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 چكيده
( زض ثيدساض  اؾديٗي ضا ٗدٞضز ثطضؾدي هدطاض      )ضٟايٚ ٛٞقتبض تإحيط اٛسيك٠ ؾيبؾي اٗبٕ ذ٘يٜي

ردب    ٠ا  ثب ٗطارؼ٠ ث٠ آحبض ثد  ُيط  اظ ضٝـ ًتبثرب٠ٛ ايٚ پػ١ٝف ث٢طٟ ز١س . قٟٞ ًبض زض ٗي
ػ٘ٔدي ايكدبٙ ٛؿدجه ثد٠       ٟ ؾديط  ٝ ،اظ ؾرٜطاٛي، پيبٕ، ًتبة، اػيٗيد٠ ٗبٛسٟ اظ ايكبٙ اػٖ 

 ثبقس. ثيساض  اؾيٗي زض ًكٞض١ب  اؾيٗي ٝ ذصٞصبً ثيٚ رٞاٛبٙ ٗي
١دب    )ضٟ( زض هبٓت ؾرٜطاٛي ًتبة ٝ اػيٗي١٠ب  اٗبٕ ذ٘يٜي زض ايٚ ٛٞقتبض اظ تإحيط اٛسيك٠  

اضُط  ايكبٙ ٛؿجه ث٠ ٗؿدٔ٘بٛبٙ  ُط  ٝ ثيس ايكبٙ ؾرٚ ث٠ ٗيبٙ آٗسٟ اؾه ٝ ٛوف ١سايه
ٝ رٞاٛبٙ ًكٞض١ب  اؾيٗي ٜٗطو٠ ٗٞضز ثطضؾي ٝ اضظيدبثي هدطاض ُطكتد٠ ١٘نٜديٚ اػتدطاف      

  ٖ ؾدتيع  ايكدبٙ    زٝؾه ٝ زق٘ٚ ٛؿجه ث٠ ثطاِٛيرتٚ ضٝح تؼ٢س ثيساض  ٝ ذٞزثدبٝض  ٝ لٔد
١دب  ؾيبؾدي ايكدبٙ ٛؿدجه ثد٠ ثيدسضا         ٛؿجه ث٠ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٜٗطو٠ ٝ تإحيط قِطف اٛسيك٠

 اضظيبثي قسٟ اؾه. يٗي ثحج ٝاؾ
 

، )ضٟ(ثيدساض  اؾديٗي، اٛودية اؾديٗي، اٛسيكد٠ ؾيبؾدي اٗدبٕ ذ٘يٜدي         هاا  کليد واژه

 ١ب  اؾيٗي رٜجف
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 هقدهه
زض ثديٚ  ٝ ٛوف ثيساضُط  اٗبٕ ذ٘يٜي)ضٟ( ١ب  اذيط زض ًكٞض١ب  اؾيٗي  اؾيٗي زض ز٠١ ثيساض 

لتي آكطيسٟ اؾده. ٗطبٓؼد٠ ايدٚ پسيدسٟ ٝ ثطضؾدي ٝ      ا  اؾه ٠ً قِ پسيسٟ ٗؿٔ٘بٛبٙ ؾبيط ًكٞض١ب
ثديٖ ٝ   ١بيي هطاض ُطكت٠ ٠ً اظ آٙ احؿدبؼ  ١ب پيف زض زؾتٞض ًبض هسضت تحٔيْ آٙ اظ ٗست تزعي٠ ٝ

١ب  ٗوبث٠ٔ ٝ ا٢ٛدسإ   ضاٟ اٛس ٝ ١ٖ ايٜبٙ ثطا  ك٢ٖ ٝ قٜبؾبيي ثيساض  اؾيٗي ٝ يبكتٚ ١طاؼ زاقت٠
اٛس. ٛكؿه، ًٜلطاٛؽ، ٗيعُطز،  ا  ضا قطٝع ًطزٟ ُؿتطزٟ ب ١ ٝ يب ث٠ اٛعٝا ًكبٛسٙ ايٚ ٗٞد؛ تيـ

ٛظطاٙ ٝ اٛسيكدٜ٘ساٙ زض ر٢ده قٜبؾدبيي ١دط چد٠       ػٔ٘ي ثب قطًه صبحت ٗصبحج٠ ٝ ؾ٘يٜبض١ب 
ٛبٗد٠   پبيبٙ ز١س. ؾلبضـ ًتبة، كعايٜسٟ زيٜي ت٢ٜب ثركي اظ ايٚ تيـ ضا ٛكبٙ ٗي ثيكتط ُطايكبت

 .ٞقف اؾهٝ كطاذٞاٙ ٗوبالت، ثرف ػٜٔي زيِط ايٚ ً
 صدس١ب پدطٝغٟ ٗطبٓؼدبتي اٜٗيتدي ٝ ػ٘ٔيدبتي زض زؾدتٞضًبض       ايدٚ ٗدبرطا، هطؼدبً    زض ثرف پ٢ٜبٙ  

 ثبقس ًد٠ احيبٛدبً   ٗي ١ب  ٗربٓق اؾيٕ ثٞزٟ ٝ زض حبّ ارطا ١ب  اطيػبتي د اٜٗيتي هسضت  ؾطٝيؽ
ٖ   ثطذي اظ ايٚ ػ٘ٔيبت ث٠ زالئي آقٌبض قسٟ اؾه. ايٚ تيـ ة پدب  پيدطٝظ  اٛودي    ُؿدتطزٟ ١د

ٝ     ث٠ ض١جط  اٗبٕ ذ٘يٜي)ضٟ( اؾيٗي ايطاٙ رٔدُٞيط  اظ   ، زض ضاؾدتب  ٗحدسٝز ًدطزٙ ايدٚ تحدّٞ 
زض ١٘دبٙ   .پيِيدط  ُطزيدس   ُؿتطـ ثيكتط ثيساض  اؾيٗي ثب حؿبؾيه ثيكتط ٝ قدست ٗادبػلي  

اؾيٗي ايطاٙ ثد٠ ظػبٗده ٗطردغ ثيدساض ٝ ضٝقدِٜط قديؼ٠ اٗدبٕ         ١ب  ٛرؿه پيطٝظ  اٛوية ؾبّ
پطزاذت٠ اؾيٗي ايطاٙ  ُيط  ٝ ت٢برٖ ػٔي٠ اٛوية ث٠ ٗٞضغ ُط كٞض١ب  ؾٔط٠ؾطاٙ ً ،ذ٘يٜي)ضٟ(

پطزاظاٙ ايٚ ًكٞض١ب زضيبكت٠ ثٞزٛسًد٠   ُطكتٜس. ظيطا ًبضقٜبؾبٙ ٝ ٛظطي٠ ٝ ضاٟ ٗوبث٠ٔ ثب آٙ ضا زض پيف
ّ   ٛوف اؾبؾي زض زاٗٚ ظزٙ ث٠ قؼ٠ٔ آظاز اٗبٕ ذ٘يٜي)ضٟ(  ردٞيي   ١ٞيده  طٔجدي،  ذدٞا١ي، اؾدتوي
 .ؿتطـ ٝ تؼ٘ين آٙ زض ًكٞض١ب  زيِط زاضزاؾيٗي ٝ ُ

 

 بيداري اسالهيبر  )ره(انديشه سياسي اهام خوينيتأثير 
يٌدي اظ  اٗدبٕ ذ٘يٜدي)ضٟ(   ١ب  اؾيٗي ٗؼبصط ٗؼتوسٛس ٠ً  اظ صبحجٜظطاٙ زض پسيسٟ رٜجف ثؿيبض 

ؤحط زض ١دب  ٗد   ٗؿٔ٘بٛبٙ ٝ اظزيبز كؼبٓيده  ػٞاْٗ ٢ٖٗ ٝ تإحيطُصاض زض پيكجطز ضٝٛس ثيساض  ٝ آُب١ي
، ٗجتٜي ١ب  اٗبٕ اٛسيك٠تإحيطپصيط  ًكٞض١ب  اؾيٗي اظ  رٞاٗغ ػطثي ٝ اؾيٗي ثٞزٟ اؾه. ٛظطي٠

   ٗطبٓؼد٠ حطًه اٗبٕ ذ٘يٜي)ضٟ( ثرف ٝ آِٞثطزاض  آٛبٙ اظ  آظاز  ١ب  ثط ؾرٜبٙ ض١جطاٙ رٜجف
ٚ  ذٞز )ضٟ(ضٝيساز١بيي اؾه ٠ً زض ًكٞض١ب  اؾيٗي ضخ زازٟ اؾه. اٗبٕ ذ٘يٜي تحٞالت ٝ  ثط ايد

ًكٞض١ب  اؾيٗي ٝ زيِدط   آٝا  اٛوية ثعضٍ ايطاٙ زض»ٌٛت٠ ٝاهق ثٞزٛس ٝ ث٠ آٙ اكتربض زاقتٜس. 
ٌٛت٠ ضا ذجطِٛبض   ١٘يٚ(  1/9/57)ؾرٜبٙ اٗبٕ زض تبضيد « اٛساظ ٝ اكتربضؾبظ اؾه... ًكٞض١ب طٜيٚ
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  حٞازث ايدطاٙ   زا٠ًٜٜٗيس آيب كٌط ٗيّ: ؾٞا»ًٜس:  يي ٗبٟ هجْ اظ پيطٝ  اٛوية اظ اٗبٕ ؾؤاّ ٗي
ٗوسؼ ايطاٙ ٢ٛاتي اؾيٗي اؾه ٝ اظ ايٚ ر٢ه ثسي٢ي  رٞاة: ٢ٛاه ث٠ تطًي٠ ٛيع ًكيسٟ قٞز؟

: 4)اٗدبٕ ذ٘يٜدي، صدحيل٠ ٛدٞض، د     « ُيطٛدس.  تحه تإحيط آٙ هطاض ٗي اؾه ٠ً ٠٘١ ٗؿٔ٘يٚ ر٢بٙ
114.)  
ث٠ هطآٙ، تٌي٠ ثد٠   اؾيٗي اظ هسضت ذٞيف، ثبظُكه ذٞزآُب١ي ٗؿٔ٘بٛبٙ ث٠ ٝيػٟ زض ًكٞض١ب   

ا  ٛجٞز ٠ً ١ادٖ   ٗؿإ٠ٓ ١ب  ؾيبؾي اٗبٕ ذ٘يٜي)ضٟ( اٛسيك٠ُيط  اظ  ا٢ٓبٕ كط١َٜ ؿٜي اؾيٗي ٝ
) ٝظيط اٗٞض ذبضر٠ آٗطيٌدب زض زٝضاٙ ظٗبٗدساض    ثبقس. آٌؿبٛسض ١يي آٙ ثطا  صبحجبٙ هسضت آؾبٙ

اهت ُؿتطـ ثٜيبزُطايي آ٘ٔٔي( ػٞ ثيٚ تط اظ ايٚ )ٗكٌيت ث٠ ٛظط ٗٚ ذططٛبى»ُٞيس:  ٗيضيِبٙ( 
ضٝ ضا زض ٜٗطو٠  ١ب  ػطة ٗيب٠ٛ اًٜٞٙ ػطام ٝ حجبت ت٘بٕ ضغيٖ اؾيٗي اؾه ٠ً زض ايطاٙ پب ُطكت٠ ٝ

ثد٠   تدطيٚ ٝرد٠   ١ب ضا ث٠ ذططٛدبى  ايٚ پسيسٟ اُط اظ ًٜتطّ ذبضد قٞز ٜٗبكغ اثطهسضتس. ًٜ ت٢سيس ٗي
  .(1/12/61ضٝظٛب٠ٗ اطيػبت تبضيد ) «ٗربططٟ ذٞا١س اٛساذه.

١دب ٝ تيدطاغ ٝ حزدٖ     ١٘نٜدبٙ زضتدسٝيٚ ًتدبة   ٢ٛاه اٗبٕ ذ٘يٜي )ضٟ( ُيط  ٗؿٔ٘بٛبٙ اظ  ا٢ٓبٕ  
 .ٗطجٞػبت چكِ٘يط ثٞزٟ اؾه ١ب ٝ ١ب، ٝ ٛيع زض ضؾب٠ٛ كطٝـ ايٚ زؾه اظ ًتبة

 ُٞيس: ٗي ِٛبض آطح٘بٙ قبٗي د ضٝظٛب٠ٗ ٗزيت
ٙ ١يچ ًؽ ثبٝض ٛساقه ٠ً زض ػصط حبضط اصّٞ اؾيٕ، ػ٘ٔي ثبقس... اٛ» ا  ثد٠   ردبٙ تدبظٟ   وية ايدطا

تٞاٛدس ٗجٜدب  ربٗؼد٠     ًدبضثطز زاضز ٝ ٗدي   اٛسيك٠ اؾيٗي ثركيس ٝ حبثه ًطز ٠ً اصّٞ اؾيٗي ً٘بًبٙ
ايٚ )ضٟ( احط ٝ ًبض اٗبٕ تطيٚ ٢ٖٗ(. »1379، ظٗؿتبٙ 15، ل 34ٗز٠ٔ حاٞض، ـ « )اٗطٝظ  هطاض ُيطز....

حوٞم ايكبٙ ضا ضػبيده   تٞاٙ اٛتربة زاضٛس ٝ ٛ٘ي ثبقس. ٗطزٕ حن ثٞز ٠ً زيٌتبتٞض  زض اؾيٕ ٗزبظ ٛ٘ي

 .(14)١٘بٙ، ل « ٌٛطز

 اٗبٕ ٗؿزس ًيپ تبٝٙ آكطيوب  رٜٞثي حؿٚ ؾٔي٘بٙ د    

ا٢ٓددبٕ ٝ آِددٞ ُددطكتٚ اظ ايددطاٙ ثدد٠ ٝيددػٟ زضًيددپ تددبٝٙ ٛوددف ثؿددعايي زض ثطاٛددساظ  ضغيددٖ   »  
 (.22)١٘بٙ، ل «ايلب ٛ٘ٞز... )تجؼيض ٛػاز (آپبضتبيس

اٛوية اٗبٕ زيٚ ٗجيٚ  ٜٗكإ تلٌطات»زاٛس:  ٛبقي اظ اؾيٕ ٗي  اٗبٕ ضا ثط ًكٞض١ب، تإحيطُصاض  ٝ   
ث٠ ٗؿٔ٘بٛبٙ ذصٞصدب رٞاٛدبٙ اِٛيدعٟ     چٜيٚ ض١جط  اٗبٕ اؾيٕ ثٞز. ثسٝٙ قي ايٚ تلٌطات ٝ ١ٖ

 )١٘بٙ(.« ٗجبضظٟ ثركيس...

ة ايطاٙ ضا ٗدؤحط  ضٝـ اٛوي« حْ رسيس ر٢بٙ اؾيٕ  ضاٟ)ضٟ( ذ٘يٜي اٗبٕ»زًتط قوبهي زض ًتبة   
 ًٜدس. ٝ  زض  اٛوية اؾيٗي ايطاٙ ضا قبيؿدت٠ پيدطٝ ، ٗؼطكدي ٗدي     تسإٝ ٗجبضظٟ،  زاٛؿت٠ ٝ ثطا 

ػٜدٞاٙ   ضا ثد٠  ٗظ٢ط رطيبٛي ٛٞ ثٞز ٠ً اؾيٕ»ًٜس:  ٠ُٛٞ ٗؼطكي ٗي ضا ايٚ)ضٟ( ثركي اظ ًتبة، اٗبٕ
ؼبز ظٛدسُي ٝ ٗكدٌيت   ٠٘١ اث ًطز تب اظ ططين ثطپبيي حٌٞٗه اؾيٗي، يي ايسئٞٓٞغ  ٗططح ٗي
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ٗجبضظيٚ ثطا  تسإٝ ًدبض ذدٞز ٝ تٞريد٠ پيدطٝاٙ      آِٛبٟ ٠ً ضٝقٜلٌطاٙ ٝ« آٙ ضا حْ ٝ كصْ ٛ٘بيس.
ا   اٛودية اؾديٗي ضا ٛ٘ٞٛد٠     آٝضزٛدس،  ُطايب٠ٛ ضٝ  ٗي كٌط  چپ ذٞيف ث٠ ٛبؾيٞٛبٓيؿٖ ٝ ٌٗبتت

ضا  ١دبيي  ِط اٛٞاع اٛسيك١٠ب  الئيي ٝ ٠٘١ زي پبيبٙ ًبض اٛسيك٠»ثكط  زاٛؿت٠ ٠ً:  رسيس اظ ت٘سٙ
ض١جدط   حسيج ايٚ ٗبرطا ضا(. 1357زًتط قوبهي، «)قٞٛس اػيٕ ًطزذٞاؾتٜس ربيِعيٚ اؾيٕ  ٗي ٠ً

ثؿديبض  اظ ًكدٞض١ب ٝ اظ ر٘ٔد٠     هجْ اظ اٛوية اؾيٗي زض»اٛس:  ٗؼظٖ اٛوية اي٠ِٜٛٞ تطؾيٖ ًطزٟ
١دب  چدپ ٝاضز    ١ب ثدب ايدسئٞٓٞغ    طٔت آظاز  ١ب ٝ ١ب ٝ ٛبضاضي ١ب ٝ رٞاٙ ًكٞض١ب  اؾيٗي، ُطٟٝ

ثرف اؾيٕ  ١ب  آظاز  ١ب ٝ ٢ٛاتي اؾيٗي پبي٠ ٝ ٗجٜب  حطًه قسٛس، اٗب ثؼس اظ اٛوية ٗيساٙ ٗي
ٝ  ا  اظ زٛيب  ٝؾيغ اؾيٕ ٠ً ر٘ؼيه يب ُط١ٝي ثد٠ اِٛيدعٟ آظاز    ٛوط٠ ١ط قس. اٗطٝظ زض  ذدٞا١ي 

« ٝ ضًٜكدبٙ، تلٌطاؾديٗي اؾده.    ًٜٜس، ٗجٜدب ٝ هبػدسٟ ًدبض ٝ اٗيدس     ضسيه ثب اؾتٌجبض حطًه ٗي
 (.1377، ث٢بض 2، د حسيج ٝاليه ،ٗز٘ٞػ٠ ض١ٜ٘ٞز١ب  ض١جط )
ثدب   ض١جط ً٘ٞٛيؿده ًكدٞض  زٝضزؾده،   .١ب  ٗبز  ضا زض زٛيب ٓطظاٛيسٟ اؾه ثٜيبٙ اضظـ)ضٟ( اٗبٕ  

 تب ًٜٖ ًتبثي زضثبضٟ اؾيٕ ثس١يس ُٞيس: ذٞا١ف ٗي ٗي ١ب  ظيبز، هسضت ٗبز  ثبال ٝ زاضا  پيكطكه
 «.ٗطبٓؼ٠ ًٜٖ

زيبٌٓتيي ازاضٟ قدسٟ   اٗطٝظ ٛ٘بيٜسٟ ٗزٔؽ يي ًكٞض ٗبز  ٠ً ١لتبز ؾبّ ثط ٗجٜب  ٗبتطيبٓيؿٖ  
ٖ »١دب ثدب    ًكٞضٕ، ؾرٜطاٛي ث٠ ثطًه اٗبٕ ق٘ب، زض پبضٓ٘بٙ»ُٞيس:  اؾه ث٠ ٗٚ ٗي اهلل آدطح٘ٚ    ثؿد

آٗسٟ اظ اٛوية ضا ثد٠  زؾه  ١ب  ث٠ ػعٕ آٙ زاقتٜس ٠ً تزطث٠ ( اٗب١ٕ٘بٙ« )قٞز. قطٝع ٗي« آطحيٖ
ثب اط٘يٜبٙ ثط ايٚ ػويسٟ ثٞزٛس ًد٠ اؾديٕ ؾدِٜط١ب  ًٔيدس  ر٢دبٙ ضا كدت         ر٢بٙ صبزض ًٜٜس ٝ

ثدب ؾدتِ٘طاٙ    ًٜيٖ ٝ ٛتيز٠ ٗجبضظٟ ٝ زكبع ١بي٘بٙ ضا صبزض ٗي ٗب ث٠ ت٘بٕ ر٢بٙ تزطث٠»ًطز:  ذٞا١س
ٗؿٔ٘بً ٗحصّٞ صسٝض ايٚ  ز١يٖ ٝ زاقتي ث٠ ٗجبضظاٙ ضاٟ حن اٛتوبّ ٗي تطيٚ چكٖ ضا ثسٝٙ ًٞچي

ثٜدس   ١دب  زض  قسٙ احٌبٕ اؾيٗي ثدطا  ٗٔده   ١ب  پيطٝظ  ٝ اؾتويّ ٝ پيبزٟ ١ب رع قٌٞك٠ تزطث٠
آُب١ي ثبيس ضاٟ پطكطاظ ٝ ٛكيت زُطُٞٙ ًدطزٙ ر٢دبٙ    ٛيؿه. ضٝقٜلٌطاٙ اؾيٗي ١ِ٘ي ثب ػٖٔ ٝ

ثيٜي ٝ ضٝقدِٜط ، ضاٟ ؾدئي    ذٞا١بٙ ثبيس ثب ضٝقٚ ثپي٘بيٜس ٝ ت٘بٕ آظاز  زاض  ٝ ً٘ٞٛيعٕ ضا ؾطٗبي٠
ر٢بٙ ؾٞٗي  ذٞضزٟ ًكٞض١ب  اؾيٗي ٝ آٗطيٌب ضا ثط ٗطزٕ ؾئي ١ب ذصٞصبً ٠ُٛٞ اثطهسضت ظزٙ ثط

ٛكدبٛس. اؾديٕ ٗٞاٛدغ     ٗي ضا ث٠ ذبى ٗصٓه ١ب ُٞيٖ اؾيٕ اثطهسضت تطؾيٖ ًٜٜس. ٗٚ ثب اط٘يٜبٙ ٗي
ؾِٜط١ب  ًٔيدس  ر٢دبٙ ضا   ثطططف ٝ  پؽ اظ زيِط    ذٞز ضا يٌي ثعضٍ زاذْ ٝ ذبضد ٗحسٝزٟ

 (.118: 20، صحيل٠ ٛٞض، د)ضٟ(اٗبٕ ذ٘يٜي«)كت  ذٞا١س ًطز
  اذيدط زض ًكدٞض١ب     زض ايدطاٙ، ٝ زض زٝ ؾدسٟ   اؾيٗي چٜس پيف اظ اٛوية ثيساض  اؾيٗي ١ط  

ايدٚ   اٗب اُط ثيساض  اؾيٗي ضا زض يي ٜٗحٜي ضؾٖ ًٜيٖ، اٗبٕ ضا زض طي؛ ُطكت٠ ثٞز ٗرتٔق قٌْ
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ٛظيط اٗدبٕ زض ضٝيدبضٝيي    ثي ثب تٞر٠ ث٠ ض١جط  تٞاٙ تطؾيٖ ٛ٘ٞز   ايٚ ٜٗحٜي ٗي ه٠ٔؾبّ زض  200
ضا١جط  ٗٞد ثيساض  اؾيٗي ٝ ٗٞار٢د٠ ثدب ٗؿدبئْ     ١ب ٝ ث٠ پيطٝظ  ٛكبٛسٙ يي اٛوية ٝ ثب هسضت

   ٚ ٟ   آٙ، ثطضؾي ٗكدٌيت ٝ ٗٞاٛدغ ايد ٍ  پسيدسٟ اظ زيدسُب ٗدطز تدبضيد، اظ ا١٘يده ظيدبز       آٙ ثدعض
ٙ    ثطضؾي ايٚ ٗٞاٛغ، ٗجتٜي ثط يبكت٠ ٔيْ ٝثطذٞضزاضاؾه. تح ؾدَٜ   ١ب  اٗبٕ، ثبيدس زؾدتبٝضز  ُدطا

 ز.١ب  اؾيٗي تٔوي قٞ ٛظطاٙ ٝ ض١جطاٙ رٜجف ذٞا١بٙ، صبحت  اؾيٕ ثطا 

 

 هوانع بيداري اسالهي

 تحريف اسالم و وارونگي هفاهين ديني  -1

ٝ  ١دب  اصدٔي ٝ    زٝض قسٙ تسضيزي رٞاٗغ اؾيٗي اظ ٗلب١يٖ ٝ آٗٞظٟ ثب زُطُدٞٙ   اصديْ اؾديٗي 
اكتبز، زچبض اٛحدطاف ُكده ٝ    ذٞا١ب٠ٛ اؾيٕ، ايٚ ٌٗتت ث٠ آضاٗي اظ ثبٜٓسُي قسٙ پيبٕ اٝٓي٠ ػسآه

 ثد٠  اٗدط   هؿط، ر٢بز، حذ اثطا١ي٘ي، ق٢بزت، ث٠ ذ٘ٞز  ُطاييس. ٗلب١يٖ اضظقٜ٘س  اظ هجيْ ػسآه،
كه تحطيق زچبض ُكه ٝ يب ث٠ ثٞتد٠  ثطا  هسضت٘ساضاٙ، يب ث٠ آ زٓيْ ذططآكطيٚ ثٞزٙ ٗؼطٝف ٝ.... ث٠

ٝ    ٝ ث٠ كطاٗٞقي ؾپطزٟ قس؛  رب  آٙ ٗجبحخي اظ هجيْ توسيط ٝ رجط، حسٝث ٝ يب هدسيٖ ثدٞزٙ هدطآٙ 

ٚ  ُطزز،؛ تٞؾدط  تطيٚ ٗٞضٞع تلٌط زيٜي ٝ اؾيٗي ٗي ١ب ٢ٖٗ ٗؿبئٔي اظ ايٚ زؾه، ؾبّ ُٞٛد٠   ايد
سيكدٜ٘ساٙ ُطزيدسٟ   ٛاٙ طز١ب  زيٜي ٗطزٕ ًٜتطّ قسٟ ٝ ٗحٞض  ثطا  ٗكدـّٞ ًد   ٗجبحج زؿسؿ٠

١دب  يٞٛدبٛي ٝ كط١ٜدَ     اكٌدبض ٝ اٛسيكد٠   ا  ٝ ػطثدي، ٝضٝز  اظ ططف زيِط، ت٘دبييت كطهد٠   .اؾه
١ب  اؾيٗي ضا ث٠ اٛعٝا ًكبٛيس. ثؼس١ب  ثيٜي ؿطثي، آضٗبٙ ر٢بٙ ُيط  اظ آٗٞظـ ٝ ؿيطاؾيٗي، ا٢ٓبٕ

 .ٛساضز  ٗؼبصط، ؾٜريه  ٠ً اؾيٕ ثب زٝضٟ ٗٞرت ايٚ پٜساض قس ايٚ ٗؿبئْ،
ًٔيس تٞؾؼ٠  ١ب  ؿٜي كط١َٜ اؾيٗي ذٞيف، ١ب ٝ اٛسٝذت٠ ١ب، ؿبكْ اظ زاقت٠ ًطزٟ تحصيْ ثيكتط  

زض زيدساض    ذ٘يٜدي)ضٟ(  زيسٛس. اٗبٕ ١ب ٝ كٔؿل٠ ؿطثي ٝ حتي ٛزبت ربٗؼ٠ ضا زض اتربش ػٕٔٞ، اضظـ
اٛدس   ضا زض ايٚ زيس٠ًٟ زقٜ٘بٙ ضاٟ ٛزبت ذٞز  ًٜٜس ٠ً ثب ثطذي ٗؿئٞٓيٚ زاضز ث٠ ايٚ ٌٛت٠ اقبضٟ ٗي

هْ ٗحتٞا ٛساقت٠ ثبقدس. ١طچٜدس زض ثردف اّٝ تدٞكيوي     ؤٛجبقس ٝ يب ال ٠ً يب اؾيٕ زض ايٚ ًكٞض١ب
 ١٘بٙ(.) اٛس  ٗحتٞا ًطزٙ اؾيٕ ٗٞكن ثٞزٟ اٗب ٛؿجه ث٠ ثي اٛس، ٛساقت٠

زض  بظِٛط اٛدس اظ ثد   ٝ تلٌط زيٜي زض ربٗؼ٠ ثدٞزٟ  زٛجبّ احيب  زيٚ اظ اكطاز ٠ً ث٠ ضٝ ثؿيبض  اظ ايٚ  
ٗٞردت اث٢دبٕ ٝ    ثطذي اظ ٗلب١يٖ ًٔيس  اٛسيك٠ اؾيٗي ٠ً پيف اظ آٙ ث٠ زٓيدْ تؼجيط١دب  ؿٔدط   

ّ   ، ٗح٘س ػجسٟ،آسيٚ اؾسآثبز  ر٘بّ ضًٞز قسٟ ثٞز قطٝع ًطزٛس. اكطاز  اظ هجيْ ؾيس  ٗح٘دس اهجدب
ُعيسٛدس.  ١دب  ذدٞيف ثط     كؼبٓيه ؾطٓٞح٠ زٓيْ ١٘يٚ زضيبكه، چٜبٙ ضٝقي ضا زض ٝ.... ث٠ال١ٞض  
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ؾدؤاّ:  »اٛوية، ث٠ ٗحتٞا  اصيْ تكيغ اقبضٟ زاضٛس:  ١ب  زض پبؾد ث٠ ؾؤاّ چيؿتي ضيك٠)ضٟ( اٗبٕ
١دبيف زض   اكتس، ضيك٠ ا  زض ايطاٙ اتلبم ٗي اٗطٝظ زض حيبت يي رٜجف تٞزٟ ًٜٖ ٠ً آٛن٠  تصٞض ٗي

ٝ  ١دب ٝ ثحدج   قٞز. ٌٗ٘ٚ اؾه قطح ز١يس ًد٠ چد٠ كؼبٓيده    ٛٞع ضٛؿبٛؽ قيؼ٠ يبكه ٗي يي  ١دب 

 : يٌدي اظ اٗدبٕ ذ٘يٜدي)ضٟ(   ٗجبضظاتي زض ؾي ؾبّ اذيط كؼبٓيه ق٘ب ضا تكٌيْ زازٟ اؾده؟ ردٞاة  

ٖ     ذصٔه اؾده ًد٠ زض    ١ب  شاتي تكيغ اظ آؿبظ تبًٜٞٙ ٗوبٝٗه ٝ هيدبٕ زض ثطاثدط زيٌتدبتٞض  ٝ لٔد
١دب  ظٗدبٛي    ثؼاي اظ ٗوطدغ  ذٞضز، ١ط چٜس ٠ً اٝد ايٚ ٗجبضظات زض چكٖ ٗي ت٘بٗي تبضيد قيؼ٠ ث٠

٠ً ١طًدسإ زض رٜدجف اٗدطٝظ ٗٔده ايدطاٙ       ٞزٟ اؾه. زض صس ؾبّ اذيط حٞازحي اتلبم اكتبزٟ اؾهث
 ١٘بٙ(.«)رٜجف تٜجبًٞ ٝ.... هبثْ ا١٘يه كطاٝاٙ اؾه.... تإحيط  زاقت٠ اؾه. اٛوية ٗكطٝطيه،

ٝ     ّاكطاز ٗزب١س  اؾه ٠ً ث٠ زٛجب اؾيٕ زيٚ»    حن ٝ ػسآتٜس، زيدٚ ًؿدبٛي اؾده ًد٠ آظاز  

ٕ  ذٞا١ٜس، ٌٗتت ٗجبضظاٙ ٝ ٗطزٕ ضس اؾتؼ٘بض اؾه. اٗب ايٚ  ٗي اؾتويّ ضا طدٞض زيِدط     ١ب اؾدي
اؾديٕ ضا اظ آٙ ثِيطٛدس ٝ ِٛصاضٛدس     اٛس... ثطا  ايٚ ٜٗظٞض ٠ً ذبصيه اٛويثي ٝ حيبتي  ٗؼطكي ًطزٟ

اٛس ٠ً اؾيٕ زيٚ ربٗؼي ٛيؿده، زيدٚ    تجٔيؾ ًطزٟ. ٗؿٔ٘بٛبٙ زض ًٞقف ٝ رٜجف ٝ ٢ٛاه ثبقٜس
ٛظبٗبت ٝ هٞاٛيٚ ٛساضز. ططظ حٌٞٗه ٝ هٞاٛيٚ حٌٞٗتي ٛيدبٝضزٟ اؾده.    ي ٛيؿه، ثطا  ربٗؼ٠ظٛسُ

 احٌبٕ حيض ٝ ٛلبؼ اؾه، اذيهيبتي ١ٖ زاضز، اٗدب ضاردغ ثد٠ ظٛدسُي ٝ ازاضٟ ربٗؼد٠      اؾيٕ كوط

 ٠٘١ ًٞقف اٗبٕ زض ٗطزٗي ثٞزٙ حٌٞٗه ٝ ايزبز يي(. 5 ٝ 4ٝاليه كوي٠، ل « )چيع  ٛساضز....

تدبظُي زاقدت٠ ٝ    ٝض، ثطا  ثؿديبض   قٜبؼ ٝ ٗزت٢س  اٛسيك٠  ٞض  اظ ربيِبٟ يي اؾيٕٛظبٕ ر٢٘
كو٠ حٌٞٗتي ٝ ارت٢بز، ٛلدي تحزدط ٝ    آٝض ثٞز. آٛن٠ اٝ زض ٗٞضز ظٛبٙ ٝ ٛوف آٛبٙ زض ربٗؼ٠، قِله

اٛسيكيس ٗٞرت ططح زٝثبضٟ اؾديٕ زض صدح٠ٜ    ٝ... ٗي ٗأثبٙ، اؾيٕ پبثط١ِٜبٙ ٝاپؿِطايبٙ ٝ ٗوسؼ
 .اؾيٕ قسٝزض آٙ ضٝحي تبظٟ زٗيس كط  ث٠ ٝيػٟ زض ر٢بٙحيبت ث

اظ رَٜ تح٘ئي ُطكت٠ تب حصط اهتصبز  ٝ ؿيدطٟ ثدطا     ١ب  ر٢بٙ ذٞاضاٙ ػٔي٠ ٗب ٠٘١ تٞطئ٠»  
زض ٗؿدبئْ ٝ اهدساٗبت ذدٞز اظ     ِٛٞييٖ: اؾيٕ، رٞاثِٞ  ربٗؼ٠ اؾه ٝ حت٘دبً  ايٚ ثٞزٟ اؾه ٠ً ٗب

 (.١3/12/67ب  ػٔ٘ي٠  ضٟ( ث٠ حٞظٟپيبٕ اٗبٕ ذ٘يٜي)«)ٗزٞظ ثِيطيٖ. آٛبٙ

 

 حكام کشورهاي اسالهي -2

ٙ  يٌي اؾدتوطاض   اظ ٗٞاٛغ زض كطاضٝ  ٢ٛاه ثيساض ، حبً٘بٙ ٝ ؾطاٙ ًكٞض١ب  اؾيٗي اؾه. ايٜدب
١دب    ٗكٌْ ٗؿدٔ٘يٚ حٌٞٗده  . »پٜساضٛس اؾيٕ ٛبة ضا ٗـبيط ثب ٜٗبكغ قرصي ٝ حٌٞٗتي ذٞز ٗي

 :12صحيل٠ ٛٞض، د « )اٛس.... ايٚ ضٝظ ضؾبٛسٟ ؿٔ٘يٚ ضا ث١٠ب ١ؿتٜس ٠ً ٗ ٗؿٔ٘يٚ اؾه. ايٚ حٌٞٗه
اؾيٗي، حٌبيه اظ اكعٝزٙ زضز ٝ ٗصيجه  زضز ًكٞض١ب  ًبضٛب٠ٗ ؾيبٟ ٝ ِٜٛيٚ حبً٘بٙ ثي» .(278
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ٗب اٗيس ايٚ ضا زاضيٖ ٠ً ايٚ ٢ٛاه ايطاٙ ضٝقٚ ًٜدس  « »زاضز. ثط پيٌطٟ ٛي٠٘ ربٙ اؾيٕ ٝ ٗؿٔ٘يٚ
 ٗٔده  ١ب االٙ ثب ٗب ١ؿتٜس، اُط ؾط ٛيعٟ ضا اظ ايٚ ًطزٟ اؾه... ٗٔه ٗٔت٢ب ٝضٝقٚ ٗؿبئْ ضا ث٠ ٠٘١

ثب ٗب ٗٞاكوٜس. ؾطٛيعٟ رٔٞ ضا  صسا ٠٘١ يي ،زاٖٛ د تطًي٠ ثطزاضٛس  ١ب ثطزاضٛس اظ ػطام ثطزاضٛس اظ د ٛ٘ي 
١دب  ٜٗحدطف    اٗبٕ حٌٞٗه ()١٘بٙ« ايطاٙ ايؿتبز.... ُطكت٠ اؾه، ٜٗت٢ب ايطاٙ ؾط ٛيعٟ ضا قٌؿه،

 س.قٞٛ زاٛؿت٠ ٠ً ثطا  اؿلبّ ٗطزٕ اظ ضاٟ اؾيٕ ٝاضز ٗي ١ب  قيطبٛي ا ػبْٗ هسضتاؾيٗي ض

 

 تفرقه -3

ٝحست ضا يي تبًتيدي يدب اثدعاض ٗصدٔحتي     ذ٘يٜي)ضٟ( ِٛطاٙ، اٗبٕ  تصٞض ثطذي اظ ؾطحي ثطذيف
ًدطزٟ ٝ   ثيٜس. ٝحست ضا يي اصْ اؾيٗي تؼطيق پيكجطز ا١ساف ٝ ٗوبصس ؾيبؾي اٛوية ٛ٘ي ثطا 
اؾلجبض ًٜٞٛي ٗؿدٔ٘يٚ ضا     تٞكين زض ٗجبضظٟ ثب زق٘ٚ اصٔي ٝ ٗٞكويه زض ض١بيي اظ ٝضؼيه الظ٠ٗ

ث٠ ا١ْ ثيه زاضز، حبضط ٛيؿه زض ٗزدبٓؽ   زض ُطٝ ١٘جؿتِي زاٛؿت٠ اؾه. ٝ  ثب ت٘بٕ اضازتي ٠ً
 ثبالتط اظ آٙ اٗبٕ زض قٞز، قطًه ًٜس. اظ ا١ْ ثيه تكٌيْ ٗي ا  ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ ح٘بيه اكٌٜب٠ٛ تلطه٠

 ًٜٖ ٠ً ر٢٘ٞض  اؾيٗي ايطاٙ، ثدب  ٗٚ ث٠ صطاحه اػيٕ ٗي»ٗتحس اؾيٗي ثٞز:  پي ايزبز رج٠٢

ًٜدس ٝ زٓئدي    ٗي ُصاض  ت٘بٕ ٝرٞز ثطا  احيب  ١ٞيه اؾيٗي ٗؿٔ٘بٛبٙ زض ؾطاؾط ر٢بٙ ؾطٗبي٠
زض ر٢بٙ زػٞت ٌٜٛس ٝ رٔدٞ    ١ٖ ٛساضز ٠ً ٗؿٔ٘بٛبٙ ر٢بٙ ضا ث٠ پيطٝ  اظ اصّٞ تصبحت هسضت

ضا ِٛيطز. ٗب ثبيس ثطا  پيكجطز ا١ساف ٝ ٜٗبكغ  طٔجي صبحجبٙ هسضت ٝ پّٞ ٝ كطيت ٔجي ٝ كعٝٙط ربٟ
ًٜيٖ. ٗب ثبيس زض اضتجبط ثب ٗدطزٕ ر٢دبٙ ٝ ضؾديسُي ثد٠ ٗكدٌيت ٝ       ضيع  ٗٔه ٗطزٕ ايطاٙ ثطٛب٠ٗ

 يدس ٗب ثب ُطؾِٜبٙ ٝ ٗحطٝٗبٙ، ثب ت٘بٕ ٝرٞز تيـ ًٜيٖ... ٝ ٝ ح٘بيه اظ ٗجبضظاٙ ٗؿبئْ ٗؿٔ٘بٛبٙ
اٛؿبٛي، ثب ١٘بٙ ٛبٕ  ذٞز ضا آٗبزٟ ًٜيٖ تب زض ثطاثط رج٠٢ ٗتحس قطم ٝ ؿطة، رج٠٢ هسضتٜ٘س اؾيٗي

ثط١ِٜدبٙ ر٢دبٙ ركدٚ     ٗحطٝٗيٚ ٝ پدب  ٝ ٛكبٙ اؾيٕ ٝ اٛوية ٗب تكٌيْ قٞز ٝآهبيي ٝ ؾطٝض 
 (.278 :12صحيل٠ ٛٞض، د«)ُطكت٠ قٞز.

ٗحسٝز ًطزٙ تإحيط »پطزاظٛس زضصسز  ؾٜي ٗيايزبز اذتيف ٗيبٙ قيؼ٠ ٝ  ١ب  ٛبپبًي ٠ً ث٠ زؾه  
آٙ  ذيط ١ب  ٛله اؾيٗي ٝ رُٔٞيط  اظ ُؿتطـ آحبض آٙ زض ٜٗبطن ؾٜي ٗص١ت )١ٖ ثرف اٛوية

االؾيٗي٠، ؾبّ    ٠ػعآسيٚ اثطا١يٖ، آطٔيـ« )ٝ ١ٖ ًكٞض١ب  زض حبّ ٛجطز ثب اؾطائيْ( ثٞزٟ اؾه.
 (.28 :1983اّّٝ، ق٘بضٟ 

ٗؿدإ٠ٓ   رؿتٜس ٝ زض ايٚ ضاؾتب بٙ ٝحست ٗؿٔ٘يٚ اظ اٌٗبٛبت ٗٞرٞز ث٢طٟ ٗيتحون آضٗ اٗبٕ ثطا    
 .اٛس كٔؿطيٚ، ضٝظ هسؼ ٝ حذ اثطا١ي٘ي ٝ... ضا ٗططح ًطزٟ
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ثطز ٝ ثدطا    ٗي ػٜٞاٙ يٌي اظ ٗٞاٛغ قٜبذه ٝ ثيساض  اؾيٗي ٛبٕ ٛ٘ب١ب ث٠ اظ ٗوسؼذ٘يٜي)ضٟ(  اٗبٕ
ٗجبضظٟ ثب آٛبٙ ضا ضطٝض   زاضاٙ تحزط ٝ ح٘بهه ٝ ح٘س ، قٜبذه ايٚ ٗكؼُْؿتطـ اؾيٕ ٛبة ٗ

١دب ٝ زض   ١دب اكدطاز  ضا زض آؾدتيٚ زاضٛدس. زض حدٞظٟ      ظٗي٠ٜ آٗطيٌب ٝ اؾتٌجبض، زض ت٘بٗي»... زاٜٛس.  ٗي
اظ   تعٝيطقدبٙ،  ايٜدبٙ ثدب    إ، ٛ٘ب١ب ضا ٠ً ذطط آٛبٙ ضا ثبض١ب ٝ ثبض١ب ُٞقدعز ًدطزٟ    ٗوسؼ ١ب، زاٛكِبٟ

حدن ثد٠ ربٛدت ٝ ططكدساض زيدٚ ٝ       ١ب ثب هيبك٠ ًٜٜس. ايٚ ٝٙ ٗحتٞا  اٛوية ٝ اؾيٕ ضا ٛبثٞز ٗيزض
اي٢ٜب ث٠ ذسا پٜبٟ ثجطيٖ... اٗطٝظ ر٢بٙ تك٠ٜ اؾيٕ  ًٜٜس. ثبيس اظ قط زيٚ ٗؼطكي ٗي ٝاليه ٠٘١ ضا ثي
١دب    يػُدي ايٚ ػسٟ ثب تظب١ط ث٠ تؼجس ٝ ظ١س ٠ً اظ ٝ( 91 :21صحيل٠ ٛٞض، د...«)ٛبة ٗح٘س  اؾه
ُطٟٝ  اٛس. ٠ٛٞ٘ٛ ثعضٍ ايٚ ثعضُتطيٚ ضطث٠ ضا زضطّٞ تبضيد ثط پيٌطٟ زيٚ ٝاضز آٝضزٟ ايٚ ُطٟٝ اؾه،

آضاؾدت٠ ٝ ٗتظدب١ط ثد٠     ١دبيي  زازٛس. چ٢دطٟ  تكٌيْ ٗي ضا ٗبضهيٚ، زض ظٗبٙ حٌٞٗه حاطت ػٔي)ع(
يدٚ ُدطٟٝ ضا   ػٔي ٝاضز آٝضزٛس. ذطدط ا  ُؿتط حٌٞٗه ا  ثعضٍ ثط پيٌط ػسّ زيبٛه ٝ ظ١س ٠ً ضطث٠

١دب ضا   قٞٛس. ثعضُتطيٚ ضطث٠ زؾه زقٜ٘بٙ اؾيٕ ٝاهغ ٗي ٛجبيس ًٞچي ق٘طز. ايٜبٙ ث٠ ضاحتي اثعاض
 ذٞضٛدس ٝ ظٝز   ٛ٘ب١ب ذٞضزٟ اؾه. ايٜبٙ ظٝز كطيت ٗي حيبت ذٞز، اظ ايٚ ٗوسؼ اؾيٕ زضطّٞ تبضيد

 س!ًٜٜ  ٗي ًٜٜس ٝ پؽ اظ آٙ احؿبؼ تٌٔيق قٞٛس ٝ قبيؼ٠ ضا ث٠ ظٝز  هجّٞ ٗي تحطيي ٗي
اؾديٕ ٝ ٗؿدٔ٘يٚ ضا    اٗطٝظ ربٗؼ٠ ٗؿٔ٘يٚ طٞض  قسٟ ًد٠ ٗوسؾديٚ ؾدبذتِي رٔدٞ ٛلدٞش      »...  
ٝ اكٌبض ذٞز ضا ث٠ ٛدبٕ اؾديٕ زض ربٗؼد٠     ظٜٛس... ضٝحي٠ ُيطٛس ٝ ث٠ اؾٖ اؾيٕ ث٠ اؾيٕ ضطث٠ ٗي ٗي

 (.73 :ٝاليه كوي٠ ،)اٗبٕ« ز١ٜس.... ؾطايه ٗي

 

 روشنفكرنواها -5
ٝ   )ضٟ( حزط ٝ ر٘ٞز اظ زيسُبٟ اٗب٠ًٕ ت ٠ُٛٞ ١٘بٙ  ٗبٛغ ثيساض  اؾه، زٓجؿتِي ثد٠ قدطم ٝ ؿدطة 

اٗطٝظ ظٗبٛي اؾه ٠ً  ... .زاضز ١ب ضا اظ ٛعزيي قسٙ ث٠ اؾيٕ ثبظ ٗي ذٞزثبذتِي زض ثطاثط آٛبٙ ٗٔه
ثبذتِي ٝ ظثٞٛي زض ٗوبثدْ قدطم ٝ ؿدطة    ز ذٞ ١ب چطاؽ ضاٟ ضٝقٜلٌطاٛكبٙ قٞٛس ٝ آٛبٙ ضا اظ ٗٔه

اهلل آحدطإ   )پيبٕ اٗدبٕ ذ٘يٜدي)ضٟ( ثد٠ ظائدطاٙ ثيده     ١بؾده  ٠ً اٗطٝظ ضٝظ حطًه ٗٔه ٛزبت ز١ٜس
ٟ  ٗؼيبض ضٝقٜلٌط  ضا،  ًٜٜس، اٗب زض ٗٞاضز  ث٠ ضٝقٜلٌطاٙ تٞصي٠ ٗي (.21/6/59 ١دب    پيدطٝ  اظ زاز

زض اؾت٘طاض يدي حٌٞٗده ػدسّ ثدطا       ؿطثي ٛساٜٛس. ٗؼطكي زضؾه اؾيٕ ضا ٝليل٠ آٛبٙ زاٛؿت٠ ٝ
تلدبٝتي ٛؿدجه    اٛتوبز١بيي اظ ضٝقٜلٌطاٙ زاضٛس؛ ثي ٛوف اؾبؾي هبئٜٔس. ٝ اظ ططف زيِطضٝقٜلٌطاٙ 

اطيػي اظ اؾيٕ، ثطيسٙ اظ ٗطزٕ اظ ر٠ٔ٘ ٗؿدبئٔي اؾده ًد٠     ذٞزثبذتِي، ثي ث٠ اؾيٕ، ؿطثِطايي،
 .ًٜٜس ث٠ ايٚ هكط ُٞقعز ٗي اٗبٕ



   59   ... بيداري اسالمي در انديشه سياسي امام خميني)ره(

 

 

 آخوندهاي وابسته -6
 ٛيده اصديْ ٝ ٗتؼ٢دس، اٛتوبز١دب  ثؿديبض تٜدس  اظ      زض ػيٚ ح٘بيه ًبٗدْ اظ ضٝحب  ٕ ذ٘يٜي)ضٟ(اٗب

ضٝحبٛيه ؿيط٢ٗصّة ٝ ٗتؼ٢س،  ٛ٘ب١ب  ٝاثؿت٠ ث٠ زضثبض ٝ هسضت زاضٛس. اٗبٕ ض٘ٚ اثطاظ تٜلط اظ ضٝحبٛي
ث٢تطيٚ اثعاض  ١ؿتٜس ٠ً ذٞاؾت٠ يب ٛبذٞاؾت٠ ٗزط   ١ب زاٜٛس. ايٚ ١ب ١ٖ ثستط ٗي آٛبٙ ضا اظ ؾبٝاًي
تيف ثيٚ ٗصا١ت اؾيٗي اظ رٜبيبٛي اؾه ٠ً ث٠ زؾه هسضتٜ٘دساٙ  اذ ططح»ُيطٛس:  ا١ساف هطاض ٗي
آؿديطيٚ   ٝػدب   ذجط آٛبٙ اظ آٙ ر٠ٔ٘ ثطٛس ٝ ػّ٘بّ اظ ذسا ثي ثيٚ ٗؿٔ٘بٛبٙ ؾٞز ٗي ٠ً اظ اذتيف

ٙ  ضٝ  ٠ً اظ ؾيطيٚ رٞض ؾيبٟ ظٜٛدس ٝ ُطيجدبٙ چدبى     زاٗدٚ ٗدي   تطٛس، ضيرت٠ قسٟ ٝ ١ط ضٝظ ثدط آ
ثيٚ ٗؿٔ٘يٚ ضا اظ پبيد٠ ٝيدطاٙ ٛ٘بيٜدس ططحدي      يس آ٠ٌٛ اؾبؼ ٝحستًٜٜس ٝ زض ١ط ٗوطغ ث٠ اٗ ٗي

 ًٜٜدس،  ٗب ُطكتبض ثؼاي اقربل ٠ً زػدٞ  اؾديٗي ٗدي   »... زاضٛس. ٗي ثطا  ايزبز اذتيف ػطض٠

ًٜٜدس... ٗتبؾدلب٠ٛ زض    ٗدي  ١ب ٠ً زض ضاؼ ضٝحبٛيه ثؼاي ٗ٘بٓي ٝاهغ ١ؿتٜس... ٗدب ضا تٌليدط   ثؼاي
١بؾده... اُدط چٜبٛند٠     ٝكدبم ٗيدْ اثطهدسضت    ثط ضس اؾيٕ ٝ ثدط ٓجبؼ ٗلتي ١ؿتٜس.... ايٚ ًبض١ب 

 )١٘بٙ(.«قبءاهلل پيطٝظ ذٞا١يٖ قس ث٠ ١ٖ ٛعٜٛس، اٙ آؿيطيٚ ثِصاضٛس ٝ اتحبز ٗب ضا ٝػب 
 

 گيري جوع بندي و نتيجه

زض ايٚ ٛٞقتبض تإحيط ٝٛوف اٗبٕ ذ٘يٜي)ضٟ( زض ثيساض  اؾيٗي ثطضؾي ٝ ٗٞضز اضظيبثي هطاض ُطكه ثدب  
١دب    ١ب ٝ آحبض ثزب  ٗبٛسٟ اظ ٗؼظٖ ٠ٓ ٝ ٛوف اٌٛبضٛبپصيط اٛسيك٠ ١ب، ًتبة ز ث٠ ثيبٛبت، اػيٗي٠اؾتٜب

ػٜدٞاٙ ٛوكدي ًبضؾدبظ ٝ آِدٞئي      ٠ؾيبؾي ايكبٙ ث٠ اػتطاف زٝؾه ٝ زق٘ٚ زض ثيساض  اؾيٗي ثد 
ٙ ثؼٜدٞاٙ چطاؿدي ضٝقدٚ كدطاضٝ      ١دب  ؾيبؾدي ايكدب    زٓيْ ٗٞضز ٗطبٓؼ٠ هطاض ُطكه، اٛسيكد٠  ثي

١ب  اؾيٗي ٜٗطو٠ ُطكت٠ اؾه اٛوية اؾيٗي ايطاٙ ث٠ ض١جط  اٗدبٕ ذ٘يٜدي)ضٟ( آِدٞئي     حطًه
 . ثبقس ثطا  رٞاٛبٙ ٗيثؿيبض ٜٗبؾت ر٢ه ثيساض  ًكٞض١ب  ٜٗطو٠ ٗرصٞصبً 

١دب  ؾيبؾدي اٗدبٕ ذ٘يٜدي)ضٟ( ٗطظ١دب        زقٜ٘بٙ اؾيٕ چ٠ ثرٞا١ٜس ٝ چد٠ ٛرٞا١ٜدس اٛسيكد٠      
  ر٢بٛي ضا ضٝقٚ ًدطزٟ اؾده ٝ ثد٠ يدبض       بع آٙ لٔ٘ه ًسًٟكٞضايطاٙ ضا زض ٛٞضزيسٟ اؾه ٝ قؼ

ذساٝٛس ٗتؼبّ ايٚ ثيدساض  اؾديٗي ٗوسٗد٠ ل٢دٞض ٜٗزدي ػدبٖٓ ثكدطيه اٗدبٕ ػصدط )اضٝاحٜبٓد٠           
 آلساء(ذٞا١س قس اٛكبءاهلل تؼبٓي.
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