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 چکیذُ

َ   یرز ؼكحبثِ سج یشُاص هؼلوبًبى اص ػ یبدی، ػذُ صاوشم یبهجشدغ اص اسسحبل د  یورشدُ ٍ الگر

اص اّرل ػرٌز سا    یهشفبٍس یشهؼ یزثب سوؼه ثِ اّل ث یؼیبىوشدًذ؛ اهب ؿ یٌِخالفز سا ًْبد

هؼربئل   یيدس هْوشرش  یِاهبهٍ  یذیِص یؼِهَضَع ثبػث ؿذ دٍ هزّت ؿ یيگشفشٌذ. ّو یؾدس د

اّرل   یرز ٍ هشخؼ یرز دٍ هزّت دس اػشمبد ثِ حمبً یيًظش ثبؿٌذ. اؿششان ا ّن ػیٍ اخشوب یٌید

ورِ ثرب    یهَضرَػ  ،یرشد آًبى حَل هحَس اكل اهبهز ؿرىل ثگ  یبػیػ یـِاًذسب ػجت ؿذ  یز،ث

ِ ؿرَد. دس ًش  هری  خرشن  یزآغبص ؿذُ ٍ ثِ هْرذٍ  یثالفلل حضشر ػل یزٍال یشؽدز دس  یدر

هؼشجش  یطدٍلز ٍ ؿشا یلضشٍسر سـى هز،حىَ یزهـشٍػ یّوچَى هجٌب یبػیهؼبئل والى ػ

داسًذ. یبدیاؿششان ًظش ص ،حبون یثشا

 
 .یذیِصؿیؼِ  یِ،اهبهؿیؼِ  یِ،فم یزاهبهز، ٍال یؼِ،ؿ یبػیػ یـِاًذّبیکلیذی:ٍاصُ

  

                                              

 ـالٞلىم، ػؿ امالم یامیم یيهاؿىؼ ؿىته ايؼ یػايو آهىعته کاؿىًام  .ػاييگاه با٩
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 هقذهِ

اف هماو ابتؼا ههمتـیى چالو ػیًری و ارتمراٝی  هنؤله راييیًی پیاهبـ اکـم
رهاو امالم بىػ. اعتال٣ ػؿ هىؿػ کنی که ٍالصیت راييیًی پیاهبـ ؿا ػاىته باىرؼ 

کالهری، ٥٪هری و هرای به ػوؿه ٍؼؿ امالم هضؼوػ ييؼF و به هـوؿ فهاو وارؼ رًبره
میامی گيت. الگىی عال٥ت اهل مًت کره هبتًری برـ ٝرؼم يرٌ و ٝرؼم َٝرمت 

ػؿ  ،ىرىػهری آ١راف ٥اٍله بٞؼ اف اؿتضال پیاهبـ اکرـمباىؼ بال هی پیاهیـ راييیى
ىىػ. ابتؼا اهاهرت بره هًٞرای هی صالیکه يهاػ اهاهت ىیٞی به ػو ه٪ٖٜ فهايی ت٪نین

ىرىػF و بال٥اٍرله پرل اف اؿتضرال پیراهبـ هری اول که با تًَیٌ و َٝرمت هتمرایق
ه هماو اهاهت ّرـوؿیه امرت و مپل اهاهت به هًٞای ػوم ک ،ىىػهی آ١اف اکـم

آو امرت. ػوؿه آو يیرق پرل اف ٝرؼم  یها هيغَرهٝؼم َٝمت و ٝرؼم تًَریٌ اف 
هرؾهب فیؼیرهٔ و یرا ١یبرت اهرام ٕصْىؿ اهام هًَىً که ػؿ احـ ىرهاػ  مرىهیى 

 ىىػ.هی هؾهب اهاهیهٔ امت آ١افاهام ٕػوافػهمیى 

اىرؼ، همریى بهری آيچه ػؿ ایى پژوهو هضل ٙـ٥یت مًزی يٚـیره و یرت ٥٪یره
اهاهت به هًٞای ػوم امت. لؾا ػیؼگاه اهام عمیًری ؿاررٜ بره ایرى هنرؤله بره ايؼیيره 
ـاؿ عىاهرؼ  ـػ ت٪ـیبری هرىؿػ بـؿمری و ه٪اینره ٩ر میامی فیؼیه ٝـّه ىؼه و با ؿویک
ـاؿ گـ٥تره  گـ٥ت. با تىره به ایًکه ايؼیيه میامی یک ىغٌ ػؿ ه٪ابل یک هؾهب ٩ر

هـبرىٓ بره ىریٞه های ی٦ا  فیؼی ػؿ ه٪اینه با کتابامت، ٥قويی اؿراٛ به آحاؿ و تؤل
ـای ٥هن بهتـ میـ تضىل ايؼیيه میامری  احًی ٝيـی اهـی ٕبیٞی امت. ّمى ایًکه ب

ـهه ـاؿ گـ٥ته امرت. البتره های فیؼیه، هکتىبا  آيها ػؿ بیيتـ ب تاؿیغی هىؿػ بـؿمی ٩
راهٞیت و اينرزام ايؼیيه میامی اهام عمیًی و يٚـیه و یت ٥٪یه ایياو به ٩ؼؿی اف 

 تىايؼ يمایًؼه ايؼیيه میامی هؾهب اهاهیه تل٪ی ىىػ.هی بـعىؿػاؿ امت که به تًهایی
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 اهبهت

تعزیفاهبم

اهاهت ػؿ ايؼیيه میامی ىریٞیاو، همراو کراؿکـػی ؿا ػاؿػ کره يهراػ عال٥رت ػؿ 
ايؼیيه میامی اهل مًت ٝهؼه ػاؿ امتF لؾا ػؿ ایى پژوهو اهاهت یکی اف ه٦راهین 

ـاؿ عىاهؼ گـ٥ت. اهام بًیاػ ـکاؿبـػ و  یا واژهیى امت که ػؿ ایى ٥َل يیق هىؿػ تىره ٩ پ
اٍٖالصی ههن ػؿ اػبیا  ػیًی و میامی ىیٞیاو امت و يٚـیه و یت ٥٪یه يیق ترابٞی 

ىىػ. اهام ػؿ ل٢رت یًٞری پیيرىا، ه٪ترؼا، ؿهبرـ، الگرى و هی اف اٍل اهاهت هضنىب
هضمرؼ بًرؼؿ ؿیگری، ٕ .: ؿاه هنت٪ین و ؿامتىىػهی مـهي٨. کنی که به او هخل فػه

ـاو، ايتيراؿا  امرالهی،  ـهً  ٝـبی به ٥اؿمی، چاپ چهاؿم، تهر ٥0362، ً 01 ٔ
 .همچًیى اهام به پیو يماف، ؿئیل، هَلش چیقی و بـپرا ػاؿيرؼه آو هًٞرا ىرؼه امرت

ـاو، ايتيراؿا  ٕ ـهً  بقؿگ رراهٜ يرىیى، چراپ هيرتن، تهر امرالم، اصمؼ میاس، ٥
لرىیل ٕ .تـرمره ىرؼه امرتيیق ٔ اهاهت به ؿیامت ٝاهه 55 ً یک،، رلؼ 0387

ٔ تٞـیر٤ 07ً  ،0992، بیـو ، ػاؿالميرـ٧، 33هٞلى٣، المًزؼ ٥ی الل٢ه، چاپ 
و هنرئىل  ىـٝی اهام ػؿ يٚـ ىیٞه اىاؿه بره ىغَری ػاؿػ کره راييریى پیراهبـ اکرـم
ـػم بىػه و فٝاهت هنلمیى ؿا بـ ٝهؼه ػاؿػ. َٝمت، تًَیٌ و  ٝلن لرؼيی هؼایت ه

ـایٔ ههن اهام ػؿ يٚـ ىیٞه احًی ٝيـی باىؼ. ّمى ایًکه تٞرؼاػ ائمره هی اف رمله ى
 ػؿ يٚـ ایياو ػوافػه ي٦ـ امت.

ـایٔ آو  ىیٞیاو فیؼی به ؿ١ن پؾیـه تٞـی٤ ىـٝی و اٍٖالصی اهام، ػؿ هىؿػ ى
ـایٔ ىر ،هرابا اهاهیه ػاؿيؼ. ػؿ ايؼیيه میامی فیرؼیهایی و يیق تٞؼاػ اهاهاو اعتال٣

هًضَـ به ٥ـػی امت که برا يٚرـ اهرل مرًت و  های یژگیواهام و ؿهبـ راهٞه ػاؿای 
صتی اهاهیه ت٦او  ػاؿػ. گنتـػگی و پیزیؼگی ایى ىـوٓ باٝج ىؼه امت بْٞری اف 
اهاهاو فیؼی ػؿ اصَاء ایى عَائٌ با یکؼیگـ ػچاؿ اعتال٣ ىىيؼ. ٝلیـ١ن رایگاه 

هت٪ؼم آياو تٞـیر٤ ؿوىرًی اف اهرام اؿائره ييرؼه همتاف اهاهت ػؿ يٚـ فیؼیاو، ػؿ آحاؿ 
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امت. هًَىؿ بالله ٩امن بى هضمؼ اف رمله اهاهاو هتؤعـ فیؼی امت که بره تٞـیر٤ 
اهاهرت ػؿ Eاهاهت و بیاو ّـوؿ  آو پـػاعته امت. او ػؿ کتاب عرىػ بیراو ػاىرته: 

ل٢ت یًٞی ت٪ؼم و اف يٚـ ىـٝی، ؿیامت ٝاهه امت کره بره مربب امرتض٪ا٧ ىرـٝی 
ـا ـػهی ی یک ٥ـػ حابتب ـاؿ يگی ٩امن بى هضمؼ ٕ.Dىىػ به يضىی که با تـ اف او کنی ٩

ـاث ا مرالهی، ؿ بالله، ا ماك لٞ٪ائؼ ا کیاكهًَى  ً ،0420، ٍٞؼه، هکتبه التر
043-044ٔ 

جبیگبُکالهیاهبهت

باىؼF هىّرىٝی کره هی اهاهت یکی اف اٍىل اٝت٪اػی پًزگايه ىیٞه احًی ٝيـی
ـػ یؼی ػؿ آو يینت و به یک بیاو، ههمتـیى وره تمرایق ایرى هرؾهب بره هیچ ىک و ت

اها ػؿ عَىً هؾهب فیؼی هنؤله به ایى ؿوىًی يینرت. بْٞری اف F ؿوػهی ىماؿ
ـاو پًؼاىته به ػلیل تؤحیـ گـ٥تى اف اهرل مرًت، هنرؤله اهاهرت ؿا ها فیؼیايؼ پژوهيگ

ـاؿ  یٞ٪رىب پًراهی، ٕ .ايرؼ ػهػاهىّىٝی ٥ـٝی ػاينته و آو ؿا ػؿ صیٖه ٥٪ه میامری ٩ر
هرای میامی، هزله پرژوهوهای ه٦هىم اهاهت فیؼی و تؤحیـ آو بـىکل گیـی رًبو

ـاو و امررالم، ؿتررا ٔ یًٞرری 71-69 ً ،0396، پرراییق و فهنررتاو 20ىررماؿه یغی ایرر
راييیًاو پیاهبـ اکـم بیو اف آيکه هيـوٝیت عىػ ؿا اف ىـٛ گـ٥ته باىرًؼ، هتکری بره 

ـػم و ه٪تْیا    راهٞه هنتًؼ.عىامت ه

ـا  بْٞی اف اهاهاو فیؼی امرت کره اف آو ٝرؼم  یکی اف ٝىاهل بـوف ایى ىبهه، تٞبی
ـػاىت ـای اىراؿه بره هی ّـوؿ  ورىػ اهام ب ىىػ. واژه اهام ػؿ تؤلی٦ا  ٝلمای فیؼی ب

هـ ػو ه٪ام اهاهت هًَىً و ١یـ هًَىً به کاؿ ؿ٥ته امت و ٝرؼم تمیرق بریى ایرى ػو 
عىػ ؽیرل های يته امت. به ًٝىاو هخال ؿٍاً ػؿ یکی اف کتابهًٞا باٝج ایى ىبهه گ

هؼٝای اهاهیه هبًی برـ  Dهى هات و لن یْشف اهام صهايه هات هیحه جاهلیهEصؼیج يبىی 
 .کًؼهی ؿا ؿػD باىؼيمی فهاو هیچ گاه اف ورىػ اهام عالیEػ لت ایى ؿوایت به ایًکه: 

پامرظ ایرى امرت کره آيچره ٔ 228 ً ٕصمؼ بى صنى ؿٍراً، الغالٍره الًا٥ٞره،
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ـا که به ٝ٪یؼه آيها پل اف ىرهاػ  هی ؿٍاً ي٦ی کًؼ ورىػ اهام به هًٞای اول امت چ
اهاهت هًَىً پایاو یا٥ته امت. ؿٍاً ػؿ ایى بیاو هتٞرـُ هنرؤله  اهام صنیى

هرا آو يبىػه امتF و ایى هنؤله يره تًاهاهت ّـوؿیه ييؼه و اٍال ػؿ پی ايکاؿ ّـوؿ  
ًای کالهی اهاهت يینتF بلکه بیرايگـ رایگراه اهاهرت ػؿ ٝ٪ایرؼ فیرؼی به هًٞی ؿػ هب

ـا که ؿٍاً بـ اماك پیو ٥ـُ کالهی عرىػ ػؿ براب اهاهرت، برا يٚرـ های امت. چ
ـهرای ٥٪هری ـػه امت و ایى هىّٛى اف ررًل اعرتال٣ يٚ  ىیٞه احًی ٝيـی هىارهه ک

کره او ّرـوؿ  ىرىػ هری باىؼ. اف اػاهه هٖالب ؿٍاً ؽیل ایى ؿوایرت ٥همیرؼهيمی
ـای ومریله ىرًاعت آو ه ترا هنرلمیى بر ٔ اهام ١یـ هًَىً ؿا هرؼ يٚرـ ػاؿػىًاعت ى

ـای ّرمى ایًکره ؿٍراً ػؿ  ،ٔ ؿا بيًامرًؼ و اف او تبٞیرت کًًرؼىـوٓ، اهام راهٜ الي
بره ٕرىؿ ه٦َرل  همیى کتاب ؿارٜ به اهاهت بال٥َرل صْرـ  ٝلری و صنرًیى

ػايؼ که ٝ٪ل بره تًهرایی ٩راػؿ بره هی ـٝیکًؼF و اهاهت ؿا یکی اف اٍىل ىهی امتؼ ل
ـایٔ آو يینت و به ػلیل ىـٝی هضتاد   209ٔ ً ٕهماو، .امتػؿک آو و بیاو ى

فیؼی يیق امتؼ ل ىیٞیاو احًی ٝيـی هبًی برـ لٖر٤ برىػو  ویکی ػیگـ اف اهاها
ـا که به يٚـ او ایى امرتؼ ل بره ػلیرل هی يَب اهام و ورىب ٝ٪لی آو ؿا ي٦ی کًؼ. چ

یضیی بى صمقه ٕ .که ػؿ پی ػاؿػ هًتهی به ٝؼم ورىب يَب اهام عىاهؼ ىؼای يتیزه
ـه، هکتبره الٞؼل و التىصیؼ، هيام ص٦ًی میؼهىیؼ بالله، التمهیؼ ٥ی ىـس هٞالن  ، ٩اه

ٔ ایى ػؿ صالی امت کره همرى ػؿ ابترؼای 548 ً وم،، رلؼ ػ0429الخ٪ا٥یه الؼیًیه، 
هرا ت بـ ورىب يَب اهام ػؿ همه فهراواکخـیت اهEهباصج باب اهاهت گ٦ته امت: 

ٔ ػؿ وا٩ٜ، هىّىٛ هغال٦ت یضیی بى صمقه با يٚـ 538 ً هماو،Dٕات٦ا٧ يٚـ ػاؿيؼ.
ـا که آيهرا يرٌ ؿا ههمترـیى ػلیرل  اهاهیه ػؿ ىیىه امتؼ ل امت يه ورىب اهاهتF چ

ـافی اف کتاب ا ماك کره اف هی ورىب اهاهت ـای رمٜ بًؼی اىاؿه به ٥ ػايًؼ. ىایؼ ب
ػؿ هـ فهرايی برـ هنرلمیى واررب امرت کره Eآحاؿ هتؤعـ فیؼی امت هًامب باىؼ: 

ـای اٍالس  فهاو هیچ گاه اف وررىػ  F و٩یام کـػه امت یاؿی کًًؼ هىؿاىغَی ؿا که ب
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ـا که پیاهبـ اکرـم ٥ـهىػيرؼ: اهرل بیرت هرى هايًرؼ E یک هَلش عالی يغىاهؼ بىػF چ
اگرـ برـ   .Dکًؼهی متاؿگاو هؼایتگـ هنتًؼ، هـ و٩ت یکی عاهىه ىىػ ػیگـی ٕلىٛ

عالی اف اهام بىػه امت  پامظ ایرى  ،ایى هؼٝا اىکال ىىػ که چگىيه بْٞی اف ػوؿاو
ـػم ـاهی ه ٩امن بى هضمؼ هًَرىؿ ٕ.Dباىؼهی امت که ٝلت آو ١لبه ٙلن و ٝؼم هم

 044ٔ ً ا کیاك، لٞ٪ائؼبالله، ا ماك 

هىّىٛ ػیگـی که بایؼ به آو تىره ىىػ، ورىػ ٥اٍرله فهرايی بریى َٝرـ صْرىؿ 
ـا کره ػؿ هرؾهب فیؼیره هری اهاهاو هًَىً و فهاو تيکیل هکتب فیؼیره باىرؼ. چر

ـالمىهًیى و صنًیى باىًؼ و پل اف ىهاػ  هی اهاهاو هًَىً هاتً صْـ  اهی
ام هًَىً پایراو یا٥تره امرت. ػؿ هزـی ػوؿه صْىؿ اه 60ػؿ مال  اهام صنیى

يتیزه رًاب فیؼ بى ٝلی و به تبٜ ایياو رًبو فیؼیه هیچ گاه ػوؿاو اهاهت به هًٞای 
اول ؿا ػؿک يکـػه ايؼ. لؾا ٕبیٞی امت که ػؿ ايؼیيه میامی فیؼیه و بره عَرىً ػؿ 

ـه ٝملی آيها اهاهت به هًٞای ػوم که هماو اهاهت ّـوؿیه امت رایگاه بـرنرته  ،می
 ی ػاىته باىؼ.تـ

ـکت عىػ به تؤمی اف ٩یام صْـ  اباٝبؼاللره و رًراب فیرؼ،  فیؼیاو ػؿ ابتؼای ص
ـا کره های ٩یام هتٞؼػی ؿا تضت ًٝىاو اهـ به هٞـو٣ و يهی اف هًکـ ايزرام ػاػيرؼ. چر

ػاينتًؼ. رًبو فیؼیه به ویرژه ػؿ هی و٩ت ؿا هَؼا٧ هًکـ و هًيؤ ٥ناػهای صکىهت
اي٪البی بىػ، اف يهاػ اهاهت ٍـ٥ا بره ًٝرىاو های ػؿگیـ ٥ٞالیتابتؼای يهْت عىػ که 

ـای ايتٚام  ـه هىؿایک ي٪ٖه کايىيی ب ـػ. ػؿ وا٩رٜ، اهرـ بره هی ٩یام و اهـ به هٞـو٣ به بر
ـاؿ و  ػاػهی هٞـو٣ یکی اف اٍىل اٝت٪اػی فیؼیه بىػ که اهاهت ؿا تضت اليٞاٛ عىػ ٩

ـای ٩یام  ىؼ.هی و اهـ به هٞـو٣ عالٍه هيـوٝیت اهام يیق ػؿ فهیًه مافی ب

کمترـ  ،به هٞـو٣ تضت تؤحیـ ٝىاهل هغتل٤ به ٥اٍله کىتاهی اف آ١اف رًبو، اهـ
ـاؿ گـ٥ت. به يضىی که یضیی بى صنیى اف اهاهاو هت٪ؼم فیرؼی کره ػاؿای  هىؿػ تىره ٩
ـاوايی امت اىاؿه چًؼايی به اهـ به هٞـو٣ يؼاىته امت. ػیگـ اهاهاو فیؼی  تؤلی٦ا  ٥
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و یا ايؼ به آو يکـػهای یا هیچ اىاؿه هغتل٤ تاؿیغی تؤلی٦اتی ػاىته ايؼکه ػؿ اػواؿ هن 
ـایٔ هتٞؼػی ػاينته کره ٙـ٥یرت ايؼ ورىب اهـ به هٞـو٣ و يهی اف هًکـ ؿا ه٪یؼ به ى

ـای ٩یام و رهاػ ؿا اف آو ملب کًؼ. اهاهاو فیؼی پل اف گؾاؿ اف ػوؿه ٩یام هی ايگیقه ب
بره هىّرىٛ اهاهرت ػاىرتًؼ و آو ؿا ررقء اٍرىل  ای یرژهوتىره و تخبیت هکتب عىػ، 

ـػيؼ. به هـوؿ فهاو و با تيکیل صکىهت هًنزن فیرؼی ػؿ یمرى،  اٝت٪اػی عىػ بـىم
ـایو به ٩یام تضت ًٝىاو اهـ به هٞـو٣ کامته ىؼه و ػؿ ٝرىُ يهراػ اهاهرت بره  اف گ

ـاؿ گـ٥ت.  ًٝىاو بًیاو ػولت فیؼی هىؿػ تىره ٩

ه ؿا بایؼ ػؿ ه٪اینه رایگراه اهاهرت برا اهرـ بره هٞرـو٣ ػؿ ايؼیيره ٝلت ایى ت٢ییـ ؿوی
ـػ. همايٖىؿ که اىاؿه ىؼ ػؿ ابتؼای رًربو فیرؼی، اهرـ بره  میامی فیؼیه رنت و رى ک

اي٪البی و رهاػی آيها بىػF اهرا بره هرـوؿ فهراو، براؿ های هٞـو٣ ههن تـیى ٝاهل ٥ٞالیت
و فیؼی، پل اف ىرـوٛ ػوؿه ترؤلی٤ ارتماٝی و میامی ایى اٍل کاهو یا٥ت. ايؼیيمًؼا

ـای هؾهب، ػؿیا٥تًؼ که اٍل اهاهت تً کتاب و تبلی٠ ـ٥یرت  فم بر ها يهاػی امت کره اف ٙ
ـػافی میامت و صکىهت بـعرىؿػاؿ امرت. ػؿ يتیزره هنرؤله اهاهرت و هباصرج  يٚـیه پ
هـبىٓ به آو به مـٝت ػؿ تؤلی٦ا  اهاهاو فیؼی بـرنته ىرؼه و رایگراه حابرت و همترافی 

ا٥ت. ١لبه اٍل اهاهت بـ اهـ به هٞـو٣ باٝج ىؼ هباصخی همچىو هيـوٝیت صراکن و ی
ـاؿ ػاؿػF و همچًریى هباصرج هـبرىٓ بره  ـه هنائل ٥لن٦ه میامی ٩ هؤؽوو بىػو او که ػؿ فه
ـه ٝملی صاکن امالهی که هـبىٓ بره ٥٪ره میامری امرت، بره ًٝرىاو  ـايی و می ىیىه صکم

ـػ.تابٞی اف اٍل اهاهت و تضت تؤحیـ هب ـاؿ گی  ايی کالهی آو ٩

ىىػ که آيها يیق همچرىو اهاهیره هًٞرای اول هی با هٖالٞه آحاؿ اهاهاو فیؼی ؿوىى
ػايًرؼ. هری و آو ؿا هًَبی الهی و ١یـ ٩ابرل ت٦رىیِ و یرا ايتغرابايؼ اهام ؿا پؾیـ٥ته

ـایٔ ٩یام و رهاػ هزرال برـوف و ٙهرىؿ يیا٥رت، اهرا پرؾیـه  هـچًؼ که ایى باوؿ ػؿ ى
ًَىً یکی اف اٍىل اٝت٪راػی آيراو و ههمترـیى هيغَره هرؾهب فیرؼی اهاهت ه
ىىػ. ّمى ایًکه همىاؿه اٝت٪اػ به اهاهت و عال٥رت بال٥َرل صْرـ  هی هضنىب
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٩یام ٝلىیاو همچىو فیؼ بى ٝلی بىػه امت. ػؿ وا٩ٜ  های یقهايگاف ههمتـیى  ٝلی
عـود ىیٞیاو ٝلیه صاکماو رىؿ ٍـ٥ا به ػلیل ٙلرن و مرتن ػمرتگاه عال٥رت يبرىػه 

 ػاينتًؼ.هی امتF بلکه آيها ؿا ١اٍباو صکىهت يیق

٥کرـی هرای گرؾؿا و برا آ١راف ٥ٞالیرت یا ػوؿهاهاهت بره هًٞرای ػوم يیرق پرل اف 
و هىّرىٝی کالهری و ترابٞی اف اٍرل اهاهرت هًَرىً ايؼیيمًؼاو فیؼی بره ًٝرىا

باىؼF همايٖىؿ کره يمی پؾیـ٥ته ىؼ. البته ایى هىّىٛ به هًٞی ي٦ی ابٞاػ ٥٪هی اهاهت
تىايؼ ػلیلی بـ ي٦ی رایگراه کالهری آو يمی تىره به کاؿکـػهای ٥٪هی و ٝملی اهاهت،

ـػبه ابٞاػ ٥٪هی اهاهرت و ها باىؼ. ػؿ وا٩ٜ، تىره بیو اف صؼ فیؼی آو ػؿ هرای کراؿک
ٝـٍه رهاػ و ٩یام، باٝج بـوف ىبهه ػؿ رایگاه کالهی اهاهت ىؼه امت. هـچًؼ کره 

ـایٔ اهام، کاى٤ اف  ،ػٝى  و ٩یام ٕـی٨ حبى  اهاهت هنتًؼ، اها تىره به هًَب و ى
ـای فیؼی ،رایگاه کالهی آو امت ـا که اگـ ب ٍـ٥ا رهاػ و ٩یام ٝلیه عل٦ای رائـ ها چ

کـػيؼ و ػیگـ ا٩تؼا به یک هی ٩یام ؿا به یک ٥ـهايؼه يٚاهی هضىل هىؿااٍالت ػاىت، 
ـایٔ هٖـس همايرا Eگىیرؼ: هری ىؼ. ٩امن بى هضمرؼ ػؿ ایرى براؿهيمی اهام راهٜ الي

ـا که ٕاٝرت الهری و پیرـوی اف  هنؤله اهاهت اف بقؿگتـیى هنائل اٍىل ػیى امتF چ
ـت ؿمىلو و همچًیى ا٩اهه ىـیٞت و رهاػ و هىا   ٩امرن برى ٕ.Dب برـ آو امرتهت

، ماك، اصمؼ بى هضمؼ ىرـ٥یهضمؼ هًَىؿ بالله، ٝؼه ا کیاك ٥ی ىـس هٞايی ا 
 019ٔ ً ، رلؼ ػو،0405یه، ًٍٞا، ػاؿالضکمه الیماي

ـاک هرـ ػو هرؾهب ىریٞی ػؿ ایرى امرت کره اهاهرت ؿا ػؿ بٞرؼ يٚرـی  وره اىت
و تىره ػاؿيؼ. ػؿ ايؼیيره ػايًؼ و ػؿ ه٪ام ٝمل يیق به لىافم ٥٪هی آهی هىّىٝی کالهی

ـک امرالم میامری امرت و  میامی هـ ػو هؾهب ىیٞه، اٍل اهاهت عامتگاه هيرت
ـاؿ  ػهؼ.هی تمام ىئىو میامت ؿا ػؿ ماصت يٚـ و ٝمل تضت تؤحیـ عىػ ٩
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ضزایظاهبم

ـایٔ  هـ يٚام میامی به تبٞیت اف هبايی يٚـی صاکن بـ ايؼیيره میامری عرىػ، ىر
ـای ؿئیل ػولت کًؼ. ٝىاهرل هغتلر٤ هراػی و هی و ىغٌ صاکن تٞییى گىياگىيی ب

ـایٔ ػعیل هنرتًؼ. ویژگری  ـهً ، ٩ىهیت و... ػؿ تٞییى ایى ى هًٞىی همچىو ػیى، ٥
ـػم تىرره ػاؿػ و هرن بره هٞراػ  همتاف ػیى امالم ػؿ ایى امت که هن به هٞاه ػيیىی ه

ـای اعـوی آيها. به همیى ػلیل امالم صؼ ومٔ و ي٪ٖره اٝترؼال بریى هکاترب ػي یرا گر
ـاؿ ـػ. ػؿ آهرىفههی اهايینتی و اػیاو ػيیاگـیق ايقوا ٕلب ٩ ػیًری امرالم، ػيیرا هرای گی

ـای صیا  ابؼی ػؿ آعـ  هٞـ٥ی ىؼه امت. یک هنلماو  ه٪ؼهه و هضل آهاػه ىؼو ب
ـای ؿ٥اه و آمایو ػيیا تاله کًؼ، به ٥کـ مرٞاػ  و رلرب ؿّرایت هی همايٖىؿ که ب

ٚام میامی هبتًی بـ چًیى ٝ٪ائؼی، ىغَری ؿا بره ًٝرىاو باىؼ. ٕبیٞتا يهی الهی يیق
ـػ که ٝالوه بـ ػاىتى هٞلىها  ػیًی، ٩ؼؿ  تؼبیـ و تىايایی هؼیـیت هی ؿهبـ  هىؿاپؾی

 هاػی راهٞه ؿا يیق ػاىته باىؼ.

اهام عمیًی ػؿ پامظ به ایًکه چه کنی امرتض٪ا٧ و یرت برـ هنرلمیى ؿا ػاؿػ بره 
کًًؼ. آيچه اف رمرٜ ایرى هی امتًاػ ب هَٞىهیىاعباؿ و ؿوایا  هتٞؼػی اف راي

میامری و  هرىؿاىرـٝی، ٩ْراو  و  هرىؿاآیؼ، احبا  و یرت ػؿ هی ؿوایا  به ػمت
ـای ٥٪یه ٝاػل امت ههرن و کرالو  هىؿایًٞی صاکمیت و اولىیت ػؿ تمام F ارتماٝی ب

ـای چًریى ىغَری ؿا ػؿ ٝلرن بره ٩رايىو و ـایٔ  فم ب  راهٞه امالهی. ایياو تمام ى
ـایٔ و القاها  ؿا تابٞی اف ایى ػو ىرـٓهی ٝؼالت عالٍه ػايًرؼ Fهری کًًؼ و مایـ ى

Eـای فهاهرؼاؿ ٝلرن بره ٩رىايیى  فم  چىو صکىهت امالم صکىهرت ٩رايىو امرت، بر
ـاػ، هـ هی ـای همه ا٥ ـای فهاهؼاؿ، بلکه ب باىؼ. چًايکه ػؿ ؿوایت آهؼه امت. يه ٥٪ٔ ب

، چًیى ٝلمی ّـوؿ  ػاؿػ. هًتهرا صراکن بایرؼ ى٢ل وٙی٦ه یا ه٪اهی که ػاىته باىًؼ
ـای اهاهت عىػىاو به همریى هٖلرب امرتؼ ل  ا٥ْلیت ٝلمی ػاىته باىؼ. ائمه ها ب
ـاو ػاىرته باىرؼ. ... اگرـ فهاهرؼاؿ هٖالرب ٩رايىيی ؿا  کـػيؼ که اهام بایؼ ٥ْل بـ ػیگ
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 F وىرىػهی يؼايؼ،  ی٨ صکىهت يینت: چىو اگـ ت٪لیؼ کًؼ ٩ؼؿ  صکىهت ىکنته
ایى هنلن امت کره ال٦٪هراء  F وتىايؼ صاکن و هزـی ٩ايىو امالم باىؼيمی اگـ يکًؼ،

صکام ٝلی النالٕیى. مالٕیى اگـ تابٜ امالم باىًؼ، بایؼ بره تبٞیرت ٥٪هرا ػؿآیًرؼ و 
ـا کًًؼ. ػؿ ایى ٍىؿ  صکام ص٪ی٪ی هماو ٥٪ها  ٩ىايیى و اصکام ؿا اف ٥٪ها بپـمًؼ و ار

ؿمما به ٥٪ها تٞل٨ گیـػF يه به کنايی که به ٝلت رهرل هنتًؼF پل باینتی صاکمیت 
به ٩ايىو هزبىؿيؼ اف ٥٪ها تبٞیت کًًؼ. البته  فم يینت که ٍاصب هًَباو و هـفباياو 

همه ٩ىايیى امالم ؿا بؼايًؼ و ٥٪یه باىًؼF بلکه کرا٥ی امرت ٩رىايیى  و کاؿهًؼاو اػاؿی
 .49ٔ-48 ً و یت ٥٪یه، یًی،اهام عمDٕهـبىٓ به ى٢ل و وٙی٦ه عىػ ؿا بؼايًؼ.

ىىػ ایى امت هی آيچه اف بیايا  اهام عمیًی ؿارٜ به ىـٓ ٝلن و ٥٪اهت بـػاىت
گاهی اف اصکام و ٩ىايیى بایؼ هتًاٙـ به رایگاه اىغاً باىؼ یًٞی هـ چه F که هیقاو آ

صىفه وٙای٤ و اعتیاؿا  کاؿگقاؿ صکىهتی گنتـػه تـ باىؼ، بایرؼ هٞلىهرا  ٥٪هری و 
گاهی او اف ٩ىايیى يیق بیيتـ باىؼ. لؾا ؿهبـ و اهام راهٞه که ػؿ ؿأك صکىهرت هیقاو  آ

ـاؿ ػاؿػ بایؼ اف يٚـ ٝلمی ا٥ْل باىؼ و بتىايؼ صکن ىـٝی هـبرىٓ بره هرـ هنربله ؿا  ٩
گراهی اف  ـا کره او برا آ ـاد و بیاو کًؼ. ایى ٩ابلیت تًها به ٥٪یه اعتَاً ػاؿػF چ امتغ

تىايؼ صکن ىـٝی هنائل هنتضؼث هی ه اف ٩ىه ارتهاػهًابٜ هغتل٤ ٥٪هی و با امت٦اػ
ـاتب ػولتری ػؿ رایگراه پراییى  ؿا به ػمت آوؿػ. آو ػمته اف کاؿگقاؿايی که ػؿ ملنله ه
گراهی ىراو بره ٩رىايیى يیرق کراهو ـاؿ ػاؿيؼ به هماو ينبت هیرقاو ّرـوؿ  آ  تـی ٩

ـای ؿأك صکىهرت و ؿئریل ػولرت بره هًٞری ي٦ری هی وؿوػ یابؼ. لؾا ىـٓ ٥٪اهت بر
ـکل به تًامب ػايو عىػ ـاو به ػمتگاه صکىهت ػیًی يینت، بلکه ه تىايؼ ػؿ هی ػیگ

ـػ. ـاؿ گی  رایگاه هـبىٓ به آو ٩

فهاهرؼاؿ باینرتی اف کمرال ٥Eـهایًرؼ: هری اهام عمیًی ػؿ ؿابٖه با ىرـٓ ٝرؼالت
 اٝت٪اػی و اعال٩ی بـعىؿػاؿ و ٝاػل باىؼF و ػاهًو به هٞاٍی آلىػه يباىؼ. کنی که

ـا گؾاؿػ، هتَؼی هی عىاهؼ صؼوػ راؿی کًؼ، یًٞی ٩ايىو رقای امالم ؿا به هىؿػ ار
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و عؼاويؼ اعتیاؿ اػاؿه بًؼگايو ؿا به او بؼهؼ،  بیت المال و عـد و ػعل هملکت ىىػ
. عؼاويؼ تبراؿک و تٞرالی بره Dلال ال یًال ّهذی الَالمیىEکاؿ يباىؼ:  بایؼ هَٞیت

 .49ٔ ً و،هماDٕػهؼ.يمی رائـ چًیى اعتیاؿی

ؿهبـ اهت امالهی همايٖىؿ که بایؼ اف يٚـ ٝلمی ا٥ْل باىؼ، بایرؼ ػؿ ٝرؼالت و 
ت٪ىا يیق عىػ ؿا به کمال بـمايؼ. گنتـػگی اعتیاؿا  و ٩ؼؿ  ىغٌ صراکن ه٪تْری 
ـاتب ت٪ىا و اعال٧ صنًه باىؼ ترا اف هرـ  آو امت که چًیى ه٪اهی وارؼ کاهل تـیى ه

ـػم رل ـاترـ اف گىيه تْییٜ ص٨ و ٙلن به ه ـتبه ٝؼالت صاکن بنیاؿ ٥ ىگیـی ىىػ. لؾا ه
ـای ٩اّی یا اهام رماٝرت امرت. ّرمى ایًکره بره تَرـیش آیره ٥رى٧  ٝؼالت  فم ب

باىرؼ و چًریى ػولتری ٕرا١ى  و يمری صکىهت ىغٌ رائـ اٍال هيـوٛ و هرؤؽوو
یًٞری F ػومىیه با هن هنرتًؼ یا ؿابٖهياهيـوٛ عىاهؼ بىػ. البته ٝلن و ٝؼالت ػاؿای 

ـای صکىهت، بـ ایى ا گاهی و يؼاىتى ػايو و ههاؿ   فم ب گـ ىغَی ٝلیـ١ن ٝؼم آ
ـتکب ٝملی عال٣ ٝؼالت ىؼه امت و ٍرالصیت تَرؼی ایرى  رایگاه تکیه فيؼ، ه
ه٪ام ؿا يؼاؿػ. ػؿ وا٩ٜ یکی اف لىافم ٝؼالت ایى امت که ىغٌ ٥٪یه ههاؿ  و تىايایی 

 ايزام وٙای٤ عىػ ؿا به يضى ٍضیش ػاىته باىؼ.

ػؿ ايؼیيه میامی فیؼیه، اهام هًَىً اف رايب پیاهبـ اکـم تٞیى ىؼه امتF لؾا 
ػايًؼ. ٝلیـ١ن ایًکه اهرام هی ؿا اهام بـ ص٨ آيها يیق تٞبؼا صْـ  ٝلی و صنًیى

بره هرا ا٩ؼام به رهاػ يکـػه و با هٞاویه ٍلش کـػيؼ، برافهن فیرؼی صنى هزتبی
ایيراو ؿا بره  Dالحغیى اهاهاو لاهیا او لْیذاالحغى و Eػلیل يٌ پیاهبـ که ٥ـهىػيؼ: 

ىً و بـص٨ ٩بىل ػاؿيؼ. ٕیضیی بى صنیى هاػی الی الض٨، هزمرىٛ ًٝىاو اهام هًَ
هًَىؿ بالله الٞیايی ٩امرن برى ٝلری، هزمرىٛ  – 095 ً ؿمائل ا هام هاػی الض٨،

ـاث  کتب و ؿمرائل ا هرام الٞیرايی، ررؼباو ٝبرؼالکـین اصمرؼ، ٍرٞؼه، هکتبره التر
هًَررىؿ باللرره ٩امررن بررى هضمررؼ، ا مرراك لٞ٪ائررؼ  – 348 ً ،0423هی، ا مررال

ـای اهام ؽکرـ 053 9ا کیاك، ـایٔ هضتل٦ی ب .ٔ اها ػؿ ؿابٖه با اهاهاو ١یـ هًَىً ى
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ىؼه امت که ػؿ آحاؿ هغتل٤ ايؼیيمًؼاو فیؼی به آو اىاؿه ىؼه امرت. برا تىرره بره 
ـا ـاک واژه اهام ػؿ آحاؿ ٝلمای فیؼی، هـرا که ب ـایٔ و القاهاتی بیاو ىؼه اىت ی اهام ى

 باىؼ.هی باىؼ، ه٪َىػ اف آو اهام ١یـ هًَىً

ـایٔ اهاهاو بٞؼ اف صنًیى ٝلیهما النالم  یضیی بى صنیى ػؿ آحاؿ هتٞؼػ عىػ به ى
ـایٔ ؿا بره ٕرىؿ عالٍره  که هماو اهام به هًٞای ػوم امت اىاؿه کـػه امرت. ایرى ىر

ـػ: اف ؽؿهی ـاتىاو ػؿ ایى هىاؿػ رمٜ ک و اف او ػ اهام صنى  یه صْـ  ٥إمه فه
ـه و ؿوه ایياو باىؼ، اهل وؿٛ و ت٪ىا باىرؼ، رهراػ  یا اهام صنیى باىؼ، تابٜ می

گاهی به هنرائل هبتلری   ،برهػؿ ؿاه عؼا، هزتهؼ ١یـ ه٪َـ باىؼ، فهؼ ينبت به ػيیا، آ
ـػم، اهل ٍر بـ و ٝالن به اصکام ىـٝی، ىزاٝت و مغاو ، هناوا  و ههـبايی با ه

صىٍله باىؼ، هيىؿ  با هـػم، بـ ٕب٨ صکن عؼاويرؼ صکىهرت کًرؼ، ػیرى ؿا تبلیر٠ 
ـای صؼوػ ىـٝی، مرتايؼو وررىه  کًؼ، باٝج تـك ٙالماو و آؿاهو هىهًاو باىؼ، ار

یضیی بى صنیى هاػی الری الضر٨، ا صکرام ٥ری ٕ ىـٝی و ٍـ٣ آو ػؿ هضل عىػ.
ـام، ٍٞؼه، هکتبه اهل البیت،  همى، هزمرىٛ  – 327 ً د ػو، ،0435الضالل و الض

 ، ًو کتراب ال٪یراك 56 ، ًللرها ؿمائل ا هام الهاػی الی الض٨، کتاب ٥یه هٞـ٥ه
. ايؼ ىرؼهعىػ هتٞـُ ایى هىّىٛ  ٔ پل اف او يیق ػیگـ اهاهاو فیؼی ػؿ تؤلی٦ا 537

 ىىػ که هىّىٛ اهاهت بٞؼ اف صنرًیىهی با هٖالٞه آحاؿ ٝلمای فیؼی هيغٌ
َٝاؿ هغتل٤ هىؿػ تىره اهاهاو فیرؼی برىػه امرت. ّرمى ایًکره برا و تؼاوم آو ػؿ ا

ـای اهام با  ـایٔ  فم ب هًنرزن  یها امتؼ لگؾىت فهاو هنؤله ّـوؿ  اهاهت و ى
ـایٔ  ـای هٖالٞره ػ٩یر٨ ترـ ىر تـ و ت٦اٍیل بیيتـی هىؿػ بضج وا٩ٜ ىؼه امت. لؾا بر

ـارٞه ىىػ.  اهام،  فم امت به آحاؿ اهاهاو هتؤعـ فیؼی ه

هت٦او  و ه٦َل به  ای یىهىؿٍاً یکی اف اهاهاو فیؼی ػؿ ٩ـو ه٦تن امت که به 
هىّىٛ اهاهت پـػاعته امت. او هباصرج هـبرىٓ بره اهاهرت و القاهرا  آو ؿا ػؿ مره 

 بغو هًَب، ٕـی٨ و ىـوٓ بیاو کـػه امت. هًَب اهاهت ػؿ او ػ صنرًیى
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ـا تمام اF باىؼهی رایق امت و بـ ١یـ ایياو همًىٛ هت برـ ررىاف اهاهرت ػؿ ؽؿیره فی
ـه ایياو ارماٛ ػاؿيؼ ـاک و ٩ؼؿ راهٜ تمام هرؾاهب F هٖه یًٞی ایى هىّىٛ ي٪ٖه اىت

هت٦او  ػاؿيؼ. لؾا های امالهی همچىو هٞتقله و عىاؿد امت که ؿارٜ به اهاهت يٚـ
اهرا F ىرىػهری حابرت با تىره به صزیت ارماٛ، رىاف اهاهت ػؿ او ػ صنرًیى

F اهت ػؿ ١یـ ایياو ياىی اف ٝؼم ورىػ ػلیرل ىرـٝی برـ آو امرتٝلت ٝؼم رىاف اه
ـا اهاهت یکی اف اٍىل ػیى امت که هتْمى تَـ٣ ػؿ راو و  ـػم هآلفی باىرؼ. هی ه

ـای آو ا٩اهه ىىػ. ارماٛ ػؿ ایى هنؤله هض٪٨ ييؼه امت و هیچ  لؾا بایؼ ػلیل ىـٝی ب
ه هباصج ٥ى٧ ايضَاؿ اهاهت ػلیلی اف کتاب و مًت بـ آو ػ لت يؼاؿػ. لؾا با تىره ب

ىىػ. البته ایى هىّىٛ هت٦رـٛ برـ ي٦ری هی حابت ػؿ ؽؿیه اهام صنى و اهام صنیى
 باىؼ.هی يٚـ اهاهیه هبًی بـ ورىػ يٌ بـ ايضَاؿ اهاهت ػؿ او ػ اهام صنیى

ـای ٩یرام ؿا  هنریـ  هراتًؿٍاً ػؿ هىؿػ ٕـی٨ حبى  اهاهت، ػٝرى  و آهراػگی بر
ـای ایى هٖلب، پرل اف هی هٞـ٥یؿمیؼو به ه٪ام اهاهت  کًؼ. او ػؿ هىّٜ امتؼ ل ب

ؿػ ٩ىل به ايضَاؿ ػؿ هؾهب اهاهیه و يیق ؿػ يٚرـ عرىاؿد و هٞتقلره هبًری برـ ٝ٪رؼ و 
ـا صتی هؾاهبی که ٩ائل به ٝ٪رؼ و اعتیراؿ F کًؼهی اعتیاؿ، ػؿ ایى باؿه اػٝای ارماٛ فی

ـای اهام اوٍا٥ی ؿا  فم باىؼ. هی ؿ هًٞا هىا٨٥ هًٞای ػٝى ػايًؼ که ػهی هنتًؼ يیق ب
ـای احبرا  هرـ هنرؤلههی ىـٝیه هىؿااهاهت اف  ػؿ ؿابٖره برا هىّرىٛ ای باىؼ و بایؼ ب

اهاهت ػلیل ىـٝی ا٩اهه ىىػ. پل اف ؿػ ػ یل هرؾاهب هغرال٤، ٩رىل بره ٕـی٪یرت 
ـای حبى  اهاهت هتٞیى  ىىػ.هی ػٝى  ب

ـای اهرام امرت. هىّٜ مىم ػؿ هباصج هـبىٓ به اهاهت ؿاررٜ بره  ىرـوٓ  فم بر
ـای اهام ؿا  ؿٍاً ابتؼا ىـوٓ  فم ؿا بـهی ىماؿػ و مپل ػ یل ورىب ایى ىـوٓ ب

ـایٔ ؿا ػؿ ىو هىؿػ رمٜهی بـؿمی کًؼ: ىـٓ اول، ٝلرن بره هی کًؼ. ؿٍاً ایى ى
یًٞری ٝلرن بره عؼاويرؼ، ٝرؼالت F ػیًی عىػ به آو يیراف ػاؿيرؼ هىؿاآيچه که اهت ػؿ 

اوٍا٣ و ا٥ٞال باؿی تٞالی، يبى ، ٝلن به ٩ـآو و ىرًاعت آیرا  آو،  عؼاويؼ و مایـ
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تنلٔ به اعباؿ و ؿوایا  به يضىی که تىايایی ارتهاػ ػاىته باىؼ. البته  فم يینت اهام 
ـا که ایى اهـ هتٞؾؿ امت. ػوهیى ىـٓ اهاهت، وؿٛ امت ـػم اٝلن باىؼ، چ F اف همه ه

. ىـٓ مىم اهاهت، بـعىؿػاؿی اف ٥ْل واربا  یًٞی عىػػاؿی اف هضـها  و ايزام
ـای ا٩اهه ىٞائـ ػیًی ا٩رؼام کًرؼ.  هىؿایًٞی ينبت F امت ػیًی تض٦٘ ػاىته باىؼ و ب

ـاػ اف آو حبرا  ٩لرب ػؿ هیرؼاو رًر  و  چهاؿهیى ىـٓ، ػاىتى ىرزاٝت امرت. هر
ـاػ اف  هىؿاىاینتگی ٥ـهايؼهی ليکـیاو و تؼبیـ  رً  امت. ىـٓ پًزن، مغاء و هر

ـاؿ ػاػو ص٨ ػؿ هىّٜ عىػ ييرىػ. ٝلرت وررىب آو ػوؿی ا ف بغل امت تا هايٜ اف ٩
ـای اهرام ات٦را٧  ـآ ایى عَائٌ ب ـای اهام ایى امت که تمام اهت به اىت ایى ىـوٓ ب

ـه ٍضابه ٍالش يیق هيغٌ ىىػ که هی يٚـ ػاؿيؼ. با هٖالٞه تاؿیظ ٍؼؿ امالم و می
ـایٔ اصمرؼ برى ٕ ػاينرتًؼ.يمری ؿا ررایق بىػهی آيها يیق اهاهت کنی ؿا که ٥ا٩ؼ ایى ى

 227ٔ-206 ً ه الًا٥ٞه،صنى ؿٍاً، الغالٍ

هًَىؿ بالله ٩امن بى هضمؼ یکی اف اهاهاو فیؼی امت که ػؿ ٩ـو یافػهن تؤلی٦ا  
ـای اهام به ایى هرىاؿػ  ههمی ػاىته امتF او ػؿ یکی اف آحاؿ عىػ ػؿ باب ىـوٓ  فم ب

ارماٛ، هؾکـ بىػو با امتًاػ به ؿوایتی اف پیاهبـ بلىٟ و ٝ٪ل به ػلیل Eاىاؿه کـػه امت: 
ـا ٝبؼ هالک تَـ٥ا  عىػ يینت، اف ؽؿیه صنًیىاکـم باىؼ بره  ، صـیت فی

مرىؿه  35عإـ ارماٛ اهل بیت، ارتهاػ به يٚـ رمهىؿ ائمه فیؼی و با امتًاػ به آیره 
ـه، ٝؼالت به ػلیل ارماٛ، ىزاٝت، 024یىيل، وؿٛ هنتًؼا به آیه  ا٥ْرلیت  مىؿه ب٪

ـاؿ ػاػو صر٨ ػؿ  ـای ا٩اهره اهرؼا٣ اهاهرت و ٩ر به عإـ ؿوایت يبىی، تؼبیـ و مغاء ب
ـػم ـای ايزام وٙای٤ هضىله و صْىؿ بیى ه ٩امرن ٕ. Dهىّٜ عىػ، مالهت رنمی ب

 047ٔ-045 ً ألکیاك،بى هضمؼ هًَىؿ بالله، األماك لٞ٪ائؼ ا

میامی فیؼیه، اهاهرت  ىىػ که ػؿ ايؼیيههی با هٖالٞه آحاؿ اهاهاو فیؼی هيغٌ
ـای  ـایٔ  فم بر ػاؿای رایگاه بنیاؿ هتٞالی امت و همیى يگاه باٝج ىؼه امت که ىر
ـا که ػؿ هـ َٝـی، اهام راييیى پیاهبـ و هزرـی  اهام بنیاؿ آؿهايی و هتکخـ باىؼ. چ
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هرـػم اف  هرآلباىؼ. اٍل، ٝؼم و یرت برـ هنرلماو امرت و رراو و هی اصکام ىـٛ
ـایٔ  فم  ـاػ هٞرؼوػی کره واررؼ ىر ـگىيه تٞؼی و تَـ٣ ػؿ اهاو امت. لؾا ٥٪ٔ ا٥ ه
ـای چًیى ٝملی اؽو ىـٝی عىاهًؼ ػاىرت. ػؿ ايؼیيره میامری اهاهیره يیرق  هنتًؼ ب
ـای  ـایٔ بنریاؿ ههمری بر همیى يگاه هتٞالی به راييیى پیاهبـ باٝج ىؼه امت که ىر

 هنلمیى ؽکـ ىىػ. هىؿاهتىلی 

ـک امت اولیى  ـای اهام که ػؿ ايؼیيه میامی هـ ػو هؾهب ىیٞه هيت ىـٓ هٞتبـ ب
ٝؼالت و ت٪ىامت. اهام و ؿهبـ راهٞه بایؼ ػاؿای ایماو ٩ىی بىػه و ٩رؼؿ  تنرلٔ برـ 

ـػم و یرت ػاؿػ بایرؼ اف  هرآلهىای ي٦ل عىیو ؿا ػاىته باىؼ. کنی که بـ راو و  هر
ـػم بـ ـاؿ ػهرؼ. گنرتـػگی  ؿ باىؼ و همیيه ؿّایت عؼاويؼؾصٙلن به ه ؿا هؼ يٚـ ٩ر

ـتبه با یی اف ایمراو و هی اعتیاؿا  اهام و ؿئیل هنلمیى ٕلبؼ که چًیى ىغَی ػؿ ه
ـاؿ ػاىته باىؼ تا هىرب ٙلن و ٥ناػ ييىػ اها ایى هنؤله به هـوؿ فهاو و تضرت F ت٪ىا ٩

ـایايه به ٝ٪ائؼ اهل مًت، بره صاىریه  ـگ ؿايرؼه تؤحیـ ٝىاهل هغتل٦ی هخل وؿوػ ا٥کاؿ رب
ـاػی بره ًٝرىاو علی٦ره  ىؼ. لؾا ػؿ يٚام عال٥ت ىاهؼ ایى هنتین که ػؿ ٕىل تاؿیظ ا٥

ـتکرب هضـهرا  و هٞاٍریهی هنلمیى هتىلی صکىهت  ىؼيؼ که بره ٕرىؿ ٝلًری ه
ىرؼه و بره تبرٜ آو يیرق  ىؼيؼ. همیى هىّىٛ بىػ که باٝج ٩یرام اهرام صنریىهی
ی ؿا ػؿ پی ػاىته امرت. تىرره بره هتٞؼػ ٝلىیاو هى رمله رًاب فیؼ بى ٝلهای ٩یام

ـه ٝملری  هنؤله ٝؼالت و ت٪ىا اف هماو ابتؼا ػؿ يٚـ ىیٞیاو بنیاؿ ههرن برىػه و ػؿ مری
ـاؿ گـ٥تره امرت. بره  ـاث هکتىب ٥ـی٪یى هىؿػ تىره ٩ پیيىایاو فیؼی و اهاهی و يیق هی
ٕىؿی که هیچ گاه با ایى هىّىٛ به ماو یک هنؤله ينربی و ا٩تْرائی بـعرىؿػ ييرؼه 

ـای اهام و صاکن هنرلمیى هٞتبرـ برىػه ا متF بلکه همىاؿه ٝؼالت ػؿ صؼ اٝالی آو ب
 امت.

ـک بیى فیؼیه و اهاهیه ارتهاػ و ٥٪اهت امت. ٥٪یه کنی امت که  ػوهیى ىـٓ هيت
تىايؼ اف ٕـی٨ ارتهاػ صکرن ىرـٝی هرـ هىّرىٝی ؿا هی با تنلٔ بـ هًابٜ هٞتبـ ػیًی
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ي٦نايی و ٝلمی امت که باٝج تمکرى ای اػ هلکهامتًبآ کًؼ. ػؿ يٚـ فیؼیه يیق ارته
ىىػ. ٥٪یه ٝالوه بـ تنلٔ به ٝلرىم هغتلر٤، هی ٍاصب آو بـ امتًبآ اصکام ىـٝی

کًؼ هـچًؼ که هىا٥ر٨ يٚرـ هی ٩ؼؿ  و رناؿ  امتًبآ ػاؿػ و هٖاب٨ يٚـ عىػ ٝمل
ت ٝلمای ماب٨ يباىؼ. هٞتبـ ػاينتى ارتهاػ و امتًبآ ىغَی ٥٪یه هت٦رـٛ برـ صزیر

ـایری یکری اف هری ٝ٪لری ت٦٪رههرای ٝ٪ل و اٝتباؿ بغيیؼو به املىب باىرؼ. ٝ٪رل گ
ـک ػو هؾهب فیؼیه و اهاهیه امت که باٝج تمیق آيها اف مایـ هؾاهب  های یژگیو هيت

امالهی ىؼه امت. ػؿ ه٪ابرل، ٝ٪رل گـیرقی و اعبراؿی گرـی یکری اف ىرایٜ ترـیى 
F ا بیى آيها بـرنته کرـػه امرتؿوىی بیى اهل مًت امت که ٥٪ه ؿوایی ؿهای هنلک

اها ایى ػو هؾهب ىیٞه پیـو هکتب اهل بیت، همىاؿه يٚام ارتهراػی عرىػ ؿا برـ پایره 
ٝ٪لی و امتًبآ هًٖ٪ی اف هًابٜ هٞتبـ ي٪لی بًا يهاػه ايؼ. البته ٥٪ه فیؼی  یها امتؼ ل

ـاک آو ػو هرؾهب ػؿ  ػؿ هىاؿػی هًٖب٨ با يٚـ اهل مًت امت که آو هن هتؤحـ اف اىت
 بْٞی اف هًابٜ و ؿوه هامت.

اهام هزـی اصکام ىـٛ امت و هؤؽوو بىػو و یت او هتى٤٩ بـ ایرى امرت کره اف 
عىاهؼ هٖراب٨ ىرـیٞت ؿ٥تراؿ کًرؼ،  فم امرت هی صـین ػیى ٍیايت کًؼ. کنی که

عىػه اف اصکام ىـٝی هٖلٜ باىؼ. به همیى رهت اف يٚـ ٝلمی اهام بایؼ ينبت بره 
ـاو ػؿ  ـتبهػیگ ـػ. ػؿ بنیاؿی اف هًابٜ فیؼی بره ایرى هىّرىٛ اىراؿه  یا ه ـاؿ گی با تـ ٩

ىؼه امت. اهام بایؼ به ٝلىم ػیًی هنلٔ بىػه و ٩ؼؿ  ارتهاػ ػاىته باىرؼ. البتره ایرى 
ـای اهام يینت ّمى ایًکه  فم يینت اهام به تمام  ـآ َٝمت ب هىّىٛ به هًٞی اىت

گاه باىؼ. بلکه آيچه ّـو ؿ  ػاؿػ اکت٦اء به ٝلىم هبتلی به و هىؿػ ٝلىم و رقئیا  آو آ
ـای اػاؿه  F هنلمیى امت. همیى باوؿ ػؿ يٚـ ىیٞیاو اهاهیره يیرق وررىػ ػاؿػ هىؿايیاف ب

ـای اهام ١یـ هًَىً  فم يینتF بلکه تنلٔ به هٞراؿ٣  یًٞی َٝمت و ٝلن لؼيی ب
ـای یا٥تى صکن ىـٝی هىّىٝا  هنتضؼث ک٦ایت  کًؼ.هی ػیًی و هبايی ٥٪هی ب
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تىاو گ٦ت پل اف هٖالٞه تؤلی٦را  اهاهراو فیرؼی ػؿ براب هی ػؿ ه٪ام رمٜ بًؼی
ـای اهام ١یـ هًَىً ـایٔ  فم ب  و ه٪اینه آو با ػیؼگاه اهام عمیًی، بره ایرى يتیزره ى

ـآ ٝؼالت و ٥٪اهرت همًٚرـ هی ؿمین که ايؼیيه میامی هـ ػو ٕـ٣ ػؿ ؿابٖه با اىت
ؿػF به ًٝىاو هخال فیؼیاو، ٥إمی بىػو ؿا یکی ورىػ ػاهایی هنتًؼ. البته اعتال٣ يٚـ

ـای اهام ـایٔ  فم ب اها آيچه که ههن امت ات٦ا٧ يٚـ ٥ـی٪یى ػؿ ػو ىـٓ F ػايًؼهی اف ى
ـاکه و یت ٥٪یه ػؿ وا٩ٜ، و یت ٥٪اهت و ٝرؼالت امرت ایرى بره  F وهؾکىؿ امت. چ

 باىؼ.هی هًٞی ت٪ؼین ٩ىايیى الهی و اصکام ىـٝی بـ ٩ىايیى بيـی

 ضشٍست تطکیل حکَهت

پل اف اؿتضال پیاهبـ اکـم هیچ کؼام اف هنلمیى ػؿ هىؿػ اػاهه هيی میامی پیراهبـ و 
ـػیؼ يؼاىتًؼ. بلکه آيچه باٝج بـوف اعتال٣ بریى هنرلماياو  بـپایی صکىهت امالهی ت
ـا کره همگراو  ىؼ، تٞییى ىغَی بىػ که ٍالصیت راييیًی پیاهبـ ؿا ػاىته باىرؼ. چر

ـ٥ا به بیاو اصکام ىـٝی هضؼوػ يینرت، بلکره واررؼ ابٞراػ ػاينتًؼ ىئىهی و علی٦ه ٍ
آو ؿوف هرن کره ٥Eـهایًرؼ: هری باىؼ. اهام عمیًی ػؿ ایى باؿههی صاکمیتی و میامی يیق

ـالمىهًیى ـػم ٝـّه ػاىت، با  و یت و صکىهت اهی ٕهبراؿک براػٔ D بظ بظEؿا به ه
ـػیؼF لیکى هغال٦ت ىرـوٛ ىرؼ و ترا آعرـ هرن اػاهره اف هماو ررا ها ٙاهـی هىاره گ

ـاؿ ػاىت. اگـ صْـ  ؿمىل ػاػ، هریچ هری ایياو ؿا ٥٪ٔ هـرٜ هنائل ىرـٝیه ٩ر
ىؼF ولی چىو هًَب راييیًی ؿا بره صْرـ  ػاػ و ٥ـهرىػ ایيراو يمی گىيه هغال٦تی

ـيىىت هلت امالم ؿا ػؿ ػمت ػاىته باىؼ، هىررب آو  بایؼ صاکن بـ هنلمیى بىػه و م
 037ٔ ً ٥٪یه،ٕاهام عمیًی، و یت  .Dها ىؼ٦تو هغال ها یياؿاصت

ـای صؼوػ ىـٝی اف  ـاد و رقیه، ت٪نین ١ًائن و ار ػمتىؿ رً  و ٍلش، گـ٥تى ع
رمله اعتیاؿا  علی٦ه امت. پیاهبـ اکـم با ایًکه به ًٝىاو هبل٠ امالم و هٞلرن اصکرام 

میامی و صکىهتی يیق اىت٢ال یا٥تًؼ. ػمرتىؿ رهراػ و  هىؿاکـػيؼ، به هی ػیًی ٥ٞالیت
آ١اف رً  بؼؿ و مایـ ١قوا ، ٝ٪ؼ پیماو ٍلش با اهرل هکره، هَرالضه برا یهىػیراو 



  :7   ٝلىم میامیویژه ، 0411فهنتاو، 48ىماؿه  ٥َلًاهه 

 هؼیًه و... اف رمله ا٩ؼاها  میامی يبی هکـم امرالم ػؿ ػوؿاو يبرى  و ابرالٟ وصری
ٝالوه  و عل٦ای مل٤ باىؼ. پل اف ورىػ هباؿک پیاهبـ اکـم يیق صْـ  ٝلیهی

صکرىهتی و ا٩رؼاها  میامری بنریاؿ  هرىؿاػیًی و تبلی٢ی، به ايزام  هىؿابـ اهتمام به 
اىت٢ال وؿفیؼيؼ. لؾا هیچ و٩ت ىاهؼ رؼایی اعتیاؿا  صکىهتی علی٦ه اف ای گنتـػه

 این.ه٪ام ػیًی او يبىػه

ػؿ فهراو ؿمرىل ٥Eـهایًرؼ: هری اهام عمیًی ػؿ ؿابٖه با ّـوؿ  تيکیل صکىهت
ـا اکـم ایى ـػيؼ. ؿمىل هی ٕىؿ يبىػ که ٥٪ٔ ٩ايىو ؿا بیاو و ابالٟ کًًؼF بلکه آو ؿا ار ک

ـاF الله هزـی ٩ايىو بىػ  بـیؼ، صرؼهی کـػ: ػمت ماؿ٧ ؿاهی هخال ٩ىايیى رقایی ؿا ار
ـای ایى هی فػ، ؿرنهی ـػ. علی٦ه هن ب امت. علی٦ه ٩ايىيگؾاؿ يینرت. علی٦ره  هىؿاک

ـا کًؼ. ایًزامت کره تيرکیل  ـای ایى امت که اصکام عؼا ؿا که ؿمىل اکـم آوؿػه ار ب
ـا و اػاؿه  فم ـاؿی ػمرتگاه ارر آیرؼ. اٝت٪راػ بره ّرـوؿ  تيرکیل هری صکىهت و بـ٩

ـا و اػاؿه، رقئری اف و یرت امرت. چًايکره هبراؿفه و  ـاؿی ػمتگاه ارر صکىهت و بـ٩
ـای آو اف اٝت٪اػ به و یت امت. ...تىره ػاىته باىیؼ که ىرما وٙی٦ره ػاؿیرؼ  کىىو ب

صکىهت امالهی تؤمیل کًیؼ. اٝتماػ به ي٦ل ػاىته باىیؼ و بؼايیؼ که اف ٝهرؼه ایرى 
 22ٔ-20 ً ٕهماو،. Dآییؼیه کاؿ بـ

ػايًرؼ کره ٍرـ٣ تَرىؿ آو، باٝرج هری اهام عمیًی و یت ٥٪یه ؿا یک اهـ بؼیهی
ىىػ. ایياو ػؿ اػاهه ػؿ ؿابٖه با ػ یل لرقوم تيرکیل صکىهرت بره ٝىاهرل هی تَؼی٨

ـا کره هی که به ارمال بیاوايؼ هتٞؼػی اىاؿه کـػه ـایی، چ ىىػ: اول لقوم هىمنا  ار
ـای اٍرالس راهٞره کرا٥ی يینرت بلکره بره یرک  ٍـ٣ ابالٟ اصکام و وّٜ ٩ىايیى بر

ـا و ابقاؿ اٝمال ٩ايىو يیاف امرت. ػوم مر ًت و ؿویره ؿمرىل اکرـم، ایيراو ّمايت ار
ـا ـػيرؼ. والیراو و ٩ْرا  ؿا هًَرىبهری صکىهت تيرکیل ػاػيرؼ و ٩رىايیى ؿا ارر  ک

ـای  کـػيؼ و ػمتىؿ رً  و ٍلش ٍاػؿ هیهی ـػيؼ. ّمى ایًکه بره ٥ـهراو الهری بر ک
ـا که صکىهت پل اف ؿصلت ؿمىل اکرـم يیرق  فم برىػ.  ـػيؼ. چ عىػ راييیى تٞییى ک
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ـاؿ  ـای اصکام که تيرکیل مىم ّـوؿ  امتم ـای اصکام، بؼیهی امت ّـوؿ  ار ار
صکىهت صْـ  ؿمىل اکـم ؿا  فم آوؿػه هًضَرـ و هضرؼوػ بره فهراو آو صْرـ  
ـالمىيیى ٝلی بى ابی ٕالب، پل اف ؿصلت ؿمرىل اکرـم هریچ  يینت. چهاؿم ؿویه اهی

ـػیؼ يؼاىت. اعرتال٣ ٥٪رٔ ػ ؿ یک اف هنلماياو ػؿ ایى هًٞا که صکىهت  فم امت ت
کنی بىػ که ٝهؼه ػاؿ ایى اهـ ىىػ و ؿئیل ػولت باىؼ. لهؾا پرل اف ؿمرىل اکرـم ػؿ 

هن صکىهرت تيرکیل ىرؼ. پرًزن  فهاو هتَؼیاو عال٥ت و فهاو صْـ  اهیـ
هاهیت و کی٦یت ٩ىايیى امالم، اصکام ىـٝی صاوی ٩ىايیى و ه٪ـؿا  هتًرىٝی امرت 

 یت و کی٦یرت اصکرام ىرـٛ ػؿمافػ. با ػ٩ت ػؿ هاههی که یک يٚام کلی ارتماٝی ؿا
ـای آيها و ٝمل به آيها هنتلقم تيکیل صکىهت امتهی بؼوو تؤمریل  F ویابین که ار

ـا و اػاؿه ـای اصکرام الهری ٝمرل يمی یک ػمتگاه ٝٚین و پهًاوؿ ار تىاو به وٙی٦ه ارر
ـػ.  31ٔ-25 ً هماو،ٕ ک

ـاػ٣ و وابنر اهاهت Fػؿ ايؼیيه میامی فیؼیه بره هرن  هتو صکىهرت ػو ه٪ىلره هتر
ـایٔ اهام ىىػ، ػؿ وا٩رٜ هًٚرىؿ اف هی بضج ،هنتًؼ. هـ رایی که اف لقوم اهاهت یا ى

ـایٔ ؿئریل ػولرت ،آو يٚرـی و هرای باىرؼ. البتره رًبرههری ّـوؿ  صکىهت و ىر
اف فهراو ها امتؼ لی لقوم صکىهت و ػولت هبتًی بـ يهاػ اهاهت پل اف گؾىت مال

ـاؿ فیؼیاو بـ یمى و تخبیت ٩ؼؿ   ـاؿ گـ٥ت.امت٪  آيها هىؿػ تىره ٩

یکی اف اولیى تؤلی٦ا  فیؼی که ػؿ ه٪ام يٚـیه پـػافی اهاهت و بیراو ّرـوؿ  آو 
باىؼ. هىیرؼ باللره هی به ٍىؿ  راهٜ و ه٦َل وؿوػ کـػه امت هـبىٓ به ٩ـو هيتن
کًؼ. هىیؼ ػؿ اولیى هی یضیی بى صمقه ػؿ کتاب عىػ به ورىب ىـٝی اهاهت تَـیش

ػؿ آیا  هغتل٤ ٩رـآو کرـین برـ وررىب Eگىیؼ: هی ورىب اهاهت امتؼ ل عىػ بـ
ـای صؼوػ ىـٝی تَـیش ىؼه امت تمام اهت بـ ایى هٖلب ات٦ا٧ يٚـ ػاؿيؼ که  F وار

ـای صؼوػ باىؼ. لؾا اهـ به ا٩اهه صؼوػ، ػؿ وا٩ٜ هی ٥٪ٔ اهام یا يائب او تىايؼ هتىلی ار
هه صرؼوػ بره يضرى هٖلر٨ امرت و اهـ به يَب اهام امت. با تىره به ایًکه ورىب ا٩ا
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ـای  هيـوٓ به يَب اهام يینت، بـ هکل٦یى وارب امت که با يَب اهرام فهیًره ارر
ـه ٍرضابه و هىّرىٛ راييریًی پیراهبـ اکرـم  ایى صکن ؿا هضیرا کًًرؼ. مرپل بره مری

ـػافػ. پل اف و٥ا  پیاهبـ اکـمهی همه اٍضاب بـ ورىب يَرب اهرام ارمراٛ  پ
ػاينتًؼ. به يضىی که پل اف اؿتضال صْـ  ؿمىل، هی ؿیػاىتًؼ و آو ؿا بنیاؿ ّـو

ـای تٞییى راييیى ایياو  ههمتـیى کاؿ یًٞی تؼ٥یى پیاهبـ ؿا کًاؿ گؾاىتًؼ و بال٥اٍله ب
یضیی بى صمقه هىیؼ بالله، التمهیؼ ٥ی ىـس هٞالن الٞؼل و ٕ. Dػؿ م٪ی٦ه رمٜ ىؼيؼ

ضابه، به يضىی ػیگرـ ٔ هىیؼ با تمنک به ؿوه 543ٍ-540ً  التىصیؼ، رلؼ ػوم،
ـکؼام اف عل٦ا، ىغٌ ػیگـی اهاهرت F کًؼهی بـػاىت ارماٛ ـا پل اف ػؿگيت ه فی

گـ٥ت. ایى هىّىٛ کاى٤ اف آو امت که تمام اهت برـ وررىب هی راهٞه ؿا بـ ٝهؼه
 .يَب اهام ارماٛ ػاىته ايؼ

ٝ٪لی بره ػیگـ اهاهاو فیؼی يیق ػؿ تؤلی٦ا  عىػ با امتًاػ به ػ یل هغتل٤ ي٪لی و 
ّـوؿ  يَب اهام اىاؿه کـػه ايؼ. به ًٝىاو هخال ٩امن بى هضمؼ ػؿ کتراب عرىػ بره 

تٚلرن وا٩رٜ Eگىیرؼ: هری کًؼ. او ػؿ یک امتؼ ل ٝ٪لیهی ّـوؿ  ورىػ اهام اىاؿه
ـای ایرى  ىؼه امت و ؿ٥ٜ آو يیق ٝ٪ال وارب امت. پل به صکن ٝ٪ل وارب امرت بر

ـه به وررىب ىرـٝی ب٪ 024هه با امتًاػ به آیه ؿ اػااهـ یک ؿئیل ورىػ ػاىته باىؼ. ػ
ً  ٩امن بى هضمؼ هًَىؿ بالله، ا ماك لٞ٪ائؼ ا کیراك،ٕ. Dػهؼهی اهاهت صکن
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ـا و رهراػی بىػيرؼ، بره  ىیٞیاو فیؼی اف هماو ابتؼای رًبو عىػ بنیاؿ ٝمرل گر
ها ولی ههمتـیى تمایق فیؼی Fياهیؼيؼهی آياو ؿا عىاؿد هؾهب تيیٜای يضىی که ٝؼه

ـای ا٩اهره صرؼوػ و اصکرام ىرـٝی  با عىاؿد ػؿ تىره به ّـوؿ  تيکیل صکىهت بر
ـاّری واررؼ ا٥کراؿ مرلبی و یرا هی ـکت اٝت باىؼ. ػؿ وا٩ٜ رًبو فیؼی ٍـ٥ا یک ص

ـای تيرکیل صکىهرت ػیًری و بـپرایی  ا٩ؼاهی آياؿىینتی يبىػF بلکه همىاؿه تراله بر
ایزابی هيی میامی فیؼیه بىػه امت. لؾا هرـ کرؼام اف  ػولت هًنزن ههمتـیى وره
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ـػم بیٞرت هی اهاهاو فیؼی که ػؿ ٩یام عىػ به پیـوفی ؿمیؼيؼ، ػؿ همراو هًٖ٪ره اف هر
ـا که ػؿ يٚـ فیؼیاو تؤمیل صکىهرت هههی گـ٥ته و اٝالم صکىهت ترـیى مکـػيؼ، چ

ـای اصکام ىـٝی ؼ. ایرى ىرىاهؼ باىرهی ابقاؿ تض٪٨ آؿهاو اصیاء اهـ به هٞـو٣ و ار
بیايگـ آو امت که اهاهاو فیؼی ػؿ ه٪ام يٚـ و ايؼیيه يیق هتىره ّـوؿ  يَب اهرام 

ـایی رًربو فیرؼی يبرىػه ايؼ بىػه و ا٩ؼاها  اي٪البی آيها ٍـ٥ا هتؤحـ اف ؿوصیه ٝمل گ
 امت.

 صکىهت اػؿینریاو ػؿ ه٢رـب امرالهی اولریى تزـبره تيرکیل صکىهرت فیرؼی
ـاو امتیالء یا٥تًؼباىؼ. پل اف آو يیق گـوههی اها ههمتـیى و F ی اف فیؼیاو بـ ىمال ای

باىرؼ ػؿ یمرى ىرکل هری ٕى يی تـیى صکىهت فیؼی که هىّىٛ ایى پرژوهو يیرق
گـ٥ت. اهام یضیی بى صنیى ػؿ اواعـ ٩ـو مىم هزرـی صکىهرت فیرؼی ػؿ یمرى ؿا 

ـػ. او به يام عىػ مکه ّـب ـای عىػ بیٞتهی تؤمیل ک ـػم ب ـػ و اف ه ـ٥رت. گهری ک
ـاتب صاکمیتی بىػ و عرىػ يیرق برـ تمرام ىرئىو  ػولت او وارؼ تمام ارقاء و ملنله ه

میامی، ا٩تَاػی و ارتماٝی ػولت تنلٔ ػاىت. صکىهت او ه٪تؼؿ و هًنزن بىػ و 
تىاينت بـ ػىمًاو عىػ ١لبه کـػه و ٩لمـو عىیو ؿا گنتـه ػهؼ. پل اف یضیی يیرق 

٪یؼتی ؿا ػؿ پیو گـ٥تًؼ. صکىهت آيهرا برـ مایـ اهاهاو فیؼی همیى هيی میامی و ٝ
ـاف و ييیب ـاواوهای پایه ٝ٪ایؼ فیؼی تىاينت ٝلیـ١ن ٥ هتمراػی اػاهره  یهرا ٩ـو ،٥ر

ػولت فیؼیاو ػؿ یمرى، تىرره اهاهراو فیرؼی بره ّرـوؿ   یابؼ. ههمتـیى ٝلت تؼاوم
 صکىهت و لقوم ص٦٘ و ب٪ای آو امت.

هبتًی بـ پؾیـه تؤمریل صکىهرت همايٖىؿ که اىاؿه ىؼ ٕـس يٚـیه و یت ٥٪یه 
میامری کره هرای باىؼ. لؾا آو ػمرته اف ايؼیيرههی ػؿ فهاو ٝؼم صْىؿ اهام هَٞىم

ـاؿ تىايًرؼ يمری ػهًرؼ،هری ّـوؿ  یا اهکاو تيکیل صکىهت ػیًی ؿا هىؿػ عؼىه ٩ر
ـای الگىی صکىهتی و یت ٥٪یه باىًؼ. ػؿ يٚـ فیؼی  ،٥٪رٔ مره اهرام يغنرتها پؾی

هَٞىم و هًَىً هنتًؼ و إال٧ اهام بـ مایـ پیيىایاو عىػ همچىو اهام فیرؼ برى 
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ٝلی و اهام یضیی بى صنیى به هًٞی هَٞىم بىػو آيها يینت بلکره آيهرا ؿا بره ًٝرىاو 
پیيىای ػیًی و میامی ٩بىل ػاؿيؼ. لؾا ؿوىى امت که فیؼیه يیق همچىو اهاهیه ٝالوه 

 لت ػؿ فهاو ٝؼم صْىؿ اهام هَٞرىم ؿا ررایقبـ ایًکه تيکیل صکىهت و تؤمیل ػو
ػايًؼ، بلکه ػؿ ه٪ام ٝمل يیق ا٩ؼام به تيکیل ػولت کـػه ايؼ. ّمى ایًکره بره گرىاه هی

 تاؿیظ، ماب٪ه ػولت هبتًی بـ هؾهب فیؼیه بنیاؿ ٕى يی تـ اف هؾهب اهاهیه امت.

 سابطِ دٍلت بب دیي

لقوم تيرکیل ػولرت، هىّرىٛ  پل اف احبا  ات٦ا٧ يٚـ ػو هؾهب ىیٞه ػؿ ؿابٖه با
باىؼ. تٞییى صؼوػ ػعالت ػیرى هی ػیگـی که يیاف به بـؿمی ػاؿػ ؿابٖه میامت وػیى

ػؿ ػولت و هیقاو تؤحیـ پؾیـی میامت اف اصکام ىـٝی، تبٞا  ٝملری بنریاؿی ػاؿػ. 
يٚرـی هرای ٍؼؿ امالم همچىو بًی اهیه و بًی ٝباك بضرجهای هـچًؼ ػؿ عال٥ت
هتؼاول يبىػه امت، ولی ػؿ ه٪ام ٝمل ىاهؼ ٥اٍله گـ٥تى عل٦رای  ؿابٖه ػیى و ػولت

ـايری و میامرت هنرتین. البتره ػؿ َٝرـ صاّرـ های امالهی اف آهىفه ػیًی ػؿ صکم
هرای ٕـ٥ؼاؿ رؼایی ػیى اف ػولت، هًىف هرن ايؼیيره های یهيٚـٝلیـ١ن ىؼ  گـ٥تى 

ا تىرره بره ایًکره ٕـ٥ؼاؿ الگىی امالم میامی بیى اهل مًت و ىیٞه ورىػ ػاؿيرؼ. بر
يٚـیه و یت ٥٪یه هبتًی بـ پؾیـه امالم میامی امت،  فم امت ايؼیيه میامی ػو 

ـػ. ـاؿ گی  هؾهب ىیٞه ػؿ ایى باؿه هىؿػ ه٪اینه ٩

ایى ؿا که ػیايت ٥Eـهایًؼ: هی اهام عمیًی ػؿ بیاياتی ؿارٜ به ينبت میامت و ػیى
ارتماٝی و میامی ػعالت يکًًرؼ،  هىؿابایؼ اف میامت رؼا باىؼ و ٝلمای امالم ػؿ 

ـاو گ٦ته و ىایٜ کـػه ايؼ. ایى ؿا بی ػیى گىیًؼ. هگـ فهاو پی٢مبـ اکـم هی ها امتٞماؿگ
و ٝرؼه ػیگرـ  ؿوصرايی بىػيرؼای میامت اف ػیايت ررؼا برىػ  هگرـ ػؿ آو ػوؿه ٝرؼه

یا ياص٨، فهاو عال٥ت صْرـ  اهیرـ،  اؿ و فهاهؼاؿ  هگـ فهاو عل٦ای ص٨میامتمؼ
ـاو و ٝمرال هرا اف ػیايت رؼا بىػ  ػو ػمتگاه برىػ  ایرى صرـ٣ میامت ؿا امرتٞماؿگ

ػيیا و اف تًٚین راهٞره هنرلماياو  هىؿاتا ػیى ؿا اف تَـ٣ ايؼ میامی آيها ػؿمت کـػه
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ـػم و هباؿفاو ؿاه آفاػی و امت٪الل رؼا کًًؼ.  رؼا مافيؼF و ّمًا ٝلمای امالم ؿا اف ه
ـػمهی ػؿ ایى ٍىؿ  ها ؿا ١اؿ  کًًؼ. هًٚىؿ آيها های و حـو  هنلٔ ىؼه تىايًؼ بـ ه

 22ًٔ  اهام عمیًی، و یت ٥٪یه،ٕ. Dهمیى امت

ـاف پایايی ٥ـهایيا  اهام ؿاصرل وررىػ ػاؿػ، تىرره بره اؿتبرآ  يکته ههمی که ػؿ ٥
ـاتری کره راهٞره امرالهی ؿا تهؼیرؼ ـػم با ٝالماو ػیى امت. یکی اف عٖ کًرؼ، هری ه

ـػم اف ٝلمای ػیى امت. ػؿ ٍىؿتی که ٝالماو ػیى ٍرـ٥ا بره  هضرؼوػ  هرىؿارؼایی ه
ػؿمی و تبلی٢ری اىرت٢ال ػاىرته باىرًؼ، اف ي٪رو آ٥ـیًری و ترؤحیـ گرؾاؿی ػؿ هنرائل 
ـػم و  ارتماٝی هضـوم عىاهًؼ ىؼ. آيچه هؼ٣ امتٞماؿ امت ایزاػ ٦١لت ػؿ تىػه ه

گاهی آياو امت. ٝلما ـػم ؿا برـ مىءامت٦اػه اف يا آ ی ػیى وٙی٦ه ؿوىًگـی و هؼایت ه
ـػم ؿا اف اصکام میامی امالم و  صکىهت آؿهرايی ػیًری  های یتهقٝهؼه ػاؿيؼ. آيها ه

و  ىىػ که هـػم اف وّٜ هىرىػ ياؿاّی باىرًؼهی کًًؼ. همیى هىّىٛ باٝجهی هٖلٜ
ـای ت٢ییـ و اٍالس  ٝٚرین های عىػ ا٩ؼام کًًؼ. ػؿ ایى ٍىؿ  امت که ٙـ٥یت هىؿاب

ـهرایت٢تىايؼ فهیًه ماف هی هـػهی ػؿ مایه هؼایت و ؿاهًمایی ٝلمای ػیى بًیراػیى  یی
 و یک صکىهت هـػهی و ػیًی ؿا به اؿه٢او آوؿػ. ىؼه

ـای اصکرام ىرـٝی  ػؿ ايؼیيه میامی فیؼیه ػولت هتک٦ل اصیاء ىٞائـ ػیًی و ارر
ـه اهام یضیی بى صنیى آهؼه امت که او هًگرام و ؿوػ بره ٍرٞؼه ػؿ امت. ػؿ هىؿػ می

کـػ و اصکام ىرـٝی ؿا بره هی یىهیه ؿا به رماٝت ا٩اهههای ػاؿا هاؿه ماکى ىؼ. يماف
ـػم ؿا هىٝٚههی ػاػ. ػؿ کىچه و بافاؿهای ىهـهی آيها تٞلین ـػ. اگرـ هری گيت و ه کر

ـػ. ػؿ هری اهل ؽهه ؿمریؼگی هىؿاکـػ و به هی ػیؼ او ؿا به صزاب ػٝى هی فيی ؿا کر
ػاػ. هزـوصیى رً  ؿا ػؿ هنزؼ بنتـی کـػه هی ای ؿمیؼو به ٍلش اهاوبـ ها رً 

ـػ. با ىـب عمـ به ىؼ  ه٪ابله و اف آيها ٝیاػ  هی ـػ. هًگاهی که هی ک  یا هًٖ٪رهک
ـادهی ؿا ٥تش ـػ هٖاب٨ مًت يبىی اف آيها ع مریؼ ٝلری هىمرىی يرژاػ و ٕ گـ٥ت.هی ک



  :=   ٝلىم میامیویژه ، 0411فهنتاو، 48ىماؿه  ٥َلًاهه 
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ييايگـ ایى امت که الهاػی ػؿ فهاو صکىهت عىیو هتىرره تمرام  هىؿاایى ٩بیل 
ـايی و میامت وؿفی بىػه امت و ٝلیـ١ن ایًکه او یک ٝالن ػیًی بىػ، های رًبه صکم

ـػ. ػیگـ اهاهراو فیرؼی يمی ٢ی هضؼوػػیًی و تبلی هىؿاعىػ ؿا ٍـ٥ا به های ٥ٞالیت ک
ـه و هيی ٝملی ؿا ػؿ پیو گـ٥تًؼ. با  که پل اف الهاػی به ٩ؼؿ  ؿمیؼيؼ يیق همیى می

ػايرؼF بلکره يمری تىاو گ٦ت ػولرت فیرؼی عرىػ ؿا ٥راؿٟ اف ىرـیٞتهی ایى اوٍا٣
ـػ، ػؿ ه٪ابل آو هى٤ٙ بره ػ٥راٛ اف هی همايٖىؿ که ػولت هيـوٝیت عىػ ؿا اف ػیى گی

باىرؼ. ایرى اؿتبرآ ػو مرىیه باٝرج پیىيرؼ میامرت و هی یى و اصیاء اصکام ىـٝیػ
ىىػ، لؾا آيچه که اهـوف تضت ًٝىاو مکى ؿینن و رؼایی ػیى اف ػولرت هی ىـیٞت
ـایوهرری ىررًاعته هررای ىررىػ ػؿ ايؼیيرره میامرری فیؼیرره رایگرراهی يررؼاؿػ. البترره گرر

اهرا ػؿ ايؼیيره میامری  مکى ؿینتی ػؿ هؾاهب هغتل٤ امرالهی ٕـ٥رؼاؿايی ػاؿػ،
ـاث امرالهی و ا٩اهره صکىهرت ػیًری همچًراو پرـ های فیؼی یمى تىره به اصیاء هیر

ایى هنؤله ههمتـیى بنتـ ٝـّه يٚـیه و یت ٥٪یه به ايؼیيه میامری  F وٕـ٥ؼاؿ امت
 باىؼ.هی فیؼیه یمى

 ّبی حکَهتّذف

امرت.  کير٤ اؿتبرآ ػولرت برا ػیرى یهرا ؿاهتىره به اهؼا٣ صکىهت، یکی اف 
ىرىػ. هری ها و اهؼا٣ هـ يٚام میامی هتؤحـ اف ایؼئىلىژی صاکن بـ آو تـمیناولىیت

باىرؼ و تکلیر٤ ػولرت ؿا ػؿ هی يٚـی و ٝملی هغتل٤های ها ػاؿای رًبهایى هؼ٣
کًؼ. يٚام هٞـ٥تی و يىٛ يگراه بره رهراو هنرتی و هی هنائل هاػی و هًٞىی هيغٌ

ـياهه  اهايینرتی، هرای فيؼگی و ١ایت آو امت. ػؿ يٚرامايناو ههن تـیى ٝاهل تمیق ب
ـای بـآوؿػو يیافهای هاػی و اؿت٪راء مرٖش ؿ٥راه  ای یلهومػولت و ابقاؿهای آو ٍـ٥ا  ب

هرای میامی يیق به هرـ هیقايری کره آهرىفههای ىىػ. ػؿ مایـ يٚامهی بيـی هضنىب
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ها ییى هؼ٣اٝمال صاکمیت تؤحیـ ػاىته باىؼ به هماو ينبت ػؿ تٞهای ػیًی ػؿ ؿوه
 هىحـ عىاهؼ بىػ.

ـای صاکمیرت بـهری هرایی اهام عمیًی ػؿ بنتـ ايؼیيه میامری عرىػ هرؼ٣ ؿا بر
ٝهؼه ػاؿ ىؼو صکىهت ٥ی صؼ ؽاته ىرؤو و ه٪راهی Eىىػ: هی ىماؿيؼ که به آو اىاؿه

ـاؿی يٚام ٝاػ يره امرالم امرت.  ـای اصکام و بـ٩ يینتF بلکه ومیله ايزام وٙی٦ه ار
ـالمىهًی ى ػؿباؿه ي٦ل صکىهت و ٥ـهايؼهی بره ابرى ٝبراك ٥ـهرىػ: ایرى صْـ  اهی

اؿفػ  گ٦ت هیچ. ٥ـهىػ: ٥ـهايؼهی بـ ىما يرقػ هرى اف ایرى هرن کرن هی ک٦و چ٪ؼؿ
ـاؿ ه که ب اؿفىتـ امتF هگـ ایى ومیله ٥ـهايؼهی و صکىهت بـ ىما بتىاين ص٨ ؿا بـ٩ر

ـػاؿم. پل ي٦رل ٥ـهرايـوایی وصراکن ىرؼ بریو  ای یلهومرو مافم و بإل ؿا اف هیاو ب
ائمره و ٥Eـهایًرؼ: هری ٔ ایيراو ػؿ اػاهره54ً  اهام عمیًی، و یت ٥٪یه،ٕ. Dيینت

ـای اصکرام الهری و  ـای ارر ٥٪های ٝاػل هى٦ًٙؼ که اف يٚام و تيکیال  صکرىهتی بر
ـای آياو  ـػم امت٦اػه کًًؼ. ٍـ٣ صکىهت ب ـاؿی يٚام ٝاػ يه امالم و عؼهت به ه بـ٩

ؿػF اها چه بکًًؼ  هؤهىؿيؼ ايزام وٙی٦ه بکًًرؼ. هىّرىٛ رق ؿيذ و فصمت چیقی يؼا
 55ًٔ  هماو،ٕ .٥D٪یه هؤهىؿیت و ايزام وٙی٦ه امت و یت

اؿفىی های آیؼ ایى امت که بـعال٣ يٚامهی آيچه اف بیايا  اهام عمیًی به ػمت
 ١یـ امالهی که ػؿ آيها صکىهت و ؿیامت ػاؿای اٍالت بىػه و يهایت کمال هضنىب

ـای تض٪٨ هؼ٣ىىػ Fهی های ػؿ تٞالین ػیًی امالم، ٩ؼؿ  میامی ٍـ٥ا یک ومیله ب
ـای ٝؼالت امرالهی بیرايگـ  ـای اصکام الهی و ار هتٞالی امت. اىاؿه به ّـوؿ  ار
پیىيؼ ٝمی٨ میامت و امالم ػؿ يٚـ اهام عمیًی امت. همچًیى تىره ایياو ػؿ هىؿػ 

ـػم ييايگـ راهٞیت ػیرؼگاه ایيراو ػؿ هرى ـا کره عؼهت به ه ؿػ صکىهرت امرت. چر
یًٞی همايگىيه F ههمتـیى اهتیاف امالم میامی ػؿ تىره همقهاو به ػيیا و آعـ  امت

ـػم يیق تىره ػاؿػ. ـای اصکام ػیًی امت، به آمایو و ؿ٥اه ه  که ػولت ّاهى ار
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بْٞی اف ايؼیيمًؼاو فیؼی يیق ػؿ آحاؿ عىػ به اهؼا٣ ػولت و يٚام میامی اىراؿه 
ػاؿػ: هری بى صمقه ػؿ ؿابٖه با اهىؿی که هًىٓ بره اهرام هنرتًؼ بیراوکـػه ايؼF یضیی 

E ١ـُ کلی و ه٪َىػ اٍرلی، ػوام اهرـ ػیرى و ب٪راء اٍرل ىرـیٞت امرت. ا٩اهره و
ـاؿ ایى  ـایو بره کاؿهرای عیرـ و  هىؿاامتم باٝج ايتٚام اهـ و يهی ىؼه و فهیًه ماف گ

ـهیق اف هٞاٍی  ػیًری و ػيیرىی هىؿاىىػ. ػوام ایى وّٞیت هتى٤٩ بـ یک مـی هی پ
و رهاػ و ٩یام امتىاؿ امت.  ػیًی بـ ػو اٍل تبلی٠ و تٞلین هٞاؿ٣ ػیًی هىؿاباىؼ. هی

ػيیىی يیق هـبىٓ به هنائلی همچىو تزاؿ ، کياوؿفی و تيکیل عايىاػه امرت  هىؿا
ى صمقه هىیرؼ، التمهیرؼ ٥ری یضیی بٕ .Dکًؼهی ػيیىی ؿا تؤهیىهای که هًا٥ٜ و ١ـُ

 600ًٔ  ىـس هٞالن الٞؼل و التىصیؼ،

آیؼ، بیرايگـ وررىػ هی آيچه اف ه٪اینه بیايا  اهام عمیًی و اهاهاو فیؼی به ػمت
ـاک ػؿ اهؼا٣ صکىهت یًٞی هـ ػو هکتب ٥کـی، ١رـُ اٍرلی F باىؼهی ي٪آ اىت

ـای اصکام ىـٝی ػايًرؼ. اهرام برا هری ػولت و يٚام میامی ؿا اصیاء هٞاؿ٣ ػیًی و ار
ـای اصکام ػیًی ؿا پی گیـی کًرؼ. ولری ایرى هری امت٦اػه اف ابقاؿ و اهکايا  ػولت، ار

ـػم و وٙرای٤ ػولرت ينربت بره ؿ٥راه و  هىّىٛ باٝج ٦١لت اف ابٞاػ هاػی فيؼگی هر
ىىػ. ویژگی صکىهت امالهی ػؿ تىره همـهاو به ػيیا و آعـ  و يمی آمایو راهٞه

 و امت.ایزاػ تٞاػل یبى آو ػ

 هبٌبی هطشٍػیت ًظبم سیبسی

ههمتـیى ًَٝـ یک يٚام میامی، ؿهبـی آو امرت. ؿهبرـی ػؿ ؿأك هرـم ٩رؼؿ  
ـاؿ ـترـی ػاؿػ. ؿهبرـ هی ٩ ـػم و مرـفهیى ب ـػ و بـ مایـ ًٝاٍـ يٚام میامی یًٞی هر گی

ـػم و اينزام ماعتاؿ صاکمیت امت. ّرمى ایًکره ػؿ يٚرام کره هرایی ٝاهل اتضاػ ه
ـاتبی اف ٩ؼامت بىػه و ٝاهل هيـوٝیت يٚرام ٝ٪ایؼ ػیًی ػاؿ يؼ، ىغٌ ؿهبـ وارؼ ه

تىاو ػؿ ػوؿه پاػىاهاو ٝهرؼ هی اف ایى اؿتبآ ؿا ییها يمىيهىىػ. هی میامی هضنىب
ـه ایقػی هٞـ٥ی ـاو که عىػ ؿا ٍاصب ٥ ـػ. ایرى براوؿ ػؿ هری بامتاو ای کـػيرؼ پیرؼا کر
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راهٞه وامٖه ٥یِ الهری هنرتًؼ و  ايؼیيه میامی امالم يیق ورىػ ػاؿػ. اهام و ؿهبـ
ـهًر  و  های یژگیوبایؼ وارؼ  بنیاؿ هتٞرالی باىرًؼ. ؿهبرـ و اهرام راهٞره، تزلری ٥

ؿوػ. وررىػ هبراؿک هری باوؿهای راهٞه و يهایت آهال و اهؼا٣ پیـواو عىػ به ىرماؿ
ـای اصکرام  ـای ابرالٟ ػیرى و ارر پیاهبـ اکـم، ىغَیتی امت که اف رايب عؼاويؼ بر

ؿويؼ. پل اف هی و هَؼا٧ کاهل تمام عَائٌ همتاف بيـی به ىماؿ ايؼ ىؼههًَىب 
ـای تَؼی ه٪ام فٝاهرت و ؿیامرت راهٞره امرالهی  ایياو يیق ائمه هَٞىهیى ب

 .ايؼ ىؼههًَىب 

ـاث های ػؿ َٝـ صاّـ آو ػمته اف ايؼیيه میامی امالهی که هؼٝی بافگيت به ت
کًًؼ، تابٜ یکری هی ی امالم میامی ػ٥ا٥ٛکـی و اٝت٪اػی ٍؼؿ امالم بىػه و اف الگى

اف ػو الگىی اهاهت و یا عال٥ت هنتًؼ. هنؤله ؿهبرـی و ّرـوؿ  آو ػؿ فهراو ٝرؼم 
ـايگیرق امرت. اهرام و علی٦ره، ػو  صْىؿ هَٞىم هىّىٝی بنیاؿ ههن و چالو ب

ـای اىراؿه بره رایگراه ؿهبرـی بره کراؿ یا واژه  هنتًؼ که ػؿ اػبیا  میامری امرالم بر
ـای ؿئریل و ؿهبرـ ؿويؼ. هی ـایٔ کمترـی بر اهل مًت ػؿ ه٪اینه با اهاهیه و فیؼیه ىر

ـا آياو اهاهت ؿا ٍـ٥ا به ًٝىاو یک ّـوؿ  ارتًراب F راهٞه امالهی بـ ىمـػه ايؼ فی
ـای ايتٚام  ىایؼ بترىاو برا تنراهش ػؿ Eػايًؼ. هی و فٝاهت میامی راهٞه هىؿاياپؾیـ ب

و تنًى چًیى گ٦ت کره ػؿ تيریٜ، بهترـیى میامی تيیٜ های هىؿػ اعتال٣ ػؿ ايؼیيه
ـکق تىره امت، ػؿ صالیکه ػؿ تنًى، اماك  يٚام کاؿآهؼ، پؾیـه اهـ وا٩رٜ يٚام ػؿ ه

ـاو، های صاتن ٩اػؿی، ايؼیيهٕ. Dامت ـاو، چاپ چهاؿػهن، تهر میامی ػؿ امالم و ای
 42ًٔ  ،0394ممت، 

و ي٪رو آو ػؿ با تىره به ي٪رو ههرن و امامری اهرام ػؿ ايؼیيره میامری ىریٞیاو 
هيـوٝیت يٚام میامی،  فم امت ػیؼگاه ىـٛ ينبت به ایى رایگاه اف رهت هًَب 
ـػ. آيچه ػؿ ؿوایا  اهاهیه ػؿ ؿابٖه با هنؤله اهاهرت واؿػ  ـاؿ گی و تًَیٌ هىؿػ تىره ٩

ایرى امرت کره  ،بنیاؿ گنتـػه و ػ٩ی٨ امت. ٝلت ایى صؼ اف تىره و صنامیت ،ىؼه
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Eٝـای اهررام، ىررؤو هـرٞیررت ػیًرری و ىرریٞیاو ٝررالوه بررـ ىررؤو ف اهررت و صکىهررت برر
یًٞری اهرام بره F ػايًرؼهی ػیگـ اهام یها هيغَهبـعىؿػاؿی اف ه٪ام و یت ؿا يیق اف 

ـػم پامظ ػهرؼ. لکرى ٝلرن هی ًٝىاو یک امالم ىًاك و کاؿىًاك ػیى به مىا   ه
ت و ػؿ ٝاػی يینت بلکه او ٝلن عىػ ؿا اف پیراهبـ گـ٥تره امرهای اهام همچىو ايناو

ـای يمی ػچاؿ عٖا و اىتباهای هیچ هنؤله ىىػ. ایى ػؿ صالی امت کره اهرل مرًت بر
اهرام ػؿ يٚرـ  هیچ کؼام اف ٍضابه چًیى ه٪ام و اهتیافی ؿا ٩ائل يینتًؼ. ویژگری ػیگرـ

ايناو کاهل و صزت عؼا برـ علر٨ امرت. فهریى هریچ گراه اف  ىیٞه ایى امت که او
ـػ. ػؿ هری ٥رـو ؿا عرىػهايؼ، ػؿ ١یـ ایى ٍىؿ  فهیى اهرل يمی صزت عؼا عالی بر
ـػم، تبلی٠ ػیى و ه٪ام و یت،  Fػؿ ىئىو مه گايه اهام Fيهایت بایؼ گ٦ت صکىهت بـ ه

ـاو، ٕ. Dباىؼهی راييیى پیاهبـ اکـم ىهیؼ هٖهـی، اهاهت و ؿهبـی، چراپ ػوم، تهر
 57ٔ-47ً  ،0364ايتياؿا  ٍؼؿا، 

ـاؿ ،ػؿ ايؼیيه میامی فیؼیه  اهام با تـیى ه٪ام میامی امرت و ػؿ ؿأك ٩رؼؿ  ٩ر
ـای اىاؿه به هـ ػو ٕی٤ اهاهرت هی ـػ. با تىره به ایًکه ٝلمای فیؼی ػؿ آحاؿ عىػ ب گی

اف واژه اهام امت٦اػه کـػه ايؼ، ػؿ بْٞی هىاؿػ تيغیٌ ه٪َىػ يىینًؼه يیافهًؼ ػ٩ت 
صؼ فیاػی بیى فیؼیه و باىؼ تا هی امت. هًٞای اول اهام که وارؼ َٝمت و تًَیٌ

ـک امت. هـچًؼ که ػؿ تٞییى تٞؼاػ هَاػی٨ آو بیى ٥ـی٪یى اعتال٣ ورىػ  اهاهیه هيت
ػاؿػ و فیؼیاو ٥٪ٔ بـ اهاهت صْـ  ٝلی و صنًیى ارماٛ ػاؿيرؼ. ػؿ ایرى پرژوهو، 

باىؼ. هی هًٞای ػوم اهام هىّىٛ بضج و هضل ٙـ٥یت مًزی ٕـس و یت ٥٪یه ػؿ آو
ق ایى ػو ٕی٤، ي٦ری َٝرمت و تًَریٌ اف اهرام بره هًٞرای ػوم ههن تـیى وره تمای

ـایٔ F امت یًٞی عىػ ىغٌ تْٞیى و هىّىٝیت يؼاؿػF بلکه هـ کنری کره واررؼ ىر
ػیًی و ػيیىی ارتمراٛ هنرلمیى  هىؿا فم باىؼ به ایى ه٪ام يائل عىاهؼ ىؼ و هتک٦ل 

 عىاهؼ بىػ.
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ـػم بىػيرؼا ٥٪هائی که ػؿ تيیٜ اهاهیه، هیچ کؼام اف هضؼحیى ی یرا ػؿ  هضل ؿررىٛ هر
هرىؿ هنرلمیى اٍاصب ٩ؼؿ  و ي٦ىؽ ىؼيؼ و یا به هـ يضىی هترىلی ها بْٞی اف ػولت

ـػيؼF همايٖىؿ که رًاب فیرؼ برى ٝلری بىػه ايؼ، هیچ گاه اػٝای َٝمت یا تًَیٌ يک
ـا چ گاه اػٝای َٝمت یا تًَیٌ يؼاىتهی ـػم ؿا بره ؿّرای الهری ٥ر  بلکه همیيره هر

اهاهاو فیؼی يیق ػؿ هىؿػ عىػ و یا ػیگـ اهاهاو فیرؼی هرؼٝی َٝرمت عىايؼ. مایـ هی
ـ٥ا اصیاء ىـیٞت و اهـ به هٞرـو٣ برىػ. ايؼ يبىػه و هؼ٣ اٍلی آياو اف ٩یام و هباؿفه، ٍ

اهرل هرؾهب تَرـیش Eگىیرؼ: هری ٩امن بى هضمؼ ػؿ ؿابٖه با عـود همقهاو ػو اهام
ـا اف بـوف اعتال٣ و تًافٛ بیى آيها ایمى يینرتین.  ػاؿيؼ که عـود ػو اهام رایق يینتF فی

ـا که ايبیاء هَٞىم هنتًؼ و هٖاب٨ وصی ٝمرل ٕهًَرىؿ . Dکًًرؼهری بـعال٣ يبى ، فی
ٔ ػؿ وا٩ٜ به يٚـ ٝلمرای هرـ ػو 098ً  بالله ٩امن بى هضمؼ، ٝؼه ا کیاك، رلؼ ػو،

هؾهب ىیٞه پؾیـه اهاهت و فٝاهت میامی، لقوها به هًٞی هَٞىم بىػو آو ىرغٌ 
ـه ىیظ ه٦یؼ با یکی اف فیؼیاو ي٪لي ، هًاٙ ـای ؿوىى ىؼو هىّٛى  ىىػ:هی ینت. ب

ـػیظ ه٦یى ـاُ ه ػؿ صْىؿ رمٜ،  یقیايگ ه به ٩َؼ ٥تًهک یؼیف یؼ ػؿ رىاب اٝت
اؿ کرؿا اي یؼ بى ٝلریه اهاهت فک یػه یچگىيه به عىػ ارافه ه ؼ:یگى یعٖاب به او ه

  یکً

ـػهتى ينبت به هى گماو  ػهؼ: پامظ هی ـا که هى ينبت به فیؼ اٝت٪راػی  بإلی ب ایٖ چ
 هىؿػ ت٦اوتی يؼاؿػ. ػاؿم که هیچ فیؼی با آو هغال٤ يینت و هؾهب هى با آياو ػؿایى

  ینتچؼ یؼه تى ػؿ هىؿػ اهاهت فیٝ٪ پـمؼ: یآو هـػ ه

 ػهؼ: یظ پامظ هیى

Eمراو ه هٞت٪ؼيرؼ و اف او هیرؼیه فکراٝت٪راػ ػاؿم  یقیؼ به هماو چیهى اف اهاهت ف
ؼ اهرام ٝلرن و فهرؼ و یره فکرن یگرى یًًرؼٖ هک یهر یه آياو ي٦رکًن ک یه یؿا ي٦ یقیچ

ـاکرًن ک یه یؿا اف او ي٦ یـ بىػ و اهاهتکاف هً یهٞـو٣ و يه اهـبه  یه بره هىررب آو بر
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ه با هرى یؼیچ یک اف فیى اٝت٪اػ هیػؿ ا F وىىػ یَٝمت و يٌ و هٞزقه حابت ه ،اهام
هضمؼ ىیظ ه٦یؼ، ال٦َىل المغتاؿه، چاپ مرىم، ٩رن، هضمؼ بى ٕ .Dيؼاؿيؼ یهغال٦ت

 277ًٔ  ،0396هکتبه الؼاوؿی، 

ي٦ی َٝمت و تًَیٌ اف اهام و ؿئیل هنلمیى بره هًٞری ايکراؿ هيرـوٝیت ػیًری و 
بیگايگی ػولت او اف امالم يینت. هـچًرؼ کره ایرى اىرغاً اف يٚرـ ه٪رام و هًقلرت ػؿ 

ـتبه ـاؿ ػاؿيرؼ و پاییى تـ اف هَٞىهیى یا ه لری رایگراه میامری آيهرا واررؼ همراو ٩ر
ـا که اؿاػه الهری برـ هی وٙای٤ و اعتیاؿا   فم ػؿ صکىهت امالهی ٍؼؿ امالم باىؼ. چ

ـ٥ته امت که اصکام و صؼوػ ػیًی پل اف َٝـ هَٞىهیى يیق تؼاوم یابؼF و ایرى  ایى تٞل٨ گ
 ىىػ.هی ههن يیق ٥٪ٔ به ومیله صاکمیت ػیًی و ػولت امالهی ا٩اهه

 فم امرت کره ٥Eـهایًؼ: هی میًی ػؿ ؿابٖه با ٝاهل هيـوٝیت و یت ٥٪یهاهام ع
ـای صرؼوػ و ص٦ر٘ ح٢رىؿ و يٚرام، صکىهرت ىرـٝی  ـای ارر ـاػا ب ٥٪ها ارتماٝا یا اي٦

ـيره تيک ـای کنی اهکاو ػاىته باىؼ، واررب ٝیًری امرتF وگ یل ػهًؼ. ایى اهـ اگـ ب
ـا اف يمی ما٩ٔ وارب ک٦ایی امت. ػؿ ٍىؿتی هن که همکى يباىؼ، و یت ىرىػ، فیر

ٔ تَـیش به هًَرىب 53-52 ً ٕاهام عمیًی، و یت ٥٪یه،. Dرايب عؼا هًَىبًؼ
٥َرل بىػو ٥٪ها اف رايب عؼاويؼ، اىاؿه به هبًای هيـوٝیت و یت ٥٪یه امت که ػؿ 

 راييریًاو هَٞرىهیى ،یًٞی ٥٪ها ػؿ اهـ صکىهرتF ٩بل يیق به آو اىاؿه ىؼه بىػ
 هنتًؼ و ؿهبـی هنلمیى و فٝاهت میامی آياو یک هًَب الهی امت.

ػؿ ٥َل گؾىته اىاؿه ىؼ هبًای هيـوٝیت يٚـیه و یت ٥٪یه ػؿ يٚـ  همايٖىؿ که
ـهرهF باىؼهی اهام عمیًی هبتًی بـ يَب ٝام اف رايب هَٞىم ای یًٞی ػؿ هرـ ب

ـایٔ باىرًؼ اف صر٨  و یرت و تَرؼی گرـی اف تاؿیظ هـ کؼام اف ٥٪هائی که راهٜ الي
هًَب اهاهت و فٝاهت اهت امالهی بـعىؿػاؿ هنرتًؼ. صرال بایرؼ ايٖبرا٧ الگرىی 
و یت ٥٪یه اف رهت هًَىب بىػو و ٝام بىػو برا رایگراه اهاهرت بره هًٞرای ػوم ػؿ 

ـػ. ـاؿ گی  ايؼیيه میامی فیؼیه هىؿػ بـؿمی ٩
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برىػو آو  یضیی بى صنیى ػؿباؿه هبًای هيـوٝیت ه٪ام اهاهت و هىّىٛ هًَرىب
ـای کنری احبرا Eگ٦ته امت:   اهاهت با ارماٛ اهت، ٝ٪ؼ پیمراو یرا ي٪رل ؿوایرت، بر

یضیی بى صنیى ٕ. Dباىؼهی ه به تخبیت و رٞل عؼاويؼ ػؿ ص٨ اوتىىػ بلکه وابنيمی
ٔ 537ً  هاػی الی الض٨، هزمىٛ ؿمائل ا هام الهاػی الی الض٨، کتراب ال٪یراك،

ـای چًیى ـایٖی ؿا ب ـػ کره ييرايگـ ایرى امرت کره هری ىغَی برـ او ػؿ اػاهه ى ىرم
 باىؼ. به ایى بیاو هيغٌهی هًٚىؿه اف اهاهت، هًٞای ػوم آو و اهام ١یـ هًَىً

اهاهت ّـوؿیه يیق هتٞلر٨ اؿاػه و رٞرل ىراؿٛ امرت و ػؿ  ،ىىػ که ػؿ يٚـ هاػیهی
باىؼ. به همیى رهت هبًای هيرـوٝیت اهرام هی ٕىل اهاهت هًَىً و تابٞی اف آو

ـاؿػؿ  ـػهی صیٖه اصکام ػیًی ٩ ٍـیش تـیى اٙهاؿ يٚـ هاػی ؿارٜ به ه٪ام اهاهت  .گی
ـای اهاهرت باىرؼ، Eباىؼ: هی هـبىٓ به کتاب ا صکام ـایٔ  فم بر هـ کل واررؼ ىر

ـای او رٞل ـػمهی عؼاويؼ ه٪ام اهاهت ؿا ب به آو ؿاّی باىرًؼ و چره آو ؿا  کًؼ. چه ه
ـػم حابتؾيپ ـيؼ. اهاهت به ومیله ه هرا هریچ ترؤحیـی ػؿ ىرىػ و اؿاػه و اعتیراؿ آييمی ی

ـػم هى٤ٙ به تبٞیت و صمایرت اف اهرام هنرتًؼ هـچًرؼ  رٞل الهی يؼاؿػ کره بلکه ه
ـاهت ػاىته باىًؼ یضیی بى صنیى هاػی الی الضر٨، ا صکرام ٥ری ٕ. Dينبت به آو ک

ـام،  ٔ هتىکل ٝلی الله اصمؼ بى ملیماو اف اهاهراو ٩رـو ىيرن338ً  الضالل و الض
اهاهت يرقػ رمیرٜ ىریٞیاو فیؼیره و اهاهیره صکمری اف Eگىیؼ: هی هزـی ػؿ ایى باؿه

ٝبرؼ بایرؼ  F ورايب عؼاويؼ و اهـی الهی امت. اهاهت یک يٞمت و یک ابتالء امت
ـيٞمت F پؾیـ باىؼ ٥ـهاو اصمرؼ برى ٕ. Dىکـ کًؼ و ػؿ بلیا  ٍبـ پیيره کًرؼیًٞی ب

ٝلن الکالم، صنرى برى یضیری یىمر٦ی، ملیماو هتىکل ٝلی الله، ص٪ائ٨ المٞـ٥ه ٥ی 
مپل با امرتًاػ بره وی ٔ 478ً  ،0424ا هام فیؼ بى ٝلی الخ٪ا٥یه،  هئمنهًٍٞا، 

ـه بیاو 024آیه  امت ای اهاهت و يبى  یک اهـ الهی و يٞمت و بلیهEػاؿػ: هی مىؿه ب٪
 478ًٔ  هماو،ٕ. Dبت ػاؿػ و يه به ٥ٞل يبی یا اهامکه به عؼا ين
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تىايرؼ هری ىرىػ کرههری ی اف آحاؿ اهاهاو فیؼی يیق ٝباؿاتی یا٥تهمچًیى ػؿ بْٞ
هًٖب٨ بـ هبًای ٝام بىػو هًَب اهاهت و ٝؼم اعتَاً آو به یرک ىرغٌ هٞریى 

اهاهرت ررایق يینرت هگرـ ػؿ او ػ Eباىؼ. یضیی بى صنیى ػؿ ایى باؿه گ٦ته امرت: 
ـاؿ و اهاهت ػؿ ػاػ صنى و صنیى ٝلیهما النالم. به عإـ ت٦ْل عؼاويؼ به آو ػو و ٩

ً  یضیی بى صنیى، هزمىٛ ؿمائل ا هام هاػی الی الض٨،ٕ. Dصنًیى و ؽؿیه ایياو
اعتال٥ری ػؿ ایرى Eٔ ػؿ یکی اف آحاؿ هـبىٓ به ٩ـو هيتن يیق ایى گىيه آهؼه امرت: 54

ـػم ؿا بره اهاهرت عرىیو بغىايرؼ و تمرام  يینت که هـ کل اف او ػ صنًیى هر
ـایٔ و اوٍا٣  فم يیق ػؿ ا یضیری برى ٕ. Dو هزتمٜ باىؼF اهاهت او ٍضیش امرتى

ٔ ٍرـیش ترـیى 619ً  صمقه هىیؼ بالله، التمهیؼ ٥ی ىـس هٞالن الٞؼل و التىصیؼ،
هٖلب ؿارٜ به هبًای يَب ٝام و يَب عاً تىمٔ ابى بؼؿالؼیى صنیى بیاو ىرؼه 

ىىيؼ. گـوهی که ػؿباؿه آيهرا يرٌ هی بـ ػو گـوه ت٪نین همايا اهل بیتEامت: 
  گـوهی که به ٍرىؿ ايؼF و ىؼه، ل٪ب، ٦ٍت و یا اىاؿه هيغٌ مناواؿػ ىؼه و به 

صنیى ابى بؼؿالؼیى، یًابیٜ الًَیضه ٥ری الٞائرؼ ٕ. Dٝام ػاؿای ٥ْائل یاػ ىؼه هنتًؼ
ـتْی بى فیؼ هضٖرىؿی، چراپ ػوم، ٍرًٞا، هکتبره برؼؿ،  ً  ،0422الَضیضه، ه
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ىىػ ایى امت که ػؿ هرؾهب فیؼیره ه٪رام اهاهرت هی هٖالب ٥ى٧ ٥همیؼهآيچه اف 
ػؿ ىغٌ عاٍی هتٞیى يینتF بلکره هرـ کرؼام اف مراػا   پل اف اهام صنیى

ـایٔ  فم باىؼ، به ایى هًَب الهی يائل ـا هری صنًی یا صنیًی که وارؼ ى ىرىػ. چر
ام ؽؿیره کره هخبرت اهاهرت ایيراو هنرتًؼ، ٝمىهیرت ػاىرته و ىراهل تمرای که اػله
 باىؼ.هی صنًیى

تىاو گ٦ت که ػؿ يٚـ هـ ػو هؾهب ىیٞه اؿاػه عؼاويرؼ برـ هی ػؿ ه٪ام رمٜ بًؼی
تؼاوم صکىهت ػیًی پل اف ػوؿاو صْرىؿ هَٞرىم تٞلر٨ گـ٥تره امرت. اهاهراو ١یرـ 

ـا F هًَىً يیق هًَىب الهی هنتًؼ هـچًؼ که به يام آيهرا تَرـیش ييرؼه امرت فیر
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امت که عؼاويؼ به و یت و صکىهت ایيراو ؿّرایت  آيها مبب ىؼه های ینتگیىا
هنرلمیى  هرىؿاػهؼ. اؿاػه الهی بـ ایى تٞل٨ گـ٥ته امت که چًریى اىغاٍری هتک٦رل 

ـاو و یت ػاىته باىًؼ. ٩امن بى هضمؼ ػؿ ایى باؿه گ٦ته امت:   حابرتEباىًؼ و بـ ػیگ
ـا کره اهايمی ـای هیچ کنی هگـ به ػلیل ىـٝی، ارماٝرا. چر هرت ترابٜ ىىػ اهاهت ب

ـه آو ص٦٘ ىـیٞت و ٩ىام آو، تزؼیؼ آيچه که اف ػیى هًؼؿك گيرته،  يبى  امت و حم
ـای کنی امت که عؼاويرؼ او  F وػ٥ٜ تٚالن و تضمل تکالی٤ مًگیى امت ایى ه٪ام ب

ـگقیؼه باىؼ ٩امن بى هضمؼ هًَىؿ بالله، ٝؼه ا کیاك ٥ی ىـس ٕ. Dؿا اعتیاؿ کـػه و ب
 036ًٔ  هٞايی ا ماك،

يؼیيه میامی ىیٞیاو فیؼی و اهراهی، يهراػ اهاهرت ترابٜ يبرى  و هکمرل آو ػؿ ا
امت. پل اف عتن يبى  و اتمام ؿمل، ایى عٔ اهاهت امت که ػؿ ٕىل همه اَٝراؿ 

باىرؼ. ػؿ هری رـیاو ػاىته و فهیًه ماف بـپایی صکىهت الله و ا٩اهره اصکرام ىرـٝی
ىرىػ و هری ً و ١یـ هًَىًوا٩ٜ، هنؤله اهاهت به هًٞای ٝام آو، ىاهل اهام هًَى

ـتب هتٞل٨ رٞل ىاؿٛ هنتًؼ. با ایى تىّیضا  هيغٌ ىىػ هی هـ ػو آيها به يضى ت
که يٚـیه يَب ٝام که هبًای هيـوٝیت ولی ٥٪یه امت ٩ابل تنـی به يٚـیره اهاهرت 

ـا که يهاػ اهاهت تالی تلى يبى  هی ١یـ هًَىً ػؿ ايؼیيه میامی فیؼیه يیق باىؼ. چ
ـای اٝمال صاکمیت الهی و بـپایی يٚرام میامری امرالهی بره ىرماؿ هاتًامت و   هز

ؿوػ. ّمى ایًکه ایى ه٪ام به ىغٌ هٞیًی اعتَاً يؼاؿػ و ىاهل هـ کنی کره هی
ـایٔ باىؼ ـایٔ  فم بریى ػو هرؾهب ىریٞه هی وارؼ ى ىىػ. هـ چًؼ که ػؿ ؿابٖه با ى

ـک هنتًؼ.اها ػؿ هًَىب بىػو و ٝام بىػو ا ورىػ ػاؿػهایی اعتال٣  یى ه٪ام هيت



  ;=   ٝلىم میامیویژه ، 0411فهنتاو، 48ىماؿه  ٥َلًاهه 

 دس اًذیطِ سیبسی ضیؼِ بیتهحَسیت اّل

یعلٍالیتثالفصلحضزت

بـرنرته  های یَهعَیکی اف  هضبت و ٝال٩ه ينبت به اهل بیت پیاهبـ اکـم
عرىػ ؿا  ،باىؼ. ىیٞیاو با ًٝایت به آیا  هغتل٤ ٩ـآو کـین و اصاػیج يبىیهی ىیٞه

ػايًرؼ. صرؼیج ت٪لریى یکری اف هری ایيراوو تبٞیرت اف  هلقم به هىػ  اهل بیت
ـاؿ گـ٥تره امرت. بره هی هيهىؿ يبىیهای ؿوایت باىؼ که هىؿػ امتًاػ اهاهیه و فیؼیه ٩

همیى ٝلت اهاهاو فیؼی ػؿ تؤلی٦ا  عىػ، به ٕرـ٧ هغتلر٤ ٥ْرائل و هًا٩رب اهرل 
 ايؼ. ٝلیـ١ن ایًکه فیؼیه بْٞی اف ائمه إهراؿ ؿا بره ًٝرىاو اهرامؿا ي٪ل کـػه بیت

ـام اف ایياو یاػ کـػه ايؼ. البته ػیؼگاه  ٩بىل يؼاؿيؼ، اها ػؿ آحاؿ ٝلمی عىػ همىاؿه با اصت
ٍـ٥ا به هضبت و ٝال٩ه ٩لبری بره ایيراو  ایى ػو هؾهب ىیٞه ينبت به اهل بیت

 باىؼ.هی ٝ٪یؼتی و میامی يیقهای ىىػ بلکه وارؼ رًبهيمی هضؼوػ

و کره همراو اهرل بیرت ایيرا اکـمػؿ يٚـ ىیٞیاو پل اف ورىػ ه٪ؼك پیاهبـ 
ـه باىؼ، اف ىؤو هـرٞیت ٝلمی و ػیًری بـعرىؿػاؿ هی ؽؿیه صْـ  ٍؼی٪ه ٕاه

ههمترـیى ورره تمرایق ىریٞیاو اف اهرل  هنتًؼ. هنؤله اهاهت و و یت اهل بیت
و عال٥ت بال٥َل  باىؼ. اٝت٪اػ به هًَىً بىػو و یت صْـ  ٝلیهی مًت

هىّىٛ کالهی هغتٌ به ىیٞه امت. هىّىٝی که  یک ایياو بٞؼ اف پیاهبـ اکـم
 Fاهل مًت با ؿػ آو هؼٝی هنتًؼ راييیًی پیاهبـ اف رايب عؼاويؼ تٞییى ييرؼه برىػ
ـػم گؾاىته ىؼه امرت. اهرل مرًت برا يٚـیره  بلکه ايتغاب علی٦ة الـمىل بـ ٝهؼه ه

ـه آيها هنیـ ػیگـی ػؿ ي٪ل ؿوایرا  و ت٦نریـ آیرا   ػؿ ٝؼالت ٍضابه و تمنک به می
يٚام میامی عال٥ت ؿا به ورىػ  ،پیو گـ٥تًؼ. با گؾىت فهاو پیـوی اف ؿ٥تاؿ ٍضابه

ـکقی ايؼیيه میامی اهل مًت ؿا تيکیل  ػهؼ.هی آوؿػ که هنته ه

ـا٧ هـ ػو هؾهب امالهی اف فهاو اؿتضال پیاهبـ اکـم  ىـوٛ هـ چًؼ ي٪ٖه ا٥ت
ـاک تيیٜ و تنًى ػؿ ایى امت که يٚهی ـیه پـػافی ٝلمای ٥رـی٪یى ىىػ، اها وره اىت
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اف فهراو آ١راف اعرتال٣ برـ مرـ ها ػؿ ػ٥اٛ اف ٝ٪ایؼ هؾهبی عىػ پل اف گؾىت مال
و رـیاو م٪ی٦ه آ١اف ىؼه امت. چًايکره هراوؿػی اولریى يٚـیره  راييیًی پیاهبـ

ـػاف الگىی عال٥ت، کتاب اصکام النلٖايیه ؿا ػؿ ٩رـو چهراؿ  کرـػه امرت و  ی٤ترؤلپ
ـایوٝالماو ىیٞه يیق پل  اعبراؿی و ٝ٪لری بره رمرٜ هرای اف آ١اف َٝـ ١یبت، با گ

 آوؿی ؿوایا  و اؿائه امتؼ ل به هًٚىؿ ػ٥اٛ اف الگىی اهاهت اهتمام وؿفیؼيؼ.

ـا رًبو فیؼیره ػؿ مرالF ىیٞیاو فیؼی يیق اف ایى هىّىٛ هنتخًی يینتًؼ هرای فی
ـای اي٪البی و ٩یام ٝلیه صکىهت بىػ و ٝلمای فهای اول ػؿگیـ ٥ٞالیت یؼی ٥ـٍرتی بر

ـاهین الـمی ٕيمی آحاؿ ٝلمی ی٤تؤلايؼیيه وؿفی و  هر  246 – 069یا٥تًؼ. ٩امن بى اب
٧ٔ اولیى اهام فیؼی امت که ٥ـٍت تؼویى کتاب ػؿ ػ٥اٛ اف هؾهب فیؼی ؿا یا٥ت و 

ـػ. پرل اف  ی٤تؤلؿا ػؿ پامظ به مىال اف اهاهت و ورىب آو  Dتخبیت ا هاهةEکتاب  ک
او يیق يىه اه اهام یضیی بى صنیى هل٪ب به هاػی الی الضر٨ ػؿ آحراؿ هغتلر٤ عرىػ 

 همچىو کتاب ٥یه هٞـ٥ة الله و کتاب اٍىل الؼیى به هىّىٛ و یرت اهرل بیرت
ـای احبا  اهاهت صْـ  ٝلی  و او ػ ایياو امتؼ ل کـػه امت. اىاؿه کـػه و ب

 ً م هاػی الی الض٨، کتاب ٥یه هٞـ٥ة االلره،یضیی بى صنیى، هزمىٛ ؿمائل ا هإ
 ای یرژهؤ ػیگـ اهاهاو فیؼی هن ػؿ آحراؿ عرىػ بره هىّرىٛ اهاهرت تىرره 094و  53

ػاىتًؼ. به ًٝىاو هخال اهام اصمؼ بى صنیى الـٍاً اف اولیى اهاهاو هتؤعـ فیرؼی ػؿ 
هضمرؼ اف کتاب هَباس الٞلىم و کتاب الغالٍة الًا٥ٞة و اهام هًَىؿ بالله ٩امن برى 

ٝلمای ٩ـو یافػهن هزـی ػؿ کتاب ا ماك لٞ٪ایؼ ا کیاك هترؾکـ هنرؤله اهاهرت 
 .ايؼ ىؼه

ـاهین و یضیی بى صنیى به هىّىٛ اهاهت، مبب ىؼ ایى  ػؿ وا٩ٜ تىره ٩امن بى اب
عٔ ٥کـی و اٝت٪اػی همىاؿه رایگاه همتافی ػؿ آحاؿ ٝلمای فیؼی ػاىرته و ترا َٝرـ 

اف  تیزره اٝت٪راػ بره اهاهرت بال٥َرل صْرـ  ٝلریصاّـ يیق اػاهره یابرؼ. ػؿ ي
یمرى های باىؼ. به همیى رهت فیؼیهی بـرنته اٝت٪اػی فیؼیاو یمى یها هيغَه
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باىًؼ، ايؼیيه میامی عرىػ ؿا هی ٝلیـ١ن ایًکه يقػیکتـیى هؾهب ىیٞه به اهل مًت
ـابتی با يٚام میامی عال٥ت يؼاؿيؼايؼ بـ يٚام اهاهت بًا کـػه  .و هیچ گىيه ٩

ػايًرؼ Fهی البته فیؼیاو اهاهت به هًٞای اول ؿا هًضَـ ػؿ صْـ  ٝلی و صنًیى
 ػؿ صالیکه ىیٞه اهاهیه يه ي٦رـ اف او ػ اهرام صنریى ؿا يیرق اهرام هَٞرىم و هًَرىً

ػايًؼ. به هـ صال آيچه اهمیت ػاؿػ ات٦ا٧ يٚـ هـ ػو هؾهب ىریٞه ػؿ اهاهرت برال هی
ـاکياو ػؿ مه  باىؼ. ّمى ایًکه بنریاؿی اف هی اهام يغنت٥َل صْـ  ٝلی و اىت

ـک امت. به ًٝىاو هخال یضیری برى صنریى ػؿ  ػ یل احبا  اهاهت بیى ػو هؾهب هيت
کنری اف  هراتًؿا  مىؿه هائرؼه اىراؿه کرـػه و صْرـ  ٝلری 55 یهآکتاب عىػ به 

باىرؼ. مرپل بره هی ػه و لؾا وارؼ ه٪ام و یتػاػايؼ که ػؿ ؿکىٛ فکا  هی هنلماياو
مىؿه هائؼه اىاؿه کـػه و رـیاو وا٩ٞه ١ؼیـ عن ؿا به ًٝىاو یکی ػیگـ اف ػ یرل  67آیه 

کًرؼ. همچًریى صرؼیج هًقلرت ؿا بره ًٝرىاو ػلیرل هی ؽکـ اهاهت صْـ  ٝلی
ـای اهاهرت هٞـ٥ری ٔ 53 ً همراو،ٕ کًرؼ.هری ػیگـی بـ ٍالصیت صْـ  ٝلی ب

ىغَری و  های یژگیواىاؿه به  الهاػی ػؿ کتاب ػیگـه ٝالوه بـ ؽکـ ػ یل ٩بلی و با
ـابت ایياو با پیاهبـ اکـم تمرام اهرت Eگىیرؼ: هری ػؿ امتؼ لی ػیگرـ ينبت و ٩

امالهی ات٦ا٧ يٚـ ػاؿيؼ که فهاو اؿتضال پیاهبـ اکـم صْـ  ٝلی ٍالصیت عال٥ت 
ـاو اعتال٣ يٚـ ػاؿيؼ. پل ص٨ آو امرت  پیاهبـ ؿا ػاىته امت ػؿ صالیکه ػؿ هىؿػ ػیگ

هماو، کتاب اٍرىل Dٕرماٛ ػاؿيؼ و بإل آو امت که ػؿ آو اعتال٣ ػاؿيؼ.که بـ آو ا
.ٔ ػؿ اػاهه يیق با امتًاػ به صؼیج ح٪لیى و يیق ؿوایتری اف پیراهبـ 095-094 ً الؼیى،
بررـ و یررت  Dالحغییى و الحغیییى اهاهییاو لاهییا  و لْییذاEکرره ٥ـهىػيررؼ:  اکررـم

ػواؿ هغتلر٤ تراؿیغی برا کًؼ. مایـ اهاهاو فیؼی يیرق ػؿ اهی امتؼ ل صنًیى
اصتزراد  تمنک به همیى اػله ي٪لی و ٝ٪لی بـ اهاهت بال ٥َرل صْرـ  ٝلری

ـاصت آو ؿا یکی اف ورىه تمایق عىػ با مایـ هؾاهب و هکاتب امالهی ايؼ کـػه و به ٍ
 اصمؼ بى ملیماو هتىکل ٝلی الله، ص٪ائ٨ المٞـ٥ه ٥ی ٝلرن الکرالم،ٕ ًٝىاو کـػه ايؼ.
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 572 ً بى صمقه، التمهیؼ ٥ی ىـس هٞالن الٞؼل و التىصیؼ، هىیؼ یضیی ، 441 ً
 036ٔ ً هًَىؿ بالله ٩امن بى هضمؼ، ٝؼه ا کیاك، ،

هْذٍیت

ههؼویت یکی اف ههمتـیى اٝت٪اػا  اهاهیره امرت ولری هًضَرـ بره ىریٞه احًری 
ؿاررٜ بره  باىؼ. اصاػیج بنیاؿی اف رايب پیاهبـ اکـم و ائمه إهراؿيمی ٝيـی

هىٝىػ ٍاػؿ ىؼه امت. به ًٝىاو يمىيه پیاهبـ اکـم ػؿ عٖبه ١ؼیـ که ٝرؼه ٩یام ههؼی 
فیاػی اف هنلماياو اف ا٩ٖراؿ هغتلر٤ برالػ امرالهی صْرىؿ ػاىرتًؼ ّرمى تٞیریى 
صْـ  ٝلی به ًٝىاو وٍی و علی٦ه عىػ بره هنرؤله ٩یرام ههرؼی هىٝرىػ يیرق اىراؿه 

به هىّرىٛ ههرؼویت ٥ـهىػيؼ. اف هماو ػوؿاو ٍؼؿ امالم، هؾاهب هغتل٤ امالهی 
باوؿ ػاىتًؼ. اهل مًت با ایًکه با هىّرىٛ اهاهرت بیگايره امرت اهرا ػؿ آحراؿ هتٞرؼػ 

 ٝالماو مًی به هىّىٛ ههؼویت اىاؿه ىؼه امت.

ػمتگاه عال٥ت به هـوؿ فهاو اف الگىی صکىهت يبرىی و هؼیًره ٥اّرله امرالهی 
امرالهی هنرلٔ ىرؼه ٥اٍله گـ٥ته بىػ. کنايی که به ًٝىاو اهیـ و علی٦ره برـ راهٞره 

گـ٥تًؼ و اف هنیـ ٝؼالت هًضـ٣ ىؼه بىػيؼ. والیاو هی بىػيؼ، اصکام ىـٝی ؿا ياػیؼه
ـتکب عال٣ ىـٛ ىرؼيؼ و بْٞری اف هی و صاکماو ػمتگاه صکىهتی به ٕىؿ ٝلًی ه

ـاُ ٝلىیراو و صتری  اصکام ػیًی ؿا تٖٞیل کـػه بىػيؼ. ایى وّٞیت، ياؿّایتی و اٝت
ـاػ هتؼیى ١یـ ىیٞه ؿا ػؿ پی ػاىت. پل اف صاػحه ٝاىىؿا و با ا٥قایو ٙلرن ػمرتگاه  ا٥

صکىهتی و ىیىٛ ه٦امؼ گىياگىو ػؿ راهٞه امالهی، يیاف به یک هًزی ٝؼالت آ٥رـیى 
د و ؿیيه ػاؿ بىػو براوؿ بره ههرؼویت ػؿ اوىؼ. با تىره به ؿهی بیو اف پیو اصناك

ـاػ و هکاتب هغتل٦ی مٞی ػاىتًؼ با ام ت٦اػه اف ایى براوؿ اٝت٪راػی راهٞه امالهی، ا٥
ـای ٝبامی يیق ٩َرؼ  ـای عىػ هيـوٝیت مافی کًًؼF به يضىی که صتی بْٞی اف اه ب

به عىػ ػاىرتًؼ. ّرمى ایًکره ػؿ همراو ؿا مىء امت٦اػه اف ایى هنؤله و ايتناب ههؼی 
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ـاو به ًٝىاو ههرؼی هىٝرىػ  ـاػ هغتل٦ی هؼٝی ههؼویت بىػه و یا تىمٔ ػیگ اَٝاؿ ا٥
 هٞـ٥ی ىؼيؼ.

ـاکا  فیؼیه و اهاهیه باىؼ. بنیاؿی اف اهاهاو هی هنؤله ههؼویت یکی ػیگـ اف اىت
فیؼی ػؿ آحاؿ عىػ به ایى هىّىٛ اىاؿه کـػه ايؼ. البتره ػؿ ه٪اینره برا اهاهیره هىّرىٛ 
ههؼویت ػؿ يٚـ فیؼیه اهمیت کمتـی ػاىته امت کره ياىری اف اعرتال٣ ٥رـی٪یى ػؿ 

هىؿػ بْٞی اف اهاهاو فیؼی به ویژه ي٦ل فکیره گ٦تره باىؼ. ػؿ هی ٝ٪یؼه به تؼاوم ائمه
ـاهنEىؼه که هؼٝی ههؼویت بىػه امت.  ـای عرىػ ٥ر  بًی ٝباك که ابترؼا فهیًره ؿا بر

ـای ىـوٛ کاؿ و ه٪ابله با بًی اهیره پریو يمی ػیؼيؼ، ٥کـ کـػيؼ که یکی اف آل ٝلی ؿا ب
. او هن يرام پیراهبـ کيًؼ. لؾا هضمؼ ي٦ل فکیه ٥ـفيؼ ٝبؼالله هضِ ؿا ايتغاب کـػيؼ

بىػ و يام پؼؿه يیق همچىو يام پؼؿ بقؿگىاؿ پیاهبـ اکـم ٝبؼالله بىػ. هضمرؼ هرـػی برا 
ت٪ىا و با ایماو بىػ. اف ٩ْا یک عالی هن بـ ىايه ؿامت عىػ ػاىت. او ػ اهام صنرى 
ـایٔ باوؿ کـػه بىػيؼ که او هماو هًزی اهل بیت امت که پل اف ىیىٛ  با تٖبی٨ ایى ى

ـػ. ٝبؼالله هضِ ا٩ىام عىػ ؿا رمرٜ کرـػه و پرل اف ٙلن  و بی ٝؼالتی ٩یام عىاهؼ ک
ـاػ عٖبه مه تراو بیاییرؼ و برا او بیٞرت گ٦ت ههؼی اهت، همیى پنـ هى امت. های ای

ـه ائمه إهاؿ، چاپ ٕ. Dکًیؼ ـاو، ايتياؿا  ٍؼؿا، 32ىهیؼ هٖهـی، میـی ػؿ می ، ته
فیؼی هل٪ب به ههرؼی بىػيرؼ کره ایرى ٔ البته بْٞی اف اهاهاو 009-021 ً ،0386

 هىّىٛ لقوها به هًٞای اػٝای ههؼویت تىمٔ آيها يینت.

کًرؼ. هراػی هی یضیی بى صنیى به ي٪ل اف فیؼ بى ٝلی به هىّىٛ ههؼویت اىاؿه
ـایٔ ؿوف راهٞره و گنرتـه  ـای تٞزیل ػؿ اهرـ ٩یرام ههرؼی هىٝرىػ، ىر پل اف ػٝا ب

ْـ  ههؼی همچىو ا٩اهره صيتایذ ٩یام  مپل به و ىىػهی هضـها  و ٙلن ؿا هتؾکـ
با ؽکـ ؿوایتی اف فیؼ بى ٝلری کره بره ٩یرام  کًؼ. یضییهی ٝؼل و اصیاء ىـیٞت اىاؿه

ػؿ آو هًگام ٩رائن آل هضمرؼ ٍرلی اللره Eکًؼ: هی ههؼی هىٝىػ اىاؿه ػاؿػ اف او ي٪ل
که بـ کٞبه تکیه کـػه امت. اف هیاو ػو چين او  کًؼ ػؿ صالیهی ٝلیه و آله و ملن ٩یام
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بیًًؼ. ابىهاىن اياؿ٥ـوه يمی ىىػ که ٥٪ٔ کىؿػ و ػيیا و آعـ  آو ؿاهی يىؿی مإٜ
و ػؿ هیاو ابا الضنیى آو يىؿ رینت  فیؼ پامظ ػاػ ٝؼالت اای : اف رًاب فیؼ پـمیؼ

کام ٥ی الضرالل یضیی بى صنیى هاػی الی الض٨، ا صٕ. Dىما و صزت او بـ عالئ٨
ـام،  346ٔ-344 ً و الض

هـ کل کره ٩ائرل بره Eگىیؼ: هی یضیی ػؿ یکی ػیگـ اف آحاؿ عىػ ػؿ باب وٍایت 
ـػ کره عؼاويرؼ بره ومریله پیراهبهی ٕبٞا ،وٍایت صْـ  ٝلی امت ، ٝلری و ـپرؾی

ـگقیؼه امت يیکايی اف ؽؿیه آو ػو ؿا که اولیى آيها ٝلری برى  و صنًیى ؿا به ًٝىاو اهام ب
ـاؿ ػاػه امتصن ػو يیق اهاهاو ػیگـی  هیاو ایى F ویى و آعـیى آيها ههؼی امت اهام ٩

ـاؿ ػاؿيؼ ٩D .ٕ یضیی بى صنیى، هزمىٛ ؿمائل ا هرام هراػی الری الضر٨، کتراب ٥یره
 62ٔ ً هٞـ٥ه الله،

ىىػ که هنرؤله ههرؼویت ػؿ هرؾهب فیؼیره هی با هٖالٞه آحاؿ اهاهاو فیؼی ؿوىى
باىرؼ. ػؿ هرىؿػ ٝ٪یرؼه فیؼیره ؿاررٜ بره هری یـ ٩ابل ايکاؿهىّىٝی پؾیـ٥ته ىؼه و ١

 یهىٝىػيؼ ول یه هٞت٪ؼ به ٙهىؿ ههؼیؼیفEتىاو گ٦ت: هی هىّىٛ ههؼویت به ارمال
ـا ىًامًؼ و  یيم یؿا به ًٝىاو ههؼ یًیًًؼ و ىغٌ هٞک یى يمییتٞ یآو فهاو عاٍ یب

ى اهرام اف اهاهراو یهىٝرىػ آعرـ یه هٞت٪ؼيؼ ههؼکبل به هتىلؼ ىؼو او يؼاؿيؼ یاٝت٪اػ
ه اف کرى ؿا یى عىاهؼ آهؼ و فهریياهٞ یه ػؿ فهايکت و اف ينل ٥إمه عىاهؼ بىػ یب اهل

ههرؼی ٥ـهايیراو و مریؼ ٕ. Dو ػاػ پـ عىاهؼ يمرىػؼاػ پـ ىؼه امت، اف ٝؼل یٙلن و ب
 099ٔ ً ٝلی هىمىی يژاػ، ػؿمًاهه تاؿیظ و ٝ٪ایؼ فیؼیه،

که بْٞی اف اهاهاو فیؼی ػؿ آحراؿ عرىػ ؽکرـ کرـػه هئیؼ ایى مغى رـیايی امت 
ـػ ٝؼه - ي٦ل فکیه - هًگاهی که هضمؼ بى ٝبؼاللهEايؼ:  ـاػؿه ای ٩یام ک ـػم اف ب اف ه

ـاػؿ  همراو ههرؼی ه ـاهین بى ٝبؼ الله بى صنى پـمیؼيؼ آیا ب ىٝرىػ امرت  او ػؿ اب
ـای پیاهبـه. وٝرؼهای ٝؼهوپامظ گ٦ت: ههؼی  ػاػه امرت  اف رايب عؼاويؼ امت ب

ـای او هيغٌ ييؼه  ـاؿ ػهؼ که يام او تٞییى ييؼه و فهايی هن ب که اف اهل او ههؼی ٩
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ـای ٥ـیْه اهـ به هٞـو٣ و يهی اف هًکـ ٩یام کـػه امت. اگـ عؼاويؼ  ـاػؿ هى ب امت. ب
ـاؿ ػهؼ پل ایى ٥ْیلتی امت که عؼاويؼ بره هرـ کرل کره  اؿاػه کـػه و او ؿا ههؼی ٩

ـاػؿم ٥ـیْه الهی ؿا بره اهیرؼ وٝرؼه ،کًؼهی بغىاهؼ ٖٝا کره ای ػؿ ١یـ ایى ٍىؿ  ب
ـػهاهىؿ به ايت ـک يغىاهؼ ک ـای آو يینت ت صمیؼ بى اصمؼ هضلری، الضرؼائ٨ ٕ. Dٚاؿ ب

ـتْری برى فیرؼ هضٖرىؿیالىؿیؼه ٥ی هًا٩ب ا ئمه القیؼ ، ٍرًٞا، هکتبره برؼؿ، یه، ه
لب ٥ی اهرالی ابری یضیی بى صنیى يا٨ٕ بالض٨، تینیـ المٖا ، 278، د یک، 0423

ٔ آيچه اف ؿوایرت 094 ً ،0422ا هام فیؼ بى ٝلی الخ٪ا٥یه،  هئمنهٕالب، ًٍٞا، 
الهی امت که هـ  و ٥ْیلت ه٪ام ههؼویت یک هقیتEىىػ ایى امت که هی بـػاىت

تىايؼ با تاله و ىاینتگی به آو ػمت یابؼ. لؾا فیؼیه به اهیرؼ ٙهرىؿ هی کل بغىاهؼ
ـای هرـ يمی رهاػ ػمتههؼی هىٝىػ اف تاله و  کيًؼ بلکه ػؿ پری آو هنرتًؼ کره بر

 َٝـی یک ههؼی ٙاهـ و ٩ائن ورىػ ػاىته باىؼ که فهاو عىػ ؿا اف ٝؼل و ٩نرٔ پرـ
ـائرؼ للؼؿامرا  و ٕ. Dکًؼهی ـکق ال ٝبؼ الله بى هضمؼ صمیؼ الؼیى، القیؼیه، ًٍٞا، ه

 024ٔ ً ،0424البضىث، 

آحاؿ اهاهاو فیؼی یا٥ت. به ًٝىاو يمىيه صنیى تىاو ػؿ هی اف ایى باوؿ ؿا ییها ييايه
ابى بؼؿالؼیى اف ٝلمای ٩ـو ه٦تن هزرـی ػؿ کتراب عرىػ ؿاررٜ بره کنرايی اف اهرل 

کًؼ. مپل ؿوایتری هی که به آيها يٌ واؿػ ىؼه امت، به ههؼی هًتٚـ اىاؿه بیت
یرق کًؼ که بیايگـ صتمی بىػو ورىػ صْـ  ههرؼی و يهی اف ورىػ پیاهبـ اکـم ؿا ي٪ل

 باىؼ. او ؿوایتی اف پیاهبـ اکـم ؿا به ي٪رل اف ابرى ٝبراك ؽکرـهی ه٪ام ؿ٥یٜ آو صْـ 
ىىيؼF هى، صمقه، ر٦ٞرـ، هی ه٦ت ي٦ـ ٩بل اف همه واؿػ بهيتEکًؼ که ٥ـهىػيؼ: هی

همچًیى ػؿ ؿوایتری ػیگرـ ٥ـهرىػه  .Dٝلی، صنى، صنیى و ههؼی هضمؼ بى ٝبؼالله
که هنلٔ ىىػ بـ ٝـب هـػی اف اهرل بیرت هرى کره  ىىػ تا فهايیيمی ػيیا تمامEايؼ: 

پرؼؿم امرت. فهریى ؿا اف  مرنايرام  پؼؿه يیق هن مناهى امت و  منايام  او هن منا
بره ػؿ اػاهره هىل٤  .Dيٖىؿ که اف رىؿ و ٙلن پـ ىؼه امتکًؼ هماهی ٩نٔ و ٝؼل پـ
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ـای Eکًؼ که ٥ـهىػيؼ: هی ؿوایتی اف پیاهبـ اکـم اىاؿه ایى اهرت ػؿ هرـ همايا عؼاويؼ ب
گىیرؼ هری مرپل ػؿ ه٪رام تٖبیر٨ .Dکًؼ که اصیاگـ ػیى باىؼهی ٩ـو کنی ؿا هبٞىث

ـاػؿه صْـ  هضمؼ با٩ـ ـاو ػیى بىػه ايؼ رًاب فیؼ و ب ػؿ ٩رـو  F واولیى اصیاگ
ـاهین ـای هـ ٍرؼ مرال بٞرؼ يیرق  F وبٞؼ، هضمؼ و ٩امن ؿمی ٥ـفيؼاو اب همیى ٕىؿ ب

ـػ تا به ػوؿه هٞاٍرـ عرىػهی ام ػیى ياماىغاٍی ؿا به ًٝىاو هزؼػ اصک  ؿمرؼ.هری ب
ٔ ایرى 469-468 ً صنیى ابى بؼؿالؼیى، یًابیٜ الًَیضه ٥ی الٞ٪ائرؼ الَرضیضه،ٕ

ـا همرايٖىؿ کره اىراؿه F ىیىه تٖبی٨ کاى٤ اف اٝت٪اػ فیؼیه به صْـ  ههؼی امت فی
هرل ػايًؼ کره هرـ ىغَری اف ؽؿیره اهی ىؼ آياو ه٪ام ههؼویت ؿا يىٝی ت٦ْل الهی

 تىايؼ به آو ه٪ام يائل ىىػ.هی ػؿ ٍىؿ  ٍالصیت بیت

Eىهرت کگـ برا تض٪ر٨ صیػ یو اف مى ىيؼ عىؿػه امتیت با آهىفه اهاهت پیههؼو
ا یرىرىػ و ٙلرن و مرتن اف ػي یهض٪ر٨ ه یًه ٥اّله امرالهیآؿهاو هؼ ،یههؼو یرهاي

ػؿ  یههماؿ یبن یامیم ابٞاػ ،یت امالهیى رهت، آهىفه ههؼویبًؼػ. اف ا یؿعت بـه
١الهـّا بهـوفی لک، میامرت و ههرؼویت، ٩رن، صکمرت ٕ. Dػاؿػ یهٞاؿ٣ اماله

 یاٝت٪راػ یا با هنئله اهاهت، آهرىفه   ل اؿتبإیت به ػلیههؼو 06ٔ ً ،0388ؿویو، 
ـا یعىػ ه یى اٝت٪اػکٞه همىاؿه اهاهت ؿا ؿیامت. ى ق ىرًاعت یاهـوف ي  ٖ یػايؼ. ػؿ ى

ٔ پرؾیـه و یرت 24 ً امرت. ٕهمراو، یػاٝت٪را یاٍرل یت اف ویو تبٞ اهام
بال٥َل صْـ  ٝلی ي٪ٖه آ١اف يٚام اٝت٪اػی و میامی اهاهت امت و باوؿ به ههؼی 

کًرؼ. يٚرام میامری اهاهرت اف هری هىٝىػ، ١ایت و آهال ايؼیيه میامی ىیٞه ؿا بیاو
ىىػ. لؾا تَىؿ رؼایی ههؼویت اف اهاهت هی گیـػ و به ٙهىؿ عتنهی ١ؼیـ مـچيمه
 ياػؿمت امت.

ات٦ا٧ يٚـ ػو هؾهب ىیٞه ػؿ براب اهاهرت و ههرؼویت فهیًره مراف ٝمیر٨ ترـیى 
ـابت ٩ ـا که هىّىٛ اهاهت ٍـ٥ا یک هنؤله تراؿیغی های اٝت٪اػی و میامی امت. چ

و ه٪ٖٞی يینت. اهاهت تؼاوم يبى  امت و پل اف اؿتضال آعـیى پیاهبـ الهی و عتن 
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یابرؼ. برا تىرره بره ایرى کره ػیرى امرالم و هری ههآ١اف ىؼه و تا پایاو هنتی اػا ،يبى 
ـای تمراهی اَٝراؿ های آهىفه ٥ـػی و ارتماٝی آو هضؼوػ به فهاو عاٍی يینت و بر

ٍاػؿ ىؼه امت لؾا ػؿ تمام ایى ػوؿاو هـ ا٩ؼام میامی و تيکیل صکىهت بایؼ تابٞی 
اف اٍل اهاهت باىؼF ػؿ ١یـ ایى ٍىؿ ، آو صکىهرت ٕرا١ى  و ياهيرـوٛ عىاهرؼ 

ىػ. همايٖىؿ که اىاؿه ىؼ ػؿ ايؼیيه میامی امالم صاکمیت هٖل٨ بـ رهاو هنرتی ب
اف آو عؼاويؼ امت و هـ ٩ؼؿ  میامی که ٩َؼ اٝمال صاکمیت ػاؿػ، بایؼ ػؿ ؿامتای 

 تيکیل ىؼه باىؼ. ،ىىػهی اؿاػه الهی و اؽو ىـٝی که ػؿ يهاػ اهاهت هتزلی

برال اصیراء امرالم يراب هضمرؼی و يٚـیه و یت ٥٪یه تابٜ يٚام اهاهت امت به ػي
صکىهت ٝلىی امت. لؾا ا٩اهه يٚام هبتًی بـ و یت ٥٪یه، اصیراگـ صکىهرت يبرىی و 

ـا که ایى الگىی میامی با ا٥تغاؿ به تاؿیظ ٍؼؿ امالم يگـػ و هی ٝلىی عىاهؼ بىػ. چ
ـای اػاؿه کيرىؿ و ترؤهیى هَرالش  به راهٞیت و تىايایی امالم ػؿ َٝـ صاّرـ يیرق بر

و مٞاػ  اعـوی اهت هنلماو ایماو ػاؿػ. اف مىی ػیگـ اٝت٪اػ بره ههرؼویت ػيیىی 
ىررىػ پیررـواو صکىهررت امررالهی برره آیًررؼه اهیررؼواؿ باىررًؼ و ػؿ ه٪ابررل هرری باٝررج

ـاو ٙهىؿ اف وّٜ هىرىػ ياؿاّی ههای صکىهت نرتًؼ و ٕا١ى  تنلین ييىيؼ. هًتٚ
ـاک اهاهیه هی یای بـپایی صاکمیت رهايی امالمهبا اهیؼ و تاله، عىػ ؿا ه کًًؼ. اىت

ىىػ کره ایرى ػو هرؾهب ىریٞه ػؿ ربهره واصرؼ هی و فیؼیه ػؿ هىّىٛ اهاهت باٝج
ـای هٞراؿ٣ اهرل  ـاو پرؾی ـيؼ. فیؼیاو یمى همچىو ىیٞیاو ای ـاؿ گی هکتبی و میامی ٩
ـای تمام اصکام ٥ـػی و ارتمراٝی آو  بیت هنتًؼ و اف تؤمیل صکىهت امالهی و ار

ـاواو ایى ػو هؾهب ػؿ هىّىٝا  بًیاػیى  کًًؼ. لؾا باهی ػ٥اٛ ـاک ٥ تىره به ي٪آ اىت
ـک ػمرت هی اٝت٪اػی و میامی تىاو ػؿ هباصج ايؼیيه میامی يیق به یک الگىی هيت

 .یا٥ت
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 گیشیًتیجِ

ـاؿ آو ػؿ ٕىل تاؿیظ امرت کره ػؿ  ههمتـیى ویژگی اهام، اتَال آو به يبى  و امتم
ىىػ. و یرت ٥٪یره ترابٜ اٍرل هی یـ هًَىًهًٞای ٝام آو ىاهل اهام هًَىً و ١

ىىػ. ػؿ َٝـ ٝؼم صْىؿ اهام هَٞىم، ٥٪یه ٝاػل برا هی اهاهت و تؼاوم آو هضنىب
تىايؼ صکن ىـٝی هنائل پیو ؿوی راهٞه امالهی ؿا کي٤ هی امت٦اػه اف ٩ىه ارتهاػ

ـای اصکرام ىرـٝی و  کًؼ. ىؤو ؿهبـی ٥٪یه و ؿیامت او بـ ػولت يیق فهیًره مراف ارر
ـای آو امت. ػؿ يتیزه  هاتًتىاو گ٦ت ػؿ َٝـ صاّـ يهاػ و یت ٥٪یه هی ّمايت ار

باىرؼ و برا الگرىی اهاهرت ١یرـ هری بنتـ هيـوٛ تض٪٨ یا٥تى صاکمیت ٝرؼل الهری
 .٩ابل ايٖبا٧ امت ،فیؼیه ػؿ ايؼیيه میامی هًَىً
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ٝ ، حمائك إِؼشفٝ ف٣ ػّٓ اِىالْ، حؼٗ تٗ ٤ح٥ک٣ ٤ٛػکف٣، كکٙؼا،    احٕذ تٗ ػ٥ّٕاٖ، ٔتٛوُ ػ٣ّ اهلل .13  ٔؤػؼک

 .٤1424ذ تٗ ػ٣ّ اِخماف٥ٝ، االٔاْ ص
ٝ حؼٗ تٗ ٤ح٥ک٣ ٤ٛػکف٣، كکٙؼا،     ائك إِؼشفٝ ف٣ ػّٓ اِىالْ،، حمتٗ ػ٥ّٕاٖاحٕذ ، ٔتٛوُ ػ٣ّ اهلل .14  ٔؤػؼک

 .1424االٔاْ ص٤ذ تٗ ػ٣ّ اِخماف٥ٝ، 
 .1424ِّذساػات ٚ اِثحٛث، ، اِض٤ذ٤ٝ، كٙؼا، ٔشوض اِشائذ ػثذ اهلل تٗ ٔحٕذ، ٔحٕذ ح٥ٕذ اِذ٤ٗ .15
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