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 چکیذه

ظـكجم، ٌـك ، ک٩ـك و  یوجهـ یها  قج به بهايه یؾهىکكجو ،یو شهاؾ یؿیج٭ل یها  یول٩
با جهك  یهؽال٩ث ؾهىکكجو ث،یظاکم ؿیبا جىظ یؾهىکكجو . هًا٨ات پًؿجقيؿ  ی٘ا٤ىت ه

 یجِـل لیـؾل ،یؾهىکكجوـ وشىب ظکن به ها جيمل جلله و جيٙبـا٪ ٘ـا٤ىت بـك  ،ی٬كآي
ــک٩كآه ــ می ــىؾو ؾهىکكجو ــل٩ یب ــاه و ــا  یجل يگ ــج٭ل یه ــاؾ یؿی ــثL ؾق  یو شه جو

بـه هرابـه قوي و يـه  یه١ح٭ؿيؿ، با جؼف ؾهىکكجو یجواله یؾهىکكجو اویظاه  که  یظال
 یآٌـح یجوـالم و ؾهىکكجوـ اویـبىؾ و ه بًؿیپا یجله  ىی٬ىجي ثیبك ظاکم جىجو  یه ى،یؾ

  بك٬كجق کكؾ و به ٌبهات هؽال٩او پاوػ ؾجؾ.
 های جک٩یكی، جوالم و ؾهىکكجوـی، جىظیـؿؾهىکكجوی، پاوػ به ٌبهات گكوه ها: کلیذواژه

 .ؾهىکكجویظاکمیث و 
  

                                              
 جلبیث ؾجقجإل٠الم لمؿقوة أهلآهىؼحۀ هإوىه  ؾجيٍصىی ؾکحكجی ؾجيٍگاه جؾیاو و ؾجيً* 

 جوحاؾ ظىله ٠لمیه ٬ن و هىوىه هفجهب جوالهی. **
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 ههمذه
ــل٩ی ــاؾی،    ها    و ــؿی و شه ــا٤ىت  1ی ج٭لی ــك و ٘ ــك ، ک٩ ــكجم، ٌ ــی قج ظ ؾهىکكجو

ؾق ه٭ابل جؼىجو جلمىلمیى و ٘ی٩ی جل جهل وًث ٤یك ول٩ی، بـكجی آٌـحی و  Bپًؿجقيؿ.    هی
جاللهك، هعمؿ ٠بؿه، هعمـؿ قٌـیؿ قٔـا،  شمٟ هیاو جوالم و ؾهىکكجوی جالي کكؾيؿ.

جلحكجبی، قجٌؿ جل٥ًىٌی، هعمـؿ وـلین      هىؾوؾی، یىو٧ ٬كٔاوی، هعمؿ ٠ماقه، ظىى
جل١ىج، هٍام ه٩ّٙی ٠بؿجل١میم، جهیك ٌکیب جقوـالو، ٠بـان هعمـىؾ ٠٭ـاؾ جل شملـه 

شـىهك  والگاقی ؾهىکكجوی با جوالم قج جاییؿ کكؾيؿ. آياو ه١ح٭ؿ بىؾيؿ کـهکىايی بىؾيؿ که 
ؾهىکكجوی، هباقله با ؾیکحاجىقی و هٍاقکث ؾجؾو هكؾم ؾق يّب و ٠ـمل ظـاکن جوـثL ؾق 
وج٬ٟ جل يٝك آيها جیى جهك يه جًها هیچ هؽال٩حی با جوالم يؿجقؾ، بلکه ؾق شـىهكه ؾیـى وشـىؾ 

آيـاو ٔـمى ج٠حـكج٦ بـه ي٭ـاتُ و ؼٙاهـای  Cؾجقؾ و جوالم يیم بؿجو جىِیه کـكؾه جوـث.
ی جّعیط و پیكجیً آو جالي کكؾه و ؾق يهایث پـفیك٨حى کـه پـه جل ؾهىکكجوی ٤كبی، بكج

جـىجو آو قج     لؾوؾو ي٭اتُ ؾهىکكجوـی ٤كبـی و ٬ـكجؾجؾو آو ؾق چـاقچىب ؾیـى جوـالم، هی
پفیك٨ث. آيها با جقجته لیىث ياهمؾهای هىقؾ جاییؿ ؼـىؾ ؾق جيحؽابـات يمایًـؿگاو هصلـه و 

٠ًىجو هرـال، شما٠ـث     کث کكؾيـؿL بـهقیاوث شمهىقی، ؾق قويؿ جشكجی ؾهىکكجوی هٍاق
 =7جل١مل جالوـالهی جقؾو،     کكوـی، شبهـة :;:کكوی  جل  <<جؼىجو جلمىلمیى ؾق هّك 

کكوی، ظمـان  ;98کكوی جل  8:کكوی، ظمب جل١ؿجلة و جلحًمیة ه٥كب،  775کكوی جل 

                                              
A .های ج٭لیؿی ه١ح٭ؿيؿ که بـا جبلیـ٣ّ باوقهـای   ٌىؾ. ول٩ی  ول٩یه به وه شكیاو ٠مؿه ج٭لیؿی، جِالظی و شهاؾی ج٭ىین هی

شاه١ه پـا  و ٠ـاقی جل ٌـك  و بـؿ٠ث قج پؿیـؿ جىجو   جیمیه و هعمؿ بى ٠بؿجلىهاب و جمكکم بك گ٩حماو جىظیؿ ٠باؾی هی  جبى
های جِالظی، بـكجی جع٭ـ٫ شاه١ـه ِـالط و ظکىهـث جوـالهی قجه   جيؿ. ول٩ی  آوقؾL آياو با جيحؽابات و ؾهىکكجوی هؽال٧
بـك های شهـاؾی بـا جمكکـم   ٌىيؿ. ول٩ی  جيؿ و ؾق جيحؽابات و ؾهىکكجوی وهین هی  هباقله يكم و هؿجقج با ظاکن قج ؾق پیً گك٨حه

های شهـاؾی ظاکمـاو وـکىالق قج   وویله شهاؾ هىحًؿ. وـل٩ی  ؾيبال بكپایی ظکىهث جوالهی به  گ٩حماو جىظیؿ ظاکمیث، به
 هكجؿ ؾجيىحه و به وشىب شهاؾ هىلعايه ٠لیه آياو ج٠ح٭اؾ ؾجقيؿ. آياو با جيحؽابات و ؾهىکكجوی هؽال٧ هىحًؿ.

B .Kجگك کىی به ظ٭ايیث ؾهىکكجوی جیماو ؾجٌحه باٌؿ گمـكجه و ه٭بل جلىجؾ٠ی ه١ح٭ؿ بىؾ که ؾهىکكجوی ک٩ك و ٘ا L٤ىت جوث
تضفة  وجؾ٠ـی، ه٭بـل بـى هـاؾی، Jٕ. ؾجيىـث  ؾق بكؼی هىجقؾ کا٨ك جوثL بًابكجیى ک٩ك به ؾهىکكجوی قج بـك هـكؾم وجشـب هی

 ٔ.959و 888، َ المزیب ػلى أعئل  الضاضش والغشیب
C   ،اوی، یىو٧  .85، َالتیاسات االعالهی  و قضی  الذیمقشاعی L جبكجهین ٠لی، ظیؿق، 798، َهى فقه الذول  فى االعالم. ٬ٔك
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های     کكوی هصلـه يمایًـؿگاو کٍـىق 798کكوی جل  :=م  >٨855لىٙیى ؾق جيحؽابات 
 Aىؾ قج جّاظب کكؾيؿ.ؼ

گكجیاو ٌی١ه ؾق جیـكجو، پـه جل ٌکىـث يٝـام ٌاهًٍـاهی، يٝـام شمهـىقی     جوالم
بـاوق بىؾيـؿ کـه     پكؾجلجو جي٭الب، بكجیى    جوالهی جیكجو قج جاویه کكؾيؿ. جهام ؼمیًی و جیؿه

ؾهىکكجوی ؾق هعؿوؾه ٌكٞ و چهـاقچىب ظاکمیـث لجللـهل پـفیك٨حًی جوـثL جلبحـه يـه 
گفجقی آو جوث که هكچه     قت هٙل٫ و ياهعؿوؾL جها جگك ه١ًای ؾهىکكجوی ؾق ٬ايىوِى    به

ؾقِؿ به جٔا٨ه یک قجیٔ  به آو ج١ل٫ گك٨ـث، ٬ـايىو ه١حبـك  5;ؼىجوث جکركیث هكؾم ٕ
قومی و وجشب جالجباٞ باٌؿL ولى آيکه ؼال٦ ٬كآو باٌؿL جلبحه جیى با جوالم والگاق يبىؾه 

  جیكجو، جل قهبك جا ٌىقجهای  جوالهی  يٝام شمهىقی  هىثىالو  مهجکًىو هو پفیك٨حًی يیىث. 
ٌـىيؿ و قأی  هی  جيحؽـاب  هـكؾم  یـا ٤یكهىـح٭ین  هىح٭ین  ٌهكها و قووحاها، با قأی  جوالهی

 ٌىؾ.    هًحؽباو، هاؾجهی که ؾق هعؿوؾه ٌكٞ و چهاقچىب ظاکمیث لجللهل باٌؿ، پفیك٨حه هی
هؽال٧ ؾهىکكجوی، کاقٌاو جل جک٩یّك هىجؾجقجّو ؾهىکكجوی ی     ها    جکًىو که ؾیگك ول٩ی

گفٌحه و به کٍحاق قویؿه، ًٌاؼث جؾله هؽال٩او ؾهىکكجوی و بكقوی ٠لمـی و ِـعیط 
های هؽال٧ ؾهىکكجوی بـكجی جذبـات ؾیـؿگاه     آيها ٔكوقجی ؾو چًؿجو یا٨حه جوث. ول٩ی

آيها گاهی  ل ؾالیل یکىاو يیىث.جيؿL ه٩اؾ جیى ؾوحه ج    ؼىؾ به ؾالیل هؽحل٩ی جوحًاؾ کكؾه
و گاه به      با جوحًاؾ به بكؼی آیات، قوجیات و ؾیگك جؾله، ک٩ك بىؾو ؾهىکكجوی قج بكؾجٌث کكؾه

جيـؿ. يىیىـًؿه ؾق جیـى     ک٩ك همايًؿ هفهث و يکىهً ؾهىکكجوـی پكؾجؼحه جك جل    هكججب پاییى
ها بك     وی و جقلیابی ؾالیل ول٩یه٭اله بك ظىب هًهس و ٬ىج٠ؿ ه٭بىل يمؾ جهل وًث، به بكق

 ک٩ك بىؾو ؾهىکكجوی پكؾجؼحه جوثL جها بكقوی جؾله ؾوحه ؾوم، يیالهًؿ هصالی ؾیگك جوث. 

 : هخالفت دهىکزاسی با تىدیذ داکمیت دلیل اول
ّ بك جوان آیه ٌكی٩ه   لِّلا

ّإّه آلُحٓكُم ّإَّلا
پـفیكي  Cظاکمیث هؽحُ ؼؿجويؿ جوـث. 2

                                              
Aٓ9، َالغیاعى االعالهیىو و الذول  و المغال  الذیمقشاعی  الؼقذ، ولیؿ، . يىیه<. 
 .=;آیه   . وىقه جي١ام،2
Cاقٞ قج يمی  که ظ٫ ٬ايىو  جوالم هیچ . ؾق ث. جٍـكیٟ ظـ٫ ؼؿجويـؿ جوـث. جىجو به جش گفجقی يؿجقؾL هیچ ٬ايىيی شم ظکنٌ  كج گفٌج

 ٌىؾL بًابكجیى يٝام ؾهىکكجوی ٬ابل جيٙبا٪ بك جوالم يیىث.  به هكؾم وجگفجق هی -جعلیل و جعكین  -ؾق ؾهىکكجوی ظ٫ جٍكیٟ 
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 Aه١ًای ج٠ٙای ظ٫ جٍكیٟ به بٍك ٠ـاؾی و ي٩ـی جىظیـؿ ظاکمیـث جوـثL    بهؾهىکكجوی 
بًابكجیى ؾهىکكجوی با جىظیؿ ظاکمیث ؾق ج١اقْ بىؾه و وـكجيصاّم چًـیى ج١اقٔـی ک٩ـك 

جىٔیط آيکه ظاکمیث هؽحُ ؼؿجويؿ هح١ال جوث. جًها ؼؿجويـؿ ظـ٫ جٍـكیٟ  Bجوث.
جوث. وًث يبىی ه٩ىك و هبـیى ٬ـكآو جوـث و جلله و ؾقبكؾجقيؿه ٬ىجيیى         ؾجقؾ و ٬كآو کالم

هىلماياو هى٩ًٜؿ ق٨حاقهای ؼىؾ قج هًٙب٫ بك کحـاب و وـًث وـاليؿ و ؾق هًگـام يـمجٞ، 
که ؼؿوجيؿ هح١ـال     قج هكشٟ ظل جؼحال٦ ٬كجق ؾهًؿL چًاو ؼؿجويؿ هح١ال و پیاهبك

ٓ ی٨كهىؾه جوـث: ُْ ٓه َحيإََسُٓت ِّ ّ  َش   َفإ ًُ ّإَى الِلا ُ ّ إّز ٍء َفإُزُّو ِٓ ّآ ا ِٓ َُ آلِإ  ّ ٓ ُحٓمّنُيإَِه َّلّلإَلِلا
ُْ ٓيإ ُُ ِّ ّإٓه  ُسإِ  الزا

َُ
ُ  ا 
ٓ
ٓحَسإُو َحإؤ

َ
َُ أ ه١ًای کًاق گفجٌحى جظکام جوالم و هبًا ٬كجق     جها ؾهىکكجوی به C؛ذّلَك َ رِی 

جىجو ظاللـی قج ظـكجم و     ؾجؾو آقجی هكؾم جوثL ؾق وج٬ٟ بك جوان ؼىجوث و آقجء هكؾم هی
قج ظالل کكؾ. هًحؽباو هكؾم بؿوو جىشه به کحاب و وًث، شىجل یا ٠ؿم شـىجل هـك ظكجهی 

جی ٕج٠ن جل ٔكوقیات ؾیى و ؾیگك هىاتلٔ هايًؿ ظصاب، جؼحالٖ لو و هكؾ، ليا و     هىأله
  Dگفجقيؿ.    شًه بالی و... به قأی هی    هن

 پاسخ
 ٌىؾ:    ، ؾق چًؿ يکحه بیاو هیؾلیلپاوػ به جیى 

جـىجو بـه     ؾق هىقؾ قجبٙه ؾیى و ؾهىکكجوی چًؿ ؾیؿگاه ٠مؿه هٙكض ٌؿه جوث که هی .1
های     جبایى، ٠مىم ؼّىَ هى وشه، ٠مىم ؼّىَ هٙل٫ جٌاقه کكؾ. هـك یـک جل ؾیـؿگاه

هفکىق، بك ج٩ىیك و بكؾجٌث ؼاِی جل ؾو ه٩هىم ؾیى و ؾهىکكجوی هبحًی جوث. ج٩اویك جقجته 
ٌـىيؿ.  ج٩اوـیك جقجتـه ٌـؿه جل     ج٭ىـین هی Fو ؾیـى ٨كجگیـك Eٌؿه جل ؾیى، بـه ؾیـى هعـؿوؾ

                                              
A٪َدهىکشاعى کفشی آؽکاس، ، ٠بؿجلله. ِاؾ ،;. 

B .7َ ،تًىیش الظلمات کؾف هفاعذ و ؽبهات االيتخابات ، هعمؿ بى ٠بؿجلله،جهام=. 
Cآیه . يىاء ،;?. 
Dَتفاوت هیاو ؽىسا و دهىکشاعى، جبىجيه، . جىظیؿی ،> Lجذـكی، <9–5:، َتضقیقات هفیذ دس ههن تشیى ابىاب ػقیذه L

 .8–9، َالهزش و التقبیش الهل االيتخابات و التشؽیشجبىهمام، 
E . جوث.ؾیًی که هعؿوؾ به جهىق ٌؽّی بىؾه و جل ویاوث و هىاتل جشحما٠ی بیگايه 
Fه . ؾیًی ٌاهل ٠ِك ّاؾی، جشحما٠ی، جؼال٬ی، ظ٭ى٪ هؿيی، ظ٭ى٪ جصاقت، ظ٭ى٪ بیى  که  ؿ ویاوی، ج٬ح  جلملل جوث.  های هؽحل٩ی هاًي



 

 

سی
زر

ة
ید 

گاه
ذ

 
لف

س
ی

 ها
ص

صى
 خ

در
 

زآم
کف

 شی
اس

کز
مى

 د
دن

ةى
  ی

11 

و ؾهىکكجوـی بـه هرابـه قوي  Aی ؾهىکكجوی بـه هرابـه جیـؿتىلى ی    ؾهىکكجوی يیم به ؾو ؾوحه
بًابكجیى بـكجی وـًصً قجبٙـه هـك یـک جل ؾو ج٩ىـیك ؾیـى بـا ؾو ج٩ىـیك  BٌىيؿL    ج٭ىین هی

ها ؾق شؿول لیك، يمایً ؾجؾه     ٨كْ ؾهىکكجوی، ؾق هصمٞى چًؿ ٨كْ همکى جوث که جیى
 ٌؿه جوث.

 

7 
ؾهىکكجوی به هرابه 
جیؿتىلى ی ــ ؾیى 

 هعؿوؾ
 يىبث جبایى

وکىالقها که ظاکمیث کٍىقهای ٤كبی هايًؿ جهكیکا، 
جيؿ و جل ؾو ه٩هىم     ؾوث گك٨حه    ٨كجيىه، جيگلیه و... قج به

 جيؿ. آياو    ؾیى و ؾهىکكجوی چًیى بكؾجٌحی قج پفیك٨حه
يىبث ؾیى قج جهكی ٬ؿوی و ٌؽّی و بیگايه جل 

 ؾجيًؿ.    ویاوث هی

8 
ؾهىکكجوی به هرابه 
جیؿتىلى ی ــ ؾیى 

 ٨كجگیك

 
 يىبث جبایى

های شهاؾی جل ؾو     های ج٭لیؿی و همه ول٩ی    بكؼی جل ول٩ی
و به همیى      ه٩هىم ؾیى و ؾهىکكجوی چًیى بكؾجٌحی قج پفیك٨حه

ه١ًای وحیم با جىظیؿ و ؾیى     به ؾلیل پفیكي ؾهىکكجوی قج
 پًؿجٌحه و به ِىقت هٙل٫ با آو هؽال٧ هىحًؿ.

: 
ؾهىکكجوی به هرابه 
 قوي ــ ؾیى ٨كجگیك

يىبث ٠مىم 
ؼّىَ هى 
وشه یا ٠مىم 

 ؼّىَ هٙل٫

گكجیاو     بكؼی جل هىجؾجقجو جؼىجو جلمىلمیى و جوالم
جل ؾو ه٩هىم ؾیى و ؾهىکكجوی چًیى بكؾجٌحی قج  Cٌی١ه،

پفیك٨حه و ؾهىکكجوی قج به يعى هٍكوٖ و ه٭یؿ 
 جيؿ.    پفیك٨حه

 بىؾه که بكؼی ذابث و ج٥ییك ياپفیكيؿ و بكؼی يیم ٬ابل     هىٔى٠ات جظکام ؾو ؾوحه. 2
ج٥ییك و جْٙىقيؿ. ه٩هىم ؾهىکكجوی، ویال و ٬ابل جْٙىق جوث. جیى ه٩هىم ؾق ٘ىل جاقیػ ؾق 

                                              
A. بیًی جوث و با هك ؾیًی که جواوً بـك   ؾهىکكجوی هبحًی بك جوهايیىن، لیبكجلیىن و وکىالقیىن، به هرابه جیؿتىلى ی و شهاو

 جىجو با ٠ًىجو ؾهىکكجوی ظؿجکركی یاؾ کكؾ.  ؾق ج١اقْ جوث. جل جیى ج٩ىیك هی جىظیؿ و ؼؿجهعىقی جوث
B .قجيـی   ٠ًىجو ٌیىه و قوي جىلیٟ ٬ؿقت و هٍاقکث هـكؾم ؾق جؾجقه شاه١ـه و جىِـی٩ی ؼـاَ جل ظکن  جگك ؾهىکكجوی جًها به

و وًث يبىی ؾالیل و ٬كجتًـی بـك جاییـؿ آو  جىجو ؾق ٬كآو  پفیك٨حه ٌىؾ، يه جًها با هبايی و جِىل جوالم هؽال٧ يیىث، بلکه هی
٠ًىجو یک جیؿتىلى ی ؾق آو شای گك٨حـه جوـث. پـفیكي   یا٨ث. ؾهىکكجوی ؾق ظکن ٜك٦ و واؼحاقی جوث که ؾیى جوالم به

جىجو جل ٬الـب و وـاؼحاقهای يـى بهـكه   جیى ج٩ىیك جل ؾهىکكجوی، جاللهی با قؾ جىظیؿ ظاکمیث يؿجقؾ. ؾق بىیاقی جل هىاتل هی
 ٠ًىجو هعحىج جوح٩اؾه کكؾ.  ؾL جلبحه جل جظکام و ؾوحىقجت جوالهی يیم بهبك
Cو قهبك ه١ٝن جي٭الب جوث که جبؿیل به گ٩حمـاو ویاوـی  واالقی ؾیًی، ؾیؿگاه هٙكض ٌؿه جل وىی جهام ؼمیًی . هكؾم

 جي٭الب جوالهی جیكجو ٌؿه جوث.
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که بكؼـی     ٘ىقی    ی هح٩اوجی جل آو جقجته ٌؿه جوثL بهها    هىیك جعىل ٬كجق گك٨حه و بكؾجٌث
ه١ح٭ؿيؿ که ؾهىکكجوی، هايًؿ وج ه لٌیكل هٍحك  ل٩ٝی جوـثL ؾق وج٬ـٟ بایـؿ گ٩ـث کـه 
ج١كی٧ وجظؿ و هىقؾ جشما٠ی جل ؾهىکكجوی ؾق ؾوث يیىث و يبىّؾ ج١كی٧ شاهٟ و هىقؾ 

بًـابكجیى هـك  Aل٥مجو کكؾه جوـثL پفیك، ویال و    جج٩ا٪ جل ؾهىکكجوی، جیى ه٩هىم قج جي١ٙا٦
     هــای ٨کــكی و ـو٪ و وــلی٭ه    ٨كْ    بیًی، پیً    یــک جل جيؿیٍــمًؿجو، هحًاوــب بــا شهــاو

  Bجيؿ.    ٌؽّی ؼىیً جل جیى ه٩هىم، بكؾجٌحی ؼاَ جقجته ؾجؾه
جی هبحًی بك ج١كی٧ و ًٌاؼث ٨ـكؾ جل شهـاو و جيىـاو     هك شاه١ه     ج١كی٧ ؾهىکكجوی ؾق

LجوثC ها هح٩اوت جوث. ج١كی٧     ها جل ؾهىکكجوی با ج١كی٧ وىویالیىث    لفج ج١كی٧ لیبكجل
و ظاکمیث جقجؾه هلـی ؾق  Dها هح٩اوت بىؾه    هىلماياو ظاهی ؾهىکكجوی يیم جل ج١كی٧ ٤كبی

بًابكجیى، ظکن ؾهىکكجوی  EیابؿL    شاه١ه وکىالق به ٌکلی هح٩اوت جل شاه١ه ؾیًی جبلىق هی
 جيؿ.    ه١ًا و ج٩ىیكی ؾجقؾ که هىجؾجقجيً جل آو جقجؾه کكؾه    لکه بىحگی بههٙل٫ يیىثL ب

 Fجی هحْٙىق و ٬ابل شكض و ج١ؿیل و جٔا٨ه جوث    وج١٬یث آو جوث که ؾهىکكجوی پؿیؿه
هٍحك  همه ج١اقی٧ ؾهىکكجوی جوث. جصكبه     و هٍاقکث هكؾم ؾق ظکىهث، هىحه و وشه

جىجو ؾق ٬الب ؾهىکكجوی جّك٦ کكؾ و     ؾجؾ که هیظکىهث شمهىقی جوالهی جیكجو يٍاو 
ها، ياؾیؿه گـك٨حى جیـى     ؾیى قج، قوض ظاکن بك ؾهىکكجوی واؼث. یکی جل ؼٙاهای ول٩ی

ها ٬ابل جْٙىق و ج٥ییك هىحًؿ و گاهی جو٬ات ؾق جبحـؿج     هٙلب جوث که هىٔى٠ات و پؿیؿه
های شؿیؿی جل آو     ل يىؽهظکمی ؾجقيؿ، جها گفٌث لهاو هىشب پیؿجیً ج٥ییكجت و بكو

لؾگی ؾق ِؿوق ظکن     ٌىؾ که ج٥ییك ظکن قج ؾق پی ؾجقؾL بًابكجیى بایؿ جل ٌحاب    پؿیؿه هی
                                              

Aو جٌحباه جوث. ه١ًای ذابث و قوًٌی جل یک ه٩هىم، آ٤ال قجه ه٥الٙه . يبىؾ 
B8، َاعالم و دهىکشاعى لیبشال، هعمؿ ظًی٧، . ٘اهكی<. 
Cه١ًای ظیىجو قها ٌؿه جوث.  جوالهی ی١ًی جيىاو آلجؾ و ؾهىکكجوی جلعاؾّی ٤كبی به . ؾهىکكجوی   
Dًٌاوی ؾیى هبیى جوالم هبحًی جوث.  بیًی و جيىاو  ؾجقی جوالهی بك شهاو  و هباؾی ظکىهث . جِىل 
E .79، َدیى و بًیادهای دهکشاتیکؿهعمؿ ياِك، ج٭ىی، وی<. 
F Lوشىؾ ج٩اوت هیاو يؽىحیى يىؽه ؾهىکكجوی با يىؽه جهكولی، گىیای جٙـْىق و جهکـاو شـكض و ج١ـؿیل ؾق ؾهىکكجوـی جوـث .

چًـاو بـا٬ی   هنجلبحه جفکك جیى يکحه اللم جوث که يىؽه کًىيی ؾهىکكجوی يیم يىؽه يهایی و پایـايی يیىـث و جهکـاو جٙـْىق ؾق آو 
 جوث.
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٠ًىجو هرال، ٤الب ٨ّك٪ و هـفجهب ٨کـكی     بك هىٔى٠ات ٬ابل ج٥ییك و جْٙىق پكهیم کكؾL به
و هح٭ؿهاو هن هـفهب  جيؿ. بىیاقی جل پیكوجو هفجهب يىبث به يٝكجت بمقگاو    ٬ابل جْٙىق

جيؿL بك جیى جوـان ظکـن     وشىؾ آوقؾه    ؼىؾ، ي٭ؿ و يٝكهایی ؾجٌحه و ج٥ییك و جعىالجی قج به
 هح٭ؿهاو و هحاؼكجو آو هفهب هح٩اوت جوث.

 ها ه٭یؿ به ٬یـىؾی هىـحًؿ. همـه    ؾهىکكجوی هٙل٫ وشىؾ يؿجقؾ و همه ؾهىکكجوی .3
جيؿ که جیى     ، ؼٗ ٬كهمهایی قج لعاٚ کكؾهظاهیاو ؾهىکكجوی، ؾق پفیكي ؼىجوث جکركیث

ًّ     ظحی ؾهىکكجت AجىجيًؿL ظ٫ یا با٘ل باًٌؿ.    ؼٙىٖ ٬كهم هی های وکىالق که گاه با چال
ّْ ؾهىکكجوــی و وکىالقیىــن هىجشــه هی ٌــىيؿ، بــكجی ظــل ج١ــاقْ، جل هبًــای     ج١ــاق

L ؾق وج٬ٟ جیى بؿجو کًًؿ    ؾهىکكجوی ؾوث کٍیؿه و بك وکىالق بىؾو ظکىهث پا٨ٍاقی هی
٠ًىجو هرـال، جگـك ؼىجوـث     جك جل ؾیگـكی جوـثL بـه    ه١ًاوث که گاه یکی جل ؾو پایه ههن

جکركیث هكؾم ٨كجيىه بك جّىیب ٬ايىيی ؾیًی هايًؿ همًى٠یث جىلیـؿ، ٨ـكوي و جوـح١مال 
هٍكوبات جلکلی ج١ل٫ بگیكؾ، بك هبًای ؾهىکكجوی، جیـى ؼىجوـث هٍـكوٞ بـىؾه و بایـؿ 

ؾجقی، با     ٠ًىجو یکی جل جِىل ظکىهث    ه ٬ايىو ٌىؾL ؾق ِىقجی که وکىالقیىن بهجبؿیل ب
جیى ؼىجوحه ؾیًی هكؾم هؽال٩ث کكؾه و هايٟ جّىیب و ظٕىق ٬ـايىيی ؾیـى ؾق شاه١ـه 

های جکركیث با هعؿوؾیث و     ٌىؾ. ؾق شاه١ه ؾهىکكججیک جوالهی يیم، پفیكي ؼىجوحه    هی
 Bهای هكؾم با جوجهك و يىجهی جلهی قوبكووث.    ال٩ث ؼىجوحهؼٗ ٬كهمهایی هايًؿ ٠ؿم هؽ

ٌاو، ظاکمیث ؼؿجويـؿ     گاه ؾق ـهى و لباو    بىیاقی جل هىلماياو ظاهی ؾهىکكجوی، هیچ
های هكؾم، هٍكوٖ به ٠ؿم هؽال٩ث بـا     جيؿ. جیى هىأله که پفیكي ؼىجوحه     قج جيکاق يکكؾه

جٔط و قوٌى جوث که بىیاقی جل هىلماياو ظاهی جوجهك و يىجهی جلهی جوث، به ٬ؿقی و
                                              

A ٘بی١ـی جوـث کـه هیچ ?:ؾقِؿ جل هكؾم شاه١ه ؼىجوحاق ٬حل ج٬لیث  7;. ٨كْ کًیؿ Lهـای  یـک جل يٝام  ؾقِـؿی ٌـىيؿ 
هـای ویاوـی، پـفیكي ؼىجوـث   ؾهىکكجوی جیى ؼىجوحه جکركیث قج يؽىجهؿ پفیك٨ثL لیكج ٬ـىجيیى و ٔـىجبٗ ظـاکن بـك يٝام

 جکركیث قج ه٭یؿ به ٬یىؾی کكؾه جوث.
Bظکـن جللـه  جا ؼل٩ا و وایك ج٨كجؾ، جا جبؿ جابٟ  گك٨حه جکكم  ج٨كجؾ جل قوىل  همه  ؼؿج جوث.  هًعّك به  و ظکن  . ظاکمیث  

هىحًؿL بًابكجیى بایؿ جل جظکام ؼؿجويؿ هح١ال ج٘ا٠ث و پیكوی کكؾ و ج٘ا٠ث جل ؾیگكجو، هٍكوٖ بـه ؾوـحىق ؼؿجويـؿ هح١ـال 
کـه ؾق قوجیـث آهـؿه جوـث:   های ؾیگك هـن ه١ـیى و هكلبًـؿی ٌـؿه جوـثL چًاو  جيىاوجوثL جلبحه ه٭ؿجق ج٘ا٠ث جيىاو جل 

Kال٘ا٠ة لمؽلى٪ ٨ی ه١ّیة جلؽال٫Jجا لهايی که با ج٘ا٠ث جل ؾیگـك جيىـاو L   ،ها، بـه ٬ـىجيیى و ظـؿوؾ جلهـی آوـیبی يكوـؿ
 جىجو جل جظکام و ؾوحىقجت آيها جب١یث کكؾ.  هی
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ها،     جها هحاوـ٩ايه وـل٩ی 1جيؿL    جي وؽى يگ٩حه    ٠ًه ؾجيىحه و ؾقباقه    ؾهىکكجوی آو قج ه٩كو٢
گاهی جل ه٭ّـىؾ گكوه    ٌحاب هـای هىـلماو جل ؾهىکكجوـی، آيـاو قج کـا٨ك و     لؾه و بؿوو آ

ؾهًؿ. جیى ؾقظالی جوث که بك جوان جِـل     و به وشىب ٬حل آياو ٨حىج هی Bهٍك  ؾجيىحه
جولی، ؼىو، هال و ٠كْ ٌؽُ هىلماو، هاؾجهی که هىلماو بىؾيً هىْلن و یا ظحـی 
هٍکى  باٌؿ، هعحكم و ٤یك ٬ابل ؼؿٌه جوـث و ظکـن بـه ک٩ـك و لوجل جوـالم چًـیى 

 3پفیك جوث.    ٌؽّی، جًها با ؾلیل ١ٙ٬ی و ی٭یًی جهکاو
 هىـحًؿL جهـا ؾق يٝـام     ٤كبی، هـكؾم پایـه هٍـكو٠یث يٝـامهای ویاوی     ؾق يٝام .4

 جوالهی، هكؾم يه پایه هٍكو٠یث يٝام، بلکه پایه ه٭بىلیث آو هىحًؿ. پیاهبك جکـكم
  جّـمیماجً  جمام  ؾق هیاو هىلماياو و جیًکه  جل١اؾه ؾوحكوی به وظی، ي٩ىـ ٨ى٪  ق٤ن    ٠لی

ٌؿ، ؾق بىیاقی جل کاقهای  هی  هىجشه  هكؾم  ج٬بال با  جل ج٠حماؾ ٠مىهی  ؼا٘ك بكؼىقؾجقی     به
 ؾجؾ. هی  گیكی ؾؼالث    قج ؾق جّمین  ههن، هكؾم

 گفجقی بٍكی هؽال٧ يیىث. ج٩ّیل هٙلـب بـؿیى ٌـكض    جوالم با هكگىيه ٬ايىو .5
جوث که جگك ظکن ٌك٠ی ؼاَ و ١ٙ٬ی ؾقباقه وشىب جيصام یا جك  کاقی ؾق ؾوـحكن 

گـفجقی ؾق جیـى ظـىله     کن وکاوـّث ظکـن هىٜـ٧ بـىؾه و ٬ايىو    باٌؿ، همه به جهحرال بی
گفجقی ؾجقؾ کـه بـه     ؾق هىجقؾی جىجيایی ٬ايىو Dه١ًای ي٭ٓ ظکن ٌك٠ی جوثL جها ٨٭یه    به

 ٌىؾ:    جیى هىجقؾ جٌاقه هی
ََّل ُنٓمّنَيإٍت ّإَذا وىقه جظمجب ٨كهىؾه جوث:  >9: ؼؿجويؿ هح١ال ؾق آیه الف  َُ َنإَ َاَه ّمُإٓمّنٍو  َُ

ٓنّزّهٓ 
َ
ُة ّنٓو أ رَیَ ٓم آلخّ ٓه َ ُكَِه ََلُ

َ
ا أ ٓنزا
َ
ٌُ أ َرُسُِل َُ  ُ هىلماياو هـىجؾجق ؾهىکكجوـی ه١ح٭ؿيـؿ  ؛َقَضى الِلا

ظکن ؼؿجويـؿ  چه ؾق هىٔى٠ی    چًاوآیه ٌكی٩ه، که بك جوان هًٙى٪ و ه٩هىم هؽال٧ جیى 
به ِىقت ؼاَ یا ٠ام هىشـىؾ باٌـؿ، هىـلماياو هکلـ٧ بـه  هح١ال و قوىل جکكم

                                              
Aج٬حّـاؾی ، هـالی ، شمجیـی هـؿيی  و ه٭ـكقجت  ٬ـىجيیى  هىقی جوالهی جیكجو، کلیـهجِل چهاقم ٬ايىو جواوی شم . بكجوان ،  ،

  ٬ـايىو  جِـىل  همـه  یـا ٠مـىم  بك ج٘ال٪  جِل  باٌؿ. جیى  جوالهی  هىجلیى  و... بایؿ بك جوان  ، ویاوی ، يٝاهی ، ٨كهًگی جؾجقی
 . جوث  يگهباو  ٨٭های ٌىقجی  بك ٠هؿهجهك   جیى  و جٍؽیُ  جوث  ؾیگك ظاکن  و ه٭كقجت  و ٬ىجيیى  جواوی

Bآيکه ظکن بك هك چیمی ٨كٞ بك جّىق آو چیم جوث.  . ظالKجلعکن ٠لی جلٍیة ٨كٞ ٠ى جّىقه.J 
C . ،8، َتکفیش اهل الؾهادتیى هىايؼه و هًاعاتهظاجن جل١ىيی، ٌكی٧?. 

Dج٠ن جل لهايی جوث که ٨٭یه ؾق هّؿق ظکن ٬كجق گك٨حه باٌؿ، یا آيکه ظاکن ٨كؾی ٤یك جل ٨٭یه باٌؿ. . جیى هٙلب 
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يكوـیؿه  هىحًؿL جها جگك ؾق هىٔى٠ی ظکمی جل ؼؿجويؿ هح١ال و قوىل جکـكم     جىلین
باٌؿ، آيگاه هىلماياو جىجيایی ش١ل و ؤٟ ٬ايىو ؾق چاقچىب ٌكٞ قج ؾجقيـؿL جگـك ظکـن 

جىجيؿ بك جوان هّـالط  ٌك٠ی جوحعباب، کكجهث یا جباظه باٌؿ، ٨٭یه یا ظاکن جوالهی هی
ؾق جِٙالض به  Aو ه٭اِؿ ٌكی١ث به وشىب یا ظكهث یا لهباض بالم١ًی جال٠نل ظکن کًؿ.

 Bٌىؾ.    ل، لهًٙ٭ة جل٩كج٢ل گ٩حه هیجیى ظىله جل هىات
های شمیـی و     ؾق ظْؿ بیاو کلیات و هٙل٭ات باٌؿ، جّـمین: جگك يّىَ ٌك٠ی ب 

کی٩یث جشكج ؾق ؾوث ظاکن و هكؾم جوث. هايًؿ آيکه هىٔىٞ، هكجبٗ بـا شىجيـب هح٥یـك 
  Cليؿگی جيىاو جوث. جوجهك جوالم ؾقباقه جیى ؾوحه جل هىٔى٠ات ٠ام و کلی جوث.

گىيـه يّـی جل     های شؿیـؿی ٌـؿه کـه هیچ    گفٌث لهاو هىشب پیؿجیً هىٔىٞ: د
  Dکحاب و وًث ؾقباقه ظکن آيها ؾق وشىؾ يؿجقؾ.

ٌىؾL ٬ايىو هٍكوٞ ؼـىؾ ؾو يـىٞ     ٬ايىو به ؾو ؾوحه هٍكوٞ و ياهٍكوٞ ج٭ىین هی .6
Lجوث: آيچه هىج٫٨ ٌكٞ جوث و آيچه هؽال٧ ٌكٞ يیىثE  جها ٬ايىو ياهٍكوٞ یک ٬ىن

جل ٘ك٦ ؾیگك، بؿیٟ و بـؿ٠ث ؾو ه٭ىلـه  Fجقؾ، آو هن ٬ايىو هؽال٧ ٌكٞ جوث.ؿبیٍحك ي
های جهـكولی بـؿیٟ و يـى جوـثL لکـى بـؿ٠ث     هىحًؿ. بىیاقی جل ٬ىجيیى ؾولث     هح٩اوت

يیىث. يبایؿ هك چیم بؿی١ی قج بؿ٠ث و جٍكیٟ ؾجيىثL لیـكج بـؿ٠ث آو جوـث کـه جهـك 
یک به ؾیى ؼؿج يىبث ؾجؾه     قج به ؾیى يىبث بؿهینL ظال آيکه ٬ىجيیى شؿیؿه هیچ شؿیؿی

 Gيٍؿه جوثL بًابكجیى ظکن به بؿ٠ث بىؾو آيها جهكی ياقوجوث.
                                              

A .K جهام ٕظاکنٔ جگك به جيصـام Lـج جهك بمًؿوب جو هباض وشب چًايکه ٠بیؿجلكظمى هباقک٩ىقی ؾق جیى باقه گ٩حه جوث: جالهام ج
المضکةن و المتؾةابه فةى التکفیةش و L بالهىل، هعمـؿ ٠مـك، Jکاق هىحعب یا هباظی جهك کًؿ ج٘ا٠ث جل جهك جو وجشب جوث

 .<?8، َ;، ز تضف  االصىریL هباقک٩ىقی، ٠بؿجلكظمى، =75، َ الزهاد

B75، َالمضکن و المتؾابه فى التکفیش و الزهاد، هعمؿ ٠مك، . بالهىل=. 
C5<9–<=9، َاقتصاديا.  ِؿق، ویؿ هعمؿ با٬ك، . ق. 
Dٌىؾ.  جِٙالض جل آو با ج١بیك لها ال يُ ٨یهل یاؾ هی . ؾق 
Eجی جل ٬كجقؾجها و جلمجم و جلحمجم ٌؽّی یـا يـى٠ی ٌؽّـی ؾق ظـىله هباظـات يیىـث و   شؿیؿه چیمی شم هصمى٠ه . ٬ىجيیى

 ٌىيؿ، همیى که ه٥ایك با ٌكٞ يباًٌؿ، ٠مل به آيها شایم جوث  چىو به ٬ّؿ ٌك٠ی ؤٟ يمی
F97، َايه تزذدآعت، ؾجووؾ، . ٨یكظی>. 
G989، َ. هماو. 
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 : دهىکزاسی هظذاق دکن به غیز ها ايشل اللهدلیل دوم
َلّئَك ُهُ آلَكإَّفُزَُه بك جوان آیه  ُٓ

ُ
َِ الِْلُ َفؤ ىَش

َ
َ أ ٓ َيٓحُكم ِّبَ َنو َّلا َُ  کىی که به ٤یك ها جيـمل  ؛

جلله ظکن کًؿ کا٨ك جوث. جل آيصـا کـه ؾق کحـاب و وـًث، وـؽًی جل ؾهىکكجوـی يیاهـؿه، 
 پفیكي ؾهىکكجوی جل هّاؾی٫ ظکن به ٤یك ها جيمل جلله جوث و هىج٨٭او ؾهىکكجوی کا٨كيؿ.

 خپاس
 چه ؾق هىٔى٠ی    چًاووىقه جظمجب،  >9٘ىق که ٬بال بیاو ٌؿ، بك جوان آیه     هماو. 7

بـه ِـىقت ؼـاَ یـا ٠ـام هىشـىؾ باٌـؿ،  ظکن ؼؿجويؿ هح١ال و قوـىل جکـكم
هىحًؿL جها جگـك ؾق هىٔـى٠ی ظکمـی جل ؼؿجويـؿ هح١ـال و      هىلماياو هکل٧ به جىلین

جىجيـایی ش١ـل و ؤـٟ ٬ـايىو ؾق  يكوـیؿه باٌـؿ، آيگـاه هىـلماياو قوىل جکـكم
L بًابكجیى ؾهىکكجوی يه هّؿج٪ جك  هفهىم ظکن جلله بـىؾه و يـه چاقچىب ٌكٞ قج ؾجقيؿ

 هّؿج٪ ظکن به ٤یك ها جيمل جلله جوث.
. بك جوان ٜاهك آیه ٌكی٩ه، هصكؾ ظکن به ٤یك ها جيمل جلله، ک٩ك جوثL ظال آيکـه 8

٠ًىجو هرال، گاه     کلی آیه قج ٬بىل يؿجقيؿL به های ول٩ی شهاؾی هن ٜهىق جولی و    ظحی گكوه
قوٌى جوث که ظکن ٜالمايه يه کًؿ.     ٬أی جل وك ٩٤لث و ؼٙا ظکمی ٜالمايه ِاؾق هی

جًها ؾق ها جيمل جلله ؾجؼل يیىثL بلکه هىشب جك  ها جيمل جلله يیم ٌؿه جوثL بك جوان 
های شهاؾی چًیى     که ظحی ول٩یٜهىق جولی یه بایؿ ٬أی ياهبكؾه قج جک٩یك کكؾ، ظال آي

ؾجيًؿ. بًابكجیى بایؿ گ٩ث هصكؾ ظکن به ٤یك ها جيمل جلله ک٩ك     ٬أی و ؾجؾقوی قج کا٨ك يمی
يیىثL ظکن به ٤یك هاجيمل جلله ٠لل و جوباب هؽحل٩ی ؾجقؾ جًها ؾق ِىقجی که ظکن بـه 

و ؼـكوز جل جوـالم قغ ٤یك هايمل جلله ياٌی جل شعؿ و جيکاق ٬لبی ها جيمل جلله باٌؿ ک٩ك 
هی ؾهؿL ؾق ٤یك جیى ِىقت جوالم با٬یىـث. جل آيصـا کـه شعـؿ و جيکـاق ٬لبـی جهـكی 

جی يیىـثL بًـابكجیى ٌـًاؼث چًـیى     ٤یكهعىىن و هؽ٩ی جوث جٍؽیُ آو کاق واؾه
ج٠ح٭اؾی جًها جل قجه ج٬كجق به شعؿ جىوٗ جاق  ها جيـمل جللـه یـا ق٨حـاق هّـْكض ٨ـكؾ جـاق  

ث. جلبحه ؾق بیٍحك جو٬ات وؽى ٨كؾ جـاق  هـا جيـمل جللـه جل ِـكجظث اللم پفیك جو    جهکاو
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بكؼىقؾجق يیىث، یا آيکه ق٨حاق ٨كؾ جاق  ها جيمل جلله به ؾلیل ل٨٭ؿجو لىاو و وشىه هؽحل٧ 
 وٗ ج١٨ال  جوثL بًابكجیى ظکن ک٩ك، هىٔى٠ی يؽىجهؿ یا٨ث.

َِ . ؾق ٬كآو جل ؾو ج١بیك 9 ىإَش
َ
آ أ هََنُ ِّبَ ِٓ ، ٕکىايی که بـك جوـان هـا جيـمل جللـه الِْلُ آحُُك َّلَل

ُ کًًؿ، هايًؿ پیاهبكجو و هىهًاو وج١٬یٔ و ظکن هی َِ الِلا ٓىَش
َ
َ أ َنٓو ََّلٓ َيٓحُكٓم ِّبَ َُ ٕآيايکه هـا ،

کًًؿٔ، جوح٩اؾه ٌؿه جوث.  جك  ظکن بما جيمل جلله ج٠ن جل ظکـن بـه     جيمل جلله قج جك  هی
ججب هؽحل٩ی ؾجقؾL جلبحه جیى هكججب يیم هك کؿجم، جظکام ؼاَ ٤یك ها جيمل جلله جوث و هك

 ؼىؾ قج ؾجقؾL ؾق وج٬ٟ جاقکاو ظکن بما جيمل جلله وه گكوهًؿ: 
 جيؿ.    يؽىث: گكوهی که ِك٨ا ظکن جلله قج جك  کكؾه

 جيؿ.     ؾوم: گكوهی که يه جًها ظکن جلله قج جك  کكؾه، بلکه به ظکن جلله ک٩ك وقلیؿه 
 جيؿ. که ٠الوه بك جك  و ک٩ك به ظکن جلله، ظکن شؿیؿی ؤٟ ظکن کكؾهوىم: گكوهی 

گكوه يؽىث ٨او٫ و ٜالمًؿ، جها گكوه ؾوم و وىم ٠الوه بك ججّا٦ به ٨ىـ٫ و ٜلـن، 
کا٨كيؿL بك جیى جوان ؾوحه بًؿی، اللهه جك  ظکن جلله، ک٩ك و جيکاق ظکن جلله یا ِؿوق 

ماياو بؿوو جىشه به جیى يکحـه ههـن، ؾق ظکن شؿیؿ يیىثL جها هحاو٩ايه گكوهی جل هىل
ؾجم جٌحباه ج٨حاؾه و جك  ظکن به ها جيمل جلله قج با ظکن به ٤یك ها جيمل جلله جٌـحباه گك٨حـه و 

جيؿ. آيـاو ج٭ىـین     جك  ظکن بما جيمل جلله قج با جيکاق و ج١ىیٓ ظکن جلله هىاوی ؾجيىـحه
جيؿ که ؾوـحه     ظکن به ٤یك ها جيمل جلله واؼحهجی به يام ظکن بما جيمل جلله و     ذًایی و ؾوگايه

که آيچه ؾق ٬كآو آهؿه جوـث،     جيؿL ؾق ظالی    يؽىث قج هىلماو و ؾوحه ؾوم قج کا٨ك ؼىجيؿه
جك  ظکن بما جيمل جلله جوث. ؾق ٬كآو وؽًی جل ظکن به ٤یك ها جيمل جلله يیاهؿه جوـث و 

 ٭ًؿ.جلبحه جیى ؾو هىاوی يیىحًؿL بلکه ج٠ن و جؼُ هٙل
جفکك جیى يکحه اللم جوث که جهل ٠لن، ک٩ك قج به ؾو ؾوـحه ک٩ـك جکبـك و ک٩ـك جِـ٥ك 

با جِل جوالم هًا٨ات ؾجقؾ و هىشب ؼـكوز جل جوـالم  جيؿL جقجکاب ک٩ك جکبك    ج٭ىین کكؾه
ٌىؾL جها جقجکاب ک٩ك ج٥ِك با جِل جوالم هًا٨اجی يؿجقؾ. جل ک٩ك جکبـك بـا ج١بیـك ک٩ـك     هی

َنإٓو ََّلٓ جىجو گ٩ـث     ؾق وج٬ٟ هی AٌىؾL    ک٩ك ج٥ِك با ج١بیك ک٩ك ٠ملی یاؾ هیج٠ح٭اؾی و جل 
                                              

Aجبى;;، َ تىریه االصادیج التى تىّهن هًها تکفیش الؼصاة، هاهك هكوجو، . ههكجت L   ،هذاسد الغةالکیى٬ین شىلیه، هعمؿ ،
 .::9، 7َز
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ل ٌـؿهL ی١ًـی ظـالل ؼـؿج قج ىسـتحّه مِحمـً لمنـهؾو يىٞ جوث. گاهی ٌؽّی لَيٓحُكٓم 
ظكجم یا ظكجم ؼؿج قج ظالل ٌمكؾهL ؾق جیى ِىقت ک٩ـك ج٠ح٭ـاؾی جو هعـكل جوـثL جهـا 

بلکه بؿجو ه١حك٦ جوث و ؾق هًگام ٠مل بك ؼال٦ ظکن گاهی ظکن جلله قج ج٥ییك يؿجؾه، 
جلهی ٠مل کكؾه جوث که ؾق جیى ِىقت، جًها هكجکب ه١ّیث ٌؿه و جگك ک٩كی باٌـؿ، 

 ک٩ك ٠ملی جوث که يا٬ٓ جوالم يیىث.
گكجیاو، جیـى     . جٌحكج  ل٩ٝی ؾهىکكجوی ٤كبی با ؾهىکكجوـی هـىقؾ ظمایـث جوـالم:

یه ؾهىکكجوی جوـالهی همـاو ؾهىکكجوـی ٤كبـی جوـث و وشىؾ آوقؾه که يٝك    جّىق قج به
هـای     ٨كْ    هـا بـا پیً    ها ياؾیؿه گك٨حه ٌؿه جوثL جها ؾق وج٬ٟ بایؿ گ٩ث که ٤كبی    ج٩اوت

هـای ؼـىؾ بـه     ٨كْ    گكج يیـم بـا پیً    ؼىؾ ؾهىکكجوی قج جيحؽاب کكؾه و هىلماياو جوـالم
هـای هؽحلـ٧ جل     ها هىشب پیـؿجیً ٬كجتث    ٨كْ   ً بًابكجیى پی جيؿL    ؾهىکكجوی قوی آوقؾه

ها يه به ؼـىّؾ ؾهىکكجوـی، بلکـه     ؾهىکكجوی ٌؿه جوثL جلبحه بىیاقی جل جٌکاالت ول٩ی
ها جوث. ٬اتالو به جيٙبا٪ و والگاقی ؾهىکكجوی با جوـالم،     های ٤كبی    ٨كْ    ياٜك به پیً

ــا پیً ــی قوی    ٨كْ    ب ــه ؾهىکكجو ــىؾ ب ــای ؼ ــايی و     آوقؾه ه ــی هب ــه آو ي٩ ــه الله ــؿ ک جي
ها ؾق پفیكي ؾهىکكجوی جوث. جىٔـیط آيکـه ؾهىکكجوـی ٤كبـی و     های ٤كبی    ٨كْ    پیً

هایی ؾجقيؿ. ـی ظ٫ ؾجيىحى هكؾم و جظحكجم به     ؾهىکكجوی جوالهی، وشىه جٌحكج  و ج٩اوت
جوی جوالهی جوـثL آلجؾی ٨كؾی و شم١ی، جل شمله جٌحكجکات ؾهىکكجوی ٤كبی و ؾهىکك

ها جل جیى ٬كجقيؿ که ؾق ؾهىکكجوی ٤كبی، ظاکمیـث جوال و بالـفجت جل آو هـكؾم     جها ج٩اوت
گیـكؾL ؾق     ٘ىق هٙل٫ پفیك٨حه ٌؿه و هال  ٠مل ٬ـكجق هی    جوث و ؼىجوث و قأی هكؾم به

م که ؾق ؾهىکكجوی جوالهی، ظاکمیث جوال و بالفجت جل آو ؼؿجوث و ظاکمیث هكؾ    ظالی
ؾق ٘ىل ظاکمیث ؼؿجويؿ جوث و ؼىجوث و قأی هكؾم ؾق ِـىقت و٬ـىٞ ؾق چـاقچىب 

جـىجو     با لعاٚ ٬یىؾی که ـکك ٌؿ، ؾیگـك هی Aٌىؾ.    ٌكی١ث و والگاقی با ؾیى پفیك٨حه هی
 جل ٠ؿم جيٙبا٪ ؾهىکكجوی با جظکام جلهی وؽى گ٩ث.

                                              
A9ـ  ><9َ  ای،  فلغفه عیاعى آیت الله خاهًه، هعىى، . ههاشكيیا>:. 
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 : دهىکزاسی هظذاق تذاکن به طاغىتدلیل سىم
گفجقيؿ. بك جوـان آیـه جکمـال،     و هىجؾجقجو ؾهىکكجوی بؿ٠ث ؾهىکكجوی بؿ٠ث جوث

بكؼـی  Aه١ًای پفیكي ي٭ـُ ؾق ؾیـى ؼؿجوـث.    ؾیى کاهل جوث. پفیكي ؾهىکكجوی به
جيؿ: بك جوان کحاب و وًث، ظکىهث     جيؿ و گ٩حه    همیى هىأله قج با ج١بیك ؾیگكی بیاو کكؾه

یــک جل     ؾهىکكجوــی هیچ بــك ؾو يــىٞ جوــث: ظکىهــث جوــالهی و ظکىهــث ٘ــا٤ىت.
 Bهای ظکىهث جوالهی قج يؿجقؾL بًابكجیى ؾهىکكجوـی ظکىهـث ٘ـا٤ىت جوـث.    ویژگی

ؾهىکكجوی شىٌیؿه جل جوالم يیىث، بلکـه هعّـىل يٝـام ٤ـكب جوـثL لـفج پـفیكي 
 ه١ًای جعاکن به ٘ا٤ىت جوث.    ؾهىکكجوی به

 پاسخ 
 ٌىؾ:    جیى پكوً ؾق ٘ی چًؿ يکحه پاوػ ؾجؾه هی

ــًث .1 ــحًؿ.     و ــی هى ــات ؾیً ــه ؾق هٙال١ ــیب و بیكجه ــؿؾلؾگی ؾو آو لؾگی و جص
لؾه، ؾیگكجو قج به     لؾگاو جل يىآوقی، ٨کك و ق٨حاق شؿیؿ گكیمجو هىحًؿ و بىیاق ٌحاب    وًث

کًًؿ. جصؿؾلؾگاو هكگىيه يىآوقی قج هربث     گفجقی هعکىم هی    ججهاهاجی هايًؿ ک٩ك و بؿ٠ث
وـاليؿ. ؾق جیـى بـیى،     جكویس بؿ٠ث و يىػ ٌـكی١ث قج همـىجق هی و جقلٌی ؾجيىحه و قجه

های     هـا و جٌـاقه    های يـى بـا هكجش١ـه بـه ؾاللث    ها ه١ح٭ؿيؿ، ؾق بكؼىقؾ با پؿیـؿه    قو    هیايه
جگك با ٌكی١ث هؽال٧ بىؾ بؿ٠ث جوـث و جگـك  Cجىجو ظکن قج جوحًباٖ کكؾL    يّىَ هی

 Dهؽال٧ يبىؾ هٍكوٞ جوث.
كجوی یکی جل هعّىالت و ؾوحاوقؾهای ٤كب جوثL جها اللهه ٤كبی بىؾو یک ؾهىک

هعّىل، جبٙال و هؽال٩ث با جوالم يیىث. کاقبكؾ ٠٭ل، ؾجيً و جصكبه بٍكی ؾق ٌیىه 

                                              
Aاليتخابات و التشؽیشالهزش و التقبیش الهل ا، جبىهمام، . جذكی َ ،:. 

Bَصقیق  الذیمقشاعی   ، هعمؿ ٌاکك، . ٌكی٧ ،? L9-;، َ دیًکنتؼلمىا اهش  ،ةیجلبعىخ و جإل٨حاء بالؿولة جإلواله ثةیه. 
Cؾجيًؿ ه١ح٭ؿيؿ که قؾ و جقشاٞ هىأله يىپؿیؿ، بـه جٌـباه و يٝـاتك آو ؾق   های جوحًباٖ هی  وًث که ٬یان قج یکی جل قوي . جهل

 های ک٧ٍ ظکن جیى ؾوث جل هىاتل جوث.  کحاب و وًث یکی ؾیگك جل قجه
D.  ،7=و  =<، َی هفهىم البذػ  و احشه فى اضغشاب الفتاوی المؼاصشة دساع  تاصیلی  تغبیق٠ك٨س، ٠بؿجالله. 
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جك٤یب هىلماياو بـه جوـح٩اؾه جل  Aکٍىقؾجقی يه جًها هصال، بلکه جل جلمجهات ٠٭لی جوث.
هـای هىکـؿ     جل هك ٌؽُ، یکـی جل آهىلهجصاقب واب٭یى و الظ٭یى، و ؾقیا٨ث ظکمث 

Lجوالهی جوثB جىجو شاه١ه بٍكی قج جل ؾوحاوقؾهای يىیى هعكوم واؼث.     بًابكجیى يمی
کـه ٌـیىه جیكجيیـاو  -ؾق ٤موه جظمجب جل پیًٍهاؾ و ٌیىه ظ٩ك ؼًـؿ٪  پیاهبك جوالم

ق٤ن     ٠لـی جوح٭بال کكؾL همچًیى جویكجو باوىجؾ شًگ بؿق قج -٤یكهىلماو ؾق شًگ بىؾ 
کاق گك٨ـث و پیـاهبك     هٍك  بىؾيٍاو، بكجی آهىلي ؼىجيـؿو و يىٌـحى بـه هىـلماياو بـه

کكؾ. ٠مك بى ؼٙـاب،     ها ٠مل هی    يیم به ٌیىه پاؾٌاهاو ؾق ههكلؾو بك ياهه جوالم
های ٤یكجوالهی ج٬حبان کكؾL بًابكجیى هاؾجهی که پؿیؿه يى     يٝام ؾوجویى و ؼكجز قج جل يٝام

جـىجو جل آو بهـكه     ا يُ هعکن و ٬ا٠ؿه ٌك٠ّی ذابث، هًا٨ات و ج١اقْ يؿجٌحه باٌؿ، هیب
بكؾجقی، گاه ؾق گك٨حى جمام آو پؿیؿه و گاه با ج٬حبان و جلهام یا جٔا٨ه کكؾو یا     بكؾ. جیى بهكه

 گیكؾ.     لؾوؾو بكؼی ٬یىؾ ِىقت هی
هـای هؽحلـ٧     جهکاو جشحهاؾ هىشب ٌـؿه جـا جوـالم بـه يیالهـای جيىـاو ؾق لهاو .2
گى باٌؿ. جیى هىٔٞى با ؾؼالث لهاو و هکاو ؾق جشحهاؾ ٬ابل جعْ٭٫ جوـث. ؼكیـؿ و     پاوػ

٨كوي ج٠ٕای بؿو، ؼكیؿ و ٨كوي ؼىو، ٬ايىو کاق، ه٭كقجت قجهًمایی و قجيًؿگی، هعـیٗ 
و٩ك هىجیی، ٌكکث ؾق جيحؽابات و بی١ث به ووـیله قأی لیىث، ه١اؾو، ظ٭ى٪ بیى جلملل، 

٠ًىجو لهىــاتل     ؾجؾو و... ؾق ِــؿق جوــالم وشــىؾ يؿجٌــحه و ؾوــحاوقؾ لهــاو جوــث کــه بــه
جىجو ظکن ٌك٠ی جیى هىاتل قج جل يّـىَ جوـحًباٖ  هىحعؿذهل هٙكض جوث. با جشحهاؾ هی

ًىجو يمایًـؿه ؼـىؾ ؾق یمـى ٠    ، ه١ـاـ بـى شبـل قج بـهکه و٬حی پیاهبك جکكم    کكؾL چًاو
کًی؟ ه١اـ پاوػ ؾجؾ: بـا     هًّىب کكؾ، جل جو پكویؿ: ؾق هیاو هكؾم یمى چگىيه ٬ٕاوت هی

کًی؟ ه١اـ پاوػ ؾجؾ:     ٬كآو. پیاهبك ٨كهىؾ: جگك ظکن آو هىأله ؾق ٬كآو يبىؾ چگىيه ظکن هی
قج يیا٨حی چـه  کًن. پیاهبك ٨كهىؾ: جگك ؾق وًث هن ظکن    ظکن هی با وًث قوىل جلله

کًن. پیاهبك با ًٌیؿو جیى وؽى بك ویًه     کًی؟ ه١اـ پاوػ ؾجؾ: ؾق جیى ِىقت جشحهاؾ هی    هی
                                              

A ،9<9، 9َ، زسه یافتها و سه آوسدها. هّباض یمؾی، هعمؿ ج٭ی. 
Bجك جل هىهى يیىث.  گمٍؿه هىهى جوث و هك شا که باٌؿ ؾق ؾوحیابی به آو، کىی هىحع٫ . ظکمث 
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L ظمـؿ ؼؿجويـؿ لمحيذمنه لمزی طّفق سسظَل سسظِل لمنه ميا یشضی سسظُل لمنهKه١اـ لؾ و ٨كهىؾ: 
 J.قج که ٨كوحاؾه قوىل جلله قج به آيچه هىقؾ قٔایث قوىلً جوث هى٫٨ گكؾجيیؿ

ٌىؾL بًابكجیى ؾق هًگام ظکن بـك     گاهی جل٩اٚ و جِٙالظات هىشب گمكجهی هی .3
های يى، بایؿ به ظ٭ی٭ث آيها يگاه کـكؾ و جل يگـاه ٜاهكبیًايـه پكهیـم يمـىؾ. جّـىق     پؿیؿه

ياؾقوث جل ه٩ـاهین و ؾق  جٌـحباه جل ظـؿوؾ و ِـ٥ىق آيهـا یکـی جل ؼٙاهـای پكجکـكجق 
ؼىبی هٍـاهؿه     جـىجو بـه    ى جٌحباه قج ؾق هىٔىٞ ٘ا٤ىت يیـم هیقؾپای جی Aها جوث.    ول٩ی

آیؿ که آياو يىبث بیى ؾو ه٩هىم ٘ـا٤ىت     ؾوث هی    های شهاؾی به    کكؾ. جل ٠باقجت ول٩ی
ؾجيًؿ. بكجی جّعیط جیى جّىق بایؿ، ه١ًای ل٥ىی و کاقبكؾهـای وج ه     و ک٩ك قج جىاوی هی

 ٘ا٤ىت قج ؾق ٬كآو و وًث ًٌاؼث.
ه١ًـای ٌـك٠ی  2ه١ًای ٠بىق و جصاول جل ظؿ جوـث.    وج ه ٘ا٤ىت جل قیٍه ٕٖ.٢.یٔ به

جیى وج ه ج٩اوجی با ه١ًای ل٥ىی آو يؿجقؾ. آیات و قوجیات، جقجکاب گًاه و يا٨كهـايی ؼؿجويـؿ 
جيؿ. ٥٘یـاو و جمـكؾ جل ٨ـكجهیى ؼؿجويـؿ، ؾجقجی هكججـب     قج هّؿج٪ ٥٘یاو و ٘ا٤ىت ؾجيىـحه

بكؼی ٬ىی و بكؼی ١ٔی٧ هىحًؿ. جیى هكججب هك کؿجم جظکـام ؼـاَ هؽحل٩ی جوث که 
ؾهؿ     ؼىؾ قج ؾجقؾ. ٥٘یاو و وكکٍی گاهی هىلماو هىهى قج به هكجبه هىلماو ٨او٫ جًمل هی

جيؿجلؾL هايًؿ ٨ك٠ىو کـه بـا ک٩ـك بـه ؼؿجويـؿ و جؾ٠ـای     و گاهی هىلماو قج به وق٘ه ک٩ك هی
ؾیگك هـك ٥٘یـايی ک٩ـك يیىـث و ج٭ىـین ٥٘یـاو بـه  قبىبیث به وق٘ه ک٩ك ج٨حاؾ. به ٠باقت

ه١ّیث و ک٩ك به لعاٚ هىٔٞى و هىقؾ وكکٍی جوثL جگك ٥٘یاو يىبث به هال یا آبـكوی 
کىی باٌؿ، ه١ّیث کبیكه جوثL جْها جگك ٥٘یاو هحىْشه جوان ؾیى باٌؿ، هايًؿ آيکه ٬ـكآو 

حه که چًـیى ٥٘یـايی ک٩ـكآوق قأی کًؿ یا هؿ٠ی قبىبیث و... ٌىؾ، ِؿ جلب    قج ٠مؿج ج٩ىیك به
 Lجوث. ؼؿجويؿ ؾق ٬كآو ها قج به جشحًاب و ک٩ك به ٘ا٤ىت جهك کكؾه جوث، يه جک٩یك ٘ا٤ىت

                                              
Aجیى ؾوـحه هايًؿ شاهلیث، ک٩ك، ٘ا٤ىت، شهاؾ، ؾجقجلک٩ك، ؾجقجالوالم و... جل٩اٚ ٌك٠ی هىحًؿ. ٌاقٞ ظکین  . جِٙالظاجی

کاق بكؾه و جظکام ؼاِی قج بك آيها ؤٟ کكؾه جوثL بًابكجیى بـكجی ٨هـن ه١ًـای ِـعیط جیـى   جل جل٩اٚ قج ؾق ه١ايی ؼاِی به
جىجو به کحب   ؾوحه جل جِٙالظات ٌك٠ی بایؿ به يّىَ و ویا٪ ٬كآو و وًث و ه٭اِؿ و جهؿج٦ ٌكی١ث هكجش١ه کكؾ و يمی

 ًٌاواو بىًؿه کكؾ.  ل٥ث

B9:، َ:، زالؼیىؼلیل بى جظمؿ،  ،ی. ٨كجهیؿ;. 
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هاوـث.     چكجکه ک٩ك به ٘ا٤ىت با جک٩یك ٘ا٤ىت ٨ك٪ ؾجقؾ. ٌـیٙاو، ؾق قأن همـه ٘ا٤ىت
و جکفیب ک٩ك به ٘ا٤ىت بؿجو ه١ًاوث که ؼؿجويؿ هح١ال بًؿگاو قج به پیكوی يکكؾو، جيکاق 

 ٘ا٤ىت جهك کكؾه جوث که اللهه چًیى جهكی، جک٩یك ٘ا٤ىت يیىث.
٤كْ جل ٌكی١ث جوالم، شلب هّالط و ؾ٨ٟ ه٩اوؿ جوـث. گـاه شلـب هّـلعّث 
کاهل و ؾ٨ٟ ه٩ىؿّه کاهل همکى يیىث. ؾق چًیى هىجقؾی گمیًً کمحكیى ٌْك و ٘كّؾ ٌك 

L جگـك ٨كٔـاپ پفیك٨حـه ٌـىؾ کـه جكیى کاق به جاهیى ٤كْ ٌكی١ث جوـث    جك، يمؾیک    بمقگ
ؾهىکكجوی جٌکاالت و ه١ایبی ؾجقؾ، لکى جكؾیؿی يیىث که ه٭ؿجق جٌـکاالت و ه١ایـب 

چه جهك، ؾجیـك     های هىحبؿ و ؾیکحاجىق کمحك جوثL بًابكجیى چًاو    ؾهىکكجوی يىبث به يٝام
 جك  کكؾ.هؿجق جيحؽاب یکی جل جیى ؾو ٌىؾ، بایؿ کمحكیى ٌك قج بكگمیؿ و ٌْك ج٠ٝن قج 

 يتیجه
های شهـاؾی بـك ک٩كآهیـم بـىؾو ؾهىکكجوـی،     ی وـل٩ی    ؾق يحیصه بایؿ گ٩ث که جؾلـه

هـای     گكجیی و پكهیم جل ج١مـ٫ ؾق ه٩ـاهین و آهىله    بیًی، ٠مل    های وجهی جوث. ٜاهك    بهايه
ؾیًی، جّىق ياؾقوث جل ه٩اهیمی هايًؿ شاهلیث، ٘ا٤ىت، ؾهىکكجوی و ظؿوؾ و ٥ِىق 

جىشهی به هكججب هؽحل٧ ه٩اهیمی هايًؿ ک٩ـك، شاهلیـث، ٘ـا٤ىت و جظکـام     ها و بیآي
ؼاَ هك هكجبه، ج٨حاؾو ؾق ؾجم جٌحكج  ل٩ٝی، ظّك ؾهىکكجوـی ؾق یـک ٬ىـن و ياؾیـؿه 

های هىلماو قج به هؽال٩ث با     گك٨حى وایك ج٬ىام جل شمله ٠ىجهلی جوث که بكؼی جل گكوه
  ک٩یك کٍايؿه جوث.ؾهىکكجوی جوالهی و جىْكٞ ؾق ج
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 هًابغ
ین    لشآو  .7  .کش
 م.٬8557اهكه: ؾجقجلٍكو٪، چاپ وىم، ، هى فمه الذولة فی االعالم٬كٔاوی، یىو٧،  .8

 ي. <<79، ٬ن: يٍك جوكجء، جغًینشىجؾی آهلی، ٠بؿجلله،  .9
 م.٬8575اهكه: ؾجقجلیىك، چاپ جول، ، االدکام الؾشعیة للًىاصل الغیاعیة٠ؿالو، ٠ٙیه،  .:

E.  ،یبوجؾ٠ی، ه٭بل بى هاؾی ١ًِاء: ؾجقجآلذاق للًٍك ، جذفة المجیب علی أعئلة الذاضش والغش
 م. 8558و جلحىلیٟ، چاپ ؾوم، 

، ٬اهكه: ؾجقجالوح٭اهة، چاپ المذکن و المحؾابه فی الحکفیش و الجهادبالهىل، هعمؿ بى ٠مك،  .>
 م. <855جول، 

 م.=<?7چاپ بیىحن،  ، بیكوت: ؾجقجلح١اق٦،الحصادياِؿق، ویؿ هعمؿ با٬ك،  .=

ؾجق :  بیكوت، جذفة األدىری بؾشح جاهع الحشهزیهباقک٩ىقی، ٠بؿجلكظمى بى ٠بؿجلكظین،  .<
 جا. جلکحب جل١لمیة، بی

، جع٭ی٫: ه٩ّٙی ٠بؿجل٭اؾق ٠ٙا، المغحذسن علی الصذیذیىظاکن يیٍابىقی، هعمؿ،  .?
 ٪.7:77جقجلکحب جل١لمیة، چاپ جْول، بیكوت: ؾ

ؾجقجلکحب بیكوت: ، جع٭ی٫: هعمؿ ٠بؿجل٭اؾق ٠ٙا، الغًى الکبشیبیه٭ی، أظمؿ بى ظىیى،  .75
 ٪.:7:8، چاپ وىمجل١لمیة، 

حايبىل: ؾجقجلباب، ، جوجىجیه االدادیث الحی جىّهن هًها جکفیش العصاةههكجت، هاهك هكوجو،  .77
 م.>857چاپ جول، 

، بیكوت: ، جع٭ی٫: هعمؿ جلم١حّن بالله جلب٥ؿجؾیهذاسج الغالکیى٬ین شىلیه، هعمؿ،     جبى .78
 م.>7:7ؾجقجلکحاب جل١كبی، چاپ وىم، 

یى ابىاب عمیذه .79 لبعىخ و جلؿقجوات، ، جلؿولة جالوالهیة هکحب ججذمیمات هفیذ دس ههن جش
 ٪. >7:9چاپ ؾوم، 

هايی ٠لىم جوالهی، ، ٬ن: جيحٍاقجت هكکم شاعالم و دهىکشاعی لیبشال٘اهكی، هعمؿ ظًی٧،  .:7
 ي.=<79چاپ جول، 

و جيؿیٍه  ، جهكجو: پژوهٍگاه ٨كهًگدیى و بًیادهای دهکشاجیکج٭ىی، ویؿ هعمؿ ياِك،  .;7
 ي.5?79جوالهی، چاپ ؾوم، 
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شا: هکحبة  ، بیجًىیش الظلمات کؾف هفاعذ و ؽبهات االيحخاباتجهام، هعمؿ بى ٠بؿجلله،  .>7
 ٪.7:87جل٩ك٬او، چاپ جول، 

ت جلىظؿة قجوا، بیكوت: هكکم ؾالحیاسات االعالهیة و لضیة الذیممشاعیةجبكجهین ٠لی، ظیؿق،  .=7
 م.???7جل١كبیة، چاپ ؾوم، 

، هًاهه: ٌكکة العمذ الغیاعی االعالهیىو و الذولة و المغالة الذیممشاعیةيىیهٓ، ولیؿ،  .<7
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