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 مقاله راهنمای تهیه و تنظیم

برای نشر معارف قرآن و حدیث و فرهنگ  االگیمی ام مالگااس االگناوان و      مشکوة ترویجی –فصلنامه علمی 
 .  کند محالالان حومه و وانشگاه با رعایت نکاس ذیل االنالبال می

یمحتواییهاویژگی
  یا ، روش و ابزاری نو، ی تامها مسئله، ای جدید برخورواری ام نظریه یا فرضیه) مالالهور نوآوری

 . رهیافت و قرائنی جدید(
 هگای   هگا و اولویگت   محوری پگووه  و رگرب بایسگنه    مسئله) ثمربخشی و کاربروی بوون مالاله

 . تحالیق و پرهیز ام کارهای موامی(
 بگا  ، الاخنار منطالی و انسگجا  محنگوایی  ، تحلیلی –برخورواری ام صبغه تحالیالی ) کارایی مالاله

 . گویی و نثر خطابی( گویا و اجنناب ام کلی قلمی روان و
 ماننگد مطالعگاس تگاریخی   ، آوروهگای مننگود ور تحالیگق    ابزارهگا و روی ، ها مندی ام روش بهره ،

ای با توجه به چند بُعگدی بگوون    رشنه مطالعاس میانویوه  بهشناالی  روان، شناالی جامعه، تطبیالی
 . مباحث وینی

 مسگنند و  ، رومآمگد ، واضح و منمایز، وقیق، صاوق، کامل برخورواری مالاله ام اریعاس کافی و
 . مسندل و جملگی مرتبط با مسئله تحالیق

 منناالب با توان محالگق و  ، قابل النج  و والنرالی، مفید، برخورواری مالاله ام هدفی مشخص
 . قابل اجرا

نحوةتنظیممقاله
ننیجگه و  ، بدنه اصلی، مالدمه، نکلیدواژگا، چکیده، مشخصاس نویسنده، مالاله وارای عنوانشایسنه االت 

 ی ذیل باشد:ها ویوگیفهرالت منابع با 
 جذاب و نگارر بگه محنگوای مالالگه و بگه وور ام      ، جامع و مانع، گویا، : عنوان مالاله کوتاهعنوان

 . لالاگری باشداِ
 گروه علمی، رشنه، مدرک تحصیلی، رتبه علمی، نا  خانواوگی، : شامل نا مشخصاتنویسنده ،

 . نه و نشانی الکنرونیکی باشدمؤالسة وابس
 کلمگه   151بایسنه االت حداکثر . باشد نصار میخمطالب مالاله به ا ترین مهموربروارنده : چکیده

هگای   روش و چگونگی پووه  و یافنگه ، ضرورس و قلمرو تحالیق، هدف، بیان مسئلهو شامل 
ام اشگنباهاس  ، هور چکیدآنها  معرفی موضود و ررب فهرالت مباحث یا مرور بر. مهم آن باشد

 . رایج االت
 حداکثر هفت واژة کلیگدی بگا ترکیبگی ام واژگگان عگا  و خگا       ، بایسنه االت: کلیدواژگان ،
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 . تر باشد منناالب با موضود اصلی مالاله اننخاب شوو تا بامیابی مالاله آالان
 پیشینه و روش پووه  با تفصیل بیشگنر  ، ضرورس، هدف، باید مسئله تحالیقمالدمه : ور مقدمه

  .مند به مطالعه کند تا ذهن خواننده را آماوه و عیقه ان شووبی
 ور بدنه اصلی مالاله بایسنه االت اهمیت و ابعگاو مسگئله و نیگز آرار وربگارة آن بگه      بدنهاصلی :

با تبیین و توجیگه  ، و نویسنده پس ام ارمیابیِ ویگر نظریاس، خوبی بیان و تجزیه و تحلیل شوو
 . یدویدگاه  را ارائه نما، کافی

 های مرتبط بگا پگووه     توصیه به موضود، آثار و کاربروهای آن، های تحالیق : شامل یافنهنتیجه
، ام ذکگر اولگه  . پاالخ و نکاس مبهم قابل پووه  االگت  یاوکرو الؤااس بی، برای کارهای بعدی

 . خووواری شوو، بندی مباحث مالدماتی ور ننیجه مسئله پووه  و جمع، مسننداس
 CD وفچینی شده ور محیط حاوی مالاله حرWord  صفحه بگه نشگانی وفنگر     15با حجم حداکثر

 . مجله یا فایل آن ام رریق پست الکنرونیک نشریه ارالال شوو

 :فهرستمنابعدرپایانمقالهبراساسحروفالفباوارجاعاتدرپانوشتبهترتیبذیلتنظیمشود

منابع
، نوبگت چگا   ، ناشگر ، نشرمحلّ ، مصحح یا محالق، نا  منرجم، نا  کناب، نا ، : نا  خانواوگیکتاب

 . تاریخ اننشار
 . ممان اننشار، شماره، الال / ووره، نا  نشریه، «عنوان مالاله»، نا ، : نا  خانواوگیمقاله

ارجاعات
 . صفحه، جلد، نا  کناب، نا ، : نا  خانواوگیکتاب
 . شمارة صفحه، ممان اننشار، شماره، الال/ووره، نا  نشریه، «عنوان مالاله»نا  ، : نا  خانواوگیمقاله

فرایندارزیابیمقاالت
مالااس ارالالی که با توجه به راهنمای نگارش مجله تدوین شده باشند با گذر ام مراحل میر اجامه 

 یابند: نشر می
لیه با مالایسه تطبیالی با ویگگر مالگااس نمایگه شگده ور     وریافت و اعی  وصول مالاله و ارمیابی اوّ -1

 . رالانی و تشکیل پرونده علمی های ارید هپایگا
اصیحی توالط نویسگنده یگا وفنگر     نظراسارالال برای کارشناالان جهت ارمیابی نهایی و اعمال  -9

 . مجله
 . بررالی و تصویب نهایی مالاله و آماوه شدن برای چا ، ررب ور هیئت تحریریه -1
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 قیامت عرصه در انسان یتصویرپرداز
 کریم(قرآنامسیجزء)در

 

وی یدكتر كبر    _______________  ی ی، دكتر عل1خسر   _______________ 3هکانی ی، سميرا جد2نظر
 1/11/1121: پذیرش تاریخ - 2/2/1121: وریافت تاریخ

 یدهکچ
 چررا  است؛ گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد که ستا موضوعی، کریمقرآن  در یتصویرپرداز

 طرر   از .دهد می انتقال مخاطب ذهن به را نظر موررد معانی، یة تصویرپردازوسیل بهقرآن  که
 گفترار  و حرات   و انسان از سخن، کریم قرآنام  سی جزءهای  هسورهای  موضوع از یکی دیگر
 تنهرا  نه، قیامتة عرص در انسان صویرپردازیتهای  هجنب به پرداختن با است. قیامت روز در وی

قررآن   در عالمانره های  تصویرپردازی هنر بلکه، گردد می روشن پیش از بیش قیامت روز عظمت
 آن پی در حاضر پژوهش، امر این به توجه با گیرد. می قرار وحی کالم مخاطبان دید معرض در

 در، روز آن وقرای   و حرواد   بیران  بره  محشرر  روز در انسران  تصرویرپردازی  خالل از که است
، حاضرة مقال در بپردازد.، حاضرندة آنها هم گویا کهای  گونه به، کریم قرآنام  سی جزءهای  هسور
ام  سری  جزء در، قیامتة عرص در انسان تصاویر به، یتصویرپرداز ضرور  و جایگاه بیان از پس
 قررار  بررسری  مرورد  انسان رفتار و گفتارها،  هشنیدها،  هچهر تصاویر جداگانه سپس و شده اشاره
 داشرت؛  معنا ازتری  کامل و تر دقیق درک توان می تصویر واسطه به که شده داده نشان و گرفته
 دارد. وجود عمیقی و تنگاتنگ ارتباط، تصاویر و معنا میان زیرا

 .انسان، قیامت، یام، تصویرپرداز سی جزء، کریم قرآنها:  کلیدواژه

 لرالنان. وانشگاه، عربی اوبیاس و مبان گروه االناویار .1
 لرالنان. وانشگاه، عربی اوبیاس و مبان گروه وانشیار .9
 لرالنان. وانشگاه، عربی اوبیاس و مبان ارشد کارشناالی وانشجوی .1
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 مسأله طرح و مقدمه

 اهلیئة ختیل: فالصورة .االت واون شکل و واون صورس معنای به لغت ور یرتصو

 یءشل لکلل ألن و، كثرهتا و اختالفها علی تبهار   و املوجودات مجیع به تتمیز الذی الشکل أو

هبلا يتمیز مفردة هیئة و خاصة صورة
 گوناگونهای  الاخت با کریمقرآن  ور کلمه این 1

و ّی أ   یف: مانند االت. آمده ة  ص  َكب ك شاء   ما ر  ك     و   و (1/)انفطگار  ر  لَور  ل    ص  س  أ ح   ف 

ك   ر  و   .9(44/)غافر ص 
 کلمگاس  که، حالایق توصیف ور لطیف و وقیق االتای  شیوه، تصویر همچنین

 ور کگه  آورند می پدید راای  جمله، گرفنه قرار هم کنار ور ویوه نظمی با حروف و
 بعضگی  1کنگد.  می الالا را معنا ام منده و ممجسّ صورتی، مخارب خیال و احساس

 انگواد  ام چگه  اگگر ، االت مشخص و برجسنه بیان هرگونه شامل تصویر»اند:  گفنه
 معنگای  بگه  تصگویر  لغگت ، یشناال روان ور و 4«.نباشد نشانی آن ور تشبیه و مجام

 ویداری االت ممکن که االت احساالی یا اوراکیة تجربة خارر یا ذهنی بامالامی
 امگرومه  آنچه با اوبی اصطیب ور تصویر که االت آن بیانگر، عاریفت این 5نباشد.

 آن( ماننگد  و نالاشی و فیلم و عکس )یعنی شوو می تداعی اذهان ور مفهو  این ام
، هسگنند  عباراس و الفاظ همان ،ما بحث ور تصویرگری ابزار که چرا وارو؛ تفاوس

 ایفگا  الگحرآمیزی  نال  چنان تنهایی به گاه الفاظ چند هر عکس. و فیلم و قلم نه
 ةبیننگد  گگویی ، باشگد  شگنونده  که آن جای بهآنها  با مواجهه ور انسان که کنند می

 بهقرآن  آالمانی کی  ور توان می را هنر این اوج .االتمصوّر  و مندههایی  هصحن
 4.وید وضوب

 .«صور» ماوه ذیل، 4 ج، العرب لسان، منظور ابن .1
 .191  ، 14 ج، الالرآن ألحکا  الجامع، احمد بن محمد، قرربی .9
 .171  ، الالرآن روائع من، العید محمد، البوری رمضان .1
 .14  ، فارالی شعر ور خیال صور، رضا محمد، کدکنی شفیعی .4
 .911  ، اوبیاس نظریة، وارن آوالنن و رنه، ولک .5
 .91-11  ، الالرآنی المثل فی الفنیة الصورة، حسین محمد، الصغیر علی .4
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 وهگا   روش تمگامی  ام کگه  االگت  آن، قگرآن  شگکوه  با و میباهای  هجلو ام یکی
 الفگاظ  بگه  و جوید می بهره، خوو حالایق و مفاهیم به بخشیدن یاسح برای ابزارها
 خلگق  میبا تصاویری، جان بی و آای  بی و الاوه کلماتی ام گویی، بخشد می جان
  هسنند. پابرجا و منده ابد تا که کند می

 تصگویر  بگه هگایی   هصحن، معمولی و ومجرّ الفاظ رشنه یک با کریم قرآن، آری
 و اوبگی  فنگون  تمامی و برواری فیلم و عکاالی ووربین و ینالاش قلم گاه که کشیده
 تصویر که چرا مانند؛ می بام آن با هماوروی ام و عاجزند آن همانند خلق ام هنری
ة نغمگ ، کلمگاس  موالگیالی ، جنگب  ، رن  با آمیخنه االت تصویری، قرآن ور هنری

 وجگدان  و هگوش ، خیگال ، گگوش ، ویگده  کهای  گونه به جمیس؛ الجع و عباراس
 اننزاد روب بی خطوط و مجروهای  رن  ام تصویری چنین گیرو. می بر ور را میآو

 و احساالگاس  راه امها،  مسافت و ابعاو که منده و گویا االت تصویری بلکه، نشده
 بگا ها  انسان جان ور صورس بدین معانی و شوند می گیری اندامه آن ورها  وجدان
 1گذارو. می اثر، ندا پوشیده برتن حیاس خلعت که ربیعت ام منارری
ة وایگر  بگه  تنهگا  ،قگرآن  ور هنری تصویر که وریافت توان ، میشد گفنه آنچه ام

 خیصگگه آن ماننگگد و مجگام  و االگگنعاره و تشگگبیه همچگون  بیغگگی فنگگون محگدوو 
 موالگیالی  ،کلماسة نغممانند  گوناگون عناصری ام قرآنی تصاویر بلکه 9شوو؛ نمی

 کگه ، یافنگه  ترکیگب  آن ماننگد  وها  هصحن با رویارویی و وقیق توصیفاس، جمیس
 و کنند می خوو بخ  جانهای  هنغم وها  هصحن ام الرشار را انسان گوش و چشم
 وارند. می وا اندیشه به را او، برانگیخنه را آومی خیال و حسّ
 ام میاویهای  هالور و باشد می کریم قرآن اصلی محور انسان اینکه به توجه با
 بگه  محشگر  ور را انسگان  تصویرآنها  ور که االت قیامت پیرامون آالمانی کنابآن 

 ورک آنة وهند تکان حواوث و قیامت روم ام انسان کهای  گونه به کشد؛ می تصویر

 .17-11  ، الالرآن فی الفنی النصویر، الید، قطب .1
 .41  ، الکریم الالرآن فی رالنصوی جمالیاس من، قطب محمد، العال عبد .9
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 بگرای  ابگزاری  عنگوان  به را تصویر، کریم قرآن، ترتیب این به کند. می پیدا عمیالی
 به نزویک و محسوسهای  تصویر صورس به را معانی تا، گرفنه کار به معانی بیان
 واالگت   صگرف  بیگان  بگه  نسبت بیشنری تأثیر وارای تصویر میرا کند؛ عرضه فهم

 .الامو می تر آگاه قیامت حواوث به نسبت را انسان
 گرفنگه  قگرار  پووهشگگران  توجه مورو، اخیر یها الال ور یتصویرپروامة پدید

 پووه  مانع و رالد می نظر به ناچیز همچنان، شده بررالی تاکنون آنچه اما، االت
 وهگا   کنگاب  تگاکنون قرآن  ور یتصویرپروام راالنای ور شوو. نمی ممینه این ور ما

 الالگرآن  فگی  الفنگی  النصویر به توان می که، االت گرفنه انجا  فراوانیهای  پووه 
 جمالیگاس  مگن  و قطب دالیّ ام ق(1419) الالرآن ریل فی تفسیر و تا( )بی الکریم

 براالگاس  لکگن  کگرو.  اشگاره  عبگدالعال  ما ق(1411) الکگریم  الالگرآن  فگی  النصویر
 ور انسگان  یتصگویرپروام » عنگوان  تحت تحالیالی کار تاکنون نگارندگان اریعاس

 االت. نگرفنه انجا  «قرآنا   الی جزر آیاس براالاس قیامت
 ، یعنگی کگریم قگرآن   هنری ابعاو ام یکی تبیین به که آنیم پی ور نوشنار این ور
، قگرآن ا   الی جزرهای  هالور براالاس امتقیة عرص ور انسان یتصویرپروام بحث

 کنیم. بررالی روم آن ور را انسان رفنار وها  هشنیدها،  هگفن و بپروامیم

 یکلّ نگاه یک درام  سی جزء

 نصگر  و نهبیّة الور وو جز بهقرآن  آخر رجزهای  هالور اتفاق به قریب یتکثرا
 تکیگه  انگذار  و رسبشا، معاو، أمبدة لأمس به چیز همه ام بی  و شده نامل همک ور
 بگا  آیگاس  تعداو ورها  هالور این البنهاند،  کوتاه، جزر اینهای  هالور همه 1.دنکن می
 و تصگویرها ، آهنگ  ، رویکرو، موضود ور جزر اینهای  هالور وارند. اخنیف هم
 وهگا   پنگک ، جگزر  این آیاس گویی وارند. اشنراک، مفاهیم بیانة شیو نیز وها  هالای

 قوی بسیارهایی  پنک گروند؛ می وارو آومی شعور و حسّ رب که هسنند فریاوهایی

 .1  ، 94 ج، نمونه تفسیر، همکاران و ناصر ،شیرامی مکار  .1
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هگای   انسگان  الگر  بر یا خواب ور غرق خفنگان الر بر بلند فریاوهایی و النگین و
 ایگن  کشگند.  مگی  الوس و منند می کف و رقصند می نشینی شب ور که ابله و ناوان
 ایگن  شگوو.  می کشیدهها  فریاوآنها  الر بر و آید می فرووآنها  احساالاس برها  پنک
 نظیگری  بگی  هشگدار  و آهنگ   بگا  جگزر  ایگن هگای   هالورة هم امها  فریاو وها  پنک
  1وارو. وجوو خدایی، باشید هوش به که، خیزو میبر

 قیامتهاینامشنیدنهنگامبهانسانترس-1

 هگای  نگا   شگنیدن  هنگگا   بگه  انسان وحشت و ترس تصویر، بسیاری آیاس ور
 آن صگفاس  ،حالیالگت  ور هگا  نگا   ایگن  االت. شده ترالیم آشکار صورس به قیامت
 را آن حااس و وحشت و ترس ام تصویری، وارند که آهنگی با یک هر و رومند

 کشند. می تصویر به

هغاشی.1-1

ل  : آیه ور «هغاشی» ِديث   أ تاك   ه  غاِشی ةِ  ح   بگه  و« هغشگاو »ة مگاوّ  ام (؛1/)غاشیه ال 
 حواوث که االت آن خارر به یامتق برای نا  این اننخاب 9االت. پوشاندن معنای

 که هراالی و ترس با و وهد می قرار خوو پوش  میر را همه ناگهان آن وحشنناک
 ایگن کگرو،   ترالیم واژه این ام توان می که تصویری 1گیرو. می فرا راها  ، انسانوارو
 میگرا  پوشاند؛ می و گیرو می فرا را چیز همه و کس همه ،وحشت و ترس که االت
 حالیالنگی  ،قیامت که شوو می اهمیت با موضوعی منوجه ،کلمه این یدنشن با انسان
 و آرایگ   ام پگس  ممگین  الراالر وگرگونی ام و پیوندو می وقود به حنماً که االت

 پیامگدهایی  چنگین  امآگگاهی   بگا  و وهد می قطعی خبر آن کنونیِ خرّمیِ و آالای 

 .111  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .1
 .«غشی» ماوه ذیل، 1 ج، الالرآن غریب فی المفرواس، محمد بن حسین، اصفهانی راغب .9
 .491  ، 4 ج، الننزیل معانی فی النأویل لباب، محمد بن علی الدین عیر، بغداوی .1
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 افکند. می الایه آومی وجوو تمامی بر هراس و هول که االت

هطام.1-2

إِذا آیه ور «هالطامّ» ِت  ف  ی الَّطاَمة   جاء  ْب  ک   بگه  و« رمّ» ریشه ام (؛14/)نامعاس ال 
 همگه  بر و نوروو ور را ویگر حواوث کهای  حاوثه به واالت  تجاوم و غلبه معنای
 حگواوث  ام مملگو  کگه  وارو اشاره قیامت به ولیل این به 1گویند.« هرامّ» آید غالب

 بگر  ،وارو که وحشنی و ترس با و برو می فرو خوو ور را یزچ همه واالت  هولناک
 هراس و هول تصویرگر، وارند که تندی آهن  با آن واژگان و شوو می غالب همه

 و حاوثگه  تگرین  بگزر  ة صگحن  ام برانگیخنگه  احساسِ، آیه این ور باشد. می قیامت
  9گیرو. می فرا را انسان ورون قیامت فرالای راقت و الخت بیی

هاخّص.1-1

إِذا: آیه ور «هالصاخّ» ِت  ف   یامعن به و« صخّ»ة ریش ام (؛11/)عبس الَصاَخة جاء 
 االگت  این «هالصاخّ» به قیامت گذاری نا  علت 1االت. وحشنناکصدای کوبنده و 

 و کوبیگگدن شگگدس ام و االگگت خگگراش گگگوش تنگگدش آهنگگ  بگگا واژه ایگگن کگگه
 ترالگیم  را روم آن شگنباری وهام ای  صگحنه  و خراشگد  می راها  گوش، تأثیرگذاری

 حسگاب ، حاقّگه ، بعگث ، واقعه، قیامت»: ام ندا عبارس قیامت های نا  ویگر 4کند. می
 ایگن  میگرا  گنجگد؛  نمگی  مگا  پووه ة گسنر ور و االت خارج ما بحث ام که ..«.و

 شگأن  بر فراوان صفاس و ها االم این .ا  قرآن نیست الی جزرهای  هالور ور االمار
 صفاس ،باشد عظیم که چیزی هر»: گوید می قرربی وارو. والت قیامت روم عظیم

 .«رمّ» ماوه ذیل، 19 ج، العرب لسان، مکر  بن محمد، منظور ابن .1
 .1111  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .9
 .«صخّ» ماوه ذیل، 1 ج، العرب لسان، مکر  بن محمد، منظور ابن .1
 .441  ، 11 ج، الالرآن تفسیر فی مجمع البیان، حسن بن فضل، ربرالی .4
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قگرآن   ور آن هگراس  و هگول  و عظمگت  خارر به قیامت االت. فراوان های  نا  و
 1«.االت شده وصف فراوان صفاس با و وارو منعدو های نا 

 نگود  ام، گذارنگد  مگی  نمای  به را قیامت االامی که تصاویری، رالد می نظر به
 تحگت  را انسگان ، وارو که خراشی گوش و تند آهن  با میرا ؛االت یحسّ تصاویر

 آن برای را خوو باید، وارو رو پی  ور الفری که واند می انسان وهد. می قرار تأثیر
، انگیگز  هگول  بانگ   ایگن  شگنیدن  محگ   به او بربندو. الفر بارِ، الامو امهیّ و آماوه

 کگه  یالگفر  الگوی  به بایست می و االت الفر آغام که شوو می حالیالت این منوجه
 کند. حرکت، االت بووه آن مننظرها  الال

محشرسویبهانسانشدنروانهةنحو-2
 یحسّگ  تصگویر  ور و شوو می آغام صور ور ومیدنة صحن با، قیامتهای  هصحن
 و منوقگف  را حگرکن   و میرانگد  می را چیز همه که شوو می واوه نمای  شنیداری
 محسگوس  جهان یافنن پایان برای االتای  نشانه این بخشد. می پایان را وجووش

 ایگن  و آخگرس  ور جاووانگه  حیگاس  آغگام  و آن قگوانین  وهگا   هپدید تما  با ونیا و
 شوند. می حاضر محشر صحرای ور گروه گروه که ندهای انسان
 روم ورآنهگا   حرکگت  وها  انسان آمدن بیرون نود ام تصاویری نیز نبأة الور ور
لو     إِنَ : فرماید می که آنجا .بینیم می را قیامت للِ  ي  ص  ف  لو     * ِمیقاتلا   كلان   ال  لْ ف     ي   یفِل ي 

ت أ ت ون   الُصورِ   .(11-17/)نبأ أ ف واجا   ف 
 آن ور ونیگا  کگه  االت مرمی، منعال خدای حکم و تالدیر ور یعنی «مِیالاتاً کانَ»

 آنجا به که االت آفریدگان برای مرمی اینکه یا و رالد می پایان به و یابد می فرجا 
 9شوند. می یمننه

 نزویگگک جبگگل بگگن معگگاذ کگگه شگگده روایگگت عگگامب بگگن بگگرار ام حگگدیثی ور

 .11  ، 1 ج، اآلخر الیو ، اللیمان عمر، الرأش .1
 .911  ، 4 ج، تفسیرالکشاف، أبوالالاالم، الخوارممی الزمخشری .9
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 رالگول  یگا : گفگت  معاذ پس بوو. نشسنه انصاری ایّوب ابو منزل ور خدا رالول
لو    : فرماید می که تعالی خدای قول آیا هلل!ا لْ ف     ي  ت لأ ت ون   الُصلورِ  یفِل ي   را أ ف واجلا   ف 

 چشگمان  گگاه  آن .کگروی  الؤال بزرگی امر ام !معاذ ای : فرموو پیامبر پس ؟ای ویده
 پراکنگده  رگور  بگه  مگن  امّگت  ام رایفگه  وه: فرمگوو  الپس و بست فرو را مبارک 
 صگورس  و فرمگووه  مشخّص، مسلمانان میان ام راآنها  خداوند .شوند می محشور
 بعضگی  و، خگوک  صگورس  بگه  را برخی و بومینه و میمون شکل بهآنها  ام بعضی

 بگا گگاه   ، آنپگایین  صورتشگان  و بگاا  پاهایشان، االت وارونه و کوسمع هیکلشان
 آمگد  و رفت و نابینایندآنها  ام بعضی و، ممین روی بر شوند می کشیده صورتشان

 پگس ، جونگد  مگی  را خگوو هگای   مبان بعضی و هسنند گن  و کر برخی و کنند می
 شوند می ناراحت آن گند بوی ام محشر اهل که شوو می جاری وهانشان ام چرک

 ندا آویزان آت  ام ییها هشاخ بر، ایشان ام بعضی و بریده پایشان و والت برخی و
 بگا  ایشگان  ام بعضگی  و االگت  بگدتر  گندیگده  مگروار  ام عفوننشانآنها  امبرخی  و

 1.ندا ملبوس، االت بدنشان به چسبیده که آت  ور شده گداخنه مس ام ییها لباس
 ور بیشگنر  یتأثیرگگذار  بگرای  که اشدب می هسنی تغییر تصویرگر، گذشنه آیاس

، آیگاس  ایگن  ور االگت.  شگده  گرفنگه  کار به قیامت هراس و بیم به اشاره و انسان
 محشگر  الگوی  بگه  گروه گروه صورس به که شده گذاشنه نمای  به انسان تصویر

، عگیوه  بگه  شگوو.  قمحالّگ ، نمگووه  بیان خداوند که را تهدیدی و وعده تا روند می
 بگا  انسان و انگیزاند میبر را انسان شنیداری حسّ، صور ور ومیدن ام ناشی صدای
تصوّر  با همچنین برو. می پی قیامت حواوث وقود تحنمیّ به صدایی چنینتصوّر 
 حگواوث  بگر  وال کگه  کگرو  ممجسّگ  ذهنور  را تصویری توان می آیاس این ارتباط
 وقگود  بگه ، کگروه  نمعگیّ  قبل ام خداوند که را امری ابندا، روم آن ور باشد. قیامت

 حاضگر  الهگی  عگدل  واوگگاه  ور فگوج  فگوج  مگرو  ، صور ور ومیدن با و پیوندو می

 .919  ، 15 ج، العظیم الالرآن تفسیر فی المعانی روب، محموو الید، آلوالی .1
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 پس شوند. آگاه خوو الرنوشت ام و ببینند را ونیا این ور مندگیة ننیج تا شوند می
  کند. می آماوه بزرگیة واقع چنین ورک برای را انسان ذهن، یحسّ تصاویر این

ئِذ  ة: آی همچنین م  و  ر   ي  د  تاتا   لَْاس  ا ي ص  ا أ ش  و  امهل      لُِي    ایگن  بگه  اشاره (؛4/)ملزال أ ع 
 آیگه  ایگن  ور شگوند.  مگی  روانگه  جزا الوی به، آمدن بیرون ام بعدها  انسان که وارو

ر   د  هگای   محگل  و مراقگد  ام صگغیر  عالم ور انسانی مدارک و قوا یعنی الَْاس   ي ص 
 بیگرون  جاهایشگان  و قبرهایشان ام مرو ، قیامت روم ور یا، آیند می بیرون خووش

تاتا   و آیند می  و مراتگب  حسگب  بر منعدّو صفوف ور پراکندهها  انسان یعنی، أ ش 
 االت این بیانگر، آیه این پس 1.شوند می نمووار، شالاوس و العاوس ور ورجاتشان

 اهگل  یگا ، شوند می محشر ةعرص وارو جداگانه مذهبی هر اهل، قیامت روم ور که
هگای   صگورس  با گروهی اینکه یا و شوند می وارو جدا ممین منارق امی ا  نالطه هر
 گگا   محشر ور تاریک و تیره و عبوسهای  هچهر با گروهی و خندان و شاو، میبا
، شده خارج قبرها ام مخنلفهای  هگرو صورس به مرو  روم آن ور پس 9.نهند  می
ة ننیجگ  و شگوو  اوهو نشگان آنهگا   بگه  اعمالشگان  تا، شوند می وارو محشر ةعرص ور

 ببینند. را خوو کارهای
کشگد. آنجگا کگه     آیاس الورة عاویاس نیز نود بیرون آمدن انسان را به تصگویر مگی  

ل     ف ال أ  فرماید:  می ع  ثِر   إِذا ي  ب ورِ  فِی ما ب ع  ق  ّصل   * و   ال  ورِ  فِی ما ح   (.11-2)عاویاس/ الُصد 
ل     ف ال أ  : فرماید  می هدیدت با توأ  انکاری االنفها  یک صورس به نخست ع   إِذا ي 

ثِر   ع  ب لورِ  یفِ  ما ب  ق   خگواب  ام پروروگار اذن به مروگان ،رالد می فرا که محشر روم ال 
، بنگابراین  شگوند.  می جمع الهی پیشگاه ور و خیزند می بر صور صدای با و غفلت
 اندومی ثروس و ناالپاالی به که رومی، بوو خواهد موعوو روم همان، حشرم روم

 کسب راآنچه  هر ام انسان که رومی شد. خواهد رالیدگی ایمان بی انسان بخل و

 .419-411  ، 14 ج، هالعباو مالاماس فی السعادة بیان، محمد اللطان، گناباوی .1
 .997  ، 97 ج، نمونه تفسیر، همکاران ناصر و ،یشیرام مکار  .9
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 اعمگال  گواه و شاهد نزویک ام انسان روم این ور گرفت. خواهد خبر وقیالاً، کروه
 و نیگاس  کگه  وید خواهد، واشنه پنهان ویگران ام ونیا ور را، آنچه بوو خواهد خوو

ّصلل   و  : فرماید می که اینجاالت شد. دخواه راهر  ویدگان برابر ور اعمال  ملا ح 

ورِ  یفِ   وقگود  بگه  منعگال  خداونگد  پیشگاه ور همگیها  این و (11/)عاویاس .الُصد 
 بوو. خواهد انسان اعمال نارر و شاهد او و پیوالت خواهد

ب لورِ  یفِ  ما همانندی، آیه وو این ور همچنین ق  ورِ  یفِل ملا و ال   محگل  الُصلد 
 و تنگ   ،تاریک االت مکانی االت؛ اجساو و مروگان وفن محل« قبور» وارو. تأمل

 الینه ور« صدور» آنکه حال، مروگان احشا  و اجساو واری نگه محل و الرپوشیده
 افکگار  و ورونگی  االرار و اسنیّ اخنفای محلّ به واشاره االت انسان ضمیر، بطن و

 بیگرون  قبگر  ام هگا  ة انسگان هم که االت انالیبی و شگفتة صحن این 1وارو. انسان
، اند کروه پنهان الینه ور که رامهایی و االرارة هم و شوند می منده ووباره و آیند می

 گویا، گیرو می سقوّها  هصحن این برابر ور انسان بینایی حسّ پس 9شوو. می آشکار
 برابگر  ور را تصگاویر  ایگن  انسان و االت واون رخ حال ور حواوث این اکنون هم

، قیامت روم ور که وهد می قرار تأثیر تحت را او منارر این و بیند می خوو چشمان
  شوو. می آشکارآنها  االرار و ند شو می خارج قبر امها  انسان

قیامتدرانسانرفتار-1
 عظیمگی ة صیح همان آید؛ می قیامت ةصیح و خراش گوش صدای که ممان آن

 محشگر  ةعرصگ  بگه ، کگروه  منگده  را همگان و باشد  می حیاس و بیداریة صیح که
 ام هم، شوو می منفاوس بسیار فانی ونیای این به نسبت انسان رفنار .کند می وعوس
 رفنار وگرگونی این و ،خوو قیافه و شکل لحاظ ام هم و ویگران با برخورو لحاظ

 اندیشه فصلنامه، «عاویاس الوره ور منن الاخناری انسجا  و پروامی تصویر، تصویر» ابوالفضل، حری .1
 .14  ، ش 1115، 12 شماره، شیرام وانشگاه وینی

 .1251  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .9
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هایی  هنمون به، قسمت این ور االت. قیامت الخت و عظیم حواوث خارر به انسان
 کنیم. می اشاره، روم آن رو انسان رفنار به مربوط آیاس ام

قیامتدرانسانسرگردانیو.گریز1-1
 چیگز  همگه  ام انسان، وحشت و ترس ّس شد خارر به، قیامت برپایی هنگا  به
 وگریگز   نگود  میگر  آیگاس ور  .شگوو  می غافل الرنوشن  و اعمال  و خووش جز

لو    : فرماید می که آنجا ،االت شده کشیده تصویر به انسان الرگروانی و حیرس  ي 

ِفرُ  ء  لال   ي  ر  ّمهِ  و   * أ ِخیهِ  ِم    م  بِیهِ  و   أ  ِْیهِ  و   صاِحب تِهِ  و   * أ  ّل  * ب  ِرئ   لِک  ئِذ   ِمْ ه     ام  م  و  أ ن   ي  ِْیهِ  ش  غ   ي 
 .(17-14/)عبس
، خوو به افراوترین  نزویک ام و گریزو می که االت انسانی تصویرگر، آیاس این
 و تگرس  به را انسان نفس، االت صحنه این ور که هراالی و هول کشد. می والت

 و غگم  و االگت ی  خو کارة اندیش ور و مشغول خوو به کس هر و اندامو می لرم
 ور، عگیوه  بگه  شگوو.  مگی  غافل ویگران اندوه و غم ام که وارو خوو برای اندوهی
 تعبیر این امتر  وقیق که وارو وجوو خروکننده و ژرفهایی  هالای، عبارس این ورای

 ذهن که کشد تصویر به را اندوهی و غمة آنها والیل به تا شوو نمی یافتی آنها برا
1کند. مشغول خوو به را ورون و

 

و    فرماید:  می ِفرُ  ي  ء   ي  ر  لم  ِْیلهِ  و   صلاِحب تِهِ  و  *  أ بِیهِ  و   أ ّمهِ  و  *  أ ِخیهِ  ِم    ال  -14)عگبس/  ب 
 کگه  االگت  ّی حد به روم آن ّسِ شد د.کن می اشاره قیامت روم ّسِ شد به آیه این(. 14

 و یگاور  راآنهگا   و نداشت را فراقشان راقت روم یک که نزویکان  و انسان اقربای
 همگة  برو، ور آن روم ام  می پناه آنان به همواره و پنداشت می مندگی ور خوو باموی
 بگه  گگذارو  نمگی  که کند می آومی را احاره چنان آن ّس شد اینکه گریزو، برای می آنان
 کگه  هگر  خگووش  غیگر  حگال  کنگد؛  خگوو  به غیر اعننایی و بیفند کسی و چیزی یاو

 .1114  ، همان .1
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 چیره آومی بر و یابد ّس شد و باشد عظیم وقنی مصیبت و بی !باشد، آری خواهد می
 منصگرف   کوششگی  و فکر هر ام که کند می جذب خوو به را آومی چنان گروو، آن

نفگس و شگعور نیگز احسگاس      ور روم قیامگت، تگرس ور تگاریکیِ    پس 1گرواند. می
 ام را خویشگاوندان  و ارحگا   شگریفة  آیة گویند، این می مفسّران ام بعضی 9شوو. می
 الگخن  آغگام  ور کروه، چون که ذکر ربیعی ترتیب وارو، ربق آنان به که محبّنی نظر
 عارفگه  میرا. االت آوروه به میان فرمندان و موجه ام والدین، الپس ام براور، بعداً ام
 تگر  وارو، قگوی  بگراور  بگه  که ای عارفه ام خویشنن به والدین نسبت نسانا محبت و

 و عارفگه  آن ام تگر   قگوی  فرمنگدان   و موجگه  بگه  نسگبت  انسان عارفة نیز و االت
: بفرمایگد  خواهگد  مگی  شگریفه  آیگه  این گویا وارو. خوو والدین به که االت ای عیقه
 مگاور  ام خوو، بلکه جای االت، به فراری خویشنن براور که ام قیامت روم ور انسان

 آن ونیگا  ور کگه  فرمنگدان   و موجگه  ام حنی بوو، بلکه گریزان خواهد نیز پدرش و
   1شد. خواهد فراری واشت، نیز ولبسنگی و عیقه آنان به همه

 و من و ماور و پدر و براور که را نزویکان  ترین نزویک انگسان، ترتیب این به
 وهگد  مگی  نشگان  ایگن  وگریزو  میآنها  ام بلکه، برو ام یاو می فالط نه، هسنند فرمند
 روابطگ   وهگا   پیوند تما  ام را انسان که االت میاو قدر آن قیامت وحشت و هول
ة همگ ، روم آن ور بینگیم  ، مگی کنگیم  توجگه  بحگث  مگورو  آیاس به اگر د.کن می جدا

 بگه  انسگان ة ولهگر  و ترس حالت نمایانگرِ این و کنند می فرار ویگر یک امها  انسان
 االت. مشغولی  خو به کس هر ام بی ، جهت همین به و االت خوو نجاس

قیامتدرانسانهیکلوشکل.1-2
 ربیعگی  حالگت  ام را انسگان  که االت وهنده تکان و عظیم چنان، قیامتة صیح

 .141  ، 91 ج، المیزان تفسیر، حسین حمدم الید، رباربایی .1
 .42  ، الالرآن فی القیامة مشاهد، الید، قطب .9
 .144  ، 11 ج، آالان تفسیر، جواو محمد، خمینی نجفی .1
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 هیکگل  و شکل تصویرگر که االتهایی  هالور ام قارعهة الور کند. ، خارج میخوو
و    : فرماید می االت. انسان ون  ي   ي  راشِ  الَْاس   ک  ف  ال  ب ث وِث لال   ك   .(4/)قارعه م 

 آثگار  که االت هراالی و هولة صحن، شوو می واوه نشان اینجا ور کهای  صحنه
 و کوچک، آنة الای ور فراوانی وجوو باها  انسان و گیرو می بر ور راها  هکو و مرو 
 میگان  ام و کشند می پر و بال، ترس ام ها ول، صحنه این ور رالند. می نظر به اندک
 بگه ، کگروه  مگی  تکیگه آنها  به ونیا ور که چیزهایی کند می احساس شنونده روند. می
 1االت. گرویده پراکنده هوا ور و شده غباری و گرو الان

و    : فرماید می ون   ي  ک  راشِ  الَْاس   ي  ف  ال  ب ث وِث لال   ك   را ها انسان خداوند (؛4/)قارعه م 

 رگرف  بگه  الگو  هگر  ام پریدن و خواری و ضعف و نشد پراکنده و بسیاری ور -

 مگن  ضگعف أ: االت آمده عرب های مثل ور و کروه تشبیه پروانه به - کننده وعوس
 .االگت  پروانگه  ام خگوارتر  و تگر  نگاوان  وتر  ضعیف [ فینی]، جهلأ و ذلّأ و فراشة

 وانگه پر به قیامت روم ور بوون منفرق و منحیر ولیل به انسان، آیه این ور، بنابراین
به کگار رفنگه و    شبه وجه جز به تشبیه لوام ة هم، تشبیه این ور االت.شده  تشبیه
 چشمان برابر ور را قیامتة صحن، تشبیه این ام االنفاوه با تواند می راحنی به انسان
 کند.، تصوّر خوو

تصویرگر حواوث رهور قیامگت نیگز هسگت و حرکگت انسگان بگه الگان         این آیه،
تصوّر صگحنة قیامگت و تگرس و وحشگت ناشگی ام آن قگوّس       های پراکنده بر  پروانه

شوند و  ها پراکنده می ها با هیکل و اندامشان مثل پروانه ای که انسان بخشد؛ به گونه می
 گروو. حسّ بینایی ناشی ام این تصاویر، موجب رعب و وحشت انسان می

قیامتدرانسانةچهر-4
 کگس  هگر  و االت منفاوس مالشاناع به هتوجّ باها  انسان ةچهر، قیامت روم ور

 .1241-1241  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .1



 17 1129 بهار 111شمارة    

وه  : مانند بیند. ، میواوه انجا  ونیا این ور که را کارهایی ةننیج ج  ئِلذ   و  م  و  ة   ي  لِفر  س   * م 

ة   ة   ضاِحک  ت ب ِِش  س  وه   و   * م  ج  ئِذ   و  م  و  ی ها ي  ل  ة   ع  ْب   ها * غ  ق  ه  ر  ة   ت  ة ه     أ ولئِك   * ق َت   ر  ف  ک  ة   ال  ر  ج  ف   ال 

 و دیگ عالا آثگار  ،قیامگت ة صگحن  ور کگه  کند می بیان آیاس این ور (؛49-11/)عبس
 بگه  «هوجگو »ة واژ بگرون  کگار  بگه  .گروو می نمایان یشانها هچهر ورها  انسان اعمال
 حگااس  بیگانگر  توانگد  مگی  یچیگز  هگر  ام بی ، صورس رن  که االت این خارر
 1ی.جسمانهای  ناراحنی هم و یروح و یفکرهای  ناراحنی هم، دباش یورون

، وهگد  مگی  خبگر آنهگا   ورون ام کگه هگایی   هچهگر  ترالگیم  بگه ، آیاس این ور پس
ة  : االت خندان و شاواب، مؤمنان ةچهر پروامو. می لِفر  س  ة  *  م  ت ب ِشل ضلاِحک  س  ة  لم   .ر 

 قگرار  منضاو تصویری، آن برابر ور و التها آن ورون آرام ة نشان ةچهر شاومانی
ی  : االت کافران ةچهر آن و وارو ل  ة   هاع  ْب   ها*  غ  ق  ه  ر  ة   ت   راهگای آنهگا    هچهگر  که .ق َت  
 االت. گرفنه فرا تیرگی و اندوه و غم غبار

ها آیه ور همچنین ق  ه  ر  ة   ت   اما، االت نشده االنفاوه صراحت به الیاهة واژ ام ق َت  
 تاریکی را کافران ةچهر که چرا برو؛ پی رن  این به «قنره» واژه معنای ام توان می
 امثال و چوب الوماندن ام که االت ووویمفهو   به کلمه این و پوشاند می تذل و
 1االگت.  الگیاهی  ام کنایگه  ،واژه ایگن  که گفت توان می عیوه به 9شوو. می بلند آن

 شگده  پوشگیده  تاریک شب گویا که االت تاریک چنان آن کافرانهای  هچهر چون
 شگنیداری  حگسّ  «هصگاخّ »ة کلمگ  آورون بگا  ابنگدا  ور، بحث مورو آیاس ور االت.

 تصگاویر  ام برخاالگنه  بینگایی  حگسّ  ام االگنفاوه  بگا  بعد، انگیزاند می بر را مخارب
 بگرانگیخنن  ور، کافران و مؤمنانهای  هچهر نمای  و گریزند می هم ام کهها  انسان

 ایگن  کگه  وهگد  مگی  هشگدار آنهگا   به و کند می تشدید انسان احساالاس و عوارف
 الت.ها انسان اعمال الرنوشت و عواقب، تصاویر

 .141  ، 94 ج، نمونه تفسیر، همکاران و ناصر، شیرامی مکار  .1
 .«قنر» ماوه ذیل، 5 ج، العرب لسان، مکر  بن دمحم، منظور ابن .9
 .7  ، ش 1117، 57 شماره، 15 الال، بیناس، «کریمقرآن  ور رن » احمد الید 1117، محمووی .1
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هایی االت که چهرة انسان ور آن بگه نمگای  گذاشگنه     غاشیه ام ویگر الوره ةالور
وه  فرماید:  شده االت. می ج  ئِذ   و  م  ة   ي و  لی * ناِصب ة   عاِمل ة   * خاِشع  قی حاِمی ة   نارا   ت ص   ِمل    * ت س 

ي    ی س   * آنِی ة   ع  يع   ِم    إَِّل  ط عا    هل      ل  ِ مِ  ّل * َض  ِْی ّل و      ي س  غ  وع   ِم    ي  ئِذ   * ج  م  وه  ي و  ج  لة   و   * ناِعم 

یِها ع  َْة   * فِی راِضی ة   لِس  ع  فِیها ّل * عالِی ة   ج  م  ي    فِیها * ّلِغی ة   ت س  ة   ع  ر   فِیها * جاِري  لة   ُس   ف وع  ر   و   * م 

واب   ة   أ ك  وع  ض  و  وف ة   ن امِرق   * و   م  ف  رابُِی  و   * م ص  ب ث   ز   (.14-9/)غاشیه وث ة  م 
 چگرا  وهگد؛  می نشان بهشتة صحن ام پی  را وومخة صحن شناب با الوره این

 کگه  االگت  بییی تصویر آن و 1االتتر  نزویک «غاشیه» فضای به وومخة صحن که
 احارگه آنها  بر که را وحشنی و ترس انسان کهای  گونه به، گیرو می فرا راها  انسان
 ام برخاالگنه  بینایی حسّ برانگیخنن با و بیند می ووخ چشمان برابر ور، االت کروه
 بگه  حگواوث  میگرا  ورمو؛ می اصرار حواوث این واون جلوه بزر  ور، تصاویر این

 بیشنر چه هر را انسان و افند می اتفاق حاضر حال ور گویا که شده ترالیمای  گونه
 وهد. می قرار تأثیر تحت
وه  : گوید می، رواخنهپ مجرمان حال چگونگی بیان به، ترتیب این به ج  ئِلذ   و  م  و   ي 

ة    وجگوو  تما  روم آن عظیم کیفرهای و عذاب ام ترس و ذلت (9/)غاشیه خاِشع 
 اوة چهگر  ور جگا  همگه  ام بی  انسان روحی حااس که آنجا ام و گرفنه فرا راآنها 

 راة آنهگا  چهر الراالر که کند می اشاره وحشنی و تذلّ و خوف بهیابد،  بامتاب می
 کشگیدن  مراو و شوند می خسنه آن ام که کنند می کاری وومخ ور میرا 9؛پوشاند  می

 و االگت  گگل  ور شگنر  رفنن فرو مانند وومخ ور رفنن فرو و بندهاالت و منجیرها
 ور آیگد.  می فروو آنهای  الرامیری ام و روو می باا نیز آتشینهای  هکو ور همواره
ی س  : دفرمای می چگونه، بپرالند اگر: گوید می اوامه يلع   ِمل    إَِّل  ط علا    هل  ل    ل  ِ  ور َض 
للي   ِمل    إَِّل  ط علا    ّل و  : االت آمده هحاقّ ةالور ور که حالی  ور (؟14/ه)حاقّگ  ِغس 

 .1124  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .1
 .415  ، 94  ج، نمونه تفسیر، همکاران ناصر و ،شیرامی مکار  .9
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 گوناگونی روایف هم شدگان عذاب و وارو مخنلفی انواد عذاب: گفت باید پاالخ
 و بوالت بد و تلخ نآ ةمیو که ]ورخنی «مقو » آنان ام برخی و وهند می تشکیل را

 «غسگلین » ویگگر  برخی و 1کنند[ می پر را شکمشان و خورند می آن ام وومخ اهل
  4خورند. می 1خاروار[ ]گیاه «ضریع» هم برخی و 9آت [ اهل بدن ]چرک
 جهگان  ور بگدکاران  و مجرمگان  حگال  ام گذشنه آیاس ور که توصیفی ونبال به
 و نیکوکگار  مؤمنگان  حگال  شرب هب آیاس این ور ،آمده وومخی های عذاب و ویگر

 و، بیگامیزو  «مهگر » بگا  را «قهگر » تگا ، پگروامو  می بهشنی نظیر بی یها نعمت توصیف
وه  : فرماید می الامو. همراه «بشارس» با را «انذار» ج  ئِذ   و  م  و  ة   ي   5.ناِعم 

 خگارر  به بهشنیان جان و روب بر که آرام  و روحانی نعمت این ذکر ام بعد
 یّ مگاو  یهگا  نعمگت  ام قسگمنی  بیان به فرماالت حکم بیهووه و غول الخنان نبوون
ي    فِیها: گوید می، پرواخنه بهشت ة   ع   اینجگا  ور «عگین » گرچگه  (19/)غاشیه جاِري 
 آیگاس  الگایر ة قرینگ  بگه  ولی، آید  می فرو یک بیان برای نکره معمواً و االت نکره
 4شوو. می مخنلف های چشمه شامل و وارو جنسمفهو  قرآن 
 بگرای  جزئیگاس  بیگان  بگا  عذاب تصویرهای ارائه به ابندا ،بحث مورو آیاس ور

 تصگویر  همچنگین  پروامو. می خداوند عذاب ام وحشت و ترس ایجاو و اثرگذاری
 کشگیده  کثگرس  امآنهگا   و االگت  شده مجسم ذلیل و خوارهای  هچهر ور وومخیان

 غذاهای و مقو  ونخور و مجهنّهای  هپرتگا ور رفنن فرو و منجیر و غل ور شدن
 که جایگاهی ور را بهشنیان تصویر اما شوند. می رنجور و خسنه واغ آب و خاروار

بهشنیان  مندگی بیانگر، تصویر این کشد. می تصویر به ،االت نظیر بی لحاظ همه ام

 .«مقم» ماوه ذیل، 4 ج، بحرینال مجمع، الدین فخر، رریحی .1
 .«غسل» ماوه ذیل، 5 ج، همان .9
 .«ضرد» ماوه ذیل، 4 ج، همان .1
 .944  ، 4 ج، تفسیرالکشاف، أبوالالاالم، الخوارممی الزمخشری .4
 .491  ، 94 ج، نمونه تفسیر، همکاران ناصر و ،شیرامی مکار  .5
 .495  ، همان .4
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های  پشنی وها  بال  با بلند هایی تخت و جاری آب یها هچشم که جایی وراالت 
 .، واروگسنروه و فاخرهای  فرش و شده چیده هم کنار ور

 قیامتدرانسانگفتار-5

 و هگول  خگارر ه ب و افند می تنگنا به عظیم ةحاوث این ام انسان ،قیامت روم ور
 چنگد  هگر  آرموهگای  و گویگد  مگی  الخن تعجب با ،شوو می او وامنگیر که هراالی
 نمگای   بگه  انسان بتعجّ تصویر ،ملزالة الور ور وارو. را نیافننی والت اما ناچیز

ن سان   قال   و  : فرماید می االت. شده گذاشنه ِ لا ما اْل  ئِلذ   * هل  م  و  لّدث   ي  هلا ُت   بار   بِلأ نَ *  أ خ 

َبك   حی   ر  ا أ و   .(5-1/)ملزال هل 
 آن شوو می منوح ، الاباله بی و عجیبهای  هصحن ویدن ام انسان، روم آن ور
 چنگین  ممانی و اندامو می رونبی منده را مروگان و لرمو می خوو به ممین که هنگا 

ل: گویند می بام که چنان، مانند می الرگشنه هولناک رخداو آن ام که گویند می     م 

ئِذ  : افزاید می اینکه مهمنر آن ام 1[.59/يس  ] ان  دِ ق  ر  م      مِ  اْ ث  ع  ب   م  و  لّدث   ي  هلا ُت   بار   .أ خ 
 کگه  رگور  همگان ، وهگد  یمگ  شهاوس، کروند آو  بنی که اعمالی به ممین (4/)ملزال
 نیز و عنید و رقیب میئکه یعنی اعمال  نویسندگان وها  انسان خووِ بدن اعضای
 شگهاوس  آو  بنگی  اعمال بر همه، بشرند غیر یا و بشر جنس ام که اعمال شاهدان

 البنّگه  و کنگد  کی  ایجاو ممین ور تعالی خدای که االت ممکن، بنابراین 9.وهند می
 حیگوانی  به قلب را آن که االت ممکن واالت،  مجام باب ما ممین به کی  نسبت

 کگه  چیگزی  آن ور شوو راهر که االت ممکن و باشد کی  و نطق بر قاور که کند
 چشگمان ، گوینگد  می که ، چناننمووه کی  به تعبیر آن ام پس، باشد کی  مالا  قائم
 و ترس ام ،االت گرفنار انسان که اینجا ور 1وهد. می تو شب بیداری به گواهی تو

 .974  ، 4 ج، فسیرالکشافت، أبوالالاالم، الخوارممی الزمخشری .1
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 نزویگک  کگه  حگالی  ور، منگد  می نفس نفس و شوو می پریشان، شگفنی و وحشت
 شگده  چگه  االت؟ شده چه: پرالد می هراالناک و پریشان. شوو گن  مبان  االت

بینیم،  ، میممین نواحی ور پراکنده و پخ  راهای آنها  هصحن که اینجاالت االت؟
  1آیند. می بیرون قبرها ام و شوند می منده که آنگاه

 را غریگب  و عجیگب  ملزلگه  به نسبت موه حیرس انسان موقعیت، گذشنه آیاس
 و ثبگاس  به عاوس انسان، که االت آن خارر به تعجب و حیرس این و کند می بیان

 شگگفنی  بگا  همگراه  را وحشت این «لها ما» آورون با و وارو ممین روی بر االنالرار
 ام شگدن  خارج و رالی ابحس، رالناخیزة صحن، اوامه ور نماید. می ممجسّ یخاصّ
 کشد. می تصویر به را وحشت و ترس باها  قبر

ناك     إَِناة: آی ور ر  ن ذ  ذابا   أ  ِريبا   ع  و     ق  ْ ظ ر   ي  ء  لال   ي  ر  ت   ما م  َدم  داه   ق  ول   و   ي  ق  کافِر   ي  ی ت ِْل يا ال   یل 

ْ ت   رابا   ك   چرا گذارو؛ می ای نم به را قیامت ور انسان رفنار و گفنار هم (41/)نبأ ت 
 کند. می مجسم را کافر آرموی و، عذاب شدن نزویک هنگا  به را انسان نگاه که

 شگد   نمی مکلّف و آفریده و بوو  خاک ونیا ور کاشای   :گوید می کافر انسان
 آنحیگو ، اند گفنه بعضی !شد   نمی منده و بوو  می خاک قیامت روم ور کاشای  یا

 قصگا   شگاخ  بگی  بگه  نسبت شاخدار حیوان تا ووش  می محشور نیست مکلّفکه 
 خاک، حیوان مانند که کند می آرمو کافر پس .شوو می خاک به تبدیلگاه  گروو، آن

 ییجا به گناه و کفر اثر بر گاه ،االت مخلوقاس اشرف که یانسان کار !یآر 9.باشد
 د.باش پست و روب بی موجوواس ام ییک صف ور کند می آرمو که رالد می

، گوید نمی را این کافر انسان: کشد می تصویر به گونه این را آیه این قطب الید
ه بگ  کگه  االگت  تعبیگری  هگم  ایگن  باشد. اندوهناک و رالیده تنگنا به که وقنی مگر
 کگافر  انسگان  کگه  بدانجا تا، افکند می الایه پشیمانی و وحشت و ترس، آنة واالط

 .1255  ، 4 ج، الالرآن ریل فی، الید، قطب .1
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 و نابووی این او نظر به و، گروو تبدیل ناچیزی عنصر به و شوو نابوو کند می آرمو
 بامپرالگی  الگخت  و انگیگز  وحشگت  جایگگاه  بگا  رویگارویی  امتگر   آالان، ارمشی بی

 برپگایی  هنگگا   بگه ، آیگد  مگی بر آیگه  این تصاویر ام که گونه همان 1االت. )قیامت(
 انجگا   ونیگا  این ور که کارهایی بهاو  و شوند می ممجسّ انسان اعمال تما ، قیامت
 و االت فرالناوه پی  ام که االت اعمالی جزای ویدن ننظرم و نگرو ، میاالت واوه

 و شگعور  و بگوو  خگاک  کگاش  کند می آرمو کافر که االت حدی به روم آن شدس
 وچگار ای  مهلکگه  چنگین به ، ننیجه ورو  واو نمی انجا  را کارها این تا نداشت اراوه
 شد. نمی

قیامتدرانسانهایهشنید-6
 انسان تا شوو می بامگو آن جوانبة هموو، گر می ترالیم قیامتة صحن که آنگاه

 وچگار  اشگنباه  و خطگا بگه   وبرگزینگد   را خوو مندگی مسیر تصاویر این ام الها  با
 الگخنانی  چگه  به بهشت ور کهاالت  بهشنیان تصویر، تصاویر این ةجمل ام نشوو.
ون   ّلة: آی مانند شنوند. نمی را الخنانی چه و وهند می فرا گوش ع  م  س  لوا  ل   فِیها ي   و   غ 

 بیان بهشنیان برای الوره این که االت نعمنی چهارمین، آیه این (؛15/)نبأ كَِذابا   ّل
 .شگنوند  نمگی  بیهگووه  و یگاوه  الگخن  همیشگه  برای آنان که االت این آن و کند می

 شگوو.  مگی  االگنفاوه االت،  االنمرار برای و مضارد که «یَسْمَعُونَ»ة کلم ام همچنین
 - ندارو پایان هرگز هم خدا کرون خدایی و - کند یم خدایی، خدا تا بهشت اهل
 لغویگاتی  گونگه  هیچ که االت این «لَغْواً» کلمه ام منظور .شنید نخواهند لغوی کی 
 ویگگر  یگک  بگه  بهشگت  اهل یعنی، اینجا ور «کِذَاباً»ة کلم و ندارو وجوو بهشت ور

 مهگم  بسیاری ها نعمت ام یکی نیز خوو این و شنوند نمی وروغ و گویند نمی وروغ
 ام، وروغ و تکگذیب  ام یگک  هگر بینگیم،   مگی  ونیا ور که گونه همان میرا 9باشد؛ می

 .1112  ، 4 ج، الالرآن ریل فی ،الید، قطب .1
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، ترتیگب  ایگن  بگه  رونگد.  مگی  شگمار  هبگ  ها مانیبسانا و تخریب و فننه بزر  عوامل
هگای   نعمگت  الپاالگگزاری  بگه  و کننگد  مگی  مباولگه  را محبگت  ویگر یک با بهشنیان

 وروغ. ام نه و االت خبری ووهبیه الخنان ام نه پروامند. می پروروگار
ع   ّلة: آی ور همچنین م   الگخنانی  تصگویر  شگاهد  (11/)غاشگیه  ّلِغی لة   فِیهلا ت س 

  عداوس یا، باشد نفاق ام حاکی که الخنی نه آنجا ور شنوند. می بهشنیان که هسنیم
 نگه ، افنگرا  و تهمگت  نه، وروغ الخنان نه، حسد و تومی کینه یا و جدال و جن  و

 گوینگد  می الخن حکمت روی ام تنها بلکه، فایده  بی و لغو حنی نه و ایذا و غیبت
 بگه  مانگدگاری های  نعمت چنان که، آورند می جای به را خدا النای  و حمد یا و

 1االت. شده واوه آنان
 ورالگت  اگگر  !باشد پاک الخنان اینة هم ام که محیطی االت بخ  آرا  چه و

 االت الخنان گونه این شنیدن ام ونیا مندگیهای  ناراحنیة عمد قسمت، بیندیشیم
 را هگا  هفننگ  آتگ   و منگد  می برهم را اجنماعیهای  نظا  و جان و روب آرام  که

 .الامو می ور شعله
های  نعمت و تجمیس و بینیم وقنی بهشت اگر ور این آیاس توجه کنیم، می

الامو، تأکیگد   می آن آرمومند و ولباخنه ای را شنونده هر و کند وصف می آن را
 چنگین  االگت  بدیهی. بپرهیزند گویی بیهووه و لغو ام باید بهشنیان که ورمو می

 و چه تأثیر شگرفی وارو مؤمنان های ول خصو  ور به مالامی چنین ور مطلبی
 بگام  لغگو  ام کیفیگت  وارنگد، بگه چگه    بگاور  راة قرآن وعد وقرآن  که کسانی را

 .وارو می

قیامتروزدرانسانعمالاَ-7
 مگرو  آینگد،   بیگرون مگی   قبگر  امها  انسان و شوو می ومیده صور ور که ممان آن

 .947  ، 4 ج، تفسیرالکشاف، أبوالالاالم، الخوارممی الزمخشری .1
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 وجگوو  هبگ  محشگر  ةصگحن  ور منظمهای  صف، آن ونبال به کهگروند  می الرگروان
 پگس شوو و  می آغام واوران و شاهدان و اعمال با رالی حساب ،آن ام بعد آید. می
 ةفرشن وو و حواس جانب ام آنانّ  بر ضد ولیل ةاقام و اعمال ةپروند واون نشان ام

 براالگاس هگا   انسگان  ،مرحلگه  ایگن  پی ور گروو. می واوریآنها  میان، انسان نگهبان
شوند. می مننالل وومخ یا بهشت به اعمالشان

بدونیکعمالاَةنتیج.1-7
 ورکارهایشان  که گروهی :شوند می تالسیم گروه وو به ها ، انسانقیامت روم ور
 جگوار  ور بخگ   رضگایت  الراالگر  انیمنگدگ جزایشان  و النگین الهی عدل میزان

 آتگ   الرنوشنشگان  و ومن کم و البک اعمالشان که گروهی واالت  حقّ رحمت
م    : فرماید می ابندا .باشد می جهنم ل   ف  م  ع  َرة   ِمث قال   ي  ا   ذ  ُي  ه   خ  لر  ل    و   * ي  لل   م  م  ع   ِمث قلال   ي 

َرة   ا ذ  ً ه   رَش  ر   .(1-7/)ملزال ي 
، بگرانگیخنن  و مگر   بگه  مسگلمانان  ةهمگ  ولی، االت گسنروه بسیار، عالم این
 انجگا   شایسگنه  کارهای و آوروه ایمان که کسانی اما وارند. اعنالاو عذاب و نعمت
 و ورمیگده  کفگر  کگه  کسگانی  ولی هاالت. آن برای ی ها نعمت و بهشت، اند واوه

 نیست شفاعنی هیچ آنجا ور و هاالت آن برای آت اند،  کروه تکذیب را خدا ویدار
 1ندارو. وجوو اخنیفی هیچ، عدالت این میزان ور و

 ومن وقیگق  تگراموی  بگا  واند  رؤیت قابل و حاضر انسان اعمال، قیامت روم ور
 هیچ و شد خواهد ومن بد چه و خوب چه ،ترامو این ور هذرّ یکحنّی  شوند. می

ریگز   چنگد  هر، کند می ومن را هذرّ که ترامویی نیست؛ آن مانند به ونیا ور ترامویی
 صگاحب   بگه  تگا  شگوو  می ممجسّ اعمال، قیامت روم ور پنهان. ها چشم ام و باشد

 هر، خیر کارهای انجا  به را انسان، آن ومن و عمالاَ مِتجسّ این شوو. واوه پاواش

 .49  ، الالرآن فی القیامة مشاهد، الید، قطب .1
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وارو. می وا بدی ام ووری و اندک چند
َما: فرماید می قارعه الوره ور أ  ل ت   م     ف  ق  ْ ه   ث  واِزي و   * م  ه  ة   یفِ  ف   أ َملا و   * راِضلی ة   ِعیش 

َفت   م     ْ ه   خ  واِزي ُمه   * م  أ  ة   ف  راك   ما و  *  هاِوي   .(11-4/)قارعه حاِمی ة   نار  *  ماِهی ه   أ د 
اش ام همگان رجحگان و برتگری     باشد و الگنگینی  جمع میزان می« موامین»

وتگاه و  ای ک پس این النگین بوون ور برابر معیارهای خداونگد بگا آیگه    1االت.
خشنووی  ةشوو. الخن کوتاه و مخنصر بر حسّ و شعور، الای مخنصر بیان می

همچنگین ور آیگة:    9هاالگت.  ترین نعمگت  بخ  افکند و این خشنووی، لذّس می
و   ه  ة   فِی ف  ة   ِعیش  ام باب مجام عاللی بحث شده و ور آن، االم فاعگل بگه    راِضی 

به معنی خوشی االت و « ضیهرا»مفعول االناو واوه شده االت. ور این آیه کلمة 
، «مرضگیه »خوشی به خوو مندگی نسبت واوه شده، ور صورتی کگه منظگور ام   
گونگه ور   یعنی صاحب مندگی، خشنوو االت. پس مندگی بهشنیان را بگه ایگن  

کند و با به کار برون االم فاعل )راضیه( به جای االم مفعول  قیامت وصف می
 و. ورم )مرضیه( بر نود مندگی آنان تأکید می

َما و  : فرماید می اوامه ور َفت   م     أ  ْ ه   خ  واِزي ُمه   * م  أ  لة   ف   رگاهراً . (2-1/)قارعه هاِوي 
 باشگد  جهگت  این ام ، شایدهاویه به جهنم گذاری نا  .االت جهنم «ههاوی» ام مراو
تعبیر شده، ولگی   هاویه به وومخ آت ، ام شده گرفنه «هوی»ّة  ماو ام کلمه این که

 بگاب  ام، پگس ایگن،   کننگد  مگی  الالوط اند که آتشیان بلکه، کند نمی الالوطکه  آت 
 اگگر  .بگوو  بگاب  ایگن  ام نیگز  عی  وانسنن راضی که رور همان ؛االت عاللی مجام
 فرمند مرجع و مأوا، ماور کهاالت  باب این امشده،  خوانده وومخیان ماوره، هاوی
 هگم  جهگنم ، گروو می بام ماورآغوش  به ووباره، بروو که ررف هر بهفرمند  .االت
  1االت. الرانجامی و مرجع ناچن وومخیان برای
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نخسگت،   تصگویر انگد:   گرفنگه  قرار هم مالابل ور تصویر وو، شده ذکر آیاس ور
 نیکگو  و شایسگنه  کارهگای  پاواشاالت و  انسان اعمال کیفر، وو تصویر  و پاواش

و  : شده بیان خیصه رور به ه  ة   یفِ  ف   ام تصگویری  خواهگد  گویی مگی  .راِضی ة   ِعیش 
 بگا  آن عگذاب  و جهگنم  تصگویر  اما گذارو. نمای به  را پسندیده و خوش مندگی
ُمه  : االت آمده جزئیاس أ  ة   ف   مگاور  گگویی  وارو؛ اشگاره  برون پناه به  ّاُ تعبیر .هاِوي 
 آتگ  ، بگیگرو  آغگوش  ور راآنها  تا روو می فرمندان  الوی به الرعت و باشناب
 ام« ههاویگ »بگا توجگه بگه اینکگه      گیگرو.  می بر ور را کاران هگنا چنین این نیز وومخ

 .1االت شیدایی و عشق یامعن به و آید می «یهوی هوی»

 نتیجه

 تعابیر و روب بی الفاظ شاهدقرآن  ور ما که شوو می مشخص، شد گفنه آنچه ام
 و روب، خوو مفاهیم و معانی به، یتصویرپروام بعد باقرآن  بلکه، نیسنیم معمولی
 ذهگن  ور راآنهگا   تصگاویر  تگوان  مگی  آیاس ویدن با کهای  گونه به بخشیده؛ حیاس
، کنیم توجه کریم قرآنا   الی جزرهای  هالور به اگر، ترتیب این به .الاخت ممجسّ
 ور انسگان  یتصگویرپروام  محگور  حول جزر این آیاس ام میاوی شمار که بینیم می
، رفنگار ، اعمگال  جمله ام قیامت حواوثة هم، آیاس این ور چرخد. می قیامت روم

آن  خوانگدن  بگا  انسگان . االت شده کشیده تصویر به انسان ترس وها  هشنید، گفنار
 گویی که روری به ؛کند   مجسّم میویدگان برابر ور را حواوث آنة صحن، آیاس
 .االت شده برپا قیامت

 .«هوی» ماوه ذیل، 1 ج، الالرآن غریب فی المفرواس، محمد بن حسین، اصفهانی راغب .1



 97 1129 بهار 111شمارة    

  ____________________   منابع   ____________________ 
 کریم قرآن .1
 .ق 1414، صاور وار، بیروس، العرب لسان، مکر  بن محمد، منظور ابن .9
 . 1224، پنجم چا ، سئوارالنفا، ارون، اآلخر الیو ، اللیمان عمر، أشالر .1
، بیگروس ، العظگیم  الالگرآن  تفسگیر  فگی  المعگانی  روب، محمگوو  الید، آلوالی .4

 .ق1415ه، العلمی وارالکنب
، بیروس، الننزیل معانی فی النأویل لباب، محمد بن علی الدین عیر، بغداوی .5

 .ق1415ه، العلمی وارالکنب
 الوره ور منن الاخناری انسجا  و تصویرپروامی، تصویر»، ابوالفضل، حری .4

 .ش1115، 12ش، شیرام وانشگاه وینی اندیشه فصلنامه، «عاویاس
، ومشگق ، الالگرآن  غریگب  فگی  المفرواس، محمد بن حسین، اصفهانی راغب .7

 .ق1419ه، الشامی الدار ،وارالعلم
 تخصصگی  مجله، «قرآن ور ها رن  إعجام»، نوید مهدی و مهدی، نواو رالنم .1

 .7ش، علم و قرآن

  .1275، فارابی، ومشق، الالرآن روائع من، العید محمد، البوری رمضان .2
، وارالفکگگر، بیگگروس، تفسیرالکشگگاف، أبوالالاالگگم، الخگگوارممی الزمخشگگری .11

9114.  
 اهلل آیةة  کنابخانه، قم، المأثور تفسیر فی المنثور الدر، الدین جیل، الیوری .11

 ق.1414، نجفی مرعشی
، آگگاه ، تهگران ، فارالگی  شگعر  ور خیگال  صور، رضا محمد، کدکنی شفیعی .19

 ش.1111
، اننشگار  الگهامی  شگرکت ، تهگران ، قگرآن  ام پرتگوی ، محموو الید، رالالانی .11

 ش.1149
 بگاقر  محمگد  الگید  ترجمگة ، المیگزان  تفسیر، حسین محمد الید، رباربایی .14

 علمیگه  حومه مدرالین جامعه االیمی اننشاراس وفنر، قم، همدانی موالوی
 ش.1174، قم

 وانشگگاه  اننشاراس، تهران، الجامع جوامع تفسیر، حسن بن فضل، ربرالی .15
 ش.1177، قم علمیه حومه مدیریت و تهران



 1129 بهار 111شمارة  91

 ناصگر  اننشگاراس ، تهگران ، الالگرآن  تفسیر فی البیان مجمعگگگگگگگگگگگگگگگ،  .14
 ش.1179، خسرو

 چگا  ، مرتضوی کنابفروشی، تهران، البحرین مجمع، الدین فخر، رریحی .17
 ش.1175، الو 

ه، مکگ ، الکگریم  الالگرآن  فگی  النصویر جمالیاس من، قطب محمد، العال عبد .11
 ق.1411، اإلالیمی العالم رابطة

 وار، بیگروس ، الالرآنگی  المثل فی الفنیة الصورة، حسین محمد، الصغیر علی .12
 ق.1419، الهاوی

 ناصگر  اننشگاراس ، تهگران ، الالرآن ألحکا  الجامع، أحمد بن محمد، قرربی .91
 ش.1144، خسرو

 .تا بی، وارالشروق، قاهره، الالرآن فی الفنی نصویرال، الید، قطب .91
  .1241، وارالشروق، قاهره، الالرآن فی القیامة مشاهدگگگگگگگگگگگگگگگ،  .99
 ق.1419، وارالشروق، بیروس، الالرآن ریل فیگگگگگگگگگگگگگگگ،  .91
 رضگا  ترجمگة ه، العبگاو  مالامگاس  فگی  السعادة بیان، محمد اللطان، گناباوی .94

، نور پیا  وانشگاه اننشار و چا  مرکز، تهران، ریاضی اهلل حشمت و خانی
 ش.1179

 .57ش، 15 الال، بیناس، «کریمقرآن  ور رن »، احمد الید، محمووی .95
 وارالکنگگب، تهگگران، نمونگگه تفسگگیر، ناصگگر، همکگگاران و شگگیرامی مکگگار  .94

 ش.1174ه، اإلالیمی

ه، إلالگیمی ا اننشگاراس ، تهگران ، آالگان  تفسگیر ، جواو محمد، خمینی نجفی .97
 ش.1121

 و علمگگی اننشگاراس ، تهگگران، اوبیگاس  نظریگة ، وارن آوالگگنن و رنگه ، ولگک  .91
 ش.1171، فرهنگی

 



 92 1129 بهار 111شمارة    

 
 
 
 

از  مدیران گیری تصمیممتغیرهای رفتاری و تأثیر آن بر توکل 

 منظر قرآن

  ______________________ 2فر ثیمهرناز محد  ، 1 هزاد اسماعيلیدكتر عباس     ______________________ 

 11/9/1129: پذیرش تاریخ - 19/11/1121: وریافت تاریخ

 چکیده
 برروز  و نمود گیری تصمیم در آنتأثیر  اما، است مسائل همه در تأثیرگذار های ارزش از ،«توکل»

 گررفتن  بررای  و، باشرد  مری  غیبی امدادهای از مندی بهره رمز، توکلآنکه ویژه  به دارد؛ بیشتری
 طبیعری فرا هرای  مسراعد   از گیرری  بهره، اطمینان عدم شرایط در خصوص به، تصمیم بهترین
 . است حیاتی بسیار گیرنده تصمیم برای غیبی امدادهای و شهود نظیر
 گیرری  تصمیم وسیله بهمدیر  که چرا، است «گیری تصمیم»، مدیریت اصل ترین مهمطرفی  از

کره در  هایی  و این در حالی است که موان  و محدودیت، رساند  می را به انجام خود وظایف همة
 . خواهد گذاشتهای آنها  گیری تصمیمتأثیرا  نامطلوبی در ، رفتار مدیران وجود دارد

آن برر کنتررل متریرهرای رفتراری     ترأثیر   به بررسی نقرش توکرل و  حاضر مقاله رو در  از این
، کند که توکرل  می ثابت، بررسی دقیق آیا  توکل و آثار آن، مدیران پرداخته شده گیری تصمیم

را در دستیابی به ، آنها مدیران جامعه اسالمی گیری تصمیمرکن تأثیرگذار در  ترین مهمبه عنوان 
و متریرهرای رفتراری مردیران در    هرا   و محردودیت ، رساند  می تصمیما  صحیح و منطقی یاری

 . نماید می تصمیماتشان را برطر 

 .متریرهای رفتاری، مدیران، گیری تصمیم، امدادهای غیبی، توکل، قرآن ها: کلیدواژه

 

 E-mail:abbasesmaeely@yahoo.com .وانشگاه فرووالی مشهدوانشکده الهیاس االناویار . 1

 . مشهد وانشگاه فرووالیعلو  قرآن و حدیث وی کارشناالی ارشد وانشج. 9

e-mail: mehrnaz. mohadesifar25@gmail. com 
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 مقدمه

و حنگی برخگی ام   االگت،   ورگایف مگدیر  تگرین   ی ام االاالگی یکگیری،  تصمیم
گیگری   تصگمیم مهگارس ور  ، توانایی مورو نیام هگر مگدیر را   ترین ، مهمنویسندگان

 1.پوشگد  می جامه عمل گیری تصمیمورایف مدیر ام مجرای  همةچراکه  ؛وانند می
اثربخشی بیشنر و باا رفنن کیفیگت تصگمیماس    بهبررالی هر عاملی که  الان بدین

و همچنین باعث کاه  موانع موجوو بر الر راه چنین تصگمیمی  بینجامد، مدیران 
 تگرین  مهمحال باید گفت که یکی ام  . با اینمورو توجه همگان خواهد بوو، شوو

 کگه  ، چنانجامعه االیمی االتهای  فرهن  و ارمشگیری،  تصمیمعوامل مؤثر بر 
 . پذیرند می رهن  پذیرفنه وفراوانی ام این ف، تأثیر مدیران جامعه االیمی نیز

وینی که بر افراو و به خصگو  بگر   های  مؤلفه ترین مهمیکی ام ، ور این میان 
چراکگه   ؛توکل و واگذاری امور بگه خداونگد االگت   ، مدیران جامعه تأثیرگذار بووه

باعث باا ، خصوصاً تأثیراس روحی آن بر افراو، آنگوناگون توکل با توجه به آثار 
ایگن   تگرین  مهگم که یکی ام ، شوو می مدیرهای  اثربخشی توانمندی رفنن کارایی و

خداونگد منعگال نیگز ور آیگه      که چنانباشد؛  می مدیر گیری تصمیمتوان ، ها یتوانای
 کنگد:  مگی  اشگاره  گیگری  تصگمیم به اهمیت و نالگ  توکگل ور    عمران آلالوره 152

شاِوره    فِ  إِذا یو  ِرف  ل   األ  م  َكل  ع  ت و  ت  ف  م  ز  ُِب  هلل إَِن ا هللِا ع 
ّكلِيلال   ُي  ت و  م 

2. 
بلکگه  ، شوو ها نمی و عد  ارمینانها  تنها باعث ام بین رفنن وغدغه، البنه توکل

 کند و امداوهای غیبی به یاری او می ورهای رحمت الهی را نیز به روی انسان بام
و ور تگک  ، نگد پس مدیر باید همواره ام خدا یاری رلبد و به او توکل ک3. آیند می

 . همواره نیام به این واگذاری را احساس کند گیری تصمیمتک مراحل فرایند 

 .5 ، گیری ور الاممان فرایندتصمیم، االفندیار، العاوس. 1

 میگرا  ؛کن توکل خدا بر( و باش قارع) گرفنى تصمیم که هنگامى اما، کن مشورس آنها با کارها ور و. 9
 . وارو ووالت را منوکین خداوند

 .74 ، مدیریت ور االی ، علی، آقا پیروم. 1
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تا پس ام تبیین مفهو  توکل و مبانی تحالق آن ور قگرآن  ، ور این نوشنار برآنیم
 ر تصمیماس مدیران تأثیراس مخربیبکه را رفناری های  موانع و محدوویت، کریم
، ن الؤال پاالخ وهیم که ام منظر قگرآن کگریم  الپس به ای، بررالی کروه، گذارند می

مگدیران را کننگرل   هگای   گیری تصمیمتواند منغیرهای رفناری ور  می توکل چگونه
 . گشا و معالول یاری برالاند را ور رالیدن به تصمیماس راه، آنها نمووه

  ابعاد توکل در قرآن -1

معناومفهوملغویتوکل.1-1
ور اصل به معنای واگذارون ، «وگ ک گ ل » ریشهام ، مصدر باب تفعُل، «توکُل» 
همچنگان کگه    1، االت که کار بگه او واگگذار شگده االگت     کسی، و وکیل، باشد می

َفاك     ق ل  فرماید: می خداوند ور این آیه ت و  ل ك   ي  ِت لال   م  و  ّكل  بِک     یاَلذِ  م  ل     إىِل ث  َ  و  ّبک   ر 

ون ع  ج  ر   .(11الجده/) 2 ت 
به معنگای اننخگاب وکیگل    ، «وکالت» ور اصل ام ماوه، «توکُل» ید:گو می راغب

 3. و او را نایب خوو قرار واون االت، یعنی اعنماو و تکیه بر غیرکرون ؛کرون االت
کگه همگان اعنمگاو بگه      -ویگگری   بگه  اعنماو و عجز را به ارهار «توکُل»برخی نیز

4اند.  معنا کروهها  ور همه نیاممندی - خداوند االت
 

آشگکار الگاخنن    «توکُگل » امّا، اعنماو بر ویگری االت ور امری «وکْلْ» همچنین 
، العگرب  لسگان  ور نیگز  منظور ابن 5. ناتوانی ور امری و تکیه مون بر ویگری االت

 و رومی وار عهگده  و کفیگل  خداوند واند می که کند می اریق کسی بر را «لنوکّم»

 .941 ، 7ج، قرآن قاموس، اکبر الیدعلی، قرشی. 1
 شگده  واگگذار  او به شما مر  یعنی) االتشده  وکیل شما مر  بر که، میراند می فرشنة مر  را شما. 9

 شوید.  گاه به الوی پروروگارتان بامگروانیده می (، آناالت
 . 119 ، المفرواس فی غریب الالرآن، حسین بن محمد، هانیاصف، راغب. 1
 . 121 ، 4و ج 141 ، 9ج، مجمع البیان فی علو  الالرآن، فضل بن حسن، ربرالی. 4

 .114 ، 4ج، معجم مالاییس اللغه، ابوالحسین احمد، ابن فارس. 5
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 کسگی  را وکیگل  و. او غیر بر نه ندک می توکل و اعنماو او به فالط پس ؛اوالت کار
 ایگن  وکیگل  بگه  نامیگدن   البب و، کند می قیا  موکل  کار انجا  برای که واند می

 1. االت الپروه او به را کارهای  انجا  موکل که االت

معنایاصطالحیتوکلدرقرآن.1-2
 آیه 41 ور و الوره 92 ور مرتبه هفناو، کریم قرآن ور آن مشنالاس و توکل واژه

إِن  ام جمله: ، االت دهآم ا ف  َلو  و  لل   ت  ق  لبِ  ف  س  لو  إَِّل  ّلإِلله   هلل ا ی  ح  ی لهِ ع   ه  َكل لت   ل  و  لو   ت  ه  ُب  و   ر 

شِ  ر  ع  ظِی  ال  ع  ال 
ماو ( 192توبه/) 2 ْا و  َكل   أ َّل  ل  ت و  ل   ن  لد   هللِا ع  ق  لدانا و  ْا ه  لب ل  نَ  و   س  لِْب  ْ ص   ل 

ل ونا ما  ع  ت م  ي  ل   آذ  ع  َكلِ  هللِا و  ی ت و  ل  ّكل ونلال   ف  ت و  م 
  (.19ابراهیم/) 3

 فرمایگد:  مگی  الوره توبه ور تعریف مفهگو  توکگل  192ذیل آیه رباربایی عیمه
 خگوو  امگور  مگدبر  و کگاره  همه، وکیل را خوو پروروگار بنده که االت این «توکّل»

 ام یکى و، وارو هىاآگآنها  الببیت ام که االبابى به تمسک امکه  معنا این به، بداند
 همگة  کگه  حالیالى البب به، برواشنه والت، ناقص االت علنى که، اوالت خووآنها 

  4. بجوید تمسک گروو مى مننهى او به االباب
احساس حالارس و ، انسان باید ور برابر عظمت مشکیس، بر االاس این آیاس

و ور ، ندخوو را پیروم بدا، پایان خداوند  بلکه با اتکاى بر قدرس بى، ضعف نکند
ور جگایی  ، که ور مسیر خوو به الوی هگدف وارو هایی  و بن بستها  برابر وشمنی

و ام ، و بگه او تکیگه کنگد   ، او را وکیل خوو الامو، نداروآنها  که توانایی بر گشوون

 .714،  11، جلسان العرب، محمدبن مکر ، ابن منظور. 1
 اوالگت  و، کگرو   توکگل  او بگر ، نیسگت  او جگز  خگدایی ، االت کافی من برای خدا بگو بامگروند اگر. 9

 . بزر  عرش پروروگار
 کگه  آماری بر ما البنه و االت؟ کروه رهبری هایمان راه به را ما آنکه حال و نکنیم توکل خدا بر چرا و. 1

 . کنند توکل خدا بر تنها باید کنندگان توکل و کرو خواهیم شکیبایی رالاندید ما به
 .419 ، 2ج، المیزان فی تفسیر الالرآن، الیدمحمدحسین، رباربایی .4
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 . 1تیش و کوش  بام نایسند
 و اعنمگاو  و کامگل  رضایت خداوند، با به کار کرون تسلیم ، همان«توکل»بنابراین، 

 خگوو  غیگر  والگت  به را خوو امور مما  شرایط، انسان این ور 2باشد. می او بر مینانار
 خوو صیب را وید، همان صیب او هرچه شوو، که می او تسلیم وهد، و ( میخداوند)

 .  4واشنه باشد کامل اعنماو خووش مورو ور خداوند تدبیر حسن به و3بداند، 

 قرآندرتوکلتحققمبانی .1-1
خداوندربوبیتبهاعتقادوجهتو .1-1-1
 را خداونگد  ربوبیت صفاس به، اعنالاو کریم قرآن ام فراوانی آیاس ممینه این ور
آیاس، ور الوره شوری  این ترین ام جمله مهم 5کنند؛ بیان می او بر توکل الام ممینه

 االت که مسئله توکل بر خداوند را فرد و ننیجه اعنالاو به ربوبیت خداوند منعگال 
ت     :فرماید میروه، ک بیان ف  ت ل  ا اخ  م  ل ِمل    فِیهِ  و    ی  ش 

 
له   ء م  ک  ل    هللِا إىِل   ف ح  ّبل هلل ا ذلِک  ی لهِ  یر  ل   ع 

َكل ت   و  ی هِ  و   ت  أ نِیب إِل 
 .(11/شوری)6

 انسگان  کگه  معناالگت  ایگن  بگه  ربوبیت که گفت باید «ربوبیت» مفهو  تبیین ور
همگة شگئون    ور و، االگت  مطلگق  فالیگر ، نیگام  بگی  و غنگی  خداونگد  برابر ور بداند

 . ندارو االنالیلی هیچ ام خوو و باشد می وابسنه و نیاممند خداوند به شا وجووی

 .925 ، 11ج، تفسیر نمونه، ناصر، مکار  شیرامی. 1
مجمع البیان ، فضل بن حسن، ربرالی؛ 114 ، 5ج، النبیان فی تفسیرالالرآن، محمدبن حسن، روالی. 9

، رامی؛ 151 ، 1ج، روب البیگگان، الگگماعیل، احالگگی بروالگگوی؛ 144 ، 4ج، علگگو  الالگگرآنفگگی
 .421 ، 15ج، مفاتیح الغیب، فخرالدین محمدبن عمر

 .144 ، 19ج، المیزان فی تفسیرالالرآن، الیدمحمدحسین، رباربایی. 1
 . 141 ، 9ج، الالرآن علو  فی البیان مجمع، حسن بن فضل، ربرالی. 4
، 11/ رعگگد ،54/ هگگوو، 192/ توبگگه، 9/ انفگگال، 12/ اعگگراف، 119/ بگگرای نمونگگه بنگریگگد بگگه: انعگگا  . 5

 .2/  لمّمزّ، 4/ ممنحنه، 14/ شوری، 52/ عنکبوس، 72 و 71/ نمل، 45/ االرار، 22و49/نحل
، االت من پروروگار خدایی چنین، خداالت ش برایا واوری، پیدا کروید اخنیف که ورباره هرچیزی. 4

 . گرو  او باممی الوی و به کرو  بر او توکل
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ل   جملهشده،  یاو آیه ور ّبل اهلل  ذلِک   یعنگی ، خداونگد  مطلگق  ربوبیگت  بگه ، یر 
 شگاخه  -1:االگت  شگاخه  وو وارای ربوبیگت  این .وارواشاره  تدبیر با توأ  مالکیت
 احکا  بیانگر که تشریعی شاخه -9؛ گروو می بام آفرین  نظا  اواره به که تکوینی

 1. االت الهی الفیران والیله به مرو  ارشاو و قوانین وضع و
 نعمگت  اوبگه   کگه  کسگی  بگا  را انسان، منعال خداوند ربوبیت به توجه بنابراین

 اتکگال  راه، الاخنه آشنا بیشنر، االت نمووه تربیت را او و، فرمووه عنایت را وجوو
ورننیجگه اعنالگاو بگه    . وهگد  مگی  قگرار  بشر افراو روی فرا را خدا با انسان ارتباط و

و او ، خداالگت  جهان هسگنی ام آنِ  همةکه  نکنهو توجه به این ، ربوبیت خداوند
االاس و پایه رالیدن به توکل حالیالگی بگه آفریگدگار    ، رب و مالک همه چیز االت

 . باشد می هسنی

خداوندغیبییامدادهابهاعتقاد .1-1-2
 کگریم  قرآن. االت غیب به ایمان، الهی یانبیاهای  آمومه برترین ام تروید بدون

 امگور  همه بامگشت و وانسنه خدا آنِ ام را ممین وها  آالمان غیبآنکه  ام بعد نیز
 کند پرالن  را خداوند که وهد می فرمان اکر  پیامبر به، واند می او الوی به را
ی ب   هللِ و  : باشد واشنه اعنماو و توکل او بر و ضِ  و   اِت و  الَسم   غ  ی هِ  و   األ  ر  ع   إِل  ج  ر  لر   ي   األ  م 

ُله   ه   ك  ب د  اع  َكل   و   ف  و  ی هِ  ت  ل  ُبك   ما و   ع  اَم  بِغافِل   ر  ل ون ع  م  ع   بگه  ایمان ابندااینکه  .(191/هوو) ت 
اعنالگاو بگه    که وهد می نشان، االت کروه امر توکل به الپس و کند می بیان را غیب

 . باشد می خداوند بر توکل الام ممینه، غیبی امداوهای
 غیگر گروو؛  باممی او به امور همه که وقنى آید می والت به خوبی به بیان این ام

 کرو عباوس را او باید پس، ندارند االنالیل چیز هیچ ور و، نیسنند چیزى مالک او
 ؛نکگرو  توکل االباب ام الببى یچه بر و، گرفت وکیل  امور همه ور خوو براى و

، مگن وحگی الالگرآن   ، الیدمحمدحسگین ، فضل اهلل؛ 145 ، 91ج، مونهتفسیرن، ناصر، مکار  شیرامی. 1
 .159 ، 91ج
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1. کند مى اللب آن ام را الببیت، بخواهد اگر و، کروه البب او را الببى هر چراکه
  

 الهگی  غیبگی  امداوهای به اعنالاو به غیب، مربوط به اعنالاو این ام بخشی واقع ور
 و نگگرش  نگود  اجنمگاعی، بگه   و فگروی  منگدگی  ور غیبی امداوهای به اعنالاو. االت
 منحصر ماوه عالم ور را هسنی جهان کهیی ها انسان. شوو می مربوط اوافر بینی جهان

 د، امگا نگ پندار ناورالگت مگی   امگری  را غیبگی  وارند، امداوهای ماوی بینی کروه، جهان
وارنگد،   الهگی  بینی وانسنه، جهان ماوی غیر و ماوی ام اعم را هسنی جهان که کسانی

 امگداوهای  ایگن  وارنگد.  بگاور  اجنماعی و فروی مندگی عرصه ور را غیبی امداوهای
 کسگب  و پیگرومی  صورس به یا که شوو می ایجاو مخنلفهای  راه خداوند، ام غیبی

 کند.   جلوه میها  هدایت و الهاماس صورس به باشد، یا ها می موفالیت

ایمان .1-1-1
 ایمگان  ننیجگة  و ثمگره  آن و، انسگان  قلب و ول احوال ام االت حالنی ،«توکل»
ام  ؛2کنگد  مگی  معرفی ایمان با میم  و ثمره را توکلز ور آیاتی نی کریم قرآن. االت

ت   إِذ   :فرماید میعمران  جمله ور الوره آل َ تانِ  مَه  ال أ ن   ِمْ ک     طائِف  ش  ف  ا ت  ام هلل و  لُِیه  ل   و  ع   و 

َكلِ  هللِا ی ت و  ل  ْ ونلال   ف  ِم ؤ  م 
 را خوو یاری خداوند، شریفه آیه این ور .(199/عمران )آل 3

ل لی تعبیگر  و ،االت واوه قرار منوکل مؤمنان حال شامل ع  َكللِ  اهللِ و  لی ت و  ْ لون ف  امل ؤِم

، خداوند بر توکل که وهد می نشان، 4االت شده ذکر کریم قرآن ام آیه هفت ور که
 توکگل  ، ممینهخداوند به قلبی ایمان واشنن که چرا ؛باشد می نامؤمن های ویوگی ام
 . کند می فراهم انسان وجوو ور را او بر

 .79 ، 11ج، المیزان فی تفسیرالالرآن، الیدمحمدحسین، رباربایی. 1
-51عنکبگوس/  ؛ 14شگوری/  ؛ 22نحل/ ؛ 9نفال/ ؛ ا91مائده/ ؛ 171برای نمونه بنگرید به: آل عمران/ . 9

52. 
 باید مؤمنان و، بوو یاورشان خدا آنکه با، ورمند السنى که شدند آن بر شما ام گروه وو که هنگا  آن. 1

 . کنند توکل خدا بر تنها
 .11تغابن/ ؛ 11مجاوله/ ؛ 11براهیم/ ؛ ا51توبه/ ؛ 11مائده/ ؛ 141و  199: آل عمران/ بنگرید به. 4
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 ایمگان  الایه ور توکل ممینه شدن فراهم کیفیت کریم قرآن نیز یونس الوره ور
 بگه  اگگر : فرموو خوو قو  به که کند می بیان موالی حضرس مبان ام را تسلیم و

 و   :کنند توکل او بر باید، هسنند او فرمان تسلیم، آوروه ایمان خداوند به حالیالت

وسى قال   و   اي    م  ْ ت     إِن    ِ ق  ْ ت     ك  ی هِ  هللِبِا آم  ل  ع  َكل وا ف  و  ْ ت     إِن   ت  لِِمي ك  س   (.14/یونس)م 
 تسگلیم  مالا  اواً که وهد می نشان شریفه آیه این ام رباربایی عیمه تبیین ور تأمل

لگذا   ضگروری االگت؛   و ام  فرو وجوو ور ایمان تحالق ام خداوند، بعد برابر ور شدن
 بگا  را کگی   کروه، الپس بیان ایمان واشنن به را، مشروط توکل واشنن ابندا آیه این ور

 االت.   خداوند برابر ور بوون آن، تسلیم رالاند، و به پایان می ویگر شرری
 این، باشد می او به امور همه کرون تسلیم که، خداوند به کامل ایمان ننیجه ثانیاً
 مسگنالل  الگبب  ویگگران  نظگر  ام کگه  ىچیزهای راهرِ به که فهماند می او به رانکنه 
  1. باشد واشنه توکل خداوند بر فالط و، نکند توجهی، االت

 رفتاری آن های  یتدو متغیرها و محدو گیری مفهوم تصمیم -2

درمدیریتواهمیتآنگیریتصمیم.2-1
ارائه  گیری تصمیمرا ام هایی  تعریفنظران علم مدیریت،  صاحبوانشمندان و 

به مبان الاوه عبارس  «گیری تصمیم» آید که می به والت آنهاام مجمود که  اند واوه
. نفرایند یافنن و اننخاب یک اللسله عملیاس برای حل یک مشکل معگیّ  :االت ام

فرایندی االگت کگه شگامل: شناالگایی و تعریگف و تشگخیص       ، یا به عبارس ویگر
رائه شگده و  اهای  ارمیابی راه حل، یافنن شالوق گوناگون برای حل مسائل، مسائل

  2. باشد می اننخاب بهنرین شق یا راه حل
رریاله عمل یا حرکگت ور مسگیر خاصگی    ، توان می را «گیری تصمیم»همچنین

 .111 ، 11ج،تفسیرالالرآن فی المیزان، الیدمحمدحسین، رباربایی. 1
 پرویز و مهدی، پاریزی نواو ایران؛ 54 ، گیری ور مدیریت تصمیم، بوالالاالم، اپور : حکیمیبنگرید به. 9

 .171-179  ،عمل تا تئوری ام مدیریت و الاممان، گهر الاالان
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مخنلف برای نیگل بگه یگک    های  ام میان روش، که با تأمل و آگاهانه، تعریف کرو
  1. اننخاب شده االت، هدف مطلوب

االگت مگرتبط بگا حگل یگک      فرایندی ، «گیری تصمیم» توان گفت الان می بدین
و یگک  ، شگوو  مگی  حل مسئله نیز گفنهگیری،  تصمیمو ام این رو اغلب به ، مسئله

لذا شگخص   فراهم نشوو.شوو که وضعیت ولخواه شخص  می مسئله ممانی آشکار
یابد که  می و تمایل، آید می ورصدو تغییر موقعیت یا شرایط موجوو بر، ور ذهن 
  2. ج مورو نظر خوو تغییر وهدننای برای والنیابی بهشرایط را 

 :ام جملگه  مگدیر ورگایف   توان گفت کگه همگه   گیری نیز می ور اهمیت تصمیم
مالگرراس و راه و  ، تعیگین قگوانین  ، تعیین االگنراتوی ، گذاری الیاالت، گذاری هدف

هگای   تعیگین ورگایف و مسگئولیت   ، اننخاب و االنخدا  نیروی انسگانی ، روش کار
ام رریگق  عملکگرو کارکنگان،   نگرل و ارمیگابی   کن، و همچنین الرپرالگنی ، کارکنان
  3شوو.  انجا  می گیری تصمیم

 ام ورگایف چندگانگه مگدیریت بگه شگمار     یکگی  اگرچه گیری،  تصمیمبنابراین 
 همگة آن را هسنه که  ه االتکنند تعیینبه قدری ، ولی نال  آن ور مدیریت، آید می

ی برخگی ام  و حنگ انگد،   و جگوهره شگغل مگدیریت وانسگنه    ، مدیرینیهای  فعالیت
  4وانند. گیری می ، عمل تصمیمو مدیریت را، شبکه تصمیم، الاممان را، نویسندگان

 رفتاریمدیرانهایمتغیرهاومحدودیت.2-2

وو والگنه عوامگل   ، مگدیریت  نظگران  صگاحب بر االاس نظریگاس وانشگمندان و   
 : ورالت وجوو وارند گیری تصمیم ، برایباموارنده

 .1 ، گیری ور الاممان فرایندتصمیم، االفندیار، العاوس. 1
 .159 ، 1ج، االیمی مدیریت ام مباحثی، عبداهلل، جاالبی. 9
 .1 ، گیری ور الاممان فرایندتصمیم ،االفندیار، العاوس. 1
 .47 ، الاممان و مدیریت، علی محمد، اقنداری. 4
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ور حگااس فکگری و    این والگنه ام موانگع  :ونیورهای  موانع و محدوویت-1
بگه  ، ور این حالت منبگع تصگمیم گیرنگده    و واروریشه گیرنده  روحی منبع تصمیم

 گیری ورالت را ندارو. ، توان تصمیمعلت عد  نظم فکری و عد  ثباس

بیرونگی  های  شامل آن والنه ام محدوویت:بیرونیهای  موانع و محدوویت-2
که مانع اتخاذ شیوه ، امکاناس یا ور ررب هاالت، االباسمحدوویت ور مح: ام قبیل

 . 1شوو می ورالت و تصمیم مناالب
گیگری   هگا و موانگع رفنگاری تصگمیم     والنه اول ام محدوویت، ور این پووه  

 رفنگاری و شخصگینی فگرو تصگمیم گیرنگده     هگای   که مربوط به ویوگی مدیران را
  ، بررالی خواهیم کرو:باشد می

گیریتصمیمترسبر.تأثیر2-2-1
که باعگث عگد    ، موانع و منغیرهای رفناری ور شخص مدیر ترین مهمیکی ام 

ام آنجا که . واشنن ترس و نگرانی االتشوو،  می کامیً عالییی ور او گیری تصمیم
نگاگزیر نگوعی احسگاس    ، خطر و احنمال شکسگت وجگوو وارو  ، ور هر تصمیمی

نیجگه تگرس ام شکسگت و    ور ن ؛نگرانی و اضطراب با هر تصمیمی آمیخنه االگت 
 خوو معمواًها، عوامانه آنهای  و قضاوس، ررف ویگران مورو اننالاو قرار گرفنن ام

 وهد:  می نشان گیری تصمیمبه هنگا   مدیر را به وو صورس ور
 بگی جهگت بگه تگأخیر     گیگری  تصمیم: به این معنا که گیری تصمیمتعلل ور  -1
و ، کند می و آن را به ویگران واگذار، ورو می و فرو ام اتخاذ تصمیم رفره، افند می

 . شک و تروید خواهد شدبروم و  گیری موجب امروم و فروا کرون ور تصمیم
، مدیر به عنوان تصگمیم گیرنگده  گیری: به این معنا که  شنابزوگی ور تصمیم -9

ا عجلگه  بیفاصله و بگ ، برای رهایی ام ولهره و اضطراب ناشی ام تصمیم ناورالت

 . 11-19،   گیری تصمیم و گذاری مشی خط فرایندی تحلیل، محمدالعید، تسلیمی. 1
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  1. وگیر می تصمیم
ور هگر یگک ام مراحگل یگا همگه      ، بر این االاس تا ممانی که ترس ور اندیشگه 

با واشنن هر اندامه ام وان  و تجربه اندوخنگه یگا   ، هست گیری تصمیم هایفرایند
 گیگری  ، تصگمیم پیشرفنه علمگی های  مندی هر اندامه ام روش بهره، و آموخنه شده

  2. التوچار عد  کامیابی ا، و کارآمدی مدیریت، کارآمد

فقداناطالعاتدرشرایطعدماطمینان.2-2-2
 چرا اریعاس ورالت االت؛ فالدان، عالییی و بهینه گیری تصمیممانع ویگر ور 

و اریعگگاتی کگگه وارا بگگوون آن نالگگ  ، کگگه معمگگواً اریعگگاس ام  و ضگگروری
 به آالانی ور اخنیار الاممان و، وارو گیری تصمیمور افزای  کیفیت ای  هکنند تعیین

معمگواً  ، آوری اریعگاس کامگل  ، گروعیوه بر این .گیرو نمی تصمیم گیرنده قرار
  3. همراه با موانع و مشکیس بسیار االت

آن ممانی االت کگه  ، مدیر گیری تصمیمبنابراین شرایط عد  ارمینان ور هنگا  
اما اریعاس مربوط بگه  ، خواهند والت یابند هایی می وانند به چه هدف می مدیران

 . 4و رویداوهای آینده کامل نیستها  نهگزی

بینیآیندهمحدودیتدرپیش.2-2-1
توانگد   رو نمگی  و ام این بینی آینده بسیار محدوو االت توانایی انسان برای پی 

و این مسئله بدیهی االت کگه  ، بینی کند اتفاقاس آینده را ورالت و وقیق پی  همة
شد که بهنرین تصگمیم   می باعث، وبینی کر اگر ممکن بوو آینده را به ورالنی پی 

 .71 ، گیری ور الاممان فرایندتصمیم، االفندیار، العاوس. 1
 .141-141  ،النجیده مدیریت، الیدمحمد، ماوه : باقریبنگرید به. 9
 . 11 ، گیری ورالاممان فرایندتصمیم، االفندیار، العاوس. 1
 .179 ، 1ج، الرلک محمدعلی و فیضی راهره ترجمه، مدیریت جدید عصر، ریچارو، وفت ال. 4
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اریعگاس  ، بینی آینگده  ولی توانایی محدوو ور پی ، را ور مورو مسائل اتخاذ کرو
. وهد می گیرنده قرار ناقص و اندکی را ور اخنیار تصمیم

بگرای یگک بگار و    ، تواند بی عیب و یگا تصگمیم   نمی نیز گیری تصمیمبنابراین 
توانگد   مگی  مراه با رویگداوهایی االگت کگه   و گذشت ممان معمواً ه، همیشه باشد

به یگک  ، تصمیم بووه االتترین  بهنرین و مطلوب، تصمیمی را که ور ممان اتخاذ
 1. تصمیم بیهووه و بیجا تبدیل کند

عواملخارجازکنترل.2-2-4
 رو هبسگیاری روبگ   ناپذیر مدیر با عوامل ربیعی و کننرلگیری،  تصمیمور هنگا  

یعنی عواملی ور محگیط   ؛وهد می خوو قرارتأثیر  را تحت گیری تصمیمشوو که  می
النجیده و ، باید اثراس ناشی ام این عوامل گیری تصمیموجوو وارند که ور هنگا  

 هیچ گونه کننرلگی بگر روی  ، گیرنده که ور این شرایط تصمیم، ور نظر گرفنه شوو
 . 2نداروآنها 

و بگه کگارگیری راه    جو بگرای یگافنن  و که همان جستگیری،  ور ننیجه تصمیم
حاصگل   تیشی بیهگووه و بگی  ، باشد که ور هر ممان و مکانی بهنرین باشد می حلی

عوامل مهم و مؤثر مربگوط  همه توان  نمی هرگز گیری تصمیممیرا ور  ؛خواهد بوو
 . 3به مسئله را وانست یا کننرل کرو

ابهاموسرگردانی.2-2-5
نه االت که انسان وچار گیجی و گو ور شرایط بحرانی این گیری تصمیمماهیت 

و بگه  ، وهد می و این قوه ورک و توان ذهنی و شعوری او را تحلیل، گروو می ابها 

 . 11-72،   گیری ور الاممان فرایندتصمیم، االفندیار، العاوس. 1
 .14 ، گیری ور الاممان فرایندتصمیم، االفندیار، العاوس. 9
 . 11 ، نهما. 1
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ناشی ام به کارگیری  پیامدهایممکن و ارمیابی های  توانایی او برای یافنن راه حل
 . آورو می لطمه وارو، آن

، االگت  گیری میمتصموقعیت ترین  مشکل، آور برای مدیر شرایط و مواقع ابها 
هگایی   به این معناالت که هگدف ، و قرار گرفنن مدیر ور شرایط ابها  و الرگروانی

و ، اصیً مشگخص نیسگنند  ، که باید به آن والت یابد و مسائلی که باید حل شوند
بنگابراین   .اریعاتی ور والت نیسگت ، مشکل االت و ورباره ننایجها  تعریف گزینه
  1وشوار االت.مدیران بسیار ورک مسائل برای ، ور حالت ابها 

 مدیران  گیری چگونگی تأثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیمتوکل و  -3

و جنبه اصگلی ور فراینگد   ، وریفه هر الاممان االتترین  حساسگیری،  تصمیم
بگرای  ، و االگنفاوه ام تگدبیر و منطگق   ، آوری اریعگاس گرومنضمن گیری،  تصمیم

و خطگای او  ، انسگان کامل نبوون ین به ولیل بنابرا .رالیدن به بهنرین راهکار االت
، فراربیعگی هگای   گیرنده نیام وارو که ام مسگاعدس  تصمیم، آوری اریعاسگروور 

 . برای رالیدن به بهنرین تصمیم مدو جویدنظیر شهوو و امداوهای غیبی، 
آثگار و برکگاس توکگل را کگه ام رریگق       تگرین  ور این بخ  ام پگووه ، مهگم  

کننگرل  آن را بگر  تگأثیر   و، شگوو  مگی  برای انسگان حاصگل   امداوهای غیبی خداوند
  :کرومدیران بررالی خواهیم  گیری تصمیمرفناری های  محدوویت

قلبیوازبینرفتنترسونگرانیآرامشواطمینان.1-1
  الگایه  ور  کگه ،  االت  قلبی  ارمینان و  ورونی  آرام ، توکل  واشنن فواید ام  یکی

 .نمایگد  می شوو و ترس و غم و اندوه انسان را برررف می وایجا، بر خداوند  توکل
ت   إِذ   فرماید: ور این باره می قرآن َ تلانِ  مَه  لال أ ن   ِملْ ک     طائِف  ش  ف  ام هلل ا و   ت  لِلُیه  لل   و   و   هللِا ع 

َكلِ  ی ت و  ل  ْ ونلال   ف  ِم ؤ   اوس) رایفه وو که ممانی، ور این آیه شریفه (.199عمران/ آل) م 

 .171 ، 1ج، الرلک محمدعلی و فیضی راهره ترجمه، مدیریت جدید عصر، ریچارو، وفت ال. 1
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، بگیرنگد  السگت  را آن و، شگوند  منصرف جن  کار ام گرفنند تصمیم(، خزرج و
، آنهاالگت  ولىّ خداوند که چرا ؛کنند توکل او بر که وهد می فرمانآنها  به خداوند

 خوو ور، اوالت ولىّ خدا االت معنالداینکه  با که نیست الزاوار مؤمن براى این و
 . کند واگذار خدا به را خوو امر االت الزاوار بلکه، وهد راه ترس و السنى

 بگا  همگراه  السگنی  و ضعف معنای به، ور این آیه «فشل» کلمهاینکه  با نظر به
 توکگل  و اعنمگاو  او بگه  کگه  را کسگى  توان وریافت که خداونگد  می1،باشد می ترس
 . 2کند مى حفظ بنرالد آن ام که چیزى هر شر ام، کند مى

 و، نفگس  عگزس  و تشجاع روحیه تالویت که وارو وجوو آیاتی کریم قرآن ور
 توکگل  ننیجه و رالیدن به آرام  قلبی ور فرو مؤمن را، وحشت و ترس ام ووری

،  ام جملگه ور الگوره توبگه    3،االت کروه بیان خداوند غیبی امداوهای ام االنمداو و
 ارمینگان  و  آرام  با بوو، پیامبر اکر   شده  ترس وچار غار ور ابوبکرکه  ممانی
 وکگرو،   خواهگد  یگاری  را ما، و ماالت با خداوند،  نباش  ننگرا: فرموو او  به، قلبی

، آرام  بووند کشیده والت پیامبر یاری ام ویگران که شرایطی ورهم،  خداوند
 :یگاری فرمگوو   خگوو  غیبگی  خوو را بر او فرو فرالناو، و او را به الپاه و لشکرهای

وه   إَِّل  ْ ُص   د   ت  ق  ه   ف  ه   إِذ   هلل ا ن ُص   ج  ر  وا ِذي   اَلل أ خ  لر  ف  ِ  ی  ثلانِ  ك  ْ لي  لا إِذ   اث  غلارِ  یفِل مَه  لول   إِذ   ال  ق   ي 

ن   ّل لِصاِحبِهِ  ز  ْا هلل ا إِنَ  ُت   ع  ل   م  ن ز  أ  یْ ت ه   هلل ا ف 
کِ ی لهِ  س  ل  ه   و   ع  َيلد  ْ لود   أ  هلا ل    بِج  و  ر  لل   و   ت  ع  لة   ج  م 

لِ  ك 

وا اَلِذي    ر  ف  ل ك  ة   و    الُسف  م 
لِ یا ی  هِ  هللِا ك  ل  ع  ِزيز   هلل ا و   ال  کِی  ع  (.41/ توبه) ح 

 ارمینگان  و آرام  یامعن به، الکون ماوه ام اصل ور، آیه این ور «الکینه»واژة 
 او و، کنگد  می مایل انسان ام را وحشت و تروید و شک هرگونه که االت خارری

روب ، االگماعیل ، حالگی بروالگوی  ؛ 4 ، 4ج، المیزان فگی تفسگیرالالرآن  ، الیدمحمدحسین، رباربایی. 1
 .951 ، 9ج، روب المعانی فی تفسیرالالرآن العظیم، الیدمحموو، آلوالی؛ 12 ، 9ج، البیان

 .129 ، 1ج، المیزان فی تفسیرالالرآن، الیدمحمدحسین، رباییربا. 9
؛ 119بالگره /  ؛ 94توبگه /  ؛ 4فنح / ؛ 72و  71نمل /؛ 49-41شعرار / ، 11فنح / برای نمونه بنگرید به: . 1

 .171آل عمران/ ؛ 91مائده/ 
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 قد  ثابت النگینهای  مسئولیت حمل وها  الخنی برابر ور و حواوث روفان ور را
 1.وارو می

 نگود  ورآید،  به والت می توکل راه ام که قلبی ارمینان و آرام  این االاس بر
هگا   نگرانی برابر ور را او که شوو می ایجاو تغییراتی، گیرنده تصمیمشخص  نگرش
 جلگوگیری  ذهگن  تمرکگز  عگد   ام ناشگی  موگی شناب ام و، کند می بیمهها  و ترس

 تنهگا  خداونگد را  -9؛ ننرالگیدن  خگدا  غیر ما -1: ام ندا عبارس موارو اینشوو؛  می
 ام تنهگا  شکسگت  و پیگرومی  -1؛ وانسگنن هگا   ناراحنی وها  گرفناریة کنند برررف
 . رالد  نمی کسی به میان و الوو، خدا اذن بی -4خداالت؛  جانب
 را قلبگی  ارمینگان  و آرام ، خداوند بر توکل با توانند می نیز مدیران بنابراین 
 گگاهی  چراکگه  ؛کننگد  غلبه خووهای  نگرانی و اضطراب رب، واوه پرورش خوو ور

 و تگرس ، تصگمیم  ام ناشگی  مخگارراس  جهگت  اممگدیران،   االگت  ممکن، اوقاس
 توکگل ، مگوارو  گونه این ور .گروند مروو تصمیم اتخاذ ور و، باشند واشنه وحشت

 ریسگک  میگزان  و، کنگد  مگی  حفگظ  وحشگت  و ترس ام را ها انسان ول، خداوند بر
 . وهد می افزای  تصمیمات  ور را مدیرمطلوب  پذیری

هاوناامیدیهایاریخداونددرسختی.1-2
 موجبگاس ، آرام  قلبی و شجاعت روحیه تالویت بر ، افزونخداوند بر توکل 
که ام این ای  ، به گونهکند می نیز فراهمها  امیدی نا وها  الخنی ور را خداوند یاری

و ایگن  ، به نفس بهنری عمل خواهگد کگرو  اعنماو گیرنده، با  یمرریق شخص تصم
، و اگگر  تنها ام جانب خداوند االگت ، شوو که یاری و نصرس می نکنه نیز فهمیده

ور ننیجگه  یاری خدا نباشد، هیچ کس توانگایی یگاری کگرون را نخواهگد واشگت،      
ل إِن  :و ام او یاری و کمک بطلبند، مؤمنان باید فالط بر او توکل کنند ْ ص  ك    لي   هلل ا ر 

، 11ج، من وحی الالرآن، الیدمحمدحسین ،فضل اهلل؛ 97 ، 99ج، تفسیرنمونه، ناصر، مکار  شیرامی. 1
 111. 
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ک     ف الغالِب   إِن   ل  ک     و  ل  م     َي  ذ  ا ف  ك     یاَلذِ  ذ  ْ ُص   ِدهِ  ِم    ي  ع  ل   و   ب  َكللِ  هللِا ع  ی ت و  ل  ل ف  ْ ونلال  ِم ؤ  م 
 (.141عمران/ آل)

 ور را کگه  کسانی ای ام نمونه، نیز غافر الوره ورام جمله،  1ور آیاتی کریم قرآن
و خداوند او را ور شرایط الخت ، گرفت قرار او حمایت مورو خدا بر توکل پرتو

 بگه  امگورش  واگگذاری  الگایه  ور چگونگه  که، وهد می خبر کننده یاری واوو ناامید
 شده چیده او ضد بر که هایی تورئه ام، شده برخوروار الهی امداوهای ام، خداوند

کگه بگه قگوم      االت فرعون آل مؤمن مورو ور نمونه این و، کرو پیدا نجاس بوو
 خگدا  بگه  را کگار   و، آورو خواهید یاو به گویم مى شما به را آنچه وىمو به گفت:
ون  :الگگپار  مگگى ر  ك  للت ذ  للول   مللا ف س  لل    أ ق  ک  للرِ  أ ف للّوض   و   ل  ِصللُي   هلل ا إِنَ  هللِا إىِل   یأ م  ِعبللاد ب   بِال 

 بگه  کارهگای   واگگذاری  و توکگل  الگایة  ور را کهای  ننیجهقرآن کریم  (.44غافر/)
 فرعون آل مؤمن پندآنکه  جاى قوم  به :کند می بیان چنین، شد او عاید، خداوند

 محفگوظ  را او فرعونیان مکر و شر ام خدا پس ؛را کروند آمارش قصد، بشنوند را
قاه  :واشت و  ّیئاِت  اهلل  ف  وا ما س  ر  ک  ن   بِآلِ  حاق   و   م  و  ع  وء   فِر  ذاب س  ع   (.45غافر/) ال 

و  جملهبنابراین با تأمل ور  ّیئاِت  اهلل  قاه  ف  وا ما س  ر  ک  وریافت که اینکه  توان می م 
 ننیجگه  و تفریگع ، کگرو  وفع او ام را آنان شو  هاى نالشه و کفار شر البحان خداى

 ایگن  خگدا  بگه  امورش واگذارى ننیجه یعنی به خداوند منعال االت؛ امور تفوی 
 2خداوند او را ام فننه وشمنان  حفظ کرو.  که شد

 امگور  بیشگنر  امگرومه باید گفت که بگا توجگه بگه اینکگه      نیز ینمدیری بحث ور
 میگان  ام کگه  االگت  راهگی  بر مبننی مدیر تصمیم و، بووه پیچیده بسیارها،  الاممان

 ممکگن هگای   راه همگه  ام گگاه  هیچ انسان گزیند، و ام ررفی بر می مخنلفهای  راه

 .49-41نفال / ؛ ا42-41/  نفال؛ ا191-199/ عمران آل؛ 12-14/ یونس: به بنگرید نمونه برای. 1
من ، الیدمحمدحسین، فضل اهلل؛ 115 ، 17ج، المیزان فی تفسیرالالرآن، الیدمحمدحسین، رباربایی. 9

، یآلوالگگ؛ 112 ، 1ج، البیگگانروب، االگگماعیل، حالگگی بروالگگوی ؛ 41 ، 91ج، الالگگرآنوحگگی
 .195 ، 19ج، المعانی فی تفسیرالالرآن العظیمروب، الیدمحموو
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و یگاری ام  االگنمداو   بگا  بایگد  مگدیر  ننیجگه  ور، ندارو خبر خوو مسائل حل برای
 بینگی  پگی   کگه ور  راهگایی   محگدوویت  و، کننرل، را ناپذیر کننرل عوامل، خداوند
و یگاری ام او   خداوند به خوو امور واگذاری با، آید می پی  برای  آینده اتفاقاس
 و   :االت کروه تضمین را نامؤمن امور کفایت خوو خداوند چراکه ؛نماید برررف

َكللل   و  للل   ت  فللى و   اهللِ ع  كِللیال    ك  فللى و  و ( 1/حگگزابا)بِللاهللِ و  ّبللك    ك   ن ِصللُيا   و   هاِديللا   بِر 
   (.11/فرقان)

.پایداریوثباتقدمتاآخرینمراحلاجرایتصمیم1-1
 تگا  او قد  ثباس و پایداری و االنالامت، مدیر موفالیت عوامل ترین مهمیکی ام 

و کمگک   توکگل  تتالویگ  بگا  گمگان  . بیباشد می تصمیم یک اجرای مراحل آخرین
 آمیزی موفالیت ننایج به همه مراحل ور توان گرفنن ام امداوهای غیبی خداوند، می

 الگوره  ام جملگه ور اول  1منعگدوی  آیگاس  ور هگم  خداونگد  که یافت؛ چنان والت
 يلا وهگد:  می والنور منافالان و کافران امپیروی نکرون  را به پیامبرش، حزابا

ّطِعِ  ّل و   اهلل  اَتِق  ُی الَْبِ  أ ُُّي ا کافِِري    ت  ْافِِقي  لال   و   ال  لِیام   كان   اهلل  إِنَ  م  کِیام   ع   که(، 1حزاب/ا)ح 
 عوامل ام یکی و، بوو خواهد آنان برابر ور پایداری و االنالامت، اراعت عد  اممه
َكل   و   :خداالت بر توکل، االنالامت روحیه آوری به والت ور مهم و  ل   ت  فى و   اهللِ ع    ك 

كِیال   اهللِبِ  کگافران و   های تورئه و تهدیداس برابر ور ایسناوگی یعنی (؛1حزاب/)ا و 
 امکگان  خداونگد  بگر  توکل الایه جز ور مهم این و، وارونیام  االنالامت بهمشرکان 

 ّل و   این مضمون ووباره بیان شده االت:، همین الوره 41که ور آیه ، پذیر نیست

ّطِعِ  کافِِري    ت  ْافِ لال   و   ال  ع   و   ِقي  م  َكل   و   أ ذاه     د  و  ل   ت  فى و   اهللِ ع  كِیال   بِاهللِ  ك   .  و 
عامل تالویت و افزای  صبر  ترین ، توکل بر خداوند، مهمو ور جایی ویگر نیز

یونس ، 12-11عراف / ، ا54-51هوو / ، 7محمد / ، 49-41نحل / ، 19نفال / ابرای نمونه بنگرید به: . 1
/71-79. 
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ْا ما و  شوو: می و االنالامت و پایداری ور برابر حمیس و آمار وشمن معرفی  أ َّل  ل 

َكل   ت و  ل   ن  د   و   اهللِ ع  دانا ق  ْا ه  ب ل  نَ  و   س  ِْب  ْ ص  ل ل  ونا ما  ع  ت م  ي  ل   و   آذ  َكللِ  اهللِ ع  ی ت و  ل  ل ف  ّكل ونلال  ت و   م 
 (.19إبراهیم/)

نَ  جملگه  فرمایگد: ور  مگی  ذیل این آیه شریفه عیمه رباربایی لِْب  ْ ص  ل  لل و   ملا  ع 

ونا ت م  ي   بگر  توکگل  وجگوب  بر فرد، امت اذیت و آمار برابر صبر و االنالامت ور، آذ 
، کنگیم   توکگل  او بگر  شگد  واجب که حال: شوو چنین می معنای  واالت،  وندخدا

 آنچگه  بگه  او تگا ، وهگیم  مگی  االنالامت و پایداری نشان شما آمار برابر پس باید ور
 قگوه  و حگول  به ما اینکه بدون، بکند خواهد مى چه هر و فرماید حکم، خواهد مى

  1. بکنیم اعنماوى خوومان خیالى
شگگخص مگگدیر بگگه عنگگوان اینکگگه  بگگرایبگگر االگگاس آیگگاس یاوشگگده، بنگگابراین 

پایداری و ثباس قگد  خگوو   گیری،  تصمیمتا آخرین مراحل اجرای ، گیرنده تصمیم
قگدرس  ، تا ام ایگن رریگق بنوانگد   ، باید بر خداوند توکل واشنه باشد، را حفظ کند

، ا به عهگده بگیگرو  خوو رهای  گیری تصمیممسئولیت ، تحمل خوو را افزای  واوه
بگه ویگگران   ، و ور ننیجه واگذاری تصگمیم  ام کم حوصلگی مدیراناین مسئله  که

 جلوگیری خواهد کرو. 

 ارادهقویعزموقاطعیتو.1-4

کارها، تأکید قوی ور انجا   اراوه و عز  و قارعیت واشنن مسئله به کریم قرآن
 او بر توکل واشنن و خداوند هب قلبی اعنالاو رریق ام کار این و االت واشنه فراوان
فرمگان   اکگر   به پیگامبر آنکه  بعد ام خداوند باره این ور که ، چنانشوو می میسر

 راآنها  و مشورس گرفنن ام، و آمرمش خواهی برای آنان، مهربانی نسبت به مرو 
و ور نهایگت بگر   ، ماید که تصمیم نهایی را با قارعیگت اتخگاذ کنگد   فر می، وهد می

 .11 ، 19ج،المیزان فی تفسیرالالرآن، الیدمحمدحسین، رباربایی. 1
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باِم :نماید خداوند توکل ْح  ة   ف  و   و   هل      لِْ ت   هللِا ِم    ر  ْ ت   ل  ًظا ك  لِیظ   ف  ل ِب  غ  ق  ُّضوا ال  ف   ِمل    ّلن 

لِك   و  ف   ح  ْ ه     ف اع  ِفر   و   ع  ت غ  ه     و   هل      اس  رِ  یفِ  شاِور  لإِذا األ  م  لت   ف  م  ز  َكلل   ع  ت و  لل   ف   هلل ا إِنَ  هللِا ع 

ُِب 
كّ لال   ُي  ت و   (.152عمران/ آل)  لِيم 

 ام پگس  و، بگوو  قگارع  بایگد  نهگایى  تصگمیم  اتخاذ موقع ور، بر االاس این آیه
 و ووولگى  و ترویگد  گونه هر باید، مشورس ننیجه شدن روشن و مشاوره برگزارى

 کگه  االگت  چیزى همان این و، گرفت تصمیم قارعیت با و مو کنار را پراکنده آرار
، که ننیجگه  باشد مى قارع تصمیم آن و، االت شده بیرتع «عز » به آن ور این آیه ام

  1. توکل بر خداوند االت
 معنگاى  بگه ، «عگز  » کلمگه د: نویس می ور تعریف واژه عز عیمه رباربایی نیز 

 تثبیت را حکمى یا، وهى انجا  را فعلى، اینکه بر االت قلب عالد و جدى تصمیم
 بگاقى  وهن و السنى هیچ ،تأثیرش و تصمیم آن اعمال ور ویگر که به رورى، کنى

با کمک گرفنن ام نیروی توکگل   کند که به آنها الفارش میور این آیه لذا  2نماند، 
 . 3قوی تصمیماس صحیح را اتخاذ نمایند با عز  و اراوه، و یاری خداوند

ور هنگگگا   را وشگگمنان برابگگر ور قگگوی اراوه و قارعیگگت ایگگن ویگگگر جگگایی ور
 آن و منافالگان ، آنجگا کگه   کند می بیان نامؤمن وصف ور، به خداوندامور  واگذاری
 اشگاره  نامؤمنگ  بگه ، نبگوو  ترویگد  و شک ام خالى هایشان ول که هایى ایمان الست

منعجب بووند ام اینکه چگونه مسلمانان بگا تجهیگزاس کگم و نفگراس      و کروند مى
ورحالی که هگرکس بگر   اند،  پا ور صحنه مبارمه گذاشنه، اندک و با این اراوه قوی

 االت ناپذیر که شکست کروه اعنماو قدرتى بر، وند توکل و اعنماو واشنه باشدخدا
ول   إِذ  :کس ور مالابل او یارای مالاومت ندارو و هیچ ق  ون  لال   ي  ْافِق  ل وهِبِ    یفِ  اَلِذي    و   م   ق 

ض   ر  رَ  م    غ 
ِ
ّلء ْ ه     هؤ  َكل   م     و   ِدي ت و  ل   ي  إِنَ  هللِا ع  ِزيز   هلل ا ف   .(42/انفال)  کِی ح   ع 

 .141 ، 1ج،تفسیرنمونه، ناصر، مکار  شیرامی. 1
 .944 ، 9ج، تفسیرالالرآن فی المیزان، الیدمحمدحسین، رباربایی. 9
 .54 ، 4ج، همان. 1
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، ناشی ام توکل بر خداوند برخوروارند قارعیت ویوگی ام که ور ننیجه کسانی
 تصگمیم  کشگی  وقت و تعلل حداقل و با، ندارند خوو کار ور مداو  تروید و شک

و امگروم و فگروا   ، افرارگی هگای   و وچار والواس و وقت، گیرند می راالخ خوو را
 و گیرنگد  می تصمیم خوو برای این افراو لذا ،شوند نمی خووهای  کرون ور تصمیم

 1نمایند.  کننرل راآنها  توانند نمی ویگران و شوند می هدایت واخل ام

 دستیابیبهیقینوافزایشآگاهیوعدمابهام.1-5

آنهگا )شگعیب و مؤمنگان     ام قگوم   کگه  ممانی، ور واالنان حضرس شعیب
 بگه  مگا  اگگر : فرمایگد  می شعیب، ندبرگروآنها  ینیآ به که خواهند همراه او( می

 خگدا وروغ  بگر ، بیفکنگیم  پرتگاه این به را و خوو، گرویم بام شما پرالنى بت ینیآ
، بخواهگد  خدااینکه  مگر، برگرویم شما ینیآ به ما نیست ممکن بنابراین،  ایم بسنه

 علمگى  احارگه  چیگز  همه به او که چرا ؛واو نخواهد والنورى چنین نیز خداوند و
، وارو کامل یالین خوو تصمیم به نسبت بفهماند کهآنها  بهاینکه  براى پسال، وارو
لدِ  بر خداوند منعال االت: تنها ما تکیه و توکل: گوید مى ْلا ق  ي  لل   اف َت   لِذبا   هللِا ع  إِن   ك 

نا د  د   ِمَلتِک     یفِ  ع  ع  ا إِذ   ب  َجان  ون   ما و   ِمْ ها هلل ا ن  ک  ْا ي  ود  فِیهلا أ ن   ل  ُبْلا هلل ا ي شلاء    أ ن  إَِّل  ن ع  ِسلع   ر   و 

ُبْا َل ش   ر  ل   ی  ك   ِعل ام  ع 
 
ْا هللِا ء َكل  و  َبْ ا ت  ت ح   ر  ی ْ ْا اف  ِمْلا و   ب  و  لُي    بِلاح  ّق  ب لي   ق  ن لت  خ  أ  فلاُِتِي و    ال 

 (.12عراف/ا)
ز اوند به همه چیکه خدفرماید  می شعیبحضرس ، اینکه این آیه شریفهور 

 که والنورى خداوند ام نیست ممکن هرگز به این معناالت که، احاره علمی وارو
 اشنباه و باشد محدوو علم  گروو که برمى والنورش ام کسى میرا ؛گروو بام واوه
، وارو چیز همه به علمى احاره که کس آن اما، گروو پشیمان خوو والنور ام و کند

 .912 ، گیری ور مدیریت تصمیم، منوچهر، حاضر. 1
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 . 1نیست ممکن او براى نظر تجدید
تگر ام آیگه االگننباط     لطیفای  ربایی نیز شبیه همین الخن را به گونهعیمه ربا

ِسع   فرماید: جمله میکروه  َل  و  ُبْاك    ی  ش   ر 
 
ام   ء و ، االت قبلى جمله تعلیل منزله هب ِعل 

 بگه  من و، االت عالم چیزى هر به من فرماید که پروروگار می شعیب حضرس
 عطگا  مگن  به او، وار  که هم را اریعى و علم هر و ندار  احاره، واند مى او آنچه

 بگه  یگا  نفگع  به که بگیرو تعلق چیزهایى به او مشیت االت ممکن بنابراین، فرمووه
 .  2باشم خبر بى آن ام من و باشد من ضرر

الان گاهی فالدان اریعاس ورالت، و گاهی عد  توانایی مدیر نسبت  بدین
هگا   که غالباً برواشتشوو  به جذب و ورک کامل و صحیح اریعاس، باعث می

های منفاوس و حنی منضاوی ام مسائل واشنه باشد؛ این امگر بگا    گیری و ننیجه
گیری را چنان منشنج، و تصمیم  آورو، موقعیت تصمیم ابهاماتی که به وجوو می

گیری مؤثر بگام   کند، که او عمیً ام تصمیم گیرنده را چنان وچار الرورگمی می
 . 3ماند می

 افگزای   و یالگین  ، ممینگة توکگل  تالویت، کریم قرآن س رهنمووبر االا بنابراین
 چراکگه  ؛کنگد  مگی فگراهم   گیرنگده  تصمیم فرو وررا  ابها  عد  و بصیرس و آگاهی
 قگرار  و، فگراوان  ترویگد  و شگک  اثگر  بر گیرنده تصمیم شخص االت ممکن گاهی

 بگیرو.  ورالنی تصمیم ننواند، ارمینان عد  و مخارره شرایط ور گرفنن 

ستیابیبهشرحصدرد.1-6
های توکگل بگر    را ام آثار و نشانه« شرب صدر»ترین آیاتی که  ام جمله مهم

 خگوو  مبر اکر اپی باشد که خداوند کند ور الوره هوو می خداوند معرفی می

 .955 ، 4ج، تفسیرنمونه، ناصر، مکار  شیرامی. 1
 .129 ، 1ج، المیزان فی تفسیرالالرآن، الیدمحمدحسین، رباربایی. 9
 .74 ، گیری ورالاممان فرایندتصمیم ،االفندیار، العاوس. 1
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وهد  الاخنه، والنور می مأمور آمار وشمنان مالابل بروباری و العه صدر ور به را
 اخنیگار  ای و انذارکننگده  تنهگا  اکگه تگو  که نباید ناراحگت و ولننگ  باشگی؛ چر   

 و وکیگل  چیگزى  هر بر بخواهد؛ میرا او خدا را آنچه ندارى، مگر را کارى هیچ
باید بر او اعنماو و توکل کرو. این مهم  تنها امرى هر ور االت، و اعنماو مورو

لور قرآن کریم این گونه بیان شده االت: ع  ل  وحى ما ض  لع  لب   تاِرك   ك  لَف   ك  لی  لإِل    ي 

ضائِق   ك   بِهِ  و  ر  د  ن   ص  وا أ  ول  ق  ّل ي  و  ِزل   ل  ن  هِ  أ  ی  ل  جاء   ع  أ و  ْ ز  ه   ك  ع  ل ك   م  ن ت   م  اهلل  إَِنامأ  و  ِذير  ل ن    ع 

ّل  ی   ك    ش 
 
كِیل ء و 

 (.19)هوو/ 1
 واشگنن  فگراوان  حوصله و تحمل و والیع ررفیت ،«صدر العه» واشنن ام مراو

 و ولننگگی  شگدن  بررگرف  و الگینه  شدن بام مفهو  به، یافنن صدر شرب و، االت
 وگیگری،   تصمیم ور تحیّر و ررفینی کم موجب ،«صدر ضیق» ولی، االت ولگیری

 ام یکگی  رو ؛ ام ایگن گگروو  مگی  ناتوانی و انفعال البب و، شوو می ورکار ورماندگی
 . 2باشد می بروباری و صبر، صدر شرب مصاویق

بروباری ناشی ام توکل بر خداونگد  مسئله شرب صدر و صبر و نیز قرآن کریم 
کگه تحالگق   ، کنگد  مگی  را برای مهاجرانی که ور راه خدا مورو النم واقع شدند بیان

ریگزی و   با توکل بر خداونگد پایگه  ، شرب صدر و افزای  قدرس تحمل و بروباری
وا اَلِذي    تالویت خواهد شد: ْب   ل ص  ع  هّبِ     و  َكل ون ر  ت و   (.49نحل/)  ي 

 تالویگت خداونگد، و   بگر  توکّل با همراه، وریفه انجا  مسیر ور حرکتین بنابرا
 ام االگنفاوه  بگه  او تگا  شگوو   مگی  موجب، گیرنده تصمیم فرو ور صدر شربویوگی 

 نشگان  تمایگل آنهگا   عالایدتحمل  و ویگران مشارکت پذیرش، مخنلف راهکارهای
 ایگن  بگه  و، دکنگ  اقگدا   خگوو  مسئله حلبرای  منفاوسهای  ابداد گزینه به، و وهد

 کگه  گگروو  تنگ   بگدان  اس الینه و گویى ترک شوو مى وحى الویت به که را آنچه ام برخى تو مباوا و. 1
 فالگط  تگو « االگت؟  نیامگده  او بگا  اى فرشگنه  یگا  نشگده  فرالگناوه  فگرو  او بگر  گنجگى  چگرا : »گویند مى

 .  االت نگهبان چیزى هر بر خدا و، اى هشداروهنده
 .41 ،الیره نبوی، مصطفی، تهرانی ولشاو. 9
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، ور امگر  مدیر خوورأیی و االنبداو ام، کروه فراهم خوو ور را خیقیت ممینة رریق
 . شد خواهد جلوگیری گیری تصمیم

درکارهاوآسانیگشایش.1-7
ام آثار ویگری که برای توکل بر خداوند ور قرآن کریم ام آن الگخن بگه میگان    

واری ام نعمگت و فضگل   و برخگور  مسئله گشگای  و آالگانی ور کگار   ، رفنه االت
ورباره مؤمنان بیان شگده االگت کگه     عمران آلور الوره  نکنهاین  .باشد می خداوند

ار مکگه  گفنند که کفگ آنها  و منافالان به، گشنند می بر احد جن  ام مسلمانان وقنی
 ؛بر ایمانشان افزووه شدآنها  ولی، بنرالیدآنها  پس امقصد حمله به شما را وارند، 

 مسگلمانان   روحیّگه  و آماوگى ام وشمنانور ننیجه ، بر خداوند بووچراکه توکلشان 
إَِن  الَْاس   هل      قال   اَلِذي   بامگشنند: و شده منصرف مجدّو هجو  ام، افناوه هراس به

للد   الَْللاس   للوا ق  لل    مج  ع  ک  ه     ل  للو  ش  ه    إِيامنللا   ف اخ  للزاد  وا و   ف  للب ْ ا قللال  س  لل    اهلل  ح  نِع  كِیللل و  و   ال 
 (.171/عمران )آل

آنها  عمل ننیجهکریم،  قرآن، ناآشکار مؤمن پایمروی ناشی ام توکل این ور پی
ب وا گوید: می کروه بیان را ل  ق  ان  ة   ف  م  ل   اهللِ ِم    بِِْع  ف ّض  ه     ل    و  س  س  م  لوء   ي  لوا س  اَتب ع  لوان   و   ِرض 

اهلل  اهللِ ل   و  وف ّض  ظِلی  ذ   و نعمگت  بگا ، میدان این امآنها  ور ننیجه(، 174/عمران )آل ع 
 شگدن  وارو بدون که بااتر این ام فضلى و نعمت و چه، برگشنند پروروگار فضل

 ورو بگدون  و الگالم  و گریختآنها  ام وشمن، وشمن با خطرناک برخورو یک ور
 . 1نمووند مراجعت مدینه به الر

فگراهم  بر این االاس، توکل بر خداوند، ممینة آالانی و گشگای  ور کارهگا را   
تواند بر عوامل خارج ام کننرل، و اتفاقاس  کند، و ام این راه تصمیم گیرنده می می

شوو، غلبه کگروه،   بینی که البب بروم مشکیتی مضاعف ور کار می غیر قابل پی 

 .177 ، 1ج، تفسیرنمونه، ناصر، مکار  شیرامی. 1
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 آنها را کننرل نماید. 

 گیری نتیجه

توان اوعا کرو که بر االاس تعگالیم الهگی و آیگاس     با توجه به آنچه گذشت، می
تگرین عامگل اثرگگذار ور اتخگاذ      رآن کریم، توکل بگر خداونگد، بگه عنگوان مهگم     ق

گیگری، مگدیران جامعگه االگیمی را ور      تصمیماس و ور همه مراحل فرایند تصمیم
هگای موجگوو    رالاند، و موانع و محدوویت والنیابی به بهنرین تصمیماس یاری می

گیرنگده   خص تصمیمهنگامی که شنماید؛ میرا  ور تصمیماس مدیران را برررف می
تنهگا  ، کنگد  مگی  عوامل ربیعی مورو نیگام را آمگاوه   همهشوو و  می وارو میدان عمل

 ، ماننگد تعگداوی ام عوامگل رفنگاری   ، اندامو می چیزی که میان او و هدف  فاصله
والگواس و  ، شناب موگی و عد  تعاول، غم و اندوه، ترس، السنی اراوه و تصمیم

عد  اعنماو به نفس و عگد   ، و فالدان اریعاسابها  ، شک و تروید، وقت افراری
 . علل و االباب االتتأثیر  کم تجربگی و بدگمانی نسبت بهز ذهن، تمرک

اش قوی و  اراوه، ور چنین وضعی اگر انسان بر خدا توکل واشنه باشدبنابراین 
رالگد و موانگع و    مگی  به آرام  و شگجاعت و بگی بگاکی   ، گروو می عزم  راالخ

میگرا انسگان ور مالگا  توکگل بگا       ؛ابر آن خنثی خواهد شگد مزاحماس روحی ور بر
خورو و با چنین پیوندی ویگگر جگایی بگرای نگرانگی و      می مسبب األالباب پیوند
کند تا بگه   می ماند و با قارعیت با موانع والت و پنجه نر  نمی تشوی  خارر باقی

 ، و بهنرین تصمیماس را اتخاذ خواهد کرو. مالصوو برالد
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، نگواو  بهشگنی  محموو الید، شفیعی عباس، خدمنی بورالب، اعلی، آقاپیروم .9

 . ش1111 ممسنان، قم، وانشگاه و حومه پووهشگاه ؛االی  ور مدیریت
وار ،روب المعگانی فگی تفسگیر الالگرآن العظگیم     ، محمووبن عبگداهلل ، آلوالی .1

 . ق1415، بیروس، الکنب العلمیه



 51 1129 بهار 111شمارة    

، العربیگه  الکنگب  واراحیار، اللغه اییسمال معجم، فارس حمدبن، افارس ابن .4
 . ق1144، قاهره

، قگم ، الحگومه  اوب اننشگاراس ، العگرب  لسگان ، مکگر   محمدبن، منظور ابن .5
 . ق1415

، رباربگایی  عیمگه  اننشگاراس ، مگدیریت  و الگاممان ، محمگد  علی، اقنداری .4
 .  ش1171یزیپا، تهران

 دعلیمحم و فیضی راهره ترجمه، مدیریت جدید عصر، ریچارو، وفت ال .7
 . ش1117، تهران، گسنره نشر، الرلک

 ام مگدیریت  و الگاممان ، گهگر  الاالگان  پرویگز  و مهگدی ، پاریزی نواو ایران .1
 .  ش1171ارویبهشت، تهران، ایران بانکداری مؤالسه، عمل تا تئوری

، رالگا  فرهنگگی  خگدماس  مؤالسه، النجیده مدیریت، الیدمحمد، ماوه باقری .2
 . ش1117، تهران

، گیگری  فرایندی خط مشی گذاری و تصگمیم  تحلیل، محمدالعید، تسلیمی .11
، تهگران (، الگمت هگا )  الاممان مطالعه و تدوین کنب علو  انسانی وانشگگاه 

 .  ش1171ممسنان
 مالالگه ، االگیمی  مگدیریت  ام مبگاحثی ، فشگاری ا الگداهلل ا و عبداهلل، جاالبی .11

، تهگران ، االگیمی  آماو وانشگگاه  علمی اننشاراس، مدیریت ور گیری تصمیم
 .  ش1111یزیپا

، وولنگی  مدیریت آمومش مرکز، مدیریت ور گیری تصمیم، منوچهر، ضرحا .19
 . ش1171، تهران

 . تا بی، بیروس، وارالفکر، البیان روب، االماعیل، بروالوی حالی .11
 قگدس  آالنان اننشاراس، مدیریت ور گیری تصمیم، بوالالاالم، اپور حکیمی .14

 . ش1177، مشهد، رضوی
، تهگگران، وریگگا اننشگگاراس، نبگگوی الگگیره، مصگگطفی، تهرانگگی ولشگگاو .15

 .  ش1115تابسنان
، العربگی  النگراث  احیگار  وار، الغیب مفاتیح، عمر محمدبن فخرالدین، رامی .14

 . ق1491، بیروس
 نشگر  وفنر، الالرآن غریب فی المفرواس، محمد بن حسین، اصفهانی راغب .17

 . ق1414، جا بی، الکناب



 1129 بهار 111شمارة  54

 وانشگگاه  اننشگاراس ، الگاممان  ور گیگری  تصگمیم  فرایند، االفندیار، العاوس .11
 .  ش1179بهمن، تهران، تهران

، الگین جامعگه مدرّ ، المیزان فی تفسیر الالگرآن ، حسینالیدمحمد، رباربایی .12
 . ق1417، قم

 ناصگر  اننشگاراس ، الالرآن تفسیر فى البیان مجمع، حسن بن فضل، ربرالى .91
 . ش1179، تهران، خسرو

 النگراث  احیگار  وار، الالگرآن  تفسگیر  فگی  النبیگان ، حسگن  بن محمد، روالی .91
 .  ق1412، بیروس، العربی

، تهگگران، وارالکنگگب اإلالگگیمیه، قگگاموس قگگرآن، الگگید علگگی اکبگگر، قرشگگی .99
 . ش1171

 و ةللطباع المیک وار، الالرآن وحی من تفسیر، الیدمحمدحسین، اهلل فضل .91
 . ق1412، بیروس، النشر

 . ش1174، تهران، وارالکنب اإلالیمیه، تفسیر نمونه، ناصر، مکار  شیرامی .94



 55 1129 بهار 111شمارة    

 
 
 
 

ارتباطی حضرت ی ها بررسی مهارت

 در قرآن و دختران شعیب موسی

  _____________________________________ 1دكتر احمد گلدار    _____________________________________ 
 91/9/1129: پذیرش تاریخ - 11/2/1121: وریافت تاریخ

 چکیده
ارتباطا  انسانی یکی اند.  کنیم جهان ارتباطا  نام داده می جهانی را که امروزه ما در آن زندگی

، فراگررد ارتبراطی  تررین   این میران برا ارزش   در. رود شمار می به بشرهای  دستاورد ترین بزرگاز 
در . پیام دریافت شده توسط بشر اسرت  ترین مهمقرآن کریم . ارتباط خالق هستی با انسان است

در . شیوه ارتباط برقرار کردن با دیگرران مهرم تلقری شرده اسرت     ، قرآن به صراحت یا به اشاره
نمروده  تأکیرد   ارتبراطی هرای   ت شیوهبه اهمی، مختلفهای  خداوند با بیان داستان، سراسر قرآن

هرای   توان مهرار   ، میمختلفهای  ی شخصیتوگوها گفتاز میان ، قرآنیهای  در آموزه. است
، در داستان حضر  موسی و دخترران شرعیب  . خاصی را منطبق بر علوم ارتباطا  برداشت نمود

. تروان یافرت   مری  اثرر بخشری در ارتباطرا  میران فرردی را     های  ارتباطی و ویژگیهای  اسلوب
رمرز گشرایی و   ، غیرر کالمری در ارتباطرا    های  بسیاری از پیامها،  وگو گفتهمچنین در فرایند 

ارتباطا  در فرهنگ قرآن کریم با فرهنرگ   مهمتفاو  . توسط فرد مقابل دریافت گردیده است
 . انسانی استهای  بر هنجارها و ارزش، تأکید غرب

 .دختران شعیب، موسیی، های ارتباط ، مهار قرآن ها: کلیدواژه

 مقدمه 

امگا  ، روو مگی  والناوروهای بشر به شمار ترین بزر گرچه ارتباراس انسانی ام ا
ور . ارتباط خالق هسنی با انسگان االگت  ، فراگرو ارتباریترین  ور این میان باارمش

 goldaraf@yahoo.com. س گروه معارف االیمی وانشگاه آماو االیمی کرجمدرّ. 1
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مخنلفی را بگرای  های  ور ارتباط بووه و پیا  ها انسانرول تاریخ همیشه خداوند با 
 . شر توالط برگزیدگان  ارالال نمووه االتهدایت ب

پیا  الهی وریافت شده توالط بشر  ترین مهم قرآن کریم، ور گسنره تاریخ جهان
این پیا  الهگی بگا اثربخشگی فگراوان همگواره ور نشگیب و فگرام تگاریخ بگا          . االت
 . مصون بووه االت گزندام هر گونه ، ارتباری خا های  کانال

، ن ور خصو  علو  بشری نامل نشده االتقرآن کریم گرچه به صورس مدوّ
امگا ور محنگوای   ، بلکه کناب هدایت و راهنمایی بشر به الوی حیاس پاکیزه االت

د و ام انگواد  نگیر می منعدو بشری و علو  انسانی جان تامههای  وان ، این الخنان
، وهگد  مگی  قگرار هگا   انسگان کگه کگی  وحگی ور اخنیگار     مصاویالی الهی و های  پیا 

شگوو.   مگی  جدیدی ور کاربرو مفاهیم قرآنی ور منگدگی بشگر ایجگاو    رویکروهای
را ور  «ارتبارگاس انسگانی  » نگارنده ور این تحالیق برآن االت که برخی ام مباحث

اننخگاب موضگوعاس    اًمسگلم . قگرآن بررالگی نمایگد   های  بخ  کوتاهی ام واالنان
 ربگا االگنالرا  ارتباراس ترتیب منطالی نداشنه و رهیافت به آیاس نیز علو  مرتبط با 

تنها نشگان واونِ تگوانِ بگالالوه آیگاس     هدف ام این پووه  بلکه ، کامل نبووه االت
 . االتاس ارتبار های وان  االلوب مالایسه باور  قرآن

 (  communication) تعریف ارتباطات. 1
انگد.   جهگان ارتبارگاس نگا  واوه   ، کنیم می جهانی را که امرومه ما ور آن مندگی

 1. گیگرو  مگی  اراس انسانی ور محدووه روابط بشری شگکل بدون شک فراگرو ارتب
 To) کلمه ارتباراس به معنایهای ارتباراس بدین قرار االت:  ای ام تعریف چکیده

make common )بگه عبگارس   ور معرض عمو  قگرار واون االگت   ، یاعمومی کرون .
ط ارتبگا  2ویگر، فراگرو اننالال اریعاس، احساالاس و افکار ور میان مگرو  االگت.   

 . 1 ، 1ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 1

 . 91 ، ارتباراس جمعی روابط بین الملل، اصغر، کیاعلی. 9
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 1یابگد.  االاس هسنی اجنماعی االت و با آن ابعاو گوناگون حیاس جمعی قوا  مگی 
ای االت که انسان برای اثرگذاری بر محیط و  لیههای اوّ ارتباط کیمی یکی ام ابزار
هگا و کگاه     برو و یکی ام والایل مهم افزای  پاواش کننرل و ورک آن به کار می

همچنگین ارتبگاطِ مگؤثر، فراینگد وو      شگوند.  تنبیهاتی االت که ام محیط حاصل می
وور  2ای االت که به تیش و مهارس فرالننده و گیرنگده هگر وو نیگام وارو.     جانبه

نهایت، محرومیت ام ارتباط الالم، باعث بروم مشکیس عارفی، اخیقگی و موال  
گروو. کووکانی که وچار فالر ارتباری هسنند قاور به نمای  احساالاس  جسمی می

 3وو.خوو نخواهند ب

 موقعیت داستان. 2

منگدگانی حضگرس   های  الوره قصص که بیانگر یکی ام بخ  91تا  99آیاس 
ایگن بخگ  ام   . موالی االت ور بروارنده نحوه آشنایی موالی با وو خگواهر االگت  

ور وو قسمت و به عبارس ویگر ور وو صحنه ارائه شگده  ، واالنان ور آیاس مذکور
موالی با وخنران االت و صحنه  حضرس وگوی گفتل مربوط به صحنه اوّ. االت
ن امفسر بیشنرربق نظر باشد.  میایشان با پدر این وخنران  وگوی گفت وربارةوو  

ور  4.حضرس شعیب االگت ، پدر این وخنران، المیزان تفسیرمؤلف قرآن ام جمله 
مگورو  ( آشنایی موالگی بگا وخنگران   ) ام این بخ  لفالط صحنه اوّ، تحالیق حاضر

که همان تحلیل واالنان ام ویدگاه ارتباراس انسانی االت بررالی قرار گرفنه االت 
یعنگی جریگان آشگنایی موالگی بگا پگدر ایگن وخنگران و         ، واالنان صحنه وو ِو به 

 . پرواخنه نشده االت، خواالنگاری و اموواج

 . 14  ، جامعه شناالی ارتباراس، باقر، خانیالارو. 1
 . 497  ، ترجمه مهدی ایران نواو، مدیریت و رفنار الاممانی، شرمرهون. 9
 . 151  ، اصول و مبانی مدیریت االیمی، محمدحسین، نیا الاجدی. 1

 . 19  ، 14ج، تفسیرالمیزان، محمدحسین، رباربایی. 4
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 ثرؤمراحل یک ارتباط بین فردی م. 3
 روابط. وجوو روابط بین فروی کارآمد االت، الیمت روانیهای  یکی ام نشانه

راحنگی و آالگای    ، اعنمگاو ، منبگع ایمنگی  ، ی ویگگر هگا  انسگان گر  و صمیمی بگا  
هگای   با توجه به خصگلت  پیامبران خدا ام جمله حضرس موالی 1هاالت. انسان

وگگوی   گفگت ام کگه   ام مهارس باایی برخوروارند؛ چنگان فروی و رالالت آالمانی 
 تگرین  مهگم  .گگروو  مگی  وریافگت این نکنه ور این واالنان به خوبی  حضرس موالی

نظر گرفنه شوو ایگن االگت   ورباید وگوی مؤثر  گفتکه هنگا  شرود یک ای  نکنه
که ممکن االت ررف مالابل به علت شر  و حیای ذاتی ام آغگام کگرون صگحبت    

آغامکننده و  کناره گرفنه بووند، گونه که وخنران شعیب ام مروان همانکند، امنناد 
 نیز نبووند.  صحبت با موالی

 ارتباط آغازین شروع یال: مرحله اوّ

هسنند که ویگگران بگا   هایی  شاخص ترین مهمرفنارهای کیمی و غیرکیمی ما 
، لگین تگأثیر  اوّ» فرامگوش نکنگیم کگه   کننگد.   مگی قضگاوس  وربگارة مگا   توجه به آنها 

وقنی که ررف مالابل ما شاهد رفنارهگایی باشگد کگه بگه      «.االتترین تأثیر  ماندنی
لگین  قطعگاً اوّ بینجامگد،  وب ور ذهگن   ؤنر  و مفعال شدن ررب واره یک فرو مح

 گذارو به حدی گرماما خواهد بوو کگه کگوه یخگی را نیگز آب     می اثری که بر وی
وخنران حضرس شعیب با وو ویوگی کناره گرفنن ام مگروان و راه رفگنن    2.کند می

به راحنی با هر جگوانی ارتبگاط کیمگی    ، با شر  و حیا که ور قرآن ذکر شده االت
، واشگنن  چگون ابگرام صگمیمیت   هگایی   حضرس موالی با مهارس. کنند نمی برقرار
، اوب او ور قرآن االتهای  ولسومانه به همراه حُجب و حیار که ام نشانهای  چهره
او ور . وهگد  مگی  هر وو خواهر را مورو خطاب قرار، پرالشی را کوتاه نمووه ةجمل

 . 25 ، مندگیهای  مهارس، حسین، ناصری. 1
 . 24  ، همان. 9
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 . ه الامی نمایدتوانست ارتباط آغامین خوبی را ممین وگو گفتاین  فرایند

 گو و مرحله دوم: ادامه گفت

شرطِ ام  ایجاو یک ارتباط وو وگو،  گفتورالت االت که توانایی شرود یک 
بخگ   وگگو،   گفگت توانایی اوامه واون به یگک  . اما شرط کافی نیست، جانبه االت

ارتبگاط بگا    ةارتباری االت که به توانمند شدن فرو ور ممینگ های  ویگری ام مهارس
 باید مگورو توجگه باشگد    وگو گفتنکاتی که ور اوامه  ترین انجامد. مهم می ویگران

 بدین قرار االت: 

هنرخوبگوشدادن-الف
االت کگه هگم   هایی  توانایی ترین مهمواقعیت این االت که گوش واون یکی ام 

چگرا کگه بگا    ؛ کگاربرو وارو وگو،  گفتیک ة هم ور اوامه و هم ور خاتم، ور شرود
ح معمواً حسّ خووارمشمندی ور فرو مالابل فعال شده و خوب گوش واون صحی

یکگگی ام کنگگد.  سگگهیل مگگیتای  رونگگد ارتبگگاط را ور هگگر مرحلگگه، همگگین موضگگود
واشنن گوش شنوا و برخورواری ام  مهم پیامبران بویوه پیامبر اکر های  ویوگی

 کگه بگه عنگوان یگک ابگزار مهگم ارتبگاری ور        ه، چناناین مهارس ارتباری مهم بوو
 وگگوی  گفگت ور ( 41/توبگه . )شگده االگت  تأکید  ور قرآن بدان، با مرو وگو  تگف

فرو مالابل توجه های  ررفین بر محنوای صحبت، حضرس موالی و وخنران شعیب
و کرونگد  مطالگب را وریافگت   ، واشنند و آگاهانه و با تمرکز بر الخن ررف مالابل

ب ور پاالگخ  وخنگر شگعی  . اریعاس ام  را ور اخنیگار رگرف مالابگل قگرار واونگد     
وهگیم تگا چوپانگان برونگد و پگدرمان       نمگی  گفت: ما گوالگفندان را آب  موالی

 (91/قصص. )الالخوروه االت
وگگو شگده    منگد بگه اوامگه گفگت     شوو که او عیقه ور پاالخ وخنر شعیب مشاهده می

کگرو. اینکگه او پگس ام     االت. اگر چنین نبوو، با پاالخی کوتاه ارتباط کیمی را قطع مگی 
واون گوالفندان ور میان مروان، ام وضگعیت پگدرش الگخن بگه میگان      ررب مشکل آب 
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 وهنده آن االت که حضرس موالی ور گفت و شنوو مؤثر، موفق بووه االت.   آورو، نشان

وگوگفتمندیدرعالقه-ب
عاملی االت که به الرعت توالط هر  وگو گفتمندی به اوامه  ور حالیالت عیقه

 دکنگ  مگی  صگحبت  با ویگری نی کسیوق، به همین علت. شوو می وو ررف کشف
االت ای  واالطهوگو،  گفتمندی به  عیقه، اوامه پیدا کند وگو گفتکه د اگر بخواه

این مهم جگز بگا مهگرورمی و صگمیمیت      1. را به این مالصوو خواهد رالاند اوکه 
میسر نخواهد شد. گفننی االت رمز موفالیت پیامبران و همه مصگلحان ور جوامگع   

الت آنان نسبت به مرو  بووه االگت. خداونگد ور وصگف    مخنلف، ولسومی و شف
رالولی ام خووتان به الراغ شما آمده االت کگه رنگج و   »فرماید:  می پیامبر اکر 

الخنی شما برای او گران االت. ولسوم شماالت و نسبت به مؤمنان بسیار مهربان 
 (191)توبه/ 2«االت.

االگت  صگورس گرفنگه    وگوی کوتاهی که میان وخنگران و موالگی   ور گفت
شوو که وخنران مخصوصاً وخنری که ام جانب پگدر مگامور ابگیغ پیگا       معلو  می

قرار گرفنه، که پس ام مشاهده رفنار  گروو، چنان تحت تأثیر الخنان موالی می
 ، حنی به او عیقه مند نیز شده االت. عملی موالی

 قدرت و ارتباط  - ج

بررالی اقندار میگان  ، راسیکی ام روندهای بسیار هیجان انگیز ور مطالعه ارتبا
 واوهاو قگدرس ام الگوی ویگگران بگه     ، خگوو قگدرتی نگدارو    . گوینگده فروی االت

اقنگدار  ، اگگر یکگی  ، ور ارتباط وو نفگره  3اند.  کسانی که با آنان ور مراووه ؛شوو می

 . 111 ، مندگیهای  مهارس، حسین، ناصری. 1
 . 924  ، مندگیهای  مهارس، محمدحسین، توانایی. 9
 . 95  ، 9ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 1
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اعنبگار و  . تواند غلبه خوو را به ررف مالابل تحمیل کنگد  نمی را نپذیرو او یویگر
ورننیجه پذیرش ایگن اقنگدار   ، فرو مالابلهای  الاید و خواالنهارمش قائل شدن به ع

و ررم نگگاه یگا ام حگااس چهگره     ها  این اعنبار و ارمش به راحنی ام چشم. االت
 1.یابد می این را به خوبی ور ررف مالابلمشخص االت و 

رو و بگدل  ، موالی و خواهران صورس گرفتمیان کوتاهی که  وگوی گفتور 
وگگویی  چگونه االت که خواهران ور گفت. یً مشهوو االتکامها  کرون این نشانه

بسیار الاوه و کوتاه به آن جوان اعنماو کروند و الد ارتباری خوو را با او شکسنند 
، کامیً روشن االگت ، آنچه ور واالنان. کاری انجا  وهد، و اجامه واوند که برایشان

هگای   حالگت  اش ماننگد  آن االت که موالی اقنگدار خگوو را ور ارتبگاط غیرکیمگی    
ور ای  چهگره نمایانگد و اگگر غلبگه    هگای   نفوذ چشم و به رور کلی حالت، راهری

اند.  ور واقع وخنران این غلبه را پذیرفنه، ارتباط ام جانب موالی اتفاق افناوه االت
. واونگد  نمی را اوامه وگو ، گفتور غیر این صورس به آالانی رابطه را به هم ریخنه

، آنجگا کگه   دنگ اشگاره لطیفگی بگه ایگن موضگود وار      ،نهج البیغگه ور  اما  علی
شگد    می روبا هر کس که روبه 9«.هِفسِی نَلَی عَنانَعَا اَلّیً اِجُرَ الیتُا لَمَ»فرمایند:  می

  «.واو می یاری، مرا ور شکست خوو

 مرحله سوم: پایان دهی

اگر . ور ارتباری وو جانبه حائز اهمیت االتمناالب  وگو گفتپایان واون یک 
های بین فروی را به برخاالنن هواپیما ام الطح ممین و پگروام را بگه    ود ارتباطشر

همان فروو هواپیماالگت کگه    وگو گفتپایان یک ، تشبیه کنیم وگو گفتاوامه یک 
ممکن االت انرژی مصگرف شگده ور وو مرحلگه    ، اگر فروو به ورالنی انجا  نشوو

 . 94  ، همان. 1
 . 111حکمت ، نهج البیغه. 9
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 1. به هدر روو، قبل
ای  وگو و ارتباط بین فگروی بگه شگیوه    فتواون به یک گ پایانآنچه مهم االت 

ور ارتباط کیمگی   هنر حضرس موالی. مناالب االت که اثرگذار و عمیق باشد
مذکور آن االت که توانست ارتباط گذرا را به ارتباری وائمی تبدیل کند کگه ایگن   

پایگان وهگی   هگای   ام ویگگر نشگانه   .یکی ام کارکروهای مهم ارتباری االگت ، خوو
ی کیمگی را بگه   وگگو  گفگت آن االت که ایگن   کیمی موالیمناالب ور ارتباط 

ى هل  لام  . انجا  عملی صالح خنم نموو لق  و بگا آب واون بگه   ( 94 /قصگص ) ... ف س 
نشان ، انگیزه صحیح خوو را ور ارتباط، گوالفندان و انجا  کار خیر و خداپسندانه

ه حُسن نیگت  نشان، کاری را انجا  واون، بدون ورخواالت اجر و مزو گمان . بیواو
 . جوان االتیک و اخی  و شایسنگی 

 اثربخشی. 4

ل: بُعگد عمگل   اوّ. اثربخشی ارتباراس میان فروی شامل وو بُعد االاالگی االگت  
وو : . هاالت به اهداف و خواالنه والنیابیکه همان والناورو و ( pragmatic) گرایانه

ل و لذس و که رضایت ام انجا  عم( personal-satisfaction) بُعد خشنووی شخصی
  2. شعف ورونی االت
با آب واون به . وو بُعد اثربخشی به صورس کامل مشهوو االت، ور این واالنان

موالی موفق شد مشکل وخنران را برررف الامو و با کسب رضگایت  ، گوالفندان
بیانگر لذس و شعف ، خارر ام انجا  عمل صالح به ویوار تکیه مو و منن وعای او

 . ورونی اوالت
ممکگن االگت فالگط بگه بُعگد       :کاری را با اکراه و اجبار انجگا  وهگد  اگر انسان 

 تگرین  مهگم یکگی ام  . نبگروه باشگد  لگذس  ولی ام کار خوو ، گرایانه والت یابد عمل

 . 119  ، های مندگی مهارس، حسین، ناصری. 1
 . 111 ، 1ج، ارتباراس انسانی ،علی اکبر، فرهنگی. 9
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کارهگا را  ، آن االت که با انگیزه قوی و برای جلب رضای حق تعالی رصفاس انبیا
 توانگد نگارر بگه    ی، مگ البنه این وو بُعد ور مالایسه با فرهنگ  وینگی  . وهند می انجا 

 1. باشد «حسن فاعلی» و «حُسن فعلی»

 اثربخشی در ارتباطات میان فردیهای  ویژگی

 (openness)گشودگی-لاوّ

احساالاس و تفکراس خوو را کگه کگامیً   ، یعنی شخص فرالننده پیا گشووگی 
ور اخنیار ویگری قرار وهد و مگثیً ام منگدگی شخصگی خگوو     ، به آن واقف االت

این . االرار مندگی خوو را بیان کند، حنی ور شرایطی. ب الخن بگویدبرای مخار
نوعی اشنیاق بگرای پگذیرش مسگئولیت ام جانگب     ، بیانگر کار ام ررف پیا  وهنده

 2. کسی و تسلیم و پذیرش ام الوی گیرنده پیا  االت
ایگن  ، وارای ویوه الخن گفنن خداوند با پیامبران هگوهای قرآنی ب و گفتبیشنر 

ى خداوند ام موالی پرالید:. االت ویوگی وس  ا م  ا تِل ك  بِی ِمیِْك  ي  م  ( 17/رگه . ) ... و 
صورس مفصل کاربروهای عصای  را تشگریح  ه ولی موالی چندین پاالخ واو و ب

الهگی  والگنوراس  خوو را آماوه پذیرش مسئولیت و تسگلیم  ، ور واقع موالی. نموو
عصای  به عنگوان معجگزه   خداوند به موالی گفت که ام ، معرفی نموو و ور اوامه

 .تواند االنفاوه کند که همان اعطای مسئولیت االت می الهی نیز
یکی ام عوامل بسیار مهم ور ممینه تأثیرپذیری، تفاوس افراو ام نظگر جنسگیت   

بگا  ، ور واالنان وخنگران شگعیب   3االت. منان به راهر تأثیرپذیرتر ام مروان هسنند.
ور  «گشگووگی » عنصگر ، یجاو کروفضایی که موالی ام جهت صمیمیت و محبت ا

ورخواالت کمک خوو را با وو جمله بیان رو  ام این ؛الخنان وخنران مشهوو االت

 . 45  ،آیین مندگی، احمدحسین، شریفی. 1

 . 115 ، 1ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 9

 . 142  ، مبانی ارتباراس جمعی، محمد، واوگران. 1
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االت  یکی اینکه حاضر به اخنیط با مروان نیسنند و وو  آنکه پدرشان پیر، کروند
جگه گرفگت کگه    یتوان اینگونه نن می ام محنوای الخنان. تواند به صحرا بیاید نمی و

چنان اثربخ  بووه که ور ایجاو یک  کیمی و غیر کیمی موالی رفنار و گفنار
 . موفق عمل کروه االتمؤثر  ارتباط

(Empathy)همدلی-دوم
همدلی کرون یعنی احساالی را واشنن که ویگران نیگز بگدان احسگاس والگت     

همدلی توانایی یک فگرو   .همدلی یعنی ایجاو احساس مشنرک با یکدیگراند.  یافنه
ور یگک لحظگه   ای  تجربی وریابد که فگرو ویگگر چگه تجربگه    ای  گونهاالت که به 

مهارس ارتبگاریِ هگرکس را بگه تعریگف او ام     ، برخی کارشناالان 1. مشخص وارو
. همدلی ور برگیرندة همانند الامی و نزویکگی بگه ویگگران    کنند می همدلی مرتبط

 2االت. 
کگرو   می حضرس موالی اگر ام ویدن آن صحنه تنها احساس تأالف و ناراحنی

ور ، ولی چون وارو صحنه شد و به کمک آنگان شگنافت  ، فالط همدروی کروه بوو
ور واقع حضرس موالی نپسگندید کگه وخنگران بگا     . این جریان همدلی کروه االت

مروان غریبه اخنیط و همدوشی واشنه باشگند و نپگذیرفت کگه آنگان ور فضگایی      
هگای   باورها و ارمش، گوالفندانشان را آب وهند و با عمل خوو، مخنلط با مروان

 . آنان را تأیید و تمجید نموو

 (Supportiveness)حمایتگری-سوم

االت که ور یک فضای حماینگرانه ای  یک رابطه میان فروی و قابل اتکا رابطه
. ارتبگاط نیگز مناالگب نخواهگد شگد     ، شکل گرفنه باشد و تا این فضا شکل نگیرو

 . 192  ، های مندگی مهارس، حسین، خنیفر. 1
 . 415  ، ولیترجمه منصور شا،های ارتباری مهارس، رابرس، بولنون. 9
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مخارب . ارتباری کامل و موفق نیست، ارتباط ور فضای توأ  با ترس و اضطراب
. کنگد  مگی  آرا  آرا  حرکگت ، مانند حلزونی باهوش که اک خوو را بر پشت نهاوه
روو و تگا خطگر مرتفگع     مگی  هر ممان احساس خطر کرو به ورون اک خگوو فگرو  

 1. آورو نمی الر ام آن به ور، نشوو
. االگت  فضای حماینی کامیً مشگهوو ، وگوی موالی با وخنران شعیب ور گفت

ور چنین فضایی بوو که وخنران احوال خوو را بیان کرونگد و ور خصگو  پگدر    
 توضیح واوند.  به گوالفندان آب نداوندور حضور مروان، خوو و علت اینکه 

این حماینگری ام جانب خداوند ، حضرس موالی ور صحنه ویگری ام واالنانِ
ا بگراورش هگارون   آنجا که خداوند به حضرس فرمان واو که بگ ، خورو می به چشم

أ تِی لاه   گونه االگت:  تعبیر قرآن این. نزو فرعون بروند و رالالت خوو را بیان کنند ف 

ّبلك   وّل  ر  س  وّل  إَِنا ر  ق   «رفگنن »را بگه   «اَتَگی » کلمه، قرآن ( بیشنر منرجمان92 /ره) ف 
 کگه  ور حگالی  «... پس به نزو فرعگون برویگد بگه او بگوییگد    »: اند کروه آوروه امعن

به معنای آمدن االت نگه  ( أتی ) آن االت که ورالتررافت این عبارس ور ترجمه 
و معنگای حمگاینگری    2 «... پس به نزو فرعون بیایید و به او بگوییگد » یعنی؛ رفنن

گروو که خداوند بگه حضگرس    می این کلمه پدیدار ورالتتنها ور صورس ترجمه 
شد که ما هم نگزو فرعگون   بخ می وهد و به او ارمینان خارر می قوس قلب، موالی

 گویگد:  مگی  مخصوصاً اینکه ور اوامه عبارس. کنیم می هسنیم و بر اعمال او نظارس
مفهو  نزویکگی  ، خطاب به فرعون «ربّک» که «.ما فرالناوگان پروروگار تو هسنیم»

لا یگه  رگور کگه ور آ   ان. همرالاند می و حضور حماینی خداوند را کامل تر لال  م  ق 

ال   ام  ق  ب ک  ّط  قِ خ  بِلُي   یت ا ّل  ن س  لی    ك  ون لا ش  ب  أ  لاء و  لِدر  الّرع  َتى ي ص   میحظگه ( 91)قصگص/  ح 
اما ور محنوای مطالب و ؛ عباراس بسیار محدوو و خیصه بیان شده االتشوو،  می

 . 111  ، 1ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 1
 . 114  ، ترجمه قرآن کریم، ابوالفضل، بهرا  پور. 9
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فضای حمگاینی کگامیً مشگهوو    وگو،  گفتغیر کیمی ام وو ررفِ های  ارالال پیا 
 . االت

(positiveness)گراییمثبت-چهارم
ل: اوّ. یی ور یک ارتباط میان فروی حگداقل بگه الگه جنبگه تکیگه وارو     گرا مثبت

فگروی کگه احسگاس    . نی برای خویشنن ور نظر واشگنه باشگیم  احنرا  مثبت و معیّ
ناخوشایندی نسبت به خوو وارو بی تروید این احساس را به نحگوی بگه ویگگران    

الگو : مشگاهده   . گران اننالال وهگیم وو : احساس خوشایند را به وی. کند می مننالل
 1. تمایل و اشنیاق ام الوی مخارب

بیگان  ، قگرآن کگریم ور وصگف پیگامبران الهگی     های  واالنانهای  یکی ام ویوگی
این . گو با مخارب االت و موفالیت آمیز و اعنماو به نفس آنان ور گفتهای  صحنه

، واالگنان حاضگر   ور. انبیار ور قرآن قابل مشاهده االتهای همة  ویوگی ور واالنان
همه حاکی ام صفاسِ واای نفسانی  قرآن ام مبان حضرس موالیهای  نالل قول

ِ  عبگاراتی چگون  . و عزس نفس باای اوالت أت ي  لر  ِل   ام 
ِِ و لد  ِمل  د  ج  و  لا ... و  لال  م  ق 

ام   ب ک  ّط  ّص  ... خ  ص  ق  ی ِه ال  ل  ق َّص ع  كِیلل  ... و  لول  و  ق  ا ن  ل  م  اهلل  ع  و ور ( 91 - 91)قصگص/  و 
هگای   نهایت بامخورو این احساس مثبت را به صورس تمایل و اشگنیاق ور پاالگخ  

توان میحظه کرو که  می وخنران ور بیابان و همچنین حضرس شعیب ور منزلشان
 . موفق بووه االت، ثرؤچگونه حضرس موالی ور برقراری یک ارتباط الامنده و م

(Equality)تساوی-پنجم
رگرفینِ ارتبگاط   . با یکدیگر مساوی نخواهند بگوو ها  جنبه همةهرگز وو نفر ام 

. بها و ارمشگمند  باید توجه واشنه باشند که هر وو انسان هسنند و موجوواتی گران
ور حگین  ، ویگری واروهای  موقعیت و مالا  و برتری، اگر یکی ام وو ررف ارتباط

 . 112  ، 1ج، ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 1
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تحالیالاس بر . نمایدخوو را به مخارب نزویک ، را ام بین بروهها  ارتباط باید فاصله
این پایه االنوار االت که اثربخشی ارتباراس میان فروی ور صورس وجگوو تشگابه   

 1. بیشنر االت، اعضا با یکدیگر
و حکمرانگان  حاکی ام آن االگت کگه پیگامبران بگرخیف     ، اوبیاس خا  قرآن

 وآمگد  ور بامار رفت. واوند می همواره خوو را ور الطح عمو  مرو  قرار، پاوشاهان
حنگی  . خوروند می به همراهشان غذا، با آنان نشست و برخاالت نمووه، روندک می

بگا   گرفنند این بگوو کگه چگرا پیگامبر     می یکی ام ایراوهایی که به پیامبر اکر 
همه پیامبران این ویوگی را . خورو و با آنها ور بامار رفت و آمد وارو می مرو  غذا

به جمگع  ای  به روری که اگر غریبه، الاخنند می واشنند که خوو را به مرو  نزویک
شگناخت و ایگن ام امنیگاماس و عوامگل موفالیگت همگه        نمی پیامبر را، آمد می مرو 

ور واالنان حاضر نیز حضرس موالگی  . شان االتیپیامبران ور ایجاو رالالت الهی ا
به رگوری کگه وخنگران    ، به عنوان یک فرو عاوی با مرو  ارتباط برقرار کروه االت

و وو مگؤثر   توانسنند با او صحبت کنند و ور یک فضای ارتباری شعیب به راحنی
 . ررفه شرکت نمایند

 خودآگاهی. 5

االگت و بگه نوبگه     فراوانگی بامشناالی خوو ام نظر الیمت روانی حائز اهمیت 
هگای   بیشنر افراو ام توانگایی . بسزایی واروتأثیر  خوو ور توان ارتباری ما با ویگران

نشگان  هگا   پگووه  . که ام چه توان باایی برخوروارند وانند نمی خوو بی خبرند و
کلیگد االاالگی بسگیاری ام    ، وهنده آن االت که بامشناالی خوو ام بسیاری جهگاس 

آگاهی ام خوو بر رفنار ارتباری . اجنماعی و گروهی االتهای  رفنارها و موفالیت
بگا  انگد   شناالند و به خووآگاهی رالیده می که خوو را افراوی. گذارو تأثیر می ما نیز

خوو چه به گونه کیمی و های  توانند به تشریح خوو و خواالنه می راحنی بیشنری

 . 191  ، 1، جهمان. 1
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 1. چه غیرکیمی بپروامند
پس ام آب واون گوالفندان، ور الگایه ویگوار آرا  گرفگت و ام     حضرس موالی

اینکه توانسنه بوو کار خیری انجا  وهد و خدمنی نماید، گویگا بگا خگدا ام خویشگننِ     
ت که این توانایی و موفالیت مگن مرهگون الطگاف توالگت و بگا      گف خوی  الخن می

اش بگه عنگوان یگک     توجه به نگرش مثبت نسبت به خوی  و ایفای نالگ  اجنمگاعی  
ام  جوانمرو، بدون چشمداشنی به وخنران کمک کروه بوو. رضایت خگارر موالگی  

بی رفت به خو آن جهت بوو که نالشی را که به عنوان یک جوان مؤمن ام او اننظار می
 ایفا کروه و ور شرایط فعلی خوو را ور معرض الطاف الهی قرار واوه االت.  

وخنر شعیب نیز با توجه به تصگویری کگه قگرآن ام او    ، ور صحنه ویگر واالنان
به تنهایی توانست  ؛ میراباایی برخوروار بووه االت «خووآگاهی» ام، وهد می ارائه

پدرش را که ور واقع خواالنه بر ترس و اضطراب و خجالت مسنولی شوو و پیا  
بیگانگر   «االنحیار» کلمه. بیان وارو، خووش نیز بوو با شهامت و اعنماو به نفسِ باا

آن االت که آن وخنر العی ور غلبه بر احساالاس و کنمان عیقه قلبگی خگوو نیگز    
 . واشنه االت

حضرس موالی ور پاالخ به شگعیب ور خصگو    ، ور صحنه الو  این واالنان
بگرای  ( هشت الال یا وه الگال ) هریک ام وو پیشنهاو» وان کرو:مهریه همسرش عن

ن قرآن ور مفهو  امفسر ک ام وو احنمالی کهیقابل پذیرش االت که هر ، کارکرون
 حضرس موالیهای  نارر برمثبت اندیشی و اعنماو به تواناییاند،  آیه ذکر کروه

ک را یگ هگر  ؛ کنگد  نمگی  ل: هشت الال یا وه الگال بگرایم فرقگی   تفسیر اوّ. باشد می
 .کنم می بخواهی قبول

ک را خواالنم یتفسیر وو : باید حق اننخاب ور وو پیشنهاو با من باشد که هر 
 2.بپذیر 

 . 111 ، 1، جهمان. 1
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 اوج مرتبه خودآگاهی، عرفان 

احاره به میزان خداباوری و معنویگاس و  ، مراتب خووآگاهی ترین مهمیکی ام 
 . عرفان ور مندگی االت

را ور این  خشانی ام حضرس موالیقرآن کریم فضاهای بسیار روشن و ور
، ور الن جوانی موالی وهد حضرس میبه تصویر کشیده االت که نشان ، آیاس

بسیار اهل مراقبه و صیانت ام نفس بووه االت و ور حال الیر و الگلوک و تالگرب   
َجله   ور تفسگیر آیگه  ( ره) روری که عیمه رباربایی هب، به الوی حق تعالی و  مل َلا ت  و 

د   اء م  ق  بّ تِل  ى ر  س  ال  ع  ِْ  یي    ق  اء الَسبِیلِ  یأ ن ُّي  ِدي  و  ام این آیگه  » گوید: ( می99/قصص) س 
اعمال خوو مراقبت شدیدی واشنه که هیچ عملی ور  شوو که موالی می معلو 

 1 «کروه مگر برای رضای پروروگارش.  واوه، حنی اراوه هم نمی انجا  نمی
یان واالنان وخنران شعیب ور اله ور جر به رور کلی حااس معنوی موالی

 :مجسم شده االت، صحنه
ي    : هنگا  رهسگپار شگدن بگه الگوی مگدین       - الف لد  لاء م  ق  َجله  تِل  و  مل َلا ت   ... و 

 (.99/قصص)
ّب إِنّ : پس ام آب واون گوالفندان و تکیه مون به ویوار  - ب ال  ر  ق  ل ت   یف   ا أ نز 

ملِ

ِقُي   َی إِل    ف 
ُي    (.94 /قصص) ِم   خ 

اهلل  : برای اموواج و تعیین مهریه پس ام قبول شرط حضرس شعیب  - ج و 

كِیل   ول  و  ق  ا ن  ل  م   (.91/قصص) ع 

 خودآگاهی و توکل بر خدا

، ارتباراس انسانی با ارتباراس ام ویگدگاه قگرآن کگریم   های مهم  یکی ام تفاوس
توکل ور فرهن  . باط االتیک ارت فرایندباور واشنن نال  خداوند و اراوه او ور 

 . 15  ، 14ج، نهما. 1
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توکل بگه معنگای   » به عبارس ویگر:. ی الپرون امور به خداوند االتاقرآنی به معن
آماوه الامی مالدماس کار و تیش کامل و الپس تکیه و اعنماو به قدرس بی کران 

 کند احسگاس  می کسی که به خدا تکیه. «رهانه به معنای رها کرون کا، الهی االت
ام  ؛قدرتمند و همیشگه منگده وارو کگه همگواره بگا اوالگت       گاهی د که تکیهنمای می
کنگد و یگا والگت     نمی ناراحنی و تنهایی، ناامیدی، اضطراب، رو احساس ترس این

وهنگده ور فراگگرو    ممکگن االگت پیگا     1.کنگد  مگی  کم این حااس کمنر به او روی
و رعایت اصول و هنجارها به موفالیت نرالگد  ها  تیش همةارتباری پس ام انجا  

هگای   ور اجرای اهداف خوو با شکست مواجه شوو که ور این صگورس آالگیب   و
، چون همواره ور هر کانگال ارتبگاری   ؛فراوان روحی و روانی را باید تحمل نماید

پس ام آنکه موقعیت  حضرس موالی 2.وور ام اننظار نیست( پارامیت) اخنیل
ارمیگابی جریگان    ور پایان باتوکل بگه خگدا بگه   ، موجوو را به خوبی مدیریت نموو

الطاف الهی را به اننظار نشست و ، خوی ة پرواخت و با تکیه واون به ویوار آیند
هگا   پروروگارا من به آنچه که تو برایم ام خگوبی »: به خدای خوی  عرضه واشت

اقگدا    ور واقگع حضگرس موالگی   ( 94)قصص/ «. فرالنی به شدس نیاممند  می
 . االت «توکل» داوند الپرو که بیانگر مفهو خوو را انجا  واو و اوامه کار را به خ

 غیرکالمیهای  پیام. 6

این نگود  . ارتباری مندگی بشر االتهای  کانال ترین مهمغیرکیمی ام های  پیا 
بگرخیف مبگان کیمگی کگه نیاممنگد       .مبان بشر بووه االتترین  پیا  رالانی ویرینه

با وجگووی کگه   . این مبان اغلب نظری بووه نیاممند آمومش نیست، آمومش االت
لیکن اصطیب ، ارتباری تنگاتن  وارند، حااس و حرکاس بدنهای  مرو  با والت

 . 129  ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، علیرضا، کمالی. 1
 . 41  ، مبانی ارتباراس جمعی، محمد، واوگران. 9
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آلبگرس   1.آورو نمگی  غیرکیمی برای اغلب مرو  مفهو  روشنی به ارمغانهای  پیا 
ها شفاهی  وهدکه تنها هفت ورصد ارتباط های خوو گزارش می مهرابیان ور بررالی

، گگوییم  مگی  آنچگه » به این ترتیب باید بدانیماند.  وهورصد آنها غیر کیمی بو 21و 
 2 «. ام اهمیت کمنری برخوروار االت، گوییم می گونه که نسبت به آن

 غیرکالمیهای  فرهنگی در پیامهای  تفاوت

یک ام رفنارهگای مگا بگه     آمومو که کدا  می فرهن  به صورس غیرمسنالیم به ما
تفگاوس رفنارهگا و   ، وخنران شعیب ور واالناناند.  صورس هنجار و ارمش ورآمده

افناوه  جاهای  هنجارها و ارمش. با یکدیگر به وضوب قابل مشاهده االتها  آرمان
فرهنگ  خگا    . ویگر آشگکار االگت  های  ور یک فرهن  و تفاوس آن با فرهن 

مخنلگف   هگای  ام راهآمومو که چگونگه بگا ویگگران     مخاربان میوخنران شعیب به 
ام ، گوید که ام آواها و صگدای خگوی    می نگشان به آنانفره. ارتباط برقرار کنند

به ویگران ، حرکاس و جنب  خوو و حنی ام رریق لباس پوشیدن و ررم راه رفنن
آمومو که ونیا را چگونه و ام چگه   می هر فرهن  به اعضای خوو. پیا  ارالال کنند

 . ببیند و رفنارهای خوو را چگونه شکل وهدای  ماویه
غیرکیمی منعگدوی  های  پیا ، خنران شعیب توالط قرآن کریمور نالل واالنان و

بگه وو  ، خگورو  مگی  که حاکی ام فرهن  حیا و عفت و ایمان به خداالت به چشم
 :کنیم می اشارهها  مورو ام این پیا 

 (Communication distance)فاصلهیافضایارتباطی-الف

 «قلمروجگویی » آن را رفناری وجوو وارو کگه ، ور ربیعتِ انسان حنی حیواناس
فاصگله خگوو را بگا ویگگران تنظگیم و      ، برای به تحالق رالاندن این رفنار. نامیم می

 . 971 ، 1ج،ارتباراس االیمی، علی اکبر، فرهنگی. 1
 . 194  ، ترجمه منصور شاه ولی، های ارتباری مهارس، رابرس، بولنون. 9
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ایگن  . کنگیم  مگی  ن کروه و آن ویگری را ور ورای آن تصورجایی را برای خوو معیّ
 ام کن  منالابل افراو و اینکه چه احساالگی وارنگد و چگه   ای  مالدار فاصله به رابطه

بگا جگنس    اشگخا   مواجهگه هگا، ور   ارو. ور همگة فرهنگ   ، بسنگی و«... کنند می
 1.تعریف خاصی وارندها  فاصله، مخالف

یکگی ور  . موضود فاصله ووبار مطرب شگده االگت  ، ور واالنان وخنران شعیب
انِ  عبارس ود  ِ ت ذ  أت ي  ر  ِ   ام 

ِِ و د  ِم  د  ج  و  له   وو  ور عبگارس (. 91)قصگص/  و  اءت  ف ج 

ا َت  ِش  امَه   د  ل   یإِح  ی اءع  تِح   (.95)قصص/  اس 
، تذووان را به معنای الوق لسان العربچنین االت:  «تذووان»بررالی تفسیری 

به معنای وور رانگدن و جلگوگیری    جوامع الجامعو ور  2واون و ررو کرون آوروه
کند:یکی، منگع مگرو  ام نزویگک شگدن بگه       وو احنمال ذکر می البیان مجمع 3کرون.

 4ن گوالفندان ام مخلگوط شگدن بگا گوالگفندان ویگگر.     گوالفندان و وو ، بامواشن
ور  5گوید: وخنران خوو را ام جماعت وور کروند به ولیل صیانت خوو. میبدی می

گویگد:   تگر االگت. او مگی    های غیر کیمگی نزویگک   به پیا  کشافاین میان، تفسیر 
 .6وخنران نگاه نارران را ام چهرة خوو وور کروند تا ویده نشوند

وخنران فضای خاصگی را  شوو آن االت که  تفاالیر االنفاوه می آنچه ام مجمود
االگت و   «اجنمگاعی فاصلة » همانوان  ارتباراس،  اننخاب کروند که ور اصطیب

 .با آنان برخورو فیزیکی نمایند، نخواالنند که با مروان هم ووش شده
اور وومین آیه نیز  امَه   لد  ه  إِح  اءت  ی اء یَت  ِشل ف ج  لتِح  لل  اس  بیگانگر  ( 95ص/)قصگ  ع 

االت که ربعاً ایگن فاصگله ام    به حضرس موالی انوخنریکی ام نزویک شدن 

 . 977  ، 1ج، انسانیارتباراس ، علی اکبر، فرهنگی. 1
 . 147  ، 1ج، لسان العرب، محمدبن مکر ، ابن منظور. 9
 . 512 ، 4ج، جوامع الجامع، جمعی ام منرجمان. 1
 . 111 ، 11ج، تفسیر مجمع البیان، فضل بن حسن، ربرالی. 4
 . 925  ، 7ج، اابرار ةعدکشف ااالرار و ، رشیدالدین، میبدی. 5
 . 411  ، 1ج، ن حالایق غوام  الننزیلالکشاف ع، محموو، ممخشری. 4
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فاصگلة  »وروان  ارتباراس، این فاصله . تر بوو بسیار نزویک، فاصله با مروان ویگر
رالگو  ور موضگود    آواب و، منطاله جغرافیایی، جنسیت، البنه الن. االت «عمومی
 1 .آورو می را به وجووهایی  تفاوس، فاصله

(Body Movement)هاحرکاتاندام-ب
عیئمگی  االگت.   حرکاس بدنها،  انسانهای ارتباری میان  یکی ام بهنرین کانال

 بدن فرالناوه یکه توالط الر و حرکاس صورس و چشم و تماس چشمی و اعضا
حرکگاس بگدن افگراو چیزهگای      2. و اثرگذار باشگد  اتواند بسیار پرمعن ، میشوو می

وگوی کیمگی مگا    ها و حرکاس به گفت گویند. اشاره آنها به ما می بسیاری ور بارة
تگوانیم   کنند. ام رریق حرکاس بگدنی خگوو، مگی    شفافیت بخشیده، آن را تنظیم می

 3احساالاتمان را اننالال وهیم. کلماس اوا شده را تالویت و بر روی آن تأکید کنگیم. 
 «بیروالگیل ». الگت چشم و تماس چشمی یکی ام ارمشمندترین منابع اریعگاتی ا 

تخمین موه االت که بی  ام هفنصد هزار عیمت فیزیکی ممکن وجگوو وارو کگه   
توان به آنها والنرالی پیدا کرو و مفاهیمی را بگه   می ام رریق حرکاس اعضای بدن

 4. ویگران اننالال واو
ا َت  ِشلور آیة قرآن کریم حالتِ راه رفنن وخنر شعیب را  امَه   لد  له  إِح  اءت  لل   یف ج   ع 

ی اء تِح  بگه  ، غیرکیمگی منعگدو بگووه   هگای   که به همراه ارالال پیا ( 95/قصص) اس 
 . تصویر کشیده االت

اما راغب به معنای  5ور بیشنر تفاالیر، االنحیا به معنای شدّس حیا آمده االت، 

 . 192  ، الگوهای نماوین و غیرکیمی، عبدالعظیم، کریمی. 1
 . 924 ، 1ج،ارتباراس انسانی، علی اکبر، فرهنگی. 9
 . 152  ، جمعی ام منرجمان، رفنار غیرکیمی ور روابط میان فروی، ویرجینیا، ریچموند. 1
 . 927  ، 1ج، نیارتباراس انسا، علی اکبر، فرهنگی. 4
، تفسگیر نگور  ، محسن، قرائنی؛ 411 ، 1ج، الکشاف عن حالایق غوام  الننزیل، محموو، ممخشری. 5

 . 12  ، 2ج
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، مجمگع البیگان  . ام نظگر  1ضد وقاحت و حفظ نفس ام نالص و بدی آوروه االگت 
، کشف ااالرار( و 11/111شانده بوو )ربرالی، وخنر صورس خوو را با آالنین پو

ام  2شگمارو.  ور یکی ام احنمااس، حیا ور کی  را بهنر و بیشنر ام حیا ور مشی می
حیگا و  ، آن وخنر بگا حالگت خگا  راه رفگنن     شوو که مجمود تفاالیر االنفاوه می

نود پوشگ  و  . و با اننخاب نجابت و تربیت خانواوگی خوو را به نمای  گذاشنه
ه بگا  هگ شر  و آمر  خگوو را ورمواج ، منانتحفظ راه رفنن و ور   جلب توجه عد

تواند ور  ، نمیکسی که حالت راه رفنن  با حیا باشد. االت ، ابرام نمووهیک جوان
قطعگاً او ور تمگاس   . الخن گفنن یا تماس چشمی یا حرکاس چهره عفیف نباشگد 
خاب کلمگاس نیگز بگا    چشمی نیز رعایت حیا را واشنه و ور ررم الخن گفنن و انن

 . منانت الخن گفنه االت

 گیری نتیجه

ترین مسائل وان  ارتباراس ور عصگر   ارتباراس میان فروی و اجنماعی ام مهم
و ویگر آیاس( گفنمان  91-91حاضر االت. به االنناو آیاس قرآن کریم، ) قصص/ 

تگوان   ای برخگوروار االگت کگه مگی     الهی ام چنان الاخنار منسجم و الاممان یافنگه 
هگا   گوهای مخنلف ارتباری را که محصول هزاران الال تجربه مندگی بشگر و وه ال

الال پووه  اندیشمندان علو  انسگانی االگت، ام آن االگنخراج نمگوو. ام برخگی      
شوو که اثربخشگی ارتبارگاس ور    تعبیراس قرآن کریم ور الوره قصص االنفاوه می

ابطگه، قگرآن   های شخصی االگت. ور ایگن ر   گرو خووآگاهی و ارید ام توانمندی
را ور این آیاس به  های حضرس موالی کریم فضاهای بسیار روشنی ام ویوگی

الگامی ور   تصویر کشیده االت که مبیّن آن االت که قرآن کریم ور صگدو فرهنگ   
های ارتباری را به مخاربگان   ها بووه و به صورس غیر مسنالیم مهارس روابط انسان

 . 115  ، 9ج، مفرواس الفاظ قرآن، راغب اصفهانی. 1
 . 925  ، 7ج، اابرار ةعد وکشف ااالرار ، رشیدالدین، میبدی. 9



 75 1129 بهار 111شمارة    

ویگوه ور واالگنان    مخنلف قرآن، بگه های  وهد. الاخنار آیاس ور واالنان آمومش می
الامو که  و وخنران شعیب، وجوو روابط بین فروی کارآمد را نمایان می موالی

 های واالنان ام الیمت روان االت.  نشانة برخورواری شخصیت
های مهم ارتباراس انسانی با ارتباراس ام ویدگاه قگرآن کگریم، بگاور     ام تفاوس

یند یک ارتباط االت. کسی کگه بگه خگدا    افر واشنن به نال  خداوند و اراوة او ور
گاهی قدرتمند و همیشه منده وارو که همگواره بگا    کند تکیه تکیه وارو احساس می

کنگد.   اوالت؛ ام این رو احساس ترس، اضطراب، ناامیدی، ناراحنی و تنهایی نمگی 
با تکیه واون به ویوار آمال خگوی ، الطگاف الهگی را بگه      گونه که موالی همان

 شست. اننظار ن
ویگر مباحث ارتباری که ور قرآن بگدان تأکیگد بسگیار شگده االگت، بحگث        ام

ارتباراس غیر کیمی االت که ور این نوشنار به اخنصگار و ور قالگب وو موضگود    
)اندا  بدن و فضای ارتباری( به ررب مباحث و بیان اهمیت آن پرواخنه شده کگه  

ی اء یَت  ِش ای  یکی ام مصاویق آن ور یک عبارس اله کلمه تِح  ل  اس  ( 95) قصص/ ع 
نهفنه شده االت. البنه ررب تفصیلی ارتباراس غیر کیمی، بگا توجگه بگه فراوانگی     

 رلبد.  ای را می آیاس ور این ممینه، تحالیق جداگانه
هگای   توان ننیجه گرفت که با بگه خگدمت گگرفنن وانگ      ام آنچه گفنه شد، می

تگر آیگاس قگرآن     های ورونی هم ایهتوان ور ف ویوه موضود ارتباراس، می بشری به
ای را بگرای ویگگر پووهشگگران گشگوو و ثمگرة ایگن        های تامه گا  برواشت و افق

هگای جدیگد ور اهگداف علمگی و      توانگد عگیوه بگر ایجگاو رویکگرو      تحالیالاس می
کاربروی، ایجاو یک پل ارتباری میان پووهشگران علو  قرآنی و وان  ارتبارگاس  

بیشگنر ور آیگاس قگرآن کگریم، مالگدماس      چه تامل و تدبّر هرباشد. به امید آنکه با 
تحول ور علو  بشری فراهم گشنه، ارمغان آن حیاس پاکیزه بگرای جامعگه بشگری    

 باشد. 
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  آخرتیهای  گفتمان پرتو در تربیتی آثار بررسی

  ____________________________ 2، محسن خالقی1مطيع یمهد دكتر  ____________________________ 
 97/11/1121: پذیرش تاریخ - 11/1/1121: وریافت تاریخ

 چکیده
 ظهرور  بررای  مرانعی  زبران ، جمله از اییدنی های محدودیت و است تجلی و ظهور سرای، قیامت
 را آخرر   اصرالت  و محروری  قیامت تفکر، آخرتی گوهایو گفت، نیست موجودا  درونی حقایق
 .داند انسان را در گرو اعمال و رفتار او می گمراهی و رستگاری واست  کرده تبیین
 و حوریم، خردا سررای  آن در رسرتگاری  جهرت  راه اسرتوارترین  ،آخرتیهای  گفتمان اساس بر
 هرا وگو گفرت  ایرن . یابرد  مری  تحقق مداری شریعت و پیامبرمحوری تفکر در که است مداری حق
 پرسرتش  وی کنرار  در یرا  متعرال  خداونرد  جرای  به که اییه کیشر وها  بت کهاند  این از حاکی
 محرل   که سرایی درو  نداشته خویش پیروان و خود یاری جهت قدرتی هیچ، قیامت دراند،  شده
 .شوند می نابود و گُم، است حق یتجل  و ظهور

 .الحسرة یوم، التناد یومهای آخرتی،  ، گفتمانقیامت، قرآنها:  کلیدواژه

 . بیان مسأله1

 و جهگل  رلمگاس  ام انسان خروج را خووهای  ترین هدف اصلی ام یکی، قرآن
 ام یکگی . 1کنگد  مگی  معرفگی  هگدایت  و نگور هگای   هوروام الگوی  به وی رهسپاری

 االت هاییوگو گفت به اشاره، هدف این قِتحالّ راالنای ورقرآن  یتربینهای  مؤلّفه
 ایگن ، االگت  گرویگده  واروقگرآن   ور علالم  و عگالم ، علگیم  خداونگد  ام نالگل  به که

 .صفهانا وانشگاه الهیاس علو  گروه یاراالناو .1

 mohsenkhaleghi464@yahoo.com. اصفهان وانشگاه قرآن و حدیث  وانشجوی ارشد رشنه علو .9

 .1 ابراهیم/ .1
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 مخنلگف  ابعگاو  بگه ، گیگرو  مگی  صگورس گونگاگون   موجگوواس  بین کهها  وگو گفت
آنهگا   اصلیهای  هشاخص ام یکیپروامو و  می گمراهان و شدگانهدایت شخصیت

  االت. رالنگاری راه تبیین ورصدو که هاالتاین تربینی آثار
 که االت هسنی صحیح تبیین بر نارر آخرتیهای  گفنمان تربینی آثار ام بخشی

 ایگن  ام انسان صحیح برخورواری چگونگی و هسنی وجووی مراتب شناالایی به
 و مسگنالیم  صگراط هگای   ویوگگی  تبیگین  وار عهده ویگر بخشی و پروامو می مراتب

آنهگا   بررالگی  بگه  تحالیق این که االت میانجهنّ و بهشنیان ونیاییِ شخصیت انگربی
 پروامو. می

 آخرت سرای در کاوی گفتمانهای  هحوز. 2

هگایی ام   الراالر صدا و نداالت؛ برای همگین، فاقگد محگدوویت    ،هسنی ور قیامت
ام قبیل مبان، ممان و مکان برای ایجاو ارتباط بین موجوواس االت، ام ایگن رو، یکگی   

و کنایه ام تجلّی اعمال االگت. گگویی    1به معنای روم نداها «یو  النناو»های قیامت،  نا 
. ندا، صدای بلندی االت که ام مکان وور 9شنوو هرکس ننیجة رفنارِ ونیاییِ خوو را می

 .  4و تناوی بر ومن تفاعل به معنای مشارکت ور نداالت 1رالد به گوش می
 نامنگ ؤم ورخواالگت بعضگی   و 5آنها کمک ورخواالت و النار اهل ندای برخی

 را 4اعمالشگان ة نامگ  ویگدنِ  ام پس ناکافر حسرس فریاوِ و اعمالة نامة مطالع برای
 وانند. می النناو یو  به قیامتة تسمی علت

 .19 غافر/ .1
 .71،  19ج، النحالیق فی کلماس الالرآن الکریم، حسن، مصطفوی .9

 .71،  1ج، کناب العین، احمد بن خلیل، فراهیدی .1
 .9514،  4ج، الصحاب، حماو بن االماعیل، الجوهری .4
 .154 ، خبارمعانی األ، صدوق .5

 .519،  97ج، مفاتیح الغیب، عمر بن محمد ابوعبداهلل، رامی فخر .4
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 آینگد  میور الخن به 1آنهای  بلندی و پسنی و9ممین، 1مکان و ممان، قیامت ور
 قیامت ور ها وهان همچنین 4.وهند یم گواهی، شده صاور انسان ام که اعمالی به و
 ویکارهگای   بگر ، ورآمگده  الگخن  به انسان بدن اعضای و خورند می الکوس هرمُ

 .5وهند می شهاوس
، نیگز  آینگد  مگی ور الگخن  به قیامت ور 7قرآن و 4لوب و قلم، جبرائیل، االرافیل 
 و 1خواننگد  مگی  خگوو  الگوی  بگه  را خگوو  اهل، ورآمده الخن به بهشنی های ورب

 .2دنوه می مجهنّ یا بهشت به بشارس او به، ورآمده انسان شکل به سانانکارهای 
 فاقگد و  ونیگا  ام منفگاوس ای  نشگئه ، قیامگت ه، واقعگ  الگوره  41ة آیگ  به توجه با

 وروگو  گفت تقابلیّ و باشد می یّ ماو مندگی با منناالب که االت هایی محدوویت
 صگحبت هگا   انسگان  با زنی منعال خداوند که جایی تا، رالد می رهور نهایتِ به، آن

 .11گیرو می کیمی ارتباط، کروه

 آخرتی هایوگو گفت تماهیّ. 3

 بگه  توانگد  می معنا. معناالت اننالال، وارو اصالت آخرتی هایوگو گفت ور آنچه
 وی، گرفگت  شگکل  انسگان  ذهگن  ور معانی اگر، یابد  اننالالگوناگونی  های صورس

 و لغگت  وضگع ، کنابت، کنایه، رهاشا جمله ام مخنلفیهای  شکل به را آن تواند می

 .195 ،  7ج، بحار اانوار، محمدباقر، مجلسی .1

 .115 ،  2ج، منشور جاوید، جعفر، البحانی .9

 .411 ، الیالین حقّ، دباقرمحمّ، مجلسی .1
 .141  ، 9ج، علل الشرایع، صدوق .4

 .714 ،  4ج، البرهان فی تفسیر الالرآن، هاشم الید، بحرانی .5

 .129و 121  ، تفسیر قمی، ابراهیم بن علیقمی،  .4
 .414 ،  1ج، والائل الشیعه، حسن بن محمد، عاملی حر .7

 .911  ، اامالی، صدوق .1

 .997 ،  9ج، تفسیر العیاشی، مسعوو بن محمد، عیاشی .2

 .445  ، و المعاو أالمبد، لهینأالمن صدر .11
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 وی ضگمیر  ور آنچگه  ام راآنهگا   و کند مننالل ویگران به مبان ام االنفاوه و عیماس
 ورونگد   مگی  شگمار  به متکلّهای  مصداق امها  هرا اینة هم، الامو آگاه، شده ایجاو
 عبگارس  بگه ، وهگد  مگی  اننالال ویگران به را خوو بارنی مفاهیمة آنها والیل به انسان
 االگت  ممکنکه  ناانس ذهنی مفاهیم ام پوش  و خفا برواشنن یعنی، متکلّ، ویگر

  .1بگیرو صورسگوناگونی  یها هرا ام
 بگه ، االت موجوواس گفنار و اعمال، شخصیّت وحدس الرای قیامت همچنین

 وجگوو  جگدایی  و مباینگه  وی گفنگار  و اعمگال  و انسانت شخصیّ بین کها معن این
، میانجهنّ و بهشنیانة چهر و قول بین، بووه افراو شخصیّتة نمایند، کی  و ندارو

  .9االت حاکم وحدس

 آخرت اصالت و محوری قیامت رتفکّ تبیین. 4

 شناالگایی  و شگوند  مگی  شگناخنه  بهنگر  ویگگر  یگک  بگا  تالابگل  ور قیامگت  و ونیا
تگری   روشن فهم ایجاو موجب، ویگری ور یک هر جایگاه و کدا  هرهای  ویوگی

بگرای همگین،    گگروو.  مگی  خوی  رالنگاری و العاوس به نسبت انسان ورایف ام
 هسگنی  تِماهیّگ  تبیین، آخرتی هایوگو گفت تربینی محورهایترین  اصلی ام یکی
 جمله ام انسان مندگی مخنلفهای  هنشئ و وجووی مراحل بیان ورصدو که، االت
 ور هرکگدا   جایگگاه  شناخت و نشئه وو این بین ارتباط چگونگیِ و آخرس و ونیا

 الت.ا ویگری

دنیاگذر.4-1
 بگه  هگا وگو گفگت  ایگن  ورآنهگا   ور انسگان  ورنگ   مدس و آخرس و ونیا تالابل

 و هول ام، قیامت ور حضور ام پسها  انسان .االت شده بیانگونی اهای گون لکش

 .121 و121 ،  7ج، معاوشناالی، حسینمحمد الید، تهرانی حسینی .1
 .942 ، العرشیه، لهینأالمن صدر .9
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 بگا  و 1بینند می اندک بسیار ونیا وررا  خوو ورن  مدس و پروامند می نجوا، هراس
 یگک  را ونیگا  مندگی مدس گروهیکنند.  ن میرا بیا حالیالت این مخنلفتعبیرهای 

 ور، خگوو  جایگگاه  برابگر  ور را ونیگایی  منگدگی  ممگان  مدس ویگری گروه و، روم
  .9کنند تلالی می لحظاتى یا روم یک ام بخشى، قیامت

 آخرتودنیاپیوستگی.4-2

، آن االگاس  بگر  و پرواخنه قیامت اصالتألة مس تبیین به آخرتی هایوگو گفت
 و اووار و1کنگد  مگی  معرفگی  انسان ونیایی اعمال ور منوقف را یامتق ور رالنگاری

 برخگی  ور. برای همین، 4واند می پیوالنه هم به را انسان مندگی مخنلفهای  هنشئ
شناالگانده   شیطانة مزرع، ونیا، ویگری حدیث ور و 5آخرسة مزرع، ونیا، احاویث

 .4االت شده
، حالایق ور آن الرا 7ی بووهرهور و بروم و تجلّپیوالنگی ونیا و آخرس ام النخ 

آوران الهگی   ، به عبارس ویگر ونیا الرای بیان حالایق توالط پیگا  1گروند آشکار می
ها با تما  وجگوو، حالگایق را    . انسان2گاه حالایق ونیایی االت االت و قیامت، تجلّی

ای  کننگدة انسگان و حالگایق، حجگاب و فاصگله      کنند و بگین قگوای اوراک   ورک می
 .11نیست

 .911 ،  14ج، فی تفسیر الالرآن المیزان، حسینمحمد، ییرباربا .1

 .121 ،  7ج، تفسیر نور، محسن، قرائنی .9

 .155 ،  2ج، سیر الالرآنفی تف مجمع البیان، علی بن احمد، ربرالی .1

 .7و 4 ، معاو ور نگاه وحی و فلسفه، باقر محمد، شریعنی .4

 .111 ،  1ج، اریب البیان فی تفسیر الالرآن، عبدالحسین الید، ریب .5
 .971 ،  1ج، البحر المدید فی تفسیر الالرآن المجید، محمد بن احمد، عجیبه ابن .4

 .114 ،  5ج، الیمعاوشنا، حسین محمد الید، تهرانی حسینی .7

 .115 ، قیامت ور قرآن، احمد، رهبری .1

 .925-929  ، و معاو أمبد، آملی جواوی اهللآیة .2

 .121 ، االرار اآلیاس، لهینأالمن صدر .11
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 آخرتیهای  گفتمان پرتو در انحرافی یها هرا و قیممست صراط. 5

 ثیرأتگ  چگگونگی  و آخگرس  و ونیگا  جایگاه تبیین ونبال به قیامنی هایوگو گفت
 و انجامید آخرس و ونیا پیوالنگی و محوری قیامت رتفکّ به که ویگری ور هرکدا 

 اخگروی  رالگنگاری  راه بیگان  ورصگدو ، وانست ونیا ام گذر را آخرس العاوس راه
 نمگاو  را ویگگر  گروهگی  و رالگنگاران  نمگاو  راهگا   انسگان  ام گروهی ،قرآن د.هسنن
 گروه وو این ام که آخرتی هایوگو گفت ام االنفاوه با و واند می مغبون یها انسان
 را راه وو هگر  عواقب و انحرافی و بارل یها راه و فیب راهکوشد  می، کند می نالل
 الامو. منجلیها  وگو گفت این ور

 مداریحقوریمحو.خدا5-1

، هگدایت  االاالگی  محگور  آخرتی هایوگو گفت جمله امقرآن  بیان الرتاالر ور
 بگر  والگت ، نگوعی  به که تعابیری و واژگان تما  و االتمداری  حق ومحوری  اهلل

 گروهگی  مالابلِ ور االنوارند. الهی وایت پذیرش محور بر، وارند انسان رالنگاری
 نمگاو ، ویگر گروهیاند،  قیامت ور رالنگاران ام ومحور  اهلل یها انسان ام نماوی که

 ام االگنفاوه  بگا . قگرآن  شگدند  لیگ قا ینکایشگر  خگدا  بگرای  کگه  هسنند ییها انسان
، هسنند هسنی خوروگانِ شکست و انرفرمند نماو که گروه وو این هایوگو گفت

 وروغین خدایان ام را حالیالی خدای و پروامو می پرالن  ةشایسن خداوندِ تبیین به
  وهد. می تمیز

دروغینمعبودانناکارآمدی.5-2
 عبگاوس  کگه  را خداونگد ن کایشگر  وومخیگان  که هنگامی، قرآن آیاس االاس بر
 عباوس به وروغین معبووان. خواهند می کمکموه،  صدا را، آنها بینند می، درونک می

ون   ...: گویند می و شوند می منکر خوی  پیروان ب د  ع  ْ ت    إَِيانا ت   )هرگگز(  اشم. ما ك 
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 راهگی ، خگوو  کگه  گونه همان، یگانه خداوندهای  . شریک1کروید نمى عباوس را ما
 کسانییاری  به قاور، ندارند الهی عذاب ام خروج و بهشت الوی به هدایت برای
 .9نیسنند، پرالنیدند ، میواشنه ووالت راآنها  وجوو تما  با که

 خداوندشریکانوهابتشدنگم.5-1

 االگنغاثه  بگه ، پرالگنیدند  مگی  کگه را  هگایی  بگت  مشگرکان  که یهنگام ،قیامت ور
 پرالگنندگان  به کمک امرا  خوو ناتوانی، آنها خواهند می کمکآنها  ام و خوانند می
 وهگا   بگت ، مشرکان بارل افکار ضعف و تزلزل چنان آن و، کنند می اعی ی ، خو

 کگه  1شوو می محالق، شدند می پرالنیده منعال خداوند کنار ور که عناوینی و االمار
ا إىِل  ا: فرماید می خداوند و  ق  ل  ون   هللِو  أ  لَت   ف  ْ ه    ما كلان وا ي  َل ع   الَسل    و  ض 

ئِذ  م  و   آن ور. ي 
 )نسگبت  را آنچگه  تما  و شوند مى تسلیم خداوند پیشگاه ور )ناگزیر( همگى، روم
  .4شوو مى نابوو و گم، بسنند مى وروغ خدا( به

جاهالنهتقلیدنکوهش.5-4
 مگا : گوینگد  مگی  نارمنکبّگ  به ضعفا و پروامند می نجوا به هم با ضیلت رهروان

 شگوید؟  مگى  پگذیرا  ما جاىه ب را آت  ام الهمى )امروم( شما آیا، بوویم شما پیرو
 میگان  ور خداونگد  میگرا ، هسگنیم  آن ور همگگى  مگا : گوینگد  مگی پاالخ  ور نارمنکبّ

 . 5االت کروه حکم عدالت(ه )ب بندگان 
 ،نداشگنید  مگا  بر امنیامى شما: گویند می پیروانشان به پیشوایان، ویگر آیاتی ور

 .91 یونس/ .1
 .191 ،  1ج، فنح الالدیر، علی بن محمد، شوکانی .9

 .111 ،  4ج، من هدی الالرآن، تالی محمد الید، مدرالی .1
 .17 نحل/ .4
 .41 غافر/ .5
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 خداوند چنین این و، 1«واوید! مى انجا  آنچه برابر ور را )الهى( عذاب بچشید پس
 علگم  را تتبعیّگ  و پیگروی  معیگار  ،کگروه  مذمت را جاهینه تاللید و پیروی، منعال

 .9واند می

نفرتوبیزاری.5-5
 هگم  ام برائگت  و لعنگت  بگه ، خوو ةکورکوران پیرویِ به برون پی ام پس کافران

 ام خواهنگد  می و شوند می کافر را خوی  ةگذشن، حسرس نهایت با و، پروامند می
 آویخنگه  انسان گرون بر روقی چون اعمال. نیستآن  ام گریزی لکنبگریزند،  آن

 االگباب ة همگ  و بیننگد  مگی  را الهگی  عذاب که حالی ورکفر  پیشوایان 1.االت شده
 هنگگا   ایگن  ور، 4جوینگد  مگی  بیگزاری ، خوو پیروان ام، شده قطعآنها  برای نجاس
 پیشگوایان  ام تگا ، گشگنیم  بگاممى  ونیگا  بگه  ویگر بار یک کاشای  : گویند می پیروان
  .5سنندجُ بیزارى ما ام )امروم( آنانچنان که  آن، جوییم بیزارى، خوی 
 و 4یابگد  مگی  رهگور ، خگوو  پیشوایان و الران ام جهنمیان نفرس اوج، قیامت ور

 گمراه را ما، انس و جنّ ام هرآنکه پروروگارا!: گویند میی  خو الران به گمراهان
 .7باشند مرو ترین  پست ام تا کنیم لگدمالشان، خوو پاى میر تا وه نشان ما به، کرو

 میانجهنّ و بهشتیان تشخصیّ بررسی. 6

 شخصگیّت  شگناخت ، قگرآن  رتگی آخ هگای وگو گفگت  نالگل وایل  ام ویگر یکی
 شگدن  بهشگنی  برای قابلیت این احرام جهت ونیا این ور تالنخیّ ایجاو و بهشنیان

 .12 اعراف/ .1
 .1 عنکبوس/ .9

 .11 االرار/ .1

 .471 ،  1ج، اامثل فی تفسیر کناب اهلل المنزل، ناصر، شیرامی مکار  .4

 .147 بالره/ .5

 .411 ،  2ج، تفسیر احسن الحدیث، اکبر علی الید، قرشی .4

 .92 لت/فصّ .7
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 بگا هگا   انسگان  تا کشند می تصویر به را هایی ، شخصیّتحالیالت ور آیاس این، االت
 ایگن  .گیرنگد  قگرار  قیامگت  ور رالنگاران ةممر ور ،خوو ورهای آنها  ویوگی قتحالّ

 به که کنند می بیان را ناموفق و موفقهای  شخصیّت اصلیی ها مؤلّفه ،هاوگو گفت
  پروامیم. آنها می تبیین

پیامبرمحوری.6-1
 بگه ؛ االت پیامبرمحوری ،قرآن منظر ام رالنگاریهای  ترین مؤلّفه اصلی ام یکی

 ام اراعگت ، وی رفنگار  وهگی  شکل ور انسان محرک و کشاننده نیروی که معنا این
 آنان ووش بر را بشر تشریعی هدایت، خداوند میرا، االت الهی رهبرانهای  فرمان

 بگه انگد،   آوروه ایمان خداوند به و کروه اراعت آنان ام که کسانی و 1االت گذاروه
 محمگد  بگا  ونیگا  ور کگه  کسانی ،قرآن ام نالل به و، 9اند موه چن  الهی ریسمان
 بگا  اشکگ : اى گوینگد  مگی  و گزند می را خوو هایوالت ،قیامت ور ،کروند وشمنی
 ووالگگنی گمراهگگان بگگا کگگاش! واىاى  بگگوویم! برگزیگگده راهگگى )خگگدا( رالگگول
 اخگگروی رالگگنگاری ور پیگگامبر بگگا ووالگگنی نالگگ  بیگگانگر کگگه، 1کگگرویم! نمگگی
، گگویم  می من را آنچه شما، مرو ای  : فرماید می پیامبر همچنین، 4التها انسان

 شگنیدیم : بگویید و بپذیرید نامنؤامیرم عنوان به را علی و کنید عمل و بگویید
 و گگرویم  بگاممی  او الگوی  به وخواهیم  می آمرمش خداوند ام و کرویم اراعت و

 را مگا  او اگگر  و کگرو  هگدایت  را مگا  کگه  االت خداوند مخصو  حمد»: بگویید
: فرمایگد  مگی  صاوق اما  منظور همین به، 5«شدیم نمی هدایت، کرو نمی هدایت
 حاضگر  خلق مالابل ور ارهار ائمه و پیامبر، شوو می پا بر قیامت که هنگامی

 .1 ابراهیم/ .1

 .919 ،  1ج، کا  الالرآناح الجامع، احمد بن محمد، قرربی .9
 .91 و 97 فرقان/ .1
 .71-42 ،  15ج، تفسیر نمونه، ناصر، شیرامی مکار  .4

 .44 ،  1ج، ااحنجاج، علی بن احمد، ربرالی .5
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د  »: گویند میآنها  ویدن با پیروانشان و شده ت لدِ  یاَلذِ  هللِاح  م  َْلا لِْ ه  لا ك  ا و  م  ا هِل لذ  ان  د   ی  ه 

ا ا ان  للد  ّل  أ ن  ه  للو   ارهارحمگگد ائمگگه و پیگگامبر ام پیگگروی خگگارر بگگه را خگگدا و «هلل ل 
  .1گویند می

مداریشریعت.6-2
 بگه آنهگا   بنگدی  پگای  و یمگدار  ، شگریعت بهشگنیان هگای   هصمشخّ ام ویگر یکی

 گریگزی  شگریعت ، آخرتگی  هگای وگو گفگت  نود به توجه با االت؛ الهیوالنورهای 
 شگوو.  مگی  موجگب  را الهگی  رحمگت  ام ووری لوامماس میرا، االت قبول غیرقابل
 و وانند می آن به نبوون پایبند و گریزی شریعت را شدنشان میجهنّ لیوا نامجرم
 اهگل  بگا  پیوالگنه  کگرویم؛  نمى مسنمند ارعا  و، نبوویم نمامگزاران ام ما، گویند می

  .9کرویم مى انکار را جزا روم و، بوویم همصدا و همنشین بارل

بهشتیانبیانیکمال.6-1
 پگاکنرین  الگوی  بگه  و برخوروارنگد  بیگانی  کمگال  ام آخرس و ونیا ور بهشنیان

انگد و   ها را واشنه حرف میباترین، قیامت یالرا ور آنان، 1شوند می هدایتالخنان 
 االگنوارترین  بگه ، بگرای همگین،   االت فراگرفنه راآنها  وجوو الراالر، توحید الفاظ
 و حمد به خداوند فتأر و رحمت ویدار پی ور بهشنیان ؛4گروند می رهسپارها  راه

 شگرود  منعگال  خداونگد  تعظگیم  با را الخنشان واند  مشغول منعال خداوند تسبیح
 .5نندک می

 .411 ،  1ج، کافی، یعالوب بن محمد، کلینی .1

 .47 -41 ر/ثّّ مد .9

 .141 ،  1ج، انوار ورخشان، حسین محمد الید، همدانی حسینی .1

 .411 ،  1ج، تفسیر نور الثاللین، جمعه بن علی عبد، حویزی عروالی .4

 .11 ،  1ج، بیان المعانی، عبدالالاور، غامی آل حوی  می .5
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حسرتورستگاری.6-4
 و حسگرس  مظهگر ، ویگگر  برخگی  و رالگنگار ، قیامگت  ورهگا   شخصگیّت  برخی

 بگه  حسگرس  .1االگت  «ةالحسةر  یگو  »، قیامت های نا  ام یکیاند، آنچنان که  اندوه
 انجا  که اعمالی ضررهای به نسبت انسان ناوانىپروة  گویی؛ 9االت کشف معنای
  .1گروو می کارآش حالیالت و روو می کنار ،االت واوه

 و 4خورنگد  مگی  حسگرس انگد،   واوه والت ام که هایی فرصت خارر به میانجهنّ
 البالت وکار خیر  انجا  ور، خوو کوتاهی بر، الهیهای  نعمت ویدن ام پس نامنؤم
 4.آید می حساب به آنان برای رشد و کمال نوعی که، 5خورند می حسرسآنها  بر

 نتیجه

 و ممگان ، مبگان  جمله ام ونیایی های دوویتمحور آن،  که االت الرایی، قیامت
 بگه وگگو   گفگت  قابلیگت ، نداشگنه  وجوو گفنن الخن و گرفنن ارتباط جهت مکان
 خگوو  ورونگی  حالایق بروم و رهور به هسنی تما  و رالد ی  میخو کمال نهایت

  پروامند. می
 الرنوشگت  چگونگی ور ونیا جایگاه موضود به قیامنی هایوگو گفت ام برخی
 مراتگب  کگه  حالی ور، پرواخنه انسان رفنار چگونگی ور آخرس گاهجای و اخروی
 آخگرس  اصالت رتفکّ تبیین به، واند می منناالب ونیوی رفنار و اعمال با را اخروی

 پروامو. می
 وهگا   بگت  و گیرو می صورسمداری  حق ومحوری  اهلل گرو ور اخروی العاوس

 .41 ،  5ج، پیا  قرآن، ناصر، شیرامی مکار  .1
 .914 ، مفرواس الفاظ الالرآن، حسین بن محمد ،اصفهانی راغب .9

 .119 ،  9ج، قاموس قرآن، اکبر علی الید، قرشی .1
 .541 ،  91ج، مفاتیح الغیب، عمر بن محمد ابوعبداهلل، رامی فخر .4

 .411 ،  1ج، العظیم الالرآنتفسیر  فی روب المعانی، محموو الید، آلوالی .5

 .41 ،  5ج، پیا  قرآن، ناصر، شیرامی مکار  .4
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 فروغ بی آخرس الرای رو، شدند می پرالن  یگانه خداوند کنار ور کههایی  شریک
 فرالگنندگان  ام تتبعیّگ  .ندارند را خوو پیروان و خوو یاری توان و شوند می گم و

 انکگار  بگه  که کسانی، بووهمحوری  اهلل رتفکّ اصلی ارکان ام یمدار شریعت و الهی
، قیامگت  ور، نرالگیده  اخگروی  رالگنگاری  به، پرواخنند می الهی شرایع و آوران پیا 

 خورند. می حسرساند،  واوه انجا  گذشنه ور که اعمالی بر ،الرافکنده و مغبون

  ____________________   منابع   ____________________ 
 .قرآن کریم .1
، بیگروس، وار  روب المعانی فگی تفسگیرالالرآن العظگیم   آلوالی، الید محموو،  .9

 .1415الکنب العلمیه، 

اننشگاراس   ،، قگم عگانی ااخبگار  م) شگیخ صگدوق(،    ابن بابویه قمی، محمد .1
 .1141، جامعه مدرالین

 .1149، اننشاراس کنابخانه االیمیه ،جا ، بیاامالی، گگگگگگگگگگگگگگگ  .4
 تا. بی، الداوری ةمکتباننشاراس  ،، قمعلل الشرائع، گگگگگگگگگگگگگگگ  .5
، حسگن  المجید الالرآن تفسیر فى المدید البحرمحمد،  بن ، احمدعجیبه ابن .4

  .1412، قاهره، عباس مکی

 . 1414، صاور وار ،، بیروسلسان العربابن منظور، محمد بن مکر ،  .7
 .1414، بنیاو بعثت ،، تهرانالبرهان فی تفسیر الالرآنبحرانی، الیدهاشم،  .1
 .1144ر، اننشاراس الزهرا ،جا ، بیو معاو أمبداهلل جواوی آملی، آیة .2

 .1174، وار العلم للمییین ،، قاهرهالصحابالجوهری، االماعیل بن حماو،  .11

، نور ملکوس قرآن ،، مشهدمعاوشناالیحسین، حسینی تهرانی، الید محمد .11
1491. 

کنابفروشگی   ،، تهگران ورخشگان  انگوار حسین، محمد همدانى، الید حسینى .19
  .1414، لطفی

، السگه آل البیگت  ؤم ،، قگم والائل الشیعهبن حسن، محمّد عاملی،  حر .11
1412. 

 .1174، اننشاراس ماریک ،، تهرانقیامت ور قرآنرهبری، احمد،  .14

وار  ،، بیگروس فگاظ الالگرآن  مفگرواس ال راغب اصفهانی، حسین بن محمگد،   .15
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 .1419، الدار الشامیه ،الاللم
 .1111 ،السه اما  صاوقؤم ،، قممنشور جاویدالبحانی، جعفر،  .14

، وانشگگاه تهگران   ،، تهرانمعاو ور نگاه وحی و فلسفهشریعنی، محمدباقر،  .17
1141. 

وار ابگن کثیگر، وار    ،، ومشگق، بیگروس  الالدیر فنحعلى،  بن شوکانى، محمد .11
 .1414، الکلم الطیب

 تا. بی، اننشاراس مولی ،، تهرانالعرشیهلهین، أصدرالمن .12

 .1141، فلسفه انجمن حکمت و ،، تهراناالراراآلیاس، گگگگگگگگگگگگگگگ  .91

 .1154، فلسفه انجمن حکمت و ،، تهرانوالمعاوأالمبد، گگگگگگگگگگگگگگگ  .91

اننشگاراس   وفنگر  ،، قگم الالگرآن  المیزان فی تفسگیر ی، محمدحسین، یرباربا .99
 .1417، جامعه مدرالین حومه علمیه قم االیمی

 .1411، نشر مرتضی ،، مشهدااحنجاجربرالی، احمد بن علی،  .91

اننشگاراس ناصگر    ،، تهگران مجمع البیان فی تفسیر الالرآن، گگگگگگگگگگگگگگگ  .94
 .1179، خسرو

اننشگاراس   ،، تهگران الالگرآن  تفسیر فی البیان اریبعبدالحسین،  ریب، الید .95
 .1171، االی 

اننشگاراس   ،، قگم تفسیر نور الثاللگین ی، عبد علی بن جمعه، عروالی حویز .94
 .1415، االماعیلیان

 .1111، چاپخانه علمیه ،، تهرانالعیاشی تفسیرعیاشی، محمد بن مسعوو،  .97

وار احیگار   ،، بیگروس مفگاتیح الغیگب  فخر رامی، ابوعبداهلل محمد بن عمر،  .91
 .1491، النراث العربی

 .1411، اننشاراس هجرس ،قم، کناب العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .92

، هگایی ام قگرآن   مرکگز فرهنگگی ورس   ،، تهگران تفسیر نورقرائنی، محسن،  .11
1111. 

 .1419، وار الکنب ااالیمیه ،، تهراننآقاموس قراکبر،  قرشی، الید علی .11

  .1177، بنیاو بعثت ،، تهرانالحدیث احسن تفسیر، گگگگگگگگگگگگگگ  .19

 .1147، الکناب وار ،، قمتفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم،  .11

اننشگگاراس  ،، تهگگرانالجگگامع احکگگا  الالگگرآنقرربگگی، محمگگد بگگن احمگگد،  .14
 .1144، ناصرخسرو
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 .1145، وار الکنب ااالیمیه ،، تهرانکافیکلینی، محمد بن یعالوب،  .15

 .1411، بیروس ،الوفار ةسمؤسّ ،، لبنانبحار اانوارمجلسی، محمد باقر،  .14

، السه اننشگاراتی امگا  عصگر)عج(   ؤم ،ان، تهرالیالین حقّ، گگگگگگگگگگگگگگگ  .17
1111. 

، وار محبگی الحسگین   ،، تهگران الالگرآن  هدى منتالى،  محمد مدرالى، الید .11
1412. 

بنگاه ترجمگه   ،، تهرانالنحالیق فی کلماس الالرآن الکریممصطفوی، حسن،  .12
 .1141، و نشر کناب

 .1142، اننشاراس هدف ،، قمپیا  قرآنمکار  شیرامی، ناصر،  .41

 .1174، الکنب ااالیمیه وار ،، تهرانتفسیرنمونه، گگگگگگگگگگگگگگگ  .41

مدراله اما  علگی   ،، قمالمنزل اهلل کناب تفسیر فى األمثل،  گگگگگگگگگگگگگگگ .49
  .1491، رالب بن ابی

  .1119، النرقی مطبعة ،، ومشقالمعانى بیانغامى، عبدالالاور،  آل حوی  می .41
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ت نقش مبارزاتی سادات حسینی از آغازخالف

  عباسیان تا شهادت امام رضا

  ____________________________________ 1رضا جعفری نوقاب  ____________________________________ 
 11/9/1129: پذیرش تاریخ - 19/11/1121: وریافت تاریخ

 چکیده
با بهرره   ق231تا اینکه عباسیان به سال  ،عباس بودند کنار بنی در امیه بنی مخالفت باسادا  در 

برا روی کرار آمردن    . دندگردی باعث فروپاشی دولت امویان «الرضا من آل محمد» گیری از شعار

 ،دیدنرد  مری سرهیم   امیره  سرادا  کره خرود را در زوال بنری    . علویان کنرار زده شردند  ، عباسیان
 . وجود آوردند ههایی را علیه خالفت عباسیان ب جنبش

دارتری را علیره عباسریان    دامنه تر و با آغاز به خالفت رسیدن عباسیان، شاخه حسنی نقش فعال
 نمودند.  ایفا

 ن حکومت بیشتراگذرد حضور سادا  حسینی در صف مخالف می آغاز خالفت عباسیان هر چه از
( حسینی حسنی و) هر دو شاخه از سادا  مون تقریباًأشود تا جایی که در دوره م می تر پررنگ و

 . در کنار همدیگر نقش فعالی در برخورد با حکومت داشتند

سرادا ،   نقش مبارزاتی، سادا  حسنی، سادا  حسینی، ، امام رضاائمه شیعه ها: کلیدواژه
 .خالفت عباسیان

 ّمه مقد

این علگم پگس ام    .ور عصر جاهلیت رونق واشتها  بعلم انساب ور میان عر
اوامه یافت. علگم   اولین مکنوباس مسلمانان ور قرون نخسنینممان با  هماالی  نیز 

 .اریخ االی تگروه  –های االیمی آالنان قدس رضوی  بنیاو پووه .  1
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ام اواخر قگرن   اماگرفت،  وربرمیرا ها  بعر همةور ابندا گسنره والیعی ام انساب 
بگه  ، شگد  مگی  لیفاتی که ور ممینه انساب عرب نوشنهأت ،الو  هجری به مرور ممان

 . گرویدمحدوو نگاری الاواس  نسب
بیشگنر بگرای    لّفگان شگیعه و  ؤبگه خصگو  م  ، والت مسلمانانه بانساب کنب 

ق( 977-914) العالیالگی  ةنسةاب یحیی تألیف شد. ضبط انساب الاواس  شناالایی و
ایگن   گگذار  ور واقع بنیگان  اشد که ور این حومه فعالیت واشنه وب می نخسنین کسی

 . حومه بووه االت
ام علل رشد انساب نگاری الاواس، آیاس و روایاتی بووه کگه وربگارة فضگایل    

کگوثر   ةالاواس وارو شده بوو. برخی آیاس ور قرآن کریم، مانند آیه مووّس و الور
به البب محبوبیت امامزواگگان ور  باشند. امرومه نیز  فضیلت الاواس می رای ب نشانه

میان مرو ، ام  االت تا برای آشنایی با مبگارماس و چگگونگی شگهاوس و ویگگر     
 موایای مندگی آنان، به پووه  و تحالیق بپروامیم.

اند؛ یکی شاخه حسنی کگه بگه    الاواس ور کنب انساب به ووشاخه تالسیم شده 
الحسگین معگروف    ه بنگی اند و ویگری شاخه حسینی که بگ  الحسن مشهور بووه بنی

و ام ررف ماور به حضگرس   بووند. نسل این الاواس ام ررف پدر به اما  علی
شد. ور اوامه و با توجه به مجال اندک پی  رو، تنها به فعالیت  خنم می فارمه

پرواخنه  مبارماس الاواس حسینی ام آغام پیدای  عباالیان تا شهاوس اما  رضا
 خواهد شد.

 اعی سادات قبل ازحکومت عباسیانشرایط سیاسی و اجتم

و فرمنگدان ، ربگق عالایگد     ، حضگرس علگی  ور ممان حیاس پیامبر اکر 
شیعیان، به نصّ آیاس و روایاس ام ررف خداوند برای امر حکومت تعیگین شگده   

امر  کنار موه شد و ور جریان الالیفه علی بووند، لیکن پس ام رحلت پیامبر
و فرمنگدان  کگه    ید. ام همان ممان، علگی خیفت به کسانی ویگر واگذار گرو

حق خوی  را غصب شده ویدند، با خلفای معاصرشان مخالفت کگروه، خگوو را   
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ها ور تالابل با آنان ام هیچ کوششی  وانسنند. خلفا و حکومت ایق امر حکومت می
 ّ توان تیش کروند تگا آنگان را ور چشگم مگرو  کوچگک و      وریغ نکروند و ور حد

را  ّ و لعن امگا  علگی   های خوو الب ها و الخنرانی آنها ور خطبهتحالیر نمایند. 
 ور الرکوب پیروان آنان کوتاهی نورمیدند. فشگارهای اقنصگاوی و   رایج نمووند و

فرمندان آنان روا واشنند که باعث مهاجرس برخی ام آنان  آمار فراوانی بر اذیت و
گگاه   برونگد و  ه الر میام مدینه گروید. برخی ام ترس جانشان مخفیانه ور مدینه ب

 به منارق ویگری نالل مکان کروند و تا پایان عمر ناشناس مندگی نمووند. 
هگا بگر ذریگه     اذیت امیه، آمار و روی کار آمدن بنی پس ام کشنه شدن عثمان و

مبر و عنرس او و اممان رهور االی  با پی امامیه  بنیووومان  .آشکارتر گروید پیامبر
امیگه و   وورهام االی  یعنگی ام  پی  و این وشمنی ام  ، وشمنی واشنندآل علی

وو عمگوماوه بوونگد    که هر« هاشم بنی»، با هاشم و فرمندان  «امیه بنی»فرمندان  
هاشگم   امیه و بنگی  وو خاندان بنیمیان واشنه و بعد ام االی  همچنان  الاباله ویرینه

 میگان نگزاد   ار ویگگر ب ،و قنل عثمان )خلیفه الو ( که ام این رایفه بوویافت  اوامه
رلب  ونیا مروانی خوشگذران و بیشنردید کرو. خلفای اموی جاین وو خاندان را ت

 های فارس و رو ، بساط تشگریفاس و تجمگیس و   حکومتپیروی ام بووند و به 

عی  و نوش ملوک و الیرین ور وربار آنها و فسگاو ور والگنگاه حکگومنی آنهگا     
واری و حنگی رعایگت رگواهر االگی ،      ویگن  بوو و ور امور مربوط به وین و رایج
 ایگن  خیفگت  ویوه علویان بگه  مسلمانان، بهتوجه بووند و به همین البب عامه  بی

 رایفه بدبین بووند. 

امیگه، بگه خصگو      آمیز با الاواس ور عصر بنگی  چنان که یاو شد، رفنار توهین
ندان او ّ معاویه، حجاج بن یوالف ثالفی، عبدالملک و فرم حد النم بی  ام رلم و

 به الاواس، باعث هجرس برخی ام آنها به نالاط ووروالت همچون ایران گروید. 
برتگری   با اجرای الیاالت برتری نگواوی و  پس ام فنوحاس االیمی ور ایران و

النم بسیاری ام الوی خلفا به ایرانیگان روا واشگنه    اقنصاوی ام ررف خلفا، رلم و
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الگاواس را ور ایگن رلگم والگنم     شد و ام حالوق بسیاری محرو  شدند. ایرانیگان،  
ای ام  نالطگه  وانسنند وبا شناخنی که ام آنان پیدا کروه بووند، ور هر همانند خوو می

شدند،  همدل می واشت با او همراه و ایران اگر یک نفر علوی الر به شورش برمی
که ور قیا  یحیی بن مید به کمک او شنافنند و با وی همکگاری نموونگد. ور    چنان

نواوگگان ، بیشگنرین    فرمندان و و ویوه اما  حسین یه، الاواس و بهام عصر بنی
 ها را علیه خلفای عصرشان انجا  واوند. قیا 

ور اوایل قرن وو  هجری بگا آگگاهی ام ایگن     نواوگان عباس، عموی پیامبر
موضود که ایرانیان ووالندار اهل بیت پیامبرند، توانسنند بدون اینکه ام کسی نامی 

ور ایران الپاه گرو آورند و ور الال « الرضا من آل محمد»شعار  ببرند، ور پس
 امیه را الاقط نمایند و خوو بر اریکه قدرس تکیه منند.  ق قدرس بنی119

 سادات حسینی پس از خالفت عباسیان

توان  می آنهاعباالیان برای رالیدن به قدرس ام عواملی الوو بروند که ام جمله 
، کینگه و نفگرس غیگر عگرب ام     با رالگول اکگر   برواری ام خویشاوندی  به بهره

امیه با  آمیز و آمیخنه با شدیدترین تعصباس نواوی بنی توهینرفنار  امیه به ولیل بنی
امیه به ویگوه   وار بنی ویوه ایرانیان، اخنیفاس واخلی میان اعراب ررف غیر عرب به

ی مرو  شرایط نابسامان اقنصاوی و اجنماعو ور منارق حساالی همچون خراالان 
 .امیه اشاره کرو ور اواخر وورة بنی

و ق( 114-119)با خیفت ابوالعبگاس الگفاب   ق 119خیفت عباالیان ام الال 
ور پی الرنگونی مروان بن محمد گ آخرین خلیفه امگوی گ آغگام شگد و ور الگال       

ق، ور ممان خیفت مسنعصم و ور اثر حمله هواکوخان مغگول بگه بغگداو و    454
و به پایان رالید و بدین ترتیب الیطره تالریباً پانصگد الگاله   فنح آن شهر ام الوی ا

هگای االگیمی    ر الگرممین ب عموی پیامبر االی  ،نواوگان عباس بن عبدالمطلب
 پایان یافت.

رگول مگدس   هماننگد   ی،هگای گونگاگون   خیفت پانصد الاله عباالگیان ام جنبگه  
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یر عگرب  خیفت و علل آن، شیوة والت یافنن به قدرس، نحوه برخورو با مرو  غ
،  امیگه بگا غیگر عگرب گ      تابع خیفت به ویوه ایرانیان گ و مالایسه با برخگورو بنگی   

های کم و بی  مسناللی که ور قلمرو آنان بگه وجگوو    چگونگی ارتباط با حکومت
، شگیوه و چگگونگی اوارة    امیه الگاباله نداشگت گ    روی که ور وورة بنیاآمدند گ مو 

قابل بحث و بررالی االت  ،ور این قسمتقلمرو بسیار والیع آنان و نال  ایرانیان 
خلفگای ووره   بگا  الاواس حسگینی  تعامل تالابل وو ما ور این نوشنار به چگونگی 

 پرواخت. یان خواهیم اول عباال
نواوگان آن حضگرس   و الاواس حسینی ور این برهه، به فرمندان اما  الجاو

زرگگواری  تگوان بگه ائمگه ب    ام رهبران الگاواس ور ایگن ووره مگی    شوو و اریق می
 اشاره کرو.  اما  رضا همچون: اما  صاوق، اما  کارم و

 همکاری سادات با ابوالعباس سفاح

با روی کار آمدن عباالیان ور عصگر خیفگت ابوالعبگاس الگفاب تگا حگدووی       
مگا شگاهد    والگنگاه حاکمگه وجگوو واشگت و     ارتباراس نزویکی میگان علویگان و  

االیان ام ناحیه الگاواس نیسگنیم.   گیری خیفت عب گونه ورگیری ور آغام شکل هیچ
. 1آلگوو  انگد: او بسگیار الگریع والگن  را بگه خگون مگی        گر چه ورباره الفاب گفنگه 

کارگزاران  ور وورترین نالاط بیو االگیمی نیگز ور ایگن ویوگگی ام وی پیگروی      
کروند. واالنان کارگزار او ور موصل بر همگان روشن االت. حاکم موصل کگه   می
ل هزاران نفر را ور مسجد الر بریگد. مورخگان ور ایگن    اش بوو، ور موص ماوهربراو

این قنل عا ، به الپاه والگنور واو کگه الگه روم هگم بگه       نویسند: او پس ام باره می
 کشنن منان بپروامند؛ میرا آنان بر جنامه مروان خوو گریسنه بووند.

این واقعه، اهل موصل چنان الرافکنده شده بووند که  اند پس ام مورخان نوشنه

 .921 ، تاریخ الخلفاربکر،  ، عبدالرحمان ابیالیوری .1
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 1صدایی ام آنان برنخاالت. ویگر
های خونخواری، خلفای عباالی ام آغام روی کار آمگدن   با وجوو این خصلت

وانسنند که علویان ور میان مرو  نفوذ فراوانی وارند و منوجگه بوونگد    به خوبی می
که مرو  برای الاواس احنرا  بسگیاری قائگل هسگنند و آنگان را شایسگنه خیفگت       

م الوی الاواس وحشت واشنند. آنان ام همگان ابنگدای   رو الخت ا وانند؛ ام این می
حکومنشان جاالوالانی را بر الاواس گماشنه بووند. ور حکومت الگفاب هیئنگی ام   

وقنی که آنان مجلس را ترک کروند، الگفاب بگه معنمگدان     .الاواس نزو وی آمدند
خوی  گفت: محل اقامنشان را آماوه کنید و هرگز به محبت آنگان خگو مگیریگد.    

خگارر ام مگا نشگان     آمروه آنها تنها بووید، خویشنن را منمایل بگه آنهگا و   هرگاه با
 9گویند، همه را به من گزارش وهید.  بدهید. هر چه را می

انگد؛ ام   وانست عباالیان با نا  علویان بر قگدرس تکیگه موه   ابوالعباس الفاب می
به مدینه حنی هدایایی را برای الاواس  رو هیچ برخورو تندی با آنان نداشت و این
هگا ام الگنم    ویوه علویان که الال هاشم به ، بنی ور آغام پیرومی عباالیانفرالناو.  می

محمت بووند ام هر الو به الوی کوفه و حیره الرامیر شدند تگا   امویان ور رنج و
عباالیان شرکت کنند و هم ام بهره خوو ور حکومت جدید  هم ور جشن پیرومی

واشگت و   خوو علویان را گرامی مگی رانی حکمووران  آگاهی یابند. الفاب ور همه
کگه گمگان    نفرمندان اما  حسگ  واو، ولی آنان به ویوه به آنان صله و جایزه می

اند، بگه وریافگت    میدان آمده کروه بووند عباالیان برای والنیابی آنها به حکومت به
پدر نفس مکیّه  ،عبداهلل بن حسن بیذری:شدند. به گفنه  جایزه و انعا  راضی نمی

. الفاب او را بسیار گرامگی واشگت و    همراه ویگر علویان ور حیره نزو الفاب رفت
مدینگه برگشگت و    ولگی هنگگامی کگه بگه     ،مبلغ یک میلیون ورهم بگه او بخشگید  

کرونگد،   الفاب را به خارر اعطای این مبلغ وعا ند وخویشاوندان  به ویدن  آمد

 . 42 ، ترجمه الید خلیل خلیلیان، مندگی الیاالی هشنمین اما ، جعفر مرتضی)عاملی(،  حسینی. 1

 .41 ، همان. 9



 1129 بهار 111شمارة  21

 گویید که اندکی ی را الپاس می، مرو ا  تر ام شما ندیده ، هرگز ناوان : ای قو  گفت
 .1 ام حق ما را واوه و بیشنر آن را صاحب شده االت

و  خشم بابسیار تعجب کرو. هر چند منصور  الخن او به گوش الفاب رالید و
ولگی الگفاب منعگرض     ،«نشگوو  آهن جز با آهن راالت»پیشنهاو واو که  عصبانیت

ان  را بگریزانگد و  هر کس الگخت بگیگرو، یگار   »عبداهلل نشد؛ میرا معنالد بوو که 
  «هرکس نر  باشد به او الفت گیرند.

هایی ور ابندای عصر عباالیان ام ررف غیر الگاواس ور منگارق    قیا  ها و چال 
خواهگان   گوناگونی ام بیو االیمی به پا گرویدنگد کگه ور حمایگت ام علویگان و    

لیگه  برکناری عباالیان بووند، چنان که ور ماورارالنهر، شریک بن شگیخ المهگری ع  
بیت  گفت: ما ونبال آن بوویم که یکی ام اهل می اندامی کرو و الفاب شورشی را راه

 . 9خیفت به والت عباالیان بیفند پیامبر به خیفت برالد، نه اینکه قدرس و

 اختالف سادات حسنی با عباسیان

پس ام خیفت الفاب، خطر واقعگی علیگه ارکگان حکومگت عباالگی ام الگوی       
های قدرس آنان  تِ آنها را وچار آشوب نموو و پایهالاواس شدّس گرفت و حکوم
ق قیامی ام الوی الاواس شکل گرفت که رهبری 145را به لرمه انداخت. ور الال 

بر عهده  ، ام نواوگان اما  حسنآن را محمد بن عبداهلل بن حسن بن حسن
بگن عبگداهلل ) نفگس مکیگه( بیعگت      محمّگد  مدینه با  واشت. بیشنر شهرهای مکه و

ها الاواس حسنی که مسلک میدی واشنند بگرای بگه خیفگت     . ور این قیا نمووند
 کرونگد و  رالیدن نفس مکیه، او را به عنوان مهدی موعوو ور حجگام معرفگی مگی   

خواالنار برکناری منصور عباالی گرویدند. با اعگین قیگا  ام الگوی نفگس مکیگه،      
شگنر  ( ربوونگد. بی 151-114علویان خواب راحگت را ام چشگم منصگور عباالگی )    

 .112-117  ، 1جانساب ااشرافاحمد بن یحییبیذری. 1
 .452 ، 7ج، تاریخ ربری، محمد بن جریر، ربری. 9
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کنندگان الپاه ام الاواس حسنی بووند؛ میرا شاخه حسنی ور عصر منصگور   شرکت
بلندپروامتر بووند. به نالل ام ابوالفرج اصفهانی تنها چهار  تر و ام نظر الیاالی فعال

حسگین،   اند. آنها عیسی و تن ام الاواس حسینی بیشنر ور این حرکت نال  نداشنه
ام فرمندان جعفر بن محمگد    و موالیو عبداهلل وو تن ام فرمندان مید بن علی

 1بووند.
یگک ام   حضور عیسی و براورش حسین بن مید ور قیا  نفگس مکیگه بگر هگیچ    

اند، ولی ام شگرکت   نویسان به آن اشاره کروه مورخان پوشیده نیست و همه تاریخ
عبداهلل و موالی، فرمندان جعفر بن محمّد ور قیا  نفس مکیگه، بگه جگز ابگوالفرج،     

 9 الخنی به میان نیاوروه االت.کسی ویگر 

 در قیام نفس زکیه نقش امام صادق

آن  .آمگد  ور این ممان ام رهبران و بزرگان الاواس به شگمار مگی   اما  صاوق
ام الگوی   حضرس حاضر به همکاری با نفس مکیه نشگد و بگدین الگبب امگا     

اوضاد و شگرایط را بگرای    اما  1محمد نفس مکیه و عیسی بن مید تهدید شد.
رو با آنان  همچنین ام نیّت رهبران قیا  آگاهی واشت و ام این وید و ا  آماوه نمیقی

همکاری نکرو. پیروان محمد نفس مکیه همگی ام میدیه و معنالد بووند که نفگس  
کرونگد و   نزویکان  او را به عنوان مهدی معرفگی مگی   مکیه مهدی موعوو االت و

 به مهدی بوون  باور نداشت.  تنها اما  صاوق
نویسد: ور رومگار محمد نفس مکیگه بگزر ِ الگاواس     حسن ابراهیم حسن می

 . 911 محیتی،  ی، ترجمه رالولمالاتل الطالبیین، ابوالفرج ،نیاصفها. 1

الند آن ضگعیف   ور قیا  نفس مکیه مورو خدشه االت و نالل ابوالفرج ورباره حضور موالی بن جعفر .9
عبداهلل بن جعفر بن محمد ور آن جنگ  کسگی را ام اهگل     نویسد: می الطر بعد . ویرالد می به نظر

. بنگرید به: حمزه ور جن  نفس مکیه نال  فعالی واشت، عبداهلل مندنیز فر خراالان به قنل رالاند و
 .914  ،ترجمه رالولی محیتی ،مالاتل الطالبییناصفهانی، ابوالفرج، 

 .141  ، 1ج ، اصول کافی، محمد بن یعالوب، کلینی. 1
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به یاران  بوو. ایشان خوو ور جنب  حضور نداشت و حسینی، جعفر بن محمد
 1خوی  والنور واو تا آرا  بمانند تا فرصت مناالب برای قیا  به والت آید.

 پایبند و به امامت اما  صاوق شیعیان واقعی نزو محمد نفس مکیه نرفنند و
نه قیا  بگا شمشگیر. ور    تربیت اجنماعی االت و معنالد بووند کار اما  تنها تزکیه و

 احکا  شریعت و ، آمومش فاله ونظر این گروه ام شیعیان ور آن عصر کار اما 
9هدایت مرو  بوو، تا اخنیفی ور جامعه مؤمنان پدیدار نگروو.

 

ر هگراس واشگت. بارهگا    بسگیا  با وجوو این، والنگاه حاکمه ام اما  صگاوق 
 واو و عنگاب قگرار مگی    را والنگیر کروه، ایشان را مگورو تهدیگد و   منصور اما 

منصگور  قیا  بر ضد حکومت ور الر وارید.  ةکرو به اینکه اندیش ایشان را منهم می
 ا نگه، پیوالگنه  الت یگ اوتدارک قیا  علیه  ور جعفر بن محمد براى آنکه وریابد

. نوشگت  مى ان شیعیان عراق و خراالان به آن حضرسهاى جعلى فراوان ام مب نامه
اموالى بگه عنگوان خمگس توالگط افگراوى گمنگا  کگه خگوو را         و  ها نامههمچنین 

فرالناو. اما  با وراینى که واشت آنان را  مى اما کروند، نزو  خراالانى معرفى مى
 خگوو را ور خگون فرمنگدان پیگامبر     کرو که شناخت و به ایشان الفارش مى مى

 .نکنندشریک 
، نزو منصگور ام آن حضگرس بگدگویى     پاواش وریافت فرالناوگان منصور برای

.  ور تگدارک قیگا  االگت    ،کروهگروآوری  گفنند که او مال و االلحه کروند و مى مى
رو کگرو.   هچین را با هگم روبگ   الخن والت کم ور یک مورو منصور، اما  صاوق و

چین اصرار واشت کگه بگه    ى الخنول ،واوند انکار کرو اما  آنچه را به او نسبت مى
بگر اوعگاى خگوو     گوید. اما  ام او خواالت که چشم خوو ویده االت و راالت مى

را بگه   چین هنوم الگوگند  اى را به او تلالین کرو. الخن الوگند یاو کند و قسم ویوه

 .194 ، 9، جترجمه ابوالالاالم پاینده، تاریخ الیاالی االی ، حسن ابراهیم ،حسن. 1
 .171-141 ، 1ج، اصول کافین یعالوب، ، محمد بکلینی. 9
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  1.پایان نبروه بوو که بر ممین افناو و مرو
 کگرو. امگا   را مصگاوره   موالى بخشى ام امگوال امگا  صگاوق    عیسى بن
ولى منصور نه تنها امگوال ایشگان را    ،منصور رفت تا آن را پس بگیرو شخصاً نزو
با یگاوآورى ایگن نکنگه کگه      بلکه قصد کشنن ایشان را واشت و اما ، پس نداو

 . با تعهدى که الپرو، ام والت او نجاس یافت عمر من رو به پایان االت و
ا او را ام مدینه به عراق فراخواند واشت و باره نظر میرهمواره اما  را  منصور

حنى بگراى آنکگه شخصگیت علمگى و      و مدتى او را ور کوفه تحت نظر گرفت و
 وشگوار ل ئبا آماوه کرون مسگا  معنوى اما  را ور هم بشکند ام ابوحنیفه خواالت تا

و نفگوذ ایشگان     هگت منارره کند و با غلبه بر او ام ابّ علمى ور حضور او با اما 
کگرو   کار برعکس شد و ابوحنیفه ور منارره مغلوب گروید و اعنرافولى  ،بکاهد
  9.االت ام همه وانشمندان عصر واناتر که اما 

ها هرچگه بیشگنر نسگبت بگه الگاواس صگورس        اذیت آمار و گونه فشارها و این
نگگریم ور   یافت. چنان که می ها ام الوی الاواس شدّس بیشنری می گرفت، قیا  می

و ام  بوونگد  الی، الگاواس ام مزایگای بیشگنری برخگوروار    مهدی عبا عصر الفاب و
شگد، قیگامی هگم ام     الوی خلفای عباالی رلم و النمی به حالوق الاواس روا نمگی 

 ؛ امّا ور عصر منصور و هاوی و هارون، چون رلگم و افناو الوی الاواس اتفاق نمی
هگا چنگان    ایگن قیگا    ةوهگد، وامنگ   اذیت بیشنری نسبت به الاواس روی می آمار و

شگدند، او را   رو مگی  یافت که عباالگیان بگا هریگک ام علویگان کگه روبگه       گسنرش
پنداشنند. عیمه جعفر مرتضی عاملی  شورشگر یا آرمومندِ به راه انداخنن قیا  می

هجری  911مون به الال أنویسد: ور مدس هفناو الال ام عصر الفاب تا عصر م می
1الی قیا  ام الوی الاواس علیه عباالیان برپا شده بوو.
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الحسگن هسگنند و تنهگا شگمار انگدکی ام       ها ام الگاواس بنگی   ران بیشنر قیا رهب
ها مانند  ترین قیا  الحسین را ور الپاه مخالفان حکومت شاهدیم. رهبران بزر  بنی

ق، ام الگاواس حسگنی   142ق یا صاحب فخ ور الگال  145قیا  نفس مکیه به الال 
رگگان الگاواس بگه شگمار     بز ها ائمگه ارهگار کگه ام رهبگران و     اند. ور این قیا  بووه
الحسین را ام حضور ور الگپاه   بنی حنی اما  صاوق آمدند، حضور ندارند و می

وانست که رهبگران قیگا     کرو؛ میرا ایشان ور قیا  نفس مکیه می نفس مکیه منع می
و  وید اهداف مالدالی را ور آن قیا  نمی کنند. اما  برای امامت خوی  تبلیغ می

در نفس مکیه گوشزو کرو که فرمندانت را به کشنن نده؛ میرا رو به عبداهلل پ ام این
  1خیفت به آنها نخواهد رالید.

 رفتار منصور عباسی با سادات حسنی پس از قیام نفس زکیه

رو منصور عباالی به  ور قیا  نفس مکیه الاواس حسینی وخالنی نداشنند؛ ام این
ا بگا غگل و منجیگر ام    ریاب بن عثمان والی مدینه والنور واو که الگاواس حسگنی ر  

پگاان الگوار    ور حالی که ریاب آنان را بر شگنران بگی   مدینه به عراق روانه کنند و
ور کنار هریک نگهبگانی گماشگنه بگوو، آنهگا را بگه عگراق فرالگناو. امگا           نمووه و
نگریسگت   اش مخفیانه ام پشت پروه آنها را بدان وضع می ام ورون خانه صاوق

 9ریخت. و اشک می
منصگور   نویسگد:  رالب مى رباره رفنار منصور با خاندان على بن ابیمسعووى و

هاى بدون الگرپوش   را والنگیر و بر کجاوه فرمندان و نواوگان حسن بن على
و ور آنجا ور میرممینى که شب و روم تشگخیص   نمووالوار کرو و به کوفه روانه 

نه، قگرآن را بگه   گا . آنان براى شناالایى وقت نمامهاى پنجکروشد مندانى  واوه نمى
ایسناوند،  پنجم قرآن به نمام مى پس ام قرائت نموون یک ،پنج قسمت تالسیم کروه
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به ناچگار ام همگان چهگارویوارى      براى قضاى حاجت ،آنان والیله نظافت نداشنه
بگه  آلگووگی محگیط،   کرونگد. بگا مگرور ممگان و ور اثگر       محل الکونت االنفاوه مى

و نیگز گرالگنگى و تشگنگى جگان      یمگاری بور اثگر   ،شدهوچار هاى الخت  بیماری
 1. باخنند مى

آنان ور ایگن ممگان وریفگه     ها را به والت واشنند و الاواس حسنی رهبری قیا 
تالیه را بر خوو حرا  کگروه   وانسنند و ورگیری با خیفت می خوو را فالط مبارمه و

 پیوالنه علَم مخالفت خوی  را برای مبارمه با خلفای عباالگی برافراشگنه   بووند و
والنگاه حاکمه نیز منالابیً با آنان برخورو تندی واشت. الگاواس حسگینی    بووند و

 موند، ولگی ام آمار و  والت به شمشیر نمی نیز چون ام علویان بووند، گر چه عمیً
 همیشه مورو الور رن حکومت بوونگد و  رلم حکومت ور امان نبووند و اذیت و

شگدند یگا حالگوق آنگان      ا تهدید مگی افناوند ی ها به مندان می گاه با همین الور رن
ور عصگر منصگور بارهگا     که اما  صگاوق  شد، چنان امررف حکومت پایمال می

 تهدید یا مندانی شد تا الرانجا  به شهاوس رالید.

 رفتار هادی عباسی با سادات

ق، به مدس وه الال، تا حدووی ام 151روی کار آمدن مهدی عباالی به الال  با
النه شد و حالوقشان افزای  یافت و بگا آنگان بگه    گیری نسبت به الاواس کا الخت

عدالت رفنار شد. الاواس نیز ور ووره خیفت او والت به هیچ تحرکی نزوند. بگا  
ق و روی کار آمگدن فرمنگدش، هگاوی عباالگی،     141مر  مهدی عباالی ور الال 

مار بسیار بر همة الاواس شرود گروید. خلیفه معنالد بوو که آفشار شدید و رلم و 
مالرری آنان قطع گروو. همچنگین بگه    واس به الخنی رفنار شوو، هدایا وبا همه الا

کارگزاران  والنور واو تا برای همه آنان جاالوالانی گماشنه، تحرکاس آنگان میگر   
 نظر گرفنه شوو.
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شد؛ چنان که نالل االت: عمگر   ها شامل الاواس حسینی نیز می گیری این الخت
مدینه بوو. وی نسگبت بگه همگه    بن عبدالعزیز، ام نواوگان عمر بن خطاب، حاکم 

خدمنی به خلیفه به فرمندان الاواس تامیانه  برای خوش گرفت و الاواس الخت می
حرمنی  کوچه و بامار، به آنان بی چرخاندن آنان ور به جر  شرابخواری و مو و می
نموو و برای اینکه آنان را بیشنر میر نظر واشنه باشگد، بزرگگانی ام الگاواس را     می

تگگا بگگرای معرفگگی هگگر رومه خگگوو بگگه فرمانگگداری برونگگد.   مورگگف نمگگووه بگگوو
، منجر بگه خشگم الگاواس    مورو او نسبت به اهل بیت پیامبر یهای بیرگی الخت
 1گروید.

 در قیام فخ نقش امام کاظم

مورو حاکم  های بی گیری قیا  صاحب فخ ور عصر هاوی عباالی به علل الخت
اواس حسگنی بگوو. ور ایگن    وقود پیوالت. رهبری آن به والت یکی ام الگ  همدینه ب

که ام بزرگگان الگاواس االگت، حضگور فیزیکگی ور آن قیگا         عصر، اما  کارم
امگا  ام او   شگوو و  را جویگا مگی   نداشت، ولی قبل ام قیا ، حسین فخ نظر اما 

کنگد.   تواند به او کمک کند عگذرخواهی مگی   ام اینکه نمی احساس رضایت وارو و
واهی شد، پس هوشیار باش و به کسی اعنماو فرماید: تو کشنه خ به او می اما 

کننگد، ولگی    اند و به راهر اوعای ایمگان مگی   نکن! میرا آنها مرومانی فاالد و فاالق
اند. ور مصیبت شما گروه فامیل، من پگاواش خگوو    بدان که ور ول منافق و مشرک

9جویم.  را نزو خدا می
گفگت: مگن ام    مگی کنگد کگه او    علی بن عباس ام ابراهیم بن االحاق روایت می

گفننگد: مگا تگا وقنگی کگه بگا        یحیی بن عبداهلل شنید  که مگی  حسین صاحب فخ و
قیگا  نپگرواخنیم. مگا بگا موالگی بگن        خاندان خوو مشورس نکرویم، بگه خگروج و  
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 1او به ما والنور قیا  واو. مشورس کرویم و جعفر
ویگد؛ ام   هدف قیگا  را مالگدس مگی    ام قیا  فخ رضایت واشت و اما  کارم

نال  فعگالی ور   حضور فیزیکی و رو همة الاواس حسینی به جز اما  کارم ینا
علیه حکومت عباالیان والت به شمشیر مونگد. بگا وجگوو ایگن،      آن قیا  واشنند و

ویگد. هگاوی    مگی  والنگاه خیفت همه مشکیس خوی  را ام الوی اما  کارم
جنه، انه صاحب واهلل ما خرج حسین اا عن امره وا اتبع اا ح»گفت:  عباالی می

را مالصر قیا  فخ  او اما  کارم «فی هذا البیت. قنلنی اهلل ان ابالیت علیه. ةالوصی
تحگت تگأثیر    وانست و الوگند یاو کرو که حسین بگه والگنور او قیگا  کگروه و     می

9وانست. را صاحب نفوذ ور میان الاواس می های او قرار گرفنه؛ میرا اما  گفنه
 

 سرانجام قیام فخ

به شکست الاواس انجامید و حسین صاحب فخ بگا اصگحاب  کشگنه     قیا  فخ
و تعگداوی ام اواو امگا     شدند. الرهای آنان را نزو خلیفه برونگد. امگا  کگارم   

گفگت، تگا    ور آنجا حضور واشنند. هیچ کس الگخن نمگی   حسن و اما  حسین
 گفت: این الرِ کیست؟ اینکه خلیفه به اما  کارم

ا الیه راجعون! مضی واهلل مسلماً، صالحاً، صوّاماً، آمگراً  انّا هلل وانّ»فرموو:  اما 
ما ام آنِ خدا هسنیم و به » 1؛«بالمعروف، ناهیاً عن المنکر. ما کان فی اهل بینه مثله

آری به خدا وقنی که ام این جهان ورگذشگت مگروی بگوو    «. گرویم الوی او باممی
گذرانید، امر به  واری می همند ها را به شب مسلمان وشایسنه، رومها را رومه و شب

 ور میان خاندان او مانندش نبوو.  نموو و نهی ام منکر می معروف و
را شگنیدند، ولگی هگیچ کگس بگه آن حضگرس        حاضران الخنان اما  کارم

 .411  ، همان. 1
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پاالخی نداو. احمد بن عبیداهلل به نالل مروی ام الاواس پس ام شکست قیگا  فگخ   
مرو   جا مجلسی را تشکیل واو وور آن گوید: موالی بن عیسی به مدینه رفت و می

الحسین را  بنی الحسن و به آنها والنور واو تا همة الاواس اعم ام بنی را فراخواند و
 1الب کنند. ور آن مجلس مذمّت و

ور این قیا  پس ام شکست صاحب فخ همه الاواس مورو تعرض قرار گرفنند 
یفگت وارو  حسینی نبوو؛ میرا هروو گگروه علیگه خ   فرقی بین الاواس حسنی و و

 جن  شده بووند. 
پس ام قیا  فخ، والنگاه حاکمه فشار شدیدتری را علیه الاواس اعمگال نمگوو.   

ولم یکن لنا بعد الطف، مصرد اعظگم  »گوید:  یید این مطلب میأور ت اما  جواو
 تر ام فخ برای ما اهل بیت نبوو.  بعد ام کشنار کربی، کشناری بزر  9؛«من فخّ

منگدان گرفنگار   رالگیده، یگا ور   شماری ام علویان به قنگل   ور ووران هارون نیز
ام   یکگی . هگا پیوالگنه اوامگه واشگت    زهگا و تعالیگب و گری   هگا، وعگوس   شدند. قیا 
 بگوو. وی   تشگیع   مگذهب رومافزون   گسنرش و  ، نفوذ علویان هارون  های وشواری
افکند.   نمندا  یا به ام آنها را کشت  بسیاریروا واشت،  آنان بر  میاوی  گیری الخت
  به  ور بغداو قدرتی  را که  خوو علویان  حکومت  نخست  های الال  همان ور  هارون

  رباربگای   بامگرواند. ابگن   مدینه  آنها را به کرو و  بیرونام شهر بووند،   رالانیده  هم
 ق ووبگاره 174  . ور الگال  برواشت  شورش  الر به  وی  نخست الال  ام همان  علوی
  برمکگی   یحیگی   بگن   با مکر فضگل   کرو که  قیا   ویلم ور  حسن  بن  هللعبدا  بن  یحیی
 د. ش  تسلیم

 سادات حسینی در عصر خالفت امین و مأمون

هگای علویگان    مون، قیگا  أمگ  الرشید و بروم اخنیف میان امگین و  پس ام هارون

 .411  ،همان. 1
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ها ور این برهه به والت الاواس حسینی بوو.  شدس گرفت. رهبری بیشنر این قیا 
 ور بصگره و  های این ووره، قیا  مید بن موالگی بگن جعفگر    ترین قیا  بزر  ام

بگه   محمد بن محمد بن مید بن علی ور مکه و ابراهیم بن موالی بن جعفر
فرماندهی ابوالسرایا ور کوفه و حسین بن حسن افطس علوی ور حجگام و علگی   

 ور ، معگروف بگه ویبگاج   و قیا  محمد بن جعفگر  بن محمد بن مید بن علی
کند تا آن ممان، محمد ویباج ور امور الیاالگی   ابوالفرج نالل می 1مدینه بووه االت.

نشین بوو که بیشنر عمرش را ور مدینگه بگه عبگاوس     وخالنی نکروه و مروی گوشه
که ام رلم و الگنم حاکمگان بگه الگنوه      پرواخت. گروهی ام اهل بیت پیامبر می

شمشیر به والت  محمد مره پوشید وآمده بووند ام محمد خواالنند که قیا  نماید. 
ام مرو  برای خوی  بیعگت رلبیگد و خگوو را امیرالمگؤمنین خوانگد. او       گرفت و

منکر اوعای او شد و او را  اما  رضا 9الرانجا  مدعی عنوان مهدی قائم گروید.
 نصیحت نموو، تا قیام  علیه عباالیان به تعویق افناو. 

های این ووره االت کگه الگاواس حسگینی     ا ترین قی قیا  ابوالسرایا نیز ام بزر 
شگیبان بگوو. او ابنگدا     نال  فعالی را ور آن ایفگا نموونگد. ابوالسگرایا ام قبیلگه بنگی     

اندک اندک نیروهایی را فراهم آورو. مدتی بگه راهزنگی مشگغول     چهارپاوار بوو و
 به مالا  الپهسااری لشکر رالید و بوو و الپس به یزید بن مزید شیبانی پیوالت و

یان شرکت جست. او پس ام خگدمت بگه ابگن مزیگد     مهمراه او ور جن  با خرّبه 
چگون بعگد ام مگر  امگین لشگکر       بن اعین ملحق گروید و ةهرثمشیبانی به الپاه 

به الگمت   گیری کرو و حالوق مواجه شد ام الپاه او کناره هرثمه با کمی مواجب و
ا او روانه حجام حجام رفت و الپاهی را ور آنجا فراهم نموو. هرثمه برای جن  ب

ور  گروید، ولیکن هرثمه ام او شکست خورو. ابوالسرایا ام حجام به رقّّگه رفگت و  
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او را به عنوان رهبگر   1رقّه با محمد بن ابراهیم، معروف به ابن رباربا آشنا گروید.
ام آنجا  را میارس کرو و قبر اما  حسین الپس راهی نینوا شد و قیا  برگزید و

 ق قیگام  را علنگی کگرو و   122ه گروید. ابن رباربا به الال با الپاه  راهی کوف
مون، لشکرش را برای جن  بگا  أبرکوفه مسلط شد. حسن بن الهل فرمانده الپاه م

آنان گسیل واشت، ولی توالط ابوالسرایا شکست خورو. مرو  کوفه ابن رباربا را 
ر برجسگنه  به عنوان امیرالمؤمنین پذیرفنند. ور این قیا ، نال  الاواس حسینی بسیا

بوو. ابوالسرایا برخی ام بزرگان الاواس حسینی را برای امر وایت بگر شگهرها بگه    
محمد بن محمد بگن میگد شگهید کگه ام      ارراف فرالناو. ابن رباربا ام ونیا رفت و

هنوم نوجوان بوو بگه عنگوان رهبگری قیگا  ام الگوی ابوالسگرایا        الاوس حسینی و
خالد برمکگی لشگکر عظیمگی را بگه      موالی بن یحیی بن اننخاب گروید. هرثمه و

جن  با آنان فرالناو که ور ننیجه آن بیشنر الپاه ابوالسرایا کشنه شدند یا منگواری  
  9گشنند. خوو ابوالسرایا نیز تسلیم شد و الرانجا  او را به وار آویخنند.

نالگ  فعگالی را ایفگا نموونگد؛ ام      ور این قیا  برخی ام فرمندان اما  کگارم 
اهیم بن موالی بن جعفر االت. ابونصر بخاری او را ام ائمه میدیگه  جمله آنان، ابر

 .1گوید: او ام ررف ابوالسرایا والی یمن گروید وانسنه، می
ور  و مند و کریم بگوو که ابراهیم مروى الخاوتنویسد  نیز می شگیگخ مگفگید

مون ام جگانگب مگحگمّد بن محمّد بن مید بن على بن الحسین بن على بن أایا  م
ور ممگانى   امیر یمن گشگت و  ،بیعت کروه بوو که ابگوالسگرایگا با او رالب ىاب

مون، ابگراهیم را  أمگ  ،منوارى شگدند  وپراکنده رالبیین  که ابوالسرایا کشنه گشت و
 4امان واو.

 .119،  4، جالکاملابن اثیر، . 1

 .441 ، 1ج، مروج الذهب، ابوالحسن ،مسعووی ؛447  ، 9ج ،تاریخ یعالوبی، ابن واضح ،یعالوبی. 9
 .71 ، العلویه ةالسادالعلویه فی انساب  ةسرالسلسل، ابونصر ،بخاری. 1

 .911 ، 9ج، تیترجمه رالولی محی، اائمه ةمعرففی  اارشاو، محمد بن محمد بن نعمان، مفید. 4
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را راضی نگه وارو تا موقعیت الیاالگی خگوو را    برای آنکه اما  رضا مأمون
او را رها و بگا حکومگت همگراه نمگوو. ور      وتثبیت کند، با ابراهیم مخالفنی نکرو 

جا آورو و ور حر  شریف بگرای مگرو  الگخن     ههمین ممان ابراهیم با مرو  حج ب
 وعوس کرو.  الوی واینعهدی براورش علی بن موالی الرضاه آنها را ب ،گفنه

های عصر مأمون نال  فعالی واشنند،  که ور قیا  ام ویگر براوران اما  هشنم
به همراه براورش ابراهیم به قیا  ابوالسرایا کمک کگرو. میگد فرمانگدار     مید بوو. او

اهوام گروید. او مأموریت واشت بصره را نیز به قلمرو خووش ضمیمه کند. میگد  
هگای   پس ام اینکه بر بصره والت یافت به عباالگیان حملگه شگدیدی کگرو، خانگه     

ه او لالگب میگد النگار    های آنها به آت  کشید که ب عباس را با اموال و نخلسنان بنی
 1واوند.

الگپاه عباالگیان را    مأمون الپاهی بزر  برای جن  با ابوالسرایا فگراهم آورو و 
گوید: حسن بن  تالویت کرو، آنها قیا  ابوالسرایا را شکست واوند. شیخ صدوق می

ور  الهل بر مید والت یافت، او را مندانی نموو و الپس ممانی که اما  هشگنم 
والت واشگت، میگد را نگزو مگأمون فرالگناو. مگأمون پگس ام         مرو واینعهدی را به

فرالگناو. ممگانی کگه میگد بگا       وگو و الرمن  مید، وی را نزو امگا  رضگا   گفت
الوگند یاو کرو که با او الگخن   او را الرمن  نموو و رو شد، اما  روبه اما 

  9نگوید.
رو آنها رامگو  کند و های الاواس ور این عصر حمایت نمی ام قیا  اما  هشنم
ها تفکراس میدی وارنگد. آنهگا    کنندگان این قیا  وهد. بیشنر حمایت تأیید قرار نمی

اعنالاو واشنند قیا  به الیف، شرط امامت االگت کگه ایگن خگوو منشگأ بسگیاری ام       
ممانی، آگاه کرون مگرو  و   انحرافاس بوو. ور حالی که اهداف ائمه ور هر عصر و

، 9ج، اکبگر غفگاری   ترجمگه علگی  ، عیون اخبگار الرضگا  ابن بابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، . 1
 544. 

 .547  ، 9ج، همان. 9
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مبگارمه ور   جامعگه بگووه االگت. امگا     های فکری ور  ها و جریان مبارمه با فرقه
واو؛ میرا ایشان  های فرهنگی را ور آن موقعیت، بر قیا  با شمشیر ترجیح می جبهه

 ها جز شکست چیز ویگری نیست.  باور واشنند که ننایج این قیا 
گیری قیا  ارید  ور آغام قیا  ابوالسرایا، ور مدینه بوو و ام شکل اما  هشنم

اهداف فرمانده الپاه ابوالسگرایا آگگاه بگوو، قیگام  را تأییگد      واشت، ولی چون ام 
ها بام نداشت، چنگان   نکرو؛ گر چه به صراحت هم مرو  را ام شرکت ور این قیا 

 ام شرکت ور جن  نفس مکیه الاواس را نهی کرو. که اما  صاوق
  ها را که ور ووره اول خیفت عباالیان اتفاق افناو، مانند قیگا  برخی ام این قیا 

نفس مکیه یا قیا  ابوالسرایا نباید با قیگا  کگربی مالایسگه کگرو؛ میگرا هگدف امگا         
نهی ام منکر و احیای وین پیگامبر بگوو، ولگی رهبگران      امر به معروف و حسین

ها که ور این ووره اتفاق افناو، هدفی جز رالیدن بگه خیفگت و    برخی ام این قیا 
به مأمون نوشت: این میگد )میگد    نمکه اما  هش امامت بر جامعه نداشنند، چنان

قیاس نکن! میرا مید بن علی ام علمای آل محمد بگوو   النار( را با مید بن علی
 .1به خارر وین خدا با وشمنان جنگید تا به شهاوس رالید و

آالای  خلفای رالم  ها ام آن رو علیه خیفت عباالیان شکل گرفت و این قیا 
شگد کگه    ها باعث می ای ارمش بوو؛ میرا این قیا عباالی را ام بین برو، مثبت و وار

هگا   رلم خوو اوامه ندهد. ایگن قیگا    خیفت عباالی با آرام  به تخریب جامعه و
گرفت. بدین البب ور مواقگع   عوارف انسانی شکل می بیشنر بر پایه احساالاس و

هگا و   ها باعث بگه هگدر رفگنن خگون     الاخنند و قیا  خطر، یارانشان آنها را رها می
که ور قیا  ابوالسرایا شاهد به قنل رالیدن الاواس  شد، چنان حاصل شدن آن می بی

محمد بگن حسگین بگن     و حسینی، همچون: حسن بن حسین بن مید بن علی
 علی بن حسین بگن حسگن بگن علگی بگن علگی       و حسن بن علی بن علی

عیگون  ؛ ابن بابویه، محمد بن علگی )شگیخ صگدوق(،    911،  19ج ،بحاراانوار، محمدباقر ،مجلسی. 1
 .121،  1ج ،اخبار الرضا
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 1باشیم. می وعباس بن محمد بن عبداهلل بن علی

 ها ین قیامدر ا علل همراهی نکردن ائمه

بنابر آنچه گذشت، شرایط مناالب مهیا نبوو و ائمه بزرگوار که بصیرس ام  را 
ویدنگد؛ میگرا بگا     برای ورک واقعیاس واشنند، شرایط قیا  مسلحانه را فگراهم نمگی  

گیری هگر قیگا  و الگپس شکسگت آن، چنگان عرصگه را بگر الگاواس تنگ            شکل
بینگیم   . با نگاهی به تاریخ مگی نمووند که کسی ویگر توان هیچ کاری را نداشت می

گاه جرئت نا  برون ام امامان را هم نداشنند و شاگروان آنگان   که اصحاب اما 
اند. امامان ما با شگناخت ام اوضگاد و    مطالب خوی  را با کنایه و اشاره ذکر کروه

شرایط ممانه، آشکارا راضی به قیا  نبووند و بیشنر ام راه مبارماس منفی ور مالابله 
حاکمیت عباالیان گا  برواشنند و نخواالنند تا مثل ویگر الاواس، خون خگوی    با

بگرای   گونه رفنار امامان معصو  شک این ثمر به هدر وهند. بی ننیجه و بی را بی
ها  ها نبووه االت، بلکه همراهی نکرون ائمه ور این جنب  فرار ام مشارکت ور قیا 

ویی که بنواند با الپاه خلفا مالابله کند، بدین البب بووه که شرایط مهیا نبووه و نیر
هگا موافگق    ّ حکومگت  ور اخنیار ائمه نبووه االت وگرنه ائمه با اصل قیگا  بگر ضگد   

ها به البب ایگن نیسگت    با بعضی ام رهبران قیا  گمان مخالفت اما  اند. بی بووه
لکه به اند، ب واشنه ّ آنها الر به شورش برمی که آنها ام خلفا نافرمانی کروه و بر ضد

بگه   که اما  هشنم چنان البب کارهای غیر مشرود برخی ام الاواس بووه االت،
های مرو  بصره ام براورش میگدالنار   گیرانه و آت  مون خانه خارر کارهای الخت

چون ام اهداف نفس مکیه آگاهی واشت با قیگا  او   ناراحت شد، یا اما  صاوق
ای کگه ام   هگای مخلصگانه   هضگت ام ن مخالفت کرو. با این حال، امامان معصو 

ام حسین بن  که اما  کارم نمووند، چنان شد حمایت می الوی علویان بر پا می
تعریگف   ام مید بگن علگی   علی، صاحب قیا  فخ تمجید کرو، یا اما  صاوق

 .119-111  ، تحالیق محمد الکارم، منینؤکناب المعالبین من ولد ااما  امیرالم، ابن نسابه ،العالیالی. 1
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 گریَد. کروه، بر شهاوت  بسیار می
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 ق.1115وار صاور، بیروس، ، الکامل فی الناریخابن اثیر، عزالدین شیبانی،  .9
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  تاریخ نگاری امام علی بن الحسین دکتر شهیدی و

  _________________________________ 1زاده طهرانی ظيمطاهره ع  _________________________________ 
 11/9/1121: پذیرش تاریخ - 12/1/1121: وریافت تاریخ

 چکیده
عالقه  امامان دربارةدهد نسبت به پژوهش  می نشان( ش2331-2121) آثار دکتر شهیدی
بره طروری    ،نشان دادهای  به امام علی بن الحسین توجه ویژه ،از این میان. بسیاری داشته است

روش وی در پرژوهش تراری    . به آن حضر  پرداخته است سالمندی هم در در جوانی وهم که 
دو مورد توجره او بروده    هر ،متن سند اسناد و انتقادی تحلیلی است و اسالم وزندگانی ائمه

در براره امرام چهرارم    بر برخی نظررا   دکتر شهیدی های  نقدها و تحلیل. در مقاله حاضر، است
 سپس مناب  مورد اسرتفاده و ، امام سجاددربارة ار ایشان به این منظور ابتدا آثشده است.  بررسی
روش تحقیق دکتر مرورد توجره   ؛ در ادامه، کند می ایشان را مطرحهای  و تحلیل ها نقادی گاه آن
 رسد دکتر شهیدی در قسمت اول زندگانی امام علی برن الحسرین   می به نظر. گیرد می قرار
به نقد وتحلیل پرداختره اسرت و    ،بت به بعد از آنبا دقت و فرصت بیشتری نس( تا قیام عاشورا)

 . پس از عاشورا به روش دکتر شهیدی هنوز به بررسی نیاز دارد زندگانی و سیره امام

 .اسناد نقد، شعر فرزدق، چهارم سال تولد امام، شهربانو، امام علی بن الحسین ها: کلیدواژه

 مقدمه

خنن به تاریخ االی  به ویوه پرواة جوانی وغدغهای  وکنر شهیدی ام همان الال
هم آثگاری   اما  مین العابدینو ورباة  را واشت تشیع و مندگانی معصومین

ماور اما  باشد کگه   «شهربانوة بحثی وربار»ة او جزوة نخسنین نوشن ،به نظر. آفرید
وی ور آنجگا عنگوان کگروه بگوو کگه واالگنان       . ش تنظیم شده االت1111ور الال 

 . وانشگاه آماو االیمی واحد مشهداالناویار . 1
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. 1چون الندهایی که ور این واالنان آمده ورالگت نیسگت   ؛ندک نمی شهربانو را باور
را نوشگت و   چراغ روشن ور ونیای تاریک یا منگدگانی امگا  الگجاو   الپس کناب 

 . را هم به آن افزوو «شهربانوة بحثی وربار»
چگراغ  خانم ماری بویس ور همان ممان توالط االناو مجنبی مینگوی ام کنگاب   

ة ور مالال «شهربانوة بحثی وربار»قسمت  آگاهی یافت و ام روشن ور ونیای تاریک
بگه   چگراغ روشگن  الی الال پگس ام نوشگنن کنگاب    . 9بهره جست «بانوی پارس»

را ور الگال   حسینالمندگانی علی بن کناب ، ورخواالت وفنر نشر فرهن  االیمی
بگووه  مگؤثر   خوو وکنر نیگز ور تگالیف آن  ة البنه انگیز. الالگی نوشت 47ور  1144
 . 1االت

پس ام پنجاه و  4تاریخ تحلیلی االی  ویگرش چونهای  ر کنابوکنر شهیدی و
هم اشاراتی به مندگانی اما  علی بگن   5قیا  حسین پووهشی تامه پیرامون الال؛

منگدگانی امگا  میگن    ة ور ممینگ هایی  پی  ام وکنر شهیدی کناب. وارو حسینال
 العابگدین  مینااما  ام جمله عبدالرماق المالر  کناب  ؛نوشنه شده بوو العابدین

،تاریخ تحلیلی االگی  تاپایگان امویگان   ، همو؛ 11  ،مندگانی علی بن الحسین، جعفرشهیدی، . 1
  112 ،121 ،121 . 

وکنر شگهیدی ور پگاورقی کنگاب    . 111 ، 11و2شماره، «ارسبی بی شهربانو وبانوپ»، ماری، بویس. 9
شهربانو مورو االگنفاوه خگانم مگاری     ةبحثی وربار ةجزو: ( نوشنه االت11)  حسینالعلی بن 

  ، 11شگماره  ، 1247السنه شرقی لنگدن ور الگال    ةمدرال ةور نشریای  بویس قرار گرفت و مالاله
تاریخی آن را ترجمگه  های  بررالی ةور مجلبه چا  رالاند و بعد آقای وکنر حسن جواوی  11-44
 . کرو

ترجمگه   ،ااما  علی بن الحسین حیاة، جعفر، مشخصاس میر به عربی چا  شد: شهیدی این کناب با. 1
 .  9111/  ق1491 ،بیروس، وارالهاوی، احمد الحلبونی

تگاریخ تحلیلگی    این کناب به نگا   ةاوام. ( 121، 121، 112  ، تاریخ تحلیلی االی ، جعفر، شهیدی. 4
توالط مرکز نشر وانشگاهی و اننشاراس علمی و فرهنگی  ،چهار  ةنخست الد ةاالی  ام آغام تا نیم

بگه امگا  الگجاو     919، 914، 917، 992، 955و ور صگفحاس  شگده  ور تهگران چگا     1111الال  به
 . اشاراتی وارو

 .121، 119، 174، 11   ،پس ام پنجاه الال، پووهشی تامه پیرامون قیا  حسین، جعفر، شهیدی. 5
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ام آن یگاو   مندگانی علگی بگن الحسگین    را نوشت که ور کناب( علی بن الحسین)
ولی تفاوس ویدگاهی و تحلیلی بین مطالب وو نویسنده وجوو وارو و  ،کروه االت

 . 1به آن اننالاوهایی وارو کروه االت
علگت نوشگنن    9ور ونیگای تاریگک   چراغ روشنکناب ة ور مالدموکنر شهیدی 

وی این رلم را . کند می عنوان «معرفی اما  الجاو شده می که ور حقّرل»کناب را 
وانگد   می «ایالرمایهواران بیمایه و وکان بیهای  کاالب»ناورالت ناشی ام تبلیغاس 

ام عظمگت روحگی علگی بگن     انگد   جلب رضگایت مشگنریان تگا توانسگنه    برای که 
 اند.  کاالنه و بر مالدار ناتوانی و مبونی او افزووه الحسین

خگوو را ام  ة انگیز مندگانی علی بن الحسینکناب ة الی الال بعد هم ور مالدم
بیمار پشت نا  اما  چهار  ور کووکی ة گفنن کلم لیف کناب چنین ذکر کروه کهأت

نالگد و   مگی  کرو کگه ام شگدس ورو   می غم موه و پومروه را برای او مجسمای  قیافه
و گویندگان ها  نوحه خوان ،شدتر که  بزر . کشد می انواد واروهای گیاهی را الر

غل و منجیر و االارس را ور وصف امگا  بگه   ة همچنان همان صفت بیمار به اضاف
الیمای واقعی  اما ة ور صدو برآمد که با پووه  وربار رو ام این ؛بروند می کار

 . را بزوایدناورالت این تصوراس  کروه،را مطرب  آن حضرس
مندگانی علگی  با کناب  ونیای تاریکچراغ روشن ور بسیاری ام مطالب کناب 

به هر حال الگی  ، و بیشنر نود انشا و بیان تغییر کروه 1. مشنرک االت بن الحسین
ة بگه همگین ولیگل تکیگ     .واشنه االتتأثیر  الال تجربه و مطالعه ور پخنگی مطالب

االت و ور مواقع لگزو  بگه    مندگانی علی بن الحسینبه کناب مالاله حاضر اصلی 

 . 191 پاورقی11، 2  ، مندگانی علی بن الحسینهمو، . 1
 .   ج و و، تا بی، چراغ روشن ور ونیای تاریکهمو، . 9
بی  ةبعال، شهربانو، ند ام: تاریخ تولد اما ا عبارس چراغ روشن ور ونیای تاریکمهمنرین مطالب کناب . 1

، وضگع اجنمگاعی آن ممگان   ، قصیده فرموق، گشت به مدینهبام، کاروان ور کوفه و شا ، بی شهربانو
والگت  ، حالگوق  ةرالگال ، الگجاویه  ةصگحیف ، حسگین الآثار علی بگن  ، اخیق اما  الجاو، شعر و اوب

 . قرآنی منسوب به اما های  نوشنه
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 . نیز توجه شده االت چراغ روشنکناب 
را ور چنگد   حسینالمندگانی علی بن ویوگی کناب ، 5وکنر شهیدی ور صفحه 

 :جمله بیان کروه االت
 ؛کوش  شده بر منطق و مدرک تکیه شوو نه بر عارفه و احساس. 1

قرار مورو پذیرش تاریخ نویسان و جامعه شناالان االیمی و غیر مسلمانان . 9
 ؛گیرو

 آن برای مرو  این رومگار آالان باشد؛ ورک واقعیت. 1

 ؛شووعملی بر آن منرتب ة ننیج. 4

 .منابعی را برگزیده که تاریخ ورالت و نزویک به ورالت را آوروه باشند. 5

تگاریخ تولگد   ، مگاور ایشگان  ، اما  الجاوهای  مطالب کناب شامل لالب ترین مهم
کوفگه  ، اما  ور کربی، مسلمان نشین ور ووران نوجوانی اما های  وضع ایالت، اما 

فگرموق و  ، رفنگار امگا   ، وضع عراق و حجام، حرهة واقع، شورش مدینه، و ومشق
قرآن ، الجاویهة صحیف، حالوقة رالال، گفنارهای کوتاه اما ، اخیق اما ، اوة قصید

 وباشد که بسیاری ام این مطالب با نالد  می رحلت اما  و فرمندانشان، به خط اما 
قبل ام پرواخنن به اننالگاواس وکنگر شگهیدی ور تگاریخ     . التتحلیل ایشان همراه ا

 . شوومندگانی اما  علی بن الحسین ام  االت منابع مورو االنفاوه ایشان بررالی 

 منابع مورد استفاده. 1

اشاره وارو که ( 5 ) مندگانی علی بن الحسینوکنر شهیدی ور ابندای کناب 
ابگن جگومی؛    الصگفوه  ةصف چونهایی  و وعای ابوحمزه و کناب صحیفة الجاویه

ة اربلی؛ مناقب ابن شهرآشگوب چهگر   کشف الغمهابونعیم اصفهانی؛  ااولیار ةحلی
و  چراغ روشنوی برای نوشنن وو کناب . نزویک به واقع اما  را به من نشان واو

انگواد منگابع   ) تگاریخی ، رجگالی ، ام انواد منابع حگدیثی  مندگانی علی بن الحسین
 ،وعایی و غیره، اوبی، جغرافیایی( محلی و غیره، عمومیی ها چون تاریخ، تاریخی

منابع ایشان بیشگنر منعلگق بگه قگرون     . اعم ام اهل النت و شیعه بهره جسنه االت
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وارو برای تأکید  وی. العابدین االت تر به عصر اما  مین ین هجری و نزویکننخس
ور . 1دوالت اول تا آخر قرن پنجم هجری مراجعگه کنگ  های  تاریخ االی  به کناب

کناب ذکر شده االت کگه   47فهرالت مصاور کناب مندگانی علی بن الحسین نا  
هگای   ور ایگن کنگاب مسگنالیم بگه پگووه      . باشگد  مگی  به یالین بیشنر ام این تعداو

 ،شناالان نپرواخنه و ام نویسندگان معاصر خوو به ندرس االنفاوه کروه االگت  شرق
 رو الِگ  9چگون اووارو بگراون  مطالبی ام خاورشناالگان  ، چراغ روشنولی ور کناب 
 .وارو( 41 ) 5؛ وارمسنر( 99 ) 4کریسنن الن ( ؛41، 11  ) 1پرالی الایکس

، 12  ) رور مطالبی ام نویسندگان معاصر خوو چگون عبدالحسگین نگوایی    همین
  ) ؛ احمگد امگین  ( 41  ) ؛ وکنگر معگین  (45، 44، 99  ) العید نفیسی(، 15

بگا   شناالگان و  شگرق هگای   ام نوشنه به رور کلی وکنر شهیدی ضمن آگاهی(. 157
روش غربیان ور تحلیل مسائل تاریخی وقیق تر ام روش بعضی ام عنایت به اینکه 
مناخر خوو تاکیگدی بگر آثگار    های  ور نوشنه 4 ،مشرق ممین االت ةمورخان گذشن

 شگرق شناالگان ویگده   های  شرق شناالان ندارو و معنالد االت اگر مطلبی ور کناب
، ابن هشگا  ، ابن االحاق، بیذریآثار قدیم چون منابع ام شوو که ور هیچ یک  می

آن را نباید  ،مفید و شیخ روالی نیامده، شیخ کلینیمرحو  ربری و عالمانی چون 
یگا  ، مگدرکی وارنگد کگه ور اخنیگار مگا نیسگت       ، با این توجیه که چه بساپذیرفت
ق میرا تگاریخ صگدر االگی  چگون تحالیگ     و؛ باید ور ورالنی آن تروید کر کم والت
عصر هخامنشی یگا پگووه    های  تمدن البا وحمیر یا خواندن الن  نبشنهة وربار
مگییوی نیسگت کگه بگگوییم غربیگان       نوموه و بیستتحالیالاس علمی قرن ة وربار

 . 59 ، تاریخ تحلیلی االی ، جعفر، شهیدی. 1
2. Edward Granville Browne. 
3. Sir Percy Molesworth Sykes. 
4. Arthur Christensen. 
5. James Darmesteter. 

 . 47  ، تاریخ تحلیلی االی  شهیدی، جعفر،. 4
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 . 1ور اخنیار وارند که ما نداریمهایی  والیله
هگای   چون نسخه ،که ور آن رومگار هنوم چا  نشده بووهایی  ام کنابایشان 
االنفاوه کروه  4ربیع اابرارخطی ة نسخ و 1تجارب ااممو  9ابن اعثمتاریخ عکسی 

البنه وو کناب اخیر که مورو االگنفاوه او قگرار گرفنگه ور فهرالگت منگابع و      . االت
 . ذکر نشده االتمندگانی علی بن الحسین مآخذ کناب 

کگه  انگد   کسانی نیز به وکنر شهیدی ور معرفی منابع به ویوه قدیمی کمک کروه
ور کنگاب  ایشگان  . ها ور هر وو کناب مربوط به اما  مین العابدین آمده االتنا  آن

؛ ( 71 ) ؛ وبیر الیاقی( 14، 19  ) شبیری یانام آقا مندگانی علی بن الحسین
وکنر الگاواس   ( و14  ) ؛ وکنر مهدوی وامغانی( 145 ) محمد تالی شوشنری

محمگدتالی   بگا عیمگه  . همچنگین  تشکر کروه االت البببه این ( 25  ) ناصری
معاصر ور مورو اما  های  ام پووه . نامه نگاری واشنه االت( 145  ) شوشنری

او قرار گرفنه ة   مورو االنفاورمالالعبدالرماق  ااما  مین العابدینالجاو تنها کناب 
به آثار ویگر خوو بگه  . االنفاوه نشده االتام آن  چراغ روشنور کناب  البنه .االت

 مندگانی حضرس فارمه و پس ام پنجاه الال، االی  تاریخ تحلیلیهای  ویوه کناب
 . هم ارجاد واوه االت

 شهیدیدکتر نقدهای . 2

اما  شرود ة که بحث را وربار مندگانی علی بن الحسینوکنر شهیدی ور کناب 
الگپس مطالگب را    ،رو و یا قبول آنهگا پرواخنگه  ها،  کروه به نالد و بررالی نالل قول

. االت ر اما ماو ،نخسنین مطلب. کند می تحلیل

 . جا همان. 1
 . 71  ،علی بن الحسین یمندگان، همو. 9
 . 17  ، همان. 1

 . 91  ، همان. 4
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 شهربانو؟،مادرامام.1-2

ه کناب ریشه واالنان شگهربانو را ابنگدا پنگدارها و    شهیدی ور صفحه نُمرحو  
 بگدون جسگنجو  ، تکرار آن توالط تذکره نویسان و مورخان بعد الپسو ها  افسانه

ور ( 97 -2 ) صگفحه  11بحگث و اننالگاواس او پیرامگون شگهربانو ور     . وانگد  می
اننالال ایشگان ام  ، پدر شهربانو 1،مزار بی بی شهربانو، نا  ایشان مخنلفهای  ممینه

ور مگورو اخبگار مربگوط بگه     . باشگد  مگی  حضور شهربانو ور کربی، ایران به حجام
بصگائر  الند را که کناب ترین  االارس شهربانو و اننالال ایشان به حجام ابندا ویرینه

نیز ور ( 192) لینیکمرحو  و  9االت( 921) محمد بن حسن صفار قمی الدرجاس
راوی الند عمرو بن شمر ، پروامو می بعد به نالد آن. کند می آوروه ذکر اصول کافی

الگپس مگنن حگدیث را ام     1.وهد که فروی بسیار ضعیف بوو می را مورو نالد قرار
  :4کند می چند جهت نالد

 را نگامفهو   «به مسجد ورآمد مسجد به نور او روشن شد چون»عبارس  - الف
ام ایگن  را مجلسگی  عیمگه  انکاری مطلب را رو و تفسیر های  و با پرال واند  می

 (. 11 ) کند می مخالف راهر کلمه ذکر ،جمله را که ام ویدن او شاومان شدند
وخنران پاوشاهان را هر »:  عبارس ویگر حدیث ام قول حضرس علی  - ب

. ر  االگت برخی اعنالاو وارند مالبره شهربانو مگاور امگا  چهگا   . نا  آرامگاهی االت ورنزویکی شهر ری. 1
 . این مالبره وارو بارةبحث مفصلی ور چراغ روشنوکنر شهیدی ور کناب 

ترین مورخ را که ماور اما  مین العابدین را وخنر یزوگرو وانسنه  ( قدیم11)  چراغ روشنور کناب. 9
 . ندارو بصائر الدرجاسکند و یاوی ام کناب  می یعالوبی ذکر

خص ویگری به نا  ابراهیم بن االحاق احمری نهاونگدی را  ش، مطهری عیوه بر عمرو بن شمرشهید . 1
وانند  می که ور الند روایت آمده ضعیف وانسنه و نوشنه االت علمای رجال او را ام نظر وینی منهم

 . ( 111  ، 1ج، خدماس منالابل االی  و ایرانشمارند ) می و روایاس او را غیرقابل اعنماو

کلینگی ذکگر   مرحگو   نویسد راوی حدیث که  ام ررفی می. شوو یاینجا تناقضی بین مطالب ویده م ور. 4
ام . ( 11 ، مندگانی علگی بگن الحسگین   ، جعفر، کروه )عمروبن شمر( فرو ضعیفی االت )شهیدی

کلینی( اعنبار و وثاقت راوی بگوو  مرحو  ویدچون معیار پذیرفنن حدیث نزو آنان )گ ررف ویگر می
 . جا( به جهاس ویگر نمی پرواخنند )همان
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ااتی ؤبا الگ  نیز مورو قبول او نیست و، «توان فروخت نمی چند هم که کافر باشند
آیگا ور ممگان    وخنران پاوشاهان این امنیام را ام کجا آوروه انگد؟ . کند می رو آن را

 ( 14 ... )رالول خدا چنین حکمی تشریع شد؟ و
گیرو الخن وخنر یزوگگرو االگت    می ویگری که مورو اننالاو او قرارة جمل  - ج

رین شوو؟ اگگر  ال وکنر این االت که هرمز چرا باید نفؤال. که هرمز را نفرین کرو
 (. 14  . )شهرس او باشد که خسروانوشیروان ام او مشهورتر االت البببه 

 ابن الخیرتین االت نیز نالگد ، علی بن الحسین :گوید می کهرا روایت ة اوام-د
میرا این روایت برگزیده خدا ام قو  عگرب را بنگی هاشگم و ام عجگم را      ؛کند می

 وارو کگه ایگن الگخن بگا روش امگا       مگی  کند و وکنر شهیدی بیان می فارس عنوان
خداوند هر پسنی را بگا  »معنالد بوو  گرفت و همسریالعابدین که کنیزی را به  مین

، و به ایگن خگارر مگورو الگرمن  عبگدالملک قگرار گرفگت        «الامو می االی  محو
کنگگد ور صگگورس ورالگگنی حگگدیث  مگگی وکنگگر شگگهیدی عنگگوان. همخگگوانی نگگدارو

 کلینی و ویگگر علمگای بگزر  شگیعه بگااتر     رحو  ممالا  ابولهب ام  ،الخیرتین ابن
 (.  15 ) روو می

، اننالاواس وکنر نسبت به منن این حدیث ام االنحکا  یکسانی برخوروار نیست
منن حدیث  ّ ولیل محکمی برای رو، «مسجد به نور او روشن شد» نامفهو  وانسنن

مگه وکنگر شگهیدی    ور اوا. باشگد  کننده تواند قانع می البنه وایل ویگر ایشان .نیست
 (. 14 ) شوو می ویدهها  کند نفوذ شعوبیان ور برخی ام این روایت می تحلیل

منگدگانی  الال و چگونگی االارس شهربانو اننالاو ویگری االت کگه ور کنگاب   
ور ممان عمر ام وو جهگت  را االارس شهربانو . مطرب شده االت علی بن الحسین

آنان ام اند،  گاه ور میدان نبرو نبووه چیزوگرو و خاندان او هیاینکه  یکی؛ کند می رو
پگس وخنگر او چگه وقگت و کجگا و       ؛کرونگد  می جلو الپاه مسلمانان عالب نشینی

 ؛اگر شهربانو ور ممان خیفت عمر االیر شگده باشگد  اینکه  چگونه االیر شد؟ وو 
ام  .به االارس مسلمانان ور آمگده االگت  ( الال مر  عمر) هجری 91یعنی تا الال 
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آیا ور این  .گذشنه 1چهاروه الال ی،هجر 11تولد اما  یعنی الال  این الال تا ممان
 بگه نظگر  . وانگد  می مدس شهربانو ناما مانده االت؟وکنر شهیدی این مطلب را بعید

الال پگس   چهاروهمیرا اما  موالی بن جعفر نیز  ؛رالد این ولیل محکمی نباشد می
توان آمگاوه   می ن راولیل آ 9. ام اموواج اما  صاوق با همسرشان حمیده منولدشدند
 . شدن این منان تامه مسلمان برای ماور شدن وانست

آوروه  عیون اخبگار الرضگا  حدیث ویگری را که شیخ صدوق ور شهیدی وکنر 
آوروه االت کگه   ام اما  رضابه نالل ور این حدیث الهل بن قاالم . کند می نالد

اموواج حسگن و   عثمان وو وخنر یزوگرو را که عبداهلل بن عمر االیر کروه بوو بگه 
 شگهیدی حگدس  . مرحو  حسین ورآورو و هر وو آنها به هنگا  مایمان ورگذشنند

همین نالل و براالاس رفنن پسر عمگر بگه خراالگان    ة مند واالنان شهربانو بر پای می
کنگد کگه بگا     مگی  نالگل  تاریخ ربریور اینجا خبری ام (. 12   ) پدید آمده االت

پذیرو و چنین  نمی صدوق رامرحو   منفاوس االت و روایت عیون ااخبارمطلب 
کند که هم چشمی حسنیان با حسینیان موجب پدید آمدن چنین رواینی  می تحلیل

 (. 91  ) شده االت
کند که ممان عمگر الگه وخنگر یزوگگرو را بگه       می اشاره یبه حدیث ویگروی 

ویگری را بگه محمگد بگن ابگی بکگر و      ، یکی را به حسین بن علی، االیری گرفنند
و  محمّگد حسین و قاالگم بگن   العلی بن آنها  به عبداهلل بن عمر واوند وامبعدی را 

 پگروامی کگه   گیگرو خیگال   مگی  ننیجگه  وکنگر شگهیدی  . الالم بن عبداهلل منولد شدند
امگا   خواالت افنخار مناشویی با خاندان شهریار ایران تنهگا نصگیب فرمنگدان     نمی

الال ام ممان  94 ،هجری تولد اما  باشد 47ویگر که خوو شهیدی معنالد االت یعنی الال  ویدگاه اگر. 1
 . االارس گذشنه االت

رحلگت  کگرو.  اما  محمدباقر برای نوه شان جعفر بن محمد اننخاب  راور منابع گفنه شده که حمیده . 9
الال  چهاروهیعنی االت؛ هجری  191هجری و تاریخ تولد اما  موالی بن جعفر  114اما  باقر الال 

 . (477-474 ، 1ج، کافی، محمد بن یعالوب، کلینیبنگرید به: پس ام اموواج منولد شده اند )
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 (. 91 ) ه االتواالنان را والنکاری کروه و بدین صورس ور آورو ،شوو علی
االارس وو وخنر یزوگرو را ممگان  ، شیخ مفید آمده ارشاوکه ور  یروایت ویگر

یکگی را   علی .توالط حریث بن جابر حنفی وانسنه االت علیاما  خیفت 
ویگگری را بگه   ، که شاه منان نا  واشت به حسین واو و مین العابدین منولگد شگد  

شهیدی به این روایت ایگن  وکنر نالد . محمد بن ابوبکر و قاالم ام او منولد گروید
 علی ور خراالگان ویگده  حضرس االت که نا  حریث بن جابر ور شمار کارگزاران 

تحلیگل وکنگر   ، بگوو آن حضرس او ور جن  صفین ور رکاب . 1(91 ) شوو نمی
شهیدی این االت که گویا پروامندگان این حدیث چگون بگا واالگنان االگیر شگدن      

جای او را با حریث بن اند،  رو شده هن عامر روبوخنران یزوگرو به والت عبداهلل ب
ایرانی به والت امیگری عگرب و   ة شاهزاواند  خواالنه نمی چهاند؛  جابر عوض کروه

تگا  اند  ورآوروه منین علیؤعامل امویان االیر شوو او را به االارس عامل امیرالم
 (.99  ) ام کرامت وخنر کاالنه نگروو

فالگط   ،یث بن جابر نیز عرب بووه االتاین تحلیل چندان قوی نیست میرا حر
 . کارگزار علی بوون ممکن االت ور موضود نال  واشنه باشد

هم اشاره وارو که شاه آفرید همسر ولیگد بگن عبگدالملک و     یبه روایت ویگر
تحلیل وکنر شهیدی چنین . واند می ماور یزید بن ولید را وخنر فیروم پسر یزوگرو

، اشویی او با حسین بن علگی شگهرس یافگت   االت همین که روایاس شهربانو و من
هاشگم ام افنخگار    تیم و عدی نخواالنند تنها بنیة ووالنداران وو شخصیت برجسن

ناچار وخنری ام یزوگرو را بگه   ؛اموواج با خاندان شهریاران ایران برخوروار باشند
چگون حکومگت بگه    . پسر ابوبکر و وخنر ویگری ام او را به پسر عمگر بخشگیدند  

حریث بن جابر حنفی را والی یکی ، ارهار واشنه که اما ( 117  ، 9ج) اارشاوشیخ مفید ورکناب . 1
( منگذکر شگده ایگن    491 ، رالب الیمای کارگزاران علی بن ابیام بیو شرق کرو و آقای ذاکری )

بگدین  رالد که حریث بن جابر همراه با خلید بن قره به خراالان رفنگه االگت و    احنمال به ذهن می
 . ویگر خلید را به عنوان والی خراالان ذکر کروه اندای  وی را و عده ،ام راویان تاریخای  عده البب
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هواواران این تیره بر خوو هموار نکرونگد کگه فرمنگدان امیگه ام ایگن       دامویان رالی
خلیفه ة او را به خان ،نصیب بمانند و وخنر ویگری برای یزوگرو الاخنه موهبت بی

وهد که وکنر شگهیدی روی   می نشانها  این تحلیل(. 91  ) ماوه اموی فرالناوند
بسگیار مهمگی کگه هنگوم     نکنه ؛ نال  راویان تا چه اندامه وقت وتوجه واشنه االت

 . جای آن ور تاریخ نگاری ما خالی االت
ای  وکنر شهیدی به نامگه ، برای رو کرون وخنر یزوگرو بوون همسر اما  حسین

منعلق به منصور ووانیالی به محمد بن عبداهلل اشاره وارو که منصور ور نامه نوشنه 
ولگد   االت نوشگنن ا ّ ور اینجا وکنر نوشنه . ولد بوو حسین ا ّالماور علی بن ، بوو

وهد  می و اوامه( 94 ) وارو می تحالیری االت که منصور به محمد بن عبداهلل روا
 منصور چنگان عبگارتی را   ،اگر ماور علی بن الحسین وخنر یزوگر پاوشاه ایران بوو

واو کگه مگاور علگی بگن      مگی محمد بدو پاالخ  ،نوشت و اگر وروغ نوشنه بوو نمی
 (.94 ) کنیز الحسین شاهزاوه بووه االت نه

میگرا مگاور منصگور    ؛ الهوی رخ واوه االتشهیدی ور این مطلب وکنر  به نظر
البنگه اصگل الگخن وکنگر شگهیدی       9. نه ماور محمد بن عبگداهلل  1کنیز بوو، الیمه

چنگین   ، منصگور ورالت االت و اگر ماور اما  مین العابگدین وخنگر یزوگگرو بگوو    
ور  ،صور این نامه را نوشگنه هجری که من 145یعنی تا الال  ؛نوشت نمیالخنی را 

وکنگر  . وخنگر یزوگگرو االگت    بین مرو  شایع نبوو که ماور اما  میگن العابگدین  
کند کگه   می مطالب منابع مخنلف را مطرب کروه ننیجه گیریاینکه  شهیدی پس ام

کنگد وور   مگی  االگت و تحلیگل  االگنوار  ناک  شبهه یچنین روایات واالنان شهربانو بر

 .925 ،الننبیه وااشراف، علی بن الحسین، مسعووی. 1
 ةی نگو نّگ میرا پدرش عبداهلل فرمند حسگن مث  ؛بوعبداهلل محمد بن عبداهلل ملالب به صریح قری  االتا. 9

بن عبداهلل بن ممعه االت و چون ماوران و  ةابوعبیداالت و ماورش هند وخنر  اما  حسن مجنبی
، ابگوالفرج، کنیز نبووند به لالب صریح قگری  منسگوب شگد )اصگفهانی     یک ماوربزرگان محمد هیچ

چون ام ررف پدر و هم ام الوی مگاور بگه حضگرس     نیزپدرش عبداهلل . (157  ، ل الطالبیینمالات
 . رالید به عبداهلل مح  معروف گروید می فارمه
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االان و شرق ایران منانی االیر شده باشند و وور نیسگت  خربیو  نیست که ور فنح
خوو را بگزر  ماوه یگا شگاهزاوه خوانگده      ،لوفأکه یکی ام این کنیزان به عاوس م

 همسگری یکی ام این وخنران را به  باشد و وور نیست که اما  حسین بن علی
رخ ی ا اما اگر چنگین حاوثگه   ،حسین ام او منولد شده باشدالگرفنه و اما  علی بن 

واوه باشد ور خیفت عثمان بن عفان بگووه االگت نگه ور خیفگت عمگر و آن من      
چه شگمار وخنگران   ؛ ایرانی بووه االت نه وخنر یزوگرو پاوشاه ایرانای  بزر  ماوه

ور مرو ها  وهد که آنان الال می یزوگرو معلو  االت و راهر عبارس مسعووی نشان
 (. 95  ) مانده االتو فرمندانی ام آنان به جای اند  الر بروهه ب

ولگی ور   ،کند می حسین عنوانالالرانجا  ماور علی بن نکنه وربارة پس چند ال
فالط بگه آب انگداخنن و غگرق    ( 94 ) این مورو ارهار نظر و ننیجه گیری ندارو

 . واند می را بعید و ناورالت حسین پس ام قنل اما  حسینالکرون ماور علی بن 

 سالتولدامام.2-2

یعنگی   17تگا   92کنر شهیدی الال تولد اما  االت کگه صگفحاس   بحث بعدی و
ثگان قگدیم کگه    ّ هشت صفحه را ور برمی گیرو و بر خیف عمو  مورخان و محگد 

الال تولگد حضگرس را   اند  وانسنه 11یا  17الال تولد حضرس را ور مدینه و الال 
د وارو که ام منالدمان و مناخران جگز چنگ   میخوو ارهار . واند می هجری 41یا  47
 . اولی را قبول وارندهای  همگی الال ،تن

 تاریخ مشهور وارو:ّ  ووکنر شهیدی ووولیل برای ر
محل واوس االت که مدینه ذکر شده االگت و گفنگه شگده بگا جگدش       - الف

ور  علگی اینکگه   شگهیدی اشگاره وارو بگه   . وکنگر  وو الال ور مدینه بوو علی
. بگوو آن حضگرس  همگراه   یزناما  حسین . هجری ور کوفه بوو 41تا  17های  الال

توان پذیرفت که اما  ور کوفه به الر بروه و همسر او ایگن مگدس    می حال چگونه
چنگان کگه امگا      ،این ولیل چنگدان محکگم نیسگت   (. 11  ) ور مدینه بووه االت

 . همسر و فرمند خوو را ور مدینه گذاشنه و خوو به خراالان آمدند رضا
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هگای روم  وگو گفگت ه ور برخگی  ولیل ویگر وکنر شهیدی ایگن االگت کگ    - ب
انگد. ام   حسگین را خروالگال و نابگالغ وانسگنه    العلی بن  ،عاشورا که ور منابع آمده

هجگری بگووه کگه ور روم عاشگورا      41یگا  47مند تولد اما  الال  می حدسرو  این
. آیگد  مگی  الاله بووه وبا عبارس خروالال یا نابالغ بوون ورالت ور الیزوهیا وواموه 

آن االگت کگه الگال     17یگا   14علت شهرس تولد اما  ور الال  ةتحلیل وکنر وربار
حسین اکبر را که ور روم عاشورا شهید شد بگا الگال تولگد امگا      الواوس علی بن 

گیگری   الال تولد اما  ننیجهة البنه وکنر شهیدی ورباراند.  العابدین اشنباه گرفنه مین
 (. 12 ) قطعی ندارو

ر روم عاشورا که هم ممگان بگا امامگت    اگر اما  الجاو واینکه  نکنه قابل توجه 
میان همان چند تگن انگدک شگیعه بگاقی مانگده       ،هست وواموه الاله بوو نیزایشان 
ور حالی که ایگن بحگث    ،شد می ورکووکی به امامت رالیدن حضرس بحث وربارة

شوو کگه تگا    می معلو . ور ممان امامت حضرس جواو مطرب شد برای نخسنین بار
 برنخوروه بووند. مسئله کووک بوون اما  به این ممان هنوم شیعیان 

 امامدرکوفه.1-2

تگا   علیاما  به وقایع تاریخی پس ام ، تاریخ تولد اما وربارة بحث  پس ام
و مطلبی ام امگا  میگن العابگدین    ( 47تا 12  ) پروامو می به قدرس رالیدن یزید

ره وارو که ور کند واشا می به کربی را آغام الپس بحث الفر اما  حسین .ندارو
وایگن را هگم ولیلگی بگرای     ( 51-42  ) حسگین نیسگت  الاالناو نامی ام علی بن 

کند کگه علگی بگن     می الپس وقایع عاشورا را مطرب شمارو؛ می کوچک بوون اما 
 . حسین بیمار بووال

ام منگابع   ،وکنر شهیدی ور این قسگمت . آمدن اما  به کوفه مطلب بعدی االت
 نویسگد:  مگی  آورو و می ،ما  و ابن میاو رو وبدل شدهکه بین ارا الخنانی  ،مخنلف

، آور  کگه خواننگدگان بداننگد گزارشگگران     مگی  مکرر را برای آنهای  این نوشنه»
نیز بدانند ور رول ممگان چگونگه الگندها بگه     اند.  رویداوی را به چندگونه بامگفنه
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 .«(55  ) الوو خاندان اموی والت کاری شده االت
حسگین  الکند علی بن  می رواینی االت که مطربارة وربنالد او  ،ور این قسمت

را نگزو یزیگد برونگد و     الپس او. را ور کوفه مروی به خانه برو و با لحاف پوشاند
. پیشگویی کرو وخواالت علی بن الحسین همگراه آنگان نباشگد    یزید واقعه حره را

چگونه االیری که پگای  ور منجیگر و گگرون  ور غگل      :کند می شهیدی نالدوکنر 
کسی بروو و آنجا بر لحاف بخوابد؟ چگونگه بگه او اجگامه    ة تواند به خان می االت

واقعگه حگره   ة گگویی یزیگد وربگار    خواهد بروو؟ و یا غیب می واوه شد که هر کجا
کار الیاالت کشور خوو نگا  ه ور حالی که یزید ام نابخروی ب ،چگونه ممکن االت

مروی ورشگهر  ة خانحسین ور الرور پنهان شدن علی بن  همین(. 55 ) آشنا بوو
الگید بگن رگاوس آوروه ام     لهگوف مطلبگی هگم ام   (. 55  ) پگذیرو  نمی کوفه را

امکان  ،مکان وضع ممان وکه  کند می اننالاوچنین ولی به آن  ،الخنرانی اما  الجاو
شگبیه   ،نوشگنه  لهگوف  مؤلگف گیرو آنچگه   می واوه االت و ننیجه نمی این خطبه را

وور نیست که با گذشت  و ایراو شده مسجد ومشقة االت که ور خطبهایی  جمله
 (. 57  ) را با هم ورآمیخنه باشندها  ممان راویان حاوثه

اشعاری االت که به اما  نسبت ، مندگانی علی بن الحسینمطلب بعدی کناب 
ام نظگر الگبک اشگعار     و وکنگر شگهیدی   خواند می کوفه به شا  اند ور بین راه واوه

ند بعیگد نیسگت یکگی ام شگاعران ووالگندار      ک می ومعانی آن تروید وارو و تحلیل
ام ررفی گفنگه شگد   . خاندان رالول و وشمن خاندان ابوالفیان آن را الرووه باشد

(. 41  ) اما  ور بین راه کوفه و شا  باکسی الخن نگفنه االت
نالد . نویسد می ام حضور اما  ور شا  هم یاو کروه والخنان اما  را با مرو  شا 

اری االت که خوارممی ور مالنل و ابن اعثم ور تگاریخ  وکنر ور این قسمت به اشع
را هم ها  شهیدی این شعر. مرحو  ور مجلس یزید ایراو کرواند  به اما  نسبت واوه

آن هگم   ،میرا اما  ور موقعینی نبوو که به شعر تمثل جویگد  ؛ورالت ندانسنه االت
النای   پس ام این واقعه ورها  بن ابی لهب که الال ةعتبشعر فضل بن عباس بن 
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 بگا توجگه بگه   (. 71  ) عبدالملک اموی و نکوه  هاشمیان الرووه شده االگت 
تحلیگل  . بیشنر توجه واشگنه االگت   تخصص وکنر اوبیاس االت به نالد اشعاراینکه 
های کاخ ومشق میگان یزیگد و   وگو گفتشهیدی وراین قسمت این االت که وکنر 

میگرا   ؛او رخ واوه االگت تر ام الخنانی بووه که ورکاخ پسر می کاروان االیران مییم
 . کرو نمی ام االیرانای  عبیداهلل برای خوش خدمنی هیچ میحظه

امامدرمدینه.4-2
ور . پگروامو  مگی  به وقایع مدینگه  مندگانی علی بن الحسینقسمت بعدی کناب 

شهیدی ، مرحو  حسینالجریان شورش مرو  مدینه و پناه برون مروان به علی بن 
، «حسین با مروان ووالنی قدیمی واشتالعلی بن » روهالخن ربری را که عنوان ک

خواهد جوانمروی را کگه خانگدان    می ناورالت خوانده االت و تحلیل کروه ربری
هاشم ام حد اعیی آن برخوروار بووند ناویده بگیرو و آن را به حسگاب ووالگنی   

حسین با مسگلم بگن   الحره و الخنان علی بن ة ام واقع(. 11  ) شخصی بگذارو
. را به رور قطع وروغ وانسگنه االگت  ها  گزارش پایان،طالبی نالل کروه و ور عالبه م
کسگانی ام بگزر  ماوگگان مدینگه کگه       ،بعگد هگا   کند احنماا الگال  می تحلیلوکنر 

این مطالگب را  اند،  پدرانشان ام بیم جان با مسلم به شرط بندگی یزید بیعت کروه
این مطلگب کگه   . جلوه وهند تا کار گذشنگان خوو را نزو مرومان موجهاند  الاخنه

 ؛نکشگت ورالگت نیسگت    حسین شفاعت کروالمسلم بن عالبه هر کس را علی بن 
 (. 14  ) میرا ام خونخواری چون مسلم بعید االت

اشگاره  نیگز  قیا  مخنگار   به .وقایع پس ام مر  یزید االت ،قسمت بعدی کناب
اشگورا بیشگنر   ام مندگانی اما  پس ام ع. کند نمی ال وتحلیلی مطربؤولی ال ،وارو

مطلبگی کگه ور اینجگا    . به مطالب اخیقی پرواخنه االت آن هم بدون نالد و تحلیل
به شعر فرموق پرواخنگه و آن   111تا  119 صفحهام . شعر فرموق االت ،نالد شده

آیا این شعر ام فرموق االگت یگا کگس ویگگر؟     . را ام ابعاو مخنلف نالد کروه االت
کم و میاو شده االت؟الپس االناو آن  هایی چه کسی الرووه شده ؟چه بیتة وربار
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( 919) گزیده ابوتما  حبیب بن اوس رایی، ایا  که ویوان حماالهترین  را ام قدیم
مطگرب کگروه و   ( ق274 ) ها وقرون بعد تا ممان ابن حجر هیثمی االت و ور الال

فالط ( خداة ضمن رواف خان ) گاه با توجه به شرایط ممان و مکان آن. کند می نالد
میگرا ور   ؛وانگد  مگی  را منعلق به فگرموق  95و  91و 91و 11و 1و  9و  1های  بیت

شهیدی بگه احنمگال قگوی    وکنر ور تحلیل . نهایت بیغت و منناالب با مالا  االت
همین چند بیت بووه االگت و   ،که فرموق ور آن مجمع الرووه وخواندههایی  بیت

صگت  رخ» ممان کوتاه رواف گنجگای  ابیگاس بیشگنر را نداشگت و بیغگت نیگز      
پگس ام آن   1. بر شعر فرموق وارو ور اوامه نالدهای ویگری. واو نمی را «ورامگویی

ونالد وتحلیلگی ور ایگن   ( 114-111  ) پروامو می به مطالب اخیقی ورباره اما 
 . قسمت ندارو

و شهاوس اما  حسین بگه کوفگه    41الفر اما  مین العابدین پس ام الال وربارة 
ورالت بوون الفر اما  بگه   ور صورس. کند می آمده االت شک روضه کافیکه ور 

میرا اما  پس ام بامگشت  ؛بووه االت 74تا  47های  کوفه معنالد االت که بین الال
بعد ام مر   ور واقعه حره .ورمدینه بووه (44) به الال به شا  تا پایان عصر یزید 

ور  .اما  ور مدینه بووه که مخنگار بگه او نامگه نوشگنه     47و  44های  الال نیزیزید 
امکگان الگفر امگا  بگه     و کروه  می هم حجاج بر کوفه حکومت 25تا  75های  الال

 74تگا   47هگای   تنهگا الگال   رو . ام اینکوفه به خارر جاالوالان حجاج نبووه االت
واند که ابوحمزه ور الفرهای مکگرر خگوو بگه     می ولی فرض را اینماند،  باقی می

پگس ام ایگن   (. 144 ) نه االتو وعاهای او را آموخکروه اما  را میقاس  ،مدینه
( 151  ) علم حضرس و شگاگروان  (، 154-147 ) بام به اخیق عملی اما 

معنالد االگت صگحت    تشیع ور مسیر تاریخنویسنده کناب  ،به ذکر االت برخیف وکنر شهیدیشایان . 1
ال قگرار نگرفنگه   ؤهرگز مورو الگ  هوه شدقصیده معروف فرموق و مناالبنی که ور آن این اشعار الرو

معاصگر امگا  میگن العابگدین ور نظگر گرفگت        هایبنابراین باید آن را یکی ام معنبرترین الند .االت
 .(915 ، تاریختشیع ور مسیر محمد حسین،، )جعفری
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 . پروامو ( می1521141  ) و الخنانی ام حضرس

بههییهاقرآنصحیفهسجادیهو،رسالهحقوق)آثارمنسوببهامامسجاد.5.2
 (خطحضرت

 فگاس مگنن را بررالگی   آوروه واالگناو قگدیمی آن واخنی   حالگوق امگا  را  ة رالال
آن را بگرای   ،صگدوق راویگان الگند آمگده    شگیخ   خصالاما چون ورکناب  ،کند می

االگت کگه    1صحیفة الجاویهمطلب بعدی (. 171-142  ) ترجمه برگزیده االت
کگه ور مگورو صگحیفه کاملگه     را و نظریاتی ( 121-179  ) پروامو می به الند آن

میگرا  انگد؛   وعه را کامله گفنهوجوو وارو نالد کروه و حدس موه االت که این مجم
 (. 121 ) االت منعالوالنوری کامل برای ورخواالت بنده ام خدای 

که بگه   9التیی اها مربوط به قرآن مندگانی علی بن الحسینبحث ویگر کناب 
قرآن اصفهان و قرآن ، قرآن اللطانیه قزوین، ند و به قرآن شیراما خط اما  منسوب

ور مورو قرآن شیرام و الگلطانیه ارهگار   اند.  کنابخانه حضرس رضا نامگذاری شده
میگرا ور پایگان    ؛کند می اریعی کروه و اننساب قرآن اصفهان را به حضرس رو بی

پیرامگون قگرآن کنابخانگه    (. 125 ) آمده االت العابدین و جمله آن لالب مین
 وانند بحگث مفصگلی وارو   می اننساب آن را به اما  قطعیای  حضرس رضا که عده

 ،ورباره انواد کاغذ ور صدر االی  و تاریخچگه االگنفاوه ام آن  (. 122تا 125ام )
الگپس   ،رور خطوری که ور قرن نخست هجری معمول بگووه بحگث کگروه    همین
توان اننساب این نسگخه را بگه امگا  قطعگی      نمی کند که به وو ولیل می گیری ننیجه

 چگراغ روشگن  منفگاوس ور کنگاب   ای  گونگه  بگه  صحیفه الگجاویه  رالاله حالوق ووربارة همین مطالب . 1
( آمده االت وتصویری ام اجامه روایت صحیفه به خط مجلسی وو  به میرما محمگد  141-111) 

 . ( 142باشد )  امین ضمیمه می
با این تفگاوس کگه ور ایگن    نیز هست، ( 127-114)  چراغ روشنمطالب مربوط به قرآن ور کناب. 9

آخگرین مطلگب    الصخره و قرآن اناجور آمگده االگت و   ةقبکنیبه ، کناب تصاویری ام قرآن اما  رضا
 . باشد می کناب
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نظگر بگه   االگت.  این نسخه قرآن روی پوالت آهو نوشنه شده اینکه  یکی. وانست
رالد منعلق به قرن اول هجری ومربگوط   می بعید به نظر ،کمیابی و گرانی این ماوه

و  94ام مالایسه این خط با خطگوری کگه ور الگال   اینکه  وو . به آن حضرس باشد
شوو که با هم شبیه نیسنند وبر عکس بگا خگط    می هجری نوشنه شده مشاهده 21

ور مسجد عمگر قگاهره موجگوو     نوشنه شده و( 977) قرآن اناجورکه ور قرن الو 
بایگد  . توان به رور قطع این اننساب را منکر شد نمی ام ررفی. االت شباهت وارو

 با والائل علمی امروم و آممگای  مرکگب و کاغگذ ننیجگه قطعگی را معلگو  کگرو       
( 122  .) 

ولگی   ،مبحث بعدی رحلت اما  الجاو االگت کگه اخنیفگاس را مطگرب کگروه     
کگه   االتفرمندان اما   ،آخرین مطلب کناب(. 919و911 ) کند نمی گیری ننیجه

میگد  ، امگا  محمگد بگاقر    ،اشاره وارو که ام پسران اما  پنج تگن  ها پس ام نالل گفنه
کلثو  ور همگه االگناو    یه و ا ّام وخنران نا  ووتن علّ علی و عمر و، عبداهلل، شهید
 . یابد می وبحث کناب پایان( 914 ) شوو می ویده

الپس مگاور   .شعر فرموق وارو بارةرا ور( صفحه91) نالد شهیدی بیشنرینوکنر 
صفحه بگه نالگد وتحلیگل     هجدهاما  شهربانو بیشنر مورو بحث او قرار گرفنه وور 

امگا مطالگب    ،پیرامون الن اما  هم هشت صفحه صحبت کگروه . پروامو می مطالب
م  البنه ور مواروی بیشگنر ام ایگن ا  . ویگر مندگانی اما  نالد وتحلیل کمنری وارو

 مثیً ؛اما ور جاهایی نیام به نالد وتحلیل واشنه که به آن نپرواخنه االت ،نبووه االت
او آن و ام ابن العد نالل کروه مخنار صد هزار ورهم نزو علی بن الحسین فرالگناو  

بگه عبگدالملک    مگاجرا را  ،پس ام کشنه شدن مخنگار . واشت مال را نزو خوو نگاه
چرا مخنار این مبلگغ را  (. 24 ) ا به تو واو من این مال ر :نوشت و او پاالخ واو

نزو اما  فرالناو ؟پس ام کشنه شدن مخنار به چه علت امگا  بگه عبگدالملک نامگه     
 :آوروهربگری  بگه نالگل ام   نوشت و عبدالملک چرا این مال را به اما  بخشید؟ یگا  

الر راه خوو خسنه به مدینگه آمگدو علگی    ، حصین بن نمیر هنگا  بامگشت به شا 
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یا حگدیثی  . تحلیل نکروه االت( و این را 111 ) حسین ام او پذیرایی کروالبن 
الگپس بگه خانگه     ،ام مجلسی نالل کروه که اما  یکی ام بندگان خوو را تامیانگه مو 

ایگن مطلگب ام نظگر راوی    ( 112 ) رفت وام خاو  خواالت او را قصا  کنگد 
رگور ام وه   مگین ه. وارو که وکنر به آن نپرواخنگه االگت  نیام به بررالی  ،ومنن الند

امگا   ، مگرو گروگگان رلبیگد   و اینکگه  هزار وا  اما  ام یکی ام موالی صحبت کروه 
مگرو   ،پس وهگد بگام بعد که اما  خواالت قرض را . ام روای خوو به او واوای  پرمه

اما  ام پرواخت آن خووواری کرو والگخنانی گفگت کگه بگه      .پرمه را گم کروه بوو
حگدیثی و  هگای   این قسمت بیشگنر بگه کنگاب    ور. وارونیام بررالی الند ومنن آن 

 . وکمنر به منابع تاریخی پرواخنه االت( 111  )وعایی منوالل شده 
مانند روابگط   ؛مواروی ام مندگانی علی بن الحسین ررب نشده االت ور کناب

قاالم بن ، چون ابوخالد کابلی ،با شیعیان خوو، با مخنارو کیسانیه، اما  با ابن مبیر
نامه حضرس . محمد بن جبیر وجابربن عبداهلل انصاری، رویل یحیی بن ا ّ ،عوف

حنگی  و ورباره شهاوس اما  بحث نکگروه  . به مسلم بن شهاب مهری نیامده االت
 . مخنلف را هم نیاوروه االت های ویدگاه

 روش تحقیق. 3

 وربگارة توان  می مندگانی علی بن الحسیناکنون پس ام بررالی نالدهای کناب 
ام . یدی به رور کلی وور این کناب به ویوه ارهار نظر کروروش پووه  وکنر شه

 معمواً. کند نمی نظر گزارش نویسی وکنر شهیدی ام عنوان فصل وام تینر االنفاوه
ور چند مورو ور . کند می مخنلف را با یک آیه یا کلماس قصار شرودهای  قسمت
حالگوق امگا    مثگل رالگاله    ؛تینر آمده االگت  مندگانی علی بن الحسینکناب  پایان
 صگحیفه الگجاویه  ( 171 ، )خصگال ترجمه رالاله برابر ضبط صدوق ور ، الجاو

 . اما بالیه بدون عنوان االت(، 121 ) وقرآن به خط اما  علی بن الحسین
آیا این روش قبل ام او رایج . شهیدی اننالاوی تحلیلی بوو روش پووهشی وکنر

برخی معنالدند او ام روش . وارونیام جانبه  به بررالی همه ؟ این موضودبووه االت
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الگی وچهگل   ) منفکران مصری ونویسندگان عرب وهگه پنجگاه وشصگت مگییوی    
بگه ویگوه روش نالگاوی ایشگان را شگبیه رگه حسگین        . االنفاوه کروه االت( هجری
آنچگه  . 1رواج نداشت چندانور ایران  بوو و که روش انکاری و ترویدما اند وانسنه

را الپس منگابع مخنلفگی   ، شوو می شرود الؤبا ال م االت مطالب وکنر معمواًمسلّ
 گگاه علگت   آن. کشد می منن آنها را به چال  الند و آورو و که پاالخگو هسنند می

او هگای   نوشنه. الامو می چنین تحریفی ور حدیث یا تاریخ وارو شده مطرباینکه 
ام نالگد بیرونگی و ورونگی هگروو      ور بررالگی االگناو  . ام نالد االت وهه الی پر ور

آنجا که شعر فگرموق   مندگانی علی بن الحسینور کناب  مثیً؛ االتاالنفاوه کروه 
هگا   یا ور بررالی قرآن. واند می کند فالط چند بینی را منعلق به فرموق می بررالی را

هگای   یعنی بررالی منن اخبگار ور نوشگنه   ،اما نالد ورونی، کند می به خط اما  شک
راین خارجی مانند شرایط به ق ،عیوه بر این. شوو می ویده فراوانشهیدی مرحو  
 تگرین  مهگم  ،راویان ور نالگل اخبگار  های  انگیزه. وجه واشنه االتتنیز  مکان ممان و

 . توجه او بوو نکنه مورو

ام  مندگانی علگی بگن الحسگین   نکنه مهم این االت که ورآثار او به ویوه کناب 
 ور برابگر وکنگر شگهیدی   . اجنناب شگده االگت   9بیکن های چهارگانه خطاها و بت

ارک واالناوی که ور خور اعنماو نیست تسلیم نشده و چشم نالگاوی او نسگبت   مد
های  گرای ام  رور همین .که ورو ویرینه انسان االت بام بووهای  رایفههای  به بت

. تا حدووی وور بووه االت( های شخصی بت) فروی و تعصب ور عالاید شخصی
ال وعالایگد جگاری ور   ام اقوو به بخت و اتفاق ور حواوث تاریخی اعنالاو نداشنه 

اقوال کسانی که مرو  عاوس  کروه االت و می اجنناب( باماریهای  بتها ) قضاوس
ور . شگمروه االگت   نمگی  حجت( نمایشِیهای  بت) الخنان آنان را بپذیرنداند  کروه

باوری کگه  ؛ بحثی که ورباره ماور اما  الجاو وارو باور عمو  را کنار گذاشنه االت

 ، مصاحبه با الایت تابناک.«چرا وکنر شهیدی لباس روحانیت را کنار گذاشت»، رالول، جعفریان. 1
 .191-197  ، تاریخ ور ترامو، عبدالحسین، مرین کوب. 9
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 ام ضروریاس ویگن را منکگر   یکیگویی اصلی ثابت و  ،ورآن تروید کند اگر کسی
 ور این جهان الزاوار لعنت و ور آن جهان جاووان ور وومخ خواهد بگوو  وگشنه 

مرحگو   ثان بزرگگواری چگون   ّ وی شجاعت آن را واشنه که احاویث محد(. 2 )
گگرو آوری شگده ور   های  شهیدی اعنالاو واشت که حدیث. وکنر نالد کند کلینی را

نیسگت و ام ممگان امگا  میگن      همه ور یک ورجگه ام ورالگنی   کافیف کناب شری
الال یا بیشگنر گذشگنه وور ایگن مگدس ورام      951کلینی مرحو  العابدین تا عصر 

 (. 11 اند ) گوناگون احاویثی الاخنه و پرواخنههای  پیروان نحله
به نظر . الحدیث توجه واشت ةدرای وکنر شهیدی ور احاویث به فاله الحدیث و

و کمنربه اند  ثان به نالد رواینی حدیث توجه واشنهّ نشمندان رباله اول ام محداو وا
روش او غیر ام االنفاوه ام االناو واللسگله  . پرواخنند می نالد حدیث ام جهت ورایه
رغگم اتفگاق   ه الال تولد اما  را ب مثیً ؛خارجی االتهای  الند بهره گیری ام قرینه

قگراین   بگا تکیگه بگر   ( 92 ) هگل الگنت  اعم ام شیعه وا ،ثان و مورخان کهنّ محد
 (. 11 ) وهد می مورو نالد وشک قرار ،خارجی

 شوو که هر کس حگدیثی  می ث یاوآورّ نگار ومحد وی این اصل را برای تاریخ
آن را کسی یا کسانی معرفی  ةکوشد گویند ، میاندامو ها می الامو و بر الر مبان می

 (. 11 ) آنها انگشت نهاو کند که ننوان بر

 کتاب زندگانی علی بن الحسینهای  لطغ. 4

وکنر شهیدی ور پایان کناب نوشنه االت با همه کوششی که ور تصحیح کناب 
بگه خصگو  ور اعگراب     ،مناالفانه خطاهای فراوانی ور آن راه یافنه االگت  ،کرو 

هگای پگاورقی ریگز االگت وام      همین رگور حگرف  . عربیهای  گذاری و ضبط واژه
اه فرصنی واشنند این خطاها را اصیب کننگد تگا   خوانندگان ورخواالت کروه هرگ

 ،چاپی کناب خیلی میاو نیسگت های  غلط(. 917 شوو )ور چا  بعدی اصیب 
 شوو.  می چند مورو که به اصیب نیام وارویاوآوری
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 ،پووه  خوو را شرود کرو ماور اما  الجاو وکنر شهیدی ابندا برای آشنایی با
الی الال بعد مطالب خوو را تکمیل کگرو وکنگاب  . الپس به مندگی اما  پرواخت

 شایع ور جامعگه بگوو   تفکر انگیزه او اصیب. را نوشتی علی بن الحسینمندگان
روش او اننالگاوی  . واو می و ضعیف جلوه االیر که اما  علی بن الحسین را بیمار و
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الحگدیث   ةدرای وکنر شهیدی ور بررالی احاویث به فاله الحدیث و. تحلیلی االت
مگنن الگند و   ، راوی. یبرون د ورونی والنالل اخبار تاریخی به ن توجه واشت و ور

شگهامت  . ایشان نال  مهمی واشگت های  تحلیل وها  شرایط ممانی ومکانی ور نالد
هگای   ویوگگی  تگرین  مهگم ام ، اننالاو ام مطالب و کسانی که مورو قبول عامه هسنند

 البنه اننالاوهای ایشگان ام االگنحکا  یکسگانی برخگوروار    . نگاری ایشان االت تاریخ
 . نیست

 وربگارة  مندگانی اما  علگی بگن الحسگین   خوو ور های  وکنر شهیدی ور بررالی
ورجریگان  . انجگا  واوه االگت  ای  آن حضرس بحث گسگنروه  اما  و الال تولد ماور

هگای   ور بحگث . کنگد  مگی  عاشورا برخی ام الخنان واشعار منسوب بگه امگا  را رو  
ام ویگد اننفگاوی وتحلیلگی او    ، مربوط به پس ام عاشورا جز بحث اشگعار فگرموق  

رالگد   مگی  بگه نظگر  . الن ایشان باشد شاید به علت کمبوو وقت یا ؛شوو می کاالنه
رشنه اصلی ایشان یعنی اوبیاس البب شده االگت ور نالگد اشگعار توجگه بیشگنری      

اوامه واون به وید اننالگاوی وتحلیلگی ور ابعگاو ویگگر منگدگانی امگا        . واشنه باشد
منده نگگه   ،هکه وکنر شهیدی به آن نپرواخنها  و پرواخنن به برخی بحث الجاو

 . واشنن راه ایشان وپیروی ام یک روش ورالت االت

  ____________________   منابع   ____________________ 
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 ش.  1144، 11و2، شهای تاریخی بررالی
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 :اول ج ،منینؤرالب امیرالم ران علی بن ابیالیمای کارگزا، علی اکبر، ذاکری .5
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 ش. 1171 ،چا  چهاروهم، تهران، وفنر نشر فرهن  االیمی
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 . ش1141، تهران، ااالیمیه

 . تا بیروس، ، بیوارصعب، الننبیه وااشراف، علی بن الحسین، مسعووی .15
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 اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه

ینی حسيندكتر محمد حسين   __________________________    __________________________ 1زاده بحر
 11/9/1129: پذیرش تاریخ - 11/11/1121: وریافت تاریخ

 چکیده
اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که از سوی مقام معظم رهبری بررای سرر و سرامان دادن  بره     
 وضعیت اقتصادی ایران مطرح و تبیین آن بر عهده حوزویان و دانشگاهیان گذاشته شده است.

مد  که تنها مناسب شرایط بحرانی  و درازمد  است یا راهکاری کوتاهی دآیا این طرحی راهبر
  مقاومت اقتصادی فروکاست؟ جلسره حاضرر    شود مفهوم اقتصاد مقاومتی را در حد است؟ آیا می

 برای تحلیل آن و پاس  به سؤاتتی از این دست برگزار شده است.
و استراتژیک که در شرایط متریرر   به اعتقاد سخنران، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است راهبردی

 برای رسیدن به سطوح عالی اقتصاد برنامه مناسب دارد.

 اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی، اقتصاد راهبردی، دیدگاه مقام معظم رهبری. ها: کلیدواژه

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

یى وگگو  گفتم رهبرى، قرار االت ور این جلسه به مناالبت فرمای  مالا  معظّ
کگه البنگه   انگد   را مطرب فرمگووه « اقنصاو مالاومنى»ایشان اخیراً . علمى واشنه باشیم

 . اصطیحی جدید و نوآورانه االت

شما ور اوبیاس اقنصاوى موجوو، براى عبارس اقنصاو مالاومنى معگاول وقیالگی   

ماوه بحرینی، نماینده محنر  مگرو    نوشنه حاضر، منن الخنرانی جناب آقای وکنر محمدحسین حسین. 1
ور تگاار شگیخ ربرالگی ور جمگع      91/2/21ور مجلس شورای االیمی االت کگه ور تگاریخ    مشهد

  ایراو شده االت.های االیمی آالنان قدس رضوی  پووه پووهشگران بنیاو 
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شگوو، ایگن    که بعد ام این انجا  مگی ای  البنه قطعاً با کارهای عالمانه. کنید پیدا نمى
توانیگد   یب به اوبیاس اقنصاوى ونیا اضافه خواهد شد؛ امّا عجالنگاً شگما نمگى   اصط

 البببه همین . معاول وقیالی برای این اصطیب ور اوبیاس اقنصاوى ونیا پیدا کنید
اصگطیحى  . االگت  و نوآورانه عرض کرو  که این اصطیب، یک اصطیب ابداعى

آید و کگم   اى که به ونیا مى مثل بچه. شوو مثل یک موجوو منده االت که ابداد مى
باید ام نوماوى و کووکى و نوجوانى عبور کند . مراحلى وارو ؛رالد کم به بلوغ می

هگا، ووره   یکگى ام ایگن ووره  . ل خوو را پیگدا کنگد  تا به بلوغ برالد و معنای محصَ
ور این ووره االت کگه اصگطیب نوپدیگد، انگدک انگدک و ام      . الامى االت گفنمان
 و هگا  تبیین میان ام -را  اعلمی و نالاوانه، بهنرین تبیین و معن هایوگو گفترهگذر 
م مالگا  معظّگ  . شگوو  ثغگور آن مشگخص مگی    و حدوو و کند می پیدا - رقیب معانی

ام وانشگگگاهیان و ای  اصگگطیب اقنصگاو مالگاومنی، چنگگین مطالبگه   وربگارة  رهبگری،  
را بگه آنگان   اقنصاووانان واشنه و مأموریتِ تبیین علمی و آکاومیک ایگن اصگطیب   

 اند: وانهاوه
وهگد و اجگامه    اقنصاو مالاومنى یعنى آن اقنصاوى که به یک ملت امکگان مگی  »
. ى خووشان را واشگنه باشگند  یط فشار هم رشد و شکوفایوهد که حنّى ور شرا می

هسگنید،   االناوهسنید،  شما وانشجو. عمومى االت ةاین یک فکر االت، یک مطالب
اقنصاو مالگاومنى را  ة ا مبان وانشگاهى، همین ایدهسنید؛ بسیار خوب، ب اقنصاووان

 1.«تبیین کنید؛ حدووش را مشخص کنید

این مالدمه را ور ابنداى بحث گفنم که معلو  شوو ما و شما ور ایگن جلسگه و   
وهیم و لذا نباید ام اهمیگت آن   جلساس مشابه، مأموریت علمی مهمی را انجا  می

 . غافل بمانیم

منطالاً  ابندا باید تصریح کنم که آنچه بیان خواهد شداین نکنه را هم ور همین 

 له. ( الایت معظم14/5/1121م رهبری ور ویدار با وانشجویان )ام بیاناس مالا  معظّ.  1
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پروامى هسنیم  رهبرى مننسب کرو؛ چون ما فعیً ور مالا  نظریه معظّمنباید به مالا  
الالاعگده مگراو مبگدد ایگن اصگطیب       تواند على خواهیم بگوییم چه چیزى مى و مى

ور الرتاالگر  کنم  این نکنگه   خواه  مى. باشد؛ و چه چیزى مراو باشد، بهنر االت
 . بحث مورو توجه ووالنان باشد

و هگا   اولین مطلبی که باید مطرب کنیم ایگن االگت کگه ور بسگیاری ام نوشگنه      
که ورباره اقنصاو مالاومنی نوشنه و گفنه شده االگت، منأالگفانه، اقنصگاو    هایی  گفنه

نأالگفانه  م که - این رویکرو. تاللیل واوه شده االت« مالاومت اقنصاوی»مالاومنی به 
این رویکرو به نظر بنده آغام یک . رویکرو ورالنی نیست - شوو می غالب هموارو 

الگامی پیرامگون اصگطیب جانگدار و پرررفیگت       انحراف جدی ور فرایند گفنمگان 
علت حاکم شدن چنین رویکروی ور ذهن ایگن والگنه ام   . االت« اقنصاو مالاومنی»

رایطی کگه  گویندگان و نویسندگان، شرایط ممانى ابداد ایگن اصگطیب االگت؛ شگ    
شرط مؤثر و مفید بگوون  . کند کشور ام لحاظ اقنصاوی، ووران الخنی را تجربه می

الامی پیرامون یک اصطیب نورهور و اممه پایدارالامی آن اصطیب ایگن   گفنمان
. ط خلق و ابداد آن نباشگد یهای ارائه شده پیرامون آن، مالید به شرا االت که تبیین

آن بگه  « شأن نزولِ»صطیب عمیق و پرررفیت را با به بیان فنی، نباید یک واژه یا ا
رهبگرى کگه چنگین     معظّگم تر، الؤال این االت که آیا مالا   به بیان الاوه. بند کشید

خواهند کشور ام شرایط بحگران کنگونى، بگه     اند، فالط مى اصطیحى را ابداد کروه
ها گذشگت و   الیمت عبور کند و اگر ش  ماه یا یک الال ویگر، کشور ام تحریم

شرایط عاوى شد، ویگر موضود اقنصاو مالاومنى مننفگى االگت؟ یگا ایشگان نگگاه      
الوصف، کسانی کگه اقنصگاو    بلندمدس به این قضیه وارند؟ پاالخ روشن االت؛ مع

توانند تبیین  نمی کنند، علی الالاعده الامی می مالاومنی را با مالاومت اقنصاوی معاول
تاللیگل  »ض کگرو  کگه ایگن    عگر  الگبب بلندمدتی برای آن ارائه وهند و به همگین  

الامی ارمشمند االت و باید هوشگمندانه ام   ، آغام انحراف ور این گفنمان«مفهومی
 . آن اجنناب نموو
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براى اینکه تبیین خوو  ام اقنصاو مالاومنی را ارائه کنم، باید به یکى وو مطلب  
 مالدماتی اشاره نمایم:

 مقدمه اول

شگوو ام   آنچه مى. نیام ندارو این مطلب حداقل ور جمع حاضر به توضیح میاو
اى بسیار مهم و  بلکه والیله ،وین فهمید این االت که اقنصاو، اصل و هدف نیست

وو ارووگاه ور جهان فعلی وجوو وارو: ارووگگاه کسگانى    ،ور واقع. ضرورى االت
نگد کگه   ا اقنصاو و پگول  ةوانند و بند که اقنصاو را منزل اصلى و مالصد و هدف مى

ارووگاه وو ، مجمع کسانی االت که . ندا   ونیا ور این ارووگاهبخ  کثیرى ام مرو
، مگا  منظگر ام این . شمارند وانند، بلکه آن را والیله مى هدف نمى واقنصاو را اصل 

انگارند  ارووگاهِ کسانی که اقنصاو را والیله می اینور . ور ارووگاه وو  قرار واریم
این االت آنها  ها وجه اشنراکاس وجوو وارو که تنینه هدف، ریف مننوعی ام نظر

الرعت ام هگم   وانند؛ اما ام این نالطه اشنراک که بگذریم به که اقنصاو را هدف نمى
ور یک الوى ریف، ویدگاه تفریطى وجگوو وارو؛ یعنگى ویگدگاه    . گیرند می فاصله

کننگد: همگه چیگز ور حگد ضگرورس،       می کسانی که به اقنصاو، کامیً حداقلى نگاه
ش  ور حد رفع نیام، رفاه ور حداقل، منگدگى معیشگنى ور   مصرف ور حداقل، پو

راث شوو ام تُگ  آنچه راحت مى. این یک نگاه تفریطى االت... . حد بخور و نمیر و
ور  فرمایشاس آمومگاران معنوى خوو، یعنى حضراس معصگومین  االیمی و ام

کامیً  مرمبندی ،باید ور ارووگاه وو  قرار واشنهاینکه  این االت که ضمن ،بیاوریم
مشخص و روشنی با اهل ارووگاه اول واشنه باشیم، ولى مطلالاً حگق نگداریم کگه    

امّا جامعه االگیمى بایگد    ،ورالت االت که اقنصاو هدف نیست. حداقلى نگاه کنیم
ن، مگا معنالگدیم   کنندگا وقیالاً برعکس نظر تفریط. بهنرین اقنصاو ونیا را واشنه باشد
د ور حدّ معالول و مشرود، حداکثرى بیندیشگیم  که وقنى به ارووگاه وو  آمدیم بای

 .  و عمل کنیم

بوون اقنصاو عبور « هدف و اصل»این مطلب یک ررافنى وارو؛ یعنى اگر ما ام 
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. خواهگد  کرویم، لزوماً نباید به آن المنى ام ریف بیفنیم که همه چیز را حداقل مى
و االگیمى  پول، شگهوس و شگکم بگوون ور اقنصگا     ةبند. ها باید تصحیح شوو نگاه

ور جامعه وینی حاکم باشد؛ امّا نکنه مهگم   تفکریمرووو االت و قطعاً نباید چنین 
ممان با تصحیح ایگن نگگاه، همگه     و رریف این االت که حکومت االیمی باید هم

بگه بیگان   . را واشگنه باشگد  « ها بهنرین»کار ببندو تا جامعه االیمى  تیش خوو را به
 . اه وو  باید کجا باشد؟ بهنرین اقنصاوگذارى ما ور ارووگ تر، هدف الاوه

شگوو فهمیگد کگه چگرا مالگا        می که عرض کرو  خیلی راحتای  با این مالدمه
نخسنین قله و هگدفی را کگه بگه مگرو  و      1414اندام   رهبری ور الند چشم معظّم

این االت که ایگران االگیمی بایگد ور مالطگع ممگانى      اند  وان کشور نشان واوهئمس
مخنلف، ام جمله ور عرصه اقنصاو، های  شور منطاله ور عرصهک 95ور بین  1414

نیست و ما « اصل»به تصریح قانون االاالى، اقنصاو اینکه  یعنى ضمن ؛باشد« اول»
خگواهیم بهنگرین    گونه وابسنگی و ولبسنگی به ارووگاه اول نگداریم، امّگا مگى    هیچ

 . باشدترین  رفهجامعه االیمى االت که بهنرین باشد، ثروتمندترین و م حقّ. باشیم

 مقدمه دوم

شگما هگدف   . رالگد  شوو، نوبت بگه تعیگین مسگیرها مگى     وقنى هدف تعیین مى
مگا را بگه   آنها  واحدى وارید و چندین مسیر وجوو وارو که ممکن االت بعضی ام

و اما الگنگیخ، وور   ،رالاند می اگرچه ما را به هدفمسیرها  بعضی. هدف نرالاند
بعضى ام  مسیرها واقعاً مسیر االت و برخگی هگم    به تعبیر ویگر،... امن االت و نا
رالگاند یگا    نمگی  اما واقعاً شما را به مالصد ،یعنی راهراً مسیر االت ؛الت«مسیرنما»

قگرار  « مسیرنما»وقنی به جای مسیر، ور . رالاند می بسیار ویر و پرمشالت به مالصد
نزویک گرفنید، تصور شما این االت که ور مسیر ورالت قرار وارید، امّا به مالصد 

 . شوید و چه بسا فاصله شما ام مالصد بیشنر هم بشوو نمى
قدر مهم االت که اگر ور این مرحلگه اشگنباهی    آن. این مرحله خیلی مهم االت

ایگد، لغگو و    خوبی که ور مرحله قبل انجگا  واوه های  گذاری رخ بدهد، همه هدف
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الگنراتوى  مرحلگه اتخگاذ ا   ؛این مرحله، مرحله راهبروالگامى االگت  . شوو می اثر بی
االنراتوى یعنى تعیین مسیر رالیدن به مالصد ام بین مسیرهاى منفگاوتى کگه   . االت

گگذارى کنگد، ور تعیگین     رهبرى جامعگه ضگمن اینکگه بایگد هگدف     . منصور االت
 . االنراتوى هم باید به کمک جامعه بیاید

 اقتصاد مقاومتی؛ اقتصادی راهبردی و استراتژیک

ک بگرای رالگیدن بگه    یو نگگاه االگنراتو  اقنصاو مالاومنى ام نگاه من، یک مگدل  
ام نگاه کسگانى کگه اقنصگاو مالگاومنى را بگه مالاومگت       . الطوب عالى اقنصاو االت

وهند، اگر ام مرحله شدس و عُسر عبگور کگرویم و بگه یسگر و      تاللیل مى اقنصاوى
اصگرار  . واشگت  فراخ رالیدیم ویگر اقنصاو مالاومنى ام  نیست و کارایی نخواهد

ور اصگل،    .تلالی ام اقنصاو مالاومنی اشگنباه و ناتمگا  االگت    بنده این االت که این
چون هدف مگا بلنگد و   . ک، بلند مدس بوون آن االتی  نگاه االنراتوویوگى و مالوّ

وور االت، باید روانى مدس نگاه کنیم و مسیرهایى را اننخگاب کنگیم کگه مگا را     
الگاومنى  تگرین معگاول بگراى اقنصگاو م     آنچه من نزویک. تر به مالصد برالاند الریع

وانم، عبارس االت ام اقنصاو االگنراتویک یگا اقنصگاو راهبگروى کگه ام بعضگى        مى
اگر ایشان اقنصاو . شوو همین را االننباط کرو رهبری نیز مى معظّمفرمایشاس مالا  

یگک نگگاه االگنراتویک و راهبگروی بگه       تزریگق  بگرای  - بنده معم به -مالاومنى را 
االت که ما ور  البببدان  اند، رب کروهنخبگان و الیاالنگذاران اقنصاوی جامعه مط
بنوانیم با الگرعت و وقگت و احکگا  و     ،گا  اوّل ام مسیر بلندی که ور پی  واریم

اگر بخواهیم ایگن مسگیر رگى شگوو،     . اندام برالیم اتالان ام  به اهداف الند چشم
انگدام بگه الگرعت     ووره ممگانی چشگم  . مجهز بشویم االنراتویکحنماً باید به نگاه 

گمان . وو و ما هنوم فاصله قابل توجهی با اهداف مندرج ور آن واریمش می الپری
شناالی که ام علل حرکت کند اقنصاو ایران ور  بنده این االت که رهبری ور آالیب

که تا ممگانی  اند  بندی رالیده به این جمع ،اند اندام واشنه جهت نیل به اهداف چشم
مجریگان اصگیب نشگوو،     گگذاران و  که نود نگاه کارگزاران اقنصگاوی و الیاالگت  
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حاا این نگاه چیست که باید همه بگه آن  . الرعت و وقت ام  ایجاو نخواهد شد
پاالگخ ایگن   اینکه  پذیر گروو؟ برای مجهز شوند تا رالیدن به مالصدِ مالصوو امکان

گونگه آمگده    اندام ایگن  ور الند چشم. گرو  اندام برمى الؤال را بدهم، به الند چشم
بعضگگى کشگگورها الگگند . باشگگد« اوّل»ور منطالگگه  1414االگگت کگگه ایگگران بایگگد ور 

 9191گوینگد ور   کننگد؛ مگثیً مگى    اندام خوو را به صورس کمّى تعریگف مگى   چشم
تعگداو  . به فین عدو برالگد ... مییوى باید ورآمد الرانه یا صاوراس غیر نفنى ما یا

دو خیصه ع. تور  ما یک رقمى شوو و مانند آن. بیکاران ما فین مالدار کم بشوو
اندام  تر االت، امّا ور الند چشم اگر عدو تعیین شد کار آالان. کنند و رقم تعیین مى

نیست، « کمّی»اندام  هدف تعیین شده ما ور چشم. ما عدو و رقم تعیین نشده االت
« اوّل»ایگم و تصگمیم گرفنگه ایگم کگه       که ما قرار گذاشگنه  ااالت؛ بدین معن« رُتبی»

خگواهم ارتبگاط آن را بگا اقنصگاو      کگنم و مگى   ىمن روى کلمه اوّل تأکید م. بشویم
خواهم عرض کنم که برخیف نظگر کسگانی کگه خاالگنگاه      . میمالاومنى بیان کنم

اندام و  وانند، خاالنگاه اقنصاو مالاومنى، الند چشم ها می اقنصاو مالاومنی را تحریم
این مطلب خیلی حگائز  . االت که ور آن الند وجوو واروای  بینانه بلندپروامی واقع

 . رلبد می اهمیت االت و توجه مضاعفی را
« اتم»توان تصور کرو: گاهى فرو را به عنوان یک  می ها را وو گونه رفنار انسان

کنیم که محیط اثرى بر رفنگار   فرض مى. گیریم می ام محیط ور نظرجدای مجزا و 
رفنگار غیگر   »منگد،   مگی  ور چنین شرایطی، رفناری کگه ام فگرو الگر   . این فرو ندارو

امّا . یعنی عمل کرون ور یک خأل فرضی ؛رفنار غیر االنراتویک. االت« اتویکاالنر
گیر ، ور خأل  رفنار  کنم، ور خأل تصمیم نمى اگر من بدانم که ور خأل مندگى نمى

کنم که عناصر موجوو، روى رفنگار و ننیجگه    بلکه ور محیطى مندگى مى .کنم نمى
و با توجگه بگه همگه ایگن عوامگل       رفنار من اثر وارند، آن وقت رفنار  را منناالب

مگثیً اگگر مگن بگه     . «رفنگار االگنراتویک  »شوو  پیرامونی تنظیم خواهم کرو؛ این مى
تنهایی تصمیم بگیر  ام مشهد حرکت کنم و بیسگت و چهگار الگاعت بعگد حگر       
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ا  و ممان و مسیر حرکنم را رگوری   اهلل علیه باشم، والیله ناللیه ةرحم حضرس اما 
ام  ،ریزی و عمل من ور این مثال، برنامه. موقع به مالصد برالمکنم که به  می تنظیم
کنم که نه من کاری بگه کگار    می ریزی و عمل ویگران منالطع االت و فرض برنامه

کگنم:   مگی  حال مثگال را عگوض  . ویگران وار  و نه ویگران کاری به کار من وارند
ام مشگهد   گیریم که می تصمیم ،فرض کنید همه ما که ور این جلسه حضور واریم

حرکت کنیم و به حر  حضرس اما  برویم و هدف همه مگا هگم ایگن االگت کگه      
این فگرض جدیگد، فضگای برنامگه     . رالیم می نفری باشیم که به حر  اما « اولین»

حگاا ویگگر فالگط مگن     . وهد می کند و تغییر می ریزی و عمل من را کامیً منحول
ت؛ شاید یک نفر ام شگما  فالط ماشین من، الرعت من و مسیر من مهم نیس. نیسنم

رى پیدا کند؛ شاید وشمنى پیگدا  بُ ترى ام من وارو؛ شاید کسى راه میان ماشین قوى
خواهد ماشین من را منوقف کند و نگذارو اول بشو  و حنی نگگذارو   شوو که مى

یعنگی بگدون ور نظگر گگرفنن همگه       ؛به مالصد برالم؛ اینجا با نگاه غیراالگنراتویک 
حنمگاً بایگد نگگاه و رفنگار     . تگوانیم بگه مالصگد برالگیم     نمی عناصر پیرامونی، قطعاً

وقنگی االگنراتویک فکگر کگرویم همگه عناصگر محیطگى،        . االنراتویک واشنه باشیم
 . شوو آن وقت رفنار من، منفاوس مى. شوند مطرب مى... ووالنان، وشمنان و

 و غیراالگنراتویک ای  ببینید عزیزان، اقنصاو امرومِ ونیا به هیچ وجه اقنصگاو ذره 
نیست؛ یعنی این یک اننخاب نیسگت کگه مگا تصگمیم بگیگریم بگه موضگوعاس و        

امروم ننیجه هگر  . مالواس اقنصاوی االنراتویک نگاه کنیم یا االنراتویک نگاه نکنیم
وهیم کامیً وابسنه به رفنار ویگران االت؛ ویگرانگی کگه یگا     می رفناری که ما انجا 

و هگا   تصگمیم کگه   چنان. ا هسنندووالت ما هسنند یا وشمن ما و یا حداقل رقیب م
خگوب، مگا ور   . گگذارو  می اثرآنها  ما هم بر ننایج تصمیماس و حرکاس هایرفنار

. بنابراین باید با چشگم بگام حرکگت کنگیم    . بشویم« اوّل»چنین محیطی قرار االت 
قدر کارمان مشگکل   کنم که اگر ما هدف کمّی خاصى گذاشنه بوویم، این تکرار مى

. میلیگارو وار  511باید صاوراس غیر نفنى ما بشوو   1414نیم ور گف نبوو؛ مثیً مى
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« اوّل»یم بایگد ور منطالگه   یگو ن مىولى اآل. کرویم خوب همه امکاناس را بسیج مى
خوب حاا ویگگران  . بشویم؛ یعنى اینکه ور صاوراس غیرنفنى هم باید اوّل بشویم

. ق آن واکن  نشان وهگیم کنند؟ کارهاى آنها را باید رصد کنیم و مطاب چه کار مى
کنگیم کگه    مگی  حاا اگر براالاس توضیحاس بنده، پذیرفنیم که ور محیطی منگدگی 

توانیم بگوییم که  می ضرورتاً االنراتویک االت و نه ور خأل، آن وقت خیلی راحت
ی و فعالیگت  ریگز  برنامگه هم یکى ام عناصر موجگوو و فعگال ور محگیط    « وشمن»

. کنگد  هم ور این مدل جاى خووش را پیدا مىآن وقت شرایط امرومی ما . ماالت
تحریم هم یکى ام عواملی االت که ور این مدل هست، امّا فالگط تحگریم نیسگت،    

تهدیگدهاى ویگگرى   که  ؛ چنانهاى فراوانى ور این الیسنم هست ها و قوس فرصت
 .غیر ام تحریم هم هست

اى تبیگین  وانم بر فهمم و آنچه بنده مناالب مى آنچه بنده ام فرمای  رهبرى مى
 ؛این االت که اقنصاو مالگاومنى  ،علمى و آکاومیک این اصطیب جدید مطرب شوو

هگاى واخلگى و خگارجى و     هگا و ضگعف   یعنى اقنصاوى که با توجه به همه قوس
کند و براى هگر شگرایطى برنامگه     هاى بیرونى، الناریوالامى مى تهدیدها و فرصت

یم رول عمر اقنصاو مالاومنى یبگو توانیم نگاه کرویم، ویگر نمىگونه  اگر این. وارو
ایگن تحگریم   . ؛ یعنى تا ممانى که تحریم تما  شوو، یک الال االتش  ماه االت

تما  شوو، تهدید ویگرى هست؛ اگر فروا تحریم و تهدید ویگگرى مطگرب شگوو،    
ور نگاه االنراتویک به اقنصگاو،  . ممان فرصت ویگرى هم وجوو خواهد واشت هم

اینها چیزهگایى االگت   . دیدها را به فرصت تبدیل کنندهنر مدیران این االت که ته
که اشاراتی معطوف به آن ور فرمایشاس رهبرى هست و شاید اآلن فرصت نشوو 

 .ولى اینجا ور اخنیار  هست ،یک به یک آنها را بخوانم
خیصه بحث این که اقنصاو مالاومنى عبارس االت ام: اقنصاوى راهبگروى کگه   

بینگد و بگراى شگرایطى کگه هگر       را به خوبى مى محیط النج االت و ورون و برون
حگاا ببینیگد ور واخگل، مگا     . لحظه ممکن االت تغییر کند، واکگن  مناالگبى وارو  
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شگوو   ام برخگى فرمایشگاس رهبگرى اینهگا را مگى     . هاى بسیار خوبى واریم فرصت
االت؛ یعنى « مرومى»فهمید؛ مثیً ایشان تأکید وارند که اقنصاو مالاومنى، اقنصاوى 

پگذیرى و قگوه ابنکگار مگرو ،       ، ثروس و نیروى کار مرو ، قگدرس ریسگک  به مرو
. بینگد  کند و آن را تهدید نمى به چشم فرصت نگاه مى...  تالاضا و مصرف مرو  و

. ها عینیت پیدا کند و به بگار بنشگیند   باید ورالت مدیریت کنیم تا این فرصتالبنه 
اآلن یعنگی   ،شد وى مطرب مىمالاومت اقنصاتنها اگر اقنصاو مالاومنى مطرب نبوو و 

 .شگد  علگی الالاعگده نبایگد ام اقنصگاو مرومگى صگحبت مگى        ،ها ور بحبوحه تحریم
برعکس، مثل اوایل انالیب و جن ، چه بسا باید میدان فعالیت بخ  خصوصگی  

ی ریگز  برنامهمنمرکزتر های  ام شیوهها  کرویم و برای مالابله با تحریم را محدوو می
امروم اتخاذ چنین تصمیمی حنی اگر منگافع کوتگاه   . موویمن می ور اقنصاو االنفاوه

راالنا نیست و توالگعه   مدتی هم واشنه باشد، قطعاً با منافع بلندمدس جامعه ما هم
به همین ولیل االت که من اصرار . اقنصاوی را ور ایران به تعویق خواهد انداخت

مالاومگت  »مگدس  را به تعبیگر محگدوو و کوتگاه    « اقنصاو مالاومنی»وار  تعبیر بلند 
تاللیل ندهیم و این فرصت رییی را که پی  روی ما قرار گرفنگه، کگم   « اقنصاوی

یعنی ور بحبوحه وفاد مالگدس، پگاراوایم مسگلط بگر      41ور اوایل وهه . اثر نسامیم
مدیریت اقنصاو کشور، مالاومت اقنصاوی بوو؛ امروم، بعد ام الگه وهگه تجربگه ور    

ای خارجی ور شرایطی شبیه شرایط وهه واری، وقنی ام حیث فشاره امر حکومت
کنگد بگا هگدف مگدیریت      گیریم، رهبری نظا  با هوشمندی تیش مگی  قرار می 41

نظیگر بگرای پیشگرفت     هگایی کگم   عالمانه تهدیدها و  مبدل الاخنن آنها به فرصگت 
را به پاراوایم مسگلط   - «مالاومت اقنصاوی»و نه صرفاً  -« اقنصاو مالاومنی»کشور، 

 .ت اقنصاوی کشور مبدل الاموور نظا  مدیری
توانیم اوعا کنیم کگه   نمی به یک نکنه مهم ویگر هم باید توجه واشت: ما منطالاً

و هگا   ها و تهدیدهای بیرونگی و قگوس   مدیریت اقنصاوی کشور همواره به فرصت
. توجه بووه و همیشه فاقد نگاه االنراتویک بووه االت ورونی اقنصاو بیهای  ضعف
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نی و انصاف که اممه یگک بحگث علمگی و آکاومیگک االگت،      بی این حرف با واقع
 وارو ایران اقنصاو با آشنایی مخنصر که فروی عنوان به –آنچه من . الامگار نیست

 اصگلی  جوهره بنده، معم به که– االنراتویک نگاه که االت این کنم اوعا توانم می -
 «مسگلط » ما اقنصاوی مدیران تصمیم و اندیشه بر گاه هیچ – االت مالاومنی اقنصاو

بووه االت؛ به تعبیر ویگر، نگاه االنراتویک و رویکرو اقنصگاو مالگاومنی ااقگل ور    ن
تاریخ معاصر ایران، پاراوایم مسلط بر اندیشه و تصمیم مدیران ما نبووه االت و به 

های پیرامونی میاوی را  ایم؛ فرصت هایمان را الومانده همین ولیل بسیارى ام قوّس
ایم و بگاألخره،   هایمان بی  ام آنچه باید، ضربه خوروه ضعفایم؛ ام  ام والت واوه

هگای پیرامگونی خگوو، بگرای غلبگه بگر        های ورونی و فرصگت  ور االنفاوه ام قوس
اقنصاوی که با چنین . ایم الیسنمی، بهنرین االنفاوه ممکن را نبروه تهدیدهای برون

مگن، شگأن    ام نظر. نیست« اقنصاو مالاومنی»یک هایی توصیف شوو، قطعاً  ویوگی
ترین مالا  مدیرینی کشور، توجگه   نزول این اصطیب و علت ابداد آن توالط عالی

های مزمن اقنصاو ایران االت که الد الدیدی ور مالابل پیشگرفت   به همین ویوگی
اقنصاو مالاومنی، تدبیری خرومندانه برای . االت شایسنه و الریع کشور ایجاو کروه

وی ور کشور االت که محور و عصاره گیری اقنصا اصیب نظا  مدیریت و تصمیم
هگا و   به نالاط قوس و ضگعف ورونگی و بگه فرصگت    « روم نگاه ماتریسی و به»آن، 

ها برای غلبه  ها و فرصت موقع ام قوس تهدیدهای پیرامونی، و االنفاوه شایسنه و به
چون این نگاه بر مگدیریت اقنصگاوی کشگور مسگلط     . ها و تهدیدهاالت بر ضعف

 .االت هایی جدی برایمان مبدل شده ط قوس ما به چال نبووه، خیلی ام نالا

 ارائه چند مثال در تبیین موضوع

رگور   گوید که ور هر الال به مثالی بزنم: آمارهای الی چهل الال اخیر به ما می
میلیارو منر مکعب نزواس جوّى ام ررف خداوند به این مرو  هدیه  411منوالط 

الهى به کشور ماالگت کگه رایگگان ور    هاى خداوند و هدیه  این ام نعمت. شوو می
 111میلیارو منر مکعگب،   411به این اعداو وقت کنید: ام این . اخنیار ما قرار وارو
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شوو و یا ام رریق  یعنی یا تبخیر می ؛وهیم میلیارو منر مکعب را ورجا ام والت مى
میلیارو منگر مکعگب    111ام آن . شوو هاى مرمى ام والنرس ما خارج مى رووخانه

اش را  میلیارو منر مکعب آن قابل االنحصال االت، همه 41مانده هم که حدوو باقی
کنگیم و   آن مالدار را هم که با صرف هزینه میاو االنحصال مى. کنیم االنحصال نمى

 وهگیم، بهینگه االگنفاوه    کنندگان قرار مى ور اخنیار کشاورمان، صنعنگران و مصرف
. وهگیم  صگرف ام والگت مگى   کنیم و بخ  قابل تگوجهی ام آن را ور مسگیر م   نمی

ام رگرف  میلیارو منر مکعب، کمنر ام وه ورصد االگت!   411االنفاوه بهینه ما ام آن 
شوو و  های منعدو و مخربی که ور گوشه و کنار کشور جاری می ویگر، منشأ الیل

هگا و احشگا  و محصگواس و     خانهآورو و  هرالاله خساراس فراوانی را به بار می
همگین نگزواس جگوی االگت!      کند، یان ما را نابوو میهای کشاورمى روالنائ ممین

نکنه کامیً مهم و مرتبط ویگری که برای تکمیل این پامل باید به آن وقگت کنگیم   
صورس ویگم   % اراضی کشور که میر کشت گند  االت، به55این االت که بی  ام 

نکنگه مهگم و قابگل    . شگوو  % اراضی مزبور به صورس آبی کشت مگی 45و کمنر ام 
یگر این االت که عملکرو گند  آبی بی  ام الگه و نگیم تگن ور هکنگار و     توجه و

همه ایگن اریعگاس را   . عملکرو گند  ویم، کمنر ام یک و نیم تن ور هکنار االت
مگدیریت و  « غیر االگنراتویک »کنار هم بچینید تا روشن شوو ور این حومه چالدر 

 . ایم گیری کروه تصمیم

ا ، هر  ترجمه کروه« ریت راهبروى اقنصاومدی»ور اقنصاو مالاومنی که من آن را 
یگا   بخورو: اگر ور خارج ام الیسنم االت، (lable)اى الزاماً باید یک برچسب  پدیده

فرصت االت یا تهدید؛ اگر ور ورون الیسنم االت، یا نالطه قوّس االت و یا نالطگه  
 مگثیً . کند چنین نگاه مى ای این االت و به هر پدیدهگونه  ایننگاه راهبروى . ضعف

آیا این قوس االت یگا ضگعف؟   . ما ور کشور، جمعیت تحصیل کروه میاوى واریم
تگوان آن را   اگر ضعف االت با االنفاوه ام کدا  قوس ورونی یا فرصت بیرونی مگی 

تگوان بگا کگدا      به یک نالطه قوس تبدیل کرو؟ اگر قوس االت، با االنفاوه ام آن می
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واشگنن   آرمویکشگورها  ضعف واخلی یا تهدید بیرونی مواجهه کگرو؟ خیلگى ام   
ولى ما که ام چنین نعمنی برخگورواریم، چگون نگگاه     نسل جوانی را وارند،چنین 

ایم، همین نالطه قوس را با والت خوومان به یکی ام نالاط ضگعف   راهبروی نداشنه
آمومش عالی ما، توجه الیسگنمی بگه نیگام مملکگت     چون . ایم الیسنم تبدیل کروه

ش را تلف کروه و هم صدهاهزار جگوان را بگه   نداشنه؛ ور ننیجه، هم انرژی خوو
های مورو نیام کشور را به آنها آمومش نگداوه، ام   ها و مهارس تخصصاینکه  علت
 های بارمی االت بگر  اینها نشانه. االت واشنه آفرینی ور عرصه تولید وور نگه نال 
 مالگاومنی  اقنصگاو  یگک  - وار  اصطیب این ام من که تفسیری با -اقنصاو ما اینکه 
 .نیست

هایى که بگا نخبگگان    : رهبرى عزیز ور یکى ام میقاسکنم عرض ویگری مثال
های اقنصگاو مالگاومنی    بنیان را ام مؤلفه های وان  اند، رشد و توالعه شرکت واشنه
هایى کگه الگرمایه و موجوویگت و     بنیان، یعنى شرکت هاى وان  شرکت. اند وانسنه

خگوب  . یزیکى ندارند، تولیگد علمگى وارنگد   اینها تولید ف. ماوه اوّلیه آنها علم االت
پاالخ این الگؤال روشگن   اینکه  ربط این موضود با اقنصاو مالاومنی چیست؟ برای

اندام باید ور منطالگه   شوو، باید یک مالدمه کوتاه عرض کنم: ما براالاس الند چشم
ور منطالگه  . یکی ام ابعاو اول بوون، تالد  و تفوق علمگی بگر رقباالگت   . اوّل باشیم
من اخیراً ور . اندام، رقیب جدی ما ور این ممینه، ترکیه االت الند چشم مورو نظر

گیری و النج  وضعیت علمی کشورها مطرب االت،  شاخصی که برای اندامه 99
 یگاموه شاخص ما جلوتر هسنیم و ور  یاموهبرایم جالب بوو که ور . کرو  وقت مى

ایگن شگد    بسیار خوب، پس. کنیم شاخص ترکیه؛ یعنى ووشاووش هم حرکت مى
محصگول  الؤااس مهمی که بیفاصله باید مطرب کنیم اینهاالگت:  . یک نالطه قوس
مگورن ابگداد، اخنگراد و    . بنیان چیست؟ ابگداد، نگوآورى و اخنگراد    شرکت وان 

اگر ابداد، نظرى باشد، مورن  کنابخانه و اتاق کار . نوآوری کجاالت؟ آممایشگاه
شگوو   طگه قگوس محسگوب مگی    پس آنچه ور این مرحله برای مگا نال . محالق االت
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ی مصطلح امعن امّا این، ذاتاً ثروس )به. عبارس االت ام ذهن و  فکر وانشمندان ما
براى آنکه به ثروس تبدیل شوو و رفاه جامعه را افگزای  وهگد، بایگد    . آن( نیست

گگذارى   براى آن، کارخانه و کارگاه تأالیس شوو، کارگر االنخدا  شوو و الگرمایه 
چگگونگی شگرایط محیطگی    . وهگد  نمی اس هم ور خأل رخاین اتفاق. صورس گیرو

« فضاى کسگب و کگار  »ها، که ور اوبیاس توالعه به نا   گذاری حاکم بر این الرمایه
امگروم ایگن بحگث ور    . گذاری باشد تواند مشوق یا مانع الرمایه می معروف االت،

اووانان اقنص»ام اقنصاووانان، که آنان را به عنوان ای  ونیا بسیار جدى االت و  نحله
بر نال  نهاوها )قوانین رالگمی و غیررالگمی(،   فراوانی شناالیم، تأکید  می «نهاوگرا

ها، پایبندی وولت به تعهگداس قگانونی خگوو، و امگور      رول عمر قوانین و الیاالت
 ام و -هم ور ونیگا  ای  مؤالساس تخصصی ویوه. نهاوی ویگری ام این والت وارند

 کشگورهای  ور را کگار  و کسگب  ضگای ف مرتبگاً  کگه  وارنگد  وجوو -ایران ور جمله
 چیسگت؟  مالگاومنی  اقنصگاو  بگا  بحگث  ایگن  ارتباط. خوب. کنند می پای  مخنلف

اندام، ام نظگر تولیگد علگم جگزر      عرض کرو  که ما ور منطاله مورو نظر الند چشم
الامی االگت کگه مسگنالیماً     حلاله بعد ام تولید علم، حلاله تجاری. هسنیمها  بهنرین

اگگر بگا نگگاه اقنصگاو مالگاومنی بگه       . ب و کار االگت تحت تأثیر کیفیت فضای کس
 عمیق و والیعی وجوو وارو که اجگامه  (Gap)موضود نگاه کنیم، اینجا یک شکاف 

آور ما ور تولید علم، بگه   وهد آن نالطه ورخشان قوس ما، یعنی الرعت حیرس نمی
 doing businessجدیدترین گگزارش  . ننیجه نهایی برالد و برای ما ثروس خلق کند

بیسگت و وو  اعگی  کگروه و فالگط الگه کشگور امبکسگنان،         ،ه ما را ور منطالهرتب
تگر ام محگیط کسگب و کگار      محیط کسب و کارشان نامناالگب  ،افغانسنان و عراق

این وو حلاله منوالی ام منجیره توالعه اقنصاوی، یعنی حلاله تولیگد علگم و    ماالت!
ننیجگه، همگان    ور. کننگد  نمی الامی ابداعاس، هماهن  با هم حرکت حلاله تجاری

مبدد و مخنرد . نالطه قوس ما هم، ممکن االت بعد ام مدتی، مبدل به ضعف شوو
تواند تجارى کنگد و   بیند که این اخنراد را ور ورن خووش نمى جوان ما وقنى مى
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گذاران که  کند، وولت یاورش نیست، الرمایه فضاى کسب و کار کمکى به او نمى
شگماری کگه بگر     االت، به ولیل موانگع بگی   الامی ابداعاس تجاریآنها  وریفه ذاتی

کنگد؟   می کار هرغبنی به این کار ندارند، چ الرراه کسب و کار و تولید وجوو وارو،
و ور آنجگا بگا االگنفاوه ام الگرمایه و تگوان       بگرو  مگی  کشگور رقیگب   بهابداع  را 

 الگامی قگرار   گذار خارجی، اخنراد و نگوآوری خگوو را ور مسگیر تجگارى     الرمایه
ه چیست؟ تبدیل شدن قوس واخلی ما به فرصگنی الگووآور و ارمان   ننیج. وهد می

کنگیم، بگه مرحلگه     وهیم، تجهیگز مگى   برای رقیب! ما نیروى خوومان را آمومش مى
فگرار مغزهگا یعنگى    . کنگیم  ها تالگدیم مگى   تولید که رالید، بعد وو والنى به خارجى

جگزائ   اقنصگاو مالگاومنى بایگد ا   . نیسگت « اقنصگاو مالگاومنى  »همین؛ این اقنصاو، 
 . همدیگر را پوش  بدهند

کنم خیلى عجیب االت؛ مگن رگى یگک پگروژه، فضگاى       مطلبى که عرض مى 
 42اى بوو که بانگک جهگانى بگراى     این پروژه. ا  کسب و کار کشور را رصد کروه

آن را ور وانشگگاه  . به نظر  آمد کگه مطالعگه جگالبى االگت    . کشور انجا  واوه بوو
تحالیگق  . ا  واویم و ایران شد هفنگاومین کشگور  فرووالی مشهد برای ایران هم انج

ور ایگن تحالیگق،   . کگنم  من فالط یک قسمت آن را عرض مى. خیلى مفصلى االت
شوو این االگت: بگه نظگر شگما رابطگه       یکى ام مواروى که ام مخاربان االنعی  مى

وارنگد؟ فعگاان و   بگا هگم   اى  وولت با بخ  خصوصى چگونه االت؟ چگه رابطگه  
و بالالوه بخ  خصوصی که مخاربان این تحالیق بووند باید  گذاران بالفعل الرمایه

. کرونگد  می پاالخ خوو را به الؤال فوق با اننخاب یکی ام اعداو یک تا ش  اعی 
که یک یا وو را اننخاب کند، ور ای  پاالخ وهنده. یک و وو بامه خوش بینانه االت

ت، مگراو همگه   کند که وولت )مراو ام وولت، فالط قوه مجریّگه نیسگ   می واقع اعی 
البنه اننخاب . واند می اجزای حاکمیت االت( را حامی و پشنیبان بخ  خصوصی

ی پشگنیبانی  ای پشنیبانی کامل وولت و اننخاب عگدو وو بگه معنگ   اعدو یک به معن
وانسنن « بی ررف»اعداو اله و چهار، بامه . نسبی وولت ام بخ  خصوصی االت
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شکند! و باألخره، اننخاب یکی ام  ینم همای  آورو، کومه نمی اگر آبی. وولت االت
« وشگمن »و « رقیگب »وهنده، وولگت را   اعداو پنج و ش  به این معناالت که پاالخ

هگاى بامرگگانى    گزارش این تحالیق ور فصلنامه پووه . واند می بخ  خصوصی
منأالگفانه عگدوى کگه ور    . ایران ور حدوو یک الال و نیم پی  مننشر شده االگت 

یعنگى احسگاس اصگحاب     ،تر ام چهگار  دوى بوو بزر مورو ایران به والت آمد، ع
رگرف   کسب و کار این االت که وولت، پشنیبان بخ  خصوصی نیست؛ حنی بی

ور محیط کسب و کگاری کگه فعگاان    . بخ  خصوصی االت« رقیب»هم نیست؛ 
توان ام ننایج و  می بخ  خصوصی چنین احساالی نسبت به وولت وارند، چطور

االنفاوه مطلوب کرو؟ آیا حق نداریم این فرمگای   والناوروهای وانشمندان کشور 
 ،وانند می اقنصاو« مرومی بوون»اقنصاو مالاومنی را های  که یکی ام مؤلفهرا رهبری 

بگزر   « ضگعف »گونه تفسیر کنیم که فضای کسب و کار کنونی کشور ما یک  این
شوو و مگرو  را ام نالگ  آفرینگی     می ماهای  االت که مانع به فعلیت رالیدن قوس

پیرامگونی  های  وارو؟ مانع االنفاوه صحیح ام فرصت میبایسنه ور اقنصاو کشور بام
شوو؟ و باعث افزای  تگأثیر تهدیگدهای اقنصگاوی و غیراقنصگاوی      می اقنصاومان

 شوو؟  می وشمنان بر اقنصاو ما

 گیری نتیجه

 اگر بخواهیم تعریفی آکاومیک ام واژه اقنصگاو مالگاومنى واشگنه باشگیم، بگدون     
کگنم کگه اقنصگاو مالگاومنى،      خواهم آن را به رهبرى مننسب کنم، عرض مىباینکه 

هگیچ  . نگگر االگت   جانبگه  اقنصاوی االت که مدیریت آن، مدیرینی راهبروى و همه
رغم این  به. ا  که ناق  این تبیین ام اقنصاو مالاومنی باشد مطلبى ام رهبری ندیده

شوو برای تأییگد آن، بگه    مى که قصد ندار  این تبیین را به ایشان نسبت بدهم، امّا
. کند عالل و تحلیل علمى هم همین را پشنیبانى مى. فرمایشاس ایشان االنشهاو کرو

اصرار بنده هم این االت که ام این اصطیب علمى و پرررفیت، االگنفاوه ورالگت   
تاللیگل  « مالاومگت اقنصگاوى  »مگدس مثگل    بکنیم و آن را به مفهومی ناقص و کوتاه
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عبگورواون مگرو  ام بحگران     تنهگا یت اقنصاو مالاومنی را جفاالت که مأمور. ندهیم
کننده مسیری بدانیم که قرار االت ما را  برعکس، باید آن را ترالیم. بدانیمها  تحریم

کگنم بگر روی ایگن     مگی  پیشنهاو. اندام برالاند به مالا  اوّل ور تما  ابعاو الند چشم
اقنصگاوی وشگمن   هگای   موضود تفاهم کنیم که خاالنگاه اقنصاو مالاومنی، تحگریم 

بینانه مندرج ور  واقعهای  اندام کشور و بلندپروامی نیست؛ خاالنگاه آن، الند چشم
 . آن االت

. راهبگرو االگت  تگرین   اممه اوّل شدن، اننخاب بهنرین مسیر و اتخگاذ مناالگب  
کنگد کگه    مگی  گذاران کشور را به نگاهی مجهز اقنصاو مالاومنی، مدیران و الیاالت

 . بهنرین مسیرها را شناالایی و اننخاب کنند براالاس آن خواهند توانست
روشن . مرو  را به مصرف کااى ایرانى توصیه کروند بارهارهبری  معظّممالا  

االت که اگر االنراتویک نگاه کنیم، بگامار واخگل یگک فرصگت بگراى تولیدکننگده       
میلیونى عرضه و مصرف  71؛ حداقل بخشى ام کاا باید ور این بامار االت واخلی
ا  بگه آنگان    ن ور جلساس منعدوی که با تولیدکننگدگان و کگارگران واشگنه   م. شوو
اند؛ امّا بالفعل شدن این  رهبرى براى شما فرصت ایجاو کروه معظّما  که مالا   گفنه

را ور مالابگل وروو  « ویوار غیرس ملگى »کنند  می رهبری تیش. فرصت، شرط وارو
. ر ویوار تعرفگه مطگرب االگت   ویوار غیرس ملى ور کنا. کاای خارجی مرتفع کنند

مانع وروو کاای خارجی به کشورشگان بشگوند، تعرفگه    اینکه  برایها  همه وولت
چگون کگاایى کگه     ؛«ویگوار تعرفگه  »یم یگگو  اصطیحاً بگه ایگن مگى   . کنند می وضع
، قیمت آن نسبت به کااى بگذروخواهد ام خارج بیاید باید ام روى این ویوار  مى

رهبگری ام مسگیر ویگگری وارو    . شگوو  به آن کگم مگى   گران و رغبت مرو  واخلى
اگر ویوار غیرس ملى مرتفع . خواهند ویوار غیرس ملى را مرتفع کنند می واند  شده

حنگی اگگر کگااى خگارجى      - مثل بعضى ام کشورهاى جنوب شرق آالگیا  -باشد 
وهگد کگه تولیدکننگده واخلگى      تر هم وارو شوو، غیرس ملى مرو  اجامه نمگى  ارمان

جاالگت: الگام و کگار     اما الؤال مهگم ایگن  . ت و کارگر واخلى بیکار شووورشکس
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را « حگداقل کیفیگت  »شوو؟ وقنى که کاای واخلگی   فعال مى چه ممانیغیرس ملّى 
 اگر حداقل کیفیت را نداشنه باشگد، الگام و کگار غیگرس ملگى فعگال      . واشنه باشد

نگد، ام  مرو  ممکن االت به خارر غیرتی که نسگبت بگه کشورشگان وار   . شوو نمی
کاای خارجی چشم بپوشند، اما عموماً حاضر نیسگنند کگاایی را کگه    « امنیاماس»

آالنانه پذیرش مرو  نسبت بگه  . های کیفی ام  االت، خریداری کنند فاقد حداقل
. کاای واخلی، برخورواری آن کااها ام حداقل معالول و منعارفی ام کیفیت االت

اشد، رهبرى وو بار، الگه بگار، وه بگار هگم     اگر کااى ما حداقل کیفیت را نداشنه ب
بااخره این الام و کگار بخواهگد فعگال شگوو،     . شوو اى حاصل نمى بگویند، ننیجه
و کار غیرس ملگی،   االنفاوه ام الام« فرصتِ»ور یک اقنصاو مالاومنی، . شرایط وارو
شدن آن به شعار و تبلیغ و والگنور و بخشگنامه    شوو و برای فعال می مغننم وانسنه

ول کننرل کیفیت کااالت، باید الگر  ئآن بخشى ام حاکمیت که مس. شوو نمی فااکن
باید فعال شوو؛ ها  یا تحالیق و توالعه کارخانه R&Dجاى خووش باشد؛ واحدهای 

وری کار و الرمایه با هدف کاه  قیمت تما  شده کگاا بایگد مگورو     افزای  بهره
 مگانع  کگه  حگدی  ور -رفگه هگم   توجه قرار گیرو؛ و البنه، و عنداللزو ، ام ویوار تع

اى بگر   اگر این نگگاه منظومگه  . کرو االنفاوه باید - نشوو واخلی تولید پذیری رقابت
 گیرو و تنها ور آن صورس االت کگه  اقنصاو حاکم شوو، اقنصاو مالاومنى شکل مى

اندام که میثگاق ملگی ماالگت،     توانیم به تحالق اهداف تعیین شده ور الند چشم می
 .کنم می تطویل کی  عذرخواهیام . امیدوار باشیم

ماوه به خارر حضورشگان   اهلل االناو واعظ ةآیام همه حاضران به ویوه حضرس 
 . ور این نشست علمی الپاالگزار 
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to require further examination. 

Keywords: Imam ‘Alī b. al-Ḥusayn (A.S.), Shahrbānū, the birth 
year of Imam ‘Alī b. al-Ḥusayn (A.S.), Farazdaq’s poem about 
Imam ‘Alī b. al-Ḥusayn (A.S.), critical review of the chains of 
transmission.  
 

Resistance Economy, an Approach to Development  
Dr. Muḥammad Ḥusayn Ḥusaynzāda Baḥrainī 

Resistance economy is an approach that the Supreme Leader 
has proposed for ordering Iran’s economic situation and left up to 
the Hawza scholars and academicians to elaborate on. 
Is it a long-term strategic plan or a short-term approach merely 
suitable for critical circumstances? Can the resistance economy be 
reduced down to economic resistance? The present meeting has 
been convened to analyze it and to answer such questions. 
According to the lecturer, the resistance economy is a strategic 
economy that has applicable planning in fluctuating circumstances 
for achieving higher levels of economy.  

Keywords: resistance economy, economic resistance, strategic 
resistance, Supreme Leader’s viewpoint.   
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Once the Abbasids took office, the Alavids were suppressed. 
Considering themselves as involved in toppling the Umayyads, the 
sādāt launched movements against the Abbasid’s caliphate. When 
the Abbasids took over the caliphate, the Ḥasanī branch of the 
movement played a more active and extensive role against the 
Abbasids. The further the Abbasid caliphate went on, the more 
considerable and outstanding the Ḥusaynī sādāt participated in the 
opposition against the ruling system, to the extent that, in 
Ma’mūn’s period, both branches of the Ḥasanī and Ḥusayī sādāt 
took up a more active role together in confronting the government 
(ḥukūma). 
Keywords: the Imams of the Shī‘a, Imam al-Riḍā (A.S.), Ḥusaynī 
sādāt (descendants of Imam Ḥusayn – A.S.), Ḥasanī sādāt 
(descendants of Imam Ḥasan – A.S.), combative role of sādāt, 
Abbasid caliphate. 
 

Dr. Shahīdī and the Historiography of Imam ‘Alī b. al-
Ḥusayn (A.S.) 

Ṭāhira ‘Aẓīmzāda Ṭehrānī   
The works of Dr. Shahīdī (1297-1386 sh/1918-2007) indicate 

that he had been much interested in research concerning the 
Imams (A.S.). Among others, his special interest was for Imam 
‘Alī b. al-Ḥusayn (A.S.) to the extent that he used to address him 
both in his youth and old age. His methodology in researching the 
History of Islam and the life of the Imams (A.S.) is critical-
analytical and both the chains of transmission (isnād) and the 
texts of the sanad were of interest to him. This article studies Dr. 
Shahīdī’s critiques and analyses concerning the fourth Imam. To 
this end, the article first touches upon his works on Imam al-
Sajjād (A.S.) and then addresses his critiques and analyses and 
finally deals with Dr. Shahīdī’s research methodology. It seems Dr. 
Shahīdī has reviewed and analyzed the early parts of the life of 
Imam ‘Alī b. al-Ḥusayn (A.S.) [up to the Āshūrā uprising] more 
accurately and extensively than the later parts of his life. The life 
and sīra of the Imam after Āshūra by Dr. Shahīdī’s method seems 
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communication in the Qur’ānic culture and the Western culture is 
the emphasis put on the human norms and values. 

Keywords: the Qur’ān, communicative skills, Moses, Jethro’s 
daughters. 

 
A Study of the Educational Outcomes in 

Light of Otherworldly Discourses 
Dr. Mahdī Muṭī‘ 
Muḥsin Khāliqī  

The Resurrection is an abode for the appearance and manifestation; 
therefore, talking about it is a general practice due to its lack of 
privation, and the worldly limitations, including the language 
barrier, do not obstruct the manifestation of the inner truths of 
the creatures. 

According to the otherworldly discourses, the firmest way for 
achieving salvation is God-orientedness that is actualized in the 
Prophet’s (S.A.W.) thinking and religious law. These discourses 
suggest that the idols and partners that were worshipped instead 
of and besides Allah will not have any power to help their 
followers and will be destroyed and lost against the manifestation 
and rise of Truth. 

Keywords: the Qur’ān, Resurrection, witnesses, yawm al-tanād 
(a Day of Summoning), yawm al-ḥasra (Day of Regret), 
otherworldly discourse.  

 
The Combative Role of the Descendants of Imam al-

Ḥusayn (A.S.) from the beginning of the Abbasid Caliphate 
until the Martyrdom of Imam al-Riḍā (A.S.) 

Riḍā Ja‘farī Nawqāb 
Descendants of the Imams (sādāt) in the Umayyad period were 

in coordination with the Abbasids in opposition to the ruling 
system, until in 132/749 the Abbasids caused the collapse of the 
Umayyad rule with the slogan “Al-Riḍā min Āl-i Muḥammad” 
(Al-Riḍā [A.S.] is from the household of Muḥammad [S.A.W.]). 
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supports, which is very essential for making the best decisions, 
especially in conditions of uncertainty.  

On the other hand, the most important principle of 
management is “decision-making”; for, managers accomplish their 
duties through decisions and, as such, there are hindrances and 
restrictions in their behavior that can have undesirable effects on 
their decision-makings. 

Thus, the present article addresses the role of tawakkul and its 
impact on controlling the behavioral variants of the managers’ 
decision-making and, through a careful study of the verses on 
tawakkul and their effects, proves that tawakkul, as the most 
important pivot that is influential in decision-making by the 
mangers of the Islamic community, helps them to achieve sound 
and logical decisions and to resolve restrictions and behavioral 
variants in their decisions. 

Keywords: the Qur’ān, trust in God (tawakkul), assistance from 
the unseen world, decision-making, managers, behavioral variants. 

 
Communicative Skills of the Prophet Moses (A.S.) and 

the Jethro’s Daughters in the Qur’ān 
Dr. Aḥmad Guldār 

The world in which we live today is named as the world of 
communications. The Holy Qur’ān is the most significant message 
that man has received. In the Qur’ān, the procedure for 
establishing communication with others is explicitly or implicitly 
regarded as important. Throughout the Qur’ān, God has stressed 
the importance of communication by recounting various stories. 
In the Qur’ānic teachings, from among the dialogs between 
different personalities, specific skills can be seen as in agreement 
with communication sciences. In the story of the Prophet Moses 
(A.S.) and the Jethro’s daughters, one can notice certain 
communicative patterns and what is regarded as effective in 
interpersonal communications. Furthermore, in the process of the 
dialogs, many of the non-verbal messages are deciphered and 
received by the addressees. The main difference between 
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Human Depiction in the Plain of Resurrection 
Dr. Kubrā Khusravī 
Dr. ‘Alī Naẓarī 
Samīra Jiddī Hakānī 

One of the subjects of the chapters of the part thirty of the Qur’ān 
is concerned with human state and speech on the Resurrection Day. 
Studying different aspects of human depiction in the Plain of 
Resurrection would not only clarify the grandeur of the Resurrection 
Day but would also display the sagacious art of human depiction in 
the Qur’ān to the addressees of the Revealed Word of Allah. Through 
examining human depiction on the Resurrection Day, the present 
study attempts to explain the events of that day in the chapters of the 
part thirty of the Qur’ān. Then, the pictures of the faces, what has 
been heard and said, and the human behavior are separately examined 
indicating that through pictures a more accurate and perfect 
understanding of the sense can be achieved, since there is a close and 
deep relation between the sense and the pictures. 

Keywords: the Holy Qur’ān, part thirty, human depiction, Plain of 
Resurrection.  

 
Trust in God and its Impact on the Behavioral Variants of 

the Managers’ Decision-Making from the Perspective of the 
Holy Qur’an 

Dr. ‘Abbās Ismā‘īlīzāda 
Mihrnāz Muḥaddithīfar 

Trust in God (tawakkul) is among the influential values in all 
issues. However, its impact on decision-making is more 
outstanding; in particular because tawakkul is the secret code of 
receiving assistance from the unseen world and supernatural 




