
 

 

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  

 



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

  م
ژة

 وی
ی

ص
ص

تخ
 ـ 

می
 عل

شه
تو

 

58 

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 
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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
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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
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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 
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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 
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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
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ِ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
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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


