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اثؽات هیبم تبؼیطی اهبم زكیي (ع) ّ ظؼیبكت
هكیؽ اؼؾنوٌع ایي زؽکت ثؿؼگ ظؼ ؾًعگی توبهی
هكلوبًبى اػن اؾ نیؼَ ّ قٌی ههِْظ اقت ّ آى کَ
غؼٍ ای اؾ چهوَ خْنبى هؼبؼف ایي كؽٌُگ ظؼیبكت
ًوبیع ؼاٍ قؼبظت ؼا ضْاُع یبكت.
اقتبى قیكتبى ّ ثلْچكتبى ،اقتبًی ّالیت هعاؼ ثب
هؽظهبًی ثؿؼگ ّ نؽیق اقت ّ اهؽّؾ نبُع ثؽگؿاؼی
ایي ُوبیم هِن یؼٌی هیبم ػبنْؼا اؾ ظیعگبٍ اُل
قٌت ظؼ ایي اقتبى هی ثبنین کَ ظؼ زویوت ًوبظ ّ
الگْی توبم ًوبی ّزعت ّ یکپبؼچگی نیؼیبى ّ
ثؽاظؼاى اُل قٌت اقت.
ظکتؽ ػلی اکجؽ ّالیتی

زوبقَ ػظین زكیٌی زبّی پیبهی ؼّني اؾ آهْؾٍُبی
ؼاقتیي اقالم اقت کَ اخؽای كؽیعَ اهؽ ثَ هؼؽّف
ّ ًِی اؾ هٌکؽ ،ازیبی ظیي ّ اؼؾلُبی آى ،ػعالت
اختوبػی ّ ازیبی قٌت پیبهجؽ(و) اؾ هِوتؽیي
اُعاف ایي ّاهؼَ ثْظ کَ هی تْاى ایي اُعاف ؼا
ظؼ خِت آگبُی هؽظم ًكجت ثَ كلكلَ ؾًعگی تسلیل
کؽظ.
ظکتؽ هسوع هِعی ؼِؽاًچی
ًگؽل ثؽگؿاؼ کٌٌعگبى ُوبیم هیبم تبؼیطی ػبنْؼا
اؾ ظیعگبٍ اُل قٌت ثؽ ایي اقت کَ ػبنْؼا هکتت
اًكبى قبؾی اقت ،آهْؾگبؼ ّ هؼلن ثهؽی اقت،
ػبنْؼا یک زبظثَ تبؼیطی ًیكت ثلکَ هکتجی اقت
ثؽهجٌبی اًكبًیت ّ اًكبى ظّقتیّ ،زعت ّ هْظت
ثؽای خْاهؼی کَ هی ضْاٌُع اًكبى ثبنٌع؛ ػبنْؼا
ثَ ظبُؽ یک ؼّؾ ّلی ظؼ ّاهغ ثَ ثلٌعای توبم
اػصبؼ ّ هؽّى هی ثبنع.

ظکتؽ قلؽبًؼلی هیؽ
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زؽکت اهبم زكیي (ع) ،زؽکتی ثؽای کؽاهت اًكبًی
ثْظ ّ ثَ ُویي ػلت ،ػهن ثَ اّ خِبًی اقت.اهؽّؾ
اؼثؼیي یکی اؾ هِوتؽیي انتؽاکبت هػُجی نیؼَ ّ
قٌی نعٍ اقت ّ ُیچ خؽیبى اًسؽاكی ًوی تْاًع
ضللی ظؼ ایي هْظت ایدبظ کٌع.

زعؽت آیت ا ...قلیوبًی
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ػبنْؼا ؼا یک پیبم هِن الِی ثؽای خِبًیبى
ظاًكت ّ گلت :اُل قٌت ،هیبم اهبم زكیي
(ع) ؼا ثؽای ؼقیعى ثَ زکْهت کػة ظاًكتَ ّ
ُعف ّاهؼی ایهبى ؼا خِبظ ظؼ ؼاٍ ضعا ّ
ایكتبظگی ظؼ ثؽاثؽ هكتکجؽاى ؾهبًَ هی
ظاًع.
هْلْی ًػیؽ ازوع قالهی
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اػعبی نْؼای قیبقت گػاؼی:
ظکتؽ قلؽبًؼلی هیؽ :ؼئیف ُوبیم ّ ؼیبقت ظاًهگبٍ آؾاظ
اقالهی ّازع ؾاُعاى
ظکتؽ هسوعؼظب ؾاُع نیطی :هؼبًّت كؽٌُگی ظاًهدْیی ّازع
ؾاُعاى
ظکتؽ ازوع هِؽثبى :هؼبًّت پژُّهی ّازع ؾاُعاى
ظکتؽزویعؼظب هسوعی :هؼبًّت اظاؼی هبلی ظاًهگبٍ آؾاظ
ؾاُعاى
زدت االقالم ّ الوكلویي هسوع ؼاُعاؼی :هعیؽکل كؽٌُگی
ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
زدت االقالم ّالوكلویي ؼظب ایوبًی ضْاٍ :هكئْل ًِبظ ًوبیٌعگی
هوبم هؼظن ؼُجؽی ظؼ اهْؼ اُل قٌت ظاًهگبٍ آؾاظ
ظکتؽ ثِؽّؾ ؼّهیبًی :هكئْل ظثیؽضبًَ ُوبیم ُبی ظاًهگبٍ
ظکتؽ هسوعگل کِؽاؾٍ :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع
ؾاُعاى
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اػعبی کویتَ اخؽایی :
ظکتؽ هسوعگل کِؽاؾٍ:

ظثیؽ اخؽایی ُوبیم

ظکتؽ یبقؽ کِؽاؾُی :ظثیؽ اخؽایی ُوبیم
ظکتؽ ثِؿاظ ظُْاؼی :ػعْ کویتَ اخؽایی ّ ؼئیف ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی
ّازع ثیي الولل چبثِبؼ
ظکتؽ كیصل هیؽکبؾُی :ػعْ کویتَ اخؽایی
ظکتؽ كؽزٌبؾ یْقلی :ػعْ کویتَ اخؽایی
ظکتؽ ازوعؼظب ؼبُؽی :ػعْ کویتَ اخؽایی
ػلی پبیبى :هعیؽ اهْؼ پژُّهی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
قبؼا كیؽّؾیبى :هكئْل ضجؽ ّ اؼالع ؼقبًی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع
ؾاُعاى
ایؽج ًبؼّیی :کبؼنٌبـ كٌبّؼی اؼالػبت ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع
ؾاُعاى
پؽّیؿ تدلی :هكئْل اًتهبؼات ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
اکجؽ ثبؿجبى :هكئْل تعاؼکبت ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
آهبی یْقلی :هعیؽ اهْؼ اظاؼی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
ؿالهؽظب ظنتی :ؼئیف ظكتؽ ؼیبقت ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
ػجبقؼلی ًبظؽی :ؼئیف ظكتؽ ؼیبقت ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
زكیٌؼلی ظُوؽظٍ :ؼّاثػ ػوْهی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
ػلی اهیع :ؼّاثػ ػوْهی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
ازوع قجؿثبى :ؼّاثػ ػوْهی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
ًكیوَ هْقْی :هكئْل ظكتؽ اؼتجبغ ثب صٌؼت ظاًهگبٍ
ؾُؽا هجیي :ػعْ کویتَ اخؽایی
ظاًیبل اكؽاؾٍ :ػعْ کویتَ اخؽایی
ازكبى نٌِْاؾی :ػعْ کویتَ اخؽایی
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هدیت الؽزوبى کؽظ :ػعْ کویتَ اخؽایی
قجسبى ظُْاؼی :ػعْ کویتَ اخؽایی

ُیأت ظاّؼاى ُوبیم:
هْلْی ًػیؽ ازوع قالهی :ػعْ هدلف ضجؽگبى ؼُجؽی ّ اقتبظ زْؾٍ
ػلویَ ظاؼالؼلْم ؾاُعاى
هْلْی ػجعالـٌی ظُبًی :هعؼـ زْؾٍ ػلویَ تؼلین الوؽاى زوبظیَ
ؾاُعاى ّ اقتبظ ظاًهگبٍ توؽیت هػاُت ؾاُعاى ّ هعیؽ اهْؼ
ؼّزبًیْى ّ هكبخع ًِبظ ًوبیٌعگی هوبم هؼظن ؼُجؽی ظؼ اهْؼ اُل
قٌت ؾاُعاى
ظکتؽ ظاّظ ؾؼیي پْؼ(گؽگیح) :اقتبظ ظاًهگبٍ توؽیت هػاُت ؾاُعاى
ّ ظاًهگبٍ قیكتبى ّ ثلْچكتبى
زبهع نِؽکی :هعیؽ هؽاکؿ ػلوی ّ آهْؾنی ًِبظ ًوبیٌعگی هوبم
هؼظن ؼُجؽی ظؼ اهْؼ اُل قٌت ؾاُعاى
زدت االقالم ّ الوكلویي ازوع ؼاُعاؼی :هؼبًّت ًِبظُبی ظیٌی ًِبظ
ًوبیٌعگی هوبم هؼظن ؼُجؽی ظؼ اهْؼ اُل قٌت ؾاُعاى
ظکتؽ هِعی ظّلتی :ػعْ ُیبت ػلوی گؽٍّ الِیبت ّ هؼبؼف اقالهی
ّازع ؾاُعاى
ظکتؽ ضلیل صبزجعاظؾُی :ظکتؽی ػلْم قیبقی
هْلْی ػجعالـٌی هْزع :ظاًهدْی ظکتؽی زوْم ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی
ّازع ؾاُعاى
هْلْی ؼبُؽ ؼیگی :اقتبظ زْؾٍ ػلویَ هكدع هکی
ظکتؽ قلؽبًؼلی هیؽ :ػعْ ُیبت ػلوی گؽٍّ الِیبت ّ هؼبؼف اقالهی
ّازع ؾاُعاى
ظکتؽ زكٌیَ زكیٌی :ػعْ ُیبت ػلوی ّازع ؾاُعاى ّ ظثیؽ ػلوی
ُوبیم
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اػعبی ظاّؼاى ُیبت ػلوی هعػْ ّازعُبی ظاًهگبٍ آؾاظ
ظاضل ّ ضبؼج اقتبى:
ظکتؽ هسوع ؼظب اثْیی :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع
یؿظ
ظکتؽ کوبل ضْاخَ پْؼ :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع
یؿظ
ظکتؽ اثْالوبقن ػبصی :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع
یؿظ
ظکتؽ قیع زویع نوغ ؼیؿی :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی
ّازع یؿظ
ظکتؽ اًكیَ هبُیٌی :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع
یؿظ
ظکتؽ ػجبـ ػبنْؼی ًژاظ :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع
یؿظ
ظکتؽ ثبهؽ گؽگیي :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع یؿظ
ظکتؽ ًبصؽ خِبًهبُی :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ ظؼیبًْؼظی چبثِبؼ
ظکتؽ اقوبػیل ایؿظی :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع
چبثِبؼ
ظکتؽ ػجبـ تْاى :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ ثبٌُؽ کؽهبى
ظکتؽ هسكي نلیؼی :ػعْ ُیبت ػلوی ظاًهگبٍ ظؼیبًْؼظی چبثِبؼ
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هتي کبهل پیبم ؼئیف ُیبت اهٌب ّ هْقف ظاًهگبٍ آؾاظ
اقالهی:
ثكن هللا الؽزوي الؽزین
اى السكیي هصجبذ الِعی ّ قلیٌَ الٌدبٍ

ثی تؽظیع قؽنت اًكبى ُبی زن گْ ّ ػعالت خْ ثبؼهَ ال ثَ
هِؽ پؽّؼظگبؼ ّ ًگبٍ اّلیب هللا گؽٍ ضْؼظٍ اقت ّ ظؼ ؾهبى هب
کَ هؼبًعاى اقالم خكْؼاًَ ّ ثب نوبّت توبم کوؽ ثَ تسؽیق
اقالم ًبة هسوعی ثكتَ اًع ّ ظؼ هبلت كؽهَ ُبی ظبلَ ّ
ًْظِْؼی ُوچْى ظاػم ثَ ظیي هجیي اقالم ّ اؼؾل ُبی الِی
ظؽثَ ّاؼظ هی کٌٌع ،تبقی ثَ ازکبم الِیّ ،زعت ّ تْخَ ثَ
كؽٌُگ ػظیوی چْى ػبنْؼا هی تْاًع ؼاُگهبی ثكیبؼی اؾ ههکالت
ثبنع.
اثؽات هیبم تبؼیطی اهبم زكیي (ع) ّ ظؼیبكت هكیؽ اؼؾنوٌع
هكلوبًبى اػن اؾ نیؼَ ّ
ایي زؽکت ثؿؼگ ظؼ ؾًعگی توبهی
قٌی ههِْظ اقت ّ آى کَ غؼٍ ای اؾ چهوَ خْنبى هؼبؼف ایي
كؽٌُگ ظؼیبكت ًوبیع ؼاٍ قؼبظت ؼا ضْاُع یبكت.
ثَ ایي ًکتَ ُن ثبیع انبؼٍ کؽظ کَ اًوالة اقالهی ایؽاى ثب
تْخَ ّ ظؼیبكت ػویوی کَ اؾ خولَ آى اهبم ُوبم (ػلیَ
الكالم) یؼٌی ُیِبت هي الػلَ ظؼیبكت ثَ پیؽّؾی ؼقیع ّ ظؼ
خٌگ تسویلی ًیؿ ّػعٍ ثؽتؽی زن ثؽ ثبؼل ّ كلكلَ کؽثال ّ
زكیي(ع) ؼا هع ًظؽ هؽاؼ ظاظ ّ نِعای گؽاًوعؼی ؼا توعین
کؽظ کَ ًوًَْ ای اؾ ایي ایثبؼگؽی ُب ؼا ظؼ ایي اقتبى ّ
هکبى ثؽگؿاؼی ایي ؼّیعاظ ّزعت اكؽیي ثَ ػٌْاى کْچکتؽیي
نِیع ظكبع هوعـ یؼٌی نِیع قجیل اضالهی نبُع ُكتین.
اقتبى قیكتبى ّ ثلْچكتبى ،اقتبًی ّالیت هعاؼ ثب هؽظهبًی
ثؿؼگ ّ نؽیق اقت ّ اهؽّؾ نبُع ثؽگؿاؼی ایي ُوبیم هِن یؼٌی
هیبم ػبنْؼا اؾ ظیعگبٍ اُل قٌت ظؼ ایي اقتبى هی ثبنین کَ
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ظؼ زویوت ًوبظ ّ الگْی توبم ًوبی ّزعت ّ یکپبؼچگی نیؼیبى
ّ ثؽاظؼاى اُل قٌت اقت.
ثؽاظؼاى ّ ضْاُؽاى ػؿیؿ
اهؽّؾ ثیم اؾ ُؽ ؾهبى ظیگؽی زویوت اقالم ظؼ هؼؽض ُدوَ هؽاؼ
ظاؼظ ّ لػا ّزعت هكلوبًبى ّ تبکیع ثؽ انتؽاکبت كؽاّاى
كبؼؽ اؾ ثؽضی ظیعگبٍ ُبی هتٌْع ّ هطتلق ،ظؽّؼتی
اًکبؼًبپػیؽ اقت تب ثتْاى تْؼئَ ظنوٌبى ؼا کَ ًبثْظی ّ
تعؼیق کهْؼُبی اقالهی ّ اهت اقالم ؼا ضْاقتبؼ ُكتٌع ضٌثی
ًوْظ.
زعْؼ ػلوبی ثؽخكتَ ظؼ پٌدویي ظّؼٍ ثؽگؿاؼی ایي ثؽًبهَ
هِن ؾهیٌَ اؼؾنوٌعی اقت تب ثتْاى گبم ُبی ثِتؽی ؼا ظؼ خِت
تسون ّزعت خِبى اقالم تعثیؽ کؽظ ّ اهیعّاؼم ُوبیم هؿثْؼ ثب
ُوت ػبلی ّ ػؿم خؿم ثَ اُعاف ضْظ ظقت یبثع .
الؾم هی ظاًن ظوي تؼؿیت ّ تكلیت ایبم اؼثؼیي زكیٌی ،اؾ ظقت
اًعؼکبؼاى ّ هكئْالى ثؽگؿاؼی ایي ثؽًبهَ اؾ خولَ ًوبیٌعگی
هستؽم ّلی كویَ ظؼ اهْؼ اُل قٌت قیكتبى ّ ثلْچكتبى ,
هعیؽاى هستؽم ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی اقتبى ّ ُوچٌیي اهبم
خوؼَ هستؽم  ,هعیؽیت هستؽم هٌؽوَ آؾاظ ّ كؽهبًعاؼی چبثِبؼ
ّ ظیگؽ اؼگبًِبیی کَ ظؼ ایي ُوبیم هؼٌْی گبم ُبی هْثؽی ؼا
ثؽظانتٌع توعیؽ ّ تهکؽ ًوبین.

ػلی اکجؽ ّالیتی
ؼئیف ُیبت اهٌب ّ هْقف ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی
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هتي کبهل پیبم ؼیبقت ػبلی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی:
ثكن هللا الؽزوي الؽزین
ثب زوع ّ قتبیم ثَ هسعؽ ثبؼی تؼبلی ّ ظؼّظ ثؽ پیبهجؽ ضبتن
(و)ّ اُل ثیتکؽاهمکَ چؽاؽ ؼاٍ ثهؽیتاًع.
زوبقَ ػظین زكیٌی زبّی پیبهی ؼّني اؾ آهْؾٍُبی ؼاقتیي
اقالم اقت کَ اخؽای كؽیعَ اهؽ ثَ هؼؽّف ّ ًِی اؾ هٌکؽ،
ازیبی ظیي ّ اؼؾلُبی آى ،ػعالت اختوبػی ّ ازیبی قٌت
پیبهجؽ(و) اؾ هِوتؽیي اُعاف ایي ّاهؼَ ثْظ کَ هی تْاى ایي
اُعاف ؼا ظؼ خِت آگبُی هؽظم ًكجت ثَ كلكلَ ؾًعگی تسلیل
کؽظ.
زؽکت اهبم زكیي (ع) ثَ ثیبى ظیگؽ ؼاُی ثؽای ازیبی کؽاهت
اًكبًی ّ تْخَ ثَ پیوبى الِی اقت کَ اًكبى ظؼ صْؼت ػول ثَ
ایي پیوبى ظؼ هكیؽ ُعایت هؽاؼ هیگیؽظ.
ثؽگؿاؼی پٌدویي ُوبیم هیبم ػبنْؼا اؾ ظیعگبٍ اُل قٌت آى
ُن ثب کْنم اؼؾنوٌع هكئْالى ،ظاًهگبُیبى ّ ظقت اًعؼکبؼاى
ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاىً ،هبى اؾ ثیٌم،آگبُی ّ
هكئْلیت پػیؽی خوؼی اقت کَ ثؽ هجٌبی ػوالًیت ثَ ظًجبل
توْیت ّ اؼتوبی خبیگبٍ ّزعت ّ هْظت اهْام ّهػاُت ُكتٌع ّ
خلٍْ ؾیجبی ًوبیم ایي اتسبظ ؾیؽ پؽچن زوبقَ قبؾاى ػبنْؼا،
هصعاهی اؾ زؽکت ؼّ ثَ خلْ ثَ خِت هؼؽكت اكؿایی ّ ًِبظیٌَ
نعى كؽٌُگ ػبنْؼایی ضْاُع ثْظ.
ثی تؽظیع ایي زؽکت ثی ًظیؽ ظاًهگبُی ظؼ نؽایؽی کَ ظنوٌبى
ثَ ظًجبل اضتالف اكکٌی ثیي هكلوبًبى ُكتٌع ،هیتْاًع ؾهیٌَ
قبؾ توْیت اؼؾلُبی ظیٌی ،اًكبًی ّ الگْیی توبم ًوب ثؽای
قبیؽیي ثبنع کَ ؼهؿ هْكویت ظؼ ّزعت اقت .اقتوؽاؼ چٌیي
ُوبیهی ثَ لسبؾ هستْایی ّ کیلی ُوچٌیي اًؼکبـ ّ ػولیبتی
نعى آؼاء ّ اًعیهَ ُبی ایي ُوبیم ظؼ قؽر هلی ّ ثیي الوللی
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هی تْاًع ػبهل هؤثؽی ظؼ ضٌثی قبؾی زؽکت تکلیؽیبى ّ تلؽهَ
اًعاؾاى ظؼ ظاضل ّ ضبؼج اؾ کهْؼ ثبنع.
ثب ظؼک نؽایػ هْخْظ هكلوبًبى ،هیتْاى ثب تأقی اؾ قیؽٍ
پیبهجؽ اکؽم (و) ّ ثب توْیت ًوبغ ههتؽک هیبى اُل قٌت ّ
تهیغ ثكتؽ توْیت الگُْبی ّزعت ثطم ظؼ قؽر هلی ّ ثیي
الوللی ؼا گكتؽل ظاظ ّ آهْؾٍُبی اقالم ًبة هسوعی (و) هجٌبی
ّزعت هكلوبًبى ثبنع ،ثَ ؼاقتی ؼاٍ هْكویت خبهؼَ اقالهی
تْخَ ثَ ایي آیَ نؽیلَ هؽآى کؽین اقت کَ هی كؽهبیع"
َُّهْا".
َؽ
تل
ِیؼب ّ
ِّهللا خَو
ِسَجْل
ِوْا ث
ْت
ِػ
ّا
َالَ َ
َصُ
ظوي توعیؽ ّ تهکؽ اؾ ُوَ ثبًیبى ّ ظقت اًعؼکبؼاى ایي زؽکت
ػظین ،اهیعّاؼم ضیؽ ّ ثؽکبت آثبؼ ایي ُوبیم ّ تبثیؽگػاؼی
ػبؼكبًَ ّ قلْک اضالهی ایي خُْؽٍ ثی ًظیؽ ُكتی ظؼ توبهی
ػؽصَ ُبی ؾًعگی هبى ثیم اؾ پیم ؼش ًوبیع ّ تأقی اؾ كؽٌُگ
ؿٌی ػبنْؼا هجعاء تسْل خبهؼَ ػلوی کهْؼ ّ غضیؽٍای ثؽای
توْیت ّزعت هكلوبًبى ثبنع ّ ثَ اهیع ضعاًّع ثبؼی تؼبلی ّ
ثب تبقی اؾ الگْیُبی اضالهی ّ تؽّیح قدبیبی هؼٌْی ّ اؼؾنی
اًكدبم خبهؼَ اقالهی توْیت ّ ثوؽات آى هْخت ؿٌبی كؽٌُگی
هؽظم هب ضْاُع نع.

ظکتؽ هسوع هِعی ؼِؽاًچی
ؼیبقت ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی
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هتي کبهل پیبم ؼیبقت ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی قیكتبى ّ
ثلْچكتبى:
ًگؽل ثؽگؿاؼ کٌٌعگبى ُوبیم هیبم تبؼیطی ػبنْؼا اؾ ظیعگبٍ
اُل قٌت ثؽ ایي اقت کَ ػبنْؼا هکتت اًكبى قبؾی اقت،
آهْؾگبؼ ّ هؼلن ثهؽی اقت ،ػبنْؼا یک زبظثَ تبؼیطی ًیكت
ثلکَ هکتجی اقت ثؽهجٌبی اًكبًیت ّ اًكبى ظّقتیّ ،زعت ّ
هْظت ثؽای خْاهؼی کَ هی ضْاٌُع اًكبى ثبنٌع؛ ػبنْؼا ثَ
ظبُؽ یک ؼّؾ ّلی ظؼ ّاهغ ثَ ثلٌعای توبم اػصبؼ ّ هؽّى هی
ثبنع ،ػبنْؼاییبى ثَ ظبُؽ هسعّظ اهب ظؼ ّاهغ ثَ تؼعاظ
ػعالت ضْاُبى ّ آؾاظی ضْاُبى خِبى ّ ظؼثؽگیؽًعٍ کكبًی اقت
کَ هلجهبى ثؽای اًكبًیت ّ تسون ثؽ خبهؼَ هی تپع.
ؼقبلت نْؼای قیبقتگؿاؼی ظؼ ثؽگؿاؼی ایي ُوبیم ثیبًگؽ
گؽظآّؼی ،اؼائَ ّ تسلیل اًعیهَ ُبیی اقت کَ هیبم زكیٌی ؼا
ػبهلی ظؼ خِت ؼقیعى ثَ ّزعت ثیي نیؼَ ّ قٌی هی ظاًٌع.
اؾ آًدب کَ ؼهؿ پیؽّؾی اًوالة اقالهی ظؼ ػبنْؼا اقت ضْظ ؼا
هْظق ثَ تالل خِت هبًعگبؼی یبظ ػبنْؼا هی ظاًین.
اُعاف ػوعٍ پٌدویي ظّؼٍ ایي ُوبیم ثؽ ایدبظ آگبُی ،اؼتوب
قؽر آگبُی اكؽاظ خبهؼَ ثب الِبم اؾ ؼكتبؼ زكیي اثي ػلی
ّ اخؽایی ًوْظى
(ع) ُوؽاٍ ثب گكتؽل قؽر آگبُی خبهؼَ
الگْی اصالزبت زكیٌی ثَ هؼٌبی ؾظّظى کح كِوی ُب ّ ایدبظ
هسیػ اهي ّ اُن آكؽیي تبکیع ظاؼًع.
ظکتؽ قلؽبًؼلی هیؽ
قؽپؽقت ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی
اقتبى قیكتبى ّ ثلْچكتبى ّ ّازع ؾاُعاى
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هوعهَ:
ثب ػٌبیت ثَ الؽبف الِی ّ ُوت ّ تالل ؼیبقت هستؽم ظاًهگبٍ
آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى ّ تؼبهل ّ ُوکبؼی ظكتؽ ًِبظ ؼُجؽی
ظؼ اهْؼ اُل قٌت ؾاُعاى ،چِبؼهیي ُوبیم هلی هیبم تبؼیطی
ػبنْؼا اؾ ظیعگبٍ اُل قٌت ظؼ صجر ّ ػصؽ ؼّؾ پٌدهٌجَ ٓٔ
آثبى هبٍ  ٖٔ31ظؼ هسل قبلي ُوبیهبت هٌؽوَ آؾاظ نِؽقتبى
چبثِبؼ ّ ثب زعْؼ خوؼی اؾ اًعیهوٌعاى اُل قٌت ّ تهیغ
،اقبتیع ،ظاًهدْیبى ّ هعػْیي ظاضلی ّ ضبؼخی ثب تکیَ ثؽ
ؼّیکؽظ توؽیت هػاُت ّ ّزعت اُل تهیغ ّ تكٌي ّ ظؼ خِت
تجییي اُعاف ػبنْؼایی ّ تؽّیح هکتت ػبنْؼا پژُّی ،ثؽگؿاؼ
گؽظیع .ظؼ پی اقتوجبل اؾ چِبؼهیي ُوبیم هیبم تبؼیطی
ػبنْؼا اؾ ظیعگبٍ اُل قٌت ،ؼیبقت هستؽم ّازع پیهٌِبظ
ثؽگؿاؼی ُؽ قبلَ ُوبیم ،ثب هْظْػبت ّ ػٌبّیي ػبنْؼایی ؼا
ًوْظًع .نؽّع زکبیت پٌدویي ُوبیم هلی هیبم تبؼیطی ػبنْؼا
اؾ ظیعگبٍ اُل قٌت ثَ زعّظ نم هبٍ هجل ظؼ ٕٓ تیؽ هبٍٖٔ31
ثب ثؽگؿاؼی اّلیي خلكبت ُن اًعیهی ُوبیم ،
ثؽهیگؽظظ کَ
هوعهبت کبؼ ثؽای تصْیت هسْؼُبی ػلوی ُوبیم كؽاضْاى هوبالت،
پٌلُب ّ کبؼگبٍُبی آهْؾنی ؼقتي آؿبؾیع تب ثؼع اؾ ؼایؿًی
ثب اػعبی نْؼای قیبقت گػاؼی ظاًهگبٍ  ،ؼاُکبؼُبی ػولیبتی
کؽظى ایعٍُبی ثَ تْاكن ؼقیعٍ ثَتعؼیح ثَ هؽزلَ اخؽا
ظؼآیع.
هؽزلَی اّل كؽاضْاى هوبالت ػلوی پژُّهی ُوبیم ثب تْخَ ثَ
اّلیي تبؼیص ثؽگؿاؼی ُوبیم ظؼ قؽر خبهؼَی ظاًهگبُی ّ زْؾٍ
ُبی ػلویَ اُل قٌت ّ تهیغ ثْظ .ثعیي تؽتیت کَ ظؼ چٌعیي
ًْثت ثَ ؼّلُبی هطتلق اؼالعؼقبًی اؾ خولَ ًصت ثٌؽ هؽثْغ ثَ
ظؼ هؽاکؿ
ُوبیم نبهل هسْؼُبی هْؼ تصْیت پژُّهی ُوبیم
ظاًهگبُی ّ زْؾّی قؽر نِؽ ،اؾ کلیَی اًعیهوٌعاى اػن اؾ
اقتبظ زْؾٍ ّ ظاًهگبٍ ّ ظاًهدْیبى هؽاکؿ هطتلق ظاًهگبُی
ضْاقتَ نع تب هوبلَُبی پژُّهی ضْظ ؼا ثَ ظثیؽضبًَی ُوبیم
اؼقبل ًوبیٌع .اؾ قْی ظیگؽ ؼی ًبهًَگبؼی ثَ ؼیبقت هستؽم
ُوبیم ّ اػعبی نْؼای قیبقتگػاؼی ّ کویتَُبی هطتلق ػلوی ّ
ظاّؼی ظؼضْاقت نع تب ػٌْاى پیهٌِبظی پٌلُب ّ یب کبؼگبٍُبی
هْؼظ ًیبؾ ؼا ثَ ُوؽاٍ ؼیؿ ثؽًبهَُبی
آهْؾنی هؽتجػ
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هْؼظًظؽ اؼقبل کٌٌع.ظؼ هؽازل اّلیَ ّ پف اؾ ًطكتیي
كؽاضْاى ّ ظؼ پی اؼالعؼقبًی گكتؽظٍ ،ثبلؾ ثؽٓ 3هوبلَی
پژُّهی ثَ ظقتوبى ؼقیع .هِلت پبیبى اؼقبل هوبالت  ،ثیكت ّ
پٌح هِؽهبٍ  ٖٔ31اػالم گؽظیع ّ ظاّؼی اّلیَ هوبالت اؼقبلی
ثَ قبیت ُوبیم تْقػ کویتَ ظاّؼی هٌتطت ظثیؽضبًَ ُوبیم
(هْؼظ تبییع ؼیبقت ُوبیم ّ اػعبی نْؼای قیبقت گػاؼی ّازع)
ظؼ تبؼیص ثیكت ّ ُلتن هِؽهبٍ ٖٔ31اًدبم نع .قپف ثب تْخَ
ثَ ثیي الوللی ثْظى ُوبیم هػکْؼ ّ پف اؾ ههْؼت ّ ؼایؿًی
ثب ؼیبقت ُوبیم ّ اػعبی نْؼای قیبقتگػاؼی تصوین گؽكتَ نع
ؾهبى ُوبیم ثَ ٓٔ آثبى هبٍ  ٖٔ31هٌتول نْظ الؾم ثَ غکؽ هی
ثبنع کَ قبیت ُوبیم هػکْؼ ظؼ ؼی ظّؼٍ ُبی هجلی ُوبیم
ؼؽازی نعٍ ثْظ ّ اؼالػبت الؾم ظؼ ؾهیٌَ ًسٍْ ًگبؼل هوبالت ّ
ًسٍْ اؼقبل هوبالت ّ ًسٍْ ؼؽازی پْقتؽ هوبالت ًیؿ ظؼ اؼالػبت
قبیت هػثْؼ هؽاؼ ظاظٍ نعٍ ثْظ .تؼعاظ ٕٓٔ هوبلَ اؾ قؽاقؽ
کهْؼ ّ اؾ اقتبى ُبی هطتلق هبًٌعتِؽاى ،نیؽاؾ ،هن ،تِؽاى
ّ ...ظؼیبكت گؽظیع کَ ثَ هسط ظؼیبكت هوبالت ،ثَ قؽػت تْقػ
ظثیؽضبًَ ُوبیم پبقص کبؼثؽاى ظاظٍ هی نع .ظاّؼی هوبالت
ثؽػِعٍ چٌع تي اؾ اقبتیع زْؾٍ ػلویَ اُل قٌت ّ تهیغ
قیكتبى ّ ثلْچكتبى ّ ظاًهگبٍ قیكتبى ّ ثلْچكتبى ّ اقبتیع
هعػْ ظاًهگبٍ ُبی ظاضل ّ ضبؼج اقتبى ثْظ .پف اؾ ظاّؼی
هوبالت
هوبالت ظؼ تبؼیص ٔ آثبى هبٍ  ،اؼالػیَ اػالم اقبهی
ثؽتؽ (ثَ تؼعاظ ٓٔ ًلؽ ) ثَ ًلؽات ثؽتؽ اؼقبل نع.
نْؼای
اػعبی
ّ
ُوبیم
ؼیبقت
صالزعیع
ّ
ًظؽ
ؼجن
قیبقتگػاؼی،هوؽؼ گؽظیع اػعبی کویتَ ػلوی خلكبت ُن اًعیهی
ثب ظاّؼاى هٌتطت ظثیؽضبًَ ظؼ ؾهیٌَ ثِتؽیي ًسٍْ ظاّؼی
هوبالت ُوبیم هػکْؼ ؼا ظانتَ ثبنٌع.هبثل ثَ غکؽ اقت ثٌب ثَ
کویتَ
ظؼ ُوبیم اهكبل ػالٍّ ثؽ
پیهٌِبظ ظثیؽ ػلوی
ظاّؼاى ،کویتَ ػلوی نبهل نم ًلؽ اؾ اػعبی ُیبت ػلوی
ًیؿ پف اؾ تبییع ؼیبقت
ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى
تهکیل گؽظیع تب
ُوبیم ّ اػعبی نْؼای قیبقتگػاؼی
ؼاُکبؼُبی الؾم ظؼ ؾهیٌَ ؼاٌُوبیی پژُّهگؽاى ظؼ ًگبؼل ّ
اؼقبل هوبالت ّ ُوچٌیي پیهٌِبظ هٌبثغ هؼتجؽ هْؼظ اقتلبظٍ
ظؼ ؾهیٌَ هسْؼُبی ُوبیم ظانتَ ثبنٌع.
ًٓ ٪۰وؽٍی ظاّؼی اؾ اؼائَ قطٌؽاًی ّ ًٓ ٪۰وؽٍ ًیؿ اؾ
كؽمُبی اؾ پیم تِیَ نعٍ ثب ظؼ ًظؽ گؽكتي اصْل کلی ؼؽذُبی
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پژُّم ثْظ .ازکبم اػعبی کویتَ ظاّؼی ّ اػعبی ُیبت ػلوی
تْقػ ؼیبقت هستؽم ُوبیم ّ اػعبی نْؼای قیبقتگػاؼی ثَ
تصْیت ّ اهعب ّ ثَ ؼّیت اػعبی هػثْؼ ؼقیع.
ثؽًبهَی ظیگؽ ُوبیم اهكبل اؼائَی قطٌؽاًیُبی کلیعی تْقػ
ّ ظاًهگبٍ ّ ظاًهدْیبى ّ اػعبی ُیبت
اًعیهوٌعاى زْؾٍ
ػلوی ظاًهگبٍ ُبی قؽاقؽ کهْؼ ثب هْظْػبت هسْؼُبی ُوبیم
ثْظ کَ آضؽیي اؼالػبت ػلوی ضْظ ؼا ظؼ اضتیبؼ زعبؼ هستؽم
هؽاؼ ظاظًع .گْاُی هوبالت ُن ثؽای ًلؽات ثؽتؽ ّ ُن کلیَ
ّ چبپ گؽظیع .ظؼ هؽاقن
پػیؽكتَ نعگبى هوبالت  ،ؼؽازی
اضتتبهیَ  ،اؾ ًلؽات ثؽتؽ ثب اُعای گْاُی هوبلَ ،هعؼظاًی
ّ تهکؽ گؽظیع.

ظؼآهع ػلوی ُوبیم :
ثبتْخَ ثَ اُویت تللین ػلْم اًكبًی ّ اقالهی ّ هجتٌی ثؽ
ثیبًبت هوبم هؼظن ؼُجؽی هعظلَ الؼبلی ظؼ ضصْو ّزعت زْؾٍ ّ
ظاًهگبٍ ّ ثب تْخَ ثَ خبیگبٍ ّیژٍ ّ اثؽگػاؼ ُوبیمُبی
كؽٌُگی ظؼ زْؾٍ هؽبلؼبت اقالهی ّ ثَ هٌظْؼ كؽاُن آّؼظى
هدبلی ثؽای گلتگْی قبؾًعٍ ظؼ زْؾٍ هؽبلؼبت اقالهی هیبى
ظاًهدْیبى ّ اقبتیع زْؾٍ ّ ظاًهگبٍ ظؼ قؽاقؽ کهْؼ ،گؽٍّ
ثب
الِیبت ّ هؼبؼف اقالهی ظاًهگبٍ قیكتبى ّ ثلْچكتبى
ُوکبؼی گؽٍّ الِیبت ّ هؼبؼف اقالهی ظاًهگبٍ آؾظ اقالهی ّازع
ؾاُعاى ثؽآى نعًع کَ ُوبیم قبالًَ هیبم تبؼیطی ػبنْؼا اؾ
ّ ثب ُوکبؼی گكتؽظٍ تؽی ظؼ
ظیعگبٍ اُل قٌت ظؼ قؽر هلی
قبلِبی آتی ثؽگؿاؼ ثؽگؿاؼ گؽظظ .خِت تسون ایي اهؽ ظؼ
ُوبیم اهكبل  ،ثكتَ كؽٌُگی نبهل هدوْػَ چکیعٍ هوبالت ،
کتبثچَ ػولکؽظ چِبؼهیي ُوبیم هیبم تبؼیطی ػبنْؼا اؾ
ظیعگبٍ اُل قٌت  ..... ّ ،ظؼ اضتیبؼ کلیَ نؽکت کٌٌعگبى
ُوبیم هؽاؼ گؽكت.
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اُعاف ػلوی ُوبیم:
هؼؽكی ؾّایبی هطتلق هیبم ػبنْؼا اؾ هِوتؽیي اُعاف كؽٌُگی
ظاًهگبٍ
تسون اؼؾل ُبی ظیٌی اؾ خولَ ّزعت اقالهی
ّاکبّی پیبهعُبی هیبم ػبنْؼا اؾ ظیعگبٍ اُل قٌت
ّزعت هیبى زْؾٍ ّ ظاًهگبٍ اؾ هِوتؽیي ظقتبّؼظُبی هیبم
تبؼیطی ػبنْؼا
توؽیت هػاُت اقالهی اؾ هِوتؽیي ظقتبّؼظُبی هیبم تبؼیطی
ػبنْؼا
ظؼ قبل ُبی اضیؽ ثؽگؿاؼی ُوبیمُبی ػلوی ظؼ ؼنتَُبی
گًْبگْى ػلْم اًكبًی ثَ تعؼیح ثَ قٌتی ثیثعیل تجعیل نعٍ
اقت کَ اگؽ ثَ ظؼقتی ّ ثب ؼػبیت هْاؾیي ػلوی اًدبم گیؽظ
آثبؼ ّ ثؽکبت اؼؾنوٌعی ؼا ثؽای اًعیهوٌعاى زْؾٍ هػکْؼ ثَ
ّت ًیکْ چٌعی اقت
ظًجبل ضْاُع ظانت.ظؼ کهْؼ هب ًیؿ ایي قٌ
پب گؽكتَ اقت ّ هدبهغ هؽبلؼبت اقالهی اػن اؾ زْؾّی ّ
ظاًهگبُی گبمُبی هِوی ظؼ ثؽگؿاؼی ُوبیمُب ّ ًهكتُبی ػلوی
ظؼ زْؾٍ هؽبلؼبت اقالهی ثؽظانتَاًع.
یبی
یبیی ُی
یالهی گؽظُوی
یبت اقی
یبی هؽبلؼی
یعاف ُوبیمُی
یی اؾ اُی
یکی
ظاً هدْیی ا قت کَ نؽکت کٌ ٌعگبى ظؼ آى هٌس صؽا اؾ ظاً هدْیبى
ّ ظاًمپژُّبى هؽبلؼبت اقالهی هی ثبنٌع.
یؿ
یبؼاى ػؿیی
یَ ُوکی
یم هبُی
یعّظ نی
یی زی
یؽی ّ ػولی
یبؼ كکی
یتح کی
هٌی
یَ
یْظ کی
یگبٍ ثی
یْؾٍ ّ ظاًهی
یبتیع زی
یی ّ ظاّؼی اقی
یَ ػلوی
کویتی
ثب تالل هعاّم ضْظ ّ پیگ یؽی آى ثب ُو کبؼی کوی تَ ػل وی،
ثَ ث وؽ ًه كت .لػا ظث یؽ ػل وی ُ وبیم ثؽ ضْظ
ُ وبیم
ّاخییت هییی ظاًییع هؽاتییت تهییکؽ ّ اهتٌییبى ضییْظ ؼا اؾ تییالل
توبهی ایي ػؿیؿاى اثؽاؾ ظاؼم.
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اقبهی ًلؽات ثؽتؽ هوبالت ُوبیم

ُوبیم اؾ ًگبٍ ؼقبًَ ُب:
ظؼ اثتعای ُوبیم ؼئیف ظًهگبٍ آؾاظ اقالهی اقتبى قیكتبى ّ
ثلْچكتبى هسؽّهیتؾظایی ظؼ ایي ظیبؼ ؼا ظؼ گؽّ تْقؼَ
كؽٌُگی ثیبى کؽظ ّ گلت :هؽاکؿ آهْؾنی ظؼ هٌبؼن هسؽّم
اقتبى ظایؽ نعٍ اقت.
قلؽبًؼلی هیؽ اظِبؼ ظانت :ظاًهگبٍ آؾاظ قیكتبى ّ ثلْچكتبى
هأهْؼیت ّیژٍای ظؼ ایي اقتبى ظاؼظ ،هؼتوعین تْقؼَ ّ
هسؽّهیتؾظایی ظؼ قیكتبى ّ ثلْچكتبى ظؼ گؽّ تْقؼَ كکؽی ّ
كؽٌُگی اقت.
ّی اكؿّظ :ظؼ ؼاقتبی هأهْؼیت ظاًهگبٍ آؾاظ هؽاکؿ آهْؾنی
ظاًهگبٍ ظؼ ًوبغ هطتلق قیكتبى ّ ثلْچكتبى ّ ثَّیژٍ ًوبغ
هسؽّم ثلْچكتبى ُوچْى هیؽخبٍّ ،کٌبؼک ّ ظلگبى تْقؼَ پیعا
کؽظٍ ّ تأقیف نعٍ اقت.
ؼئیف ظاًهگبٍ آؾاظ اقتبى قیكتبى ّ ثلْچكتبى تصؽیر کؽظ:
یکی اؾ اُعاف اصلی هب ثؽای تْقؼَ كکؽی ّ كؽٌُگی ،ثؽگؿاؼی
ُوبیمُبیی ثب هسْؼیت اُلقٌت اقت؛ ثؽ ُویي هجٌب اهكبل ثؽای
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پٌدویي قبل پیبپی ُوبیم ثیيالوللی هیبم تبؼیطی ػبنْؼ اؾ
ظیعگبٍ اُلقٌت ؼا ثؽای ًطكتیي ثبؼ ثَصْؼت ثیيالوللی
ثؽگؿاؼ کؽظین ّ اؾ زعّظ  ۰هبٍ پیم هوعهبت ُوبیم ؼا آهبظٍ
کؽظین.
ّی ثب تهکؽ اؾ زعْؼ هیِوبًبى ثیيالوللی کهْؼُبی پبکكتبى ّ
ػوبى ظؼ ایي ُوبیم ،تأکیع کؽظ :هیِوبى ّیژٍ ایي هؽاقن
هْالًب نیص ُیثن ثي ظاظ کؽین ثي نوجیَ الجلْنی اؾ هتلکؽاى
ّ ًطجگبى كوَ اُلقٌت کهْؼ ػوبى ّ زعْؼ چٌیي هیِوبًی
ًهبىظٌُعٍ خبیگبٍ ّیژٍ هیبم ػبنْؼا ًؿظ اُلقٌت اقت.

ظکتؽ هیؽ گلت :تب پبیبى قبل ُوبیم اقتبًی ّزعت ًیؿ
ثَهیؿثبًی ّ زوبیت ظاًهگبٍ آؾاظ قیكتبى ّ ثلْچكتبى ثب
زعْؼ نطصیتُبی ثؽخكتَ اُلقٌت ثؽگؿاؼ ضْاُع نع کَ ظؼ
قبلُبی آیٌعٍ ثَقوت هلی ّ ثیيالوللی نعى ُوچْى ایي ُوبیم
پیم ضْاُع ؼكت.
ایي ُوبیم کَ ظؼ قبلي ُوبیمُبی ثیيالوللی هٌؽوَ آؾاظ
چبثِبؼ ثؽگؿاؼ نع قیع ظاًیبل هسجی اقتبًعاؼ قبثن قیكتبى ّ
ثلْچكتبى ،زعؽت آیت هللا ػجبقؼلی قلیوبًی ًوبیٌعٍ ّلی كویَ
ظؼ اقتبى ،هْالًب نیص ُیثن ثي ظاظ کؽین ثي نوجیَ الجلْنی
اؾ کهْؼ ػوبى ،ظکتؽ اثؽاُین کالًتؽی هؼبّى كؽٌُگی ّ
ظاًهدْیی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ،هْلْی ًػیؽ ازوع قالهی
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ًوبیٌعٍ اُل قٌت ظؼ هدلف ضجؽگبى ؼُجؽی ّ ائوَ خوؼَ ّ
ثؿؼگبى نیؼَ ّ قٌی اقتبى قیكتبى ّ ثلْچكتبى زعْؼ ّ ثَ
ایؽاظ قطٌؽاًی پؽظاضتٌع.

ظؼ اظاهَ ی ایي هؽاقن اقتبًعاؼ قیكتبى ّ ثلْچكتبى گلت:
اگؽ هیبم تبؼیطی ػبنْؼا ًجْظ هؽوئٌب اهؽّؾ اقالهی ُن ّخْظ
ًعانت ّ ُدوَ ُبی ظنوي ثؽ ػلیَ هكلوبًبى ثَ ًتیدَ هیؼقیع.
ظاًیبل هسجی ظؼ پٌدویي ُوبیم ثیي الوللی هیبم ػبنْؼا ظؼ
ظیعگبٍ اُل قٌت ظؼ هٌؽوَ آؾاظ چبثِبؼ اظِبؼ ظانت :هسؽم ّ
هی تْاى ثؽ پبیَ اضالم اؼؾیبثی کؽظ ّ اهبم
ػبنْؼا ؼا
زكیي (ع) ثؽ اقبـ هلبُین اقالهی کَ ثؽ ٖ هسْؼ ػوبیع ،ازکبم

ّ اضالم اقتْاؼ ُكتٌع ،اضالم ؼا هسْؼ اهعاهبت ضْیم هؽاؼ ظاظ.
ّی ثب انبؼٍ ثَ زؽکت ػظین كؽٌُگی اؾ قْی خلكبت ّ ثؽًبهَ
ُبی ػبنْؼایی اكؿّظ :نیؼَ ّ قٌی کَ ظّ هػُت ثؿؼگ اقالهی
هسكْة هی نًْع ،تْاًكتَ اًع ثب توكک ّ ثِؽٍ گیؽی اؾ هیبم
ػبنْؼا ثَ زیلَ ُبی ظنوٌبى كبئن آیٌع.
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هسجی تْخَ ثَ ههتؽکبت ظیٌی توؽیت هػاُت ؼا هِن ػٌْاى ّ
اظاهَ ظاظ :اگؽ ػبنْؼا ًجْظ هؽوئٌب چیؿی اؾ نؼبئؽ اقالهی
ًوبًعٍ ثْظ ّ ُؿیٌَ ُبی گؿاكی کَ ظنوٌبى ظؼ ایي ظّؼاى ضؽج
هی کٌٌع تب اقالم ًجبنع گْیبی ُوَ چیؿ اقت.

ّی هِن تؽیي ػبهل هْكویت ظؼ ُوَ هیبظیي کهْؼ ؼا ثِؽٍخْیی
ّ ًگؽل كکؽی ػبنْؼایی ظاًكت ّ تبکیع کؽظ :اگؽ خِبظ كی
قجیل هللا ُوبًٌع خِبظ زكیٌی قؽلْزَ کبؼ هبًْى هعاؼاى ّ
هكئْلیي کهْؼ ثبنع ػبكیت ثؽای ضْیهتي ّ ؼكبٍ ثؽای هؽظم ؼا
ثَ ظًجبل ضْاُع ظانت.
هسجی ظؼ پبیبى ظوي تهکؽ اؾ زعْؼ ػلوبی اُل قٌت ظاضلی ّ
ضبؼخی ظؼ ایي ُوبیم ضبؼؽًهبى کؽظ :ظنوٌبى ًوی تْاًٌع چٌیي
هؽاقوبتی ؼا کَ ػلوبی نیؼَ ّ قٌی ظؼ کٌبؼ ُن گؽظ یک ظیگؽ
خوغ نعٍ اًع ؼا ثجیٌٌع چؽا کَ ثب ایي ؼّیَ ًوی تْاًٌع ُیچ
ضللی ظؼ اهٌیت ّ ؼكبٍ هؽظم هب ایدبظ کٌٌع.
ظؼ اظاهَ زعؽت آیت هللا قلیوبًیً ،وبیٌعٍ قبثن ّلی كویَ ظؼ
اقتبى قیكتبى ّ ثلْچكتبى اظِبؼ ظانتٌع :زؽکت اهبم
زكیي(ع) ،زؽکتی ثؽای کؽاهت اًكبًی ثْظ ّ ثَ ُویي ػلت ،ػهن
ثَ اّ خِبًی اقت.
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قبثن ؾاُعاى اكؿًّع :اهؽّؾ اؼثؼیي یکی اؾ
اهبم خوؼَ
هِوتؽیي انتؽاکبت هػُجی نیؼَ ّ قٌی نعٍ اقت ّ ُیچ خؽیبى
اًسؽاكی ًوی تْاًع ضللی ظؼ ایي هْظت ایدبظ کٌع.
ایهبى ثب انبؼٍ ثَ ایٌکَ ّزعت نیؼَ ّ قٌی اهؽّؾ ثیم اؾ
ُؽ ؾهبى ظیگؽی هكتسکنتؽ نعٍ ،اكؿّظُ :وبیم هیبم تبؼیطی
ػبنْؼا اؾ هٌظؽ اُلقٌت ثَ ظًیب ًهبى هیظُع ههتؽکبت ظیٌی
هػاُت ثیي هكلوبًبى ّخْظ ظاؼظ.
قبثن ّلیكویَ ظؼ
ًوبیٌعٍ
اظاهَ ظاظ :اهبم زكیي(ع)
زبکوبى ؾهبى ضْظل هیبم کؽظ
ایٌکَ ثَ ظًیب ثلِوبًع ثؽای
ثب هْظغ هعؼتوٌع ّاؼظ نع.

اهْؼ اُلقٌت قیكتبى ّ ثلْچكتبى
ثؽای خلْگیؽی اؾ ظلن ّ خْؼ
ًَ ثَضبؼؽ ظًیبؼلجی ،ثلکَ ثؽای
هجبؼؾٍ ثب ظبلوبى ُوْاؼٍ ثبیع

ّی ثب انبؼٍ ثَ كؽهبیم زعؽت ؼقْل(و) ظؼ ضصْو هسجت
اهبم زكیي(ع) ،ضبؼؽًهبى کؽظ :ؼجن ؼّایبت ههتؽک نیؼَ ّ قٌی،
زعؽت ؼقْل(و) هسجت اهبم زكیي(ع) ؼا ثؽای اُل ثِهت ظاًكت ّ
ُؽ کف کَ ایي اهبم ثؿؼگ ؼا ظّقت ًعانتَ ثبنع اؾ ظنوٌبى
اقت.
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زعؽت آیت هللا قلیوبًی اكؿّظ :ػبنْؼا اؾ ظل اقالم قؽچهوَ
گؽكتَ ّ ثبّؼ اُلقٌت ثؽ ایي اقت کَ اهبم زكیي(ع) ثَ توبهی
هكلوبًبى خِبى تؼلن ظاؼظ ّ كوػ ثؽای هػُت ضبصی ًیكت.
ُوچٌیي ظؼ اظاهَ زدت االقالم اثؽاُین کالًتؽی ثب هعؼظاًی اؾ
تاللُبی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ّازع ؾاُعاى ّ ثؿؼگبى اُل قٌت
اقتبى قیكتبى ّ ثلْچكتبى ثؽای ثؽگؿاؼی ایي هؽاقن ،اظِبؼ
کؽظ :اهؽّؾ کَ ایي ُوبیم ثؽگؿاؼ هینْظ ٔ۰ ،هؽى اؾ ّاهؼَ
کؽثال هیگػؼظ ،نبیع ههبثَ زبظثَ کؽثال ؼا ًتْاًین ظؼ تبؼیص
پیعا کٌین.
ّی ثب تأکیع ثؽ ظلیل ّهْع هیبم ػبنْؼا ّ ػلت ّاهؼَ کؽثال،
ػٌْاى کؽظ :ظاًكتي كلكلَ کؽثال ثبیع یکی اؾ هِنتؽیي ظالیل
ثؽگؿاؼی ایي ُوبیم ثبنع ّ ثبیع خبهؼَ کًٌْی هب ثعاًٌع چؽا
ثؼع اؾ گػنت ٓ ۰قبل اؾ ّكبت پیبهجؽ گؽاهی اقالم(و) ،اُل
ثیت پیبهجؽ(ع) ظؼ ثیي اهت پیبهجؽ هظلْم ّاهغ نعًع ّ خبهؼَ
ثبیع ثعاًع تبؼیص تکؽاؼ هینْظ.
کالًتؽی ظلیل ّهْع هیبم تبؼیطی ػبنْؼا ؼا ظؼق ثصیؽت
ظؼ کكبًی کَ ضْظ ؼا هؤهي ّ هكلوبى هیظاًكتٌع ثؽنوؽظ ّ
تأکیع کؽظ :اگؽ اهبم زكیي(ع) خبى ضْظ ّ ضبًعاى ّ اصسبة ضْظ
ؼا ظؼ ؼجن اضالو ًویگػانت ،اهت اقالم ثؽای ُویهَ اؾ هكیؽ
اصلی ضبؼج هینع ّ ظیگؽ اقالهی ّخْظ ًعانت کَ ثَظقت هب ثؽقع.
هؼبّى كؽٌُگی ّ ظاًهدْیی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی ثب ثیبى ایٌکَ
ایدبظ كؽهَگؽایی ّ هجیلَگؽایی ثؼع اؾ ؼزلت پیبهجؽ(و)
ظّثبؼٍ خبى گؽكت ّ اضتالف ؼجوبتی ظّثبؼٍ هْخت ایدبظ تلؽهَ
ظؼ اهت اقالهی ّ توبم ایي كؽهَگؽاییُب هْخت تعؼیق هعؼت
اقالم ّ هكلوبًبى نعٍ ثْظ ،هتػکؽ نعً :وًَْ آى ؼا
اهؽّؾ هیبى نیؼیبى ّ اُل تكٌي (كؽهَُبی ثِبیی ّ ُّبثی)
نبُع ُكتین.
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ّی ثب ثیبى ایٌکَ چَ ضْىُبیی اؾ ثیگٌبُبى تْقػ ُّبثیُب ثؽ
ؾهیي ؼیطتَ نعٍ ّ توبم ایي خٌبیبت هٌتح نعٍ اؾ تْؼئَ
اقتکجبؼ اقت ،ػٌْاى کؽظ :اقتکجبؼ خِبًی ثب ُعف اضتالف
اكکٌعى ّ ایدبظ تلؽهَ هیبى هلتُبی هكلوبى ،ضْاُبى کبُم
هعؼت ّاهؼی هكلوبًبى اقت.

هؼبّى كؽٌُگی ّ ظاًهدْیی ظاًهگبٍ آؾاظ اقالهی اكؿّظ :اهؽّؾ
ظلنقتیؿی،
زكیي(ع)،
اهبم
تبؼیطی
هیبم
پیبهعُبی
ػعالتضْاُی ،ایثبؼ ّ اؾ ضْظگػنتگیًَ ،تٌِب هْخت هیبم
هلتُبی قتنظیعٍ هٌؽوَ ظؼ ثؽاثؽ ظلن ّ خْؼ نع؛ ثلکَ اثؽات
ّ ًتبیح اثؽثطم ایي هیبم اهؽّؾ تب هلت اؼّپب ّ آهؽیکب
ظیعٍ هینْظ.
کالًتؽی ثیبى کؽظ :اهیع اقت ایي اؼاظتُب اؾ خبًت ُوَ هسجبى
اُل ثیت ّ اهبم زكیي(ع)؛ چَ نیؼیبى ّ اُل قٌت ّ زتی ظؼ
ثیي قبیؽ اظیبى ،ؾهیٌَقبؾ ثؽای ظِْؼ اهبم ؾهبى(ػح) ثبنع.
هْلْی ًػیؽ ازوع قالهی ًوبیٌعٍ هؽظم قیكتبى ّ ثلْچكتبى ظؼ
هدلف ضجؽگبى ؼُجؽی ُن ػبنْؼا ؼا یک پیبم هِن الِی ثؽای
خِبًیبى ظاًكت ّ گلت :اُل قٌت ،هیبم اهبم زكیي (ع) ؼا
ثؽای ؼقیعى ثَ زکْهت کػة ظاًكتَ ّ ُعف ّاهؼی ایهبى ؼا
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خِبظ ظؼ ؼاٍ ضعا ّ ایكتبظگی ظؼ ثؽاثؽ هكتکجؽاى ؾهبًَ
هی ظاًع.

ّی اكؿّظُ :ؽچٌع ظؼ ًْع ػؿاظاؼی ّ كوَ تلبّتُبیی هیبى اُل
قٌت ّ تهیغ اقتّ ،لی هبػعتب هیبم اصلی اهبم زكیي ثؽای هب
اؼؾل ّاالیی ظاؼظ ،هیبهی کَ ههؽّػیت ؼا اؾ اًسؽاكبت
قتوگؽاى گؽكت.
ًوبیٌعٍ قیكتبى ّ ثلْچكتبى ظؼ هدلف ضجؽگبى ؼُجؽی تصؽیر
کؽظُ :عف اصلی اهبم زكیي ّ ظلیل ثَ نِبظت ؼقیعى آى زعؽت
اؾ ظیعگبٍ هتلکؽاى اُل قٌت خلْگیؽی اؾ ههؽّػیت ثطهیعى ثَ
اًسؽاكبت ظبلوبى قتوگؽ ظؼ تبؼیص اقت.
ّی اظاهَ ظاظ :اگؽ اهبم زكیي(ع) ثَ نِبظت ًویؼقیع؛ زبکوبى
قتوگؽ ظؼ ؼْل تبؼیص ثَ اًسؽاكبتی کَ ظانتٌع ،ههؽّػیت
هیثطهیعًع .اهبم زكیي ثَ نِبظت ؼقیع تب ثگْیع ثبیع خلْی
ظلن ّ اًسؽاكبت ؼا ظؼ ُؽ ثؽَُای اؾ تبؼیص ثگیؽین.
هْلْی قالهی ظؼ پبیبى گلت :هسوویي اُل قٌت ثؽ ایي ثبّؼ
ُكتٌع اگؽ اهبم زكیي ظؼ آى ثؽَُ اؾ تبؼیص قکْت هیکؽظ؛
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اهؽّؾ اًسؽاكبتی کَ هػهْم
زکْهتُبی قتوگؽ ههؽّع هینع.

ّ

ًبپكٌع

اقت

کبهال

ثؽای

هْلْی ػجعالؽزوي هالؾُی ،اهبم خوؼَ اُل قٌت نِؽقتبى
چبثِبؼ ثب انبؼٍ ثَ ظّقتی پیبهجؽ(و) ًكجت ثَ اهبم زكیي
(ع) اكؿّظ :زعؽت ؼقْل اکؽم (و) ثوعؼی ثؽای زعؽت اهبم زكیي
(ع) اؼؾل هبئل ثْظًع کَ كؽهْظًع :زكیي اؾ هي اقت ّ هي اؾ
زكیي ُكتن.

اهبم خوؼَ اُل قٌت چبثِبؼ ظؼ اظاهَ گلت  :اهبم زكیي (ع)
ؼا اقؽْؼٍ ظًیب هؼؽكی ّ ضبؼؽًهبى کؽظ :اگؽ قیٌَؾًی ظؼ كوَ
اُل قٌت خبیؿ ثْظ هب ثؽای آى زعؽت قیٌَ ًویؾظین ثلکَ
قیٌَُبیوبى ؼا پبؼٍ پبؼٍ هی کؽظین.
ظؼ اظاهَ ایي ُوبیم نیص ُیثن ثيظاظکؽین ثي نوجیَالجلْنی
ّ هیِوبى ّیژٍ ظؼ ایي ُوبیم گلت:
اؾ ػلوبی کهْؼ ػوبى
ظّقتی اهبم زكیي(ع) ؼّل ّ هٌم اُل قٌت ظؼ توبم ظًیبقت ّ
اگؽ كعاکبؼی آى اهبم ثؽای ثوبی ظیي اقالم ًجْظ ،ظیي اقالم
ثب ایي کیلیت ثبهی ًوی هبًع.
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ُوچٌیي ظؼ ایي ُوبیم هْلْی ػجعالؽزوي تؽًدؿؼ اهبم خوؼَ
اُل قٌت هكدع ؾیي الؼبثعیي چبثِبؼ گلت :هب ػؿاظاؼی ثؽای
ًٍْ ؼقْل ضعا (و) ؼا خؿّ ّظبیق ضْظ هی ظاًین ّ ایي
ههتؽکبت هػُجی نیؼَ ّ قٌی ثبػث هی نْظ تب هْظت ّ ظّقتی
ثیي هب پبیعاؼ ثوبًع.

30

پنجمین همایش بین المللی قیام تاریخی عاشورا از دیذگاه اهل سنت

دااگشنه آزاد اسالمی واحد زاهدا ن با هم کاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری رد امىر اهل سنت –  01آبان 79

ظؼپبیبى اؾ ًلؽات ثؽگؿیعٍ ،ظاّؼاى ّ ؾزوبت ظقت اًعؼکبؼاى
پٌدویي ُوبیم ثیي الوللی هیبم تبؼیطی ػبنْؼا توعیؽ ثَ ػول
آهع.
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1

حٕساهلل ظاضٚظ٣ٞ

ذغ٥ة ٔؿزس رأغ االلهٔ ٚ ٣س٤ط ٔسضؾ ٝز ٣ٙ٤تحطاِؼّٚ ْٛال٤ت ٕ٘٥طٚظ افغا٘ؿتاٖ
چى٥س:ٜ
أاْ حؿ ٗ٥زض 5قؼثاٖ ؾاَ  4تؼساظ ٞزطت تس٘٥ا آٔس .وؿ ٣و ٝقثاٞت تؿ٥اض ظ٤از ٢تا پ٥أثطزاقت ٞٛٔ ٚا ٢ؾط
ٚض٤ف ٔثاضوكاٖ اٙ٤مسض ؾ٥ا ٜتٛز ٔخُ اٙ٤ى ٝضً٘ قس ٜتاقس .زض وتاب أاْ شٞث ٣آٔس ٜو ٝقره ٣پ٥ف ٤ى ٣اظ
نحات ٝپ٥أثط اظ ذ ٖٛپك ٝتطؾ٥س  ،ا ٗ٤نحات٤ٌٛ ٣ٔ ٣س ت ٛاظوساْ قٟط٢؟ ٔ٤ٌٛ ٣س اظ ػطاق ،ا٤كاٖ ت ٝا ٗ٤قرم ٔ٣
ٌٙ٤ٛس ت ٛاظذ ٝ٘ٛپك ٣ٔ ٝتطؾ ٣ِٚ ٣اظ ذ ٖٛفطظ٘س پ٥أثط ٕ٘ ٣تطؾ ٣و ٝچٍ ٝ٘ٛقٕا ا ٚضا وكت٥س .ات ٛاٛ٤ب ا٘هاض٣ٔ ٢
فطٔاٙ٤س ٔٗ آٔسْ پ٥ف پ٥أثط (ل) زضحاِ ٣و ٝا٤كاٖ تا أاْ حؿٗ ٚحؿ ٗ٥وٞ ٝط ز ٚتطؾ ٝٙ٥پ٥أثط ٘كؿت ٝتٛز٘س
تاظ ٣ٔ ٢وطز؛ ٌفتٓ ٤ا ضؾ َٛاهلل زٚؾتكاٖ زاض٤س؟ ٌفت چٍ ٝ٘ٛزٚؾتكاٖ ٘ساقت ٝتاقٓ اٞ ٗ٤ا ض٤حا٘ٞ ٝا ٢ز٘٥ا
ٞؿتٙس ،حضطت اتٞٛط٤ط ٣ٔ ٜفطٔاٙ٤س ٔٗ ٘عز پ٥أثط تٛزْ  ٚأاْ حؿ ٗ٥و ٝپ٥أثطذ ٣ّ٥ا ٚضا زٚؾت زاقت آ٘زا تٛز
پ٥أثطت ٝأاْ ٌفت تط ٚپ٥ف ٔازضت چ ٖٛقة تٛز ٔٗ ٌفتٓ ٔٗ تا ا٥ٔ ٚط ْٚتاض٤ه ٞؿت پ٥أثطٌفت ٘ ٝز٤سْ ٘ٛض ٢آٔس
ٚتا ا ٚتا ذإ٘ٞ ٝطا ٜتٛز .حضطت ػثساهلل ضٚا٤ت ٔ ٣وٙس پ٥أثط ٔ ٣فطٔاٙ٤س ٞطوؽ حؿ ٚ ٗ٥حؿٗ ضازٚؾت زاضز ٔٗ
ضازٚؾت زاضز ٞ ٚطوؽ تا حؿ ٚ ٗ٥حؿٗ تغض وٙس تا ٔٗ تغض وطزٞ ٜؿت .ضٚظ ٢أاْ حؿ ٗ٥زضذاٌ٘ ٝط ٣ٔ ٝ٤وطز ٚ
ٔازضـ وٙاضـ تٛز پ٥أثط آٔس ٌفت ٍٔط ٕ٘ ٣زاٌ٘ ٣ط ٝ٤حؿٔ ٗ٥طا ٔ ٣ض٘زا٘س .أا ظإِ ٗ٥ؾط حؿ ٗ٥ضا تط٤سٖ  ٚذٙسٜ
ٔ ٣وطز٘س  .تّ ٝذسا٘ٚس تراعطحؿ ٚ ٗ٥فساواض٤ف أطٚظ ٔاضا ت ٝا ٗ٤ػٛد  ٚتعضٌ ٣ضؾا٘سٔ ،ٜا ٞطچ ٝزاض ٓ٤اظ ذٖٛ
انحاب ٚا ُٞت٥ت پ٥أثطزاض .ٓ٤لسضت  ٚالتساضرٟاٖ اؾالْ اظ تطوت فساواض ٢ا٤كاٖ تٛز .ؾطزاضا٘ ٣و ٝؾطٞا ٢ذٛز ضا
تمس ٓ٤اؾالْ وطز٘س تا٤س  ٓٞأت ٣تٙٔٛٙس زاقت ٝتاقٙس .تٕاْ ا ُٞؾٙت تط ٚرٛب ٔحثت ا ُٞت٥ت  ٚتحط ٓ٤آظاض  ٚت٣
ازت ٣ل٤ ٚ ٣ِٛا فؼّ٘ ٣ؿثت ت ٝآ٘اٖ اتفاق ٘ظط زاض٘سِ .صا ٔ ٟٓتط ٚ ٗ٤اضظقٕٙستط٘ ٗ٤ت٥ز ٝا ٗ٤ت٥ا٘ات آٖ اؾت و ٝرأؼٝ
اؾالٔ ٣تٟٙا زض نٛضت حفظ ٚحست تٔ ٗ٥صاٞة ٔ ٣تٛا٘س ت ٝپ٤ٛاٌ ٚ ٣٤ؿتطـ ٚقىٛفا ٣٤ذ٤ٛف تحمك تثركس  ٚاٗ٤
أط ٔٔ ٟٓحمك ٘رٛاٞس قس ٍٔط آ٘ىٔ ٝؿّٕا٘اٖ ح َٛانٛٔ ُ٥زت ا ُٞت٥ت ٔتحس ٌطز٘س.

وّٕات وّ٥س :٢أاْ حؿ( ٗ٥ع) ،ا ُٞت٥ت ٘ث ،٢ٛحضطت اتٞٛط٤ط ،ٜل٥اْ ػاقٛضا.
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ػُّ راٚزاٍ٘ ٣ل٥اْ ػاقٛضا اظ ٘ظط تعضٌاٖ فطل ( ٗ٥ا ُٞتك٥غ  ٚا ُٞتؿ)ٗٙ
اؾٕاػ ُ٥ا٤عز ٢ذاِك آتازٔ ،1٢طتض ٣پّٟٛا٘٣

2

 -1ػض٥ٞ ٛات ػّٕٔ ٚ ٣س٤طٌط ٜٚزا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔ٣
 -2اؾتاز٤اض ٌطٔ ٜٚؼاضف اؾالٔ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
Email: esmaelezadi@yahoo.com

چى٥س:ٜ
ّ لوتل السكیي كی هلْة الوْهٌیي زؽاؼح التجؽظ اثعا» ثب گػنت ٖٔ13
«إى
قبل اؾ ّاهؼَ ظؼظًبک ػبنْؼا ًَ تٌِب اؾ نْؼ ّ ُیدبى ّ اثؽاؾ اؼاظت
هكلوبًبى ثَ زكیي ثي ػلی کبقتَ ًهعٍ ثلکَ ؼّؾ ثَ ؼّؾ ایي نْؼ ّ
ُیدبى ّ نؼْؼ اكؿایم ظانتَ اقت زبال چؽا پیبهجؽ ایي قطي ؼا كؽهْظًع
؟ هگؽ ایهبى چَ ّیژگی ُبیی ؼا ظؼ هیبم كؽؾًعنبى هی ظیعًع ّ اؼالع
ظانتٌع کَ كؽهْظ ایي نْؼ ّ ُیدبى توبم نعًی ًیكت؟ آًچَ هكلن هی
ثبنع ایي اقت کَ اًوالة اثب ػجعهللا ّ ًِعت ایهبى یک ًِعت كؽاگیؽ ثْظٍ
ّ ُعف هب ظؼ ایي هوبلَ ثؼع اؾ ثؽؼقی اُعاف زكیي ثي ػلی ،ؼهؿ ّ ؼاؾ
ّت ثیبى ضْاُع
خبّظاًگی ّ ثوب آى اؾ ًظؽ ثؿؼگبى اُل تهیغ ّ اُل قٌ
نع کَ ثب ؼّل تْصیلی ّ تسلیلی ثب هؽاخؼَ ثَ هٌبثغ کتبثطبًَ ای قؼی
نعٍ ظالیل ایي خبهؼیت ّ كؽاگیؽ ثْظى هیبم اهبم زكیي (ع)هْؼظ ثؽؼقی
هؽاؼ گیؽظ.

کلوبت کلیعی :اهبم زكیي(ع) ،خبّظاًگی ،اُل تهیغ ،اُل تكٌي.
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ٚاوا ٢ٚا٘مالب ػاقٛضا زض ٔٙاتغ فطل ٝتطٞ ٢ّٛ٤ا
ػثساِٛاحس تأط٢

1

اؾتاز٤اض زا٘كٍاٚ ٜال٤ت ا٤طا٘كٟط
Email: avahedbameri@yahoo.com

چى٥س:ٜ
ا٘مالب ػاقٛضا اظ حٛازث را٘ىا ٣ٞاؾت و ٝزض ػآِ تكط٤ت اظ اٚ ٗ٤الؼ ٝػظ ٓ٥ت ٝػٛٙاٖ حازح ٝا ٢راٚزا٘ٔ ٚ ٝا٘سٌاض
زض افىاض ػٕ٤ ٣ٔٛاز ٔ ٣قٛز .اٚ ٗ٤الؼ ٝرا٘ؿٛظ اظ ٔٙظط ا٘س٤كٕٙساٖ ،ا٘مالب ٔؼ ٚ ٢ٛٙؾاظ٘س ٜا ٢اؾت و ٝزض رٟت
تحمك اٞساف ٔتؼأِ ٣ا٘ٙس ػساِت  ٚاح٥ا ٢آٔٛظٞ ٜا ٢ز ٚ ٣ٙ٤تط٤ٚذ فضائُ ا٘ؿا٘ٚ ٣قؼائط ز ٣ٙ٤قىُ ٌطفت ٝاؾت .اظ
٤ٚػٌٞ ٣ا ٢اٟ٘ ٗ٤ضت اِ ٣ٟآٖ اؾت و ٝل٥اْ أاْ حؿ( ٗ٥ع) تطا ٢تٕاْ فطق ٔٚصٞة اؾالٔ ٣ت ٝػٛٙاٖ اٍِ ٢ٛحك
عّثٚ ٣راٖ فكا٘ٛٔ ٣ضز تىطٚ ٓ٤قا٤ؿت ٝاؾ ٜٛپص٤ط ٣ٔ ٢تاقسٔ .ىتة تطٞ ٢ّٛ٤ا اظ ٔىاتة ٔصٞة حٙف ٣اؾت وٝ
زضا٘س٤ك ٝآ٘اٖ ٟ٘ضت ػاقٛضا ،اظ ل٥اْ ٞا ٢ت ٝقٕاض ٔ ٣آ٤س وٛٔ ٝرة ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاقتٗ ز ٗ٤اؾالْ ٚتط٤ٚذ ؾٙت ٘ث٢ٛ
زض ػطن ٝظ٘سٌ ٣أت اؾالٔٔٚ ٣ثاضظ ٜتا ا٘حطاف ٞا  ٚتسػت ٞا ٌطز٤س ٜاؾتٔ .ماِ ٝحاضطتا ضٚـ تٛن٥ف ٣ت ٝتحُّ٥
ا٘مالب ػاقٛضا اظ ٍ٘ا ٜتط٤ّٛ٤اٖ اقاضٕ٘ ٣ٔ ٜا٤س  ٚؾؼ ٣زاضز تا اؾتٙاز تٙٔ ٝاتغ ٔؼتثط ا ٗ٤فطل ٝت ٝضطٚضت ٔٙسٚ ٢
ا٥ٕٞت ا ٗ٤ا٘مالب ٔٛحط زض رٟاٖ اؾالْ ضا ٔٛضز تٛر ٝلطاض تسٞس.

وّٕات وّ٥س :٢أاْ حؿ( ٗ٥ع) ،ػاقٛضا ،تطٞ ٢ّٛ٤اٙٔ ،الة ا ُٞت٥ت(ع) ،پ٥اْ ٞا ٢ل٥اْ.
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تطضؾ ٣تغث٥م ٣ز٤سٌا ٜفطل ٗ٥زض ٔٛضز تىاء ٛ٘ ٚح ٝؾطا ٣٤تط أاْ حؿ(ٗ٥ع)
ٔحؿٗ قف٥ؼ٘ ،1٣انط رٟا٘كا ٣ٞرٛاضأٖ ،2حٕس حؿٗ ضض٢ٛ

3

 -1ػض٥ٞ ٛات ػٌّٕ ٣طٔ ٜٚؼاضف اؾالٔ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
 -2ػض٥ٞ ٛات ػّٕٔ ٚ ٣س٤طٌطٔ ٜٚؼاضف اؾالٔ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
 -3ػض٥ٞ ٛات ػٌّٕ ٣طٔ ٜٚؼاضف اؾالٔ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
Email: shafiee.6161@gmail.com
چى٥س:ٜ
ا٘ؿاٖ ٚرٛز  ٚفغطتف تا ػٛاعف  ٚاحؿاؼ ٞاٌ٘ٛ ٢اٌٌ ٖٛط ٜذٛضز ٜاؾت ٚ ،اوخط اٚلات ت ٝافطاز ٢و ٝزض پ٥طأ٘ٛف
ظ٘سٌ ٣ٔ ٣وٙٙس ،احؿاؼ ػّمٚ ٚ ٝاتؿتٍ ٣زاضز .اظ  ٗ٥ٕٞض ٚظٔا٘ ٣و٤ ٝى ٣اظ آقٙا٤اٖ ضا ت ٝؾثة ٔطي اظ زؾت ٔ٣
زٞس ،تس ٖٚاذت٥اض اقه اظ چكٕا٘ف ؾطاظ٤ط ٌٔ ٣طزز .اٌ ٗ٤ط ٚ ٝ٤ا٘س ٜٚاظ أٛض فغط ٢تٕاْ ا٘ؿاٖ ٞاؾت  ٚوؿٙٔ ٣ىط
ا ٗ٤حم٥مت ٘٥ؿت  ٚاظ ؾ ٣٤ٛضٚقٗ اؾت و ٝاؾالْ ز ٣ٙ٤اؾت و ٝتؼاِ ٓ٥آٖ تط پا ٝ٤فغطت اؾتٛاض اؾت .ت٘ ٝظط ٔ٣
ضؾسٕٔ ،ىٗ ٘٥ؿت زٙ٤ى ؤ ٝثت ٣ٙتط فغطت اؾتٌ ،ط ٝ٤ضا زض ٔطي ػع٤عاٖ ،تا ٍٙٞأ ٣و ٝتاػج ذكٓ  ٚغضة
ذسا٘ٚس ٘كس ٜاؾت ،حطاْ ٕ٘ا٤سٔ .غاِؼٞ ٝا ٢تاض٤رى ٘٥ع ت٥اٍ٘ط آٖ اؾت و ٝپ٥أثط اؾالْ (ل) ،و ٝت٘ ٝم ؾرٗ تاض٢
تؼاِ ٣اؾ ٚ ٜٛاٍِ ٢ٛتٕاْ ٔؿّٕا٘اٖ اؾت ،تطاؾاؼ  ٗ٥ٕٞالتضاى فغطى ضفتاض وطزٜا٘س .زض ا ٗ٤ظٔ ٝٙ٥قٛاٞس ظ٤از٢
لاتُ قٕاضـ اؾت .أّا تا اٚ ٗ٤رٛز ،ز٤سٌا ٜفمٟ٥اٖ اؾالٔ ٣زض ا ٗ٤ظٔٔ ٝٙ٥تفاٚت  ٚاذتالف ٣اؾت .تطذٌ ٣طٛ٘ ٚ ٝ٤حٝ
ؾطا ٣٤زض ٔطي ػع٤عاٖ ضا حطاْ زا٘ؿت ٚ ٝزٍ٤طا٘٥٘ ٣ع آٖ ضا ٔىط ٜٚقٕطزٌ ٚ ٜط ٣ٞٚحىٓ ت ٝرٛاظ آٖ زاز ٜا٘س .اٗ٤
اذتالف ٘ظطات فم ٣ٟتٔ ٝطاؾٓ ؾٌٛٛاض ٢أاْ حؿ(ٗ٥ع) ٘٥ع ؾطا٤ت ٕ٘ٛز ٜاؾت  ٚتاػج اذتالف ز٤سٌاٞ ٜا ٣٤زض
ذهٛل چٍ ٣ٍ٘ٛتطٌعاضٌ ٢طأ٥ساقت ا٤كاٖ قس ٜاؾت .أ ٗ٤ماِ ٝتالق ٣زض ضاؾتا ٢تث ٗ٥٥ز٤سٌاٞ ٜأ ٢تؼسز شوط
قس ٚ ٜازِ ٝآٖ ٞا تا ٔطارؼ ٝت ٝوتة ٔؼتثط فط٤م ٗ٥اؾت ،و ٝتا ض٤ٚىطز ٢تحّ ٚ ٣ّ٥ا٘تماز ٢ز٤سٌأ ٜصاٞة اؾالٔ ٣ضا
ٔٛضز وٙىاـ لطاض زاز ٜاؾت.

وّٕات وّ٥س :٢أاْ حؿ(ٗ٥ع) ،تىاء تط ٔ٥تٛ٘ ،ح ٝؾطا ،٣٤ؾ ٝٙ٥ظ٘.٣
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تطضؾ ٣ل٥اْ ػاقٛضا  ٚراٍ٤ا ٜأاْ حؿ( ٗ٥ع) زض والْ ا٘س٤كٕٙساٖ ا ُٞؾٙت
ػاعف ٝذا٘،1٣افؿا٘ ٝلطتاٟ٘ٔ ،2٣ط٘اظ ٌّ٣

3

-1زا٘كز ٛواضقٙاؾ ٣اضقس تفؿ٥ط احط ٢ػّ ْٛحس٤ج زا٘كىس ٜاِ٥ٟات زا٘كٍا ٜؾ٥ؿتاٖ  ٚتّٛچؿتاٖ
-2زا٘كز ٛواضقٙاؾ ٣اضقس تفؿ٥ط احط ٢ػّ ْٛحس٤ج زا٘كىس ٜاِ٥ٟات زا٘كٍا ٜؾ٥ؿتاٖ  ٚتّٛچؿتاٖ
 -3زوتطا ٢ترهه ٣ػّ ْٛلطآٖ  ٚحس٤ج زا٘كىس ٜاِ٥ٟات زا٘كٍا ٜؾ٥ؿتاٖ  ٚتّٛچؿتاٖ
Email: ghorbani@pgs.usb.ac.ir

چى٥س:ٜ
حازح ٝوطتال اظ ٚلا٤غ ٔ ٚ ٟٓت٤ ٝازٔا٘س٘ ٣تاض٤د اؾالْ اؾت ؤ ٝمانس ٔ ٚفاٚ ٓ٥ٞاال  ٚپط اضظـ ضا زض تطزاضز  ،ذ ٣ّ٥اظ
حٛازح ٣و ٝاظ ظٔاٖ ضؾ َٛذسا  ٚزض ظٔاٖ ح٥ات حضطت ػّ( ٣ع)  ٚحضطت ظٞطا (ؼ)  ٚفطظ٘سا٘كاٖ أاْ حؿٗ (ع) ضخ
زاز  ،اظ عطف زقٕٙاٖ ٔ ٚؼا٘ساٖ ٤ ٚا ػّٕا ٢ا ُٞؾٙت لاتُ ا٘ىاض ٤ا وتٕاٖ تٛز ٜتاقس ،أا اٚ ٗ٤الؼ ٝت ٝؾثة زالُ٤
تؿ٥اض ٢لاتُ چكٓ پٛق ٣اظ عطف ٥ٞچ وؽ زض ع َٛتاض٤د ٘ثٛز ٜاؾت ،ض٥ٞافت ا ٗ٤پػٞٚف و ٝتا ض٤ٚىطز تٛن٥ف-٣
تحّ ٣ّ٥حانُ قس ٘كاٖ ٔ ٣زٞس و ٝز٤سٌا ٜا٘س٤كٕٙساٖ ا ُٞؾٙت ٘ؿثت تٟ٘ ٝضت أاْ حؿ ٗ٥تٛاْ تا اضازت ذان٣
٘ؿثت ت ٝذا٘ساٖ ضؾ َٛذسا (ل) اظ رّٕ ٝأاْ حؿ( ٗ٥ع) ٔ ٣تاقس ت ٝعٛض ٢و ٝتعضٌاٖ ا ُٞؾٙت ٘ؿثت ت ٝا٤كاٖ
ِمة ؾ٥ساِكٟسا زاز ٜا٘س  ٚقٟازت ٔظّٔٛا٘ ٝآٖ حضطت ٤ ٚاضا٘ف ضا زض وطتال زض ضٚظ ػاقٛضا ٌطأ ٣ٔ ٣زاضز.

وّ٥س ٚاغ :ٜل٥اْ ػاقٛضا ،أاْ حؿ ،ٗ٥قٟازت ،ا ُٞؾٙت ،زا٘كٕٙساٖ.
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أاْ حؿ(ٗ٥ع)  ٚا٥ٕٞت ل٥اْ ػاقٛضا زض والْ ا٘س٤كٕٙساٖ ٔتاذط ا ُٞؾٙت
ٔطتض ٣پّٟٛا٘ ،1٣اؾٕاػ ُ٥ا٤عز ٢ذاِك آتاز٢

2

 -1اؾتاز٤اض ٌطٔ ٜٚؼاضف اؾالٔ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
 -2ػض٥ٞ ٛات ػّٕٔ ٚ ٣س٤طٌط ٜٚزا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔ٣
Email: pahlavani114@yahoo.com

چى٥س: ٜ
٤ى ٣اظ ٔٛضٛػات ٣وٕٛٞ ٝاض ٜزض ع َٛتاض٤د ذهٛنا ؾسٞ ٜا ٢اذ٥ط ت ٝػٛٙاٖ ػأّ ٣تطا ٢تم٤ٛت ضٚحٚ ٢ ٝ٥حست ٚ
ٔٛزت ٔ٥اٖ ٔؿّٕا٘اٖ ت٤ٛػ ٜق٥ؼ ٚ ٝا ُٞؾٙت تٛزٞ ٚ ٜؿت تٛر ٝزا٘كٕٙساٖ ٔ ٚتفىطاٖ ٔؿّٕاٖ ت ٝراٍ٤ا ٜأاْ
حؿ( ٗ٥ع)  ٚتٛر ٝت ٝػظٕت ٚالؼ ٢ ٝػاقٛضا تٛز ٜاؾت .ت ٝعٛض ٢و ٝآ٘اٖ تا آحاض ذٛز زضتاض ٜأاْ حؿ( ٗ٥ع) ،تٝ
ؾطػت رأؼ ٝاُٞؾٙت ضا تا ٟ٘ضت ػاقٛضا آقٙا وطز ٚ ٜذٛز ٘٥ع اظ ا ٗ٤قطا٤ظ تطا ٢تحط٤ه ضٚح ٝ٥اؾتمالَعّثٚ ٣
آظاز٢ذٛأّ ٣ٞتٞا ٢ذٛز اؾتفاز ٜوطز٘س .زض ٚالغ ٔ٣تٛاٖ ٌفت :ت٥اٖ ز٤سٌاٛٔ ٜافماٖ ل٥اْ حؿ ٣ٙ٥زض تٔ ٗ٥ؼانطاٖ
اُٞؾٙت ت ٝنٛضت ٤ٚػ ٜاٛٔ ٢ضز تٛرٚ ٝالغ قس ٜاؾت .زض ا ٗ٤ظٔٔ ٝٙ٥تفىطاٖ ظ٤ازٔ ٢ا٘ٙس زوتط ع ٝحؿ ،ٗ٥ضق٥س
ضضا ،ق٥د ػثساهلل ػالئّ ٚ ٣ؾ٥س لغة  ...ٚزض آحاض ٔرتّف ٣ت ٝت٥اٖ ػظٕت  ٚا٥ٕٞت راٍ٤ا ٜأاْ حؿ( ٗ٥ع) ٙ٥ٕٞ ٚغٛض
ٚالؼ ٢ ٝػاقٛضا پطزاذت ٝا٘س .زض لطٖ اذ٥ط٥٘ ،ع ذهٛناً پؽ اظ پ٥سا٤ف احعاب ٟ٘ ٚضتٞأ ٢رتّف ؾٔ ٣ٙصٞة ،أاْ
حؿ( ٗ٥ع) تطا ٢ا٘س٤كٕٙساٖ آٖ ٞا ا٥ٕٞت ظ٤از٤ ٢افت ٝاؾت .آ٘اٖ ،ػاقٛضا  ٚقٟازت أاْ (ع) ضا ٤ه حازح ٝوٛچه ٚ
تٞ٣سف و ٝتس ٖٚزذاِت حاوٓ أ ٢ٛاتفاق افتاز ٜتاقس٣ٕ٘ ،زا٘ٙس ،تّى ٝآٖ ضا تطذٛضز ضٚق ٣ٙت ٗ٥ز ٚز٤سٌا ٜػسَ ٚ
ظّٓ ٔ٣زا٘ٙس( .اؾٕاػ ُ٥ظاز ،1331،ٜنم  )310-303تٙاتطاٌ ٗ٤فت  ٌٛٚزضتاض ٜأاْ حؿ(ٗ٥ع) ٔٛضز اتفاق رٟاٖ
اؾالْ تٛز ٚ ٜتهٛضت ٤ٚػ ٜا ٢ػأُ ٚحستآفط ٗ٤اؾتِ .صا ٔحثت ت ٝآٖ حضطت اذتهال تٔ ٝصٞة ذان٘ ٣ساضز ٚ
ٔ ٕٝٞؿّٕا٘اٖ ت ٝا ٚػكك ٔٚ٣ضظ٘س  ٚا ٚضا ٔمتسا  ٚاٍِ ٣٤ٛقا٤ؿت ٝتطا ٢اظاز٘ ٚ ٢زات ا٘ؿاٖ ٞا اظ ٞطٌ ٝ٘ٛظّٓ  ٚرٛض
زضتطاتط حاوٕاٖ  ٚؾتٍٕطاٖ ػآِ ٔ٣زا٘ٙس.

وّٕات وّ٥س :٢أاْ حؿ ،ٗ٥ل٥اْ ػاقٛضأ ،تفىطاٖ ،ا ُٞؾٙت ،زٚضاٖ ٔؼانط.
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راٍ٤ا ٜأاْ حؿ ٚ ٗ٥ل٥اْ ػاقٛضا زض ٘ظطٌا ٜا ُٞؾٙت
٘انط رٟا٘كا ٣ٞرٛاضأٖ ،1حؿٗ قف٥ؼٔ ،2٣حٕس حؿٗ ضض٢ٛ

3

 -1ػض٥ٞ ٛات ػّٕٔ ٚ ٣س٤طٌطٔ ٜٚؼاضف اؾالٔ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
 -2ػض٥ٞ ٛات ػّٕ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
 -3ػض٥ٞ ٛات ػٌّٕ ٣طٔ ٜٚؼاضف اؾالٔ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
Email: n.jahanshahi@cmu.ac.ir

چى٥س:ٜ
پ٥أثط اوطْ ل ز ٚچ٥ع ٌطاٖ تٟا ضا زض ٔ٥اٖ ٔطزْ تٚ ٝز٤ؼٌ ٝصاقتٙس٤ .ى ٣لطآٖ  ٚزٍ٤ط ٢ا ُٞت٥ت ػهٕت  ٚعٟاضت
ػّ ٟٓ٥اِؿالْ .أاْ حؿ ٗ٥ػّ ٝ٥اِؿالْ ت ٝػٛٙاٖ ٤ى ٣اظ ا ُٞت٥ت  ٚپٙزٕ ٣آَ ػثا ػّ ٟٓ٥اِؿالْ  ،ت ٝرٟت ٤ٚػٌ٣
ٞا ٢ذان ٣و ٝت ٗ٥زٍ٤ط ٔؼهٔٛاٖ ػّ ٟٓ٥اِؿالْ زاض٘سٛٔ ،ضز تٛر٤ٚ ٝػ ٜضؾ َٛاوطْ  ٚائٕ ٝػّ ٟٓ٥اِؿالْ تٛز ٜا٘س .زض
پػٞٚف حاضط ت ٝتطضؾ ٣ا ٗ٤ؾٛاَ و ٝآضاء  ٚز٤سٌاٞ ٜا ٢ا ُٞتؿ ٗٙزض ٔٛضز راٍ٤ا ٜأاْ حؿ (ٗ٥ع )چ٥ؿت ؟
پطزاذت .ٝضٚا٤ات فطاٚا٘ ٣زضقأٖ أاْ حؿ( ٗ٥ع) شوطقس ٜاظ ا ُٞؾٙت و ٝزض اٛ٘ ٗ٤قتاض راٍ٤ا ٜآٖ حضطت زض ضٚا٤ات
ا ُٞؾٙت ٔٛضز تحج  ٚتطضؾ ٣لطاض ٌطفت ٝاؾت ٚ .حاتت قس ٜو ٝأاْ حؿ( ٗ٥ع) زض ٔٙاتغ ضٚا ٚ ٣٤تاض٤د اؾالْ راٍ٤اٜ
٤ٚػ ٜا ٢زاضز.

وّٕات وّ٥س :٢أاْ حؿ ،ٗ٥ل٥اْ ػاقٛضأ ،تفىطاٖ ،ا ُٞؾٙت.
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تزّ ٣ل٥اْ ػاقٛضا زض ت٥ساضٟ٘ ٢ضت اؾالٔ٣
3

ٔحٕس حؿٗ ضض٘ ،1٢ٛانط رٟا٘كا ٣ٞرٛاضأٖ ،2حؿٗ قف٥ؼ٣

 -1ػض٥ٞ ٛات ػٌّٕ ٣طٔ ٜٚؼاضف اؾالٔ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
 -2ػض٥ٞ ٛات ػّٕٔ ٚ ٣س٤طٌطٔ ٜٚؼاضف اؾالٔ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
 -3ػض٥ٞ ٛات ػّٕ ٣زا٘كٍا ٜزض٤ا٘ٛضز ٚ ٢ػّ ْٛزض٤ا ٣٤چاتٟاض
Email: Razavi.hassan18@gmail.com

چى٥س:ٜ
ػاقٛضا ٤ه ٟ٘ضت تعضي فطٚ ٣ٍٙٞلسضت ٘طٔ ٣اؾت و ٝرٙثٞ ٝاٌ٘ٛ ٢اٌ ٖٛظ٘سٌ ٣ا٘ؿاٖ ضا زضتط زاضز .حطوت٣
ؾط٘ٛقتؾاظ،تاض٤د ؾاظ  ٚػعت آفط ٚ ٗ٤ت٥ساضٌطو« ٝاح٥ا اؾالْ» ضا ٔٛرة قسٟ٘ .ضت أاْ حؿ( ٗ٥ع) قزط ٠ع٥ثٝ
اؾالْ ضا ح٥ات  ٚقازات ٣ترك٥س .ل٥اْ أاْ حؿ( ٗ٥ع) ٌطچ٤ ٝه ل٥أ ٣تا لسضت ؾرت ٘ ٚثطز  ٕٝٞرا٘ث ٝتٛز  ٚتٕأ٣
٤اضاٖ ذٛزـ ضا زض ا٘ ٗ٤ثطز فسا ٕ٘ٛز أا پ٥طٚظ ٢انّٟ٘ ٚ ٣ا ٣٤ا٤كاٖ زض لسضت ٘طٔف تٛز ٚ .ا ٗ٤لسضت ٘طْ اؾت وٝ
ا٘ؿاٖ ٞا ضا اظ زضٔ ٖٚتح٣ٔ َٛوٙس .تح ٣ِٛوِ ٝعٔٚاً تح َٛزض تط ٖٚضا تٕٞ ٝطا ٜزاضز تغ٥٥ط ا٘فؿ ٣و ٝت ٝتؼث٥ط لطآٖ
ٔز٥س ت ٝتغ٥٥ط احٛاَ ٔ٣ا٘زأس .تالـ ٔ ٚزاٞس ٜأاْ حؿ( ٗ٥ع) ٤ٚاضاٖ ٔؼسٚزـ اظ ٤ه عطف (لسضت ؾرت) ٚ
اؾاضت ذا٘ساٖ ا ٚؾ ٢ٛزٍ٤طو ٝلسضت ٘طْ ٟ٘ضت أاْ حؿ( ٗ٥ع) ت ٝقٕاض ٔ ٣ضٚز راٖ ٞا ضا ٔتحٕ٘ ٣ٔ َٛا٤س ،راٖ
ٞا ٣٤و ٝزض احط ت ٣ضً٘ قسٖ ٤ٛٞت ذ٤ٛف ،ضٚقٙا ٣٤زَ  ٚز٤س ٜذٛز ضا اظ زؾت زاز ٜتٛز٘س « شِه تاٖ اهلل ِٓ ٤ه
ٔغ٥طاً ٘ؼٕ ١ا٘ؼٕٟا ػّ ٣ل ْٛحت٤ ٣غ٥طٚا ٔا تا٘فؿ»ٟٓ
ٟ٘ضت ؾ٥ساِكٟسا لض ٝ٥ا ٢قره٥٘ ٣ؿت ،تّى ٝرط٤ا٘ ٣اؾت تاض٤ر ٣و ٝؾٙت أِ ٣ٟحؿٛب ٔ ٣قٛز .اظاٗ٤
ضٚزضأ ٗ٤ماِ ٝؾؼ ٣قس ٜضٕٗ ت٥اٖ ِٔٛفٞ ٝا ٢لسضت ٘طْ ا ٗ٤ل٥اْ تاضٚـ تٛن٥ف ٣تحّ ٚ ٣ّ٥تا ٔطارؼ ٝتٙٔ ٝاتغ
وتاترا٘ ٝا ٢زضنسز ت٥اٖ چٍ ٣ٍ٘ٛپ٥سا٤ف ت٥ساض ٢اؾالٔ ٣ٔ ٣تاقس.

وّٕات وّ٥س :٢ل٥اْ ػاقٛضا ،ت٥ساض ٢اؾالٌٔ ،٣ؿتط ٜپ٥اْ  ٚقؼاع ل٥اْ حؿ ،٣ٙ٥لسضت ٘طْ.

41

پنجمین همایش بین المللی قیام تاریخی عاشورا از دیذگاه اهل سنت

دااگشنه آزاد اسالمی واحد زاهدا ن با هم کاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری رد امىر اهل سنت –  01آبان 79

تاظتاب ل٥اْ أاْ حؿ( ٗ٥ع) زض رأؼ ٝأطٚظ٢
زوتط ٔحٕس ق٥د ،1نف ٝ٥افطاظٜ

2

 -1اؾتاز٤اض ظتاٖ  ٚازت٥ات ػطب زا٘كٍا ٜؾ٥ؿتاٖ  ٚتّٛچؿتاٖ
 -2زا٘كز ٢ٛواضقٙاؾ ٣اضقس ظتاٖ  ٚازت٥ات ػطب

چى٥س:ٜ
ل٥اْ ػاقٛضا اظ ٔٛحطتطٔ ٚ ٗ٤ا٘سٌاضتط ٗ٤ضذسازٞا ٣٤اؾت وٙٔ ٝكاء تحٛالت ٣ت٥ٙاز ٗ٤زض تاض٤د اؾالْ اؾت  ٝ٘ ٚتٟٙا
ٌصض ظٔاٖ تط اتؼاز  ٚپ٥أس ٞا ٢آٖ ؾا ٝ٤فطأٛق٥٘ ٣فىٙس ،ٜتّى ٝآحاض ٔا٘سٌاض آٖ  ٓٞچٙاٖ پاتطرا تٛز ٚ ٜزأ ٝٙا٢
تؿ٥اض ٌؿتطز ٜتط اظ ٌصقت٤ ٝافت ٚ ٝت ٝاٍِ ٢ٛفساواض ٚ ٢را٘فكا٘ ٣زض ضا ٜاٞساف أِ ٚ ٣ٟثاضظات حك عّثا٘ ٝتثسُ٤
قس ٜاؾت .حاَ آ٘ى ٝاٍِٙٔ ٢ٛاؾة زض ل٥اْ  ٚا٘مالب ٞا زض پ٥طٚظ ٚ ٢ضؾ٥سٖ ت ٝاٞساف تؿ٥اض تؼ ٗ٥٥وٙٙس ٜاؾت.
ػاقٛضا تثّٛض حؽ راٖ فسا ٚ ٣٤اظ ذٛز ٌصقتٍ ٣اؾت وٚ ٝلا٤غ آٖ ٞط لّة تپٙس ٜا ٢ضا رط٤ح ٝزاض وطزٚ ٜ
رٙ٤ٛسٌاٖ حم٥مت ضا ت ٝتطضؾ ٣اتؼاز ٔرتّف ا ٗ٤ض٤ٚساز تعضي تاض٤د اؾالْ ٚا ٔ ٣زاضز.
ٍ٘اض٘س ٜزض ا ٗ٤پػٞٚف ت ٝتطضؾ ٣آحاض  ٚپ٥أسٞا ٢ل٥اْ أاْ حؿ( ٗ٥ع) زض رأؼ ٝتكط ٢پطزاذت ٝاؾت و ٝاظ حفظ
وطأت ا٘ؿا٘ ،٣تم٤ٛت ضٚح ٝ٥ا٤خاضٌط ، ٢حفظ ٚحست  ٚا٘ؿزاْ اؾالٔ ٚ ٣اح٥ا ٢أط تٔ ٝؼطٚف  ٣ٟ٘ ٚاظ ٔٙىط ت ٝػٛٙاٖ
ٔ ٟٓتط ٗ٤پ٥أسٞا ٢ا ٗ٤ل٥اْ تطقٕطز ٜاؾت .ا ٗ٤پػٞٚف ت ٝضٚـ تٛن٥ف – ٣تحّ ٚ ٣ّ٥تا اؾتفاز ٜاظ ٔٙاتغ وتاترا٘ ٝا٢
ت ٝتطضؾٛٔ ٣ضٛع پطزاذت ٝاؾت.

وّٕات وّ٥س :٢أاْ حؿ(ٗ٥ع)ٟ٘ ،ضت ػاقٛضا ،پ٥أسٞا ،رأؼ ٝتكط.٢
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ل٥اْ ػاقٛضا ٚحست ترف ق٥ؼ٥اٖ  ٚا ُٞؾٙت
ل٘ ْٛ٥ؼٕت٥٘ ٣ا

1

 -1زوتط ٢رأؼ ٝقٙاؾ ٣زا٘كٍا ٜتٙاضؼ ٙٞس

چى٥س:ٜ
ل٥اْ أاْ حؿ( ٗ٥ع) حطوت ٣تطا ٢ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاقتٗ اضظـ ٞا تٛز و ٝاحط آٖ فطاتط اظ ٔطظٞا ٢ػم٥ست ٚ ٣رغطاف٥ا ٣٤ضفت
 ٚحطوتٚ ٣حست ترف قس .زض ٌصقت ٝتؿ٥اض ق٥ٙس٣ٔ ٜقس و ٝػعازاض ٢تطا ٢أاْ حؿ( ٗ٥ع) تاػج اذتالف تٗ٥
ق٥ؼ٥اٖ  ٚا ُٞؾٙت ٔ٣قٛز .أا اٍ٘ ٗ٤ا ٜؾغح ٣تٛز ٚ ٜزض ٚالغ ػعازاض ٢أاْ حؿ( ٗ٥ع) ٘ ٝتٟٙا تاػج اذتالف ٚ
تفطل ٝتٔ ٗ٥ؿّٕا٘اٖ ٕ٘ ٣قٛز ،تّى ٝػأُ تؿ٥اض ٔؤحط ٢زض تحىٚ ٓ٥حست اؾالٔ ٣ٔ ٣تاقس .تطا ٢احثات اٌ ٗ٤فت٣ٔ ٝ
تٛاٖ ت ٝا٘ ٗ٤ىات تٛرٕٛ٘ ٝز و -1 ٝضٚاد ػعازاض ٢تطا ٢أاْ حؿ( ٗ٥ع) زض ٔ٥اٖ ا ُٞؾٙت -2 ،تطو٥ة ٤اضاٖ أاْ
حؿ( ٗ٥ع) ِ ٚكىط٤اٖ ػٕط ؾؼس -3 ٚؾرٙاٖ أاْ حؿ( ٗ٥ع) اظ اتتسا ٢قطٚع ل٥اْ تا ا٘تٟا ٢آٖ و٘ ٝكاٖ زٙٞس ٜاٗ٤
اؾت و ٝػعازاض ٢تطا ٢أاْ حؿ( ٗ٥ع) اظ ٔؤحطتط ٗ٤ػٛأُ ٚحست ٘ ٚعز٤ى ٣ق٥ؼ٥اٖ  ٚا ُٞؾٙت ٔ ٣تاقس.

وّٕات وّ٥س :٢ػاقٛضاٚ ،حست ،ق٥ؼ٥اٖ ،ا ُٞؾٙت.
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ٚالؼ ٝػاقٛضا؛ پ٥أس ٘از٤سٌ ٜطفتٗ فط ٚ ًٙٞاضظـٞا ٢اؾالٔ٣
ٔحٕسحؿ ٗ٥تٛح٥س ٢فطز ، 1ؾ٥سػثاؼ ٔ٥طقف٥ؼ٣

2

 -1واضقٙاؾ ٣اضقس از٤اٖ  ٚػطفاٖ زا٘كٍا ٜؾ٥ؿتاٖ  ٚتّٛچؿتاٖ
 -2زا٘كز ٢ٛواضقٙاؾ ٣اضقس حمٛق رعا  ٚرطْ قٙاؾ ٣زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔ ٣ظاٞساٖ

چى٥س: ٜ
فط ٚ ًٙٞاضظـٞا ٢اؾالٔ ٣ت ٝػٛٙاٖ ٤ى ٣اظ اضواٖ انّ ٣ز ٗ٤اؾالْ ،اظ ٘مف  ٚراٍ٤ا٤ٚ ٜػٜا ٢زض ضقس  ٚتؼاِ ٣رأؼٝ
اؾالٔ ٣تطذٛضزاض ٔ ٣تاقس؛ چطا و٘ ٝاز٤سٌ ٜطفتٗ آٖ ٔٛرة ؾمٛط  ٚا٘حغاط رأؼ ٝقس ٚ ٜظٔ ٝٙ٥ؾاظ ٚالؼٝإٞ ٢چٖٛ
ػاقٛضا ٌٔ٣طزز؛ و ٝت ٣قه اظ ػظٓ٥تط ٗ٤ضذسازٞا ٣٤اؾت و ٝزض تاض٤د تكطٛٔ ٢ر ٣ػظ ٓ٥پس٤س آٚضز ٚ ٜا٘ؿاٖٞا ضا
تا اضظـ ٞأ ٢تؼأِ ٚ ٣ف ْٟٛح٥ات ٞسفساض آقٙا ؾاذت ٝاؾتٔ .تأؾفا٘ ٝتغ٥٥ط فط ٚ ًٙٞاضظـٞا ٢اؾالٔ ٣زض ػهط
أاْ حؿ( ٗ٥ع) ٕٞچٖٛ؛ تغ٥٥ط قٙاذت قطن  ٚاضظـٞا ٢آٖ ،ا٘عٚا  ٚوٓضً٘ قسٖ ٘مف أاْ  ٚق٥ؼ٥اٖ زض رأؼ،ٝ
ػسْ ارطا ٢أط تٔ ٝؼطٚف  ٣ٟ٘ ٚاظ ٔٙىط ،اح٥ا ٢آزاب  ٚضؾ ْٛزٚضاٖ را٥ّٞت  ... ٚپ٥أسٞا ٣٤چٖٛ؛ تحط٤ف تاٚضٞا٢
ز ٣ٙ٤رأؼ ،ٝز٘٥ا عّث ،٣ا٘حطاف ٌٕ ٚطا ٚ ٣ٞضٚاد ت ٣تٙس ٚتاض ٢ضا زض پ ٣زاقت .زض ٘ٛقتاض حاضط و ٝت ٝضٚـ
وتاترا٘ٝا ٢نٛضت ٌطفت ،ٝزض ٔ٤٣ات ٓ٥و ٝفط ًٙٞػاقٛضأ ،زٕٛػٔ ٝفا ،ٓ٥ٞؾرٙاٖ ،اٞساف  ٚاٍ٘٥عٜٞا ،قٜٞٛ٥ا٢
ػُٕ ،ضٚح٥ات ٚاذالل٥ات ٚاال ٣ٔ ٣٤تاقس و ٝزض ٟ٘ضت وطتال ت٥اٖ ٤ا ت ٝآٟ٘ا ػُٕ قس٤ ٜا زض حٛازث آٖ ٟ٘ضت ،تزؿٓ
٤افت ٚ ٝظٔ ٝٙ٥ؾاظ انالح فط ًٙٞآٖ ضٚظٌاض ٌطز٤س ٜاؾت.

وّٕات وّ٥س :٢فط ًٙٞػاقٛضا ،ػهط أاْ حؿ( ٗ٥ع) ،تغ٥٥ط اضظـٞا ٢اؾالٔ.٣
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فٙا ٢ػطفا٘ ٣زض قؼط قاػطاٖ ا ُٞؾٙت تا تّٕ٥ح تٚ ٝالؼ ٝػاقٛضا زض لطٖ  6تا 3
تٟطٚظ ض٥ٔٚا٘٣

1

 -1اؾتاز٤اض ٌط ٜٚظتاٖ  ٚازت٥ات فاضؾٚ ،٣احس ظاٞساٖ،زا٘كٍا ٜآظاز اؾالٔ ،٣ظاٞساٖ ،ا٤طاٖ
Email: bromiani@yahoo.com

چى٥س:ٜ
فٙا اظ ٔثاحج انّ ٣زض ػطفاٖ اؾالٔ ٣اؾت .أ ٗ٤طحّ ٝو ٝتا ٘٥ؿت ٣ؾاِه ٕٞطا ٜاؾت ت ٝتما٥٘ ٢ٚ ٢ع ٔ ٣ا٘زأس؛
ٔكات ٝا ٗ٤پاضازٚوؽ زض ٘ظط ٢ ٝ٤قٟازت زض اؾالْ ٔظطح قس :ٜظ٘س ٜتٛزٖ قٟسا.
زض ٔ٥اٖ قٟسا ٢اؾالْ ،أاْ حؿ(ٗ٥ع) ،راٍ٤إٔ ٜتاظ ٢زاضز ٢ٚ .اظ وؿا٘ ٣اؾت و ٝت ٝظػٓ قؼطا ت ٝفٙا  ٚتما ٢اِ٣ٟ
ضؾ٥س ٜاؾتٌ .ا ٣ٔ ٜتٛاٖ ت ٝنٛضت ترهه ٣أ ٗ٤م ِٝٛضا زض ٌفتاض  ٚقؼط ػاضفاٖ ٔالحظ ٝوطز .آ٘چ ٝاضظقٕٙس اؾت
عطح أ ٗ٤ثحج زض قؼط ٘ ٚخط ػاضفاٖ ا ُٞؾٙت اؾت و ٝت ٝقٟازت ٔ ٚطتثٚ ٢ ٝاال ٢ؾ٥ساِكٟسا تٛرٕٛ٘ ٝز ٜا٘س؛ زض
ا ٗ٤پػٞٚف ت ٝق ٜٛ٥تٛن٥ف ٣ت ٝتحّ ُ٥ا ٗ٤اقؼاض ٔ ٣پطزاظ.ٓ٤
ٚاغٌاٖ وّ٥س :٢أاْ حؿ ،ٗ٥ػطفاٖ اؾالٔ ،٣قٟازت ،فٙا ،تما.
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تأّ ٣زض ٔٙاتغ  ٚتاض٤د ٍ٘اض ٢ػاقٛضا زض ز ٚلطٖ ٘رؿت ٗ٥اؾالٔ٣
1

پط ٗ٤ٚزض٤ٚك٣

 -1واضقٙاؾ ٣اضقس ظتاٖ  ٚازت٥ات فاضؾ٣

چى٥س:ٜ
ٚالؼ ٝوطتال اظ ٘اٌٛاضتطٚ ٗ٤لا٤غ رٟاٖ اؾالْ اؾت أا ٘مغ ٝػغف ٣زض تاض٤د اؾالْ ت ٝقٕاض ٔ ٣آ٤س  ٚزض تى ٗ٤ٛاؾالْ
ت٥كتط ٗ٤ؾ ٟٓضا ا٤فا وطز ٜاؾتٔ .متُ ٍ٘اض ٢ت ٝعٛض ذال ت ٝتاض٤د ٍ٘اض ٢ػاقٛضا اعالق ٔ ٣قٛزٔ .متُ ٞا ػٕٔٛاً تٝ
تٛن٥ف ظّٓ  ٚؾتٓ  ٚقٟازت ٤ى ٣اظ أأاٖ ٔؼه( ْٛػّ ٟٓ٥اِؿالْ) ٔ ٣پطزاظ٘س أا ا ٗ٤انغالح ت ٝزِ ُ٥ػٕك فارؼٝ
ػاقٛضا تٚ ٝالؼ ٝوطتال  ٚقٟازت أاْ حؿ(ٗ٥ع)  ٚفطظ٘ساٖ ٤ ٚاضاٖ ا٤كاٖ ٔٙحهط قسٔ .متُ ٍ٘اضاٖ ٛ٘ ،قتٗ زضتاضٜ
ائٕ(ٝع) ضا ٘ٛػٚ ٣ظ٥ف ٝز ٣ٙ٤تّم ٣ٔ ٣وطز٘س ٔ ٚمتُ ٞا ٢و ٝتا احؿاؾات  ٚػٛاعف تاض٤رٍٙاضاٖ ػاقٛضا ػز ٗ٥قس تط
ضٚحٔ ٝ٥ؿّٕا٘اٖ تاح٥ط ٌصاقت .ضؾاِت اٟ٘ ٗ٤ضت زض پ٥اْ ضؾا٘ ٚ ٣آٌا ٣ٞترك ٣ت ٝأت اؾالٕٔٞ ٚ ٣چ ٗ٥ٙشوط
ٔهائة أا ْ حؿ( ٗ٥ع) ٤ ٚاضاٖ ا٤كاٖ ٔٙزط تٛ٘ ٝػ ٣اظ تاض٤د ٍ٘اض ٢ت٘ ٝاْ ٔمتُ ٍ٘اض ٢قسٚ .اواٙٔ ٢ٚاتغ ٕٞ ٚچٗ٥ٙ
ٔؼطفٔ ٣ؼطٚف تط ٗ٤تاض٤د ٍ٘اضاٖ ػاقٛضا زض ز ٚلطٖ ٘رؿت ٗ٥اؾالٔ ٣اظ اٞساف ا ٗ٤پػٞٚف اؾت .ضٚـ تحم٥ك زض
ا ٗ٤پػٞٚف ت ٝق ٜٛ٥تٛن٥ف -٣تحّٔ ٚ ٣ّ٥تى ٣تٙٔ ٝاتغ زؾت ا َٚاؾت.

وّٕات وّ٥س : ٢لطٖ ا ،َٚلطٖ ز ،ْٚتاض٤د ٍ٘اض ٢ػاقٛضا.
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