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 احساس؛ و عقل تعامل رهاورد ،«مطلوب انتظار»
 مهدویت مسئله در احساسی رویکرد بر نقدی

فالحمحمدجواد
1

عواطفیزهرا
2

 چکیده
 اصوی  هوای آموزه از یکوی عنوان بوه شوده متجلوی انتظار در که مهدویت مسئله
 و فرهنگوووی معرفتوووی، های آسووویب جملوووه از هایی آسووویب ضمعووور در اسوووالمی
 _ احسواس و عقو  عنصور دو از یکوی غلبوه ها آسیب این از یکی است. اجتماعی

 و مهدویت مسئله در احساسی رویکرد است؛ زمینه این در _ احساسات ویژه به
 انتظوار حقیقت تحریف و اصی  آموزه این عمق به توجهی بی به منجر انتظار،
 ظاهر نوع یک در خالصه را انتظار مسئله مح ، احساسی رویکرد .شد خواهد
 و سازد می گریزی مسئولیت و رویاپردازی ،خرافات دام در آمدن گرفتار و گرایی
 اصی  معرفت اخالق، با توام که مهدویت اصی  پایم دریافت از را جامعه و فرد
 بررسوی بوا مقالوه ایون در سازد. می دور است مدارانه دین گرایی عم  نوع یک و

 نهایووت در و تبلیووغ تحلیوو ، توصوویف، فهووم، در احسوواس و عقوو  تعوواملی نقووش
 مورد را زمینه این در موجود های آسیب از برخی آموزه این به عملی بندی پای
 و منوووابع تفسوویر در ها دیوودگاه نووووع در ها آسوویب ایوون داد. خوووواهیم قوورار توجووه
 جامعووه در افووراد شناسووی ولیتمسئ در مهوودویت، مسووئله از معرفتووی هووای آموزه

                                                        
 (.Mjfallah.ac@gmail.com) دانشگاه معارف اسالمی دانشیار .1
 (.avatefi14@gmail.comدانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسالمی ) .2
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 بوه توجوه عودم و احساسوات غلبوه دهد. می نشان را ها ن آ عملکرد نوع و منتظر
 و هووا فهمی ک  تحریفووات، از بسوویاری زمینووه احسوواس و عقوو  تعوواملی رویکوورد
 ارائه مقاله این در محورد هفت در که است دینی جامعه در نامناسب اقدامات
 است. شده

 کلیدی واژگان
 مهدویت. احساسی، رویکرد احساس، عق ، مطلوف، انتظار

ح  مسئله طر

 الزم لووذا اسووت. انتظووار و مهوودویت بووه اعتقوواد شووده پذیرفتووه دینووی هووایآموووزه برتوورین از یکووی
 چنوووین سووورآمدن بووورای را زمینوووه و زده اقوووداماتی بوووه دسوووت اعتقوووادی چنوووین راسوووتای در آیووود می

 کوه روسوت روبه هوایآسویب و آفوات بوا و یسوتن همووار همیشوه مسویر ایون اموا کورد. مهیوا انتظاری
گوواهی عوودم  اسووت. اطووالعبووی خووود گاهووا   کووه کنوود می هایی راهووه ک  وارد را منتظوور فوورد هووا آن از آ
 کووردن رصوود مهوودویت، زمینووه در مطالعووات جملووه از منتلووف های عرصووه در مهوودوی هووای تالش
 جلووه کوه اسوت راستا این در  ستنش و همایش ها ده و شعبانیه اعیاد و ها جشن برگزاری ها، فیلم

گرچوه زمینوه ایون در احساسوات و عواطوف بورانگینتن در سوعی اسوت. منتظور جامعوه احساسات  ا
 و عواطووف همووان کووه شووور نیسووت. کارسوواز عقالنووی پشووتوانه بوودون و تنهووایی بووه امووا اسووت خوووف

گر است احساسات  وهشوگرن،پژ البتوه داشوت. ننواهود را مناسوب بوازدهی نباشود شعور با همراه ا
 نگووواه بوووا را هوووا حوزه ایووون توووا داشوووته بووورآن را آنهوووا و پرداختوووه مهووودویت های آسووویب بوووه هموووواره
 از هواآسویب و مهودویت اندیشوه باشوند؛ پیشونهاداتی و راهکار درصدد و کرده رصد شناسانه آسیب

کبور علی از گرایویمهودویت هووایآسویب بررسوی ،84 سوال در جعفوری محمدصوابر  سووال در بیواری ا
 سووال در فووالح محموودجواد از اخالقوی شناسووی آسیب رویکوورد بوا ظهووور های نشووانه و عالئوم و 1387
 در البتوه کورد. یواد آنهوا از تووانموی مسوئله، خواص پیشونه عنوان بوه کوه است آثاری ازجمله 1396
 از دینوی بواور و ایموان عقالنیوت و عواطفی های کشوش» مقاله از توان می موضوع این عام پیشینه
 تربیوت در عاطفوه و عقو  جایگواه» ،1387 سوال در شوهاف محمودهادی اثور «جیمز لیاموی دیدگاه
 مهدی آقای نامه پایان و1390 سال در زاده یوسف محمدرضا و سلحشوری احمد دکتر از «اخالقی
 در طباطبوایی عالموه آرای در اخوالق مبنوای عنوان بوه احسواس و عق  جایگاه عنوان با افتناری
 آقوای توألیف «مالصودرا منظور از معرفت و عواطف رابطه» مقاله از توان یم همچنین و 1391 سال
 قاسمی میثم اثر «اخالقی عقالنیت تا احساس از ایمان» و 1391 سال در همکاران و یزدانی نجف
 منتشور قبوادی، علیرضوا از مةذهبی مراسةم در گرایی عقة  و گرایی عاطفةه کتاف نهایتا   و 1396 سال در
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 موضوع با مرتبط های مصاحبه و اسنادی مطالعات کتاف انتهای در ایشان .1397 سال در شده
  کنند. می بیان جامع طور به را شده مندر 
 توجوه اسوت.عدم مهودویت در آن تأثیر و احساس و عق  تعاملی رویکرد به توجه ما مسئله اما
 برخی دامن که یجای تا است کرده فراهم را هایی آسیب و مشکالت زمینه تعاملی، رویکرد این به

 نمونووه عنوان بووه اسووت. داشووته همراه بووه نیووز را مهوودویت اموور متولیووان نیووز و دینووی مبلغووان و منووابر
 رویکووردی هووم ملووی رسووانه در گرفته صووورت اقوودامات متأسووفانه کووه اسووت کووافی مطلووب همووین
 عنوان تحت ها،  برنامه از یکی از شده انجام تحقیقات طبق کند؛ می دنبال را عاطفی و احساسی

 و بیننودگان احساسوات و عواطف برانگینتن به برنامه های آیتم از وسیعی حجم ظهور، سوی به
 نحووه و شیوه بیشترین %63 با برنامه، این که ای گونه به است. شده داده اختصاص شنوندگان

 مباحووو  بوووه %56 بووا نیوووز برنامووه ایووون محتووووای بیشووترین اسوووت. عوواطفی و احساسوووی اش، ارائووه
 بوده معرفتی شناختی، برنامه عناوین %17 که حالی در است یافته اختصاص عاطفی و احساسی
 های برناموه بوه نسوبت برناموه این تحقیقات، مرکز نظرسنجی طبق که است حالی در این و است
  (18-19 :1388بیگی، )خلی  است. برخوردار خوبی نسبتا   موفقیت از مشابه
 رویکورد باید رو این از کند می تهدید را مهدویت سئلهم ویژه به دینی، معارف تمام آسیب، این
 یوووا عقووو  از داری جانوووب گرفوووت. پی بیشوووتری نظر دقوووت و تحلیووو  بوووا را احسووواس و عقووو  تعووواملی
 در کوه جوا آن از وصوف ایون بوا شود؛ خواهود مهودوی هوای آموزه در انحراف باع  هریک احساس،

 هموین بور نیوز موا توجوه اسوت، عقالنوی و معرفتی مسائ  از بیشتر احساسات غلبه نمود حوزه، این
 آیوا کوه ایون اسوت؛ مستقلی مسئله خود، و توجه مح  احساس و عقالنیت نسبت البته است. بعد

 ترسووویم چگونوووه عاطفوووه و عقووو  تعامووو  نووووع آن؟ طوووول در یوووا اسوووت عقالنیوووت عووورض در عاطفوووه
 سوواحت سوه در وانتو می را احساسوات کنود. می یواری پاسوخ یوافتن در را موا هوا این پاسوخ شوود؟ می

کوی، سواحت بوه نواظر احساسات داد؛ قرار بررسی مورد رفتاری و گرایشی بینشی، گور البتوه ادرا  بوه ا
 شوده بیوان مهودوی معارف از که چیزی آن به نسبت انسان که شود می باع  باشد، افراط حالت
 بووه بتنسو خووودرأیی و فهموی کم فهموی، ک  از اعووم اخوتالل ایوون و شوود فهوم اخووتالل دچوار اسوت،
 نوعیوه مهودویت همچنین و حجتیه انجمن گیری شک  نمونه، برای است. مهدویت های آموزه
 گرایشی، ساحت اما است. معرفتی و بینشی قوه نداشتن و ضعف احساسات، غلبه همین نتیجه
 و... نفوورت انوودوه، عشووق، محبووت، شووام  کووه اسووت مهوودوی هووای آموزه بووه مووا عوواطفی مواجووه
کنش شود. می  مربووط اسوت ممکون کوه شوود می عملکردی حوزه به مربوط نیز، ما تاریرف های وا
کی ساحت دو هر به  و عقو  رابطوه از تووان می موذکور سواحت سوه در هرچند بشود. تحریکی و ادرا
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 بوه نیوز موا اسوت عواطفی رویکورد غلبوه بور دال موجوود شوواهد کوه جوا آن از ولی کرد، بح  احساس
  پرداخت. خواهیم آن مصادیق همچنین و رویکرد این تحلی 

 اسالمی معارف در احساس و عقل جایگاه

 مسووئله فهووم در انسووان وجووودی های سوواحت در احسوواس و عقوو  تووأثیر چگووونگی و چیسووتی
 معوارف نگواه در ویژه بوه احسواس و عقو  چیستی به ابتدا رو این از است. تأثیرگذار بسیار مربوطه،
 ،ی)مصوطفو یعربو اسوت یا کلموه عقو (ی _ )عقو  مصودر «عقو » واژه پرداخت. خواهیم اسالمی
 ماده  یذ ونیلغو از یبرخ اند؛کرده استنباط آن از یمتعدد یمعان ونیلغو که (236 ،8ج :1430
 را صاحبش ،یانسان عق  که جهت نیا از نیبنابرا اند. آورده را زدن گره و بستن امساک، «عق »
 ادراک» را، عق  ونیلغو از گرید یبرخ 1اند. گفته عق  دهد، یم نجات هالکت ورطه در افتادن از
 گفته یوقت مثال   کنند، یم ادی ادراک قوه به عق  از زین یبرخ 2دانند؛ یم «تام و یقیحق دنیفهم و
 شود گفتوه کوه طوورهموان 3کورد. دایوپ  یتشون و درک قووه نوجووان یعنوی ؛«الغوالم عقو » شود یم
 (75 :1400 ،ی)عسکر )بازدارنده( زاجر اند؛هکرد ارائه یمنتلف فیتعار واژه نیا یدرباره ونیلغو

 را عقو  البتوه اسوت. واژه نیوا یمعوان گورید از (578 :1412 اصفهانی، )راغب نگهدارنده و نگهدار
 و نفوس علوت و اسوت جووهر عقو  انود: گفته فلسوفه اصوطالح در مثال   اند کرده معنا منتلف درعلوم
 توووان می امووا (364-365 :1361 ادی،)سووج نیسووت. علتووی او از برتوور و هاسووت علت همووه علووت
 رو ایون از گردد؛ بوازمی عقو  لغووی ریشوه بوه دارنود عقو  از دینوی هوای آموزه کوه تعریفوی کرد اذعان
 ماسوت مقصوود عق  از چه آن است. اهمیت حائز نیز روایات و آیات در عق  معنای جویو جست

کوی های بوهجن هوم کوه اسوت نیرویی شده فشاری پا آن بر روایات و آیات در و  و تحریکوی هوم ادرا
 هوم مقابو  در را احسواس و عق  توان نمی ترتیب بدین بنشد. می سامان را شن  رفتاری هم
 بوودون و دارد همراه بوه خوود بطوون در نیوز را احسواس کوه اسووت حوالتی عقو  معنووای بلکوه کورد معنوا
 ایوون در یطتفوور یووا افووراط صووورت این در دهوود. می دسووت از را خووود کووارایی عقوو  احساسووی چنووین
 هوواآسوویب باعوو  و تغییوور را انسووان رفتوواری و عوواطفی شووناختی، مسوویر توانوود می تعوواملی سیسووتم

 در چوه آن از تووانموی را معنوایی چنوین باشود. داشته او دینی زندگی و دینداری ساحت در ویژه به

                                                        
ي و» .1 نه َعْقال    الَعْقُ    ُسّم 

َ
ط عون صاحَبه َیْعق   أل وَوّرُ وک فوي الّتَ سوه اي  الَمهال   صولیبا، ؛ 459-458 ،11ج منظوور، )ابن «. َیْحب 

472) 

 (139 ،1ج )موسي، «. فهمه و تدّبره َء: الشي  عَق » .2
 (235 ،3ج ن،حمدو )ابن «.األمور عواقب یعرف أن إلي الغریزة  تلک قوة  تنتهي  أن» .3
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 و ی)اسوووم صوووورت بووه عقووو ، واژه م،یکوور قووورآن در کوورد. معنوووا آمووده روایوووات و آیووات در عقووو  بوواره
 شووده اسووتعمال اتیووآ در مرتبووه 49 مجموعووا   آن یفعلوو مشووتقات امووا اسووت نرفتووه کوواربووه (یمصوودر
 ،یی)طباطبوا دارد؛ وجوود (یفعلو هوم و ی)اسم صورت به هم کاربردش که اتیروا برخالف است،
 کووار بووه علووت را، یاسووام گونووه نیووا بووودن بالغلبه مسووتحدث ییطباطبووا عالمووه (396 ،2ج :1417
 اتیوووروا و اتیوووآ از کووه چوووه آن معتقدنوود کوووه محققوووان برخووی بووورخالف 1دانوود. یم اتیوووآ در نبووردن
 و قیوعم درک بوا کوه اسوت گوراسوتدالل عقو  تعقو ، و عقو  یمعنوا کوه است نیا شود یم برداشت
 و نیست تامی سنن این (96 :1388 )خسروپناه، شد.یندیب اعمال عاقبت به یاله اتیآ در تدبر

 وجوووه از یکووی گفووت توووان می کووه حالی در اسووت. گری اللاسووتد بووه عقوو  معنووای بووردن تحویوو 
 گری اسووتدالل تووان نمی صوورفا   را عقو  کورد کووار اسوت. گری اسوتدالل عقوو ، هوای کارکرد و معنوایی
 نمونوه عنوان بوه عمو . سواحت در هوم و اسوت شوناختی سیسوتم در هم عق  کارکرد بلکه برشمرد
 است: آمده قرآن در اینکه

وَن  ر  م 
أ
َتأ
َ
ا أ ر  َ  الن َ بر  

الأ َن  َو  بر َسوأ َسكمأ  َتنأ نأ  
َ
أ  َو  أ مت  نأ

َ
وَن  أ ل  كتاَب  َتتأ َفال الأ

َ
ون أ ل  قر  ؛(44:)بقره َتعأ

 فرامووش را خوود و دیوده موی فرموان کویین به را مردم د،یخوان می را کتاف که حالی در ایآ
 د؟یابی نمی در عق  به ایآ د؟یکن می

 تعبیورات بوا لوذا کنود. می مداخلوه ها ساحت مهه در که دانست نیرویی توان می را عق  معنای
 شووده تشوبیه روحوانی نوور بوه عقو  قووه آیوه، ایون ذیو  نمونوه عنوان بوه انود کرده یواد آن از منتلوف
 توا:بوی )طوسوی، اسوت. ضورر و نفوع تمیوز آن، کوارکرد تورینمهم که (655 :1377 تهرانی، )حائری

 (64 ،1ج :1404 سیوطی، ؛200 ،1ج
 ولوی منتلوف تعواریف نیز اتیروا یافت؛ قرآنی معنای راستای در توان می نیز را روایات معنای
 یاخورو سوعادت کسوب و تیوعبود بوه را آن روایوات برخوی در انود کرده ارائوه حقیقت یک بر مبتنی
 سوعادت و تیوعبود بوه را او که کند یم عم  انسان در چنان روین نیا صورت نیا در زنند. یم گره
 آمده: یتیوار در لذا سازد. کینزد

كتسب و  الرمحن به عبد ما  العقل أن نان به ا  :1426 ،یدریرح ؛192 :1382 ،)مازنردراین احل 
 .(272 ،1ج

 :است آمده گرید تیروا در ای شود. «جنان کسب و رحمان عبادت موجب» که یعقل

                                                        
  (396 ،2ج )طباطبای ، «.است  گرفته خود به را معنا این استعمال غلبه، راه از یعني بودن؛ بالغلبه مستحدث» .1



 

 

 
 
 
 
 
 

176 
 
 

ال 
س

دهم
سی(

اره 
شمهه
 ،

50 ،
تان
ابس
ت

139
8

 
 

ل    َعىلر   ایَ  َعقأ َبتأ  َما  الأ سر كت  هر  ا ة   بر ن َ َ َب  َو  احلأ  لر هر  ط  َضا بر َ  رر محأ  ؛(1 ،1ج :1410 )ورا ، نال  َ
 بوه رحمان یخدا یرضا و شود یم  یتحص بهشت آن با که است یزیچ عق  ،یعل یا

 د.یآ یم دست

 2است. کردن تعق  و 1تفکر عق ، از مراد گفت توان یم اتیروا و اتیآ به توجه با پس
 خوود انسوان نآ اثر در که باط  از حق تمیز ادراک قدرت معنای به را عق  نیز روایات برخی در
کرم رسول چه چنان دانند. می کند می حفظ باط  از را  فرماید: می ا

َحدی   َكَسَب  َما
َ
َضَل  ئا  یأ َش  أ فأ

َ
نأ   أ رل    مر

ىَل  هر یردر هَیأ   َعقأ ى إر رد  وأ  ه 
َ
ه  َیر أ د   ى. َعرنأ      :2001 معرن، )ابرن َرد 

41) 

 و قلوب به متص  که است نیرویی و قدرت نهاد، آن بر عق  معنای توان می مجموع در چه آن
 و شووناختی منتلووف کارکردهووای کووه اسووت الهووی عنایووت و فطوورت آبشوونورش و اسووت انسووان روح

کوی  عواموو  اثور در عقو  ایون که صوورتی در و دارد دیگور سوووی از رفتواری و عواطفی و سوویوک از ادرا
 هووا عام  ایوون از یکووی داشووت. خواهوود دنبووال بووه را هایی آسوویب شووود منتوو  کووارائیش منتلووف،

 ویژه به هایی آسیب به منجر و منت  را عق  کارایی که است کاذف هیجانات و شدید ساساتاح
 را احساسوات معنای نیز ادامه در است. شده انتظار و مهدویت مسئله در خاصه و دینی عرصه در
 کوه چورا یابود. سوامان تری دقیوق روشونگری بوا مسوئله بحو ، مفردات شدن روشن با تا کرده مرور

 کوه اسوت تعامو  و همواهنگی بوا دو هور و مهوار را احسواس و عق  که است مبتنی این رب ما فرضیه
 نظووام منوو  عقوو  بووا همراهووی عوودم و احسوواس نافرمووانی اال و دهنوود می سووامان را مووؤمن انسووان
 شد. خواهد شن  عملی و معرفتی
 اک،)سوانتر دارد. وجود کلمه 200 حدود هیجانات، تنوع و پیچیدگی برای انگلیسی، زبان در
 بووه نسووبت منوودی عالقه و دوسووتی محبووت، مهوور، معنووای بووه لغووت در عاطفووه (109 ،2ج :1388
 ارتبواط در آدموی انفعواالت و تأثرات با عواطف ساحت (2262 ،2ج :1371 )معین، است. دیگران
 ماننود حواالتی کوه روسوت روبه آن ماننود و ها ناخوشوی و ها خوشوی بوا آدموی سواحت، ایون در است.
 بررسوی موورد سواحت ایون در دشومنی و دوستی نفرت، و عشق محبت، امید، ی،شاد غم، ترس،
 و... خلوق احسواس، هیجان، معنای به نیز شناسی، روان در (42 :1387 )شهاف، گیرد. می قرار
 اطوالق احساسواتی بوه نیوز اخوالق اصوطالح در (430-433 :1375 مؤلفان، از )جمعی است. آمده

                                                        
 (670 شامي، )حاتم «.التفکر العق  دلی  و دلیال، ء شي  لک  إن» .1
 (218 صالح، )صبحي «. فلیفع  عزوج  اهلل علي نفسه یعتق  أن  ذلک عند  استطاع  فمن» .2
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 توا دارد موی وا را او و یابد می تحقق انسان نفس در باشعور، ندهز موجود یک ارتباط در که شود می
 یگووانگی و تورحم احسواس یوا همودردی اظهوار وی بوا کم دسوت یوا بوردارد گوامی موجوود آن نفوع بوه
  (544 ،2ج :1389 اخالق، سپهر در سیری ک: )ر. کند.

 از جوامعی جوهو به توان می وصف این با است، تأم  مح  فوق تعاریف و تعابیر برخی هرچند
 مغز در آن برای و داشته نظر مد را عواطف و احساسات رفتاری جنبه نیز تعاریفی یافت. دست آن

 معتقدند: برخی نمونه عنوان به اند کرده معرفی را جایی
 معنوا بی تقریبوا   بشور زنودگی آن، بودون کوه اسوت انسوان رفتار های جنبه از یکی عواطف،

 لیمبیوک قسومت ترین ابتودایی در خود به خود طور به هک اند فطری اموری آنها شود. می
 (77 :1392 حقانی، ؛52 :1383 )استاینر، آیند. می وجود به مغز

 یابوود. درمی احساسووات از سرشووار و معنووا از پوور را دنیووا کووه اسووت عواطووف همووین طریووق از انسووان
 همسوو معوانی دیگور و عواطوف و احسواس بوین کوه انودکی اختالفات با (.48 :1380 آبادی، )لطف
 اهمیوت حوائز آن معنوایی تبیین جهت این از کارداریم سرو احساس مسئله با بیشتر ما دارد وجود
 منجور و گوردد می حاصو  بودنی توأثر مقاب  در که ذهنی انعکاس از است عبارت 1،احساس است.
 بسوویط احسوواس اوال   اسووت: مشوون  صووفت سووه دارای احساسووی هوور شووود. می العموو  عکس بووه
 احسواس ثالثوا   ؛جسومی توأثر اثور در اسوت نفسوانی حالوت ظهور اولین و مقدمه احساس ا  ثانی ؛است

 اسووت. معرفتووی ارزش نداشووتن احسوواس، ویژگووی توورین مهم از اسووت. تووؤام بوودنی امووور بووا همیشووه
کنش اثور در اغلوب احساسوات کوه اسوت کورده ثابوت هوا پژوهش (31-32 :1385 )فیضوی،  هوای وا
کرمن، آیند. می وجود به ما مغز و بدن در شیمیایی  انود واقعی هوا آن دیگور بیان به (67 :1384 )زا

 احساسوات از خوود اعموال هودایت برای باید فرد که معتقدند نیز پردازن نظریه از برخی خیالی. نه
 از: نقو  بوه ؛1992 دوکوس، )لوی دارند. فرد بقای با تنگاتنگی پیوند احساسات زیرا بگیرد، کمک

 کند: می بیان گونه این احساس تعریف در وارسط (34 :1395 فرانکن،
 قوورار تووأثیر  تحووت را او داوری کووه کنوود می دگرگووون چنووان را شوون  وضووعیت کووه چیووزی
 (54 تا: بی )سالمن، است. رن  و لذت همراه که است امری احساس دهد. می

                                                        
1 . «Feeling » هوشوویارانه)تجربه فراینوود داشووتن. 1 شوود: می بوورده کووار بوه منتلووف موووارد در احسواس لغوووی معنووای بوه 

  افسردگی ناراحتی، احساس مث  عاطفی حاالت. 3؛ سرما و گرما مث  هایی احساس مورد در حسی برداشت. 2؛ کردن(
 هیجووان. ابعوواد از یکوی. 5؛ شووود نمی تأییود واضووحی قورائن بووا کوه چیووزی موورد در مووبهم احسواس مثوو  باورهوا. 4؛ و...

 (495، 1ج :1373 )پورافکاری،
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 حساسا به نگاه دو آید برمی اند کرده بیان احساس از که تصویرهایی و تعاریف از که چنان آن
 رسود می نظر بوه کوه داننود می من  و ارزش فاقد را احساس برخی و مثبت نگاه برخی است، شده

 را تفواوتی چنوین برخوی و شوده قائ  فرق احساس و عاطفه بین برخی نیست. صحیحی قضاوت
 چنودان روانشناسوی ادبیوات در هیجوان و احسواس عاطفوه، بوین مورز» معتقدنود و دانند می دشوار
  اند: کرده تعریف متمایز صورت به را مفاهیم این (1997پیویو) و گرینبر  ماا نیست؛ روشن

گاه بیولوژیکی پاسخ عاطفه:  فیزیولووژیکی، اتوماتیک، فرایندهای شام  که محرک به ناخودآ
 عواطف گیرد. برمی در را تکام  سازگارانه رفتاری پاسنگویی سیستم که است عصبی و انگیزش
 احساسوات، و هیجانوات کوه حالی در افتنود، می اتفواق فقوط آنهوا نیسوتند؛ انعکاسوی ارزیوابی درگیر

گواه تولیدات گواه عواطفی فراینودهای ایون خودآ -25 :1389 پوور، تقوی و )رسوولی هسوتند. ناخودآ
26)  
 احسوواس مسووئله بووه معنووایی، تفوواوت ایوون از فووار  و موودنظر را بوواال مقصووود پووژوهش ایوون در مووا
گور کوه دانیم موی هیجوان با همراه روحی عاطفی حالتی معنای به را احساس بیشتر و کرده توجه  ا
 رو ایون از شود. خواهود انسوان رفتواری و معنووی و فکوری حیوات منو  شوود خار  اعتدال مسیر از

 بوه قائو  کوه کنیم موی تأییود را شناسوانی روان دیدگاه بیشتر، و نیست منفی احساس به ما نگرش
 کوه کنود می عرضوه را شوواهدی 1پایوه عصب علم امروزه که گونههمان اند. احساس و عق  تعام 
 تون یعنی آنها مشترک ریشه بر بلکه است هیجان و عاطفه و احساس و عق  پیوند بیانگر تنها نه
کید جسم و  و عقالنوی ابعواد برابور در اغلب عاطفی هایکنش (25 :1392 زاده، )قاسم کند. می تأ

 بوودن هوم مقابو  در» ایون موا بواور بوه اموا (224 :1370 )سواروخانی، است. شده  داده قرار بینشی
 بایود را ابعواد تعام  یا هم کنار در تعبیر بلکه نیست صحیح اند کرده بیان برخی که گونه آن «ابعاد
گواهی و شوناخت معوارف، )باورهوا، از اعوم عقو  از از موا موراد لوذا گذاشوت. صحه  از موراد و اسوت( آ

   شود. می شام  محبت(را عشق، )عواطف، احساسات
 واژه تکووووورار قووووورآن، در هسوووووت. احساسوووووات و عواطوووووف ایووووون از سووووونن نیوووووز قرآنوووووی نگووووواه در

 برآینود بوار(32رضوایت) و بار(24منتلف) های عبارت با محبت بار(،23غضب) بار(،40خشیت)
 زنودگی در عاطفوه (32 :1390 است.)سوجادی، انسان ساحت از بعد این به قرآن اهمیت و توجه
 بوووه گویی پاسوووخ بووورای هوووا راه بهتووورین از یکوووی را آن قووورآن کوووه دارد همیوووتا قووودری بوووه ها ن انسوووا

 محبوووت مسووویر پیموووودن از کوووه افووورادی کنووود می بیوووان و دانووود. می انسوووان فطوووری های خواسوووته
                                                        

1 . neuroscience 
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 ایون (233-237 ،12ج :1363 آملوی، )جوادی برند. نمی خود زندگی از سودی هیچ اند، محروم
کرم لرسو از علی امام که است مهم چنان مسئله  فرماید: می نق  ا

َتقر یَ  اَل  د    ان  یَ إر   می  سأ َتقر یَ  َحی َ  َعبأ ه؛ مَی سأ ب   َقلأ
 (176   البالغه، )نه  اوست. قلب استواری به بنده ایمان استواری

 :1384 )مطهوری، دانود. می جوان و دل و قلوب تسلیم را ایمان حقیقت هم، مطهری شهید
 (29 ،1ج

 هور الزاموات و گرفتوه قورار توجوه موورد رفتواری و عواطفی توی،معرف منتلف های ساحت قرآن در
 خیرات جای به شرور در فروافتادن و عق  بر احساس ساحت غلبه وصف، این با شده بیان کدام
 مسوئله در ویژه بوه دینوداری نووع در اش عینی مصداق که چیزی است. گرفته قرار قرآن تذکر مورد

 فرمود: که است آیه این مدعی این شاهد ت.اس مشاهده قاب  انتظار مقوله و مهدویت
نأ   َعىس َو 

َ
وا أ َ ه  َو  َو  ئا  یأ َش  َتكأ مأ   ی یأ َخ  ه  نأ   َعىس َو  َلك 

َ
وا أ ب   ر َو  َو  ئا  یأ َش  حت  رمأ  َش  ی  ه  َلرم  یَ  اهلل   َو  َلك  أ  َو  عأ رمت  نأ

َ
 أ

ون ال  َ َل  (216 )بقره: . َتعأ

گور ازحوق( کراهوت یا رحقغی به انسان)حب احساسی ساحت که دهد می نشان آیه این  غلبوه ا
 اسوت کراهوت و حوب حالوت بیانگر آیه البته شد. خواهد اختالل دچار انسان عم  و شناخت کند،
 تعبیور بوه اسوت. شور در افتوادن فورو اش نتیجوه کوه اسوت ان لووازم از درک ی حوزه در آن تأثیر ولی

 و کراهووت نیوا بسوا چه ،سوتین شوما محبوت و کراهوت کووار، موالك کوه اسوت ایون بیوانگر آیوه عالموه،
 البتووه (166 ،2ج :1417 )طباطبووایی، باشوود. نداشووته تیووواقع کووه ردیووگ تعلووق زىیووچ بووه محبووت

گر که کرد استنباط توان می خوبی به  و معیوار باشود، داشوته عقالنوی صوبغه محبت، و کراهت این ا
 و توجووه اسووت. کراهووت و محبووت صوورف کنوود می طوورد را آن عالمووه چووه آن اسووت. مناسووبی مووالک
کنش از انسان بازداشتن و دوراندیشی و تعق  به آیات اهتمام  اسوت ای توصیه احساسی، های وا
گرچووه هسووتیم. آن شوواهد کوورات بووه کووه  دو هوور بووه سووبحان خوودای توجووه بیووانگر روایووات و آیووات ا

 از فووار  احساسوات بور مبتنوی بنواهود انسوان برناموه و اسوواس کوه ایون از اموا اسوت، انسوان سواحت
  کند.می نهی باشد فتمعر و بینش

 مهدویت مقوله در عقل و احساس تعامل
 است احساس و عق  تعاملی رویکرد گذشت، بیانش و است مسئله در ما منتار دیدگاه چه آن
 انتظوار مقولوه و مهودویت مسئله در چگونه الگو این اما است طیبه و درست حیات اش نتیجه که
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 الگوووی بووه توجووه مهووم ایوون بوورای دارد؟ مووی ایموون ملوویع و معرفتووی های بیراهووه و انحووراف از را موا
 بیان هایش مؤلفه و هاویژگی باید که است انتظار مقوله در احساس و عق  تعاملی رابطه مطلوف
 کلووی طور بووه اسووت. بسوویار عاطفووه و عقوو  یعنووی سوواحت دو ایوون ارتبوواط پیرامووون نظوورات شووود.
 و نوودارد جووود و ارتبوواطی احسوواس و هعاطفوو و عقوو  میووان کووه انوود قائ  ایی عووده گفووت: توووان می
 رابطه عواطف و عق  میان که معتقدند دیگر ای عده مقاب  در کرد، بح  آنها تعام  از توان نمی
 آن در خوود کوه اسوت بحثوی اسوت دیگوری مقدموه یوک کودام رتبوی لحاظ به اینکه اما دارد، وجود
گواهی و معرفوت زمینوه را احساسوات و عواطوف ایی عوده دارند؛ نظراختالف  کوه درحالی داننود می آ
گاهی و معرفت رقیب، دیدگاه  از برخوی کنود. می بیوان احساسوات و عواطوف ساز زمینه و مقدم را آ
 احساسات و عواطف آن اصلی مایه بن عشق)که و عق  بین سازگاری گونه هیچ که معتقدند عرفا
 حرکوت مانع و شده وص  انسان پای به که کرده تشبیه ریسمانی به را عق  و ندارد. وجود است(
 )کمووالی شناسووند. می سووودجو و معوواش عقوو  را آن دارنوود عقوو  بووه کووه تنوودی نگوواه بووا آنهووا اوسووت.
  (83-84 :1395 وحدت،
 گرایی عاطفوه است؛ بوده مطر  گرا عاطفه رویکردهای گرا، عق  رویکردهای برابر در دیرباز از
کیود عم ، ترک یا و انجام در یعنی  عوامو  توا اسوت عواطفی و انگیزشوی امو عو نقوش بور بیشوتر تأ

 اخالقوی، معرفوت اسواس کوه اسوت معتقود شولر (149 :1385 )غفواری، شوناختی. معرفت و عقالنوی
 او (198-205 :1368 بیودی، دره )صوانعی یابود. می تجلوی آنها از هستی که است عشق و عاطفه
 تحریووک بموجوو شووناخت همووین و شووود جهووان شوناخت باعوو  توانوود می عاطفووه کووه اسووت معتقود
کورزاده، دارد. هوا ارزش شوناختن بوه گورایش عقو ، از قبو  عواطف شود. می عق  های فعالیت  )ذا
 بوه را تعقو  رویکورد، ایون اسوت؛ کورده ثابوت نیوز را مسوئله این شناسی عصب رویکرد (118 :1378
 حسووی هوای پیام اسوواس، ایون بوور و دانود. می آمیکوودال را عواطوف مرکووز و مغوز نئوکووورتکس بنوش
 بوووه تووواالموس از بعووود و  شووووند می آمیکووودال وارد دیگوووری راه از بعووود و رونووود می تووواالموس بوووه اابتووود

 دسووت بووه را بررسووی فرصووت نئوکووورتکس از قبوو  آمیکوودال، ترتیووب، بوودین رونوود. می نئوکووورتکس
 ناطقه، قوه سه دارای را آدمی نفس نیز، مسکویه ابن (731-732 :1382 )اتکینسون، آورد. می

 در (37-38 :1371 مسووکویه، )ابوون انوود. متنالف و متبوواین ذاتووا کووه دانوود می غضووبیه و شووهویه
 ادراک تحریوف بوه را احساسوات و عواطوف افرادی، دادند، عواطف به را اصالت که کسانی مقاب 

 (46 :1392 همکوواران، و یزدانووی )نجووف انوود. کرده مووتهم خووودفریبی و پووو  افکووار بووه گوورایش و
 شن  دلی  به زیرا کند نمی کمک معرفت به عواطف بودند معتقد که بود این آنها دیگر نگرانی

گور بنوابراین باشوند. مورتبط باورهاسوت عینوی حقیقوت چوه آن بوا توانند نمی شان بودن انتزاعی و  ا
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 بووه بلکووه عینووی معرفتووی بووه نووه کنوود طووی را شووناخت مسوویر ها احسوواس دخالووت بووا بنواهوود انسووان
 احسواس و عق  تقاب  این (193 :1385 )پورسینا، ت.یاف خواهد دست واقعیت از دور باورهایی

 قووه و ران ارابوه بوه را عقالنوی عنصور وی گرفوت؛ شوک  داشوت کوه تشوبیهی پیورو افالطون، زمان از
 عقو  بوا عارفوان گفوت بایود اول گروه نقد در کرد. می تشبیه سرکش اسب به را غضبانی و شهوانی
 منوزل بوه رفوتن بورای نردبوانی را عقو  و دانند می آدمی ساحت دو را عشق و عق  نیستند منالف
 بهره نیز آن از دیگران تا دارد می نگه را آن کرد عاشق را عاق  وقتی که نردبانی خوانند. می عشق
 و کشوف جنبوه نیوز عشوق اسوت؛ برخووردار عاطفی ساحت از تنها عشق که کرد گمان نباید بگیرند.
 (46: توووا بی )خسووروپناه، نیایوود. در عقوو  دام در هکوو کنووود می آشووکار را حقووایقی و دارد نیووز را فهووم
 فراتور چیوزی عشوق از آنها تعریف چنین هم و نیست، عرفانی نگاه اشراف پژوهش رسالت هرچند

  داد. خواهد مناطب به تری جامع نگاه آنها دید زوایای از ای پاره ذکر است، احساسات از
 حالوت بوه که گرفتند قرار گروهی عاطفه، یا ندبود عق  جانبدار صرفا   یا که گروه دو این برابر در

 دیگوری سواز زمینه یوک کودام کوه ایون اموا معتقدند. عاطفه و عق  تبادل و تعام  به تری متعادالنه
  دارند؛ هم با نظرهایی اختالف است

 اموووور سوووایر اسووواس و اصووو  را آن و اسوووت معرفوووت بووور محبوووت تقووودم افوووراد برخوووی باورداشوووت
 است: نیزمعتقد هیوم (37 ،3ج :1392 ینانی،د )ابراهیمی شناسند. می

 (.125 :1383 شید، )شیدان باشد چنین این باید و است احساسات بنده عق 

گر معتقدند منالف دیدگاه اما  )هموو: پوذیرد. نمی تحقوق نیوز عشوق و محبوت نباشد، معرفت ا
 و ختشوونا قوودر هوور اسووت. عواطووف آوردن دسووت بووه بوورای عنصوور توورین مهم ادراک و معرفووت (40

 لیپر که چنان گذارد. می فزونی به رو نیز عواطف یابد، افزایش موضوعی به نسبت انسان معرفت
 شووک  گونووه آن مووا عواطووف و احساسووات اسووت. انسووان تفکوور از ناشووی احسوواس، کووه کنوود می اظهوار
 و ارتبواط تر، عمیوق مطالعوات در شوک، بودون (12 :1377 )کارلسوون، اندیشویم. می کوه گیرند می

 درآمودی دل؛ و عقو  کتواف در رایوت وین ویلیام شود. می آشکار بیشتر عواطف و عق  بین پیوند
 در عواطفی شورایط مثبوت توأثیر از دفاع در دینی متفکران از تن سه های گفته ذی  عاطفی عق  بر

گور موا عواطفی طبیعت که معتقدند متفکر سه هر که نویسد می گونه این دینی، شواهد قوت درک  ا
 رایوت، )ویون اسوت. اعتمواد قابو  موا عواطفی عقو  و اسوت حقیقوت دنبال بوه یابود پرورش درست
 عقالنوی های جنبه به است الزم تنها نه اندیشه، درست فهم برای فیومارا، اعتقاد به (19 :1385

 see ) بگیوریم. درنظور را آنهوا میوان پیچیوده توأثرات و توأثیر بایود بلکوه کنویم، توجوه آن عواطفی و
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corradi,2oo1گوید: می کارل الکسیس دکتر (24-25 :1390 مبینی، از نق  به 
گر  شوب، تاریکی در که ماند می ماشینی به انسان باشد، نداشته همکاری عق  با عشق ا

 (220 :1366 )خلیلیان، کند. حرکت زیاد سرعتی با ترمز و چراغ بدون

گرچوه زد. ننواهود رقوم را مناسوبی نتوای  عواطوف، و احسواس یوا عقو  بر تمرکز صرف  ایون در ا
 از تووان نمی ولوی چربد می دیگری بر عاطفه، وزنه موارد برخی در و عق  وزنه گاهی تعاملی رابطه
 آن عاطفوه برابور در عقو  شودن مغلوف از بسیاری های نمونه قرآن در کرد. بح  آنها صرف تمرکز
 عاطفوووه و عقووو  بوووا ابوووراهیم حضوورت مصووواف ماننووود اسوووت  شووده بیوووان توحیووودی عاطفوووه هووم

 عاطفوه ولوی دانود می موذموم را آتوش در افتوادن خوود، اسوتدالل اسواس بور عقو  کوه چرا توحیدی؛
 جوووادی اهلل آیوت (149 ،1ج :1383 شوناس، )حق گیورد. می نادیوده را اسوتداللی چنوین توحیودی،

کبر جهاد را مصافی چنین آملی  علوی بون حسوین شوهیدان سواالر کوه کنود می بیان و خواند می ا
 (290 ،10ج :1363 آملوی، )جووادی داد. تورجیح متعوارف عق  برخالف را عشق اد،جه این در نیز

 الزم عشووق نیوروی دیگور بعود بووه جوا آن از و دارنود اداموه جبوروت سوواح  و حود توا عقو  هوای داللت
 از کوووه خودگذشووتگی از و فنووا ماننوود دارد را خووود خوواص خصوصووویات مرحلووه ایوون کووه چوورا اسووت،
 نیسوت؛ چنوین عقو  و بگوذرد خوود از توانود می کوه اسوت عشوق اتنهو اسوت. عشوق بارز های ویژگی
 (78 :1393 )رازی، بشود. مرحله این وارد تواند نمی و است بقا عین عق 

 بلکه داند،نمی عق  منالف تنها نه را عشق ،العشاق مونس مقدمه در سهروردی الدین شهاف
 و دارنود را اعتقوادی چنوین یزن برخی (268 :1379)سهروردی، کند. می معرفی عق  زائیده را آن

 عواطوف، آنهوا تعبیور بوه اسوت. آن از ای جنبوه بلکوه نیسوت عق  مقاب  در تنها نه عاطفه معتقدند
 حوالی در کننود. می کموک موا فهوم پیشورفت و رشود به و اند شناختی های دسترسی برای ای جاده
 وارد شناختی ساحت به را فعواط توان نمی که هستند این بر قائ  کرده رد را نظر این افرادی که

 را عشووق و عقوو  ،«کاموو  انسووان» مبحوو  در نیووز، مطهووری شووهید (24 :1390 )مبینووی، سوواخت.
 کموال دل، راه قبوولی عوین در که داند می انسانی را کام  انسان شمرده، محترم را دو هر و همسو
  است: قدمعت ایشان همچنین (103-183 ،3ج :1389 مطهری، )ر.ک: باشد. یافته نیز عقلی

 دل کوانون از دادن حرکوت و حورارت کوردن، آرزو شدن، شیفته خواستن، روحی تجلیات
 فلسووفه، اسووتدالل، منطووق، حسووابگری، دوراندیشووی، اندیشووه، فکوور، و گیوورد می ریشووه
 ایون بوین گواهی انسوان. روح در مرکوز دوموین عق ، کانون تجلیات از روشنایی و هدایت

 ولووی کنود، می تصودیق را دل پسوند عق  و شوود می حاصو  همواهنگی و توافوق کوانون دو
 (771 )همو: گردد. می دو آن بین توافق جایگزین اختالف اوقات، از بسیاری
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 را کموال مودار  ایموان، و عشوق نوور بوه توا یابود پیونود قلب با نظری معرفت باید اینکه خالصه
 و طبوع نیسوت تربیشو حقیقوت یوک انسوان نیست. کافی هدایت برای عق  مجرد وگرنه کند، طی
 مؤلفوووه سوووه دارای تکامووو ، سووووی بوووه ارادی حرکوووت اسوووت. حقیقوووت آن هوووای جلوه دل، و ذهووون
گاهی،» گواهی منشوأ و دارد نیاز منشأ به سه این و است «عم  و شوق آ  منشوأ و عقو  معرفوت، و آ

 محبوووت، و معرفوووت (88 :1395 وحووودت، )کمووالی دو. ایووون برآینووود نیووز عمووو  و اسوووت دل شوووق،
 قورار مرتبوه یوک و درجوه یوک در هوا آن منتهوا نگوردد. میسور پورواز آنهوا بودون که اند لبا دو همانند
 محبوت و اسوت مقودم معرفت، بلکه آورد شمار به عرض هم و ردیف هم را ها آن نباید و اند نگرفته

-41 :1392 دینوانی، )ابراهیموی گیرد. می قرار آن از متأخر رتبه و درجه جهت از مالزمت، عین در
40) 

 عاطفوه بوه انود، کرده سوتایش را آن و انود داده اهمیوت عقو  بوه کوه اندازه همان به دینی بعمنا
کیود آن اهمیووت بووه و توجووه نیوز  دو ایوون بووین رابطووه بووه بیانواتی ضوومن علووی امووام انوود. نموده تأ

 اند: داده توجه مقوله
 ؛ معارفه كثر   عواط ه  كثر   من

 آمودی، )تمیمی اسوت. بسویار او التکموا و معوارف باشود، بسویار مهورش و محبت هرکس
1410: 600) 

 وحودت، کموالی ) اسوت، دل کوار بواور، و عشوق و ایموان و عقو ، کوار اندیشه، و علم که جا آن از
 است باقر امام از کرد. مشاهده امام سنن در را ها آن پیوند خوبی به توان می (95 :1395
 فرمودند: که

ر  َو   ن  یالد  ب   ه  ب   َو   احلأ  َو   احلأ  ر  ه   ن؛یالد 
 ،8ج :1407 ،کلینووی) اسووت. دیوون همووان محبووت و اسووت عاطفووه و محبووت همووان دیوون
411) 

 منزلووه به را آن جهووت ایوون از و داده قوورار اصوو  یووک عنوووان بووه دیوون در را محبووت علووی اموام
 کند: می معرفی دین ستون

 َ َن   مث  رراَلَ   َهررهَبا  إر سأ ر
ررهبر  اهللر  ن  یرردر   اإلأ

ررَطَ اه   یال َ نَ  اصأ ررهر ِر سر ررَطَنَعه   َو   أ ررهر یأ َع  َعررىَل  اصأ ررَ اه   َو  نر صأ
َ
 َ َة َیررخر   أ

هر  قر َقاَ   َو  َخلأ
َ
ه   أ َ هر  َعىَل  َدَعائر تر ب َ َذل َ  حَمَ

َ
َدأ  أ  ان؛یَ األأ

 عنایووت دیوده بووا و برگزیود، خووود بورای را آن کووه اسوت خداونوودی دیون اسووالم، ایون همانوا
 را هایش سوووتون و داد ارقووور آن ابلوووغ منصووووص را خوووود آفریووودگان بهتووورین و پرورانووود،
 (189  البالغه، )نه  ساخت. استوار خویش برمحبت
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 اثووور در آنهوووا کنووود؛ می اثبوووات را امووور ایووون پایه عصوووب علوووم نیوووز، اموووروزه دینوووی، نگووواه از گذشوووته
گور کوه دریافتنود مووردی مطالعوات و ها آزمایش  آشوکار موا بور عواطوف و احسواس دل، نبوود، عقو  ا
گوور بگووییم تووانیم مووی کوه طور هموان شودند، نمی  عقوو  نبوود، دل نبوود، عواطووف نبوود، احسواس ا
 کوه انود برده پی این به نیز علم این دانشمندان (28-29 :1392زاده، )قاسم باشد. توانست نمی
 خواسوووته و کوورده مطلووق و تموووام و تووام حقانیووت ادعووای دو آن از یکوووی بشووری فرهنووگ در هرگوواه
 از تور فرا  راهوی کودام هیچ زیرا است. شده دردسرآفرین کند، تکیه فرمانروایی کرسی بر تنهایی به
 عواطف عبارتی به دل، و عشق عالم در پرسه نه عقالنی، تفکر نه ندارند. پیمودن برای مخ قشر
  (32 :و)هم شوند. نمی رهنمون مطلق حقیقتی به را ما احساسات، و

 مهدویت مسئله در احساسی مواجهه در  آسیب های گونه

 و همراهوی عودم کوه است هایی صحنه دادن نشان است، مقاله این در ما صلیا مقصود آنچه
 ایون شود بیان که چنان آن شود. می مهدویت مسئله در هایی آسیب باع  احساس و عق  تعام 
 اسوت. بررسوی قابو  رفتواری و گرایشوی بینشوی، سواحت سوه در احساسات غلبه جهت به ها آسیب
 انتظووار مقولووه و مهوودویت بووه مربوووط مباحوو  عقالنووی تبیووین و شووناخت مقولووه بووه بینشووی سوواحت
 هوا گرایش تواند می ساحت این است. موارد این از ایی نمونه مهدوی، معارف در فهمی ک  است؛

 در نسوونجیده رفتارهووایی بووروز بووه منجوور نهایووت در و تووأثیر دسووتنوش را روحووی عوواطفی حوواالت و
 های حرکت شعبان، نیمه های جشن زاریبرگ در تفریط و افراط ظاهرگرایی، که کند عم  ساحت
 کوه این دیگر نکته است. آن نتیجه رفتاری و عملی دیگر های ساحت و دروغین مدعیان قیامی،

گوور لووذا قووائلیم ارتبوواط گانه سووه های سوواحت ایوون بووین مووا  غلبووه سووبب بووه ها سوواحت ایوون از یکووی ا
 تعامو  و تعوادل توضیحات این با دهد.می قرار تأثیر تحت نیز را دیگر ابعاد شود، متأثر احساسات
 های سوواحت همووه در کبووروی معنووای بووه مسووئله ایوون اسووت. روشوون اش نتیجووه عقوو  بووا احسوواس
 کوه  چنان آن دهد می سامان درستی به را افراد دینی حیات و است توجه قاب  مذهب و دینداری
گاهی، و معرفت میان توازن و تعادل برقراری : معتقدند پژوهندگان برخی  احسواس و سو یک از آ
 مانوودگاری، عاموو  و ضووروری نیازهووای پیش ازجملووه دیگوور، سوووی از دینووی، مراسووم در عاطفووه و

 و مراسوم بوه معرفتوی، پشتوانه بدون ها احساس افزایش است. دینی مراسم اثربنشی و پایداری
 هوم و دارنود ایجابی جنبه هم احساسات (8 :1389 )قبادی، زند. می آسیب دینی هایمناسبت

 فرهنگووی نمادهووای و اجتموواعی سوواختارهای آموودن وجود بووه باعوو  کووه جهووت آن از سوولبی؛ نبووهج
 بوین رقابوت و اجتمواعی سواختارهای پاشویدگی هوم از سوبب که جا آن از و ایجابی نقش اند بادوام
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 دو ایون میوان دینوی، نظوام در چه چنان (21 :و)هم . دارند سلبی نقش است، فرهنگی های سنت
گووور همچنووین نباشووود، وازنتوو و تعوووادل عنصوور، گووواهی و معرفووت یعنوووی دو آن میووان ا  و عاطفوووه و آ

 شوودید سوووگیری بووود؛ خووواهیم سووامانی هنابوو وضووعیت شوواهد نگیوورد، صووورت تبووادل احساسووات،
 شوود خواهوود اجتموواعی و فرهنگووی سوواختار میووان گسسووت سووبب دینووی های مناسووبت در عوواطفی
 شورایط، آن در کوه کنود می ایجواد را ومیآنو وضوعیت کارکردهوا میوان توازن و تعادل عدم همچنین
 باشود. داشوته وجوود فرهنگوی الگوهوای انتقوال کوه آن بدون شده، تولید زیادی احساس و عاطفه
 (13 و:)هم

 اسووالمی معووارف و دیوون کووه اسووت ضووروری نکتووه ایوون بیووان ها آسوویب مقولووه بووه ورود از پوویش
 که جایی تا دانند می بشری زندگی اتضروری از را آن و نداشته احساس به بدبینانه نگاه گاه هیچ
 باورهای تقویت در احساسات اند. پرداخته نیز احساسات مثبت کارکردهای و ایجابی تأثیرات به

کیود پژوهشوگران کوه چنوان اثرگذارنود. بسیار اجتماعی روابط تلطیف و دینی  احساسوات، دارنود تأ
 میوان اجتمواعی روابوط قالوب سوتند.ه اجتمواعی نظوام و هوا گروه در توداوم و پایداری عل  ازجمله
 در (50-49 :1375 پوور، )رفیوع اسوت. هموراه قووی نسوبتا   احساسوی پیونود بوا اجتمواعی های گروه
 متفکووران کووه چنووان اسووت. شووده شووناخته ضووروری عنصوور یووک احساسووات وجووود نیووز دینووی نظووام

کیووود آن از گیوووری بهره در نیوووز مسووولمان  و هتووورینب عنووووان بوووه آن از مطهوووری شوووهید دارنووود. تأ
کنش از دورکویم، و وبور (63-62 :توا بی )مطهری، کند. می یاد راه ترین نزدیک  احساسوی هوای وا

کید اجتماعی ساخت ابقای در قدرتمند نیرویی عنوان به مذهب، به کیود دورکویم کنند. می تأ  تأ
کنش او اسوت. اجتمواعی واقعیتوی بلکوه نبووده، شنصوی ای تجربوه موذهبی، وجد که کرد  هوای وا
 گوروه اخالقوی تمایالت آن، مطابق که است کرده تحلی  اجتماعی برساخت عنوان به را سیاحسا
 :1393 همکوواران، و زاده عبوواس از نقوو  بووه Wisecup&et,al,2006:107) شووود. می تصووریح نووو از
 ایجوواد را متعووددی هووای ناهنجاری دینووی، های مناسووبت در عوواطفی شوودید سوووگیری منتهووا (13
  کرد. ممانعت آنها گیری شک  از مناسب داماتاق با باید که کند می

 غلبوووه و احسووواس و عقوو  داسوووتانی هم عوودم از کوووه هایی آسوویب و مهووودویت مسووئله بوووه توجووه
 عرصووه پژوهنوودگان برخووی جهووت همووین بووه اسووت. تأموو  محوو  مسووئله، ایوون در گرایی احسوواس
 و تشوورفات تمحوریوو انوود: کرده اشوواره احساسووی رویکوورد ایوون پیاموودهای از ای پوواره بووه مهوودویت
 ظهوور، از بعود هوای جنگ نمایی بزر  صرف، گرایی محصول غلو، و گویی درشت گرایی، مالقات
 (50 :1394 )عرفان، است. موارد این ازجمله ظهور، وقت تعیین و ظهور امر در تعجی 
 بووا برشوومردیم گرایی احسوواس های آسوویب بوورای کووه ای گانه سووه های گونووه بووه توجووه بووا نیووز مووا
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 پرداخت: خواهیم ها آسیب این مهم موارد از برخی به لیلیتح رویکردی
 معرفتی _ فکری انحرافات .1

 در است. مهدویت معارف فهم و تحلیلی مسئله دارد احساسات غلبه که تأثیراتی ترینمهم از
کی ساحت و شناخت رویکرد این  شود. خواهود نگوریسوطحی بوه منجور و شوده متوأثر شون  ادرا

 محتوووای از را انتظووار و مهوودویت اندیشووه کووه اسووت منربووی عاموو  یگریز عقوو  و نگری سووطحی
 بوه و دارد موی بواز آن ارجمنود اهداف و مفاهیم به توجه را مردم و کند می تهی آن سازنده و اصی 
 غلبوه احساسوات جنبوه اغلوب متأسوفانه اما (44 :و)هم دهد. می سوق انحراف و کژاندیشی سوی
 مسووئله و مهوودویت هووای آموزه مووا بحوو  محوو  کووه جووا آن از .گیوورد می قوورار حاشوویه در عقوو  و کوورده
 غلووو، چووون پیاموودهایی شوواهد مووا و کوورده رسووو  معووارف ایوون در نیووز آسوویب ایوون اسووت، انتظووار
 شوووند، می اشووتباهاتی چنوین درگیوور کووه کسوانی بسووا چه هسووتیم. غیوره و پیشووگویی گرایی، خرافوه
 شوناخت و معرفوت بوا هموراه داشوتن وسوتد ایون کوه جوا آن از ولوی باشند حضرت دوستدار حقیقتا  
 رنجوش بلکوه شوودنموی حضورت دل شوادی موجوب تنهوا نوه کوه زد خواهود رقم را نتایجی نیست،
 شود می سبب شرعی و عقلی ادله بدون مفرط عشق و محبت است. کاری چنین ماحص  ایشان
 بپوذیرد. عقو ت و تفکور بودون را هرچیوزی و شوود دیگوران رو دنبالوه بسته، چشم و گوش انسان که

 فرماید: می علی امام چه چنان (135 :1386)داودپور،
د   َتَعب ر  

ه   رر یأ َغ   َعىَل  الأ قأ ارر   فر ََ وَنةر  َكحر اح  ور  یَ  الط َ َر یَ  اَل  َو  د   ؛ بأ
 جوایی بوه راه و گوردد می خوود دور بوه کوه آسیاسوت خور ماننود فهم)عمیوق( بودون متعبد
 (245 :1413 )مفید، برد. نمی

گور اسوت. شوده نهوی موا دینوی هوای آموزه در شودت بوه کورکورانه یرویپ و تقلید  بور تقلیود ایون ا
کم دینداری و دین  دینوداری شوأن و باشود، بصیرت بر مبتنی باید که دین هدایتی شأن شود، حا
گاهانووه پیووروی بوور مبتووی بایوود کووه ایمووان اهوو   )دلشووادتهرانی، بینوود. می آسوویب شوودت بووه باشوود، آ
 فرماید: می گونه این افراد این وصف در علی امام (38 :1382

َبا    تأ
َ
لر   أ

ق    ك  وَن یَیر   َناعر ر  َمَع  ل 
ل    ح  یرر  ك 

َتضر یَ  مَلأ وایسأ ورر  ئ  ن  مر  بر لأ عر وایَ  مَلأ  َو  الأ َجئ  ىَل  لأ ن   إر
كأ  ق؛یَوث   ر 

 و یافتنود فروغوی دانوش روشونی از نوه خیزند. سویی به باد هر با و گیرند، را بانگی هر پی
  (496 البالغه، )نه  شتافتند. استوار پناهگاهی ویس به نه

 انحراف آن نتیجه که است عقالنی ادراک ضعف گرایی، احساس پیامد شد، گفته چه آن بنابر
 ایجوواد زمینووه کووه اسووت عقالنووی ادراک ضووعف رسوود می نظوور بووه گونووه این اسووت. معرفتووی و فکووری
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کوی ضوعف ایون نتووا می جهوت ایون از کند. می فراهم را معرفتی های آسیب  ثموره از تور مهم را ادرا
 دانست. است معرفتی و فکری انحراف که آن

کووی ضووعف چنووین نتیجووه کووه معرفتووی انحرافووات ایوون از هایی نمونووه  در توووانیم می را اسووت ادرا
 را دجال اند خواسته برخی که این مثال   بدانیم. گیرد می صورت مهدوی های نشانه از که تفسیری

 فهوم در کوه این یوا دهنود نشوان نزدیوک بسویار را ظهور جهت این از و دهند یقتطب افراد برخی به
 توأثیر کننود محکووم را ظهوور از قبو  اسوالمی هوای حکومت موثال   و رفته انحراف به مهدوی روایات
 آنهاست. از دقیق فهم عدم و احساسات غلبه

 مهدوی مظاهر و شعائر مناسک، در افراط .2
 نووووع یوووک موووواجهیم آن بوووا انتظوووار مسوووئله ویژه بوووه دینوووداری مسوووئله در کوووه مسوووائلی از یکوووی
 نداشته نیز شرعی و دینی وجهه است ممکن حتی که است آدابی برخی به تعبد و گرایی مناسک
 را انتظوار غایوت و کرده ظاهری مناسک و شعائر یکسری در خالصه را مهدویت رویکرد این باشد.
 زمینوه ایون در افراطوی های دیودگاه برخوی موافوق موا البتوه داند. می ظاهری شعائر این به پابندی
 در دینوی های مناسوبت کوه دهود می نشوان مطالعوات و ها تحقیق محققان برخی باور به نیستیم.
 احساسوی جنبوه فقوط آن، در که است کرده پیدا سوق گرایی مناسک سوی به شدت به ما جامعه
 شووود. نمی داده عقالنووی و معرفتووی بعوود بووه چنوودانی بهووای و (10 :1389 )قبووادی، اسووت. پررنووگ
 و ظهوور کوه اسوت احسواس در گرایی افراط تعبیری به و احساس غلبه عبارت این از مقصود قطعا  

 همراهوی عودم صورف، گرایی مناسوک روح اسوت. مناسوک و شوعائر بوه صورف پابندی در نمودش
 صودر شوهید مرحووم کوه چنوان اسوت. دینوی فرائ  و ها آیین انجام و عبودیت در احساس و عق 
کیود نکتوه ایون بر «العبادت فی الحسی الجانب» اند شده متذکر نکته این به  توجوه کوه کنود می تأ
 ارشوواد را عقوو  کووه آن بوور  عووالوه عبووادات، کووه کنوود می ثابووت مووا بوورای را مطالووب ایوون عبووادات، در
 حس از بیترکی انسان، ادراک اند قائ  ایشان گوید. می پاسخ نیز را احساسات و عواطف کند، می
گوور تشونی ؛ و تجریود از ترکیبووی اسوت، عقو  و  تکووون در را اساسوی نقووش آن بنواهنود عبوادات ا

 را عقوو  هووم کووه طوووری بووه باشوود، تعاموو  در او بووا شایسووته نحوی بووه و داشووته انسووان شنصوویت
 حسووی جنبووه هووم بایوود عبووادت، ضوورورتا   گو، پاسووخ را او حووس و عاطفووه و جووان هووم و کنوود سوویراف
 موافووق صوورف عقلووی مشوورف بووا اسووالم، کووه اسووت معتقوود ایشووان عقلووی. جنبووه هووم و باشوود داشووته
 مسوئله ایون بوه اما دهد. می اهمیت تدبر و عق  به زیادی میزان به اسالم که این علیرغم نیست،
 سویراف را آدموی جوان توانود نمی باشود، عمیوق و پذیرنوده کوه هرمقدار عقالنی، قوه که دارد اذعان
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 حووس و عقوو  قائمووه بوور عبووادات، جهووت همووین بووه دربرگیوورد. را بشووری های سوواحت تمووام و کنوود
 (81 :1390 خطیر، نیا )علی است. شده تعبیه تؤامان
 کنود می نفی را احساس بدون عبادت و احساس منهای عق  صدر شهید دیدگاه این اص  در
 احسواس بوا مأتوو عبوادات و مناسوک بوه توجوه و صورف احسواس یعنوی ماجرا سوی آن که حالی در

 نیوز مهدوی های آیین باشد. عق  و دین زن ره تواند می نیز عبادت مخ به توجه بدون و مح 
 همراه بوه را انتظوار بواطن فهوم عدم و گرایی ظاهر زمینه صرف احساسی رویکرد که است هگون این
 ای گونووه به گوواهی احساسووات غلبووه نمادهاسووت. بووه افراطووی توجووه بوواف ایوون در دیگوور نکتووه دارد.
 جمکوران، مقودس مسوجد عریضوه، چواه مثو  مظواهری کنود، می مظاهر در ذوف را افراد که است

 را حوق حجوت خوالی جوای کوه شوود می برجسوته قودر آن گواهی چهارشونبه های شب های مسافرت
 یا پنهان را حقیقت و معنا نماد به مح  یا افراطی توجه عبارتیبه کرد. درک وضوح به توان می
 در هوم آن جمکوران مسوجد فوروان کشویدن تصوویر بوه (150 :1388 ،)بیواری گرداند. می رنگکم
 و معنوووی فکوری، رشوود سواز زمینه توانوودموی مکووان ایون کووه ایون بووه توجوه بوودون خواص هوای زمان
 توجوه اسوت. مووارد ایون بوارز نمونوه عریضوه چاه به زائران ترغیب و عریضه فروش و باشد رفتاری
 در نمادهوا ایون بوه توجوه از بعود حضورت آن بوه دانمعتقو کوه اسوت شوده سبب نمادها این به وافر
 و باشوند راضی همان به و بشمارنند غنیمت خود برای را همین و نکنند ایوظیفه احساس خود

 حوال و اسوت داده انجام جشن مراسم در شرکت یا و مسجد آمدن با را خود وظیفه کنند احساس
  (62 :1394 )عرفان، اند. توجه یب زمان امام قبال در خود اصلی وظیفه به نسبت که آن

 مووثال   شووویم متمسووک مهوودوی ظووواهر و نمادهووا بووه مووا شووود می باعوو  گوواهی احساسووات غلبووه
 برای خاص ویژگی و ترکیب یک با که مجالسی برخی یا ها پارچه برخی یا عریضه چاه به تمسک
 حضور رایب فضاسازی مث  مهدوی های مراسم در ها بدعت برخی یا شده طراحی زمان امام

 بودون خاص شک  به مهدوی زیارات و ادعیه برخی بر پافشاری یا و مهدوی مجلس در حضرت
 بوووه توجوووه بووودون احساسوووات غلبوووه نتیجوووه گووواه کوووه اسوووت هایی نمونوووه اینهوووا محتووووی بوووه توجوووه
 است. گرایی عق 

 اخالقی اصول از غفلت .3
 حضوورت بووه مربوووط های مراسووم و شووعبان نیمووه ها جشوون در حضووور هیجانووات قوودر آن گوواهی
 زیور را اخالقیات برخی دهیم می حق خود به سهولت و آسانی به که کند می پیدا غلبه حجت

گذاشوته  جشوون برپوایی را رفتارهوایی چنوین مجوووز و باشویم نداشوته حساسویت آنهووا بوه نسوبت و پا
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گر حتی دانیم. می ها خوبی امام برای  وعنو یوک را اعتراضوات ایون شوویم مواجوه هم اعتراضی با ا
 ایون کنیم. موی تلقوی معترضوان موداری والیت عودم نشوانه و زموان امام با رویارویی و مواجهه
 سواحت از قطعوا   کوه شوود می جامعوه سطح در ها اخالقی بی از بسیاری بروز باع  احساسات، غلبه
 کورد اذعوان تووان می جهوت ایون از است. بدور ایشان منویات و حجت حضرت ویژه به و دین
 سور از افوراد که این با است. اخالقی اصول رعایت عدم حوزه، این در مطر  های آسیب از یکی که

 ترین بودیهی کوه هسوتیم این شاهد چنان هم ما اما دارند می بر گام راه این در خاطر تعلق و ارادت
 اعیووواد برگوووزاری در تووووان می را حالوووت ترین بینانوووه خوش شوووود: می گرفتوووه نادیوووده اخالقوووی اصوووول
 غوذا، پنوش و توزیوع در اسوراف صودا، و سور خیابوانی، هوای مزاحمت ایجاد کرد؛ مشاهده شعبانیه
گرچوه و...، شوهرداری کوارگران بورای زحموت ایجواد و معوابر کوردن کثیوف و آشوغال رینتن  و شوور ا

 کوه بوود خواهود ثمور مثمور زموانی ایون ولوی اسوت دینی معارف در اساسی عنصر مذهبی احساسات
گر حقیقتا   باشد. شناخت و معرفت از تهبرخاس عواطف و احساسات  شواهد نبایود موا بود گونه این ا
 در صورفا   اخالقوی بی هوای جلوه بوودیم. می شورعی مووارد از ای پواره در و اخالقوی هوای غفلت چنین
 و مهودویت توروی  و تبلیوغ بوه کوه را کسوانی و متولیوان خوود دامون گواهی بلکوه نیسوت مذکور موارد
 و احساسوووات غلبوووه واسوووطه بوووه ها مراسوووم کوووه ای گونوووه به گیووورد می را نووودپرداز می انتظوووار مقولوووه
 چشوم شوعبانیه، های جشون و اعیواد برگوزاری در موثال   گوردد. می تهوی حقیقوت از غلوط هوای رقابت
 یوا مسوجد فوالن موثال   کوه ایون اسوت؛ گفتوه پیش اخالقوی غیور مووارد از برتوری ادعوای و چشمی، هم
 کوه جشونی در حاضور جمعیوت حتوی پوذیرایی، خووان، مولودی و مداح که کند ادعا موکب یا محله
 در و شووود نمی خوتم جوا ایوون بوه مسوئله ایون گاهووا   اسوت. بووده بیشوتر و بهتوور بودنود متولیوانش آنهوا
 های موسوویقی پنووش چووون اعمووالی شووود. می منجوور تکبوور، تمسوونر، غیبووت، بووه موووارد از ای پوواره

 نیوووز را محتووووا بی و سووونیف هوووای نمایش ایاجووور تبوووذیر، و اسوووراف مووورد، و زن اخوووتالط مبتوووذل،
 فرمود: که است ای آموزه خالف بر دقیقا مواجه نوع این افزود. قب  موارد به توان می

لأ یَ َفلأ  ََ ل    عأ رر     ك  مأ   امأ ك  نأ ا  مر َ ب  یَ  ِبر هر   قأ   نأ  بر َنا مر تر ب َ ب  یَ  َو  حَمَ نر ی   َما َتَجن َ نأ  هر یدأ َنرا مر َنا َو  َكَ اَهتر  َسرَجطر
َ َنا ن َ َفإر  مأ

َ
َتةی  أ َجاَءةی  َبغأ ه   اَل  ی َ حر  ف  َ ع  َبةی  َتنأ جر ی   اَل  َو  َتوأ رنأ  هر یرنأ َنرا مر َقابر َبرة َعرىَل  َنرَد ی  عر  )طبررى، َحوأ
 .(498 ،2ج :1403

  گرایی فرقه برای سازی زمینه .4
 بوار ایون از افوراد برخوی و کند می فراهم را منتلف های فرقه رواج زمینه احساسات غلبه گاهی
 احساس اص  در آورند. می وجود به را مشکالتی و کرده سوءاستفاده دینداران احساسی و عاطفی
 احساسوات غلبوه بورد. می بوین از را صوحیح شوناخت زمینوه عقالنیوت پوای کردن لنگ ضمن زیاد،
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 و شورعی وضووابط معیارها با را آنها و کرده تأم  دروغین مدعیان مورد در شن  دهد نمی اجازه
 در ظهووورش کووه محبوت غلبووه فراینودی چنووین در بزنوود. محوک اصووی  هوای وآموزه مبووانی و دینوی

 نبودن میسور جهت به افراد برخی شود می باع  کند، می پیدا ظهور و... کالم نگاه، احساسات،
 جوایگزینی یوک بوا و دلبسوته کنود می قلموداد او بوه نزدیوک را خوود که مدعی به غایب، امام دیدار
گویوه دروغوین مودعی بورای را اش درونوی اطوفعو و احساسات غلط  عواطفی تنلیوه نووع یوک و وا
 کنود. می فوراهم را انحرافوات و ها روی ک  از بسیاری زمینه این بیفتد. اتفاق شن  برای روحی
 بسوته، چشوم و گووش انسوان کوه شوود می سوبب شورعی و عقلوی ادلوه بدون مفرط عشق و محبت
 ایوون (135 :1386 )داودپووور، بپووذیرد. تعقوو  و تفکوور ونبوود را چیووزی هوور و شووود دیگووران رو دنبالووه
 فرمود: که است علوی کالم یادآور نکته

 (.403 ،2ج :1366 خوانساری، مجال )آقا یصم و یعمی الیش حب

 باعو  نیسوت اطهوار ائموه و قورآن منویوات و دینوی عقالنیوت مودار بور که شدید محبت این
 مودعی های فرقوه و دروغوین مودعیان شویفته و عواجز حقیقوت درک از افراد چشم و گوش شود می

 پی در دروغین مدعیان دهد. می نشان را احساسات تأثیر فرایند که شوند زمان امام با ارتباط
 ایون بوه و کنند می مهیا را ذوقی های جنبه به بنشیدن قوت زمینه دینی، عالمان به توجهیبی

 را علموووی مسووولمات از بسووویاری ایجوو شنصوووی، ذوقیوووات و درونووی های اسوووتنباط تنها نوووه ترتیووب
 میوزان و مسوتند را خوویش های بافته غالبا   آنان شود. می واقع نیز آن از فراتر ای مرتبه در گیرد می

 (47 :1391 )عرفان، نهند. می کنار و شمرندبرمی حجاف را عالمان علم و دانند می حقیقت
 ناامیدی و استعجال .5

 نقطه و شتاف و عجله گیرد می صورت انتظار مسئله در که قلبی و گرایشی های حالت جمله از
 دو ایون نیسوت. پوذیرفتنی اخالقوی منظر از که روحی هایحالت است؛ ناامیدی و یأس آن مقاب 
 ایوون در اسووت. ظهووور مسووئله بووا احساسووی برخووورد در تفووریط و افووراط مواجهووه محصووول نیووز حالووت
 فزونوی را حجوت حضورت ظهوور لوبط آنهوا در موؤمنین روحوی احساسوات و عالقه شدت حالت

 شوتاف حضورت آمودن بورای کوه شوود می اسوتعجال نوام بوه افراطی حالتی ایجاد باع  و بنشیده
 در علووی امووام کووه چنووان آن زد. خواهوود رقووم انحرافوواتی بوورای را زمینووه صووورت این در کننود. می

 فرماید: می روایت
َ اَوَلة   عر  م 
َبالر   َقلأ  ر

   احلأ
َ
رنأ  َس   یأ أ َ ا مر رك   َوَلرةر م  لأ ...اَل  م  رل  َنج َ روا م  ل  ر َ  َتَعج َ َمأ رَل  األأ رهر  َقبأ وغر ل  وا ب  رَدم   اَل  َو  َفَتنأ

وَلن َ یَ  م  یأ َعلَ  ط  ََمد   ك  َو  األأ س  م؛ َفَتقأ ك  وب  ل   ق 
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 اسوت... افتواده توأخیر به ظهورش که است دولتی انتظار از تر آسان ها، کوه کندن طاقت
 نیووز و شووویدمووی پشوویمان کووه کنید)اسووتعجال(ن عجلووه آن رسوویدن از پوویش اموور، ایوون در

 آمدی، )تمیمی گردد. می قسی تان هایقلب که نیاید)یأس( طوالنی شما بر زمان مدت
1404: 112) 

گواهی بودون و اندیشوی عاقبت بودون نسونجیده، جوششی را آن که استعجال جهت این از  از آ
 اسوت. احساسوات غلبوه نتیجوه انود، گفتوه الزم آموادگی و تودارکات و آن به مربوط مسائ  و شرایط
 هیجانوات و احساسوات کنتورل اموام روایوت، ابتودای در کوه آن ظریف نکته (57 :1392 )نوح،
 نقطوه اسوت. مشوک  امری احساسات مدیریت رو این از داند. می دشوارتر ها کوه کندن از را روحی
 چنووین غلبووه ادامبوو کووه شووده متووذکر آن بووه امووام کووه اسووت ناامیوودی و یووأس اسووتعجال، مقابوو 

 قلوب قسواوت حالوت بوه و کنود ناامیود حضورت ظهوور از را شوما فور  امر شدن طوالنی و احساساتی
 شوده فور  دعای به توصیه روایات، در که آن تر مهم نکته شوید. مبتال فر  امر و انتظار به نسبت

 اقودام و لاسوتجعا دچوار خوود اینکوه نوه کند تعجی  حضرتش فر  در بنواهید خداوند از اینکه و
 داد خواهد ر  غیبتی آینده در سوگند خدا به» داریم روایت در رو این از شوید نسنجیده و افراطی

 کسوی مگر کند نمی پیدا نجات کسی هالکت این از و آید می پیش مردم برای عجیبی هالکت که
 .«کند دعا زمان امام فر  در تعجی  برای و باشد ثابت زمان امام امامت بر که

ته من إال   اهیف اهللكة من نجوی ال بةیغ ب   یغیل اهلل و قره و بإمامتره القرول عرىل تعاىل اهلل ثب   وف 
عاء لىس، . فرجه  لیبتعج للد   (147 ،51ج :1403 )حم 

 است: آمده یا
وا و كثر  ال رج؛  لیبتعج الدعاء أ

 :1383 کاشوانی، )فوی  اسوت. همان در شما فر  که کنید دعا بسیار فر  تعجی  برای
 (  ،1ج

 انسوان در را امیود روح هوم و کنود می فوراهم را استعجال عدم و ظهور زمینه هم کردن دعا این
 درسوت اعموال بوا و بیند می نزدیک حضرت آستان به را خود دعا این وسیله به و داشته نگه زنده
 گردد. می ظهور ساز زمینه

 گرایی خرافه و رؤیاپردازی .6
 پیونود واسوطه به مسئله این به نسبت عوام مردم که لعملیا عکس نوع و احساسی های جنبه
 عرصوه ایون در جودی های آسویب از دیگر یکی بروز زمینه کرده ایجاد عصر امام با آنها عاطفی
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 معتبور و صوحیح چنودان نوه هوای خواف و رلیوا بوه توسو  و گویی خرافوه هم آن و ساخته فراهم را
 بووا ارتبوواط در عواطووف و احساسووات وجووود سووت.ا شووده مشووکالت از بسوویاری سوواز زمینه کووه اسووت
 حقانیووت و معوارف بوا توووأم کوه برسود سوورانجام بوه توانود می زمووانی اسوت، بحوق امووری کوه اموام
 بوا وتووام طوفوانی احساسوی بوا و شوده سووار رلیوا و خوواف بوال بور کوه آن نوه دهد رشد را آنها تا باشد

 منتظر مهدی و انتظار حقیقت اخالقی، و دینی های بزنگاه در و خورده یوند مشتبهات و خرافات
 ببرند. ازیاد را

 مجووالس و محافوو  متصوودیان و سووننرانان نویسووندگان، از گروهووی کووه هسووتیم شوواهد امووروزه
 بوه بوا مهودوی، مباحو  و موضووعات به آنها بیشتر هرچه جذف و عوام توجه جلب برای مذهبی
 و رلیووا و خووواف نقوو  بووه صوورفا   را مموورد آن، کارکردهووای و انتظووار واقعووی فلسووفه سووپردن فراموووش
 معوارف در تودبر و تعقو  هرگونوه بواف بسوتن بوا و داشوته مشوغول اساس بی و ضعیف های حکایت
 اند. داده قرار ظهور پدیده بررسی و تحلی  مالک را روایات از خود سطحی های برداشت مهدوی،
 رلیوا و خوواف چوون نیوادب بی و سست مطالب بر تکیه که چنان (118 :1383 سروستانی، )شفیعی
گوواهی و ایمووان از نووازل سووطحی در همووواره را مووردم تنها نووه مهوودوی تبلیووغ و تووروی  بوورای  قوورار آ
 (134 )همووو: سووازد. می پذیر آسوویب و شووکننده بسوویار نیووز را هووا آن بوواور و اعتقوواد بلکووه دهوود،مووی

 دارد، خرالزموانآ و آینوده بوه مربووط مباحو  و گرایوی منجی موضووع که خاصی گیرایی و جذابیت
 شوک  باور این حول بسیاری موهوم های اندیشه و خرافات تاریخ، طول در که است شده موجب
 دست آنها تروی  به سودجویانه، های انگیزه با گاه و خیرخواهانه های انگیزه با گاه افرادی گیرد.
 ابووراز بوا خوود رسد پایووان در شویرازی مکوارم اهلل آیووت کوه بوود شوورایط هموین بوه توجووه بوا زننود. می

  فرمود: و داد هشدار را مسائ  گونه این نگرانی
 درسوت و... چراغ و رنگ سبز ای شیشه تشکیالت یک جمکران مسجد محراف در اخیرا  
 شیشه این بوسیدن برای مردم است... درآمده ای امامزاده صورت به کم کم که اند کرده
 هنگوام هوم کسوانی مالند،می خودشان به و کشند می دست ها شیشه به کشند می صف
 کننوود...موی هوا امامزاده و اماموان حورم در کوه کواری مثو  رونود می عقوب عقوب شودن دور

 گویند می هم عوام از بعضی کنند،می تعظیم هم ای عده خوانند، می فاتحه هم بعضی
  (123 :وهم) است. عصر ولی حضرت قبر جا این

 یواد مووارد آوری جموع بوه اقودام مسوجد محتورم تولیوت ایشان تذکر با که است ذکر به الزم البته
 است. موجود رنگ سبز های هاله با هایی چراغ چنان هم ولی نمود شده

 گرایی خرافوووه محووورک را درونوووی احساسوووات و عواطوووف بیانووواتی، ضووومن ییطباطبوووا عالموووه
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  که: است معتقد ایشان داند. می
 سووى بوه را او و است وجوگرش جست فطرت اقتضاى  به او آراء همه که نظر نیا از آدمی

 هور برابور در و کنود خرافوی آراء میتسول را خوود سوتین حاضر هرگز دهد، می سوق استکمال
 کوه او بواطنی احساسات و درونی عواطف اما شود. خاضع جاهالنه و کورکورانه اى خرافه

 كیورتح خرافوات از اى پواره ریتوأث رشیپوذ بوه را او الیوخ هموواره رجاسوت، و خوف شتریب
  (637 ،1ج :1363 )طباطبایی، گردد. می خرافه رواج سبب ن،یهم و کند. می

 چووون و کنوود موی دایووپ گسووترش جهو ، رانووی حکوم بووا و دانووش کمبوود در جامعووه در خرافوات دام
 دایووپ وعیشوو پرسووتی خرافووه مسووتند، و مووتقن قیحقووا نووه عواطفنوود و احساسووات تووابع مووردم عموووم
 مسوووئله در خرافووات بسووتر و نووهیزم کووه مسوووائلی جملووه از (136: 1386 ی،یدآقای)پورسوو کنوود. مووی
 منشواء کوه اسوت تیمهودو فرهنوگ بوه نسوبت کافی رتیبص عدم است آورده وجود به را تیمهدو

گونی  بوواف از جمعووی هوواى رسووانه و نویید مبلغووان چووون هووم ییهوا گووروه گوور،ید ییسووو از دارد. گونوا
 نشوده دییوتأ ولوو ابوزارى هور از تیمهدو  یترو و غیتبل براى کند می هیتوج را لهیوس هدف، که نیا

 سوورگردانی و ریووتح دچووار انیووم نیووا در مووردم رنوود.یگ مووی بهووره الیووخ و توووهم و خووواف چووون هووم
 غافوو  آن مشووروع  یوسووا از و نگرنوود مووی را (زمووان امووام توجووه )جلووب هوودف فقووط و شوووند مووی
 (138 :وم)ه است. شده تیمهدو در ییگرا خرافه رواج منشأ ن،یهم و شوند می

 خودبسندگی و گریزی شریعت .7
 انوودازد. می محوو  رجووای داموون در را افووراد کووه اسووت شوودید قوودری بووه گوواهی احساسووات غلبووه
 بووه نسووبت تفوواوتی بی و گری اباحووه غفلووت، دام در را بیووت اهوو  محبووان از بنشووی کووه چیووزی
 داریوووم هللاباعبووودا عوووزاداری های مراسوووم در موووا را مووواجرا ایووون شوووبیه اسوووت. انداختوووه شوووریعت

 نیوازی احسواس هیچ و آنهاست آخرت و دنیا ناجی امام محبت دارند باور افراد که ای گونه به
 اسوت گونوه این گاهی هم مهدویت و انتظار بح  در ندارند. دینی شرایع به نسبت بندی پای به
 و شووریعت بوور را عرصووه زمووان امووام بووه امیوود و رجووا در افراطووی غلطیوودن و حبووی رویکوورد ایوون و

 شووعبان، نیمووه اعیوواد برپووایی همچووون مووذهبی مراسوومات اجوورای کنوود. می تنووگ شوورعی الزامووات
 نووووع ایوون برپوووایی بوورای کووه شووووقی و شووور آیوود. می حسوووافبووه مهوودوی مظووواهر و شووعائر ازجملووه
 کووه آفوواتی از یکووی امووا کوورد. تووالش بایوود آن گسووترش و اشوواعه بوورای و خوووف بسوویار هاسووتبرنامووه
 آنهوا اسوت. نمواز همچون دینی تکالیف فراموشی حتی و اهمیتی بی شودمی افراد برخی گیر دامن
 چنووان آنهوا نیسوتند. مسوائ  دیگوور بوه پایبنود و کورده بسونده مووذهبی احساسوات و شوور داشوتن بوه
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 را آن گاهوا   و دارنود می مقدم شرعی تکالیف ادای بر را امر این که شوند می شور و وجد در مستغرق
 بوه نسوبت جشن تدارکات و نذورات سازی آماده برای شبانه های ماندن ربیدا دهند؛ می قرا اص 
 شووده قضووا نمازهووای بووا موووارد ایوون از برخووی در متأسووفانه و کنوود می پیوودا ارجحیووت وقووت اول نموواز
 جشن تدارکات تهییه حال در صبح تا حتی و شب از پاسی تا محبت سر از که افرادی روییم. روبه
 تورین مهم از یکوی انود.غافو  حقووقی و عبوادی اعموال دیگور و نمواز از متاسوفانه ولوی اندنذورات و

 ایشوان خواسوته و اموام به آنها معرفتی سطح بودن پایین هایی آسیب چنین ای زمینه عوام 
  است.

 گیری نتیجه
 قووودر همان مهووودویت و انتظوووار مسوووئله ویژه بوووه موووذهبی و دینوووی اموووور در احساسوووات از غفلوووت
 همووراه بووه را آسوویبی چنووین توانوود می عواطووف و احساسووات بووه جانبووه یک رویکوورد کووه زاسووت آسیب
 را منتظور جامعوه و مؤمنین انتظار، مقوله در احساس و عق  تعاملی رویکرد از غفلت باشد. داشته
 مطلوف انتظار از را مهدوی جامعه و کشانده انحراف به رفتاری و عاطفی معرفتی، ساحت سه در
 جهوت در گوامی تنهوا نوه موا صورت این در سازد. می دور اسالمی معارف و اه آموزه بر مبتنی معیار و

 انحرافوی تالش که چرا شد. خواهیم دور آن متعالی اهداف از بلکه داریم برنمی ظهور سازی زمینه
 فرمود: چه چنان کند. می دور را ما مسیر روایی آموزه براساس طرفه یک احساس بر مبتنی و

یرق غیرر عرىل سرائرك بصیرة غیر عىل العامل یرد طر  ،1ج :1407 )كلیری، بعردا اال سررعته الیز
43.) 

 خوود در روایوات، آیوات در شوده ذکور عقو  کوه اسوت استوار فرض این بر مقاله این در ما دیدگاه
 کوردن سوپری در را الزم کوارایی توانود نمی هرگوز احساسوی چنوین بدون و دارد همراه به را احساس
 مودیریت بر مبتنی و حق به عواطف احساس، از ما مقصود وصف نای با باشد. داشته حق طریق

 از فوارق طرفوی از اسوت. موؤمن طریوق طوی الزموه احساسواتی چنوین که چرا نیست عق  همراهی و
  اند، کرده بیان احساس همسوی و معنا هم مفاهیم دیگر و عاطفه احساس، بین که هایی تفاوت
 اسوت شورعی و عقلوی جوانوب بوه توجوه بودون گرییکسوون و غلبه و افراط احساسات از ما مقصود

کی و شناختی دستگاه در هم که  و اسوت تأثیرگوذار اشناص عاطفی و تحریکی دستگاه هم و ادرا
 آن در اسوتغراق و احسواس در افوراط ایون شود. خواهود غلوط و غیراخالقوی رفتارهوای بوه منجور هم

 انحرافوووات ایجووواد زمینوووه کوووه ددار همراه بوووه انتظوووار مقولوووه و مهووودویت عرصوووه در را هایی آسووویب
 های حیطوه در هوم آن تأثیرگوذاری چنوین فراینود شناسایی و بررسی گردد. می اخالقی و اعتقادی
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 اخالقووی اهووداف و اصووول و اعتقووادی بنیووادین اصووول بووا کووه اسووت ضووروری جهووت آن از گانه سووه
 بووه مقالوه نایو در موا اسووت. اهمیوت حوائز موؤمنین بورای آن بازشناسووی و خوورده گوره حقوه شوریعت
 چوووون موووواردی در را آن پیامووودهای و افراطوووی گرایی احسووواس تأثیرگوووذاری حووووزه تحلیلوووی شوووک 

 اخالقوووی، اصوووول از غفلوووت مهووودوی، شوووعائر و مناسوووک در افوووراط معرفتوووی، و فکوووری انحرافوووات
 خودبسووندگی و گریزی شووریعت و گرایی خرافووه و رلیوواپردازی ناامیوودی، و اسووتعجال گرایی، فرقووه
 منجور کوه تحقیوق این نتای  زمینه، این در تحلیلی های پژوهش کمبود به توجه با دادیم. نشان
 ای زمینووه گوردد، می موذکور های حیطوه در افراطوی احساسوات ورود چگوونگی از مناطوب فهوم بوه

  اصالحی و پیشگیرانه های آموزش زمینه و پرهیز حوزه این در گرفته صورت های آسیب از تا است
  آورد. فراهم را
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 ابعمن
 کریم قرآن
 البالغه نه 

 تعلیوق: و ترجموه ،الملكیةه و المالكیةه اسةرار معرفه فی المكیه الفتوحات علی، محمدبن عربی، ابن _
 .1384 مولی، تهران، خواجوی، محمد

 .1371 بیدار، قم، ،االعراق تطهیر و االخالق تهذیب ابوعلی، مسکویه، ابن _
 سوواریه، حموود نوفوان و بنیوت حمدعودنانم محقوق: ،التمیز فنرالدین، بن حسین معن، ابن _

 م.2001 التوزیع، و لنشر دارالشروق عمان،

 دارصوادر،  روت،یوب عبواس، احسوان محقوق: ، یةالحمدون التةذکر  ، حسون محمودبن حمدون، ابن _
 م.1996 اول،

 .1414 سوم، دارصادر،  روت،یب ،العرب لسان مکرم، محمدبن منظور، ابن _
 تهوران، همکواران، و براهنوی محمودتقی ترجموه: ،هیلگةارد شناسةی روان زمینةه ریتال، اتکینسون، _

 .1382 رشد،
 .1383 البرز، تهران، بلو ، حمیدرضا ترجمه: ،عشق پرتو در عواطف شناخت کلود، استاینر، _
 ،دررالكلةةم و غةةررالحكم بةةر خوانسةةاری جمةةال آقةةا شةةرح حسووین، محموودبن خوانسوواری، جمووال آقووا _

 .1366 تهران، دانشگاه تهران، محدث، رمویا حسینی الدین جالل مصحح: و محقق
گوستین آراء بر تكیه با معرفت بر گنا  تأثیر زهرا، پورسینا، _  فرهنوگ و علووم پژوهشوگاه قم، ،قدیس آ

 .1385 اسالمی،
 ، تیمهوودو پژوهشووکده روشوون، نوودهیآ موسسووه ،قووم ،موعةةود مشةةرق ،مسووعودسید ی،یدآقایپورسوو _

1386. 
 معاصووور، فرهنوووگ تهوووران، ،پزشةةةكی روان _ شناسةةةی روان عجةةةام فرهنةةة  اهلل، نصووورت پورافکووواری، _

1373. 
 ،یرجوائ مهودی، مصوحح: و محقوق ، دررالكلم و غررالحكم محمد، عبدالواحدبن ،یآمدیمیتم  _

 ق.1410 دوم، ، یاإلسالم دارالکتاف  ، قم

 .1375 سمت، تهران، ،رشد شناسی روان مؤلفان، از جمعی _
  .1363 اسراء، قم، ،مجید رآنق موضوعی تفسیر عبداهلل، آملی، جوادی _
 .1377  اول، ، هیاالسالم الکتبدار  ، تهران ،الثمرملتقطات و الدرراتیمقتن ،یعل ،یتهران یحائر _
 .1392 ،1 ش ،کالمی معرفت ،«ایمان با عاطفه رابطه» ابوالحسن، حقانی، _
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 و فرهنگوووی مؤسسوووه قوووم، ،مثنةةةوی( هةةةای حكایت بةةةر نی)شةةةرحی از بشةةةنو حسوووین، شوووناس، حق _
کر، انتشاراتی  .1383 شا

 ق.1426 هفتم، فراقد، دار  قم، ،النفس جهاد یف بحوث  :یالروح  یالترب ، کمال ،یدریح _

 .1388 اول، معارف، قم، ،یاسالم كردیرو با دیجد کالم ن،یعبدالحس پناه، خسرو _
 تا. بی ،43ش ،نقد کتاب ،«اسالمی حکمت در عشق فلسفه» ن،یعبدالحس پناه، خسرو _

 .1366 اول، اسالمی، تبلیغات سازمان تهران، ،عشق شرح هدی،م خلیلیان، _
 .1388 ،41ش ،اندیشه و هنر رواق ،«ملی رسانه در مهدویت» نغمه، بیگی، خلی  _
 مشرق ،«مهدویت در خرافات اجتماعی پیامدهای و بسترها شناسی جامعه» مرتضی، داودپور، _

  .1386 ،3ش ،موعود
 دریوا، تهوران، ،البالغةه نهةج در دینةداری و دیةن شناسةی یبآس دیةن: رهزنان مصطفی، دلشادتهرانی، _

 .1382 سوم،
کرزاده، _  .1387 الهام، تهران، ،دل( )منطق شلر ماکس فلسفه ابوالقاسم، ذا
 تصوحیح: و اهتموام بوه ،العشةق مصةداق فةی الصةدق معیةار عق ؛ و عشق رساله الدین، نجم رازی، _

 .1393 ششم، ،فرهنگی و علمی انتشارات شرکت تهران، تفضلی، تقی
 عودنان صوفوان ق:یوتحق ،میکةر القةرآن الفةاظ یفة المفةردات محمود، بون نیحسو ،یاصوفهان راغب _

 ق.1412 اول،  ، دارالقلم  روت،یب ،یداوود

 .1389 فرهنگ، رشد گرگان، ،هیجان بر متمرکز رویكرد با آشنایی ابراهیم، پور، تقی رویا؛ رسولی، _
 .1375 انتشار، سهامی شرکت تهران، ،یقیموس و احسا  جامعه  فرامرز، پور، رفیع _
کرمن، _  .1384 فکر، لوح تهران، دیهمی، خشایار ترجمه: ،دین شناسی جامعه بر درآمدی فی ، زا
 .1370 کیهان، تهران، ،اجتماعی علوم المعارفدائر  باقر، ساروخانی، _
 تا. یب ،101ش ،گلستانه قانونی، شهرزاد ترجمه: ،«احساسات فلسفه» سی، رابرت سالمن، _

 .1388 رسا، تهران، فیروزبنت، مهرداد ترجمه: ،شناسی روان زمینه جان، سانتراک، _
 ،4ش ،قرآنی های پژوهش ،«احساسات و عواطف اخالقی  ارزش و قرآن» سیدابراهیم، سجادی، _

 .1390 ،68 پیاپی
 ایووران، فلسووفه و حکمووت اسووالمی انجموون هووران،ت ،عقلةةی علةةوم فرهنةة  ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

1361. 
 نصوور، سیدحسوون تصووحیح: ،اشةةراق شةةیخ مصةةنفات مجموعةةه یحیووی، الوودین شووهاف سووهروردی، _

  .1379 ایران، فلسفه شاهنشاهی انجمن تهران،
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 قوم، اصوفهان، حسونات اسوالمی فرهنوگ توروی  و نشور کوانون کوشوش به ،اخالق سپهر در سیری _
 .1389 خرد، صحیفه

 یمرعشو اهلل ةیوآ کتابنانوه ، قوم ،المةأثور ریتفسة یفة المنثةور الةدر بکور، یاب بن عبدالرحمن ،یوطیس _
 ق.1404 اول، ،ینجف

 ،اول ، نیمدرسوو جامعووه ، قووم ، میاللهةةام األئمةة  مناقةةب یفةة میالنظةة الةةدر ، حوواتم بوون وسووفی ،یشووام _
 ق.1420

کبوور، علی نژاد، شووعاری _  ،انسةةان( شخصةةیت در کوتةةا  سةةفری سةةالم)یا انسةةان شناسةةی روان بةةه نةةو نگةةا  ا
 .1386 دوم، اطالعات، تهران،

 ویلیووام دیوودگاه از دینووی بوواور و ایمووان عقالنیووت و عوواطفی های کشووش» محموودهادی، شووهاف، _
  .1387 ،38ش ،کالمی  _ فلسفی هایپژوهش ،«جیمز

 ،1ش ،فلسةفی های اندیشةه ،«هیووم و غزالوی نظور از اخوالق در عقو » علی، حسوین شوید، شیدان _
1383.  

 انتشوارات و چوا  مرکوز جوا، بی ،تهةران غةرب  تفكةر در اخةالق فلسةفه منوچهر، بیدی، دره صانعی _
 .1368 بهشتی، شهید دانشگاه

 دوم، حکمووت، تهووران، ،یدیووب دره یصووانع منوووچهر ترجمووه: ،یفلسةةف فرهنةة   ،یووجم با،یصوول _
1381. 

 ی جامعوه یاسوالم اتانتشوار دفتور قوم، ، القةرآن ریتفسة یفة زانیالم ن،یمحمدحس دیس ،ییطباطبا _
 ق.1417 پنجم، قم، هیعلم حوزه نیمدرس

 دار  ، روتیووب ، یعوامل ریقصو احمود ق:یوتحق ، نالقةرآ ریتفسةة یفة انیةالتب ، الحسون محمودبن ،یطوسو _
 تا. یب اول، ، یالعرب التراث اءیاح

کبر؛ پور، طالب محمد؛ زاده، عباس _  راسوتای در گوامی احساسوات مودیریت» مهسا، شاهی، پناه ا
 .1393 ،24ش ،شناسی جامعه مطالعات ،«احساسات شناختی جامعه عهتوس

 مةردم گةرایش و مهةدویت دروغةین مةدعیان پیةدایش عوام  بازخوانی تزویر: قبیله امیرمحسن، عرفان، _
 .1391 ،موعود مهدی حضرت فرهنگی بنیاد قم، ،آنان به
 در مهووودویت آموووزه بووه کیفووی رویکوورد سووازی نهادینه هووای مؤلفووه بازترسوویم» ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

 .1394 ،36ش ،موعود مشرق نامه فص  ،«رسانه
 ق.1400 اول، دة،یالجدداراآلفاق  ، روتیب ،اللغ  یف الفروق ، عبداهلل بن حسن ،یعسکر _
 سونایی، کتابنانوه تهوران، نفیسوی، سوعید تصوحیح: ،عطةار دیوان فریدالدین، نیشابوری، عطار _



 

 

 199 
 
 

«
وب
مطل
ظار 
انت

»
س
حسا
ل و ا
ل عق

عام
رد ت
هاو
، ر

  ...
 

            

1339. 
 خبرگووان مجلووس دبیرخانووه قووم، ،دینةةی شةةعائر اقامةةه و اسةةالمی حكومةةت نووادعلی، نیوواخطیر، لیع _

 .1390 رهبری،
 ،«مووودرن پسوووت وضوووعیت توووا توووارینی پیشوووینه اخوووالق: در گرایی عاطفوووه» ابولفضووو ، غفووواری، _

 .1385 ،71ش ،اسالمی مطالعات
 و محموودی رضواغالم اسوفندآباد، شومس حسون ترجموه: ،هیجان و انگیزش  ای، رابرت فرانکن، _

 .1395 ششم، نی، نشر تهران، پور، امامی سوزان
 .1385 دوم، پشتون، تهران، ،ادراک و احسا  روانشناسی مبانی زهرا، فیضی، _
 در شةد  ارائةه های مقالةه اجتمةاعی: و بالینی های جنبه عاطفه و شناخت کتاب اهلل، حبیب زاده، قاسم _

 .1392 ارجمند، کتاف تهران، ،سمینار شانزدهمین
 .1397 آرما، اصفهان، ،مذهبی مراسم در گرایی عق  و گرایی عاطفه علیرضا، قبادی، _
 مراسوم در دینوی احساسوات افوزایش های آسویب بررسوی» فاطموه، قبادی، کی علیرضا؛ قبادی، _

 .1389 دوم،  ش ،اجتماعی و فرهنگی مطالعات ،«مذهبی
 .1377 فرهنگان، تهران، ،تماعیاج و بالینی های جنبه و عاطفه و شناخت ریچارد، کارلسون، _
کبوور علووی مصووحح: و محقووق ،الكةةافی یعقوووف، محموودبن کلینووی، _  آخونوودی، محموود و غفوواری ا

 تا. بی چهارم،  االسالمیه، دارالکتاف تهران،

 نشوور قووم، ،اسةةالمی تربیةةت و اخةةالق عرفةةان  منظةةر از بسةةتگی دل و عشةةق یاسووین، وحوودت،  کمووالی _
 .1395 معارف،

 .1380 جوانان، ملی سازمان تهران، ،جوانان و نوجوانان هویت و اطفعو حسین، آبادی، لطف _
 ابوالحسون مصحح: و محقق ،الروض  و األصول _ یالكاف شرح احمد، بن محمدصالح ،یمازندران _

 ق. 1382 اول، ة،یاإلسالم المکتبة تهران، ،یشعران

 ررسوویب و اعتقادات)شوور  پیوودایش در عواطووف شووناختی معرفت نقووش» محموودعلی، مبینووی، _
 .1381 ،1 ش ،نظر و نقد ،«الجین( دیدگاه

 بیوروت، محققوان، از جمعوی مصوحح: و محقوق ،بحاراالنوار محمدتقی، محمدباقربن مجلسی، _
 .1403 االسالمی، احیاءالتراث دار
 سووووم، ة،یوووالعلم دارالکتوووب روت،یوووب ، میالكةةةر القةةةرآن کلمةةةات یفةةة قیةةةالتحق ،حسووون ،یمصوووطفو _

  .ق1430
 .1384 دوم، صدرا، تهران، ،آثار  مجموعه مرتضی، مطهری، _
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 .1389 هفتم، و چه  صدرا، تهران، ،کام  انسان ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 .1371 امیرکبیر، انتشارات مؤسسه تهران، ،لغت فرهن  محمد، معین، _
کبور علوی مصووحح: و محقوق ،اإلختصةا  محموود، محمودبن مفیود،  _  محرمووی محموود و غفوواری ا

 .1413 المفید، لشیخ اللفیه العالمی المؤتمر قم، دی،زرن
 بوزر  المعارف دائرة مرکز تهران، ،اسالمی بزرگ المعارف  دائر محمدکاظم، بجنوردی، موسوی _

  .1370 اول، اسالمی،
 .1410 چهارم، ،یاسالم االعالم مکتب قم، ،اللغه فقه یف اإلفصاح وسف،ی نیحس ،یموس _
ام مجموع  ،یسیع مسعودبن فراس، یأب بن ورام _  ق.1410 اول، ، هیفق مکتبه ، قم ،ور 
 فرهنوگ و علووم پژوهشوگاه قوم، شوهاف، محمودهادی ترجموه: ،دل و عقة  ویلیام، رایت، وین _

 .1385 اسالمی،
 از معرفوت و عواطوف رابطوه» سویدعباس، محمود ذهبوی، محمود؛ مهر، سعیدی نجف؛ یزدانی، _

 .1392 ،23ش ،فلسفی جستارهای ،«مالصدرا منظر
 


