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 تِ ًام ذسا

 تحزکات فزَىگیي ز مبارسات اوقالبی بمسجذ  بزرسی تاثیزات جُاوی

 1هل٘حِ هحوَزٕ ت٘ات

 مقذمٍ

ٖ  ٗکییٖ اظ للییر تحییطاى   تییَاى  ّییإ هطٌّ ییٖ زض  ْییاى اؾیی م ترهییَل زض زٍضُ ه انییط ضا هیی

   ِ زاًؿی   اظ   واضگط تیِ  ْیاى اؾی م ٍ ركیَضّإ تحی   لین       زاضٕ ٍ اؾی   تْا ن هطٌّ یٖ ًایام ؾیطهاٗ

  ِ ِ    ضّثیطاى ٍ ًرث یاى زٌٗیٖ زض  َاهیل هؿیلواىط زض ایَ  ؾیا         آًجیاٖٗ ری اًیس   ّیإ ه ویازٕ ً َاًؿی 

قیسُ اؾی  ریِ     هَ یة تیِ ؾیَا ت  سٗیس هیطزم ٍ  َاًیاى هؿیلواى تسٌّیسط اٗیي اهیط           راهّٖإ  پاؾد

ٗیین ًییَ  ذییی آگییاّٖط ه طهیی  قییٌاذ ٖ ٍ هطٌّ ییٖ زض ه٘ییاى  َاًییاى اٗجییاز قییَز  اٗییي  َاًییاى تییطإ  

ـ     ضؾ٘سى تِ پاؾد هط ـ  لَب ؾیَا ت ذیَز تیِ ًا،یاضط تیِ اضظ ّیإ رطتیٖ ه واٗیر ٍ ل دوٌیس      ّیا ٍ ً یط

ّییا ضا پصٗطه ییِ ٍ تییِ لٌییَاى او ییَٕ  قییسُط ٍ او َّییإ ضه ییاضٕط اضظقییٖط اذ دییٖ ٍ ًوییازٕ هطٌّیی  آى  

زض قیطاٗطٖ ریِ  اه یِ  ْیاًٖ تیِ ٍاؾیطِ اضت یإ          ریطزُ اًیس  ضه اضٕط تِ هطٍض زض ًْاز ذیَٗف ًْازٌٗیِ   

اضتثییااٖط تیی٘ف اظ گصقیی ِ اهکییاى تطدییطاضٕ ت ییاه ت تییطٍى هییطظٕ ضا تییسٍى ً٘ییاظ تییِ     ّییإ  تکٌَوییَغٕ

  ٖ تیِ هااتیِ تیاظٍٕ انیلٖ زض ًكیط زؾی اٍضزّإ       ریِ   هؿیا س رٌیسط   ّطگًَِ تغ٘٘ط ٍ  ا تِ  اٖٗ تجطتیِ هی

ٖ   َاهل اؾ هٖ هحؿیَب  َ  هی سط تیِ ایَضٕ ریِ تؿی٘اضٕ اظ اتتادیات هْین زض لطنیِ هؿیا،ر ؾ٘اؾیٖط          ًقی

زض ؾیط   ْیاى تیِ هٌهیِ      ّیا ٍ اضتثاایات اٗیي تریف     ا  ویالٖ اظ زضٗهیِ ه او٘ی     اد هازٕط هطٌّ ٖ ٍ

 ٖ س تیا اتکیاب تیِ ضٍقیْإ ؾیٌ ٖ ٍ هانیلِ ظٗیاز اظ اٗجیاز اضتثاایات ٍ ه او٘ی  ّیإ هجیاظٕط             ضؾی   َْض هی

   اه ِ هرااث٘ي ذَز ضا تِ اهطاز حاضط زض هؿا س هطٍراؾ ِ اؾ  

                                                           

  زاًك اُ تْطاى پطزٗؽ دن زر طٕ هسضؾٖ ه اضف اؾ هٖ/ .1
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 مسجذ

      ٖ هؿیجس  یاٖٗ اؾی  ریِ زض آى ؾیجسُ      »ًَٗؿیس:   اتي هٌایَض زض وؿیاى او یطب زضتیاضُ هؿیجس هی

ّیط  اٗ یاّٖ ریِ زض آى لثیازت رٌٌیس هؿیجس اؾی           هٖ رٌٌس ٍ هتطز هؿا س اؾی   ظ یام هیٖ گَٗیس:    

هؿیجس تیِ هی       اتیي الطاتیٖ هیٖ گَٗیس:    هطهیَز:   ّواًطَض رِ پ٘اهثط

 یی٘نط ًوییاظ گییاُ  والییات اؾیی  ٍ  وییل آى گییاُ ذاًییِ ّاؾیی  ٍ هؿییجس تییِ رؿییط  یی٘ن ط هحییطاب ٍ ًواظ

  1« هؿا س اؾ 

ِ  هؿیجس  انط ح ً٘یعط  زض ٖ  تی ٖ  اای    هحلی ِ  قیَز  هی ُ  ری  حی   تطاتیط  زض ذضیَ   ٍ لثیازت   اٗ یا

ٖ  هطرعٗی   هؿیجسط  ً یف  هْو یطٗي   اؾی   ت اوٖ ِ  تركی ٖ  زض هؿیلواًاى  لثیازت  تی  ٍ هطّْیط  ٍ پیا   ظهٌ٘ی

  اؾ  ذساًٍس تطإ قسُ ت طٗف

 پل٘ییسٕ گًَییِ ّییط اظ تاٗؿیی ٖ ظه٘ییٌف ٍ هضییا ٍ قییَز آى ٍاضز ًثاٗییس ًاپییا  اًؿییاى رییِ هح٘طییٖ

ٕ  ّین   والی ط  اٗیي   ّؿی   ً٘یع   والی   هطریع  لثیازٕط  هطرعٗی   تیط  لی ٍُ  هؿیجسط   تاقیس  ههَى  تیطا

ٖ  ٗین  تطإ ّن ٍ اؾ  لثازت ٖ  توؿّین  ٍ اهّی   پیاض،  ِ  آًیاى   و ی زض نیسض  لی ٍُ تیط اٗیي      اهلل حثیر  تی

اه٘یطاى ٍ ریاضگعاضاى حکیَه ٖ ٍ ً٘یع ؾیت٘طاى اؾی م ضا زض هؿیجس هٌهیَب هیٖ           طاؾ م پ٘یاهثط اریطم  

ٖ      هیَاضز ظٗیازٕ زض اٗیي     ًوَزًس ٍ آًاى ضا العام هٖ هطهَزًس  تیَاى   ظهٌ٘یِ ّیا زض ر یة هر لیف تیاضٗرٖ هی

زض ؾیی٘طُ اتییي ّكیام آهییسُ اؾیی  ریِ پییؽ اظ آى رییِ ًهیاضإ ًجطاًییٖ اظ هثاّلییِ    تییِ لٌییَاى هایا   ٗاهی   

ّیا هطهیَز ریِ اه٘یطٕ ضا      تِ تات ٘  حکَهی  هسٌٗیِ ضضیاٗ  زازًیسط پ٘یاهثط ً٘یع تیِ آى        ذَززاضٕ رطزًس ٍ

ّا هیٖ گویاضز  ؾیبؽ ت یس اظ ًویاظ  ْیط زض هؿیجس زض ه٘یاى انیحاب ذیَز ً یاُ رطزًیس تیا اٌٗکیِ                تط آى

،كوكاى تِ اتَلث٘یسُ  یطاح اه یاز  پیؽ اٍ ضا الث٘یسُ هطهَزًیس: تیِ ّویطاُ اٌٗیاى تیطٍ ٍ زض ه٘اًكیاى تیط             

 2حکَه  ريط ٍ تا اٗي تطت٘ة اٗي هٌهة ًه٘ة اتَلث٘سُ قس  اث  ح 

 پایگاٌ ارتباطات بیه المللیوخستیه مسجذ 

تیِ پٌْیِ آضهیاى ّییإ     گؿیی طُ إزض اؾی م هؿیجس  اٗ یاّٖ تیِ ٍؾیی   هک یة  یاهل ٍ ظًیسُ ٍ        

ضؾییاو   ْییاًٖط ٍ  طه٘ ییٖ تییِ هطاذییٖ  ْییاى اًؿییاًٖ ٍ ه ییاهٖ تییِ تلٌییسإ تکث٘ییط ٍ تؿییث٘  ذییسا زاضز   
                                                           

 .246ل  ط ّی1448 او طتٖط او طاث اح٘اب زاض: ت٘طٍت او طبط وؿاى هکطمط تيهحوس  هٌاَضط اتي  1

 .386 – 385، غع 1، ج تا تی دارالوعزفِ، تیزٍت، ّطام، اتي سیزُ ّطام، تي عثذالولک ّطام، اتي .2
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ٍ هؿییلواًاى زض هؿییجس هْوییاى ذییسا  1اثیی  ًهییَل اؾیی هٖط هؿییا س ذاًییِ ّییإ ذییسا زض ظهیی٘ي اًییس 

هؿییجس  ً ییطٕ اٍ زض ه ظهیی  گییطزٕ ٍ  ْییاى ُ هیینهي ٍ ًكؿیی  اٍ تییطإ ؾییريط  ْییاى اٗ ییا 2ّؿیی ٌس 

تْ طٗي ً طیِ ّیط قیْطط هؿیجس  یاهل آى قیْط اؾی  ٍ گیصضگاُ هؿیا سط ه ثیط ضحوی              3گ٘طز  اًجام هٖ

زض ت٘ییٌف اؾیی هٖ تتکییط ٍ زضًیی  زض هؿییجسط ؾییَزهٌستط اظ    4ٍ تطرییات ٍ ً٘ییع  اٗ ییاُ هطقیی  اى اؾیی  

ٍ  6هؿییلواى تییا زض هؿییجس اؾیی ط زض حییا  لثییازت ٍ پطؾیی ف ذساؾیی      5آضه٘ییسى زض تْكیی  اؾیی   

 7ٗس تط ٍٗطاًِ ّإ راخ ّإ ؾ ن اارَت ّا تط اهطاق  هؿا س ضا تا

ؾیییت٘طاى ٍ ًواٌٗیییسگاى ادیییَام ٍ تییی ز هر لیییف ضا زض هؿیییجس تیییِ حضیییَض    پ٘یییاهثط اریییطم

اٗیي زٗیساضّا زض هؿیا س زض     پصٗطه ٌس ٍ تا آًْا تیِ گت  یَ هیٖ پطزاذ ٌیس ٍ پ٘یام آًْیا ضا هیٖ قیٌ٘سًس          هٖ

ّیإ ًواٌٗیسگٖ ه  یسزٕ تیطإ الی م پیصٗطـ اؾی م         تأؾا  ًْن ّجطٕ هَؾَم تِ لیام اوَهیَز ریِ ّ٘ی    

  ٖ ٖ         تِ هسٌٗیِ هی ؾیت٘طاى  هطتثیا قیاّس حضیَض     آهسًیس تیِ ایَض ،كیو ٘طٕ اهیعاٗف ٗاهی  ٍ هؿیجس اوٌثی

ٍاضز پیاًعزُ ًتیط اظ ًواٌٗیسگاى دث٘لیِ ایٖ      تیِ لٌیَاى هایا  ٌّ یاهٖ ریِ       هٌاا  ٍ اَاٗیف هر لیف تیَز    

ؿیجس تیَز  آًیاى هطرثْیإ ذیَز ضا رٌیاض هؿیجس        زض ه اٗكیاى آهسًیس   تِ حضیَض پ٘یاهثط  ٍ هسٌِٗ قسًس 

تؿیی ٌسط ؾییبؽ ٍاضز هؿییجس قییسًس ٍ ًعزٗیین پ٘ییاهثط آهسًییسط آى حضییطت اؾیی م ضا تییِ اٗكییاى لطضییِ     

زض هؿیجس تیِ حضیَض ضؾیَ      ً٘یع  ،ٌیس ًتیط اظ ًواٌٗیسگاى تٌیٖ حٌ٘تیِ       8هطهَز ٍ ّو ٖ هؿیلواى قیسًس   

زؾی َض هطهیَز تیطإ رؿیاًٖ      هثطپ٘یا  9ذسا ضؾی٘سًس ٍ ؾی م زازًیس ٍ قیْازت حی  تیط ظتیاى آٍضزًیس         

رِ اظ تٌٖ هاون تَزًس زض هؿیجس ذ٘ویِ ظزًیس ٍ ه ویَ  ّیط قیة ت یس اظ ًویاظ لكیاب پی٘ف اٗكیاى هیٖ             

 14آهس ٍ هٖ اٗؿ از ٍ گت  َ هٖ هطهَز 

                                                           

 .482 ظ ،3ج، ق1416الثیت، آل هَسسِ: قن الطیعِ، ٍسائل حسي، هحوذتي عاهلی، حز .1
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 .ّواى .7

 .309، ظ 1، ج ق1410 العلویة، الکتة دار: ،تیزٍت الکثزی طثقات سعذ، هحوذتي سعذ، اتي  .8

 .303ّواى، ظ 9.
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زض هؿیجس تیَز    إ هكیرم ذیَز ٌّ یاهٖ ریِ ضؾیَ  ذیسا      و ٘ؽ ً٘ع تیا  اّی  اًواٌٗسگاى لثس

اٍوی٘ي ٍ اؾاؾیٖ تیطٗي تحیَوٖ     تیا اٗیي ٍ یَز     1تیِ گت  یَ پطزاذی      ّیا  آهسًس ٍ ؾ م زازًس ٍ پ٘اهثط تا آى

رییِ زض هؿییا س اتتییا  اه ییاز ؾییلة رییاضرطز ؾ٘اؾییٖ اظ هؿییا س تییَز رییِ ؾییٌ ٘ي تییطٗي ضییطتِ ضا تییِ     

 هَد ٘  هؿا س زض  اه ِ ٍاضز رطز 

 در جًامع ؛ محل تالقی عبادت ي جُادمسجذ

تطپییاٖٗ لییساو  ا  وییالٖ ٍ دؿیی ط   اظ آًجییا رییِ لثییازت تحیی  ٍ قاٗؿیی ِ ذییساط  ییع اظ اطٗیی      

اهکاًبییصٗط ً٘ؿیی ط زض ت٘ییٌف اؾیی هٖط زً٘ییا ٍ آذییطت اضتثییاو هؿیی  ٘ن زاضز ٍ لثییازت ذییسا ٍ ذییسه  تییِ 

 .ذل  تِ نَضت ّسهٖ هعزٍم زض آهسُ اؾ 

هؿییجس هاْییط آه٘ر  ییٖ زً٘ییا ٍ آذییطت    زض زٗییسگاُ ٍ    »ه ییام ه ایین ضّثییطٕ هییٖ هطهاٌٗییس:   

 طام ًوًَییِ هؿییجسٕ اؾیی  رییِ دثلییِ گییاُ اؾیی هؿییجس اوحیی  2«اًسٗكییِ هک ییة اؾیی م اؾیی 

زض هسٌٗییِ ًوًَیِ زٗ ییطٕ اظ هؿییجس اؾیی  رییِ پاٗ ییاُ ؾ٘اؾییٖ   ٍ هؿییجس اوٌثییٖ  3

 ٕ زض ذییَز حواؾییِ  اؾیی   ٍ لول٘ییات ًاییاهٖ ٗیین حکَهیی  تییَزُ اؾیی ط ٍ هؿییجس رَهییِ او ییَٕ زٗ ییط

پ٘کیاض زض ضاُ ذیساط ٍ  ْیاز تیا زقیوي ٗکجیا       قی ت ٖ ّیإ   ّویطاُ تیا   ّإ ذَز ؾاظٕ ٍ  ْاز تا ًتیؽ ضا  

 .پطٍضاًسُ اؾ 

رییاضرطز شاتییٖ آى زط تلکییِ َتییِ اٗییي تطت٘ییةط هؿییجسط اتییعاضٕ تییار ٘کٖ ٍ هَدیی  تل ییٖ ًوییٖ قیی  

ٗیاى زض ّوی٘ي راضرطزّیإ ه ٌیَ  آى     ؾ٘اؾیٖ اؾی  ٍ تتیاٍت انیلٖ هؿیا س تیا ه اتیس ؾیاٗط از         -لثازٕ

پًَ٘یسٕ اؾی َاض ٍ  اٍزاًیِ ٍ    ّویَاضُ  ا هؿیجسط  ضاتطیِ ًْضی  اً ی ب اؾی هٖ تی     هٖ تاقس تِ ایَضٕ ریِ   

تیِ ایَضٕ ریِ هؿیا س زض لطنیِ ّیإ گًَیاگَى ؾ٘اؾیٖط هطٌّ یٖ ٍ لثیازٕ ٍ                اؾ  ُاؾ طاتػٗن تَز

ً َاًؿیی ِ ٍ ًرَاّییس تییِ ًحییَٕ رییِ ّیی٘ی ًْییاز زٗ ییطٕ  ّویَاضُ ؾیی از ه او٘یی  ّییإ اً  تییٖ تییَزُ اؾیی  

تییا تاؾیی٘ؽ تطذییٖ ًْازّییا ٍ ؾییاظهاى ّییا ّط،ٌییس رییِ زض زّییِ ّییإ اذ٘ییط  تَاًؿیی   ییاٗ عٗي آى قییَز

  تطذٖ اظ ه او٘  ّإ هؿا س روطً  قسُ اؾ 

                                                           

 .ّواى .1

 .20/04/1389. تیاًات در دیذار اعضاء دفتز ًوایٌذگی رّثزی در داًطگاُ ّا2

 .144/  تقزُ 3.
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تییا اوْییام اظ اٗییي تتکییط تٌ٘ییازٗي اؾیی هٖط هلیی  ّییإ هؿییلواى ّوییَاضُ حطریی  ّییإ اً  تییٖ ٍ    

ّیإ اوْیام تریف     ّإ ضّیاٖٗ تریف ذیَز ضا اظ هؿیا س آریاظ ریطزُ اًیس  هؿیا س ّویَاضُ ریاًَى           ًْض 

تیَزُ اؾی ط ترهیَل زض تیاضٗد ًْضی  اؾی هٖ ریِ زض اٗیطاى قیکر گطه یِ اؾی             تطإ هطزم  لن ؾ ٘ع 

   ّا زض هؿا س تکَٗي ٗاه ِ اؾ  تِ اَض دطل ّؿ ِ هطرعٕ ّوِ آى

 جذ در عزصٍ بیه المللافزَىگی مس  -راَُای تاثیزگذاری اوقالبی

ظ هییطظ هر لتییٖ ٍ ییَز زاضز رییِ ت ییَاى تییاگ٘طات هطٌّ ییٖ ٍ اً  تییٖ هؿییجس ضا تییِ ذییاضم ا ضاّْییإ

ُ       ّا تؿیطٕ زازُ ٍ زاهٌیِ هثیاضظات اً  تیٖ ضا تیِ       ّیا    ْیاى اؾی م ٍ رتیط هٌ  یر ًویَز  تطذیٖ اظ اٗیي ضا

 لثاضتٌس اظ: 

 معزفی مساجذ بٍ عىًان پایگاٌ مبارسٌ با ظلم ي استبذاد در جُان. 1

   ٖ ٖ          زض هٌاَهِ هکیطٕ اهیام ذوٌ٘ی  -ٍ ه یام ه این ضّثیطٕ هؿیا س هْین تیطٗي پاٗ یاُ ؾ٘اؾی

لثازٕ ّؿ ٌس رِ اهطاز تیا حضیَض زض آى آهیازُ  ْیاز تیا زقیوٌاى اؾی م ٍ هؿی کثطٗي هیٖ قیَز ٍ ضهیع            

ب پ٘ییطٍظٕ زض گییطٍ حتییا اضتثییاو تییا هؿییا س اؾیی ط ه ییام ه ایین ضّثییطٕ زض ت٘ییاى للیی  قکؿیی  اً یی  

ركیَضّا   آى ضٍظٕ تیِ قکؿی  ضهی  ٍ زٍتیاضُ هلی  ّیا        اً ی ب زض اٗیي   »ّإ قوا  آهطٗ ا هٖ هطهاٌٗیس: 

اؾیی     ذَزقییاى ضا اظ زؾیی  زازًییس رییِ ضاتطییِ ذییَز ضا تییا هؿییا س ٍ تییا زٗییي ٍ اٗوییاى هؿییا س دطییل  

ٖ  1«رطزًییس ٖ     اهییام ذوٌ٘یی  هطهاٌٗییس: ً٘ییع هثییاضظُ تییا اؾیی کثاض ضا تییِ هحییَض هؿییا س زاًؿیی ِ ٍ هیی

ٍ زض ّوییِ هواویین اؾیی هٖ     زض هؿییا س  اه٘ییسٍاضم رییِ هؿییلواى ّییا ضٍظ دییسؼ ضا تییعض  تكییواضًس    »

     ٖ ٖ     هطٗاز تعًٌسط ٍد ٖ ٗن ه٘ل٘اضز  و ٘ی  هطٗیاز ریطز اؾیطا،٘ر ًوی  2« تطؾیس  تَاًیسط اظ ّویاى هطٗیازـ هی

وییصا اتهییا  هثییاضظات ضییس اؾیی کثاضٕ تییا هؿییا س  ظم اؾیی  تییا ضییوي  لییَگ٘طٕ اظ اًحییطاف زض ًْضیی ط  

 ل ثِ هثاضظات ضا  َاًاى هرلم هؿجسٕ تاه٘ي ًواٌٗس 
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 معزفی اسطًرٌ َای اوقالبی بیه المللی تًسط ائمٍ جماعات. 2

ٗکٖ اظ ٍ یاٗف هْین ا،ویِ  والیات ه طهیٖ قرهی٘  ّیإ اً  تیٖ  ْیاًٖ تیِ  َاًیاى ٍ اّیاوٖ             

    ٖ ٖ   هؿجس اؾ   ٗکٖ اظ اٗیي قرهی٘  ّیإ اً  تی اٗیي تیَز   اؾی  ریِ تطتیطٗي ٍٗػگیٖ اٍ      1قی٘د ظرعاری

         ٕ ّیاط هْسٗیِ    رِ اظ اذ  هات لثَض رطزُ تیَز  قی٘د تیطإ تطگیعاضٕ هطاؾین قی٘ ٖ هاًٌیس زلاّیا ٍ لیعازاض

ه   ییس تییَز هؿییجس ذاًییٔ ذساؾیی  ٍ ّییطرؽ رییِ تییِ ذییسا ٍ  اٍتأؾیی٘ؽ رییطز  ّییإ ظٗییازٕ ٍ حؿییٌِ٘٘ 

ٖ  قی٘د  تَؾی   حتیا ٍحیست  تیطإ  پ٘اهثط ال  از زاق ِ تاقیسط هؿیلواى اؾی   اٗیي تیست٘ط       لی   تا ظرعاری

حاه٘ییاى ؾ٘اؾییٖ اٍ زض تؿیی٘اضٕ ٍ  زًَكیی ُزاز قییس رییِ ت ییساز پ٘ییطٍاى قیی٘د اظ ت ییساز قیی٘ ٘اى تكییر٘م 

  .اًس هَادل ق٘ ِ قٌاذ ِ قسُ

رییِ زض ؾییا  ّییإ اذ٘ییط هٌكییا ه او٘یی  ّییإ گؿیی طزُ  ّؿیی ٌس اهاهییاى  والیی  قییاذم زٗ ییطٕ

هی  لطتؿی اى تیِ    حکَإ للِ٘ حکام  یا،ط تیَزُ اًیس هاًٌیس قیْ٘س قی٘د ًویط تیادط اوٌویط ریِ تیِ زؾی              

زض ظًیساى ّیإ ؾی َزٕ گصضاًیس ٍ      ؾیا  اظ لویط ذیَز ضا    45قی٘د او ویطٕ ریِ    هطحیَم  قْازت ضؾی٘س ٍ  

هطظًس اٗكاى ریِ  اًكی٘ي پیسض زض ضّثیطٕ قی٘ ٘اى لطتؿی اى هیٖ تاقیسط ّوهٌی٘ي قی٘د ل٘ؿیٖ داؾین             

ریِ تیا گصقی ي اظ  یاى ٍ هیا  ذیَز تَاًؿی ِ اًیس تیاگ٘ط ظٗیازٕ            ّا لیاون زٗ یط   ضّثط ق٘ ٘اى تحطٗي ٍ زُ

 زض ًكط ٍ گؿ طـ اؾ م ًاب زاق ِ تاقٌس 

 گستزش سىت پایگاٌ ساسی فزَىگی در مساجذ . 3

ٖ  ُاهییطٍظ رٌییسط آًهییِ رییِ زض قییطاٗ  رٌییًَٖ تییا آى    ْییاى اؾیی م قییطاٗ  ه تییاٍتٖ ضا تجطتییِ هیی

ِ ّیإ لویستا     هَا ْ٘نط  ٌی  ًیطم هٌث ی  اظ ه او٘ی      إ ٍ زض رٌیاض آى تَو٘یس هح یَاٖٗ اؾی  ریِ       ضؾیاً

ّیإ   ت َاًس هطٌّ   َاهل ضا قکر زّس ٍ ٗیا تیط آى تأگ٘طگیصاض تاقیسط شٗیر ّوی٘ي ّیسف اؾی  ریِ ریَ           

إ  ْاى تا تک٘یِ تیط دیسضت اضتثاایات ذیَز ٍ اظ ؾیَٕ زٗ یط تیِ ریاضگ٘طٕ تطهٌیسّإ هر لیف زض             ضؾاًِ

 .تیِ ٍٗیػُ  ْیاى اؾی م نیازض رٌٌیس       طتیِ ؾیاٗط  َاهیل    اهط ضٍات  لوَهٖ ت ـ زاضًس تا هطٌّی  ذیَز ضا  

                                                           

 اهام ٍ 1357 سال در ایزاى اسالهی اًقالب اس تأثیز تا سکشاکی. ًیجزیِ ضیعیاى رّثز ٍ ضیعِ رٍحاًی ،(ش1332 سادُ) سَکشاکی اتزاّین .1
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 تعذاد ٍ کزدُ آغاس ًفز ّا دُ جذب تا را ًیجزیِ در دیٌی تثلیغ ایزاى، در اسالهی اًقالب پیزٍسی تا سهاى ّن هیالدی، 1970 دِّ اٍاخز

 .است رسیذُ تَي ّا هیلیَى تِ ٍی ّای تالش تا ضوسی، 1390 دِّ در ًیجزیِ، در  تیت اّل پیزٍاى
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زض اٗي ه٘اى هؿیا س زض تویام ً یاو  ْیاى هیٖ تَاًٌیس وٌ طّیإ گثیات هطٌّ یٖ تاقیٌس ٍ ا یاظُ ًسٌّیس             

 اَهاى هطٌّ  هث ص  رطب قطاه  ٍ اًؿاً٘  ضا تِ اَض راهر اظ ه٘اى  َاهل تطزاضز 

احکیام ٍ آزاتیٖ ً٘یع تیط      اؾی ط  تركی٘سُ اؾ م تِ ّواى اًساظُ ریِ دساؾی  ٍ  اٗ یاّٖ تیِ هؿیجس      

 ِ ى ًثاٗییس هضییإ ه ٌییَٕ ٍ اضظـ ٍا ٕ هؿییا س ضا تییا ؾییرٌا   اٗییي رییِ آى ه ییطض زاقیی ِ اؾیی ط اظ  ولیی

ریطزط ،ٌی٘ي ضه اضّیاٖٗ هیٖ تَاًیس ًكیاًِ ؾی َو  اه یِ ٍ زض ً ٘جیِ           زً٘اٖٗ ٍ راضّإ تیٖ اضظـ آویَزُ  

ّییإ  تَاًٌییس زض توییام  َاهییلط اًؿییاىٍ اظ اٗییي ضّ ییصض هؿییا س هییٖ 1هَ ییة ؾییلة ضحویی  اوْییٖ تاقییس 

 گطاٗف ٗاه ِ تِ هازٗات ضا تِ ؾو  ه ٌَٗ  ضٌّوَى قًَس 

 

 تًسعٍ فعالیت مساجذ در عزصٍ بیه الملل. 4

تطإ آى ریِ هؿیجسّا ت َاًٌیس ً یف ذیَز ضا زض ذیسه  تیِ اهی  اؾی هٖ ٍ اً  یا  ه٘یطاث ّیإ             

ّیإ اًؿیاًٖ ٍ هطٌّ یٖ زاقی ِ تاقیٌس       ِ ا رٌٌیسط تیِ ًا،یاض تاٗؿی ٖ پكی َاً     هطٌّ ٖ تیا دیسضت تویام اٗتی    

تییِ زاًكییوٌساىط ذط٘ثییاى ٍ ؾییرٌطاًاًٖ رییِ ٍ ٘تییِ آگییاّٖ تركییٖ ٍاٗجییاز حطریی  زض ا  وییا     ساهؿیی

     ٍ  حیَظُ ّیإ للو٘یِ اؾی  تیا تیا      لْیسُ   تیط اٗیي ٍ ٘تیِ ً٘یع     اؾ هٖ ضا تیط لْیسُ زاضًیسط ً٘اظهٌیس اؾی  

زاًییف ٍ ه لَهییات زٌٗییٖ تییا تؿییل  تییِ تطت٘یی  ضٍحاً٘ییاى ٍ راضقٌاؾییاى زٌٗییٖ رییِ ضییوي تطذییَضزاضٕ اظ 

ظتاى ّإ هر لیف ٍ آقیٌاٖٗ تیا هطٌّی  هلیر ت َاًٌیس تیا حضیَض زض هؿیا س ركیَضّإ هر لیف ًؿیث              

  ،یِ آى ریِ اهیطٍظُ تؿی٘اضٕ اظ هؿیا س ركیَضّإ ر٘یط        تِ ًكطٍ گؿ طـ ه یاضف گ لی٘ي ّوی  گواضًیس    

ٖ تیا داتل٘ی  ّیإ  ظم ضا    هؿیلواى اظ ٍ یَز اهیام  والی  تیٖ تْیطُ ّؿی ٌس ٍ ٗیا اٗیي ریِ اهیام  ویال             

ٍ  ًساضًسط ای ب ٍ ضٍحاً٘یاى ؾیاٗط ركیَضّا زض اٗیطاى آهیَظـ زازُ هیٖ قیًَس         گطٍّیٖ اظ  اهیطٍظُ   اظ اٗیي ض

تییا پییؽ اظ تاظگكیی  تییِ ركییَضّإ ذییَز تییا تهییسٕ اهاهیی   والیی  ٍ ؾییاٗط هٌانییة زٌٗییٖ ت َاًٌییس تییط  

اؾییاؼ رطٗوییِ

 .رٌٌس ٕ ً فاٗتا2

                                                           

 .493 ظ ،3 ج ،الطیعِ ٍسائل عاهلی، حز .1
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 فُزست مىابع

 او طتیییٖط او یییطاث اح٘یییاب زاض: ت٘یییطٍت او یییطبط وؿیییاى هکیییطمط تيهحویییس هٌایییَضط اتیییي  1

    ّی1448

 زاضهک ثییٔ هٌكییَضات:وثٌییاى ط(او ییاهَؼ اّییط هییي) او ییطٍؼ تییام هطتضییٖط هحوییس اوعت٘ییسٕط  2

  م1974 اوح٘آط

  تا تٖ زاضاوو طهِط ت٘طٍتط ّكامط اتي ؾ٘طُ ّكامط تي لثساوولن ّكامط اتي  3

   1416اوث٘ ط آ  هَؾؿِ: دن اوك٘ ِط ٍؾا،ر حؿيط هحوستي لاهلٖط حط  4

ٖ  رٌعاو ویا  ه  ٖط للٖ تیي حؿیام اویسٗيط      5  زاضاوک یة  ت٘یطٍتط  ٍا ه یا ط  ا دیَا   ؾیٌي  هی

  1419او لوِ٘ط

   1414اؾَُط: ٍاٙگاضطدن اوحکن هسٌِٗ ٍ ؾتٌ٘ٔاوثحاض لثاؼط ق٘د دوٖط  6

   1419زاضاوج٘رط: ت٘طٍت ها ِط اتي ؾٌي ٗعٗسط تي هحوس ها ِط اتي  7

    1414 او لو٘ٔط اوک ة زاض: طت٘طٍت اوکثطٕ اث ات ؾ سط هحوستي ؾ سط اتي  8
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