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هقدهِ:
«اهش ثَ هؼشّف» ّ «ًِی اص هٌکش» دّ فشینَ ثضسگ ّ دّ فشع اص فشّع دٍگبًَ دیي هجیي اعالم هذغْة هیؽًْذ .گزؽحَ اص
ػٌبیث خبؿ لشآى کشین ثَ ایي هْمْع دس عیشٍی ًظشی ّ ػولی پیبهجشاکشم(ؿ) ّ دیگش اّلیبی دیي ،جبیگبٍ هوحبص ّ ّیژٍای
داسد جب آًجب کَ هْالی آصادگبى جِبى،دنشت اثب ػجذالَ الذغیي(ع) ُ ،ذف اص لیبم خْد سا ثشپب داؽحي فشینَ «اهش ثَ هؼشّف ّ
ًِی اص هٌکش» هیذاًٌذ .افْال ً دس ُش جبهؼَ ای فشٌُگی خبؿ دکوفشهبعث ّ هشدم ُش دیبسی ثش اعبط یک عشی افْل
اجحوبػی ّ یک عشی هْمْػبت ػشفی سفحبس هی کٌٌذ .ثٌبثش ایي اگش جبهؼَ ُذف هب ،یک جبهؼَ اعالهی ثبؽذ ،لطؼبً ثَ
اعحٌبد آیبت ؽشیفَ کالم دك هی ثبیغث ثش اعبط هؼیبسُبی ّاالی اًغبًی کَ ُوبًب سمبی خذاًّذ هحؼبل ّ فالح
ثٌذگبًؼ کَ ُوبًب آساهؼ ّ آعبیؼ آًبى سا دس ثش خْاُذ داؽث  ،سفحبس ًوْد .ثٌبثشایي ُوگبى دس ثشاثش سفحبس ُوٌْػبى خْد
هغئْل ّ پبعخگْ خْاٌُذ ثْد .جْفیَ ثَ اهْس ًیک ّ پغٌذیذٍ ُ ،وبى لذس اهویٌبى ّ آساهؼ سّاًی جبهؼَ سا ثبال هیجشد کَ
هوبًؼث اص سفحبسُبی ثذ ّ ًبؽبیغث اثش داسدّ .لی ثبیذ داًغث کَ جْفیَ ّ یب ًِی ُش اهشی ؽشایطی داسد ّ هی ثبیغحی ثش
اعبط هؤلفَ ُبی صهبى  ،هکبى ،ؽخقیث ّ جبیگبٍ اجحوبػی افشاد فْست پزیشد.

تعریف هعرٍف ٍهٌکر
دس ادکبم دیي ،ثَ جوبم ّاججبت ّ هغحذجبت هؼشّف ّ ثَ جوبم هذشهبت ّ هکشُّبت هٌکش گفحَ هیؽْد ثٌبثشایي ّاداؽحي افشاد
جبهؼَ ثَ اًجبم کبسُبی ّاجت ّ هغحذت اهش ثَ هؼشّف ّ ثبصداؽحي آًِب اص کبسُبی دشام ّ هکشٍّ ًِی اص هٌکش اعث.

اهش ثَ هؼشّف ّ ًِٔ اص هٌکشّ ,اجت کفبیٔ اعث کَ اگش افشادٓ – ثَ لذس کفبیث – ثَ اًجبم آى الذام کٌٌذ ,اص دیگشاى عبلو
هٔ ؽْد ّ .اگش ُوَء افشاد آى سا جشک کشدٍ ثبؽٌذ ,چٌبًچَ ؽشایو آى هْجْد ثبؽذُ ,وَء آًِب جشک ّاجت کشدٍ اًذ.
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شرایط اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر
اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ثب ّجْد ثشخی ؽشایو ّاجت هیثبؽذ ّ دس فْست ًجْد آى ؽشایو جکلیف عبلو هیؽْد ّ آًِب
ػجبسجٌذ اص:
کغی کَ اهش یب ًِی هیکٌذ ،ثذاًذ آًچَ سا کَ دیگشی اًجبم هیدُذ دشام اعث ّ آًچَ سا جشک کشدٍّ ،اجت اعث ،پظ
ُشکظ ًویداًذ ایي ػول کَ اّ اًجبم هیدُذ دشام اعث یب ًَ جلْگیشی ّاجت ًیغث.
ادحوبل ثذُذ اهش یب ًِی اّ جبثیش داسد ،ثٌبثشایي اگش هیداًذ جبثیش ًذاسد اهش ّ ًِی ّاجت ًیغث.
ؽخـ گٌبُکبس افشاس ثش اداهَ کبس خْد داؽحَ ثبؽذ ،پظ اگش هؼلْم ؽْد ،یب گوبى کٌذ ،یب ادحوبل فذیخ ثذُذ گٌبُکبسی
ثٌبی جشک ػول سا داسد ّ دّثبسٍ جکشاس ًویکٌذ ،یب هْفك ثَ جکشاس ًویؽْد ،اهش ّ ًِی ّاجت ًیغث.
اهش ًِّی ،عجت مشس جبًی یب آثشّیی یب مشس هبلی لبثل جْجَ ،ثَ خْدػ یب ًضدیکبى ّ ُوشاُبى ،یب عبیش هْهٌبى ًجبؽذ.

اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر دٍ هرحلِ دارد:
۱ـ فردی :دس ایي هشدلَُ ،ش کظ ثب سػبیثؽشایطی ُوشاٍ ثب دغي ًیث ّ ثَ جٌِبیی ًبظش اػوبل ثشادساى ّ خْاُشاى
هغلوبى خْیؼ اعث.
۲ـ جمعی :دس ایي هشدلَ اهثثَ هْس دعحَ جوؼی ثشای اص ثیي ثشدى ًبثغبهبًیُبیی کَ ثبػث آلْدگی اجحوبع هیؽْد،
لیبم هیکٌٌذ;
ثذیِی اعث کَ دس اًجبم ایي دّ فشینَ هِن ،اثحذا ثبیذ خذا سا دس ًظش داؽث ّ اص افشاه ّ جفشیو دّسی کشد ،عپظ ثب دغي
ًیث ّ ؽیٍْای هحیي ،ثب سافث ّ هِشثبًی ،ثَ فالح ّ خیش سٌُوْى کشد ّ دلُب سا ثب یکدیگش ًضدیک ًوْد.
ثیگوبى اًغبى اص ا ثحذای آفشیٌؼ ُوْاسٍ ثَ دًجبل هذیٌَای فبملَ ثْدٍ ،ساٍُبی ًبؽٌبخحَ ّ دؽْاس سا آصهْدٍ ّ ثشای سعیذى
ثَ آسهبى ؽِش دعثثَ جالػُبیی صدٍ اعث کَ صاییذٍ ًیبصُبی فطشی اّعث .دس ًظبمُبی عیبعی جِبى ،ػذٍای خبؿ
هبهْس اجشای لْاًیي ثْدٍ ّ ثش چگًْگی اجشای آى ًظبست داؽحَاًذ ّ داسًذ ،اهب دس ًظبم عیبعی اعالم ،ػالٍّ ثش ثشگضیذگبى
جبهؼَ ّ ًظبست آًبىُ ،ش فشد هغلوبًی ّظیفَ داسد ثَ اًجبم لْاًیي اعالهی پبیثٌذی ًؾبى دادٍ ّ ًغجثثَ جوبم هجمبت
جبهؼَ ،ادغبط هغئْلیث داؽحَ ثبؽذ.
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ادکبم اعالهی اص چِبس هٌجغ افلی ًؾبت هیگیشد:
۱ـ قرآن :هِنجشیي عٌذ دیٌی هب لشآى اعثّ ،لی ثَ دلیل پشداخحي ثَ افْل اعبعی ،ثَ جؾشیخ اجضاء ّ جضئیبت ًپشداخحَ
اعث.
۲ـ عقل :ثب جْجَ ثَ داًؼ اًذک ثؾشی ،ادکبم لطؼیاػ کوحش اص ؽشایو الصم ثشخْسداس اعث.
۳ـ اجماع :اجوبع دس فمَ ؽیؼَ ٌُگبهی هؼحجش اعث کَ ثیبى کٌٌذٍ ًظش پیبهجش یب اهبهبى هؼقْم ثبؽذ.
۴ـ سنت :عٌث ُوبى گفحبس ّ کشداس هؼقْهیي ػلیِن الغالم اعث« ،عیشٍ» اص هِنجشیي ساٍُبی ثَ دعث آّسدى هْاصیي
ثَ هؼشّف ّ ًبُی اص هٌکش ثبیذ دس اثحذا خْد ثَ ّجْة یب دشهث ُش اهشی آگبٍ ثْدٍ ّ چٌبى چَ ثَ دکن چیضی لطؼب آگبٍ ًجبؽذ،
ًویجْاًذ کغی سا اهش ّ ًِی کٌذ .ثَ ػالٍّ پیؼ اص اجشای دکن ،ادحوبل ثذُذ کَ اهش ّ ًِی اّ هفیذ فبیذٍای خْاُذ ثْد ّ
دس فْسجی کَ یمیي دبفل کٌذ هؤثش ًیغث ،ثش اّ ّاجت ًویؽْد .ثیگوبى اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ًوْدى هغلوبًبى،
اگش دس ثشگیشًذٍ هفغذٍ ّ مشس ثبؽذّ ،جْثؼ عبلو خْاُذ ؽذ .افضّى ثش آى ،اگش ؽخقی اص گٌبٍ خْد پؾیوبى ؽْد ّ جْثَ
کٌذ ،دیگش ًیبصی ًیغث کَ اّ سا هحْجَ ایي فشینَ کٌین.

احکام اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر
فشاگیشی ؽشایو اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ّ هْاسد آى ّاجت اعث ،جب اًغبى دس اهش ّ ًِی هشجکت خالف ًؾْد.
اگش ثذاًذ یب ادحوبل دُذ کَ اهش ًِّیاػ ثب جکشاس هْثش اعثّ ،اجت اعث جکشاس کٌذ.
اگش ثذاًذ یب ادحوبل دُذ ،کَ ًِی اّ دس دنْس جوغ هْثش اعث ًَ جٌِبیی ،اگش اًجبم دٌُذٍ ،آى ػول سا ثطْس آؽکبس اًجبم
هیدُذ جبیض ثلکَ ّاجت اعث اّ سا دس جوغ ًِی کٌذ ّ اگش چٌیي ًیغث ثٌب ثش ادحیبه ّاجت جبیض ًیغث.
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ثشخی اص ثضسگبى اهبهیَ ،اص جولَ ؽیخ هْعی سدوَ هللا ّ اثْالفحْح ساصی سدوَ هللا ایي دّ فشینَ (اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص
هٌکش) سا ّاجت ػیٌی داًغحَ ّ ثَ آیَ یکقذ ّ دٍ عْسٍ آل ػوشاى اعحٌبد جغحَاًذ ،اهب ثمیَ ثضسگبى اهبهیَ ،ثَ آیَ یکقذ ّ
چِبس ُوبى عْسٍ اعحٌبد کشدٍ ،ایي دّ فشینَ سا ّاجت کفبیی داًغحَاًذ.
ّ ًیض ثشخی دیگش اص اهبهیَ اهش ّ ًِی سا جٌِب ثش اهبم هؼقْم ػلیِن الغالم ّاجت داًغحَ ،ثب ایي ُوَ غبلجب آى سا ثش ُوگبى
ّاجت ؽوشدٍ ّ هؼحمذًذ کَ ُش هغلوبًی ثبیذ ثب جْجَ ثَ ؽشائو صیش ایي فشایل سا اًجبم دُذ:
۱٫

ؽخـ آهش ثَ هؼشّف ّ ًبُی اص هٌکشً ،یکی ّ ثذی سا ثَ خْثی ثؾٌبعذ.

۲٫

ایي ادحوبل سا ثذُذ کَ اهش ّ ًِی اّ هؤثش اعث.

۳٫
ًؾْد.
۴٫
۵٫

اهویٌبى دبفل کٌذ کَ اهش ّ ًِی ّی ًحبیج صیبىثبسی ًذاؽحَ ،هْجت اص ثیي سفحي جبى ّ هبل هغلوبًبى
ثذاًذ کَ ثذکبس ،کغی اعث کَ پیْعحَ دعثثَ ثذی هیصًذ ّ دس ثذی کشدى افشاس هیّسصد.

ؽبیغحَ اعث کَ آهش ثَ هؼشّف ّ ًبُی اص هٌکش ،گٌبٍکبس سا پیؼ اص اًجبم گٌبٍ ،اص کشدٍاػ ثبص داسد ّ اّ سا ثَ کبس

ًیکی کَ دس آیٌذٍ هیخْاُذ فْست گیشد جؾْیك ّ جذشیل کٌذ.
ثش ایي اعبط ،هال ادوذ ًشالی سدوَ هللا هؼحمذ اعث کَ ایي فشینَ ،ثش ُش هغلوبًی کَ ثَ عي جکلیف سعیذٍ ّاجت
اعث ،اهب دس اهْس هغحذت ،اص آى چَ کَ کشاُیث داسد ،پیگیشی ّاجت ًیغث ّ ثَ دًجبل ُویي دیذگبٍ هؼحمذ اعث کَ آهش

هراتة اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر
ثشای اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ،هشاججی اعث کَ اگش ثب ػول ثَ هشججَ پبییيجش ،همقْد دبفل ؽْد؛ ػول ثَ هشججَ ثؼذی
جبیض ًیغث ّ آى هشاجت چٌیي اعث:
ثب هؼقیث کبس هْسی ػول ؽْد کَ ثفِوذ ثَ عجت اًجبم آى گٌبٍ ثب اّ ایٌگًَْ ػول هیؽْد هثل ایٌکَ اص اّ سّثشگشداًذ یب ثب
چِشٍ ػجْط ثب اّ ثشخْسد کٌذ ،یب ثب اّ سفث ّ آهذ ًکٌذ.
اهش ّ ًِی ثب صثبى؛ یؼٌی ثَ کغی کَ ّاججی سا جشک کشدٍ دعحْس دُذ کَ ّاجت سا ثَ جب آّسد ّ ثَ گٌبُکبس دعحْس دُذ کَ
گٌبٍ سا جشک کٌذ.
اعحفبدٍ اص صّس ،ثشای جلْگیشی اص هٌکش ّ ثشپبیی ّاجت؛ یؼٌی جٌجیَ گٌبُکبس
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آداب اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر
هبًٌذ هجیجی دلغْص ّ پذسی هِشثبى ثبؽذ.
لقذ خْد سا خبلـ کٌذ ّ جٌِب ثشای سمبی خذا الذام کٌذ ّ ػول خْد سا اص ُشگًَْ ثشجشی جْیی پبک گشداًذ.
خْد سا پبک ّ هٌضٍ ًذاًذ ،چَ ثغب ُوبى کَ اکٌْى اص اّ خطبیی عشصدٍ اعث ،داسای ففبت پغٌذیذٍای ثبؽذ کَ هْسد هذجث
الِی اعثُ ،شچٌذ ایي ػول اّ ُناکٌْى ًبپغٌذ ّ هْسد غنت الِی ثبؽذ.

جایگاُ اهر تِ هعرٍف ًٍْی از هٌکر در قراى :
ّلحکي هٌکن اهة یذػْى الی الخیش ّیبهشّى ثبلوؼشّف ّ یٌِْى ػي الوٌکش ّ اّلئک ُن الوفلذْى (آل ػوشاى  )۱۰۴ثبیذ اصؽوب
هغلوبًبى گشُّی هشدم سا ثَ خیش دػْت کٌٌذ ّ آى ُب سا ثَ اًجبم اهْس ًیک جشغیت کٌٌذ ّ اص اًجبم اهْس ًبپغٌذیذٍ ثبص داسًذ
ایي گشٍّ سعحگبس ُغحٌذ .
کٌحن خیش اهة اخشجث للٌبط جبهشّى ثبلوؼشّف ّجٌِْى ػي الوٌکش ّ جؤهٌْى ثبهلل ( آل ػوشاى ) ۱۱۰
ؽوب ثِحشیي اهحی ُغحیذ کَ ثشای افالح جبى هشدم ثش اًگیخحَ ؽذٍ ایذ  ،جب هشدم سا ثَ کبس ُبی ًیک جؾْیك کٌیذ ّ اص اًجبم
کبسُبی صؽث ثبص داسیذ ّ ثَ خذا ایوبى آّسیذ .
ّالوؤهٌْى ّالوؤهٌبت ثؼنِن اّلیب ء ثؼل یبهشّى ثبلوؼشّف ّ یٌِْى ػي الوٌکش …( جْثَ ) ۱۱
هشداى ّصًبى هؤهي دّعث یکذیگشًذ ّ ثَ ًیکی اهش هی کٌٌذ ّ اص صؽحی ثبص هی داسًذ جب آخش آیَ
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اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر در اسالم
واژه معروف ومنکر :
ّاژٍ هؼشّف همبم خبفی داسد صیشا ًوبیبًگش اًذیؾَ ای اعث کَ سیؾَ دس دل گزؽحَ ای ثظ دّس داسد  .دس جفغیش ُبی لشّى
هحبخش اعالهی هی ثیٌین کَ ّاژٍ هؼشّف اغلت چٌیي جؼشیف ؽذٍ اعث «ًچَ لْاًیي ؽشع جبییذ ّجقذیمؼ کشدٍ اعث
»هؼشّف لغحب ثَ هؼٌی «داًغحَ ؽذٍ اعث »پظ یؼٌی آًچَ هؼلْم ّ داًغحَ ؽذٍ ّآؽٌبعث ّ ،ثٌبثشایي اص ًظش اجحوبػی ،
پزیشفحَ ّجبییذ ؽذٍ اعث .
هؼشّف سعوب دس همبثل هٌکش لشاس گشفحَ اعث ّ هٌکش لفظب ثَ هؼٌبی غشیت ّ ًبهؼلْم اعث  ،هٌکش هؼبدل کفش ّ هؼبفی اعث
ثَ ایي جشجیت هؼشّف یؼٌی ُش ػولی کَ اص ایوبى ّالؼی ًبؽی هی ؽْد ّ هطبثك ّعبصگبس ثب آى اعث ّ هٌکش ثَ ُش ػولی
اهالق هی ؽْد کَ ثب ادکبم الِی دس جؼبسك ثبؽذ

جٌثِ ارشادی :
اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش ثَ ػٌْاى یک اهش اجحوبػی دس هْاسد گًْبگْى جٌجَ اسؽبدی داسدّ اص ایي جِث ًیض یک سّػ
جشثیحی اعبعی اعث اًغبى هجیؼحب اسؽبد ساثِحش اص دعحْس دادى جذول هی کٌذ  .افشاد دس هْاسد گًْبگْى دس ثشاثش دعحْس ُب
همبّهث ّگبُی ًیض هیل دلشًذ ثش خالف دعحْس دیگشاى ػول کٌٌذ  .اسؽبد جوبط دّ ًفش یب دّ گشٍّ سا ثقْسجی اًغبًی دس هی
آّسد  .کبس هشثی یب پذس ّهبدس ًیض اگش جٌجَ اسؽبدی داؽحَ ثبؽذ هؤثش جش اص سّػ ُبی دیگش اعث  .دس هْلغ اسؽبد هغئلَ
سّؽي جش هطشح هی گشدد  ،جْاًت اهش هْسد هطبلؼَ لشاس هی گیشد آثبس ًّحبیج کبس پیؼ ثیٌی هی ؽْد  ،دّ هشف ججشثیبت خْد
سا هطشح هی کٌٌذ ّ فشد جذث اسؽبد خْد هحْجَ ثذی یب خْثی ػول ؽذٍ ّ ثَ کبسی الذام یب اص اًجبم کبسی خْدداسی هی کٌذ
اهش ثَ هؼشّف ًِّی اصهٌکش ّلحی ثَ ػٌْاى یک ّظیفَ جلمی ؽذ ُن ثقْست اًگیضٍ فشدی دس هی آیذ ّ ُن آثبس اجحوبػی داسد
 .فشد خْد دس فذد کٌحشل اػوبل خْیؾحي ثشهی آیذ  .ػالٍّ ثش ایي  ،پیؼ اص آًکَ دیگشاى ثَ فشد جزکش دٌُذ اّ خْد ثَ افالح
ّمغ خْیؼ الذام هی کٌذ  .سّی ایي صهیٌَ فشد دس هْسد سفحبس خْد ؽخقب ادغبط هغئْلیث هی کٌذ ّ پیؼ اص آًکَ دیگشاى
اّ سا ثبص خْاعث کٌٌذ خْد دس فذد ثبص خْاعث خْیؼ ثش هی آیذ .
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دس صهیٌَ اجحوبػی اهش ثَ هؼشّف ًِّی اص هٌکش ثَ فْست یک هغئْلیث هؾحشک دس هی آیذ ّلحی فشد جخلف دیگشی سا
هؾبُذٍ ًوْد دس خْد ادغبط هغئْلیث هی کٌذ ّ هیل داسد هحخلف سا اص اًجبم ػول ًبپغٌذیذٍ ثبص داسد ُویي ادغبط
هؾحشک ُن فشد سا اص اسجکبة کبس ُبی ًبپغٌذیذٍ ثبص هی داسد ّ ُن جوغ سا اص دعث صدى ثَ اػوبل ًبسّا هٌغ هی کٌذ  .سّی
ایي صهیٌَ اهش ثَ هؼشّف ًِّی اص هٌکش ُن اص لذبظ فشدی جٌجَ جشثیحی داسد ّ ُن اص لذبظ جوؼی .
ػالٍّ ثش جٌجَ اسؽبدی  ،دس جشیبى اهش ثَ هؼشّف ًِّی اص هٌکش افشاد ثبیذ جِبت دیگش سا ًیض دس ًظش داؽحَ ثبؽٌذ  .آًکَ هی
خْاُذ دیگشاى سا اص اًجبم کبس صؽث ثبص داسد ثبیذ ّالؼب اص هبُیث ػول ًبپغٌذیذٍ آگبٍ ثبؽذ  ،صیبى ُبی آى ساثذاًذ ّدس ّمؼی
ثبؽذ کَ ثحْاًذ دیگشی سا اسؽبد ًوبیذ  .هْلؼیث ًیض ثبیذ هؤثش ثْدى ایي جشیبى سا ًؾبى دُذ گبُی ػول فشد هحخلف ثَ فْسجی
اعث کَ ثبیذ آى سا صؽث ؽوشد ّسد کشد  .گبُی فشد دس هْلؼیحی لشاس داسد کَ آؽکبسا ًوی جْاًذ ػول فشد هحخلف سا هْسد
عشصًؼ لشاس دُذ دس ایي فْست جٌفش دسًّی ًغجث ثَ ایي ػول ّ عکْت دس ثشاثش فشد هحخلف یب جشک هذل یک ًْع اػحشاك
اعث .صهبًی هْمْع جخلف ّ فشد هحخلف دس ّمؼی اعث کَ هی جْاى ؽفبُب ثَ اّ جزکش داد دس ایي فْست ّظیفَ افشاد اعث
کَ فشد هحخلف سا عشصًؼ کٌٌذ  .گبُی هْمْع جخلف ججبّص ثَ دمْق دیگشاى یب عحن سّاداؽحي ًغجث ثَ دیگشاى اعث دس
ایي گًَْ هْاسد ّاکٌؼ دس ثشاثش هحخلف ثقْسجی دیگش ظبُش هی گشدد .
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قسوت ی از گفتار حضرت علی (ع) را کِ در جٌگ صفیي در تارُ اهر تِ هعرٍف ًٍْی از هٌکر تیاى فرهَدُ است در ایي جا ًقل هی کٌین :
ایِبالوؤهٌْى  ،اًَ هي سای ػذّاًب ثؼول ثَ ّهٌکشایذػی الیَ فبًکشٍ ثملجَ فمذ علن ّ ثشی ءّ ،هي اًکشٍ ثلغبًَ فمذ اجشُّْ
افنل هي فبدجَّ ،هي اًکشٍ ثبلغیف لحکْى کلوة هللا ُی الؼلیل ّکلوة الظبلویي ُی الغفلی فزلک الزی افذبة عجیل
الِذی ّ لبم ػلی الطشیك ّ ًْس فی للجَ الیمیي
ای هْهٌبى ُش کَ ثجیٌذ ظلن ّعحوی ثکبس هی ثشًذ ّ هشدم ساثَ هٌکش ّ ًبپغٌذیذٍ ای هی خْاًٌذ ّآى ساثَ دل اًکبس کٌذ پظ
سُبیی یبفحَ ّثیضاسی جغحَ اعث ّ ُش کَ آى سا ثَ صثبى اًکبس کٌذ اجش ّهضد یبفحَ ّ پبداؽؼ اص اًکبس کٌٌذٍ ثَ دل ثیؾحش
اعث ُ ،ش کَ آى ساثب ؽوؾیش اًکبس کٌذ جب کلوَ خذا ثلٌذ جش «ثبالجش »ّ کلوَ عحوکبساى پغث جش ثبؽذ اّ کغی اعث کَ ثَ
ساٍ ساعث لیبم ًوْدٍ ّیمیي ّثبّس دس دل اّ سّؽي گؾحَ اعث (ًِج الجالغَ ففذَ  ۱۲۵۳جشجوَ آلبی فیل االعالم )
دس ایي جب دنشت ػلی (ع) اص ظلن ّاهش ًبپغٌذیذٍ فذجث هی کٌذ هْمْع جخلف اص اُویحی خبؿ ثشخْسداس اعث ّ ادحوبال
جٌجَ اجحوبػی داسد دس ثشاثش ایي هْمْع عَ ًْع ّاکٌؼ هطشح ؽذٍ اعث اّل اًکبس للجی  ،دّم اًکبس صثبًی  ،دس هْسد عْم
فشد ثشای اص هیبى ثشدى ظلن ّ دفبع اص دك ّهجبسصٍ ثبثبهل لیبم هی کٌذ ُوبًطْس کَ هالدظَ ؽذ پبداػ فشد دّم اص پبداػ فشد
اّل ثیؾحش ّ ،فشد عْم کَ دس ساٍ دك لذم ثشداؽحَ جبیگبٍ سفیغ جشی داسد .
ثٌبثشایي للوشّ اهش ثَ هؼشّف ًِّی اص هٌکش ّعیغ اعث  .افشاد هغئْل دس ثشاثش جخلفبت چَ یک ػول کْچک غیش اخاللی کَ
جٌجَ فشدی داسد ّ چَ ظلن ّثیذادگشی کَ دیبت یک جبهؼَ ساثَ خطش هی اًذاصد ثبیذ ّاکٌؼ ًؾبى دٌُذ .اگش دس جبهؼَ ای
افل اهش ثَ هؼشّف ًِّی اصهٌکش سػبیث گشدد کغی ثَ خْد اجبصٍ ًوی دُذ کَ ثَ دمْق دیگشاى جخطی کٌذّ افْالا
عحوگشاى ّ هحجبّصاى فشفحی ثشای اعحوثبس ّججبّص ثَ دمْق دیگشاى ثذعث ًوی آّسًذ دس چٌیي جبهؼَ ای صهبهذاس عحوگش
ثَ ّجْد ًوی آیذ صیشا افشاد عحوگش هی داًٌذ کَ ثَ هذل ججبّص ثَ دمْق دیگشاى دس ثشاثش لیبم هشدم لشاس هی گیشًذ .
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نتیجو گیری:

خالفَ عخي ،آى کَ دس اجشای «اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش» اثحذا ثبیذ اص خْد ؽشّع کٌین ،الجحَ ثذّى فشاهْػ کشدى
ایي عخي «سهت خْسدٍ هٌغ سهت کی کٌذ» کَ دس اجشای ؽبیغحَجشیي ّاججبت اص جولَ «سهت خْسدگبى» ًجبؽینُ .ش
کظ ؽبیغحَ اعث ،دس ایي ساٍ ،پیؼ لذم ؽذٍ ،دس دذ جْاًبیی خْد ثکْؽذ; اهب ًجبیذ فشاهْػ کشد
کَ اّلْیث ،ثیؾحش ثب کغبًی اعث کَ ثَ ًْػی دس دل هشدم ًفْر داسًذ; چْى ػلوب ،ثضسگبى اجحوبع ،هذیشاى ّ ،سؤعبی
اداسات ،چَ لؾکشی ّ چَ کؾْسیُ ّ .وَ کغبًی کَ هْسد لجْل هشدم ُغحٌذ ،اص ایي ؽشه ثشخْسداس هیثبؽٌذ; چشا کَ
اگش هٌکشی اص ایي ثضسگبى فبدس ؽذ ،ثیگوبى هشدم ػبدی سا ثَ عشػث ًب اهیذ ّ عشخْسدٍ هیکٌذ;
ثَ لْل ًبفش خغشّ« :ثٌذ دیي ثش دلؾبى عغث هیؽْد» ;
عغثؽذی ثش دلؾبى ثٌذ دیي

خلك ثش آى ػبلن هٌکش ؽذی

ظشفیث افشاد دس پزیشػ افکبس ّ ایذٍ ُبی دیگشاى هحفبّت ّ هحٌْع اعث ّ ثٌبثشایي دس اجشای ایي دّ اهش الِی ثبیذ ثغیبس هشالت
ثْد ّ ثَ گًَْ ای ثشخْسد ًؾْد کَ خذای ًبکشدٍ هْجت دیي گشیضی ّ ثذجش اص آى جشیذَ داس کشدى هشف همبثل جِث جؾذیذ
ػول هٌکش ّ یب گشیض اص هؼشّفی ؽْد.
خذایب چٌبى کي عشاًجبم کبس

جْ خْؽٌْد ثبؽی ّ هب سعحگبس

ّهي هللا جْفیك
بهمن 6931

«اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر ٍ اّویت آى »
کاری از شَرای اهر تِ هعرٍف ٍ ًْی از هٌکر استاًدارد کرهاًشاُ

هٌبثغ:
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