انام نُؼی کاػم
ٍمتهیو انام ؿیؿیان زضعت نُؼی ةو دؿمع ؾلیٌ الؽالم در ٍمتم ناً قمع ؼال ٍ 821ذعی ههعی در
اةُاء نتُلط گعدیط.
پطر ةغرگُارش زضعت انام دؿمع قادق ؾلیٌ الؽالم ه نادر گعانیؾ زهیطً اؼت.
نیالدش ةعای انام قادق ؾلیٌ الؽالم چيان ؿادیةضؾ ةُد کٌ آن زضعت ةٌٍهیو نياؼتت ؼٌ رهز دـو
گعلت ه نعدم نطیيٌ را اظؿام ىهُد.
ىام نتارکؾ نُؼی ه الواب ه کيیٌ ٍایؾ نتؿطد اؼت؛ نـَُرتعیو لوتؾ کاػم ه قاةع ه نؿعهفتعیو
کيیٌاش اةُالسؽو اؼت .ىوؾ ىگیو اىگـتعیاش دهلٌ زؽتی اللٌ ةُدً اؼت.
انانت
اه کٌ ةعاؼاس توطیع الَی هعار ةُد پػ از پطر ةغرگُارش انانت انت را ةٌ ؾَطً ةگیعد،
تست تعةیت لُقالؿادً انام قادق نعازل رؿط ه کهال را پـت ؼع گظاؿت ه نعزلٌ ىُدُاىی ه دُاىی را ظی
ىهُد ،ةٌ گُىٌ ای کٌ تا آصع ؾهع ،دالل ه دهال الَی در قُرت ه ؼیعتؾ نـَُد ةُد.
از زُادث نَم دهران دُاىی آن انام ،نعگ ىاةَيگام ةعادر ةغرگتعش ،اؼهاؾیل ،ةُد کٌ از العاف صمیٌّ الَیٌّ
نسؽُب نیؿط ه زنیيٌؼاز تحتیت انانت هی ؿط .تالش انام دؿمع قادق ؾلیٌ الؽالم ىیغ در ایو راؼتا ه ةٌ
نيؼُر دلُگیعی از اىسعاف دعیان انانت ةُدٍ .ع چيط ةؿطٍا ىیغ گعهٍی پیطا ؿطىط ه پػ از انام قادق ؾلیٌ
الؽالم نؿتوط ةٌ انانت اؼهاؾیل گـتيط ه نعگ اه را اىکار ىهُدىط.
ؼعاىذام پػ از ؿَادت داىگطاز انام قادق ،نُؼی ةو دؿمع ؾلیٌ الؽالم در ؼو ةیؽت ؼالگی نؽؤهلیت
ةغرگ انانت ه ٍطایت انّت را در یکی از ةسعاىیتعیو دهرانٍا ةٌ دهش گعلت.
دهران انانت
از نـکالت رهزٍای ىضؽتیو انانت نُؼی ةو دؿمع ؾلیٌ الؽالم ،ادّؾای انانت درهفیو ةعادر ةغرگتع
زضعت ،ؾتطاللٌ العر ،ةُد کٌ گعهٍی را ةٌ دىتال صُد کـیط ه لعهٌ “لعسیٌ” ةٌ ٍهیو تعتیب ؿکل گعلت.
ٍع چيط ةا ةعصُرد رهؿيگعاىٌی انام ،ؾتطاللٌ ةا ؿکؽت رهةعه گعدیط.
دهران ؼی ه پيخ ؼالٌ انانت نُؼی ةو دؿمع نكادف ةُد ةا اهج هطرت زکُنت ةيی ؾتاس ه ٍمزنان ةا
چَار تو از زاکهان ؾیّاش ه صُنآؿام ؾتاؼی ةٌىانَای نيكُر دهاىیوی  ،نَطی ؾتاؼی ٍ ،ادی ؾتاؼی ه
ٍارهن العؿیط کٌ زضعت ىیغ ةٌ لعاصُر ؿعایط زناىیِ زؽاسِ ٍع یک ،هػیمٌ ؼيگیو انانت ه ٍطایت انّت را
ةٌ ةَتعیو ؿکل نهکو ةٌ دهش کـیط ،ه اگع چٌ ةا زُادث ؼَهگیو ه صُىیيی ٍهچُن هاهؿٌ لش ه ؿَادت
نؼلُناىٌ گعهٍی از آل ؾلی ؾلیٌ الؽالم رهةعه گعدیط ،هلی لسؼٌای از هػیمٌ صعیع صُد کُتاٍی ىيهُد .

ه تالش نؽتهع صُیؾ را ؾهطتا در نسُرٍای زیع نتهعکغ ؼاصت:
اهل  -تتلیـ دیو صطاهىط ه گؽتعش لعٍيگ اؼالم ،تتییو ه تـعیر نؿارف ه ازکام الَی در هالب ازادیث
ةليط ه کُتاً ه پاؼش ةٌ ؼُاالت ؿماٍی ه کتتی ه. . .
دهم -پعهرش اىؽانٍای نؽتؿط ه تعةیت ؿاگعدان هاالنوام ه ؿاصف در نیطان ؾلم ه ؾهل ه زمغ ه زعاؼت
آىان.
ؼُم -نتارزً ةیانان ةا زاکهان دُر ه ؼتم ه فاقتان صاللت ه ؿکؽتو قُلت ؿیعاىی آىان در نیطانٍای
نضتلك ه تـعیر نتاىی زن.
چَارم -تعةیت یاران نطیع ه نطةّع ه صُدؼاصتٌ ه ىمُذ دادن آىان در نعاکغ زؽاس زکُنتی ،تا نعز هزارت ه
اؼتاىطاری ،ةٌ نيؼُر صيحیؼازی ىوـٌٍای نضعب ه دیوؼُز دؿهيان ،کهک ةٌ نؼلُنان ه نسعهنان ه دلاع
از زعیم ؿیؿیان .

پيذم -ؼاناندٍی ؿیؿیان ةا ؿیًٍُای نضتلك تعةیتی ،ؾهلی ،نياػعًٍای ؼیاؼی ه. . .
انام ؾلیٌالؽالم در ایو نؽیع ،ىَایت تالش صُیؾ را نتظهل داؿت ه در نُاهؽ الزم از اٍعمٍای لُقالؿادًای
ٍهچُن اؼتمادً از نؿذغً ،دؾای نؽتذاب ه ةٌکارگیعی ؾلم انانت انام کاػم ؾلیٌ الؽالم ةَعً ةعد.

درایت انام
رهش انام آىچيان دهین ه زؽاس ةُد کٌ تالش چـهگیع ه داؼُؼیٍای نطاهم زاکهان ؾتاؼی ةعای
ةٌدؼت آهردن ؼعىضی از اهطانات انام ؾلیٌ الؽالم ةیىتیذٌ ةُد ،ه انام ٍهچيان در ٍهٌ زنیيٌٍا نُلن ه
کارآنط ةٌ پیؾ نیرلت ه در اهج اهتطار نؿيُی ه ادتهاؾی هعار داؿت ،ةٌ گُىٌای کٌ ىگاً کل دَان اؼالم
نتُدٌّ ایـان ةُد.
ؼعاىذام ٍارهن العؿیط ةعای دؼتگیعی انام ؿضكاو ةٌ قسيٌ آنط ه ظی قسيٌؼازی در کيار هتع رؼُل صطا
قلی اللٌ ؾلیٌ ه آلٌ ةٌ دُؼازی ؾلیٌ انام پعداصت ه اه را در یک داللت ػاٍعی هلی در پعدًای از اةَام ةا
تـکیل ده کارهان نضتلك از نطیيٌ تتؿیط کعد ه ةارٍا ةٌ زىطان اىطاصتٍ .ارهن چيطیو ةار ةٌ تعهر زضعت
اهطام ىهُد ه در ةؿضی نُارد ؿضكاو هارد ؿط کٌ ٍع ةار ىانُلّن ةُد.

تعهر ؿضكیت انام
از ایو ره ٍارهن در یک زعکت دطیط ،اهطام ةٌ تعهر ؿضكیت انام کعد کٌ آن ٍم ىاکام ناىط ه هی از
قسيٌؼازی ه اهعار ه اؾتعافگیعی ٍم ظعلی ىیؽت .رلتار زضعت در زىطان در زنیيٌٍای نضتلك ؾتادی،
تعةیتی ،ارتتاط ةا دیگعان ،ه تأجیعگظاری ةع دهؼت ه دؿهو ه  . . .چيان ؾهین ه نُجع ةُد کٌ ٍارهن ىَایتاو
دؼتُر داد ؼيطی ةو ؿاٍک  ،انام ؾلیٌ الؽالم را در ةیؽت ه پيذم ردب ؼال ٍ 811ذعی ههعی در پيذاً
ه پيخ ؼالگی ةا صعنای زٍعآلُدً ةٌ ؿَادت ةعؼاىط.

ؿَادت انام
ؼؿی لعاهان دؼتگاً زکُنتی ٍارهن ةعای نضمی ىگٌداؿتو ؿَادت انام ؾلیٌ الؽالم ه تالش گؽتعدً آىان
ةعای ؾادی دلًُدادن نعگ زضعت ،ىـاىٌی پایگاً رلیؽ ادتهاؾی انام ه هزـت ؾتاؼیان از اهؼت.
پیکع نعَعش پػ از تسهّل ؼالٍا زىطان ةٌظُر نؿذغًآؼایی تُؼط لعزىطش ؾلی ةو نُؼی العضا ؾلیٌ
االؽالم فؽل دادً ؿط ه در نواةع هعیؾ در نطیيٌ الؽالم ـ در زاؿیٌ ةقطاد ـ نطلُن گعدیط .نغار ؿعیمؾ
نُرد تُدٌ ؾهُم هعار گعلت ه ؼالَا ةؿط ىًُ ةغرگُارش زضعت انام دُاد ؾلیٌ الؽالم در کيارش دلو ؿط ه
ؿیؿیان دلتاصتٌی آىَا ؿَع کاػهیو را در کيار تعةت پاکـان تأؼیػ ىهُدىط.
از انام نُؼی ةو دؿمع دریای ةیکعاىی از نؿارف اؼالم در تُزیط ه ىتُت ه انانت ه نؿاد ،ه ازکام ه آداب
تعةیتی ـ اصالهی در هالب ٍغاران زطیث کُتاً ه ةليط ،ه ؿاگعدان ؾالم ؾانل ،ه ؼیعً ؾهلی ارزؿهيط در
نیطانٍای نضتلك ،ه ىؽلی پاک ه ةاةعکت ةٌ یادگار ناىطً اؼت.

