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 ْ٘ر٘ٞ

ٗ  پاى  از ٟٙچٜاان  رهزٟا  از ضاحساٛییشش  ٟا١ای  ه حاال  آن ةاا  ٘حاسم  دهةاارٝ  ه گزرٛار  ٘اى  ٟا

 گاا١ش «یاحطاایٚ» ٛاا١ای ه رضاار ٘ااى ٘غااام ةااٞ حطاایٜى داا١ش وكااس دهةااارٝ. رضاار ٘ااى راٝ

 ٛغاا   ةااا ه ةاا١دٝ ایااسان ٖ٘اات زةااان هرد ٟٙاا١ارٝ كااٞ ای ز٘ش٘ااٞ. دٟاار ٘ااى ٛاا١ازش را جااان

 ةااٞ ةیاَسیٜٜاار را حاا١اد ى چٜااان ت١اٛطااتٜر كااٞ ةاا١د( ع)حطاایٚ ٛااام ه ٟااا ز٘ش٘ااٞ از گااسَتٚ

 .اضت ٘اٛرٝ ةاّى عرٝ حٓ اذٟان در عان حطیٜى َىٔ ١ٜٟز ز٘ان گزعت ةا كٞ ق١ری

ٞ (  ع)  حطیٚ ا٘ام ٝ  ةا ٚ  ْٔ ٟٙاسا ٞ  ؼاریْظ  یااران  از تا ِ  ای حٙاضا ٞ  كاسد  دٖا  ةاا  حتاى  كا

ٞ  تا١ان  ٘ى آن یادآهری ٚ  ونٙات  ةا  ٘تاارزا   ه حسكت٠اا  ةاسای  ه ةاسد  پاى  حطایٜى  ٠ٛـات  ایا

 ةااارٝ در. گغاات إیاا١یى یاااراٛظ ه( ع)ا٘ااام از پااص تاااریخ قاا١ل در ةىااری  ضااتیشاٛٞ مٖااٗ

ٗ  ةااز . اٛار  ١ٛعتٞ ه گُتٞ ةطیار واع١را رهیراد ٚ  جاا   ٟا ٚ  ه گُات ٞ  چاسا  اضات   ةااّى  ١ٛعات  كا

 ةااٞ تااس ةاایظ چااٞ ٟااس كااٞ اضاات ةسداا١ردار ا  گطااتسدٝ ه ةااشر  اةىاااد چٜااان از رهیااراد ایااٚ

. عاار د١اٟاار آعاارار آن از تااس  تااازٝ ه ٛاا١تس زهایااا  عاا١د پسدادتااٞ آن ةسرضااى ه تحٖیاأ

 كااٞ ٛااا  اضاا م ٘ااتٚ از ةسداضااتٞ َسٟٜیااى اضاات  َسٟٜاا  یاآ كااٞ حاد ااٞ یاآ ٛااٞ واعاا١را

ٞ  رهیاظ  ٟاا   ریغٞ اضتحرام در را حیاتى ْٛظ  كاسدٝ  ایُاا  آن ةسٟاا   ه ةاار  رعار  ه ٟاا  عااد

ٝ  ٟای   واع١را. اضت ٞ  اضات   ٛٙاٛارٝ  ٘حؽا١ر  داؼاى  جٌساَیاا   ه ز٘اان  ٘حارهدٝ  در گاا  ةٖرا

ٚ  ٟاا   ّیاام  ه ٟاا  جٜاتظ  ٟاا   حسكات  راضاتا   در تغایه  ةذاظ  ا٠ٕام ١ٟٙارٝ ٞ  راضاتی  عایى

ٔ  ا ٗ  ٟاا   كاا١ٛن  ةساةاس  در اا  دییاس  ٠ٛـات٠ا   از ةطایار   پا . اضات  ةا١دٝ  ُٛاا   ه كُاس  ه مٖا

 آ  از دسهعااان ه ج١عااان ا  چغااٙٞ ٟٙچاا١ن ا٘ااسهز تااا ٟجااس  6ّ ضااال از واعاا١را ّیااام

 از ةطایار   ةذاظ  ا٠ٕاام  ه كاسدٝ   ضایسا   را حْیْات  ه ٘ىسَات  تغاٜیان  دا١د  گ١ارا  ه زالل

َِ  ٟاا   ٠ٛـت ٞ  حا ٔ  وٖیا ٞ  اضا ٘ى   اْٛا   . اضات  ةا١دٝ  ةاقا  از( رٝ)دٙیٜاى  ا٘اام  رٟتاس   ةا

 ایااٚ ٛیااش( رٝ)دٙیٜااى ا٘ااام ا٠ٕااى ااا ضیاضااى ٛا٘ااٞ هؼاایت. گسَاات ا٠ٕااام حطاایٜى واعاا١را

ٞ  دارد ٘ى ةیان را ُ٘اٟیٗ ٗ  ةاسای  ةیغاتس  را دا١د  كاص  ٟاس  كا ٗ    كٜیار  ٘حیاا  مٖا  ةیغاتس  ماإ

 عاایىٞ رهحاٛیاات. رهد ٘ااى ةاایٚ از مٖااٗ كٜیاار ایطااتادگى مااإٗ ةساةااس در اگااس ه عاا١د ٘ااى

 ٘تٙاااد  اوؽااار قاا١ل در را آن َْااف ٛااٞ واعاا١را  َسٟٜاا  كیااان از حساضاات ةااسا  ٟٙاا١ارٝ

 آن از ٛاعااى ٟااا  ارزش از پاضاارار  ه آن ةازضاااز  ةااٞ حتااى ةٖرااٞ اضاات  كااسدٝ ةااازگ١

ٚ  ةازضااز  . اضت پسدادتٞ ٗ  ه ٘ـاا٘ی ٞ  ز٘ااٛى  ه وؽاس  ٟاس  در واعا١را  َسٟٜا   ةٖٜار  ُ٘ااٟی  ةا

 ْ٘رضااى اٟاارا  پیغااتسد راٝ در ا  ضااازٛرٝ ه عاایس  ةطاایار تاا  یس ز٘ااان  آن حااال َساداا١ر

ٞ  تااریخ . اضات  ٠ٛاادٝ  جاا   ةاس  ٛاا    اضا م  َسٟٜ  ه ٘ىار  ٛغس ٟٙچ١ن ٝ  عایى  ؼااد   گا١ا
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ٚ . اضات  ٟاا  ةازضااز   ایٚ از رهعٜى ه  دردغایر  كاسة   آضاٙان  از دییاس  آذردغاى  ٛیاش  ةاار  ایا

ٔ  آن ٛا١ر  كٞ ِ  راٝ َاسهزان  ٘غاى ٗ  در آن  ؼا    ه اة٠ات  ه ج١یاان   حْیْات  ه قٖتاان  حا  ٟا

 هیاا ٝ ةااٞ دیٜااراران ٟٙااٞ دهش ةااس را ةشرگااى رضااإت واعاا١را. اضاات ُٛااا  ه إحاااد ك١ةٜاارٝ

 جا٘ىااٞ ه داا١د اٛاار ١٘مااٍ آن اةىاااد عااٜادت از پااص ٟٙیااان. اضاات ٠ٛااادٝ جا٘ىااٞ آگاٟااان

 ةااٞ تاااریخ ةاا١دن زٛاارٝ كااٞ چااسا ةیا١٘زٛاار  وتااس  ه درس آن از ه ْ٘ایطااٞ آن ةااا را داا١د

ٚ  از. اضات  آن ةاا  د١د٘اان  ضاٜجظ  ه آن تؽ١یب ه تسضیٗ ٝ  چٜار  ٟاس  ضاذٜى  ره   ایا  ك١تاا

»  وٜاا١ان تحاات آن از ةذغااى در كااٞ اضاات ةااشر  حاد ااٞ ایااٚ ةىاار تااسیٚ اضاضااى پیسا٘اا١ن

 تاااریذى حاد ااٞ ایااٚ پیسا٘اا١ن ٘ذتٖااٍ ١٘ؿاا١وا  از گسَتااٞ ةااس كااٞ«  ٘حااسم در واعاا١را

 . گسدد ٘ى ةیان ة١د د١اٟر

 تاریخ ت١ٕر

 كااٞ ةاا١د ضااال ةیطاات از ةاایظ ه گزعاات ٘ااى هحااى آضااٙاٛى آَتااا  ًااسه  از ضااال پٜجاااٝ

 از پاایظ ضااال پٜجاااٝ ةاا١د  عاارٝ ٘حااسهم واارإت ه ّطااف د١رعاایر تاااةظ از ز٘ااان ه ز٘اایٚ

ٚ  قا١ل  در ه ةا١د  َس٘ا١دٝ  رحٖت( ص)اض م پیا٘تس ایٚ  ٗ  ایا ٞ  ه ضاال  چ٠اار  ت٠ٜاا  ّاسن  ٛای  ٛا

 ه ةاا١د مٖااٗ ضااتٗ  ه ةاا١د ضاایاٟى ةاا١د ٟسچااٞ دییااس ةاا١د  دردغاایرٝ واارإت آَتااا  ٘اااٝ

ٞ  ه مٖٙت  ٞ  ٟسچا ٗ  ه ضایاٟى   ضایكسٝ  رَات  ٘اى  پیغاتس  تااریخ   وْسةا  ه عار  ٘اى  ةیغاتس  ضات

ٞ  رَت ٘ى پیظ ةاضسوت چٜان ضیكسٝ ایٚ ٞ  ا٘یار  دییاس  كا ٞ  رَات  ٘اى  ٛتا١د   ٛجااتى  ٛا١ر  ةا  كا

ٞ  ٛیاش  اضا م  اضٗ ه ّسآن ٛام ِ  ٘حا١  یىٜاى  ایاٚ   ه عا١د  ضارسدٝ  َسا١٘عاى  ةا  ٛااة١دی  ه حْاای

ٞ  ه اٛطاٛیت ٞ  تااریخ   اؼا حیسان  ه پیاا٘تسان  دار٘ا   ه زحٙاا   تٙاام  دادن ةااد  ةا  وتاار   ةا

ٍ  دییاس  ٚ  ه تحسیا ٞ  تااریذى  تااریخ   تارَی ٗ  تاا  آدم از حاِ   رضا١الن  كا ٞ  داات  آن آَااسیٜظ ةا

ٞ  ٟٙت كٙس ٔ  ةاا  ه ة١دٛار  ةطات  َا١   ؼاٙیٙیت  ه ؼاراّت  ةاا  ه َسضاا  قاّات  ضاذتی٠ای  تحٙا

ٞ  را آن د١یظ إىادٝ ٞ  ه ة١دٛار  ضاادت ٗ  چا ٞ  ٟاا  ٘یام ٞ  آن از حساضات  در كا ٞ  دار ضاس  ةا  ه ٛسَتا

 حـااس  ٠٘ٙتااس ٟٙااٞ از ه ة١دٛاار ٛغاارٝ تتىیاار ه عاارٜجٞ داااقسآن  ةااٞ كااٞ اة١ذرٟااا چااٞ

ٚ  آن( ع)وٖى ٔ  اٛطاان  ه وسَاان  ه وارل  وای ٚ  در كا٘ا  دا١ن  ةاا  ه عارٝ  عا٠یر  ْ٘ارس  راٝ ایا

 حٙاضااٞ ةااا جااش ضااتس   كااار ایااٚ ه( ع)حطاایٚ ا٘ااام جااش كطااى اةس٘ااسد  ایااٚ ه داا١یظ

ٚ  ةاعار  ت١اٛطات  ٛٙاى  كاسة    ٛنیس ةى ٞ  ه ٜ٘تاس  ةاا  كاار  ایا ٚ  ةاا  یاا  دكاةا ٞ  ١ٛعات ٞ  ه ٛا٘ا  رضاإ

ٚ  ةایطات  ٘اى  دارا د١ن یاَت  ٛٙى تحِْ  دا١یظ  عا٠اد   ةاا  ه كٜار  زٛارٝ  ٛا١  از را دارا  دیا

 عاا١  هةااا آدسكااار ةااٞ تٙااام آگاااٟى ةااا حـااس .  ةااسدارد تشهیااس اٟاأ  چ٠ااسٝ از حجااا 

 وغااِ راوااسش كااسة  كااٞ هرَاات اَتاااد راٝ ةااٞ دهضاات دیاارار ةااٞ ٛاپاازیس هؼااٍ هاعااتیاّى
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 اةاار تااا كااسة  ةٜااام را آةااادی هحیااس  كااسد كااٞ كٜاار تاااریخ هت١ٕاار ّااسآن ّیا٘اات را هواعاا١را

 ج٠اااٛذ١اران اضاات ٟٜاا١ز كااٞ ٟااٗ ٟٜاا١ز كااٞ آهرد پریاار اةااریت درةٖٜاارای هةإٜاارٝ زٛاارٝ

ٞ  د١اةغاان  عا١ٜٛر  ٘اى  را واعا١را  هوٜا١ان  كاسة   ٛاام  تاا  كااران  هریاا  هزهر٘راران  ٘اى  آعاُت

ٚ  ٠٘یاب  ه ةشرگتسیٚ كسة  ه ع١د ٞ  اضات  كاة١ضاى  تاسی ٗ  ةاس  را دا١ا   كا ٞ  چغا  یشیاریان  ٟٙا

 . اضت كسدٝ حسام

 ( ع)  وٖى ةٚ حطیٚ

ٞ  دا١ن  ه كاسة   عیىیان عا٠یر  ض١م ا٘ام  جاان  ه َاراكار   ٘حا١ر  ةاس  واعا١را  ٠ٛـات  درا كا

 درس ه كااسد ایمااار ه حٙاضااٞ از ضسعااار را ةغااس  تاااریخ ه گسَاات عاارٔ حـااس  آن َغاااٛى

ٞ  دا١یظ  دا١ن  ةاا  ه داد اٛطاان  ةٞ وش  ه آزادگى  آةیاار   اضا م  ریذت دردات  كاسة   در كا

ٚ . گغات  ةیارار  ٘طٖٙان ا٘ت ه عر  ضاال  عاىتان ( چ٠اارم  یاا ) ضا١م  در ٘ىؽا١م   ا٘اام  ضا١٘ی

 َسدٜاارٝ پی١ٛاار  ٙااسٝ ده٘اایٚ اه. گغاا١د ج٠ااان ةااٞ دیاارٝ ٘ریٜااٞ عاا٠س در ٟجااس  چ٠ااارم

 داارا رضاا١ل. ةاا١د( ص) اضاا م پیااا٘تس ددتااس(  س)  َاقٙااٞ حـااس  ه( ع) وٖااى حـااس 

ٚ » را «ع» زٟاسا  حـاس   َسزٛار  ٛام «ص» ٞ  ٘ا١رد  ه .٠ٛااد  «حطای  دارا  پیاا٘تس  عاریر  و ّا

 ...«حطیٚ ٘ٚ اٛا ه ٜ٘ى حطی0ٚ »َس١٘د اه ةارٝ در حـس  آن ه ة١د «ص»

 ةشرگاا١ار جاار ز٘ااان در را داا١د كاا١دكى دهران از ضااال عااظ ٘اار ( ع) وٖااى ةااٚ حطاایٚ

 ا٘یس١ٜ٘٘ااان پااررش كٜااار در ضااال ضااى ٘اار  حـااس   آن از پااص ه كااسد ضاارس  داا١د

 َىااال ؼاا١ر  ةااٞ ایغااان د َاات دهران ٠٘ااٗ حاا١اد  در ه كااسد زٛاارگى( ع) وٖااى حـااس 

( ٟجااس 4ِ ضااال در( ) ع)  وٖااى حـااس  ١ٜ٘٘ااان ا٘یااس عاا٠اد  از پااص.  داعاات عااسكت

ٞ  ا٘ا٘ت ٚ  ةا ٚ  حطا  ه دا١یظ  ٘ا١ال   ه رٟتاس  ٘كیاه  ضاسةاز   ٟٙچا١ن    رضایر  «ع» وٖاى  ةا

ٞ  ه ةاسادرش  ؼاٖ، ةا  پیٙاان  اٛىْااد  از پاص .  ةا١د  ةسادر ٟٙساٝ ٔ  ةْیا ٞ  «ع» ةیات  اٟا ٞ  ةا  ٘ریٜا

 حطااٚ داا١د ةااشر  ةااسادر كٜااار در اجتٙاااوى ه ضیاضااى ؼااحٜٞ در ضااال دٝ ٘اار .  آ٘رٛاار

 ةااار( ٟجااس 0ِ ضااال در( )ع)حطااٚ ا٘ااام عاا٠اد  از پااص ه داعاات ّااسار( ع) وٖااى ةااٚ

 حر١٘اات ةااس ٘ىاهیااٞ كااٞ ضااإٞ دٝ دهران آن در گسَاات ّااسار إغاا٠را ضاایر دهش ةااٞ ا٘ا٘اات

 ضیاضاات٠ا  ةااٞ ٛطااتت ضسضااذت ٘ىتسؿاایٚ از یرااى ٟٙاا١ارٝ«ع»حطاایٚ ا٘ااام ةاا١د  ٘طااٖف

 در ٘ىاهیااٞ رهیااٞ از اٛتْاااد در ٘تىاارد  ٟااا  ٛا٘ااٞ ه ةاا١د اه ّت٠ٖااا  ه دضااتییسی٠ا ه ٘ىاهیااٞ

 .١ٛعت اه دییس ٛاپطٜر اوٙال پیسا١٘ن ه ة١دٛر «ع» وٖى حـس  ةٞ هَادار یاران كغتٚ
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 ٟااا  چ٠ااسٝ از ه عاایىٞ هحاار  ٘ح١رٟااا  از یرااى «ع» وٖااى ةااٚ حال حطاایٚ واایٚ در

 ُٛاا١ذ از ا٘اا١  ضااٖكٞ ٟٙاا١ارٝ ه داعاات ّااسار ت١جااٞ ٘اا١رد كااٞ ةاا١د عادؽااى ه ةسجطااتٞ

 ٘ریٜااٞ هإااى ةااٞ یشیاار   ٟجااس  6ِ ضااال در ٘ىاهیااٞ ٘ااس  ةااا.  داعاات ةاایٗ اه عذؽاایت

ٚ  ا٘اام  از كٞ ١ٛعت ٞ «ع»حطای ٞ  إغا٠را  ضایر  ا٘اا .  ةییاسد  ةیىات  اه ُٛاه  ةا  ه یشیار  َطااد  كا

ٞ  از اضا م  ٛجاا   ةاسا   ه كاسد  ا٘تٜااع  ةیىات  از داٛطات   ٘اى  را اه ٕیاّتى ةى ٞ  ةٖیا  یشیار  ضاٖك

ٚ  ٘ح١ ه زهال ةٞ كٞ ٞ  از.گسَات  پایظ  را ٘تاارزٝ  راٝ   اٛجا٘یار  ٘اى  دیا ٞ  ٘ریٜا ٞ  ةا  ٟجاس   ٘را

ٞ  پى در ه كسد  آ٘ارن  ةاسا   دوا١   ه حـاس   آن ةاا  واسا   عایىیان  ه ك١َیاان  ٛیاری٠اا   ٛا٘ا

ٗ  اةترا ا٘ام ك١َٞ آن ةٞ ٚ  ٘طاٖ ٔ  ةا ٞ  ه َسضاتاد  را وْیا ٞ  عایىیان  ةاسا   ٟاایى  ٛا٘ا  ةؽاسٝ  ه ك١َا

ٗ  ةاا  ةیىتغاان  در ك١َیاان  پاضاخ  دریاَات  ةا ه ١ٛعت ٚ  ٘طاٖ ٗ  رهز وْیأ در  ةا ٞ  ٟغات  ذیحجا

 عاا٠اد  ه ك١َیااان عاارٜى پیٙااان. كااسد وسا  حسكاات ضاا١  ةااٞ ٘رااٞ از ٟجااس  6ِ ضااال

 دااا١ٛادٝ  ٟٙااساٝ كااٞ ضیرإغاا٠را ه ضااادت ٛااا٘ك١ٖ  را وااسا  اهؿاااع وْیاأ  ةااٚ ٘طااٖٗ

ٞ  ضا١   ةٞ یاران ه َسزٛران ٞ  رضایرن  از پایظ  رَات   ٘اى  ك١َا ٞ  ةا ٚ  در ك١َا  «كاسة  » ضاسز٘ی

 رهز در ضااساٛجام ه ٛغاار یشیاار  ٛیسهٟااا  تطااٖیٗ.  گسَاات ّااسار ك١َااٞ ضااراٝ ٘حاؼااسٝ در

 آن رضاایر از عاا٠اد  ةااٞ اؼااحاةظ ٟٙااساٝ كااام  تغااٜٞ ه ضااسز٘یٚ ٘ن١ٖ٘اٛٞ آن در واعاا١را

ٞ  واعا١را  ه ا٠ٕاام  كاا١ٛن  پص كاسة   ٞ  ه عار  آزادگاى  ه ّیاام  ضسچغاٙ  ه  ضااتب عارن  كغات

 .گسدیر دُتٞ ٟا  هجران عرن ةیرار ه اض م عرن زٛرٝ

 واع١را تراهم

ٞ  ج٠اان  آزادگاان  ه احاسار  د٠ٕاای  ه رضایر  َاسا  ٘حسم ةار  دییس ٚ  ضا١ی  ةا ٚ  حطای (  ع)وٖاى  ةا

 از ضااال 4ّّْ كااٞ ای هاّىااٞ عاار  دهدتااٞ واعاا١را هاّىااٞ ةااٞ چغٙاٛغااان ه گغاات ٘تٙایاأ

 ه ٘طااٖٙاٛان ت٠ٜااا ٛااٞ آن  هّاا١ع ضإیغاات در ضااال ٟااس ٟٜاا١ز  ا٘ااا گاازرد  ٘ااى آن هّاا١ع

ٞ  را آزادگاان  تٙاا٘ى  ةٖرٞ عیىیان  ٞ . كٜار  ٘اى  جٖاب  دا١یظ  ضا١ی  ةا ٚ  در آٛچا  ه ٛناس  اهٕای

 ٘اااهرای اٛییااشٝ   ٛٙایاار ٘ااى ت١جااٞ جٖااب ه داا١رد ٘ااى چغااٗ ةااٞ واعاا١را هاّىااٞ در ٘كإىااٞ

ٗ  جٜتظ ایٚ ٘ادی ٚ . اضات  ونای ٚ  حطای  از حسكات  ه دا١یظ  ّیاام  آًااز  ضاس  از( ع)وٖاى  ةا

 ة١د ةٖرااٞ آگاااٝ داا١یظ ٘ااادی پیااسهزی واارم ةااٞ ت٠ٜااا ٛااٞ آن  از ّتاأ حتااى ه ٘ریٜااٞ 

 پیااا٘تس ت١ضااف ًیتااى ادتااار قسیااِ ةارٟااا از ه اقاا ع داٛااراٛظ اضااار  ه داا١د ازعاا٠اد 

ٞ  دتاس  ةاا  دا١یظ  ع٠اد  از( ع) وٖى ه( ص) اكسم ٚ  ه ةا١د  گغات ٞ  ایا ٞ  ةا١د  ای ٛرتا  اَاساد  كا

ٍ  در ٛیاش  ٘ذتٍٖ  ٟار   ةاس  ٟٙچٜاان  اه ا٘اا  گزاعاتٜر   ٘اى  ٘یااااان  در اه ةاا    ٘تىارد  ١٘اّا

 ٘ااى اؼااسار   ةاا١د ٛتاا١ی ضااٜت ه دیااٚ احیااای ه ا٠ٕااى دكیااس همیااااُٞ اٛجااام كااٞ داا١یظ
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 ٕحنااٞ در اؼااحاةظ ه( ع) حطاایٚ ّیااام داارایى ٛیاات ه اٛییااشٝ ایااٚ دییااس ضاا١ی از.  هرزیاار

 از عاا٠اد  ةااسای اؼااحاةظ گااسَتٚ ضااتْت از داا١رد  ٘ااى چغااٗ ةااٞ هاّىااٞ ایااٚ ٕحنااٞ ةااٞ

 آدااسیٚ تااا ه حااِ راٝ در( ع) حطاایٚ ا٘ااام ٘اٟااٞ 6 قُاأ ةااادتٚ جااان تااا گسَتااٞ یراارییس

 جاٛاٛااٞ   حااِ راٝ در را داا١د ٟطااتى تٙااام ت٠ٜااا ٛااٞ كااٞ( ع) حطاایٚ ا٘ااام حیااا  ٕحنااا 

ٞ  اضات   ٛٙا١دٝ  هاگزار ٗ  ٟٜا١ز  ةٖرا ٚ  ٟا ٗ  را د١یغات ِ  تطاٖی ٞ  ٕاب  زیاس  ه داٛار  ٘اى  حا  ز٘ش٘ا

 .ض١اک ٘ىت١د ال ال٘سک  تطٖیٙا ةْـائک  رؿا ا٠ٕى0 كٜر ٘ى

 اٟاارا  كااٞ اضاات عاارٝ ضااتب ٛاارارد  راٝ داارا ًیااس ای ذرٝ آن در كااٞ واعاا١را ا٠ٕااى اٛییااشٝ

 ٛاپاازیس تٌییااس ضسعاات ه َكااس  ٘كاااةِ اٟااراَى  (ع)إحطاایٚ  اةاوترإٖااٞ ّیااام ه واعاا١را

ٞ  اضات  ٘ٙرٚ ٘یس ه. گسدد اٛطاٛى ٗ  اٛییاشٝ  ةغاس   زٛارگى  ایاام  از رهزگااری  كا  ه ضاتیشی  مٖا

ٗ  ةٜر ه ّیر از آزادی ٞ  از مٖا ِ  یاا  ه عا١د  داار   آد٘اى  جاان  ؼاُح ٞ  وغا  در دْٖات  ٘تارأ  ةا

ٚ  پاص . گاسدد  َسا٘ا١ش  آد٘یان ٘یان  ضاتب  دا١د  اٛطااٛى   َكاس   ه واعا١را  پی١ضاتیى  ٟٙای

ٞ  واعا١را   تـٙیٚ ٞ  ّاسن   4ّ از پاص  ت٠ٜاا  ٛا ٞ . اضات  ةغاس  زٛارگى  آداس  تاا  ةٖرا  هضایه  داٜ٘ا

ٚ  َاسدی  ه اجتٙااوى  ا اسا   ٞ  ا٠ٕاى  ّیاام  ایا ٞ  كا  تحات  را(  ع)  إغا٠را  ضایر  پیاسهان  ت٠ٜاا  ٛا

 گسدیاارٝ ٛیااش ج٠ااان آزادگااان ه احااسار پاازیسی تاا  یس ه ةیااراری ضااتب ةٖرااٞ دادٝ  ّااسار تااا یس

ٚ  ٟاای  ریغٞ. اضت ٞ  پیاام  ه َسٟٜا   ایا ٗ  تااریخ  دل در را جاهداٛا  تاا  ه اضات  ٛٙا١دٝ  ٘طاتحر

ٚ  كٞ ز٘اٛى ِ  ا اسا   ایا  یااد  ه ٛاام  جاضات   ةاس  پاا  ه ةااّى  یاخ  تاار  گطاتسٝ  در هضایه   ه وٙیا

ٞ  از. ةا١د  د١اٟار  پایارار  ٛیاش  كاسة   ضاازان  حٙاضٞ  ّاسار  اجٙاإى  ةسرضاى  ٘ا١رد  تااك١ٜن  آٛچا

 ٘تؽاا١ر ٟسگااش وناایٗ  هاّىااٞ ایااٚ َسا١٘عااى كااٞ عاا١د ٘ااى ٘غااذػ هؿاا١  ةااٞ   گسَاات

 ّیاار از آد٘ااى رٟااایى را داا١یظ ةسٛا٘ااٞ تااسیٚ اؼااٖى تتٖیااي  آًاااز ٟٙااان از اضاا م. ٛیطاات

 ٟٙاایٚ ةااٞ. ٛٙاا١د پاَغاااری آن ةااس ه ٛٙاا١د ٘ىسَااى داارا  ًیااس اقاواات ه ةٜاارگى ه قااا١ً 

 آعاارار تىااارض ه دیرٛاار  ٘ااى دكااس در را داا١یظ ٜ٘اااَه كااٞ ٘غااسكان ه ٘طااترتسان داااقس

 رٟتااسی ا٘ااا. تادتٜاار آن ةااس ٟٙاا١ارٝ ة١دٛاار  یاَتااٞ در را داا١یظ ٘كااا٘ه ه اٟاارا  ةااا اضاا م

ٞ  ٘ااٛه  ا٠ٕاى  ا٘رادٟای ه( ص)پیا٘تساكسم ا٠ٕى ٚ   ٙاس  ةا  از. عار  ٘اى  آٛاان  ك١عغا٠ای  ٛغطات

 راٝ در ه داٛطااتٜر ٘ااى داا١یظ دیااٚ آعاارار دعااٙٚ را آٛااان ٛیااش ٘طااٖٙیٚ دییااس  قااس 

ٝ  ٟسگش آٛان  ةا ٘تارزٝ  دا١یظ  رهش  (ص)دارا  رضا١ل  رحٖات  از پاص  ا٘اا . آ٘رٛار  ٛٙاى  ك١تاا

 هارهٛااٞ ه درهن از ا٠ٕااى دیااٚ ایااٚ تاارریجى تٌییااس ه اضااتحإٞ ةااٞ عااسهع ه دادٛاار تٌییااس را

ٗ  دادن ج١ٖٝ ٞ  اَاشهدن  ه آن تىاإی ٞ  دساَا ٞ  جاایى  تاا    ١ٙٛدٛار  آن ةا  اكاسم  رضا١ل  از پاص  كا

 گسا٘ااى ٛتااى وؽااس در آٛچااٞ ه گسَتٜاار دضاات ةااٞ را ّاارر  اركااان تٙااام رَتااٞ رَتااٞ  (ص)
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ٞ  ه اضا م  مااٟسی  پ١عاظ  زیاس  در  ا٘اسهز  ة١دٛار  وااجش  آن اٛجام از  (ص) اض م  دیاٚ   ٛاام  ةا

 ره ه زیااس را داارا دیااٚ از ةیغااتسی ةذغاا٠ای گزعاات  ز٘ااان ٟسچااٞ ه دادٛاار ٘ااى اٛجااام

ٚ  ٘كٖاب   ایٚ ذكس ةا. كسدٛر ٞ  ایا ٞ  گاسدد  ٘اى  آعارار  ه هاؿا،  ٛرتا  در ت٠ٜاا  حطایٜى  ّیاام  كا

 داا١د ةٖرااٞ   عاا١د ٛٙااى د ؼااٞ   ةاقاأ اكمسیاات ه حااِ اّٖیاات ٘یااان ضااتیش ه پیرااار یااک

 ه اٛطاااٛى ه ا٠ٕااى جاهداٛااٞ پیااام یااک دارای ه اضاات عااٜادتى ه ٘ىااااسَتى ج١عااان چغااٙٞ

ٞ  اضات  اةاری  ٘ىیاار  یاک  آهرٛارٝ  هجا١د  ةٞ ٔ  اوؽاار  تٙاا٘ى  در كا ٞ  ٛٙا١دن  وٙا  ضاتب  آن ةا

 ةاس .  گاسدد  ٘اى  اٛطاان  اٛطااٛیت  ه اضا م  دا٘اان  از مإٙاان  ه ٘طاترتسان  دضات  عرن ك١تاٝ

 ٟٙااان ایااٚ ه إغ٠راضاات ضاایر ٘جاٟاارت٠ای ٘سٟاا١ن را داا١یظ ةْااای اضاا م   اضاااس ایااٚ

ٞ  اضات  ٛتا١ی  حاری   ١٠ُ٘م ٚ »  كا ٚ  اٛاا  ه ٜ٘اى  حطای ٚ  ٘ا  ٟجا١م  دعاٜٙان  ا٘اسهز «  حطای

ٞ  اض م ةٞ را د١یظ جاٛتٞ ٟٙٞ  اؼا١ل  تٌییاس  را اضا م  ةاا  ٘تاارزٝ  راٝ ت٠ٜاا  ه دٟٜار  ٘اى  ادا٘ا

 ةٜاار در را اٛطااان ٟٙاا١ارٝ آد٘اى   ٟاا١س ه ٟاا١ا دییااس ضا١ی  از ه داٜٛاار ٘ااى اضاا ٘ى ٘تااٛى  ه

 . ٛٙایر ٘ى اضیس د١د

ٞ  ٘اا  ٛیش ا٘سهز پص ٗ  ضیرإغا٠را  ّیاام  ه پیاام  ٘اٟیات  ةا ٔ  اضا م  تاا  ٛیازٜ٘اری ٞ  ه اؼای  دهر ةا

 حُاال آٛااسا ه ٛٙاااییٗ درک را ٛٙاا١د وسؿااٞ وإٙیااان ةااٞ( ص) اضاا م پیااا٘تس كااٞ را پیسایااٞ از

 درهن ه داریااٗ ٛیااٞ دهر ةااٞ ؿاا ٕت ه ج٠إاات ٟسگ١ٛااٞ از را داا١یظ ةاهرٟااای ه كٜاایٗ

ٗ  ةٜار  از را دا١یظ  اٛطاٛى ٚ  تاا  ةاسٟی ٞ  ةاری  ةاس  ٘تتٜاى  ج٠ااٛى  ٛناام  ةسپاایى  ْ٘ار٘ا   هضایٖ

 حر١٘اات ةااسای را راٝ ه آهریااٗ َااساٟٗ را اضاا م عاا١ٙل ج٠ااان تىااإیٗ پایااٞ ةااس ه واارإت

ٗ  ٟٙا١ار ( وا  ) ١٘وا١د  ٠٘اری  ج٠اٛى  در ه حاؿاس  وؽاس  در حطایٜى  ّیاام  حْیْات   در. كٜای

ٞ  ٟاس  ١٘جا١د   تتٖیٌاتى آ١ٕد ًتار َـای ِ  ٘اسز  ةیغاتس  چا ٔ  ه حا ٚ  را ةاقا  ه ٛٙایار  ٘اى  تتیای

ٞ  را ةغاس  عارٝ  ٘ار١َن  َكاس   دهةارٝ ٞ  ٘اادی  زٛارگى  در كا . كٜار  ٘اى  ةیارار  اضات  هر ١ًقا

ٞ  پص ٞ  حاؿاس  وؽاس  در ةغاس  ٛیااز  ت٠ٜاا  ٛا ٚ  از واعا١را  ّیاام  ةا ٞ  ةای ٞ  اضات   ٛسَتا  َشهٛاى  ةٖرا

 . اضت یاَتٞ

 آیٜرٝ ه حال0 واع١را

 از ضااسد١ردگى دٕیاأ ةااٞ ه اضاات واارإت ه َـاایٖت تغااٜٞ ٟٜاا١ز آیٜاارٝ ه ا٘ااسهز ٛطاأ

ٞ  ٟاا  تتاٟى ٞ  ایٜاان . گاسدد  ٘اى  اضا ٘ى  عا٠س  آر٘اان  دٛتاال  ةا  دا١یظ  ت١اٛاایى  ه ٛیسهٜ٘ار   ةا

 جاا١ان. اٛریغاار ٘ااى ٘كٖاا١  رضااتادیش  ٛتیجااٞ در ه ة٠تااس دٛیااایى آهردن دضاات ةااٞ ةااسا 

 ة٠ااسٝ ة٠یٜااٞ ؼاا١ر  ةااٞ اٛطاااٛى اضاا ٘ى ٟااا  ارزش ه َسٟٜاا  از تااا اضاات تاا ش در ا٘ااسهز
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ٞ  تسیٚ  حیاتى تُرس ایٚ. گیسد ٞ  اضات  ا  اٛریغا ٞ  ت١اٛار  ٘اى  كا ٞ  ةإٜارگى  ةا  ا٘اسهز  جا١ان  جا٘ىا

ٞ . رضااٛر  ٘رد آیٜرٝ ه ٞ  ٟٙاٛی١ٛا ٞ  داٛیار  ٘اى  كا ٞ  چٜاان  واعا١را  ؼاحٜ  ٘ىغا١   راٝ در آگاٟاٛا

 ضیرإغاا٠را واعاا١را رهز چااٞ ٟااس(0 »رٝ)دٙیٜااى ا٘ااام ّاا١ل ةااٞ كااٞ كسدٛاار ضاارار  جااان

  ٘طاااةْٞ اه ج١اٛااان ه عاار ٘ااى تااس اَسهدتااٞ عاار  ٘ااى تااس ٛشدیاآ عاا٠اد  ةااٞ وٖیااٞ إٖااٞ ضاا م

ٞ  ةغا١ٛر   ع٠یر كٞ ایٚ ةسا  كسدٛر ٘ى ٗ  ٟٙا ٞ  داٛطاتٜر  ٘اى  ٟا  دییاس  ضااوت  چٜار  از ةىار  كا

ٞ  ةاسا   ٠َٙیرٛار  ٘اى  آ٠ٛاا  رهٛار   ٘اى  كجاا  ٠َٙیرٛار  ٘ى آ٠ٛا كٞ ایٚ ةسا . ع٠یرٛر  آ٘رٛار   چا

ٞ  ة١دٛار  آگاٝ ٗ  ٘اا » كا ٞ  ادا  آ٘اری ٗ  ةرٜایٗ   را دارایى  همیُا ٗ  حُال  را اضا م  آ٘اری . « ةرٜای

  ٟااا  حٙاضااٞ احیااا  را  زةاا١ٛى ه ذٕاات از ایااسان  ٘ااسدم وااش  ر٘ااش( رٝ)دٙیٜااى ا٘ااام

 واعاا١را ٛی٠راعااتٚ ةااا كااٞ ٛی٠راریاار زٛاارٝ را واعاا١را0 »َس٘ایٜاار ٘ااى ه داٜٛاار ٘ااى واعاا١رایى

 .«دیر ٛذ١اٟر آضیب عٙا كغ١ر

ٞ  ضیرإغ٠راء  عجاوت ٞ  إطا م  وٖیا ٗ  ه ةارٛى  ّا١   ه ّارر   ه ةاازه  زهر ٟٙاان  ت٠ٜاا  ٛا  ه وٖا

 اٛاارادتٚ دااا  ةااٞ ه َس٘اٛاارٟى ه ٘ااریسیت ه ٛتااسد ه جٜاا  آئاایٚ ةااٞ حـااس  آن آگاااٟى

 ه ةٖٜاار دؽاایت ه ّاا١  ره  از ای٠ٜااا تٙااام ةٖرااٞ ةاا١د  كااارزار ؼااحٜٞ هدالهران دٕیااسان

ٞ  حاریمى  پیاا٘تس  از پسضاٜر  ٘اى  اه از هّتاى . گسَات  ٘اى  ٛغاا   اه اضا ٘ى  ه اوتْاد  حیا   كا

 یااتٌؾ ه اال٘اا١ر ٘ىااإى یحااب إٖااٞ ان0 » َس٘ایاار ٘ااى كااٚ ْٛاأ ةاعااى عااٜیرٝ داا١د 

 را زةاا١ن ه پطاات كارٟااا  ه دارد ٘ااى رادهضاات گسا٘ااى ه ةٖٜاار كارٟااا  دراهٛاار«  ضُطااا٠َا

 .«دارد ٘ى دعٙٚ

ٚ  در ٞ ( ع)حطاایٚ ا٘اام  رهایات  ایا ٔ  ةشرگاا١ارش جار  از كا  ره  عاا١د ٘اى  ٘ىٖا١م  كٜاار  ٘اى  ْٛا

 ه ةٖٜاار ه وااإى ٘ىاااٛى ةااا كااارش ه ضااس ٛاارارد  كااار ه ضااس جطااٙى پطاات ا٘اا١ر ةااا ةٖٜاارا٘ام

 آن ه اضاات ٘ااز١٘م ّاا١٘ى ه ٛاا اد  ٟااا  حٙاضااٞ ٟٙااٞ اضاا م دیاارگاٝ از. اضاات ةاونٙاات

 ُٛااص  كسا٘اات ُٛااص  وااش  اضاااس ةااس كااٞ اضاات پطااٜریرٝ ه ٘ٙااره  اضاا م در ا  حٙاضااٞ

 را پطاتى  ه اٛحكااط  ه ذٕات  ه ٜٛا   ه ةاعار  دیٜاى  اوتْااد  ه َسٟٜیاى  اضاتْ ل  ه ٜ٘غى آزاد

 .ٜٛٙایر تحٙٔ

 ه هٕسضاا١ٕٞ إىااشٝ ٕٖااٞ» عااسیُٞ آیااٞ چاا١ن ٟااٗ ّااسآن حٙاضااى آیااا  از ا٠ٕااام ةااا ضیرإغاا٠را

ٚ » آیٞ ه « ١ٖٕٜٙ٘یٚ ٔ  ٕا ٞ  یجىا ٚ  إٖا ٚ  وٖاى  ٕٖرااَسی  زٛارگى  از ةااضاتُادٝ  ه «ضاتی   إٙا١ٜ٘ی

 ٟااا  حٙاضااٞ ه إطاا م وٖیااٞ ا٘یسإٙاا١ٜ٘یٚ ه( ص)داارا رضاا١ل وٖٙااى ضاایسٝ ه حٙاضااى

 ه پسداداات ز٘ااان ٘ااسدٝ ٟااا  اٛطااان احیااا  ةااٞ( ع)٘جتتااى حطااٚ ها٘ااام اق٠ااس زٟااسا 
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 درٖ٘اات ه ةذغاایر حیااا  تجریاار را اضاا م ه كااسد ةیاارار را ٘طااٖٙاٛان ٘ىٜاا١  عذؽاایت

 ه عااجاوت ه حٙیاات كااسد  ایجاااد ًیااس  ه حٙاضااٞ اوؽااار ه ّااسهن تٙااا٘ى در اضاا م

  ضااس٘ایٞ ه ضاا١ ٝ دٛیااا ٟااا  اْٛاا   ه ٟااا ٠ٛـاات تٙااام ةااسا  ه آهرد هجاا١د ةااٞ ضٖحغاا١ر 

 ٟااا  چاپ١ٖضااى ٟااا  ةسدگااى ٟااا  زةاا١ٛى ٟااا  تااسس كااٞ آ١٘داات آ٠ٛااا ةااٞ ه عاار ٛنیااس  ةااى

 اٛطاااٛى عذؽاایت ه َكااس  داا١  دادن دضاات از ١ٕ٘اا١د ٟٙااٞ ه ٟٙااٞ ٟااا  پسضااتى ةییاٛااٞ

ٗ  رٟتاس . اضت ٞ  آیات  حـاس   اْٛا    ٘ىنا ٞ  إىنٙاى  إٖا ٞ  پیسا٘ا١ن  ا  داٜ٘ا  حٙاضاى  رهحیا

ٍ  ٘سدم عجاواٛٞ رَتار ه ٞ  رَتاار 0 »َس٘ایٜار  ٘اى  آن ةسكاا   ه ایاسان  عاسی ٞ  عاجاواٛ  ٘اسدم  ٟٙا

. اضاات كااسدٝ تغااجیه آ٘سیرااا درةساةااس ْ٘اه٘اات ةااسا  را دییااس ٟااا  وٖاات ایااسان  ٘طااال١الن ه

 ةااسا  ه ٟطااتٜر دٛیااا ادتیااار ؼاااحب كسدٛاار ٘ااى دیااال ٟااا ا٘سیرااایى كااٞ دهراٛااى اكٜاا١ن

 ةااٞ ٟٙااٞ هایااٚ اضاات عاارٝ ضاارس  كغاایرٛر  ٘ااى ٛغااان ه دااف گ١ٛاااگ١ن كغاا١رٟا 

 ا٘ااسهزٝ.« اضاات عاارٝ حاؼاأ ٟااا اةسّاارر  از ایااسان ٖ٘اات ٛتسضاایرن ه عااجاوت ةسكاات

ٗ  پستا١  در دٛیاا  ضساضاس  ٘طاٖٙان  ٟاا   ٖ٘ت ٞ  حـاس   حٙاضاى  تىاإی ٚ  اةاوترإٖا (  ع)  إحطای

ٝ  آگااٟى  ه ةیارار   ا٘اسهزٝ . كٜٜار  ایجااد  تحا١ٕى  ٘ىاؼاس  تااریخ  در تاا  رهٛار  ٘ى  پ١ضاتان  ضایا

(  رٝ)  دٙیٜااى ا٘ااام ر١ٜٟٙدٟااا  ه واعاا١رایى ضاااز اٛطااان تىااإیٗ پستاا١ در ٟااٗ آن ا٘سیرااا

 .اضت ةغار  ه ا٘یر ةطى ٘ایٞ

 ٘طااٖٙان از اوااٗ آ٘سیرااا ضیاٟر١ضااتان0 »َس١٘دٛاار ةااارٝ ایااٚ در اْٛاا   ٘ىنااٗ رٟتااس

ٚ  در ه٘طیحى ٞ » َسیااد  ه كسدٛار  گاسٝ  را ٟایغاان  ٘غات  تنااٟسا   ایا  دادٛاره  ضاس  «اكتاس  إٖا

 چغااٗ زیااس كااٞ ةاا١د ّااسآن پیااام ایااٚ دادٛاار َااسا گاا١ش حٙاار ٘تاركااٞ ضاا١رٝ تسجٙااٞ ةااٞ

 ٘ذإُاات هجاا١د ةااا كااٞ داد ٛغااان هاّىیاات ایااٚ ه عاار پذااظ دٛیااا در ا٘سیرااا اضااترتار ر یااٗ

 رضاایرٝ ج٠ااان ْٛكااٞ دهرتااسیٚ در آن ٘ذاااقتیٚ ةااٞ اضاا ٘ى اْٛاا   پیااام ا٘سیرااا ٟااا 

 .«اضت

 تٙااام ّاقىیاات ةااا ه ایااسان عااسیٍ ٘ااسدم ٟااا  حٙاضااٞ ةااٞ ةااعااارٝ اْٛاا   ٘ىنااٗ رٟتااس

ٞ  دارٛار  اوتسا  ٟا دهٕت 0ٟٞٙ » َس٘ایٜر ٘ى ٞ  اضات  اضا ٘ى  ایاسان  ت٠ٜاا  كا  در عاجاوت  ةاا  كا

 .«اٛر ایطتادٝ اضسائیٔ ه ا٘سیرا ْ٘اةٔ

 آن ةٖٜاار ٟااا  پیااام ه حٙاضااى ١ٜٟزعااىارٟا  كااٞ اضاات واعاا١رایى تىااإیٗ ٟٙااان داااقس ةااٞ

ٞ  رضار  ٘اى  دل أٟ گ١ش ةٞ ٚ  اهٕاى  إٙا١  0 َس٘ا١د  ٘اى  كا ٚ  اهٕاى  هإىاار  إىاار  ركا١   ٘ا  ٘ا

ٚ  اٛاا  إٜاار  دد١ل ٚ  إحطای ٚ  وٖاى  ا٘ـاى  اةاى  ویااال   حتاى  اٛمٜاى  ال ان إٓیات  وٖاى  ةا  دیا
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ٚ  از ة٠تاس  ٘اس  »   إٜتى ٚ  ه اضات  ٜٛا   پازیسَت  ضا١زان  آتاظ  ّتا١ل  از ة٠تاس  ٜٛا   پازیسَت

 دعااٙٚ ْ٘اةاأ در كااٞ ام كااسدٝ یاااد ضاا١گٜر ٟطااتٗ  وٖااى َسزٛاار حطاایٚ ٘ااٚ اضاات ج٠ااٜٗ

 كغااتٞ پیااا٘تس آئاایٚ راٝ در ه كااٜٗ ٘ااى حٙایاات پااررم ویااال ه اٟاأ از ٘ااٚ. ٛیاااهرم ضااسَسهد

 .«ع١م ٘ى

 اجتٙاااوى واارإت اجااسا  ةااسا  ا٠ٕااى اٛتیاااء عاا١د ٘ااى ةاواا  كااٞ اضاات حٙاضااى  رهحیااٞ

 .ةاعٜر ٛراعتٞ كُار ه ٘تسَیٚ ةا ضازعى ك١چرتسیٚ

 ّٖاا١  در حْیْااى ه هاّىااى جاذةااٞ یاآ كااٞ ةاا١د ٘ذٖؽاااٛٞ ه ؼااادّاٛٞ ٟااا  حٙاضااٞ ٟٙاایٚ

ٞ  كاسد  ایجااد  ج٠اان  ١٘٘ٚ ٘سدم ٞ  ٟسگاش  آن ضا١زش  ه حاسار   كا  در ه گسایار  ٛٙاى  ضاسد   ةا

ٞ  كاسد  پیارا  را اؼا حى  اْٛا    ه ٠ٛـات  تا١ان  ٛٙاى  كت١د آضٙان ایٚ زیس ٞ  ةاا  كا  ٟاا   حٙاضا

 .ٛتاعر آعٜا جاهیرواع١را

(  رٝ)   دٙیٜااى ا٘ااام «اةاارا تتااسد ٕااٚ إٙاا١ٜ٘یٚ ّٖاا١  َااى حااسارٝ إحطاایٚ ْٕتاأ ان» آر 

 داٛاار ٘ااى ج٠ااان ٘طااٖٙان ٖ٘اأ هحاار  ر٘ااش تااسیٚ ٠٘ااٗ را « واعاا١رایى عااىائس ةشرگراعاات»

 كُااار داا١ار  ه ذٕاات ه ٘طااٖٙیٚ وااش  ةااسا  حٙاضااٞ تااسیٚ  ٙااسةذظ را واعاا١رایى هتىااإیٗ

ٞ  ج٠ااٛى  اضاترتار  ٛااة١د   ه ه٘غسكیٚ ٞ 0 »َس٘ایار  ه٘اى  آهردٝ حطاا   ةا ٗ  ةایار  ٟٙا ٞ  ةاراٛی  كا

 ائٙااٞ وااشادار  ٘ساضااٗ ضیاضااى  ٘ساضااٗ ایااٚ اضاات ٘طااٖٙیٚ ةاایٚ هحاار  ١٘جااب چااٞ آن

 وٖیااٞ إحطاایٚ وترإٖااٞ اةااى حـااس  عاا٠یران ضااسهر ه ٘ن١ٖ٘ااان ضاایر هیاا ٝ ةااٞ ه اق٠ااار

ٞ  اضت إط م ٚ  ٖ٘یات  حااَل  كا ٞ  ٘طاٖٙی ٗ  ا ٜاى  عایىیان  هیا ٝ  ةا ٞ  ؼا١ٖا   وغاسوٖی٠  ه إٖا

 .«ةاعر ٘ى ضٖٗ

 ٛتیجٞ گیسی

 إیا١  ٟاا  دهرٝ ٟٙا   در ٘طاٖٙاٛان  ةاسای  ٛیاش  اضا ٘ى  ةسجطات   ٟاای  عذؽایت  ه اضا م  تاریخ

ٞ  ٛیاش  ٘رتاب  اهٕیاء ه ٘ا دیٚ تىإیٗ ه اضت ة١دٝ ٞ  اٛار  كاسدٝ  ت١ؼای ٞ  از كا  ه ٘تىاإى  ٟاای  ١ٙٛٛا

 تاااریخ  حاا١اد  ٘یااان در. ةییااسیٗ ضس٘غااِ كٙااال  ه اداا   ٟااای ز٘یٜااٞ در ةسجطااتٞ

 حٙاضااٞ ایااٚ ؼااحٜ  ؼااحٜٞ ه ةسد١ردارٛاار داَؼااى هی گااى از «كااسة  عاا٠رای» ه «واعاا١را»

ِ  ٟاای  اٛطاان  إیا١ی  واعا١را   آَسیٜاان  حٙاضٞ تٓ تٓ ه ٘اٛرگار ٗ  ه قٖاب  حا  ه ةا١دٝ  ضاتیش  مٖا

ٞ  ٟٙچٜاان  ة١د  د١اٟر ٔ » كا  ادا    در ٘اس    ه زٛارگى  در تاس   واام  ةؽا١ر  («  ع)  ةیات  اٟا

 از. اٛاار ضس٘غااِ ٘ااا ةااسای ٘ااسدن  چی١ٛااٞ ه زیطااتٚ چی١ٛااٞ ه اٛطاااٛى كٙاااال  در ج٠اااد  ه
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َٙاار آل ه ٘حٙاار ٘ااس  ه زٛاارگى چاا١ن ٘ااا ٘ٙااا  ه حیااا  كااٞ ٘اضاات ٟااای د١اضااتٞ  ٘ح

0َّ »ةاعر ُٔ  ًا٠ٌٖٕ َٙاري  ًُ٘حیاا  ًُ٘حیاای  اُجًىا َّٙاري  آٍل ًه ًٌ٘ح َٙاري  ً٘ٙاا ً  ً٘ٙااتى  ًه ًٌ٘ح َّٙاري  آٍل ًه ٘ح  ًً٘ح

» 

 ةاسای  دا١دش   وؽاس  قاا١ً   ةاا  ٘تاارزٝ  در را دا١یظ  حسكات  اا  إَطا م  وٖیٞ ا حطیٚ ا٘ام

ُٗ 0 »َس٘ایار  ٘اى  ه داٛار  ٘ى ضس٘غِ دییس ٘سدم  گسَتا   ا٠ٕاام  واعا١را   ٠ٛـات  «ٌاضا١ً ى  َاى  ًًٌَٖرا

 ا٘ااام كااٞ اضتغاا٠ادی. راضتاضاات ٟٙااان در ه تاااریخ حْج١یااان ٘تااارزا  ه اٛتیااا  راٝ از

ٞ (  ع)  حطیٚ ٚ  دٟٜار   ٛغاان  كٜار   ٘اى  پیغایٜیان  كاار  ةا ٞ  ٟٜیاا٘ى . اضات  إیا١گیسی  ایا  كا

٠ُٜااا ًًَذااًسً 0 »د١اٛاار ٘ااى را آیااٞ ایااٚ عاا١د  دااار  ٘ریٜااٞ از د١اضاات ٘ااى حـااس   داٍئُاااو ٍ٘

ًٚ ًٛجِّٜاى  ًر ِّ ّاااًل یًتًسَّّابٌ  ًْا١ُمٍ  ٍ٘اا ًٚ إُ ٞ  در ٛیااش حسكات  از ّتاأ  «إَنااإٍٙی  ةااٞ كااٞ ای هؼایتٜا٘

ٞ  ٘حٙر ةسادرش ٞ  از كاسد   ةیاان  را داسه   اٛییاش   ه ٟار   ه ٘تٜاا  ه ١ٛعات  حُٜیا  تریا   جٖٙا

ٔ  ةس حـس  آن ٞ  وٙا  در را دا١د  ٠ٛـات  ه ةا١د  راٝ ٟٙاان  پیٙا١دن  ه پاررش  ه جارَ  ضایسٝ  ةا

ٍٚ  ًوٍٖاى  ًاةاى  ه ًجاَری  ٍةطایًس ٍ  ًاضایسً  ًه0 »كاسد  ٘ىسَاى  ضایس  دَف ٟٙان  ضایس   ه «قإٍابي  ًاةاى  ُةا

ٚ  در دا١یظ  إیا١ی  را(  ع)  وٖاى  ه پیا٘تس ٗ  ةاا  ٘تاارزٝ  ایا ٚ . داٛطات  ٜ٘راس  ه مٖا  عای١ٝ   ایا

 ٘ىؽاا١٘یٚ ه دیااٚ اهٕیااا  از ٘تااارز  اٛطااان كااٞ اضاات اٛتذااا  ه راٝ درضااتى ةااس تـااٙیٜى

 حـااس  آن دییااس  ضااذٜى در. ةاعاار داعااتٞ عااسوى حَجاات داا١د كااار ةااسای ه ةییااسد إیاا١

ُٗ ًه ًهٕى0 »اضت َس١٘دٝ ِّ ه ٠ًٌٕ ٗي ٌٍٕر ٍٞ  ٍةًسٌضا١لٍ  ٌ٘طٖ ٞ  ؼاٖى  اا  اكاسم  پیاا٘تس  ه ٌاُضا١ً   إٖا ٞ  إٖا  وٖیا

 « إٓٞ ه

 َسزٛاارش ده  (  ص)  اكااسم پیااا٘تس. اضاات كااسدٝ ّٖٙااراد دییااس ٘طااٖٙان ٟااس ه داا١د اضا١   را

ٚ  ا٘ام ٚ  ا٘اام  ه(  ع)  حطا ٞ  اضات   كاسدٝ  ٘ىسَاى  «ا٘اام » را(  ع)  حطای ٞ  كٜٜار   ّیاام  چا  چا

 ه ا٘اام  دافَ  ٟٙاان  در ٛیاش  واعا١را  ّیاام  از پاص  «ًًّىارا  ًاُه ّا٘اا  ٍا٘ا٘ااٍن   ٟزا ٍاُةٜای0 »ةٜغیٜٜر

َ٘اات ةااسای حـااس  آن وٙاأ ه ةاا١د(  ع)  حطاایٚ ا٘ااام ةاا١دن إیاا١ ه اضاا١ٝ  ت١اٛطاات ٘ااى ا

 ِ  یشیااری حر١٘ات  ةاا  ٘تاارزٝ  در ا٘ا٘ات  پیااسهان ٘غااركت  ٘تٜاای  ه ةاعار  ضاسدف  ه ضس٘غا

 ْ٘ااَرس ج٠ادٟااای ٟٙاا  ه رَةاااٛى پیااا٘تسان ٟٙاا  ج٠اااد در ریغااٞ كااٞ ای ٘تااارزٝ ةاعاار 

 .داعت رضإت حـس  ركا  در اض م ؼرر ٘طٖٙاٛان

ٗ  ؿار  ٟاای  ّیاام  از ةطایاری  ٛیش  اض م تاریخ در  از ا٠ٕاام  ةاا  ةذاظ   آزادی ٟاای  ٠ٛـات  ه ضات

ٚ  وَش  حسكت ٔ  واعا١را  آَاسی ٞ  ه گسَات  عار  قٖتاٛا   اضاتْ ل  ٘تاارزا   حَتاى . رضایر   ٙاس  ةا

ٞ  ٟٜر ٚ   ٙاس   گاٛاری   ٠٘اتٙاا  رٟتاسی  ةا ٞ  ةا١د   إیا١گیسی  ایا ٞ  گاٛاری  دا١د  ٟٙچٜاٛرا  گُتا
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 ه ام د١اٛاارٝ دّاات ةااٞ را اضاا م ةااشر  عاا٠یر آن  ( ع)  حطاایٚ ا٘ااام زٛاارگى ٘اا0ٚ » اضاات

ٞ  كااَى  ت١جَٞ ٚ  ةاس  ه ام ٛٙا١دٝ  كاسة   ؼاُحا   ةا ٚ  ٘ا ٞ  اضات  عارٝ  رهعا  ٟٜرهضاتان  اگاس  كا

 « كٜر پیسهی(  ع)  حطیٚ ا٘ام ضس٘غِ از ةایطتى گسدد  پیسهز كغ١ر یٓ ةذ١اٟر

ٞ  ٛیاش  جٜاا   ٘حٙاروٖى  پاكطاتان   اونٗ ّائر ٞ  ٟای  0 » اضات  گُتا  ة٠تاس  عاجاوت   از ای ١ٙٛٛا

. عاا١د ٛٙااى پیاارا وااإٗ در داد  ٛغااان ت٠اا١َر ه َااراكاری ٕحاااظ از(  ع)  حطاایٚ ا٘ااام كااٞ آن از

ٚ  تٙاام  ٘ٚ وْیر  ةٞ ِ  از ةایار  ٘طاٖٙی ٚ  ضس٘غا ٞ  عا٠یری  ایا ٚ  در را دا١د  كا  واسا   ضاسز٘ی

 « ٛٙایٜر پیسهی كسد  ّسةاٛى

ٞ  ةا١د  ایاسان  اضا ٘ى  اْٛا    آن  ١ٙٛٛا   ةارزتسیٚ ٚ  ّا١ی  واعا١را   إی١ٟاای  ه ٟاا  درس كا  تاسی

 ةااٞ ضااإٞ ٟغاات ٛتااسد جت٠اا  در رزٜ٘اارگان دَاااع ه قااا١ً  ؿااَر ةااس ٘ااسدم ج٠اااد دضااتٙای 

ٞ  عا٠اد   ه ٛتاسد . رَات  ٘اى  عٙار ٚ  رضا١ا  ةاسای  ٘ن١ٖ٘اٛا ٔ  ماإٗ   ضاادت ٞ  وٙا ٍ  ةا  در ترٖیا

 ه ُٛااسا  كٙتاا١د ةااا حَتااى ٟاار  ٛرااسدن رٟااا یاااهری  ةااى ه ت٠ٜااایى حاااالٍ  عااریرتسیٚ

 .ة١د واع١را از إی١گیسی  ٙسا  از ٟٙٞ ه ٟٙٞ یاران  ع٠اد 

َ٘اات  ا٘ااام  َٖ٘اات0 » َس٘ایاار ٘ااى دااسداد پاااٛشدٝ ٠ٛـاات ةااسای واعاا١را ةاا١دن اضاا١ٝ در ا

 ٗ  4ْ دااسداد پاااٛشدٝ ةاا  ٘ؽاااد  كااٞ اُٛجاارآ٘یشی  َاجىاا  ایااٚ عا١م  ضااإسهز در إغاا ن  ونای

 عاا١ر ه گس٘ااى ه واعاا١را اگااس. آهرد ةااار ةااٞ را ك١ةٜاارٝ ّیااام آن واعاا١را از ا٠ٕااام ةااا ةاا١د 

 .  عر ٘ى هاّه ضاز٘اٛرٟى ه ضاةْٞ ةرهن ّیا٘ى چٜیٚ ٛت١د ٘ى١ٖم ٛت١د  آن اُٛجاری

 ٜ٘اةه ه ٘آدز 

 هْ٘تاأ قاااههس اةااٚ ضاایر از٠ٕاا١  ْٛاأ ةااٞ  ّّْ-ّْْص   هحٙاضااٞ إحطاایٚ اد 0  ةٜیسیاار اااّ

ٚ  اد  كتااا   ٟٙااان  هٛیااش  داا١ارز٘ى  ٞ  هٛیااش 4ِّ-0ِّ  ْٕص … إحطاای  ه44ّ ص   إحطااایٚ ة ًاا

  …ه0ّٔ

 تسجٙااٞ. اضاات( ع)جىُسؼاااد  ا٘ااام دضاات١ر اضاااس ةااس زیااار ; 4ّ    6ِْ ص  ٕٖ   ةحاااراال١ٛار  ااا ْ

ٚ  ١َ  جٖٙٞ ٞ  ا  ه دارا  دا١ن  پطاس  ا  ه دارا  دا١ن  ا  تا١  ةاس  درهد ه ضا م 0 اضات  چٜای  ت٠ٜاایى  كغات

 .اضت ٛغرٝ گسَتٞ د١ٛت اٛتْام كٞ

 ْٛاأ چٜاایٚ را آدااس جٖٙااٞ آعاا١  عاا٠س اةااٚ ٜ٘اّااب چاا١ن كتتااى در; ٔ ص  40   ةحاااراال١ٛار  ااا ٓ

ٗ  َاسار  عاٙا  پایظ  از ةسدگاان  ٟٙاٜٛار . إىتیار  َسار اَس ال ه... اٛر كسدٝ  قإاب   اةاى  آل ٜ٘اّاب . )كاسد  ٛذا١اٟ

; إاا١ر  اواا م; 6ٓ ص  4   ا یااس  اةااٚ إتاااریخ  َااى إرا٘اأ; 0ٔ ص  4   ٘ازٛاارراٛى  آعاا١  عاا٠س اةااٚ

  0ّ ص  ( ْٕٓ ص إكتسضى  ا٠ٕر   او م

  0ِْ ص   00 ص  0ّ   ١ٛر  ؼحیُٞ ا 4
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 . 4 ص  40   ةحاراال١ٛار ; ّْٔ ص ُ٘یر  ارعاد; 6ّ - 6ِ ص  4   ا یس  اةٚ كا٘ٔ ا 0

 . 60ّ ص قاههس  ةٚ ضیر إك١ُ   ّتٖى وٖى ا١٠ٖ٘ ; ّْ ص  40   ةحاراال١ٛار  ا 6

 . 6ِْ ص  ٕٖ   ةحاراال١ٛار . ا ٔ

 - 6 ص قاااههس  ةااٚ ضاایر إكُاا١   ّتٖااى وٖااى ا٠ٖ٘اا١ ; ِّ    ٕٓ ص; ٕ ص  40   ةحاااراال١ٛار  ااا ٕ

ّ00 . 

  0ٔٓ   4ِٓ   0 ص ْ٘سم   (ع)إحطیٚ ْ٘تٔ ا ٖ

 . ِّْ ّْٔ ص ؼاَى  إٖٞ ٕكٍ تإیٍ -ع)حطیٚ ونٙت از پست١  كتا  ا ِّ

 . ٕ آیٞ ٜ٘ا١َْن  ا ّّ

 . 4ّّ آیٞ ٛطاء  ا ّْ

 . 4ٔ/ٔ/ْٓرضإت  رهزٛا٘ٞ ا ّٓ

  0ٔ/ ْ/ّٓ   4ٔ/ٔ/ْٔاض ٘ى  ج١٠ٙر  رهزٛا٘ٞ ا 4ّ

 . ّْٔ ص  ْ   ا١ٕضائٔ  ٘طترر  ا 0ّ

 . ّٓٔ ص  ّْ   ١ٛر  ؼحیُٞ ا 6ّ

  0ٔ ص. ٖ  . ١ٛر ؼحیُٞ ا ّٔ

    60ْ ص. 4ّ  . ٟٙان ا ّٕ

  4 ه ٓ ص( حطیٚ ا٘ام) و١إٗ ا ّٖ

 .ٕٔٓ ص  ٓ   إحطیٚ  اال٘ام حیا  ا ِْ


