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چکیده

ٍاکاٍی ضیَُ صحیح سًذگی در کٌار غیزهسلواًاى در راستای دستَرات ضزیؼت اسالم، تا تَخِ تِ ضزایط هتفاٍت 

کٌٌذ، اهزی  ّز ػصز، تِ ػٌَاى یک تکلیف تزای هسلواًاًی کِ اختیارا یا تِ حکن اضطزار در خَار آًاى سًذگی هی

تا ّذف ضٌاخت ًسثت تِ اتؼاد ایي هَضَع در « الهیّوشیستی تا کفار اس هٌظز فمِ اط»رسالِ . اختٌاب ًاپذیز است

 . ایي تزِّ اس سهاى، در دٍ تخص تذٍیي ضذُ است

تثییي هسالِ، اّویت ٍ ضزٍرت، ّذف، رٍش ٍ پیطیٌِ، )فصل اٍل ضاهل کلیات . تخص اٍل سِ فصل دارد 

تِ تزرسی هفاّین  لسوت هفَْم ضٌاسی. ٍ تزرسی هفاّین اصلی است( ّای تحمیك ّا، فزضیِ ٍ هحذٍدیت پزسص

آهیش تَدى آى پزداختِ  سیستی ٍ هؼٌای هسالوت ٍ هصادیك کفز، کافز ٍ السام کافزاى ٍ ًیش تحلیلی در هَرد ٍاصُ ّن

ػذالت ٍ  رػایت کزاهت اًساًی،ّای  سیستی تا کفار را اس خٌثِ فصل دٍم خلَُ ّای تؼاهالت هثثت ّن.  است

ػذم هَاالت، اهاًت داری ٍ تؼْذ ًسثت تِ ػزض ٍ هال دیگزاى، هٌغ اس تزلزاری رٍاتط دٍستاًِ در ػیي  احساى،

فصل سَم ًیش تِ هؼزفی خطَط لزهش ضاهل ًفی ٍالیت ٍ سلطِ اخاًة، .  هَرد تزرسی لزار دادُ است فساد ٍ فتٌِ

رػایت ػشت ٍ هصلحت، هزالثت در تزاتز تْاخوات فزٌّگی ٍ ًظاهی، هحافظت اس اسزار ٍ اطالػات اختصاظ 

 . سیستی هسلواًاى تا کفار را تِ تحج گذاضتِ است تخص دٍم در پٌح فصل، اتؼاد ّن. فتِ استیا

رفتار هثتٌی تز ػذل ٍ احساى،  :فصل اٍل رٍاتط فزدی ٍ اختواػی را در ایي همَالت، هَرد تحلیل لزار دادُ است

، حفظ ٍ ًداست کافزاى طْارت ٍرػایت کزاهات ٍ ارسش ّای اًساًی، هزاٍدات در ػیي پزّیش اس هَاالت، 

ارث تزدى : فصل دٍم تِ تزرسی رٍاتط حمَلی اس ایي سٍایا پزداختِ است.  رػایت اهاًت، هٌغ فساد ٍ دفغ فتٌِ

، دیِ کافز ،حذٍد ٍ لصاظ کافزاى ،حك ضفؼِ تزای کافز ،ٍصیت، ٍلف ٍ صذلِ تزای کافزاى ،کافز اسهسلواى 

اس ایي اتؼاد  رٍاتط فزٌّگیفصل سَم هزٍری تز .  ج ٍ ًکاح تا کفار، تشٍیٍکالت دادى یا ٍکالت گزفتي اس کافزاى

تثلیغ کافزاى در ضْزّای اسالهی تا استفادُ اس اهکاًات  ،دیاقتعاهٌاظزُ ّای ػلوی ٍ گفتگَّا ٍ  :داضتِ است

، ػذم تؼذی خْاًگزدی ،گَش کزدى ٍ ًگاُ کزدى تِ تزًاهِ ّای رساًِ ّای ارتثاط خوؼی کافزاى ،هسلواًاى

رٍاتط ، داد ٍ ستذ کتاب ٍ اسٌاد ػلوی، فزٌّگی ٍ دیٌیًسثت تِ هال ٍ ػزض کفار، تثادالت ػلوی ٍ في آٍری، 

هثاًی داد ٍ ستذّا در : فصل خْارم رٍاتط التصادی را در ایي حیطِ ّا تزرسی کزدُ است.  ٍرسضی تا کافزاى

کافز،  ٍ هسلواى کافز، رتا تیي ٍ هسلواى تیي ضفؼِاسالم، اًَاع داد ٍ ستذ تا کافزاى،  فزٍش تزدُ هسلواى تِ کافز، 

فصل پٌدن پیزاهَى .  ، تساٍی در رػایت احکامسهیي تِ کفارٍ اخارُ فزٍش فزٍش ادٍات خٌگی تِ کافزاى، 

                                                           

.رضتِ فمِ ٍ اصَل( ط)خاهؼِ الشّزاء 3داًص آهَختِ سطح .  1
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