ضیَُ تشتیت والهی اص هٌظش سَسُ لمواى
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رَاهغ تطشی تا ػلَم اًساًیای اداسُ هیضَد وِ هثاًی ّستی ضٌاختی ،اًساى ضٌاختی ،سٍش ضٌاختی ٍ
هؼشفت ضٌاختی سىَالس ضىل گشفتِاًذ .داضتي یه راهؼِ اسالهیً ،یض هستلضم داضتي ػلَم اًساًی اسالهی
است؛ اص ایي سٍ دس لشآى وشین ٍ دس سٍایات هؼصَهیي (ع) هفاّین سٍاىضٌاختی تسیاسی ٍرَد داسد .یىی اص
هثاحج سٍاًطٌاختی تحج احساس ٍ ادسان هیتاضذ وِ دس لشآى ٍ سٍایات تِ آى تأییذ ضذُ است.
تمای اسگاًیضم ٍ استوشاس حیات هادی ٍ هؼٌَی آى ،دس گام ًخست ،تِ دسیافتّای حسی ها اص پیشاهَى ٍ
دسٍى خَدهاى ٍاتستِ استٍ .لتی فشصًذ اص هادس هتَلذ هیضَد چیضی ًویداًذ ٍ تِ ووه اتضاسّایی وِ
خذاًٍذ دس ٍرَد اٍ لشاس دادُ تِ تذسیذ خَد ٍ هحیظ خَدش سا ضٌاختِ( .سَسُ ًحل ،آیِ .)78

یىی اص سٍشّای تشتیت وِ اص تحج احساس ٍ ادسان دس آیات ٍ سٍایات هَرَد هیتاضذ تحج تشتیت
والهی ٍ یا ّواى ادسان حسی دس هَضَع صَت هیتاضذ وِ چِ تاحیشاتی تش تشتیت داسد؟!
تشتیت یىی اص پایِّای هْن ٍ اساسی سؼادت ٍ تِ هؼٌای ساصًذگی ٍ پشٍسش ضخصیت اًساًْاست ،یىی اص
حمَق اٍلیِ فشصًذاى وِ تش ػْذُ پذس ٍ هادس است تشتیت صحیح هیتاضذ .اها تایذ تَرِ داضت وِ ٍالذیي
اهشٍصی تا ضیَُّای پشٍسش وَدواى تا چِ اًذاصُ آضٌایی داسًذ.
اغلة ٍالذیي سؼی هیوٌٌذ دس تشتیت فشصًذاى خَد تْتشیي ساُ سا اًتخاب وٌٌذ تا آىّا دس آیٌذُ اص رایگاُ
تحصیلی ٍ ضغلی هٌاسثی تشخَسداس ضًَذ .وَدواى تشاساس سٍضی وِ دس سِ سال اٍلیِ صًذگیضاى اػوال
هیضَد ،تشتیت هیضًَذ ٍ آهَصش هیتیٌٌذ ٍ سثه سفتاسی خاصی پیذا هیوٌٌذ .ایي سثه سفتاسیً ،مص
تسیاس هْوی دس ًَع استثاعات آىّا دس عَل صًذگیضاى داسد وِ هَرة هیضَد وَدواًی تا ضخصیتّای
هتفاٍت ضىل تگیشًذ.

سٍش پژٍّص تِ صَست وتاتخاًِ ای ٍ تا تشسسی آیات ٍ سٍایت هَرَد دس تحج تشتیت والهی ٍ
تا هغاتمت دادى ًتایذ ٍ سٍش ّای لشآًی ٍ سٍایی تا تحمیمات ٍ هٌاتغ سٍاًطٌاسی هی تاضذ.

صَت اص دیذگاُ لشآى
صذاّا اص ٍیژگیّای سٍاى ضٌاختی تشخَسداس هیتاضذ؛ صذاّا تا احساسات ٍ ػَاعف لحظِای اًساى هشتثظ هیضًَذ .تشاساس ایي
ٍیژگیّاست وِ ّن گَیٌذُ ٍ ّن ضًٌَذُ ،تذٍى ایٌىِ تَافمی تا ّن وشدُ تاضٌذ ،دس اسسال ٍ دسیافت یه حس هطتشن ،هَفك هیضًَذ.
ضًٌَذُ اص عشیك صذاّ ،واى حسی سا وِ دس گَیٌذُ ٍرَد داسد دسیافت هیوٌذ .ایي اسسال ٍ دسیافت ،هوىي است ،تِ ًَع ولوات اًتخاب
ضذُ ،تي صذا ،تلٌذ یا آسام تَدى والمً ،شم ٍ دل اًگیض یا خطي ٍ سػة آٍس تَدى گفتاس هشتَط ضَد (واٍیاًی ،1393 ،ظ )64؛ تشای هخال،
رٌاب لمواى تِ فشصًذش سفاسش هیوٌذ وِ« :پسشم ،دس ساُ سفتي اػتذال سا سػایت وي ٍ اص صذای خَد تىاُ (ٍ ّشگض فشیاد هضى) وِ
صضتتشیي صذاّا ،صذای خشاى است»(لمواى ،آیِ .)20
پٌذ ضیَُ تشتیت والهی اص هٌظش سَسُ لمواى ٍ سٍایات
لشآى وشین حاٍی تضسگتشیي دستَسات ،اصَل ،هثاًی ٍ سٍشّای تشتیتی است وِ خذاًٍذ تَسظ پیاهثش خاتن حضشت هحوذ (ظ) تشای
ّذایت ٍتشتیت اًساىّا فشستادُ ضذُ است.
اصل تزوش ٍ سٍش هَػظِ
هَػظِ سٍضی است وِ لمواى تشای تشتیت فشصًذ خَد تِ واس هیگیشد .اٍ اص پسشش گفت :ای پسشم پزیشفتي هَػظِ تش سفیِ سخت است
ّواىگًَِ وِ تاال سفتي اص وَُ تش پیش سخت است( .هزلسی ،د  ،13ظ  )426لمواى گفت :تش تَ الصم است وِ هَػظِ سا تپزیشی ٍ تذاى ػول
وٌی صیشا هَػظِ ًضد هؤهي اص ػسل هصفا ضیشیيتش است (دیلوی ،ظ .)72
هْش ٍ هحثت دس گفتاس
یىی اص ضیَُّای تشتیت ،اصل حشیت ٍسٍش هحثت هتشتی است .سٍشّای تشتیتی وِ تشای تشتیت فشصًذ واستشد تسیاسی داسد تشلشاسی سٍاتظ
هٌاسة تا فشصًذ تش اساس هحثت هیتاضذ.
ضخصیت دادى
یىی دیگش اص سٍشّای تشتیت والهی تحج ضخصیت دادى تِ هخاعة دس صحثت وشدى هیتاضذ؛ هخاعة ها وسی است وِ داسای ضخصیتی
هیتاضذ وِ دس ٌّگام صحثت وشدى ٍ تزوش دادى تایذ تِ آى ضخصیت احتشام تگزاسین تا تاػج سش خَسدگی اٍ ًگشدد.
احتشام گزاضتي
احتشام تِ دیگشاى ،دٍسی اص خطًَت ٍ تٌذی ٍ تحمیش ،یىی اص ػَاهل هْن دس رزب ٍ اعاػت آىّاست ٍ ایي احتشام دستاسٓ وَدواى تیطتش
صادق است.
تأحیش ػول تش گفتاس
هؼضلی وِ اهشٍص تؼضاً دس راهؼِ تا آى هَارِ ّستین ایي است وِ خَب حشف هیصًین اها تذ ػول هیوٌین ،یا صیاد حشف هیصًین ٍلی ون ػول
هیوٌین ،یا لطٌگ حشف هیصًین اها صضت ػول هیوٌین.
لشآى وشین تا صشاحت توام ایي سفتاس ًاضایست سا دس تَتِ ًمذ لشاس هیدّذ ٍ هیفشهایذ:
«أَتَأْهٔشٍُىَ الٌَّاسٓ تِالْثِشِّ ٍٓ تٌَْسَٕٓىَ أًَْفُسٓىُنٕ» آیا هشدم سا تِ ًیىی فشا هیخَاًیذ ٍ خَدتاى سا فشاهَش هیوٌیذ( .سَسُ تمشُ ،آیِ )44

دس خاتوِ تِ ایي ًتیزِ هیسسین وِ ادسان ،فشایٌذ رٌّی یا سٍاًی است وِ گضیٌص ٍ ساصهاًذّی اعالػات حسّی ٍ دس ًْایت هؼٌی تخطی تِ
آًْا سا تِ گًَِای فؼّال تِ ػْذُ هیگیشد .تِ سخي دیگش ،پذیذُ دسن سا تایذ فشآیٌذی داًست وِ عی آى تزشتِّای حسی ،هؼٌاداس ضذُ ٍ اص
عشیك اًساى ،سٍاتظ اهَس ٍ هؼاًی اضیاء سا دس هییاتذ.
صذاّا اص ٍیژگیّای سٍاى ضٌاختی تشخَسداس هیتاضذ؛ صذاّا تا احساسات ٍ ػَاعف لحظِای اًساى هشتثظ هیضًَذ .تشاساس ایي
ٍیژگیّاست وِ ّن گَیٌذُ ٍ ّن ضًٌَذُ ،تذٍى ایٌىِ تَافمی تا ّن وشدُ تاضٌذ ،دس اسسال ٍ دسیافت یه حس هطتشن ،هَفك هیضًَذ.
ضًٌَذُ اص عشیك صذاّ ،واى حسی سا وِ دس گَیٌذُ ٍرَد داسد دسیافت هیوٌذ.
دس وٌاس ایي ًَع احشگزاسی وِ هشتَط تِ حالت سٍاى ضٌاختی صَت استًَ ،ع دیگشی اص احشگزاسی ًیض دس آى ٍرَد داسد وِ تِ تؼذ هؼشفت
ضٌاختی آى هشتَط است ،یؼٌی ،هحتَای سخي ٍ دػَت تِ استذاللّای هَسد ًظش؛ ایي ًَع دٍم دس لشآى تسیاس فشاٍاى است.
تشتیت هَفك تش اصَل ٍ پایِّایی هثتٌی است وِ ضاهل :اصل اػتذال ،اصل تساهح ٍ تساّل ،اصل تذسیذ ،اصل ػضّت ،اصل استثاط ظاّش ٍ
تاعي هیتاضذ .لمواى ٌّگام تشتیت ٍ هَػظِ وشدى تِ فشصًذاًص هْش ٍ هحثت ٍ ،ضخصیت دادى ٍ احتشام ًوَدى دٍسی اص خطًَت ٍ تٌذی ٍ
تحمیش سا سػایت هیوشد .هَاػظ ٍ سٍش لمواى اهشٍصُ اص ًظش ػالواى تشتیتی اص تْتشیي الگَّای تشتیتی هحسَب ضذُ وِ ّن هَفمیت دس حیات
دًیَی ٍ ّوچٌیي حیات اخشٍی سا دس پی داسد.
دس ضیَُ تشتیت والهی وِ دس سَسُ لمواى ٍ سٍایات تیاى ضذُ است پٌذ ضیَُ هَسد تاویذ لشاس گشفت وِ دس احش گزاسی والم هشتی تش هتشتی
تسیاس حائض اّویت است :الف:هْش ٍ هحثت دس گفتاس ب:ضخصیت دادى د:احتشام گزاضتي د:تأحیش ػول تش گفتاس ُ:اػتذال؛ ایي پٌذ سٍضی است
وِ دس تشتیت والهی تایذ هَسد تَرِ لشاس گیشد تا احش گفتاسی تش سفتاس فشصًذاى ٍ وَدواى داضتِ تاضذ ٍ ایي سٍش تشای تواهی سٌیي هیتَاًذ
هَسد استفادُ لشاس گیشد.

لشآى الىشین
ًْذ الثالغِ ،تشروِ هحوذ رؼفش اهاهی ٍ هحوذ سضا آضتیاًی ،هذسسِ اهیشالوؤهٌیي ،لن1375،
ایشٍاًی ٍ خذاپٌاّی ،سٍاًطٌاسی احساس ٍ دسان ،تْشاى سوت1381،
آهذی ،ػثذ الَاحذ تي هحوذ ،غشسالحىن ،تشروِ ٍ ضشحً ،طش داًطگاُ تْشاى ،تْشاى1373،
حش ػاهلى ،تفصیل ٍسائل الطیؼِ الی تحصیل هسائل الطشیؼِ ،تیشٍت ،هَسسِ آل الثیت ،االحیاء التشاث1416،
دیلوی ،حسي تي هحوذ ،إسضا الملَب ،الطشیف الشضی ،لن،تی تا
سّثش ،هحوذ تمی ٍ سحیویاى ،هحوذ حسي ،اخالق ٍ تشتیت اسالهی ،سوت1392،
ضیشی ،ػلی ،تاد الؼشٍس فی ضشح الماهَس ،داسالفىش ،تیشٍت،تی تا
لشائتی ،هحسي ،تفسیش ًَس ،هشوض فشٌّگی دسسْایی اص لشآى ،تْشاى1388 ،
واٍیاًی ،هحوذ ،سٍاًطٌاسی دس لشآىً ،طش پژٍّطگاُ حَصُ ٍ داًطگاُ ،لن1393،
هىاسم ضیشاصی ،تفسیش ًوًَِ ،هذسسِ اهام اهیشالوؤهٌیي ،لن1371،
هزلسی ،هحوذ تالش تي هحوذ تمی ،تحاس االًَاس ،داس احیا التشاث الؼشتی ،تیشٍت ،تی تا
هتمی ،ػلی تي حسام الذیي ،وٌضالؼوال ،داس الىتة الؼلویِ ،تیشٍت1419 ،

