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 ویژه نامه الشموس الطالعه

1399، مهر 1442صفر   

 السالم در پیشبرد جایگاه امامت و شیعهنقش امام رضا علیه

 و المسلمین سید محمدمهدی میرباقری االسالمحجتنویسنده: 
 

 وگو در باب والیت ائمهالسالم واقع شد، این بود که گفتیکی از تغییرات جدّی که در عصر امام رضا علیه

و تقیه در موضوع والیت برداشته شد.از همین رو است  یافتالسالم به طور جدی در جامعه رواج معصومین علیهم

 .ایشان و پس از آن آشکار شد که اکثر معارف سنگین حول مقامات ائمه از دوره

دانم که رفتار و فعل السالم به مرو، تذکر این نکته را ضروری میپیش از آغاز بحثِ تحلیل هجرت امام رضا علیه

ایشان در این دنیا، از فعل دیگر معصومین  السالم در هر یک از شئون حیات علیهمی معصومین هرکدام از ائمه

ی یک زنجیر، با افعال دیگر های پیوستهچون حلقهالسالم گسسته و جدا نیست، بلکه فعل هر معصومی هم علیهم

لب، در زیارت غدیریه کند. در تأیید این مطمعصومین ارتباط دارد؛ و افعال معصومین، فعل یکدیگر را نقض نمی

 1«فَمَا تَنَاقَضَتْ أَفْعَالُکَ، وَ لَا اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُکَ، وَ لَا تَقَلَّبَتْ أَحْوَالُک»خوانیم: می

ی شئون با یکدیگر هماهنگ است، افعال هر السالم در همهی افعال امام معصوم علیهکه همهبنابراین عالوه بر این

السالم نیز با افعال امام معصوم دیگر نیز هماهنگ و پیوسته است. فعل امیرالمؤمنین  یک از معصومین علیهم

 علیهم اهل بیت های افعال سایرو آله است و رسالت ایشان با حلقه علیه اهلل ی فعل رسول اکرم صلّیالسالم ادامهعلیه

ی کالم السالم را قرینهتوانید کالم امام هادی علیهگرفته است. از همین رو است که شما میم صورت السال

 .توان پیدا کردای را در کالم غیر معصوم نمیالسالم قرار دهید و چنین هماهنگیامیرالمؤمنین علیه

توان هجرت امام رضا لسالم است، میای تفقه در فعل معصومین علیهمکه الزمه اکنون با داشتن چنین توجهاتی

 .السالم از مدینه به مرو را تا حدّ توان تحلیل کردعلیه
 

 السالمشرایط سیاسی ائمه پیش از امام رضا علیه

السالم با اتخاد تدابیر بلندی که در شأن معصومیت و وآله، امیرالمؤمنین علیهعلیهاهللپس از رحلت نبیّ اکرم صلّی

ی بصیرت رفتند و چشم فتنه را کور کردند. لذا سرحلقه« مرق»و « قسط»و « نکث»، به جنگ با والیت امام است

ی ترین سرمایهالسالم با ناکثین و قاسطین و مارقین، ارزشمندترین و غنیهای امیرالمؤمنین علیهحاصل از رویارویی

 .شیعه در طول تاریخ بوده است

که « ظلماتٌ بعضُها فوقَ بعضٍ»خودشان را در کورکردن چشم  ی شهادت شدند، مأموریتحضرت وقتی آماده

همان ظلمات حاصل از آن حوادث است، تمام کرده بودند. شاهد این مطلب، بخشی از زیارت غدیریه است که 

سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَعْدَهُ وَ لَمَّا رَأَیْتَ قَدْ قَتَلَتْ النَّاکِثِینَ وَ الْقَاسِطِینَ وَ الْمَارِقِینَ وَ صَدَّقَکَ رَ»خوانیم: می

 2«فَأَوْفَیْتَ بِعَهْدِه

https://rasekhoon.net/news/show/1259242/%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://rasekhoon.net/news/show/1259242/%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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السالم با تدابیری که اتخاذ کردند، دشمن را به جایی رساندند پس از ایشان، امام حسن مجتبی و امام حسین علیه

ی مخاطبان علوم شدن دامنهگسترده السالم سد ایجاد کند و مانع ازکه در برابر نشر و پخش معارف اهل بیت علیهم

اهل بیت عترت و طهارت شود. هر دو امام بزرگوار در این مسیر به شهادت رسیدند و با شهادت خودشان، روح 

 .ی شیعه دمیدندای در کالبد جامعهتازه

اهلل دقت حمهامیّة، کافی است در این کالم عالمه طباطبایی ری بنیبرای چگونگی خفقان سیاسی و فرهنگی دوره

الشیعة را که تتبع کردم، بیش از سه روایت فقهی از سیدالشهداء ی وسائلمن همه»کنیم که ایشان فرمودند: 

 «.السالم پیدا نکردمعلیه

ها بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند که علم نبیّ اکرم این مطلب خیلی عجیبی است، زیرا عموم مسلمان

السالم( را به رسمیت ان خاندان ایشان است و عموم مسلمانان، مرجعیت علمی اهل بیت)علیهوآله در میعلیهاهللصلّی

ها، مرجع روایت حدیث از نبی خاتم ی اسالمی چه اتفاقی افتاده است که ابوحُریرهشناسند. حال در جامعهمی

شود؟! بیشتر از سه حدیث نقل نمی ترین کتاب فقهی و روایی شیعه،السالم در جامعشوند، اما از سیدالشهداء علیهمی

السالم این مسئله حکایت از آن دارد که مردم در این دوره، حتی مسائل فقهی خود را هم از ائمه معصومین علیهم

 .پرسیدندنمی

گشتن شیاطین انس و السالم موجبات نابودی دستگاه شیطان و منزویشدن خون سیدالشهداء علیهبنابراین با ریخته

السالم انقالب فراهم شد و رجعتی به سمت شیعه پدید آمد و بستری فراهم گردید تا امام باقر و امام صادق علیهجنّ 

ی تأسیس جغرافیای جدیدی را برای شیعه فراهم بیندازند و زمینهی جهان اسالم راهی اندیشهعظیمی را در حوزه

السالم پیوند داد، قالب علمی امام باقر و امام صادق علیهالسالم را به انچه خون سیدالشهداء علیهآورند. اما آن

احیای توجه به اهل بیت »از یک سو؛ و « احیای توحید و معنویت»السالم با تصرفات عظیمی بود که امام سجاد علیه

حقیقت رسالت السالم را به بار نشاندند و از سوی دیگر، قیام اباعبداهلل علیه« السالم از طریق توجه به عاشوراعلیهم

 .وآله را دیگر بار احیاء نمودندعلیهاهللنبیّ اکرم صلّی

السالم به دعا، در شأن تحلیل فعل معصوم و توصیف مقامات امام ی امام سجاد علیهکردن طریق مبارزهخالصه

و احیاء  امتها است؛ فعل اصلی ایشان در ایام امی مسلمانی سجادیه تجلّی احیاء توحید در جامعهنیست. صحیفه

ای است که در خأل این معنویت، مرجعیت اهل بیت عصمت و طهارت شدهی معنویت حقیقی فراموشدیگرباره

 .السالم به فراموشی سپرده شده و فرزند رسول خدا در این فراموشی به مسلخ رفته بودعلیهم

علیه قصد اهللقتی در ایام حج، هشام لعنةالسالم بود که وی همین احیاء معنویت و مرجعیت اهل بیت علیهمدر نتیجه

خواست أعمال حج را بجا آورد، به خاطر ازدحام جمعیت نتوانست به حجراألسود و  الحرام کرداهللطواف بیت

السالم تشریف آوردند، مردم محو جمال ایشان شدند و خیره و نزدیک شود، اما هنگامی که سیدالساجدین علیه

کردند و راه را بازکردند تا حضرت به سمت حجراالسود رفتند و آن را استالم فرمودند. ا حیران، حضرت را تماش
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جا السالم، آنفرزدق، شاعر خاندان عترت و طهارت علیهم« او کیست؟»هشام تعجب کرد و با تجاهل پرسید: 

 3حاضر بود و در پاسخ با زبان شعر، حضرت را معرفی کرد.

السالم برای اصالح انحرافی است که پدر معصوم، محصول تصرفات امام سجاد علیهاین بازگشت و توجه به امام 

 .با آن قیام کرده بودند بزرگوارشان نیز برای مبارزه

السالم مردم این امکان را پیدا کردند که معنویت و قداست امام معصوم ی این مشی امام سجاد علیهدر نتیجه

طور نیست که حضرت با دعا، به جنگ ی توحید و بندگی راه پیدا کنند. پس اینسرچشمهالسالم را ببینند و به علیه

امیه رفته باشند، بلکه دعا یکی از شئون امامت ایشان بوده که احیاء معنویت در آن منعکس است. به بیان با بنی

ی آن است و نه ابزار مبارزهالسالم ی زمان امام سجاد علیهی سجادیه تجلی احیاء توحید در جامعهدیگر، صحیفه

 .حضرت

 السالمی اهل بیت علیهبازگشت به خانه 

السالم بود، امام باقر و های امام سجاد علیهی تالشالسالم که نتیجهی اهل بیت علیهدر پی بازگشت مردم به خانه

ی حیاء نمودند و معادلهی اسالمی االسالم جایگاه مرجعیت علمی امام معصوم را نیز در جامعهامام صادق علیه

 .ی مردم برای حل و فصل مسائل فقهی را عوض کردندمراجعه

شد، السالم ارجاع میهایی که به امام باقر و امام صادق علیهاهلل و مرور سؤالزدن توحید صدوق رحمهانسان با ورق

هایی عرفت خداوند متعال، حرفی توحید و مها به جایی رسیده بود که دربارهتواند دریابد که کار مسلمانمی

اندازی نهضت ترجمه و سازی، ایجاد بدعت، راهزدند! این انحطاط که تصادفی نیست. فرقهبدتر از یهود می

ریزی بود که دستگاه های انحرافی، همه و همه، کارهای مدیریت شده و توأم با یک برنامهپدیدآوردن جریان

 .انداخته بود تا اسالم و معنویت حاصل از آن را سرنگون کندن را راهنفاق، با دوراندیشی و نگاه تاریخی، آ

تنها شیعیان، السالم با ایجاد پایگاه مرجعیت علمی در جهان اسالم، نهدر چنین شرایطی، امام باقر و امام صادق علیه

را در معارف های مقنّنی ی انحطاط فکری نجات دادند و چهارچوبکه حتی اهل سنت را از افتادن در ورطه

اسالمی بنا نهادند. در این دوره با احیاء مرجعیت علمی امام معصوم، کار به جایی رسید که بزرگان هر چهار مذهب 

 .آمدندیافتند و از شاگردان آن حضرت به شمار میالسالم حضور میاهل سنت، در مکتب امام صادق علیه

های ، در برابر پدیدآمدن انحرافاهل سنت یقهی در بدنهایشان ضمن اتخاذ تدابیر بلند، با تربیت شاگردان ف

اسالم و مسلمانی را یکسره ی اسالمی منتهی شود و نام توانست به فروپاشی جامعهتری ایستادند که میخطرناک

در تاریخ به فراموشی بسپارد. اگر امروزه عموم مسلمانان به جای داشتن معنویت مبهم، وارث معارف متقن و 

 .الشأن استاش مدیون تدابیر این دو امام بزرگوار و عظیممستدلی هستند، همه

ی های توسعهای است که در آن پایهعادهال ی فوقعلیهما نیز دورهاهللجعفر سالم بن ی حضرت موسیدوره

که جمعیت فراوان، اما متفرق شیعیان در اطراف دنیای افتد. ایشان با اینجغرافیایی شیعه با تدابیر ایشان اتفاق می

https://rasekhoon.net/article/show/1494160/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87
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العباس مجبور شدند مسیر خودشان را تغییر دهند و برای مهار شیعه، سیاست اسالم بودند، کاری کردند که بنی

 .ویژه، در دوران حاکمیت مأمون کامالً هویداستخاذ کنند. این تغییر، بهدیگری را ات

 السالمالرضا علیهموسیبنهای دوران امامت حضرت علیویژگی

السالم در امر کردن امام رضا علیهعباس بود، بر آن شد تا با شریکترین خلفای بنیمأمون که یکی از باهوش

السالم در کردن امام رضا علیهیان آن حضرت نشان دهد. وی با شریکحکومت، این چرخش سیاسی را به شیع

ی حکومت، قدسی و زمینی و آسمانی ندارد کرد که به همه نشان دهد مسألهحکومت خود، این هدف را دنبال می

 دهد وو حتی اگر امام شیعه نیز در این مسند بنشیند و دست او به حکومت باز شود، همان کاری را انجام می

السالم نیز بر آن بودند تا با پذیرفتن دهیم. اما برعکس؛ امام رضا علیهگیرد که ما انجام میسیاستی را در پیش می

عهدی، این مسأله را نشان دهند که خالفت الهی، امر دیگری است و اگر امام بر مسند حکومت بنشیند، به والیت

 .ی دیگری رفتار خواهد کردگونه

السالم که با تدابیر آن حضرت یهی شیعه در عصر امام رضا علم در مورد تحوالت عظیم جامعهتوانیچه ما میآن

ای ها است. باطن تحوالت و آن حقیقت ملکوتیصورت گرفته بود، صحبت کنیم، تنها وجه ظاهری و مُلکی آن

 .که با تصرفات ایشان صورت پذیرفت، از دسترس ما خارج است
 

 مترواج گفتمان والیت و اما

وگو در باب السالم واقع شد، این بود که گفتمان امامت و گفتیکی از تغییرات جدّی که در عصر امام رضا علیه

و تقیه در موضوع والیت نسبت به  السالم به طور جدی در جامعه رواج یافتی معصومین علیهموالیت ائمه

آن حضرت مشاهده کرد و از همین رو است که  توان در احتجاجاتهای قبل برداشته شد؛ این موضوع را میزمان

ای پدید آمد تا معارف ی ایشان آشکار شد و زمینهالسالم در دورهاکثر معارف سنگین حول مقامات ائمه علیهم

السالم بیان المومنین، در زمان امام هادی علیهی کبیره و زیارت ائمةبیشتری در این حوزه، همچون زیارت جامعه

 .عرفی امام و امامت از نو احیاء گرددشود و بستر م

 ترهای پیچیدهبلوغ جامعه شیعه برای امتحان

بار به امام خردسال ی شیعه این قابلیت را پیدا کرد تا برای اولیندر پی نشر و احیای چنین معارف نابی بود که جامعه

قدر بالغ شده بود السالم آنرضا علیهامتحان شود و از این آزمایش سخت، سربلند بیرون آید. شیعه در زمان امام 

-که پس از ایشان، انشعاب جدی دیگری در میان شیعیان پدیدار نشد. در حالی که سه تن از امامان پس از ایشان 

 .از نظر سنی خردسال بودند -السالمامام جواد، امام هادی و امام عصر علیهم

السالم در میان شاگردان خود در األئمه علیهالرحمة عموی ثامنعلیهجعفر بنروزی جناب علی»در نقل آمده است: 

السالم که به حسب ظاهر خردسال بودند، مسجد نبوی نشسته و مشغول تدریس بود. در همین حال، امام جواد علیه
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لهنک خود، اقد بلند شد و به استقبال حضرت رفت و با تحتجعفر به احترام ایشان، تمامبنوارد شدند. جناب علی

 .غبار کفش حضرت را پاک کرد و دست حضرت را بوسید

ی شما نیست! سن و سالی از شما گذشته شاگردان که از این کار ایشان تعجب کرده بودند، گفتند: این کار شایسته

نیست؛ گونه ها گفت: اینجعفر در پاسخ به آنبناید! علیو عالم بزرگی هستید و چند تن از امامان را درک کرده

 .«انداند و در عوض این آقازاده را الیق چنین مقامی دیدهخدای متعال محاسن سفید من را الیق امامت ندانسته

 

تری از معنی امامت و ظرفیت باالتری از ی شیعه در درک عمیقچنین فهمی تصادفی نیست، بلکه از رشد جامعه

السالم ضمن هجرت از رفی است که امام رضا علیهتحمل والیت حکایت دارد. این بلوغ محصول تصرفات و معا

ی شیعه قرار دادند و ظرفیت شیعیان را تا حد اطاعت از امام خردسال ارتقاء بخشیدند. مدینه به مرو در اختیار جامعه

السالم تسلیم شده بودند که از علمای بزرگ شیعه محسوب که کسانی در برابر امامت امام جواد علیهتر اینعجیب

 .السالم را تجربه کرده بودندشدند و شاگردی امام صادق علیهمی

 گیری مرکزیت در جهان شیعهشکل

السالم از کثرت قابل توجهی برخوردار شده بودند، ی شیعیان در زمان والیت امام رضا علیهاگرچه جمعیت جامعه

السالم به مرو هجرت امام رضا علیه اما در دنیای اسالم متفرق بودند و مرکزیت خاصی نداشتند. در چنین شرایطی

الحجج فرمودند و تدابیری اندیشیدند که مأمون مجبور شد به بغداد کوچ کند. بخش دیگری از تدابیر تاریخی ثامن

ها به سمت خراسان بود. هجرت این بزرگواران موجب شد تا مدنیّت شیعه در ایران، السالم فراخواندن امامزادهعلیه

 .شکل بگیرد هاحول امامزاده

السالم توسعه یافت و مردم حول نسل نورانی نبیّ اکرم ی اطهار علیهمشهرسازی در ایران، حول بیوت نور ائمه

السالم در امام رضا علیه«. ی شیعه بر تقوا استبنیان جامعه»اند. از این رو است که وآله گرد آمدهعلیهاهللصلّی

 :فرمایندکالمی نورانی می

گویند ما عقیده داریم که مردم بندگان ما هستند. نه، سوگند به قرابت و خویشاوندى بعضی از مردم مىام شنیده»

ایم! خود چنین شنیده ایم و نه از پدران و اجداد گرامىاى نداریم و نه گفتهچنین عقیدهما که با رسول داریم، این

و ما هستند در ادای وظایف دینى. این مطلب را گویم مردم، بندگان ما هستند در اطاعت خدا، و پیربلکه می

 4«حاضران به غائبان برسانند.

تنها یک مصداق داشته باشد، این مصداق امام معصوم  5«ءٍشَیْ عَبْداً مَمْلُوکاً ال یَقْدِرُ عَلى»ی ی مبارکهاگر آیه

داند که این عبد بودن، عبد بودن در اطاعت از خداست؛ است. کسی که احکام عبید و امام قرآن را بلد باشد، می

اش را به گوش ما انداخته است؛ کسی که این حلقه را در ی بندگینه پرستش امام. خداوند، ازالً و ابداً، حلقه

 .افتدی بندگی شیطان به گوشش مینیندازد، حلقهگوشش 
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السالم در هجرتی که به خراسان داشتند، ضمن ایجاد مرکزیت برای شیعیان، حقیقت والیت و حضرت رضا علیه

زیارت  ثواب :گویندکه میی اسالمی معرفی کردند. به تلقی من، اینامامت را احیاء نمودند و شأن امام را به جامعه

گیرد که ثواب زیارت امام رضا السالم از ثواب زیارت جدشان بیشتر است، از این مسئله نشئت میامام رضا علیه

 .ی والیت دوازده امام معصوم استالسالم به معنی اقامه است. زیارت امام رضا علیه« ثواب اقامة»السالم علیه
 

 هانوشتپی
 

نشد، گفتارهایت اختالف نیافت، حاالتت زیر و رو نگشت. المزار الکبیر )إلبن  کردارهایت ضد و نقیض .1

 .26۸علیه مختصة بیوم الغدیر، صاهللالمشهدی(، زیارة اخرى لموالنا أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات

دین را کشتى، و رسول خدا که درود خدا بر او و رفتگان از شکنان و ستمکاران و بیرونزمانى که دیدى پیمان. 2

اش را به تو راست گفته بود، تو هم به عهدش وفا کردى . المزار الکبیر )البن المشهدی(، زیارة خاندانش باد وعده

 .2۸1علیه مختصة بیوم الغدیر، صاهللاخرى لموالنا أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات

رُکْنُ الْحَطِیمِ إِذَا  - یَکَادُ یُمْسِکُهُ عِرْفَانَ رَاحَتِهِ - وَ الْبَیْتُ یَعْرِفُهُ وَ الْحِلُّ وَ الْحَرَمُ - فُ الْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ هَذَا الَّذِی تَعْرِ .3

این کسى است که بطحا راه رفتن او را . مُفَمَا یُکَلَّمُ إِلَّا حِینَ یَبْتَسِ - یُغْضِی حَیَاءً وَ یُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ  - مَا جَاءَ یَسْتَلِمُ 

چون حجراألسود  -شناسند وى را. و کعبه و حلّ و حرم مى -ی معظّمة( شناسد )بطحا: بیابانى است در مکهمى

آید که استالم کند آن را. )استالم: وقتى که او مى -شناسد کف دست وى را نزدیک است که بگیرد او را مى

پوشاند و مردم نیز از هیبت وى از روى حیاء چشم را مى -م حجر سنّت است در شرع(. مالیدن است و استالدست

الجمله هیبت وى که زایل شود فیزند با کسى، مگر بعد از تبسّم )تا آنو حرف نمى -گذارند چشم را بر هم مى

دق لعلی بن الحسین، و قادر شود مخاطب بر استماع کالم وى و بفهمد آن را( )اإلختصاص، حدیث قصیدة الفرز

 (191ص

 .1۸۷، بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ، ص1الکافی، چاپ اسالمی، ج . 4

ءٍ وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً شَیْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً عَبْداً مَمْلُوکاً ال یَقْدِرُ عَلى: ۷5یی شریفهی نحل، آیهی مبارکهسوره .5

 .یُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَحَسَناً فَهُوَ 

 

https://rasekhoon.net/media/show/1463376/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://rasekhoon.net/media/show/1463376/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF

