآوقؾ و وپه به ق٨حاق هًحهـی 
کًؿ،آوگاه گكایً قا ؾق او بهوشىؾ 


هی
پاقیمی و اؼال٬ی.ٔ282-281 :2487 ،
هـی٨كهایًـؿ:
ب١ؿ ؾايً و بیًٍی :اهام ٠لی ؾقباقۀ جؤذیك ب١ؿ بیًٍی بك ق٨حاق بـه کمیـل 
Dهی ١٨ـالیحی يیىـث هگـك آيکـه جـى ؾق آو يیالهًـؿ ٌـًاؼث هىـحی C.همچًـیى ،ایٍـاو
هی٨كهایًؿD :اوان ایماو ؾايً اوث C.په ،ق٨حاق هحى ٧٬بك بیًً و ؾايً اوث Eلیكا ١٨ل

هیٌىؾ و بك گكایٍی که به آو ١٨ـل و
اؼحیاقی ١٨لی اوث که بك اوان ؼىاوث ٨ا٠ل ايصام 
به هؿ٨ی که ال ايصام ؾاؾو آو ١٨ل ؾاقؾ ،هبحًی اوث .ال وىی ؾیگكِ ،ؿوق چًیى ١٨لی بؿوو
ًٌاؼث ٨ا٠ل ،ال ؼىؾ ١٨ل و ال هؿ١٨ ٦ل ؼىیً ياهمکى اوثE
اقليها که ؾق یک ٨كایًـؿ ،هىشـ

شهاوبیًی و

ًٌاؼثها،

بیًًها یً١ی
ب١ؿ يگكٌی :
اقلیابیکًًؿه ٕهٙلىب یا ياهٙلىبٔ ؾقبـاقۀ

يگكيها ٠باقاجی

هیٌىؾ.
يگكيها 

ٌکلگیكی

هیکًًؿ .پـه ،يگـكي ٠بـاقت
آوها قا بیاو 
اٌیا ،هكؾم یا قویؿاؾها هىحًؿ که اظىان ها به 
اوث ال اظىان هىا ٫٨یا هؽال٩ی که آؾهی بًا به اظىان و ايؿیٍۀ اکحىابی پیٍیى ؼىؾ ،به
هیؾهؿ .هك يگكي ال وه ًّ٠ك باوق ٕهئل٩ۀ ًٌاؼحیٔ ،اقلي
ٌؽّیٌ ،یئی یا اهكی يٍاو 
يگكيها بك اوـان

هیٌىؾ .بكقوی
ٕهئل٩ۀ ٠ا٘٩یٔ و آهاؾگی ٠مل ٕهئل٩ۀ ق٨حاقیٔ واؼحه 
هـیکًـؿ پیچیـؿگی آو و
وه ًّ٠ك واليؿۀ آو یً١ی ًٌاؼث٠ ،ا٘٩ه و آهاؾگی ق٨حاق ،کمـک 
بـهویـژه
بال٭ىهای قا که با ق٨حاق ؾاقؾ ؾقک کًین .ایى ً٠اِك باهن قابٙـه يمؾیکـی ؾاقؾ و 
قابٙۀ 
ًٌاؼث و ٠ا٘٩ه ال بىیاقی شهات ال یکؿیگك ٬ابل جمییم ؾاؾو يیىثE

يگكيهای هربثٌ ،ـؽُ بـه ايصـام آو ق٨حـاق گـكایً و جمایـل

ب١ؿ گكایٍی :به ؾيبال
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ٌکلگیكی ق٨حاق بهظـؿی
هیليؿ .اهمیث گكایً ؾق 
هییابؿ و ؾق هكظلۀ ب١ؿ به ٠مل ؾوث 

بـهً٠ـىاو ؾ٠ـای ایٍـاو وـؽى
اوث که ٬كآو کكین ال گكایً هـكؾم بـه ؼايـؿاو ابـكاهین 
هیگىیؿ Eو٬حی که ایٍاو ؾقؼىاوث کكؾيؿD :پكوقؾگـاقا ،هـى یکـی ال ٨كليـؿاين قا ؾق ؾقهای

ؾلهای بكؼی ال هكؾم قا بهوـىی آيـاو
بیکٍث ،يمؾ ؼايۀ هعحكم جى ،وکىيث ؾاؾم ... .په ،

گكایً ؾه و آياو قا ال هعّـىالت هىقؾيیالٌـاو قولی ؾه .باٌـؿ کـه وپاوـگماقی کًًـؿC.
بـهوـىی ـقیـۀ ایٍـاو هحمایـل ٌـىؾE
ؾلهـای هـكؾم 
گكایً هكؾم به هً١ای ایـى اوـث کـه 

ؾوـثکـن بـه

آوها هًمل گمیًًؿ یـا
و٘ىهای ؼىؾ قا قها کًًؿ و بكويؿ و پیكاهىو 
٘ىقیکه 

به
ا
لیاقتؼايه بكويؿ و ٬هكا با ایٍاو هن ايه بگیكيؿE
هـنقاوـحا بـا آو ؾق ايىـاو
ب١ؿ ق٨حاقی :به ؾيبال گكایًهای جىظیؿی ،ق٨حاقهای ؼـاَ 
هـیا٨مایـؿC
آوهـا 
هیگكیًؿ ،و بك ٨كوجًی 
هیا٨حًؿ و 
هییابؿD :و [هئهًاو] قوی لهیى 
جکىیى 
بـهاذبـات
٨كْها و الگىی ق٨حـاقی ال لعـا٠ ٚلمـی 
پیً 
ٕاوكاء .ٔ258 :قابٙۀ بیى هبايی و 
قویؿه اوث :ق٨حاق ا٨كاؾ ه١لىل يگكي و يگكي يیم هىبى ٪به ؾايً اولیه اوث٬ .ـكآو کـكین
هـیکًـؿD :بگـى
ؼل٫وؼىهاٌ ،اکله و هىیـث او بیـاو 
ق٨حاقهای ايىاو قا لاؾه و بكؼاوحه ال 
هیکًؿC.
هكکه بكظى واؼحاق قوايی و بؿيی ؼىؾ ٠مل 
هك شاه١ۀ کىچک یا بمقگی به ظى ؼىؾ ،يیالهًـؿ ؾاٌـحى ظـاکمیحی اوـث کـه ؾق آو
آوها هٍؽُ باٌـؿ .ؾق شاه١ـۀ الهـی و اوـالهی
شایگاه ظاکن٬ ،ايىو و هكؾم و قابٙۀ بیى 
ظاکمیث هٙل ٫و ظکن ال آو ؼؿاوث و همۀ اهىق ؾق ؾوث ج٭ـؿیك اووـث .ؼؿاويـؿ بـكای
بـهً٠ـىاو
ظکمثهؿاق بك اوان ویژگی ايىـاو ،بـا ٨كوـحاؾو پیـاهبكاو 

اشكای ایى ظاکمیث
ظصث ؼىؾ بك هكؾم ،قابٙۀ هیاو ظاکمیث ،ظکن ،ظاکن و هـكؾم قا هٍـؽُ کـكؾه اوـث.
ا
ؼؿاويؿ پیكوی هكؾم ال ؼىؾ قا ٠یًا ؾق پیكوی هكؾم ال پیاهبك ؾايىـحه اوـث .ظکـن پیـاهبك ؾق
ظ ٫هكؾم ،هماو ظکن ؼؿاوث و کىی ؾق بكابك ظکن پیاهبك ظـ ٫ايحؽـاب يـؿاقؾ .ؼؿاويـؿ
٨كهاوبكؾاقی ال ؼـىؾ ،بـه ا٘ا٠ـث ال قوـىلً و اولـىاالهك

باقها ؾق ٬كآو ؾق کًاق ؾوحىق به
٨كهاو ؾاؾه و ٌكٖ قوحگاقی و اقاؾت به واظث کبكیایی ؼؿاويؿ قا ا٘ا٠ـث قوـىل ؾايىـحه
هماو٘ىق که ظاکمیث و ظکن ؼؿاويؿ بك اوـان ٠لـن و ظکمـث اوـث ،ايحؽـاب
اوث .
قوىالو و اولیای الهی يیم به جب ٟآو بك هبًای ٠ؿالث و آگـاهی و ظکمـث اوـث .بًـابكایى،

بههرابه لؿقت يكم با قویکكؾ اوالهی یاویى پىق٠لی (81 / )71-112
هؿیكیث اظىاوات 

هكگاه ٨كهايی ال وىی پیاهبك ،اهام و ظحی ال وىی شايٍـیًاو ّ٠ـك ٤یبـث ِـاؾق ٌـىؾ ،آو
٨كهاو چىو الهی اوث٨ ،كهـاو ؼؿاوـث و هـكؾم بایـؿ ال آو ا٘ا٠ـث کًًـؿ .بـكایىاوـان،
هّلعثايؿ Eظحی اگك آو ظکمث و هّلعث بـكای همـۀ

٨كهاوهای الهی ؾاقای ظکمث و

ا٨كاؾ آٌکاق يباٌؿ .شفابیث و بكؾ چًیى پیىيؿ هىحعکمی که ؾق وایۀ قهبكی الهی و هٙمئى
هیاو ظاکن و هكؾم بك اوان ٠٭یؿه و ال قوی بكهاو و ظصث ٌکل گك٨حه٨ ،كاجك ال هك ٬ؿقت
شـاوٍ٨ـايی ،ایرـاق و اجعـاؾ هـكؾم و ا٘ا٠حٍـاو ال قهبـك ال
٘مٟوقلايـهای اوـث .
٬هكیه یا 
ویژگیهای چًیى پیىيؿی اوث که هبًای آو ٠٭یؿه اوث ،يه ج ّ١و پیىيؿهای هالی ،هلی

یا شهالث و بیگاقی .جصكبۀ قوٌى و هى ٫٨چًیى پیىيؿی ؾق اوالم ،ظکىهث ؼىؾ پیاهبك ؾق
ِؿق اوالم اوث که ؾق کمحكیى لهاو بیٍحكیى هى٨٭یث و قٌؿ هـاؾی و هً١ـىی قا ؾق ٠ـالن
بهؾيبال ؾاٌثٕهیكلایی.ٔ61-62 :2483 ،
بًابكایى ،ؼال ٫هىحی هًب ٟاِلی و ظ٭ی٭ی ٬ؿقت يكم اوث .وكآهؿ ٠ىاهل و کـاقگماقاو
ايىاوها بهوىی ٤ایث هىحی هّ١ىهاو و اولیای الهی هىحًؿ که بـه اـو الهـی و

هؿایث
وهگايۀ بیًٍی ،گكایٍی و کًٍی ٬ؿقت يكم و بههرابه Dهرل
الیههای 
ٌکلگیكی و جع٭ ٫
٘ی 
ايىاوها يیم هٍكوٖ به همكاه ٌؿو با بكگمیؿگاو و

ا٠لی ،Cال چًیى ٬ؿقجی بكؼىقؾاقيؿ .ؾیگك
قهبكاو الهی ،جىايایی جىلیؿ و ا٠مال ٬ؿقت هفکىق قا ؾق قاوحای جع٭ ٫يٝام آقهايی و ٤ایـات
ايىاوها

و اهؿا ٦ؼال ٫هىحی ؼىاهًؿ ؾاٌث Eچكاکه بك اوان يٝكیۀ ٙ٨كت هؽمىقه ،همۀ
کمال٘لبی بكؼىقؾاقيؿ .کى ٬ؿقت و بهؼّىَ يى ٞيكم آو یکی ال هىاقؾ کمال
ال ٙ٨كت 
ايىاوها به ؾيبال هیبثٌ ،کىه ،شفابیث٬ ،ؿقت اً٬ا٠ی

اوث .ؾق ؼّىَ ٬ؿقت يكم ،همۀ
شـفابیثهـا

شاـبههاوث ،اها ایـى

و ا٠حباق ؾاٌحى هىحًؿ .هبًای ٬ؿقت يكم شفب با ایصاؾ
ايىاوهای کمالؼـىاه بـا

هیجىايًؿ ظ٭ی٭ی و بك اوان کماالت ظ٭ی٭ی آ٨كیًً باًٌؿ .په،

اهــكم ٬ــؿقت يــكم شــفب ٌــؿه و ؾقيحیصــۀ ٙ٨ــكت پــاک ؼــىؾ٠ ،مــل ِــالط ايصــام
لکلایی و ظبیبیٔ17-12 :2486 ،
هیؾهًؿ ٕ 

بًابكایى ،هؿیكیث ٬ؿقت يكم بههًٝىق جىِی ٧يعىۀ بهکـاقگیكی ٬ـؿقت ال وـىی ٠اهـل
ایکه با کمحكیى همیًۀ همکى بیٍـحكیى ٔـكی جـؤذیك قا ؾاٌـحه باٌـؿ.
گىيه 
ايىايی اوث Eبه 
هـیٌـىؾ .بـكای
گاهی هىاه الهی هىش ا٨مایً ٔكی ي٩ىـ٬ ،ؿقت قهبكی و هـؿیكیث 
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يیکویكجی
آل٠مكاو اٌاقه کكؾ که ؾق آو ؼؿاويؿ به هىهبث  D
هیجىاو به آیۀ  228وىقۀ 
يمىيه ،
هیکًؿ که هىش ال٩ث ٬لىب هئهًاو ٌؿه اوث ٕا٨حؽاقی و ؾیگكاو،
پیاهبك اکكم Cاٌاقه 
 ٔ26-27 :2483په٬ ،ؿقت يكم هٍكو ٞؾق ٬كآو همىى با ٨لى٩ۀ ٬ؿقت ؾق اوـالم اوـث و
ج١كی٩ی هح٩اوت با ٬ؿقت يكم ؾق ٠لىم ویاوی قایس ؾاقؾ .بؿیهی اوث که هك يـى ٞجىايـایی و
ا
ولٙهگكاو قا جؤهیى کًؿ ،هكچًؿ به ؾوق ال ؼٍىيث و لوق باٌـؿ ،ال

٬ابلیحی که ِك٨ا ؼىاوحۀ
ٌکلؾهی و
يٝك اوالم هٍكو٠یث يؿاقؾ .الایىشهث٬ ،ؿقت يكم ؾق اوالم به ه٩هىم جىايایی 
ايىاوها ال ٘كیٙ٨ ٫كت٠ ،ا٘٩ه و اوحؿالل اوث و هكگىيه

بالوالی آگاهايۀ اؾقاک و ٠الی٫
ؼٍىيث و لوق ؾق آو هًح٩ی اوث .هؿایث و ٠بىؾیث بٍك ،اشكای ٠ؿالث و جًٝـین ؾقوـث
و١اؾتبؽً ،اهؿا ٦ایى ٬ـؿقت اوـث.

يٝنبؽٍی به ٌئىو ليؿگی
ايىاوها و 

قوابٗ هیاو
٬ـؿقتهـا و

ايىاوها وكوکاق ؾاقؾ و ٨كاهكلی و ؼاقز ال کًحكل

ؾلها و ا٨کاق
چًیى ٬ؿقجی با 
گىيهای اوث کـه ؾق ٌـكایٗ وـؽث اؼحًـا ٪يا٨ـف ،و ؾق
ؾولثهاوث٬ .ؿقت يكم اوالم به 

باالجكیى هى١٬یث ٬ؿقت ٬ابل ا٠مال اوثٕهیكلایی.ٔ73 :2483 ،
بًابكایى٬ ،ؿقت يكم ٬كآيی با ٬ؿقت يكم ال ؾیؿگاه هح٩کكاو ٤كبـی همچـىو شـىل ٦يـای
بـهً٠ـىاو
ج٩اوتهایی بًیاؾیى ؾاقؾ .ؾق ج١كی٬ ٧كآيی ،جىشه بـه ٠اهـل وـىهی بـه يـام ؼـؿا 

اِلیجكیى اذكگفاق ؾق ٠الن بكای اذكگفاقی بك هكکه و هك چیـمی ِـىقت پفیك٨حـه اوـث.

٬ؿقت يكم ا٠ن ال شاـبیث يـمؾ شاه١ـۀ هـؿ ٦اوـث و ٌـاهل هـك هًبـ ٟایصـاؾ جىايـایی ؾق
هیٌـىؾ .هًـاب٬ ٟـؿقت يـكم ا٠ـن ال هًـابٟ
جؤذیكپفیكی ؾق ؾٌمى و جؤذیك يپفیك٨حى ال ؾٌمى 
هیٌىؾ که به اِالض قابٙۀ ٨كؾ و
جؤذیكگفاق هىح٭ین بك شاه١ۀ هؿ ٦اوث و ٌاهل هًاب١ی هن 
هیايصاهؿ Eکه ؾق يحیصۀ آو جؤذیكگفاقی بك ؾٌمى یا ٠ؿم جؤذیكپـفیكی ال ؾٌـمى جىوـٗ
ؼؿا 
ؼىي٨ك و ؾیگكاؤ185 :2487 ،
هیپفیكؾ ٕ 
ؼؿاويؿ و با و٠ؿه او ايصام 
باجىشهبه ي٭ً ههن ٠ىا٘ ٧و اظىاوات ؾق ٬ؿقت يكم ،بایؿ گ٩ث کـه

ؾق همیى قاوحا و
ؾق يٝام جكبیحی اوالم٠D ،ا٘٩ه Cال شهث همكاهی با ٠D٭ل Cو Dاقاؾه Cاهمیث بیٍحكی ؾاقؾ
بكياهـهقیـمی ٌـؿه اوـث .بـه همـیى ؾلیـل٠ ،ا٘٩ـه و

آوهـا
و ایى ؾو بكای هؿایث و کًحكل 
هیکًؿ:
آهىلههای ؾیًی بهویژه آیات الهی به اهىق هً١ىی و ه١ك٨حی ِؿ ٪
هّؿا٪های آو ؾق 

ُٓ َ َ َُ

َ

َ

َْ ٓ

ُٓ

یهاأ ٓخشاا ّإ الاال َم َى َْدها ّفیاالق ٓش َبیٌٕ Cىقی .ٔ14:هىؾت ،کـه اوز ٠ا٘٩ـۀ هربـث
لاأ ٓعأ الک ٓانا َػل ّا
Dق اا ا

بههرابه لؿقت يكم با قویکكؾ اوالهی یاویى پىق٠لی (83 / )71-112
هؿیكیث اظىاوات 

هیٌـىؾ ،ه١ـاؾل يحیصـه و اشـك جمـام لظمـات پیـاهبك
اهلبیث قوىلالله جل٭ی 
ايىاو به 
هیقوؾ .بًابكایى ،آیات هح١ؿؾی ؾق باب هعبث ،هىؾت ،جـكظن ،قظمـث،
اوالم بهٌماق 
ا
ل ،٧ٙقأ٨ث٩٠ ،ى ،ؼٍى ٞو ...وشىؾ ؾاقؾ که جماهـا ال ٌـ٭ى ٪و جصلیـات ٠ا٘٩ـه بكٌـمكؾه
هیٌىؾ ،که هكیک به بؽٍی ال ه١ك٨ث و هً١ىیث ياٜك اوث که ؾق ا٨مایً و کى ه١اق٦

الهی ؾق ايىاو ي٭ً اواوی ؾاقؾ و بكول آو ؾق ق٨حاق ايىاو ،اقاؾی اوث .ؼؿاويؿ ؾق ایى آیـه

َ ٓ ُ َ
َ
یىا َآه ًُىاا َو َػم ُلىاا َ
لنا َ
اللش ٓز َم ُ اى ا َو ْدإ Cيـىق .ٔ87 :ایـى آیـۀ
لید َؼ اال ُه ُا
اتاع
الص ّال َس ّ ا
هی٨كهایؿّ D :إ َ اواال ّز َ ا

ّ
ا
هیکًؿ که اوال ٙ٠ى٨ث بك اذك ایماو به ه١اق ٦وظیايی و ٠مـل بـه آو
يىقايی بهقوًٌی ا٠الم 
ا
هیٌىؾ و ذايیا پیؿایً ایى ٠ا٘٩ه بك اذك ً٠ایث ؼاَ و ـیل اون قظمايیث ظ ٫اوث
ایصاؾ 

هی٨كهایؿ
که به هً١ای ٌمىل ٠ا٘٩ۀ ٠ام و هعبث به ٠مىم اوث .به ؾیگك وؽى ،آیۀ يىقايی 
هیٌىؾ و قیٍـۀ ه١ك٨حـی
ایى ٠ىا٘٠ ٧الی ايىايی بك اذك ه١ك٨ث و ایماو و ٠مل ِالط پیؿا 
ویژگیهای ِ٩ات ٠الی ايىـايی و

ؾاقؾ .با ایى قویکكؾ ٬كآيی٠D ،ا٘٩ه Cق٨حاقی واليؿه و ال
١٨الیثهای ايىايی و هبحًی بك ٠٭ل اوث ٕيص٩ی و ؾیگكاو.ٔ27-22 :2483 ،

ذمكۀ
ج٩اوت قویکكؾی ٬كآيی به ٠ا٘٩ه با ؾیگك هکاج ؾق ایى اوث که ٠ا٘٩ه ؾق اوالم قیٍۀ
هیکًؿ
ه١ك٨حی و پیىيؿ ٠می ٫با ٠٭ل و اقاؾه ؾاقؾ .اقاؾه بهِىقت هکمل٠ ،ىا٘ ٧قا پٍحیبايی 
هـیٌـىؾ Eیً١ـی ايىـاو پـه ال
و بهً٠ىاو يیكوی ؾقويی ب١ؿ ال ايؿیٍه و ج٩کـك ٨ـكؾ ٜـاهك 
هـیؾهـؿ ،و وـپه بـا
ه٩ىؿههـا قا جٍـؽیُ 

٠ا٬بثايؿیٍی ،هّلعث و

جصمیهوجعلیل و

هیٌىؾ که ٠ا٘٩ه بـه

هیگیكؾ .ؾؼالث ٠٭ل و اقاؾه وب
ايحؽاب اِلط اقاؾه٠ ،ا٘٩ه ٌکل 
٠مل هربث و ظحی اؼال٬ی جبؿیل ٌىؾ و بهيى٠ی ٠ا٘٩ه جعث ٨كهـاو ٠٭ـل ٜهـىق و جصلـی
هییابؿ .په٠ ،ا٘٩ه با اقاؾه جصلی ؾاقؾ ٕهماو.ٔ27 :

 .2ازساسات

٬كوها پاوػ هٍـابهی بـه ایـى وـئال ؾاؾه ٌـؿه اوـث.
چكا اظىاوات ههن هىحًؿ؟ ؾق ٘ىل 
اظىاوات يمک ليؿگی هىحًؿ که بؿوو آو ،ليؿگی ٙ٠ك و ٘١ـن يـؿاقؾ ٕ.ٔElster, 1999: 403
ا
يؽىحیىباق اِٙالض Dاظىان Cقا بهوشىؾ آوقؾ ،کاهال ال آو آگاه بـىؾ .پـیً ال

کىی که بكای
ا
ه١ك٨ی اِٙالض ،هح٩کكاو ه١مىال ال واژۀ Dهیصاو Cبكای اٌـاقه بـه پؿیـؿۀ اظىاوـی اوـح٩اؾه
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هیکكؾيؿ .کلمۀ هیصاو ال  πάσχωیىيايی به هً١ای Dهحعمل ٌؿو Cگك٨حه ٌـؿه و ؾقيحیصـه بـك

جصكبۀ ٨كؾی جؤکیؿ ؾاقؾ .کلمۀ اظىان ال  Emovereالجیًی گك٨حه ٌؿه کـه بـه هً١ـای Dبیـكوو
يٍاوؾهًـؿۀ ایـى اوـث کـه اظىاوـات ؾقبـاقۀ بیـكوو آوقؾو
آهؿو Cاوث .هً١ای ؾ٬ی ٫کلمه 
هٍاهؿهگكاو اوث .ؾقيحیصه ،بك ـات اشحمـا٠ی پؿیـؿه

ؤ١یث ؾقويی ا٨كاؾ و ًٌاوايؿو آو به
ؾقهیآوقيـؿ ٕ.ٔVan Kleef, 2016: 1-2
جؤکیؿ ؾاقؾ .اظىاوات بهِىقت ١٨ال اهىق قا بهظكکث 
اظىاوات با همۀ ا٬ـؿاهات اشحمـا٠ی همـكاه هىـحًؿ ،و هـن ايگیـمه و هـن اهـؿا ٦قا جـؤهیى
هىیثهـا و ظحـی هًـاٟ٨

ایؿئىلىژیها،

ایؿهها،
هیکًًؿ ٕ .ٔJasper, 1998: 397اظىاوات به 

هیؾهًؿ ٕ.ٔIbid, 420
٬ؿقت ایصاؾ ايگیمه 
هـیقويـؿ .اظىاوـات ؾق
ايىاوها بهٌماق 

ج١ییىکًًؿه ال ؤ١یث
اظىاوات یک شًبۀ 
ا
هیگفاقيؿ و ٠می٭ا قوابٗ
هیکًًؿ ،بك ج٩کك و ق٨حاق ها اذك 
ظك٨های ها ي٩ىـ 
ليؿگی اشحما٠ی و 
ا
بـهً٠ـىاو
هـیؾهًـؿ .بـه ٘ـىق وـًحی ،اظىاوـات ٠مـؿجا 
و ج١اهالت اشحما٠ی ها قا ٌکل 
هئل٩ههای ًٌاؼحی و بیايی و ٨كایًؿهای ٨یمیىلىژیکی و ّ٠بی
پؿیؿههای ٨كؾی ،با جمكکم بك 

باایىظال٘ ،ی ؾو ؾهۀ
هیٌىيؿ .
ه٩هىموالی و هٙال١ه 

واکًًهای ٠ا٘٩ی،

بههرابه لیكبًای
ا
اؼیك ،آگاهی ٠لمی ٨مایًؿهای پؿیؿ آهؿه اوث که اظىاوات ـاجا اشحمـا٠ی هىـحًؿ Eیً١ـی
جمایل ؾاقيؿ جىوٗ ا٨كاؾ ؾیگك بكايگیؽحه ،به ا٨كاؾ ؾیگك ابكال و بكای اذكگـفاقی بـك ؾیگـكاو یـا
پیكوی ال هًصاقهای اشحما٠ی جًٝین ٌىيؿ ٕ.ٔVan Kleef & et. al., 2016: 1
بـهً٠ـىاو قاهـی ؼـاَ جـا
ج١اقی ٧هؽحل٩ی ال اظىاوات وشـىؾ ؾاقؾ Eا٠ـن ال اظىـان 
ظالثهای ؼل٭ی ،ج٥ییكات ٨یمیىلـىژیکی ،اشـمای ّ٠ـ ٨یمیىلىژیـک جـا واکـًً بـه یـک

وـالهاویا٨حـه بـه یـک

اقلیابیًٌاؼحی ،اظىان بهً٠ىاو پاوػ ـهًـی

قویؿاؾ .ال هًٝك يٝكیۀ
هؿ٦هعىق و ٌـؿیؿجك ال ظـاالت قوظـی
کىجاهجك 
هیٌىؾ .اظىاوات 
وا١٬ه یا هىشىؾ ج١كی ٧
اقلیابیهای هؽحل٧

هیکًًؿ که اظىاوات با
يٝكیهپكؾالاو اقلیابی اٌاقه 
ؼل٫وؼىٔ هىحًؿ .
ٕ 
ؾقظـالیکـه ٨هكوـث

اقجبـاٖايـؿ.

قویؿاؾٌ ،ـؽُ یـا هى١٬یـث ایصاؾکًًـؿۀ اظىاوـات ؾق
ظالـثهـای اظىاوـی گىىـحه ؾاقای الگىهـای

يٍؿهای ال اب١اؾ اقلیابی وشىؾ يـؿاقؾ،
جىا ٫٨

هؽحل ٧اقلٌـیابی ،بكايگیؽحگـی٠ ،ـؿم ١ٙ٬یـث ،هىـئىلیث ٤یـك ،کًحـكل ٨ـكؾی ٕؾق ه٭ابـل
هى١٬یحیٔ ،جهؿیؿ ،هماي١ث ال هؿ ٦و وایك هىاقؾ جىِیٌ ٧ؿه اوث .ؾقهصمى ،ٞاظىاوـات

بههرابه لؿقت يكم با قویکكؾ اوالهی یاویى پىق٠لی (85 / )71-112
هؿیكیث اظىاوات 

واکًًهای گفقا و ٌؿیؿ به یک وا١٬هٌ ،ؽُ یا هىشىؾ هىحًؿ ٕ.ٔGooty & et. al., 2010: 980

خاهؼهضًاسی ازساسات

بههثابه قذرت يزم اس هًظز
هذیزیت ازساسات 

جىايایی بك٬كاقی اقجباٖ ٠ا٘٩ی با هؽا٘ ههاقجی اواوـی ؾق ه٭ـام ظکمـكاو ویاوـی اوـث.
هـیجىايـؿ اظىاوـات قا بكايگیـمؾ ،بـا جّـىق ٠مـىم ال
قئیهشمهىق اهكیکا 
هیمايی که وؽًاو 
قئیهشمهىق اقجباٖ هىـح٭ین ؾاقؾ .ؾقظ٭ی٭ـث ،ؼّیّـۀ وـؽًكايیهـای
ٝ٠مث و شفبۀ هك 
آوهــا قا هــیقوــايًؿ ،جىايــاییٌــاو ؾق جعكیــک اظىاوــات هؽا٘بــاو
بــمق و قهبكايــی کــه 
هیٌىيؿ Eالشمله
الهامبؽً 
اوث ٕ .ٔYoung, 2017: 312ا٤ل  ،پیكواو ٌی٩حۀ وؽًكايیهای 
ایى وؽى هاقجیى لىجك کیًگ که گ٩ثD :هى یک قإیا ؾاقم Cیا وؽى شی .ا .٦کًؿی که گ٩ث:
هیجىايؿ بكایحاو ايصام ؾهؿ ،بلکه ال ؼىؾ بپكویؿ که
Dؾيبال ایى يباٌیؿ که کٍىق ٌما چه کاقی 
هـیجـىاو کاقیمهاجیـک ؾايىـث
هیجىايیؿ بكای کٍىق ؼىؾ بکًیؿ C.اگكچه قهبـكاو قا 
چه کاقی 
وؽىگىیايی ا٨ىىيگك باًٌؿ ،جىايایی شفب هؽا٘ ال ٘كی ٫وؽًىقی گیكا ي٭ً

بؿوو ایًکه
ٌکلگیكی ي٩ىـ اشحما٠ی ؾاقؾ ٕ.ٔTan & Wee, 2002: 1-2
ههمی ؾق 
بهكهگیكی قهبكاو ویاوی ال ٬ؿقت لبـاو و کاقبىـث اظىاوـات ؾق اقجبا٘ـات
بًابكایى ،
ویاوی ،یکی ال ٠ىاهل بىیاق هئذك ؾق ایصاؾ اً٬ا ٞو جك٤ی ؾق پیكواو اوـث .ایـى ٠اهـل ؾق
یکواو يیىث و بكؼی قهبكاو ال ٬ؿقت لباوًٌاؼحی ٬ـىی بكؼىقؾاقيـؿ و
هیاو همۀ قهبكاو 
هیجىاو به هعمؿقٔا پهلـىی ؾق
بكؼی ؾیگك ٬ؿقت لباوًٌاؼحی ٔ١ی٩ی ؾاقيؿ .بكای هرال ،
ؾوقۀ پهلىی ؾوم اقشا ٞؾاؾ .ؾقوا ،ٟ٬یکی ال ؾالیل اِلی بعكاو هٍـكو٠یث ؾق آو وـاؼحاق،
يبىؾ قهبكی ویاوی اوث که بحىايؿ ؼىب ي ،٫ٙو بهؾقوـحی گـماقههـای ایصـابی قا ایصـاؾ و
شٍىهای ؾوهماقوپايّؿواله و وؽًاو ٌاه ؾق آو جىشـه

هیجىاو به آقٌیى
هًح٭ل کًؿ .په ،
ا
هیکًؿ که اِال ؾاقای اؾبیـات
گىيهای هٕعک ِعبث 
شٍىها به 

کكؾ .ؾقواٌ ،ٟ٬اه ؾق آو
لباوًٌاؼحی ٌاه بىیاق ٔ١ی ٧اوث.
بلی ٣و ّ٨یط يیىث و ٬ؿقت 
ً٨اوقیها و ج٥ییكات شؿیـؿ ،بال٤ـث اقوـٙى

با وشىؾ گفٌث هماقاو وال و ٜهىق ايىاٞ
هًىل هن قاهًمای اِلی هًك اقجبا٘ات اوث .اقوٙى گ٩ث که اقجباٖ ٠الی به وه چیـم يیـال
ؾاقؾ :اؼال ٪یا هًً ،اظىان و ٬ىۀ ج١٭ل ،که وؽى ؾقوحی اوث Eچكاکه اؼال ،٪اظىان
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هیؾهًؿ که ؾق ـهى هك گكوهی ال ا٨كاؾ وشـىؾ ؾاقؾ
و ٬ىۀ ج١٭ل به وه وئال همیٍگی پاوػ 
هیجىاين به ٌما ا٠حماؾ کًن؟ٕ Cاؼال ٪یا هًًٔE
هیکًًؿD :آیا 
که یک قهبك بال٭ىه قا اقلیابی 
هیگىییؿ یا وـؽًحاو
هیؾهن؟ٕ Cاظىانٔ و Dآیا ٌما قاوث 
هیگىییؿ اهمیث 
Dآیا به آيچه 
هیقوؿ؟٬ٕ Cىۀ ج١٭لٔ .قهبكاو بمق يیال ؾاقيؿ که هكیک ال ایى وه وئال قا بـا
قاوث بهيٝك 
یک بله پكً٘یى پاوػ ؾهًؿ ٕ .ٔLancaster, 2015: 6-8بال٤ث اقوٙى بـك ایـى گـماقه اوـحىاق
اوث که ٠ملکكؾ بال٤ث Dجك٤ی کكؾو يیىث ،بلکه کٍـ ٧کـكؾو ابماقهـای هح٭ا٠ؿکًًـؿۀ
هىشىؾ ؾق هك هىقؾ اوث.ٔCondor & et. al., 2013: 263-264ٕ C
پیًيیال اول هًً اوث .هًً ؾقوا ٟ٬يمایايگك جىايایی قهبكاو ؾق جبؿیل پیكواو
هًً ٕاجىنٔ :
يیـثهـایی قا کـه
ؼىاوحهها یـا 

ٌكکثکًًؿگاو ١٨ال ؾق بیًً اوث .بكای ایى کاق ،قهبكاو جًها

به
يمیکًًؿ .به شای آو ،قهبكاو هصمى٠ۀ شؿیؿی ال ا٠ح٭اؾهـا قا
هٙاب ٫با ايحٝاقات پیكواو باٌؿ بیاو 
آوهـا ال ایـى
يـهجًهـا آگـاه وـاؼحى 
هیکًًؿ .ه٭ّىؾ باال بكؾو ايگیمۀ پیكواو اوـث .هـؿ ٦
اقائه 
آوها ؾق هؿیكیث ایـى ا٠ح٭اؾهاوـث .قهبـكاو بـه لٙـ ٧هـًً
ا٠ح٭اؾها ،بلکه ٌكکث ؾاؾو ١٨ال 
پـیًيیـال قا ؾق
هیجىايین ایـى 
هیجىايًؿ ا٠حماؾ هىشىؾ ؾق قوابٗ ؼىؾ با پیكواو قا ا٨مایً ؾهًؿ .ها 

يمىيههای ههن اوح٩اؾه ال
ویاوثهؿاقاو بیابین .یکی ال 

يٝامهای ویاوی بهویژه ؾق وؽًكايیهای

هًً ،وؽًكايی ٨كايىىا اواليؿ ؾق یـک هًـاٜكۀ جلىیمیـىيی ٔـؿ يیکـىالن وـاقکىلی ؾق لهـاو
قئیهشمهىقC
قیاوثشمهىقی ؾق وال  1521اوث .او هك شمله قا با Dهى ،

هباقلات ايحؽاباجی
قئیهشمهىق يبىؾو،
هیکكؾ .وی ایى کلمات قا پايمؾه هكجبه جکكاق کكؾ .ؾق آو لهاو ،با وشىؾ 
ٌكو ٞ
هؿ ٦ا٠حباق ؼاَ بؽٍیؿو به او همكاه با ؼىاوحۀ وی هبًی بك شل ا٠حماؾ قأیؾهًؿگاو بىؾ.
يٍاوؾهًـؿۀ جىايـایی هً١ـا ؾاؾو،
اوحؿالل هًٙ٭ی ٕلىگىنٔ :لىگىن یا اوحؿالل هًٙ٭ی 
قوٌى کكؾو و ِكیط کكؾو گ٩حاق ٕوؽًكايیٔ با یک جىٔیط ٠میـ ٫ؾقبـاقۀ هعحىاوـث .بـه
جعلیلهـایی

قويها و
هیجىايًؿ ؾايً و ؾقک ؼىؾ قا قاش ٟبه 
ل ٧ٙایى جىٔیعات ،قهبكاو 
هیکًًؿ يٍاو ؾهًؿ٠ .ملکكؾ لىگـىن بـكای ا٘میًـاو ال ایًکـه پیـام
آوها ِعبث 
که ؾقباقۀ 
بهؼىبی جىوٗ پیكواو ؾقیا٨ث و ؾقک ٌؿه ٔكوقی اوث .بًابكایى ،لىگىن هً ٫ٙیا ؾلیل قا
هی٘لبؿ .گىیًؿه به شای اوح٩اؾه ال اظىاوات ،ؾق یک اوحؿالل هًٙ٭ی ال ظ٭ای ٫اوـح٩اؾه

جىو١هیا٨حه جىوٗ

ویاوثهای

يٝامهای ویاوی که همۀ پیكواو با قويؿها یا
هیکًؿ .ایى ؾق 
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ِاؾ٪جك هن هىـث .بًـابكایى ،هـؿ ٦لىگـىن بیـكوو کٍـیؿو

قهبكاو ویاوی آًٌا يیىحًؿ،
آوها قا ؾق چهاقچىبی ال ؾقک واقؾ کًؿ.
پیكواو ال وكؾقگمی اوث جا 
پـیًيیـال پـاجىن اوـث .پـاجىن بـه شًبـۀ اظىاوـی یـک
اظىاوات ٕپاجىنٔ :آؼكیى 
ؾ٤ؿ٤ـههـای ٠ـا٘٩ی وـؽًكاو اوـث.

يٍـاوؾهًـؿۀ

هیٌىؾ .پاجىن ؾقواٟ٬
وؽًكايی هكبىٖ 
هـیکًـؿ و ؾقک و ٠ال٬ـه ؾقبـاقۀ
پاجىن اهکاو ابكال اظىان همؿلی به هكؾم و ٤یـكه قا ٨ـكاهن 
هیؾهـؿ .پـاجىن الآيصاکـه با٠ـد ٜهـىق اظىاوـات
يگكايیها و اظىاوات ؾیگكاو قا يٍاو 
هماوگىيـه کـه
هیٌىؾ ،قاهی اوث بكای جك٤ی ؾیگكاو به ل ٧ٙؾق هیاو گفاٌحى اظىاوات .

هی٘لبؿ .اقوٙى ه١ح٭ـؿ بـىؾ کـه Dبكؼـی
ؾهیكؾوژو ٌكض ؾاؾه اوث ،پاجىن هىي هیصايی قا 
ٕ٨ایل هايًؿ ٠ؿالث ،وؽاوتٌ ،صا٠ث ،هالیمث و ّؼكؾ Cؾق اوح٩اؾه ال پاجىن ي٭ً ؾاقيـؿ.

هیجىاو ال وؽًكايی هٍهىق هاقجیى لىجك با ً٠ىاو Dهى یـک قإیـا ؾاقمِ Cـعبث
بهً٠ىاو هرال ،
شًبًهای ظ٭ى ٪هؿيی ایاالت هحعؿه بىؾ ٕ.ٔLanglais, 2014: 60-63

کكؾ که بؽٍی ال
هـیؾهـؿ کـه
قواوًٌاوی ویاوی يٍاو 
٠لىم اّ٠اب٠ ،لىم اشحما٠ی٠ ،لىم ًٌاؼحی و 
٠بـاقتؾیگـك،

هىئىلیثهـای هٍـحكکی ؾاقيـؿ .
بـه

ٌؿهايؿ و
٠٭ل و اظىاوات ؾق هن جًیؿه 
شؿاییياپفیكی ال هىي ايىـاو

هئل٩ههای اِلی والکاق ّؼ َكؾ و الایىقو بؽً
اظىاوات ال 
اوث .ایى وا١٬یث که اظىاوات ؾق ٬اؾق کـكؾو ٠٭ـل بـكای کـاق کـكؾو ٔـكوقی هىـحًؿ،
بـهً٠ـىاو هرـال ،ؾقک هـا ال پـكؾالي
پیاهؿهای ٠می٭ی بكای ؾقک اقجبا٘ـات ویاوـی ؾاقؾ .
هیکًـؿ و هـا قا بـه ٨كاجـك ق٨ـحى ال ؾوقاو ايحؽـاب
٠می٫جك 
ايگیمههای ویاوی قا 

ا٘ال٠ات و
هیکًؿ که ٠٭ل هىٌـیاق هـا
هًٙ٭ی ٨كاهیؼىايؿ .ه٥م ها ا٘ال٠ات بىیاق بیٍحكی قا ؾقیا٨ث 
ویىحنهای ًٌاؼحی و ٠ا٘٩ی يهجًها جال٬ی ؾاقيؿ ،بلکـه

آوهاوث .ؾقوا،ٟ٬
٬اؾق به پكؾالي 
هیکًًؿ .بؿوو ايگیمۀ ٠ا٘٩ی ،ب١یؿ اوث ٠٭ل ها قا به ومث ٠مل وـى٪
یکؿیگك قا ج٭ىیث 
هىقهـىوهـای

ؾهؿ ٕ .ٔEscobar, 2011: 110ه٥م ٠ا٘٩ی هايًؿ ؾاقوؼايۀ بمقگی اوث پك ال
اکىیجىویى و ؾوپاهیى که ها ياچاقین واقؾ آو ٌىین Eلیكا هـا ٠اٌـ٫

کىقجیمول ،وكوجىيیى،
اوزها هىـحین٠ ،اٌـ٫
هیکًًؿ .ها ٠اٌ ٫
اظىاوات ٬ؿقجمًؿی هىحین که آو ؾاقوها ایصاؾ 

هیؾايًؿ که چگىيه ایى
ظٕیٓها هىحین و ٠اٌ ٫اظىاوات هىحین .قهبكاو ویاوی بمق 

هیکًًؿ:
جکًیکهای هح٩اوجی اوح٩اؾه 

هىاؾ قا قوايه کًًؿ .قهبكاو ال
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ّ٠اقههای ٠ا٘٩ی اوث .جکكاق یکی ال ووـایل ٬ـؿیمی

Dجکكاق Cیکی ال قاههای ؼىقايؿو
بـهً٠ـىاو
هیٌؿ .آيا٨ىقا 
بال٤ث قوهی اوث :ؾق آو لهاو جعث ً٠ىاو آيا٨ىقا ٕبكگٍثٔ ًٌاؼحه 
بؽً اِلی بكؼی ال وؽًكايیهای هٍهىق جاقیػ ٜـاهك ٌـؿه اوـث Eالشملـه Dهـا بایـؿ ؾق
ؾاقم Cهاقجیى لـىجك کیًـگ .جکـكاق جـؤذیك
وىاظل با 
کًین Cچكچیل جا Dهى یک قإیا ّ
آوها هباقله ّ
هیجىايؿ ا٨كاؾ قا هح١الی کًؿE
بیًیپفیك بىؾو 
پیً 
ال١اؾهای ؾاقؾ .الگى ،شاـبه و 
٨ى ٪


هـیکًًـؿ Dوـحایًٕ Cجمصیـؿٔ
قاه ؾیگكی که قهبكاو ال ٘كی ٫آو هىاؾ ٕؾاقوهأ قا قوايه 
هیٌىؾ ا٨كاؾ اظىان آقاهـً
هیٌىؾ و ایى با٠د 
اوث .وحایً با٠د آلاؾ ٌؿو وكوجىيیى 
همهشـا ٌـؿو ایـؿۀ
هیکًًؿ که اقباب 
و ا٘میًاو ؾاٌحه باًٌؿ .چكا بىیاقی ال قهبكاو جّىق 
هـیٌـىؾ و
هیؾايؿ؟ ایى وحایً اوث کـه با٠ـد ا٨ـمایً کـاقایی 
ؼىبی اوث؟ چه کىی 
هیٌـىؾ کـه ٌؽّـی کـه
وحایًٌىيؿه ؼىب يیىث Eایى با٠د 

وحایً جًها بكای ٌؽُ
هیؾهؿ که ؾق هًگام وحایً
هیکًؿ يیم اظىان ؼىب ؾاٌحه باٌؿ .جع٭ی٭ات يٍاو 
وحایً 
هـییابـؿ.
وحایًکًًـؿه ا٨ـمایً 

وحایًٌىيؿه هن ؾق ه٥م

وٙط وكوجىيیى ،هن ؾق ه٥م ٨كؾ
هیٌـىؾ همـه
هیکًؿ و با٠د 
وحایً آياو قا هحعؿ ،و هعیٙی اهى ،ظمایحی و قاظث ایصاؾ 
اظىان ؼىب ؾاٌحه باًٌؿE
یکی ؾیگك ال قاههای بكايگیؽحى اظىاوات هكؾم Dؾاوحاو ؼـىب ٬ـؿیمی Cاوـث .یـک
هیجىايؿ با٠د ٌىؾ که وه هىقهـىو هؽحلـ ٧ؾق
ؾاوحاو ؼىب چًايچه بهؼىبی گ٩حه ٌىؾ ،
هماوگىيه که هـا ؾقبـاقۀ اظىاوـات و ؼّىِـیات ٌDؽّـیث اِـلیC
ه٥م جكٌط ٌىؾ .
هماو٘ىق که شهاو قا ال يگـاه
هیٌىؾ ٕ 
اکىیجىویى ،هىقهىو پیىيؿ ،آلاؾ 

هیکًین،
ِعبث 
هیبیًینٔ .با هٙكض ٌؿو ه١مای ههن ؾاوحاو ٕهك ؾاوحاو ؾق ٬ل ؼىؾ يیال
ٌؽّیث اِلی 
به ه١ما ؾاقؾ :ج١اقْ ؾق ايحٝاق ظل ٌؿو اوثٔ ،کىقجیمول ،همـاو هىقهـىو اوـحكن ،آلاؾ
هـیٌـىؾ ٕاظىـان لیبـای
هیٌىؾ .با ظل ٌؿو هـاشكا ،ؾوپـاهیى ،ؾاقوی پـاؾاي ،جىلیـؿ 

هیٌـىؾٔ.
هیٌىيؿ ظاِل 
هیؾهؿ که و٬حی همۀ ١ٙ٬ات ياگهاو باهن شىق 
قٔایحی قا به ها 
ایىها هىاؾی هىحًؿ که بایؿ ٠كٔه کًین .قهبـكاو
بًابكایى ،اگك قهبكاو به ؾيبال ج٥ییك ق٨حاقيؿ ،
هیجىايًؿ شهاو قا به ظؿ ٠الی اقج٭ا ؾهًـؿ.
ؾاوحاوها 

ّ٬هگىهای ٠الی هىحًؿ.

بمق ا٤ل
هیجىايؿ ايىا ٞاظىاوات قا
هیجىايؿ ال جاقیػ باٌؿ ٕاقشا ٞوكی ٟبه گايؿی یا هايؿال 
ؾاوحاو 
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بكايگیمؾٔ یا همکى اوث ٌؽّی باٌؿ .اهمیحی يؿاقؾ .ؾق لباو قهبك ،آيچه اهمیث ؾاقؾ ایى
هیٌىؾ ٕ.ٔLancaster, 2015: 18-20
اوث که چه اظىاوی به هكؾم ؾاؾه 
بًابكایى ،الآيصاکه قهبكی ٨كایًؿی شم١ی و پىیاوث ،بىـیاق وابىـحه بـه لبـاو و هىیـث
قواوٌـًاؼحی
ايگیمههای 

اشحما٠ی اوث .قهبكاو بكای ايگیؽحى یک گكوه بكای ا٬ؿام ،بایؿ ال
قواوٌـًاؼحی اشحمـا٠ی
ايگیـمههـای 

بهكهگیـكی اوـحكاجژیک ال
اشحما٠ی پیكواو بهكه ببكيؿ .
ا
هیٌىؾ ٕ .ٔReid and Ng, 2003: 210لباو
واوٙهگكی 

اواوا ٨كایًؿ ٬ؿقت اوث که با لباو
هیکًؿ و ٨کك کكؾو ؾق ؼاقز ال آو چهاقچىب بىیاق ؾٌىاق
چهاقچىبی بكای ا٨کاق ها ٨كاهن 
هـیجـىاو ال
هیبیًین که 
اوث .اگك به ایى اوحؿالل ؾق بىحك ویاوث و ایؿئىلىژی يگاه کًین ،
هـؿایثکًًـؿۀ ٘ـكل ٨کـك هـكؾم

هیجىايؿ
لباو بكای واؼث یک ایؿئىلىژی اوح٩اؾه کكؾ ،که 
يىلها بؽً ٠مؿۀ هى٨٭یث ؼىؾ قا هـؿیىو اوـح٩اؾۀ هاهكايـۀ
ویاوثهؿاقاو ؾق ٘ىل 

باٌؿ.
هیکًًؿ با اوح٩اؾۀ لیكکايـه ال لبـاو گیـكا و ٜكیـ،٧
بال٤ثايؿ و ال ایى ٘كی ٫و١ی 

ؼىؾ ال
ؾیؿگاههای ؼىؾ هح٭ا٠ؿ کًًؿ ٕ.ٔThomas & et. al., 2004: 39

هؽا٘ ؼىؾ قا ؾقباقۀ ا٠حباق
پیامؾهًؿگاو ویاوـی بـكای ایصـاؾ الگىهـای شؿیـؿ اوـحؿالل و جٕـ١ی٧
به ٘ىق ؼالِه ،
ايٙ١ـا٦پـفیك،

جالهابكالٌؿۀ هؽال٩او ؼىؾ ،ال لباو و وایك هًاب ٟيمـاؾیى بـه ٘ـىق
اؾ٠اهای 
جاکحیکهای ي٩ـىـ و ا٨ـمایً ٬ـؿقت يـكم ؼـىؾ اوـح٩اؾه

کًایهآهیم ؾق چهاقچىب
ؼال٬ايه و 
هیکًًؿ ٕ.ٔCondor & et. al., 2013: 287-288

تهییح و هذیزیت ػىاطف هزدم در هتىو دیًی اسالم

يمىيههایی ال بهکاقگیكی جهییس و هؿیكیث اظىاوات ؾق هحىو ؾیًی ٕ بهویژه
ؾق ایى پژوهً ،
هـیٌـىؾ جـا ؾولحمـكؾاو بـا جؤوـی ال پیـاهبك ؼـؿا و اهیـك
ظکىهث يبىی و ٠لىیٔ ـکـك 
هئهًاو ،ال ایى پحايىیل ؾق شهث اقج٭ای ٬ؿقت يكم شمهىقی اوالهی ایكاو اوح٩اؾه کًًؿ.
ظکىهث ایى ؾو بمقگىاق ٠الوه بك ایًکه ؾق قأن اهىق٨ ،كؾی هّ١ىم ٬ـكاق ؾاٌـث و ا١٨ـال و
بیيٝیكی بكؼىقؾاق بىؾ .پهًٌ ،اؼث هىائل ظکمكايی
ا٬ىالً اللماالجبا ٞبىؾ ،ال هى٨٭یث 
ایى ؾو ظکىهث و جب١یث ال ایى بمقگىاقاو ،جى٨ی ٫يٝام اوالهی قا بههمكاه ؾاقؾ.
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بیىالملل
 .1تهییح ػىاعف در روابظ 

يجاض و هجزت هسلماياو به دبطه

بـهظىـاب آوقؾ.
يمىيههـای هـؿیكیث ٠ىا٘ـ ٧
هیجىاو ال 
هال٬ات ش٩١ك ٘یاق با يصاٌی قا 
٬كیً بكای بكگكؾايؿو هىلماياو٠ ،مكو بى ٠اَ و ٠ماقهبى ولیؿ قا بـا هـؿایای ٨كاوايـی بـه
ظبٍه ٨كوحاؾيؿ .يصاٌی په ال ًٌیؿو وؽًاو يمایًؿگاو ٬كیً ،ال ش٩١ك ؼىاوث جا او يیم
يٝك ؼىؾ قا بیاو کًؿ .ش٩١ك ٘یاق په ال بیاو ؤ ٟلهاو شاهلیث ا٠كاب ،گ٩ث که ؼـؿا ؾق
هیاو ها پیاهبكی قا هب١ىخ کكؾ و ها به او ایماو آوقؾین .ؾق ایى هیاو٬ ،ـكیً بـه ٌـکًصۀ هـا
آوها به کٍىق
پكؾاؼحًؿ جا ها قا ال پیكوی ایى آییى ه٭ؿن بالؾاقيؿ .بكای ؾوقی ال ٜلن و وحن 
ٌما پًاه آوقؾین ،و ال هیاو وال٘یى و پاؾٌاهاو ؾيیا ٌـؽُ ٌـما قا ايحؽـاب کـكؾین و بـه
٠ؿالث ٌما پًاهًؿه ٌؿین ،بؿاو اهیؿ که ؾق شىاق ٠ؿالث ٌما کىی بـه هـا وـحن يکًـؿ .ؾق
ایًصا ش٩١ك وکىت کكؾ .يصاٌی که وؽث جعث جؤذیك وـؽًاو ش٩١ـك ٬ـكاق گك٨حـه بـىؾ ،ال
ش٩١ك ؼىاوث آیاجی ال ٬كآو قا جالوت کًؿ .ش٩١ك وىقۀ هباقک هكین قا ؼىايؿ جا بـه ایـى آیـه
ٓ

َ

ُ

َ

َ

ُ
عا َْ
ػا َػلیکا ُسؼباااخًیلاا Cقویؿ .اظىاوات يصاٌی و ظأـكاو ال
الًخلهاج َغ ّاق ا
ُ Dه ّْضىاالیکا ّب ّدز ا
ّ

ًٌیؿو ایى آیات چًاو جعث جؤذیك ٬كاق گك٨ث که وـیالب اٌکٍـاو ال چهـكه وـكالیك ٌـؿ و
ايصیـلهـایی کـه ؾق

کٍیًها يیم به٬ؿقی گكیىحًؿ کـه اٌـک ؾیؿگايٍـاو قوی ِـ٩عات


بكابكٌاو بال بىؾ قیؽث .ؾق ایى هًگام ،يصاٌی گ٩ث به ؼؿا وىگًؿ ،وؽى ظ ٫همیى اوث
آوـىؾهؼـا٘ك

که پی٥مبك ٌما آوقؾه و با آيچه ٠یىی آوقؾه ال یک شا وكچٍمه گك٨حه اوـث.
باٌیؿ که به ؼؿا ،هكگم ٌما قا به ایى ؾو ي٩ك جىلین يؽىاهن کكؾ ٕقوـىلی هعالجـی،2477 ،
ز .ٔ124 :4
 .2تهییح ػىاعف دضمًاو

الؿ) بزخىرد پیاهبز با بزیذه اسلم

کاقایی هؿیكیث ٠ىا٘ ٧هًعّك ؾق اهىق ؾاؼلی ظکمكايی يیىث ،بلکه ؾق بكؼىقؾ با ا٨ـكاؾ
هیجىاو ال آو اوح٩اؾه کكؾ .ؾق ایى قاوحا ،پیاهبك ؼؿا ؾق هىاشهه بـا
ؼاقز ال ظاکمیث يیم 
بكؾهايؿ .بكای يمىيه ،و٬حـی پیـاهبك ؼـؿا ال هکـه بـه هؿیًـه
هؤهىق ؾٌمى ال ایى ٌیىه بهكه 

بههرابه لؿقت يكم با قویکكؾ اوالهی یاویى پىق٠لی (91 / )71-112
هؿیكیث اظىاوات 

ههاشكت کكؾيؿ٬ ،كیً ِؿ ٌحك شایمه ٬كاق ؾاؾ بكای کىی که پیاهبك قا ؾوحگیك کًؿ و بـه
٬ــكیً بكگكؾايــؿ .بكیــؿه یکــی ال اهــالی ٬بیلــۀ بًــیوــهن هکــه بــىؾ کــه بــا ه٩حــاؾ ي٩ــك ال
ایهای ؼىؾ بكای یا٨حى پیاهبك ،بهقاه ا٨حاؾيـؿ .ؾق قاه ،بـا ظٕـكت هال٬ـات کـكؾ.
٬بیله 
هن 

ظٕكت يام او قا پكویؿيؿ .پاوػ ؾاؾ :بكیؿه .پیاهبك قو به ابىبکك کكؾيؿ و ٨كهىؾيـؿَ D :بـ َك َؾ
ُ
َ َ
٬بیلهای؟ بكیؿه گ٩ث ال
أ ٓه ُكيا َو َِلط Eکاقهاو قاظث ٌؿ C.وپه پیاهبك پكویؿيؿ :ال کؿام 
بًیوهن .پیاهبك٨ كهىؾيؿَ D :خ َش َ اجا َع ٓه ُامک Eبكيؿه ٌؿی :C.بكیؿه ال پیـاهبك پكوـیؿ:
٬بیلۀ 

ياهث چیىث؟ ظٕكت پاوػ ؾاؾيؿ :هى هعمؿ بى ٠بؿاللـه ،پیـاهبك ؼـؿا ،هىـحن .ؾق ایـى
َٓ

َ َ َ

َ

َ

َٓ

َ

ُ

لها َوأش َله ُ اذاأ َ اوا ُه َس َملذااا َػ ٓب ُلذ ُاها َو َس ُعلىل ُاهٕ Cهصلىـی،
لاالل ُا
لها ّإ ا
لا ّإل َا
ظال ،بكیـؿه گ٩ـثD :أش َله ُ اذاأ ٓ اوا ا
 ،٪2354ز .ٔ35 :28

با ایى ق٨حاق پیاهبك ،بكیؿه و همۀ ا٘كا٨یايً هىـلماو ٌـؿيؿ٠ .ـالوه بـك ایًکـه ایـى جکـۀ
هیؾاقؾ که پیاهبك چگىيـه بـا ٌؽّـیث
جاقیؽی گىیا ٨ال يیک لؾو پیاهبك اوث ،بیاو 
ؾاؾو به بكیؿه و جعكیک ٠ىا٘ ،ً٩وب اوالم آوقؾو بكیؿه ٌؿيؿ.
ب) استسمای اهام دسیى در روس عاضىرا

هیٌىؾ که اهام ظىیى ؾق قول ٠اٌىقا ال ؾٌـمى،
ال هًاب ٟجاقیؽی و قوایی چًیى اوح٩اؾه 
٠لیاِ٥ك آب ٘ل کكؾيؿ .بكؼی ایى ؾقؼىاوث قا یک يى ٞي٭ـُ بـكای آو ظٕـكت
بكای 
هیٌىؾ که اهام ظىـیى بـه ؾلیـل هـؿ٨ی ال
هیآوقيؿ ،اها با جعلیل ؾ٬ی ٫قوٌى 
بهظىاب 
هیٌىؾ هٙكض کكؾ،
ؼىاوحهايؿ .ؾالیل هح١ؿؾی قا بكای ؾقؼىاوث اهام ال ؾٌمى 

ؾٌمى آب
ايىـاوهـا بـه اهاهـث

باجىشـهبـه ایًکـه اهاهـاو بـكای هـؿایث

آوها ایى اوث که
که یکی ال 
هیؼىاوحًؿ با يمایً جًٍگی کىؾک ٌیكؼىاق ،ظه جـكظن
ٌؿهايؿ ،آو ظٕكت 
بكايگیؽحه 
قا ؾق ؾٌمى اظیا و اوباب هؿایث آياو قا ٨كاهن کًًؿ Eچىو آو اهام همـام ؾق لعٝـات آؼـك
هن ال هؿایث لٍکكیاو ابى لیاؾ ؼىؾؾاقی ي٩كهىؾيؿ.

هـیٌـؿ ٕلهؽٍـكی،
ؾقهـیآهـؿ ،بكيـؿه 

بالیهای لهاو ِؿق اوالم بىؾ که اگك وهن کىـی
 . :اِٙالظی ؾق 
 ،٪2326ز .ٔ261 :1
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 .3تهییح ػىاعف در هقام ازتداج :پاسخ هاروو به هىسی
اهی هی٭ـات ٌـؿيؿ.
ظٕكت هىوی بكای هًاشات با پكوقؾگاق و ؾقیا٨ث کحاب آومايی ،ق ّ
آوهـا
٨حًهها ٌؿيؿ و ٌؽّی به يام واهكی 
ؼؿا به هىوی ؼبك ؾاؾ ٬ىم جى په ال جى گك٨حاق 
قا گمكاه کكؾه اوث .ال ٘ك ٦ؾیگك٬ ،كاق بىؾ هًاشـات هىوـی یـک هـاه باٌـؿ ،ولـی ایـى
هًاشات ؾه قول جمؿیؿ ٌؿ و هىوی چهل قول ؾق کىه ٘ىق هايؿيـؿ .ایـى هىـئله با٠ـد ٌـؿ
ٌــای١اجی ؾقبــاقۀ ال ؾيیــا ق٨ــحى ظٕــكت هىوــی هٙــكض ٌــىؾ .وــاهكی ال ایــى ٨كِــث
بـهیاؾگـاق هايـؿه بـىؾ،
بًیاوكائیل که ال ٨ك٠ىيیـاو 
وىءاوح٩اؾه کكؾ و با ٘ال و شىاهكات ٬ىم 
لىلههایی قا ؾق ایى هصىمه بهکاق بكؾ جا هًگام ولیؿو باؾِ ،ؿایی ٌبیه
هصىمهای واؼث و 

ِؿای گاو ال ایى هصىمه بهگىي بكوؿ.
بًیاوكائیل گ٩ث کـه ؼـؿای ٌـما و هىوـی همـیى گىوـاله اوـث ،ولـی
واهكی به 
هىوی ؼؿای ؼىؾ قا ٨كاهىي کكؾه و به هی٭ات ق٨حـه اوـث٘ .بـ ٫ي٭ـل بكؼـی ه٩ىـكاو،
بثپكوث ٌؿيؿ.
بًیاوكائیل جعث جؤذیك ٬كاق گك٨حًؿ و 
ه٩حاؾهماق ي٩ك ال 
بًـیاوـكائیل،
بـهوـىی 
ایى هىئله بكای ظٕكت هىوی گكاو آهؿ و پـه ال بالگٍـث 
هاقوو قا بالؼىاوث کكؾيؿ .پاوػ ظٕكت هاقوو به هىوی ؾق ؾو آیۀ ٬ـكآو بالجـاب
ؾاٌحه اوث٠ .باقت ظٕكت هاقوو٘ ب ٫ي٭ل وىقۀ ا٠كا ٦چًیى اوث:

َ َٓ ُ
َٓ
َ ٓ
ٓ ُ
َٓ
َ ُ ُُٓ َ َ ُٓ ٓ
یا
ذاءا َ اوالاج ٓد َؼلًل ا
ثاّابیااْل ٓػ َ ا
یافالاجش ّم ا
یا اواکادواایقحلىيً ا
ىاأ َاما ّإ َ اواالق ٓى َاما ٓاع َحع َؼفىي ا
قالااب ا
ا
ٓ
َ
َ
ىإاػشاف:ا.ٔ041ا
َه َ اغاالق ٓى ّ اماالظ ّالمی َ ا
گفث ای فكليؿ ه اؾقم ،ای ى گ كوه ه كا ي اجىاو و لب ىو ٌ مكؾيؿ ،و يمؾی ک ب ىؾ ه كا ب هلح ل

ؾٌمىٌاؾ هکى ،و هنجكال با گكوه وحمکاقاو لكاق هؿه.

بكوايًؿ .په ،هكا با هؤاؼفه کكؾين
ؾق آیات وىقۀ ٘ه پاوػ شًاب هاقوو چًیى آهؿه اوث:

ٓ
َ ٓ َ ُ َٓ ُ ٓ
َ
ِّ َ ُ َ ٓ َ ُ َ َ ٓ َ
یا ّإ ٓعلشا ی اا َ اوا
ىا َبً ا
ثاَابی َ ا
ىلاف َشق ا
ثاأ اواجق ا
یا ّإايیاخشی ا
یا َ اوالا ّب َشأع ا
سیح ا
ىاأ َامالاجأخ ازا ّب ّل ٓ ا
قالایااب ا
ا
َ ٓ َ ٓ ُ ٓ َٓ
یإؼه:ا.ٔ83ا
باقىل ا
ل اناجشق ا

گفث ای پىك هاؾقم ،يه قی ً ه كا بگی ك و ي ه و كم قا .ه ى جكو یؿم ک ه بگ ىیی :هی او
بًیاوكائیل جفكله و شؿایی اي ؿاؼحی و و فاقي ه كا ؾق ظف  ٛوظ ؿت بً یاو كائیل

ق٠ایث يکكؾی.

بههرابه لؿقت يكم با قویکكؾ اوالهی یاویى پىق٠لی (93 / )71-112
هؿیكیث اظىاوات 

ؾق ایى ؾو آیه ٬ا٠ؿه ایى بىؾ که هاقوو ظٕكت هىوی قا یا  Dیا اؼی Cیا Dیابى ابیC
بگىیؿ Eلیكا هىوی و هاقوو ال یک پؿق و هاؾق بىؾيؿ ،اها هاقوو ج١بیك Dابـى ام Cو Dیـا
ابى ام٨ٕ Cكليؿ هاؾقمٔ قا بهکاق بكؾ ،که ٘ب٨ ٫كهایً ه٩ىكاو ،ایـى کـاق بـه ؼـا٘ك جعكیـک
٠ىا٘ ٧هىوی ؾق ایى ظال بىؾه اوث ،که وكايصام ایـى شكیـاو اذـك ؼـىؾ قا گفاٌـث و
بًیاوكائیل هحىشه لٌحی ا٠مال ؼى یً ٌؿيؿ و ج٭أای جىبه کكؾيؿٕهکاقم ٌیكالی،2462 ،

ز  .ٔ468 :7ایى وا١٬ه اهمیث کالم و وؽى يا٨ف و جؤذیكگـفاقی آو ؾق جىلیـؿ ٬ـؿقت يـكم و
بیًالپیً
ویاوثها و اهؿا ٦کالو ظاکماو ویاوی قا 

ایصاؾ همكاهی ؾق ا٨كاؾ و شاه١ه با
هیکًؿ.
هٍؽُ 
 .4تهییح ػىاعف سزباساو و سیزدستاو

الؿ) تمسین ؼًاین جًگ دًیى

پیاهبك اکكم ؾق هىیك بالگٍث ال ٘ائ ٧بكای ج٭ىین ً٤این بىیاق لیاؾی که ؾق شًگ ظًیى
ًٌهـماق اوـیك،
يّی هىلماياو ٌؿه بىؾ ،به هًٙ٭ۀ ش١كايه ق٨حًؿً٤ .این ٠باقت بىؾيؿ ال :
چهلهماق گىوً٩ؿ و  721کیلىگكم ي٭كه .پیاهبك ویمؾه قول جمـام ؾق
13هماق ٌحك ،بیً ال 
بًـیوـ١ؿ قا کـه ال بىـحگاو
ش١كايه جى ٧٬کكؾيؿ ،به ج٭ىین ً٤این پكؾاؼحًؿ و اوـیكاو ٬بیلـۀ 
قٔا٠یٌاو بىؾيؿ آلاؾ کكؾيؿ.

ایٍاو هًگام ج٭ىین ً٤این ،کًاق ٌحكی ایىحاؾيؿ و ه٭ؿاقی ال پٍن کىهاو آو قا ؾق ؾوث
یکپًصنٔ
گك٨حًؿ و به هكؾم ٨كهىؾيؿD :هى ال جمام ً٤این ٌما ظحی ایى پٍن ٌحك شم ؼمه ٕ 
ظ٭ی يؿاقم که هماو قا يیم به ٌما ؼىاهن ؾاؾ .بًابكایى ،هكکه ً٤یمحی ؾق ؾوث ؾاقؾ ،ظحـی
آوگاه همۀ ً٤ـاین قا
اگك يػ و وىلو باٌؿ ،همه قا بكگكؾايؿ جا ٠اؾاليه هیاو ٌما ج٭ىین کًن C.
جالههىـلماو
هیاو هىلماياو ج٭ىین کكؾيؿ و ؼمه آو قا که هؽّىَ ؼىؾٌاو بىؾ به وكاو 
ؾلهای آياو بیٍحك به اوالم شل ٌىؾ.
٬كیً ؾاؾيؿ جا 
ایى بكؼىقؾ پیاهبك بكای بكؼی ال هىلماياو بهؼّىَ ايّـاق وـًگیى و ياپـفیك٨حًی
آوها به پیاهبك ا٠حكاْ کكؾيـؿ .ولـی پیـاهبك بـه ٌـیىۀ
٠ؿهای ال 
بىؾ .به همیى شهث ،
ههكبايايهای به ايّاق ٨كهىؾيـؿ :آیـا قأـی يیىـحیؿ کـه ٬ـكیً ٌـحك و گىوـً٩ؿ قا

ٜكی ٧و

پووهًهای ویاوث اوالهی  /وال يهن ٌ /ماقۀ بیىحن /پاییم و لهىحاو 1411

/ 94

ایىجكجی  ،اظىاوات همـۀ ايّـاق جعـث
بهً٤یمث ببكيؿ و ٌما پیاهبك قا همكاه ببكیؿ؟ به 
بـهگكیـه ا٨حاؾيـؿ و ال ایـى ٌـیىۀ ج٭ىـین ،اٜهـاق قٔـایث و ؼكوـًؿی
جؤذیك ٬ـكاق گك٨ـث و 
کكؾيؿ ٕهصلىی ،٪2354 ،ز  ٔ264 :12و با پیاهبك همكاه و همؿل و همىى ٌؿيؿ.
ب) جًگ غفیى و ـتخ ضزیعۀ ـزات

ْ
ْ
ؾق شًگ ِ٩یى ٨كهايؿه ه٭ؿم لٍکك ه١او یه ،ابىاال٠ىق ولمی ،با ٨كهايؿه ه٭ؿم لٍـکك اهیـك

هئهًاو ،هالک اٌحك ،ؾقگیكی هؽحّكی پیـؿا کـكؾ .ابىاال٠ـىق کىجـاه آهـؿ و ؼـىؾ قا کًـاق
کٍیؿ ،و ب١ؿ ؼىؾ قا به ٌكی١ۀ ٨كات یً١ی هعلی که به آب يمؾیک بـىؾ قوـايؿ و آيصـا قا ؾق
اؼحیاق گك٨ث و یاقاو اهیك هئهًاو قا ال آب هً ٟکكؾ .ایى هاشكا ؾق هعلی به يام ً٬ْ DىـكیىC
ؾق کًاق ِ٩یى واٌ ٟ٬ؿ.
هًگاهی که ؼبك به اهیك هئهًاو قویؿ١ّ١ِ ،ه بى ِىظاو قا ٨كاؼىايؿيؿ و ٨كهىؾيـؿ:
مىؾهایـن ،و پـیً ال اجمـام ظصـث
يمؾ ه١او یه بكو و بگى ها ایى هىیك قا بكای قویؿو به جى پی 
٨كوحاؾهای و شًـگ قا [ؾق کًـاق

هایل يیىحین با ٌما شًگ قا آ٤ال کًین ،اها جى لٍکك ؼىؾ قا
ٌؿهایٌ .كی١ه قا قهـا کـى و آب قا آلاؾ
كؾهای ،و هیاو هكؾم و آب ظائل 
ٌكی١ۀ ٨كات] آ٤ال ک 
بگفاق جا ؾق آيچه هیاو ها و ٌماوث بًگكین ،و اگك ؾووث ؾاقی ،هؿ ٦اِلی قا قها کًـی و
هكؾم بك وك آب با یکؿیگك بصًگًؿ جا هكکه پیكول ٌؿ آب قا ؾق اؼحیاق بگیكؾ ،چًـاو کًـین.
١ّ١ِDه Cایى پیام قا بكای ه١او یه بكؾ .ه١او یه با یاقايً به هٍىقت پكؾاؼث .بٕ١ی بـه او
آوها قا ال آب بالؾاق ،ولی ٠مكو بى ٠اَ
جىِیه کكؾيؿٌ :كی١ه قا همچًاو ؾق اؼحیاق بگیك و 
هیؾاين لٍکك ٠لی هكگم اشاله يؽىاهًؿ ؾاؾ جـى وـیكاب
به او گ٩ث آب قا آلاؾ بگفاق Eچكاکه 
آوها جًٍه بمايًؿ ،ولی ه١او یه يٝك هىا٨٭او يگه ؾاٌحى ٌكی١ه قا جكشیط ؾاؾ.
باٌی و 
هًگاهی که اهیك هئهًاو ال ایى هاشكا با ؼبك ٌؿيؿ ،ؼٙبۀ پكٌىقی قا که پـك ال يکـات
لیبای اؾبی و ؾق يهایث ّ٨اظث و بال٤ث اوث ایكاؾ کكؾيؿ و با جهییس اظىاوات وكبالاو و
آوها ،یاقاو ؼىؾ قا بكای په گك٨حى ٌكی١ۀ ٨كات بهظكکـث
١٨ال کكؾو ٬ؿقت و ٌصا٠ث ؾق 
ؾقآوقؾيؿ .په ،یاقاو اهیك هئهًاو با یک ظملۀ ٌصا٠ايه لٍکك ه١او یـه قا ٠٭ـ قايؿيـؿ و
ٌكی١ۀ ٨كات قا بكای همه آلاؾ کكؾيؿ .هحى ؼٙبه بؿیى ِىقت اوث:
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َ َ
َ َ َ َٓ
ٓ َ َ ََ
َ
ٓ
ُّ َ َ ِّ َ َ
لىا
اءاج ٓلش َو ٓواا ّه َ ا
ىاالذه ّ ا
یىفا ّه ا
یشا َه َسلهاأ ٓ اوا َس ُّووااالغ ا
الافأ ّق ُّشواا َػلیا َهزلها َوجأ ّخ ّا
ق ّ اذا ٓاع َحؽ َؼ ُمىک ُاناال ّقح ا
َ ٓ ٓ َ َ ََ
َ َُ
ٓ
َٓ َ ٓ
ٓ
لىا
ادال َملها ّه َ ا
لا َو ّإ َ اوا ُه َؼ ّاو یهاق ا
یىاأ ا
ىس َیىاا َوال َسیاها ّفیاهىّاجک اناق ّاه ّش ا
یاجک ٓانا َهق ُه
تا ّفیا َز ّا
اءافال َم ٓى ُ ا
الم ّ ا
ّ
ٓ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ٓ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ٓ َ ٓ َ َ َٓ
يهحالبالغه،ا0303ق .ٔ77:ا
اضاالم ًّیهإ 
ظاػل ّیه اناالخب اشازحیاخؼلىاايسىسه اناأغش ا
الغىاهاوػم ا
آياو ال ٌما ؼىقاک شًگ ؼىاوحًؿ .یا به پىحی ج ى ؾهی ؿ و ٌ ك ؼ ىؾ قا ال ؾو ث
بگفاقیؿ یا ٌمٍیكجاو قا ال ؼىو آياو ویكاب کًیؿ جا ال آب ویكاب ٌىیؿ؛ لیكا ي ابىؾی
ٌما ؾق آو ليؿگی اوث که هعّىلً ٌکىث ال ؾٌمى او ث ،و لي ؿگی ٌ ما ؾق آو
هكگی او ث ک ه يحیص هاي پی كولی ب ك ؾٌ مى او ث .بؿايی ؿ ه١اوی ه ه نو فكايی ال
گمكاه او هًع ك قا ب ه ؾيب ال ؼ ىؾ آوقؾه و ظمیم ث قا ال آي او پًه او ک كؾه ج ا ای ى

بیؼبكاو گلىهای ؼىؾ قا آهاز جیك هكگ کًًؿ.
يهیاسهًکز
اهزبههؼزوف و 

 .5تهییح ػىاعف در هقام

هـیقوؾ ،ولـی
بؿیها ال وٜای ٧همگايی هىلماياو بهٌـماق 
ؼىبیها و جعفیك ال 

ؾ٠ىت به
ٌیىههای ؾ٠ىت بایـؿ بـه يعـىی باٌـؿ کـه اذـك هٙلـىب ٌـاق ٞهع٭ـٌ ٫ـىؾ و هؽا٘ـ
يهیالهًکك هحؤذك ٌىؾ و به ؾيبال اواهك الهی باٌؿ و ال يـىاهی ؼـؿا بپكهیـمؾ.
اهكبهه١كو ٦و 

هـیجىايـؿ الگـىی
يهـیالهًکـك 
اهكبهه١ـكو ٦و 
هٙال١ۀ آیات ٬كآو و ویكۀ پیاهبك ؾق يعىۀ 
قويهـای هىٝ٠ـه و اقٌـاؾ ؾق ٬ـكآو و وـیكۀ پیـاهبك،
هئذكی بكای اهكول باٌؿ .یکـی ال 
جعكیک و هؿیكیث ٠ىا٘ ٧و اظىاوات بىؾ .و٬حـی ؼؿاويـؿ ؾق ٬ـكآو بـا گًهکـاقاو ظـك٦
هیکًؿ:
هیليؿ ،آياو قا بًؿۀ ؼىؾ ؼٙاب 


َ َ َ ُ
َٓ ُ
َُٓ
َ َ َ َ ٓ ُ ُّ ُ
لشااللزيى َ اا
لهایغ ّف ا
لها ّإ اواالل ا
لىا َس ٓز َملهاالل ّا
ىاأ ٓع َشفىاا َػلیااأيف ّغ ّه ٓانالاجق ًَؽلىاا ّه ٓ ا
بادىاالزی ا
یاا ّػ ّا
ٓ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ىسا َ
الشزی ُانإصهش .ٔ42:ا
َخمیؼااا ّإي اهاه َ اىاالغف ُ ا

ای بًؿگاو هى که با اقجکاب گًاه بك ؼىؾ جصاولک اق ب ىؾهای ؿ ،ال قظم ث ؼ ؿا يىهی ؿ

يٍىیؿ .یمیًا ؼؿا همۀ گًاهاو قا هیآهكلؾ؛ لیكا او بىیاق آهكليؿه و ههكباو اوث.
ؾ٬ث ؾق ج١بیكات ایى آیه يٍاو هیؾهؿ که آیه پك ال ٠ا٘٩ه ،اظىان و اهیـؿ اوـث .اهیـك
٨كهـىؾهايــؿD :ؾق جمـام ٬ـكآو آیـهای ووـی ٟجـك ال ایـى آیـه

هئهًـاو ٠لـی ؾقبـاقۀ ایـى آیـه
يیىث٨ٕ :Cیٓ کاٌـايی ،٪2322 ،ز  .ٔ412: :3ؼؿاويـؿ هح١ـال بـا يىـبث ؾاؾو بًـؿگاو
َّ

َ

ُ

باؾی ال ّفی َى أ ٓو َك٨ىا.
 .:ها ٨ی ال٭كآو آیه اوو ٟهى یا ّّ ٠
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آوها ٌكا٨ث ؾاؾه اوث که ؾق اِٙالض اؾبی به ایـى
گًهکاق به ؼىؾ ؾق ٠باقت ٠Dباؾی ،Cبه 
هیگىیًؿ که هٕا ٦با أا٨ه ٌؿو به اون ٜاهك ،کى ٌـكا٨ث
يى ٞأا٨ه ،أا٨ه جٍكی٩یه 
هیکًؿ.

بؿیىِـىقت
کكؾهايؿ و 
بكؼی ه٩ىكاو به يکات ٠ا٘٩ی و اظىاوی ایى آیه جىشه بیٍحكی 
جىٔیط ؾاؾهايؿ:
ج١بیك به Dیا ٠باؾیٕ Cای بًؿگاو هىٔ آ٤الگك ل٩ٙی اوث ال ياظیه پكوقؾگاقE
ج١بیك به Dاوكا C٦به شای ٜDلن و گًاه و شًایث Cيیم ل ٧ٙؾیگكی اوثE
َ ُ
بـالهیگـكؾؾ يٍـايه

ج١بیك بهَ Dػلیااأ ٓيف ّغ ّه ٓانCکه يٍاو هیؾهؿ گًاهاو آؾهی همه به ؼىؾ او
ؾلوىل به ٨كليؿ ؼىیً هیگىیـؿ
هماوگىيه که یک پؿق 
ؾیگكی ال هعبث پكوقؾگاق اوث E
ایىهمه بك ؼىؾ وحن هکىE


باجىشهبه ایًکه ً٬Dىٖ Cؾق اِل به هً١ـای هـؤیىن

ج١بیك به Dال ج٭ًٙىإCهؤیىن يٍىیؿٔ
ٌؿو ال ؼیك اوث ،بهجًهایی ؾلیل بك ایى اوث که گًهکاقاو يبایـؿ ال Dلٙـ ٧الهـی Cيىهیـؿ
ٌىيؿE
ٓ َ ٓ َ َ
ج١بیكّ Dه اىاسزمهاالل ّاه Cپه ال شملۀ Dال ج٭ًٙىا Cجؤ کیؿ بیٍحكی بك ایى ؼیك و هعبث اوثE
ُّ
َ ٓ
هًگاهی که به شملۀ ّ Dإ َ اواالل َاهایغ ّف ُاشاالز ُيى َ ا Cهیقوین که با ظك ٦جؤ کیؿ آ٤ال ٌؿه و کلمـۀ

DالفيىبٕCشم ٟبا ال ٧و المٔ همۀ گًاهاو قا بؿوو اوحرًا ؾقبكهیگیكؾ ،وؽى اوز هیگیـكؾ
و ؾقیای قظمث هىاز هیٌىؾE

ا
هًگاهی که Dشمی١ا Cبهً٠ىاو جؤ کیؿ ؾیگكی بك آو ا٨موؾه هیٌىؾ ،اهیـؿواقی بـه آؼـكیى

هكظله هیقوؿE

جىِی ٧ؼؿاويؿ به ٩٤Dىق Cو Dقظین Cکـه ؾو وِـ ٧ال اوِـا ٦اهیـؿبؽً پكوقؾگـاق
اوث ،ؾق پایاو آیه شایی بكای کمحكیى یؤن و يىهیؿی بـا٬ی يمـیگـفاقؾ ٕهکـاقم ٌـیكالی،
 ،2462ز .ٔ388 :28
اهكبـهه١ـكو ٦و

ؾقباقۀ وـیكۀ پیـاهبك يیـم ؾق جهیـیس ٠ىا٘ـ ٧و اظىاوـات ؾق ه٭ـام
يهیالهًکك ي٭ل ٌؿه اوث که شىايی ؼؿهث پیاهبك قویؿ و ٠كْ کكؾD :ای پیاهبك ؼؿا،

گىٌهوکًاق به
آیا به هى اشاله هیؾهیؿ ليا کًن؟ Cبا گ٩حى ایى وؽى٨ ،كیاؾ هكؾم بلًؿ ٌؿ و ال 
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ؼىووكؾی و هالیمث ٨كهىؾيؿ :يمؾیک بیا .شىاو يمؾیک
او ا٠حكاْ کكؾيؿ ،ولی پیاهبك با 
ق٨ث و ؾق بكابك پیاهبك يٍىث .ظٕكت با هعبث ال او پكویؿيؿ :آیا ؾووث ؾاقی با هـاؾق
ى٘ىق هكؾم قأی يیىحًؿ
جى چًیى کًًؿ؟ شىاو گ٩ث :يه ٨ؿایث ٌىم .پیاهبك٨ كهىؾيؿ :همی 
با هاؾقايٍاو چًیى ٌىؾ .آیا ؾووث ؾاقی با ؾؼحك جى چًـیى کًًـؿ؟ گ٩ـث :يـه ٨ـؿایث ٌـىم.
ى٘ىق هكؾم ؾقباقۀ ؾؼحكايٍاو قأی يیىـحًؿ .بگـى ببیـًن آیـا بـكای ؼـىاهكت
٨كهىؾيؿ :همی 
هیپىًؿی؟ شىاو ؾوباقه ايکاق کكؾ ٕو ال پكوً ؼىؾ بهکلی پٍیماو ٌؿٔ .پیاهبك وـپه
ؾوث بك ویًۀ او گفاٌحًؿ و ؾق ظ ٫او ؾ٠ا کكؾيؿ و ٨كهىؾيؿD :ؼؿایا٬ ،ل او قا پاک گكؾاو و

الآوپه ،هً٩ىقجكیى کـاق ؾق
گًاه او قا ببؽً و ؾاهاو او قا ال آلىؾگی به بی٩٠حی يگاه ؾاق :C.
يمؾ ایى شىاوDليا Cبىؾ ٕقٌیؿ قٔا ،٪2323 ،ز .ٔ44 :3

هـیٌـىؾ کـه ؾق ایـى
گىيهای ال جهیـیس ٠ىا٘ـ ٧یا٨ـث 
ؾق هیاو هىا ٛ٠ائمۀ هّ١ىم 
شىثوشىی ٠باقات Dلیه

کكؾهايؿ.
اظاؾید ائمه هىلماو و ٌی١ه بىؾو قا ال بكؼی ي٩ی 

هیؾهـؿ; .ایـى وـًػ ال
هًا Cو Dلیه هًی Cو ...ؾق بیى اظاؾید ،کركت ایى ٠باقات قا يٍاو 

بؿیىهً١ا کـه
اظاؾید هً٩ی ؾو ؾوحه هىحًؿ :ؾق بكؼی Dي٩ی ظ٭ی٭ثِ Cىقت گك٨حه اوث E
ا
َ َ َ َ
ي٩یٌؿه ظ٭ی٭حا هع٭ ٫يٍؿه اوث .بكای يمىيه ،ؾق ظؿید  Dالا َصالها ّإ الا ّبؽ ُهىس ٕابـى
هىٔى ٞ

بابىیه ،٪2324 ،ز  Eٔ44 :2هی يمالی ِعیط يیىث هگك با ٘هاقت ،Cظ٭ی٭ث يمال ي٩ی

ٌؿه و ظؿید بیايگك ایى يکحه اوث که يمال بـؿوو ؤـى٤ ،ىـل و جـیمن ،يمـال ِـعیط و

َ
َ
َ ٓ
لا َص َلالهال َد ا ٓ َ ٓ
لد ّذه
لد ّ اذا ّإ ا
ظ٭ی٭ی يیىث .اها ؾق بكؼی اظاؾید هرل ظـؿید  Dا
لا ّفلیاهغ ّ
لاساالمغ ّ
ّ ّ

ٕ٘ىوی ،٪2356 ،ز  Eٔ81 :2بكای همىایۀ هىصؿ يمالی يیىث هگـك ؾق هىـصؿ ،Cي٩ـی

ْ
D .:أو ٤الها ٌابا أجی الًبی٨ ٭ال :یا يبی الله أ جؤـو لی ٨ی الميا؟ ّ٨اض الًان به ٨٭ال الًبی٬ :كبىه اؾو٨ .ؿيا
ْ
ظحی شله بیى یؿیه٨ .٭ال الًبی :أ جعبه ألهک؟ ٬ال :ال ،ش١لًی الله ٨ؿاءک٬ .ال :کفلک الًان ال یعبىيـه
ْ
ألههاجهن ،أ جعبه البًحک؟ ٬ـال :ال ،ش١لًـی اللـه ٨ـؿاءک٬ .ـال :کـفلک الًـان ال یعبىيـه لبًـاجهن ،أ جعبـه
ْ
ْ
ألؼحک؟ ...أيه ـکك ال١مه والؽاله وهى ی٭ىل ٨ی کل واظؿ :ال ،ش١لًی الله ٨ؿاءک ...اآلؼك ٨ىٔ ٟقوىل الله
یؿه ٠لی ِؿقه و٬ال اللهن ٘هك ٬لبه وا٩٤ك ـيبه وظّى ٨كشه ٨لن یکى ٌیء أب ٓ٥الیه هًه یً١ی هى المياC.
َ َ َّ َ ٓ َ
َ
َ
ُٓ
ٓ
ـى ل ٓـن
; .بكای يمىيه« ،لی َه ّه ًَّا َه ٓى ج َكک ُؾيی ُاه ّل ّؿی ًّ ّه َو ّؾی ًَ ُـه ّلـؿيیاه ٕيـىقی ،٪2357 ،ز DEٔ114 :7لـیه ّهًـا ه
َ
َ
َٓ
َ
َ
َ
ی َع ّاو ٓ يَ ٩ى ُه ّ٨ی کل ی ٓىمٕ Cکى٨ی اهىالیDE ٔ68 :٪2351 ،لی َه ّه ًَّا َه ٓى ل ٓن یـ َىٓ ٬ك ک ّبی َكيـا َو یـ ٓكظ ٓن َِ ّـ٥ی َكياC
ٕکلیًی ،٪2356 ،ز .ٔ237 :1
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بؿیىهً١ا که اگك همىایۀ هىصؿ يمالي قا ؾق هىصؿ بؽىايؿ ،يمال کاهلی
کمال ٌؿه اوث E
ؼايهاي ا٬اهه کًؿ ،يمالي ِعیط اوث ،اها يمال کمال ؼىؾ قا ال
قا ايصام ؾاؾه ،ولی اگك ؾق 
ؾوث ؾاؾه اوث.
٠مىم اظاؾید Dلیه هًا Cال وًػ ي٩ی کمـال هىـحًؿ Eیً١ـی ٌـی١یايی کـه هحلـبه بـه
هـیقوـؿ ؾق ایـى وـًػ اظاؾیـد
هٕاهیى ایى اظاؾید يیىحًؿٌ ،ی١ۀ کاهلی يیىحًؿ .بهيٝك 
بـهکـاق ق٨حـه اوـث Eگىیـا ائمـۀ ا٘هـاق
٠الوه بك ي٩ی کمال ،يى٠ی جهیـیس ٠ىا٘ـ ٧هـن 
هیؼىاوحًؿ با ایى ٌیىه ال بیاو ،به هىئله ظالث ٠ا٘٩ی بؿهًؿ و ال قاه اظىـان و ٠ا٘٩ـه،

ٌی١یايٍاو قا جكبیث کًًؿ.
يتیدهگیزی

ا
جاکىیؿقهیٌؿه ال اظىاوات ؼالی کًین ،وا١٬ا چیمی ال ویاوـث

اگك ویاوث قا بهِىقت
يمیهايؿ Eلیـكا ٠٭اليیـث و اظىاوـات بـه یـک ايـؿاله ؾق ویاوـث اذكگـفاق هىـحًؿ.
با٬ی 
ايىاوهـا ال کـاقایی بىـیاقی بكؼـىقؾاق هىـحًؿ .یکـی ال ایـى

اظىاوات و ٠ىا٘ ٧ؾقويی
کاقکكؾها ج٭ىیث ٬ؿقت يكم ظاکمیث اوث ،که ظاکمیث بـا ؾق ؾوـث ؾاٌـحى اظىاوـات
هیجىايؿ بك کاقآهؿی و ا٬حؿاق ؼىؾ بی٩مایؿ .ایى هىئله يهجًها ؾق هىـائل ؾاؼلـی
ٝ٠ین هلث ،
ي٭ـًآ٨ـكیى اوـث .ظاکمـاو و

بیىالملل يیـم
هیجىايؿ کاقوال باٌؿ ،بلکه ؾق ٠كِۀ قوابٗ 

بـهقاظحـی
هیجىايًؿ با جهییس و هؿیكیث ٠ىا٘ ٧و اظىاوات پیـكواو ؼـىؾ ،
قهبكاو ویاوی 
آوها قا ؾق هىیك ِعیط هـؿایث و جكبیـث کًًـؿ و بـك ٬ـؿقت يـكم يٝـام ویاوـی بی٩مایًـؿ.

هیجىايًؿ ال ایى هىئله بهِىقت ٠٭الئی ؾق پیٍبكؾ اهؿا٦
هىئىالو شمهىقی اوالهی ایكاو 
هماوگىيه که ویكۀ ظکمكايی پیـاهبك ؼـؿا و اهیـك هئهًـاو
يٝام اوالهی اوح٩اؾه کًًؿ .
گىيـههـای
هکاوهـای هًاوـ ال ایـى هىـئله بـه 
لهاوها و 
هیؾهؿ ،ایى بمقگىاقاو ؾق 
يٍاو 
هؽحلٕ ٧ؾق هىاقؾی هايًؿ يصاٌی و هصكت هىلماياو به ظبٍه Eبكؼىقؾ پیاهبك با بكیـؿه
اولمی Eاوحى٭ای اهام ظىیى ؾق قول ٠اٌىقا Eجهیـیس ٠ىا٘ـ ٧ؾق ه٭ـام اظحصـاز هايًـؿ
پاوػ هاقوو به هىوی Eج٭ىین ً٤این شًگ ظًیى Eشًگ ِ٩یى و ٨ـحط ٌـكی١ۀ ٨ـكاتE
بكؾهايؿ .په ،هٙال١ـۀ شـاه ٟوـیكۀ
يهیالهًکكٔ بهكه 
اهكبهه١كو ٦و 
جهییس ٠ىا٘ ٧ؾق ه٭ام 
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ویاوـثهـؿاقاو و ظکمكايـاو ١٨لـی

هیجىايؿ الگىی هًاوبی بـكای
ظکمكايی يبىی و ٠لىی 
باٌؿ .بیٍحك ياهالیمات ؾاؼلی ؾق ایى لهاو ه١لىل جهییس اظىاوات هكؾم جىوـٗ هؽال٩ـاو
هیجىايؿ ایى ٔ ٧١قا به
شمهىقی اوالهی ایكاو اوث .په ،ظاکمیث با ؾ٬ث ؾق ایى هىئله 
ْ٬ىت جبؿیل کًؿ و با هؿیكیث ِعیط اظىاوات شاه١ه و اقج٭ای ٬ؿقت يكم ؼىیً ،اهًیـث
ؾاؼلی قا اقج٭ا بؽٍؿ.
پیطًهادها

٬ىهیثها قا اقائه ؾاؾه اوـث.

٨یلن Dيىو غ Cالگىیی هًاو ال چگىيگی اوح٩اؾه ال ٠ىا٘٧
آؾابوقوىم یک ٬ىم و جعكیـک ٠ىا٘ـ ٧آو ٬ـىم ،بـه
هیٌىؾ با جبییى 
ایى ٨یلن يٍاو ؾاؾ که 
آوها ظه ؼىبی قا هًح٭ل کكؾ .جًى٬ ٞىهی و هفهبی ؾق شاه١ۀ ایكاو ظىاویث باالیی ؾاقؾ و

بـهؼـىبی قوٌـى کـكؾ کـه ایـى هىـئله
وـالهـای اؼیـك 
شكیعهؾاق کكؾو ٠ىا٘ ٧ا٬ىام ؾق 
ا
هیٌىؾ و هح١ا٬با بـه
ؾقِىقجیکه ال قیل ؼىؾ ؼاقز ٌىؾ ،چگىيه هىش کاهً ٬ؿقت يكم 

هیليؿ.
اهًیث هلی ٔكبه 
ایى پژوهً ؾقوا ٟ٬ؾقآهؿی بكای کاقهـای پژوهٍـی هّ٩ـل بـكای الگـىگیكی ال وـیكۀ
هیجىايًؿ با هٙال١ۀ ؾ٬ی ٫ویكۀ هّ١ـىهاو،
هّ١ىماو ؾق ایى هىئله اوث .هكاکم پژوهٍی 

به هٙال شاهٟجكی ؾوث یابًؿ.
کتابًاهه
لكآو کكین.
يهسالبالغه(1414ق) .لن ،هصكت.

ابى بابىیه ،هعمؿ بى ٠لی (1413ق) .هى ال یذضزه الفقیه ،لن ،ؾفحك ايحٍاقات اوالهی.
افحؽاقی ،اِغك و ؾیگكاو (D . )1394يٝكیۀ لؿقت يكم ؾق لكآو ک كین :هٙال ١ۀ جٙبیم ی گفحم او
رػحهای قزآو کزین ،ن  ،6ي .24-9 َ ،1
هیاو 
پژوهغهای 

اوالهی و غكب»،
آوه ا»،
شاللی ،ظىیى (« .)1381ؾقآهؿی بك بعد "بی ًً"" ،گ كایً"" ،ک ًً" و آذ اق هحماب ل 
هؼزفث ،ن  ،11ي .55-45 َ ،51
پژژوهغهژای

ؼىيفك ،هعىى و ؾیگكاو (D .)1398هاهیث لؿقت يكم هٙل ىب ال هً ٝك ل كآو»،

طیاطث اطالهی ،ن  ،7ي .293-268 َ ،16
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درصهایی اس جاریخ جذلیلی اطالم ،جهكاو ،ولاقت فكهًگ و

قوىلی هعالجی ،ویؿهاٌن (.)1368
اقٌاؾ اوالهی.
قٌیؿ قٔا ،هعمؿ(1414ق) .جفظیز المًار ،بیكوت ،ؾاق الم١كفه.
لهؽٍكی ،شاقالله هعمىؾ بى ٠م ك (1417ق) .الفژاق فژی غزیژ الذژذید ،بی كوت ،ؾاق الکح ب
ال١لمیه.
قويًٌاؼحی پووهً او ًاؾی ؾق

٠كفاوهًً (D .)1394هبايی

ِاؾلی فىایی ،وهیال و ایماو
٠لىم اشحما٠ی هىقؾ هٙال١ه :جؤذیكات هؿقو ٌؿو بك ؼايىاؾۀ ایكايی»  ،راهبزد فزهًگ ،ن ،8
ي .92-61 َ ،29
ِفىقایی پاقیمی ،هعمؿههؿی و ظلیم ه اؼالل ی (D .)1396بًیاؾه ای ي ٝكی و بک لي ؿگی ال
رواوػًاطی ،ن  ،11ي .213-177 َ ،21
ؾیؿگاه لكآو کكین» ،هطالؼات اطالم و 
٘ىوی ،هعمؿ بى ظىى (1417ق) .جهذی االدکام ،جهكاو ،ؾاق الکحب اإلوالهیه.
٠ب انلاؾه ،هعم ؿ و ؾیگ كاو (D .)1393ه ؿیكیث اظىاو ات؛ گ اهی ؾق قاو حای جىو ١ۀ
جاهؼهػًاطی ،ن  ،7ي .33-7 َ ،24

شاه١هًٌاوی اظىاوات» ،هطالؼات

فیٓ کاٌايی ،هالهعىى (1415ق) .جفظیز الصافی ،جهكاو ،هکحبه الّؿق.
کكیمی هله٠ ،لی(D .)1394جعلیل قهبكی اه ام ؼمیً ی ؾق شكی او ايم الب او الهی ال هً ٝك
پژوهغياهۀ ايقالب اطالهی ،ن  ،5ي .46-23 َ ،16

شاه١هًٌاوی اظىاوات»،

کلیًی ،هعمؿ بى ی١مىب (1417ق) .الکافی ،جهكاو ،ؾاق الکحب االوالهیه.
کىفی اهىالی ،ظىیى بى و١یؿ (1412ق) .الشهذ ،لن ،المٙب١ه ال١لمیه.
جاهؼهػًاطی ادظاطات ،اِفهاو ،ؾايٍگاه اِفهاو.

کیايپىق ،هى١ىؾ و اظىاو آلابابایی (.)1396
گكٌاوبی ،قٔا و ٠لی کكیمی هله (D .)1396ظلیل قهبكی اهام ؼمیًی ؾق شً گ جعمیل ی ال
پژوهغهای راهبزدی طیاطث ،ن  ،6ي .34-9 َ ،21

شاه١هًٌاوی اظىاوات»،

هًٝك
لکلایی ،يصف و ظمیؿ ظبیبی (D .)1397ايىا ٞلؿقت يكم ال ؾیؿگاه ل كآو ک كین» ،اهًیژث هلژی،

ن  ،8ي .41-11 َ ،28
هایلی ،هعمؿقٔا و هكین هٙی١ی (D .)1395لؿقت يكم ؾق ویاو ث ؼ اقشی شمه ىقی او الهی
بیىالملل ،ن  ،9ي .218-189 َ ،35
ایكاو» ،هطالؼات روابط 
هصلىی ،هعمؿ بالك(1413ق) .بذار األيىار ،بیكوت ،ؾاق إظیاء الحكاخ ال١كبی.
هٙهكی ،هكجٕی ( .)1389هجمىػه آذار ،جهكاوِ ،ؿقا.
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. ؾاق الکحب اإلوالهیه، جهكاو، جفظیز يمىيه.)1371(  ياِك،هکاقم ٌیكالی
،12  ن،آهىسههژای قزآيژی

،» آو ؾق آییًۀ آیات لكآوٟلؿقت يكم و هًابD .)1394( هعمؿ،هیكلایی
.78-55 َ ،22 ي
،»آهىلههای لكآيی

ا٘فی بك اوان٠ ام جكبیثٝوالهاوؾهی ي

D .)1394(  هعمؿ و ؾیگكاو،يصفی
.82-49 َ ،29  ي،23  ن،پژوهغ در هظاقل جؼلین و جزبیث اطالهی
كاب و يمً آو ؾق ک ًً ویاو یٙٔاD .)1399(مىلاؾۀ ههؿیكشی٠ لیاٌك و ظًیف٠
 ،كیٝي
 پژژوهغ،»لىم ویاوی ؾايٍگاه جه كاو٠  ؾايٍصىیاو پىك ؾايٍکؿۀ ظمىق و:ۀ هىقؾی١الٙ؛ه
.171-143 َ ،21  ي،11  ن،طیاطث يظزی
.آلالبیث
  هؤوىه، لن، هظحذرک الىطاقل.)ق1418(  ظىیى،يىقی
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