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 مقدمه
  ،یمد ،  رض درس و  رض فیشا  هه اعاوف ، ممؤوسو   اوسخ ه   رحسخ ه  احؤد مهوممحسخ 

 در و عهرش  هنترشنص  یتا هاجسته مز و هرمانا  لیؤن ملنظم مز افسا، و احد  اتکیم، ه،رفق شخنلا،
 جان  هه چشم هغدمد شاا در هخخخخ 366 سنل هه مو. هود چانر  قا  در مسال  جان  هزرگ دمنشؤادم  زاا 

 ج ، 1333، لنای  رما ،355.   ،1333، امز رش  ادن ،533.، 5،ج1313، هغدمدخطر  ) گشخود
 دختا، دو و پسا دو. دمشت فازند چانر   رضخ درسخ پدر.( 166. ، 3 ج ،1333، ثعنمب ،515.   ،6

. هودند ا یز  و جهیخد دختامنش و   رض فیشا ٍ   و  ااتض فیشخا  هه اعاوف احؤد و  لی پسخامنش
 3 ج ، دومن ،156.   ، صوف مه )هود کوچکتا   ااتض درس هامدرا مز سخنل چانر   رضخ درسخ
  .533.) 

 کنظم مان   عای رسد ا  جعفا ه   اوس مان  هه ومسطه پاج هن پدر جنن  مز   رض درس نس  
  یممعنهد یز  مان  هه ومسخطه هشخت هن زرن اندر هرننح مز و موسخت  پدر  پاجم جّد   مان  که رسد ا 

  رحس  ،رنق مهومحؤد پدرا(. 361-366.  ،1333، امز رش  ادن) موسخت  اندر  شخشخم جّد  چانر ،
 مو آاد، ا شؤنر هه هغدمد هزرگ  هنترشنص مز و  نسخرسخ رجنل مز ووممؤانق   نها هه ایّق   اوسخ ه 
 و  ایوه  ماام نزد   لبنسخخ  خیفن ومسخخطه و ارسخخف ، ممحنج ارما ، اظنمم وم ید ها ننظا  ،رر نمب  رنق

  رد اشنور و  نسخرسخ- مجتؤنل انتیف ماور اسخالول و خود زان   نسخرسخ رجنل اعتؤد  و . هود  هؤدمن
 کااد  ررتع و هاجسته نقش درهنب چاننکه هود خود زان   مجتؤنل و  نسرس هزرگ اعضالت فصخل و حل

 وجه  یاتا ه هه آنکه جز شود ومگممر  و  هه که نبود  اشکی و  نسرس اعضل چره که مست شخد  گفته  و 
 .(515 ،  1 ج ، لنای  رما ،361   ،1333، امز رش  ادن) کاد ا حل رم آ 

 مو هرنحن مز که  نسخخرسخخ خطا محسخخنا سخخب  هه نیگو و  نناعیوا لردم هه  یؤید لضخخدممدومه ارما 
  مقیعه در و درتبع امزرش هه رم مو پدر هود سنمه د    رض درس که  هاگنا  عای هخ 356 سنل در نؤود ا

 و قیعه آ  و دور  آ  مز. هود  زندمن آنجن در سخخنل هفت ادت هه  عای هخخخخخ 335 سخخنل تن  و . کاد  زندمن
 خود خننومد  هن  االقنت گونه چره ادت  یم در نیگو. سخخترن دسخخت در  م الل چره  و  زندم   چگونگ
 پدر  هام  مد رقص ، سنمگ چانرد  لیموم در لضدممدومه ااگ مز پس   رضخ درسخ فقط مسخت، ندمشخته

 هومحؤدم شد اوزرپ ممدومه صؤصن  خود هامدر ها ممدومه شخاف که هعدهن. فاسختند امزرشخ هه رم آ  و سخاود خود
.   ،1333، امز رشخخ  ادن ، 33-31  ،1 ج ،1353دیممحد مه مه ) آورد هغدمد هه و کاد آزمد رم  رنق

361). 
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  ساپاست و ترتاه رو  یم مز ،  رض درسخ  نوجومن و  کودک ن یم هن هود اصخندف پدر  زندمن دورم  
 خرش زدن ترتاه و مرتعی  هام رم آنن  اندرشن  که مسخت محنظ  رهؤ هه و هود اندرا لاد  هه هامدرا و مو
 و اجّییه هننوم  مز ا،رصخخغ ننصخخا هه اعاوف محؤد، ه   رحسخخ هات فن ؤه   رضخخ درسخخ اندر. هاد دراف

  یممعنهد یز  مان  پسخخا مشخخاف لؤا فازندم  مز و هزرگ  مخننومد  مز مو. آاد ا شخخؤنر هه روزگنر آ  اکّااه
 هودند یمید و انزندرم   ماام مز مو پدرم . هود. 

 اساتید و شاگردان
 مز خّیکن مه . پادمخت نترمده  ا رفامگ هه دورم  آ  هزرگ  یمد  امفرسخخ نزد مهتدم   رضخخ درسخخ 

 مگا  درپاس   رض درس مز آنن  ماتحن  و کودکن  ترتاه رسم هه  امفرسخ  روز  که کاد ا نقل  جامه 
!«  لی ُهغ   »دمد پنسخخخ درنگ ه   رضخخ درسخخ سخخت؟رچ لؤا نصخخ  لالات «ُلَؤا ُت یَرأ» میرهگو
 ،1311، صفد  ،315.   ،3 ج ،1353خیکن ، مه ! )شدند زد شگفت مو  زهوشرت مز گام ید و  امفرس
 ج ،1363، شوشتا   االش ،163.   ،1333،(353 خ 331  هنسنل حومد )  وهب ،336.   ،5 ج
 (.16. ،  3 ج ،1313، نفعی ،351.   ،1333، امز رش  ،ادن636.   ،1

 ، امفرسخخ  مز لبنرتاد آنن   یاشخخاورتا . هودند سخخات مهل  لیؤن مز شخختاره   رضخخ درسخخ درمسخخنت 
 مان ،  با  مهومسحن  و  جاّ مه  مهوممفتد ، مسدآهند لبدممجّبنر  قنضخ ، اازهنن مهولبدممیه ، فنرسخ  مهولی

 ننادمر هرفق دمشت، سام شتاره هؤه مز   رض درس  لیؤ ترشنص گافت  شکل در که  مسختند گننهی
 .هود هرلی  تعنم ممیه رضوم  دراف خرش عهرش پاآومز  اتکیم و

  حنم در  زهام حضات ننگان  مست، نشسته اسجد در دید خومب دراف خرش که مست شخد  نقل 
ْؤُاؤن  »فااود خرشخخ هه خطنب و شخخد اسخخجد ومرد هود گافته رم   رحسخا دسخت که  دو  یم هه «ممفقه َلیِّ
 که  اقدمر  آاد، خود اسجد هه صبد. هود اتعّج  و زد شگفت و شد دمرره خومب مز دراف خرش. ناوزره فقه

 رم خود کودکن  دست که  حنم در   رض درس اندر ارصخغ ننصخا هات فن ؤه دید ننگان  آاد، هنال آفتنب
 .کاد سال  مو هه و هاخنست مو محتام  هه خرش. شد اسخجد ومرد مند،گافته رم مو م امف زرن مو زم رکا و گافته
.  ناوز ره فقه آنن  هه تن آورداشخخن  هسخختاد، ا  فازندم  کودک دو  یم  گفت و کاد سخخال  مو هه زرن فن ؤه

 ترتاه و مرتعی و کاد فیتعا  مو  هام رم خود  نیرؤ دمسخختن  و هاخومسخخت مو محتام  هه و کاد هیگا  دراف خرشخخ
 ،31.   ،1 ج ،1353د،یممحد  مه مه )دینورز  غیدر   کوشخخشخخ چره مز رم   یم در و گافت لاد  هه رم آنن 
 (.366.   ،1333، امز رش  ادن
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 خود آنگن . دررسخخ  مسخختند اقن  هه و خومند درا هیهیادپن و هزرگ درمسخخنت نزد   رضخخ فیشخخا  
 شنگادم   هام درس. دمشخت قامر  یؤید نرراا هیادآومز  شخنلا آنن  رأا در که کاد ترتاه  هزرگ شخنگادم 

 کتنهنننه، مز ملم لیوسخخن گونههؤه دمنشخخگن   یم در. گممشخخت دمرممعیم رم آ  نن  و سخخنخت  مادرسخخه خود
 مز کی ها هه و سخخخنخته آ  خزمنه  هام  ندیز   دهنرکی  حتّ . هود فامهم آ  ارغ و  اند نجنترخمحت

  مه) کااد مسخختفند  و هادمرند آ  مز ؤنً راسخختق نج،رمحت وقت در کدم  ها تن دمد،  مجدمگننه درکی شخخنگادم 
 (.513.   ، 6 ج ، لنای  رما ،333.   ،1333، امز رش  ادن ،536-513.   ،1355لابه،

 آثار و تألیفات
 مو  قیؤ و  لیؤ  هنترفعنم شخختاره  وم دمشخخت، تنصخخص گوننگو   هنحوز  در   رضخخ درسخخ 

 .آورد دیپد  یوز  و گامنساگ مثا د  مز شره مو. هود مدب و شعا ث،یحد ا،رتفس اماو رپ
 ل  ن رممب صرتین ه،یممابومآلثنر  اجنزمت مال ؤه، خصخخخن ص ممبالغه، ناج  مز لبنرتاد مو آثنر  یااؤتا 

 .وم ید و لیممتاز  اتشنهه  ف لیممتأو حقن ق ممقاآ ، اجنزمت
 گاید و   رضخخ درسخخ مسخختند  جامه . مسخخت ارنظ ه خود وشن در و  مهتکنر  آثنر  یم مز کدم  ها 
 دیتصخخا  خود نوش در لیممتأو حقن ق هود  ارنظ ه هه گام ید و  وهب خیکن ،مه  انناد سخخات مهل هزرگن 
 حومد )  وهب  ،315.   ،3 ج ،1353خیکن ، مه  ،535.   ،5 ج ،1313، هغدمد  رخط)  مندکاد 
 (.633.   ،1 ج ،1363،  شوشتا   االش ،163. ( 331-353 هنسنل

 و اصحد حس ،  لبدممغا احؤد مستند. مست د ررس  بع هه اصخا در   رضخ فیشخا  کت  مکالا 
 کتنب آنکه مز قبل  دیگو ا   رضخخ درسخخ هیممابو مآلثنر اجنزت کتنب درهنر  ممقاآ  اجنزمت کت  احقق

 تدس کی منگشتن  تعدمد هه  نبو  ثیحد اجنزمت تعدمد میکاد ا گؤن  ان هاسد  بع هه   رض فیشخا 
َا  خضخخامء   و نکمیإ» و «َدَخ   َلی ُهْدنة  » و «سرممَو   َحؤ   مآل   »انناد. رسخخد نؤ  آنکه مز پس. «ممدِّ

 چقدر  نبو  ثیمحند اجنزمت تعدمد که میشد اتوجه آنگن  شخد، چنپ دیتجد اصخا در هیممابو اجنزمت کتنب
 (.55.   ،(ن رممب صرتین) ،1333،  رض درس)مست ندیز 

 که مسخخت ممبالغه ناج لیهد ه و پاآومز  کتنب ااهو    رضخخ درسخخ ارلنمؤگ آومز  و شخخاات مان 
 و لنمؤننه نررهسخخ  آور جؤع و منتننب و اشیگز  ممبالغه ناج. مسخخت کاد  پا رم  ترگ کام  تن کام  مو ترصخخ
 .مست   لی  راممؤماارما زرآاحکؤت کیؤنت و هننناه هن،خطبه مز  مبننهیمد

 چانرصد مکاو هم  دیگو ا مست ستهیز  ا   رض فیشا  مز قبل قا  کی حدود که  اسخعود 
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 (.331.   ،5 ج ،1313، اسعود!) خومناد ا که مست اتدمول ااد   ره در حضات آ  مز خطبه چاد و
 که گافت د ینند توم  نؤ رم  یم ممبته. مسخخت آورد  ممبالغه ناج در رم آ  نصخخف مز شره    رضخخ درسخخ
 در رم ممبالغه ناج. مست نؤود  منتننب   رضخ درسخ که مسخت  اومرد  رهؤ حضخات کال  جن  بنً یتقا 
 غهممبال ناج. شخخانسخخنند و کاد لاضخخه  لیؤ جوماع هه  اصخخا  هزرگ اتفکا لبد  احؤد خرشخخ ارمخ قا 
 هه ؤادمرزشخخ مثا  یم. مسخخت صخخنمد  صخخبح دکتا درتصخخح و قرتحق آنان مز  کی که دمرد  اتعدد  هنچنپ
 و  یهاتا  مز  کی که شخخد  نوشخخته آ  ها شخخاح دهان و مسخخت شخخد  تاجؤه نردن زند   زهننان مز  نر رهسخخ

 مز پس و مست(   565  اتوفن) دیممحد مه مه  فرتأم ممبالغه، ناج شاوح آ   ؤیقد شاوح  یمرزشؤادتا 
  توفنا)  شخخوشخختا   تق احؤد خرشخخ لالاه فرتأم ممبالغه ناج شخخاوح  ف ممصخخبنغه هاج ان روزگنر در آ 

 .مست(   1313
 شعر

 3، ج ،1353خیکن ، مه  ،166   3 ج ،1333، ثعنمب)ساود ا شعا  سنمگ د  مز   رض درس 
 هه شخخعا سخخاود  در و(. 161.   ، 5 ج ،1363، خومنسخخنر  ،355.   ،1333، امز رشخخ  ادن ،33.  

  رخط ،166. ،  3 ج ،1333، ثعنمب)دندرخنخنا شیقا   شخخخعام مشخخخعا رم مو کخه درخرسخخخ  مااتبخه
 شخخعا حوز  در  و   شخخنهکنرهن مز(. 355.   ،1333، امز رشخخ  ادن ،535. ،  5 ج ،1313، هغدمد
 و احتوم هن مشعنرا هم و گفت ا شعا ندیز  هم که هود( ی کوسامرن) مجند  و( ی سخامند یز ) مکالنر  ره جؤع

 5 ج ،1313، نفعی ،535. ،  5 ج ،1313 ، هغدمد  رخط) دراج هم هود اکالا هم  عای هود، ترفرک
. ،  5 ج ،1316  ، لنای حا ،355.   ،1333، امز رش  ادن ،531.   ،1355لابه، مه  ،53. ، 
 مو وم ید مسخخت، اوجود مو وم ید در آنان اجؤوله که سخخاود ا شخخعا گوننگو   هناهرزا در مو(.   553
 .مست شد  ااتشا و چنپ واصا مبان  لام ، ام ،یم هادوستن ، در گوننگو  صور هه هنر  یچاد

 های شخصیتیویژگی
 اصدم  و هیادهؤت و آزمدااش مو. موسخت  هزرگومر  و  بع اانلت   رضخ درسخ هنرز  انرهگیو مز 
  حنو  مسخخت سخخاود   شخخعا  هنر   یم در مو. دیگاد خن  و لن  زهننزد که  ممندمز  هه هود،  جومنؤاد کنال

  نترمه  یم
ْشَتا   ز   م  ؤن مْمع  ز   َفَؤن    َع ره   ه  غنم ممع    ه 

صنر   نمق  ْفا ه  الَت  إْ   ممص  ْؤا   أو     ش 
ومل ممس   ممطِّ

نمَؤغُبو    َس رمَ  ّزمً   َشا  َاْ     َلْقال ه  ؤنل ل   ه 



    

61 

ش
پژوه

ج البلاغه، بهار 
ی نه

ها
1399

شماره
 ،

64
 

61 

ؤن َخُا ی إن  جنل م حنجنت      مْمؤنُل  د   مماِّ
  مْمَؤعنم أْثؤنَ     ماَلْاومَل  َجَعَل  َاْ    ومْمَفت
 .سترن گام  لزت که چام ک ،  دمر یخا  فاوشاد ا که  ؤترق ها هه رم لزت

 .هیاد  هنز رن هن نی و  خومه ننب   ال هن
 .سترن ننکنریز  خاد نظا مز هناد انل هه رم لزت که  کس

 .گادد ا ا روخ اادم   انینزاادرن  هام انل هؤننن
 وم ید)1316،  رضخخ درسخخ)دهد قامر ترشخخنصخخ دیخا   هام رم ماومل که مسخخت  کسخخ جومنؤاد 
. ،  5 ج ،1313 ، هغدمد  رخط ،135. ،  3 ج ،1333، ثعنمب ،533-536.   ،5 ج ،(مشخخخعنر

 (. 15. ،  6 ج ،1331 ، مصفانن  مفاد  ،115. ،  16 ج ،1315، جوز  مه  ،533
 ز یجن و هیهد خود پدر مز  حت کاد، نؤ قبول ز یوجن صخخخیه  فاد چره مز   رضخخخ فیشخخخا  

 ،1353د،یممحد مه)نکاد قبول هاگز مو  وم هدهاد، صیه مو هه تن دندرکوش نررهس  ایهو ام رما. افتیپم نؤ
   بق در انرید هزمر  ااّیب مهواحؤد ایوز  فااود لطن  نوزمد  و  هه خدموند که  هاگنا(. 33. ،  1 ج

  زرچ  محد  مز هاگز ا  که دمند ا خود ایوز   گفت مو فاستند  هه   رض درس. فاسختند مو  هام و ناند
   رض درس د،رهده هنقنهیه هه رم  یم  گفت و فاستند رم هیهد اجددمً  ایوز . فاسختند پس رم آ  و ا یپم نؤ

 سخخو  هنر  هام ایوز . اندرگ نؤ مجات ان مز آنن  و هسختاد خودان  ازنن رپ مز و سختادرن بهیغا  هنقنهیه  گفت
 ایوز  هه رم آ  و افتینپم درسخخ هم هنز درکا مرتقسخخ  اید لیو   الب  ره رم آ  پس  گفت و فاسخختند رم آ 

 در خند  گفت ؟ کاد قبول چام درپاس   رضخ فیشخا   وقت گافت رم آ   الب مز  کی ادیگو. هنزگادمند
 هه   رض فیشخا  آ  مز هعد هدهم مو هه گافتم رم  یم هود  د یخا  روغ  دمراغنز  مز ا  و هود هسخته رم منبنر
  ادن ،536.   ،1355لابه، مه )هادمرند منبنر مز دمرند نزرن وقت ها تن دمد  د رکی  الب مز کدم  ها
 (.513. ،  6 ج ،1333، لنای  رما ،333.   ،1333، امز رش

 هنشاد  و اااهن  نررهس لیم مهل هه نسبت که   رضخ درسخ قاآ  اعیم و  انمک هرفق مهومسخحن  
  گفت مهومسخخحن . ُاحّول احیه در پدر  خننه در  گفت در؟سخخ کا ا  زندگ کجن  درپاسخخ مو مز  روز  هود
 هدمرممباک نن  هه که کاخ احیه در رم خود  اازل ا . کاد  زندگ پدرا خننه در دینبن تو چونن   فاد

  گفت ومسحن مه. افتمینپم  زرچ چگن ره پدر  مز  حت ا   گفت و افتینپم درسخ. د رهنشخ تو هه مسخت،
 درسخ ن آنگ.  کاد حفظ تو و آاوختم تو هه رم خدم کال  ا  که چام مسخت، هزرگتا پدرت حق مز تو ها ا  حق
 ،1333، امز رش  ادن ،33. ،  1 ج ،1353د،یممحد مه مه  ،31. ،  16 ج ،1315، جوز  مه )افتیپم
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 (.13. ،  6 ج ،1331، مصفانن  مفاد  ،351.  
 هود احصور تعص  حصنر در نه مو. هود  ااش آزمد و  شیمند آزمد   رض درس هاجسخته خصخن ص گاید مز
 مهل زرگه  لیؤن مز مو درمسخخنت مکالا که روسخخت  یم مز. ی گام فاقه و  پاسخختقو  و ترحؤ  تاگان در نه و

 کانر رم ص تع  کنر  یم در  و  چاننکه مست آشکنر ممبالغه ناج اشیگز  در نگاا وسعت  یم. هودند سخات
 ادلن  یم صد  ممبالغه ناج هه  ااور  هن. کاد نقل رم   لی حضات کیؤنت ماننت، تیرلن هن و گممشخت
 وجه چره هه و هود  ارتحس قنهل صدر سعه  دمرم    رضخ درسخ زرن  اید نترح هعد در. گادد ا روشخ 
  صنه مهومسحن  هؤنناد  ااسیؤننرغ  هام  حت و ساود ا شعا عهرش ارغ و عهرشخ  هام مو. نبود نظاتاگ
 (.555. ،  6 ج ،1333، لنای  رما) ساود هرااث

 مز آ ممقا  اجنزمت کتنب اقداه در  لبدممغا احؤد مسخختند که مسخخت اعاوف  حد  هه درسخخ نبود  اتعصخخ 
-13   ،(ن رممب صرتین)،1333،  رض درس) مسخت سختود  نررهسخ رم مو و کاد  ندی درسخ خصخیت  یم

13.) 

 درگذشت
 ااگ. گفت ودمش رم نردن هغدمد در   335 سنل ممحام  احا  ششم کشابهی روز صبد   رض درسخ 

 ، نسخخرسخخ  تانرشخخنصخخ. فاوهسخخت جان  مز چشخخم  سخخنمگ شخخش و چال در  و  که چام هود، زودرا مو
 ؤنزن مو جانز  ها فناممؤیک مهوغنم . کادند شخخاکت  و  دف  و عررتشخخ اامسخخم در وزرم و قضخخنت ، امهب
 زیلز  امدره دف  و عررتش اامسم  نقت و تنب  ااتض درس هامدرا. دیگاد دف  خود خننه در سپس و گزمرد
 فناممؤیک آفتنب غاوب کینزد آنگن . رفت  جعفا ه   اوسخخخ جدا حا  هه ممم ندمشخخخت، رم خود

 ،1313، هغدمد  رخط) هاد ماخننه هه خود هن رم  ااتض درس و رفت  جعفا ه   اوس حا  هه شنصنً 
  اخخدن ،316. ،  3 ج ،1353خیکخخن ، مه  ،116. ،  16 ج ،1315، جوز  مه  ،533. ،  5 ج
 (.331.   ،1333، امز رش

 هخ 633 سنل در ادیگو. کادند دف   ارحسخ حن ا در و هادند کاهال هه رم   رضخ درسخ جانز  هعدهن 
. ،  3 ج ،1353هحاممعیو ،) کادند دف  رم مو که هود  روز  هؤنناد مو اطاا هد  و شخخد قبا نبش  لیی هه

 (.161. ،  5 ج ،1363 ، خومنسنر  ،111
 و  اتضا درسخ هامدرا هرااث غؤبنرتا، و سخوزننکتا هؤه مز که سخاودند مو  رثن در  سخوزننک قصخن د 

 5 ج ،1365، قؤ ،331-313.   ،1333، امز رشخخ  ادن) مسخخت  یؤید نرراا شیهنوفن شخخنگاد د رقصخخ
 ، .533.) 
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 .هود ماام و خیفن محتام  اورد و فضال مز که اجد لدنن  مهومحؤد نن  هه دمشت  پسخا    رضخ درسخ 
 ، امز رش  ادن ،511.   ،1355لابه، مه ) شد سپاد  مو هه  رر نمب نقنهت  ااتض درس شیلؤو مز پس

1333،   .313.) 

  سید رضیحیات سیاسی 
  انند اغفول مغی  که موست  زندگنن  نسرس هعد ،  رض درس ترشنص اام نررهس مهعند مز  کی 
  مده و  لیؤ مهعند شنال ااحصام ن رعرش  حت و اسیؤننن  نزد   رض درس ایتصخو که  نحو  هه. مسخت
 و  نسرس ، مجتؤنل نترح وجه هه توجه. مسخت شخد  توجه  و   مجتؤنل و  نسخرسخ وجه هه کؤتا و مسخت
 هه توجه لد  که کاد ا آشکنر رم  و  ترشخنص مز  مطهرح زرچ ها مز شرپ   رضخ درسخ  مجام  نقش

 که  م گونه هه مسخخت شخخد  ن رعرشخخ خن   ور هه و اسخخیؤننن  نزد  و  مز  هعد  کی  ا یتصخخو اوج  آ 
 هه توجه  ه و  مجتؤنل و  نسخخرسخخ متفنقنت مز دور هه و  مده و  لیؤ  شخخنصخخت ااحصخخام   رضخخ درسخخ

 اوج    رض درسخ  نسخرسخ نترح هه توجه گاید  جات مز. مسخت شخد  قیؤدمد  جؤع  هن تراسخالوم
 که چام. هود خومهد  نسخخرسخخ ماا هه  و  خن  نگاا و  کی  ور هه  و  شخخهیمند جان  مز  درسخختا  درک
 شخخهیدمن فام رو  یم مز و ناوشخخت هنشخخد ما نسخخرسخخ نگاا اتضخخؤ  که فقه درهنب ادو   مرسخخنمه درسخخ
  رؤنااض  حنو  که مست  مشعنر  مو  نسرس دگن ید درک  هام اابع تاان. مسخت دشخومر  کنر  مو  نسخرسخ
 هن تاان ثرح  یم مز و مست شد  ساود   مجتؤنل و  نسرس عیوقن  مقتضن هه زرن مشعنر  یم و مست  نسخرسخ
. نفتی ستد ماشهیمند مز  درست فام هه توم  ا مسخت اتبیور مشخعنرا در که مو  نسخرسخ نترح ها هرتک
  فاؤ در تالا ضاورت ،  رض درس هعد  یم هه دمد  توجه هن تن کوشد ا اام  یم هه توجه هن اقنمه  یم

 نشخخن  رم مسخخت انند  اغفول  لیؤ جات ها درتنک و هود   هعد  کی جات هه که   رضخخ درسخخ مز جناع
 تومند ا هیکه   رضخخ درسخخ مز  نسخخراسخخرغ و جننبه کی تصخخور حدرتصخخ اوج  فقط نه توجه  یم. دهد

  رض درس  نسرس نترح گاید ن ره هه. هنشد  و   مده و  لیؤ و  فکا  ام را هه نگاا مصخالح اوجبنت
 مز درستا رکد اوجبنت تومندرا هیکه کاد ا هاجسخته  نظا  هعد کانر در رم مو  زندگ  لؤی وجه فقط نه 

  یتدو ندراه که درس  نسرس تفکا هه رم ان و هنشد  لؤی وجو  مسنا ها  و   فکا  ترشخنص  نظا  جانت
 .کاد کینزد موست آثنر گاید و ممبالغهناج
 تحکوا هغدمد در  عرشخخ  حکوات لاوم  هه هیهو آل که کاد ا  زندگ  م زاننه در   رضخخ درسخخ      
  نسرس  نظن کی  هنهیپن مرتحک هه و درآوردند خود طا رس تحت رم آنن  ن رلبنس حمف هدو  و کادند ا
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 دمراا هم هیهوآل حکوات  موم در که شد اوج  ن یمد و فا  ایسن هن اامود  و تسخناد. پادمختاد  عرشخ
  ا رگ پ و عرتش  ابنن مرتحک اجنل  عرش مول تامز  هنترشخنص هم و اندرگ رونق  عرشخ  هنحوز  و

 هه رم  نتیفا اانص  عه،رش  لیؤن تیرضخن کسخ   هام هیهو آل. نهادره  نسخرسخ  هنترفعنم و اطنمبنت
 هارزا شد اتومد  نسرسخ گاید  سخو  مز و  عرشخ  خنندمن در   رضخ درسخ که آنجن مز. کادند ومگممر آنن 
 . هود نراا شیهام نسترس هه ورود   هام الز 
 درس. دمشتاد لاد  ها رم  نسرسخ ماور  هاخ که شخد اتومد  خنندمن در   رضخ درسخ گمشخت چاننکه      

 و دمشخخت  حکوات اانصخخ  دمرشخخد لاد  هردمل  جومن دورم  هؤن  مز  رنق مهومحؤد پدرا ارتنث تحت
 الفتخ ااص  هه  و  که دمشتاد منتظنر  صخنه مهومسخحن  هؤچو   دوسختنن و خودا  یم مز هنالتا  حت

 که شد اوج   نسرس  کنرهن در    رض فیشا  مستعدمد و ی تومنن(. 131.   ،1331، جعفا ) هاسخد
 که کاد ا نقل  ثعنمب. کاد ومگممر  و  هه رم ی مجام اانصخخ   یااؤتا  مز  هاخ و کاد  ملتؤند  و  هه پدر
 و  دمدخومه هه  دگررسخخ چو   ماور  کاد، احول  و  هه رم  گوننگون  هنتراسخخالوم ،  رضخخ درسخخ پدر
 نالشخخخ  ممحنج ارما هودند، انند  ننتوم  آ  حل مز ن رقنضخخخ گاید که  نتیشخخخکن و وم ید اظنمم در نظا

 مرم ه و هناازمگن  و شومرش و  ا  ماور هه  دگررس نؤنز، مقناه و خطبه قام ت ن ،رحنج تیهدم و  سخاپاست
 که هود  ماور  جؤیه مز امکور اومرد(. 555.  ،1313 ، انورد) فهرخی شخخنص هه حج اامسخخم گزمرا
  رهؤچا  ثعنمب. کاد ومگممر مهوممحسخخ  خود پسخخا هه 313 سخخنل در   رضخخ درسخخ پدر  رنق مهومحؤد

.   ،3 ج 1333، ثعنمب) هود لام  ااد  لؤو  توجه احل و ملتؤند اورد پدر هؤچو  پسخخا که دیگو ا
 خود  ارجننشخ هه رم درسخخ هیهو هانءممدومه حجنج،  سخخاپاسخت و اظنمم وم ید ها نظنرت منجن  مز پس(. 166

 فیا ممش مق  درس  مستعفن مز هعد و کاد لطن مو هه رم  رممحسب وم   مماض مق  و کاد ااصخوب هغدمد در
 شخخنال نقنهت  یم که گممشخخت مالاد  ها رم ن ر نمب نقنهت    333 سخخنل در و نؤود میتقد هدو رم مالجل

 شاا ها  هام   رض درس مز شرپ تن(.  531.، 1313، انورد) هود ن یلیو و سندمت ماور هه  دگررسخ
 تراسخخالوم و درننا مماقبنء  رنق رم مو هانءممدومه مان هپادمزد ن یلیو  کنرهن هه تن دمشخخت وجود  رنق کی تاان

 مز پس و دمشت رم اقن   یم  رضن مان تاان    رض درس مز شرپ. سپاد هدو رم مسخال  جان  تؤن  نقنهت
 (.515.   ،3 ج ،1313، ارما) نفترن دست گن یجن  یهد گاید  کس زرن درس
 حق محقن   هام هود  مهزمر  تاان و ندمشت  نفس مصنمت   رضخ درسخ  هام نسخترسخ هؤه  یم هن  

  اند اانفع  هام ایوک، و وزمر هه شخخدنش کینزد»  لردم  رهؤ هه لدممت، و عتیشخخا   مجام و خالفت
 نح صخخ  ااد لاوم  هه  نسخخرسخخ اشخخکالت در ق،ی ا   یهد خومسخخت ا که هود سخخب  هدم  هیکه نبود،
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 هه رم   یم در. فامرود  مسخخالا خالفت تنت ها  روز  خومسخختا   حت نی هنشخخد، دمشخخته شخخاکت ترمهؤ
 ی هنمرتبن  لام  و شن  و لام ، و ام یم و لام ، و حجنز ن را تومنست چاننکه. آاد نن ل هم  هنتراوفق
  م دمنو  جهرنت هه  نسخخرسخخ کنر دید ا که  وقت جات  رهؤ هه(. 361.   ،1333 ، فنخور ) «کاد هاقامر

 آغنز مر   نسخخرسخخ ملتامض و گفته تاک رم  نسخخرسخخ لؤل و کادرا رهن رم آ   د رننما هن رسخخد نؤ درسخختش و
 و قضخخنوت و  دومت اانصخخ  هه احدود آنکه مز شره   رضخخ درسخخ  نسخخرسخخ نترح رو  یم مز. کاد ا

 نه هؤسخخن  که  نحو  هه هود لدممت ه حنکؤن  و ننحق خالفت هه ملتامض هه اعطوف هنشخخد، نترمجام 
 مهزمر هن ه یو هه که مست  و   ملتامض  هنترفعنم در   رض درس  نسخرسخ ترمهؤ ، مجام   هنترفعنم

 و  ا رگ کانر هن هود،  نسرسخ لؤل هه اشخغول و نسخترسخ در دمخل که هؤننگونه درسخ. شخد ا ن ره شخعا
 نررهس    مجام  اانص  کانر در رو  یم مز. دمشت  نسرسخ ترفعنم حکوات و خالفت هه  رآتشخ  هنملتامض

  نحو  هه .مست ترمهؤ حن ز نررهس زرن شود ا ن ره شخعا قنم  در که مو ملتامضخنت د،رسخ هاجسخته و اام
 شیخو لیهد  ه قدرت مز مستفند  هن مو و گادند ا هؤسو   رض درس ترشخنص در نسخترسخ و شخعا که
   رض درس وم ید. شورد ا پاوم  ه خود زان   مجتؤنل و  اید و  نسرس تروضع هرلی ،ی سخام د رقصخ در

  ننانرلصخخ اگایتصخخو حنل  رل در و  نسخخرسخخ  هنشخهیمند گاتیروم که مسخخت  مشخخعنر   دمرند  ها در 
 .مست اوجود وضع هه نسبت مو هنکننه ه

 توسط مکا  رسخول خنندم  حق ها خالفت غصخ  هه ملتامض د،رسخ  نسخرسخ ملتامضخنت رأا در     
    مست حکوات غنصبن  هه  ملتامض مشعنر مز اؤیو ثرح  یم مز درس شعا وم ید. مست ن رلبنس و ن یماو
 الممباد و مکم  رممقص سرم           ردوم احؤد تام  ردوم
 جد کؤحؤد مکم هل م           کفن ؤه کمرف لاقت هل
 مد اصنقع لادممنصن                هننام مفتننرهم جل
 هعد أو قبل انرلی هام      فناوم  مقوم و مخال ف إ 

 (333. ، 1،ج  رض ،1316،  رض درس) لدوم إو صان عان هم و           خیقوم مجدنن و هان شافوم
 .سترن شؤن آ    مز نبوت  ؤننی ُهاد و خالفت چوگن  د،رده هنزپس رم احؤد ام را
 دمرد؟ احؤد چو  ی نرن نی رسد؟ ا  فن ؤه هه تبنرا اتن رکدما شؤن، مز

 .دیآور زهن  و مست هیاد تن یصدم که مست  یم هؤه مفتننرتن 
 .کاد خومهاد و  کادند مفتننر شن یهد پس،  یز  و  یم مز شرپ ادگن ،یآ و گمشتگن  مان

 دسخخت زم دیهاشخخؤنر  رم تن یهن  کرن و نعؤتان مگا و دیشخخد د یآفا  ان  نرن خن ا هه. انسخخت مز شخخؤن شخخامفت



     

53 

ب  
یس عد

 یاس
خص

ش
ی

 دیس ت
 یرض

 

53 

 .دیران پاوردگن 
 زرن  یتالشان  حت تراوقع  یم هه  نهردست  هام و دمنسخت ا خالفت ااصخ  اسختحق رم خود مو  

  هام  نسخخرسخخ و  مجتؤنل موضخخنش که نفتیدر   وقت که هاچاد( 515. ، 6ج ،1333، لنای  رما) کاد
 که هود آ  ها مو(. 33.   م، ،ج1353د،یممحد  مه مه )کاد رهن رم آ  سخخترن سخخارا اقصخخود  یهد لرن

 و هود کنفا پدرشن  که ن رلبنسخ آ  مز نه هودند،  فن ؤه و  لی اندران  و پدر که انسخت آ  مز خالفت
. ،  6 ج ،1333، لنای  رما) درجاگ ا  خدم رسول ضد ها شیقا  اشاکن  هؤدسخت هدر جاگ در

 (.55.   ،(لیممتأو حقن ق) 1335،  رض درس ،515 خ 513
. خومند اماان  ارما رم خود آ  در و سخخاود شیخو هه خطنب  مشخخعنر  اوضخخوش  رهؤ هه توجه هن  و  

  مست  رچا آ  تره دو
 مْمُؤْحَتُد  تنَب  و ُمُروَاُتهُ   نَهْت   احّؤُد   رُاممؤماارأا همم
أ    کفنَک  أَوان َک  ه  ا 

ُ
ُم  أ َک  َو  َدَرة  رَح  أهوَک  و  فن     ادن ،513.   ،1355لابه، مه ) أْحَؤُد  َجد 

 (.165-163.  ، 5 ج ،1363، خومنسنر  ،333 خ 331.   ،1333،  امز رش
 .مست  نها و پنک مو مصل و نس  که مست  راممؤماارما احؤد  یم
 !مست؟ محؤد جّدت و دررح پدرت ، فن ؤه اندرت که سترن  کنف رم تو  رهؤ( خالفت محامز در) نیآ

  ره فتخال ماا در  و  مشخعنر  وقت. دمشخت اکنتبه ن رلبنسخ کنت   صخنه مهومسخحن  هن اورد  یم در درسخ
 (.33.   ،1 ،ج1353 د،یممحد مه مه )دیگاد آ  ااکا فهرخی تاا مز مهومسحن  شد عیشن ااد 

 غامء نررهس و دیصا   مد رقص. کاد ا   افدمر  ن رفن ؤ امه  عرشخ دومت مز حنً یصخا   درسخ 
 در   رض درس. کاد پن هه هغدمد در  مومومه د رقص  یم که ساود ن رلبنسخ هه  یتعا  و ن رفن ؤ ادح در
  گفت صامحتنً  د رقص  یم

ل   أْمَبُس  ْصَا  و   ماللند نر  ید    ف ممم  ؤ    مْمَعَیو  َفةُ رممَنی ه 
.   ،5،ج(وم ید)1316، رض درس) مْمَقص   ُد رمْمَبع  ضخنَاا إوم   َاْوال َاْوال ُ  َو   أه أُهو ُ  َاْ  

 (.356.   ،1333، امز رش  ،ادن111   ،16 ج ،1336، جوز  مه  ،665
 !مست  لیو  فهرخی اصا در آنکه حنل و هپوشم دشؤان   رسازا در رم وّمت مبنا

 !کاد ستم ا  هه دور ان مز گننهره آ  که  هاگنا مست، میاوال  شیاوال  و پدر  پدرا که  کس
 

   رضخخ پدر نزد و شخخد  رخشخخؤگ نررهسخخ مو دمدند، گزمرا فهرخی هه رم د رقصخخ جنسخخوسخخن   وقت 
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 دهاد ا چه مو هه اصخخا در اگا. هاود اصخا هه خومهد ا که میکاد  هد  چه تو پسخا هه ان  گفت و فاسختند
 م؟یندمد مو هه رم نقنهت و ترتوم ان نیآ دهاد؟ ا میمدمد  ان آنچه مز شخختاره مو هه اصخخا در نیآ م؟یمندمد  ان که

 م؟ینگؤنرد  رحاا  سخخاپاسخخت هه رم مو م؟یندمد مو هه رم حنج مانرت م؟یندمد مو هه رم اظنمم وم ید ها نظنرت
 مو مز رم شعا  یم ا   گفت   رض درس پدر مهومحؤد. هدهاد مو هه رم اانیم مز  کی اصخا در کام نؤ گؤن 
. ادهنش دمد  نسخبت  و  هه و سخنخته رم آ  دشخؤاننش مز  هاخ که سخترن درهع م ،د یند مو خط هه و د رنشخا
   رض درس آنگن  د،رکا قدح  ررفن ؤ نس  در و درسیهاو  مجیسه صورت مسخت  رچا مگا  گفت قندر

  گفت و شد شعا ااکا   رضخ درسخ! کاد خطنب و لتنب و خومسخت رم مو درسخ پدر. کاد ماضخن رم آ  زرن
. ک  ماضن رم ن رفن ؤ دومت نسخ  نناهقدح  یم پس ، منگفته مگا  گفت پدرا. م نگفته رم شخعا  یم ا 
. تاسم ا  فن ؤ جنسوسن  مز ا   گفت   رض. کاد مصامر پدرا. کام نؤ ماضن ا   گفت   رض

 صد در که  کسنن مز  وم ، تاس ا دمرند فنصخیه تو مز فاسخخ شخشخصخد که  کسخنن مز لج   گفت پدرا
  یم اخب  وقت! نکاد صخخحبت مو هن گاید که کاد ندی سخخوگاد پدرا آنگن ! ؟ تاسخخ نؤ هسخختاد تو  اتا 

 اانصبش مز رم مو انجام،  یم مز هعد روز چاد و کاد پاان  دل در رم   رض درس اهرک دررس قندر هه دمسختن 
  ادن ،33 خ 36  . ،1 ج ،1353د،یممحد مه مه  ،111 خ 116.   ، 16 ج ،1315، جوز  مه )کاد لزل

 (.356 خ 333.   ،1333، امز رش
  نز ه خود احنس  هن و هود نشخسته هنمیه قندر  لبنسخ فهرخی اجیس در    رضخ درسخ  روز  ادیگو 

 گؤن   گفت و کاد مو هه  نگنه قندر. آورد ا خود  اره کینزد تن و درکشخخخ ا آ  ها دسخخخت و کاد ا
 مسخختشخخؤن  رم نبوت  هو  ا،رخ نه  دمد پنسخخخ فیشخخا ! ؟ کا ا مسخختشخخؤن  آ  مز رم خالفت  هو  کام ا
 (.333.  1333، امز رش  ادن)کام ا
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 نتیجه
 ممبالغه ناج فیشا  کتنب  یتدو هه زرچ ها مز شرپ ن ،رعرش خن   ور هه و اسیؤننن  نزد   رض درسخ

   رضخخ درسخخ  مجتؤنل و  نسخخرسخخ نترح هعد مان.  مده و  لیؤ آثنر جات هه هعد وهیه در و دمرد مشخختانر
  زندگ مز تنندرس و ننقص  درک هه ااجا ماا  یم و مست گافته قامر  و  ترشنص مهعند گاید ممشعنش تحت

  هن تراسالوم و  نسخرسخ ترفعنم هعد دو در    رضخ درسخ  نسخرسخ نترح. مسخت گشخته  و  شخهیمند و
  مجام  و  نسرس انتیف اانصخ  درسخ مول هعد در. مسخت  ا رگرپ قنهل  نسخرسخ نگاا و تفکا و ی مجام

 هن درس دو  طهرح در. مست هود    لی آل هاحق خالفت   حق  ا رگهنزپس  آرزو  در زرن و مست دمشخته
 واتحک غصخخ  و ن رلبنسخخ خالفت نظن  هن اننمفت هه انتیف قدرتؤاد قصخخن د ضخخؤ  در و شخخعا مهزمر

 و  یؤل جانت هه توجه. مست کاد  ن ره رم خود  نسرس ملتامضنت و مست هاآاد  ن یلیو دشخؤان  توسخط
 زرن و ترشنص هه جناع و درصح  نگاش  آورند فامهم ،  رض درس  مجتؤنل- نسخرسخ نترح  لؤی
 .  هود خومهد  و  مفکنر و آثنر
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