
  

  
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب و موضوعات
  جلد دهم

  
  صفحه          عنوان

  ٣١ ـ ٣٨٩      یخیتار ابحاث: اّول بخش
  ٣٣ـ  ٢٣٦      هانهضت و هاحکومت: اّول فصل

 آنان ضرر بر که را یموارد حذف و اخبار فیتحر و عاّمه یعلما یمذهب تّیعصب به راجع
  ٣٥    .......................................................................................    آنها توسط است بوده

  ٤١    ...................................................  عثمان عمر، شه،یعا ابوبکر،. ١

  ٤١    .........................     نیخیش منقبت در رضوان یۀآ به ما، نیمخالف تمّسک جواز عدم به راجع
  ٤٢    ..........................................    نداد؟ چرا بدهد؛ را زهرا حّق توانستیم یآسان به أبوبکر

  ٤٣    ....................................................    ]رفت او یسو به دیبا که است کعبه منزله به امام[
  ٤٣    ............................    ]هایعل اهللا سالم هطاهر ۀقیصد حضرت و هّیقبط یۀمار بر عائشه حقد[

قِت  لو æ  ُعةيÇلب هذå تتمَّ  äÃ مکني ال«: عائشه معروفه ۀجمل óب óMúنÇ  ُÁلّسامÇ  óىل óع  ÖÑألÇ«    ............    ٤٥  

  ٤٥    ................ ................................    ]حق امام بر ۀکنند خروج فسق به فقهاء نمودن حکم[

 ىف Åالّ  عقدÉ حتّل   ال æ عقبة تقMع ما Çألمحر Çجلمل ÇÑکبة Çæ  ّäÅےلق: «الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام
  ٤٦    .......................................................................................    »سخMه Ç æےلق ةيمعص

  ٤٧    ................. ................................    ]جمل جنگ از عائشةپس با هّیعبد یأفع ُاّم محاّجه[
  ٤٨    ....................................................................    ]خدا رسول از بعد عمر یهابدعت[



 ١٠ج  / مطلع انوار  ١٢

  ٤٩    .............................................................................    کلثوم ُاّم با ُعَمر نکاح به راجع
  ٤٩    ..........................................................................    ]قلم و قرطاس داستان مدارک[
  ٥١    ...................................................    ]الّسالم همیعل تیب اهل اّطالع بدون فهیخل نییتع[
  ٥١    ..............................    ]سّلم و آله و هیعل اهللا یصّل اکرم امبریپ ثیاحاد کتابت شدن قدغن[
  ٥٣    .......................................    ]الّسالم هیعل یعل تیوصا در خدا رسول یایوصا به راجع[
  ٥٤    .................................................................    ]قلم و دوات آوردن از عمر کردن منع[

  ٥٥    ...................................................................    »هجريل Çلّرجل äÅّ «: عمر قول به راجع

ک عىلٌّ  لوال: عمر زیآم اعجاب کالم[ óرُ  هلل ó٥٩    ......................... ................................   ]ُعم  

Ç رسÃ Íيب سعد بن عبدÇےلق ةيتول æ نةó يÇلمد Çحلکم Ãيب ÏÅخاæ á عّامÑ رضÈ: عثامä مMاعن ð٦٠      مرص  

  ٦٢    ............................................    است شده وارد صحابه از یبعض ذّم در که قرآن از یاتیآ
  ٦٣    ....................................    ]عثمان زمان در را اسالم یمبان از یاریبس نّییأمو بردن نیب از[

ن« ثیحد به تمّسک[ óم Êما æ مل  óيÝعِر  óãماÅ مانهÒ«... ٦٣    .......................    ]خلق بر امام وجوب بر  

  ٦٥      الّسالم همیعل حسن امام زهراء، فاطمه ن،یرالمؤمنیام حضرات. ٢

  ٦٥    ................................................................    الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام مناقب به راجع
  ٦٧    ......................................................    الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام حّب در اخبار به راجع
  ٦٨      گفتند نیرالمؤمنیام ۀدربار را خود یخیتار ۀجمل خدا رسول که السِّلِسلة ذات غزاة به راجع
  ٦٩    ..........................................    هایعل اهللا سالم زهراء حضرت الّنساء دةّیس مناقب به راجع
  ٧٢    ......................    برسد نیرالمؤمنیام به خالفت وجه چیه به نبودند یراض عمر و ابوبکر نکهیا در

 حّق به آنها تجاوز و شیقر یتعّد به راجع نیرالمؤمنیام موال خطب و کلمات از یشواهد
  ٧٤    ..................................................................................    اهللا رسول از بعد حضرت

  ٧٦    ...............    ]دانستندیم خود حّق را خالفت آشکارا الّسالم همیعل تیب اهل و نیرالمؤمنیام[
  ٧٧    ...........................................    ]اهللا رسول اخبار در نیرالمؤمنیام ِنیتابع به عهیش اطالق[

  ٨٠    .....................    یو جواب و عثمان، قتل از بعد وّقاصیأب بن سعد به عاص عمرو مکتوب
  ٨١    ............................................................    الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام با ةیمعاو مخالفت

  ٨١    .........................     عثمان قتل از بعد الّسالم همایعل نیرالمؤمنیام با حسن امام حضرت کالم
  ٨٣    ..............................................    ُشعبه بن رةیمغ با عّمار و الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام کالم
  ٨٤    ..........................   عمر بن عبداهللا و َمسَلَمة بن محّمد و سعد عتیب از امتناع و ره،یمغ قعود

Èæُهر äÇæم بن مر óک óحلÇ لمد منÇنةي ÉÑلمنّوÇ    ............................................................    ٨٤  



  ١٣  فهرست مطالب

  ٨٥    .......................... ................................    را لیعق ۀنام الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام جواب
  ٨٥    .............................................    ]ریزب و طلحه و شهیعا خروج از نیرالمؤمنیام یناراحت[

  ٨٦    ................. ................................    الحوأب ماء به وصول و ریزب و طلحه با عائشه ریمس
 عّباس بن عبداهللا و سیق و عّمار و الّسالم هیعل حسن امام الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام فرستادن

  ٨٧    .....................................................................................................    کوفه به را
  ٨٨      َجَمل جنگ یبرا را مردم جییته و عتیب یبرا کوفه در الّسالم  هیعل حسن امام حضرت خطبه
  ٨٩    .........    الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام با جنگ به دعوت در بصره مردم یبرا عائشة خواندن خطبه

  ٩٠    ......................    عتیب نقض از مؤاخذه و ریزب و طلحه به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام مکتوب
  ٩١    ..........................     طلحة به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام استوار و محکم یها جواب و نصائح
  ٩٢    ................................    دادن او به یطائف عسل و حضرت شدن تشنه و َجَمل جنگ شروع
  ٩٢      شدن ور حمله خود و او از را تیرا حضرت گرفتن و ت،یرا صاحب ةّیحنف بن محّمد ِیُکند
  ٩٣    ..    زن چهل با نهیمد به را شهیعا حضرت، فرستادن و کردن آزاد و مروان، و عائشه شدن ریاس

Ç تقتلوÇ  ال æ احيð جر هزÇæجي ال äÃ« و قبله؛ اهل اسارت جواز عدم به حضرت امر ð٩٤    ..........    »ُمدبر  

  ٩٥    ................................    مخاصمه و مبارزه إعالن و الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام به هیمعاو ۀنام
  ٩٦      هیمعاو یسو به رفتن و حضرت، رّد و ون،ید رفع و مال أخذ یبرا کوفه به حجاز از لیعق حرکت
  ٩٧    ................................................................    نارید هزار صدیس لیعق به هیمعاو إعطاء

  ٩٨    ......................................................................    ]هیمعاو به مهیخز بن حّجاج کالم[
  ٩٨    ......................... ................................    هیمعاو با عتیب و شام به عامر بن عبداهللا رفتن

  ٩٩    ...    جهت هر از حّجت اتمام و هیمعاو به عبداهللا بن ریجر با الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام مکتوب
  ١٠١   ...................................................................    ]هیمعاو به وّقاص یأب بن سعد ۀنام[
  ١٠١   ............................................................    ]هیمعاو به الّسالم هیعل نیالمؤمن ریأم ۀنام[

  ١٠٢   ......    تن به تن جنگ یبرا را او صداکردن و هیمعاو قرب در الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام آمدن
  ١٠٢      کرد برهنه را خود عورت و افتاد نیزم به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام با جنگ در عاص  عمرو

  ١٠٣   .............................................................................   ]الّشام اهل عن رةیالم قطع[
  ١٠٣      لیدل دنیفهم صورت در حضرت از کوفه اهل یرویپ و چرا، و چون یب هیمعاو از شام اهل یرویپ

  ١٠٤   ....................................    کندیم محکوم را عاص عمرو بحث در همدان، فهیطا از َبرد،
  ١٠٤   ......................................................................    ]ّیعل یف العاص بن عمرو وقوع[
  ١٠٤   ......................................................................    ]هیمعاو ۀنام به عّباسابن جواب[



 ١٠ج  / مطلع انوار  ١٤

  ١٠٥      هیمعاو اموال و ایدن زخارف به توّجه عدم و فشار تحّمل و صبر به را اصحاب حضرت دعوت
  ١٠٥      دهد یم را پاسخش هیمعاو و کند یم ییگو بیع حضرت از هیمعاو نزد یثقف أبومحجن ابن

  ١٠٦   ....................................................................    ]الموادعة یف العراق أهل اختالف[
 اثر در ُصلح به لیم در مردم اختالف و صبر، به دعوت و الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام ۀخطب

  ١٠٧   .............................................................................................    هیمعاو شنهادیپ
 تا مبارزه یاستدعا و صلح رشیپذ عدم در حضرت به او دیشد کالم و اسری بن عّمار امیق
  ١٠٧   ....................................................................................................    کار انیپا

  ١٠٩   ...................    خوارج توّسط گرید زن نفر سه با اش زوجه و أَرت بن خّباب بن عبداهللا قتل
  ١١٠   .........................................    نهروان خوارج یسو به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام حرکت

  ١١١   ............................................    ]عراق اهل به الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام ۀنام از یقسمت[
  ١١١      بروند کمتر خود فرزندان و ها زن نزد به که انیلشگر به موّقت ۀمتارک زمان در حضرت کالم

  ١١٢   ................................    ]نیرالمؤمنیام تّیحّقان به راجع هیمعاو به عّباسابن تاحتجاجا[

] ّäÅ  ّرش ÓلنّاÇ ےلق عندÇ  ñãماÇ  ñلَّ  جائر óض æ  َّ١١٢   ....................................................    ]به ُضل  

  ١١٣   ................. ................................  الّسالم  هیعل نیرالمؤمنیام شهادت در اخبار به راجع
  ١١٥   .......................... ................................    ]الّسالم هیعل حسن امام با کوفه اهل عتیب[

 کالم و یخزاع ُصَرد بن مانیُسَل ینگران و هیمعاو با الّسالم هیعل حسن امام حضرت صلح
  ١١٦   .......................................................................    الّسالم هیعل نیحس امام حضرت
  ١١٦   .......    هیمعاو بر عّباسابن دخول و هیمعاو ۀسجد و سرور و الّسالم هیعل حسن امام شهادت
  ١١٧   .....................    بودند الّسالم  هیعل نیالعابدنیز امام حضرت هواداران از َعزَّة ریُِّکَث و فرزدق

  ١١٩    .............................................................................    ونّیامو. ٣

  ١١٩   ....................................................................    ]عثمان به انیابوسف زیآم کفر کالم[

فوها: «هیامیبن به انیابوسف گفتار و عثمان، به خالفت انتقال  اعتراض و ،»ÇلُکرÉ تلقُّف تلقَّ
  ١٢٠   ...............................................................................................    مقداد و عمار
  ١٢١   ...........................    مردم بر تغّلب و حکومت در ةّیامیبن تفّوق عّلت در خلدونابن کالم

 و انیسفیاب بن دیزی باشند داده هّیامیبن به حکومت از یاهّیسهم آنکه یبرا عمر و أبوبکر
  ١٢٣   ........................................................................................    گماشتند را هیمعاو
  ١٢٤   .................................    هاشمیبن و هّیامیبن نیب ما یف الّتخاصم و الّنزاع در یزیمقر کالم
ابن و الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام ۀدربار را قرآن یۀآ دو تا داد َسُمره به هزار چهارصد هیمعاو
  ١٢٥   ..................................................................................    )ت( کند فیتحر ملجم



  ١٥  فهرست مطالب

  ١٢٦   ....................................    ]یسعود یها یوّهاب توّسط عیبق ۀائّم حیضر و حرم بیتخر[
  ١٢٦   ....................    ]دیزی یبرا افراد از گرفتن عتیب خصوص در عاص بن دیسع به هیمعاو ۀنام[

  ١٢٧   ......................................................................    هاشمیبن با هّیامیبن عداوت ۀسابق
  ١٢٨   ......................... ................................    مّکه فتح در اضطرار یرو از انیابوسف اسالم

  ١٢٩      خدا رسول از پس رةیالمغ بن هیمعاو عداوت و خدا رسول زمان در نیمسلم با انیابوسف عداوت
  ١٢٩   ........................................    نهاد نام ةّیالجبر و القهرعام و الفرقةعام دیبا را الجماعةعام
  ١٣٠   ..........................     رساندیم را آنها نیرید کفر وضوح به ادیز بن داهللایعب و دیزی اتیجنا
  ١٣٢   .....................    است مردود آن، از قبل او مانیا تیروا و آورد، مانیا الفتحعام در هیمعاو

  ١٣٢   ......................... ................................    ]آنها انیوال و دیزی و هیمعاو زیآم کفر ۀریس[
  ١٣٤      دهدیم شرح را خود حکومت روح و مؤامرة قتیحق عثمان، دختر با خود کالم در هیمعاو
  ١٣٤   .......................................    است مجعوالت از یهمگ هیمعاو لیفضا در وارده ثیاحاد

  ١٣٦   ...    آنها دنیرسان قتل به و شام به کوفه از اصحابش از تن ازدهی با را ّیعد بن ُحجر فرستادن
  ١٣٧   ............    !]اروپا در اسالم نفوذ از شدنش مانع لیدل به هیمعاو از آلمان بزرگ عالم میتکر[

 فالن در و میختیریم طال از را هیمعاو ۀمجّسم ما که بود سزاوار: «آلمان بزرگ عالم گفتار
 اروپا در را تّیحیمس از یاثر اسالم شد،ینم مانع او اگر چراکه م؛یکردیم نصب نیبرل دانیم
  ١٣٧   ........................................................................................    !بود نگذاشته یباق

  ١٣٨   ........................................................    کندیم دیتبع نهیمد به شام از را عباده ه،یمعاو
  ١٣٨   ...........................................    شام به را ابوذّر دیتبع و شام در هیمعاو خضراء قصر بناء
  ١٣٩   ..............................................................    شهیعا با مالقات و نهیمد به هیمعاو سفر

 قبول یبرا را حضرت فراخوان و نةیمد در الّسالم هیعل نیحس امام حضرت با هیمعاو مالقات
  ١٤٠   ...........................................................................   حضرت جواب و دیزی عتیب
  ١٤٠   ...............................    ]دیزی خالفت یبرا نهیمد سرشناس افراد از هیمعاو گرفتن عتیب[

 نیا در عّباسابن کلمات و الحرام مسجد در عّباسابن به و مّکه به هیمعاو مرگ خبر دنیرس
  ١٤١   ........................................................................................................    واقعه
 در را خود الیع و اهل مروان او، عتیب شکستن و دیزی هیعل بر نهیمد مردم امیق و نهضت در

  ١٤٢   ................ ................................................................    آورد سّجاد حضرت امان
  ١٤٣   ..............................    هیمعاو بن دیزی زمان در َحرَّه ۀواقع در نهیمد اهل غارت و عام قتل
  ١٤٤      شدند کشته مردم ریسا از نفر ١٠٠٠٠ و انصار، و شیقر از ٧٠٠ ،یصحاب ٨٠ حّره ۀواقع در



 ١٠ج  / مطلع انوار  ١٦

  ١٤٤   ....    جعفر بن عبداهللا یبرا و دیزی بن ةیمعاو پسرش یبرا را عقبه بن مسلم ۀنام دیزی قرائت
  ١٤٥   .......    مّکه از شیقر ۀشیر برانداختن در ریُنَم بن نیُحَص به تّیوص و َعَقَبه بن مسلم هالکت

  ١٤٦   ........................................    سالکی مّدت تا کشتگانشان یبرا نهیمد اهل یعزا و ماتم
  ١٤٧   ....    کردند مباح انیلشگر بر را نهیمد مردم سینوام و أعراض و نفوس و اموال تمام روز سه

  ١٤٨   ................................    َسّباًبا فاحًشا مرواُن کاَن ه،یمعاو بن دیزی بن خالد به مروان ُفْحش
  ١٤٩   ...........................................    هیمعاو بن دیزی بن خالد مادر دست به َحَکم مروان قتل

  ١٤٩   ............................................    ]مخالفانش رساندن قتل به در ادیز بن داهللایعب اهتمام[
  ١٤٩   ....................................................    ]مخالفانش کشتن و مروان عبدالملک حکومت[

  ١٥٠      وسفی بن حّجاج هیعل بر ریجب بن دیسع و همراهانش و أشعث بن محّمد بن عبدالّرحمن خروج
  ١٥١   ..................................    ریزب بن عبداهللا قتل و را، کعبه َحّجاج دنیکش آتش و قیمنجن به

Ý مثل جلعلتها... لوال: «گفت نهیمد ۀدربار حّجاج úو óج ÑحلامÇ Ç ðÏÇعوÃ ...يäمنرب قولو áسوÑ ےلقÇ 
æ قرب áسوÑ ےلقÇ«    ................................................................ ..........................   ١٥٢  

  ١٥٣      نّییعلو ضّد بر عمل نیدتریشد إعمال و وسفی بن حّجاج اتیجنا و مروان بن عبدالملک
  ١٥٤   ..................................    !نمود جلوه ونّیعّباس در که بود یخوارشراب فّن مخترع د،یول

  ١٥٤   .....................  بود عبدالملک ۀرتب در قدرت جهت از عبدالملک برادر مروان بن زیعبدالعز
 مردم از مانیسل و دیول: خود پسر دو یبرا عبدالملک مصر، در زیعبدالعز مرگ از بعد
  ١٥٥   ................................................................................................    گرفت عتیب

  ١٥٥   .........................     عتیب یبرا را بّیمس بن دیسع ل،یاسماع بن هشام نهیمد حاکم دعوت
  ١٥٧    .     دیول با عتیب عدم یبرا را بّیمس بن دیسع عام منظر در وقوف و هیلح و رأس حلق و سوط ضرب

 خانه انیم یهاخانه تمام نرود، راست و کج تابوت آنکه یبرا عبدالملک مرگ لحظه در دیول
  ١٥٨   .........................................................................    کرد کسانی خاک با را قبرش و

 در ریگعالم یهاجنگ و ممتده سوابق آن با را رینص بن یموس مان،یسل ختنیآو دار
  ١٥٨   .............................................................................................    اسالم  فتوحات
 یچادرها و ُسرادقات در آن یگفتگو و زیعبدالعز بن عمر با عبدالملک بن مانیسل حّج داستان

  ١٥٩   ..............................................................................................    رینظ و مثل یب
  ١٦١   ..................................................    را عبدالملک بن مانیسل ،یمانی طاووس حتینص

  ١٦١   ..............................................    أبوحازم با نهیمد در یُزهر و رجاء و مانیسل مالقات
  ١٦٢   ........................................   زیعبدالعز بن عمر با دمشق در مردم عتیب و مانیسل مرگ



  ١٧  فهرست مطالب

 عبدالملک که را عبدالملک دختر: زنش لباس زیعبدالعز بن عمر دادن قرار المال تیب در
  ١٦٣   ...........................................................    بود کرده خرج نارید هزار صدکی آن یبرا
  ١٦٤   ....................    زیعبدالعز بن عمر مالقات یبرا خاص وقت انتظار در عراق، اهل شاعر ریجر

  ١٦٥   ..........................     جائزه و ِصله خواستن یبرا زیعبدالعز بن عمر حضور در ریجر اشعار
  ١٦٦   ..........    خود یشخص اموال از داد زهیجا نارید چهار فقط شاعر ریجر به زیعبدالعز بن عمر
  ١٦٧   ....................................    را سابق تجاوزات و اتیتعّد او برداشتن و زیعبدالعز بن عمر
  ١٦٨   ..........................     کشتند سّم با ه،ّیُامیبن ۀریس با مخالفت ۀواسط به را زیعبدالعز بن عمر

  ١٧١    ...........................................................................    ونیعّباس. ٤

 را او کردن یزندان و ابومسلم دست به او اسارت و خود، یعمو بر سّفاح ۀزاد برادر خروج
  ١٧١   ....................................................    نمودن خراب سرش بر را خانه سپس و خانه در
  ١٧٢   ......................................................................    ]جنگ هنگام در رةیهب ابن اشعار[
 را او امام عنوان به که برادرش از او تیشکا و یقیدوان منصور به یخراسان ابومسلم ۀنام
  ١٧٢   ............................................................................    کرد انتیخ او اّما و رفتیپذ
  ١٧٣   ................ ................................................................    ]أبومسلم به منصور ۀنام[
  ١٧٣   ..........................     یو شکست و منصور هیعل بر نیالحس بن ّیعل بن دیز بن یسیع امیق

  ١٧٤   ....................  خود یبرا طواف انحصار در یقیدوان منصور به مرزوق بن عبداهللا اعتراض
 مانیسل بن جعفر: عّمش ابن فرستادن و یقیدوان منصور عصر در نهیمد در جانیه و انقالب

  ١٧٥   ...................................................................................    کردن خاموش یبرا را
 از یتیروا و احکام از یحکم انیب ۀواسط به مانیسل بن جعفر از انس بن مالک خوردن انهیتاز

  ١٧٦   .........................................................................    آله و هیعل اهللا یصّل خدا رسول
 اسالم جهان در او یرأ و فتوا که احکام، کتاب نیتدو در انس بن مالک به یقیدوان دیاک امر
  ١٧٧   .................................................................................................    شود یجار
  ١٧٧   .....................................................    دیالّرش هارون و یعّباس منصور حکومت ۀقیطر
  ١٧٨   ..................................    اند بوده أکاسره مانند نّییعّباس و مناذره، و غساسنه مانند نّییُامو

  ١٧٩   ....................    حکومت امر در را آنها دادن دخالت و ترکستان، از را أتراک معتصم جلب
  ١٧٩      دادند رواج را یباززن و شراب مجالس و نوروز، همچون را رانیا رسوم و آداب ون،ّیعّباس

  ١٨١   .................................    ...] مسموم خود خالفت یبرا را پدرش ،یمهد فرزند عبداهللا[
 یبرا تّیوص یمهد و کندیم مسموم خود خالفت یبرا را پدرش ،یمهد فرزند عبداهللا
  ١٨١   ....................................................................................    دینمایم دیالّرشهارون



 ١٠ج  / مطلع انوار  ١٨

  ١٨٢   ...................................    ]نهیمد هانیفق توّسط دیالرش هارون یبرا ینبو ثیحد قرائت[
 برگرداند، اّول صورت به خواست هارون افزود؛ آن بر هیمعاو بود، پّله سه اهللا رسول منبر
  ١٨٢   .............................................................................................    شد مانع مالک
  ١٨٣   .......    یمخصوص  امر به را یشب هر بود، کرده قسمت را خود ۀهفت شب هفت دیالّرشهارون

  ١٨٤   ................ ................................    ]مسعدة بن مروع رشیوز با دیالّرش هارون ۀمکالم[
  ١٨٤   .........................................    فصاحتشان و بالغت و مأمون و هارون از بهیقتابن دیتمج
  ١٨٥   .............................    شد جعفر با فاخته خواهرش ارتباط برامکه، بر هارون غضب عّلت
  ١٨٦   .........................................    داشت یمختف هارون خواهر فاخته با را خود ۀرابط جعفر

  ١٨٧   ..............................................    ]یعّباس متوّکل دست به تّیسک بن عقوبی شهادت[
  ١٨٨   ................. ................................    یعّباس ۀفیخل الّناصر دست به بتیغ سرداب ریتعم

  ١٨٩   ...............................................    ونّیعّباس حکومت انقراض و بغداد در ُهالکو دخول
  ١٩١   ............................    است نداشته ممستعص قتل در دخالت ،یالعلقم ابن: مستعصم ریوز

  ١٩٣    ............................................................................    ونّیعلو. ٥

  ١٩٣   ........................................    اندخوانده خود از یرویپ به را امامان که نیِّیعلو از یکسان
  ١٩٣   ..........................................    ّیعل بن دیز برادرشان به الّسالم هیعل باقر حضرت اندرز
  ١٩٥   ..................................................................    دیشه نیالحس بن یِّعل بن دیز ۀدربار

  ١٩٩   .............................................................................    کوفه در بیصل و دیشه دیز
  ٢٠١   ..................................................................    نیالحس بن ّیعل بن دیشه دیز ۀدربار

  ٢٠١   ......................... ................................    ]الّسالم هیعل باقر امام شهادت خیتار ۀدربار[
  ٢٠١   ............................................................    الّسالم هیعل باقر امام شهادت خیتار ۀدربار
  ٢٠٢   .......................... ................................................................    الحسنیبن درباره

  ٢٠٢   ..................................    منصور زندان در الحسنیبن به الّسالم  هیعل صادق ضرتح ۀنام
  ٢٠٥   ...................................................................    الحسنیبن ۀدربار طاووسابن بحث
  ٢٠٧   ................ ................................  میإبراه و محّمد: َمْحض عبداهللا پسران ۀدربار بحث
  ٢٠٨   ................................................................    فّخ دیشه ،یعل بن نیحس ۀدربار بحث
  ٢١٠   ...............................................................    را حسنیبن منصور، کردن زندان و قتل
  ٢١١   ........................................................................    منصور َمحَبس در حسنیبن قتل
  ٢١٦   .........................................................................    محّمد احوال و حسنیبن مقتل



  ١٩  فهرست مطالب

  ٢١٧   .........................     آنها امیق به الّسالم هیعل صادق حضرت تیرضا عدم و حسنیبن مقتل
  ٢٢١   .....................   ]حضرت آن پاسخ و الّسالم هیعل جعفر بن یموس حضرت به ییحی ۀنام[
  ٢٢٢   ...............................    ]نیالحس بنت فاطمه و یمثّن حسن فرزندان ۀنام شجره از یقسمت[
  ٢٢٤   .........................................................................    ]فخ واقعه در نّییعلو یشهدا[

  ٢٢٥    ............................................................................    هیبو آل. ٦

  ٢٢٥   ....................................................................    ]یاسالم بالد بر هیبو آل حکومت[
  ٢٢٥   .......................................    هیبو آل نیسالط سلسله پدر أبوشجاع دنید خواب داستان

  ٢٢٦   ...........................................    هیبو آل ۀگسترد و میعظ حکومت به منّجم خواب ریتعب
  ٢٢٧   .......................... ................................    عهیش به ّیلمید عضدالّدوله ۀمیعظ خدمات

  ٢٢٨   ..............    دادند سکونت ائّمه ۀشد انیبن تازه مشاهد در مختلفه بالد از را انیعیش ه،یبو آل

  ٢٣١    ..........................................................................    ونیعثمان. ٧

  ٢٣١   ..............................    کرد جدا زنان از را مردان عه،یش نسل قطع یبرا یوبیّأ نیالّدصالح
  ٢٣٢   ...............................    پاشاکمالیمصطف بروز و ،یعثمان مملکت یۀتجز و یجهان جنگ
  ٢٣٣   ...........................................    پاشاکمالیمصطف دست به هیترک در تّیجمهور لیتشک
  ٢٣٣   ......................    الموّدة عینابی ۀمصادر و عثمان آل حکومت زمان در مطبوعات امر دیتشد

  ٢٣٤   ..............................................    یعثمان دیعبدالحم سلطان حکومت زمان یها اشکال
  ٢٣٥   .......................    کشت را عهیش هزار هفتاد ای هزار چهل آناضول در یعثمان میسل سلطان

عú : ﴿قرآن به تفّأá و اشرف نجف به یعثمان سلطان آمدن ادهیپ óل úاخ óف  óل úع óن úي óک  óنَّکÅ  ِÏÇ óو úبِال  ِÓ دَّ óُمق úلÇ 
 ðوIُ٢٣٦    ........ ................................ ................................ ................................    ﴾ى  

  ٢٣٧ـ  ٣٧٣       بالد در آن گسترش و عّیتش: دّوم فصل

  ٢٣٩    ...............................................................................    مقدمات

  ٢٣٩   ...........................................................................    نیالّثقل ثیحد مفاد یف بحث
  ٢٤١   ............................................    الّسالم همیعل ائّمه امامت بر نیَثَقل ثیحد هّیقطع داللت

  ٢٤٢   ..............................................    )ت( َحَجر ابن: صواعق صاحب بر نیالّد شرف رادیا
  ٢٤٣   .............................................................    عّیتش نمّو و کثرت عّلت در أبوزهره کالم

  ٢٤٤   ......................    دارد یاشتباهات یول است کرده بحث خوب صادق امام کتاب در أبوزهرة
 در بیخط و انیأبوسف کتاب در یحْفناو: أزهر گرید یعلما به نسبت أبوزهرة یِنْسب إنصاف
  ٢٤٤   .......................... ................................................................    ضةیالعر الخطوط



 ١٠ج  / مطلع انوار  ٢٠

  ٢٤٥   ........................................    خراسان ریام و بخارا ریام مکتوب طغرا، دو بر ریحق ۀمقدم
  ٢٤٦   ..................................................................    دیسپ و اهیس ۀنام دو: هّیریغد یۀهد از

 حضرت ظهور به راجع مالّسال  همایعل الّرضا یموس بن یعل حضرت خدمت دعبل اشعار
  ٢٥٤   ....................................................................................    فرجه اهللا عجل یمهد

  ٢٥٥   .............................................................    ]الّسالم هیعل زمان امام مدح در یاشعار[

  ٢٥٩    ...................................................................    رانیا در عّیتش. ١

 و نیصّف و جمل به نصرتش یبرا و نبود، عهیش الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام زمان در رانیا
  ٢٥٩   .............................................................................................    امدندین نهروان

 تیب اهل را همه و گذاردندینم فرق یعّباس و یعلو انیم مردم ون،ّیعّباس خالفت بدو در
  ٢٥٩   .................................................................................................    شمردند یم
  ٢٦٠      شد شناخته فرق تیب  اهل ریغ و تیب  اهل انیم الّسالم  هیعل رضا امام حضرت و مأمون عصر در

  ٢٦١      داد خاتمه را حضرت آن کار زهر دنینوشان با یپنهان در و دیترس امام با مردم عتیب از مأمون
  ٢٦٢    رفت دیمف خیش دارید به حشمتش و جالل با الّدولةعضد کردند، عّیتش به میعظ خدمت هیُبَو آل

  ٢٦٣   .......................................    گذارد آزاد را مذاهب ۀهم و نهادیم احترام عهیش به ُهالکو
  ٢٦٤   .........................................................................    آوردند اسالم نفر ٤ نیسالط از
  ٢٦٤   ...................................................    برخاستند عهیش از بزرگ یعلمائ مغول، عصر در
  ٢٦٤   ................. ................................    نمود رشد بعد به یهجر دّوم قرن از رانیا در عهیش
  ٢٦٥    است ییگوانیهذ نیع شمردن، هّیصفو زمان از را آن یمجرا و است، اهللا  رسول زمان از عّیتش

  ٢٦٥   ..............................    نمود صلوات به امر را مردم و آمد مسجد به تویالجا محّمد سلطان
 به غمبرانیپ ریسا آل بر صلوات بدون غمبر،یپ آل بر صلوات لزوم بر محّمد سلطان استدالل

  ٢٦٦   .....................................................................................................    لیدل دو
  ٢٦٧   ...    زنند سّکه نامشان به دیبا ُامورند، انیوال امامان چون: آنکه بر کرد استدالل محّمد سلطان

  ٢٦٧   ...................................................    ]هیعل یتعال اهللا رضوان یحّل عّالمه ارّیس ۀمدرس[
  ٢٦٨   .............................    یصفو لیاسماعشاه دست  به رانیا در هّیامام هّیجعفر دولت لیتشک

  ٢٦٩   ......................................    ]یصفو لیاسماع شاه دربار در عهیش بزرگ یعلما حضور[
  ٢٧٠   ........................................................................................    ]هّیصفو حکومت[

  ٢٧٠   ..........................................    اسالم بالد در او عّیتش میعظ آثار و یصفو لیعاسما شاه
  ٢٧١   .....................    عّیتش ۀإشاع و مذاهب جلب و یکشوردار در یصفو عّباس شاه خدمات



  ٢١  فهرست مطالب

  ٢٧٣   ..................    هّیصفو ۀدور در ر،یتفس و فقه و ثیحد و حکمت و عرفان اّول درجه علماِء
  ٢٧٣   ........................................................    هّیصفو ۀدور در هیأبن و آثار غرائب و عجائب
  ٢٧٥   ......................    است بوده اتم شکافتن اتّیکشف از ،یبهائ خیش نظر به اصفهان گرم حّمام
  ٢٧٥   ............................................................................................    یثان عّباس شاه
  ٢٧٦   .....................    رانیا به عاملجبل از را یکرک عبدالعال یعل خیش آوردن و طهماسب شاه

  ٢٧٦   ..............................................................................................    افشار نادرشاه
  ٢٧٧   ..........................     الحرام مسجد در مقام بناء و عهیش مذهب تّیرسم یبرا نادرشاه اقدام
  ٢٧٧   ....................    یعثمان سلطاِن با او مراسالت و عهیش مذهب کردن یرسم در نادرشاه ۀاراد

  ٢٧٩   .....................    عّیتش یعلما با مناظره یبرا نادرشاه ۀمیخ در یدیُسَو یأفند عبداهللا آمدن
  ٢٨٠      نماز اقامه یبرا مّکه به را یعالم یعثمان سلطان موافقت به نادرشاه ارسال و عّیتش تّیحّقان
  ٢٨١   ............    خود نزد در را عالم آن یعثمان سلطان رساندن قتل به و مّکه مردم شورش و فتنه

  ٢٨٢   ............................    عهیش قیحقا به هیصفّو مانند نه کرد، خدمت عّیتش مظاهر به نادرشاه
  ٢٨٣   ......................................    رزایم عّباس تّیمأمور و رانیا با هیروس جنگ و شاهیفتحعل

  ٢٨٥   ...................................................    را تنباکو یرازیش یرزایم میتحر و شاهنیناصرالّد
  ٢٨٦   .................................................................    یپهلو رضاخان آمدن کار یرو خیتار

  ٢٨٦   .........................     ]طهران به او] دادن[ سوق و َعل َخز خیش یریدستگ و ُمَحمَّره تصّرف[
  ٢٨٨   ........................    عاّمه بیفر یبرا بود یسبز باغ امر، یابتدا در یپهلو رضاخان یکارها

  ٢٩١    ...................................................................    عراق در عّیتش. ٢

  ٢٩١   .............................................................    اندبوده عهیش ونّیعّباس یوزرا از یاریبس
  ٢٩٢   ..................................................................    اندعهیش عرب عراق نیساکن تّیاکثر
  ٢٩٣   ..................................    اوست دست به سامّراء سرداب ریتعم و بود، عهیش فهیخل ناصر
  ٢٩٤   .............................................................................    اهللا نیلد الّناصُر عّیتش دالئل
  ٢٩٥   ........................................  یهجر ٣٦٢ ۀسن در بغداد نینشعهیش کرخ محل زدن آتش

  ٢٩٦   .........    ...و زد آتش را عهیش ١٧٠٠٠ بغداد کرخ در عه،یش دشمن و معتصم ریوز أبوالفضل
 به خودش و ربودند، را او درس یکرس و دفاتر و ها کتاب کردند، غارت را یطوس خیش ۀخان

  ٢٩٦   ....................................................................................    ختیگر اشرف نجف
  ٢٩٧   ............................    حنابله توّسط نیکاظم ۀائّم قبور زدن آتش و بغداد کرخ ۀعیش کشتار
  ٣٠٤   .....................    الّسالم همایعل نیکاظم ۀأئّم قبور شدن شکافته بر تأّسف ۀدربار دیَّمؤ شعر



 ١٠ج  / مطلع انوار  ٢٢

  ٣٠٦   ................................    شد خراب و نمود قطع را آبش لنگ موریت بود، عّیتش مرکز کوفه
  ٣٠٦   ........................................................    دادند تّیرسم عاشورا و ریغد دیع به هیبو آل

  ٣٠٧   ...........................................................    ]بودند عهیش که مغول نیسالط از یافراد[
  ٣٠٧   .....................    ستین فیتوص قابل خیتار طول در عراق انیعیش به ها یعثمان َنهب و قتل

  ٣٠٨   ................................   بست معاهده عراق انیعیش یآزاد در یعثمان سلطان با] هّیصفو[
  ٣٠٨   ......................    روندیم اتیعال أعتاب ارتیز به خضوع تینها با هّیترک از هّیبکتاش ۀفرق
  ٣٠٩      ماند مصون هالکو کشتار از نجف و کربال و لین و ِحّله طاووس، بن محّمد وساطت برکت به

  ٣١٠   ....    دیبر را ِسدر درخت و کرد کسانی خاک با را الّسالم هیعل دالّشهداّیس قبر دیالرش هارون
  ٣١١   ...................    )ت( کرد طلب را او قتل یفتوا فقها از متوّکل، پدرش أعمال ۀارائ با منتصر
 به را حضرت ۀنیخز تمام و کشتند کربال در نفر هزار ده ،١٢١٦ ۀسن در یسعود یهایوّهاب

  ٣١٢   ................................................................................................    بردند غارت
  ٣١٢   ...    را مطّهر صندوق سوزاندن و کربال در ١٢١٦ ریغد دیع در را نفر ٦٠٠٠ ها یسعود کشتن

  ٣١٣      سپردند جان نفر هزار نه و کرد عام قتل را کربال ساعت، سه در ١٢٥٨ ۀسن در یعثمان یپاشا بینج
 ینجف زیعز خیش پاسخ و کربال؛ انیعیش قتل بر سرور و پاشا بینج مدح در یآلوسابن اتیاب
  ٣١٥   ............................................................................    یزیتبر محمود رزایم حاج و

  ٣١٧    ...................................................................    مصر در عّیتش. ٣

  ٣١٧   .............................................................................    ]بمصر ونّیالعّباس و عةیالّش[
  ٣١٧   ................     دندیکش نّییعلو از ِدمار و ربودند ونّیعّباس یول بود، نّییعلو إمارت یبرا امیق

  ٣١٨   .....................................    ستین احصاء قابل طالب، یأب آل با متوّکل ۀمعارض و محاربه
  ٣١٩      کرد إفطار را اش روزه لشگر کهیطوربه انیعیش هیعل بر ٣٠٥ ۀسن رمضان در مصر در فتنه
  ٣٢٠   ..................................   یالفاطم اهللا نیلد المعزُّ و جوهر، ۀواسطبه مصر در عّیتش قّوت
  ٣٢١   ...........................    اند نموده اءیإح را آنجا یوجه نیتر یعال به مصر در ونّیفاطم یخلفا

  ٣٢٣   .....    است بوده آنجا حاکم مذهب تابع زمان، هر» ملوکهم نيÏ عىل ÇلنّاÓ: «مصداق به مصر

  ٣٢٣      ُحزن اهل طعام با کرد یم اطعام را مردم ۀهم فهیخل عاشورا روز در کافور، و نّییدیاخش امیّا در
  ٣٢٤   .................   ستین وصف قابل که شد یم برگزار عظمت با یقدربه ریغد دیع زمان آن در
  ٣٢٥   .....    ]مصر در نّییفاطم یخلفا امیّا در ن،یمعصوم والدت روز دیع مراسم یبرگزار تّیفیک[
  ٣٢٥   ......................... ................................    ]مردم به تیب اهل فقه میتعل یمنبرها ۀاقام[

  ٣٢٥   ................     است ظاهرتر بودنشان یامام آثار یول است نّییفاطم بودن یلیإسماع مشهور،



  ٢٣  فهرست مطالب

  ٣٢٦   ............    داد أربعه مذاهب به تّیرسم فقط و برانداخت را عهیش بمذه یوبیّأ نیالّدصالح
  ٣٢٧   ......................................    داد قرار سرور و دیع روز را عاشورا روز یوبیّأ نیالّدصالح

  ٣٢٨   ....................    ]مصر در آن نمودن دفن و عسقالن از را نیالحس رأس رأفضلیأم نمودن حمل[
  ٣٢٩   ...................................    دارند عّیتش مظاهر و تیب اهل به دیشد إقبال امروز مصر، اهل

  ٣٣٠   ......................................................    اندبوده یعلو و عهیش مصر، در نّییفاطم دولت
  ٣٣٢   ................................................................    هستند یعلو سادات ن،ّییفاطم یخلفا
  ٣٣٣   .......................    کند هّیته خود یبرا یترعالم نیمبّلغ و یبهتر مساجد دیبا مصر در عهیش
  ٣٣٤   .................................................................    مصر در شانیا یعزادار وضع و عهیش

  ٣٣٤   ..........................................    Çلّسالã هيعل نيÇحلس عزÅ ÁÇقامة æ مرص ىف نييّ رÇنيÇإل ايتکا

  ٣٣٥   ......................................................................................    ]ونّیفاطم حکومت[
  ٣٣٥   ....................    ایدن از نیمعّلم جلب و مساجد و مدارس جادیا مصر، در نّییفاطم خدمات

 بعد ÇلنّاÓ ريخ عىلٌّ : «کتابت و» Çلعمل ريخ عىل ّى ح« به نّییفاطم زمان در عّیتش إظهار
áسوÑ ےلقÇ «٣٣٦   ....................................................................................    وارهاید بر  

  ٣٣٦   ......................................................................    است ونّیفاطم از ازهر جامع یبنا
  ٣٣٧   ......................................................    را عّیتش برانداختن و مصر بر نیالّدصالح ۀغلب

  ٣٣٩    .................................................................    هیسور در عّیتش. ٤

  ٣٣٩   ..............................................................................    بود عّیتش مرکز َحَلب، شهر
  ٣٣٩   ..........................................    بود عّیتش نور به عظمت و فقه و شعر و ادب شهر َحَلب،

  ٣٤٠   ...................................    بود عهیش یشعرا یعظما از َحْمدان دیسع بن حارث أبوفراس
  ٣٤١   ..............................................................    را حلب شهر یوبیّأ نیالّدصالح تصّرف
  ٣٤٢      »باشد ینیحس ۀزهر بن حمزة المکارم یأب دّیس دیبا حلب یُمفت: «گفتند یوال به حلب مردم

  ٣٤٣   .......    توبوÇي مل æÃ تابوÇ اموالشان، و نفوس نهب و قتل و عهیش کفر به ّیحنف نوح خیش یفتوا

  ٣٤٣   .............................................................................    ]هّیسور در موجود مذاهب[
  ٣٤٤   ............................................................................    ]نّییَحمدان یعیش حکومت[

  ٣٤٥   ....................    وجه أحسن به عّیتش آثار و ظهور و نّییَحمدان امیّا در ایسور و َحَلب عظمت
  ٣٤٦   .....    َحَلب و مصر در یوبیّأ نیالّدصالح ۀبراندازند خانمان و کوبنده یهاتعّصب و اتیجنا

å Çريغ æ ويبُّ يّ Çأل ىÃبق ما عة،يÇلّش  الئّمة ÇÐته ِمن Çلمنبثق Çےلق نوÑُ  لوال ðحدÃ لّش  منÇلعامل ىف عةيÇ      ٣٤٧  



 ١٠ج  / مطلع انوار  ٢٤

  ٣٤٩    ....................................................................    منی در عّیتش. ٥

  ٣٤٩   ...............................................................    بودند خالص ۀعیش هْمدان ۀلیقب و َمنَی
  ٣٥٠   .....    است نموده اهیس را خیتار آنجا در یو عیفجا و فرستاد منی به را أرطاة بن ُبْسر ه،یمعاو
  ٣٥٠   ......    اند نموده بنا مسجد ُبسر، دست به عّباس بن داهللایعب دیشه طفل دو قبر بر منی در اآلن

  ٣٥٣    ............................. ................................     عامل جبل در عّیتش. ٦

  ٣٥٣      ّیحنف نوح خیش یفتوا از بعد ع،ّیتش از َحَلب شدن رانیو از بعد نیدیشه همچون ییعلما ظهور
  ٣٥٤   .........    نداشت سوخت به ازین هفته کی عه،یش کتب زدن آتش ۀواسطبه َعّکا شهر یتنورها
  ٣٥٦   ....................................    بود ابوذّر دیتبع ۀواسط به نیفلسط و عامل جبل در عّیتش رواج
  ٣٥٦   ....................    أبوذر زمان از نیمجاهد و علما پرورش و عّیتش در عاملجبل عظمت و برکت
  ٣٥٧   .......................    هّیصفو عهد در عاملجبل یعلما هجرت ۀواسط  به رانیا در عّیتش رونق
  ٣٥٨   ......................................    اند إسالم اّول طراز یفقها از نیدیشه مانند عاملجبل علماِء

  ٣٥٨   ............................................................    آن عظمت و طرابلس و لبنان جبل انیعیش

  ٣٦١    .....................................................................    هند در عّیتش. ٧

  ٣٦١   .................................    عتیب یبرا هند به را پسرش حسن، بن عبداهللا بن محّمد ارسال
  ٣٦٢   ..........................................................................    دارد انیجر هند در عّیتش روح
  ٣٦٣   ..............................................    شمردیم محترم را عهیش تّجار و وّعاظ گجرات، شهر

  ٣٦٣   ........................    فرستاد هندوستان  به هند، عّیتش یبرا را عبداهللا ،یفاطم ۀفیخل مستنصر
 را »هیسنگیج« راجه خود و اعظم، ریوز »بهارمل« و نّییوثن أعظم میزع »المهنت« عبداهللا،
  ٣٦٤   .....................................................................................    نمود عهیش و مسلمان
  ٣٦٥   .........................     نمود شانیهاکتاب إحراق و انیعیش عیجم عامقتل به امر تغلق، سلطان
  ٣٦٦   ...................    شد فائق عاّمه یعلما با مناظره در پسرش و بود عهیش ر،یگعالم بیز ُاورنگ

  ٣٦٧    ...............    إحساء ف،یقط َقَطر، ت،یکو: یعرب إمارات در عّیتش. ٨

  ٣٦٨   .........................................................................    یعرب إمارات عّیتش مسائل ۀتتّم

  ٣٦٩    .................................................................    نیبحر در عّیتش. ٩

  ٣٦٩   .................................    اندبوده عهیش آله و هیعل اهللا یصّل اهللا رسول زمان از نیحرب بالد

  ٣٧١    ...........................................................    افغانستان در عّیتش. ١٠

  ٣٧٣    ................................................................    قایآفر در عّیتش. ١١



  ٢٥  فهرست مطالب

  ٣٧٥ـ  ٣٩٠      مزارات و اماکن: سّوم فصل

  ٣٧٧   ..............................................................................................    ]منّوره ۀنیمد[
  ٣٧٧   .........................     آله و هیعل اهللا یصّل اهللا رسول قبر شّباک داخل در یعامل اهللا ةیآ دخول

  ٣٧٨   ..........................     الّسالم همایعل زهرا حضرت بر و خدا رسول بر سالم و دخول تّیفیک
  ٣٧٩   .......................................................................    تبوک شهر و غمبریپ صالح مدائن
  ٣٧٩   ................. ................................................................    ریغد مسجد و خّم ریغد

]ÇÊÇجلمر ËلّثالÇ[    ........................................................................................   ٣٨٠  

  ٣٨٠   .......................................................    مکّرمه ۀمّک به طائف از دهیزب قناة و زمزم چاه
  ٣٨١   ........................................................................   ]مزارها از یبعض تّیواقع عدم[
  ٣٨٢   ...........................    ]ارانشی و تیب اهل و الّسالم هیعل دالّشهداّیس حضرت قبر مکان در[
  ٣٨٢   .................     ]کوفه مسجد قرب در نیرالمؤمنیام ۀخان و یاحیر دیزی بن حّر قبر مکان در[
  ٣٨٣   ................. ................................    ]یثقف مختار و یکند أسود بن مقداد قبر مکان در[

  ٣٨٤   .............................................................    مصر در الّسالم هیعل نیالحس رأس مشهد
  ٣٨٤   ....................    داندینم مصر در را هایعل اهللا سالم نبیز حضرت قبر) ره( یعامل محسن دّیس
  ٣٨٥   ..............................................    ]هایعل اهللا سالم نبیز حضرت فیشر مضجع محّل[

  ٣٨٦   ......................    هایعل اهللا سالم یکبر نبیز حضرت مدفن و نباتیالزَّ أخبار کتاب ۀدربار
  ٣٩٠   .............................    دهیقص جرم به را فرزدق عبدالملک، بن ِهشام حبس محل: ُعسفان

  ٣٩١ـ  ٥٦٥     یاجتماع یاسیس ابحاث: دّوم بخش

  ٣٩٣ ـ  ٥٢٠    یاسالم حکومت و هیفق تیوال: اّول فصل
  ٣٩٥      حکومت لیتشک و یرهبر) الف

 ۀبّر مانند امام بدون شخص« آنکه در الّسالم  هیعل باقر محّمد امام حضرت از یکاف تیروا
  ٣٩٥   ................................................................    »شد خواهد گرگ ۀطعم چوپان، بدون
  ٣٩٧   .....    الّسالم همیعل ائّمه مقام جاللت و عظمت در ّیعسکر حسن امام حضرت از تیروا دو

  ٣٩٨   .........    »عنه ىستغنيُ  ريò کث من ريñ خ هيÅل فتقريُ  لñ يقل« تیروا با المضمون بیقر تیروا نیچند

  ٤٠٠    .................................................................  اسالم دولت ۀرسال

  ٤٠١      است فطرت نید الماس نید
  ٤٠٢      لغت در نید لفظ یمعنا
  ٤٠٥      میکر قرآن در نید لفظ تعمالاس



 ١٠ج  / مطلع انوار  ٢٦

  ٤١٠      حکم و قانون یمعنا به قرآن در نید استعمال
  ٤١٢      پاداش و جزا یمعنا به قرآن در نید استعمال
  ٤١٤      جزا  و  قانون و محکوم و حاکم کامل نظام یمعنا به قرآن در نید لفظ استعمال

  ٤٢١   .....................    ]اسالم صدر نفوذ و یترّق مبدأ ن،یمسلم آحاد مساوات و شورا و عدالت[
  ٤٢٥   .............................    ]استبداد و ظلم هیعل امیق و مسلمانان تنّبه تّیفیک یبررس و لیتحل[
  ٤٢٦   .......................... ................................................................    ]مساوات قانون[
  ٤٢٨   .............................................................    ]هّیاسالم سلطنت در تّیمشروط و شورا[
  ٤٣١   ...................................................................................    ]مشورت اهل طیشرا[
  ٤٣٢   ..............................................................................    ]اسالم در خراج و اتّیمال[
  ٤٣٥   ....................................................    ]یوال بر تّیرع حقوق و تّیرع بر یوال حقوق[
  ٤٣٧   ..............................................................................    ]مردم استعدادت اختالف[
  ٤٣٧   ...................................................    ]رّیمتغ احکام در یحکومت نیقوان بودن آور الزام[
  ٤٣٧   ........................................................    ]زمان اتیمقتض و مصالح تابع ر،ّیمتغ احکام[
  ٤٣٨   ......................    ]اشتر مالک به نیرالمؤمنیام ۀنام مفاد به یاسیس رجال نمودن عمل لزوم[
  ٤٣٩   ...........................................................    ]استبداد جادیا عامل نیترمهم مردم جهل[
  ٤٤٠   .............................................................................................  ]ینید استبداد[
  ٤٤١   ....................    ]حاکم شاوندانیخو و کانینزد یدراز دست و یکش گردن و یسرخود خطر[
  ٤٤٢   ...................    ]مردم نیب کلمه وحدت حفظ در گذشته یها اّمت احوال از گرفتن عبرت[
  ٤٤٤   ......................................    ]خواهان یآزاد تّیاذ و آزار و ترساندن با مستکبران ۀحرب[
  ٤٤٥   ...........................................................................    ]استبداد یقوا عالج یها راه[
  ٤٤٥   .............................................    ]خودشان نیب جنگ و اختالف به اسالم اّمت یابتال[
  ٤٤٧   ...................................................................    ]یپرست شاه ناپاک ۀشیر کندن لزوم[

  ٤٤٩   ........................................    اسالم حکومت یایاح در مسلمان فرد  ۀفیوظ کتاب ۀمقّدم
  ٤٥٧   .......................... ................................    اسالم حکومت در هیفق تیوال کتاب ۀمقّدم
  ٤٦٣   ..................................    جائر ُحّکام إعانت عدم در ّیُزْهر به نیالعابدنیز حضرت ۀنام

  ٤٦٤   .............    دخول ترک از اعظم یمفاسد رفع صورت در جائر حاکم ۀطیح در دخول جواز
  ٤٦٥   ......................... ................................    ]جائر حّکام زمان در اطهار ۀأئّم عمل ۀویش[
  ٤٦٥   ...............................................    عدل اساس بر نه کندیم عمل محّبت اساس بر عهیش
  ٤٦٦   .............    مؤمن حاجت قضاِء یبرا طواف قطع در أبان، به الّسالم هیعل صادق حضرت امر



  ٢٧  فهرست مطالب

  ٤٦٧      قانون نیتدو) ب

  ٤٦٧   ...............................................    ینیخم اهللا ةیآ به یطهران عّالمه حضرت شنهاداتیپ
  ٤٦٧   .....................................................    )]ت( یعموم عفو و جمعه نماز: اول شنهادیپ[
  ٤٦٩   .............................    )]ت( دختران و پسران ازدواج طیشرا نمودن فراهم: دّوم شنهادیپ[
  ٤٦٩   ....................................................    )]ت( استاندارد یاسالم حجاب: سّوم شنهادیپ[
  ٤٧٠   ..................................................................    )]ت( یمّل مقاومت: چهارم شنهادیپ[
  ٤٧٠   .................................    )]ت( عموم یبرا یاجبار ینظام ماتیتعل لزوم: پنجم شنهادیپ[
  ٤٧١   .............    )]ت( کمرى ۀاسلح به اسالم یفضال و فقها و علما شدن مجّهز: ششم شنهادیپ[
  ٤٧٢   .......................... ................................  )]ت( کوک غروب ساعت: هفتم شنهادیپ[ 
  ٤٧٦   ...................................................................    )]ت( یقمر خیتار: هشتم شنهادیپ[
  ٤٧٦      )]ت( یاسالم نیمواز با مطابق انینظام مدال و کاله و لباس فرم و شکل رییتغ: نهم شنهادیپ[ 
  ٤٧٧   ...........................................................    طّالب ّیۀشهر ۀقیطر حیتصح: ُنُهم شنهادیپ
  ٤٧٩   ...........................................    آن حرمت إعالم و اتیدخان استعمال منع: دهم شنهادیپ
  ٤٨٠   .......................................................    ]نیمسلم الّشکلمّتحد لباس تّیفیک: ازدهمی[
  ٤٨٢   .................................    ]جماعات و جمعه ۀائم و طّالب یبرا مناسب لباس: دوازدهم[
  ٤٨٥   ...............................    دارو و قابله و بیطب از اعم ،یپزشک امور کردن گانیرا: زدهمیس

  ٤٨٥   .......    باشد بوده که یمشروع دانش و علم هرگونه ،یلیتحص ُامور کردن گانیرا: چهاردهم
  ٤٨٧   .............    خارج به محّصل اعزام منع و خارج، از نیمتخّصص و نیمعّلم استخدام: پانزدهم

  ٤٨٧      ]خارج به محّصل اعزام اشکاالت[
  ٤٨٩      ]خارج از متخّصص و معّلم استخدام منافع[

  ٤٨٩      ]هالل تیرؤ طبق هّیقمر شهور دخول به حکم و نماز ۀگانپنج تیمواق در اذان اعالن: شانزدهم[
  ٤٩٢   ...................    ساده و سالم یزندگ به را إتراف و هذر و َسَرف یزندگ برگرداندن: هفدهم
  ٤٩٥   ...........................................................    مهرالسُّّنة به را مسلم ُاّمت بیترغ: هجدهم

  ٤٩٩   ......................    ]محتاج و ریفق اسم به یبردارکاله و یکّالش و یتکّد برداشتن: نوزدهم[
 و تّیقاطع با یا هّیعمل یها رساله جادیا و ،یشرع امور با یادار امور دادن قیتطب: ستمیب[

  ٥٠٠   ......................................................................................    ]احکام در تّیشمول
  ٥٠٢   ....................    ]شهادت از قبل یساعات انقالب ریکب رهبر به یمطّهر دیشه یشنهادیپ موارد[
  ٥٠٢   .......................................................................    یاساس قانون سینوشیپ باب در
  ٥٠٣   ........................................................    ]الّسالم هیعل نیرالمؤمنیام یدارزمام تّیفیک[



 ١٠ج  / مطلع انوار  ٢٨

  ٥٠٥   .................................................................    ]اسالم از مأخوذ یاساس حکم چهار[
  ٥٠٧   .......................................................................    ]ذّمه اهل به اسالم نگرش ۀنحو[

  ٥٠٩   ................................................................................................    یمدن حقوق
  ٥١٢   ..................................................................    ]اسالم در حکومت و یاساس قانون[
  ٥١٤   .....    ]رندیگ قرار یوالئ یهاپست در توانندیم یاسالم یکشورها در ساکن مسلمانان فقط[
  ٥١٥   ..................................................................................    ]مردم بر دولت حقوق[
  ٥١٦   ..................................................    ]داندینم باطل و حق زانیم را عدد کثرت اسالم[
  ٥١٧   .............    ]آوردیدرم هیگر به را مرّوت چشم و کوبدیم را آن یاسالم ذوق که ییزهایچ[

 و أعلم هیفق از یجمهور استیر انفکاک امکان یبرا بقره ۀسور از یاتیآ به یبرخ تمّسک
  ٥١٨   ...............................................................................................    أورع و أبصر

اáُ : ﴿عةیبد رسالة به راجع óج ÇُموÇ  óäلرِّ وَّ ó٥١٩   .......................................................    ...﴾ ق  

  ٥٢٠   ......................................................................    ]انتخابات و زن کتاب از یمطالب[
  ٥٢٠   .....................................    ]الّسالم هیعل نیالمؤمنریأم در مردم قّلت و کثرت ریتأث عدم[

  ٥٢١ـ  ٥٦٥      استعمار یانتهایخ و اتیجنا: دّوم فصل

  ٥٢٣   ......................................................    ]حاکمه دستگاه ظلم مقابل در هامّلت یداریب[
  ٥٢٧   ....................    اسالم کشور در غرب منحّط فرهنگ ریتأث ۀدربار ینیخم اهللا  ةیآ حضرت کالم

  ٥٢٨   .............................................    Çلمعّظم Çلقائدِ  ىÇخامنه Çےلق ةيÅ Âىل... دÉيس مکتوÈ ىف

  ٥٣٠   ..................................................................  تّیبشر عالم بر یفعل تورات اتیجنا
  ٥٣١   ..............    »را زنانه اخالق لیانج و کندیم میتعل را مردانه اخالق کی قرآن: «دورانت لیو

  ٥٣٤   .......    جهان روش و اخالق و اقتصاد بر طیمح مثّلث ۀدربار یتوّسل محّمد حاج دکتر گفتار
 صادر را یسهرورد و حّالج قتل و یعرب نیالّدییمح حبس دستور ن،یسالط به مقّرب یفقها

  ٥٣٧   ......................................................................................................    نمودند
  ٥٣٩    کردند ستم فقرا و مردم ۀعام به شت،یمع امرار و نیسالط به تقّرب ۀواسط به عاّمه فاسد یعلما
 وجود به را زمیونیصه و نیفلسط دولت و کردند لگدمال را نیزممشرق کفر، ۀغلب ۀواسط به

  ٥٣٩   ......................................................................................................    آوردند
 نسبت آنها قساوت خالف به ده،یعد قرون نیا طول در یٰنصار و هودی به نیمسلم خدمات

  ٥٤٠   ..................................................................................................    نیمسلم به
  ٥٤٢   ..............................    نیا از شیپ قرن کی در علوم از ونّیعثمان و انیمصر یافتادگعقب



  ٢٩  فهرست مطالب

  ٥٤٣   ......    است بوده شرق به غرب فرهنگ انتقال یبرا عوامل نیترمیعظ نمایس و،یراد روزنامه،
  ٥٤٥    عبدالّرازق یعل کتاب مفاد و دانشگاه و أزهر به راجع نیام احمد از یهلند مستشرق سؤال سه

  ٥٤٦   .........    قرآن احکام و اسالم به برگشت به راجع جوانان، در دیجد یفکر نهضت و حرکت
  ٥٤٦   ...........................    یقیحق اسالم به رجوع یبرا مصر در نیالمسلم إخوان ۀّیعمل ۀماّد ده
  ٥٤٩   ............    دارد زمان حوائج طبق ارتقاء، و َنْشو لزوم بر داللت که است یاتیآ میکر قرآن در
  ٥٥٠   ..........    غرب ۀمنحّط فرهنگ بدون د،یرس آن از باالتر بلکه اروپا یفعل تمّدن و علم به دیبا

 امیق یها پرستبت از و کنند، امیق استعمارگر ُدَول هیعل بر دیبا یاسالم میتعال با نیمسلم
  ٥٥١   ......................................................................................    نباشند ترعقب کننده

 کارخانجات در برده، اروپا به اسالم بالد از را خام] مواد[ خام، مواد فقر عّلت به استعمار
 از را همه که بست اتیمال قدرآن یداخل کارخانجات یبرا و کرد مصنوعه مواد به لیتبد
  ٥٥٢   .......................... ................................................................    کرد ساقط یهست
  ٥٥٣   ....    اندبرخاسته شرق از متصّوفه و عرفا و ایانب شود؛یم هیتک قلب به غرب از شیب شرق در

  ٥٥٤   ....................    است شده ریخم هایشرق ِسِرشت با ایگو ،یبیغ معارف و ییخداجو ِحّس
  ٥٥٥    دانش و علم به وجدان و اخالق و ا،یدن به است نید نمودن مهیضم ییاروپا و اروپا عالج گانهی

 سعادت راه نیمسلم نشکند سّد نیا تا است؛ تکامل سّد نیترمیعظ عاّمه، در اجتهاد باب سّد
  ٥٥٦   .................................................................................................    ابندیینم را
  ٥٥٧   ....................................................................    رفت دو هر ن،ید و عقل دنبال دیبا

  ٥٥٨   .......................................................    است چارهیب لهذا ندارد نید و دارد عقل اروپا
 طرهیس اروپا بر و است، قلب و عقل نید ن،یراست اسالم: «یفرانسو لسوفیف نانیر استاد

  ٥٥٩   ..............................................................................................    »نمود خواهد
  ٥٦٠   .................................    شد خواهد عالم یمنج و هست، ٌةیغرب ال و ٌةّیشرق ال مرام اسالم
  ٥٦١   .................................    شمردیم مّتکا و معتمد و جمال اصل را زن غرب، جهان امروزه
  ٥٦٢   .............................................    است شده داده جهان هیآت یبرا که مختلف یهاهّینظر
  ٥٦٣   ...........................    دیگرایم اسالم به جهان بپردازند، خود نید نشر به فقط نیمسلم اگر

  ٥٦٤   .........................     ]ضمنًا عهیش یدعاو صحت به امر و گذشته آراِء از نیام احمد عدول[
  ٥٧٤ـ  ٥٦٧  آثار منتشره

  
  


