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 اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْي اظ هٌىط

 (گوطسُ زيطٍظ ٍ اهطٍظ ، ًياظ فطزا ) 

 
 2، زوتط حسيي هرتاضياى زلَئي 1ظّطُ اسواػيلياى ًَلاتي 

 زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس گٌاتازٍ واضضٌاس پژٍّص ٍ فٌاٍضي  هسضس -1
 هطتي، ػؿَ ّيأت ػلوي زاًطگاُ آظاز اسالهي ٍاحس گٌاتاز - 2

 :چىيسُ
ت ٍ سالىاى ضاُ حميمت ضٍضي است وِ لطاى وطين واهل تطيي ٍ راهغ تطيي زستَضات تط اّل تػيط

ّسايتي ضا زاضا ست ٍ ضاهل اًَاع تطاّيي ٍ زاليل ػملي ٍ هٌكمي زض رْت ّسايت تطط تِ سَي حك 

 اظ ايٌطٍ ، زض آيات فطاٍاًي اًساًْا ضا تِ هؼطٍف اهط ًوَزُ ٍ اظ هٌىط ًْي وطزُ ٍ ًوًَِ ّاي. هي تاضس 

تاضظ ٍ آضىاضي ضا تطاي الگَ ٍ سطهطك لطاض زازى تِ تطط ضٌاساًسُ است وِ تا گَش راى زازى تِ 

لػع آى ، هي تَاى غفات آهطاى ٍ ًاّياى ٍ ضيَُ ّاي زػَت آًاى ضا ضٌاذت ٍ تا پيطٍي اظ ايطاى زض 

تؼٌَاى پطتَاًِ  رْت ّسايت راهؼِ ، گاهْاي تلٌسي تطزاضت اظ آًزايي وِ اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْي اظ هٌىط 

اي ّوگاًي تطاي ضضس ٍ گستطش ًيىيْا ٍ ظزٍزى ظضتيْا تَزُ ٍ ؾاهي ارطائي لَي ٍ ًيطٍهٌس تطاي 

ّوِ ي همطضات اظ ًاحيِ تَزُ هلت هي تاضس زض ايي همالِ تط آى ضسين تا ايي هْن ضا اظ زيسگاُ لطاى 

 .ٍضٍايات تطضسي ًوايين

زُ وِ تا تطضسي ايات لطاًي ٍضٍايات تِ فَايس ايي هكالؼِ هصوَض يه پژٍّص تَغيفي تَ:ضٍش واض

. يىي اظ هْوتطيي ػَاهل تسترتي رَاهغ تططي ػسم هؼطفت ٍ رْالت آًْاست . هْن پطزاذتِ است

راهؼِ اي وِ ذَتيْا ضا اظ تسيْا تويع ًوي زّس ٍ هؼطٍف ضا اظ هٌىط تاظ ًوي زاضز تِ راي غصايي سا لن ، 

اهط تِ هؼطٍف ًٍْي اظ هٌىط يه ضاّىاض ػولي زض رْت سَق اًساى  .غصايي آلَزُ ٍ هسوَم هي ذَضز 

تِ سَي ووال تَزُ ايي پيام وِ تطگطفتِ اظ لطاى هزيس تَزُ تؼٌَاى يه الگَ ضاُ ضا تطاي تطلي وليِ 

 .افطاز تطط ّوَاض وطزُ ٍ ّوَاضُ ضاُ گطاي هطىالت وليِ افطاز تطط  ذَاّس تَز

  

 ًْي اظ هٌىط -فاهط تِ هؼطٍ -لطآى :ولوات وليسي
 

 همسهِ
ي زستَضات يي ٍ راهغ تطين واهل تطيمت ضٍضي است وِ لطاى وطيطت ٍ سالىاى ضاُ حميتط اّل تػ

حك  يت تطط تِ سَيزض رْت ّسا يٍ هٌكم يل ػمليي ٍ زاليضا زاضا ست ٍ ضاهل اًَاع تطاّ يتيّسا

 يوطزُ ٍ ًوًَِ ّا يزُ ٍ اظ هٌىط ًْاًساًْا ضا تِ هؼطٍف اهط ًوَ يات فطاٍاًيٌطٍ ، زض آياظ ا. تاضس  يه

الگَ ٍ سطهطك لطاض زازى تِ تطط ضٌاساًسُ است وِ تا گَش راى زازى تِ  يضا تطا يتاضظ ٍ آضىاض



(اصفهبن)همبیش بیه المللی شهروود مسئول داوشگبه آزاد اسالمی واحد خوراسگبن مجموعه مقبالت   

 

2 

 

طاى زض ياظ ا يطٍيزػَت آًاى ضا ضٌاذت ٍ تا پ يَُ ّاياى ٍ ضيتَاى غفات آهطاى ٍ ًاّ يلػع آى ، ه

 1.تطزاضت  يتلٌس يت راهؼِ ، گاهْايرْت ّسا

ضًَس وِ  يٍارة ه ياظ هٌىط ظهاً ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ. ّستٌس  يزٍ ػمال ٍ ًمال اظ ٍارثات وفائي يا

ز اغطاض ٍضظًس ٍ اظ تِ واض ذَ( هؼطٍف ) ٍ تاضن ( هٌىط ) هؼطٍف ٍ هٌىط ضٌاذتِ ضسُ تاضس ٍ فاػل 

اظ هٌىط  ياّف ٍ ًٌٍػَضت آهط تِ هؼطيع ٍرَز زاضتِ تاضس پس زض ايط ًيٍ اهىاى تاحؾطض هػَى تاضس 

ذ ٍ زض آغاظ اظْاض ًساهت وٌس ٍ سپس تا سري ًطم ٍ زض هطحلِ تؼس تا سري زضضت ٍ يضستِ ت يستيتا

 يع زٍ ضطـ اساسياظ هٌىطلثل اظ ّط چ يفِ اهط تِ هؼطٍف ًٍْيٍظ2.ت تا ظزى ػول وٌس يتٌس ٍ زض ًْا

ت آهسُ يى وِ زض ضٍاّوچٌا "ي يطت زض زيتػ"طت زض ػول يتػ يگطيي ٍ زيطت زض زيتػ يىي: زاضز 

است  يالظهِ زٍ ضطق "طت زض ػول يتػ"طتط است ٍ اها يي واض اظ سَزش تياى اياست اگط ًثاضس ، ظ

 3.ط ضسُ است يط ٍ ػسم تطتة هفسسُ تؼثيوِ زض فمِ اظ آًْا تِ احتوال تاح

 اظ هٌىط يت اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْياّو
 يگط ٍارثات تط پا هيي زٍ ٍارة ، زيلِ ايٍس ي ٍارثات ّستٌس ، ٍ تِيفتطيي ٍ ضطيي زٍ اظ ٍاالتطيا

طش يي ٍ هٌىط ٍرَب آى زض غَضت تَرِ تِ لَاظم اًىاض ذَز ٍ پصيات زيزٍ اظ ؾطٍض ٍرَب آى. ضَز 

 .آى ، وافط ذَاّس تَز 

اظ هٌىط  يتٌفط للث يؼٌي) اًساى تا آى  يل اضتثاـ للثيي تس وِ ػلوا تِ زليت اهط تِ هؼطٍف ّويزض اّو

ف ياظ ٍارثات است ، آى ضا زض ضز يىيٌىِ ي، ٍ ا يػول يل تطذَضزّايي ، ٍ تِ زلياغَل ز آى ضا زض( 

 4 .ي هكطح وطزُ اًس يفطٍؽ ز

ِ است ياغكالح ػلت هثم اسالم است ، تِ ياست وِ ؾاهي تما يگاًِ اغلياظ هٌىط  ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ

) ي ياهام حس. ي است يِ ٍؾغ هسلووطزى زائن ت يسگيضس. ست يً يي اغل ًثاضس اسالهياغال اگط ا. 

وِ اگط  ياست وطتِ ضس ، زض ضاُ آى اغل يارتواع اساله يوِ ؾاهي تما يي اغليتط يزض ضاُ اساس( ع

 ياز هياظ رَاهغ گصضتِ ضا  ين تؼؿيضسى است ، زًثالص تفطق است لطاى وط يًثاضس زًثالص هتالض

ٌىِ زض آًْا يتِ هَرة ا: س يفطها يمطؼ ضسًس هٍ ّالن ضسًس ، تثاُ ٍ هٌ يٌْا هتالضيس ايگَ يوٌس ٍ ه

ؿِ اهط تِ يفط5 .ي هطزم ظًسُ ًثَز ياى اياظ هٌىط زض ه يحس اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ. اغالح ًثَز  يطٍيً

ي يفِ لطاى ٍ ّوچٌيات ضطياست وِ تط اساس آ يٌيي فطائؽ زياظ هٌىط اظ هْوتط يهؼطٍف ٍ ًْ

اًساًْا اظ  6.ٌس يآ يي تطواض هيات زيتَزُ ٍ اظ ؾطٍض يس رسيهَضز تاو( ع )ي يزستَضات ائوِ قاّط

ٌِ فاؾلِ يزاز هسيا يوِ ذساًٍس زض راًطاى ًْازُ ّوَاضُ تطا يذلمت تا وٌَى تط اساس فكطت ياتتسا
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ضا  زض ذسهت اٍ  يرْاى ّست يطٍّايتطآٍضزُ ضسى آى توام ً يع تطايتالش وطزًسُ اًس ٍ ذساًٍس ً

 :سيفطها يسش هياٍىِ زض وتاب ريگواضزُ است تكَض

ِ يس فيمَم الٌاس تالمسف ٍ اًعلٌا الحسيعاى ليٌات ٍ اًعلٌا هؼْن الىتاب ٍ الويلمس اضسلٌا ضسلٌا تالث"

 1 "... س ٍ هٌافغ للٌاسيتاس ضس

ن تا يعاى ضا ًاظل وطزيطاى وتاب ٍ هين ٍ تا ايضٍضي فطستاز ييهاى ضا تا ًطاًِ ّا ّواًا فطستازگاى

هطزم  يتطا يس ٍ هٌافؼيضس ييطٍيً ين وِ زاضايعًس ٍ آّي ضا فطٍز آٍضزيتطذاى تِ الاهِ لسف يآزه

 ....است

است وِ  يحياظ است لاًَى غحيىِ ًيعيي چياٍل( ٌِ فاؾلِ يهس) ي راهؼِ  تطتط يل ايتطى ياها تطا

لاًَى  زض هخل ًسرِ "ضَز  يٌِ تطط هيطيافطاز  هَرة تطآٍضزُ ضسى آضظٍ ز يآى اظ قطف تواه يارطا

ك يف زلطوٌس تلىِ تسست آٍضزى زاضٍ ٍ هػ يضا زٍا ًو يهاًس وِ تٌْا ٍرَز آى زضز يضا ه يا ترطضف

اظ تِ يآى ً ياها زضوٌاض لاًَى ٍ ارطا   2 "است يٍ ضازات يي ظًسگيٍ تؿو يآى ، تطاضت زٌّسُ سالهت

 يا گطٍّيزً ياسيس  يًظاهْا يلاًَى تاضسزض تواه يمت ؾاهي ارطايزاضز وِ زض حم يلَ يطٍيه ًي

حك  ،ي يلَاً ياسالم ّوِ افطاز ًسثت تِ ارطا ياسياها زض ًظام س ّستٌس ، ييلَاً يذاظ هاهَض ارطا

سى تِ يػسالت ٍ ضس يوِ ؾاهي ارطا يزض راهؼِ اساله يي حك ًظاضت ػوَهيا.ًظاضت ٍ زذالت ضا زاضًس

ؿِ ّواًٌس يي فطياست ا يْيتس.ضَز يسُ هيًاه "اظ هٌىط  ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ "ووال ٍ سؼازت است 

اظ  اىيتاضس وِ آهطاى تِ هؼطٍف ٍ ًاّ يف ٍهطاتة ذاظ ذَز هيضطا يزاضا يط زستَضات اسالهيسا

 .ات آگاُ تاضٌسيي ذػَغيس تكَض واهل اظايهٌىطتا

 نيوط سگاُ لطآىياظ هٌىطاظ ز ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ
تؼٌَاى هخال . ت اسالم تَزُ است ياٍل تؼخت زض هىِ هَضز ػٌا يهسالِ اهط تِ هؼطٍف اظ ّواى ضٍظّا

گط تَز ٍ زض اٍائل تؼخت زض هىِ ًاظل يىسياظ  ييزض سَضُ ٍالؼػط وِ ضؼاض هسلواًاى تِ ٌّگام رسا

ي زٍ يزض لطاى تط ا 3.وٌس  ياضاضُ تِ اهط هؼطٍف ه. تَاغَ تالحك ٍ تَاغَ تالػثط : ضسُ است زض رولِ 

ٍ  "س يفطها يذساًٍس هتؼال زض لطاى ه: لف ضسُ است ط هرتيتا تؼات ية فطاٍاًيؽ ٍ تطغيؿِ تحطيفط

ٌاى ضستگاضًٌس ياظ هٌىط وٌٌس ٍ ا يٌس ٍ اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْيط ًوايتاضٌس وِ زػَت تِ ذ يس اظ ضوا اهتيتا

س تا آًاى ضا يطٍى آٍضزُ ضسيهطزم ت يس وِ تطايّست يي اهتيضوا تْتط "س يفطها يگط هيز يٍ زض را 4"

ا ضا ياًث فِ ّوِيي ٍظياٍل ن يوط لطآى  5."س يواى آٍضيس ٍ تِ ذسا اياظ هٌىط وٌ يضا اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ

ن وِ يضا هثؼَث وطز ياهثطيپ ياى ّط اهتيها زض ه ":س يفطها يٍ ه. زاًس  ياظ هٌىط ه ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ
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اظ  يي هؼطٍف ّاست ٍ زٍم ًْيوِ تعضگتط يىتاپطستياهط تِ  يىيع تَز يفِ آًْا زٍ چيي ٍظيهْوتط

 1 ".ي هٌىطّاست ياقاػت قاغَتْا وِ تعضگتط

 (ع) ي يطُ هؼػَهياظ هٌىط زض س يت اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْياّو
ي ٍ ػعت اسالم ٍ يز يٍ ػاهل راٍزاًگ يهمطضات اساله ياظ هٌىط ؾاهي ارطا ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ 

ع يافطاز راهؼِ ًاست تط ته ته  يفِ اسالهيٌىِ ٍظيف غطفٌظط اظ ايي تىليي است تِ ػالٍُ ايهسلو

 از ضسُ است يژُ يت ٍيي ضٍ زض وتاب ٍ سٌت اظ اى تا اّويٍارة است اظ ا

اهثط اوطم يپ ّواًكَض وِ زاضز يژُ ايگاُ ٍيرا ياى زستَضات اسالهياظ هٌىطزض ه يِ هؼطٍف ٍ ًْت اهط  

ي ٍ يهظي ذسا زض ياظ هٌىط وٌس راًط يوِ اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ يوس" :ِ ٍ آلِ فطهَزياهلل ػل يغل

ست؟ ياظ ّوِ هطزم تْتط و: سياظ ضسَل ذسا پطس يوِ فطز يٌّگاه ٍ 2 "اهثط ٍ وتاب اٍستيي پيراًط

اظ هٌىط وٌس ٍ آى وس وِ اظ ّوِ  يطتط اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْيآى وس وِ اظ ّوِ ت" :ًس فطهَز

ض ًْذ الثالغِ ز( ع) يحؿطت ػل3  ".طتط گام تطزاضزيذسا اظ ّوِ ت يعواضتط تاضس ٍ زض ضاُ ذَضٌَزيپطّ

توام  ". ا زاًستِ است يه لكطُ آب زّاى زض تطاتط آب زضيه ضا زض تطاتط آًْا تِ هٌعلِ يً يّوِ واضّا

آب  –است  ياظ هٌىط ّوچَى لكطُ ا يرْاز زض ضاُ ذسا زض تطاتط اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ يه ٍ حتياػوال ً

 يٍ ًْ هؼطٍف ّواًا اهط تِ" :سيفطها يه( ع) اهام تالط  ي يّوچٌ  4 "پٌْاٍض  يايه زضيزض هماتل  –زّاى 

گط تِ پا يآى ٍارثات ز است وِ تَاسكِ يؿِ تعضگيَُ غالحاى است فطياهثطاى ٍ ضياظ هٌىط ضاُ پ

تَاسكِ  زضوٌاى.ضَز يي آتاز هيضٍا ٍ حالل ،ستوْا تطقطف ٍ ظه طِ ّايلِ آى پيضَز ٍ تَس يزاضتِ ه

ات ، اهط تِ يتِ فطهَزُ ضٍا  5" .ضَز ياستَاض ه( ييٍ ز ايزً)ضسُ ٍ اهط  ؿِ هزثَض تِ اًػافيي فطيا

ي يا يطز ٍليگ يزٍتاض غَضت ه يىيطا رْاز زض توام ػوط ياظ رْاز زض ضاُ ذسا هْوتط است ظ يهؼطٍف حت

وِ  يوس: فطهَزًس( ع)اهام غازق  6.وٌس يه يطيّطضة ٍ ضٍظ زض تطاتط چطن هطزم رلَُ گ يٍارة الْ

. ت ضَزيطگاُ ذساًٍس هتؼال هؼػيطز، زٍست زاضز وِ زض پيًگ يطز ٍليهفاسس ضا تگ يوِ تتَاًس رلَ

 7. تا ذسا وطزُ است ياػالم زضوٌ يي وسيچٌ

عُ ياًگ) ه هػلحت استيػوَم هطزم  ياظ هٌىط تطا ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ: ٌسيفطها يه( ع) ياهام ػل

ص تِ اًحطاف زض آًاى يطز وِ گطاافطاز ًاتر ياظ هٌىط تطا يٍ ًْ( وٌس ياز هيط ظيآًاى ضا ًسثت تِ واض ذ

 8.است  يلِ وٌتطل لَياز است ٍسيظ

                                                 
 97 سًرٌ اػراف آيٍ   -  
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ضا  است وِ ػاضك ي ػطكيا. طٍ ساظ ي، اقاػت اهَض است ٍ پ يات است ٍ ظًسگي، ح يػطك اًساً

ّوچٌاًىِ ذَارِ اظ هؼطَق تاضس ، يوَضس تا رلَُ ا يه يٍ ٍ. زّس يهطاول تا هؼطَق لطاض ه

 يشات يآى است وِ هثساش ّوطًگ يػطك ًفساً: سيگَ يه يتَػلزض ضطح اضاضات  يي قَسيطالسيًػ

 يغازض ه يٍ است وِ اظًفس يهؼطَق ٍ آحاض يطتط اّتوام ػاضك تِ ضٍضْايٍ هؼطَق است ت ػاضك

وٌس وِ ػاضك ضا  يزاز هيا يضلت. زّس يي ػطك است وِ ًفس ضا ًطم ٍ پطضَق ٍ ٍرس لطاض هيا. گطزز

ضاًس ٍ لسضت آى سثة  يهطاتْت ٍ هطاولت ه يهحثت تِ سَ 1.زاًسگط يعاض هيت ييايزً يْاياظ آلَزگ

است وِ اظ ٍرَز هحثَب تِ هحة  ين تطليهحثت هاًٌس س. سيضَز وِ هحة تِ ضىل هحثَب زضآ يه

. زاضز يت اساسيٌزاست وِ اًتراب هحثَب اّويهٌتمل ساظز ٍ ا يگطزز ٍ غفات هحثَب ضا تِ ٍ ٍغل

 اتيات ٍ ضٍايٌِ آيي ظهيسُ ٍ زض اياض اّتوام ٍضظيك تسياتراش غسٍ  ياتيزٍست لْصا اسالم زض هَؾَع

ت ياظ اهام تالط ع ضٍا 2. ثاساظ ٍ غفلت آٍضيّوطًگ ساظ است ٍ ظ يطا زٍستياض ٍاضز ضسُ است ظيست

 ياظ هٌىط اقاػت ًو يك اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْيوِ ذساًٍس ضا اظ قط يتط گطٍّ يٍا: ضسُ است وِ فطهَزًس 

اهط تِ هؼطٍف ٍ :  ًسي ع فطهَزيت ذَز تِ اهام حسي ٍ اهام حسيؾوي ٍغ (ع) يلػحؿطت  3. وٌٌس 

س اضطاض تط ضوا هسلف ذَاٌّس ضس ٍ آًگاُ ّط چِ ذسا ضا يي وٌيطا اگط چٌيس ظياظ هٌىط ضا تطن ًىٌ يًْ

 4. تاى هستزاب ًرَاّس ضس يس ، زػايترَاً

 يٍ زض هَاضز هتؼسز اظ هٌىط تَز يؼطٍف ٍ ًْس اهط تِ هيعيِ يام ػلياظ ل( ع)ي ياظ اّساف اهام حس يىي

ام ٍ هثاضظُ ياظ هٌىط تا ل يعُ اضاضُ وطزُ ٍ هطزم ضا زض رْت الاهِ اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْيي اًگيتِ ا

 .وطزًس  يك هيهسلحاًِ تطَ

 (ضُ) يٌيذوسگاُ اهام ياظ هٌىط اظ ز ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ

زض سسُ هؼاغط زاًست ، زض  يي زٍ ٍارة الْياى ااگطيطاى ضا احيس ايوِ تِ حك تا(س )  يٌياهام ذو

طاى زض يتاب وطف االسطاض اٍ وق .ُ 1363س سال يآى ّوت گواضتٌس ، زستٌَ يايػول ٍ لَل تِ اح

 يزٍض هحسَب ه يزض سالْا يي ٍارة الْيطاى تِ اياظ ػول ا يتاضظ يًوًَِ ّا يضوس 1323سال 

تاضس  يه يؿِ الْيي فطيطاى تِ اياظ السام ا يضٌع هػساق ضٍيً ين اًمالب اسالهيضَز ، ٍ حطوت ػظ

ػي الوٌىط ،  يتالوؼطٍف ٍ الٌْهطاظ هٌىط ، وتاب اال يطاى زض اهط تِ هؼطٍف ًٍْيي احط ايضه هْوتط يت.

  . ق تِ ًگاضش زض آهسُ است . ُ 1384لِ است وِ زض سال يط الَسيتحط

ٍ ضَز تٌْا ضاهل هَاضز وَچه  ياظهٌىطزض اسالم ، تط ذالف آًچِ زض اشّاى تػَض ه ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ

ام اهام ياست وِ ل يضَز ، تلىِ گستطُ ا يًو يٍ فطز يهحسٍز ٍهٌحػط تِ پٌسّا ٍ تصوطات ذػَغ

 ييحىَهت حك ٍ ضسَا ييتطپا يضا تطا( ظ)اهثط اوطم يٍ ضْازت ٍ اساضت ذاًساى پ( ع)ي يحس

 5 .طز يگ يزض تط ه يى حىَهت الْستوگطاى ٍ غاؾثا
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فلسفِ اضظش زاز ، يٌيتِ ًْؿت حس ٍ،اظهٌىط ضا تاال تطز  يضاى اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ( ع ) ي ياهام حس

اظ هٌىط ،  ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ. اظ هٌىط اضظش زاز  يتِ هؼطٍف ٍ ًّْن تِ اهط  يٌيحس يام ػاضَضايل

 ي اغليوِ ضاى اًِ تٌْاارطا وطز  يي اغل ضا تِ ًحَيا (ع ) ي يحساهام  يضا تاال تطز ٍل يٌيًْؿت حس

ٌكَض ياسالم ّن ّو. اظ هٌىط ًْاز  يٍ ًْه تاد افتراض تِ سط اغل اهط تِ هؼطٍف ي،  تطز تلىِتاال  ضا

  1.افتراض است  يّط هسلواً ياسالم تطا. است 

عُ ضاى الاهِ ػسل ياهط ، اًگ ييا يام وطزًس تطاياظ ّواى ضٍظ اٍل وِ ل (ِيسالم اهلل ػل)س الطْساء يس 

ي است وِ يعُ اياًگ. ضَز  يهٌىط ػول ه تِ ضَز ٍ يهؼطٍف ػول ًو تِس يٌيت يتَز فطهَزًس وِ ه

س ّط چِ ين تَحيي تثطز ، اًحطافات ّوِ اظ هٌىطات است ، رع ذف هستميهؼطٍف ضا الاهِ ٍ هٌىط ضا اظ ت

ن وِ يٌيس تثين تايس الطْساء ّستياتغ حؿطت سي تطٍز ٍ ها وِ تيس اظ تيٌْا تايّست هٌىطات است ، ا

ي يس اظ تيتا ياظ هٌىط تَز وِ ّط هٌىط يعُ اش ًْياهص ، اًگيزاضت ل يزض ظًسگ يطاى چِ ٍؾؼيا

 ياياهثطاى ٍ زػَت اٍليتؼخت پ2. ي تطٍز يس اظ تيِ حىَهت رَض ، حىَهت رَض تايهي رولِ لؿ. تطٍز 

،  3.ح اظ ذسا ٍ ػالن است يل هؼطفت غحيٍ تحػ سيذسا ٍ ضْازت هطزاى حك همسهِ گستطش تَح

رع  يعيچّا ٍ ٍضٍز اًساى تِ ًَض است ٍ ًَض  يىيًزات تطط اظ تاض يّا تطا ةياء ٍ تْصين اًثيتؼال يتواه

وِ ذالػاًِ ،  يفِ است وسيوِ زض غسز ػول تِ ٍظ يوس: فطهَز  ياهام ضاحل ه  4. ست يً يحك تؼال

ي يا. زّس  يتِ ذَز ذَز ضاُ ًو ياسي، يهمكؼ يز ، اظ ضىست ّازاض يحك گام تط ه يرْت رلة ضؾا

آهَظًسُ ٍ  يزضسْا 5.زاضز  يطٍظ وطز ٍ ّوچٌاى زض غحٌِ ًگِ هيهلت ها ضا پوِ ِ تَز يضٍح

ام ٍ چِ تؼس اظ آى ٍ چِ زض زٍضاى يات ترص حواسِ ػاضَضا چِ زض ظهاى ليي ٍ حيضَض آفط يزستاٍضزّا

ست يوٌس ضىست زض آى ً يذسا واض ه يضؾا يوِ تطا يوس ستٌس ياضش ًتؼس تا تِ اهطٍظ لاتل ضو يّا

، لىي ضىست ذَضز ؟ االى ّن وِ وطتِ ضس  ءسالطْسايحؿطت س. ن ين ، ضىست ًساضيٍ لَ وطتِ تطَ

س وِ احىام اسالم ضا ، يوَضص وٌ :فطهَز  يٌياهام ذو  6.ست يزض واض ً يسيعيطق اٍ تلٌس است ٍ يت

هَظف است  يّواًكَض وِ ّط ضرع ٍ ّط فطز. گطاى ػول وٌٌس يس وِ زيض وٌس ٍ ّن ٍازايّن ػول وٌ

اظ هٌىط  ياغل اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ. گطاى ضا ّن اغالح وٌس يذَزش ضا اغالح وٌس ، هَظف است وِ ز

 7. ي است وِ راهؼِ ضا اغالح وٌس يّو يتطا

 اظ هٌىط ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًٍْ  يحىَهت اساله
طا اًساى تِ يگطزز ، ظ يتاظ ه ين تِ فكطت آزياست وِ هستم ياظ وواالت يّوت تلٌس يػلَ ّوت تِ هؼٌا

زاضز ٍ  يزٍض ضا زٍست ه يي ضٍ تلٌس پطٍاظ است ٍ افمْايفكطتص ػاضك ووال هكلك است ٍ اظ ا
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ي ييٍ اهَض زٍى ٍ هطاتة پا يٍ ذَاض يٍ ظتًَ يسى تِ هطاتة تاالست ٍ اظ پستيذَاّاى اهَض ٍاال ٍ ضس

اهَض ٍ  ي، اًساى ضا تِ تالش ٍ وَضص زض رْت هؼال ياظ پست يعاضيٍ ت يي ٍاال قلثيا. عاض است يت

ساضتط ٍ ضىَفاتط تاضس ػلَ ّوت زض اًساى پط ضًگ تط يت يآزهعز ٍ ّط چِ فكطت ياًگ يهماغس ٍاال تط ه

ظ ٍ زل ضا اًساظز ٍ ًگاُ اًساى ضا تا يه يط  ٍ پست ضا اظ چطن آزهيػلَ ّوت ، اهَض حم. تط است  يٍ لَ

زض . زّس  يْا ٍ حماضتْا ًزات هيضا اظ فطٍ ضفتي زض گٌساب پست يساظز ٍ آزه يغ ٍ ًظط ضا تلٌس هيٍس

 يلسض الطرل ػل " :اٍست چٌاًىِ فطهَزُ است  يعاى ٍاال ّوتيتِ ه ياضظش آزه (ع ) يهٌظط اهام ػل

ت اًساى تِ ّوتص است يًاًسا( ع ) يزض ًگاُ ػل 1.اضظش اًساى تِ اًساظُ ّوت اٍست  "لسض ّوتِ 

ٍ ّط چِ ّوت اًساى تاالتط ٍ هماغس اٍ زض است  يآزه يهطتثِ اًساً ييّوت اٍ ًطاًِ ٍاال ييٍ ٍاال

وِ حاون  يياظ ذػلتْا يىي2.طتط استيت تيطتط تاضس تْطُ اٍ اظ اًساًياٍ ت يٍاالتط ٍ تعضگَاض يظًسگ

است وِ تتَاًس ًفس ذَز ضا  يتيَاؾغ ٍ ظطفِ تياظ ضٍح يس اظ آى تطذَضزاض تاضس تْطُ هٌسيتا ياساله

ه يي هطزهص تاضس تا تتَاًس اظ ًعزيحىَهت ضّا ساذتِ ٍ ّوٌط يتط هطزم ٍ رلَُ ّا ياظ اساضت ظاّط

ي غفت است وِ يي ّويميتِ . ص زضز زل وٌس يت ذَيمت تا ضػيگَش تِ سري حك زازُ ٍ زض حم

 يي ذَز ٍ حىَهت ، اًس ٍ الفتيتَزُ هطزم توِ  يوٌس تِ گًَِ ا يظهاهساض ضا هَضز ػاللِ هطزم ه

 3.س ٌيًوا يه يوٌس وِ آى ضا اظ ذَز ٍ ذَز ضا ّوطاُ حىَهت تلم ياحساس ه

ٍ راهؼِ ػول پَضاًسى تِ  يتَسؼِ ٍ تسف احىام الْ ي، تطااظ هٌىط يؿِ اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْيفط

السام تِ ي ، يتٌاتطا. است ُ ٍارة ضسّا يع اظ ػول تِ ظضتيٍ پطّ يزض راهؼِ اساله يٌيزستَضات ز

ط ياحتوال تاح يس فطز آهط ٍ ًاّيتاگط يتاضس ، تؼثاضت ز يهسُ يس فايآى هخوط حوط تَزُ ٍ زض ػول هف

الثتِ . ؿِ ٍارة ًرَاّس تَز يط زاضتِ تاضس ػول تِ فطيٌاى تِ ػسم تاحيا اقويتسّس ٍ گطًِ اگط ػلن ٍ 

ط تاضس ٍ تا ظي ٍ گواى تِ يتاحٌاى تِ ػسم يا اقوين هٌحػط است وِ ػل يتٌْا تِ غَضتؿِ يي فطيسمَـ ا

ي ضطـ اغالح ٍ سؼازت يتط ياساس 4. ؿِ سالف ًرَاّس ضس يتاضس ٍرَب فط يط ، ّط چٌس لَيػسم تاح

ي ٍ همطضات ، ّطچٌس واهل يي لَاًياظ تْتط يف است ٍ اگط راهؼِ ايتِ حسٍز ٍظا يسؼازت راهؼِ آگاّ

 يس ّايس ٍ ًثايتا تِ ًساضتِ ٍ يراهؼِ ًسثت تِ آى آگاّافطاز  يططفتِ ، تطذَضزاض تاضس ٍليٍ پ

ٍ سؼازت تاضٌس ٍ  يتَاًٌس ضاّس ذَضثرت يهؼطفت ًساضتِ تاضٌس ًو....ٍ  ياللذٍ ا يمَلٍ ح يارتواػ

س تِ آى يست تلىِ زض هطحلِ اٍل ، ّوِ افطاز راهؼِ تايً يي وافيگط غطف زاضتي لَاًيتِ ػثاضت ز

فتاض ّوگاى ٍ زض ضاًزاهس يتِ ػول ت ييٍ آضٌا يس آى آگاّيلِ زٍم تازاضتِ تاضٌس ٍ زض هطح يآگاّ

 5. زِ ٍ فالس احط هكلَب است يًت يي غَضت تيط ايهطَْز گطزز زض غ
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 : يطيزِ گيًت
ٍ ضَز  يحت هيت ، زػَت ، اضضاز ٍ ًػياست وِ ضاهل ّسا ياظ هٌىط  ػاهل ياهط تِ هؼطٍف ٍ ًْ

ضضس ٍ گستطش  يتطا يٍ پطتَاًِ ّوگاً يي الْييٍ تَسؼِ آططفت ٍ لَام يي ػاهل پيّوَاضُ تعضگتط

تاتس  يه فطز ضا تطاتط آًچِ وِ آفتاب تط آى هياسالم حَاب  يتَزُ ٍ ّست ٍلت ْا يْا ٍ ظزٍزى ظضتيىيً

 ياهثطاى هؼطفياء ٍ پيٍ ازاهِ واض اًث يفِ الْيه ٍظياظ هٌىط ضا  يف اهط تِ هؼطٍف ٍ ًْيزاًس ٍ تىل يه

اهط تِ .فطٍ گصاض ًثاضٌس يچ وَضطيي ضاُ اظ ّيوٌس وِ زض ا يي ضا ٍازاض هيط هسلوي اهيوطزُ پس ا

ام وِ تطگطفتِ اظ يي پيووال تَزُ ا يزض رْت سَق اًساى تِ سَ يه ضاّىاض ػولياظ هٌىط  يهؼطٍف ًٍْ

 يِ افطاز تطط ّوَاض وطزُ ٍ ّوَاضُ ضاّگطايول يتطل يه الگَ ضاُ ضا تطايتؼٌَاى  تَزُس يلطاى هز

 .ذَاّس تَز  ِ افطاز تططيهطىالت ول
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