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تاریخ را با ا گرها نمیتوان نوشت ولی میتوان آن را بنه مندد ا گرهنا تهتنر فهنم کنرد .ا گنر
در تابس ن ننتان  ۱۴۳۶ش .موریان ن ننهه ن ننا رد پ ن ننایی از ن ننود در کنی ن ننی از من ن ننزل م ن ننا ب ن نناقی
نمی گذاشتند ،انگیزهای ترای گشودن و وارسی بستههای کنارتنی آ کننده از کتناب ،جنزوه
و دفترهای نگاهداریشده از سنالهنای قبنل پدیند نمیآمند و عکن هنا و یادداشنتهنای
گونا گون ذهن و دل مرا بنه دهنههای پن ش نمیتنرد .اینن ت سنت و سنه خنیحه در چننین

فضایی به چشم آمد ،دل را به ود مشغول کرد و فکر نشر آنها جوانه زد.

در آن ایننام هنننوز حکننم شننگیت از دسننترس ننارن شنندن تلگننرام خننادر نشننده تننود و

خاحب این قلنم هنم حینرهای کوچنک در آن بنازار واقعنی پ نام 1داشنت و متناخ نود را در

آنیننا عرضننه می کننرد؛ ایننن متنناخ گنناه در همننان حیننره میماننند و مخاطبننانی ثابننت آن را
دریافننت می کردننند و گنناه بننه دسننت مخنناطبی بانشنناط از همننانجننا بننه یننک یننا چننند پایگنناه

« .1بازار پ ام» ابداخ استاد گرامی جناب آقای دکتر محسنیان راد و ناظر به نظریه ایشان درباره سازوکار
مبادلننه پ ننام در آینننده چننندق بی جهننان اسننت .خننیت «واقعننی» در اینیننا ،در وا کنننش بننه میننازی
واندن فضای مبادله پ ام در شبکههای اجتماعی افزوده شده است.

۱

این ت ست و سه خیحه

اطالخرس ننانی راه مییاف ننت .ت ننر آن ت ننودم ک ننه بخشه ننایی از ای ننن ترگ ننهها را ب ننه مناس ننبت

نخستین سالگرد رحلت حضرت آیت اهلل آقای هاشمی رفسنیانی تغمنده اهلل ترضنوانه در
آن کانال تلگرامی عرضه کنم تا از آنیا به هر جا که بخت یاری کند ره تپوید .به دلیلنی کنه
پ

از این به آن واهم پردا ت ،تر آن شدم تا از سرکار انم فاطمنه هاشنمی - 1د تنر

حضننرت آیننتاهلل  -کسننب اجننازه کنننم .چننند روز بعنند آقننای فننؤاد خننادقی  -از فعنناالن

سیاسننی و مننرتبط بننا دفتننر مرحننوم آیننتاهلل آقننای هاشننمی رفسنننیانی  -از طننرا ایشننان
تماس گرفتند و اظهنار داشنتند کنه یادداشنتهنا را دیدهانند و ارزش آنهنا را فراتنر از عرضنه

در یک کانال تلگرامی یافتهاند و تر این اساس پ شنهاد کردنند کنه میموعنه یادداشنتها

به خورت یکیا و در قالنب ینک کتناب منتشنر شنود .اینن پ شننهاد من قنی و هوشنمندانه
ً
تود ولی طبعا تا به دست آمدن فرختی مناسب ،این کار به کننار نهناده شند .اینن فرخنت
در مرداد  ۱۴۳۱ش .به چنگ آمد.

ایننن ت سننت و سننه خننیحه دسننتنوی

میموعننه پرسننش و پاسننخهایی اسننت کننه در

نیمه اول سال  ۱۴۶۱ش .از سوی شا ه دانشآموزی حنزب جمهنوری اسنالمی در ا تینار
سرکار انم فاطمنه هاشنمی قنرار می گرفنت و ایشنان پاسنخهای مرحنوم پدرشنان حضنرت

آیتاهلل هاشنمی رفسننیانی را بنه خنورت خنوتی دریافنت می کردنند و پن

از پ ناده کنردن

نوار خوتی ،آنها را به این خنورت در ا تینار حقینر تنرای توزینح در حوزههنای مقندماتی ینا

هستههای شا ه دانشآمنوزی قنرار میدادنند .کتناب پن ش رو ،تصنویر اینن ت سنت و سنه
خننیحه اسننت؛ ب نهعننالوه مننتن حرواچینننی شننده آن همننراه بننا  ۱۱۱پینوشننت در توضننیح
 .1انم فاطمه هاشمی دارای مدرک کارشناسی ت ولوژی از دانشگاه شهید تهشتی ،کارشناسنی ارشند
علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسنالمی ،دکتنرای امنور ت نالملنل از دانشنگاه ورشنو ،مؤلنف پننل مقالنه و
مؤلننف مشننترک دو کتنناب ،دارای سننوات اجرایننی متعنندد در کشننور و فعننال درزمینننه مرا کننز درمننانی
یریه ،مؤسن و رئنی بنیناد امنور ت ماریهنای ناص از سنال  ۱۴۱۳تنا کنون و همنننین پایه گنذار
اتحادیه ت نالمللی سازمانهای غیردولتی زنان مسلمان در سال  ۱۴۱۳و دت ر کنل آن از آن زمنان تنا
کنون است.

پ شگیتار \ ۴

تر ی میردات متن و چند پناورقی توضنیحی و همنننین مقدمنهای در توضنیح چیسنتی،

ابعاد و فرایند آمادهسازی اینن منتن و دیگنر اجنزای متعنارا ینک کتناب همننون فهرسنت
م الب و نمایه و فهرست مناتح.
متن دستنوی

این پرسش و پاسخها ،ت ست و سه خنیحه در سنیزده تنرس اسنت.

نام کتاب که اشاره به این ت ست و سه خیحه دارد ،با امید تبرک جسنتن از ت سنت و سنه

سال دوره پ امبری حضرت محمد خلی اهلل علیه و آله و با الهام از کتاب آن ت سنت و سنه
نیر انتخاب شده است تا به خورت نمادین هم استگاه دینی حینات اجتمناعی آینتاهلل
هاشمی به یاد آورده شود و هم نمونهای از آننه وی همه عمر ویش را تنر آن نهناد یعننی

با ح زیستن و از اظهار ح نهراسیدن ،ترجسته شده باشد .کتناب آن ت سنت و سنه نینر

درتردارنده اطرات احمند یوسنف زاده از اینام اسنارت بنا محورینت افتخنارآفرینی ت سنت و
سننه رزمنننده نوجننوان کرمننانی اسننت کننه مرحننوم آیننتاهلل هاشننمی رفسنننیانی هننم از همننان
ه و هم از تبار همان رزمندگان تود.

بایسته میدانم از همه تزرگوارانی که همدلی و همیاری آنها در فراهم آوردن اینن اثنر

سهم داشته اسنت ،تشنکر کننم؛ بنه وین ه از حینت االسنالم و المسنلمین آقنای دکتنر احمند

واعظی ری

محترم دفتر تبلیغات اسالمی که همندلی و وسنعت نظنرش شنوق نشنر اینن

کتنناب را بننه اراده نزدیننک کننرد ،آقننای مبننین ننندان کننه در یننافتن تر ننی مننناتح بننا اشننتیاق

کوشید ،آقای دکتر سید علی اخنغر سنل انی مندیر زبناندان ،فرهنگدوسنت و اندیشنهورز

نشر لوگوس که با گشادهرویی چاپ کتناب را ترعهنده گرفنت و آقنای مقندم مهندوی کنه بنا

حوخله و دقت نظر اثر را به گونهای شایسته ویراست؛ دایشان اجر دهاد و ارن نهاد.
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