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 هایحکومتامامزمانوویژگیهاشاخصه

  

:مقذمه
وٌذ؛  ی هطلَب، آؿٌا هی ّای راهعِ ّای حىَهت اهام صهاى )عذ(، ها سا تا ٍیظگی آؿٌایی تا ٍیظگی

آٍسد، تا تشای ؿثیِ ؿذى راهعِ خَد تِ راهعِ  ى اًشطی ٍ ؿَق هضاعفی تِ ٍرَد هیّوچٌیي دس اًؼا

شػی تِ خَسؿیذ ًذاسد، عمل حىن هخال دس ؿة ٍ تاسیىی وِ اًؼاى دػتهْذٍی تالؽ وٌذ. تِ عٌَاى 

تا  وٌذ ت صاحة الضهاى )عذ( تِ ها ووه هیّای حىَه آؿٌایی تا ٍیظگیچشاغی سٍؿي وٌذ. وٌذ وِ  هی

 ی عصش غیثت، چشاغ سٍؿي وٌین.تفْوین چگًَِ تایذ دس تاسیى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یحکومتگستره:
حىَهت اهام صهاى للوشٍ  ،()تَسات ٍ اًزیل ، هٌطك، عمالًیت ٍ وتة همذعتا تَرِ تِ آیات لشآى، سٍایات

 رْاًی اػت.

 :رْاى تِ صالحاى اسث خَاّذ سػیذ.» دس صتَس داٍٍد آهذُ اػت»  

  :ای اتشاّین ]یافت[ ّای صهیي اص اٍالد تَ تشوت خَاٌّذ رویع اهت»دس رایی دیگش هیخَاًین» 
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 ؿیعیاىاتشاّین )وِ تِ عمیذُ  ًذاى حضشتیعٌی فشص دس ادتیات دیٌی تِ هعٌی ّذایت اػت.« تشوت»

ّای صهیي سا ّذایت خَاٌّذ  ؼتٌذ( رویع اهتیعٌی دٍاصدُ اهام ّ ،رسیِ ایـاى حضشت اػواعیل ٍ

 وشد. وِ ایي اهش تاوٌَى هحمك ًـذُ اػت.

  :وِ پش اص ظلن ٍ وٌذ؛ ّواًگَ )عذ( صهیي سا پش اص عذل ٍ داد هی هْذی»دس ووال الذیي آهذُ اػت ًِ

، ػشتاػش وشُ خاوی سا دس تش هتَاتش اص ؿیعِ ٍ ػٌیتٌاتش سٍایت  «صهیي»ولوِ  «رَس ؿذُ تاؿذ.

 گیشد. هی

 ُاص سٍم، چیي، دیلن، تشن، ػٌذ، ٌّذ، لؼطٌطٌیِ، واتل ٍ  ی رىَهت حضشت، دس سٍایات، تشای گؼتش

ی اسٍپا ٍ تطَسولی، غشب  . تا تَرِ تِ همتضیات آى صهاى، سٍم ؿاهل ّوِخضس ًام تشدُ ؿذُ اػت

 اػت. ؿشق آػیا ی ّوِ ،ٍ هشاد اص چیي ؿَد هی

 ُتِ آخشیيِ »...ِ خذاًٍذ هتعال فشهَدُ اػت: و اػت دس ػخٌی اص پیاهثش اوشم )ف(  ایي گًَِ آهذ ٍ 

ب صهیي، فشهاًشٍا خَاّن آًْا، ػشاػش صهیي سا اص دؿوٌاًن پان خَاّن وشد ٍ اٍ سا تش هـشق ٍ هغش

 «گشداًذ...

 ؿواػت.  تش ،حُزت تعذ اص هي اٍ»فشهایٌذ:  )عذ( هی صاحة الضهاى )ع(، دس هعشفی اهام حؼي عؼگشی

  «هَخل اٍ دس هیاى ؿوا، هَخل رٍالمشًیي ٍ خضش اػت.

دس داػتاى رٍالمشًیي، حىَهت رْاًی تش ؿشق ٍ غشب رْاى، ٍ دس ػَسُ وْف، اهَسی چَى: عوش طَالًی، 

 تیاى ؿذُ اػت.علن تؼیاس تاال )دس هَسد خضش ًثی( ٍ اػاست یارَد ٍ هارَد تا سٍص لیاهت 

 

 مرکسحکومت:
ی ایي ؿْش ٍػعت صیاد ؛  اها تا تَرِ تِ ایٌىِ دس صهاى ظَْسهشوض حىَهت حضشت، ؿْش وَفِ اػت

گش اص ؿَد. تِ ّویي دلیل دس تشخی سٍایات اص ًزف ٍ دس تشخی دی خَاّذ یافت، ًزف سا ّن ؿاهل هی

 .هؼزذ ػْلِ اػت ،خاًِ ٍ هحل صًذگی حضشتوَفِ ًام تشدُ ؿذُ اػت. 

 َد.هؼزذ وَفِ خَاّذ ت ،ٍ هحل لضاٍت اٍهشوض حىَهت اٍ، ؿْش وَفِ »فشهایٌذ:  اهام صادق )ع( هی» 

 

 مذتحکومت:
ؿَد  آغاص هی ایي حىَهت تا فشهاًشٍایی اهام هْذی .حىَهت اهام صهاى )عذ( تا لیاهت اداهِ خَاّذ یافت

، حىَهت تیي اٍلیاء خذا دػت تِ ػپغ تا ٍلَع سرعتوٌٌذ؛  اى دٍلت وشیوِ هْذٍی سا تش پا هیٍ ایـ

 دػت خَاّذ ؿذ.

 .ذًگیش )ع( حىَهت سا تذػت هی اهام حؼیي )ع( اٍلیي اهاهی ّؼتٌذ وِ تعذ اص اهام هْذی 



 
3 

 ًَِذ، )ع( تِ حىَهت سػ پغ اص آًىِ هْذی»آهذُ اػت وِ خذاًٍذ فشهَدُ اػت:  دس سٍایت ایي گ

ِ دػت اٍلیاء ٍ دٍػتاى خَد، دػت ت یَػتِ تا لیاهت، سٍصگاس سا تیيدٍلت اٍ سا دٍام خَاّن تخـیذ ٍ پ

 « خَاّن وشد.

 ذ، هگش هاً صاحة دٍلتی ًوی ّاػت. ّیچ خاًذاىِ دٍلت دٍلت ها آخشیيِ»فشهایٌذ:  اهام تالش )ع( هی

یذًذ، ؿَد، تا ٍلتی حىَهت اّل تیت تش پا ؿذ ٍ ؿیَُ حىوشاًی ها سا د ایٌىِ پیؾ اص ها، حاون هی

 «وشدین. ؿذین، تِ ّویي گًَِ عول هی َیٌذ: اگش ها ّن حاون هیًگ

 .)عذ(، دس تیـتش سٍایات ّفت ػال تیاى ؿذُ اػت صاحة الضهاى هذت حىَهت

 ّای  وٌذ وِ تشاتش ّفتاد ػال اص ػال ّفت ػال حىَهت هی»فشهایٌذ:  دق)ع( دس ایي هَسد هیاهام صا

 «سٍصگاس ؿواػت.

سػیذُ اػت سا، تایذ تا ها ِ حىَهت اهام صهاى )عذ( ت ی تاسُسٍایاتی وِ دس»گَیذ:  )سُ( هی عالهِ هزلؼی

تشخی سٍایات تِ توام هذت حىَهت اؿاسُ داسد ٍ تشخی تش هذت حثات ٍ ایي احتواالت تَریِ وشد: 

ا ٍ ّ تا آى آؿٌایین ٍ تعضی هطاتك هاُ ّایی اػت وِ ها س حىَهت؛ تعضی هطاتك سٍصّا ٍ ػالاػتمشا

 «تاؿذ ٍ خذاًٍذ تِ حمیمت هطلة آگاُ اػت. ای سٍصگاس حضشت اػت وِ طَالًی هیّ ػال

 

 سیرهحکومتی:
 وٌٌذ. )ف( تیاى هی )عذ( سا ، ّواى ػیشُ ٍ سٍؽ پیاهثش تضسي اػالم سٍایات صشیحا، ػیشُ اهام صهاى

 وشد. ّواى گًَِ وِ )ع( هاًٌذ پیاهثش اػالم عول خَاّذ  اهام هْذی»فشهایٌذ:  )ع( هی اهام صادق

ٍ  پیؾ اص ظَْس سا ًاتَد ّای راّلیِ یت تَد سا اص هیاى تشد، اٍ ًیض سٍؽآًچِ اص سٍؽ راّل ،پیاهثش

 «سیضی خَاّذ وشد. الم سا اص ًَ پیاػ

 

 سیرهجهادیومبارزاتی:
 وٌٌذ. )ف( ٍ اهیشالوَهٌیي عول هی حضشت تِ سٍؽ پیاهثش

 دّذ. تش آییي ٍ ؿشیعت هي لشاس هیؿیَُ اٍ، ؿیَُ هي اػت ٍ هشدم سا »فشهایٌذ:  )ف( هی پیاهثش اوشم» 

  

 :سیرهقضایی
وٌذ. تا ایي تفاٍت وِ دس صهاى  ، اهیشالوَهٌیي عول هی، تِ ؿیَُ رذّ تضسگَاسؿاىاهام صهاى )عذ(

اع ؿَاّذ ٍ دالیل هَرَد، صَست اػ اراصُ لضاٍت تاطٌی ٍرَد ًذاؿت ٍ لضاٍت تش یشالوَهٌیي )ع(،اه

 پزیشفت.  هی
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 هاًٌذ داٍٍد ٍ ػلیواى ٍلتی اٍ لیام وٌذ» فشهایٌذ: ق )ع( دس هَسد ًحَُ لضاٍت حضشت هیاهام صاد ،

 «وٌذ. وٌذ؛ یعٌی گَاُ ٍ ؿاّذ طلة ًوی داٍسی هی

 

 سیرهمذیریتی:
وٌٌذ. حضشت دس هَسد  ّای هختلف دًیا سا هذیشیت هی شت، هذیشاًی تَاًا ّؼتٌذ وِ تخؾى حضساواسگضا

 گیش ّؼتٌذ. اى تؼیاس ػختواسگضاس

 خَد ؿذیذ ٍ دلیك اػت. عالهت هْذی)ع( آى اػت وِ تا واسگضاساى »فشهایٌذ:  )ف( هی سػَل اوشم

 «ی داسد ٍ تا هؼىیٌاى هْشتاى اػت.ا دػت تخـٌذُ

 

 :سیرهاقتصادی
 ىامِصهاهذاساى ٍ حُّایی وِ  ًی وِ لائن ها لیام وٌذ، لطایع )صهیيصها»فشهایٌذ:  پیاهثش اوشم )ف( هی 

 «دیگش لطایعی دس هیاى ًخَاّذ تَد.سٍد؛ تِ طَسی وِ  ًذ( اص تیي هیا ، دس هالىیت خَد دسآٍسدُرَس

 ػیشُ التصادی اهام هْذی )عذ( ایٌگًَِ اػت وِ:

 تخـذ؛ اهَال سا تِ فشاٍاًی هی

 ووه تاؿذ؛ ؿَد وِ ًیاصهٌذِ دس حىَهت اٍ، فمیشی پیذا ًوی

صهیي سفتِ ٍ وؼی  ای وِ صى تا توام تزوالتؾ، تِ ساحتی اص ؿشق تِ غشبِ ِ گًَِؿَد، ت اهٌیت فشاٍاى هی

 ؿَد. هتعشض اٍ ًوی

 

 :سیرهشخصی
 َراهعِ تـشی اػت؛  تٌذد وِ اگشچِ حاون ٍ سّثشِ اٍ تا خَد عْذ هی»فشهایٌذ:  هٌیي )ع( هیاهیشالو

هشوثی ّوچَى هشوة آًْا ػَاس ؿَد... ٍ تِ  ساُ سٍد ٍ هاًٌذ آًاى تپَؿذ ٍ تش ،خَد ٍلی ّواًٌذ سعیتِ

 «ون لٌاعت وٌذ.

 وٌذ )ّواى لثاع  )ع( سا تش تي هی ٍلتی لائن ها لیام وٌذ، لثاع علی»فشهایٌذ:  )ع( ًیض هی اهام صادق

 «گیشد. داس( ٍ سٍؽ اٍ سا پیؾ هی ٍصلِ

 آى ّوذم ٍ آى پذس اهام»فشهایٌذ:  هیهحثت اهام تِ ؿیعیاى ایٌگًَِ  تا اؿاسُ تِ اهام سضا )ع( ًیض ،

  «هْشتاى ٍ تشادس تٌی اػت ٍ هادس دلؼَص تشای فشصًذ خشدػال اػت ٍ پٌاّگاُ تٌذگاى دس ٍالعِ َّلٌان.

 تشًذ، آى گًَِ وِ  اهتؾ تِ اٍ پٌاُ هی»فشهایٌذ:  پیاهثش اوشم )ف( دس هَسد ػیشُ ؿخصی حضشت هی

 «ؿًَذ. ّا تِ هلىِ خَد پٌاٌّذُ هیصًثَس
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 میمقبولیتعمو:
آػواى  دّن تِ هْذی، وِ اّل ؿوا سا تـاست هی»اًذ:  ( دس هَسد حضشت ایٌگًَِ فشهَدُپیاهثش اوشم )ف

 «ٍ صهیي اص اٍ ساضی ّؼتٌذ.

 

 :ّای حضشت ٌّگام ظَْس تشخی اص ٍیظگی

 ّای پیاهثشاى )هعزضات توام پیاهثشاى دس ًضد حضشت اػت( ذادّای غیثی ٍ ّوشاُ داؿتي ًـاًِاه 

 ای ّش طایفِ ٍ هحلِ دس رْاى.ّ ّا ٍ لحي ّا، لْزِ حضشت تش ّوِ صتاى تؼلط ٍ آگاّی 

 ُؿَد. ٍ هؼلواى ؿذى تؼیاسی اص هشدم هی تاعج رزب وِ ،ّای علوی هٌاظش 

 ٌاد تِ تَسات ٍ اًزیل تحشیف ًـذُاػت آهذُ اػت وِ حضشت تا ًـاى دادى ٍ دس تشخی سٍایات ،

 وٌذ. هییاى ٍ هؼیحیاى رْاى سا هؼلواى تؼیاسی اص یَْد

 

ًؼاًی ٍ الْی خَد سا وِ تِ ولی َّیت ا پشداصًذ هیحضشت  ت تاهخالف تِ دس چٌیي ؿشایطی، تٌْا وؼاًی

 وٌذ. ت وِ حضشت تا آًْا پیىاس هیاًذ؛ دس ایي صهاى اػ اص دػت دادُ

 پَستذسیغ اػتاد سائفی

 ّای حىَهت اهام صهاىّا ٍ ٍیظگیؿاخصِضَع: هَ

 ّای آهَصؿی هعاسف هْذٍیتاسائِ ؿذُ دس والع خالصِ ٍ چىیذُ هطالة

 Mahdiaran@   تْیِ ؿذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَػؼِ هصاف، هْذیاساى

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

