
 انام حُاد

 ه حُاد للتؼ نؾَُرتطیو دارد؛ فطاهاىی ٍای کيیٌ ه اللاب ه اغت نرهص نتارکؼ ىام ؽیعیان انام ىَهیو

 .اةُحعفط اش کيیٌ تطیو نعطهف ه اغت ٍادی

 هالدت پیؾگُیی. گؾُد دىیا ةٌ چؾم نصیيٌ در كهطی ٍخطی 591 غال رحب ناً در الػالم علیٌ حُاد انام 

 ائهٌ غایط هالدت ٍهچُن حُاد انام هالدت. ةُد ؽصً نعطح ةار چيصیو ةظرگُارش پصر زةان از انام آن

 .اغت ةُدً ٍهطاً نشصُصی ٍای هیژگی ةا الػالم علیَم نعصُنیو

 رغُل ٍهػطان از یکی كتعیٌّ ناریٌ ساىصان از زىی دارد؛ ىام سیظران الػالم علیٌ حُاد انام ةظرگُار نادر 

 .آلٌ ه علیٌ اللٌ صلی سصا

  

  انانت دهران

 رغیص، انانت ةٌ غالگی ٍفت غو در کٌ زناىی تا ؽیطسُارگی دهران از الػالم علیٌ حُاد انام کُدکی دهران

 غو در حُاد انام رغیصن انانت ةٌ ه الػالم علیٌ رضا انام ؽَادت ةا. اغت آنیشتٌ گُىاگُن ذُادث ةا

 غالی  ه  غو  کم کطد، تطدیص ه ؽک دچار را ٍؾتم انام یاران از ةطسی ذتی کٌ نُضُعاتی از یکی کُدکی،

 سُد دیگطی، نُارد در ه الػالم علیٌ رضا انام نُاردی در دلیل ٍهیو ةٌ. ةُد انانت نلام حَت حُاد انام

 غایط ةٌ ىػتت الػالم علیٌ حُاد انام چٌ اگط.گفتيص پاغز ٍا ؽتٌَ ةٌ ه پطداستيص آن تتییو ةٌ حُاد انام

 ذادثٌ پط ه ظُالىی ىػتتاو دهراىی اه، انانت ی غالٌ ٍفصً دهران انا رغیص، انانت ةٌ کهی ةػیار غو در انانان

 .اغت

  

  ؽَادت تا انانت دهران

 .اغت الػالم علیٌ ٍادی انام نادر کٌ دارد ىام نغطةیٌ غهاىٌ الػالم، علیٌ حُاد انام دیگط ٍهػط

 از ذلایق دریافت ه تُذیصی ىاب نعارف ه علُم از نيصی ةَطً ةا دیگط انانان ٍهچُن الػالم علیٌ حُاد انام 

 غطاغط زىصگی در را سُیؼ ذکهت ه علم ىانتياٍی اكیاىُس از ٍایی گُؽٌ نشتلف، ٍای صريٌ در ةاال عُالم

 .اغت گضاؽتٌ ىهایؼ ةٌ سُیؼ رذهت



 ، اسالق نکارم از زریو ٍایی ةطگ از اغت آکيصً الػالم علیَم نعصُم ائهٌ غایط ٍهاىيص انام زىصگی دفتط 

 .اغت یاران ه اصراب ةا ٍهصردی ه صهیهاىٌ نتُاضعاىٌ، ارتتاط ، دعاٍا اغتخاةت ، نعخظات ه نياكب

  زنان یفلَا ةا نياظطً

 فٌیسل نخلع در اغلب کٌ کطد ةطگظار ینياظطات سُد زنان ةظرگ َانیفل ةا ىُةت چيص در یعل ةو نرهص

 یكاض ةعصٍا ه نانُن نؾاهر ه ٌیفل-اکثم ةو ییری کييصگان نياظطً ویا حهلٌ از. گطفت ین صُرت هكت

 ىلل. ةُدىص -نتُکل زنان در ةغصاد یكاض ه نعتصم ه نانُن هثُق نُرد ٌیفل-داهد یاة هاةو -وینػله اللضات

. ةُد غال 9 یعل ةو نرهص غو ؽص اىخام نانُن زنان در کٌ اکثم ةو ییری ةا نياظطً ٍيگام در اغت

 ةٌ را فٌیسل کٌ ةُد ادیز چيان یاغالن فلٌ اصُل ةط ٌیتک ه اغتصالل ىُع در نياظطً ویا در اه درسؾؼ

 لیدل ةٌ را یعل نرهصةو از ؽصً صادر یفلَ ذکم نعتصم داهد، یاة ةا نياظطً در. داؽت ها اه ویترػ

 .دٍص ین آن یاحطا ةٌ دغتُر ه دادً دیتطح داهد یاة یفلَ ذکم ةط اه یكطآى اغتصالل

  نانُن نطگ

 غال ٍهان در کٌ رفتيص ذج غفط ةٌ یعل الرػو اةُ پػطش ه ٍهػطش ٍهطاً ةٌ اه یٍخط ۸5۲ غال در

 ه سُد ه گضاردین يٌینص در را فطزىصش حُاد نرهص. کييص ین عتیة نعتصم ةطادش ةا نطدم ه طدیهین نانُن

 ةطدن انین از ةط یغع نعتصم ویٍه یةطا ه ىتُد سُب نعتصم ه اه انین راةعٌ.گطدىصیةطن عطاق ةٌ ٍهػطش

 .کطد ین اه

  درگضؽت

 کی. دارد هحُد ؽصن نػهُم ه نعتصم داؽتو دغت نُارد ٍهٌ در کٌ اغت نؾَُر كُل چيص یه نطگ در

 ىام ةٌ یؽشص لٌیهغ ةٌ صیگُین گطید یكُل ه ؽصً نػُم نعتصم دغتُر ةٌ ٍهػطش تُغط کٌ صیگُین كُل

 كتل ةٌ ه نػهُم ،یغالگ ۸1 در را یه ه ىُؽاىيص ین یه ةٌ را ینػُن ؽطةت نعتصم دغتُر ةٌ اؽياس

 .کييص ین انیة ةغصاد در ق ً ۸۸۲ اللعصً یذ آسط در اه نطگ. رغاىيص ین

  نگاًاآر

 ذطم یگيتصٍا از یکی ه. اغت کاظم ینُغ حصش کيار در ةغصاد یکیىظد در ویکاظه ؽَط در اه آرانگاً

 صیةازد نُرد رهزاىٌ کٌ صیا ین ؽهار ةٌ انیعیؽ یٍا گاً ارتیز از یکی اه ذطم. اهغت ةٌ نتعلق ویکاظه

 تتیغ از ةعص عٌیؽ صیتلل نطحع ویاهل صینف زیؽ اه آرانگاً یکیىظد در.طدیگ ین كطار انیعیؽ از ىفط ٍظاران



 گطید یعلها از یةطس ه ٌیكُلُ اةو ه یرض صیغ ةطادرش ه ،ینطتض صیغ, یظُغ ویالص طیىص سُاحٌ, یکتط

 .دارد هحُد ظیى


