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چكيذُ
هذیشیت خْبدی ثِ ػٌَاى یک الگَی هذیشیتی ٍ ساّکبسی ثشای ػجَس اص ثيثستّب ٍ
هطکالت پیصسٍی سبصهبًْب ٍ خْبى اسالم است کِ دس کبًَى تَخِّ همبم هؼظن سّجشی دس چٌذ
سبل اخیش ثَدُ استّ .نچٌیي تذاٍم الْبمثخطی اًمالة اسالهی ٍ الگَ ضذى آى ثشای سبیش هلتْب ٍ
تمَیت پیطبٌّگی حشکت خْبًی اسالم ثب هحَسیت خوَْسی اسالهی ثِ ػٌَاى امالمشای اسالم
ًیبصهٌذ فشٌّگ ٍ هذیشیت خْبدی است .ایي پژٍّص ثب ّذف دستیبثی ثِ الگَی اسالهی ـ ایشاًی
هذیشیت خْبدی ثِ هٌظَس ػیٌیت ثخطی ثِ ًظشیِ امالمشای خْبى اسالم عشاحی ضذً .وًَِ آهبسی
ضبهل ً 81فش اص خجشگبى داًطگبّی ٍ خْبدگشاى ػشصِ دفبع ثَدًذ کِ ثِ سٍش ًوًَِگیشی غیش
احتوبلی ّذفوٌذ اًتخبة ضذًذ ٍ اص ًظشیِ دادُ ثٌیبد (هجتٌی ثش هصبحجِ ثب خجشگبى) ثشای عشاحی
الگَ استفبدُ ضذُ است .پس اص هشاخؼِ ثِ صبحجٌظشاى ٍ خجشگبى سضتِّبی ػلوی گًَبگَى ،ضوي
اصالح ٍ تؼذیل الگَ ،الگَی اسالهی ـ ایشاًی هذیشیت خْبدی عشاحی ضذ .اص هْوتشیي ًتبیح
تحمیك ایي است کِ ثشای ػیٌیت ثخطیذى ثِ ًظشیِ امالمشای خْبى اسالم ثب استفبدُ اص سجک
هذیشیت خْبدیٍ ،خَد دٍ ػبهل اسبسی اًمالة اسالهی ٍ سّجشی سلغِستیض ٍ ػذالتخَاُ
ضشٍسی است .الگَ هجٌبی ًظشی الصم ثشای تحمك ًظشیِ امالمشا سا فشاّن هیسبصدّ .نچٌیي اثؼبد،
هؤلفِّب ٍ ضبخصْبی الگَی اسالهی ـ ایشاًی هذیشیت خْبدی دس ایي پژٍّص ًطبى دادُ ضذُ
است.
كليذٍاصُّا :الگَی هذیشیت خْبدی ،فشٌّگ خْبدیً ،ظشیِ امالمشای خْبى اسالم ،خَدثبٍسی ٍ
سبصش ًبپزیشی.
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هقذهِ
ثٟشٌٜیشی اص اٍِٛی ٘ظشی ٔٙبػت ث ٝتحّیُ ٚ ٚاوبٚی ٞشچ ٝثٟتش پذیذٜٞبی ػیبػی ـ اختٕبػی
ٔٙدش ٔیؿٛد (افتخبسی .)141 :1931 ،دس صٔی ٝٙػجىٟبی ٔختّف ٔذیشیتی ٘ظشیبت صیبدی ٞؼت وٝ
ٞشوذاْ ثب تأویذ ثش ٔفشٚضبت ٔختّف ث ٝثشسػی  ٚتٛكیف ا٘ؼبٖ  ٚػبصٔبٖ ٔیپشداص٘ذ .اص ٕٟٔتشیٗ
٘ظشیٞ ٝب دس ایٗ صٔیٔ ،ٝٙذیشیت سایح (غشثی) ٔ ٚذیشیت ٔجتٙی ثش اسصؿٟبی اػالٔی اػت و ٝثب تٛخٝ
ث ٝتفبٚتٟبی ٔبٛٞی دس ٞؼتیؿٙبػی ،ا٘ؼب٘ـٙبػی  ٚسٚؽؿٙبػی ایٗ دٔ ٚىتت ،ضشٚسی اػت وٝ
افشاد ؿٙبخت كحیحی اص ایٗ دٛ٘ ٚع ٔىتت ٔذیشیتی داؿت ٝثبؿٙذ.
اص ػٛی دیٍش استمبی ػغح آٌبٞی ٔذیشاٖ  ٚسٞجشاٖ  ٚآؿٙبیی آٟ٘ب ثب سٚؿٟب  ٚػجىٟبی ٘ٛیٗ
ٔذیشیتی دس خٟت ثبصدٞی صیبد  ٚثٟی ٝٙاص اٞذاف اػبػی ا٘مالة اػالٔی اػت .اص آ٘دب ؤ ٝمِٝٛ
ٔذیشیت خٟبدی اص ٔمٞ ِٝٛبی ٔٛسد تأویذ سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة اػت و ٝث ٝػٛٙاٖ ساٞجشد والٖ ٚ
ساٞىبس ػّٕی ثشای تٕبٔی ٔذیشاٖ ٔ ٚؼئِٛیٗ ػشض ٝؿذ ٜاػت ،آؿٙبیی اكِٛی ثب وٕیت  ٚویفیت
ایٗ ػجه ٔذیشیتی ٔیتٛا٘ذ ثٔ ٝذیشاٖ ػغٛح ٔختّف دس ثٟیٝٙػبصی اداس ٜأٛس ٟ٘ضتٞب ،حُ
ٔؼبئُ ٟ٘ضتی  ٚػجٛس اص ٔـىالت  ٚثحشاٟ٘ب وٕه ثؼضایی وٙذ  ٚث ٝػٛٙاٖ اٍِٛی ٔذیشیتی
ٔغّٛةٛٔ ،سد اػتفبد ٜلشاس ٌیشد؛ ضٕٗ ایٙى ٝؿىٌُیشی ػٕیك فش ًٙٞخٟبدی دس ٟ٘بدٞب،
ػبصٔبٟ٘بی داخّی وـٛس  ٚخٙجؾٞب ٟ٘ ٚضتٞبی خبسج اص وـٛس  ٚوؼت ٔؼّٔٛبت  ٚاعالع اص
تدشثیبت خٟبدی ٘یض دس ایٗ ٔؼیش ٔٛسد ا٘تظبس اػت.
فشٔب٘ذٞی ٔ ٚذیشیت سا دس خٕٟٛسی اػالٔی ٔیتٛاٖ دس ا٘ذیـ ٚ ٝػّٕىشد ٚالیت فمی ٝخؼتدٛ
وشد؛ سٚیىشدی ثبٚس٘ىشد٘ی و ٝتٛا٘ؼت ٝاػت ا٘مالة اػالٔی سا تحمك ثخـذ  ٚتٛعئٞٝب٘ ،بأٙیٟب ٚ
ثحشاٟ٘بی ٔتؼذد سا ٔذیشیت وٙذ  ٚساٍٞـبی حُ ٔؼبئُ ساٞجشدی أت اػالْ  ٚخٛأغ دیٍش ثبؿذ.
ػجه سٞجشی ٚ ٚیظٌیٟبی ٔذیشیتی ٚالیت فمی ٝدس تبسیخ خٕٟٛسی اػالٔی دس ع َٛػبِیبٖ ٔجبسص،ٜ
خ ًٙتحٕیّی ،ػبص٘ذٌی ٔ ٚمبثّ ٝثب فتٞٝٙبٛٔ ،سد تٛخ ٝا٘ذیـٕٙذاٖ ٔ ٚتفىشاٖ ػّٓ ٔذیشیت لشاس
داسد  ٚتجییٗ ٚالیت دس ایٗ ثبس ،ٜدسػٟب  ٚػجشتٟبی ثی٘ظیشی ثشای ػشكٞٝبی ٔختّف اداس ٜأٛس
وـٛس  ٚخٟبٖ دس ثشخٛاٞذ داؿت.
ٔٛٙیبت  ٚدیذٌبٔ ٜمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دسثبسٔ ٜذیشیت خٟبدی ػال ٜٚثش ؿأٖ ػیبػتٍزاسی والٖ
ثشای ٘ظبْ ٔذیشیت وـٛس ث ٝدِیُ ٔجتٙی ثٛدٖ ثش ثٙیبٟ٘بی ٔؼتحىٓ فىشی ،اػتمبدی  ٚا٘غجبق ثب ٚلبیغ
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خبٔؼ ٝداسای صٔی ٝٙوبسثشدی  ٚخٙج ٝػّٕیبتی ٘یض ٞؼت .ثبصخٛا٘ی ادثیبت فش ًٙٞخٟبدی اص
ٔغبِجبت ٚالیت فمی ٝدس خٟت تجییٗ آیبت خٟبد دس سا ٜخذأ ،جبسص ٜثب دؿٕٗ  ٚتالؽ خؼتٍی٘بپزیش
ثشای التذاس ٘ظبْ اػالٔی اػتٓٞ .چٙیٗ ٔذیشیت خٟبدی ،تذثیش ایـبٖ ثشای ػالج دسدٞبی خبٔؼٝ
دس ٔٛلؼیت تحشیٓ  ٚتٟذیذ  ٚفـبسٞبی خجبثتآٔیض لذستٟبی خٟب٘ی اػت  ٚؿٙبخت اثؼبدٔ ،ؤِفٞٝب
 ٚؿبخلٟبی ٔذیشیت خٟبدی ٔی تٛا٘ذ ث ٝػیش حشوت پیـش٘ٚذ ٜا٘مالة دس ػبخت تٕذٖ ٘ٛیٗ
اػالٔی وٕه ثؼضایی ثىٙذ.
سٞجش ٔؼظٓ ا٘مالة اػالٔی دس ع َٛػبِٟبی ٌزؿت ٝثٔ ٝذیشیت خٟبدی تٛخ ٝثؼیبسی وشدٚ ،ٜ
ث ٝؿیٜٞٛبی ٔختّف ث ٝایٗ ٔٛضٛع پشداختٝا٘ذ .ثشای ادسان وبُٔ فشٔبیؾ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی دس
صٔیٙۀ ٔذیشیت خٟبدی  ٚوبسثؼت وبُٔ آٖ دس تٕبْ ؿئ ٖٛص٘ذٌی ؿخلی  ٚوبسیٔ ،أٔٛسیتٟب ٚ
تىبِیف ا٘مالثی ػؤاالت چٙذی دس ایٗ ساثغٔ ٝغشح اػت؛ ث ٝعٛس ٔثبَٔ" :ذیشیت خٟبدی اص
دیذٌب ٜایـبٖ ،چٍ ٝ٘ٛتدشثٔ ٝیؿٛد  ٚچ ٝتؼشیفی اص آٖ داس٘ذ"؟ "تٕبیض اكّی ٔذیشیت خٟبدی ثب
دیٍش ػجىٟب ٘ ٚظشیبت چیؼت"؟ "ٔذیشاٖ خٟبدی چٚ ٝیظٌیٟبیی داس٘ذ"؟ "آیب ٔذیشیت خٟبدی
دس  ٕٝٞػبصٔبٟ٘ب أىبٖ ث ٝوبسٌیشی داسد"؟ "خبیٍبٔ ٜذیشیت خٟبدی دس ػیٙیتثخـی ث٘ ٝظشیٝ
اْاِمشای خٟبٖ اػالْ چٍ ٝ٘ٛاػت"؟ "پیبٔذٞب  ٚثشوبت ٔذیشیت خٟبدی دس ایٗ ٔؼیش چیؼت"؟
"چٍٔ ٝ٘ٛی تٛاٖ فش ،ًٙٞسٚحی ٚ ٝسفتبس خٟبدی سا دس كذٚس ا٘مالة ثٚ ٝخٛد آٚسد تمٛیت وشد ٚ
دس ٟ٘بیت ٟ٘بدی ٝٙػبخت"؟ ثشخی اص پشػؾٞب داسای پبػخ سٚؿٗ  ٚدلیمی اػت  ٚپبػخ ث ٝثؼضی
دیٍش ٘یبصٔٙذ وبس پظٞٚـی  ٚتذلیك اػت.
ایٗ پظٞٚؾ ثب ٞذف اكّی «عشاحی اٍِٛی اػالٔی ـ ایشا٘ی ٔذیشیت خٟبدی دس ساػتبی ػیٙیت
ثخـی اْاِمشای خٟبٖ اػالْ»ٌ ،ؼتشؽ دا٘ؾ  ٚاستمبی ٟٔبست وبسٌضاساٖ ٘ظبْ اػالٔی  ٚسٞجشاٖ
ٟ٘ضتٞب  ٚتـىیالت اػالٔی دس صٔی ٝٙاك َٛػّٕی  ٚػّٕی ٔذیشیت خٟبدی تذٚیٗ ؿذ ٜاػت.
دس ایٗ ٔمبِ ٝػؼی ؿذ ٜاػت ثب سٚؽ ساٞجشد پظٞٚـی داد ٜثٙیبد ،ثیب٘بتٔ ،ىتٛثبت  ٚتدشثیبت
ٔذیشیت خٟبدی ثشسػی ؿٛد .ثؼذ اص ٔشٚس خبٔغ ادثیبت تحمیك  ٚتدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب ،اٍِٛی
اػالٔی ـ ایشا٘ی ٔذیشیت خٟبدی اسائٔ ٝیؿٛد ث ٝعٛسی و ٝثتٛا٘ذ ایٗ ٔف ْٟٛسا ث ٝكٛست ٘ظبْٔٙذ
ثٛیظ ٜثش اػبع ثیب٘بت ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٘ ٚظبْ فىشی ایـبٖ تٛكیف ٚ ،ػٚ ٚ ٟٓصٖ ٔذیشیت
خٟبدی سا دس تحمك ٘ظشی ٝاْاِمشای خٟبٖ اػالْ ٔـخق وٙذ .ا٘تظبس ٔیسٚد ثش اػبع ایٗ اٍِٛ
دسن كحیحی اص ٔذیشیت  ٚفش ٚ ًٙٞسٚحی ٝخٟبدی  ٚتحّیُ آٖ ثش اػبع ثیب٘بت ٔمبْ ٔؼظٓ
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سٞجشی كٛست پزیشد.

هباًی ًظزی ٍ سابقِ پضٍّص
ًظزیِ امالقزاء
كذٚس ا٘مالة یىی اص پذیذٜٞبیی ثٛد و ٝثؼذ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی ثحثٟب ،اختالف ٘ظشٞب
 ٚدیذٌبٜٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی سا ٔٛخت ؿذ (س٘دجش .)11 :1931 ،حضشت أبْ خٕیٙی(س )ٜث ٝعٛس ٘ؼجتبً
آؿىبسی دیذٌب٘ ٜبػی٘ٛبِیؼتی سا ث ٝدِیُ ٚاسد وشدٖ پبیٞٝبی غیشدیٙی ث ٝاسصؿٟبی اػالٔی ا٘مالة
ٔٛسد ٘فی لشاس داد  ٚعیف آسٔبٍ٘شایبٖ سا اص آ٘دب و ٝاػتفبد ٜاص ٞش ٚػیّٕٔ ٝىٙی سا ثشای ٘فی
خبٔؼ ٝخٟب٘ی ٔدبص ٔیدا٘ٙذ ،سد وشد؛ ٌشٜٞٚبی ٔیب٘ٝس ٚسا ٘یض ث ٝدِیُ ایٙىٛ٘ ٝػی فشكتعّجی سا
دس لبٔٛع خٛد داس٘ذ  ٚاص تٕٟیذات لب٘٘ٛی  ٚغیش لب٘٘ٛی دس ٚضؼیت ٔٙبػت ثشای تحمك اٞذاف
خٛد ثٟشٔ ٜیثشد٘ذ٘ ،فی وشد٘ذ .أبْ ثٔ ٝؼٕبسی ساٞجشدی ٕٝٞخب٘ج ،ٝوٕٞ ٝبٖ ٚفبداسی ث ٝاسصؿٟبی
ٚاالی اػالْ  ٚػُٕ ث ٝآٟ٘ب دس اِٛٚیت لشاس داسد  ٚاػالْ دیٗ تٕبٔی اثٙبی ثـش اػت ،تأویذ وشد٘ذ.
احؼبع ٔؼئِٛیت ٘ؼجت ث ٝخبٔؼ ٝخٟب٘یٔ ،بٞیت اكّی تفىش حضشت أبْ(س )ٜثب ٘فی ظّٓ ٚ
ظّٓپزیشی ،ػّغ ٚ ٝػّغٌٝشی ،ػىٛت  ٚثشخٛسد ا٘فؼبِی اػتٔ .خبعت ا٘مالة اػالٔیّٔ ،تٟب ثب
ٞذف آٌبٞی دادٖ ث ٝآٟ٘ب ٞؼت (ٔؤػؼ ٝتٙظیٓ ٘ ٚـش آثبس أبْ خٕیٙی 19 :1914 ،ـ )11
حضشت أبْ ،ا٘مالة اػالٔی سا اٍِٛی اسصؿٟبی ٔغّٛة ٔشدْ تحت ػتٓ ٔیدا٘ؼتٙذ ٔ ٚؼتمذ
ثٛد٘ذ ا٘مالة اػالٔی ث ٝایٗ دِیُ ؤ ٝؼشف آسٔبٟ٘بی ٔشدْ ٔحشٔ ٚ ْٚؼّٕب٘بٖ ٔظّ ْٛاػتٛٔ ،سد
پزیشؽ آ٘بٖ اػت (ٔؤػؼ ٝتٙظیٓ ٘ ٚـش آثبس أبْ خٕیٙی.)19 :1914 ،
اص ػٛی دیٍش ٍ٘بٞی ث ٝاػٙبد ثبالدػتی ٔب٘ٙذ لب٘ ٖٛاػبػی ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٌ ٝؼتشؽ ا٘مالة
اػالٔی یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٘ىبتی اػت و ٝدس آٖ اػٙبد  ٚدس ٔٛاسد ٔتؼذد ث ٝآٖ تٛخ ٝوبفی ؿذٜ
اػت؛ چٙب٘ىٔ ٝف ْٟٛكذٚس ا٘مالة ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٔؤِفٞٝبی اكّی ػیبػت ٘ ٝؿشلی ٘ ٝغشثی دس
استجبط ثب ٔم ِٝٛاػتمالَخٛاٞی ٔ ٚمبثّ ٝثب سخٝٙپزیشی دس ٔمبثُ ٘فٛر لذستٞبی خبسخی ٔؼٙی
ٔی یبثذ؛ یؼٙی كذٚس ا٘مالة خٛد ٘ٛػی خٟتٍیشی ساٞجشدی اػت و ٝتـىیُ حىٔٛتٟبی ٔؼتمُ
ٔجتٙی ثش اسصؿٟب  ٚآٔٛصٜٞبی دیٙی دس وـٛسٞبی اػالٔی سا ٞذف ٔیٌیشد؛ ثٙبثشایٗ اِٛٚیت ٚ
تشخیح لب٘ ٖٛاػبػی دس تأویذ ثش ایٗ أشٕٞ ،بٖ ٔجب٘ی  ٚاك َٛاػت (فالح ٘ظاد 11 :1934 ،تب .)11
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٘ظبْ اػالٔی دس اكُ  114لب٘ ٖٛاػبػی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ث ٝحٕبیت اص ّٔتٟبی ٔجبسص ٚ
ٔحشٔ ْٚمیذ ؿذ ٜاػتٓٞ .چٙیٗ دس ثٙذ  11اكُ ػ ،ٝدِٚت خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ سا ث ٝتٙظیٓ
ػیبػت خبسخی و ـٛس ثش اػبع ٔؼیبسٞبی اػالْ ،تؼٟذ ثشادسا٘٘ ٝؼجت ثٔ ٕٝٞ ٝؼّٕب٘بٖ  ٚحٕبیت
ثیذسیغ اص ٔؼتضؼفبٖ خٟبٖ ٔٛظف ٔیوٙذ (ایٕب٘ی  ٚلغٕیشی .)1933 ،ثٙبثشایٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ
تٛضیحبت دس صٔیٙۀ ػ ٝػبُٔ ٔؼٛٙیت ،دػٛت ٚ ٚحذت اػالٔی دس صٔی ٝٙكذٚس ا٘مالة اػالٔی
ایشاٖ ٘ظشیبت ٔختّفی اص ػٛی كبحجٙظشاٖ اسائ ٝؿذ ٜاػت .اص ٕٟٔتشیٗ ایٗ ٘ظشیبت ٘ظشی« ٝاْ اِمشا»
اػت .ایٗ ٘ظشی ٝثؼذ اص پبیبٖ خٔ ًٙغشح ؿذ.
دس چبسچٛة ایٗ ٘ظشی ،ٝایٗ ٔؼٙی تفٟیٓ ٔیؿٛد و ٝاػالْ لبدس ث ٝتٙظیٓ ص٘ذٌی ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی
٘ ٚیض اػتالی وُ ثـشیت اػت .ثش حؼت إٞیت ٘ظشی ٝاْاِمشا ،خالك ٝآٖ دس ریُ ٔیآیذ:
اِف) ٔالن ٚحذت دس فّؼف ٝاْاِمشاٚ ،حذت دس ٚظیف ٝاػالٔی اػت؛ چشا و ٝدس ایٗ
حبوٕیت ،أتی ٔؼئ َٛثب سٞجشی ٔؼئ ،َٛخٕؼبً دس ػشصٔیٙی ث ٝػٛٙاٖ «اْاِمشا» ٞؼتٔ ٝشوضی
حىٔٛتی سا تـىیُ ٔیدٙٞذ و ٝثشد خٟب٘ی داسد .ة) ٚالیت فمی ٚ ٝحىٔٛت ٚالیت فمی ،ٝاػبع ٚ
خٞٛش تـىیُ حىٔٛتی اػالٔی دس اْاِمشا اػت .ػبُٔ ٚحذت اػالٔی ٕٞبٖ سٞجشی ٚالیت فمیٝ
اػت .ج) ٔشصٞبی لشاسدادی  ٚثیٗإِّّی خغشافیبیی دس ایٗ سٞجشی اثشی ٘ذاسد .خٟبٖ اػالْ أت
ٚاحذ ٜاػتٚ .الیت فمی ٚ ٝحیغٔ ٝؼئِٛیت آٖ لبثُ تمؼیٓ ث ٝوـٛسٞب ٘یؼتٔ .ؼئِٛیت سٞجشی أت
اػالْ ٔشصی ٕ٘یؿٙبػذ .د) وـٛسی «أشاِمشای» خٟبٖ اػالْ ث ٝؿٕبس ٔیسٚد و ٝداسای سٞجشی ؿٛد
و ٝدس حمیمت الیك سٞجشی خٟبٖ اػالْ ثبؿذ (فالح٘ظاد 3 :1934 ،تب .)1
تاریخچِ ٍ سابقِ هذیزیت جْادی
ٔذیشیت دس فشایٙذ اداس ٚ ٜحشوت س ٚث ٝخّ٘ ٛظبْ خٕٟٛسی اػالٔی ثب ػٙبٚیٙی ٕٞب٘ٙذ
«ٔذیشیت دیٗٔحٛس»ٔ« ،ذیشیت ا٘مالثی لٛی»ٔ« ،ذیشیت دِؼٛص  ٚوبسأذ»ٔ« ،ذیشیت كحیح» ٚ
«ٔذیشیت خٟبدی» دس ٔشوض تٛخٔ ٝمبْ ٔؼظٓ سٞجشی لشاس داسد  ٚا٘تظبسات ِٚی أش ٔؼّٕیٗ دس لبِت
ػیبػتٟب ،تذاثیش  ٚثیبٖ ٚیظٌیٟبی ایٗ ٘ٛع ٔذیشیت٘ ،بظش ثش ؿىبف ثیٗ ٚضؼیت ٔٛخٛد ٔذیشیت ثب
ٚضؼیت ٔغّٛة ٛٔ ٚسد ا٘تظبس اػت.
ٔذیشیت دس ٘ظبْ اسصؿی  ٚفش٘ ًٙٞبة اػالٔی ،ثحثی دلیك  ٚػٕیك اػت و ٝدس حضٛس ٚ
تدّی خذای ٔتؼبَ دس صٔیٗ سیـ ٝداسد .دس ٚالغ ٔذیش ٔ ٚذثش اكّی خٟبٖ حضشت حك اػت وٝ
ثش ٕٝٞوبسٞبی ایٗ د٘یب ٔذیشیت ٔیوٙذ .اِجت ٝؿشیفتشیٗ ا٘ؼبٟ٘بی سٚی صٔیٗ یؼٙی پیبٔجشاٖ وٝ
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خب٘ـیٙبٖ حك سٚی صٔیٗ ٞؼتٙذ ٘یض ٘مـی ٔذیشیتی سا ٔجتٙی ثش ثش٘بٔٝای ٔـخق ،اٞذافی تؼییٗؿذٜ
 ٚثب اػتفبد ٜاص اثضاس ٔٛخٛد ایفب ٔیوشد٘ذ و ٝدس ایٗ ٔیبٖ ٘یض حشوت خٟبدی ٔ ٟٓتّمی ٔیؿذ.
ٔذیشیت خٟبدیٔ ،فٟٔٛی خذیذ ٌ ٚزسا ٘یؼت ثّىٛٔ ٝضٛػی ػٕیك  ٚسیـٝداس اػت و ٝدس
ػمبیذ لشآ٘ی سیـ ٝداسد (تٛالیی  ٚكجبغی .)1934 ،سٚحی ٝػختىٛؿی ٔ ٚمبٔٚت ٔؼّٕب٘بٖ ٘ ٚفی
تٙجّی  ٚتؼبٔح دس آٔٛصٜٞبی اػالٔی یىی اص ٕٟٔتشیٗ ػٛأُ ؿىٌُیشی ٔذیشیت خٟبدی اػت.
ٔذیشیت خٟبدی ثب ؿىٌُیشی آٖ تٕبْ ٕ٘یؿٛد ثّى ٝچـٓا٘ذاصی داسد ؤ ٝیتٛا٘ذ دس ػیٙیت
ثخـیذٖ ث٘ ٝظشی ٝاْاِمشای خٟبٖ اػالْ ٘مؾ ٔؤثشی داؿت ٝثبؿذ؛ ِزا ٔؼّٕب٘بٖ ثبیذ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ
ٔبٞیت ٚ ٚالؼیت  ٚچـٓا٘ذاص اص ٔذیشیت خٟبدی ثشای سػیذٖ ث ٝایٗ ٚضؼیت ٔغّٛة٘ ،مـ ٝساٜ
تٟی ٝوٙٙذ .روش ایٗ ٘ىت ٝضشٚسی اػت و ٝحُ تٕبٔی ٔؼبئُ  ٚثحشاٟ٘بی سٚصٔش ٜص٘ذٌی  ٚخبٔؼٝ
ثـشی ٘یبصٔٙذ ٔذیشیت ثٟی ٚ ٝٙوبسأذ اػت.
ؿفبفتشیٗ ػبثمٔ ٝذیشیت خٟبدی سا ٔیتٛاٖ دس ٔجبسصٟ٘ ٚ ٜضت ػظیٓ ا٘مالثی كذس اػالْ ،وٝ
ػیضد ٜػبَ ث ٝع َٛا٘دبٔیذ٘ ،ـبٖ داد و ٝسػ َٛاوشْ(ف) تفىش تٛحیذ  ٚاػالْ سا دس ٔى ٝاػالْ
فشٔٛد٘ذ  ٚدؿٕٙبٖ دس ٔمبثُ آٖ كفآسایی وشد٘ذ .پیبٔجش ثب ٘یشٌ ٚشفتٗ اص ػٙبكش ٔؤٔٗ  ٚتذاثیش
حىیٕب٘٘ ٚ ٝلشتٟبی اِٟی ،ایٗ ٟ٘ضت سا ػبصٔب٘ذٞی وشد٘ذ ٔ ٚجبسصٜای ثؼیبس ٛٞؿٕٙذا٘ ،ٝلٛی ٚ
پیـش ٚسا دس ٔى ٝثٚ ٝخٛد آٚسد٘ذ .ثؼذ اص ػیضد ٜػبَ ثب ٔذیشیت خٟبدی پیبٔجش ػظیٓاِـأٖ
اػالْ(ف) ،ایٗ تفىش ث ٝحىٔٛت ٘ ٚظبْ ػیبػی أت تجذیُ ؿذ  ٚػپغ دس د ٜػبِی تذا ْٚیبفت
و٘ ٝجی اوشْ(ف) حیبت داؿتٙذ.
ثؼذ اص پیبٔجش(ف) دس دٚساٖ حىٔٛت ػّٛی  ٚػپغ تب صٔبٖ أبْ ٔدتجی (ع)  ٚخالفت آٖ
ثضسٌٛاس ،و ٝتمشیجب ؿؾ ٔب ٜع َٛوـیذ ،ادأ ٝپیذا وشدٔ .ذیشیت خٟبدی دس  ٕٝٞدٚساٖ حیبت ائٕٝ
اعٟبس(ػّی ٟٓاِؼالْ) و ٝاػالْ ٘بة ،ظّٓػتیض ،ػبصؽ٘بپزیش دس ؿىُ ٟ٘ضت  ٚث ٝدٚس اص لذست ٚ
حىٔٛت اػالٔی خشیبٖ داؿت ،ٝداسای ػبثم ٝاػت  ٚدس تمبثُ ثب ػیش ٔذیشیتٟب ث ٝد٘جبَ تجذیُ ٟ٘ضت
فىشی  ٚفش ًٙٞاػالٔی ث ٝحىٔٛت ٘ ٚظبْ ػیبػی ثٛد ٜاػت.
دس ع َٛتبسیخ ٔجبسص ٜحك  ٚثبعُ ،ػّٕبی ٔجبسص ٔ ٚدبٞذاٖ غیٛس ثب لیبْ ػّی٘ ٝفٛر خبسخیٟب
(حشوت ػّٕب ٔ ٚشاخغ ٘دف دس ٔمبثُ ٘فٛر اٍّ٘یؼیٞب دس ػبَ ٔ ،)1311ذیشیت  ٚسٞجشی ٔجبسصٜ
ٔشدْ سا دس ٔمبثُ تٟبخٓ  ٚاؿغبَ ثیٍبٍ٘بٖ ثش ػٟذ ٜداؿتٙذ  ٚثب ػّغ ٝاخٙجی  ٚثشای اػتمشاس ٘ظبْ
لب٘ ٘ٛی ٔ ٚـشٚعیت ٔجبسص ٜوشد٘ذٟ٘ .ضت ٔـشٚعیت  ٚلیبْ تٙجبؤ ٚ ٛمبٔٚت ٔظّٔٛب٘ ٝػّٕب ٚ
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عالة دس آخشیٗ ػبِٟبی حىٔٛت سضبخبٖ ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اص ٔذیشیت خٟبدی آٖ دٚساٖ اػت.
دس ػلش ٔجبسصات ا٘مالة اػالٔیٔ ،ذیشیت خٟبدی دس ػیش ٚ ٜا٘ذیـ ٝثٙیبٍ٘زاس خٕٟٛسی
اػالٔی ایشاٖ حضشت أبْ خٕیٙی(س )ٜاص ٘یٕ ٝخشداد  1941تدّی یبفت  ٚثب اٞتٕبْ ػّٕی ٔذیشاٖ
ٔدبٞذ ث ٝتذاثیش  ٚا٘ذیـٞ ٝبی ٚالیت فمیٔ ،ٝذیشیت خٟبدی ٔتٙبػت ثب اٚضبع دس ٔؼیش سؿذ لشاس
ٌشفتٔ .ذیشیت ٛٞؿٕٙذا٘ٔ ،ٝذیشیت دس تجؼیذ ٔ ٚذیشیت دس كح ٝٙحضشت أبْ ثشای ػشٍ٘٘ٛی
سطیٓ ؿبٙٞـبٞی ٍٕٞی اص ٔلبدیك ثشخؼتٔ ٝذیشیت خٟبدی ث ٝؿٕبس ٔیسٚد 11 .خشداد ،1913
یىی اص ؿٛساٍ٘یضتشیٗ حشوتٟبی ٔذیشیت خٟبدی دس خٟت فشا ٓٞؿذٖ ثشای ػبص٘ذٌی وـٛس
اػتٔ .جبسص ٜثب ٔؼبسضبٌٖ ،شٞٚه ٔٙبفمیٗ  ٚحضة تٛد ٚ ٜضذ ا٘مالة ٔ ٚتٛلف وشدٖ ٔٛج
تشٚسٞب ثب تـىیُ ٟ٘بدٞبی ا٘مالثی ٔثُ وٕیت ٝا٘مالة اػالٔی  ٚػپب ٜپبػذاساٖ اص ٕ٘ٛدٞبی ٔذیشیت
خٟبدی ثؼذ اص ا٘مالة اػت .ثب ٚلٛع خ ًٙتحٕیّی  ٚتٟبخٓ دؿٕٙبٖ ،سٞجشی خٟبدی حضشت
أبْ(سٔ ٚ )ٜذیشیت خٟبدی ٔذیشاٖ ٔغیغ ٚالیت ثب ٔمبٔٚتٟبٔ ،جبسصات  ٚخبٖفـب٘یٟب  ٚفذاوبسیٟبی
صیبد ،خٛد سا دس ٔیذاٟ٘بی ٔختّف ٘ـبٖ داد ٘ ٚظبْ اػالٔی ٌشد٘ٞٝبی خغش٘بن خ ًٙتحٕیّی،
تٛعئ ٝأشیىب ٔ ٚجبسص ٜدػت ٝخٕؼی وـٛسٞبی ػض٘ ٛبت ٛسا پـت ػش ٌزاسد.
ثؼذ اص سحّت حضشت أبْ خٕیٙی(سٔ )ٜب ؿبٞذ ٔذیشیت خٟبدی ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ٞؼتیٓ وٝ
ٔذیشیتی لٛی ثب ػّٓ  ٚدسایت ٔ ٚجتٙی ثش ضٛاثظ دیٙی سا اخشا ٔیوٙٙذ .ثؼذ اص خٔ ،ًٙذیشیت
خٟبدی ثب وبس خؼتٍی٘بپزیش  ٚخؼتٍی ٘بؿٙبع  ٚثب ٔذیشیتٟبی لٛی  ٚػاللٙٔٝذ دس ػشك ٝاكالح
 ٚثبصػبصی ٚیشا٘یٟبی خ ٚ ًٙخشاثیٟبی ػٕیك دٚساٖ عبغٛت اص یه ػ ٚ ٛتٟبخٓ فشٍٙٞی دؿٕٗ
اص ػٛی دیٍش ٕ٘بیبٖ ؿذ.
دس د ٝٞػ ْٛا٘مالةٔ ،ذیشیت خٟبدی دس ػشك ٝوبس ػّٕی خٟبدی وّیذ ٔیخٛسد ٘ ٚظبْ
اػالٔی دس ػیش كؼٛدی ػّٕی لّٞٝبی افتخبس سا دس ٔی٘ٛسدد .دس د ٝٞچٟبسْ ا٘مالة اػالٔی،
ٔذیشیت خٟبدی دس ػشك ٝفش ٚ ًٙٞالتلبد ٔمبٔٚتی ٔغشح ؿذ تب ضٕٗ خجشاٖ ػمت ٔب٘ذٌیٟبی
ٌزؿت ،ٝؿبٞذ تح ٚ َٛحشوت س ٚث ٝخّ ٛدس ػشكٞٝبی ٔختّف ثبؿیٓ .اٍِ ٛلشاس دادٖ ٟ٘ضتٞبی
اػالٔی اص آثبس  ٚوبسوشدٞبی ثیثذیُ ٔذیشیت خٟبدی دس ػشكٞٝبی ٔتخّف ٔب٘ٙذ حضة اهلل ِجٙبٖ
ثشای ٔمبٔٚت  ٚایؼتبدٌی دس ثشاثش سطیٓ كٟی٘ٛیؼتی اص ػٛاثك ػّٕیبتی دیٍش ایٗ ػجه ٔذیشیتی
اػت.

سال  ،24شماره  ،4زمستان 8395
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تؼزیف هذیزیت جْادی
ٔذیشیت خٟبدی حبٚی دٚ ٚیظٌی دیٙی  ٚا٘مالثی دس وٙبس اػتفبد ٜاص سٚؿٟبی ػمال٘ی ثشای
پیـجشد وبسٞب اػت .تؼبسیف ٔذیشیت خٟبدی اص دیذٌبٜٞب ٙٔ ٚبثغ ٔختّف دس خذ 1 َٚآٔذ ٜاػت:
جذٍل  :1تؼاریف هذیزیت جْادی (دستِبٌذی اس پضٍّطگز بز اساط هٌبغ هحوَد سادُ ٍ ّوكاراى)1388 ،
ًظزیِ پزداس  /پضٍّطگز
سّجش هؼظن اًمالة

تؼزیف
هذیشیت خْبدی یؼٌی کبس ٍ تالش ثب ًیت الْی ٍ هجتٌی ثش ػلن ٍ دسایت

اسالهی ()8931
ػظیوی ٍ حذائك
()8911

هذیشیت خْبدی ثْشُگیشی اص ػلن ٍ فٌبٍسی ّن خْت ثب اسادُ الْی ثِ هٌظَس
سسیذگی ثِ کبسّب است کِ هْوتشیي ػبهل آى ػمل ٍ ػطك است.
هذیشیت خْبدی یؼٌی ػلن ٍ ٌّش سّجشی ٍ کٌتشل فؼبلیتْبی دستِ خوؼی هجتٌی ثش

کَضکی ()8939

هجبسصُ ًِ صشفبً ًظبهی دس دیگش ػشصِّبی ػلوی ،سیبسی ،التصبدی ،فشٌّگی ٍ...
ثشای دستیبثی ثِ اّذاف ساّجشدی ٍ کالى ًظبم ٍ سفغ هَاًغ آى

هَحذ ()8911
سحوبًی ()8911
پبلَج ٍ تمی پَسفش
()8911

هذیشیت خْبدیّ ،ذایت ،سّجشی ٍ سَق دادى اًگیضُّب ثشای کبس ٍ تالش هجتٌی
ثش سبصًذگی است.
هذیشیت خْبدی ّوبى هذیشیت اسالهی ثِ صَست تبم ٍ کبهل است کِ سسبلت
آى تغییش هجبًی هذیشیت غشثی ٍ خبیگضیٌی هجبًی اسالهی است.
هذیشیت خْبدی یؼٌی کبس ثِ ضیَُ هٌبست ٍ کست سضبی خذاًٍذ کِ هحَسیتشیي
ػبهل تؼْذ است.
هذیشیت خْبدیًَ ،ػی الگَی هذیشیتی ثَهی است کِ ٍیژگیْب ٍ ضبخصِّبی آى،

صٍاسُ ()8931

ػطك ثِ ٍالیت ٍ ٍالیتپزیشی ٍ ٍالیتهحَسی ،ػطك ثِ خذهت ثِ هشدم ثَیژُ
سٍستبییبى ،تأهیي سفبُ ػوَهی ،تَخِ ثِ هسبئل فشٌّگی ٍ ًیبصّبی فشٌّگی هشدم
ٍ خْبدگشاى ،هسئَلیتپزیشی است (سجحبًی.)111 ،181 ،811 ،91 :8931 ،

هحوَدصادُ ()8911
پَسصبدق ٍ لضاآًی
()8931

هذیشیت خْبدی یؼٌی ضٌبخت ٍ ثِ فؼلیت سسبًذى ظشفیتّبی ًْفتِ ٍ ّنچٌیي
ایدبد هطبسکت خبهؼِ سٍستبیی دس ػشصِ اختوبػی ٍ التصبدی
هذیشیت خْبدی ًَػی هذیشیت ثَهی ایشاًی است کِ ثشگشفتِ اص هذیشیت اسالهی
است کِ اسکبى اصلی آى اص خٌس هشدم ثَدى ٍ ثب هشدم ثَدى ،سٍحیِ ایثبسگشی،
تفکش ساّجشدی ،کبس ٍ تالش فشاٍاى ٍ ٍالیتهحَسی است.
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هقایسِ هباًی هذیزیت در فزٌّگ جْادی ٍ فزٌّگ غزبی
تٕبیض ٔذیشیت خٟبدی ثب ٌٞٝ٘ٛبی دیٍش ٔذیشیتٟب دس خٛأغ ػشٔبیٝداسی یب وٕ٘ٛیؼتی  ٚیب ٞش
٘ٛع خبٔؼ ٝدیٍشی و ٝاداسٔ ٜشدْ دس دػت ػذٜای اص ػشدٔذاساٖ حىٔٛتٟبػت دس ایٗ اػت وٝ
٘ظبْ ٔذیشیت دس فش ًٙٞخٟبدی ثش اكٔ َٛتغیش ٚحی یؼٙی حكٔحٛسی ،آخشتٍشایی،
ػذاِتعّجیٔ ،ؼٛٙیتعّجی ،كذالتٌٛیی ،خذأحٛسی ٚ ٚحیٌشایی اػت  ٚاِحبدی ثٛدٖ
ٔىبتت ٔذیشیت غشثی ثش اػبع فبؿیؼٓ ،أٚب٘یؼِٓ ،یجشاِیؼٓٙٔ ،فؼتٌشایی ،ػٛدپشػتی ٚ
ِزتٌشایی اػت( .)1دس خذ 1 َٚثٔ ٝمبیؼ ٝاخٕبِی  ٚوٛتب ٜایٗ د ٚفش ًٙٞدس ػشكٔ ٝذیشیت
پشداخت ٝؿذ ٜاػت:
جذٍل  :2هقایسِ هذیزیت جْادی ٍ هذیزیت رایج (بابائی)96 :1389 ،
فزٌّگ جْادی

فزٌّگ غزبی
اًسبى ،هبدی ٍ دًیبیی است.

اًسبى ،اخشٍی است.

سؼبدت ٍ ضمبٍت اًسبى فمظ دس دًیب است.

اًسبى هشاحل هختلفی اص صًذگی داسد .خَضجختی دس ّش
هشحلِ ثِ کیفیت صًذگی دس هشحلِ لجلی ثش هیگشدد.

هذیشیت ثش هجٌبی ّذف ٍ ًتیدِ هبدی

هذیشیت ثش هجٌبی ّذف ٍ ًتیدِ هبدی ٍ هؼٌَی

ثشًبهِسیضی کَتبُهذت (ثشای دًیب)

ثشًبهِسیضی کَتبُهذت دس ساستبی ثشًبهِسیضی
دساصهذت (دًیب دس ساستبی آخشت)

تؼمل اثضاسی دس تصوینگیشی

تؼمل اسصضی ٍ اثضاسی دس تصوینگیشی

اسائِ پبداش ثش هجٌبی ػولکشد ٍ ًتبیح

اسائِ پبداش ثش هجٌبی تالش ٍ ػولکشد

تَخِ ثِ ًیبصّبی عجیؼی

تَخِ ثِ توبیالت هؼٌَی ٍ ًیبصّبی عجیؼی

ًذاضتي هحذٍدیت صهبًی دس کبسّبی سٍصاًِ

پیشٍی اص ثشًبهِسیضی ٍ اٍلَیتثٌذی هبًٌذ تمسین آًْب
ثِ هؼبضی ،تفشیحی ٍ ػجبدی

دس ًظش گشفتي هزّجْبی سبصهبًی ثشای دستیبثی ثِ

دس ًظش گشفتي هٌبصت سبصهبًی ثشای کست سضبیت

اّذاف ٍ هٌبفغ ضخصی

الْی ٍ ػول ثِ تکلیف ٍ اهبًت الْی

تأکیذ ثش پبیجٌذی ثِ اسصضْبی ًسجی اخاللی

تأکیذ ثش پبیجٌذی ثِ اسصضْبی هغلك اخاللی

هذیزیت جْادی ٍ ًظزیِ امالقزای جْاى اسالم
ٕٞبٖعٛس ؤ ٝیدا٘یٓٔ ،فبٞیٕی ٔب٘ٙذ تجّٛس تبسیخی ٛٞیت ایشا٘ی ـ ؿیؼی دس لبِت تؼجیشٞبی
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دیٍشی دس ٔزٞت تـیغ ٘ظشیٝپشداصی ؿذ ٜاػت ث ٝعٛسی و ٝایذئِٛٛطیؼتٟبی ا٘مالة اػالٔی  ٚدس
سأع آٟ٘ب حضشت أبْ خٕیٙی(س )ٜتٟٙب سأ ٚ ٜؼیش دسػت سا اص عشیك كذٚس ا٘مالة  ٚآٔبد ٜوشدٖ
صٔی ٝٙظٟٛس أبْ صٔبٖ  ٚػپشدٖ صٔبْ وبسٞب ث ٝدػت ایـبٖ ٔیدا٘ؼتٙذٍ٘ .بٞی ث ٝاكُ ا٘تلبثی أبٔت
ٔغبثك ٘ق لشآٖ وٛٔ ٝسد تأویذ تـیغ اػت ،ایٗ ٔ ٟٓسا آؿىبستش ٔیػبصد .ثش ٕٞیٗ اػبع اص ٘ظش
«وبسٌضاساٖ كذٚس ا٘مالة اػالٔیٚ ،عٗ اػالٔی تٛػؼٔ ٝییبثذ  ٚدس ٟ٘بیت وُ خٟبٖ سا دس ثش
ٔیٌیشد .اص آ٘دب و ٝثش٘بٔ ٝاػالْ ٘دبت ا٘ؼبٟ٘بػت دس ایٗ ساػتب اِٚیٗ لذْ ثح

كذٚس ا٘مالة

اػت  ٚث ٝایٗ تشتیت كذٚس ا٘مالة ثٔ ٝف ْٟٛكذٚس اسصؿٟب ،آسٔبٟ٘ب  ٚتدشثیبت ا٘مالة اػالٔی
ٕٞچ ٖٛاػتمالَ ،دػتیبثی ثٚ ٝیظٌیٟبی ا٘ؼب٘ی ،خٛدوفبیی  ٚحٕبیت اص ٔؼتضؼفبٖ ،ایدبد ػذاِت
اختٕبػی  ...ٚدس دػتٛس وبس ا٘مالثی ٖٛلشاس ٌشفت» (فالح ٘ظاد .)1 :1934 ،دس كذٚس ا٘مالة ثب تٛخٝ
ث ٝأىب٘بت ٛٔ ٚا٘ؼی و ٝدس ٔمبثُ كذٚس ا٘مالة ٚخٛد داؿت ٝاػت ثبیذ دس ػیبػت كذٚس ا٘مالة
ثبصٍ٘شی ؿٛد  ٚثب تٛخ ٝثٛٔ ٝلؼیت و٘ٛٙی ثبص ٘ٛیؼی ؿٛد .دس ایٗ ساػتب ضشٚسی اػت و ٝث٘ ٝىبت
صیش تٛخ ٝالصْ ٔجز َٚؿٛد:
تب أشٚص دس ٔٛسد كذٚس ا٘مالة ٔشخغ خبكی ثشای ػیبػتٍزاسی ٕٞ ٚبٍٙٞی فؼبِیتٟب ٞ ٚذایت
آٖ ٚخٛد ٘ذاؿت ٝاػت ٟ٘ ٚبدٞب  ٚػبصٔبٟ٘ب ٚ ٚصاستخب٘ٞٝبی ٔختّفی دس ایٗ صٔی ٝٙفؼبِیت وشدٜا٘ذ
وٞ ٝش یه ثٛ٘ ٝث ٝخٛد  ٚثب أىب٘بت  ٚاثضاسٞبیی و ٝدس اختیبس داؿتٙذ ثٛ٘ ٝػی دس خٟت كذٚس
ا٘مالة ٌبْ ثش ٔیداس٘ذ (حـٕتصاد .)911 ٚ 919 :1931 ٜثٙبثشایٗ تٕشوض تلٕیٌٓیشی دس صٔیٙۀ
كذٚس ا٘مالة ،ضشٚسی اػت.
ٓٞچٙیٗ ثش اػبع ػخٙبٖ حضشت أبْ(س٘ ٚ )ٜق كشیح لب٘ ٖٛاػبػی ٔجٙی ثش حٕبیت
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ اص ٟ٘ضت آصادیثخؾ دِٚتٟبی خٕٟٛسی اػالٔی ث ٝحٕبیت اص ایٗ
خٙجؾٞب ٔٛظف ٞؼتٙذ .حٕبیت خٕٟٛسی اػالٔی ثٞ ٝش ٘ح ٛثبػ

ٌشایؾ ایٗ خٙجؾٞب ثٝ

خٕٟٛسی اػالٔی  ٚا٘مالة اػالٔی خٛاٞذ ؿذ و ٝػال ٜٚثش افضایؾ لذست چب٘ ٝص٘ی ایشاٖ  ٚایدبد
تلٛیشی ٔثجت دس ارٞبٖ ٔؼّٕب٘بٖ ٔ ٚؼتضؼفبٖ ٘تیدٟ٘ ٝبیی آٖ كذٚس ا٘مالة خٛاٞذ ثٛد.
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ تدشثیبت ٔٛفمی دس حٕبیت اص خٙجؾٞبی آصادیثخؾ داؿت ٝاػت وٝ
حضةاهلل ِجٙبٖ یىی اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آٖ اػت .ثٙبثشایٗ ٕٛٞسا ٜثبیذ حٕبیت اص خٙجؾٞبی آصادیجخؾ ٚ
ٔؼتضؼفبٖ خضء خذا ٘بؿذ٘ی دس كذٚس ا٘مالة  ٚػیبػتٟبی ٔختّفی ثبؿذ و ٝدس ساػتبی آٖ اتخبر
ٔیؿٛد.
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افض ٖٚثش ایٙى ٝفؼبِیت ػٕذ٘ ٜیشٞٚبی ٔمبثُ ا٘مالة اػالٔی دس تلٛیشػبصی ٔ ٚخذٚؽوشدٖ
چٟش ٜا٘مالة ٘ ٚظبْ اػالٔی ػؼی وشد٘ذ  ٚایٗ تلٛیشٞبی اسائ ٝؿذ ٜاص ا٘مالة ٔٛسد اسصیبثی ٔشدْ
لشاس ٔیٌشفت ٘ٚ ٝالؼیت ا٘مالة  ٚخٕٟٛسی اػالٔی .ثٙبثشایٗ خٕٟٛسی اػالٔی ٘یض ثبیذ ثشای
كذٚس ا٘مالة دس خٟت تلٛیشػبصی حشوت وٙذ تب  ٓٞتلٛیشٞبی اؿتجب ٜػبخت ٝؿذ ٜاص خٛد سا اص
ثیٗ ثجشد  ٚآٖ سا ثب تلٛیش ٚالؼی خٛد خبیٍضیٗ وٙذ؛ ساٞىبسی و ٝدس ایٗ صٔیٛٔ ٝٙسد اػتفبدٜ
ٔیتٛا٘ذ لشاس ثٍیشد ،ػیبػت ػٕٔٛی اػت.
ثشای ایٙى ٝثتٛاٖ فش ٚ ًٙٞا٘ذیـ ٝفشٍٙٞی ٘ظبْ سا ث ٝافىبس ػٕٔٛی خٟب٘یبٖ ٔٙؼىغ ٚ ،خبیٍبٜ
ٙٔ ٚضِت ٚالؼی خٛد سا دس ٘ظبْ ثیٗإِّّی پیذا وشد  ٚثشای خٛأغ دیٍش اِٟبْثخؾ ثبؿذ ،عٛسی
و ٝسغجت  ٚتٛخ ٝدیٍش وـٛسٞبی اػالٔی  ٚحتی غیش اػالٔی سا ثشای تمّیذ  ٚاٍِ ٛلشاس دادٖ اص
ایٗ وـ ٛس ٕ٘ ٝ٘ٛفشا ٓٞػبصد ،ث ٝاثضاسٞب  ٚػبصٚوبسٞبی ٔختّف ٘یبص ٞؼتِ .ىٗ لجُ اص ثٝوبسٌیشی
ظشفیتٟب ،ؿیٜٞٛب  ٚف ٖٛٙایٗ وبس ث٘ ٝظش ٔیسػذ ػٙلش حیبتی  ٚاػبػی ؤ ٝیتٛا٘ذ ث ٝپشاوٙذ ٜؿذٖ
عجیؼی ا٘ذیـ ٚ ٝسایح ٝخٛؽ ا٘مالة اػالٔی ث ٝدیٍش خٛأغ ّٔ ٚتٟب ٔٙدش ٌشدد ،وبس  ٚتالؽ
ٔذثشا٘ ،ٝحىیٕب٘ ٚ ٝػبِٕب٘ ٝخؼتٍی٘بپزیش دس تٕبٔی ػشكٞٝب  ٚثخـٟبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛداخّی  ٚخبسخی
وـٛس اػت .اِجت ٝتٛخ ٝثٛٔ ٝلؼیت  ٚخبیٍب ٜایشاٖ اػالٔی دس خٟبٖ اػالْ ایٗ ٔٛضٛع سا ثٟتش
سٚؿٗ ٔیوٙذ.
ایشاٖ ث ٝػٛٙاٖ ٟٔذ اػالْ حمیمی اػالٔی ،و ٝدس ٞیچ ودبی خٟبٖ اػالْ ٕ٘ ٝ٘ٛلبثُ ٔمبیؼٝای
ثب آٖ ٚخٛد ٘ذاسد  ٚثبیذ ٚظیف ٝسٞجشی  ٚخٟبٖ اػالْ  ٚدفبع اص وُ اػالْ سا ث ٝػٟذ ٜثٍیشد  ٚایٙىٝ
اػالْ أتی ٚاحذ ٜاػت  ٚوـٛسی ٔیتٛا٘ذ لّت خٟبٖ اػالْ  ٚسٞجشی آٖ سا ػٟذٜداس ؿٛد و ٝثٝ
اك ٚ َٛاسصؿٟبی اػالْ پبیجٙذی ثیـتشی ٘ـبٖ دٞذ ثب ػٙبیت ثٚ ٝخٛد أت ٚاحذ اػالٔی ،اكُ
ؿبیؼتٍی اػالْٔذاساٖ ثشای سٞجشی خٟبٖ اػالْ ٚ ٚخٛد سٞجشی حبوٓ اػالٔی ٓٞ ٚچٙیٗ
ػیبػتٟبی اػتىجبسػتیضا٘ ٝا٘مالة اػالٔی ٔ ٚجبسص ٜخذی آٖ ثب ظّٓ  ٚفؼبد ثیٗإِّّی  ٚاِٟبْ ٌشفتٗ
ػبیش ٔؼّٕب٘بٖ اص ٔمبٔٚت  ٚسٚحی ٝایؼتبدٌی ّٔت ایشاٖ دس ثشاثش فـبسٞب  ٚتٟذیذٞبٛٔ ،خت ؿذٜ
اػت ایشاٖ ث ٝػٛٙاٖ اْاِمشی أت اػالْ یؼٙی ٔشوضیت تلٕیٌٓیشی ػیبػی ٔؼّٕب٘بٖ ٔغشح ؿٛد.
ایشاٖ اػالٔی صٔب٘ی ث ٝچٙیٗ خبیٍبٞی ٔیسػذ و ٝخبرثٝای ثشای ا٘ؼبٖ آٌب ِٜأشٚص داؿت ٝثبؿذ؛ فمش
 ٚتجؼیض سا اص ثیٗ ثجشد؛ ثتٛا٘ذ ػذاِت  ٚاخالق ا٘ؼب٘ی سا دس خبٔؼٔ ٝؼتمش وٙذ؛ اص ٞذایت اػالْ
ػشچـٕ ٝثٍیشد  ٚاص ٘یبصٞب  ٚػٙتٟبی ایشا٘ی ثٟش ٜثجشد ٕٝٞ .ایٗ ٔٛاسد ٘یبصٔٙذ وبسٔ ،ذیشیت ،سٚحیٝ
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 ٚفش ًٙٞخٟبدی اػت.
ٓٞچٙیٗ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی آٔبج اكّی  ٕٝٞتٛعئٞٝب سا خٕٟٛسی اػالٔی ٔیدا٘ٙذ و ٝآٖ سا
اْاِمشای اػالْ  ٚپیـب ًٙٞحشوت خٟب٘ی آٖ لّٕذاد ٔیوٙٙذ .ایـبٖ خ ًٙتحٕیّی ٞـت ػبِ،ٝ
ٔحبكش ٜالتلبدی ،ا٘ٛاع حٕالت ثیـٕبس ػیبػی ،تجّیغبتی  ٚالتلبدی ػّی ٝخٕٟٛسی اػالٔی سا اص
خّٕ ٝفـبسٞب  ٚتٛعئٞٝبی دؿٕٙبٖ ٔیؿٕبس٘ذ و ٝخٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ػپش ثالی  ٕٝٞایٗ فـبسٞب
ؿذ ٜاػت.
ٔؼئّ ٝثؼذی دس ٔٛسد ٘ظشی ٝاْاِمشا ،ایدبد پی٘ٛذ ثیٗ حٛصٜٞبی تٕذ٘ی اػالٔی ثب ؿبخلٟبی
ا٘مالة اػالٔی اػتٔ .دٕٛػٞٝبیی و ٝدس فضبی ٛٞیتیبثی لشاس ٔیٌیش٘ذ٘ ،یبصٔٙذ ٔشوضیت
ػبصٔب٘ی  ٚػیبػی ثشای ایفبی ٘مؾ ثیٗإِّّی ٞؼتٙذ .اثشٌزاسی ثش ٘ظشی ٝاْاِمشا اص عشیك تأثیشات
٘بؿی اص اسصؿٟبی ٔذیشیت خٟبدی ٔٛضٛع ٔ ٟٓدیٍشی اػت؛ ث ٝػجبست دیٍش ٘ظبْ اسصؿی ٔٛخٛد
دس ٔذیشیت خٟبدی ثش ویفیت  ٚوٕیت ایٗ ٘ظشی ٝاثش ٔیٌزاسد.

رٍش پضٍّص
خٟتٍیشی ایٗ پظٞٚؾ ثٙیبدی اػت؛ صیشا اسائ ٝاٍِ ٚ ٛتِٛیذ دا٘ؾ  ٚدسن ثٟتش اص ٔذیشیت
خٟبدی و ٝثش اػبع ٘تبیح تحمیك ثٙب ٔیؿٛد ،كجغ ٝایٗ پظٞٚؾ اػتٔ .جب٘ی فّؼفی ایٗ پظٞٚؾ،
پذیذاسؿٙبختی اػت؛ صیشا فشضیٝای ٚخٛد ٘ذاسد ٚ ٚالؼیت اختٕبػی تٟٙب اص عشیك ػبصٜٞبی
اختٕبػی ٔب٘ٙذ خٛدآٌبٞیٔ ،ؼب٘ی ٔـتشن  ٚصثبٖ ،تحمك ٔییبثذ .سٚیىشد پظٞٚؾ ٘یض اػتمشایی
اػت ٔ ٚفبٞیٓ دس لبِت ٔمِٞٝٛب  ٚلضیٞٝب تذٚیٗ ٔیؿٛدٞ .ذف پظٞٚؾ ،اوتـبفی ٚ ،ؿٙبػبیی ٚ
اسائ ٝاٍِٛی اػالٔی ـ ایشا٘ی ٔذیشیت خٟبدی ٔذ ٘ظش پظٞٚـٍش اػت .ثشای خٕغآٚسی دادٜٞب اص
ٔلبحج ٝاػتفبدٔ ٚ ،ٜفٔ ْٟٛذیشیت خٟبدی اص ٔٙبثغ صیش خٕغآٚسی ،ثشسػی ٔ ٚغبِؼ ٝؿذ ٜاػت:
 1ـ ثٟش ٜثشداسی اص لشآٖ  ٚاحبدی

 ٚػیش ٜػّٕی سػٔ َٛىشْ اػالْ  ٚائٕ ٝاعٟبس دس صٔیٝٙ

ٔذیشیت خٟبدی .اِجت ٝالصْ ث ٝتٛضیح اػت ؤ ٝذیشیت خٟبدی دس ٚیظٌیٟبیی ٔب٘ٙذ خٟبد  ٚسٚحیٝ
خٟبدی دس لشآٖ ثشسػی ؿذ ٜاػت ؤ ٝیتٛاٖ ث ٝعٛس ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝؿبخق ایٕبٖ  ٚاخالف دس
ػٛسٜٞبی آَ ػٕشاٖ ،آیبت 114 ٚ 119؛ ٔبئذ ،ٜآیٕٔ ٚ 14 ٝتح ،ٝٙآی ،1 ٝؿبخق اتحبد ٚ ٚحذت
دس آیبتی اص خّٕ 111 ٝػٛس ٜآَ ػٕشاٖ  41 ٚ 41 ٚػٛس ٜا٘فبَ ،ؿبخق احؼبٖ  ٚایثبس دس ػٛسٜ
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ثمش ،ٜآی ،131 ٝؿبخق اػتغفبس اص اػشاف دس آی 114 ٝػٛس ٜآَ ػٕشاٖ ،ؿبخق پشٞیض اص ػؼتی دس
آیبتی اص خّٕ ٝآی 114 ٝػٛس٘ ٜؼبء  41 ٚ 41 ٚػٛس ٜا٘فبَ ،ؿبخق ٘ظٓ سا دس آی 4 ٝػٛس ٜكف،
ؿبخق پشٞیض اص غشٚس  ٚػدت دس آی 41 ٝػٛس ٜا٘فبَ  ،ؿبخق تٛوُ دس ػٛس ٜآَ ػٕشاٖ ،آیٝ
 ٚ113آی 11 ٝػٛس ٜتٛث ٚ ٝث ٝؿبخق روش ثؼیبس خذا دس ػٛس ٜا٘فبَ ،آی 41 ٝاؿبس ٜوشد 1 .ـ تٕبْ
ثیب٘بت  ٚػیش ٜػّٕی حضشت أبْ خٕیٙی(ع) ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ثب اػتفبد ٜاص وتبثٟب  ٚپبیٍبٜ
ایٙتش٘تی ایـبٖ 9 .ـ وتبثٟب  ٚتدشثیبت ٔىتٛة ٔذیشیت خٟبدی  4ـ آثبس ،ػخٙبٖ  ٚػیش ٜػّٕی
سٞجشاٖ ثضسي ساٞجشدی  ٚخٟبدی ٌزؿتٔ ،ٝؼبكش  ٚخبف .دس ایٗ استجبط ٔیتٛاٖ ثٔ ٝلبحجٝای
اؿبس ٜوشد و ٝثب ٘٘ ٝفش اص ٔذیشاٖ خٟبدی ؿذ ٜاػتٚ .یظٌی افشاد ٔلبحجٝؿذ ٜو ٝدس حٛصٜ
ٔذیشیت ساٞجشدی فؼبِیت داؿتٙذ دس خذ َٚریُ اسائ ٝؿذ ٜاػت:
جذٍل ٍ :3یضگی افزاد هصاحبِ ضذُ در اهَر راّبزدی
سابقِ فزهاًذّی ٍ هذیزیت

تؼذاد

تحصيالت

تؼذاد

 11-11سبل

5

کبسضٌبس اسضذ

1

ثیص اص  11سبل

1

دکتشی

9

پظٞٚؾ اص ٘ٛع پظٞٚـٟبی ویفی اػت و ٝدس آٖ ثب اػتفبد ٜاص سٚیىشد ٘ظشی ٝدادٜثٙیبد،
اٍِٛی اػالٔی ـ ایشا٘ی ٔذیشیت خٟبدی ثشسػی ٔ ٚؼشفی ؿذ ٜاػت٘ .ظشی ٝدادٜثٙیبدٛ٘ ،ػی سٚؽ
پظٞٚؾ ویفی اػت و ٝث ٝعٛس اػتمشایی ثشخی سٚؿٟبی ٔٙظٓ سا ث ٝوبس ٔیٌیشد تب ٘ظشیٝای
دسثبس ٜپذیذٛٔ ٜسد ٔغبِؼ ٝایدبد وٙذ (اػتشاٚع  ٚوٛسثیٗ.)1113 ،
دس ایٗ پظٞٚؾ اعالػبت ث ٝسٚؽ ٔلبحجٞٝبی اوتـبفی  ٚػٕیك ث ٝكٛست ٞذایت وّیبت ٚ
٘یٕ ٝػبختبس یبفتٌ ٝشدآٚسی ؿذ ٜاػت ٔ ٚـبسوتوٙٙذٌبٖ دس آٖ٘ 13 ،فش خجشٞ ٜؼتٙذ و ٝؿبُٔ
ٞـت ٘فش اص اػضبی ٞیئت ػّٕی دا٘ـٍب ٚ ٜحٛص ،ٜداسای ٔذسن دوتشی  ٚفؼبِیت دس پؼتٞبیی
چٔ ٖٛؼب٘ٚت یب ٔذیشوُ دس ػغح ٚصاست یب سیبػت ٓٞ ٚچٙیٗ د٘ ٜفش اص سصٔٙذٌبٖ خجٟٞٝبی حك
ػّی ٝثبعُ  ٚثب ثیؾ اص  11ػبَ ػبثم ٝفشٔب٘ذٞی دس ػغٛح ٔیب٘ی  ٚاسؿذ ثٛد٘ذ و ٝاص عشیك
ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٌِّٝٛثشفی ٔٛسد ٔلبحج ٝلشاس ٌشفتٙذ .پظٞٚـٍش دس ایٗ سٚؽ اص خجشٌبٖ خٛاػتٝ
اػت و ٝپشػـٙبٔ ٝاثؼبدٔ ،ؤِفٞٝب  ٚؿبخلٟبی ٔذیشیت خٟبدی سا تىٕیُ وٙٙذ  ٚث ٝػؤاالت
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ٔلبحج ٝپبػخ دٙٞذ؛ ػپغ اص آٟ٘ب پشػیذٔ ٜیؿذ و ٝآیب ٔذیشاٖ ٔـبثٟی سا دس ٔشوض خٛد یب دیٍش
ٔشاوض ٔیؿٙبػٙذ و ٝثشای پبػخ ث ٝػؤاالت ٔ ٚلبحجٙٔ ٝبػت ثبؿٙذ .ثب ٔشاخؼ ٝث ٝافشاد ٔؼشفی ؿذٜ
دس ٟ٘بیت دس ٞدذٕٞیٗ ٔلبحج ٚ ٝث ٝدِیُ ٔؼشفی افشاد تىشاسی اؿجبع ٘ظشی ث ٝدػت آٔذ ٚ
خٕغآٚسی اعالػبت  ٚوبس ٔلبحج ٝث ٝپبیبٖ سػیذ .ثشای ٕ٘ ٝ٘ٛثشخی اص ػؤاالت ٔلبحج ٝروش
ٔی ؿٛدِ :غفبً خٛدتبٖ سا ث ٝعٛس وبُٔ ٔؼشفی وٙیذ .ؿٕب ٔذیشیت خٟبدی سا چٍ ٝ٘ٛتؼشیف
ٔیوٙیذ؟ آیب ؿٕب خٛدتبٖ سا ٔذیش خٟبدی ٔیدا٘یذ؟ چشا؟ چٚ ٝیظٌیٟب ،سفتبس  ٚسٚحیبتی سا ثشای
ٔذیش خٟبدی ثش ٔیؿٕبسیذ؟ خبعشٜای اص ایٗ سفتبسٞب سا ثیبٖ فشٔبییذ؟ تٕبیض اكّی ٔذیشیت خٟبدی
ثب دیٍش ػجىٟبی ٔذیشیتی  ٚسایح چیؼت؟ خبیٍبٔ ٜذیشیت خٟبدی دس ػیٙیتثخـی ث٘ ٝظشیٝ
اْاِمشای خٟبٖ اػالْ چٍ ٝ٘ٛاػت؟ چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ فش ٚ ًٙٞوبس خٟبدی سا دس خبٔؼ ٝاػالٔی ٚ
ػبصٔبٟ٘بی ٔتجٛع ثٚٝخٛد آٚسد؟ چ ٝساثغٝای ثیٗ ٔذیشیت خٟبدی  ٚتحمك ٘ظشی ٝاْاِمشا ثٛدٖ
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٚخٛد داسد؟
جذٍل ٍ :4یضگی هصاحبِ ضًَذگاى حَسُ ،داًطگاُ ٍ ساسهاًْا
ًَع ساسهاى

تؼذاد

سابقِ فزهاًذّی ٍ هذیزیت تؼذاد

تحصيالت

تؼذاد رتبِ ساسهاًی تؼذاد

 11-11سبل

3

کبسضٌبس اسضذ

1

سئیس

1

حَصُ ٍ داًطگبُ

1

ثیص اص  11سبل

3

دکتشی

81

فشهبًذُ

88

سبصهبى ًظبهی

81

رٍایی ٍ پایایی
دس ایٗ تحمیك ثشای افضایؾ اػتجبس دس٘ٚی اص سٚؿٟبی وثشتٌشایی ،ثبصخٛس ٔـبسوت وٙٙذ،ٜ
حذالُ ٔذاخّ ٝدس تٛكیف  ٚدسیبفت ٘ظش ٕٞىبساٖ اػتفبد ٜؿذ .ثشای تضٕیٗ دسػتی  ٚاػتجبس اص
ساٞجشدٞبی صیش اػتفبد ٜؿذ:
 1ـ خٕغآٚسی دادٜٞب اص چٙذ ٔٙجغ اعالػبتی ،اػتجبس یبفتٞٝب سا تأییذ ٔیوٙذٔ .لبحج ٝثب
ٔذیشأٖ ،لبحج ٝثب خجشٌبٖ ٔ ٚـبٞذات پظٞٚـٍش
 1ـ ثب سٚؽ ٔمبیؼ ٝدائٕی دس تحّیُ دادٜٞب ،اػتجبس افضایؾ ٔییبثذ .دس ایٗ سٚؽٔ ،مبیؼٝ
دائٕی ثیٗ ٔمِٞٝٛب ،سٚیذادٞب ،صٔیٞٝٙب  ٚافشاد ٔختّف ا٘دبْ ؿذ  ٚدس ٔشحّ ٝد ،ْٚضٕٗ ػؤاَ دس
ٔٛسد سٚاثظ ثیٗ اخضا دس ٔٛسد ٔبٞیت ٔتغیشٞب  ٚاػتجبس اٍِٛی ٔفٟٔٛی اِٚی ٝثح

ؿذ.
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یافتِّای پضٍّص
دس پظٞٚؾ ٔتٔ ٖٛشثٛط ثٔ ٝذیشیت خٟبدی اص ٔت ٖٛاػالٔی  ٚثیب٘بت حضشت أبْ خٕیٙی(س)ٜ
ٔ ٚمبْ ٔؼظٓ سٞجشی  ٚتدشثیبت ػّٕی خٟبدٌشاٖ  ٚتالؿٍشاٖ ؿبخق ػشك ٝدفبع ٔمذع ٚ
ػشكٞٝبی ػبص٘ذٌی وـٛس دس دٚسٜٞب ٘ ٚمبط ٔختّف وـٛس ثشسػی ؿذ؛ ػپغ ایٗ ٔتٖٛ
ٔفْٟٛپشداصیٔ ،مِٝٛثٙذی  ٚثش اػبع ٔـبثٟت ،استجبط ٔفٟٔٛی ٚ ٚیظٌی ٔـتشن ثیٗ ؿٙبػٞٝبی
ثبصٔ ،فبٞیٓ ٔ ٚمٛالت (عجمٝای اص ٔفبٞیٓ) ٔـخق ؿذ .دس خذ 4 َٚؿٙبػٞٝبی ثبصٔ ،مِٞٝٛبی
فشػی ٔ ٚمِٞٝٛبی ٔشثٛط ث ٝؿشایظ ػّّی ،صٔیٝٙایٔ ،یب٘دی ،پذیذٔ ٜحٛسی  ٚساٞجشدٞب  ٚپیبٔذٞبی
ٔشثٛط اسائ ٝؿذ ٜاػت.
ؿشایظ ػّّی٘ :تبیح تحّیُ ٔحتٛای پبػخ ٔلبحج ٝؿ٘ٛذٜٞب ث ٝػؤاالتی ٔب٘ٙذ ثشداؿت  ٚتّمی
آ٘بٖ اص ٔذیشیت خٟبدی ٔ ٚؤِفٞٝبی ٔؤثش ثش ٔذیشیت خٟبدی ثشای تحمیك اْاِمشای خٟبٖ اػالْ
حبوی اص ٚخٛد ػٔ ٝم ِٝٛاكّی (ایدبد خبٔؼ ٝاػالٔیِ تٛحیذ ٔحٛس  ٚػذاِتٌؼتش ،ایدبد فشًٙٞ
خٟبدی  ٚایدبد ػبختبس اسٌب٘یىی دس ػبصٔبٟ٘ب) دس صٔیٙۀ ؿشایظ ػّّی ثشای ایدبد پذیذٛٔ ٜسد ٔغبِؼٝ
اػت و ٝؿٙبػٞٝبی ثبص ٔشثٛط ث ٝآٟ٘ب ث ٝؿشح خذ 1 َٚاػت.
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ضٌاسِگذاری باس
دس خذ َٚریُ ؿٙبػٞٝبی ثبص ٔ ٚمِٞٝٛبی ٔشثٛط ث ٝؿشایظ ػّّی روش ؿذ ٜاػت.
جذٍل  :5ضٌاسِّای باس ٍ هقَلِّای هزبَط بِ ضزایظ ػلّی
ضٌاسِّای باس

هقَلِّا

پشداختي ثِ ثشًبهِّبی استمب ٍ تَسؼِ سجک هذیشیت خْبدی دس ثشًبهِّبی
پٌدسبلِ تَسؼِ ٍ چطناًذاصّبی ثلٌذهذت کطَس
ثشًبهِسیضی ثشای ثشگضاسی آهَصضْبی ضوي خذهت ٍ کبسگبُّبی آهَصضی
ایدبد خبهؼِ اسالهیِ
تَحیذ هحَس ٍ
ػذالتگستش

هٌبست ثب هحتَای داًص ٍ هْبستْبی هذیشیتی ،فشهبًذّی ٍ سّجشی
حزف سٍاثظ ٍ خبیگضیٌی ضَاثظ دس استخذام کبسکٌبى سبصهبًْبی دٍلتی
ػذالت استخذاهی ٍ استخذام ًیشٍی اًسبًی هدبّذ
استمشاس ًظبم ضبیستِسبالسی ثب هحَسیت تخصص ٍ تؼْذ ٍ سالهت ٍ
تَاًوٌذی ٍ لیبلت ٍ ضبیستگیّبی ػلوی ٍ سٍحی ٍ سٍاًی
تحکین ٍ تَسؼِ اخالق ٍ کشاهت اًسبى دس هذیشیت
تَخِ ثِ آسهبًْب ٍ اّذاف ثبالتش اص اّذاف سبصهبًی
تالش ٍ کَضص هدبّذتآهیض ٍ سخت
ایدبد فشٌّگ کبس
هذیشیت ًْبدگشایی ثِ خبی هذیشیت ثَسٍکشاتیک

ضشایظ ػلّی

تؼبلی هؼٌَیت ٍ سٍح ایوبى ،خْبد ،فذاکبسی ٍ ایثبس هشدم هؤهي
ایدبد فشٌّگ خْبدی
(سضیذصادُ:8939 ،
)111-135

همبثلِ ثب ضذ اسصضْبی اًمالة اسالهی
اتکب ثِ لذست الیضال الْی
پشّیض اص تفشلِ
تَخِ ثِ اًگطت اضبسُ ٍ ّذایت فمیِ ػبدل
افضایص ثشٍت هلی
ایدبد ّوذلی هلت ٍ دٍلت ٍ ٍحذت صفَف هلت
ػمیذُ ثِ اصل ًَساًی ٍالیت فمیِ
تشٍیح گفتوبى هذیشیت خْبدی
تَخِ ثِ اًسبى ثِ ػٌَاى ػبهلی ساّجشدی ٍ ًِ اثضاسی
ػذم توشکض اختیبسات

ایدبد سبختبس اسگبًیکی
ٍ پَیب دس سبصهبًْب

کبّص تؼذاد لَاًیي ٍ لَاػذ ٍ سٍضْبی سسوی
گستشٓ ًظبست ٍسیغ ٍ استمالل صیبد کبسکٌبى
پشّیض اص سسویت صیبد
استفبدُ اص سبهبًِّبی کبسی ٍ تصوین گیشی صیبد ٍ غیشهتوشکض
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پذیذٔ ٜحٛسی :پذیذٔ ٜحٛسی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝدس ایٗ پظٞٚؾ اٍِٛی اػالٔی ـ ایشا٘ی ٔذیشیت
خٟبدی اػت وٚ ٝیظٌی ٔشثٛط ث ٝآٖ دس خذ 1 َٚاسائ ٝؿذ ٜاػت.
جذٍل  :6ضٌاسِّای باس ٍ هقَالت هزبَط بِ پذیذُ هحَری
ضٌاسِّای باس
تَلیذ ٍ گستشش داًص ٍ پژٍّص ٍ ثشگضاسی
ًطستّب ٍ کٌفشاًسْب دس اثؼبد هذیشیت خْبدی

هقَالت فزػی

هقَالت

هقَلِ هحَری

فؼبلیتْبی ػلوی
(آهَصضی ٍ پژٍّطی)

ثشًبهِسیضی ٍ آهَصش هْبستْبی هستطبسی
هذیشیت تؼبهالت هلی ٍ ثیيالوللی
(کبسگشٍُّبی تحَل داًطگبُ-111 :8931 ،
)111 ،111 ،119
هغبلؼبت آیٌذُ ًگبسی ثشای هسئَالى کطَس
اسائِ هطَستْبی ػلوی ،خذهبت فکشی،

هذیشیت خْبدی
خذهبت هستطبسی

ثِ ػٌَاى تخصص

(کبسگشٍُّبی تحَل

(ثؼذ حشفِای)

داًطگبُ)111 :8931 ،

هذیشیتی ،کبسضٌبسی ٍ هٌْذسی

الگَی

تطکیل اتبلْبی فکش

اسالهی ـ ایشاًی

سیبستگزاسی هؼغَف ثِ آسهبى ٍ هسئلِ
ّذفگزاسی پلِ کبًی
تطکیل ضَسای ثشًبهِسیضی آهَصضی
تْیِ هحتَا ثشای دسٍس هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی
ّذفگزاسی ٍ

ثِ ػٌَاى ثشًبهِ

ثشًبهِسیضی ساّجشدی

(ثشًبهِهحَس ثَدى
هذیشیت خْبدی)

تؼییي هٌبثغ ٍ اهکبًبت الصم
ایدبد سبختبسّبی اسگبًیکی ٍ پَیب
تمسین ٍظبیف ّش یک اص سبصهبًْب ٍ گشٍُّب
تشسین ٍ تؼشیف استجبعبت افشاد ٍ سبصهبًْب دس
ثحث هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی

هذیشیت خْبدی
ایدبد سبختبس

ثِ ػٌَاى سبختبس
(ثؼذ سبختبسی)

ؿشایظ صٔیٝٙای :ایٗ پظٞٚؾ ؿبُٔ ػ ٝػبُٔ سٞجشی خبٔؼ ٝاػالٔیٔ ،ذیشیت ٘ظبْ اداسی ٚ
ٔحیظ خٟبٖ اػالْ اص ٔمِٞٝٛبی صٔیٝٙای ٔذیشیت خٟبدی اػت .ایٗ ؿشایظ ث ٝؿشح خذ 1 َٚاػت.
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جذٍل  :7ضٌاسِّای باس ٍ هقَلِّای هزبَط بِ ضزایظ سهيٌِای
ضٌاسِّای باس

هقَلِّا

الگَ ٍ اسَُ هذیش خْبدی توبم ػیبس
سّجشی خبهؼِ اسائِ تذاثیش ٍ ًطبى دادى خْتگیشیْبی صحیح دس ثحجَحِ هسبئل
اسالهی

ّذایتگشی ٍ تجییي خغَط کلی حشکت ًظبم
ًظبست ثش اخشای هؤثش ٍ دسست فؼبلیتْب ٍ ثشًبهِّبی هذیشیت خْبدی
فشاّن کشدى صهیٌِ هطبسکت توبهی سبصهبًْب ٍ اداسات دس تصوینگیشی ٍ

ضشایظ

هذیشیت

صهیٌِای

ًظبم اداسی

اخشای ثشًبهِّبی هذیشیت خْبدی
اػوبل سٍیکشدّبی غیش سیبسی دس اداسُ سبصهبًْب
ایدبد هحیظ تحَلی ٍ ضبداة ثشای فؼبلیت هذیشاى
ضٌبسبیی تَاى هٌبثغ سبصهبًی ٍ سَق دادى آًْب دس هسیش تحمك آسهبًْبی ًظبم
همبٍهت ٍ ثیذاسی ٍ َّضیبسی ٍ سٍحیِ ایثبس هسلوبًبى

هحیظ خْبى
اسالم

ائتالف ٍ اتحبد خْبى اسالم
خَدثبٍسی ٍ اتکبی ثِ ًفس
هؼٌَیت اسالهی
اًدبم دادى خْبد کجیش

ؿشایظ ٔیب٘دی (ٔذاخٌّٝش) :دس ایٗ پظٞٚؾ  ٚثش اػبع تحّیُ ٔحتٛای ٔلبحجٞٝب ٔ ٚتٚ ٖٛ
ثیب٘بت د ٚػبُٔ ث ٝػٛٙاٖ ؿشایظ ٔیب٘دی ٔحیغی ث ٝؿشح خذ 3 َٚؿٙبػبیی ؿذ:
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جذٍل  :8ضٌاسِّای باس ٍ هقَلِّای هزبَط بِ ضزایظ هياًجی
ضٌاسِّای باس

هقَلِّا

پیشٍی ٍ ًصشت ٍالیت فمیِ
داضتي سٍحیِ خَدثبٍسی ٍ همبٍهت ٍ تمَیت آى
ػذم گشایص ثِ اضشافیگشی
ػذم اتکب ثِ سبختبسّبی ثبثت
داضتي سٍحیِ ایثبس ٍ تَکل
سختکَضی دس کبسّب
ضشایظ هیبًدی

ٍیژگیْبی

(هذاخلِ گش)

فشدی هذیشاى
خْبدی

خَدثیٌی ،خَد پشستی ٍ اص دست دادى ضدبػت
ًفَر آدهْبی ًبهؼتمذ ثِ آسهبًْبی اسالهی ٍ صفَف هسئَالى
سبدُ دلیْب ،کح فکشی ٍ فشاهَش کشدى دضوي ٍ استضؼبفپزیشی
خغش خستِ ضذى ،ساحتعلجی ،هیل ثِ سبصش ،چسجیذى ثِ هٌبفغ ًمذ
ثی اػتمبدی ٍ تخشیت ثبٍسّبی دسًٍی ٍ اًمغبع اص ایوبى
گستشش فسبد
ًذاضتي تمَای الْی
هحیظ سیبسی ًبپبیذاس ٍ سبختبسّبی ًبکبساهذ
غبلت ضذى سجک هذیشیتی توشکض گشا ،غیش هطَستی
دٍسی اص اّذاف ٍ آسهبًْبی اًمالة

ساٞجشدٞب  ٚپیبٔذٞب :دس ایٗ پظٞٚؾ چٟبس ساٞجشد اػبػی ثشای اخشای ٔذیشیت خٟبدی پیـٟٙبد
ؿذ ٜو ٝدس ثخؾ ٘تیدٌٝیشی ث ٝآٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
ضٌاسِگذاری هحَری
ؿٙبػٌٝزاسی ٔحٛسی ثب اػتفبد ٜاص پبسادایٓ (اٍِٛیی یب ػشٔـك) ا٘دبْ ٔیؿٛد تب سٚاثظ ثیٗ
ؿشایظ ػّّی ،پذیذٔ ٜحٛسی ،ؿشایظ صٔیٝٙای ،ؿشایظ ٔیب٘دی ،ساٞجشدٞب  ٚپیبٔذٞب سا ٘ـبٖ دٞذ؛ ثٝ
ػجبست دیٍش دس ایٗ ٔشحّٔ ٝمٛالت فشػی دس ریُ ٔمٔ ِٝٛحٛسی لشاس ٔیٌیشدو ٝدس ؿىُ  1ثیبٖ
ؿذ ٜاػت:
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ضٌاسِگذاری اًتخابی (هزحلِ ًظزیِپزداسی)
اٍِٛی تشػیٕی 1اسائ ٝؿذ ٜثشای اٍِٛی اػالٔی ـ ایشا٘ی ٔذیشیت خٟبدی ث ٝكٛست ؿىُ 1
اػت:
هؼٌَیت اسالهی

هحَسیت ٍلی فمیِ

تطکیل حکَهت اسالهی ثب

سٍحیِ ایثبس ٍ فذاکبسی

خَدثبٍسی ٍ اتکب ثِ ًفس

ایستبدگی ٍ همبٍهت

ثیذاسی ٍ َّضیبسی

ائتالف ٍ اتحبد خْبى اسالم

ػَاهل هَثش

ًتبیح ٍ پیبهذّب

هتغیشّبی صهیٌِسبص

استمالل

فشٌّگ خْبدی

الگَی راّبزدی هذیزیت جْادی
ثشًبهِسیضی ساّجشدی

ّذف گزاسی ٍ

خذهبت هستطبسی

تؼْذ ٍ هسئَلیت پزیشی

ایدبد سبختبس

سٌّوَدّبی اهبم ٍ سّجشی

فؼبلیتْبی ػلوی

ایوبى ٍ تمَی

گستشش فشٌّگ خْبدی

سبصش ًبپزیشی

فشاگیش ضذى ػذل
ًضٍل سحوت الْی
حکَهت هستضؼفبى
ػذالت اختوبػی

هتغیشّبی ثبصداسًذُ

تٌجلی ٍ تسبّل

ػبلوبى هضٍس ٍ ثشتوٌذاى هکجش

گٌبّکبسی

استضؼبف پزیشی

هبدی گشایی

گستشش فسبد

هحیظ سیبسی ًب پبیذاس

ضكل  :1الگَی هذیزیت جْادی
1 - Visual Model
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ًتيجِگيزی ٍ پيطٌْادّا
دادٜٞبی پظٞٚـی دس صٔیٙۀ ٌؼتشٔ ٜفٟٔٛی ،ثشسػی اثؼبد ٔ ٚؤِفٞٝبی ٔؤثش ثش ٔذیشیت خٟبدی،
ساٞجشدٞبی ٔشثٛط ث ٝپذیذ ٚ ٜپیبٔذٞبی ٔذیشیت خٟبدی دس ایٗ ثخؾ ثشسػی  ٚتحّیُ ؿذ ٜاػت.
ثب ایٙى ٝصٔبٖ صیبدی اص ظٟٛس پذیذٔ ٜذیشیت خٟبدی ٕ٘یٌزسد دس ػبِٟبی اخیش فؼبِیتٟبی صیبدی
ٔجٙی ثش ا٘تـبس ٔمبالت  ٚوتبثٟبی ػّٕی  ٚوٙفشا٘ؼٟبی ٌؼتشدٜای دس صٔیٔ ٝٙذیشیت خٟبدی دس
ػغح وـٛس كٛست ٌشفت ٝاػت .دس ٕٞیٗ صٔی٘ ،ٝٙتبیح تحمیمبت ثشخی اص ٔلبحجٞٝبی اوتـبفی ثب
٘خجٍبٖ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝاثشثخـی پبیذاس ػبصٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞبی دِٚتی دس ٌشٚی ٔذیشیت خٟبدی
اػت .أشٚصٔ ،ٜفٔ ْٟٛذیشیت خٟبدی ث ٝػٛٙاٖ ٔفٟٔٛی سایح  ٚاسصؿی ٔیبٖ ٔؼئٛالٖ ٔ ٚذیشاٖ ٚ
ٔتِٛیبٖ ػبصٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞب پزیشفت ٝؿذ ٜاػتٓٞ .چٙب٘ىٔ ٝمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ثیبٖ ٔیفشٔبیٙذ ایٗ
ٔف ْٟٛث ٝػٛٙاٖ ثخؾ ٕٟٔی اص فش ًٙٞخٟبدی تجذیُ ؿذ ٜاػت؛ أب چٙب٘ى ٝدس ثخؾ ٔجب٘ی ٘ظشی
 ٓٞثیبٖ ؿذ ث ٝاثؼبدٔ ،ؤِفٞٝب  ٚفؼبِیتٟبی ٔٛسد ٘یبص ثشای ٔذیشیت  ٚسٞجشی خٟبدی ث ٝعٛس خبٔغ ٚ
وبُٔ پشداخت٘ ٝـذ ٜاػت.
تؼشیف پیـٟٙبدی ثشای ٔذیشیت خٟبدی دس پظٞٚؾ ثش اػبع اٍِٛی تشػیٕی ٔ ٚجب٘ی ٘ظشی
ثذیٗ كٛست اػت ؤ ٝذیشیت خٟبدی ؿبُٔ تٕبْ فؼبِیتٟبی ثش٘بٔٝسیضی ؿذ( ٜسػٕی  ٚغیش
سػٕی) اػت وٞ ٝذف آٖ افضایؾ دا٘ؾ  ٚآٌبٞی ٔذیشاٖ  ٚتالؿٍشاٖ دس صٔیٙۀ وبسوشدٞبی خٛد
ٔ ٚحیظ ػبصٔبٖ  ٚوـٛس اػت .ایٗ فؼبِیت دس چٟبس ثؼذ فشدی (ػمبیذ ،اخاللیبت ٚ ٚیظٌیٟبی
ا٘ؼب٘ی ـ اخاللی) ،ثؼذ حشفٝای (ث ٝػٛٙاٖ ٔتخلق ثشای ػشضۀ خذٔبت ٔٛسد ٘یبص) ،ثؼذ ػبختبسی،
ثؼذ ٘شْ ٔذیشیت خٟبدی یؼٙی ثش٘بٔٔٝحٛس ثٛدٖ  ٚدس ٟ٘بیت ثؼذ فشٍٙٞی ٔذیشیت خٟبدی یؼٙی
(فش ًٙٞخٟبدی) ا٘دبْ ٔی ؿٛد و ٝایٗ چٟبس ثؼذ دس ٚالغ اثؼبد ٔذیشیت خٟبدی ث ٝؿٕبس ٔیسٚد.
٘ىت ٝای و ٝدس ثح

ٔذیشیت خٟبدی ثٛیظ ٜاص ػٛی ػیبػتٍزاساٖ  ٚتلٕیٌٓیش٘ذٌبٖ وـٛسی ٚ

ػبصٔبٟ٘ب ٔی تٛا٘ذ ٔذ ٘ظش لشاس ثٍیشد ،ایٗ اػت و ٝایٗ پذیذ ٜث ٝكٛست وّیت ٔ ٚدٕٛػٝای دس ٓٞ
تٙیذ ٜدیذ ٜؿٛد ِ ٚضٔٚبً تبویذ ثش یه ثخؾ اص فشایٙذ ٔذیشیت خٟبدی تغییشات  ٚاٞذاف ٔٛسد ٘ظش
پظٞٚؾ سا پٛؿؾ ٕ٘یدٞذ؛ ث ٝػجبستی ثشای ػیٙیت ثخـیذٖ ث ٝاْاِمشای خٟبٖ اػالٔی ثبیذ  ٓٞاص
ِحبػ ػبختبسی ٓٞ ،اص ِحبػ فشٍٙٞی ٓٞ ،اص حی

ٞذفٍزاسی  ٚثش٘بٔٝسیضی  ٓٞ ٚاص اثؼبد فشدی ٚ

حشف ٝای ثٔ ٝذیشیت خٟبدی پشداخت ٝؿٛد  ٚایٗ ٔٛاسد دس وٙبس  ٚ ٓٞثب یىذیٍش ٔؼٙب ٔ ٚف ْٟٛپیذا
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وٙذ.
٘تبیح ایٗ تحمیك ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝذیشیت خٟبدی اص ٞـت ثؼذ 11 ،ػبُٔ  111 ٚؿبخق
تـىیُ ؿذ ٜاػت و ٝثشای تحمیك ٘ظشی ٝاْاِمشای خٟبٖ اػالٔی ضشٚسی اػت.
تحّیُ ٔلبحجٞٝب  ٚثیب٘بت ٘ـبٖ داد و ٝػبصٔبٟ٘ب ٟ٘ ٚبدٞبی وـٛس ٓٞ ٚچٙیٗ آٖ دػت ٝاص
افشادی و ٝدس خٙجؾٞب ٟ٘ ٚضتٞبی اػالٔی فؼبِیت ٔیوٙٙذ ث ٝػبصٔبٖ ا٘ؼب٘ی  ٝ٘ ٚا٘ؼبٖ ػبصٔب٘ی
٘یبص داس٘ذ ؤ ٝتٙبػت ثب أىب٘بت  ٚظشفیتٟبی ٞش دػتٍب ٚ ٜاػضبی آٖ  ٚثب ٔالحظ ٝاٚضبع صٔب٘ی ٚ
ٔىب٘ی ٔختّف ثب ٕٞذیٍش ٔتفبٚت ٞؼتٙذ؛ ِىٗ ثشخی اص ٔؤِفٞٝب  ٚؿبخلٟب ٔب٘ٙذ تٛوُ  ٚاخالف،
سٚحی ٝػّٓخٛیی ،ػختىٛؿی  ٚتالؽ ٔضبػف ،اػتٕبد ث٘ ٝفغٔ ،ؼٛٙیت اػالٔی ،خغشپزیشی،
ایثبس  ٚحُ ؿذٖ دس آسٔبٟ٘بی ا٘مالة اص خّٕٔ ٝؤِفٞٝبی اػبػی ٔذیشیت  ٚسٞجشی خٟبدی ث ٝؿٕبس
ٔی سٚد .ثشای ٟ٘بدی ٝٙؿذٖ ٔذیشیت خٟبدی دس ػبصٔبٟ٘ب  ٚتٕبْ فؼبِیتٟب  ٚالذأبت وـٛس ثٙٔ ٝظٛس
خٟتٍیشی آٟ٘ب ثشای تحمك ٘ظشی ٝاْاِمشای خٟبٖ اػالٔی ٞذفٍزاسی  ٚثش٘بٔٝسیضی ساٞجشدی،
اكالح فش ًٙٞخٟبدی ٚ ٚخٛد ػبختبس ػبصٔب٘ی پٛیب ثب تمؼیٓ ٚظبیف سٚؿٗ  ٚاستجبعبت پبیذاس
ضشٚسی اػت؛ ضٕٗ ایٙىٔ ٝؼئٛالٖ ٔ ٚذیشاٖ خبٔؼ ٝاػالٔی ثبیذ اص ِحبػ سؿذ تٛاٖ فشدی ٚ
حشف ٝای ٘یض تالؽ وٙٙذ .سٞجشی خبٔؼ ٝاػالٔیٔ ،ذیشیت ٘ظبْ اداسی ٔ ٚحیظ ثیٗإُِّ ؿشایظ
صٔیٝٙای سا ٔیتٛا٘ٙذ ثشای ػّٕیبتی وشدٖ ػجه ٔذیشیت خٟبدی دس خبٔؼ ٚ ٝتحمك ٘ظشی ٝاْاِمشای
خٟبٖ اػالْ فشا ٓٞػبص٘ذ .دس ٟ٘بیت پیبٔذٞبی اخشای ٔذیشیت خٟبدی سا ٔیتٛاٖ دػتوٓ دس پٙح
ٔٛسد فشاٌیش ؿذٖ ػذَ ،اػتمالَ ،حىٔٛت ٔؼتضؼفبٖ ،ػذاِت اختٕبػی ٘ ٚض َٚسحٕت اِٟی
ثشؿٕشد و ٝایٗ ٔٛاسد ٕٞبٖ ػیٙیت ثخـیذٖ ث٘ ٝظشی ٝاْاِمشای خٟبٖ اػالْ  ٚتشٚیح فش٘ ًٙٞبة
دیٙی ٚ ٚالیی دس خٛأغ اػالٔی اػت.
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