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 چکیذُ

ٛ  » یذػذ یٝ٘ظش ی،سٛػؼٝ سٕذٖ اػالٔ یثشا یٔمبْ ٔؼظٓ سٞجش سا ٌٔرشف   «یاػرالٔ  یٗسٕرذٖ ٘ر

ثرٝ   یّری ٚ سلّ یرك ٍ٘ربٜ دل  یسٞجش ا٘مالة اػالٔ یفىش ی دس ٔٙظٛٔٝ یٙىٝا٘ذ؛ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ اوشدٜ

ٔٛػٛد ٚ ثش٘بٔٝ  یزٚ سٚؿٗ ؿذٖ ٚهؼ یدسن دسػزِ سلٛالر ثـش یآٖ ثشا یٚ سخذادٞب یخسبس

سلمرك   یثشا یـبٖا یُدِ یٗثشخٛسداس اػز. ثٝ ٕٞ یبدیٙیٟٔٓ ٚ ثٙ یٍبٞیٙذٜ اص ػبیآ یثشا یضیس

ثرش اػربع   »اػز ورٝ   یٗا یكسلم یداس٘ذ. ػٛاَ اكّ یخثٝ سبس یایظٜسٛػٝ ٚ یاػالٔ یٗسٕذٖ ٘ٛ

ٛ   یؼربد ا یثرشا  یخاص سربس  یشٛاٖؿٍٛ٘ٝ ٔ یسٞجش یـٝا٘ذ  یثرشا « ثٟرشٜ ثرشد،   یاػرالٔ  یٗسٕرذٖ ٘ر

ْ  یٚ ثبصخٛا٘ یثشسػ ٝدشػؾ ث یٗثٝ ا ییدبػخٍٛ ٜ ٔٙرذ د  ٘ظرب ٝ  یرز آ ٞربی  یرذٌب دس  یا اهلل خبٔٙر

 سلّیّری  – یفیدشداخشٝ ٚ ثب سٚؽ سٛك یخیسبس یشارثش سأط یٝثب سى ی،اػالٔ یٗخلٛف سٕذٖ ٘ٛ

ٛ   یٚ ٔفٟرْٛ ػربص   یؼربد دس ا یخاص سبس یـبٖا ی٘لٜٛ ثٟشٜ ثشداس اػرشخشاع ٚ   یاػرالٔ  یٗسٕرذٖ ٘ر

اص آٖ اػرز ورٝ اص ٔٙظرش أربْ      یكربو  ٞرب  یؿذٜ اػز. ثش اػبع دظٚٞؾ كبهرش ثشسػر   یفسٛك

ٞبی  یبفشٝثشخٛسداس ٞؼشٙذ،  یٚ دسٚ٘ یٌٔٙم یٕاص ٘ظ یخیٚ كٛادص سبس یذادٞبؿٖٛ سٚ یا خبٔٙٝ

ٕ  یضیثش٘بٔٝ س ی،ٌزاس یبػزدس ػ یخیسبس  لبثرُ اػرشفبدٜ   یسٕرذٖ ػربص   یثرشا  یرشی ٌ یٓٚ سلر

                                              

  ؾايٍگاه با٬كال١لىمجاقیػ اوالماقٌؿ  یکاقًٌاوؾايً آهىؼحه ،. 
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 ٞرب ¬ا٘لٌربى  ٚ ٞرب ¬دادٖ ػُّ دیـرشفز  ثب ًشف ٔؼبئُ سبسیخى ثٝ د٘جبَ ٘ـبٖ یـبٖثبؿٙذ. ا ٔی

ٛ  یّٝ،ٚػر  یٗوٙذ ٚ ثذ ػبٔؼٝ ٚ سبسیخ سا ثیبٖ ثش كبوٓ ٞبى¬ػّٙز خٛاٞٙذ ٔى ٚ ٞؼشٙذ  یشیسلر

ٛ   یخیسبس یٚ وبسثؼز اٍِٛٞب یاػالٔ یٗسلمك سٕذٖ ٘ٛ یٙذاص فشآ یبسشٌٛ  یٗدس ػبخشٗ سٕرذٖ ٘ر

ٗ ٔـششن دس ٌزؿشٝ ید یهاػالْ سا ثٝ ػٙٛاٖ  یٗد یـبٖا یٗثٍزاس٘ذ. ٕٞـٙ یؾثٝ ٕ٘ب یاػالٔ

ٔؼٌرٛا ثرٝ    ٞربی  ٌرزاسی  یبػرز ػ یثشا یخیسبس یبرسؼشث دزیشی یٓٔؼّٕب٘بٖ ػبُٔ سؼٕ یٙذٜٚ آ

ٚ  یـرشفز ؿرٙبخز ػٛأرُ د   یخٚػٝ وبسثؼز سربس  یٗاػبع، ٟٕٔشش یٗثشؿٕشدٜ اػز. ثش ا یٙذٜآ

.ػٟبٖ اػالْ اػز یسٕذ٘ یٙذٜآ یٚ ٔذ ٘ظش لشاس دادٖ آٖ ثشا یاػالٔ یـیٗا٘لٌبى سٕذٖ د

 
ٌٔبِؼربر   یخ،فّؼرفٝ سربس   ی،خبٔٙرٝ ا  یػّ یذاهلل ػ یزآ ی،اػالٔ یٗسٕذٖ ّ٘ٛبیکلیذی:ٍاطُ

 .یخیسبس یـٝا٘ذ ی،ذ٘سٕ
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 هقذهِ

هبك ه١ٝن اي٭الب با ؾقایث ؼىیً و با ؾقک ه٭حٕیات لهؤاو، همؤىاقه ٔؤكوقت ق
 و هىؤائل،های ؼىؾ ٬ؤكاق ؾاؾه اوؤث. یکؤی ال آ جىشه به هىائل يىیى قا ؾق قأن بكياهه

ال  ٩یهؽحلهىائل ٘ب١ا جع٭٫ ایى هىٔىٞ يیالهًؿ جىشه به  .يىیى اوالهی اوث جمؿو
 اوث. شمله جاقیػ

يگاه ؾ٬ی٫ و جعلیلی به جاقیػ و قؼؿاؾهای آو بكای ؾقک ؾقوث  جعىتت بٍؤكی و 
ال شایگؤاهی ههؤن و بًیؤاؾیى  ؾق هًٝىهؤه ٨کؤكی ایٍؤاو قوٌى ٌؿو و١ٔیث هىشىؾ

بؤه جؤاقیػ بؤكای ؾقک ٌؤكایٗ و وٜؤای٧ اهؤكول هؤا  گیكايه يگاه ٠بكت بكؼىقؾاق اوث.
بؤه جعلیؤل ٠لؤل و ٠ىاهؤل بؤا اٌؤاقه ایى وٜی٩ه ؾق ٬ؤكآو همايٙىق که  .ٔكوقی اوث

جا ؾیگك شىاهٟ بٍكي ال آو پًؿ  هىقؾ جاکیؿ ٬كاق گك٨حهها جمؿو بكؼیٌکى٨ایي و يیىحي 
ال ٌکل گیكی ایى هىاقؾ آویب لا گك٨حه و ال ٠لل و ٠ىاهل آویب لاي آو پكهیم کكؾه یا 

 کًًؿ.شلىگیكي 

ؿ اوالهی، هؤؿ٦ يهؤایی به ٠ًىاو یک هح٩کك و ايؿیٍمًای ال هًٝك آیث الله ؼاهًه
ی١ًي اظیاي جمؿو اوؤالهي بؤك . قویؿو به جمؿو يىیى اوالهی اوث ي٭الب اوالهیا

 .اوان الگىهاي شؿیؿ و هٙاب٫ با ه٭حٕیات لهاو و هکاو

 ال ؾو شهث ایى جمؿو يىیى ياهیؿه ٌؿه:

ال شهث الگىهاي شؿیؿي که واؼث ایى جمؿو به همكاه ؾاٌحه و بؤا الگىهؤاي . 2
ي به ايعٙاٖ کٍیؿه ٌؿه ج٩اوت ؾاقؾ هؤك چًؤؿ همؤیى الگىهؤاي يؤى يیؤم جمؿو اواله

 ؛باٌؿ هبحًي بك یٯ وكي اِىل ذابث و قیٍه ؾاق ؾق وًث کهى اوالهي هي

ال شهث ایًکه ایى جمؿو په ال ٜهىق جمؿو هاؾي گكاي ٤ؤكب و اي١٩ؤال چًؤؿ . 2
ْ ايؤؿام و ِؿ واله شهاو اوالم ؾق بكابك آو، جصكبه شؿیؿي هي باٌؿ که ٬ابلیث ٠ك
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ج٭ابل با آو جمؿو قا ؾاقؾ و به همیى ؾلیل جمؿيي يى ؾق بكابك جمؿو ه٥ؤكب لهؤیى کؤه ؾق 
 .ظال جبؿیل ٌؿو به جمؿو کهًه هىث به ٌماق هي آیؿ

قویؿاؾها و ظىاؾخ جاقیؽی ال يٝمی هًٙ٭ی و ؾقويؤی بكؼؤىقؾاق يکحه ؾیگك ایًکه 
و قویؿاؾهای جاقیؽی ال ي٭ؤً بایؿ با ٨هن ٬ىا٠ؿ و کلیات ظاکن بك ظىاؾخ  و ؛هىحًؿ

کاوؤث. ها کاقبكؾی جاقیػ ؾق ؾوقاو ه١اِك اوح٩اؾه کكؾ و با بهكه گیكی ال آو ال همیًه
ولی هحاو٩ايه ؾايً جاقیػ ؾق ٨كهً  و جمؿو اوالهی ال ٘ك٦ ايؿیٍمًؿاو و هع٭٭او 

ٜؤاهك ٌؤؿه ای شایگاه وا١٬ی ؼىؾي قا پیؿا يکكؾه اوث و ؾق ي٭ً یک ؾايً ظاٌؤیه
 ؾقظالیکه جاقیػ هاؾق ٠لىم اوث. اوث،

 یكؼؤىؾ ؾق وؤ یگؤاهيىؤبث بؤه شا یکل یؿیؾ یؿبا ینجمؿو هىح یصاؾاگك به ؾيبال ا
و گؤفقا  یه٭١ٙؤ یجمؤؿو ظكکحؤ یؤک یهجؤو ی. چكا که ظكکث بكاینؾاٌحه باٌ یػجاق

 یبؿوو ؾاٌؤحى ا٨٭ؤ یظكکح یىهؿت اوث لفا چً یهؿاوم و ٘ىتي یبلکه ظكکح یىثي
 یگؤك. ال ٘ؤك٦ ؾیىثي هیىك یػظكکث جاق یكبه هى یو ٨لى٩ یل٠٭ یو يگاه یؽیجاق
 یؽیجؤاق ی٤ًؤ یؤثؼؤىؾ ال هى یؿؾاقؾ با یػقا ؾق جاق یظكکح یىآ٤ال چً یهکه ؾا٠ یهلح

 وا٧٬ باٌؿ. یػؼىؾ ؾق جاق یثهى یىبكؼىؾاق بىؾه و به ا

یه ای اوث که جًها ال لاو ها و پیىوحه ايگاقی قویؿاؾها، ؾ٬ی٭ا هماو ه٭ىله پؿیؿه٨هن 
ی  ی جاقیػ به هىحی، هیىك ؼىاهؤؿ ٌؤؿ و ایؤى بؤؿاو ه١ًاوؤث کؤه قیٍؤه يگاه ٨لى٩ه
 1.ی جاقیػ شىحصى کكؾ های اشحما٠ی قا يیم بایؿ ؾق ٨لى٩هپؿیؿهبىیاقی ال 

يیؤم ال ایؤى ٬ا٠ؤؿه هىؤحرًی  «اوالهی جمؿو يىیى»٨هن و ج٩ىیك ه٭ىله  هیاو ایى ؾق
 ٨كهایًؿ:یه باقهؾق ایىای ظٕكت آیث الله ؼاهًهيیىث، 

                                              
٨لىؤ٩ه جؤاقیػ، هؤای ای ؾقباقه بیؿاقی اوالهی بك پایه ايگؤاقه های آیث الله ؼاهًه هحیى هعصىب،پیکكبًؿی ؾیؿگاه. 1

ال١الی(،  ٜلؤه ای)هؿ ؾق ايؿیٍه اهؤام ؼمیًؤی)قه( و آیؤث اللؤه ؼاهًههصمى٠ه ه٭اتت همایً يٝكیه بیؿاقی اوالهی 
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=25070 
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جؤاقیؽی و های ٌک يیىث که جعىتت بمقگ اشحما٠ی، همىاقه هحکی به پٍحىايه»
اوث. ؾق ِؿوپًصاه وال اؼیك ظٕؤىق ها و جصكبهها يی و هعّىل جكاکن ه١ك٨ثجمؿ

٨کكی و شهاؾی بمقگ شكیاو وال اوالهی ؾق هّؤك و ٠ؤكا٪ و ایؤكاو و های ٌؽّیث
ؤؤؤٟ کًؤىيی ؾيیؤؤای هؤای ، پؤؤیً لهیًؤههًؤؿ و کٍؤىقهای ؾیگؤؤكی ال آوؤیا و آ٨كی٭ؤا

 1.«اوالهًؿ

و بكؼی ال کحب هًحىب بؤه ایٍؤاو ها ؾق ایى پژوهً با اوحًاؾ به بیايات، وؽًكايی
يعىه بهكگیؤكی ایٍؤاو ال جؤاقیػ ؾق ایصؤاؾ و  249۱جا  24۱۱های ؾق ؾوقه لهايی وال

 ٌىؾ.هی ه٩هىم والی جمؿو يىیى اوالهی اوحؽكاز و جىِی٧

 جمؿو يىیىای ؾق ؼّىَ  های آیث الله ؼاهًه هًؿ ؾیؿگاه ايی يٝامبالؼىبكقوی و 
ال ٨كآیًؿ جع٭ؤ٫ جمؤؿو جىايؿ جّىیكی گىیاجك  ، هیبا جکیه بك جاذیكات جاقیؽیاوالهی، 

به يمؤایً  يىیى اوالهی و کاقبىث الگىهای جاقیؽی ؾق واؼحى جمؿو يىیى اوالهی
 .بگفاقؾ

 گفتواى تاریخی رّثزی

او ه١اِك ج٩کك ٨٭هؤا و ايؿیٍؤمًؿاو ٌؤی١ی همؤىاقه پٍؤحىايه ؾق جصكبه جاقیؽی ایك
اِلی پیٍك٨ث و اهحؿاؾ ليؿگی شاه١ه ایكايی ؾق اب١اؾ ویاوث و ٨كهً  و ا٬حّاؾ بىؾه 

و جئؤىقی پؤكؾالاو  هاي٭الب اوالهی، ٠كِه ٠مل و يٝك پیىيؤؿ ؼؤىقؾبا جٍکیل  ،اوث
 ظکىهث اوالهی، جاویه کًًؿگاو شمهىقی اوالهی ٌؿيؿ.

گ٩ث که همیث ق٬ابحی هح٩کكاو اي٭الب اوالهی ؾق کاهیابی و جاویه شمهؤىقی  جىاو هی
بؤا ٨كهًؤ  و  هماهًؤ های ٨کكی ٠می٫ و ؾق ٠یى ظؤال بؤىهی و اوالهی ؾاقا بىؾو پٍحىايه

 جى٨یؤ٫ یا٨ؤث؛ و یهای ٨کكکه ؾق هیؿاو ق٬ابث با وایك يعله هجاقیػ و جمؿو شاه١ه ایكايی بىؾ
یل ٌی١ی اوثای هیكآیث الله ؼاهًهظٕكت   .اخ ؾاق ایى يىل ال هح٩کكاو ِا

                                              
 .62/2/1936بیايات ؾق اشالن بیى المللی بیؿاقی اوالهی .1
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جؤىاو شایگؤاه واتی جؤاقیػ و  با يگاهی ؾ٬ی٫ به بیايات قهبؤك اي٭ؤالب اوؤالهی هی
گاهی « ٬كآيؤی یًٍؤیب «ای قا بكگك٨حه ال  الله ؼاهًه های جاقیؽی ؾق ايؿیٍه و يگاه آیث آ
ال « گؤك٨حى٠بؤكت »ایٍؤاو  اوؤث،بكآهؿه ال بیًً ٬كآيؤی ی که ؾق ایى يگاه 6.ؾايىث

ؾو ه٩هؤىم  ىیهمچًؤ 7.ؾايًؤؿهؤی ی اِؤلی و ؾقوؤی ٬كآيؤی ىؤئلهقا به ٠ًىاو ه جاقیػ
ای  الله ؼاهًؤه قوًٌی ال وىی ظٕكت آیث  گك٨حى ال جاقیػ يیم به« ؾقن»و « ٠بكت»

های گىياگىو قا  ایى اوان قهبك اي٭الب ًٌاؼث ؾقوث ال پؿیؿه بك 8.جبییى ٌؿه اوث
 9.ًًؿک به ٨هن جاقیػ آو هىکىل هی

و بؤكای ؾقک ٌؤكایٗ و  ؾايًؤؿهؤی ياٜك به آیًؤؿهقا گیكايه به جاقیػ  يگاه ٠بكتایٍاو 
. ال ایى هًٝك اوث که قهبك اي٭الب جؤاقیػ ؾايًؿهی ٔكوقیيگاه قا  ىایوٜای٧ اهكول 

با ًٌاؼث جؤاقیػ اوؤث کؤه  و :کًًؿ ه١ك٨ی هی« ای ؾیگك ٌكض ظال ها، ؾق ِعًه»قا 
 ;.قا همىاق يمىؾ« آیًؿه»وحی ٨هن کكؾ و قاه  ؾق قا به« اهكول»جىاو  هی

 لی ؾق ٘كض و جعلیل هباظد گىيؤاگىوي٭ً اِ ،جاقیػ ه١ح٭ؿيؿای  الله ؼاهًه آیث
ج١كیؤ٧ « ی بٍكیث ی ا٘ال٠ات ها ال گفٌحه ؾقن و گًصیًه»٠ًىاو  جاقیػ قا بهو  ؾاقؾ
ی  ايؿیٍؤه قؾ =.ؾايًؤؿ ی اب١ؤاؾ گىيؤاگىو ليؤؿگی بٍؤك هی آو قا ؾقبكؾاقيؤؿه و >کًًؿ هی
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ٌؤىؾ ولؤی  های ليؿگی بٍك ؾق ٘ىل جؤاقیػ ٠ؤىْ هی ای هكچًؿ قوي الله ؼاهًه آیث
 6.یابؿ های اِلی ج٥ییك يمی بًؿی شبهه

آهىلايؤه بؤه آو، آ٨ؤات و  ٠الوه بك اهمیث ـاجی جىشه به جؤاقیػ و يگؤاه ٠بكتایٍاو 
گاهی يؿاٌحى ال ظ٭ای ی کن ال ياظیه که ؼٙكات ههمی ٫ جؤاقیؽی جىشهی به جاقیػ و آ

ی جاقیؽی  ج١ٕی٧ ظا٨ٝه»جكیى ایى ؼٙكات  . یکی ال ههنقا بكهی ٌماقيؿوشىؾ ؾاقؾ 
٬ٙؤٟ  ؾوم 7و ؾق يحیصه به اٌحباه ا٨حاؾو ؾق ًٌاؼث و١ٔیث ١٨لی و آیًؿه اوؤث« هّلث
 8.آيها اوث« ايهؿام هىیث جاقیؽی»ٌاو و  ها با جاقیػ ی هلث قابٙه

ا٠ن ال جؤاقیػ -ه به جكاکن جصكبی و جاقیؽی جىشای ؾق يٝام ه١ًایی آیث الله ؼاهًه
ویژگؤی ههمؤی کؤه بىؤیاقی ال  ؛شایگاهی اواوی و ههؤن ؾاقؾ -ؼىؾی یا ٤یك ؼىؾی

ايؿیٍمًؿاو ٌی١ه ال آو ٤ا٨لًؿ و به همیى ؾلیل ال جكاکمات جصكبی جاقیؽی ؾق ج٩کؤك و 
 ٠مل بی يّیبًؿ.

و اوالهی هیايه و جاقیػ چًیى جمؿ ایٍاو هؿام ٌكایٗ کًىيی قا به جاقیػ اوالم و هن
ِىقت ویژه هؿيٝك  بیث و ٬یام ظىیًی به ؾهًؿ. ؾوقاو ظکىهث اهل ه١اِك جٙبی٫ هی

 ،ِؤىقت یؤک الگؤى  بؤه بلکؤهك و٠ؤٛ ٠ؤاؾی ِؤىقت یؤک هًبؤ يه به اها؛ ایٍاو اوث
 اوؤح١ماق، جؤاقیػ هؤا، هلث اي٭ؤالبصكبؤه . جٌىؾ هؿاوم هىقؾ بالؼىايی وا٬ٟ هی بٙىق 
 ایٍاو گ٩حماو ؾق جاقیؽی جٙبی٫ و گیكی ٠بكت هایی ال يمىيه …و ایكاو ه١اِك جاقیػ
 .اوث

 ایٍؤاو .اوؤث شؤؿی اهؤكی اوؤالم جاقیػ به ه٭ام ه١ٝن قهبكی جؽُّ و جىلٗ
جكیى  ، ظىؤان، پیٍؤىای ِؤاؾ٪هؤام وؤصاؾا ليؤؿگايی يٝیؤك کحبی بك ٠الوه
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ؿقیه، ه٥ٍىل به جؤواله، ؾق ابحؿای اي٭الب  2۳0 ايىاوهای جاقیػ و هصمى٠ه  ؾوقاو
 بؤا اوالم، جاقیػ به ایٍاوگكایايه  قویکكؾ ٠بكت .بىؾه ايؿؾقون جاقیػ ِؿق اوالم يیم 

وؤال  های جاقیػ ؼىاَ و لعٝه يٝیك هىاقؾی ؾق ، بؽّىَايىايی ٠ًاِك ي٭ً ؾیؿو
 و اشحمؤا٠ی يگؤاه بؤا، اوؤح٩اؾه ٬ابل اهؤكی بؤهقا،  جؤاقیػجىايىؤحه های ٠اٌىقا  و ٠بكت

 .جبؿیل کًؿ  ظکىهحی

 و جؤویؤؤل شىؤؤحصىی و هّؤؤاؾی٫ بؤؤه هبؤؤايی ال ظكکؤؤث ال ایٍؤؤاو وكٌؤؤاق وؤؤؽًاو
 آو هًابٟ و اوالهی بیًی شهاو ظ٭ی٭ث ؾق١ی اوث. وا٬ ٠كِه ؾق ها آو ٠یًی های يمىيه
چؤاقچىب بؤه  همؤیى ؾق ایٍؤاو و ؾاٌؤحه اي٭ؤالب قهبؤك ٠مل و گ٩حماو بك شؿی جؤذیك
پًاه يىیىًؿه کحاب هًٝىهه ؼىكو ؾکحك  ظصث اتوالم چًايکه .ايؿ والی پكؾاؼحه يٝام
جىظیؿ اوؤث و قکؤى ایؤى هًٝىهؤه  قهبكیقوض هًٝىهه ٨کكی  ی قهبكی ه١ح٭ؿيؿ:٨کك

 وؤالی لهیًؤه ٜهىق بكای ؼىاهؿهی که اوث اوالهی يىیى جمؿو آو ٤ایث و ايؿهكؾم
 .کًؿ

کؤه ايؿیٍؤه ه٭ؤام ه١ٝؤن جاقیؽی قهبكی ؾقیا٨ؤث ٌؤؿ  -با بكقوی هًٝىهه ٨کكی
هًىصن و واظؿ ؾق ا٫٨ هاي بلًؿ هؤؿت ؼؤىؾ ي٭ؤاٖ قوٌؤًي قا قهبكي ب١ًىاو یٯ کل 

جاقیؽی قهبكی شهاو بیًؤی الهؤی ایٍؤاو  ههمحكیى ي٭ٙه قوٌى يگكي ؾيبال هي کًؿ.
کؤه  الهؤی ؾاقؾهؤای به ٬ايىو هًؿی جاقیػ و وًثای بًابكایى قهبكی جىشه ویژه اوث،

اوؤالهی بؤه اوز ٌىؾ ا٠ح٭اؾ ؾاٌؤحه باٌؤین جمؤؿو هی يحیصه ایى يگكي جاقیؽی با٠د
 ؼىؾ ؼىاهؿ قویؿ.

کًؿ که بؿوو آو یک يىٞ ِىقت هی هك پیٍك٨حی ال یک ٨لى٩ه جاقیػ ج٥فیهؾق وا٬ٟ 
گكایی بؿوو هعحىا ؼىاهؿ بىؾ؛ ی١ًی اگك کىی پیٍك٨ث قا بؿوو ٨لى٩ه جاقیػ هكبىٖ به 
گاهی ايصؤام ؾاؾه اوؤث هرؤل کٍؤىقهای ٤یؤك  آو بپفیكؾ، ٨٭ٗ یک کاق ج٭لیؿی بؿوو آ
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که پیٍك٨ث ٤كبی قا بؿوو ٨لى٩ه جاقیػ آو ٬بىل کكؾه ايؿ و یک ج٭لیؤؿ ِؤك٦ قا ٤كبی 
 6.هكجکب ٌؿه ايؿ

 ؾاقيؿ: اٌاقه هٙلب ایى به گىيه بیايی ایى ؾقای آیث الله ؼاهًه

ب١ٕی ال کٍىقها هىحًؿ که قٌؿ ا٬حّاؾی آيها به ٠ًىاو یؤٯ الگؤى، ؾق گ٩حؤاق و »
ؾ. بله همکى اوث آيها به یٯ ١ًِحی هن يىٌحاق بكؼی ال قو٩ًٌکكاو ها هٙكض هی ٌى

ؾوث پیؿا کكؾه باًٌؿ، پیٍك٨حی هن ؾق لهیًه هاؾی یا ؾق لهیًؤه ٠لؤن و ِؤ١ًث کؤكؾه 
باًٌؿ، اها اوًت ه٭لؿيؿ؛ ـلث ج٭لیؿ و ٨كوؾوحی ج٭لیؿ، قوی پیٍايی آيهؤا ظؤٯ ٌؤؿه؛ 

ك ٠الو ه بك ایى، همه آویب های جمؿو کًؤىيی هؤاؾی ٤ؤكب قا آيهؤا ؾاقيؤؿ، ولؤی اکرؤ
 7«هًا١٨ً قا يؿاقيؿ.

که  یوئال ىیاولو  ؛بكای ایصاؾ جمؿو يىیى گ٩حه ٌؿ که يیال به ٨لى٩ه جاقیؽی ؾاقین
 ػیجؤاق ثیؤاوؤث کؤه ٤ا ىیؤبؤه آو پاوؤػ ؾاؾه ٌؤىؾ ا ؿیؤبا ػیجاق یؾق هك ٨لى٩ه يٝك

 ىیؾق واؼحى جمؤؿو يؤى یؿیکل یوئال ي٭ٍ ىیبه ا پاوػ پك وأط اوث که ىث یچ
ؾق  یاوؤاله ىیيى جمؿو گاهیجىايؿ ي٭ً و شاهی وئال ىیاوػ به اپ كایل ؛ؾاقؾ یاواله

 قا هٍؽُ کًؿ. ػیجاق ییيها ثی٤ا یظكکث به وى

ی  همؤه» ٤ایث جاقیػ ایًگىيه بیاو ٌؿه اوث:ای ؾق ٨لى٩ه جاقیؽی آیث الله ؼاهًه
ی ههؤؿی  ی ظکىهث ظ٫ و ٠ؤؿل بؤه ووؤیله هفاهب اوالهی ٤ایث شهاو قا که ا٬اهه

الة  ّّ ه ٨كشه( اوث، ٬بىل ؾاقيؿ. قوایؤات ه١حبؤك ال ٘ؤك٪ )٠لیه ال و الّىالم و ٠ّصل اللَّ
بًؤابكایى،  ؛هؽحل٧، ؾق هفاهب گىياگىو، ال پی٥مبك اکكم و ال بمقگاو ي٭ل ٌؤؿه اوؤث

 8.«هی  جكؾیؿی ؾق آو يیىث
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 كیوئال اوث کؤه هىؤ ىیا پاوػ به ػیجاق یؾق هك ٨لى٩ه يٝك یوئال اواو ىیؾوه
شهؤث ههؤن  ىیوئال ال ا ىیپاوػ به ا  ىثیچ ییيها ثیآو ٤ابه  ؿویقو یبكا ػیجاق

 .ىثیچ كیهى ىیؾق ا یاواله ىیجمؿو يى گاهیشا ٌىؾ اوث که هٍؽُ

 هماو ظكکؤث ٠مؤىهی اهؤث اوؤالهی ه٭ام ه١ٝن قهبكیايحٝاق ؾق ايؿیٍه هىئله 
ظؤل هٍؤکالت  بكای قویؿو به ٤ایحی اوث که ؼؿا بكای ايىاو ٬كاق ؾاؾه اوث ایٍؤاو

 :گىیًؿ م قا ؾق گكو شاقی یا٨حى ايحٝاق ظ٭ی٭ی ؾايىحه و ؾق وؽًی هیشهاو اوال

های اِلی ٨هن ؾیى و ظكکث اواوی و ٠مؤىهی و  ی ايحٝاق، ال آو کلیؿوایه هىئله»
اشحما٠ی اهث اوالهی به ومث اهؤؿا٦ واتی اوؤالم اوؤث؛ ايحٝؤاق؛ ايحٝؤاق ی١ًؤی 

 6.«١ًای ايحٝاق اوثجك٬ب، ی١ًی هحكِؿ یک ظ٭ی٭حی که ١ٙ٬ی اوث، بىؾو؛ ایى ه

بًابكایى جمؿو يىیى اوالهی به ٠ًىاو لهیًه وال بكای ایصاؾ ظکىهث ٠ؿل ههؤؿوی 
 باٌؿ.به ٠ًىاو ٤ایث جاقیػ هی

کؤه  اوؤث ىیبه آو پاوػ ؾاؾه ٌىؾ ا ؿیبا ػیجاق یيٝك که ؾق هك ٨لى٩ه یوئال وىه
 ًیا بؤه پؤبٍؤك ق ػیجؤاق ییكوهؤایي ای كویچه ي یبه ٠باقج ىث یچ ػیهىجىق هعكک جاق

 با٠ؤد أؤمعالل آيهؤا ایؤهؤا و جمؤؿو ییٌکى٨ا با٠د ٜهىق و یبكيؿ  چه ٠ىاهلهی
 وؤاؼحى ؾق یؿیؤو کل یاواوؤ اقیبىؤ یوئال ي٭ٍؤ ىیٌىيؿ  بؿوو ٌک پاوػ به اهی

 یوؤئال اوؤث کؤه بؤه ؾقوؤح ىیؤجًها ؾق پكجى پاوػ به ا كایل ؛ؾاقؾ یاواله ىیجمؿو يى
هؤؿؾ  یايصاهًؿ به ؾقوؤحهی جمؿو کی یكیگ کلٌ که به ییكوهایجىاو ال ٠ىاهل و يهی

 شىثی ٌىيؿ ؾوقهی جمؿو کیکه با٠د أمعالل  یشىحه و ال ٠ىاهل هؽكب

های هىحی ٌؤًاؼحی ؼىاهؤؿ  واؼثکاهال هًٙب٫ بك لیكالبحه پاوػ به ایى پكوً 
بك همیى اوان اوث که قهبؤك اي٭ؤالب ظكکؤث جؤاقیػ قا ظاِؤل ج١اهؤل يٝؤام  ،بىؾ

ج١ل٫ گك٨حه اوث ها اقاؾه ی ؼؿاويؿ به بیؿاقی هلث»: ؾايؿ ايىايی هیهای الهی و  اقاؾه

                                              
 .هماو. 1
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٨كا قویؿه و ؾق آیًؿه، وكيىٌث کل بٍكیث قا جعث جؤذیك ها و ٬كو اوالم و ٠ّك هلث
 6.«٬كاق ؼىاهؿ ؾاؾ

های الهی همؤاو اقاؾه ؼؿاويؤؿ اوؤث کؤه قهبؤكی ؾق وؤؽًاو ؼؤىؾ هٙؤكض وًث
ق یک شاهایی ؾق قأن کاق بىؾيؿ. ؼؿای هح١ؤال ای ؾ هىحبؿیى  ٨اوؿ  وابىحه»کًًؿ: هی

ه و ٠ؤفاب ٌؤؿیؿ بمؤا کؤايىا »و٠ؿه کكؾه اوث:  ویّیب اّلفیى اشكهىا ٥ِاق ٠ًؿ اللَّ
ها يؿاقؾ، بلکه به ؼا٘ك همیى هکك، ؼؿای هح١ال  ای بكای آو هکكٌاو ٨ایؿه«. یمکكوو

ایى ٌؿه اوث،  کًؿ. ایى اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث،هی ها جعمیل يٍیًی قا بك ایى ـلث و ؼاک
اوث که ها آیات الهی ٬كآو  هىاقؾی آو ال ؾیگك یکی هن ایىایى شلىی چٍن هاوث.

اي قا هٍاهؿه کكؾین؛ که ایى هال لهاو هاوث، ایؤى  قا ؾق ه٭ابل چٍن ؼىؾهاو جصكبه
ؼیلی بااقلي اوث. آيچه قا که ؼؿای هح١ال ؾق ٬كآو و٠ؿه ؾاؾه اوث، ها ؾاقین ایًهؤا 

.کًین و، ؾق جصكبیات ؼىؾهاو هٍاهؿه هیقا شلىی چٍن ؼىؾها
7» 

البحؤه يؤه بؤه ایؤى ه١ًؤا کؤه  کًؿ؛ايىاو هن ؾق ظكکث جاقیػ ي٭ً ای٩ا هیهای قاؾها
ی ؼؿای هح١ال، ج٩ىیٓ ٌؿه بلکه به هماو ه١ًایی کؤه چیمی به ايىاو ؾق ٠كْ اقاؾه

جبیؤیى  ک ٌی١ی، هحًاوب با ه١ؤاق٦ اهؤل بیؤثؾق هبعد شبك و اؼحیاق ؾق هىل
 اوث؛ ٌؿه

 یلؤیؼ ىیؤٌؤؿه  ا كولیؤپ ؿاویه ىیؾق ا ی، کهؿت هباقله ىیؼب، ظات ب١ؿ ال ا»
ؾق ٘ؤىل  ی١ًؤی - نیهىح 92وال  ٯیجا اتو که يمؾ 42اوث. ال وال  یههم ی هىئله

 کؤایو ؾولث هىؤحکبك آهك ٘ك٦ ٯیال  كاویهلث ا ىیهباقله ب ٯی -ظؿوؾ ٌّث وال 
اوث.  یههم ی ظاؾذه یلیؼ ىیا ىث،یي یککىچ میچ ىیبه قاه ا٨حاؾه؛ ا گك،یال ٘ك٦ ؾ
کؤه ؾق  نیؿیؤها ٨هم یؾق ؼىق جؤهل اوث. و٬ح ىیاوث  ا ؿاویه ىیا كولیپ یجا اهكول ک

                                              
 .13/11/1936، جكشمه ؼٙبه ٠كبی يمال شم١ه جهكاو هایؼٙبه. 1
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و جىکؤل بؤه  ماویهلث همكاه با ا ٯی٬اٟ٘  نیٌؿه اوث، اقاؾه و جّم كولیآو که پ ًصایا
 ی هؾق همؤ ٌؤىؾیه یاِل ٯی ىیها؛ اهلث ی همه یبكا ٌىؾیه یؾقو ىیؼؿاوث، ا

 ىیبا يگاه کكؾو به ا ،یبك اِىل اواله یهبحً ػ،یجاق ؿیشؿ ی ٨لى٩ه ؛یؽیجاق تجعىت
 6.«كؾیگهی و هىقؾ ٬بىل همه ٬كاق ٌىؾیه ىیجؿو ًؿ،یيٍ یظاؾذه، به باق ه

  قاًًَوٌذى تاریخ

 صؤاؾیا ٌىؾ به ؾيبال بالؼىايی و٬ایٟ جاقیؽی شهثههمحكیى ٠اهلی که هىشب هی
جاقیػ ٨٭ٗ و ٨٭ٗ و٬ایٟ شمئؤی  اگك ٌین ٬ايىيمًؿی جاقیػ اوث.با یاواله ىیجمؿو يى

ٌؤىؾ ؾقوؤی ال جؤاقیػ يمؤی باٌؿ و يٍىؾ ال جاقیػ، اِىل کلی اوؤحؽكاز کؤكؾ اِؤال
جؤىاو ال آو ؾقن هؤی اها اگك جاقیػ ٬ابل ج١مین بىؾ و اِىل کلی ؾاٌحه باٌؤؿ؛ آهىؼث

٬ؤكآو کؤكین، . هؤىل باٌؤؿو ؾقن آ آهىل جىايؿ ٠بكتهی آهىؼث و به ج١بیك ٬كآو جاقیػ
 ٬كآو ؾق 7.ًٌاوؿ که ؾق آو ٠بكت و آهىلٌی ٬كاق ؾاٌحه باٌؿهی جاقیؽی قا به قومیث

ث به هؽحل٧ هاي گىيه به ًّ  که وؤكیاو آیاجي ال اوث یکي ٌؿه اٌاقه جاقیػ هًؿي و
ث ًّ وىقه هباقکؤه آل  24۳آیه  کًؿ هي بیاو گفٌحه هاي اهث هیاو ؾق قا جاقیػ هاي و

ث پیً» اوث: ٠مكاو ًّ  و بگكؾیؤؿ لهؤیى قوي ؾق اوؤث. پؤه بىؾه هایي ال ٌما و
 «پیاهبك ؼؿا چگىيه بىؾه اوث. و ؾیى کًًؿگاو جکفیب وكايصام که بًگكیؿ

ث ًّ و ٬ىايیى جاقیػ جؤکیؿ ؾاقؾ و هن بك پیگیكي و پژوهً ها ایى آیه، هن بكشكیاو و
و ٬ؤىايیى و ا هؤظىاؾخ و قویؿاؾهاي جاقیؽي به هًٝؤىق کٍؤ٧ و اوؤحؽكاز آو وؤًث

 ٠8بكت گك٨حى الآو ظىاؾخ و قویؿاؾها پا٨ٍاقي هي کًؿ.

                                              
 .20/0۱/2492و ؾايٍصىیاو   آهىلاو بیايات ؾق ؾیؿاق ؾايً. 1
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هؤای گىحكؾگی ؾاهًه جاقیػ و اظا٘ه يؿاٌحى بك آو، ياهمکى بىؾو آلهؤایً يٝكیؤه
جاقیػ، های جاقیؽی، آو گىيه که ؾق ٠لىم جصكبی ه٭ؿوق اوث و ؼٙاپفیكی ویژه گماقه

بؤك جؤاقیػ قا ال ٘كیؤ٫ هٙال١ؤات   ظاکنهای ٨كایًؿ اذبات  ٬ايىيمًؿی و اوحؽكاز وًث
هؤای کؤه بىؤیاقی ال يٝكیؤهای جاقیؽی و اشحما٠ی بىیاق ؾٌىاق واؼحه اوث؛ به گىيه

ٌىيؿ. ؾق چًیى ٌكایٙی، اوحمؿاؾ هی هؿ٠یاو ک٧ٍ  ٬ىايیى جاقیػ، په ال هؿجی با٘ل
جىايؿ قاه گٍای هىیكی باٌؿ که ٠لن جىايؤایی ایصؤاؾ هی ؼٙاياپفیك وظیهای ال آهىله

 .آو قا يؿاقؾ

یٯ ٌبهة هبًایي هٙكض هي کًؿ و آو ایًکه ٬كآو کحؤاب  یًهله یىٌهیؿ ِؿق ؾق هم
کاؾهیٯ که ها ال آو جى٬ٟ کٍؤ٧ ٬ؤىايیى  یهؿایث و اقٌاؾ اوث، يه یٯ کحاب ٠لم و آ

ال ٬ؤكآو يابصاوؤث. ایٍؤاو ؾق  ی٠لمي ؾاٌحه باٌین. بًابكایى، جى٬ٟ ک٧ٍ ٬ىايیى ٠لم
 :یًؿق٨ٟ ایى ٌبهه هي ٨كها

بیى ِعًة جاقیػ با ؾیگك ِعًه هؤاي ٘بی١ؤث و وشؤىؾ، یؤٯ ج٩ؤاوت اواوؤي و »
شىهكي وشىؾ ؾاقؾ؛ ِعًة جاقیػ، ِعًه جعىل و ؾگكگىيي شىاهؤٟ اوؤث و قوؤالث 
٬كآو به هًملة کحاب هؿایث و اقٌاؾ ؾگكگىو والي بٍك اوث. بًابكایى، هي جىاو ٬ىايیى 

کحابي که قوالحً ؾگكگىو وؤالي  ظاکن بك جعىتت و ؾگكگىو ٌؿو شىاهٟ قا ال ؾقوو  
شىاهٟ بٍكي اوث اوحؽكاز کكؾ. ؾگكگىو والي هىٔؤى٠ي اوؤث کؤه ٬ؤكآو آو قا بؤا 

 6«.به شهاو يىق و قوًٌایي بالگى هي کًؿها ج١بیك بیكوو آوقؾو هكؾم ال ؾل جاقیکي

های قهبكی ال هىائل شاه١ه و جاقیػ، هبحًی بؤك آیؤات ٬كآيؤی  جعلیلبه همیى ؾلیل 
 قا به ٠ًىاو ٬ىايیى جؤاقیؽی اهؤكی هىؤلن الهیهای همیى هًٝك ایٍاو وًثو ال  اوث

 ٨كهایًؿ:هی ؾايًؿ و ؾق ایى لهیًههی
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ای اوث کؤه همیٍؤه ٨کؤك  ىئله ظٕىق ٬كآو ؾق ِعًه ليؿگی هىلماياو هىئلهه»
هّلعاو اوالهی قا به ؼىؾ ه٥ٍىل ؾاٌحه اوث. اگك ا٠ح٭اؾ به ٬كآو وشىؾ ؾاقؾ و ایى قا 

هایً ؾقوؤث اوؤث پؤه بایؤؿ بؤه همؤه  ه ال ٘ك٦ ؼؿاوث و همؤه گ٩حؤهؾايین ک هی
جىايؤؿ  هٕاهیى آو ٠مل کًین. ٬كآيی که به بؽٍی ال آو ؾق ظىله ٨كؾی ٠مل ٌؤىؾ يمی

گىی و١اؾت شمٟ باٌؿ. ٬كآو قا بایؿ به ایى ه١ًا واقؾ ليؿگی ٨كؾی و اشحمؤا٠ی  پاوػ
يیىی و اؼكوی بهكه شىؤث. هایً به ٠ًىاو جًها وًؿ و١اؾت ؾ يمىؾ و ال ؾوحىقال١مل

جکیه کكؾو به و٠ؿه يّكت الهی که ؾق ٬كآو آهؿه اوث هماو چیمی اوث که بایؤؿ ؾق 
های  ی ا٠حماؾ به و٠ؿه ی اي٭الب اوالهی، هىئله هحى ليؿگی به آو جمىک يمىؾ. هىئله

های  ی يّكت الهی ؾق اي٭ؤالب يٍؤاو ؾاؾ کؤه وؤًث الهی بىؾ. جصكبه ا٠حماؾ به و٠ؿه
 6«.آو ظ٭ی٭حی اوث که ؾق ٨ٕای ٠یًی ليؿگی ٬ابل لمه کكؾو اوثالهی ؾق ٬ك

. کًًؤؿ ًٌاواو ه١ح٭ؿيؿ که شىاهؤٟ بٍؤكی ال ٬ؤىايیى اشحمؤا٠ی پیؤكوی هی شاه١ه
وایه . ٬ىايیًی که ٠مىهیث و کلیث ؾاقيؿ. اوالم هن به ٬ىايیى اشحمؤا٠ی ه١ح٭ؤؿ اوؤث

 «وؤًث»قوؾ  اق هؤیؼاِی که ؾق هحىو اوالهی بكای ٬ايىيمًؿی شاه١ه و جاقیػ به کؤ
 وًث الهی ال يٝك قهبكی ی١ًی:اوث. 

ث ؼؿا ی١ًی ٬ىايیى » ًّ ؛ ٬ىايیًی وشىؾ ؾاقؾ ؾق ٠الن وشىؾ، ؾق وكجاوؤك ایؤى اِٟیو
ُکىو ٠ٝین. ایى ٬ىايیى هرل ٬ىايیى ٘بی١ی، هرل ٬ؤايىو شاـبؤه، هرؤل ٬ؤايىو وؤحاقگاو و 

هؤا ٬ؤايىو اوؤث؛ ٬ؤايىو قول، ایًؼىقٌیؿ و هاه و آهؿ و ق٨ث  هاه و ؼىقٌؤیؿ ؾق ٌؤبايه
شىق ٬ىايیًی ؾق شىاهٟ ايىايی وشىؾ ؾاقؾ، ایى ٬ىايیى قا اهل هؤاّؾه ٘بی١ی اوث. همیى

 7«.جىايًؿ ؾقک بکًًؿ اّها وشىؾ ؾاقؾيمی وىهای کنبا چٍن
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های  های الهی آو بؽً ال جؿابیك و وؤالهايؿهی جىاو گ٩ث وًث با ایى ج١كی٧ هی
مكاق ؾاٌحه و قویه ٤یك ٬ابل جبؿیل و جعىیل قا ؾاقا بؤىؾه گیكؾ که اوح ؼؿاويؿ قا ؾق بك هی

 اوث.

های الهی ؼّىِیاجی ؾاقيؿ؛ ال شمله ایًکه ٠مىهیث ؾاقيؿ و  وًثال يگاه قهبكی 
 6.ها شاقی هىحًؿ ها و ؾق همه لهاو ؾق همه شىاهٟ و هلث

 اؾهو اق بؤا آلاؾیالهؤی  وؤًث کًًؿ کؤههی هىئله قا یاؾ آوقی ایىای آیث الله ؼاهًه
همىاقه یکؤی  ايىايی و اؼحیاقی،  ها و ظىاؾخ چكا که ؾق پؿیؿه ها هًا٨ات يؿاقؾ، ايىاو

 .هاوث اقاؾه ؼىؾ ايىاو ال اشمای ٠لث جاهه،

يیىحین؛ ؾوث ٬ؿقت الهی اوث. ها ووؤائلی هىؤحین کؤه اگؤك ای هى و ٌما کاقه»
و ٌىین، ال هؤا بؤكای ٠٭ل به کاق گیكین و اؼحیاق ؼىؾهاو قا به کاق بیًؿالین و واقؾ هیؿا
اهؤا اگؤك هؤا ؛ هايؿهی ظّىل ایى هؿ٦ اوح٩اؾه ؼىاهؿ ٌؿ و ا٨حؽاق و ٌك٨ً بكای ها

ه بمىم یعْبهن و یعْبىيه»هن يباٌین:   ایًگىيه يیىث، باق ؼؿا بك لهیى«. فغىف یَجی اللَّ
هايؿ، پیً ؼىاهؿ ق٨ث؛ ایى یک ظكکث ٘بی١ی اوث، ياهىن ٘بی١ؤث و جؤاقیػ يمی

 7.«اوث

جىاو يحیصه گك٨ؤث کؤه جؤاقیػ ؾاقای ٔؤىابٗ و ٬ؤىايیى هی بیايات قهبكیشه به با جى
هٍؽّی اوث، اها ایى به ه١ًای ولب اؼحیاق ال ايىاو و ٬كاق گك٨حى او ؾق یک هعیٗ 

 .شبكی يیىث

                                              
 .هماو. 1
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 ٌىؾ یايه  ؾیگك پكوً ههمی يیىث بلکه همايٙىق که ٬كآو جاکیؤؿهی جاقیػ جکكاق
پفیكی وشىؾ ؾاقؾ کؤه بؤك همؤه ظؤىاؾخ قویؤؿاؾها و الهی ج٥ییك ياهای يمایؿ وًثهی

 6اج٩ا٬ات شهاو ظاکن اوث.

 ّای الْیسٌت

ویژه های الهی ظاکن بك جاقیػ، هىٔى٠ی ٬كآيی اوث که هىقؾ جىشه  هىٔىٞ وًث
يّؤكت وًث واقذیث، وًث ٌکىث با٘ل و وًث ٬كاق گك٨حه اوث، بعد ال قهبكی 

هبؤكی ؾق بؤاب ایصؤاؾ جمؤؿو يؤىیى قباٌؤؿ کؤه  های الهی هی بؽٍی ال آو وًث الهی
، ٌؤكٖ الهؤیهؤای جىشؤه بؤه وؤًثال ؾیؿگاه ایٍؤاو، . اوالهی به آيها جاکییؿ کكؾه ايؿ

جىوؤٗ همؤیى وؤًث ؼٙىٖ آیًؿه هئهًؤاو  چكاکه .بًیاؾیى اظیای جمؿو اوالهی اوث
 .ٌؿه اوثجكوین هاب الهی 

 .ٌىؾه هیاٌاققهبكی ال ایى وًث الهی  های اوح٩اؾهيمىيهؾق ایى هكظله به 

ثیتاسسٌتٍ

های الهی ظاکن بؤك شىاهؤٟ بٍؤكی، ؼال٨ؤث، اهاهؤث و وقاذؤث  ال ٬ىايیى و وًث
يهایی هىح٩١ٕاو ِالط و اهل ایماو اوث. ال آیؤات هح١ؤؿؾی ال ٬ؤكآو کؤكین چًؤیى 
بكهی آیؿ که بكاوان یک ٬ايىو و وًث الهی، بًؿگاو هئهى و ِالط ؼؿاويؤؿ کؤه شؤم 

ه ؼاک، همىاقه به اوحٕؤ١ا٦ کٍؤايؿه ٌؤؿه و ؼؤىاق ؾق ه٭اٟ٘ هعؿوؾی ال جاقیػ کك
 بكيؤؿ و پیٍؤىایاو و ظاکمؤاو لهؤیى ٌؿيؿ؛ ؾق يهایؤث لهؤیى قا بؤه اقخ هی ٌمكؾه هی

 ٨كهایًؿ:ای ؾق هىقؾ ایى وًث هی، آیث الله ؼاهًهگكؾيؿ هی

. ؾٌؤمًاو بؤمقگ و کًؿهی ؾق ه٭ابل ؼىؾ هٍاهؿه یاوالم ا٫٨ قوًٌ یایاهكول ؾي»
آيهؤا هىؤث، اهؤكول ؾق ه٭ابؤل  اقیؤؾق اؼح ایؤؾي ی کل٩ث ٠الن که همه هىحکبكاو گكؾو
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قاه بؤك  کًًؤؿ؛هی یهىلماو اظىان ياجىاي یهاهلث یؿاقیهىلماو و ب یاهحها ميیؼ
ؤه  ًّكّو یاوث که ٨كهىؾ: و ل یاله ی و٠ؿه ی ؾهًؿه يٍاو ىیآيها بىحه اوث و ا یقو الل ّ

ه ل٭ى ًّكهیهى   یاوحٕؤ٩١ىا ٨ؤ ىیاّلؤف یاو يمؤّى ٠لؤ ؿیؤو ٨كهؤىؾ: و يك می٠م ّی اّو الل ّ
ؤه ٨كهؤىؾ:  و ؛اوث یاله ی و٠ؿه ًهایا ،ىیاألقْ و يص١لهن ائمة و يص١لهن الىاقذ و الل ّ

ؼىؾ  سیها بحؿقو ظكکث هىلماو یؿاقیببه بكکث  یاله یها و٠ؿه ىیا أهكه ی٤الب ٠ل
 6«.ؾهؿیقا يٍاو ه

سٌتضکستثبطل

باقها جکكاق ٌؿه، وًث پیؤكولی شبهؤه ظؤ٫ و الهی که ؾق ٬كآو های وًثؾیگكال کی ی
بؤك پایؤه ایؤى وؤًث الهؤی، پایؤاو جؤاقیػ، بؤكؼال٦ . لٍکكیاو الهی بك شبهه با٘ل اوؤث

٤كبیاو، با پیكولی ِالعاو، ٠ؿالث ؼىاهاو، ظ٫ پىیاو و شهايی ٌؤؿو اوؤالم های گ٩حه
ايىو به ٠ًىاو ٨كهً ، ؾیى، گ٩حماو و ظ٭ی٭ث ٤الؤب همؤكاه ؼىاهؤؿ بؤىؾ. ایؤى وؤًث و ٬ؤ

 .جىايؿ آو قا ؾگكگىو والؾيمی ظحمی و ٬ٕای ٤یك ٬ابل جؽل٧ الهی اوث و هی  چیمی

با٘ل ی١ًی آو چیمی که بؤكؼال٦ ، له٫ البا٘ل اّو البا٘ل کاو لهى٬اشاء الع٫ّ و »
ق٨حًؤی اوؤث، ایؤى لائؤل ٌؤؿيی اوؤث، ایؤى  وًث الهی ؾق آ٨كیًً اوث؛ ایى ال بیى

ايىؤاو بؤه  .کًؤؿهؤی قا هن اهكول ايىاو هٍاهؿه های ایى لوال يٍايه و ؛هايؿيی يیىث
 7.«بیًؿ های ایى لوال قا هی کًؿ، يٍايههی المللی که يگاه ؤٟ بیى

و٬ث ؾق ؾيیا ٬اؾق يؽىاهؿ بىؾ که به ظ٫ ٔكبه بميؿ، یؤا  چه کىی گ٩حه که با٘ل هی »
ؾق ٬ايىو الهی جىايؿ باٌؿ  آو چیمی که  چًیى هی هى٬حًا آو قا ال بیى ببكؾ  کؿام ٬ايىيی ایى

اوث، ایى اوث که ؾق يهایث، ظ٫ پیكول ؼىاهؿ ٌؿ؛ ؾق يهایث، با٘ل وكيگىو ؼىاهؤؿ 
(؛ اها چه کىی گ٩حه اوث که ؾق اذًای قاه، با٘ل ٨كِث ۱2 هی)وىقه هباقکه اإلوكاء آ ٌؿ

پیؿا يؽىاهؿ کكؾ که ظ٫ قا هىقؾ ٔكبات ؼىؾ ٬ؤكاق ؾهؤؿ و ظّحؤی آو قا ال هیؤؿاو ؼؤاقز 
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٬ايىو ؾیگك هىث: اگك به ؼا٘ك ظ٫، هباقله ايصؤام بگیؤكؾ، هؤی  بؤا٘لی  یک البحهکًؿ  
اگك هباقله و هصاهؿت بٍىؾ، ؼؿای هح١ال کمک و هؤؿایث  .٬اؾق يؽىاهؿ بىؾ شلى بیایؿ

کؤاق بًٍؤیًین،  (؛ اها اگك هصاهؿت يٍىؾ، اگؤك بی۱9 هی)وىقه هباقکه ال١ًکبىت آ کًؿ هی
آیؿ وًگك هؤا قا  ىابین، آیا بال هن ؾٌمى يمیاگك هىٌیاقی بؽكز يؿهین، اگك ؾق وًگك بؽ

٨حط کًؿ  چه کىی چًیى چیمی قا گ٩حه اوث  ها بایؿ جالي کًین جا ؾٌمى ياکام بٍىؾ. 
ه هى ـلک  6.«اگك ها جالي يکكؾین، ؾٌمى کاهیاب ؼىاهؿ ٌؿ؛ و يىحصیك بالل ّ

سٌتًػشتالْی

هًؤاو بیؤاو ٌؤؿه و اشحمؤاٞ هئ٨ؤكؾ که ؾق ٬كآو بكای  وًث ؾیگك يّكت الهی اوث
 ؾاقيؿ:هی ه٭ام ه١ٝن قهبكی ه٩هىم يّكت الهی قا ایًگىيه بیاو .اوث
اگك ؾیى او قا و قاه او قا و هؿ٨های الهی قا  ؼؿای هح١ال به ٌما و٠ؿه ؾاؾه اوث که»

یاقی ؼؿا به ه١ًی یاقی جمام يیكوهؤای هىشؤىؾ  ؾ.یاقی کًیؿ، ٌما قا یاقی ؼىاهؿ کك
کمک ٌما ؼىاهًؿ آهؿ؛ يیكوهای هاوقاء ٘بی١ی هؤن بؤه ؾق ایى ٘بی١ث اوث؛ همه به 

کمک ٌما ؼىاهًؿ آهؿ؛ یاقی ؼىاهیؿ ٌؿ، پیً ؼىاهیؿ ق٨ؤث؛ همچًؤاو کؤه اهؤكول 
 7.«پیً ق٨حیؿ

ه ؼؿای هح١ال هن کمک ؼىاهؤؿ کؤكؾ؛ هؤى  او»٨كهایًؿ: ؾق شایی ؾیگك هی ٌاءالل ّ
ه له ه کاو الل ّ مام اهکايات و ٠لن و ٬ؿقت هك که بكای ؼؿا کاق کًؿ، ؼؿا هن ج 8کاو لل ّ

ه هى یًّكههای آ٨كیًً قا ؾق ؼؿهث او ٬كاق ؼىاهؿ ؼىؾي و وًث  9ؾاؾ. ولیًّكّو الل ّ
ظحمؤًا ؼؤؿا کىؤايی قا کؤه او قا  -جؤکیؿ « و»٬ىن و « ل» -ی ٠صیبی اوث  ایى شمله

 «:ؾ.يّكت کًًؿ، بؿوو ٌک يّكت ؼىاهؿ کك
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بؤه  ا٠حمؤاؾ ؾق وا٬ؤٟ، اسدشیشوؿی د الهییهیای عیًثجعمك بایذ جىشه داشث که 
های ؼؿاويؿ ٨٭ٗ بعری جئؤىقی و ؾق ظؤىله ـهؤى يیىؤث، يمؤایً ایؤى جىکؤل و  و٠ؿه

ا٠حماؾ به ؼؿا ؾق ِعًه ٠مل و ٠یًیث شاه١ه بایؿ جع٭٫ پیؿا کًؿ. ایى ا٠ح٭اؾ به ؼؤؿا 
و هؤن ٠مؤل ؼؤالُ بؤكای  و کمک او و٬حی کاقوال اوث که هن ا٬ؿام و ظكکث باٌؿ

کًؿ، با هلحی که  های الهی ظكکث هی . هلحی که ؾق شهث هؿ٦ؼؿا وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ
ای  ث الله ؼاهًؤهها ٨ك٪ ؾاقؾ. آی هایً هاؾی و ؾيیایی اوث، ٨كوً  هؿ٦ جمام جالي
قا  هٙؤكض ٌؤؿه آیؤاتج٩ىؤیك  ،بكهبًای ٠٭یؿه و هن بك اوان جصكبه )هؿٜله ال١الی(،

بؤه ؾهؿ. باوق ؾاٌؤحى  ائه هی٬كآو قا اق اتو به بهحكیى ٌکل ٌكایٗ جع٭٫ ایى آی ؾايؿ هی
های  بكابؤك جى٘ئؤه یاقیهىٌؤالهی، جالي ؾق قاه ؼؿا، يهكاویؿو ال ؾٌؤمى، های وًث

و ٠مؤل  ِبك و اوح٭اهث، هؿیكیث ِعیط، ه٭اوهث ؾق بكابك ٨ٍاقهای ؾٌمى ،ؾٌمى
 6.ال شمله ایى ٌكوٖ اوثهای ؾیگك کكؾو به وًث

 ؿ:٨كهایًهای الهی هیایٍاو ؾقباب ٌكوٖ جع٭٫ وًث

 یایؤاظ یهؤى، بؤكا ىیؤؾ ٍؤبكؾیپ یهؤى، بؤكا یهح١ال گ٩حه اوث: اگك بؤكا یؼؿا»
 ىیؤکؤًن. ایهؤى بؤه ٌؤما کمؤک ه ؿ،یا٬ؿام کً ؿ،یهىقؾ ٬بىل هى ظكکث کً یهااقلي

 ىیهیى اْلیز ذافنییاْو اللیه »اوؤث. ٨كهؤىؾه اوؤث:  یالهؤ ی و٠ؿه ىیقاوث اوث، ا
ال  یلؤی. ؼؤب، ؼکًؤؿهؤی ٞکه هئهى به ؼؿاوث، ؼؿا ال او ؾ٨ؤا یهك کى 7؛«ٌاهًىا

ؾاقيؿ  ىیلگؿ هىحکبك كیکه ل یًیهئهً -هىحًؿ، ؼؿا ال آيها ؾ٨اٞ يکكؾه  ایؾق ؾي ىیهئهً
٠مل يٍؿه اوؤث؛  یاله گكیؾ یاوث که به وًحها ىیا ٘كبه ؼا ىیچكا  ا - ٍىيؿیله ه

هصاهؤؿت تلم  ىیبًؤابكا ؛يٍؿه، ا٬ؿام يٍؤؿه امیاوث که ظكکث يٍؿه، ٬ ىیبه ؼا٘ك ا
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اگك هئهى به ؼؿا بىؾ، اها جالي يکؤكؾ، هصاهؤؿت  یهلح کیجالي تلم اوث. اوث، 
 ىیؤ. اكؾیؤگیقا يم ًصایا گكیؾ« ءاهًىا ىی٠ى اّلف ؿا٨ٟی»آو  ٌىؾ؛ یيکكؾ، البحه لگؿهال ه

ؼىاهؤؿ  یهح١ال آو و٠ؤؿه قا ٠ملؤ یبا هصاهؿت همكاه باٌؿ، آو و٬ث ؼؿا ؿیبا ماویا
ظكکث کكؾ،  ؿیاوث که با ىیا 6«الله لیوب یا ٨هاشكوا و شاهؿو ىیو اّلف» یکكؾ. ه١ًا

 «7.گك٨ث نیجّم ؿیا٬ؿام کكؾ، با ؿیبا

 تطثیق رخذادّای گذضتِ تا دٍرُ هؼاصز

شىاهٟ ه١اِؤك های جٙبی٫ قؼؿاؾها و پؿیؿهای شىاهٟ گفٌحه با قؼؿاؾها و پؿیؿه
یصؤاؾ . ٠اهلی ههن ؾق بهكه بكؾاقی ال جاقیػ شهث ا٬ايىيمًؿی جاقیػ اوث ال يحایس که

 جمؿو يىیى اوالهی اوث.

يىیىؿ: ؾق جاقیػ هرل جمام قٌحه هایی که هی کىب ؾق ایى قابٙه ٠بؿ العىیى لقیى
هٙال١ؤه  «ظ٭ی٭ؤث» بههىٔىٞ آيها با جکاهل جؿقیصی وكوکاق ؾاقؾ، یک قاه ٠مؿه يیل 

ال شهث يىبث و اقجبؤا٘ی کؤه بؤا لهؤاو و ها جٙبی٭ی اوث، ی١ًی ه٭ایىه اظىال پؿیؿه
 8قيؿ.هکاو ؾا

هٙال١ه جٙبی٭ی جاقیؽی ی١ًی ال ٘كی٫ ه٭ایىه و٬ایٟ جاقیؽی پی به یکىايی اهىق و 
بمقگ جاقیػ ًٌاواو ؾقیا٨ؤث و ٌؤًاؼث ایؤى های یکی ال هؿ٦ و٬ایٟ جاقیؽی ببكین.

 9يٝن جاقیؽی و یا جکكاق جاقیؽی اوث.

 پفیكؾ که ؾو پؿیؤؿه ؾاقای شهؤاجی ال جٍؤابه و اؼؤحال٦هی لهايی ِىقت ،ه٭ایىه
 بیى ؾو پؿیؿه ٨ا٬ؿ جٍابه یا اؼحال٦، ه٭ایىه يیم بی ه١ًاوث. باًٌؿ.
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هبحًی بك ه٭ایىه ؾو یا چًؿ گكوه، ؾو یا چًؿ شاه١ه و ظحی ؾو ای ه٭ایىههای قوي
های جىايؿ بیى ویژگیايؿ. ٠الوه بك ایى، ه٭ایىه هییا چًؿ ٨كؾ اوث که هىٔىٞ ه٭ایىه

ایى ه٩هؤىم ؾق لبؤاو  ی هؽحل٧، ِىقت گیكؾ.هاؼاَ گكوه یا شاه١ه یا ٨كؾ، ؾق لهاو
قا بؤا ای لیکى چىو جٙبی٫ یکىايی پؿیؿه ٨اقوی، قوي جٙبی٭ی يیم ؼىايؿه ٌؿه اوث.

ؾق ه٭ابؤل ه١ؤاؾل تجؤیى آو هؤكشط ای ه٭ایىؤههؤای قوايؿ، ه٩هىم قويهی اِل آو
 6ؾايىحه ٌؿه اوث.

 -اشحمؤا٠یای هؤاهمیث ویژه ایى يىٞ ه٭ایىه جاقیؽی ؾق ایى اوث کؤه ؾق ؾايؤً
هؤىقؾ هٍؤاهؿه، بؤه هًٝؤىق های تلم ؾق پؿیؿههای ايىايی اهکاو ایصاؾ اکرك ؾگكگىيی

گیؤكؾ، وشؤىؾ يؤؿاقؾ. هؤی ٘بی١ی ِىقتهای ًٌاؼث بهحك آيها همايًؿ آيچه ؾق ؾايً
باقه جاذیكات وشؤىؾ يٝؤام پاقلمؤايی بكکؤل ؾق ٠لىم ویاوی ؾايٍمًؿی که ؾقبكای هرال 

جىايؿ ؾوحىقی ِاؾق کًؿ که بكاوان آو شاه١ه بكای هؿجی ٨ا٬ؿ يمی پكؾالؾ،هی شاه١ه
ال ایؤى قو ياچؤاق اوؤث  و قا هٍؤاهؿه کًؤؿ،٭ؤؿاو آيٝام پاقلمايی باٌؿ جا وی اذكات ٨

ؾیگك قا که ؾق آو يٝام پاقلمايی يیىث، با يٝام شاه١ه ؼىؾ ه٭ایىؤه کًؤؿ جؤا ای شاه١ه
 7و هٍابهات آيها قا یاؾؾاٌث يمایؿ.ها ج٩اوت

هؤای و ٌؤباهثهؤا ی جكیى هكظله هكجعلیل جٙبی٭ی، هٍؽُ کكؾو ج٩اوتٔكوق
 .هىٔىٞ هىقؾ جعلیل و هٙال١ه اوث

بؤه  به ٠ًىاو هرال قهبكی ؾق جعلیل جٙبی٭ی اي٭الب ٌىقوی واب٫ با اي٭ؤالب ایؤكاو
هى و٬حي با ؾیؿ ه٭ایىه به اي٭الب  وىویالیىحي » ٨كهایًؿ:کًًؿ و هیها اٌاقه هیج٩اوت

و اي٭الب اوالهي ؼىؾهاو يگاه هي کًن، هؤي بیؤًن آو اي٭ؤالب چ٭ؤؿق  ٌىقوي واب٫
ؼٍى بىؾه اوث! اگك کىي جاقیػ و٬ایٟ آو اي٭الب قا ؼىايؿه باٌؿ، به ؼٍؤىيحً پؤي 
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بكؾ. هحؤّو٩ايه، ا٤لب شىاياو ها، اِاًل ال اي٭البهاي ؾیگك ؼبك يؿاقيؿ. هى گؤاهي ال  هي
ه هي ّّ ؾايًؿ اي٭الب وىویالیىحي ٌىقوي وؤاب٫ ؼىقم. اِاًل يمي  ایى بابث، وا١٬ًا ٤

که بمقگحكیى اي٭الب لهاو ه١اِك جا ٬بل ال اي٭الب اوالهي بىؾ و ایؤى همؤه هیؤاهى ؾق 
ؾيیا ؾاٌث، ؾق ه٭ایىه با اي٭الب ها، ال چه ٜىاهك ياؼىٌایًؿي بكؼىقؾاق بؤىؾ. ايىؤاو 

بیًؤؿ وا١٬ؤًا  و٬حي با ؾیؿ ه٭ایىه به ایى اي٭الب ؾق ٬بال آو اي٭ؤالب يگؤاه هؤي کًؤؿ، هي
 6«٨ك٬ٍاو ال لهیى جا آوماو اوث.

با اٌاقه به ایًکه ٠ىاهل جاذیك گؤفاق ؾق ليؤؿگی شىاهؤٟ هؽحلؤ٧ ای آیث الله ؼاهًه
یکؤی ال » ؾايًؤؿ:هؤی اهىق یکىايی اوث ه٭ایىؤه شىاهؤٟ هؽحلؤ٧ قا اهؤكی ِؤعیط

ط چیمهایی که ايىاو ال قوايه جى٬ّٟ ؾاقؾ ایى اوث که ال ظؤىاؾخ گفٌؤحه بؤكای جىٔؤی
جهؿیؿهای آیًؿه و ظىاؾخ  ؾق ٌؤك٦ جکؤىیى اوؤح٩اؾه کًؤؿ و هؤكؾم قا يىؤبث بؤه آيهؤا 

ی  يؤؿ؛ چؤىو بؤا همؤهاظّىان يمایؿ. ٬ٕایای شىاهٟ ايىايی و شهايی ظ٭ی٭حًا هٍؤابه
آیؿ، ٠ىاهل جؤذیكگفاق ظ٭ی٭ی ؾق ليؿگی  وشىؾ هی ها بهج٥ییكی که ؾق ؤٟ ليؿگی ايىاو

ث»وث. ها همیٍه چیمهای ه١ّیًی اايىاو ًّ ه و بیًیؿ، همیى اوؤث.  که ؾق ٬كآو هی« الل ّ
ه جعىیال» ةالل ّ ًّ ه جبؿیال و لى جصؿ لى ةالل ّ ًّ حهایی  همیى« و لى جصؿ لى ًّ هاوث؛ ی١ًی و

آیؿ. هراًل اهكول ٬ٕایای هٍكو٘ه بكای هؤا  وشىؾ هی وشىؾ ؾاقؾ و جبؿیلها و جعىلهایی به
ام  های ليؿگیای ال وال ًؿه ؾق بكههآهىلی اوث. چىو ب گیكی و ؾقن کاهاًل ٬ابل ؾقن

هؤای هح١ؤّؿؾ قا هؤا و گؤماقيام و کحاب با هىائل و ٬ٕایای هٍكو٘ه ؼیلی ُايه ؾاٌحه
بیًن ایى ٬ٕایا و ظىاؾخ ؼیلی به هن يمؾیٯ  ًن، هیک کكؾم، اهكول که يگاه هی يگاه هی

ايىؤه یؤا های گىياگىو ؾيیؤا؛ هؤراًل اي٭ؤالب کبیؤك ٨كهمچًیى ٠ىاهل ؾق اي٭الب .اوث
راًل ؿ. هؾه اوث و يحایس هٍابهی قا هن هی اي٭البهای ؾیگك، هٍابه اوث. ٠ىاهل هٍابه

ؾق اي٭الب کبیك ٨كايىه ٠اهل هؽّكبی وشىؾ ؾاٌحه که ها شلى  ایؤى ٠اهؤل هؽؤّكب قا ؾق 
بیًین آو يحایس هحكّجب يٍؿ، یا ٠اهلی وشؤىؾ ؾاٌؤحه کؤه  شا گك٨حین و يگفاٌحین، هی ایى
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  الله ؼاهًه یثآ یٍهؾق ايؿ یػو جاق یىجمؿو يى یصاؾقابٙه ایا   :8  

بیًین ٠یًؤًا همؤاو جؤؤذیك و  شا شلى  آو قا يگك٨حین، هؤی صاؾ کكؾه، ها ایىشا جؽكیب ای آو
 6.«٘ىق هٍابه ؾاٌحه اوث شا هن به هماو لیاو قا ؾق ایى

 پیطیٌِ ضٌاسی

 یٍؤیىؾاقؾ جمؤؿو پ ییاذك بىؤما یىجمؿو يى یصاؾؾق ا یؽیکهههن جاق یلال هىا یکی
 یىل و هكوىم و گؤاه ؾاقاه٭ب یاوث. پیٍیًه ًٌاوی ؾق هىائل اشحما٠ی، اهك یاواله

ال شمله هىٔى٠اجی اوث کؤه يگؤاه بؤه « جمؿو يىیى اوالهی»اهمیث اوث. هىٔىٞ 
 گٍاوث. هو قا یجاقیؽی آو ٔكوقهای و پیٍیًهها لهیًه

و  جمؤؿو گفٌؤحههًؤؿ  هىقؼاو ؾق ج١٭یب ایى هؿ٨ًؿ که با ًٌاؼث و جعلیل يٝؤام
 جمؤؿو يؤىیىبؤه  ىائل هبؤحالجبییى ٠لی جعىتت جاقیؽی، پاوؽی بكای هٍکالت و ه

 .بیابًؿ و ؾق ایى شهث ظال و گفٌحه قا به همؿیگك پیىيؿ بميًؿ

ؾق ای آیث اّلله ؼاهًههای به يٝك هی قوؿ بك همیى اوان، ال يؽىحیى ٘كض بعد
هىٔىٞ جمؿو، يگاه به پیٍیًه جاقیؽی ؾق ایى لهیًه اوؤث. ایٍؤاو وؤه جصكبؤه جمؤؿيی 

كبه جمؿيی ٤كب )ؾق هىٟٔ ي٭ؿ و جمایمًٌاوی( و جص ی،ٌاهل جصكبه جمؿيی ٠ّك يبى
و  یٍؤیىؾاؾه ايؿ. جعلیل قابٙه جمؿو پ ٬كاقاوالهی ایكاو قا هىقؾ جىشه  یجصكبه شمهىق

 ایٍاو ظائم ایى ویژگی هاوث: یىجمؿو يى

جمؤؿيی  جصكبؤه بؤه قا آو و آ٤ؤال يبىی ٠ّك ال قا اوالم جمؿيی شكیاوایٍاو  ال٧:
 7.ايؿکكؾه هحّل ایكاو اوالهی شمهىقی

ظیات ؾوبؤاقه اوؤالم ؾقوؤث همؤاو قاهؤی قا  بكای( قه)قاظلایٍاو ه١ح٭ؿيؿ اهام 
ؾق ٘ىل ها و ٨لى٩ه اي٭الب يیم هماو ظكکث يبىت پیمىؾيؿ ا٠ٝنپیمىؾ که قوىل 

به ها جاقیػ بكای ظمایث ال هىح٩١ٕاو و کىبیؿو گكؾو کٍاو و ولٙه گكاو و ٘ا٤ىت
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  :9   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

ايی قا هیاو اي٭الب اوالهی ایكاو و ِؿق اوؤالم وً  اوث. ایٍاو وشىه ٌباهث ٨كاو
ها، ٌهؿا و شايبالاو، هؽؤال٩یى و ؾوقاو جبلی٣، کاؾقوالی، هباقله، شً های ؾق لهیًه

ٌىؾ که ظاکی ال الگىپفیكی اي٭الب ها ال ِؿق اوالم و هی جك٨ًؿهای آيها و... یاؾآوق
 6.اوث پیاهبكاي٭الب 

٭ؤً يبؤی هکؤكم اوؤالم ؾق جؤوؤیه جمؤؿو ب: ؾق جصكبه جمؿيی ِؿق اوالم، به ي
و يیم به ي٭ً شايٍیًاو  یاوالهی، ؾقؼًٍ جمؿيی اوالم ؾق ٬كو وىم و چهاقم هصك

 7پیاهبك با جؤکیؿ ویژه بك ي٭ل و ١٨ل اهاهاو ه١ّىم اٌاقه هی يمایًؿ.

بكقوی ؾ٬ی٫ و جعلیل گكایايؤه ایؤى ؾوقه ال جؤاقیػ اوؤالم ؾق ظؤىله  ی٧جىِ یىبا ا
لیكا پیام پی٥مبك اکكم و پیام ب١رث ؾق « ىیاق ج١ییى کًًؿه ؼىاهؿ بىؾ،هٙال١ات جمؿيی ب

٘ىل وه چهاق ٬كو جىايىث آو ٠ٝمث قا به وشىؾ بیاوقؾ کؤه همؤه ؾيیؤا و همؤه جمؤؿو 
های اهكول هؿیىو آو جمؿو ٬كو وىم و چهاقم هصكی هىلماياو اوث. ایى یٯ جصكبؤه 

 8«.اوث

بٍؤك يیؤم ال جمؤؿو اوؤالهی ؾق  یكولاهؤهؤای به بیاو ؾیگك، بایؿ گ٩ث ؾیگك جمؿو
 اذك پفیك٨حه و به يى٠ی هؿیىو جمؿو اوالهی هىحًؿ. یوىم و چهاقم هصكهای وؿه

يیؤم بؤه جصكبؤه ای ز: ؾق کًاق بالؼىايی جصكبه جمؿيی ِؤؿق اوؤالم، يگؤاه ي٭اؾايؤه
جمؿيی ٤كب ؾاٌحه ايؿ که البحه ایى ي٭ؿ، يه یٯ اٜهاقيٝك ویاوی، بلکه ي٭ؿ ٠المايؤه و 
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  الله ؼاهًه یثآ یٍهؾق ايؿ یػو جاق یىجمؿو يى یصاؾقابٙه ایا   ::  

٬ابؤل هؤای ی٩ّايه اوث که هن به هٍکالت جمؿو ٤كب اٌاقه ؾاقيؿ و هن به ویژگؤهً
 6جىشه کكؾه ايؿ. یبه ٠ًىاو یٯ جصكبه بٍك یبهكه بكؾاق

اوالهی قا ؾق اهحؤؿاؾ جمؤؿو اوؤالهی جعلیؤل کؤكؾه، ال  یؾ: ایٍاو جصكبه شمهىق
 7ايؿ.همیى هًٝك الماهات ظكکث جمؿيی آو قا هٙكض واؼحه

 ًثَیحزکت توذى ساس 

ال هًٝك ه٭ام ه١ٝن قهبكی ظكکث جمؤؿو وؤال يبؤىی، وؤكهایه بىؤیاق ههمؤی شهؤث 
 یهمؤىاقه هحکؤ ،یکه جعىتت بمقگ اشحما٠ ىثیي یٌک»جصؿیؿ بًای جمؿو يىیى اوث. 

 8.«ها اوث ها و جصكبهو هعّىل جكاکن ه١ك٨ث یو جمؿي یؽیجاق یها به پٍحىايه

اوث کؤه جىايىؤث  یاهبكیجًها پ ،یمیابكاه اویاؾ اهبكاویپ اویؾق ه اوالم اهبكیپ
 اؾیؤٌگك٦ باٌؿ. بؤك بً یگفاق جمؿي هیگىحكؾه و پا یؾولح ايگفاقیبً ،ًیؼى اتیؾق ظ

 هىویهمكاه واؼث و  ٍحىیايؿک قا با ؼى یگكوه ابكاهین ،یؽیجاق اتیقوا
و  قو آوقؾای به هًٙ٭ؤهای ال هًٙ٭ه ٍاویؾاؾ و با ا تيصا اویقا ال ٨ك٠ىي لیاوكائ ی٬ىم بً

 ىیٌام واپى ،یو ؾق کًاق جًها ؾوالؾه ظىاق ىثیهٝلىم ل ،اویهىؾی اویؾق ه ٠یىی
جا ؾق  ىحًؿیل یآواقه بىؾيؿ و ؾق ٌکًصه و وؽح كوايًیپ یقا به وك بكؾ و ٬كيها په ال و

جىايىؤث ؾق  اوؤالماهبك یاها پ ؛ٌؿ یقوم ىیؾ ،ؾق قوم ثیعیهى ىی٠هؿ کًىحايح
گىؤحكي آو قا ؾق  یوؤال ًهیآوقؾ و له ؿیقا پؿ یکىهحو وه واله، اهث و ظ ىثیؾوقه ب

 ٌکل ؾهؿ. ی٬الب جمؿو اواله

 ايؤهیؼاوقه ی و هًٙ٭ؤه ٭ؤایٌؤمال آ٨ك یکٍؤىقها یکه اهكول ؾق بكؼ یظكکاج ىیا»
 یكیگ ال شهث ی ال يىق اوالم و اوح٩اؾه ی هماو اوح٩اؾه و اوحٕائه ٌىؾ،هی هٍاهؿه

                                              
 .1942/63/11 -های اوالهی بیايات ؾق آ٤ال هٍحمیى اشالن وكاو کٍىق. 1
 .4، ٌماقه 1915بهاق  –اظمؿ ٩ٌی١ی، اي٭الب اوالهی ال هًٝك هؤ٭ام ه١ٝن قهبكی، ٨ّلًاهه ظّىو . 6
 .62/2/1936 –المللی بیؿاقی اوالهی  بیايات ؾق اشالن بیى. 9



  :;   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

کٍؤىقها،  ىیؤا ی ًؿهیهًٙ٭ه، آ ىیا ی ًؿهیاکكم اوث. لفاوث که آ ٥مبكیپ باقکؾوث ه
 6.«اوث یقوًٌ ی ًؿهیآ ،یاله ی به ظىل و ٬ىه ،یاله ٫یبه جى٨

بلکه ؾق  ،يه ؾق یک پكووهایى اوث که ایى جمؿو  جمؿو يبىی ؾق هىقؾ يکحه اواوی
هاوث کؤه  ؼىؾ ال ٌگ٩حی ،و ؼىؾ قا يمایايؿ. ایى وؽى ه اوثیک شهً ٌکل گك٨ح
بلکؤه بؤا یؤک ؾگكگؤىيی  های جمؿيی ٌکل يیابؿهايی و با ا٬حبانیک جمؿو ؾق ٨كایًؿ ل

ای ؾق جىٔیط ایى اهك بكای الهؤام پؤفیكی . آیه الله ؼاهًهؼىؾ قا بًمایايؿ ،یق٦ و بمقگ
ال آو، شىًٌ ؾه واله پیاهبك قا ؾق ؾل وكلهیًی که ال اولیؤات جمؤؿو بٍؤكی هعؤكوم 

 ؾايؿ.چهاقم هصكی، هیبىؾه قا ٠لث ٌکىه و ا٬حؿاق شاه١ه هىلمیى ؾق ٬كو 

قیمی کكؾه که  هلحی که ؾق ؾوقايی ال اّولّیات جمّؿو بٍكی هعكوم بىؾه، بًایی قا پی»
هگك یؤک  ...وشىؾ آوقؾه و آو، يهٕث اوالهی اوث.  های بٍكی قا بهبمقگحكیى جمّؿو

شىٌؿ ! هگك چًیى چیمی همکؤى اوؤث !  ٘ىقی ال یک کىیك هی جمّؿو ٠ٝین، همیى
جكی  هلث ٠كبىحاو يه جًهؤا يٝؤكات ٠لمؤی بكشىؤحه ...والم، چًیى ٌؿ. اها ؾق هىقؾ ا

گؤاه، چًؤیى  يؿاٌث، بلکه اِاًل يٝك ٠لمی يؿاٌث. اِؤاًل ٠لؤن و وؤىاؾ يؿاٌؤث. آو
شم١یحی، ؾق ٘ىل ؾه وال ظیات هباقک پی٥مبك، ب١ؿ ال هصكت و ؾق ؾوقاو ظکىهؤث، 

قا اؾاقه کؤؤكؾ و جمؤؤام های هؤؤؿيّیحی قا چیؤؤؿ کؤؤه آو هؤؤؿيّیث چًؤؤؿ ِؤؤؿ وؤؤال ؾيیؤؤا  پایؤؤه
ًصن و ٬ؤكوو وؤىم و چهؤاقم و پؤ -٬كوو  های ؾيیا قا جعث جؤذیك ٬كاق ؾاؾ. ؾق آوهؿيّیث

و جمّؿو ٤كبی جمّؿو بكجك بىؾ؛ جمّؿو ٌك٬ی هً٭كْ ٌؤؿه بؤىؾ و جمؤّؿ  - ٌٍن هیالؾی
بیًین که جمّؿو اوالهی، آو جمّؿو بكجك  ٤كبؤی قا  ایكايی هن ؾق وا٬ٟ چیمی يبىؾ. ولی هی

بیى بكؾ. بؿیى ه١ًا که جمّؿو ٤كبی ؾق ه٭ابل ایى جمّؿو هً٭كْ ٌؿ؛ هرل وحاقه که با ال 
 7.«آهؿو ؼىقٌیؿ ؾیگك يىق يؿاقؾ، و٬حی که جمّؿو اوالهی آهؿ، چًیى ٌؿ
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  الله ؼاهًه یثآ یٍهؾق ايؿ یػو جاق یىجمؿو يى یصاؾقابٙه ایا   :<  

 یؤثظؤائم اهم یاقآيچه ؾق هىیك بالوالی ٨كهً  و جمؿو اوالهی ؾق ٠ّك ظأك بىؤ
پل اقجباٖ هیؤاو  یجاقیػ، يى٠ یكاوث؛ لاوث، جىشه به ٠لل قٌؿ و ايعٙاٖ آو ؾق گفٌحه ا

يىل هاي هحىالي بٍك بكاي ؾوث یابي به جصكبه ها، ايگیمه ها، ٠لل و ٠ىاهؤل ايعٙؤاٖ یؤا 
ال  یال گفٌحه بكاي اوؤح٩اؾه ؾق ليؤؿگي کًؤىيي، یکؤ هاوث. کىب جصكبها پیٍك٨ث جمؿو

اها ٠مؤك یؤٯ کاقکكؾهاي ههن جاقیػ اوث. هك کىی ؾق ليؿگی ؼىؾ اظحیاز به جصكبه ؾاقؾ 
هؤای  جؤىاو ال جصكبؤه ها کا٨ی يیىث. جًها ال قاه جؤاقیػ هؤی ٌؽُ بكای کىب همه جصكبه

اوث که ؾق گفٌحه  هایی ه١ههای ا٨كاؾ و شا گفٌحگاو بهكه گك٨ث؛ جاقیػ ؾقبكؾاقيؿه جصكبه
جؤىاو ال آيهؤا وؤىؾ  ايؤؿ. اکًؤىو هؤی های جلػ و ٌیكیًی کىؤب يمؤىؾه ليؿگی کكؾه و جصكبه

 ىی، هايًؿ آو اوث که به ؾق الای جاقیػ ٠مك کكؾه اوث.شىث. چًیى ک

جصاقب جلؤػ و ٌؤیكیى پیٍؤیًیاو قا ؾق ؾوؤحكن هؤا ٬ؤكاق  اوث که ايً جاقیػؾاو 
يیؤال  های ٨كاواو همكاه اوث، بی ؾهؿ و ها قا ال جصكبه يمىؾو ؾوباقه آيها که با همیًه هی
 کًؿ. هی

و ٠می٫ ؼىؾ ٬كاق ؾاقین. البحه اهحیال ها اهكول ؾق ایى ؾوقاو ال اي٭الب کبیك و ٠ٝین »
ی آو ؾوقاو ؾق بكابك ها که  ها به ِؿق اول ؾق ؾو يکحه، ههن اوث. يؽىث: وشىؾ جصكبه

بىا ؼىاهؿ جىايىؤث ال آو  یی اوث که ای بكای ها ٩ِعه ؾقن آهىليؿه و هٍؿاقؾهًؿه
گؤاه بؤا ایمؤاويکحه ؾوم: کركت و جكاکن ؾل و ؛ؼٙكات هايٟ ٌىؾ هؤای  هؤای هؤئهى و آ

 6.«های پاک و ؾق همه شای ایى کٍىق بمقگ اوثشىٌاو و ؾل

 استفادُ اس الگَّای تاریخی در ایجاد توذى ًَیي اسالهی

 .نیؾاق الیالگى و ي٭ٍه قاه ي کیبه ، نیؾاٌحه باٌ یاواله ىیيى جمؿو نیاگك بؽىاه
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 بچاقچى الگى،» ٨كهایًؿ:هی الگى قا ایًگىيه ج١كی٧ ،یاؼاهًه آیث الله ظٕكت

 6.«اوث قاه ي٭ً الگى، .گیكؾهي ٬كاق ظكکث پایه و ه١یاق که اوث ـهًي و يٝكي

 آوه ایًکؤ بؤكاي اوؤث و هیمايؤي وویله، ه١یؤاق الگى» ٨كهایًؿ:هی و ؾق بیايی ؾیگك
 7.«ٌىؾ ؾاؾه الگىجٙبی٫ آو با ؾهؿ، ايصام ؼىاهؿیم که ايىاو کاقي

یؤک الگؤىی جىايؤؿ هؤی جمؿو گفٌحه ؾق ٠ّؤك ؾقؼٍؤاو آو٘ب٫ ایى بیاو قهبكی 
 باٌؿ.هی هًاوب بكای هعک لؾو جمؿو يىیى اوالهی،

ٌؤىؾ هی ٌكوٞ اکكمکه با ب١رث پیاهبك  اوث ٠ّكی، هًٝىق ال ؾوقه ؾقؼٍاو
 و با هصكت آو ظٕكت و جٍکیل اولیى شاه١ه اوالهی ؾق هؿیًه هىؤیك ؼؤىؾ قا آ٤ؤال

ًگهای آو قول هرل ٨كهًؤ  کًؿ و په ال آو با ايح٭ال هىاقید ٨كهًگی و جمؿيی ٨كههی
و جمؿو ایكايی، قوهی، یىيايی، هّك و چیًی و پكؾالي آيها و ؾهیؿو قوض اوؤالهی ؾق 

ليؿ. ایى هی ایى ٠ًاِك ؾوث به بالآ٨كیًی آيها بك اوان قویکكؾ و شهاو بیًی اوالهی
هصؤكی بؤه اوز ؼؤىؾ قوؤیؿ جىايىؤث  ٍاو که ؾق ٬كوو چهؤاقم، پؤًصنهصمى٠ه ؾقؼ

هؤای هؤفهبی و ٨كهًگؤی و همكاهؤی ٠لؤن و ؾیؤى و ؾيیؤا و آؼؤكت و هال شلىای شلىه
 ٠8٭اليیث و ه١ًىیث باٌؿ.

پًصن  ه٭ام ه١ٝن قهبكی يیم ؾوقه ؾقؼٍاو اوالهی قا ال جٍکیل هؿیًه الًبی جا ٬كو
ايىؤايی اوؤالم،  -ی ویاوؤی  يؽىحیى ٨ؤكآوقؾه»٨كهایًؿ: ؾايًؿ و هیهصكی ٬مكی هی

بی آ٤ال ٌؿ و بؤه ِؤىقجی ظیؤكت آوق و ا٨ىؤايهاّهث اوالهی اوث که ال هؿیًة  ًّ واق،  ال
ی هباقک يگفٌحه  هًىل يین ٬كو ال وتؾت ایى پؿیؿه. ٬ؿم ؾق قاه قٌؿ کّمی و کی٩ی يهاؾ

ی ؼىؾ، ی١ًؤی  بىؾ که يمؾیک به يیمی ال جماهی ٬لمكو وه جمّؿو بمقگ باوحايی  همىایه
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مّؿيی ؾقؼٍاو و ظکىهحی ٠میؤم ایكاو، قم و هّك قا ؾق يىقؾیؿ و یک ٬كو په ال آو، ج
و ه٭حؿق ؾق هكکم شهاو پؿیؿ آوقؾ که ال ٌك٪ به ؾیىاق چیى و ال وىی ؾیگك به وؤىاظل 

های ویبكی و ال شًىب جؤا شًؤىب ا٬یؤايىن هًؤؿ ا٬یايىن ا٘له و ال ٌمال جا اوحپ
های وؤىم و چهؤاقم هصؤكی و پؤه ال آو، هؤمّیى بؤه جمؤّؿيی آو چًؤاو قویؿ. ٬كو هی

ه په ال هماق وال، هًؤىل بكکؤات ٠لمؤی و ٨كهًگؤی آو قا ؾق هؤؿيّیث ه١ٍٍٟ اوث ک
 «.ؤىض ؾیؿ جىاو به ًىيی شهاو، هیک

٤كْ ال ایى یؤاؾآوقی، ج٩ؤاؼك بؤه گفٌؤحه »ٌىيؿ که: ایٍاو ایى يکحه قا یاؾآوق هی
ْ  یاؾآوقی ایى ظ٭ی٭ث اوث که آيچه آو جمّؿو قا پؿیؿ آوقؾ ی١ًی اوالم  - يیىث. ٤ك

ؾهؤؿ: کؤه  هن اکًىو يیم ؾق اؼحیاق هاوث و به ها هٍؿاق هی -وال آو  و ه١اق٦ ليؿگی
ّزی» ها اَلْ هّ یا َاُیْ ىا آعَحّصیُبىا لَلْ ًُ ُعىّل ّارا َدهاُکٓن ّلما ُیٓعّییُکٓن   َى اَه اوالم ذابث کكؾه  6«َو َللَشْ

اوث ٜك٨یث آو قا ؾاقؾ که اّهث ؼىؾ قا به ا٠ؤحالی هؤؿيی و ٠لمؤی و ٠ؤّمت و ٬ؤؿقت 
 7«.كوايؿویاوی ب

لهیًه هٙكض اوث ایى اوث که ؾق ؾوقاو ٌکىه جمؤؿو اوؤالهی  ایى ؾق ای کهٌبهه
ٌؤؿ به ؼّىَ ال ٬كو ؾوم جا پًصن، اظکام و ؾوحىقات اوؤالم هعحؤكم ٌؤمكؾه يمؤی

گفاٌؤث بلکؤه يؤام ایؤى  «٨كهً  و جمؿو اوؤالهی»يام ایى پؿیؿه قا  جىاوبًابكایى يمی
 .يهاؾ «ياو٨كهً  و جمؿو هىلما» جمؿو قا بایؿ

چًیى اوث که آيچه وبب ٌؿ جؤا ایؤى جمؤّؿو ٌؤکل گیؤكؾ، ِؤك٨ا ٌبهه پاوػ بؿیى 
اوالم بىؾه و اذك اواوی ؾیؤى اوؤالم ؾق ٘ؤی ایؤى قويؤؿ ايکاقياپؤفیك اوؤث، لیؤكا اگؤك 

های ٨حط ٌؿه جىوٗ هىلماياو ؾاقای ایى جىايایی، ی١ًؤی پؤكوقي اوؤح١ؿاؾهای  وكلهیى
بى لکكیای قالی، ابى قیعؤاو بیكويؤی، هعمؤؿ بؤى  ؾقؼٍايی چىو ابى ٠لی ویًا، هعمؿ
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بىؾيؿ، چكا ؾق ؾوقاو ٬بل ال اوؤالم ال ٜهؤىق چًؤیى يؤىاب٥ی يؤاجىاو  هىوی ؼىاقلهی هی
جىايىحًؿ بك همه ٠لىم و ؾايٍؤها اظا٘ؤه یابًؤؿ،  بىؾيؿ و اگك هىلماياو ؾق هکه و هؿیًه هی

 بایؤؿ يًمؤىؾ   او قویپه چكا پیً ال آ٤ال ٨حىض، بكشىحگايی ایؤى چًؤیى ؾق هیؤاو ایٍؤ
هىؤلماياو ؾق جمؤؿو اوؤالهی ٬ابؤل  و اوؤالم ي٭ً ی١ًی ه٭ىله، ؾو ایى جع٭ی٭ا که گ٩ث

ای ؾچؤاق  ج٩کیک يیىث و اگك هّّمن به شؿایی ایى ؾو اِل گكؾین، بؤال بؤه همؤاو بلّیؤه
ؼىاهین ٌؿ که آيچه قا ِىقت وا٬ٟ يؿاقؾ، هىقؾ جىشه ٬كاق ؾهین و بگىیین جمؿو ایكايؤی، 

ای کؤه  ؾق ظالی که جمؿو ایكايی هی  گاه پیً ال اوؤالم بؤه آو ؾقشؤه كبی، یا...جمؿو ٠
ایكايیاو په ال اوالم بؿاو ؾوث یا٨حًؿ، يائل يگكؾیؿ و ا٠كاب هؤن ٘ؤی ٠هؤؿ شؤاهلی، 
هی  گاه ال هماو وٙط ٠كب بیابايگكؾ و ٌهكی ؼاقز يٍؿيؿ، اها اوالم ٠اهلی ٌؤؿ جؤا 

جمؿيی همىاق والؾ که به ٬ىل يه ایكايی اوث و يه  ٨كهً  اوالهی لهیًه قا بكای ٌکى٨ایی
٠كبی، ؾق ظالی که به قوایحی هن ایكايی اوث، هن ٠كبی، هن هًؿی و هن جكکی، ٨کكي 

 6ایكايی، لبايً ٠كبی، ؼیالً هًؿی و بالویً جكکی اوث.

 یمؤىؾوهًاوؤب و کاقآهؤؿ، هىؤحلمم پ یالگى یک یا٨حىٌؿ که  یاؾآوق یؿيکحه قا با یىا
 یگفٌحه بؤه ه١ًؤاهای اوث لکى جىشه به الگى یگكاوؾ یله٨حه و ٘ی ٌؿه به ووقاههای ق

 هعؤكوم و همًؤٞى یؤؿشؿ یالگؤى یؤا٨حىکه ـهى قا ال کاوي و شىحصى بؤكای  یىثي یىا
 کًؿ.هی

ی شىاهٟ ٠ؤالن، یؤک الگؤىی واظؤؿ يؤؿاقؾ.  ی کٍىقها و همه پیٍك٨ث بكای همه»
ٌؤؤكائٗ جؤؤاقیؽی، ٌؤؤكائٗ  - پیٍؤؤك٨ث یؤؤک ه١ًؤؤای هٙلؤؤ٫ يؤؤؿاقؾ؛ ٌؤؤكائٗ گىيؤؤاگىو

ش٥كا٨یائی، ٌكائٗ ش٥كا٨یای ویاوی، ٌكائٗ ٘بی١ی، ٌكائٗ ايىايی و ٌكائٗ لهؤايی و 
گفاقؾ. همکى اوث یک هؤؿل پیٍؤك٨ث های پیٍك٨ث، اذك هیؾق ایصاؾ هؿل -هکايی 

بكای ٨الو کٍىق یک هؿل هٙلىب باٌؤؿ؛ ٠یًؤًا همؤاو هؤؿل بؤكای یؤک کٍؤىق ؾیگؤك 
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ى یک هؿل واظؿی بكای پیٍك٨ث وشىؾ يؿاقؾ که هؤا آو قا پیؤؿا بًابكای ؛ياهٙلىب باٌؿ
ی اشماء آو الگى قا ؾق ؼىؾهاو ایصاؾ کًین و ؾق کٍؤىقهاو  کًین، وكا٢ آو بكوین و همه

با ٌكائٗ جاقیؽی ها، با ٌكائٗ  - پیاؾه کًین؛ چًیى چیمی يیىث. پیٍك٨ث ؾق کٍىق ها
ها، با آؾاب ها، با ٨كهًؤ  هؤا و بؤا  ش٥كا٨یائی ها، با اؤاٞ وكلهیًی ها، با ؤٟ هلث

ی ؼىؾ قا ؾاقؾ؛ بایؿ شىحصى کًین و آو الگؤى قا پیؤؿا کًؤین. آو  الگىی ویژه -هیكاخ ها 
1«الگى ها قا به پیٍك٨ث ؼىاهؿ قوايؿ؛

 

 :ه١ح٭ؿيؿ اي٭الب ه١ٝن قهبك

 ی،٨کؤك، ٠لؤن، ليؤؿگ ۀجىشؤه بؤه چهؤاق ٠كِؤ یاواله یىبه جمؿو يى یؿوقو یبكا
 یؼاِؤ یؤثو اهم یگؤاهالشاهؤا ٠كِؤه یؤىوث که هؤك کؤؿام ال اا یٔكوق یثه١ًى

 ی،هىشؤىؾ قا بكقوؤ یثؤؤ١ یؤؿچهاق ٠كِه ابحؤؿا با یىبكؼىقؾاقيؿ. ؾق هك کؿام ال ا
 ین؛گك٨حؤاق يٍؤى یؿو ج٭ل اقکكؾ جا ؾق ؾام جکك ییگفٌحه قا ًٌاواهای و ٧١ٔها یبآو

هٙلؤىب قا ؾق يٝؤك  یثاوث. وپه ؤؤ١ یثظائم اهم یاقجىشه به گفٌحه بى یىبًابكا
 کكؾ. یمیق به آو بكياهه یؿوقو یگك٨ث و بكا

 ؾ٬یؤ٫ و هٕؤبىٖ هىیكی اوالهی جمؿو و ٨كهً  که ؾهؿ هی يٍاو اوالم جاقیػ بكقوی
جعلیؤل و ج١لیؤل  جىاو بابك همیى اوان هی .گك٨حه اوث ٌکل ؾقک  ٬ابل هًٙ٭ی پایه بك و ؾاقؾ

ای کؤه يحؤایس آو بؤه گىيؤه، هًؿًی بك قوابٗ ٬ا٠ؿهی کلیحی ٨كاگیك و هًىصن و هبحجاقیػ به هرابه
 های جاقیؽی باٌین.به ؾيبال پیاؾه والی الگى باٌؿه١ٙى٦ به کاقکكؾهای ٠یًی 

٠لن بؤه جعؤىتت و  ی١ًی یػجاق ی٨لى٩ه» :یًؿ٨كهاهی قابٙه یىؾق ا یهٙهك یؿٌه
ٙؤىقات و ج یؤىبؤك اظؤاکن  یىو ٬ؤىاي یگؤكؾ یبه هكظله یاها ال هكظلهجٙىقات شاه١ه

 6«ها يه بىؾو آيها.٠لن به ٌؿو شاه١ه یگكجعىتت؛ به ٠باقت ؾ
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 یىو ٬ؤىاي یاشحمؤا٠ یاتظ یٗها و ٠لل ايعٙاٖ آيها و ٌكاجمؿو یؿایًآيچه به ٠لل پ»
 یىها آيهؤا قا ٬ؤىاي ٌىؾ،یا٘ىاق و جعىتت هكبىٖ ه یها و همهشاه١ه یظاکن بك همه یکل

و ال  یبؤه ؾوقهؤا یها ال ؾوقهاچه به ٠لل اقج٭ا شاه١هو آي کًینیها اِٙالض هبىؾو شاه١ه
 1.«کًینیٌؿو شاه١ه اِٙالض ه یىٌىؾ ها آيها قا ٬ىايیهكبىٖ ه یبه يٝاه یيٝاه

کؤه ؾق هماو الگؤىیی اوؤث  (٠لن و ٨كهً  و يٝام ه١ك٨حی) والیيكم ا٨ماق جمؿو 
 ایٗ ٨ؤك٪هؤاي هؽحلؤ٧، ٌؤك هؤا و هکاو البحؤه ؾق لهاو ِؿجمؿو گفٌحه وشىؾ ؾاٌحه 

اها آيچه هىلن اوث ایى که به هك ظال بایؿ ها بكای ؾوث یابی به الگىی تلم  ؛کًؿهی
ها، گام ؾق هىیك ٌکل اوالهی و ایكايی جىشه کكؾه و با ٠ملیاجی والی آوهای به هىل٩ه

 .گیكی جمؿو يىیى اوالهی بگفاقین

اقیؽی ؾق بیايؤؤات ه٭ؤؤام ه١ٝؤؤن قهبؤؤكی بؤؤكای چگؤؤىيگی اوؤؤح٩اؾه ال الگىهؤؤای جؤؤ
 .ه١یاقهایی ٬كاق ؾاؾه ٌؿه اوث

تَجِثِاّذافالگَّب

 :الگىیی قا هًاوب اوث که ؾاقای ایى اهؿا٦ باٌؿ اوالهي اي٭الب ه١ٝن قهبك
 ؛باٌؿ هایصاؾ ظیات ٘یب ال٧. به ؾيبال

 ؛شاه١ه قا جاهیى کًؿ ق٨اه هاؾي ب.
 7.قا ؾق شاه١ه پیاؾه کًؿ ًىیث و اؼال٪٠١ؿالث، ه ز.

آهذیتَجِثًِبکبس

بكؼی الگىها، ه٭ام ه١ٝؤن قهبؤكی ياکاقهؤؿ بؤىؾو جمؤؿو  بىؾو ياکاقآهؿ جىشه به
 ؾاقيؿ:هی ٤كبی قا ایًگىيه بیاو
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  الله ؼاهًه یثآ یٍهؾق ايؿ یػو جاق یىجمؿو يى یصاؾقابٙه ایا   ;8  

ؼؤىاهین؛ پیٍؤك٨ث يمی ها پیٍك٨ث قا به ٌکلی که ٤كب ؾيبال کكؾ و پیً ق٨ث،»
گاه  اهكول يؿاقؾ. پیٍك٨ث کٍىقهای پیٍك٨حه ٤كبی هی  شاـبه ی ٤كبی  ای بكای ايىاو آ

يىث ٨٭ك قا ال بیى ببكؾ، يحىايىث جب١ؤیٓ قا ال بؤیى ببؤكؾ، يحىايىؤث ٠ؤؿالث قا ؾق يحىا
ی  اوًت آو پیٍك٨ث بؤك پایؤه .شاه١ه هىح٭ك کًؿ، يحىايىث اؼال٪ ايىايی قا هىح٭ك کًؿ

 6.«اوح١ماق و ٤اقت کٍىقهای ؾیگك بًا ٌؿٜلن و 

و اِىل ٤یك الهی ی اوهايیىن  الگىهای قایس جىو١ه، ال لعاٚ هبايی، ٤لٗ و بك پایه
هؤایی  هایی قا که ؾقؼّىَ اقلي ايؿ و٠ؿه هىحًؿ و ال لعاٚ آذاق و يحایس يیم يحىايىحه

 7.ؾاؾه بىؾيؿ، هع٭٫ کًًؿ« ٠ؿالث»و « آلاؾی»يٝیك 

شؤای وایه اوؤث کؤه بؤه ای ؾ٬ث قهبكی ؾق پیكوی يکكؾو ال الگىی ٤كبی به ايؿاله
٭ؿيؿ بؤه کؤاقگیكی وایه جىوؤ١ه هىؤحلمم ه١ح و ؛کًًؿهی ه پیٍك٨ث اوح٩اؾهجىو١ه ال وای

پفیكي ٠ًاِكی پًهاو ؾق ه٩هىم جىو١ه اوث. چؤكا کؤه ایؤى وایه بكگك٨حؤه ال جؤاقیػ و 
 اؾبیات ظاکن بك کٍىقهای ٤كبی اوث.

کلمؤه جىوؤ١ه قابؤه کؤاق  ینها ج١مؤؿًا يؽىاوؤح ینقا ها با ؾ٬ث ايحؽاب کكؾ یٍك٨ثکلمه پ»
ؤبؤ یکاوث که کلمه جىو١ه  یى٠لث ا ین،ببك بؤا ؼؤىؾي  یؾاقؾ الحماهؤاج ییو ه١ًؤا یاق اقٌل

 ی،اوؤاله یؤا یكايؤیا ینگىئها هی یًکهالبحه ا یىحینها با آو الحماهات همكاه ي یاياً همكاه ؾاقؾکه اظ
بؤه  یکؤكؾ؛ يؤه هؤا بؤكا یناوح٩اؾه يؽىاه یگكاوؾ یکه ها ال ؾوحاوقؾها یىثه١ًا ي یىهٙل٭ًا به ا

که ٠لن وشؤىؾ ؾاقؾ،  ی. هك شائیىحینؾهاو ٬ائل يؼى یبكا یحیهعؿوؾ ی ؾوث آوقؾو ٠لن، ه
ق٨ؤث؛ هًحهؤا  ینوشىؾ ؾاقؾ، بؤه وؤكا٢ آو ؼؤىاه یطِع ی ه١ك٨ث  ؾقوث وشىؾ ؾاقؾ، جصكبه

 یؤایآيچؤه کؤه ؾق ؾي ی گك٨ؤث. ال همؤه ینيؽؤىاه یقا ال شؤائ چیؤمیبىحه و کىقکىقايه  چٍن
 8«.کكؾ ینٌىؾ ال آو اوح٩اؾه کكؾ، اوح٩اؾه ؼىاهه١ك٨ث وشىؾ ؾاقؾ و هی
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  ;9   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

اسالهیثَدىالگَ

اوؤحؽكاز  ی١ًؤیبؤىؾو  یباٌؿ و هًٝىق ال اوؤاله یاواله یؿالگى با یه٭ام ه١ٝن قهبك
حًؤي باٌؤؿ. هب اوؤالم ی٨لىؤ٩ و یيٝؤك یهبؤاي بك که یاواله هًابٟ ال هاهبايي و چاقچىب

 هكاظل و ٨كآیًؿ ٘كاظي و اشكاي الگى بایؿ بكؼاوحه ال اوالم باٌؿ. یًکهٔمى ا

کؤاق،  یهؤا یىههؿ٨ها، اقلٌها ٌ یات،که ٤ا یلؾل یىاوث؛ به ا ی، اوالهالگى یىا»
 یه١ؤاق٦ اوؤاله یاوؤاله ینها به ه٩ؤاه یهجک ی١ًیؼىاهؿ گك٨ث،  یههمه ال اوالم ها

هؤا وشؤىؾ ؾاقؾ؛ ٬ؤكآو هىؤث، وؤًث  یاقهن ؾق اؼح یاوث. ؼىٌبؽحايه هًابٟ اواله
م ها ؾق ٨٭ه ها ؾق ظ٭ؤى٪ هؤا که ؾق ٨لى٩ه ها ؾقکال یو همحال ی٤ً یاقبى ینهىث ه٩اه

 6«.هًاوبث یىهن به ا یاواله یىوشىؾ ؾاقؾ بًابكا

اوؤؤالهی بؤؤا الگؤؤىی  جؤوؤؤیه ٌؤؤىؾ کؤؤهال بیايؤؤات قهبؤؤكی ایًگىيؤؤه اوؤؤحًباٖ هؤؤی
هؤا و  اوؤالهی قوي الگىیهىشىؾ هح٩اوت اوث. ؾق جؤویه  الگىهایوالی  اوالهی

اوالهی به ؾيبال  الگىیؤویه به ٠باقت ؾیگك ؾق ج ؛ٌىؾ ابماقها هىشىؾ يیم اوالهی هی
ًٌاؼحی اوالهی و ؾق  ًٌاؼحی و هىحی هىحین که هبحًی بك هبايی ه١ك٨ث الگىییجىلیؿ 

 ٌىؾ. چاقچىب اؼال٪ و ظ٭ى٪ اوالهی ايصام هی

دیياسالمحلمِاتػبلتوذىپیطیيٍتوذىًَیي

بٍؤك های هاؾی و ه١ًىی  ، جمؿو بكایًؿ ظكکث جکاهلی و ايؿوؼحهٌؿچًايکه اٌاقه 
٠ًّؤك ٌىؾ جاکیؤؿ بؤك هی آيچه ؾق گ٩حاقهای قهبكی ؾقباقه جمؿو يىیى هٍاهؿهاوث. 

های جصكبؤی و  ايىاو همکى اوث يیالهای هاؾی جمؿو قا با جاليچكاکه  اوالم اوث.
جكیى ب١ؿ جمؿو  ٠٭لی جؤهیى کًؿ؛ اها ق٨ٟ يیالهای ه١ًىی که لیك بًای ليؿگی و اواوی

ؾیؤى همؤىاقه پیٍؤكو ایٍاو ه١ح٭ؿيؿ،  وؾ بٍك يیىث.ايىايی اوث، هكگم ؾق جىاو هعؿ
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  الله ؼاهًه یثآ یٍهؾق ايؿ یػو جاق یىجمؿو يى یصاؾقابٙه ایا   ;:  

ویاوی و اشحما٠ی ال بؿو جاقیػ جا اهؤكول، های جمام هىائل اواوی بىؾه اوث و يٝام
 .بك بًیاو ٠٭ایؿ ؾیًی ٬كاق گك٨حه اوث

ٌىؾ، ؾیؤى اوؤالم هی جمؿو پیٍیى و جمؿو يىیى اوالهی بًابكایى آيچه هایه اجّال
 .قابٙه ٠كٔی يه یک اوث،بٙه ٘ىلی یک قااوث، البحه ایى قابٙه 

بایؿ جىشه ؾاٌث که هًٝىق ال اظیاء جمؿو اوالهی ایى يیىث که ٬ؤكاق اوؤث یؤک 
ای که ؾق جؤاقیػ ال آو ِؤعبث بؤه هیؤاو آهؤؿه و  اقجباٖ با جمؿو اوالهی جمؿو يى و بی

 جمؿوی١ًی  ؛وشىؾ بیایؿ کًًؿ، به هىلماياو به ٌکىه آو ؾق ه٭ا١٘ی ال جاقیػ ا٨حؽاق هی
يىیى اوالهی ؾق ٘ىل جمؿو اوالهی ؾق ِؿق اوالم، ٬كو چهؤاقم و پؤًصن هصؤكی و 

ؾاق جمؿو ٬بلی اوؤث، بؤا  ٬كو يهن و ؾهن ٬كاق ؾاقؾ جمؿو شؿیؿ ال ایى شهث که هیكاخ
قابٙه ٘ىلی ؾاقؾ. البحه ایى اقجباٖ ٘ىلی ؾق ٌكایٙی اوؤث کؤه بؤیى جمؤؿو ٬بلی  جمؿو

 .هٍاهؿه يٍىؾ ی٬بلی و جمؿو شؿیؿ ج٥ییك هاهىی و شىهك

ؾق  یال يؤى٠ی جصكبؤه يگؤاقای با ایى جىِی٧، هی جىاو گ٩ث هكاؾ آیث الله ؼاهًه
هباظد جمؿيی آو اوث که بگىیًؿ جعلیل ایى جصكبه اوالهی ه١اِكهبحًی بؤك جصكبؤه 

ي٭ٙه اجّال ؾاقيؿ که هماو اوؤالم  یکجمؿيی ِؿق اوالم و جاقیػ هىلماياو که همه 
یٯ ٜك٨یث بىیاق ههن ؾق اؼحیؤاق اهؤث اوؤالهی و بلکؤه  اوث ظکایث ال آو ؾاقؾ که

ؾوحیابی به یٯ جمؿو يىیى اوالهی ٬كاق ؾاقؾ که بایؿ به آو بها ؾاؾه ٌؿه و  یبٍكیث بكا
 به ٨كایًؿ جکاهلی آو ايؿیٍیؿه ٌىؾ.

ی ؼاوقهیايؤه  ایى ظكکاجی که اهكول ؾق بكؼی کٍؤىقهای ٌؤمال آ٨كی٭ؤا و هًٙ٭ؤه»
گیؤكی ی ال شهث ی ال يىق اوالم و اوح٩اؾه اؾه و اوحٕائهٌىؾ، هماو اوح٩ هٍاهؿه هی

ی ایؤى کٍؤىقها،  ی ایى هًٙ٭ه، آیًؿه ؾوث هباقک پی٥مبك اکكم اوث. لفاوث که آیًؿه
 6.«ی قوًٌی اوث ی الهی، آیًؿه به جى٨ی٫ الهی، به ظىل و ٬ىه

                                              
 .63/63/1936بیايات ؾق ؾیؿاق هىئىتو يٝام ؾق قول ٠یؿ هب١د . 1



  ;;   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

 جىايؿ بكای ؾوحیابی بؤه هیجمؿو اوالهی بكقوی ٠ىاهل ايعٙاٖ  تلم به ـکك اوث
 اوؤالهی شاه١ؤه جصكبه و جاقیؽی وًث ال گیكی بهكه آهىل باٌؿ. جمؿو شؿیؿ ؾقن

 .کًؿ کمک جمؿو يىیى اوالهی بیٍحك هكچه ًٌاؼث به جىايؿهی ،ِؿق اوالم

کَسکَساًِعذمتملیذ

، ؾق ظ٭ی٭ث يمىيه ٠یًی و هٍهىؾ یک ٨کك و ٠مؤل ؾق اب١ؤاؾ گىيؤاگىو اوؤث کؤه «الگى»
ٌىؾ. ؾق ٨كهً   ل٥ث، وایۀ الگى هؤكاؾ٦ بؤا  ؾیگكاو پیكوی هی بكای قویؿو به کمال، ال وىی

ؾق وا٬ٟ ایصاؾ جمؤؿو  اها بایؿ هكا٬ب بىؾ ایى ج٭لیؿ هًصك به همىاو والی يٍىؾ. 6.ج٭لیؿ اوث
های  با جىشه به هبايی ٨کكی و ٌكایٗ هعیٗ هح٩اوت اوث. ی١ًی ج١ؤؿاؾی ال ٌاؼّؤهشؿیؿ 

ؤ٧١ اوؤثجمؿو ؾق هك ٠ّكی بك اوان ٌكایٗ هعیٙی ج٥ بؤه  .ییكپفیك و ؾاقای ٌؿت ؤ 
 ايؿ. همیى ؾلیل ه٭ام ه١ٝن قهبكی يٝكیه جمؿو يىیى اوالهی قا هٙكض کكؾه

 آیؿ و يًگماو ايىاو بایؿ همیٍه ال جصاقب ؾیگكاو هن اوح٩اؾه کًؿ. ها بؿهاو يمی»
کًؿ که ال ؾیگكاو یاؾ بگیكین. آيچه که بؿ اوث، ایى اوث که هؤا بیؤائین الگىهؤای يمی

های ؾیگك قا به ٘ىق ؾقبىث ؾق بیى هلؤث و کٍؤىق ؼىؾهؤاو های ؾیگك و ٨كهً لثه
 7«ها قا اِاًل ؾق يٝك يگیكین. پیاؾه کًین و ا٬حٕائات و ٌكائٗ و لهیًه

جٍؤؽیُ  یؤكاوؤىؾهًؿ باٌؤؿ ل یاقجىايؿ بىؤهی یؽی،جاق یالبحه اوح٩اؾه ال الگىها
 گفٌحه وًصً یالگىهاهاي ¬با ه١یاق و هالک اقلي یؿشؿ ی٬ىت و ٧١ٔ الگىها

، یبؤه ٌؤكایٗ جؤاقیؽ یاوؤاله یالگىها ٠الوه بؤك هبؤاي ی٘كاظ یبكا یىٌىؾ. بًابكاهی
 جىشه ٌىؾ. یؿبا یمي یو اشحما٠ ی٨كهًگ

شًبهِسیضیثشایآیٌذُث

اگؤك هؤا . اوؤثبكياهؤه قیؤمي بؤكاي آیًؤؿه ، جؤاقیػههمحكیى ؾتیل هٙال١ه ال یکی 
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  الله ؼاهًه یثآ یٍهؾق ايؿ یػو جاق یىجمؿو يى یصاؾقابٙه ایا   ;<  

 .ؾاقای ٨هن جاقیؽی باٌینکًین، ظحما بایؿ  یبكياهه قیم بؽىاهین ه١ٙى٦ به آیًؿه 

جؤكیى  ؾايین که ههن . هی«گیكی يحیصه»جكیى شمله، ی١ًی جىاو  ٨هن جاقیؽی ؾق کىجاه
ٌىؾ ؾق هی با٠د به ج١بیك ؾیگك، ٨هن جاقیؽی 6.گیكی اوث وقلی، يحیصه ٨كآیًؿ ايؿیٍه

 مل کًین.بكياهه قیمی بكای آیًؿه و قویؿو به جمؿو يىیى اوالهی هى٫٨ جك ٠

يیؤم ال  ايبیاء الهؤيکه با جىشه به ه١اق٨ي که ال ايبیاء الهي به ها قویؿه اوث، ؾقهی یابین 
چىو هىٔٞى کاقٌاو ِك٨ا ه١ٙى٦ به لهاو ؼىؾٌؤاو  کكؾيؿگفٌحه بكای آیًؿه اوح٩اؾه هی

ؼّىِؤا ايبیؤاء اولؤىال١مم و بؤىیژه وشؤىؾ ه٭ؤؿن يبؤي  -یا ظحي شاه١ه ؼىؾٌاو يبؤىؾه 
ظحما ياٜك به یٯ ا٫٨ قوًٌي ؾق آیًؿه جؤاقیػ ٠مؤل هؤي  - یاء ایٍاوو اوِ اکكم

يبىؾه که آیًؿه کاق ؼىؾٌاو قا يؿايًؿ و اهك بكایٍاو هؤبهن باٌؤؿ، یؤا ِؤك٨ا  گىيهکكؾيؿ؛ ایى 
ياٜك به و١ٔیث ظال ٠مل کًًؿ. لفا ال هىلمات همه اؾیاو الهي ایى اوث که ؼىؾٌؤاو قا 

ؿ و اؾیاو گفٌحه قا جاییؿ هي کكؾيؿ. ٬كآو کكین ؾق ایؤى بؤاقه اؾاهه قاه ايبیاء گفٌحه هي ؾايىحً
یّه َو َهالّئَکّحیّه َو »٨كهىؾه اوث:  ٌِ آَهیَى ّباللَّ ىَو ُکی ًُ ّه َو آلُمٓؤّه بِّ ٓيّضَل ّإَلٓیّه ّهٓى َس

ُ
ُعىُل ّبما أ آَهَى الشَّ

َظٍذ ّهٓى ُسُعّله
َ
ُق َبٓیَى أ ك ؾیگكی ؾق هىقؾ وشىؾ ه٭ؤؿن يبؤي و یا ؾق ج١بی 7«ُکُحّبّه َو ُسُعّلّه ال ُيَفشِّ

لًا ّلما َبٓیَى َیَذٓیهّ »٨كهىؾه اوث او  اکكم بىؾه اوث. همه ايبیاء ایى گىيه بىؾيؤؿ و  8«ُهَظذِّ
پیٍیًیاو قا جّؿی٫ هي کكؾيؿ و يىبث به آیًؿه و ايبیاء ب١ؿی هن و٠ؿه و بٍاقت هي ؾاؾيؤؿ. 

هؤای هؽحل٩ؤی، که همه ايبیاء به بیاوؾق وا٬ٟ یٯ هىیك و یٯ قاه بىؾه اوث. و يکحه ؾیگك ایً
و٠ؿه به ؾوقاو ٤لبه ظ٫ و ؾوقاو ٠ّك ٜهىق هي ؾاؾيؿ کؤه یؤٯ آیًؤؿه قوٌؤًي پؤیً قوي 

 9، آو آیًؿه اج٩ا٪ ؼىاهؿ ا٨حاؾ.یاوث و ب١ؿ ال یٯ ظىاؾخ ٘ىتي

                                              
 .2492، جابىحاو 02ویؿهعمؿ قٔا ٠باؾی، چهل پله با ٨ّلًاهه، ٨ّلًاهه هٙال١ات جاقیؽی، ٌماقه . 1
 .615وىقه هباقکه ب٭كه، آیه . 6
 .31وىقه هباقکه هائؿه آیه . 9
ی گ٩حماو جمؿو يىیى اوالهی/ ٨لى٩ه جاقیػ و ٬ىا٠ؿ ظاکن بؤك ویؿهعمؿ ههؿی هیكبا٬كی، شلىه ٌٍن جبییى هباي. 3

 ویك شكیاو ظ٫ و با٘ل و اؼحالٖ آيها ؾق ایى ٠الن، پایگاه ا٘الٞ قوايی آیث الله ویؿ هعمؿههؿی هیكبا٬كی.



  ;=   ٠لىم ویاویویژه ، 2499 پاییم، 04ٌماقه  ٨ّلًاهه 

 

 ٍ هآخذ هٌاتغفْزست 

ؿالال سالغصاص   15لنایه فص   یغهغ ضیآن اػ ینظغ كه  ینض ضهیو فا زییفهى  تاع  اعصجن یذمض جىاص .1

 .7   كماعه85ؿى  بهاع 

 (.www.khamenei.irدضغت آی  الله ؿیضػل، ساینه ا   بیانات )بغگغفته اػ تاعنما   .2

 .92 بهاع  13كماعه  فصلنایه فغهنگ پژوهق  کاعبغص یغالؼات تغبیق، صع تاعیز  یضع   یغیم د .3

 قییجمىػاله یقالاجت همالا ، ـالتییکاتال  اویان انیالو پا ،اؿالالی  ضاعیب هینظغ  یذمض جىاص  انیصاػ .4

 (الؼال، یضظلالالاله) ا  اللالالاله ساینالاله  یالال)عه( و آ سمینالالال، ایالالا  لالالالهیصع انض ،اؿالالالی  ضاعیالالالب هیالالنظغ
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 .1398ػعین کىب ػبضالذـین  تاعیز صع تغاػو  انتلاعات اییغکبیغ  .5

  پژوهلالگاه ػلالى  انـالان، و یغالؼالات 2جلالض  اقغ  عوف ها  تذقیق صع ػلى  اجتماػ، ؿاعوسان،  ب .6

 .1393فغهنگ،  

 .1392تابـتان   41كماعه  فصلنایه یغالؼات تاعیش،  چهل پله با فصلنایه  ػباص   ؿیضیذمضعضا  .7

 .7كماعه   1385بهاع   فصلنایه دصىن  انقالب اؿالی، اػ ینظغ یالقا  یؼظم عهبغ   ادمض  كفیؼ، .8

تغجماله و نگالاعف دـالین  صضع  ؿیضیذمضباقغ  ؿن  ها  اجتماػ، و فلـفه تاعیز صع یکتال  قالغآن  .9

 .1369 تهغان عکؼ نلغفغهنگ، عجاء ْ  ینىچهغ 

 .1372 غ یغکبیایب انتلاعات کاعنایه اؿال   تهغان  کىب  نیػع نیػبضالذـ .11

 .1388  258كماعه   گاه دىػهو هفته نایه پ  صلغف یپ ،اصىل اؿالی  میابغاه اضیف .11

 .79   ج   1413  الؼغب،التغا،  اءیصاع إد غوت ییذمضباقغ  بذاع األنىاع  ب  ،یجلـ .12

 هالا  انگاعه هیالبغ پا ،اؿالی  ضاعیصعباعه ب  ا الله ساینه  یآ  ها ضگاهیص پیکغبنض   نییت  یذجىب .13

اللاله   ی)عه( و آ سمین،ایا   لهیانضصع  ،اؿالی  ضاعیب هینظغ قییجمىػه یقاجت هما  زیفلـفه تاع

 .www.farsi.khamenei.ir  1391  (الؼال، یضظله) ا  ساینه

 .1387  تهغان  صضعا  ػبٔؼٝ ٚ سبسیخیغهغ   یغتض،   .14

 .1386تهغان: فغهنگ یاهغر   ن؛یفغهنگ یؼ  یذّمض  نییؼ .15

و  زی/ فلـفه تاع،ؿالیا نیگفتمان تمضن نى ،یبان نییكلم تب جلـه   یهض ضیذمضیؿ   باقغییغ .16

 ضیالله ؿال  یآ ،اعالع عؿان پایگاه  ػالم نیدق و باعل و استالط آنها صع ا انیجغ غیقىاػض داکم بغ ؿ

  .غباقغیی  یذمضیهض

 یقضیالاله ا  بالالغ عوف تذقیالالق صع ػلالالى  اجتمالالاػ،  انتلالالاعات کتابشانالاله فالالغوعصین  نبالالى   بهالالغوػ  .17

 .1384تهغان 

 .1384نلغ یؼاعف قم  چا  ؿى    ،ضن اؿالیفغهنگ و تم  اکبغ ،ػل ، تیوج  .18
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