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چكیده
سبک زندگی در هر سبحتیی شیوههحی خحص مواجهه بح مهمترین وظحیف زندگی است
که میأثر از بینشهح ،گرایش هح و شببرای محیطی شبب می گیرد .سببک زندگی
سبیحسبی امحم خمینی ،سبک ی میأخر و مکینی بر مکحنی مورد الیزام ایشبح اسبت که
زمینه الهحم پذیری گسببیردهای را در میح آتحد مردم فراهم نموده اسببت .سببلا این
پژوهش آ اسبت که مکحنی گرایشبی امحم در سبیحسبت کدام اسبت و این مکحنی ،چگونه
سبک زندگی سبیحسبی ایشبح را تحت تأثیر قرار داده اسبت از دیدگحه امحم ،بینشهحی
زندگی سبیحسبی و رسبحلتهحی نحشبی از آ بح گرایشبح میعحلی در انسبح برهم نش
دارند و این گرایشبح در ضبمن تحلی لوازم فطر الهی انسبح  ،قحب بررسبی اسبت.
روش کیحبخحنهای تحلی داده هح در بررسبببی آثحر امحم خمینی نشبببح میدهد در
شب گیری سبک زندگی سبیحسبی ایشبح عالوه بر بحورهحی مکینی بر سبیحسبت الهی،
گرایشببحتی همچو توک  ،شببعحعت ،اسببیمحمت و محکت به مردم و تکری از محکت به
نفس و تب دنیح نیز تضور اثرگذاری داشیه است.

واژگان كلیدي
امحم خمینی ،مکحنی گرایشبی ،سبک

زندگی سبیحسبی ،فطر مخموره ،فطر محعوبه،

ت ومت اسالمی
 .1دکتراي مدرسی معارف اسالمی ،گرایش مبانی نظري اسالم دانشگاه فردوسی.

h_onvani@yahoo.com

 .2استادیار گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه فردوسی .دکتراي مدرسی معارف اسالمی،
گرایش مبانی نظري اسالم( .نویسنده مسئول).

fakhar@um.ac.ir

 .3دانشیار گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه فردوسی .دکتراي فلسفه و کالم اسالمی.
shmosavi@um.ac.ir

 .4استاد گروه فلسفه و حکمت دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه فردوسی .دکتراي فلسفه تطبیقی.

shahrudi@um.ac.ir

تاریخ ارسال 1400/1/14 :

تاریخ پذیرش1400/5/23 :

تبیین مسئله
«سـ ـزـد ی»ـهمان همـا»ـه ديگر مفـاهمم د»مـا مـهر  ،همچـا بـع و ن مفامـا»ا دـهيـه مح ـــن
ماشـند مقام معظم رهزر سـزد ی»هما ر بخش صـیا »رم فز ر تمه »نين سـمما معرفا
کرده »ه(بما»ات رهزر  )1391/7/23،ســزد ی»هما ،راررن کیا ی»هما ر مصــخخ ســاباع بع
لحاظ مفهنم کاربرد ،تماما شئن ی»هما » ا ها ر دربرماممرد
سـزد ی»هما در هر سـایاا ی ی»هما ،وزارت ی شـمنهها باص من دهع با مهمترين ظايفا سـ
کـع بـع دهـ »مـ بـع هـه ن تعممنشـــهه یـاصـــ ی بم شهـا ،مر يشهـا شـــر يی محمکا شـ ـ ـ
ماممرد(و ن »ا ،1396 ،ص )97مکابق ين تعريف ،سزد ی»هما صرفاً یاص د » اعها د »شها
فردِ صـای سـزد »م ـ بی ع مر يشها ون طف ی ون م سـای»هه سـزد ی»هما سـ
مر يصـات در سـزد ی»هما بع من»ع
مـاسـ ـ با د

گ

تر مر کم

سـ کع ماه در ومن گماها بع ظايف هه ن ی»هما ،رفاار

ظايف »م بع گ هه ن »نام »ماشـــند يا صـــنیً ظايفا ما اظر با گ

مُهرَکات ویما ،ســا اان »ماشــند بع تزع گ  ،د

ت یمفا هم صــنرت »ماپذيرد؛ یير در ين د

یال  ،رع ب ـا تمايمت »ف ـا»ا (مر يصـات) با گ گماهاها ،هم ـن »م ـا ه(»د :بریمر ،1389 ،ص-58
)59؛ رر کع د

ت یمف م ــئنلم وم ه بر ي ع م نط بع ویم قهرت ســ ؛ مقنّم ديگر »مز

د رد کع وزارت ی «مم

مر يش بع »نام د د کارن س

ویارغم دند گ ار ماعهد ویما در منضـن سـزد ی»هما ،بع منضـن سـزد ی»هما سـماسـا کمار
پرد باـع ماشـــند ين در یـالا ســـ کـع » ـــا مندند مـه»ا بـالکزع دامـاوا ســـ کـع ی
سـای ها مهم ی»هما داماوا  ،سـای سـماسـ

سـ ؛ رر کع منضـن صـیا سـماسـ « ،ی»هما

رگن»گا تهبمرگ بع مقاضـا شـر

ملـالن » ـا هان معرفا ماشـند(دمصـمه ،

ومنما » ـا

 ،1385ص )81وم ه بر گ  ،همم سـماسـ بع من»ع

سـ کع مر یه ی گ بع مهيري

تندمع

ت ظمم ی»هما داماوا » ـا ها در م ـمر یمات معقنل تعزمر ماشـند(دعفر  ،1373 ،ص )47بر ين
سـا

پرد بان بع سـزد ی»هما سـماسـا همم یياد د رد ما تن »ه بع و ن شـابع

دهيه

کاربرد ی منضـن سـزد ی»هما به پرد باع شـند بع هممن باطر بررسـا مزا»ا مر يصـا در همع
سایات سزد ی»هما ی دمیع در سماس

ی همم باصا بربنرد ر س

ی سـنيا ،ی»هما گ دسـاع ی رهزر دن مع کع م صـات تحنیت مهما در »ظامها سـماسـا شـهه »ه،
بربنرد ر ی »نوا ســزد سـ کع مند ته م بقا گ در مذر یما شــهه سـ ؛ ســزد ی»هما
سـماسـا رهزر ِ دن مع بصـر بع دلم ک رت تر مرمذ ر شـا بر رفاارها مردم ی ی ـاسـم باصـا
بربنرد ر ســ

ی ين ر ییم ســ در تف ـــمر تحیم دقمق رر يا رگن»گا مهيري ی»هما

سماسا تندهها تنسی ين فر د ،بع سزد ی»هما سماسا ی م ظر گ»ا پرد ب

ی سنيا ديگر ،بررسا

سزد ی»هما سماسا ين فر د ،یما»ا قاب درک تندمعپذير س کع »ن رفاار یاص ی سزد گ»ا
برگمـهه ی مزـا»ا »ظر منرد لاز مصـــا بـاشـــه در ممـا رهزر سـ ـمـاســـا مـذهزا ،مـام بمم ا
»هيصـم ه ماخلـخ در وینم مخایف سـمما » ـا»ا ،شـخلـماا معاصـر ،ماخیق صـای سـزد
سـ

يصـا تن » ـ سـزد ی»هما سـماسـا بنيش ر مکابق بم شها فقها ــــ فی ـفا کع به
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دسـ يافاع مقامات ورفا»ا کع به »ائ شـهه بند در صـح ع وم ا ی»هما سـز رذير بنيش
سـايرين ومیماتا مرد »ه(و ن »ا هم ار  ،1399 ،ص )233بهين باطر ،سـزد ی»هما سـماسـا ماربر
مزا ا بر مزا»ا منرد پذيرش لاز م يصا ـــ کع بر
بصر تنربع شهه س ـ یمم ع لهامپذير م ارده

کمار رهزر ی شخلم ها سکنرهها
ر در مما گیاد مردم فر هم »مند

ی ين ر با تندع بع دايگاه مر يصــات بع و ن رک ا قن مبخش در تحقق ،پنيايا ســامر ر ســزد
ی»هما سـماسـا ی يد سـن همم شـ اب

شـ اسـا»ه سـزد ی»هما سـماسـا مام بمم ا ی سـنيا
ين

ديگر ،ين پژ هش در پا پاسـ بع سـا ل سـ کع مزا»ا مر يصـا منرد لاز م مام که م سـ
مزا»ا ،رگن»ع سزد ی»هما سماسا يصا ر تح تر مر قر ر د ده س ؟

در پاسـ بع ين سـن ل ،بع طرع و ا ين فکرت » ـا»ا کع باسـاگاه سـا اان ظايف در ی»هما سـماسـا
سـ ـ ماپرد یيم؛ شـــمنهها من دهـع با ين ظايف کع همـا تر مر ت گ مزـا»ا در تحقق بايهها
»زايهها ی»هما سـماسـا سـ ؛ بخصـا ی سـزد ی»هما سـماسـاِ مزا ا بر مزا»ا مر يصـا ر ترسـمم
بن هه »مند بهين ترتم کع با بررسا گ ار بع دا ما»هه ی مام بمم ا تنصمف تحیمیا گ ها،
ضـمن برشـمار مهمارين مزا»ا مر يصـا در د محنر فکرت محننبع فکرت مخمنره ،تر مر هريد
ی گ ها ر در سزد ی»هما سماسا يصا بررسا ماشند
فرض م ـئیع گ سـ کع در م ظر مام ،تمايمت »ف ـا»ا ،ظهنر یقايق باط ا ر یا سـ ؛ بگن»ع
کع ومال ظاهر  ،ظهنر می ات »ف ا»ا س

ی شهّت تلال

یهت مقامات »ف ا»ا ،تمام ی ام

ی بـاطن بـع ظـاهر ی ظـاهر بـع بـاطن ســـر يـ ماکـه( مـام بمم ا ،1377 ،ص )358بـهين ترتمـ در
م ظنمع ف ر

رفاار مام »مز تر مر ماقاب بمن با رها معرفاا مر يصـات بع صـنرت دند يد

ر بکع هم فز يا بمن گ ها منرد تريمه ترکمه سـ
ر يات در مر

فهم دين رفاار دي ا در دمع ب ـمار

فهم ومال هممن مر د » ــاع ماشــند؛ بگن»ع

يدسـن ،پايع رکن می ات »ف ـا»ا یایت قیزا سـ

ی گيات

کع ضــعف قنت يما  ،ی

ی سـن ديگر ،با سـاقر ر ين یایت ،يما ،

م ــاقر محفنظ يا تضــعمف مازلزل مامردد؛ ر ا»چع در بعه فضــاي  ،صــنل بع يدمرتزع
يما  ،می ات فاضــیع

ر بع ت زم

» ـــا بـع مرتزـع کـامـ تر
کام تر

ی يمـا

ی

تحلــم ماک ه با یلــنل رســنن ين می ات در »ف ،
واقـاد ترقم مايـابـه ين مرتزـع بـایتر يمـا  ،بند مرتزـع

ی فضــاي ر رقم مای»ه بع هممن م ن ل ،هر مرتزع ى بر مرتزع قزیا ســان ر س ـ (همن،

 ،1377ص) 222؛ بهين ترتم

ين رربع ،صـعند »ز ل » ـا»ا ر در سایات ی»هما ی دمیع سای

سماس رقم مای»ه
در منضـن پمصـم ع م ـئیع ،ی دمیع دهيهترين گ ار در منضـن سـزد ی»هما سـماسـا بع د مقالع
«مزا»ا » ـا شـ اسـا سـزد ی»هما سـماسـا مام بمم ا ن « م ا

ضـر رت سـزد ی»هما

سماسا مام بمم ا ن بع قیم سمهیامه و ن »ا هم ار کع بع ترتم در شمارهها  33فلی امع
معرف فره گا داماوا شـماره  82فلـی امع «مکالعات معرفاا در د »صـگاه سـممان م اصـر شـهه
ســ

در منضــن مر يصــات مام بمم ا ،گ ار ماعهد

دند ترلمف شــهه ســ ؛ همچن مقالع

«فکرت بمق ی م ظر مام بمم ا( )ن بع قیم ی ممع دبمر در شـماره  55فلـی امع «مامنن کع
در گ بع »حنه تزهل بمق سـنت بع مقابمت گ ها پرد باع شـهه سـ

با ين یال در بلـنص پمصـم ع

مکحنی گرایشی و نمش آ در سک

زندگی سیحسی امحم

...
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منضـن ين پژ هش ،ر کع در گ بع صـنرت م ـاق بع مزا»ا مر يصـاِ سـزد ی»هما سـماسـا
پرد باع باشــه؛ بع دس ـ »مامه وم ه بر ي ع ر من پژ هصــا در بررســا گ ار »هيصــم ه بع يژه
ماف ر

سمما بایبخ در منرد مام بمم ا قه ما بهيع س

مقدمه
مر يش در فارســا بع مع ا رغز

مم س ـ (وممه ،1388 ،ص )793مهمارين ملــه ق دینه

مر يش در منضـن سـزد ی»هما« ،ون طف در »اِ فر دن سـ کع ريصـع در باطن » ـا»ا د رد در
رفاار » ـا  ،دینه پمه ماک ه (»د :شـريعامه ر  ،1379 ،ص )56ون طف ی ريصـع «وکفن در لت
بع مع ا مهر ،ومقع شــفق

سـ (وممه ،1388 ،ص )672در ر »صـ اســا در معا»ا ماعهد  ،ی

دمیع همنا  ،ی ـا  ،بُیق ،وادت همنا»ا کصـشها م ز »ظمر ومقعم ه بع ديگر بع کار
رفاع سـ (دمعا ی مالفا  ،1375 ،ن ،2ص )433-430دايگاه کصــشها در »ا در شـ ممر
ســزد ی»هما در هر يد ی ســای ها ی»هما ی گ»ناســ کع همت ت یمف ر د

بامار به

شــنق ماکه » ــز بع گ تحقق »ماپذيرد صــنیً ر ده بر رت ا يد وم بر

تحقق غاياا

باص ( ظمفع) ،تزینر د زعها واطفا فاو گ وم سـ (ملــزاع يزد  ،1388 ،ص )144واطفع
»ـع ت هـا بر محان

شـ ـ ـابـ

رفاـار ،بی ـع بر فر ي ـه شـ ـ ـاباا و ا رگن»گا تف ر »مز تـر مر

مامذ رد(»نفا ديگر  ،1394 ،ص )63ين رمذ ر بعمن»ع

سـ کع ی لحظع

کع طموات

دهيه رد »ظـام ههن يد م یف ماشـــن»ه؛ ين د »ظـامپرد یشـــا طموات (پرد یش شـ ــاباا
پرد یش وـاطفا) بـعمن ی ت هم ومـ »منده در يـد یـالـ ک صـــا مـه م بر ي ـهيگر تـر مر
مامـذ ر»ـه(محمند ویمین ،1376 ،ص196؛ »ـد :مکهر  ،1384 ،ن ،23ص )771بر ين ســـا ،
ویارغم تمايز م ا»مزمهاى واطفا ش ـ ابام» ،نوم هماه گم بمن ش ـ اب

رشــه ون طف برقر ر

سـ ؛ بعطنر کع در کات » ـا بر ون طف تر مر مامذ رد در مقاب ون طف »مز محرکا تن »م ه
وامیا باید ر»هه ممم ک ـهه

قن سـ ـ کع بع سـ ـمـ »ن

ما ک ه؛ بع ين صـنرت کع بع هر ممز شـ اب

معرف

کمفماا باص ی تعقـ ره من

» ـا » ـز بع منضـنوم فز يش يابه،

»حنه کمفم بر ی ون طف » ـــز بع گ شـــهت يا کاهش مميابه ماقابمً ،ون طف ه ـــا ه کع
مندزات ت ريع تعممق يا تربمر تقلمر در تحنل ش ابام ر فر هم ممگ ر»ه؛ بر سا

ين رتزاط

ماقاب  ،تحنل هر يد ی ينها ،ممتن »ه تحنل ديگرى ر بع د»زال د شــاع باشــه (»د :کیند بر»گمع،
 ،1384ص95؛ »د :دملا ،1380 ،صــخ )49-47لزاع بعطنرکیا ،کصــشها در »ا (و اصــر
واطفا) وم ه بر تر مر بر شـر يی بم شها ،بر ر

همهيگر »مز تر مر تر ر ت ماه تعارضـاتا د ر»ه

ماها بعصـنرت مرک  ،م صـر ر ماشـن»ه(»د :ملـزاع يزد  ،1388 ،ص )146ی سـنيا ديگر ،پايع
ســـا

ون طف ،وزارت ی ی

ومقع يا بت

»فرت سـ ـ کع با لذّت ولم پمن»ه د ر»ه هر

یالام کع ی ون طف ديگر پهيه ممگيه ،مزا م بر هممن د واطفع ی

بت

ســ (و ما ،1360 ،

ن ،2ص 1 )163و اصــر وام مر يش ،وزارت ی ی ها ومقعها يا بت ها »فرتها ســ کع با
 1از این رو ،گرایش با اخالق متفاوت است؛ گرایش از مقوله علم نیست در حالی که اخالق از مقوله علم و در
زمره بینشها ست(نک :حسینی ،1386 ،ص11؛ مدرسی ،1376 ،ص)9
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لذتها ولمها در »ا صــای ســزد پمن»ه د ر»ه مرکز گ قی

سـ

»عکان مندند در ســزد

ی»هما ،مره یاصــ هممن تمايمت تردمحات ســ (محمه پمر  ،1395 ،ص )73با هکر ين
مقهمع در تصـرين مقلـند ی مر يش »قش گ در سـایات مخایف سـزد ی»هما  ،در طا مر ی یير
بع بررسا پاس م ئیع ماپرد یيم
 .1ارتباط گرایش و فطرت و جایگاه عناوین فطرت در سبک زندگی
مهمترين يژما » ـا در قال

«فکرتن

دند مع ايا بع »ام «فکرتن يا «طم ن قاب طرع سـ

مربنه ی «فکرن بع مع اى پاره»مند ســ یير کع «بیق ن منيم پاره »مند پرده وهم ینا
غم

س ( مام بمم ا ،1378 ،ص )179فکرت ،هما دذبع مر يشها قیزا باص » ا»ا (همن،

 ،1372ص )119 ،47یال در »ا همئام سـ کع » ـا بر سـا

گ یال  ،بیق شـهه سـ

(همن ،1378 ،ص )180مکابق گيات قرگ  ،1فکرت مصــارک » ــا ها 2لها ســ
يژه به بع » ـا سـ (»د :همن ،1385 ،ن ،18ص )442بر سـا

ين ،ی لکان

ين فکرت لها ،طم

» ـا»ا

ی فکرت وصـق محز بع بمر کمال مکیق 3سـرشـاع شـهه سـ (همن ،1385 ،ن ،18ص)450؛ بی ع
باطن ی
بر سـا

بت

مندند در ين والم ،ی تنیمات دمال دمل لها ســ (همن ،1378 ،ص)463

ين سـع مقهمع  -يع ا ي ع فکرت هما ی

ون طف بر بم شهـا

سـ

ی  ،ريصـع همع ون طف سـ

ظـايف ر ماقـابـ د ر»ـه  -ماتن »امنـع مرفـ ؛ ی ديـهمـاه مـام ،گ»چـع بـعو ن

بم شها ی»هما سـماسـا رسـال ها »اشـا ی گ مکرع مرديه؛ با فکرت لها » ـا در تر مر
تر ر ماقاب قر ر د ر»ه با پذيرش ين مر ماتن با تحیم لن یم فکرت لها » ا  ،ی »قش مر يصات
در سـزد ی»هما سـماسـا سـخن مف

تفلـم هکر و اصـر مر يصـا »حنه تر مر گ ها پژ هش ديگر

ر ما طیزـه در ي نـا ی ملـــاديق ماعـهد کـع بر

»قش مر يش ماتن ماـذکر »مند ،بربا ی

مهمارين ين من رد کع در سـای ی»هما سـماسـا بصـر بمصـارين تر مر ر بر بم شها سـماسـا د رد؛
مکرع ماک مم
 )1-2و ا ين فکرت » ا»ا
«فکرت »خ ـامنن «فکرت ا»ن ن د و ن »ا سـ کع مام بمم ا ،بع ترتم بع یال
فکرت لها » ـا

باه يا

یال پنشـا»هه شـهه گ  ،طمق »منده سـ (همن ،1385 ،ن ،7ص500؛ ن،14

ص )33با ين تنضــمن کع » ــا  ،د ر

د د زع طزمعا فر طزمعا ســ رر کع قی  -بعم ابع

مرکز یقمقـ فکرت  -بربنرد ر ی د دهـع ســـ  :دهـع مامـايـ بـع وـالم غمـ

ر یـا»مـ

دهـع

ماماي بع والم شهادت طزمع (همن ،1377 ،ص)78

 .1فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها ال تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّه ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ (پس حقگرايانه
روى دل خود را بهسوی اين دين كن ،همان طريقه و آيين فطرى خدا كه مردم را بر پايه آن آفريده و سرشته،
هرگز تبديلى در آفرينش خدا نباشد ،اين است دين ثابت و استوار) روم30/
 .2با توجه به روايت «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة» هر انسانی بر اساس فطرت آفريده میشود (کلينی1407 ،ق،
ج ،2ص)13
 .3البته بهطور تبعی و در ظل عشق به کمال و خير ،تنفّراز نقص و ناقص است که به همان فطرت عشق
بازمیگردد (نک :امام خمينی ،1372،ص)117
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 )1-1-2فکرت مخمنره
دهع ماماي بع والم غم  ،فکرت مخمنره (مخمر بع »نر لها) يا هما فکرت »خ ــامن ســ
سـا

ين فکرت ،هر » ـا»ا در گغای بیق

کمال ســ

بر

ی هرمن»ع شـر ،شـقا ت ظیم ما فر واشـق بمر

ين فکرت ،مزهو بمر ت ،بی ع بند بمر کفم ســعادت مکیق » ــا»م ســ (هما ،

ص83-78؛ »د :همن ،1372 ،ص )288بر ين ســا  ،ســی ــیع بصــر با تماما بامفات در وقايه،
بمق طزايع ،ی ين فکرت سـرشـاع شـهه »ه رمزين ماتن »ه گ ر ی مما بزرد دمرمن سـاید
ر ا»چع به »ه در گيع فرمند «الَتبَدیلَ لخِلقْ اللََّه ذلکِ الدَِّینُ القْیمِّن در قع سـرشـ

» ـا

تزهل »اپذير سـ (همن ،1378 ،ص )180-179کمدکار ين فکرت ،قنه وق سـ کع تنسـی هه ي
»زمـات دهـ دها تقنيـ مامردد(همن ،1377 ،ص )79وـالم وقـ  ،بـع سـ ـکـع بربنرد ر
»اشا ی دینهمر بم سکع ش ی سمات لها ،ی شر ر »ن قخ مزر س
فرض »نر »م مح
ســـ

»نر بالخ لها س

والم وق  ،صفات مماای » ا  ،بربنرد ر ی »نر »م والم وق

در مقـابـ  ،د ر ی د ند وقـ  ،مظهر مر يش بـع مـاد مر

بع ســکع ين د ند وق  ،مر يشها

ی کمـال

دهـالـ

با

ی لصگريا گ

ســـ بـهين ترتمـ

لها مکرع مامردد (هما  ،ص36؛ همن 1388 ،لف ،ص)107

ی ينر محاسـن فضـائ »ف ـا»ا ی لن یم فکرت مخمنره ی د ند وق ه ـا ه بر سـا
مام صـادق( کیم ا1407 ،ق ،ن ،1ص )20مر يصـات لها »ف

بع ملـاديق تعق

یهي

مر يصـات مرتزع

ماد »ف  ،ی ملاديق ده س ( مام بمم ا ،1381 ،ن ،3ص)366
 )2-1-2فکرت محننبع
یگ»ناکع » ـا  ،سـرشـاع بع گ باک سـای مُید د»ماسـ  ،دهع

ماماي بع والم شـهادت

طزمع د رد (همن ،1377 ،ص78؛ همن ،1378 ،ص )122هررع تندع »ف
بمصــار شــند» ،ف

بع طزمع

بمصــار مح نم بع ی ام گ مامردد در»امنع ی ر یا»م

سرش تزعا
والَم صــیم بند،

محنن ماشـند ين یانا در ر شـاتال بع ک ر ت دلب ـاگا بع د»ما ملـاديق ماعهد گ
بع سـکع شـازاه در تصـخمخ کمال مکیق رن مادهه ين فکرت ،مزهو دممع شـر ر م صـر دممع
شـقا تها بهبخااهاسـ ؛ رر کع سـقنط » ـا  ،در ر یانا فکرت قع مامردد همع شـر ر در
ی ينر مر فرد درصــهد صــمع »ف

بر»مايه هر ســاو بر

ين والم ی فکرت محننبع ســ

ینا هاى گ فز ده ماشـــند تا گ»نا کع »نر فکرت بعکیا بامنش مردد

لها در

ر ی محز

گ باقم »ماما»ه؛ بی ـع ی دين فضـــائ ما فّر مامردد ريصـــع وه ت یق مقرنبا درماه در
قیزش م ـــاح م مامردد تـا گ»نـا کـع بـع طنر کـامـ دـذ وـالم د»مـا مامردد (همن ،1385 ،ن،14
ص33؛ همن ،1377 ،ص )83-77فز يش ینا ها فکرت ،سـز طزمعم د رد گ سـز  ،سـع قنّه
»ف

س (هما  ،ص )83 -82در د مع بع مهمترين و اصر هر يد ی ين فکرتها ماپرد یيم

 )2-2و اصر فکرت مخمنره
با وصق بع کمال مکیق ،گ»چع محزن کمال مکیق س بمر لذتبخش س

منرد محز »ف

قر ر ماممرد ی مما لن یم ماعهد کع بر فکرت مخمنره د ند وق ماتن هکر »مند؛ ی ــ
سای ی»هما سماسا بع مر يصات هي کافا ماک مم
 )1-5-2محز بع بیق به تن ضع در بر بر گ ها
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مهم ترين دـع ون طف در قـالزـ

لا تزر يع ا محزـ م زـ

 ،1389ص )65تنلا بع مع ا ریم  ،روف  ،شــفق
ی د ند وقـ

م فا مانیا ماشـــند(می ا،

ت مخمنره
ییم در بر بر مردم ،ی لن یم فکر ِ

ریمـا ســـ رر کـع یـ تعـاطف ،تریم ،مندت وـهلـ در بممره ه ت تمـام وـائیـع

بصــرى دند د رد هر ک  ،بعی ــ فکرت »خ ــامن بند بع ب هما به  ،ریمم ،وکنن رئنن
سـ

دشـم ا با » ـا ها فکرت ا»ن سـ ( مام بمم ا ،1377 ،ص240؛ »د :همن ،1385 ،ن،7

ص )500محز با ي هيگر در ر ه به  ،سـز ی به شـند ين ی  ،بند »امنع شـرن ینا ها
سـ (همن ،1378 ،ص )290ي م ديگر ی فکرتها بصـرى ،تن ضـع فر ت م تعظمم در پمصـگاه
» ـا»م مر وظم ک ـم ر در ک کرد ،ی ر ى فکرت ،ر تعظمم ماک ه

بزرگ سـ ؛ رر کع قی

در پمصـگاهش مان ضـع فر تن ماشـند بع تزع ين فر ت م بر ى گ بزرگ ،در بر بر تن بع ب ـاگا
»مز مان ضـع مامردد؛ ب ابر ين » ـا  ،بعی ـ فکرت صـیا در بر بر یقتعالا بع طنر ه تا بر ى
ل بع طنر ورضـا ،مان ضـع سـ
مظاهر دمال دم ِ
ه ت یقتعالا س ـ

تن ضـع بر ى ب هما به  ،ومن تن ضـع بر

ين ت مر ،ومن تنیمه ين تندع بع بیق ،ومن تندع بعیق س ـ ؛ رر کع ين

بُیق ،ی سـررصـمع محز

سـ

در»امنع ومن محز

لینع سـ

راپینسـم مزر سـ یير کع مزهو تمیّق ،بندبن هم بالازع غفی

لزاع صـای

ين فکرت ،ی تمیّق

ی یق سـ (همن ،1377 ،ص-353

)357
 )2-5-2ساقام
ين صــف کع با وزارتهايا همچن ت زُّ در مر ،ری »
شــهه ســ  ،ی فکريات مخمنره ی د ند وق ســ
«بم زاتمن «بمقر رىن ی د ند ده

تر»ّم ،طمر»م ع ســ م ع در یرک هکر
در مقاب گ «ت ــرّ ن« ،شــاا یدمان،

ی فکريات محننبع ســ (هما  ،صــخ362 ،357؛ »د:

همن ، 1388ص )252مر قار در قی یاصـ شـند ،ری » در وقايه »مز یاصـ مامردد ی ری »
در وقايه ،ری » در کرد ر مفاار »مز یاصـ ماشـند؛ ر ا»چع شـاا یدما ت ـر »مز ی قی بع رفاار
ظاهر سـر ي ماک ه(همن ،1377،ص )358زات ،ی مر ت واه ل قنه غضـ
س

بع سکع گ » ،ف

ی فر شـناو

در تحم هر »ن سخاا پمشگمههاى من»امن والم ،بندد ر س

ی ممه بع در »ماشـــند ســـزدبارى ســـه »گارى »ماک ه؛ ر ا»چع بف

ید

ت هى »مز بع برن

»مادهه در مقاب »امن ر ها با پرینصـــیگا« ،مقا م پابردان ما ي ـــاه ی طمر»م ع زات
ت َ مَنَ تا َ مَعَدَن 1شــاره بع ين مقام
َاســاَقِمَ کَما وُمِرَ َ
کاســاع »مامردد؛ ر ا»چع گيع شــريفع «ف َ
ما»مايه (هما  ،ص )359قی تا طمم ا
»ف

طمر»م ع »ه شـــاع باشـــه ،رفاار ،همت تر مرى ر در باطن

يناد »ما»مايه همت ومیا ی محه ده مید به بع والم می نت ســر ي »ما»مايه بهره

ی وزاد ت در ون لم ديگر برده »ماشند (همن ،1372،ص )17تمام ونیعها ،شاا یدماها ،بم زاتاها،
بمقر ر ها ،ی تر

»رســمه بع م افع »ف ــا»ا لذ ت شــهن ت یمن »ا ســ

طمر»م ع رسمهه باشه یمام یرک

قیزم کع بع مقام

س ن بند همگا مخینقات ر ی ر ده لها ممد »ه؛ ضکر

بمقر رى »ه رد (همن ،1377 ،ص)363-362

 .1همراه با آنان كه با تو روى به خدا آوردهاند ،آنچنانکه مأمور شدهاى ،استقامت كن (هود.)112/
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 )3-5-2شناو
شــناو بع مع ا تعهي قنه غضــزمع تهذي گ در تح ک ارل وق ســ (هما  ،ص)151
شناو  ،قنه غضزا س کع لها شهه بع یال واه ل درگمهه باشه ی ينر ر من غضزا ،محزن
یقتعالا 1سـ

طرن فر ط ،قنه غضـ «تهنّرن سـ  ،کع م

یمیع شـند م صـر ظیم سـ
قه م مقاضـــا هه ي
بمـا رد همت و

سـى بمصـای ِ هار بع هر رمزى

طرن تفريی« ،دزنن 2سـ کع هر رع قهرت تعق صـای گ ر بع

تحريد ماکـه ،قهم ی قهم بر»ماد رد هر ک

لعمیا »صـــا »ما دهـه کـع منلـه »ظمم ســـ

هر بميا بع ســـرش در

دزن ،ی یقـارت هلـ »ف

بمغمرتم یاصـ ممشـند لا مزهو صـف شـناو  ،قنّت شـر ف »ف  ،طمر»م ع گ  ،واه ل ،يما
قی

همم بع یبارن د»ما پ ـاا بی ه ها گ سـ ؛ ما غضـ (تهنر) ی ضـعف »ف

گ  ،ســ ــام يما  ،وهم واه ل مز ن ر ع ،محز د»ما همم د د بع گ

تزلزل

بنن ی دســ رفان

لذ يذ »ف ـا»ا سـ (همن ،1381 ،ن ،3صـخ364-363 ،359-358؛ همن ،1377 ،ص )142شـخخ
شــنا  ،در منقع بند غضــ ممک ه در منقع بند ییم بردبارى ک ه هر رمز

ر بع غضــ

در»ماگ رد در منقع غضـ بع »ه یه غضـ ماک ه با تممز وق »اقام ماکصـه تلـممماتش ی
ر ى ممز وق  ،شـر  ،وهل »لـان سـ  ،بعطنر در گبر کار ،پصـمما »ماشـند(هما  ،ص،143
)329 ،326
 )4-2 -5بنن ردا
بنن ردات ی لن یم فکرت مخمنره منرد مهع ه ت مقه

لها سـ

بنن ردا ی یایت منر

ت ،دونت
قیزم ومیا ه ـا ه مر يش بنن ردا ،ییمع واقاد بع ربنبم ت ني ا سـ رر کع فکر َ
بع کام مکیق ریم

ســعع ویم یطمق ماک ه تا منیه ر بع بنن ردا کام برســا»ه(همن،

 ،1378ص216 ،195 ،130-129؛ همن ،1372 ،ص )349همچ من بـا لاز م معرفاا بـع تنیمـه فعـالا
کع ما ر یقمقا فقی سـ «ما ســن
ممه و اياا بع گ

هن قهرت ســاقملا »ه ر»ه تا ی گ  ،بمما بع دل ر ه يابه يا

دند د شــاع باشــه؛ گ»ا منر

بز ر ِومال قهرت لها »ه کع ت ها بع ه

تر مر

مامذ ر»ه مزهو ديگر ردات ،ی ـن ظن بع ریم م ـارده به يا سـ کع بمر بمر م ـار مکیق در
ه ـاا سـ
 )132غاي

فمنضـات کمایت سـمات صـفات »امحه د سـ (همن ،1377 ،ص،130 ،129
ين بنن گ سـ کع وظم

یصـم یقتعالا در سـر سـر قی فر ممر شـند بنن ی

 ،دايگزين بنن ی تمام مندند ت شـند(همن ،1378 ،ص )446بنن ردا باي ـاا در مرتزع کمال
قر ر بگمر»ه بعطنر کع با دند بنن» ،ا ممه

ی ریم

لها با دند ردا بع به  ،ی ــا

مم

ی م ر لها غیزع » ه(همن ،1377 ،ص147-142؛ همن ،1378 ،ص)230
 )5-5-2تنک
«تنکـ ن بـعی ـــ لتـ
»مند بع کال

ی مـاده « کـ ن بـع معـا

مـذ ر »مند دممع منر بـع مـالـد گ

وامـاد

ســ (همن ،1377 ،ص )200-199یگ»ناکع تماما ســمات صــفات بر ى ه ت

َّللا يحبّ الشجاعة» خداوند شجاعت را دوست دارد(مجلسی1403 ،ق ،ج ،61ص)269
«.1إنّ ه
 . 2جبن ،ترسيدن در مواردى كه سزاوار ترس نيست و تهور نترسيدن در مواردى كه ترس سزاوار است (امام خمينی،
 ،1377ص.)391
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سـ  ،فکرت « فاقارن (ماعیق مرتزی بع به يافان بند) در فکرت تمام مندند ت

غ م مکیق اب

وـالم ،زمـ مامردد بر ســـا

ی لن یم فکرت

فکرت فاقـار ،ردـات ،بنن تنکّـ ی د ند وقـ

مخمنره ه ـا ه(هما  ،ص )217-215مکابق گيع شـريفع «اللَّهُ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَن ،1تماي قیزا تنک  ،مار ر ی با ر بع تنیمه فعالم سـ بعطنر کع قاا ت ها مالـرن
ما ر در منر به سـ پ

قی

در وـالم دند »ـه رد تـا بـع کـالـ

ماپذيرد کع بع غمر ی یقتعالا ضـرر رسـا» هه م فع رسـا» هه
وامـاد شـــند؛ رـا»چـع مکـابق گيـع «وَمَنْ یَتَوَكَّللْ عَلَى ا

فَُُوَ

سلبُهن 2واماد بع ديگر مندند ت طی مصايش ی غمر به » ،صا ده هه تها بند فرد ی یقمق
حَ ْ
يما سـ (هما  ،ص )218 -217در مقاب تنک  ،یرص ی شـهت گری م ه »ف
گ»ن ک رت تم ـد تندع بع سـزا واد
ی »ف

مار د ضـکر

تمرکز قی بع ه د»ما سـ

بع د»ما شـئن

با یرص ،طمر»م ع

نق

تزلزل دايگزين گ مردد کمار رمزى همچن یرص » ،ـا ر بع د»ما

»زديد ماک ه ی یقتعالا تم د بع مهننر ما»مايه (هما  ،ص)217
)6-2و اصر فکرت محننبع ( ا»ن )
» ــا بع ی ـ فکرت لا کع یقتعالا ر بع گ مخمّر فرمنده ،واشــق کمال مکیق ما فر ی
»قخ سـ

یانا فکرت ی تندع بع »قخ بر ی محز غمرکمال مکیق در

ی ينده ،

سـ

«ومقع بع بندن بع تزع گ «ی د»مان کع دع مصـــارک لذ ت د»مايا هر ســـع قنه »ف

سـ ـ

بربمن فکرت »خ ـامن سـ (هما  ،ص )362ی گ»نا کع ومن قکعم ک ر مفاسـه در ومن ين د
محز

س (هما  ،ص ،)254در بررسا ملاديق فکرت محننبع بع ين د مر ماپرد یيم؛

)1-6-2ی »ف
ی »ف

ی بکاهاى داهم»ع فکرت محننبع ســ

ممک ه؛ ی بع »ف

همع بکاها » ــا»ا ی محز بع بند ،بر ی

باو ماشند » ا همع ه اا ر بر ى بندش بخن هه سهما بر ديگر

قائ »صند؛ هرک ا ما»ع بصند -یاا مر تنهّم ر من م عا ر د شاع باشهـــ با دشمن ممشند
ی ينده  ،ين ی  ،مزهو همع مرفاار ها بصـر سـ (همن ، 1388 ،صـخ )109-108محز بع
»ف  ،سـز ماشـند کع » ـا ی ومن بند غاف شـند بی ع ماهم به هاى بند ر بنبم تلـنر
ک ه فضــايیا کع د رد در »ظرش ر ه بر بر مردد بع هممن » ــز  ،ی بنبم ديگر »مز محنن
مردد به هاى گ ها ر ر هين بر بر بر ه رد(همن ،1377 ،صــخ334-333؛ »د ، 1388 :ص)144
ی ينر بع هر مقه ر ين م م در » ــا غال شــند ،بع هما مقه ر ی کمال » ــا»م د ر بن هه
بند(»د :همن ،1377 ،ص )332ی »ف  ،سـزا بندبم ا ( ِ»ّم ) بندبن هم ( َ»ا»م ) ،بندپرسام،
ت زر ،بند»مـايم ،ريـا ،بندرويم ولـــمـا ر فر هم ما»مـايـه(همن ،1377 ،ص194؛ همن،1372 ،
ص« )78ینا بندي ن ،سـرسـخ ترين ینا

ب ماد ترين ما»ع ت ام بصـري

سـ رر کع با

ینـا «بند مصـــتنلان ،تن ِ «بـه بم ان «بـه بن هان «یقمقـ »گر ن بـع تزع گ  ،فمع

 .1خداى (واجبالوجود) يكتا ،جز او معبودى نيست و مؤمنان بايد بر خداوند توكل نمايند
(التغابن)13/
 .2و هر کس بر خدا اعتماد کند ،او برايش بس است( .طالق)3/
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سـعادت ر ی دسـ مادهه (»د :همن ،1378 ،ص )45ی ون رض ين مر يش گ سـ کع مکابق گيع
شـريفعَ «أرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَُهُ هَواهن 1با ی »ف ـا کع بع بندبن ها بندپرسـاا م نر بصـند،
لها »ائ شـه؛ بی ع غاي مقلـه »هاي مکین

»ماتن بع وزندي

ی هر قه ما ،بند »ف ـا»م

س (هما  ،ص331؛ همن ، 1388 ،ص)7
 )2-6-2ی د»ما
ي م ی مهمترين مر يصــات کع ريصــع باســاگاه همع بکاها(کیم ا1407 ،ق ،ن ،2ص )238ی
مر ت ی »ف

سـ  ،یُ د»ما سـ ( مام بمم ا ،1372 ،ص )58-57مقلـند ی د»ما هر گ رمز

سـ کع » ـا ر ی یقتعالا غاف ک ه(همن ،1377 ،ص )300با غیزع ی مال ،داه ،شـرن ب ـی
قهرت »فنه ر ده همچ من ی بنرد»اها ،پنشــمه»اها شــهنتر »اها کع ی شــع ی د»ما
ه ـا ه(همن ،1378 ،ص)142-141؛ »نر فکرت ه بعکیا بامنش مامردد درهاى سـعادت بع ر ى
» ـا ب ـاع ماشـند(همن ،1372 ،ص )202ومال غاي گمال مح داه رياسـ
گ مکین د»مايا س

به گرما ها لها سهما در »اخا

»ه ر»ه(همن ،1378 ،ص)330

بع هر »ه یه مر ت فر قنه شهنت ـ يع ا فقر هل  ،طمع یرص ،بخ  ،رقم
کم ع ،دنر »فاق ــ فر قنه شمک

سـ رسـمه بع
راپینسم ،بت

ــ يع ا ون  ،کزر ،طی رياس  ،بهوع ،م ر» ،فاق ،کذ

م ال گ ــ فر قنه غض ــ يع ا بندسرى ،تنزّر ،سرکصم ،قا  ،گی ر بیق م ال گ ــ بر ى
» ـــا یاصـ ـ شـــند؛ دلب ـــاگا بع د»ما »مز وارض مامردد(همن ،1387 ،ص47؛ همن،1377 ،
صـخ)85-83؛ ی سـنيا ديگر ين محز  ،سـزا تحريدک هه همع ين فر قن ماد »ف ـا»ا
س (هما  ،ص)253
» )7-2قش مر يصات در سزد ی»هما سماسا
مر يصـات » ـا»ا ،وم ه بر رمذ ر بر بم شها ،بند م زع تحلـم

ظايف »مز ه ـا ه در د مع بع

بربا ی مهمترين گ ار مر يصات در ی»هما سماسا مکرع مامردد
» )1-7-2قش بابهي «واطفع محز بع مردمن در ی»هما سماسا
با تصــ م »ظام ســماســا ســمما بایترين ظمفع ،یفم گ »ظام ســ
محـافظـ

ی دين ســـ

یاکمم

ين س ـ کع با بهماگز ر

پصـامزا»ا مردم ی ی نم
یما»ا ماتن

یفـاظـ

ی ســـمم در مر

محفنظما»ه »ظام در

رفاـار محزـ گممز بـا مردم ســـ

ظمفـع مهم

محز بع مردم» ،ظر روف گ ها ر بع بند دی »مايه رر کع

سـمما ،ضـامن بقات گ »ظام سـ (همن ،1385 ،ن ،8صـخ371ــــ)372

ی مردم تنقع یمـاي

محزـ د شـ ـ کع ی مهير

م ـــئنلمن ی نم  ،بهم

وکنف بزم ه(هما  ،ص382؛ ن ،9ص217؛ ن ،19صـــخ )410-409بر ســـا
مردم ،رسـال بزرگ «م ـئنلم پذير ن « ی ـا

فکرت محز بع

ت یمفن » ـز بع » ـا ها بر تماما ظايف

»صئ مرفاع ی بم شها سايع ما ف ه بع »حن بر همع گ ها قممنمم د رد
ی ســن ديگر رســال کم مهير ی نم

ســمما بر ســا

محزاا کع بر مردم د رد؛ در بعه

تعا

بهماگز ر فر د » ــز بع

ســماســ د بیا ،يناد محمی بر در بمن مردم يناد ی

 1آيا ديدى كسى را كه خداى خود را هواى خود گرفته(فرقان)43/
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ي هيگر سـ

در بعه سـماسـ باردا ،ی نم  ،باي ـاا درصـهد پمامگ ر مع ن

»نات بر

همع

بصري باشه(همن ،ن ،6ص)468 ،444
 )2-7-2لز م وهم غفی

ی هه ي مر يصات مردم

د»ما ،مح تزهل تتمر م زل سـاعه د سـ (همن ،1377 ،ص )157ماد ماکع » ـا در د»ما سـ ؛
ره ي

ه تا »م ـ بی ع با رياضــمات تمام صــفات ر ماتن تزهي »مند دزن ،بخ ،

فضــاي

وزت»ف

یرص طمع ر ماتن بـع شـ ـنـاوـ  ،کرم قـاوـ

مزـهل »مند(همـا  ،ص51؛ »ـد:

همن ،1378 ،ص )332مره ين مر گ سـ کع در ی»هما سـماسـا »زايه با ت ـامن » ـز بع مر يصـات
مردم ،ی سـم سـن د د بع رفاار گ ها غفی »مند مام ،همن ره در »هيصـع ،رفاار مهيري سـماسـا
واه ل ر مکالزع ما»مايه »ع »ا ممه شـه ی مردم ر ماپذيرد »ع بع شـر يی پمشگمهه بر
»ظام سـمما کافا ماک ه بی ع همن ره یرک بع سـم
ر مه»ظر قر ر مادهه سـايرين ر بر

سـمم

رتقات شـر يی بهار رسـمه بع هه ن بایتر

»م بع گ تهممج ما»مايه دند م ـامر ممه بع رسـمه بع

منقعماا م اسـ تر ،ی »قاط وکف ی»هما سـماسـا ی م ظر مام سـ

يصـا با مه ر »لـمح

فر د

کع بربمن ملـین سـمم قه م ماکرد»ه؛ تمش ما»مايه ر ع ممه ر بع صـمع شـر يی ر در بمن
مردم ی»هه »گع د رد(»د :سیما»ما  ،1390 ،صخ)70-69
 )3-7-2تماي فکر » ا ها بع ی نم
فکرت » ـا»ا بع داما
منر

» ا کام

»ظام سـماسـا ماعالا مر يش د رد کع در هي گ  ،بان »ه هه ي

لها ر ی

» ــا کام بذ »مايه ر ع می نتا کمالدن بند ر در هي گ رشــه دهه ی ســن

ديگر » ـا بع ی م طزمع فکرت محننبع ،قهرتطی
برقر ر وه ل

سـاممدن سـ ؛ ی ينر ی م ظر مام بر

داماوا ب ــی گی د بار ديگر ده ک ارل تمايمت طزمعا » ــا »مای بع هه ي

» ا کام س کع ییمع گ برقر ر دامعع تنیمه

»ظام سماسا مزا ا بر دين س

 » )4-7-2ز تنک بر به وزت يافان می
تمام فقر ،هل  ،ونز م ّ

ی یرص طمع بع مخینق ضـعمف سـ

غاي وزت وظم در قکع

واماد سـی

ممه ی همع سـ ( مام بمم ا ،1378 ،ص )220لزاع واماد بع »ف

قائ شه بر

بنيش یيربار سايرين »رفان با ر د شان بع تن »اياها ساعه دها بند در »نام

کـارهـا م ـافـاتا بـا تنکـ »ـه رد( ک :همـا  ،ص)133؛ ی ينر هرمن»ـع طیـ یـادـ
صـای گ قهرت م

ی یقتعالا ،بمف

با غفی

بع دســ به مايابه؛ به »مز در رســا»ه فضــ

ک سـ

بع مع ا وزت
ی هـ د»مـا

مانک کع منارى همع منر ر

بمر بع کنتاهم »ماک ه

ر در همع منر

کفـايـ ما»مـايـه بـهين ترتمـ ي ا ی دســـاگمرههـا »مـ بـع ســـاقمل بندکفـايا دردـامعـع تحـ
مری نم دي ا ،پر رش فکرت تنک در دامعع س
 )5-7-2رتزاط د

ظايف با بنن ردا

مره »امنع ســاقر ر مر يصــات فکر بنن ردا ،شــهّت لاز م بع مر لها کمال من ظز در
د

ظايف محنل شـهه سـ

لزاع واماد صـایزا بنن ردا ،بع وم بند »م ـ  ،بی ع واماد

گ ها در ومن وم کرد  ،بعیقتعالا سـ ؛ یير گ ها هم قلـنر بند ر ممبم ه هم سـعع ریم
لها ر (هما  ،ص)138 ،133-132
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 )6-7-2دونت مردم بع در فر ممن لها در هي فکرت مخمنره
دلب ـاگا بع ریم یق ،م صـر تربم »فن
روف

سـ

»رم شـه قین

همترمز م

ب ـی ریم

طرع د ســام مندت »ممتن »ه دل مردم ر بع دس ـ گ رد گ ها ر ی ســرکصــم طتما

باید رد (همن ، 1388 ،ص )221یگ»ناکع قین مردم مخمنر بع شـفق
رفاق با بیق به ی شـئن ِ ریم
بیق در

سـ  ،رفق ،مه ر  ،ملـایز

لها مح ـن ماشـند؛ ب ابر ين باي ـاا در ه گام رشـاد تعیمم
ریم

مر »ن هم لهم بر ســا

وکنف َ مردم ر دونت »مند در مقاب  ،وه ت

بصن» » ز بع مردم »صا»ع مخالف با فکرت س (همن ،1377 ،ص)320-319
» )7-7-2قش ساقام

ظايف ی»هما سماسا

زات در د

رشـاد مردم ،تعیمم تربم ب هما به بهم بع بصـري در هه ن مکرعشـهه در ی»هما سـماسـا،
به

معاشـرت با بیق مم ن »م ـ

فر د کع در م ـمر دهاد کزر ه ـا ه ،1باي ـاا با طمر»م ع،

رتزاطا م ـــامر با مردم برقر ر »ماي ه تا یلـــنل ر مکالن

ی بهم بع ب هما به لحظع

غاف »صـن»ه در ين صـنرت ،به ى تعالم ی گ ها ر ضـم ماشـند مر »قلـم هم د شـاع باشـ ه،
بع سکع ين بهم  ،به »ه گ ومن ر بر يصا دزر ماک ه(هما  ،ص387ــ )388ساقام کع
شـرط تحقق يد سـزد رسـمه بع همع هه ن ماعالا ی»هما سـماسـا سـ
محز »ف

ســ

ی »اايج بزرگ بر ن ی

با ینا ی »ف  ،کمال » ــا»ا محه د در م افع ماد

ماشـــند در صـــنرت فقـه مـافع دز

»ف ــا»ا »گاشــاع

بمقر ر ماکـه تمـام شـ ـاـا یدماهـا ،بم زـاتاهـا
با زاتا فر د ،سـز ماشـند در پمش

بمقر ر ها ،ی بنن »رسـمه بع لذ ت شـهن ت یمن »ا سـ

صـایزا مال قهرت ماد باضـع بن رمرد»ه رصـم طمع بع دسـ گ ها به ی»ه در ومن یال،
در بر بر یير دسـ ـاـا

گ»ا» ـع رصـــم ممـه بع گ»هـا »ه ر»ه ،ت زّر »مـايـه زـات پابردا بند در منر،

سـزا پافصـارى در ممه ها »زرد ماشـند با دند یال «شـاابزدمان ،مم ن سـ
تفاق »ابنشـاي ه ،بند ر بزای»ه ی د بع ه گام کام
غیزع »ف
با طمـر»مـع »ف

ترين منضـنوات سـ

زـات قهم» ،اظـار ما ر د بمق طن ر دا»

ی ت هائم در م ـمر مقا م

یفم ر یمع مقا م

باسـاباع شـه » ـا هايا

م افقمن در ين فر د رب ع » ه

یصـاا در گ»ها بر ی » مايه » ـا ِبا زات طمر»م ع ممتن »ه تمام ظايف

فردى داماوم ر »نام دهه با »هادي عشـــه ر من بن
دمعماا دـاهـ

ظايف بند رصـمپنشـم ک ه رع ب ـا با

شـمکا ی ته م یضـنر در ر ه یق م لـرن مرد»ه لزاع تحلـم

در دامعع ،ی ییمترين منر در ومن یال ی مصـ

فر د با بر ی

م صـــا ســ کع ماتن در مقاب

یشـــ بن قمـام کرد وـاد ت بـاطـ دهـا»مـا ر بـع ر»ـى بند درگ رد زـات طمـر»مـع

س کع دمعم هاى کم ر در مقاب وِهّه وُهّه مر ههاى »زنه یفم پمر ی ممک ه
 )8-7-2تنیا محز

لا فقمع بع مردم در تص م ی نم دي ا

محز بع به »ه »مز بع ممز دردع معرف

در ک ب هما مافا ت سـ

شـات ،صـنرت ت زل يافاع محز بع بند گ شـات سـ
بر

ی سـنيا ی بع گ ار يد

ییمات ب ـمار یياد طنی»امهت پمامزر

بر ن » ـا ها ی ممر ها ،در صـنرتا م کقا سـ کع در ک کام گ ها ی یقتعالا ،گ ها ر

 .1در منظر امام(ره) اين افراد همان هموارکنندگان مسير تحقق و ثبات حکومت اسالمی خواهند بود.
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بع محز شـهيه » ـز بع گ ار ماعیقات کصـا»هه باشـه تا گ»نا کع دل ـنی پمامزر باتم ر ا بند
کع بند ر در معرض همک قر ر ماد د(همن ،1381 ،ن ،2صـــخ )140-139ی ينده  ،در فقه
» ـا کام  ،لافقمع شـهيه ترين محز ر بع مردم د رد بمصـارين تمش ر بر
در ترسم

دامعع »ظاما دي ا »نام مادهه

 )9-7-2شناو  ،شرط تحقق هه ن د
تر

دسـاگمر ی مردم

ی مرد

ظايف

شـ ـ  ،ی مفاسـه ی د»ما تعیق بع گ سـ ( مام بمم ا ،1378 ،ص124؛ همن،

 ،1385ن ،11ص )320درصـنرتاکع شـرط مزاریه» ،ارسـمه ی مرگ ،گمادما ي ارمر در ر ه تحقق
هه ن لها »هر سـمه ی شـ ـ

سـ

ماشـند بر مزاریه با ی د»ما ،ی ـا

ی د»ما ی بزرگترين من »ع بر سـر ر ه دزهع یق مح ـن
»ارسـمه ی مرگ در دامعع بعو ن يد فضـمی »ف ـا»ا

بايه مکرع شـند شـناو سـزدپذير در ک ار محز بع ههن لن یم گ
سـز ماشـند تا به

»فرت بع ماضـاد گ ها،

گ» ع ی تههيه ،همم ع ،تزیم ،،وِهّه وُهّه دشـمن بهر سـ ه؛ قاطعا»ع قهم در ممه

مزاریه بگذ رد یطرن ديگر ،دل »ز ـان بع د»ما هم باو تقني

ر ده دزهع یق سـ تا با وهه مال

مقـام فريـ دزهـع ســـا زـار ر »خنر»ـه(»ـد :همـا  ،ن ،7ص184 ،58؛ ن ،13ص244؛ ن ،20ص،83
)137؛ وم ه بر ي ع تر

در سـای ی»هما سـماسـا ،بع سـ ـام ،باغمرتم باتفا تا بع سـر»نشـ

مردم ما »نامه(»د :مام بمم ا ،1378 ،ص)135
 )10-7-2ش

ب ی مر يصات فکرت مخمنره

طاغنتها در مر

شـ ـ طاغنت بع مر رسـا»مه »ظام سـمما» ،امنع »قم در مر يصـات سـزدپذير
رهزر

لها مناهه ر ه یق سـ

بـه »ـه »مز بر

وم ه بر تربم

» ـا هايا با مر يصـات ماعالا ،دی

»مـ بـع ر من ون طفا ی هممـ شـــايـا»ا بربنرد ر ســـ

همچن شـ ـنـاوـ  ،طرد ر یمـع يـر
سـمما ،تحنل لها در می

لکان

رـا»چـع بر ی ون طفا

»ـا ممـه  ،وزت»ف  ،وامـاد ممـه ر بـع وـهههـا

رهاشـه ی بندبم اها داهطیزاها بعم زلع مقهمع شـ ـ ی نم پهین

ی سـزد

لها،

رمز پمر ی ها »ظام

ير بند(همن ،1385 ،ن ،5ص282؛ ن ،7ص54؛ ن ،11ص369؛ ن،12

ص384؛ ن ،21ص)277
 )11-7-2ده دها مر يصات » ا»ا بع سم گی د بن ها می ها
ی مر ت ه تا لاز م بع »قش مر يشها در ی»هما سـماسـا ی م ظر مام ين سـ کع در ده مزاریه
در م ـمر رسـمه بع گرما ها ،ییم سـ

ی دند قهرت مر يش » ـا ها سـافاده ک ه تا ی ين بز ر

ر ســـاا »فرت م ـــاضـــعفمن بر ضـــه م ـــا زرين ده ممر شـــند ی ينر در بر ئ

ت فر ی

سـا زاردها»ا یضـنر سـیکعطیزا»ع گ  ،فرياد همع گی د بن ها»ا ومم مامردد کع ی»همم مرگ
گی د »ع ر ر ده کرده »ه ين سـم سـن د د بع ون طف » ـا»ا ،بند بزرگترين هرم دفا ی ر ت
ســرمايع می ها سـ
مرسـ گا

بهين ترتم

ظهار »زدار می ها ســمیع

سـ تا صــه فقر تهمهســام

محر ما دها کع بع سـم سـرمايعد رى ،سـنسـمالم ـم کمن»م ـم ی کمارين یقنق بند

محر م شهه »ه؛ ش مهه شند(»د :هما  ،ن ،20ص)318
 )12-7-2و اصر فکرت محننبع رسال ها ی»هما سماسا
ی مهم ترين مر ت یضـــنر فکرت محننبـع در فر د ين ســـ کـع بـا دند یـ »ف

»ما تن بـع

مکحنی گرایشی و نمش آ در سک

مزاریه با دشـم ا ســمم با تمش بر

مزاریه با ســاعمار پرد ب

زندگی سیحسی امحم
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...

یفم مَ ـ ه رياسـ قاب دمع

»م ـ تا ی د»ما ی قی بارن »صـند م ا یضـنر در دزهع مزاریه سـماسـا در ر ه یقاق یق بکال
باط فر هم »ماشــند(همن ،1387 ،ص )62-61ت ها ک ــا»ا ماتن » ه شــاي ــاگا بهم بع ی ام
»نر »م دين ر پمـه کـه کـع یـ د»مـا ر ی دل بمر

»منده بـاشـــه(همن ،1385 ،ن ،2ص )58بـا دند

ی د»ما ی »ف  ،ماها ين شــمکا س ـ کع بر ســا

با رها بر ى » ــا ت المف

شـروا تعممن مم»مايه تصـخمخ ين ظايف ی ظايف لها مصـ
ی ين ی

سـ

ظايف

ر ها دز تلـفمع »ف

دند »ه رد(همن ،1387 ،ص )31محِ د»ما ،ی دممع فضــائ »ف ــا»ا ییم بر ی»هما

سـماسـا محر م ماشـند شـناو  ،وف  ،وه ل  ،وکنف

محز بع ديگر  ،طمر»م ع وزت»ف

ســ ن» باطر با ی د»ما قاب دمع »م ــ ؛ر ا»چع فهم با رها معرفاا ـــــ لهماتا ،یقدنيم
یقبم م با ی د»ما ماضــاد»ه(همن ،1372،ص )49هررقهر فکرت محننبع در فر د م ــارش يابه؛
وزم ر ده گ ها س

ماشند بعتزع ،تن

د

ظايف در گ ها کاهش مايابه(»د :همن،1378 ،

ص)125؛ وم ه بر ي ع ،با دند ی د»ما »ممتن بر

تحقق هه ن

ظايف لها مکرع شـــهه

بع ده مزاریه »مند(همن ،1387 ،ص )62مر محز د»ما در قی ک ــا فر ممر شــند ،ی غمر د»ما بمز ر
ی دسـانر ت شـر » ـز بع به ب هما به ی ـا

مم شـند با بر ن ی یمکع طاو

یقه کم ع

ممک ه(هما  ،ص)53-52؛ ر ا»چع با بر ی بندبن ها ،فرد ی یقمق مريز شــند ،ق ــا ت در قی
یاصــ شــند تا دايا کع بع بن ســا زار بما»نامه(همن ،1377 ،ص)400؛ ب ابر ين ،بر

»نات

بصـري  ،باي ـاا با ترسـا ی »زمات با تذکر يادگ ر یق ،دل ر صـفا د د قین ر صـمقیا »مند تا ی
قمه سـارت »ف

گی د شـن»ه(همن ،1385 ،ن ،8ص267؛ ن،14ص169ـــ ـ170؛ همن،1378 ،ص291؛

همن ،1377 ،صخ) 80-79
 )13-7-2تنطئع دشم ا در ب ی مر يصات فکرت محننبع در دامعع
با رمرهشــه فکرت محننبع ،تماما گ ار هه ن رســال

»زمات شــر يع لها کع پمش ی ين مکرع

شـه؛ با مر بن هه شـه يناد ب ـی مر يصـات فکرت محننبع همچن يناد ر یمع تر
دشــم ا  ،ير

ی ســمم ی نم

ی قهرت

ســمما ،بهبم ا » ــز بع ي هيگر تن »ايا ســمم ی نم

مزا ا بر گ  ،بندبن ها م ال گ ها بکر»اکترين تنطئعها دشـمن بر
»فنه بند در کصـنر سـمما می ها فقمر سـ

یفم م ـارش یضـنر

ی ينر ين مر يصـات همن ره باسـاگاه تحقمر

سـا مار ين می ها تنسـی د ل ها فاسـه سـازه د یاکما گ ها بنده سـ

بر

ب ا »مند ين

»قصـع ،باي ـاا با تربم ون طف فکرت مخمنره مزاریه با بندبن ها د»ماطیزا ،ين ون طف ر در
دـامعـع »هـادي ـع »مند(همن ،1385 ،ن ،1ص22؛ ن ،9ص275؛ ن ،523 ،10ن ،11ص369؛ ن،2 ،12
205؛ ن ،13ص195؛ ن)530 ،17؛ رر کـع تـا ور ض ی بند بـع ســـن بـه صـــنرت »گمرد ،محزـ ،
شــناو  ،طاو

ی رهزر فقمع

صــمً محقق »ماشــند تا یما»ا کع مزاری ،ســمر درب ه

بن ســاعها تمايمت بند ديگر باشــه قهم ی قهم بر»ماد رد رع رســه بع گ» ع رد ممه »زرد
شند(»د :لدی يا؛ لدی يا ،1395 ،ص)52
 )14-7-2قهرتطیزا ش

»ظام سمما

ی مر ت د»مابن ها ،مر يش بع قهرتطیزا سـ ؛ قهرتطیزم در هرک ـا دند د شـاع باشـه ،باو
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ف ـاد بمقا ومی رد

بن هه شـه؛ رر بع د»زال قهرت رفان بر

یفم تنسـعع م افع ماد  ،ی

هرک ـا کع باشـه شـمکا»ا سـ (همن ،1385 ،ن ،19ص )249ی ينر گشـ ار شـه ومئم قهرتطیزا
ين »ظام بن هه بند(هما  ،ن ،16ص)23

در بمن م ئنلمن »ظام سمما ،بعم زلع م صر ش

 )15-7-2تر مر ت »امکین لذتها یاص ی د»ماطیزا
د»ماطیزا مقاب قه م بر رضا به تمش م امر در م مر تحقق هه ن لها ـ کع ر ت د»من
گ ما»همار مر ت گبرتا ش دا د »ا سـ ــ ـ قر رد رد؛ رر کع ممک لها پمر ی ها ،شـ

ها،

بنشـاها »ابنشـاهاى ی»هما سـماسـا با ههنمذ ر رفاارها در ده گباد »ا د»ما ک ـ لذت ی
گ  ،پايه ر »خن هه ما»ه(»د :هما  ،ن ،20ص» )53هادي ع شــه بلــايلــا رن رفاهطیزا بن
کان»صـم ا ی محز بع د»ما »صـئ ماممرد ی رئن

بر»امعها مزاری تا ی»هما سـماسـا بربن سـاع ی

ســمم »ا محمه » ،فا طرد يا ســامز با ين شــمنه معمصــاا ســ
بر»امعهايش با شـر فم
در همت صـح ع مزاریه بر
م ـامحع » ـز بع د

ســمم »ا بر

ملـرنیدما سـایش »ماک ه وافم بن ها  ،ر ی طیزا

تحقق

سـایشکار

سـمم يا دفا ی گ یاضـر »ماشـن»ه ر ا»چع مارفمن ،بع شـهادت قرگ  ،با
ت المف بند مماشـات با دشـم ا  ،م ر يا مز یم رسـال

»زمات پمصـزرد

م ا گ ها بنده »ه(»د :هما  ،ن ،5ص547؛ ن ،7ص389؛ ن ،18ص471 ،32؛ ن ،21ص)86

نتیجه
سـز ا ی ی»هما سـماسـا مام کع بع ترسـم

یاکمم یق بع »فع م ـاضـعفا

دینممرى ی دنر

قامع وهل ق ـی در ی»هما سـماسـا »ناممه ،تزهي بع لگن با»ظمر در دها سـمم بی ع در
ک والم شـه فر ممر شـه ظهنر منن بمه ر سـمما بر سـا

سـزد ی»هما سـماسـا مام در دريا

مکحنی گرایشی و نمش آ در سک

زندگی سیحسی امحم

...
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»قم

سـمما ير سـز شـهه سـ تا سـزد ی»هما سـماسـا يصـا ر ی فابرترين سـزدها ين

ســـای

ی ی»هما بصـــر لق د د (و ن »ا هم ار  )234 :1399 ،گ»چع ی مر ت ين تحقمق قاب

سـافاده سـ گ سـ کع شـ

ممر سـزد ی»هما سـماسـا ،وم ه بر ت زم بم شها »هيصـعها

باص سـماسـا یاکم بر ههن ف ر صـایزا سـزد ،مانقف بر »ن مر يصـات گ»ا در سـای سـماسـ
رع ب ـمار والما

سـ

سـماسـامه ر »ا کع قز

يا هم ولـر مامبع تمام يا ی ق بع بخش قاب

تندها ی »هيصــعها ســماســا مام معاقه بن»ه لا هرمز بع گ»چع مام به دســ يایيه »ائ
»صـه»ه ی دمیع دیي ين مر ر باي ـاا در مر يصـات مام سـز رذير

يصـا »مز د ـانن »مند

مام سـزدپذير »ش ده ت زم سـزد ی»هما سـماسـا مه »ظر بنيش در ک ار بار »مند با رها
سـماسـ

لها بع مر يصـاتا همچن تنک  ،شـناو  ،سـاقام

محزـ بـع »ف

یـ د»مـا کـارهممر کرد»ـه بـهين ترتمـ

سـمما در ولـر غمز

ی گ»نـايا کـع تصـ ـ مـ

رهزر »ظـام

مره سـزد ی»هما سـماسـا مام بمم ا بنده سـ پرد بان بع منضـنواتا

همچن »هيصـع سـماسـا مام بمم ا در تصـ م
یي فقمع ،به

محز بع مردم مالـف شـه»ه ی

یفم »ظام ی نم

سـمما در ضـمن مقنلع

بررسا فهم دقمق یضنر و اصر مر يصا سز ای وقمم بن هه بند

م ابع:
قرگ

 .1مام بمم ا ،سـمه ر ع ه( ،)1378شلر هُل حدی
بمم م

تهر  :ماسـ ـع ت ظمم »صـر گ ار مام
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 .2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( ،)1377شر حدی

جنود عقل و جُل تهر  :ماس ع ت ظمم »صر گ ار مام

بمم م ،راپ سنم
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