
  ایؼتایی كَست تِ سا تشتیت ٍ تاؿٌذ داؿتِ هىاًیىی فْن وَدواى تشتیت اص ًثایذ هشتیاى ٍ ٍالذیي
 تا گیشد هی لشاس هشتی دػت دس وِ اػت هَهی چَى ّن هتشتی وِ ًىٌٌذ تلَس ایٌىِ یؼٌی وٌٌذ، تلمی

 هخضًی چَى ّن سا وَدن ًثایذ هشتی.دّذ تغییش آًشا تاؿذ، داؿتِ دٍػت ٍ تخَاّذ وِ ؿىلی ّش تِ
 تشتیت هَاًغ دٍهیي .(۱۳۹۶وشیوی،)ؿَد پش تضسگؼالی ًؼل ؿذًی تَلیذ هَاد ٍ هلالح تا تایذ وِ تذاًذ

 تِ .تاؿٌذ داؿتِ هتشتی پٌذاؿتي واال ٍ هذاسی هحلَل هفَْهی تشتیت، اص ًثایذ هشتیاى وِ اػت ایي
 ّای ػیاػت ٍ التلادی ًیاصّای تحمیك جْت دس ؿذُ تشتیت فشد وِ تشٍد تلَس ًثایذ وِ هؼٌا ایي

 ًِ ؿَد تشتیت خَدؽ خاطش تِ تایذ فمط ٍ فمط فشد تلىِ گشدد، هی تشداسی تْشُ جاهؼِ ی ؿذُ اػالم
  افشاد وشدى تشتیت،اجتواػی وِ اػت ایي تشتیت هاًغ ػَهیي(۱۳۹۳وشیوی،ػثذالؼظین،)دیگش ّذفی

 وِ وشد خَاّین هـاّذُ تاؿین، داؿتِ حال ٍ گزؿتِ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ًظن تِ ًگاّی اگش ًیؼت،
 یىجاًثِ طَس تِ سا ًَجَاًاى ٍ وَدواى وِ اػت تَدُ ایي ٍتشتیت تؼلین ّای دػتگاُ غالة ًْایی ّذف

 جاهؼِ دس ؿذُ پزیشفتِ ٌّجاسّای ٍ ػاصًذُ پزیش فشٌّگ ٍ پزیش وشدى،جاهؼِ اجتواػی فشایٌذ دس
 ایي تاصآفشیٌیی ٍ وـف،تاصیاتی دس وَدواى ایٌىِ تذٍى وٌٌذ، تحویل آًْا تِ سا(غلط چِ ٍ دسػت چِ)

 هطالة ی ػاللِ ٍ فْن تذٍى ٍ ٍاس طَطی حفظ واس ایي ی ًتیجِ وِ تاؿٌذ داؿتِ ًمـی ٌّجاسّا
  دادى تشتیت،ػادت»ۺتشتیت فْن هاًغ چْاسهیي .(۲۰۱۰، واًل)تاؿذ هی آهَصاى داًؾ تَػط دسػی
  دس خاللیت ٍ اتتىاسی ٍ ػمالًی ی جَّشُ ػادت وِ چشا اػت ػادت صدى تشّن في تشتیت تلىِ «ًیؼت
 اجشای اتضاس سا اًؼاى ٍ هیؼاصد هاؿیٌی ٍ خَد،غیشاسادی خَدی تِ سا فشد ٍ تشدُ تیي اص سا فشد سفتاس

 هی پیذا دػت سفتاسّا آى تِ ػادت سٍی اص ٍ ًاخَدآگاُ ٍ َّؿیاس كَست تِ وِ وٌذ هی هؼیي حشوات
 ًادیذُ سا اػت تشتیت اكلی هؼٌای وِ ّا آى ؿذى ؿىَفا ٍ اػتؼذادّا سؿذ ٍ پشٍسؽ واس ایي تا ٍ وٌذ
 ًتیجِ ػادت، .دّین هی خَدواس ٍ هاؿیٌی حالت اػت پیچیذُ هَجَدی وِ اًؼاى تِ ٍ گیشینهی

 هحتاد ػول تا لزت تذاى ها طثیؼت وِ آًجا تا اػت، ػول گًَِ ّش ٍ ّا لزت دائوی تىشاس
  ػؼی ّشگاُ وِ هؼٌا ایي تِ «ًیؼت سؿذ هشاحل تِ تخـیذى ػشػت تشتیت، .(۱۳۹۶هـتالیاى،)ؿَد

 آى ی دستاسُ وشدى وـف اص سا ّا آى تیاهَصین، وَدواى تِ طثیؼی هَػذ اص صٍدتش سا چیضی وٌین هی
 آًْا اص سا واٍؿگشی ٍ اوتـافات ٍ وشدى فىش فشكت ٍ این تاصداؿتِ خَدؿاى ی ٍػیلِ تِ هَضَع

 تشای اگش این، دادُ ػادت دائوی كَست تِ تضسگؼال یه طشف اص جَاب دسیافت تِ سا اًْا ٍ این گشفتِ
 تِ دلیمِ ۳ دس سا هطلة ّواى وِ اػت آى اص تْتش وٌٌذ، كشف ٍلت سٍص۳هطلة، یه وشدى وـف

 الحجش فی الٌمؾ» ۺهیفشهایٌذ وِ (ف) اوشم پیاهثش حذیج تِ تاتَجِ .(۲۰۱۶فاًتَصٍ،) تیاهَصین وَدواى
  .اػت هؼتوش ٍ پایذاس تؼیاس ػٌگ دس حجاسی ٍ ًمؾ ۺهؼٌی .(۴۸۶؛۱۴۱۲ػاهلی،)«اللغش فی والٌمؾ

 تـىیل هادس اص وشٍهَصٍم ۲۳ ٍ پذس اص وشٍهَصٍم ۲۳ تا ًطفِ وِ ؿَد هی آغاص صهاًی اص آدهی تشتیت
 ّای ٍیظگی اص ًیوی ٍ هادس اص سا خَد صیؼتی ّای ٍیظگی اص ًیوی ًطفِ .(۱۳۹۵ًْاد، پان)هیـَد
  كشف سا تشتیت ّا، خاًَادُ اص تؼیاسی هتاػفاًِ .(۱۳۹۷، ادل) تشد هی  اسث تِ پذس اص سا خَد صیؼتی
 ّایجٌثِ اص ٍ تؼاصد هحیط تا ّواٌّگ سا خَد ؿخق فمط ایٌىِ یؼٌی هیذاًٌذ، فیضیىی تشتیت

  داًٌذ هی سؿذ وٌاس دس سا تشتیت اػاػی ی جٌثِ چْاس سٍاًـٌاػاى ٍلی ّؼتٌذ غافل آى هتافیضیىی
 .(۱۳۹۳ػلیمِ،) ۺػثاستٌذاص افشاد سؿذ دس تشتیت اػاػی جٌثِ چْاس ایي وِ

 .هیثاؿذ لضاٍت ٍ تفىش ادسان، ؿاهل وِ ۺػمالًی جٌثِ-۱

 .پشداصد هی دیگشاى تا فشد ساتطِ تِ ۺاجتواػی ی جٌثِ -۲

 .پشداصد هی ّا اى وٌتشل طشص ٍ احؼاػات ٍ ػَاطف تشٍص ٍ پیذایؾ تِ ۺػاطفی جٌثِ -۳

  .تَد خَاّذ وَدن تضسگؼالی .هیثاؿذ تذى دس ویفی ٍ ووی تغییشات ؿاهل ۺتذًی جٌثِ -۴

 تِ سا الصم ّای آهَصؽ توام جذیت ٍ لذست تا هاّگی ۲۴ تا ۱۸ اص وِ اػت اى سٍؽ هَحشتشیي
 تشتیت هَسد دس (ف)خذا سػَل .جَیٌذ دٍسی تٌثیِ ًادسػت ّای ؿیَُ تِ تَػل اص ٍ تذٌّذ وَدواى

 ّش» ۺهؼٌی «اهلل یحاػثِ لن اهلل اال الِ یمَل،ال حتی كغیشا ستی هي» ۺفشهایٌذ هی وَدوی ػٌیي اص
  ًخَاّذ حؼاب اٍ اص خذاًٍذ «اهلل اال الِ ال»ۺتگَیذ اٍ تىٌذ،تا تشتیت وَدوی اص سا فشصًذؽ وغ

  وشدى واس حؼاػیت هیضاىۺ(ف)اوشم پیاهثش ی فشهَدُ ایي طثك .(۵، ق ۱۴۱۵هجلؼی،)وـیذ
 ًِ اػت، ٍتغییش پیذایؾ تِ وشدى ووه ًَػی تشتیت،.(۱۳۹۶هـتالیاى،)هیگشدد هـخق تاوَدواى

 ػالِ ّفت ی دٍسُ ۳ تِ سا وَدن تشتیت هشاحل (ف) خذا سػَل .(۲۰۱۷تاسًاسد،)وشدى ایجاد فمط
 ػال ّفت"ػٌیي ػثغ ٍصیش ٍ ػٌیي ػثغ ٍػثذ ػٌیي ػثغ ػیذ الَلذ"ۺاًذ ٍفشهَدُ وشدُ تمؼین

 ػال ّفت ٍ اػت هشتیاى اص اطاػت دٍساى دٍم، ػال ّفت اػت، وَدن ػشٍسی دٍساى وَدوی اٍل
  تشداسی فیلن دٍستیي یه هخل وَدواى.(۵۰، ۱۳۶۴، طَػی) اػت ّوىاسی ٍ ٍصاست دٍساى ػَم

  وِ داسد خَد تِ خاف ٍهفَْهی هؼٌی وَدوی، ٍالغ دس .(۲۰۱۶ٍایٌِ،) وٌٌذ هی ضثط ؿواسا سفتاسّای
-هی ختن تلَؽ تِ وِ اػت صًذگی اص ای هشحلِ وَدوی،"ۺتگَیین وِ اػت ایي اص تش هْن خیلی
 تْتشی فشد تشػذ، ووال تِ ٍلتی یاتذ، پشٍسؽ طثیؼتؾ تِ ًضدیه وَدن ّشچِ .(۲۰۱۹سین،)ؿَد

 فلیتلاب كثی، ػٌذُ واى هي"ۺفشهایٌذ هی (ف) پیاهثشاوشم وِ چٌاى .(۲۰۱۹فاًتَصٍ،)تَد خَاّذ
  )ًوایذ سفتاس (طثیؼتؾ طثك) وَدواًِ اٍ تا تایذ اػت وَدوی اٍ ًضد وِ وغ آى ،"لِ

 خلَكیاتی اص دػتِ آى تشتیت، ٍهفَْم هَضَع دس ٍیظُ هَاسد،تِ اص ای دسپاسُ.(۴۸۳؛۱۴۱۳كذٍق،
 دیگش ػثاست تِ وٌذ،هی ًضدیه ٍالؼی هفَْم تِ هاسا تیـتش وٌذ،هی جذا هفاّین ػایش اص سا تشتیت وِ

 دسًٍی ًگاُ دسوٌاس تیشًٍی ًگاُ ٍ آى اص ؿذى جذا هؼتلضم پیچیذُ، یپذیذُ یه تش جاًثِ ّوِ تؼلط
 تشتیت ٍالؼی هفَْم تثییي تشای سٍؿٌگش ػاهلی تایذ تشتیت ٍالغ دس .(۱۳۹۶وشیوی،)اػت آى تِ

   .(۱۳۹۲ًظاد، هْشی)آى ٍالؼی هفَْم تِ دػتیاتی دس ضخین حجاتی ی هٌضلِ تِ ًِ تاؿذ،

 

 

  

  
 .ؿٌاػی تشتیتی ػثذالؼظین وشیویسٍاى  ٍ( ف)هَاًغ تؼلین ٍتشتیت وَدواى اتتذایی اص هٌظش احادیج پیاهثش اوشم 

  
 . واسؿٌاػی، ػلَم تشتیتی، داًـگاُ فشٌّگیاى ،پشدیغ تٌت الْذی كذس اسدتیلداًـجَی  ،صّشا خادهی آػتاًِ

 ،تیـتش تاؿذ جاهؼِ اّذاف تِ هحذٍد تشتیت اگش وِ سػین هی ًتیجِ ایي تِ همالِ ایي پایاى دس
 ی جٌثِ وِ سفتاس حشوات وشدى هلٌَػی یا َّؽ پشٍسؽ وِ وَدواى ٍ آهَصاى داًؾ َّؽ پشٍسؽ
 تِ َّؽ ایي پشٍسؽ وِ پشداصًذ هی اًجاهذ، هی هحیط تا فشد ػاصگاسی تِ ٍ ّؼتٌذ ؿخلیت ظاّشی
 اػت، سٍ تِ سٍ فٌاٍسی ٍ تىٌَلَطی پیـشفت تا سٍص تِ سٍص وِ ای جاهؼِ دس وشدى صًذگی تشای تٌْایی

  دس ًِ اػت فشد جَؽ خَد ٍ دسًٍی ٍ فطشی ًیاصّای تا اٍ وشدى ّوؼَ دس فشد ػؼادت ٍ ًیؼت وافی
 تشتیت اكلی هؼٌای اص واهال هتشتی حالت ایي دس وِ اجتواػی ّای هللحت ٍ ًیاصّا تا وشدى ّوؼَ

 تشتیت تلىِ ًیؼت، آٍسدى تاس تشتیت وِ اػت ایي همالِ، ایي اص گیشی ًتیجِ دٍهیي .ؿَد هی دٍس
 هی ًـات فطشی ّای هایِ ٍ رات ٍ دسٍى اس پشٍسؽ ٍ تشتیت تٌیاًْای ٍ اكل وِ اػت دادى پشٍسؽ
 ّایّذف ٍ ّا لالة اػاع تش وَدن طثیؼت دادى ؿىل آٍسدى، تاس اها تیشًٍی، ػَاهل ًِ گیشًذ،
 ٍ اٍ ػشؿت ٍ اًؼاى فطشی ّایٍالؼیت تش هثتٌی ّای طشح تشتیت ایٌىِ ٍ .اػت ػاختگی ٍ تیشًٍی
 اّذاف ٍ اػتؼذادّا دس وِ اػت ایي دس هشتی یه ٌّش .اػت آًْا تىویل ٍ تمَیت تشای ساّی یافتي
  ٍ هتشتی اػتؼذادّای اػاع تش آصاد ّای فؼالیت پشٍسؽ تشای سا ّایی صهیٌِ تؼذ ٍ دسیاتذ سا هتشتی
 وِ دٌّذ ػَق خَدؿاى اّذاف ػوت تِ سا هتشتی ایٌىِ ًِ تیاٍسد ٍجَد تِ ٍی اّذاف تحمك جْت

 هتوایض هتشتی تا هشتی طثیؼت ٍ اّذاف هؼلوا ٍ اػت دیگش فشد تا هتفاٍت فشدی ّش اّذاف ٍ طثیؼت
 .تیشًٍی ػَاهل ًِ وٌذ تَجِ هتشتی فطشی ٍ دسًٍی ٍ خَدجَؽ ػَاهل تِ تایذ هشتی ٍ تَد خَاّذ

 .داًؾ آییي ًـش ۺلن .(چْاسم چاج).وشین لشآى.(۱۳۹۷).اًلاسیاى،ح
 .االػالهیِ داسالىتة ًـش ۺتْشاى .(پٌجن چاج).االحىام تْذیة.(۱۳۶۴).الطَػی،م الـیخ

 .فشیثا ػثضچوٌی، ۺهتشجن .(چْاسم چاج).هَفك ّویـِ وَدواى تشتیت.(۱۳۹۷).م الیي، ف؛ ادل،
 .طاّشیاى ًـش ۺتْشاى

 ًـش ۺتْشاى.(دٍم چاج).ٍسٍایات اصآیات الْام تا فشصًذ تشتیت اكَل ۺفشصًذ تشتیت .(۱۳۹۵).ًْاد،م پان
 .تٌاى اًذیـِ
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