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In the normative view of the Holy Quran, the presence of women in society is considered a requirement
of her socio-political field and its recognition can be extracted from various verses. One of these ways of
explaining and drawing this issue is the modeling method, which has been proposed in a practical way
from angles beyond theoretical issues. Thus, the aim of the present study is to draw the effectiveness of
women in socio-political fields in the light of women's Quranic models and using descriptive-analytical
method and using ijtihad interpretation. Therefore, the central question in this research is according to
the Quranic models, what is the position of women in socio-political areas? Based on the research
findings, Queen Saba's determination and prudence in governing, healthy employment of Shoaib's
daughters in society and preserving the life of the Prophet of God with the participation of Moses's
mother and sister, Fatima's effective presence in the story of Mubahila, women's allegiance to the
Prophet ( P.) indicates the effectiveness of the socio-political presence of women in the light of Quranic
models. In addition, the active participation of women in society has also been effective in the flourishing
of the religious community, which has been suggested in addition to the performance of models in the
Qur'an; Such as Hajar's patience, Pharaoh's wife's struggle, Mary's purity and piety, Mary's mother's
religious education, the blessed existence of Hazrat Fatima as a great benefactor and the mother of the
Imams (AS). In the culture of the Qur'an, women are also mentioned as causes of misguidance, which
can be a lesson from the inappropriate presence of women in society and politics; Like the wife of Noah,
Lot and Abu Lahab.
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چکیذه
دس نگشػ مدهس قلشآ کلش زضلىس ص دس خه ؼل الص لۀ علهز عیهعل -
اعتخشاجؽذن

اختمهػ و ؽمشد ؽذ و سعمی بخؾ بذا اص آ ه ختاف
اع  .ک اص اعاى  ه تبیی و تشعی ا ىضىع سوػ الگىد اع ک اص
صاو ا فشاتش اص بهزث نظش ب ؽیى ػما غشذ ؽذ اع  .بذ عه ذ
ا ل پللهو ؼ آ اع ل ک ل دس پشتللى الگى لله قشآن ل صنلله و ب ل کللهسگیش سوػ
تىفیف -تسایا و بهش بشد اص تفغیش اختههد کهسآ لذ صنله دس ػشفل  له
اختمهػ -عیهع سا تشعی کمذ .بملهبشا پشعلؼ سلىس دس ا ل پلهو ؼ ا ل
اع ک بهتىخ ب الگى ه قشآن صنه دس عهز  ه عیهع -اختملهػ اص چل
خه گه بشخىسداسنذ؟ بش اعهط هفتل  له پلهو ؼ ػلض و تلذبیش اکلۀ علبأ دس
زکى داس اؽتغهل عهل دختشا ؽؼیب دس خه ؼل و زفل خله نبل خلذا بله
ؾهسک هدس و خىا ش ىع  زضىس ؤیش زضش فهعم  دس هخشا به ا
و بیؼ صنه به پیه بش بیهنگش کهسآ ذ زضىس عیهعل -اختملهػ صنله دس پشتلى
الگى ه قشآن اع  .ب ػیو آنک ؾهسک فؼهل صنه دس اختملهع دس ؽلکىفه
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خه ؼۀ د م نیض ایشگزاس بىد ک دس ضم ػماکشد الگى ه دس قشآ غلشذ ؽلذ
اع ؛ مچى بشدبهس هخش بهسص عاب مغش فشػلى عهلهس و پش یضکلهس
ش  تشبی د م هدس ش  وخىد بهسک زضش فهعم  ب ػملىا خیلش
کثیللش و للهدس ائمللۀ اعهللهس .دس فش مل قللشآ مچمللی صنللهن نیللض بل ػمللىا
غببه گمشا غشذ ؽذ انذ ک ه ۀ ػبش آ ىص اص زضىس نهؽه غل صنله دس
ؽىنذ؛ مچى مغش نىذ لىط و ابىلهب.
ػشفۀ اختمهع و عیهع سغى
کلیذواژگاو :ص الگى الگىد

قشآ کش

عیهع اختمهػ .

بیاو هسئله

ظكکـثهـای

ؾق ج٩کك اوالهی ،لياو يیم همچىو هكؾاو ،ي٭ً ههمـی ؾق جمـؿو اوـالهی و
٬ابـلجـىشهی بـه ؼـىؾ
اشحما٠ی ؾاقيؿ .الایىقو ،ایى يى ٞيگاه ؾق ج١الین ؾیًی ،جصلی ویژه و 
گك٨حه و به جبییى ظ٭ى ٪اشحما٠ی و ویاوی لياو بهً٠ىاو یکی ال هىاقؾ اللم و ٔكوقی ،جىشه
ٌـیىههـای هؽحلـ ،٧ي٭ـً و شایگـاه ليـاو ؾق

ٌؿه اوث .ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٬كآو کكین به
قويهـای جبیـیى ایـى
٠كِههای ویاوی و اشحما٠ی قا بهقومیث ٌـًاؼحه اوـث .یکـی ال 

هىٔى ٞقوي الگىؾهی اوث که ٨كاجك ال وٙط ا٠حباق و ش١ل ٬ىايیى ،ظٕىق ٠ملی لياو ؾق
٠كِههای اشحما٠ی و ویاوی قا بهجّىیك کٍايؿه اوث .جىشه يکكؾو به الگىهـای ليـاو ؾق

ايگـاقههـای ياؾقوـث ال ظٕـىق اشحمـا٠ی و

هیجىايؿ لهیًۀ پؿیؿ آهؿو بكؼـی
کالم وظی ،
بـهوشـىؾ آوقؾ و ٬ابلیـث ،اذكبؽٍـی و کـاقایی آيـاو ؾق شاه١ـه قا
ویاوی لياو قا ؾق شاه١ه 
ؼىايؿهايؿ و به

يگاٌحهها که لو قا اویك و ق٠یحی ؾق ؾوث هكؾ

بهظاٌیه ببكؾ Eهمچىو بكؼی
ٌـمكؾهايـؿ ٕلیـؿاو،

ظکن باوق ايگاقۀ بكجكی هـكؾ بـك لو ،ظىـى ق٨حـاق هـكؾ بـا وی قا اللم
پًؿاٌـحهايـؿ کـه اگـك هـكؾ

 ،٪2326ز ،ٔ142 :6یا آيصا که ؾق جبییى قوابٗ همىكاو ،چًیى
بحىايؿ هىائلی همچىو اظکام ظیٓ و ي٩ان قا به همىكي آهىلي ؾهؿ ،لو ظ ٫ؼكوز ال
بیجـا ،ز  .ٔ257 :4ؾق آیـات
هًمل شهث کى ایى ؾايً ٔكوقی قا يؿاقؾ ٕ٨یٓ کاٌايی ،
آوهـا ؾق بٙـى
٬كآو کكین ،شهث جكوین ظ٭ى ٪ویاوی و اشحمـا٠ی ليـاو و قٌـؿ و ج١ـالی 
شاه١ۀ ؾیًیٔ ،مى هباظد جئىقیک ،ال الگىهایی یاؾ ٌؿه اوث که بك ظٕىق هئذك لياو ؾق
هیليؿ Eالگىهایی همچىو ظٕكت ٨ا٘مۀ لهـكا ،همىـك
اشحما٠ی ههك جؤییؿ 

٠كِههای
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کاقآهؿی لياو ؾق

٬ابلیـثهـا و کاقآهـؿی ليـاو ؾق

٨ك٠ىو ،ظٕكت هكین و هـاؾق ظٕـكت هىوـی ،کـه
هـیکًـؿ و ؼـٗ بٙاليـی بـك ٌـبهات هكبـىٖ بـه
٠كِههای اشحما٠ی و ویاوی قا قوٌـى 

هیکٍؿ .الایىقو ،هؿ ٦ایى پژوهً آو اوث که
هعؿوؾیث ظٕىق لياو ؾق ٠كِۀ اشحما ٞ
٠كِـههـای ویاوـی و

با اوحؽكاز ایى ؾوحه ال الگىهای ٬كآيـی٬ ،ابلیـث ظٕـىق ليـاو ؾق
ا
اشحما٠ی ال هًٝك کالم الهی هىحؿال جكوین و جبییى ٌىؾ.
پكوــً هعــىقی ؾق ایــى پــژوهً ایــى اوــث :باجىشــهبــه الگىهــای ٬كآيــی ،ليــاو ؾق
واظثهای ویاوی و اشحما٠ی ال چه شایگاهی بكؼىقؾاقيؿ؟

پاوػؾهی به ایى پكوً ،به چًؿ پكوً ٨ك٠ی يیم پاوػ ؾاؾه ؼىاهؿ ٌؿ کـه
ؾق قاوحای 
٠باقتايؿ ال٬ :كآو کكین ؾق ٌیىۀ الگىؾهی ؼىؾ ،چگىيه ظٕىق اشحما٠ی و ویاوی لياو ؾق

شاه١ه قا بهجّىیك کٍايؿه اوث؟ ؾق ٨كهًگ ٬كآيی ،ي٭ً جمهیؿی لياو ؾق وـاؼحاق شاه١ـۀ
ؾیًی ال چه شایگاهی بكؼىقؾاق اوث؟ قوي ايح٭اؾی ٬كآو ال الگىهـای ياٌایىـث ليـاو ؾق
شاه١ه چگىيه اوث؟
روش تسقیق

ؾق ایى پژوهً ،آیات ٬ـكآو کـكین ؾقبـاقۀ الگـىؾهی هٍـاقکث ویاوـی و اشحمـا٠ی ليـاو
ؾاؾههـا بـه
لوپژوهـی ،
کحابهای ج٩ىیكی ،قوایـی ،ظ٭ـى٬ی و 
اوحؽكاز و ٔمى هكاش١ه به 
ٌؿهايؿ و به جًاو بعـد،
کحابؽايهای گكؾآوقی و به ٌیىۀ جىِی٩ی و جعلیلی بكقوی 

قوي
ؾاؾههای ٬كآو ،ال قوي ج٩ىیك اشحهاؾی يیم اوح٩اؾه ٌؿه اوث.
جصمیهوجعلیل 

ؾق قاوحای
هبايی يظزی

ؾق ایى پژوهً ال باب جمهیؿات ،اللم اوث ه٩ـاهین و اؾبیـات ٠لمـی هىٔـى ٞو هباظـد
جئىقیک هكبىٖ ،بهاؼحّاق جبییى و بكقوی ٌىؾ.
 .1هفهى مضًاسی

ال ٔ٧کاقآهؿی :ایى واژه به هً١ای ذؤذیك ،وىؾهًؿی ،اذكبؽٍی ،کـاقایی و ٨ایـؿه ؾايىـحه
ٌؿه (ش٩١كی ،2466 ،ز  ٔ1و ؾق اِٙالض ٠باقت اوث ال٬D :ابلیث و جىايـایی قوـیؿو بـه
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یجا .ٔ337:
ىٌؿه و هٍؽُٕCآ٬ابؽٍی و اٍ٨اقی قاؾ ،ب 
هؿ٦های ج١یی 

بٔ الگى :ایى واژه ؾق لباو ٨اقوی به هً١ای وكهٍ ٫و يمىيه ٕ٠میـؿ ،ٔ112 :2478 ،و
ه١اؾل آو ؾق ٬كآو کكین Dاوىه Cاوث ٕاظماب E12 :همحعًه 3 :و  .ٔ7اوىه ؾق شایی بهکـاق
هــیقوؾ کــه ايىــاو ؾق يیکــی و بــؿی ال ؾیگــكی جب١یــث کًــؿ Eچــه ؾق ٌــاؾهايی ،چــه ؾق
لیايمًؿی ٕقا ٤اِ٩هايی.ٔ67 :٪2314 ،
هؼزفتبخطی

 .2يقص الگىها در

ه١ك٨ـثبؽٍـی قوي الگـىؾهی اوـث Eلیـكا الگىهـا ي٭ـً

قويهـای یـاؾؾهی و
یکی ال 
بكشىحهای ؾق جبییى هعحىاهای آهىلٌی و جكبیحی ؾاقيؿ و بهً٠ىاو هکايیىـن ٠ملـی و يـى٠ی

هیجىايًؿ ؾق شكیاو آهىلي و جكبیث ،بهً٠ـىاو
هیٌىيؿ و 
بّیكتیابی جل٭ی 

وًصه ؾق ٨كایًؿ
یکی ال ٠ىاهل ايگیمٌـی و ظكکحـی ،ي٭ـً هـئذك و ه٩یـؿی ؾاٌـحه باٌـًؿ .قوي الگـىؾهی
يمىيههای ٠یًی ،به ا٨کاق و ا٠مال ايىاو شهث بؽٍؿ.
هیجىايؿ با اقائۀ 

اهمیت الگىساسی در فزهًگ قزآيی

ا
ايىاوها ؾق ٘ىل ليؿگی ؼىؾ ،به

الگىپفیكی ؾق ٘بی١ث و يهاؾ هك ايىايی وشىؾ ؾاقؾ و يى٠ا
هیجىايًؿ با جؤوی و پیكوی ال الگىهای هًاو ،
ؾيبال الگىهای هىقؾپىًؿٌاو هىحًؿ و ظحی 
به و١اؾت ؾيیا و آؼكت ؾوث یابًؿ .اگك ايىاو بؽىاهؿ ال قهگفق ٙ٨كت ،ویك جکاهل ؼـىؾ
قا بپیمایؿًٌ ،اوایی الگىهای ؾیًی و ؾوحیابی به آو اللم و ٔكوقی اوـث٨ .لىـ٩ۀ وشـىؾی

هماوگىيه که ٬كآو کـكین يیـم ا٬حـؿا بـه الگـى قا
ایى الگىها ؾق جىو١ۀ ايىايی ،ؾائمی اوث E
آوها ؾ٠ـىت کـكؾه اوـث ٕلاق٠ـی،
ايىاوها قا به پیكوی ال 

بهِىقت هٙل ٫و ابؿی هٙكض و
ايىاوها ،به ٌیىۀ

هؿایثبؽً ٬كآو کكین شهث جكبیث و جکاهل

 ،2478ز .ٔ75 :73کحاب
ه١ك٨ثبؽٍی ،ال الگىهایی ال لياو و هـكؾاو

ویژهای بؽٍیؿه و ؾق شكیاو
الگىؾهی اهمیث 
یاؾ کكؾه اوث که ؾق پكجى شاوؾايگی ٬كآو کكین ،ي٭ً هايؿگاقی قا ؾق جاقیػ اوالم بـه ؼـىؾ
همهشايبـۀ ليـاو يیـم الگىهـایی قا
گك٨حًؿ٬ .كآو کكین ؾق قاوحای ؾ٨ا ٞال ٌؽّیث و ظ٭ى ٪
آوهـا
ه١ك٨ثبؽٍـی بـك 

ه١ك٨ی کكؾه که ؾق ؾو ٠كِۀ ؼىب و بؿ ٬ابل اقائه بىؾه و ؾق شكیاو
بـهِـكاظث ،ال
جؤکیؿ وقلیؿه ٌؿه اوث .ؾق ٬كآو کكین ،ال الگـى جعـث ً٠ـىاو Dاوـىه Cو 

٠كِههای ویاوی-اشحما٠ی فا٘مه کكیمی (141 / )114-163

کاقآهؿی لياو ؾق

اوـىهؾهـی پیـاهبك
هماو٘ىق که ؾقبـاقۀ ي٭ـً 
پیاهبكايی بهً٠ىاو اوىۀ ظىًه یاؾ ٌؿه اوث E

َ ٓ
ََ ٓ َ َ
ِ
َ ُ ِ
لشا
اوای ٓش ُخىااالل َاها َ اوا االی ٓى َامااْل ّٓخ َا
ىاک َ ا
ىلاالل ّاهاأ ٓع َى اةا َز َغ ًَ اةا ّل َم ٓ ا
یا َس ُع ّ ا
اوا الک ٓاناف ا
اکكم٨ كهىؾه اوثD :لق اذاک ا
ا
َ
َ
َ اوا ارک َاشاالل َاهاکثیشاإاظماب Eٔ12 :هىلما بكای ٌما ؾق ليؿگی قوىل ؼؿا وكهٍ ٫يیکى یی بـىؾE

آوها که اهیؿ به قظمث ؼؿا و قول قوحاؼیم ؾاقيؿ و ؼؿا قا بىیاق یاؾ هیکًًؿ C.جكوـین
بكای 
شایگاه اشحما٠ی و ویاوی لياو ؾق ٨كهًگ ٬كآو کكین يیم ال ٌیىۀ الگىؾهی هىحرًا يیىـث و
آهـىلهای هكبـىٖ،

ؼؿاويؿ هح١ال شهث جبییى شایگـاه ویاوـی و اشحمـا٠ی ليـاو ،ؾق پكجـى
الگىهایی قا ه١ك٨ی کكؾه اوث Eالگىهایی که يهجًها بكای ليـاو ،بلکـه بـكای جمـام شهايیـاو
٠كِههـای اشحمـا٠ی و

٬ابلیث جؤذیك و جؤذك ؾاقؾ و ال هًٝك اوالم ،بیايگك ي٭ً هئذك لياو ؾق
هماو٘ىق که ؾق کالم بكؼی ٠لما هٙكض ٌؿه اوثD :اوالم لياو قا ال ٌكکث
ویاوی اوث E
يمـیکًـؿٕ Cؾ٨ح ك يٍـك آذ اق ظٕـكت
١٨الیثهای ؾیًی ،ویاوی٠ ،لمی و ٨كهًگی هً ٟ

ؾق
يـهجًهـا هً١ـی
چهبىا بحـىاو گ٩ـث ال هًٝـك کـالم الهـی ،
ؼاهًهای .ٔ44 :2484 ،

آیثالله

٠كِههـای اشحمـا٠ی و

ؾقایىباقه وشىؾ يؿاقؾ ،بلکه جبییى الگىهایی ال ظٕىق هئذك لياو ؾق
٨كهًگوالی آو ؾق شاه١ه اوث جا ا٨کـاق ؼـام ظٕـىق

ايگیمهای بك

ویاوی جٍىیٌ ٫ؿه ،و
آوها ؾق شاه١ه بها ؾهًؿ.
٬ابلیثها و کاقآهؿی 

لياو ؾق شاه١ه قا بهظاٌیه يبكيؿ و به
پیطیًۀ تسقیق

پـكؾالیهـای وا٨ـكی ِـىقت


يٝكیه
ؾق ٘ىل جاقیػ ،ؾقباقۀ ظ٭ى ٪اشحما٠ی و ویاوی لياو،
پفیك٨حه و بكؼی پژوهٍگكاو ایى هىئله قا ال هًٝك ؾیًی٨ ،٭هی ،ظ٭ـى٬ی و ٠ك٨ـی پـكؾالي و
کكؾهايؿ .ؼاقز ال بكؼی ق٨حاقهای ژوقيالیىحی با ایى هىٔى ٞو اقائۀ بكؼـی يٝكیـات
بكقوی 
يىٌحههـا ال هًـاب ٟو هىـحًؿات ؾقؼىقجـىشهی بكؼـىقؾاق اوـث .بكقوـی

ولی٭های ،بكؼی

هیؾهؿ که هع٭٭او به جًاو جبییى بكؼی ظ٭ى ٪ليـاو،
ايصامٌؿه ؾقایىباقه يٍاو 
جع٭ی٭ات 
بهاؼحّاق ،هّاؾی٭ی ال هىحًؿات ٬كآيی الگىبؽً قا ؾق ٔمى هباظد ؼىؾ هٙكض کكؾيؿE
اولىیـثهـا ،اذـك ٠لـی پًـاهی کـه يمىيـۀ

همچىو کحاب اٌح٥ال لياو با جؤکیؿ بك آوی ها و
اٌح٥ال ؾؼحكاو ٌ١ی قا ؾق کًاق ؾیگك هباظد يٝكی هٙكض کكؾه یا همچىو ه٭الـۀ Dؾیـؿگاه
٬كآو ؾقباقۀ هٍاقکث ویاوی لياو Cاذك هىوی ِـؿق کـه بـه جًاوـ بعـد ،هىـحًؿ ٬كآيـی
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پژوهًها ؾقایىباقه

٨كهايكوایی هلکۀ وبؤ و جؤییؿ ٬كآو ؾقایىباقه قا هٙكض کكؾه اوث یا بكؼی
پكؾاؼحـهايـؿE

که به ٘ىق کلی به جبییى هٍاقکث ویاوی یا اشحما٠ی لياو ال هًٝك هًاب ٟؾیًی
همچىو ه٭الـۀ Dهٍـاقکث اشحمـا٠ی ليـاو ال ؾیـؿگاه کحـاب ،وـًث و ٨٭ـه اوـالهی Cاذـك
ویؿهق٬یه ویؿی شكبًؿی که شهـث جبیـیى هباظـد يٝـكی و ؾ٨ـا ٞال
ویؿههؿی اظمؿی و 
کكؾهايؿ.
ظ٭ى ٪لياو ؾقایىباقه ،بكؼی هىحًؿات ؾیًی قا جبییى و بكقوی 
هیکًؿ و به جع٭ی ٫شًبـۀ يـىآوقی و
پژوهًهای ؾیگك هحمایم 

اها آيچه ایى پژوهً قا ال
هیبؽٍؿٌ ،یىۀ الگىؾهی ٬كآو کكین ؾق قاوحای ٘كض ظٕىق ١٨ـال ليـاو ؾق ٠كِـۀ
جالهای 

همـهشايبـه ،هًىـصن و
اشحما٠ی و ویاوی اوث که ؾق جع٭ی٭ات پیٍیى بهِىقت هىح٭ل ،
واهايمًؿ واکاوی و بكقوی يٍؿه اوث .الایىقو ،ایى پژوهً با واکاوی آیات ٌـكی٬ ٧ـكآو
کكین ؾقباقۀ ي٭ً اشحما٠ی و ویاوی ليـاو ،هعىقیـث اوـحؿالالت قا بـه الگىهـای ٬كآيـی
آوها ،و١ی بك جبییى و جكوین شایگـاه اشحمـا٠ی و ویاوـی ليـاو ال
بؽٍیؿه اوث و ؾق پكجى 
هًٝك پكوقؾگاق هح١ال ؾاقؾ.
دادهها
تدشیهوتسلیل 


شىث وشـىی آیـات ؾقبـاقۀ الگىهـای ٬كآيـی ؾق ٬لمـكو

یا٨حههای ایى پژوهً با کًکاي و

ٌؿهايؿ:
آوها ؾق وه هعىق جبییى 
جصمیهوجعلیل 

ظٕىق ویاوی و اشحما٠ی لياو و
هطزوػیتبخطی

به خایگاه سیاسی و
اختماػی سياو
الگىهای قزآيی سياو
ػزصههای

در
سیاسی و اختماػی

يقص تمهیذی سياو
در ساختار خاهؼه
تفکز ايتقادی اس
الگىهای ياضایست
سياو

ػزصههای سیاسی-اختماػی

يمىدار ضمارۀ  .1الگىهای قزآيی سياو در
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:
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هطزوػیتبخطی قزآو به خایگاه سیاسی و اختماػی سياو در اسلىب الگىدهی

.1

٠كِههای ویاوـی و اشحمـا٠ی ،ؾق آیـات گىيـاگىيی ال ٬ـكآو کـكین

شایگاه واالی لياو ؾق
بهقومیث ًٌاؼحه ٌؿه و بكای جكوـین آو ،ال الگىهـای ق٨حـاقی هًاوـبی یـاؾ ٌـؿه اوـثE
الگىهایی که جكویمگك ي٭ً اقلٌی و هئذك لياو ؾق شاه١ـه اوـث و ال هًٝـك ٬ـكآو کـكین،
هـیکٍـؿ و بـك
بـهجّـىیك 
آوها ؾق ٠كِۀ ویاوث و اشحمـا ٞقا 
جىايمًؿیهای 

اوح١ؿاؾها و
هـیؾهًـؿ ،ؼـٗ
ايگاقههایی که ي٭ً ویاوی و اشحما٠ی لياو قا ياهٍـكو ٞشلـىه 

پًؿاقها و
هیٌىيؿ.
هیکٍؿ .ایًک به جًاو بعد ،آو الگىها جبییى 
بٙالو 
هطزوػیتبخص قزآو به سازت سیاسی و اختماػی سياو

خذول ضمارۀ  .1الگىهای

2
1
4
3
2

هٍكو٠یثبؽً ٬كآو به واظث ویاوی و اشحما٠ی لياو

الگىهای
يمل33-14 :
ظکىهثؾاقی هلکۀ وبؤ

12 :ُّ٬
اٌح٥ال ؾؼحكاو ٌ١ی 
22-6 :ُّ٬
ظٕىق هباقلايۀ هاؾق و ؼىاهك هىوی
آل٠مكاو72 :

ظٕىق ه٭حؿایی ظٕكت لهكا ؾق هباهله
بی١ث لياو با پیاهبك اکكم

همحعًه21 :

یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

الؿ) دکىهتداری هلکۀ سبأ

هیکًؿ که
٬كآو کكین ؾق آیات  14جا  33وىقۀ يمل ،ال هاشكای ٨كهايكوایی هلکۀ وبؤ یاؾ 
ٌـاؼُهـا هىشـ

ظکىهثؾاقی و ا٬حؿاق ،شاي ٠ؿل و ؼكؾ قا ق٠ایث کكؾ و ایى يىٞ

ؾق

ِّ
َ َ
تا ٓاه َشأةااج ٓم ّالک ُه ٓانا
چًاوکه ٨كهىؾه اوثّ D :إايیا َو َخ ٓذ ُ ا
ایماو آوقؾو وی به ظٕكت ولیماوٌ ؿ E
َ
َ ُ ٓ ٓ ِّ َ
ػا َػظی ِان ٕيمل Eٔ14 :ليی قا ؾیؿم که بك آياو ظکىهث هیکًؿ،
یءاا َ اوالهاا َػ ٓش ِ ا
ش ا
ىاک اا ا
ثا ّه ا
وجی ا
اواأ ّا

همهچیم ؾق اؼحیاق ؾاقؾ ،و [ بهؼّىَ] جؽث ٝ٠یمـی ؾاقؾ٠ C.الهـه ٘با٘بـایی ٠بـاقت
و 
َ
هیؾايؿ که ولًٙحی ٝ٠ین هعحاز ؾاٌحى
ٌكیّ D ٧ه ٓى کل ٌیء Cؾق آیه قا ٬كیًه بك هك چیمی 
آوهاوث Eهايًؿ ظمم ،اظحیاٖ٠ ،مم ،جّمین قاوػ ،وٙىت و ٌـىکث ٕ٘با٘بـایی،2463 ،


ز  .ٔ257 :22بــه گـماقي ٬ــكآو کــكین ،باجىشــهبــه آيکــه هلکــۀ وــبؤ و ٬ــىم او ؼىقٌــیؿ قا
بـهوـىی
ياههای که با يام ؼؿا ٌكوٌ ٞؿه بىؾ ،وی قا 
هیپكوحیؿيؿ ،ظٕكت ولیماو٘ ی 
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ظکىهثؾاقی هلکۀ وـبؤ ایـى بـىؾ کـه پـه ال

شلىههای هؿبكايۀ
ظ ٫ؾ٠ىت کكؾيؿ .یکی ال 
ؾقیا٨ث ياهۀ ولیماو ،ال هكگىيه اوحبؿاؾ قأی ؼىؾؾاقی و هٙاب٠ ٫٭ل و ؼكؾ ،با بمقگاو ٬ىم
َ

َ

ٓ َ ُ َٓ

َ

َ

ٓ

َ
ُ
ٓ
وو ٕيمل:
قاؼ َؼةااأ ٓهشااا َز َحیاجش َه ُذ ّ ا
یاأ ٓهشىاهااک ًٓ ا
یاف ا
لاأف ُحىي ا
ثایاا اأی َهااال َم ا
ؼىؾ هٍىقت کكؾD :قال ا
ثا ّ

[ Eٔ41وپه] گ٩ث :ای اٌكا[ ٦و ای بمقگاو] ،يٝك ؼىؾ قا ؾق ایى اهـك ههـن بـه هـى بـالگى
کًیؿ ،که هى هی کاق ههمی قا بؿوو ظٕىق [و هٍىقت] ٌما ايصام يؿاؾهام C.بًا به گماقي
٬كآو کكین ،پاوػ بمقگاو ٬ىم ایى بىؾ که ال ٬ؿقت يٝـاهی ؼـىؾ شهـث ه٭ابلـه بـا وـلیماو

اوح٩اؾه کًًؿ Eاها هلکۀ وبؤ په ال بكقوی ،جؿبیك و آوی ًٌاوـی قوي هٍـاوقاو ؼـىؾ ،قاه
هیگیكؾ که ؾق يمؾ هك ايىاو ٨هیمی ،بكجـك ال پیٍـًهاؾ بمقگـاو ٬ـىم وی
٠ا٬اليهای قا ؾق پیً 


ُ َ َ َ
َ َ
ٓ ُ
َ ُ َ َٓ
َ ٓ
زلکای ٓف َؼ ُل َ
لىوا
ثا ّإ َ اواال ُملىکا ّإراا َدخلىااق ٓاش یةااأف َغ ُذوهاا َ اوا َخ َؼلىااأ ّػ َض اةاأ ٓه ّلهلااأ ّرللةاا َ اواکل ّا
بىؾه اوثD :قال ا

ٕيمل Eٔ43 :گ٩ث :پاؾٌاهاو هًگاهی که واقؾ هًٙ٭ۀ آبـاؾی ٌـىيؿ آو قا بـه ٨ىـاؾ و جبـاهی
ىگىيه اوـث C.هٙـاب ٫آیـات
هیکًٍؿ ،و ٠م یماو آيصا قا ـلیل هیکًًؿ[ .آقی ].کاق آياو همی 
هیکىٌـؿ ایٍـاو قا بًٍاوـؿ و
هؿیهای اقلٌمًؿ به ظٕكت ولیماو ،
ب١ؿ ،او با ٨كوحاؾو 
هیٌىؾ که ایٍاو ٨كوحاؾۀ ؼؿاوث
هؿٍ٨او قا قِؿ کًؿ .بًابكایى ،با ایى يى ٞج١اهل ،هحىشه 
و ؾقيهایث ،بؿوو هكگىيه ؾقگیكی ،با ایماو آوقؾو به ایٍـاو ،يصـات ؼـىؾ و ٬ـىم ؼـىؾ قا ال
هماوگىيه که ؾق آؼكیى آیۀ ایى هاشكا ،ؾقباقۀ جّمین يهـایی هلکـۀ
هیکًؿ E
گمكاهی ظاِل 
َ

ٓ َ
َ ٓ َٓ ُ َ َ ُ َ َ َ
َ ٓ َ ِّ ِّ َ َ ٓ ُ َ ٓ
لها َس ِّ ااالؼلالمیى ٕيمـل:
ماوا ّلل ّا
لغاع اللی ا
ثاه ا
یا اواأعللم ا
ثايفغل ا
ثاس اا ّإايیاظلم ا
وبؤ آهؿه اوثD :قال ا
[ Eٔ33هلکۀ وبؤ] گ٩ث :پكوقؾگاقا ،هـى بـه ؼـىؾ وـحن کـكؾم و [ایًـک] بـا وـلیماو بـكای

ؼؿاويؿی که پكوقؾگاق ٠المیاو اوث اوالم آوقؾمC.
ظکىهثؾاقی ؼكؾهًؿايه و هؿبكايۀ لو اوث که

شلىهگك
گماقي هاشكای هلکۀ وبؤ ،ؼىؾ 
ال هًٝك ٬كآو کكین ،يهجًها ي٭ؿ يٍؿه ،بلکه يمىيه و الگىی باقل ظکىهحی هكؾهـی و هًّـ٩ايه
ظکىهـثؾاقی هلکـۀ

اوث .بؿوو ٌک ،کايىو جمكکم ؾق ایى ؾوحه ال آیات ،بك ٌیىۀ ِعیط
ؾاقیای کـه
ظکىهـث 

وبؤ و ؾقيحیصه ایماو و جىلین ٌؿو وی ؾق بكابك ٨كهاو يبی ؼؿاوـثE
هیجـىاو ال گـماقي ایـى هـاشكا ؾق
يصات و قوحگاقی وی و هكؾم قا ؾق پی ؾاٌث .بًابكایى ،
٬كآو به شایگاه ویاوی لو و ظٕىق هئذك وی ؾق شاه١ه اٌاقه کـكؾ و بـه ایـى يحیصـه ؾوـث
هیجىايؿ ال ٬ؿقت و ؾقایث واالیی بكؼـىقؾاق باٌـؿ و ؾق هـؿیكیث ویاوـی
یا٨ث که لو يیم 
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بهؼىبی ا٠مال ي٭ً کًؿٌ .هیؿ هٙهكی ؾق جعلیل ایًکه ٬كآو کكین ؾاوحاو هلکۀ وـبؤ قا بـا
هـیؾاقؾD :ایـى
يمـیکًـؿ جّـكیط 
هیکًؿ و به پاؾٌاه بىؾو وی ايح٭اؾی هن 
شمئیات هٙكض 
هیگىیؿ ؼؿاويـؿ ال هیـاو
هیقوايؿ که ٬كآو با ایى هىٔى ٞهؽال ٧يیىث C.ایٍاو 
ؼىؾي 
ِعًههای گىياگىو ليؿگی ولیماو يبیِ ،عًۀ اقجباٖ وی قا با هلکۀ وبؤ هٙكض کكؾه و ال

وؽًاو هلکۀ وبؤ شمالجی قا ي٭ل کكؾه که يٍايۀ ٠٭ـل و هىٌـمًؿی واالی اووـث و وـپه
ؾاوحاو قا بؿوو هی گىيه ي٭ؿ یا کًایه و ج١كیٕی بهپایاو قوايؿه ،که ْ
هبیى يگاه هربث ٬كآو بـه
هیؾهؿ که لو ال هًٝك ٬كآوِ ،الظیث ٬كاق گك٨حى ؾق
ي٭ً و شایگاه هلکۀ وبؤ اوث و يٍاو 
باالجكیى هى١٬یث ویاوی قا ؾاقؾ ٕهٙهكی.ٔ241 :2482 ،
باجىشهبه ٬ؿقت و هکًحی که ؾاٌث ،په ال ؾقیا٨ث ياهـۀ ظٕـكت وـلیماو و پـی

بل٭یه
بكؾو به ایًکه ایى ؾ٠ىت ال وىی هًاؾی ظ ٫اوث ،ؾ٠ىت وی قا پـفیك٨ث و ؾق ٨كهًـگ ٬كآيـی،
الگىیی ال ٨كهايكوایی هؿبك و ؼكؾهًؿ بـكای ليـاو و هـكؾاو ٌـؿ کـه بـا ق٠ایـث اِـىل ٠٭لـی و
ظ٭ـى٪ؾايـاو،

هٍاوقهای ،وكايصام ؾق پكجى هؿایث ٨كوحاؾۀ الهی ،جىلین ظٌ ٫ؿ .به ج١بیك یکی ال

هـیگىیـؿ کـه بـا ؾقایـث و
٬Dكآو ال ٌایىحگی و کمال ليی هايًؿ بل٭یه ؾق ؾيیای ٬ـؿین وـؽى 
٬كبـاويیـا،
هـیکـكؾه اوـث ٕ C
ٌایىحگی ؼاِی کٍىق وبؤ قا با ؾهکكاوی و يٝـام ٌـىقایی اؾاقه 
آیثالله شىاؾی آهلی ٔمى اٌاقه به ایًکه ٬كآو کكین ایى ؾاوـحاو قا شهـث يمىيـه
 .ٔ18 :2481
هـیپـكؾالؾ و
٘كض کكؾه اوث ،به ه٭ایىۀ ٨كهايكوایی بكؼی هكؾاو کا٨ك با ٨كهـايكوایی هلکـۀ وـبؤ 
٠ا٬لجك بىؾيؿ یا ایى لو کـه وـلٙاو و لهاهـؿاق کٍـىق
آليمكوؾ 
آل٨ك٠ىو و 
هیکًؿD :آیا 
جّكیط 
هـیؾايىـث کـه
٠ا٬لجك بىؾه اوـث .او 
ووی ٟیمى بىؾ .پیؿاوث او ال بىیاقی ال لهاهؿاقهای هكؾ 
ٌصا٠ث ؾق جىلین ظٌ ٫ؿو اوث ،يه جهىقٕ Cشىاؾی آهلی.ٔ137 :2482 ،
ب) اضتؽال سالن دختزاو ضعیب در کًار هزداو

قومیث بؽٍیؿو به ظ ٫اٌح٥ال لياو ؾق ٬كآو کكین ٠الوه بك آيکه ال قویکكؾ ٬كآو کـكین بـك

اِل اوح٭الل هالی لياو ٬ابل بكؾاٌث اوـث ٕيىـاء :،ٔ41 :ال الگـىؾهی ٬ـكآو کـكین يیـم

َ
ََ َ
D .:للك َ ِ
ىاء يّی ِ ّه َّما اک َح َى ٓبى Eهكؾاو يّیبی ال آيچه بهؾوث هیآوقيـؿ ؾاقيـؿ ،و
شال يّی ّه َّما اکحى ُبىا و ّللً ّ
ّ
ّ
لياو يیم يّیبی.C
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اوحًباٖ و اوحؽكازٌؿيی اوث٬ .كآو کـكین ال ظٕـىق و اٌـح٥ال وـالن ؾؼحـكاو ظٕـكت
ٌ١ی ؾق کًاق هكؾاو شاه١ه یاؾ کكؾه و يهجًها آو قا هفهث يکـكؾه ،بلکـه بـا ـکـك ٔـىابٗ و
چهاقچىبهای هكبىٖ بهً٠ىاو الگىیی ٠ملی ال ظٕىق لياو ؾق شاه١ه ،بك آو ههك جؤییؿ لؾه


َ ٓ َ
َ
َ َُٓ ٓ ُ َ
یایل ٓذ ُػىکا
لثا ّإ َ اواأبل ا
سیاءااقال ا
یا َػللیا ٓاع ّلح ٓ ا
لذاهمااج ٓمشل ا
چًاوکه ٨كهىؾه اوثD :فداءج اها ّإز
اوث E
َ
َ َ َ َ
ثالًلا ّٕ٬ـُ Eٔ12 :ياگهـاو یکـی ال آو ؾو [لو] بـه وـكا ٢او آهـؿ.
لقی ا
ّالی ٓد ّاض یکاأ ٓخ َاشاهلااع ا

ؾقظالیکه با يهایث ظیا گام بكهیؾاٌث ،گ٩ث" :پؿقم ال جى ؾ٠ىت هیکًؿ جا هـمؾ آب ؾاؾو


[به گىوً٩ؿاو] قا که بكای ها ايصام ؾاؾی به جى بپكؾالؾ" C.ایى آیۀ يىقايی ٠الوه بـك آيکـه ظـ٫
هیًٌاوؿ ،اؾاهۀ ٌ٥ل پؿق و جؤهیى ا٬حّـاؾ ؼـايىاؾه ؾق
اٌح٥ال لياو ؾق شاه١ه قا بهقومیث 
ایکه ؾؼحـكاو ٌـ١ی بـا ق٠ایـث ظیـا
گىيه 
هیکٍؿ Eبه 
يهایث اهًیث اشحما٠ی قا بهجّىیك 
هیکًًؿ بهقاظحی با ظٕكت هىوی که ؾق آو لهاو شىاو بىؾيؿ ،ؾقباقۀ پی٥ـام پـؿق
شكئث 
هٙكضٌؿه ،جكویمگك ظٕىق وـالن و

پاکؾاهًی ؾق ایى الگىی
ِعبث کًًؿ .ظ٩٠ ٛ٩ث و 
هیؾهؿ .بـا ایـى بیـاو ،اللهـۀ
ه٩یؿ لياو ؾق اشحما ٞاوث و ٬كآو کكین چًیى الگىیی قا اقائه 
شاه١های آو اوث که اٌح٥ال لو هًا٨ی ٩٠ث و ظیریث وی يباٌؿ.

کاقآهؿی ایى الگى ؾق هك
١٨الیثهای لياو ؾق آیات ٬كآؤ ،ـكوقت اٌـح٥ال

یکی ال پژوهًؿگاو ؾق جبییى ایى يمىيه ال
لو به ؾلیل يبىؾ هكؾی جىايا ؾق ؼايىاؾه ،ق٠ایـث ٩٠ـث و ظیـا٠ ،ـؿم اؼـحالٖ بـا يـاهعكم و
آوهـا جىشـه
گ٩ثوگىی ظؿا٬لی و ٔكوقی با بیگايه قا ال ٔىابٙی ٌمكؾه که ؾق ایى الگى به 

ٌؿه اوث ٕپًاهی.ٔ254: 2486 ،
پاکؾاهًی لو ،هن به ظیریث ؼىؾ او هن بـه ظیریـث ؼـايىاؾۀ
بؿوو ٌک ،ظ٩٠ ٛ٩ث و 
هیبؽٍؿ .الایىقو ،هٙاب ٫ایى الگىی ٬كآيی٥ٌ ،ل لو يبایؿ هًا٨ی ظیریـات لو و
وی ا٠حباق 
هـیجىايـؿ
هماوگىيه که ؾق هاؾۀ ٬2226ايىو هؿيی يیم آهؿه اوثٌD :ىهك 
ؼايىاؾۀ وی باٌؿ E
لو ؼىؾ قا ال ظك٨ه یا ًِ١حی که هًا٨ی هّالط ؼايىاؾگی یا ظیریات ؼىؾ یـا لو باٌـؿ هًـٟ
کًؿC.
هٙاب ٫الگىی هـفکىقٌ ،ـ٥ل ؾؼحـكاو ٌـ١ی ؾق قاوـحای ظمایـث ال ؼـايىاؾه اوـث.
بًابكایى ،اٌح٥ال لياو بك اوان ٨كهًگ ٬كآيی ،يبایؿ ج١اقٔی با ظ٭ى ٪ؼايىاؾه ؾاٌحه باٌـؿE
هیکًؿٔD :كوقی اوث لياو ؾق ایى ٠كِه،
هماو٘ىق که یکی ال هع٭٭او ایى ظىله جّكیط 
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ال ا٘ال٠اجی شاه ٟؾقباقۀ الگىی ا٬حّاؾ لو هىلماو بكؼىقؾاق باًٌؿ جا ؾچاق ا٨كاٖ و ج٩كیٗ
يٍىيؿٕٔ Cمیكی.ٔ132: 2481 ،
باجىشهبه ایًکه چكايؿو گىوـً٩ؿاو ؾق آو لهـاو ،یکـی ال هٍـا٤ل قایـس آو ؾوقه و ظحـی

يٍاوؾهًؿۀ ههك جؤییؿ
بهً٠ىاو ٌ٥ل بكؼی ال ايبیای الهی هٙكض بىؾه٘ ،كض ایى الگىی ٬كآيی 
٬كآو کكین بك ظٕىق اشحما٠ی لياو ٩٠ی ٧ؾق کًاق هكؾاو اوث ،و با وكایث ایى الگى ؾق ایى
ا
چهبىا گاهی بكؼی هٍـا٤ل قا لموهـا بایـؿ ليـاو شاه١ـه اؾاقه کًًـؿE
هیقوؿ 
ّ٠ك ،بهيٝك 
هـیجىايًـؿ بـكای ليـاو
بـهيـى٠ی 
هٍا٤لی همچىو پمٌکی ،پكوحاقی ،هاهایی و ه١لمی کـه 
بهً٠ىاو واش ک٩ایی هٙـكض باٌـًؿ ٕظـاٝ٨ی .ٔ266-267 :٪2355 ،چًـیى ٔـكوقجی ال
ظٕىق اشحما٠ی لياو ؾق شاه١ۀ ه١اِك ،ؾق کالم قهبك اي٭الب اوـالهی ایـكاو يیـم ٨كیٕـه
هى٧ٜايؿ که ايىا ٞو ا٬ىام

ؼاينها
ایىباقه جّكیط ٨كهىؾيؿ D :
ؾق 
چًاوکه 
ٌمكؾه ٌؿه اوث E
قٌحههای جؽّّی پمٌکی هايًؿ ٬ل و ؾاؼلی و اّ٠اب و ...قا ؾيبال کًًؿ .ایـى ٨كیٕـه

ؼاهًهای.ٔ12 :2472 ،

آیثالله
اوثٕ Cؾ٨حك يٍك آذاق ظٕكت 
پ) هادر و خىاهز هىس ؛ هبارساو استبذاد سهايه

ؾق ٨كهًگ ٬كآيی ،هاؾق و ؼىاهك ظٕـكت هىوـی ؾق آو اؤـا ٞوـحمگكایايه و هىـحبؿايۀ
هـیقوـايؿيؿ ،بـه یـاقی ؼؿاويـؿ ،ؾق ظ٩ـٛ
بـه٬حـل 
بًیاوـكائیل قا 
ویاوی که يىلاؾاو پىك 
هىوی ال ٌك ٨ك٠ىو ي٭ً هئذكی ؾاٌحًؿ .ؼؿاويؿ هح١ال ؾقایىباقه ال يى٠ی وظی به هـاؾق
هیؾهؿ:
هىوی ؼبك 

َ َ
ُ
َ
ٓ
َ ََٓ
َ
ٓ
َ
یا َ اوالا
ثا َػ الیل ّاهافألقیل ّاها ّفلیااللی ِّانا َ اوالاجخلاف ا
َ اواأ ٓو َ ازیًاا ّإلیااأ ِّاما ُهىعیااأ ٓ اواأ ٓس ّظؼی ّاهاف ّئراا ّخف ّ ا
ُ ُ َ ٓ
َ ٓ َ َ َ ُّ ُ َ
َ
ىاال ُم ٓش َعلیىإقصص:ا.ٔ6ا
ىها ّه ا
خاػل ا
یا ّإيااساد ا
جس ض ي ا
وها ّإ الیکا اوا ّ
ها به هاؾق هىوی الهام کكؾین که «او قا ٌیك ؾه و هًگاهی که ب ك او جكو یؿی ،وی قا ؾق

ؾقیا[ی يیل] بیفکى و يحكن و غمگیى هباي که ها او قا به جى بالهیگ كؾايین ،و او قا ال

قوىالو لكاق هیؾهین».
ًِؿو٬چهای قا کـه هىوـی ؾق آو بـىؾ جعـث يٝـك

او يیم ال ؼىاهك هىوی ؼىاوث
َ

ُ

ُ

َ

ٓ

َ ٓ ٓ
لنالایش ُلؼ ُشوو ّٕ٬ـُ:
ىا ُخ ًُباا َ اوا ُه ٓا
تا ّب ّاها َػ ٓ ا
صی ّاهاف َب ُص َش ٓ ا
ثا ّْلخ ّح ّاهاق ِّ ا
ؾاٌحه باٌؿ و قها يکًؿ D :اواقال ا

 Eٔ22و [هاؾق هىوی] به ؼىاهك او گ٩ث" :ؤ ٟظال او قا پیگیكی کى" .او يیم ال ؾوق هاشكا قا
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ؾقظالیکه آياو بیؼبك بىؾيـؿ C.پـه ال آو ،بًـا بـك پیٍـًهاؾ همىـك ٨ك٠ـىو،

هٍاهؿه کكؾ،
جّمین بك آو ٌؿ که هىوی ؾق يمؾ ٨ك٠ىو بمق ٌىؾ .ؼىاهك هىوی که يـىلاؾ قا جعـث
يٝك ؾاٌث ،پیًٍهاؾ ؾایه بىؾو هاؾق ؼىؾ قا به ؾقباق ٨ك٠ىو ؾاؾ:

َ
ُُ َُ َ ٓ َ ُ ٓ َ
َ ٓ َ ٓ ُ َ َ ٓ ٓ َ ُّ
َ َ ٓ ََ َٓ
لها
لنال ُا
ثا َه ااأ ُد الک ٓانا َػلیااأ ٓه ّ ااَابیثاایکفلىي اها الکل انا اواه ا
ىاقب اافقال ا
شاظ اغا ّه ا
اواز َشهًااػ الی ّاهاالم ّ
ىوإقصص:ا.ٔ01ا
ياص ُس َ ا
ّ
ها همۀ لياو ٌیكؾه قا ال پیً بك او ظكام ک كؾین [ج ا جًه ا ب ه آغ ىي ه اؾق ب الگكؾؾ]؛ و
یجابی هؤهىقاو قا بكای پیؿا کكؾو ؾایه هٍاهؿه کكؾ ]،گفث« :آیا ٌ ما
ؼىاهكي [که ب 
قا به ؼايىاؾهای قاهًمایی کًن که ه یجىايً ؿ ای ى ي ىلاؾ قا ب كای ٌ ما کفال ث کًً ؿ و

ؼیكؼىاه او باًٌؿ؟»
ایىگىيه ایى ؾو لو با ً٠ایـات پكوقؾگـاق ،ؾق ظ٩ـ ٛهىوـی ال ٌـك ؾوـحگاه ٜالمايـۀ

ظکىهث ٨ك٠ىو شهاؾ کكؾيؿ.
هیبكؾ که ؾق
هیکًؿ که ٬كآو کكین ال وه لو يام 
یکی ال ٠لما ؾق ٌكض ایى آیات جّكیط 
ظ ٛ٩شاو ظٕكت هىوی و جكبیث وی ي٭ـً هـئذكی ؾاٌـحًؿ :هـاؾق هىوـی ،ؼـىاهك
هیگىیؿ ایى وه لو با ؤ ٟویاوی آو قول هبـاقله کكؾيـؿ و بـكای
هىوی و لو ٨ك٠ىو ،و 
ظ ٛ٩ظٕكت هىوی ،شاو ؼىؾ قا بهؼٙك ايؿاؼحًؿ ٕشىاؾی آهلی.ٔ228 :2482 ،
ت) دضىر همتذای دضزت سهزا در اجتماع در هاجزای هباهله

ظٕىق ظٕكت لهكا ؾق شم ٟهباهلـه ،الگـىی هًاوـبی ال ظٕـىق وـالن لو ؾق ٠كِـۀ
هماوگىيه که ؾق آیۀ يىقايی آهؿه اوث:
اشحما ٞو ویاوث اوث E

َ
َ ٓ ٓ َ ُ ٓ َ َ َٓ َٓ ُ ََٓ َ َ َ ََٓ َ ٓ َ َ َ َ
لاءياا
لاءک اناو ّيغ
عاأبًاءيااوأبً ا
ىاال ّؼل ّ انافق ااجؼالىاايذ ا
اءکا ّه ا
ىا َب ٓؼ ّ اذا َهاا َخ َ ا
اخکا ّافی ّاها ّه ٓ ا
ىا َز َْ ا
ف َم ٓ ا
َ َ َ ٓ َ َ ٓ ُ َ َ َ َ ٓ ُ َ ٓ ُ َْ َ ٓ َ ٓ َ َ ٓ َ ٓ َ ٓ َ َ َْ َ ٓ
آلػمشاو:ا.ٔ50ا
ىإ 
ثاالل ّاها َػلیا االک ّارّابی َ ا
غک اناث انايبح ّه اافًدؼ االؼً ا
اءک اناوأيفغًااوأيف ا
و ّيغ ا
به هكکه که با جى ؾق[باقۀ] او په ال ؾايٍی که به جى قویؿه اوث اظحص از وقلؾ ،بگ ى
بیایی ؿ ج ا فكلي ؿايماو و فكلي ؿايحاو و ليايم او و ليايح او و يمؾیکايم او و يمؾیکايح او قا
ؾقو٢گىیاو لكاق ؾهین.

آوگاه با همؿیگك هباهله کًین ،و «لً١ث» ؼؿا قا بك
فكاؼىايین ،

ههنجكیى هىائل ؾیًـی و
هیجىايؿ ؾق 
ؾق ج٩ىیك المًاق ـیل ایى آیه اٌاقه ٌؿه اوث که لو 
آیثالله شىاؾی آهلـی
بیجا ،ز .ٔ411 :4
ظکىهحی هايًؿ هكؾ ي٭ً ؾاٌحه باٌؿ ٕقٌیؿ قٔا ،
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هیکًؿ که پفیكي آو هىحلمم ایـى اوـث کـه بـك
وؽى ِاظ المًاق قا با ایى اوحؿالل ي٭ؿ 
اوان کلمۀ َ D
أبًاءيا Cکه ٌاهل پىكاو ؼكؾوال هن هیٌىؾ ،کىؾکاو يیم ؾق هىائل ظکىهحی
ي٭ً ؾاٌحه باًٌؿ .په ،کلمۀ Dوي َ
ىاءيا Cؾق ایى آیه قا ؾلیلی بك ٝ٠مث ه٭ام ظٕكت لهكا
ّ
ؾايىث که ليـاو ؾیگـك آو قا يؿاقيـؿ و اٌـاقه کـكؾ کـه ه٭ـام واالی لو ؾق هىـائل ویاوـی،

اشحما٠ی٨ ،كهًگی و هايًؿ آو قا بایؿ ال اؾلۀ ؾیگك اوح٩اؾه کكؾ ٕشىاؾی آهلی ،2478 ،ز:23
ه٭ایىـهای يؿاٌـث .وشـىؾ کىؾکـايی هرـل ظىـًیى ؾق

هیجىاو چًیى
ظالآيکه 
 Eٔ328
هیجىايؿ ؾلیل ؼاَ ؼىؾ قا ؾاٌحه باٌؿ و وشىؾ هباقک ظٕـكت لهـكا هـن بـا آو
هباهله 
هیقوؿ ظٕىق ایٍاو ؾق ِـعًۀ ویاوـث
کمال و ٝ٠مث ،ؾلیل ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ .بهيٝك 
شاه١های که لياو ال بىیاقی ال ظ٭ى ٪ؼىؾ هعكوم بىؾيؿٌ ،اهؿی بـك

ؾق هباهله ،آو هن ؾق
ي٭ًآ٨كیًی ظٕىق لو ؾق ٠كِۀ اشحما ٞو ههك جؤییؿی بـك هٍـاقکث وی ؾق ِـعًۀ
اهمیث 
ویاوی اوث.
ث) بیعت سياو با پیؽمبز اکزم؛ الگىی اس هطارکت اجتماع

هیجىايؿ بهً٠ىاو
٬كآو کكین ال ظکن بی١ث شم١ی ال لياو با پیاهبك اکكم یاؾ کكؾه اوث که 
وكهٍ٭ی ال ه٭ىلۀ ظٕىق اشحما٠ی لياو ؾق هىیك قٌؿ و ج١ـالی ؼـىؾ و شاه١ـه هعىـىب
ٌىؾ .ؾق ٬كآو کكین ؾقباقۀ ه٩اؾ آو بی١ث آهؿه اوث:

َ
ٓ
ٓ
ٓ َ َ َ
یاا َاأی َهاا َ
ىا َ اوا
شیئااا َ اوالای ٓغ ّشق َ ا
ىا ّبالل ّاها ا
ًاتایبای ٓؼ َاًکا َػلیااأ ٓ اوالایش ّاشک ا
خاءکاال ُم ٓؤ ّه ُ ا
الً ّابیا ّإراا َ ا
َ َ
َٓ َ ُ َ َ َ
ٓ
ٓ ٓ
ىا َأ ٓو َ
لىا َ اوالا
ىا َ اواأ ٓس ُخ ّل ّه َ ا
ىا اأیلذی ّه ا
لهابلی ا
ىا ّب ُب ٓهحلاواایفحش یً ا
لىا َ اوالایلأجی َ ا
لد ُه َ ا
ىا َ اوالایق ُلحل َ ا
لای ٓضيی َ ا
َ ٓ ُ َ َ ٓ َ ٓ ٓ َُ َ َ
َ َُ
ىسا َسزینإهمحسًه:ا.ٔ01ا
ىاالل َاها ّإ َ اواالل َاهاغف ِ ا
ىا اوااعحغ ّف اشاله ا
یا َه ٓؼ ُشوفاافبایؼه ا
ی ٓؼصی َاًکاف ا
ای پیاهبك ،چىو لياو هؤهى به يمؾ جى آیً ؿ ج ا ب ا ج ى بی ١ث کًً ؿ ب ك آيک ه چی می قا ب ا
ؼؿاويؿ ٌكک يیاوقي ؿ و ؾلؾی يکًً ؿ و هكجک ب لي ا يٍ ىيؿ و فكليؿايٍ او قا يکٍ ًؿ و

بهحايی قا که ب ا آو [ال قوی ؾقو ]٢فكلي ؿی قا ب ه ٌىهكايٍ او يى بث ؾهً ؿ ؾق هی او
يیاوقيؿ و ؾق کاقهای يیک [ال فكهاو] جى وكپیچی يکًًؿ ،با آياو بی١ث کى و ال ؼؿاويؿ
بیگماو ؼؿاويؿ آهكلگاق ههكباو اوث.
بكای آياو آهكلي بؽىاه .

بـهقوـمیث
ؾق ایى آیۀ يىقايی ،ظٕىق لياو ؾق شاه١ه شهث پیماو بىحى با قهبـك ؾیًـی ،
ًٌاؼحه ٌؿه اوث .بی١ث لياو با قهبك ؾیًی ؾق شاه١ه ،ؾقظ٭ی٭ث هّؿا ٪باقلی ال ظٕـىق
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١٨ال و هئذك آياو ؾق شاه١ه اوث که هٙاب ٫وؽى الهی ،ؾق ِىقت ق٠ایـث ٌـكایٗ ،لبیـک
پیاهبك قا يیم ؾق پی ؾاقؾ .هىئلۀ ظٕىق لو ؾق بی١ث با پیـاهبك بیـايگك يـى٠ی اوـح٭الل
آوها ؾق ایى اهك ههن اوث ،و به ج١بیك یکی ال ه٩ىكاو ،ویا ٪آیه بـك اوـح٭الل لو ؾق بی١ـث

آوگىيه
چًاوکه پاقهای ال هكؾاو جّىق هیکًًؿ یا 
کكؾو و گم یًً قهبك ؾاللث ؾاقؾ .په ،لو 
همهچیم جاب ٟهكؾ يیىث ،بلکه ظ ٫ؾاقؾ و ظحـی بـك او واشـ
که بكؼی لياو هیپًؿاقيؿ ،ؾق 
والیثهؿاقی ؼىؾ قا اٜهـاق کًـؿ و

اوث که ؼىؾ قهبك ؼىؾ قا ايحؽاب کًؿ ،و ؾووحؿاقی و
٨كهاوبكؾاقی هیاو ؼىؾ و قهبك ؼى یً قا بهوشىؾ آوقؾ و ايٍا کًؿ ٕهؿقوـی،٪2328 ،

٠٭ؿ
ز .ٔ417 :22یکی ال ه٩ىكاو ـیل آیۀ يىقايی جّكیط کكؾه اوث:
یؼبكاو یا هغكٔايی که هیگىیًؿ اوالم
ایى هىئله يٍاو هیؾهؿ که بكؼال گفحۀ ب 
بهظىاب يیاوقؾه
آوها قا 
بكای يیمی ال شاه١ۀ ايىايی یً١ی لياو ،اقلٌی لائل يٍؿه و 
آوه ا قا ؾق هه نج كیى هى ائل ب هظى اب آوقؾه او ث؛ الشمل ه هى ئلۀ
او ث ،ؾلیم ا 
«بی١ث» اوث که یک باق ؾق ظؿیبیه (ؾق وال ٌٍ ن هص كت) و ی ک ب اق ؾق ف حط هک ه
بهؾوي هكؾاو ؾق ایى پیماو اله ی واقؾ ٌ ؿيؿ ،و ظح ی
آوها يیم ؾوي 
ايصام گكفث ،و 
ٌكایٗ بیٍحكی قا يىبث به هكؾاو پ فیكا گٍ حًؿ؛ ٌ كایٙی ک ه هىی ث ايى ايی لو قا
کامشىیی هكؾاو
ليؿه هیکكؾ و او قا ال ایًکه جبؿیل به هحا ٞبیاقلي یا وویلهای بكای 
بلهىن گكؾؾ يصات هیؾاؾ (هکاقم ٌیكالی و ؾیگكاو ،1374 ،ز.)47 :24
 .2يقص تمهیذی سياو در ساختار خاهؼۀ دیًی

بك اوان هحىو ؾیًی ،ليايی همچىو ظٕكت ؼؿیصه ،ظٕكت لهكا ،ظٕكت لیً 
و ظٕكت هكین ؾق واؼحاق شاه١ۀ ؾیًی و اِالض و جكویس ٨كهًگ ؾیًی و ٌکى٨ایی جمؿو
هـیجـىاو بـه
اوالهی ي٭ً هئذكی ؾاٌحًؿ .ؾق ایى قاوحا ،هٙابٌ ٫یىۀ الگىؾهی ٬كآو کـكین ،
هٙكضٌؿه ؾق ٬كآو اٌاقه کكؾ.

بكؼی الگىهای
سهیًهساسی و گستزش جؽزاـیای تىدیذی
الؿ) استماهت هاجز در تزبیت پیاهبز و 

ظٕكت ابكاهین همىكٌاو هاشك قا به همكاه ٨كليؿ ؼىؾ ؾق وكلهیى ظصال ؾق هیاو بیاباو
بكهىت اوکاو ؾاؾيؿ Eهکايی که ٨ا٬ؿ هك گیاه و آب و آبـاؾی بـىؾ .بـه گـماقي ٬ـكآو کـكین،
ظٕكت ابكاهین ؾق آو بیاباو چًیى با ؼؿاويؿ هًاشات کكؾيؿ:
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ٓ
َ
َ َ ِّ َ ٓ ٓ ُ ٓ ُ
َ َ
َ
لالةا
الص ا
یا ّبىاداا اغی ّاشارىا َص ٓسعاا ّػ ًٓ اذاَابی ّاحکاال ُم َس َش ّ اما َس َبًاا ّالیقی ُملىاا
ىار ِّ اس یح ا
ثا ّه ا
عک ً ا
س بًاا ّإايیاأ ا
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
ٓ َ ُٓ ُٓ َ َ
َ ٓ َ ٓ َٓ َ َ َ َ
ووإابلشاهین:ا
لنایشلک ُش َ ا
لشاتال َؼل ُه ٓا
ىاالث َم ّ ا
اطاج ٓهىىا ّإ الی ّه انا اوااسصقه انا ّه ا
ىاالً ّ ا
فاخؼ ااأف ّئذةاا ّه ا
.ٔ26ا ا
آبو٠لفی ،ؾق کًاق ؼايهای که ظ كم
پكوقؾگاقا ،هى بٕ١ی ال فكليؿاين قا ؾق وكلهیى بی 
آوه ا
ؾلهای گكوهی ال هكؾم قا هحىش ه 
جىوث ،واکى واؼحن جا يمال قا بكپا ؾاقيؿ .جى 

آوها قولی ؾهٌ .ایؿ آياو ٌکك جى قا بهشای آوقيؿ.
وال و ال ذمكات به 
بؿوو ٌک جعمل و بكؾباقی هاشك وكهٍ٭ی ال لياو پیٍـحال ؾق شهـث جـكویس ٨كهًـگ
ؾیًی بىؾ .ایى بايىی يمىيه ،ي٭ً جاقیؽی ؼىؾ قا بهؼىبی ای٩ا کكؾ و با جالي ؼىؾ و ً٠ایـث
آبو٠لـٌ ٧ـؿ و کـاقی کـكؾ کـه ؾق
بـی 
الهی ،با٠د قٌؿ و آباؾايی ایى وكلهیى ؼٍک و 
آیًؿهای يهچًؿاو ؾوق ،به ؾوث ایى پؿق و ٨كليؿ باق ؾیگك ؼايۀ ؼؿا جصؿیؿ بًا و هعل ٘ىا٦

هماوگىيه که ٬كآو کكین ؾقایىباقه ٨كهـىؾه
ايىاوهای هىظؿ و کًگكۀ شهايی هىلماياو ٌىؾ E

ٓ
َ ٓ ٓ َ ُ ٓ ُ َٓ َ َ ٓ
ََ ٓ
ُ
َ
َٓ َ
لثا َ
الغلمی ُ اغاال َؼللین
ثا َ اوا ّإ ٓعماػی اا َس َبًااجق َب اا ّه ًَاا ّإيلکاأي ا
ىاال َابی ّ ا
اوث D :اوا ّإ ارایشف اغا ّإبشاهی اناالقى ّاػ اذا ّه ا

ٕب٭كه Eٔ216 :و [يیم بهیاؾ آوقیؿ] هًگاهی قا که ابكاهین و اوما٠یل پایههای ؼايـۀ [ک١بـه] قا

باال هیبكؾيؿ [و هیگ٩حًؿ]" :پكوقؾگاقا ،ال ها بپفیك که جى ًٌىا و ؾايایی"C.
ىهمه هٍ٭ث ،آلهایٍـی بـمق بـىؾ ،کـه وـكبلًؿی وی ال آو
بكؾباقی هاشك ؾق بكابك ای 
ًهای الهی هىش ٌؿ بكؼی ق٨حاقهای يماؾیى ؾق ظـس همچـىو وـ١ی بـیى ِـ٩ا و
آلهای 
هكوه ،بكگك٨حه ال ق٨حاقهای هاشك باٌؿ .بًا بك بكؼی قوایات ،هىلماياو هًگام ٘ىا ٦ک١به ،به
یکًًؿ و
اظحكام ٬بك هاشك که ؾق ظصك اوما٠یل ؾ٨ى ٌؿه اوث ،ؾوق ظصك اوما٠یل ٘ىا ٦ه 
اشالۀ وقوؾ به آو قا يؿاقيؿٕ:ابى بابى یه ،٪324 ،ز.ٔ284 :1
ب) آسیه همسز ـزعىو؛ هثل لزآي در عبىدیت خالع

یکی ال الگىهایی که ؾق ٬كآو کكین بكای هكؾم ه١ك٨ی ٌؿه ،همىك ٨ك٠ـىو اوـث .وی اوـىۀ
آؼكتگكایی و هباقله با ک٩ك اوث و ؼؿاويؿ هح١ال با گـماقي

ظ٫ؼىاهی،
ایماو به ؼؿاويؿ ،
شلىههای قٌؿ و جکاهل هً١ىی و ي٭ً قهًما بىؾو وی بـكای ؾیگـكاو قا
ؾ٠ا و هًاشات وی ،
َ َّ ُ
ٓ ٓ َ َ
َ
َ َ
ٓ
َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ ٓ ٓ َ ُ ُ َ
ان یٙى٨ىو ظ ٓىل ال ّعص ّك َو ال یٙى٨ىو ّ٨ی ّه ّألو أ َّم ّا ٓو َم ّا٠یل ُؾ ًَّ ٨ث ّ٨ی ال ّعص ّك ٩ّ ٨ی ّه ٓ ٬ب ُك َهـا ّٙ ٨یـ٧
ِD .:اق الً
َ
َ َ َ َ
َ
ُ
ٓ
کف ّلک کیال یى٘ؤ ٬بكهاC
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آؼـكتگكایـی وی هىشـ ٌـؿه کـه

بهجّىیك کٍايؿه اوث .ه١ك٨ث ظ٭ی٭ی بـه ؼؿاويـؿ و
ؼؿاويؿ ال او بهً٠ىاو هرلی بكای همۀ هكؾم یاؾ کًؿ:

َ
ٓ
َ َ َ
َ
ٓ َ ٓ
یا ّػ ًٓ َ اذکاَابیحااا ّافیاال َد ًَ ّاةا
ىال ا
ثا َس ِّ اا ٓاب ّ ا
تا ّف ٓش َػ ٓى َ اوا ّإ اراقال ا
ىا َآه ًُىاا ٓاه َشأ َ ا
َ اواظ َش َ ااالل ُاها َهثالاا ّللزی َ ا
َ
َ َٓ
َ
َ
ىإجسشین:ا.ٔ00ا
ىاالق ٓى ّ اماالظ ّالمی َ ا
یا ّه ا
ىا ّف ٓش َػ ٓى َ اوا َ اوا َػ َم ّل ّاها َ اواي ِّدً ا
یا ّه ٓ ا
َ اواي ِّدً ا
َ
و ؼؿاويؿ بكای هؤهً او ،ب ه همى ك فك ٠ىو هر ل لؾه او ث ،ؾق آو هًگ ام ک ه گف ث:
«پكوقؾگاقا ،ؼايهای بكای هى يمؾ ؼىؾت ؾق بهٍث بىال ،و هكا ال فك٠ىو و کاق او يص ات

ؾه و هكا ال گكوه وحمگكاو قهایی بؽً».

آویه ،همىك ٨ك٠ىو ،و٬حی ؾق پكجى ه١صمات ظٕكت هىوی و ه٥لىب ٌؿو وـاظكاو،
آوگىيه که ؾق ج٩اوـیك آهـؿه اوـث ،و٬حـی
به ه١ك٨ث الهی ؾوث یا٨ث ،به وی ایماو آوقؾ ،و 
ایمايً بكای ٨ك٠ىو ٜاهك ٌؿ٨ ،ك٠ىو او قا يهی کكؾ Eولی آویه ال ؼىاوحۀ ٨ك٠ىو اهحًا ٞکكؾ.
ؾقيحیصه٨ ،ك٠ىو او قا ؾق هیاو آ٨حاب با هیػ کىبیؿ و وپه ٨كهاو ؾاؾ وًگ بمقگی قوی ویًۀ
او گفاقيؿ .په ،هًگاهی که اشل و هكگً يمؾیـک ٌـؿ ،گ٩ـث :پكوقؾگـاق هـى ،بـكای هـى
ؼايهای يمؾ ؼىؾت ؾق بهٍث بًا کى ٕ٘بكوـی ،2461 ،ز .ٔ368 :25هٙـاب ٫آیـۀ يـىقايی،
ؾيیاگكایی جكشیط ؾاؾ و به ّ٬ك ٨ك٠ىو
آؼكتگكایی قا بك 

همىك ٨ك٠ىو با ایماو ؼالُ ؼىؾ،
ؼايهای ؾق بهٍث ؾق ٬كب الهی قا بكگمیؿ .ایى يـى ٞقٌـؿ و
و اهکايات هاؾی او پٍث کكؾ و 
يمیآیؿ ،شم ال هىیك ؾوحیابی به ظ ٫هً١ىی ه١ك٨ث الهی که شًىـیث ؾق آو
کمال بهؾوث 
ؾؼالحی يؿاقؾ و ٘ب ٫هرال ٬كآو کكینٌ ،ؽّی همچـىو همىـك ٨ك٠ـىو کـه ؾق آو ؾوـحگاه
هیجىايؿ بؿاو ؾوث یابؿ .الایـىقووـث
هیکكؾ يیم 
ؾیکحاجىقی و اوح١ماقگكی ٨ك٠ىو ليؿگی 
که پیاهبك گكاهی اوالم ایٍاو قا شمو بكجكیى لياو ؾو ٠الن ه١ك٨ی ٨كهىؾيؿD :بكجكیى ليـاو
٠الن چهاق ي٩كيؿ :هكین ؾؼحك ٠مكاو ،ؼؿیصه ؾؼحك ؼىیلؿ٨ ،ا٘مه ؾؼحك هى و آوـیه همىـك
٨ك٠ىو و ؾؼحك هماظنٕ :Cهصلىی ،٪2354 ،ز .ٔ47 :34یکی ال ه٩ىكاو ؾق جبییى شایگـاه

هـیگىیـؿD :ؼؿاويـؿ بـكای
ج٭ىای آویه و ٌكایٗ ليؿگی وی ؾق بٙى و اوز ک٩ـك و ٔـاللث 
هئهًاو هرل ليی قا لؾه به يام آویه که وِلث با کا٨كاو ٔكقی به ظال ایٍـاو يكوـايؿ ،و بـه
َ
ٓ َ
َ
َ َ َ ُ ُ ُ
َ
ُ ُ
ُ ُ
ُ
D .:ؼی ُك ّي َى ّاء ال َ١ال ّمی َى أ ٓق َب َِ ٟه ٓكی ُن ّب ًٓث ّٓ ٠م َكاو َو ؼ ّؿیصة ّب ًٓث ؼ َى ی ّلـؿ َو ّ ٨ا٘ َمـة ّب ًٓـث ُه َع َّمـؿ َو ّآوـیة ّب ًٓـث
ُه َم ّاظن.C
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هًملحی که ؾق پیٍگاه الهی ؾاٌث ؼللی واقؾ يٍؿ ،باایًکه لیك ولٙۀ یکی ال ؾٌـمًاو ؼـؿا
بىؾ٨ٕ Cیٓ کاٌايی ،٪2322 ،ز٠ .ٔ287 :2الهه ٘با٘بایی ؾق جٍـكیط اذـك ایمـاو همىـك
٨ك٠ىو که ٘ب٬ ٫كآو بكای همگاو بهً٠ىاو هرلی هٙكض اوث ٨كهىؾه اوث:
همىك فك٠ىو چٍن ال جماهی لفات ليؿگی ؾيی ا پىٌ یؿه ب ىؾه ،آو ه ن ي ه ب ه ؼ ا٘ك
آوها يمیقویؿه ،بلکه ؾق  ٠یى ایًک ه هم ۀ آو ل فات ب كایً ف كاهن
ایًکه ؾوحً به 
آوها چٍن پىٌیؿه ،و به کكاهاجی که يمؾ ؼؿاوث و به لكب ؼ ؿا ؾل
هٟـلک ال 
بىؾه ،
بىحه بىؾه ،و به غیب ایماو آوقؾه ،و ؾق بكابك ایماو ؼىؾ او حماهث وقلی ؿه ،ج ا ال ؾيی ا
قفحه اوث؛ و ایى لؿهی که همىك فك٠ىو ؾق قاه بًؿگی ؼؿا بكؾاٌحه ،لؿهی اوث ک ه
هیجىايؿ بكای همۀ پىیًؿگاو ایى قاه هرل باٌؿ (٘با٘بایی ،1374 ،ز.)578 :19

پ) هادر هزین؛ اسىۀ تزبیت دیً

بـهً٠ـىاو
ظٕكت هكین که ؾق ج١الین ٬كآو کكین ،هٝهك ٠بىؾیث ،اؼالَ و پاکی بىؾه و 
هیکًؿ:
جكبیثٌؿۀ هاؾقی اوث که او قا يفق هکح ؾیًی 

لو بكگمیؿه ه١ك٨ی ٌؿه،

ٓ َ ٓ َ َ ُ ٓ َ َ ِّ ِّ َ َ ٓ ُ َ
َ َ ٓ
ٓ
َ
َٓ َ
لثا
یا ُه َس َشساااف َحق َب اا ّه ًِّلیا ّإيلکاأي ا
یا َبؽً ا
تا الکاهااف ا
شاواس اا ّإايیايزس ا
تا ّػم ا
ثااهشأ ا
ّإ اراقال ّ ا
ٓ
َ
َ
آلػمشاو:ا.ٔ24ا
الغمی ُ اغاالؼلی ُانإ 

بهیاؾ آوقیؿ] هًگاهی قا که همىك «٠مكاو» گفث« :ؼؿاوي ؿا ،آيچ ه قا ؾق قظ ن ؾاقم،
[ 
بكای جى يفق کكؾم ،که " َّ
هعكق "[و آلاؾ بكای ؼؿهث ؼايۀ جى] باٌؿ .ال هى بپفیك ،ک ه ج ى
ًٌىا و ؾايایی».

جكبیـثٌـؿۀ هـاؾق اوـث و ٌـكایٗ

جكبیثٌؿۀ پؿق يیىث ،بلکه

ؾوثپكوقؾه و

هكین
بىیاقی اللم اوث جا ايىاو به ه٭اهی بكوؿ که ٨كليؿي قا به ؼؿا هؿیه ؾهؿ ٕشىاؾی آهلـی،
 Eٔ242 :2482اها هاؾق ظٕكت هكین به ایى کمال و اؼالَ ؾوـث یا٨حـه بـىؾ و چًـیى

ِّ
ِّ
يفقی کكؾ .و٬حی ٨كليؿي هحىلؿ ٌؿ ،او قا به ؼؿا پًاه ؾاؾ و ٨كهىؾ َ D :اوا ّإايیا َع َامی ُحهاا َه ٓاش ی َانا َ اوا ّإايیا
ُ ُ
َ َ
ُ
ؽاوا َ
آل٠مكاو .ٔ47 :هى او قا هـكین يـام گـفاقؾم و او و
اللشخی ّ ان ٕ 
الشی ّ ا
ىا ا
أػیزهااّابکا َ اوار ِّ اس ی َحهاا ّه ا

٨كليؿايً قا ال [ووىوههای] ٌیٙاو قايؿهٌؿه ؾق پًاه جى ٬كاق هیؾهن C.ؼؿاويؿ يیم يفق وی

هیکكؾ بكای ؼؿهحگماقی ؾق ه١بـؿ ،ؾؼحـك همچـىو
قا پفیك٨ث .باایًکه هاؾق هكین جّىق 

َ َ
َ
پىك يیىث ،ؼؿاويؿ وشىؾ ظٕكت هكین قا با اکكام ویـژه پـفیك٨ثَ D :فحق َبلهلاا َس ُّبهلاا ّبق ُبلىلاا
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َ

آل٠مكاو Eٔ46 :ؼؿاويؿ او ٕهكینٔ قا به ٘كل يیکى یی پفیك٨ث و به
َز َغىاا َ اواأ ٓي َب َحهاا َيباجااا َز َغًا ٕ 
٘كل ٌایىحهای[ ،يهـال وشـىؾ] او قا قو یايیـؿ [و پـكوقي ؾاؾ] C.گكچـه ظٕـكت لکكیـا
وكپكوحی هكین قا پفیك٨حًؿ ،به ج١بیك یکی ال ٠لما ،ایى اهك ؾق هكظلـۀ يهـایی بـىؾ ،يـه ؾق
هكظلۀ پیؿایً ابحؿایی ٕشىاؾی آهلی .ٔ241 :2482 ،ؾق ي٭ل ایى هاشكا ،بك پایـۀ ه١ك٨ـی ؾو
الگىی اؼالَ و ج١بؿ ال لياو ،کاقآهؿی و ٬ابلیـث ليـاو ؾق اظیـا و جـكویس ٨كهًـگ ؾیًـی
بهجّىیك کٍیؿه ٌؿه اوث.
ت) دضزت هزین؛ اسىۀ طهارت و لزب به دضزت دك

هیکًؿ ،ظٕكت هكین اوث.
چهكههایی که ٬كآو کكین ال او بهيیکی و ٘هاقت یاؾ 
یکی ال 
بـهجّـىیك
٬كآو کكین ال بؿو جىلؿ ایى بـايىی يمىيـه ،بكؼـی و٬ـای ٟليـؿگی و کمـاالت او قا 
جىايمًؿیهای واالی وی ؾق هىیك کمال

ٜك٨یثها و

٬ابلیثها،

يٍاوؾهًؿۀ
هیکٍؿ که همه 

و ج١الی اوث Eکمالی که اللهۀ جىلؿ یکی ال پیاهبكاو اولىال١مم الهی بىؾه اوث٬ .كآو کكین ال
ُ

َ

ظٕكت هكین بهً٠ىاو ِؿی٭ه یاؾ کكؾه اوث َ D :اواأ ُّه ُاها ّص ِّ اذیقةٕ Cهائؿهِ .ٔ62 :ؿی٭ه هبال٥ه
ؾق جّؿی ٫اوث و ِؿی٭او ٘ب٨ ٫كهًگ ٬كآيی بـا ايبیـاِ ،ـالعاو و ٌـهؿا همـكاه ،و ایًـاو

الهیايؿ ٕشىاؾی آهلی .ٔ245 :2482 ،ظٕكت هـكین ؾق لـىای ج١بـؿ و
٬ا٨لهواالق کىی 

بـهً٠ـىاو
هیجىاو ال آو ٌؽّیث 
پاکؾاهًی به کماالت واالیی ؾوث یا٨حًؿ که بك اوان آو 

اوىهای بكای لياو ؾق شهث جکاهل قوظی و ه٭حـؿای ظكکـث ؾیًـی یـاؾ کـكؾ Eالگـىیی کـه

يمیٌماقؾ .ؼؿاويؿ هح١ـال ؾق آیـات ٬ـكآو کـكین بـه
شًىیث قا ؾق ؾوحیابی به کمال ؾؼیل 
گ٩ثوگىی وی با هالئکـه،
ویژگیهای ٌؽّیحی ظٕكت هكین الشمله 

بكؼی ه٭اهات و
چًـاوکـه ؾق وـىقۀ

هی 
کًـؿE
ؾقیا٨ث اقلا ٪بهٍحی و يیم ه٭ام اِ٩ٙا و ٘هاقت ایٍاو اٌاقه 
هی٨كهایؿ:
هیٌؿ ،
آل٠مكاو ؾقباقۀ اقلا٬ی که ال بهٍث بك ایٍاو يالل 


َ َ َ
َُ
ََ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َٓ
فحق َبلهاا َس ُّبهاا ّبق ُبىلاا َز َغىاا َ اواأي َب َحهاايباجااا َز َغًااا َ اواکفلهلاا َصک ّش َیلااکلملاا َدخل اا َػل ٓیهلاا َصک ّش َیلاا
ََ َ
ٓ
َ
َ
َ
ُ
َ ٓ
قا
ىا ّػ ًٓ ّ اذاالل ّاها ّإ َ اواالل َاها َی ٓلش ُص ا
ثا ُه َ اىا ّه ٓ ا
کاهزااقال ا
قالایاا َه ٓش َی ُاناأيیال ّ ا
ال ّم ٓسشا َ اا َو َخ َ اذا ّػ ًٓ َذهاا ّس ٓصقااا ا
َ ٓ َ ُ َ
آلػمشاو:ا.ٔ26ا
شاءا ّبغ ٓی ّاشا ّزغا اإ 
ىای ا
ها
په ،پكوقؾگاقي وی (هكین) قا با ُظىى لبىل پفیكا ٌؿ و او قا يیکى ب اق آوقؾ ،و لکكی ا قا

وكپكوث وی لكاق ؾاؾ .لکكیا هك باق که ؾق هع كاب ب ك او واقؾ ه ی ٌؿ ،ي مؾ او [ي ى٠ی]
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هییافث[ .هی]گفث« :ای هكین ،ایى ال کصا بكای ج ى [آه ؿه او ث]؟» [او ؾق
ؼىقاکی 
پاوػ هی]گفث« :ایى ال شايب ؼؿاوث ،که ؼؿا به هكکه بؽىاهؿ ،ب ی ٌماق قولی

هیؾهؿ».


ا
يکحۀ ظائم اهمیث ایى اوث که بك اذك ایى کماالت هً١ىی٤ ،فای ظٕكت هكین هىح٭یما و
هیٌـؿ .یکـی
بؿوو بهکاقگیكی ووائٗ هاؾی ال شاي ؼؿاويؿ وبعاو و ال بهٍث بكیى جؤهیى 
هیقوايؿ،
ال ه٩ىكاو ؾقایىباقه ٬ائل اوث که لD ٛ٩قل٬ا Cبؿوو Dال Cوشىؾ ؾائمی ایى ٘١ام قا 
و هكین ؾق پكجى ٠باؾات ؼىؾ ؾق ؾيیا هحً١ن به اقلا ٪بهٍـحی ٌـؿه بـىؾ .ایٍـاو ؾق جٍـكیط ایـى
ا
هٙل که Dقل٬ا Cؾق ایًصا بؿوو Dال Cـکك ٌؿه اوث ،جّكیط کكؾيؿD :ایـى اٌـاقه اوـث بـه
همچًاوکه بٕ١ی هن گ٩حهايـؿ :هـك و٬ـث

يامبكؾه١٘ ،ام ه١هىؾ ؾق بیى هكؾم يبىؾهE
ایًکه قل ٪
لکكیا به هكین وك هیلؾ ،هیـىۀ لهىـحايی قا ؾق جابىـحاو و هیـىۀ جابىـحايی قا ؾق لهىـحاو يـمؾ او
هیؾیؿٕ٘ Cبا٘بایی ،2463 ،زٌ .ٔ164 :4هیؿ هٙهكی ؾق ٌكض ه٭ام هكین ال هًٝـك ٬ـكآو
هیؾاقؾ که وی پی٥مبك لهايً قا ؾق ظیكت بكؾه بىؾ و لکكیا ؾق ه٭ابل ه٭ام هكین،
کكین ،جّكیط 
آهىلههای الهـی و
هات و هبهىت هايؿه بىؾ ٕهٙهكی .ٔ228 :2477 ،ظٕكت هكین ؾق وایۀ 
هنکالم ٌؿو ایٍاو با هالئکـه
ظ ٫ه١ك٨ث الهی ،به چًاو قٌؿی يائل ٌؿيؿ که ٬كآو کكین ال 

َْ
َ ٓ َ َ ٓ َ ُ
لها
لش ی ُانا ّإ َْ اواالل َا
ثاال َمالّاک اةایاا َه ٓا
هیکًؿD :و ّإ اراقال ّ ا
یاؾ و او قا بهً٠ىاو لو بكگمیؿه ال شاي ؼىؾ ه١ك٨ی 
ٓ َ
َ
ٓ َ َ َ َ َْ َ َ ٓ َ َ
آل٠مـكاو Eٔ31 :هًگـاهی قا کـه ٨كٌـحگاو
لاءاال َؼلال ّامی َ اى ٕ 
اصؽفاکا َػلیا ّي َغ ّ ا
اصؽفاکاوؼه اشکاو

گ٩حًؿ" :ای هكین ،ؼؿا جى قا بكگمیؿه و پاک واؼحه و بك جمام لياو شهاو بكجكی ؾاؾه اوث" C.ایى
ه٭اهات چیمی يیىث شم هعّىل آو ه١ك٨ث الهـی و ٠مـل بـه ؾوـحىقهای الهـی .ؾوـحیابی

هیکًؿ ،هىش ٌؿ ایٍـاو
ظٕكت هكین به ایى کمال و قٌؿ واالیی که ٬كآو کكین ال آو یاؾ 
بـهؾوـث آوقؾ و هًبـ٨ ٟـیٓ ؾق ایصـاؾ
ٜك٨یث و ٬ابلیث هاؾقی یکی ال پیـاهبكاو اولـىال١مم قا 
هماو٘ىق کـه ؼؿاويـؿ
شاه١ۀ ؾیًی ٌؿ Eپیاهبكی که جىلؿي هن بهً٠ىاو ه١صمه هٙكض اوث E

َ َ ٓ َ ٓ َ َ ٓ َ َ َْ َ ٓ َ َ ٓ َ
َ َ ٓ
َ ٓ
ثا
وز ًَلاا َو َص َْلذق ا
ثاف ٓش َخ َهااف ًَفخ ًَاا ّافی ّاها ّه ٓ ا
اواال ّاحیاأزصً ا
ثا ّػمش ا
هی٨كهایؿD :وه اش ی اناابً ا
ؾق ٬كآو کكین 
ىا ُس ّ
ٓ
َ
َ ٓ
ثا ّه َ اىاالق ّاي ّاحی َ اىإجعكین Eٔ21 :و همچًیى بـه هـكین ،ؾؼحـك ٠مـكاو ،کـه
اتا َس ّْب َهاا َ اوک ُح ّب ّاها َ اوکاي ا
ّابک ّل َم ّ ا

ؾاهــاو ؼــىؾ قا پــاک يگــه ؾاٌــث ،و هــا ال قوض ؼــىؾ ؾق آو ؾهیــؿین .او کلمــات پكوقؾگــاق و
کحابهایً قا جّؿی ٫کكؾ و ال هٙی١او ٨كهاو ؼؿا بىؾ.C
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ث) دضزت سهزا؛ هظهز خیز کثیز در رسالت يبىی

ظٕكت لهكا به ؾقشات واالی ّ٠مث و کمال ؾوث یا٨حًؿ و هًٍؤ جىلـؿ وشـىؾ هبـاقک
٘ىقیکه ٬كآو کكین ال ایٍاو با واژۀ کىذك ج١بیك کكؾه اوـث .ؼؿاويـؿ

ائمۀ هّ١ىم ٌؿيؿ Eبه

ٓ َ َ ْ
َْ َ َ
ٓ
لشا ّإ َْ اوا
هح١ال ؼٙاب به پیاهبك اکكم٨ كهىؾه اوثّ D :إيلااأ ٓػ اؽی ًَلاکا االکل ٓىث َاشاف َصل ّ اا ّل َش ّْبلکا َواي َس ٓا
َٓ
َ
ش ّاي َائکا ُه َ اىااْل ٓب َحش ٕکىذك Eٔ4-2 :ها به جى کىذك ٙ٠ا کكؾین .په ،بكای پكوقؾگاقت يمال گماق و

بیجباق ؼىاهؿ بىؾ C.ؾق ج٩ىیك يمىيه ؾقباقۀ ایى هٙل آهؿه اوث:
٬كبايی کى .ؾٌمًث ؼىؾ 
قوٌىج كیى هّ ؿاقه ای آو قا وش ىؾ هب اقک

بىیاقی ال بمقگاو ٠لمای ٌی١ه یکی ال

آوه ا پیغمب ك اک كم قا
«فا٘مۀ لهكا »ؾايىحهايؿ؛ چكاکه ٌؤو يمول آیه هیگىی ؿ :
آوها ،هیگىی ؿ« :ه ا ب ه ج ى
هحهن هیکكؾيؿ که بال٠مب اوث .لكآو ٔمى يفی وؽى 
کىذك ؾاؾی ن ».ال ای ى ج١بی ك او حًباٖ ه یٌ ىؾ ک ه ای ى «ؼی ك کری ك» هم او فا٘م ۀ
بهوویلۀ همیى ؾؼحك گكاهی ؾق شهاو ايحٍ اق
لهكاوث؛ لیكا يىل و ـقیۀ پیاهبك 
یافث (هکاقم ٌیكالی و ؾیگكاو ،1374 ،ز.)375 :27

٠ـؿهای ال
ه٭ام کىذك به لهكای ا٘هك ؾاؾه ٌؿ Eآو هن ؾق لهايی که وشىؾ ؾؼحك ،بـكای 
پؿقاو يًگ بىؾ .ؼؿاويؿ هح١ال با اٙ٠ای ظٕكت لهكا به پیاهبك اکكم ،به ؾ٨ا ٞال ظ٭ى٪
هً١ىی لياو بكؼاوث و با ؼل٭ث ایى ؾؼحك ،ؼیك کریك قا يهجًها به پیاهبك اٝ٠ـن ،بلکـه بـه
ايىاوهای ٘ال هؿایث ٙ٠ا کكؾ .ج١بیك کىذك ؾقباقۀ ظٕكت لهكا و اهك بـه ٬كبـايی

همۀ
هیؾهؿ که وكهًٍـؤ جـؿاوم
کكؾو و يمال بكپا کكؾو ،ال الگىی هً١ىی و هىهبحی پكبكکث ؼبك 
يىل پیاهبك اکكم و ؾقيحیصه ظ ٛ٩ؾیى بىؾه اوثٌ .هیؿ هٙهـكی ؾق جبیـیى ه٭ـام هً١ـىی
ظٕكت لهكا و هًملث ایٍاو ال هًٝك ؾیًی گ٩ث که ظٕكت لهكا بك ٨كليؿاو ؼىؾ کـه
ؼاجنااليبیا ،بكجكی ؾاقيؿ ٕهٙهكی.ٔ228 :2477 ،
اهامايؿ و بك پی٥مبكاو ٤یك ال 

کىذك بىؾو ظٕكت ٨ا٘مه ؾق وكجاوك ظیات و همـات ایٍـاو شكیـاو ؾاقؾ .او ٨ـؿایی
اهاهث و والیـث ٌـؿ و ٨كليـؿايی کـه ؾق ؾاهـايً پـكوقي یا٨حًـؿ ،یـا ؾق قاه ا٠ـحالی ؾیـى
بهٌهاؾت قویؿيؿ یا بهاواقت ق٨حًؿ ٕهّباض یمؾی.ٔ75 :2476 ،
يـهجًهـا
ظٕكت ٨ا٘مه ؾق ا٬ىال و ویكۀ ه٩ىكاو کاهل ٬كآو کـكین ،ائمـۀ هّ١ـىم ،
ٌؿهايؿ Eهايًـؿ آو وـؽى کـه هًىـىب بـه ظٕـكت
اوىۀ لياو ،بلکه اوىۀ هكؾاو يیم ه١ك٨ی 
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ُ

َ

لها ّللیاأ ٓع َلى ِاةا َز َغ َلًة ٕهصلىـی،٪2354 ،
لىلاالل ّا
٨كهىؾهايؿ َ D :اوا ّافیا ٓاب ًَ ّاةا َس ُع ّ ا

ههؿی اوث که

ز  Eٔ275 :24ؾؼحك قوىل ؼؿا بكای هى وكهٍ٭ی يیکىوث C.به ج١بیك قهبك هٝ١ن اي٭الب،
هیؼىايًؿ،
آوگاه که قوىل ؼؿا٨ ا٘مه قا پاقۀ جى ؼىیً 
ؾق یکی ال وؽًكايیهایٍاو ،
هیآهىليؿ که شلـىۀ واالی کكاهـث ايىـايی و اؼـال ٪اوـالهی قا ؾق ایـى چهـكۀ
به شهايیاو 

شىثوشى کًًؿ ٕهّباض یمؾی.ٔ72 :2476 ،

ه٭ؿن
 .3تفکز ايتقادی قزآو اس الگىهای ياضایست سياو در اختماع

آوهـا،
ؾق ٬كآو کكین٠ ،الوه بك آيکه ال الگىها و هّاؾی٭ی یاؾ ٌؿه که جىشه به ویكه و ق٨حـاق 
هایۀ قٌؿ و هؿایث بٍك اوث ،ال الگىهایی يیم یاؾ ٌؿه کـه ؾقبكگیكيـؿۀ باوقهـا و ق٨حاقهـای
هیجىايؿ ؾق هىیك جکاهل بٍك ،هایۀ ٠بكت ؾیگكاو باٌؿ.
ياهًصاق اوث و 
خیايت بزخی
همسزاو پیاهبز

تفکز ايتقادی قزآو اس
الگىهای ياضایست
سياو در اختماع

سياو لىط و يىذ<
يمىيۀ کفزورسی
دضمًی همسز
ابىلهب با پیاهبز

يمىدار ضمارۀ  .2تفکز ايتقادی قزآو اس الگىهای ياضایست سياو در اختماع
یافتههای پژوهص)

(هًبغ:

الؿ) خیايت بزخ همسزاو پیاهبز

آیاجی ال ٬كآو کكین ال اٍ٨ای قال پیاهبك ؾق هیاو ؾو جى ال همىكاو ایٍاو ؼبك ؾاؾه و ٨كهىؾه
اوث:

ََ َ ََ َ ٓ َ َٓ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ
َ اواإ ٓارا َأ َع َاشا َ
طا َأ ٓ
الً ابیاإلیاا َب ٓ
لها َ اوا
فا َب ٓؼع ُا
تا ّب ّاها اواأظهش اهاالل اهاػ الی ّاهاػلش ا
واخ ّاها َزذیثااافلماايبأ ا
ص
ا
ؼ
ّ َ ٓ َ ٓ ََٓ َ
َ ٓ ّ َ َ ٓ ّ َ ٓ ّ َ َ َ َّ َ َ
َ ََ َ َٓ ُ ٓ َ
ٓ َ
ُ
قالايبأّايیاالؼللی اناالخبیلشا ّإ اواجحىبلاا
ىاأيب اأکاهزاا ا
ثاه ا
ىابؼطاافلماايبأهاا ّب ّاهاقال ا
ضاػ ا
أػ َش ا
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َ
َ َ ََ ٓ َ َ ٓ ُُ ُ َ ٓ َ َ َ َ
لىا َه ٓلى ُا َ ٓ ُ َ
را
صلال ُ ا
لها ُه َ ا
ظاهشاا َػ الی ّاهاف ّلئ َ اواالل َا
ىبکماا اوا ّإ اواج
ثاقل ا
ّإلیاالل ّاهافق اذاصغ ا
لها اوا ّخبش یل اا اوا ّ
ُٓ ٓ َ ٓ
َ
ُ َ
رلکاظهیشإجسشین:ا.ٔ2-3ا
ىا َ اواال َمالّاک اةا َب ٓؼ اذا ّا
المؤ ّهًی ا
بهؼا٘ك بیاوقیؿ] هًگاهی قا که پیاهبك یکی ال قالهای ؼىؾ قا به بٕ١ی ال همى كايً
[ 
گفث ،ولی هًگاهی که وی آو قا افٍا کكؾ و ؼؿاوي ؿ پی اهبكي قا ال آو آگ اه و اؼث،
لىمحی ال آو قا بكای او ب الگى ک كؾ و ال لى مث ؾیگ ك ؼ ىؾؾاقی يم ىؾ .هًگ اهی ک ه
پیاهبك همىكي قا ال آو ؼبك ؾاؾ ،گفث« :چه کى ی ج ى قا ال ای ى قال آگ اه و اؼث؟»
فكهىؾ« :ؼؿاويؿ ٠الن و آگاه هكا با ؼبك واؼث .اگك ٌما [همىكاو پیاهبك] ال کاق ؼىؾ
ؾلهایحاو ال ظك هًعك ٌؿه اوث؛ و اگك بك ٔؿ
جىبه کًیؿ[ ،به يفٌ ٟماوث؛ لیكا] 
بهؾوث هن ؾهیؿ[ ،کاقی ال پیً يؽىاهیؿ بكؾ]؛ لی كا ؼؿاوي ؿ ی اوق اوو ث و
ؾوث 

او
همچًیى شبكئیل و هؤهًاو ِالط ،و فكٌحگاو ب١ؿ ال آياو پٍحیباو اویًؿ».

وكی قا به یکی ال همىكايٍاو گ٩حًؿ و او آو ْ
بیاوٌؿه ،قوىل ؼؿاْ 
وك قا بـكای
هٙاب ٫آیات 
همىك ؾیگك پیاهبك٨ اي کكؾ و ؼؿاويؿ پیاهبك قا ال اٍ٨ای ایى قال آگاه وـاؼث ٕ٘با٘بـایی،
 ،2463ز .ٔ222 :28بك اوان ویا ٪آیات ،چًؿ يکحه ؾقؼىق جىشه اوث:
اول ،اٍ٨ای قال پیاهبك ال هًٝك پكوقؾگاق هح١ال ،يى٠ی ؼیايـث و ؾق ج١ـاقْ بـا ظـ٫
ََ
َ ٓ
ثا
ؾلهای ٌما ال ظ ٫هًعكٌ ٦ؿه ٕفق ٓ اذا َصغ ا
ٌمكؾه ٌؿه اوث Eلیكا ؾق آیات هٙكض ٌؿه که 
ُُ
آوها ال ایى کاق ؼىؾ جىبه کًًؿE
ىبکمأ و يیم جىِیه ٌؿه اوث که 
قل ُا
ؾوم ،ایى يى ٞا٬ؿاهات ٔؿاؼال٬ی ال ٘ك ٦بكؼی همىـكاو پی٥مبـك ،جًهـا آوـیبی بـك
هیجىايـؿ هى١٬یـث پیـاهبك ؾق جبلـ٣
يمیٌىؾ ،بلکه 
آوها هعىىب 
پیکكۀ قوابٗ ؼايىاؾگی 
هـی٨كهایـؿ اگـك بـك ٔـؿ پیـاهبك
همیىؾلیـل ،ؼؿاويـؿ هح١ـال 
ؾیًی قا بهؼٙك بیًؿالؾ .به 
ؾوث بهؾوث هن ؾهیؿ ،ؼؿاويؿ ،شبكئیل ،هئهًاو ِالط و ٨كٌحگاو پٍحیباو ایٍاو هىـحًؿ:

ٓ
ٓ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
 َ Dاواإ ٓ اواج َ
ظاهشاا َػ الی اهافئ َ اواالل َاها ُه َ اىا َه ٓى ُا َ ٓ
َ
صال ُ اراال ُم ٓؤ ّهًی َ اىا َ اواال َمالّاک اةا َب ٓؼ َ اذا ّارلکاظهیشC.
لها اوا ّخبش ی اا اوا ّ
ّ ّ
ّ
ب) سياو لىط و يىح؛ يمىيۀ کفزورسی و گمزاه

٬كآو کكین ،هن ال هكؾاو و هن ليايی بهً٠ىاو ومبل ک٩كوقلی و گمكاهی ؾق اشحما ٞیاؾ کـكؾه کـه
بـههمـكاه ؾاٌـحه
آوها ،لهیًۀ آلىؾه کكؾو ٕ٨ای ٨کكی و ا٠ح٭ـاؾی شاه١ـه قا 
کسقوی 
کس٨همی و 

اوث .ال ایى ا٨كاؾ ؾق هیاو لياو ،لو يىض و لو لىٖ اوث .يـام لو يـىض قا وا٤لـه و يـام لو لـىٖ قا
گ٩حهايؿ ٕ٘بكوی .ٔ368 :25 ،2461 ،ؾق ٬كآو کكین ؾقباقۀ ایى ؾو لو آهؿه اوث:
واهله 

٠كِههای ویاوی-اشحما٠ی فا٘مه کكیمی (159 / )114-163

کاقآهؿی لياو ؾق

ََ َ َُ ََ َ َ َُ ََٓ َ ُ َ ََٓ َ ُ
َ َ َ
َ
باديلاا
ىا ّه ٓ ا
لذی ّ ا
لثا َػ ٓب ا
تالىغااکايحااج ٓس ا
تايىذاا اوااهشأ ا
ىاکفشواااهشأ ا
ظش ااالل اهاهثالاا ّللزی ا
لىا ّػ ّ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ ََ ٓ
َ
ُ
َ َ َ َ َ
ىا
لغااللذ ّاخلی َ ا
لاساه ا
لالاالً ا
لهاشلیئااا َ اواقیل اا ٓادخ ا
ىاالل ّا
حاهماافل ٓانایغ ّاًیاا َػ ًٓ ُهماا ّه َ ا
ىافخاي
سی ّ ا
صال ا
ّ
ٕجسشین:ا.ٔ01ا
َ
ؼؿاويؿ بكای کىايی که کافك ٌؿهايؿ به همىك يىض و همىك لىٖ هر ل لؾه او ث .آو
ؾو جعث وكپكوحی ؾو بًؿه ال بًؿگاو ِالط ها بىؾيؿ ،ول ی ب ه آو ؾو ؼیاي ث کكؾي ؿ و
آوه ا
اقجباٖ با ایى ؾو [پیاهبك] وىؾی به ظالٍاو [ؾق بكابك ٠فاب الهی] يؿاٌث ،و به 
گفحه ٌؿ« :واقؾ آجً ٌىیؿ همكاه کىايی که واقؾ هیٌىيؿ».

هیگىیـؿ لو يـىض کـا٨ك
ابى٠بان 
هكظىم ٘بكوی ،ال ه٩ىكاو ٬كو ٌٍن هصكی ،ال ٬ىل 
هیگ٩ث که يىض ؾیىايه اوث و هكگاه ٨كؾی به يىض ایمـاو
بىؾ و بك ٔؿ يىض ،به هكؾم 
هیگىیؿ ؼیايث لو يىض و لو لـىٖ
هیؾاؾ .يیم ال ٬ىل وؿی 
هیآوقؾ ،گماقي آو قا به کا٨كاو 

ایى بىؾ که کا٨ك بىؾيؿ ٕ٘بكویD .ٔ368 :25 ،2461 ،ؼیايث Cهً١ای هؽال٩ـث بـا ظـ ٫قا
بـهً٠ـىاو الگىهـا و
بیاوٌـؿه ،ال ایـى ليـاو 
ؾاقؾ ٕقا ٤اِ٩هايی .ٔ452 :٪2314 ،ؾق آیۀ 
يمىيههایی ال لياو کا٨ك یاؾ ٌؿه اوث Eليايی که باایًکه جعث وكپكوحی ؾو يبی الهی بىؾيؿ،

قاه ک٩ك قا ؾق پیً گك٨حًؿ و يهجًها پیاهبك ؼؿا قا یاقی يکكؾيؿ ،بلکه به وی ؾق جكویس ؾیى يیـم
ؼیايث کكؾيؿ و ؾق لهكۀ ؾولؼیاو ؾقآهؿيؿ .الایىقو ،لياو يیم همچىو هكؾاو ،اگـك بـكؼال٦
آهىلههای ؾیى گام بكؾاقيؿ و ال هًاؾیاو ک٩ك باًٌؿ ،گمكاه ؼىاهًـؿ ٌـؿ و وكيىٌحٍـاو
هىیك 
آجً وىلاو شهًن ؼىاهؿ بىؾ.
ٌایاو جىشه اوث که ؾق آیات وىم و چهاقم همیى وىقه ،ال ؼیايـث ؾو جـى ال همىـكاو
پیاهبك به ایٍاو یاؾ ،و ؾق ایى آیه يیم به همىكاو يىض و لىٖ اٌاقه ٌؿه اوث که بهيى٠ی ؾق
هـیجىايـؿ ٠بكجـی
ظ ٫همىكايٍاو ،ؼیايث وقلیؿيؿ و گك٨حاق ٠فاب الهی ٌؿيؿ .ایى هاشكا 
بكای ؾو همىك پیاهبك اوالم و يیم ؾقوی بكای همۀ لياو هـئهى باٌـؿ .بـه ج١بیـك یکـی ال
ىجكجی به ؾو همىك پیاهبك اوالم که ؾق هاشكای اٍ٨ای اوكاق و آلاق
ه٩ىكاو ه١اِك D ،بهای 
بـهجًهـایی
آو ظٕكت ؾؼالث ؾاٌحًؿ ،هٍؿاق هیؾهؿ که گماو يکًًـؿ همىـكی پیـاهبك 
هماوگىيه که قابٙۀ همىكاو يىض و لىٖ به ؼا٘ك ؼیايـث ،ال
آوها باٌؿ E
هیجىايؿ هاي ٟکی٩ك 
ؼايؿاو يبىت و وظی ٌ ٟٙ٬ؿ ،و گك٨حاق ٠فاب الهی ٌؿيؿ Eو ؾقٔمى ،هٍؿاقی اوـث بـه
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همۀ هئهًاو ؾق جمام ٍ٬كها که پیىيؿهای ؼىؾ قا با اولیاءالله ؾق ِىقت گًاه و ّ٠یاو ،هـايٟ
٠فاب الهی يپًؿاقيؿٕ Cهکاقم ٌیكالی و ؾیگكاو ،2463 ،ز.ٔ452-455 :13
پ) دضمً همسز ابىلهب با پیاهبز اکزم

یکی ال ليايی که ؾق ٬كآو کكین ،بهً٠ىاو هّؿا٬ی ال ؾٌمًی با قوىل ؼؿا یـاؾ ٌـؿه ،لو
هیکًؿ:
ایىگىيه جىبیػ 
ابىله اوث٬ .كآو کكین ابىله و همىكي قا 

َ َ
ُ
َ ََ َ َ َ َٓ
َُ
َ ٓ
لها
راتال َهلباا َ اوا ٓاه َشأج ُا
عی ٓصلیااياسااا ا
با َ ا
باهااأغًیاا َػ ًٓ ُاهاهال ُاها َ اواهااک َغ َ ا
یالهباا اواج ا
ثایذااأب ا
ج َب ا
ِ
ََ ٓ َ
ىا َه َغذاإهغذ:ا.ٔ4-0ا
یاخی ّذهاا َز ٓب اا ّه ٓ ا
باف ا
َز َمال اةاال َسؽ ّ ا
بهؾو ث آوقؾ ب ه
بكیؿه باؾ هك ؾو ؾوث ابىلهب [و هكگ بك او باؾ] .هكگم هال و ذكوجً و آيچه 
بهلوؾی واقؾ آجٍی ٌ١لهوق و پكلهیب هیٌىؾ؛ و [يیم] همى كي،
ظالً وىؾی يبؽٍیؿ و 

ؾقظالیکه هیممکً [ؾولغ] اوث و ؾق گكؾيً ً٘ابی اوث ال لیف ؼكها.


وـؽىچیًـی و

هكظىم ٘بكوی ـیل ایى آیه جّكیط کكؾ که ي٭ل ٌؿه ایى لو هیـاو هـكؾم
یکكؾ ٕ٘بكوی ،2461 ،ز .ٔ724 :25ؾق ایـى
ؾٌمًی ایصاؾ و آجً شًگ و يما ٞقا قوٌى ه 
هیکكؾ ،و همىكي يیم ؾق قاه ک٩ك و گمكاهـی و
آیات ،ابىله ٔؿ پیاهبك اکكم کاقٌکًی 
بـهً٠ـىاو ؾو يمىيـۀ
هـیکـكؾ .پـه ،ال هـك ؾو ي٩ـك 
هماي١ث ال پیٍكوی اوالم با او همیاقی 
هیکًؿ که وكايصاهٍاو آجً ؾولغ اوث.
ک٩كگكایی و هؽال٩ث با يبی ؼؿا یاؾ 
ؾقؼىق جىشه اوث که ؾق ایًصا بهق٤ن يىبث ٨اهیلی کـه ابىلهـ و همىـكي بـا پیـاهبك
اکكم ؾاٌحًؿ ،چىو قاه ک٩ك قا ؾق پیً گك٨حًؿ ،بهً٠ىاو يمىيـه و هّـؿا ٪گمكاهـی هٙـكض
ٌؿيؿ Eاها همىك ٨ك٠ىو باایًکه با ٨ك٠ىو يىبث ٨اهیلی ؾاٌث ،چىو قاه هـؿایث قا بكگمیـؿ،
هؿایثیا٨حه هٙكض ٌؿه اوث.

بهً٠ىاو هّؿا ٪و الگىی
ٌؽّـیثهـا اٌـاقه

یکی ال ه٩ىكاو ـیل ایى آیات ،به ٠بكت گك٨حى ؾیگكاو ال ایى يـىٞ
کكؾD :ؾقوث اوث که آیات ایى وىقه جًها ال ابىلهـ و همىـكي وـؽى هـیگى یـؿ ،ولـی
ىچًیى هىقؾ يکىهً ٬كاق هیؾهؿ .بًابكایى ،هك ٨كؾ
آوها قا به ؼا٘ك ِ٩اجٍاو ای 
پیؿاوث که 
آوها ؾاقيؿٕ Cهکاقم ٌیكالی و ؾیگكاو،
یا گكوهی ؾاقای هماو اوِا ٦باًٌؿ وكيىٌحی ٌبیه 
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يتیدهگیزی


ايىـاوهـا ؾق ٨كهًـگ هح١ـالی ٬ـكآو ،قوي

جکاهلکًًـؿۀ

هؿایثبؽً و

قويهای
یکی ال 
الگىؾهی اوث٬ .كآو کكین ؾق قاوحای ؾ٨ا ٞال ظ٭ى ٪و ٌؽّیث لياو ،ال الگىهایی ٌایىحه
ق٨حاقهای ِعیط ،به قوحگاقی ؾوث یا٨حًؿ٘ .كض ایى
یاؾ کكؾه اوث که ؾق پكجى ا٠ح٭اؾات و 
هیجىايؿ لهیًۀ
الگىها بهِىقت ٠یًی و ٠ملی ؾق آیًۀ وظی ،ؾق کًاق جبییى هباظد جئىقیک ،
آوها ؾق شاه١ه
٠كِههای ویاوی و اشحما٠ی قا ٨كاهن آوقؾ و به هٍاقکث 

اذكبؽٍی لياو ؾق
پىیایی بؽٍؿ .ایى پژوهً شایگاه اشحما٠ی و ویاوی لياو قا ال قهگفق الگىهـای ٌایىـحۀ
لياو ؾق ٬كآو ،واکاوی کكؾه و به يحایصی به ایى ٌكض ؾوث یا٨حه اوث:
ظکىهثؾاقی هلکۀ وبؤ و جبییى ٌىکثٝ٠ ،مث ،جؿبیك و ؼكؾهًؿی وی ،ظٕـىق

الٔ٧
ؾوحهشم١ـی ليـاو بـا پیـاهبك
١٨ال و هئذك ظٕكت ٨ا٘مۀ لهكا ؾق هاشكای هباهله ،بی١ث 
گكاهی اوالم ،هاشكای اٌح٥ال والن ؾؼحكاو ظٕكت ٌ١ی  ؾق کًاق هـكؾاو ،ظٕـىق
اشحما٠ی هاؾق و ؼىاهك ظٕكت هىوی و ؾقيحیصه ظ ٛ٩شاو یکی ال پیاهبكاو اولـىال١مم،
واظثهای اشحما٠ی و ویاوی شاه١ه اوث کـه بـا ههـك

هّاؾی٭ی ال ظٕىق لياو هى ٫٨ؾق
ٌؿهايؿE
ج١الیبؽً لياو هٙكض 

جؤییؿ ٬كآو کكین ،بهً٠ىاو الگىهایی شاوؾايه ؾق شكیاو
بٔ ي٭ً جمهیؿی لياو ؾق واؼحاق شاه١ۀ ؾیًی يیم ؾق پكجـى الگىهـای هـى٨٭ی ال ليـاو،
بهِىقت هلمىن و ٠یًی ٬ابل هٍاهؿه اوث Eهمچىو جبیـیى ي٭ـً بكؾباقايـه و پكهیمکاقايـۀ
هاشك ،همىك ظٕكت ابكاهین ،بهً٠ىاو الگىیی ال جكویس ٨كهًگ جىظیـؿی ،جبیـیى ٬ـكب
ظٕكت هكین به پكوقؾگاق و کماالت واالی ایٍاو ،ي٭ً جكبیحی هاؾق ظٕـكت هـكین،
جبییى قوحگاقی آویه همىـك ٨ك٠ـىو و هبـاقلۀ ایٍـاو بـا ک٩ـك و اوـحبؿاؾ ،وشـىؾ هبـاقک و
جکاهلیا٨حۀ ظٕكت ٨ا٘مۀ لهكا و ج١بیك کىذك ٕؼیك کریكٔ ال ایٍاو ،که همۀ ایـى الگىهـا،

بؿاوهـا ،هىشـ قٌـؿ
بهيى٠ی بیايگك ي٭ً هئذك لياو ؾق جكویس ٨كهًگ ؾیًی اوث و جؤوی 
هیٌىؾE
ٌؽّیث و جکاهل لياو ؾق شاه١ه 
پٔ ؾق ٬كآو کكین٠ ،الوه بـك الگىهـای ٌایىـحه ،ال ليـايی يیـم یـاؾ ٌـؿه کـه ؾق هىـیك
آوهـا
هیقويؿ که ال 
يمىيههای ٠یًی ال ق٨حاق و ٠٭ایؿ ياٌایىث بهٌماق 
هؿایثبؽٍی ا٨كاؾ ،

٠بكتآهىلی یاؾ ٌـؿه اوـث Eهمچـىو همىـك يـىض و همىـك لـىٖ کـه ؾق

با ايگیمۀ يى٠ی
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ک٩كوقلی و ؼیايث ا٠ح٭اؾی به همىكايٍاو ،که ٨كوحاؾگاو الهی بىؾيؿ ،اوباب گمكاهی ؼىؾ
هیآوقيؿ .همىك ابىله يیم یکی ال هّاؾی٭ی اوث که ؾق کًاق ٌىهكي،
و ؾیگكاو قا ٨كاهن 
هل١ىوٌؿه یاؾ

ؾوث ال ؾٌمًی با قوىل ؼؿا بكيؿاٌث و بهً٠ىاو هّؿا٬ی ال لو گمكاه و
ٌؿه اوث .ؾق ایى قاوحا٬ ،كآو کكین ال ؼیايث ؾو جى ال همىكاو پیـاهبك اکـكم یـاؾ کـكؾه
اوث که ْ
وك يبی ؼؿا قا ٨اي کكؾيؿ و به گماقي ٬كآو کكین ،به جىبه کكؾو ٨كاؼىايؿه ٌؿيؿ.
٠كِههای اشحما٠ی

بًابكایى ،ال هًٝك ٬كآو کكین ،يهجًها ٬ابلیث لياو شهث هٍاقکث ؾق
آیهای ي٩ی يٍؿه ،بلکه الگىهایی ال لياو هٙكض ٌؿه که بیايگك يگاه هربـث
و ویاوی ؾق هی 
ؼؿاويؿ به هٍاقکث هئذك ویاوی و اشحما٠ی لياو ؾق شاه١ه اوث.
پیطًهادها

هیٌىؾ شهث همیى کكؾو ٨كهًگ شاه١ه به
یا٨حههای ٠لمی ایى پژوهً ،پیًٍهاؾ 
باجىشهبه 

پژوهًهایی يىیى ،هبـايی و

٨كهًگ ٬كآيی ؾق ظىلۀ ؾ٨ا ٞال ٌؽّیث و ظ٭ى ٪لياؤ ،مى
اِىل بهکاقق٨حه ؾق الگىهای ٬كآيی ظٕىق ویاوی و اشحما٠ی لياو ؾق شاه١ـه اوـحؽكاز و
جبییى ٌىيؿ جا ٔمى آو ،ال گىحكه و هعؿوؾۀ ظٕىق لو ؾق شاه١ـه بـه ٘ـىق ٠لمـی و هـح٭ى
ج٩كیٗگىيه شلىگیكی ٌىؾ.

پكؾهبكؾاقی ،و ال آوی های ا٨كاٖگىيه و

کتابًاهه
لكآو کكین ،جكشمۀ ياِك هکاقم ٌیكالی.
بیجا) .فكهًگ ٠لىم ویاوی ،جهكاو ،چاپاق.
٠لیاکبك و هیًى افٍاقی قاؾ ( 
آلابؽٍی ،
یعٕكه الفمیه ،لن ،ؾفحك ايحٍاقات اوالهی.

ابى بابىیه ،هعمؿ بى ٠لی (1413ق) .هى ال
اولىیثها ،لن ،پووهٍگاه ظ ىله و

آویبها و

٠لیاظمؿ( . )1397اٌحغال لياو با جؤکیؿ بك
پًاهی ،
ؾايٍگاه.
ش١فكی ،هعمؿقٔا ( .)1377فكهًگ يٍك يى ،جهكاو ،جًىیك.
شىاؾی آهلی٠ ،بؿالله( . )1389جفىیك جىًین ،لن ،اوكاء.
)  . )1395لو ؾق آئیًۀ شالل و شمال ،لن ،اوكاء.
ظافٝی ،هّ١ىهه ( .)1411اِ ل لكآي ی ه١اٌ كت ب ه ه ١كو و ب اليگكی قواب ٗ همى كاو ،ل ن،
شاه١ةالمهكا.
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ؾیؿگاههای همام

ؼاهًهای( . )1385لو؛ قیعايۀ آفكیًً (هصمى٠ه

آیثالله
ؾفحك يٍك آذاق ظٕكت 
هٝ١ن قهبكی پیكاهىو لو) ،لن ،ؾاق الهؿی.
(٠ . )1393كِ هه ای ظٕ ىق اشحم ا٠ی لو ،جه كاو ،ؾفح ك ظف  ٛو يٍ ك آذ اق
ؼاهًهای.

اللهالٝ١می
آیث 

ـویالمكبی.
قاغب اِفهايی ،ظىیى (1423ق) .هفكؾات الفا ٚالمكآو ،لن ،
بیجا) .جفىیك المكآو العکین (جفىیك المًاق) ،بیكوت ،ؾاق الم١كفه.
قٌیؿ قٔا ،هعمؿ ( 
آوها با همحٕیات لهاو» ،شىحاقهایی
لاق٠ی ،هعمؿههؿی (D .)1389الگىهای ؾیًی و والگاقی 
ؾق فلىفه و کالم ،ن  ،84ي .114-79 َ ،42
لیؿاو٠ ،بؿالکكین (1417ق) .المفّل فی اظکام المكأة و البًث المىلن فی الٍكی١ة االو الهیه،
بیكوت ،هؤوىة الكواله.
ٔمیكی ،هعمؿقٔا (٠ .)1392ؿم ج١اقْ ظك ٌغل لو با ظمىق ؼايىاؾه ،لن ،شاه١ةالمهكا.
٘با٘ب ایی ،ویؿهعمؿظى یى( . )1374المی ماو ف ی جفى یك الم كآو ،جكشم ۀ و یؿهعمؿبالك
هىوىی همؿايی ،لن ،ؾفحك ايحٍاقات اوالهی.
٘بكوی ،فٕل بى ظىى ( .)1372هصم ٟالبیاو فی جفىیك المكآو ،جهكاو ،ياِكؼىكو.
٠میؿ ،ظىى ( .)1389فكهًگ فاقوی ٠میؿ ،جهكاو ،بهماؾ.
فیٓ کاٌايی ،هالهعىى (1415ق) .جفىیك الّافی ،جهكاو ،الّؿق.
بیجا) .المعصة البیٕاء فی جهفیب االظیاء ،لن ،ؾفحك ايحٍاقات اوالهی.
( 
لكباويیا ،ياِك ( .)1392جؤهل ؾق فمه؛ جعىل ؾق ظمىق ،جهكاو ،هیماو.

هصلىی ،هعمؿ بالك (1413ق) .بعاق االيىاق ،بیكوت ،ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.
هعبی العىیى.

هؿی المكآو ،جهكاو ،ؾاق

هؿقوی ،ویؿهعمؿ جمی (1419ق) .
هى
هّباض ی مؾی ،هعم ؿجمی ( .)1387ش اهی ال لالل ک ىذك ،ب ه کىٌ ً هعم ؿبالك ظی ؿقی ،ل ن،
هؤوىۀ آهىلٌی و پووهٍی اهام ؼمیًی.
هٙهكی ،هكجٕی ( .)1391لو و هىائل لٕایی و ویاوی ،جهكاوِ ،ؿقا.
( . )1388يٝام ظمىق لو ؾق اوالم ،جهكاوِ ،ؿقا.
هکاقم ٌیكالی ،ياِك و ؾیگكاو ( .)1374جفىیك يمىيه ،جهكاو ،ؾاق الکحب االوالهیه.

