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 عّجي ثبؿذ: عّجي، ثضسٌي خٛئي تفٛق ساثغٝ ثشتشي

 ٌش ثضسٌي، ثىبْ ؿيش دس اػت / ؿٛ، خغش وٗ، صوبْ ؿيش ثدٛي”

 “يب ثضسٌي ٚ ػض ٚ حـٕت ٚ خبٜ / يب چٛ ٔشدا٘ت، ٔشي سٚيب سٚي

 خٛيي وـتٝ ؿٛيٓ تبصٜ ٔشي ٔشدا٘ٝ اػت! عّجي ٚ ثشتشي ٚ ثٍٛيذ، اٌش دس ساٜ سيبػت

٘ٝ، اٌش وؼب٘ي دس ايٗ حضة ثب ايٗ سٚحيٝ )سيبػت عّجي( ثٛد٘ذ ٔٗ اص ٕٞيٗ حبال ٔيٍٛيٓ وٝ حضة                       

، آ٘ٛلت سٚح تـىيالت سٚح ؿيغب٘ي        “اهلل  حضة”اػت ٚ ٘ٝ     “ اِـيغبٖ  حضة”خٕٟٛسي اػالٔي آ٘ٛلت     

 ؿٛد.  ٔي

ٍٔش ؿيغبٖ چٝ وبس وشد؟ اػتىجبس وشد. ثذتشيٗ خلّتي وٝ اص ؿيغبٖ دس لشآٖ يبد ٔيـٛد اػتىجبس                      

عّجي اػت. غبِت وؼب٘ي      ثيٙي ٚ ثضسٌي فشٚؿي وٝ الصْ لذست     اػت. خٛد سا ثضسٌتش تّمي وشدٖ، خٛدثضسي

ثيٙٙٙذ ٚ    آيٙذ يؼٙي خٛدؿبٖ سا ثٟتش اص آ٘چٝ ٞؼتٙذ ٔي          ثيٗ ثبس ٔي    وٝ تـٙٝ لذستٙذ ٔؼٕٛال ٞٓ خٛدثضسي     

وٙٙذ ٚ ٔؼتىجش٘ذ ٚ ٔتىجش٘ذ ٚ خجبس٘ذ ٚ حضثي وٝ دس آٖ ٔؼتىجشاٖ خجبساٖ ٕٞٝ                   فشٚؿي ٔي   ٞٓ ثضسٌي 

اِـيغبٖ اػت. دس ٞش ٘مـي وٝ ثبؿٙذ ِٚٛ دس ٘مؾ يه ػخٙشاٖ ٚسصيذٜ وٝ ٚلتي                       وبسٜ ثبؿٙذ حضة  

ثشد ايٗ اػت وٝ ٔٗ يه ػخٙشا٘ي ٞؼتٓ وٝ ٚلتي                ػخٙشا٘ي ٔيىٙذ آٖ چيضي وٝ اص آٖ ِزت ٔي            

ٝ    وٙٓ. ايٗ ٞٓ ٕ٘ي     وٙٓ چـٓ ٚ دِٟب سا ثٝ خٛد خيشٜ ٔي          ػخٙشا٘ي ٔي  ٘ٛس سا ثٝ ٔشدْ ٔٙتمُ         تٛا٘ذ پيبْ ائٕ

 وٙذ ٚ ايٗ خٛدؽ اص ائٕٝ ٘بساحت اػت، ايٗ سٚح تـىيالت اػت.

تـىيالت حضة خٕٟٛسي اػالٔي ثبيذ ساثغٝ اَٚ سا ٘في وٙذ ٚ ساثغٝ دْٚ سا ثشلشاس وٙذ خٛة ٔالحظٝ                   

ٞبي حضة ثبيذ دس ٔؼدذ ثبؿذ دس دسخٝ اَٚ  تٛا٘يٓ ثٍٛييٓ حٛصٜ وٙيذ وٝ ثٝ ايٗ تشتيت اػت وٝ ٔب ٔي ٔي

ثشاي ايٙىٝ يه چٙيٗ حٛصٜ حضثي ٚالؼب ػبص٘ذٜ سٚح اِٟي ٚ اخالق اػت ٚ ػيبػتؾ، ػيبػت اِٟي اػت.                  

ػيبػت ػّٛي اػت ٘ٝ ػيبػت أٛي. ػيبػت ٔؼبٚيٝ ٘يؼت، ػيبػت ػّي )ع( اػت ٚ ٞش وبسي وٝ                       

ٝ                  ٔي ٞبػت ٚ    وٙذ ػجبدت اػت. ِزا ٔب ٌفتيٓ ٘خؼتيٗ خب دس ٞش ٔٙغمٝ ثشاي حضة، اَٚ ٔؼدذٞب ٚ ٔذسػ

پيـٍبٖ ٘يؼت. خبي ٔدبٞذاٖ ساٜ حك         ثبصاٖ ٚ ػيبػت    چٖٛ ػبص٘ذٌي ثبيذ داؿتٝ ثبؿذ، خبي ػيبػت       

اػت ثٝ ا٘ٛاع خٟبد. ٚ ايٗ دس ػيٕبي ٌفتبس ٚ سفتبس اػضبء حضة ثبيذ ٘ـبٖ دادٜ ؿٛد حبٔالٖ فشٚؽ ٚ ٘ٛس                       

 اِٟي ثبؿٙذ. ايٗ سٚح تـىيالت اػت.

وٛؿذ تب ثب ايدبد يه ٚاحذ فؼبَ ثشاي ؿٟشػتبٟ٘ب، ايٗ ساثغٝ سا ثب ٕٞٝ خب ثشلشاس                   دفتش ٔشوضي حضة ٔي   

وٙذ ٚ ايٗ پيبْ تـىيالتي سا ػٕال دس ٕٞٝ خب ٔتدّي وٙذ. آ٘ٛلت اػت وٝ خبرثٝ حضة يه خبرثٝ ٚالؼي                     

ٓ    وٛ٘ٛا دػبدٜ «ٚ عجيؼي ٞٓ ٞؼت ٚ ديٍش تجّيغبتؾ ٞٓ يه تجّيغبت ػّٕي اػت. ..              »اِٙبع ثغيشا ِؼٙٙى

)ٔشدْ سا ٘ٝ ثب صثبٖ )ثّىٝ ثب سفتبس ٚ وشداستبٖ( ثٝ حمبئك اػالْ دػٛت وٙيذ.( ثب سفتبس ٚ ػّٕتبٖ ٔيتٛا٘يذ                       

 ٍٕٞبٖ سا ثٝ حضة يب ػضٛيت يب ػٕپبت )عشفذاس( دػٛت وٙيذ.
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 اػالٔي ثشٌشفتٝ اص ٘ـؼت چٟبسْ ثب اػضبي حضة خٕٟٛسي

 ويژگیهايی الزم در تشکل
 ٔب ٕٞچٙبٖ ثش داؿتٗ يه تـىُ پبفـبسي داسيٓ. أب ؿشط آٖ تـىُ ايٗ اػت:

ٞب ثبؿذ ٘ٝ ٍٟ٘جبٖ خٛد. ٞش ٚلت ايٗ           ٍٟ٘جبٖ اسصؽ   ّا باشذ ًِ پاسذار خَد.      ( بایذ پاسذار ارسش   1

 ٝ ٖ   تـىُ ث َ    پشػت ٚ حك    ٞب ثبؿذ ٚ خذا     وٝ ٍٟ٘جبٖ اسصؽ    خبي آ َ    پشػت ٚ وٕب خٛاٜ ثبؿذ،    دٚػت ٚ وٕب

ي   ؿٛد. ٚ چٝ ثٟتش وٝ چٙيٗ عبغٛتي ثش ػش ساٜ أت ٘جبؿذ. ثش ٕٞٝ خٛدخٛاٜ ؿذ، آٖ ٚلت يه عبغٛت ٔي

ٔبػت وٝ دائًٕب ٔشالجت وٙيٓ وٝ تـىُ ٔب، خٛدخٛاٜ ٘ـٛد؛ ٕٞيـٝ خذاخٛاٜ ثٕب٘ذ ٚ ايٗ ثب خٛدػبصي                    

 ي ٔب ٚ ٚخٛد ػيّبَ تـىيالتي ٔبػت.  ٔذاْٚ يه يه ٔب، ٔدٕٛػٝ

وٙٙذٌبٖ   ي خٛدػبصي ٚ وٕىي ثٝ ػيش اِي اهلل ثشاي ؿشوت    ثبيذ آػبٖ وٙٙذٜ( تشكل ساسًذُ باشذ. 2

              ُ ٔبٖ ٔـغَٛ ٚ ػشٌشْ ؿذيٓ، چٙيٗ تـىّي         دس ايٗ تـىُ ثبؿذ. ٞش ٚلت يىي اص ٔب يب خٕغ ٔب ثٝ تـى

ٝ    ؿٛد ٚ ثبيذ اص اٚ پشٞيض وٙيٓ صيشا ٔب سا اص خذا دٚس ٔي                 ٔي «ِٟٛ» ٝ   وٙذ. اٌش ٕٞ ٔبٖ   فىش تـىيالت   اؽ ث

وٙذ ٚ آدْ     لذس ٔحجٛة ؿذ وٝ خب٘ـيٗ خذا ٚحك ؿذ، حبِت ِٟٛ پيذا ٔي     ثبؿيٓ. اٌش تـىيالت ثشاي ٔب آٖ

فٟٕيٓ وٝ تـىيالت ثشاي ٔب ِٟٛ ٚ ػشٌشٔي ٘ـذٜ ٚ ِؼت ٚ ثبصي  ٚلت ٔب ٔي وٙذ. چٝ سا اص يبد خذا غبفُ ٔي

ؿٛيٓ. آٖ ٚلت وٝ وبس تـىيالتي ٔب           وٝ ثجيٙيٓ دس ايٗ تـىيالت داسيٓ ػبختٝ ٔي           سٚصا٘ٝ ٘ـذٜ؟ ٚلتي  

 حبِت ػجبدت داسد. 

ٝ                   ايٗ ثبؿذ، ايٗ دس حضة      وٝ ٔب ايٗ ٕٞٝ تأويذ داسيٓ وٝ وبس دس دفبتش حضة، ثبيذ آًٞٙ ػجبدت داؿت

ٔبٖ ثبص ثٕب٘يٓ. وبفي اػت وٝ        خٕٟٛسي اػالٔي دس ٔتٗ ٞذفٍيشي ٔبػت. وبفي اػت وٝ ٔب اص خٛدػبصي           

وٙٙذ وٝ    اػت. ثبيذ دفبتش حضة ٔشالجت       ٔبٖ ثبص ثٕب٘يٓ. ٕٞيٗ خٛدؽ خؼبست ثضسٌي            ٔب اص خذاخٛاٞي  

ؿٛد. ايٗ، ثب اخالق      ٞب ثب ٌفتٗ ٕ٘ي   خب ٔؼجذ ثبؿذ ٚ ٔحُ ػجبدت ثٕب٘ذ. خبي خٛدػبصي ٔب ثبؿذ. أب ايٗ آٖ

ٗ            دس ٘يت ٚ ثبص ثب ٔشالجت ثش ػُٕ ٔي          ٞب   ؿٛد. عشص ثشخٛسدٞبيٕبٖ، عشص وبسٔبٖ، ؿٛس ٚ ػـك وبسٔبٖ، اي

 تٛا٘ذ ٘ـبٖ ثذٞذ وٝ وذاْ عشفي ٞؼتيٓ.  ٔي

خٛاٞي تـىيالتي پيذا     پشػت ٘ـٛيٓ )عبغٛت( ٚ خٛد       ثٙبثشايٗ ؿشط اَٚ ايٗ اػت وٝ ٔب تـىيالت         

   ٗ وٝ ٔب ٕٔىٗ اػت تـىيالت پشػت ٘جبؿيٓ أب ػشٌشْ تـىيالت ثبؿيٓ )ِٟٛ( يب                  ٘ىٙيٓ، ؿشط دْٚ اي

 ػشٌشْ ٞٓ ٘ـٛيٓ ِٚي اص خٛدػبصي ثبص ثٕب٘يٓ. 

3   ٗ تشكیالت بِ درد هزدم بخَرد ًِ ایٌكِ یك باري باشذ بزدٍش ایي             وٝ ايٗ     ( ؿشط ػْٛ اي

ثشد، سٚي ايٗ تـىيالت       ثشد، ٔمذاسي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٔي        )ِغٛ(. تـىيالت ٔمذاسي ٞضيٙٝ ٔي        جاهعِ

ؿٛد. ٚ ٔب ٞٓ اٌش اُٞ ايٕب٘يٓ         ٌزاسي ٔي ؿٛد. اٌش ايٗ تـىيالت ثٝ دسد ايٗ ٔشدْ ٘خٛسد ِغٛ ٔي               ػشٔبيٝ

ٖ  »ثبيذ اص ِغٛ ٌشيضاٖ ثبؿيٓ.        ثبؿذ.  «ِٟٛ»ٚ   «ِغٛ»ٚ يب    «ثُت»ايٗ تـىيالت ٘جبيذ     .«ػٗ اِّغٛ ٔؼشضٛ
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تش ٚ    ثبيذ ثٝ دسد ٔشدْ ثخٛسد، ثبيذ وٕه وٙذ ثٝ خٕٟٛسي اػالٔي. ثبيذ سٚص ثٝ سٚص، ٞش چٝ ثٟتش ٚاِٟي                      

تش ٚ پيـتبصتش ادأٝ ثذٞيٓ. ثٙبثشايٗ دس داخُ ايٗ           وٛؽ  تش ٚ ػخت    تش ٚ ػشافشاصتش ٚ پٛيب      تش ٚ ػبص٘ذٜ    ٘ٛسا٘ي

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ثٛخٛد ثيبيذ، ٘ٝ فمظ دس خٛد تـىيالت، وٝ ثشاي وُ خبٔؼٝ، ثّىٝ        سيضي تـىيالت ثبيذ ثش٘بٔٝ

اْ وٝ خلّتٟبي     ؿٛد. ٔىشس ديذٜ    وٙٓ وٝ ايٗ كشفبً ثب ٌفتٗ ٕ٘ي        ثشاي وُ ا٘مالة اػالٔي. ثبص ٞٓ تىشاس ٔي       

 وٙذ.  افتذ ٚ آًٞٙ تخشيجي پيذا ٔي وبس ٔي ٞب ثٝ ثيشٚ٘ي ثؼضي اص ٔب دس خٟت ٔخبِفت ايٗ ٚيظٌي

 هزاقبت تشكیالتی

ٗ     ٔحٛسي  ٞبي ؿخلي، خٛد       خٛاٞي  خٛد ُ   خب، اص آفت     ي ثي   ٞب  ٞب، ثذٌٕب٘ي   ٞب، ػٛء ظ   ٞبي تـى

ٞب، دس    ٞب ٚ ثذٌٕب٘ي    ظٗ  وٙٙذ ٔٙـأ ايٗ ػٛء     ؿٛد ثشادسٞب يب خٛاٞشٞب فىش ٔي       ؿٛد. ٌبٞي ٔي    ٔي  ٔحؼٛة

ٗ    «وبس تـىيالتي »دسٖٚ خٛد    اي وٝ داس٘ذ     ٞبي ٔٙفي   عٛس ٘يؼت، افشاد ثب آٖ خلّت       اػت. ِٚي ٌبٞي اي

وٙٙذ. ثٝ    ٞب سا ٚاسد تـىيالت ٔي      ؿٛ٘ذ دس حميمت ثب خٛدؿبٖ ايٗ ٔيىشٚة        ٚلتي ٚاسد يه تـىيالتي ٔي    

ٞب اص    ٕٞيٗ خٟت ٞٓ ٞؼت وٝ يىي اص ٚاخجبت تـىيالت ايٗ اػت وٝ دائًٕب ٔشالت ثبؿذ تب ٔيىشٚة                     

 ثيشٖٚ ٚاسد پيىشٜ ٚ ػٕك تـىيالت ٘ىٙذ.

آيذ، ٕٞبٖ اَٚ     وشد وٝ اٌش ٚيشٚػي، ٔيىشثي يب يه فشدي داخُ تـىيالت ٔي             يؼٙي دائٕبً ثبيذ ٔشالجت   

ٖ     ػالج   ثيٙيٓ   وٙذ. ِٚي ايٗ ٚالؼيت ٞؼت وٝ ٌبٞي ٔي         وٝ خلّت اٚ ثٝ خبي ديٍش ػشايت        ؿٛد، لجُ اص آ

    ٝ ثيٙيٓ وٝ ثٝ يه      وٙيٓ ٔي   ؿٛد. ٚلتي د٘جبَ ٔي     ي تـىيالت يه ٘ٛع ديذ پيذا ٔي        يه ٔشتجٝ دس يه ٌٛؿ

ظٗ ٚ ثذٌٕب٘ي ٚ خٛدسأيي ٚاسد خٛ پبن تـىيالت              ؿٛد وٝ اٚ ثب يه ػٛء         آلب يب خبٕ٘ي ٔٙتٟي ٔي     

ٚ يه ٔشتجٝ ايٗ آػيت تٛػؼٝ پيذا          -پزيشتش اػت   تش ثبؿذ، آػيت    ٞش لذس خٛ تـىيالت پبن    -اػت    ؿذٜ

وٙيٓ. يه ٘فش تب ثيشٖٚ     ٞبي ؿخلي خٛد سا ػخت ٔشالجت وٙذ. ٞش يه اص ٔب ٚظيفٝ داسيٓ وٝ آٖ ضؼف ٔي

ؿٛد،   ؿٛد ِٚي ٚلتي ٚاسد تـىيالت ٔي   تـىيالت ٞؼت اٌش ٘مغٝ ضؼفي داسد، ضؼف ؿخلي ٔحؼٛة ٔي

اؽ ضؼف ؿخلي ٕٞشاٜ ثب يه ٘ٛع أىبٖ ػشايت ٚ ػٛاس ثش يه ٔشوت تيضپب ٚ تٙذسٚ اػت.               ضؼف ؿخلي

تش ٚ ؿذيذتش ثبؿذ ٚ ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ٔشالجت اص                دس تـىيالت ٌؼتشؽ ضؼفٟب ٕٔىٗ اػت خغش ٘بن          

ٞبيي   ٞب ٕٞٝ اص چٙيٗ ضؼف      وشدٖ  تفؼيش  ٞب ٚ ثذ    ٞب، ثذٌٕب٘ي   ظٗ  ٞبي ؿخلي افشاد الصْ اػت. ػٛء       ضؼف

ٗ    ٞؼتٙذ ٚ ثبيذ خيّي ٔشالجت     ٞب تب ضؼف ؿخلي اػت، يه ٌٙبٜ اػت ِٚي            وٝ ايٗ ضؼف    وٙيٓ. ثشاي اي

                 ٝ ي صحٕبت    ٚلتي وٝ دس يه خٕغ ثبؿذ، ٌٙبٜ ٔضبػف ٚ ٞٓ ػمبة آٖ د٘يبيؾ ٔضبػف اػت چشاوٝ ٘تيد

 ٖ ؿٛد ٚ    سٚد ٚ خجظ ٚضبيغ ٔي      ٞبيي ثٝ ٞذس ٔي     ٞبي تالؿٍش دس ساٜ خذا ثب يه چٙيٗ ضؼف           فشاٚاٖ ا٘ؼب

 دٞذ.  سا دس آٖ د٘يب ٞٓ ثٝ ٞذس ٔي  ٞبي خٛد ا٘ؼبٖ تالؽ

 ّا تٌگِ

وٙيٓ وٝ داؿتٗ يه تـىيالت اػالٔي وبس آػب٘ي اػت ٚ وبس ٘ذاسد وٝ دٜ تب آدْ دٚس ٞٓ                      ٔب خيبَ ٔي  

خٕغ ؿٛ٘ذ ٚ يه اػٓ ٚ اػبػٙبٔٝ ٚ يه ٕ٘ٛداس تـىيالتي ٚ ... تٕبْ ؿٛد. خيش، ايٗ خٛس ٘يؼت. اٌش ثٝ                        

ثيٙيذ وٝ ٔـىُ ثضسي، داؿتٗ يه تـىيالت دس دسٖٚ يه يه                 ٞبي ؿخلي خٛد ثٍٙشيذ ٔي       تدشثٝ
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 خٛاٞٓ ثشاي ؿٕب ٘يض ثبص وٙٓ. وٙٓ. آٖ ٔؼٙبيي سا وٝ ثشاي اٚ ثبص وشدْ ٔي ٔؼٙي سا ثبص ٔي

 ثٝ اٚ ٌفتٓ: دس ساثغٝ ثب لذست دٚ فشَٔٛ ٚخٛد داسد: 

خٕٟٛس ثبؿٙذ،    ثش٘ذ سئيغ   يىي لذست ثلٛست يه خٛاػتٝ ٚ يه ٞذف فشدي يب ٌشٚٞي وٝ ِزت ٔي                

وٙٙذ ٚ ايٗ يه أش عجيؼي اػت. ٞش ا٘ؼبٖ ػبِٕي               ٚصيش ثبؿٙذ، ٚصيش ٚ ٚويُ ثبؿٙذ، ويف ٔي           ٘خؼت

خٛيي.   عّجي، ثشتشي   آيذ وٝ ٔـٟٛستش، ٔحتشٔتش، ٔمذٔتش ثش ديٍشاٖ ثبؿذ. لذست دس ؿىُ تفٛق       خٛؿؾ ٔي

 ايٗ يه ؿىُ اػت. 

يىي ٞٓ لذست ثٝ كٛست يه ٚػيّٝ ثشاي يه خٛاػتٝ ديٍش ػجبست اػت اص: ا٘دبْ خذٔت ثٟتش ٚ ٔٛثشتش 

 دس خٟت خذٔت ثٝ خّك ثشاي سضبي خذا. 

ثٝ اٚ ٌفتٓ: دس حضة خٕٟٛسي اػالٔي، ؿخق ٔٗ، دٚػتبٖ ٔب عبِت ٚ خٛاٞبٖ دس دػت ٌشفتٗ لذست              

               ْ وٙٙذٌبٖ ايٗ تـىيالت ٞؼتيٓ. ػٕال ثٝ        ٞؼتٙذ أب ثٝ ؿىُ دْٚ ٚ ثشاي ايٗ وٝ ٔب وٝ آغبص وٙٙذٜ ٚ اػال

آفشيٗ خٛدداسي وٙيٓ ٍٔش      ٔشدْ اثجبت وٙيٓ وٝ ٚالؼب چٙيٗ ٘يتي داسيٓ ثٙب داسيٓ اص لجَٛ ٞش ػٕت لذست              

ٚلتي وٝ ثٝ كٛست يه ٚاخت ٔغّك ػيٙي اص عشف خبٔؼٝ ٚ سٞجشي خبٔؼٝ ثٝ دٚؽ ٔب ٌزاؿتٝ ؿٛد. تب                      

آ٘دب وٝ وغ ديٍش ٚخٛد داسد وٝ ايٗ لذست سا دس دػت ثٍيشد ٚ ايٗ خذٔت سا ا٘دبْ دٞذ ٔب ثٝ اٚ اِٚٛيت                   

ا٘ذ ٚ خٛاٞٙذ آٔذ وٝ ثٍٛييٓ ٔيـٛد         دٞيٓ تب دسع ػّٕي ثبؿذ ثشاي ٕٞٝ وؼب٘ي وٝ دس ايٗ حضة آٔذٜ      ٔي

   ٝ ٞبي دس دػت ٌشفتٗ لذست تالؽ وٙذ أب ٘ٝ دس دػت خٛدؽ ثّىٝ دس دػت                    ا٘ؼبٖ ثشاي ايدبد صٔيٙ

ا٘ذ. ايٗ اػت سٚح تـىيالت دس حضة خٕٟٛسي           ٌشٚٞي وٝ ثٝ ػضْ ايٗ خذٔت ثب يىذيٍش ٔتـىُ ؿذٜ           

 اػالٔي.

خٛؿجختب٘ٝ لجُ اص ايٗ وٝ ٔب ثب ايـبٖ كحجت وٙيٓ ثشاي دٚ ٘فش اص دٚػتبٖ ٔب ػيٙب دس ٕٞيٗ وبثيٙٝ                       

  ٝ اي پيؾ آٔذٜ ثٛد وٝ اكشاس ٔيـذ، ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، ٚ ػّْٛ ٚ آٔٛصؽ ػبِي ٚ                   آلبي ثبصسٌبٖ صٔيٙ

فشًٞٙ ٚ ٞٙش ٞش ػٝ ثلٛست يه ٔدٕٛػٝ ٚصاستي ثبؿذ ٚ اكشاس ٔيـذ وٝ يىي اص ايٗ دٚ تٗ اص دٚػتبٖ،                      

ايٗ ٔؼئِٛيت سا لجَٛ وٙذ. خٛد آلبي ثبصسٌبٖ ٚ آلبي ػحبثي ٔىشس وؼي سا فشػتبد٘ذ. اص آٟ٘ب اكشاس ثٛد ٚ                    

اص ايٟٙب ا٘ىبس ِٚي ٕٞيٗ دٚػتبٖ ٔب تالؽ وشد٘ذ ٌشٚٞي سا پيذا وٙٙذ وٝ ٔؼئِٛيت ٚصاست آٔٛصؽ ٚ                       

تأويذ   -داس ؿٛ٘ذ ٚ خٛؿحبَ ٞٓ ٞؼتيٓ وٝ ٘ؼجتب دس ا٘تلبثبت دِٚت ثبصسٌبٖ، ثٝ ٘ؼجت                  پشٚسؽ سا ػٟذٜ  

 دس ٚصاست آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ ثٟتش ثٛدٜ، ايٗ سٚح تـىيالت اػت. -وٙٓ ثٝ ٘ؼجت  ٔي

وٙذ، دس ايٗ حضة خبي ٔٛثشي لشاس ٌيشد وٝ عجؼب ٞش چٝ  دس حضة خٕٟٛسي اػالٔي، ٞش وغ ػؼي ٔي

               ٜ عّجي خٛد سا اسضبء ٕ٘يىٙذ       خب ٔؤثش ثبؿذ ػٕت ثبالتش ٚ لذست ثيـتش اػت. أب ػضٛ، دس ايٗ ػؼيؾ، خب

اي سا ٔيخٛاٞذ ثش ػٟذٜ ثٍيشد ٚ ا٘دبْ دٞذ. اٌش دس ايٗ حضة ساثغٝ             اٚ ٘جبؿذ. ثّىٝ ٚظيفٝ  عّجي اٍ٘يضٜ ٔمبْ

ثب ٔشدْ ديٍش، اص ايٗ سٚحيٝ ثشخٛسداس ثبؿذ آ٘ٛلت           ثب يىذيٍش ٚ ثيٗ وُ اػضبء         تـىيالتي ثيٗ تٕبْ اػضبء     

ٖ ”اػت ٚ   “ اهلل    حضة”حضة خٕٟٛسي اػالٔي،     آفشيٙبٖ( ٔيتٛا٘ٙذ ثبؿذ     )سػتٍبساٖ ٚ ػؼبدت  “ حضة ٔفّحٛ

  ٚ” ٖ ٞبي ٔختّف    )پيشٚصٔٙذاٖ( ٔيتٛا٘ذ ثبؿذ ٚ اٌش ساثغٝ دٚػتبٖ ٔب دس ايٗ حضة، دس ػٕت             “ حضة غبِجٛ
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دا٘يٓ خبٔؼٝ ٔب يه      ؿٙبػٙذ ٚ اص ٚخٛد يىذيٍش ثٝ ا٘ذاصٜ وبفي خجش ٘ذاس٘ذ. ثغٛسيىٝ اخٕبال ٔب ٔي                  ٕ٘ي

ثيٙيٓ ٘يشٚ وٓ داسيٓ.      ص٘يٓ دس ٕٞبٖ لذْ اَٚ ٚ دْٚ ٔي     ايؼت پش٘يشٚ، أب ٚلتي دػت ثٝ ٞش وبسي ٔي خبٔؼٝ

وٙيٓ ثبص لذست ػبصٔبٖ      ٌشديٓ! ٚ ثؼذ ٚلتي ٞٓ ؿٙبػبيي ٔي         آة دس خب٘ٝ اػت ٚ ٔب داسيٓ تـٙٝ ِت ٔي          

 ٔبٖ وٓ اػت.  دادٖ ٚ ػبٔبٖ دادٖ ٚ تدشثٝ تـىيالتي

ٌيشد. ثٙبثشايٗ خيّي سٚؿٗ ثٝ ايٗ        ِِٛٙذ ٚ وبس صيبدي ٞٓ ا٘دبْ ٕ٘ي       ثيٙيٓ وٝ ٘يشٚٞب دس ٞٓ ٔي ٌبٞي ٔي

وشديٓ وٝ ايدبد تـىيالت      سػيذيٓ وٝ ٔب دچبس ضؼف تـىيالتي ٞؼتيٓ ٚ ٕٞٛاسٜ اص ايٗ يبد ٔي              ٘تيدٝ ٔي 

 اختٕبػي ثش پبيٝ اػالْ اص ٚاخجبت اػبػي ٞش ا٘ؼبٖ ٔتؼٟذ، آٌبٜ ٚ ٔؼّٕبٖ اػت.

ايٓ، وبسٞبي وٛچه ٚ ٔحذٚد ثشاي تدشثٝ. ٌشٟٚٞبي ٔتؼذدي اص             دس ايٗ ثبسٜ وٓ ٚ ثيؾ وبسٞبيي وشدٜ        

ٝ    خٛا٘بٖ ٔؼّٕبٖ ثب ايٕبٖ ٘يض دس عَٛ ايٗ ٔذت دػت ثٝ وبس ؿذٜ               ا٘ذ وٝ ثؼضي اص      ٞبيي وشدٜ   ا٘ذ ٚ تدشث

 ٝ اي دسخـبٖ ثٛد، أب      ٞب ثؼيبس دسخـبٖ ٚ چـٍٕيش ثٛد الالُ دس آغبص ٔجـش ٚ ٘ٛيذ دٞٙذٜ آيٙذٜ                ايٗ تدشث

ثٝ ٞش حبَ وبسثشد ٚ لذست ايٗ وبسٞبي ا٘دبْ ؿذٜ دس حذي ٘جٛد وٝ فىش ٔب سا ساحت وٙذ وٝ ايٗ ٚاخت                        

تٛا٘يٓ دس پي وبسٞبي ٔغبِؼبتي ٚ تحميمبتي ٚ ػبص٘ذٌيٟبي        وفبيي ٚ ثضسي ٚ ٟٔٓ ػّٕي ؿذٜ ٚ ٔب ديٍش ٔي

خٛدٔبٖ ثبؿيٓ. ثٝ ايٗ دِيُ ثٛد وٝ ٔىشس ثبص ثٝ فىش ايدبد تـىيالت اختٕبػي، ػيبػي، خالق فؼبَ ثش                     

 افتبديٓ.  پبيٝ اػالْ ٔي

خٛاٞٓ ٘يشٚٞبي    وشديٓ ايٗ ثٛد وٝ ٔي      دس تٕبْ ايٗ ٔشاحُ تٟٙب چيضي وٝ دس دسٖٚ خٛدٔبٖ حغ ٔي             

ٖ    ٔؤٔٗ ثٝ ا٘مالة اػالٔي سا ثشاي تحمك ثخـيذٖ ٞش چٝ ػشيؼتش ٚ ثٟتش ٚ ٌؼتشدٜ                  ٞبي ايٗ    تش ثٝ آسٔب

عّجي ٚ    يبفتيٓ، لذست   ا٘مالة ثؼيح وٙيٓ ٚ ػبصٔبٖ دٞيٓ ٚ ػبٔبٖ دٞيٓ ٚ چيضي وٝ دس خٛد ٕ٘ي                    

خٛيي ثٛد. يه ػضٛ حضة اػتمالَ ٔشاوؾ )ٔغشة( ٕٞشاٜ ثب ػضٛ ٞيئت تحشيشيٝ سٚص٘بٔٝ اسٌبٖ ايٗ  ػّغٝ

ٝ          حضة ثٙبْ اِؼّٓ )پشچٓ( ايٙدب آٔذٜ ثٛد،         اي ثىٙٙذ. دسثبسٜ اٍ٘يضٜ       ايـبٖ آٔذٜ ثٛد٘ذ ايٙدب وٝ ٔلبحج

 تأػيغ حضة كحجت ؿذ.

     ٖ دٞي ثٝ ٘يشٚٞبي ا٘مالثي ٚ اػالٔي، ٔٛٔٗ ثٝ ساٜ اػالْ ٚ ثٝ سٞجشي                ٌفتٓ: ايٗ حضة ثٝ ٔٙظٛس ػبصٔب

 لبعؼي وٝ دس عَٛ ٔجبسصٜ اص ػٛأُ ػٕذٜ پيشٚصي ثٛدٜ ثٛخٛد آٔذٜ اػت. 

 ٌفت: ٔثال آيب ؿٕب ٚ دٚػتبٖ ؿٕب خٛاٞبٖ تـىيُ دِٚت ثٝ ٚػيّٝ خٛدتبٖ ٞؼتيذ يب ٘ٝ؟

 ٌفتٓ: حميمتؾ سا ثخٛاٞي ٘ٝ. الالُ ٔٗ ٚ دٚػتبٖ ٘ضديىٓ خٛاٞبٖ چٙيٗ چيضي ٘يؼتيٓ. 

             ٝ دٞيٓ ٚ دس     ٞب سا دسع ػيبػي ٔي      تؼدت وشد ٚ ٌفت: ٔب دس حضة اػتمالَ اص ٕٞبٖ دٚساٖ ٔذسػٝ ثچ

 آٚسيٓ وٝ ثبيذ آٔبدٜ ثـٛ٘ذ ٚ پؼتي ٚ ٔمبٔي ٚ وبسي سا احشاص وٙٙذ. اي ثٝ ٚخٛد ٔي آٟ٘ب اٍ٘يضٜ

ؿٛ٘ذ تب ٌپ     ٌفتٓ: ٔب ٞٓ ايٙىبس سا خٛاٞيٓ وشد. ايٗ الصٔٝ حضة اػت. يه حضة دٚس ٞٓ وٝ خٕغ ٕ٘ي                  

آيٙذ اداسٜ    ؿٛ٘ذ تب ثٝ وبسٞب ػبٔبٖ ثذٞٙذ. وبسٞب سا ٞٓ وٝ ٔالئىٝ اص آػٕبٖ ٕ٘ي                 ثض٘ٙذ دٚس ٞٓ خٕغ ٔي    

وٙٙذ وبسٞب سا ٕٞيٗ ٔشدْ ثبيذ اداسٜ وٙٙذ. ِٚي دس ػيٗ حبَ ٔب عبِت لذست ٘يؼتيٓ. حبال ٔٗ ثشايت ايٗ                     
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ٖ        ٞب آدْ ٕ٘ي    ٔبػت. صيشا وٝ ٔب ثٝ ايٗ آػب٘ي        ٔبٖ كذٞب ػمجٝ ٚخٛدداسد وٝ       ؿٛيٓ. ثش ػش ساٜ ا٘ؼبٖ ؿذ

«  ٝ ٝ        .«فال التحٓ اِؼمج ٞب سا ثـٙبػيٓ. ثب٘يًب ثبيذ تٛا٘بئيؾ سا داؿتٝ           كذٞب تٍٙٝ ٚخٛدداسد وٝ اٚاًل ثبيذ تٍٙ

َ   ثبؿيٓ ٚ تبصٜ اص يه تٍٙٝ ػجٛس ٔي        ْ   ٔي  وٙيٓ. خيب ٝ    . ٔي  ؿذ  وٙيٓ تٕب تش ثشػش    ٞبي ػخت   ثيٙيٓ ػدت! تٍٙ

 ي ٔشي ا٘ؼبٖ اػت.  سإٞبٖ اػت ٚ ايٗ، ِحظٝ

ٝ           ؿٕب ٔي  ٝ        دا٘يذ صٔب٘ي تـىيالت ػبصٔبٖ ٔدبٞذيٗ خّك، ث وبؽ حضة    اي    ػٙٛاٖ يه آسصٚ ثٛد و

ثٛد. صيشا آٖ تـىيالت ثٝ تؼجيش          خٕٟٛسي اػالٔي اص ٘ظش تـىيالتي ٔثُ ػبصٔبٖ ٔدبٞذيٗ خّك ٔي             

     ٖ ٝ    خٛدؿبٖ ٞٓ تـىيالت آٞٙيٗ ثٛد. آ ٝ         ٞب دس ٘بٔ ثٛد٘ذ، ػخت ٔغشٚس     اي وٝ ثٝ أبْ يب سئيغ خٕٟٛس ٘ٛؿت

ثٛد٘ذ وٝ ٔب ثب تـيىالت آٞٙيٗ خٛد چٙيٗ ٚ چٙبٖ خٛاٞيٓ وشد! اِجتٝ ايٗ ٘ٛع تـىيالت ثٛخٛد                        ؿذٜ

خٛاٞذ ِٚي ايٗ آسٔبٖ ؿٕبٞب ٘يؼت. ٟٔٓ ايٗ اػت وٝ دس داخُ يه تـىيالت، آٖ                      آٚسد٘ؾ ٞٙش ٔي  

ٖ   آصادي ٝ         ٞبي ا٘ؼب ٝ      ػبص حفظ ؿٛد. تـىيالتي وٝ عجك ٘بٔ ٜ   ي آٖ خب٘ٓ دس ٔدّ ٘ٛيؼذ وٝ    صيٙت ٔي   ي سا

ؿٛد، دػت تـىيالت اػت!      خٛاٞٓ، ٌفتٙذ ٕ٘ي    ثشايٓ ؿٛٞش تـىيالتي ا٘تخبة وشد٘ذ ٚ ٞش چٝ ٌفتٓ ٕ٘ي          

خٛاػتيٓ حضة خٕٟٛسي اػالٔي سا ثٛخٛد ثيبٚسيٓ ٞشٌض دس پي ايدبد يه چٙيٗ تـىيالتي                 ٔب ٚلتي ٔي  

خٛاػتيٓ يه چٙيٗ چيضي ثٛخٛد آٚسيٓ ٔثُ يه ػشثبصخب٘ٝ ٚ يه اسدٚي              ٘جٛديٓ، ٔب ٔؤػؼيٗ ٞشٌض ٕ٘ي 

ٞبي   خٛاٞذ ثب حفظ آصادي      وبس اخجبسي. ٔب اص اَٚ ٌفتٝ ثٛديٓ وٝ أتيبص ثضسي اػالْ ايٗ اػت وٝ ٔي                  

وٝ ا٘ؼبٖ سا  ٞب سا ٕٞؼٛ وٙذ ٘ٝ ايٗ وٛؿذ تب ا٘ؼبٖ ٞب سا ثؼبصد. تـىيالتي اػالٔي اػت وٝ ٔي ا٘ؼبٖ، ا٘ؼبٖ

ايٓ ا٘ؼبٖ لبِجي ثؼبصيٓ تب پي آٖ ثبؿيٓ وٝ تـىيالتٕبٖ ٞٓ          خٛاػتٝ لبِجي ثؼبصد. وي ٔب اكالً دس اػالْ ٔي

 لبِجٟبي آٞٗ ثبؿذ؟

 كزدى ساختي، ًِ قیچی 

 ٖ ٝ     اٌش ا٘ؼب خٛاٞٙذ دس ساػتبي وّي وٝ دس ٔٛاضغ ثيبٖ ؿذٜ حشوت وٙٙذ              ؿبٖ ٔي   ٞبيي ٞؼتٙذ وٝ ٕٞ

ٖ   ٞب ٘مق   أب دس ػُٕ ثؼضي     ٞبػت. دس حبِي وٝ وبس يه تـىيالت،           تشيٗ وبس حزف ٘بلق      داس٘ذ، آػب

ٖ       ٞبػت ٘ٝ حزف ٘بلق     ػبختٗ ٘بلق  ثشد ٚ دس صٔب٘ي وٝ الصْ داسد، ثبيذ ثب             ٔي    ٞب. ايٗ ػبختٗ ٞٓ صٔب

وٝ صٚد ٘بساحت ثـٛيٓ وٝ آلب ايٗ چٝ حضثي اػت، فال٘ي چٙيٗ وشد ٚ فال٘ي چٙبٖ  ؿبٖ ثؼبصيٓ ٘ٝ ايٗ ٘مق

وشد ٚ فٛسًا ٞٓ ثٝ آٖ سػيذ، آٖ ٞٓ             صد ٚ ... . اِجتٝ ثبيذ سػيذٌي         وشد ٚ تٟٕت    وشد ٚ ثذ ٌفت ٚ غيجت      

وٙٙذ. ايٗ كحيح اػت وٝ صٚد ثشػيٓ ٚ ٘يشٚٞب سا            عشف  اي وٝ ايٗ ػيت سا دس خٛدؿبٖ ثش         سػيذٌي ػبص٘ذٜ 

ٔتٕشوض وٙيٓ ٚ ٍ٘زاسيٓ وٝ يه ٘مق فشاٌيش ثـٛد؛ ٍ٘زاسيٓ يه ٘مغٝ چشويٗ دٚاْ ثيبٚسد ٚ صٚد ػالج                     

         ٝ اي آ٘مذس چشويٗ اػت وٝ ػالج ٘بپزيش اػت خشاحي ٞٓ             وٙيٓ. ايٗ دسػت اػت وٝ اٌش ديذيٓ يه ٘مغ

اي اص ثشادساٖ ٚ خٛاٞشٞبي ٔب خشاحي         وٙيٓ. ِٚي خشاحي ثؼٙٛاٖ آخشيٗ ػالج اػت ٘ٝ اِٚيٗ ػالج! ػذٜ            ٔي

ٖ    سا اِٚيٗ ػالج ٔي    ٗ          تشيٗ ساٜ ثشاي    دا٘ٙذ ٚ آػب وٝ لشاس ثبؿذ يه      ؿبٖ لغغ وشدٖ ٚ خشاحي اػت. ِٚي اي

سٚد. يه    ػبَ اص ثيٗ ٔي     وٙٓ صٚدتش اص يه     وٙذ، ثٙذٜ ٌٕبٖ ٔي     ا٘ؼب٘ي ٞش خبي ثذ٘ؾ وٝ ثيٕبس ؿذ خشاحي       

ٗ   اهلل اٍ٘ـت سا ليچي     ص٘ذ ثٝ اٍ٘ـتؾ، يب     وٛسن ٔي  وٝ ٞش خب صخٕي داؿتيٓ آ٘شا خشاحي وٙيٓ،           وٗ. اي
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 ؿٛد.  ٕ٘ي

ٖ      ٔب ثبيذ يه حشوت ػبص٘ذٜ ٚ خٛد       ا٘ذ، دس اثٙبء تشثيت، خٛدؿبٖ       وٝ ٔشثي   ٞبيي  ػبص داؿتٝ ثبؿيٓ. اِجتٝ آ

 ٝ ٖ   ٔي  ٞٓ ػبخت وٙذ. أبْ    وٙذ، داسد خٛدؽ سا ٞٓ تشثيت ٔي        عٛس وٝ داسد ديٍشاٖ سا تشثيت ٔي        ؿٛ٘ذ. ٕٞب

       ٝ كذس   ػبَ پيؾ ثب يه خشيب٘ي ٔثُ ثٙي         5ؿذٖ ٞؼتٙذ چشا وٝ دس       ٞٓ دس ٔمبْ سٞجشي دس حبَ ػبخت

ٔبٖ سٚؿٗ ثٛد وٝ ثبيذ ثشٚد ِٚي  خبٖ تىّيف سضب خٛسد ٘ذاؿتٙذ. خٛدؿبٖ ٞٓ ٌفتٙذ وٝ ٔبدس ٔٛسد ٔحٕذ ثش

ايٓ ٚ ايٗ اػت وٝ أبْ ٞٓ يه حشوت خٛدػبص الصْ داسد. تشثيت ٚ                وشدٜ  خٛسد  حبال ثب يه خشيبٖ خٛدي ثش     

ػبختٗ ديٍشاٖ ٕٞشاٜ اػت ثب ػبختٗ خٛد ا٘ؼبٖ. أيذ ثٙذٜ ايٗ اػت وٝ ايٗ ٘ٛع ا٘ذيـٝ ٚ ٔؼيبس صيشثٙبي 

تٛا٘يٓ ثب تالؽ ٞش چٝ ثيـتش ٚ ثب آٌبٞي ٞش چٝ ثيـتش ثؼبصيٓ ٚ ػبختٝ ؿٛيٓ.  وبس تـىيالتي ثبؿذ ٚ ٔب ٔي

 ؿبء اهلل. ٖ  ا

 ػخٙبٖ ؿٟيذ دوتش ثٟـتي ديذاس ثب ا٘دٕٟٙبي اػالٔي ػبصٔبٖ ثٟضيؼتي وـٛس

 ده فرمان
ٞب سا ثشدٚؽ داسيذ ٚ چـٕٟب دس ا٘تظبس ٘تبيح تالؿٟبي              ثشادسٞب ٚ خٛاٞشٞبئي وٝ ثبس ػٍٙيٗ ٔؼئِٛيت       

خٛاٞيٓ تؼبسف ثىٙيٓ وٝ       ي ؿٕبػت، خٛؽ آٔذيذ! ؿٕبٞب دس الّيت ٞؼتيذ ٚ ديٍش ٕ٘ي               پيٛػتٝ  ٞٓ  ثٝ

خٛاٞيذ ثش ػتٖٛ لذست دِٚت تىيٝ وٙيذ ٚ          خٛاٞيذ چٝ وبس وٙيذ؟ ٔي    الّيت ٞؼتيٓ. ؿٕب الّيت ٔؤٔٗ ٔي

خٛاٞيذ ثش ػتٖٛ لذست دِٚت پيشٚص ا٘مالة تىيٝ وٙيذ ٚ            ثٍٛييذ ثّٝ، أشٚص ديٍش دِٚت، دِٚت ٔبػت؟ ٔي       

 وٙيذ ثش:  ثجشيذ؟ ٘ظش ٔبٞب ايٗ اػت وٝ ؿٕب يه الّيتي ثبؿيذ وٝ تىيٝ وبسٞبيتبٖ سا پيؾ

ٍ٘زاسيذ ايٗ ايٕبٖ دس ؿٕبٞب خذاي ٘بوشدٜ پظٔشدٜ تاى ٍ بِ كارتاى؛  تز بِ آرهاى چِ قَي ایواى ّز -1

 ٌشدد.  ٚ ضؼيف ؿٛد. ايٗ ايٕبٖ ثبيذ سٚص ثٝ سٚص تمٛيت

آى، تفَق ٍ بزتزي كاركزد ساختار اسالهی ٍ ًیزٍّاي هؤهي بِ             اي كِ در    ّاي عولی   بزًاهِ  -2

ٚ ٕٞىالػي ٚ   ػٗ اي ثبؿذ وٝ خٛاٞش ٔؼّٕبٖ ٚ ثشادس ٔؼّٕبٖ ٔب وٝ اص يه ٞٓ ٌٛ٘ٝ ثبيذ ثٝچشن بخَرد؛ 

تش اػت، دس ٔمبْ ػُٕ اختٕبػي ٘يض ػٛدٔٙذتش ثبؿذ.            ٔؼّٕب٘ؾ دس ٔمبْ ػُٕ ديٙي كبِح       ي غيش   ستجٝ  ٞٓ

          ٛ فبٔب اِضثذ  «د، ٔب٘ذ٘ي خٛاٞيذ ثٛد. ايٗ ثيبٖ لشآٖ اػت.           اٌش ػُٕ ؿٕب ثٝ حبَ ٔشدْ ػٛدٔٙذ ٚالغ ؿ
ّٔب ٔب يٙفغ اِٙبع فيٕىث في االسم           ٖ    ]وف ٔي »فيزٞت خفبًء ٚ ا ٖ    سٚد ٚ آ ٞب ػٛدٔٙذ اػت     چٝ ثشاي ا٘ؼب

ػٛدٔٙذي ثيـتش ٔب ثبػث پيشٚصي ٔبػت. ثٝ ٕٞيٗ خٟت دس خٛدػبصي فشدي ٚ               [ 11ٔب٘ذ. سػذ/ آيٝ      ٔي

 ٗ ٝ      خٕؼي ا٘دٕ سيضي وٙيذ وٝ دس كحٙٝ خذٔت ثٝ ٔشدْ ثذسخـيذ؛ ٘ٝ ثشاي                 ٞبيتبٖ ثبيذ عٛسي ثش٘بٔ

 تؼشيف ٔشدْ ثّىٝ ثشاي خذا. 

ٚلتي يه ػذٜ دس الّيت ٞؼتٙذ، ثبيذ ثىٛؿٙذ تب ثٝ وٕه استجبعبت               تاى را قَي كٌیذ؛       ارتباط  -3

خب خٕغ ٞؼتيذ، احؼبع دٍِشٔي ٚ لذست ثيـتش            وٝ ٕٞٝ يه    ٌؼتشدٜ، يه خٕغ ثضسٌتش ؿٛ٘ذ. ٚلتي      
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عّجي تذاػي ٕ٘يىٙذ. ثّىٝ      ثشاي ٘ؼُ ٘ٛخٛاٖ ٔب تـىيالت ػيبػي ٚ ٘ظبٔي ٚ اختٕبػي، ثب اٍ٘يضٜ لذست            

ثشاي ٘ؼُ ٘ٛخٛاٖ ٔب آٖ تـىيالت ثب اٍ٘يضٜ خذٔت ٚ فذاوبسي ٚ خب٘جبصي دس ساٜ يه آسٔبٖ ٚ ٞذف تذاػي 

 وٙذ. ٔي

ٝ                  دليمب ٔٗ ٕ٘ي   اي ثذٞيٓ    تٛا٘ٓ ثٍٛيٓ وٝ اٌش ٔب ثٝ دٜ ٞضاس ٘فش دس ٔٛسد تـىيالت ٚ ٞذف آٖ پشػـٙبٔ

خٛيي ٚ داس    عّجي ٚ ػّغٝ چٙذ دسكذ اص ٘ؼُ ٘ٛخٛاٖ ٔب دس پبػخٟبيـبٖ دس ساثغٝ ثب حضة ثٝ اٍ٘يضٜ لذست

                  ٖ پشػتي ٚ آسٔبٖ     ٚ دػتٝ تمؼيٓ ٔٙبكت ٚ ٔمبٔبت تٛخٝ ٔيىٙٙذ ٚ چٙذ دسكذ ثٝ اٍ٘يضٜ خذٔت، آسٔب

تٛا٘يٓ   وٙٙذ؟ دليمب ٕ٘ي    عّجي ٚ ػـك ٚ ػاللٝ ثشاي تالؽ ٔتـىُ دس ساٜ تحمك يه آسٔبٖ اؿبسٜ ٔي                   

ٞب سا    ثٍٛيٓ، ايٗ سا ثبيذ ػُٕ وٙيٓ. ِٚي ٔؼٕٛال دس ٔدبٔغ خٛا٘تش ٚلتي كحجت اص تـىيالت ؿذٜ، چٟشٜ                  

ؿٛد، ٚاوٙـي وٝ ا٘ؼبٖ دس       ٞبي ديٍش ٚلتي كحجت اص حضة ٔي        ٘ٛسا٘ي يبفتٓ ٚ ثبِؼىغ دس خيّي اص ٌشٜٚ       

 ٞب ٔيجيٙذ ايٗ چٙيٗ ٘ٛسا٘ي ٘يؼت.  چٟشٜ

 ثٟشحبَ حضة اص ٘ظش فشًٞٙ اختٕبػي ٔب ٔؼٕٛال ثب يىي اص ايٗ دٚ ٔفْٟٛ ٚ ٔؼٙي تذاػي داسد.

عّت دٚس ٞٓ خٕغ ؿذ٘ذ تب ثٝ لذست ٚ            دس ٔيبٖ ػذٜ صيبدي حضة تذاػي داسد ثٝ ايٙىٝ ٌشٚٞي لذست           

حىٛٔت ثشػٙذ ٚ ٚلتي ٞٓ ثٝ لذست سػيذ٘ذ ٘ضديىبٖ ٚ دٚػتبٖ ٚ ٞٓ پبٍِيٟبي خٛدؿبٖ سا دس آٖ                         

 تـىيالت ثٝ ٔمبْ ٚ لذست ثشػب٘ٙذ. 

       ٖ ا٘ذ ثشاي ٔجبسصٜ ثب فؼبدٞب ٚ تحمك ثخـيذٖ ثٝ            ٞبيي وٝ فٟٕيذٜ    ثشاي ٌشٜٚ ديٍش تذاػي داسد ثب ا٘ؼب

ٞبي ػبِي ثـٛي ٚ اِٟي ثبيذ ثٝ يىذيٍش ثپيٛ٘ذ٘ذ ٚ ٔتـىُ ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ٔٙظٛس تـىُ ثيـتش ٘يشٚٞب دس  آسٔبٖ

 ساٜ تحمك ػشيؼتش آسٔبٟ٘ب حضة ٚ تـىيالت ثٛخٛد آٚس٘ذ. 

 ايٗ دٚ ٘ٛع تذاػي اػت وٝ دس ثشخٛسد ثب ٚاطٜ حضة ٚ تـىيالت دس خبٔؼٝ ٔب االٖ ٚخٛد داسد.

ٝ    حبَ ثپشػيٓ ٚلتي ػخٗ اص حضة يب تـىيالت يب ػبصٔبٖ ثٝ ٔيبٖ ٔي                اؽ سا ٍ٘ٛيٙذ     آٚسيٓ اٌش د٘جبِ

٘بٔي تذاػي خبكي ثيبٚسد. يب ثٝ دِيُ ثذ٘بٔي          حضة چٝ؟ ػبصٔبٖ چٝ؟ چٖٛ آٖ ٕٔىٗ اػت ثذِيُ خٛؽ          

ٝ         تذاػي ٘بٔغّٛثي ثيبٚسد. ٚلتي ٔي     اؽ سا روش وٙيٓ دس       ٌٛييٓ حضة، ػبصٔبٖ، تـىيالت، ثذٖٚ آ٘ىٝ د٘جبِ

عّت ثشاي وؼت ٔٙبكت سا صٚدتش ثٝ ٕٞشاٜ خٛاٞذ داؿت يب                رٞٗ ؿٕب آيب تذاػي يه ٔدٕٛػٝ لذست        

 پشػت ثشاي تحمك ثخـيذٖ ػشيؼتش ثٝ آسٔبٟ٘ب؟ تذاػي يه تـىُ ٘يشٚٞبي آسٔبٖ

ٔٗ دسػت دسيبفتٓ وٝ دس ثحث تـىيالت، لجُ اص ايٙىٝ ؿىُ ٚ لبِت تـىيالت سا ثٍٛيٓ، الصْ اػت                      

 سٚح تـىيالت سا ثيبٖ وٙٓ. 

ٔٗ ٚ چٙذ تٗ اص دٚػتب٘ٓ وٝ اص ػبِٟبي پيؾ فؼبِيتٟبي اختٕبػي ػيبػي ثش ٔجٙبي اػالْ سا ثٝ ػٙٛاٖ                    

وشديٓ ثٝ    ٘ـؼتيٓ ٚ اٚضبع ٚ احٛاَ سا اسصيبثي ٔي         ايٓ. ٔىشس ٚلتي دٚس ٞٓ ٔي       يه فشيضٝ ثضسي تّمي وشدٜ    

سػيذيٓ وٝ ٘يشٚٞبي ٔخّق ٔؼّٕبٖ دس خبٔؼٝ ٔب فشاٚا٘ٙذ ٚ خبٔؼٝ ٔب يه ثبعشي ثؼيبس                   ايٗ ٘تيدٝ ٔي  

پشاسصؽ اص ٘يشٚٞبي ٟ٘فتٝ اػت. ا٘جبس ٚ خضيٙٝ ٚ ٌٙديٙٝ ٘يشٚٞبػت. ِٚي ايٗ ٘يشٚٞب يىذيٍش سا دسػت                     
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تبٖ ثـٛد ٚ ٘ٝ ثب يه ٔٛيض           دٞذ وٝ ٘ٝ ثب يه غٛسٜ ػشدي          ثبؿٙذ. آ٘مذس لشآٖ ٚ اػالْ ثٝ ٔب تؼّيٓ ٔي          

 تبٖ. ٌشٔي

روح تشکیالت اسالمی و هدف از تأسیس حسب جمهوري 

 اهلل دكتر بهشتی اسالمی در بیان آيت
دس ساثغٝ ثب لذست دٚ فشَٔٛ ٚخٛد داسد: اَٚ لذست ثلٛست يه خٛاػتٝ ٚ يه ٞذف فشدي يب                   :هِهقذ 

ْ   عّجي، ثشتشي   ٌشٚٞي . لذست دس ؿىُ تفٛق       لذست ثٝ كٛست يه ٚػيّٝ ثشاي ا٘دبْ خذٔت         ،  خٛيي دٚ

ثٟتش ٚ ٔٛثشتش دس خٟت خذٔت ثٝ خّك ثشاي سضبي خذا. دس حضة خٕٟٛسي اػالٔي، ؿخق ٔٗ، دٚػتبٖ    

ٔب خٛاٞبٖ دس دػت ٌشفتٗ لذست ٞؼتٙذ أب ثٝ ؿىُ دْٚ ثشاي ايٗ وٝ ػٕال ثٝ ٔشدْ اثجبت وٙيٓ وٝ                        

آفشيٗ خٛدداسي وٙيٓ ٍٔش ٚلتي وٝ ثٝ كٛست          ٚالؼب چٙيٗ ٘يتي داسيٓ ثٙب داسيٓ اص لجَٛ ٞش ػٕت لذست           

 ...يه ٚاخت ٔغّك ػيٙي اص عشف خبٔؼٝ ٚ سٞجشي خبٔؼٝ ثٝ دٚؽ ٔب ٌزاؿتٝ ؿٛد

ثحثي وٝ دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ ٔٛضٛع تـىيالت اػت ٚ ٔؼّْٛ اػت وٝ تـىيالت دس وبس يه حضة ٘مؾ   

ثؼضا ٚ ثٙيبدي ٘يض داسد ٚ ٕٞٝ اػضبء يه حضة، ثخلٛف وبدس حضة ثبيذ ثب آٌبٞيٟبي ضشٚسي دس صٔيٙٝ                     

تـىيالت ٔدٟض ثبؿٙذ. تـىيالت ٞش ٚاحذي اص ٘ظش ؿىُ ٚ لبِت ٔتٙبػت ثب ٞذف ٚ آسٔبٖ ٚ ٔحتٛاي آٖ                   

ٚاحذ خٛاٞذ ثٛد. ثٝ ٕٞيٗ خٟت ثشاي ايٙىٝ ثيـتش ثب ٚضغ تـىيالتي حضة آؿٙب ؿٛيٓ الصْ اػت ثب ٞذف 

تـىيالتي حضة آؿٙب ؿٛيٓ. حضة خٕٟٛسي اػالٔي ثش اػبع خبكي ثٛخٛد آٔذٜ ٚ آ٘شا ثب ؿٕب دس ٔيبٖ                    

ٌزاسيٓ وٝ دس تـىيُ ايٗ حضة چٝ ٘يتي دس وبس ثٛدٜ اػت. ٔؼٕٛال احضاة ػيبػي ٚ حتي تـىيالت                     ٔي

آيٙذ. ثخلٛف دس وـٛسٞبي      آيٙذ ثب اٍ٘يضٜ سػيذٖ ثٝ لذست ثٝ ٚخٛد ٔي          ٘ظبٔي اص سٚص اَٚ وٝ ثٛخٛد ٔي      

غشثي دس وـٛسٞبي داساي دٔىشاػي، ثٝ دِيُ دٔىشاػي ٚ آصادي ٘ؼجي ػيبػي، ٞش فشد يب ٞش ٌشٚٞي ثٝ                    

ثٙبثشايٗ ثٝ يه       افتٙذ وٝ ثٝ حىٛٔت ٚ لذست ثشػٙذ )يب دس يه ؿٟش ٚ ايبِت يب دس وُ وـٛس(                  فىش ايٗ ٔي  

 تـىيالت ػيبػي دػت ٔيض٘ٙذ.

ٌٛيٙذ: فالٖ    ٔي  وٙذ. ٚلتي     اي تذاػي ٔي    دس وـٛس خٛدٔبٖ، ايشاٖ ٞٓ ٔؼٕٛال حضة يه چٙيٗ اٍ٘يضٜ          

آيذ يه داس ٚ دػتٝ ػيبػي عبِت لذست، دس كذد دػتيبثي              حضة تـىيُ ؿذ، اص ٕٞبٖ اَٚ ثٝ رٞٗ ٔي         

آيذ، ثش حؼت اػتجبس ٚ اػتجبس اختٕبػي         ٞبػت. ثٝ ٕٞيٗ دِيُ ٞٓ تب حضثي ثٛخٛد ٔي          ثٝ ٔمبٔبت ٚ ٔٙلت   

افتٙذ وٝ آ٘دب ػشي ثض٘ٙذ ٚ ثجيٙٙذ وٝ اٌش            ثٝ ٚخٛدآٚس٘ذٌبٖ آٖ حضة، تـٍٙبٖ ٔمبْ ٚ لذست ثٝ فىش ٔي           

 اي ثشاي خٛد تأٔيٗ ٕ٘بيٙذ. آ٘دب ٔمبْ ٚ لذستي ٞؼت خبيي ثبص وٙٙذ ٚ آيٙذٜ

ػبِٝ اخيش    25خٛؿجختب٘ٝ دس ػبِٟبي اخيش دس ايشاٖ ثخلٛف دس دٚساٖ اختٙبق ؿذيذ ٚ خفمبٖ                    

ٞبي ٔتؼذد ػيبػي ٚ اختٕبػي ثلٛست ٔخفي يب ٘يٕٝ ٔخفي ٚخٛد داؿتٝ ٚ داسد وٝ ايٟٙب ثب چٙيٗ                      ٌشٜٚ

 اي ثٛخٛد ٘يبٔذ٘ذ. اٍ٘يضٜ

 6 تشکیالت اسالمی

 وٙيذ.  ٔي

ٌبٞي دافؼٝ خيّي لٛي اػت أب خبرثٝ چٙذاٖ لٛي ٘يؼت. ٔؼّٕبٖ، ٞٓ              جذب عٌاصز جذیذ؛      -4

       ٝ تبٖ صيبد ثبؿذ. ثبيذ والٔتبٖ ٚ سفتبستبٖ چٙبٖ ثبؿذ وٝ اعشافيب٘تبٖ             دافؼٝ داسد ٚ ٞٓ خبرثٝ. ؿٕب ثبيذ خبرث

وٙيذ. اكالً ثبيذ ثش٘بٔٝ داؿتٝ ثبؿيذ ثشاي خزة آٟ٘ب. ٔجبدا فىش وٙيذ وٝ ايٟٙبيي وٝ ثب ٔب  سا يىي يىي خزة

ٞب   وٙذ. خيّي   ٔي  ؿذ٘ي ٘يؼتٙذ. خيش، ا٘ؼبٖ تغييش       ٔخبِف ٞؼتٙذ ديٍش وبسؿبٖ خشاة اػت ٚ دسػت         

ْ   ؿٛ٘ذ. خيّي   ِغض٘ذ ٚ ثذ ٔي     ٞبي خٛثي ٞؼتٙذ، ٔي     آدْ ٞبي ثذي ٞؼتٙذ ٚ دس اثش اسؿبد ٚ ٔؼبؿشت            ٞب آد

 ٌٛيذ تب آخشيٗ ِحظبت حيبت، دسِ تٛثٝ ثبص اػت.  ؿٛ٘ذ. تؼبِيٓ اػالْ يبدتبٖ ٘شٚد. اػالْ ٔي خٛة ٔي

ٝ  اًضباط؛    -5 دٞيذ ثبيذ ٕٞشاٜ ثبؿذ ثب ا٘ضجبط تـىيالتي. ثچٝ            اي وٝ ا٘دبْ ٔي      خٕؼي  ٞش وبس دػت

ثذٞيٓ. أب ٘ظٓ       دٞٙذ. ثبيذ يه ٔمذاس ثٝ ا٘ضجبط ثيـتش ثٟب           ٞب ثٝ ا٘ضجبط ٔمذاس وٕي ثٟب ٔي          ٔؼّٕبٖ

 فشػٛ٘ي ٘ٝ؛ صيشا ٘ظٓ ٌبٞي فشػٛ٘ي ٚ عبغٛتي اػت. ٘ظٓ ٔب ثبيذ اِٟي، ػبص٘ذٜ ٚ ٘ٛسا٘ي ثبؿذ.

وـف ػٙبكش ٔذيش ٚ ثٝ دسدخٛس وٝ ثتٛا٘ٙذ پؼتٟبي وّيذي ٚ              شٌاسایی ٍ كشف استعذادّا؛       -6

اؽ   ٌزاسيٓ سأع وبسي ِٚي چٖٛ تٛا٘بيي         ٔؤثش سا ثب ِيبلت اداسٜ وٙٙذ. ٌبٜ ٔب يه فشد ٔتذيٗ ٚ خٛثي سا ٔي              

ػبَ آيٙذٜ سا ٞٓ وـف وٙيذ ٚ          10ٌزاسد. ؿٕب ثبيذ ٔذيشٞبي ٔٛٔٗ ٚ ٔتؼٟذ           ضؼيف اػت، اثش ثذي ٔي    

 ٞٓ ثؼبصيذ. 

ٔغبِؼبتتبٖ ثبيذ اػالٔي ثبؿذ، فٙي ٞٓ ثبيذ       هعلَهاتتاى را ببزیذ باال در كٌار هطالعات اسالهی؛           -7

       ٝ تبٖ اػت وٝ دس ٞفتٝ يه ٔمذاس سٚي سؿتٝ خبف خٛدتبٖ                  ي ؿشػي   ثبؿذ. ٞش وذاْ اص ؿٕب ٚظيف

 ي فٙي وٙيذ، عٛسي وٝ وبسدا٘ي ٚ وبسايي فٙي ؿٕب سٚ ثٝ افضايؾ پيٍيش ٚ ٔؼتٕش ثبؿذ.  ٔغبِؼٝ

ٌبٞي ثشادسٞب ٚ خٛاٞشٞب ثب      ّاي صحیح بزخَرد با دشوي ٍ هخالف را یاد بگیزیذ؛               شیَُ  -8

خٛاٞٙذ ثشخٛسد وٛثٙذٜ داؿتٝ ثبؿٙذ أب عشص ثشخٛسد آٟ٘ب عٛسي اػت وٝ دس خبٔؼٝ                خشيبٟ٘بي ٔخبِف ٔي  

ٞبي ثشخٛسد ثٙـيٙيذ ٚ تجبدَ       ٞبي ثشخٛسد ثبيذ كحيح ثبؿذ. ثبيذ دسثبسٜ ايٗ ؿيٜٛ          ؿٛ٘ذ. ؿيٜٛ   ٔحىْٛ ٔي 

 ٘ظش وٙيذ. 

ؿٛيذ ثٍٛييذ ايٗ يه ٞفتٝ ٘مبيق ٚ ػيت وبسْ   آيب ٞيچ ٚلت دٚس ٞٓ خٕغ ٔياًتقاد اس خَیشتي؛  -9

ٗ  «وٙيذ! ٞيچ اؿىبِي ٘ذاسد.       وٙيذ يب خيش؟ خٛة، ؿشٚع ايٗ ثٛد. ايٗ وبس سا ٔي يؼٙي  »إِؤٔٗ ٔشآت إِؤٔ

      ٝ ٞبي آدْ    ي يىذيٍش ثبؿٙذ. آيٙٝ يىي اص وبسٞبيؾ ايٗ اػت وٝ ػيت            چٝ؟ ثشادس ٚ خٛاٞش ٔؼّٕبٖ ثبيذ آيٙ

ٝ     سا ٔي  ٝ    ٌٛيذ. ثٙبثشايٗ ٞش ٞفت سٚيي ٞش    اي، يه ػبػت دٚس ٞٓ ثٙـيٙيٓ ثب سٚي ثبص ٚ ٌـبدٜ             اي، دٚ ٞفت

ٔب٘ذ ديٍشاٖ ثٍٛيٙذ، ثؼذ ٞٓ ػيت خٕؼٕبٖ سا          ٞبي خٛدؽ سا ثٍٛيذ ثؼذ آٟ٘بيي وٝ خب ٔي          وؼي اَٚ ػيت  

 ثٍٛييٓ. 

ٞيچ ٔؼّٕب٘ي حك يأع ٚ ٘بأيذي ٘ذاسد. آدٟٔبيي وٝ ايٕبٖ ثٝ خذا ٘ذاس٘ذ              اهیذ كاهل بِ آیٌذُ؛       -11

ؿٛ٘ذ. ا٘ؼبٟ٘بي ٔؤٔٗ ٕٞيـٝ ثبيذ أيذٚاس      آفشيٙي خذا دس تٍٙٙبٞب ٔأيٛع ٔي آٟ٘بيي ٞؼتٙذ وٝ اص ٌـبيؾ


