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Abstract 

Praise is the root of all moral virtues and the main pillar of individual and 

social education. A virtue that has been severely overshadowed by the 

promotion of the Western way of life. The cultural vulgarity of today's 

society is the result of years of soft cultural warfare of the enemy and large 

and long-term investments. The solution to neutralize this comprehensive 

struggle is to change the cultural strategies of the society and to use a new 

discourse in the public space of the country with the focus on commendation. 

This research has been done by descriptive-analytical method and 

documentary method has been used to collect data. At first, the concept of 

modesty (modesty) has been studied and then by analyzing the verses, 

narrations and manners of the infallibles, peace be upon them all, the central 

role of this virtue has been expressed among religious teachings. Then, the 

three vertices of the istihaya triangle, namely hijab, chastity and zeal, are 

examined as factors related to modesty. . The innovation of this research is 

mailto:mhakakan@yahoo.com
mailto:n.fayyazbakhsh@iauctb.ac.ir
mailto:savadi.e@wtiau.ac.ir


 

 

the necessity of policymakers to pay attention to modesty as an appendix of 

all planning and activities and to identify the most effective tools for the 

leapfrog growth of society's culture. Strengthening the modesty of women as 

an individual who plays a pivotal role in the family center, and as a result, 

the expansion of patriarchal families as the building blocks of society, is the 

most important strategy that can organize cultural strategies to achieve the 

desired culture. 

Keywords: modesty, admiration, hijab, chastity, zeal, cultural strategy. 
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 چکیده
 ربیت ارنی و اجح ا    رین رکن اسالحییا  ریداله ه ه ائالااخ اییو  و ا الا 

الدعاع ورار گراحه است. ولن اری  یت  غرب  ج سبک یکلگیکه با  رو  احیاست. ائ

 یهایگذارهیها جنگ کرس ارهن   نشالال ن و سالالرماارهن   جامعه امروید ث ره سالالال

نلملت اسالالالت. راهعار  بهاین کبرن ه ه اثرکرن ب کی  و با یایمنل جاک  غییر  کیز ک

کن نر ائالالالای   نم  کدالالالنر با   کارگیری گفح اک  جامعه و بهراهبرنهای ارهن 

 مینریت اسحییا  است.

ها ای شالالالینه  یایا  اکجاس و برای گرنموری نانه_ن پژوهش با روش  ن الالالیف یا

سنانی سحفانه شله است. نر ابحلا به بررس ا سحییا  )   ا ا( پرنایحه و پس یمفهنس ا

د کقش مینری  ایه و مله و سالالا    الالا   اه مبر اکرسپیاای م  با واکاوی میاتد روایات و سالالیره 

سحییا  یعن  این ائیات نر میا  ممنیه های نین  بیا  شل. سپس سه رأس مثاث ا
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س  ورار گرات و نر  ،حه با  یا منرن برر  جابد  فاف و غیرت به  ننا   نامخ ه  ب

، ت کحیجه شرایط ارهنچنل راهبرن ارهن   مؤثر گیری به و دنر برای  غییر     ک

. کنموری این پژوهشد  بیین شل هااشاره شل و کقش مینری اسحییا  نر هر یک ای م 

ست سیا ها ها و اعالیتریزی ننا  پینست کایه برکامهگذارا  به  یا بهضرورت  نجه 

ارهنگ جامعه است.  قنیت  یای یکا   جهد و شناسای  مؤثر رین ابزار برای رشل 

که کقش به جه م  گ،الالالحرش  ننا  ارنی  یاکنانه نارن و نر کحی کاکن   مینری نر 

سانلیاکنانه سایکله جامعهد مه های  یاملار به  ننا   ست که های   رین راهبرنی ا

  ناکل راهبرنهای ارهن   را نر جهت رسیل  به ارهنگ مطانب ساماکله  کنل.م 

  یاد اسحییا د  جابد  فافد غیرتد راهبرن ارهن  . واژگان کلیدی:
 

 05/02/01تاریخ پذیرش:   27/01/01تاریخ بازبینی:   24/12/00تاریخ دریافت: 

صلنامه  سال ف شماره 11راهبرد اجتماعی فرهنگی ،  صص 1401، بهار 43، پیاپی 2،   ،
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 مقدمه و بیان مسأله

د کفند نر ی نی رکدالالنرها رسالالیلکل که بهحرین راه کفند نرها به این کحیجه غرب 

سحیاله نروک  م  ست.  هاارهنگ و ا ،نل ینن را م  یناهل اریش غربا های منرن پ

یارهای بنم  و اطری ماتاریش و ای  کرنهها های محرو  جانه نهل و جای زین مع

دنرها اط ینا  هاین را , ص. 1376)یر س,   ا خ کنلد ای منااع مینله ینن نر این ک

سالالنیهد د یکشالالننگفحه م  و یا جنگ کرس این راه کفند که به م   هاج  ارهن   .(15

ساطه دهغیرناوطاباکه و  ست گراکه و با هلف ری )یامنه ای, کن کرن  ارهنگ ما  ا

هاج  ارهن   (1373 جاب  و ب ای طریق .   بل  جاب  و پنشالالالش رویج  های  

بنلوبارید  هیه و پخش م،الالحهجن و ییف شالالئن  اسالالیم د روای ملهای غرب  و ب 

 نلیل و پخش مدروبات العا  و منان مخلرد چاپ د های ضلاییو ها و منسیق ایا 

 و معحنبد شالالالفاه   ارهن  ابزارهای  و کدالالالر کح  و مجیت ضالالاللاییو  و   ام

با ث نگرگنک   . این  هاج (46, ص. 1373)م،الالال رکژان,  ااحلق م ا فا صالالالنیری 

د  ای  جامعه فتد  یاد  جاب و غیرت نر  یهااریش ایرا  را  مرنسشله و باات بخ

شلگاک  نر سبک یکلگ  ااول  یا  غییر نانه است. ای مرنماک  مأینن به  یاد به غرق

اج  ارهن   ای کظر اجح ا   با ث سالال،الالت شالالل  کهان یاکنانهد به  الالنرت کا   ه

ها و اازایش میزا  طیقد نووطب  شالالل  ارهنگد ا،الالان و ابحذالد  ئالالان بین ک،الالخ

وجنن شالالالنن. نر ابعان ارهن   کیز با ث بهکاامن  و ای بین راحن ا ح ان میا  مرنس م 

ارهن  د  های یننید م،الالال ممل  کظاس ممنیشالالال  واب،الالالحهد ارامنش شالالالل  اریش

اض ییل هنیت ارهن  د اییننبی اک  د س،ت شل  ا حقانات و ای ا  مرنسد  یقیر 

)بن  ااط ه, شالالالنن و  یریف  اری د  غییر یط و یبا  و  ی یخ ارهنگ نلخناه م 
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. نر این شالالرایط  ،الالاس ضالالروری اسالالت که کارگزارا  ارهن   و (36, ص. 1379

سایی م  ها ریزید ااران مسی   با برکامهاجح ا  سای  کننل و برای ای ن  شنا پذیر را 

اولاس ک اینل. ه چنین اارانی را که منرن  هاج  ارهن   بی اک ا  ورار گراحنلد بایل 

سحفانه ای روش سای  کرنه و با ا د یراکهد م شنا ها نور کننل ها را ای ملننگ های پی

،ن و ای  .(1391می لیا ,  &طباطبای  امیری ) سنی  به  ننا  واک اما مکچه که ای 

سحییا  ) یا( به  ننا   سنی نی ر به  ننا  مره  بیش ای ه ه اثرگذار استد ریده ا

نر مینریت ورار  نر  نرت . راهبرنی که(1372)محق ,  ه ه ائااخ اییو  است

یا   عه و  غییر گفح ا  و  بایغ  کن ای گراحن نر م جام های ارهن     م دراهبرن

. های نین  و بنم  کدالالنر  غییر نهلرا به کفع اریش ائالالای   نم  کدالالنر ناکل م 

ص  ایمقنله سایا  و که بایل ک ص ی   دنر ورار ب یرن.  مجریا العین   این ارهن   ک

سکقش مینری مقنله صنمین ت که ای ا سالیس اه نر میات ورم  کری  و روایات اا ه مع

)می لی ری  ق(1404)مجا،الالال ,  شالالالله اسالالالت ای نجه ویژهم  کیز به   ایه  أج عین

شل با  ب ن مقاله میانر واوع  (1377شهری,  سحییا  به  ننا  ین جاییکن مینر  اه ا

سح ذارا  را با یش ای پید براهبرنهای ارهن   جامعه سیا شنا یااه ی ت ش  ن مفهنس م

 های ارهن  ها و اعالیتکایه برکامه ریزی ننا  پینسالالالت ارهن   کرنه و م  را به

ای های این  نیهد ک اه ای یاویهمطرح ک ایل. کنموری این مقاله نر مقای،الالاله با پژوهش

ضر ضنع و  سای نر جلیل به این من ،ا   ئیات اک ش رف این ا ی  نان  به  أثیرات 

ست.  واوع با  قنیت این  فت اییو  نر جامعهد نرمیا  راهبرنهای ارهن   جامعه ا

نر جانه ارهنگ م،یر  و پیلا کرنهکاهش   اجح ا  یها یای معئیت و مس یاریب،

 شنن.رشل و  عال  ه نار م 

 پژوهش لاؤس و هدف

ضر  سحییا  به  ننا  مینر راهبرنهای ارهن   یشنایت جاهلف مطالعه  ا  اه ا

های اسالالیم  چه جامعه اسالالت. سالالؤال ا الالا  مقاله این اسالالت که اسالالحییا  نر ممنیه

 کنل؟این ائیات اییو  را  قنیت م  دائااا جای اه  نارن و چه

 قیتحق هینیشیپ
دا  م  دینه ک س  مرور پی ،حقخ و ر د  به  نرت م به  نهل که  اکنن  پژوه

واکاوی اسالالالحییا  به  ننا  مینر راهبرنهای ارهن   جامعه کپرنایحه اسالالالتب اما با 



   1401بهار  ♦ 2شماره  ♦ 11سال  ♦راهبرد  242

 

 

 

 رین منارن معرا   نجه به میحنا و مئامین این پژوهش نر سایر ابعان کظرید کزنیک

 شنن.م 

د1397و کاوکل ) یمی ل   ا که   ن گروهی ننا  اولبه یاکنانه به  (د نر پژوه

. بر طبق پژوهش مذکنرد هر یاکنانه بایل کلاکنلد پرنایحه م  را  جربه م  هر اک،الالاک

سبات مر بط با   شحه و  فظ کنل. ای این رو یاکنانهیمنا  یکه نارا یاا  را نر ینن نا

اماک   و پرورش نهنله اریکل  الالالالا باشالالاللد اه ی ت نارن.  نیارهنگ ن یهالفهؤم

سیم(د نر مقاله1395) سحفانه ای م  ای کاربرنی نر  نیه اییق ا اتد یات و روایو با ا

کنل گیری م ن پژوهش کحیجهیبه منضالالنع ا یای  یا نر جامعه  نجه کرنه اسالالت. ا

  ا و با ث اییویز ا ی ر کین  خ اییویا نر جامعهد ائالالالایای  یکه نر  الالالنرت ا 

 یایا  _(د نر پژوهد   ن یف 1394اسلیا  و نی را  ) شنن. شل  ااران جامعه م

مقلما    یالالالا مبحنالالال  بالالالر برناشالالالت ای میالالالات ورم  را به پژوهش  طرا   ملل

شحه د را  با واکاوی واژه  یاد   اس میات مالالالالالر بط نر گذا اکل. نر این مطالعهد پژوه

اکل. ای مه   رین کحایج این پژوهش این اسالالالت که ویژگ   یاد کرنه  ورم  را ا صالالالا

 ناکالالالالل بالالالالر اساس یطد م میااظ کفس است و با  نجه به نو  امخ جن،یت و شرا

معیلار و نهقاک   های محعلنی نر گ،الالالحره بل  و راحار ینن را مشالالالعار کنل.روش

(د نر پژوهدالال  کیف  ارهنگ ایراک  را ارهن   ه راه با پنشالالیلگ  و ر ایت 1387)

کنل که نر نوره معا الالالر نچار چالش شالالالله و ما شالالالاهل  ف ت و  جاب معرا  م 

،حی . ا ین پژوهش ال نی یکلگ  جامعه جلیل را  ات ا ا  مظاهری ای بل جاب  ه

ناکل. ال نی  که نر م  طبقه مراه با های پلیل ممله نر یمینه بل جاب  م نگرگنک 

سع  م گری و  ظاهرد رااهاه یت نان  به بل د ارهنگ جانه کنل ینگ  و ملگرای  

سط و بقهینن را ای نی را  جلا کنل. این ال ن  ا جای  کفند کرنه که  ح  ط های محن

پایین را کیز برای یننک ای  و  ظاهر به ویژه با لباس و مرایشد به  الالالراات اکلایحه 

 جاب  را منرن ملاوَه اسالالت. این مقاله به ینب  ابعان ارهن   و اجح ا    نسالالعه ب 

ست. سیاس  و  اریخ  گ،حرش 1387 ناکا ) ورار نانه ا (د به بررس   نامخ ارهن  د 

 اخ   ابیدالاله یاسالالت.   رکز پژوهش بر ر پرنایحهی  معا الالر ایرا  بل جاب  نر  ار

،حرش بل جاب سال  گ شیای یهانر  شنایت  صر پهان ی نه هایرد   یبرا یکه نر  

ها نر گ،حرش و ن روشیبه کار گراحه شل و بهحر  بل جاب ینه ساییگ،حرش و کهان

نر پژوهدالال  (د 1387ر )یمال  ارهنگ  جاب و  فافد معطنف اسالالت. یسالالاینهیکهان

  د به م،الالئاه  جاب ای منظر جامعه شالالناسالال و  قنو  ضالال ن برشالال رن  ابعان اقه
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ها و ممارهاد به را  با  نجه به گزارشیت  جاب نر جامعه ایخ وضالعیپرنایحه و با  یا

(د نر پژوهد  1387 ی،  کیا ) پرنایحه است.   جاب ب یاملهایها و پدهیر  بررس

شش یکا  ایرا  نر نو سایتجای اه پن سیم  را مبحن  بر کظریه  بنلی ره ج هنری ا

سای  های  ضعف و کار س  اکحقانی به کقاط  ض ن برر ست. وی  شحه ا به پژوهش گذا

سایت یایخ ست.گرا   کلری  گرا و ارانه گرا به طرن و کف  این نو نیلگاه پرنایحه ا

نر  (د با رویعرنی مسالالی  شالالناسالالاکه و با روش کیف  به م،الالئاه  جاب1387ابیاکه )

ها پرنایحه و   رکز ینن را بر ناکدالالجنیا  معطنف کرنه اسالالت. این پژوهش ناکدالال اه

  اعرن ناکدالالالجنیا  را  ا الالالخ سالالالال ها  ربیت یاکنانگ د  عای ات کیسالالالیک نر 

مه کا باط ج ع  و بر کات ار  عا های مخحاف ممنیشالالال د برینرناری ای ام هان ریزی ک

اجح ا  د به _اب رویعرن  اریخ ناکل. این مقاله با اکحخملارا  کدالالنر م سالالیاسالالت

ست. ،خ  جاب پرنایحه ا سیاو  ) کارکرن  ربیت ک ای کیف  نرباره (د مطالعه1387ا

،حنل ای جای اه ی   ست. مبا ث و کحایج این پژوهش  بارت ه جای اه ی  اکجاس نانه ا

نهنله امت ای گ راه د  یا  اریکل  الالالا و رهای  د  ربیت کننله ننا  مرب  بدالالربه

ثر بر پنشالالش باکنا  و ماکع اکیراف و ضالالامن پاکلامن  و کدالالاکه ه اهن   با ؤم  امخ

(د به بررسالال   اخ بل جاب  نر سالالطنح مخحاف 1387سالالیلی  بار ) طبیعت اک،الالاک .

ست.   رکز پژوهش بر  ئنر ما نس  ر  ارنید یاکنانگ  و اجح ا   مبانرت کرنه ا

 س د پزشع  و .... معطنف است.یکا  بر اثر کیایهای گنکاگن  ممنیش د اجح ا  د سیا

به 1387پنرارن ) یا    عل   ا هانهای ارهن   ای ب  قانی   اعرن ک به بررسالالال  اکح (د 

مفهنس  جاب اولاس کرنه اسالالالت. جای زین شالالالل  کهانهای مرنم  اعال نر یمینه 

  م،ئاه  جاب با کهانهای نولح  ای رویعرنهای پیدنهانی این پژوهش است.

دنر و   اعرن م  نر (د به ب1387سی ین نیت ) س  اکحقانی کظاس اجرای  ک رر

ییبای  کژان  یمینه  نسالالالعه و  ع یق ارهنگ  جاب پس ای اکقیب پرنایحه اسالالالت.

سیت1387) ،ا د  به بیا    شش یکا  نر کظاس (د نر پژوه ،ئاه پن های اجح ا   م

اسیم  پرنایحه است. بر طبق پژوهش مذکنر  ،اسیت این منضنع  ا  لی باالست 

گنکه برینرن  الالالنرت نویق و  ال اکه و به نور ای هربایل ورون نر این  ر الالاله بهکه 

ای کیف  نرباره راهعارهای  نسالالعه ( مطالعه1387طیب  ) سالالطی  و کاپخحه باشالالل.

ست. مبا ث و کحایج این پژوهش  بارت ه،حنل ای: کقش  عنمت   جاب اکجاس نانه ا

هاد کارگیری ه ه  ناکای ضرورت به اسیم  نر ایجان و  رویج ارهنگ  فاف و  جابد

ایحیارات و امعاکات منجنن نر کهانهای کدالالنر و کهانینه سالالایید گ،الالحرش و  فظ 

ئ ن  1392وا ظ  ) ارهنگ  فاف و  جاب. د  کیف  به روش  یایخ م (د نر پژوه
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ات پرنایحه است. یات و روایای منظر م یارنا ی اه  ف ت نر ار باطات میجا  به بررس

ن پژوهش  بارت ه،الالحنل ای:  فاف به  ننا  یع  ای اسالالاسالال   رین یکحایج امبا ث و 

های نین اسیس و شالننه هر گنکه رابطه اک،اک د  قنای اییو  و مال  به  ننا  ممنیه

میک الزاس به  فاف نر روابط اجح ا  د  جای ات و ک ننهای  فاف نر  عامیت کیم  

کلیدالالالهد کرنارد گفحار و ار باط بین میارس و و غیرکیم د ابعان  فاف نر سالالاله  نیه ا

پرورش  یهاا و روشی   حیای کیف  ای مثار  رب(د مطالعه1398می لی ) غیرمیارس.

ی نرو مثار  ربیح   یا واکاوی و ا صا  شله است. کام  ای منظر سنره ک،ا  اکجاس نانه 

دابه   رکز ینن را بر کقش  1393) د  م سیم تیا نر  ربی(د کیز نر پژوه و مثار   ا

ا و انب ی   حین مثار  ربیی(د کیز با  ب1394 یا معطنف کرنه است. کیف  بج،حاک  )

 لگاه ورم د به  أثیر  یا و انب نر یکلگ  اک،ا  پرنایحه است.یها ای ناک،ا   بر یکلگ

 ینظر و یمفهوم مالحظات

 میمفاه فیتعر.  1

 اءیاستح-1-1

  به یماکل   یاسالالالت. اسالالالحییا  نر ورم  کریعن  باو  « ابقا   یا »به معنای 

راحه است. کا ه  کارنارند بهم ا یکله ک هیکنل و و معانل شرس م  «یَ،ْحَیْیِ » یمعنا

به معنای « (467, ص. 1380)ورم  کری , وَاْسحَیْی نا کِ،َا َه  ْ »ه مبارکه یاسحییا  نر م

یکلگ  استب م عن است معنای م د این باشل که با یکا  ش ا کارهاا  طا   یات و 

 25نر میه . (287ق, ص. 1414)طباطباا , کرنکل که  یا و شالالالرس ای م  ها برون م 

سالالنره وصالالز کیز اسالالحییا  به معنای  هنر و بروی  ف ت و شالاللت  یا نر راحار نیحر 

ست.  اه    اسنره ا زاب نرباره  یاى پیامبر اکرس  53این واژه نر میه شعی  ممله ا

اکل کار راحه اسالالت که مف،الالرا  م  را به معنای  ِا  ایدالالا  ناک،الالحهبه ه و مله و سالالا  ی ا

  بی قر طنربه ای  و ا یاسالالالحی یمعنا که مکجا ای. (6664, ص. 1375)میرسالالالای , 

شاکه  ساس بر واژه نو نیا یمعنا نارند  پن س  ژگیو و لغت اهخ فی عار ا  م   شنا

 .است شله دکر خی فص به ریی جلول نر
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 جدول شماره یک. تعاریف لغوی و ویژگی شناسی استحیاء و حیا

 هایژگیو یلغو فیتعر شناس لغت

 فارس ابن
 ج ،1362)
. ص ،2
122) 

 خاِلف أحدهما: أصالن المعتل الحرف و اءیال و الحاء
  المَؤت،
 یوانیح به. کند یم زیچ کی یسخت بر داللت وقاحه
 کم آدم و ندیگو یم وقاح است، سخت آن سُم که
 ،1362 فارس، ابن) کنند یم هیتشب آن به زین را ایح
 ،256. ص ،3 ج ،1410 ،یدیفراه ،132. ص ،6 ج
 ( 437. ص ،2 ج ق، 1414 منظور، ابن

 الوجه قیرق: یروان یژگیو
 بودن

 ،یومیف)
1383، 
. ص ،2و1ج
160) 

 د  یأبُوزَ قَال. االنزِواءُ و اإلنقِباضُ هُوَ و مِنهُ( ایاستَح و)
 و الخُف   الظَّلف  مِن یأُنثَ کُل   مِن للدُّبُر  اسم( ایالح)
 فَرجُ ( ایالح( )فَعَال ) بَابِ یف یالفَارَاب قَالَ  و ذلک ر یغَ

 .والنَّاقَهِ هِ یالجَارِ

 و انقباض: یروان یژگیو
 انزوا
 وانیح عورت: کاربرد

 ،یحیطر)
. ص ،1385
432). 

 ما تخوّف من االنسان یعتری انکسار و ریتغ ایالح
 االنزواء و االنقباض هو و ا،یاإلستِح ذمی و به عابی
 و. "مَانِیاال شُعَبِ مِن ایالح الذم مخافه حیالقب عن
 و ،یالمعاص عن ائِهِ یبِحَ نقطعی ییالمُستَح ألن ذلک
 یإل نقسمی مانیاإل من شعبه من و بعضه جعله إنما

 عنه، اهلل ینه عما االنتهاء و به أمراهلل بما االئتمار
 .مانیاإل بعض کان ایبالح االنتهاء حصل فإذا

 معموالا  که یامور در: کاربرد
 شود یم داشته پنهان
 (وانیح عورت)

 انقباض: یروان حالت
 یدار خودنگه و یبازدار: اثر

 منظور ابن
 ق، 1405)
 ص ،14 ج
 ج و 391
 ص ،12
 ج و 135
 ص ،14
217) 

 ایح به را حشمت و داندیم اندمترادف حشمت و ایح
 یکی به حشمت، نییتب در. کندیم معنا« انقباض» و
: دیگویم و کندیم اشاره آن یهامصداق از
 خوردن غذا هنگام برادرت از انقباض یعنی حشمت،»
 یبازدار به را تحشّم نیهمچن« .خواستن حاجت و
 از یکی نیهمچن یو. است کرده معنا( یتوقّ)

 آن علت و کند یم انیب ناقه رحم را ایح یکاربردها
 به حیتصر بودن زشت و یآدم از آن بودن پنهان را
 ایالح» ثیحد ریتفس در یو نیهمچن. داند یم آن
 از دنیبُر یبازدارندگ عامل را ایح ،«مانیاإل من
 .کنند یم یمعرف( انقطاع) تیمعص

 که ییزهایچ در: کاربرد
 یم داشته پنهان معموالا
 (وانیح عورت) شود
 انقباض: یروان حالت
 یدار خودنگه و یبازدار: اثر

 (73, ص. 1396)پسندیده, 
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 عفاف 2

)راغ  نارن  را ای غابه شالالهنت مصالالن  م  اسالالت نر کفس که منم   ف ت  الح

شهنت مالد  و  رااً (350ق, ص.  1404ا فهاک ,  ،ت و  ،  ملکظر کی شهنت جن

شالالالنن.  ف ت کنحرل کننله و  امخ جاهد ینرن د  عا  کرن  و... کیز شالالالامخ م  م 

ست  سنی  عانل و پرهیز ای ااراط و  فریط ا شیرایی,  رکت به  , ص. 1381)معارس 

ها و  نهل و ای یشالالالحسالالالنق م   را به  ف ت و پاکلامن  ا منمیاسالالالح رار  . (340

ک یمنوت اسالالالت که به هن اس روبه رو شالالالل  با   ا  الحیکنل.   ها  فظ میلیپا

ست م ،ا  ن شح , نهل   ینه ییف و گناه به اک ،ین  ن . (394, ص. 1385) 

شایه ،یح  ای  یا و راهبرن یکلگ یا ف ت  ،اک  اراجن ست  اک ،ا ا  ا  ی  و مرن م

 .(27, ص. 1390)جزایری, 

 حجاب 3

ى م  ااعنَل. یز جلاین نو چیزى اسالالالت که بی جاب نر لغت به معناى ماکع و چ

و محن  اقهى به معناى پنشالالش شالالر ىِ یکا   امرویه واژه  جاب نر یبا   امه مرنس

ستب یرون.  جاب ب کار مبه شلد راحارى اجح ا ى ا شحه با ش ای مکعه جنبه ارنى نا

،ا   اوخ معا ف نر ج ع و هن اس مناجهه با نی ث پنششد الزامات ی را  ای  یعنى اک

فاوت ا  و جنامعد یهاد انزا  م  نر ارهنگیرن که میپذ ى را میهاتیو میلون مح

ست   برهن  سنره ا رافد 27یلاوکل محعال نر میه . (5816, ص. 1375)میرسای ,  ا

 .«(151, ص. 1380)ورم  کری , یناکل طا  م یرا ناس ش

 رتیغ 4

شرکت نی ر شحن ک،  ای  ،نل نا ،حه طریی  غیرت را  نفر و کاپ ا  نر امری ناک

ست نارن و منرن  یوه سخت م  را نو ست که  نر  .(432, ص. 1385)طرییى, اش ا

ن یاسالالت. ا یمکچه که  فظش ضالالرور ی یش نر ک هلار  ت یعنی رت و   یواوع غ

و ونت کفس اک،الالا  سالالرچدالال ه   مندالال الالفت نر وال  مطانبش ای شالالجا تد بزر 

مری غیرت . (266, ص. 1367)کراو , اک،ا  است   کف،اک یهاای ماعه  عیرن و یگ م

ب،یار ارا ر ای غیرت کامنس  و به  ننا  یک یصن یت اک،اک  به معنای  ،اسیت و 
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 های ای اک  اسالالت. طبعاًهای مانی و معننی با اک یزهمراوبت شالاللیل ک،الالبت به اریش

به  ننا  یصالالالاح  مرناکه یا یکاکه نر کظر گراحه کدالالاللهب باعه امری اطری نر  غیرت

که نر ممنیه کارکرنهاوجنن ی  و مرن اسالالالت  فاو   نارن  یهای نین د  )اکبری مح

غیرت اکناع و او،اس مخحاف  . (98, ص. 1397رونمقلس,  &نسحک, کع ح  پیر ا , 

یارس و.... اک،الالالا  غینر نارن: غیرت م ا د غیرت نین د غیرت اک،الالالاک د غیرت بر م

 ،اس است و به جنگ   نیهای نو اریش  های   نم یگنکه که ک،بت به  ره ا 

سیس و م ش نا  ا صن یروند نر نااع ای  ر هن مین ش ه  یو جا  و مال ین    ی

 پرناین.   یاکه و یاکنانه می ،اس بننه و به نااع ای  ر

 یفرهنگ راهبرد 5

دهطرح  راهبرن ارهن  ست که به طنر کظاس ی ها و  رانلهاهاد کق منل نر  نیه ا

  هاد هنجارها و ال نهای ارهن نر کظاس اریش  جان نگرگنکیارهنگ جامعه با هلف ا

شالالالنن.   مکها به کار گراحه م یت و  یعیا  ثبین ک نن  ال نهای یاص و ی زیا جای

ست که برای  غ  راهبرند راه ا نالً ضعییا ضعیبه   ت اعایر و ا یت بهحر ابلاع یک و

ر ییبر  غ  به معنای   رکز ا الالالا  شالالالننب کار برن  کا ه راهبرن ارهن   اکحخاب م

ضع ست. ارم  ت منجنن ارهن یو ستد هلفین مأمنرییشامخ  ع ینلیا سا   های ا

, ص. 1393) ارا , ها به هلف  ابیز منابع ضالالروری برای نسالالحیو  خصالال  ارهن 

نر اسحرا ژی و راهبرن ارهن  د   رکز به ب عل ارهن   جامعه ای طریق اسحخلاس  .(81

با ماهیح  جذ ابد غیرمی،نس و ینشاینل ای ج اه رساکهد هنرد انبیاتد  ا    ابزارهای

براک یزند   اسالالیحو ...اسالالت که وانبد ادها  و ا حقانات جامعه را بلو  این که  ،الال

 .(92, ص. 1393) ارا ,  نهل غییر م 

 ینظر یمبان 6

اک،ا  منجننی اجح ا   است که اگر یکلگ  اجح ا   ای او گراحه شنند مناق به 

سایی ک   دحن  شنن. گاه   یات اجح ا   به  اخ و  ناما  گراحار اکیرااا   ینی

بی،الالت و یع  اکیرااات شالالعخ  ان ری یااحه اسالالت. طبق گزارش شالالنن. نر ور  م 

سال سالیاکه به طنر محنسط پنج نر ل بر  1986 ا  1980های سایما  ماخ نر ط  

میزا  جراا  نر سالالطا جها  اازونه شالالله که بیش ای میزا  رشالالل ج عیت اسالالت 

سیس نین (18, ص. 1388)میققیا ,  ،ا  را نر . ا ست که  عامخ اک واکن  و اجح اع ا

ضت و اکزواد یکلگ  نر اجح اع و ر ایت  لون یکلگ  اجح ا   ورار نانه و به جای ریا
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و وناکین اله  را به  ننا  ریاضالالت شالالر   معرا  کرنه اسالالت. نر اسالالیس جنبه های 

بانت های گروه  ماکنل ک ایهای ج ا ت و ج عه و  ج که بر ر ای   بانت  اجح ا 

های ک ایاکل. نر این میا  کج راحاری یا اکیرافد شینهارنی استد بیش ای ه ه رخ م 

 راحاری است که با هنجارها یا اریش اکثر ا ئای یک گروه یا جامعه ه اهنگ کی،حنل

های کنشپذیری ای طریق اک،الالالا  نر ارمینل جامعه. (192, ص. 1376)سالالالارویاک , 

شینه راه راحن و گفحن را م  های ممنین و به  لریج به ک،   جربهمحقابخ اجح ا  د 

عهمخحاف م  جام جه م  منم  پرناین. نر واوع  که نر کحی پذیری کیفیح  اسالالالالت 

کنل و ممانگ  م  را گیرند شخصیح  ک،  م های یکلگ  نر جامعه را یان م شینه

. اکنن  به مه   رین کظریه شالالننامعه شالالنایحه یابل  ا به  ننا   ئالالن رسالال   جم 

 .مدخز شننکظری پژوهش  مباک شنن  ا پرنایحه م   یا قنلهمر بط با م

ص یها کنحرل هیکظر ،ا  :  ( یننکنحرل)  شخ ست که اک نینیل ریزمن معحقل ا

،ح  کنحرل نروک   سی ستنارای یک کنع  دروع م  ا شنن. که ماکع اکجاس کارهای کام

های مذهب  است که اگر نر یک جامعه  رین  نامخ یننکنحرل د پایبنلیع  ای مه ی

شلد ماکع اکیرااات م  شحه با ،ح  نروک د ونی  ر ای هر وجنن نا سی شنن.  أثیر این 

سالالی،الالح  کنحرل نی ر اسالالت. لذا  اما  که کارهای کامدالالروع را نر جامعه  ،الالهیخ 

)رایع پنر, مذه  اسالالت کنلد  ئالالعیف پایبنلی های مذهب  و اییو  مبحن  بر م 

های نروک  برای کظارت بر های نروک د به  ناکای . باینارکله یا کنحرل(32, ص. 1388

های لفهؤانراک  ای مشالالنن. ینناک ارهد یننپنلاره و یننینن شالالخز ارجاع نانه م 

 ا ارن یننش را به  ننا  ارنی سایکل های نروک  است که یمینه را اراه  م  ناکای 

دنن  ،ئنالکه   خ ک اینل و نر کحیجه مر ع  راحار اکیراا  ک ،ئنل نرک ک ننه و م م

 .(88, ص. 1384)ا  لی, 

 قیتحق روش

به نسالالت مملهد به  یهااسالالت و نانه یکظر یانیقات بنین پژوهش ای کنع  یقیا

و  یاشالالالله است. نر گاس اول با اسحفانه ای مطالعات کحابخاکه یگرنمور یروش اسنان

ق نر رابطه با ی یق یکظالر  هاد مبالاکا  کامهیهاد مقاالت و پامنابع محعلن شامخ کحاب

ات مر بط با یات و روایشالالل. نر گاس نوس با اسالالحفانه ای محن  نین  )م  بیینمنضالالنع 

ورار گرات و نر گاس   ش منرن بررسهای پژوهاسحییا د  جابد  فاف و غیرت( گزاره

  دریا شل.  ی کها یریگجهینست مماللهد کحبه یهاخ نانهیه و  یایسنس پس ای  جز



     249 جامعه یفرهنگ یدر راهبردها اءیاستح ینقش محور

 

با منضالالنع   عیه بر محن  شالالیبا  ع  پژوهشد منابع اسالالیمجامعه مماری نر این 

 یاد ملیریت ارهن   و... است. ک نکه مماری پژوهشد منابع مر بط نر نسحرس است. 

 یریعرن  ف،الالیبا رو  ای یا- فین پژوهش  ن الالیخ اطی ات نر ایه و  یایجزروش  

ست و برا ست: الف(  اخیی یهاتیخد اعالیه و  یای جز یا شله ا ها ز نانهیر اکجاس 

 لیی أ/یریگجهیکح ها ی(ب(  رضه نانه

 پژوهش یهاافتهی
سحی نیمقاله ا  سؤال ا ا نارن    اهیچه جا  اسیم یهانر ممنیه ا یاست که ا

ئااا ئ نیا  و چه ا سش مذکنرد به کنل؟  م تیرا  قن  اییو اتیا س  به پر نر پا

سحی نیانیبن  اهیجاواکاوی   و مله و هی ا اه   ا اکرس امبریپ رهیس و اتیروا و اتیم نر ا یا

 نیانیبن کقش.  یپرنای م جامعه  ارهن  یراهبرها ا یم نر م  یمینر کقش و سالالالا  

سیس نیمب نین نر ای  ست ی جا  ا ا ،ن اماس که ا َ،یس مجحب    : ارماینل م   ایه ال

  انق اماس(.« 111. ص د75 ی قد 1404 مجا، د) کلارن نین کلارند ای  که ک، »
 باشلد میروس  یا ای هرکس»: نلیارما م اتیائ نیا بنن   ا ی  نرباره زیک الَ،یس  ایه

 ای باال ر  یاد ه راه برناشحن گاس و باشل پارسا و  ابل اگر  ح  استب یعپارچه پایلی

ست  بانت سال هفحان ، ,  ا  و مله و  ایه اه  اَ  اکرس پیامبر.« (336ق, ص. 1404)مجا

،حه ریی   اس را ای  زیک ساَ  ، ,  کنل م  معرا های بایی کاکن  و ناک ق, 1404)مجا

 که است ی جا  ا  نین یهاممنیه ا یم نر ا یاسحی  اهیجا بنن  یمینر.« (335ص. 

 هیچ و شننک   اکجاس ییبای  کار هیچ کباشلد  یا اگر»: نلیارما م ال،َیس  ایه انق اماس

 کننله نیی ب تیروا نیا «.(81ق, ص. 1404)مجا،الال ,  شالالننک    رک یشالالح  کار

 نیالع کصالال  ارهنگ ا یمحنل  لیبا که اسالالت  ضالالرور  نی ر مه   ننا  به ای  کقش

   رکز کاکن   ننا  به را ای   اهیجا زیک سالالالا   و مله و هی ا اه   الالالا امبریپ. نهنل ورار ینن

)می لی  است نین ه ه ا ی »: کننل م نیی ب گنکه نیا جامعه  ارهن  یراهبرنها

 را املاری  ارهنگ رشیپذ نهییم ادی  بنن  یاطر .«(1354, ص. 1377ری شهری, 

ماس. کنل م اراه  مرنس  ننه ا یم نر یس هی ا  الالالانق ا باره ال،الالال   ای  بنن  یاطر نر

خ اى»: لیارما م  م  به ماریلگا د میا  نر را اک،الالا   نها یلاوکل که مکچه نر! مفئالال 

 اماس  ثی ل نر. (81ق, ص. 1404)مجا،الال ,  اسالالت « یا» مقصالالننس. بن ر مراسالالت

،یسهی ا  انق ئرت ای ال  زیک را ای  یلاوکل: کننل م کقخ ن نکهیا هی ا اه سیس  ،ی   

 نر. (135ق, ص. 1409) ر  اما ,  اسالالت کرنه  ی ق،الال هااک،الالا  نیب یروی ه اکنل

 منصالالاله به ه  ا  یبرا را شیین تیری او یلاوکل بنن د کاار ای منمن ای اارغ واوع
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نر  .اسالالت رشیپذ منرن اک،الالاکها ه ه یبرا املاری  ارهنگ لذا. اسالالت رسالالاکله  هنر

سؤال ا ا  این پژوهش مبن  بر  س  به بخش نوس  ئاااپا ئکه   ا را   اییو اتیا

 رأس سالالهد پس ای واکاوی محن  اسالالیم  این کحیجه  ا الالخ شالالل که کنل م تی قن

 نریت یک ماکنل را کف،الالالاک  ائالالالایخ اگر. اسالالالت رتیغ و  جاب  فافد ادی  مثاث

  ا   ئالالرت اسالالتب اییو  معارس ای اراواک  هایمینه م د ث ره و ریدالاله  یا بلاکی د
یس هی ا  ، ، یهاسخن نر ال ده را  یا  دیاریب . (1366)مملی,  ناکلم   ف ت  ا ت و ری

, ص. 1366)مملی,  ناکل م او  یای اکلایه به را  ک، هر وجنن نر  ف ت زا یم دا یا

 کنل م  معرا یلا میبنب را با یا و  فیف اک،الالالا   ال،الالالیس هی ا  الالالانق اماس .(6181

یس  ایه امیرال نمنین. (39, ص. 1391)طنسالال ,   رابطه نر را  فاف و ای   ژگیو نو  ال،الال 

نگ یا ملی,  کنل م  معرا میانگا  یها  ژگیو ای و  ریعلی با  ن ا  .«  (1366)م

یه اه  الالالا  اکرس امبریپ له و  ا فاف  اهیجا زیک سالالالا   و م نار نر را   که نیا ای  ک  ا یب گن

) ر  اما ,  اسالالالت  فاف نحشدیی و ای  م  لباس اسالالالتب برهنه اسالالالیس» :لیارما م

. اسالالت  ف ت ای دالالحریب ای  اتیائالال معنای د کزنیع  این وجنن با. (15ق, ص. 1409

)کراو ,  اسالالت شالالهنت و غئالال  ونه نو به محعاق ای  و شالالهنت ونه به محعاق  ف ت

یس  ایه امیرال نمنین. (368, ص. 1367  ،  اشنهیم و ای  مرناک ىد دهیر»: نلیارما م ال

  نامخ ای  عی  فاف شاللد دکر که  ا یروا اسالاس بر. (1366)مملی,  اسالت پاکلامنى

 یراهبرنها مینر  ننا  به ای  م د تی قن  الالالنرت نر که اسالالالت ای  با ب،الالالحهه 

 . شنن م تی قن جامعه  ارهن 

،اک  ه ی ،حه با  یاد  جاب استب ا خ  جاب و پنششد ع  نی ر ای ائااخ اک ب

ست.  در ا شناهل ورمک  یامری اطری و سرشحه با یاقت ب سحا  پنشش م ع  ای  د نا

ست:  شل و » نرت منس و  نا با بر  ا شعار  دا ( بر مکها م دا  ) نر  م  هن اس اکلام

شروع کرنکل به ورار نان  برگهای )نریحا ( بهدح  بر ینن  ا  نرت ینن را بپنشاکنل 

 یوجنن سایحار اساس بر  اسیم ا عاس که مکجا ای  «.(151, ص. 1380)ورم  کری , 

،ا  یاطر و ست واج   جاب تیر ا شلهد نیی ع اک  شامخ  رااً د شر   جاب. ا

شش  ای زیپره  مبناا و یسایحار ضابطه نو م د بر  یوه و کبننه سر یمن و بل  پن

ست  شر  ا عاس لاتی أک ای  نجهد جا  و  بر ی   م زیک مرنا  شامخ م  تیر ا و ا

  ارهن  یراهبرنها ای  عی  ننا  به  جاب هنرمنلاکه یریکارگبه وطع طنربه. شالالنن

 مناجه یناهل شل.   نس اوبال با جامعهد
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یس  ایه امیرال نمنینب،الالالحه با  یاد غیرت اسالالالت. ع  نی ر ای  نامخ ه ی   م ال،الالال 

 واوع نر «.(392, ص. 1392)نشالالح ,  اوسالالت رتیغ اکلایه به مرن  پاکلامن»: لیارما

دا   تیروا نیا شلد رتیغ یمرن وجنن نر اگر که نهل مک  ملننه ای و روین م ای  با

 منرن نر رتیغ واژه چنل هر. کنل م ینور  ف ت و ای   مناا امنر به ینن شالالالل 

 به کا  نسحه سه نر  نا  م را رتیغ اما رونب م کار به مقل س هایپلیله ای یاریب،

 ه ه نر غینر اک،ا . کرن  ی ق، ن ین غیرت و( میهن  و) ما  غیرت کامنس د غیرت

دا  واکنش هاتیمنوع صن   ی ر که  یماک نهلب م ک  نر را ینن مال و جا  و  ی

 اه   الالالا  اکرس امبریپ. پرناین م یاکنانه و یاکه  ی ر ای نااع به نلدیب م یطر معرض

 به که مرنى ای محعال یلاوکل»: لیارما م  کامنسالال رتیغ تیاه  نرباره سالالا   و مله و هی ا

   جا  «.(367, ص. 1372)محق ,  نارن کفرت کجن لد او و شالالالنکل اش یاکه وارن یور

نابرا. کرن جن و ج،الالالت ینن کامنس و  ف ت ای تی  ا نر لیبا را مرنا  رتیغ  نیب

 اسیس و نارن اک،ا   مرناک  و شرف با   ن ا ن  ار باط کامنسد ای تی  ا و  فا ت

،ا اک هر ای سحه  م ست ینا ،ا اکا  ریسا و ینن کامنس ای که ا  هرگنکه برابر نر م

 به ک،الالالبت مرنا  یوری رتیغ ضالالالرورت. کنل نااع شالالالل تبه  یارج و  نایا گزکل

 را کناه مرنا  ال، یس  ایهنیرمؤمنیام که است سای ا یجر و تی پراه  مکقلر ینن کامنس

س یبر من به» :کنلم   نبی  غیر  ب  یاطر به  به شا  نه بایار نر یکاکحا  که لهیر

نه بال و  ا یا ب مرنا     کلارند رتیغ که  ک،الالال! ل؟یکلار رتیغ ایم. ینرن م  الا

  کامنسالالال رتیغ سالالالخن نیا بنابر.« (780, ص. 1372)محق ,  ،الالالتیک او نر یریی

، نر  ژگیو م  اگر که نارن جامعه ا یح نر یثرؤم کقش چنا مک شلد  ک  ای ریی کبا

،ا . بنلن برم ریت جامعه و مرنس م  ،بت  نها که رتیباغ اک  باعه ینند کامنس به ک

 مراوبت هام  ای و اسالالت  ،الالاس زیک  نین هایاریش و    نم یها ی ر به ک،الالبت

. زنیی برم نااع به هندیم و اسالالیس نشالال نا   جاوی و کبرن هن امه نر نریغ. کنل م

 اک،الالا  که اسالالت ی ها ر الاله    ام...  و یاوحصالالان د اجح ا  د حی امن د کظام کبرن

نلیغ عه و ینن ای را یطر دیوری رتیغ با و کرنه  نیمارکقش م  نر ر    نور جام

 .کنل م

  هاج  مقابخ نر جامعه م د تی قن با که اسالالالت ی راهبرنها ای رتیغ  کا طنربه

  نرت به اییک مناوع نر و شله یاری اکفعال ای و شنن م مقاوس نش نا  کرس و سخت

 ای جامعه و یاکنانه ارند نامن کرن  نور با رتیغ واوع نر. نهل م کدا  واکنش اع ال

، کقش اکیراااتد و ها ملننگ ه ه  جامعه  ارهن  یراهبرنها ا یم نر را یثرؤم اریب



   1401بهار  ♦ 2شماره  ♦ 11سال  ♦راهبرد  252

 

 

 

دحیبا  این  نامخ ه  نرت کا  به کنل م فایا سحییا  و  قنیت کننله و پ ،حه با ا ب

 .نر  صنیر ش اره یک ک ایش نانه شله است ائیات اییو 

 

 

 

 . سه ضاع مثاث اسحییا ش اره یک صنیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یریگ جهینت

جا نر یا  و ای مک ارهن   نر جامعه برای ما نس و  ین  که دکر چنل راهبرن پا

 یراهبرنها ای منرن چنل به شالالالل  مفهنس این پژوهش الزام  اسالالالتد نر این بخش

سیس کظر منرن  ارهن  شاره ا ،بت با هر یک  و شنن م ا سحییا  نر ک کقش مینری ا

 مفهنس کی ا یاسالالحی که مکجا ای و م  ای شیپ اما .رنیگ م ورار  بررسالال منرنها  ای م 

 به کخ ک،بت ارهنگد و نین ا یم رابطه که است یضرور کعحه نیا دکر استد  نین

 .(173, ص. 1387)بهرام ,  است کخ ارهنگ و جز  نین. است جز 

 یتجرب و ینیع یالگوها راهبرد. الف

سنق ؤیع  ای م س ت  یح  نهلد ثر رین راهبرنهای  که م   ناکل جامعه را به 

سانه ست. این راهبرن  س راهبرن ال نهای  ین  و  جرب  ا  رین راه برای  رین و منا

شینه ست.  ص ی  گیری م معرا  ال ن به جامعه ا کنل ای که مخاط  منطبق با م   

و منبعث   ا ای پیاملهای کاگنار اجحناب کنل. بر اساس این راهبرن کایلی و اک،ا  سای

 ین د  جرب  و نسالالالت یااحن  را به مخاط   یه ناره ال نهاد یلاوکل ورم  کری ای 

 اسحییا

 غیرت

  جاب  فاف
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شالال ارن که اک،الالا  را یا ال ن را  الح  برم « اسالالنه»کنل. راغ  ا الالفهاک  معرا  م 

شئن  ای او  بعیت کنل وام  )راغ  ا فهاک , نارن که به نی ری ک اه کرنه و نر   اس 

 نهای ورمک  به  الالالنرت  ین  و  جرب د پیاملهای وطع  هر . ال(76ق, ص.  1404

شقاوت م   اکحخاب سعانت و یا  نهل. به شنند نر ایحیار مخاط  ورار م را که با ث 

 ننا  مثال یلاوکل ه زما  با اینعه ار ن  را به  ننا  ال نی سالالیئه معرا  و مثار و 

نهلد ه ،الالالر اط  ورار م پیاملهای راحارهای مبحن  بر این ال ن را نر ایحیار مخ

)ورم  کنل ار ن  را کیز به  ننا  ال نی   ،الالالنه برای اکحخاب به مخاط  معرا  م 

که سالالرکنشالالت  ین  و ال نهای  جرب  ال نهای جای م ای«. (560, ص. 1380کری , 

یناسحه که ال نی  ،نه طنر ناا  ای مرنس سیئهد شقاوت و بلبخح  استد یلاوکل به

ص ی  و   خ و راحار ینن ورار نهنل. میات  ئرت  6و  4را میک   سنره م حینهد  

را به   ا  اه  ایه و مله و سا سنره ا زاب پیامبر اسیس  21و یارا  او و میه   ایه ال،یسابراهی  

کظری   الالنرتکنل. نر این راهبرن ارهن    ح  اگر مخاط  به ننا  ال ن معرا  م 

شلد بای ه  م  شنا کبا سیئه ورمک  اکحخاب کرنه  ی ناکل طبق ال نهابا نین م  ،نه و 

 (167, ص. 1396)مینکلی, و به کحیجه مطانب برسل 

 ایحیب قوم عنوانبه لوط قوم ئهیس یالگو. 1

به م  اشالالاره کرنه ای اسالالت که یلاوکل نر چنلین سالالنره ونس لنط ک نکه جامعه

لنط »است. به  صریا ورم  کری  ه ه سریمین این ونس به  ات اقلا   یا کابنن شل: 

سحان ،»که به ونس ینن گفت:     هن امیرا ار شحیش ا   خ ب ل ینه اکجاس م  ار ی

, 1380کری ,  )ورم ش ای ش ا م  را اکجاس کلانه است! یک ای مرنس جها  پیچ یکه ه

ست .« (399ص.  دا  را ای ن ،ت کرنه بنن که گنی   قا شهنت مکچنا  م  ها را م

کل  های ورم  نر یصالالالنص .« (262, ص. 1380)ورم  کری , نانه بنن کذار  عرار ا

سف شت ا ،حیع  بین اقلا   یا و سرکن ست  ا ار باط م کزول بار این ونسد  بر   ا

بییای یمین  و مس اک  روشن شله و با معرا  یع  ای ال نهای سیئهد کقش مینری 

اسالالالحییا  به  ننا  یع  ای راهبرنهای ارهن   جامعه رخ بن ایاکل. بر این اسالالالاس 

س ت ال نی یکلگ   یاملار و نور شل  ای سبک یکلگ  ااول  یاد راهبری جامعه به

 شنن.مصن  م جامعه ایراک  ای کابننی و اض ییل 

 جامعه حسنه ی؛الگو سلّم و آله و هیعل اهلل یصل امبریپ یفرهنگ یراهبردها. 2
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 ننا  ال نی  جامع نر را کیز به  ا  اه  ایه و مله و سا   نی  ،نه پیامبر ال ورم  کری 

شئن  معرا  م  دا  ای ج اه راهبرنهای   ام   کنل. کایه راحارها و   اعرنهای ای

د شالالله نر  عنمت کبنید بهحرین ال نی  اسالالت که بایل ای م  ها  بعیت ارهن   ا خا

 ا   اه منبعث ای سیره رسنل اکرس کرن. نر انامه به چنل ک نکه ای راهبرنهای ارهن   

 شنن:اشاره م   ایه و مله و سا  

منل بنن  راحارهای اک،اک  نر وال  معنای وا لهملاری بهواکن  :ی واکنک را راهبرن

ست. پیامبر اکرس یهنجارها  ا  اه  منرن پذیرش اکثریت و با ث  لاوس و وناس جامعه ا

, ص. 1398)کارگرا , های مخحاف این راهبرن را به کار گراحنل با شالالینه  ایه و مله و سالالا  

عهبه ایدالالالالا . (33 جام های ارهن    د راهبرن  ننا  رهبر و مرجع  عیین راهبرن

گرای  را ای طریق پایبنلی به  هل و پی ا  کهانینه کرنکل. این راهبرند جامعه را واکن 

کنل. ا ح انی اک،الالالاکها ک،الالالبت به یعلی ر مصالالالن  م کظ  د هری و مری و ب ای ب 

برای  قنیت راهبرن   الالا  اه  ایه و مله و سالالا  ع  ای ابزارهای پیامبر یه چنین ه  اکلیدالال  

شنرا  یش م گراواکن  دنرت و  ئرت با م ئای  ی  بنن. م    کرنکل  ا ااران را ای ا 

ن ویژگ  نر سالالیره کبنی ای م  یمنفعخ به کندالال راک  اعال نر جامعه  بلیخ کننل. ا

منظر شالالال فت اک یز اسالالالت که ایدالالالا  معصالالالنس و نارای  ا  للک   بننکل و برای 

 به مدنرت کلاشحنل. یاییگیرید ک ص ی 
 ناکنل  أثیرات نک رای  و اسالالالحییا  نو راهبرنی ه،الالالحنل که م واکراهبرنهای 

ای بر یعلی ر ناشالالحه باشالالنل. ای یک سالالن با  قنیت واکنک رای  نر میا  مرنسد نوجاکبه

گرنن و ای سنی نی ر  قنیت راهبرن وناکین  نیه  فاف و  جاب کیز بیدحر ر ایت م 

،ا  سحییا  و  ربیت اک دحن ناری باال یریملهای با یاد اارانی نارای ا ت کفس و ینی

و واکن    کنل که  نا  کظ  نهمهارکننله نروک  را رواکه جامعه م  یرویو نارای ک

 کننل.م  ینور هاکاهنجارینارکل و ای   پذیری مناسب
 رین رسالالالالت اکبیا  ای  ننا  مه  لالت اجح ا   به: م،الالالاوات و  لالت راهبرن

سای رین راهب ،ا   ست. پیامبر اکرس کارممل رین و اک  ا  اه  ایه و مله و رنهای ارهن   ا

سحنار کرنکل و با  سا   ساس این راهبرن ا سنگ بنای راهبرنهای ارهن   جامعه را بر ا

ین  کظاس طبقا   نورا  جاهایت و بروراری م،الالاوات میا  م،الالا اکا  و معیار بر ه 

ینب  به منصالاله هبرن را به ننا  میک بر رید اسالالاسالال  بنن  این راورار نان   قنا به

،ا  ،اوات نر میا  ه ه اک ضرورت ر ایت م ،فه  دا  نرباره اا ساکلکل. ای ها  هنر ر

،اوینل و هیچ مزیح  بر یمرنس ه اکنل نکلاکه های »ارمایل: م  شاکهد م علی ر به یک 
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جز  قنا کلارکل. ایدالالالا  نر یطبه ای پس ای احا مع ه نرباره جای اه م،الالالاوات نر 

ع  اسالالت. که یای مرنس! مگاه باشالالیل که پرورنگار ا  و پلر ا  »ارمنن:  عنمت ینن 

سیاه بر ری کلارنب  سفیل بر  سفیل و که  سیاه بر   رب بر ج  و که  ج  بر  رب و که 

دق ,  م ر به  قنا سایر  «.(21ق, ص. 1414) الی  نم ،ی  غناا  و  دا  نر  ق ای

کرنکل. سالالعل بن اب  وو اص ووح  نر جنگ ال ال کیز م،الالاوات را ر ایت م امنال بیت

 الالنرت یع،الالا   ق،الالی  غناا  را به  الالا   اه  ایه و مله و سالالا  بلر مدالالاهله کرن که پیامبر 

نل ا حراض کرن. م   ئالالالرت نر جناب او ارمنن: م  نگد »کن هلف من ای این ج

براى این براک یخحه شالاللس که   اس    ایت ای بیچارگا  نر برابر یورمنلا  اسالالت. من

 بعیئات و امحیایات منهنس را ریده کن کرنه و  ،اوى نر برابر  قنق نر میا  مرنس 

ع  ای ابزارهای م   ئالالرت برای ی «.(514, ص. 1398)سالالبیاک , را جای زین کن  

ت نر منرن کزنیعا  ینن بنن. یع  کهانینه کرن  راهبرن ارهن    لالتد اجرای  لال

  الالالا  اه  ایه و مله و سالالالا  هن ام  که پیامبر  های  اریخ  م  ابیغ  ع  ربا بنن.ای ک نکه

 یناسالالالحنل ربایناری را نر میا  مرنس م ننع کننلد برای اینعه   یًم  النناع ج ة

شرو دنلد ابحلا ای   نی ینن  ع کرنکل و هر به  بعیض نر اجرای واکن  یط بطی  بع

. (110, ص. 1389)یعقنبى, چه  باس ای بهرۀ پنل نر دم ة مرنس ناشتد ابطال کرنکل 

نست به نینى ینب  -  ا  اه  ایه و مله و سا  ه ،ر پیامبر -سا ه نر منرنی نی ر کنیز اس 

سا ه نرباره او شفا ت مورنکل. اس مله و سا    ا  اه  ایه واو را نسح یر کرنکل و پیش پیامبر 

سا  کرند ولى رسنل یلا  سا ه! این  ل ى ای  لون الهى اى اس»ارمنن:   ا  اه  ایه و مله و 

 .«(332ق, ص. 1409) ر  اما , کظر کرن  نا  ای م   رفاست که ک ى

سحییا  را و لالت  هایراهبرن سنیه نارن. نر  نر یعه  لالت یناه  نر ا بطه نو

نه شالالالنند ملننگ  هانی یا  مرنس ک کاهش م م اات  بل. نر واوع پرورش ها و اکیرا یا

شالالنن گفحار و راحار  انالکه نر جامعه روای یابل. ای سالالنی های  انل با ث م اک،الالا 

دحن سحییا  و ینی ها نر ملیریت ناری نر ااران و باال راحن ولرت م نی ر با  قنیت ا

ملار بروی م کفس د پیروی ای هنس حارهای  یا یلا کرنه و را کاهش پ ماس ها  نل. ا ک

شنند نر پاس  به این سؤال که ای چه طریق  لالت اک،ا  شنایحه مى  ایه ال،یس انق 

هر ک،  را به ناشحن  یا و پاکلامنى و ک هلاشحن شع  و شهنت و نست و »ارمنن: 

سیل  دنا س , یبا  ب سخن کیز بر  أثیر م«. (33, ص. 1391)طن  لالت و  ،حقی این 

  أکیل نارن. بر یعلی ر  یا
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یامبراکرس ی : جناک را راهبرن له و سالالالا  پ یه و م ویژه نر نر طنل یکلگ  و به  الالالا  اه  ا

 نجه با ث شل که ای وااخ بننکل. این نورا   عنمتد برای جناکا  اه  یت انق العانه

, ص. 1398)کارگرا , مه   را نر  عنمت کبنی بر  هله ب یرکل  یهاجناکا د کقش

سیره جنا  گرای  پیامبر اکرس ی (33 سا  ع  ای ک ننهای   نا  نر را م   ا  اه  ایه و مله و 

رویی به   ا  اه  ایه و مله و سا  اات. پیامبر ی ال،یس ایهسپرن  کارهای مه  به امیرال نمنین 

کزن من یبر ناری؟ او  ال،یس ایهارمنن: میا ای مقاس و منزلت  ا   سیس اه  ایها ئرت یهرا 

نواینه ساله بنن که مرا   ایت کرن. شاکزنه ساله بنن که  ایه نش ن ش دیر کدیل. 

ساله بنن ،ت  دت. بی ساله بنن وهرماکا  را ک ،ت و نو که غ  کنینه  های  را ینون. بی

 ناک،الالالحنل م  نر را بانل سالالالاله بنن که نر واعه ییبر را کنلب نری که پنجاه مرن ک  

، , کننل  ستد نر  .(6ق, ص. 1404)مجا شینه ملیریت کفس ا سحییا   ای مکجا که ا

شعاهجناکا  که غرایز و هنس ستد ها  دحری پیلا م ور ر ا کنل. نر واوع با اه ی ت بی

کارگیری راهبرن اسالالحییا  و  قنیت  یا نر میا  جناکا  به  ننا  اعال  رین ودالالر به

شعناای  نر کدنر ای هلررات اکرژی م  شل و  ،یر ر شله و جامعه نر م ها جانگیری 

 .(33, ص. 1398)کارگرا , گیرن ورار م 
ای راهبرنهای ارهن   جامعهد سالالفر و  نی ر ع ی: یگرنشالال ر و سالالفر راهبرنب( 

 ننا  یع  ای ابزارهای ایجان کداط و امیلمارین  کقش  ناکل بهگرنش ری است که م 

است. یلاوکل محعال نرباره  ورم  کری  داین راهبرن ارهن  یاسح اه ثری ایفا کنل. ؤم

.« (399, ص. 1380)ورم  کری ,  نر یمین ب رنیل»ارمایل: این راهبرن جریا  سای م 

های اجح ا   و ارهن   را اراه  کرنه و ای این طریق سفر یمینه نروک  شل  مییط

کنل. این راهبرن نر بانلملت کیز یمینه به رشالالل و پنیای  شالالخصالالیت ااران ک ک م 

باورهای نروک   قنیت اریش جان و م ها و  یلار ر م شالالالله وبا  را ای پا کنل. ها را 

های مخحاف و منج   نسالالعه نایره ها و اریشه چنین سالالفر با ث شالالنایت ارهنگ

ها شالالالنایح  ارن و مگاه  یااحن ای سالالالرکنشالالالت اوناس و جنامع و  برت گراحن ای م 

این راهبرن ای منظر اسالالالیس با پلیله  . هر چنل(167, ص. 1396)مینکلی, شالالالنن م 

ستب اما با  قنیت این راهبرن با رویعرن نین  و با  ،ت نر ارهنگ غرب  محفاوت ا  نری

،ان ای بین ها و سرگرم ارضای کفس ای طریق ک،  لذت های  یلد یمینه گناه و ا

 بل.یاکحیجه  یا اازایش م راحه و ای ا  و کداط نر وجنن ااران بیدحر شله و نر

های  ای  ننا  ک نکهبنابر مکچه که دکر شلد نر این پژوهش پنج راهبرن ارهن   به

راهبرنهای اسیم  برای راهبری ارهنگ جامعه معرا  شل. یاسح اه نو راهبرن ورم  
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سیس  سیره پیامبر گرام  ا سه راهبرن نی ر  ع  ق نر  سح اه   ا   اه  ایه و مله و کری  و یا

بننه است. هر چنل این اسحخرای این  هک  جامعه اسیم  و اسنه  ،ن ننا   ابه سا  

های اسالالیم  روشالال  جامع و ماکع کبننه اسالالتب اما راهبرنهای ارهن   ای میا  ممنیه

شینه نر ک ارش مقاله به سحییا  بهاین  ست که کقش مینری ا  ننا  این نلیخ بننه ا

شمینر کایه راهبرنهای ارهن   جامعه به حه شنن  ا  نجه  ص ی  سایا  ک ایش گذا

دنر به ص ی  گیرا   ر ه ارهنگ   نم  ک سحییا  و  یا بهو    ننا  رکن مقنله ا

سح ذاری سیا شنن. رکین  نر پایا  دکر چنل کعحه به  ننا  کحایج   ایا   ها معطنف 

 ضروری است:

اییق اینعه نین جزا  ای ارهنگ جامعه اسالالتد با  قنیت ا حقاناتد . با  نجه به1

شالالالنن. ای مکجا که ارهنگ مطانب کزنیک  ر م و ا عاس نین د ارهنگ جامعه کیز به

یلا ی  نلاری اازایش پ با اازایش  یاد ای ا  و نی باط م،الالالحقی  نارند  با ای ا  ار  ا 

کنل. نر کحیجه با  نجه به رابطه جز  به کخ نین و ارهنگد با اازایش  یاد ارهنگ م 

 رین ائااخ اییو  استد یمینه نن. نر واوع  یا که ای مه شکیز نر جامعه  قنیت م 

،ا  به نایره ای ا  را اراه  م  کنل. پس ای م  با اکجاس ا  ال  الا که با ث ورون اک

یس اا ه اطهار  شالالنن.ایجان ای ا  واب  اسالالتد نینلاری  قنیت م   الالنرت به ایه  ال،الال 

اکل. پس یماک  که برای ه کرنهم،الالالح ر به ار باط  ن ا نگ بین  یا و ای ا  اشالالالار

کقش گیرند بایل بهارهنگ مطانب و  نا الالر م  برکامه ریزی  الالنرت م رسالالیل  به

  ای شنن.مینری اسحییا  نر راهبرنهای ارهن   جامعه  نجه ویژه

ایراک د _ ننا  کقطه ونت ارهنگ اسالالیم . نشالال ن با کدالالف اثرگذاری  یا به2

ها و جامعه طرا   کرنه اسالالالت. م  ها ااراند یاکنانه های  را برای  یاینای  ایبرکامه

پس ای کاامیل شالالالل  ای اثربخدالالال  جنگ کظام   ایه مات ایرا د  هاج  ارهن   را 

ها جنگ کرس ارهن   و جه سالالالالی الالالنرت گ،الالالحرنه مغای کرنه اسالالالت. امرویه کحبه

د یبا   اارسالالال یهاکی  و بانلملت را نر  علان اراوا  شالالالبعه یهایگذارهیسالالالرما

 نا  مداهله کرن. نر های اجح ا   نر میا  مرنس و .... م اازایش ضری  کفند شبعه

مانل  رکیب  ه ه جاکبه کیز ضالالرورت نارن. مقابخ این جنگ  رکیب  گ،الالحرنهد کیای به

طنر وطع یع  ای راهعارهای پیرویی نر این جنگ ارهن   و رسالالالاکه اید  قنیت به

سح ذارا  و مح سیا سحییا  و  نجه  کقش مینری م  نر میا   نلیا  امنر ارهن   بها

 راهبرنهای ارهن   جامعه است.

 ننا  ا الالا   رین کهان اجح ا  د ییربنای جامعه و  امخ . ای مکجا که یاکنانه به3

اینعه ی   نصالالالر مینری این کهان مقلس اکحقال ارهنگ و   ل  اسالالالت و با  نجه به
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 ناکل ارهنگ ننله کاکن  یاکنانهد م  ننا   نصالالر گرس کاسالالتد  قنیت  یای ی  به

جامعه را به  الالنرت جهدالال  رشالالل نهل و راهبرنهای ارهن   را جهت رسالالیل  به 

ارهنگ مطانب سالالاماکله  کنل. هر چنل که اثربخدالال  بر جامعه کیای به سالالاماکله  

 واکنک  و اولامات مع ا  کیز نارن.

به. ه ا 4 ملاری  واکن   که نر  عریف  که  های ارهن    ننا  یع  ای گن راهبرن

شلد واکن  گرای  به ضابطه عنمت کبنی دکر  ،اک  نر معنای  منل بنن  راحارهای اک

وال  هنجارهای  لوین شله و منرن پذیرش اکثریت و با ث  لاوس و وناس جامعه است. 

منل و محنا ر با م   یا کیز امری اطری و منرن پذیرش   نس جامعه است. لذا ضابطه

 ناکل  أثیرات نشالالالش و راحار مرنس نر  ر الالاله   نم  اجح اعد م  یاملار کرن  پ

ش را  نر  قنیت اسحییا  نر جامعه و به  بع م   قنیت ارهنگ   نم  ناشحه باشل. 

شنرای  سیم د  شنرای ا سایکله و مفیلی کیز نر مجاس  ،یار  به این منظنرد وناکین ب

است. لی،ت بانلباالی  که   ال  اکقیب ارهن  د هیأت وییرا  و ... به  صنی  رسیله

گ،الالحرش ارهنگ  جاب و  ی اجرا یکامه راهعارهاهاد ماین رین م ثر رین و جامعؤم

سال  شنرای ارهنگ   نم  نر  ست. به 1384 فاف مصن ب  وطع اهح اس به این طنرا

دنر جهت پی یرید اجرا و نریاات بایینرهای  سح  نر ک وناکین و ایجان مرجع  باالن

ثری را ؤد یاکنانگ  و اجح ا   را  قنیت کرنه و کقش مینر  ر ه ارنا ی  د  یا 

فا م  جا که انر  یقق راهبرنهای ارهن   ای به کقش مینری یکنل. ای مک ن پژوهش 

د  ییر به  دنهانات پژوه ستد پی سحییا  نر راهبرنهای ارهن   جامعه پرنایحه ا ا

 گرنن:های مع خ این  یقیق ارااه م  ننا  پژوهش

 ی اه  ربیت اریکلا   یاملار نر  یقق راهبرنهای ارهن   جامعه. جا1

 .  أثیر  یای ی  نر یاکنانه بر  یقق راهبرنهای ارهن   جامعه2

 . کقش مینری اسحییا  نر بایسایی سایحارهای ارهن   کدنر3

دنهان ا ا  این پژوهشد  د  انقد پی دنهانات پژوه ست که یوه بر پی  این ا

 های ارهن   بایل پینست  یا ناشحه باشل.اعالیتها و برکامه ریزیکایه 
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