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 مقدمو

 عْػ ًْع ػؿ کَ هصیثتی فهیي؛ ّ آمواى اُالی تـای هصیثتی تْػ، هؼٌا توام تَ هصیثت یک کـتال ؿّیؼاػ

 تـپا مْگْاؿی هزلل صضـت آى تـای ُوَ اًثیاء ّ فـىتگاى کَ امت آهؼٍ اعثاؿ ػؿ لؾا تْػ؛ هاًٌؼ تی

.گـینتٌؼ ّ کـػًؼ  

 یک ػاػ، ؿط ملن ّ آلَ ّ ػلیَ هللا صلی پیاهثـ فـفًؼاى تلکَ فـفًؼ، تـای کَ هصیثت ایي ػیگـ، مْی اف

 ّ کـػًؼ هی فتْصات ًماط الصی ػؿ کَ اهْیاًی تْػ، ُن ػاؿی امالم هؼػیاى تـای ػیاؿ توام مـىکنتی

 ػاػًؼ ًياى ُا آى. کيتٌؼ ؿا( ً) پیاهثـ فـفًؼ امالهی، ُای مـفهیي ػل ػؿ ػاػًؼ، هی گنتـه ؿا امالم

 ًْػی ّ عْػىاى ػًیای کـػى تقؿگ تـای تٌِا تْػ، امالم تـای ّ تقؿگ ظاُـ تَ کَ ؿفتاؿُا ایي توام کَ

ًؼاىتٌؼ ُا آى ػؿ ُای عالصآى ًیت گاٍ ُیچ ّ امت تْػٍ ؿیاکاؿی  

 

حسینیمعارف   

 ّ اًثیاء تا ُوـاُی تـ ػالٍّ ّ کٌؼ صفع ؿا ؿّیؼاػ ایي عاطـٍ ّ یاػ کٌؼ تاله کَ َػاىت صك ىیؼَ

 کَ هِن صاػحَ یک ػثـت، یک ػؿك، یک ػٌْاى تَ ؿا آى النالم، ػلیَ صنیي تـای مْگْاؿی ػؿ فـىتگاى

.کٌؼ صفع ػُؼ، هی ًياى ؿا ُا آى ُْاػاؿاى ّ اهْیاى پنتی ّ ػًائت ػوك . 

 

 ّ کـػًؼ ُوـاُی فهیٌَ ایي ػؿ تْػًؼ، ػّمت تیت اُل کَ مٌت اُل هْؿعاى اف تنیاؿی هیاى ایي ػؿ

کـػًؼ تاله کـتال تاؿیظ حثت ػؿ ّ ًْىتٌؼ( ع) صنیي اهام صـهت اف پامؼاؿی تـای ؿا هتًْی . 

 

 ػؿ هغتصـ، ًگاٍ یک تا صتی ًيیٌؼ، هی تاؿیظ طْل ػؿ ػاىْؿایی هکتْتات ًظاؿٍ تَ کاّىگـی کَ اکٌْى

 امالهی راهؼَ ػؿ هؼاؿف ایي تأحیـ اگـ. اػتٌامت لاتل ّ گنتـػٍ اًؼافٍ چَ تا هؼاؿف ایي ػایـٍ کَ یاتؼ هی

 تَ تْاًؼ هی  «صنیٌی هؼاؿف» ؿاصتی تَ ىْػ، افقّػٍ آى تـ ّ ىؼٍ گـفتَ ًظـ ػؿ ُن ىیؼی عصًْ تَ

 تاؿیظ، تغو ػؿ ػاًيگاُی هـاکق ّ ىؼٍ طـس امالهی ًگاؿی تاؿیظ صْفٍ ػؿ هِن ػلوی گـایو یک ػٌْاى

ػٌُؼ اعتصاً فهیٌَ ایي ػؿ ػاًو تْلیؼ ّ هضمماى تـتیت تَ ؿا لنوتی . 

 

 ّ عْػ فهاًَ تاؿیظ ػاًو چِاؿچْب ػؿ کؼام ُـ ّ ىؼٍ ًْىتَ هغتلفی ُای لالة ّ ُا ىکل ػؿ هیـاث ایي

 ُن ایي رق کَ امت طثیؼی. امت گـفتَ ىکل ؿایذ، اػتی طْؿ ُویي ّ هؾُثی فضای اف هتأحـ ًیق

 تاینت هی القاها امت، تْػٍ چِاؿم ّ مْم لـى ًْینی تاؿیظ ىـایظ ػؿ کَ هْؿعی. تاىؼ تْاًنتَ ًوی

 تلٌؼ آحاؿ تا کَ راهؼَ فـُیغتَ طثمَ طْؿ ُویي ّ هضؼحاى ّ ػالواى ًقػ ؿّفگاؿ آى ػؿ کَ ًْىتَ هی احـی

تاىؼ همثْل ػاىتٌؼ، مـّکاؿ تاؿیغی هـتثَ . 

 

 ّ تاؿیظ رولَ اف ُا صْفٍ ُوَ ػؿ ىؼٍ تألیف آحاؿ ّ ىؼ تٌگ امالم ػًیای ػؿ ػلوی فضای فهاى، هـّؿ تَ

 ّ عـاماى ّیژٍ تَ امالهی ىـق مـامـ ػؿ ؿّیَ ایي. گـاییؼ ًْینی منت تَ کـتال، تاؿیظ طْؿ ُویي
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 اؿفه فالؼ ىؼ، تْلیؼ ػُن تا ُفتن ُای لـى طی امالم تاؿیظ ػٌْاى تَ آًچَ تا ىؼ مثة ایـاى هـکق

تاىؼ پژُّيی ّ ػلوی . 

 

 

 ػؿ هغتصـ، ًگاٍ یک تا صتی ًيیٌؼ، هی تاؿیظ طْل ػؿ ػاىْؿایی هکتْتات ًظاؿٍ تَ کاّىگـی کَ اکٌْى

اػتٌامت لاتل ّ گنتـػٍ اًؼافٍ چَ تا هؼاؿف ایي ػایـٍ کَ یاتؼ هی . 

 

 

 

 اصیل تاؿیغی ُای ًْىتَ امتوـاؿ آًکَ رق تَ امالهی، تاؿیظ صْفٍ ػؿ فـاّاى ُای ًگاىتَ فضا، ُویي ػؿ

 ػامتاًی ُای ػمتوایَ کَ ُایی کتاب تْػ؛ ّیژٍ ُای کتاب اف تـعی ّ عاً ُای رـیاى اف هتأحـ تاىؼ،

ػاىت عْػ ُوـاٍ تَ ػلوی، کتة اف تیو ؿا ػاهَ همثْلیت ّ ػاىت . 

 

 

کرامات نویسیتاریخ   

 ػؿآّؿػ، عْػ میطـٍ تضت ؿا امالم رِاى تصْف کَ ؿّفگاؿی ػؿ کَ کـػ غفلت ًثایؼ ُن ػیگـ ًکتَ یک اف

 فلنفی صتی ّ تاؿیغی ّ اػتی ػلْم ّیژٍ تَ امالهی، ػلْم توام تـ فاُؼاًَ، ّ صْفیاًَ عاً ُای ًگـه

کـػ غلثَ . 

 

 ؽکـ تؼؿیذ، تَ تپـػافػ، اىغاً فًؼگی ػؿ ّالؼی هنائل تَ کـػ هی مؼی صال، ىـس ّ تـارن ؿّفگاؿی اگـ

 آهؼى پؼیؼ. گـفت ؿا ُا آى رای ػاىت، ُن رؾاتیت کَ هٌتظـٍ غیـ اعثاؿ ّ ىگفت ُای ػامتاى ّ کـاهات

 فـٌُگی ّ اػتی ُای رٌثَ هٌِای امت، ػطاؿ االّلیاء تؾکـٍ اه ًوًَْ کَ صْفیَ هيایظ ًْینی فًؼگیٌاهَ
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. تاىٌؼ ػاىتَ ؿا هالصظات ایي تایؼ ًْینی تاؿیظ ػؿ کَ تـًّؼ مْ ّ موت ایي تَ ُوَ تا ىؼ مثة آى،

 ًثایؼ( ع) اهاهاى ّ پیغاهثـاى چطْؿ ػاؿػ، هؼزقٍ ّ کـاهت ُوَ آى اللثا یک صْفی ىیظ یک ّلتی

تاىؼ؟ ىگفتی مـامـ فًؼگیياى  

 ًْینی فًؼگیٌاهَ ّ تصْف هِؼ کَ عـاماى ّیژٍ تَ ُن تاف ّ ایـاى مـامـ ػؿ اػتیات ایي غلثَ ؿّی ُـ تَ

 لثاك ُواى ػؿ ُن ػاىْؿایی اػتیات ىاُؼین، ملوی الصْفیَ طثمات ػؿ هخال کَ چٌاى تْػ، ػـفاًی

.ىؼ ػیٌی صوامَ ّ تاؿیغی اصیل صـکت ایي تَ ًگاٍ ًْع ػؿ تغییـ هٌيأ هتأمفاًَ ّ ػؿآهؼ  

 

 

شیعیجوامع   

 صؼیج، ّ فمَ عصًْ تَ فهیٌَ، ُـ ػؿ ّ یافتٌؼ هزؼػ تؼّیي فـصت ىیؼی، هؼاؿف صفْیَ، ػّلت تيکیل تا

 صؼؿایی فلنفَ مایَ ػؿ کالم ػلن اها ػاىت؛ ؿىؼ ًیق فلنفَ آى کٌاؿ ػؿ. ىؼ اًزام ای ىاینتَ کاؿُای

 کَ تْػ ایي آى ّ تْػ ػیؼٍ رؼی آمیة یک امالم تاؿیظ عصًْ تَ تاؿیظ، ػلن اها ىؼ؛ اُویت کن تؼؿیذ تَ

 صولَ اف پل. تْػًؼ ىؼٍ عاؿد ػمتـك اف تْػًؼ، اّلیَ لـّى ػؿ ىؼٍ تؼّیي کِي آحاؿ کَ آى اصلی هٌاتغ

 ًقػیک، امالهی ىـق ػؿ تٌاتـایي کـػ؛ پیؼا اًتمال ىام ّ هصـ تَ آًکَ یا ؿفت هیاى اف یا آحاؿ ایي هغْل،

 ػوْهی ُای ًْىتَ ُواى تَ ًتیزَ ػؿ. هاًؼ لؼین تْاؿیظ اف اًؼکی تنیاؿ آحاؿ عـاماى، ّ ایـاى ىاهل

 تَ تْػ تاؿیغی آًچَ ىیؼَ، صؼیخی هیـاث اف الثتَ. ىؼ تکیَ تْػ ػُن تا ُفتن ُای لـى هیـاث کَ تاؿیغی

ىؼ افقّػٍ ىیؼی امالهی تاؿیظ ػلن . 

 

 ؿا تؼاهلياى ّ ىؼًؼ هنتمل ىیؼی رْاهغ. آهؼ پؼیؼ ػّؿٍ ایي ػؿ ػیگـی هيکالت گفت تایؼ صال ػیي ػؿ

 ایي ّ تيٌْػ ؿا ؿّایت یک ُا آى گْه فمظ تا ىؼ مثة گـایی ػؿّى ایي. کـػًؼ لطغ عْػ اف تیـّى رِاى تا

 ػامتاًی مْی ّ موت تَ تؼؿیذ تَ ىیؼَ، ُای تْػٍ هیاى ػؿ تیيتـ رؾاتیت ػاىتي تـای ُن ؿّایت

تـّػ پیو ىؼى . 
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عاشوراییادبیات   

 

 ػؿتنت طْؿ تَ گـفت، اّد ایـاى ػؿ فًؼیَ ػّؿٍ اّایل اف ّ تْػ تؼقیَ هتْى کَ ػاىْؿایی اػتیات اف ای ىؼثَ

 ؿّیؼاػُای اف تنیاؿی تلکَ ًینتٌؼ؛ ػاىْؿا تاؿیظ فمظ تؼقیَ هتْى کَ ػاًین هی. ىؼ ػامتاًی ـ اػتی

 اؿفه هیـاث ایي. ػاؿًؼ ؿا ػامتاًی ـ اػتی گـایو ُویي ُا آى ُوگی ّ ُنتٌؼ ائوَ فًؼگی ّ امالم تاؿیظ

فًؼ هی لطوَ آى گـایی ّالغ تَ تاؿیظ، صاىیَ ػؿ اها ػاؿػ ؿا عْػ عاً اػتی . 

 

 ضؼیف: ب کِي، تاؿیغی هتْى ؿفتي هیاى اف: الف ػاهل، مَ تأحیـ تضت ىؼ، تألیف ػّؿٍ ایي ػؿ کَ آحاؿی

 فػٍ، ػْام طثؼا ّ گـایاًَ ػؿّى ُای ًگـه غلثَ: د ّ امالهی ًْینی تاؿیظ ػؿ عاللیت ّ پژُّو اهـ ىؼى

 ػْام ؿّی احـه ّ کٌؼ صفع ؿا اه تافگی کَ ایي تـای آحاؿ ایي. تاىؼ ًؼاىتَ چٌؼاًی اؿفه تا ىؼ مثة

 ّ ػاطفی هنائل اف تنیاؿی تا تلفیك ّ ًاػؿمت اعثاؿ رؼل ىؼى، ػامتاًی موت تَ هؼام تاىؼ، تیيتـ

ؿفت پیو اصنامی . 

 

 ػؿتنت طْؿ تَ گـفت، اّد ایـاى ػؿ فًؼیَ ػّؿٍ اّایل اف ّ تْػ تؼقیَ هتْى کَ ػاىْؿایی اػتیات اف ای ىؼثَ

 ؿّیؼاػُای اف تنیاؿی تلکَ ًینتٌؼ؛ ػاىْؿا تاؿیظ فمظ تؼقیَ هتْى کَ ػاًین هی. ىؼ ػامتاًی ـ اػتی

 اؿفه هیـاث ایي. ػاؿًؼ ؿا ػامتاًی ـ اػتی گـایو ُویي ُا آى ُوگی ّ ُنتٌؼ ائوَ فًؼگی ّ امالم تاؿیظ

فًؼ هی لطوَ آى گـایی ّالغ تَ تاؿیظ، صاىیَ ػؿ اها ػاؿػ ؿا عْػ عاً اػتی . 

 

 ػؿ. تکٌٌؼ تاؿیظ اصالت اف ػفاع کَ ًثْػًؼ ؿاػهـػاًی تاؿیظ، ّ ػیي ػـصَ ػؿ کَ کٌین تصْؿ ًثایؼ صال ایي تا

 هيتول کَ ُایی کتاب ّ ػامتاًی هتْى ًمؼ ػؿ آحاؿی ّ ىؼ آغاف رِت ایي ػؿ ًْیٌی صـکت لاراؿیَ، اّاعـ

 تاؿیظ، ػلن ىؼى تـ رؼی ّ ًماػی ػاًو تمْیت هيـّطَ، تـآهؼى تا تؼؼُا. ىؼ ًْىتَ تْػ رؼلیات تـ

 تَ ػاىْؿا تَ ًگاٍ ىونی ۰۲۳۱ ػَُ ػؿ کَ طْؿی تَ ىؼ تیيتـ ّ تیيتـ ػاىْؿا ػؿ پژُّو تـای فهیٌَ

 ّ تیيتـ ىْػ گـفتَ آى اف الفم ُای ػثـت ّ تاىؼ تْرَ هْؿػ تاؿیغی ػیؼ اف تایؼ  کَ تاؿیغی ّالؼَ یک ػٌْاى

ىؼ تـ رؼی . 

 

 ُوَ ّ ىؼ ًْىتَ صْفّی غیـ ّ صْفّی ًْینٌؼگاى تْمظ پِلْی ػّؿٍ ػؿ ػاىْؿا ػؿتاؿٍ عْب احـ چٌؼیي

. ػاػ هی ؿا آى ػؿ تضمیك ّ پژُّو اهـ تمْیت ّ طـف یک اف ؿا ػاىْؿایی هتْى پیـایو ًْػی ًْیؼ ُا آى

 ُای تاله فهیٌَ ایي ػؿ ػیگـ ىواؿی ّ آیتی هـصْم ًژاػ، ُاىوی ىِیؼ ىِیؼی، امتاػ هطِـی، امتاػ

ػاىت امالهی اًمالب هنیـ ػؿ کَ تْػ تأحیـی ًگاٍ، ایي آحاؿ اف یکی. ػاىتٌؼ رؼی . 

 

 ػاىتَ، غلثَ ُا ػامتاى کَ ای ػّؿٍ تَ تافگيت ارافٍ ّ ىْػ ػًثال رؼیت تا تایؼ ؿاٍ ایي ُوچٌاى اکٌْى

 اصیل هؼاؿف تا هـػم اف تنیاؿی تْػى ػّؿ هـػم، ًقػ ُا آى همثْلیت ُا، تضج ایي رؾاتیت. ًيْػ ػاػٍ

 ػؿ ُن ًظن تَ ّلتی عصًْ تَ ػامتاًی هتْى ّ اعثاؿ فقایٌؼٍ ؿىؼ تـای ؿا ىـایظ امالهی، ّ تاؿیغی

 ُن ُوقهاى، کَ امت آحاؿی تألیف تاینتؼ، صـکت ایي تـاتـ ػؿ تْاًؼ هی آًچَ. کٌؼ هی فـاُن آیؼ، هی
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 تْػٍ چِاؿچْب ایي ػؿ احـ ایي اهیؼّاؿم. هـػم اصنامات ّ ػْاطف تا ُوـاٍ ُن ّ تاىؼ ػلیك ّ تاؿیغی

ؼ.تاى ها عْب هـػم هیاى ػاىْؿایی صضیش صؼیج تـّیذ تـای گاهی تتْاًؼ ّ تاىؼ  

 

 

 

 

 

 

لسالم علیک یا ابا عبدهللا الحسین ) ع (ا  

 مهدی مهارتی 

7931شهریور ماه    


