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 چکیذُ

. ثبؿرذ  یهر  یيهؼلرَه  یشُسَدُ هرشدم دس ػر   یبػیػ یزاهٌ یهؼئلِ همبلِ حبضش ساّجشدّب

اص  یىری گفرز   سرَاى  یوِ ه یاػز ثِ ًحَ یزاهٌ یيسأه یّش ًظبه یفٍِظ یيسش هْن یذسشد ثذٍى

ٍ  یدٍ ثؼرذ هْرن ًرشم افرضاس     یداسا یرز اػرز. اهٌ  یزاهٌ یدبدّب ا حىَهز یلسـى یاّذاا اكل

. سٍؽ همبلِ حبضش یشدگ هی لشاس یهَسد ثشسػ یثؼذ ًشم افضاس یٌدبوِ دس ا ثبؿذ یه یػخز افضاس

هطبلؼربر   یچربسچَة ًظرش   یرك ( اػرز ورِ اص طش  یلری سحل -یفی)سَكر  یدظٍّر  یشُثِ كَسر ػ

ِ دس اًشخربة اًذ  یذاػز وِ سَدُ هشدم ثب یيهب ا یِ. فشضیشدگ هی كَسر یساّجشد ٍ  یبػری ػ یـر

 یرز همبلرِ اثشرذا هؼرئلِ اهٌ    یري دس ا .آصاد ثبؿٌذ یيٍ اكَل د یيدس چبسچَة لَاً یبىٍ ث یذُػم

 یبسؿرْشًٍذاى ثؼر   یبػری ػ یرز اهٌ یاص خولِ كلح وِ ثشا یؿْشًٍذاى وِ ؿبهل هَاسد یبػیػ

 یربى دس ه یبػیػ یزاهٌ یثشلشاس یثشا وِ سػَل اوشم یؿذ ٍ هؼبّذاس یداسد، ثشسػ یزاّو

ؿْشًٍذاى ثرِ ًَؿرشبس آهرذ ورِ      یبػیػ هٌیزدس اداهِ هَضَع ا ذ.یگشد یبىهشدم ثشلشاس وشدًذ، ث

حرك اًشخربة ؿرذى ٍ حرك      یيٍ ّوچٌر  یرذُ ٍ اثشاص ػم یشیّوچَى حك ثىبس گ یؿبهل هجبحث

لرشاس   یافشاد هَسد ثشسػ یبػیػ یزاهٌ یيسضو یثحث ػبصٍوبسّب یياًشخبة وشدى اػز. ّوچٌ

اص ثرشٍى ٍ   وٌشرشل  ٍ -ػرجِ ٍ هشالجرِ   هحب -اص خولِ وٌشرشل اص دسٍى   یٌیگشفز وِ ؿبهل ػٌبٍ

                                              

 ـالٞلىمػؿ امالم،  یامیمايؼیيه اؿىؼ  یػايو آهىعته کاؿىًام  .ػاييگاه با٩
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اكل هـرَسر ٍ اػشوربد ٍ ػرذم خـرًَز دس      یيٍ ّوچٌ -اص هٌىش یاهش ثِ هؼشٍا ٍ ًْ -ًظبسر

ٍ ػَاهرل اص   یرذ هشدم هطشح گشد یبػیػ یزاهٌ یذهجحث سْذ یض. دس اداهِ ًیذخبهؼِ هطشح گشد

 یياػرز ورِ هؼلرَه    یيوِ حبكل ؿذ ا یایدِروش ؿذ. ًش هشدم یبػیػ یزسفشي اهٌ یيث

 ینسشػر ّربیی   آى ػربصٍ وربس   یداؿرشٌذ ٍ ثرشا   یؿْشًٍذاى اّشوبم خذ یبػیػ یزًؼجز ثِ اهٌ

 یِدس ػرب  یرز اػز، چشا وِ اهٌ یزاّو یبسحبئضهَضَع ثؼ یيا یوِ دس خْز سؿذ ٍ سؼبلاًذ  وشدُ

داؿرشِ ثبؿرٌذ    یبػیػ یزهشدم ّؼشٌذ وِ اگش اهٌ یيٍ ا یشدگ هی هشدم ؿىل یزاخشوبع ٍ حوب

خَاّذ داؿز. یزاهٌ یضثِ سجغ آى حىَهز ً

 
 .ىبهشدم، هؼلَه یز،ساّجشد، اهٌّبیکلیذی:ٍاصُ
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هقذهِ

ػؿ همه رىاهرٜ اهرـوفی بره ًٝرىاو یکری اف  ىله اهًیت و به ویژه اهًیت میامیه٪
ـاؿ هیهای اٍلی ص٪ى٧ بًیاػیى  ئل٦هه ـػ و هراهیتی ص٪رى٧ بيرـی بره  هىؿػ تىره ٩ گیر

ـا اينراواينايی ا گیـی ارتماٛ اهل ىکلتـیى ٝ اهًیت ههن .امت ٥تهعىػ گـ   متF فی
ـای بـآوؿػو يیاف ٕبیٞی عىیو با  ىرؼه و اهًیت رنرمی و ؿوايری، گرـػ هرن رمرٜ ب

. با گنتـه رىاهٜ بيرـی، ابٞراػ رؼیرؼی برـ ایرى امت فيؼگی هؼيی ؿا تيکیل ػاػه
 هترىو بره امت. تىرهD میامی اهًیتEه٪ىله ا٥قوػه ىؼ که یکی اف ایى ابٞاػ رؼیؼ، 

و  ها ٝـٍره همره ػؿ تیراهً تیراهمی گىیرای امراله ه٪رـؿا  و اصکرام و یًریػ
ـا امالمهای صل ؿاه  امت. یاماله راهٞه ػؿ تیاهً به ؼویبغي تض٪٨ یب

ػؿ ایى ٩نمت به ههمترـیى ه٦راهین بره کراؿ گـ٥تره ىرؼه ػؿ ایرى ه٪الره عرىاهین 
ـػاعت. ایى ه٦اهین ٝباؿتًؼ اف:  ـه، اهًیت میامی.پ ـػ، اهًیت، میامت، می  ؿاهب

 هفبّین

 راّجزدیهفَْمضٌبس

ـاتـ٥ًرؼ، یرًگ تیي٪يه و هؼاF یل٢ى ٤یتٞـ  یهرؼ٥ ی، هرـ ٕرـس ػؿافهرؼ  بر
 ٔىیعاً. ٕهٞ

ـػF یاٍٖالص ٤یتٞـ ـياهرهاهؼا٣ و ٕرـس يمرىػو  ىییتٞ به هًٞی ؿاهب ـا ای ب  یبر
ـػ ٕـس ػؿافهؼت گـیػ اویب به به آيها امت. ؼویؿم ـا یؿاهب  کیربره  لیري یامت کره بر

ـاص ،هؼ٣ بلًؼ هؼ  هيغٌ ـػػ یه ىییو تب یٕ  .گ

ـػ ٝباؿ  امرت اف  یهًٞا و  یبره هًٚرىؿ همراهًگ یاتیرٕرـس ٝمل کیرماػه ؿاهب
ـاا٩ؼاها   یمافهايؼه ـػ ه٦هىه یابیػمت یب  یامت که اف ٝـٍه يٚاه یبه هؼ٣. ؿاهب
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و  امرتیم ژهیرها اف رمله ا٩تَاػ، تزاؿ  و به و ٝـٍه ـیػؿ ما هاييؤ  گـ٥ته و بٞؼ
ـػ ف یهملکت ػاؿ ، 0398 ،یـهضمؼیو ىر یفاؿٕٝ .بـعىؿػاؿ ىؼه امت یاػیاف کاؿب

 ً63ٔ 

 تیاهٌیضٌبسهفَْم

ػؿ اهراو برىػو،  یو به هًٞاD ا، م، وE يهیاف ؿ یهَؼؿ رٞل تیاهFً یل٢ى ٤یتٞـ
ـاي ىیو اف ب یو آمىػگ یمًیا ـاك و يگ ، 4، د 0383 ،یًیصنر بیرٕامت. ٕ یؿ٥تى ه

ً 391ٔ 

ی و اصنامر کریاػؿا یا ؼهیرت پؼیرتىاو گ٦رت اهً یػؿ وا٩ٜ هF یاٍٖالص ٤یتٞـ
ـا یًٞی امت ـػاو و فهاهؼاؿاو یإم ایىؼ یتض٪٨ آو با یب ـػم، ػولتم ًاو ػؿ ؽهى تىػه ه

ـا ایمًیه کؼ یـيؼگاو به ورىػ آین گیو تَم بؼوو ػ١ؼ١ره وررىػ  یاػاهه فيؼگ ی فم ب
اػؿاک و اصنراك بره ٕرىؿ  ىیا ؼوػؿ به ورىػ آه یـويیامت که ٝىاهل ب یهیػاؿػ. بؼ

 0374ٔی، ابايیع یيىؿوفٕي٪و ػاؿيؼ.  نیهنت٪

 بستیسیضٌبسهفَْم

بره  Polisى آو، یيره  تریو ؿ Politicلمره کامت هٞراػل یم F واژهیل٢ى ٤یتٞـ
امرت، یآهرؼه امرت. م یمراعتاؿ ص٪رى٩ا یر یو ٩ايىو امام یىهـ و ىهـويؼ یهًٞا
ىهرت، کص یبره هًٞرا واژه ػؿ ل٢رت ىیرامت. ا ینىكيه ماَك یو اف ؿ یٝـب یا واژه

هرـػم برـ ٕبر٨  اهىؿو پـػاعتى به  ايؼوه، پـوؿه و پـوؿی، مقا و تًبیامت، اهـ و يهیؿ
، ً 6 دابى هًٚىؿ، ٕهَلضت آهؼه امت.  هیبـ پا کاؿی ايزام و ا٩ؼام و هَالضياو

017ٔ 

ت و یـی، هرؼیـاو امرالهکامت يقػ هت٦یم یاٍٖالص یهًٞاF یاٍٖالص ٤یتٞـ
و  یو ص٦ر٘ ٩رؼؿ  ػؿ رهرت هَرالش هراػ ٜی٩ؼؿ  و ٥ى کنب تىف راهٞه، یؿهبـ
ی هرا ؼو بره اؿفهی، تض٪ر٨ بغيریت امرالهیمکامت ػؿ صایامت. هؼ٣ م یهًٞى
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ـػم و رلىگیهال ـا Fاف ٙلن و ٥ناػ امت یـی، اص٪ا٧ ص٪ى٧ ه ػؿ  یامالهن کصا ىیبًاب
ـا ی هٖلىب و هًامباؿهاکؿاه یورى رنت مرٞاػ   یت راهٞره بره مرىیهرؼا یب
 09ٔ، ً تیًٝا ؼیصمٕامت. 

 شُیس یضٌبس هفَْم

 یو افيالح یلوى فیجْش 

 :ؼ٥ـهایهی یهٖهـ ؼیىه

Eگ٦تراؿ کره چًراو هن ،ػؿ ٝالن یهـ کن .ؿ٥تاؿ یًٞی ـیم ،امت ـهیاف م ـی١ ـیم 
ـاػ  یٝباؿ  امت اف: مبک و املىب و هتؼ عاٍ ـهیم ولی ،ػاؿػ هن ؿ٥تاؿ ػاؿػ، که ا٥ر

ـيؼهی عىػىاو به کاؿ ـیٍاصب املىب و مبک و ه٨ًٖ ػؿ م ـػم مب ػاؿيؼ  ـی. همه ه
ـػم م یول ـػم ػؿ ؿ٥تراؿ عىػىراو اف  نتیي چًیى ایى یًٞی ،يؼاؿيؼ ـهیهمه ه که همه ه
ىته باىًؼ کره ملنله اٍىل ػؿ ؿ٥تاؿ عىػىاو ػا کیبکًًؼ و  یـویه٨ًٖ عاً پ کی

ـه .باىؼ ها آوؿ٥تاؿ  اؿیهٞ ،آو اٍىل ـکرت اينراو و يرىٛ ؿ٥تراؿ. يىٛ یًٞی می  عاً ص
و صالت امت.  ئتیه ،٪هیٝباؿ  اف ٕـ ـهمی: ايؼ آو گ٦ته یهًٞا شیاهل ل٢ت ػؿ تىّ

 Fايؼ کـػه ،اػاؿه ٕـی٪هؿوه و ؿاه و ؿمن و ملىک و  ،به مًت و هؾهب ـیهن تٞب یگاه
ـای ـػ ـهیم تىاوهی ىبًاب  4ٔ، ً 0، د یهٖهـٕ D.ؿا يىٛ ؿ٥تاؿ و مبک ؿ٥تاؿ هًٞا ک

 یبسیستیهفَْماهٌ

ـاو م گاهیص٦٘ صـهت و را یًٞی یامیم تیاهً ـه یامریکًيگ ـگىيره  قیرو پ اف ه
ـگق یامیتٞـُ به ص٪ى٧ م و يغبگاو،  ؼگاویآيها ػؿ مه صىفه صکىهت، کاؿگقاؿاو و ب

ـػم  گراهیصکىهرت و چره ػؿ را گراهیچه ػؿ را یًٞی یامیم تیاهً .راهٞه و ٝمىم ه
ـػه ـاػ به وٙ یه ـاؿ يگ هىؿػ گاه چیه ،عىػ ٝمل کـػيؼ ه٦یاگـ ا٥ اعىاو ٕ. ـيؼیتٞـُ ٩

 28ٔ، 0385 ،یکاٙم
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 هسئلِ اهٌیت سیبسی ضْشًٍذاى

ـػم و ىرهـويؼاو،  ٥ناػ آوؿی ٩ؼؿ  صاکماو و اصتمال ملب آؿاهرو و اهًیرت هر
و ٝ٪ال هٞتـ٣ و هٞت٪ؼ بره آو  باىؼهی ظ گىاه آوتزـبه هقاؿاو ماله بيـ امت که تاؿی

ـای اػاؿه  راهٞه و اف رمله ایزاػ يٚن، آؿاهو  اهىؿهنتًؼ. امالم به ًٝىاو هکتبی که ب
ـياهه اؿائه  ـػم ٕـس و ب ـای ه ، ههاؿ ٩ؼؿ  صاکماو ؿا يیرق اف يٚرـ امت يمىػهو اهًیت ب

يٚـ گـ٥ته که ه٦امؼ ياىری  ػوؿ يؼاىته و ػؿ يٚام صکىهتی عىػ، ماف و کاؿهایی ؿا ػؿ
 ػهؼ. اف راه ٕلبی و عىػکاهگی ؿا به صؼا٩ل همکى کاهو هی

ـػ کلری ؿا هی ـػ و اٝمال ٩رؼؿ  تىمرٔ صاکمراو، ػو ؿویکر ترىاو اف  ػؿ هىؿػ کاؿب
ـػ اولF بیيتـ صاکماو و ٍاصباو ٩رؼؿ ، صکىهرت ؿا  ـػ. ػؿ ؿویک یکؼیگـ ت٦کیک ک

ـه هًؼ ی هـ چه بیيتـ اف لؾا  ػيیىی عىػ بره ػؿ رهت هًا٥ٜ هاػی و ابقاؿی رهت به
ـيؼ. کاؿ هی  گی

ـػ ػوم و يگـه امالمF ٩ؼؿ   ـای ٝؼالت، بـپایی ص٨،  ای ومیلهػؿ ؿویک ـای ار ب
ـاؿی اهًیرت ػؿ   ٝبراك. ابرى امرت راهٞرههباؿفه ٝلیه هتزامـیى و هتزاوفیى و بـ٩ر

گىیؼ: عؼهت اهیرـ هئهًراو ؿمریؼم، ػؿ صرالی کره آو  هی ٧ٔ 69ٝبؼالله بى ٝباك،ٕ
صْـ  هي٢ىل وٍله فػو ک٦و عىیو بىػ، اف هى پـمیؼ: اؿفه ایى ک٦رو چ٪رؼؿ 

 برـبه عؼا مىگًؼ ایى ک٦رو Eامت  پامظ گ٦تن: اؿفىی يؼاؿػ. آو گاه اهام ٥ـهىػيؼ: 
ػاؿم  هگـ ایًکه ص٪ی ؿا برـ پرا ایی بـ ىما، يقػ هى هضبىب تـ امتصکىهت و ٥ـهايـو

 33ٕٔيهذ البال١ه، عٖبه  .Dیا اف بإلی رلىگیـی کًن

 صلح

ـػم یک راهٞه و بیى رىاهٜ ػیگـ  ػايرؼ.هری ػیى امالم اٍل ؿا بـ ٍلش ػؿ هیاو ه
ٓلُح َخیشٕ ؿمرىل  ،به همیى ٝلت امت که بٞؼ اف تيکیل صکىهتٔ 028ٔ ٕيناء، َوالُقْ

ٕٝلری اکبرـ ؽاکرـی،  .پیمراو و هٞاهرؼه ٍرلش بنرت ،ػؿ هؼیًه با یهىػیاو اکـم
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ـای اهًیرت  ؿاهبـػهای اٍىلیاف رمله  لؾا ىـی٦ه، ٍلش بهتـ امتٕب٨ آیه  0398ٔ ب
ـه هَٞىم و و ٩رىايیى و هٞاهرؼا  ٍلش هیاو هـػم اف ٕـیر٨ پیمرا ،میامی ػؿ می

ـاؿای اگـ هٞاهؼه امت. ـػم يیرق ػؿ هٞرـُ عٖرـ ٩ر  يباىؼ به تبٜ آو اهًیت میامی ه
ـػ و به رً  و عىيـهی کره ای ىىػ. ػؿ ایى را بغيی اف پیمراو ياهرههی یقی هًزـگی

ـاؿ ػاػ ؿا بیاو پیاهبـ اکـم ػاؿین تا ؿاهبـػ ایياو بره هی ػؿ راهٞه و صکىهت عىػ ٩
ـػػ: ـای ص٦٘ اهًیت میامی ىهـويؼاو هيغٌ گ  ٍىؿ  ػ٩ی٨ تـ ب

ـگـوه که بزًگؼ و مپاهیاو، گـوهی بٞؼ اف گـوهی، يبرـػ  -0 ـاهی ػؿ رً : ه هم
رق با ارافه ؿإمای مپاه که ـابـ بیى هنلماياو باىؼ، پل رً  ؼ، بایؼ به يیکی و بکًً

 30ٔ، ً 5 دالکا٥ی، ٕ ٍالصیت ایى کاؿ ؿا ػاؿيؼ، ؿوا يینت.

ـام به هن پیماو و همنایه: به ػؿمتی صـهت همنایه هايًرؼ صـهرت رراو  -2 اصت
ـهت همنایه يقػ همنرایه ی امت تا فهايی که فیاو يـمايؼ و گًاه ايزام يؼهؼ و صآػه

ـام به پؼؿ و هاػؿ امت.  30ٔ ً، 5 دالکا٥ی، ٕ هايًؼ اصت

ـػ ػؿ ؿاه عؼا، هیچ هئهًی يبایؼ رؼا اف هرئهى  -3 هماهًگی ػؿ ٍلش: به هًگام يب
ـابـی.ػیگـ آىت  041ٔ، ً 6 دتهؾیب ا صکام، ٕ ی يمایؼ، رق بـ اماك ٝؼالت و ب

 اهٌیت سیبسی ضْشًٍذاى هَضَع

Eٛهىّى Dـاػ ػؿ امالم ٝباؿ اهًی ـاف هـ  اف: ص٨ به امت  ت میامی ا٥ کاؿگیـی و اب
ـػو.  ىؼو، ص٨ ايتغاب ٝ٪یؼه میامی، ص٨ ايتغاب ، اهًیت میامی لک فاییيز٤ ٕک

ـاػ و هـرٜ آو ػؿ ٥٪ه اهاهیهٔ  ا٥

کبرگیزیٍاثزاسّزعمیذُسیبسیحكثِ

باىرؼ هی ٪اػ و بیاو آوص٨ بکاؿگیـی هـ ٝ٪یؼه میامی ىاهل اهًیت ػؿ ت٦کـ و اٝت
تىايرؼ هرىؿػ هی که ػؿ ػو فهیًه صاکمیت و هيـوٝیت آو و فیـ بًای ٥کـی صکىهت،

ـػ. ػؿ هبضج اهًیت مه گايه هٖـس  ـاؿ گی ـػ، هىا٨٥ بـؿمی ٩ ىؼه امت که اگـ ٝ٪یؼه ٥
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ـاف امت که هىرب وهى هؾهب یرا  و هئیؼ تئىؿی و ت٦کـ هىرىػ باىؼ تا رایی ٩ابل اب
ٝ٪یؼه هىا٨٥ يباىؼ با مره  و اگـ با Fاعتالل ػؿ يٚن و یا ایزاػ اعتال٣ هیاو ا٩ىام ييىػ
 هضؼوػیت ػيیىی هىاره عىاهؼ ىؼ که ٝباؿتًؼ اف:

 هحذودیث بوی

ـاػهای فهبه ػلیل ي٦نايی و ١یـ اؿاػی بىػو ٝ٪یؼه ٕب٨ آهى ػؿ  ٥٪ه ىیٞی، آفاػی ا٥ر
 ،که ػال بـ هغال٤ برىػو صاکمیرت و هيرـوٝیت آو امرتای گیـی چًیى ٝ٪یؼهبکاؿ

ـام ـاػ ؿا يرؼاؿػ.هی ٩ابل اصت  باىؼ و هیچکل ص٨ تٞـُ یا تزنل ػؿ ٝ٪ایرؼ ایرى ا٥ر
چًايچه مبب عیـ عىاهی و به ٩َؼ اٍالس راهٞه امالهی ایى اٝت٪اػ ٝلًی و آىکاؿ 

 ٚـ بـعی ايؼیيمًؼاو ٕهَباس یقػیٔ باف هن هيمىل اهًیت عىاهؼ بىػ.ىىػ ٕب٨ ي

ـػ  کًؼ و برا تبلیر٠، يمی به صبل ٝ٪یؼه ػؿ ورىػ عىػ اکت٦ا تًهاػؿ هـصله بٞؼ که ٥
ـايؼافی صاکمیت امالهی ؿا ػاؿػ، هيمىل ػو ػیؼگاه  ىىػ:هی ٩َؼ ب

ـػ با اهًیت راهٞره امرالهی، صر٨ ت ٪رؼم برا اهًیرت ػیؼگاه اول: ػؿ ت٪ابل اهًیت ٥
 ػؿ ایرى هرىؿػ تبلی٢ا  و اىاٝه ٝ٪ائؼ میامی ىرؼ. ٝمىهی امت و بایؼ هايٜ اف چًیى

هبًری برـ مرغتگیـی بره هغال٦راو آو  تىاو به ػؿعىامت یاؿاو صْـ  ٝلریهی
ـػ  هـچًؼ که به ػلیل هَلضت ايؼیيی هىؿػ ٩بىل ایياو وا٩ٜ ييؼ. ،صْـ  اىاؿه ک

ترا فهرايی کره ٝ٪ایرؼ  Fهبًی بـ ایى امرت هاهیهػیؼگاه ػوم: ػیؼگاه هيهىؿ ٥٪های ا
تىاو بره يمی هًزـ به ٩یام هنلضايه یا اعتالل ػؿ يٚام ييؼه امت واآيهغال٤ و تبلی٠ 

ـػ.D ب٢یEآو   إال٧ ک

ـايه با ب٢ا ، ىـوٕی ؽکـ ىؼه امت که بیايگـ ایرى امرت کره  ـای ه٪ابله مغتگی ب
 ه يینت بلکه فهايی رـم هضنرىبهضؼوػ به ايتغاب یا تبلی٠ آو ٝ٪یؼ تًهارـم ب٢ا  

 ىىػ که اهًیت ٝمىهی راهٞه ؿا تهؼیؼ کًؼ و ایى ىـوٓ ٝباؿتًؼ اف:هی

 296ٔ، ً ٕٕىمی .رؼا ىؼو اف اهام و ٝؼم إاٝت اف ایياو -0



  ًـػم ػؿ م یامیم یتاه ـهتىػه ه     6<8 هَٞىهاو ی

 هرا آوچًاو راه و ه٪ام و ىىکتی ؿا ٍاصب ىىيؼ که صاکن امرالهی اف ٕرـ٣  -2
 هماؤٕ کًؼ.اصناك عٖـ 

 ٩ـیى لزارت و ًٝاػ باىرؼ یرا ػؿ هغال٦رت عرىػ ػچراؿ اىرتباه آيهاهغال٦ت  -3
 ىىيؼ که ١یـ ٩ابل ٩بىل امت.هی

 ً، 7 دٕىمری، ٕ باىرؼ.اتمام صزرت ىرؼه  آيهااف ٩بل با تؾکـ و هىٝٚه با  -4
265ٔ 

ـایى هغال٦ت ـای راهٞه ػاىته باىؼ و هًزـ ها بًاب تا فهايی که وره عیـ عىاهايه ب
ـاؿ ؿػ امت٪باليىػ، هىبه ٩یام هنلضايه ي ـا ػؿ ت٪ابل تْاػگیـهی ٩  ،ٝ٪یرؼتیهرای ػF فی

ـػ. ـاػ راهٞه ؿىؼ عىاهؼ ک  مٖش ٥کـی ا٥
 هحذودیث دوم با ًّىاو اسجذاد

 -هضؼوػیت ػوم ػؿ رایی امت که ىغٌ هغال٤ برا هبًرای هًٞرىی صاکمیرت 
 با ایرى ًَٝرـ و ىرالىػه و به ًٝاػ وؿفی باىؼهیػؿ راهٞه امالهی  - هغال٤ امالم

ـاف ٝ٪یؼههی ىغٌ به ٍرىؿ  هٖلر٨ ػؿ ایى ٍىؿ  اهًیت ایى  .کًؼهی ايؼیيؼ و اب
ـاؿ هىؿػ ٩بىل يینت ـتؼ ٩ ـػ.هی و ػؿ هضؼوػه ه  گی

ـای اؿتؼاػ آهؼه امت:  مه هًٞایی که با تىره به يٚـ ٥٪ها ب

ـػیؼی: -0 ـترؼ  اؿتؼاػ ت ـػیرؼ ػؿ ٝ٪ایرؼ عرىػ، ه ػؿ ایى هًٞا، ٥ـػ ٍـ٥ا به رهرت ت
 83ٔ ً، 0 دصلی، ٕ ػ.ىىهی هضنىب

ـػیرؼ، ٩ٖٞرا ػمرت بره ايکراؿ ٝ٪ائرؼ  -2 ـػ پل اف ت اؿتؼاػ اٝت٪اػی: ػؿ ایى هًٞا ٥
 کًؼ.هی فيؼ و ٝ٪یؼه ػیگـی ؿا ايتغابهی امالهی

اؿترؼاػ ًٝراػی: چًايچرره ٥رـػ اف ٝ٪ائررؼ امرالهی بره رهررت ًٝراػ و لزارررت  -3
ـػاو ىىػ ـتؼ هضنىب ،ؿویگ : اگرـ پرل اف يىینرؼهریهـٝيری  ىىػ. آیت الله هی ه
 فم، ٝمؼا و ًٝاػا امالم ؿا يپؾیـ٥ت و بـ ک٦ـ اػاهره ػاػ،  های ؿاهًماییاتمام صزت و 
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ـتؼیى، ياٙـ به ایى  آيها فم امت با  هٞاهله به هخل کـػ و إال٧ اصکام هؾکىؿ ػؿباؿه ه
ـتؼیى امت.  92ًٔ  ،0376هـٝيی، ٕ ػمته اف ه

 «حفٌ يَام»هحذودیث عىم با ًّىاو 

ـاػ  گاهی به رهت ص٦٘ هَلضت ٝمىهی راهٞه و اهًیت ؿوايی آو، آفاػی بیاو ا٥
ـاؿ ػاؿػD ص٦٘ يٚامEمافيؼ که فیـ هزمىٝه ًٝىاو هی ؿا هضؼوػ که ػؿ کترب ٥٪هری  ٩

 ىىػ.هی ىًاعتهD ٩اٝؼه اعتاللEتضت ًٝىاو 

ـاػ راهٞره یرا باٝرج منرتی  هًٞای آو چًیى امت: هـ ٥ٞلی که هغل فيرؼگی ا٥ر
واررب و  فم  ،باٝج ص٦٘ يٚرام ىرىػکه هـ ٥ٞلی  همًىٛ امت و ،ىىػ آيهاهٞیيت 

 03ٔ، ً 0 د، 0425می٦ی هافيؼؿايی، ٕ امت.

عاٍی رهت تيرغیٌ های هالک ،بایؼ به ایى يکته اىاؿه يمىػ که ػؿ کتب ٥٪هی
ـهن عىؿػو يٚن ارتماٛ یا اعتالل ػؿ يٚام بیاو ييرؼه امرت اهرا بـعری اف  هَاػی٨ ب

اهرـ ؿوىرًی امرت کره  ،پیؼایو هـد وهـد ػؿ راهٞره ػاىته ايؼ: ٥٪ها چًیى تٞبیـی
ـای ايؼ تماهی راهٞه یا اکخـیت آو، به آو ؿمیؼه ـاف آو ب که هکلر٤ اٍرلی و  آيهاو اص

ـای ایزاػ يٚن هنتًؼ، کاؿ هيکلی  ـای ب  55ٔ، ً 0429، هًتٚـیٕ يینت.اولی ب

حكاًتخبةضذى

یٖره ٥رـػی، صر٨ ايتغراب ىرؼو یکی ػیگـ اف ٝىاهل ایزاػ اهًیت میامری ػؿ ص
ـياهه ؿیقی هٞ٪ىل ـػ اصناك کًؼ با تاله و رهؼ و ب تىايرؼ بره هی امتF یًٞی ایًکه ٥

ـاػ ایزراػ ای مٖىس با ی صاکمیت ػمت پیؼا کًؼ و ایى هماو يکته ـای ا٥ر امت که ب
ـػهی امالم هًابٜ ٥٪هی آیا اف کًؼ.هی آؿاهو کره ػمرتیابی  تىاو ایى يکته ؿا امتًبآ کر

ـػم امت یا ٥٪رٔ هغرتٌ بره گرـوه عاٍری ب ه ه٪ام فٝاهت هنلماياو ص٨ ٝمىهی ه
 امت 



  ًـػم ػؿ م یامیم یتاه ـهتىػه ه   :>  6 هَٞىهاو ی

ـػاىرت ؿا هی همچىو اهام عمیًی ؿه ٥٪یهاو بقؿگػؿ ایى فهیًه اف کالم  تىاو ایرى ب
ـایٔ  فم امت: ـػ که ػو ػمته اف ى ـایٔ ٝمرىهی ک اهرام همچرىو ٝ٪رل و ترؼبیـ ٕ ىر

ـای ص48، ً 0423عمیًی،  ـایٔ هری ه٪رـؿاکماو ٔ که ػؿ همه رىاهٜ ب ػاؿيرؼ و ىر
عمیًری، اهرام یا ٝؼالت. Dٕ بـعىؿػاؿی اف کمال اٝت٪اػی و اعال٩یEارتهاػ هٖل٨ و 

0423 ً ،48ٔ 

ـایٖی اف ػو رًبه ـاػ راهٞه تىلیؼ اهًیت يمایؼ:هی چًیى ى ـای ٝمىم ا٥  تىايؼ ب

يٚاؿتی هتٞرؼػ و های ػؿ صاکماو و پیو بیًی مافوکاؿهایی ورىػ چًیى هٞیاؿ -0
ـػم امت های هالک ها، ّاهى بنیاؿی اف ص٪ى٧ و آفاػی تؼاوم آوهـػهی بـ  بًیاػیى ه

ـػم ایى إمیًاو عإـ ؿا یابًؼ که اف رايب صاکمايياو هرىؿػ تٞرؼی و عیايرت هی و ه
ـاؿ ـيؼيمی ٩  047ٔ، ً 0389. ٕاؿمٖا، گی

ػؿويری اه، هرای ؼاػتىايؼ با مٞی و تاله عىیو و بـ پایه امتٞهی هـ ٥ـػی -2
به ٝالیتـیى مٖىس هؼیـیت راهٞه امالهی بـمؼ و ػؿ ایى هیاو، هیچ هالک و هقیرت 

بنرتـ ؿویرو و عامرتگاه  ،امالم Fبه ٝباؿ  ػیگـ .عىؿػيمی تبٞیِ آهیقی به چين
ـػمؿا ؿهبـی  ـػم مپـػه امت و ایى ه ـگاو که به ٕىؿ هنت٪ین یايؼ به تىػه ه ا باوامٖه عب

گقیًًؼ و ایى گىيه ػؿ ىکل گیـی هی وارؼ ٍالصیت ؿا به ؿهبـی بـ ـػهًتغب عىػ، ٥
ـػيؼ.هی مهین ،کايىو ٩ؼؿ  میامت  30ٔ، ً هئهىٕ گ

ـاهرىو ولری هی آيچه که اف ایى بیايا  هيغٌ گـػػ ایى امت که ىـوٓ ٥٪اهت پی
ـامی ػؿ تْاػ يینرت اهـ چىو اکتنابی امت F و امامرا ػ٩رت ػؿ ایرى با اٍىل ػهىک

یرک صر٨ بلکره بره  تًهرايگـ ایى امت که هنئله فٝاهت راهٞه امالهی يره ىـوٓ بیا
ـایٔ هٖـس امت و چًايچه ٥رـػی ػؿ بـعری اف ایرى  ـای ٍاصباو آو ى ًٝىاو تکلی٤ ب

ـایٔ هضـوم باىؼ ػؿ وا٩ٜ یک تکلی٤ اف او ملب ىؼه امت يه یک ص٨.  ى
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حكاًتخبةکزدى

یکی اف ههمتـیى هىّىٝا  ػؿ اهًیت میامی ىهـويؼاو، ص٨ هيراؿکت میامری 
کن راهٞره ؿا بره ٕرىؿ آفاػايره ص٨ ايتغاب صراويؼاو راهٞه امالهی، اگـ ىهـ امت.

ـيىىت ارتماٝی راهٞه ؿا با ايتغاب ؿ٩ن ػاىته باىًؼ فيًؼ، برؼوو ایًکره هی و عىػ م
ىىػ اصنراك اهًیرت هی ، باٝجهیچ ٩ؼؿ  عاؿری بتىايؼ اعتاللی ػؿ آو ایزاػ کًؼ

ترىاو اف يمری هىؿػ تؤییؼ ٥٪های ىیٞه برىػه و ،ىىػهی ياهیؼهD بیٞتEکه  ایى اهـ کًًؼ.
 باىؼ.D ت٢لب٥E٪یهی ؿا پیؼا کـػ که ٩ائل به يٚـیه  واآيهیاو 

ـػم ػو يٚـیه ورىػ ػاؿػ:D بیٞتEػؿباؿه هاهیت   یا هماو هياؿکت میامی ه

 هصاکمیت ص٨ عؼاويؼ امت لکى ایى ص٨ ؿا بر غو بىػوFيٚـیه هيـوٝیت ب -0
ـػم راهٞره  بره ٥٪یهراو واگرؾاؿ کرـػه امرت. و ػؿ فهاو ١یبت ایياو اهاهاوايبیاء و  هر

ـای صاکمیت وّٜ يمىػه امرت ـایٖی که ىاؿٛ ه٪ؼك ب ؿهبرـ  ،امالهی با تىره به ى
 کًًؼ.هی عىػ ؿا ايتغاب

، پرل اف پیراهبـ اکرـم: ػؿ هـ ٍىؿ ، ؼيىینهی ٕبإبایی ػؿ ایى باؿهٝالهه 
بناو ؿوفگاؿ ها بی گمراو اهرـ صکىهرت امرالهی برـ ٝهرؼه  ٔٝذ١ٕیبت اهام اف پل 

ـه پیاهبـ .هنلماياو امت ـػم بایؼ بـ اماك می که همايا ؿوه اهاهت امرت يره  ه
ـإىؿی ـگقیًًؼ و به ؿوه پاػىاهی یا اهپ ـای ارتماٛ عىیو صاکن ب ؿ٥تراؿ  ای گىيره، ب

ـگىيی ػؿ اصکام پؼیؼ يیایؼ و با ؿایقيی و هياوؿه، اػاؿه   ؿعرؼاػهاییو  اهرىؿکًًؼ که ػگ
ـػ.آیًؼ، ايزام هی که به ا٩تْای فهاو و هکاو پؼیؼ  ً، 4 د، 0407ٕبإبرایی، ٕ پؾی

024ٔ 

باىرؼ. برـ امراك ایرى يٚـیره کره هری هرؼیػؿ ه٪ابل ایى يٚـیه، يٚـیره کاؿآ -2
ـػم ؿا به ًٝ ـػمتًها ؿاه کاؿآىاو هياؿکت ه يٚـیره ايتغرابٔ، ٕ ػايؼهی هؼی صکىهت ه

بره  آيهراصاکمیت ص٨ عؼامت و عؼاويؼ ایى ص٨ ؿا به ايبیؤ و اولیؤ و ػؿ فهراو ١یبرت 
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ـػم ي٪يی ػؿ ايتغراب يؼاؿيرؼ هی هًَىباو ٝام واگؾاؿ  وکًؼ و ػؿ ایى را ػیگـ ٝاهه ه
ـػم ػؿ هيـوٝیت صکىهت امالهی تؤحیـ  ی يؼاؿػ.صْىؿ و هياؿکت ه

که اگـ اهاهت ؿا يه ػؿ ايؼافه یک  ايؼ ػاػهػؿ ٝیى صال، بـعی ٥٪ها به ایى يکته تىره 
يٚـیه بلکه به ًٝىاو یک وا٩ٞیت راهٞه امالهی هٖـس يمایین، هنئله بیٞت و پؾیـه 

ـػم، عىػ به عىػ یکی اف ًٝاٍـ تيکیل ػهًؼه آو عىاهؼ بىػ. ایرى أهرـ برؼیى هًٞرا  ه
ـػم، وارؼ ٍالصیت اهاهرت يینرت یر بؼوو يینت که اهام ا ايتغاب یا پؾیـه ه

ـایٔ اهاهت امت ـػم، اف ى ـػم،  ٩بىل ه بلکه بؼیى هًٞامت که بؼوو پؾیـه اف مىی ه
لک فایی ٕ یابؼ.يمی ٝیًیت ،اهاهت اهام وارؼ ٍالصیت و ايتغاب ىؼه اف رايب عؼا

ـاػ و هـرٜ آو ػؿ ٥٪ه اهاهیهٔ  يز٤، اهًیت میامی ا٥

تضویياهٌیتافزاددراسالمسبسٍکبرّبی

ـای صاکمراو اٝرن اف ٍرالش و ١یرـ  کمتـیى فیايی کره ٩رؼؿ  ١یرـ اف  -ٍرالش بر
  اينراو . ػؿ هرىاؿػ هتٞرؼػی،ػؿبـ ػاؿػ، امتبؼاػ و عىػکاهگی امت -هَٞىهیى

پل اف ؿمیؼو به ٩رؼؿ  و صکىهرت، بره ٙلرن و رًایرت آلرىػه ىرؼيؼ. اگرـ يیرـوی 
ـای صاکماو و ٍاصباو ٩ؼؿ  ورىػ يؼاىته باىؼ، اىغاً پل اف ؿمیؼو  بافػاؿيؼه ب

ـػ به ٩ؼؿ ، اهًیت ؿا اف همه ايناو ـایى Fها ملب عىاهًؼ کر ـای ههراؿ بًراب ، امرالم بر
ماو، ماف و کاؿهای گىياگىيی ؿا اؿائه ٩ؼؿ  و رلى گیـی اف امتبؼاػ و عىػکاهگی صاک

 ػ:ىىهی عی اف آيها ػؿ فیـ اىاؿهػؿ صؼ تىاو به بـ که يمىػه
 سوػ و عاصوکاسهای خىد کًحشلی ٕهحاعبه و هشالبهٔ

ـاؿ هی کنايی که ػؿ هنئىلیت ـيرؼ، اف ػیرؼگاه امرالم  های صاکمیتی و میامی ٩ گی
ـاؿ ػاؿيؼ و پیىمته ىیٖاو آياو ؿا ومىمه هی ـتگاه ٩ ـا٣ و  همىاؿه ػؿ لبه پ کًؼ تا بره ايضر

ـا٩به بـ ي٦ل، بـ ایياو  فم تـ و واررب ترـ اف  ل٢قه واػاؿىاو يمایؼ. لؾا هضامبه و ه
ـاو امت. اف پیاهبـ ا به صناب عىػ ؿمیؼگی کًیرؼ، : Eامت ىؼهؿوایت  کـم ػیگ

پیو اف آيکه به صناب ىما ؿمیؼگی ىىػ و عىػ ؿا بنرًزیؼ، پریو اف آيکره مرًزیؼه 
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ـای ٝـّه ىؼو بقؿگ، عىػ ؿا آهاػه کًیرؼ : 67ٕبضراؿا يىاؿ هزلنری، د  D.ىىیؼ و ب
73ٔ 

ـاهی امالم هی و اف آو هرـ کرل بره مرـ پـمرتی ػه ي٦رـ و بری٥Eـهایًرؼ:  پیاهبـ گ
ـػػ، ػؿ ٩یاهت ػؿ صالی که ػمت ـػيو بنرته ىؼه هًَىب گ امرت، او ؿا  هایو بره گر

امررت، ػمررتايو گيررىػه  يمایًررؼ. آو گرراه اگررـ يیکىکرراؿ بىػه واؿػ ٍررضًه هضيررـ هی
 340ٔ: 75ٕهماو، د  D.ىىػ هی

ـای ههراؿ ٩رؼؿ  صاکمراو کرا٥ی  تًهراامالم  مراف و کاؿهرای ػؿويری کًترـل ؿا بر
ـای ههراؿ ٩رؼؿ  ػؿ یرک يٚرام ػیًری يیرق  ػايؼ، لؾا ماف يمی و کاؿهای بیـويی يیرق بر

های ههراؿ ٩رؼؿ  اف ػؿوو، ػؿ کًراؿ ىرـوٓ و ٩یرىػ  ّـوؿی ػاينته و هٞت٪ؼ امت ؿاه
ـاؿی  ـای پاک يگاه ػاىرتى ٥ْرای میامری و بـ٩ر ههاؿ کًًؼه ٩ؼؿ  میامی اف بـوو، ب

 هلت،  فم و ّـوؿی امت. -صنى ؿابٖه ػولت 
 س لذست اص بشووعاص و کاسهای هها

ـهًر  ارتمراٝی  :يَیضت ائمه هنلمیى  -يَیضت صاکماو و فهاهرؼاؿاو ػؿ ٥
مررافوکاؿهای ههرراؿ ٩ررؼؿ  میامرری امررت. ٝالمرراو و میامرری هنررلماياو، یکرری اف 

هٔ ػؿ میامت ياهه، اهام هضمرؼ ١قالری  485عىاره يٚام الملک ٕ ايؼیيمًؼاو هايًؼ
ـای  0191ٕ مربقواؿیهٔ ػؿ يَیضه الملىک، هض٪ر٨  515ٕ ٧ٔ ػؿ ؿوّره ا يرىاؿ، بر

ؿوىى ىؼو بیيتـ ایى ىیىه کًتـل و يٚاؿ  ٩ؼؿ  میامی، فوایرایی اف آو ؿا تىّریش 
اؿکـػهای هغتل٤ امتF یًٞری هرن يؼ. اٝمال اٍل يَیضت صاکماو، ػاؿای که اػاػ
ـػ کًتـل و يٚاؿ  بـ ٩رؼؿ  و اٍرالس کاؿ ـػ اؿىاػی و إالٛ ؿمايی ػاؿػ و هن کاؿک ک

ـاو ؿ٥تراؿ  ای ؿابٖهچًیى آو. و٩تی  ـاؿ باىرؼ و ؿهبر بیى صاکمراو و هرـػم راهٞره برـ ٩ر
ـاػ راهٞره ببیًًرؼ، بری گمراو بره  ؿ٥تراؿ  ای گىيرهعىیو ؿا فیـ ؽؿه بیى يگاه یکایک ا٥

ـالمرئهًیىباىرًؼ. اه های ىرهـويؼاو پامغگىی پـمرو کًًؼ که هی هًيرىؿ ػؿ  ی
ـػEيىینرًؼ:  راوػايه صکىهتی عرىػ بره هالرک اىرتـ هی م ػؿ کاؿهرای ترى آيچًراو هر
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ـيؼ که تى ػؿ کاؿهای والیاو پیو اف عىػ هی هی گىیًؼ که تى  و ػؿباؿه تى آو هی يگـی يگ
 52ٕٔيهذ البال١ه، ياهه  .Dگىیی ػؿباؿه آياو هی

عامتگاه اهـ به هٞـو٣ و يهری اف  D:اهـ به هٞـو٣ و يهی اف هًکـEاٝمال اٍل 
آیا  ٍـیش و هضکن ٩ـآو  -ههن امالهی یاؿ به ًٝىاو یک وٙی٦ه همگايی بن -هًکـ 

ـاوايی امت که اف پیيىایاو هَٞىم ػیى به هرا  ؼ اف یربا ؿمریؼه امرت.کـین و ؿوایا  ٥
ـػم ؿا به ي یاو ىما گـوهیه  ینرته واػاؿيرؼ و اف فىرتیاؿ ىاکرًًؼ و بره کػٝى   یکیه

ـاوإٓ .بافػاؿيؼ و آياو هماو ؿمرتگاؿايًؼ ٪ریٔ ىرما ٕهنرلماياو ص٪ی 014ٔیره آ ،ل ٝمر
ـای اٍالس بيـ يیکىتـیى اهتی هنتیؼ که پؼیؼاؿ گيته ـػم ؿأ به يیکىکراؿی  ایؼ ٕب که ه

اگرـ اهرل کتراب همره  و Fػاؿیؼ و ایماو به عؼا ػاؿیؼ کًیؼ و اف بؼکاؿی باف هی اهـ هی
آوؿػيؼ بـ آياو چیقی بهتـ اف آو يبىػ، لیکى بـعی اف آياو با ایماو و بیيتـىاو  ایماو هی

ـاوإٓ .٥ام٨ و بؼکاؿيؼ کًًؼٔ آيهرایی هنرتًؼ  ٕآياو که عؼا ؿا یاؿی هی 001ٔ یهآ ،ل ٝم
ػهًرؼ  یػاؿيؼ و فکا  ه که اگـ ػؿ ؿوی فهیى به آياو ا٩تؼاؿ و تمکیى ػهین يماف به پا هی

تـمرًؼ چرىو  کًًؼ و ٕاف هیچ کرل ررق عرؼا يمی و اهـ به هٞـو٣ و يهی اف هًکـ هی
اٍرل اهرـ بره هٞرـو٣ و  40ٔ یهآ ،صذٕ .ػايًؼ کهٔ ٝا٩بت کاؿها به ػمت عؼامت هی

ـترـی اهرت امرالهی ؿا  يچًاو اهمیت ػاؿػ که بـعی اف آیرا ،آ يهی اف هًکـ هرالک ب
ـيؼ ؼ کهًػاي ينبت به ػیگـ اهن ػؿ ایى هی ىما E .آياو اهل اهـ به هٞـو٣ و يهی اف هًک

ـای اٍرالس بيرـ  ،ٕهنلماياو ص٪ی٪یٔ يیکىتـیى اهتی هنتیؼ که بـ آو ٩یام کـػيؼ که ب
ـػم ؿا به يیکىکاؿی واػاؿ کًًؼ و اف بؼ کاؿی بافػاؿيؼ ـاو، .Dه  001ٔ یهآ ٕآل ٝم

راهٞه  ٩ىام بغو اهًیت ػؿ : یکی ػیگـ اف ٝىاهلٝمىهی هىؿاٍل هيىؿ  ػؿ ا
ـا٣ و برره ًٝررىاو یررک ابررقاؿ ػؿ هَررىو مررافی ٩ررؼؿ  اف ل٢قه ػیًرری هررا،  هررا، ايض

 راهٞره، هيىؿ  صاکماو و فهاهؼاؿاو ػؿ صىفه ٝمىهی و ٙلن و تٞؼیها  عىػکاهگی
 .امت
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 اهىؿ اهرت و صکىهرت وػهؼ که ػؿ  ٥ـهاو هی عؼاويؼ ػؿ ٩ـآو کـین به پیاهبـ
آياو به هيىؿ  و ؿایقيی آيچه که هـبىٓ به صیا  رمٞی و فینت ارتماٝی امت، با 

ـػافػ ػل برىػی  ؿصمت عؼا بىػ که با عل٨ ههـباو گيتی و اگـ تًرؼعى و مرغتبا  .بپ
ـػ تى هت٦ـ٧ هی ـػم اف ّگ ـای آيها ٕلرب آهرـفه  ه ىؼيؼ، پل اف ٕبؼّیٔ آياو ػؿگؾؿ و ب

ـای ػلزىیی آيهأ ػؿ کاّؿ  ٕرً ٔ با آيها هيرىؿ  يمرا، لریکى آيچره تَرمین کى و ٕب
آل ٕ .که عؼا آياو ؿا که بـ او اٝتماػ کًًرؼ ػومرت ػاؿػ گـ٥تی با تىکل به عؼا ايزام ػه

ـاو، آیه  آياو که اهـ عؼایياو ؿا ارابت کـػيؼ و يماف به پا ػاىرتًؼ و کاؿىراو ٔ 059ٝم
ـاؤ اي٦را٧ ػهًؼ و اف آيچه ؿوفی آيها کر ؿا به هيىؿ  یکؼیگـ ايزام هی ـػین ٕبره ٥٪یر

 38ٔآیه  ی، ىىؿٕ .کًًؼ هی

های ٥امؼ و ١یـ هـػهی ؿا برؼبیًی،  اماك صکىهت اٝتماػ ٝاهل اهًیت میامی:
ـػم تيکیل هی ػهؼ. صراکن و فهاهرؼاؿاو ػؿ چًریى  بی اٝتماػی و مىء ٙى ينبت به ه

ـػم هی ،ییها يٚام ـػم ؿ عىػ ؿا تا٥ته رؼابا٥ته اف هر ؼیت و ا ػؿ رهرت ّرىًامرًؼ، هر
ـػاو يؼاؿيرؼ  ػايًؼ و ػىمًی با ػولت هی ـػم يیق هیچ اٝتماػی به يیا  و اٝمال ػولتم ه

کًًؼ. ػؿ ه٪ابل، صکىهت امالهی بـ  ؿا ٕی هیای و هـ یک اف ػو ٕـ٣ هنیـ رؼاگايه
ـػم و صاکمراو پری ؿیرقی هی ىرىػ. صراکن ػؿ  پایه صنى ٙى و اٝتماػ هت٪ابل بیى هر

ـػم ؿا ػؿ رهت ػومتی، همیاؿی و همکاؿی و هىؿػ وحرى٧ عرىػ  صکىهت امالهی، ه
ـػم ؿا اف عىػ هی هی ـػم و ه ـػم هرن صکىهرت و  ىًامؼ و ٩ؼؿ  عىػ ؿا اف ه ػايؼ و هر
ػؿ ٝهؼياهره عرىػ  صْرـ  ٝلریػايًرؼ.  هؼاؿاو ؿا اهیى و عؼهتگقاؿ عىػ هیفها

ـای رلب والی بره و٥راػاؿی ٥Eـهایًؼ:  عٖاب به هالک اىتـ هی بؼاو که هیچ ٝاهلی ب
های آياو و ٝؼم ارباؿ ىاو به کاؿی کره  ؿٝیت، بهتـ اف اصناو به آيها و تغ٦ی٤ هقیًه
ـياههتى  وٙی٦ه يؼاؿيؼ، يینت. پل  فم امت اف رايب باىرؼ کره بره مربب آو بره  ای ب

ـاوايی ؿا اف ػوه ترى برـ هری ـا ایى عىه بیًی ؿيذ ٥  .Dػاؿػ ؿٝیت عىه بیى ىىی، فی
 53ٕٔيهذ البال١ه، عٖبه 
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ـػ عيىيت و مرلب اهًیرت ىرهـويؼاو :ٝؼم عيىيت ، ػؿ اف ػیؼگاه امالم، کاؿب
ـػم و متن بـ بًرؼگاو  صکن رً  با عؼامت. صْـ  ٝلی عرؼا و عيىيت با ه

ـه رً  با عؼا تل٪ی کـػه امرت و عٖراب بره هالرک اىرتـ  ملب اهًیت آيها ؿا ػؿ فه
ـاؿ هؼهEيىینؼ:  هی ـػم، عىػ ؿا ػؿ هىّٜ رً  با عؼا ٩ که ترى  با عيىيت ينبت به ه

ـابـ ي٪مت و ٩هـ او يینت و اف بغيایو و ههـبرايی او بری يیراف  ؿا يیـوی ه٪اوهت ػؿ ب
ـگق اف گؾىت و بغيای ينبت به ؿٝیتٔ پيیماو هباه و اف کی٦رـ ػاػو، ٕو يینتی، ه

اصناك ىاػی به عىػ ؿاه هؼه و به هیچ وره ػؿ هًگام ١ْب که باٝج ا٩ؼاها  تًرؼ 
ـػػ ٕيهذ البال١ه،  .Dهمکى امت چاؿه و گـیق گاهی بیابی، ىتاب هکى و و بی هىؿػ گ

 53ٔعٖبه 

دمتْذیذّبیاهٌیتسیبسیتَدُهز

 بی ثباجی عیاعی

ـا  ١یرـ هتٞراؿ٣ یرا ١یرـ هتـ٩بره ػؿ هًٚىؿ اف  بی حباتی میامی، ػؿراتی اف ت٢ییر
صاکمیت بره ًٝرىاو ههرن ٔ 018: ٦ً0382لؼ، کلیٕبـ چـو و .باىؼ هضیٔ میامی هی

کًرؼ  ػؿ صىفه ػاعلی و عاؿری و٩تی ای٦را هیؿا ٩ؼؿ  میامی، ي٪و عىػ  هئل٦هتـیى 
کًؼF بره  صاکمیت ؿا هغؼوه هی و بی حباتی تىايایی تؤحیـ گؾاؿی که تىأم با حبا  باىؼ

مرافػ. ٕؿه پیرک  يضىی که بی حباتی ومیٜ، ه٦هىم صاکمیت ػؿ یک مینتن ؿا يابىػ هی
0387 :203ٔ 

 باٝرج و های ػاعلی امرت ی هـ يٚام، اعتال٥ا  و ػؿگیـیاف ٝىاهل بی حبات یکی
ؿا تْرٞی٤  ىىػ و امتضکام و اينرزام هلری ؿ٥تى ٩ؼؿ  و ا٩تؼاؿ صکىهت هی تضلیل

پًؼاؿيرؼ و بره ررای  ها یکؼیگـ ؿا ػىرمى هی ؿوػ که عىػیهی ًؼ و تا رایی پیوک هی
ـيؼ و یگـ ؿا ييايه و هؼ٣ هیتىره به ػىمى، یکؼ یًه يابىػی عىػ با ػمت عىػ، فه گی

ـاهن هی ه، ت٦ـ٩، گـوه گـوه ىؼو، ػؿگیـی گـوهی ،به ٕىؿی که ػؿ آیا  ٩ـآو کًًؼ ؿا ٥
بگرى او ٩راػؿ امرت : Eامت ىؼهػؿ ؿػی٤ ٝؾاب عؼاويؼ هتٞال ؽکـ  بايؼی و رًاصی
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ـاکًرؼه  که اف با  یا اف فیـ پای ىما ٝؾابی بـ ىما ب٦ـمتؼF یا به ٍرىؿ  ػمرته هرای پ
و ٕٞن رً  و اعتال٣ ؿا به هـ یرک اف ىرما بره ومریله ػیگرـی  ىما ؿا به هن ايؼافػ

ـای آيهرا براف کًینٖ ىرایؼ ب٦همًرؼ و  گى هریبچيايؼ. ببیى چگىيره آیرا  گىيراگىو ؿا بر
 65ٕٔايٞام،  .Dبافگـػيؼ

 کاهؼ یا فمذاو هؾشوّیث

هيـوٝیت به هًٞای هٖاب٪ت با اصکام ػیى و ىرـٛ امرت و ػؿ ٝلرن میامرت بره 
ـايری کًًرؼ و  ىػو و ص٪ايیت امت.هًٞای ٩ايىيی ب ـػم صکم صاکماو ص٨ ػاؿيرؼ برـ هر

ـػم يیق بایؼ اف آياو إاٝت يمایًؼ. ٕویًنرًت، ٔ 68 ً های ػولرت، ، يٚـیرهوايرؼؿ ه
ترىاو اف ٕـیر٨ آو مرٖش و  هيـوٝیت یکی اف لىافم ّـوؿی صاکمیت امرت کره هی

ـػ به ٝباؿ  ػیگـF ىؼ  و ٤ّٞ هيـوٝیت، با ىرؼ   Fوّٜ صاکمیت ؿا بـؿمی ک
و ٤ّٞ صاکمیت ؿابٖه هنت٪ین ػاؿػ. البته هنئله هيـوٝیت هًٞای ومریٞی ػاؿػ و اف 

ـایى Fیابؼ اهتؼاػ هی هبايی هيـوٝیت تا کاؿآهؼی، ، کاهو هيـوٝیت گاه ياىی اف بًاب
کاهو تىاو تىریهی هبًای هيـوٝیت یک مینتن امت و گاه به ػلیرل ياکاؿآهرؼی آو 

های کراهو یرا ٥٪رؼاو  ٔ هٚراهـ و ييرايه205-206: 0387ٕؿه پیک،  .مینتن امت
م ٝرؼ ،هرای آو یکری اف رلىه های هغتل٦ری امرت. ام، ػاؿای رلىههيـوٝیت یک يٚ

ـياهره ؿیرقی، تغَریٌ بهیًره هًرابٜ و  باىرؼ اٝالم ىؼه هی  ا٣هؼاتض٪٨  ـا کره ب چر
اگـ ػولرت يتىايرؼ بره  .هامت ها، رقئی اف ٥لن٦ه ورىػی صکىهت ػمتـمی به هؼ٣

هيرـوٝیت عرىػ ؿا اف ػمرت  مت یابؼ، ٥لن٦ه ورىػی وهای عىػ ػ هؼ٣ ها و وٝؼه
ای کنرايی ٥Eـهایؼ:  کـین هیبه همیى ٝلت امت که ٩ـآو ٔ 207عىاهؼ ػاػ. ٕهماو، 

ـا مغًی هی که ایماو آوؿػه ایؼ  ٤ٍ2ٔ، ٕ D.کًیؼ  گىییؼ که ٝمل يمی چ

 کاهؼ یا فمذاو هؾاسکث ّمىهی

هرای میامری،  ه٪َىػ اف هياؿکت، پؾیـه ػعالت ػاوٕلبايره اىرغاً یرا گـوه
ـایى Fباىرؼ ا٩تَاػی و... ػؿ صاکمیت و ٩رؼؿ ، اف مرىی صاکمیرت هی ، هیرقاو بًراب
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ىرىػ و ٥٪رؼاو یرا کراهو  هياؿکت با هیرقاو چًریى پرؾیـه و ػعرالتی ىًامرایی هی
 208ٔ: 0387ٕؿه پیک،  .باىؼ هياؿکت، باٝج کاهو ٩ؼؿ  و ٤ّٞ صاکمیت هی

ـهن ىىؿا بیًهنEىو ورىػ آیاتی چ  ػؿ ٩ـآو کـین يياوD ٥ی ا هـ هنىاوؿEو D و اه
کيرىؿ تىمرٔ امرالم  ؿاهرىپؾیـه هياؿکت ٝمىهی ػؿ اؿکاو تَرمین گیرـی و اػاؿه 

ـا   اهرىؿپؾیـه ایى اٍرل ػؿ اػاؿه  .امت راهٞره، هًرىٓ بره پرؾیـه مرالی٨ و يٚر
ـهًگری، میامری و  ها و چاؿچىب گىياگىو با ػؿ يٚرـ گرـ٥تى فهیًره هرای اٝت٪راػی، ٥

اگرـ Eکًرؼ:  آو کـین ایى چًریى بیراو هیباىؼ. ایى هىّىٛ ؿا ٩ـ تاؿیغی هـ راهٞه هی
ـاؿ هیعىامت همه ىما ؿا  عؼا هی عىاهؼ ىرما ؿا ػؿ  ػاػF ولی عؼا هی اهت واصؼی ٩

پل ػؿ  امتٞؼاػهای هغتل٤ ىما ؿا پـوؿه ػهؼٔآيچه به ىما بغيیؼه، بیافهایؼF ٕو 
ها بـ یکؼیگـ مب٪ت رىییؼٖ بافگيت همه ىما، بره مرىی عؼامرتF مرپل اف  يیکی

ـػیؼ، به ىما عیـ عىاهؼ ؿمیؼ آيچه ػؿ آو اعتال٣ هی  48ٔهائؼه، ٕ .Dک
 فضایؼ الذاهات خؾىيث آهیضا

هرای میامری،  ترـوؿ، ٩تل ؼاها  عيرى ػؿ ه٪ابرل صکىهرت، هايًرؼؿ٥تاؿها و ا٩ر
هرای میامری ػؿ هزمرىٛ  ها و... با ايگیقه ها، ؿاهقيی، گـوگاو گیـی، تغـیب ىىؿه

ـای صکىهت ـایى Fها ػاؿيؼ ػ لت ه٦ًی ب کی٦یرت ایرى يرىٛ ؿ٥تاؿهرا ؿا  یراکمیرت  بًراب
ـػ و به هـ هیقاو کره ا٥رقایو عيرىيت میامری تىاو با ػؿره عيى هی يت آيها ت٦نیـ ک

ـا باىؼ، صاکمیت و ٩ؼؿ  میامی، چالو بیيتـی پیؼا هی ـا ٝالوه بـ  ٩ابل ار کًؼ، فی
ـای ه٪ابله برا ایرى ؿ٥تاؿهامرت،  آيکه صاکمیت هزبىؿ به ٍـ٣ بغيی اف هًابٜ عىػ ب

هرای عرىب و  های عيى میامی، بـ کاهو ىاعٌ صاکمیت ي٦ل ا٥قایو هغال٦ت
 222ٔ: 0387ٕؿه پیک،  .کًؼ هئحـ ػ لت هی

 بی هىیحی و ّذم ّالیك هلی

ـهًر  یرک راهٞره هی باىرًؼ کره ػؿ  اٝت٪اػا  و باوؿها ههن تـیى بغو ؽهًری ٥
کًؼ. هًيؤ اٝت٪راػا   ها ي٪و امامی ای٦ا هی هتمایق ماعتى یک هىیت اف مایـ هىیت
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ـا ـای آيهاهی و باوؿها هتًىٛ امت، فی ـػ.  تىاو ب هًيؤ وصیايی، مًتی و تاؿیغی تَىؿ ک
بؼیهی امت باوؿهای ػیًی که ػاؿای هًيؤ وصیايی هنرتًؼ، اف پایرؼاؿ ترـیى اٝت٪راػا  

ـهًگی تل٪ی هی ـای چًریى اٝت٪راػاتی، ٙهرىؿ  و Fىىيؼ ٥ همیى ٕىؿ ههن تـیى تهؼیؼ ب
ـا  ١یـ هتٞراؿ٣ ػؿ ؿ٥تاؿهرای هٞراؿُ Fباىؼ اٝت٪اػا  هٞاؿُ هی ـایى، ت٢یی برا  بًاب

ٕهماو،  .باىؼ اف تهؼیؼ به آو اٝت٪اػا  هی ای ييايهاٝت٪اػا  و هىیت هلی، ٝالهت و 
239-237ٔ 

 فمش و يابشابشی اجحماّی

ـابـی و هضـوهیت که صاکی اف  ـابـ هًابٜ، ٝؼم ػمتـمی  کمبىػ یا٥٪ـ، ياب تىفیٜ ياب
ـػم  بب ٥يراؿبه هًابٜ و ٝؼم تىايایی ػؿ بـآوؿػه کـػو يیافهای امامی امتF مر برـ هر

ـػػ. تؼاوم ایى تٞاؿّا ، اصتمال بـوف ؿ٥تاؿهای  هًزـ به ؿ٩ابت و تٞاؿُ هی ىؼه و گ
 ػهؼ. ا٥قایو هیؿا  عيىيت آهیق ػؿ راهٞه 

ـابـی  ـای يراب ـتیب امتF راهٞه ىًامراو بر ـابـی يیق هنئله به همیى ت ػؿ هىؿػ ياب
ـابـی ػؿ هـ های مه گايه ٕب٪ه، هًقلت و ٩ؼؿ  ؿا هٖـس کـػه  ارتماٝی، صىفه ايؼ. ياب

های ياىری اف  های ارتماٝی و ياهًزاؿی ها و تٞاؿُ یک اف ایى مه صىفه، اف ػؿگیـی
ـاو هيـوٝیت و ػؿ يتیزه تهؼیؼ کًًؼه  آو ييئت هی ـػ و ػؿ يهایت هًزـ به بـوف بض گی

ـػػ حبا  میامی و اهًیت هلی هی  88ٔ-89: 0381ٕبـفگـ،  .گ

ـهًگی، ارتمراٝی، میامری و های ػیًی ين آهىفه به همیى ػلیل، بت به ٥٪ـ و آحاؿ ٥
ـاهی ي٪ل ىرؼهFؼػه هًیتی آو صنامیت ىؼیؼ يياو هیا کنری E . چًايچه اف پیاهبـ گ

ـاهن آوؿػو ؿ٥اه و آمایو 89، ً 0 دهٖهـی، ٕ .Dکه هٞاه يؼاؿػ، هٞاػ هن يؼاؿػ ٥ ٔ
امامری صکىهرت ػیًری امرت.  های ٦ا٣ فيؼگی ا٩ياؿ ارتمراٛ، اف هرؼ٣کو تض٪٨ 

ػايرؼ. آو  ٝرؼالت، ؿ٥راه و آبراػايی هی ٪ر٨ اهًیرت راهٞره ؿا ػؿتض ـ  ٝلیصْ
ـػ.  صْـ  ػؿ صیٖه صکىهت عىػ همىاؿه صؼا٩ل يیاف هٞیيتی همگاو ؿا تؤهیى هی ک
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ـػم و آبراػايیـ وّرٞیاٍالس چيرمگEىهت ؿا کاف اهؼا٣ ص یکیبه ٕىؿی که   یت هر
ـها ـػيؼ.D ىه  030ٔيهذ البال١ه، عٖبه ٕ بـىم
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 شیگیًتیجِ

ـا اينراو تـیى ٝاهل ىکل ههن تىاو اهًیت ؿا هی   گیـی ارتماٛ اينايی ػاينرتF فیر
ـای بـآوؿػو يیاف ٕبیٞی و ـػ هن رمٜ ىؼه ب  ػؿ اٍل. امت اهًیت رنمی و ؿوايی، گ

ـػم ،امالم بٞرؼ  ؿمىل اکـمیک راهٞه و بیى رىاهٜ ػیگـ امت.  ٍلش ػؿ هیاو ه
ترىاو اف هری .پیمراو و هٞاهرؼه ٍرلش بنرت ،اف تيکیل صکىهت ػؿ هؼیًه با یهىػیاو

ـه هَٞرىه ؿاهبـػهایرمله  ـای اهًیت میامی ػؿ مری ٍرلش هیراو  ، اواٍىلی ب
ـػم اف ٕـی٨ پیما يباىرؼ بره تبرٜ آو اهًیرت  و و ٩ىايیى و هٞاهؼا  امت. اگـ هٞاهؼهه

ـاؿ ـػم يیق ػؿ هٞـُ عٖـ ٩  ىىػ.هی گیـػ و به رً  و عىيـیقی هًزـهی میامی ه

ـاؿی اهًیت میامیF پیاهبـ اکـم ػؿ هیاو ٩ىايیى ـای بـ٩  راهٞه ب

ـاهی .0 ـام به هن پیماو و همنایه.2 ػؿ رً . هم  ػؿ ٍلش. هماهًگی .3 . اصت

 اهًیت میامی ىهـويؼاوF هىّىٛ

ـاف هـ ٝ٪یؼه میامیبه  ص٨ .0  کاؿ گیـی و اب

باىرؼ هی بکاؿگیـی هـ ٝ٪یؼه میامی ىاهل اهًیت ػؿ ت٦کـ و اٝت٪اػ و بیاو آوص٨ 
تىايرؼ هرىؿػ هی که ػؿ ػو فهیًه صاکمیت و هيـوٝیت آو و فیـ بًای ٥کـی صکىهت،

ـػ. اگـ ٝ٪یؼه ـاؿ گی هىا٥ر٨ ت٦کرـ هىررىػ يبرىػ، مره هضرؼوػیت عىاهرؼ ای بـؿمی ٩
 ٕي٦نايی، ١یـ ي٦نايی و ٝلًیٔ اؿتؼاػ، ص٦٘ يٚام، ص٨ ايتغاب ىؼو. ػاىت: ب٢ی

ـاػ ػؿ   امالمFمافوکاؿهای تْمیى اهًیت ا٥

ـا٩به ههاؿ .0  ٩ؼؿ  اف ػؿوو: هضامبه و ه

اٝمال اهـ به هٞـو٣ و ٔ ب يَیضت ائمه هنلمیى. ٔال٤اف بـووF ٩ؼؿ   ههاؿ .2
 ٝؼم عيىيت. رٔه اٝتماػ. ٔػ ٝمىهی. اهىؿاٍل هيىؿ  ػؿ  ٔد يهی اف هًکـ.
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ـػم بی حباتی میامری، ٥٪رؼاو هيرـوٝیت،  ىاهل تهؼیؼهای اهًیت میامی تىػه ه
ياؿکت ٝمىهی، ا٥قایو ا٩ؼاها  عيىيت آهیرق، بری هرىیتی و ٝرؼم ٝالیر٨ ٥٪ؼاو ه

 هلی، ٥٪ـ ارتماٝی.
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 فْشست هٌببغ ٍ هأخز

 .وش٤ٓ لشآٖ
 .ٟ٘ذ اِثالغٝ

 .ق 1414، اساِفىشد: ، ت٥شٚت3 س؛ اِؼشب ٔىشْ؛ ِؼاٖ ٔحٕذتٗاِذ٤ٗ  ٔٙظٛس، اتٛاِفضُ رٕاَ اتٗ .1
؛ پظٚٞـٙأٝ ػّکْٛ ػ٥اػک٣؛   «آٖ دس ا٘ذ٤ـٝ ٔحمك ػثضٚاس٢ا٥ٙٔت ٚ ساٞىاسٞا٢ تأ٥ٔٗ »اخٛاٖ واظ٣ٕ، تٟشاْ؛  .2

 .1385، پا٥٤ض 4 ا٘زٕٗ ػّْٛ ػ٥اػ٣ ا٤شاٖ، ؽ: تٟشاٖ
 .ق 1411، ٣ٚصاست فشًٞٙ ٚ اسؿاد اػالٔ: ، تٟشاٖاِذ٤ٗ تثلش٠إِتؼ٥ّٕٗ ف٣ أحىاْ ؛ ٤ٛػف تٗ ٣، حؼٗحّّ .3
پظٚٞـکٍاٜ ػّکْٛ ٚ فشٞٙکً     چٟاسٌا٘کٝ ؿک٥ؼٝ،  ٞکا٢   دس وتکاب  راوش٢، ػ٣ّ اوثش، ػ٥شٜ ػ٥اػ٣ ٔؼلٛٔاٖ .4

 .1398اػال٣ٔ، 
 .حمٛق اػال٣ٔ، ا٥ٙٔت ػ٥اػ٣ افشاد ٚ ٔشرغ آٖ دس فمٝ أا٥ٔٝ سحٕت ا٣ِّٟ، حؼ٥ٗ ٚ د٤ٍشاٖ، .5
 .ق 1386، ػُّ اِـشائغ، ٔىتث١ اِح٥ذس١٤، ٘زف اؿشف، ٣تٗ تات٤ٛٝ لٕ ٣ؿ٥خ كذٚق، ٔحٕذ تٗ ػّ .6
 .ؽ 1379تة االػال١٥ٔ، تفؼ٥ش اِمشآٖ، داساِى ٣، ٔحٕذ حؼ٥ٗ، ا٥ِٕضاٖ ف٣عثاعثا٤ .7
 .ق 413.عٛػ٣، ٔحٕذ تٗ حؼٗ، تٟز٤ة االحىاْ، ا٘تـاسات داس اِتؼاسف ِّٕغثٛػات .8
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