
 

 امام حسیندر سیرۀ کرامت انسان 
 *علی محمدیمحمد حجت االسالم والمسلمین 

 اشاره

حقجوقبشجرپرداختجهود بجا ههاآاخیربهبحجث، نهاد دههجامعهبشرآ
ولجی9؛اتالمیهحقوقبشربه صجویب سجیدهاسج ،حدودهفتادسالپیش

بجهررامج ا سجا ی وججه،هها وچها صدسالپیشیکبیشاداسالمتهیه،
 روسودمند راس  رامر،مرا باداتالمیهحقوقبشراآرردهرهبهویژه

،تجوامعامرودآمعضالا آادهاآبسی رینتل اددیگرسو،یکیادمهم
اگراتضاآجامعهبشجرآررامج ،یقین وجهیبهررام ا سا یاس  بهرم

: هاد ججد،امججرودهشججاهدایججنهمججهمشججکالتهما نججدیکججدیگر اا ممججی
دقجرو،ها،ادهایشلالقهاورشمکشاآ، هاعقبیلهوخا وادگیهاآاختالف

،جامعجههاآ اهناا آمصاوبو،براآحّر و بودیم ادایناختالفلبقا ی
                                                            

تضوهیئ تلمیپژوهشگاهتلومودرهنگاسالمی *
۹5د ،هاآبرابربراآهمهمردم اتالمیهجها یحقوقبشر،باهدف ضمینحقوقوادادآ9

 به صویب سید میالدآ۹۱۳1دسامبر
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یکجیاد،بایستهاس بهررامج ا سجا ی وججهویجژهشجود ررامج ا سجا ی
شجدهوادرآهاآاخالقیاس رهد اسالم یهبهان وجه ریندضیل به گ

ا اوهالگوییتملیبجراآررامج ا سجا ی،شایسجتهجه ،اس  د اینبین
بی منهرایشانمراجعجهیعنیپیامبرواهر،اس بهبهترینالگوهاآررام 

خودرهچنان؛یکیادبهترینالگوهاآبشری اس ،رنیمرهامامحسین
»:انحضرت یهدرموده  «منبراآشماالگوهستم9؛ةُاسَوَفَلُکمفی 

هجاآررامج د سجیرها یمبا گاهیبهررام ا سجا ی،جلوهبر،لهد اینمقا
والبتجهد سد دگیبیامودیمادسیرهامامحسین موده،حسینی ابر سی

بایدادگنجاهدو آرنجیم،ابجروآیکجدیگر ابراآ یربهچنینهدفمقدسی،
یم  مای ا قوی یشتن وحیهته مندآخوو ریهیم

 تعریف کرامت  .الف

به گوا آ،شراد ،بخشجندگیو،د لغ بهمعناآ عظیمو نهیه،«رام ر»
،ررامج 2 د اوج وپسجتیاسج سخاوت،ا دشمندبودن،تهیهبودنوضجّد

بهاینمعنارهاگجرتجرب3؛اس خیراتودضایروامو پسندیدههجامعهم
توخیجرات یجکودا  جدههمجهدضجایرورمجاالبهتنجوانبخواهدرسی ا
0رند یادمی«رریم»د،اداوبه مایپسندیدهمعردی

                                                            
 050،صتحف العقولحرا ی،هشعببنا 9
ذیرواژه،معین یفرهنگ فارس؛محمدمعین،۹5۴،ص۱مقاموس قرآن،،یقرشاربر تلی2
  «ررام »
یب القرآن یالمفردات ف   ازباصفها ی،3   ۳2۱،صغر
اسماتیر0 بن  ةالمحیط فی اللغتباد، واژه ذیر منصو بن«ررم»، ؛ ادهرآ، تهذیب محمد

  «ررم»،ذیرواژهصحاح اللغةحماجوهرآ،بن؛اسماتیر«ررم»،ذیرواژهةاللغ
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،«بخشجنده»،«گرامجی»،«ا جمند»اماان ابه9؛معادلدا سی دا د،ررام 
2ا د وما ندانمعناررده«به گوا »،«سخاو مند»،«جوا مرد»

 اهمیت کرامت  .ب

کهسایرموجوداتمتمایهشود،بل،شودا ساناددیگرحیوا اتا چهباتثمی
ریموصجدهاربا د قران03رام ومشتقاتمختلفان،رررام اوس  
دهنجدهاهمیج ررامج د  شجاناینمنلب،اس  ا  دتهربا د  وایاتبه

 اس اسالم
نا »درماید:قرانرریمد با هجایگاها ساند تالمهستیمی ََ ْمنا     َوَلَقْد َکرَّ

 «ماادمیهادگان اگرامیداشتیم   3؛آَدَم...
هجاآرامج ر ظرادصجرفسج ؛هابیانحجالهمجها سان،ایهاینمقصوداد

پ ، شدهاس اآاختصاصدادههبهتدهرر وحیومعنوآیخاصودضا
منجانؤن ا یهد  ظردا دودقطشجامرحجالمافا وداسقرن،ارمشر،اینایه
هبجارجخردآ؛رداوس ا چهباتثررام ا سانشده،تقروِخماا0؛ یس 

 0شناسند بادمی وسود ااددیان،خیر اادشر،انح، اادبالر

 های کرامت  جلوه .ج

هجاآاسج  گجاهیبجهجلوهشایسته،اینکرهبااهمی ررام اشجناشجدیم
                                                            

  25۴،ص۹؛مادب فنای مقربان تبداللهجوادآاملی،9
 « رریم»،ذیرواژهلغت نامه تلیاربردهخدا،2
 75ایه، اسراء3
 ۹00،ص۹۴،متفسیر القرآن یالمیزان فمحمدحسینلبالبایی،سید 0
  همان 0
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ایاجادوبجا و ودیگجرانررام ادکنیم ابتوا یمررامج ا سجا ی اد خجود
یم  مای

 شناخت جایگاه انسان. 1

هاآررام ،شناخ جایگاها ساناس  اگرجایگاه رینجلوهیکیاداصلی
ا سا یخودمان ابشناسیم،بسیا آادمشجکالتومعضجالتجامعجهحجر

اگاهیدا د،بههیچوجهرا آیشخواهدشد رسیرهبهجایگاهواقعیخو
دا ددا اآچجهجایگجاهره میانولییابد؛ دیع نهلمنهل رهادانرند می
شودوخودوجامعجه اوگناهانمیهاآاس ،مر کببسیا آاداشتباهبلند

خداو دمتعالبرررامج  جوعا سجا یره؛چناندهدبهسوآ ابودآسوقمی
نا »:ودرموده صریحررده ََ ْمنا   مجاادمیهادگجان اگرامجی9؛...آَدَم   َوَلَقْد َکرَّ

«    داشتیم
اس دهگردیتایناووباسرش شدها سانلحاظ ادرینشد اصِر،رام ر

ردا هجاآا سجانججا آوسجا آباشجدور  دتا ها،گفتا هجاوهمهوبایدد 
 پذیردته یسج رهباایناصرد  ضادباشد،ادسوآهیچرهرگو ه دتا آ

 بایدچنین دتا آ ابپذیرد قجرانادمیا سان اهماهنگاس و ا سا ی وبا
نجد،ایجناصجر اد  ظجررلیجفمجیکهبراآا سان عیین ر د همهموا دآ

انوهجر  دتا آباایناصر اهماهنگباشد،بجه جر هرگیردود هرجامی
  ند رند،سفا شمیر هایناصر ا قوی رچیهآ

 کهبینشناخ جایگاها سانباررامج ا سجا ی، ابنجهمسجتقیمیخالصها
                                                            

 75ایه، اسراء9
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 جدهدّ حیجوانادممکناسج رسیرها سا ی خود ا شناسد،ووجوددا د
دهنجد د جریجانا اجام میهجمرهد  دگاندهددورا هاییا ااموبد رش

،هاآدشمنانامامحسین رینمشکالتوبدبختیتاشو ا یهیکیادمهم
انحضجرت و،ادایجن اینبودرهجایگاها سا یخود ادراموشرجردهبود جد

بجهتنجوان؛خودشاناشنارند«جایگاها سا ی»هموا هسعیداش ،ا ان ابا
دشجمنان،،خرینلحظاتد دگیوقبرادشهادتامامحسجیناد ، مو ه

انحضجرتدریجاددرجهبوهاحملهررد د د اینهنگام اجوا مردا هبهخیمه
اد ودشما اسفیان!اگردین دا یدوواآبرشما،اآپیروانخا دانابی»دد:

اگربجهگمجان بادپسینپروایی یس ،پ الاقرد د یاآخودادادمردباشید
«.ون ژادآخودبادگردیدئ ژادید،بهشخودتربی

منباشماجنجگ»درمود:حضرتگویی؟شمرگف :اآپسردالمه!چهمی
ادا جان،سجپ «گنجاهی یسج  ،رنموشمابامن د جان اد ایجنمیجانمی

وایجنسجخنامجام بجاددا  جد هامجهخواس سجربادان اادحملجهبجهخی
اآبودرهحتید بد رینادریجدهالهجیگو هبه،«جایگاها سا ی»دادنبه وجه

هرچنجدبعجداد9؛ناناینپیشنهادامام اپذیردتنددشم، واداین  یهرا گرادتاد
 این،خالفسخنخویشتمرررد د 

 حفظ آبروی انسان. 2

هاآررام ،حفجظابجروآا سجاناسج  شجخمرجریم،یکیدیگرادجلوه
رجهرجهامجامحسجینرندابروآادرادحفجظشجود؛چنجانهموا هسعیمی

                                                            
 ۹۹۱،صاللهوفلاوس،بنسید 9
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 احفجظا جانبخشجید،ابجروآ رینادرادبود،وقتیبهدیگرانچیجهآمیرریم
خوا یم:ررد د  وایتیمیمی

مجالیکمجرامدو قاضجاآامامحسینیکیادا صا د مدینهبهحضو 
ابجرووشخصجی خجود ااد!اآبراد ا صجا آ:»درمودرد امامحسینر

،اللهشجاءاآبنجوی  اناد  امهن؛د خواس خود ر قاضاآ ود  وحفظ
 «ا اامخواهمداد ،س اا چه اموجبشادآ و

هللبشرندرا موللبکا اصرا میکاآ وش :پا صددینا بدهمردد  امه
 ند ابهاومهل بدهد ر ابپردادموادامام قاضارردباللبکا صحب 

دینجا اآحاوآهجها یسهرل د وبهمنه، امه اخوا دوقتیامامحسین
بدهیخود ابپردادوبا،پا صددینا با»:او دوبهانمردا صا آدادودرمود

امامد ادامهدرمود:« اسروسامانبده یشد دگیخو،پا صددینا دیگر
،دوم؛دا دیجن،لرج دیگجرآ گجو:اّوبراآ،حاج خود اجه هدسه فر»

دینش گهدا اوس ،دا صاحباصال خا وادگی امادین،سومو؛جوا مرد
جهجج بججه،جججوا مردشججخم [ببججرد اهابججروآ ججورججومججا عاناسجج ]

بجه یههاصال خا وادگیدا درسیرندورشرممیاداینرا شاجوا مردآ
ظابروی  احف و،هبابراو دنحاج کبل؛ یهدابروآ و ا می، یادتدلیر
9 «ندرمی

ادجملهاینکه:؛مودداهاآدراوا یبهمامید س، وای دوق
شخصیرهررام  ف دا د، نهاد صو  یره یجادبسجیا ججدآداشجتهج

 رند باشد،دس خودش ابهسوآدیگراند ادمی
                                                            

  2۳7،صتحف العقولحرا ی،هشعببنا 9
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االمکجانابجروآخجودش ارند،حتید صو ت قاضاآمالی یهسعیمیج
دا د؛هاییما ند وشتن امه،حاج خجویش اابجرادمجیاد اه مایدوحفظ
خاالج رمتجر ویسجد جامی ادخو،خواستهبهجاآ قاضاآمستقیمیعنی

 شود  ی ا احتخیلیدچا مواجهشد، یهبکشدواگرباپاسخمنفی
 یشجه،هاآخودش اادادجرادبیصاحب ف رریم، قاضاهاود خواس ج
 ابرویشبرود رهشوددیراچهبساباتثمی؛رندمروتللب میوبیدینبی
رجهان،دیجراادسجویی؛ ابنه نگا نگیوججوددا د،بینررام وحفظابروج

ادسجوآبراآحفظابروآخودا دشدراوا یقاوراس و،ررام  ف دا د
 اآدا د بهابروآا ها وجهویژه،د مواجههبا قاضاهاآمردمدیگر،

مؤمنبایدهمیشهتهیهباشدوحتیحاجاتخود ا یهبایدباتجهت فج ج
ُ ـَ »درمجود:رمرجرهپیامبراچنان؛للبرند ُْ ْْ َةا  ِ 9؛اْطُلُبـوااْلَحـواَجَ َعَزـ
 «هاآخویش اباتهت ف للب مایید حاج 

خوا یم:د  وای دیگرآمی
 جرینمجردمجویجاشجد امجامریمرجاترابیوا دمدینهلیبجهشجدوادیک فر
انحضجرتهرجرد د اوداخرمسادشدودیجدر ابهوآمعردیحسین

مقابججرانحضججرتایسججتادواشججعا آد مججد امججاممشججغول مججاداسجج  
ردوبهقنبردرمود:ایاچیجهآادمجالحاجادرسالمسرود امامحسین

گف :ا آ،مبلزچها هها دینا )سکهلال( امامدستو دادمالباقیما ده؟
 یادشده ابیاو  د

                                                            
 ۱۳ص،نهج الفصاحهابوالقاسمپاینده، 9
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ها اد تبجاآخجودشپیچیجدوبجراآا کجهدجرداو د د،امامسکهان اوقتی
ها ابجهاوبخشجیدواشجعا آافد سجکهک قاضارنندهشرمنده شود،ادشج

بودناموالیرهبهقاضارننده،ادرمضمناظها مهربا یبه ،انخوا درهلّی
شجروعبجه،وقتیانمردلالهجا اگردج د  موتذ خواهی،اواهدارردهبود

،بجود هبخشجشمجاا جدکبهوآدرمود:ایابراآاینرد!امامحسینرگریه
 بایجد و امی هچگو هخارنمربراآاینگریهمی؛گف : هنی؟رگریهمی
9برد های  اادبینمیوبخششگو هبذلواین

 تقویت روحیه عزتمندی . 3

 جوانهاآویژهوممتادررام  ف ،ته مندآاسج   مییکیدیگرادجلوه
بجهدیگجرسجخن،رسجیرجه؛تهت ف وررام  اادیکدیگر فکیکرجرد

بدونررامج ،ررام  ف دا د،دا اآ وحیهته مندآاس وتهتواقعی
المر:ادامامحسیناس  خواهدامد شهیدمنهرآمعتقد ف بهدس 

 سب د خصوصموضوعررام وتهت ف ،اس ؛اما قر شدهبسیا آ
2اس   قرگردیدهادایشان وایاتبیشترآاومهبهدیگر
َمـْ »ه:رایناس لماتقصا امامحسینرادجمله َر ـر  َِ فـیَزـ  ٌ َمـْو

 «بهتراس ،ادد دگید ذل ،مردنباتهت3؛َح وٍةفیُذَل
لبززگ فلسفهززتللشاززدلنززینلاسزز ل سزز ل  زز ل

ل

 

لکللمرفل رخلبزلل  ل دزی نلدینزا ل  ز للللل
 

                                                            
 ۹۱5،ص۳۳ماألنوار، بحار،مالسیتالمه 9
 ۳55،ص22،مآثار  مجموعه ،منهرآ مر ضی2
  912،ص00،ماألنوار بحار،مالسیتالمه 3
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لحهزززا لم آزززرل   ا زززنلسل   ا ل  ززز ل
ل

 

لسزا ل  ز لل لخونیلکهنلکللچیایشلمزر  لسلل
ل

لبزلل سزرلظفزملبزرسلللللندللظفملک لبللکهزنلدزلل
ل

 

لمیطقلاس ل   لکلل س لمر  لحها ل   لسل
ل

ل   للبلکیسنلنلنینلتشیل هما لدلل رسللبرل
 

 

لتهزیا ل  ز للل،ال لشفزبل   رچلل رسزللبزرلللل
ل

لببا لکللمقصیلعیلنلس لچللبزوال  لاس ز لل
ل

ل

لسلجینلسلتمیا ل  ز لل ببلعگّل،ن کللا کلل
 

لسزززی  لخزززیکلمزززرا ل   انلبزززو لخزززونل
ل

 

ل1 سزز ل  زز ل،دشززینلنززا للسل پززی ل اززرس لل
ل

ـا»جملهمعروف َمن  ٌَ ـ َُه ها ل  ،ه جاقیامج ادانرجادجمال جیاسج ،«الذِّ
انحضجرتد بجا د رام ،تهتوشراد  ف مجیر، و ،حماسه،ادادگی
بهدشجمنانخنابتاشو ا،براآا کهبهتردیدهشود،برشترآسوا شدو ود

درمود:
؛ اسجمن ابیندوچیهمخیجررجرده،درد د ابکا ،اگاهباشیدرهان ابکا »

شدن( هیهاترهماذل  ابپذیریم  هخداو دو ه)رشتهبینذل وشمشیر
پذیر دچنینادما می،هاآپاریههپیامبرشو همؤمنانو هاجدادپا ودامن

شهادت(مردمانیعنیمحّر)دنر ان ابرخوابگاههماالات لئیمانوپس ر
2« رجیحبدهیم به گوا 

                                                            
 خوشدل هرا ی 9
 1۴،ص۳0م،األنوار بحار،مالسیتالمه 2
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 سازی دوری ازگناه زمینه. 4

ایجناسج رجهصجاحب فج ،هاآاصلیررام  فج یکیدیگرادترصه
رریما همنهل اگرادمیرند اد گاهحضرتتلیرریم،ادگناهدو آمی

ُرَمـ »؛رندخودش ابشناسد،ان ابامعصی الهیخوا وذلیر می ََ َمـ 
َُ ُسُهَلمیَهْنهاعالَمزص َ  9«.زَل َه

و دویجا ا شگجامبجرداخواهجدد  اهامجامحسجینرسیرهمی، واداین
اسج  ادهجایش،دو آادگنجاهلینگامصاحبررام  ف شود،یکیاداّو

ادمی ادما یبایدررام  ف خودش ا گاهدا درجهاو،منظرامامتلی
َرْم»؛ ابرالات الهییا آرند َْ

َ
ْ َسَكأ َُ

َ
ْتَكَماأ َُ َهَزَلیَزا پج ،2 «َطاَزَ الل 

شهواتو مایالت فسا ید  ظر،هشخصی وررام  ف دا  درسا یر
ُرَمـْ َمـْ »؛اسج کوچرا انپس و ْ ُسـُهَزَلْ ـَهََ ـْ َُ َُ ُهَزَلْ ـَهَها ُُ []َشـْهَو

ُه ُُ دامجنخجود ابجهگجاههجیچ، ردیدآوجود دا درهچنینادجرادآ3 «َشَهَوا
ْ ُسُهَشُرَفْ َمْ »؛نندرالوده مید یوآهاآپس خواهش َةَُ َِ ـا َُ َهَهـاَزـْ َن  ِ َُ

0« اْلَمَطاَلَب
وبراآدو آادگناهوحفظررام  ف ،دراواناسج مواتظامامحسین

رنیم: نهابهیکمو داشا همی،د اینمقاله

                                                            
 میمی 9 ،الوسائل ک مستدر ؛حسین و آ،2۴۹ص،تصنیف غررالحکم و دررالکلمامدآ،
 ۴۴۱،ص۹۹م
 2۴۹ص،غرر الحکم و درر الکلمتصنیف امدآ، میمی 2
 همان 3
 همان  0
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 مد برابرا ومنمردگناهکا آهستمو می:امدوگف شخصی هدامام
پنجرا ا اامدهو»درمود:بهاومراموتظهرن امام؛گناهانمقاوم رنم

ادوالیج الهجی،دوم؛اد ودآخدا خو ،لاّو؛گناهرن،هرچهخواهیا گاه
وقتیدرشجتهمجرگ،چها م؛جاییپیدارنرهخدا و ا بیند،سوم؛خا مشو

وقتجیمالجکدودخ جو ا،پنام؛او اادخوددو رنبراآقبض وح امد،
9«گناهرن ،هرچهخواهی،سپ  وا دجهنمررد،وا دجهنم شو

ورسا یرجهبجاانحضجرتجنگید جد،دشمنانامامحسین،بدون ردید
خودشجان ا رینادرادواددمرهاشخاصجیبود جدرجهررامج  فسجا یپس 

آ سیدهبجودرجهحتجیلگدروبرردهبود د پستیا اند  ودتاشو ابهحّد
گفجتنهجماججادهسجخنایشجانخواس سجخنبگویجد،بجهمیوقتیامام

تل اوما حناطوپستیا ان اگناهانوادجملجهدا د امامحسین می
سجعدادهجرلجرفد لحظا یرهسجپاهابجن،خو آدا ستند د ان ودحرام
د جد، موویجا ا ش نجگایشانوحلقهمحاصره ابرررد د ااحالهامام
ولیا جان؛ شو درهسارودهایستادوادا هاخواس رد برابرسپاهامام

بها هادرمود:خنابامامبااینحال، پذیردتند!
نید؟مجنشجما ارشوید اسخنانمراگوش  میرواآبرشما!چراسا»

اناسج رجه،نم   تلج ایجنسجرپیچیشجمارجبه اه اس دتوتمجی
اد،حجراماسج وشجکمشجما،[ایجدبراآرشتنمنگردته]هاییرهپاداش
بجهسجخنانپ اداینتتاب،ا انسار شجد دو2 «اس    رشدهحرامپ 

                                                            
 ۹27،ص70م،األنوار بحار،مالسیتالمه 9
 1،ص00،مهمان 2
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اآادکندهبجودرجها ان ابهو له،گناهان،ولیمت سفا ه9؛امامگوشدراداد د
هیچ اهیبراآ اا شانباقی ما دهبود 

بجاگنجاهد سبه گیبراآپیروانمکتبحسینیاس رهامامحسین،این
گریججهبججراآتججهادا آوصججرِفمخججالفبججودورسججی بایججد صججو رنججد

ایجن پج ،اس ومایهایمنیادتذابالهیبیمهگنهکا ان،ءسیدالشهدا
ا انکجفا هگناهام  ابدهدوسنگرگنهرقیامررد احسینسخنرهامام

2معنوآتاشو اس  هاآسخنی ا واواد حریفباشد،

 نیازی از مردم  بی. 5

 یادآادمردماس  امامجوادبی،هاآررام ا سا ییکیادبهترینجلوه
اْلُمْؤَمَ َغ»درماید:مید اینبا ه ُِّ اسَز آ یجادد بی،تهتمؤمن3؛َناُهَزَ الن 

 «اوادمردماس 
لعگتل لشییع ل   لسلخو   ل لطمز ل

 

ل
 

لبیلعگتلخوالبهزی لسلخزو   لمطفزبلللل
ل

ِ اْقَنْع»ه:درمود یهامامتلی َز « اتهیهشوآ ،قا عباش0؛َُ
لشییعزززز لتززززو دنرلکیززززیلمززززرال  

 

ل
 

ل  ززرال لخبززرلکزز لحززرس لجآززینلللل
ل

دبایزززنلکزززللاال  لسلا  لمزززنمنزززرل


ل
ل

لخزو انلبزللا  للللدایی خ لجگلحزر لل
ل

                                                            
 همان  9
 ۱51،ص۹7،مآثار  مجموعه ، مر ضیمنهرآ2
 ۹5۱ص،72م،نواربحار األمالسی،تالمه 3
 0۴،ص70،مهمان 0
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 فینززنلکززلل ززرانلکشززیلبززرلسحززو 


ل

ل1بللا  ل سایل  لبآرلخو انلچولمزو لل
ل

  مین یادهاآاقتصادآومالیخود،جه گاهبهصاحب ررام ،هیچ،پ 
رسیرجهادررامج ا سجا یبهجره،د مقابر؛ولیرنددا  میررامتش الکه

ش،هررا  ا وایی ای  مین یادمالیواقتصادآخواآ برده،حاضراس بر
الاوشنبود ذآبن،شمرادجملهاینادرادا اامدهد 

وآد جنگصجفین،د رنجا .بودتلی،نامؤمنشمرد ابتداادیا انامیر
یکجیادسجپاهیانشجام،یعنجیجهجادرجردود مبجا دهبجاحضرتتلجی

حِردباِهلی،صو  شبهبنادهم امجابعجدادشجهادت2؛گش  شدتمارو م 
هاآلالآمعاویهاو ادریبدادوبهدشمنمتمایجرریسه،حضرتتلی

وادیا انپیامبرآ،تدهنگامدستگیرآحاربنهارآ0۹د سالشد او
بهد وغشهادتدادحار ابیهرسا یبودره هددیادبنءجه،حضرتتلی

3!اس شدهوشهر ابهاشوبرشیده مر د
راآبختجا یبجودرجهررامج خجود ابجاد گوندیگراآ مو هسعد یهتمربن
هجاییادد یاآدا یاددس دادوبراآا کهاما تودرما دهیبخجشرسب
 شجود،حاضجرشجدررامج ا سجا یخجودوبهاوواگجذا،ادجمله آ،ایران

0بانگد تلیبندوباحسینساداش ا ابودخا واده
                                                            

 د قنات  :بابششم ،بوستان،سعدآالدین مصلح9
 2۱7،ص۹،موقعة صّفین ،آمهاحممنقر صربن 2
یخ طبریجریر،ابن 3  275ج2۱۱،ص0،متار
 ۳۹۳،صهمان 0
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رهررام واقعیوسعادت مود الشبسیا د جریانتاشو اامامحسین
اداود خواس رردد دمرهیا ان، واداین بادگردا دسعدبنحقیقی ابهتمر

د یا وآبرگردا دوبااینجاهومال توا س ادسعدبناولی؛قرا گیردایشان
سجردمانخویشادیا آامام،گیرددیادخا هواموالم اادمنمیبها هرهابن

 9 باددد

                                                            
 ۳۹۴صهمان، 9


