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 چکیذُ

 یبسَاًذ ًؼجز ثِ اهَسار خبهؼِ هٌفؼل  ًوی ؿذُ اػز یذُاهبم وِ اصطشا خذاًٍذ دس خبهؼِ ثشگض

 یاثشگزاس یاػز وِ داسا یوِ دس آى لشاس داسد، وٌؾ گش فؼبل یا ثبؿذ ثلىِ ًؼجز خبهؼِ یهٌضٍ

 یلِثبؿذ سب ثشَاًرذ ثرِ ٍػر    یذثب ییاهبم دسخبهؼِ اصطشا خذاًٍذ وبسوشدّب یسٍ ثشا یيثبؿذ، اصا هی

اهربم دس   یٍوـرف وبسوشدّرب   یثذشداصد، هؼئلِ دظٍّؾ حبضش ثشسػ یآى دسخبهؼِ ثِ وٌؾ گش

 یثرشا  یورِ سٍؿر   یهضوًَ یلسحل یفیثبؿذ ٍ ثب سٍؽ و هی اهبم سضب یبرخبهؼِ اص هٌظش سٍا

اج ثرِ اػرشخش   یيؿرجىِ هضربه   ینثرب سشػر   ثبؿذ ٍ هی هشي هَخَد دس یّب اػشخشاج دادُ وـف ٍ

آى  یيهٌؼردن ثر   ٍ یدشداصد ثِ وـرف ساثطرِ هٌطمر   یه یشفشاگ ػبصهبى دٌّذُ ٍ ِ ٍیدب یيهضبه

دّرذ  یدظٍّؾ ثذػز آهذ، ًـربى هر   یيوِ دسا یدیٍ ًشب یندشداخش اصهٌظش اهبم سضب یبرسٍا

ٍخرِ   یچاهبم سا ثرِ ّر   سا لبئل ّؼشٌذ ٍ ای یظٍُ یّباهبم دسخبهؼِ وبسوشد یثشا وِ اهبم سضب

 ینوربهال فؼربل سشػر    یزؿخل یهخَد دسخبهؼِ ّبی  یًذاًؼشِ ثلىِ اهبم سا ثب وٌؾ گش لهٌفؼ

خرَد، اهربم سا    یربر ، دس سٍااهبم سضرب  یشاثبؿذ ص هی وِ دس اهَسار آى اثشگضاس یطَس یذًوب هی

داًرذ ٍ لبئرل    هری  خذاًٍذ یيالبهِ وٌٌذُ ٍ ثشدب وٌٌذُ د خذاًٍذ ٍ یيدسخبهؼِ دػَر وٌٌذُ ثِ د

ثبؿٌذ، ػالٍُ ثشآى اص هٌظرش حضرشر،    هی اهش یيسَاًب ثشا داسًذ ٍ یشیشیهبم وبسوشد هذّؼشٌذ وِ ا

                                              

 ـالٞلىم، ػؿ امالم یامیم یيهاؿىؼ ؿىته ايؼ یػايو آهىعته کاؿىًام  .ػاييگاه با٩
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اهبم خبهؼِ چْبسوبس وشد  یثشا اهبم سضب یثبؿذ، ثطَسول هی ٍ ًظن دسخبهؼِ یزاهبم ثبػث اهٌ

 یري وٌٌرذُ د  ِالبهر  -7خذاًٍرذ   یيد یدػَر وٌٌذُ ثِ ػَ -6وِ ػجبسسٌذ اص?  یذًوب هی سا ػٌَاى

خبهؼِ. یزاهٌ ثبػث ًظن ٍ -9خبهؼِ  یشیزهذ سَاًب ثش -8خذا دس خبهؼِ 

 
اهربم، ؿرجىِ    یورٌؾ گرش   ی،اهبم دس خبهؼِ اػاله ی، وبسوشدّباهبم سضبّبیکلیذی:ٍاصُ

 .یيهضبه
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 هقذهِ

 بیبى هسئلِ

اف ّـوؿیا   و ورىػ اهام ػؿراهٞه امالهی بًٞىاو یکی اف اؿکاو ههن ػیى عؼاويؼ
ـا کره تىمرٔ آوهی ػیى امالم ترىاو بره کرًو گرـی ػؿ راهٞره امرالهی هری باىؼ چ

ـػاعت و اهؼا٣ ػیًی  صکین امرت  هتٞالعؼاويؼ  .و الهی ؿا ػؿآو راهٞه پیاػه يمىػپ
ـای همه  و ـاؿ ػاػه امت، اف بؼیهیا  صکمت الهی ،هىؿاب  امت هَلضت و صکمتی ٩

ـگقیؼه عىػ که ب ـای اهام ب ـاؿ ػاػه امرت و اف همره ًٝىاو اهیى عرىػ ػؿ فهره که ب یى ٩ر
کما   و ٥ْائل و ٦ٍا  عىػ بـ آياو اٖٝاء يمىػه امت تا بتىايًؼ ػؿراهٞه امالهی 
ـاؿػهؼ ترا آحراؿ ٝملری وررىػ اهرام ػؿ  ـای اهام کاؿکـػی ٩ اهؼا٣ الهی ؿا پیاػه کًًؼF ب

ـای  ه یرا بربرىػو ػؿراهٞره  صْىؿ وراهٞه اصناك ىىػ و٥لن٦ه ورىػی اهام ٍـ٥ا ب
ـای اهام ػؿ آهىفه يباىؼ،کاؿىًاك ػیًی ػؿ راهٞه ًٝىاو  ـػهای ب هرای امرالهی کراؿک

ـاوايی ؽکـ ىؼه امت که يه ه٦ًٞل امت  امالهی ييايگـ ایى امت که اهام ػؿ راهٞه ٥
واحرـ  ويه گىىه ييیى و هًقوی بلکه اهام ػؿ راهٞه با يیـوی الهی عىػ کًو گـ ٥ٞرال

ـا  ٩ابرل تىرره و هلمرىك و  که با ایى کًو گـی عىػ باىؼهی گؾاؿی ػؿراهٞه تراحی
ـاوايی راهٞه امالهی ؿا به اهرؼا٣  عىػهای و ؿهًمىوها گؾاؿػ تا با هؼایتهی ههن ٥

 بـمايؼ. ،باىؼهی هاکه هماو مٞاػ  و کمال ايناو الهی

 ایى يىىتاؿ با ؿوه تضلیل هْمىو که یک ؿوه کی٦ی ػؿٝـٍه پژوهو و تض٪یر٨
ٍىؿ  گـ٥تره و های هتى هىؿػ يٚـ بٞؼ اف هياهؼه و کؼ گقاؿیله آو یمه وباىؼ وبهی

يمایرؼ، بره هری های رؼیؼی ػؿآو هىّىٛ ؿا کير٤ با کي٤ اؿتبآ هًٖ٪ی آياو یا٥ته
ـػ ـاد ومپل تضلیل کاؿک ـػافػ هری اهام ػؿ ؿوایا  اهام ؿّاهای کي٤ وامتغ پر

ىىػ به هی ٞیباىؼ که ػؿآو مهی وهنئله پژوهو صاّـ ػؿباؿه ؿوایا  اهام ؿّا
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ـای راهٞره امرالهی ػاؿػ  و اف هًٚرـ  ـػهایی بر مىال اٍلی یًٞی ورىػ اهام چه کاؿک
ـػ ؿوایی صْـ  ؿّا ىىػ  هی چگىيه امت و چه چیقهایی ؿا ىاهلها ایى کاؿک

تىايرؼ هی به ایى هنئله اف ایى يٚـ اهمیت و ّـوؿ  ػاؿػ که پـػاعتى پامظ ػاػه ىىػ.
ـای کنايی کره اهرام ٥لن٦ه ورىػی اهام ؿا ػؿ  راهٞه هيغٌ يمایؼ، وپامغی باىؼ ب

 هرىؿايمایًرؼ و ػعالرت آيراو ؿا ػؿ هری ؿا ػؿ راهٞه ٥٪ٔ با ًٝىاو ٝالماو ػیًی هٞـ٥ی
اهرام  هراتًتىاو گ٦رت کره ایرى هی کًًؼ.هی میامی و صکىهتی و هؼیـیتی راهٞه هًٜ

تىايرؼ ػؿراهٞره هری ػاؿػای کره  یژهوًٝىاو علی٦ه عؼاويؼ و با کاؿکـػهای ه امت که ب
ًٝىاو کًو گـی ٥ٞال و احـ گؾاؿ و صتی رـیراو مراف صْىؿػاىرته باىرؼ ه امالهی ب

ـابـ ػىمًاو وبؼعىاهاو بـمايؼ و ؿاه مٞاػ  و  وهـػهاو آو ؿا به ٝق  و مـ بلًؼی ػؿب
ـای اهرام ػؿراهٞره و ػاػه و به مرـهًقل ه٪َرىػ بـمرايؼ.تکاهل راهٞه ؿا ييا  آؿی بر

ـکرؼام اف آيهرا يره تىاو کاؿکهی راهٞره امرالهی و  هراتًـػهرایی ؿا هتَرىؿ ىرؼ کره ه
ـػم ػيیا ؿا اف هًزالب گـ٥تراؿی اهرـوفی ػؿ َٝرـ هرؼؿو هرای هنلماياو بلکه همه ه

ـهايؼ و يزا  بغو همه رىاهٜ بيـی باىؼ.  ب

 ادبیبت ًظشی پژٍّص

و   هـ پژوهيی ایى امت که ػؿباؿه اػبیرا  بکراؿ ؿ٥تره ػؿآو بـؿمری اف ّـوؿیا
ـػ تا بهتـ به هٞايی آيها پی بـػه ىىػ و ػؿک ٝمی٨ تـی صاٍل ىرىػ،  تبییى ٍىؿ  پؾی

 ،به بیاو ه٦اهیمی که ػؿًٝىاو ه٪اله بکراؿ ؿ٥تره امرت هغتَـٍىؿ  ه ػؿایى بغو ب
ـػافینهی  .پ

اهبم

و ػؿ ٩ـآو کـین ػؿ چًؼیى آیره ٩ـآيی ػاؿػ  ای یيهؿامت که ای اهاهت ه٪ىله اهام و
 یبره هًٞراEػؿ هٞايی هغتل٦ی به کاؿ ؿ٥ته امت که اف رمله آو  وه امت با آو ل٦٘ آهؼ

ىرىػ اهرام هری یػؿ ص٪ی٪ت به آيچره افاو پیرـو، باىؼهی رمٜ آو ائمه امت کهپیيىا 
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ـائتریٕ .Dلعىاه کتاب باىؼ یا ايناو، ص٨ باىؼ یا بإگىیًؼ،  یه  هئمنره ،هضنرى ٩
بره  هراتًػؿ اٝت٪اػا  هؾهب تيیٜ، اهرام  ، بغو اهاهتٔه ٩،0390ـآو اف ػؿمهایی

ـا ي٦ـ 02 ـاهی امالم إال٧ اف ٥ـفيؼاو صْـ  ٥إمه فه ىرىػ و هی ػعتـ يبی گ
ىًامرًؼ کره افٕرـ٣ هری پیراهبـ امرالماف ًٝىاو ؿاهًمایاو و پیيرىایاو بٞرؼ ه آيها ؿا ب

ـگقیؼه  ـایى اهـ ب ـای  ايؼ ىؼهعؼاويؼ ب ـامرالم يرام همره آيهرا بر ـػم و اف ٕرـ٣ پیاهب هر
ػؿ ؿوایتی هٞـو٣ به صؼیج لىس اف ررابـ ٝبؼللره ايَراؿی کره اف  .هٞـ٥ی ىؼه امت

ـا ي٪ل کـػه و ػؿ هًابٜ هغتل٤ ؿوایی ىیٞه با امًاػ ٍرضیش آو آهرؼه  صْـ  فه
 ٥ـهایًرؼ:هی ػؿباؿه تٞؼاػ اهاهاو بٞؼ افعىػ و ػؿ ؿوایتی ػیگـ پیاهبـ امالم امت

Eّبییَى و ًَّ ّلی   َيا َعیُذ ال َؾیَش، َّ َّ بُى  بی ىاّلب  َعیُذ الَىّفییَى، وَّوَّ  وّفیائی َبّْذی اثًیا 
ّلی بُى  بی ىاّلب  وآّخُشُهُن الماّئن َّ ُلُهن  اء هنرتن و یرهى مرـوؿ ايب: اهبـ عؼایپF  وَّ

ه کرپرل اف هرى ػوافػه ترى هنرتًؼ  یایاء امت. اوٍریٕالب مـوؿ اوٍ یبى اب یٝل
ٕابىر٦ٞـهضمؼ بى ٝلی  .Dایياو ٩ائن امت ىیٕالب و آعـ یبى اب یى آيها ٝلیيغنت

 64ًٔ ، 0د  ،٧ 0414بى صنیى بى هىمی ابى بابىیه ٩می ٕىیظ ٍؼو٧ٔ، 

ـاػ عاٍریایًها   همه ييايگـ ایى امت که واژه اهام ػؿٝ٪یؼه ىیٞه هغرتٌ بره ا٥ر
ـهمه آيهایی کره صکىهرت ؿا ػؿ ػؿمرتهی ـيرؼ هری ىىػ وبـعال٣ اهل تنًى که ب گی

يمایًؼ پل هًٚىؿ اف اهام ػؿایى يىىرتاؿ هی ٕی اهام وعلی٦ه إال٧بؼوو هیچ ٩یؼ وىـ
 اهاهی امت که افٕـ٣ عؼاويؼ هًَىب ىؼه باىؼ يه اهام به هًٞی هٖل٨ آو.

کبرکزد

ـػ ػؿ ل٢ت ياهه ػهغؼا به واژه  ـػاؿ و ٥ٞلEکاؿک هًٞا ىؼه امرت و D کاؿ و ٝمل و ک
ـػ مغى به هیاو ـػاؿ ىرغٌ یرا  آیؼ هًٚىؿهی ایى یًٞی و٩تی اف کاؿک هماو ٥ٞرل و کر

ـاؿ ـػ و ػؿ ایرى يىىرتاؿ يیرق هًٚرىؿ، بـؿمری همراو هی هىّىٝی امت که هؼ يٚـ٩ گی
ػهرؼ و بًٞرىاو ٥ٞرل افآو هری رایگاه ؿ٥تاؿی و کـػاؿی اهام امت که ػؿراهٞه ايزرام

 ىىػ.هی ه٪ام ٍاػؿ
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جبهعِ

ػايًؼ که به هی بیآهؼه امت آو ؿا واژه ٝـها راهٞه يیق آيچه که ػؿ ل٢ت ياههػؿباؿه 
ـػآوؿی ىؼه یا گـػآوؿيؼه و امت که ل٢ت ياهره ػهغرؼا بره آو اىراؿه کرـػه … هًٞی گ

ـابهام تـیى  ی امت که ايؼیيمًؼاو ٝلرىم ارتمراٝی ه هایواژامت، اها ػؿ اٍٖالس افپ
آو ؿا اف لضراٗ مراعتاؿ میامری هرا ػؿٍؼػ اؿائه تٞـی٦ی راهٜ افآو هنتًؼ که بْٞی

 یا راهٞرهػايًؼ که ػؿکًاؿهن  ْٞی ػیگـ آو ؿا گـوهی اينايی هیيمایًؼ وبهی تٞـی٤
گنتـه  یا هزمىٝهبْٞی ػیگـ يگاه تمؼيی به آو ػاؿيؼ که ىاهل  ػهًؼ وهی ؿا ىکل

 745ًٔ  ،ه 0371ٕبا٩ـماؿوعی،  .ىىػهی ٩ابل هالصٚه اف فهاو یا یا٥ته ػؿ ػوؿه

ـا٥یرایی عاٍری إرال٧ػیًری بره هًٖ٪ره هرای امالهی و آهرىفهراهٞه افيگاه   ر٢
ـای همره بيرـیتيمی ـا که ػیى امالم ػیى راهٞی امرت وبر باىرؼ وایرى هری ىىػ چ

ـػم و با ل٦٘ های افعٖاب ـای همه ه کًؼ ٩ابل هی عٖابD ایها الًاكEآیا  ٩ـآو که ب
يمایین ىاهل همه رىاهٜ امالهی و١یـ هی ػؿک امت، پل و٩تی ل٦٘ راهٞه ؿا هٖـس

ـػهرایی امرت کره بره و علی٦ه الهری  ،ػؿهمه آيها اهامباىؼ که هی امالهی ػاؿای کاؿک
ـػافػ.هی کًو گـی واحـ گؾاؿی ػؿ آيها  پ

 سٍش تحقیق

همايٖىؿ که ػؿه٪ؼهه بیاو ىؼ، ؿوىی که ػؿایى پژوهو امتغؼام يمىػه وبکاؿبـػه 
ـا یوىرتضلیرل هْرمىو ؿ باىرؼ.هی ؿوه کی٦ی تضلیل هْمىو ،این ىرًاعت،  یبر

ـایرا، ٦ی امتکی یها ػاػههىرىػ ػؿ  یلگىهال و گقاؿه ایتضل ـایى ؿوه، ٥  یًرؼی بر
ـا یها ػاػههتًی امت و  یها ػاػهل یتضل لی ی١ًری و ت٦َر ییها ػاػهًؼه و هتًىٛ ؿا به کپ
 .ًؼکیل هیتبؼ

EلیاتقیبىD ـاو بـرنته تضل ییکه ک ل هْمىو امت و با امرت٦اػه یاف ٍاصب يٚ
ؼ یرىیػE٪ا  هغتل٦ی ػؿ صىفه ٝلىم ؿ٥تراؿی ايزرام ػاػه امرت، اف یى ؿوه، تض٪یاف ا
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تراب کوی ػؿ  .ًرؼکهی اػیى ؿوه یه گؾاؿاو اٍلی ایاف پا یکیبه ًٝىاو  Dله لًؼک که
يىىرته  0998ه ػؿ مرال ک Dهْمىو وتؼویى کؼ یلتضل ل إالٝا  کی٦ی،یتبؼE عىػ

ػؿ  .کًرؼهری ؿوه تضلیرل هْرمىو ؿا هٞـ٥ری ،با ؿویکـػی راهٜ و کاؿبـػی، امت
 یبرا ٥ًرىي 0967ى باؿ ػؿ مال یه اولکًؼ کهی ى هىّىٛ اىاؿهیتاب به اکى یبغو آ١اف

رهرت آفهرىو  Dررىف٣ وؿوE٣و  Dًنىوکیراو اتD ،Eله لًؼک کؼ هیىیػEه آيها ؿا ک
 0391ىریظ فاػه وهمکراؿاو،هضمؼ ٕ .آىًا ىؼه امت ،ػؿک هْمىو، تىمٞه ػاػه بىػيؼ

 053ًٔ ، ه

ـاصلی امت که ػؿآو،به ٕىؿ کلی، تضلیل هْمىو،   و ؼو هرتىیرػ بره او  ػاؿای ه
ـتبٔ يا ـهٙابه ػؿک هًامب اف إالٝا   حايیا و افآو بـػاىت ایزاػ کرؼ وکرؼ  حالخا و ه

ـاد هْمىو پایه افآو و ؿابٞا کي٤ ؿابٖه هًٖ٪ی بیى آيها  گقاؿی ػؿهتى وػؿاػاهه امتغ
ـاگیـ و ػؿيهایت تـمین ىبکه هْاهیى وتضلیل آيهرا  وایزاػ هْمىو مافهاو ػهًؼه و٥

ـػافػ.هی  پ

 ضبکِ هضبهیي ٍ ّب یبفتِتحلیل 

ػ بینرت ؿوایرت با ؿوه تضلیرل هْرمىو، تٞرؼا با بـؿمی ؿوایا  اهام ؿّا
بٖىؿهنت٪ین هْاهیى پایه امتغـد ىرؼ کره ؿابٖره  ها آوػؿهتى هياهؼه ىؼ که افهتى 

باىرؼ، ػؿاػاهره برا کير٤ هری هًٖ٪ی آيها با هيراهؼه ؿوایرا  وهْراهیى ٩ابرل ػؿک
ـاد ؿابٖه هًٖ٪ی هیاو آو هْاهیى پایه به چهاؿهْمىو مافهاو ػهًؼه ؿمریؼین  وامتغ

ـاؿ هرام ػؿراهٞره افهًٚرـ ؿوایری اهرام ؿّراکه ػؿ تضت ًٝرىاو کاؿکـػهرای ا  ٩ر
ـيؼ وػؿاػاهه به تـمین ىبکه هْاهیى و تضلیل آيهاهی ـػافینهی گی  .پ
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جذٍلهتيرٍایبتاستخزاجضذٍُهضبهیيپبیِ

 مضامیه پایه مته روایات
 َهش َالهاهِ لن ٗوغ حتٖ ت٘ي الهتِ هعالن دٌْٗن

 (291 ص ب1 ج )هسٌذ َلشػاب
 مٌٌذُ هعالن دٗي تشَٕ هشدمَهام ُث٘٘ي 

 ٍ ٍَػح لْن سث٘لْن
 (291 ص ب1 ج )هسٌذ َلشػاب

 َهام ًشاى دٌّذُ سَُ هشدم

 ٍ ُشمْن علٖ  ظذ سث٘ل َلحق
 (291 ص ب1 ج )هسٌذ َلشػاب

 َهام ّذَٗ  مٌٌذُ هشدم تِ سَُ حق

 ٍ ٗذعََ َلٖ سث٘ل ستِ
 (293 ص ب1 ج )هسٌذ َلشػاب

 َهام دعَت مٌٌذُ تِ سَٕ خذًٍَذ

 ٍ ٗق٘ن حذٍد َهلل
 (293 ص ب1 ج )هسٌذ َلشػاب

 َهام َ اهِ مٌٌذُ حذٍد خذًٍَذ

 َهام َهاى َه  (311 ص ب1 ج َّل ت٘تٖ َهاى الهتٖ )هسٌذ َلشػاب
ج عَ٘ى َخثاسَلشػاب ) ٍَالحنام َلسٌي شتٍ٘غ

 (214ب ص 2
 ُغ٘٘ش سٌ  ٍ َحنام َلْٖ تا ًثَد َهام

 ٍَلحج ٍَلظ٘ام ٍَلضماُ تاالهام ُوام َلظالُ
 (449ب ص 1)ج  ٍَلجْاد

 َهام ماهل مٌٌذُ ٍَجثات پٌج  اًِ دٗي

ٗوٌعْن هي َلتعذٕ ٍَلذخَل ف٘وا حرش علْ٘ن؛ 
 (213ب ص 2)ج 

 تِ خـشَفتادى هشدم ٍ َهام هاًع ُجاٍص

ًَِ لَلن ٗجعل لْن َهاها  ٘وا َهٌ٘ا حافرا لذسس  
 َلولِ؛

 َهام حافق َّٗ  ٍ هل٘  هشدم

 َهام  ٘ن ٍَه٘ي ٍ حافق هشدم (214ب ص 2حافرا؛ )ج َهاها  ٘وا َهٌ٘ا 
َى ٍَلٖ َلوسلو٘ي هلل َلعوَد فٖ ٍسؾ 

 (365ب ص 2َلفسـاؽ؛ )ج 
 َهام هسلو٘ي ستَى جاهعِ َسالهٖ

 َهام حافق هشصّا ٍحذٍد هسلو٘ي (449ب ص 1ٍهٌع َللغَس ٍَالؿشَف؛ )ج 
 سَٕ خذََهام دعَت مٌٌذُ هشدم تِ  (449ب ص 1َلذَعٖ َلٖ َهلل؛ )ج 
 َهام ًََُا تش َهاه  جاهعِ (451ب ص 1هؼـلع تاالهاهِ؛ )ج 

 َهام عالن تشَهَسس٘اسٖ (451ب ص 1)ج  v ٘اسِعالن تالس
 َهام جاسٕ مٌٌذُ َحنام دس جاهعِ (449ب ص 1ٍَهؼاة َلحذٍد ٍَالحنام؛ )ج 
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 هَس هسلو٘ي تا َهامَهٌرن یذى  (449ب ص 1ًٍرام َلوسلو٘ي؛ )ج 

تْن ٗتَجِ َلٖ َهلل عضٍجل ٍَلٖ دٌِٗ ٍ ّن َلزٗي 
 (231ص  1هعشفتِ؛ )ج 

سٍٕ آٍسدى هشدم تِ دٗي ٍ هعشف  
 خذًٍَذ َُسؾ َهام

 مٌٌذُ َهش َلَْٖ اهِ َهام  (455ب ص 1 ائن تاهشَهلل عضٍجل؛ )ج 

جذٍلضجکِهضبهیي

 مضمون فراگیر مضامیه سازمان دهنده مضامیه پایه
 َهام ًشاى دٌّذُ سَُ هشدم

َهام دعَت مٌٌذُ هشدم 
 تسَٕ دٗي خذًٍَذ

 ماسمشدّإ َهام

 َهام ّذَٗ  مٌٌذُ هشدم تِ سَُ حق
 َهام دعَت مٌٌذُ تِ سَٕ خذًٍَذ
 َهام دعَت مٌٌذُ هشدم تِ سَٕ خذَ
 ٍ هعشفرر   سٍٕ آٍسدى هررشدم تررِ دٗرري 

 خذًٍَذ َُسؾ َهام
 َهام ُث٘٘ي مٌٌذُ هعالن دٗي تشَٕ هشدم

 مٌٌذُ حذٍد خذًٍَذ َهام َ اهِ

َ اهِ مٌٌذُ  مٌٌذُ ٍَهام تشپا
 ِعجاه دٗي خذًٍَذ دس

 َهام ماهل مٌٌذُ ٍَجثات پٌج  اًِ دٗي
 َهام جاسٕ مٌٌذُ َحنام دس جاهعِ

 مٌٌذُ َهش َلَْٖ اهِ َهام 
 ُغ٘٘ش سٌ  ٍ َحنام َلْٖ تا ًثَد َهام

 َهام ًََُا تش َهاه  جاهعِ
 َهام هسلو٘ي ستَى جاهعِ َسالهٖ جاهعِهذٗشٗ  َهام دس 

 َهام عالن تشَهَسس٘اسٖ
 َهام حافق هشصّا ٍ حذٍد هسلو٘ي

َهام تاع  ًرن ٍَهٌ٘  
 هشدم جاهعِ

 تِ خـشَفتادى هشدم ٍ َهام هاًع ُجاٍص
 َهام َهاى َه 

 َهام حافق َّٗ  ٍ هل٘  هشدم
 َهام  ٘ن ٍَه٘ي ٍ حافق هشدم

 هَس هسلو٘ي تا َهامَهٌرن یذى 
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تحلیلضجکِهضبهیي

با ؿوه امرتغؼاهی تضلیرل  که بیاو ىؼ با بـؿمی ؿوایا  اهام ؿّاهمايٖىؿ 
نت بلکه چهاؿ کاؿ ویرژه يیها ػؿ راهٞه ه٦ًٞل که اهام يه تًىىػ هی هْمىو هيغٌ

ـگقیرؼه  ـکؼام اف آيها ٥٪ٔ تىمٔ اهاهی که افرايب عؼاويرؼ ب ههن ػؿ راهٞه ػاؿػ که ه
ـايزام بـمايؼ واگـ چًریى هی ػاؿای ٝلن و صکمت وصلن الهی باىؼ باىؼ و تىايؼ به م

ـاؿهری گیرـػ کره  های یبػؿهٞـُ آم يباىؼ آو راهٞه ػچاؿ هغتل ىؼه و هتٞرؼػی ٩
ـکؼاهياو ـای ػیى وهی ه تبیریى ػؿ  اهرام ؿّرا .راهٞه هنلمیى باىؼ تىايؼ آ٥تی ب

ههن و  ي٪و ،يمىػه امت واف ؿوایا  صْـ رها  هغتل٤ اهاهت به ایى اهـ اىاؿه 
ـػ صیاتی ػؿ  .ىرىػهری چهاؿگايه هيرغٌ و هٞلرىمهای اهام ػؿ راهٞه با ػاىتى کاؿک

ـکؼام اف و تيـیش اػاهه به تبییى ـػ ه ـػافین و يترایزی کره آو هری بیاو ىؼههای کاؿک پر
ـػ ـای راهٞه امالهی و هنلماياوها کاؿک  کًین.هی تىايؼ ػاىته باىؼ ؿا بیاوهی ب

 عىی دیى خذاويذه هشدم ب دّىت

ؼو ٥ـػی به مىی عرىػ تىاو هتَىؿ ىؼ یا به هًٞی عىايهی کـػو ؿا ػو گىيهػٝى  
ٕىؿی که آو ىغٌ عىػ به عىػ هيرتا٧ گـویرؼو  ،با فباو یا ایزاػ ايگیقه ػؿىغٌ

ـاو تخعؼاويؼ هتٞال بٞؼ اف بٞ .به مىی کاؿی ىىػ اولیى و ههن تـیى کاؿی کره  ،پیاهب
ٕرىؿ کره ػؿآیرا  هـبرىٓ بره  همراو ،گؾاؿػ بضج ػٝى  کـػو امتهی بـٝهؼه آيها

 که ایياو ؿا بره پیراهبـی هبٞرىث عؼاويؼ بال٥اٍله بٞؼ اف آو ،ؿمالت صْـ  هىمی
ٓفّغی٥Eـهایؼ هی و کًؼهی ًَ ُحک ّل ْٓ ًَ ـای ٕه٪ام ؿمرالت و  40ٕٕٔه آیه  DFَوآفَي و تى ؿا ب

 .ٔ عىػ پـوؿػمهضبت

کره ٢ٕیراو  - و٥ـٝرى  ؿا ػٝى و هاهىؿیت پیاهبـيمایًؼ هی ؿا هٖـسػٝى   بضج
ـاؿ -کـػه امت اولیى و ههن تـیى کاؿکـػ  ًٝىاوه ب ،ػهؼ و ػٝى  به مىی عؼاويؼهی ٩

ـامالم يیقهماو .ىىػهی تٞییى پیاهبـ به ػؿ ٩ـآو کـین گىيه امت و عؼاويؼ  ػؿباؿه پیاهب
ـػم به مىی ػیى و عؼاويؼ ؿا پیاهبـ : ٥ـهایرؼهری آيزا که ،ػهؼهی هاهىؿیت ػٝىػ  ه
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E ٓحَغُى
َ
ّحی ّهی   ّة ۖ َوَجاّدٓلُهن ّباَلْ ًَ ّة آلَحَغ ََ

ّّ ک ّبآلّحکَمّة َوآلَمٓى ّبْ ُُ ََّّلٰی َعّبیّل َس يضل ٕ DFُآد
کره  ای ىهیىبا صکمت و ايؼؿف يیکى به ؿاه پـوؿػگاؿ  ػٝى  کى و با آياو به  025ٔ یهآ

و ايک لحیذّىهن الیی فیشاه E :٥ـهایًؼهی ػؿ آیه ػیگـی .یػله يمايیکىتـ امت هزا
ـآ هنرت٪ین ػٝرى   73ٔ یهإٓهىهًىو  F«هغحمین به ٕىؿ ٩ٖٜ و ی٪یى تى آيهرا ؿا بره ٍر

 کًی. یه

ی امت که عؼاويرؼ بـٝهرؼه ههم ىػ که ػٝى  به مىی عؼاويؼ افاهىؿىهی هٞلىم
ـاو ـاؿ ػاػه امت و اف ؿما   يهایی يبى  پیاهب وصتی ػٝى  کـػو ؿا هؼ٣  باىؼهی ٩

ـاو ـػم ؿا برا ٝمرل و گ٦تراؿ و هی اٍلی بٞخت پیاهب ـػ تا ػؿ راهٞه عىػ، ه تىاو ًٝىاو ک
ـػاؿىاو به مىی عؼاويؼ ػٝى  يمایًؼ.  ک

و  صکمت عؼاويؼ بـ ایى بىػ که راهٞه ؿا بـ پایه صکىهت اهام ،بٞؼ افپیاهبـ امالم
ـاو عرىػ  ـاهری امرالم و يهاػ اهاهت اػاؿه يمایؼ و اهام ؿا راييیى عاتن پیراهب ؿمرىل گ

ـاؿ ـػم هٞـ٥ی يمىػ و اهرام ىرؼ راييریى  ـ،تىمٔ پیاهبػاػ و ٩ ـای ه راييیًاو عىػ ؿا ب
آؿی اهام يیق همايًؼ پیاهبـ اػاهه ػهًؼه ؿاه آياو ىؼ و ؿمرالت اٍرلی  .پیاهبـ ػؿ راهٞه

ـػم بره مرىی عؼاويرؼ یا٥رت وعىػ ؿا افٕـ٣ عؼاوير ـػو هر ػؿ ؿوایرا   ؼ ػٝرى  کر
ـایى اهـ تاکیؼ مایـ هَٞىهیى و هتٞؼػی اف اهام ؿّا ىرىػ کره کراؿکـػ هی ب

ـػم امت به مىی عؼاويؼ و ػیى عؼاويؼ ،اف پیاهبـاهام بٞؼ  ـا اهرام ، ػٝى  کًًؼه ه فی
ػؿ ه٪ابرل  کرـػه وباىؼ که بـ احرـ آو اف ػیرى عؼاويرؼ يگهرؼاؿی هی اف اؿکاو ههن ػیى

اهام بایؼ با بیاو هٞاؿ٣ اٍیل ػیًی کره  .کًؼهی گی تاػو بؼٝت گؾاؿاو اینها تضـی٤
اهاهرت ات٦را٧ يی٦تراػه  ،تا ایى ات٦ا٧ ٕبیاو هٞاؿ٣ ػیًیٔ يی٦تؼ به ٥ـهىػه اهام ؿّا

تا  ايزام يمی ىىػ F اهـ اهاهتاهش االهاهه لن یمل ححی بیى الهحه هْالن دیًهنEامت 
ـای اهتو تبییى کـػه باىؼایًکه   0408ٕٝقیقالله ٖٝاؿػی، .Dهٞالن و هٞاؿ٣ ػیًی ؿا ب

ـػم ؿا به ػیى الهی ػٝى  کًؼاهام بایؼ  290ٔ ً ،0د  ،٧  ػؿایى باؿه اهام ؿّا ،ه
F اهاهاو کنايی Dهن الزیى بهن یحىجه الی الله ّضوجل والی دیًه وهْشفحهE :یًؼ٥ـهاهی
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ـػم تىمٔ آياو به عؼاويؼ هتٞال   .ؼکًًرهری ٥ت آو تىره پیرؼاهٞـ ػیى و وهنتًؼ که ه
ـابى بابىیه ٩می،  230ًٔ  ،0د ، ٧ 0414ٕابىر٦ٞ

ـػم ؿا به مىی ىًاعت و هٞـ٥رت هی باىؼ کههی ایى اهام علی٦ه الهیآؿی  تىايؼ ه
ٕٝقیرق  «.نلهواومح لهین عیبیE ؿاه ػؿمت ؿا به آياو يياو ػاػه باؿی تٞالی بـمايؼ و

و جشکهن ّلیی E ص٨ هؼایت کًؼ هآياو ؿا به ؿأ 290، ً 0د ، ٧ 0408الله ٖٝاؿػی، 
 اهرام ؿّرا 290ًٔ ، 0د ، ٧ 0408ٕٝقیقاللره ٖٝراؿػی،  «.كلقذ عبیل الحی

ـػ ؿا ٩ائل ـای اهام ایى کاؿک ـػم ؿا ػٝى  به مىی عؼاويؼهی ب  کًؼ وهی باىؼ که اهام ه
ـػم ؿا بره ؿاه عؼاويرهری F اهرام ػٝرى «عبیل سبیهو یذّىا الی ٥Eـهایؼ هی ؼ کًرؼ هر

 ٥ـهایًرؼهری ػؿ ایرى براؿهیى ًرهمچ و 293ًٔ ، 0د ، ٧ 0408ٕٝقیقالله ٖٝراؿػی،
Eالذاّی الی الله»F ـابى بابىیره  .تاهام ػٝى  کًًؼه به مرىی عؼاويرؼ امر ٕابرىر٦ٞ

 449ًٔ  ،0د ، ٧ ٩0414می، 

ـای پیاهبـ امالم آهؼه امرت آيزرا کره  ٦ٍت ػاٝی و ػٝى  کًًؼه ػؿ ٩ـآو کـین ب
یا ایها الًبی ايا اسعلًاک ؽاهذًا و هبؾشًا و يزیشًا و داّیًا الی E: ٥ـهایؼهی عؼاويؼ هتٞال

پیاهبـها تى ؿا به ًٝىاو گىاه ٥ـمرتاػین و ای 46ٔF یهآ ٕاصقاب،«الْله باريه و عشاجًا هًیشاً 
ـاؿ ػاػیرن و بياؿ  ػهًؼه و ايؾاؿ کًًؼه و تى ؿا ػٝى  کًًؼه به  مىی الْله به ٥ـهاو او ٩ر

ـاٟ ؿوىًی بغ  و.چ

ـای اهاهاو ـه ، بیاو ىؼه امت ػؿوایا  يیق ایى ٦ٍت ب ػؿ فیاؿ  راهٞره کبیر
 ص٪ی٪ری ؿا بیراوهٞـ٥ی اهرام ػٝایی که ػؿ ّمى آو بًٞىاو  افٕـ٣ اهام هاػیکه 
ـػم و هنلماياو اهام عىػ ؿا با آو  ٥ـهایًؼهی ؿ  ػؿبراؿه ػو ٝبا ،بيًامًؼ ها یژگیوتا ه

 ابترؼا ػؿ آو اهرام ؿا ػاٝری الری اللره هٞـ٥ری ىرىػ،هری هٖـس ػٝى  کًًؼه بىػو اهام
ه ػٝرى  F مالم بـ ىما اهاهاو ک«الغالم ّلی الذّاة الی الْله٥Eـهایؼ هی يمایؼ وهی

کًرؼ کره ػٝرى  هری و ػؿ اػاهه يىٛ ػٝى  اهاهاو ؿا بیاو کًًؼگاو به مىی عؼا هنتیؼ
 بیاوD الؼٝىه الضنًیEمت و ایى ههن ؿا با ٝباؿ  ا ها  ػٝىاهام بهتـیى و يیکى تـیى 
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ـا که ایى بقؿگىاؿاو هَرؼا٧ همراو آؿی  .کًؼهی ػٝى  اهام يیکى تـیى ػٝى  امت چ
اف ٕرـ٣ عؼاويرؼ  ػٝى  کًًؼه به مىی يىؿکه  هنتًؼ هاهايیباىًؼ که اهی آیه ىـی٦ه
ـاؿ ػاػه   .ؼىؼه اي٩

E وجْلًاهن ائمة یهذوو باهشيا و اوفیًا الیهن فْل الخیشات و الام القلىة و ایحیاء
ـاؿ ػاػین که به ٥ـهاو ها  واوآي 72ٔ یهإٓايبیا، ؛ «الضکىة و کايىا لًا ّابذیى ؿا پیيىایايی ٩

ـػم ؿا هؼایت   واؿا به آي و اػای فکا ف يیک و بـپاػاىتى يماهای وايزام کاؿ کـػيؼ یهه
ـػین و آي ـا پـمتو هتً واوصی ک ـػيؼ. یها ه  ک

ایى کاؿ کـػی امت که ػؿ  .اهام ػٝى  کًًؼه امت به مىی عؼاويؼ و ػیى عؼاويؼ
ـػؿراهٞه ا  اهام ؿّاؿوای  ،اهام وصراکن وٍراصب ٩رؼؿ ، بـآو تاکیؼ ىؼه واگ

 ٩ٖٞرا ،ؿا به مىی عؼاويؼ و ػیى او ػٝى  يکًؼ و ػؿایرى ؿامرتا تراله يًمایرؼ هـػهاو
ـاکره هرؼ٣ اٍرلی و يهرایی  او اهاهت ياهيـوٛ امت و ١یـ ص٨ بىػه و بإل امت چ

 ًٕٔ یراهبـپ٥ـهرىػه ه اهـی که ب ،يبى  و اهاهت همیى ػٝى  به مىی عؼاويؼ امت
یَب Eباىًؼ هی اهتايزام ػهًؼه آو اف بهتـیى  حی َهى َدّا ََّلی الْلیّه َجْیالی َوَحبَّ ّخیاُس ُاهَّ

باَدهُ ََّلیهّ  ّّ» Fـػم ؿا بره مرىی عرؼا و  عىايًرؼهری بهتـیى اْهت هى کنايی هنتًؼ که هر
ً ، 01د ، ٧ 0409ٕٝلی بى صنرام ٝالءالرؼیى،  .ؼيمایًبًؼگاو ؿا هضبىّب عؼا هی

اف  ،امرالم ًٝىاو اهرام هَٞرىم وراييریى عؼاويرؼ و پیراهبـه ب اهام مزاػ 052ٔ
ـاؿ ػهرؼ هی عؼاويؼ لًیا ّهیى ُدّاّجیک آج Eعىاهؼ که ػٝى  کًًؼه به مرىی عرؼا ٩ر َْ

یَى ََّلیک ّّ ـا«الْذا ـاؿ ػهری F ها ؿا اف ػٝى  کًًؼگايی کره بره مرىی ترى ٥ر  .هعىايًرؼ ٩ر
کراؿکـػ  اولریى و ههمترـیى ًٝرىاوه ػٝى  کًًؼگی اهام ب 5ٔ یػٝإٍضی٦ه مزاػیه، 

امرالهی هرای ومرایـ هًرابٜ وآهرىفه ایياو ػؿراهٞه اف ٕـی٨ ؿوایا  اهرام ؿّرا
ـاد ـای هـػهاو الله امت وىىػ که اهام ػؿراهٞه ػاٝی الی هی امتغ  يياو ؿاه ص٨ ؿا ب

ـاه ىؼو آياو رلى گیـیهی  يمایؼ.هی ػهؼ و اف گم
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 جاهْه الاهه دیى خذاويذ دس

ـاو ؿا ا٩اهه ػیرى ػؿ راهٞره  عؼاويؼ هتٞال ػؿ ٩ـآو کـین یکی اف اهؼا٣ بٞخت پیاهب
َُ E: ٥ـهایًؼهی ػايؼ و ػؿایى ؿابٖههی ا َؽَش ًَ ٓوَحٓی

َ
ّزی   ی ّبّه ُيىًحا َوالَّ یّى َها َوفَّ َى الذِّ َلکن هِّ

یَى  ّلیُمىا الذِّ
َ
ٓو  

َ
یَغی   ّّ ا ّبّه َّّٓبَشاّهیَن َوُهىَعی َو ًَ ٓی F عرؼا 03ٔ یرهآىرىؿی، ٕ«ََّّلٓیک َوَها َوفَّ

ـاؿ ػاػ ـای ىما هنلمیى ٩ ص٪ای٨ و اصکاهی امت که يىس ؿا هرن بره  ،ىـٛ و آییًی که ب
ـػی ـػ و بـ تى يیق هماو ؿا وصی ک ـاهین و هىمی و ٝینی هن آو ؿا آو م٦اؿه ک ن و به اب

 .یؼم٦اؿه يمىػین که ػیى عؼا ؿا بـ پا ػاؿ

ـاو و بکوٍیتی  ـای همه پیاهب ـاو الرىالٞقم ػؿ ایرى آیره ه ه عؼاويؼ ب عَىً پیراهب
ـػم و راهٞه امتا٩اهه ػیى و ،ايؼىـی٦ه آوؿػه ا٩اهره ػیرى ػؿ  .بـپا کـػو ػیى ػؿهیاو ه

 مت که ػؿآو ػیرى ػوام ػاىرته باىرؼ و هٞراؿ٣ ػیًری ػؿٝمرل وا راهٞه به هًٞی ایى
ـگؾاىته باىؼ و ایى هاهىؿیرت ايبیرای  ـػم اح ػؿهمه ىئىيا  فيؼگی ٥ـػی و ارتماٝی ه

٘ اهرـ و ػمرتىؿی بره ی با ل٦رهمايٖىؿ که ػؿآیه ػیگـ ،ىؼ الهی بىػ که بایؼ ايزام هی
یًفیا E: ٥ـهایرؼهی گىیؼ وهی ؿارٜ به ا٩اهه ػیى مغى پیاهبـ ًّ یّى َح ّلٓن َوٓجَهیک ّللیذِّ

َ
َفیأ

کَثیَش 
َ
یُى آلَمییُن َوَلکیىَّ   ّه َرّلک الیذِّ َلیَها اَل َجٓبّذیَل ّلَخٓلّك اللَّ َّ اَط  ًَّ ّحی َفَيَش ال ّه الَّ ّفٓيَشَت اللَّ

َلُمىَو  ْٓ اّط اَل ی ًَّ ـا یپل ؿو 03ٔ یهآم، ؿوٕ؛ «ال ى یا یو تمام به ص٨ به مىیعىػ ؿا با گ
ـػم ؿا بـ آو مـىته امتک یى با هماو مـىتکى یػ ـ یـپرؾییًو عرؼا ت٢یآ٥رـ ،ه عؼا ه
ـػمى امت همایا ،نتیي  .ػايًؼيمی و ػیى پایؼاؿ ولی بیيتـ ه

ـاوبٞؼ  امت تا ایى وٙی٦ه اف ٕـ٣ عؼاويؼ بـٝهؼه اهام گؾاىته ىؼه الهی،  اف پیاهب
ـای اصیای ػیى ٩یام کًؼ و هٞاؿ٣ ػیًی ؿا برا بـپرایی آو پیراػه يمایرؼ اهرام  .ػؿراهٞه ب

ـػم ؿا به مىی ػیى عؼاويرؼ ػٝرى  کرـػه و اف ػیرى الهری هضا٥ٚرت ـایى که ه  ٝالوه ب
باىرؼ و ایرى کراؿکـػ هری بـپاکًًؼه وا٩اهره کًًرؼه ػیرى الهری ػؿ راهٞره يیرق کًؼ،هی

عؼاويؼ بـٝهؼه اهام امت ترا بتىايرؼ ػیرى ؿا ػؿ راهٞره بنیاؿههمی امت که اف ٕـ٣ 
ـای ايناو يمایؼپیاػه  يمرىػه امرت ترا بره  تٞییى وػیى هماو صؼوػ عؼاويؼ امت که ب
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ـاي٪رؼؿ هرؾهب  ،ؼومیله آو بتىايؼ ؿاه مٞاػ  و تکاهل ؿا بپیمای همايٖىؿ کره ه٦نرـ گ
ٝ٪ایرؼ و یرک ملنرله  ػیى،E :کًؼ گىيه تٞـی٤ هی ؿا ایى یىىیٞه، ٝالهه ٕبإبایی، ػ

ـای ؿاهًمرایی و  ـاو اف ٕرـ٣ عؼاويرؼ بر ػمتىؿهای ٝملی و اعال٩ی امرت کره پیراهب
و ايزرام ایرى ػمرتىؿها، مربب مرٞاػ  و  هؼایت بيـ آوؿػه ايؼ، اٝت٪اػ به ایى ٝ٪ایؼ

ً ، ه 0388هضمؼ صنیى ٕبإبایی، . ٕمیؼDعىىبغتی ايناو ػؿ ػو رهاو امت
40ٔ 

تىايؼ ػیى ؿا ػؿراهٞه بـپرا يمایرؼ هی ها ىغَی امت کهبٞؼ اف ايبیاء الهی تً اهام
ـػها ـای همیى امت که هی  ؤ٦ه ورىػی اهام ػؿ راهٞه يينلو ٥ وایى اف کاؿک گیـػ وب

ـػ ػؿاهام تاکیؼ بـورىػ اهام ؿّا تىايؼ ػیرى الهری ؿا هیيمایؼ که اهام هی ایى کاؿک
ـا اهام ؽاتا ٩یام ک ـػم بـپا کًؼ فی ـای اهرـ عؼاويرؼ ػؿ ػؿ راهٞه و هیاو ه ًًرؼه امرت بر

ـابى بابىیره ٩مری، F «لائن باهشاللیه ّضوجیلE :٥ـهایؼهی ػؿایى باؿهکه فهیى  ٕابرىر٦ٞ
ایرى بره ٝ٪یرؼه صْرـ    .تاهام ا٩اهه کًًؼه اهـ الهی ام 455ًٔ ، 0د ، ٧ 0414

ٕٝقیقاللره  «.هو یمین حذود اللیEيمایؼ هی اهام امت که صؼوػ الهی ؿا ػؿ راهٞه بـپا
ـاهن و 293ًٔ ، 0د ، ٧ 0408ٖٝاؿػی،  ـای اصکرام الهری ؿا ػؿراهٞره ٥ر  فهیًه ار

 «.مواهنیاء الحیذود واالحکیاE آوؿػ تا آيها ؿا ػؿ راهٞه رراؿی و اهْراء يمایرؼهی
ـابى بابىیه ٩می،   449ًٔ ، 0د ، ٧ 0414ٕابىر٦ٞ

ـػ ايبیاء اف هًٚـ اهام ؿّا يؼ ػؿ راهٞه ػیرى ؿا ػاؿػ تا بتىا اهام هماو کاؿک
ـا ـاهام يباىؼ ػیى عؼا ػؿ هٞـُ ت٢ییـ اصکام و مًى الهری ٩ر ـا که اگ  ؿؿا بـپا يمایؼ چ

ـػ هی ـابى بابىیره ٩مری، ٕ «موغیشت الغًى واالحکیاEگی ً ، 2د ، ٧ 0414ابرىر٦ٞ
ـای همیى امت که 214ٔ باالهام E ايؼالهی بـ ىمـػههای اهام ؿا تمام کًًؼه ٥ـیْه وب

ـابى بابىیه ٩مری، F «والضکاه والقیام والحج والجهادجمام القاله   ،٧ 0414ٕابى ر٦ٞ
 .ػىرىهری با اهام امت که يماف و ؿوفه وصذ و فکا  ورهراػ کاهرل و 449ًٔ ، 0د 
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هری يمایؼ وباٝج اٝتالی ػیى عؼا ػؿ فهریى هی ؿا ػؿ راهٞه ٝملی ها اهام آو ٥ـیْه
ـػػ.  گ

ػهای اهرام ػؿراهٞره اف هًٚـؿوایرا  که بیاو ىؼ یکی افههن تـیى کاؿکـهمايٖىؿ 
ـالهی اهام ؿّا ػؿراهٞره بـپاکًًرؼه  کًرؼ وهی ایى امت که اهام ٩یام به اصیای اه

ـای همیى امت که اهرام ؿا علی٦ره الهری و راييریى و هی صؼوػ و اصکام الهی باىؼ ب
ـگقیؼه او بایؼ ػاينت  آو کنی که ٍاصب اٍلی هٞاؿ٣ اٍریل ػیًری وٝلرن الهری .ب

تىايؼ ػؿ راهٞه به عىبی ينبت به بـپایی صرؼوػ عؼاويرؼ ا٩رؼام يمایرؼ و هی باىؼهی
ـای ا٩اهره  ،ػیى الهی ؿا ػؿهمه ىئىيا  ايناو راؿی وماؿی مافػ ترا آو آحراؿی کره بر

٥ـهرىػه ٩رـآو اگرـ ػیرى ػؿ ه ب .امت ىاهل راهٞه امالهی بيىػکـػو ػیى ػؿ راهٞه 
ـػمرا ىرىػ کره هری هرای الهریو يٞمرتىاهل ؿصمرت  هٞه ا٩اهه ىىػ آو راهٞه و ه

 .ىىػهی همايًؼ يقو   آممايی بـ آياو ٝـّه

Eکُلىا ّهٓى َفٓىّلّهٓن َوّهی
َ
ّهٓن َْل ّبْ ٓيّضَل ََّّلیّهٓن ّهٓى َس

ُ
ٓيّجیَل َوَها   ٓىَساَة َوآْلّ َلاُهىا الَحْ

َ
ُهٓن   َيْ

َ
ٓى َوَلٓى  

ٓسُجّلّهٓن 
َ
و ٩ـآيی که اف  به ػمتىؿ تىؿا  و ايزیل واF و چًايچه آي66ٔ یهآ هائؼه،ٕ«َجٓحّث  

هرـ گىيره يٞمرت اف  افکـػيؼ البته  ٩یام هی ،مىی پـوؿػگاؿىاو به مىی آيها يافل ىؼه
 .ىؼيؼ با  و پاییى بـعىؿػاؿ هی

ایى بـپایی ػیى ػؿراهٞه امرت کره باٝرج و٥رىؿ يٞمرت اف  ای که ؽکـ ىؼٕب٨ آیه
تىايؼ ایى ػیى ؿا ػؿراهٞه ا٩اهره هی الهی ًٝىاو ٩ائن اهـه ىىػ واهام بهی ٕـ٣ عؼاويؼ

ٕرىل ػؿ  .بـمرايؼ ،باىرؼهری کًؼ و راهٞه ؿا به مـهًقل يهایی که مرٞاػ  و تکاهرل
ـای ا٩اهه ػیى کراهال هيرهىػ  ائمه إهاؿ ايیفيؼگ امرت وبرا ایًکره برىػه تاله ب

صْرـ   ررق ػؿ فهراو هضرؼوػ کره ػوؿه صکىهرت ه ابقاؿ ٩ؼؿ  و صکىهرتايهتام٦
بـپرایی  اها همىاؿه افٕـ٧ هغتل٤ به ػيبال اصیراء و ػؿ اعتیاؿىاو يبىػ بىػ، ٝلی

ـػم و راهٞه عىػ بىػه وػیى و هٞاؿ٣ ػیًی ػؿ هیا ترا  اف ٍرلش اهرام صنرى .ايؼه
 -میامری هرای و هبراؿفا  و٥ٞالیرت و تبییى و ييـهٞاؿ٣ ػیرى ٩یام اهام صنیى
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ػيبال تض٪٨ ایى ه آیؼ که بهی بـپؾیـ٥ت هی ٍىؿ  تىمٔ همه ائمه ارتماٝی که
بره  ٝرذٕٔ یههؼبـپایی صکىهت رهايی صْـ   و ٩ٖٞا باايؼ و وٙی٦ه الهی بىػه اهـ

ؼ ىؼ وتاله ايبیا و اولیاء الهی با صکىهرت ههرؼوی بره هًَره ًایى هؼ٣ يائل عىاه
ػؿ تمرام ىرئىيا  ٥رـػی و ارتمراٝی  ػیى الهی با همه هٞراؿ٣ ٙهىؿ عىاهؼ ؿمیؼ و

 هؼ ىؼ.ا٩اهه عىا ايناو
یث   جاهْههذیش

D هًـ یا ٝلن اػاؿه یک هزمىٝه رهرت يیرل بره اهرؼا٣ مرافهايیEهماو هؼیـیت 
ـػ،  .امت ػؿهًٞای ٝام ىاهل هؼایت و ؿهبـی Eو  24ًٔ ، 0365ٕصنیى تىايایاو ٥

تىاو به اهاهت و و یت اىراؿه هی اف واژگاو هؼیـیت ػؿهًابٜ امالهی. باىؼهی راهٞه
ـػ که بـرنته تـیى  وبًیاػی تـیى هًٞای به کاؿگیـی آو ػؿه٦هىم هرؼیـیت و ؿهبرـی ک

٩رؼؿ  اهمیت ػاىتى تىايرایی هرؼیـیت آؤ 41ً  ،0386ٕههؼی يیلی پىؿ،  D.امت
ٓهیًشاEهىؿ ٩نن یاػ کـػه امت امت که عؼاويؼ ػؿ ٩ـآو بـ هؼبـیى ویژه ا

َ
َشاّت    Fَفآلُمیَذّبْ

 .کًًؼ یـ هیهىؿ ؿا تؼباآيها که  به ٩نن و 5Dٔ یهإٓيافٝا ، 

ـکنری ىرىػ و هرـ ٥رـػی ػاؿای يمری ایى يياو گـ آو امت که ایى تىايایی ىاهل ه
ـایٔ فهايی يینتتىايایی هؼ گىیرؼ هی ٥ْل بى ىاؽاو يیيابىؿی. یـیت ماعتاؿی وى

اْيا اليجیذ فشلیة Eىًیؼم که ٥ـهىػ  ػؿباؿه ّـوؿ  و اهمیت هؼیـیت اف اهام ؿّا
ا و ّاؽىا ااْل بمْین و سئیظ لما البْذ لهن هًه فیی االهیش هى الفشق و الهْلة هى الملل بمى 

F به ػؿمتی کره هرا ػؿ 32ًٔ ، 23د ، ٧ 0305هضمؼبا٩ـهزلنی، ٕ«الذیى و الذيیا
ـهیچ گـوه و ٥ـ٩ه یابین که ػؿفيرؼگی هى٥ر٨ و پایرؼاؿ باىرؼ يمی ؿاای بـؿمی اصىال بي

 .ؼآياو ؿا هؼیـیت يمایر هىؿ هاػی و هًٞىی و ػیى و ػيیایاورىػ مـپـمتی که ه هگـ ب
اهمیت هرؼیـیت و ؿهبرـی ؿا بیراو  ،هیچ هکتب وهؾهبی همايًؼ امالم به ایى ؿوىًی

ـهرىو آو ااؿی یک هلرت ؿا ػؿ فيرؼگی ػيیرىی و يکـػه که مٞاػ  و پایؼ هرىؿ ػیًری ه
 .بؼايؼ
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ػیرى  ،که هيغٌ ىؼ اهام ػٝى  کًًؼه به مىی عؼاويؼ امرت و ػؿ راهٞرهصال 
ـػ اهام ؿّا ،کًؼهی اعؼا ؿا ا٩اهه و بـپ اهرام هرای به بغو ویژه ػیگرـی اف کراؿک

 هًرـ باىؼ واهام ؿا ػاؿای ایى ٩ؼؿ  وهی يمایًؼ وآو، هؼیـیت اهام ػؿ راهٞههی اىاؿه
ـاهاهت وه ػايؼ و هٞت٪ؼ امت اهام بهی ی راهٞره تىايمًرؼ یپیيرىا ًٝىاو ىغَی که ب

ـابى بابىیه ٩می،ٕ F«هنيلِ باالهاههEامت  اهرام  451ًٔ ، 0د ، ٧ 0414 ابىر٦ٞ
هرای باىرؼ کره تىايرایی هرؼیـیت ػؿٝـٍرههی هؼیـ وهؼبـ ػؿ راهٞه ،تتىايا بـ اهاه

بٞاػ هغتل٤ هؼیـیتی وا٤٩ برىػه و هغتل٤ راهٞه ؿا ػاؿػ وبا ٝلن الهی عىػ به همه ا
ًٝىاو ٝالن میامی ػؿ ؿوایا  اهرام ه ػايؼ وبهی هىؿ ارتماٝی و میامی فهاو عىػ ؿاا

ـابى بابىیه ٩می، Fٕ «ّالن بالغیاعهEىىػ هی هٖـس ؿّا ، 0د ، ٧ 0414ابىر٦ٞ
 امت.ت هىؿ میامااهام ٝالن به  451ًٔ 

ـػ هرؼیـیت  ،هىؿ میامی وتىايایی ػؿ اهاهت راهٞهابه ٝلن  ييايگـ ػاؿا بىػو کراؿک
او Eکًرؼ هری ای٦اؿا راهٞه  ي٪و ٝمىػ ومتىو ،ىو عیمهتاهام همايًؼ م .اهام امت ػؿ

ـابى بابىیره ٩مری،  F«والی المغلمیى هثل الْمىد فی وعو الفغياه  0414ٕابرىر٦ٞ
اگـ تىايرا  .تهمايا والی هنلمیى همايًؼ ٝمىػ ػؿ ومٔ عیمه ام 365ًٔ ، 2د ، ٧

 هىؿ هؼیـیتی يباىؼ آو راهٞه هضکىم به ىکنت عىاهؼ بىػ.اػؿ 

ـای وررىػ تىايرایی هرؼیـیت ػؿ ائمره إهراؿ  یها يمىيه ـاوايی بر ٝلریهن النرالم ٥
ترىاو بره هرؼیـیت اهرام هری ها افآو يمىيه .تىاو یا٥تهی ػؿهًابٜ تاؿیغی ىیٞه ومًی

هـآو بین افبریى  کهػ اىاؿه کـو٥ا  پیاهبـ ػؿ راهٞه بٞؼ اف  ػؿ فهاو صناك ٝلی
ـای افبریى هایی با هؼیـیت عىػ تىاينتًؼ ٥تًه اهام ٝلی و بىػ ؿ٥تى ػیى امالم که ب

 62آو صْـ  ػؿ ایرى براؿه ػؿ ياهره  .تؼاؿک ػیؼه ىؼه بىػ ؿا عًخی يمایًؼبـػو امالم 
یّى E: ٥ـهایؼيهذ البال١ه هی َّ یٓث  َْ یاّط َلیٓذ َسَج ًَّ یَة ال َْ یُث َساّج

َ
ی َس  ٓهَغکُث یّذی َححَّ

َ
َفأ

ذ   ىَو ََّّلی َهٓحّك َدیّى ُهَحمَّ ُّ ٓعاَلّم یٓذ ٓعیاَلَم َو آْلّ ٓيُقیّش آْلّ
َ
ٓو  ؛ َفَخّؾیُث َّّٓو َلٓن  

َ
ٓهَلیُه  

َ
 

َلْی  َّ ٓو َهٓذهًا َجکىُو آلُمّقیَبُة ّبّه 
َ
َسی ّفیّه َثٓلمًا  

َ
   ُُ َما ّهی َهَحا ّحی َّّيَّ َن ّهٓى َفٓىّت ّواَلیّحکُن الَّ ََ ّٓ َ
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یام  َلاَلّئَل 
َ
 »F ـػم افامالم  یػمت يگه ػاىتن تا ایى که ػیؼم گـوه ـگيرتًؼ ٕافه ـترؼ ب ه

ـػم ؿا به هضى تـمریؼم کره اگرـ ػؿایرى  ،کًًرؼهری ػٝرى  هضمؼػیى  ىؼيؼٔ و ه
ـاب، يکًن یامالم و هنلمیى ؿا یاؿ ،لضٚا  صناك ػؿامالم عرىاهن  یو یا ىکا٥ یع

 .ػیؼ که هَیبت آو بـهى افهَیبت افػمت ؿ٥تى چًؼ ؿوفه عال٥ت بیيتـ امت

يیق ایى ٩ؼؿ  هؼیـیتی اهرام برىػ کره باٝرج ىرؼ  همچًیى ػؿ فهاو اهام ؿّا
هراهىو و  چیؼه ىؼه بىػ ػؿ يهایت به ّرـؿ عرىػ صْـ هىو که ٝلیه هاهای نهػمی

ـا٣ ٥ْل بى مهل ػمتگاه صکىهتی او ها آو ػمینه - وفیـ هاهىو - تمام ىىػ وبه اٝت
 با ىکنت ؿوبه ؿو ىىػ.

ىؼه ههیا و ٝلن  اهام ػؿراهٞه صکن هؼیـ ؿا ػاؿػ واف ٕـ٣ عؼاويؼ به ایى هًـآؿی 
ـػم ؿا بره ػیرى عرؼا  ،همکى امت تا بتىايؼ به بهتـیى ىکل راهٞه ؿا هؼیـیت يمایؼ وه

ـػو اهرام ػؿٝـٍره . يمایؼ ػٝى  کـػه و اهـ الهی ؿا ا٩اهه ـػم بایؼ بؼايًؼ که با واؿػ ک ه
ًٝىاو کراؿکـػ ویرژه ه هؼیـیتی راهٞه که البته ػاؿای چًیى ٩ؼؿ  وتىايمًؼی امت که ب

ـگقیرؼه عؼاويرؼىىػ و واگؾاؿ کـػو صکىهت به اهرام هی اهام یاػ تىايًرؼ ىراهؼ هری ب
ـا یا راهٞه ىىػ هی باىًؼ که هٞاؿ٣ اٍیل و ياب ػیًی و الهی به عىبی هؼیـیت وار

هرا تىايؼ راهٞه ؿا با هرؼیـیت الهری اف هيرکال  و گـ٥تراؿیهی ها اهام امت کهو تً
ـػهاو آو ؿا به ممت هؼایت و ؿاه ص٪ی٪ت و مٞاػ  ؿاهًمایی يمایؼ. ـهايؼ و ه  ب

 جاهْه دسيَن و اهًیث  سیبشلشا

ـاتژیک آو راهٞره بره صنرابای يٚن و اهًیت ػؿ هـراهٞره  افهنرائل ههرن و امرت
ـػم و همًآیهی ـای ایزاػ  چًیىؼ که ه ـاؿی صاکماو آو راهٞه ػؿ پی تاله ب ـ٩ ایى ػو و ب

ـ٥تهریبرا يٚرن واهًیرت  هاهٞرر. باىرًؼهری ه٪ىله ػؿ راهٞه عرىػ ػؿ  تىايرؼ بره پیير
تا صرؼ ؿا راهٞه تىايؼ هیامت که  یا يا اهًی هنئله ،بـمؼ وػؿه٪ابل هغتل٤ یها ٝـٍه

ـػم تىػی وهالکياب امالم يیرق تاکیرؼ بنریاؿی برـ اهمیرت های ػؿ آهىفه .آو بکيايؼ ه
  بنریاؿی برا واژه اهًیرت و ػؿ ٩ـآو کـین آیرا .ىؼه امت ػؿ راهٞه يٚن واهًیتورىػ 
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همچًیى ػؿباؿه يٚرن . آهؼه امت ،کًؼهی ًیتوال٦اٙی که ػ لت بـهًٞی اه آو هيت٪ا 
ـا وايی آهؼه امت که يياو ػهًؼه ایى امت که کل آ٥ـیًو و عل٪ت عؼاويؼ بـ يیق آیا  ٥

 .کًؼهی ٕـی٨ اولی ػ لت بـ ّـوؿ  يٚن ػؿ راهٞه اينايیه وب اماك يٚن بىػه امت
ـیى رىاهرٜ ًٝرىاو تاف ىرـ، که يٚن و اهًیت يؼاىته باىرؼؿا  یا راهٞهامالهی، ؿوایا  

ـػه  آو ررا کره پیراهبـ امرالم .ىرىػيمری کره هریچ گىيره عیرـی ػؿ آو یا٥رتايؼ ک
شوسّ E :٥ـهایًؼهی ٕرى يینرت عیرـی ػؿ و یچF هر«ال َخیَش فی الَىَىّى َّاْل َهِ اْلهّى و الغُّ

ـاه با اهًی د ، ه 0384ٕهضمؼ هضمؼی ؿی ىرهـی،  .ؼوىاػهايی باى تهگـ ایًکه هم
َؽشُّ اْلوىاّو ها َلین ییأَهٓى E :٥ـهایًؼهی ؿوایتی هنت که ام ٝلیاف اه 243ًٔ ، 3

 .ؼوًٕی امت که ماکًايو اهًیت و آمرایو يؼاىرته باىرًها F بؼتـیى وٕى«فیّه الُمْياُو 
ييايگـ اهمیرت  ایى ؿوایا ، 243ًٔ ، 3د ، ه 0384ٕهضمؼ هضمؼی ؿی ىهـی، 

آیرؼ يتیزره وررىػ اف ؿوایا  بـهریٕىؿ که  ورىػ اهًیت و يٚن ػؿ ػیى امالم امت و آو
ـػ.هی ایى ػو ه٪ىله ؿا  تىاو ورىػ آؿاهو ػؿراهٞه ًٝىاو ک

ـای ؿمیؼو به آؿاهو و ایزاػ يٚن و اهًیت ػؿراهٞه  ػؿ هغتل٦ی ؿا ايناو یها ؿاه ،ب
ـاػ هغتلر٤  های یـیػؿگو ها که بـ احـ ٩ؼؿ  ٕلبی متارىاهٜ عىػ اهتضاو کـػه ا٥ر

ـاه برا  .يىٝا با ىکنت هىاره ىؼه امت ػیى امالم ورىػ يٚن واهًیت ػؿراهٞه ؿا همر
ـاػ ٍالش واولیاء الهی و ورىػ ایرى ػو ه٪ىلره ػؿ راهٞره ؿا يتیزره  ػايؼهی صکىهت ا٥

يمایؼ، همايٖىؿ که عؼاويؼ هتٞال هی صکىهت ٍالضاو تضت صاکمیت عؼاويؼ بیاو
ُبىَو الْلیَه E: ایى ؿابٖه ٥ـهىػه امرت مىؿه هائؼه ػؿ 33ػؿ آیه  یّزیَى ُیَحیاّس َّّيََّمیا َجیَضاء الَّ

ی ٓسُجُلُهین هِّ
َ
ٓیّذیّهٓن َو 

َ
  َِ ٓو ُجَميَّ

َ
ُبىٓا   ٓو ُیَقلَّ

َ
ُلىٓا   و ُیَمحَّ

َ
ٓسّك َفَغاًدا  

َ
ٓىَو ّفی اْل َْ ٓى َوَسُعىَلُه َوَیٓغ

ٓسّك َرّلَک َلُهٓن ّخٓضِی 
َ
ٓو ُیًَفٓىٓا ّهَى اْل

َ
ییِن ّخالف    َّ

َّ َزاِب  َّ ٓيَیا َوَلُهٓن ّفی اْلّخَشّة  F «ّفی الذُّ
ـاو یکناي یمقا  کىىرًؼ یهو ػؿفهیى به ٥نراػ  رًگًؼهی که با ػومتؼاؿاو عؼا و پیاهب

رق ایى يینت که کيته ىىيؼ یا بـ ػاؿ آویغته گـػيرؼ یرا ػمرت و پایيراو ػؿ عرال٣ 
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آياو ػؿ ػيیامرت  ییى ؿمىایا ،یکؼیگـ بـیؼه ىىػ یا اف آو مـفهیى تبٞیؼ گـػيؼ رهت
 .بقؿگ عىاهًؼ ػاىت یو ػؿ آعـ  ٝؾاب

ـاوػؿ آیه ٥ى٧ ػلیل ٝؼم ورىػ اهًیت ؿا رً  و ػى  مًی با اولیراء عؼاويرؼ و پیراهب
ٝمرل ٍرالش و  يزراماکًؼ وایى وٝؼه عؼاويؼ امت که با ایماو به عؼاويؼ و هی ًٝىاو

ـػهری آو راهٞه يٚرن و اهًیرت بره عرىػ ،ػه يمىػو ٥ـهایيا  الهی ػؿ راهٞهپیا  .گیر
Eا ًً ُهن ّهى َبّْذ َخىّفّهن َاه ًَّ َل ّملىا الْقّلحّث ُیَبّذْ َّ زیَى ءاَهًىا ّهًُکن و  َذ الْلُه الَّ َّ يىؿ، ٕ ؛«َو
 آوؿيرؼ و ٝمرل ٍرالش ايزرامهری کنايی ؿا کره ایمراوکه F وٝؼه ػاػه عؼاويؼ 55ٔ یهآ

 .یل يمایؼعى٣ وتـمياو ؿا به اهًیت تبؼ ،ػهًؼهی

 ؼاويؼ ػؿفهریى امرتکه علی٦ه و راييیى عؿا صْىؿ اهاهی  Fهمچًیى ػؿؿوایا 
ىرىػ و اف هری با اهرام، راهٞره هرًٚن .هٞـ٥ی کـػه ايؼ ،باٝج اهًیت و يٚن ػؿ راهٞه

ـاؿ ػاػه امرتؿا کاؿکـػهای ورىػی اهام ػؿ ؿاك ٩ؼؿ  و صکىهت که عؼاويؼ آو   ،٩ر
ـػم  .ؿمًؼهی به اهًیت و آمایو راهٞه و ه

ـالمىهًیى ٝلی بره  اهام ؿاوىين، عٖبه چهلػؿ ػؿ يهذ البال١ه  ػؿ تٞبیـی اهی
کؼاهيراو ؿا ػؿ  هرـ يمایًؼ کره همره اهرت ؿا ػؿ آو يٚرن ػاػه وهی يظ تنبیضی تيبیه

ـاؿ ُه، E: ػهؼهی رایگاه عىػ ٩ ُه و یُنمُّ ُْ َاّم ّهَى الَخَشّص یٓجَم ًِّ َهکاُو الَمیّن باْلٓهّش َهکاُو ال
ِٓ ّبَحزافیّشهّ  َبذاف َق و َرَهَب، ُثنَّ َلن یٓجَحّم َاُم َجَفشَّ ًِّ َِ ال اهرـ بره  یفهاهؼاؿو ولر F«ِّو ايَمَي

ـهکامت  یا ؿىتههًقله  ـػ آوؿها ه هه اگـ ؿىته افهن ، ػهؼهی ػه، آيها ؿا به هن پیىيؼؿا گ
ـه ـا ،گـ رؼا ىؼهیؼیکاف ها بگنلؼ، هه ـػچ گاه یگـ هیگـػيؼ و ػهی ًؼهکپ  همه آيها گر

 .ًؼیآيمی

ـامکتاب ىـی٤ ػؿEهمچًیى  اف ررابـ ر٦ٞری ي٪رل ىرؼه کره گ٦رت بره  ١Dایه الم
ـای چEٝـّه ػاىتنF  صْـ  هضمؼ بى ٝلی با٩ـ د بره پی٢مبرـ و اهرام اصتیرا هب

ـای با٩ی هايؼو رهاو بـ ٍالس عىػه و آيکه عؼاويؼ ٝرْق و ررل ػؿ  هنت  ٥ـهىػ ب
ٕهزمرؼ  D.ل فهیى باىؼ، ٝؾاب ؿا اف آياو بـهری ػاؿػٍىؿتی که پی٢مبـ یا اهام بیى اه
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َوهیا E :٥ـهایرؼهری عؼاويؼ ْٝق و ررْل  566ًٔ ، 00د ، 0384بى صنى صـٝاهلی، 
َبُهٓن َو َآيَث فیّهٓن  زِّ َْ ُه َلُی  ،و ترا و٩تری کره ترى ػؿ هیراو آيهرایی 33ٔ یرهإٓاي٦ال، F«کاَو اللَّ

 .کًؼيمی عؼاويؼ آيها ؿا ٝؾاب

چًیى بـهی آیؼ که صْىؿاهام ػؿراهٞه باٝج اهًیت و آمرایو امرت و  ؿوایا اف 
اف  .کًؼ که اهام ػؿ صالت ٙاهـی ػؿ راهٞه باىؼ یرا ػؿ فهراو ١یبرت باىرؼيمی ٥ـ٩ی
باٝج اهًیت وآمایو اهرل فهریى امرت اهام ٝباؿتی با ًٝىاو ایًکه  ٝذٕٔ یههؼاهام 

 :٥ـهایرؼهری چًیىD یٞ٪ىب امضا٧ بىEػؿ ياهٔه هباؿک عىػ به Eواؿػ ىؼه که صْـ  
جىم اهاو ْلهل الْغماء ًْ آؿاهرو و اهًیرت  یهٔ F هى ها«َّْيی  هاو ْلهل اْلسك، کما  ْو ال

ٕهزتبی تىيه ای،  .ؼگىيه که متاؿگاو آمماو، باٝج اهًْیت آممايیاو هنتً هنتن، هماو
کًرؼ کره هری ػؿ ؿوایتی اف رؼ بقؿگىاؿىراو ي٪رل اهام ؿّا 021ًٔ ، ه 0387

F اهررل بیررت هررى اهرراو و باٝررج اهًیررت اهررتن «اهییل بیحییی اهییاو الهحیییE:٥ـهىػيررؼ
 310ًٔ  ،0د ، ٧ 0408ٕٝقیقالله ٖٝاؿػی، .ؼهنتً

 ؿمین کره اف هًٚرـ اهرام ؿّراهی به ایى يکته با بـؿمی ؿوایا  اهام ؿّا
ـای  -اهًیت  - تىايؼ ایى ههنهی کنی که ـکرت  هراتًههیا يمایؼ   راهٞهؿا ب وررىػ برا ب

ـگقیؼه الهیٝه اهام ب یک کاؿکـػ ههرن  اهامص٦٘ اهًیت تىمٔ  .باىؼهی ًىاو علی٦ه وب
 صْرـ عرىؿین کره هری ػؿ ایى باؿه به چًرؼ ؿوایرت برـ .باىؼهی ػیگـی ػؿ راهٞه

ـػم  اف فوایای هغتل٤ به ص٦٘ اهًیت و ؿّا هـفها و صتری هىیرت و هلیرت هر
 اهرام F«فیما حَش ّلیهن یمًْهن هى الحْذی والذخىلE :٥ـهایؼهی يمایؼ وهی تاکیؼ

ـػم هًٜ وی و ػعىل ػىمًاو تٞؼ اف ٕابرى ر٦ٞرـبى بابىیره  .ؼکًرهضا٥ٚت هری ٝلیه ه
ـػم هٞـ٥ی 213ًٔ ، 2د ، ٧ ٩0414می،  يمایؼ کره هی اهام ؿا بًٞىاو ٩ین و صا٥٘ ه

ـػها ايیه لیىلن یجْیل لهین E :راهٞه به عٖـ عىاهؼ ا٥تاػ واگـ يباىؼ هلیت وهىیت ه
، 2د ، ٧ 0414ٕابى ر٦ٞـ ابرى بابىیره ٩مری،  .«هاهیًا حافَا لذسعث الملاهاها لیما 

 ً214ٔ 
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ـػم امتبا  ـػ اهرام  تىاو ٥همیؼ کههی بیاو ایى ؿوایت که اهام صا٥٘ هىیت ه کراؿک
ـای راهٞه ـػم اگـ .اهمیت وا یی بـعىؿػاؿ امت چ٪ؼؿ اف ،ب عىاهًؼ بره هنرئله هی ه

ـگقیؼه وعلی٦ه الهی بـمًؼ بایؼ به -اهًیت  -تاؿیظ ػؿههن رىاهٜ همیيه   - ؿینماو ب
ـا که اهام -اهام ػؿ راهٞه  ـای  ،اف ٕـ٣ عؼاويؼ چً  بقيًؼ چ اهیى و ٩ین و صرا٥٘ بر

ـػم تٞییى ىؼه امت ـابى بابىیه ٩می،  .«ااهاها لیما اهیًا حافEَ :ه  ،٧ 0414ٕابىر٦ٞ
 214ًٔ  ،2د 

ـایًکه اهرام هًٚـ اهام ؿّااف  آوؿػ هری اهًیرت ػاعلری ؿا بره اؿه٢راو ،ٝالوه ب
ػؿ کًاؿ آو به اهًیت هـفهایی که  ،ىىػهی وباٝج ص٦٘ هىیت و هلیت هـػهاو راهٞه

ـا  ػىمًاو عاؿری همىاؿه هرىؿػ تهؼیرؼ گرؾاؿػ يمری ؿمرؼ وهری ،باىرؼهری اف عٖ
 صْرـ  .بره يرا اهًری کيریؼه ىرىػ هـفهای رىاهٜ امرالهی ػچراؿ تقلرقل گيرته و

ـا٣ رىاهرٜ هضا٥ٚرت«ًیِ الثویىس واالىیشافوهE :یًؼ٥ـهاهی  F اهرام افصرؼوػ و إر
اهًیرت و ، اهام تىمٔ 449ًٔ ، 0د ، ٧ 0414ابىر٦ٞـ ابى بابىیه ٩می، ٕ .ؼيمایهی

هرىؿ ا ،آو کًراؿ ػؿ بیًرؼ وهری ٪ل گيته و راهٞره ؿوی آمرایو ؿاآؿاهو به راهٞه هًت
ـابى بابىیره ٩مری،  ؛«ىيَیام المغیلمی وE :ػهؼهی هنلمیى ؿا يٚن وماهاو ٕابرىر٦ٞ

ـابـی که اهام به اؿه٢او آوؿػه  تاهمه هـػم بـ پایه ٝؼالت و 449ًٔ ، 0د ، ٧ 0414 ب
 - ه٪َرىػهًرقل  به مـ فيؼگی عىػ ؿا الهی و ػیًی بًا يهاػه و ،اهى یا امت ػؿ راهٞه

 ًؼ.بـم -مٞاػ  و تکاهل 

ـػم ؿا  ،آیؼ که اهام ػؿ راهٞههی ؿوایا  بـاف  ابٞاػ هغتل٦ی اف اهًیرت و آمرایو هر
ـاهن هـفهرای  ويٚراهی و هرىیتی اف ُبٞؼ ؿوصی و ؿوايی راهٞره ترا ابٞراػ  .يمایؼهی ٥

ـػهی اٝت٪اػی و ٥کـی آيها ؿا يیق ػؿ بـ ـػ ایزراػ يٚرن و آمرایو و  .گی آؿی اهرام کراؿک
ایياو اٖٝاء ىؼه اهًیت ػؿ راهٞه ؿا ػاؿػ و افٕـ٣ عؼاويؼ يیق ایى تىايایی و ٩ؼؿ  به 

ـػ که اهام ػ ـاتىايرؼ ایرى ههرن ؿا ػؿ هی ٍىؿتیؿ امت هًتهی بایؼ تىره ک  راهٞره ارر
ـاؿ گـ٥ته باىؼ چیقی کره  ،يمایؼ که ٍاصب ٩ؼؿ  و صکىهت باىؼ وػؿ ؿاك راهٞه ٩
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ـه و ١ا٥ل هايؼه ـػم اف آو بی به رای ایًکه صَرىل اهًیتيراو ؿا ه ايؼ و ب ػؿٕىل تاؿیظ ه
ـاؿىاو ػاػيرؼ ػؿ ایى عايؼاو  ـاػ يا  ی٪ی ؿ٥تًؼ و ػؿ هًَب صکىهت ٩ بزىیًؼ ػيبال ا٥

بیگايگاو بـ ياهىك و هآل هنرلماياو چیرق  ه رق يا اهًی و آواؿگی و تنلٔ که يتیزه ا
ـای آيها يؼاىت و اهام ؿّا و مایـ ائمه إهاؿ با بیاو ؿوایاتی چًریى کره  ػیگـی ب

ـػها افآو ییها يمىيه ـػین به ه وا٩ٞری  کًًؼ که به مىی اهرام صر٨ وهی م اٝالمؿا بیاو ک
که اف ٕـ٣ عؼاويؼ راييیى پیاهبـ گيته و تىمٔ صْرـ  برـ همگراو هٞـ٥ری ىرؼه 

 ؿاهو ص٪ی٪ی بـمًؼ.آایياو به آمایو و  بيتابًؼ تا ػؿ مایه ل٤ٖ و هؼیـیت ،امت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـػم به مىی ػیى عؼاويؼ ػٝى   ه

 ػیى عؼاويؼ ػؿراهٞه ا٩اهه

 هؼیـیت اهام ػؿ راهٞه

 ػؿ راهٞه يٚن واهًیت ایزاػ

ـػهای اهام ػؿ راهٞه  کاؿک
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 گیشیًتیجِ

گیرـین Fهی با ؿوه کی٦ی تضلیل هْمىيی، يتیزه با بـؿمی ؿوایا  اهام ؿّا
اف ٕـ٣ عؼاويؼ ػؿ راهٞه امالهی بٞؼ افپیاهبـ امالم به ًٝىاو علی٦ره اللره  ی کهاهاه

ـا که ؽاتا اهرام ػؿ ؿاك يمی هٞـ٥ی ىؼه امت تىايؼ ػؿ راهٞه ه٦ًٞل یا هًقوی بمايؼ چ
ـاؿ گـ٥ته امت  ـاو راهٞه ٩ ـگرقاؿی ػؿ راهٞرهو کًيگ باىرؼ و بره هری ػاؿای رایگاه اح

ـػهایی ـاف ٕـ٣ عؼاويؼ کاؿک ـای وی اٖٝاء ىؼه امت تا بتىايؼ ػؿراهٞه  همیى عإ ب
ـگرؾاؿی کرـػه و اهرؼا٣  هىؿاکًو گـ ٥ٞالی ينبت به همه  باىؼ تا بتىايؼ ػؿراهٞه اح

 الهی ؿا ػؿآو پیاػه يمایؼ وػؿيهایت هـػهاو آو راهٞه ؿا به مٞاػ  و تکاهل بـمايؼ.

 ٝهرؼهػؿ ُبٞرؼ ػیًری ي٪رو هرؼایتگـی راهٞره ؿا بـ ،اهرام، هًٚـ اهام ؿّااف 
ـػم ؿا به مىی ػیى عؼاويؼ ػٝى هی ـػ و ه ایى اولریى و ههمترـیى کراؿ و يمایؼ هی گی

ـػ اهام ـای آو ای ػؿ اػاهه اهام بایؼ وٙی٦ه وباىؼ هی ک که همه ايبیا اف ٕـ٣ عؼاويرؼ بر
ـای به ايزام ؿمیؼو آوبؿا هبٞىث ىؼه بىػيؼ  ـػ و ب ٥ٞالیت و تاله يمایرؼ  ،ـٝهؼه بگی

 Dا٩یمىالرؼیىEبـپایی و ا٩اهه ػیى امت کره ػؿ ٩رـآو کرـین برا ل٦ر٘ وآو وٙی٦ه هماو 
ـاو الىالٞقم آهؼه امت عٖاب اهام با تىايایی و٩ؼؿتی که ػؿ هرؼیـیت راهٞره  .به پیاهب

هن ي٪و بـپا کًًؼه ػیى ػؿ راهٞه ؿا بره عرىبی  تىايؼ هن ي٪و هؼایت گـی وهی ػاؿػ
با بیاو کرـػو  اهام ؿّا .وػیى و هٞاؿ٣ ػیًی ؿا ػؿ ؿوی فهیى ا٩اهه کًؼ ای٦ا يمایؼ

ـػ ػیگرـ اهاهرتام ػؿ اهاهت و هؼیـیت راهٞه تىايایًکه اه  مًؼ امت به يىٝی به کراؿک
ـػافػ وآو ایزاػ يٚن واهًیت وآمایو ػؿراهٞه تىمٔ اهامهی باىرؼ یًٞری اهرام هری پ

بنریاؿ هرای ایرى ه٪ىلرهيایی هؼیـیتی عرىػ با ٩ؼؿ  و تىاػؿ راهٞه  تىايؼهی کهامت 
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 یى و ا٩اهه کرـػو ػیرى ػؿ راهٞره و بره عَرىًکه ػٝى  به مىی ػ صیاتی و ههن ؿا
ـايزام بـمايؼ باىؼ ؿاهی ایزاػ يٚن و اهًیت ػؿ راهٞه  .به م

ـای اهام راهٞه چهاؿکاؿ ویرژه اٍرلی و ههرن بٖىؿکلی اف ؿوایا  اهام ؿّا ، ب
 ػؿراهٞره ای٦را  یرژهوکه اهام ي٪و بنریاؿ صیراتی و  ىىػهی ىىػ وهيغٌهی کي٤

ـا با يبىػ اهام ػیى وػيیای ايناوهی ـاؿ  کًؼ فی به عٖـ ا٥تراػه و و ػؿهٞرـُ يرابىػی ٩ر
ـػ  :ٝباؿتًؼ افها عىاهؼ گـ٥ت، وآو کاؿک

ـػم به مىی عؼاويؼاهام  -0  Fػٝى  کًًؼه ه

 Fا٩اهه کًًؼه ػیى عؼاويؼ ػؿ راهٞه اهام بـپاکًًؼه و -2

 Fاهام تىايا ػؿ هؼیـیت راهٞه ٕاىاؿه به کاؿکـػ هؼیـیتی اهامٔ -3

 .اهًیت ػؿ راهٞه اهام باٝج يٚن و -4
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 فْشست هٌببغ ٍ هأخز

 .لشآٖ وش٤ٓ

 .ٟ٘ذ اِثالغٝ

 .كح٥فٝ ػزاد٤ٝ

ِّٕغثٛػکات،   ٣ٔؤػؼک١ األػّٕک  دٚرّکذ٢،   ،٢اوثش غفاس ٣اخثاساِشضا، تشرٕٝ ػّ ٥ٖٛكذٚق، ػ خ٥ؿ ٝ،٤اتٗ تاتٛ .1
 .ق 1404

 .ؽ 1387شاث ٔا٘ذٌاس، لٓ، ٥، ٔت٤ٟٔذٚ ٣٤، ٔٛػٛد ٘أٝ فشًٞٙ اِفثا٣ٔزتث ،٢تٛ٘ٝ ا .2

 .ؽ 1365دساػالْ، تٟشاٖ، ا٘تـاسات اِٟاْ،  ت٤ش٤ٚ ٔذ ت٤ش٤ٔذ ٣ٔثا٘ ٗ،٥فشد، حؼ ا٤ٖتٛا٘ا .3

 .ؽ 1384،لٓ ،٣٘ـش اػالٔ ٔؤػؼٝ ،ؼ٥ٝٔحٕذ تٗ حؼٗ، ٚػائُ اِـ ،٣حشػأّ .4

 .ؽ ٣1370، تالش، دائشٜ إِؼاسف ػّْٛ ارتٕاػ٣، تٟشاٖ، و٥ٟاٖ، ا٘ػاسٚخ .5

ُ ٔضکٕٖٛ ٚ  ٥ک تحّٔماِکٝ  اتٛاِحؼکٗ،   ،٣ٟک ٥حؼٗ؛ فم ،٢رؼفش ٢ػاتذ ذ؛٥ٔحٕذ ػؼ ،٥ٕ٣؛ تؼّٔحٕذ صادٜ، خ٥ؿ .6
، ٢ت ساٞثکشد ٤ش٤ـکٝ ٔکذ  ٤، ا٘ذ٣فو٥ ٢ٞا دادٜٔٛرٛد دس  ٢ٗ اٍِٛٞا٥٥تث ٢اسآٔذ تشاوػادٜ ٚ  ٣سٚؿ: ٥ٗٝ ٔضأىؿث
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