
 

 

 

 منظومه

 «انتظـــــاررسم »

 آسمان در هفت 313منظومه 
( در خاننننه خننندا در جنننایی مشنننرف بنننه ش6/2/4803)4775القعنننده  ذی 52شنننب  نیمنننه

حجر اسماعیل و مقام ابراهیم و درب خانه خدا نشسته بنودم. شنبی سنب  و حنالی خنوش 
کنه زمزمنه کنرده بنودیم  کناروان تنازه دعنا را تمنام  شن ل هایی در منن  و بیاد ماندنی بود. با اهل 

کاغنذی  که این احسا  در من زنده شده بود. از قبل با خنودم قلنم و  گرفت، چند شبی بود 
کم کننه  کم می بننرده بننودم و همچننون ابرهننایی  شنند در انتظننار عنایننت و بارشننی بننودم.  کننم متننرا

کنننه زمزمنننه هایی آغننناز شننند،  نگننناهم مسنننحور عظمنننت خاننننه خننندا و طنننواف حاجینننان بنننود 
که هم زمزمه داد و اینن منظومنه را در هفنت  ران نشنان از ین  بنارش منیچون قطرات بنا هایی 

 فراز مرتبط با هم ش ل داد 
 شود)ی (؛ داستان از عظمت خانه خدا و رمز و راز برخی اعمال حج شروع می

کعبنه و جایگناه وهنور حضنرت و فریناد دعنوت  گاه امام زمان نگاهم به ت یه و دیواره 
کندام اسنت  و پاسنخ  که چرا غایب است و سر   افتد و این او می آن چیسنت  و ت لینم منا 

 مختصر این ه ت لیم ما انتظار است)دو(؛
کندام اسنت  انتظنار ننه انفعنال اسنت و ننه احتنزاز و ننه  اما انتظار چیسنت و حقیقنت آن 

کنه متناسنب  حتی اعتراض؛ چون اعتراض بدون ی  افن: چشنم انداز و وضنعیت مطلنوب 
گنناه بننه همننه عننوالم و های وجننودی و عظمننت انسننان باشنند بننا اننندازه کمی آ ، بننه همننراه حننا

سننازی و آمننادگی اسننت و حقیقننت آن  هسننتی)امام معصننوم( انتظننار نیسننت؛ انتظننار زمینه
تربیت نیرو و سازندگی است. انتظار به این معنا عمل است و بهترین عمل، جهاد اسنت و 

 برترین جهاد)سه(؛
های عیننی انتظنار؛  : و نموننهیابد و بایند تصنویری از مصندای کار به همین جا خاتمه نمی

کرد؛ منتظران و زمینه کمیت جهانی امنام مهندی یعنی منتظران ارائه   ۀلنهدر و سازان حا
 هستند)چهار(؛ و دوازده وصی  او یعنی ائمه معصومین اول پیامبر
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که در اینن عصنر بنا ننواب خار)عصنر غیبنت صن ری(  تا عصر غیبت امام دوازدهم
کنه در آن فقهنا سال و پ  از آ 25به مدت  کبنری ینا نیابنت عامنه(  ن تا امروز ما)عصر غیبت 

انتظنار و  ،هنا گیری حوزه تری دارند و با شن ل رسالت سنگین به عنوان نایبان امام عصر
 شود)پنج(؛ نیروسازی وارد مرحله جدیدی می

کبیر انقالب حضرت امام خمیننی  تا با پیروزی انقالب اسالمی ایران به رهبری معمار 
دینننی، ظننار و آریوی دیرینننه همننه انبینناء و اولینناء بننه امننر نشسننت و بننا تشنن یل ح ومننت انت

آزمننون سننربلند بیننرون آمنند و در برابننر دشننمن داخلننی و تهنناجم  کارآمنندی دیننن و نظننام در بوتننۀ
 خارجی خوش درخشید)شش(؛

های منتظر راسنتین  خورد چون در حقیقت ویژگی در فراز پایانی منتظر با شیعه پیوند می
کیلنننوئی ؛هنننای شنننیعه اسنننت تنننام و تمنننام همنننان ویژگی و کلمنننات را   و خنننرواری گرچنننه منننا 

کشننیم امننا در ادبیننات دینننی و روایننات مننا شننیعه جایگنناه بلننندی دارد. شننیعیان راسننتین  می
 عبارتند از  سلمان، مقداد، مال ، ابوذر، امام راحل و...)هفتم(.

 .رسد به پایان می   طواف(شوط)ی آسمان یا بیت در هفت 848در نهایت منظومه با 
 شکوه کعبه □ 1

 ای فننننننننننننننننروه سننننننننننننننننادگی ای پرشنننننننننننننننن وه
 

کنننننننننننوه   ای نشنننننننننننان بنننننننننننندگی ای همچنننننننننننو 
 گننننننننننزاف کننننننننننوهر تننننننننننا عننننننننننرش برینننننننننننی بی 

 
گننننننننردت در طنننننننننواف   جملننننننننۀ عننننننننالم بننننننننه 

نننننننننننننننن   ل   از جمننننننننننننننناد و از نبنننننننننننننننات و از م 
 

لننننننننننن    محنننننننننننوری بنننننننننننر آسنننننننننننمان و بنننننننننننر ف 
 خلننننننن: عنننننننالم دور تنننننننو همچنننننننون نگنننننننین 

 
 بنننننننننننرین صنننننننننننورتی باشننننننننننند از آن عنننننننننننرش 

، پرتننننننننوی از ذوالجننننننننالل   ایننننننننن همننننننننه فننننننننر 
 

 هسنننننننننت ننننننننننورش شنننننننننبنمی از آن جمنننننننننال 
ننننننه در زمننننننین  ل  ننننننه، دسننننننت ا  ننننننر ن  ج   ایننننننن ح 

 
 بیعتننننننننننی از عمنننننننننن: ایمننننننننننان بننننننننننا یقننننننننننین 

 مسننننننننتجارش یادگنننننننناری از علننننننننی اسننننننننت 
 

 ننننننننور توحیننننننند از والینننننننت منجلنننننننی اسنننننننت 
 طننننننوف مننننننا مننننننابین رکننننننن اسننننننت و مقننننننام 

 
نننننالمخنننننارج از اینننننن دو ضنننننالل اسنننننت و    1و 

 ای شننننن وهت بنننننرده از منننننا عقنننننل و هنننننوش 
 

 عرصنننننننننه طنننننننننوف مالئننننننننن  بنننننننننا سنننننننننروش 
بنننننننودی دوش هنننننننوش   گرچنننننننه از جنننننننان در ر

 
 لینننننن  از عشننننننقت چشننننننیدم نننننننوش نننننننوش 

 پرتننننننننننننو توحینننننننننننند در هننننننننننننر سننننننننننننوی تننننننننننننو 
 

کننننننننننننوی تننننننننننننو   ال شنننننننننننری  لننننننننننننه نشننننننننننننان 
ننننننند  وا  کننننننه مسننننننتان ت   ایننننننن همننننننه مسننننننتان 

 
نننننننننننننند  وا   در طنننننننننننننواف عشننننننننننننن: حینننننننننننننران ت 

لننننننننننننی   مسننننننننننننت از جننننننننننننام السننننننننننننتند و ب 
 

گشنننننننننننننننتند در دام بنننننننننننننننال   صننننننننننننننید تنننننننننننننننو 
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 بررسی
 تطبیقی

..انتظار
. 
 

 زمنننننننننننننزم و سنننننننننننننعی و صنننننننننننننفا و هرولنننننننننننننه
 

 عنننننننننالمی در جننننننننننب و جنننننننننوش و ولولنننننننننه 
 تمهدی این خانه تهی اس حضور  بی □ 2 

 هننننننننر دو چشننننننننمم خیننننننننره بننننننننر دیننننننننوار تننننننننو
 
 
 

 تنننننننننننننا ببیننننننننننننننم حجنننننننننننننت بیننننننننننننندار تنننننننننننننو 
کنننننننه مننننننننم صننننننناحب زمنننننننان   و آن نننننننندایی 

 
 مهننننننننننننندی موعنننننننننننننود منجنننننننننننننی جهنننننننننننننان 

قسنننننننننننننم بننننننننننننناهلل و البینننننننننننننتر العتیننننننننننننن:   ا 
 

شنننننننننننننننهد   ننننننننننننننن ا   والفنننننننننننننننج  العمیننننننننننننننن: ب   
کننننننن تننننننو بننننننه جننننننان جهننننننان   چشننننننم بینننننننا 

 
کنننننننننننن بنننننننننننه آن مننننننننننناه مهنننننننننننان  ر   دل مننننننننننننو 

کجاسننننننت   ننننننر  ننننننر حجننننننت آخر  یننننننا رب آخ 
 

 رفتننننننننننش در پنننننننننرده غیبنننننننننت چراسنننننننننت  
ی از سننننننر  خداسننننننت   گرچننننننه غیبننننننت سننننننر 

 
 

 لینننننن  سننننننر  السننننننر  ایننننننن غیبننننننت زماسننننننت 
کنننه غیبنننت حفنننس حجنننت را سزاسنننت   گنننر 

 
 م زماسنننننننتدر حقیقننننننت ایننننننن نهنننننننانی هنننننن 

گنننننننننر، غیبنننننننننت چنننننننننرا    منننننننننرد ره بنننننننننودیم ا
 

کننننه حاضننننر هسننننت پنننن  محنننننت چننننرا    او 
 توبنننننننننننننه توبنننننننننننننه ای خننننننننننننندای مهربنننننننننننننان 

 
 و ز تننننننننو ای قننننننننائم، تننننننننو ای جننننننننان جهننننننننان 

 ایم زنننننننننننده تننننننننننا مننننننننننابننننننننننندیم  عهنننننننننند می 
 

 ایم تنننننننننننا شنننننننننننهادت در رهنننننننننننت رزمننننننننننننده 
هنننننننننننا الرحمنننننننننننان  خننننننننننندای مهربنننننننننننان   ای 

 
گننننننننننذر از غیبننننننننننت صنننننننننناحب زمننننننننننان   در 

 خورشننننننید اسننننننت و ابننننننر غیبننننننت او نقننننننل 
 

 تنننننا وهنننننورش نیسنننننت چننننناره جنننننز بنننننه صنننننبر 
 گرچنننننه پشنننننت ابنننننر، ننننننورش جننننناری اسنننننت 

 
گننننننننرم حضننننننننورش سنننننننناری اسننننننننت   پرتننننننننو 

 گرچنننننننننه ناپیننننننننندا ولننننننننننی بنننننننننا ماسننننننننننت او 
 

 شنننننننننناهد اسننننننننننت و ننننننننننناور و داناسننننننننننت او 
گرچننننننه غایننننننب از نظننننننر   حاضننننننر اسننننننت او 

 
گرچنننننننه نایننننننند در بصنننننننر   شننننننناهد اسنننننننت او 

گنننننننننننر بنشنیننننننننننننده   ای حاضنننننننننننر غنایننننننننننننب ا
 

 ای اوسنننننننننت شننننننننناهد بنننننننننر دل هنننننننننر دینننننننننده 
 اینننننن همنننننه در وصنننننم اینننننن بینننننت عتیننننن: 

 
گوهرهنننننننننننای اینننننننننننن بحنننننننننننر عمیننننننننننن:  ر  و   د 

ننننننهی اسننننننت   بننننننا والی مهنننننندی آن سننننننرو س 
 

هننننی اسننننت بی   حضننننورش خانننننه حنننن: هننننم ت 
 هرکننننننننننه نشناسنننننننننند ورا او مننننننننننرده اسننننننننننت 

 
 از غننننننننننننم هجننننننننننننران او افسننننننننننننرده اسننننننننننننت 

 آن ننننننننه از بننننننننندش رهننننننننا دل مننننننننرده شنننننننند 
 

گننننننل از شنننننناخه    جنننننندا پژمننننننرده شنننننندچننننننون 
وفتنننننننننناد  هننننننننننر او بننننننننننر جننننننننننان هننننننننننرک  ا   مر

 
تنننننننننناد   در هننننننننننوایش سننننننننننر بننننننننننه پننننننننننای او فر

گرفنننننننت   پرتنننننننو عشنننننننقش چنننننننو در دل جنننننننا 
 

گرفنننننننننت  ینننننننننا   قطنننننننننره بنننننننننود و جنننننننننای در در
 اهلل اسنننننننننننت رنننننننننننن  و بنننننننننننوی او صنننننننننننب   

 
کنننننننننننن  روی او   آریومننننننننننننند اسننننننننننننت هننننننننننننر 

 نیسنننننننننت ت لیفنننننننننی بنننننننننه غینننننننننر انتظنننننننننار 
 

 2انتظنننننننننننننننننننننار و انتظنننننننننننننننننننننار و انتظنننننننننننننننننننننار 
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 راانتظ □ 3
 4هسننننننننت و جهنننننننناد 3انتظننننننننار آری عمننننننننل

 
 نننننننننننی فقننننننننننط ینننننننننن  آه و نالننننننننننه از نهنننننننننناد 

 ، آمنننننننادگی اسنننننننتبننننننناش  انتظنننننننار آمننننننناده 
 

 روح آن تربینننننننننننننت و سنننننننننننننازندگی اسنننننننننننننت 
 انتظننننننننار احسننننننننا  بننننننننا او بننننننننودن اسننننننننت 

 
 ها پننننننننننننننننالودن اسنننننننننننننننننت راه را از چالننننننننننننننننه 

 انتظننننننننننننننننننننار از انفعننننننننننننننننننننال و احتننننننننننننننننننننراز 
 

 5دور باشننننننننننننند همچننننننننننننننان از اعتنننننننننننننراض 
 أجور نیسنننننننننننتافننننننننننن: مننننننننننن اعتنننننننننننراض بی 

 
 هنننننننر افننننننن: بنننننننر قامنننننننت منننننننا جنننننننور نیسنننننننت 

کنننننننننون نارضاسننننننننت   گرچننننننننه او از وضنننننننن  ا
 

 لیننننننن  او را وضننننننن  عنننننننالی هنننننننم سزاسنننننننت 
گرچننننننننه جداسننننننننت   اعتننننننننراض از منتظننننننننر 

 
 لینننن  بننننی آن چننننون سننننری از تننننن جداسننننت 

 انتظنننننننننننار از افضنننننننننننل اعمنننننننننننال ماسنننننننننننت 
 

 ایننننننننننننن سننننننننننننخن از برتننننننننننننرین انبیاسننننننننننننت 
گفتننننننا جهننننننادی برتننننننر اسننننننت هننننننم   چنننننننین 

 
 دشننننننمنان ایننننننن افسننننننر اسننننننت در مصنننننناف 

 انتظننننننننننننننننار آمننننننننننننننننادگی در راه اوسننننننننننننننننت 
 

 پننننننننننن  چنننننننننننراهر راه، روی مننننننننننناه اوسنننننننننننت 
 انتظننننننار امینننننند و عشنننننن: و زننننننندگی اسننننننت 

 
 اجتنننننننناب از ینننننننأ ، از افسنننننننردگی اسنننننننت 

 ای سنننننننننر زننننننننننده اسنننننننننت انتظنننننننننار آیننننننننننده 
 

 قننننننننابی از روزی خننننننننوش و پاینننننننننده اسننننننننت 
 ای از روشناسنننننننننننننننت انتظنننننننننننننننار آییننننننننننننننننه 

 
 اسننننننننننتوعننننننننننده محتننننننننننوم و ییبننننننننننای خد 

 انتظننننننننننننننار آیننننننننننننننین سننننننننننننننبز انبیاسننننننننننننننت 
 

 ایننننننننننننن بشننننننننننننارت را شننننننننننننعار اولیاسننننننننننننت 
 انتظنننننننار اینننننننن اسنننننننت یننننننن  دنینننننننا نگننننننناه 

 
 چشنننننننننننم بنننننننننننر راه افننننننننننن: در هنننننننننننر پگننننننننننناه 

 امنننننننننننننان جهنننننننننننننادی بی آمننننننننننننندانتظنننننننننننننار  
 

 بننننننننا دل و جننننننننان بننننننننا بیننننننننان و بننننننننا بنننننننننان 
 انتظنننننننار اینننننننن اسنننننننت خشنننننننم دشنننننننمنان 

 
برینننننننننننننننننان، ت فیرینننننننننننننننننان و غربینننننننننننننننننان   عر

 ن اسنننننننتانتظنننننننار از جنننننننن  منننننننردم بنننننننود 
 

 خننننواجگی نننننه، بل ننننه خننننادم بننننودن اسننننت 
نننننننننننری   انتظنننننننننننار آمننننننننننند ز منننننننننننردم غنننننننننننم ب 

 
 بنننننننننننننر فقینننننننننننننران و ضنننننننننننننعیفان قنبنننننننننننننری 

 یعنننننننننننننننننی از داه خالئنننننننننننننننن: سننننننننننننننننوختن 
 

 چشننننننننننم بننننننننننر حننننننننننال یتیمننننننننننان دوخننننننننننتن 
 ها برداشننننننننننننننتن بننننننننننننننار غننننننننننننننم از شننننننننننننننانه 

 
 زخنننننننننم همننننننننندردی بنننننننننه پی نننننننننر داشنننننننننتن 

 انتظنننننننننننننار احینننننننننننننای امنننننننننننننر اولیاسنننننننننننننت 
 

کیمیاسنننننننننت   اینننننننننن سنننننننننخن برتنننننننننر ز سنننننننننر  
 انتظننننننننار آن بننننننننال سننننننننبز شننننننننیعه اسننننننننت 

 
کننننننربال    سننننننته سننننننت و بودبننننننال سننننننرخش 

 انتظنننننننننننننننننار آهنننننننننننننننننن  رزم نینواسنننننننننننننننننت 
 

 شنننننننننننور در بنننننننننننزم شنننننننننننهیدان خداسنننننننننننت 
 انتظننننننننننننار آرام جننننننننننننان شننننننننننننیعه اسننننننننننننت 

 
 معننننننننننننی اشننننننننننن  روان شنننننننننننیعه اسننننننننننننت 

 انتظنننننار اینننننن اسنننننت یننننن  هسنننننتی سنننننالم 
 

کنننننننننالم   سنننننننننلم باشننننننننند در جهنننننننننان خنننننننننتم 
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 تا خاتم االوصیاء( بیاءاالن منتــــــــــِظر)از خاتم □ 4
 انتظننننننننننار آمنننننننننند چننننننننننو در معنننننننننننا تمننننننننننام

 
 باشننننننننننننند ناتمنننننننننننننام 6تاوینننننننننننننل لیننننننننننننن  بی 

 در حینننننننات منتظنننننننر یعننننننننی محمننننننند 
 

 در سننننننننننننلوک و در جهنننننننننننناد و در ممنننننننننننننات 
 منتظننننننننننننننر یعنننننننننننننننی خدیجننننننننننننننه باوفننننننننننننننا 

 
 در ره احمننننننننننننننننند مواسنننننننننننننننننات و صنننننننننننننننننفا 

 منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی ابوطالننننننننننننب شنننننننننننندن 
 

 بنننننننننا تقینننننننننه بنننننننننر عننننننننندو غالنننننننننب شننننننننندن 
 منننننننننننننرد راه منتظننننننننننننر یعننننننننننننننی علننننننننننننی آن 

 
 مننننننننننرد خیبرهننننننننننا، خطابننننننننننه، اشنننننننننن  و آه 

 یعنننننننننی ینننننننن  فننننننننرق شنننننننن فته در پگنننننننناه 
 

 چشنننننننننم در چشنننننننننم نبنننننننننی در هنننننننننر نگننننننننناه 
 همهمننننننننننننهمنتظننننننننننننر یعنننننننننننننی علننننننننننننی در  

 
 ینننننننننا چنننننننننو پهلنننننننننوی ش سنننننننننته، فاطمنننننننننه 

کننننننننه سننننننننیلی در فنننننننندک   منتظننننننننر یعنننننننننی 
 

 خننننننننط سننننننننرخی روی سننننننننینه تننننننننا فلننننننننن  
کنننننننننه زهنننننننننرا پشنننننننننت در   منتظنننننننننر یعننننننننننی 

 
گشننننننننننننننته سننننننننننننننپر   در دفنننننننننننننناعر از علننننننننننننننی 

 منتظنننننننننر یعننننننننننی حسنننننننننن در مصنننننننننلحت 
 

 ای بننننننننر پننننننننا و صننننننننبری در جهننننننننت دشنننننننننه 
 منتظننننننر یعنننننننی حسننننننن در طشننننننت خننننننون 

 
 پی نننننننننننری آمننننننننننناج تینننننننننننر از خصنننننننننننم دون 

 منتظنننننننر یعننننننننی حسنننننننین و شنننننننط خننننننننون 
 

 گون های اللننننننننننننننه عاشننننننننننننننقی در دشننننننننننننننت 
هنننننننننننننور   انقالبنننننننننننننی سنننننننننننننر ، مرداننننننننننننننی ط 

 
 جوشنننننننننننش هنننننننننننر انقالبنننننننننننی تنننننننننننا وهنننننننننننور 

 منتظننننننننننننننر یعنننننننننننننننی حسننننننننننننننین نینننننننننننننننوا 
 

 هنننننننننننننا سنننننننننننننر  روی نیزه ینننننننننننننا طلنننننننننننننوعی 
 منتظنننننننننننننر یعننننننننننننننی اباالفضنننننننننننننل و وفنننننننننننننا 

 
کنننننننننربال   دسنننننننننت و سنننننننننر دادن بنننننننننه شننننننننناه 

کبننننننننر جننننننننان فنننننننندا   منتظننننننننر یعنننننننننی چننننننننو ا
 

 پی نننننننننننننر صننننننننننننند چننننننننننننناک در راه خننننننننننننندا 
کنننننننه اصننننننن ر روی دسنننننننت   منتظنننننننر یعننننننننی 

 
 مشننننت خننننون بننننر آسننننمان، سننننر روی دسننننت 

ننننننننننننی در عطننننننننننننش   منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی تلظ 
 

 یننننننن  سنننننننر مننننننناهی  جننننننندا شننننننند از تننننننننش 
کننننننننن   ه آتنننننننننش در خیننننننننناممنتظنننننننننر یعننننننننننی 

 
 معجنننننننننننننننننری در ازدحنننننننننننننننننام دختنننننننننننننننننر بی 

یننننننننننندن روی خنننننننننننار   منتظنننننننننننر یعننننننننننننی دو
 

 در خرابننننننننننه تننننننننننا سننننننننننحر چشننننننننننم انتظننننننننننار 
یننننننننب اسنننننننت  ینننننننادلی چنننننننون ی  منتظنننننننر در

 
 ننننننننننور عنننننننننین فاطمنننننننننه یینننننننننن اب اسنننننننننت 

 منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی صننننننننننننحیفه در دعننننننننننننا 
 

کننننننننننننننننننربال بننننننننننننننننننی   ادعننننننننننننننننننا امتننننننننننننننننننداد 
ین  نننننننننننین عنننننننننننالم   منتظنننننننننننر یعننننننننننننی دو ع 

 
ی   نبسنننننننننننط مینننننننننننرا  رسنننننننننننول از صنننننننننننادق 

 منتظنننننننننر یعننننننننننی سنننننننننجودی در سنننننننننجون 
 

 مشنننننننننت موسنننننننننی بنننننننننر سنننننننننر هنننننننننارون دون 
 منتظنننننننننر یعننننننننننی رضنننننننننا یعننننننننننی غرینننننننننب 

 
 طشنننننننننننت رسنننننننننننوائی منننننننننننأمون در فرینننننننننننب 

 منتظننننننننر یعنننننننننی چننننننننو معصننننننننومه شنننننننندن 
 

 شننننننننم  دیننننننننن را منننننننناه منظومننننننننه شنننننننندن 
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گشنننننننته اسنننننننت  در جنننننننوارش حنننننننوزه برپنننننننا 
 

گشنننننته اسنننننت   آسنننننمان در خننننناک قنننننم جنننننا 
 الرضنننننننننننننا منتظنننننننننننننر یعننننننننننننننی جنننننننننننننواد ابن 

 
 م تقنننننننی و هنننننننم رضنننننننا بنننننننر هنننننننر قضننننننناهننننننن 

 منتظنننننننننننر یعننننننننننننی فراسنننننننننننت در حصنننننننننننار 
 

 های روزگننننننننننننار حفننننننننننننس دیننننننننننننن از فتنننننننننننننه 
ن   دو ولننننننننننننننی حنننننننننننننن: دو نننننننننننننننور نینننننننننننننننری 

 
 دو امننننننننننننننننننننام سننننننننننننننننننننامرا و عسنننننننننننننننننننن رین 

ننننننننننننننننر   منتظنننننننننننننننر یعنننننننننننننننننی امنننننننننننننننام منتظ 
 

 چشنننننننننننننم بنننننننننننننر راه و نهاینننننننننننننت در نظنننننننننننننر 
 منتظننننر مهننننندی اسنننننت آن صننننناحب زمنننننان 

 
کشنننننننننننننننتی آخنننننننننننننننر زمنننننننننننننننان   ناخننننننننننننننندای 

 ی مننننننرده اسننننننتمنتظننننننر بننننننی ینننننناد مهنننننند 
 

 هنننننننر دلنننننننی بنننننننی مهنننننننر او افسنننننننرده اسنننننننت 
 ینننننننناد مهنننننننندی ینننننننناد جملننننننننه اولیاسننننننننت 

 
کنننننننننننننننار انبیاسنننننننننننننننت   کنننننننننننننننار او اتمنننننننننننننننام 

 مهننننننننننندی منجنننننننننننی، نویننننننننننند انبیاسنننننننننننت 
 

 «صننند آمننند ننننود هنننم پنننیش ماسنننتچون نننه » 
 صغری و کبری تا انقالب اسالمی( منتــــــــــظر)عصر غیبت □5 

   عصر غیبت صغری)نیابت خاصه(
 و مهنننندی غایننننب اسننننتمنتظننننر یعنننننی چنننن

 
 از بنننننننننننرایش اصنننننننننننفیایی ناینننننننننننب اسنننننننننننت 

اب بنننننننننننزر   ننننننننننو  کنننننننننننه ن   منتظننننننننننر یعنننننننننننی 
 

کننننننننوه سننننننننتر    عصننننننننر غیبننننننننت را چونننننننننان 
 منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی از او نایننننننننننننب شنننننننننننندن 

 
 از بنننننننننننننرای حجنننننننننننننت غاینننننننننننننب شننننننننننننندن 

 از اذکیننننننننننننننننا و اتقیننننننننننننننننا 7چننننننننننننننننار تننننننننننننننننن 
 

 نایبننننننننننننننننننانی از خننننننننننننننننننوار و اصننننننننننننننننننفیا 
کیاسننننننننننننننت بی   رقیننننننننننننننب و برتننننننننننننننرین در 

 
 تنننننننننننننرین نظینننننننننننننر و سنننننننننننننر در والینننننننننننننت بی 

 اننننننننننند در وکالننننننننننت بنننننننننن  مهننننننننننارت دیده 
 

 انننننننننننننننننند ای پیچیده رهبنننننننننننننننننر منظومنننننننننننننننننه 
 اسنننننننت 8سنننننننازمان را یادگنننننننار صنننننننادق 

 
 کننننننار آنننننننان چننننننون طبیبننننننی حنننننناذق اسننننننت 

اب چنننننننننون فرجننننننننام شننننننننند  ننننننننو   دور ایننننننننن ن 
 

 دوْر دورر نایبنننننننننننننننننننننان عنننننننننننننننننننننام شننننننننننننننننننننند 
کبری)نیابت عامه فقها(     عصر غیبت 

کلیننننننننننی  10و صننننننننندوق 9منتظنننننننننر یعننننننننننی 
 

کنننننننننننننننافی و آ   انننننننننننننننار شنننننننننننننننروقخنننننننننننننننال: 
 11منتظنننننننر یعننننننننی چننننننننان شنننننننیخ مفیننننننند 

 
 «اٌ  سننننننندید»اش   آن نننننننه مهننننننندی خواننننننننده 

 13مرتضننننننی 12منتظنننننر یعنننننننی چننننننو طوسننننننی 
 

 حافظنننننننننننان شنننننننننننیعه از سنننننننننننوء القضننننننننننناء 
 14هننننننننا منتظنننننننر یعنننننننننی چننننننننو بننننننننن طاوو  

 
 هننننننننننننا15 محنننننننننننو در ییبننننننننننناترین طننننننننننناوو  

 ماسننننننننننننت 16منتظننننننننننننر عالمننننننننننننه حلننننننننننننی 
 

 اللهی بننننننننننننننننننرای او سزاسننننننننننننننننننت آیننننننننننننننننننت 
 17ینمنتظنننننننننننننر یعننننننننننننننی شنننننننننننننهید اولننننننننننننن 

 
 احیننننننننننای دیننننننننننن 18یننننننننننا شننننننننننهید اننننننننننانیر  

 19منتظنننننننننر یعننننننننننی چننننننننننان شنننننننننیخ بهنننننننننا 
 

 عنننننننننننننالم دینننننننننننننن و فننننننننننننننون پنننننننننننننر بهنننننننننننننا 
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 20منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی بحننننننننننننار مجلسننننننننننننی
 

 نننننننننننننننور آن روشنننننننننننننننگر هننننننننننننننر مجلسننننننننننننننی 
کنننننننننننننل در اصنننننننننننننول   منتظنننننننننننننر اسنننننننننننننتاد 

 
 پیننننننننننننرو محنننننننننننن  رسننننننننننننول 21بهبهننننننننننننانی 

کنننننننه چنننننننون بحرالعلنننننننوم   22منتظننننننر یعننننننننی 
 

ینننننننننننننننای علنننننننننننننننوم   ینننننننننننننناور مهننننننننننننننندی و در
 د پوینننننننننننا بنننننننننننودمنتظنننننننننننر در فقنننننننننننه خنننننننننننو 

 
 فقنننننننننننننه را از صننننننننننننناحبش جوینننننننننننننا بنننننننننننننود 

 سنت23«کشم ال طنا»صاحبش را صاحب  
 

 فقننننننننه از رمننننننننوز و از خطاسننننننننت« کاشننننننننم» 
 صنننننننننناحبش را آن فقیننننننننننه منننننننننناهر اسننننننننننت 

 
 از فقینننننننه بننننننناهر اسنننننننت 24«جنننننننواهر»چنننننننون  

 اسننننت 25صنننناحب آن را چننننو شننننیخ اعظننننم 
 

 در اصنننننننننول و فقنننننننننه مننننننننناء زمنننننننننزم اسنننننننننت 
 منتظننننننر را شننننننیخ اعظننننننم حجننننننت اسننننننت 

 
 ن اویننننی بنننه امننننر حجنننت اسننننتنصنننب چنننو 

 26انننننند عصنننننر غیبنننننت را فقیهنننننان حجنننننت 
 

کم شنننننننننیعه بنننننننننه امنننننننننر حضنننننننننرت   اند حنننننننننا
 هاسننننننننننت منتظننننننننننر خننننننننننط اصننننننننننیل حوزه 

 
 مرجعینننننننت حجنننننننت از سنننننننوی خداسنننننننت 

 منتظننننننننننننر در خننننننننننننط سننننننننننننبز انبیاسننننننننننننت 
 

 امتنننننننننننننداد خنننننننننننننط سنننننننننننننر  اولیاسنننننننننننننت 
 بنننننننننننننود 27منتظنننننننننننننر آن مینننننننننننننر شنننننننننننننیرازی 

 
 او راضننننننننی بننننننننود 28حضننننننننرتش بننننننننر ح ننننننننم 

 ی خلننننننننننننن:ح نننننننننننننم او آغننننننننننننناز بیننننننننننننندار 
 

 هنننننننننننای دلننننننننننن: از فرینننننننننننب و جنننننننننننور غربی 
کننننننننننرد   ح مننننننننننش ایننننننننننران را همننننننننننی آزاد 

 
کنننننننننننننننرد اینننننننننننننننن خراب   آبننننننننننننننناد را آبننننننننننننننناد 

گر ایننننننننننننن سننننننننننننرزمین   ح ننننننننننننم او احیننننننننننننا
 

 مجلننننننننن  و مشنننننننننروطه هنننننننننم آانننننننننار اینننننننننن 
کننننننننننو ح ننننننننننم او را می   شنننننننننننید هرکسننننننننننی 

 
 کشننننننننننننننید دیننننننننننننننده بننننننننننننننر مرقومننننننننننننننه او می 

 غوغنننننننننننننایی نمنننننننننننننود« الینننننننننننننوم»گفنننننننننننننتن  
 

 ودرنننننننننننننننننن  غنننننننننننننننننم را از دل شنننننننننننننننننیعه زد 
 از آن ذات پننننننننننناک« الینننننننننننوم»گنننننننننننر نبنننننننننننود  

 
 گشنننننت اینننننران، هنننننند و پننننناک گمنننننان می بی 

گننننننل می   نشسننننننت کشننننننتی ایننننننران چننننننو بننننننر 
 

 ش سننننننننننت کشننننننننننتی ینننننننننناران مهنننننننننندی می 
 بننننننننننننود 30و ننننننننننننائینی 29منتظنننننننننننر آخننننننننننننند 

 
 بنننننننننننننننین و قائننننننننننننننند دیننننننننننننننننی بنننننننننننننننود ژرف 

 اسننننننننت 31منتظننننننننر عبنننننننندال ریم حننننننننائری 
 

 حننننننننننننوزه او پرفننننننننننننروه و بنننننننننننناهری اسننننننننننننت 
 32حنننننننننننائریمنتظنننننننننننر یعننننننننننننی صنننننننننننفایی  

 
 در اصننننننننننننننننننننول و فقننننننننننننننننننننه در  نننننننننننننننننننننادری 

 شننننننننننندن 33منتظنننننننننننر یعننننننننننننی بروجنننننننننننردی 
 

ننننننننننندن   در سنننننننننننماء علنننننننننننم خورشنننننننننننیدی ب 
دح یم   34منتظننننننننر یعنننننننننی چونننننننننان سننننننننی 

 
 را بنننننننننناهر شنننننننننندن، رکننننننننننن قننننننننننویم  حننننننننننوزه 

کننننننننه میالنننننننننی   شنننننننندن 35منتظننننننننر یعنننننننننی 
 

ننننننننننننانی شنننننننننننندن   در لطافننننننننننننت فننننننننننننی  رب 
کننننننه خوانسنننننناری   شنننننندن 36منتظننننننر یعنننننننی 

 
ننننننْبهر عصننننننمت   ی شنننننندنرا بننننننر او جننننننار 37شر

کننننه چننننون خننننویی   شنننندن 38منتظننننر یعنننننی 
 

 ن بننننننننه نی ننننننننویی شنننننننندنسننننننننط  حننننننننوزه را ا   
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کبیننننننننننننننر  منتظننننننننننننننر یعنننننننننننننننی خمینننننننننننننننی 
 

 نظینننننننننننننر یننننننننننننن  ابرمنننننننننننننرد مجاهننننننننننننند، بی 
 هننننننم فقیننننننه جننننننام  و هننننننم زاهنننننند اسننننننت 

 
کامننننننل، بننننننر امننننننت شنننننناهد اسننننننت   عننننننارف 

 هننننم بصننننیر اسننننت و فهننننیم اسننننت و علننننیم 
 

کنننننریم اسننننت و زعنننننیم   هننننم حلنننننیم اسننننت و 
 م  بننننننناهر اسنننننننتدر ونننننننالم ولنننننننم، شننننننن 

 
گلننننننوی ولننننننم، سننننننیم شنننننناهر اسننننننت   بننننننر 

 برتننننننننننرین الگننننننننننو بننننننننننرای امننننننننننت اسننننننننننت 
 

 نعمتنننننننننی عظمنننننننننا بنننننننننرای ملنننننننننت اسنننننننننت 
 ورزد بسننننننننننی بننننننننننر مردمننننننننننان مهننننننننننر مننننننننننی 

 
 قهنننننننننننر او بنننننننننننر طاغینننننننننننان اینننننننننننن جهنننننننننننان 

 هاسننننننننننننننت حرکننننننننننننننت او امتننننننننننننننداد حوزه 
 

 انقالبننننننننننننی در میننننننننننننان عصننننننننننننر ماسننننننننننننت 
گفتگنننننننننننو   بنننننننننننیش از اینننننننننننن از او ببایننننننننننند 

 
یننننننننننننا را نگنجنننننننننننند    در سننننننننننننبوچون ننننننننننننه در

گننننننننویم شننننننننرح آن در  امننننننننین   مننننننننن چننننننننه 
 

 آن نننننننننننننه در پیچیننننننننننننند تقننننننننننننندیر زمننننننننننننننین 
گفننننننننتم وصننننننننم آن منننننننناه مهننننننننان   هرچنننننننه 

 
کننننننننننردم بسننننننننننی برتننننننننننر ز آن   چننننننننننون نظننننننننننر 

کننننه چننننون فاضننننل   شنننندن 39منتظننننر یعنننننی 
 

 گفنننننننت خنننننننود عامنننننننل شننننننندن آنچنننننننه را می 
 اسننننننت 40منتظننننننر آن آیننننننت حنننننن: بهجننننننت 

 
 در سنننننننلوک و مرجعینننننننت حجنننننننت اسنننننننت 

 شنننننندن 41فیمنتظننننننر در فقننننننه چننننننون صننننننا 
 

 شنننننننننندن« کننننننننننافی»را در ااننننننننننر « منتخننننننننننب» 
 بنننننودن اسنننننت 42منتظنننننر چنننننون سیسنننننتانی 

 
 جننننننننان بینننننننندار و جهننننننننانی بننننننننودن اسننننننننت 

 منتظننننننننننر یعنننننننننننی چننننننننننو آیننننننننننات عظننننننننننام 
 

گنننننننننرام  کنننننننننه ننننننننننوری   چنننننننننون م نننننننننارم ینننننننننا 
 منتظننننننننننننننر یعنننننننننننننننی جننننننننننننننوادی آملننننننننننننننی 

 
سنننننننننننتان برسنننننننننننان او  لنننننننننننی نیسنننننننننننت در ب   گ 

کننننننننه چننننننننون سننننننننیدعلی   منتظننننننننر یعنننننننننی 
 

 لنننننننننننننننننننننیومرجعننننننننننننننننننننی بیننننننننننننننننننننندار در راه  
 وار  امننننننننننننروز حننننننننننننوزه رهبننننننننننننر اسننننننننننننت 

 
 افتخننننننننارش خنننننننناک پننننننننای قنبننننننننر اسننننننننت 

 رهنمننننننننننننننننننود او چنننننننننننننننننننان در  امنننننننننننننننننننین 
 

 راه امنننننننننننننننننننننینهنننننننننننننننننننننا  از بنننننننننننننننننننننرای حوزه 
کنننننننه مجننننننند و عنننننننزت طالبنننننننند حوزه   هنننننننا 

 
 چننننننننون روننننننننند ایننننننننن راه را پنننننننن  غالبننننننننند 

کالمننننننننننننننی از امننننننننننننننام و رهبننننننننننننننری   هننننننننننننننر 
 

 حنننننننننننننننوزه را شننننننننننننننند راهبنننننننننننننننرد برتنننننننننننننننری 
   ها جایگاه و رسالت حوزه 

 ه یعننننننننننننننی امتنننننننننننننداد انقنننننننننننننالبحنننننننننننننوز
 

کننننننننننننننننژی و اضننننننننننننننننطراب   دور بننننننننننننننننودن از 
 اننننننننننند هنننننننننا چشننننننننننم انتظنننننننننار حجت حوزه 

 
 اند واراننننننننننننان خننننننننننننط سننننننننننننر  حضننننننننننننرت 

 اننننننننننند هننننننننننا در عصننننننننننر غیبننننننننننت الزم حوزه 
 

 اننننننننننننننننننننند داران وهننننننننننننننننننننور قائم عهننننننننننننننننننننده 
 هنننننننای منتظنننننننر راهنننننننش جداسنننننننت حنننننننوزه 

 
 مقصنننننننننننندر آن میننننننننننننر بینننننننننننندار خداسننننننننننننت 

 هننننننننننننننننا را انقالبننننننننننننننننی الزم اسننننننننننننننننت حوزه 
 

ننننننننننننن   د  و ننننننننننننننابی الزم اسنننننننننننننتیننننننننننننناوران جر
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 هننننننننا را سننننننننخت باینننننننند پننننننننر شننننننننتاب حوزه
 

 بننننننننننننننننننننرای انقننننننننننننننننننننالب کارسننننننننننننننننننننازی از 
 انقنننننننالب بنننننننی نفنننننننر خنننننننود منننننننرده اسنننننننت 

 
نننننننرده اسنننننننت  گ  کارهنننننننا بنننننننر   حنننننننوزه را اینننننننن 

 هننننننننننا را در منننننننننننل سننننننننننر دان نننننننننننه دم حوزه 
 

گننننننننردد نننننننننی ز دم  نننننننننده  گ   منننننننناهی از سننننننننر 
 هننننننننننننننننننا ر   نینننننننننننننننننناز اجتمنننننننننننننننننناع حوزه 

 
 کارشننننننننننان بننننننننننا اولیننننننننننا در ینننننننننن  شننننننننننعاع 

 هنننننننننننننننننننننننننننا را وار  پی مبرنننننننننننننننننننننننننننند حوزه 
 

 واراننننننننننننننننننننننان جایگنننننننننننننننننننننناه حیدرننننننننننننننننننننننند 
 حنننننننننننوزه باشننننننننننند خاسنننننننننننتگاه انقنننننننننننالب 

 
یشننننننننننه هرچننننننننننه قیننننننننننام پنننننننننناک   و ننننننننننناب ر

 ننننننننننننننننننننندا هننننننننننننننننننننا آموزگننننننننننننننننننننار ملت حوزه 
 

 انننننننننننند هنننننننننننم بشنننننننننننیر و هنننننننننننم ننننننننننننذیر امت 
 حننننننننننوزه ابنننننننننننای بشننننننننننر را چننننننننننون بشننننننننننیر 

 
 دشنننننننننننننمنان دینننننننننننننن و ملنننننننننننننت را ننننننننننننننذیر 

 حننننننننوزه بننننننننر نی ننننننننان چننننننننو آوای سننننننننروش 
 

کینننننننننان دشنننننننننم   نان قهنننننننننر و خنننننننننروشبنننننننننر 
کننننننننننننار حننننننننننننویوی   کننننننننننننار نبننننننننننننود غیننننننننننننر 

 
 آفننننننننننننننننرین بننننننننننننننننر ینننننننننننننننناوران مهنننننننننننننننندوی 

گرچننننننننننه محشنننننننننننرند حوزه   هننننننننننا در فقننننننننننه 
 

 لیننننننن  در هنننننننر علنننننننم دیگنننننننر هنننننننم سنننننننرند 
گشننننننننننته حوزه   اند هننننننننننا در علننننننننننم جننننننننننام  

 
گشننننننننننننته   اند در علننننننننننننوم وحننننننننننننی المنننننننننننن  

   _ کالمی علوم عقلی 
 شنننننننندن 43منتظننننننننر یعنننننننننی چننننننننو فننننننننارابی

 
 معنننننننننننننندن علننننننننننننننم و یر نننننننننننننننابی شنننننننننننننندن 

 شنننننندن 44منتظننننننر یعنننننننی چننننننو بننننننن سننننننینا 
 

گنبنننننننننند مینننننننننننا شنننننننننندن   عقننننننننننل را چننننننننننون 
 شننننننننندن 45منتظنننننننننر یعننننننننننی نصنننننننننیرالدین 

 
کننننننالم و دیننننننن شنننننندن   خواجننننننه بننننننر علننننننم و 

گویننننننننننننند  اسننننننننننننتاد البشننننننننننننر   در لقننننننننننننب 
 

 عقنننننننننل سنننننننننینایی و  ینننننننننا حنننننننننادی عشنننننننننر 
کنننننننه صننننننندرایی   شننننننندن 46منتظنننننننر یعننننننننی 

 
 جننننننننننننام  اشننننننننننننراق و مشننننننننننننایی شنننننننننننندن 

ی سنننننننننننبزواری   اسنننننننننننت 47منتظنننننننننننر منننننننننننال 
 

 یر منظومننننننننننننه بیننننننننننننداری اسننننننننننننتهنننننننننننناد 
   اخالق و عرفان 

لقنننننن  پی مبننننننر اسننننننت انچننننننن شمنتظننننننر خ 
 

 در سننننننلوکش بننننننا حسننننننین و حینننننندر اسننننننت 
ْمننننننننننننندانی  ی ه   بنننننننننننننود 48منتظنننننننننننننر منننننننننننننال 

 
 عنننننننننننننننننارفی در ذات رب فنننننننننننننننننانی بنننننننننننننننننود 

 بننننننننننننننود 49منتظنننننننننننننر آن مینننننننننننننر تبرینننننننننننننزی 
 

 در نگنننننننننننناهش حنننننننننننندت و تیننننننننننننزی بننننننننننننود 
 امنننننننننننننین 50منتظنننننننننننننر یعننننننننننننننی بهننننننننننننناری   

 
 «ینمتقنننننننننننن»گشننننننننننننتن بننننننننننننرای « تننننننننننننذکره» 

کننننه چننننون قاضننننی   شنننندن 51منتظننننر یعنننننی 
 

نننننننننننه  راضنننننننننننی شننننننننننندن    سنننننننننننال ی بنننننننننننر قل 
 52منتظننننننننننننننر آن عننننننننننننننارف سننننننننننننننیدجمال 

 
 فنننننننننننننننننانی ذات خننننننننننننننننندای ذوالجنننننننننننننننننالل 

 اسنننننت 53آبادی منتظنننننر چنننننون شنننننیخ شننننناه 
 

 خلنننننن: را در فقننننننه و عرفننننننان هننننننادی اسننننننت 
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 54مینننننننننانجیر احمننننننننندی یعننننننننننی منتظنننننننننر
 

  عننننننننننننالمی عامننننننننننننل، فقیهننننننننننننی ازهنننننننننننندی 
 شنننننننننندن 55زاده منتظننننننننننر یعنننننننننننی حسننننننننننن 

 
 بننننننننننناده شننننننننننندن بنننننننننننا سنننننننننننبوی علنننننننننننم هم 

 56شنننننننا  منتظننننننر شنننننند آیننننننت حنننننن: ح: 
 

کنننننه سنننننر تنننننا پاسنننننت غنننننرق عطنننننر ینننننا    او 
   تفسیر 

 منتظننننننننننننر مننننننننننننأنو  بننننننننننننا قننننننننننننرآن بننننننننننننود
 

 بننننننود 58و تبیننننننان 57نشننننننین بننننننا مجمنننننن  هننننننم 
 بنننننننننننننود 59ق المینننننننننننننزانمنتظنننننننننننننر خنننننننننننننال   

 
لننننننننننننننن: او از دولنننننننننننننننت قنننننننننننننننرآن بنننننننننننننننود   خ 

   مذهب _ والیت 
 بنننننننننننود 60منتظنننننننننننر  آن حامننننننننننند هنننننننننننندی

 
ی 61ینننننننننت مالننننننننن در وال  ْنننننننننندر کر  بنننننننننود 62و 

 ال نننننننننننندیر 63منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی امینننننننننننننی 
 

 راوی بحنننننننننننننننننننر والینننننننننننننننننننت در غنننننننننننننننننننندیر 
 اسننننننت 64منتظننننننر عالمننننننه حنننننن: عسنننننن ری 

 
 در دفنننننننننننناع از تشننننننننننننی  ازهننننننننننننری اسننننننننننننت 

   تاریخ 
 65منتظنننننننننر عالمنننننننننه جعفنننننننننر مرتضاسنننننننننت

 
ننننننننحیحش»   هاسننننننننت مرجنننننننن  در حوزه «الص 

 اسننننننت 66منتظننننننر عبننننننا  شننننننیخ حننننننائری 
 

 سننننتنقنننند تنننناریخش چننننو شننننم  ونننناهری ا 
   بانوان مجتهده 

 شنننننننندن 67منتظننننننننر چننننننننون آمنننننننننه خنننننننناتون
 

 بننننننننننننانوان از علننننننننننننم او مرهننننننننننننون شنننننننننننندن 
کننننننه چننننننون بننننننانو امننننننین   68منتظننننننر یعنننننننی 

 
 در علننننننننننننننوم حننننننننننننننویوی منننننننننننننناه مهننننننننننننننین 

   طب 
 شننننننننندن 69منتظنننننننننر یعننننننننننی چننننننننننان رازی

 
 کنننننننننننننناروان علننننننننننننننم را راضننننننننننننننی شنننننننننننننندن 

 شننننننندن 70منتظنننننننر یعننننننننی چنننننننو جرجنننننننانی 
 

 فخننننننننر انسننننننننانی شنننننننندن« ذخیننننننننره»چننننننننون  
   شعر 

 ح نننننننیم 71منتظننننننر یعنننننننی چننننننو فردوسننننننی
 

کالمننننننننش فننننننننرق دیننننننننوان شنننننننند دو نننننننننیم   از 
 جلنننننننننننننی 72منتظنننننننننننننر یعننننننننننننننی سننننننننننننننائی 

 
 ننننننننننور حننننننننن: در شنننننننننعر او شننننننننند منجلنننننننننی 

 اسننننننننت 73منتظننننننننر را در قصننننننننیده انننننننننوری 
 

 زهنننننننره شننننننننعرش پسنننننننند مشننننننننتری اسننننننننت 
 ح ننننننننننننیم 74منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی نظننننننننننننامی 

 
 عطننننننننر شننننننننعرش در والیننننننننت پننننننننر شننننننننمیم 

 پیشنننننننننه اسنننننننننت عاش: 75منتظنننننننننر عطنننننننننار 
 

   قنننننناف و چننننننو شننننننیر بیشننننننه اسننننننتسننننننال 
 76منتظنننننننننننننننننر یعننننننننننننننننننی والی مولنننننننننننننننننوی 

 
 امنننننننننننام مهننننننننننندوی 77شنننننننننننم  تبرینننننننننننزش 

گلسننننننتان سننننننعدی   اسننننننت 78منتظننننننر را در 
 

 بوسننننننننننتانش شنننننننننناه ار بعنننننننننندی اسننننننننننت 
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 بنننننننننننناران شنننننننننننندن منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی غزل
 

 بننننناران شننننندن بنننننا سنننننب  79همچنننننو حنننننافس 
کننننه چننننون جننننامی   شنننندن 80منتظننننر یعنننننی 

 
 از علننننننننننننننننننی و آل او حننننننننننننننننننامی شنننننننننننننننننندن 

 81کننننننننه شننننننننعر محتشننننننننم منتظننننننننر یعنننننننننی 
 

لنننننننننننننننم مهننننننننننننننندی از ترکیب   بنننننننننننننننندش در ا 
 بنننننننننننننود 82منتظنننننننننننننر عمنننننننننننننان سنننننننننننننامانی 

 
 شنننننننننننننننعر او از لطنننننننننننننننم ربنننننننننننننننانی بنننننننننننننننود 

نننننننننننننننر   83منتظنننننننننننننننر طبننننننننننننننن  بلنننننننننننننننند مفتق 
 

گشننننننننته بننننننننه شننننننننعرش مفت   رخننننننننعننننننننالمی 
 منتظننننننننننننر در عشنننننننننننن: یعنننننننننننننی مهزیننننننننننننار 

 
 84بهجنننننننننننننت تبرینننننننننننننز یعننننننننننننننی شنننننننننننننهریار 

 85منتظننننننننننر در شنننننننننناعری یعنننننننننننی شننننننننننف: 
 

 آینننننننننننننات حننننننننننننن: 86شنننننننننننننعر او دیباچنننننننننننننۀ 
کنننننه چنننننون میننننننممن   شننننندن 87تظنننننر یعننننننی 

 
 دل بنننننننننه اسننننننننننرار علننننننننننی محننننننننننرم شنننننننننندن 

   مبارزات سیاسی و اجتماعی 
 هننننننننننا دیننننننننننن را دلیننننننننننل و مرجعننننننننننند حوزه
 

 منننننننننننننننردم و مستضنننننننننننننننعفان را ملجانننننننننننننننند 
کوچنننن ، جنگلنننی   اسننننت 88منتظنننر سنننردار 

 
گلننننننی اسننننننت   رننننننن  سننننننرداران دل سننننننر  و 

کنننننه چنننننون ننننننوری   شننننندن 89منتظنننننر یعننننننی 
 

 شنننننندن 90«جننننننوری»سننننننربدار عشنننننن: چننننننون  
 بنننننننننننود 91منتظنننننننننننر در بسنننننننننننط یننننننننننند الری 

 
 ح ننننننم دیننننننن بننننننا دسننننننت او جنننننناری بننننننود 

 پنننننننننر فنننننننننروه 92منتظنننننننننر یعننننننننننی مننننننننندر  
 

 مجلنننننننننننننن  مشننننننننننننننروطه عنننننننننننننناری از دروه 
کنننننننننه ننننننننننواب   سننننننننندید 93منتظنننننننننر یعننننننننننی 

 
 دسنننننننت بنننننننر قنننننننرآن و دسنننننننتی بنننننننر حدیننننننند 

کاشنننننننانی   شننننننندن 94منتظنننننننر یعننننننننی چنننننننو 
 

 عننننننننننزت دیننننننننننن فخنننننننننننر ایرانننننننننننی شننننننننننندن 
 گون اللنننننننننه 95منتظنننننننننر یعننننننننننی سنننننننننعیدی 

 
 شننننننهیدی غننننننرق خننننننون 96مچننننننو غفنننننناریه 

 97منتظننننننننننر یعنننننننننننی شننننننننننهید مصننننننننننطفی 
 

گشنننننننننننننتن بنننننننننننننرای مرتضنننننننننننننی   مجتبنننننننننننننی 
کنننننننافی   سنننننننوختن 98منتظنننننننر یعننننننننی چنننننننو 

 
 راه و رسننننننننننننننننننم عاشننننننننننننننننننقی آمننننننننننننننننننوختن 

  99چنننننننننننننان اننننننننننننندرزگو یعنننننننننننننیمنتظننننننننننننر  
 

کیاسنننننننننننت، پرصنننننننننننالبت، رزمجنننننننننننو   بنننننننننننا 
 100منتظننننننننننر یعنننننننننننی خطابننننننننننه فلسننننننننننفی 

 
 در بیننننننننان دیننننننننن نقننننننننی  اسننننننننت و صننننننننفی 

گران ح   اننننننننننننننننننند وزهعالمنننننننننننننننننان احینننننننننننننننننا
 

 اند باغبننننننننننننان خلنننننننننننن: در ایننننننننننننن روضننننننننننننه 
 101عالمننننننننان شننننننننیعه جملننننننننه عاصننننننننمند 

 
 102دشننننننننننننننمنان مردمننننننننننننننان را قاصننننننننننننننمند 

 )عصر انقالب اسالمی( منتــــــــــظر □6 
نننننه در ولمنننننت اسنننننت  منتظنننننر چنننننون ننننننور م 

 
 چلچراغنننننننننننی در مینننننننننننان امنننننننننننت اسنننننننننننت 

 
 

 منتظنننننننننننننر یعننننننننننننننی اهنننننننننننننورایی شننننننننننننندن
 

 همچنننننننو بننننننناران بنننننننر همنننننننه جننننننناری شننننننندن 
گوینننننننا شننننننندنمنتظنننننننر یعننننننننی    بنننننننه حننننننن: 

 
 در طرینننننننننننننن: بننننننننننننننندگی پویننننننننننننننا شنننننننننننننندن 
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 منتظننننننننننر یعنننننننننننی چننننننننننو آئینننننننننننه شنننننننننندن
 

 تزکیننننننننننننننننننننه در او نهادینننننننننننننننننننننه شنننننننننننننننننننندن 
 منتظنننر چنننون تنننندر اسنننت و چنننون شنننهاب 

 
 دسنننننننت بنننننننر خورشنننننننید و پنننننننایی در رکننننننناب 

 شنننننننننننبه جم ننننننننننران منتظننننننننننر یعنننننننننننی سه 
 

کنننننننننننران بنننننننننننا بی نننننننننننران   نقطنننننننننننه عطنننننننننننم 
گننننننننننران  کننننننننننوه   منتظننننننننننر یعنننننننننننی چنننننننننننان 

 
  نننننننننننننننننراناربعیننننننننننننننننننی در سنننننننننننننننننبوی جم 

 کننننننننننننننننند منتظننننننننننننننننر از او ح ایننننننننننننننننت می 
 

 کننننننننننننننننننند شنننننننننننننننننن ایت می او قاز فننننننننننننننننننرا 
گننننننر بگننننننویی عشنننننن: چیسننننننت    منتظننننننر را 

 
گویننننننند   جنننننننز وهنننننننور مهنننننننر نیسنننننننت فننننننناش 

 در ح مننننننت اسننننننت 103منتظننننننر مطهننننننری 
 

 شنننننناخص ح مننننننت میننننننان امننننننت اسننننننت 
 منتظننننننننننر یعنننننننننننی پنننننننننندر فننننننننننانی شنننننننننندن 

 
 نننننننننننننننور قرآنننننننننننننننی شنننننننننننننندن 104طالقننننننننننننننانی 

کالمنننننننننننننننننش آذرخنننننننننننننننننش بنننننننننننننننننوذری   در 
 

 هننننننننننننننننای حینننننننننننننننندری رهطاغیننننننننننننننننان را نع 
 نشنننننننننان بی 105منتظننننننننر یعننننننننننی بسنننننننننیجی 

 
یننننننننننننان   در مصنننننننننننناف دشننننننننننننمنان شننننننننننننیر ژ

 منتظنننننننننننر یعننننننننننننی بسنننننننننننیجی در عمنننننننننننل 
 

نننننننننل   خنننننننننواه حنننننننننزب النننننننننه بنننننننننود ینننننننننا از  م 
 منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی بسننننننننننننیجی در بصننننننننننننر 

 
 در دفنننننننننننننننناع از ولننننننننننننننننی شننننننننننننننننیران نننننننننننننننننر 

کنننننننه فهمینننننننده   شننننننندن 106منتظنننننننر یعننننننننی 
 

 هننننننننا دیننننننننده شنننننننندن ییننننننننر چننننننننر  تاننننننننن  
 نشنننننند 107منتظننننننر یعنننننننی چننننننو شننننننیرودی 

 
کشننننننوری   109هننننننا تننننننا عنننننندن 108پننننننر زدن بننننننا 

 منتظنننننننننننننر یعننننننننننننننی چری نننننننننننننی از  منننننننننننننل 
 

 مننننننننرد مینننننننندان عمننننننننل 110منننننننننل چمننننننننران 
 در ادب 111منتظنننننننننننننر یعننننننننننننننی بهشنننننننننننننتی 

 
 مننننننننننننرد مینننننننننننندان عنننننننننننندالت، شننننننننننننیر رب 

 اسنننننننت 112منتظننننننر عبننننننندال ریم هاشننننننمی 
 

می واال، تبنننننننننارش فننننننننناطمی اسنننننننننت   عنننننننننالر
کننننننه غننننننرق خننننننون شنننننندن   منتظننننننر یعنننننننی 

 
گلگننننننننون شنننننننندن   پنننننننننج محننننننننراب خنننننننندا 

 شنندن 115قاضننی 114و اشننرفی 113ت یبدسنن 
 

 بننننننننه بهشننننننننت وجننننننننه رب راضننننننننی شنننننننندن 
 کننننننننننردار ینننننننننن  دنیننننننننننا وفننننننننننا 116منننننننننندنی 

 
 جملگننننننی اهننننننل صننننننفا 117چننننننون صنننننندوقی 

 در منننننننننننل 118منتظننننننننننر یعنننننننننننی رجننننننننننایی 
 

 المنل در اطاعننننننننننننننت از ولننننننننننننننی ضننننننننننننننرب 
 شنننننننننندن 119منتظننننننننننر یعنننننننننننی جهننننننننننان آرا 

 
 پنننننننننننننننناه منننننننننننننننردم تنهنننننننننننننننا شننننننننننننننندن جان 

 شنننننننننندن 120منتظننننننننننر یعنننننننننننی بروجننننننننننردی 
 

 کفن بنننننننننی 121یینننننننننا چنننننننننو ابنننننننننراهیم هننننننننناد 
 123بننننناقری 122منتظنننننر یعننننننی چنننننو همنننننت، 

 
کننننه خننننرازی،  کری 125برونسننننی، 124یننننا   126بننننا

کننننننننه بابننننننننایی   شنننننننندن 127منتظننننننننر یعنننننننننی 
 

 طنننننننننننننائر قدسنننننننننننننی و طوبنننننننننننننایی شننننننننننننندن 
کنننننننه سنننننننتاری   شننننننندن 128منتظنننننننر یعننننننننی 

 
لنننننننن  طنننننننناری شنننننننندن   بننننننننال بننننننننر بننننننننال م 

 منتظننننننننننر یعنننننننننننی شنننننننننن وه ینننننننننن  اسننننننننننیر 
 

 و شنننننننننننننننننننیران دلینننننننننننننننننننر 129هنننننننننننننننننننا بوترابی 
ینننننننننی   نشنننننننند 130منتظننننننننر یعنننننننننی چننننننننو آو

 
 شنننننننننندن 131در هنننننننننننر، در علننننننننننم تهرانننننننننننی 

 



 

 

«
ظـــــار

م انت
رس

» 

 
 
 
 
 

87
 
 
 
 
 

 بررسی
 تطبیقی

..انتظار
. 
 

کنننننننه صنننننننیادی  شننننننندن 132منتظنننننننر یعننننننننی 
 

گشنننننننننننننودن غنننننننننننننرق آزادی شننننننننننننندن   پنننننننننننننر 
 منتظننننننننننننر م نیننننننننننننه و نصننننننننننننراهلل اسننننننننننننت 

 
 اهلل اسنننننننننت راه پینننننننننروزی قننننننننند  حنننننننننزب 

 
 

 سنننننننر جننننننندا 133منتظنننننننر یعننننننننی حججنننننننی
 

 نننننننننننن  داعننننننننننش فخننننننننننر مننننننننننردان خنننننننننندا 
 منتظننننننننننننننر یعنننننننننننننننی مننننننننننننننداف  از حننننننننننننننرم 

 
 خنننننننننننننننت ال نننننننننننننننرما   پاسننننننننننننننندار بقعنننننننننننننننۀ 

 الننننننننندین بنننننننننود منننننننننام یینمنتظنننننننننر چنننننننننون  
 

کننننننننه فخننننننننر دیننننننننن بننننننننود آن   چنننننننننان مننننننننادر 
م و اخنننننننننننت شنننننننننننهید   منتظنننننننننننر یعننننننننننننی ا 

 
 اوج صنننننننننننبر همسنننننننننننر و دخنننننننننننت شنننننننننننهید 

 اسنننننننت 134الهننننننندی منتظنننننننر مقتولنننننننۀ بنت 
 

 چنننننننننننون بنننننننننننرادر ذوب در روح خداسننننننننننننت 
 136و ح نننیم 135منتظنننر یعننننی شنننهید صننندر 

 
 هننننننم مجاهنننننند، هننننننم بصننننننیر و هننننننم فهننننننیم 

یسننننننننننتن 137منتظننننننننننر یعنننننننننننی صننننننننننفایی   ی
 

یخننننننننتنچشننننننننمه جنننننننن   اری بننننننننه هننننننننامون ر
 خننننننود بننننننر چشننننننم مننننننوال دوخننننننتن« عننننننین» 

 
 دینننننننن بنننننننه التقننننننناط آمیخنننننننتن 138«صننننننناد» 

 و پنننننننننننناک 139منتظننننننننننننر مرضننننننننننننیۀ دبنننننننننننناه 
 

 کننننننننوه صننننننننبرش از اریننننننننا تننننننننا بننننننننه خنننننننناک 
 اسنننننت 140منتظنننننر چنننننون آینننننت النننننه منننننومن 

 
 او تنننننننننننراز هنننننننننننر فقینننننننننننه منننننننننننومن اسنننننننننننت 

یسننننننننننتن   بننننننننننا ورع ینننننننننن  عمننننننننننر زاهنننننننننند ی
 

یننننننننننننننننننننننا و ادعننننننننننننننننننننننا پننننننننننننننننننننننرهیختن   از ر
 شنننننننننندن 141لیمانیمنتظننننننننننر یعنننننننننننی سنننننننننن 

 
 همچننننننننو مالنننننننن  در علننننننننی فننننننننانی شنننننننندن 

کبنننننر مصننننننحفی سنننننی پنننننناره تننننننن   ینننننا چننننننو ا
 

 اربننننننننننننننا  اربننننننننننننننا پی ننننننننننننننری دور از وطننننننننننننننن 
 شنننننننننندن 142منتظننننننننننر یعنننننننننننی ابومهنننننننننندی 

 
 همچنننننننننو قاسننننننننننم قاصنننننننننمان هننننننننننر فننننننننننتن 

 شنننننننندن 143منتظننننننننر یعنننننننننی چننننننننو قنننننننناآنی 
 

 جانشنننننننننننین چنننننننننننون سنننننننننننلیمانی شننننننننننندن 
کنننننننننه فخری   144زادگننننننننننی منتظنننننننننر یعننننننننننی 

 
 

 فخنننننننننننننننننننننر داننننننننننننننننننننننش در ره آزادگنننننننننننننننننننننی 
 در هننننر ولمننننت اسننننت 145منتظننننر مصننننباح 

 
 همچننننننننو عمننننننننار او چننننننننراه ملننننننننت اسننننننننت 

 منننننننننرد داد 146منتظنننننننننر یعننننننننننی ح یمنننننننننی 
 

 منننننننننننننرد عاشنننننننننننننورا، عقینننننننننننننده و  جهننننننننننننناد 
 شنننننننننننندن 147منتظننننننننننننر فیننننننننننننروز آبننننننننننننادی 

 
 ینننننننننننننار رهبنننننننننننننر پینننننننننننننرر آبنننننننننننننادی شننننننننننننندن 

 148پنننننننننور ازغننننننننندی منتظنننننننننر یعننننننننننی رحیم 
 

گفتنننننننننننننننار و زی  احمنننننننننننننننندی   حیننننننننننننننندری 
کنننننننه اینننننننن خنننننننط سنننننننرفراز   منتظنننننننر یعننننننننی 

 
 درهنننننننننای شنننننننننهادت بنننننننننازر بننننننننناز هسنننننننننت 

 منتظننننننننننننر یعنننننننننننننی بصننننننننننننیرت در فننننننننننننتن 
 

کنننننه هفتننننناد و دو تنننننن بنننننا حسنننننین آن   سنننننان 
کنننننننننه شنننننننننیعه   ی تمننننننننناما منتظنننننننننر یعننننننننننی 

 
مننننننام  کننننننه خوانننننننده مننننننوال بننننننر ه   149آنچننننننه را 

 شیــــــــــعه □7 
 شننننننیعه بننننننودن نننننننام سننننننلمان را سزاسننننننت

 
 مالننننننن  و مقنننننننداد و صنننننننوحان را سزاسنننننننت 

 شننننننننیعه یعنننننننننی بننننننننرق شمشننننننننیر از نیننننننننام 
 

گننننننننننننننرفتن بننننننننننننننا قیننننننننننننننام   داد مظلومننننننننننننننان 
 شننننننیعه یعنننننننی در صننننننالبت چننننننون جبننننننل 

 
بنننننننننننل بت  ی و ه  نننننننننننز   شنننننننننن ن بنننننننننننر الت و ع 

 شنننننننننننیعه یعننننننننننننی زهننننننننننند، تقنننننننننننوای درون 
 

 در سنننننننننننننننتیزه بنننننننننننننننا هینننننننننننننننوالی بنننننننننننننننرون 
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 شننننننننیعه یعنننننننننی بننننننننا مننننننننروت بننننننننا صننننننننفا
 

 خننننننننننننالی از نننننننننننننامردی و جننننننننننننور و جفننننننننننننا 
 شنننننیعه یعننننننی مالننننن  بنننننر نفننننن  خنننننویش 

 
 یشزی  دنینننننننایش چنننننننو درویشنننننننان ننننننننه بننننننن 

 شنننننننیعه یعننننننننی در عمنننننننل وننننننناهر شننننننندن 
 

 همچننننننو شمسننننننی بنننننننر همننننننه زاهننننننر شننننننندن 
سنننننت هنننننارون در تننننننور   150شنننننیعه یعننننننی ج 

 
گفنننننننت رو انننننننندر تننننننننور  کنننننننه منننننننوال   چنننننننون 

کیمیاسنننننننننننت ۀشنننننننننننیع   نننننننننننناب تننننننننننننوری 
 

گننننننننننل از میننننننننننان شعله   هاسننننننننننت چینننننننننندن 
 شننننننیعه یعنننننننی طاعننننننت محنننننن  از ولننننننی 

 
لننننننننننننننند زهنننننننننننننننرا و علنننننننننننننننی   پینننننننننننننننروی از و 

 شنننننننننیعه یعننننننننننی بننننننننناش در خنننننننننط امنننننننننام 
 

 تننننننننناب  رهبنننننننننر بنننننننننه هنننننننننر صنننننننننل  و قینننننننننام 
کننننننننننربال   شننننننننننیعه یعنننننننننننی همسننننننننننفر تننننننننننا 

 
گردینننننننننندن از جننننننننننام بننننننننننال   مسننننننننننت مننننننننننی 

 شنننننیعه یعننننننی رهبنننننرش در غیبنننننت اسنننننت 
 

 النننننننننه پنننننننننر هیبنننننننننت اسنننننننننت  ننننننننننایبش روح 
 151«امنننننننننننین»بعنننننننننند روح النننننننننننه بنننننننننننود دور  

 
 نایننننننننننننب مهنننننننننننندی دژ ایننننننننننننن سننننننننننننرزمین 

 امننننننت اسننننننت 152االمننننننین ایننننننن امننننننین روح 
 

 تاهلل جننننننننننان ملننننننننننت اسنننننننننن همچننننننننننو روح 
 ی روح خداسننننننننننت ایننننننننننن دو روْح آیینننننننننننه 

 
 انتهاسنننننننننننت عنننننننننننزت منننننننننننا شنننننننننننیعیان بی 

 کشنننننننننور منننننننننا غنننننننننرق شنننننننننور و ننننننننننور بننننننننناد 
 

 چشنننننننننم بننننننننند از ملننننننننن  شنننننننننیعه دور بننننننننناد 
 اینننننننن شنننننننهیدان اجرشنننننننان مننننننناجور بننننننناد 

 
کننننننننننننربال محشننننننننننننور بنننننننننننناد   بننننننننننننا شننننننننننننهید 

 سنننننننننعی جانبنننننننننازان منننننننننا مشننننننننن ور بننننننننناد 
 

 لشنننننننن ر صننننننننناحب زمننننننننان منصنننننننننور بننننننننناد 
کنننننننننور بننننننننناد   چشنننننننننمر خصنننننننننم فننننننننناطمیون 

 
ینبیننننننننننننون دور بنننننننننننناد چشننننننننننننْم    زخننننننننننننم از ی

لنننننننننننن  شننننننننننننیعه از بالیننننننننننننا در امننننننننننننان    م 
 

 بنننننننننننننا والینننننننننننننت سنننننننننننننرفرازی در جهنننننننننننننان 
 شننننننننیعه بنننننننناکش نیسننننننننت از بننننننننرق نیننننننننام 

 
 بننننننننننا والیننننننننننت تننننننننننا شننننننننننهادت والسننننننننننالم 

  
 .آقایی

153(5/8/15)9441ایعقد ذی28مسجدایح ا  نیرهشب
 
 

 ها. ها، تاری ی جم  ولمت، سیاهی .الظالم  اسم الظلم )معجم مقایی  الل  ( تاری ی، سیاهی .1

   ت رار قافیه تعمدی است. .2
  افضننل اعمننال (؛ امننام جننواد677، ر5النندین، ج   افضننل اعمننال امتننی انتظننار الفننرج مننن اهلل)کمالیننامبرپ .3

 (.822شیعتنا انتظار الفرج)همان، ر

 (.82)تحم العقول، ر  افضل جهاد امتی انتظار الفرجپیامبر .4

 .آیی، علی صفایی حائری ر.ک  تو می .5
   تأویل یعنی مصداق. .6
ق واسننطه بننین آن حضننرت و شننیعیان 850ق تننا 565از سننال  عنننوان نائبننان خننار امننام زمننان نننواب اربعننه بننه .7
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اننند. اسننامی آنهننا بننه ترتیننب عبارتننند از  عنمننان بننن سننعید عمننری، محمنندبن عنمننان عمننری، حسننین بننن روح  بوده

ی نی فقنه و وی نی شنیعه(. در « نهمنا»الزم بنه ذکنر اسنت مقصنود از  نوبختی، علی بن محمد سمری)ر.ک  سایت و
ی نی فقنه، وی نی شنیعه، دائرعالمعنارف اسنالمی و ینا برخنی دیگنر از سنایت ها سنایت دیگر پاورقی های معتبنر  های و

 است.

کننه سننازمان وکالننت از دوره امننام صننادق .8 بنیننان نهنناده شنند)ر.ک  تنناریخ عصننر غیبننت،  قننول تحقینن: ایننن اسننت 
   (.4830پورسیدآقایی و دیگران، مؤسسه آینده روشن، 

کلینننی از محننداان مشننهور شننیعه و صنناحب 850شننت  درگذ .9 کلینننی معننروف بننه اقنن  االسننالم  ق. محمنندبن یعقننوب 
کتب اربعه.)همان(« کافی»کتاب   از 

کتننب « مننن ال یحضننره الفقیننه»ق. محمنندبن علننی ابننن بابویننه ملقننب بننه شننیخ صنندوق صنناحب 834درگذشننت   .10 از 
   اربعه.)همان(

هنای چهنارم و  مشنهور بنه شنیخ مفیند منت لم و فقینه امامینه در قرنق. محمندبن محمندبن نعمنان 883درگذشت   .11
لننال  السنندید و الننولی »فرماینند   در ی ننی از توقیعننات خننود خطنناب بننه وی می امننام مهنندی پنننجم قمری.)همننان(

 (702، ر5احتجاج طبرسی، ج)«.الرشید
محنداان و فقهنای شنیعه ق. محمدبن حسن مشهور به شیخ طوسی و شیخ الطائفه از مشنهورترین 765درگذشت   .12

کتاب  کتاب« االستبصار»و « التهذیب»و صاحب دو     های چهارگانه حدینی شیعه.)همان( از 

ق. علننننی بننننن حسننننین معننننروف بننننه سیدمرتضننننی و علننننم الهنننندی، فقیننننه و مننننت لم امننننامی و از 786درگذشننننت   .13
   بویه.)همان( های پرنفوذ اجتماعی شیعه در دوره آل شخصیت

دعلی بن موسی بن جعفربن طاوو  مشهور به سید ابن طاوو ، از بزرگان علمنای شنیعه و ق. سی667درگذشت   .14
کتاب هنننای فنننراوان از جملنننه لهوف)مقتنننل امنننام  نقینننب شنننیعیان در زمنننان ح ومنننت م نننول بنننر ب نننداد و صننناحب 

 اند.)همان( گفته« جمال العارفین»( به سبب تقوا و مراقبه فراوان و حاالت عرفانی، برخی به او حسین

؛ 555، ر7الفننردو ، دیلمننی، ج)«.المهنندی طنناوو  اهننل الجننن »چنننین آمننده اسننت   در روایتننی از پیننامبر .15
 (87، ر4؛ عقدالدرر فی اخبار المهدی المنتظر، ج508صباه مال ی، ر الفصول المهم ، ابن

نی، فقینه و منت لم بنزر  شنیعه و دارای 256درگذشت   .16 کتناب  455ق. حسن بن یوسم حلی معروف به عالمنه حل 
کننه بننا لقننب آیننت در رشننته کسننی  کننالم و رجننال و اولننین  اهلل  های مختلننم علمننی منننل اصننول، فقننه، تفسننیر، منطنن:، 

 خوانده شد. )همان(

الدین م ی عاملی مشنهور بنه شنهید اول از فقهنای بنزر  شنیعه  الدین محمدبن جمال ق. شم 236درگذشت   .17
نی و اسنتا گرد فخرالمحققین فرزند عالمنه حل  کتناب و شا و چنندین  «اللمعن  الدمشنقیه»د فاضنل مقنداد و صناحب 

سنت متبحر بنود و بنه دسنت مخالفنان شنیعه و پن  از  در فقه شیعه. وی در فقه مذاهب چهارگانه اهل کتاب دیگر
 ی سال اسارت در قلعه شام به شهادت رسید.)همان(

ک ق. یین066درگذشننت   .18 الروضنن  البهینن  فننی شننرح »تنناب النندین علننی عنناملی معننروف بننه شننهید اننانی و صنناحب 
کتاب« مسال  االفهام»و « اللمع  الدمشقیه گرانسن  دیگنر. وی از بزرگنان و مفناخر فقهنای شنیعه  و بسیاری  های 
 است.)همان(

ق. محمدبن عزالدین حسین منتخلص بنه بهنائی و معنروف بنه شنیخ بهنائی و بهاءالندین عناملی، 4584درگذشت   .19
یاضنی کتناب در زمیننهدا فقیه، محند ، ح نیم و ر های مختلنم و  ن شنیعه عصنر صنفوی و دارای بنیش از ی صند 
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گنبد مسنجد امنام  آاار ارزشمندی در زمینه معماری همچون منارجنبان اصفهان، تقسیم آب زاینده صنفهان ارود، 

االسننالمی بنناالترین منصننب رسننمی دینننی در ح ومننت صننفویه را برعهننده  و نقشننه حصننار نجننم. وی مقننام شیخ
 م جمعه اصفهان بود.)همان(داشت و اما

ق. محمنندباقر بننن محمنندتقی مجلسننی معننروف بننه عالمننه مجلسننی یننا مجلسننی دوم از محننداان و 4445درگذشننت   .20
 دائرعالمعارف بزر  شیعه.)همان(« بحاراالنوار»فقیهان مشهور شیعه و صاحب 

اصولی و از علمنای بنزر  شنیعه و  اهلل محمدباقر بهبهانی معروف به وحید بهبهانی، فقیه، ق. آیت4552درگذشت   .21
کنل، منروج شنریعت سیدالبشنر، عالمنه انانی و محقن:  کبر، اسنتاد  گر علم اصول و مشهور به القابی منل استاد ا احیا

 گری بود.)همان( االث. وی از مبارزان با اخباری

یاسننت  اهلل سننید محمدمهنندی بحرالعلننوم از مراجنن  تقلینند و عهننده ق. آیننت4545درگذشننت   .22 عامننه شننیعیان و دار ر
گردان عالمننه وحینند بهبهننانی.  کننالم، تفسننیر و رجننال و از شننا متبحننر در علننوم مختلننم چننون فقننه، اصننول، حنندیث، 

 لقب بحرالعلوم پیش از او به کسی داده نشده بود.)همان(

کبینر از  ق. آیت4553درگذشت   .23 کاشم ال طاء یا شنیخ جعفنر  ی نجفی، ملقب به  اهلل جعفربن یحیی جناجی حل 
کتنناب معننروف م مبننارزات سیاسننی _ اجتمنناعی او بننا وهابیننان و «. کشننم ال طنناء»راجنن  تقلینند شننیعه و صنناحب 

 ها و صدور اجازه مبارزه با رو ، مشهور است.)همان( اخباری

آور شنیعه و  اهلل شیخ محمدحسن نجفی جواهری معروف به صاحب جواهر از فقهای ننام ق. آیت4566درگذشت   .24
کتاب  یاست مرجعینت شنیعه را در عصنر 78در «  المجواهرال»صاحب  جلد دائرعالمعارف بزر  فقه شیعه. وی ر

 خود بر عهده داشت.)همان(

اهلل مرتضننی انصنناری دزفننولی معننروف بننه شننیخ انصنناری از فقهننای بننزر  شننیعه و دارای  ق. آیننت4534درگذشننت   .25
گرانسننن  مرجعیننت عامننه پنن  از صنناحب جننواهر و ملقننب بننه خنناتم الفقهنناء و المجتهنندین  کتنناب  و صنناحب دو 

 همان(«.)فرائداالصول»های م اسب و رسائل درسی حوزه در فقه و اصول به نام

ا الحواد  الواقع  فارجعوا فیها الی رواع حدیننا فانهم حجتنی علنی م و اننا » براسا  توقی  مبارک امام زمان  .26 ام 
، 5؛ احتجنناج طبرسننی، ج504سننی، ر؛ ال یبنن  شننیخ طو732، ر4النندین صنندوق، ج کمال«)حجنن  اهلل علننیهم

( فقها در عصر غیبت حجت بنر شنیعیان هسنتند، بنه عبنارت دیگنر شنیعیان را در عصنر غیبنت بنه دسنت 537ر
 اند و ملجاء و پناه آنان، فقهای عظام هستند. فقها سپرده

تنرین فقهنا   اهلل سید محمدحسن میرزای شیرازی معروف به میرزای شیرازی بنزر  از بزر ق. آیت4845درگذشت   .27
کننه بعند از شننیخ انصنناری مرجعیننت عامننه یافننت و حنندود  کو  سننال 58و مراجن  تقلینند و صنناحب فتننوای تحننریم تنبننا

گردان او می مرجننننن  علنننننی تنننننوان آخونننننند خراسنننننانی، سنننننید محمننننندکاوم طباطبنننننائی  االطالق شنننننیعه بنننننود. از شنننننا
 همدانی را نام برد.)همان( یزدی)صاحب عروع(، میرزا محمدتقی شیرازی، سیدمحمد فشارکی و حاج آقا رضا

کننان در ح ننم »مننتن ح ننم میننرزای شننیرازی    .28 کو و توتننون بننای  نحننو   بسننم اهلل الننرحمن الننرحیم. الیننوم اسننتعمال تنبننا
، در منورد چگنونگی صندور اینن ح نم و آانار آن ر.ک  مقالنه مندیریت امنام زمنان« است. محاربه با امام زمان

 .3پورسیدآقایی، مشرق موعود، شماره 
اهلل مال محمدکاوم آخوند خراسانی معنروف بنه آخونند خراسنانی فقینه اصنولی و از مراجن   ق. آیت4850درگذشت   .29

کتاب  کتاب« کفای  االصول»تقلید شیعه و از رهبران سیاسی مشروطه و صاحب   ها.)همان( های درسی حوزه از 

زای نائینی از فقهنای بنزر  و علمنای طرفندار اهلل میرزا محمدحسین نائینی مشهور به میر ق. آیت4822درگذشت   .30
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کتاب   همان(«.)تنبیه االم  و تنزیه المل »نهضت مشروطه و صاحب 

اهلل مؤسنن  از مراجنن  تقلینند و بنیانگننذار و  اهلل عبنندال ریم حننائری یننزدی معننروف بننه آیننت ق. آیننت4822درگذشننت   .31
 زعیم حوزه علمیه قم.)همان(

کتاب . آیننتق4823الننانی  ربی  58درگذشنت   .32 حاشنیه بننر »هننای  اهلل شنیخ محمندعلی صننفایی حنائری صناحب 
کتاب« رد  بننر وهابیننت« »مختننارات االصننول»، «کفاینن  االصننول گنناهی از زندگی و دیگننر  نامننه و آاننار  هننای فقهننی. بننرای آ

، انتشننارات لیلنن  446-80اهلل حنناج شننیخ صننفایی حائری)فرزننند ایشننان(، صننص ایشننان ر.ک  اف ننار و آمننال، آیننت
 ش.4800در، قم، الق

 42اهلل سیدحسننین طباطبننائی بروجننردی از مراجنن  تقلینند شننیعه و بننه منندت  ش. آیننت4875ق/ 4835درگذشننت    .33
سال مرج  عام شیعیان جهان و دارای نفوذ فراوان سیاسی اجتمناعی و حماینت از فلسنطین و تنالش بنرای تقرینب 

 مذاهب اسالمی.)همان(

کتننناب  اهلل سیدمحسنننن ق. آینننت4805درگذشنننت   .34 طباطبنننایی ح نننیم از مراجننن  بنننزر  تقلیننند نجنننم و صننناحب 
کتاب« مستمس  العروع الواقی»    همان(«.)حقائ: االصول»های فقهی و  از مشهورترین 

اهلل سنننید محمننندهادی حسنننینی میالننننی از مراجننن  تقلیننند شنننیعه،  ش در مشنننهد. آینننت42/2/4827درگذشنننت   .35
گر حوزه علمیه مشهد، اسنتاد مقنام معظنم رهبن ری و دارای تألیفنات متعندد در عقایند، تفسنیر، فقنه و اصنول؛ از احیا

بننه مهنناجرت  اهلل حنناج شننیخ علننی فلسننفی جملننه اقنندامات ایشننان در احیننای حننوزه علمیننه مشننهد دعننوت از آیننت
آموختگننان  ترین در  اهلل علننی فلسننفی ی ننی از برجسننته جهننت تنندری  در حننوزه علمیننه آن دیننار بننود. مرحننوم آیننت

رفت)همننان( وی دارای نفسننی مهننذب و متخلنن: بننه اخننالق و بسننیار بزرگننوار موفنن: در  ر میم تننب نجننم بننه شننما
گردان فراوان بود. این حقیر توفی: درک محضرش را داشتم. رضوان خدا بر او باد.  تربیت شا

گردان آخوننننند  ش. آیننننت85/45/4865ق، 4752درگذشننننت   .36 اهلل سننننیداحمد خوانسنننناری از مراجنننن  تقلینننند و از شننننا
 ییستی.)همان( ، مشهور به پارسایی و سادهو ساکن تهران و مدفون در حرم حضرت معصومهخراسانی 

اهلل خوانساری فرمودند  ایشان صاحب نف  قدسیه بودنند، مرجن  متقنین بودنند.  پ  از فوت آیت امام خمینی .37
کنید شما از عدالت ایشان سؤال می ینم.)ر.ک  کنید ما در عصمت ایشان  از عصمت ایشان از من سؤال  شن  دار

 های معتبر( و برخی سایت مؤسسه تنظیم و نشر آاار امام خمینی

های حننوزه علمیننه نجننم و  اهلل سیدابوالقاسننم خننویی از مراجنن  تقلینند شننیعه و اسننتوانه ش. آیننت4748درگذشننت   .38
کتاب گردان فراوان.)همان( دارای   های متعدد در فقه و اصول و رجال و تفسیر و شا

گردان ممتنناز مرحننوم امنننام  ش. آیننت4836درگذشننت   .39 اهلل محمننند فاضننل لن رانننی از مراجننن  بننزر  تقلینند و از شنننا
کتاب خمینی گردان فراوان.)همان( و از فعاالن در انقالب اسالمی و دارای   های متعدد در فقه و اصول و شا

و زهند و تقنوا و حناالت اهلل محمدتقی بهجت از مراج  تقلید و مشهور به عرفنان  ش. آیت52/5/4833درگذشت   .40
گردان مرحننوم آیننت گریسننتن در نمنناز جماعننت. وی از شننا اهلل سننیدعلی قاضننی  اهلل غننروی اصننفهانی و آیننت خننوش و 

گردان او می در مننورد ایشننان فرمننوده بننود   اهلل مصننباح یننزدی را نننام بننرد. مرحننوم امننام خمینننی تننوان آیننت بننود. از شننا
 «ار ممتننازی هسننتند، ایشننان دارای مننوت اختینناری هسننتند.جننناب آقننای بهجننت، دارای مقامننات معنننوی بسننی»

 )همان(

گرانسنن   حضنرت آینت دادۀ امام زمان قدر و دل مرج  عالی .41 گلپایگنانی صناحب اانر  منتخنب االانر »اهلل صنافی 
سننت بنه  ق( در ین  جلند براسنا  رواینات معتبنر شنیعه و اهل4828ش)4885که در سنال « فی االمام النانی عشر
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   ش( در سه جلد به یبان عربی و شش جلد با ترجمه فارسی منتشر شده است.4835اخیرا  ) چاپ رسید و

در مشهد، فقینه، اصنولی و از مراجن  بنزر  تقلیند شنیعه  4850مرداد  48اهلل سیدعلی حسینی سیستانی متولد  آیت .42
گردان ممتناز آینت که هم کنون در نجم اقامت دارد. وی از شنا یفناتی در فقنه و اصنول اسنت. اهلل خنویی و دارای تأل ا

یارویی با داعش، نجات  ویژه فتوای تاریخی مبارزات ایشان به    بخش عراق و نجم از مزدوران داعشی بود. در رو
ترین فالسفه و دانشنمندان مسنلمان ایراننی. در  ق. ابونصر محمد فارابی ملقب به معلم اانی بزر 880درگذشت   .43

یخمننورد مننذهب فننارابی اخننتالف نظننر وجنن شناسننان معتقدننند او سنننی بننوده امننا اجمنناع بننر شننیعه  ود دارد. برخننی از تار
گوینند  فننارابی اولننین فیلسننوف در اسننالم اسننت و بعضننی از معاصننران  بننودن او اسننت. سیدمحسننن امننین عنناملی می

که فارابی با هیچ ک  ارتباط نداشت مگر با اهل فضل از شیعیان به خاطر جامعینت عقینده و منذهب.  گفته و اند 
کند، درمی گفته که هرک  درباره فارابی تامل  کنه او از امامینه عدلینه و قنائالن بنه عضنمت ائمنه اند  اسنت.  یابد 

گرفته است.)همان( که فلسفه سیاسی فارابی تحت تأایر شیعیان قرار   نجار فوزی معتقد است 

ملقنننب بنننه شنننیخ النننرئی  سنننینا و   ق. ابنننوعلی حسنننین بنننن عبنننداهلل بنننن سنننینا معنننروف بنننه ابنننوعلی753درگذشنننت   .44
گرانسننگی همچنون شنفا)در فلسنفه(،  بزر  ترین فیلسوف مشایی و پزش  نامدار ایران و جهان اسالم و دارای آاار 

مذهب در بلنخ  ای شنیعی های بسنیار بنه عربنی و فارسنی. وی در خنانواده قانون)در طب(، دانشنامه عالیی و رساله
 )همان( ب تشی  بوده است.بدنیا آمد و خود نیز مسلمان و قائل به مذه

ق. ابننوجعفر محمنندبن محمنندبن حسننن طوسننی معننروف بننه خواجننه نصننیرالدین طوسننی، محقنن: 625درگذشننت   .45
یاضننی دان و منننجم و ملقننب بننه اسننتاد البشننر و عقننل حننادی عشننر، افضننل  طوسننی، معلننم االننث، ح ننیم و مننت لم، ر

کتاب علمننا، همتننای ابن های بسننیاری در علننوم اخننالق، منطنن:،  سننالههننا در ر سننینا، عقننل سننینایی و... و مؤلننم 
کنالم شنیعه اسنت. برخنی از علمنای  گر فلسفه و مبت نر روش فلسنفی در  یاضیات و نجوم. وی احیا کالم، ر فلسفه، 

گرد او بوده که شا ینادی  اند عبارتند از عالمنه حلنی، ابنن میننم بحراننی و قطب بزر  شیعه  الندین شنیرازی. شنواهد ی
 )همان( بودن او در دست است.عشری  مبنی بر شیعه اانی

ق. صدرالدین محمدبن ابراهیم شیرازی مشهور به مالصدرا فیلسوف، عنارف شنیعی و بنیانگنذار 4525درگذشت   .46
م تنننب فلسنننفی ح منننت متعالینننه بنننه عننننوان سنننومین م تنننب فلسنننفی در جهنننان اسنننالم. وی بنننه صننندرالح ما و 

کتاب وی  صدرالمتألهین نیز معروف است. مهم معنروف بنه « م  المتعالی  فی االسنفار العقلین  االربعن الح »ترین 
 اسفار است.)همان(

ق. مالهننادی سننبزواری ملقننب بننه ح ننیم سننبزواری و حنناجی سننبزواری ح ننیم، عننارف و شنناعر 4530درگذشننت   .47
کتناب  شیعی عصر قاجار و بزر  کامنل منطن: و فلسنفه « منظومنه»ترین فیلسوف قرن سیزدهم و صاحب  ین  دوره 

کتاببه نظم و   ها.)همان( بسیاری از 

کنننه بگفتنننه سیدمحسنننن امنننین، در مینننان 4844درگذشنننت   .48 ق. منننال حسنننینقلی همننندانی عنننارف و فقینننه شنننیعی 
کنه  معاصرانش برای او در علم اخالق و تهذیب نفو  نظینری نمی کنرد  ینادی را تربینت  گردان ی تنوان یافنت. وی شنا

که از جمله آنها م یرزا جواد مل ی تبریزی، شیخ محمد بهناری، سنیداحمد گفته شده حدود سیصد نفر بوده است 
کربالیننی، سیدمحسننن امننین عنناملی، میننرزا محمدحسننین نننائینی، آخوننند مننال محمنندکاوم خراسننانی اسننت. شننیوه 
یندن در مراتنب چهارگاننه آن اسنت. آقنا  سلوک مال حسینقلی مبتنی بر معرفنت نفن ، التنزام بنه مراقبنه و اهتمنام وری

 روش و طریقه سید ابن طاوو  دانسته است.)همان( بزر  تهرانی او را بر

اهلل میرزا جواد مل نی تبرینزی، فقینه، عنارف، اسنتاد اخنالق و صناحب  ش. آیت84/8/4857ق، 4878درگذشت   .49
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گردان مال حسینقلی همدانی.)همان(« اسرار الصلوع»و « المراقبات»کتاب   و از شا

گردان ممتناز منال « تذکرع المتقنین»همدانی صاحب  اهلل محمد بهاری ش. آیت4536ق/ 4852درگذشت   .50 و از شنا
یارتگناه 465حسینقلی همدانی و مندفون در شنهر بهنار همندان، مرقند وی در مینان  تنن از شنهدای انقنالب اسنالمی ی

 مردم است.)همان(

اهلل سننیدعلی قاضننی طباطبننایی، فقیننه، ح ننیم و عننارف بننزر  شننیعه و اسننتاد  ش. آیننت3/45/4852درگذشننت   .51
 السالم نجم.)همان( اهلل بهجت و...؛ مدفون در وادی مه طباطبائی، آیتعال

گلپایگانی مرج  تقلید و از عرفای شیعه.)همان( اهلل سیدجمال ش. آیت2/8/4828درگذشت   .52  الدین 

آبادی فقینه، عنارف و فیلسنوف شنیعی و از اسناتید اخنالق و عرفنان  اهلل محمدعلی شناه ش. آیت4853درگذشت   .53
 .)همان(و مدفون در حرم حضرت عبدالعظیم زه علمیه قم و تهران و استاد امام خمینیدر حو

اهلل میننرزا علننی احمنندی میننانجی از فقهننا و اسنناتید اخننالق حننوزه علمیننه قننم و  ش. آیننت54/6/4820درگذشننت   .54
گرد عالمه طباطبائی و دارای تألیفات متعدد و مدفون در حرم حضرت معصومه  .)همان(شا

گردان ممتنناز عالمننه طباطبننایی و دارای تألیفننات  اهلل عالمننه حسننن آیننت .55 زاده آملننی فیلسننوف و عننارف شننیعه از شننا
 فراوان. )همان(

شننا  از عارفنان و اسناتید اخنالق در تهنران و مندفون در  اهلل میرزا عبندال ریم ح: ش. آیت4/2/4836درگذشت   .56
 .)همان(حرم حضرت عبدالعظیم

 ر مجم  البیان از ابوعلی فضل بن حسن طبرسی مفسر بزر  شیعی.)همان(ق. تفسی273درگذشت   .57

ق. تفسنننیر تبینننان از محمننندبن حسنننن طوسنننی مشنننهور بنننه شنننیخ طوسنننی و شنننیخ الطائفنننه در ده 765درگذشنننت   .58
 جلد.)همان(

تفسننیر المیننزان از عالمننه سننید محمدحسننین طباطبننائی مفسننر، فیلسننوف، اصننولی، فقیننه،  ش.4865درگذشننت   .59
 .)همان(شنا  و مدفون در حرم حضرت معصومه اسالم عارف و

کنه بنا « عبقنات االننوار»ق. عالمنه میرحامند حسنین هنندی صناحب دائرعالمعنارف بنزر  4856صنفر  43درگذشت   .60
 نوشته شده است.)همان( هدف اابات امامت و دفاع از والیت امیرالمؤمنین

کننت » او فرموده است  . حضرت در مورداشتر از خوار امیرالمؤمنین مال  .61 کمنا  کنان لنی  رحم اهلل مال نا  فلقند 
 (03، ر42؛ ج547، ر5البالغه ابن حدید، ج شرح نهج«)لرسول اهلل

جننربن عنندی .62 ه بودننند.  و مقنندادبن اسننود از خننوار ینناران امیرالمننؤمنین مقصننود ح  ننندر کر کننه هننر دو از قبیلننه  اسننت 
جر باالصال  و مقداد بالوالء.)ر.ک  رجا  (34و  65ل طوسی، رالبته ح 

ق. عالمننه عبدالحسننین امینننی فقیننه، محنند  ، مننت لم، مننور  4805النننانی  ربی  53ش؛ 45/7/4870درگذشننت   .63
کتابخاننه شخصنی« ال ندیر»شنا  و از علمای بزر  شیعه و صاحب دائرعالمعنارف بنزر   نسخه اش  و مندفون در 

کتابخانه امیرالمؤمنین  .)همان(بنام 

نگار، منور  و محقن: برجسنته  ش. عالمه سیدمرتضی عس ری سیره52/6/4836ق، 4753 رمضان 7درگذشت   .64
کتاب  همان(«.)عبداهلل بن سباء»های متعدد در دفاع از شیعه از جمله  شیعی و دارای 

یخ اسنالم و تشنی  و صناحب 4774صفر  52درگذشت   .65 ق. عالمنه سنیدجعفر مرتضنی عنالم دیننی و متخصنص تنار
جلننند( و بسنننیاری 28«)الصنننحی  منننن سنننیرع االمنننام علنننی»جلننند( و 82«)بنننی االعظنننمالصنننحی  منننن سنننیرع الن»

 های فاخر دیگر.)همان( کتاب
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اهلل  اهلل حناج شنیخ محمندعلی صنفایی حنائری و پندر آینت اهلل عالمه شنیخ عبنا  صنفایی حنائری فرزنند آینت آیت .66

های او در فقنه و  اسنت. نوشنتهحاج شیخ علی صفایی)عین _ صاد( از فقهنا و علمنای بنزر  شنیعه در قنرن معاصنر 
کتاب یخ و... بسننننیار عمینننن: و فقیهانننننه اسننننت.  هننننای تنننناریخی او در شخصننننیت  اصننننول و رجننننال و عقاینننند و تننننار

کننه توسننط4)جلنند( و سیدالشننهدا5)جلنند(، امیرالمننؤمنین8)پیننامبر  مقنند  مسننجد انتشننارات جلنند( 
کم یخ نظینر و بسنیار عالماننه و تحلی جم ران بنه چناپ رسنیده در ننوع خنود  ش 47/3/4822لنی اسنت. وی در تنار

کتاب گناهی از زنندگی و  کنیند بنه  درگذشت و در قبرستان بقی  قم به خاک سپرده شد. برای آ هنای ایشنان مراجعنه 
کتننناب  اهلل حننناج شنننیخ عبنننا  صنننفایی حنننائری قمنننی، انتشنننارات لیلننن  القننندر، قنننم،  ، آینننت«اف نننار و آمنننال»مقدمنننه 

 ش.4800

آمنننه خنناتون مجلسننی، دختننر محمنندتقی مجلسننی و خننواهر عالمننه محمنندباقر  ق. آمنننه بننیگم یننا4534درگذشننت   .67
 مجلسی و همسر مالصال  مازندرانی و از زنان عالمه و فقیهۀ شیعه است.)همان(

ش. سیده نصرت بیگم امین معروف به بانو امین، فقیه، عارف و مفسر زن شنیعه اهنل 4865ق/ 4758درگذشت   .68
 اصفهان است.)همان(اصفهان، محل دفن او تخت فوالد 

کاشنم  یمق. محمد زکریای رازی پزش ، فیلسوف و شی848شعبان  2ش، 0/3/857درگذشت   .69 دان ایراننی و 
کیهان یاضننیات در منورد شننیعه بننودن  ال نل، اسننید سننولفوری  و نفنت سننفید و دارای آانناری در  شناسنی، منطنن: و ر

 زکریای رازی.)ر.ک  وی ی پدیا(

کننه آاننار  6و  2بننن حسننین جرجننانی، پزشنن  بننزر  شننیعه و نویسنننده ایرانننی، قننرن ق. اسننماعیل 284درگذشننت   .70
کنرد. مهم اسنت. اینن دائرعالمعنارف بنزر  « ذخینره خوارزمشناهی»تنرین اانر او  پزش ی مهمی به یبان فارسی تنألیم 

کتناب دارای  کتب پایه و جام  در پزش ی سنتی امروز است. این  اژه در و 225555فصنل و  4452بناب و  22طبی از 
کتاب و ی  تتمه است.)همان( ه   ن 

 )همان(ر.ک   ق. در مورد شیعه دوازده امامی بودن فردوسی746درگذشت   .71

کننرده  ق. سنننائی در برخننی از اشننعارش از اهل272یننا  282یننا  252درگذشننت    .72 گفتننه و آنننان را منندح  بیننت سننخن 
یحانن  االدب» اند. مندر  تبرینزی در است؛ از این رو برخی او را شیعه دانسنته ال ننی و »و شنیخ عبنا  قمنی در « ر

کنه تقینه می او را شنیعه می« ریاض العلماء و حیاض الفضنالء»و افندی در « االلقاب کنرده اسنت. سننائی در  داننند 
کننه مننذهب خننود را بیننان می  را مدیننن  العلننم خوانننده و از غصننب حنن: فاطمننه زهننرا کننند امننام علننی اشننعاری 

گفتننه و کننرده و اعتقنناد بننه مننذهب جعفننری را الزم دانسننته اسننت.  )منناجرای فنندک( سننخن  بننه حنندیث اقلننین اشنناره 
متعل: به سنایی اسنت. مولنوی، سننایی را ح نیم نامینده  ترین قصیده فارسی موجود در مدح امام رضا قدیمی

 و از او تأایر پذیرفته است.)همان(

یه طو  علوم عقلی و نقلی222درگذشت   .73 کمنال  ق. انوری در مدرسه منصور گون بنه  گوننا را آموخنت و در علنوم 
یاضننیات نیننز سننرآمد دوران شنند)ر.ک  سننایت مرکننز دائرعالمعننارف بننزر   رسننید. افننزون بننر آن در ح مننت، فلسننفه و ر

گفته قاضی نوراهلل شوشتری و برخی دیگر، شیعه دوازده امامی است.)همان(  اسالمی(. مذهب انوری به 

نظامی، مولوی، حافس، سعدی، جنامی ر.ک  سنایت حنوزه نینوز)خبرگزاری ق. در مورد شیعه بودن 647درگذشت   .74
 ها و مقاالت معتبر. و نیز برخی دیگر از سایت 43/6/4755رسمی حوزه( مصاحبه با دکتر والیتی، 

کسنانی وی را شنیعه بداننند  بینت و اهل ق. اشعار او در مدح حضنرت علنی652درگذشت   .75 موجنب شنده 
کنه قاضنی ننوراهلل شوشنتری، عطنار را شنیعه484ش، ر4827ر، های عطنا )فاضلی، اندیشنه ای خنالص  ( تنا جنایی 
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 (22ش، ر4828دانسننته اسننت.)فروزانفر، شننرح احننوال و نقنند و تحلیننل آاننار شننیخ فریدالنندین عطننار نیشننابوری، 

 )همان(

   ق.625درگذشت   .76
اسننت.)ر.ک  شننم  در اشننعار  بننرای اطننالع از دالئننل این ننه شننم  تبریننزی در اشننعار مولننوی همننان امننام زمننان .77

کیهان فرهنگی، شماره موالنا، آیت کی،   (4834، مهر و آبان 408-405های  اهلل محسن ارا
  ق.605درگذشت   .78
  ق.260درگذشت   .79
   ق.303درگذشت   .80
   ق.006درگذشت   .81
   ق.4885درگذشت   .82

هانی، فقیه، ح نیم، عنارف، شناعر اهلل محمدحسین غروی اصف تخلص شعری آیت« مفتقر»ق. 4864درگذشت   .83
مشنهور  بینت های اصنولی آن اسنت. دینوان او در مندح و رانای اهل و از علماء و مجتهدان بنام شنیعه و اسنتوانه

 است.)همان(

  .52/6/4862درگذشت   .84
گردان امنننام  تخلنننص شنننعری آینننت« شنننف:»، 50/2/4836درگذشنننت   .85 اهلل محمدحسنننین بهجتنننی اردکنننانی از شنننا

کنه بینند دیننده/ »منام جمعنه اردکننان ینزد و از نخسنتین شناعران انقننالب اسنالمی. شنعر معنروف و ا خمیننی هرچننه 
کتاب« خدایش آفریده ی نی فقنه(. در  کنه  های دبسنتانی، سنروده اوسنت)ر.ک  و تخلنص « شنف:»الزم بنه ذکنر اسنت 

کنه اینن منظومنه بنه شنعرای  شاعر بنزر  آئیننی معاصنر خراسنان اسنتاد محمندجواد غفنورزاده نینز هسنت. امنا از آنجنا 
 روحانی و یا دارای سابقه تحصیل در حوزه پرداخته از آوردن ایشان اجتناب شد.

   دیباچه  روی و رخساره)فرهن  عمید(. .86
 غالمرضا سازگار است.  مینم تخلص شاعر آئینی معاصر .87

کوچ  خان جنگلی یا سنردار جنگنل، 44/0/4855درگذشت   .88 رهبنر جننبش جنگنل. . میرزا یون  مشهور به میرزا 
کتناب  وی در حوزه گنیالن»های رشت و تهران در  خواند و بننابر نقنل رضنا مظفنری در  او در آسنتانه نینل « مشناهیر 

که تحوالت ایران آن زمان مسیر زندگی  اش را ت ییر داد.)همان( به مقام اجتهاد بود 

 .0/2/4533اهلل نوری، شهادت)اعدام(   اهلل شیخ فضل شهید آیت .89
ق. عالم مبارز حسن جوری معروف بنه شنیخ حسنن جنوری ی نی از رهبنران روحنانی قینام سنربداران 278هادت  ش .90

گردان خلیفنه مازنندرانی. مبنانی اندیشنه وی بناور بنه تشنی   دوازده  در سده هشتم هجری در منطقه خراسنان و از شنا
بننود. او بننه ایننران و مردمننان ایننران ناپننذیری دیننن و مبننارزه بننا ولننم و سننتم  بینی مهنندویت، جدایی امننامی، و جهننان

کرد و دست م والن را پ  از  کنرد و اولنین  سال از بخش 455خدمت بسیار بزرگی  کوتاه  های شرقی و مرکزی از ایران 
کرد. او زاده روستای جنور از توابن  نیشنابور بنود و مندت  ح ومت مردمی شیعه دوازده امامی را در سبزوار پایه گذاری 

گناهی از حقیقنت،  هفت تا هشت سال در مدار  زادگاه خویش به تحصیل علنوم دیننی پرداخنت و سنپ  بنرای آ
گرفت و از اختالف آموزه رق را فرا  گاه شد و به مقام استادی رسید.)همان( های ائمه فر  نظرها و اعتقادات آنان آ

ر مشنروطه مشنروعه اهلل سید عبدالحسین الری از فقهای شیعه در منطقه فنار  و طرفندا ش. آیت4858درگذشت   .91
گرفننت و ح ومننت  و صناحب ح ننم جهنناد بنر علیننه انگلیسننی ها. وی در منطقنه الرسننتان، اقتنندار منطقنه را بدسننت 
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کرد. او امر به معروف و نماز جمعه را واجنب عیننی می دانسنت و خنود  اسالمی تش یل داد و اح ام اسالمی را اجرا 

گردان مال حسینقل نماز جمعه اقامه می  ی همدانی و میرزای شیرازی بود.)همان(کرد. وی از شا

کننه بدسننتور رضننا خننان تبعینند و بننه  ش. آیننت4846شننهادت   .92 اهلل سیدحسننن منندر  فقیننه و سیاسننتمدار شننیعی 
 آذر( روز مجل  نامگذاری شده است.)همان( 45شهادت رسید. روز شهادت او )

 .52/45/4887 االسالم سیدمجتبی نواب صفوی، شهادت  شهید حجت .93
کاشنننانی فقینننه و مبنننارز سیاسنننی، اجتمننناعی دهنننه 4875گذشنننت  در .94 کنننه بنننه همنننراه محمننند  55ش. سیدابوالقاسنننم 

کرد.)همان(  مصدق، نفت ایران را ملی 

 .55/8/4870اهلل سید محمدرضا سعیدی، شهادت   شهید آیت .95
  .6/45/4828اهلل حسین غفاری، شهادت   شهید آیت .96
  .4/3/4826ادت  اهلل سیدمصطفی خمینی، شه شهید آیت .97
کافی، درگذشت   دادۀ امام زمان واعس معروف و دل .98    .85/7/4822حاج شیخ احمد 
 .  5/6/4822االسالم سیدعلی اندرزگو، شهادت   شهید حجت .99

کتاب52/0/4822درگذشننت   .100 گرانسننن  و  ش. محمنندتقی فلسننفی سننخنران و خطیننب برجسننته و مؤلننم  هننای 
   اهلل علی فلسفی. لمیه مشهد حضرت آیتبرادر بزر  استاد بزر  حوزه ع

 .)فرهن  معین(ها، بازدارنده از ل زش و خطا کننده از بدی نگهدارنده، حفسعاصم   .101
   کننده.)همان( قاصم  درهم ش ننده، هالک .102

  .44/5/4823اهلل مرتضی مطهری، شهادت   شهید آیت .103
 تفسیر پرتوی از قرآن(. )صاحب 0/6/4823اهلل سیدمحمود طالقانی، درگذشت   آیت .104

 .6/6/4820آغاز جن  تحمیلی   .105
   ساله(. 48)3/3/4820شهید حسین فهمیده، شهادت   .106

کبر شیرودی)از فرماندهان هوانیروز(، شهادت   شهید سرلش ر علی .107   .3/5/4865ا
کشوری) .108 (، شنهادت  هنوانیروز کبرا 4-اچ بل ایو  آ جت رنجر556-بل بالگرد جنگنده خلبان سرگردشهید احمد 

42/0/4820.   
   .است های بهشت از نام .109
 .84/8/4865شهید دکتر مصطفی چمران، شهادت   .110
 )در پی انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی(.2/7/4865اهلل سیدمحمد بهشتی، شهادت   شهید آیت .111

کوردل(.2/2/4865نژاد، شهادت   اهلل سید عبدال ریم هاشمی شهید آیت .112    )در مشهد بدست منافقین 

  .55/45/4865اهلل سید عبدالحسین دست یب، شهادت   شهید آیت .113
   .58/2/4864فهانی، شهادت  اهلل عطاءاهلل اشرفی اص شهید آیت .114
  .4/3/4823اهلل سید محمدعلی قاضی طباطبائی، شهادت   شهید آیت .115
  .54/6/4865اهلل سید اسداهلل مدنی، شهادت   شهید آیت .116
  .44/7/4864اهلل محمد صدوقی، شهادت   شهید آیت .117
 .3/6/4865شهید محمدعلی رجایی، شهادت   .118
 ساله(. 52)2/2/4865دت  آرا، شها شهید محمد جهان .119

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84_%DB%B2%DB%B0%DB%B6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84_%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%86-%DB%B1_%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2
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   .4/8/4865شهید محمد بروجردی، شهادت   .120
   .55/44/4864شهید ابراهیم هادی، شهادت   .121
   .42/45/4865شهید محمدابراهیم همت، شهادت   .122
   ساله(. 56)0/44/4864شهید حسن باقری، شهادت   .123
  .3/45/4862شهید حسین خرازی، شهادت   .124
 )در عملیات بدر(.58/45/4868ونسی، شهادت  شهید عبدالحسین بر .125

کری، شهادت   .126    )جزیره مجنون(.52/45/4868شهید مهدی با
  .42/2/4866شهید عبا  بابایی، شهادت   .127
  .42/45/4828شهید منصور ستاری، شهادت   .128
کبنننر  االسنننالم والمسنننلمین سنننید علی سنننید آزادگنننان حجت .129 وی در سنننال )45/8/4820فرد، درگذشنننت   ابنننوترابیا

پن  از ده سنال اسنارت همننراه بنا دیگنر آزادگنان سننرافراز بنه منیهن اسنالمی بازگشننت و در همنان سنال بنا ح ننم  4860
ینارت حنرم حضنرت  فقیه در امور آزادگان شد. آن مجاهد خستگی رهبر معظم انقالب نماینده ولی ناپدیر در مسنیر ی

فرد بر اار سنانحه راننندگی هنردو جنان بنه  سیدعبا  ابوترابیاهلل  به همراه پدر بزرگوارش آیت بن موسی الرضا علی
کردند و در صحن آزادی حرم مطهر امام رضا  .به خاک سپرده شدند( 57حجره  جان آفرین تسلیم 

ینی، درگذشت   .130    )بعلت برخورد ترکش مین در ف ه خوزستان(.55/4/4825سیدمرتضی آو

   ای(. شهید هسته)54/3/4805مقدم، شهادت   شهید حسن تهرانی .131
   )فرمانده نیروی زمینی ارتش(.54/4/4823شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، شهادت   .132
گننذرگاه مننرزی «)سنناله 56»43/2/4806شننهید محسننن حججننی، شننهادت   .133 از نیروهننای ایرانننی مننداف  حننرم در 

یه توسننط نیروهننای داعننش بننه اسننارت درآمنند و پنن  از دو روز بننه دسننت آنننان سننر  از بنندنش جنندا شنند و بننه الولینند سننور
 شهادت رسید(.

الهنندی صنندر؛ خننواهر شننهید محمنندباقر صنندر، متف ننر، نویسنننده، شنناعر، معلننم فقننه و  شننهیده سننیده آمنننه بنت .134
اهلل محمندباقر صندر بنر اانر شن نجه بنه دسنتور  )در عنراق بهمنراه بنرادرش شنهید آینت40/4/4820اخالق، شنهادت  

 صدام(.

ذوبنوا »)این شنهید بزرگنوار در منورد امنام راحنل فرمنوده بنود  40/4/4820، شهادت  اهلل محمدباقر صدر شهید آیت .135
کما ذاب هو فی االسالم؛ ذوب شوید در خمینی همان کنه او در اسنالم ذوب شنده اسنت فی االمام الخمینی  « گونه 

 «(.چه گفت  شهید صدر درباره امام خمینی»سایت الم ر.ک  

 )بر اار ی  انفجار تروریستی در نجم(.2/6/4835یم، شهادت  اهلل سید محمدباقر ح  شهید آیت .136

یننارت حضننرت اننامن 73)در 55/7/4823اهلل علننی صننفائی حننائری، درگذشننت   آیننت .137 الحجج  سننالگی در راه ی
   (.  علی بن موسی الرضا

عننین »مقصننود از  کننننده شنندید. گرداننننده، اعراض صنند   اعننراض شنندید، مننان  بننودن، جلننوگیر بننودن. صنناد  روی .138
که هم ابتندای ننام و فامینل ایشنان و هنم بنه معننای چشنم  شیخنا االستاد آیت« صاد اهلل علی صفایی حائری است 

پاسنندار و جلننوگیر از التقنناط اسننت؛ التقنناط اسننالم بننا غیننر اسننالم و  التقنناط اسننالم حتننی بننا اندیشننه مسننلمین. ایننن 
گرانمایه بین اسالم با اندیشه مسلمین تفاوت قائل بنود و فلسنفه، عرفنان، تربینت، اخنالق و... اسنالمی را  اندیشمند 

گذاشننت.)ر.ک  صننفائی حننائری، علننی،  آمیخننت و بننین آنهننا تمننایز می بننا فلسننفه، عرفننان و... مسننلمین درهننم نمی
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 (46؛ نقدی بر هرمنوتی ، ر75؛ یادنامه، ر02؛ حرکت، ر22و  2انسان در دو فصل، ر

 )همان(.52/3/4802درگذشت   .139

   .5/45/4802اهلل محمد مؤمن قمی، درگذشت   ستاد آیتشیخنا اال .140

در هنگنام خنروج از فرودگناه  )فرمانده نیروی قد  سپاه پاسنداران48/45/4803شهید قاسم سلیمانی، شهادت   .141
المللی ب داد به دستور ترامپ رئنی  جمهنور وقنت امری نا منورد حملنه موشن  پهپناد نظنامی ارتنش امری نا قنرار  بین

الزم بنه ذکنر اسنت  نظینر بنود(. ادت رسید. تشیی  جنازه این شهید عزیز پن  از تشنیی  امنام راحنل بیگرفت و به شه
گفته بودم و پ  از شهادت بیت دوم را بر آن افزودم.  که این بیت را در م ه و در زمان حیات این شهید بزرگوار 

کننه بننه همننراه شننهید قاسننم  ش)از فرماننندهان حشدالشننعبی48/45/4803شننهید ابومهنندی المهننند ، شننهادت   .142
بننه  جمهننور وقننت آمری ننا، توسننط مننأموران آمری ننایی بدسننتور ترامننپ رئننی  المللننی ب ننداد سننلیمانی در فرودگنناه بین

   شهادت رسید(.

  جانشین شهید حاج قاسم سلیمانی.فرمانده سپاه قد  و  .143
سننپاه پاسننداران و رئننی   ش)معنناون وییننر دفنناع و از سننرداران2/0/4800زاده، شننهادت   شننهید محسننن فخننری .144

که توسط اسرائیل ترور شد(. سازمان پژوهش    های نوین دفاعی 

رهبنر معظنم انقنالب در بخشنی از پینام تسنلیت  ش.45/45/4800اهلل محمندتقی مصنباح ینزدی، درگذشنت   آیت .145
برجسننته، ایشننان متف ننری »... فرمایننند   خننود نسننبت بننه درگذشننت ایننن عننالم ربننانی و اسننتاد بننزر  حننوزه چنننین می

گویائی در اوهار ح: و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودنند. خندمات ایشنان در  مدیری شایسته، دارای یبان 
گردان ممتنناز اارگننذار، و در حضننور انقالبننی دینننی و ۀتولینند اندیشنن کتننب راهگشننا، و در تربیننت شننا  ۀهمنن در نگننارش 

که احسا  نیاز به حضور ایشان می میدان نظیر است. پارسائی و پرهیزگناری خصنلت  کم انصافا   شد، حقا  و هائی 
عمر بنود و توفین: سنلوک در طرین: معرفنت توحیندی، پناداش بنزر  الهنی بنه  همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر

 .«...بلندمدت است این مجاهد
ت ایننن . رهبننر معظننم انقننالب دامننت برکاتننه در قسننمتی از پیننام خننود بمناسننبت درگذشنن84/2/4755درگذشننت   .146

 ورزی نننوآور، و دسننت، و اندیشننه ایشننان دانشننمندی جننام ، و ادیبننی چیره»... اننند   دانشننمند متف ننر چنننین آورده

منادی، در خندمت معنارف واالی قنرآن و  های ها و پیراینه شناسی عدالتخواه بودند. ایشان عمنر را فناره از آراینه اسالم
گذرانده و آااری ارزشمند از خود به ت  گنرمر اسنتادان معرفنت و  . بهرهجا نهادند سن  گیری از محضر پر فی  و نفن  

د و غنای نف  در دل و جان این شخصیتا مشهد مقد ، ذخیره معنویت در عزینز بنه جنا نهناده  ی از توکل و تعب 
که تا آخر عمر با برکتش وی را استوار می  ...«.داشت بود 

)در نوبننت  در آخننرین فرصننت انتشننار ایننن شننعر .45/6/4755سرلشنن ر دکتننر سیدحسننین فیروزآبننادی، درگذشننت   .147
کنه بنرادر عزینز و صندی: قندیمی، سنردار بسنیجی عبند صنال  خندا دکتنر فیروزآبنادی بنه  چاپ مجله( خبنردار شندم 

شنناختم. حقیقتنا  مندیری توانمنند،  دیدار حن: شنتافت. بنیش از چهنار دهنه و از دوران زلزلنه طنب  اینن بنرادر را می
یند. خنار  وفنا و بسنیار مهربنان بنود. او فنانی در رهبنری و نظنام بنود و بنه آنهنا عشن: میباهوش، متدین، متواضن ، با وری

کردند چهره این مرد بزر  و توانمند نظنام را بنا شنایعات بی اسنا  و  چشم دشمنان بود به همین خاطر برخی تالش 
کننند غافنل از این نه خورشنید هرگنز پشنت ا تهمت کنه  بنر پنهنان نمیهای ناروا)همچون ویالی لواسان( خنراب  مانند 

کنار هم ان اهلل یداف  عن الذین آمنوا کند و در  رزمنانش شنهدای انقنالب و امنام شنهدا)امام راحنل(  خدا رحمتش 
 بمناسننبت در پیننام تسننلیتی رهبننر معظننم انقننالب؛ آمننین، آمننین و یننارانش محشننور فرماینند. قننرار دهنند و بننا حسننین
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حیم»  فرمودننندچنننین  یننار دیرینننه خننود ایننن درگذشننت حمن الننر  درگذشننت هم ننار دیننرین اینجانننب،  بسننم اهلل الننر 

دحسننن فیروزآبننادی گرامننی و فرزننندان محتننرم و دیگننر  سرلشننگر جننناب آقننای دکتننر سی  رحمنن اهلل علیننه را بننه همسننر 
های مبارزاتی دوران دانشجوئی در مشنهد،  عمری مجاهدت ارزشمند، از تالش .کنم عرض می بازماندگان تسلیت

نت تنا الی  گسنترده در سنال فع  ع و  های مهنم ماننند جهنناد  عرصننه هننای پن  از پینروزی انقنالب اسننالمی، در هنای متنننو 
کنل نیروهنای  های وابسته به شورای عالی دفاع، و سازندگی و مجموعه ت در ر   سنتاد  بویژه خندمات طنوالنی مند 

 این برادر پرتالش واخروی  ۀمعنوی و توش ۀمجم  تشخیص مصلحت نظام، ذخیر مسل  و سرانجام عضویت در

بزر  دیگنری اسنت  روح تعبد و تدین و صدق و ابات در پایبندی به ایمان و عمل انقالبی، امتیاز .خیرخواه است
گرامی همراه بود. این خصوصیات رحمنت و رضنوان الهنی بنرای ایشنان خواهند  ۀبرجسته ماین که همواره با این برادر 

 .نمنایم منی امش و بردبناری بنرای بازمانندگان را از خداونند متعنال مسنئلتالهی برای وی و آر شاءاهلل. م فرت بود ان
دعلی خامنه  «.4755/6/45 ای سی 

رهبننر معظننم انقننالب در پیننامی  از فعنناالن سیاسننی _ اجتمنناعی و ارکننان مبننارزاتی مشننهد. .40/6/4755درگذشننت   .148
اسنتاد  و انقالبنی، مند متف نردیرینۀ خود خطناب بنه خلنم صنال  او دانشن دوست مبارزبمناسبت درگذشت این 

جننناب آقننای حسننن رحننیم پننور ازغنندی،  بسننم اهلل الننرحمن الننرحیم»پننور ازغنندی چنننین مرقننوم فرمودننند   حسننن رحیم
گرامی آن جناب، مرحوم آقنای حناج حیندر آقنارحیم پنور رحم  دانشمند متف ر، دام بقائه را  علینه اهلل درگذشت پدر 

کنننم.  همف نران آن مرحننوم تسنلیت عننرض منی گان محتنرم و همننه دوسنتان وگرامنی و دیگننر بازمانند ۀبنه شنما و والنند
تحقنن: اح ننام و معننارف اسننالمی، نمایشننگر  ۀاز غیننرت دیننی و انگیننز برخاسننته ۀهننای متمننادی تننالش صننادقان سنال

ننو درجننات اخننروی ایشننان خواهنند بخننش مهننم زننندگی بننود  آن مرحننوم اسننت و ایننن موجننب رضننا و رحمننت الهننی و عل 
 «.4755شهریور  40، ای سیدعلی خامنه .کنم سألت میمام توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال شاءاهلل. دو ان

کالم .149 (؛ صنبحی صنال  408  البالغنه، هنای متقین)نهج بنه همنام در ویژگی امیرالمؤمنین مولی اشاره است به 
   (408، ر62نوار، ج.)بحاراالآمده است« شیعه»ها به جای متقین،  الزم به ذکر است در برخی از نسخه

کنه بننه اشننارت حضننرت صننادق .150 ، 72بنه درون تنننور افروختننه رفننت. )بحنناراالنوار، ج مقصنود هننارون م ننی اسننت 
 (458ر
 تخلص شعری مقام معظم رهبری)دامت برکاته(. .151

دم. صنفائی حنائری هسنتم و اولنین بنار از ایشنان شننی مرحنوم حناج شنیخ علنی دار شنیخنا االسنتاد را وام تعبیراین  .152
در جمعننی از دوسننتان و  )دامت برکاتننه(ای اهلل خامنننه آیننت حضننرت اسننتاد پنن  از درگذشننت امننام راحننل و رهبننری

گردان خود عناینت اهلل، روح االمنین  پن  از روح اینن ملنتبنه  گفتند  خندا که این حقیر نیز توفی: حضور داشتم، شا
 .کرد
اهلل مصنباح ینزدی و شنهیدان؛  کنه در منورد مرحنوم آینتنچنه از جملنه آ ابیاتفراز پنجم این منظومه و نیز برخی از  .153

کبنر مصنحفی...( و ینار همنراه او ابومهندی المهنند  و  ای ینا شنهید هسنته قاسم سلیمانی)البته بینت دوم  ینا چنو ا
بنه اینن مجموعنه ن عزینزان از بناب ادای دینن، آمده، بعدها و پ  از درگذشت ینا شنهادت آ و... زاده محسن فخری
گردید. اللهم ارزقنا الشهادع و الحشر معهم، آمین آمین افزوده شد  .و این منظومه، مفتخر و متبرک به نام آن بزرگان 


