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دیباچه دوم

« كٌُتُنِ خَيِشَ أُهَةٍ أُخْشِجَتِ لِلٌَاسِ تَأْهُشٍُىَ بِالْوَعِشٍُفِ ٍَتٌَََِْْىَ عَيِ الْوٌُكَشِ »
اهش بِ هعشٍف ًٍْی اص هٌكش اص فشٍع دّگاًِ دیي هبيي اسالم ٍ فقِ جعفشی هی باضذ ٍ دس قاًَى اسالم عالٍُ
بش ٍظایفی كِ بِ عْذُ حكَهت ًْادُ ضذُ دسجْت جاسی ًوَدى احكام  ،توام افشاد ساّن هَظف ًوَدُ تا ًسبت بِ
تشٍیج ًيكی ّا ٍ باصداضتي دیگشاى اص بذی ّا دسقالب ا هشبِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌكش گام بشداسًذ ،لزا ًظش بهِ جایگهاُ
اهشبِ هعشٍف ًٍْی اصهٌكش دس ضشع هقذس اسالم  ،بشگضاسی ّوایص علوی ٍ فشٌّگی با هَضهَع اهشبهِ هعهشٍف ٍ
ًْی اصهٌكش گاهی دسجْت تشٍیج ایي اصل هْن دیٌی هی باضذ .ایي هَضَع دساسالم بِ عٌهَاى یهو ٍظيفهِ هْهن ٍ
ّوگاًی تح ت عٌاٍیي اهشبِ هعشٍف ًٍْی اصهٌكش بياى گشدیذُ ٍبِ عٌَاى دٍاصل عولی هْن دس اعوال فشدی هسلويي
هٌظَس گشدیذُ است ٍ اّويت آى تاجایی است كِ دسكٌاس ٍظایفی ّوچهَى ًوههاص ،سٍصُ ٍ حج ٍ ...قشاس گشفتِ است
ٍ سيذ ضْيذاى حضشت ابا عبذاهلل الحسيي (ع) ًيض فلسفِ قيام خًَيي كهشبال سا عوهل بهِ ایهي ٍظيفهِ خايهش اعهالم
ًوَدًذ .بذٍى تشدیذ اجشای ایي ٍظيفِ بضسگ باعث حشكت ّوگاًی هلت ایشاى ٍ پيشٍصی اًقهال
ٍاكٌَى ًيض اًجام ایي ٍظيفِ سْن بِ سضایی دس حفظ ٍ تذاٍم اًقال

اسهالهی گشدیهذ

خَاّذ داضهت .عهالٍُ بهشآى اْهاست سٍ ٍ

جسن جاهعِ هشَّى عول بِ آى است.
اهشبِ هعشٍف اًتطاس خَبی ّا ٍ افطاًذى بزس ًيكی ّا دس كطتضاس جاى آدهی است كِ با بِ ثوش سسيذى ّش بزس
 ،گلی اص دسٍى اٍ ضكفتِ ضَد ٍ دس ًتيجِ جاهعِ گلضاسی اص اسصش ّا ً ،يكی ّا ٍ فضيلت ّا گشدد.
اهشبِ هعشٍف افضایص فضای سبض خاًِ دل ّا ٍ كَیشصدایی ه عٌَی جاهعِ ٍ جاى كساًی است كِ اص ًيكهی ّها
فاصلِ گشفتِ اًذ.
اهشبِ هعشٍف اًتطاس خَبی ّا ٍ افطاًذى بزس ًيكی ّا دس كطتضاس جاى آدهی است كِ با بِ ثوش سسيذى ّش بزس
 ،گلی اص دسٍى اٍ ضكفتِ ضَد ٍ دس ًتيجِ جاهعِ گلضاسی اص اسصش ّا ً ،يكی ّا ٍ فضيلت ّا گشدد.
اهشبِ هعشٍف افضایص فضای سبض خاًِ دل ّا ٍ كَیشصدایی هعٌَی جاهعِ ٍ جاى كساًی است كِ اص ًيكهی ّها
فاصلِ گشفتِ اًذ.
اهشبِ هعشٍف كليذ خَبی ّاست ٍ هاّيت ًيكی ٍ ًيو آٍسی داسد ًٍْی اص هٌكش چشاغ تابٌهذُ ای اسهت كهِ
هاّيت ًيكی ٍ ضذ پليذی داسدًْ .ی اصهٌكش باسش ق اشات صالل باساى بش سشصهيي جاى گٌْكاس است كِ ضهعلِ ّهای
هعصيت سا خاهَش هی ساصد ٍ بِ گستشش تيشگی ّای قلبص پایاى هی بخطذ ٍ چٌيي ٍیژگی ّایی است كِ ایي دٍ
فشیضِ ًَساًی سا بشسایش فشائض اهتياصی بضسگ بخطيذُ است.
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اها ایي آثاس اسصضی جض دس پشتَ عول بِ ایي دٍ اصل تابٌذُ ًقص ًوی بٌذد كِ دسایي ساستا بشحسهب ٍظيفهِ ٍ
سسالت خايش ّوایص ضْشًٍذ هسٍَل با هَضَعات ٍ هحَسّای گًَاگَى دس صهيٌِ سسالت داًطگاّياى دس تَسهعِ
فشٌّگ اهش بِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌكش دسایي ٍاحذ داًطگاّی بشگضاس هی گشدد كِ اهيذ است ایهي حشكهت فشٌّگهی
هَسد قبَل رات اق ذس حق كِ بضسگ آهش بِ هعشٍف ٍ ًاّی اص هٌكشاست قشاسگيشد( .اًطاء الِ)
دس پایاى الصم است كِ اص ّوِ فشّيختگاى ٍ تالضگشاى عشصة علن ٍ فشٌّگ كِ با بياًات اسصضوٌذ خهَد ایهي
ّوایص سا پش باس ًوَدًذ ،بخصَظ جٌا
آصاد اسالهی ،جٌا

آقای دكتش هظاّشی هعاًٍت هحتشم فشٌّگی ٍ سئيس هٌاقِ چْاس داًطگاُ

آقای ّاضوياى هعاًٍت هحتشم فشٌّگی ستاد احياء اههش بهِ هعهشٍف ٍ ًْهی اص هٌكهش ،حضهشت

حجت االسالم ٍالوسلويي هيشداهادی سئيس هحتشم ًْاد ًوایٌذگی هقام هعظن سّبشی دس داًطگاُ ّهای آصاد اسهالهی
استاى اصفْاى ،جٌا

آقای دكتش راكش اصفْاى استاًذاس هحتشم استاى اصفْاىً ،وایٌهذگاى هحتهشم هجلهس ،هسهنَليي

هحتشم ستاد احياء اهش بِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌكش استاد اصفْاى ،هسنَليي اجشائی استاى ٍ سایش اساتيذ ٍ پژٍّطهگشاى
تطكش ٍ قذسداًی هی ًوائين.
بِ عالٍُ اص تواهی كساًی كِ دس صهيٌِ بشگضاسی ّوایص صحوات صیادی سا هتحول ضذُ اًذ  ،بِ ٍیژُ ّوكهاساى
دس حَصُ هعاًٍت فشٌّگی ٍ پژٍّطی ساصهاى هشكضی داًطگاُ آصاد اسالهیّ ،وچٌيي دبيشهحتشم هٌاقِ چْاس داًطگاُ
آصاد اسالهی جٌا

آقای دكتش هجلسی ،دبيشهحتشم ضَسای فشٌّگی هٌاقِ چْاس داًطگاُ آصاد اسالهی جٌا

حجهت

االسالم ٍالوسلويي حاج آقا بيگ ی ،هعاًٍت هحتشم فشٌّگی دفتش ًْاد ًوایٌذگی هقام هعظن سّبهشی دس داًطهگاّْای
آصاد اسالهی استاى اصفْاى جٌا

حجت االسالم ٍالوسلويي حاج آقا خيشاللْی ٍّوكهاساى هحتهشم دس حهَصُ ّهای

هختلههف پژٍّطههی  ،اداسی  ،هههالی  ،داًطههجَیی  ،عوشاًههی  ،آهَصضههی ٍ فشٌّگههی داًطههگاُ آصاد اسههالهی ٍاحههذ
اصفْاى(خَساسگاى) ٍاص كليِ عَاهل اجشایی ٍ داٍساى هحتشم ٍ عضیضاى اسائِ دٌّهذُ هقالهِ ّها ٍ سهخٌشاًاى گشاههی
ٍسشاًجام اص كليِ داًطجَیاى ٍاساتيذ هحتشم تقذیش ٍ تطكش هی ًواین/.چ
ٍالسالم عليكن ٍسحوت ا..
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