
 

 

 در منابع اهل سنت فاطمه زهراحضرت نگاهی به زندگی 

 *علیجباری

 مقدمه
هتا ن  به ق وان بااوی همه ختوبی ،س   لر ش ابع اهل نهرا هفاطم حضرت جایگاه

الهی شطرح اس . شخصی  آن حضرت چ ان گسقرله ن  ل ااساای نیناجم همه فضا
بیان آن قاصر اس ، اشا لر قتین  قلم ان لریای فضایلش چ ان بیکران اس  که نبان ن

حضترت هایی ان فضایل  س  ، به گوشه قالمان اهل اامیشه ن  حا  برخی ان صاحبان
کوشتم برختی ان  پیش رن شی اام. اوشقار ، این گلواژه آفری ش پرلاخقهفاطمه نهرا

 .س   تبیین ک م را لر ش ابع اهل فاطمهحضرت فضایل نجول شقمس 

 والدت 
 ءسترالر شب اِ  ، با سیب بهشقِی اهما شمه به پیاشبرفاطمه نهراحضرت اطفه 

ن شالرش، خمیجه ب    پمرش، پیاشبر گراشی اسالم، حضرت شحمم 1ش عقم شم.
خمیجه، نای لنراامیش ن خرلش م بول که لارای اسب قالی، شقام ناال  2اس .خویلم 

 ،برلام   فراناای بول ن بسیاری ان شرلان قرب لر آرننی انلناج با ان به سر شین اشوا
 3را بر همه چیز ترجیح لال. نلی ان نامگی با پیاشبر

ذریه ن لنسقمارااش ان آتتش جهت م لنر خواه تم  ن حضرت نهرابه سبب آاکه 

                                                            

 کارش اس ارشم تاریخ تشیع ن پژنهشگر تاریخ شرکز تحقیقات کاشپیوتری اور. *

 .23۴، ص اظم لرر السمطینیوسف نرامی،  بن   . شحمم1
 .220، ص 6، ج اسم الغابة فی شعرفة الصحابة اثیر جزری، . قلی بن شحمم ابن2
 .6۷6ن  6۷5، ص 1، ج الفصو  المهمةصباغ شالکی،  . قلی بن احمم ابن3

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره هشتم 1400مناطق مشترک زمستان  
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 2«ابیهتا ام» آن حضترت،ک یته  1ااقخاب شمه اس . آن حضرت برای« فاطمه»بول، اام 
 ان القاب ایشان اس .ایز  5ن قذرا 4بقو  3بول ن نهرا،

 ازدواج 
، ن شخصی  قالی حضرت فاطمه با توجه به شوقعی  شمقان ابی شکرم اسالم

بکر ن قمر لر صمل بولام کته بته افقختار لاشتالی  افرال سرش اس نیالی ان جمله ابو
م جواب شثب  امال ن به اشتر کما  به هی  خما اشا رسو  ،اایل آی م پیاشبر اکرم

لرآنرل.  به انلناج اشام قلی7لخقرش را لر شاه رشضان سا  لنم هجری 6خمانام،
را برای لخقترش آن حضرت لاش  ن  قلیاشام قالقه فراناای به  پیاشبر اکرم

تو را  8؛لماِ ،ِوِأّوله ِِسِلماِ ،ِوِأیضله ِِحِلماًِافكحتِکِأكثره ِِعِ»گواه نصف کرل   این فاطمه
 .«ترین ن انلین شسلمان لر آنرلم ترین ن حلیم به انلناج قالم

بترای تتیشین ان ایتن رن  ه گام انلناج، بهره چ ماای ان شا  لایا اماش ؛ قلیاشام 
کترل.  ن شبلغ آن را تقمیم پیتاشبر 9نره خول را فرنخ  فاطمهحضرت شهریه 

نضتو گرفت  ن آب  ، پیاشبر اکرمفاطمهحضرت ن  قلیاشام شب انلناج 
ِ»گواه لقا کرل   ها این پاشیم ن برای آن نضو را بر صورت قلی ُههّ ِبهاِرفِیيِهمها،ِو  اللَّ

ِِلِهما ُهماِیيِف  ِباِرفِل  ليِهما،ِو  بته . «خمایا لر نامگی ن اسل آاها برک  قرار بتمه 10؛باِرفِع 
کرلاتم ن ب تمی  ن بهشت  را آذیتن ،ش اسب  این انلناج، جش ی لر بهش  برپا شتم

 12.ن شالشاای کرلام 11شرک  شیکائیل ن اسرافیل لر جشن انلناج فاطمه ،جبرئیل
                                                            

 .133، ص 1، ج ذخائر العقبی المین احمم بن قبمالّله طبری، . شحب1
 .262، ص 8، ج االصابة فی تمییز الصحابة قلی قسقالای، بن . احمم 2
 . همان.3
 .131، ص از  االبرار شعقمم بمخشاای، بن   . شحمم4
 .1۴۴، ص نسیلة الخالم رننبهان خ جی، بن  . فضل 5
 .126، ص الس ن الکبریشعیب اسائی،  بن  . احمم 6
 .5، ص 2، ج صفة الصفوة الجونی، قبمالرحمن بن قلی ابن  الفرج . ابو7
 .628، ص 6، ج تاریخ االسالم ن نفیات المشاهیر ن االقالم.  شحمم بن احمم ذهبی، 8
 .6۹، ص ۴، ج قیون االخبارققیبه،  شسلم ابن بن  الّله  . قبم9

 .222، ص 6، ج اسم الغابة فی شعرفة الصحابةاثیر جزری،  . قلی بن شحمم ابن10
 .۴06، ص البی  ش اقب اهل شغانلی، . قلی بن شحمم ابن11
 . 33۷، ص الم اقب احمم خطیب خوارنشی،  بن  . شوف 12
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 1جبرائیل ن صرصائیل شاهمان این انلناج بولام. ،شیکائیل
ای لاشق م؛ چ ااکه اشام  ، نامگی بسیار ساله ن ناهمااهنهراحضرت ن  قلی اشام
ان پوست  گوستف می کته ه گام شرنع نامگی غیتر »فرشایم   لر این باره شی قلی
بته  اشتام قلتیقالقته  2.«خوابیمیم، چیتز لیگتری اماشتقیم ها بر رنی آن شی شب

با نن لیگری  ،فاطمهای بول که تا نشان حیات حضرت  گواه به حضرت فاطمه
حضترت ، حسیناشام ، حسناشام  پر برک ،انلناج این حاصل  3انلناج اکرل.

ها بته  آخرین فرنام آن ،برخی ش ابع بر اساس 4بولام. نی بحضرت ن  کلثوم ام
ان یک  پس ان تولِم هر حضرت فاطمه 5لر کولکی به شهالت رسیم.« شحسن»اام 

 6لال. به شیزان آن، طال صمقه شی تراشیم ن شیها را  فرنامان خویش، شوی سر آن

 در قرآن فاطمه

، اشتام ه، حضترت فاطمت، اشام قلیخما شعموالً رسو  س   اویس مگان اهل
همستران  اگرچته برختیاام؛  لااسقه« بی  اهل»شصماو  را ن اشام حسین حسن
هتای  لر کقتابام.  لااستقهآیه تطهیتر لاخل لر  ن بی  را ایز شاشل اهل پیاشبر
ذکر شمه اس  ن ش اقب ایشان  بی  اهل بارهآیه قرآن لر چهارکم  س   لس  اهل
 اس .  بی   ایز یکی ان اهل نهراحضرت  که

 آیه تطهیر  .1
ْجَ  »  اس  سوره احزاب فرشوله 33قرآن کریم لر آیه  ُه ِلُیاْذِهَو َعاْنُكُم الارِّ اا ُيريُد الل  ِإن 

َرُكْم َتْطُیرا   ُِّ بیت   خواهم پلیمی ن گ اه را ان شما اهتل خمانام فقط شی؛ َأْهَل اْلَبْیِت َو ُيَط
س  ، ایتن آیته را لربتاره  اویس مگان اهلبرخی . «پاک سانل شما را لنر ک م ن کاشالً 

 اام که همان خاامان ابوت و لااسقهاهل کساء آشحمم، قلی، فاطمه، حسن ن حسین
ن  سلمه بتول، قلتی که لر خااه ام پس ان ازن  آیه تطهیر، پیاشبر اکرم 7هسق م.

                                                            

 .3۴0. همان، ص 1
 .5، ص 2، ج صفة الصفوة الجونی، ابن الفرج قبمالرحمن بن قلی  . ابو2
 .153، ص 5، ج تاریخ طبری جریر طبری،  بن . شحمم 3
 .18۹۴، ص ۴، ج االسقیعاب فی شعرفة االصحاب الّله قرطبی، قبم  بن  . یوسف4
 .28۹، ص 1، ج تذکرة الخواص جونی، بن . یوسف بن غزانقلی سبط ا5
 . 333، ص ۴، ج المص ف همام ص عاای، بن  الرناو  . قبم6
 . 18، ص 2، ج شواهم الق زیل الّله حسکاای، قبم بن  الّله  قبیم .7
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هتا کشتیم ن  را ازل خول خواام ن قبتای ختویش را رنی آن ن حس ین فاطمه
!  یا رسو » پرسیم سلمه  ام .«هؤَلءِأهلِبيتي،ِیأذهبِعنه ِالرجسِوِطّهره ِتطهيرا»فرشول   الّله

تتو بتر خیتر  ،لر شکان ختولت ب شتین»حضرت فرشول   «.ها هسقم  آیا شن هم با آن
 1.«هسقی

 آیه هل أتی  .2
َاَن َعلى»فرشوله اس   سوره ااسان  8لر آیه خمانام  ُاوَن الط  َِ ِه   َو ُيْط ِمْسكینا  َو َيتیاا  ُحبِّ

که ختول لنستقش لاراتم، بته شستکین ن یقتیم ن استیر   حالی ن طعام را لر؛ َو َأسیرا  
بیمتار  ن اشتام حستین ن ازن  آیه چ ین اس  که اشتام حستنیش .«خوراا م شی

بهبول یاب تم، سته  اذر کرلام که اگر حس ین ن فاطمه شمام. حضرت قلی
رننه گرفق م؛ اشا تتا سته  قلیاشام خااواله  ان،رنن رننه بگیرام. پس ان بهبولی آا

هتا شراجعته کرلاتم.  رنن غذای خویش را ه گام افطار به کساای بخشیمام که بته آن
شتمه را لر  س  ، نقوع این حالثه ن لر پی آن اتزن  آیته یتال بیشقر اویس مگان اهل

 2اام. وشقه ن تیییم کرلها بی  ش اقب اهل

 ت د  و  آیه م   .3
َة ِفي اْلُقْرباى»فرشایم   سوره شوری شی 23خمانام لر آیه    ُقْل ِل َأْسَئُلُكْم َعَلْیِه َأْجرا  ِإِل  اْلَاَود 

َه َغُفوٌر َشُكوٌر  شتزلى ان ؛ بگو بر ایتن رستال  َو َمْن َيْقَتِرْف َحَسَنة  َنِزْد َلُه فیُا ُحْسنا  ِإن  الل 
کته کتار ایکتی ک تم، بته  ختواهم ن هتر شما، جز لنس  لاشقن خویشانامان امتی

اویست مگان برختی  .« افزاییم؛ نیرا ختما آشرناتمه ن شتکرپذیر است  اش شی ایکویی
ن  ، فاطمته نهترااشتام قلتییع تی  بیت  س   این آیه را لربتاره اهتل اهل

 3اام.  لااسقه حس ین

 آیه مباهله .4

نا َو »...  قمران آشمه اس   سوره آ  61لر آیه  ََ ُكْم َو ِنساا ََ ناا َو َأْبناا ََ ُُ َأْبنا َفُقْل َتَاَلْوا َناْد
ِه َعَلى اْلكاِذبیَن  َنَت الل  َْ ْل َل ََ ْل َفَنْج ُِ ُكْم َو َأْنُفَسنا َو َأْنُفَسُكْم ُثم  َنْبَت ََ بگو بیاییم تا حاضر ... ؛ ِنسا

                                                            

 .۴۹0، ص 1، ج اسم الغابة فی شعرفة الصحابة اثیر جزری، . قلی بن شحمم ابن1
 . 2۷2، ص البی آعو ش اقب اهل شغانلی، . قلی بن شحمم ابن2
بلبتان  التمین قلتی ابن قالءو، 12۴5آ 502، ص 6، ج صتحیح البختاری اسماقیل البخاری، بن  . شحمم 3

  و.6262آ 15۷، ص 1۴، ج بلبان حبان بقرتیب ابن صحیح ابنفارسی، 
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امان خول را، شا ناان خول را ن شما ناتان ختول آنریم شا فرنامان خول را ن شما فرن
را، شا برالران خول را ن شما برالران خول را. آاگاه لقا ن تضرع ک یم ن لع   ختما را 

 .« بر لرنغگویان بفرسقیم
س   با تعمیم آیات پیشین تالش کرلام لیگران را لر  برخی اویس مگان اهلاگر چه 

آیته  اقوااستقه ای هی  اویس مهگرلاا م، اشا شریک  بی  های اهل اشقیانها ن نیژگی
 ن حس ین ، فاطمه نهرا، اشام قلییع ی پیاشبر ،بی  را ان اهل شباهله

شترک  کرلاتم. لر لاسقان شباهلته که ت ها همین افرال شعقرف م  نک م. همگاش صرف 
بته  ن اشتام حستین ، اشام حسن«اافس ا»به ق وان  ن اشام قلی خما رسو 
اگر چته لر شباهله شرک  امولام. « اساءاا»به ق وان  ن فاطمه نهرا« اب اءاا»ق وان 

اشتا  ،قرار گیترل خما توااس  شسقمسک برخی ناان رسو  لر آیه شی« اسائ ا»ناژه 
حضترت س   شعقرف م کته ایتن ناژه ت هتا شتاشل  شمه اهل  همه اویس مگاِن ش اخقه

 ،لااتم ک  مه را همان اصحاب کساء شی فرال شرک تیمیه ایز ا ابن 1شمه اس . نهرا
نجته آن را  ؛اشا برای ای که حضور ایشان به ق وان اشقیانی برای پ ج تن تلقتی اشتول

ای  این ختط ن شتیوه 2ت اه فضیلِ  ت ایشان لااسقه اس . اقربی  ایشان به پیاشبر
 بی  ایل اهلتیمیه لرباره فض س  ، شاا م ابن اس  که برخی اویس مگان ت مرن اهل

لر برابتر صتحابه  بی  هی  اشقیان نیژه ن ش حصری برای اهلاام  کوشیمهن   پیموله
 ثب  ن شسجل اگرلل.

 ها مناقب و ویژگی
ها ن ش اقب بسیاری ذکر شمه است  کته بته برختی ان  نیژگی برای حضرت نهرا

 شول. ها اشاره شی آن
 3سرنر ناان لن قالم اس . العالمین اس ؛ یع ی فاطمه سیمة اساء. 1

 4الاشه یاف . ان فاطمه نهرا اسل پیاشبر. 2

 بته پیتاشبر 5بوسیم. را شی گش ، فاطمه نققی ان سفر بان شی پیاشبر اکرم. 3

                                                            

 . 62۷، ص 3، ج تاریخ االسالم ن نفیات المشاهیر ن االقالم. شحمم بن احمم ذهبی، 1
 .2۷، ص ۴، ج ش هاج الس ة ال بویةتیمیه،  المین احمم بن قبمالحلیم ابن . تقی2
 . 52۷، ص ۷، ج المص ف فی االحالیث ن اآلثار شیبه، ابی الّله بن شحمم  . قبم3
 .263، ص 8، ج االصابة فی تمییز الصحابة قلی قسقالای، بن  . احمم 4
 .22۴، ص 6، ج اسم الغابة فی شعرفة الصحابة اثیر جزری، . قلی بن شحمم ابن5
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نققتی ششتقاو بتوی بهشت  »بوسی  فرشول   را نیال شی قرض شم که چرا فاطمه
 1.«بوسم را شی شوم، فاطمه شی

کترل ن نققتی ان ستفر  بتا ان نلاع شتی آخرین کسی بول کته پیتاشبر فاطمه. ۴
 2رف . به لیمار ان شی گش ، انلین افری بول که پیاشبر شی بر

ِِمّنی»فرشول   خما رسو . 5 ة  ضع  یِاللهَ 3یاطمةِب  دِآذ  ق  نِآذافیِی  ِم  دِآذافیِو  ق  نِآذاهاِی  م   4؛ی 
کته  ک م، شرا اذی  کترله ن هترکس ان را اذی   پاره تن شن اس . پس هر فاطمه

  .«شرا اذی  ک م، خما را اذی  کرله اس 

ِ»فرشول   به قلی ن فاطمه ن حسن ن حسین پیاشبر. 6 بُت ِوِِسهل   نِحار  ِِلم  رب  اِح  ف  ا 
مت   نِسال   .«شن لشمن لشم ان شما، ن لنس  لنسقان شما هسقم 5؛ِلم 

میتته امتتول. نققتتی ه م طالیتتی را بتته فاطمتته تتگرلاب رننی اشتتام قلتتی. ۷
به خااه لخقرش آشم ن گرلاب م را لیم، ان این قمتل ابتران اارضتایقی  خما رسو 

فرسقال تتا لر هتر راهتی کته صتالح  خما گرلاب م را برای رسو  کرل. فاطمه
 ایز با پو  گرلاب م، ک یزی خریم ن به فاطمته خما رسو  ک م.لاام، شصرف  شی

 6کرل.بخشیم ن ایشان ایز ک یز را لر راه خما آنال 

 7شول.  ن با رضای  ان راضی شی ،غضب اک خمانام با غضب فاطمه. 8

گویتم  بتر  قمیر شی  بن  جمیع 8بول. خما ترین فرل ازل رسو  شحبوب فاطمه. ۹
کیس    خما ترین فرل ازل رسو  قایشه نارل شمم ن ان ان سؤا  کرلم که شحبوب

 9.. گفقم  ان شرلان چه کسی  گف   شوهر فاطمه، قلی  فاطمهگف 

خمانام شقعتا   هسق م. همان ذریه پیاشبر ،به اسق ال آیات قرآن ذریه فاطمه. 10
رسم، جتزن ذریته  شی اوححضرت را که ان ااحیه شالر به  لر قرآن کریم قیسی

                                                            

 .235، ص اظم لرر السمطین یوسف نرامی،  بن . شحمم 1
 .23۴. همان، ص 2
 . 52۷، ص ۷، ج المص ف فی االحالیث ن اآلثار شیبه، ابی الّله بن شحمم  قبم. 3
 .66۴، ص 1، ج الفصو  المهمةصباغ شالکی،  . قلی بن شحمم ابن4
 .225، ص 6، ج اسم الغابة فی شعرفة الصحابة اثیر جزری، . قلی بن شحمم ابن5
 .2۷، ص فضائل فاطمة الزهراء شاهین، . قمر بن احمم ابن6
 . ۴01، ص المعجم الکبیر احمم طبراای، بن  لیمان . س7
 . 1۷6، ص 6، ج س ن القرشذی قیسی القرشذی، بن  . شحمم 8
 .235، ص اظم لرر السمطین یوسف نرامی،  بن  . شحمم9
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 1بر شمرله اس .آن حضرت 

منِیاطمة،ِوِكافتِِاللَِكانِأشبَِكَلماِوِحدیثاِبرسَلِماِرأیتِأحدا»گویم   قایشه شی. 11
تر ان فاطمته بته  کسی را لر کالم ن گفقار شبیه 2؛إذاِ خلتِعليَِقامِإليهاِیقّبلهاِوِرّحبِبها

شم، پتمرش بته احقترام ان  نارل شی خما امیمم. هرگاه فاطمه بر رسو  پیاشبر
 .«گف  بوسیم ن خوشاشم شی ایسقال ن ان را شی شی

بر اثر کار لر ش ز  ن آسیاب کرلن، نخمی شتمه بتول. اشتام  های فاطمه لس . 12
 .«برن ن ان ان بخواه که خالشی برای تو قرار لهتم ازل پیاشبر»به ان گف    قلی

نلی شوف  به شالقات با ایشان اشم تتا ای کته  ،رف  لن شرتبه ازل پیاشبر فاطمه
لن شرتبته ستراغ شتن  گویا فاطمه»فرشول  ها تشریف آنرل ن  ن به ش ز  آ پیاشبر
حیا کرل که حرفی بزام  فاطمه .«ات چیس  لخقرم  خواسقه»سپس فرشول   .«آشمه

چیتزی بته شتما »فرشول   شاجرا را برای ایشان تعریف کرل. پیاشبر قلیاشام ن 
گاه لر بسقر خواب قترار گرفقیتم،  آشونم که برای شما بهقر ن سولش متر باشم. هر شی
،  شرتبه سبحان 33  ای . این ان خواستقهاکبر بگوییم شرتبه الّله  3۴شرتبه الحمملّله ن  33الّله

بعتم ان ایتن فرشتایش »فرشایتم   شتی قلتی .«که شما لاشقیم، برایقتان بهقتر است 
تسبیحات، به تسبیحات حضترت این  3.«، شا هرگز این کار را ترک اکرلیمپیاشبر
 ششهور شمه اس .  نهرا

، ن همسترش قلتی حضترت فاطمتهشیان لر تقسیم کارها  خما رسو . 13
 4کرل.ناگذار  ن کارهای بیرنن ان خااه را به اشام قلی کارهای خااه را به فاطمه

 5بوسیم. را شی گش ، فاطمه ه گاشی که ان ج گ بان شی خما رسو . 1۴

 6ن همسر ن فرنامااش نارل شمه اس . حمیث کساء، لر شین فاطمه. 15

 سوگ پدر در

برای لخقرش بسیار سخ  ن جااکاه بتول. ان لر ستوگ پتمر  رحل  پیاشبر اکرم

                                                            

 .380، ص کفایة الطالبیوسف گ جی شافعی،  بن  . شحمم 1
 .18۹6، ص ۴ج  ،االسقیعاب فی شعرفة االصحاب الّله قرطبی، قبم  بن . یوسف 2
 . 33، ص 11، ج المص ف همام ص عاای، بن  الرناو  . قبم3
 .15۷ن 8، ص۷، ج المص ف فی االحالیث ن اآلثار شیبه، ابی الّله بن شحمم  . قبم4
 .۴60، ص 3. همان، ج 5
 .501، ص ۷. همان، ج 6
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 خواام  کرل ن این اشعار را شی  شیشهربااش گریه 
  اسجابَ رَبًّا دَعاه  اسبو وا اسبَراه

 ای پمرجان! ای کسی که لقوت پرنرلگارت را اجاب  کرله
 همَن رَبَّهُ ما اسدنا جَ ّةُ الفِردَوسِ مَأواه 

 ای! ای کسی که فرلنس برین جای توس ! چقمر به پرنرلگارت ازلیک شمه
 1اِلو جبرئ ل نس  اه

 لهیم. را به جبرئیل شی رحلق شا خبر 
های شما راضی شم  چگواه ل »پس ان لفن پمر بزرگوارش به ااس فرشول   فاطمه

قالقه آن حضرت به پمرش تا آاجتا بتول کته  2.« خاک بریزیم که بر رنی پیاشبر
نققی به نیارت قبر پمر  3لیگر کسی چهره خ مان ان را امیم. بعم ان نفات پیاشبر

هتا ن صتورتش  لاشت  ن آن را رنی چشتم رف ، ششتقی ان ختاک قبتر را برشتی شی
 4گذاش . شی

 شهادت 
متراه به هایشان  قلی اشام 5هجری، 11لر سا   فاطمه شهالت حضرتپس ان 

ان ای کته  حضرت فاطمه  7ن بر پیکرش امان خواام. 6اسماء ب   قمیس غسل لال
شم، ااراح  بتول ن ایتن  رف  ن بمن آاان امایان شی پس ان شرگ لباس ناان ک ار شی

شطلب را به اسماء ب   قمیس گفقه بول. اسماء لرباره تابوتی که لر حبشه لیمه بتول، 
ایز این شطلب را پس میم ن نصی  کرل که پتس توضیح لال ن ایشان  برای فاطمه
لر  پیکترشانلین نای بتول کته ایشان، را لر تابوت حمل ک  م ن پیکرش ان شرگش، 

 8تابوت حمل شم.

                                                            

 .285، ص 1، ج تذکرة الخواص جونی، بن . یوسف بن غزانقلی سبط ا1
 . همان.2
 . 66۹، ص 1، ج الفصو  المهمةصباغ شالکی،  لی بن شحمم ابن. ق3
 .238، ص م لرر السمطینبن یوسف نرامی، ا  . شحمم 4
 .66۷، ص 1، ج الفصو  المهمةصباغ شالکی،  . قلی بن شحمم ابن5
 . 523، ص تاریخ الثقاتالّله قجلی،  قبم  بن . احمم 6
 . 18۹8، ص ۴، ج فة االصحاباالسقیعاب فی شعرالّله قرطبی،  قبم بن  . یوسف 7
 .226، ص 6،ج اسم الغابة فی شعرفة الصحابة اثیر جزری، . قلی بن شحمم ابن8
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 قلتی اشتام 1به صورت شبااه ااجام گرفت . شغسل ن کفن ن لف  ش،طب  نصیق
چ تم قبتر به صورت شخفیااه لفن کرل ن آاگاه ن های شب  را لر ایمه همسرش پیکر

لر بقیتع ن لر  برخی شعققمام فاطمه لرس  کرل تا قبر ایشان ااش اخقه باقی بماام.
رستم  این شطلب صحیح به اظر امی 2.ن قباس لفن شمه اس  ک ار قبر اشام حسن

بعتم ان  اشام قلتی 3اام. ن به احقما  قوی، فاطمه ب   اسم را با ایشان اشقباه گرفقه
ن این اشعار  4تابی شمیمی امول او ایشان جزع ن بی، لر غم فرلفن حضرت نهرا

 را خواام 
 وَ کُلُّ الَّذِ  دُونس الْوَتساةِ قسلِ لٌ  لِ ُلِّ اِج رِدَاعٍ مِنْ  سلِ لس  نِ تُرْقسةٌ

ااجاشم ن هر شصیبقی، جز جمایی آشرگو،  هر اجقماع لنسقان، سرااجام به جمایی شی»
 « ااچیز اس 

 5دَلِ لٌ عَلسى أسنْ الس یَدُومَ  سلِ لٌ  اطِدَه بَ  د اسح دَدوَ إِنَّ اِتْرِقسادِ  تس

، خول للیل آن اس  که هی  لنسقی پایتمار ن رفقن فاطمه پس ان رحل  پیاشبر»
 .«شاام امی

خواام که اشان ان تیثیر  این اشعار را شیایز  نهراحضرت بعم ان لفن آن حضرت 
 لاش   شبر ل  ن جاا قمی  شهالت فاطمه

 أسرِح  ِو تسقسد  أستْ س  تَ کُلَّ  سلِ لٍ أسالس یَا أسیُّفَا الْدَو تُ الَّذِ  لس  سَ تسارِکِو

اک ون شرا آسوله کن؛ نیترا شتن   اى شرگ که سرااجام شرا فرن اخواهی گذاش ! هم»
  .«همه لنسقان را ان لس  لالم
 6 و نسح وَهُم  بِدَلِ لٍ کسأسنَّكَ تس ْحُ  أسرَاكَ بَصِ راً بِالَّذِینس أُحِبُّفُم  

که شن لنس  لارم، آش ایی. گویا نسیله راه مایی  بی م که اسب  به هر شن تو را شی»
 .« اى آه گ سم  ایشان را کرله

گواه بته  رف  ن این ، به نیارت قبر پیاشبر اکرمپس ان لفن فاطمه قلی اشام

                                                            

 . 523، ص تاریخ الثقاتالّله قجلی،  قبم بن   . احمم1
 . 350، ص شجمل القواریخ ن القصصشهلب،  . ابن2
 . 80، ص شعارج الوصو یوسف نرامی،   بن  . شحمم3
 .6۷3، ص 1، ج الفصو  المهمةصباغ شالکی،  . قلی بن شحمم ابن4
 . 1۹8، ص 3، ج العقم الفریم ربه، قبم بن شحمم ا بن  . احمم 5
 .28۷، ص 1، ج تذکرة الخواص جونی، بن . یوسف بن غزانقلی سبط ا6
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 سالم لال  حضرتآن 
ننلى  لخقرت که لر جوار تو فرنل آشمه ن بته خما! ان شن ن ان لرنل بر تو اى رسو 

خما! شکیبایی شن ان ]شفارق [ ان کم شمه ن تاب ن توان شن  به تو پیوسقه، اى رسو 
ان لنرى ان به سسقی گراییمه؛ جز ای که براى شن پس ان لیمن جمایی تو ن ستخقی 

 بتان شصیب  تو، شکیبایی سزانارتر اس ؛ نیرا همه شا انآن ختماییم ن بته ستوى ان
گرلیم. همااا آن اشاا  پس گرفقه شم ن گرنگان لریاف  گرلیم؛ نلی پس ان این  شی

هایم به سبب تتو بته بیتمارى خواهتم گذشت  تتا ای کته  همواره اامنهگی م ن شب
خمانام براى شن سرایی را که تو اقاش  لارى، برگزی م ن ان ایتن ستراى تیرگتی ن 

رت به تو خبر خواهم لال که شا پتس ان گ هکارى ش ققلم امایم. به همین ننلى لخق
ننلى ان ان اشور ن احوا    تو چه لیمیم. پس همه سرگذش  شا را ان ان بپرس که به

که ان رفقن تتو شتمتی   حالی شا را لریاف  خواهی کرل. این همه سقم بر شا رفقه؛ لر
 اگذشقه ن رننگار نیالى فاصله اشمه اس . پس بر هر لنى شما ان شتن لرنل بتال؛

قالقگی است   ک  مه، اه لرنل خشمگین ن راجور. پس اگر برنم، اه ان بی لرنل نلاع
ن اگر بماام، اه ان رنى بمگماای اس  بمااچه خمانام بر شکیبایان نقتمه لاله ن یتا 

 1شجرشان را تهمیم کرله اس .
یتا ابتا الریحتااقین! »فرشتول   بته قلتی قبمالّله اقل اس  که پیاشبر  بن  ان جابر

 رحلت  کترل، قلتی نققتی پیتاشبر .«ننلی لن رکن را ان لس  خواهی لال به
این »گف    ان لایا رف ، قلی ن نشاای که فاطمه« این یکی ان ارکان بول»گف   

 2.«هم رکن لیگر بول

                                                            

 . همان.1
 . همان.2
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 فهرست منابع
؛ تحقی  سعیم شحمتم ثارحالیث ن اآلالمص ف فی األو؛ 235 .شحمم آم بن شیبه، قبمالّله  ابی ابن .1

 و.1۴0۹اللحام؛ بیرنت  لار الفکر، 

الفکتر، ط  ؛ بیترنت  لارةفتی شعرفتة الصتحاب ةاسم الغابتو؛ 630 .اثیر جزری، قزالمین آم ابن .2

 و.1۴0۹نلی، األ

؛ تحقی  شتعیب بلبان حبان بقرتیب ابن صحیح ابنو؛ ۷3۹ .المین قلی آم بلبان فارسی، قالء ابن .3

 و.1۴1۴، ةاالراونط؛ بیرنت  شوسسة الرسال

 ة؛ تحقی  شحمم رشتال ستالم؛ شملکتةش هاج الس ة ال بوی؛ و۷28آم.  المین احمم تیمیه، تقی ابن .۴

 و.1۴06سعول،  بن االشام شحمم ة  جاشعةالسعولی ةالعربی

الستالم  ؛ تحقیت  قبمةصفة الصفوو؛ 5۹۷ .شحمم آم بن قلی بن الرحمن جونی، أبوالفرج قبم ابن .5

 و.1۴13 ،ةهارنن؛ بیرنت  شوسسة الکقب الثقافی

؛ تحقی  شحمم الزهراء ةفضائل فاطمو؛ 385 .احمم بغمالی آم ابی بن شاهین، ابوحفص قمر ابن .6

 و.1۴05الوفاء،  ةسعیم الطریحی؛ بیرنت  شوسس

؛ تحقیت  ةالفصو  المهمة فی شعرفتة االئمتو؛ 855 .آم احمم بن شحمم بن صباغ شالکی، قلی ابن .۷

 و.1۴22ساشی الغریری؛ قم  لار الحمیث، 

؛ تحقیت  شفیتم شحمتم قمیحته؛ العقم الفریمو؛ 328 .شحمم آم بن قبم ربه االاملسی، احمم ابن .8

 و.1۴0۴، ةبیرنت  لار الکقب العلمی

؛ شترح طویتل یوستف قلتی؛ بیترنت  لار قیون األخبارو؛ 2۷6 .آم  شسلم بن الّله  ققیبه، قبم ابن .۹

 و.1۴18، ةالکقب العلمی

؛ تهتران  المجمتع وقلتیهم الستالمآأهتل البیت  ش اقبو؛ ۴83 .آم شحمم بن شغانلی، قلی ابن .10

 و.1۴2۷العالمي للققریب بین المذاهب اإلسالشیة، المعانایة الثقافیة، 

المین اجتم آبتالی ن نیگفریتم نبتر؛  ؛ تصحیح ستیفشجمل القواریخ ن القصصشهلب؛  ابن .11

 م.2000/ش13۷8آلمان  لن شوامه، 

تحقیت  قاستم الشتماقی الرفتاقی؛  ؛صحیح البختاریو؛ 256 .اسماقیل آم بن بخاری، شحمم .12

 و.1۴0۷بیرنت  لار القلم، 
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اتتز  األبتترار بمتتا صتتح شتتن ش اقتتب أهتتل البیتت  و؛ 1126 .شعقمتتم آم بن بمخشتتاای، شحمم .13
قلیته آهالی اشی ی؛ اصفهان  شکقبة اإلشام أشیر المؤش ین قلي ؛ تحقی  شحمم وقلیهم السالمآاألطهار

 و.1۴03العاشة،  والسالم

؛ تحقیت  صتمقی شحمتم جمیتل العطتار؛ س ن القرشذی؛ و2۷۹آم.  قیسی بن شحممترشذی،  .1۴

 و.1۴21بیرنت  لار الفکر، 

؛ تحقیت  شتواهم الق زیتل لقواقتم القفضتیلو؛ ۴۹0 .الّله آم قبتم بن حاکم حستکاای؛ قبیمالّله  .15

 و.1۴11شحممباقر المحمولی؛ طهران  شؤسسة الطبع ن ال شر، 

نستیلة الختالم التی المختمنم لر شترح و؛ ۹2۷ .رننبهتان آم بن الّله  خ جی اصفهاای، فضتل .16
 ش.13۷5؛ به کوشش رسو  جعفریان؛ قم  ااصاریان، صلوات چهارله شعصوم

؛ تحقی  شحمولی شالتک؛ قتم  شؤسستة ال شتر الم اقبو؛ 568 .احمم آم بن خوارنشی، شوف  .1۷

 و.1۴11،  اإلسالشي القابعة لجماقة الممرسین

تاریخ االسالم ن نفیتات المشتاهیر ن و؛ ۷۴8 .قثمان آم بن احمم بن حممالمین ش ذهبی، شمس .18
 .م1۹۹3/و1۴13؛ تحقی  قمر قبمالسالم تمشری؛ بیرنت  لار الکقاب العربی، االقالم

اظتم لرر الستمطین فتي فضتائل ؛ و۷50 .آم یوستف  بن التمین شحمم نرامى ح فی، جمتا  .1۹
،  ؛ بیترنت  لار ححیتاء القتراث العربتی والستالمقلیهم آالمصطفی ن المرتضی ن البقو  ن السبطین

 و.1۴25

؛ تهتران  شجمتع احیتاء الثقافتة شعارج الوصو  حلی شعرفتة آ  الرستو  ن البقتو ؛  ------ .20

 تا. االسالشیة، بی

تتتذکرة الختواص شتتن االشتتة بتتذکر و؛ 65۴ .آم قزغلی البغتتمالی بن جونی، یوستتف بن ستبط .21
  و.1۴18 ؛ قم  ش شورات الشریف رضی،ةخصائص االئم

 و.1۴21، ة؛ لب ان  لار الکقب العلمیو211آم.  المص فهمام؛  بن ص عاای، قبمالرناو .22

؛ تحقی  حممی قبمالمجیم السلفی؛ لب ان  و360آم.  المعجم الکبیراحمم؛  بن طبراای، سلیمان .23

 و.1۴05

تحقیت  ؛ ذخائر العقبی فی ش اقب ذنی القربیو؛ 6۹۴ .آم الّله  قبم بن المین احمم شحب طبری، .2۴

 و.1۴28ساشی الغریری؛ قم، شوسسة لار الکقاب االسالشی، 

؛ تحقیت  شحمتم أبوالفضتل تاریخ األشم ن الملوكو؛ 310 .جریر آم بن طبري، أبوجعفر شحمم .25

  و.138۷ابراهیم؛ بیرنت  لار القراث، ط الثاایة، 
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بکتر  ابتی بن قلیالتمین  تاریخ الثقات، بقرتیتب اورو؛ 261صالح آم  بن الّله  قبم بن قجلی، احمم .26
 و.1۴05، ةو؛ تحقی  قبمالمعطی قلعجی؛ بیرنت؛ لار الکقب العلمی80۷آم  الهیثمی

؛ تحقیت  قتال  احمتم اإلصابة فی تمییز الصحابةو؛ 852 .حجر آم بن قلی بن قسقالای، احمم .2۷

 و.1۴15الکقب العلمیة، ط األنلی،  قبمالموجول ن قلی شحمم شعوض؛ بیرنت  لار

االستتقیعاب فتتی شعرفتتة و؛ ۴63 .قبمالبر آم بن شحمم بن الّله  قبم بن یوستتفقرطبتتی، ابتتوقمرن  .28
 و.1۴12؛ تحقی  بجانی قلی شحمم؛ بیرنت  لار الجیل، االصحاب

قلیته آطالتب ابی بن کفایة الطالب فی ش اقتب قلیو؛ 658 .یوسف آم بن گ جی شافعی، شحمم .2۹

 و.1۴0۴، اهل البی هالی االشی ی؛ طهران  لار احیاء تراث  ؛ تصحیح شحمموالسالم

؛ تحقی  قبمالغفار سلیمان الب تماری؛ ستیم الس ن الکبری و؛303 .شعیب آم بن اسائی، احمم .30

 .و1۴11، ةکسرنی حسن؛ بیرنت  لار الکقب العلمی





 

 

 جایگاه و خدمات شهید سلیمانی از نگاه اهل سنت

*روزبهانیمرتضیغرسباناالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
شهالت سپهبم حاج قاسم سلیماای، خرنش شل  ااقالبی شل  ایران ن تمام آنالگتان 
جهان را برااگیخ  ن تشییع ج انه باشکوه ایشان ن همرنشان شهیمش، جایگاه رفیتع 

به   این جایگاه، .ایشان لر ازل شل  ایران ن شرلم شسلمان جهان را به امایش گذاش 
ااشی ان خمشاتی اس  که سیمالشهمای شقانش  ان خول ارائته لاله است .  طور قطع

جایگاه رفیع این شهیم قزیز لر ازل شل   ان شراسم تشییع ج انه شهیم سلیماای، اشان
ها ن شذاهب شخقلف ن جاشعته اهتل ست   است . ایتن اوشتقار  ایران اقم ان قوشی 

 ه اهل س   بررسی ک م.کوشم جایگاه ن خمشات شهیم سلیماای را ان لیمگا شی

 ها و جایگاه شهید سلیمانی ویژگی
هتای شتهیم ستلیماای اشتاره  قلمای اهل س   لر بیااات خول بته برختی ان نیژگی

  شول لر ای جا به شوارلی اشاره شیاام که  لاشقه

 اخالص. 1
 اتزل ااستان ش تمی ارنش اخالقتی فضتیل  اخالص، رنایات ن قرآن آیات اساس بر

ا »فرشایم   رای امواه قرآن شیب اس . خمانام َه ُمْخِلص  ا َأْنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َفاْعُبِد الل  ِإن 
يَن  پس خما را لر حالی که  .شا ]این[ کقاب را به ح  به سوى تو فرنل آنرلیم 1؛َلُه الدِّ

 .«اى قبالت کن ک  مه اقققال ]خول[ را براى ان خالص
                                                            

 .اسالشی لااشجوی لکقری شمرسی ااقالبحونه قلمیه قم ن  3آشوخقه سطح  * لااش
 .2. نشر  1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره هشتم 1400مناطق مشترک زمستان  

 



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

  م
ژة

 وی
ی

ص
ص

تخ
 ـ 

می
 عل

شه
تو

 

36 

لر  اهمی  اخالص اشاره شتمه است . رستو  گراشتی استالملر رنایات ایز بر 
ِ  »مفرشای خصوص اهمی  اخالص شی ت  هر  ِج  احًاِِإَلَّ هب  ِص  ِعين  ب  ر 

 
ِأ لَّ ِج  ِو  زَّ ِع  َِ ِِللَّ د  ب  ِع  ص  ل  خ 

 
اِأ م 

ههاِبيُعِ ن  ِِِی  ههِةِِمههن  م  ِحك  َِِِِال  ِبهه ل  ههیِِق  ل  َِِِِع  ههاِف  ِ کتتس کتته چهتتل شتتبااه رنن ختتول را  هتتر 1؛ ِل
ان قلبش جوشیمه، بتر نبتااش جتاری  حکم  های لص ک م، سرچشمهخا خما برای

ِ ِ»فرشایم   ایز لر این باره شی ش ینؤاشیرالم. «شول شی هَل  خ  ِ
ُةِاإل  ای  ُ ِِِغ  هَل  خ  غایت   2؛ال 

ِتِ»فرشایم   ین لر رنای  لیگری شی همچ . آن حضرت«اخالص، رهایی اس  ص  ل  ِخ   َ ِِل 
اُتِ يَّ ِتِِِالنِّ ك  ز  اُلِِِل  م   «.ها خالص شول، اقما  پاکیزه گرلل گر ایّ ا 3؛اْل  ع 

اخالص بوله اس . رحیم آخوام صممی اشام  بزرگوار شهیماین های یکی ان نیژگی
اختتالص کتتم اظیتتر ن »گویتتم   جمعتته اهتتل ستت   شهرستتقان رانن جتترگالن  شتتی

های ح  قلیه باطل برای لفاع ان کیان این شرن ن بوم  های شجاقااه لر جبهه شجاهمت
 ی  شرلم ایان به توصیف امارل، نیرا شهیم ستلیماای بته هتی  ق توان بته لابتا  ن اش

چ ین شاشوسقا قبمالرحمان شرالی اشام جمعته اهتل ست    هم 4.«شهرت ن آنانه ابول
کرشااشاه ضمن گراشیماش  یال ن خاطره سرلار شهیم حتاج قاستم ستلیماای اظهتار 

ن بلکه لر قالم اسالم ان جایگتاه شخصی  این شهیم بزرگوار اه ت ها لر ایرا»لاش   
فرشولام ران شحبوبیت   طور که رهبر شعظم ااقالب خاصی برخورلار بول ن همان

 5.«گرلل ایشان به اخالص، بزرگواری ن ای  پاک این شهیم برشی

 مبارزه با باطل و تقویت جبهه مقاومت . 2

این ابرل با  نشان فرشوله اشام ن باطل ابرل نجول لارل ن به  همواره شیان جبهه ح 
ِ»فرشای م   ایشان لر رنایقی شی یابم. پیرننی اهل ح  پایان شی ِِإَلَّ ِِّ ه ح  ِِلل  لَّ ِج  ِو  زَّ ِع  َُ یِاللَّ ب 

 
أ

اِطِلِ ب  ِِلل  امًاِو  م  َقاًِِِِإت  ُِزُه خمانام شقّمر فرشوله اس  که حّ  به شرحله اهتایی ن کمتا   6؛ِإَلَّ
 .«لباطل ان بین برن خول برسم ن

گویم  این امول باطل شما را اقرستاام، ایتن فراگیتری  ح  ن باطل شی ج گ لرقرآن 

                                                            

 6۹، ص 2 ، جقیون أخبار الرضا. شحمم بن قلی ابن بابویه، 1
 .3۴8، ص قیون الحکم ن المواق . قلی بن شحمم لیثی ناسطی، 2
 .۴15. همان، ص 3

4  . https://www.irna.ir/news/83673115 

5. https://www.isna.ir/news/99100805896 

 .  ۴6۹، ص2 ،  جاللجاج احقجاج قلی أهلطبرسی،   . احمم بن قلی6
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ح  همیشته پیترنن بتوله  باطل شما را شایوس اک م، نیرا سرااجام ح  پیرنن اس ،
ْرِض...»اس    ْم ِفي اْْلَ ُُ اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفن  ذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِاُلوا الص  ُه ال  خمانام به  1؛َوَعَد الل 

لهم که قطعاً  اام نقمه شی کساای ان شما که ایمان آنرله ن کارهاى شایسقه ااجام لاله
 «.آاان را حکمران رنى نشین خواهم کرل

شوام ن ااششان همواره بر ستر  لر ابرل ح  قلیه باطل، افرالی شهره قام ن خاص شی
بارن اصتلی ایتن شیتمان سلیماای ایز ش سرلارهاس  که شبارن اصلی شیمان باش م.  نبان

آبال، با تسلی  شهالت سرلار  بول. شاشوسقا قبمالسالم شحممی اشام جمعه شهر حسین
سرلار سرلشکر حاج قاسم سلیماای ان سربانان شخلص نالی  »سلیماای، اظهار کرل  
 2.«ها لر جبهه ح  قلیه باطل ابرل کرل ن ااقالب بول که سا 

. شاشوستقا لکقتر یتمالّله شتمبهته شقانشت  شهالت سرلار سلیماای باقتث تقویت  ج
لیترنن سترلار »شحممی اشام جمعه ساب  شهرهای قرنه ن لهگتالن اذقتان لاشت   

اشا اشرنن همه شل  رشیم ایران ن جبهه شقانش  بعم ان  ؛سلیماای قهرشان یک افر بول
 3.«اام شهالت این فرنام اسالم ن قرآن، قاسم سلیماای شمه

ختون سترلار ستلیماای »جمعه س  مج ایز اذقتان لاشت    شاشوسقا فای  رسقمی اشام
ک م ن شتهالت ایتن سترلار شتهیم هرچ تم شوجتب  لرخ  شقانش  را ت وش متر شی

ااراحقی ن غم بزرگی لر جهان اسالم ن بین شسقضعفین لایا شم، اشا لشتم ان بماا تم 
ولی شمن خون این سرلار بزرگ اسالم اه ت ها این حرک  جهالی برای ااب که ریخقه

 4.«ک م بلکه با قمرت بیشقری جلوتر خواهیم رف  آاان را شقوقف امی

 محبوبیت اجتماعی نزد اهل سنت. 3
های همه شل  ایران بول ن جاشعه اهتل ست    شهیم حاج قاسم سلیماای، شحبوب ل 

شحبوبی  ایشان ازل اهل تس ن ایران بر کستی پوشتیمه  .ایز ان این اشر شسقث ی ایس 
بته بتا توجته ایس . شاشوسقا قبمالرحمان شرالی اشام جمعته اهتل ست   کرشااشتاه 

نحمات ایشتان لر »ویم  گ شقبولی  ن شحبوبی  شهیم سلیماای لر بین اهل تس ن شی
رنه بتا چ ین لفاع ان حقیقت  استالم ن شبتا راسقای اققالی اسالم ن اسالم ااب ن هم

                                                            

 .55  . اور1
2. https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13981014000433 

 . همان.3
4. https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13981013001521 
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لاا م، شحبوبیت   های تکفیری ن افراطی لاقش که خول را ش سوب به اسالم شی گرنه
 1.«لاین شرل بزرگ را لر بین اهل تس ن رقم ن

شاشوسقا قبمالرحمان شرالی اشام جمعه اهل ست   کرشااشتاه ایتز لر ایتن خصتوص 
ان  های سرلار سلیماای لر ش اط  آلوله به لاقش بترای اهتل ست   شجاهمت»گف   

ارنش ن اهمی  باالیی برخورلار اس  ن سبب شحبوبی  بیش ان پتیش ایشتان اتزل 
 2.«اهل س   شمه اس 

 تالش برای ایجاد همبستگی جهان اسالم .4
اجقمتاقی بتر اهمیت  آن -اصل نحمت ن اتحال ان لیمگاه سیاسی ا اگرش بهاسالم ب

پتارچگی،  با هتمف یتک اس . قرآن کرلهها، شسلمااان ن الیان الهی تیکیم  شیان ااسان
َااا اْلُاْؤِمُناوَن ِإْخاَوٌة...»لیگر خواامه است    شؤش ان را برالران یک شؤش تان بترالر  3؛ِإن 

 ؛چ ین لر آیات بسیاری به نحمت اش  اسالشی توصیه شمه اس  هم  ..«.لیگرام. کی
ِه َجایَ»فرشایم   ان جمله لر سوره آ  قمران شی ُقوا َو اْذُكاُروا َو اْعَتِصُاوا ِبَحْبِل الل  ا  َو ِل َتَفر 

َاِتاِه ِإْخواناا   َْ َف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصاَبْحُتْم ِبِن َ  َفَأل  ِه َعَلْیُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعدا َاَت الل  َْ ن همگتی بته  4؛ِن
[ چ گ نایم ن پراک مه اشویم!  ریسمان خما ]قرآن ن اسالم ن هر گواه نسیله نحمت

لیگر بولیتم ن ان  کرا بر خول، به یال آریم که چگواه لشمن ی ن اعم  آبزرِگو خما
قالشته  «.ن بته برکتِ  اعمتِ  ان، بترالر شتمیم .هاى شما، الف  ایجال کترل شیان ل 
 لر ذیل تفسیر این آیه چ ین اظهار لاشقه اس    یئطباطبا

اعم  ختما خوااتمه شتمه، « الّله ن شقفرو اشمن اققصام به حبل»شایم نجه ای که    
للیتل  ختواایم، بی اگر شما را به اققصام ن قمم تفرقته شی اشاره به این شع ا باشم که 

ایم همین اس  که به چشم خول ثمرات  ایس . للیل ای که شما را به آن لقوت کرله
نت شحب  ن الف  ن برالری را چشیمیم ن لر اتحال ن اجقماع، تلخی قمانت ن حال

 5اثر تفرقه لر لبه پرتگاه آتش رفقیم ن لر اثر اتحال ن الف  ان آتش اجات یافقیم.
قرآن کریم فارغ ان شع ای نحمت شیعه ن ست ی، بته طتور کتل اختقالف را یکتی ان 

                                                            

1. https://www.isna.ir/news/99100805896 

 . همان.2
 .10. حجرات  3
 .103. آ  قمران  4
 .5۷۴، ص 3، ج المیزان فی تفسیر القرآن. سیم شحممحسین طباطبائی، 5
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ذيَن »فرشایم   لاام ن شی ها شی بمترین قذاب اِد ماا َو ِل َتُكوُنوا َكال  َْ ُقوا َو اْخَتَلُفاوا ِماْن َب َتَفر 
ْم َعذاٌب َعظیٌم  ُُ ناُت َو ُأولِئَك َل ُهُم اْلَبیِّ ََ ن شاا م کستاای اباشتیم کته پراک تمه شتمام ن  1؛جا

هاى رنشن آپرنرلگارو به آاتان رستیم! ن  که اشااه اخقالف کرلام آآن همو پس ان آن
 .«ها قذاب قظیمی لارام آن
له نحمت تیکیم ئلر رنایات شقعملی بر شس ائمه شعصوشینن  چ ین پیاشبر هم

 شول  اام که ان باب امواه به برخی ان این شوارل اشاره شی لاشقه
ِ» فرشول  پیاشبر اقظم اب  ذ  ُةِع  ق  ر  ُُ ِال  ِو  ة  م  ح  ُةِر  اع  م   َ ِال  نحمت شایه رحم  ن تفرقته  2؛و 

ِ»چ ین حضرت فرشول   هم «.شوجب قذاب اس  َِ ُداللَّ هنِی  ِم  هع  هيطاُنِم  ِةِوِالشَّ ماع   َ يِال ل  ع 
رُكُضِ ِی  ة  ماع   َ ِال لس  خما بر سر جماق  اس  ن شیطان با کسی همراه است   3؛خال ف 

ُك  ِ  »فرشایتم لر این خصتوص شی یاشام قل«. مکه با جماق  ااسانگارى ک  هي  ل  ِع  ِِو 
اُصِلِ  َ ِِِِبالتَّ ِو  اُبر  د  ِالتَّ ِو  اُك   ِِإیَّ اُذِلِو  ب  ِالتَّ ِِو  اُطع  ق  لیگر  کبر شما بال به ارتباط ن بخشش به ی 4؛التَّ

 .«لیگر کگزیمن ان جمایی ن پش  کرلن به ی ین لنر
اشرننه لر شرایطی که لشم ان اسالم تمام تالش خویش را برای شبارنه ن شقابلته بتا 

رسم ن  اسالم به کار بسقه اام، نحمت اسالشی بسیار ضرنری تر ان گذشقه به اظر شی
ها ن  ن شسائل تفرقه ااگیز اقیجه ای جز بته هتمر رفتقن سترشایه اخقالف خقن بهپرلا

را ان « نحتمت استالشی»، اخواهم لاش . ضرنرت ها اسقفاله لشمن ان این اخقالف
 توان اثبات کرل. نجوه شخقلف شی

جهان اسالم اشرننه بیش ان همیشه به همگرایی شذاهب خول ایان لارل ن شهیم قزیتز 
ماای لر این راه تالش نافری لاشق م. شاشوسقا قبمالرحمان شرالی اشام حاج قاسم سلی

تترین هتمف شتهیم ستلیماای  نحمت اش  اسالم را شهم ،جمعه اهل س   کرشااشاه
چ تین  ها به ایثار، اختالص ن تفکتر قظتیم ن هتم همه این رشالت»لااس  ن گف   

ن لغمغته را لاشتق م ایشان همواره ای .گرلل نحمت گرایی حاج قاسم سلیماای بر شی
که اش  اسالشی همه با هم شقحم باشت م تتا کستاای کته قصتم ضتربه نلن را لاراتم 

 5.«مها شجا  افوذ لر ش طقه را امه  ها شقابله ک  م ن به آن بش اس م ن با آن
                                                            

 .105. آ  قمران  1
 .  2۷. حسین بن شحمم بن حسن حلواای، ازهة ال اظر ن ت بیه الخاطر، ص2
 . 158، ص۷۴، جبحاراالاوار. شحمم باقر شجلسی، 3
 .۴21ص، اهج البالغه. شحمم بن حسین شریف الرضی، 4

5. https://www.isna.ir/news/99100805896 
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قال با بیان ای که شتهیم ستلیماای  آخوام قبمالحی شیرناقلی، اشام جمعه اهل س   آو
شهیم سلیماای اه فقط ان شرلم شتیعه »اس ، اظهار لاش    امال نحمت شیعه ن س ی

بلکه ان برالران اهل تس ن ن حقی ان کساای که ان الیان لیگر بولام، لفاع کرل که این 
 1.«اشیت گرفقه ان اگاه تقریبی نی بول که سبب نحمت اش  اسالشی شم

 اشبر اکترمسیره پی»قال گف    آخوام قبمالحی شیرناقلی، اشام جمعه اهل س   آو
های لین شبین اسالم ایز بر اصل برالری تیکیم لارل ن حتاج قاستم ستلیماای  ن آشونه

بهقرین امواه ان کساای اس  که ان این سیره الگوبرلاری کرله ن آن را لر همه جهات 
 2.«نامگی خول قملی کرل

ن ایتز لربتاره ایت آخوام قبمالجلیل فرهم م یکی ان کارش اسان قلوم لی ی اهل س  
شهیم سلیماای شمافع اسالم ن سرنشین اسالشی بول ن هم لر   »گویم شهیم بزرگوار شی

نشتتان حیتتات ن هتتم شتتهالت، ستتبب نحتتمت ن اتحتتال شلتتی لر شقابتتل استتقکبار ن 
 3.«صهیوایس  اس 

ترین برک  شهالت شهیم سلیماای، این بول که باقث نحتمت لنبتاره استالم ن  شهم
م جمعه اهل ست   شهرستقان رانن جترگالن، شسلمین شم. رحیم آخوام صممی اشا

کار به خصوص لر ترنر شهیم  ضمن شحکوشی  اقماشات ضمبشری آشریکای ج ای 
ن شهیمان جبهه شقانشت   سلیماای قاسم شهالت سرلار سپهبم حاج»سلیماای گف   

برخالف خواس  لشم ان اسالم، شوجب نحتمت ن ااستجام شستلمااان ن شظلوشتان 
 فترن شتاتم لر را شسلمان ها شیلیون نی به گواه ای که شهالت ؛شول جهان شمه ن شی

نی با بیان  .«المللی لر لفاع ان حقوو شظلوشان جهان ساخ  بین امالی نی ان ن برل
ای که لشم ان ان ابقمای ااقالب اسالشی با شل  ایران اسالشی لر ج گ بولام، افتزنل  

ااقالب همیشه با ترنر افترال شتاخص کار ن ش افقین لر طو  تاریخ  آشریکای ج ای »
نلتی امتی  ،شرلشی لرصمل ایجال شکاف ن ضربه نلن به پیکره اظام ن ااقالب بولام

لاا م شهالت شجاهمان بی القایی اظیر شهیم سلیماای، اه ت ها آسیبی به اظام اسالشی 
 4.«امی نام، بلکه شوجب نحمت فزای مه شظلوشان ن شسلمااان جهان خواهم شم

                                                            

1  . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/09/2420892 

 . همان.2
 . همان.3

4. https://www.irna.ir/news/83673115 
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ا فای  رسقمی اشام جمعه س  مج ایز اش ی  ن آسایش اشرنن کشتور را شرهتون شاشوسق
خون شهیم سرلار قاسم ستلیماای ن همراهتااش »خون پاک شهیمان لااس  ن گف   

شوجب تقوی  نحمت لر جهان اسالم خواهم شم ن با تکیه بر ایتن سترشایه بتزرگ 
 1.«لپاسخ سخقی به لشم ان اسالم خواهیم لا

هم لر این شتورل چ تین گفقته سن حسی ی اشام جمعه شوق  س  مج شاشوسقا سیمشح
بمنن شک با شهالت سرلشکر سلیماای تزلزلی لر صتفوف شستلمااان ایجتال   »اس 

 2.«ک م اخواهم شم ن شا را شقحمتر شی
 شول   ها پرلاخقه شی لر ای جا به برخی ان خمشات این شهیم بزرگوار، سرلار ل 

 خدمات شهید سلیمانی
ونه که در جایگاه شهید سلیمانی در بی  اهل تسن  اشاره شد، ای  جایگاه، باه خااطر گ همان

هاا  آنشهید در طول مدت مسئولیت خود ارائه داده که در ذیل باه برخای از ای  خدماتی بوده که 
 شود: اشاره می

 ها از منطقه کوتاه کردن دست تروریسم. 1
لر خصتوص اقتش ایتن شاشوسقا قبمالرحمان شرالی اشام جمعه اهل س   کرشااشاه 

لر سایه اسالم ن برکات ااقالب   »گویم چ ین شیهای تکفیری  شقابله با گرنه شهیم لر
ها لر ش طقه توسط برالراای کته  های بسیار خوبی لر شقابله با تکفیری اسالشی حرک 

ااجام شم ن با ان خولگذشتقگی ن  ،سلیماای مقاس هماا م حاج ،خول اهل س   ایسق م
شهم را به اثبات رساامام ن لس  خائ ین را ان ش طقته ن   رشالت هایی که لاشق م این

هتای ترنریستقی  چ ین به شبارنه این شهیم قزیز با گرنه نی هم .«مکشور کوتاه کرلا
سترلار های  فشتاای ها نجتان جاشعه استالشی هرگتز رشتالت  »گویم کرله، شیاشاره 

های ترنریسقی لر ش طقته را ان  سلیماای لر شبارنه ن شکس  لاقش ن لیگر گرنهک
 3.«یال اخواهم برل

 نابودی داعش. 2
ترین خمش  شهیم سلیماای ان لیمگاه اهل س  ، اابولی لاقش بوله اس  ن این  شهم

                                                            

1. https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13981013001521 
2. https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13981014000433 
3. https://www.isna.ir/news/99100805896 
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اهتل  لاا م.یکی ان قلمای خمش  را اه ت ها  برای ایران بلکه به  همه جهان اسالم شی
شهیم قاسم سلیماای اه ت ها شقعلت  بته شلت  ایتران، بلکته »گویم   س   کرلسقان شی

چرا کته ایشتان بتا ان بتین بترلن ن اتابولی لاقتش  ؛شقعل  به کل جهان اسالم اس 
 1.«خمش  بزرگی به اهل س   لر قراو ن سوریه کرل

حتاج قاستم »شاشوسقا شحمماشین راسقی اشام جمعه شوق  س  مج ایز اذقان لاشت   
چرا که این شهیم بزرگتوار بتا اتابولی لاقتش ختمش   ؛شقعل  به جهان اسالم اس 

 2.«لبزرگی به اهل س   لر قراو ن سوریه کر
آبال ایز لر این خصوص تصتریح  شاشوسقا قبمالسالم شحممی اشام جمعه شهر حسین

این سرلار شهیم ان سترلاران جبهته شقانشت  بتول کته لر شکست  لاقتش ن »کرل  
 3«های تکفیری اقش کلیمی لاش . رنهگ
شسلح قتراو  یرنهایکل ا ین فرشاامه یریاخس  نن  یشسئول که« اوری المالکی»

 گویم   را برقهمه لاش  شی
نشاای که لاقش به قراو یتورش بترل اگتر حتاج قاستم ستلیماای ن شستیله ااققتا  

ااتی شواجته تسلیحات ان سوی ایران به قراو ابول شا با ششتکالت ن ت گ اهتای فران
شمیم. بله، لرس  اس  که شا لر آن نشان سالح خریماری کرلیم اشا کشورهای  شی

جهان لر نشاای که النم بول به شا سالح امالام. با این حا ، حاج قاسم سلیماای بته 
اش لر این کشور، به شتا کمتک  للیل اقشی که لر قراو لاش  ن هم حضور لائمی

 4.نیالی کرل

 پایدار در کشور و منطقهایجاد امنیت . 3
شاشوسقا سیمشحسن حسی ی اشام جمعه شوق  س  مج به خمشات سپاه قمس لر ایجال 

آفری تی اکترلن  ها لر خصوص اقش خیالی برخی با ااققال ان خوش کرلهاش ی  اشاره 
این افترال اتالان ن ختوش   »گویم چ ین شی ایرنهای سپاه اسالم لر کشورهای ش طقه

که آشریکا ن جبهه اسقکبار بالیایی را که قلیه شل  ستوریه ن قتراو خیا  بایم بماا م 
شترنی ستپاه قتمس ابولاتم االن بایتم ش قظتر اتااش ی لر  اگر ایرنهتای برنن ،آنرلام

                                                            

1. https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13981014000433 
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 . همان.3

4. https://www.isna.ir/news/99100805896 
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 1.«کشورشان بولیم
 کرل  ق وان صراحقاً  خول تسلی  پیام لر «اسم»سوریه  جمهور رئیس

 ن ستوریه ان لفتاع نشی ته لر ان ختمشات ن سلیماای شهیم یال هیچگاه سوریه شرلم

 کته کترل ق توان سوریه جمهور رئیس. کرل اخواه م فراشوش را ترنریسم با شبارنه

 کشتور ایتن لر تکفیتری ترنریستم قلیه شقعمل های پیرننی لر سلیماای قاسم حاج

 لر گستقرله هتای آفری ی اقتش همین للیل به حا ، هر به. اس  لاشقه آفری ی اقش

 سیم» ق وان تح  سلیماای شهیم ان که اس  بوله ش طقه شقانش  شخقلف های جبهه

  2شول. شی یال «شقانش  الشهما

   ک م شی تصریح فلسطین اسالشی جهال ج بش لبیرکل «ال خاله نیال»
 بتزرگ هتای تالش اقیجته است ، یافقه لس  آن به غزه اشرنن که اشکاااتی ن قمرت

 به ها اسلحه ن ها شوشک ارسا  با سلیماای سرلار راهبرلی گام. اس  سلیماای شهیم

 ن اش یقتی ن ف تی اظتر ان ن بتول شعجتزه یتک شتبیه شستیله این ن شم آغان اوارغزه

  3شم. ااجام کاری چ ین اهای  لر اشا بول سخ  بسیار بولن پذیر اشکان

 آبال ایز لر این خصوص گف    شاشوسقا قزیز اشیری اشام جمعه بلبان
حاج قاسم سلیماای کته سراستر قمتر را نقتف شجاهتمت، سرلار سرلشکر پاسمار 

 ن  اشرنن شهالتش برای جهان اسالم ،حراس  ن پاسماری ان اش ی  اسالم کرله بول

ن پاستمار  الّله  سبیل فی شجاهم ن سربان این که اس  افقخار شایه اسالشی ایران شرلم

الّله ن لفتاع ان  های شقمالی لر راه اققالی کلمته شجاع اش ی  ایران ن ش طقه که سا 

 4.های اسالشی جان خول را لر طب  اخالص گذاشقه بول کیان ااقالب ن سرنشین

قبمالّله آخوام خوش اظر اشام جمعه اهل س   تتانه یتاب ان توابتع شهرستقان شااته 
نسملقان با بیان ای که شهیم سلیماای اقشی شحوری لر اش ی  پایمار لاشت ، گفت   

بلکه آن فرشاامه  ،نل به شرنهای ایران اسالشی امی شماش ی  شورل اظر آن شهیم شحم»
للسون برای حف  ن برقراری نحمت ن اش ی  شستلمااان، لر سراستر جهتان ب تا بتر 

                                                            

1. https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13981014000433 

2. https://www.mehrnews.com/news/5389794  

3. https://www.isna.ir/news/99100805896 
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 1.«لامو شی ایفا هجرت کرله ن اقشی شوثر فرشوله پیاشبر اقظم
آبال به جلوگیری اقتماشات شتهیم  شاشوسقا قبمالسالم شحممی اشام جمعه شهر حسین

 ن گف    کرلسلیماای ان فرنپاشی ن سقوط کرلسقان اشاره 
های شهیم سرلار حاج قاسم سلیماای  ها ن شجاهمت کرل ن کرلسقان شمیون رشالت

مه لاقش های تکفیری ن خالف  ااششرنع ن ااخواا اس  که لر حمله لاقش ن گرنه
ت ها کسی که توااس  اقلیم کرلسقان را ان سقوط ن فرنپاشتی اجتات لهتم سترلار 

 2.قزیز شهیم قاسم سلیماای بول

 تأثیرگذاری در معادالت منطقه و جهان. 4
قبمالّله آخوام خوش اظر اشام جمعه اهل س   با اشاره به ای که سرلار شتهیم اقتش 

بار جهاای ن ایالی استقکبار لاشت ، گیری لر برهم نلن شعالالت سیاسی اسقک چشم
های اسالشی اه ت ها شمافع حرم،  ها ن آرشان برای لفاع ان ارنش سرلار سلیماای»گف   

نیژه شرلم شسلمان قراو، سوریه ن لب ان بتول بته  هبلکه شمافع تماشی شظلوشان جهان ب
شقتام گواه ای که این شجاهم بی القا پمیمه شوم لاقش را با لرای  ن ره مولهتای 

 .«شعظم رهبری، ان صح ه رننگار شحو کرل

آخوام قبمالجلیل فرهم م یکی ان کارش اسان قلوم لی ی اهل س  ، با اشاره به اقش 
اشرنن اقش اثرگذار جمهوری اسالشی لر شعالالت جهان ن »ایران لر شعالالت گف   

ی ن های سپهبم شهیم قاسم ستلیماا قمرت جبهه شقانش  لر ش طقه، شرهون شجاهمت
 3.«همرنشااش اس 

 نتیجه گیری
فرشاامه سپاه قمس جمای ان شل  ایران، شسلمااان  قاسم سلیماای شهالت سپهبم حاج

چرا که خمشات ایشان لر شبتارنه بتا ظلتم ن  ؛خواهان جهان را ایز شقاثر کرل ن آنالی
« حاج قاستم»اگر  .های تکفیری ن لاقش بر هی  کس پوشیمه ایس  اسقکبار ن گرنه

هتای تکفیتری بتول کته  ابول، شایم بانهم ش طقه شیمان تاخ  ن تتان لاقتش ن گرنه
ترین ج ایات را لر ح  شسلمااان ش طقه رنا لاشتق م ن بته ااحتای شخقلتف لر  فجیع

 .کشقار شسلمااان ان هی  تالشی فرنگذار اکرلام
                                                            

 . همان.1
2  . https://www.farsnews.ir/kordestan/news/13981014000433 
3  . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/09/2420892 
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 از منظر آیات و روایات موانع امر به معروف و نهی از منکر 

*محسندانیاریاالسالموالمسلمینحجت
 

 اشاره

قرآن کریم تیکیم فراناای بر حکوش  الهی ن اجرایی شمن لستقورات خماناتم رنی 
رست م، هایی کته صتالحان بته حکوشت  شتینشین لارل؛ تا آاجا  که خمانام ان اشااه

ها اقاشه امان، نکات ن اشتر بته شعترنف ن اهتی ان  اجرای فرائض الهی ن لر رأس آن
َكاوَة َو َأَماُروْا »ش کر را برشمرله اس    اَتُوْا الز  ََ َلوَة َو  ْرِض َأَقاُموْا الص  اُهْم فِى اْْلَ ن  ك  ِذيَن ِإن م  ال 

هِ  ْوْا َعِن اْلُانَكِر  َو ِلل  َُ ُروِف َو َن َْ ُمور ِباْلَا ها  همان کساای که هرگاه لر نشین به آن 1؛َعاِقَبُة اْْلُ
له م، ن اشر به شعرنف ن اهتی ان لارام، ن نکات شیقمرت بخشیمیم، امان را برپا شی

لر این اوشقار، به تحلیل شش شااع «. ک  م، ن پایان همه کارها ان آن خماس ش کر شی
ضعف ایمان، ترس، قمم آگتاهی ان آثتار شهم اشر به شعرنف ن اهی ان ش کر ان جمله 

سانی لشم ان ن اطالقی ان پیاشمهای ترک این لن، تبلیغات ن شبهه این لن فریضه، بی
 قملکرل اشقباه برخی لی ماران پرلاخقه شمه اس . 

 مفهوم شناسی
قبل ان نرنل به بحث النم اس  که شفهوم ن شع ای اشر به شعرنف ن اهی ان ش کر بیان 

ن لیگری، لسقور  2ر لغ  به لن شع ا آشمه  یکی کار که جمع آن اشور اس شول. اشر ل
ن ش تع ن  4اهی ایز لر لغ  به شع ای ختالف االشتر 3ن طلب که جمع آن اناشر اس .

                                                            

 قم.حونه قلمیه  3آشوخقه سطح * لااش
 .۴1. حج  1
 .110، ص1ج قاشوس قرآن،اکبر قریشی، . قلی2
 .22، ص2، جشصباح الم یر. احمم بن شحمم فیوشی، 3
 . ۹۴، ص۴، جکقاب العین. خلیل بن احمم فراهیمی، 4

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 هشتمـ شماره  1400مناطق مشترک زمستان  
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ن ایز لرک  2به شع ای ش اخقه شمه« قرف»شعرنف ان شاله  1بانلاشقن ان چیزی اس .
ن تمبّر اس . شعرنف، استمی است  کرلن ن لریافقن چیزى ان رنى اثر آن با اامیشه 

بته « اکر»ش کر ان شاله  3براى هر کارى که با ققل ن شریع  ایکو ش اخقه شمه اس .
ن چیتزى است  کته بته نشتقی  4شع ای خالف ن اقیض شعرف  یا همتان ااشت اخقه

  5ش اخقه شمه اس .

 موانع امر به معروف و نهی از منکر 
اسالم ن نجول آثار شثب  فترلی ن اجقمتاقی  ق ای  به تیکیمهای فرانان لین شبین با

اشر به شعرنف ن اهی ان ش کر، چرا بیشقر شستلمااان اهقمتام النم بته اجترای ایتن لن 
فریضه بزرگ را امارام ن لر بسیاری ان شوارل قمل به این لن فریضه بزرگ با تساهل 

  ترین شوااع این لن فریضه به شرح ذیل اس  شول  برخی ان شهمرن شی رنبه

 . ضعف ایمان و غیرت دینی1
ضعف ایمان انلین شااع اشر به شعرنف ن اهی ان ش کر است . خماناتم ریشته اصتلی 

گیر بشر اس  ضعف ایمان بته ختما ن هایی را که گریبانتر بمبخقی اقق ایی ن بیش بی
شمارل. ضعف ایمان، قمرت ن شجاق  اخالقتی را ان ااستان  لنسقی با کافران بر شی

شول. بمترین اقطه  ک م ن باقث خواری ن نبوای شی تح  افوذ خول شی سلب ن ان را
ضعف ااسان که با نجول آن، نی را ان هی  قمل نشت  ن ارتکتاب ختالف نظیفته 

 َو » فرشایم باره شیلی ی اس . خمانام لر اینایماای ن بیتوان شصون لااس ، بی امی

هِ  ُيْؤِمُنوَن  َكاُنواْ  َلْو  بى َو  ِبالل  ُذوُهْم  َما ِإَلْیهِ  ُأنِزَل  َما َو  الن  ََ  اتخ  ا َلِكن   َو  َأْوِلَیا ْم  َكِثیر  ُُ ن  6؛َفاِساُقون مِّ
آنرلاتم، آهرگتزو آاتان  ن آاچه بر ان اان  شمه، ایمتان شتی ن اگر به خما ن پیاشبر

 «.اام ها فاس  کرلام؛ نلی بسیارى ان آن [ را به لنسقی اخقیار امی ]کافران
پایگاای لرباره ضعف ایمتان ن لر اقیجته پایب تم ابتولن بته ایتن لن الّله صافی گل آی 

 اویسم  فریضه بزرگ شی
                                                            

 .82۷، صشفرلات الفا  قرآن. حسین بن شحمم راغب اصفهاای، 1
 .122، ص2، جکقاب العین. خلیل بن احمم فراهیمی، 2
 .561، صشفرلات الفا  قرآن. حسین بن شحمم راغب اصفهاای، 3
 . 356، ص5، جکقاب العین. خلیل بن احمم فراهیمی، 4
 . 561، صشفرلات الفا  قرآن. حسین بن شحمم راغب اصفهاای، 5
 .81. شائمه  6
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هاى جرایم ن ج ایات شراجعته فرشاییتم تتا بفهمیتم تاریخ را نرو بزایم ن به پرنامه
چ تین  هتا ن ستایر لیکقاتورهتا ن جبّتاران ن هم ها، چ گیزها، یزیمها، حّجاجضحاک
هتا ن... ان چته  کش ها ن لنلهتا ن آلم بیگااه پرس ها ن  کاران ن نطن فرنش خیاا 

ایماای به خما، ااسان را اسب  به شخلوو ضعیف، شقمل   اى هسق م. بیلسقه ن طایفه
سانل تا براى خوشاشم اشخاص چاپلوسی ک م ن ان الاى تکلیف خوللارى امایم. شی
رنیی اس  کشم. ایمان ایایماای صف  اسققاش  ن ضبط افس ن شهاش  ان را شیبی

سانل. شؤشن ان هی  چیز شاا تم ختالف نظیفته ن که ااسان را توااا ن قوى االراله شی
ِ»اس  که به ابتوذر فرشتول   پرهیزل؛ چ ااچه ان پیغمبر اکرمشعصی  خما امی ِِِإن 

ِ ِمن  ُمؤ  یِِال  ر  ي  َُِِِل  ب  ف  كِ ِِذ  ِال  ،ِو  َِ ي  ل  ِع  ع  ق  ِت  ن 
 
اُفِأ خ  ٍةِی  ر  خ  ِص  ت  ح  ِت  َُ فَّ

 
أ ِك  هرَّ ِم  هاب  ُِذب  َُ ه فَّ

 
أ ِك  َُ ب  ف  یِذ  ر  ِی  اِیر 

َِِ ُِ ف 
 
یِأ ل  ترسم بر سر ان بیفقم بی م که شیشؤشن، گ اه خول را شاا م س گ بزرگی شی 1؛ع 

 2«.بی م که بر بی ی ان شرنر کرله باشم.ایمان، گ اه خول را شاا م پشه شی ن کافر ن بی
ِ»فرمود:  رسول خدا ِو  زَّ ِع   َ ِاللَّ هاِِإنَّ ِم  ِو  َُ ه ِل  ِقيهل  ِی  َُ ِل  ِِ ین  ِذيَِل  ِالَّ ِعيف  ِالضَّ ِمن  ُمؤ  ِغُضِال  ُيب  ِل  لَّ ج 

ِرِ ك  ُمن  ِنِال  یِع  ه  ن  ِی  ِذيَِل  ِالَّ ال  ِق  َُ ِل  ِِ ین  ِذيَِل  ِمُنِالَّ ُمؤ  ممم  ضعیفی که دی  نادارد ماورد بغا   3؛ال 
 «.کند منكر نمی دی  کیست؟ حضرت فرمود کسی که نهی از الهی است، سمال شد ممم  بی

 . ترس بر جان و مال و آبرو2
لنشین قاشلی که ش شی قمم اقمام برخی به نظیفته اشتر بته شعترنف ن اهتی ان ش کتر 

شول، ترس بر جان ن شا  اس . چه بسا اشخاصی که لچتار تتوّهم بتوله، چ تین  شی
اهتی  پ مارام که با اقمام به اشر به شعرنف ن اهی ان ش کر، کساای که شتورل اشتر ن شی

ک  م لر  اام، لشم ی آاان را به ل  گرفقه به آاان ضربه خواه م نل یا فکر شیقرار گرفقه
هتا  های شعاشله ختول را ان لست  خواه تم لال؛ لر حتالی کته این لال ن سقمها طرف

اش ترساام تا ان را ان ااجام لالن نظیفه جایی اس  ن شیطان ااسان را شی های بی توّهم
َاا»فرشایم   ام شقعا  لر قرآن شیخمان 4ش صرف ک م. ْیَطاُن  َذاِلُكُم  ِإن  ُف  الش  هُ  يُخوِّ ََ  َفَل  َأْوِلَیا

ْؤِمِنین ُكنُتم ِإن َخاُفوِن  َو  تَخاُفوُهْم  این فقط شیطان است  کته پیترنان ختول را آبتا  5؛مُّ

                                                            

 .۴60، صشکارم االخالو. فضل بن حسن طبرسی، 1
 .60-61، صاشر به شعرنف ن اهی ان ش کرراه اصالح یا الّله صافی گلپایگاای،  . لطف2
 .5۹، ص 5، ج الکافی. شحمم بن یعقوب کلی ی، 3
 .111، صلن فرشان الهی برای اش  برتر. شحممرضا شمرسی، 4
 .1۷5. آ  قمران  5
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ها اقرسیم! ن ت هتا ان شتن بقرستیم اگتر  ترساام. ان آن اساسو شی سخ ان ن شایعات بی
لر حقیق  اگر کسی با رقای  شرایط اشر به شعرنف ن اهتی ان ش کتر، «. ایمان لاریم

رف  ن شمارا، پ م ن اامرن ایکو ن قمل صتالح ختول، خطاکتاران را ارشتال ن اشتر بته 
یابم ن شرلم لر همه حا  بته نی  شعرنف ن اهی ان ش کر امایم، شحبوبی  بیشقری شی

هًَلِ» :ک  م. لر رنای  آشمه اس  اققمال شی ج  اِا  ب  رِّ ِرِل  ُِیق  ِنِالُمنك  ع  هيِ  عُروِفِوِالنَّ ِِبالم  مر  ِاَل  إنَّ ی 
اِعداِِرزقاًِ اشر به شعرنف ن اهی ان ش کر، شرگی را ازلیک ن رنقی را لنر اکرله  1؛وِل  ُِیب 

 «.اس 
اُنِ»اام  ان آاجا که گفقه  ِ ف  ِ

اِنِِِاإل   ِ ح  ِ
بيُدِاإل  تذکر شسققیم، لر شوارلی که ااسان ان پیاشم « ِع 

سان تذکر خول قرار لهم تتا ان  تواام اوقی احسان به شخاطب را نشی ه خوف لارل شی
ای را ان  راجش یا ناک ش ش فی شخاطب پیشگیری شتول. لر ایتن خصتوص ختاطره

 ک یم  الّله سعیمی اقل شی شیهم بزرگوار آی 
کی ان ایتن گویم  رننی با شهیم سعیمی ان ک ار ی یکی ان لنسقان شهیم سعیمی شی

گذشقیم شهیم سعیمی شقوجه نای شم که به سخقی لن سطل آب را  شیرهای آب شی
با لن لس  بل م کرله اس  ن همین اشر شوجب شمه بول که نن اقواام حجاب خول 
را بطور کاشل شراقات ک م بطوری که رنسریش ققب رفقه بول ن شوی سترش پیتما 

سریع به طرف نن رفت  ن لن ستطل بول. شهیم سعیمی قبای خول را به شن لال ن 
آب را با اصرار نیال ان ان گرف . شساف  خااه تا شیر آب طتوالای بتول ن ان قبتو  

های آب را به شقصم رساام ن  اکرل که شن لر این اشر خیر کمک ک م. سعیمی سطل
را لر رخسار این  شؤلبااه اشر به شعرنف کرل. نن که گفقار ن کرلار شوالیش قلی

بخوبی ان ازلیک حس کرله بول، اشر به شعترنف شتهیم ستعیمی را  فرنام قلی
 2پذیرف .

 . عدم آگاهی از اهّمیت و آثار امر به معروف و نهی از منکر 3
اطالقی ان اهّمیت  ن ثمترات  سوشین شورل ان شوااع اشر به شعرنف ن اهی ان ش کر، بی

ن ناجب لر لیتمگاه اشر به شعرنف ن اهی ان ش کر اس . قمم آگاهی ان اهمی  این ل
ها لر پیمایش اامیشه ن رفقار صحیح لر جاشعه ن ثمرات شیری ی کته  شرع ن اقش آن

                                                            

 .36، ص2، جتفسیرالقمی. قلی بن ابراهیم قمی، 1
 .185_  18۴، لفقر ان ، صپیکار با ش کر لر سیرۀ ابرار. شحمم قابمی، 2
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شول، ان قواشل شهم کوتاهی لر ااجام این لن فریضه  ها شقرتّب شی با اجرای لرس  آن
اس . برای رفع این ششکل بایم اهی ان ش کر ن اشر به شعرنف به ق وان یک شعترنف 

های گوااگون بته  ساامه ن اهّمی  ن اثرات شثب  آن به کمک رسااهن ارنش برتر، ش ا
ای پایمار، جزء ساخقار ذه ی جاشعه طور شسقمر ن پویا لر جاشعه القا شول، تا به گواه

به حساب آیم. تکرار این شطالب هم لر صورتی که به جا ن ه رش مااه ااجتام پتذیرل، 
هَِ»آنرل ن به تعبیر َشثَِل قربی  امی گواه شحذنری را پمیمکاشاًل شطلوب اس  ن هی 

َع ؛ ُششک اس  که هر لفعه تکترار شتول، ان آن رایحته ختوش الِمِكُِكّلماِكررتَِیتض
شتتول؛  بتترلاری شی بتته نیتتژه شتتوارلی کتته ان قتترآن کتتریم بهره«. گتترلل پراک تتمه شی
ِ»لرباره آن فرشول   اشیرالمؤش ین َِّ ُِوُلَُجِال ِو  ُةِالرَّ ِّ ثر  ِك  َُ کثرِت تکرار ن نرنل  1؛مِعَِلُتخِلُق

 «.آن به گوش ها، قرآن را که ه اگرلاام

ر . بی4  اطالعی از پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منک 

شااع چهارم اشر به شعرنف ن اهی ان ش کر، قمم آگاهی ان پیاشمهای ااگواری اس  که 
استقحقاو ققوبت  شول. صرف اظر ان  گیر فرل ن جاشعه شی ان ترک این فرایض لاشن

اخرنی اافرشاای خمانام، قواقبی لر همین قتالم لر ااقظتار تترک ک  تمگان ایتن لن 
تفتانت باشتم ن بتا لیتمن ای که لرباره رفقار افترالش بتیفریضه حلهی اس . جاشعه

هرگواه ااحرافی به سالگی ان آن بگذرل، لچار تباهی خواهتم شتم. لر ایتن جاشعته، 
یاب م ن لیگران ختواه اتاخواه بته  تری شی تر ن بیش شننرگویان ن شفسمان، جرأت بی

طوری کته حقّتی  شتول، بته چ ین تبتاهی فراگیتر شی شوام. هم گ اه ن فسال کشیمه شی
رنایقی ان رسو   بی  م. لر افرالی که جمای ان فسال، ااگهان خول را غرِو لر تباهی شی

 آشمه اس    اکرم
ُروا م  اِا  يٍرِم  ِتيِِبخ  زاُلُِامَّ ه َِِلِت  اِل  إذ  یِی   َ ق ِوِالتَّ یِالِبرِّ ل  َاِع  ُف او  ع  ِرِوِت  ِنِالُمنك  َاِع  ه  عُروِفِوِف  ِبالم 

ِ ِِیيِاْلرِضِو  اِصر  ُه ِف  ُكنِل  ِل  ِی  عٍضِو  یِب  ل  عُضُه ِع  ِب  ُِسلِّ   كاُتِو  ر  تِِمنُهُ ِالب  ُِفِزع  ِلك  َاِذ  ُل ُع  ی 
اِءِ م  َِّ وف و نهی از منكر نمایند و همكاري بر نیكی و تا زمانی که اّمت م  امر به معر 2؛َلِِیيِال

باشند و هرگاه ای  امور را ترک کردناد، برکاات از آناان برداشاته  تقوا داشته باشند، در خوبی می
شوند )باه نااحّقو و باراي آناان، یااوري در زمای  و  شود و بعضی بر برخی دیگر مسّلط می می

                                                            

 .21۹، صاهج البالغه. شحمم بن حسین شریف الرضی، 1
 .181، ص6، جاالحکامتهذیبالحسن طوسی، . شحمم بن 2
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  .آسمان نخواهد بود
ِ» فرشایتم  لر ایتن خصتوص شی لر جایی لیگتر پیاشبر اکرم هِتِاْلمهر  ل  َاك  ِتهيِت  اُِامَّ إذ 

َ ِاللَّ اٍعِِمن  ق  َِ َاِِب ُف
أذ  لي  ِرِی  ِنِالُمنك  ِع  هی  عُروِفِوِالنَّ هرگاه اّش  شن، اشر به شعرنف ن اهی  1؛ِبالم 

 «. لیگر بی مانام، پس بایم برای قذاب الهی آشاله باش م ان ش کر را به قهمه یک
ِ» :فرماید می صادقهمچنی  امام   َ ه ِاللَّ هإنَّ عِصهيٍةِی  هیِم  ل  ِع  ب  ه ُِیهؤ  َّ ِل  ٍَمُِث َّ أِِیيِق  ش  اٍشِف  اِف  م  ی ُّ ا 

رزاِقِه  ِِمنِا  نُقص  ِأنِی  َِ اِقُبُه ِِیي اُِیع  ِم 
ل  وَّ ِا  لَّ وج  زَّ هر نوجوانی که در میان گروهی رشاد یاباد و  2؛ع 

دهاد آن اسات کاه  ّل بر آن قوم قارار میبر معصیت تأدیب نشود، اول عقوبتی که خداوند عّاوج
هاي مكرر نتاای  هالکات باار  از صدر اسالم تا به امروز، شاهد تجربه «.کاهد روزِي آنان را می

باشیم. امروز ماا بایاد باه ایا  و یفاه باارگ  لهای  کوتاهی در امر به معروف و نهی از منكر می
رابر بیگانگان را حفظ کارده، پیوساته حساس باشیم، تا نعمت بارگ نظام اسالمی و استقالل در ب

 هاي بارگ اسالم و انقالب با قدرت به پیش برویم.در آرمان

 سازی دشمنان. تبلیغات و شبهه5

ایجال فضای ش فی قلیه آشران به شعرنف ن ااهیان ان ش کر، شااع پ جم لر اجرای ایتن 
له تم. لشتم ان  شیلن فریضه الهی اس  که گاه ش حرفان، ش افقتان ن کتافران ااجتام 

ها ن شباای اسالم را ان بتین ببراتم ن کوش م تا ریشه لاخلی ن خارجی با تمام توان شی
ها با تبلیغتات ن تحریفتات ضتم لی تی ن  ک  م. آنلر این راه ان هی  کاری لریغ امی

القای شبهات، سعی لارام تا با رناج شک ن ترلیم، لین را به اازنا بکشاا م. تبلیغات 
لر جواشع اسالشی، شخقص نشان حاضر ایس ؛ ان نشاای که لایتای غترب  ضم لی ی

ریزی ن ت ظیم کرل، یکی ان اهمافش این بول کته لر قتمم تبلیغات ضم لی ی را برااشه
ها را تح  الشتعاع قترار  اخس  بانرها ن اقققالات شرلم شسلمان را همف گرفقه، آن

رآن کریم، لرباره تبلیغات ضتم لی تی های لی ی بمبین سانل. ق لهم ن آاان را به آشونه
 فرشایم   لشم ان اسالم چ ین شی

َخُذوْا ِديَنكُم  ِذيَن ات  ِخُذوْا ال  اَمُنوْا َِل َتت  ََ ِذيَن  ا ال   ُ ِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمان   َيَأي َن ال  ا مِّ ب  َِ ا َو َل ُهُزو 
ُقوْا   َقْبِلكُم  ََ َو ات  اَر َأْوِلَیا ْؤِمِنیَن َو اْلُكف  َه ِإن ُكنُتم مُّ َخاُذوَها  * الل  َلوِة ات  َو ِإَذا َناَدْيُتْم ِإلَى الص 

                                                            

 .1۷۷. همان، ص1
 .223، صثواب األ قما  ن ققاب األقما  . شحمم بن قلی ابن بابویه،2
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ِقُلون َْ ْم َقْوٌن ِل  َي ُُ ا  َذاِلَك ِبَأن  ب  َِ ا َو َل اید! افرادي که آیی  شما را  اي کسانی که ایمان آورده 1؛ُهُزو 
ولاّی خاود انتخااب نكنیاد و از خادا گیرند ا از اهل کتاب و مشرکان ا  به باد استهاا و بازي می

خوانیاد،  گویید، و مردم راو به نماز فرا مای ها هنگامی که )اذان می بپرهیاید، اگر ایمان دارید! آن
 ها جمعی نابخردند.  گیرند؛ ای  به خاطر آن است که آن آن را به مسخره و بازي می

ر به شعرنف ن اهی به هر حا ، لشمن با تبلیغات، تحریفات ن تمسخر، لر تضعیف اش
ک  م که بایم لر شسائل  کوشم. شگرلهای گوااگوای را طّراحی ن قملی شی ان ش کر شی

ها را ش اسایی ن راه حل ش اسب  های شقفانت، این شیوه ها ن شکان شخقلف ن لر نشان
رنام کته  آن را یاف  ن قملی کرل. شعاامان ن لشم ان حقیق ، گاهی تا آاجا پیش شی

له م. چ ین افرالی بمنن لر اظر گرفقن  ف ن شعرنف را ش کر جلوه شیش کر را شعرن
آنرام، افرال آشر به شعرنف ن اتاهی ان ش کتر را  شیوع فسال ن تباهی که آاان پمیم شی

شزاحم نامگی ن آنالی ن کسب ن کاِر شرلم شعرفی کرله ن چه بستا بته آاتان لشت ام 
 ین شرایطی، هشمارهای جّمی بته له م. آیات ن رنایات نیالی لرباره پیمایش چ شی

ِ»آشمه اس    اام. لر رنایقی ان اشام صالو شسلمااان لاله ِاْلمهر  ُِیِعيُبهَن  َم  َُمِق  ِالق  ِبئس 
ر ِنِالُمنك  ع  هيِ  عُروِفِوِالنَّ بم گرنهی هسق م آاان که اشر به شعرنف ن اهی ان ش کتر  2؛ِبالم 

 «.لاا م را قیب شی

 ناهیان از منکر. عملکرد آمران به معروف و 6
شااع ششم، خطا ن لغزش آشران به شعرنف ن ااهیان ان ش کر اس . لر برختی شتوارل 

شول کساای که اجرای این لن فریضه را بتر قهتمه لاراتم، لچتار لغتزش ششاهمه شی
شول  هایشان اس . این اشر سبب بمبی ی شرلم به آاان شیشان شخالف گفقه شمه، اقما 

ک م؛ آاجتا  لارل. خمانام لرباره چ ین افرالی به بمی یال شی ن بانتاب ش فی لر جاشعه
ا»فرشایم   که شی ُُّ ِذيَن  َيَأي اَمُنواْ  ال  ُلوَن  َِل  َما َتُقوُلوَن  ِلَم  ََ ََ ا َكبُر  .َتْف هِ  ِعنَد  َمْقت   َِل  َماا َتُقوُلواْ  َأن الل 
ُلون ََ ک یم. ازل  ه قمل امیگوییم ک ایم! چرا سخ ی را شی که ایمان آنرله اى کساای 3؛َتْف

 «. ک یم خما بسیار شوجب خشم اس  که سخ ی بگوییم که قمل امی
اَ   َتْأُمُروَن  أَ »فرشایم   چ ین قرآن کریم لر جایی لیگر خطاب به قلمای یهول شی هم  الن 

                                                            

 .5۷-58. شائمه  1
 .5۷، ص5، جالکافییعقوب کلی ی، . شحمم بن 2
 .2-3. صف  3
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ِقُلون َفَل  أَ   اْلِكَتاَب  َتْتُلوَن  َأنُتْم  َو  َأنُفَسُكْم  َتنَسْوَن  َو  ِباْلبِر   َْ آیا شرلم را به ایکتی آن ایمتان  1؛َت
ک یتم، اشتا خولتتان را  آشمهو لقتوت شتی توراتبه پیاشبرى که صفات ان آشکارا لر 

بتا «. اامیشیم ! خواایم! آیا امی اماییم؛ با ای که شما کقاب آآسماایو را شی فراشوش شی
ک  تم لر نهلته این نجول، النم اس  کساای که اشر به شعرنف ن اهتی ان ش کتر شتی

ها ن پرهیز ان گ اهتان لاشتقه باشت م، ستپس ختااواله ن س ، خول قاشل به ایکیاخ
های لی ی به شتا آشوخقته  ها بان لارام. آشونهها لقوت کرله، ان بمیجاشعه را به ایکی

اس  که شعیار س جش را بایسقی لر شقون اصیل لی ی جس ، اته لر رفقتار ن گفقتار 
ُفِ»فرشایتم   شی ت قلتیگواه که حضترافرال ش قسب به لین؛ همان هر  َِلُِیع  َِّ ه ح  ِال  إنَّ

َُِ ه ل  ه  هِرفِا  ع  ِت  َِّ ح  ِرِفِال  اِل،ِِاع  ج  اِر(ِِبالرِّ د  ق  شتالک ن شحتور لرستقی ن االرستقی کارهتا،  2؛)ِبا 
 «.اشخاص ن قمر ن ش زل  آاان ایس ، ح  را بش اس تا اهل آن را بش اسی

ن ش کتر کمقتر رناج لارل بته للیتل ای اشر به شعرنف ن اهتی ا ب ابراین، اگر لر جاشعه
ها، باقث احیای این لن فریضه شهم ل رجاشعه  برخی شوااع اس  که برطرف کرلن آن

ترین شوااع، ضعف ایمان، ترس، قمم آگتاهی ان  طور که گفقه شمه شهم شول. همان شی
ستانی اطالقی ان پیاشمهای تترک ایتن لن، تبلیغتات ن شتبهه آثار این لن فریضه، بی

ن قملکرل اشقباه برخی لی ماران اس . پس النم اس  جه  احیای ایتن لن  لشم ان
 فریضه بزرگ، این شوااع لر جاشعه برطرف شول.

 فهرست منابع
 قرآن کریم

، قتم  الشتریف الرضتی، ثواب األقما  ن ققاب األقما قلی، ابن بابویه، شحمم بن  .1
 و. 1۴06

، شحقت   لاننلی، صتفوان القرآنشفرلات الفا  اصفهاای، حسین بن شحمم، راغب .2
 و.1۴12قماان، بیرنت  لارالقلم ت المارالشاشیه، 

، شحق   صالح، صبحی، قم  هجترت، البالغهاهجالرضی، شحمم بن حسین، شریف .3
 و.1۴1۴

۴.  ، ، قم  لفقتر راه اصالح یا اشر به شعرنف ن اهی ان ش کرصافی گلپایگاای، لطف الّله

                                                            

 .۴۴  . بقره1
 .136، ص۴0ج بحاراالاوار،. شحممباقر شجلسی، 2
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 ش.13۷3ااقشارات اسالشی، 

 ش.13۷0، قم  الشریف الرضی، شکارم االخالوضل بن حسن، طبرسی، ف .5

، شحقت   خراستان، حستن الموستوی، االحکامتهذیبطوسی، شحمم بن الحسن،  .6
 و.1۴0۷تهران  لار الکقب االسالشیه، 

چتاپ ستوم، قتم  اشتر شعترنف، ، پیکار با ش کتر لر ستیرۀ ابترارقابمی، شحمم،  .۷
 ش.13۷۷

 و. 1۴0۹قم  اشر هجرت،  ،کقاب العینفراهیمی، خلیل بن احمم،  .8

، قم  شؤسسه شصباح الم یرفی غریب الشرح الکبیر للرافعیفیوشی، احمم بن شحمم،  .۹
 .و1۴1۴لارالهجره 

 و.1۴12، تهران  لار الکقب االسالشیه قاشوس قرآناکبر، قریشی، قلی .10
 و.1۴0۴، قم  لارالکقاب، تفسیرالقمیقمی، قلی بن ابراهیم،  .11

اکبتر ن آخواتمی شحمتم، ، شحق   غفاری قلتیافیالککلی ی، شحمم بن یعقوب،  .12
 و.1۴0۷تهران  لار الکقب االسالشیه، 

، شحق   جمعتی ان شحققتان، بیترنت  لار احیتاء بحاراألاوارشجلسی، شحممباقر،  .13
  و.1۴03القراث العربی، 

، یتزل  ستقال احیتاء اشتر بته لن فرشان الهی برای اش  برتترشمرسی، شحممرضا،  .1۴
 ش.1385اسقان یزل، شعرنف ن اهی ان ش کر 

، تهران  لفقر شطالعات تتاریخ ن شعتارف ترجمه قرآن کریمشکارم شیرانی، ااصر،  .15
 ش.1380اسالشی، 





 

 

آثار و برکات مقاومت هوشمندانه جمهوری اسالمی ایران؛ 
 ای وجهانی آثار ملی، منطقه

 *اصغرنصرتیعلیدکتراالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
همزال با ااقالب اسالشی، قزم ستلطه استقکباری آشریکتا ن غترب بتر اتابولی اظتام 

اضتی بته گتاه ر ها هی  شم. آنهای ب یالی آن اسقوار  تمام ارنش جمهوری اسالشی ن
هجتوم ن اشتمام ن همتواره ستاخقار  ارنشتی آن الاشه حیات این اظام با حف  شباای

آن  های چه ااقالب ن توااایی گراشقابله را تغییر لالام ن همه اشکا  شقابله را آنشولام. 
بلکه ب یه  ؛بولی اظام باشم، لس  ایافق منلی اه ت ها به همفشان که ااکرلام، را لرگیر 

شوجتب  ااه،تتر شتم. شقانشت  جااااته ن هوشتم م قوی بیش ان پیشاظام ن ااقالب 
ثیرگتذاری بتر سراوشت  ش طقته ن بخشتی ان یگسقرش اشواج ااقالب به ش طقته ن ت

لر این اوشقار آثار ن پیاشمهای شقانشت  هوشتم م لر ستطح شم. رنیمالهای جهاای 
 گیرل. ای ن جهاای شورل اشاره قرار شی ش طقه ،شلی

 شناسی مفهوم
  .شول شیلر ابقما لرباره شفهوم شقانش  ن شقانش  هوشم مااه اامکی توضیح لاله 

 مقاومت. 1
پایتماری  ن ایتز شقانش  به شع ای ایسقالگی کرلن ن ضمی  با کسی لر اشری خاص

 1.یرنهای لشتمن است امولن همراه با لنام ن اسقحکام ن ج گیمن لر برابر هجوم ا

                                                            

 .اسقالیار پژنهشگاه قلوم ن فره گ اسالشی *
 .100، ص 1، ج تاریخ جهااگشای جوی ی. قطاشلک بن شحمم جوی ی، 1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره هشتم 1400مناطق مشترک زمستان  
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گیرل  بر لفاع، شرحله تهاجم، ابرل ن جهال را ایز لر بر شیافزنن حونه شع ایی شقانش  
فراتتر ان جبهته  ،ک م. ش ظور ان شقانش  های شقفانتی ظهور ن برنن پیما شی ن به گواه

بلکه آن را لر قاش  یک گفقمان  ؛شقانشقی اس  که ای ک لر ش طقه شکل گرفقه اس 
 بایم شورل اظر قرار لال. 

 هوشمندی. 2
هوشم می لر فره گ فارسی به شع ای فراس ، نیرکی، فقاا ، قاقلی، خرلش تمی ن 

ای ان  جلتوه ،هوشتم می 1هشیاری اس  ن شفهوشی فراتتر ان لااتایی ن اطتالع لارل.
شوفقی  هم شقبولی  خول  توااایی ااسان اس  که با پیشگیری ان شکس  ن صعول به

افزایتم. هوشتم می لر  ثیر خول بتر لیگتران شتییلهم ن هم بر اسب  ت را افزایش شی
هتای اش یت  ن  های آشتکار شتمیری  شوفت  لر قرصته با شاخص ،المللی قرصه بین

  2.شول اققصال، ش اخقه شی

 مقاومت هوشمند. 3
یماری، ج گ ن هجوم ن پا اقما  قمرتی آشاشل لفاع، ایسقالگی ن شقانش  هوشم م،

گواه شواجهه ن شقابله با لشتمنو است  کته لر آن بته طتور همزشتان ترکیبتی ان  هر
گیرام.  ها ن ابزار قمرت ن ج گ سخ  ن ارم شورل اسقفاله قرار شی راهبرلها، تاکقیک
 برآشمه ان ققالای  راهبرلی اس . ،شقانش  هوشم م

 آثار و برکات مقاومت هوشمند
چه لر شقیاس لاخلی ن چه لر سطح ش طقه ن جهان استالم، قلیته  ،شقانشقی که ای ک

توااسقه است  ضتربات  ،اسقکبار جهاای لر قالب جبهه شقانش  اسالشی شکل گرفقه
بر تتوان ن استقمرار  بیش ان پیشن ک م سخ  ن گاه شهلکی بر جبهه اسقکباری نارل 

کته شقانشت   آثتار ن برکتاتیبه صورت شخقصر حیات خول بیفزایم. لر این قسم  
جهتان استالمو ن جهتاای  آغترب آستیا ن ای ش طقته ،های شلی هوشم مااه لر قرصه

های شلی  حکوش  ها ن آشسقضعفان جهان، شقمی ین ان سایر الیان آسماای ن ایز قمرت
 .گیرل شورل بررسی قرار شی ،ن به لابا  لارلاس  جای گذاشقه  شسققل ن ...و بر

                                                            

 ، ذیل ناژه هوش.ااشه لهخما لغ  اکبر لهخما، ، ذیل ناژه هوش؛ قلیقمیم  فره گ . حسن قمیم،1
، لفقر شطالعات سیاسی آگرنه «شفهوم قمرت هوشم م ن اقش آن لر سیاس  جمیم»اژال،  . حسن صالح2

 .15شطالعات ب یالی حکوشقیو، ص 
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 آثار ملی مقاومت هوشمند. 1
 ترین آثار شقانش  هوشم م لر سطح شلی قبارت م ان  برخی ان شهم 

 گیری روح همدلی و همکاری جمعی شکل. 1/1

ان برکات شقانش  هوشم م لر سطح جاشعه اسالشی، ایجال همبسقگی اجقماقی یکی 
همه اقوام ن شذاهب ن حقی صاحبان الیان شخقلف  ،ن اتحال شلی اس  که لر سایه آن

آی تم ن  شیهای شخقلف ایمتاای، استالشی ن شلتی گترل  نیر پرچم شقانش  ن با ااگیزه
با استقفاله ان  اشام خمی ی گذارام. یگااگی ن نحمت لنل  ن شل  را به امایش شی

هِ »آیه  ، نحتمت یه ختما را ش شتاستققاش  لر را ،«براى خما به پا خیزیتم1؛َأْن َتُقوُموا ِلَل 
 2لااستقه است .یکپارچگی ن تمرکز بر نحمت کلمه ن حرک  به سوی اقطه ناحتم 

صتبر ن شقانشت  لر برابتر  3ستوره اافتا ، ۴6 لر تفستیر آیته ایتز قالشه طباطبایی
تترین یتانر  آنرل، قتوی که لشمن لر شقابل شما پمیتم شتی را ااشالیمات ن ششکالتی

رشتقه پیواتم  ،صتبر .لااتم هتا شتی تحو  ن تزلتز  اراله آنترین رکن  ش ان ن شحکمؤش
ن صفوف آاان لر برابر ضتربات لشتمن را  ،ش ان ن صابرین ایجالؤششیان  یشسقحکم

 ک م. افوذااپذیر شی

 گشایش درهای نجات . 2/1

ن گشایش  «ةالشهدِیرجِبعد» ،ها های الهی ن قوااین حاکم بر نامگی ااسان یکی ان س  
؛ چ ااکته قترآن فرشتوله است   ن یک لنره ستخقی ن فشتار است اشور بعم ان گذرا

َد ُعْسر  ُيْسرا  » َْ ُه َب ُل الل  ََ «. لهتم ها آساای قترار شتی ننلی بعم ان سخقی هخمانام ب 4؛َسَیْج
شمه اس   کیم یلر سوره ااشراح با قاطعی  ن صراح  بیشقری تکرار ن تاین شسئله 

سِر ُيسرا  » َُ بیان رابطته راحقتی ن   «.آآریو شسلّماً با آهرو سخقی آساای اس  5؛ِإن  َمَع ال
له تمه همراهتی ن همزشتاای  اشتان ،«شتع»لر این آیته شتریفه بتا گشایش با سخقی 

                                                            

 .۴6. سبی  1
 .200 ، صنحمت ان لیمگاه اشام خمی ی، . شؤسسه ت ظیم ن اشر اثار اشام خمی ی2
َه َو َرسوَلُه َو ِل َتناَزعوا َفَتفَشلوا َو َتذَهَو . »3 وا الل  َُ اِبريَن َأطی َه َمَع الص  ؛ ن آفرشتانو ختما ن ريُحُكم َو اصِبروا ِإن  الل 

پیاشبرش را اطاق  اماییم ن ازاع آن کشمکشو اک یم تا سس  اشویم ن قتمرت شتما ان شیتان اترنل ن 
 «.ک  مگان اس  صبر ن اسققاش  ک یم که خمانام با اسققاش 

 .۷. طالو  4
 .5. ااشراح  5
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ه فرشتول ختما رستو  چ ااکته ها اهفقه اس ِ  هاس . گویا راحقی لر ل  سخقی آن
رِبِوِإّنِ»  اس  ِمعِالك  ج  ر   ُ بِرِوِال ِالصَّ ع  ِم  صر  ِالُعِِرُِیِراِإّنِالنَّ ع  همااا پیترننى بتا صتبر  1؛م 

 .«س اگمان با هر لشوارى، آساای  ن بی ،همراه اس  ن گشایش با گرفقارى
ها ششتاهمه کترل ن  توان لر تاریخ شل  این قااون الهی حاکم بر سراوش  بشر را شی

بعتم ان یتک لنره ستخقی ن شقانشت  لر برابتر را اقایج لرخشان راحقی ن گشایش 
ای لااس  که ان سوی  ساله ها لیم. شایم امواه بارن آن را بقوان ج گ هش  گرفقاری

 ،لر ایتن ج تگشلت  یتران لشم ان ااقالب اسالشی بتر شلت  ایتران تحمیتل شتم. 
ها ان  سا  ،ترین فشارها ن کمبولها را تحمل کرل ن لر اقیجه تحمل ن شکیبایی سخ 

 .شمش م  های اسبی بهره شواهب ن گشایش
 ها دت؟  و گوهر، کو م دان  انده  گ ج 

  
 2ها ددت هددا و و ددره در ویراندده   گدد ج

 

 سازی گام دوم انقالب زمینه. 3/1

شراحل کما  را پشت  ستر گذاشتقه ن بته  ،لهه قمر خول ااقالب اسالشی طی چهار
تتوان اقطته  شتیآن را برک  شقانش  اسالشی به ظرفی  ن تواام می رسیمه اس  که 

های  های اهفقه ن گ ج قلممال کرل. شقانش  اسالشی، ظرفی قزیم  گام لنم ااقالب 
ن شقمشات النم برای امول شکوفا  را اسقعمالهای جوااان ،پ هان ااقالب را امایان کرل

گفقمتان شقانشت  کرل. فراهم را های ناال لر گام لنم ااقالب  حرک  به سم  همف
 بتر قهتمه لارل. صحیح ن همایقگری ااقتالب استالشی را گیری اسالشی، اقش جه 

شقابله با سبک نامگی غربی ن برای  گام لنم ااقالب بر اساس بیاایه صالره، همچ ین
جهتالی همته ، ب ای سبک نامگی اسالشی ایراای ن شبق ی بر شباای ااقتالب استالشی

 ک م. جاابه ن هوشم مااه را طلب شی

 ایجاد آمادگی جهت پذیرش ظهور. 4/1

تابع نجول شرایط ن شقتمشاتی است  کته بایتم لر  ،ااقظار ناقعی ظهور اشام قصر
پتاکی  شاا م تعمی  ایمتان لی تی،ایجال شول؛ ش ین ؤنیژه لر جاشعه ش به ،جاشعه ااساای

شقانشت  استالشی  . نققیش ین، صبر ن پایماری بر اشر ن اهی الهیؤل ، ذهن ن قمل ش
شوجتب آثتار آن لر افترال ن جاشعته ایمتاای  ،لر جاشعه ایماای ن ااقالبی اهالی ه شول

                                                            

 .20، ص 1، ج کاة االاوار فی غرر االخبارشش. قلی بن حسن طبرسی، 1
  .3۴51 ، لفقر پ جم، بی شث وی شع ویجال  المین شحمم بلخی، . 2
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ی به جلو بترای شگفقمان شقانش  گاشول.  شیپیمایش شقمشات ن شرایط ااقظار ناقعی 
هاست .  هتا ن ظلم پذیرش حاکمی  قمال  شطلقه ن طهارت جاشعه ااساای ان پلیمی

 نشی ته پتذیرشبگتذارل ن تواام ااقظار ناقعی را به امایش  گفقمان لر صورتی شیاین 
قمال  حقه را فراهم سانل که ایمان، تقتوا، اختالو ن قتمال  را لر شقیتاس لنلت  

ن با ایجال لنل  اسالشی طران شقانش ، نشی ه قسط ن قتم  نقتمه بر پا ک م اسالشی 
 لاله شمه را ایجال امایم.

 ای مقاومت هوشمند  آثار منطقه. 2
  تتک بترت ب یالی ی ثیرایتلر سطح شلی  ،گفقمان شقانش  هوشم م جمهوری اسالشی

رنابط ن اهالهای اجقماقی ن ساخقارها ایز بر  ن شن ن ااقالبی ایرانؤهای ش تک ااسان
ش شتاء آثتار ن  ایتز لر ستطح ش طقته گذارل. ن اظام ن حکوشقی جمهوری اسالشی شی

 .شول ها اشاره شی برکات فراناای اس  که به برخی ان آن

 گیری الگوی مقاومت شکل .1/2

ایجتال اظتام  ،اشاامه استقکبار سانی رژیم لس  سراگون ،قالب اسالشیگیری اا شکل
ج گ، تحتریم ن  ،ها توطئهتماشی شقانش  لر برابر  اسالشی شسققل ان شرو ن غرب ن

ایران اسالشی را به امواه ن الگتویی  جبهه شقحم اسقکباری،شمه های حساب  لشم ی
 ،الگتوی شقانشت  هوشتم م ش طقتهااقالب اسالشی به شثابه تبمیل کرله اس . شعیار 

اقققال به شرکزی  لی ی لر همای  قتمرت ن  ایمان الهی،ی همچون های لارای نیژگی
گیتری رنابتط نالیتی  برخورلاری ان رهبری ناحم قالم ن قال  لی ی، شکل سیاس ،

پایماری قموشی جاشعه لر برابر ششکالت، توکل ن ن ، اسققاش  اش  اشام ن اش شیان 
همفتماری، شبتارنه جتمی ن  ،اامیشتی قاقبت  هتای ان، ماناتم ن نقتمهاققمال بته خ

اققمتالی بته ظالمتان ن  استقکبار، بتی ااپذیر بتا جبهته کفتر ن لیکقتاتوری ن سانش
خواهان جهان استالم  آنالیاشیم . اس  های شیطاای قالم ن شقابله با لایاگرایی قمرت

سقم  آن را شعیار شبارنه با شقانش  فلسطین بول نتا پیش ان پیرننی ااقالب اسالشی، 
شقانش  اسالشی بتا شحوریت   . اک ونلیمام یافقه جهاای لر جبهه اسقکبار شی سانشان

کفتر ن با  جمهوری اسالشی ایران، شعیار تمام قیار ن شوف  برای تقابل ایمان ن قمال 
اگتر »العالی فرشتوله است    ؛ چ ااکه شقام شعظم رهبری شمظلهاس شمه ظلم جهاای 

احستاس  ،ای شظلوم لایا بخواه م به کارااشه یک شل  اگاه ک  م ن ایرن بگیرامه شل 
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 1«.شرف ک  م ن لرس بگیرام، بایم به این شل  اگاه ک  م قزت ن

 های بزرگ و معیار تربیت انسان. 2/2

ترین شحصوالت شقانش  اسالشی کته شتایم بقتوان آن را آخترین حلقته  شهم انیکی 
های اصتالحی لر تتاریخ بشتر لااست ، پیتمایش  ن اهض  اهماف اابیا ن الیان الهی

هتای  صتمر استوه لرقرآن کتریم هایی بزرگ ن شعیار شخصی  شطلوب اس .  ااسان
شتان بتا  پیشتی یان کته پیتاشبران ی برایرا اسوه ن ااسان شعیار خما بشری، رسو 

اتان کته برای آ ایزراه اجات ن تقرب به پیشگاه الهی را پیما کرلام ن  ایشانتوسل به 
اِه ُأساَوٌة »  ، لااسقه اس آی م تا قیاش  شیآن حضرت پس ان  َلَقد كاَن َلُكم في َرساوِل الَل 

َه َو  َه َكثیارا   الَیوَن اآلِخَر َو  َحَسَنٌة ِلَان كاَن َيرُجو الَل  شستلماً بترای شتما لر ناتمگی  2؛َذَكَر الَل 
ختما ن رنن رستقاخیز ها که اشیم به رحم   خما سرشش  ایکویی بول، برای آن رسو 

 . «ک  م لارام ن خما را بسیار یال شی
همه تاریخ ان ابقمای خلق  تا قیاش  الاشه خواهم  جریان الگوهای برجسقه بشری لر

کته  برتر ااساای هسق م های اسوه ،لاش . لر تاریخ اوراای اسالم، ائمه شعصوشین
ستیم العالی،  ، شقام شعظتم رهبتری شمظلتهاشام خمی یک  م.  گری شی جلوه بر تاریخ

شتهیم رجتایی ن شتهیم  حسن اصرالّله ن شهمای گرااقمری همچون شتهیم بهشتقی،
پرنرش یافقه ن لر شمرسه شقانش   سلیماای که لر شکقب اشام خمی یقاسم سرلار 

 . ها ن الگوهای جاشعه بشری هسق م ، ان لیگر اسوهاام آشوخقه ن پخقه ن کارآشم شمه

 ها دور انقالب و بیداری ملت. ص3/2

العالی،  شمظلهای  ن چه لر بیان اشام خاش ه اشام خمی ی اامیشهااقالب اسالشی چه لر 
 یرسال  اسالم ن اابیا ؛ چ ااکهطلبی جغرافیایی اه توسعه ؛اس آن های  صمنر ارنش

فرشتوله  اشتام خمی تی . ان همین رنست  کتهاسقوار اس همین شسئله الهی ایز بر 
لر ایتز  ای اشام خاش ته 3.«ک یم شا ااقالبمان را به تمام جهان جهان صالر شی» اس  

های لایتا  شع ای صمنر ااقالب این اس  که شل   »تبیین صمنر ااقالب فرشوله اس 

                                                            

 .08/03/13۷۴. بیااات لر لیمار امای مگان شجلس، 1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2753 

 .21. احزاب  2
 .1۴8 ، ص12، ج صحیفه اورالّله شوسوی خمی ی،  . سیم رنح3
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ببی  م یک شل ، با قمرت خول ن با اتکای به اراله ن قزم خویش ن با توکل بته ختما 
صتمنر فره تگ ن ارنش  اشتام خمی تی 1«.تواام ایسقالگی ک م ن تستلیم اشتول شی

گوییم  شا که شی»لااسقه ن فرشوله اس   ااقالب را شب ای تبیین خول ان صمنر ااقالب 
کته لر ایتران پیتما را خواهیم همین شع تویقی  شی، خواهیم ااقالبمان را صالر ک یم شی

ه همته شتان را بت شان را ااقتالب استالشی این ااقالب فره گی .صالر ک یم ؛شمه اس 
های ااقالبتی بته  افوذ ارنشایز  شعظم ااقالبشقام  2«.شمالک اسالشی صالر ک یم

اشترنن لر   »ش طقه را لر قالب راهبرل بیماری اسالشی شعرفی کترله ن فرشتوله است 
 3«.هتا حتاکم است  رنحیه بیماری اسالشی لر بسیاری ان کشورها ن شلت  ،ش طقه شا

بیتماری استالشی  .مای ایست شتاستالشی اابولبیتماری » لهم کته  اطمی ان شیایشان 
 4«.قوه الهی به اهماف خول خواهم رسیم شاءالّله به فضل الهی ن به حو  ن ان

 گیری مقدمات تمدن نوین اسالمی شکل. 4/2

رسیمن به تممن اوین استالشی است  کته  ،های شقعالی ااقالب اسالشی یکی ان همف
ایتن چیتزی کته   »همف بیان شتمه است به ق وان العالی  شمظلهای  توسط اشام خاش ه

ش قهتا  ،رسیمن بته تمتمن استالشی ،لاله جمهوری اسالشی به ق وان همف غایی قرار
ک تم کته  اشتاره شتیایشتان  5«.تممن اوین اسالشی است  تممن شق اسب با این نشان،

ااقالب پرشکوه شل  ایران، ت ها ااقالبی اس  که یک چله پتر افقختار را پشت  ستر 
ستانی شتمه  پترلانی ن تمتمن  ک نارل لنم شرحله خولسانی ن جاشعتهگذاشقه ن ای

 6.اس 

                                                            

 .22/12/1368،  قصر . بیااات لر لیمار اقشار شخقلف شرلم لر سالرنن شیالل حضرت نلی1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2276 

 .283، ص 12، ج صحیفه اورالّله شوسوی خمی ی،  . سیم رنح2
 .0۴/0۹/13۹۷. بیااات لر لیمار شسئوالن اظام ن شیهمااان ک فرااس نحمت اسالشی، 3

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41007 
 .08/10/13۹۴. بیااات لر لیمار شسئوالن اظام ن شیهمااان ک فرااس نحمت اسالشی، 4

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31770 
 .08/13۹8//2۴. بیااات لر لیمار شسئوالن اظام ن شیهمااان ک فرااس نحمت اسالشی، 5

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44016 
 .22/11/13۹۷سالگی ااقالب اسالشی،  ۴0. بیاایه گام لنم رهبر ااقالب به  ش اسب  6

https://farsi.khamenei.ir/gaam/2 
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 آثار جهانی مقاومت هوشمند جمهوری اسالمی . 3
ن نجول رهبران با بصیرت آن، شوجتب شتمه جلتوتر ان شقانش  اسالشی هوشم می 

ااقتالب استالشی بتر ختاص ثیرگتذاری یتلشمن حرک  ک م. ایتن شستئله شوجتب 
ترین آثتار  ٬اگاهی به برخی ان شهمخواهم شم. رنیمالهای جهان به احو قابل توجهی 

 تواام اویم این فرضیه قرار گیرل. شی ،شقانش  بر حوالث جهان

 های دشمن ایجاد تزلزل در پایگاه .1/3

اام؛  کرلهاشی ی  س گر به س گر ققب ،ک ون لشم ان شقانش  ان بمن ااقالب اسالشی تا
ااقتالب را حفت  ک  تم، اشتا رژیم نابسقه پهلتوی  کوشیمام با چ گ ن لامانچ ااکه 

به ااقالب اسالشی را فتراهم، رژیم بعثی صمام نشی ه حمله اسالشی آن را ان شیان برل. 
ااقالب اسالشی شسقحکم ن ن با تمام توان ان آن حمای  کرلام؛ لر حالی که سرااجام 

ن آبرنی اظام اسقکباری شرو ن غرب ن ایسقگاه ش طقه آاان  پایمار شاام ن رژیم صمام
رغم  قلتی قراو ن یمن سوریه، اهض  شقانش  لر لب ان، فلسطین،گیری  شکل رف .

ن ایز قمرتم متر شمن آاان، شوجتب ااکتاشی  ها تقابل با آن جبهه شقحم کفر جهاای لر
هتای  پایگتاهنن شان شتمه است . اشتر ها ان شوضع اسقکباری اشی ی آن لشمن ن ققب

شتول  ل م شیاشن اس  که هر چ م گاه این نشزشه ب لشمن لر ش طقه چ ان شقزلز  ن اا
 ان صرفه اققصالی ن اظاشی برایشان امارل. خرنج بمنن لسقانرل ،که شاامن لر ش طقه

 گواه این القاس . ،لر ش طقهآاها  یها افغااسقان ن قراو ن لر آی مه لر لیگر پایگاه

 ازدارندگی در مقابل تهدیدات و تهاجمات دشمن. ایجاد ب2/3

بلکه کلی  شقانش  به هوشم می رسیمه اس   ،اشرنن اه ت ها جمهوری اسالشی ایران
بلکه توااش را  ؛تواام اوع ج گ سخ  ن ارم را ااقخاب ک م شیبه سرق  که اه ت ها 

اظتاشی، ای گسقرش لاله ن تعبیه اموله اس  که لر اصتطالح ٬گواه لر سطح ش طقه به
آشتالگی  بانلارامگی ایجال اموله ن اشکان ضربه ان  را ان لشمن سلب کترله است .

ة  َو  َو »  ریشه لر فرشان الهی به شوش ین لارل همیشگی، م َما اسَتَطَُتم ِمن ُقو  ُُ وا َل ِمان  َأِعد 
ِه َو  ُكم ِرباِط الَخیِل ُترِهبوَن ِبِه َعُدو  الل   هرچته لشتم ان،و بتا لتهشقاب آشالگیآ براى ن 1؛َعُدو 

 ایز ن خولتان لشمن ن خما لشمن تا ک یم فراهم سوارى اسبان ان ن ایرن ان تواایم شی
 ش اسم، شی را آاها خمانام نلی ش اسیم، امی را آاان شما که را ای ان ان غیرو لشم اایآ

                                                            

 .60. اافا   1
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 ک یتم، اافتاو هرچهو اسالم لفاقی ب یۀ تقوی  نآ خما راه لر ن بقرساایم، آن نسیله به
، بایتم . طبت  ایتن فرشتان«شم اخواهم سقم شما به ن رسم شی شما به آن کاشل پالاش

بته تعبیتر شقتام شعظتم لر شقابتل لشتمن افتزایش لال کته  ای اامانه توان اظاشی را تا
اه بیم اک ان تجتانن شتما کته شتما اهتل تجتانن ، لشمن را بیم اک ک م» رهبری
 1«.بیم اک ان فکر حمله به شما بیم اک ان ایسقالگی شما، ؛ایسقیم

تعتانن ن  ،غفل  ان تقویت  ب یته لفتاقی کشتور»که ای  توجه برایز با  اشام خمی ی
بر ضرنرت  2،«آنرل ها را به لابا  شی ها ن توطئه تجانن بیگااگان ن اهایقاً تحمیل ج گ

 کرله اس . تواام می بانلاراگی ااقالب ن شقانش  اسالشی تیکیم 

 اسالم ناب در جهان. گسترش 3/3

ها صاحب حکمراای به اام اسالم بول ن پس ان ج تگ  جریان اسالشی که قرن اگر چه
قمرت سیاسی خول را ان لست  لال ن بقایتای  ،جهاای ان  ن فرنپاشی لنل  قثماای

المسلمین  نهابی  با شرکزی  قربسقان سعولی، اخوان ی همچونآن با ق انین شخقلف
ترکیه ن قطر، طالبان لر پاکستقان ن افغااستقان، القاقتمه لر همراهی ، با شرکزی  شصر

نجتول  ااجام لالام؛ اشا هایی فعالی برای ایجال لنل  اسالشی ایز لاقش، افغااسقان ن 
ارتبتاطی بتا ابتوت ن اشاشت ، آشیخقگتی بتا  های ااشی ان قتمم اصتال  ن بتی آسیب
بته  انن شقبولیت  آات ارشااع رشم، اسققر ان سوییهای فسالآشیز قمرت جهاای،  کااون

شمه ق وان الگوی حکوشقی اصیل با شقبولی  شرلشی ن شعقولی  ازل فرهیخقگان قالم 
بته حت ، با ااحراف ان شستیر ن  افراط ن تفریط شمه . ان سوی لیگر آاان گرفقاراس 

هتای اطالقتاتی  های قمرت فاستم جهتاای ن سترنیس ق وان ابزاری لر لس  کااون
ای ایجال تفرقه ن ج گ خااگی لر جواشع اسالشی به کار گرفقه های اسقکباری بر اظام
را تغییر لاله ن  خول ها ن اهماف اسالشی، انلوی  بر خالف صریح آشونهاام. آاان  شمه

المللی همراه ن  های اسقکباری صهیوایسم جهاای ن شافیای قمرت ن ثرنت بین با اظام
 اام.  شمههمکار 

که ریشه لر اسالم ااب  ی اس شقانش  اسالشی هوشم ملر اقطه شقابل این جریان، 
هتای  با نجول شزیت این جریان  .لارل بی  های شعارف اهل ن آشونه شحممی

                                                            

 .1۹/08/13۹0، . بیااات لر لااشگاه افسری اشام قلی1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17868 

 .21، ص 18، ج صحیفه اور الّله شوسوی خمی ی، . سیم رنح2
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ااشتی ان اصتال ، ارتبتاط کتااون رهبتتری آن بتا ابتوت ن اشاشت  ان طریت  ایابتت ، 
ها لر لشم ی ن لنستقی ن رقایت  اصتل  لاشقن اظام انلوی  یکپارچگی لر رهبری،

ٌد َرسوُل » قرآای م ُمَحا  ُُ َُ َبیاَن ااِر ُرَحااا َُ َعَلى الُكف  ا ُه َأِشد  ََ ذيَن َم ِه َوال  گتاه جتای   یهت 1؛«الل 
النم کته لر شجموقه جهان اسالم هتر جتا  اکرله اس  نلنس  ن لشمن را قوض 

است . ایتن  با ااعطاف ن کوتاه آشمن شااع تضعیف قمرت لاخلی شسلمین شمه ،باشم
ی  بارن هوشم می ایتن جبهته است  کته لر قتین حفت  لشتم ی یکی ان شصال اشر

نحمت جاشعه استالشی را حفت   ،ن شرک ن اسقکبار جهاای ااپذیر با جبهه کفر آشقی
اتزل ققتالی شقبولیت  آن له مه شعقولی  ایتن جبهته ن  اشاناس . این شسئله  کرله

اتاب بتا گسقرش تفکتر استالم ن لر اقیجه خواهان جهان  جهان اسالم ن حقی آنالی
 خواهم شم.  بی  شحوری  اهل

 فهرست منابع
 کتب

 قرآن کریم

 ش.13۷0ارغوان،   تهران ،تاریخ جهااگشای جوی یجوی ی، قطاشلک بن شحمم،  .1

إلحیتاء  البیت  شوسستة آ  قتم  ،نستائل الشتیعه ،حر قاشلی، شحمم بن حسن .2
 و.1۴0۹، القراث

 ش.1365  ،تهران  لااشگاه، تهران  ااشه لغ اکبر،  لهخما، قلی .3
تهتران   ،«شفهوم قمرت هوشم م ن اقش آن لر سیاس  جمیتم» اژال، حسن، صالح .۴

 ش.13۹8لفقر شطالعات سیاسی آگرنه شطالعات ب یالی حکوشقیو، 
 لارالکقتب االستالشیه،  قم ،االخبار فی غرر االاوار ةششکاطبرسی، قلی بن حسن،  .5

 .ش13۴3
 .ش1360، کبیرراشی  تهران، فره گ قمیمقمیم، حسن،  .6
 و.1۴03، بیرنت  لار احیاء القراث العربی، بحاراالاوارشجلسی، شحممباقر،  .۷
 ، تبیتان،نحمت ان لیمگاه اشتام خمی تی، شؤسسه ت ظیم ن اشر آثار اشام خم ی .8

 ش.1386 ،سسه ت ظیم ن اشر آثار اشام خمی یؤش ، تهران 15لفقر 
، شوسوی خمی ی، سیم رنح .۹ ااقتالب  یفره گتشرکز شمارك  ، تهران صحیفه اور الّله

 .ش 1361، یاسالش
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، تهران  ااقشتارات اطالقتات، 25، چاپ شث وی شع ویالمین شحمم،  بلخی، جال  .10
 ش.1397

 ها سایت
 .ای الّله العظمی سیم قلی حسی ی خاش ه ساای لفقر حف  ن اشر آثار آی  پایگاه اطالع





 

 

 مناطق مشترکهای  پرسشپاسخ به 

 *االسالموالمسلمینعبداللهمؤمنیحجت

 مقدمه
َو َيْساَئُلوَنَك َعاِن » پرسش ن پاسخ اس  س   ، های بیان شعارف لر قرآن ان شیوهیکی 

ي وُح ِمْن َأْمِر َربِّ وِح ُقِل الرُّ رنح ان فرشتان  ک  تم، بگتو ن ان تو لرباره رنح سؤا  شتی1؛ الرُّ
هتای گواتاگون لر گترن   شک اشاط قلمی جاشعته لر نشی ته بی. «پرنرلگار شن اس 

ایتز هتا ان خرافتات  ا ن  جماستانی آنهتسانی بانر راه شقانم .ش ن پاسخ اس سپر
به پاسخ برختی ان اس  تالش شمه لر این شقاله هاس .  های ش طقی به پرسش پاسخ

پرلاخقته  ،گیراتم ا  قرار شیؤهایی که شیعیان لر ش اط  ششقرک بیشقر شورل س پرسش
 شول.

 یکتاپرست بودند؟ آیا نیاکان پیامبر. 1
خمانام ن ختال  هستقی  ان اقراب آن نشان به شماری ااگش با توجه به ای که تعمال 

یکقاپرسقی آاان ن پرهیتز ان پرستقش  لاشق م، شقصول ان ایمان ایاکان پیاشبراقققال 
ن به  اام را اپذیرفقه س   یکقاپرسقی ایاکان پیاشبر بیشقر لااشم مان اهل هاس . ب 

ک  تم کته ان  اسقمال  شیای ان قرآن  هآیآاان برای این ققیمه خول به  شعققمام.کفر آاان 
، است  کته یکتی ان اجتمال پیتاشبر ابراهیمحضرت پمر ، «رنآ» پرسقی به ب 

 2اشاره کرله اس .

گواته کته  ها همتان لر نبان قربی، فارسی ن لیگر نبانن ... « پمر»، «أب»ناژه  پاسخ:

                                                            

 کارش اس ارشم شذاهب اسالشی. *
 .85. اسراء  1
 .۷0ن  6۹، شعراء  ۴2ن  1۴، شریم  ۷۴: . ااعام2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره هشتم 1400مناطق مشترک زمستان  
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اطالو ایز  ...به سرپرس ، قمو، شعلم، پمرخواامه ن  رنل، لبی به کار شیپمر صُ  بارهلر
هتم پستر لخقتر،  نلبی پستر ُصتششمو  ایز هم « پسر»ن « ابن»لف   ؛ چ ااکهشول شی

نفتات ان لر نقت   حضترت یعقتوبشول. لر قرآن ه گاشی کته  ... شیشاگرل ن 
ُباُد »گوی م   ها شی   آنپرسقیم پس ان شن چه چیز را شیک م  سؤا  شیپسرااش  َْ قااُلوا َن

َك َوِإَلَه آَباِئَك ِإْبَر  َُ گفق م شا شعبول تو ن شعبول پمراا  ابراهیم  1؛اِهیَم َوِإْسَااِعیَل َوِإْسَحاَق ِإَل
اطتالو  بتر استماقیل« پتمر»لف   لر این آیه «. رسقیمپ  ن اسماقیل ن اسحاو را شی

قالشه طباطبایی با استق ال بول.  شمه اس ، لر حالی که آن حضرت قموی یعقوب
برختی  2بوله است . ابراهیم حضرتر قموی نک م که آ به آیاتی ان قرآن ثاب  شی

شسعولی، یعقوبی، شانرلی، س وسی، تلمساای ن سیوطی شفسرین ن شحققین همچون 
 3اام. را پذیرفقه ایمان اجمال پیاشبر

م ششترکی قترار لب ن رِحتلر ُصت ور شقمس پیتاشبرکه اشیعه بر این بانر اس  
همگتی  تتا حضترت آلم ان این رن پمر، شالر ن اجتمال پیتاشبر ؛اگرفقه اس 

ن گرنهتی لیگتر کترله گرنهی ان آاان ایمان خویش را اظهتار  4اام. یکقاپرس  بوله
اعتقا فاِیيه ِإّفه ِمِهلمَنِِمهنِآ مِالهیِ»اویسم   شیخ صمنو شی 5اام. پ هان ن تقیه اموله

تتا  آن است  کته ان حضترت آلم شا لرباره ایاکان پیتاشبراقققال  6؛أبيَِعبداللهَ
 صمنوشیخ شفیم ایز لیمگاه شیخ  .«اام همگی یکقاپرس  بوله ،قبمالّله پمر پیاشبر
بتر  ایتن قلمای شیعه شعققم اس  ابوقلی طبرسی، شفسر شیعه ایز  7را پذیرفقه اس .

 8اام.  پرس  بوله یکقا اجمال پیاشبرتماشی اجماع لارام که شطلب 

 آیات
ذی َيراَک حیَن َتُقوُن َو » الف: اِجديَن ال  َبَک ِفى الس  کته   همان کسی که تتو را ه گتاشی 9؛َتَقلُّ

                                                            

 .133. بقره  1
 .168ت  1۷1، ص ۷، ج تفسیر القرآنالمیزان فی . سیم شحممحسین طباطبایی، 2
 . ۷3، ص 2، ج الصحیح شن سیرة ال بی األقظم . جعفر شرتضی قاشلی،3
 . همان.4
 . 11۷، ص 15، ج بحاراالاوار. شحممباقر شجلسی، 5
 . 110، ص االقققالات االشاشیه. شحمم بن قلی صمنو، 6
 . 13۹، ص تصحیح اقققالات االشاشیه . شحمم بن شحمم شفیم،7
 . ۷۹8، ص 6، ج شجمع البیان فی تفسیر القرآن. فضل بن حسن طبرسی، 8
 .218. شعراء  9
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بی م ن به ااققا  تو لر اهل سجول آن به لنران تحول   شی ،خیزی شی آبرای قبالتو بر
 . «ان اصالب شاشخه به ارحام شطهرهو آگاه اس 

 ؛لب پیاشبران قرار لاشت لر صُ  رنح پیاشبر»اویسم   طبرسی لر شع ای این آیه شی
ن  کلب پمرش ان انلناجی پتاپیاشبرى بعم ان پیاشبر لیگر تا ای که خمانام ان را ان صُ 

ب ابراین آیه، گتواهی بتر «. به بعم بیرنن فرسقال لنر ان هر گواه ااپاکی ان نشان آلم
ذیتل ایتن آیته  ایتز لر تفاسیر رنایی شتیعه اس . یکقاپرس  بولن ایاکان پیاشبر
 1بیتان شتمه است . ،لاراتم لاللت  لن اجمال پیتاشبررنایاتی که بر یکقاپرس  بو

با این آیه بر نجول  ؛شؤش ان باشم ،اگر شرال ان ساجمان شعققم اس شحمول آلوسی ایز 
ست   بتر ایتن  اسقمال  شمه اس  ن جمعی ان اجله اهل ایمان پمران پیاشبر خما

 2ققیمه اسقوارام.
ْلنا ُمْسِلَاْیِن َلَک َو » ب: ََ نا َو اْج ْم َرب  ُُ ْم َرُساوِل  ِماْن ُِ ْث ِفی ََ ة  ُمْسِلَاة  َلَک ... َو اْب ِتنا ُأم  ي   3؛ِمْن ُذرِّ

پرنرلگارا! شا را تسلیم فرشان خول قرار له ن ان لنلشان شا، اشقی کته تستلیم فرشاات  
 «.زباش م، به نجول آنر ... پرنرلگارا، لر شیان آاان رسولی ان خولشان برااگی

ا َكِلَاة  » َُ َل ََ وَن  َوَج َُ ْم َيْرِج ُُ َل  ََ ن خما این خماپرسقی را لر همه ذریّ  ان  4؛َباِقَیة  ِفي َعِقِبِه َل
 . «تا قیاش  کلمه باقی گرلاایم، باشم که آهمه فرنامااش به خمای یکقاو رجوع ک  م

همتواره یکقاپرست  ن  که لر اسل ابتراهیم لهم ی شیصراح  گواه هاین آیات ب
شتن پیوستقه لر » ایز لر رنایقی فرشوله است   پیاشبر .اس  شسلمان نجول لاشقه

توان پذیرف  یکی ان اجمال  امی ب ابراین 5.«ها بولم ها ن ایکوترین فرقه بهقرین خااواله
 شن ابتولهؤچرا که یا بایم گف  لر آن نشان هتی  گرنهتی شت ؛کافر باش م پیاشبر
 شن، پیتاشبرؤگرنه شت بایم گف  با نجول که با آیه قرآن ااسانگار اس  ن یا اس 

ایست . سانگار آن حضرت که بان با کالم  اس ان اسل گرنه کافر بوله آپ ا بر خماو 
 ن لر قین حا ،را ان اسل کفار  پیاشبر ، بایمشنؤبا نجول گرنه ش ن لر حال  سوم

بهقتر لااستقن خااتمان کتافران ان خااتمان به شع تای را بهقرین بماایم که ایشان اسل 
                                                            

 .68، ص 8، ج القبیان فی تفسیر القرآن. شحمم بن حسن طوسی، 1
 . 135، ص 10، ج رنح المعاای. شحمول بن قبمالّله آلوسی، 2
 . 128. بقره  3
 . 28. نخرف 4
، صحیح بختاری ؛ شحمم بن اسماقیل بخاری،58۴ص  ،5، ج س ن القرشذی. شحمم بن قیسی ترشذی، 5

 . 18۹، ص ۴ج 
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ْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشاِرک»  ن با آیه شریفه یکقاپرس  اس ََ همااتا ب تمه شتؤشن  1؛... َو َل
با بطالن این سه احقما ، بایم پذیرف  . شخالف اس  ،«بسی بهقر ان آنال ششرک اس 

 اام.  شوحم بوله ایاکان پیاشبر تماشی که 

 روایات
جتابر  ک م. را اثبات شی لر ش ابع حمیثی شیعه رنایات بسیاری ایمان اجمال پیاشبر

 ک م   چ ین اقل شی خما بن قبمالّله ااصاری ان رسو 
ِ ب  اُِصل  ه  ع  و   

 
أ ًة،ِی  ب  يِّ ِط  اء  ض  ي  ًةِب   ُ ِنيُِفط  ق  ل  ِني،ِخ  ُلق  خ  ِی  ن 

 
ِأ بَّ ح 

 
اِأ مَّ ی(ِل  ال  ع  ِ)ت   َ ِاللَّ م ِِِإنَّ ِبيِآ  

 
،ِأ

اِهٍرِ ِبِط  ُِصل  اِِمن  ُقُله  ن  ِی  ل  ز  ِی  ل    اِهي  ِی  هر  ِِإب  یُِفٍَحِو  اِهٍرِِإل  ِحٍ ِط  یِر  هِدِِإل  ب  هیِع  ِِإل  ِلك  هذ  ِك  ،ُِثه َّ
ِةِ اِهِليَّ  َ ِسِال  ف    ِ ِنيِِمن  ُِیِصب  ل    ِلِب،ِی  ُمطَّ کته خواست  شترا   همااتا خماناتم ه گتاشی 2؛ال 

قرار  ن سپس آن را لر پش  آلم ای سفیم ن پاک آفریم بیافری م، شرا به شکل اطفه
لال تتا ای کته بته  های پاک به لیگری ااققا  شتی پیوسقه آن را ان پش  ن رحملال، ن 

ترتیب به قبتمالمطلب رستیم، ان   همین  راه یاف ، سپس به پش  اوح ن ابراهیم
 چیز لاشن شرا ایالول.   های جاهلی  هی  پلیمی

 فرشایم   های پیاشبران شی ضمن بیان نیژگی ش ینؤاشیرالم
ها  ترین قرارگاه ها به نلیع  اهال ن لر شریف لر بهقرین نلیعقگاه خمانام پیاشبران را

گاه یکتی  هایی پاکیزه ش ققل فرشول. هر هایی کریم به رحم لبجاى لال. آاان را ان صُ 
لیگرى براى اقاشه لین خما جاى ان را گرفت  تتا  ،ان ایشان ان جهان رخ  بربس 

لیم. ان را ان ایکتوترین گر کراش  ابوت ان سوى خمانام سبحان اصیب شحمم
اى کته پیتاشبرااش را ان آن  هها بیترنن آنرل، ان شتجر ها ن قزیزترین لنلشان خاامان

آشکار اموله بول ن اشی ان نحتی ختول را ان آن برگزیتمه بتول. خااتمان ان، بهقترین 
 3ها. بی  بیقش، ایکوترین اهل هاس  ن اهل خاامان

شاا تم  نجتول لارل؛ بولن ایاکان پیاشبرلر شقون تاریخی ایز لالیلی بر یکقاپرس  
لقای قبمالمطلب ه گام هجوم ابرهه به شکه برای خراب کرلن کعبه ن توکتل ان بته 

به للیل قمل  جم پیاشبر ،حضرت قبمالمطلب»اویسم   یعقوبی شی 4خمانام شقعا .
                                                            

 . 221. بقره  1
 . 500، ص 1، ج االشالیطوسی،   . شحمم بن حسن2
 . ۹۴، خطبه 13۹، صاهج البالغة. شحمم بن حسین شریف الرضی، 3
 . 3۴، ص 1، ج السیرة ال بویةکثیر قرشی،  بن قمر ابن . اسماقیل4
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 1.«به آیین ح یف ابراهیمی به ابراهیم ثاای شلقب شمه بول
 ک م  شیلالل  اقل شمه اس  که بر شوحم بولن ایشان ایز ان قبمالمطلب شعری 

 2الرشد إن شئت ألفدت الصواب و                         یا رب أنت األحد الفرد الصدد

راه راست  ن رستقگارى را  ،اگر بخواهی .تو احم، فرل ن صمم هسقی !اى پرنرلگار»
 .«ک ی الهام شی
ترین ن بهقرین اهل نشان ختول  ان صلب یکقاپرسقاای اس  که پاک پیاشبرب ابراین 

 اام. بوله

 بدعت چیست و مصادیق و احکام آن کدام است؟. 2
لر  3.به شع ای ایجال اشتر تتانه ن بتمنن ستابقه است  «بمع»ان ریشه  لر لغ  بمق 

اجمتاع ای ان آن لر قرآن، س  ،  که سابقه اس  ای ی ایجال پمیمهابه شع ایز اصطالح 
لر برخی  4.سانی آتشریعو همراه باشم ن لیگر الله شرقی اباشم ن البقه با ای  شرقی

  7ن گ تاه 6افقرا بر خماناتم 5ظلم،ن  تجانن ان حمنل الهی به شع ایبمق  آیات قرآن، 
ان  8، اکوهش ن ان گ اهان شعرفی شمه اس .رنایات فریقین ایز بمق  آشمه اس . لر

س   بمق  را حرام ن ان شصالی  کفر ن شرک  عه ن اهلقلمای شیهمین رنس  که 
 اام. لااسقه

 تعریف بدعت
یکتمیگر را   ن شذاهب اسالشی اام اخقالف لاشقه قل  بمق  همواره لربارهشسلمااان 

های بسیاری را به بمق  شقهم کترله ن  تیمیه افرال ن گرنه ابن .ک  م به بمق  شقهم شی
 9بمق  لااسقه اس . ج رایبسیاری ان اقما  ن رفقار را

                                                            

 .11، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی، . احمم بن اسحاو یعقوبی1
 .2۴۷، ص 1. همان، ج 2
 . 5۴، ص 2، ج العین. خلیل بن احمم فراهیمی، 3
 .253، ص 13، ج فقح الباریحجر قسقالای،  . احمم بن قلی ابن4
 .8۷. شائمه  5
 . 1۴۴. ااعام  6
 .25. احل  7
، ص 28، ج شست م أحمتم؛ احمم بن ح بتل شتیباای، 56، ص 1، ج الکافی. شحمم بن یعقوب کلی ی، 8

3۷5 . 
 . 125، ص 1، ج شجموقه الرسائل نالمسائلتیمه،  . احمم بن قبمالحلیم ابن9
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با خلط شع تای لغتوی ن ، شحمم بن قبمالوهاب ن 1هیتیم ابن بربهاری،همچون  برخی
را  های جمیم پس ان رحل  پیاشبر اصطالحی لاش ه بمق  را توسعه لاله ن پمیمه

خواامن ذکر یا لقا بعم ان اذان، تالنت بتا  اام؛ شوارلی همچون لااسقهبمق  ن حرام 
ختواای،  بزرگماش  شوالیم ن نفیات برای بزرگان لین، شولتولیصمای بل م، شجلس 

 .ذکر ال اله اال الّله بل م کرلن ه گام تشییع ج انه، آنیخقن پرچم لر تکایابل م گفقن 
شایستقه ن  به لن قسم خما های پس ان رحل  رسو  با تقسیم پمیمهبرخی لیگر 

قتو  ایتز ب تمی  این تقسیماصلی  یش ش 2.اام هبمق  ااشایس  را حرام کرل ،ااشایس 
هتای شتاه رشضتان بته  که به لسقور نی لر شباس  خلیفه لنم لرباره امان ترانیح 

ِذهِِ» ن گفقه شم  صورت جماق  خواامه ُةِه  ع  ِالِبد   . «این چه بمق  ایکویی اس  3،ِفع   
ریشته ن للیلتی لر   لاا م که لارای لن نیژگتی باشتم گرنهی ایز قملی را بمق  شی

ناامول کترلن آن قمتل بته ق توان طریت   ،شریع  اسالم برای آن قمل یاف  اشول
 4شرقی.

آن  ن رنایات اسالشی  اس  ک ون ارائه شمه بهقرین لیمگاهی اس  که تا ،لیمگاه سوم
لر بسیاری ان رنایات بمق  را لر برابر ست   بته کتار بترله ن  ؛ نیراک م را تیییم شی

بته  است . آن را ب یان اهاله ن بر آن شواظب  لاشتقه نشی که پیاشبریع ی ر ،س  
ابتوله  ای اس  کته بتاای آن پیتاشبر شیوه ،شول که بمق  قری ه شقابله رنشن شی

که لر رنایات به ق وان ایز شوارلی  شمه اس . ن آن شیوه به اام لین رناج لالهاس  
هایی کته ارتبتاطی بته  اوآنری یم این شمقاس . ب ابراینؤش ،شصالی  بمق  یال شمه

اساس بمق  به این ل. بمق  اخواهم بو ،س ا قرفی ن قالی  شسئله ن شریع  امارل
شتمه است .  ستانی شرقی اس  ن فاقم ریشه شرقی ،گرلل که آن پمیمه شی اکقه بان

اگر للیلی شرقی به صورت خاص یا کلی یا حقی قموشات بر  این لر حالی اس  که
 5آن قمل بمق  اخواهم بول. ،ششرنقی  آن لالل  لاشقه باشم

تحت   است ، بسیاری ان رفقارهای شیعه کته توستط برختی بتمق  شتمرله شتمه 
                                                            

الهمایة الس یه نالقحفتة ؛ سلیمان بن سمحان اجمی، 18، ص 2، ج طبقات الح ابلهیعلی،  . شحمم بن ابی1
 .۴۷، ص 1، ج الوهابیة ال جمیه

 . 2۷ن  26، ص البمقه ن آثارها الموبقه سبحاای، جعفر. 2
 .۴5، ص 3، ج صحیح بخاری. شحمم بن اسماقیل بخاری، 3
 . 112، ص 1، ج قوائم االیام. شال احمم اراقی، 4
 . 25۴، ص 13، ج فقح الباریحجر قسقالای،  . احمم بن قلی ابن5
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شاا تم شجتالس جشتن ن ستوگواری  ؛رلیتگ قموشات ن ضوابط کلی شرع قترار شتی
 بی  اس .  شحب  اهلکه شصماو ن جلوه  بی  اهل

ِل »آیا جمله . 3 م  ع 
ْ
ْیِر ال ی خ 

 
ل ي  ع   ،سنت در اذان صبح جزء اذان و اقامه است و چرا اهل «ح 

 گویند؟ می «الصلوه خیر من النوم»
هِلِ»فقهای شیعه، نیمیه ن اسماقیلیه قبتارت  م  ع  هِرِال  ي  هیِخ  ل  ع  هيَِّ یکتی ان را آحیعلتهو  «ح 

این  2اام. کرلهاسقمال  نشی ه ن به رنایات بسیاری لر این  1لاا م شیاذان ن اقاشه  یاجزا
ن  3لاا م امیس   این جمله ان فقرات اذان ن اقاشه  فقهای اربعه اهللر حالی اس  که 

 4لاا م. شیلر اذان صبح شسقحب را آتثویبو  «الصلَهِخيرِمنِالنَم»قبارت ن 
ِ»س   قبارت  لر برخی ش ابع اهل ع  ِرِال  ي  یِخ  ل  ع  يَِّ ِلِح  جزئی ان اذان لااسقه شمه اس ؛ « م 

ان قبمالّله بن قمر چ مین رنای  اقل شمه اس  کته ایتن قبتارت را لر اذان  چ ااکه
ایز این اشاشه، سهل بن ح یف ن بال  حبشی  ابو ،بیهقیبر اساس اقل  5آنرله اس . شی

؛ نیترا پذیراتم رنایات را امتیاین س    فقهای اهل 6اام. شان آنرله لر اذانقبارت را 
ضتعیف ن رانیان احالیث  ن این رنایات لر شصالر حمیثی لس  لنم آشمه شعققمام

جتز  این جمله لر قصتر پیتاشبرایز شعققمام برخی  ان لرجه اققبار ساقط هسق م.
اامیشی نی که این جمله شوجتب  اذان بوله ن لر قصر خلیفه لنم به خاطر شصلح 

، ان شول امان ن سسقی آاان اسب  به جهال شیاهمی  لالن بیش ان اامانه شسلمااان به 
 آشمه اس    چ ااکه لر حمیثی ان اشام باقر ن اشام صالو 7اذان حذف شم؛

ِ اُنِِبح  ِاْل  ذ  ان  ِك  َِِِیِّ ُسَِلِاللَّ ِدِر  ه  یِع  ل  ِلِع  م  ع  ِرِال  ي  یِخ  ل  ِِع  هٍرِو  ك  ِبهيِب 
 
هاِمِأ یَّ

 
ِمُرواِِیيِأ

ُ
ِأ َِ ِِب و 

اِمُِعم ِ یَّ
 
ِأ ٍرِِمن  د  اِص  ِِإذ  هال  ق  ِی  ِلك  ِِیيِذ  َُ ِل  ِقيل  ِةِی  ام  ق  ِ

ِاإل  اِنِو  ِاْل  ذ  ِِمن  َِ ِی
ذ  ِح  ِو  َِ ِع ط  ُرِِبق  ُِعم  ر  م 

 
ِأ ُِث َّ ر 

َُِ ن  َاِع  ُُ لَّ خ  ِت  اِ ِو  ه  َِ
َاِِبال  ُف او  ه  ِلِت  م  ع  ُرِال  ي  ِخ  ة  َل  ِالصَّ نَّ

 
اُسِأ ِالنَّ ِمع  حی قلتی خیتر »جمله  8؛س 

                                                            

 . ۹1، ص االذان بحّي َقلی خیر العمل؛ حاف  قلوی، 13۷، ص االاقصار . قلی بن حسین سیم شرتضی،1
 . ۴16، ص 5، ج نسائل الشیعه. شحمم بن حسن حر قاشلی، 2
 . ۴6، ص 2، ج ایل االنطار. شحمم شوکاای، 3
 . 282، ص 1، ج الفقه قلی المذاهب األربعة . قبمالرحمن الجزیری،4
، ج المصت فشتیبه،  ؛ قبمالّله بن شحمم ابن ابی۴2۴، ص 1، ج الس ن الکبری. ابوبکر بن حسین بیهقی، 5
 . 1۹6، ص 1
 . 352، ص 1، ج المعجم الکبیر . سلیمان بن احمم طبراای،6
 . 283، ص 5، ج شرح المقاصم فی قلم الکالم ، . سعمالمین شسعول بن قمر تفقاناای7
  . 1۴2، ص 1، ج لقائم اإلسالمحیون شغربی،  . اعمان بن شحمم ابن8
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ل خالفت  قمتر گفقته یتن ایز لر نشان ابوبکر ن انا خما لر نشان رسو « العمل
را پرسیمام، گف   شترلم  نققی قل  آن .را لال  سپس قمر لسقور حذف آن .شم  شی

قوام نققی بش وام که امان بهقرین قمل اس ، لر جهال سسقی کرله ن ان رفتقن بته 
  ک  م.  جبهه خوللارى شی

هتای نشتان خلفتا ان  شگتر ج تگ یرا؛ ناین تصمیم خلیفه، اجقهال لر برابر اص اس 
اهتی ان گفقن این جمله  که پیاشبر اس  تر بوله شهم پیاشبر یغزنات ن سرایا

 .اکرل

 دارد؟ نذر برای اولیا خدا چه حکمی . 4

رایج شیان شسلمااان، اذر قملی شاا م قرباای برای خما ن همیه لالن یکی ان اقسام اذر 
ک  م کته  ثواب آن به یکی ان انلیای الهی یا ب مگان صالح خماس . برخی ایز اذر شی

گوسف می را اتذر اطعتام فقترا یتا  یالر صورت برطرف شمن گرفقاری خول، شبلغی 
لر شیان   خماس . همیه به نلیل اشا ثواب آن قم ،اذر آاان برای خماس  نائران ک  م.
؛ اام هابی  این اوع اذر کرلن را حرام ن شعصی  لااسقه ت ها فرقه ن ،س   قلمای اهل

  1حرام ن شعصی  اس . ،گویم اذر برای قبر یا اهل قبور تیمیه شی ابن چ ااکه
به این ای  کته  ،اگر اذر برای غیر خما باشم .به ای  آن قمل اس  ،ارنش هر قملی

شخص شایسقه این اذر اس  ن نشام اشور بته لست  انست ، شترک شحستوب آن 
ختما برستم، قطعتاً  ای باشم تا ثواب آن به نلتی اگر ای  اذرک  مه صمقه ؛ اشاشول شی

تصور ای کته »گویم   ییم این شطلب شییس   پس ان ت قالم اهل ،صحیح اس . خالمى
قیمهایی ان اقیال جاهلی  اس ،  ایز نت  پ اه بر خمات  هایی هسق م صالحین ب  اابیا ن

 2.«انلیاى انس  جسارت این گرنه بر اابیاى الهی ن خرافات ن ان گمراهی ن
ای احتر ک تم. ان  شخصی اذر کرل که شقرى را لر ش طقهلر اقل تاریخی آشمه اس   

لر آن شکان بقی که قبالت شول، »لر این باره سؤا  امول. حضرت فرشول   پیاشبر
آیتا لر آن شکتان، قیتم »فرشتول  لنبتاره . حضترت «خیر»قرض کرل   «.نجول لارل 

به اذر خول نفا ». آاگاه حضرت فرشول  «خیر»قرض کرل   «.شول  ششرکین گرفقه شی

                                                            

 . 315، ص اققضاء الصراط المسققیمتیمیه،  . احمم بن قبمالحلیم ابن1
 . 102، ص صلح اإلخوان. لاننل بن سلیمان خالمی، 2
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شتن  »قرض کرل  پمرم به پیاشبر  ک م اقل شیایز شخص لیگری همچ ین  1.«کن
آیا لر آاجا چیتزى ». حضرت فرشول  «ام که پ جاه گوسف م لر بوااه ذبح ک م اذر کرله

پس بته اتذرت نفتا ». حضرت فرشول  «خیر»جواب لال   «.ها نجول لارل  ان این ب 
 2.«کن

اى »قترض کترل   آشتم ن ختما که نای اتزل رستو  اس  لاننل ایز اقل کرله ابی
که لر آاجا اهل جاهلیت  ذبتح  تام که لر فالن شکان  ! ... شن اذر کرلهخما٬رسو 

آن نن  «.ست  اآیتا لر آاجتا بت  بتزرگ »فرشول   . پیاشبر«ذبح امایم ت کرلام شی
. «خیتر»قرض کرل   «.اس   کآیا ب  کوچ». حضرت ایز فرشول  «خیر»قرض کرل  

 3.«به اذرت نفا کن»فرشول   لر این ه گام پیاشبر

 فهرست منابع
، ابن ابی .1  و.1۴0۹، چاپ ان ، ریاض  شکقبه الرشم، المص ف شیبه، شحمم بن قبمالّله
  تا. ، بیرنت  لارالمعرفه، بیطبقات الح ابلهیعلی، شحمم بن شحمم،  ابن ابی .2
، تحقی  ااصتر قبتمالکریم اققضاء الصراط المسققیم تیمیة، احمم بن قبمالحلیم، ابن .3

  و.1۴1۹العقل، چاپ هفقم، بیرنت  لار العالم الکقب، 
 و.13۴۹الم ار، شصر   ،شجموقه الرسائل نالمسائل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، .۴

 و.13۷۹، بیرنت  لارالمعرفة، فقح الباری حجر قسقالای، احمم بن قلی، ابن .5
، تحقیت  آصتف فیضتی، قتم  لقتائم اإلستالمحیون شغربی، اعمان بن شحمم،  ابن .6

  و.1385،  البی  شؤسسة آ 
، تحق  شعیب األراؤنط، چتاپ المس م احمم بن ح بل ح بل، احمم بن شحمم، ابن .۷

  و.1۴21شؤسسة الرسالة، ان ، بیرنت  
، تحقیت  شصتطفی قبمالواحتم، الستیرة ال بویتة کثیر قرشی، اسماقیل بن قمتر، ابن .8

  و.13۹5بیرنت  لارالطباقه، 
، تحقیت  شحمتمفؤال قبتمالباقی، شاجته ست ن ابن شاجه قزنی ی، شحمم بن یزیم، ابن .۹

 تا. جا  لار ححیاء الکقب العربیة، بی بی
                                                            

 .238، ص 3، ج لاننل س ن ابی. ابولاننل سلیمان بن اشعث سجسقاای، 1
 . 688، ص 1، ج شاجه س ن ابنشاجه قزنی ی،  . شحمم بن یزیم ابن2
سلستله  اصتغر رضتواای، ؛ قلتی238، ص 3، ج لانل س ن ابتیشعث سجسقاای، لانل سلیمان بن ا . ابی3

 . 68، ص ش اسی شباحث نهابی 



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

  م
ژة

 وی
ی

ص
ص

تخ
 ـ 

می
 عل

شه
تو

 

78 

التمین   ، تحقی  شحمتم شحییلانل س ن أبیاشعث،  ابولانل سجسقاای، سلیمان بن .10
 تا. قبمالحمیم، بیرنت  المکقبة العصریة، بی

11. ، ، تحقی  قلی قبمالباری قطیة، چاپ ان ، رنح المعاای آلوسی، شحمول بن قبمالّله
  و.1۴15بیرنت  لارالکقب العلمیة، 

، ، تحقی  شحممنهیر بن ااصرال اصترصحیح بخاری بخاری، شحمم بن اسماقیل، .12
  و.1۴22چاپ ان ، بیرنت  لار طوو ال جاة، 

لار الکقب العلمیة، بیرنت ت لب ات چاپ  ،الس ن الکبریبیهقی، ابوبکر بن حسین،  .13
 و.1۴2۴لنم، 

، تحقی  حبراهیم قطوة، چاپ لنم، شصر  س ن القرشذیترشذی، شحمم بن قیسی،  .1۴
  و.13۹5شرکة شصطفی البابی، 

، چتاپ ان ، شرح المقاصم فی قلم الکتالم ،المین شسعول بن قمر ، سعم تفقاناای .15
 و.1۴0۹،  قم  الشریف الرضی

، چاپ لنم، بیرنت  لارالکقب الفقه قلی المذاهب األربعةالجزیری، قبمالرحمن،  .16
  و.1۴2۴العلمیة، 

، قتم   البیت  ، تحقیت   شؤسستة آ نسائل الشیعة حر قاشلی، شحمم بن حسن، .1۷
  تا. ، بی البی  شؤسسة آ 

 تا. شصر  الم ار، بی ،صلح االخوان لاننل بن سلیمان،خالمی،  .18

ش اسی  نهابی  ن توجته بته انلیتاء،  سلسله شباحث نهابی اصغر،  رضواای، قلی .1۹
 ش.13۹0ششعر،   ، چاپ ان ، تهران قسم، لقا، اذر ن قرباای

 و.1۴16تهران، ششعر،  ،البمقه ن آثارها الموبقه سبحاای، جعفر، .20

 و.1۴15قم  لفقر ااقشارات اسالشی،  ،االاقصار سیم شرتضی، قلی بن حسین، .21

 و.1۴1۴،  ، چاپ ان ، قم  هجرتاهج البالغةشریف الرضی، شحمم بن حسین،  .22
  و.1۴13، چاپ ان ، شصر  لارالحمیث، ایل االنطار شوکاای، شحمم بن قلی، .23

، چتاپ لنم، بیترنت  المیتزان فتی تفستیر القترآنطباطبایی، سیم شحممحسین،  .2۴
 و. 13۹0للمطبوقات، شؤسسة االقلمی 

 تا. تیمیه، بی ، چاپ لنم، قاهره  شکقبة ابنالمعجم الکبیرطبراای، سلیمان بن احمم،  .25
الّله یتزلی  ، تصتحیح فضتلشجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .1

 ش. 13۷2طباطبایی؛ چاپ سوم، تهران  ااصرخسرن، 
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 و.1۴1۴،  الثقافة، قم، چاپ ان ، قم  لار االشالی،  طوسی، شحمم بن حسن .26
، بیترنت  لار احیتاء القتراث القبیان فتی تفستیر القترآن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، .2۷

  تا.  العربي، بی

، قتم  ک گتره شتیخ شفیتم،  ، چتاپ لنماقققالات االشاشیةصمنو، شحمم بن قلی،  .28
 و.1۴1۴

، چتاپ چهتارم، قتم  الصحیح شتن ستیرة ال بتي األقظتم قاشلی، جعفر شرتضی، .2۹
  و.1۴26میث، لارالح

 تا. بیرنت  لار ن شکقبة الهال ، بی ،العینفراهیمی، خلیل بن احمم،  .30

اکبتر غفتاری ن شحمتم آخواتمی،   ، تحقی  قلیالکافی کلی ی، شحمم بن یعقوب، .31
 و.1۴0۷چاپ چهارم، تهران  لارالکقب اإلسالشیة، 

 و.1403، چاپ لنم، بیرنت  شؤسسة الوفاء، بحاراألاوارشجلسی، شحممباقر،  .32

، تحقی  حسین لرگاهی، چاپ تصحیح اقققالات االشاشیة شفیم، شحمم بن شحمم، .33
 و.1۴1۴لنم، قم  ک گره شیخ 

شصر  شطبعته  ،الهمایة الس یه نالقحفة الوهابیة ال جمیه اجمی، سلیمان بن سمحان، .3۴
 تا.  الم ار، بی

 و.1۴08، چاپ لنم، قم  شکقبه بصیرتی، قوائم االیاماراقی، شال احمم،  .35

 تا. بیرنت  لار طالر، بی ،تاریخ الیعقوبییعقوبی، احمم بن اسحاو،  .36

 
 



 

 

 تبلیغ در مناطق مشترکهای  بایسته

 *الرضاتیموریموسیاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
کیم بر ااجام اناشر ن لنری ان اواهی یهای لی ی ن ت   رساامن آشونه به شع ایتبلیغ لین 

الهی ن  یهای شهم اابیا یکی ان نظایف ن رسال  ،ها الهی جه  رشم ن همای  ااسان
ایتن  به ق توان نارثتان اابیتا، ونهای قلمیه ن رنحاای حونه اس  ن ای کنارثان آاان 

ن، کتار آاتان یتکلیف را بر لنش لارام. خمانام شقعا  لر قرآن کریم با تمجیم ان شبلغ
ْن  َقْوِل   َأْحَسُن  َوَمْن »ارنشم م لااسقه ن فرشوله اس   را  اهِ  ِإَلى َدَعا ِما  ا َو َعِااَل  الل   1؛َصااِلح 

. رهبر «که به سوی خما لقوت ک م ن کار ایک ااجام لهم گفقارتر ان آن  کیس  خوش
هتای  ها ن ذهتن لاام تا ل  ، تبلیغ لین را نظیفه اصلی رنحاایون شیشعظم ااقالب

لی تی ت جاشعته قلمتی »  شخاطبین به سم  یک همف قالی ن نالیی سوو پیما ک تم
نم ن اش تبلیتغ است . تبلیتغ یتک نظیفته لرجتته ل یع تی رنحاایت ، انلتین نظیفته

هتایی  ها ن تالشای خاص ان رنحاایون ایس ، شرایط ن لوانم ن ایان شخصوص قمه
هتا را  بایم لاشن هم  به کمر بزا م ن آستقین ،احقیاج لارل. کساای که اهل این کارام
راهبترل ش استب بایم ثیرگذاری تبلیغ، یتبرای  2.«باال ک  م ن این حرک  را ااجام له م

ش طقه، ش اسب ن ش طب  با نشان ن شکان باشم. بر این استاس، تبلیتغ آن لر هر قشر ن 
های خاصی برخورلار اس  که با توجته بته اهمیت    لر ش اط  ششقرک ایز ان نیژگی

                                                            

 .آشوخقه سطح چهار حونه قلمیه قم لااش * 

 .33فصل    .1
 .2۷/10/13۷۴بیااات لر لیمار جمعی ان رنحاایون،  .2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2781 

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره هشتم 1400مناطق مشترک زمستان  
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 1شول.های تبلیغ لر آن ش اط  به اخقصار ذکر شی شوضوع، برخی ان بایسقه

 های قرآنی و برگزاری جلسات مشترک قرآنترویج آموزه. 1

شعجزه الهی ن کقاب شقمس همه شستلمااان است  ن جایگتاه ن حرشت   ،ن کریمقرآ
لنری ان  ،یکقاپرستقی ن همه شذاهب اسالشی لارل. لقوت به توحیتم شیانخاصی لر 

شرک ن افاو، لقوت به اتحال ن ااسجام اش  اسالشی ن پرهیتز ان تفرقته، بخشتی ان 
ی ن اجقماقی شسلمااان قرار اس  که بایم سرلوحه نامگی فرل های قرآن کریم آشونه
 گیرل.

با توجه به جایگاه نیژه قرآن لر جواشع اسالشی ن شستلمااان، ضترنرت لارل شبلغتان 
ای بته آن  ن ق ای  نیتژه ه مش اط  ششقرک لر تبلیغ خول، قرآن را شحور تبلیغ قرار ل

 لاشقه باش م. تالنت نیبای قرآن ن حف  آیات اوراای آن توستط شبلغتان ن شتیعیان،
شول ن به آساای برخی ان شبهات شعاامان را  اسب   شوجب اوراای  قلب ن رنح شی

شتبهه قتمم اشکتان ایتز تحریف قرآن ن قمم اقققال شیعیان به آن ن  همچون به شیعه
نیتژه لر   برگزاری جلسات قرائ  قترآن بته رنل. حف  قرآن توسط شیعیان ان بین شی

س   ن تالنت آیات  حضور قاریان شیعه ن اهلبا  ،ایام شاه رشضان که بهار قرآن اس 
اوراای آن توسط رنحاایون تشیع ن تس ن، جلوه خاصتی ان نحتمت ن همگرایتی ن 

قترآن بتا چتاپ جمهتوری  یاهتماهمچ ین گذارل.  تمسک به قرآن را به امایش شی
نیترا  ؛خواهتم لاشت  یثر ن شاخص ایز اثر شثبقتؤاسالشی ایران به شساجم ن افرال ش

هتای ختاص لر کشتورهای الختط های شوجول لر ش اط  ششقرک، با رسم قرآنبیشقر 
الخط رسمی جمهوری اسالشی ایران  پاکسقان، افغااسقان ن قربسقان اس . ترنیج رسم

توااتتم  شیسستتات قرآاتتی ایتتز ؤستتیس ن حمایتت  ان شیلر ش تتاط ، ضتترنرت لارل. ت
 اثربخشی بسیاری لاشقه باشم. 

 بیت ب اهلتبیین صحیح مبانی مکت. 2 

ق تال ن  ک تون،تتا  بیت  گیری شذهب تشیع ن شکقب اوراای اهتل ان ابقمای شکل
ن به شمت شورل بغتض ن کی ته شعااتمان ن  هفراناای اسب  به آن شکل گرفق لشم ی

                                                            

توشه، نیژه ش تاط  ششتقرک، تابستقان  شمه لر شماره ششم اشریه ره  این شقاله آچاپلر قسم  ان   .1
های تبلیغ لر ش اط  ششقرک بیتان شتم. لر ایتن قستم ، بختش لنم آن ذکتر  و شوارلی ان بایسقه1۴00

 شول.  شی
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ام به هر طریقی، شباای این شذهب ا ه تالش کرل ه اس . آاان هموارهشخالفان ناقع شم
م ن شااع گسقرش آن شوام. ج ایاتی کته قلیته ارببین برا شخمنش ن پیرنان آن را ان 

ها ن  بر اساس همین بغض ،نجول آشم هحالثه لرلااک ن ااگوار کربال ب نیژه به ئمها
بر این اساس بتول کته ها ن شبهات شقعمل توسط شعاامین  ها بول. طرح تهم  یلشم 

عااتمین ن طلبتان برستم. لر قصتر حاضتر ایتز ش حقاای  تشیع به حت اجانه امه م 
هتای شخقلتف ن بتا ابتزار ن  هان را کوشت م شیهتا ن نهابیت   ستلفینیژه  بهافراطیون 

ای، ققایتم شتیعه را  هظرفی  فضای شجانی ن شتاهوارن شخصوصاً  های شقعمل رسااه
هجمه قرار له م ن با طرح شسائل غیرقلمی ن اتهاشتات ناهتی، چهتره اتوراای  شورل

. این شبهات لر ش اط  قوشی ن تلفیقی به شراتب لار ک  م را خمشه بی  شکقب اهل
ست   ش طقته استب  بته  کرلن ذهتن ن فکتر اهتل  بر شخمنشافزنن بیشقر اس  ن 

اقققالات شیعیان، شمکن اس  بر تعاشل آاان با برالران شیعه خول اثر ش فی بگتذارل ن 
ر اقققال ن لچار ترلیم ل ،اقققالی قوی ایسق ماظر ایز که ان  را برخی ان شیعیان بوشی

های لی ی ن شذهبی تشیع را به لرسقی  آشونهبایم ن یشبلغ ک م. ان این رنش اسک لی ی 
تبیین ک  م ن با شعرفی صحیح اقققالات ن بانرهتای شتیعه، ایمتان شترلم را تقویت  

اشتام اثرگذار باش م؛ چ ااکه را به شخاطبان برساا م تا  بی  امای م ن کالم ائمه اهل
ها  »اس ه فرشول رضا َف  ُع ب  تَّ هاَِل  ِمن  َل  ِك  اِسن  ح  َاِم  ِلُم ِع   َ ِل  اس  لنَّ ِا  ِإنَّ اگتر شترلم نیبتایی  1؛ی 

  .«کرلام ان شا تبعی  شی ،لااسق م سخن شا را شی
شمه لر ش اط    االت شطرحؤبا آگاهی ان جمیمترین شبهات ن س بایم نیهمچ ین شبلغ

له تم تتا  ضای شجانی، به آن پاسخای ن ف های شاهواره شبهات شبکه نیژه به ششقرک
افک تان  های با فطرت، حقای  را بپذیرام ن کورلالن ن شبهه ای بیمار ن ااسانه نجمان

 شغرض ایز رسوا شوام.

 آشنایی  با آداب و رسوم محلی و فرهنگ قومی و احترام به آن. 2

لر ش اط  ششقرک، لارای آلاب ن رسوم شحلی ن فره گ قتوشی ن  نیژه بهشرلم ایران 
ن احقترام راتم ن بته آن فره تگ ن رستوم ایتز قالقته لاهسق م ای خاص خول  قبیله
ن با ایتن یهای تبلیغ لر ش اط  قوشی ن تلفیقی، آش ایی شبلغ ان شهارتیکی گذارام.  شی

فرشوله ر توصیف پیاشبران فره گ ن رسوم اس . قرآن کریم با تعبیری جاشع ن نیبا ل

                                                            

 .30۷، ص 1 ج  ،قیون اخبار الرضاشحمم بن قلی صمنو،  .1
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پیاشبران با البیات گفقاری ن رفقاری شرلم  1؛َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسول  ِإِل  ِبِلَساِن َقْوِمهِ »اس   
 ی که به آلاب ن رسوم شرلم ش اط  آش ا هسق م ن بته فره تگ ی. شبلغ«گفق م سخن شی

ن بتا یبرختی شبلغت م. آشت اییتر هسق  لر تبلیغ خول ایز شوف  ،گذارام شرلم احقرام شی
لباس بوشیان ن یا پوشیمن همان نبان ن لهجه ن سخن گفقن آاان با  نبان ن لهجه شرلم

لر شیان شترلم ش طقته همملی ن حس آراشش  ،الف  ،اوقی ااس ، شوجب ایجالش اط 
 این احساس آراشش ن خولی بولن، لاا م. شول تا جایی که فرل شبلغ را ان خول شی شی

 گذارل.  ن آثار شثبقی بر جای شیک م  بیشقر شیوفقی  لر تبلیغ را شاحقما  

 تالش جهت تقویت وحدت و تعامل با پیروان مذاهب. 3

، ضترنرتی ااکارااپتذیر است . نیژه لر قصتر حاضتر بته گسقرش نامگی اجقمتاقی
های شسلمان ن اش  اسالشی، به این تعاشل ن ارتباط بتا یکتمیگر ایتان لاراتم تتا  شل 

رفع ایانهای فرلی ن اجقماقی ن برآنرله کرلن حاجات نامگی رننشره، به  برافزنن 
ن لر برابتر اجااتب ن بیگااگتان،  ک  تمحف  اتحال ن ااسجام اش  اسالشی ایز کمک 

 ش سجم ن شسقحکم باش م. ااپذیر،  هماا م سمی شحکم ن خلل
ط پیترنان بتر تعاشتل ن ارتبتاهمتواره  ن ائمه های قرآای ن سیره پیاشبر آشونه

اصحاب ن یاران ختول را  همیشه اام. اشاشان شعصوم کرله کیمیت شذاهب با یکمیگر
تشتییع اشتوات پیترنان  به شرک  لر امانهای جماق ، قیالت بیماران ن حضور لر

لر بیان استقراتژی ن احتوه  اشام صالو ؛ چ ااکهاما ه امولشذاهب اسالشی سفارش 
   ه اس س   به یاران خول فرشول لر ارتباط با اهل نیژه بهتعاشل شیعیان لر جاشعه 

اِِصِ ِِإذ  ُك   ِِمن  ُجل  ِالر ّ ِإن ّ ِی  ُه   َق  واُِحُق ّ ُ
 
ِأ ِو  اُه   ض  ر  ُِعَُ واِم  ِو  ُه   اِئز  ن  ُدواِج  ه  ِاش  ِو  ُك   اِئر  ش  َاِع  ُِل ِرع  و 
َُِ ُِخُلُق ن  ُِ ِح  ِو  ة  اف  م  یِاْل   ّ  

 
ِأ ِو  ِدیث  ح  ِال  ق  د  ِص  ِو  َِ ِِِییِِ یِن هِری   ُ ع  اِج  ذ  ِه  اِسِِقيل  ِالن ّ ع  ِفیِِِم  هُرّ ُِ ي  ی 

ِ هی ّ ل  ِع  هل  خ    ِ ِلک  ِرِذ  ي  یِغ  ل  ِع  ان  اِك  ِِإذ  ٍرِو   ُ ع  ُبِج    
 
اِأ ذ  ِه  ِِقيل  ُروُرِو  ُِّ ِال َُ ِِمن  ی ّ ل  ُخُلِع  د  ِی  ِو  ِلک  ِذ 

ٍرِ  ُ ع  ُبِج    
 
اِأ ذ  ِه  ِِقيل  اُرُهِو  ِع  ُؤُهِو  َل    باشتیم ن بته ج تانه با اقتوام ختول پیواتم لاشتقه 2؛ب 

 ؛شتان را بپرلانیتم شان را قیالت ک یم ن حقوو شان حاضر شویم ن بیماران های شرله
نیرا هر کس ان شما که لر لی ش پارسا ن راسقگو باشتم ن اشاات  را بته صتاحبش 

شایه سرنر  ،گوی م این جعفرى اس  ن این ،برگرلاام ن اخالقش با شرلم خوب باشم

                                                            

 .۴ابراهیم   .1
 .38۹، ص 8، ج نسائل الشیعهشحمم بن حسن حر قاشلی،  .2
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اکوهش ن قار آن به شتن  ،گر بر خالف این برااشه رفقار ک من شالشاای شن اس  ن ا
 .  گوی م الب جعفرى بهقر ان این ایس   رسم که با شسخره ن اسقهزا شی   شی

ثیرگذاری لر تقویت  ششتقرکات یاقش ت با یکمیگر تعاشل ن شرانله پیرنان شذاهب   
چ ااکته  تعاشل هم. لر این تعالی ن رشم جاشعه اسالشی لارل ،تحکیم ،شذاهب اسالشی

تتوان یکتی ان  ، شیبه ش اسک ن اقققتالات ختاص لی تی ختول قمتل امتول توان شی
ااستجام ن تشتوی  بتر ناتمگی  ،کیم بر نحمتیت را که لسقانرلهای ااقالب اسالشی

آشیز پیرنان شذاهب لر ک ار یکمیگر با حف  بر اقققتالات ن ااجتام ش استک  شسالم 
ن ش تاط  یشبلغتامایش گذاش . شایسقه است   به اس ؛ لی ی بر شب ای شذهب خول

ن  تفرقتهآشیتز ترغیتب ن تشتوی  ک  تم ن  تمانم نامگی شسالم  هب ، شرلم راششقرک
 جمایی برحذر لارام. 

 کریمانه اخالقی و برخورد ش خو

قترآن کتریم  .برخورل ش اسب ن جذاب همراه با گفقار ایکو، ان لسقورات لی ی اس 
لااسقه ن فرشتوله ر جذب شرلم به لین را اخالو ایکو ل رشز شوفقی  پیاشبر اکرم

وا ِمن َحوِلَك »اس    ا َغلیَظ الَقلِو َِلنَفض  م َوَلو ُكنَت َفظًّ ُُ ِه ِلنَت َل به برکت   1؛َفِباا َرحَاه ِمَن الل 
رحم  الهی، لر برابر آاان ارم ن شهربان شتمی ن اگتر خشتن ن ست گم  بتولی، ان 

همچ ین به آن همگان لسقور لاله اس  که با شترلم بته  «.شمام  اطراف تو پراک مه شی
ا» نبان خوش سخن بگوی م  اِ  ُحْسن   . «با شرلم به نبان خوش سخن بگوییم 2؛ُقوُلوا ِللن 

هتای  به برقراری رنابط اخالقی ن قاطفی با شرلم ن بیتان شتیوه بی  سفارش اهل
ان شذاهب غیر استالشی را تحق  همزیسقی اجقماقی لر شیان شسلمااان ن حقی با پیرن

توان تالشی ستقرگ لر راستقای نحتمت اجقمتاقی ن تقریتب شتذاهب استالشی  شی
شمارا، اختوت، شعاشترت همچون لااس . سفارش به رقای  اصو  لی ی ن اخالقی 

پوشی ان قیوب لیگران، خیرخواهی ن اهقمام بته  ایکو با شخالفان، حسن خل ، چشم
، حمل قمل برالران لی ی بر صتح ، ششتورت ن ها ج آنیاشور شسلمااان ن رفع حوا

کیم بر صتلح، ستالم، شالقتات، قیتالت ن لیگتر شظتاهر یاسقفاله ان آرای لیگران ن ت
ان شصالی  بارن این شسئله لر سیره ن ست   آن بزرگتواران بایم اخالقی ن قاطفی را 

                                                            

 .15۹قمران   آ  .1
 .83بقره   .2



 

ته
یس

با
ک

شتر
ق م

اط
 من

 در
یغ

تبل
ی 

ها
 

85 

ِبه»  ه اس فرشول ه پیاشبر اکرمکچ اا ؛لااس  َاِالّنهاس  هُع  ِ نِت  ُك ِل  ُقَُه ِإفَّ َاِلُك ،ِیهال  أم
ِنِالِبشهِرِ  ِ ِوُح َِ ج  َ َلقِةِال ش تم  تواایم با لارایی خول همه شرلم را بهره شما هرگز امی 1؛ِبط 

ایتز  اشام رضتا «.رنیی ن خوشرنیی تمام برخورل ک یم پس با آاان با گشاله ،سانیم
فرشتوله لاله ن خلقی ن گفقار ایک لستقور  به خوش لر بیاای شیوا ان پیاشبر اکرم

ِ»اس    ال  ُسَُلِ ق  َِر  للَّ هیِا  هِرِِإل  ي  خ  ل  اُعِا  ِطن  ِِاص  اِسِو  لنَّ یِا  ُ ِِإل  ُّ   َ لتَّ ِا  َِ اِنِِباللَّ یم  ِ
إل  ِا  د  ع  ِلِب  ق  ع  ل  ُسِا 

 
أ :ِر 

اِجر ِی  ِو  رٍّ ِب  فرشول  پس ان ایمان به خمانام، شهرباای کرلن با شرلم ن  پیاشبر خما 2؛ُكلِّ
  .«بیااگر خرلش می ن لنراامیشی اس  ،ها ایکی کرلن به خوب ن بم آن

برخورلی، اخالو ایکو ن رفقار ن کترلار کریمااته ن ش استب لر خلقی، خوش خوش
 ؛چ تمان است  ضرنرت آن لر ش اط  ششقرک لنی اس ، اشا همه جا النم ن ضرنر

شتوام ن  ش اخقه شی ن اشاشان ا شبلغان لر جاشعه، به ق وان جااشی ان پیاشبرنیر
ن لی تی لر یشرلم ان شبلغت. ان این رن شهرت لارل لباس رنحاای  به لباس پیاشبر

نیژه  هب ؛ااقظار برخورل اخالقی ن لی ی ش اسب لارام ،همه جا ن اسب  به هر شخصی
اظتر  ن را بتا ظرافت  ن لقت  تحت یشبلغ لر ش اط  ششقرک که پیرنان لیگر شذاهب

های بستیاری،  بر اساس تجربتهلارام ن اسب  به گفقار ن کرلار آاان حساس هسق م. 
اخالقی ن برخورل خوب ن پرجاذبه شبلغان شوجب تحو  افرال ن جذب آاان به  خوش

 شمه اس .  بی  شکقب اوراای اهل

 کشور و مناطق قومی . بیان دستاوردها و خدمات نظام جمهوری اسالمی در5

هتای  ای لر قرصته سیس تتا ک تون، ختمشات شایستقهیجمهوری اسالشی ان ابقمای ت
ا » طب  آیه شریفهبایم نیژه لر قرصه فره گی ن شذهبی اموله اس  که  هشخقلف ب َوَأم 

ْث  َك َفَحدِّ َاِة َربِّ َْ هتا ن  کاستقی اگتر چته ؛این ختمشات بترای شترلم بتانگو شتول 3،«ِبِن
ها نجول لارل که بایتم  کاری شوااع خارجی ن کمنیژه  بهکمبولهایی ایز به قلل شقعمل 

تا کارآشمی امول ها را برطرف  ن شوااع ن کاسقی کرلجبران ها را  شضاقف آنبا تالش 
 تر شول.  ش اط  تلفیقی شحسوس ن شلموسنیژه  بهاظام لر همه ش اط  

ها لر تحق  اهماف با توجه به اشکااتات  ی شوفقی ش ظور ان کارآشمی هر اظام، بررس

                                                            

 .۴53، ص 8، ج شسقمرك الوسائلحسین بن شحممتقی اوری،  .1
 .35، ص 2، ج قیون أخبارالرضاشحمم بن قلی صمنو،  .2
 .11ضحی   .3
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، «اهتماف»لر بررستی کارآشتمی بایتم بته سته شاخصته اس ؛  ان ایتن رن  ن شوااع
توان کارآشتمی یتک اظتام را  بر این اساس نشاای شیکرل. توجه  «شوااع»ن  «اشکااات»

هتای  هتای قبلتی، گترنه ش فی حکوش  شیراثهمچون که شوااع لاخلی  کرلبررسی 
ن شوااتع ... اامان لاخلی، افزایش تقاضتای ختمش ، شوااتع تولیتم ن  شخالف ن س گ

شورل توجه قترار ... های اققصالی، تهمیمات سیاسی ن اظاشی ن  تحریمشاا م خارجی 
 .گیرل

ارائه الگوی جاشعه لی ی ن استالشی  با بررسی این اهماف ن شوااع تا تحق  شطلوب ن
هر چ م که لر طتو   ؛شالی ن شع وی، فاصله نجول لارلبرخورلار ان حماکثر شواهب 

رهبتر شعظتم ااقتالب  های اساسی ن نیرب ایی برلاشتقه شتمه است . گام ها، این سا 
ای را لر جمع  به اسقان سیسقان ن بلوچسقان، خاطره 1381لر سفر سا  العالی  شمظله

استالشی بته  شرلم ناهمان بیان فرشول که حاکی ان توجته ن اهمیت  اظتام جمهتوری
 ایشان فرشول   ش اط  شحرنم اس .

 ،قلیه صتالر کرلاتم الّله  رضوان شوریقی که اشامیبعم ان پیرننی ااقالب، انلین حکم ش
شتن آشتمم ن  .حکمی به این ب مه حقیر برای سفر به اسقان سیسقان ن بلوچسقان بول

ر قبتا  ایتن ش اط  گوااگون این اسقان را ان ازلیک لیمم ن ااقالب نظیفه خول را ل
شهر ن ف توج ن  ترین اقاط اسقان، ان ش طقه چابهار ن ایک ان ج وبی .اسقان حس کرل

ان ش تاط   ؛اسپکه ن غیره تا ش اط  شرقی این اسقان، ش طقه سرانان ن جال  ن ستربان
شمالی این اسقان، ش طقه نابل ن لریاچه هاشون تا غرب این اسقان، ش طقته بزشتان ن 

 ،با شرلم ایتن ش تاط  اشستقم .ن جانشوریان ن غیره خبرها گرفقمهاشم  للگان ن چاه
ها که لر لنران رژیم طتاغوت بتر رنی  های این لاخل کپرها رفقم ن با لرلها ن راج

ااقتالب ختول را لر قبتا  سیستقان ن  .آشت ا شتمم ،هم ااباشقه ن شقراکم شتمه بتول
انامگی ن جهتتال ستت .بلوچستتقان شوظتتف لیتتم ن کتتار ان رننهتتای ان  شتترنع شتتم

های شرلشی خولجوش لر ایتن ش تاط  ششتغو  کتار شتمام.  اجقماقات ن جمعی 
اگتر  .لاا م که گذشقه این اسقان چگواته بتول های اشرنن ناهمان ن چابهار امی جوان

شول که اظام اسالشی  شعلوم شی ،گذشقه نحشق اک نامگی لر این اسقان تصویر شول
اشا آن حقیققتی کته ان یتال  ،ا ااجام لاله اس لر این ش طقه چه خمشات گراابهایی ر

این اس  کته  ،رنل ن اشیمنارم یکایک شسئوالن همیشه آن را به یال لاشقه باش م امی
 .این اسقان چ تمین برابتر آاچته کته بته آن ختمش  شتمه، ایانش تم ختمش  است 
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ر شرلم کفای  ب فکر ن بی هایی که بر اثر تسلط طوالای پالشاهان جبار ن بی شحرنشی 
  1بایم لر طو  شمت برطرف شول. ،این اسقان تحمیل شمه اس 

بلکه  ؛شحرنشی  لر ش اط  شرنی ن قوشی، شخقص به اسقان سیسقان ن بلوچسقان ابول
های شرکزی ایز  س   لر آن حضور لارام ن حقی اسقان های شرنی که اهل همه اسقان

ها ن شتوااعی کته بترای  حمنلی اشا اظام اسالشی با تمام ش ،این شحرنشی  را لاشق م
نظیفته ختول لااست  ن  ،رشم اققصالی ن ایجال رفاه ن قمراای لر این ش اط  لاش 

 خمشات خول را به همه ش اط  توسعه لال. 
با اگاهی کلی به خمشات ن اقماشات ااجام شمه بعم ان پیترننی ااقتالب استالشی تتا 

اقتماشات سیاستی، فره گتی،  توان اهتم اقتماشات ن ختمشات را لر قالتب ک ون، شی
آشونشی ن تربیقی، حقوقی ن قضایی، خمشات اش یقی، ختمشات اققصتالی، رفتاهی ن 

برشمرل که ... توسعه شراکز لی ی ن  های اسالشی ن قمراای ن ترنیج ن گسقرش ارنش
ن به تبیین آن بپرلانام ن به صورت ش اسب همراه با آشتار ن ارقتام ن یالنم اس  شبلغ

ها، کمبولهتا ن ایانهتای اساستی را ایتز  ضعی  ساب ، بیان ک  م ن کاسقیشقایسه با ن
 گری امای م. شطالبه

ترنیج تفکرات ااقالب ن لفتاع ان شبتاای اظتام شقتمس جمهتوری استالشی، تبیتین 
به ق وان رهبران جاشعته استالشی ن  ن شقام شعظم رهبری شخصی  اشام خمی ی

هتای آناله ن لر  هتای شلت  حمای  ان آرشانپرچمماران لفاع ان کیان اش  اسالشی،  
خط شقمم شبارنه بتا استقکبار ن رژیتم صهیوایستقی، قمرش استی ان شبتارنان قبتل ان 

هتای  شعظتم شتهما، برگتزاری یتالناره هتای ااقالب، رنش مگان، ایثارگران ن خااواله
 ن بایتمیان اکاتی است  کته شبلغت ،نیژه شهمای رنحاای هس   ب شهمای شیعه ن اهل

 شماظر قرار له م.

 ریزی منسجم تبلیغی و همکاری با نهادهای تبلیغی  . برنامه6

هتا ن  استاس لاله ش سجم ن ش استب بتر  برااشهان اقاط ضعف لر تبلیغ، اماشقن یکی 
ایانهای حقیقی ان هر ش طقه اس  که ش جر به قمم ش اخ  شخاطب، ایانها، آلاب ن 

لر حالی که اگر با برااشه تبلیغی  همفم م همراه با ش اخ  لقیت  بتر  ؛شول شیرسوم 

                                                            

 .02/12/1381بیااات لر جمع شرلم ناهمان،  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3166 
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اقیجه تبلیتغ ش استب ن  ،ا اقمام شوله هاساس ششاهمات شیماای ن تحلیل آشارها ن لال
خواهم بول. لاشقن اطلس فره گی جاشع ن کاشل ن تجمیع اطالقات ش تاط  لر  ثرؤش

اهالهای تبلیغی ن شقولیان بایم ل ن لر ش اط  ششقرک ضرنرت لارنیژه  بهها  همه شکان
 ک  م. ن، اطلس فره گی را تهیه یاشر تبلیغ با همکاری شبلغ

جتایی ش طقته تبلیغتی لر صتورت  هحضور تبلیغی شسقمر لر یک ش طقه ن قمم جابت
اخبگتان ن فره گیتان ن  خصوص بهها  اشکان ن ابول شوااع، ارتباط نسیع با همه گرنه

انهتای تبلیغتی ن اقتاط قتوت ن ضتعف فره گتی، ارائته ثر، ش اخ  ایؤهای ش گرنه
ک  تمه ن همکتاری بتا  گزارش لقی  ان شسائل فره گی ن اجقماقی به اهالهای اقتزام

تکمیل اطلس فره گی، کمک شایاای لر اثرگذاری تبلیغ ن رفع برای اهالهای تبلیغی 
 اقاط ضعف خواهم امول.

های شلتی ن شتذهبی بته صتورت   نیژه لر ش اسب هارتباط با شخاطبان لر طو  سا  ب
ثر است . ؤحضوری یا ان طری  تماس تلف تی ن ارستا  پیاشتک لر تتمانم تبلیتغ، شت

ها  های شجانی لر گسقرش تبلیغ با تشکیل گرنه فضای شجانی ن شبکه ش می ان  بهره
بیشتقر های تبلیغی ایتز ضترنرت لارل ن ضترنرت آن لر قصتر حاضتر کته  ن کااا 

نیترا ان  ؛است  ، بسیار بیشتقرآیم لس  شی هی  فضای شجانی  باطالقات شرلم ان طر
توان شطالب لی ی را به شخاطبان  طری  فضای شجانی به راحقی ن با کمقرین هزی ه شی

االت پاسخ لال ن بر اسقمرار ن تمانم ؤبه شبهات ن س ،ااققا  لال ن به صورت ش اسب
 تبلیغ اثرگذار افزنل.
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 ها سایت
 .ای   الّله العظمی سیم قلی خاش ه رساای ن لفقر حف  ن اشر آثار آی  پایگاه اطالع


