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 باسمه تعالی

 امامان با بیعت و صالح عمل انتخابات، در مشارکت

 لزآٖ در اختٕبػی ٔطبروتٟبی خبیٍبٜ ٚ إٞیت ثزرسی

 خلیل منصوری

 اػٕبَ وبر٘بٔٝ در غبِح ػُٕ ػٙٛاٖ ثٝ دار٘ذ، ثزٔی اٚ اس اعبػت ٚ خذا راٜ در ایٕب٘ی خبٔؼٝ در ٔؤٔٙبٖ وٝ ٞزٌبٔی

 ػُٕ وٝ رسذ چٝ ضٕبریٓ ٕ٘ی ػّٕی را آٖ وٝ آیذ ٔی وٛچه ٘ظز ثٝ چٙبٖ ٔب لذٟٔبی ٌبٜ. ضٛد ٔی ٘ٛضتٝ آ٘بٖ

 ٍ٘زد، ٕ٘ی اػٕبَ وٛچىی ثشرٌی ثٝ خذاٚ٘ذ وٝ حبِی در. وٙیٓ ثبس خٛد ثزای حسبثی آٖ ثزای ٚ ثذا٘یٓ ٘یىٛیی

 اس. دارد د٘جبَ ثٝ را ثشرٌی پیبٔذٞبی ٚ آثبر وٝ وٛچىی ٞبی ٌبْ ثسب چٝ. ٍ٘زد ٔی آٖ فؼّی ٚ فبػّی حسٗ ثٝ ثّىٝ

 اخزی ٚ ثشري ثٛاثی ٚ لّٕذاد ثشري فؼبِیتی ػٙٛاٖ ثٝ اختٕبػی، ػُٕ غحٙٝ در فؼبَ ٔطبروت ٌٛ٘ٝ ٞز رٚ ایٗ

 .ضٛد ٔی ضجظ ٚ ثجت ٔب اػٕبَ وبر٘بٔٝ در آٖ ثزای خشیُ

 اس وٝ ٔؼٙب ایٗ ثٝ. است تىّیف ٚ حك یه ٚحی، ٚ ػمُ ٘ظز اس فؼبَ، حضٛر ٚ اختٕبػی ػُٕ در ٔؤٔٙبٖ ٔطبروت

 دارد؛ ثبس حك ایٗ اس را اٚ تٛا٘ذ ٕ٘ی وسی ٚ است ٔطبروت حك اس ٔٙذی ثٟزٜ اسالْ، أت اس ضٟزٚ٘ذی ٞز حمٛق

 در را خٛد اِٟی ٚظیفٝ اختٕبػی، ػُٕ در ٔطبروت ٚ حضٛر ثب تب است خذاٚ٘ذ سٛی اس ضزػی تىّیفی وٝ چٙبٖ

 دایزٜ است، احسبٖ ٚ غبِح ػُٕ ٔػبدیك اس وٝ اختٕبػی ػُٕ در ٔؤٔٙبٖ ٔطبروت .ثزسب٘ذ ا٘دبْ ثٝ خبٔؼٝ لجبَ

 خّٕٝ اس. ٌیزد ثزٔی در را آٖ ٔب٘ٙذ ٚ سیبسی ػّٕی، فزٍٞٙی، التػبدی، ٘ظبٔی، ٞبی حٛسٜ در اػٕبَ اس ٌستزدٜ

 ٔب سٔب٘ٝ در وٝ وٙذ ٔی پیذا ٔػبدیمی ٔىبٖ ٚ سٔبٖ ٞز در ثیؼت. است رٞجزی ثب ثیؼت اختٕبػی، ػُٕ ٟٔٓ ٔػبدیك

 .یبثذ ٔی ظٟٛر ٚ تدّی ا٘تخبة، در ٔطبروت ٚ حضٛر ضىُ ثٝ

 در ٔزدْ ٔطبروت ٚ حضٛر لزآٖ، ٚحیب٘ی ٞبی آٔٛسٜ ثٝ ٔزاخؼٝ ثب تب است غذد در حبضز ٔغّت در ٘ٛیسٙذٜ

 .ٕ٘بیذ تجییٗ ثیؼت ٚ غبِح ػُٕ ٔسئّٝ ثزاسبس را ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘تخبثبت

 تکلیف و حق اجتماعی، عمل در مشارکت

 تىّیفی ثّىٝ حك یه تٟٙب ٘ٝ اختٕبػی ػُٕ در ٔطبروت ٚ حضٛر ثٙبثزایٗ،. است اختٕبػی ا٘سبٖ ٔسّٕبٖ، ا٘سبٖ

 خبٚدا٘ٝ، ضمبٚت ٚ اثذی سیبٖ ٚ خسزاٖ اس رٞبیی راٜ تٟٙب لزآ٘ی، ٞبی آٔٛسٜ ٘ظز اس. است ضزػی ٚ ػمالیی ػمال٘ی،

 فبعز، ػػز؛ سٛرٜ) .یبثذ ٔی ظٟٛر ٚ ثزٚس اختٕبػی ػُٕ خّٕٝ اس ٌٛ٘بٌٛ٘ی اضىبَ در وٝ است غبِح ػُٕ ٚ ایٕبٖ
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 اختٕبػی ٞبی فؼبِیت ٚ خبٔؼٝ اس ضذٖ خذا ثب ٚ وٙذ ٔی الذاْ فزدی خٛدسبسی ٚ تشویٝ ثٝ تٟٙب وٝ وسی پس( ۰۱آیٝ

( ۲آیٝ ٔبئذٜ،) وٙذ، ٔی خٛدداری آ٘بٖ ثب تؼبٖٚ ٚ ٕٞىبری ٚ ٔزدْ ثب ارتجبط ایدبد ٚ اختٕبػبت ٔیبٖ در حضٛر اس

 ػُٕ ٚ ایٕبٖ در ٔسّٕب٘ی سیزا دیذ، ٘خٛاٞذ را ٚالؼی ٔؼٙبی ثٝ رستٍبری رً٘ ٚ ضٛد ٕ٘ی دا٘ستٝ ٔسّٕبٖ ٞزٌش

 (۵ تب ۲آیبت ثمزٜ،. )است ا٘فبق ٚ ٕ٘بس آٖ ثزخستٝ ٔػذاق دٚ وٝ یبثذ ٔی ٔؼٙب غبِح

 است ٌٛ٘ٝ ایٗ. است خبٔؼٝ ٚ دیٍزاٖ سبختٗ ا٘ذیطٝ در ٚ سبختٝ را خٛد وٝ است وسی ٔسّٕبٖ ا٘سبٖ اسالْ، ٘ظز ثٝ

 (ػػز سٛرٜ. )یبثذ رٞبیی اثذی سیبٖ اس ٚ ثجیٙذ را فالح ٚ رستٍبری رً٘ تٛا٘ذ ٔی وٝ

 حٛسٜ ٕٞٝ حك ایٗ است، ثزخٛردار ا٘تخبة حك اس اختیبر، ٚ ارادٜ حىٓ ثٝ ا٘سبٖ اسالْ، ٚحیب٘ی ٞبی آٔٛسٜ ٘ظز اس

 ػمُ فغزت رإٞٙبیی ثب تٛا٘ذ ٔی ٞستی، ٞبی آفزیذٜ دیٍز ثزخالف ا٘سبٖ سیزا ضٛد؛ ٔی ضبُٔ را ا٘سب٘ی ػُٕ ٞبی

 چیشی ٕٞبٖ ٔٛخٛدات ٕٞٝ اٌز. وٙذ ػزضٝ خٟبٖ ثٝ ٚ ثسبسد خٛد اس ای سبسٜ ٚ ثزٌشیٙذ را خٛیص راٜ ٚحی، ٚ

 اِٟی غٙبیغ اس ٔػٙٛػی ٚ سبسٜ ا٘سبٖ ِٚی ٘یستٙذ، تغییز لبثُ ٔػٙٛػبت ایٗ ٚ است سبختٝ را آ٘بٖ خذاٚ٘ذ وٝ ٞستٙذ

 ا٘سبٖ ثٙبثزایٗ،. دٞذ ارایٝ خٛد اس دیٍز ای سبسٜ ٚ وٙذ تغییز ا٘تخبة ٚ اختیبر ٚ ارادٜ ثٝ تٛا٘ذ ٔی خٛد وٝ است

 ثزٌشیٙذ را دٚسخ ٚ ثٟطت ضالِت، ٚ ٞذایت ضمبٚت، ٚ سؼبدت اغّی راٜ دٚ اس یىی خٛد ا٘تخبة ثب تب است ٔختبر

 ثبضذ آٖ ضبوز یب ٘ؼٕت وبفز خٛیص رفتبر در ٚ( لزآٖ دیٍز آیبت ٚ ،۸۳ آیٝ ثمزٜ، ،۰۱۱ ٚ ۰۱۵ آیبت ػٕزاٖ، آَ)

. وٙذ حزوت ثذ ٚ خٛة راٜ دٚ اس یىی اس ٚ( ۰۱ تب ۷ آیبت ضٕس،) ثزٌشیٙذ را فدٛر یب تمٛا ٔسیز ٚ( ۸ آیٝ ا٘سبٖ،)

 (۰۱ آیٝ ثّذ،)

 خٛد را یه ٞز تٛا٘ذ ٔی پس. است ثزخٛردار ٘بدرست ٚ درست ثذ، ٚ خٛة ثبعُ، ٚ حك تطخیع لذرت اس ا٘سبٖ

 (دیٍز آیبت ٚ ۰۷۱ آیٝ اػزاف، ،۵۱ ٚ ۵۵ آیبت حح، ،۰۱ تب ۳ آیبت ثّذ،). وٙذ ا٘تخبة اختیبر، ٚ ارادٜ ثٝ

 حك آٟ٘ب خّٕٝ اس وٝ ضٛد ٔی ثبثت اٚ ثزای ثسیبری حمٛق اغّی، راٜ دٚ اس یه ٞز ا٘تخبة اختیبر ٚ ارادٜ ایٗ اس

 ٔٙىز ٚ عبِح وبرٞبی یب ثزٌشیٙذ را ٘یه ٚ غبِح وبرٞبی تٛا٘ذ ٔی اختٕبػی ػُٕ در. است اختٕبػی ٞبی ٔطبروت

 ٘یش ٚ اخزٚی ٚ د٘یٛی ویفزٞبی آٟ٘ب، اس یه ٞز ا٘تخبة غٛرت در وٝ ثبضذ داضتٝ تٛخٝ ثبیذ أب وٙذ، ا٘تخبة را

 در اٌز پس. ثٍزیشد آٖ اس تٛا٘ذ ٕ٘ی وٝ دارد آثبری ٚ پیبٔذٞب ػّٕی، ٞز سیزا ضٛد ٔی پذیزا را آٖ ٔؼٙٛی ٚ ٔبدی

 اس وٙذ، ا٘تخبة را آٖ ٔب٘ٙذ ٚ دیٍزاٖ ثٝ ٔبِی ٚ ثذ٘ی وٕه ٚ احسبٖ اتفبق، خّٕٝ اس ٘یه وبرٞبی اختٕبػی ػُٕ

 در ثبیست ٔی ثزٌشیٙذ را ثذ ٚ سضت وبرٞبی اٌز ٚ ضٛد ٔی ٔٙذ ثٟزٜ آخزت ٚ د٘یب در ٘یش اػٕبَ ایٗ ٔثجت آثبر
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 سضت وبرٞبی ثزای ػمالء ٚ ػمُ حىٓ ثٝ خبٔؼٝ سیزا ثبضذ؛ آخزت ٚ د٘یب در ٔؼٙٛی ٚ ٔبدی ویفز ٚ ٔدبسات ا٘تظبر

 .وٙذ ٔی تؼییٗ ضؼیف ٚ ضذیذ ٔؼٙٛی ٚ ٔبدی ٔدبسات آٖ ٔٙفی تبثیزات سغح ثزاسبس

 ٔیبٖ وٝ ثزادرا٘ٝ رٚاثظ. ضٛد ٔی تجییٗ ٚ تحّیُ تفسیز، ٚالیت، چبرچٛة در ٔسّٕب٘بٖ ٔیبٖ رٚاثظ دیٍز سٛی اس

 ثزلزار ٚالیت چبرچٛة در ثبیست ٔی( ۰۱ آیٝ حدزات،) دارد، ٚخٛد اسالٔی ٚ ایٕب٘ی خبٔؼٝ ضٟزٚ٘ذاٖ ٚ ٔسّٕب٘بٖ

 ٚالیت اس دیٍزی ثٝ ٘سجت ٔسّٕب٘ی ٞز ثٙبثزایٗ،. است اعبػت ٚ ٔحجت اسبسی ػٙػز ٚ ِٔٛفٝ دٚ دارای ٚالیت. ثبضذ

 دػٛت غبِح ػُٕ ثٝ را خٛد دیٙی ثزادراٖ ٔٛدت، ٚ ٔحجت رٚی اس وٝ ٔؼٙب ایٗ ثٝ است، ثزخٛردار اعبػت ٚ ٔحجت

 ثٟزٜ ثزای ٔٙبسجی ضزایظ ٕٞذِی، ٚ ٕٞىبری ٚ تؼبٖٚ ثب ٚ دٞذ ٔی فزٔبٖ ٔٙىز تزن ٚ ٔؼزٚف ا٘دبْ ثٝ ٚ وزدٜ

 اعبػت اٚ اس ػزغٝ ایٗ در وٝ است ٔسّٕب٘بٖ اس یه ٞز ثز دیٍز، سٛی اس. آٚرد ٔی فزاٞٓ آٟ٘ب وٕبِی رضذ ٚ ٔٙذی

 ٚ دٞٙذ ا٘دبْ را ٘یه وبرٞبی اٚ ثب ٍٕٞبْ ٚ ٕ٘بیٙذ ٕٞزاٞی را اٚ ٔؼزٚف ٚ ٘یه وبر در ٚ وٙٙذ ثزداری فزٔبٖ ٚ

 (۷۰ ٚ ۱۷ آیبت تٛثٝ، ،۰۰۵ ٚ ۰۱۵ آیبت ػٕزاٖ، آَ) آٚر٘ذ فزاٞٓ را دیٍزاٖ ٚ خٛد رضذ سٔیٙٝ

 لزآ٘ی آیبت در رٚ ایٗ اس. است ٌٛ٘ٝ ایٗ ٘یش ضٟزٚ٘ذاٖ یؼٙی أت ثب أبْ ػٙٛاٖ ثٝ اسالٔی خبٔؼٝ رٞجزی ٔیبٖ ارتجبط

 (۵۵ آیٝ ٔبئذٜ، ،۵۱ آیٝ ٘سبء،. )است آٔذٜ ٔیبٖ ثٝ سخٗ اِٚٛاالٔز ٚالیت اس

 اٌز سیزا ضٛد، ٔی تؼییٗ ٚالیی تىّیف ٚ حك ثزاسبس اسالٔی خبٔؼٝ در رٚاثظ وٝ ضٛد ٔی دا٘ستٝ ضذ ٌفتٝ آ٘چٝ اس

 وٝ چٙبٖ است، تىّیفی حمی، ٞز وٙبر در اسالٔی خبٔؼٝ در آیذ، ٔی ٔیبٖ ثٝ سخٗ حك اس تٟٙب غیزاسالٔی خبٔؼٝ در

 .آیذ ٔی ثیزٖٚ حك تىّیفی ٞز درٖٚ اس

 وٙبر در ٞستٙذ، اختٕبػی ٞبی ػزغٝ در ٔطبروت حك دارای اسالٔی أت ٚ ایٕب٘ی خبٔؼٝ ضٟزٚ٘ذاٖ اٌز ثٙبثزایٗ،

 اختٕبػی ٔٙبست ضزایظ ایدبد در ٍٕٞبٖ ثبیست ٔی ٚالیت حىٓ ثٝ سیزا است؛ آ٘بٖ دٚش ثز تىّیفی حك، ایٗ

 (۲آیٝ ٔبئذٜ،. )رسب٘ٙذ سبٔبٖ ثٝ را ٘یه وبرٞبی ٕٞىبری ٚ تؼبٖٚ ثب ٚ ثبضٙذ داضتٝ فؼبَ ٔطبروتی

 الهی تکلیف و حق بیعت،

 ٚ آرأص چٖٛ اٞذافی ثٝ ثبتٛخٝ ا٘سب٘ی افزاد وٝ ٔؼٙب ایٗ ثٝ. ٞبست ٘مص ٚ اٞذاف اس ای ٔدٕٛػٝ ا٘سب٘ی، خبٔؼٝ

( ۲۵۷ آیٝ ثمزٜ،) خٛد ػّٕی ٚ ػّٕی تٛا٘بیی ثب ٔتٙبست ٘مص ا٘تخبة ثب یه ٞز ٚ آیٙذ ٔی ٌزد ٞٓ وٙبر در آسبیص،

 .ٌیز٘ذ ٔی ػٟذٜ ثٝ را اختٕبػی ٔسئِٛیت اس ثخطی
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 اس ضٟزٚ٘ذ ٞز ٞبی ٘مص تب است السْ ضٛد، ٔی تطىیُ خذایی أتی ایدبد ٞذف ثٝ اسالٔی، خبٔؼٝ وٝ خبیی آٖ اس

 خبظ ٞبی دا٘ص ٘یبسٔٙذ أت، ضذٖ رثب٘ی ٚ خذایی. ضٛد تؼییٗ آٖ ٔتؼبِی اٞذاف ثزاسبس اسالٔی أت ضٟزٚ٘ذاٖ

 .است ای ٚیژٜ ٞبی تٛا٘بیی ٚ

 ثب آٖ اٞذاف سیزا است، خبغی ٞبی ٚیژٌی ٚ خػٛغیبت ثب ای خبٔؼٝ اسالٔی، خبٔؼٝ ٚحیب٘ی، ٞبی آٔٛسٜ ٘ظز اس

 آسبیص ٚ آرأص اغّی ٔؤِفٝ دٚ اس وٝ سؼبدت ٔفْٟٛ وٝ ٔؼٙی ثذیٗ است؛ ٔتفبٚت ا٘سب٘ی ٔؼِٕٛی خٛأغ اٞذاف

 اسالٔی، ٚ لزآ٘ی ٔفْٟٛ در سؼبدت وٝ حبِی در ضٛد؛ ٔی عّت د٘یب ٕٞیٗ در دیٍز خٛأغ در ضٛد، ٔی تطىیُ

 .ضٛد ٔی وطیذٜ ٘یش آخزت ثٝ د٘یب اس فزاتز

 چٙیٗ ایدبد اٞذاف ٚ ٞب ثز٘بٔٝ آیذ، ٔی دست ثٝ رثب٘ی ٚ ٔتبِٝ ٞبی ا٘سبٖ تٛسظ اخزٚی سؼبدت وٝ خبیی آٖ اس

 دیٍز اس ٔتفبٚت ٘یش افزاد ٞبی ضبیستٍی ٚ ٞب ٘مص اسبس، ٕٞیٗ ثز. است ٔتفبٚت خٛأغ دیٍز اس ای خبٔؼٝ ٚ ا٘سبٖ

 ٔؼیبرٞبی ثب ٘یش آٖ ٔسئٛالٖ ٚ است خبظ ٔؼیبرٞبی دارای سؼبدت د٘یٛی، ٚ ٔبدی خٛأغ در اٌز. ثبضذ ٔی خٛأغ

 رٚ ایٗ اس. است ٔغزح ٔسئٛالٖ ا٘تخبة ثزای دیٍزی ٔؼیبرٞبی ایٕب٘ی، ٚ اسالٔی خبٔؼٝ در ضٛ٘ذ، ٔی ا٘تخبة آٖ

 ٔالن اس را ثزٚت ٚ لذرت ٚ پزداسد ٔی رٞجزاٖ ا٘تخبة در یٟٛدیبٖ دیذٌبٜ ٘مذ ثٝ ثمزٜ سٛرٜ ۲۵۷ آیٝ در خذاٚ٘ذ

 .دا٘ذ ٕ٘ی ا٘تخبة ٞبی

 ٔؼیبرٞبی ثب وٝ وٙذ ٔی ثیبٖ را ٞبیی ٔالن پزداسد، ٔی وبرٌشاراٖ ٚ رٞجزاٖ ا٘تخبة ثٝ ٞزٌبٜ لزآ٘ی دیٍز آیبت در

 ٚ ٕٞسز ا٘تخبة ٔب٘ٙذ اختٕبػی سبدٜ ٚ ٔؼِٕٛی ٞبی ٘مص در حتی ٔؼیبرٞب ایٗ. است ٔتفبٚت ثسیبر دیٍز خٛأغ

 ٚ ٞب ٘مص اِٟی، ٔؼیبرٞبی ثیبٖ ثب تب وزد تالش ثسیبر( ظ)پیبٔجز. است ٔتفبٚت خٛأغ دیٍز ٔؼیبرٞبی ثب ٘یش دٚست

 .ٕ٘بیذ تؼزیف ثبس را ٞب ٔسئِٛیت

 ضبیستٝ ثب وٝ ضٛد ٔی تؼییٗ ٔؼیبرٞبیی ثزاسبس سبالری ضبیستٝ اسالْ، أت رٞجزی ا٘تخبة در ٕ٘ٛ٘ٝ، ػٙٛاٖ ثٝ

 ثٝ خبظ ػّٓ ٚ تمٛا ػػٕت، ٔب٘ٙذ ػٙبغزی وٝ خبست ایٗ. است ٔتفبٚت دیٍز خٛأغ ٔؼیبرٞبی ثزاسبس سبالری

 ٚ آیبت در. ضٛد ٔی ٔغزح وبرٌشاری ٚ رٞجزی خّٕٝ اس اختٕبػی ٞبی ٘مص ثزای سبالری ضبیستٝ ٔؼیبرٞبی ػٙٛاٖ

 .است ضذٜ ثیبٖ ػػٕت سبالری ضبیستٝ ٔؼیبرٞبی رأس ثسیبری رٚایبت

 اس ثٛد خٛاٞذ ا٘تػبة ضىُ ثٝ والٖ رٞجزی ا٘تخبة است، دضٛار ٚ سخت ا٘سبٟ٘ب ػػٕت اس آٌبٞی وٝ خبیی آٖ اس

 ٔی ٌذاضتٝ خذا ػٟذٜ ثٝ اِٚٛاالٔز ا٘تػبة ٚ ا٘تخبة ٚ ضٛد ٔی ٔغزح اِٟی ٔٙبغت اس یىی ػٙٛاٖ ثٝ أبٔت رٚ ایٗ

 (دیٍز آیبت ٚ ۱۷ ۸ٚ آیبت ٔبئذٜ، ؛۵۱ آیٝ ٘سبء. )ضٛد ٔی ٘ػت ٚ اثالؽ ٚ اػالْ ٚحی، عزیك اس وٝ ضٛد
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 ا٘سب٘ی دیٍز خٛأغ در وٝ است ٔؼیبرٞبیی اس غیز ٞب ٔالن ٚ ٔؼیبرٞب ٘یش خبٔؼٝ اغّی وبرٌشاراٖ سبیز درا٘تخبة

 وٝ ضٛد ٔی ٔغزح سختی ضزایظ فمیٟبٖ، ٚالیت ػٙٛاٖ ثٝ( ع) أبٔبٖ خب٘طیٙبٖ ا٘تخبة در رٚ ایٗ اس. ثبضذ ٔی ٔغزح

 ٔخبِفبً ِذیٙٝ، حبفظب ِٙفسٝ، غبئٙبً اِؼّٕبء ٔٗ وبٖ ٔٗ: است آٔذٜ ٔؼتجز رٚایت در. ضٛد ٔی یبفت وٕتز ا٘سب٘ی درٞز

 ثب دار٘ذ؛ ٍ٘بٜ سخت را خٛد دیٗ دار٘ذ، خٛیطتٗ وٝ ػبِٕب٘ی اس دستٝ آٖ یمّذٜٚ؛ أٖ فّّؼٛاْ ٔٛالٜ ألٔز ٔغیؼبً ِٟٛاٜ،

 آ٘بٖ اس ثبیذ ٔزدْ ػبٔٝ وٙٙذ، ٔی پیزٚی اٚ اس ٚ ٟ٘ٙذ ٔی سز خٛد ٔٛالی فزٔبٖ ثٝ ٚ ستیش٘ذ در خٛد تٕبیالت ٚ ٞٛاٞب

 (۰۵ ثبة ،۳۳ ظ ،۲ ج اال٘ٛار، ثحبر. )وٙٙذ پیزٚی ٚ اعبػت

 ضٛد، ٔی ٔغزح خٛأغ دیٍز ثب اسالٔی درخبٔؼٝ وبرٌشاراٖ ٚ رٞجزی ا٘تخبة ٔؼیبرٞبی در ٔبٞٛی تفبٚت وٝ اوٖٙٛ

 ثٝ خذاٚ٘ذ. است ٔزدْ ثز اِٟی ٚالیت ٘ٛػی حمیمت در ثیؼت. ضٛد تٛخٝ دیٍز ٔؼٙبی ثٝ ثیؼت ٔسبِٝ ثٝ است السْ

 ضذٖ رثب٘ی ٚ خذایی سٛی ثٝ أت ٞذایت خٟت اسالٔی خبٔؼٝ رٞجزی ضبیستٝ وٝ را وسب٘ی خٛد، ٚالیت حىٓ

 لزار اٚ فزٔبٖ تحت ٚ وٙٙذ ثیؼت اٚ ثب ٚ پذیزفتٝ را آٖ تب است تىّیف ٚ ٚظیفٝ ٔزدْ ثز ٚ وٙذ ٔی ٔؼزفی ٞستٙذ،

 ٔدٕغ. )است فزٔب٘جزداری ٚ اعبػت خٟت خذاٚ٘ذ اسسٛی ٔٙػٛة رٞجزی ثب ٔیثبق ٚ پیٕبٖ درحمیمت، ثیؼت .ٌیز٘ذ

 )۱۲۵ ظ ج ،۲-۰ ج اِجیبٖ،

 ایٗ ِٚی س٘ٙذ سزثبس ا٘تػبة اس تب دار٘ذ حك ٔزدْ اِجتٝ. است ٔزدْ ثز تىّیفی ٚ اٚ ٔٙػٛثبٖ ٚ خذا سٛی اس حمی ثیؼت

 ا٘سبٖ. ٘یست ػبدی ٔخبِفت اِٟی، ا٘تػبة ثب ٔخبِفت وٝ چزا است؛ خذاٚ٘ذ ػّیٝ ػػیبٖ ٚ تٕزد ٔؼٙبی ثٝ سدٖ سزثبس

 ٔی ِٚی. وٙٙذ ا٘ىبر را آٖ یب ٚ ثپذیز٘ذ را ٚالیت تٛا٘ٙذ ٔی ثزٌشیٙٙذ را ٚایٕبٖ وفز تٛا٘ٙذ ٔی وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ٞب

 .ثبضٙذ اِٟی رخٓ ٚ ٘فزیٗ ٚ ِؼٗ آٔبدٜ اثّیس ٔب٘ٙذ ٚ ثپذیز٘ذ آخزت ٚ د٘یب در را خٛد ا٘تخبة ایٗ تجؼبت ثبیست

 خالفت ٘یش ا٘سی ضیبعیٗ ٚ اثّیسیبٖ وزد، ػػیبٖ ٚ ٘پذیزفت خّیفٝ ا٘تخبة در را اِٟی ٔؼیبرٞبی وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ اثّیس

 .ضٛ٘ذ ٔی ٚارد وفز دایزٜ ثٝ ایٕبٖ دایزٜ اس ٌٛ٘ٝ ایٗ ٚ پذیز٘ذ ٕ٘ی را اهلل ِٚی

 معصىمان و خذا با بیعت و صالح عمل اوتخابات، در مشارکت

 ا٘تخبثبت ٔسبِٝ است، ا٘سب٘ی خٛأغ ٔؼیبرٞبی اس ٔتفبٚت اختٕبػی پذیزی ٘مص در اِٟی ٔؼیبرٞبی وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

 ٔٛٔٙبٖ ٔطبروت ٚ اختٕبػی ػُٕ ٞز ٔب٘ٙذ ا٘تخبثبت سیزا ٌیزد؛ ٔی خٛد ثٝ دیٍزی ٔفْٟٛ ٚ ٔؼٙب اسالٔی درخٛأغ

 .ٌیزد ٔی خذایی ثٛیی ٚ رً٘ اختٕبػی، ٞبی فؼبِیت درػزغٝ
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 ٚ آسبیص تب وٛضذ ٔی ٚ دٞذ ٔی ا٘دبْ دیٍزاٖ ٚ خٛد دَ خطٙٛدی ثزای را ٘یىی وبر وسی دیٍز، خٛأغ در اٌز

 وبر دستٛر در خذاٚ٘ذ رضبیت ٚ خطٙٛدی اسالٔی، درخبٔؼٝ آٚرد، فزاٞٓ دیٍزاٖ ٚ خٛد ثزای را د٘یٛی آرأص

 رضبیت تب دٞذ ا٘دبْ را( ٘یه وبر) فؼّی حسٗ( ٘یه ٘یت) فبػّی حسٗ ثب تب وٛضذ ٔی وسی ٞز. ٌیزد لزارٔی

 .ضٛد خذایی ٚ خٛیذ تمزة اٚ ثٝ ٚ وزدٜ وست را خذاٚ٘ذی

 اس تٛا٘ذ ٔی ٘یه وبرٞبی ایٗ. ضٛد ٔی ضٕزدٜ غبِح ػُٕ دارد، ثزٔی اسالٔی خبٔؼٝ در ٔٛٔٗ ا٘سبٖ وٝ ٞزٌبٔی

 .ضٛد ضبُٔ را ا٘تخبثبتی یب خٍٙی یب تظبٞزاتی در حضٛر تب ٘بثیٙب یه دستٍیزی

 فزٔبٖ اس وٝ ٘زسذ را آٖ پیزأٖٛ ٘طیٙبٖ ثبدیٝ ٚ ٔذیٙٝ ٔزدْ: فزٔبیذ ٔی تٛثٝ سٛرٜ ۰۲۱ آیٝ در غزاحت ثٝ خذاٚ٘ذ

 خذا راٜ در ای ٌزسٍٙی ٚ ر٘ح ٚ تطٍٙی ٞیچ وٝ چزا ثذا٘ٙذ، اٚ خبٖ اس تز ػشیش را خٛد خبٖ ٚ س٘ٙذ سزثبس خذا پیبٔجز

 دست ثٝ غٙیٕتی دضٕٙی اس ٚ ٌذار٘ذ ٕ٘ی لذْ ٚ آٚرد ٔی خطٓ ثٝ را وبفزاٖ وٝ ٔىب٘ی ٞیچ در ٚ رسذ ٕ٘ی آ٘بٖ ثٝ

 پبداش خذا سیزا ضٛد، ٔی ٘ٛضتٝ ضبٖ وبر٘بٔٝ در آ٘بٖ ثزای غبِحی ػُٕ آٖ، سجت ثٝ ایٙىٝ ٍٔز آٚر٘ذ ٕ٘ی

 .وٙذ ٕ٘ی ضبیغ را ٘یىٛوبراٖ

 اس ثّىٝ دا٘ذ، ٔی آٖ اسالٔی ٔفْٟٛ ثٝ غبِح ػُٕ تٟٙب ٘ٝ را اسالٔی خبٔؼٝ در اختٕبػی ٞزػُٕ آیٝ ایٗ در خذاٚ٘ذ

 ٔٙشِت ٚ ٔمبْ اس اسالٔی، خبٔؼٝ در ٔب وبرٞبی تزیٗ وٛچه وٝ ٔؼٙبست ثذاٖ ایٗ. ضٕبرد ٔی احسبٖ ٔػبدیك

 .دا٘ست فزدی ٚ ضخػی وبرٞبی ٕٞب٘ٙذ تٛاٖ ٕ٘ی را آٖ ارسش ٚ است ثزخٛردار ثشرٌی

 است، دضٕٙبٖ ٞبی دَ در آفزیٗ خطٓ احسبٖ ٚ غبِح ػُٕ رٚضٗ ٚ ثشري ٔػبدیك اس وٝ ٟٔٓ وبرٞبی اس یىی

 .ثبضذ ٔی ا٘تخبثبت ٚ ثیؼت در ٔطبروت ٚ حضٛر

 ثیؼت ظبٞز وٝ ٞزچٙذ. وٙیٓ ثیؼت خذاٚ٘ذی، حك ٚ اِٟی حىٓ ثٝ( ع)ٔؼػْٛ أبْ ثب ثبیست ٔی غیجت درػػز ٔب

( ع)أبْ ضخع دست در دست ٔؼٙبی ثٝ ِشٚٔب وٝ داضت تٛخٝ ثبیذ ِٚی است؛ دادٖ حبضز أبْ دست در دست

 درٌذضتٝ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ. اٚست ٚوالی ٚ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٚ ٔبٔٛراٖ ٚ وبرٌشاراٖ ثب ثیؼت ٔؼٙبی ثٝ ثّىٝ ٘یست؛ ٌذاضتٗ

 ٚوالی ٚ ٕ٘بیٙذٌبٖ ثب ثبیست ٔی ٔب ٘یش اوٖٙٛ وزد٘ذ، ٔی ثیؼت( ع)أبْ ٚوالی ٚ ٕ٘بیٙذٌبٖ ثب دٚر ضٟزٞبی ٔزدٔبٖ

 .وٙیٓ ثیؼت ایطبٖ

 ثٝ لیبْ وٝ ثبضٙذ ٔی ضزایظ خبٔغ فمٟبی ٔتؼذد، ٔؼتجز رٚایبت ثزاسبس ایطبٖ ٚوالی ٚ ٕ٘بیٙذٌبٖ وٝ خبیی آٖ اس

 .ثبضذ ٔی( ػح)غبحت حضزت ثب ثیؼت ٔؼٙبی ثٝ فمیٝ ِٚی ثب ثیؼت ا٘ذ، وزدٜ حىٛٔت
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 ثبرٞب. ٌزفت ٔی ا٘دبْ پیطیٗ ٞبی ثیؼت ٚ ٞب پیٕبٖ تمٛیت ٚ تحىیٓ ثزای ٞبئی ثیؼت تدذیذ ٌبٞی اس ٞز ٌذضتٝ در

 تب افتبد ٔی اتفبق خبظ ٞبی سٔبٖ در ثٛیژٜ ٞب ثیؼت ایٗ. است داضتٝ ٔتٙٛػی ٚ ٔدذد ٞبی ثیؼت ٔزدْ ثب( ظ)پیبٔجز

 اضبرٜ آٖ ٔب٘ٙذ ٚ ٘سبء ثیؼت رضٛاٖ، ثیؼت ثٝ تٛاٖ ٔی ٞب ثیؼت ایٗ خّٕٝ اس. ضٛد تبویذ خبظ ػّٕی ٚ ثز٘ىتٝ

 (۰۲ آیٝ ٕٔتحٙٝ، ؛۲۰ تب ۰۳ آیبت فتح،.)وزد

 احسب٘ی ٔػبدیك اس دیٍز سٛی اس ٚ( ػح)سٔبٖ أبْ ٕ٘بیٙذٌبٖ ثب ٔدذد ثیؼت خٟتی اس ا٘تخبثبت در فؼبَ ٔطبروت

 .است ضبدوٗ ٔٛٔٗ ٚ وص دضٕٗ

 دشمىان آفریه خشم و مىمىان دل بخش شادی های مشارکت

 اس. دارد ثطزی خٛأغ دیٍز ٚ ایٕب٘ی خبٔؼٝ ثز ضٍزفی تبثیزات اختٕبػی ػزغٝ در ٔٛٔٙبٖ ٞبی ٔطبروت اس ثزخی

 ایٍٙٛ٘ٝ در وّیذی ٘ىتٝ. است ضذٜ دا٘ستٝ احسبٖ ٔػبدیك اس ثّىٝ ٘طذٜ، یبد ٘یه ٚ غبِح ػُٕ ثٝ تٟٙب آٟ٘ب اس رٚ ایٗ

 ٚ وبفزاٖ ثٝ ٘سجت ٔطبروتٟب ایٍٙٛ٘ٝ آفزیٙی خطٓ ثزضٕزدٜ، احسبٖ ٔػبدیك اس را آٖ خذاٚ٘ذ وٝ ٞب ٔطبروت

 .است خبٔؼٝ دضٕٙبٖ

 اختٕبػی ػُٕ در فؼبَ ٔطبروت ٚ ضٕب اختٕبػی ٞبی ٌبْ اٌز وٝ وٙذ ٔی اضبرٜ تٛثٝ سٛر۰۲۱ٜ آیٝ در خذاٚ٘ذ

 وبر ایٗ ثبیذ ٚ است ثزخٛردار چٙذا٘ی دٚ ارسش اس ضٛد، وبفزاٖ ٚ دضٕٙبٖ خطٓ ٔٛخت ا٘تخبثبت، ٚ تظبٞزات ٔب٘ٙذ

 ٚ رٚا٘ی خًٙ ٚ ٘زْ خًٙ دضٕٙبٖ، ثب ٔجبرسٜ ٞبی راٜ اس یىی سیزا دا٘ست؛ دیٍز ٘یه وبرٞبی اس ٘یىٛتز ثسیبر را

 .است آ٘بٖ رٚحیٝ تخزیت

 غبِح ػُٕ یه ػٙٛاٖ ثٝ رفتبر ایٗ آٚرد، خطٓ ثٝ را دضٕٙبٖ وٝ ثبضذ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔٛٔٙبٖ اختٕبػی ٔطبروت ٞزٌبٜ

 .ثبضذ ٔی ثزخٛردار خبغی اػتجبر ٚ ارسش اس ٚ ضٛد ٔی لّٕذاد احسب٘ی ػُٕ ثّىٝ

 ٘یش ضبدوٗ ٔٛٔٗ ثّىٝ ثبضذ ٔی وص دضٕٗ تٟٙب ٘ٝ تظبٞزات ٚ ا٘تخبثبت ٚ ثیؼت در ٔطبروت ٔب٘ٙذ احسب٘ی ػُٕ

 خّٕٝ اس ٔٛٔٙبٖ اختٕبػی ٞبی فؼبِیت اس ثزخی وٝ وٙذ ٔی ثیبٖ تٛثٝ سٛرٜ ۰۵ ٚ ۰۵ آیبت در خذاٚ٘ذ. ٞست

 ٔٛٔٙبٖ ضبدوزدٖ دَ ٞب آٖ خّٕٝ اس وٝ دارد ثسیبری وبروزدٞبی خجٟبت، در حضٛر ٚ خٟبد در فؼبَ ٔطبروت

 .است

 خبٔؼٝ آٖ، ٔب٘ٙذ ٚ تحزیٓ غبرت، ٚ لتُ استىجبرٚرسی، ستٓ، ٚ ظّٓ ٔزدْ، وطتبر ثب اسالٔی خبٔؼٝ دضٕٙبٖ ٞزٌبٜ

 خطٓ ٚ غیظ وٝ ٔٛٔٙبٖ فؼبَ ٔطبروت ٚ حضٛر وٙٙذ، آسردٜ را ٔٛٔٙبٖ ٞبی دَ ٚ دٞٙذ لزار تٍٙٙب در را اسالٔی
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 دادٜ وبفزاٖ ثٝ ضىٙی د٘ذاٖ خٛاة وٝ ایٗ اس ٔٛٔٙبٖ ٚ ضٛد ٔی ٔٛٔٙبٖ لّٛة تطفی ٔٛخت اٍ٘یشد، ثزٔی را دضٕٙبٖ

 .ضٛ٘ذ ٔی خٛضحبَ ٚ ضبد ا٘ذ،

 ضبیؼٝ تٕسخز، ٔب٘ٙذ رٚا٘ی ٚ ٘زْ خًٙ ٞبی حزثٝ ٕٞٝ اس است، ٔٛٔٙبٖ رٚحیٝ تضؼیف ا٘ذیطٝ در ٕٞٛارٜ وٝ دضٕٗ

 ثب خٛد، ٔسْٕٛ تجّیغبت ٕٞٝ ثزخالف ٚلتی أب. ثزد ٔی ثٟزٜ ثٟتبٖ ٚ افتزاء تٟٕت، درٚؽ، افىٙی، تفزلٝ پزاوٙی،

 ٔی خطٓ ثٝ چٙبٖ ضٛد، ٔی ٔٛاخٝ تظبٞزات ٚ ا٘تخبثبت ٚ خٟبد ٔب٘ٙذ اختٕبػی ػُٕ ػزغٝ در ٔٛٔٙبٖ فؼبَ ٔطبروت

 ٔٛتٛا لُ: ٌفت اسالٔی خبٔؼٝ دضٕٙبٖ ٚ وبفزاٖ ثٝ ثبیذ پس. ثٕیزد ٚ ضٛد ٔٙفدز خطٓ ایٗ اس خٛاٞذ ٔی وٝ آیذ

 .ثٕیز خطٓ ایٗ اس ٚ ثبش خطٍٕیٗ ٔب اس ثغیظىٓ؛

 

 پژوهش ها و ارتباطات حوزوی دفترمطالعات،


