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 چکیذُ

ذ  ی،والهر  ی،فمْر  ّربی دس حرَصُ  یـبىٍ ؿٌبخز ا یذهشبثش اص ػمب (سُیٌی)حضشر اهبم خو یبػیػ یـًِا

ذ یي. اثبؿذیه یاػاله یشیثب َّ یٍ فلؼف یػشفبً ؼدبم هٌطم یزوِ اص خبهؼ یـًِا ثشخرَسداس ثرَدُ    یٍ ًا

ؼشِ ِث ؿىل ًَا مالة اػاله یشٍصیٍ د دّیٍ س  اػرالهی  یًظربم همرذع خوْرَس    یرز ٍ سثج یغٍ سبػ یًا

ذیؿَد، ه یهٌشْ ًَا  رالرذاهب  ٍ ّبحشوز ٍ وٌؾ یشهؼ یدسػش یبثیاسص یثشا یّوچٌبى ؿبخق هٌبػج س

ضرشٍسر داسد. درظٍّؾ    یزٍ ػمالً یزؿٌبخز هفَْم ػذالز ٍ ساثطِ آى ثب هؼٌَ یثح ایي اص. ثبؿذ اهشٍص

َ    یري حبضش دًجبل دبػرخ ثرِ ا   َال اػرز ورِ هؼٌ ذ یرز ػرذالز ٍ ػمالً  یرز، ػر ِ دس ًا اهربم   یػر یبػ یـر

اهربم   یبًربر ٍ ث یفربر آساء، ًظرشار، سبل  یسالؽ ؿذُ ثب ثشسػ یكسحم یيداسد؟ دس ا ایچِ ساثطِ (سُیٌی)خو

ذ یزٍ ػذالز ٍ ػمالً یزهؼٌَ ةِث ساثط (سُیٌی)خو . ینثشدُ ٍ وـف هؼٌب وٌر  ید یـبىا یبػیػ یـِدس ًا

ذ یاص هؼبئل اكل ٍ  یبًربر . لرزا ثرب سَخرِ ثرِ ث    اػرز  یرز ٍ ػمالً یزساثطِ آى ثب هؼٌَ یـبى،ػذالز ا یـًِا

َثبر ٍ آساء ٍ ًظشار ا ذ ثرِ اثؼربد ٍ حرذٍد ٍ ث رَس     ٍ سٍؿروٌ  یؿذُ اػز ِث كَسر هٌطم یػؼ یـبىهىش

ِ? ػذالز ر یدس هحَسّب یزٍ ػذالز ٍ ػمالً یزهؼٌَ یيساثطِ ث ػرذل   یرذ، اسصؽ سَح یرل هخشلف اص خول

حىَهرز خْرز    یلًفغ ٍ سـى یِػذالز ٍ سضو یلٍ ػؼبدر ر یٍ اخشوبػ یػذالز فشد یٌی،ٍ سىَ یاْل

ؿَد. یحٍ سـش ییيٍ سج یاػشمشاس ػذالز ثشسػ

  .(سُ)یٌیاهبم خو یبػی،ػ یـِاًذ یز،ػمالً یز،ػذالز، هؼٌَّبیکلیذی:ٍاصُ

                                              

 ـالٞلىم، ػؿ امالم یامیم یيهاؿىؼ ؿىته ايؼ یػايو آهىعته کاؿىًام  .ػاييگاه با٩
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 هقذهِ

های صْرـ  اهرام هبايی ٥کـی و امالهی يٚام رمهىؿی امالهی ؿا بایؼ ػؿ ايؼیيه
ـػ. اهام عمیًیٕؿهٔ به ًٝىاو هٞماؿ کبیـ اي٪الب و يٚام رمهىؿی امرالهی اف  رنتزى ک

ـايی هنتًؼ که هن ػؿ ٩اهت ایؼئىلىگ اي٪الب و يٚام  ؿهبرـی  و هرن ػؿ ٩اهرترمله ؿهب
٪رؼك رمهرىؿی امرالهی برا هزمىٝره ؿومت که يٚرام هماف ٙاهـ ىؼيؼ. اف ایىيٚام

تـیى ه٦اهین ـاث و تزلی ٝیًی ايؼیيه ایياو امت. یکی اف ههنهی ،و يهاػهای آو اٍىل
باىؼ. اهام عمیًی به ًٝىاو ٥٪یره ، ه٦هىم ٝؼالت هیٔؿهٕهای اهام عمیًیکلیؼی ايؼیيه

ـاؿ ػاػ و ٝالی ـاو، اماك کاؿ عىػ ؿا امرالم ٩ر ٩ؼؿ و بًیايگؾاؿ يٚام رمهىؿی امالهی ای
ترـیى ٝمل پىىرايیؼ. یکری اف بـرنرته اهها، بـ هىافیى و اٍىل امالم رهػؿ همه ٝـٍه

ها، به ویژه میامت و صکىهرت تض٪ر٨ بغيریؼ، اٍرل اٍىلی که ایياو ػؿ همه ٝـٍه
ـای ٥هن ٍضیشؿٝای هرای ه٦اهیمی همچىو ٝؼالت بایؼ به ايؼیيره ت اٝتؼال بىػ. لؾا ب

ـػ تا ينبت ایرى ه٦هرىم برا چراؿچىب ايؼیيره اي٪رالب امرالهی و يٚرام  ایياو ؿرىٛ ک
ـػػ. اهام عمیًریٕؿهٔ برا همریى ايؼیيرهرمهىؿ اي٪رالب ٝٚرین  ،ی امالهی هيغٌ گ

ـػ و ػؿ هغى٣امالهی ؿا پایه ـایٔ صاکمیرت ٕرا١ى ، تضرت و یرت گؾاؿی ک تـیى ى
الهی به ٩یام ٝلیه ٕا١ى  بـعامرت و برا ايؼیيره ٝرؼالت و آفاػی اف مرلٖه ٕرا١ى  و 

ٞه و ایزاػ وصؼ  میامری و های راههنتبؼاو متمگـ و اف ٕـی٨ آگاهی بغيی به تىػه
ـػمار ـيگىو کًؼ با کمک آي تماٝی هیاو آصاػ ه ها تىاينت صکىهت ٕا١ىتی پهلىی ؿا م

ـاهن آوؿػ. ّـوؿی بره يٚرـ هری ـای ایزاػ یک راهٞه تىصیؼی ٥ ؿمرؼ ترا برا و فهیًه ؿا ب
، هًٞرای ایرى ه٦هرىم يرقػ ٔؿهٕهای اهام عمیًریؿرٛى به ه٦هىم ٝؼالت ػؿ آؿاء و ايؼیيه

ـػػ. لرؾا هرؼ٣ پژوهيرگـ ػؿ ه٪الره و و ؿابٖه آو با هًٞىیت و ٝ٪اليیت ؿوىىایيا تـ گ
ـه ٝملری اهرام  صاّـ ایى امت تا ؿابٖه هًٞىیت و ٝؼالت و ٝ٪اليیت ػؿ ايؼیيره و مری

ـػ. ـاؿ بگی  عمیًیٕؿهٔ هىؿػ بـؿمی و تبییى ٩



  ٕؿهٔیًیاهام عم یامیم یيهػؿ ايؼ یتٝؼالت و ٝ٪الي یت،هًٞى   <  

 (سُ)ػذالت اص هٌظش اهبم خویٌی

ـایٔهای يٚـیه فهايی هنتًؼ، هرـ چًرؼ ؿير  و  میامی پامغی به ه٪تْیا  و ى
ىىيؼ که کن و بریو ٩ابرل ايٖبرا٧ ػؿ هرـ ای هٖـس هیبىی ١یـ فهايی ػاؿيؼ و به گىيه

 باىًؼ. فهاو یا هکاو

که به فٝن او  ايؼهای میامی عىػ ؿا بـ پایه هٞـ٥ت ىًامايه بًا يهاػهاهامٕؿهٔ يٚـیه
ـای صَىلهمه چیق اف ىًاعت و هٞـ٥ت آ١اف هی ـػػ، اها ب هٞـ٥ت، ابتؼا بایؼ ايکاؿ  گ

ـػ.  ؿا ؿها ک

 ٥ـهایؼ:اهام ػؿ ت٦نیـ مىؿه صمؼ هی

E ـتبه امت که ايناو بره عرىػه یرک ای ها بایؼ باوؿهاو بیایؼ ایى هًٞا، ایى اول ه
ـکتی هی های بيـ هن اف عىاهؼ بؼهؼF اول ایى امت که ايکاؿ يکًؼ... همه هَیبتص

تىايرؼ بـمرؼ بره کًؼF يمریؿاک کًؼ، رهىػ هیتىايؼ اػایى امت که وا٩ٞیت ؿا که يمی
... و هى اهیؼواؿم که ها ایى صزاب رضرىػ 1کًؼايؼ، رهىػ هیآيکه اولیای عؼا ؿمیؼه

ـػاؿینؿا اف ٩لب  D2.هایماو ب

ـای وؿوػ به ص٪ای٨ و اػؿاک و رضىػبه يٚـ اهام ؿهایی اف ايکاؿ  ، اولیى گام امت، ب
ٔ یرا ٕپرـػه 3عت ص٪ی٪ت ٝبىؿ اف ٕصزاب ٝلرنآيها. گام ػیگـ وؿوػ ػؿ هٞـ٥ت و ىًا

ـکت اهام عمیًی ػؿ  ػايو و هٞـ٥تٔ امت، پل ایى صزاب يیق بایؼ بـػاىته ىىػ. ص
 ٝلمیه به همیى هًٚىؿ بىػ.های رهت اصیای ٥لن٦ه و ٝـ٥او ػؿ صىفه

تىايرؼ گام بٞؼی ایى امت که ايناو عىػ ؿا باوؿ کًؼ، عىػ ؿا ػؿیابؼ و بؼايؼ که هی
کًؼ، باىرؼ و ایًکره براوؿ اينراو بًیراو تمرام اهرىؿ ؿا ػؿ عىاهؼ و اؿاػه هیهیآيچه که 

                                              
ـاو، هئمنه تًٚین و ييـ آحراؿ اهرام عمیًری ٕؿهٔ،?;يىؿ رلؼ ، ٍضی٦ه ٔؿهٕ یًیعماهام  .; ً  ، ت٦نریـ مرىؿه صمرؼ،:@=;، ته

;A:-;A;. 
 .=A;ً  ،?;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . >
 .=<;، ><;ً  ،?;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . =
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ػهؼ. اگـ ايناو عىػ ؿا براوؿ کًرؼ و بؼايرؼ کره ٥ـػی و ارتماٝی تيکیل هیهای فهیًه
 عىاهؼ باىؼ.تىايؼ آيچه که هیچینت و چه رایگاهی ػاؿػ، هی

Eاماك همه ىکنتها و پیـوفیها اف عىػ آػم ىرـوٛ هری،اينراو امراك  ىرىػ
 ;.Dامتپیـوفی امت و اماك ىکنت امت. باوؿ ايناو تمام اهىؿ 

تىايؼ ص٪ای٨ ؿا ػؿیابؼ و بيًامؼ و به مىی آيها اگـ ايناو ایى مه گام ؿا بـػاىت هی
ـکت امامی و ّـوؿی ػؿ ایى هیؼاو بافگيت به عىػ امت. اف ػیؼ  ـػاؿػ، ولی ص گام ب

 2به ٥ٖـ  الهی عىیو ؿرىٛ کًؼ.اهام ايناو بایؼ به ص٪ی٪ت عىیو یًٞی 

ـای ػؿک ص٪ای٨ و بافگيت به عىیيتى يیق اولیى ٩ؼم ـای ٩یام  ،ب ـهیرق اف بر اللره و پ
ـکت و ملىک ػؿ هنریـ  ـای ي٦ل امت. به تٞبیـ ػیگـ اولیى گام و صتی ه٪ؼهه ص ٩یام ب

ـای عؼامت. او تاکیرؼ  ،ص٨، چه ػؿ بٞؼ ٥ـػی و چه ػؿ بٞؼ ارتماٝی و میامی ٩یام ب
ـاوهی ـای ؿهایی اف بض ـػ و ایى بیؼاؿی و ایى ٩یرام بایرؼ کًؼ ب ها بایؼ بیؼاؿ ىؼ و ٩یام ک

 کًؼ:الهی باىؼ تا به حمـ بـمؼ. ػؿ ت٦نیـ مىؿه صمؼ تاکیؼ هی

E اول ٩ؼم ایى امت که اف ایى بیت بًا بگؾاؿیؼ عاؿد ىىیؼ. اول ٩ؼم ایى امت کره
 D3.باىؼايناو ٩یام کًؼ. ٩یام الله بیؼاؿ بيىػ، عىاب ي

ـای عؼا ػو بٞؼ امت:  ٩یام ب

ـکرت ػؿ  -0 ـػ و به عرىػ آهرؼو، ػؿک عىیيرتى و ص بٞؼ ٥ـػی که ػؿ آو بیؼاؿی ٥
 گًزؼ. ـ ٥ٖـ  الهی عىیو هیهنی

ـابـ ٙلن Fبٞؼ میامی و ارتماٝی امت -2 و مرتن و بری ٝرؼالتی و  یًٞی ٩یام ػؿ ب
 .باىؼهی ت بـپایی ٝؼالت ػؿ فهیىتاله ػؿ ره

                                              
 .:;;-A:;ً  ،?;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . ;
ـاو، هئمنه تًٚین و ييـ آحاؿ اهام عمیًی،ٔؿهٕ یًیعماهام . >  .<A;،  ً;B=;، کتاب ىـس چهل صؼیج، ته
 .B>;ً  ،?;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . =



  ٕؿهٔیًیاهام عم یامیم یيهػؿ ايؼ یتٝؼالت و ٝ٪الي یت،هًٞى   >  

ـکررت ٍررضیش راهٞرره اينررايی و ؿهررایی اف ایررى ػو بٞررؼ  ٩یررام کرره ؿاهگيررای ص
ـاو تگیوابن ها، هتٞل٪ا  و هيکال  راؿی امت. میـ ص٪ی٪ی پیيىایاو الهی و پیاهب

ػؿ ٩یام به همه ٩ىا ٝلیره Eهای واؿمته ػؿ ٕىل تاؿیظ بىػه امت. چه آو و تماهی ايناو
هرا لت ػؿ رهراو ؿيرذای ٝؼافهاو بىػه و ػؿ ارـهای ٕا١ىتی و ٥ـٝىوهای صکىهت

 ;D.ايؼها کـػهبـػه و کىىو

ـکت عىػ ؿا ػؿ رهرت تض٪ر٨  ـای ها که بپاعیقین و ص ـه عىػ ػؿمی امت ب ایى می
ـکرت امرت و يره وؿوػ بره  ٝؼالت آ١اف کًین و ػؿ ایى هنیـ يه ايقوای ٝاؿ٥ايه ػلیرل ص

ـاییF بلکه اماك ؿ ا ايگیقه و راهٞه و تيکیل صکىهت ػلیل ل٢قیؼو ػؿ ػام ػيیا و ػيیاگ
 يگاؿػ:گىيه هی به ٥ـفيؼه ایىای ػهؼ. او ػؿ ياهه٩َؼ و يیت تيکیل هی

E ـم يه گىىه گیـی ٍى٥یايه ػلیل پیىمتى به ص٨ امت و يه وؿوػ ػؿ راهٞه و تيرکیل پن
آيها امت، چه بنرا ٝابرؼی و های ايگیقه ،صکىهت ىاهؼ گننتى اف ص٨. هیقاو ػؿ اٝمال

ـ٥تاؿ ػام ابلینی امت و چه بنا هتَؼی اهىؿ صکىهت که با ايگیرقه الهری بره  فاهؼی که گ
ها به يىؿ ٥ٖـ  يقػیکتـ باىرًؼ و اف صزرب صتری ىىػ. هـ ٩ؼؿ ايگیقههٞؼو ٩ـب يایل هی

ـيؼ... هیقاو ػؿ اول میـ ٩یام اللره امرت، هرن ػؿ  صزب يىؿ واؿمته تـ، به هبؼا يىؿ وابنته ت
ـاػی و هن ػؿ ٥ٞالیت  D.2رتماٝیهای اکاؿهای ىغَی و اي٦

 ریل اسصش تَحیذ جبیگبُ ػذالت دس اًذیطِ اهبم

بضج اف اؿفه امت. ٝؼالت یک اؿفه امت کره گراه ػؿ ه٪رام بضج اف ٝؼالت، 
ـػ و گاه ػؿ ه٪ام ارتماٛ ٕـس هی ٥اها اؿفه Fىىػها هی .تىايًؼ حابت یا هت٢یرـ باىرًؼ

ـػ ای هیایى حابت یا هت٢یـ بىػو ؿا اف چه فاویه  صْرـ  اهرام ػؿ ایرى تىاو بـؿمی کر
 بایؼ تىره ػاىت که :٥ـهایًؼباؿه هی

                                              
هضمؼصنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥راؿابی، اهرام عمیًری و ىرهیؼ ٍرؼؿ، پژوهيرکؼه اهرام عمیًری و اي٪رالب . ;

 .<;ً  ،;B=;امالهی، چاپ اول، 
 .B;-?;ً  اهام عمیًی ؿه و ىهیؼ ٍؼؿ،، هضمؼ صنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥اؿابی. >
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های هًٞىی، اف ٩بیل اؿفه تىصیؼ و ها ػؿ ٝالن ػو ٩نن امت. یک ٩نن، اؿفهاؿفه
رهاػ هـبىٓ به الىهیت و اف ٩بیل ٝؼالت ارتماٝی، صکىهرت ٝرؼل و ؿ٥تراؿ ٝاػ يره 

هرا کره ػؿ ال ایرىها و اهخرها و بنٔ ٝؼالت ارتماٝی ػؿ بیى هلتها با هلتصکىهت
ٍؼؿ امالم یا ٩بل اف امالم اف آو و٩تی که ايبیاء هبٞىث ىرؼيؼ، وررىػ ػاىرته و ٩ابرل 
ت٢ییـ يینت. ٝؼالت هًٞایی يینت که ت٢ییـ بکًؼF یرک و٩رت ٍرضیش و فهرايی ١یرـ 

های همیيگی هنتًؼ که ٩بل اف ًٍٞتی ىرؼو های هًٞىی اؿفهٍضیش باىؼ. اؿفه
یق ورىػ ػاىرته و ػاؿػ. ٝرؼالت اؿتبرإی بره ایرى اهرىؿ کيىؿها، ّمى و بٞؼا ػؿ آو ي

 يؼاؿػ.

کًرؼ، ػؿ فهراو مراب٨ ٩نن ػیگـ اهىؿی امت هاػی که به ه٪تْای فهاو ٥ـ٧ هری
و بٞرؼ  ٕىؿ بىػه امت و بٞؼ ؿو به تـ٩ی ؿ٥ته امت تا به هـصله کًىيی ؿمیؼه امرتیک

ارتمراٛ و میامرت اف ایى هن با تـ عىاهؼ ؿ٥ت. آيچه هیقاو صکىهرت و هـبرىٓ بره 
 1های هًٞىی امت.امتF اؿفه

هایی همیيگی هنتًؼ، ٝرؼم تٞلر٨ آيهرا بره های هًٞىی، اؿفهٝلت آو که اؿفه
Fبه ٝباؿ  ػیگـ به ػلیل اتَال ٝؼالت به ٝىالن ػیگرـ وررىػ،  فهاو و ٝالن هاػه امت

ه ؿو ٝؼالت، یک اؿفایى اؿفه ػیگـ تابٜ فهاو يغىاهؼ بىػ و همیيگی امت. اف ایى
ـا  ؿوػ. پل اؿفههٖل٨ به ىماؿ هی های هًٞىی همیيگی هنتًؼ و به تًامب ت٢ییر

ـػ. ػؿ ٝیى ایى هرای کره بره وررىػ اؿفهٙـ٣ فهیًی، ػؿ اٍل عىػ ت٢ییـ يغىاهًؼ ک
ـای اينراو، ٝبىػیرت و ٕری  ٩ائلین هاػی و هًٞىی اها به رهت آيکه اٍل و امراك بر

هًٞرىی هٞیراؿ و هیرقاو صکىهرت، هرای ٕـی٨ ػؿ هنیـ بًؼگی عؼاويؼ امرت، اؿفه
ـه اؿفه های هًٞىی بره ىرماؿ ارتماٛ و میامت هنتًؼ و ٝؼالت ارتماٝی يیق اف فه

ی پلری بریى فهریى و ؿوػ. به بیاو ػیگـ ٝؼالت ػؿ ايؼیيه اهام عمیًیٕؿهٔ به هخابرههی
 باىؼ.آمماو که هماو تىصیؼ امت، هی

                                              
ـاو، هىمنه تًٚین و ييـ آحاؿ اهام عمیًی ؿه، چاپ پًزن، ;;اهام عمیًی ؿه، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ . ;  .=ً  ،BC=;، ته
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برراؿه صْررـ  اهررام ػؿ ایررى، برره مررمت تىصیررؼ امررت. ٔؿهٕتٞررالی ػؿ يگرراه اهررام
 ٥ـهایًؼ:هی

E تمام تيکیالتی که ػؿ امالم اف ٍؼؿ امالم تا صا  بىػه امرت و تمرام چیقهرایی
ايؼ و اولیرای امرالم ترا آعرـ ػاؿيرؼ، هًٞىیرا  که ايبیاء اف ٍؼؿ عل٪ت تا صا  ػاىته

امالم امت، ٝـ٥راو امرالم امرت، هٞـ٥رت امرالم امرت، ػؿ ؿاك همره اهرىؿ ایرى 
ـای همیى امت، البته ا٩اهههًٞىیا   ٝؼل امت، لکرى  وا٩ٜ امت. تيکیل صکىهت ب

 ;D.١ایت يهایی هٞـ٥ی عؼامت

چیرق گیـی همهو رهت پل هًٞىیت و هٞـ٥ت الله ػؿ ؿاك همه اهىؿ ورىػ امت
های ػؿ يٚام ٝالن بایؼ بـ اماك تىصیؼ و ىًاعت او باىؼ. ٝؼالت يیق گـچه اف اؿفه

گیـی هًٞرىی و تىصیرؼ ها، تابٜ رهتهمايًؼ مایـ اؿفه ؿوػ، اهاهًٞىی به ىماؿ هی
ـترى هًٞىیرت تٞـیر٤ هری ىرىػ، بره همریى ػلیرل ٝرؼالت ؽیرل امت و ٝرؼالت ػؿ پ

ـای ٝرؼالت ىرايی ؿو امامرا يمریىىػ. اف ایرىهای هًٞىی ٩لمؼاػ هیاؿفه ترىاو بر
ـا کره بنر ـػ. چر ٔ امت٪اللی اف تىصیؼ ػؿ يٚـ گـ٥ت و آو ؿا ػؿ ٝـُ تىصیؼ هٞـ٥ی ک

ـای ٥هن ایى هٖلب، بایرؼ ٝرؼالت ؿا  ٝؼالت، بنٔ ٦ٍت َصَکّن ٝؼل عؼاويؼ امت. ب
ـػ. ـاتب ٝالن رنتزى ک  ػؿ ه

 (سُ)هشاتب ػذالت دس ػبلن دس اًذیطِ اهبم خویٌی

ىًامری صْرـ  اهرام، ٝؼالت ػؿ ٝالن، ورىػ و وا٩ٞیت ػاؿػ و اماما ػؿ هنرتی
ـػ. البيمی ـاتبی امت کره تىاو ٝؼالت ؿا اهـی ١یـوا٩ٞی هضنىب ک ته ٝؼالت ػاؿای ه

ـتبٔ عىاهؼ بىػ. اف يگراه ایيراو،  ـتبه هت٦او  اها به هن ه تٞـی٤ آو، هتًامب با هـ ه
ـآ هنت٪ینEٝؼالت ٝباؿتنت اف:  ػؿ ص٪ی٪ت بره ٝلرت اٝت٪راػ D. امت٪اهت بـ/ ػؿ ٍ

                                              
ـاو، هئمنه تًٚین وييـ آحراؿ اهر:>، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . ; -CB>ٍرٌ ، BC=;ام عمیًری، چراپ پرًزن،، ته

=::. 
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ی ، همرهDوصرؼ  ػؿ ٝریى کخرـ  و کخرـ  ػؿ ٝریى وصرؼ E اٍلصْـ  اهام به 
ـا  ٝالن بایؼ  ـاترب ٝرؼالت يیرق گـچره ٍراػؿ اف کخ ـگيت کًًؼ و ه به عؼای هتٞال ب

ـاترب ٝرالن و اينراو،  ٝالن اهـ هنتًؼ، اها همگی بافگيت به او ػاؿيرؼ. بره تًامرب ه
ـاترب  هًٞای امت٪اهت يیق تبییى هت٦اوتی عىاهؼ ػاىت ـا يینرتًؼ. ایرى ه که البتره واگر

ػو يرىٛ امرت: ٝرؼل ٥رـػی و ٝباؿتًؼ اف: ٝؼل الهی و تکىیًی و ٝؼل اينايی که عىػ 
 .ارتماٝی

 ػذل الْی ٍ تکَیٌی

ىرىػ. امامرا آيچره اف عؼاويرؼ عؼاويؼ ٝاػل امت و اف او هیچ ٙلمی ٍاػؿ يمی
ىىػ، همه ؿصمت الهی امت. ایى ؿصمت یا ػؿ ٩الب امماء رمرال و یرا ػؿ ٍاػؿ هی

ػؿ ایرى ررىؿ ٥Eـهایًرؼ: هریٕؿهٔ اهام عمیًی یابؼ.٩الب امماء رالل الهی ٙهىؿ هی
ه٪ام، ١لبه ل٤ٖ بـ ٩هـ یا ٩هـ بـ ل٤ٖ امت و به ٝبراؿ  ػیگرـ، هٚهـیرت اف امرماء 

ـترى صکىهرت D. رالل یا هٚهـیت اف امماء رمال امت ١لبه امماء برـ یکرؼیگـ ػؿ پ
 امن ٝؼل الهی امت.

ـا ،  ٝالن تکىیى يیق که هغلى٧ اومت و ٍاػؿ اف او هنت، ػؿ ٩ىك يقول و ٙهىؿ کخر
ـتى ؿصمايیت ص٨ تزلی هیهٚهـیت امماء ال ػهًؼ. لؾا رلىا  رالل و رمرال هی ؿا ػؿ پ

ـا  ػؿ ٝریى وصرؼ  هری الهی هنتًؼ باىرًؼ، يٚرن ػؿ ٝرىالن و اف آيزا که همگی ایى کخ
ـا  و يیق ٝىػ  آو  ىىػ.ها ػؿ ٩ىك ٍٞىػ به ٝؼل تکىیًی تٞبیـ هیورىػ و تکخ

ـػ. تزلری ؽا  ػؿ يگاه ٝـ٥ايی ایياو، ٝؼل ؿا بایؼ اف هؼعل امماء ال هی تضلیل ک
ه٪ؼك الهی ػؿ ه٪ام واصؼیت، امماء و ٍر٦ا  الهری امرت. یکری اف امرماء الهری 

Eٝؼل D امت. پل امن اٝٚن الله کره صکىهرت هٖل٪ره اف آو اومرت و صراکن ٝلری
ا ٕال٧ بـ همه امماء امت، با ػو امن: صاکن و ٝاػل تزلی يمىػ و ػؿ هیراو امرماء 

ـػ. پل اهـ ا ـا يمىػ و مًت الهی که تبرؼیلی ػؿ آو با ٝؼالت صکن ک لهی ٝؼالت ؿا ار
ـتبره  ـتبره اعال٩ری و ػؿ ه ـػیؼ. به همیى رهت هنت که ٝرؼالت ػؿ ه يینت راؿی گ
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ـاترب هغتلر٤،  Fباىؼها هیارتماٝی، صاکن بـ مایـ اؿفه ـػ ٝؼل ػؿ ه ـا که کاؿک فی
الهری،  گـی بـ ٝهؼه ػاؿػ که هنتلقم صکىهت ٝرؼل برـ ٙهرىؿا  امرماءيىٝی تًٚین

ـتبره اعال٩ری و  ٥ْایل اعال٩ی و ؿوابٔ ارتماٝی امت. پرل  فم امرت ٝرؼل ػؿ ه
 ها باىؼ.ارتماٝی يیق صاکن بـ مایـ اؿفه

 ػذل اًسبًی دٍ ًَع است: ػذالت فشدی ٍ ػذالت اجتوبػی

ـا٥تی ت٦او ايناو يیق که هغلى٧ عؼاويؼ امت با همه هرا، بایرؼ ٩رىك هرا و ىر
لبته ػؿ ایى هنیـ با ٝ٪ل و اؿاػه هتمایق گيته امت. هؼ٣ ٍٞىػ عىیو ؿا ٕی کًؼ و ا

تىصیؼ امت و ٝؼالت ػؿ ه٪ام اينايی، میـ ايناو کاهرل اف ي٪ٖره ي٪رٌ ٝبىػیرت ترا 
ـکت برـ عرٔ هنرت٪ین و هٞترؼل کره همراو  کمال ٝق ؿبىبیت، ؿٝایت صؼ ومٔ و ص

ـآ هنت٪ین امت، تٞـی٤ هی ٍ.ىىػ 

ـاتب هغتل٤  ىرىػ و صالرت ٩یرام و اينايی تٞـی٤ هریمیـ ٝبىػیت ايناو، ػؿ ه
ٝرؼل هٖلر٨، E ٥ـهایًرؼ:امت٪اهت ػؿ ایى میـ ؿا ٝؼالت گىیًرؼ. صْرـ  اهرام هری

ـآ هنت٪ین ػؿ صالتی اف عى٣ و  D1هنت٪ین به همه هًٞی امت و ایى صالت ٩یام بـ ٍ
ـآ و ت٦ـیٔ امت. چًايکره صْرـ  اهرام، ػؿ بیراو  ـای تض٦٘ و ارتًاب اف ا٥ ؿراء ب

ـاؿ ٩ی ـالَلىه عىیو، ٩یام ؿا هٚهـ امت٪اهت به ه٪ام اينايیت بیاو کـػهام ايرؼ ام ػؿ م
 2و امت٪اهت ٝباؿتنت اف هماو ٝؼالت و اٝتؼال ي٦نايی.

ـآ  ايناو بایؼ به ٩ـب و ٥ًاء الهی و ب٪اء ٥ی ٥ًائه يائل ىىػ و ایى هؼ٣، هنیـی رق ٍ
ـآ هنرت٪ین امرت و ه ١ایت تـبیت،E هنت٪ین يؼاؿػ. ـکت ػؿ ٍ ـآ ص ًتهرا الیره ایرى ٍر

                                              
ـاو، هىمنه تًٚین و ييـ آحاؿ اهام ؿهٕ یًی. اهام عم; F اهرام AA،  ً;>A=;ٕؿهٔ،  یًریعمٔ، ىـس صؼیج رًىػ ٝ٪ل و رهل، ته

ـاو، ايتياؿا  إالٝا ، عمیًی  .>:;ً  ،=A=;، ىـس ػٝای مضـ، تـرمه اصمؼ ٥هـی، ته
ـأؿهٕ یًیعماهام . > ـالَاله هٞ ـاو، هىمن، م  .>BB،  ًA=;، ه تًٚین و ييـ آحاؿ اهام عمیًید النالکیى و ٍلىه الٞاؿ٥یى، ته
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هنت٪ین، کمال هٖل٨ امت، الله امت. ػٝى  ىؼه امت که ها تضت تـبیت ايبیا برـوین و 
 D.1ها ها ؿا هؼایت کًًؼ به ؿاه هنت٪ینتا آو تضت تـبیت بقؿگاو اف اولیاء وا٩ٜ بيىین

ـآ  بیاو ىؼ که ٝؼالت اينايی، برـ ػو يرىٛ امرت: ٥رـػی و ارتمراٝی. ایًکره ٍر
ـای ا ىىػ، يناو هن ػؿ ه٪ام ٥ـػی و هن ػؿ ه٪ام ارتماٝی، هتٞل٨ ٝؼالت هیهنت٪ین ب

ـػ و ارتماٛ، ػؿ هن تًیؼه هنتًؼ. چًايکه بیاو عىاهؼ ىؼ،  اىٞاؿ به آو ػاؿػ که تٞالی ٥
ٝؼالت ٥ـػی، تقکیه و ت٪ىا ػؿ یک هـصله، ه٪ؼهه ا٩اهه ٝؼالت ارتماٝی هنرتًؼ و ػؿ 

ـاترب ػیگرـی اف ٝرؼالت و هـصله ػیگـ، ا٩اهه ٝؼالت ارتمراٝی ػؿ رهر ت تض٪ر٨ ه
ـه عرىؿػو هًٞىیت  فم هی ـػ و راهٞره، ييراو اف گر ـگيت هیراو ٥ر آیؼ. ایى ؿ٥ت و ب

ـػ اف ػل راهٞه ؿا ػاؿػ بره ٕـی٪ری کره مرٞاػتو ػؿ  ـػ و رمٜ و لقوم ٝبىؿ ٥ مٞاػ  ٥
ـتى مٞاػ  رمٜ، ت٪ىیت هی  ىىػ.پ

 ػهین:به اعتَاؿ تىّیش هی اصَا امت که بـ چهاؿ ٩نن ٩ابل >الت ٥ـػیٝؼ

که امت٪اهت هٖل٪ه امت: ایرى ه٪رام،  ػؿ هٚهـیت امماء و ٦ٍا  و تض٪٨ آو -0
ه٪ام ايناو کاهل امت که به صیج امتٚاللی ينربت بره صیخیرت امرت٪اللی ؿْب، برـ 

ـتبه امت. ـآ هنت٪ین امت. تٞاػل ػؿ ١لبه هٚهـیت امماء الهی، هىّىٛ ایى ه ٍ 

: ٝرؼل ػؿ ایرى ه و رلىا  تىصیرؼ ػؿ ٩لرب اهرل هٞـ٥رتػؿ رلىه هٞاؿ٣ الهی -2
ـتبه ٝباؿتنت اف اصتزاب اف ص٨ به عل٨ و اف عل٨ به ص٨ ػؿ ٩لب کمل اولیاء الله و  ه

 به ٝباؿ  ػیگـ، ؿویت وصؼ  ػؿ کخـ  و کخـ  ػؿ وصؼ .

ـتبره  : ىرًاعت وررىػ آو چًراوػؿ ص٪رای٨ و ٝ٪ایرؼ ایمايیره -3 کره هنرت ػؿ ه
 امت.اٝت٪اػا ، هماو ٝؼالت 

                                              
 .<?; ً ،BC=;، هئمنه تًٚین وييـ آحاؿ اهام عمیًی، چاپ پًزن،<;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . ;
ـاو، هىمنٔؿهٕ یًیعماهام . >  .BB ٌٍ ،;>A-;>C=;، عمیًیه تًٚین و ييـ آحاؿ اهام ، ىـس رًىػ ٝ٪ل و رهل، ته
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ـتبه ي٦ل و عل٨ اينايیػؿ اعال٧ ي٦نايیه -4 ؿا ٝؼالت  : تٞاػل ٩ىای ي٦نايی ػؿ ه
گىیًؼ. ٝؼل ػؿ ایى ه٪ام، به هًقله رًل ٩ىامت. هـ چیًو هنتمـی اف ٩ىا که هًزرـ 

ىىػ، ٍـ٥ا ػؿ یک صالت اف هیاو همه صرا   چیرًو به يىٝی عل٨ ىؼه و هلکه هی
 ىػ.ى٩ىا، هًزـ به هلکه اعال٩ی ٝؼل هی

ـای ىرکى٥ایی هرا و ٝبىػیرت. ػؿ ایرى ٝؼالت ارتماٝی: هضیٔ مالن و ٍضیش بر
ٝـٍه ٝؼالت چیقی رق ا٩اهه ص٨ يینت که اف یک ٕرـ٣ اهکراو تٞرالی اعال٩ری و 

ـاهن هی تٞرالی هرىحـ اف مىی ػیگـ بـ کی٦یرت و ٝمر٨ ایرى  مافػ وهٞـ٥تی ايناو ؿا ٥
ه ٙرـ٣ هًامرب هٚرـو٣ امرت. به ٝباؿ  ػیگـ ٝؼل ػؿ ه٪ام ارتماٛ، به هخاب Fامت

ـکرت بؼوو ایى ٙـ٣، اهکاو تض٪٨ تام مایـ اؿفه های ارتمراٝی وررىػ يرؼاؿػ و ص
ـای  رمٞی هتکاهل بيـی، ػچاؿ ي٪ٌ عىاهؼ بىػ. يٚن و يٚام ارتمراٝی هتًامرب بر
ؿىؼ ايناو ههْؾب، تٞـی٤ ٝؼالت ػؿ ه٪ام ارتماٛ امرت. ػؿ ایرى ٍرىؿ  ا٩تْرای 

 کًؼ.هیصْىؿ ايبیاء الهی تض٪٨ پیؼا 

 (سُ)جبیگبُ اًبیبء ٍ اٍلیبء الْی دس تحقق ػذالت دس اًذیطِ اهبم خویٌی

کره ّرمى َٝرمت ػؿ  هٞـ٥ت به ایى يٚن، ا٩تْرای صْرىؿ ايبیراء الهری ؿا ػاؿػ
ـای تض٪ر٨ آو پیرام ؿا ػاؿا  ػؿیا٥ت و ابالٟ، هٞـ٥ت به پیام و ٙـ٥یت ؿهبـی ارتمراٛ بر

ـػم تضمیل کًًؼ و اف ايؼ که ٍىؿ  ػیى ؿا هنتًؼ. ايبیاء آهؼه ٍٕىؿ  ٝؼل الهیٔ به ه
ـاؿ امت بره مرمت آ و ػل ایى ٍىؿ  به ممت بإى ٝالن اؿىاػ کًًؼ. آو بإًی که ٩

لؾا ػؿ ٝؼالت ارتماٝی، رهت به ممت تىصیرؼ ٕی ٕـی٨ ىىػ، هماو تىصیؼ امت، 
  اها ایًکه هنیـ چینرت ىىػFامت و همه چیق بـ اماك ایى تىصیؼ ت٦نیـ و هًٞا هی

٥هرن و  ،و چگىيه بایؼ پیمىػ يیق تىمٔ عىػ ػیى و به تبٜ ؽیل هؼایت ٝالمراو بره ػیرى
 ٥ـهایًؼ:باؿه هی ىىػ. صْـ  اهام ػؿ ایىا٩اهه هی

Eههمری همراو. ػاػ ویپرا ؼیبا راو که امت ههماتی اف. امت ههن هٖلب اهـوف 
ـا ػاػ ؿا رايو اليهؼاء ؼیم که امت  نتیب امالم ٢مبـیپ که امت ههمی هماو و،یب
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ـا فصمت مال مه و  برا هاه هزؼه ـیاه صْـ  که امت ههمی هماو ؼ،یکي ویب
ـػ رً  هیهٞاو ـػ هی امالم ػٝىی هیهٞاو که ٍىؿتی ػؿ ک ـای ...ک  ملٖاو ٬ی ًکهیا ب
ـای بىػ، رائـ  اٍرضاب اف ٩رؼؿ آو. بقيرؼ ًویفه به ؼیبا بىػ، رائـ ػمتگاه ٬ی ًکهیا ب

ـای کيتF هن ؿا آيها اف ٩ؼؿ آو ػاػ، کيتى به ؿا بقؿگىاؿه ـای چه  ب  ص٨ ا٩اهه ًکهیا ب
 ;.Dبکًؼ  ٝؼل  ا٩اهه بکًؼ،

 (سُ)سؼبدت تببغ ػذالت دس اًذیطِ اهبم خویٌی

، ابٞاػ میامی و ارتماٝی و ابٞاػ ٝ٪یؼتی و ایمايی و اعرال٧ و ٔؿهٕػؿ يگـه اهام
یابرؼ. وا  ؿا هریملىک به ویژه ملىک ٝـ٥ايی و هکاؿم ٝالی اعال٩ی رایگاهی بنیاؿ 

 لؾا مٞاػ  ػؿ يگاه او مٞاػ  اعال٩ی و هًٞىی و تابٜ ٝمل و کنب ايناو امت.

E ثن اْو الغْاده و الؾماوه بالمًْی المحمذم اهشاو یحقالو االيغاو. حغب ّملیه
 >.Dو کغبه

عيیت و ت٪ىای الهی، يیرت  ،ایى امت که ػؿ پیمىػو ؿاه ٝؼل و ؿمیؼو به مٞاػ 
هی، صْىؿ ٩لب، اعالً ػؿ اٝمال، ا٩برال ٩لرب و پیمرىػو مرلىک ٍاػ٩ه، ايگیقه ال

ي٪و اولیه و امامی ػاؿػ. به ًٝىاو يمىيه صْـ  اهام ػؿباب عيیت و ت٪ىا و  ،هًٞىی
 يیت ٍاػ٩ه ٥ـهىػه ايؼ:

Eکه هىحـ تام ػؿ ت٪ىای ي٦ىك هنت، یکری اف ٝىاهرل برقؿگ  پل عيیت اف ص٨ ؿا
ـا کره ت٪رىا اٍالس ي٦ىك و ػعیل ػؿ اٍابه اٝمال و صن ـػ، فیر ى و کمال آيها بایؼ ىم

ٝالوه بـ آيکه عىػ یمی اف هَلضا  ي٦ل امت، هىحـ ػؿ تاحیـ اٝمرال ٩لبیره و ٩البیره 
ايناو و هىرب ٩بىلی آيها يیق هنت. چًايچه عؼای تٞالی ٥ـهایؼ: اْيما یت٪ْبل الله هى 

ـهیقگاؿاو ٩بىل هی27-هائؼهٕ المْت٪یى م ٝاهرل برقؿگ ػؿ و ػو کًؼ و بلٔ عؼاويؼ اف پ

                                              
ـاو، هئمنه تًٚین وييـ آحاؿ اهام @اهام عمیًی ؿه، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ . ;  .==ً  ،BC=;، چاپ پًزن،ٔؿهٕ یًیعم، ته
F اهام عمیًی، کتاب ٝؼل الهی، A=;ً  هضمؼصنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥اؿابی، اهام عمیًی و ىهیؼ ٍؼؿ،. >

ـاو، هئمنه تًٚین و   .>C<  ًC=;عمیًی، چاپ ىين،      ييـ آحاؿ اهامته



  ٕؿهٔیًیاهام عم یامیم یيهػؿ ايؼ یتٝؼالت و ٝ٪الي یت،هًٞى   6<  

ه و اؿاػه که ٥ی الض٪ی٪ه به هًقله ٩رىه ٥اٝلره امرت... يیرت ٍراػ٩ اٍابه و کمال اٝمال
 ;.Dعالَه امت که کمال و ي٪ٌ و ٍضت و ٥ناػ ٝباؿا  کاهال تابٜ آو امت

 (سُ)تضکیِ ًفس دس تحقق ػذالت دس اًذیطِ اهبم خویٌی

یًٞی رهاػ اکبرـ تاکیرؼی عراً  اهام عمیًی بـ تقکیه ي٦ل و تض٪٨ ٝؼالت ػؿ آو
ـای هًرا٥ٜ چىو همه گـ٥تراؿی ػاؿػ هرا و هيرکال  بيرـ ؿا اف هنرائلی چرىو ٩یرام بر

ػايرؼ. پرل ىغَی، ه٦ًٞت ٕلبی، ايايیت، عىػعىاهی و صْب ي٦ل و صْب ػيیا هری
رهاػ اکبـ و تض٪٨ ٝؼالت ػؿ ي٦ل ه٪ؼم برـ مرایـ رهاػهامرت. ابترؼا بایرؼ اف عرىػ 

ـػ چه تا فهايی ـای عىػ هی ىـوٛ ک عىاهرؼ که تىره به عىػ ورىػ ػاؿػ، همه چیق ؿا ب
 و اماك هيکال  همیى تىره به عىػ و عىػعىاهی امت.

E ـای عىػه و٩تی که ایماو يباىؼ و همه تىره ايناو به عىػه باىؼ و هـ چیق ؿا ب
 هامت... اگـ همه اولیاها بیى ايايیت ... ایى رً ىىػبغىاهؼ هیاهى اف ایًزا بـپا هی

کًًؼ، اٍال هغال٦ت با هن پیؼا ػؿ یک رایی رمٜ بيىيؼ، هیچ و٩ت باهن رً  يمی
ـای یک رهرت يمی ـای یک هبؼا امت، ب ـای عؼامت... همه ب ـای ایًکه همه ب کًًؼ ب

 .Dامت

ـکتی هی تىاو به تض٪٨ ههن تـیى هناله یًٞی ٝؼالت  اف ػیؼ اهام عمیًی با چًیى ص
ـهیرق و ػؿ چراؿچىب هرىافیى و اٝتؼال، ػمت یا٥ت، اف فیاػه ؿو ی و ت٦ـیٔ ػؿ اهىؿ پ

ـاو الهری  ـػ و بؼیى ماو به مٞاػ  ؿامتیى يائل آهؼ. اؿمال پیاهب ـکت ک ٝ٪ل و ىـٛ ص
 های آممايی يیق به همیى هًٚىؿ بىػه امت. و ٥ـوػ آهؼو تماهی کتاب

Eآهؼيؼ، ٩ايىو ايبیاها آوؿػيؼ و کتاب های آممايی بـ آيها يافل ىؼ، رلىگیـی
ف إال٧ و فیاػه ؿوی ٕبیٞت کًًؼ و ي٦ل اينايی ؿا تضت ٩ايىو ٝ٪ل و ىـٛ ػؿآوؿيؼ ا

                                              
به ي٪رل اف اهرام عمیًری، کتراب  =<<ً  هضمؼصنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥اؿابی، اهام عمیًی و ىهیؼ ٍؼؿ،. ;

 .;C;ً  ٝؼل الهی،
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ـتاُ و هىْػب کًًؼ که عاؿد اف هیقاو ٝ٪رل و ىرـٛ ؿ٥تراؿ يکًًرؼ، پرل هرـ  و آو ؿا ه
ـػ، مرٞیؼ امرت و اف  ي٦نی که با ٩ىايیى الهیه و هىافیى ٝ٪لیه هلکا  عىػ ؿا تٖبی٨ کر

 ;D.باىؼيزا  هی اهل

ـاؿ ٝؼالت ػؿ بٞرؼ ارتمراٝی و تض٪ر٨ ٥ْریلت ؿامرتیى و  اف ػیؼ اهام رهت امت٪
يزا  راهٞه، یًٞی ؿمیؼو به ٝؼالت ػؿ تمام ىئىو آو، ػؿ هـصله اول ماعتى ايناو 

ـاػ ٝاػل تبؼیل ىىيؼ: ـاػ ٙالن به ا٥ ـػو ايناو امت یًٞی ا٥  ٝاػل و ػؿمت ک

Eا٩اهه ٝؼل، همیى ػؿمت کـػو ايناو ا  آيکره اف هامت. ٝؼل یک چیقی يینت
ىىػ. ا٩اهره ٝرؼل هتضرىل ىىػF ٙلن هن آينت که اف ايناو ٍاػؿ هیايناو ٍاػؿ هی

ـک به هىهى امت. يبری هتضرىل هری کًرؼ کـػو ٙالن به ٝاػل امت. هتضىل کـػو هي
ىرىػF بره ؿوػ و به رهًن هًتهی هرییک هىرىػی ؿا که اگـ ؿهایو بکًًؼ به هاویه هی

 D2.يمایًؼ که ایى ؿاه امتیک هىرىػی که ؿاه ؿا به او هی

به ٕىؿ عالٍه اگـ بغىاهین يیت و ٩َؼ اهام عمیًی ؿا اف اؿائه هباصج اعال٩ری و 
ـای آو يرام  تـبیت ي٦ىك و ايناو ٝاػل ؿا بیاو کًین، ىایؼ بتىاو اف کلمه کاػؿ مرافی بر
ـػ که اهام عمیًیٕؿهٔ با بیاو يکا  اعال٩ی و ٝـ٥رايی ٩َرؼ تـبیرت کراػؿ و يیرـوی  ب

ـای تض٪٨ ارتماٝی بـ هبًای ٝؼالت ؿا ػاىتًؼ.اينا  يی ٝاػل ب

                                              
اهرام عمیًری، ىرـس  بره ي٪رل اف <<<ً ، هضمؼصنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥اؿابی، اهام عمیًی و ىهیؼ ٍؼؿ. ;

 .A;ً  چهل صؼیج،
 یًریعمبره ي٪رل اف اهرام  ?<<-<<<ً ، هضمؼصنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥اؿابی، اهام عمیًی و ىهیؼ ٍؼؿ. >
 .C>;ً  ، ت٦نیـ مىؿه صمؼ،ٔؿهٕ



  ٕؿهٔیًیاهام عم یامیم یيهػؿ ايؼ یتٝؼالت و ٝ٪الي یت،هًٞى   6>  

 ػذالت اجتوبػی

هـ چًؼ اهام عمیًیٕؿهٔ ػؿ آحاؿ و بیايا  عىػ به اؿائره ه٦هرىم عاٍری اف ٝرؼالت 
، ولی يگـه و تىرهی که به هناله ٩نٔ ;ارتماٝی یا بٞؼ ارتماٝی آو يپـػاعته امت

٩تَاػی، ٩ْایی آو ػاىته، بیايگـ و ٝؼالت ػؿ راهٞه و يهاػهای میامی، ارتماٝی، ا
ایى اهـ امت که ٝؼالت ؿا يه ٍـ٥ا هلکه یا ٥ْریلتی ٥رـػی بلکره عَرلت و صرالتی 

ػايًؼ. ػؿ ایرى يگرـه، ٝرؼالت، عَرلت و ویژگری ٩رىايیى میامری و  ارتماٝی هی
و يهاػهای ارتماٝی و میامی و ههمتـ اف آو، عَرلت ها ارتماٝی و يیق ویژگی گـوه

ترـیى و ىرایؼ ویژگری اٍرلی ينايی امت به ًٝىاو هخال یکی اف ههنو ویژگی راهٞه ا
 ػايؼ.ىهت رمهىؿی امالهی ؿا تض٪٨ ٝؼالت هیصک

E ػؿ رمهىؿی امالهی فوؿگىیی يینت، ػؿ رمهىؿی امالهی مرتن يینرت... ػؿ
ـا ٥کـ ؿ٥راه عىاهرؼ ىرؼ، هنرتمًؼاو بره ص٪رى٧ عىػىراو  ـای ٥٪ رمهىؿی امالهی ب

 >D.ا٥کًؼیه هیؿمًؼ... ٝؼالت الهی ماهی

همچًیى، اف ػیؼ اهام عمیًی اصکام ػیى و کلیت ػايو ٥٪ه و هىّىٛ آو ػؿ رهرت 
Fـا اصکام همگری اهرىؿی ابرقاؿی و ومریله تض٪ر٨ ٝرؼالت ػؿ  تض٪٨ ٝؼالت امت فی

 راهٞه امت.

E اصکام ىرـٝی ٩رىايیى امرالم هنرتًؼ و ایرى اصکرام ىرايی اف ىرئىو صکىهرت
ـای صکىهت م، هٖلىب بالباىًؼ، بلکه اصکاهی ـای ار ٞـُ و اهىؿی ابقاؿی هنتًؼ ب

 =D.و گنتـه ٝؼالت

                                              
بره ي٪رل اف کتراب کراٙن ٩اّری  B@<ً  هضمؼصنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥اؿابی، اهام عمیًی و ىهیؼ ٍؼؿ. ;

ـاتژیک ؿیامرت رمهرىؿی، ٔؿهٕ یًیعممیامی اهام –فاػه، با همکاؿی مٞیؼ ّیایی ٥ـ، ايؼیيه ٥٪هی  ـکق تض٪ی٪ا  امت ـاو، ه ، ته
;=AA،  ً<BC. 

، ٔؿهٕ یًریعمبره ي٪رل اف اهرام  B@<ً  هضمؼصنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥اؿابی، اهام عمیًی و ىرهیؼ ٍرؼؿ. >
 .?>?ً  ،@ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ 

بره ي٪رل اف اهرام عمیًری کتراب  C@<ً  هضمؼصنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥اؿابی، اهام عمیًی و ىهیؼ ٍؼؿ،. =
 .>A<ً  ،>البیٜ، ٩ن، ايتياؿا  امماٝیلیاو، بی تا، پًذ رلؼی، رلؼ 



  75   ٝلىم میامیویژه ، 0411فهنتاو، 48ىماؿه  ٥َلًاهه 

اف مىی ػیگـ، بایؼ ػاينت که ػؿ يگاه او ػؿ راهٞه هبتًی برـ تىصیرؼ، ٝرؼل الهری 
ـایى ٝؼالت ػؿ راهٞره هًرتذ اف ٝرؼل الهری و تىصیرؼ  هًيا تمام اهىؿ عىاهؼ بىػ، بًاب

ىىػ و ت٪رىا هرالک ل٢ى هی امت، چه به فٝن ایياو ػؿ راهٞه تىصیؼی، همه اهتیاؿا 
ـابرـ امرت و Eای اهىؿ عىاهؼ بىػ، ػؿ چًیى راهٞه فهاهؼاؿ با پاییى تـیى ٥ـػ راهٞره ب

 ;.Dها و یا ٩ٖٜ ؿوابٔ امت ابٔ و هٞیاؿهای هتٞالی الهی و اينايی هبًای پیماوّى

ـػ که اهام عمیًیٕؿهٔ هٞت٪رؼ بـ همیى اماك هی امرت کره ٝرؼل  تىاو امتًبآ ک
تىايًؼ بـ امراك آو هی هاتىايؼ ػؿ راهٞه تض٪٨ یابؼ و ايناوهی -ؿ ينبیبه ٕى –الهی

به تض٪٨ يىٝی اف ٝرؼالت ػؿ راهٞره، اف ٕـیر٨ تيرکیل صکىهرت و ایزراػ يٚاهرا  
 ؼ.ًمیامی، ا٩ؼام يمای

E ـای اىغاٍی کره چيرن البته بنٔ ٝؼالت هماو بنٔ ٦ٍت ص٨ تٞالی امت، ب
ػمت آيهامرت، صکىهرت  ارتماٝی هن بهػهًؼ، ٝؼالت ػاؿيؼ بضج ٝؼالت هن هی

 >D.کًًؼ، صکىهتی که صکىهت ٝاػله باىؼهن تامیل هی

ـػ   واژه ٝرؼل و هيرت٪ا  آو ػؿ آيهرايگاهی به آحاؿ اهام عمیًیٕؿهٔ و کخرـ  کراؿب
يياو ػهًؼه اهمیت بٞؼ ارتماٝی ٝؼالت ػؿ يقػ ایيراو امرت و بره ًٝرىاو يمىيره ػؿ 

هرىؿػ واژه  382ىؿػ واژه ٝؼالت ارتمراٝی، ه 470رلؼی ٍضی٦ه اهام،  22هزمىٝه 
 هىؿػ واژه ٩نٔ آهؼه امت. 05هىؿػ واژه ٝاػل و  073ٝؼل، 

امت که ٩ابلیت تض٪ر٨ ای ههمتـ اف همه ایًکه، اف ػیؼ اهام عمیًیٕؿهٔ امالم گىيه
تىاو چًیى ٝرؼالتی ؿا ػؿ  ٝؼالت ػؿ همه ابٞاػ ؿا هٖـس کـػه امت و با ىًاعت آو هی

ٕىؿ ٝا٩اليره و ٩ابرل  بهEىػF بٞالوه، آيچه امالم ػؿ هىؿػ ٝؼالت آوؿػه يمراهٞه پیاػه 

                                              
، ٔؿهٕ یًریعمبره ي٪رل اف اهرام  C@<ً  و ىهیؼ ٍرؼؿ،هضمؼصنیى رميیؼی، يٚـیه ٝؼالت اف ػیؼگاه ٥اؿابی، اهام عمیًی . ;

 .;Bً  ،?ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ 
 .<A;ً  ،. هماو>
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ـایى اهام بـ امالهی يٚـ ػاؿػ کره ٝرؼالت  امتD; F... به ٕىؿ کاهلٝمل و ٝیًیت بًاب
 هضىؿ و اماك آو امت.

Eـاؿ کًین، یک همچرى امرالهی  ٝؼالت امالهی ؿا هی عىاهین ػؿ ایى هملکت بـ٩
امالهی که ػؿ آو هیچ ٙلن يباىؼ، امالهی که ىغٌ اول برا که ػؿ آو ٝؼالت باىؼ، 

 >D.آو ٥ـػ آعـ همه ٝلی النىاء ػؿ ه٪ابل ٩ايىو باىًؼ

ـابـ ٩ىايیى ورىػ ػاىرته باىرؼ و ررایی بـ ایى اماك اگـ ػؿ راهٞه ای تناوی ػؿ ب
ـای تبٞیِ و ػوگايگی با٩ی يمايؼه باىؼ و همه ا٩ياؿ راهٞه به ص٪ى٧ عرىػ ؿمریؼه  ب

ـایى اف ػیؼ اهرام عمیًری،  ٤َ به ٝؼالت ػاينتFتتىاو آو راهٞه ؿا ه هیباىًؼ،  بًاب
ـاػ اينايی يینتٝؼالت هًضَـ به  بلکه به تماهی يهاػهای ارتمراٝی  ٩ىه ٩ْاییه یا ا٥

 ىىػ.هـبىٓ هی

Eکره ػؿ مرایـ  ٝمل به ٝؼل امالم هغَىً به ٩ىه ٩ْاییه و هتٞل٪ا  آو يینرت
ـاو اف هزلل و ػولت و هتٞل٪ا  آو و ٩ىای يٚاهی يهای يٚام رمهىؿی امالهی ااؿگا ی

و بنیذ و ػیگـ هتَؼیاو اهىؿ يیق به ٕرىؿ ررؼی ها و ايتٚاهی و مپاه پامؼاؿاو، کمیته
 =.Dهٖـس امت

به ٕىؿ کلی و با تىره به يگـه اهام عمیًی بره هىّرىٛ ٝرؼالت ارتمراٝی، مره 
ـای آو يام بـػ، ٝؼالت، ص٪ی٪ت ارتماٝی  عَىٍیت هی و ٦ٍت يهاػهرای آو تىاو ب

ٝرؼالت، هرؼ٣ ارتمراٝی و  –ٝؼالت، ٕـی٪ه و هيری ارتمراٝی و میامری  -امت
میامی ػؿ راهٞه امالهی امت. بؼیى مبب ٩َؼ و يیت اهام عمیًری ػؿ بیراو ابٞراػ 
ـاؿ  هغتل٤ ٝؼالت ارتماٝی با تىّیضاتی که اؿائه ىؼ ؿا ىرایؼ بترىاو ػؿ کلمره امرت٪

 به ایى ٥ـهایو اهام که ٥ـهىػه ايؼ:صکىهت امالهی رای ػاػ و با تىره 

                                              
 .=>=ً  ،=، رلؼ . هماو;
 .?><ً  ،C، رلؼ . هماو>
 .:<;ً  ،A;، رلؼ . هماو=
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E بٞؼ اف تنلین ىؼو ىهى  و ١ْب به ه٪ام ٝرؼل و ىرـٛ، ٝرؼالت ػؿ هملکرت
 ،ٝاػله ص٪ه تيکیل ىرىػ کره کراؿکى ػؿ آو و صکم٦ـهرای ػؿ آو بـوف کًؼ و صکىهت

 ;.Dص٨ و ٩ىايیى ص٪ه باىؼ

ـػ به تبرٜ آو راهٞره هر بٞؼ اف آيکه ػؿ ايناو ن ٝراػل ها ٦ٍت ٝؼالت بـوف پیؼا ک
ـػ و راهٞره ٙرالن بره راهٞره  عىاهؼ گيت و ٦ٍت ٝؼالت ػؿ راهٞه بـوف عىاهؼ ک

 ٝاػل تبؼیل عىاهؼ ىؼ.

E ـػو اينايهامت، ٝؼل یک چیرقی يینرت اْ  آيکره اف ا٩اهه ٝؼل همیى ػؿمت ک
ىىػ. ا٩اهه ٝؼل هتضىل کـػو ٙرالن بره ٝراػل امرت، هتضرىل کرـػو ايناو ٍاػؿ هی

ـک به هىهى امت  >.Dهي

ـای اٍالس رىاهرٜ و رهراو ای يگاه اهام تـبیت ايناو و ماعته ىؼو او ه٪ؼههاف  ب
هنتی امت، چه آيکه همه ٥ناػهای ٝالن يتیزه ٥٪ؼاو تهؾیب ايناو امرت. پرل برا 

ـػػ.آیؼ و ٝالن اٍالس هیماعته ىؼو اينايها همه اهىؿ به ٍالس هی  گ

ـػ، راهٞه و صکىهتی که ٩ىه ٝا٩له بـ آو صاکن امرت ػؿ ت ٞراػل بریى هًٞىیرت و ٥
ـاؿ ػاؿػ که ایى تٞراػل همراو ٝرؼالت اٝرن ارتمراٝی امرت و ػؿ آو،  ٝؼالت اعٌ ٩

ىىػ. اف ایرى هنریـ، ّرـوؿ  وررىػ صکىهرت و هًٞىیت ػؿ کًاؿ هباؿفه تٞـی٤ هی
 ٥ـهایًؼ:ىىػ. اهام عمیًی هیًَٝـ رهاػ تىریه هی

E٩ـآو ػٝى  به هًٞىیا  تا صؼی که بيـ هیؼ و ٥ى٧ او کـػه و بٞؼ تىايؼ به او بـم
ها هن ایى ػو ؿویره هن ا٩اهه ٝؼل. پی٢مبـ هن و مایـ کنايی که لناو وصی بىػيؼ، آو

تا آو ؿوفی که صکىهرت تيرکیل يرؼاػه  ؿا ػاىتًؼ. عىػ پی٢مبـ هن ٝملو ایًٖىؿ بىػ
ـػ ایًکه تىاينت صکىهت تيکیل بؼهؼ ٝالوه بىػ، هًٞىیا  ؿا ت٪ىیت هی ـػ. به هز ک

                                              
 .C@;ً  ، کتاب ىـس چهل صؼیج،ٔؿهٕ یًیعماهام . ;
 .C>;ً  ، ت٦نیـ مىؿه صمؼ،ٔؿهٕ یًیعماهام . >
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ـػ، صکىهرت تيرکیل ػاػ و ایرى هنرتمًؼاو ؿا اف فیرـ براؿ  ،بـ هًٞىیا  ا٩اهه ٝؼل کر
ـاو تا آو ـه ايبیاء، بایؼ کنرايی  ٩ؼؿ که ا٩تْا ػاىت، يزا  ػاػFمتمگ ـه هنتم و ایى می

ـه با٩ی باىؼ. هن رها  هًٞىی کره که عىػىاو ؿا تابٜ ايبیاء هی ـه هنتم ػايًؼ، ایى می
ـػم ؿا، عرىػ ها بایؼ ت٪ىیت بکًًؼ و همهاىغاٍی که با هًٞىیا  آىًا هنتًؼ، آو ی ه

ـػم هن همیًٖىؿ، رها  هًٞىیا  ؿا ت٪ىیت بکًًؼ و هن آو هنئله ػوم که ا٩اهه ٝؼل  ه
امت. صکىهت امالم بایؼ ا٩اهه ٝؼل بکًؼ، ػؿ ٝیى صالی کره هًٞىیرا  ؿا تَرضیش 

ـه  و ها اگـ تابٜ امالم هنرتین و ترابٜ ايبیراء هنرتین کًؼFکًؼ و تـویذ هیهی ایرى مری
ـه ايبیاء بىػه امت و اگـ هن ٥ـُ کًیؼ ايبیاء بیایًؼ، باف همیى امت، باف رهرا   هنتم

ای که بيـ  ی٨ امت و اػاهه ا٩اهه ٝرؼل ػؿ بریى بيرـ و کىتراه هًٞىی بيـ تا آو ايؼافه
 ;.Dکًینکـػو ػمت متمکاؿاوF و ها بایؼ ایى ػو اهـ ؿا ت٪ىیت 

ؿوىرى  ،بٖه ٝؼالت ٥ـػی و ٝؼالت ارتمراٝیبًابـ ٥ـهایيا  صْـ  اهامٕؿهٔ ؿا
ـػػ. ایيراو تض٪ر٨ ٝرؼالت ارتمراٝی ؿا ػؿ تض٪ر٨ ٝرؼالت ٥رـػی و برالٞکل هی گر
ػايًؼ. ػؿ ایى ٩نمت به ؿابٖه ٝؼالت ٥ـػی و ارتماٝی ػؿ ايؼیيه اهام عمیًریٕؿهٔ هی

 عىاهین پـػاعت.

 (سُ)سابطِ ػذالت فشدی ٍ اجتوبػی دس اًذیطِ اهبم خویٌی

ؿوابٖی ورىػ ػاؿػ. اول ایًکه تض٪٨ ٝؼالت  ،ی و ٝؼالت ٥ـػیارتماٝبیى ٝؼالت 
هایی ٝرؼالتغىاه ارتماٝی بؼوو تقکیه و ت٪ىا هینـ يینت. بـپایی ٝؼالت رق اف ايناو

و ػاؿای ٕهاؿ  بإًی هینـ يینت. چىو هيکالتی که ػؿ ٝؼالتغىاهی به ػيبال ؿ٥رٜ 
تىاو ىیيه کخیر٤ ؿا ال کخی٤ يمیآو هنتین، همگی فاییؼه ٝؼم تقکیه امت و با ػمتم

 باؿه هٞت٪ؼيؼ: پاک کـػ. اهام عمیًیٕؿهٔ ػؿایى

                                              
 .BC،  ً?<C=;، هئمنه تًٚین وييـ آحاؿ اهام عمیًی، چاپ پًزن، A;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . ;
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Eتمام گـ٥تاؿیـای هلت ـای ایى امت که تقکیه ػؿ کراؿ يبرىػه. هایی که ب ها هنت ب
ـاو ٩ىم، آو کًًؼ، تقکیه ىؼه بىػيؼ، ي٦نياو تقکیره هایی که کيىؿ ؿا اػاؿه هیچًايچه م

ـای هلرت هرا پریو يمرییى گـ٥تراؿیىؼه بىػ، تـبیت ىؼه بىػيؼ، ا آهرؼ. يره آو هرا بر
ـای هلت پیو هیگـ٥تاؿی ـای عىػىاو.آهؼ و يه آو گـ٥تاؿیها ب  ها ب

هایی که هتک٦ل اهىؿ هلرت ها، ػؿ همه را، ایى امت که آوهًيا تمام ایى گـ٥تاؿی
، ايؼ. یک ي٦ـ آػهی که تقکیه ييؼه، ملٖه بـ یک هلرت پیرؼا بکًرؼتقکیه ييؼه ،هنتًؼ

ـای هلت ها پیو آهؼ، ایى همره ایى همه گـ٥تاؿی هایی که ػؿ ٕىل پًزاه و چًؼ مال ب
کًؼ. آو کنری کره بره یرک هلتری مرلٖه ػاؿػ، بره یرک هلتری ها ؿا ایزاػ هیگـ٥تاؿی

صکىهت ػاؿػ، ایى چًايچه ٝؼالت پـوؿ باىؼ، ػمتگاه او ٝؼالت پرـوؿ عىاهرؼ ىرؼ، 
ـا به ـتبٔ هنتًؼ ٩ه ـهایی که به او ه ـایو پیؼا هی ٩ي کًًؼF تمرام اػاؿاتری کره ٝؼالت گ

ـایو پیرؼا  تابٜ آو هملکت امت، تابٜ آو صکىهت امت، عىاه ياعىاه بره ٝرؼالت گر
ـػم صکىهت هیکًؼ. ٝؼالت گنتـػه هیهی کًرؼ، ىىػ. ػؿ ٍىؿتی که یک ي٦ـ که به ه

آيهامتF  ُهَقْکی باىؼ و تقکیه ىؼه باىؼ. اگـ همه هلت تقکیه بيىيؼ، همیى ػيیا بهيت
هایی که ػؿ ؿژیرن ؿوػ. اف آو ٕـ٣، اف باب ایًکه، صکىهتها اف بیى هیتمام گـ٥تاؿی

ـػم صکىهت کـػيؼ و٩تری  .هایی بىػيؼ که تقکیره ييرؼه بىػيرؼصکىهت، ٕا١ىتی بـ ه
صکىهت تقکیه ييرؼ، ىرغٌ اول یرک هملکتری بره صنرب صکىهرت تقکیره ييرؼ، 

ىؼ، اٝمال، اٝمال هقْکی يباىؼ، همیى یک اعال٩و هقْکی يباىؼ، ٝ٪ایؼ تقکیه ىؼه يبا
کيايؼ... آو اىغاٍی کره هقْکری يینرتًؼ برا تقکیره ي٦ـ یک هملکت ؿا به هالکت هی

ـاٟ اىغاً اهیى. آػهی که عىػه اهریى يینرت ها مـوکاؿ يؼاؿيؼF يمیىؼه ؿويؼ م
ـاٟ اىغاٍی کره يٚیرـ عرىػه باىرًؼ... و رًل عىػه ؿا ٕالب امتF هی ؿوػ م

ـػ ه٦امؼ و مـچيمه هیها مـچيمه هیصکىهتلهؾا اف  گیـػ هَرالش. صکىهرت گی
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و صکىهرت ٙلرن، تمرام  کًؼ و به ايؼافه ٩ؼؿ Fٝؼل، تمام هَالش کيىؿ ؿا تاهیى هی
ـای یک هلتی ایزاػ هیبؼبغتی  D.1کًؼها ؿا ب

عىاهی کره ه٪ؼهره ا٩اهره ٝرؼالت امرت ػؿ صال مىال ایًزامت که ؿیيه ٝؼالت
عىاهی، ٝبىػیت و تىره به هًٞىیت امت. ػلنىفی يىٛ بيرـ تکزامت  ؿیيه ٝؼال

مراف تض٪ر٨ ٝرؼالت امرت. ػوم ایًکره اف که يىٝی رلىه ؿصمايیت الهی امت، فهیًه
ـاصل تکاهلی ٝؼل ػؿ ه٪ام ٥رـػ  هنیـ ٝؼالت ارتماٝی و راهٞه مالن امت که ٕی ه

هتضىل کـػو  ها وهینـ امت. به ٕىؿی که ا٩اهه ٝؼل وا٩ٞی یًٞی ػؿمت کـػو ايناو
ـک به هىهى هی  باىؼ. اهام عمیًی ػؿ ایى فهیًه هٞت٪ؼيؼ:ٙالن به ٝاػل و هي

E همه آهؼيؼ آػم ؿا ػؿمت کًًؼ. یک يبیايبیاء ای يیاهؼه امت کره ه٪َرؼه ایرى
هامرت. هًٞا يباىؼ که ايناو ؿا اٍالس کًؼ. ا٩اهه ٝؼل، همیى ػؿمرت کرـػو اينراو

ىرىػF ٙلرن هرن آو امرت کره اف ناو ٍاػؿ هریٝؼل، یک چیقی يینت ا  آيکه اف اي
ىىػ. ا٩اهه ٝؼل، هتضىل کـػو ٙالن بره ٝراػل امرت، هتضرىل کرـػو ايناو ٍاػؿ هی

ـک به هىهى امت. يبی هتضىل هی کًؼ یک هىرىػی ؿا که اگرـ ؿهرایو بکًًرؼ بره هي
کره  يمایًرؼىىػF به یک هىرىػی که ؿاه ؿا به او هیؿوػ و به رهًن هًتهی هیهاویه هی

 >.Dایى ؿاه امت

ـایى هًٞىیت به ًٝىاو یک فیـ ماعت ه٪ؼهاتی، ؿکى و  فهه ا٩اهه ٝؼالت امرت و  بًاب
کًرؼ. اف ایرى هًٚرـ تمام لىافم هًٞىیت اف ٩بیل ٝباػا  و ايزام ٙىاهـ ىـیٞت ؿا ٕلب هی

ىىػ کره هًٞىیرت او  ا٩اهه ٝؼالت بؼوو هًٞىیت هینـ يینت و اف مىی ػیگـ هتؾکـ هی
ـ٥اوعىاهی و ا٩اهه ٝؼالت هًزـ هیصتما به ٝؼالتص٪ی٪ی  ييریى های گىىرهىىػ. پل ٝ

ـػوػ و ٝؼالت عىاهاو هتهتک و هتزاهـ، تىعالی عىاهًؼ بىػ. پل هًٞىیت ص٪ی٪ی ترىام ه
 ٥ـهایًؼ:با هَائب، مغتی و تاله امت. اهام عمیًیٕؿهٔ هی

                                              
 .?=;ً  ،BC=;، هئمنه تًٚین وييـ آحاؿ اهام عمیًی ؿه، چاپ پًزن C، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . ;
ـاو، هىمنه تًٚین و ٔؿهٕ یًیعماهام . >  .@C<،  ً;A=;ييـ آحاؿ اهام عمیًی ؿه، ، يبى  اف ػیؼگاه اهام عمیًی ؿه، ته
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Eایى ـهیق هیهایی که به عیال عىػىاو اف ػٝا و ؽکـ و اهخال ایًها ـػم ؿا پ ػهًؼ که ه
ـػم به ػيیا، ایى ػايًؼ که همریى ها يمیػايًؼ ٩َه چینت، ایىها هن يمیبچنبًؼ ایى ه
مافػ، به ٕىؿی که با ػيیا هن آو ٕىؿی که بایؼ با آو ؿ٥تاؿ ػٝا و همیى چیقها آػم ؿا هی

ـای آوکًؼ، هی کـ و ٥کرـ و ها بىػ و اهل ؽکًؼ. ٝؼل ؿا همیى ايبیایی که همه هَائب ب
ـػيؼF همراو صنریى ابرى  ـها ٩یام ک همه چیق بىػيؼ، ػؿ ػيیا ا٩اهه کـػيؼ، به ّؼ متمگ

ـػ که ػٝای یىم الٞـ٥ه ٝلی بیًیؼ چینت. هماو ػٝاهرا هبرؼا ایرى اه ؿا هی٩یام ک
کًؼ به هبرؼا ىىػ، هماو تىرها  به عؼا. ایى اػٝیه ايناو ؿا هتىره هیٕىؿ هنائل هی

ىرىػ کره ؿمت بغىايؼ، هماو تىره به هبؼا ١یبی، هىرب ایرى هری١یبی. اگـ ايناو ػ
ايناو ٝالی٪و به عىػه کن بيىػF و ایى يه هرايٜ اف ٥ٞالیرت امرتF يره عیرـ، ایرى 

ـای عىػه يینت. هی٥ٞالیت هن هی ٥همؼ که بایؼ ٥ٞالیت کًرؼ  آوؿػ، لکى ٥ٞالیت ب
ـای بًؼگاو عؼاF عؼهت به   ;.Dعؼامتب

 ػقالًیت

ای ایيراو، مره ٝؼالت صْـ  اهامٕؿهٔ و يیق چراؿچىب ايؼیيره ػؿ تبییى ايؼیيه
٥٪ؼاو هـ یرک اف  و صائق اهمیت بنیاؿی امتD ٝؼالت، ٝ٪اليیت و هًٞىیتEًَٝـ 

ـػػ. ػؿ ايؼیيه صْرـ  ایى ًٝاٍـ، مبب ي٪َاو ايؼیيه ٝؼالت اف هًٚـ ایياو هی گ
میامت هنت، بری اهامٕؿهٔ هًٞىیت بؼوو هباؿفه و اهتمام به اهىؿ هنلمیى که هماو 

 ٥ـهایًؼ: هًٞامت. اهام عمیًی هی

E بایؼ اهتمام به اهـ هنلمیى ػاىته باىین. اهتمام به اهـ هنلمیى ایى يینت که هى
بـوم يماف بغىاين و ا٩تؼا کًنF ایًکه اهرـ هنرلمیى يینرت، ایرى اهرـ عؼامرت. اهرىؿ 

ف ٍؼؿ بيرـ و هنلمیى ٝباؿ  اف اهىؿ میامی و ارتماٝی هنلمیى امت. تمام ايبیاء ا
ـای ایى بىػه امت  آهؼه تا عاتن ايبیاء بيـیت، اف آو و٩تی که آػم تمام ايبیاء ب

                                              
ـاو، هىمنه تًٚین وييـ آحاؿ اهام ٔؿهٕ یًیعماهام . ;  .;:;ً  ،B@=;، ٔؿهٕ یًیعم، تٞلین و تـبیت اف ػیؼگاه اهام عمیًی ؿه، ته
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ـػ ؿا ٥ؼای راهٞه هی ٥ Fکه راهٞه ؿا اٍالس کًًؼ ـػيؼ. ها ٥ـػی با تـ اف عرىػ ايبیراء ک
ـػهرا عىػىراو ؿا ٥رؼا هری ـای يؼاؿین. ها ٥ـػی با تـ اف ائمه يرؼاؿین. ایرى ٥ ـػيرؼ بر ک

هرا ػاػیرن، ٥ـهایؼ که ايبیا ؿا ها ٥ـمتاػین، بیًا  به آوای تباؿک و تٞالی هیراهٞه. عؼ
ـایياو ػاػین و ٥ـمتاػین آیا  به آو ١ایت ایى  D1لی٪ىم الًاك بال٪نEٔها ػاػین، هیقاو ب

ـػم باىؼ، ٙلن ـػم ٩یام به ٩نٔ بکًًؼ، ٝؼالت ارتماٝی ػؿ بیى ه ها اف بریى امت که ه
ها ؿمریؼگی بيرىػ، ٩یرام بره ٩نرٔ بيرىػ. بـوػ، ٦ّٞا به آو ها اف بیىبـوػ، متمگـی

تًامب ایى چینت  تًامب ایرى امرت کره D. و ايقلًا الضؼیؼEػيبالو هن هی٦ـهایؼ: 
ـػF با بْیًا ، با هیقاو و با صؼیؼ. با صؼیؼ بایؼ ایى یًٞی، D ٥یه باك ىؼیؼEها ايزام بگی

، یک صکىهتی ؿا که صکىهرت اگـ ىغَی یا گـوهی بغىاهًؼ یک راهٞه ؿا تباه کًًؼ
ـػ. ييًیؼيؼ، با هرىافیى، هرىافیى ایؼ با آوٝؼل امت تباه کًًؼ، با بیًا  ب ها ٍضبت ک

ـػ. ييًیؼيؼ با صؼیؼ  >.Dٝ٪لی ٍضبت ک

ؿمؼ وره رمٜ بیى هًٞىیت و ٝؼالت ؿا بایؼ ػؿ تزلی يگاه تٞؼیل ٩ىای به يٚـ هی
عىیو ػؿ ٝؼالت اعال٩ی ؿا بره ٥ـػی ػؿ يگاه به صکىهت ػاينت. صْـ  اهام يگاه 

براؿه کًًرؼ. ایيراو ػؿ ایرىيىٝی به ٍرىؿ  تىلیرؼی ػؿ ٝـٍره ارتمراٝی ػيبرال هری
 ٥ـهایًؼ:هی

E ـای یرک ـای هىهى همه ٩ىا تابٜ ٩ىه ٝ٪ل ىؼيؼ که ٝ٪ل هن تابٜ ىرـٛ امرت. بر ب
همچى صکىهتی که صکىهت ٝ٪ل امت، صکىهت ٝؼل امت، صکىهت الهی امرت، 

ـاؿیػؿ ؿ٥تًو ٝقا  فم  ـای هماو چًرؼ مرال صکىهرت صْرـ  امت و ػؿ بـ٩ اه ب
ـيؼ  D.3اهیـ، هنلمیى بایؼ ريى بگی

                                              
 .:<ً  ،A;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . ;
 .=;>ً  ،?;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . >
 .=@=ً  ،BC=;، هئمنه تًٚین وييـ آحاؿ اهام عمیًی، چاپ پًزن،>، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . =
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ـػ، راهٞه و صکىهتی که ٩ىه ٝا٩له بـ آو صاکن امرت ػؿ تٞراػل بریى هًٞىیرت و  ٥
ـاؿ ػاؿػ که ایى تٞراػل همراو ٝرؼالت اٝرن ارتمراٝی امرت و ػؿ آو،  ٝؼالت اعٌ ٩

اف ایرى هنریـ، ّرـوؿ  وررىػ صکىهرت و ىىػ. هًٞىیت ػؿ کًاؿ هباؿفه تٞـی٤ هی
 ٥ـهایًؼ: صْـ  اهام هی ىىػ.ًَٝـ رهاػ، تىریه هی

E٩ـآو ػٝى  به هًٞىیا  تا صؼی که بيـ هی تىايؼ به او بـمؼ و ٥ى٧ او کـػه و بٞؼ
ها هن ایى ػو ؿویره هن ا٩اهه ٝؼل. پی٢مبـ هن و مایـ کنايی که لناو وصی بىػيؼ، آو

تا آو ؿوفی که صکىهرت تيرکیل يرؼاػه  ٝملو ایًٖىؿ بىػ ؿا ػاىتًؼ. عىػ پی٢مبـ هن
ـػ ایًکه تىاينت صکىهت تيکیل بؼهؼ ٝالوه بىػ، هًٞىیا  ؿا ت٪ىیت هی ـػ. به هز ک

ـػ، صکىهرت تيرکیل ػاػ و ایرى هنرتمًؼاو ؿا اف فیرـ براؿ  بـ هًٞىیت ا٩اهره ٝرؼل کر
Fـاو تا آو و٩ت که ا٩تْا ػاىت و٩ت، يزا  ػاػ ـه هنتمـ متمگ ه ايبیاء، بایرؼ و ایى می

ـه برا٩ی باىرؼ. هرن رهرا  کنايی که عىػىاو ؿا تابٜ ايبیاء هی ـه هنرتم ػايًؼ ایى می
ـػم  هًٞىی که اىغاٍی که با هًٞىیا  آىًا هنتًؼ، آيها بایؼ ت٪ىیت بکًًؼ و همره هر
ـػم هن همیًٖىؿ، رها  هًٞىیا  ؿا ت٪ىیت بکًًؼ و هن آو هنرئله ػوم کره  ؿا، عىػ ه

ىهت امالم بایؼ ا٩اهه ٝؼل بکًؼ ػؿ ٝیى صالی کره هًٞىیرا  ؿا ا٩اهه ٝؼل امت. صک
و ها اگـ تابٜ امالم هنتین و تابٜ ايبیاء هنرتین ایرى  کًؼFکًؼ و تـویذ هیتَضیش هی

ـه ايبیاء بىػه امت و اگـ تا ابؼ هن ٥ـُ کًیؼ ايبیاء بیایًؼ باف همریى امرت،  ـه هنتم می
ه ٝؼل ػؿ بیى بيرـ ـ  ی٨ امت و اػاهه ا٩اهای که بيباف رها  هًٞىی بيـ تا آو ايؼافه

 ;.Dو کىتاه کـػو ػمت متمکاؿاوF و ها بایؼ ایى ػو اهـ ؿا ت٪ىیت کًین

بًابـ ٥ـهایيا  صْـ  اهامٕؿهٔ ّـوؿ  ورىػ صکىهت و ًَٝـ رهاػ ػؿ ا٩اهه 
ـاؿ  گـػػFٝؼالت ارتماٝی ؿوىى هی ـای تض٪٨ ٝؼالت ػؿ راهٞه يیاف بره امرت٪ یًٞی ب

ـػػ.هی ػؿ راهٞه يمایاو هیصکىهت امال  گ

                                              
 .A،  ً?<C;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . ;
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 ضشٍست ٍجَد حکَهت ٍ ػٌصش جْبد دس اقبهِ ػذالت دس اًذیطِ اهبم خویٌی

رایگاه صکىهت ػؿ ايؼیيه ػیًی به رهت ایًکه اٍالت يؼاىته، ٕبیٞتا بایرؼ هتٞلر٨ 
چه ػؿ تٞـی٤ ٝؼالت ارتمراٝی اهـی باىؼ. ایى اهـ، اصکام امالهی هنتًؼ. هٖاب٨ آو

را کره اصکرام ٝاػ يه ػؿ رهت تهؾیب اينايی تىّیش ػاػه ىؼ، اف آوبه يٚن ارتماٝی 
ـ٥ا ػؿ یک يٚرن ارتمراٝی  امالهی ػؿ يهایت صؼ ارتماٝی عىػ هنتًؼ و ایى اصکام ٍ
عاً، اهکاو ا٩اهه ػاؿيؼ، لؾا ٙهىؿ ًَٝـ ه٪تؼؿی به يرام صکىهرت امرالهی، ّراهى 

با ػىمًاو ایى راهٞه و يٚن  ا٩اهه اصکام ػؿ ػؿوو راهٞه امالهی و صا٥٘ آو ػؿ هىارهه
ؿو رهراػ برا هنرتکبـیى و ٕىا١یرت بیـويری و ػؿويری ّرـوؿتی آو عىاهؼ بىػ. اف ایرى

ـاؿ  ايکاؿياپؾیـ ػؿ ايؼیيه صْـ  اهام عىاهؼ بىػ که تيکیل صکىهت امرالهی و امرت٪
صکىهت ٝؼل، ه٪ؼهه آو امت. ػؿ ایى تيکیال ، بـ اماك آيچره ػؿ ؿابٖره ٝرؼالت و 

ـػم هًٞىیت ؽکـ ى ؼ، ّـوؿ  صکىهت و یت الهی و به تبٜ و یت ٥٪یه ػؿ الگرىی هر
 ىىػ.ما ؿی ػیًی که باؿ ایى صکىهت ؿا بـ ػوه ػاؿيؼ، احبا  هی

ّـوؿ  صکىهت به تبٜ صکىهت امالهی و ّـوؿ  ػوام صکىهت امالهی بره تبرٜ 
امرالم برـ ابتًاء E چًیى ػؿ بیاو ایياو هًٞکل ىؼه امت:ػائمی بىػو اصکام امالهی، ایى

Fیًٞی بؼوو صکىهت، اهکاو ا٩اهه اصکام امالم يینرت.  صکىهت و لقوم تيکیل آو امت
هرایی کره فيًرؼ و آيهایی که عىػىاو ؿا به ي٦همری هریايؼ ایى ؿا، هگـ آيف همه ٥همیؼهاهـو

٥همًؼ هیچ چیق ؿا که ایى هنئله ػعالت ػؿ اهىؿ میامری ه٢قهایياو عيک امت که يمی
ـػم ؿا بره ٩نرٔ واؿػ اف با تـیى هنائ ـای او آهؼه بىػيؼ. ٩یام بال٪نٔ و ه لی امت که ايبیاء ب

ـػو هگـ هی ىىػ بؼوو ػعالرت ػؿ اهرىؿ میامری  هگرـ اهکراو ػاؿػ برؼوو ػعالرت ػؿ ک
ها، کنی برؼوو ایًکره ػعالرت میامت و ػعالت ػؿ اهىؿ ارتماٝی و ػؿ اصتیارا  هلت

 D.1باىؼ  کًؼ، ٩یام به ٩نٔ باىؼ  لی٪ىم الًاك بال٪نٔ

                                              
 .?;>ً  ،?;، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . ;
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صْـ  اهام عمیًیٕؿهٔ ػؿ هرىاؿػ ػیگرـی هرن بره ّرـوؿ  تيرکیل صکىهرت 
ـای اصکام پل اف ؿمىل اکـم و پل اف ایياو  و ائمه هَٞىهیى امالهی و ار

ـاؿی صکىهت ػؿ ػؿره اول برـ ٝهرؼه  ػؿ فهاو ها بیاياتی ػاىته ايؼ، بـ ایى اماك، بـ٩
ـػم و تيرکیل  ايبیاء بىػه امت و هؼ٣ ايبیاء ػؿ ٕىل يیل به تىصیؼ، ا٩اهه ٩نٔ تىمٔ ه
ـآ هنت٪ین تٞـی٤ ىؼه امت. ػؿ ايؼیيره  ـای صکىهت بـ ٍ يٚام ارتماٝی ٝاػ يه ب

ػاؿ ا٩اهه اصکام امالهی و به تبٜ و یت صکىهتی ايبیاء و اوٍیاء، ٝهؼه ایياو ٥٪ها يیق
و بٞؼ اف او  ػاؿی عىاهًؼ بىػ. البته ایياو وٍی بال٥َل ؿا صْـ  اهیـصکىهت

ـػم به آياو هضىل ىؼه امت، ولی ایياو ائمه هَٞىهیى هی ػايًؼ و اٝت٪اػ ػاؿيؼ اهىؿ ه
ـه ه٦هىم   ىىػ.و ٩ائلًؼ ٥٪ها ؿا هن ىاهل هی ؿا هىْمٜ ػاينتهD وٍی يبیEػای

همايگىيه که بیاو ىؼ، ٍـ٥ا بیاو و ابرالٟ وصری، تيرکیل صکىهرت یرا صکىهرت 
ـاو صاکماو ٝؼل، ک٦ایت يمی کًؼ بلکه هنئله رهراػ و هبراؿفه برا ٕىا١یرت و هنرتکب

اولىیت اٍلی صکىهت امالهی امت. گـچه ي٦ل تيکیل صکىهت امرالهی، عرىػ 
ـاؿ تام ٝؼالت، تالىی بی اهاو ػؿ هبراؿفه های ي٦ی ٕا١اولیى پایه ى  امت اها تا امت٪

ـای صکىهت امالهی ورىػ ػاؿػ. چًايکه صکىهت بایؼ اف صؼاکخـ تىاو عىػ ػؿ ایرى  ب
ـا که کیاو يٚام امالهی ػؿ عٖـ عىاهؼ برىػ. بره ًٝرىاو يمىيره  هضىؿ امت٦اػه کًؼ، چ

اه ارتمراٝی بره اصکرام صْـ  اهام هبتًی بـ يگاه رمٜ هًٞىیت و ٝؼالت و يیرق يگر
ـای ٩یام به ٝؼل و ٩نٔ هٞـ٥ی هیD صذEامالهی، ه٪ىله   کًًؼ:ؿا ٝالوه بـ هًٞىیت ب

Eـام اف عايه تى و ػيیا ههارـ  الی الله و ؿمىله کره  اکًىو که صزاد بیت الله الض
کًًؼ و همه چیق ررق هضبرىب ص٪ی٪ری ػؿ وؿای آيراو امرت بلکره عايه ػل امت، هی

ـاهیمری Eکه ػؿوو و بـوو ػاىرته باىرؼ، بایرؼ بؼايًرؼ کره چیقی رق او يینت  صرذ اب
هامت ١ـیب و ههزىؿ امت، هن اف رها  هًٞىی و ٝـ٥ايی و هن مال هضمؼی

Fو صزاد ٝقیق تماهی کيىؿهای امالهی بایؼ بیت عؼا  اف رها  میامی و ارتماٝی
ـاؿ ٝـ٥ايی و هًٞىی ٝهرؼه ٝـ٥رای اه به ؿا ػؿ همه ابٞاػه اف ایى ١ـبت ػؿآوؿيؼ، ام
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Fو ها ایًک با بٞؼ میامی و ارتماٝی آو مـوکاؿ ػاؿیرن کره بایرؼ گ٦رت  ١یـهضزىب
ـاپا میامت کره ٥ـمً  ـه م ـاو ها٥ا  هنتین. ایى کًگ ها اف آو ػوؿین. ها هاهىؿ به رب

ـاهین و هضمؼ بـپا هی ىىػ و اف هـ گىىره ػيیرا و اف هرـ ٥رْذ ٝمیر٨ ػؿ آو به ػٝى  اب
ـایارتماٛ هی امرت و ٩یرام بره ٩نرٔ امرت و ػؿ اػاهره برت D يراكEهًرا٥ٜ  کًًؼ، ب

ـاهین و هضمؼ امت و ٕا١ى  ىرکًیىکًی هرای هىمری هرا و ٥ـٝرىو فػوػوهای اب
Fو کؼام بت به پایه ىیٖاو بقؿگ و بت امت ها و ٕا١ىهای رهايغىاؿ هی ؿمرؼ کره

ـا عىايًرؼ و همره بًرؼگ او همه هنت٦ْٞاو رهاو ؿا به مزؼه عىػ و متایو عىیو ٥
 ;.Dعىیو ػايًؼ آفاػ عؼای تٞالی ؿا بًؼه ٥ـهايبـػاؿ 

ىرىػ، ... هیکه ا٩اهه يماف، ٍىم، صذ وبه ٝ٪یؼه صْـ  اهام، به وامٖه ٝؼالت امت 
ـای ایًکه آو میـ الی الله ٕری ىرىػ.  ـاؿ ٝؼالت یًٞی هضیٔ ٍضیش و مالن ب ـا که امت٪ چ

ػاؿػ. ي٦ری امرتبؼاػ ػاعلری و لرقوم ایى اهـ ا٩تْای ي٦ی هـ يٛى ٕا١ى  و يٚام ررىؿی ؿا 
امت٪الل عاؿری اولیى گام ػؿ رهت ا٩اهه ٝؼالت امت. اف ایى ؿو، رهاػ با ٕىا١یرت کره 

ـکت راهٞه امالهی هنتًؼ، هن عىػ ػاعل ػؿ اهت ایمايی يمری ىرىيؼ و هرن هن هايٜ ص
ـاو به ایى راهٞه هنتًؼ، اف اورب واربا  امرت و برؼوو صکىهرت  ایًکه هايٜ وؿوػ ػیگ

 ٝؼل، اهکاو تض٪٨ امالم و اصکام ٝؼل پـوؿ آو يینت.

مافػ، لرقوم امرت٪الل ههن تـیى چیقی که رهاػ ؿا ػؿ هنیـ ا٩اهه ٝؼل، وارب هی
ا٥رقاؿی ا٥قاؿی و مغتتـیى هنیـ ملٖه يـمؿوصی اف بیگايه و ٕا١ى  امت که اٍلی

ـاتب ایى امت٪الل اف ايکاؿ ٩لبی ٙلنبـ یک هلت هضنىب هی و ٕا١ى  تا  ىىػ. لؾا ه
ـاؿ کاهل صکىهت ٝؼل الهی ػاؿای ٕی٤ امت. هباؿفه برا صکىهرت ٕرا١ى  اف  امت٪
ـا٩برت  ـاؿ صکىهت ٝؼل امالهی باىؼ. ایرى ه ـاف ت٦ًْـ ىـوٛ ىؼه تا يهایتو که امت٪ اب
ينبت به ػىمى همىاؿه ػؿ يگاه صْـ  اهام ورىػ ػاؿػF چه ٕرا١ى  ػاعلری و چره 

 امتکباؿ عاؿری.

                                              
 .BC، ً :>، ٍضی٦ه يىؿ، رلؼ ٔؿهٕ یًیعماهام . ;
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ـایى هَؼا٧ ت ام تىلی و تبـی ػؿ بـپایی صکىهرت ٝرؼل و و یرت و هبراؿفه برا بًاب
ٕا١ى  و ٙلن امت. اهام اىاؿه ػاؿيؼ که اصکام امالم ٝرؼالت پرـوؿ امرت و برؼوو 
صکىهت امالهی ٝؼالتغىاه، اهکاو تض٪٨ امالم و اصکرام آو هینرـ يینرت. پرل اف 

ـاؿ صکىهت امالهی يیق ت٪ىیت آو هرن اف اهرن هرىاؿػ امرت کره بره ي ضرىی اول امت٪
ـػ و بٞؼ مایـ ٥ـوٛ آو بایؼ اٍالس ىىيؼ. اف ایرى ؿو بـپرایی صکىهت ؿا بایؼ اٍالس ک

 ؿوػ.صکىهت ٝؼل اف اٝٚن ٝباػا  به ىماؿ هی
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 گیشیًتیجِ

با تىره به ايؼیيه میامی صْـ  اهام عمیًیٕؿهٔ به وّىس ؿابٖره بریى هًٞىیرت و 
ـػػ. بضج ٝؼالت ػؿ ٝؼالت و ٝ٪اليیت ؿوىى هی ايؼیيه اهام عمیًیٕؿهٔ بضخی ٥اؿٟ گ

ـ٥تره اف هبرايی هنرتی اف مایـ ابٞاػ ايؼیيه ـگ ای ایياو يینت. ایى يگاه، کراهال هبًرایی ب
ـ٥ايی-ىًاعتی و ايناو ىًاعتی ٥لن٦ی ـ٥ايی امت. اف ایى ؿو يگاه ٝ ٥لن٦ی ایيراو، -ٝ

 به ىؼ  صاکن بـ ت٪ـیـ ه٦هىم ٝؼالت به ٍىؿ  کلی و ٝرؼالت ارتمراٝی بره ٍرىؿ 
ـایٔ و ؿهبرـ صکىهرت  ـ٥تى ػؿ ه٪ام ٥٪یه رراهٜ الير ـاؿ گ عاً هنت. اف مىی ػیگـ ٩
ـػ  امالهی ػؿ ه٪ام تامیل و تخبیرت يٚرام امرالهی، هباصرج ٝرؼالت ؿا ػؿ ه٪رام کراؿب
ـاتب ٝالن اف ؽا  اصؼیت ترا ايتهرای  کيايؼه امت. ػؿ يگاه ایياو، ٝؼالت هتًامب با ه

ـتبه ارتماٛ اينايی صاّـ امت و هنریـ ـآ  ه ـاترب برـ ٍر ارتمراٛ اينرايی ػؿ ایرى ه
ؿو ٝؼالت به ٝؼالت الهی و تکرىیًی، هنت٪ین بایؼ به ممت ؽا  او ؿرٞت کًًؼ. اف ایى

ـػی و ٝؼالت ارتماٝی ت٪نرین هری ـػ يیرق اف ه٪رام ٝؼالت ٥ ىرىػ. ٝرؼالت ػؿ ه٪رام ٥ر
ؿ تا ٝؼالت اعال٩ی اهتؼاػ یا٥ته امرت. ػ امت٪اهت هٖل٪ه اممائی يبی هکـم امالم

ـػی تاکیؼ هی ىىػ و ػؿ بیايا  برـ آحاؿ هکتىب ایياو بیيتـ بـ ٝؼالت الهی، تکىیًی و ٥
ـاترب برا صٝؼالت ارتماٝی، آيچه ػؿ ايؼیيه ایياو واّش امت، ؿابٖره تى یرؼی ایرى ه

ـاهن مراعته امرت کره بگرىیین، ایيراو ػؿ بضرج  یکؼیگـ امت که اهکاو ایى اػٝا ؿا ٥
ـػی ٥لن٦یٝؼالت ػاؿای یک يٚام ٥کـی هًنزن ـ٥ايی هنرتًؼ کره رراهٜ -، با ؿویک ٝ

ـػ و راهٞه هی ـایى ٕـس و بـؿمی هنئله ٝؼالت ػؿ ايؼیيره ایيراو،  باىؼFتىره به ٥ بًاب
ىاو، ٩ٖٞا ابترـ عىاهرؼ برىػ. صْرـ  اهرام بؼوو تىره به هبايی و يٚام ٥کـی تىصیؼی

ـػی یرا همراو هًٞىیرت و ٝرؼالت  عمیًیٕؿهٔ رهت پىىرو ىرکا٣ بریى ٝرؼالت ٥ر
مافيؼ. ٝ٪اليیت ایياو هبتًی بـ هنئله رهاػ، امرتکباؿ رتماٝی، ٝ٪اليیت ؿا هٖـس هیا

ـاؿ صکىهت امرالهی امرت. ػؿ  متیقی، ي٦ی ٕىا١یت و ػؿ يهایت ٕی٤ تيکیل و امت٪
ـاؿ هی ـػ.يگاه ایياو ص٦٘ کیاو راهٞه امالهی ػؿ اولىیت تىره ایياو ٩  گی
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