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 چکیذُ

احمراق حمرٛق ٔرشدْ.     یػثاسذ اػر اص دسخٛاػرر ٔرشدْ ٚ ؿرٟشٚ٘ذاٖ اص حاوٕراٖ ترشا      یٌش ٔطاِثٝ

راز   یدس فمٝ اػالٔ یاػیاػر ٚ ٞش وٙؾ ػ یاػیػ یوٙـ یٌش ٔطاِثٝ  یداسد. تشسػر  یضرٛاتط ٚ اِضٔا

حمرٛق ّٔرر ٚ دِٚرر وٕره      یٗدس زرأ  یٔٛضٛع ٞٓ تٝ ٔشدْ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٚ ٞٓ تٝ دِٚر اػالٔ یٗا

ذ وشد ٚ ٞٓ اص طشا ذ تٛد تشا یػذ تات یٍشد خٛٞا ٗ . دس ایػرٛء اػرسفادٜ اص ٔطاِثراذ ٔشدٔر     یخٛٞا  یر

ٓ ا ٕ٘رٛدٜ  یػرؼ  یّری، ٚ ترا سٚؽ زحّ  یا ٔماِٝ تا اػسٙاد تٝ ٔٙاتغ وساتخا٘ٝ اص  یحیكرح  یرف اتسرذا زؼش  یر

خشداخسرٝ ٚ دس   یٌرش  ضٛاتط ٔطاِثٝ یػدغ تٝ تشسػ یٓ،دس تحص اسائٝ وٙ یُدخ یٓٚ ٔفاٞ یٌش ٔطاِثٝ

اذ آٖ سا ت ،ریٟ٘ا راس  حك یصسا اص دٚ ح یٌش ٔماِٝ ٔطاِثٝ یٗ. دس ایٓوٙ یاٖاِضٔا راسی  یرف ٚ زىّ یاٍ٘  اٍ٘

ٝ   یٗ. اص ٔطاِة ایٓا لشاس دادٜ یٔٛسد تشسػ ذ ؿذ ورٝ اٚال ٔطاِثر ٔٙضرثط   یرذ تا یٌرش  ٔماِٝ سٚؿٗ خٛٞا

رٛس دس اكالح ٚ اسزماء  یادیص یشزاض یح،ٔٙضثط ٚ كح یٌش ٔطاِثٝ یاتاؿذ ٚ ضا٘ رذ   ٔا داؿرر ٚ ضاِطرا   خٛٞا

ٚ حفظ ٘ظاْ اص غّٕٝ ضرٛاتط   یشاػر. ػذْ اضشاس تٝ غ یاػیػ یفزىّ یهٔٛاسد  یدس تشخ یٌش ٔطاِثٝ

ٍاسی یفٚ زىّ یٍ٘اس ٔماِٝ اػر. دس ٞش دٚ تخؾ حك یٗؿذٜ دس ا یتشسػ ٗ أسؼّرك   ی،ٌرش  ٔطاِثٝ ٘ا  یر

اذ ٘یٓا وشدٜ یسا تشسػ یفحك ٚ زىّ راذ ٔشترٛب ترٝ ٔرشد     یض. دس تخؾ اِضٔا  یٚ دِٚرر سا تشسػر   ْاِضٔا

تاؿذ. یذٜفا یذٔف یٌشاٖ ٚ ٞٓ دِٚر اػالٔ ٔطاِثٝ یآ٘ىٝ ٞٓ تشا یذ. تٝ ٔایٓا ٕ٘ٛدٜ

ٝ       یف،حك، زىّ ی،ٌش ٔطاِثّٝبیکلیذی:ٍاصُ ٌرشاٖ،   ضرٛاتط، اِضأراذ، أرش ترٝ ٔؼرشٚا، ٔطاِثر

 .یؿٟشٚ٘ذاٖ، دِٚر اػالٔ

                                                

  ًؾايٍگاه با٬كال١لىمیاویاقٌؿ قٌحه ٨٭ه و یآهىؼحه کاقًٌاوؾاي ،. 
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 هقذهِ

ؾق قابٙه با ي٭ً هكؾم ؾق جأویه ظکىهث اوالهی، وؽًكايی، کحرا  و ه٭الره ٨ركاواو 
هىشىؾ اوث و ؾق ایى باقه، لیاؾ بعد ٌؿه اوثJ اها ؾق قابٙه با ي٭ً هكؾم ب١ؿ ال جٍرکیل 
ظکىهث و يیم يعىه ِعیط کًً آياو، کمحك بعد و جع٭یر٫ ٌرؿه اورث. ؾق شمهرىقی 

ها به ٌركکث جًی اوث، ي٭ً هكؾم ؾق اهك ظکىهث، اوالهی که هبحًی بك هكؾم واالقی ؾیً
ه های ظٕرىق هركؾم  ؾق ايحؽابات هعؿوؾ يیىث و ٨كاجك ال آو اوث. یکی ال ههمحكیى ٠ِك

 گكی اوث. به ؾلیرل ٠رؿم ؾق اهك ظکىهث ب١ؿ ال جٍکیل ظکىهث اوالهی، هىاله هٙالبه
 -و اٌرحباه اٌرحباه و ٩٤لرث، همیٍره اهکراو ؼٙرا ٠ّمث ظاکماو و کاقگماقاو ال ؼٙا، 

کاقهرای شبركاو کًًرؿه ایرى ؼٙرا و اٌرحباه، قاهوشرىؾ ؾاقؾ. یکری ال  - ورهىی٠مؿی یا 
گكی هكؾهی ال هىئىالو اوثJ اهرا هحاور٩ايه جرا ظرؿوؾی ایرى ههرن ؾق شمهرىقی  هٙالبه

های هٕك و ياهًصراق  اوالهی به ايعكا٦ کٍیؿه ٌؿه و ٠مال اکرك هٙالبات هكؾهی به ٌیىه
گیركؾ. گراهی هىراله  ٌمى ایى يٝام و ایى هلث اورث، ايصرام هیو به ٌکلی که هٙلى  ؾ

ٌىؾ که به وبب آو، اِل هٙالبات به ظ٫ هكؾهری هرىقؾ ٩٤لرث ٬ركاق  آيچًاو هًعك٦ هی
ه هٙالبه هی های شكیايات ه١ايؿ با يٝام شمهىقی  گكی به هعل جىىیه ظىا  گیكؾ و ٠ِك

هایی  کحىبرات و یرا ورؽًكايیگكؾؾ. ال ٘ك٦ ؾیگك ؾق ایى لهیًه گراهی ه اوالهی هبؿل هی
وشىؾ ؾاقؾ که هك چًؿ ٜاهكی ٠لمی ؾاقؾ اها اکركا هبحًی بك ه٩كؤات ٤یك اوالهی اوث. 

جىاو بكای ا٬حّاؾ شمهىقی اورالهی  ؾاقی ٤كبی، يمی گىيه که هبحًی بك لیبكال وكهایه هماو
كويؿاو جىاو کرًً ویاوری ٌره يىؽه پیچی کكؾ، هبحًی بك لیبكال ؾهىکكاوی ٤كبی يیم يمی

ؿ. الح٭راٖ هٙالب به ٜاهك ٨٭هی بیاو ٌؿه باٌشمهىقی اوالهی قا هًٕبٗ کكؾ، ظحی اگك 
رهجىايرؿ ؾق ایرى  بمقگحكیى ؼٙكی اورث کره هی ، ؾاهًگیرك هع٭٭راو و يىیىرًؿگاو و  ٠ِك
قورؿ هىراله ي٭رً هركؾم ؾق ظکمكايری، ب١رؿ ال جٍرکیل  گىیًؿگاو ٌىؾ. لفا بره يٝرك هی
گكی، بایؿ هىقؾ جىشه شؿی هع٭٭او و پژوهٍرگكاو ٬ركاق  هظکىهث و ال شمله هىاله هٙالب



  یال ؾولث اواله یٔىابٗ و الماهات هٙالبه گك   >>  

گیكؾ جا بكقوی ایى ههن، هبحًی بك ه١اق٦ اوالهی و ٔىابٗ ٌك٠ی، لهیًه ٬رايىيی و ٠ملری 
ایى هىاله قا ٨كاهن يمایًؿ. ایى ه٭اله جالٌی اورث يراچیم، ؾق بكقوری ٔرىابٗ و الماهرات 

ؼىاوحاقین ها قا به ٘كیر٫ هرؿایث،  گكی ال ؾولث اوالهی. ال ؼؿاويؿ هح١ال، ٨٭هی هٙالبه
 قهًمىو گكؾؾ.

 گزی هغالثِ

ؼىاورحى  ی٘لب و هّؿق با  ه٩ا٠له اوث و ؾق ل٥ث به ه١ً یٍهواژه هٙالبه ال ق
أو ]ٖ ل  [:  َآلُمَؽاَلَبیةُ آهرؿه اورث ٔ یو ٘لرب يمرىؾو آو ال کىر یظ٫ ؼىؾ ال کى

ٓ، ل٥حًاهره =;5/= اللىیة یٌی یػالمذٓ 874ٔ/; یىٔال١ ُجَؽاّلَب إيغايا بذُ لک لًذه
گرك٨حى آو آهرؿه  یرا یرمیکركؾو چ یرؿاپ یبكا يجال یبه ه١ً یميىق.ٓ ؼىؾ کلمه ٘لب ي

َلُب: ُهذاَوَلُة ّوٓجذاّو الؾَّ اوث. ٔ ٓخّزه ّء  یالؽَّ
َ
 ٓٓ.=99/ 5ٔلىاو ال١ك / و أ

بكقوی و ج١كی٧ کًین. ابحرؿا  جك ؾ٬ی٫بایؿ آو قا  گكی هٙالبهبكای ٩ٌا٦ ٌؿو ه١ًی 
یکی ال ؾو قکى کًً ویاوی هكؾم ب١ؿ ال جٍکیل ظکىهرث  گكی هٙالبهیاو کًین بایؿ ب

اوالهی اوث. هكؾم ٬بل ال جٍکیل ظکىهث اوالهی، هع٫ و هى٧ٜ به کًً ویاوی 
به شهث جٍکیل ظکىهث اوالهی و هباقله با ظکىهث ٘ا٤ىت و شرائك هىرحًؿJ اهرا 

ل ظکىهث و همكاهری ال ا٘ا٠ث ا ٌىؾ هیب١ؿ ال جٍکیل ظکىهث، کًً آياو ٠باقت 
قکرى ؾوم کرًً ویاوری  گكی هٙالبهال آو. لفا  گكی هٙالبهو  اهىقبا آو و هٍاقکث ؾق 

 هكؾم ؾق ظکىهث اوالهی اوث.

 قا به ِىقت شاهٟ، چًیى ج١كی٧ کكؾ: گكی هٙالبه جىاو هی

ا٠ن ال هٍراقکث ویاوری و يٝراقت ٔ ویاوی @کًً ?ی ال ؾو قکى، یکگكی هٙالبه
هٍاقکث بكای ظ٩ٛ  به هًٝىق یک ي٩ك یا بیٍحكٓٔ هكؾماوث ال ٘ك٦  ویاوی ٠مىهیٓ

                                                
 گكی. قکى ا٘ا٠ث و همكاهی و قکى هٙالبه .?
 اٌاقه ؾاقؾ به ایًکه ه١٩ًاليه يیىث. .@
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یرا  جك هٙلرى یا  بكای قویؿو به ظالث هٙلى  اهىقظالث هٙلى  یا اقج٭اء و اِالض 
 و همچًریى آو ؾق هىریك ِرعیط و ظر٫ ؾاٌرحى يگه، يٝاقت بك ٬ؿقت و جكیى هٙلى 
یا بؽٍی ال آو، بره  هح٭ا٠ؿ کكؾو و واؾاق واؼحى ظاکمیث، ؼىاهی پاوػ، گكی پكوً

ؾاقای  و @هىرئىالو بره وٜرای٧ و جکالی٩ٍراو کكؾو ٠ملو  ?هًٝىق اظ٭ا٪ ظ٭ى٪ هكؾم
و بره ٨ٍراق  ٌرىؾ هیکه ال اقائه پیًٍهاؾ به ظاکمراو و هىرئىالو ٌركوٞ  ه٩هىهی ویال

 .ٌىؾ هیآوقؾو بك ظاکمیث بكای جاهیى هٙالبات ؼحن 

گزیهغبلجِیّبشبخصِ

 :ال ايؿ اقت٠ب گكی هٙالبه های ٌاؼّه

با ؼٍىيث و جىول به لوق . 6، ج٥ییك يٝام ویاوی يیىث های ٬البو ؾق  هؿ٦ اب. 5
هرای ال ٘ك٦ هركؾم یرا گركوه. 8، با پفیكي يٝام هىح٭ك همكاه اوث. 7، همكاه يیىث

، یا بؽٍی ال ظکىهرث پایگاه هكؾهی اوث و يه گكوهی ؼاَوابىحه به هكؾم یا ؾاقای 
لهیًره . :، گیركؾ يمیبك هن لؾو اهًیث و جكوايؿو هكؾم ِىقت  و به ٌکل با هؿ٦ .9

جىورٗ ظاکمیرث یرا  جأهیى ظ٭ى٪ هكؾم یا بؽٍری ال آيراویا ٠ؿم  ؾاٌحى هٙالبات ،آو
 .یا ٠ؿم ٠مل هىئىالو و هحّؿیاو به وٜای٧ و جکالی٩ٍاو اوث  ظاکمیثبؽٍی ال 

گزیاًَاعهغبلجِ

ها ؾق ایًصا ايرىاٞ  ج٭ىین کكؾ. جىاو هیقا ال شهات و ظیریات گىياگىيی  گكی هٙالبه
 .کًین هیآو قا به ِىقت کلی 

                                                
 .ا٠ن ال هاؾی و ه١ًىی .?
 .ا٠ن ال هاؾی و ه١ًىی .@
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 گشی دّی یا جکلیٍی هؽالبه

ظ٭رى٪  ٌهكويؿاو ظکىهرث اورالهی اورث. ?یکی ال ظ٭ى٪ ویاوی گكی هٙالبه
اوث که بكای ايىاو به لعراٚ وابىرحگی بره یرک شاه١ره ویاوری  هایی ظ٫ویاوی، 

اگرك ٓ =8 َ ،9=57 ، پرژوه ؾائً .ویاویJ هايًؿ ظ٫ هٍاقکث ٌىؾ هیؼاَ ه٭كق 
، ال هّاؾی٫ جکلی٧ ٌك٠ی باٌؿJ هرال هىقؾ هٙالبه ال شمله هىاقؾی باٌؿ گكی هٙالبه

که ٌهكويؿاو شاه١ه اوالهی، هکل٧ و هى٧ٜ به ظ٩ٛ آو اوثJ هايًؿ ٠مت هإهًیى 
که يه ظاکماو و يه ٌهكويؿاو ظکىهث اوالهی، ظر٫  جرى ؾاؾو بره  @و شاه١ه اوالهی

٠رالوه برك ظر٫ ویاوری  گكی هٙالبرهJ ؾق ایى ِىقت، Aبكابك ؾٌمى قا يؿاقيؿـلث ؾق 
و ـیل ٠ًاویًی هايًؿ اهك به ه١كو٦ و يهری ال  ٌىؾ هییک جکلی٧ ویاوی جل٭ی  بىؾو،

                                   .گیكؾ هیهًکك ٬كاق 
 هؽالبه گشی هؾاسکحی یا يفاسجی

و گراهی بره  گیكؾ هیٍاقکث ویاوی ايصام به هؿ٦ و ؾق ٬الب ه گكی هٙالبهگاهی 
هىرئىالو بره ٬ّرؿ  و ظاکمراو بره پیٍرًهاؾ هؿ٦ و ؾق ٬الب يٝراقت ویاوری. اقائره

 يٝاقجی اوث. گكی هٙالبههٍاقکحی و پكوٍگكی يى٠ی  گكی هٙالبه، يى٠ی گكی هٙالبه
 گشی کًؾی یا واکًؾی هؽالبه

J گیركؾ هیگاهی ؾق واکًً به یک ا٬ؿام یا ٠ملکكؾ یرا ٬رايىو، ِرىقت  گكی هٙالبه
آيهرا  ۀهٙالبر ؾيبال برهؾاقيرؿ و  هایی ؼىاورحهی، ٌرهكويؿاو یگاهی هن به ِىقت ابحؿا

 هىحًؿ.

                                                
1. Political Rights. 

یَى. ٔهًا٨٭ىو ٔ .@  ً ْلُمْإه  ه  َو ل  َكُوىل  ُة َو ل  مَّ ه  اْل١ 
لَّ  DA ،ٓFٓل 

A.   ه
ی ٠َْبؿ  اللَّ ُٟ  ٠َْٔٞٓى َمب  یاًل َم َها َجْىَم ل 

ـَ َلیه  َمْو یکىَو   ئ 
ْْ َها َو َلْن ی٩َىِّ ى  ُمُهىَقُه کلَّ َلی اْلُمْإه   ئ 

َْ َه ٨َىَّ وَّ اللَّ َه َج١َاَلی یُ٭ىُل  ٬َاَل: ئ  ّله   -اللَّ َو ل 
یَى. ٘ىوی، جهفیب األظکام، ز   ً ْلُمْإه  ه  َو ل  َكُوىل  ُة َو ل  مَّ . يکحه ٬ابل جىشه ایى اوث که ؾق کحا  جهفیب االظکرام کره <D َ ،?Fاْل١ 

 ٨٭ه قوایی اوث، ایى قوایث ؾق با  اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك آهؿه اوث.
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حقٍتکلیف

ظ٫ ؾق ل٥ث به ه١ايی ٨كاوايی به کاق ق٨حه اوث، ال شمله: ؾقوحی، ذبىت، ِرؿ٪، 
ه ال ٌک، ظمم، قٌىه، ه٭ابرل با٘رل، اظا٘ره، وشى ، ٌایىحه، اهك ه٭ّٕی، ی٭یى پ

 4ٓ= َ .6=57 ٔيبىیاو، .ی٭یى، ٠ؿل و ؾاؾ، يّیب و بهكه ٨كؾ یا شاه١ه

ال يٝك اِٙالظی، ظ٫ ه١ايی هح١رؿؾی ؾاقؾ و ؾق ٠لرىم گىيراگىو هايًرؿ، ٨لىر٩ه، 
اهرا  قوؾJ هری٠ك٨او، اؼال٪، ویاوث، ظ٭ى٪، ا٬حّاؾ و ٨٭ه به ه١ايی گىياگىو به کاق 

اوث ه١ايی اِٙالظی  ٨٭هی، ظ٭ى٬ی و ویاوری ظر٫  ه٭الهىٖ به بعد ایى آيچه هكب
ظ٫ ٠باقت اوث ال اهحیال چیمی بكای یک هىشىؾ یرا اؼحّراَ چیرمی بركای  اوث.

یک هىشىؾ. ظ٫ ؾاٌحى يیم ی١ًی اهحیال  ؾاٌحى چیمی بكای یک هىشرىؾ یرا اؼحّراَ 
 ٓ=;5 َ ،=>57 ،يبىیاؤ .آوؾاٌحى  چیمی بكای 

ِرعاض و  بًا به گ٩حه َل٧ ٔبك ولو ٨كنٓ ک کل٧ گك٨حه ٌؿه اوث. جکلی٧ ال هاؾه
او یراورث ه یٌرىؾ و قيگریه ؾق پىوث چهكه ٜاهك هرکاوث  یي٭ٙه و ؼال ٬Jاهىن

 یىرکلر٧ کٌرىؾ و ایاق هرکه ؾق چهكه آٌکىث یا كهیج یم وكؼیو ي یو وكؼ یاهیو
ه ٌرؽُ ال آو کره آيىرث یى جىرمیؿ: ٠ّلث ایه چًاو ٠الهث ؾاقؾ. قا٤ب گىکاوث 

 ٓ:57 َ ،: ز ،5856 ،ی٬كٌٔ .کًؿهیل٩ة و هٍّ٭ث کاظىان 

ؾق اِٙالض، جکلی٧ به ؾو ه١ًی ٬ابل ٘كض اورث: الر٧. ه١ًری اِرٙالظی ٤یرك 
 . ه١ًی  ،ؾیًی که هماو ه١ًی ل٥ىی جکلی٧ اوث ی١ًی المام بك ايصام ١٨ل یا جكک آو

 اِٙالظی ؾیًی که هماو ظکن جکلی٩ی اوث.

جکلی٧ ؾق اِٙالض ؾیًی ابحؿا بایؿ ظکن قا ج١كی٧ کًرینJ بره ایرى بكای بیاو ه١ًی 
اِرىلیىو و ٨٭هرا ؾو گىيره ظکرن قا  شهث که جکلی٧ یک يىٞ ال ظکرن ؾیًری اورث.

ّلر٧ ج١ّلر٫ گك٨حره کك بره ١٨رل هییا جؽیه به ا٬حٕا ک ی. ؼٙا  ٌك5٠: ايؿ کكؾهج١كی٧ 
ك، اباظره ییرال جؽكاهرث و هركاؾ کوشى ، اوحعبا ، ظكهرث و  Jاوث. هكاؾ ال ا٬حٕا

ى یربٍرك. بًرابك ا یليؿگ یواهايؿه یٟ ِاؾق ٌؿه ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ بكای. جٍك6اوث. 
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ن، کرك، ظیر٧ اؼیربًرابك ج١ك .نکرن اوث يه ؼىؾ ظکابكال ظ ۀوویل٧، ؼٙا  یج١ك
ن، کره ظکر٧ يؽىرث یرل آو ؼىاهؿ بىؾJ بك ؼال٦ ج١كیو ؼٙا ، ؾل هؿلىل ؼٙا 

 یاِرىل یاو ٬ؿهایه ؼٙا ، هٍهىق هن بک٧ ظیي٩ه ؼٙا  ؾايىحه ٌؿه اوث. ج١ك
 ٓ=78 َ ،7 ز ،:586 پژوهٍگكاو، ال شم١یٔ .اوث

 سابؽه دُ و جکلیً

اوث: ال٧. جٕای٧  . ج٭ابل بك٬كاق ؾق هصمىٞ وه يىٞ قابٙه هیاو ظ٫ و جکلی٧، 
 .به ظ٭ى٪ ی٧ز. بالگٍث جکال

 ایى يىٞ قابٙه، به ؾو يعى بیاو ٌؿه اوث:: قابٙه جٕای٧

با ذبىت هك ظ٭ی بكای یک هىشرىؾ و ؾوٌراؾوي آو، . بكابك ظ٫ . لموم جکلی٧ ؾق5
 يبىیراو، ٔ .ٌرىؾ هیؾیگرك ذابرث  - یرا هىشرىؾات - جکلی٩ی هحاللم با آو بكای هىشىؾ

ال وىی ؾیگك، وشرىؾ جکلیر٧ بركای . . لموم ظ٫ ؾق بكابك جکلی6٧ٓ 665 َ ،:>57
کره  گىيره اوهمیک هىشىؾ يیم کا٧ٌ ال ذبىت ظ٫ بكای هىشىؾی ؾیگك اورثJ ی١ًری 

ظ٫ بؿوو جکلی٧ ٬ابل ٨كْ يیىث، وشىؾ جکلی٧ يیم بؿوو وشىؾ ظر٫ ٬ابرل ٨ركْ 
 ٓ=67 َ ،:>57 ،يبىیاؤ .يیىث

ؾق قوابرٗ : ج٭ابل ٔجاللم ظ٫ یک ِاظب ظ٫ با جکلی٧ هماو ِاظب ظ٫ٓقابٙه 
گ٩ث یک ايىاو  جىاو يمی ،اشحما٠ی، ايىايی که ِاظب ظ٫ اوث، هکل٧ يیم هىث

ؾیگكاو اوث و ؾیگكاو يىبث به او ٨٭ٗ ؾاقای جکلی٧ هىرحًؿ. هرك ِك٨ا ؾاقای ظ٫ بك 
 ،يبىیراؤ .ؾاقؾايىايی ؾق کًاق ظ٭ى٬ی که بك ؾیگكاو ؾاقؾ، جکالی٩ی يیم يىربث بره آيهرا 

ِىقت ؾوم قابٙه ظ٫ و جکلیر٧ قا، قابٙره ج٭ابرل ظر٫ و جکلیر٧  684ٓ َ ،:>57
H ظ٭ى٪ هح٭ابل هكؾم و ظکىهرثIهايًؿ  Hظ٭ى٪ هح٭ابلIجىاو به هی که ال آو ياهًؿ هی

 هن ج١بیك کكؾ.
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٧ وشىؾ ؾاقؾ یلکاو ظ٫ و جیال هًاوبات ه یگكی٬ىن ؾ: جکالی٧ به ظ٭ى٪بالگٍث 
ى ٨ركؾ اورث و هرن یرا ی٘ك٦ ٬كاق ؾاقيؿJ هن ظ٫ بكا یک٧ هك ؾو ؾق یلکه ظ٫ و جک
 کًًرؿ یه٧ به ظ٭ى٪ بالگٍث یالکه جکوشىؾ يؿاقؾ  یؿیى ٬ىن جكؾی٧ بك او. ؾق ایلکج

قاه  هراجًه کرال آو قوورث  اهىق ی. المام ؾق بكؼايؿ ظ٫ یای٭ث قاه جع٭٫ و اظیو ؾقظ٭
 آهلری، شىاؾیٔ .اوثل یهىحع یظ٭ى٪ اهك ی٩ایو بؿوو آيها اوح ايؿ ظ٫ا٨حى  ی جع٭٫
57<<. َ 55:ٓ 

هغبلجِگزیهجبًی

ؾق هکحب اوالم، هعىق هىحی، ـات ه٭ؿن پكوقؾگاق اوث و ايىاو يیم هؽلرى٬ی 
. کًرؿ هیال هؽلى٬ات و هملىکی ال هملىکات ؼؿا اوث و ـیل ؼال٫ هىحی ه١ًی پیؿا 

ظ٫ جّك٦ جکرىیًی ؾق هؽلرى٪  که ایى، ٠الوه بك ال يٝك اوالم، ؼؿای ؼال٫ و هالک
ای بٍك قا يیم ؾاقؾ. ظاِرل ایًکره، بك گفاقی ٬ايىوؼىؾ قا ؾاقؾ، ظ٫ جّك٦ جٍكی١ی و 

 های ظ٫هالک ظ٭ی٭ی اووث و هًٍاء  هاجًهًٍاء همه ظ٭ى٪، ظ٫ ؼؿاويؿ اوث لیكا 
: ٨كهایرؿ هی جکىیًی، هلکیث اوث و هاوىی الله همه هلک ؼؿایًؿ. اهام ورصاؾ

I ىًِا ُهّذیَؽًة ُّ ّه َلَلیک ُد وَّ ّللَّ
َ
ُه أ  ّبک ... آلَلٓن َسّدَمک اللَّ

َ
کَبیُش َبٓمُعَها أ

َ
کَبُش ّهٓى َبٓمط  َو أ

َّ َو  یى ُّ ٓدیُل آلُذ
َ
ّزی ُهَى أ ّه الَّ ِّّ ّغّه َجَباَسک َو َجَماَلی ّهٓى َد ٍٓ ًَ ٓوَجَبُه ّل

َ
ّه َلَلیک َها أ َّ اللَّ ى ُّ ُد

ُه  ًٓ قّه شَّ ٍَ ؼؿاوث کره  ٓ هًٍاء ظ٭ى٪ ا٠حباقی يیم54 َ ،5; ز، 5847 ،هصلىیٔ. Hَج
ش١ل و ا٠حباق آيهرا قا یا ؼىؾي با ش١ل ا٠حباقی و جٍكی١ی، ش١ل و ا٠حباق ٨كهىؾه و یا 

 اـو ؾاؾه اوث. ٌٓىؾ هیبىحه به آيچه ش١ل ٔ همهیا  به ا٨كاؾی 

و جکالی٩ی ؾاقيؿ، هًٍاء همه، ؼؿای هح١رال  ؾق اوالم هن ظاکن و هن هكؾم ظ٭ى٪
ا : ٨Iكهایؿ هی یىالمىهًیكاهاوث.  هَّ

َ
ًا ّبّىاَلییّة أ ّْ ُه ُعٓبَذاَيُه ّلی َلَلیکٓن َد ٓذ َجَمَل َاللَّ َّ ٌَ َبٓمُذ 

ّزی ّلی َلَلیکٓن  ُِّ ّهٓ ُل َالَّ ٓهشّکٓن َو َلکٓن َلَلی ّهَى َآلَذ
َ
َحَشَض ُعیٓبَذاَيُه ّهیٓى  ... أ ٌٓ ٓلَفُن َها ّا

َ
َو أ

ُُّ َآلَىالّ  َّ َد ى ُّ ُُّ َالشَّ  یّجٓلک َآلُذ ّلیّة َو َد یُه َلَلی َالشَّ َشَظیَها َاللَّ ٌَ یَعیِة  ّش ٌَ ّلیّة َلَلیی َآلیَىاّلی 
ّهٓن  ًّ ّحّهٓن َو ّلْضًا ّلیّذی ٍَ ٓل

ُ
َجَمَلَها ّيَفاهًا أّل ٌَ  ؼٙبره البال٤ره، يهرسٔ. Hُعٓبَذاَيُه ّلکلٍّ َلَلی کلٍّ 
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ٓ هبحًی بك ایى ؾیؿگاه آيچه هبیى و ه١ك٦ ظ٭ى٪ و جکالی٧ و ظؿوؾ و اؼحیراقات .;64
اوث، وظی و ؾیى اوث که بك اوان هًابٟ ؾیى، ی١ًی کحرا   ظکىهحی و ٤یكظکىهحی

 و وًث و ٠٭ل، ٬ابل ؾوحیابی اوث.

ال شهث ؾیگك يیم اوالم بك ؼال٦ هکحرب اوهايیىرن، ه١ح٭رؿ بره جكبیرث ه١ًرىی 
و ؾق  جا پیً و بیً ال ایًکه ؼىؾ قا هع٫ بؿايًؿ، ؼرىؾ قا هکلر٧ بؿايًرؿ هاوث ايىاو

ه گك٨حًری باٌرؿ، ؾاؾيری اورث و هىرلماو بایرؿ يٝك اوالم، ظ٫، پیً و بیً ال آيکر
و١اؾت ؼىؾ قا ؾق ؼىؾ شم١ی بؿايؿ و يه ؼىؾؼىاهی ٨كؾی و همه ظ٭رى٪ و جکرالی٧ 

 بكای ا٠حالی شاه١ه ایمايی و الهی اوث.

ادلِهغبلجِگزی

 هغئىلیث و اهايث

قا اوحًباٖ کكؾ، اؾله جىِی٧ هىئىلیث  گكی هٙالبهال آو  جىاو هیکه  ای اؾلهیکی ال 
 ،کره هحّرؿی آو ايرؿ ياهیؿهؾق اوالم اوث. اوال هىئىلیث قا ال آو شهرث هىرئىلیث 

هىقؾ وىال و بالؼىاوثٓ اوث و ٨كؾ هىئىل، ی١ًی ٨ركؾ هکلر٧ و هىٜر٧ و ٔ هىئىل
 ذايیا هىئىلیث، یک اهايث الهی و هكؾهی اوث.

 کًذ هی که اؼالث هشدم اص داکماو سا هًعبػای  ادله

 کركؾه و ؾق ٔرمى یهكؾم هّرك، هالرک اٌرحك قا ه١ك٨ربه ای ؾق ياههاهیك ظٕكت 
َُّ I: یؿ٨كهاهی َُ َآلَذ یَما َؼاَب ٌّ ٓهَشهُ 

َ
ّؼیُمىا أ

َ
آعَمُمىا َلُه َو أ ٌَH .ٔؾق >7 ياهره البال٤ه، يهس ٓ

: يىیىؿ هی ؾ٠ىت به شً  شمل یظٕكت ؾق ياهه ؼىؾ به هكؾم کى٨ه بكا شایی ؾیگك،
I ی َو ًّ َلاَي

َ
ُث ُهٓذّغًًا أ ًٓ ّئٓو ک ی ٌَ ًّ ُث ُهّغیئًا ّآعَحٓمَحَب ًٓ  ،ٓاق٨رٟ جكشمرهٔ البال٤ه يهسٔ. Hّإٓو ک
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اقم ؾقورث يبرىؾ ال هرى کرؿ و اگرك یرًک یاقیرط برىؾ هركا یِع ام بكياههاگك  ٓ;9 ياهه
 ?.ه به ظ٫ بالگكؾمکؿ یبؽىاه

 اهش به همشوي و يهی اص هًکش

I ٓوّلیاُء
َ
ىَو َو آلُمٓؤّهًاُت َبٓمُعُهٓن أ ًُ َهیٓىَو َلیّى َو آلُمٓؤّه ًٓ ُهُشوَو ّبیآلَمٓمُشوّي َو ی

ٓ
َبٓمط  ییأ

کش ًٓ کره ٠رام اورث و ظراکن و هعکرىم  ٓ هبحًی بك ایى والیث5; آیه ،ٓ=ٔ جىبهٔ .Hآلُم
و هكا٬برث ال  گكی هٙالبره، هىرلماياو، هرن هعر٫ ؾق گیكؾ هیشاه١ه اوالهی قا ؾق بك 

 ظکىهث هىحًؿ و هن هکل٧ به آو.
 يیکی و دُ بش جماوو

 َجَمیاَوُيىا َو I ٌركی٩ه آیره هٙاب٫. اوث ج١اوو اؾله اوث، اوحًاؾ ٬ابل که یگكیؾ ؾلیل
َىی َو  آلّبشِّ  َلَلی ّٓ ٓثّن  َلَلی َجَماَوُيىا الَ  َو  الحَّ  ؾق یکرؿیگك بره کركؾو کمرک @Hآلُمیٓذَواّو  َو  اإٓلّ

 بیراو ؾق ٬برل کره آو هٍراقکحیيىٞ  به ؼّىَ گكی هٙالبه. اوث اللم ج٭ىی، و يیکی
 .ج٭ىی و يیکی بك ج١اوو بكای اوث کاقیقاه ٌؿ،

 يصیذث و خیش خىاهی

الًّریعة ٨ری I: ٨كهایرؿ هی ًٔٞٓیىهالمرىؾق جىٔریط ٠براقت اهیك ای ؼاهًرهاهام 
 Jبكای هى ؼیكؼىاهی کًیؿوك پٍثو  قو پیًالمٍهؿ و الم٥یب ،J  ی١ًی هن ؾق هیراو

ق٨حاقجراو هكؾم که هىحیؿ، ؾق ؤٟ ه١مىلی ليرؿگی ؼىؾجراو کره هىرحیؿ، قوٌرحاو و 
ؼیكؼىاهايه باٌؿ يىبث بره ظکىهرثJ و هرن پریً قو، آو و٬حری کره برا هرى قوبركو 

                                                
اورح١حبحه Iهًره ال١حبری ٔرؿ ی٭رال ای  ٘لرب الیره اْوَح١َْحَبُهٓ: ا٠ٙراه ال١حبری ؤ. ?واژه اوح١حبًی به اٌکال ـیل بیاو ٌؿه اوث: . ?

 @-<?Aق  CEق H و او کًث هىیئا اوح١حبًیIاوحكٔیحه ٨اقٔايی ٔا٬ك ٓ به او قٔایث ؾاؾ ال او قأی ٌؿو ؼىاوث ای ٨Hا٠حبًی
 -. ٠حب: ٠حبری @ٓ A َ ،@CG، ز ٌك٬یاگك بؿکاق باٌن ٘لب کًؿ بكگٍحى هكا به وىی ظ٫. ٬ٔاهىن يهس البال٤ه، هعمؿ ٠لی 

قأری H: ا٠حرا Iاو قٔایث ؼىاوحن او ال هى قأی ٌؿ و هكا قأری کركؾ ال H اوح١حبحه ٨ا٠حبًیIقٔایث. گىیًؿ:  -به ٔن اّول 
ی: ال هرى E>> ٓAٔ .B@BE، َ @، ز ٬كٌری بًرابیاکبرك  کكؾو اوح١حا : ٘لب قٔایث. ٔه٩كؾات يهس البال٤ه، ٠لی  ً ٓ اْورَح١َْحَب

، ِرالطيهرس البال٤ره، ِربعی ؼىاوث جا شلب قٔایث کًن، ی١ًی با شبكاو اٌحباه ؼىؾ، او قا ؼىًٌىؾ و قأی والم. ٨ٔكهً  
 Dٓ<@، َ قظیمی يیا ه٩ّٙی هحكشن:

 .@ٓ، آیه Cهائؿه ٔ. @
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، آيچه قا که هىشب ؼیكؼىاهی اوث، به هى بگىییؿ، هى قا يّریعث کًیرؿ، ٌىیؿ هی
، هؿض و ذًرا ؼىاهؿ يمیج١كی٧ و هصاهله  ٘الب ابیاگك ٠یبی ؾاقم بالگى کًیؿ. ٠لی بى 

 َ ،5=57 ،ایؼاهًرهاهرام ٔ. Hکًرؿ هیً ٘لرب ، بیاو ظ٭رای٫ قا ال هلرحؼىاهؿ يمی
665ٓ 

 ضَاتظ حق اًگاری هغالثِ گزی

هتؼلقحقهغبلجِگزی

ی قا ؾاقيؿ ؾق وا٬ٟ بعد ال هىٔىٞ ظکرن اورثJ اهىقهكؾم ظ٫ هٙالبه چه  که ایى
اگك هٍؽُ يٍىؾ که هرال ٠ؿالث، ظ٫ هكؾم اورث، ظکرن شرىال هٙالبره برك آو براق 

. چىو ؾق ظکىهث اوالهی، هن ظاکماو و هىئىالو و هرن ٌرهكويؿاو بایرؿ ٌىؾ يمی
هبحًی بك ٬ىايیى و ه٭كقات اوالهی کًٍرگكی کًًرؿ، بایرؿ ؾیرؿ، هٙراب٫ هبرايی و اؾلره 

 ی ظ٫ هكؾم اوث؟اهىقهفکىق بؽً ٬بل، هٙالبه چه 

کره هٙالبره آيهرا ظر٫ هركؾم و ٌرهكويؿاو ظکىهرث  کًین هریابحؿا هىاقؾی قا ـکك 
 هٙالبره ج٥ییرك ؾق اظکرام و ظرؿوؾ ٌرك٠ی، الهری، هعكهرات یىث. هٙالبهاوالهی ي

هٙالبه ج٥ییك و ل٥ى اقکاو ظکىهث اوالهی، هٙالبه ٠ؿم ٠مرل بره اؼحیراقات یرا لرىالم 
 هىئىلیث، هٙالبه ٠ؿم ٠مل ظکىهث اوالهی به وٜای٧ ٨كاوكلهیًی ؼىؾ.

ظر٫ هركؾم اورث.  که هٙالبه آيهرا پكؾالین هیب١ؿ ال ـکك هىاقؾ همًىٞ، به هىاقؾی 
اشماال بایؿ گ٩ث اوال هك چیمی که جکلی٧ و وٜی٩ه هىرئىالو ظکىهرث اورالهی ؾق 
َبٟ هٙالبره آو يیرم  ٬بال هكؾم اوث، ال با  جاللم ظ٫ و جکلی٧، ظ٫ هكؾم اوث و برالحَّ

ال هًابٟ ؾیًی بؿوث آوقؾه  ایى جکالی٧ قا هىح٭ین کًؿ يمیظ٫ هكؾم اوث. ج٩اوجی هن 
ظکىهث، هبحًی بك ٬ىايیى ٌرك٠ی و  گفاقاو ٬ايىوینJ به ایى ٌیىه که باٌین یا ٤یك هىح٭

بٍكی، جکالی٩ی قا بك ٠هؿه هىئىالو گفاٌحه باًٌؿJ هايًؿ  گفاقی ٬ايىوؾق ٬لمكو هصال 
ذايیا هك چیمی که ؾق هًرابٟ ؾیًری و  و ٬Jايىو اواوی و ٬ىايیى هصله ٌىقای اوالهی
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ظکىهث اوالهی ه١ك٨ی ٌرؿه اورث و  ٬ىايیى کٍىق، به ٠ًىاو ظ٫ هكؾم و ٌهكويؿاو
ی کره اهرىقیا يبىؾو  اوحی٩اء و قویؿو هكؾم به ظ٭ى٬ٍاوی که هىشب اهىقذالرا هٙالبه 

 .ٌىؾ هیهىشب ٠ؿم اوحی٩اء و يكویؿو هكؾم به ظ٭ى٬ٍاو 

هحذٍدُحقهغبلجِگزیاسدٍلتاسالهی

 گكی ٙالبهه، گكاو هٙالبهبعد ایى بؽً بك وك ایى اوث که جا چه ظؿی به هٙالبه 
 .ٌىؾ هیبه هرابه ظ٫، ا٘لال٪ 

ؾق هرىقؾ ابحؿا اللم اوث هاهیث و ٨لى٩ه ٬ىايیى ؾولث اورالهی قا بكقوری کًرین. 
ی، اؼرحال٦ يٝرك وشرىؾ ؾاقؾ. بكؼری، ظکرن ظکرىهحی قا ظکن ظکىهح ی٫ؾ٬ یثهاه

ؾق هعؿوؾه هباظاتٓ، بكؼری، اظکرام ذايىیره، بكؼری، اظکرام ٔ ال٩كا٢اظکام هًٙ٭ه 
بكای جع٭٫ اظکام ؾیرىٓ،  والی لهیًهؾق قاوحای جع٭٫ اظکام ذابث ٌك٠ی و ٔ اشكایی

ال ٘ك٦ ظاکن اوالهیٓ و بكؼی يیم اظکام ٔ شاه١هبكؼی، اظکام هبحًی بك هّلعث 
شاه١ه، هىٔىٞ والیث اشحما٠ی اوث و ظاکن اورالهی ٔ اشحما٠یوكپكوحی جکاهل 

ا بره ورمث ٬رك  و کمرال هىئىلیث وكپكوحی ایى هىٔىٞ قا بك٠هؿه ؾاقؾ جا شاه١ره ق
 ٓ:>5-:57 َ، 5=57 پكوق،ٔ .ؾايًؿ هیپیً ببكؾٓ 

ث یب اهمیبه جكج ،او ٌىؾیبه لىاو ظ٭ى٪ ب اظکام ظکىهحیٓٔ ظکىهثى یاگك ٬ىاي
٬ىه  جىوٗٔ یى ٠اؾیٓ ٬ىايJ 6یٓ ٬ايىو اواو5 :ايؿ بًؿیك ٬ابل ؾوحه یل لکؾق چهاق ٌ

Jٓب ياههیٓ جّى7 ه٭ًًه ى ياههییو آها ی٬ىه هصك جىوٗٔهاJٓهّىبات ايصمى8 ه ٓ هرا
 .ٓو ... اوحاو، ٌهكوحاو و ٌهك جىوٗ هىئىلیىو ٌىقاها ٔ

هصمى٠ره  ،هكاؾ هرا ال آوH اوالهی یشمهىق ی٬ايىو اواوI گىیین هیکه  یهًگاه
ؾولررث، ورراؼحاق  یررثؾقبرراقه هاه یاورراله ی١ثاوررث کرره ؾق ٌررك ی٬ىا٠ررؿ و ه٭كقاجرر

 Jؾولث و هلث و ظ٭رى٪ هلرث آهرؿه اورث ییاو، قوابٗ ویظکىهح یظکىهث، ٬ىا
هىرائل ٠Iًرىاو  ه٨٭هرا بر یراآهرؿه  یقا که ؾق هحىو ٨٭ه ی١ثال ٬ىا٠ؿ ٌك یبؽٍ یی١ً
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H اواوری٬رايىو Iو بره آو  ايرؿ کكؾه یگركؾآوق یؾق کحاب ،کًًؿ هیاوحًباٖ H هىحعؿذه
 ،4>57 ک١بری، ٠بران و الهام ٤الهعىیى هىهى، هعمؿ: ٌىيؿه هّاظبهٔ گىیًؿ هی
 >57 و 6،549;، 8ا ٠ًایث به هبايی ٬ايىيگفاقی اوالهی و جّكیط اِرىل .ٓ ب= َ

٬ايىو اواوی، ٬ىايیى ؾیگك يیم بایؿ بك اوان هىالیى اوالهی و ٤یرك ه٥رایك برا اظکرام 
 اوالهی و ٬ايىو اواوی باٌؿ.

همکرى اورث  اهراؾق هىقؾ ٌك٠ی بىؾو اظکام ظکىهحی، اؼحال٦ يٝك وشىؾ ؾاقؾ 
همه يٝكات قا به یک يٝك بكگكؾايؿ، با ایرى بیراو کره چرىو ٬رىايیى ظکىهرث اورالهی 

گرفاقی اورالهی  اوث و هبحًی برك ٬ىا٠رؿ ٬رايىو هأـووهىحًؿ به ظاکمیث هٍكوٞ و 
 اوث، لفا ٌك٠ی به ه١ًی ا٠ن اوث ی١ًی ظصیث ٌك٠ی ؾاقؾ.

شایم اوث یرا  گكی هٙالبه ببیًین آیا بی ٬ايىيی و يا٨كهايی کكؾو ؾق ؼىاهین هیظال 
ؼیك؟ ٬ىايیى ظکىهث اوالهی، ؾ٬ی٭ا هّؿا٪ يىٞ وىم ال ايىاٞ قابٙره ظر٫ و جکلیر٧ 
اوثJ ی١ًی جکالی٩ی اوث که بكای اظ٭ا٪ ظ٭ى٪ هكؾم ؤٟ ٌؿه اوث. با ایى بیراو، 
ظ٭ى٪ ظکىهث و ظاکماو يیم به شهث اظ٭ا٪ ظ٭ى٪ هكؾم و شاه١ه ؤٟ ٌؿه اورث 

چًیى جماظمی وشىؾ ؾاقؾ، ؾق وا٬ٟ جماظن هیاو ظ٫ ٨ركؾی و  وؾق هیو آيصایی که گماو 
ظ٫ ٠مىهی اوث ی١ًی ظ٭ی که هكبىٖ به ٠مىم و ال شمله ِاظب ظ٫ ٨كؾی اوث و 
بك اوان ٬ىا٠ؿ با  جماظن، چىو ظ٫ ٠مىهی اهن اوث، بك ظ٫ ٨كؾی ه٭رؿم اورث. 

 .ال يٝك ٌكٞ و ٠٭ل و ٠٭ال يحیصه ایًکه ق٠ایث ٬ىايیى اللم اوث،

بره ؾو ِرىقت ٬ابرل ٨ركْ اورث.  بًؿی ج٭ىرینؾق یرک  گكی هٙالبهؾق  يىيی٬ا بی
٬ايىو یا ٬ىايیًی قا يا٨كهايی کًًرؿ کره هرىقؾ  ،گكاو هٙالبهِىقت اول آيصایی اوث که 

ؾق ایرى هرىاقؾ قا ه٭ؿهره قوریؿو بره  ٬رايىيی بیهٙالبه و ا٠حكاْ آيراو يیىرث و هررال 
 گكاو هٙالبهوشهی يؿاقؾ و ؼىؾ  يىيی٬ا بیهٙالبات ؼىؾ ٬كاق ؾهًؿJ بال ٌک چىو ایى 

 شایم يیىث. ٬ايىيی بیيیم با آو ٬ىايیى هٍکلی يؿاقيؿ، 
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ج٥ییك یا ل٥ى یک ٬ايىو یرا ٨كهرايی  گكاو هٙالبهِىقت ؾوم، ظالحی اوث که هٙالبه 
 . ایى ظالث ؼىؾ، وه ِىقت ؾاقؾ:کًًؿ هی گكی هٙالبهاوث و با يا٨كهايی کكؾو آو، 

١ٙ٬ا و ی٭یًا هًٙب٫ بك هرىالیى ٬ايىيگرفاقی ؾق ظکىهرث  ِىقت اول ایًکه ٬ايىو،
یرا  ه ؼرا٘ك ایرى اورث کره هؽرال٧ ٌركٞ اورثاوالهی يیىث. ایى ٠ؿم ايٙبا٪ یا ب

ايىيگرفاقی بركای آو هؽال٧ ٬ىايیى ؾق قجبه باالجك اورث، یرا ؼراقز ال ظیٙره شرىال ٬
ٓ هكؾم هّالط ظ٭ی٭ی و يه پًؿاقیٔ هاؾییا هؽال٧ هّالط ه١ًىی و  ٬ايىيگفاق اوث

کره هًٙبر٫ يبرىؾو بره  ایًکرهبه ٌركٖ  هًٙب٫ يیىث، به ی٭یىاوث. ؾق ایى ِىقت که 
 اِال ه١ًا يؿاقؾ. ٬ايىيی بی، آو ٬ايىو اِال ا٠حباق يؿاقؾ و لفا اظكال ٌىؾ ی٭یًیِىقت 

شایم  ٬ايىيی بیِىقت ؾوم ایًکه ٬ايىو هًٙب٫ بك هىالیى اوث، ؾق ایى ظالث ١ٙ٬ا 
 يیىث.

ی اوث ٌىؾ اکركا هبحًی بك ایى ظالث اوث، ظالح ٬ايىيی بیاگك اها ِىقت وىم که 
 ٬رايىيی بییا هًٝىوJ ؾق ایى ظالث يیم  که ی٭یى به هیچ ٘ك٨ی يیىث یا هٍکىک اوث 

با اورحًاؾ بره  جىايًؿ يمیهكؾم Iشایم يیىث و ِك٦ اظحمال و ظحی ٜى، کا٨ی يیىث. 
ه١ّیث  آيکه بییک ٬ايىو، H ٜالمايه بىؾوIیا H ه١ّیث بىؾوIایى ظؿید و به بهايه 

 وق٠رریٔ. Hهعرركل باٌررؿ، آو قا لیررك پررا بگفاقيررؿبررىؾو یررا ٜالمايرره بررىؾو آو 
 ٓ=56 َ، 8=57، ٓظىیًی ٘با٘باییٔ

ضَاثظػبمحقهغبلجِگزی

که بایؿ ؾق هرك  کًین هیؾق ایى بؽً که هکمل بؽً ٬بل اوث، به ٔىابٙی اٌاقه 
ؾق ظکىهرث  - گكی هٙالبرهال شمله  -که هبحًی بك یک ظ٭ی   ویاویکًً اشحما٠ی 
 بایؿ ایى ٔىابٗ قا هكا٠ات کًًؿ. گكاو هٙالبه، ق٠ایث ٌىؾ و گیكؾ هیاوالهی ايصام 



  یال ؾولث اواله یٔىابٗ و الماهات هٙالبه گك   666  

 لذم اظشاس به ویش

يرؿ جىا یه يمک چیهو گكاو همًىٞ اوث یبه ؾ یقواي اویل ،بك اوان ٬ا٠ؿه ال ٔكق 
٬ركاق ؾهرؿ و  یا جصراول بره هًرا٨ٟ ٠مرىهیك و یله أكاق به ٤یً قا وویا٠مال ظ٫ ؼى

گركاو قا بره یو ظ٭ى٪ ؾ یث و والهحیً هّالط شاه١ه و اهًیظ٫ ؼى ی٩ایبؽا٘ك اوح
 4ٓ>9 َ ،5 ز، ;;57 ليصايی، ٠میؿٔ .ا٨کًؿهؽا٘كه 

ظ٫ يؿاقيؿ به ظ٭ى٪ ؾیگكاو ٔكق بميًرؿJ ایرى ظ٭رى٪  گكاو هٙالبه، گكی هٙالبهؾق 
. ٔكق به ظ٭ى٪ ٤یك هالی هايًؿ ایًکه بره ٌىؾ هیٌاهل ظ٭ى٪ هالی و ظ٭ى٪ ٤یك هالی 

ا٨كاؾ جىهیى ٌىؾ یا آياو هىقؾ جمىؽك ٬كاق گیكيؿJ ا٨كاؾی که ظ٭ى٪ آياو ق٠ایث يٍرؿه، 
 البه.چه ال هكؾم ٠اؾی باًٌؿ و چه ال هىئىلیى و ؾق وا٬ٟ هؽا٘ب هٙ

 يفام و لذم هشج و هشج لذم اخالل به اهًیث و

هكاؾ ال اهًیث ؾق ایًصا، اهًیث اشحما٠ی اوث که ال آو به اهًیث ٠مىهی يیم ج١بیرك 
. البحه هىاقؾی هايًؿ اهًیث ٌىؾ هیو هىشب ظ٩ٛ يٝن و ظ٩ٛ يٝام اشحما٠ی  ٌىؾ هی

 ا٬حّاؾی و اهًیث قوايی يیم ؾاؼل ؾق اهًیث اشحما٠ی هىحًؿ.

ج١بیك بكؼی ٨٭هاء، ظ٩ٛ يٝام به ه١ًری ٠رؿم اؼرحالل يٝرام، ال ٠ًراویى ذايىیره به 
 ؼمیًریٔ Jظكز٨٭هی اوث که ظاکن بك اظکام اولیه اوث هايًؿ ٔكوقت و أٙكاق و 

وشى  ظ٩ٛ يٝام و ظكهث اؼرحالل ٓ اها بكؼی ؾیگك 954 َ ،7 ز، 5866 ،ٓاهامٔ
 4ٓ: َ، 5869 ،یكالیٌ هکاقمٔ .ؾايًؿ هیال اظکام اولیه قا  ؾق آو

ؾق هررك ظررال ؾو ه٭ىلرره اهًیررث و ظ٩ررٛ يٝررام اشحمررا٠ی، ال ؾیگررك ٔررىابٗ و 
 هىحًؿ. گكی هٙالبهظ٫  های جعؿیؿکًًؿه

که همکى اورث ؾق ایًصرا ِرىقت بگیركؾ،  هایی ه٥الٙههٙلب آؼك ایًکه ال ؾیگك 
٬یان ظکىهث شىق با ظکىهث اورالهی اورث. ٬ربال بیراو کركؾین کره ؾق ظکىهرث 

٠اؾاليه و هٍكوٞ و بره ِرالض هركؾم اورث  های ویاوثؤٟ ٬ىايیى و اوالهی بًا بك 
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اؼالل ؾق اهًیث و  و بؿوو ؾق آو بایؿ بك ٘ب٫ هىالیى باٌؿ گفاقی ٬ايىوولفا ٠ملکكؾ و 
 کكؾ. گكی هٙالبه جىاو هیاؼحالل يٝام، به ِىقت ٬ايىيی و هٍكوٞ 

 و دولث اعالهی لذم جعمیً اعالم، جاهمه

و إو Iهكظى کا٧ٌ ال٥ٙاء ؾق هىاقؾ هح١ؿؾی چًیى ج١رابیكی قا بکراق بركؾه اورث: 
یً دٍیؿ  ِْ ً للیه دٍؿ بیعة اإلعالم أو يجاة المغلمیى، وجب کٍاییة و لیى جى ِْ جى

یً دٍیؿ بیعیة اإلعیالم و دهیاء ، ...بیعة اإلعالم و دٍؿ المغیلمیى للیی ِْ إرا جى
ٓ و :845،85،>>7 َ ،8 ز، 5866 ال٥ٙراء، ا٧ٌکٔ «المغلمیى و ألشاظهن للی

بایرؿ  Jایى ٔرابٙه هايًؿ آو ٠باقت ها آهؿه اوث. هٙاب٫ ؾیگك کحب ٨٭هیؾق همچًیى 
و ؾولرث و  ظ٩ٛ و ٠رؿم جٕر١ی٧ اورالم، شاه١ره و وركلهیى اورالهی و هىرلماياو

بیٕه ؾق ل٥ث به ه١ايی Iق٠ایث ٌىؾ. به ج١بیك بكؼی  گكی هٙالبهظکىهث اوالهی ؾق 
و برمقگ ٌرهك... بره  ؼىؾ کاله، ظىله و هًٙ٭ه، هك٢ جؽنله: هؽحل٩ی آهؿه اوث، ال شم

ه٭ّىؾ ال بیٕه اورالم یرا هىرلماياو، قیٍره و  جىايؿ هیجًاوب يؽىحیى ه١ًای ل٥ىی 
اوان اوالم و هىلماياو باٌؿ که ک٩اق همىاقه ؾقِؿؾ وىلايؿو آو هىحًؿ. به جًاوب 

مراٞ هىرلماياو اوالهی باٌرؿ کره هعرل اشح های وكلهیىه١ًای ل٥ىی ؾوم، ه٭ّىؾ 
ه٭ّرىؾ قهبرك و پیٍرىای  جىايرؿ هیهىحًؿ... و به جًاوب ه١ًای ل٥ىی وىم و چهاقم، 

 ظىریًیٓ، ٘با٘باییٔ وق٠ریٔ.Hهی یا ؾولث و ظاکمیرث اورالهی باٌرؿشاه١ه اوال
بكاوان ٔابٙه ظ٩ٛ اوالم بىؾ که اهیكالمىهًیى ال ظر٫ هىرلن                                                                                            ٓ 7=5 َ، 8=57

 ؼىؾ ؾق با  ظکىهث گفٌث.

هىلماياو یک کٍىق ؾق یرک  ٨٭ٗهكاؾ ال شاه١ه اوالهی، اهث اوالهی اوث و يه 
ٛ و ٠ؿم ج١ٕی٧ شاه١ره اورالهی، به ٠باقت ؾیگك ه٩هىم ظ٩ ش٥كا٨یایی ؼاJَهكل 
اورث و ٌراهل همره اهرث اورالهی  ىهی ٨كاجك ال ظ٩ٛ و٘ى و وركلهیى ؼاِریه٩ه
ٌىؾ. ٠لث ایى اهك آو اوث که آيچه هالک اوث، اوالم اوث و اوالم هًعّرك و  هی
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ها برك هعرىق کلمره اهرث  بًؿی هعؿوؾ به یک وكلهیى ؼاَ يیىث و ؾق ٬كآو ؾورحه
 ?.ايصام گك٨حه اوث

هىقؾ آؼك يیم ٠ؿم ج١ٕی٧ ظکىهث اوالهی اوث لیكا ظ٩ٛ ظکىهرث اورالهی 
م ج١ٕی٧ آو اللهره ظ٩رٛ اورالم، شاه١ره و وركلهیى اورالهی و ٠رؿم هىشىؾ و ٠ؿ

اؼحالل يٝام ه١یٍث اوث و به ج١بیكی ظ٩ٛ يٝام ه١یٍث و بیٕه اوالم شم به ظ٩ٛ 
 ظکىهث اوالهی هیىك يیىث.

 الشاهات حق اًگاری هغالثِ گزی

ت و لىالهی که و ظاالها ه٭ّىؾ ال الماهات، ٠باقات اوث الJ وٜای٧ و هىئىلیث
 .آیؿ هیو يیم ٔىابٗ آو که هٙكض ٌؿ، به ؾوث  گكی هٙالبهال ؼّىِیث ظ٫ بىؾو 

الشاهبتهزثَطثِهزدم

 جىجه به جالصم دُ و هغئىلیث

بره  هایی هىرئىلیحی، گكی هٙالبههكؾم و ٌهكويؿاو ظکىهث اوالهی، ؾق ٬بال ظ٫ 
هرك ِراظب ظ٭ری ال  هًؿی بهكه٠هؿه ؾاقيؿ. يکحه ههن ؾق ایى شا ایى اوث که هیماو 
هحاللم با ظر٫ وی  های هىئىلیثظ٫ ؼىؾ، بىحگی به هیماو پایبًؿی وی به جکالی٧ و 
و جکالی٧ هرحاللم برا  ها هىئىلیثؾاقؾJ به بیاو ؾیگك، هك ايؿاله ِاظب ظ٫، ال ايصام 

 .ٌىؾ هیظ٫ ؼىؾ وك بال ليؿ، آو ظ٫ ال وی ولب 
 هؽالبه گشی به ايذاصه جىاو دولث

ىقؾ هٙالبه هىقؾی اوث که ال جىاو ؾولث اوالهی ؼراقز اورث یرا ؾق لهراو اگك ه
ه٩یرؿ و هرإذك  هاجًبؿیى يعى، يه  گكی هٙالبهال جىاو وی ؼاقز اوث، ١ٙ٬ا  گكی هٙالبه

                                                
ان ٔب٭كه ٔ .? ًَّ َهؿاَء ٠ََلی ال ٌُ َحکىُيىا  ًة َوَوًٙا ل  ک َش١َْلًاکْن ُمهَّ ة ٔآلBA?ٓ،@َو کفل  ْى َمْهل  اْلکحا   ُمهَّ ٓ. ٠Aٓ??Aمكاو ٔ ٓ. َلیُىىا َوىاًء ه 

ٍة َمَشل ٔا٠كا٦ ٔ کلِّ ُمهَّ َه EٓABَو ل  ٍة َقُوىاًل َمو  ا٠ُْبُؿوا اللَّ ا٤ُىت ٔيعل ٔٓ. َو َلَ٭ْؿ َب١َْرًا ٨ی کلِّ ُمهَّ َّٙ ُبىا ال  ً ٓ: هٙاب٫ ایى آیره DٓAD?َو اْشَح
 هعىق اهث بىؾو، قوىل واظؿ اوث.
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يؽىاهؿ بىؾ بلکه هًصك به ج١ٕی٧ ؾولث و ایصاؾ يااهیؿی ؾق هركؾم يىربث بره ؾولرث 
 اوالهی ؼىاهؿ ٌؿ.

 به گشیٌهن دذیخ ٌشآیًذ بىدو هؽال

و هبحًی بك  بك لهاواهكی  گكی هٙالبهایى اوث که  گكبیاي گكی هٙالبه٨كآیًؿ بىؾو 
اوث.  حؽّّیى و همكاهی و پٍحىايه هكؾهیهىٔى٠ات کلیؿی و اهن و با شلىؾاقی ه

يیالهًؿ ؾو قکى اوثJ قکًی به هرابه وك ی١ًی يؽبگاو و قکًی به  گكی هٙالبه٨كآیًؿ 
٠ی و هكؾهی. البحه هًٝىق ال يؽبگاو، هحؽّّیى و هرابه بؿو ی١ًی بؿيه اشحما

 ايؿ. لؾه ٤ك کاقًٌاواو ٤یك 

ؾق گ٩حماو ورالی اورث.  گكی هٙالبه، جىشه به ي٭ً گكی هٙالبهاللهه ٨كآیًؿ بىؾو 
 به ج١بیك قهبكی: 

Iشىاو های هعیٗ ؾق ٤الب گ٩حماو ٠ؿالث، که اوث ایى ه١ًای به ٠ؿالث هٙالبه 
ال  یركبؽىاهًؿ. اگرك ٤ یهٙالبه کًًؿ و آو قا ال هك هىئىل ٠ؿالث قاٌىؾJ  ؾايٍصىیی و
 ،ؾاين يمریکه بًرؿه چرىو  ٤لٗ باٌؿ یاهمکى اوث ؾقوث و  یكؾ،ِىقت گ یکاق یىا

 H1.ؾهن يمی یيٝك

الشاهبتهزثَطثِدٍلتاسالهی

 هغئىلیث پاعخگىیی دس بشابش

ؾق يٝرام شمهرىقی اورالهی، ه٩٥رىل  قوؿ هییکی ال ههمحكیى هىاقؾی که به يٝك 
هايؿه اوث، هىاله جاواو هىئىلیث اوث. هىئىلیث ؾق ؾولث اوالهی بایؿ جاواو ؾاٌحه 
باٌؿ. هًٝىق آو اوث که یک هىئىل بایؿ ؾق ٬بال ق٨حاق و ٠ملکكؾ ؼىؾ به ٘ىق ِكیط، 

ِىقت ٬ّىق به یک يعرى و ؾق ِرىقت ج٭ّریك بره  پاوؽگى و هىقؾ وىال باٌؿ و ؾق
 يعى ؾیگكی بالؼىاوث و هصالات ٌىؾ.

                                                
 .22/02/1332 ،یبُشت ذیداوشگاٌ شُ انیدر جلسٍ پرسش ي پاسخ داوشجً اواتیب. 1



  یال ؾولث اواله یٔىابٗ و الماهات هٙالبه گك   66:  

، هى٧ٜ اوث به پاوؽگىیی و ا٬ًاٞ اـهراو و گايه وهؾولث و اقکاو آو هايًؿ ٬ىای 
 ا٨کاق ٠مىهی.

 ٌشاهن کشدو ؽشایػ اجشایی و ِايىيی

 های گكی هٙالبرهال شمله الماهات ایى اوث که بایؿ هکاو و لهايی هٍؽُ بركای 
هیؿايی و اشحما٠ات ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ و اهًیث آو جىوٗ ٬ىای ايحٝاهی جاهیى ٌرىؾ و 

کكؾه و هٙالبات ؼىؾ قا هٙكض کًًؿ و ٠رالوه برك ایرى،  گكی هٙالبهؾق ایى هکاو، هكؾم 
هىئىل یا هىئىلیى هكبى٘ه ظٕىق پیؿا کكؾه و به پاورؽگىیی و ا٬ًراٞ آيراو ب كؾاليرؿ. 

 گكی هٙالبهم١ه، الگىی بىیاق هٙلىبی بكای اشحما٠ات هكؾهی همكاه با الگىی يمال ش
 اوث.

 ادالدات عاخحاسی دکىهث

ؾق هىئىلیث ؾق واؼحاق يٝام ویاوی، بایؿ به ٌکلی بالج١كی٧ و بالوالی ٌىؾ که 
و  ايؿ هكؾمٌی٩حه ؼؿهث به  به وا٬ٟال ١٘مه بىؾو ؼاقز ٌىؾ و شم کىايی که  ظ٭ی٭ث

ت، بكای آو ق٤بث يٍاو يؿهًؿJ بره ٠ًرىاو يمىيره همایرا و ظ٭رى٪ يه جًٍه ٬ؿقت و ذكو
 هىئىلیى به همایا و ظ٭ى٪ ا٨كاؾ و ا٬ٍاق ١ٔی٧ شاه١ه کاهً پیؿا کًؿ.

 آهىصػ دّىَ و دذود هشدم

، هركؾم يره ال و ا٘رالٞظ٭ی٭ث آو اوث که ؾق بىیاقی هىاقؾ به ؼا٘ك ٠ؿم آهىلي 
ؾق هرىاقؾی  ٌرىؾ هییى اهك هىشب و ا و يه ال ظؿوؾ ظ٭ى٪ ؼىؾ ايؿ هٙلٟظ٭ى٪ ؼىؾ 

 ٤یك ِعیط ب كؾاليؿ. گكی هٙالبهبه ظ٫ يکًًؿ و ؾق هىاقؾی به  گكی هٙالبه
حًی باؽذ که آودُ، بیؼ و پیؼ اص   داديی اعث ،گٌش

بكای اؾاء ظ٭رى٪ ؾیگركاو اورث  ها ١٨الیثاگك ایى ه٫ًٙ ظاکن ٌىؾ که بىیاقی ال 
کره ال  گكی هٙالبرهبه هًٝىق اوحی٩اء ظ٭ى٪ ؼىؾ باٌؿ، ظحی همیى ظر٫  که ایى٬بل ال 

 يىٞ گك٨حًی اوث يیم، بهحك و بیٍحك جاهیى ؼىاهؿ ٌؿ.
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 ضَاتظ تکلیف اًگاری هغالثِ گزی

هتؼلقتکلیفهغبلجِگزی

، قورؿ هیبه هرابه یک جکلی٧ ویاوری اورث بره يٝرك  گكی هٙالبهؾق بعد ها که 
ك آو چیمی که ؾق ي٭ل و هحىو ؾیًی و هك آو چیرمی هّاؾی٫ ه١كو٦ هٍؽُ باٌؿ. ه

که ؾق ٬ىايیى ظکىهث اوالهی، به ٠ًىاو وٜی٩ه بكای ظاکماو و ظکىهث اوالهی بیاو 
ٌؿه، بكای آياو واشب اوث و لفا اگك وٜی٩ه ؼىؾ قا ايصام يؿهًؿ، اهك کركؾو بره آيراو 

 اهىق٠ًىاو  واشب اوث. ال ٘ك٦ ؾیگك هك آو چیمی که ؾق يّىَ ٌك٠ی و ٬ىايیى به
ؼال٦ ٌكٞ و ؼال٦ ٬ايىو ـکك ٌؿه اوث، اگرك جىورٗ ظکىهرث و ظاکمراو ايصرام 

 گیكؾ، يهی کكؾو آياو واشب اوث.

ؾق هرىقؾ ١٨رل و ٠ملکركؾ  هراجًاهرك و يهری  کرهجىشه به ایى هٙلب يیم اللم اوث 
آيراو يیرم  ?ا٠ح٭راؾ و ایرؿئىلىژی ،بیرًً لیى شاقی يیىث بلکه ٌراهل قویکركؾ،هىئى

. به ٠ًرىاو يمىيره قویکركؾ ورالي برا ؾٌرمى و اي١٩رال ؾق بكابرك او، قویکركؾ ٌىؾ هی
، قویکكؾ بی ا٠حًایی به ٠ؿالث، قویکكؾ ٠ؿم جىشه به جرىاو و گكایی ٤ك و  لؾگی ٤ك 

 يیكوهای ؾاؼلی شاه١ه اوالهی.

هحذٍدُتکلیفهغبلجِگزیاسدٍلتاسالهی

، گكی هٙالبره جکلیر٧ ی برىؾو٠یًری یرا ک٩رایبه يٝك ها اهك به ه١كو٦ و به جبرٟ آو 
یرک  گكی هٙالبره هًکكهراو  ها ه١كو٦ی١ًی ؾق بكؼی  Jبىحگی به ه١كو٦ و هًکك ؾاقؾ

به ٠ًىاو يمىيره هًکرك وابىرحگی و  ی و ؾق بكؼی یک جکلی٧ ک٩ایی اوث.جکلی٧ ٠یً
ی اوث که بایؿ بكای یک هىلماو به ٠ًرىاو هىیرث او، هٙركض اهىقه١كو٦ اوح٭الل، 
کراالی  هررال ه١ركو٦ ؼكیرؿ Jایى ههرن قا ق٠ایرث کًرؿ  ليؿگیئىو باٌؿ و ؾق جمام ٌ

                                                
ها و اظکرام اشكایری هبحًری برك  ؾق ه١ًای ٠اهیايه، ایؿئىلىژی قا ٠باقت ال هصمى٠ه ٠٭ایؿ و باوقهای یک ٨كؾ و یرا ؾورحىقال١مل .?

 ٓ@Dَ ياهه ویاوی ٨كهًگی،  ، واژهؾايًؿ. ٔلقًٌان بیًی او هی شهاو
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، اٌرح٥ال و جىلیرؿ ظاِرل ای ٠رؿه، اهكی يیىث که ک٩ایی باٌؿ و اگك با ؼكیؿ ؾاؼلی
ٌىؾ، ایى واشب ال ؾیگكاو وا٬ٗ ٌىؾ، یا با يبرىؾ کراالی هٍرابه ؾاؼلری، ظکىهرث و 

هىراله ؾق ایًصرا ایرى بك ٨كاهن کكؾو ه٭ؿهات آو يؿاٌحه باٌرًؿ، بلکره  ای وٜی٩هاهث 
اوث که اوح٭الل و ٬ؿقت ظکىهث و اهث اوالهی ظ٩ٛ و قول به قول ا٨رمایً یابرؿ. 

و ٠ؿم ا٠حماؾ به يیكوهای ؾاؼلی و جرىاو  لؾگی ٤ك به بیاو ؾیگك هًکك اِلی ؾق ایًصا 
 های ٌرركکثو  هررا ظکىهثشاه١رره اوررالهی و ه١رركو٦ اِررلی جٕرر١ی٧ اوررحکباق و 

 بىؾو اهك و يهی ؾق ایى هىاقؾ والگاق اوث. اوحکباقی اوث و ایى با ٠یًی

هٙلب ب١ؿی ؾقباقه هكاجب اهك و يهری اورث و ایًکره آیرا همریى هكاجرب ؾق هرىقؾ 
هكاؾ ال اهك و يهی ظؿا٬ل ؾق هرل اهرك بره  قوؿ هیيیم ِاؾ٪ اوث؟ به يٝك  گكی هٙالبه

ب و ٨٭هاء ٬ل لی اوث. ٌاهؿ ایى هٙلب ایًکهه١كو٦ و يهی ال هًکك، ا٠ن ال ٘لب ٬ى
ؾق  ٓ;87 َ ،= ز ،٠ٓ،5858الهرهٔ ظلریٔ ،ايؿ بكٌرمكؾهیؿ قا ال هكاجب اهك و يهری 

ظالی که ؾق ایى هىاقؾ ٘لب ٬رىلی وشرىؾ يرؿاقؾ. ٌراهؿ ؾیگرك ایًکره ؾق ٌركٖ جراذیك 
، وشرى  آيهرا یگفاقيؿ يه اهرك و يهر یهى٠ٝه و ج٭أا اذك ه جًهاه کاگك بؿايؿ I ايؿ گ٩حه

ٓ لفا هكاؾ ال اهك و يهی ٨كاجرك ال 9=6 َ ،6 ز، 5869 ،ٓاهامٔ ؼمیًیٔ.Hىثیؿ يیب١
 ،الله ظبٔ ٘لبؼٙا  ٬ىلی و یا ظحی کحبی اوث و به ج١بیك بكؼی ؾق ایى هىاقؾ قوض 

، =;57 يبایرؿها، و بایؿها ،ٌٓهیؿٔ بهٍحیٔ ؾیگكٓ و به ج١بیك بكؼی 4;6 َ، :=57
 ٓ بالؾاٌحى و واؾاٌحى هكاؾ اوث.598 َ

 یرااوث که ؼىؾ به ؼىؾ هٍكوٞ باٌرؿ و  ای ٌیىههك  ٕهی٨ك یىهح١ل٫ اIبایؿ گ٩ث 
قا  ییو هرؿ٦ يهرا یث٤ا یىآو ؾاللث کًؿ و آو قا ٬اؾق والؾ باالجك یثبك هٍكو٠ یلیؾل

 .Hیگركؾ های ٌریىهو ابماقهرا و هرا ی٥هو چه با ِر یاهك و يه ی٥هچه با ِ یؿ،هع٭٫ يما
 گكاو هٙالبهبه همیى ؼا٘ك ظحی ظمایث ه١ًىی و جاییؿ  5ٓ;6 َ ،:=57 ،الله ظبٔ

و   ه١ركو٦يیم ال هّاؾی٫ اهك و يهی اوث، لیكا ایى کاق هن ؾق واؾاٌرحى هىرئىلیى بره 
 ، هىذك اوث.بالؾاٌحى آياو ال هًکك
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، ٠مل ؼىؾ هكؾم اوث. به ٠ًىاو يمىيره اگرك هركؾم ال گكی هٙالبه٠كِه ههن ؾیگك 
ؿ قوي٫ بگیكؾ و اٌح٥ال جاهیى ٌىؾ، اللهه اي ایى اورث ظکىهث هٙالبه ؾاقيؿ که جىلی

 که هكؾم، ال جىلیؿات ؾاؼلی اوح٩اؾه کًًؿ و ال اوح٩اؾه کاالهای ؼاقشی ب كهیميؿ.

فؼلیتیبفتيایيتکلیفّبیشزایظتکلیفهغبلجِگزییبضبثغِ

 للن به همشوي و هًکش

Iا ايصرام ؾاؾه یركؾه ک کجكّل٧ که ٌؽُ هکه آيچه قا کًًؿه بؿايؿ ک یًًؿه و يهکاهك
 5ٓ=6 َ ،6 ز ،5869 ،ؼمیًی اهامٔ .Hاوثك کا هًیه١كو٦ 

ؾچاق اٌحباه يٍىؾ و بك ؼال٦ ٨لىر٩ه اهرك  گك هٙالبهظکمث ایى ٌكٖ آو اوث که 
 ?به ه١كو٦ و يهی ال هًکك، جكویس هًکك يکًؿ.

کًٍری  گكی هٙالبرهایى اوث کره چرىو  گكی هٙالبهيکحه ههن ؾقباقه ٌكٖ ٠لن ؾق 
ویاوی اشحما٠ی اوث و ٨هن هىائل ویاوی و اشحما٠ی و ًٌاؼث ه١ركو٦ و هًکرك 

ؼرىؾ ٌرًاؼث Iاورث يیىث و بًا بك هّالط شاه١ره هح٥یك ای واؾهؾق ایى هىاقؾ، کاق 
يبایرؿ  گكاو هٙالبره، لفا Hال جىاو ٨كؾ ؼاقز اوث یال هىائل اشحما٠ یاقیاِال ؾق بى

یاقی ال هىاقؾ ًٌاؼث ه١كو٦ و هًکك بایؿ بره به ٨هن ٌؽّی ؼىؾ اکح٩ا کًًؿ و ؾق بى
ه کرى اورث یرال ا کیه ظراکربرا ٨كهراو او ٠Iهؿه قهبك و ولی شاه١ه ٬كاق ؾاؾه ٌرىؾ و 

اق کرى یره اکرن ی٨هم یاق هّلعث اوث، ها هرکى یيٍاو ؾاؾه اوث ا یهٙال١ات قهبك
 یلریك اورث. هًرٟ او يٍرايه و ؾلکاق هًکى یه اکن ی٨هم یو با هًٟ او ه.. ه١كو٦ اوث.

 ٓ>7 َ، =;57 ٌهیؿٓ،ٔ بهٍحیٔ.Hك اوثکاق هًکى یه اکًیاوث ٬ابل ا٠حماؾ بك ا

                                                
?. Iمه هًکكا لیأهى ال٥لٗ ٨ی اإليکاقمو ی١لH.  ٌكائٟ اإلوالم ٨ی هىائل العالل و العكام، ز? َ ،A??. 
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 بىدو یذهٍ یا یشادحمال جاث

، ٌركٖ اظحمرال گكی هٙالبهؾوهیى ٌكٖ اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك و به جبٟ آو 
 َ ،65 ز، 5848 ،یيص٩رٔ جاذیك یا ه٩یؿ برىؾو آو ؾق واؾاقی یرا بالؾاقيرؿگی اورث.

7:;ٓ 

 ٓ:=57، >85َ  ،الله ظبٔ ٌك٨ٖاق٢ ال اؾله و اٌکاالت واقؾ ٌؿه ؾق هىقؾ ایى 
اکرك ٨٭هایی که ٬ائل به ایى ٌكٖ هىحًؿ، چًاو ه١ًای ووی١ی بركای اظحمرال جراذیك ؾق 

که ؾق اهك و يهی اظحمال جاذیك  ٌىؾ يمیکه ٌایؿ به جىاو گ٩ث هىقؾی پیؿا  ايؿ گك٨حهيٝك 
 ال ؾولث اوالهی. گكی هٙالبهؾق هىقؾ  به ؼّىَيباٌؿ، 

اها  ؿوؾ به جاذیكپفیكی ؾیگكاو بؿايینایى ؾق ِىقجی اوث که جاذیك اهك و يهی قا، هع
 گك هٙالبرهاگك جاذیك آو قا ٨كاجك ال ایى هٙلب و ٌاهل ؼىؾ ٨كؾ و شاه١ه آهرك و يراهی و 

ؾق  گركی هٙالبرهبؿايین، بال ٌک اظحمال جاذیك همیٍه وشىؾ ؾاقؾ. به ٠ًىاو يمىيه اگرك 
شاه١ه اوالهی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، هىشب لائل ٌؿو اظىان هىئىلیث و ؾقؾهًرؿی 
يىبث به هٍکالت شاه١ه اوالهی و بی جرىشهی بره ايعكا٨رات اشحمرا٠ی و ویاوری 

ایى هٙلب آو اوث که ظحی ؾق ِىقت ٠لن به ٠ؿم جاذیك اهك و يهی  ۀاللهؼىاهؿ ٌؿ. 
 آو باٌین. ، بال هن بایؿ هلحمم به وشى گكی هٙالبهو 

هبحًی بك جاذیك بیكويی و ک٩ایث اظحمال جراذیك، هرىاقؾ هح١رؿؾ و بىریاقی ؾاؼرل ؾق 
اوثJ به ٠ًىاو يمىيه، جاذیك ؾق ِىقت جکكاق، جراذیك هٙالبره گركی  گكی هٙالبهوشى  

جاذیك  ٨حى ٌكایٗ هًاوب، ؾق يٝكيگك٨حى جاذیك ٨ىقی، جاذیك هىح٭ین وشم١ی، ؾق يٝك گك
 .ايؿ شملهکاهل ال آو 

 ظشس و هٍغذه ٌّذاو

٬ابل ـکرك اورث، هًح٩ری  گكی هٙالبهوىهیى ٌك٘ی که بكای اهك و يهی و به جبٟ آو 
 ی، ؾو ه٩هرىم ٌؽّرHٔكق و ظكزI یؿٌا: ايؿ ٬ائلبىؾو ٔكق و ه٩ىؿه اوث. بكؼی 

آهرؿه اورث  یىال ٨٭هاء و هحکلم یکه ؾق کلمات بكؼH ه٩ىؿهIبك ؼال٦ ٠ًىاو  باٌؿ
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 هرای یثٌراهل ؤر١ یه٩هىم ه٩ىؿه ظحر یگك،ؾ یاوبه ب باٌؿJ یه یيى٠ یکه ه٩هىه
کره بره اورالم واقؾ  ییهررال آو ٔركقها ٌرىؾJ یه یىثهن که هكبىٖ به ا٨كاؾ ي یگكیؾ
بره ٠ًرىاو  895ٓ َ ،:=57 ،اللره ظبٔ .گیكؾ یه٩هىم ه٩ىؿه ٬كاق ه یلم ـیي ٌىؾ یه

ايصام ٌىؾ کره ؾاقای ه٩ىرؿه  ای ٌیىهؾق لهايی ايصام ٌىؾ و یا به  گكی هٙالبههرال اگك 
باٌؿ و هرال هىشب ج١ٕی٧ اوان ظکىهث اوالهی و یا شكئث پیرؿا کركؾو ؾٌرمى 

 ١ٙ٬ا ؼىؾ هّؿا٪ هًکك اوث. ای گكی هٙالبه٠لیه اوالم و هىلمیى ٌىؾ، چًیى 

٠لن و ٜى بره ٔركق و ه٩ىرؿه  هاجًهٙلب ؾیگك ؾق هىقؾ ایى ٌكٖ ایى اوث که يه 
که هىشب ؼرى٦ و  ای ٠٭الییاوث، بلکه اظحمال  گكی هٙالبههىشب و٭ىٖ جکلی٧ 

 َ، 6 ز، 5869،ؼمیًیٔ .اوثجىشه ٔكق و ه٩ىؿه ٌىؾ يیم هى٭ٗ جکلی٧ و جكن 
                                 ٓ 796 َ ،5 ز ،5854 ،ییؼى  .>=6

 الشاهات تکلیف اًگاری هغالثِ گزی

الشاهبتهزثَطثِهزدم

 لذم اعّاغ پزیشی

به هرابه یک جکلی٧ ویاوی ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ، ؾیگك هايًؿ بكؼی  گكی هٙالبهو٬حی 
 Jهرىاقؾی ال  بره ؼّرىَظ٭ى٪ يیىث که ٬ابل او٭اٖ باٌؿ و یا ٬ابل ي٭رل و ايح٭رال

 که ال شمله جکالی٧ ٠یًی اوث و بك جک جک هکل٩او واشب اوث. گكی هٙالبه
 هماهًگی با عایش جکالیً

هماهًگی ایى جکلی٧ با وایك جکرالی٧ هركؾم ؾق  لاال شمله الماهات ٠باقت اوث 
جىشره ٌرىؾ اهرا هررال ال جکلیر٧ ٠رؿم  گكی هٙالبهظکىهث و شاه١ه اوالهی. اگك به 

 گكی هٙالبرهج١ٕی٧ ؾولث اوالهی یا لموم ا٘ا٠ث ال ؾولث اوالهی، ٩٤لرث ٌرىؾ، 
 ؾچاق ايعكا٦ ٌؿه اوث.
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 جٍاوت هیاو هغئىلیى هحخلً و ویشهحخلً و ادل يفام

 به اهذاي اهش به همشوي و يهی اص هًکشجىجه 

، يبایؿ ال اهؿا٦ اهك و يهی ٩٤لث وقلیرؿ. اهك و يهی ايصام هبحًی بك  گكی هٙالبهؾق 
به ٠ًىاو يمىيه ال ههمحكیى اهؿا٦ اهك و يهی، اجعاؾ شاه١ه اورالهی اورث. ؼؿاويرؿ 

ِة ییٓذُلىَو  َو ٓلَحکٓى I و ب١ؿ ال آیه اهك و يهی ٬بل ٠مكاو آلهح١ال ؾق وىقه هباقکه  هَّ
ُ
کٓن أ ًٓ ّه

ول
ُ
کّش َو أ ًٓ َهٓىَو َلّى آلُم ًٓ ُهُشوَو ّبآلَمٓمُشوّي َو ی

ٓ
ّلُذىَو  ُهُن  ّئکّإَلی آلَخیّش َو یأ ٍٓ شاه١ره  ?،Hآلُم

 .ؾهؿ هیو ال ج٩ك٬ه پكهیم  کًؿ هیاوالهی قا جك٤یب به اجعاؾ و ايىصام 

الشاهبتهزثَطثِدٍلتاسالهی

 گشی اعحّبال دولث اص هؽالبه

قا هٕرك بره ظرال ؼرىؾ يگاهی ه٩ًی ؾاٌرحه باٌرؿ و آو  گكی هٙالبهؾولث يبایؿ به 
هىشرب کمرک بره  گكی هٙالبره٠که ایى هٙلب ِاؾ٪ اورث، ی١ًری بؿايؿ. ؾقوث 

 ؾولث و ج٭ىیث ظکمكايی ِعیط آو ؼىاهؿ ٌؿ.
 ؽٍاٌیث

یکی ال ههمحكیى  ایى ٌكایٗ و ه٭ؿهات که وٜی٩ره ؾولرث اورالهی اورث، هىراله 
ث اوث. هكاؾ ال ٩ٌا٨یث، اهکراو ؾوحكوری ٌرهكويؿاو ظکىهرث اورالهی بره ٩ٌا٨ی

 يهاؾهاو يیم وایك  گايه وهجّمیمات و ا٬ؿاهات اقکاو ظاکمیث ی١ًی ٬ىای  ،ا٘ال٠ات
و ؾوحكوری ٠مرىهی بره ایرى  ٌرىيؿ هیکه ؾولحی یا ٠مىهی هعىرى   هایی والهاوو 

و ال ٘ك٨ری  باٌرؿ یها٘ال٠ات، هٕكات و ه٩اوؿی هايًرؿ هٍرکالت اهًیحری يرؿاقؾ 
 جّمیمات و ا٬ؿاهات هفکىق، ؾق ليؿگی هكؾم اذكگفاق اوث.

                                                
 .548آیه  عمران، آل .?
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 ٌشاهن کشدو صهیًه ايجام جکلیً هؽالبه گشی

ایى اهك ال ؾو ظید ٬ابل ايصام اوث. ظید اول هكبىٖ به ٬رىايیى ؾولرث اورالهی 
اوث. ؾق جرؿویى و اِرالض ٬رىايیى بایرؿ بؽٍری بره چگرىيگی و هىرائل هكبرىٖ بره 

اؼحّاَ یابؿ و ال يٝك ٬ايىيی ایى جکلی٧ اوال به قومیث ًٌاؼحه ٌرىؾ و  گكی هٙالبه
ذايیا ظؿوؾ و چگىيگی آو کاهال ٩ٌا٦ باٌؿ. ظید ؾوم يیم ٠باقت اورث ال ظمایرث 

 گكی هٙالبرهکه هٙراب٫ ٬رىايیى و بره ٌریىه ِرعیط بره جکلیر٧  گكايی هٙالبه٠ملی ال 
ایصراؾ کًرؿ کره هركؾم ال ٘كیر٫ آو  ای وراهايه. به ٠ًىاو يمىيه، ؾولث بایؿ پكؾاليؿ هی

کًًرؿ و ؾق ِرىقت ٠رؿم جراهیى هٙالبرات، ال  گكی هٙالبهبحىايًؿ ال هىئىلیى هكبى٘ه 
 ال هىئىالو باالجك پیگیكی کًًؿ.قا ٘كی٫ هماو واهايه، هىاله 

 سواج بخؾی به جکلیً هؽالبه گشی

ا٬اهره  همايگىيه که ؾولث اوالهی هى٧ٜ به جكویس واشباجی هايًرؿ قوؿ هیبه يٝك 
يیم همیى هٙلب ِاؾ٪ اورث. بره  گكی هٙالبهيمال ؾق شاه١ه اوث، ؾق هىقؾ جکلی٧ 

ال ٬بیرل ق٨رٟ هرايٟ اورث اهرا  گكی هٙالبرهبیاو ؾیگك ٨كاهن کكؾو ٌكایٗ و لهیًه بكای 
بره  جرىاو هی بؽٍری قوازال ٬بیل ایصاؾ ه٭حٕی اورث. بره هًٝرىق  بؽٍی قوازهىاله 

و  هرا همایًکركؾ،  گفاقی ياماوالهی  گكی هٙالبه٠ًىاو يمىيه، قولی ال وال قا به يام 
و  آهرىلاو ؾايًبا ایى ٠ًىاو بكگرماق کركؾ، ؾق هرىاؾ ؾقوری و آهىلٌری  هایی گكؾهمایی

ؾايٍصىیاو، چًیى ٠ًاویًی قا أا٨ه کكؾ و ٔمى جك٤یب به ایى اهك، يعرىه ِرعیط آو 
 ال ایى ٬بیل. و هىاقؾی قا هن آهىلي ؾاؾ
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 گیزی ًتیجِ

یک  گكی هٙالبهایى اوث که  بیاو ٌؿ گكی هٙالبهها ظّل آيچه ؾق قابٙه با هىاله 
کًً واؾه و بی ٔابٙه يیىث، بلکه بكای ؾوحیابی به اهؿا٦ آو بایؿ ٔىابٗ هفکىق قا 
هؿ يٝك ٬كاق ؾاؾ. ٌایؿ ٠لث اِلی به يحیصه يكویؿو بكؼی هٙالبات هكؾهی ٠ؿم جىشه 

هًٕربٗ و ورىؾهًؿ، آهرىلي ظ٭رى٪ و  گكی هٙالبهاوث. بكای جع٭٫ یک  اهىقبه ایى 
و يیم آهىلي ٌریىه  گكی هٙالبهكهای هًاوب بكای ظؿوؾ به هكؾم و همچًیى ایصاؾ بىح

، ال شمله الماهات اوث. قوٌى اوث که ي٭ً اِلی قا ؾق جع٭ر٫ گكی هٙالبهِعیط 
، گكی قؾ. اگك ؾولث اورالهی بره الماهرات هٙالبرهایى ههن، ؾولث اوالهی به ٠هؿه ؾا

، گكی لبرههٙاو ال ٘ك٦ ؾیگك هكؾم يیم به ٠ًىاو کًٍگكاو ویاوری ؾق اهرك  پایبًؿ باٌؿ
به ٌیىه هٙلرى  و هرىذكی وا٬رٟ  گكی هٙالبهپایبًؿ به ٔىابٗ و الماهات آو باًٌؿ، اهك 

ؼىاهؿ ٌؿ. ؾق آؼك جىشه به ایرى اهرك اللم اورث کره هركؾم بایرؿ بره اهرن و ههرن ؾق 
، ؾق هرىقؾ گكی هٙالبرهجىشه يمرىؾه و برا ٨هرن ِرعیط ٨كآیًرؿ  گكی هٙالبههىٔى٠ات 
با ظل آياو، هىائل ؾیگك يیم ظل ؼىاهؿ ٌؿJ به ٠ًىاو  کًًؿ که گكی هٙالبههىٔى٠اجی 

ال شمله هىاقؾ اهمی اوث که به همركاه ؼرىؾ،  ها هىئىلیثيمىيه اِالض واؼحاقی ؾق 
 اِالظات ٨كاوايی قا ؾق پی ؼىاهؿ ؾاٌث.
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