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 هقذهِ

ج٘ام ٌائىو لياؿگی جىظیؿگكایی ؾق ج٘ام وٙىض ٨کكی و هعىقیث اِل جىظیؿ ؾق 
ؼ٘یًیٔقهٓ ایٍاو قا باه جؽكیاب وااؼحاق هىشاىؾ و جًٝاین و جؤوایه وااؼحاقی  اهام

جىظیؿی وا ؾاٌث. ؾق يگاه جىظیؿی يٝن واظؿی که ؾق ج٘ام ؼل٭ث وشىؾ ؾاقؾ جىوٗ 
قیمی ٌؿه که ٬ى٘حی ال آو بًا به ظک٘ث الهی، به اقاؾه ايىايی واگفاق  ؼال٭ی یکحا پی

اؾه، ه٘نىو پؿقی که ج٘ام هكاظل واؼث یک وویله قا ايصام ٌؿه اوث. با يگاهی و
ای کىچک و آواو قا به او وپكؾه  ؾاؾه باٌؿ و اکًىو بكای قٌؿ ٨كليؿي، واؼث هكظله

ؾهًؿه  ؾهی ایى هكظله ال واؼث که ؾق وا٬ٟ ٌاکل جا او قا به قٌؿ بكوايؿ. ٬ىا٠ؿ ٌکل
جىظیاؿگكا ؾاقای هاىالیًی واؼحاق اؾاقه و هؿایث شاه١ه ايىاايی اواث، باكای ايىااو 

ٌىؾ که  هٍؽُ بىؾه که جىوٗ ٌكی١ث الهی جبییى ٌؿه اوث. ه٘یى ا٠ح٭اؾ وبب هی
هاا باٌاؿ.  ٌؽُ جىظیؿگكا واؼحاقهای شایگمیى قا جع٘ل يکكؾه و به ؾيبال ج٥ییاك آو

٠لث اِلی ایى يىٞ ج٭ابل با واؼحاقها يگاه وكاوك جىظیؿی و هٙاب٫ با اورم ؾق ج٘ام 
٨كؾی و اشح٘ا٠ی اوث. چكا که جىشه به ٬ىا٠ؿ اورهی ؾق ج٘اام واٙىض،  اب١اؾ ليؿگی  

کًاؿ. ؾق  ٌؽُ جىظیؿگكا قا هحىشه جًا٬ٓ واؼحاقهای ؾیگك با وااؼحاق جىظیاؿی هی
ای قا ؼاالی ال جىظیاؿ  وا٬ٟ ايىاو هىظؿ به ؼا٘ك هبايی ا٠ح٭ااؾی ؼاىؾ هایچ ٠كِاه

اواث کاه باه ؾيباال ظا٫ و   ا٨اكاؾ هصاهاؿی  ؾیاى  اوارمEبیًؿ. به ٠٭یاؿه اهاام:  ي٘ی
ؼىاهًؿ. هکحب هبااقلاو و هاكؾم  ايؿ. ؾیى کىايی اوث که آلاؾی و اوح٭رل هی ٠ؿالث

کًًاؿ. جّاىق  ايؿ و هی ها اورم قا ٘ىق ؾیگكی ه١ك٨ی کكؾه ٔؿ اوح١٘اق اوث. اها ایى
هاای  ياؾقوحی که ال اورم ؾق اـهاو ٠اهه به وشىؾ آوقؾه و ٌکل يا٬ّی کاه ؾق ظاىله

ٌىؾ بكای ایى هًٝىق اوث که ؼاِیث اي٭ربی و ظیااجی اوارم قا ال  ٠كٔه هی٠ل٘یه 
م رچاه باه ٠ًاىاو اوا بًابكایى ال يٝك ایٍااو آوٓ 14Eؼ٘یًی، بی جا، Dَ.ٔآو بگیكيؿ

ی و ربم قا ؾق بك يؿاقؾ و ؼاِیث اي٭راب١اؾ اشح٘ا٠ی او ،ٌىؾ يا٬ُ اوثهی ه١ك٨ی
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اگك يگاه جىظیاؿی ؾق ج٘اام  ٓ;?;، َ<C=;ياهؽىاه،D.ٔظیاجی ال آو گك٨حه ٌؿه اوث
اب١اؾ ليؿگی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، هًصك به ا٬ؿام بكای جٍاکیل وااؼحاقی اشح٘اا٠ی باك 

های بىیاقی بكای هٙال١ه و جبییى اي٭رب جىواٗ  هبًای ه٘یى يگاه اوث. گكچه جري
ايؿیًٍ٘ؿاو ؾاؼلی و ؼاقشی ِىقت گك٨حه اوث و ا٨كاؾ لیاؾی وا١ی ؾق جبیایى يگااه 

ايؿ، اها جبییى شایگاه جىظیؿگكایی اهاام ؾق ٨كآیًاؿ،  ام و ٌیىه ایٍاو ؾق اي٭رب ؾاٌحهاه
های اي٭رب يیالهًؿ بىٗ بیٍحكی اوث. جىلیؿ بؿی١ی که جىوٗ آ٬اای  اهؿا٦، و قوي

ٓ بكای به ؾوث آوقؾو يٝكیه اي٭رب اهام ؼ٘یًایٔقهٓ 1394هصحبی ياهؽىاهٔياهؽىاه،
بكای ایاى جع٭یا٫ اواث. ایاى ه٭الاه باا کًااق لؾو  پیٍیًه ؼىبی ِىقت گك٨حه اوث، 

ًٌاوی ٤كبی، باه ٨ه٘ای ؾواث اولای و  های ـهًی هحؤذك ال يٝكیات شاه١ه ٨كْ پیً
اِیل ال يگاه اهام به اي٭رب ؾوث یا٨حه اوث. با ایى يگاه بکك ظاِل ال ج٩کاك اهاام، 

ع٭یا٫ ا٘ر٠اات هاىقؾ يیاال ج جىاو ؾق جعلیل اي٭رب به بىٗ بیٍاحكی ؾواث لؾ. هی
جىِای٩ی -جعلیلایآوقی ٌؿه و باه قوي  ای شٟ٘ کحابؽىايه-ظأك ال ٘كی٫ اوًاؾی

شا که به ا٠ح٭اؾ اهام ٠اهل اِلی به وشىؾ آوقيؿه اي٭رب يگااه  ال آوايصام گك٨حه اوث. 
جىاياؿ هح٩ااوت ال ج١ااقی٧ هّاٙلط  جىظیؿی اوث، ج١كی٧ اهام ال اي٭ارب يیام هی

 ًٌاوی باٌؿ.  شاه١ه

 اًقالب ٍ تغییزهفَْم ضٌاسی 

اي٭رب ٠باقت ال ٠ّیاو ش١٘ی ياگهايی و Eًٌاؼحی  ؾق گكوهی ال ج١اقی٧ شاه١ه
ٌؿیؿی اوث که ٬ّؿ آو واژگىيی ٬ؿقت یا قژی٘ی و ؾگكگىيی و١ٔیث ه١یًی اواث. 

ای جاقیؽی اوث که ظالث اي٩صاق اشح٘اا٠ی و ؾق  بؿیى جكجیب، اي٭رب ظ٭ی٭حًا لعٝه
ٓ اها با 224، 1368َقوٌه، D.ٔهٍؽّة آو اوث٠یى ظال ظالث هیصاو اي٩كاؾی، 

های گىياگىيی ٔهرل يّیات اي٭ربیىو، يحایس و پیاهؿهای اي٭ارب،  که هرک جىشه به ایى
ًٌاوااو هاىقؾ جىشاه ٬اكاق  و ٨كایًؿ اي٭ربٓ ؾق ج١كی٧ اي٭رب ؾؼیل و جىواٗ شاه١ه

٭ارب جعاىل ؾق ايEجكی اقالاه ؾاؾ کاه:  گك٨حه اوث، ٌایؿ بحىاو ایى گىيه ج١كی٧ شاهٟ
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های هكؾم يىبث به هٍكو٠یث يٝام ظاکن اوث که با٠د گىىث ال يٝام  ـهًیث جىؾه
باق گٍحه و جعىالجی چٍا٘گیك قا ؾق وااؼحاقهایی ال يٝاام  ای ؼٍىيث ظاکن و ه٭ابله

ٓ با يگاه اهام ایى جعىل جًها هحىشه وااؼحاقهای 1387بی يا،  ،ٔؼ٘یًی .Dهىشب ٌىؾ
آو يیىث و اي٭رب و٬حی کاهًر هع٭٫ ؼىاهؿ ٌؿ کاه هان های ٜاهكی  شاه١ه و يٝام

ؾق ؾقوو ا٨كاؾ اج٩ا٪ بیا٨حؿ و هن واؼحاقهای بیكويی قا ج٥ییك ؾهؿ. بلکه بؿوو اي٭رب و 
ج٥ییك ؾقوو ا٨كاؾ، اي٭ربی هع٭٫ يٍؿه اوث. ؾق يحیصه یکی ال هكاظل اِالی اي٭ارب 

ال يگاااه  ]ي٭ااربظاِاال ال ا[ ؾق جىِاای٧ ج٥ییااكاتEجعااىل اي٩ىاای ا٨ااكاؾ اوااث. 
وشاىؾ آهاؿه ال شاًه ٨كهًگای و هحىشاه  ؼ٘یًیٔقهٓ، هاهیث اِلی ج٥ییكات باه اهام

 جكیى ج٥ییك به ٠باقجی ههن قوظی، ای٘ايی، ٬لبی و ٨کكی آظاؾ هلث اوثF بههای  شًبه
گاكاو و جعاىل اي٩ىاای  و کًًها  ؼ٘یًیٔقهٓ، ج٥ییااك ايىااو وشاىؾ آهاؿه ال يگااه اهاام

 72ٓ، 1396َٔا٥ِكی،  .Dوثها آو

 فزآیٌذ ٍ هزاحل تغییز ٍ اًقالب هثتٌی تز تَحیذ

ها ٔا٘ى  هك اي٭ربی ه٘یٍه ٌبیه اي٭رب ؾیگك يیىث. اي٭ربEبا یک يگاه ٨كاگیك 
های لیاؾی هن با هن ؾاقيؿ. ؾق هك اي٭ارب ال یاک ٘اك٦ یاک  وشىه اٌحكاک، ج٩اوت

ؾاقؾ و هاك  ج١ؿاؾ ال ٠ىاهل و ال ٘ك٦ ؾیگك یک ياىٞ جكکیاب ؼااَ ال ٠ىاهال وشاىؾ
جىاياؿ  ٠اهلی ؾق هك اي٭رب ٠٘ىهًا ؾاقای ي٭ً و شایگاه هح٩اوجی اوث. هفهب يیم هی

بىحگی  جعث ٌكایٙی ؾق پیؿایً و قويؿ یک اي٭رب ي٭ً ؾاٌحه یا يؿاٌحه باٌؿ، ایى
به آو اي٭رب ؼاَ ؾاقؾ. اگك اي٭رب قا به ٠ًىاو یک ٨كایًؿ ؾق يٝك بگیاكین کاه ؾاقای 

های ليصیكٓ، ي٭ً هفهب ؾق هاك اي٭ربای ه٘کاى  ٔهايًؿ ظل٭ه هكاظل هؽحل٩ی اوث
اوث ؾق هكاظل هؽحل٧ باٌؿ، ؾق یک اي٭رب ؾق ابحؿا، ؾق اي٭ارب ؾیگاك ؾق هكاظال 

شا ؾق بیٍحك هكاظل، ؾق شاای ؾیگاك  ووٗ و ؾق اي٭رب ؾیگك ؾق هكاظل پایايی. ؾق یک
م با ایاى يگااه کااهًر ٓ. اها ا٠ح٭اؾ اها53، 1377َپىق،  ق٨یDٟٔؾق هیچ یک ال هكاظل

ؾايًؿ کاه اهکااو  هح٩اوت اوث. اهام هفهب قا ٠اهلی ؼاقشی و شؿای ال اي٭رب ي٘ی
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شؿایی آو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و بحىاو ٨٭ؿاو آو قا ؾق ب١ٕای ال هكاظال اي٭ارب جّاىق 
ي٘ىؾ. به ٠٭یاؿه اهاام هافهب و ؾیاى ٠اهال اِالی و هكظلاه اول اي٭ارب هعىاىب 

کًًؿF اهاام ٬كالاث ؾقواث ال  ًای ال ؾیى اورم قا هٍؽُ هیٌىؾ. البحه ایٍاو ه١ هی
ٌىؾ، و ه٘نًیى ؾق جٕااؾ  ها اقاله هی اورم قا ؾق ه٭ابل يگاه يا٬ّی که ال آو ؾق ظىله

ؾايًاؿ. باه ٠٭یاؿه  گیاكؾ، هی ای که ؾق ٨ٕای قو٩ًٌکكهآبايه ٌکل هی با ي٘ىيه الح٭ا٘ی
ها و اب١ااؾ لياؿگی  ؾق ج٘اام ٠كِاهاهام، اورم ياب که به واوٙه قویکكؾ جىظیؿگكایی 

ؾايًؿ. باه  ِاظب ي٭ً اوث، ؾق ه٭ابل اورم يا٬ُ هحعصكايه و اورم آهكیکایی هی
گیكی اي٭رب اورهی ایكاو ٨كآیًؿ هؽحُ به ؼىؾ قا ؾاقؾ. ایٍااو  يٝك اهام، ویك ٌکل

و اي٭ارب ايىااي  باه پیاؿایً  "،اي٭رب ايىاي "به  "اورم اي٭رب E"ه١ح٭ؿ بىؾيؿ که 
، هعّىل کًً ش١٘ا  و هح٘اایم "اي٭رب اوره "گكؾؾ و  هًحه  ه  "ايىاو اي٭رب "

 61ٓ، 1393َٔهاٌ٘یاو، ياهؽىاه،  .Dايىاو اي٭رب  اوث

 ارائِ اسالم اًقالتی

بك اوان يٝكیات بىیاقی ال ؾايًٍ٘ؿايی که ٨كآیًؿ اي٭ارب قا هاىقؾ بكقوای ٬اكاق 
٠اهلی اواوای ؾق  -٨اق٪ ال ٠لث ٌکل ؾهًؿه آو-ایحی ال ؤٟ هىشىؾ ايؿ، ياقٔ ؾاؾه

، و ش١٘ای ال 31، 1393َبه وشىؾ آهاؿو ایاى پؿیاؿه اوث.ٔهاٌا٘یاو، يااهؽىاه، 
ای کااه ؾق آو يىاابث بااه ؤااٟ هىشااىؾ  ٓ هااك شاه١ااه245، 1384َيىیىااًؿگاو، 

یی شا های هؽحلا٧ ٔهرال، جىوا١ة ا٬حّااؾی و شاباه ياقٔایحی ٌؿیؿ به واوٙة ٠اهل
ها، جىو١ه و جٕاؾ ٘ب٭اجی، ٠ىاهل بیى ال٘للی،...ٓ به وشىؾ بیایؿ، بىحكی آهااؾه  اقلي

٘ىق کاه گ٩حاه  بكای ٌىقٌی ؼٍى ٠لیه واؼحاق هىشىؾ قا پؿیؿ ؼىاهؿ آوقؾ. اها ه٘او
کًًاؿ و ایاى  ٌؿ، به ا٠ح٭اؾ اهام ج٥ییكات ٜاهكی ه١ًای وا١٬ی اي٭ارب قا هع٭ا٫ ي٘ی

٥ییكی ؼىاهؿ ٌاؿ. اهاام باكای باه وشاىؾ آوقؾو اي٭ربای ٠ىاهل يهایحًا هىشب چًیى ج
وا١٬ی، و١ی کكؾيؿ جا ٠اهل اِلی آو ی١ًی اورم اي٭ربی قا بكای هكؾم آٌاکاق کًًاؿ. 

بمقگحكیى کاقی که ال ها واؼحه اوث، بیؿاق کكؾو و هحىشه واؼحى Eبه ج١بیك ؼىؾ اهام 
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ىاهین باىؾ کاه لوال هكؾم اوث. آو و٬ث ؼىاهیؿ ؾیؿ که ؾاقای چه يیكوی ٠ٝی٘ای ؼا
 134ٓ، 1َ، ز1389ؼ٘یًی، Dٌٔىؾ. ياپفیك اوث و جىپ و جايٯ هن ظكی٧ آو ي٘ی

اهام ایى ٠اهل اواوی و ههن بكای ج٥ییك واؼحاق قا به ؼىبی ایصااؾ کكؾياؿF اولایى 
بهااق ال ٠٘اك  42جكیى بیايیاه ویاوای ؼاىؾ قا ِااؾق کكؾياؿ،  باقی که اهاام جااقیؽی

 وٌ٘ىی اهام پیاهی قا بكای هاكؾم ایاكاو يىٌاحًؿ 1323گفٌث. ؾق وال  ٌكی٩ٍاو هی
ٓ قوظیااه 21، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًاای،  هاكؾم قا بااه ٬یااام باكای ؼااؿا ؾ٠ااىت کكؾياؿ.

ؾاؾ کاه ایٍااو هایچ گىياه ٜل٘ای قا جع٘ال کًًاؿ. ؤا١یث  جىظیؿی اهام اشاله ي٘ی
باق ظکىهث قٔاٌاه، هكگىياه ٜل٘ای قا ٠لیاه هاكؾم ایاكاو قوا ؾاٌاحه باىؾ و باا  او٧

صىم بكؾه بىؾ. اهام کاه باه واواٙه ههای ؾیًی هكؾم ایكاو  ىاقت ج٘ام به وىی اقليش
٘لبی ٌؽّای ٜاالن قا ؾق ه٭ابال  جىايىث اوحکباق و بمقگی قویکكؾ جىظیؿگكایی ي٘ی

ؼؿاويؿ ٬هاق ببیًؿ، وکىت قا شایم يؿايىث و هكؾم ؼىؾ قا به ٬یام باكای ؼاؿا ؾ٠اىت 
رم وا١٬ی، به جبییى آو و بیاو لاىالم ا٠ح٭ااؾی کكؾ. ایٍاو ؾق قاوحای آٌکاق واؼحى او

های به وشىؾ آهؿه بكای هلث ایاكاو قا  ها پكؾاؼث. اهام ج٘ام بؿبؽحی آو ؾق ج٘ام ٠كِه
کًًاؿ کاه:  يٍؤت گك٨حه ال ؼىؾؼىاهی بیاو ي٘ىؾيؿ. ایٍاو ؾق ایى پیام ؼاىؾ جؤکیاؿ هی

Eايؿه و ه٘ه شهايیاو قا بك ؼىؾؼىاهی و جكٮ ٬یام بكای ؼؿا ها قا به ایى قولگاق ویاه قو
ها چیكه کاكؾه و کٍاىقهای اوارهی قا لیاك ي٩اىـ ؾیگاكاو ؾقآوقؾه. ٬یاام باكای هًاا٨ٟ 
ٌؽّی اوث که قوض وظؿت و بكاؾقی قا ؾق هلث اورهی ؼ٩ه کكؾه. ٬یام بكای ي٩ه 
اوث که بیً ال ؾه هیلیىو ش١٘یث ٌی١ه قا به ٘ىقی ال هن هح٩اك٪ و شاؿا کاكؾه کاه 

 ...D. پكوث پٍث هیميٍیى ٌؿيؿ. ٬یام باكای ٌاؽُ اواث کاه ١٘٘ه هٍحی ٌهىت
ٓ ؾق ایااى پیااام اهااام هاایچ ٠اافقی بااكای هااكؾم بااا٬ی 21، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًاای، 

ها ٔی١ًی ؾوجا ؾوجآ و  گفاقيؿ و با اوحؿالل به آیه هفکىق، ٬یام قا بك ک٘حكیى اشح٘اٞ ي٘ی
ىق هٍاؽُ ؾ٠اىت جىاو گ٩ث که باه ٘ا ؾايًؿ. هی یا ظحی بك جک جک ا٨كاؾ واشب هی

ٌ٘ىی پاوػ ؾاؾه ٌؿ. ایٍااو کاه باه واواٙه 1342هكؾم به ٬یام جىوٗ اهام، ؾق وال 
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های ایالحی و والیحی، ؼٙاك لیااؾی قا يىابث باه اوارم، هاكؾم و  ياهه ايص٘ى جّىیب
کٍىقي اظىان کكؾه بىؾيؿ، به ٌؿت ٠ىاهل آو قا هاىقؾ ايح٭ااؾ ٬اكاق ؾاؾياؿ و باكای 

گاهی هكؾم و يؽبگاو شاه١ه ها قا يىابث باه ایاى هىاؤله جىشاه ؾاؾياؿ.  ، شؿاگايه آوآ
ٓ ب١ؿ ال واکًً اهام باه ایاى الیعاه، قژیان 91و  87و  82، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًی، 

و٬ث هؽال٩ث ِكیط اهام قا جاب يیاوقؾ و به ؼا٘ك اظىاان ؼٙاك لیااؾی کاه باكای 
٘اىل  کكؾ، ظکن جب١یؿ ایٍاو قا ِاؾق کكؾ. ایى قویاه اهاام ؾق ب٭ای ظکىهث ؼىؾ هی

ٌؿ که هاكؾم  ٨كآیًؿ اي٭رب يىبث به و٬ایٟ و اج٩ا٬ات هؽحل٧ اؾاهه ؾاٌث و وبب هی
آیؿ، و ه٘نًیى وٙط و ٌؿت  ها و کٍىقٌاو به وشىؾ هی ال يىٞ هٍکرجی که بكای آو
کاه D اي٭ارب وا٩یؿEگیكی اهام يىبث به ٘كض هىوىم باه  آو ا٘رٞ پیؿا کًًؿ. هىٟٔ

جك ا٬ؿاهات ٌاه قا هىقؾ ي٭ؿ ٬اكاق  آو بىؾ، به ِىقت ٠ام الیعة ایالحی و والیحی شملی ال
هایی  ٓ ه٘نًیى اهام باه واواٙة واؽًكايی268، 1َ، ز1389ؾاؾه بىؾيؿ. ٔؼ٘یًی، 

٨كواحاؾيؿ ال هاؿق ؾاؾو  های ٨كاوايی که باه اٌاؽاَ هؽحلا٧ هی کكؾيؿ و ياهه که هی
های  شٍاىهای جىلؿ، شٍى والًٙث،  های هاؾی و ايىايی کٍىق ٔهرل شٍى وكهایه
 هااا بااه اوااكالیل، ٓ، بااكؾو شىاو491و  368، 2َ، ز1389وااالهٔؼ٘یًی،  2544

ؾاٌحًؿ و شاه١ه  ٓ جىوٗ قژین ٘ا٤ىجی ٌاه پكؾه بك هی262، 5َ، ز1389ٔؼ٘یًی، 
گاه هی قا ال ؼٙكهای پیً قوی هایی  کكؾيؿ. اهام ؾق ه٭اٟ٘ هؽحل٧ ال وابىحگی ٌاو آ

های ؾولث و ٌاه، ؾق ا٬حّاؾ، ٨كهًاگ و  های ٤لٗ و ؼىؾکاهگی که به واوٙه ویاوث
ٓ ؾیگاك 98، 5َ، ز1389ؾاٌاحًؿ. ٔؼ٘یًای،  ویاوث ٌکل گك٨حه بىؾ، پكؾه باك هی

ا٬ؿام ههن اهام ايحباه هكؾم يىبث به ج٥ییكات ٨كهًگی ٌاه بىؾF ایٍاو ا٬ؿاهات ٌاه بكای 
م ها بكای جعكی٧ و ظف٦ اوار بؿبیى کكؾو هكؾم يىبث به قوظايیث و شؿایی بیى آو

اياؿ.  ٓقا ؾق هاىاقؾ لیااؾی جىشاه ؾاؾه417، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًای،  ال شاه١اه ایاكاو
ٓ و 212، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًای،  ه٘نًیى جفکك به ي٩ىـ بهالیاو ؾق ویىحن ظکىهحی

 ٔکٍا٧ ظصاابٓ ؾی17ٓ و شٍاى 229، 3َ، ز1389ٔؼ٘یًای،  یا شٍى ٌیكال
هاا قا باكای ؾیاى  آو ٓ يیم ال هىاقؾی بىؾ که اهاام ؼٙاك117، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًی، 
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جىاو ؾق قاوحای ايٙبا٪ با هىالیى اورهی  ي٘ىؾيؿ. ج٘ام ایى هىاقؾ قا هی هكؾم گىٌمؾ هی
ای به جًا٬ٓ آو با ٬ىا٠ؿ و  ؾايىث. قوض جىظیؿگكای اهام وبب ٌؿه بىؾ جا ؾق هك هىؤله

های اورهی پی بكؾه و آو قا بكای هكؾم ٌكض ؾهًؿ. اجؽااـ چًایى قویکاكؾی ال  اقلي
هاا اقالاه  چه جا کًىو باه آو ام، وبب ٌؿ جا هكؾم با ٬كالحی يى ال اورم و هح٩اوت با آواه

ٌؿه بىؾ آًٌا ٌىيؿ. ؾق وا٬ٟ با جىظیؿگكایی اهاام، اوارم وا١٬ای و اي٭ربای باه هاكؾم 
ها ٨اكاهن  ًٌاوايؿه ٌؿ، و ؾق اؾاهه، ٌكایٗ جعىل قوظی ا٨كاؾ شاه١ه و اي٭رب ايىااو

 گٍث.

 حَل رٍحیتزتیت ٍ ایجاد ت

"Eجاكیى  جاكیى و هعاىقی ؾٌىاقجكیى و ؾق ٠یى ظاال باؿیٟ یکی ال "ب ايىايیراي٭
 Dکٍاًؿ هی پایً هایراوا برؾق جعلیال اي٭اؼ٘یًیٔقهٓ  اهاامه٩اهی٘ی اوث کاه 

ٓ. ؾق يگاه اهام بمقگی اي٭رب اورهی ایكاو و چیمی که آو 153، 1394َٔياهؽىاه، 
هاواث. باه ا٠ح٭ااؾ ایٍااو  جعاىل ؾقويای ايىاوکًاؿ،  ها هح٘اایم هی قا ال ب٭یه اي٭رب

Eباىؾ، یاٯ اي٭ربای ؾق   اي٭ربی که ؾق ایكاو وا٬ٟ ٌؿ، ٬بل ال اي٭رب ههن کاه کىبًاؿه
با٘ى هكؾم ظاِل ٌؿ. آو اي٭رب گكایً ا٬ٍاق هلث باه اوارهی کاه جاا ایاى ٠ّاك 

آؾاب  های آؼك به ٘ا٪ يىیاو وپكؾه ٌؿه بىؾ و ال اورم شم یٯ ؼّىًِا، ؾق ایى وؿه
هاا يبىؾياؿ، ه٘ایى  ؼٍٯ که هیچ به ظال ؾیگكاو ٔكقی يؿاٌث و هیچ ؾق ٨کك هلث

با٬ی هايؿه بىؾ. ایى هلث به ؼىاوث ؼؿای جباقٮ و ج١الی و با ٠ًایات ؼاِاه او، اول 
ها ال آو ظال واب٫ بكگٍاحًؿ باه یاٯ ظاال اوارهی و  هً٭لب ٌؿ ؾق ه١ًىیات. شىاو

 Dه بایؿ بکًؿ، ؾيبال او آو اي٭ارب ظاِال ٌاؿ.٨ه٘یؿيؿ که اورم چه بایؿ باٌؿ و چ
 479ٓ، 19َ، ز1389ٔؼ٘یًی، 

اهام به وویله اقاله اورم اي٭ربی، باه جكبیاث يیكوهاای ه٩یاؿ پكؾاؼحًاؿ و شاه١اه 
جىاو شاه١ه هحؤذك ال اهام قا باه  ؼىیً قا ال ؾقوو هحعىل کكؾيؿ. ؾق یک يگاه ٠٘ؿه هی

. يؽبگاو هحؤذك ال اهام ؾق وا٬ٟ کىايی هىحًؿ ؾو گكوه يؽبگاو و ٠٘ىم هكؾم ج٭ىین کكؾ
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ايؿ. ایى ا٨اكاؾ  جكی ال جكبیث قا گفقايؿه که به واوٙة اقجباٖ بیٍحك با ایٍاو هكاظل کاهل
هاای ٠ل٘ای و  باه واواٙة جكبیث ;ٌاىيؿ، که ٠٘ىهًا ال ظل٭ه ٌاگكؾاو اهام جٍکیل هی

رب و هان ؾق جربیاث ٠٘لی اهام ؾاقای ؼّىِیاجی ٌؿيؿ که هن ؾق اؾاقه و قهبكی اي٭
آو ؾاقای ي٭ً پكقيگی ٌؿيؿ. اهام با ق٨حاقی اؼر٬ای و واٙط ٠ل٘ای بااال ٌااگكؾاو 

شىاقی با ایٍاو، ؾاقای  کكؾيؿ که جعث جؤذیك هئايىث و هن بىیاقی قا با ؼىؾ ه٘كاه هی
هایی ٨اكاواو،  ها قا ه٘ايًؿ ٌااؼه ایى ؼّىِیات آو >ٌؿيؿ. ای هی ؼّىِیات ویژه

های پكباق ؼاىؾ، شاه١اه ایاكاو قا  ؿ ه٘نىو اهام ٬كاق ؾاؾه بىؾ که با هیىهای جًىهً بك جًه
، Dواایؿهع٘ؿ بهٍااحیD ،Eهكجٕاای هٙهااكیEکكؾيااؿ. ا٨ااكاؾی ه٘ايًااؿ  هًااؿ هی بهكه

Eای ویؿ٠لی ؼاهًهD هاای  های ؼىؾ، ه١ااق٦ و اقلي و بىیاقی ؾیگك که با وؽًكايی
بؽٍایؿيؿ.  ه١اه ٠٘ا٫ هیهای شا ؾیًی قا بكای هكؾم جبیایى کاكؾه و باه واٙط ؾايىاحه

هاای اشكایای و  اٌؽاِی ؾیگك يیم ؾق ظل٭ه ٌاگكؾاو اهام ظٕىق ؾاٌاحًؿ کاه ١٨الیث
ویاوی اللم بكای به ذ٘ك قویؿو اي٭رب قا ؾق ي٭اٖ هؽحلا٧ کٍاىق هاؿیكیث و اشاكا 

ای ؾاٌث. به ٘اىقی کاه ظحای  کكؾيؿ. ه٘نًیى اهام هیاو ٠٘ىم هكؾم شایگاه ویژه هی
هًً، و  ی هكؾم ٠ااؾی شاه١اه شاـباة لیااؾی ؾاٌثٔبّایكتؾقن اؼر٪ ایٍاو بكا

های کرهی ایٍااو باه  ٓ. کرن ؾقن اؼر٪ و قاهً٘ایی31، 1َ، ز1385ؾیگكاو، 
گكی اشح٘ا٠ی اهام ٔکه به ِىقت هبىاىٖ ؾق بؽاً  ِىقت هىح٭ین، و ق٨حاق و کًً

ب١ؿ ؼىاهؿ آهؿٓ به ِىقت ٤یك هىح٭ین، با٠د جعاىل ٠٘ی٭ای ؾق ٠٘اىم هاكؾم ایاكاو 
گكی به آو ايصاهیاؿ کاه هكظلاه اللم باكای جعاىل وااؼحاقی  ایى کًً ۀٌؿ. يحیص هی

شاه١ه ایكاو ٌکل گك٨ث و ه٭ؿهات قؼؿاؾ اي٭ارب اوارهی ٔو جربیاث آو ؾق اؾاهاهٓ 
 کاهًر به وشىؾ آهؿ. 

                                                
 .wikishia.net، ٬ابل ؾوحكوی ؾق ٌی١ه ویکیبكای ؾیؿو يام و ؼّىِیات ٌاگكؾاو اهام قک: وایث . ;
بكای هٙال١اه ٌایىه جكبیحای باه بیااو ٌااگكؾاو اهاام ؼ٘یًای قک: ٠باؿالكظین هاىگهی، جاؿقیه و جكبیاث ٌااگكؾاو ؾق وایكه  .>

ؼااا٘كات هکحااىب    هٙالااب و ٔ   ِااعی٩ه ؾل  هًً، و ؾیگااكاو،  ، و ظ٘یااؿ بّاایكت=B=;، <?ؼ٘یًیٔقهٓ، هبل٥اااو، ٌاا٘اقه  اهااام
 .>و  ;، ز?B=;ٓ، قههئوىه جًٝین و يٍك آذاق اهام ؼ٘یًیٔ  ٓ، چاپ وىم، جهكاو،   ؼ٘یًیٔقهٓ اهام  ؾاو ٌاگك  ال 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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های ٤یبی يیم اٌاقه ي٘ىؾ. چه بىا ٠ىاهل لیااؾی  جىاو به ي٭ً اهؿاؾ ؾق ایى هیاو هی
ؾ اهام، ال اؼحیاق و هؿیكیث و ظحی ٬اؿقت ج٩کاك ایٍااو و اي٭ربیاىو که به ٨كهىؾک ؼى

ؼاقز بىؾ و ؼؿاويؿ هح١ال بكای به ذ٘ك قویؿو ایى ظكکث، ٠ؿو، و هکاك و ظیلاة او قا 
ٓ. به ٠ًىاو ي٘ىيه، ظ٘ایث هالی ٌاه ال شبهة 94، 1377َپىق،  ٔق٨یٟ وبب ؼیك کكؾ

وایؿ و باه ه٘ایى وابب ٔو ٠ىاهال ؼىاه ؾق ايحؽاباجی که کاقجك به پیاكولی ق ش٘هىقی
های گكایً به ک٘ىيیىن ؾق ایكاو و...ٓ هىشب ج١اقْ او  ؾیگك، هرل ال بیى بكؾو لهیًه

با ٌاه گكؾیؿ و ؾق يحیصه، ٌاه قا به آلاؾی بیاو بیٍاحك ؾق شاه١اه واؾاٌاث. ایاى اج٩اا٪ 
رب ؾق لهاو با اوز گیكی ج٭ابل اهام با ٌاه بىؾ و ک٘ک ؼىبی بكای اٌا٠ة ج٩کك اي٭ هن

ایى جعاىل Eٓ. اهام بك ایى هٙلب جؤکیؿ ؾاٌحًؿ که 93، 1377َپىق،  ٔق٨یٟ ایكاو کكؾ
ٌاؿ اوا٘ی قوی ایاى گفاٌاث، ااّل  آوق و هیچ ي٘ی قوظی یٯ جعىلی بىؾ که ا٠صاب

 ٓ.446، 9َ، ز1389ٔؼ٘یًی،  Dکه جعىلی بىؾ که با ؾوث ؼؿا ايصام گك٨ث ایى

 هزاقثت اس ًسل تزتیت ضذُ

ب يیم ه٘نىو پكوقي یک يهاال، يیالهًاؿ هكا٬باث و یاا باه اِاٙرض ٨كآیًؿ اي٭ر
گاهی بؽٍیؿو به هكؾم و جكبیث يیكوی ;کٍاوقلی، "ؾاٌث" های اللم قا به  اوث. اگك آ

٠ًىاو "کاٌث" بفق اي٭رب ؾق يٝك بگیكین، به ذ٘ك قویؿو آو يیال به گفقاياؿو هكظلاه 
جىظیؿگكای اهام با اورم وا١٬ی و ای که به واوٙه قوض  "ؾاٌث" ؾاقؾ. يگهؿاقی شاه١ه

های قژین ٘ا٤ىجی به ؼا٘ك ؾقک  ٌىؾ که آ٨ث جك هی اي٭ربی آًٌا ٌؿه اوث، و٬حی اللم
هاهیث ؼٙكآ٨كیى ایى يىٞ ٬كالث ال اورم بكای ؼىؾي، بكای ال بایى باكؾو ایاى بافق 

ؿو های گىياگىو بكای به ايعكا٦ کٍی پكذ٘ك يهایث جري ؼىؾ قا ؼىاهؿ کكؾ و با قوي
آو ؼىاهؿ کىٌیؿ. اهام که ؾق هکحب جىظیؿی پكوقي یا٨حه به اه٘یث ظ٩ٛ ایى ٌصكک 

ؾوحگاه ظاک٘ه بكای ا٤ىا و ا٩٤اال هلاث، ؾام ٨Eكهایًؿ:  ٘یبه کاهًر وا٧٬ هىحًؿ و هی

                                                
 کاٌث، ؾاٌث و بكؾاٌث وه هكظله اللم بكای هعّىالت کٍاوقلی اوث. .;
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کًًؿه ؾوث لؾه اوث. و ها  ووی١ی گىحكؾه و به یٯ ولىله ا٠٘ال ٜاهك ٨كیب و گ٘كاه
هاا  و هحىشه واؼحى جىؾه هكؾم ا٬ؿام يکًین و ال ا٨حااؾو آو اگك ؾق ه٭ابل، به بیؿاق کكؾو

ايؿ شلىگیكی يً٘این، هلث اورم ؾق ه١كْ ٨ًاا  به ؾام اوح١٘اقی که بكای آياو گىحكؾه
ٓ جىشه اهام به شملیاات 134، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًی، D و يیىحی ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث.

، 1، ز1373ٔواحىؾه،  هاای هؽحلا٧ هىالل کٍىق و پیگیكی اج٩ا٬اات ایاكاو ال کايال
گاهی پیؿا کًًاؿ و باا هىٔاٟ 318َ ٓ وبب ٌؿ جا ایٍاو به ج٘ام هىالل ههن کٍىق آ

گااه کًًاؿ و آو هاا قا ال ؼٙاك وا٭ىٖ ؾق  گیكی به هًگام هاكؾم قا ال وا١٬یاات کٍاىق آ
 های قژین ٘ا٤ىت يصات ؾهًؿ. ٨حًه

 اّذاف تَحیذی اهام در اًقالب

وبب ٌؿ جا ایٍاو ؾق ج٘ام ٌئىو لياؿگی  ٘ىق که گفٌث، جىظیؿگكایی اهام، ه٘او
ؼىؾ ال ٬ىا٠ؿ و اِىلی واظؿ که بكگك٨حه ال اورم بىؾ پیكوی کًًؿ و به ه٘یى ؾلیل، باه 
شًگ با واؼحاق هىشىؾ شاه١ه ق٨حًؿ. اها ج٥ییك واؼحاق، هؿ٨ی کلی اوث که بكای ٨هن 

 های ٬ىام ؾهًؿه آو قا بیاو کكؾ. جك آو بایؿ هئل٩ه کاهل

 حکَهت اسالهیتزپایی 

جكیى اهاؿا٦ اهاام ؾق قاواحای  جىاو یکی ال اِالی جٍکیل ظکىهث اورهی قا هی
ای  ؾايًؿ که بكياهه اي٭رب اورهی ٌ٘كؾ. اهام ایى هؿ٦ قا بكگك٨حه ال يگاه جىظیؿی هی

شؿایی ياپفیك ال لهاو پیؿایً اورم بىؾه و پیاهبك بمقگىاق اورمَٔٓ با ج٘اام وشاىؾ 
هًؿايه و ه٩حؽكايه ٠میمايای  ها وىگ٨Eكهایًؿ  جري کكؾه اوث. اهام هیبكای جع٭٫ آو 

قا ؾق قاه هؿ٦ که واژگىيی قژین ٘ا٤ىجی و بكپاؾاٌحى پكچن پكا٨حؽاق اورم اوث، ٨ؿا 
کكؾینF و ایى ؾقوث قاه اورم و بكياهه هىل٘یى قاوحیى ؾق ِؿق اورم بىؾه و ؾق ٘ىل 

ُوى ُکْن ٨   ق  ٌة.جاقیػ ؼىاهؿ بىؾ و: ل   ً ى  ٌک ظ  ه  ُأْوى 
ل  اللَّ

پی٥٘بك بمقگ اورم ه٘ه چیامي  ;

                                                
; .Eٔای اوث بكای ٌ٘ا قوىل ؼؿا ه٭حؿای پىًؿیؿهD /اظماب<;ٓ. 
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قا ٨ؿای اورم کكؾ جا پكچن جىظیؿ قا باه اهحامال ؾق آوقؾF و هاا باه ظکان پیاكوی ال آو 
، 1389ؼ٘یًای، Dٔبمقگىاق بایؿ ه٘ه چیمهاو قا ٨ؿا کًین جا پكچن جىظیاؿ بك٬اكاق هاياؿ

هاا ه٭ؿهاه و  ه ب١ٕای ال آوٓ. ایى هؿ٦ ؼىؾ چًؿ لیك هص٘ى٠ه ؾاقؾ کا421، 3َز
ب١ٕی ال ذ٘كات ایى قاه هىحًؿ. بكای جع٭٫ و بكپایی يٝام اورهی، ابحؿا بایؿ به شًگ 

ٌىؾ  با ظکىهث ٘ا٤ىت ق٨ث و ایى قژین قا ال قیٍه کًؿ. يگاه جىظیؿی اهام وبب هی
که هرک ظ٫ و با٘ل قا جًها ؼؿای هح١ال و ؾیى باك ظ٭اً هٍاؽُ کًاؿ و باك ایاى 

و واكيگىيی  بكچیؿه ٌؿو قژین والًٙحیهؿ٦ اورهی ها ٨Eكهایًؿ:  هیاوان ایٍاو 
ولًٙث ولىله پهلىی اوث، که ٤یك٬ايىيی و ٤یكٌك٠ی بىؾو آو بك ه٘ه قوٌى اواث 

جك، ... و يٝام ظکىهحی ایكاو ش٘هاىقی اوارهی  پایاو آو قوٌى و ؼیايث و شًایث بی
ى و ٬ىايیى اورهی ا٠رم اوث که ظا٨ٛ اوح٭رل و ؾهىکكاوی اوث، و بك اوان هىالی

 D کًاین ٌىؾ، و ها ایى پیًٍهاؾ قا ؾق آجیة يمؾیٯ به آقای ٠٘ىهی قواً٘ا هكاش١اه های هی
 ٓ.349، 4َ، ز1389ٔؼ٘یًی، 

٘لبی و  اها هؿ٦ ال بكپایی ظکىهاث اوارهی و ال بایى باكؾو قژیان ٘اا٤ىجی ٬اؿقت
م اوارم و ک٘اک ای بكای اشكای اظکاا گك٨حى شایگاه قیاوث يیىث. ایى ظکىهث وویله

و١اؾت و ک٘اال ايىااو و شىاهاٟ Eبه ليؿه يگاه ؾاٌحى آو اوث. چكا که اهام ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ 
٢ ٌؿه اواث و ايعٙااٖ رگكو ا٘ا٠ث ال ٬ىايیى الهی اوث که جىوٗ ايبیا به بٍك اب جًها ؾق

و وث و بًاابكایى، ايىااها و و٭ىٖ بٍك به ٠لث ولب آلاؾی او و جىلین ؾق بكابك وایك ايىاو
کًًاؿ  بایؿ ٠لیه ایى بًؿها و ليصیكهای اواقت و ؾق بكابك ؾیگكاو که باه اوااقت ؾ٠اىت هی
 ایاى ٬یام کًؿ و ؼىؾ و شاه١ه ؼىؾ قا آلاؾ والؾ جا ه٘گای جىالین و بًاؿه ؼاؿا باٌاًؿ. و ال

اوحبؿاؾی و اواح١٘اقی آ٤اال های  شهث اوث که هباقلات اشح٘ا٠ی ها ٠لیه ٠ىاهل ٬ؿقت
 .388ٓ، 5َ، ز1389ٔؼ٘یًی،  Dٌىؾ هی
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 احیای ػشت اسالهی

ٌاىؾ  ؾق اؾبیات اورهی و جىظیؿی، ٠مت جًها بكای ؼؿاوث. ایى يگاه با٠اد هی
٨كؾ جىظیؿگكا هكگىيه بكجكی ال شايب ٤یك ؼؿا قا ي٩ی ي٘ایؿ. ی١ًای ٌاؽُ جىظیاؿگكا 

جىايؿ ـلث ٜلن ؾیگكی و بكجكی ٤یك ؼاؿا قا پافیكا باٌاؿ. ؼؿاوياؿ ؾق ٬اكآو  هكگم ي٘ی
اگك کىی ؾق قاه ا٘ا٠ث ال ؼؿا ٬اكاق گك٨اث  ;ایؿ ج٘اهی ٠مت ال آو ؼؿا اوث.٨كه هی

٨كهایؿ ٠مت بكای ؼاؿا و  ٘ىق که ؼؿاويؿ هی ایى ٠مت ٌاهل او يیم ؼىاهؿ ٌؿ. ه٘او
ؼ٘یًیٔقهٓ ب١ااؿ ال جّااىیب الیعااه  ٓ. اهااام8هًااا٨٭ىو، ٔ قوااىلً و هاائهًیى اوااث

پكؾالؾ. ال  ه٭ابله با ایى الیعة يًگیى هی"کاپیحىالویىو" با اوحؿالل به آیه "ي٩ی وبیل" به 
جىايؿ چًیى  آو شایی که اهام ؾق هکحب جىظیؿ قٌؿ و ي٘ى یا٨حه اوث، به هیچ وشه ي٘ی

به ظىب ایى قأی يًگیى، اگك یٯ هىحٍاق اهكیکایی یا Eالیعه ـلث آوقی قا ٬بىل کًؿ. 
ا٨اكاؾ هعحاكم  یٯ ؼاؾم هىحٍاق اهكیکایی به یکی ال هكاشٟ ج٭لیاؿ ایاكاو، باه یکای ال

هلث، به یکی ال ِاظب هًّباو ٠الی قجبه ایكاو، هاك شىااقجی بکًاؿ، هاك ؼیاايحی 
بً٘ایؿ، پلیه ظ٫ بالؾاٌث او قا يؿاقؾF هعاکن ایكاو ظ٫ قویؿگی يؿاقؾ. ولی اگاك باه 

هااا ج١كٔاای بٍااىؾ، پلاایه بایااؿ ؾؼالااث کًااؿF ؾاؾگاااه بایااؿ قواایؿگی  یااٯ وااگ آو
ٓ اهاام ج٘اام هاكؾم، وکاری باه ٜااهك 414و  449، 1َ، ز1389ؼ٘یًی، Dٔي٘ایؿٕ

ؼىايًؿ  ٬ايىيی هصله، و ه٘نًیى ٠ل٘ای اورم قا به ه٭ابله با ایى ؼ٩ث و ؼىاقی هی
با ویل ا٠حكاْ ایى يًگ قا ال شبهاه هلاث ه١ٝان Eؼىاهًؿ که واکث يًٍیًًؿ و  و هی

ٓ ؾق شای ؾیگاك 412، 1َ، ز1389ؼ٘یًی، Dٔایكاو، بكاؾقاو اورهی ؼىؾ، بمؾایًؿ.
اکًاىو Eکًًؿ که هايؿو قژین ٘ا٤ىت هىاوی با ـلث و ؼىاقی اوث.  اهام جّكیط هی

وٜی٩ه ه٘ه هىل٘یى، ؼّىًِا شًاض قوظايی و ویاوی و بمقگاو ٬اىم، ؼٙیاك اواث. 
هلث ها بك وك ؾو قاهی اوث: پیكولی و جى٨ی٫ ؾوث یا٨حى به بیكوو کكؾو ٌاه، و یا جاا 

و وكا٨كالی ؾق ه٭ابل ؼال٫ و ؼل٫، و   ٠متآؼك ؾق لیك چک٘ه ؾژؼی٘او ُؼكؾ ٌؿوF با 

                                                
و .; یى  أ  ك  ُفوو  ٱلک٩  ؽ 

حَّ یى  ی  ف 
یى  ٱلَّ  ً ئه  ُ٘ ى ُؾوو  ٱل اء  ه  ی  ی١أيىاء/ ل   ٘

ه  ش 
لَّ ک  ل  مَّ وَّ ٱل١  ب 

ک  ٨  مَّ ُهُن ٱل١  ًؿ  ٥ُىو  ٠  بح  ی   .Cٓ=;أ 
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یا ؼؿای يؽىاوحه ـلث و لبىيی ه٘یٍگی. و هكگم هلث هىال٘او ایاكاو جاى باه ـلاث 
 455ٓو  454، 3َ، ز1389ٔؼ٘یًی، D يؽىاهؿ ؾاؾ.

 آسادی

ؾق جؤکیااؿات اهااام بااك آلاؾی بااه ٠ًااىاو یکاای ال اهااؿا٦ اي٭اارب هااكؾم، قویکااكؾ 
اهام آلاؾی قا به هراباه ویژگای الهای ايىااو لعااٚ ٌىؾ. جىظیؿگكالی اهام هٍاهؿه هی

کًًؿ. ی١ًی ایى ؼاؿا اواث کاه ظا٫ آلاؾی قا باه ا٨اكاؾ ؾاؾه اواث و ٬هاكًا بایاؿ ؾق هی
هٙاب٫ ایى اِل ]جىظیاؿ[، هاا ه١ح٭اؿین کاه Eچاقچىب اقاؾه جٍكی١ی ؼؿا ه١ًا ٌىؾ. 

ج١االی  ؼال٫ و آ٨كیًًؿه شهاو و ه٘ه ٠ىالن وشىؾ و ايىااو جًهاا ـات ه٭اؿن ؼاؿای
اوث که ال ه٘ه ظ٭ای٫ هٙلٟ اوث و ٬اؾق بك ه٘ه چیم اوث و هالٯ ه٘اه چیام. ایاى 

آهىلؾ که ايىاو جًها ؾق بكابك ـات ا٬ؿن ظ٫ بایؿ جىلین باٌؿ و ال هایچ  اِل به ها هی
که ا٘ا٠ث او ا٘ا٠ث ؼاؿا باٌاؿF و بًاابكایى هایچ  ايىايی يبایؿ ا٘ا٠ث کًؿ هگك ایى

های ؾیگك قا به جىلین ؾق بكابك ؼىؾ هصبىق کًؿ. و ها ال ایى  ايىايی هن ظ٫ يؿاقؾ ايىاو
آهىلین که هیچ ٨اكؾی ظا٫ ياؿاقؾ ايىاايی و یاا  بٍك قا هی  اِل ا٠ح٭اؾی، اِل آلاؾی

٘ىق  ٓ. ه٘ااو387، 5َ، ز1389ؼ٘یًای، Dٔشاه١ه و هلحی قا ال آلاؾی هعكوم کًؿ
و ٬ايىو و ایصااؾ گفاقی گفٌث، ظ٫ ؤٟ کكؾ که ؾق ٬ى٘ث هكبىٖ به جٍكیٟ و ٬ايىو

هعؿوؾیث جًها بكای ؼؿاويؿ اوث. ؾق هکحب جىظیؿی هایچ هؽلاى٬ی اِاالحًا چًایى 
ظ٭ی قا يؿاقؾ که بؽىاهؿ بكای آلاؾی ؾیگك هؽلى٬اات هماظ٘اث ایصااؾ کًاؿ. ؾق ایاى 

ای و ا٨كاؾ آو قا ؾچااق هعاؿوؾیث کًاؿ و  ِىقت کىی که ؼر٦ ٬ىايیى الهی، شاه١ه
هعكوم کًؿ، ؾق ه٭ابال ایاى ج٩کاك ایىاحاؾه اواث. قژیان ٌاو  ها قا ال ظ٭ى٪ هىّلن آو

جكیى  های شاه١ه ال ش٘له هىّلن پهلىی با ٌكایٙی که ایصاؾ کكؾه بىؾ، بىیاقی ال آلاؾی
کاه یاک  ها، ی١ًی ؾاؾؼىاهی و آلاؾی بیاو قا به ٌؿت هعؿوؾ و هً٘ىٞ کكؾه بىؾ. ایى آو

ها آو قا  بى٠ات و قولياهههلث يحىايؿ ظ٭ى٪ ٔایٟ ٌؿه ؼىؾ قا ؾقؼىاوث کًؿ و ؾق هٙ
ؾق[ E]به لباو بیاوقؾ، يهایث اؼحًا٪ و ٜلن به آلاؾی آو ا٨كاؾ اوث. اهام ه١ح٭ؿ بىؾ کاه 
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باىؾ، ياه   پًصاه وال شًایث ایى پؿق و پىك، ایى ه٘لکث بىی آلاؾی به ؼاىؾي يؿیاؿه
ن، ياه هایٍاو آلاؾ بىؾيؿ، يه جبلی٥ات آلاؾی ؾاٌاحی هٙبى٠اجٍاو آلاؾ... يه هكؾم ؾق ظك٦

جىايىاحًؿ یاٯ  جىايىحًؿ یٯ هٙلب ظ٭ی بگىیًاؿ، ياه ٠ل٘اای هاا های اهل هًبك ها هی
جىايىاحًؿ یاٯ ظك٨ای  های ویاوی های هٙلبی بگىیًؿ، يه بالاقی و ؾايٍگاهی و شبهه

ٓ په اهام يحیصاه گك٨حًاؿ کاه بایاؿ ایاى 115و 114، 4َ، ز1389ؼ٘یًی، Dٔبميًؿ.
ا هع٘ؿقٔاا و ؾوؾهااو پهلاىی هىاث، هاا جا٨Eكهىؾيؿ  قژین ال بیى بكوؾ. چكا که هی

ؼ٘یًای، Dٔهااو ببیًاین. جىايین یٯ قوی آلاؾی و یٯ قوی اوح٭رل باكای ه٘لکث ي٘ی
 549ٓو  548، 3َ، ز1389

 استقالل

یکی ال لىالم جىظیؿگكایی، ٠ؿم وابىحگی به ٤یك ؼؿاويؿ هح١ال اواث. باك اواان 
باٌؿ کاه ال واىی ؼؿاوياؿ  ج٩کك جىظیؿی، کًً ا٨كاؾ ؾق ؾيیا بایؿ ٘ب٫ ه٘او ٬ىا٠ؿی

گكی ؾچاق ايعكا٦ ٌىؾ، بایاؿ  ای با٠د ٌىؾ که ایى کًً واظؿ آهؿه اوث. اگك هىؤله
با آو ه٭ابله کكؾ. ه٘نىو وابىحگی ؾق اهىق هؽحل٧ که وٙط اؼحیاق ايىااو قا کااهً 

کًؿ. به ا٠ح٭اؾ اهام وابىاحگی ٨کاكی یاا ویاوای  ؾاؾه و ٠ىاهل ؾیگك قا ؾق آو ؾؼیل هی
های ؾیگك يٍؤت بگیكؾ. ایٍاو وابىحگی ا٬حّاؾی قا  ال وابىحگی ؾق ظىله ه٘کى اوث

، 14، ز1389ٔؼ٘یًاای،  ؾايىااحًؿ ٠اهاال هه٘اای ؾق ایصاااؾ وابىااحگی ویاواای هی
ها باه ج٘ااام  جااا[ ٬ٙاٟ ج٘اام وابىااحگ E]ٓ و باه ه٘ایى ؼااا٘ك ه١ح٭اؿ بىؾياؿ 333َ

هىاحکبكیى اؾاهاه ، هباقلات آٌحی ياپفیكايه هلث هاا ٠لیاه  و ٤كب  های ٌك٪ ابك٬ؿقت
٘ىق کاه يحاایس و ٨ىایاؿ ٨اكؾی ایاى  ٓ. ه٘ااو147، 147َ، ز1389ؼ٘یًی، Dٔؾاقؾ

جىاياؿ واك هًٍاؤ بىایاقی ال  قویکكؾ ؾق شای ؼىؾي هٍؽُ اواث، ایاى قویاه هی
هاای  های گىياگىو و ظىله ذ٘كات اشح٘ا٠ی يیم باٌؿ. وابىحگی قژین پهلىی ؾق ٠كِه

يبىؾ. ٌؿت وابىحه بىؾو هؽّىًِا به ٤كب، هؽحل٧ اشح٘ا٠ی بكای اهام ٬ابل پفیكي 
های اهاام يىابث باه  هایی بىؾه اوث که بیٍحكیى جکكاق قا ؾق ِاعبث یکی ال ا٠حكاْ
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یکی ال ذ٘كات اِلی کاه اهاام باه ه٘ااو ؼاا٘ك اواح٭رل قا اهاكی  ;ٌاه ؾاٌحه اوث.
ؾايىحًؿ، ذبات و ٬ؿقجً٘ؿی کٍىق اوث. ؾق يگااه جىظیاؿی کٍاىقی کاه  ٔكوقی هی

ها و جّا٘ین  های ؼاقشی و ٤یك ال هلاث ؼاىؾ باٌاؿ، ؾق ویاواث ي به ٬ؿقتا جکیه
هایً ذبات قأی يؿاقؾ و بكای به ؾوث آوقؾو هًاا٨ٟ هلای ؾاقای ا٬حاؿاق يیىاث.  گیكی

کاه  که ٬ؿقت يؿاقؾF ال بااب ایى ایكاو اآلو ذبات يؿاقؾ ال باب ایى٨Eكهىؾيؿ:  ایٍاو هی
ٟ  ٬ؿقجً٘اؿی و گىیؿ که بایؿ  اوح٭رل يؿاقؾ. ایكايی هی ذبات ؾاٌحه باٌاؿ، و ذبااْت جااب

ؼىاهین و اوح٭رل. ٬ؿقجً٘اؿی باه ایاى اواث کاه  اوح٭رل اوثF و ها ٬ؿقجً٘ؿی هی
ای که اهكیکا بكایً پیً آوقؾه يصات بؿهین، و یٯ يٝام هحکی  هاو قا ال گك٨حاقی يٝام

هاو قا هان  وح٭رلبك هلْث ها ایصاؾ بکًین يه یٯ يٝام  هحکی بك هىحٍاقهای اهكیکا. و ا
ظ٩ٛ بکًین و یٯ ه٘لکث هىح٭ل باٌین يه یٯ ه٘لکحی کاه ه٘اه چیام آو ؾق ؾواث 

 98ٓ، 5َ، ز1389ٔؼ٘یًی،  Dؾیگكاو اوث.

 اّتوام تِ اهَر هسلویي

ج٩ااوت باٌاؿ. قویکاكؾ  جىاياؿ بی ايىاو هىظؿ يىبث به شاه١ه پیكاهاىو ؼاىؾ ي٘ی
هاای او قا هاىقؾ جىشاه  ه کًاؿ و ؾقؾآهىلؾ که به هن يىٞ ؼىؾ جىش جىظیؿی به ايىاو هی

ؾهؿ، بلکاه باه  اي قا هرک ٬كاق ي٘ی ٬كاق ؾهؿ. چكا که ايىاو جىظیؿگكا هًا٨ٟ ٌؽّی
هّالط اشح٘ا٠ی و اؼكوی که ال شايب ؼال٫ واظؿ ؾقیا٨ث کاكؾه اواث جىشاه ؾاقؾ. 

٨كهایًاؿ: هاك  جکیه کرم کلیؿی اهام ؾق ایى هىؤله قوایث پیاهبكاکكمَٔٓ اوث که هی
قولی قا ِبط کًؿ ؾق ظالی که به اهىق هىل٘یى اهح٘ام يؿاٌاحه باٌاؿ، هىال٘او  که

ها و اياىاٞ هاؿق ؾاؾو ـؼاایك  یکی ال ايح٭اؾهای ه٘یٍگی اهام به ٌاه، اوكا٦ >يیىث.
جىايىحًؿ ببیًًؿ که هلحی ؾاقای اقلًٌ٘ؿجكیى ـؼایك ي٩حای باٌاؿ  هلی اوث. ایٍاو ي٘ی

                                                
آیؿ که ظاکی ال يهایث جىشاه اهاام باه هی هىقؾ ؾق ایى هىٔىٞ به ؾوث =<جًها ؾق یک هىقؾ شىحصى بیى ٠ًاویى ِعی٩ه اهام،  .;

 ایى ه٭ىله اوث.
 ٓ=@;، َ >ٔاِىل کا٨ی، ز  ن باهىق ال٘ىل٘یى ٨لیه ب٘ىلنهى اِبط و لن یهح .>
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ٌاو هايؿه باًٌؿ. ال  یؿ باًٌؿ و ؾق يیالهای اولیةاها ش١٘یث لیاؾی ال آو ؾچاق ٨٭ك ٌؿ
ؾهًاؿ. ایٍااو  های هكؾم قا باه بااؾ هی ٘ك٨ی ببیًًؿ که ٌاه و ا٘كا٨یايً هىك٨ايه ذكوت

٨كهىؾيؿ که اهح٘ام به اهىق هىل٘یى و٬حی ٌؽّی باٌؿ یک ؾقشه اولیث ؾاقؾF اها  هی
ث بیٍحكی پیؿا ؼىاهؿ لهايی که اهىق ج٘ام هىل٘یى و اهث هىل٘او ؾق ؼٙك بىؾ، اه٘ی

هایٍااو  کكؾ. لهايی که یک شاه١ه جعث ٨ٍاق باًٌؿ و ؾق ایى هعؿوؾیث و ٜلان شاو
، 4، ز1389ٔؼ٘یًاای،  ٌااىؾ ال ؾواث بااكوؾ، بااه هكاجااب ؾقشااه اه٘یااحً بیٍااحك هی

ٓ. ایى يگاه جىظیؿی اوث که اوح٩اؾه ال قوایث قا هعؿوؾ باه اهاكی ٌؽّای 149َ
ای  جىظیؿگكا به ج٘ام هىالل اوث که چًیى يحیصه کًؿ و يگاه واظؿ و شاهٟ ٌؽُ ي٘ی
ؾهؿ. ؾق يحیصه یکی ال اهؿا٦ اهام ال اي٭ارب، شلاىگیكی ال ٤ااقت ـؼاایك هلای  هی

گىیین که یٯ ؾلؾی قا بكؾاقياؿ یاٯ ِاعیط ال١٘لای قا  ها هی٨Eكهایًؿ  اوث. اهام هی
یاؿ ٠ااؾل شای او بگفاقيؿF ؼیلی ههن اوث؟ٕ اورم بكای ظکىهث ٌكٖ ٬كاق ؾاؾه: با

باٌؿ، بایؿ هٙ٘ئى و اهیى باٌؿ، یاٯ ظکىهاث اهیًای واكکاق بیایاؿ. اظکاام اوارم 
کاه یاٯ ه٘ناى  گىیین ظکىهث اورهی باكای ایى ؾايًؿ. ها که هی اي قا ه٘ه هی با٬ی

چیمی ؾق کاق يباٌؿ، یٯ ه٘نى هىشىؾی ج٘ام وكيىٌث یٯ هلث قا ؾق ؾوث يگیكؾ. 
ه٘اه چیامي قا ال بایى بكؾياؿ.  -لکاث قاها ٬كیب پًصاه واال اواث کاه ایاى ه٘ ایى

کاه  هاواث باكای ایى ها آوقؾيؿ وك  کاق و اآلو ؾیگك ؾق هٍث آو ایىٌٔاهٓ قا اهكیکایی
ه٘ة شهاجی که ؾق ایكاو هىث، چه ال يیكوهای ١٨الة آؾهی و چه ال هؽالو لیكلهیًای 

كوؾ یا ؾق شیب ها ب ها به باؾ ٨ًا بكوؾ یا ؾق شیب آو و چه آو اهىال قوی لهیًی، ه٘ة ایى
ٓ. البحاه ایاى جًهاا ؼٙاك ال ؾواث 164، 5َ، ز1389ٔؼ٘یًی،  Dه٘یى ٘ای٩ه بكوؾ

ها و اهىال یک هلث يیىث که يیال به جىشه ؾاقؾ، بلکه يیكوهای ايىايی یاک  ؾاؾو شاو
های هؽحل٧ ه٘کى اوث ال ؾواث  شاه١ه اِلی جكیى ـؼایك هلی آو هىحًؿ که ال قاه

ه٘کاى اواث ؾاٌاحه باٌاؿ کاه ایاكاو ؾاٌاث: یکای  یٯ هلث ؾو جاا ـؼیاكهEبكويؿ. 
 -هاا باىؾ [ که ٠بااقت ال ایاى شىاو ها]یی های هاؾی لیكلهیًی، یکی هن ـؼیكه ـؼیكه

٨كهایًاؿ  ٓ اهاام هی393، 4َ، ز1389ٔؼ٘یًای،  D ها هن ال ـؼایك هلث اواث ایى
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Eهاای  ایاى شىاو -باالجك ال آو ـؼایك جعث االقٔی، ایى ـؼایك ٨ى٪ االقٔای اواث
هاای ؾول اوارهی قا  ؾاياؿF شىاو بكيؿ ؼاؿا های های ها قا ؾاقيؿ هی اوث. آ٬ا، شىاوه

ؾايان کصاواث و یاٯ ؾواحه  ي٘ای  بكيؿ. یٯ ؾوحه اهكیکاواث و یاٯ ؾواحه ؾاقيؿ هی
قوياؿ. اآلو ؾق هًامل هاى  کصاوثF و یٯ ؾوحه ؾیگكی هن اآلو ؾاقيؿ به اوكالیل های

صىیاو ایكاو ؾق اوكالیل. اآلو هىشاىؾ هىشىؾ اوث آو هصله ؾايٍصىیاو، والهاو ؾايٍ
کًًؿF  های ها قا ؾاقيؿ ا٩٤ال هی ها هىحًؿ. ایى شىاو اوث. آ٬ا، ایى ـؼایك ها ایى شىاو

ؼ٘یًای، Dٔای ٌ٘ا ؾاقیؿ ال اوارم اواث کًًؿ که هك بؿبؽحی ها جمقی٫ هی ؾاقيؿ به آو
 ٓ.382و  381، 1َ، ز1389

 رٍش تَحیذی در فزآیٌذ اًقالب

باظری که گفٌث، جىظیؿگكایی اهام يىٞ ؼاِای ال اي٭ارب قا ق٬ان لؾ با جىشه به ه
که ال يگاه ؼىؾ ایٍاو يیم ج٩اوجی اواوی با اي٭ربات ؾیگك ؾاٌاث. باك ه٘ایى اواان 

ٌىؾ ایى اوث که آیا جىظیؿگكایی اهام ؾق ٘اىل ٨كآیًاؿ اي٭ارب  ای که هٙكض هی هىؤله
ها اواح٩اؾه  ؿو آو، ال ه٘ااو ٌایىهقوٌی ؼاَ قا به وشىؾ آوقؾه بىؾ که جا به ذ٘ك قوی

 ٌؿ؟ هی

 خلَظ ًیّت ٍ تکلیف هذاری

ؾق هکاجب هؽحل٧ و ج٩کكات گىياگىو، ه٘کاى اواث ٠ىاهال هؽحل٩ای قا ؾلیلای 
٠ىاهلی که باه ٠ًاىاو يّیاث و هاؿ٦ ـهًای، وابب   گكی ا٨كاؾ بؿايًؿ. هىشه بكای کًً

 کًًؿ. هٍؽُ هی ٌىيؿ و به يى٠ی، شهث و ٌیىه آو قا گیكی ٠اهلیث ا٨كاؾ هی ٌکل

م، ؼالُ های به ظكکث ؾق آوقؾو و ایصاؾ ؾ٤ؿ٤ه ؾق هكؾم جىوٗ اها یکی ال قوي
هاای  جاىاو باه ٠ًاىاو یکای ال ٌااه بیث قا هی 1ال وىقه وبؤ 46گكؾايیؿو يّیث بىؾ. آیه 

                                                
;. Eٍۖ ک 

ؿ  ظ  ى َٰ ُکن ب  ُٝ
 ٠
آ أ   ٘ يَّ ... ٬ُلۡ ا  یَٰ ؾ  ٨ُك َٰ یَٰ و   ً رۡ ه  ه 

لَّ ُ٭ىُهىْا ل  و ج  ٌ٘ا قا جًها به یٯ چیم ايؿقل های ؾهان، و آو ایًکاه: ؾو ي٩اك ؾو Eٔبگى: D أ 
 .ٓ...ي٩ك یا یٯ ي٩ك یٯ ي٩ك بكای ؼؿا ٬یام کًیؿ
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های اهام به ٌ٘اق آوقؾ که ایٍاو با اوح٘ؿاؾ ال ایى آیه، هكؾم قا باه هعاىق ٬اكاق  ِعبث
هبؿأ ظكکاث  ٘ىق که گ٩حه ٌؿ، اهام ي٘ىؾيؿ. ه٘او ه٘ه کاقها و٩اقي هیق ؾاؾو ؼؿا ؾ

های ؼاىؾ باه ایاى آیاه  اي٭ربی ؼىؾ قا ه٘یى آیه ال ٬كآو ٬كاق ؾاؾيؿ و باقها ؾق ِاعبث
، 1389ٔؼ٘یًای،  ايؿ. به ا٠ح٭اؾ ایٍاو ه٘ه هٍکرت ال ؼىؾهعىقی بىؾه اوحًاؾ کكؾه

اوااث کاه وابب پیاكولی ظح٘اای وج١االی  ٓ و هعىقیاث واظاؿ اللهحباقک21، 1َز
ٓ. ایصاؾ ه٘ایى اهاك ؾق هاكؾم 145، 6َو ز 141، 5َ، ز1389ٔؼ٘یًی،  ٌىؾ هی

ای يؿاٌحه باًٌؿF چكا که يهایحاًا ٌکىاحی  وبب ٌؿ جا ال ايحهای ٬یام ؼىؾ هیچ يگكايی
ٜاهكی به وشىؾ ؼىاهؿ آهؿ و هلث ٬اؾق به ج٥ییك واؼحاق هىشىؾ يؽىاهؿ ٌؿ. اهام ایى 

قا ؾق هكؾم پكوقايیؿه بىؾيؿ که و٬حی کاق بكای ؼؿا باٌؿ ٌکىاحی ؾق کااق باوق اورهی 
يیىثF چىو و٬حی يّیث ٬یام ؼؿایی ٌؿ، ظحای ؾق ِاىقت ٌکىاث ٜااهكی، ج٘اام 

اي ؾق آؼكت به آو ؼىاهؿ قویؿ و هایچ  اشكها هع٩ىٚ اوث و ايىاو ؾق اؾاهه ليؿگی
هكؾهای کاه  ٓ. باك ه٘ایى اواان،35، 5َ، ز1389ٔؼ٘یًای،  ٔكقی وشىؾ يؿاقؾ

هعىق کاق ؼىؾ قا کىب قٔایث الهی ٬كاق ؾاؾه بىؾيؿ، جًها به ايصام وٜی٩اه و جکلیا٧ 
کكؾيؿ که هٙاب٫ با ٬كالث اي٭ربی ال اورم بىؾ. ی١ًای لياؿه کاكؾو قوض  ؼىؾ جىشه هی

قیمی  ؼؿاهعىقی ؾق هكؾم جىوٗ اهام وبب ٌؿه بىؾ جا ا٨اكاؾ شاه١اه، اي٭ارب و پایاه
ؼىؾ بؿايًاؿ و باه ؼاا٘ك بااوق باه پیاكولی ظح٘ای ال اظح٘اال ه٭ؿهات آو قا جکلی٧ 

 ٌکىث جكوی يؿاٌحه باًٌؿ.

 آگاّی ضْادت ٍ هزگ

هاای جىظیاؿی اهاام باكای باه هى٨٭یاث قواايؿو اي٭ارب قا  جىاو یکی ال قوي هی
گاهی ؾايىث. هكگ وا١٬یحای اواث کاه ايىااو گكیامی ال آو ياؿاقؾ و  ٌهاؾت و هكگ آ

گكی ايىاو گفاٌحه اوث. ايىاو، شاو  ىح٭ی٘ی قا بك کًًه٘یى هىؤله، ه٘ىاقه جؤذیك ه
ؾاقؾ و ؾق بىایاقی ال هىا٬اٟ،  جكیى وكهایه ؼىؾ بىیاق گكاهی های ؼىؾ قا به ٠ًىاو بمقگ

 ؾايؿ. های ؼىؾ هی آو قا ؼٗ ٬كهمی بكای ايحهای کًً
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بیًی اورهی ؼىؾ، ظ٭ی٭ث ٠ىالن و هعؿوؾ يباىؾو آو باه ؾيیاا قا  اهام بك هبًای شهاو
کكؾيؿ. با جىشه به ا٠ح٭اؾ اهام به واؼحاق ٠ىالن، ایاى وا١٬یاث قا باكای  ی هكؾم جبییى هیبكا

ٌؿيؿ که هكگ پایايی بكای ليؿگی يیىث و جكن ال هكگ بكای کىی ه١ًاا  هكؾم یاؾآوق هی
ٓ. ایٍااو باا هٙاكض 293، 1َ، ز1389ؼ٘یًی، ٤ٔDیك ایى ٠الن شایی يؿاقؾEؾاقؾ که 

٨كهایًؿ جكن ال هكگ بكای کىی ه١ًا ؾاقؾ  هیD هكگ ظیىايی -هكگ ايىايیEکكؾو ؾوگايه 
، 15، ز1389ؾاياؿٔؼ٘یًی،  که ا٠ح٭اؾی باه آؼاكت ياؿاقؾ و هاكگ قا پایااو لياؿگی هی

بكای اٌاقه به وًػ ایى يٞى ال لياؿگی اواث D ظیىايیEٓ. ؾق وا٬ٟ ٠ًىاو 144و  139َ
١ای لياؿگی ايىااو گكی ؾق آو، ال هؿ٦ وا٬ بیًی و کًً که به ؼا٘ك ٌکل ؼاَ شهاو

ٌىؾ. چًیى ايىاايی جًهاا  ٩٤لث به وشىؾ آهؿه و قول به قول يىبث به آو ٨اِله ایصاؾ هی
ؾق ٜاهك به آؾهی ٌباهث ؾاٌحه و ه٘نىو بهالن، ؾقکی ال وا١٬یث هكگ ؼىیً ياؿاقؾ و 

اي بك ایى اوث که ال هك قاهای  ؾايؿ. په ج٘ام و١ی های ؼىؾ هی آو قا پایايی بكای لفت
جك ال آو  اهکايات ق٨اهی قا بكای ؼىؾي به وشىؾ بیاوقؾ و يیالهای ٌکن و پااییىبیٍحكیى 

ؾايًؿ کاه باه  قا بكای ؼىؾ ٨كاهن کًؿ. اهام ایى ٌیىه ال ليؿگی قا ؾق وا٬ٟ يى٠ی ال هكگ هی
ٓ. ؾق ه٭ابال، 541، 17َ، ز1389ٔؼ٘یًای،  ؾق ظال و٬ٞى اوثD جؿقیصیEِىقت 

ؾايؿ،  ای ال ليؿگی ؼىؾ هی گاه اوث و آو قا هكظلهؾقک ايىايی که ال وا١٬یث هكگ ؼىؾ آ
، 17، ز1389ٔؼ٘یًی،  کًؿ پیؿا هیD ٫ٍ٠ به هىتEقوايؿ که ظحی  ای هی او قا به ي٭ٙه

یاٯ ظیاات EيیىاثD F هاىتEٓ. البحه با يگاه جىظیؿی اهام، هكگ ايىاو هىظؿ 212َ
بًاا جىظیاؿ کًاؿ. لیك شاویؿ اوث، بكای ظیات شاویؿ اوث که ایى ج٭أای ٌهاؾت هی

هایی که ا٬حّااؾ قا لیكبًاا  اوث، لیكبًا ٠٭ایؿ ظّ٭ه الهی اوثF يه لیكبًا ٌکن باٌؿ. ایى
ها هًعٗ کكؾيؿ ايىاو قا ال ظّؿ ايىايیث به ظاؿ یاٯ ظیاىايی، هرال واایك  ؾايًؿ، ایى هی

ٓ اهاام باا 451، 9َ، ز1389ٔؼ٘یًای، D ظیىاياتF ایاى هان هرال واایك ظیىاياات.
ؾايًؿ  ، هصكت وا١٬ی به وىی ؼؿا قا هصكت ال ي٩ه هی;وىقه يىاء 144اوحؿالل به آیه 

                                                
; .Eی ا ل  ْشُكُه ٠  ٟ  أ   ٬ ْؿ و  ٭  ْىُت ٨   ٘ ه  ُذنَّ ُیْؿق ْکُه اْل ُوىل  ه  و  ق 

ی اللَّ ل  كًا ا  ه  ُههاش  ْیح  ْى ب  ْؽُكْز ه  ْى ی  هو  ه  و هكکه ؾق ظالی که به وىی ؼؿا و D. ٔ للَّ
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ؼىاهاؿ ٌااؿ و ي٩ااه قا D هااىت اؼحیاااقیEؾايًاؿ کااه بااا يگااهی ٠ك٨ااايی هًصااك باه  هی
ٓ. ایٍاو ٠لث ِرظیث ٌهیؿ بكای يٝاك ؾق 164، 12َ، ز1389هیكايؿٔؼ٘یًی،  هی

Eوشه الله Dبكؾاٌاحه  ؾايًؿ که به واوٙه آو ایى ظصاب بایى او و ؼاؿا قا گفق ال ي٩ه هی
جىايؿ ؼؿا قا يٝاقه کًؿ. ایاى  ، هیDهىتEؼىاهؿ ٌؿ و با کٍحى ي٩ه و اؼحیاق و ايحؽاب 

آو قا ؾق D ٌابه یک٠Eك٨او اوث که اهام ٘ای ٌاؿو D قه ِؿ والهEبیاو، ؾق وا٬ٟ ج٩ىیك 
ٓ. ایاى واٙط 344، 17َ، ز1389ؾیؿياؿ ٔؼ٘یًای،  قلهًؿگاو و ٌهؿای اوارم هی

م، وبب ٌؿ که هكؾم ه١ًای وا١٬ای پیاكولی ؾق هاك ؾو آگاهی بؽٍی ال هكگ جىوٗ اها
های  ايىااوEظالث ٔهاكگ یاا پیاكولی ٜااهكیٓ قا ظ٭ی٭حاًا ؾقک کًًاؿ و باا جعاىل باه 

های  ٓ جًٍگاو ٌهاؾت بٍىيؿ. ؾوحه ؾوحه وایًه248، 17َ، ز1389ؼ٘یًی، Dٔالهی
ؿ. جاكن ال ؾ٨اٞ ؼىؾ قا ه٭ابل جی٣ بكهًه ؾٌ٘ى ٬كاق ؾهًؿ و ال شاو گفٌحى ؾقی٣ يکًً بی

های  های بمقگی اوث کاه هصهام باه اياىاٞ وارض هكگ هايٟ بمقگی بكای ه٭ابله با ٬ؿقت
٘لبی هلاث هىال٘او ایاكاو هایچ  آگاهی و ٌاهاؾت ايؿ. هاي١ی که ؾق ه٭ابل هكگ شًگی
ياپفیك کكؾ. ایى قویاه  ها قا ؾق بكابك هك وٙعی ال ٬ؿقت، ٌکىث ای يؿاٌث و آو کاقایی

هاای هؽحلا٧  كؾم ایكاو ٌؿ و جا ب١ؿ ال آو يیم اؾاهه یا٨اث. گكوهبا٠د پیكولی اي٭رب ه
هًا٫٨ و ي٩ىـی که به ؾيبال ؼٍکايؿو يهال جاله قوییاؿه اي٭ارب اوارهی ایاكاو بىؾياؿ، 

ها  یکی ال اي٩صاقهای جكوقیىحی ؼىؾ قا ؾق ي٘ال ش١٘اه جهاكاو و ؾق ظایى ٬كالاث ؼٙباه
٩اا٪ کاه چًاؿ کٍاحه و لؼ٘ای باك شاای ايصام ؾاؾيؿ. واکًً ٠٘ىم ي٘الگماقاو به ایى اج

ها باه  هاا باكای اؾاهاه ؼٙباه ٌاو يبىؾ، بلکه ذبات آو گفاٌث، يه جًها پكاکًؿگی ش١٘یث
قا ؾق پای ؾاٌاث. اهاام ایاى اواح٭اهث و ایىاحاؾگی هاكؾم و  ;٘لبی ه٘كاه ١ٌاق ٌهاؾت

، ٔؼ٘یًای ؾايًاؿ ٘لبی هی کًًؿ و آو قا هرلم با ٌهاؾت ؼٙیب ي٘ال ش١٘ه قا جعىیى هی
 ٓ.196، 19َ، ز1389

                                                                                                               
 وث.ٓاي ؼاقز ٌىؾ و وپه هكگ او قا ٨كاگیكؾ، په اشكي يمؾ ؼؿا هع٩ىٚ ا و پیاهبكي ؾق هصكت اوث، ال ؼايه

 ظىیى ظىیى ١ٌاق هاوث، ٌهاؾت ا٨حؽاق هاوث. .;
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 هزدهی تَدى

٘ب٫ هبايی ه١ك٨حی اؾیاو جىظیؿی، هؿ٦ ال ؼل٭اث ايىااو، قوایؿو او باه ک٘اال 
٘لبی ايىاو قا بیؿاق  اوث. ايبیا ه٘ه بكای آو هب١ىخ ٌؿيؿ جا ٨ٙكت ؼؿاؼىاهی و ظ٫

اي، باه  کًًؿ و او قا به وىی و١اؾت قهً٘ىو ٌاىيؿ. ايىااو ؾق ؾوقاو لياؿگی ؾيیاایی
ای کاه قاه  اهی جىظیؿی که ال شايب ؼؿاويؿ آهؿه اوث و به ٠ًىاو جًها بكياههوویله يٝ

ها و ؾوقی ال هك گىيه اٌحباه ؼاىؾ قا ؾق  و١اؾت قا يٍاو ؼىاهؿ ؾاؾ، با ايحؽاب ؾقوحی
ؾهؿ و هكاجب و هكاظل ک٘ال قا ٘ای ؼىاهاؿ کاكؾ. اؼحیااق ؾق ایاى  هىیك قٌؿ ٬كاق هی

ؼؿاويؿ باقها ؾق ٬كآو به آو اٌاقه ٨كهاىؾه، و باه لهیًه بكای ايىاو اهكی ظح٘ی اوث و 
اؼحیاقٌااو اهال هاؿایث  ؼىاوث ؼىؾ ه٘ه قا بی پیاهبكي جفکك ؾاؾه اوث که اگك هی

ؾايًؿ، پای قا ٨كاجك ال قواالث ايبیاا  اهام که ؼىؾ قا والک ٘كی٫ يبىت هی ;ؾاؾ. ٬كاق هی
كاق ؾاؾه اواث قا ؾهًؿ و ٨كِث قٌؿ و ايحؽاابی کاه ؼؿاوياؿ باكای هاكؾم ٬ا ٬كاق ي٘ی

ؾايًؿ جا هكؾم ؾق آو بحىايًؿ قاه و١اؾت قا ٘ی کًًؿ. ایٍااو وٜی٩اه  ٌكایٙی جکىیًی هی
گااهی ا٨اكاؾ آو هی ؾايًاؿ. ال ٘ك٨ای، اهاام ا٠ح٭ااؾ  ؼىؾ قا جًها بیؿاق واؼحى شاه١ه و آ

ؾاٌحًؿ که ؼىاوحه هكؾم ایكاو ظکىهث ؾیى اورم و اشكای اظکاام آو اواثٔؼ٘یًی، 
ها ايصام  ٓ، و به ه٘یى ؾلیل يهایث جري ؼىؾ قا بكای ؼىاوحه آو275، 1َ، ز1389

ؾاؾيؿ. اهام با جىشه به ا٬بال هكؾم به اورم، ؼىؾ قا و٬ا٧ ایاى قاه کاكؾه بىؾياؿ و قاه  هی
ٓ. ا٠ح٭اؾ اهام به اِل جىظیؿ 77، 1َ، ز1389ؾايىحًؿٔؼ٘یًی،  ؼىؾ قا قاه هكؾم هی

ی بكای ٌؽُ ؼىؾ ٬الل يباًٌؿ و و٬حی که ٌؿ که ایٍاو هیچ گىيه هىٔى٠یح وبب هی
ؾیؿيؿ ظحی گاهی اگك يیال بىؾ، هكؾم  قاه هكؾم و ؼىؾ قا ؾق بكپایی پكچن جىظیؿ یکی هی

ؾاٌاحًؿ. چاكا کاه قاه قوایؿو باه هاؿ٦ قا هحى٬ا٧ باه ؼىؾٌااو  قا بك ؼىؾ ه٭اؿم هی
 ؾايىحًؿ. به ه٘یى ؾلیل ؾق ج٘ام هكاظل اي٭ارب باه اظىاواات و ؼىاواث هاكؾم ي٘ی

 ي٘ىؾيؿ. ایٍاو ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ که بكای ٬ؿقت ؾولث پٍحیبايی هلث اللم اواث جىشه هی

                                                
ی١ًا .;  ٘

ُهن ش  ْ  ُکلُّ ق
 
ى ٨   ٱَل ى  ه  ه  ٯ  َل  بُّ اء  ق   ٌ ى  ل  یى  ٔیىيه/ و   ً ُکىُيىْا ُهئه  ی ی  حَّ ان  ظ  ًَّ ُه ٱل يث  ُجکك  ؤ   ٨  .CCٓأ 
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ٓ و اگك بؽىاهؿ کاقهاای یاک ه٘لکاث باه ؾقواحی و 122، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًی، 
، 1389کاهل پیً بكوؾ هن به ه٘کاقی و هن به يٝاقت هكؾم اظحیاز اواثٔؼ٘یًی، 

های هكؾهای ا٠ح٭ااؾ  به ظكکث های ویاوی ؼىؾ اهام ال آ٤ال ١٨الیثٓ. 525E، 5َز
ها گىحكي ؾهؿ. ٌاایؿ باه ه٘ایى ؾلیال  کكؾ هباقله قا ؾق وٙط جىؾه ؾاٌث و و١ی هی

ای  اهام هكگم به ؾيبال ایصاؾ ظمب و جٍکیرت ویاوای يك٨اث. لیاكا کاه چًایى ٌایىه
 Dؾاؾ بؽٍیؿ و ؾوق ال ؾوحكن هاكؾم ٠ااؾی ٬اكاق های گكایايه هی ای يؽبه هباقله قا شلىه

 ٓ.175، 1384َيىیىًؿگاو،  ٔش١٘ی ال

 جْاًی کزدى قیام ٍ تَجِ تِ اقتضائات جْاًی

بیًی جىظیؿی اهام، ایٍاو ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ کاه ه٘اة هاكؾم شهااو ال  با جىشه به شهاو
ها ال ٜلن بیماقيؿ و ٨ٙاكت ٠اؿالث شاىیی ؾق  ٨ٙكجی ؼؿایی بكؼىقؾاقيؿ. ه٘ة ايىاو

يحیصاه اهاام باكای قواايؿو ِاؿای ها به وؾی١ث يهاؾه ٌؿه اواث. ؾق  يهاؾ ه٘ة هلث
 کكؾيؿ. ظحی ال ٨كوحاؾو ياهه به هًاؿ ؾاؾؼىاهی هكؾم ایكاو به شهايیاو جري لیاؾی هی

ٓ ؾقیا٣ 358، 5َ، ز1389ٔؼ٘یًای،  ٓ یا پاکىحاو143، 5َ، ز1389ٔؼ٘یًی، 
ي٘ىؾيؿ. ه٘نًیى ایٍاو لهايی که ؾق ٨كايىه بىؾيؿ، ه٘یٍه ؾايٍاصىیاو و ایكايیااو  ي٘ی

کكؾياؿ کاه اظاىاالت شاه١اه ایاكاو قا باه گاىي اقوپالیااو  قز قا جٍاىی٫ هیه٭ین ؼا
های قوا ؾاٌحه به ؼىؾٌاو  بكوايًؿF چكا که ایى هلث هٝلىم قاهی بكای يٍاو ؾاؾو ٜلن

های هىاحکبك ٠االن اواث کاه باه  های شهايی ؾق ؾواث ٬اؿقت ًٌاوًؿ و قوايه ي٘ی
ؿ و ؼیاياث و ٜلان ٌااه قا پكؾاليا ظ٘ایث ال ٬ؿقت ؾوث يٍاايؿه ؼاىؾ ؾق ایاكاو هی

ؾايىث که اگك شهايیااو ال اج٩ا٬اات و کٍاحاق ؾقوو ایاكاو ا٘ارٞ  پىٌايًؿ. اهام هی هی
های  ها به اشاكای ویاواث جىايؿ با ه٘کاقی و ظ٘ایث ابك ٬ؿقت بیابًؿ، ٌاه هكگم ي٘ی

ه١٩ًث ٘لبايه و ٜال٘ايه ؼىؾ اؾاهه ؾهؿ. چكا که هك ايىاو به واوٙه ٨ٙكت الهی ؼىؾ 
جىايؿ جع٘ل  گًاهاو بیماق اوث و وٙط وویٟ آو قا به هیچ وشه ي٘ی ٜلن و کٍحاق بیال 

کاكؾ و  کًؿ. اهام با شهايی کكؾو ٬یام، ایى ٨ٍاق شهايی قا بك ٌاه و ظاهیاو او بیٍحك هی



  یٔقهٓ و شاه١ه والیًیاهام ؼ٘ یؿگكاییجىظ   :>  

کكؾ. ایٍاو  با هؿؾ گك٨حى ال ایى ٠ٙیه الهی، ٠كِه قا بكای آلاؾی ٠٘ل ٜال٘او جًگ هی
های هؽحل٧ اؼحّااَ  قول ؼىؾ قا به پفیك٨حى ؼبكگماقی بايهظحی وا٠حی ال او٬ات ٌ

 قوايی، هى٨٭یث بیٍحكی کىب کًؿ.  ؾاؾه بىؾ جا ؾق قاوحای ایى ا٘رٞ

 پایذاری ٍ خستگی ًاپذیزی در ّذایت هستوز هزدم

های ابحؿایی اي٭رب اورهی ایكاو قا ال اولایى ا٠حكأاات اهاام  اگك بؽىاهین شك٬ه
ٌ٘ىی بؿايین، جا باه  1341های ایالحی و والیحی ؾق وال  ص٘ىياهه اي يىبث به جّىیب

وكايصام قویؿو آو بیً ال یک ؾهه لهاو گفٌحه اوث. ایى ؾوقک يىبحًا ٘اىاليی باكای 
ؾهاؿ،  یک اي٭رب که بؽاً لیااؾی ال آو قا اظىاواات و ٠ىا٘ا٧ هاكؾم ٌاکل هی

م باه یاک جىايؿ لهايی کًٍؿه باٌؿ. چكا که ٘ىاليی ٌاؿو هاؿت ا٠حكأاات هاكؾ هی
هاای  شىیی قاه ٌىؾ جا ٬ؿقت ظاک٘اه ٨كِاث بیاباؿ باكای چااقه ظکىهث هىشب هی

٘اىق  قا اهحعاو کًؿ. ه٘یى -هرل هًعك٦ کكؾو اي٭رب یا ظف٦ قهبكاو آو–هؽحل٩ی 
جىايؿ شًبة اظىاوای اي٭ارب قا ٨اكو بکاهاؿ و یاا آو قا  به ؾقالا کٍیؿو ا٠حكأات هی

او هىشىؾی هكکب ال اظىان و ٠٭ل اوث و ؾچاق ؼیمٌی لوؾ هًگام کًؿ. گكچه ايى
ه٘کى اوث با ٨كو کاوحى اظىاوات بىیاقی ال ا٬ؿاهات ٠ا٬رية ؼىؾ قا اؾاهه يؿهاؿ، 

کًؿ. ايىاو جىظیاؿگكا باا  اها جىشه به اِل جىظیؿ ایى هٍکل قا جا ه٭ؿاق لیاؾی ظل هی
کٍاؿ و  جىشه لیاؾ به هؿ٦ وظؿايی ؼاىیً هكگام ال جاري ؾق قاه ؼاىؾ ؾواث ي٘ی

٘ىاليی ٌؿو قاه، اقاؾه او قا ؾچاق اوحهرک و ياابىؾی يؽىاهاؿ کاكؾ. چاكا کاه هاؿ٦ 
اِلی و يهایی بكای ٌؽُ جىظیؿگكا قویؿو به قٔای الهی اوث و ٘اىاليی ٌاؿو و 

کًؿ. به ه٘یى ؼا٘ك اهام  های ؾيیایی او قا ال اؾاهه قاه يااهیؿ ي٘ی یا ظاِل يٍؿو يحیصه
باكی اهاث باه  بال يًٍىحًؿ و ي٭ً ؼاىؾ قا ؾق قاهؾق ٘ی ایى هىیك هكگم ال هؿ٦ ؼىؾ 

گاه کكؾو هكؾم ال جى٘ئه ;ِىقت کاهل ايصام ؾاؾيؿ. های هؽحل٧ قژیان ٌااه  ایٍاو با آ

                                                
م" جاا پایً ال پیاكولی اي٭ارب، يٍااو ال هٙلب ؾق ِعی٩ه اهام با ٠ًىاو "پیاا ::;ؾق یک بكقوی اش٘الی، جًها وشىؾ بیً ال  .;

 ٌؿت اقجباٖ ایٍاو با هلث و يیم يؽبگاو آو ؾاقؾ.
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ٓ، 417، 1َ، ز1389ه٘نىو ٬ٟٙ ي٩ىـ قوظايیىو و شؿایی هاكؾم ال آيااؤؼ٘یًی، 
ٓ، ظ٘لاة اشیاكاو ٌااه باه 343، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًای، D ؾايٍگاه اورهیEجى٘ئه 

ٓ 463و  434، 5َ، ز1389ها به ٠ًاىاو هاكؾم ٠ااؾیٔؼ٘یًی،  قجً و شا لؾو آوا
ٓ، هاؿق ؾاؾو يیاكوی 167، 4َ، ز1389آجً لؾو ویً٘ا به اون اي٭ربیىؤؼ٘یًی، 

، 4، ز1389ٓ، شااؿایی ال ٬كآؤؼ٘یًاای، 262، 5َ، ز1389ٔؼ٘یًاای،  شىاياااو
ٓ، ال 493، 5َ، ز1389ٓ، اهايااث بااه هكاشااٟ و ایصاااؾ ج٩ك٬ااهٔؼ٘یًی، 214َ

کكؾيؿ. اهاام باقهاا ٬بال و پاه ال اي٭ارب باك  ايعكا٦ ایى ظكکث بمقگ شلىگیكی هی
کكؾيؿ و اه٘یث لیاؾی بكای والهايؿهی اي٭رب و يیكوهاای آو ٬الال  اجعاؾ جؤکیؿ هی

هاای هؽحلا٧  ٓ. ه٘نًیى ایٍاو ه٘اىاقه باا قاه394، 3َ، ز1389ٔؼ٘یًی،  بىؾيؿ
هاا باكای اؾاهاة ایاى قاه ٬اىت ٬لاب  کكؾيؿ و باه آو پیام ؼىؾ قا به هكؾم ایكاو هًح٭ل هی

 ٓ.119، 1َ، ز1389ٔؼ٘یًی،  ؾاؾيؿ هی
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 گیزیًتیجِ

ؼ٘یًیٔقهٓ ؾق بیًً و کًً ایٍااو،  جكیى هرک اهام اِل جىظیؿ به ٠ًىاو هعىقی
گكی اهام ؾاٌحه اوث. اهام با جىشه و ج٭ّیؿ به لىالم ایى اِل،  جؤذیكی هٍؽُ ؾق کًً

اياؿ.  ؾق ج٘ام ليؿگی ؼىؾ بك هبًای جىظیؿگكایی ٠اهلیث اشح٘ا٠ی ؼىیً قا ٌکل ؾاؾه
کىهث ٘ا٤ىت قا بك يحا٨حًؿ و بكای ج٥ییك آو هكاظل ایٍاو با هرک ٬كاق ؾاؾو جىظیؿ، ظ

قیمی کكؾيؿ. اهام با ا٘رٞ ال ؼاِیث اي٭ربی ؾیاى اوارم، هاكؾم قا باا  اي٭رب قا پی
های اورهی ٌكوٞ به ایصااؾ  اورم ياب و ظ٭ی٭ی آًٌا کكؾيؿ. ؾق اؾاهه به وویله آهىله

گاهی ؾق هكؾم کكؾيؿ و با ليؿه کكؾو اقلي ٨ٙكت الهی هاكؾم قا بیاؿاق های اورهی،  آ
ي٘ىؾيؿ. ایٍاو جا ذ٘كؾهی ایى ؾقؼث پكباق به ؼىبی ال آو هكا٬بث کكؾيؿ و آو قا ال ٌك 

های شبهه با٘ل و ٘ا٤ىت هع٩ىٚ ؾاٌحًؿ. اهؿا٦ اهام کااهًر بكگك٨حاه ال هباايی  آ٨ث
 ها قا به وىی ایى اهاؿا٦ جىظیؿی بىؾ و ایٍاو با ليؿه کكؾو قوض اورهی ؾق هكؾم، آو

ای  های ویاژه گكی اهام وبب ٌؿ جا ایٍاو قوي وى٪ ؾاؾيؿ. هعىقیث جىظیؿ ؾق کًً
قا بكای جع٭٫ اي٭رب اوح٩اؾه کًًؿ. جىظیؿگكایی وبب ٌؿ جا ایٍاو جکلیا٧ ٌؽّای 

گاكی اي٭ربای باك  ٨كؾ ٨كؾ شاه١ه قا یاؾآوق ٌىيؿ و با جربیاث آو ج٘اام هاكؾم قا باه کًً
ؾت، ظكبه اِلی ؾٌ٘ى بكای ایصاؾ هاايٟ ه٭ابال ايگیؽحًؿ. اهام با اظیای ٨كهًگ ٌها

ایى ظكکث بمقگ قا ال ؾوحً گك٨حًؿ و به واوٙه قویايیؿو ٫ٍ٠ باه ٌاهاؾت ؾق هاكؾم 
ها به وشىؾ آوقؾيؿ. اهام با جىشاه باه  گكی قا ؾق آو ایكاو، باالجكیى وٙط ال کی٩یث کًً

گااه ال هاكؾم جکىیًی بىؾو اؼحیاق هكؾم و ٨كِث الهی جکاهل ؾق ؾيیاای هااؾی، هایچ 
ها بیٍحكیى هٍاقکث قا ؾق ٬یام ؼاىؾ باه وشاىؾ  بكی و هؿایث آو ٨اِله يگك٨حًؿ و با قه

گااهی  آوقؾيؿ و ٨كِث و١اؾت و جکاهل قا بكای آو ها ٨كاهن کكؾيؿ. ه٘نًیى اهام باا آ
ها، بكای یاقی شبهه ظا٫ ِاؿای هٝلىهیاث هلاث  ال ٨ٙكت الهی و ـاجی ج٘ام ايىاو

و قوايؿيؿ و با شهايی کكؾو ٬یام هكؾم ایكاو، همیًاه بیٍاحكی قا ؼىؾ قا به گىي شهايیا
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بكای ه٭ابله با آو به وشىؾ آوقؾيؿ. اهام به واوٙه پایؿاقی ٘ىلی ؼىؾ ؾق ج٘ام ليؿگی بك 
جىظیؿ، هیچ گاه ال ٬یام ٠لیه با٘ل ال پاا يًٍىاحًؿ و باكای ج٥ییاك قژیان ٘اا٤ىجی ٌااه 

 حاقی شؿیؿ بك اوان جىظیؿ ؾاٌحًؿ.٠اهلیحی ؾال٘ی ؾق قهبكی هكؾم و جکّىو واؼ

بكقوی ج٘ام اب١اؾ اي٭رب ایكاو، يٍاو ؾاؾ کاه جىظیاؿگكایی اهاام ٠ااهلی اِالی و 
گاكی ؼااَ بكؼاواحه ال  هعىقی ؾق جىلؿ ایى ظكکث ٠ٝین ال وىی اهاام باىؾ. کًً

هاا قا باه  قویکكؾ جىظیؿی ایٍاو، هكؾم قا ابحؿا ؾچاق جعىلی ؾقويی کاكؾ و ؾق اؾاهاه آو
 كايی ١٨ال ؾق وٙط ج٥ییك قژین جبؿیل ي٘ىؾ.گ کًً
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