
 حلًُ ٍای تسةیتی غاعُرا در نرارس

 غغاق دُد دیرن ةا حش را آن هصف کٌ اضت هر عػلٌ غالم، آحاد ٍای حان در آىچيان ،(ع)حطیو غغق

 اضت، ةلير ٍا آضهان ةٌ تاریخ عَیر تسیو نظلُناىٌ یاد ةٌ کٌ ٍا آن زاری ه فغان صرای عيیرن ه( ع)حطیو

 .کسد حص را آىان احطاضات ه عيیر تُان ىهی

 نررضٌ ٍس در ه نررضٌ ةٌ نررضٌ نطخر، ةٌ نطخر حطیيیٌ، ةٌ حطیيیٌ عَس، کُچٌ ةٌ کُچٌ رهزٍا ایو

 عُىر نی نشیو دلطُدتٌ عاغسان اعػار ةٌ نيلُش گُىاگُن ٍای کتیتٌ ه ضیاً ٍای پسچم ةا کالس ةٌ کالس

 تاریذی هاكػٌ یک از اىرهً ه حشن ه عُر ایخاد ىیت ةا ةلکٌ ىغاط ه عُر ایخاد حَت ةٌ ىٌ تشئیو ایو انا

 دُد ٍا آن ایثارگسی داطسً ه یاد کٌ اضت هاالنلانی ٍای اىطان ةٌ ىطتت ةغسی ظلم داطس ةٌ اضفياک

 .اضت داعتٌ ضتیشی ظلم در را عگسفی تأثیسات

 ةس را دُد ٍای دضت ٍایظ ةچٌ ه( ع)حطیو یاد ةٌ تيغان ةس ضیاً ٍای پیساٍو ةا آنُزان داىظ رهزٍا ایو

 اٍل ةٌ ىطتت را دُد دالصاىٌ احطاضات اةساز کتل ه پسچم ةسافساعتو ةا ه آهرىر نی فسهد ٍایغان ضیيٌ

 .ضازىر نی گس حلًُ( ع)ةیت

 دیگس در ه ةشرگ ه پَياهر کغُر ایو در پطس ه ددتس حُاىان، ه ىُحُاىان ةُیژً ٍهٌ چغهان از ٍا اعک

 .ضُزد نی( ع)حطیو یاد ةٌ ٍا دل ه عُد نی حاری حَان نلرس نياطق

 ه ظلم از پس ه ناعیيی دىیای ایو در اىطان رهان کٌ فضایی. عُد نی ایخاد اىگیشی دل ه نػيُی فضای چٌ ه

 .اضت ىیازنير آن ةٌ ضتم

( ع)حطیو «یيصسىی ىاصس نو ٍل» طيیو کٌ فضایی.کسد حطتخُ تُان نی آن در را اىطان آرانظ کٌ فضایی

 .عيیر تُان نی را

 

 رهاىغان گُیی غشا ضيج ه طتل دليغیو ىُای ٍهساً ةٌ غشاداران، یاحطیو یاحطیو صرای ه نحسم آنرن ةا

 در را ةَایی گسان فسصت دلطُز، نسةیان ه نرارس نریسان. اضت حسکت در زن ضیيٌ ٍای دضتٌ دىتال ةٌ ىیش

 .آهرىر نی دضت ةٌ فسزىران تسةیت راضتای در ه صفس ه نحسم ناً

 ضاز زنیيٌ اّنا دٍر، نی اهج را احطاضات ه عُر اگسچٌ غاعُرا، نصائب هیژً ةٌ ه صفس ه نحسم هكایع ذکس

 ه رفتار اصالح ةٌ ىطتت حُاىان تسةیت حَت در نطلُةی ىحُ ةٌ فسصت ایو از اگس. ٍطت ىیش عػُر ارتلاء

 .کسد تسةیتی ةسداری ةَسً ناً ده ایو اىرازً ةٌ ضال رهزٍای دیگس در ةتُان اضت ةػیر ىغُد، اضتفادً گفتار



 نی... ه کُعا نطتضػفان، یاهر ضتیش، ظلم دهضت، داىُادً آزادً، ه ةانسهت نحُر، دیو عخاع، فسزىراىی اگس

 انام حسکت ٍای حلًُ ةایر.ةاعر اثسگزار درهس دیگس از ةیظ تُاىر نی غاعُرا نکتب ٍای درس دُاٍیم،

 .کغیر تصُیس ةٌ نرارس در را ةشرگُارش یاران ه( ع)حطیو

 ٍای رهزىانٌ ةایر. ضادت آعيا( ع)حطیو نتارزً فلطفٌ ةا پژهٍظ ه تحلیق اةشار ةا را آنُزان داىظ ةایر

 دضتی کارٍای ةایر.کيير ةیان را فساهاىی نطالب یاراىظ ه( ع)حطیو انام عخاغت دردصُص نرارس دیُاری

 داىظ ةایر.کيير ةیان را نحسم هكایع راٍيهایی ه اةترایی ٍای دهرً در آنُزان داىظ ٍای ضادتٌ دضت ه

 دُدعان ٍيسی ذهق ىلاعی ه غکاضی ه گسافیک ٍای رعتٌ آنُزان داىظ هیژً ةٌ نتُضطٌ ٍای دهرً آنُزان

 دُدعان ضسدر ه دیُار ه در از نا نرارس ةایر. دٍير ىغان کغُر ضساضس غالكهيران احطاضات ةیان در را

 نظلُنان نظلُنیت صرای ناً ایو در.ضازىر ٍُعیار( ع)حطیو انام غشای ةٌ ىطتت را عَس ةیسهىی فضای

 حَان حُاىان دیگس ه نا حُاىان ٍای دل در انیر ناً ایو در. ةسضاىیم حَاىیان گُش ةٌ ةایر را دُدنان غصس

 غاعُرا ٍای حلًُ دادن ىغان ه آیر نی هحُد ةٌ غغق ه دُاٍی آرنان دىتال ةٌ انیر کٌ چسا گیسد نی عکل

 .گزاعت دُاٍر تأثیس ایيچيیو

 دُد نتػَراىٌ هظایف ةا دیگس یکتار ةیاییر دهضت،(ع)حطیو ه ضسفساز نػلهان نرارس، نریسان ٍهکاران، پص

 انام نُالیهان ظَُر زنیيٌ ه ایخاد نهلکت ایو فسزىران دل در را انیر گزعتٌ از ةیظ انطال نحسم در

 .ضازیم فساٍم را الفراء لٌ رهحی ه( غج)غصس


