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 احترام پدر و مادر
ه ام که آستانمردی به حضور پيامبر صلی هللا عليه و آله رسيد و پرسيد، ای رسول خدا! من سوگند خورده

  در بھشت و پيشانی حورالعين را ببوسم. اکنون چه کنم؟
پيامبر صلی هللا عليه و آله فرمود: پای مادر و پيشانی پدر را ببوس. (یعنی اگر چنين کنی، به آرزوی خود 

  رسی.)در مورد بوسيدن پيشانی حورالعين و آستانه در بھشت می
    او پرسيد: اگر پدر و مادرم مرده باشند، چه کنم؟ پيامبر صلی هللا عليه و آله فرمود: قبر آنھا را ببوس.

 بوسيدن دست کارگر
وقتی رسول خدا صلی هللا عليه و آله از غزوه تبوک برگشتند. سعد انصاری به استقبال آن حضرت رفت و 
نبی اکرم صلی هللا عليه و آله با او مصافحه کرد و چون دست در دست سعد گذاشت، فرمود، این زبری 

زی ام روکنم و برای خانوادهو کلنگ کار میچيست که در دستھای توست؟ عرض کرد: یا رسول هللا! با بيل 
نمایم. رسول خدا صلی هللا عليه و آله دست سعد را ببوسيد و فرمود: این، دستی است که فراھم می

  حرارت آتش دوزخ به آن نرسد. 
 پاداش زنان

گفت. در این بين، زنی بپاخاست و پيامبر صلی هللا عليه و آله در باب جھاد و پاداش مجاھدان سخن می
  ای ھست؟ھا بھرهپرسيد: آیا برای زنان ھم از این فضيلت

ای که کودکان شوند، تا لحظهه و آله فرمودند: آری، از ھنگامی که زنان باردار میرسول خدا صلی هللا علي
برند. و اگر در این فاصله، اجل آنان فرا گيرند، ھمانند مجاھدان در راه خدا پاداش میخود را از شير باز می

  رسد و مرگ ایشان را دریابد، اجر و منزلت شھيد را دریافت خواھند کرد. 
 

م ( ادتع  با  والدت  ول ا  ریک و  باد )عو امام  صادق (  )صرت ر

 معجزه. الھی پيامبر آخرین و اولوالعزم پيامبران از اسالم، پيامبر) ق١١–الفيل عام( ھاشم بن َعبُدالُمطّلِب بن َعبُداللّه بن ُمَحمَّدحضرت 
  . کرد دعوت نيک اخالق و یکتاپرستی به را مردم و است قرآن او اصلی

 در رایج رفتاری ھایزشتی به شدن نزدیک و پرستیبت از اما آمد، دنيا به عربستان جزیره شبه ُمشرک جامعه در) ص( محمد حضرت
 فضایل تکميل را بعثتش از ھدف. بود توحيد به دعوت پيامش مھمترین و رسيد پيامبری به سالگی چھل در. کردمی پرھيز جامعه
 ١٣ از پس )ص(محمدحضرت . برنداشتند دست اسالم از آنان ولی آزردند، را پيروانش و او ھاسال مکه مشرکان. کرد معرفی اخالقی
  . شد اسالمی تاریخ مبدأ ھجرت این و رفت مدینه به مکه، در اسالم به دعوت سال

 یافت ادامه اسالم گسترش بعد، ھایدوره در. گروید اسالم به او حيات زمان در عربستان جزیره شبه تمام تقریبا) ص(پيامبر کوشش با
 آن زا و ببرند پناه او) ع( بيت اھل و قرآن به وی از پس که کرد سفارش مسلمانان به) ص(پيامبر. شد جھانی دینی اسالم تدریج به و
 خویش جانشين را) ع( علی امام غدیر، واقعه در جمله از گوناگون، ھایمناسبت در و) ثقلين حدیث: به کنيد رجوع( نشوند جدا دو

  . کرد معرفی
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 نيازمندان به مخفيانه کمک
قَّة لََواَسْيَناُھمْ  َعَرُفوهُ  لَوْ «  »بِالدُّ

 بنى بان سایه قصد به منزل از الّسالم عليه صادق حضرت بارانى شبى: گفت خنيس بن معلى
 اخدای اللَّه بسم: گوید می کرده، گم راه در چيزى دیدم رفتم ایشان پى از نيز من. شد بيرون ساعده

  .برگردان را ما شده گم
 وقتى. بده من به کردى پيدا چه ھر کن جستجو دستت با معلّى: فرمود. کردم سالم رفته جلو من

 نان از انبانى دیدم. کردم تقدیم ایشان به یافتم چه ھر افتاده زمين روى نان دیدم کشيدم دست
  .بردارم من بدھيد اجازه آقا: کردم عرض برداشته
. هساعد بنى ظله به رسيدیم تا آمدیم: گفت معلى. برویم ھم با بيا ولى بردارم باید من نه: فرمود
 تا کرد مى پنھان اش جامه زیر نان دو یا یک نفر ھر براى کرد شروع ھستند خواب در اى عده دیدم
  .برگشتيم بعد گذاشت ھمه براى
 چه ھر بودند شناس امام اگر: فرمود ھستند؟ امام به عارف اینھا شوم فدایت آقا: کردم عرض

  .کردیم می تقسيم ھم با نيز را نمک حتى خوردیم می آنھا با داشتيم
 صبر بر مصيبت و مرگ

از موسى بن جعفر عليه الّسالم نقل شده که ایشان فرمودند: خبر فوت اسماعيل فرزند بزرگ حضرت 
  می خواست غذا بخورد.به ایشان دادند موقعى که دوستان اطرافش بودند و صادق عليه الّسالم را 

لبخندى زده فرمود: غذا بياورید. با آنھا سر سفره نشست و از روزھاى دیگر بھتر ميل نمود به آنھا نيز 
را جلو ایشان می گذاشت. دوستان امام عليه السالم تعجب می کردند از اینکه تعارف می کرد و غذا 

تمام شد عرض کردند: آقا واقعا چيز عجيبى غذا اثر اندوه در قيافه ایشان دیده نمی شد. پس از اینکه 
 گردید. شما به این وضعدیدیم مصيبتى به این بزرگى بر شما وارد شد و چنين فرزندى از شما فوت 

  کنيم؛ ھستيد. که مشاھده مى
گوترین گویندگان فرموده: من و شما خواھيم مرد کسانى که فرمود: چرا این طور نباشم، راست 

بينند و از آمدن مرگ باکى ندارند و تسليم خود را در آستانه مرگ مى اسند، پيوسته مرگ را بشن
 فرمان خدایند.

 اسماعيليه امام پنجمين و شيعيان امام ششمين ،)ق١۴٨-٨٣) (ع(صادق جعفر امام به معروف محمد بن جعفرحضرت 
 از یعنی اموی آخر خليفه پنج خالفت با که داشت عھده بر را شيعيان امامت) ق١۴٨ تا ١١۴( سال ٣۴ مدت به او. است
 جھت به) ع( صادق امام. بود زمانھم دوانيقی منصور و سفاح عباسی نخست خليفه دو و بعد به عبدالملک بن ھشام
 ۴٠٠٠ را او راویان و شاگردان شمار. داشت شيعه امامان دیگر به نسبت بيشتری بسيار علمی فعاليت اموی، حکومت ضعف
 نيز جعفری مذھب را امامی شيعه مذھب رواین از و است) ع(صادق امام از ،)ع(بيت اھل روایات بيشتر. انددانسته نفر
  .خوانندمی
. اندکرده روایت او از انس بن مالک و ابوحنيفه. دارد باالیی جایگاه نيز سنت اھل فقھی پيشوایان ميان در) ع(صادق امام

  .است دانسته مسلمانان ميان در فرد ترینعالم را او ابوحنيفه
 ابومسلم ھایدرخواست او. نکرد قيام حکومت برضد شيعيان، درخواست و اموی حکومت ضعف وجود با صادق امام

 و نکرد شرکت علی بن زید عمویش قيام در) ع(صادق امام. کرد رد خالفت گرفتنبرعھده برای را ابوسلمه و خراسانی
 سياسی فشارھای جھت به او. نداشت خود زمان حاکمان با ایحسنه روابط ھمهبااین داد؛می پرھيز قيام از نيز را شيعيان
  .کردمی توصيه چنين نيز یارانش به و کردمی استفاده تقيه روش از عباسی و اموی ھایحکومت
 به رسيدگی و شرعی وجوه دریافت آنھا، شرعی سؤاالت به پاسخ شيعيان، با بيشتر ارتباط منظوربه) ع(صادق امام

 غراص غيبت در و کرد پيدا گسترش بعد امامان زمان در سازمان این فعاليت. داد تشکيل را وکالت سازمان شيعيان، مشکالت
 رفیمع مشرک و کافر را غاليان و برخورد شدت به ُغلُوّ  اندیشه با وی. یافت گسترش غاليان فعاليت او زمان در. رسيد اوج به
  .کرد
. است رفته کوفه و نجف کربال، به و کرده سفر عراق به حکومت، احضار علت به) ع(صادق امام است آمده منابع برخی در
) ع(صادق امام که معتقدند شيعه علماء از برخی. داد نشان یارانش به بود، پنھان آن از پيش تا که را) ع(علی امام قبر وی
 انعنو به را) ع(کاظم امام وی شيعه، روایی منابع برطبق. است شده شھيد مسموميت اثر بر و دوانيقی منصور دستور به

 وصی را عباسی خليفه منصور جمله از نفر، پنج وی، جان حفظ منظوربه اما بود؛ شناسانده اصحابش به خود از بعد امام
 ناووسيه و َفطَحيه اسماعيليه، که گرفت شکل شيعه در مختلفی ھایفرقه) ع(صادق امام شھادت از پس. کرد معرفی خود
  .اندجمله آن از
 زا المنصور مع الصادق اخبار و حنيفه ابی مع الصادق اخبار ھایکتاب که اندبرده نام) ع(صادق امام درباره کتاب ھشتصد از

: از است عبارت) ع(صادق امام درباره ھاکتاب از دیگر برخی. است آنھا ترینقدیمی از) ۴ قرن( دبيلی وھبان بن محمد
 حيدر، اسد نوشته االربعة المذاھب و) ع(الصادق االمام شھيدی، جعفر سيد نوشته) ع(محمد بن جعفر صادق امام زندگانی
 .َقَرشی شریف باقر تأليف الصادق، اإلمام موسوعة و ایخامنه سيدعلی از صادق پيشوای
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 ورزش. کلمه واقعی معنای به افتخارآفرین جوانان عزیز، خواھران عزیز، برادران آمدیدخوش خيلی
 ،نميکند ورزش که فردی یک به نسبت ورزشکار فرد یک یعنی- افراد سطح در ھم است؛ ارزش یک
 ھست، ورزش آن در که کشوری. کشور سطح در ملّی، سطح در ھم و -دارد افزوده ارزش یک

 کشور این دارد، وجود است عمومی ورزش الگوی که قھرمانی ورزش و ھست عمومی ورزش
 ميدانند، ھمه را این است، جاافتاده دنيا در این امروز دارد؛ دیگران به نسبت ایافزوده ارزش یک
 ،ميکنند خرج قھرمانھایشان به کمک و قھرمانی ورزشھای برای چقدر بينيدمی لذا ميفھمند؛ ھمه
 ینکها با دنيا در امروز. ميدھند قرار این سر پشت ھم را سياستھایشان گاھی حتّی ميکنند، تالش
 دنيا در شعارھا این از و نشود ورزش داخل سياست نشود، سياسی ورزش که ميدھند شعار

 اینکه برای چه؟ برای ميدھند؛ قرار ورزش سر پشت اوقات گاھی ھم را سياست حتّی اّما ھست،
 که شما لذا. است جوریاین ورزش کنند؛ سرافراز ورزش زینت با و ورزش برکت به را کشورشان

 که دباشي معتقد حقيقتاً  و کنيد احساس باید ھستيد، تالش مشغول -ورزش ميدان- ميدان این در
 جمھوری به و کشور به خدمت را نيّتتان اگر و ميدھيد انجام دارید را ایمعنوی باارزش کار یک

 مثل است، ثواب دارای یعنی ھست، ھم معنوی و الھی یحسنه یک قطعاً  بدھيد، قرار اسالمی
 .است این قضيّه که ورزش اصل مورد در خب،. عبادت یک به ميشود تبدیل و ميماند عبادت

 توانستم حاال که مقداری آن- دیدم دفعه این ھم شماھا، کار در من که دیگری مھمّ  ینکته کی
 کرش را خدا پيروزی، از بعد شما دیدم که است این بودم، دیده قبالً  ھم -ببينم تلویزیون در

 يدانيد،م خدا از را پيروزی این شما که است این معنایش ميکنيد؛ سجده ھایتانبعضی ميکنيد،
 سرکش و طغيانگر انسانھای مشکل. است باارزش خيلی این ميدانيد؛ خدا از را نعمت ینا

 غافل الھی توّجه از و الھی لطف از ميدانند، خودشان از را خودشان موجودی که است این
 دعا و ردنک بلند دست با تان،سجده با توّسلتان، با توّجھتان، با حرکتتان، این با شما. ميشوند
 ازسرافر آن با که را نعمتی این که ميدانيد و نيستيد غفلت دچار که دادید شانن کردنتان
 شاءهللان ھمين و است؛ شکر از مھّمی یمرتبه یک این داده؛ شما به متعال خدای اید،شده
. شودب بيشتر شاءهللان تانتوانایی بشود، بيشتر موفّقيّتھایتان شما که شد خواھد موجب
. ميدھد افزایش را نعمت خدا بکنيد، شکر] اگر) [٢(اَلَزیَدنَُّکم؛ َشَکـرتُم لَئِن: اندفرموده چون
 از مھّمی یمرتبه یک است، الھی نعمت به شما دانایی یدھندهنشان که شما حرکتِ  این
 .است شکر

  شانن شما که بود نفسیاعتمادبه آمد، برجسته خيلی من چشم به که دیگری ینکته یک
  دارانِ پرچم اینکه از بود عبارت اشنمونه یک خودتان؛ اصالتھای از دفاع یزمينه در دادید
  چادر که خانمی آن نميدانم من. است باارزش خيلی دادند؛ انجام چادر با بانوانی را شما
  اروانک جلوی اختتاميّه در افتتاحيّه، در و بود گرفته دستش را پرچم و بود کرده سرش به را

  عظيمی حرکت حرکت، این چقدر است؟ باارزش کار این چقدر که کرد توّجه ميکرد، حرکت
  دنيا روزافزون ولنگاریِ  و بندوباریبی تھاجمِ  مقابلِ  در تنهیک شما یعنی این است؟
  سياستھایی ھجوم مقابل در شما که است این معنایش است؛ این معنایش اید؛ایستاده

  در ميشود ترویج دارد دنيا در اخالق مخرّب ھایکمپانی و ھاصھيونيست طرف از که
  خودتان، چادر از خودتان، حجاب از اید؛ایستاده اخالقی، فساد سمتبه زن و مرد کشاندن

  جھانی و المللیبين ميدان یک در عمالً  دارید خودتان اسالمی معارف از خودتان، دین از
  کم ھستند ھاخيلی. ميخواھد جگر و دل خيلی نميکنيد؛ مالحظه ھيچ و ميکنيد دفاع
  توانایی ھابعضی المللی،بين ميدانھای این در مواردی یک در که امدیده بنده آورند؛می

  کم بکنند، مقاومت استکبار و کفر یجبھه پایانبی توقّعات ھجوم مقابل در ندارند
  جماعت نماز. است باارزش خيلی این ایستادید؛ شما ميکنند؛ نشينیعقب آورند،می

  ارزشھای از معارفتان، از دینتان، از یعنی کردید، شرکت جمعه نماز در دادید، تشکيل
  عفافتان و حجاب از و دینتان از و -است ما ملّی لباس چادر،- تانملّی لباس از تان،ملّی
  یمهھ از ميکنم تشکّر عميقاً  و صميمانه من. بود باارزش بسيار من برای این کردید؛ دفاع
 این. کردند را رعایت این که خانمھایی آن خودِ  از ورزشی، کاروان این سرپرستان از شما،
  این بود، فرھنگی اقتدار یک یدھندهنشان این ببينيد، بود؛ فرھنگی نماییقدرت
  جنگ، دنيا در امروز. بود قوی یاراده یدھندهنشان بود، فرھنگی استقالل یدھندهنشان
  پيروز او باشد، داشته بيشتری ثبات تری،قوی یاراده که طرفی ھر است؛ ھااراده جنگِ
 .دارید اقتدار و دارید توانایی که دادید نشان اینجا شما است؛ ميدانھا این
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حديث

  

  

 :چيزھایی که سجده بر آنھا صحيح است (ج

 .شود، درست استساخته می –غير از کتان و پنبه  –سجده بر کاغذی که از چوب و گياھان  .٨
تواند بر آن سجده کند، چنانچه لباس او از ی سرما یا گرما و مانند اینھا نمیاگر چيزی که سجده بر آن صحيح است ندارد، با به واسطه .٩

جنس پنبه یا کتان است یا چيزی از جنس پنبه و کتان دارد باید بر آن سجده کند، و احتياط (واجب) آن است که تا سجده بر لباسی که از 
کتان باشد ممکن است بر غير آن یعنی غير لباسی که از این جنس باشد سجده نکند، و اگر ندارد بنابر احتياط واجب بر پشت دست  پنبه و

 .خود سجده کند
کند گم شود و چيزی که سجده بر آن صحيح است در دسترس نداشته باشد، چنانچه وقت اگر در بين نماز چيزی که بر آن سجده می .١٠

 .ی قبل گفته شد، عمل کندباشد باید نماز را بشکند، و اگر وقت تنگ است به ترتيبی که در مسأله وسعت داشته
 تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید، و الزم نيست برای نماز به جای دیگر برود، ولی اگر در ھمانجایی که انسان باید تقيه کند می  .١١

 .ر یا سنگ و امثال آن سجده کند، باید بر این اشيا سجده نمایدمحل بتواند طوری که به زحمت نيفتد بر حصي
ی دوم مھر را از پيشانی بر دارد، و اگر مھر را از پيشانی جدا نکند و به ی اول، ُمھر به پيشانی بچسبد باید برای سجدهاگر در سجده .١٢

 .ی دوم برود اشکال داردھمان حال به سجده
 :توجه

ی خضوع و خشوع در برابر حضرت باری تعالی است، و ھيچ خاکی برای نيکوترین سجده، سجده بر خاک و روی زمين است که نشانه
 .رسدسجده در فضيلت به تربت مقدس سيد الشھداء(ع) نمی

 برخی از مستحبات سجده .۴
 .ن در حالی که بدن آرام گرفته است، تکبير بگویدو پس از آ از سجدهپيش  .١
 .«اَْسَتْغِفُر َهللا َربِّی َو اَُتوُب اِلَْيهِ «ميان دو سجده در حالی که بدنش آرام است، بگوید:  .٢
 .ھای دنيا و آخرت بخواند و صلوات بفرستدسجده را طوالنی کند و در آن ذکر و دعا برای حاجت .٣
 .پ بنشيند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذاردبعد از سجده بر ران چ .۴

 :توجه
 .(واب کمتری داردقرآن خواندن در حال سجده مکروه است (یعنی ث

 دو نکته در ارتباط با سجده
گذارند، اگر به ی درِ حرم امامان(ع) پيشانی بر زمين میسجده کردن برای غير خداوند متعال حرام است، و بعضی از مردم که در آستانه

 .ی شکر خدای متعال باشد، اشکال ندارد و گرنه حرام استقصد سجده
ی سجده ھست ی علق)، یک آیهی فصلت)، النجم، اقرء (سورهی سجده)، حم سجده (سورهی الم تنزیل (سورهدر ھر یک چھار سوره

 .که اگر انسان بخواند یا به آن گوش دھد، باید پس از پایان آیه فوراً سجده کند، و اگر فراموش کرد ھر وقت یادش آمد باید سجده نماید
 :توجه

 آیات سجده
 ((سجده ٣٢ی از سوره ١۵ی آیه .١
 ((فصلت ۴١ی از سوره ٣٧ی آیه .٢
 ((النجم ۵٣ی از سوره ۶٢ی آیه .٣
 ((علق ٩۶ی از سوره ١٩ی آیه .۴

 .شود، گوش دھد سجده واجب استیی که از رادیو یا تلویزیون یا ضبط صوت و امثال آن پخش میی سجدهاگر به آیه
ی نماز، مانند رو به تواند بر آنھا سجده کند، ولی دیگر شرایط سجدهی واجب قرآن باید بر چيزھایی سجده کند که در نماز میدر سجده

 .قبله بودن، با وضو بودن و امثال آن در این سجده الزم نيست
ی واجب قرآن، گذاشتن پيشانی بر زمين کافی است و الزم نيست در آن ذکر گفته شود، ولی گفتن ذکر در آن مستحب است، در سجده

َّ ُهللا اِیَماناً َو تَْصِدیقاً،«و بھتر است این ذکر را بگوید:  َّ ُهللا َحّقاً َحّقاً، الَ اِلََه ااِل َّ ُهللا ُعُبوِدیًَّة َو رِقّاً، َسَجْدُت لََک یَا َرّبِ تََعبُّداً َو رِقّاً،  الَ اِلََه ااِل الَ اِلََه ااِل
 «الَ ُمْسَتْنکِفاً َو الَ ُمْسَتْکبِراً، بَْل اَنَا َعْبٌد َذلِيٌل َضِعيٌف َخائٌِف ُمْسَتجِيرٌ 

 ذکر
 معنای ذکر .١

، سبحان هللا ومحسوب می» ذکر«باشد » عز وجل«ھر عبارتی که متضمن یاد خداوند  و صلوات بر …) شود (مانند هللا اکبر، الحمد 
 .محمد و آل محمد(ص) از بھترین ذکرھاست

 :واجبات ذکر .٢
خواند و بر زبان ین است که بتواند خودش آنچه را میی آن ااذکار نماز را باید طوری بخواند که تلفظ به آن محسوب شود، و نشانه .١

 .بشنود -اگر دچار سنگينی گوش یا سر و صدای محيط نيست  -کند جاری می
داند ھای واجب نماز به طور عربی صحيح قرائت شود، و اگر نمازگزار کيفيت صحيح تلفظ کلمات عربی را نمیی ذکرواجب است ھمه .٢

 .گر قادر به یادگيری نيست معذور استواجب است یاد بگيرد، و ا
واجب است تمام ذکرھای واجب و مستحب در حال استقرار و آرامش بدن خوانده شود، و در صورتی که بخواھد کمی جلو یا عقب برود  .٣

. بلی گفتن یا بدن را کمی به طرف راست و چپ حرکت دھد، باید ذکری را که به خواندن آن مشغول است در حال این حرکت، قطع کند
 .ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکت اشکال ندارد

 نماز، سفره الھي
 پيامبر (ص ) : اال ان الصالة مأدبة هللا في االرض قد ھنأھاالھل رحمته في كل يوم خمس مرات

آگاه باشيد نماز سفره گسترده خدا در زمين است كه خداوند آن را روزي پنج بار براي اھل رحمتش (افراد شايسته رحمت ) گوارا نموده 
 . است

 )١٧٠، ص ١مستدرك الوسايل ، ج (
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  )حسن باقري( افشردي غالمحسين شهيد نامهوصيت از قسمتي

همچون تير زهرآگيني براي همه مستكبرين در آمده است و ياوري براي همه مستضعفين فعالً انقالب ما  …« 
ما با هيچ دولت و كشوري شوخي نداريم و با تمام مستكبرين جهان هم سر جنگ داريم و در رابطه با  … جهان

 و است كفر و اسالم جنگ ما جنگ مكاني و زماني موقعيت دراين … يزيد مقدمه استجنگ با صدام  ،اين هدف
 لتم و شهداست خون به زدن پا پشت و) عج( زمان امام و) ص( اكرم پيامبر به خيانت غفلت و مسامحه لحظه هر
در چنين ميدان وسيع و اين هدف رفيع انساني و الهي، جان دادن ...بكند فداكاري هرگونه آماده را خود بايد ما

افتاده است و خدا كند كه ما توفيق شهادت متعالي در راه و مال دادن و فداكاري امري بسيار ساده و پيش پا 
ه را هم ت، چيزي به آن صورت ندارم و همين بضاعت مزجادر مورد درآمدها … اسالم با خلوص نيت را پيدا كنيم

در … ام و بقيه را هم در راه كمك رساندن به جنگجويان و سربازان اسالم با سپاه كفر خرج كنندخمسش را داده
  ».امكان با لباس سپاه مرا دفن كنيدصورت 

  درود بر رهبر كبير انقالب اسالمي امام خميني

  ))اللهم عجل في فرج موالنا صاحب الزمان (عج(

 » باد رهرو پر راهش و گرامي يادش «

  ساختار تشکيالتی(روابط بين رھبر و پيروان) 
شود، ھا در ساختار تشکيالتی خودکامه ھستند. رھبر به عنوان مقام عالی شناخته میفرقه

معينی را به چند زیردست به منظور نظارت بر وفاداری پيروان گو اینکه ممکن است قدرت 
  نسبت به تمایالت و حکم خود تفویض کند.

کنند که سنت شکنی ھا ادعا میدانند. رھبران فرقهھا خود را نوآور و منحصر به فرد میفرقه
اسخ ا پآميز برای حل مشکالت زندگی یکرده، چيزی بدیع ارائه نموده و تنھا سيستم موفقيت

کنند که اعضای آنھا ھا ادعا میاند. تقریباً تمامی فرقهھای جھان را بوجود آوردهبه نارسایی
 تری به حساببرگزیده، تکامل یافته ، یا خاص ھستند در حالی که غير عضوھا موجودات پایين

  شوند.آورده می
ای داشته باشند. از اعضا خواسته ھا تمایل دارند تا اعضایشان سيستم اخالقی دوگانهفرقه
ترین مسائل را در برابر ترین و خصوصیشود که در درون گروه، باز و راستگو بوده و جزئیمی

شوند تا غير عضوھا را گول زده و از آنھا رھبر اعتراف نمایند و در ھمان حال، تشویق می
دھند تا در به اعضاءآاموزش می ھای پایبند اخالق،سوءاستفاده کنند. در مقابل، مذاھب و گروه

برابر ھمه راستگو و درستکار باشند و نسبت به یک مجموعه واحد از اخالقيات، در ھمه حال 
کند، ھا این است که ھدف وسيله را توجيه میپایبند بمانند. به ھر حال فلسفه مسلط بر فرقه

را خارج از مرزھای اخالقی دھد تا اخالقيات خاص خودشان ھا اجازه میای که به فرقهنظریه
  نرمال جامعه بوجود بياورند.

  شهيد غالمحسين افشردي
  (حسن باقري) 
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