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يازیاب ز ستتاد ز س  .ز
م انتزری نشواسانزیزم ی نزبهزي روز
واژهها:ز یی ز یتضایقتزسعم زریحتزویاوزیزری یاوتز یی زیاال ر  .ز
کلید 

ّ
وقدوه

دی ر یبییط یجتمییاع ینییآیع یه یهگآهییا بییای ییییانث پیییاح ت ی میم د ییآ یفییاید نشییا

دید شخصیییت تغییییا دید یفتییای دشگییای جییآد دیید .ینسییا دی فایشنییث جام ی پییبیا

م ی ممییزهد کیی خییآد یی بیی عنآی مآجییآد مسییت ل جییثی یه دشگییای باهشناییییث (ییییتآد

 .)251 :1388شیناخت یییم یهگآهییا بیای م یییت کی فیاد بتآینیث پیییاح خیآد یی بی دشگییای
باییانث یه ر یبییط بیا منییا نیاههییا خیآد یی دی یب ییاد مختلی

شیناخت

فییاد

عییاطف

یجتماع ت میم نماشث تا بثیم ییل ییباب یامت ر ح ر ی داصیل شیآد .هوشیک یه

ییم یهگآها ریژگ هایس دیید ک م گاه یه م ها م تآینث فاد یی دی بها منیث یه مثیای مثبیت
یهگآ مقلآب دری یه پیامثها منف یهگآها نامقلآب شای نماشث .یییم دی دیاه

ییییت کی ب ی ییییم مبحییو دی ر ی شنایی پادیختی شییث
تییا کنآ تح ی ی صییزی

نگافت ی

هی دی دییزه م ییای ییییام

یه یییآ دشگییا تییا بیی دییال یهگییآ مییث ن بییا یییییاس

ممزه ها ییام تهی نشث ییت؛ بنابا ییم شاشست ییت ینیآیح یهگآهیا یفتیای

نیآح

مقلآب م با ییاس ممزه ها دشن مزید مقاه قایی گیاد تیا یهگیزیس فایشنثمیثیی بیا تکیی

با منابع دشن یییئ گادد بثیم ییل ها

بیشتا یامت ر ح ر ی د ی

بی دییت

مشث؛ زیای یی جامع بای یییث ب یهثی میزید ی یاشت خثی نیث نیس هد بی ممزه هیا

قام

یهلبیت عصمت طهای ؟مهع؟ ییت .یماح صاد ؟ع؟ م فاماشث« :ب شا ررشیث

شیا بی غییاب علییم صیحیح نخآیهیییث شافییت مگیا م

ییت» (مجلس
یجتمیاع

یییر کی یه نادییۀ مییا صییادی شییث

 .)92/2 :1403ییم تح یق با بیا مختصا ی یهگآ متثی ل دی ر یبیط

بی شناییایس ینگیییر هیا پیامیثها میییبهییا یدتمیاه م هیا پادیختی

نهاشییت ب ی طییزی مفصییل بهتییویم یهگییآ ییتبییاط دی ت ییاما
دثشو یی بویی م کنث ب ن

یجتمییاع یه دشییثگا قییام

م دی یامت ر ح ر ی یشای م نماشث.

دی

و16

یقشوبرترو لگسیو قتض ییودروسالوتوروحو زودن گ وقرآ ووورو ن نو

الگ های رفتاری

.1و لگوون وپرخ شووگری:وپاخییاش دی هغییت بی م نییا دیشییت

عت یییاب (عمی یییث  )321 :1377دی یص یییقاح عم یییل یفت یییای

تنییث یه ر

خشییم

ک ییی بیییی طزی مسییییت یم

هثفمنث دی پس مهیی یذشت ییانث ب کسان یییت کی ماییل نیسیتنث میزید مهیی یذشیت

قایی گیانث (فاینز

.)248 :1381

ینگیر ها پاخاشگا

بها منث خآدخآیهان یه منافع (ههسیایسهید )97 :1377

 )45 :1388یه مثیییای منفییی یفتیییای

نش ییا دید تآین ییایسه ییا خ ییآد یی ییت (کیییت نی ی

پاخاش ییگاین دی عیییثح ی ییامت ر ح ر ی می ی ت ییآی یه ب یییم یف ییتم ص ییمیمیت پییییثیش

دش ییمن (ممت ییاه  )122 :1387یدس ییاس گن ییا دی ف ییاد پاخاش ییگا یی نیییاح بیییاد (صیییثیق
یو یتان

.)29 :1388

.2و لگن وس زشگری:ویاهش دی هغت ب م نا دسیم ییلآت خآشیفتیای (دهخیثی

 )13267/9 :1325دصیییآل تآیفیییق بییییم د تی یم (ینیییزی

 )3976/5 :1382دی یصییییقاح

 .)1358/2دی ییییم نییآح ییتبییاه فییاد بییا عییبیخآیه یفایط ی

کآ ییک ینگاشییتم خییآد یفکییای

باط یییا

یدسایا

ک یییاد ک یییثری

یخ یییتا

یشج یییاد تآیف یییق می یییا ط یییافیم یی یییت (عمیییییث :1377

د آ شخص خآد یی ب نفع دشگای نادشث م گیاد (عاق بنث .)59 :1387

ینگیر ها ینتخیاب یفتیای یاهشیگاین یی می تیآی دری یه مسیهآهیت تین

جلیب

تحسیییم دشگییای باشییماد (یییتآد  .)77 :1388همچنیییم بییای یفتییای یاهشییگاین مثییای
منفی کی خیآد

یآئ جآد دیید؛ یه جمل ف ثی هزشت نای اشت یه ر یبط یدساییا
ت ثیا بسیای ّ
مخو بس با یامت ر ح ر ی ینسا خآیهث دیشت (شاف .)9 :1379

.3و لگون وجرموتوون یوهونو وق یعیوت:وبی یعت یاد کییت دییزشس ( 1991ح) ()Kate Davis

قاط یییت فایشنییث بیییا یدسایییا

دیخآییییت تغییییای

دید

درشافییت کییاد بییاهخزید

ص ییادقان یی ییت .قاط ی ییت بییی م ن ییا بها کشی ی یه دشگ ییای نیس ییت بلکییی بییی م نیییا
محافرت یه خآد منافع خآد ییت (ی

هایج

دشگای

.)297 :1377
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ینگیر هییا ییییتفاد یه یهگییآ قاط یییت عبای ینییث یه :ییییت ال ینثششی

یهییثی

ینت ییال یدسایییا

خآدبییاری

یییییث بی

نیاههییا یرهشهییا خییآد ب ی دشگییای بییا ر ش

صییحی (یفیییعپییزی  )104 :1388نمآن ی هییایس ک ی ب ی پای ی گآ نبییآد یهگییآ قاط یییت
یشای دیید عبای ینث یه :پیامثها منف دی ب

ی مآیقیع ناخشینآد دشگیای

شث م ها مآیج شث با یکن ها منف یه طا دشگای

دشگای .

مت یوی

ت اد خآییت ها فاد بیا

با تفکا ینیثت دی یییم یی یهگیآ تقبییق م هیا بیا م یایهیا یییام م تیآی بی یییم

نتیجی یییییث کی هییی شییک یه یهگآهییا شادشیث نم تآینییث یهگییزیس دی دییث کمییال باشییث

همچنیییم نم تآینییث باعییو یییامت ر ح ر ی د ی ی ینسییا دی هم یۀ یب ییاد شیییایشط
همییان

مکییان مختلی

شییآد؛ یه ییییمر پیشیینهاد مییا دی ر یبییط یجتمییاع بییا بادیشییتها

مستنثیت ک ذکا خآیهث شیث یییتفاد یه یهگیآ یقت یایس یییت .دی یییم همینی منبیع

پژ هش دی دیتاس نیست ک ب صزی

یهبت دی باخ م ا

مست ل جامع ب ییم مآ یآح پادیختی باشیث.

یه جمل (دزه ر یبط یجتمیاع بیا مبنیا ییبک هنیثگ یییام

دمیییث فا ییل قییانع) (ییتبییاه دی هنییثگ یجتمییاع  :یهگآهییا مثییای مییییب هییا م عل ی

دسییم هید ) (بوییی مفتهیا مآینیع فییاد ییامت ر ح ر ی یه دشیثگا یییاح محمییث
هیبل ی ) ب ی ینییآیح یهگآهییا یفتییای دی ر یبییط یجتمییاع

جثیگان پادیختی شیث یییت هی یییم تح ی یا
ییتباه ییم د

ن

یییامت ر ح ر ی ب ی صییزی

یه جام ییت هح باخیزیدیی نبیآد بی

یهگآ یییئ شث دی یامت ر ح ر ی نپادیخت ینث.

الگوی اقتضایی

یقت ا دی هغت ب م نا ییتثعا طلب خآیه

ییت .یهبت ب م نا مصثی م ش ن

نیر ممث ییت (عمیث .)344 :1377

دیخآییت مقاهب یدعا هیز ح

یح یی باهخآییتم مقاهبی کیاد

دیخیزی بیآد

و18

یقشوبرترو لگسیو قتض ییودروسالوتوروحو زودن گ وقرآ ووورو ن نو

منرزی یه یهگآ یقت ایس ییم ییت کی شیک هیای آب مفهیآم بیای ت یییم عآیمیل

مؤثا دی یثیا بخشی ییتبیاه یییئی شیآد کی بتآینیث فیاد یی دی شیافتم کیایییس میؤثا خیآد دی فایشنیث
شای

ییتباط

همایه کنث .بثیم تاتییب ییتبیاه یه دشیثگا یییم نرو شی پثشیث ناشی یه

ت ی ثیا مت ابییل یفییاید دی مآق یییت شییایشط محیق ی خییا

هیث ها مشیخص ت و شی

ب ی منرییزی یییییث ب ی هییث شییا

شیث ییییت؛ بی ییییم م نیا کی بهتییویم یی ییتبیاه بییا شیک فییاد

ممکم یییت بیای فیاد دشگیا کی خصآصییا

ر دی متفیا ت دیید بیثتویم شییآ ییتبیاه

باشث .ب طیزی کلی تهیزی یقت یا مبتنی بیا یییم یق ییت یییت کی محیطهیا گآنیا گآ
نیاهمنث ر یبط یجتماع متفا

ییت .یه ییم ر شییآ ییتبیاه میؤثا شییآ ی یییت کی بیا

محیط یجتماح یاهگای باشث تیا یه یییم طوییق کیایییس بیشیتا داصیل شیآد .نروشیۀ میبکزی

ییییم ینثشش ی یی بیییا م ی کنییث ک ی

ییییت نتییاشج نیییر مختلیی

ییآ مآق یته یا متفییا

م ی باشییث .یه ییییم ر ت کیییث ییییم نروش ی بییا یعاشییت تنایییب میییا شیییآ ییتبییاه ریژگیی
مآق یتهایت.

شخص نرد ییآل خثی

یلب مییاش
ر شی

یه همساش یش شکاشت کاد کی میای مهیی م یییانث یه میم

م کنیث یییآل ی کیاح

فامیآد :تحمیل کیم ییا صیثی یی نینیثیه شیاشث

یی تغییییا دهییث .ب ییث یه نییث د ماتب ی ممییث شییکاشت کییاد .بییاه ییییآل خییثی

فامییآد :تحمییل کییم .بییای یییآمیم بییای ممییث گفییت :شییا ییییآل یهَّلل
ر ش خزش

بانم دیید همچنا مای یذشت م کنث .ییم بای یییآل خیثی

رره جم یثاث خان ی

یی بیو

همسییاش مهیرییییا ک ی

ییع یی دشییث بی یهتمییاس یفتییاد خییآیه

نییم کیاد ی  .شیا ک همییم کیای یی کیاد

ی ثاث یی ب منرل باهگادینث مت هث شث کی دشگیا مآجبیا
.)48 :1412

بی ی فامیآد:

بویر یا یی مادح ک م گبینث قایی د یگا میادح علیت

یی یه تآ پاییثنث بگآ ب یبب مهیی همساش ی

(طبای

همسییاش یح دیییت یه

کییاد کی م مییاد (شییا ک )

مهیی همسیاش یش یی فیایهم نسیاهد

ینتخاب بهتویم ر ش مستلرح تآینایس فاد دی تشخیص مآق یتها شایشط ییاهگای
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ک ییاد یفتایه ییا یق ییثیما

تشییخیص یشنکی
هما خا

ب ییا نیاهه ییا م یییییت .بن ییاباییم هیفی یۀ ف ییاد عبیییای

ی نییآح تصییمیم شییا یقییثیم دی مآق یییت خییا

یییییت یه
دی

دی شییایشط خییا

ب تح ق یهثی یصاد کمک مؤثا م نماشث .ییم یهگیآ بییانگا یییم مقلیب

ییت ک با ییتفاد یه همۀ ینثشش ها دین ها گبشیت دی شیایشط منحصیا بی فیاد بی

مآ ییآح تآجییی م کنییث م کآشیییث ر یبییط میییا مآق یتهییا یفییاید نتیییاشج کیییای یی قابیییل
م
پی بین یاهد .ییایا ییم یهگآ با ییم یق یت ت کیث دیید کی منچی یفیاید دی عمیل ینجیاح
م دهنث یبست ب مجمآعۀ شایشط مآجآد ییت.

ی یت مآجیآد پادیختی شیث بلکی تی ثیا یی دلهیا یییئی

دی ییم نرو شی نی تنها بی

شث با یهگآها یفتیای یی نییر میزید تآجی قیایی دید یییت .نیا کی کیوشس میجیوشس (2013ح)
( )Chris Argyrisدی نروشۀ خآد ب ناح نروشۀ «یشثشافتگ _ یشیثنیافتگ » مرید یییت کی
ینسا ها یشثناشافت بی

نیث طوییق یفتیای می کننیث ینسیا هیا یشیثشافت بی

طویق یفتای دشگا (پال های

کنت بانچاید .)57 _56 :1393

نیثیم

یقت ییایس یفتییای کییاد بییثیم م نایییت کی شییک ر ش همی جا بییای باخییزید بییا همیۀ

یفاید منایب نیست بلک بنا ب یقت ائا باشث یفتیای کیاد .شیاه یقت یایس یفتیای کیاد
ّ
یاح
ی
م
یل
دیشییتم تنییآح یفتییای ییییت ک ی «هییا یییخم جییایس هییا نکت ی مکییان دیید» «هکی ِ
ٍ
ٌ
َم یییال» .دیش ییتم تن ییآح یفت ییای یقت ییایس یفت ییای ک ییاد نش ییا دهنث ییییامت ر ینییی
بیآد شیایشط

یشثشافتگ شخص نییر می باشیث .دی یهگیآ یقت یایس بی ییبب متفیا
ّ
یصل ت یثح یییتفاد یه ر شهیا غیامسیت یم کیادیی بیا ر شهیا مسیت یم گفتیای
مزید ت کیث قاییگافت ییت .دی باخ یدادشو با عمل ب جا گفتیای ت کییث شیث
ت یوشک بی جا تییزبی مشییکای تآصییی

کناشی

نصییحت دی پنهییا یییفایش شییث ییییت .یمییاح

علی ؟ع؟ فامییآد ینییث« :بییثکای یی بییا پییادیش دید بی نیکآکییای بیییاهیی» (یهو و لبالغووه دکمییت
 .)177نیییر یه یششییا ر یشییت ییییت ک ی فامییآد« :تییزبی کنییایس (ت ییوشک) بییای فییاد عاقییل

یختتا یه تزبی مشکای ییت» .م د ا

دی جایس دشگیا می فاماشیث« :ینسیا عاقیل بیا

و20

یقشوبرترو لگسیو قتض ییودروسالوتوروحو زودن گ وقرآ ووورو ن نو

یدب متنب م شآد تنها هارپاشا هستنث ک جر با هد یصاح نم گادنث» .همچنییم

یششییا فامییآد ینییث« :کیفییا خادمنییثی ب ی صییزی
صییوش

کنییایس تلییزشح ییییت کیفییا نادینییا

مشییکای ییییت» .دی یه و و لبالغووه ممییث ییییت« :م ک ی خییآد یی پیشییآی مییادح یییاهد
پیادیهد پییی

پیی یه ت لیییم دشگیا باشییث بی یدب کیاد خییزش
ّ
(محمیث ی شیها
فاماشث باشث ب کادیی یدب نماشیث»

یه منکی بی گفتییای ت لیییم

 .)72/1 :1375یمیاح صیاد ؟ع؟

فامییآد ینییث« :بییا عمییل یفتییای پسیینثشث خییآد مییادح یی بی خییزبسهییا دعییآ
زبان نباشیث» (قم

.)78/2 :1383

کنیییث دعییآتگا

نه نههایی از الگوی اقتضایی در سیرۀ وعص وین؟مهع؟در شرایط زوانی و ووانی وختلا

_1وسکننوِضرنوعل ؟ع؟وبع و زوغصبوخالفت و

یماح عل ؟ع؟دربای یقثیح نکاد خآد نیم م فاماشث:

«مم دی ق یۀ خافت یه جانم نتاییثح .قت دشثح خافت ب دییت کسیا دشگیا

یفتییاد یه تییاس جییانم نبییآد ک ی یقییثیح جییث نکییادح شمشیییا نکشیییثح بلک ی یه گمایهی

مادح تاییثح».
َ َّ
َ
َ َ َّ َ
ایهیییة
م د یا دی جیایس در بییای همییم مسییهل م فاماشیثّ « :یمییا ق ْیآهک ْم أ کییل ذ ِهیك ک ِ
َ
ْ
َ ْ َ ْ
ْ
َ
َ َ
یهَّلل ما أبا ِه َدخلت ِإه یه َم ْیآ ِ أ ْ خ َیا َج یه َم ْیآ ِإهی » (یه و لبالغوه خقبیۀ )55؛
یه َم ْآ ِ ف َآ ِ
خییآددیی کییاد یه جنییس گییافتم
م گزییییث مشییا ییییم هم ی کنییای کشیییث مماشییا
دق ب ییم دهیل ییت ک یه ماگ کایهت دیید م تایث ک کشت شآد؟ بی خیثی قسیم

عل ؟ع؟ بات نثیید ک ی ب طا

ماگ بو د شا ماگ ب یایغ عل ؟ع؟ بیاشث

بن ییاباییم یمیایهم ییؤمنیم؟ع؟ بییی یقت ییا ش ییایشط عم ییل می ی کن ییث یگیییا دی میییآیق

یی

تنهیییا یی

یییای

مماشا

یی دی پی

م گیاد ب جنس ر

نم مرید تنها مادر یش مصیاه یییاح

جام ییی یی ییام یی ییت؛ یم ییا یه ی ییآ دشگ ییا منگ ییا کی ی جن ییس یی هیفی ی

تشخیص دهث بسهی مادر ی ب م یقثیح خآیهث کاد.

س لوس ویهن/وشو/149وزودت 1399و
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.2وپی موعزتهن یهوصلحو و موِدن؟ع؟

شک ی یه د یییل مهییم صییل یمییاح دسییم؟ع؟ یی م تییآی «دفییح دیییم» بیییا کییاد؛ زیییای
یت جام ۀ یییام دی شیایشق قیایی دیشیت کی ممکیم بیآد جنیس بیا م ارشی یصیل

دیم یی یه بیم بباد (پیشآییس .)97 :1381

ی یت قییایی دیشییتنث ک ی جنییس نییآع

یه یییآ دشگییا مییادح نیییر یه نرییا فاهنگ ی دی

بثبین ب دییم م ثییا

یی بی جیآد می مرید .بیا همییم یییاس یمیاح دسیم؟ع؟ شکی یه

یعتایض باخ یه شی یان

فامآد :تاییثح رششۀ مسلمانا یه همیم کنیث شیآد کسی یه

د یییل صییل خییآد یی یقت ییا جام ییی بییای دفییح دیییم بیییا کییاد؛ نا کییی ی دی پیییس

منا باق نمانث؛ یه ییم ر با مصاهح ی ک ینجاح گافت خآیییتم دییم خیثی دفیح شیآد

(یبم عسا کا )203 :1415
م د ییا

همچنیییم فامییآد« :مییم صییل یی پییبیافتم تییا یه خییآ ر یییر جلییآگیا کیینم

جا خآد خانآید

.)155

یصحاب صیمیم خیزش

یی دفیح کیاد باشیم» (ج فوشیا :1381

بییا تآجی بی مقاهییب شادشییث باشییث گفییت :صییل یمییاح دسییم؟ع؟ قهامانانی تویم نییام

تارش ییت ک با تآج ب شایشط همان

مکان م عصا ب

.3وبرخسردو یگیزش و و موِدین؟ع؟وب وِر و

جآد ممث.

با دیتزی یماح دسیم؟ع؟ مبن با داکت شایی دا مانع یدیم داکیت شیث کی یمیاح بیا
َّ
َ
َ ََ َ
َ َ
م ت ا دال دا ب یششا فامآد« :ثکل ْتیك ی ّمیك َمیا یهیب ت ِو شیث ی ْ ت ْص َین َع؟»؛ میادی بی
قصث دیی ؟ دا گفت :م گا باشیث ک ب خثی قسم یگا غییا شیما یه
عریشت بنشینث

عییاب ب ی مییم م عبییای

عبای

یی م ی گفییت دی دییاه ک ی

ی یت ی

ییآ شییما باشییث همیییم

یی ب ی باه م گفتم؛ یما ب خثی قسیم بیای میم یییم دیق نیسیت کی شیاد میادی شیما

کیینم مگییا ب ی نیکییآتویم جه ی ک ی م ی تییآینم (خییآیرهم

محتامان باعو یصادگا دا بم یزشث رشاد شث.

 )232/1 :1418همیییم داکییت
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یقشوبرترو لگسیو قتض ییودروسالوتوروحو زودن گ وقرآ ووورو ن نو

.4ویقشوبروآبوکرد وتنیئۀووأوس وتنسطو و مورض ؟ع؟ و

دی پی ی یس دیخآیی ی ییت می ی ی مآ یه یم ییییاح عل یی ی ب ییییم مآیی ی ی یها ی یییا؟ع؟ بیییییای پیییییبیاش

شییتعهییث

یششییا بییا تییثبیا یهه ی

ب ی م ت ییا شییایشط دکییآمت م ی مآ بهتییویم

تصمیم یی گافت .یماح؟ع؟ مشکایی نای اشت خزش

بیا کاد همچنیم ب شث

یی یه یییم ییفا هنگیاح خیو ج یه مثشنی

دی م ابل پبیاش شتعهیث م ا میت کیاد تیا جیایس کی

کییای می مآ بی تهثشییث ینجامیییث .یییاینجاح یمییاح بییا مشییو ه کییاد پییبیاش شییتعهییث بی

دخاهت نکاد دی خافت ی یی شکست دید .پس یه ییم بآد ک یماح؟ع؟ ییم تهثشیث یی بی
فاص یییت تب یییثیل ک یییاد یه یی یییم مآق یی ییت ب یییای گس یییتاش م ی ییای شییییی

یهلبیت؟مهع؟ بها بادیی نمآد دی ییییتا هیث
جام

دفح مصاه ییاح پادیخت.

.5وردوشف عتوبر یوتبرمۀوز وس رق و
هن ی یه یشییای قییوش

ب ی نییاح فاطم ی مخز م ی

دی ییتزی دید د ییث یههی ی یی در ب ییای ی ج ییای
کآشیییثنث بی هییا ییییل ی
خییثی

مبیایت خیزش

د انیییییت

بی یصیادگا یفیاید

ماتکییب یییاقت شییث .ییییآل خییثی

کنن ییث .قبیلی ی بنی ی مخ ییز ح ناییدیییت شیییثنث

مییانع یجییای دییث شییآنث .ییییامة بییم زشییث کی مییزید تآجی ییییآل

بییآد یه یششییا ت ا ییا عفییآ کییاد؛ یمییا د ییا

ییتفاد یه شایشط منایب پی

یییخت ناییدییت شییث

ییمم

ر بای یشیاعۀ فاهنیس عیثیهتمحزی فامیآد :مشیا دربیای

دث یه دث د خثی شفاعت م کن ؟ یپس یه جا داکت کاد

مم خقبی ی فامیآد:

ی مادح علت یشنک ملتها قبل یه شما ها ت شثنث ییم بیآد کی یگیا فیاد بلنثپاشی ی

یه منییا خقییایس م کییاد ی یی ب ی مجییاهی
کس خا

م کاد دکم خثی یی دربای

محییالد دختییاح فاطم ی د نیییر دیییت ب ی

نم ییییانثنث یمییا ی گییا یه مییادح نییاتآی

یجای م کادنث .یآگنث ب خثی یگیا ببافیاض

نیییم کییای برنییث دکییم خییثی یی دربییای ی یجییای

م ی کنم دی بایبییا قییانآ خییثی فاطمیی مخز م ی بییا فاطم ی محمییث

(یبمهشاح .)185/4 :1375

گمنییاح

شکسییا ییییت

س لوس ویهن/وشو/149وزودت 1399و
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با بویی مآیید شاد شث ب ییم نتیج خآیهیم یییث ک بای ییییث بی مییمی

مییزید ی ییاشت خثی نییث ینجییاح هیفییی باشیییث دی شییایشط مختلیی

ر دی

یه ر شهیییا گآنیییا گآ

ییتفاد کنیم هما طزی ک بیا شیث هو شیک یه م صیآمیم؟مهع؟ دی هما هیا مکا هیا
مختلی ی

یه یهگ ییآ یقت ییایس کییی ش ییامل ر شه ییا یفت ییای متف ییا ت همچیییآ نیییام

قهامانان یکآ

نهیب قاط یت ییت ییتفاد کاد ینث.

نقش الگوی اقتضایی در سالوت رو و روان

دی یدیم ب باخی یه مثیای یهگیآ یقت یایس کی ن ی

یشفا م کننث یشای م کنیم.

الا -جذب حداکثری و دفع حداقلی

بییثیه ییییت ک ی دی شییک هنییثگ یجتمییاع

تحییآ

ر ییژ ی یی دی ییامت ر ح ر ی

دگاگییآن هییا فای ین ی پثشییث

م مشث تلخ ها شیوشن ها گآنا گآن مقاح م شآد .دی ییم میا مهم م ییت کی
شک ینسا مت ّهث مؤمم با ر شها دسابشث منق تحآ یی یرزشابس نماشیث
با م باخزیدها ییای کنث تا یاینجاح ّ
ت زشت یرهشها تکامل پیشیافت
تحآ

جام یۀ یییام باشیث .دی م صییزی

یییت کی مییمی

جام ی یی در بیا خآیهیث گافییت .دی

ییم همین باشث یه قثی «جاذب دیف » ب دییت ییتفاد شآد؛ نا ک یماح عل ؟ع؟
ّ م ََ
َ َ َ
م َ
م ْ
مَ َ َ
فامآد یییتَ « :ی ِد َیم یهَّلل َیجیا َیأ َد یا ف َعیا َ َعل ْیی ِ أ ْ َیأ َج ْیزیی ف َیا ّد َ کیا َ َع ْآنیا ِبیاه َح ّ ِق
ََ
ّ
اد ِب ِ » (یه و لبالغه خقبۀ )205؛خثی یدمت کنث م کس یی کی یگیا د ی یی دشیث
عل َص ِ
شای

کنث (جاذب ) یگا یتم یی مشاهث کاد با م مباره کنیث م یی یه مییا بیادیید بی

شای صادب دق باخیرد با ث یتمگا قیاح نماشث (دیف ).
م
یهگآ یقت یایس بی دنبیال جیبب یفیاید یییت؛ میثا دشیمم گا ی دشیمم یییت ّیمیا

م شآد با باخزیدهیا ینسیان قلیب ی یی تسیخیا کیاد یه ی شیک د ییت فیادیی ییاخت

یهبت یه یدتیاه دریینثشش نباشث غفلت کاد ک تلخ هیا فای ینی بی بیای خآیهیث مرید.

یقشوبرترو لگسیو قتض ییودروسالوتوروحو زودن گ وقرآ ووورو ن نو

با ییم ر ش م تآی جبب دثیک ا

و24

دفیع دیثیقل دیشیت جیبب دیثیک ا

دفیع

دثیقل م تآینث بای همگا خآشاشنث شییویم باشیث؛ ز ییای دی یییم شییآ فیاد کی قیایی

بییآد یه خزبسهییا دری شییث بییث باشییث ب ی خزبسهییا نردشییک م شییآد بییا یفییریش

قییثی

شییافتم خزبییا خزبسهایییت ک ی یییامت ر ح ر ی یفییاید جام ی ر نییق م گیییاد .یمییاح
َ
یصل «جاذب » دی بایبیا دشیمم می فاماشیثِ« :إذی
عل ؟ع؟ دربای باخزید ینسان ب کایگیا
ِ
ْ م ْ ْ َ َ َْ
ْ ْ
َق َث ْی َ َع َل َعث ّ َك َف ْ
اج َ ِل یه َ ف َآ َع ْن شکای ِهل یثی ِ علیی ِ » (همیا دکمیت )11؛ هنگیام
ِ
ک با دشمنت پیوره شث عفآ یی شکاینۀ ییم پیوره قایی د .
ْ
ََ
ْ
َ َ َ َ
یهَّلل فیا
یت یه َه ِز َشمیة ِب ِیإذ ِ ِ
م د ا ب یوباهین دی جنس یفایش م کنث« :ف ِیإذی کان ِ
َم
َ
َت ْ تلآی م ْثب مای َ َ ت ِصیبآی م ْ ز میی َ َ ت ْجهز ی َع َل َجو ش َ َ َتهیجآی ِّ
یهن َسا َ ِب ذ َ ِإ ْ ش َیت ْم َم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
أ ْع َای ک ْم یببم أمای کم» (هما نام )14؛ منگا ک ب یذ خثی منا یی شکست دیدشیث
فایر ش ییا یی نکش یییث ناتآی ه ییا یی ییوبت نرنی ییث مجو د ییا یی نکش یییث بیییا یذشیییت مهیی
عآیط

هنا یی جوشح دیی نکنیث ی گیا ی هنیا بی شیما دشیناح دهنیث فامانیثها شیما یی

نایری گزشنث.

ب _ نف ذ در وخاطب ،اقناع ،دریافت پاسخ وثبت و هدایت او

نفیآذ دی

دی بسیای یه ماقا ها منچ بای ما یهمیت دیید یثاگیبیی بیا مخاطبیا
م
نگاشها منا ییت .م مآ ما عاق منثشم تیا نگاشهیا مخاطبیا یی دی میزید مسیهلۀ
میزید نرییا دگاگییآ کنیییم بییا منچی خییآد م ینثششیییم شکسییا یییازشم؛ بییای یییییث بی ییییم
م
هث نا گزیا ب شناخت مآق ییت ییتبیاط هسیتیم .میثا یدساییات هماننیث همیثید
همثه

ی اشت یه ییبق با دشگای  ...جر یدساییا

ییییم نییآح یدسایییا

دی یفییاید نشییانۀ یییامت ر ین ی م هییا بییآد ی گییا ب ی شیییآ منایییب

مقلییزبس یبییایه شییآنث باعییو شییادکام

بهبییآد ر یبییط پاشییثیی د یییت ها ی یییاشت یه

هنیثگ خآیهنییث شییث هی ی گییا همیییم یدسایییا

یبایه شآنث یفسادگ

مثبیت بی شیمای م مشنیث .جیآد

مثبییت دی مآق یییت ییتبییاط نامنایییب

نای اشت دی ر یبط یی دی پس خآیهنث دیشت.
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منرزی یه نفآذ یثاگبیی

فوشب مخاطب نیست بلک نفآذ ب دق دی دشگای یییت.

شکی یه عآیمیل پیشیافت یییآل ی کیاح دی صیثی یییاح نفیآذ م د یا دی دلهیا بییآد؛
ْ َ َُ ْ ََ ْ ُْ َ َ ّ ً َ َ َْ ْ
نییا کی خثی نییث م فاماشییثَ < :فب َه و َور ِْ َهو ٍ و ّ َ
وبو
ِ
وةو ِووونو ِىو ِلنووتولهوونوولوونوکنووتوفظو وغ ِلووی و لقلو ِ
َ ْ َ ُّ
َ
وك> (مل عمییای )159 /؛ یه پاتییآ یدمییت یهه ی دی بایبییا م هییا بمییادحد نییاح
والیفضوون ِووو ْون َوِ ْن ِلو و
مهوبا شث

یه یطای

یگا خشم ینگثل بآد

تآ پایکنث م شثنث.

م ییادح بی ی ینس ییا مهوب ییا دل م بنثن ییث یه هم یییمر پیییامبا گایمی ی یییییاح

نکادنث؛ زیای م د ا

ن جفا کای بآد ن ینگثل بلکی بی ف یل یههی یفتیای یاشیای

یه فیا عقآفیت مهوبیان دیشییت (مکیایح شیییایه

 .)42/1 :1374شکی یه عآیمییل نفییآذ

مآفق مشنا بآد ب مبان فکا طیا منیاها تآجی بی یعت یادی

ها

مشنایس با یعت ادی

م ها نفآذ شافت.

طیا م ابیل یییت.

مخاطبا بیشتا باشث عمیقتا ییدیتتا م تیآی بی تفکیای

ب ی عنییآی مثییال یمییاح ی ییا؟ع؟ دی گفتگییآ بییا جییاثلیق مسیییح بییای یثبییا

د ییا

تزیی

محمییث

یی یهیییا

پیییامبا

یه کتییاب ینجیییل مقییاهب مرید یییپس باخ ی یه ی صییاف یی کیی دی

ینجیل بای پیامبا

ذکا شث یه زبا قام بییا نمیآد یه جیاثلیق دی خصیآ

تقبیییق ییییم ی صییا دی ینجیییل تییزیی

مناها ی دشگا بای یثبا

بییا پیییامبا ی کییاح

صاشت پیامبا

نیاح فوهنیثی یششیا ِییفا یه زبیزی یی میزید

ییییتفاد قییایی دید ک ی ییییم بییای مییزید تصییثیق یأس یهجییاهآ
بثیم تاتیب جاثلیق یأس یهجاهآ

یعتییای

گافییت .یمییاح؟ع؟ دی

م عییاهم یهییآد قییایی گافییت

م هزی تسلط کامل یماح؟ع؟ بیا مبیان م افتی م هیا

گشتنث؛ ب نحآ ک ب باتا دیم مبیم ییاح یذعا نمآدنث (یبم بابزش .)183 :1373

مادلیۀ ب ییث یه نفییآذ بییاینگیختم مخاطییب بی عمییل ییییت .قتی یه شیییآ مییزید عاقیۀ

شخص مخاطب خآد یطایفیا ییتفاد م کنیث م ها ب یقثیح خآیییتۀ شیما پایی

مثبییت م دهنییث .ممکییم ییییت مجبییزی باشیییث کی کمی بیشییتا تییاش کنیییث ییییم تاشی
یرهش ییمنث یی ییت کییی بی ی یج ییای ینج ییاح م می ی یرهد؛ ز ی ییای دی ق ییت نییییو

مشنیییث شیییما

و26
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صییاف جزیس م کنییث .شییخص مخاطییب شییما یطایفیانتییا نیییر یه یقییثیم ک ی کاد یشییث
ییییت بال خآیهنییث کییاد؛ ز یییای م فهمنییث ک ی بییای تمییاس بییا شییما یه ی شیییآ ه یایس باشییث
ییتفاد کننث تا م ها یی ب نتیجۀ دهخآیهشا بایانث.

شک ی یه بهتییویم یی هییا کسییب یطییاح دی ییییم همین ی ک ی مخاطییب شییما ی ر ش ی یی

م پسنثد ییم ییت ک مآق یت ییتباط

مشتاکا

مزید قبآل یی یرزشابس کنیث ک یییم

یه شاخص ی ها یصییل یهگییآ یقت ییایس ییییت؛ ب ی عنییآی نمآن ی هنگییام ک ی مشییاکا
ّ
خآ خآیی جناشتپیش ک یاهیا دییه ها دی تآی دیشیتنث بیا یث یییاح شیخص
ب کای گافتنث دی نگال مسلمانا گافتای شیثنث پییامبا یکیاح

پیامبا

بیا خیا

تماح منایبا د یتا دشمنا فاما عفآ عمآم صادی کاد همۀ جناشیا م هیا یی
َْ ً
َْ ُ ُ َ
یونو ِىوأف َن جو و>
ب دیت فایمآش یپاد همیم یبب شث ک ب مصثی <ن خلس ِوف ِود ِ

(نصا )2 /مادح فآج فآج مسلما شآنث .ییم شیآ پییامبا یییاح

بیا تویم شیناخت یه

فییآج فیآج یی دی پییس دیشیت .یییم نییآح باخیزید م د ییا

ی یاشت خثی نییث

مآق یت ییتباط یی نشا م دهث؛ ای ک بهتویم پای

بی صیزی

مت ال شاد همۀ مادح

د یت

ح _ تعلین و تربیت بهتر

شک یه ریژگ ها بشا جآد تفا

دی قابلیت شادگیا

تفا

ییت ثیدها فاد

دشمم یی فایهم مرید.

ها فاد میا میادح یییت .بس گمیا ینسیا ها
نآح توبیت فاهنس خیانآیدگ

ها فاد متنآع م باشنث .تآج ب ییم نکت

یفاید یهمیت دید ب ییم تفا

ش نی یشمیا مرید میادح م هیم

هح ییت کی شیناخت ر دییا

ها فاد دی پیشباد یهثی توبیت بسیای مؤثا یییت؛

یه ییییم ر یه یصییآه ک ی یفییاید باشییث دی ر یبییط یجتمییاع خییزش

تفا

ها فاد ییت.

دی قییام کییوشم مشییات

م کنث؛ ماننث تفا

بیآم

دییی

جییآد دیید کیی تفا

ب ی م تآج ی کننییث یصییل

هییا باتییا میییا یفییاید یی بییای مییا تشیییوش

دی خل ت دی عمل دی محیطهیا گآنیا گآ  .شیک نیسیت کی
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ها میا یفاید ناش یه دکمت یهه ییت؛ ز ییای همییم تفیا

تفا

یییت کی جام یۀ

ینسییان یی ب ی یییآ تکامییل مسییتما یییآ م دهییث؛ ب طزی ک ی ی گییا بشییا ماننییث هنبییزی عسییل
بلنثپو یه ینسان دی نهاد ی جیآد نم دیشیت

خلق شث بآد؛ ش ن دس کمالطلب
ّ
دی م صییزی تکامییل تاق ی بییای ینسییا یمییا محییال جلییآ م کییاد (شییکآه
.)86

:1363

َ
یْلنبییا أمانیا َی ْ
ممث ییتَ « :نحم م َ
اشیا ِ ِ ِ

دی دثشو شوشف ب ن ل یه ییآل یکاح
ّ ّ َ َ َ
ثی ع یآ ِه ِهم» (یبیم شی ب داینی
ن ِ
کلم یهناس عل ق ِ

)36 :1404؛ میا گیو ینبییا م مزرشیت

دیر شیم کی بییا مییادح دی دییث د ع لشییا یییخم بگییزییم .هییا مسییلما نیییر بی پیییو
باشث ب یصل «تفا

خثی

یه ییییآل

ها فاد » تآج کنث بی ینیثیه تآینیایس تآینمنیث یفیاید

تآقع دیشت باشث .تآج ب یییم یصیل مهیم دی یهگیآ یقت یایس یییت کی م نیا د ی ی

خ ییآد یی پی ییثی م کن ییث؛ ییای کییی شکی ی یه مهمت ییویم یص ییآل یهگ ییآ یقت یییایس تآجییی بییی

تفا

ها فاد ییت .دی نتیج تآج ب ییم یصل مهم م تیآی ت لییم توبییت بهتیا

دیشت قت ک یفیاید تحیت ت لییم توبییت صیحی قیایی گیانیث م تآیننیث فیاد مفییث
باشنث دی نهاشت یامت ر ح ر ی یی بای خآد مداد جام ب ییمغا مرینث.
د _ افزایش وشترکات و تبدیل اختالفها به عاول پویایی

دی یهگییآ یقت ییایس مغییاه کییاد یه ن یاه مییزید یتفییا ک ی بحییو یی بییا همین یۀ مشییتاک

متماکر یاهد دائر یهمیت یییت .جیآ مشیتات م تآینیث پاشی

ر ح تفاهم نردشک یی میا د طا باقایی ییاهد .دی یییم صیزی

یختا هییا یی بییی عامییل پز شییایس همیفرییییس نشییاه مییمی ی

یییاس ت امیل قیایی گییاد

یییم ت املهیا م تآینیث

تبییثیل نماشیییث .دی یهگیییآ

یقت ییایس ییییت ک ی م تییآی دنبییال ن ییاه مشییتات گشییت یییپس بهتییویم نییآح باخییزید یی
جسییتجآ کییاد یمییا دی یهگآهییا دشگییا هییی همییان یختافییا

نخآیهث شث.
دی قام

مناهای

ب ی عامییل پزشییایس تبییثیل

م صآما ؟مهع؟ نییر جنبی ها مشیتات یییاح دشگیا فاهنسهیا
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یدشییا م یزید تآج ی قییایی گافت ی ییییت .یعت ییاد ب ی خییثی شگان ی کتییب میییمان
باخ منایک عبادی

یهه

ف ائل ینسیان

پیییامبای

… یه جیآ مشیتاک یییت کی یدشیا

فاهنسها گآنیا گآ یی بی شکیثشگا نردشیک م کنیث همینیۀ ت امیل منیا یی فیایهم می مرید.
قام کوشم بیا تآجی بی یییم جیآ مشیتات پییو ی دشگیا یدشیا یههی یی بی شیاهای هیثیشت

پیو یه خثی یدث فایخآینث ییت .یه جمل مشات ک تآج قام ب ر ح مشتات یدشیا
َ َ
َ َ
ُ
َ
یهه یی نشا م دهث مشۀ  68یزی ملعمای یییت< :قولونو وأهولو ِلکتو ِبوتعو لن ِوؤلو ک ِل َه ٍوةو
ً َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ً َ َ َ َ ُ
الون ّت ِخوذ َوبعضون َوبعضو وأرب ًبو ِووونودو ِ و ِىو
شورَ ِوب ِوهوشویئ وو
سن ٍهوبینن وو بینکنوأال وی و
عب َ ِوؤال و ىووالوی ِ
َ َ َ َّ َ ُ
ّ
َ
قنلن و َ
دلهس و>؛ بگآ :ی یهیل کتیاب بیایییث بیا ییا ییخن کی مییا
ف ِإ وتنلن وف
شه و ِوبأی ُوو ِ
ما شیما شکسیا یییت باشسیتیم کی جیر خیثی یی نپاییتیم ییر یی شیوشک ی نگیادینیم
ی یه مییا ب

ب

ی دشگییا یی بی جییا خییثی بی خییثییس نگیییاد .پییس ی گییا بیه ییییم پیشیینهادد

یعایض کادنث بگزییث :شاهث باشیث ک ما مسلمانیم.

ب یعت اد عام ف ل یهَّلل یییم نیآح باخیزید قیام شییآ جثشیث دی تبلییا یییت کی بیا

پاش یۀ شییافتم ن ییاه تاق ی
دعییآ

یشییتایت ییییتآیی ییییت تییا یه ییییم یهگییبی ب ی یصییل خمیاماش ی

پادیخت ی شییآد یه مغییاه ن ییاه یختافی

ت صییبباینگیر مقییاح نگییادد (فا ییل

 .)32 :1381یفیاید دی یهگیآ یقت یایس بیا تآجی ر ییژ بی مشیتاکا

بسیییای صییمیم باقییایی خآیهنییث کییاد؛ ییای ک ی یشجییاد تییثی ح د یییت
یشتایکا

خآیهث بآد .دال یگا یفاید دی مآق یتها م ت یا

بتآیننییث ن ییاه مشییتات یی کش ی
مییم

خیآد بیا دشگیای ر یبییط

همان

صییمیمیت بییا پاش یۀ
مکیان گآنیا گآ

کننیییث م تآیننییث ر یبییط یجتمییاع یی گسییتاش دهنیییث

ر ین یاهم یی بای خآد همنآعا دی یجتماح ب ییمغا بیارینث.

هک _ وحبوبیت و احساس وقب لیت اجتهاعی

شکی یه نیاههیایس کی بی مییآیهی

بلیآغ جنسی

دی جسیم ر ی ینسییا ههیزی م کنییث

محبییآب یقییع شییث نییرد دشگییای ییییت .فییاد کی بتآینییث ییتبییاه یییاهم بییا دشگییای باقییایی
کنییث دی کییانآ تآجییی مثبییت بسیییای یه یفییاید خآیهیییث ب ییآد .یهبتیی هییا فیییاد باشیییث دییی
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ریژگ هییایس باشییث تییا بتآینییث ییییم ییتبییاه یییاهم یی یشجییاد نماشییث .ر ی شنایییا ییییم ریژگی
ییت ثید خا

یی هآش یجتماع نامیث ینث .هآش یجتماع

هنا یییت کی دی ییاشۀ

م م تییآی بییا دشگییای ییتبییاه باقییایی کییاد دی غییم شییاد م هییا شییوشک شییث .کس ی ک ی
یدساس کنث محبآب دشگای یقع شث ر ح ر ین یاهمتا خآیهث دیشت.

خییانم یهیریبییت هییایهآت ر ی شییناس م اصییا ی ی عامییل شییاد یی ییم گآنی بیییا کییاد

ییییت :محبزبیییت م بآهیییت مآف یییت .محبزبیییت؛ ش نیی دشگییای یی د ییییت دیشیییت

باشیم دشگای هم د یتما دیشت باشنث .م بآهیت؛ ش ن مزید پبیاش دشگای بیآد

مآف یت؛ ش ن مآفق بآد دی کایها (مرهآ  .)93 :1995یطمینا یفیاید یه میآق یت کی نیرد
دشگای دیینث یامت ر د

شادیبس منا یی فیایهم م نماشیث .قتی کسی فکیا کنیث مدح

د یتدیشتن ییت با دشگای ییتباه باقایی م کنث بی یفسیادگ شیا گآشی گیا مبیتا
نم

شآد.

بای دیتیابس ب م بآهیت یجتماع

یکن

هح ییت کی یفیاید دی شیایشط مختلی

ممکم یی ینجاح دهنث؛ ش ن یشنک یگا دی جایس ک مهوبان

شییا ی گییا دی جییایس ک ی نهیییب هح ییییت بییا نام ی

بهتیویم

هح ییت تنث شیآد

مییثییی یفتییای شییآد یگییا دی جییایس ک ی

قاط یییت هح ییییت بییا یییهلینگای باخییزید شییآد م بآهیییت محبزبیییت یفییاید یه بیییم
می ر د .هنییا یهگییآ یقت ییایس ییییم ییییت ک ی خییآد یی ب ی ر ش خاصی محییث د نم کنییث

بلک ب فاد ییم یختیای یی م دهث تیا بیا یییاس شیاح ع یل بهتیویم نیآح باخیزید خیآد یی دی

ها مآق یت یجتماع مشخص کنث.
گفتن ییت پای

ینسا هایییت
د ییا

بی

یه « گآنگ دیتیابس ب م بآهیت یجتماع » همسآ با یاشیت

نا ک ی ییییم نیییاه فقییا دی گفتگآهییا یصییحاب ییییآل خییثی

شییم م خییزید دی عصییاها نسییلها مختل ی

دییییتا دیسممییزه مایج یۀ مییاد یه یییدتمنییثی ییییآل خییثی

یییئۀ پایش دی ییم بای یی یمیامؤمنا عل ؟ع؟ باهگآ م کنث:

ب ی خییزبس نماشییا

بییا م

ییییت.

ب ی مح ییا م د ییا
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َ
ّ
م
ممیییث گفیییتَ « :ع ِلمنیییی َع َمییییا ش ِح ّب ِنیییی یهَّلل َعلییییی ِ رش ِح ّب ِنیییی

میییاد نیییرد پییییامبا
َ
یهمخلآقآ َ »...؛ ی ییآل خثی مای عمل بییامزه کی خثی نیث میای بنیا بیا ینجیاح م د ییت
بثیید نرد مادح محبزبیت جاشگا یجتماع پیثی کنم  . ...پییامبا

دکییم پامهیا

فامآدنییث« :ی گییا د یییت دیی خییثی تییآ یی د یییت دیشییت باشییث خییآ یه ی دیشییت بییاش دی
هنثگ خزش

پاهیرکای یی شیآ همیشگ خآد کم یگا م خآیه نرد مادح محبیآب

م بییآل باش ی نخسییت ب ی منییا نیکی

خییثمت کییم دشگییا منک ی هییی یمیییث طم ی ب ی

دییییسها منا نثیشیت بیاش تیا همیشی مهید مهید هماننیث منیا هنیثگ کنی
باش » (نزی

.)472/4 :1408

یماح عل ؟ع؟ نیر شیآ دیتیابس ب پاشگا یجتماع

ییوبلنث

م بآهییت عمیآم دی جام ی یی

نیم بیا م فاماشث:

ت جب م کنم یه کس کی یییم زی م دهیث بنیث م خیاد یمیا بیا یخیا خیآش

نیکآکای
یتاش

مادی مهید یی شیفت

مقیع خآد نم یاهد .با خلق خثی مهوبا باشیث تیا میزید
یمنیث یییت؛ هیا کی م هیا یی بیا

یقع شزشث پادیش بوشث .دلهیا میادح دشی

یهفت نآیهش ییح کنث ر ب یآ ی م مرینث .با مادح نا بیا خیزبس نیکیزیس نشسیت

باخایت کنییث کی ی گیا بمیوشیث بیا شیما بگوشنیث ی گیا دری شیزشث مرز
ّ
(دا عامل .)12/12 :1387
ب

ی گمییا م کننییث پیییامبای یهه ی ف ییط بییا نیییو

دشیثیی شیما کننیث

یعجییاه دی قلییآب مییادح نفییآذ

م کادنییث دی دییاه ک ی غیییا یه مسییهلۀ یعجییاه شک ی یه عآیمییل نفییآذ منییا یخییا
م
کاما ینسان یششا بآد ییت .شکل یفتای پیامبا ییاح با مادح طیزی بیآد کی منیا یی

ب یاعت ب یآ خآد ت لیما

ی ش

جلب جبب م کاد .م د یا

یفتییای

یه پییو ی

خییآد نیییر خآییییت ییییت یه ییییم عنصییا یییاهنث دی ر یبییط یجتمییاع خییآد ییییتفاد نماشنییث؛

منجا ک م فاماشث:

ی فوهنثی عبثیهمقلب شما نم تآینیث با ثو

یاماشۀ میاد ِ خیآد محییط یییع
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پامهییا یی بی جییآد مرر شییث کی همیۀ مییادح یی در بییا گیییاد دلهییا منییا یی ب ی شییما متآج ی

یاهد .پس با ر

کنیث (کلین

بشاش

ها ی گشیاد بیا میادح باخیزید نمایییث محبتشیا یی جلیب

.)103/2 :1372

نتیجه گیری

بییا بوییی مبادییو گبشییت ییییم نتیجی ب ی دیییت ممییث کی یهگییآ صییحی

ر یبییط یجتمییاع

بییا تآج ی ب ی مشییا

کامییل دی

قییام کییوشم ییییا م صییآمیم؟مهع؟ یهگییآ یقت ییایس

یییت .بییثیم تاتیییب باقییایی ییبقی یه دشییثگا یییم نرو شی پثشییث ی ناشی یه تی ثیا مت ابییل

یفییاید دی مآق یییت شییایشط محیق ی خییا
مشخص ت وش

ب ی منرییزی یییییث ب ی هییث شییا هییث ها

شث ؛ ب ییم م نا ک بهتویم یی ییتباه با شک فاد ممکم ییت بای فیاد

دشگا ک خصآصیا

ر د متفا ت دیید بثتویم شیآ

ییتباه باشث.

بییا بها گیییا یه یییییم شیییآ جییبب د یییتا دییثیک ا

دفییع دشییمنا دیییثیقل

خآیهییث بییآد نفییآذ دی مخاطییب ب ی بهتییویم شیییآ یقنییاح یششییا میییا تا درشافییت پای ی
مثبت هثیشت ی یوشعتا خآیهث بآد .ت لیم توبیت بهتا ینجاح شث مشیتاکا

شافت

فز نی

یختا ها ب عامیل پز شیایس تبیثیل خآیهیث شیث .همچنییم محبزبییت یدسیاس

م بآهیت یجتماع فاد بی

یه پی

یفریش

خآیهث شافت.

بی طییزی کلی تهییزی یهگییآ یقت ییایس بییا ییییم یق یییت ییییتآیی ییییت کی محیطهییا

گآنییا گآ نیاهمنییث ر یبییط یجتمییاع متفییا

ییییت؛ یه ییییم ر شیییآ ییتبییاه مییؤثا شیییآ ی

ییییت ک ی بییا محیییط یجتمییاح دشگییا عآیمییل مییؤثا یییاهگای باشییث تییا یه ییییم طویییق نشییاه

یوهنثگ بیشتا یشجاد گادد دی نهاشت یامت ر ح ر ی یفیاید جام ی داصیل شیآد.

ییییم نرو ش ی بییا ییییاس ییییم ینثشش ی ییییت ک ی
مختل ی

ییآ مآق یتهییا متفییا

ییییت نتییاشج نیییر

م ی باشییث؛ یه ییییم ر ت کیییث ییییم نرو ش ی بییا یعاشییت تنایییب میییا شیییآ ییتبییاه

ریژگ مآق یتهایت .دی ر یبط یجتماع هیی شیکل یدیث یه ییبقی جیآد نیثیید کی
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متنایییب بییا تمییاح مآق یییتهییا باشییث بلک ی بییای مییؤثا بییآد یفییاید باشییث شیییآ مجمآع ی

یفتایهییایس یی ک ی ر یییژ همییا مآق یییت خییا
یطهای؟مهع؟ ب د یل متفا

دی ب

ی قا

ییییت دی پییی

یکآ

بگیانییث؛ نییا ک ی یئم ی

پیش کادنث دی باخی ی قیا

جنس پادیختنث دی شیایشق بیا نهییب همیان دشگیا بیا قاط ییت باخیزید کادنیث .هیث
یصل دی یهگآ یقت ایس یصادگا

بی

دی نهاشت جلیب ی یاشت خشینآد پوریدگیای

مت ال ییت ک یگا ییم مهم ب طزی کامل بی دییت مشیث دی نهاشیت ییامت ر ح ر ی یی

ب ییمغا خآیهث مرید.
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