
 

  ٍظایف ٍ ٍیظگی ّای هذیش دس آییٌِ هذیشیت قشآى ،ًقص ّا

 تأسی اص ًْج البالغِ قشآى کشین ٍ 9تا  7ًگشضی بش جضء ّای  با
 *تقی گشگبنی

 
صنذگی اجتمبػی، اص ثذیهیبت ثوده و هیچ نیبصی ثه اػتذالل و ثشهاب  ناذاسد     ضشوست مذیشیت دسُ: چکیذ

ثؼیبس انذک و کوچک، ثذو  داؿتن ماذیش و ػابصمب  دهای     اجتمبػی هش چنذ دس مجموػه ای صیشا صنذگی

ثاشای   دس فشهنا  اكاغیتبت،   ػبمب  نیبفته و ثه ػشػت اص ها  ابؿایذه و متیؿای خواهاذ ؿاذ       خبف،

هناش ماذیشیت،   » اناذ   مذیشیت تؼبسیف گونبگونی اسائه ؿذه اػت  ثشخی، ماذیشیت سا هناش دانؼاته و گ تاه    

« ؼذاد صیبدی اص افشاد ثشای نیل ثه هذف و یب مقلاودی مؼاین اػات   هذایت، ایجبد همبهنگی و نظبست ثش ت

قشآ  کشی ، کتبثی که اص ػوی خذاونذ متؼبل و خابق  و ااشوسؽ دهناذه تماب        (611  6831)ػبسوخبنی، 

موجودات اص جمله انؼب ، نبصل گشدیذه، ثیب  کننذه نیبصهبی صنذگی ثـاشی ثاشای سؿاذ و تؼابقی و ت بمال      

هب، تجهیض، تحشیک، تنظی  و هاذایت نیشوهاب ثاه    ػجبست اػت اص هنش کـف اػتؼذاد نیمذیشیت قشآاػت و 

ػاوسه   38دس این مقبقاه نگبسناذه اص آیاه     ( 63  ػمت هذف هبی اقهی )تیذسی، فللنبمه مذیشیت آموصؿی

 سا ماوسد ثحاو و تحلیال    04مبئذه تب آخش ػوسه مبئذه و تمب  ػوسه مبئذه و انؼب  و ػوسه ان بل تب آخاش آیاه   

هاب مای تاوا  ثاه      کـذ که اص مه  تشین آ  هب، نقؾ هب و وظبئف مذیشا  سا ثه تلویش می قشاس داده و ویظگی

 مواسد صیش اؿبسه کشد   
هبیی اػت بده کنناذ کاه هماف افاشاد ػابصمب  دس       ثبیؼت اص ؿیوه اثیؽ دػتوسات می هب دس *مذیشا  ػبصمب 

 جشیب  آ  دػتوسات قشاس گیشنذ 

هابی   ثنذی ؿود و مذیشا  نجبیذ همه اعیػبت و دانؼاته  ثنذی و عجقه ػبصمبنی ثبیذ سده * اعیػبت و دانؾ

هابیی سا ثاشای ػابصمب      خود سا دس اختیبس ػمو  کبسکنب  ثگزاسنذ، این امش مم ن اػات مـا یت و ثحاشا    

 ایجبد نمبیذ 

 اػت * اص وظبئف دیگش توصه مذیشیت ایجبد فضبی سقبثت و انگیضؽ و ت شی  اسثبة سجوع 

  ؿبیؼته ػبالسی، توانمنذی دس مبموسیت و سػبقت انتقبد ازیشی، ابػخگویی، * داؿتن هذف و ثشنبمه،

ػل  مذیشیت اماشوصی جاضا اكاول     مذیشا  و     اص ن بت مه  مذیشیتی اؿبسه ؿذه دس این مقبقه اػت که دس

ه ػل  مغلا  اقهای و ػاذ     خیكه این که مذیشیت قشآ  ثه جهت اتلبل ث سونذ  مه  مذیشیتی ثه ؿمبس می

هب و تنگنبهبی ایؾ سوی ماذیشا  و جبمؼاه هاضاسه ػاو  سا تجیاین و مشت اغ        توانذ چبقؾ اثغبل ازیشی می

 نمبیذ 

 

 ف مذیشیهب و وظب مذیشیت، نقؾ: ٍاطُ ّای کلیذی

 

 
                                                           

 دانـگبه آصاد اػیمی واتذ سودهن، گشوه ػلو  تشثیتی، سودهن، ایشا 

 پظٍّطی تحقیقات هذیشیت آهَصضی -فصلٌاهِ ػلوی

 04ػبل دو ، ویظه نبمه مذیشیت قشآنی، ثهبس 
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 هقذهِ

امشوصه ثیـتش كبتت نظشا  ثش این ثبوسنذ که هیچ اماشی دس صناذگی ثاشای ایـاجشد اهاذاف      

تش و مؤثشتش اص مذیشیت و سهجشی ثبؿذ  انؼب  اغ اص ایماود  مؼایشهبی اشفاشاص و     نذ مه توا نمی

ای دس مذیشیت دػت یبفته که نتیجه آ ، دگشگونی چهشه جهاب  اػات     نـیت ثه اكول و مجبنی

مذیشیت دس دنیبی کنونی، ثه فنو  و سموصی ایچیذه و اكوقی اویب مجهض ؿذه اػت  اقجته تحلیل 

هبی کهن ثـش اػت و ثه یک ملت اختلابف   ت، ثحثی جذیذ نیؼت  ثل ه اص دغذغهدسثبسه مذیشی

ػن  اص خود ثه  نذاسد  مت  شا  دس عول تبسیخ، دسثبسه مذیشیت، ثؼیبس ػخن گ ته و آثبسی گشا 

)ع( تلویشی اقهی اص اداسه  )ف(، امب  ػلی یبدگبس گزاؿته انذ  دس دنیبی اػی ، اغ اص سػول خذا

 اسائه کشده اػت کبسآمذ جبمؼه 

هبی متؼذدی اسائه ؿذه، وقی فلال مـاتشک تؼشیاف هاب ایان اػات کاه         اص مذیشیت تؼشیف

مذیشیت، اػت بده ثهینه اص منبثغ انؼبنی و غیش انؼبنی ثه منظوس تحق  اهاذاف اص اایؾ تؼیاین    »

 « ؿذه ثب توجه ثه قوانین تبک  اػت 

 اػتبد مغهشی مذیشیت سا این گونه تؼشیف می کنذ     

هب ػجبست اػت اص فن ثهتش ثؼیج کشد  و ثهتش ػبمب  داد  و ثهتش ػابصمب  داد    ذیشیت انؼب م»

  «هب  و ثهتش کنتشل کشد  نیشوهبی انؼبنی و ثه کبس ثشد  آ 

قشآ  کشی ، کتبثی اػت که اص ػوی خذاونذ متؼبل و خبق  و اشوسؽ دهنذه تمب  موجاودات  

بصهبی صنذگی ثـشی ثشای سؿذ و تؼبقی و ت بمل اػت   اص جمله انؼب ، نبصل ؿذه و ثیب  کننذه نی

آقه، نبصل گشدیاذه   و  ػلیه  اهلل آیبت این ػلؼله هذایت، ثش مذیش جبمؼه اػیمی، ایبمجش اػظ  كلی

که خود اقذا  ثه تـ یل ت ومت کشد و اداسه آ  سا ثه مذت ده ػبل دس دػت داؿت و دس تماب   

دیان مجاین      هابی وتیابنی ساه گـابی وی ثاود     مابیی نآنبت و قحظبت و مـ یت، ػنبیبت و ساه

ثشگیشنذه همه مؼبئل ػیبػی اجتمبػی ثـش اػات  گوػاتبو قوثاو     دس اػی ، کبمل تشین ادیب  و

اجتمابػی مؼالمبنب     محق  فشانؼوی دسثبسه دین اػی  و ػ بسؽ قاشآ  ثاه مؼابئل ػیبػای و    

ؼبقی  و دػتوسات مزهجی تنهاب  ه تمنحلش ث قشآ ، که کتبة آػمبنی مؼلمبنب  اػت،» نویؼذ  می

)فلالنبمه انذیـاه     «ثل ه دػتوسات ػیبػی و اجتمبػی مؼلمبنب  نیاض دس آ  دس  اػات    نیؼت

  (86  6ثؼیج، ؿمبسه 

ػبقمبناه، مقلاود اص    مذیشیت قشآنی، مذیشیت ػلمی اػت، یؼنای ماذیشیت افبضال، ماذیشیت    

  اعیق می ؿود ػتثمبسگشانهمذیشیت ػلمی اكغیح سایجی نیؼت که دس غشة ثش مذیشیت ا
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آ  مذاس ثؼته ای نیؼت که ثاه   «متمشکض»اػت، مقلود اص ذیشیت قشآنی، مذیشیت متمشکض م

خودگشدانی و مؼئوقیت ازیشی سا دس افشاد میشانذه و اص  هبیی گ ته ؿود که سوح نوػی اص مذیشیت

همابهنگی ثاین   متمشکض، وتذت مشجغ تلامی  گیاشی، انؼاجب  و     ثین می ثشد  ثل ه مقلود اص

  هبی تبثؼه دس توصه مذیشیت اػت اسگبنیک ثین واتذهب و ثخؾ نیشوهب و ثشقشاسی ساثغه

قشآنای و   ماذیشیت  مذیشیت قشآنی، مذیشیتی اػت مـبوسه جویبنه، دس ػین ایان کاه گ تای    

مـابوسه جویبناه اػات      اػیمی، متمشکض اػت و ثنبثشاین ؿوسایی ثه مؼنی ملاغل  نیؼات  اماب   

قشآنی اػت، دس این صمینه  آنی، مذیشیت ثبص و آصاد اػت، این خلیله دیگش مذیشیتمذیشیت قش»

ثش عج  مؼیبسهابی   ثهتشین مذیشیت»  مشتو  دکتش ثهـتی جمله صیجب و اشثبسی داسد، می فشمبیذ

ثه ػنبكش و افشاد ام اب  ثذهاذ کاه خودؿاب  سا ثاش اػابع        ، مذیشیتی اػت کهقشآنی و اػیمی

خودگشدانی ثش اػبع مؼیبسهبی قشآ ، این سوح ػیبػات اداسی دس   اسه کننذ،مؼیبسهبی اػیمی اد

 (   06 و 04 فللنبمه مذیشیت آموصؿی )تیذسی، «نظب  اػی  اػت

صنذگی اجتمبػی، اص ثذیهیبت ثوده و هیچ نیابصی ثاه اػاتذالل و ثشهاب       ضشوست مذیشیت دس

ک و کوچک، ثذو  داؿتن مذیش و اجتمبػی هش چنذ دس مجموػه ای ثؼیبس انذ نذاسد، صیشا صنذگی

ػبمب  نیبفته و ثه ػشػت اص ه  ابؿیذه و متیؿی خواهذ ؿذ و اگش مذیشی  ػبصمب  دهی خبف،

اص اجتمبع فبكله می گشفت، نخؼت ثشای خود جبنـینی تؼیین مای نماود تاب دس     اص ػش ضشوست،

مه دهذ  دس قشآ  کشی  دچبس تضقضل و قغضؽ نـذه و ثه ساه خود ادا صنذگی اجتمبػی آ ، غیبة او،

هبیی وجود داسد که ثه جبنـاینی هابسو  ثاشای تضاشت موػای )ع( اؿابسه        این صمینه نمونه دس

نخؼات،   هنگبمی که تضشت موػی )ع( تلمی  گشفت ثه جبنت کوه عوس تشکت کناذ،  ؿود  می

دس قاشآ    ثشادسؽ هبسو  سا ثه ػنوا  جبنـین و مذیش اجتمبع خاویؾ، ثشگضیاذ  خذاوناذ متؼابل    

 کشی ، ػخن تضشت موػی )ع( سا چنین نقل می فشمبیذ   

گ ت  تو اکنو  ایـوای قو  و جبنـین من ثبؽ و ساه كیح اایؾ   موػی ثه ثشادس خود هبسو »

  (600 )اػشاف،« مجبؽ گیش و ایشو اهل فؼبد

ثاشای یاک قحظاه     آنچه ثه سوؿنی اص این آیه ؿشی ه اػت بده می ؿود این کاه هشگاض تتای   

  سا ثذو  امب  و مذیش، سهب کشد توا  امت نمی

مذیشیت ی ی اص مـتقبت واطه ػشثی دوس اػت  دایشه و اداسه نیض ه  خابنواده ایان واطه ػشثای    

اػت  دس فشهن  صثب  فبسػی مذیشیت ثه مؼنبی مذیش ثود  و ماذیشی اػات، )فشهنا  فبسػای،     

 ( 8068  8مؼین،  
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ه ؿذه اػت  ثشخی، ماذیشیت  ئگونی اساثشای مذیشیت تؼبسیف گونب اقجته دس فشهن  اكیتبت،

سا هنش دانؼته و گ ته انذ  هنش مذیشیت، هذایت، ایجبد همابهنگی و نظابست ثاش تؼاذاد صیابدی اص      

افشاد ثشای نیل ثه هذف و یب مقلودی مؼین اػات )فشهنا  ػلاو  اجتمابػی، ثابقش ػابسوخبنی،       

6831  611)  

و نوؿاته اناذ  ماذیشیت، ػلا  و هناش       ثشخی دیگش مذیشیت سا تشکیجی اص دانؾ و هنش دانؼته

هابی   هبی دػته جمؼای ثاشای نیال ثاه هاذف      متـ ل و همبهن  کشد ، سهجشی و مهبس فؼبقیت

   (80 مغلوة ثب تذاکثش کبسایی اػت )مذیشیت اػیمی، محمذتؼن نجوی

هابی   ثشخی آ  سا دس توصه سوؽ و ت نیک اداسه اموس ثشده و مذیشیت سا کبسثشدهابی ت نیاک  

هبی یک ػابصمب  ثاشای    ای اداسه اموس یک گشوه انؼبنی و همبهن  نمود  کلیه فؼبقیتمختلف ثش

هاب سا ماذیشا  یاب     نیل ثه هذف مؼین و مـخق و ساهنمبیی و ساهجشی سهجاشا  ػابصمب  کاه آ    

  (08  ثه نقل اص تئوسی هبی مذیشیت 16ػشاشػتب  می نبمنذ، دانؼته انذ )همب ، ف

کبسی ثشای هاذایت، همابهنگی، نظابست ثاش      و ، سوؽ و ػبصثه هش تبل، مذیشیت، هنش، دانؾ

دیگشا  ثب ثهشه گیشی اص همه منبثغ و ام بنبت، دس ساػتبی سػیذ  ثه مأموسیت، سػابقت و اهاذاف   

هاب   اص آیبت قشآنی ثه دػت می آیذ که ی ی اص مؼئوقیت مغلوة ػبصمبنی ثب تذاکثش کبسایی اػت 

یت ثش جبمؼه اػت  اص ایان سو واطه امبمات و والیات دس    و وظبیف ایبمجشا  دس جبمؼه ثـشی، مذیش

هبی ایبمجشا  ثبسهب ثه کبس سفته اػت  چشا که ایـوایی و ػشاشػتی جبمؼه، همب   توصه مؼئوقیت

اقجته نقؾ ایبمجشا ، نقـی ثؼیبس فشاتش اص ماذیشیت   مذیشیت جبمؼه ثشای سػیذ  ثه اهذاف اػت 

یت جبمؼه سا دس اثؼبد کی  ثه ػهذه می گیشناذ، ثل اه دس   جبمؼه اػت  قزا آنب  نه تنهب خود مذیش

هابی وتیابنی ماذیشیت     هبی خود نیض مؼئوقیت داسنذ  صیشا اص نظش آماوصه  نلت و نظبست مذیشیت

ویظه جبمؼه دینی و اػیمی تنهب اص آ  خذاػت و خذاونذ می توانذ این مؼئوقیت سا ثه ه جبمؼه ث

هاب و   اػت که مذیشیت سا ثه ایبمجشا  و مؤمنبنی ثب ویظگیهش کؼی ثخواهذ واگزاس کنذ  این گونه 

  (51و  55ؿشایظ خبف واگزاس کشده اػت )مبئذه، آیبت 

خذاونذ دس آیبتی اص قشآ  ػشاشػتی و مذیشیت ایبمجشا  ثش جبمؼه مذیشیتی سا تجیین کاشده و  

ی اص فؼبد دانؼته واگزاسی ثخـی اص مذیشیت سا ثه ثشخی اص انؼب  هب مجتنی ثش اكیح اموس و دوس

 ( 600)اػشاف، آیه  اػت

اص این سو والیت و مذیشیت کبفشا  سا نبت ، ثبعل، جوس و ظل  دانؼته و آنب  سا ؿبیؼته ایان  

 منلت نذانؼته اػت 
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هابی   ویظگای  وظابیف و  دس این ثخؾ ثه تـشی  ثؼضی اص ن بت مذیشیتی که ؿبمل نقؾ هب، 

تمب  ػوسه  ػوسه مبئذه و مبئذه تب آخش 38اثتذای آیه  ؿود که اص  ، اشداخته میمی ثبؿذیک مذیش 

 ػوسه ان بل می ثبؿذ  04 تب آخش آیه انؼب  و اػشاف و

 

 ًقص ٍ ٍظایف هذیش اص دیذگاُ قشآى

 ضفاف ساصی دستَسات

 (00)مبئذه،   «

فشمبیذ  ثؼذ اص این، هش که اص ایان مشصهاب تجابوص     میخذاونذ اغ اص ثیب  قؼمتی اص ات ب  ؿ بس »

 «کنذ، او سا ػزاثی دسدنبک اػت 

توا  کبسکنب  سا مؤاخزه نماود، ثل اه اثتاذا ثبیاذ ثاه نحاوی کاه         قجل اص اثیؽ دػتوسات، نمی

همگب  دس جشیب  قشاس گیشنذ، دػتوسات اثیؽ ؿود، ػپغ دس كوست تؼذی اص آ  مؤاخزه و تنجیه 

هاب کاه وظی اف اثایؽ دػاتوسات سا ثاش ػهاذه داسناذ، ثبیاذ اص           اتذ اداسی ػابصمب  كوست گیشد )و

  هبیی اػت بده کننذ که همف افشاد ػبصمب  دس جشیب  آ  دػتوسات قشاس گیشنذ( ؿیوه

 

 بٌذی اطالػات طبقِ

 (640)مبئذه،  « 

گ ت( کؼی اشػیذ  آیب تاج هماه    اکش  كلی اهلل ػلیه و آقه ثب مشد  دسثبسة تج ػخن می)ایبمجش 

ػبقه واجت اػت؟ ایبمجش ابػخ نذاد  او چنذ ثبس اشػیذ  سػول خذا فشمود  این همه اكاشاس ثاشای   

هابی گزؿاته    ؿاود  ی ای اص ػوامال هیکات امات      چیؼت؟ اگش ثگوی  آسی، کبس ؿمب ػخت می

 هب ثود  ل ن شد  ثه آ هبی نبثجب و ػم ػؤال

ثنذی ؿود و مذیشا  نجبیذ ثؼضی اص اعیػبت  ثنذی و عجقه اعیػبت و دانؾ ػبصمبنی ثبیذ سده

هبی خود سا دس اختیبس ػمو  کبسکنب  ثگزاسنذ، کاه ایان اماش مم ان اػات مـا یت و        و دانؼته

 هبیی سا ثشای ػبصمب  ایجبد نمبیذ  ثحشا 

 

  سخي غیش هستقین

 (661، )مبئذه 

 «آیب تو مشد  سا گ تی که من و مبدس  سا دو خذای دیگش ػوای خذای ػبق  اختیبس کنیذ؟»

 دس اموس فشهنگی ثبیذ گبهی ثه دس ثگویی ، تب دیواس ثـنود 
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 ػذم اًحشاف

 (  06، )انؼب  فشمبیذ   اص آیبتی که می

 «کیؼت ػتم بستش اص آ  کغ که ثش خذای خود دسوؽ ثؼت؟»

 هبػت  انحشاف دس مؼبئل فشهنگی ملذاق ثبالتشین ظل 

 

 ضفاف ساصی سٍش هذیشیت

 (54انؼب ،  ) 

دانا    هبی خذاونذ نضد من اػت و غیت می کن  که گنجینه )ای ایبمجش ثه مشد  ثگو( من ادػب نمی

 کن   ؿود، ایشوی می ا ، ثل ه من آنچه سا که ثه من وتی میکن  که من فشؿته و ادػب نمی

 ؿن ثیب  ؿود اهذاف و ؿیوة کبس مذیش ثبیذ كشی  و سو

مذیشا  ثبیذ همچو  دیگشا  دس صنذگی ؿخلی اص ام بنبت ػمومی اػات بده کنناذ و اػات بده اص    

 ثبؿذ  ام بنبت ویظه كحی  نمی

 

 ًظشیِ اًگیضش ٍ تکشین اسباب سجَع

 ،گونه ای خبف سفتابس کنناذ )گاشی ین    انگیضؽ یؼنی نیشوهبیی که موجت می ؿونذ افشاد ثه

توا  مجموػه وظبیف مذیشیت سا مشتجظ ثب انگیضؽ  می نگیضؽ اػیمی،دس نظشیه ا ( 060  6001

د انؼابنی  که وظبیف گونبگو  خود سا ثب توجه ثاه اثؼاب   ،نؼت  ثش این اػبع یک مذیشیت جزاةدا

  ماذیشیت اػایمی   )تیاذسی،  هش کبسی که انجب  دهذ انگیضؿی اػات  ،دػتب  انجب  می دهذصیش

ی ی اص مه  تشین اكول سضبیت مـتشی می ثبؿاذ و   (TQM) دس مذیشیت کی یت جبمغ ( 015

 که افشاد موسد ت شی  قشاس گیشد  وقتی میؼّش می ؿود

 (50)انؼب ،  

آمذنذ ثاه ایـاب    هش گبه مؤمنب  نضد تو »فشمبیذ(  )خذاونذ ثه ایبمجش اکش  كلی اهلل ػلیه و آقه می

 «ػی  کن 

آمیض، ثاه کبسکناب  و مشاجؼاب  ؿخلایت دهناذ تاب موجات         مذیشا  ثبیذ ثب ثشخوسدی محجت

 گشدد  افضایؾ انگیضؽ ػبصمبنی و ت شی  اسثبة سجوع 
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 بیاى ساُ ًادسست

 (55، )انؼب 

 «تب ساه گنه بسا  مؼین و آؿ بس ؿود »

 اه کج انذیـب  سا ثشای مشد  تجیین نمود ثبیذ س

 

 سشػت ػول

 (10 )انؼب ،  «

 «و خذاونذ ػشیغ تشین تؼبثشػب  اػت »

هابی اجشایای    اموس دس دػتگبههبی نظبستی و ػشػت دس سػیذگی ثه  ػشػت تؼبثشػی دس دػتگبه

 یک اسصؽ و ضشوست اػت 

 

 هَضغ گیشی صحیح

 (61)انؼب ، « »

«چو  آ  ػتبسه غشوة کشده نبثود ؿذ  ت این اػت اشوسدگبس من، اغ گ»

دس مواسدی ثبیذ ثب مشد  ممبؿبت کشد و همشاه ؿذ تب صمینه ازیشؽ فشاه  ؿود و ػاپغ ثاه   

 عوس قبعغ اػی  موضغ کشد 

 

 ػلن ٍ حکوت

 (38)انؼب ،   

 «اشوسدگبست ت ی  و دانبػت »

ػل  و ت مت، دو ؿشط الص  ثشای تذثیش و مذیشیت اموس اػت  )ثب توجه ثه این کاه کلماف سة دس   

 قغت ثه مؼنبی مشثی آمذه اػت (

انذیـیذ  و کؼت مهبست و تخلق فشا خواناذ   )ف( مؼلمبنب  سا ثه دانؾ اظوهی و ایبمجش اکش 

 ( 03  غی  تؼین )تیذسی، منضقت آنب  ثی ضایذ وتب ثش قذس 

 ،صیوسهابی همیـاه تابصه و انذیـاه     اة،دانؾ، میشاثی گشانجهب و آد »تضشت ػلی )ع(می فشمبیذ 

چناین   645و دس اهمیات فشاگیاشی ػلا  دس خغجاه       (005)نهج اقجیغه   آیینه ای ؿ بف اػت

  «  ػلو  دانؾ اػتخشا  کنیذ ایؾ اص آ  که ثه خود مـغول گشدیذ، اص مؼذ» فشمبیذ  می

 



 30  0931تحقیقات مدیریت آموزشی، سال دوم، ویژه نامه، بهار  پژوهشی -علمی فصلنامه

 ضشایط ًفَر کالم

 (04 ،)انؼب  

 «امت سا ثگو که من اص ؿمب مضد سػبقت نمی خواه  »

ی ی اص ؿشایظ ن ور کی  آ  اػت که اص مشد  انتظبس مبقی نذاؿته ثبؿی   )اگش کماک کشدناذ   

اگش هذف، امشاس مؼبؽ و اؿتغبل ؿذ، فشد دسآمذ خود سا ثاب  «(  اکجشاهلل»و اگش ن شدنذ « اقحمذهلل»

 ؿود  کنذ و گشفتبس اـیمبنی و نبسضبیتی و تغییش کبس می دسآمذ دیگشا  مقبیؼه می

 

 پیشٍی ساُ حق

 (04)انؼب ، 

 «و نیض اص ساه آ  هب ایشوی نمب »

هبی خاوة   هبی ت  عی ؿذه اوقیبی خذا سا ایشوی کنی  و ثه اػ  اثت بس، نوآوسی، ػنت ثبیذ ساه

 دیگشا  سا اص ثین نجشی  

 

 سیضی ٍ اجشا بشًاهِ

ثشنبمه سیضی ػجبست اػت اص عشاتی ػملیبت ثشای تغییش یک ؿی یب موضوع ثش مجنبی اقگاوی  

 (660ف ایؾ ثینی ؿذه )سضبییب ،

 (01)انؼب ، «   

د  اػت و ؿت سا مبیف آسامؾ و خوسؿیذ و مبه سا وػیله ؿمبسؽ ایّاب    خذاونذ، ؿ بفنذة ػپیذه»

 «تمنذ و دانب سیضیِ خذاونذِ قذس گیشی و ثشنبمه قشاس داد  این اػت انذاصه

هب، نیبص ثه ػل  و قذست داسد، ػل  ثشای تذوین ثشنبماه   سیضی دقی  و اجشای کبمل ثشنبمه ثشنبمه

 و قذست ثشای اجشای نی وی آ  

 خوسؿیذ و مبه وػیله نظ  و تؼبثشػی و ثشنبمه سیضی اػت 

  نیبص ثه ػل  و قذست داسد ای کبمل،ثشنبمه سیضی دقی  و اجش

 

 پایذاسی بش اّذاف

 (660)انؼب ،   «

انذ، ثل ه ثاشای هاش ایابمجشی دؿامنبنی اص     ای ایبمجش! اینب  تنهب دس ثشاثش تو ثه قجبجت نپشداخته»

 «هبی انؼبنی و جنّی قشاس دادی   ؿیغب 
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ثبؿنذ و ثذاننذ که دس ثشاثش هاش تغییاش و اكایتی، مقبومات و     هب آمبده  مذیشا  ثبیذ ثشای مخبق ت

 گیشد  مخبق ت كوست می

 

 هذیشاى فاسذ

 (608)انؼب ،   «

 «اشداصنذ  دس هش دیبسی ثضسگبنی اص مجشمب  ثه تیله و فؼ  و فؼبد می»

 و سهجشا  فبػذ، سیـف فؼبد اجتمبع هؼتنذ مذیشا  

 هبی اكلی مذیشا  و سهجشا  فبػذ اػت  تضویش و دسوؽ، تشثه

 

 تَاًوٌذی دس هاهَسیت ٍ سسالت

 (600)انؼب ،«  »

 ثشای ػپشد  مؼئوقیت فشهنگی، ثبیذ قیبقت و ظشفیت افشاد موسد توجه قشاس گیشد 

صیاشا   افاشاد ثاود    )ف( دس انتخابة  نبیی و قذست جؼمی اص میک هبی موسد نظش سػول اکاش  توا

ؽ هابی گاشا  ػان     ؿشط الص  ثشای قیب  ثه واججبت دینی و اکتؼابة اسص  ،قذست و اػتغبػت

 (03ف ،مذیشیت اػیمی ،اػیمی اػت )تیذسی

 

 ػبشت اص گزضتگاى

 (0شاف، )اػ  

 «هبیی که اهل آ  ثه خبعش فؼبد و ک ش نبثود ؿذنذ  چه ثؼیبس آثبدی»

اناذ، ماوسد   گیاشی کاشده   هب، ثبیذ ػشگزؿت کؼبنی که دس ؿشایظ مـبثه تلامی   گیشی دس تلمی 

 توجه و ػجشت قشاس گیشد 

ای ثناذگب  خاذا کجاب هؼاتنذ آناب  کاه       » نهج اقجیغه فشمودنذ  38تضشت ػلی )ع(دس خغجه 

اص آفبت و ثیهب دوسؿب  داؿتنذ، امب فشاماوؽ     عوالنی دس نؼمت هبی خذا ػمش گزسانذنذ؟ػبقیب

فشاوا  ثخـیذنذ، اص ػازاة هابی دسدنابک     یهب نؼمت هب سا مهلت دادنذ، صمب  عوالنی آ  کشدنذ،

 تشجمه اػتبد ،هب دادنذ  )نهج اقجیغه ذا  ثه آ هبیی ثضسگ اص ثهـت جبوی اشهیضؿب  دادنذ و وػذه

 (00ف ؿتی،د
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 گَیی پاسخ

 (1)اػشاف،   «

 «انذ، ثبصخواػت خواهنذ ؿذغؼبً مشد  و ایبمجشا ، اص آنچه انجب  دادهق» 

وقنذ، ئدس ػبصمب ، ه  سهجشا  و ماذیشا  ثبیاذ نؼاجت ثاه اقاذامبت و تلامیمبت خاود مؼا        

گاو   همچنین افشاد ػبدی و کبسکنب  نیض ثبیذ نؼجت ثه آنچه ثاش دوؿـاب  گزاؿاته ؿاذه، ابػاخ     

 ثبؿنذ 

 

 دٍسی اص تکبّش

 (31)اػشاف،   »

 «خذاونذ ثه ؿیغب  فشمود  ثیشو  سو، اص چه سوی ت جّش وسصیذی؟!»

هبی مه  و مذیشا  اسؿذ، آفت و آػایت اػات و    ش، چه ثشای افشاد ػبدی و چه ثشای اؼتت جّ

 ؿود  ثبػو خواسی و ؿ ؼت می

ؿیغب  ثاش آد  )ع(ثاه جهات      یذچنین می فشمب 600موالی متقیب   دس نهج اقجیغه خغجه 

  س ؿذاص آتؾ اػت، دچبس تؼلت و غشوخلقت او اص خبک فخش فشوخت و ثب ت یه ثه اكل خود که 

ػپغ ؿیغب  دؿمن خذا و ایـوای متؼلت هب و ػش ػلؼله مت جشا  اػت که اػبع ػلاجیّت  

سا ثنب نهبد  اغ اص آنچه خذاونذ نؼجت ثه اثلیغ انجب  داد، ػجاشت گیشیاذ  صیاشا خذاوناذ اػمابل      

هبی  و خوداشػتی دس دل مؼلمب  اص آفت فشاوا  و کوؿؾ هبی مذاو  سا ثب ت جش اص ثین ثشد  ت جش

هبی اوػت  اغ تب  تواضغ و فشوتنی سا ثش ػش نهیذ و خاود   هب و وػوػه غشوسهب و کـؾ ،غب ؿی

 اؼنذی سا صیش اب ثگزاسیذ و ؿمب همبننذ قبثیل نجبؿیذ که ثش ثشادسؽ ت جش کشد 

 

 توْیذ هقذهات

 (60)اػشاف،   

ثه آد  فشمود  تو و همؼشت، هش چه خواػتیذ دس این ثبؽ ثخوسیذ، وقای ثاه آ  دسخات    خذاونذ »

 «نضدیک نـویذ 

ی ی اص وظبیف مذیش فشاه  کشد  ؿشایظ منبػت ثشای اموس و مهیب کاشد  فضابی آسا  ثاشای    

هب می ثبؿذ و ثب ثود  ساه مجابص ساه ممنوػاه سفاتن ظلا       هبی آ  اشػنل و صیشدػتبنؾ و خبنواده

 اػت 
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مذیشا  و سهجشا  ثبیذ اثتذا ام بنبت سا دس اختیبس کبسکنب  ثگزاسنذ و ساه كحی  اػت بده اص آ  

 سا ثه ایـب  ثیبموصنذ، ػپغ انتظبس کبس كحی  و دسػت و ثذو  نقق داؿته ثبؿنذ 

 

 کاس ٍاقؼی ٍ خیالی

 ( 84،)اػشاف 

 ایت یبفته انذ که ثه ساه ساػت هذ

 ثؼیبسی اص کبسهبی مب دس دنیبی خیبل کبس اػت و دس واقغ ػشگشمی اػت 

 

 ّای خَد ٍیظگی

 (13)اػشاف،   

 «فشمبیذ(  من ثشای ؿمب خیشخواه و امین هؼت  )قشآ  اص صثب  ایبمجش می»

 ثشای دیگشا  ػبصنذه ثبؿذ، مبنؼی نذاسد  هبی مثجت خود، دس مواسد ضشوست و آنجب که ثیب  ویظگی

 

 طؼن تبؼیذ

 (30 )اػشاف، 

 «او سا اص ؿهش ثیشو  کنیذ »

 گبهی ثبیذ ثبس تجؼیذ سا ه  چـیذ 

ثشای قو  قوط که یک جمؼیت آقوده و گنبه بس ثودنذ، جبی تؼجت نجود که افشاد ابک دامان  

  ابکی اص خود ثشاننذ و نقبط قوت و افتخبس چنین ابک دامنب  دس نظش آنهب نقغه ضؼف و سا ثه جش

ػیت ثود، هش چنذ که آ  هب ایابمجش خاود سا ثاه ظابهش تجؼیاذ کاشده ثودناذ  اماب فضابی ػازاة           

خذاونذی سا ثشای خود مهیب ػبختنذ  ثنبثشاین همیـه تجؼیذ ثه ضشس افشاد نمای انجبماذ )ت ؼایش    

 ( 005ف ،1جلذ نمونه،

 

 اًتقاد ضٌَی

 (600)اػشاف،  
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یل ثه تضشت موػی گ تنذ  ه  اایؾ اص آماذنت ماب دس ػاختی ثاودی  و ها        ئاػشا قو  ثنی

خغبة ثه ایـب  فشمود  امیذواس  خذاونذ دؿامن ؿامب سا ثاه صودی     ای  موػی اکنو  که تو آمذه

 نبثود کنذ 

هبیی ثذهذ که کبسکنب  ثه اكیح اماوس   مذیش ثبیذ ثه انتقبدهب گوؽ فشا دهذ و دس ابػخ جواة

 امیذواس ؿونذ 

 

 تاثیش هحیط

 (683)اػشاف،  

 «خذایبنی که این ثت اشػتب  داسنذ، مقشس کن ثشای مب خذایی مثل  »

 کنذ  محیظ دس ف ش و فشهن  انؼب  اثش می

ثوتشین   خابک ؿاهش ؿامب ثاذ    دس ن وهؾ مشد  ثلاشه چناین مای فشمبیاذ     تضشت ػلی )ع(

کاه     کؼی که دس ؿهش ؿمب ثبؿذ، گشفتابس گنابه و آ     ،اص همه جب ثه آة نضدیک تش ،هبػت خبک

تابثیش   (Ecology)این ػخن ماوقی اؿابسه ثاه ػلا  اکوقاوطی        ذاػتثیشو  سود، دس انبه ػ و خ

ػوامل صیؼت محیغی دس اف بس و اخیق انؼب  اػت که ػوامل جغشافیابیی دس منابع  گونابگو     

 (86ف، 68خغجه  ،)نهج اقجیغه صمین اثشات مت بوتی دس سفتبس و اف بس انؼب  هب داسد 

 

 ساصی  کادس

 کنذ  ذا  ابیه اس  می نهذ که ثه مذیشا  مذثش ػوگنذ یبد میخذاونذ مذیشیت ثش جهب  سا تب ث

( خذاونذ دس این آیه ثه فشؿتگب  اداسه کنناذه  5 ،صػبت)نب« اغ ػوگنذ ثه تذثیش کننذگب  کبسهب»

آمذه اػات   05وؿن کجیش ثنذ و دس دػبی ج  خذاونذ خود مذثش اػت یبد می کنذ،کبسهب  ػوگنذ 

! ای تقذیش کننذه! ای تذثیش کنناذه!  نب  تو، ای كوست آفشین می کن  ثهاص تو دسخواػت  ،خذایب»

آ  قاذس   ثبنیبً ،تذثیش ی ی اص خلوكیبت اتذیت اػت ثذین تشتیت میتظه می ؿود که اوالً «و    

ثاه   این امش مه  اػت که خذاونذ ثه تذثیش کننذگب  ػوگنذ یبد مای کناذ  تاذثیش دس اماش یؼنای     

 (66ف ،ػبقجت کبس نگبه کشد   )تیذسی

 (600)اػشاف،   

 «هبسو  گ ت  دس غیبة من جبنـین من دس میب  قو  ثبؽ  موػی ثه ثشادسؽ»

فشدی ثه ػنوا  جبنـین )مؼبو  ماذیش( ثبیاذ دس کنابس ماذیش اكالی و ثاب تجشثاه، دس فاشاص و         

 ا یبسی دهذ و دس غیبة مذیش، ػبصمب  ثذو  سهجش نمبنذ هب ثبؿذ تب ضمن کؼت تجشثه، او س نـیت
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 ی ی اص وظبیف اكلی مذیشا  کبدس ػبصی اػت 

 

 سیضی بشًاهِ

 (605)اػشاف،   

هب سا ثب قوت اجشا کان و   دس اقواح توسات، ثه موػی دس هش موسدی انذی دادی  و ثه او گ تی   آ »

 «ثه قو  خود فشمب  ده که ثهتشین آ  هب سا انتخبة کننذ و اجشا نمبینذ 

گشچاه دس   سیضی ثبیذ ثهتشین سوؽ سا انتخبة نمود و آ  سا ثب تمب  تاوا  انجاب  داد    دس ثشنبمه

کنذ و نیض ث بس ثؼتن قابنو  و   ثؼضی ؿشایظ، مذیشیت اقتضبئی، م هو  ثهتشین اقذا  سا تجیین می

 سهجشی امت نیبص ثه قوت،اسائه و جذیت داسد 

 ثبیذ ثهتشین سوؽ سا انتخبة و ثب ثهتشین توا  انجب  داد  دس میب  چنذ ساه و ثشنبمه،

 

 گضیٌص  

ش ػبصمب  اػت، چشا که ثب انتخبة فاشد نابالی  ػابصمب     گضینؾ مه  تشین سکن اموس اداسی ه

نهاج اقجیغاه    58دس نبماه   مم ن اػت متقجل هضینه هبی صیابدی گاشدد  امیشمومناب  ػلای )ع(    

    فشمبیذ می

میال ؿخلای و ثاذو     دس اموس کبسمنذانت ثینذیؾ و اغ اص آصمبیؾ ثاه کبسؿاب  ثگمابس و ثاب     »

اص  سفتابس کابسگضاسا  سا ثشسػای کان،      لاف واداس ن ان  نب  سا ثه کبسهابی مخت آ ،مـوست ثب دیگشا 

 (660ف  ،تشجمه اػتبد دؿتی ،)نهج اقجیغه  هم بسا  نضدی ت ػخت مشاقجت کن

 (655)اػشاف،   

 «تضشت موػی ثشای سفتن ثه میؼبدگبه خذاونذ، ه تبد ن ش سا انتخبة کشد »

ؿاونذ، ثبیاذ تتمابً گاضینؾ ؿاونذ تاب        هبی تؼبع و اكلی منلوة مای  ثه اؼتافشادی که 

توانذ دس جبیگبه تلامی  گیاشی    هبی الص  سا داؿته ثبؿنذ، هش کؼی دس هش ػغحی نمی كیتیت

 قشاس گیشد 
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 باٍس اّذاف

 (653)اػشاف،  

ایابمجشی کاه ثاه خاذا و      فشمبیذ  اهلل ػلیه و آقه میخذاونذ دس ثیب  ك بت تضشت سػول كلی »

ؿخلی که مذیشیت ػابصمب  سا ثشػهاذه داسد، ثبیاذ اص مبموسیات ػابصمب  و       گ تبس او ایمب  داسد 

اهذاف ػبصمبنی اعیع کبفی داؿته و ثه آ  ایمب  داؿته ثبؿذ تب ثتوانذ صیشدػاتب  سا دس ایان ساه   

 «توجیه، یبسی و هذایت کنذ 

 

 اًاتتَصیغ اهک

 (614)اػشاف،   

خذاونذ ثه تضشت موػی فشمود  ثب ػلبیت ثه این ػن  ثض ، اغ اص آ  ػان  دواصده چـامه   »

 «  شد جوؿیذ و هش قجیله اص ی ی اص آ  هب اػت بده ک

 ام بنبت و منبثغ، نقؾ مهمی دس تؼهیل اموس داسد تقؼی  و توصیغ ػبدالنه 

 

 تبییي تْذیذّا

 (665)اػشاف،   

ا ثش مشد  ثخوا  که اص ػل  خود انذکی ثه او داده ثودی  و قذست ای ایبمجش! داػتب  ثلؼ  ثبػوسا س»

اجبثت دػب و ثشخی کشامبت سا داؿت تب آ  که ؿیغب  او سا دس ای خاویؾ کـایذ و اص گمشاهاب     

 «ؿذ 

کناذ و ثبػاو    سهجشا  و مذیشا ، ثبیذ مواسدی که مبموسیات و اهاذاف ػابصمب  سا تهذیاذ مای     

تحت ت  ل خود گوؿضد کنناذ و ثاب ثیاب  ػشگزؿات فشیات      ؿود، آ  هب سا ثه افشاد  ؿ ؼت می

 خوسدگب ، آنب  سا ثشای مقبومت دس مؼیش كحی  آمبده ػبصنذ 

 

 استفادُ اص قصِ

 (661، )اػشاف

 «آیبت خذا س ا ثؼذ اص ػل  ثه آ  ت زیت کشدنذ »

 دس کبس فشهنگی ثبیذ اص قله و تبسیخ اػت بده کشد 
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 تِ ساالسیضایس

 (601)اػشاف،  

فشمبیذ  ػشاشػت من خذایی اػت که این کتبة آػمبنی سا نبصل کشده و او همف  ایبمجش اکش  می»

 «کنذ  كبقحب  سا ػشاشػتی و هذایت می

ت تتی دس موسد صیشدػتب   )خذاونذ کؼبنی سا که ؿبیؼاته  سػبیت اكل ؿبیؼته ػبالسی الص  اػ

 کنذ ( هؼتنذ، ػشاشػتی می

 

 ٍظیفِ گشایی

 (66، )ان بل 

 «و چو  تو تیشاف نذی، نه تو ثل ه خذا اف نذ »

 مب ضبمن وظی ه هؼتی ، نه نتیجه 

 

 حیات هؼٌَی

ثه آموصؽ ػلاو  اکت اب    فبًسه ثه این داسد فشدی که کبس فشهنگی می کنذ، نجبیذ كشاین آیه اؿب

هب که اص اهذاف خلقات ثابسی تؼابقی اػات،      ، ثل ه ثبیذ ثه تشثیت و اشوسؽ سوح و سوا  انؼب کنذ

 ثه ػجبستی آموصؽ واشوسؽ ثب ه  مؼنب ایذا می کننذ  توجه کبفی داؿته ثبؿذ 

 (00،)ان بل 

 «دس میب  ؿخق و قلت او تبیل اػت  ؿمب سا فشامی خوانذ تب صنذه کنذ و ثذانیذ خذا»

 تقیقت کبس فشهنگی ایجبد یک تیبت مؼنوی دس مخبعت اػت، نه انتقبل ػلو  و اكغیتبت      

 

 ًتیجِ گیشی

    اص  توانمنذی ماذیشا  و  ،ؿبیؼته ػبالسی انتقبد ازیشی، ابػخگویی، مه،داؿتن هذف و ثشنب

كاول مها    ػل  مذیشیت امشوصی جضا ا ن بت مه  مذیشیتی اؿبسه ؿذه دس این مقبقه اػت که دس

اگاش   ،دس ساػتبی ماذیشیت نظاب  ػابق  اػات     ثنبثشاین مذیشیت انؼب   مذیشیتی ثه ؿمبس می سونذ

سضابی خاذای متؼابل سا هماشاه ناذاسد و دس       جهب  هؼتی نجبؿذ، مذیشیتی همبهن  ثب مذیشیت

خیكه این که مذیشیت قشآ  ثه جهت اتلبل ثاه ػلا     مؼشم ػقوط و انحغبط قشاس می گیشد  و
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مغل  اقهی و ػذ  اثغبل ازیشی می توانذ چبقؾ هاب و تنگنبهابی اایؾ سوی ماذیشا  و جبمؼاه      

 هضاسه ػو  سا تجیین و مشت غ نمبیذ 

 

 هٌابغ  

 قشآ  کشی    -

 تشجمه مشتو  دؿتی  نهج اقجیغه، -

  چبح اول   ، انتـبسات نویؼنذه،هذیشیت اسالهی  (6831)  غی  تؼین تیذسی ت شؿی، -

دانـاگبه آصاد  هذیشیت آهَصضی تحقیقات فصلٌاهِ   (6833) غی  تؼین تیذسی ت شؿی، -

 اػیمی واتذ سودهن  

 چبح دواصده  ،انتـبسات ػمت  تهشا  ،هذیشیتهباًی ساصهاى ٍ   (6836)  ػلی ،سضبییب  -

ػیبػای   ،مؼبونات آماوصؽ ػقیاذتی     نبؿاش  ،0، ػغ  6ؿمبسه (6836فللنبمه انذیـه ثؼیج ) -

 ثؼیج 

دانـگبه ایاب     تهشا  ،هذیشیت اسالهی ٍ الگَّای آى  (6831  )قغف اهلل فشوصنذه ده شدی، -

 نوس 

انتـابسات مشکاض دسع هابیی اص     اسالالهی، ًکتِ دس هذیشیت  133  (6835)  محؼن ،قشائتی -

 تهشا   ،قشآ 

انتـبسات مشکض دسع هابیی   ،سخٌی با هتَلیاى هذیشیت فشٌّگی  (6833)ن  محؼ ،قشائتی -

 تهشا  ،اص قشآ 

 چبح ه ت  تهشا ، انتـبسات داساق تت اػیمی، ،تفسیش ًوًَِ  (6816)  نبكش ،م بس  ؿیشاصی -

  www.karafariny.com  خبنه کبسآفشینب  ایشا ػبیت  -

 www.maaref.irػبیت  -


