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 14/6/1383تبريخ تأييذ:         هؼبٍى پضٍّؾي پضٍّؾكذُ هطبلؼبت راّجزدي

 

 چكيذُ
اي ٚحيك ٚرٛز زاضز ٚ اظ  ايٗ ٔفطٚو وٝ ثيٗ ٔؼب٘ي ٚ ؾبذتبضٞبي ػيٙي ضاثُٝ

ٞبي ٔرتّف پي ثطز، ثٙيبز  تٛاٖ ثٝ اثؼبز ٘ظطيٝ َطيك تزعيٝ ٚ تحّيُ ؾبذتبضٞب ٔي

زٞس. ٍ٘بض٘سٜ زض پي آٖ اؾت تب ثب ثطضؾي  اٍِٛي تحّيّي ٔمبِٝ حبيط ضا قىُ ٔي

ثٝ ٔخبثٝ اٍِٛي ٔؼتجط اؾالٔي زض ػطنٝ ؾيبؾت ٚ حىٛٔت، اٍِٛي حىٛٔت ٘جٛي

زؾت يبثس.ثطاي ايٗ ٔٙظٛض « ٔٙيت اؾالٔيا»ٞبي ٔإحط زض ثحج اظ  اي اظ آٔٛظٜ ثٝ پبضٜ

ٌصاضز: ٘رؿت  ضا اظ زٚ حيج ثٝ ثطضؾي ٔي اؾالٔي زض ػهط ٘جٛي ؾبذتبض ربٔؼٝ 

 ارتٕبػي ٚ زْٚ اظ ٔٙظط ؾبذت ؾيبؾي.  اظ ٔٙظط ؾبذت

« لجيّٝ»زض ٔمبثُ اٍِٛي حبوٓ « أت»زض ثحج اظ ؾبذت ارتٕبػي، اٍِٛي ثسيُ 

زض ٔمبثُ « ٔؿئِٛيت»زْٚ، ؾبذت لسضت ٔجتٙي ثط ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفتٝ ٚ زض ثحج 

َطح قسٜ اؾت. ٔزٕٛع ٔالحظبت ا٘تمبزي ٚ تحّيّي « ؾُّٝ»ؾبذت لسضت ٔجتٙي ثط 

زاضز وٝ ثٝ  ضا ػطيٝ ٔي« أٙيت»ٞبي اؾالٔي زض ذهٛل  اي چٙس اظ آٔٛظٜ ٔإِف، پبضٜ

٘ظطيٝ أٙيت »تٛاٖ ثط آٖ ػٙٛاٖ  ، ٔيالرسولدولةظػٓ ٍ٘بض٘سٜ، ثب اؾتٙبز ثٝ اٍِٛي 

ضا اَالق ٕ٘ٛز. ايٗ ٘ظطيٝ ثط ؾٝ ضوٗ انّي اؾتٛاض اؾت وٝ ػجبضتٙس اظ: رٕغ « أتي

ثيٗ ٔطظٞبي اػتمبزي ٚ حسٚز ؾطظٔيٙي، رٕغ ثيٗ ٔهبِح زيٙي ٚ ٔٙبفغ ؾطظٔيٙي ٚ 

 ثركي. زاضي ٚ ضٞبيي ثبالذطٜ رٕغ ثيٗ حىٛٔت
 

 ، ربّٞيت، أت، رٟبز، لجيّٝأٙيت، ٌفتٕبٖ اؾالٔي، حىٛٔت ٘جٛي ّب: كليذٍاصُ

 

 62شواره هسلسل   3131 زهستاى م چهارشواره  تن فسال ه فصلناهه هطالعات راهبردي 



 26ــــــ فصلٌبهِ هطبلؼبت راّجزدي ؽوبرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 642

 هقذهِ
 (1«)پصيط٘س... ٞب[ اظ ؾبذتبض ارتٕبػي ]قبٖ[ تأحيط ٔي تطريحبت ]ا٘ؿبٖ»

تٛاٖ ثٝ ٔخبثٝ ضٚايتي ٔؼتسَ اظ ضٚيىطز ؾبذتبضي زض ٔمبْ تحّيُ  ضا ٔي« ريٗ ٕٞپتٗ»ازػبي 

زض چبضچٛة « ٞبي ارتٕبػي پسيسٜ»ٞبي ارتٕبػي تفؿيط وطز؛ ضٚيىطزي وٝ زض آٖ  پسيسٜ

« ؾبذتبضٞب»قٛ٘س. اظ ايٗ ٔٙظط،  حٛالت ٚ انَٛ ؾبذتبضي حبوٓ ثط آٟ٘ب فٟٓ، تحّيُ ٚ ٔؼٙب ٔيت

زٞٙس.  آٟ٘ب ضا ٘يع قىُ ٔي« ٞٛيت»ٌصاض٘س؛ ثّىٝ  ٘ٝ تٟٙب تأحيطي ؾبزٜ ثط ٔٛيٛػبت ذٛيف ٔي

ٌطاٖ ؾبذتبضٌطا، تحٛالت ثٙيبزيٗ ٚ ٚالؼي ضا تٟٙب زض ٔٛالؼي  ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ ا٘سيكٝ

ثٝ « أٙيت اؾالٔي»( اظ ايٗ ٔٙظط، 2زا٘ٙس وٝ ثط تحٛالت ؾبذتبضي ٔجتٙي ثبقٙس.) پصيط ٔي بٖأى

اي ؾيبؾي ـ ارتٕبػي، ٔحهَٛ ؾبذتبضٞبي حبوٓ ثط ربٔؼٝ اؾالٔي اؾت ٚ الظٔٝ  ٔخبثٝ پسيسٜ

٘ظطيٝ »زضن آٖ، آقٙبيي ثب ايٗ ؾبذتبضٞب اؾت. ٔمبِٝ حبيط زض پي آٖ اؾت تب اثؼبز ؾبذتبضي 

 تزطثٝ قسٜ، ثٝ ثحج ٚ ثطضؾي ٌصاضز. الرسولدولةٌٛ٘ٝ وٝ زض  ضا آٖ« أٙيت اؾالٔي

 

 ّب ٍ عبختبرّب الف. چبرچَة ًظزي؛ ًؾبًِ

 ؽٌبعيك . رٍيكزد ًؾب1ًِ
اي  ثٝ ٔخبثٝ ضٚقي وبضآٔس ثطاي ثطضؾي پسيساضٞب، پيكيٙٝ« قٙبؾيه ٘كب٘ٝ»اٌطچٝ ُٔبِؼبت 

؛ أب وبضثطز ٔٙظٓ ٚ ٔٙؿزٓ آٖ ٔسيٖٛ ضقس ٚ ٞبي فّؿفي ا٘ؿبٖ زاضز َٛال٘ي ثٝ لسٔت ا٘سيكٝ

، «ٔيكُ فٛوٛ»، «ِٛي اقتطاٚؼ»ٌطا٘ي چٖٛ  ٞبي تحّيُ ؾبذتبضي تٛؾٍ ا٘سيكٝ تٛؾؼٝ ضٚـ

ٞبي ٔرتّف ػّٕي اؾت. ثٙيبز ايٗ ضٚـ ُٔبِؼبتي ضا ثٝ  زض حٛظٜ« ضٚالٖ ثبضت»ٚ « غان الوبٖ»

تٛاٖ آٖ ضا چٙيٗ تهٛيط وطز:  يزٞس وٝ ٔ قىُ ٔي« اضتجبَي»يه اٍِٛي « اٚٔجطتٛاوٛ»تؼجيط 

٘كب٘ٝ تٕبْ آٖ چيعٞبيي اؾت وٝ ثط پبيٝ لطاضزازٞبي ذبل ٚ اظ پيف ٟ٘بزٜ، چيعي ضا ثٝ ربي 

ٞب ثٝ ٔؼب٘ي ذبني اؾت  قٙبؾي تالـ ثطاي ٌصض اظ ٘كب٘ٝ وٙٙس ٚ ٘كب٘ٝ چيع زيٍطي ٔؼطفي ٔي

ٞب ٚ ا٘ٛاع ٔتفبٚت ٚ  ٌٛ٘ٝٞب زاضاي « ٘كب٘ٝ»( ثط ايٗ اؾبؼ، 3ٞب لطاض زاض٘س.) وٝ زض ٚضاي آٖ

 تٛاٖ آٟ٘ب ضا ثٝ ؾٝ زؾتٝ وّي تمؿيٓ ٕ٘ٛز: ٔي« پيطؼ»ٔتؼسزي ٞؿتٙس وٝ ثٝ تجغ 

 ٝ٘ٞب. ٞبي قٕبيّي وٝ ثط اؾبؼ قجبٞت ٘كب٘ٝ ثب ٔٛيٛع اؾتٛاض٘س؛ ٔب٘ٙس ػىؽ ٘كب 
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 ٝ٘ٞبي زضٚ٘ي ٚ ٚرٛزي ٘كب٘ٝ ضا ثٝ ٔٛيٛع  اي وٝ ثط اؾبؼ پيٛؾتٍي ٞبي ٕ٘بيٝ ٘كب

 ظ٘س؛ ٔب٘ٙس ؾبػت ٚ ظٔبٖ.ؾب ٔطتجٍ ٔي

 ٝ٘(4ٞبي ٕ٘بزيٗ وٝ ثط اؾبؼ لطاضزازٞب اؾتٛاض٘س؛ ٔب٘ٙس ػاليٓ ضإٞٙبيي ٚ ضا٘ٙسٌي.) ٘كب 

لطاض زاض٘س؛ چطا وٝ ٞط ؾبذتبض ثٝ ٔخبثٝ يه « اي ٞبي ٕ٘بيٝ ٘كب٘ٝ»زض ظٔطٜ « ؾبذتبضٞب»

ؾبذتبض ـ زض  تٛا٘س ثط ٚرٛز ٔؼٙبي ذبني ٘عز ثبظيٍطاٖ حبيط زضٖٚ آٖ اؾت وٝ ٔي« ػالٔت»

ضفتبض ثؿتٝ ثٝ »تٛا٘س  ٔي« التساضٌطايي»ٔمبْ ػُٕ ٚ ضفتبض ـ زالِت زاقتٝ ثبقس. ثطاي ٔخبَ ؾبذت 

ضا تساػي وٙس ٚ ٔٛاضزي اظ ايٗ لجيُ وٝ ٕٞٝ ٔجتٙي ثط لطاضزازٞبيي « ٌيطي ؾيبؾي ٍٞٙبْ تهٕيٓ

ضاثٍ »ٚ « ي آٟ٘بٔؼٙبي أٙيت»، «ؾبذتبضٞب»ذبل ٞؿتٙس. زض ٔمبِٝ حبيط تالـ ثط آٖ اؾت تب 

قٙبؾبيي ٚ زض ٔمبْ ثبظؾبظي ٘ظطيٝ أٙيتي اؾالْ، ٔٛضز  الرسولدولةزض « قبٖ لطاضزازي

 ثطزاضي لطاض ٌيط٘س. ثٟطٜ
 

 . تحليل عبختبري ٍ گفتوبى اعالهي2
ضا ثطاٍ٘يرت ... آٖ ٍٞٙبْ قٕب اي ٔطزْ ػطة! ثستطيٗ آييٗ  ٕٞب٘ب ذسا ٔحٕس»

ٞبي ٘بٕٞٛاض،  ؾطاي ذعيسٜ. ٔٙعٍِبٞتبٖ ؾٍٙؿتبٖضا ثطٌعيسٜ ثٛزيس، ٚ زض ثستطيٗ 
ٔبضٞبي ظٞطزاض. آثتبٖ تيطٜ ٚ ٘بٌٛاض، ذٛضاوتبٖ ٌّٛآظاض. ذٖٛ   ٕٞٙكيٙب٘تبٖ ٌطظٜ

يىسيٍط ضا ضيعاٖ، اظ ذٛيكبٚ٘س ثطيسٜ ٚ ٌطيعاٖ. ثتٟبيتبٖ ٕٞٝ رب ثطپب، ]ٚ[ پبي تب ؾط 
 (5«.)آِٛزٜ ثٝ ذُب

ا٘س، ٔٛلؼيت ػطة ربّٞي ثٝ  بض ثيبٖ زاقتٝزض فطاظ ثبال ثٝ اذتهچٙب٘ىٝ حًطت ػّي

ٞبي اؾالٔي اؾت وٝ فطًٞٙ  ٍٞٙبْ ظٟٛض اؾالْ زض ثستطيٗ ٚيغ ٕٔىٗ ثٛزٜ ٚ زض پطتٛ آٔٛظٜ

ٔؿّٕب٘بٖ لطاض زاضز ٚ ايكبٖ « ثطتطي»ٚ « فطٞيرتٍي»قٛز وٝ ثط انُ  ٚ تٕس٘ي رسيس پسيساض ٔي

چٙبٖ وٝ پيبٔجطاوطْ -ؾرٗ ايٗ ئؼٙب ضؾب٘س. ٔي ثٝ ؾيبزت ٚ ضٞبيي زضٚ٘ي ٔٙبظػبت ضا اظ

( ـ آٖ اؾت وٝ: زض پي ثؼخت ٚ تأؾيؽ 6ا٘س) پؽ اظ رطيبٖ ٔحبنطٜ َبئف اظٟبض زاقتٝ

حىٛٔت اؾالٔي، ؾبذتبض ؾيبؾت ٚ حىٛٔت ربّٞي ثٝ ٘فغ ؾبذت رسيس اؾالٔي، ٘مس قسٜ ٚ 

ٕٞعٔبٖ « آثبزا٘ي ز٘يٛي»ثب « ٞسايت ٚ ؾؼبزت اذطٚي»ضٚز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ حهَٛ  ثٝ حبقيٝ ٔي

قٛز وٝ ظٟٛض  ٌيطز. ثط ايٗ اؾبؼ ٔكرم ٔي اؾت ٚ زض پي آٖ ربٔؼٝ ٚ ٘ظبْ ٘ٛيٙي قىُ ٔي

ٞبي ؾبذتبضي تزعيٝ،تحّيُ ٚ  تٛاٖ ٔؿتٙس ثٝ ٘كب٘ٝ اؾالْ ٚ تأؾيؽ حىٛٔت اؾالٔي ضا ٘يع ٔي
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فٟٓ وطز. أىبٖ ايٗ فؼبِيت ػّٕي ٌٔٙٛ ثٝ پصيطـ ايٗ ٚالؼيت اؾت وٝ ؾبذتبضٞبي ٔؼتجطي 

قٙبؾيه آٟ٘ب ثٝ  تٛاٖ اظ ضٍٞصض تحّيُ ٘كب٘ٝ تزطثٝ حىٛٔت اؾالٔي ٚرٛز زاض٘س وٝ ٔيزضٖٚ 

ٔؼب٘ي أٙيتي ذبل زض ٌفتٕبٖ اؾالٔي زؾت يبفت. ٔٛيٛػي وٝ زض شيُ ٘ىتٝ ؾْٛ ثٝ آٖ 

 اقبضٜ قسٜ اؾت.

 

 . ًؾبًگبى هؼتجز در گفتوبى اعالهي3
 1«[ اؾتٚ ٕٞب٘ب ضؾَٛ ذسا اٍِٛي ٘يىٛيي ثطاي قٕب ]زض تٕبْ أٛض»

ٞبي زيٙي زض  ، ػيٙيت يبفتٗ آٔٛظٜٚ ٔؼهٛٔيٗ« پيبٔجطاٖ»ٞبي ثطرؿتٝ  اظ رّٕٝ ٚيػٌي

ثط آٖ تأويس زاقتٝ ٚ « ػهٕت»ايكبٖ اؾت وٝ قيؼٝ ثط ٔجٙبي انُ « ٔٙف»ٚ « اػٕبَ»، «ٌفتبض»

، اظ رّٕٝ ٔٙبثغ «وتبة، ػمُ ٚ ارٕبع»ضا زض وٙبض ٔٙبثغ زيٍطي چٖٛ « ؾٙت»ثٝ ٕٞيٗ زِيُ 

، «زضيبفت»زا٘س. اظ ايٗ ٔٙظط، پيبٔجطاٖ ٍٞٙبٔي وٝ زض ٔمبْ  ؾتٙجبٌ احىبْ قطػي ٔيانّي ا

اضازٜ اِٟي ثٝ قٕبض آٔسٜ ٚ تٕبٔي « ُٔيغ ٔحى»ا٘س،  )٘ظطي يب ػّٕي( زيٗ ثٛزٜ« ثيبٖ»ٚ « حفظ»

ثٝ ٕٞيٗ زِيُ  2اػٕبَ ٚ ضفتبضقبٖ )زض ايٗ ؾُح( اظ رب٘ت حًطت حك، ٔٛضز تأييس ثٛزٜ اؾت.

ثط آٖ نحيح « تزطثٝ زيٙي»قٛز ٚ اَالق ػٙٛاٖ  ؾٙت، ػيٗ زيٗ لّٕساز ٔي ايٗ ثرف اظ

 (7٘يؿت.)

، ثط ايٗ ٔفطٚو ثٙيبزيٗ ٔجتٙي اؾت وٝ «٘ظطيٝ اؾالٔي أٙيت»تأُٔ زض اثؼبز ؾبذتبضي 

ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔجتٙي   اي اؾالٔي زض پي ثؼخت، الساْ ثٝ ػطيٝ زيسٌبٜ ٚ ثٙبي ربٔؼٝ پيبٔجط اوطْ

تٛاٖ  طاضزازٞبي اؾالٔي ٚ يب ٔٛضز تأييس قبضع ثٛز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ ٔياي اظ ل ثط ٔزٕٛػٝ

زؾت يبفت وٝ زضثطزاض٘سٜ انَٛ  ثٝ تفؿيط ػّٕي ٔتيٙي اظ آيبت اِٟي زض حىٛٔت ٘جٛي

 ، اؾت.«ؾبظي أٙيت»زض ٔمبْ « حىٛٔت اؾالٔي»انّي حبوٓ ثط 

 

                                                                                                                                        
 (.ٕٔ)قرآنكريم.سورهمباركهاالحزاب.آيهشريفه«َرُسوِلهللاِاُْسَوةٌَحَسَنةلََقْدكاَنلَُكْمف:»عاال: هللاقال. 1
هللاَرَم:»هللاعاال: قال 2  (.1ٔ)قرآنكريم.سورهمباركهاالنفال.آيهشريفه«وماَرمْيَتِاْذَرميَتَولِكنَّ
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 ة. تغييز در عبخت اختوبػي؛ گذر اس قجيلِ ثِ اهت
٘كبٖ زازٜ، فطًٞٙ ربّٞي ثٙب ثٝ « تبضيد ػطة لجُ اظ اؾالْ»زض « ػجساِؼعيع ؾبِٓ»چٙب٘ىٝ 

اي ضا ثٝ ػٙٛاٖ ؾبذت  زاليُ ٔرتّف رغطافيبيي، اضتجبَبتي، ٞٙزبضي ٚ ٔب٘ٙس آٖ، لبِت لجيّٝ

( ايٗ ؾبذت ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز تأحيطاتي 8ٌعيٙس.) زٞي ثٝ حيبت اػطاة ثطٔي ُّٔٛة ذٛز ثطاي ؾبٔبٖ

ٌصاضز وٝ آٖ ضا اظ اٍِٛي اؾالٔي ٔتٕبيع  ظٔبٖ اػٕبَ لسضت زض ربٔؼٝ ربّٞي ٔيثط ضفتبض ٚ ؾب

( ثطاي زضن ايٗ تحَٛ ؾبذتبضي، زض ازأٝ ثٝ ثطضؾي ٘كبٍ٘بٖ ؾبذتبضي أٙيت زض 9ؾبظز.) ٔي

 پطزاظيٓ. زٚ اٍِٛي ربّٞي ٚ اؾالٔي ٔي

 

 اٍل. ًؾبًگبى عبختبري قجيلِ

 . هحذٍديت1
ظطفيت ٔحسٚز اؾت. ثسيٗ ٔؼٙب وٝ زض نٛضت اظزيبز اػًبء اي ثب  ؾبذت ارتٕبػي« لجيّٝ»

ٚ ٌؿتطـ رغطافيبيي، وكف ٚ رصة ؾيبؾي لسضت ٔطوعي لجيّٝ، ضٚ ثٝ يؼف ٌصاضزٜ ٚ زض 

ٞٙطي »ٚضظ٘س. ثٝ تؼجيط  اي زيٍط اٞتٕبْ ٔي ٘تيزٝ ثطذي اظ اػًبء، ٘ؿجت ثٝ تأؾيؽ لجيّٝ

ثٙب قسٜ، أىبٖ آٖ ضا فطاٞٓ « بٚ٘سيٞٛيت ذٛيك»ايٗ ػميسٜ زا٘كٕٙساٖ وٝ لجيّٝ ثط « ِٛوبؼ

ٞٛيت »قٛ٘س، اظ  اي وٝ زض ََٛ ظٔبٖ زض زضٖٚ لجيّٝ پسيساض ٔي ٞبي ذب٘ٛازٌي ؾبظز تب ٌطٜٚ ٔي

( زض ٔزٕٛع ٔبٞيت لجيّٝ ثط 10قٛ٘س.)« ٔؿتمُ»ٔطوعي فبنّٝ ٌطفتٝ ٚ زض ٘تيزٝ « ذب٘ٛازٌي

 زالِت زاضز.« ٔحسٚزيت رغطافيبيي»

 

 . تكبثز2
زاضز تب ثطاي افعايف ٔيعاٖ لسضت  يبيي ٔصوٛض، ؾطاٖ لجبيُ ضا ثط آٖ ٔئحسٚزيت رغطاف

، ٚ ٔب٘ٙس آٖ ضٚي آٚض٘س وٝ زض لطآٖ وطيٓ «٘ؿت»، «تبضيد»چٖٛ   اي ذٛيف ثٝ اثؼبزي غيطٔتٙبٞي

قٛز وٝ ثٝ تؼجيط  لّٕساز ٔي  يبز قسٜ اؾت. اظ ايٗ ٔٙظط لجيّٝ، ؾبذتي ارتٕبػي 1«تىبحط»اظ آٖ ثٝ 

« ضٚح لجيّٝ»وٝ « افتربض»ثبقس: اَٚ ػٙيت ظبٞطي، ٚ زْٚ  ضاي زٚ ثؼس انّي ٔيػّي قطيؼتي زا

                                                                                                                                        
(.ٔ–ٕ)قرآنكريم.سورهمباركهالعكاثر،آياتشريفه«العَّكاُثُر،َحّع:ُزْرعُُماْلَمقابَِر.اَْلهُكمُ».قالهللاعاال: ٔ
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قٛز تب  زٞس. ٘ىتٝ ٟٔٓ آٖ اؾت وٝ ثٝ زِيُ ٔحسٚزيت حبوٓ ثط ػيٙيت، ؾؼي ٔي ضا قىُ ٔي

( اِٚٛيت ٚ إٞيت 11ٚ تىبحط آٟ٘ب، فعٚ٘ي ٌيطز.)« اؾتٙبز ثٝ افتربضات»لسضت لجيّٝ اظ ٘بحيٝ 

 تٕبٔبً اظ ايٗ ٘بحيٝ لبثُ تفؿيط اؾت.« اتحبزٞبي ذٛ٘ي»ٚ يب « ارساز» ٚ« آثبء»ٔمٛالتي چٖٛ 
 

 . حويّت3
اؾت وٝ ثطٌطفتٝ اظ فطًٞٙ « تؼهجي»ٚ « حٕيت»اي  ػبُٔ انّي زض ايزبز پيٛ٘سٞبي لجيّٝ

ضٚز  ثبقس. زض فطًٞٙ ربّٞي ايٗ ٔؼيبض ثٝ ٔخبثٝ ٔيعاٖ تٕييع حك اظ ثبَُ ثٝ قٕبض ٔي ربّٞي ٔي

ثط ايٗ  1زا٘ٙس. اي ذٛز ـ زض ٞط حبِتي ـ ٔي ٛز ضا ٔىّف ثٝ حٕبيت اظ ٞٓ لجيّٝٚ افطاز لجيّٝ ذ

 (12قٛز.) ؾٙزيسٜ ٔي« حميمت»ٚ ٘ٝ « حٕيت»ثب « زٚؾتي»ٚ « ٔربنٕٝ»اؾبؼ 
 

 . ريبعت4
قٛز ٚ تٕبْ لجيّٝ ٚ  ٞب ٔؼطفي ٔي زضٖٚ ؾّؿّٝ ٔطاتت لجيّٝ؛ ضييؽ، نبحت ثيكتطيٗ اضظـ

ٞبي  ساض ضيبؾت لطاض ٌيطز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ وّيٝ ٞٛيتأىب٘بت آٖ ثٝ ٘ٛػي ثبيس ثط ٔ

ٔؼٙب قسٜ ٚ ضييؽ ثٝ ػٙٛاٖ تزّي ٞٛيت لجيّٝ، ٔكَٕٛ  ثي« اي ٞٛيت لجيّٝ»فطزي ثٝ ٘فغ 

( 13قٛز. ثٙبثطايٗ اظ حيج ؾبذتبضي، لجيّٝ ثط رطيبٖ يىؿٛيٝ لسضت اؾتٛاض اؾت؛) ٔي« اَبػت»

 2ٕ٘ٛز٘س. ُّٔك اظ ضؤؾبي ذٛز تؼطيف ٔيثٝ حسي وٝ اػًبي آٖ، ؾؼبزت ضا زض اَبػت 
 

 . ٍاگزايي5
اي، ٚاٌطايي لجبيُ اظ يىسيٍط ثٝ زِيُ تؼبضيكبٖ زض  ٞبي ثبضظ ٘ظبْ لجيّٝ اظ رّٕٝ ٚيػٌي

ؾبذت. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت  ٌيطي حىٛٔت ٔطوعي ضا ٔٙتفي ٔي ٔٙبفغ ثٛز وٝ انٛالً أىبٖ قىُ

ىٛٔتي ثباليي ضا قبٞس ثٛز ٚ اٍ٘يعٜ تأؾيؽ وٝ حزبظ زض ٔمبْ ٔمبيؿٝ ثب ايطاٖ ٚ ضْٚ تكتت ح

ٞب ٔيبٖ  قس. ٘تيزٝ ايٗ أط افعايف تؼبضو ٞبي ٚاحس ٚ ٔتٕطوع اظ ؾٛي لجبيُ ؾطوٛة ٔي ٘ظبْ

 ٞب ثطاي رًٙ، ٔٙسي افعاضيي چٖٛ افعايف تٛاٖ ٞبي ؾرت لجبيُ ٚ اثتٙبي أٙيت ثط آٔٛظٜ

 
                                                                                                                                        

ةَحِميَِّةاْلجاِهلَّية...».قالهللاعاال:  ٔ ِِ يَنَكَفُرواف:قُلُوبِِهْماْلَحمَ:  (.ٕٙ)قرآنكريم.سورهمباركهالفعح.آيهشريفه«ِاْذَجَاَلالذَّ
بيال»عاال: .قالهللا ٕ لُوناالسَّ (.1ٙ)قرآنكريم.سورهمباركهاالحزاب.آيهشريفه«َربَّناِاّنااَطْاناساَدَعناَوُكبراَءناَفاضَّ
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يبفت ٚ ٕٞيٗ  اي ٔؼٙب ٕ٘ي ْ لجيّٝزض ٔؼٙبي ٔهُّح آٖ زض ٘ظب« حىٛٔت»اؾت. ثٝ ػجبضت زيٍط 

 (14قس.) ا٘س، ٔٙزط ٔي ٞبي ٔتؼسز وٝ ثب يىسيٍط زض تؼبضو أط ثٝ تىٛيٗ ٚ ظٟٛض ذطزٜ ٘ظبْ
 

 دٍم. ًؾبًگبى عبختبري اهّت
ٞبي اؾالٔي اظ حيج ٔؼٙب ٚ وبضثطز چٙبٖ  ثٝ زضؾتي اظٟبض زاقتٝ، آٔٛظٜ« ذّسٖٚ اثٗ»چٙب٘ىٝ 

زض  لبزض ثٝ رصة ٚ ثيبٖ آٟ٘ب ٘جٛز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ پيبٔجطاوطْاي اؾبؾبً  ثٛز٘س وٝ ؾبذت لجيّٝ

، الساْ ٕ٘ٛز٘س. «أت»ٚ اضايٝ ثسيُ « اي ؾبذت لجيّٝ»لبِت ضؾبِت ؾيبؾي ذٛز، ٘رؿت ثٝ ٘مس 

 تطيٗ ٘كبٍ٘بٖ ايٗ ؾبذت ػجبضتٙس اظ: ٟٔٓ

 

 . ٍعؼت1
طاٖ ضا ٞبي رغطافيبيي ٔتؼبضف ٘يؿت ٚ حسفبنُ ثيٗ ثبظيٍ ؾبذت أت زاضاي ٔحسٚزيت

لّٕطٚ »ٕ٘بيس. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ ثٝ ربي  ثط ٔجٙبي انَٛ اػتمبزي تؼطيف ٚ تحسيس ٔي

آيس وٝ ُٔبثك ٘م لطآٖ وطيٓ زض ٌؿتطٜ ظٔيٗ  ؾرٗ ثٝ ٔيبٖ ٔي« زاضٞبي اػتمبزيي»اظ « اي لجيّٝ

قٛ٘س ٚ ثٝ حٛظٜ رغطافيبيي ذبني ٔحسٚز ٘يؿتٙس. ثٝ ػجبضت زيٍط زض ؾبذت أت،  ٔؼٙب ٔي

ثٙبثطايٗ  1حبوٓ اؾت.« اػتمبز»ثط « رغطافيب»اؾت، أب زض لجيّٝ « اػتمبزات»ٔتأحط اظ « افيبرغط»

ٚ « زاضاِؼٟس»، «زاضاِحطة»، «زاضاالؾالْ»ػطنٝ ٔٙبؾجبت ثيٗ ثبظيٍطاٖ زض چبضچٛة والٖ ثٝ 

 (15لبثُ تمؿيٓ اؾت.) 2«زاضإِٛازػٝ»

« تٛؾؼٝ»حيج ٔبٞيت ثٝ َيفي اظ  ثب ايٗ تفؿيط، أت ٔطظٞبي رغطافيبيي ضا زض٘ٛضزيسٜ ٚ اظ

تٕبيُ زاضز. افعٖٚ ثط آ٘ىٝ ٔطظٞبي ظٔب٘ي ضا ٘يع پكت ؾطٌصاضزٜ ٚ ز٘يب ٚ « ٔحسٚزيت»تب 

 قٛز. آذطت ضا ثٝ نٛضت تٛأٔبٖ قبُٔ ٔي

                                                                                                                                        

ُمْسَعْضَافيَنفِ»هللاعاال: .قال ٔ ُكّنا ُكْنُعْم؟قالُوا  قالُوا فيَم ظالِم:اَْنفَُسُهْم الَمالئَكُة َعوفّيُهْم الَّذيَن اَْرُضهللاِ:ِانَّ َعُكْن اَلَْم االَْرِض.قالُوا 

(.4لطآٖ وطيٓ. ؾٛضٜ ٔجبضوٝ اِٙؿبء. آيٝ قطيفٝ «)واِسَاًةَفُعهاِجُروافيها؟َفاولئَكَمأويُهْمَجَهنَّموساَئْتَمصيراً...

تؼطيف وطز؛ تٛاٖ آٟ٘ب ضا چٙيٗ  . اٌطچٝ زض تؼبضيف ايٗ زاضٞب اذتالف ٘ظط ٚرٛز زاضز. أب ثُٛض وّي ٔي 2
اي قبُٔ ٔؿّٕب٘بٖ ٚ لٛا٘يٗ اؾالْ اؾت. زاضاِحطة: ربٞبيي وٝ تبثغ لبٖ٘ٛ اؾالْ ٘يؿتٙس ٚ زض  زاضاالؾالْ حٛظٜ

ٔربنٕٝ ثب ٔؿّٕبٖ ٞؿتٙس. زاضاِؼٟس: ٔٙبَمي وٝ ثب ٔؿّٕب٘بٖ زض ٔربنٕٝ ٘يؿتٙس ٚ َي لطاضزازي چٖٛ ذطاد، ثب 
 ٞبيي وٝ ثب ٔؿّٕب٘بٖ لطاضزاز ػسْ ذهٛٔت ٚ زقٕٙي زاض٘س. ٔؿّٕب٘بٖ ٕٞىبضي زاض٘س. زاضإِٛازػٝ: ؾطظٔيٗ
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 . ػوق هؼٌبيي2
ٔحسٚز ٘جٛزٜ ٚ ثط اؾبؼ حسٚز رغطافيبيي تؼطيف « ػيٙيت»أت ٕٞچٙب٘ىٝ اظ حيج 

« ايٕبٖ»ع ٚؾيغ ثٛزٜ ٚ ثٝ تؼجيطي اظ ػٕك ٔؼٙبيي ثطذٛضزاض اؾت. قٛز، اظ حيج ٔبٞيت ٘ي ٕ٘ي

وٝ أىبٖ ضقس ٚ  1اؾت« ٘ٛقٛ٘سٜ»ٚ « اي چٙساليٝ»اي  ثٝ ٔخبثٝ قبذم انّي ايٗ حٛظٜ، ٔمِٛٝ

ربي ذٛيف « تىبحط»زٞس. اظ ايٗ ٔٙظط،  تؼبِي ضا ثٝ ثبظيٍطاٖ ـ فبضؽ اظ تؼبضو ثب يىسيٍط ـ ٔي

ٌي ثبضظ تمٛا چٙب٘ىٝ أبْ غعاِي ثيبٖ زاقتٝ، ٚؾؼت ٚ فطاذي آٖ زٞس ٚ ٚيػ ٔي 2«تمٛي»ضا ثٝ 

ٌصاضز: اَٚ  ٕ٘بيس. ثط ايٗ اؾبؼ، تمٛا زض چٙس ؾُح تأحيط ٔي اؾت وٝ ضاٜ ضا ثط ٔٙبظػٝ ؾس ٔي

ٞب ٚ ٔسيطيت آٟ٘ب، ايٕٙي ذبَط  آ٘ىٝ ٚرٛز ا٘ؿبٖ ضا اظ تؼبضو زٚض ؾبذتٝ ٚ ثب ٟٔبض ذٛاؾتٝ

بضٞبي رٕؼي ا٘ؿبٖ ضا تؼسيُ وطزٜ ٚ ثب ظزٚزٖ حطل، َٕغ ٚ ... وٙس. زيٍط آ٘ىٝ ضفت ايزبز ٔي

ثٝ « تمٛي»( أب زض ثبالتطيٗ ؾُح، 16ؾبظز.) اي ؾبِٓ ٔي ٞب وبؾتٝ ٚ ربٔؼٝ اظ آٟ٘ب، اظ ؾتيعـ

زٞس.  ضا قىُ ٔي« أٙيت ا٘ؿب٘ي»يىؿب٘ي آزٔيبٖ زض آفطيٙف ٘ظط زاضز وٝ ثٙيبز ٔجبحج ٔطثٌٛ ثٝ 

ز ثٝ ذّمت تٕبٔي آزٔيبٖ اظ ٔبزض ٚ پسضي يىؿبٖ، وّيٝ ثب اؾتٙب چٙب٘ىٝ ضؾَٛ ذسا

 (17)3ٕ٘بيٙس. ٞبي ٘ػازي، لٛٔي ٚ ٔب٘ٙس آ٘طا ٘في ٚ انُ يىؿب٘ي ايكبٖ ضا احجبت ٔي ٌؿؿت

 

 . اخَّت3
زض ٚالغ ػًٛي « اؾالْ»ٌيطز ٚ ٞط فطز ثب ٚضٚز ثٝ  قىُ ٔي« اهلل»أت اؾالٔي ثط ٔحٛضيت 

قٛز. ثٝ ٕٞيٗ ذبَط  ايٕب٘ي زض أت اؾالٔي رصة ٔيٞبي  قٛز ٚ ثٝ ٚاؾُٝ ػّمٝ اظ آٖ ٔي

ٞبي ٔتؼبضف ٘ؿجي ٚ ؾججي ثٝ ٘فغ  ٞبي ربّٞي ٚ حتي ٘ؿجت ٞب ٚ حٕيت اؾت وٝ تؼهت

ٚ  5«ػُٕ نبِح»، 4«ٔىبضْ اذاللي»، «تمٛا»ضٚ٘س ٚ ثٝ ربي آٖ  ٞٛيت ٚاحس زيٙي ثٝ حبقيٝ ٔي

 ظٔيٙٝ ضقس ٚ تؼبِي افطاز ضا  يبثٙس. ايٗ ػٛأُ ثٝ َٛض َجيؼي ٔٛيٛػيت ٔي 6«ػّٓ ٚ زا٘ف»

 

                                                                                                                                        
(.ٖٙٔ)قرآنكريم.سورهمباركهالنساء.آيهشريفه«َيااَيَُّهاالَّذيَناَمُنوا،امُنوابِاهللَوَرسوله».قالهللاعاال:  ٔ
اَْكَرَمُكْمِعْنَدهللاِاْعقيُكْم.».قالهللاعاال:  ٕ (.ٖٔرهمباركهالحجرات.آيهشريفه)قرآنكريم.سو«ِانَّ
َفْضلٌِاالّبِالعَّقوي »هللا.قالرسول ٖ عل:َعَجِم:ٍّ «.ُكلُّكْمِمْنآَدَمَوآَدمُِمْنُعراٍب.لَْيَسلَِارب:ٍّ
(.ٕٓٔ،صٙٔ)بحاراالنوار،ج«ِاّنماُبِاْثُتاِلُعِممََّمكاِرَماالَْخالقَ »هللا.قالرسول ٗ
(.ٗٙٔ،پيشين،ص)بهنقلاز سيرهرسولخدا«العأُعون:بِاْنسابُِكْم.واُعون:بِاَْعمالُِكْم. »هللارسولال.ق ٘
هَعلق.آيات)قرآنكريم.سورهمبارك«ِاْقَرْءبِِاْسِمَرّبَكالَّذيَخلَْق.َخلََقاالِْنساَنِمْنَعلَْق.ِاْقَراَوربُّكاالَْكرم... »هللاعاال:.قال ٙ

(.ٔ-ٖشريفه
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ٞٛاٞبي »ٞبي أت، ضيكٝ زض  ؾبظز. ظيطا قبذم ٞب، فطاٞٓ ٔي ثسٖٚ ٘يبظ ثٝ تٛؾؼٝ تؼبضو

تٛاٖ زض ػمس پيٕبٖ ثطازضي ٔيبٖ ا٘هبض  ٔهساق ثبضظ ٚ وبضثطزي ايٗ انُ ضا ٔي 1٘ساضز.« ٘فؿب٘ي

ـ ارتٕبػي ٚ رٌّٛيطي  ٞبي التهبزي ٚ ٟٔبرطيٗ ٔكبٞسٜ وطز وٝ ٔٙزط ثٝ اظ ثيٗ ضفتٗ ٌؿؿت

ا٘س وٝ ايٗ ضٚـ  ( ثطذي اظ ٔٛضذبٖ ٘مُ وطز18ٜاظ ثطٚظ ثحطاٖ زض ربٔؼٝ ٘ٛپسيس ٔسيٙٝ قس.)

ثطاي ٘عزيه ؾبذتٗ ظ٘بٖ ٟٔبرط ٚ ا٘هبض ٘يع ثٝ وبض ٌطفتٝ قس ٚ ثسيٗ تطتيت پيٕبٖ ذٛاٞطي 

ثركي  سٜ، ٚحست٘مُ ق ٘يع زض ٕٞبٖ اثتسا قىُ ٌطفت. ٘تيزٝ ايٗ الساْ چٙب٘ىٝ اظ أبْ ثبلط

ٚ ايٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت وٝ فطآيٙس  2ثطز٘س اي وٝ ثطازضاٖ اظ يىسيٍط اضث ٔي ٔؿّٕب٘بٖ ثٛز؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ

 رصة ٟٔبرطاٖ زض ربٔؼٝ ا٘هبض ثٝ نٛضت وبُٔ تحمك يبفتٝ ثٛز.

ـ وبضوطز تٛاضث ٘ؿد قس، أب تّمي  3اظ ؾٛضٜ ا٘فبَ 75اٌطچٝ ثؼساً ـ ٚ ٔتؼبلت ٘عَٚ آيٝ 

قٛز.  تؼجيط ٔي« اذٛت»تٛؾٍ قبضع ٔٛضز تأييس لطاض ٌطفت وٝ اظ آٖ ثٝ « ةبٔٛاذ»اي اظ  تبظٜ

اظ ؾٛضٜ ٔجبضوٝ حزطات وٝ زض ؾبَ ٟ٘ٓ ٘بظَ قس، ٕٞٝ ٔؿّٕب٘بٖ ثب ٞٓ ثطازض  10ُٔبثك آيٝ 

 4آيٙس. زيٙي ٚ ظ٘ب٘كبٖ ذٛاٞطاٖ زيٙي ثٝ قٕبض ٔي

 

 . ػجَديت4
، تؼطيف آٖ ثب ػٙبيت ثٝ قبذم زض ٔمبثُ ؾبيط ارتٕبػبت ا٘ؿب٘ي« أت»أتيبظ ثطرؿتٝ 

ٚ وّيٝ  اظ احىبْ اِٟي اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ ٍٕٞبٖ )حتي ضؾَٛ ذسا« اَبػت»ٚ « پصيطـ»

ثبقٙس ٚ چٙبٖ ٘يؿت وٝ لسضت ثٝ ٔؼٙبي ذطٚد اظ زايطٜ  حبوٕبٖ( تبثغ لٛا٘يٗ ٚاحسي ٔي

وٝ أت زض  تٛاٖ چٙيٗ اظٟبض زاقت يبثي ثٝ أتيبظات ٚيػٜ ثبقس. ثٙبثطايٗ ٔي ػجٛزيت ٚ زؾت

اي زاضز. اظ آٖ رّٕٝ: يىؿب٘ي اظ ٘بحيٝ  وبضوطزٞبي ؾبظ٘سٜ« ؾيبؾت ٚ ارتٕبع»ػطنٝ 

ؾط٘ٛقت »ٚ ثبالذطٜ « ٔؿبٚات زض ثطاثط لبٖ٘ٛ»، «٘في ؾُّٝ افطاز ثط يىسيٍط»، «ػجٛزيت»

 «.ٔكتطن

                                                                                                                                        
(.ٖٕ)قرآنكريم.سورهمباركهالجاثيه.آيهشريفه«اََفرأَْيَتَمِنِاعََّخَذِالَهُهَهواهُ»هللاعاال: .قال ٔ
(.ٔٙ٘،صٗالبيان،ج)مجمع«اَنَُّهْمكاُنواَيَعواِرُثوَنبِالُمؤخاةِ »الباقر.قالامام ٕ
هللاَيَناَمُنواِمْنَبْاُدَوهاَجُرواَوجاَهُدواَمَاُكْمَفاُولئَكِمْنُكْمَواولُواالَْرحاِمَبْاُضُهْماَول:بَِبْاٍضف:كَِوالَّذ».قالهللاعاال:  ٖ عاِبهللاِ.ِانَّ

(.1٘)قرآنكريم.سورهمباركهاالنفال.آيهشريفه«َعليٌم.بُِكلَِّش:ٍّ
قال ٗ . اْلُمؤ»هللاعاال:  ُعْرَحُمونَِانَّما لََالَُّكْم هللاَ اعَّقوا َو اََخوْيُكْم َبْيَن َفاَْصلَُحوا اِْخَوةٌ آيه«ِمُنوَن مباركهالحجرات. سوره )قرآنكريم.

(.ٓٔشريفه
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ؾبظز وٝ  ٔزٕٛع ايٗ ٔالحظبت، أت ضا ثٝ ؾبظٔب٘ي يىپبضچٝ ٚ ثسٚض اظ تؼبضو تجسيُ ٔي

 1(19ٞبي زضٚ٘ي ثسٚض ٚ زض تِٛيس لسضت ثطيس زقٕٙبٖ ذبضري، تٛا٘ب اؾت.) تؼبضواظ 

 

 . ّوگزايي5
آفطيٙف، زض ٚضاي تىخط ظبٞطي، زض ٟ٘بيت ثٝ  ثيٙي اؾالٔي، ٕٞچٖٛ رٟبٖ أت ثٝ تجغ رٟبٖ

اي تفبٚت ٔبٞٛي زاضز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ  ضؾس ٚ اظ ايٗ حيج ثب ٘ظبْ لجيّٝ ٚحست ٚ ا٘ؿزبْ ٔي

ٞبي اؾالٔي ثٝ ؾطػت زض ٔسيٙٝ قىُ ٌطفتٝ ٚ  ٛي حىٛٔت ٔطوعي ثب آٔٛظٜاؾت وٝ اٍِ

(؛ 20اؾالٔي أٙيت ثساٖ اقبضٜ قس) يبثس.زض ايٗ اضتجبٌ، ػٙهط ٚاليت چٙب٘ىٝ زض ٘ظطيٝ تٛؾؼٝ ٔي

 ٔحٕس آفطيٙي ٔحٛضي حًطت ٕ٘بيس. زض ٔمبْ ػُٕ ٘يع قبٞس ٘مف ٘مكي ٔحٛضي ضا ايفب ٔي

ٞبي ٔرتّف ارطايي، لًبيي ٚ ٔمٙٙٝ ـ ثٛزيٓ وٝ  ضت ـ زض حٛظٜزض ٔسيٙٝ ثٝ ٍٞٙبْ اػٕبَ لس

، ثٝ ٞسايت ٘يطٚٞبي «أت ـ أبٔت»( اظ حيج ؾيبؾي ٘يع ٘ظبْ 21ٔإيس ايٗ ا٘ؿزبْ اؾت.)

تٛاٖ ثٝ ضذساز تغييط  قٛز. زض ايٗ ذهٛل ٔي ؾيبؾي ٚ ايزبز ٍٕٞطايي ثيٗ آٟ٘ب ٔٙزط ٔي

ثط تأؾيؽ ٞٛيت ٔتٕبيع أت اؾالٔي ـ اظ ؾبيط  ثٝ ٔخبثٝ تحِٛي ٕ٘بزيٗ اقبضٜ زاقت وٝ« لجّٝ»

« أت»تٛاٖ ازػب وطز وٝ  ثط ايٗ اؾبؼ ٔي 2ٞبي زيٙي چٖٛ يٟٛز ٚ ٘هبضي ـ زالِت زاضز. ٞٛيت

ٞبي ٚاٌطايب٘ٝ اؾت ٚ ثٙبثطايٗ،  اظ حيج ٔبٞيت ٚ وبضوطز انٛالً ثسٚض اظ تؼبضو ٚ ٚاوٙف

 قٛز. اي ثب حجبت اضظيبثي ٔي پسيسٜ

 

 خت عيبعي؛ گذر اس علطِ ثِ هغئَليتج. تغييز در عب
٘ؿجت ثٝ ٘مس ؾبذت لسضت  ٕٞعٔبٖ ثب تحَٛ حبنّٝ زض ؾبذت ارتٕبػي، پيبٔجط اوطْ

« النب:مدينة»ؾيبؾي ٚ ثٙيبزٌصاضزٖ اٍِٛي ثسيُ اؾالٔي، الساْ ٚضظيس٘س وٝ تزّي آٖ ضا زض 

كبٍ٘بٖ ظيط اظ تٛاٖ زٚ ؾبذت ٔتفبٚت ضا ثب ٘ ( ثط ايٗ اؾبؼ ٔي22تٛاٖ ٔكبٞسٜ وطز.) ٔي

 يىسيٍط تٕييع زاز:

                                                                                                                                        
(.ٓ٘ريم.سورهمباركهالمائده.آيهشريفه)قرآنك«اََفُحْكَماْلجاِهلّيِةَيْبُغوَنَوَمْناَْحَسُنِمَنهللاُِحْكماًلَِقْوٍمُيوقُِنونَ»هللاعاال: .قالٔ

َوْجَهَكَشْطرالَمْسِجَدالَحراِمَوَحْيُثماُكْنُعْم.َفَولُّوا.ُوجَُقْدَنريَعَقلَُّبَوْجِهَكفِ:»هللاعاال: قال. ٕ ماِءَفلَُنَولِيََّنَكقِْبلًَةَعْرضاها.َفَولِّ وَهُكْمالسَّ

الَّذيَناُو ِمْنَربِهْمَوَماهللاُبِغافٍِلَعّماَيْالَُمونََشْطَرهَُوِانَّ )قرآنكريم.سورهمباركهالبقره.آيهشريفه«ُعوااْلِكعاَبلََيْالَُموَناَنَُّهاْلَحقَّ
ٔٗٗ.) 
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 اٍل. ًؾبًگبى علطِ خبّلي
زالِت « أتيبظ»ٚ « ثطتطي»وٝ ثط « ؾُّٝ»٘ظبْ ؾيبؾي زض ٌفتٕبٖ ربّٞي ثب ٔفْٟٛ ٔحٛضي 

« ٔٙفؼت ٔحٛض»تٛاٖ آٖ ضا ٔهساق ثبضظ ٘ظبْ  قٛز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ ٔي زاضز، قٙبؾب٘سٜ ٔي

 ٜ اؾت:ثطقٕطز وٝ ثط اضوبٖ ظيط اؾتٛاض ثٛز

 

 . هحَريت اليت ثزتز1

زض ٔمبْ تحّيُ ؾبذت لسضت ؾيبؾي زض ربٔؼٝ ربّٞي، اظ ٚرٛز اِيت « رؼفط قٟيسي»

ٕ٘بيس وٝ ُٔبثك فطًٞٙ ٚ ٍ٘طـ ربّٞي، ٔؿئِٛيت  ثطتط ثٝ ػٙٛاٖ نبحجبٖ انّي لسضت يبز ٔي

غ زيٍط زاض ثٛز. ٘ىتٝ زضذٛض تٛرٝ آ٘ىٝ ٔٙبفغ ايٗ اِيت ثط ٔٙبف وبُٔ تهسي لسضت ضا ػٟسٜ

تٛاٖ ازػب ٕ٘ٛز  پطؾتب٘ٝ ربٔؼٝ اِٚٛيت زاقت؛ تب حسي وٝ ٔي ثبظيٍطاٖ ٚ حتي اػتمبزات ثت

ثبقس وٝ  ا٘س. ايٗ اِيت ٔطوت اظ زٚ ٌطٜٚ ٔي ثٛزٜ« ذسايبٖ زض ذسٔت ٔٙبفغ اِيت لسضت»

( زضٖٚ ايٗ ؾبذت، لسضت ٔٛٞجت ٚ 23ػجبضتٙس اظ: قيٛخ، ثعضٌبٖ ؾٙتي ٚ نبحجبٖ ٔبَ.)

قٛز وٝ اظ ؾٛي ذسايبٖ ثٝ ٌطٜٚ ذبني اػُبء قسٜ ٚ ايكبٖ ـ فبضؽ اظ قيٜٛ  ٔي ٘ؼٕتي لّٕساز

آيس وٝ  اي َجمبتي پسيس ٔي اػٕبَ لسضت ـ حك تهسي ايٗ ٟٔٓ ضا زاض٘س. ثط ايٗ اؾبؼ، ربٔؼٝ

 ا٘س. اي ثطاي ضٞجطي ٚ زيٍطاٖ ثطاي تجؼيت آفطيسٜ قسٜ زض آٖ ػسٜ

 

 . اهتيبس قذرت2
زٞس وٝ زض ٘تيزٝ ضلبثت ثيٗ  قىُ ٔي« اي أتيبظات ٚيػٜ»ضا  «لسضت»زض ٘ظبْ ربّٞي ٔبٞيت 

قٛز. ثٝ ػجبضت زيٍط لسضت وباليي اضظقٕٙس اؾت وٝ زض ؾٝ  ٞبي ُٔطح، تمؿيٓ ٔي ٌطٜٚ

 زٞس: ٔطحّٝ انّي ثٝ ضفتبضٞبي ؾيبؾي ؾٕت ٚ ؾٛ ٔي

 ثركي ثٝ ؾٟٓ ذٛز اظ آٖ؛ اَٚ. ضلبثت ثط ؾط تهبحت لسضت ٚ فعٖٚ

 اظ لسضت ٚ اؾتمطاض ربيٍبٜ ذٛز؛ زْٚ. تالـ ثطاي نيب٘ت
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( ثط ايٗ اؾبؼ ضفتبض، 24زيٍطاٖ.) ؾْٛ. تٛؾؼٝ ؾٟٓ ذٛز اظ لسضت ٚ تحت ؾُّٝ آٚضزٖ 

ٞٙزبضٞب ٚ انَٛ حبوٓ ثط نبحجبٖ لسضت اظ ٌطٜٚ ٔحطٚٔبٖ ٔتفبٚت اؾت ٚ ايٗ تفبٚت ثٝ 

بي ٔتفبٚت ٚ َطح اؾتب٘ساضزٞ« اٍِٛٞبي حمٛلي ٔتفبٚت»ٔخبثٝ يه انُ پصيطفتٝ قسٜ زض لبِت 

ٞبي زيٙي ٚ ٔٙبفغ ٘بٔكطٚع نبحجبٖ لسضت ٚ  ٕ٘بيس. تؼبضو ثيٗ آٔٛظٜ ضفتبضي تزّي ٔي

ٞب ٘يع ٘بقي اظ ٕٞيٗ أط اؾت. زض لطآٖ وطيٓ ذٌُٛ انّي   ٔمبٚٔت ربّٞي زض ثطاثط آٖ آٔٛظٜ

 حىبْ ربّٞي چٙيٗ تطؾيٓ قسٜ اؾت:« ٔٙبفغ»ايٗ تؼبضو ثب ػٙبيت ثٝ 

 1قٛز. نبحجبٖ لسضت ٔٙزط ٔي ثؿٍ اؾالْ ثٝ تًؼيف ؾيبزت
 

 ٞب يؼٙي ػبُٔ انّي اؾتٕطاض ؾُّٝ نبحجبٖ لسضت ٔٙزط  ثؿٍ اؾالْ ثٝ ٘بثٛزي ثت

2قٛز. ٔي
 

  ثؿٍ اؾالْ ثٝ ٘مس ايؿتبضٞبي شٞٙي اػطاة ربّٞي ٚ زض ٘تيزٝ ذيعـ آٟ٘ب ثط يس

3قٛز. نبحجبٖ لسضت ٔٙزط ٔي
 

 4ا٘زبٔس.  تطٚيذ ٔؿبٚات ٔي ثؿٍ اؾالْ ثٝ ظٚاَ اٍِٛٞبي حىٛٔتي غيطػبزال٘ٝ اظ ضٍٞصض
 

 . سٍال هٌبفغ ػوَهي3
ٞبي ٌطٚٞي ٔؼيٗ )ٚ ٔحسٚز( اظ  ؾبذت ربّٞي ثٝ زِيُ تٛرٝ ذبل ثٝ ٔٙبفغ ٚ ذٛاؾتٝ

تٛرٝ اؾت. ثط ايٗ اؾبؼ افت ٔؼيكتي ٚ  وبٔالً ثي« ٔٙفؼت ػْٕٛ»ربٔؼٝ، ٘ؿجت ثٝ ٔفْٟٛ 
( ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ذساٚ٘س 25ٛز.)ق ٞب تٛريٝ ٔي ٔؼٙٛي پيىطٜ انّي ربٔؼٝ زض شيُ ايٍٙٛ٘ٝ ٘ظبْ

اقبضٜ ٕ٘ٛزٜ ٚ آٖ « ٚيؼيت اػطاة ربّٞي»ثٝ « ٚيؼيتي ٘بُّٔٛة»ٔتؼبَ زض ٔمبْ اضايٝ ٔخبَ اظ 
يؼٙي ٕٞبٖ وؿب٘ي وٝ ثٝ زِيُ ٚفبزاضي ثٝ  5ذٛا٘س؛ ضا ٔهساق يالِت ٚ ٌٕطاٞي تٕبْ ٔي

ٚ ٕٞچٙبٖ اظ  ؾبذت ربّٞي، حتي زض پي تٛؾؼٝ اؾالْ حبيط ثٝ پصيطـ ٚالؼي اؾالْ ٘كس٘س
 6ٕ٘ٛز٘س. ثٝ زٚض ثٛزٜ ٚ ثٝ ظٛاٞط ثؿٙسٜ « ايٕبٖ»

                                                                                                                                        
ركهالنحل.آيه)قرآنكريم.سورهمبا«الهكمالهواحد.فالذيناليومنونباالخرهقلوبهممنكرهوهممسعكبرون».قالهللاعاال:  ٔ

(.ٕٕشريفه
ٕ  عندهللا».قالهللاعاال:  فابعغوا انالذينعابدونمندونهللااليملكونلكمرزقاً. وعخلقونافكاً. عابدونمندونهللااوثاناً انما

(.1ٔ)قرآنكريم.سورهمباركهالانكبوت.آيهشريفه»الرزقواعبدوهواشكرواله.اليهعرجاون.
وهوالذييحي:ويميتولهاخعالفاليلوالنهارافالعاقلون.بلقالوامثلماقالاالولون.قالوااذامعناوكناعراباً»هللاعاال: .قال ٖ

(.2ٓ–2ٕ)قرآنكريم.سورهمباركهالمؤمنون،آياتشريفه«.آءنالمباثون
(.ٕٓ)قرآنكريم.سورهمباركهالروم.آيهشريفه«عمبشرعنعشرونومنآياعهانخلقكممنعرابثماذاان».قالهللاعاال:  ٗ
قال ٘ . َحكيٌم.»هللاعاال:  َعليمٌ َوهللاُ َعل:َرُسولِِه هللاُ اَْنَزَل ما ُحدوَد َيْالَُموا ااَلّ َواْجَدُر ونفاقاً ُكْفَراً اََشدُّ )قرآنكريم.سوره«االَعراُب

(.31مباركهالعوبه.آيهشريفه
قُولُوااَْسلَْمناَولَّماَيْدُخِلااليماُنفِ:قُلُوبُِكْم...».قالهللاعاال:  ٙ )قرآنكريم.سورهمباركه«َقالَْتاالَعراُبآَمّناقُْللَْمُعؤِمُنواَولِكنَّ

(.ٗٔالحجرات.آيهشريفه
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 دٍم. ًؾبًگبى حكَهت ًجَي
قٛز تب ٘ظبْ ؾيبؾي  زض ٔسيٙٝ، ٌفتٕبٖ اؾالٔي ٔٛفك ٔي الرسولدولةٌيطي  ٔتؼبلت قىُ

ثسيُ ذٛز ضا ثٝ نٛضت ػيٙي زض ٔمبثُ ٘ظبْ ؾيبؾي ربّٞي ػطيٝ ثساضز. ايٗ ٘ظبْ، ثٝ زِيُ 

تطيٗ ٔست ثٝ ٘ظبٔي ثب ٔمجِٛيت ثبال تجسيُ قسٜ ٚ  ٘كبٍ٘بٖ ظيط اؾت وٝ زض وٛتبٜ ٔٙسي اظ ثٟطٜ

 يبثس. ٌطايف ػٕٛٔي ثٝ آٖ ؾطػت ٔي

 

 . هحَريت اهلل1
زض ٘ظبْ ؾيبؾي اؾالٔي، لسضت اظ آٖ ٞيچ فطزي ٘جٛزٜ ٚ ذساٚ٘س ٔتؼبَ حك حبوٕيت 

«  اهلل ذّيفٝ»ٚ « اهلل»ؾٛي آٖ  ٌيطز وٝ زض زٚ اي تبظٜ قىُ ٔي ُّٔك ضا زاضز. ثط ايٗ اؾبؼ ضاثُٝ

ـ يؼٙي ا٘ؿبٖ ـ لطاض زاض٘س. ايٗ اضتجبٌ اؾت وٝ قأٖ ٚ ٔمبْ ا٘ؿبٖ ضا تب ٔٛرٛزي اِٟي ثبال ثطزٜ 

وٙس. ثط ايٗ اؾبؼ، رطيبٖ  ٚ ٚي ضا زض ؾط٘ٛقت ذٛيف ٔإحط ـ ٚ ٘ٝ تبثغ ٔحى ـ تؼطيف ٔي

ـ ثٝ ٘هت « أبٔت»ٚ « ؾبِتض»قٛز ٚ پؽ اظ آٖ زض ثؿتط  آغبظ ٔي« اهلل»اظ وبٖ٘ٛ « لسضت»

ـ ثٝ ٘هت ػبْ وٝ ثب ا٘تربة ٔطزْ ٔهساق آٖ ٔكرم « اِكطايٍ ٔزتٟساٖ ربٔغ»ذبل ـ ٚ 

اظ ٞط َيف ٚ ٌطٚٞي وٝ « نبِحبٖ»( ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ 26يبثس.) قٛز ـ اؾتٕطاض ٔي ٔي

ٔي ـ ثبقٙس، زض ٔمبْ ٔسيطيت لسضت حبيط٘س ٚ ربيٍبٜ التهبزي، ارتٕبػي ٚ يب ٔالحظبت لٛ

آ٘بٖ ضا زض  ٘ػازي زض آٖ تأحيطٌصاض ٘يؿتٙس. ايٗ ٔٛيٛع ثبتٛرٝ ثٝ فٟطؾت وؿب٘ي وٝ پيبٔجط

( ػسْ زضن ٕٞيٗ ٔٛيٛع اؾت وٝ وفبض ضا 27ٌطزز.) أط حىٛٔت ثٝ وٕه ٌطفتٙس، تأييس ٔي

ضا ثٝ ؾرطٜ  زچبض وجط ٚ غطٚض ؾبذتٝ ٚ ذُبة ثٝ يىسيٍط، رٕغ يبضاٖ ٌطز ضؾَٛ ذسا

 زاقتٙس: ٔيٌطفتٝ ٚ اظٟبض 

ثٝ ايٗ ٔطزاٖ پؿت ٘ظط افىٙيس! آيب ايٟٙب ٞؿتٙس وٝ ذساٚ٘س اظ ٔيبٖ ٕٞٝ ٔب ثط »
 (28«)ايكبٖ ٔٙت ٟ٘بزٜ اؾت؟

ٔٙزط ثٝ ثبظ قسٖ ؾيىُ لسضت ٚ ٔكبضوت ػٕٛٔي زض « ٔحٛضيت اهلل»ذالنٝ والْ آ٘ىٝ 

 قٛز. آٖ ٔي
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 . هغئَليت قذرت2
 (29) 1«اْ ٔٗ ثٝ َٛض وبُٔ ليٓ لطاضزازٜ قسٜ»

اي ثطاي نبحجبٖ  يبثي ثٝ لسضت ٚ لطاض ٌطفتٗ زض ٔؿٙس حبوٕيت، ٘ٝ تٟٙب أتيبظ ٚيػٜ زؾت

ؾبظز. ثٝ ٕٞيٗ ذبَط اؾت وٝ  ٕ٘بيس، ثّىٝ ٔؿئِٛيت آٟ٘ب ضا زٚ چٙساٖ ٘يع ٔي لسضت ايزبز ٕ٘ي

قبٖ زض  ا٘س وٝ چٖٛ تأؾيؽ حىٛٔت ٕ٘ٛز٘س، ض٘ذ ٚ ؾرتي شوط وطزٜ زض احٛاَ ضؾَٛ ذسا

وٙس وٝ  ٘يع زض احٛاَ ٔطزْ ٔسيٙٝ ٘مُ ٔي« ِٚيساالػظٕي»طاٖ زٚچٙساٖ قسٜ ثٛز. تحُٕ أٛض زيٍ

اَالع حبنُ ٕ٘ٛز٘س، )ٔؿّٕبٖ ٚ غيطٔؿّٕبٖ( احؿبؼ  ثٛزٖ پيبٔجط« ليٓ»چٖٛ اظ حىٓ 

ذطؾٙسي ٕ٘ٛزٜ ٚ اظٟبض زاقتٙس وٝ وؿي ٔتِٛي أٛضقبٖ قسٜ وٝ اظ ذٛز آٟ٘ب ثط ايكبٖ 

 ذسا (زضٕٞيٗ اضتجبٌ اؾت وٝ ضؾ30َٕٛ٘بيس.) ٔي تطئؿئِٛيت ثيك احؿبؼ ٚ زِؿٛظتطاؾت

 فطٔبيٙس: ٔي

تطْ؛ ِصا ٞط ٔإٔٙي چٖٛ فٛت ٕ٘بيس ٚ زيٙي  ٔٗ اظ ٔإٔٙبٖ ثٝ ذٛزقبٖ اِٚي»
ثطٌطزٖ زاقتٝ ثبقس، لًبء آٖ ثط ٔٗ اؾت ٚ اٌط ٔبِي اظ ذٛز ثٝ ربي ٌصاضز، اظ آٖ 

 (31) 2 «ٚاضث اٚؾت...
 

 . تأهيي هصبلح ػوَهي3
 ٌيطز تب ثتٛا٘س: فتٕبٖ اؾالٔي ثب ايٗ فّؿفٝ ٚرٛزي قىُ ٔيحىٛٔت زض ٌ

 وٙس. ٞبي افطاز تحت حىٛٔتف ضا تأٔيٗ  اٚالً. ٘يبظٔٙسي

 حب٘يبً. ظٔيٙٝ ٘يُ ثٝ ؾؼبزت اذطٚي ضا ثطاي اٚ فطاٞٓ ؾبظز.

ثط ايٗ اؾبؼ، تأٔيٗ ٔهبِح ػٕٛٔي ثٝ ٔؼٙبي وبُٔ آٖ ـ وٝ زضثطزاض٘سٜ زٚ حٛظٜ ز٘يب ٚ 

حىٛٔت »زؾتٛض وبض حىٛٔت اؾالٔي لطاض زاضز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ آذطت اؾت ـ زض 

اٌطچٝ  ثٝ ػجبضت زيٍط پيبٔجط ٘ساضز. تحٕيّي قىُ ٚ ٌطفتٝ قىُ« لطاضزاز»ثط پبيٝ «٘جٛي

اظ حيج ٘جٛت، ضؾبِت ػبْ ثطاي اثالؽ زيٗ اِٟي ٚ زػٛت ٔطزْ ثٝ اؾالْ زاقتٙس )ٚ ايٗ 

ضاٞي رع « ٔهبِح ػٕٛٔي»طنٝ ارتٕبع، ثطاي تأٔيٗ زاز(، أب زض ػ ٔهّحت غبيي ضا قىُ ٔي

پصيطـ ٚ ٔمجِٛيت ػٕٛٔي ٚرٛز ٘ساقت تب ٘ظبْ ؾيبؾي تىٛيٗ ٚ اؾتمطاض يبثس. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ 
                                                                                                                                        

 اناالقيمالكامل..قالرسولهللأ
ف:ِمَناْلُمؤِمنيَنَفَعَرَكديناًَفَالَّ:َقضاُؤهَُوَمْنَعَرَكَماالًفَاَنااَوْ ».قالرسولهللإ «لَِورثعِة.ل:بِاْلُمؤِمنيَنِمْناَْنفُِسهْم.َفَمْنَعوَّ
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ثٙيبز حىٛٔت اؾالٔي ضا « ػمجٝ زْٚ»ٚ )ثٝ ٚيػٜ( « ػمجٝ اِٚي»ٔجتٙي ثط ٔفبز  اؾت وٝ پيبٔجط

حىبيت « ػمجٝ زْٚ»ثطضؾي ٔٛاز پيٕبٖ  1 ٌصاض٘س. ثط ضيبيت ٚ پصيطـ ػٕٛٔي ٔطزْ يخطة ٔي

ٚ اػُبي تهسي أط ثٝ ايكبٖ ٚ حٕبيت  اظ آٖ زاضز وٝ ٔطزْ يخطة زض لجبَ پصيطـ پيبٔجط

يبثي ثٝ نّح  ٞبي اِٟي، زؾت ٔٙسي اظ ٘ؼٕت ، ثٟطٜ«اؾالْ آٚضزٖ»اظ حىٛٔت اؾالٔي، ثٝ قطف 

٘بيُ آٔس٘س. ثٝ َٛض ذالنٝ ايٗ اي ؾبِٓ ٚ ثسٚض اظ آفبت ػٕٛٔي ٚ ...  ٚ آضأف، ايزبز ربٔؼٝ

ٞب زضثطزاض٘سٜ انّي ثٛز وٝ ٔهبِح ز٘يٛي ٚ اذطٚي ضا اظ ٘بحيٝ اِتعاْ ثٝ فطأيٗ حىٛٔتي  پيٕبٖ

ٕ٘ٛز. ايٗ حىٓ، حتي زض ذهٛل غيطٔؿّٕب٘بٖ حبيط زض لّٕطٚ  تًٕيٗ ٚ تأييس ٔي پيبٔجط

اْ ثٝ ػمس پيٕبٖ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ثب ؾبيط لجبيُ الس وٙس، تب آ٘زب وٝ پيبٔجط ربٔؼٝ اؾالٔي نسق ٔي

آٖ ثط ؾبظٚوبضٞبي تأٔيٗ ٔٙبفغ ٔكتطن ٔؿّٕب٘بٖ ٚ غيطٔؿّٕب٘بٖ حؿت تٛافك َطفيٗ تأويس 

وطز٘س. ايٗ پيٕبٖ ػٕٛٔي وٝ زض ٕٞبٖ ؾبَ ٘رؿت ثيٗ ٔؿّٕب٘بٖ ٚ يٟٛزيبٖ ٚ ٔكطوبٖ ٔسيٙٝ 

 ( 32ٔٙؼمس قس، تٛا٘ؿت ٞسف ٔصوٛض ضا تأٔيٗ ٕ٘بيس.)
 

 يد. ًظزيِ اهٌيت اهتّ
اي ٔتؼّك ثٝ ٌفتٕبٖ اؾالٔي اضظيبثي ٕ٘ٛز وٝ ثب تٛرٝ ثٝ  تٛاٖ ٘ظطيٝ ضا ٔي« أٙيت أتي»

يبثس. ايٗ ٘ظطيٝ اظ  تىٛيٗ ٚ ٕ٘ٛز ٔي ٘كبٍ٘بٖ ؾبذتبضيي وٝ شوط آٖ ضفت، زض زِٚت ٘جٛي

اثؼبز ٔرتّف فّؿفي، ؾيبؾي، التهبزي ٚ ... لبثُ ثطضؾي ٚ تحّيُ اؾت. ايٗ ٘ٛقتبض ثٝ انَٛ 

پطزاظز وٝ ثب اؾتٙبز ثٝ تحٛالت ارتٕبػي ٚ ؾيبؾي تزطثٝ قسٜ زض  ٞبي ؾبذتبضيي ٔي ٚ ٚيػٌي

 ا٘س. نسض اؾالْ لبثُ اؾتٙتبد
 

 . هزسّبي اػتقبدي ٍ حذٍد خغزافيبي اهت1
تط اظ ٔطظٞبي ايٕب٘ي ػُٕ وطزٜ ٚ ٞط وؽ ضا وٝ زض شيُ  زض ٔمبْ تؼييٗ ٔهبزيك ػبْ« أت»

ثٝ ظ٘سٌي زض لّٕطٚ حىٛٔت اؾالٔي ضا پصيطفتٝ ثبقس، حبوٕيت اؾالٔي اؾت ٚ قطايٍ ٔطثٌٛ 

يبثس، أب زض ػُٕ ٔٙحهط  ٔٛيٛػيت ٔي« اػتمبزي»اٌطچٝ ثب ٞٛيتي « أت»ٌيطز. ثٙبثطايٗ  زضثطٔي

قٛز. اظ ايٗ ٔٙظط حىٓ ثٝ حطٔت تؼطو ثٝ  ثٝ آٖ ٘يؿت ٚ ٔهبزيك ػبٔتطي ضا ٘يع قبُٔ ٔي

                                                                                                                                        
«الاسرواليسروالمكرهوالمنشطواالنعازعاالمراهله.عل:السمعوالطاعهف:بايانارسولهللا ».قالرسولهللأ
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٘مُ قسٜ وٝ  ثبقس. اظ پيبٔجط ٛض ربضي ٔياػًبي أت، ٘ؿجت ثٝ ٞط زٚ زؾتٝ اظ افطاز ٔصو

 ا٘س: فطٔٛزٜ« ٔؿّٕب٘بٖ»زض اضتجبٌ ثب 

پؽ ثسا٘يس وٝ ربٖ ٚ ٔبَ ٔؿّٕب٘بٖ ثط يىسيٍط حطاْ اؾت... ]چطا وٝ[ ذساٚ٘س »
ربٖ ٚ ٔبَ قٕب ضا ٕٞب٘ٙس ٔبٟٞبي حطاْ ثطاي قٕبَ حطاْ لطاض زازٜ اؾت ٚ چٖٛ تٕبْ 

٘يع ثط زيٍطي حالَ ٘يؿت ٍٔط آ٘چٝ ثٝ ضيبيت ٔؿّٕب٘بٖ ثب ٞٓ ثطازض٘س ٔبَ ]آٟ٘ب[ 
 (33«)زازٜ قٛز.

ثٝ وؿب٘ي وٝ ثٝ زايطٜ اؾالْ ٚاضز ٘كسٜ ثٛز٘س، ٘جٛز؛   أبحىٓ ثبال ٔزٛظي ثطاي ايطاز آؾيت

لتُ ٚ تزبٚظ ضا ضٚقي ٘بزضؾت ثطاي تٙظيٓ ضٚاثٍ زضٚ٘ي أت اؾالٔي  ذسا چطا وٝ ضؾَٛ

ٔس. ثٙبثطايٗ ثٝ وطات ٔؿّٕب٘بٖ ضا اظ تؼطو ثٝ آ زا٘ؿتٙس وٝ ٘فؼي اظ آٖ ثٝ زؾت ٕ٘ي ٔي

« ٞكبْ اثٗ»ٕ٘ٛز٘س.  ٞبيي زض زٚضاٖ ربّٞيت زاقتٙس، ٔٙغ ٔي غيطٔؿّٕب٘ب٘ي وٝ ثب آٟ٘ب ذهٛٔت

ُّٔغ قس٘س وٝ تؼسازي اظ ٔؿّٕب٘بٖ  ذسا وٙس وٝ چٖٛ ضؾَٛ زض رطيبٖ فتح ٔىٝ ٘مُ ٔي

 ا٘س؛ فطٔٛز٘س:  ـ ضا وٝ ٔكطن ثٛز، وكتٝ« احٛع اثٗ»لجيّٝ ذعاػٝ، ٔطزي اظ لجيّٝ ٞصيُ ـ ثٝ ٘بْ 

زاقت، ثبيس اظ  اي ذعاػٝ زؾت اظ وكتبض ثطزاضيس؛ چطا وٝ اٌط ايٗ وبض ٘فؼي ٔي»
 (34«)اـ ضا ثپطزاظْ. آٔس. وؿي ضا وكتيس وٝ ثبيس زيٝ وكتبضٞبي لجّي حبنُ ٔي

ٞيتي زٚ ٚرٟي ٞبي ضايذ زض آٖ ظٔبٖ اظ ٔب ثٙسي زض ٔمبْ ٔمبيؿٝ ثب تمؿيٓ« أت»٘تيزٝ آ٘ىٝ 

ٕ٘ٛز. اِجتٝ چٙب٘ىٝ  ثطذٛزاض ثٛز ٚ يٕٗ قَٕٛ اػتمبزي اظ ٔالحظبت رغطافيبيي ٘يع تجؼيت ٔي

ٞٛيت »ا٘س، اِٚٛيت ٘رؿت ثب  ثٝ زضؾتي ثيبٖ زاقتٝ« ٔحٕسػجسإِؼع٘هط»تحّيٍّطا٘ي اظ لجيُ 

بػي تٛاٖ زض اثتساي حطوت ؾيبؾي ـ ارتٕ زض ٘ظطيٝ أت اؾت ٚ ايٗ ٔؿأِٝ ضا ٔي« اػتمبزي

ٌٚٛي  ٚ ٌفت« ٞزطت زْٚ ٔؿّٕب٘بٖ ثٝ حجكٝ»ٔؿّٕب٘بٖ ضزيبثي ٕ٘ٛز. ٚي ثب اقبضٜ ثٝ رطيبٖ 

آيبت تالٚت قسٜ اظ ؾٛي اثٛرؼفط ٚ »ٌيطز وٝ:  ثيٗ ٘زبقي ٚ اثٛرؼفط، چٙيٗ ٘تيزٝ ٔي

اؾتٙبزات اضايٝ قسٜ اظ ؾٛي ٚي، حىبيت اظ آٖ زاضز وٝ ٔؿّٕب٘بٖ زض ٔمبْ تؼطيف ٞٛيت 

اظ ٔىيبٖ ثٝ ٔٛيٛع ٍ٘طيؿتٝ ٚ ثط انَٛ ٚ ٔجب٘ي اػتمبزي تأويس ذبل  قبٖ ٔتفبٚت رٕؼي

ٕ٘بيس ٚ  احجبت ٔي ٘يع ٕٞيٗ ٔؼٙب ضا ثب اؾتٙبز ثٝ ؾيطٜ ٘جٛي« اِؼطثي ٕٔسٚح( »35«)زاض٘س.

ثطپبيي ٔؿزس اظ ؾٛي ٔؿّٕب٘بٖ زض اثتساي تكىيُ حىٛٔت اؾالٔي ٚ تجسيُ آٖ ثٝ ٔطوع 

ٔطرؼيت ٔطظٞبي اػتمبزي زض تأؾيؽ ٘ظطيٝ أت فطٔب٘سٞي حىٛٔت ضا زِيُ ٔحىٕي ثط 

 (36زا٘س.) ٔي
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 . هصبلح ديٌي ٍ هٌبفغ عزسهيٌي2
٘ظطيٝ أٙيت أتي « فطاؾطظٔيٙي»تٛاٖ اظ ٚيػٌي  ٔي« أت»ثب ػٙبيت ثٝ ٔبٞيت اػتمبزي 

پصيطز.  اضتجبٌ يبفتٝ ٚ اظ آٖ تأحيط ٔي« ضؾبِت اِٟي»ثب « أٙيت»اؾالْ ؾرٗ ٌفت. اظ ايٗ حيج 

« أت رٟب٘ي»تٛاٖ ثٝ تأييس اٍِٛي  حيطپصيطي ٔظبٞط ٔتؼسزي زاضز وٝ اظ رّٕٝ آٟ٘ب ٔيايٗ تأ

 ٞبي ظيط ٔس٘ظط ٞؿتٙس: اقبضٜ زاقت. ثط ايٗ اؾبؼ آٔٛظٜ

ا٘س؛           اي ثطاي تٕبْ رٟب٘يبٖ اظ ؾٛي ذساٚ٘س ٔتؼبَ ثٛزٜ فطؾتبزٜ . پيبٔجط اوط2ْـ1

قٛز. چٙب٘ىٝ ذساٚ٘س ٔتؼبَ  ي ضا قبُٔ ٕ٘يِصا ٔربَجبٖ ايكبٖ زؾتٝ، لجيّٝ يب ٌطٜٚ ذبن

 فطٔبيس: ٔي

 1«ٚ ٔب تطا ٘فطؾتبزيٓ ٍٔط ثٝ ٔخبثٝ ضحٕتي ثطاي تٕبٔي رٟب٘يبٖ»

ا٘س. زض ٔٙبثغ  زض ٔٛايغ ٔرتّف ايٗ انُ ضا ٔتصوط قسٜ ذسا ثط ٕٞيٗ ٔجٙبؾت وٝ ضؾَٛ

ٔمبيؿٝ ٘جٛت  زض ٔمبْ ذسا ؾٙت ايٗ ٔؼٙب ثٝ وطّات آٔسٜ اؾت وٝ ضؾَٛ اُٞ ٚ قيؼٝ ٔرتّف

ٔطا ثط ايكبٖ اظ پٙذ حيج ثطتطي اؾت وٝ اِٚيٗ آٟ٘ب ايٗ »ا٘س:  ذٛيف ثب ؾبيط پيبٔجطاٖ فطٔٛزٜ

 ( 37«)اؾت وٝ ذساٚ٘س ٔطا ثطاي تٕبْ ٔطزٔبٖ اظ ظٔبٖ ذٛيف تب ثٝ آذط، ٔجؼٛث ٕ٘ٛزٜ اؾت.

ٌي، ٞبي ٔحسٚز زاذّي )ذب٘ٛاز زض ٔمبْ زػٛت ٘رؿت اظ حّمٝ . پيبٔجط اوط2ْـ2

اي ٚ...( آغبظ ٕ٘ٛز٘س ٚ ثٝ تسضيذ ايٗ حّمٝ ضا ٌؿتطـ ٚ ثٝ ؾُح رٟب٘ي تٛؾؼٝ زاز٘س.  ػكيطٜ

زض زػٛت اظ ٞطلُ أپطاَٛض ضْٚ، ذؿطٚ پطٚيع پبزقبٜ  ذسا ثٝ ػجبضت زيٍط، الساْ ضؾَٛ

ايطاٖ، ٔمٛلؽ حبوٓ ٔهط، ٘زبقي حىٕطاٖ حجكٝ ٚ ثبالذطٜ وبضٌعاض وؿطي زض ؾطظٔيٗ يٕٗ، 

تساض ثيف اظ ا٘ساظٜ ٔؿّٕب٘بٖ زاقت ٚ تٛا٘ؿت ربيٍبٜ ٔؿّٕب٘بٖ ضا زض ٔؼبزالت ٘كبٖ اظ ال

 (38لسضت اضتمبء ثركس.)

. ا٘زبْ ضؾبِت اِٟي ٚ ضٞبيي ٔطزْ اظ ظّٕت رٟبِت ٚ زػٛت ثٝ ٘ٛض ٞسايت، ثط 2ـ3

ٔالحظبت ٔحسٚز رغطافيبيي ٔؿّٕب٘بٖ اِٚٛيت زاقتٝ اؾت. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ زض ٔٛايغ 

ٞبي  ٞبي ارطاي ثط٘بٔٝ ضغٓ ٞعيٙٝ ػّي ذسا ضؾَٛ« حبزحٝ ضريغ»ٚ « ثئطٔؼٛ٘ٝ»ٖ ٔرتّفي چٛ

زػٛت اؾالٔي ثطاي ربٔؼٝ اؾالٔي، زض ٔمبْ ارطاي ضؾبِت اِٟي، ثسيٗ وبض اٞتٕبْ ٚضظيس٘س. 

قٟبزت ضؾيس٘س  ضذسازٞبثٝ زضايٗذسا ضؾَٛ يبضاٖ ثٟتطيٗ اظ تٛرٟي لبثُ تؼساز قسٜ ٘مُ چٙب٘ىٝ
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 اي زاذّي تًؼيف قس، أب پيبٔجط آٟ٘ب ٔٛلؼيت ٔؿّٕب٘بٖ زض ٔؼبزالت ُٔٙمٝ٘تيزٝ  زض حتي ٚ

تٛاٖ أطضؾبِت ٚ زػٛت ثٝ ٞسايت ضا ثٝ زِيُ اظ زؾت زازٖ ٔٙبفغ  ثط ايٗ اػتمبز ثٛز٘س وٝ ٕ٘ي

ارطاي احىبْ اِٟي ٚ اؾتٛاضي زض  ظٚزٌصض ٚ ا٘سن ز٘يبيي تؼُيُ ٕ٘ٛز. ُٔبثك ٘ظط حًطت

ٗ وٙٙسٜ ٔٙبفؼي ثعضٌتط ثبقس وٝ ثٝ تمٛيت ٚ اضتمبء ربيٍبٜ ربٔؼٝ تٛا٘ؿت تأٔي ايٗ ضاٜ ٔي

 (39وطز.) اؾالٔي زض آيٙسٜ، وٕه ٔي

زض تؼبّٔي « ٔٙبفغ أت»ثب « ضؾبِت اِٟي»٘ؿجت ثيٗ « أٙيت أتي»٘تيزٝ آ٘ىٝ زض ٘ظطيٝ 

وٝ قٛز  ، ٔؿّٕب٘بٖ ضا ثٝ آ٘زب ضٕٖٞٙٛ ٔي«تٛوُ»ٚ « ايٕبٖ»پيچيسٜ لطاض زاض٘س وٝ ُٔبثك آٖ 

اي ٔٙبفغ ذُطز ٚ ظٚزٌصض ثٝ ٘فغ ٔٙبفؼي ثطتط ٚ پبيساض  تٛاٖ زض ضاٜ ذساي ٔتؼبَ اظ پبضٜ ٔي

« ضؾبِت پيبٔجط»ٔٙبفغ ذٛز ضا زض چبضچٛة « أت»پٛقي ٕ٘ٛز. ثٝ ػجبضت زيٍط،  چكٓ

ثطز وٝ ٌؿتطـ  ٕ٘ٛز ٚ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اظ تٛاٖ ذٛز ثطاي تٛؾؼٝ آييٙي ثٟطٜ ٔي تؼطيف ٚ فٟٓ ٔي

اؾالٔي »ا٘ؿت ثٝ تمٛيت ٞطچٝ ثيكتط أت ٔٙزط قٛز. ٔؼٙبي ايٗ ؾرٗ آٖ اؾت وٝ: تٛ آٖ ٔي

ٕ٘بيس؛ ِصا ثمبي أت زض  وٕه ٔي« أت»ٞط چٝ ثيكتط ٔحيٍ ثٝ تمٛيت يطيت أٙيتي « قسٖ

ٞبي اؾالٔي زاضز، انٛالً ٔتهٛض ٚ ٕٔىٗ ٘يؿت. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ  فًبيي وٝ ضٚ ثٝ تًؼيف اضظـ

قس، ٘ؿجت ثٝ تمٛيت رطيبٖ  ثط حجبت ٚ التساض ٔسيٙٝ افعٚزٜ ٔيٞط چٝ  ذسا اؾت وٝ ضؾَٛ

ٕ٘ٛز٘س  ٞبي رسيس تالـ ٔي قس٘س ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تط ٚ ٔهطتط ٔي زػٛت اؾالٔي حؿبؼ

ثط آٖ زالِت زاقت وٝ رٟبٖ ايٕٗ ٚ  ضا تٛؾؼٝ ثركٙس. ضؾبِت ٘جٛي« اؾالْ»تب زايطٜ ٘فٛش 

الٔي ثٝ نٛضت فطاٌيط حًٛض زاقتٝ ثبقٙس. ٕٞيٗ ٞبي اؾ ؾبِٓ، رٟب٘ي اؾت وٝ زض آٖ آٔٛظٜ

ُٔٙك اؾت وٝ ثٝ ايزبز ٍٕٞطايي ثيٗ ٚاحسٞبي ؾيبؾي ـ زيٙي غيطٔؿّٕبٖ زض ٔمبْ ٔمبيؿٝ ثب 

 قٛز. ٚاحسٞبي ؾيبؾي ـ غيطزيٙي، ٔٙزط ٔي

 

 ثخؾي . حكَهت ٍ رّبيي3
 قٛز وٝ: ٔكرم ٔي ثب تأُٔ زض ؾيطٜ ٘جٛي

زا٘ؿتٙس وٝ تحمك آٖ ٌٔٙٛ ثٝ  ٔي« تأؾيؿي» أٙيت ضا ٚيؼيتي ذسا . ضؾَٛاٍالً

 ضيعي زليك ٚ ٔزبٞسٜ زض ضاٜ اؾتمطاض آٖ اؾت؛ ثط٘بٔٝ

 يبثس. . ٔتٙبؾت ثب قطايٍ، انَٛ اػتمبزي ـ وبضثطزي آٖ تحَٛ ٚ تىبُٔ ٔيثبًيبً
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« ثركي ضٞبيي»آغبظ قسٜ ٚ تب ؾُح ػبِي « نيب٘ت اظ ذٛز»٘تيزٝ آ٘ىٝ أٙيت اظ ؾُح ٘بظَ 

ثٝ قطح ظيط لبثُ  يبثس. ايٗ ؾُٛح زض ؾيطٜ ٘جٛي ٔت ٚاحسٜ، اضتمبء ٔيثب ٞسف تأؾيؽ ا

 ٔكبٞسٜ اؾت:
 

 . دػَت3ـ1
ثٝ ٔٙظٛض ايزبز ٞٛيت ٔؿتمُ رسيس، ٘رؿت الساْ ثٝ زػٛت )اػٓ اظ ٔرفي  ذسا ضؾَٛ

ٕ٘ٛز، تب اظ ايٗ َطيك ٞؿتٝ اِٚيٝ رٕبػت اؾالٔي ضا ثٙيبٖ ٌصاضز ٚ ثسيٗ تطتيت زض  1ٚ ػّٙي(

ت ربّٞي، ٔؼبضو رسيي ضا ٔجتٙي ثط انُ ٚحسا٘يت پسيس آٚضز. زض ايٗ ٔطحّٝ ٔمبثُ ٞٛي

 2ثٛز.  ذسا ثط اؾبؼ لسضت ذسايي ثعضي، ٔس٘ظط ضؾَٛ« ثٙيب٘ي ٔطنٛل»تىٛيٗ 
 

 . هدبدل3ِـ2

الساْ ثٝ تٛؾؼٝ حٛظٜ ايٕب٘ي اظ  زض زٚٔيٗ ٔطحّٝ ٚ زض پي تىٛيٗ ٞٛيت رسيس، پيبٔجط

ٕ٘ٛز، آٖ  ٕ٘ٛز٘س. آ٘چٝ زض ايٗ ٔمُغ ٟٔٓ ٔي  َ ٚ پٙس ٚ ا٘سضظ( آٔيع )ثيبٖ اؾتسال َطق ٔؿبِٕت

اؾت وٝ ٞٛيت اؾالٔي زض ػيٗ آ٘ىٝ زض الّيت لطاض زاقت، أب ضٚيىطز ا٘فؼبِي اتربش ٘ىطز ٚ 

تٛؾؼٝ ذٛيف ضا زض زؾتٛض وبض لطاض زاز. ايٗ ؾيبؾت ثطٌطفتٝ اظ حىٓ اِٟي اؾت، آ٘زب وٝ 

 3فطٔبيس. ٔي أط« ٔزبزِٝ حؿٙٝ»ضؾَِٛ ذٛز ضا ثط 
 

 . هؼبّذ3ُـ3
ٞبيي ٕ٘ٛز وٝ ثب ػٙبيت ثٝ قطايٍ  الساْ ثٝ ا٘ؼمبز پيٕبٖ ذسا زض ؾٛٔيٗ ٔطحّٝ ضؾَٛ

 قس٘س ٚ ٘تيزٝ اِٚيٝ آٟ٘ب افعايف ٞبي ثبظيٍطاٖ ٔمبثُ تؼطيف ٔي ٔٙسي ربٔؼٝ اؾالٔي ٚ تٛاٖ ٚيػٜ

 ربيٍبٜ حىٛٔت اضتمبء پي زض ٚالغ زض ثٛز.  ٔؿّٕب٘بٖ يبفتٝ اؾتمطاض تبظٜ ربٔؼٝ ايٕٙي  يطيت

ثٝ ٔٙظٛض  ٔؿّٕب٘بٖ ٔؼبضو،  ٞبي لسضت ثب آٖ ٕ٘ٛزٖ ثطاثطي ٚ  لسضت ٔؼبزالت زض اؾالٔي

ٞبي  تخجيت ٚيؼيت ثٝ ٘فغ ثبظؾبظي ذٛز ٚ ثؿيذ أىب٘بتكبٖ زض ضاؾتبي افعايف قبذم
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)قرآنكريم.سورهمباركهالنحل.آيه«َكبِاْلِحْكَمِةَواْلُموِعَظهاْلَحَسَنهَوجاِدْلُهمبِالّع:ِهَ:اَْحَسُن...اُْدُعِال:َسبيِلَربّ».قالهللاعاال: ٖ

ٕٔ٘.)
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الساْ  ثب ٞسف تأٔيٗ أٙيت ػٕٛٔي وّيٝ ثبظيٍطاٖ« ٔؼبٞسٜ»لسضت؛ ٘ؿجت ثٝ اؾتفبزٜ اظ ؾيبؾت 

ٞبي ٔرتّف زض آٖ زٚضاٖ  ايٗ اٍِٛي ٔإحط زض لجبَ لجبيُ ٚ حىٛٔت اظذسا ضؾَٛ ٕ٘بيٙس. ٔي

ثب  1اؾتفبزٜ ثؿيبض وطز٘س ٚ تٛا٘ؿتٙس اظ ايٗ َطيك ؾُح ٔٙبظػبت ضا تب حس ٕٔىٗ وبٞف زٞٙس.

ب ُٔبِؼٝ زض ٔحتٛاي اؾٙبز ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ ٔؼبٞسات وٝ ثيٗ ٔؿّٕب٘بٖ ٚ پيطٚاٖ زيٍط ازيبٖ ٚ ي

 اِٚٛيت ٘رؿت ضا زاضز.« ؾبظي أٙيت»قٛز وٝ  حتي ٔكطوبٖ ٔٙؼمس قسٜ، ٔكرم ٔي

 

 . دفبع3ـ4

ٌب٘ٝ ثبال ثٝ اؾتمطاض ٞٛيت رسيس ٚ تمٛيت آٖ وٕه ٔإحطي  ٞبي ؾٝ اٌطچٝ وبضثطز ضٚـ

ٞبي ضليت ٘ؿجت ثٝ  ٞب ٘عز لسضت اي اظ ٍ٘طا٘ي ٕ٘بيس، أب زض ٔمبْ ػُٕ ٔٛرت پيسايف پبضٜ ٔي

اي ثٛزيٓ وٝ ٞسف آٟ٘ب ٘بثٛزي ٔؿّٕب٘بٖ،  قٛز ٚ ِصا قبٞس ظٟٛض ضفتبضٞبي تبظٜ يقبٖ ٔ آيٙسٜ

ثٝ ٔخبثٝ ؾيبؾتي ٔكطٚع « رٟبز زفبػي»ثٛز. زض ايٗ قطايٍ،  اؾالٔي ربٔؼٝ حتي ٚذسا ضؾَٛ

ٌيطز. ثب تٛرٝ ثٝ غعٚات ثٝ ا٘زبْ  ٚ ٔجتٙي ثط فُطت ا٘ؿب٘ي )حك زفبع( ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔي

 قٛز وٝ: ٚ آيبت ٘بظَ قسٜ زض ذهٛل آٟ٘ب ٔكبٞسٜ ٔي ساذ ضؾيسٜ تٛؾٍ ضؾَٛ

آٔيع ٚ ظبِٕب٘ٝ زيٍط ثبظيٍطاٖ ثطاي  ٞبي تجؼيى رًٙ ثطاي رٌّٛيطي اظ ؾيبؾت يك.

 2قٛز. ٔؿّٕبٖ ربيع قٕطزٜ ٔي

 3ٞبيكبٖ ٔكطٚع اؾت. . رًٙ ثٝ ٔخبثٝ الساْ ٔتمبثُ ٚ ٔٙغ ٔتزبٚظاٖ اظ تٛؾؼٝ ؾيبؾتدٍ

طاي حفظ ٞٛيت زيٙي زض ٔمبثُ فكبضٞبي ٘ظبٔي غيطٔؿّٕب٘بٖ . رًٙ ثٝ ٔخبثٝ اثعاضي ثعِ

 4ٔكطٚع زا٘ؿتٝ قسٜ اؾت.

. رًٙ زض ٔٛالؼي وٝ ثبظيٍط ضليت تٕبيّي ثٝ نّح ٘ساضز ٚ حطٔت ٔؼبٞسات ضا ٍ٘بٜ چْبر

وٙس( ثٝ ٘بچبض تٟٙب ٌعيٙٝ ٕٔىٗ ثطاي نيب٘ت اظ ذٛز  َّجي پيكٝ ٔي زاضز، )ٚ زض ٚالغ رًٙ ٕ٘ي

 ضٚز. ثٝ قٕبض ٔي

                                                                                                                                        
ِخَذَبْاُضناَبْاَضاًاَْرباَباًِمْنقُْليااَْهَلاْلِكعاِبَعاالَْواِال:َكلَِمٌةَسواٍءبينَناَوَبْيَنُكْمااَلَّنْاُبَدِاالّهللاََوالُنْشِركَ».قالهللاعاال: ٔ بِِهَشْيَئاًَوالَيعَّ

(.ٗٙعمران.آيهشريفه)قرآنكريم.سورهمباركهآل«ُدوِنهللاِ...
اُْخرِ»قالهللاعاال: . 2 اَلَّذيَن لََقديٌر. َعل:َنْصِرِهْم هللاَ اَنَّ َو ُظلُِموا بِاَنَُّهْم ُعقاعِلُوَن لِلَّذيَن ...اُِذَن بَِغْيِرَحقٍّ ِدياِرِهْم ِمْن )قرآنكريم.«ُجوا

(.3ٖسورهمباركهالحج.آيهشريفه
3 . قالهللاعاال:  َفَمنِاْععديعَ»... َفاْقُعلُوُهْم... َقاَعلُوُكْم َفاِْن فيِه. َحّع:ُيقاعِلُوُكْم ِعْنَداْلَمْسِجِدالَحراِم الُعقاعِلُوُهْم عََو َفاْعَعُدوا بِِمثِللَْيُكْم لَيِه

 (.3ٗٔ–3ٔٔقرآنكريم.سورهمباركهالبقره،آيات«)َمااْعَعديَعلَْيُكْم.
وُكْمَعْندينُكْمِاناُسَعطاُعوا...»...عاال: هللاقال.4  (.1ٕٔ)قرآنكريم.سورهمباركهالبقره.آيهشريفه«َوالَيزالُوَنُيقاعِلُوَنُكْمَحّع:َيردُّ
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قٛز وٝ ؾيبؾت رًٙ زض ايٗ ٔطحّٝ انبِت ٘ساضز ٚ ٔٛيٛػي  ثط ايٗ اؾبؼ ٔكرم ٔي

قٛز؛ ٍٔط آ٘ىٝ ضليت  قٙبؾب٘سٜ ٔي« أٙيت ثب نّح»آيس. ثٝ ػجبضت زيٍط،  ثٝ قٕبض ٔي« ٚاوٙكي»

ػمالً ٚ قطػبً ثٝ ػٙٛاٖ « زفبع»اظ ايٗ انُ ػسَٚ وطزٜ ٚ تزبٚظ پيكٝ ٕ٘بيس وٝ زض آٖ نٛضت 

 فطٔبيس: ثٝ ٕٞيٗ زِيُ اؾت وٝ ذساٚ٘س ٔتؼبَ ٔي 1يبثس. يت ٔٛيٛػيت ٔياثعاض تأٔيٗ أٙ

اي ضؾَٛ ٔب[ ٚ اٌط ذٛاٞبٖ نّح ٌكتٙس ٚ ثطاي آٖ الساْ ٕ٘ٛز٘س، تٛ ٘يع چٙيٗ »]
وٗ ٚ زض ايٗ وبض ثط ذسايت تٛوُ وٗ وٝ اٚ قٙٛ٘سٜ ٚ آٌبٜ اؾت. حتي اٌط لهس 

وٙس. اٚ وؿي اؾت وٝ تطا اظ  ٔيفطيت تٛ ضا زاقتٝ ثبقٙس؛ ٕٞب٘ب ذساٚ٘س  تطا وفبيت 
 2«ٕ٘بيس. َطيك ٘هطت ذٛيف ٚ ]يب[ يبضي ٔإٔٙبٖ، وٕه ٔي

 

 . خْبد اثتذايي3ـ5
ٌيطز وٝ  اي لطاض ٔي تطيٗ ؾُح، اثعاض ٘ظبٔي زض ذسٔت تٛؾؼٝ ضؾبِت اِٟي زض ػبِي

ٚ  زا٘ؿتٙس. ايٗ ٔٛلؼيت وٝ ذبل پيبٔجطاوطْ ذٛز ضا ٔىّف ثٝ ارطاي آٖ ٔي ذسا ضؾَٛ

زض ٔمبْ حىٛٔت ثٛز، ثٝ تالـ ايٗ ثعضٌبٖ ثطاي ضٞبيي ٔطزْ اظ ظّٕت ٚ ٚضٚز  اَٟبضائٕٝ 

ٞبي حبوٓ اظ  ٞبي ٔظّْٛ ثٝ ٚاؾُٝ لسضت ( ِصا چٙب٘چٝ تٛز40ٜايكبٖ ثٝ ٘ٛض ايٕبٖ زالِت زاضز.)

 3يبثس. ايٗ فطنت ٔحطْٚ قٛ٘س، رٟبز اثتسايي ثطاي ضٞبيي آٟ٘ب اظ ؾُّٝ ٌٕطاٞبٖ ٔٛيٛػيت ٔي

ِيُ اؾت وٝ ذساٚ٘س ٔتؼبَ ٔؿّٕب٘بٖ ضا ٘ؿجت ثٝ ايٗ الساْ زض نٛضت نسٚض فطٔبٖ ثٝ ٕٞيٗ ز

 زاضز: تكزيغ ٕ٘ٛزٜ، ايكبٖ ضا اظ وبّٞي ثبظٔي

پؽ[ ثط قٕب رٟبز ٘ٛقتٝ قس؛ حبَ آ٘ىٝ قٕب آٖ ضا ذٛـ ٘ساضيس. ٚ چٝ ثؿب چيعي »]
ضيس، أب چٝ زا ضا ذٛـ ٘ساضيس، أب ثطايتبٖ ذيط زض آٖ ثبقس. چٙب٘ىٝ چيعي ضا ذٛـ ٔي

 4«ثؿب زض آٖ قطي ثطايتبٖ ثبقس.

 

                                                                                                                                        
1 . َقوْ»قالهللاعاال:  ِمْن َعخاَفنَّ اِنّوِاّما َعل:َسواٍء. َفاْئبِذاَليِهْم خياَنًة اْلخائِنيِن.ٍم آيه«هللاالُيِحبُّ االنفال. مباركه )قرآنكريم.سوره

 (.2٘شريفه
ِانَُّهُهَوالّسميعُ»قالهللاعاال: . 2 لَعلَ:هللاِ َفاْجَنْحلَهاَوَعَوكَّ ْلِم َحْسبَُكهللاُُهَوالَّذيَوِاْنَجَنُحوالِلسِّ َيْخَدُعوَكَفِانَّ اْلَاليُم.َواِْنُيريُدوااَْن

 (.ٔٙ–ٕ)قرآنكريم.سورهمباركهاالنفال.آياتشريفه«اَيَّدَكبَنْصِرِهَوبِاْلُمؤِمنيَن.
الُعقاعِلُوَنف:»قالهللاعاال: . 3 َواْلُمْسَعْضَافيَنمَِوَمالَُكْم اْلَقْرَيِةنََسبيِلهللاِ ِمْنهِذه اَْخِرْجنا َيقُولُوَنَربَّنا َوالِوْلداِنالَّذيَن النِّساِء َو جاِل الرِّ

 (.1٘)قرآنكريم.سورهمباركهالنساءآيهشريفه«الّظالِِماَْهلُهاَواْجَاْللَناِمْنلَُدْنَكَولِّياًَواْجَاْللَناِمْنلَُدْنَكنصيراً
لَُكْم...ُكعَِبَعلَْيُكْماْلقِعاَلَوُهَوَكْرهُلَُكْمَوَعس:اَْنَعْكَرُهواَشيئاًَوُهَوَخيٌرلَُكْم.َوَعس:اَْنُعِحُبواَشي»ل: قالهللاعاا. 4 )قرآن«ئاَوُهَوَشرٌّ

 (.ٕٙٔكريم.سورهمباركهالبقره.آيهشريفه
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 گيزي ًتيدِ
ٕٞب٘ب اظ ؾٛي ذساي ٔتؼبَ ثطاي قٕب ٘ٛض ٚ وتبثي ضٚقٍٙط آٔسٜ اؾت. »... 

ذساٚ٘س ثٝ ٚاؾُٝ آٖ، ٞط آٖ وؽ ضا وٝ اظ پي ضيبي اٚ زض َطيك ؾالٔت ٌبْ ٌصاضز، 
 1«ٕ٘بيس. ٞسايت ٔي

افعاضي ٚ  ٟٛٔي ػبْ ٚ زضثطٌيط٘سٜ اثؼبز ؾرتوٝ ٔف« ؾالٔت»ثٙيبزٌصاضزٖ زيٗ اؾالْ ثط پبيٝ 

ثبقس، حىبيت اظ آٖ زاضز وٝ اؾالْ اظ حيج ٘ظطي ٚ ػّٕي زضثطزاض٘سٜ  افعاضي ايٕٙي ٔي ٘طْ

ـ ثٝ ٔخبثٝ الرسولدولةثبقس. ثب ٔطارؼٝ ثٝ  ؾبظي ٔي انَٛ ٔؿتمُ ذبل ذٛز زض ظٔيٙٝ أٙيت

ٞبي اؾالٔي رٟت اؾتٙتبد ٔجب٘ي أٙيت  تٛا٘س ٔٛضز اؾتفبزٜ وّيٝ زِٚت ؾبذتبض اٍِٛيي وٝ ٔي

زض پي تأؾيؽ ٘ظبٔي تبظٜ اظ  قٛز وٝ پيبٔجط زاذّي ٚ ذبضري لطاض ٌيطز ـ ايٗ ايسٜ تأييس ٔي

ٔطظٞبي  اٍالًتؼجيط ٕ٘ٛز. زض ايٗ ٘ظطيٝ « أٙيت أتّي»تٛاٖ ثٝ ٘ظطيٝ  ا٘س وٝ اظ آٖ ٔي أٙيت ثٛزٜ

 ثبلثبًٔهبِح زيٙي ٚ ٔٙبفغ ؾطظٔيٙي؛ ٚ  ثبًيبًاػتمبزي ٚ حسٚز ؾطظٔيٙي ربٔؼٝ اؾالٔي؛ 

ٌيط٘س.  ثركي، ثٝ نٛضت ٕٞعٔبٖ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٔي زاضي ٚ ضؾبِت ضٞبيي ٔمتًيبت حىٛٔت

٘تيزٝ چٙيٗ ٍ٘طقي پيسايف ثّٛوي اظ لسضت ثط ٔجٙبي ٞٙزبضٞبي ٔكتطن ٚ ثسٚض اظ 

آٚضز؛  ٔي ثٝ اضٔغبٖ ٔيثبقس وٝ ٘ٝ تٟٙب ايٕٙي ضا ثطاي ربٔؼٝ اؾال ٔحٛضا٘ٝ ٔي رٛيي ٔٙفؼت ؾُّٝ

ثب تفؿيط « أٙيت أتي»زاضز.  ثّىٝ افعٖٚ ثط آٖ ٞسايت ٚ ضؾتٍبضي ضا ثٝ ربٔؼٝ رٟب٘ي ػطيٝ ٔي

تٛا٘س پبؾري زضذٛض ثطاي ٘يبظ أٙيتي رٟبٖ اؾالْ زض ػهط حبيط  اضايٝ قسٜ زض ايٗ ٘ٛقتبض ٔي

اي وٝ ثٝ زِيُ اثتٙبء ثط  ثٝ قٕبض آيس. ٘ظطيٝ« ٌطاي أٙيتي ُٔٙمٝ»ٚ ثسيّي ثٛٔي ثطاي ٘ظطيٝ 

٘ؿجت ثٝ ؾبيط اٍِٛٞبي پيكٟٙبزي اظ أىبٖ ٚ وبضآٔسي  ٞبي زيٙي ٚ تزطثٝ ٘جٛي آٔٛظٜ

 ثبقس. ثبالتطي ثطاي تأٔيٗ أٙيت ٚاحسٞبي ؾيبؾي اؾالٔي ٚ رٟبٖ اؾالْ ثطذٛضزاض ٔي

                                                                                                                                        
1 . قالهللاعاال:  ُنورٌ»... هللاِ ِمَن المَِقْدجاءُكْم السَّ ُسُبَل ِرْضواَنُه ِاعَّبًع ِمْن هللاُ َيْهديبِِه ُمبيٌن. ِكعاٌب مباركه«َو )قرآنكريم.سوره

 (.ٙٔو٘ٔالمائده.آياتشريفه
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 .43ـ  53. ٕٞب٘زب، نم 4

، 26،ل 1371)تطرٕٝ( ؾيسرؼفط قٟيسي، تٟطاٖ، ا٘تكبضات آٔٛظـ ا٘مالة اؾالٔي، الجالغِ،  ًْح،  ػّي . أب5ْ

 (.26)ذُجٝ 

ضا « ِٔٛفٝ لّٛثٟٓ»َبئف، ؾٟٕي ثٝ ػٙٛاٖ   زض رطيبٖ رًٙ حٙيٗ ٚ فتح كبْ ٘مُ وطزٜ، پيبٔجطٞ . چٙب٘ىٝ اث6ٗ

ثطاي ايٗ وبض  ٕ٘ٛز. پؽ ثٝ حًطت ثطاي ٘ٛٔؿّٕب٘بٖ لطاض زاز وٝ زضن آٖ ثطاي ثؿيبضي اظ ا٘هبض ٔكىُ ٔي

ٌٛيٙس.  ٜ ثٛز، ؾرٗ ٔيثٝ آٟ٘ب ضؾيس ٞبي ظيبزي وٝ ثٝ ٚاؾُٝ پيبٔجط اػتطاو قس ٚ ايكبٖ زض پبؾد اظ ٘ؼٕت

ؾبظز.  ٔٛاضزي چٖٛ ايٕبٖ ٚ ضٞبيي اظ ظّٕت، ضٞبيي اظ رًٙ، ضٞبيي اظ فمط ٚ ... وٝ زض ٟ٘بيت ا٘هبض ضا لب٘غ ٔي

ثط ثطٚظ تحَٛ ؾبذتبضيي زض يخطة اقبضٜ زاض٘س وٝ اضظـ آٖ ثيف اظ تٕبْ غٙبيٕي  زض ايٗ ذُجٝ پيبٔجطاوطْ

اِمبٞطٜ، الغيزُ الٌجَيِ، ٞكبْ،  س. ثطاي ُٔبِؼٝ ايٗ حىبيت ض.ن. اثٗاؾت وٝ اػطاة تب آٖ ظٔبٖ وؿت وطزٜ ثٛز٘

 .496ـ  9، نم 2، د1995

تٛاٖ ثٝ تفىيه زيٗ اظ ٔؼطفت زيٙي ٚ  قٙبؾي َي زٚ زٞٝ ٌصقتٝ، ٔي . اظ رّٕٝ ٔٛيٛػبت ٟٔٓ زض حٛظٜ زي7ٗ

ظيبزي زض حٛظٜ ُٔبِؼبت اقبضٜ زاقت وٝ اٌطچٝ ثٝ پيسايف ضٚيىطزٞبي ايزبثي ٚ ا٘تمبزي « تزطثٝ زيٙي»َطح 

ٞبي ؾىٛالض اظ زيٗ ٘يع لطاض ٌطفتٝ اؾت وٝ  ٌطاٖ ٔٛيٛع ثطزاقت اي اظ ا٘سيكٝ زيٙي ٔٙزط قسٜ، أب اظ ؾٛي پبضٜ

ثبقس. اظ ايٗ ٔٙظط آ٘چٝ ٔؿّٕب٘بٖ اظ ضٍٞصض تبضيد ثساٖ زؾت  ثطزاقتي ٘بنٛاة ـ حسالُ زض حٛظٜ اؾالْ ـ ٔي

ثٝ  ٚ ؾبيط رب٘كيٙبٖ پيبٔجط ، أبْ ػّيي اؾت وٝ تٛؾٍ پيبٔجطٞبي حىٛٔتي ٔتفبٚت ا٘س، تزطثٝ يبفتٝ

تٛؾٍ ٍ٘بض٘سٜ ٔحُ تأُٔ ٚ ٘مس « ؾيبؾت ٚ حىٛٔت اؾالٔي»ٕ٘بيف ٌصاضزٜ قسٜ اؾت. ايٗ زيسٌبٜ زض حٛظٜ 

ثبقس ٚ ٔفطٚو ٘ٛقتبض حبيط غيطلبثُ لجَٛ ثٛزٖ آٖ اؾت. ثٝ ػجبضت زيٍط ٔفطٚو ٍ٘بض٘سٜ اضايٝ ٚ  ثؿيبض ٔي

اؾت وٝ ؾّؿّٝ ٔمبالت ٔإِف زض  ٚ ػّٛي اٍِٛي ٘جٛي زض اؾالٔي ؾيبؾت ثط حبوٓ انّي َػطيٝ انٛ

زٞس. ثٝ ٔٙظٛض آقٙبيي ثب ثٙيبزٞبي اِٚيٝ ضٚيىطز  ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٔفطٚو ٔؼٙب ٔي« اؾالٔي أٙيت  ٘ظطيٝ»ثحج اظ 
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ٚـ، ػجساِىطيٓ، ؛ ؾط1370تٟطاٖ، نطاٌ، قجض ٍ ثغط تئَريك ؽزيؼت، ٔصوٛض ض.ن. ؾطٚـ، ػجساِىطيٓ، 

تٟطاٖ، نطاٌ، عٌت ٍ عكَالريغن، ؛ ؾطٚـ، ػجساِىطيٓ ٚ زيٍطاٖ، 1378تٟطاٖ، نطاٌ، ثغط تدزثِ ًجَي، 

؛ ا٘هبضي، ع.فيالِي، 1380ؾطا،  أيط ضيبيي، تٟطاٖ، لهيسٜاعالم ٍ هجبًي قذرت، ؛ ػجساِطاظق، ػّي، 1381

٘يب،  ٔطتًي وطيٕيهؼٌبي هتي، ثٛظيس، ٘هطحبٔس، ؛ ا1380ؾطا،  أيطضيبيي، تٟطاٖ، لهيسٜاعالم ٍ الئيغيتِ، 

 .1380تٟطاٖ، َطح ٘ٛ، 

٘يب، تٟطاٖ، قطوت ا٘تكبضات ػّٕي ٚ فطٍٞٙي،  ثبلط نسضيتبريخ ػزة قجل اس اعالم، . ٘ه. ؾبِٓ، ػجساِؼعيع،   8

1381. 

حبَ آ٘ىٝ  . الظْ ثٝ شوط اؾت وٝ ثحج حبيط ثب تٛرٝ ثٝ ضٚح وّي حبوٓ ثط فطًٞٙ ربّٞي اضايٝ قسٜ اؾت.9

ٔٙبَمي ضا رؿتزٛ ٚ ؾطاؽ ٌطفت وٝ اظ حيج يطيت « اِؼطثي ٔحٕس ٕٔسٚح»تٛاٖ ثٝ تؼجيط  زضٖٚ ايٗ فطًٞٙ ٔي

ٞبي ؾيبؾي رسيستط، ٔتفبٚت اظ ؾبيط ٔٙبَك ثٛز٘س. ٚي زض ايٗ ذهٛل ؾٝ  فطٍٞٙي قسٖ ٚ اِتعاْ ثٝ ؾبذت

ٞبي قٕبَ  ٔؼيٗ، ثؿب ٚ حٕيط ضا زاضز(، زِٚت ٞبي زا٘س وٝ ػجبضتٙس اظ: يٕٗ )وٝ تزطثٝ زِٚت ُٔٙمٝ ضا ثطتط ٔي

)قبُٔ ا٘جبٌ، تسٔط، حيطٜ ٚ غؿبؾٙٝ( ٚ ثبالذطٜ حزبظ )قبُٔ ٔىٝ، يخطة ٚ َبئف(. ثطاي ُٔبِؼٝ ثيكتط زض ايٗ 

، 1998اِؼبٔٝ ِّىتبة،  اِمبٞطٜ، اِٟئية إِهطيٝالوذيٌِ،  في الرسولدولةاِؼطثي، ٔحٕس،  ذهٛل ض.ن. ٕٔسٚح

 .103ـ  110نم 

، 1369، 1، ػجساِحؿيٗ آشضً٘، تٟطاٖ، ويٟبٖ، دتزيي رٍسگبر تب عذُ هب تبريخ توذى: اس كْي. ِٛوبؼ،ٞٙطي،10

 .28ـ  9نم 

 .48ـ  8، نم 1370تٟطاٖ، چبپرف، ؽٌبخت اعالم،  رٍػ. قطيؼتي، ػّي، 11

؛ ٚويُ، 1990ٜ اِؼطثيٝ، ثيطٚت، ٔطوع زضاؾبت اِٛحسالودتوغ الؼزثي،  الذيي في. زض ايٗ اضتجبٌ ض.ن. ٞٙب، غب٘ٓ، 12

تبريخ الؼزة القذين ٍ ؛ ػبلُ، ثٙيٝ، 1989رب، زاضإِزتٕغ ِّٙكط ٚ اِتٛظيغ،  ثييثزة قجل االعالم، ٔحٕساِؿيس، 

  تبريخ الؼزة قجل االعالم ٍ حيبُ؛ اؾٕبػيُ اِطاٚي ٚ ػجساهلل ؾّْٛ، 1983ثيطٚت، زاضاِفىط، ػْذالزعَل، 

 .1967ثغساز، االضقبز، ، الزعَل الكزين

؛ ثيًٖٛ، اثطاٞيٓ، 1998ثيطٚت، زاضاِجيًبء، االعالم،  الغلطِ في. زض ايٗ اضتجبٌ ض.ن. يبؾيٗ، ػجساِزٛاز، 13

؛ ػجساِىطيٓ، ذّيُ، 1983ثيطٚت، إِٛؾؿٝ اِزبٔؼيٝ ِّسضاؾبت ٚ اِٙكط ٚ اِتٛظيغ، ، االسالميه لدولةالحدبس ٍ ا

 .1997ِّٙكط،  لبٞطٜ، ؾيٙب، الدولةالمركزيهالقجيلِ الي  قزيؼ هي

؛ اِؼّي، 19 – 56، نم 1377تٟطاٖ، ٘كط شضٜ، تبريخ اعالم، . زض ايٗ اضتجبٌ ض.ن. ٔؼبزيرٛاٜ، ػجسإِزيس، 14

 .18ـ  49، نم 1381ٞبزي ا٘هبضي، لٓ، پػٚٞكىسٜ حٛظٜ ٚ زا٘كٍبٜ، ، دٍلت رعَل خذانبِح احٕس، 

لٓ، زفتط تجّيغبت اؾالٔي فقِ عيبعي اعالم، فًُ، . ثٝ ٔٙظٛض آقٙبيي اِٚيٝ ثب ايٗ زاضٞب ض.ن. قىٛضي، اثٛا15ِ

 .142ـ  160، نم 1377حٛظٜ ػّٕيٝ لٓ، 

 .196ـ  204، نم 1371اِسيٗ حٕسي، تٟطاٖ، اَالػبت،  ثطٞبٖكتبة االرثؼيي، . ٘ه. غعاِي، ٔحٕس، 16



 665ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛...«اهٌيت اعالهي»ي ّبي عبختبر ًؾبًِ

ثلَؽ ٚ  (58، ل 4)د الؼقذ الفزيذ ، آزضؼ ٔٙجغ انّي: 164پيكيٗ، ل ، عيزُ رعَل خذا. ثٝ ٘مُ اظ: 17

 (.165، ل 1)د االرة

عيزي ؛ ُٟٔطي، ٔطتًي، 1986ثيطٚت، زاضاِتؼبضف ُِّٕجٛػبت، عيزُ الوصطفي، . ٘ه. ٔؼطٚف حؿيٗ، ٞبقٓ، 18

 .1374تٟطاٖ، نسضا، در عيزُ ًجَي، 

إِّّي ٚحست  ٔزٕٛػٝ ٔمبالت فبضؾي زٚاظزٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ ثيٗ. خْبى اعالم: هؾكالت ٍ راّكبرّب، 19

الوذاّت  هغبلِ التقزيت ثييإِإٔٙيٗ،  ؛ رٕغ 1379ٗٔ، ٔزٕغ رٟب٘ي تمطيت ٔصاٞت اؾالٔي، اؾالٔي، تٟطاٖ

 .1997إِصاٞت االؾالٔيٝ،  ثيطٚت، زاضاِتمطيت ثيٗاالعالهيِ، 

( ثٝ 1383فصلٌبهِ هطبلؼبت راّجزدي، پبييش « )ٔطظٞبي ٌفتٕب٘ي أٙيت اؾالٔي». ايٗ ٔٛيٛع ضا زض ٔمبِٝ 20

 اْ. آٚضزٜنٛضت ٔجؿٌٛ ٚ ٔؿتٙس 

تٟطاٖ، اًتظبم هلي، ؛ افتربضي، انغط، 1382تٟطاٖ، ٘برب، اقتذار هلي، . زض ايٗ ذهٛل ض.ن. افتربضي، انغط، 21

 .1379٘برب، 

ٞبي ؾيبؾي ٘جٛزٜ ٚ ٔؿتٙس  حبٚي آٔٛظٜ. ثطذي اظ تحّيٍّطاٖ ٚ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ثب ثيبٖ ايٗ ايسٜ وٝ ضؾبِت ٘جٛي22

ا٘س وٝ ضؾبِت زيٗ ٘بظط ثٝ  ٌيطي ٕ٘ٛزٜ زض زٚضٜ ٔىّي، چٙيٗ ٘تيزٝ ؾبذتٗ آٖ ثٝ ػسْ َطح ٔمٛالت ؾيبؾي

آيس وٝ حؿت زضذٛاؾت  ثٝ قٕبض ٔي ؾؼبزت اذطٚي ا٘ؿبٖ اؾت ٚ ؾيبؾت أطي ػطيي زض زػٛت پيبٔجط

ثط اؾبؼ ٔفطٚيبت پػٚٞف حبيط ايٗ ايسٜ نحيح ٘جٛزٜ ٚ حتي  آ٘ىٝ حبَ ا٘س. ثساٖ الجبَ ٕ٘ٛزٜٔطزْ، پيبٔجط

ٞبي ؾيبؾي ضؾبِت ضا ؾطاؽ ٌطفت. اِجتٝ تزّي وبُٔ آٖ زض زٚضٜ  تٛاٖ ٔجب٘ي ٚ آٔٛظٜ ىّي ٘يع ٔيزض زٚضاٖ ٔ

ثبقس ٚ ايٗ زٚ ٔسػب ٔىُٕ ٞٓ ثٛزٜ ٚ ٔٙبفبتي ثب يىسيٍط ٘ساض٘س. ثٝ ٔٙظٛض ُٔبِؼٝ زض ذهٛل ضٚيىطز  ٔس٘ي ٔي

؛ 1379تٟطاٖ، ضٚظ٘ٝ، فقْبء ٍ حكَهت؛ پضٍّؾي در تبريخ فقِ عيبعي ؽيؼِ، ٘رؿت ض.ن. رؼفطي ٞط٘سي، 

؛ ػكٕبٚي، 1383ٔزيس ٔطازي، تٟطاٖ، ٔطوع ثبظقٙبؾي اؾالْ ٚ ايطاٖ، اعالم عيبعي هؼبصز، اِؿيس، ضيٛاٖ، 

. زض ذهٛل ٘مس آٖ ٚ تأييس ضٚيىطز 1382أيطضيبيي، تٟطاٖ، لهيسٜ ؾطا، گزايي يب اعالم،  اعالمٔحٕسؾؼيس، 

عيزي در تب؛ ُٟٔطي، ٔطتًي،  تٟطاٖ، اِؿت فميٝ، ثيخْبد اكجز، ٍاليت فقيِ ٍ اهلل،  زْٚ، ض.ن. ذٕيٙي)ضٜ(، ضٚح

تٟطاٖ، پػٚٞكٍبٜ هجبًي اًذيؾِ عيبعي اعالم، ؛ ػٕيس ظ٘زب٘ي، ػجبؾؼّي، 1369تٟطاٖ، نسضا، الجالغِ،  ًْح

 تب. فطًٞٙ ٚ ا٘سيكٝ اؾالٔي، ثي

تٟطاٖ، زفتط ٘كط فطًٞٙ حغيي)ع(،  پظ اس پٌدبُ عبل پضٍّؾي تبسُ پيزاهَى قيبم اهبم. قٟيسي، رؼفط، 23

 .18ـ  35، نم 1359اؾالٔي، 

 .153ـ  182، پيكيٗ، نم . عيزُ رعَل خذا24

 . ٕٞبٖ.25

 .45ـ  55پيكيٗ، نم . ٍاليت فقيِ ٍ خْبد اكجز، 26
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، )ٚيطايف اهلل عيزت رعَلاِسيٗ،  . ثٝ ٔٙظٛض ُٔبِؼٝ ٔهبزيك ٔٛضزي زض ايٗ ذهٛل ٘ه. اؾحبق، ضفيغ27

 ثٝ ثؼس. 259، نم 1375بزلي، تٟطاٖ، ٔطوع، ٔتٗ( رؼفط ٔسضؾي ن

 .109پيكيٗ، ل . ديي ٍ دٍلت در اعالم، 28

تٟطاٖ، ٚظاضت فطًٞٙ ٚ اضقبز الوؼدن الوفْزط الالفبظ االحبديث، ضيب )اقطاف(،  . ثٝ ٘مُ اظ: ثطاظـ، ػّي29

 .17881، ل 24اؾالٔي، د 

 .1979ثغساز، الزعَل في قلَة اصحبثِ، . ٘ه. االػظٕي، ِٚيس، 30

 .5/61ٚ  519 الٌدبري. 31

٘بٔٝ زوتطي،  پبيبٖخبيگبُ هصلحت در حكَهت اعالهي: ثب تأكيذ ثز ديذگبُ ؽيؼِ، . ٘ه. افتربضي، انغط، 32

 .1382تٟطاٖ، زا٘كٍبٜ أبْ نبزق)ع(، تبثؿتبٖ 

 .603 – 5، پيكيٗ، نم 2دّؾبم،  . عيزُ اثي33

 .414 – 6. ٕٞب٘زب، نم 34

 .5تب، ل  تب، زاض٘كط اِخمبفٝ، ثي ثيالفكز الغيبعي الؼزثي ٍ الودتوغ،  في . ٘هط، ٔحٕس ػجسإِؼع،35

. ثٝ ظػٓ ٔحٕس ٕٔسٚح اِؼطثي ٔؿزس ٔىب٘ي ثطاي اػٕبَ ؾٝ ٘ٛع لسضت ثٛزٜ اؾت: زيٙي، لب٘ٛ٘ي ٚ ارطايي ٚ 36

الوذيٌِ،  في الرسولدولةٕٞيٗ أط حىبيت اظ آٖ زاضز وٝ ثٙيبز ٞٛيت ؾيبؾي ثط اػتمبزات اؾتٛاض اؾت. ٘ه. 
 .164ـ  5پيكيٗ، نم 

 . احبزيج ٔطثٌٛ ثٝ ايٗ ٔؼٙب ثؿيبض٘س اظ آٖ رّٕٝ:37

اال٘ٛاض،  )ثحبض« ِٓ يؼُٟٗ ٘جي وبٖ لجّي، اضؾّت ػّي االثيى ٚ االؾٛز ٚ االحٕط. ذٕؿبً اػُيت»:اهلل ضؾَٛ  بَل ـ

 (324، ل 16د 

 (86، ل 1اِٙزبضي، د  )نحيح« اِي اِٙبؼ ػبٔٝاػُيت ذٕؿبً ِٓ يؼُٟٗ احس لجّي ... ثؼخت : »اهلل ـ لبَ ضؾَٛ

 (185، ل 11)وٙعاِؼٕبَ، د «. اضؾّٙي ثطؾبِتٝ اِي رٕيغ ذّمٝ: »اهلل ضؾَٛ ـ لبَ

 (374، ل 16)ثحبضاال٘ٛاض، د «. ٚانُفب٘ي ػّي رٕيغ اِؼبِٕيٗ ٔٗ االِٚيٗ ٚ االذطيٗ: »اهلل ـ لبَ ضؾَٛ

 (320، ل 1ِرهبَ، د)ا« اضؾّت اِي اِٙبؼ وبفٝ: »اهلل ـ لبَ ضؾَٛ

 (191، ل 1)اُِجمبت اِىجطي، د«. ا٘ب ضؾَٛ ٔٗ ازضوت حيب ٚ ٔٗ يِٛس ثؼسي: »اهلل ـ لبَ ضؾَٛ

احبزيج ثبال ثٝ ٘مُ اظ ٔٙجغ ظيط آٚضزٜ قسٜ اؾت. زض ايٗ ٔمبِٝ احبزيج ٔكبثٝ زيٍط ٘يع ٘مُ قسٜ، ض.ن رٛاٞطي، 

، تٟطاٖ، عبسي خْبى ؽوَلي اعالم ٍ خْبًيزض:  ،«رٟبٖ قِٕٛي اؾالْ ٚ رٟب٘ي قسٖ اؾالٔي...»ٔحٕسضيب، 

 .97ـ  107، نم 1382إِّّي ٚحست اؾالٔي،  قب٘عزٕٞيٗ وٙفطا٘ؽ ثيٗ

 .1985اِىتت،  ضيبو، ػبِٓ ،الؼْذ الٌجَي االعالهيِ في الذػَُ ًدبح اعجبة ػجساهلل، ٔٛؾي، . ض.ن.ٔحٕس آ38َ

 .152ـ  9، نم 1987ثيطٚت، زاضاِٙفبئؽ، ّؾبم،  هختصز عيزُ اثي. ػفيف اِعػٙي، ٔحٕس)اػساز(، 39



 667ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛...«اهٌيت اعالهي»ي ّبي عبختبر ًؾبًِ

اي وٝ ثطذي آٖ ضا ٔزبظ ٚ  . ٔٛيٛع رٟبز اثتسايي زض حٛظٜ فمٝ ؾيبؾي اؾالْ ٔٛضز اذتالف اؾت ثٝ 40ٌٝ٘ٛ

زا٘ٙس. ثعضٌب٘ي چٖٛ قيد َٛؾي، قٟيس حب٘ي ٚ نبحت رٛاٞط، ٚرٛز رٟبز اثتسايي ضا ثب  ثطذي غيطٔزبظ ٔي

ٌطا٘ي چٖٛ قيد ٔحٕس ػجسٜ، قيد  زا٘ٙس. حبَ آ٘ىٝ ا٘سيكٝ ي لُؼي ٔيٚ آيبت اِٟ اؾتٙبز ثٝ ؾيطٜ ٘جٛي

آثبزي، ثط ٘جٛز ايٗ ٌٛ٘ٝ اظ رٟبز تأويس زاض٘س. )رٟت ُٔبِؼٝ  اهلل نبِحي ٘زف ٔحٕس رٛاز ثالغي، ٚ يب ٘ؼٕت

 .(34ـ  60، نم 1382تٟطاٖ، ٘ي، خْبد در اعالم، اهلل،  آثبزي، ٘ؼٕت ثيكتط ض.ن. نبِحي ٘زف

 


