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ىهاش تاحوتف 
: هدنسیون

يوره ینیما  میهاربا  ناطلس  نیدلاردص  ریما 

: یپاچ رشان 

یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

یهاش 16تاحوتف 

باتک 16تاصخشم 

بلاطم 16تسرهف 

19راتفگشیپ

19هراشا

فّلؤم 22تشذگرس 

اههخسن 25تاّصخشم 

حیحصت 28شور 

یهاش تاحوتف  29عبانم 

رثا 30ياهیگژیو 

يوفص نادناخ  بسن  بسح و  رد  راتفگ  31همّدقم 

هدوشگ هرهچ  يور و  تداع  قراخ  تمارک و  زا  رغص  تاقوا  تداعساب و  تدالو  ماّیا  رد  همیرک و  نآ  همیشم  رد  نّطوت  نیح  رد  هک  خیش  ترضح  زا  هک  راثآ  ضعب  حرش  رد  راتفگ 

دهاز خیش  تبحص  هب  خیش  ندیسر  بعت و  ملا و  39رکذ 

داشگ خیش  لابقا  هرهچ  رب  دهاز  خیش  زا  هک  داشرا  نیقلت و  تزاجا  باب  43رکذ 

تاجردیلاع خیش  تافو  رکذ  ضرم و  45هعقاو 

ایلعلا [ 31  ] تاجرد یف  یلاعت  هّللا  هلزنا  یسوم  نیّدلا  ردص  خیش  ترضح  لاقم  تیالو  لاوحا  46رکذ 

- زیزعلا هّرس  هّللا  سّدق  یلع - هجاوخ  خیش  51ترضح 

میهاربا نیّدلا  ردص  خیش  52ترضح 

«5  » دینج ناطلس  53ترضح 

رشحملا موی  یلا  هیلع  هّللا  ۀمحر  ردیح  ناطلس  يزاغلا  وبا  رثا  بیارغ  رهظم  نآ  ریخ  58رکذ 

یهام ضیضح  ات  هام  هورذ  زا  نامیلاع  قرافم  رب  ندنکفا  وترپ  یهانپنید و  تیاده و  جوا  زا  یهاش  زورفاملاع  باتفآ  ندش  علاط  رد  مجنپ  60حتف 

اضق ياضتقمرب  هلحرم  نآ  زا  تلحر  اضق و  کیپ  ناورش  بناج  هب  اضر  اضق  ناطلس  ياضتقا  ازغ  مالعا  هّجوت  63رکذ 
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رخطصا هعلق  هب  سراف  تکلمم  رد  ناگدازهاش  ندش  سوبحم  رخف و  رقف و  نامدود  نیا  هسیفن  لاوحا  رکذ  رد  69رابخا 

زاریش رخطصا  هعلق  زا  ناردارب  اب  زارفارس  هاش  ندش  صالخ  ینعی  زاین  عوشخ و  نامسآ  بکاوک  هرهچ  رب  زابنایب  زاسببس  فطل  تسد  هب  زازعا  مارکا و  باوبا  « 1  » حاتفنا

نتخارفا نالیگ  هب  لیبدرا  زا  هاشداپ  یلع  ناطلس  تداهش  زا  دعب  ار  یهاش  تلود  ياسرفکلف  ياول  نتخاس و  نومنهر  هانپنید  هاش  هاشداپ و  یلع  ناطلس  هّیقن  لاوحا  هّیقب  حرش  هب  ار  ملق  ریبد 

[ لیعامسا هاش  جورع  نایب  رد   ] مود 78رتفد 

تاهج عیمج  زا  نایملاع  قرافم  رب  ندنکفا  هیاس  تانالیگ و  جورب  ضیضح  زا  تابثنودرگ  تلود  باتفآ  جورع  رد  82راتفگ 

فرط ره  هب  تدارا  باحصا  راضحا  هب  نایچلیا  نداتسرف  فرشکیالم و  رکشل  دادعت  رد  89راتفگ 

«1  » مالوا زوقد  عضاوم  هب  ماّلع  نمیهم  هانپ  رد  مالعا  حتف  مالعا  93رکذ 

هیاقوراس هیاپدنلب  عضوم  رد  هیاریپازغ  رکاسع  اب  هیاسنویامه  هاش  ندومرف  قالیی  رد  97راتفگ 

ناتسجرگ ّدحرس  يازغ  هب  نایزاغ  نداتسرف  نارکیب و  رکشل  يارما  اب  هحراطم  و  « 1  » ناجنزرا بناج  هب  ناشنيرتشم  هاش  هّجوت  99رکذ 

رپ داقتعا  صالخا و  رورس و  داهج و  رون  زا  لد  نایزاغ  اب  رک  بآ  زا  روصنم  ياول  روبع  و  « 1  » ُدیِرُی ام  ُمُکْحَی  رداق  دیئات  هب  شتنم  هعلق  حتف  رد  104راتفگ 

«1  » ِهَّللا َنِم  ٌرَْصن  يوزاب  روز  بیرق و  حتف  يدرمياپ  هب  هاشناریش  هبراحم  مزع  یخامش و  بناج  هب  هانپترصن  تایار  هّجوت  رد  108راتفگ 

نتخاس ناسللا  بطر  راتفگ  رامضم  رد  یناورش  هقرف  نوخ  هب  ار  هقطان  غیت  نتخات و  نخس  نادیم  رد  راسیخّرف  هاشناریش  هبراحم  رکذ  هب  ار  هماخ  114تیمک 

ورگ رد  تمیزه  رارف و  لذب  هقرف  نآ  اب  هاش  خیش  نتخیرگ  ونرهش و  هب  هّجوت  یخامش و  بناج  هب  [ 175  ] هانپنید هاش  ترضحیلعا  تمیزع  رد  121راتفگ 

دالب نآ  دودح  هیوکاب و  بناج  هب  داقتعاكاپ  نایرکشل  نداتسرف  دابآدومحم و  رهش  رد  داد  نید و  اب  هاش  ندومرف  125قالشق 

نتخاس مرا  ناتسوب  کشر  مودق  نمی  زا  ار  نیمزرس  نآ  نتخارفا و  ناتسلگ  هعلق  بناج  هب  هّجوت  131هیولا 

دننامسودرف زیربت  هّطخ  هب  دنولا  تسکش  136هبراحم و 

ناجیابرذآ بناج  هب  دنولا  بقع  زا  ندومرف  تمیزع  ناشنتّنج و  زیربت  رد  یلعا  ترضح  ندومرف  قالشق  رکذ  [ 221]144

قالطالا یلع  قلاخ  دییأت  هب  دارمان  رکشل  رب  ندش  بلاغ  قارع و  تکلمم  بوص  هب  داد  نید و  اب  هاش  تمیزع  رد  150راتفگ 

زارفارس ورسخ  نتفر  بقع  رد  زاریش و  هب  دارمان  هّجوت  زا  نتفای  ربخ  و  « 1  » دنولا یحاون  رد  دنچ  يزور  دننامباتفآ  تایار  فّقوت  161رکذ 

یهانپتلادع يرتسگتلدعم و  هیاس  رد  ناشنتّنج  هصرع  نآ  مدرم  شیاسآ  یهاش و  رثآمهدنخرف  رکاسع  مودق  هب  ناشاک  هطخ  شیارآ  رد  164راتفگ 

يدنسرخ ماعط  یمّرخ و  سابل  هب  ماوع  ّصاوخ و  ماعطا  سابلا و  يدنبنییآ و  تهج  نویامه  يوط  حرش  رد  167راتفگ 

هوکزوریف رادمتسر و  بناج  هب  هوکشایرد  رکشل  ندرب  اجنآ  زا  قالشق و  تهج  مق  هنیدم  هب  قارشا  باتفآ  تایار  هّجوت  170رکذ 

يادخ قیفوت  هب  ياسنودرگ  هعلق  نآ  حتف  ياتسا و  هعلق  هب  ياشگروشک  تایار  هّجوت  رکذ  [ 284]175

طوبرم نآ  هب  هتشذگ  روما  حناوس  تسا و  طونم  نآ  هب  هدنیآ  عیاقو  هک  لاوحا  ضعب  179رکذ 
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عافترا جوا  زا  تلّذم  ضیضح  هب  شندروآ  عابتا و  هرک و  دمحم  عفد  تهج  دزی  هدلب  هب  عاعشباتفآ  تیار  هچهم  نآ  ندومن  181هّجوت 

مور یچلیا  ندمآ  موسرتّنج و  ناهفصا  هب  تعجارم  اجنآ  زا  هوکشهوک و  رکشل  اب  سبط  بوص  هب  تمیزع  هوقربا و  هب  کیب  نیدباع  نداتسرف  رد  186راتفگ 

ناسآ ياسآلکشم  رما  نآ  بابسا  ندرک  عمج  ناسارخ و  ریذپلد  هصرع  ریخست  مزع  هب  ناتسیتیگ  تایار  هّجوت  زاغآ  [ 414]189

189هراشا

«1  » نتخارفارب یناتسروشک  جوا  هب  ینابیش  ناخ  هبراحم  هب  مچرپ  ترصن  ملع  هچهم  نتخاس و  لاب  يذ  ار  ياشگناهج  ياول  193يامه 

ناّنم نمیهم  نوع  هب  نتفای  رفظ  ناخ و  ینابیش  دمحم  علاط  بکوک  اب  ناجهاش  ورم  رد  ناتسیتیگ  ورسخ  تلود  هجنپرس  ندرک  197ییامزآروز 

رظنميردیح هاشداپ  ندیسر  تهج  رهش  ینوریب  نییزت  روشک و  نیا  هب  نآ  زا  دعب  مجن  ریما  ندیسر  رورپنید و  هاش  باقلا  رشع و  ینثا  هّمئا  یماس  یماسا  هب  هبطخ  نییزت  رثاتجهب و  هنطلسلا  راد  هب  رّفظم  نیّدلا  فیس  هجاوخ  ندیسر  رد  راتفگ 

قافّتا بسح  هب  روما  یضعب  ندومن  ور  قافآ و  ویدخ  ندومرف  قالشق  211رکذ 

 » لاثتمالا مزال  مکح  بجوم  هب  رهّنلا  ءاروام  هب  وا  نتفر  دومحم و  هجاوخ  یعس  هب  دنقرمس  ماّکح  رب  لاصخهتشرف  هاش  ندومرف  تمحرم  لاملا و  و  « 1  » راسیق ات  دنقرمس  ریخست  مزع  هب  لاثمباتفآ  تایار  هّجوت  رد  راتفگ 

قافّتا هب  ناردنزام  ماّکح  اب  رّفظم  نیّدلا  فیس  هجاوخ  ندیسر  قارع و  بناج  هب  یلعا  ترضح  تعجارم  217رکذ 

نتخارفارب ینارنخس  نادیم  رد  ار  اهنآ  حرش  ملع  نتخاس و  ملع  تاّیرورض  رکذ  هب  ار  220ملق 

ینادواج لزنم  هب  یناف  ناهج  زا  هیلا  راشم  ریما  لاقتنا  یهلا و  تاریدقت  زورب  روهظ و  یناث و  مجن  ریما  لالجا  بکاوک  اب  یناکمتعفر  يرباب  لابقا  رّین  نتفای  نارتقا  رکذ 

تلوص تنکم و  هب  ار  نآ  یلاوح  تلود  ناکرا  ندرک  طوبضم  رهش و  یلاوح  هب  رهّنلا  ءاروام  نیطالس  لوصو  رثا و  شوخان  ربخ  نیا  ندیسر  رد  230راتفگ 

ینابملا عیسو  هنطلسلا  راد  هب  هّیکبزا  نیطالس  ندمآ  یناث و  مجن  ریما  راثآتلالم  رابخا  ندیسر  رد  233راتفگ 

نتخادرپزاب ناشیا  دروان  درگ  زا  ار  کلم  نآ  نتخاس و  فطعنم  ناسارخ  هب  زیگناهنتف  هقرف  تعفادم  تهج  ار  زیدبش  235نانع 

237اههدوزفا

237هراشا

237تاقیلعت

یلیبدرا یسوم  نیدلا  ردص  237ص 1 

دینج خیش  238ص 1 

ردیح ناطلس  239ص 1 

، یلیبدرا نیّدلا  یفص  خیش  243ص 2 

: نسح نوزوا  244ص 2 

زاّزب نبا  244ص 3 
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: مهدا میهاربا  245ص 3 

يدادغب دینج  خیش  245ص 14 

شغزب نیّدلا  بیجن  خیش  245ص 15 

شغزب نیّدلا  ریهظ  246ص 15 

يزاریش فیفخ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبا  خیش  247ص 15 

يرصب نسح  247ص 22 

یطقس يرس  247ص 22 

یخرک فورعم  248ص 22 

ییاط دوواد  250ص 22 

یضاق نیّدلا  هیجو  خیش  250ص 22 

يدرورهس بیجنلا  وبا  250ص 23 

نایعشعشم 250ص 23 

يرها دومحم  نیّدلا  باهش  252ص 24 

راونا مساق  252ص 25 

یناپوچ فرشا  252ص 31 

ناورش 253ص 39 

ینالیگ دهاز  خیش  253ص 40 

كانرپ روصنم  254ص 61 

ازریم رقنسیاب  255ص 62 

راسی خرف  255ص 63 

کیب متسر  256ص 64 

لیعامسا هاش  جورخ  257ص 83 

« یهامریت  » 257ص 83

نارباش 258ص 122 
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هاش خیش  میهاربا  258ص 140 

ناریا رد  بهذم  رییغت  258ص 174 

دارم ناطلس  259ص 186 

مود دیزیاب  ناطلس  260ص 244 

راقع 261ص 253 

یسراف ناملس  262ص 306 

( لّوا مجن  ریما   ) ینالیگ دوعسم  مجن  ریما  263ص 308 

يدزی یلع  نیّدلا  فرش  انالوم  265ص 309 

یشاک دمحم  یضاق  265ص 313 

ناخ کبیش  266ص 323 

یجیهال نیّدلا  ّیحم  خیش  267ص 324 

267هراشا

هتشون ودب  نایملاع  هاش  ترضح  هک  باوج  ناخ و  کبیش  همان  267نومضم 

لیعامسا هاش  268باوج 

ارقیاب نیسح  ناطلس  272ص 345 

ینازاتفت دمحا  274ص 349 

یناجرج فیرش  دّیس  275ص 356 

یملید ناخ  دومحم  276ص 358 

وصناق وسنق - 276ص 366 

ییانب انالوم  276ص 381 

ناطلس لیلخ  277ص 399 

277همانهژاو

فلا 277آ -

280ب
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281پ

281ت

282ث

282ج

283چ

283ح

284خ

284د

284ذ

285ر

285ز

285س

286ش

287ص

287ض

287ط

288ظ

288ع

288غ

288ف

288ق

289ك

289گ

290ل
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290م

292ن

293و

293ه

293ي

تایآ 294تسرهف 

یبرع تالمج  لیثمت و  ثیداحا و  306تسرهف 

یسراف راعشا  310تسرهف 

یبرع راعشا  364تسرهف 

اهعرصم 365تسرهف 

صاخشا 366تسرهف 

366آ

366فلا

369ب

370پ

370ت

370ج

371چ

371ح

372خ

373د

373ذ

373ر

373ز
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374س

375ش

377ص

ظ 377ط -

377ع

378غ

378ف

379ق

380ل

381م

384ن

384و

384ه

384ي

ناکم اج و  385تسرهف 

385آ

385فلا

386ب

387پ

387ت

388ج

388چ

388ح

389خ
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389د

390ر

390ز

390س

391ش

392ص

392ط

392ع

393غ

393ف

393ق

394ك

395گ

395ل

396م

396ن

397و

397ه

397ي

بصانم لغاشم و  397تسرهف 

397آ

398فلا

398ب

398پ
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398ت

398ج

398خ

398د

399س

399ش

399ص

399ط

399ف

399ق

400ك

400گ

400ل

400م

400ن

400ي

لحن للم و  401تسرهف 

401آ

401فلا

401ب

401ت

چ 402ج -

402ح

ذ 402د -
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402ر

402س

402ش

403ص

403ع

ق 403ف -

گ 403ك -

م 403ل -

404ن

ي 404ه -

404همانباتک

راثآتشهب ناهفصا  رد  راکش  قالشق و  هوقربا و  مدرم  هرک و  نتخوس  هوکششتآ و  رهق  408نتخورفا 

«3  » نتخاس یلاع  هّبق  « 2  » یلع نب  لهس  هدازماما  ترضح  راونالا  ضیاف  زارف  رب  نتخارفا و  نادمه  بناج  هب  ناهفصا  زا  تمیزع  414ياول 

مراص هبراحم  دصق  اجنآ  زا  غولروس و  مزع  هب  مراط  متفه  جوا  هب  تمیزع  ياول  416نتخارفا 

نتخادنارد ياپ  زا  ار  مراص  مدرم  رمع  ناینب  ارما  لاسرا  هب  ندومن و  غولروس  مزع  اجنآ  زا  نتخات و  قیقد  هّیناطلس  بناج  هب  رادرکداب  دنمس  راتفر  رد  420راتفگ 

لالج هاج و  عماسم  هب  رکب  راید  دودح  ات  ردقلا  وذ  « 1  » هلودلا ءالع  هّجوت  ربخ  ندیسر  رد  لاس  نآ  يزورون  شخب  424لاغتشا 

قالشق ياوه  هب  يوخ  تمیزع  قالطالا و  یلع  حاّتف  تیانع  هب  ردقلا  وذ  هقرف  رب  ولجاتسا  کیب  دمحم  نتفای  رفظ  ترپرخ و  429هعلق 

ذالم مالسا  هاش  بناج  زا  بوص  نآ  هب  یچلیا  نتفر  ذاعم و  تمالس  دادغب  حتف  ناتساد  433زاغآ 

تاولصلا عاونا  مالسلا و  فانصا  مهیلع  تاجردیلاع  هّمئا  ترایز  تافصایرد و  هاش  مودق  هب  دادغب  ندش  فّرشم  رکذ  هب  تاود  هلجد  رد  هماخ  قروز  439کیرحت 

راثآتشهب تبحص  حرش  راکشریش و  هاش  ندنکفا  دیص  رد  445راتفگ 

«1  » راید نآ  مزع  ناتسزوخ و  تمیزع  رادمملاع و  يأر  رارقتسا  رد  447راتفگ 

 » قارف يرود و  بابسا  و ]  ] زازعاکلف هاش  هاگرد  دوعسم و  نیّدلا  مجن  ریما  ندش  لیاح  قارع و  ناجیابرذآ و  بوص  هب  زاریش  هصرع  زا  زارفارس  تیار  ندمآ  زازتها  رد 

مجنا ترثک  هب  يرکشل  ماجنا و  تداعس  تخت  اب  ار  هانپنید  هاش  مّود  تبون  ناورش  بناج  هب  نکفاریش  تلود  تلالد  رد  452راتفگ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  456هرابرد 
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یهاش تاحوتف 

باتک تاصخشم 

نرق ق10 نیدلالالج ، كریم  نبمیهاربا  ینیما ، هسانشرس : 
؛ يوره ینیما  میهاربا  ناطلس  نیدلاردص  ریما  فیلات  ق /) لاس 920 ه . ات  زاغآ  زا  يوفـص  خیرات   ) یهاش تاحوتف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

يریصن اضردمحم  تافاضا  حیضوت و  هیشحت ، حیحصت ،
.1383 یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  نارهت : رشن :  تاصخشم 

هنومن 642 ص. تشه ، تسیب و  يرهاظ :  تاصخشم 
(294 یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا   : ) تسورف

لایر  67000 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

history of Safavid dinasty until 920 A. it)Amini Hiravi. Futuhat - i Shahi : ) یسیلگنا هب  ع . ص . تشاددای : 
.

سیونریز تروصهب  نینچمه  636 ؛ [ - 629 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
ق) لاس 920 ه . ات  زاغآ  زا  يوفص  خیرات   : ) رگید ناونع 

اهگنج 892ق --.  - 930 ناریا ، هاش  لوا ، يوفص  لیعامسا  عوضوم : 
شیادیپ 907ق --.  - 1148 نایوفص ، خیرات --  ناریا --  عوضوم : 

نرق ق10 یسراف --  رثن  عوضوم : 
ححصم اضردمحم ، يریصن ، هدوزفا :  هسانش 
یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  هدوزفا :  هسانش 

8ف2 1383 فلا /DSR1201 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/0711 ییوید :  يدنب  هدر 

م2379-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

هدزای راتفگشیپ 
يوفص 1 نادناخ  بسن  بسح و  رد  راتفگ  همّدقم 

زا رغص  تاقوا  تداعـساب و  تدالو  ماّیا  رد  همیرک و  نآ  همیـشم  رد  نّطوت  نیح  رد  هک  خیـش  ترـضح  زا  هک  راثآ  ضعب  حرـش  رد  راتفگ 
هدوشگ 9 هرهچ  يور و  تداع  قراخ  تمارک و 

دهاز 14 خیش  تبحص  هب  خیش  ندیسر  بعت و  ملا و  رکذ 
داشگ 20 خیش  لابقا  هرهچ  رب  دهاز  خیش  زا  هک  داشرا  نیقلت و  تزاجا  باب  رکذ 

تاجردیلاع 23 خیش  تافو  رکذ  ضرم و  هعقاو 
یسوم 25 نیّدلا  ردص  خیش  ترضح  لاقمتیالو  لاوحا  رکذ 
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یلع 32 هجاوخ  خیش  ترضح 
میهاربا 34 نیّدلا  ردص  خیش  ترضح 

دینج 36 ناطلس  ترضح 
ردیح 43 ناطلس  يزاغلا  وبا  رثابیارغ  رهظم  نآ  ریخ  رکذ 

ضیـضح ات  هام  هورذ  زا  نایملاع  قرافم  رب  ندنکفا  وترپ  یهانپنید و  تیاده و  جوا  زا  یهاش  زورفاملاع  باتفآ  ندش  علاط  رد  مجنپ  حتف 
یهام 46

6 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
اضق 50 ياضتقم  رب  هلحرم  نآ  زا  تلحر  اضق و  کیپ  ناورش  بناج  هب  اضراضق  ناطلس  ياضتقا  ازغ  مالعا  هّجوت  رکذ 

رخطصا 59 هعلق  هب  سراف  تکلمم  رد  ناگدازهاش  ندش  سوبحم  رخف و  رقف و  نامدود  نیا  هسیفن  لاوحا  رکذ  رد  رابخا 
اب زارفارس  هاش  ندش  صالخ  ینعی  زاین  عوشخ و  نامـسآ  بکاوک  هرهچ  رب  زابنایب  زاسببـس  فطل  تسد  هب  زازعا  مارکا و  باوبا  حاتفنا 

زاریش 64 رخطصا  هعلق  زا  ناردارب 
زا دـعب  ار  یهاش  تلود  ياـسرفکلف  ياول  نتخاـس و  نومنهر  هاـنپنید  هاـش  هاـشداپ و  یلع  ناطلـس  هّیقن  لاوحا  هّیقب  حرـش  هب  ار  ملق  ریبد 

نتخارفا 66 نالیگ  هب  لیبدرا  زا  هاشداپ  یلع  ناطلس  تداهش 
لیعامسا 73 هاش  جورع  نایب  رد  مود : رتفد 

تاهج 78 عیمج  زا  نایملاع  قرافم  رب  ندنکفا  هیاس  تانالیگ و  جورب  ضیضح  زا  تابثنودرگ  تلود  باتفآ  جورع  رد  راتفگ 
فرط 88 ره  هب  تدارا  باحصا  راضحا  هب  نایچلیا  نداتسرف  فرشکیالم و  رکشل  دادعت  رد  راتفگ 

مالوا 96 زوقد  عضاوم  هب  ماّلع  نمیهم  هانپ  رد  مالعا  حتف  مالعا  رکذ 
هیاقوراس 102 هیاپدنلب  عضوم  رد  هیاریپازغ  رکاسع  اب  هیاسنویامه  هاش  ندومرف  قالیی  رد  راتفگ 

ناتسجرگ 106 ّدحرس  يازغ  هب  نایزاغ  نداتسرف  نارکیب و  رکشل  يارما  اب  هحراطم  ناجنزرا و  بناج  هب  ناشنيرتشم  هاش  هّجوت  رکذ 
صالخا و رورـس و  داهج و  رون  زا  لد  نایزاغ  اب  رک  بآ  زا  روصنم  ياول  روبع  دیری و  ام  مکحی  رداق  دـیئات  هب  شتنم  هعلق  حـتف  رد  راتفگ 

رپ 112 داقتعا 
هّللا 119 نم  رصن  يوزاب  روز  بیرق و  حتف  يدرمياپ  هب  هاشناریش  هبراحم  مزع  یخامش و  بناج  هب  هانپترصن  تایار  هّجوت  رد  راتفگ 

غیت 129 نتخات و  نخس  نادیم  رد  راسیخّرف  هاشناریش  هبراحم  رکذ  هب  ار  هماخ  تیمک 
7 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

نتخاس ناسللا  بطر  راتفگ  رامضم  رد  یناورش  هقرف  نوخ  هب  ار  هقطان 
تمیزه رارف و  لذ  هب  هقرف  نآ  اب  هاش  خیش  نتخیرگ  ون و  رهش  هب  هّجوت  یخامش و  بناج  هب  هانپنید  هاش  ترـضحیلعا  تمیزع  رد  راتفگ 

ورگ 140 رد 
دالب 145 نآ  دودح  هیوکاب و  بناج  هب  داقتعاكاپ  نایرکشل  نداتسرف  دابآ و  دومحم  رهش  رد  دادونیداب  هاش  ندومرف  قالشق 

نتخاس 156 مرا  ناتسوب  کشر  مودق  نمی  زا  ار  نیمزرس  نآ  نتخارفا و  ناتسلگ  هعلق  بناج  هب  هّجوت  هیولا 
دننامسودرف 163 زیربت  هّطخ  هب  دنولا  تسکش  هبراحم و 

ناجیابرذآ 176 بناج  هب  دنولا  بقع  زا  ندومرف  تمیزع  ناشنّتنج و  زیربت  رد  یلعا  ترضح  ندومرف  قالشق  رکذ 
قالطالا 185 یلع  قلاخ  دییأت  هب  دارمان  رکشل  رب  ندش  بلاغ  قارع و  تکلمم  بوص  هب  دادونیداب  هاش  تمیزع  رد  راتفگ 

زارفارس 202 ورسخ  نتفر  بقع  رد  زاریش و  هب  دارمان  هّجوت  زا  نتفای  ربخ  دنولا و  یحاون  رد  دنچ  يزور  دننامباتفآ  تایار  فّقوت  رکذ 
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يرتسگتلدـعم و هیاس  رد  ناشنّتنج  هصرع  نآ  مدرم  شیاسآ  یهاش و  رثآم  هدـنخرف  رکاسع  مودـق  هب  ناـشاک  هطخ  شیارآ  رد  راـتفگ 
یهانپتلادع 206

يدنسرخ 210 ماعط  یمّرخ و  سابل  هب  ماوع  ّصاوخ و  ماعطا  سابلا و  يدنبنییآ و  تهج  نویامهيوط  حرش  رد  راتفگ 
هوکزوریف 216 رادمتسر و  بناج  هب  هوکشایرد  رکشل  ندرب  اجنآ  زا  قالشق و  تهج  مق  هنیدم  هب  قارشا  باتفآ  تایار  هّجوت  رکذ 

يادخ 224 قیفوت  هب  ياسنودرگ  هعلق  نآ  حتف  ياتسا و  هعلق  هب  ياشگروشک  تایار  هّجوت  رکذ 
طوبرم 230 نآ  هب  هتشذگ  روما  حناوس  تسا و  طونم  نآ  هب  هدنیآ  عیاقو  هک  لاوحا  ضعب  رکذ 

8 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
عافترا 234 جوا  زا  تلّذم  ضیضح  هب  شندروآ  عابتا و  هرک و  دمحم  عفد  تهج  دزی  هدلب  هب  عاعشباتفآ  تیار  هچهم  نآ  ندومن  هّجوت 

موسرّتنج و ناهفـصا  هب  تعجارم  اجنآ  زا  هوکـشهوک و  رکـشل  اب  سبط  بوص  هب  تمیزع  هوقربا و  هب  کیب  نیدباع  نداتـسرف  رد  راتفگ 
مور 241 یچلیا  ندمآ 

راثآتشهب 246 ناهفصا  رد  راکش  قالشق و  هوقربا و  مدرم  هرک و  نتخوس  هوکششتآ و  رهق  نتخورفا 
نتخاس 255 یلاع  هّبق  یلع  نب  لهس  هدازماما  ترضح  راونالا  ضیاف  زارفرب  نتخارفا و  نادمه  بناج  هب  ناهفصا  زا  تمیزع  ياول 

مراص 259 هبراحم  دصق  اجنآ  زا  غولروس و  مزع  هب  مراط  متفه  جوا  هب  تمیزع  ياول  نتخارفا 
ار مراص  مدرم  رمع  ناینب  ارما  لاسرا  هب  ندومن و  غولروس  مزع  اجنآ  زا  نتخات و  قیقد  هّیناطلـس  بناج  هب  رادرکداب  دنمـس  راتفر  رد  راتفگ 

نتخادنارد 265 ياپ  زا 
لالج 271 هاج و  عماسم  هب  رکب  راید  دودح  ات  ردقلا  وذ  هلودلا  ءالع  هّجوت  ربخ  ندیسر  رد  لاس  نآ  يزورون  شخب  لاغتشا 

قالشق 280 ياوه  هب  يوخ  تمیزع  قالطالا و  یلع  حاّتف  تیانع  هب  ردقلا  وذ  هقرف  رب  ولجاتسا  کیب  دمحم  نتفای  رفظ  ترپرخ و  هعلق 
ذالممالسا 286 هاش  بناج  زا  بوص  نآ  هب  یچلیا  نتفر  ذاعم و  تمالس  دادغب  حتف  ناتساد  زاغآ 

فانـصا مهیلع  تاجردیلاع  هّمئا  ترایز  تافـصایرد و  هاش  مودق  هب  دادغب  ندـش  فّرـشم  رکذ  هب  تاود  هلجد  رد  هماخ  قروز  کیرحت 
تاولصلا 295 عاونا  مالسلا و 

راثآتشهب 306 تبحص  حرش  راکشریش و  هاش  ندنکفا  دیص  رد  راتفگ 
راید 309 نآ  مزع  ناتسزوخ و  تمیزع  رادمملاع و  يار  رارقتسا  رد  راتفگ 

هاـش هاـگرد  دوعـسم و  نیّدـلا  مجن  ریما  ندـش  لـیاح  قارع و  ناـجیابرذآ و  بوص  هب  زاریـش  هصرع  زا  زارفارـس  تیار  ندـمآ  زازتـها  رد 
يرود 314 بابسا  و ]  ] زازعاکلف

9 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
قارف و 

مجنا 317 ترثک  هب  يرکشل  ماجناتداعس و  تخت  اب  ار  هانپنید  هاش  مود  تبون  ناورش  بناج  هب  نکفاریش  تلود  تلالد  رد  راتفگ 
ناسآ 323 ياسآلکشم  رما  نآ  بابسا  ندرک  عمج  ناسارخ و  ریذپلد  هصرع  ریخست  مزع  هب  ناتسیتیگ  تایار  هّجوت  زاغآ 

نتخارفارب 329 یناتسروشک  جوا  هب  ینابیش  ناخ  هبراحم  هب  مچرپ  ترصن  ملع  هچهم  نتخاس و  لاب  يذ  ار  ياشگناهج  ياول  يامه 
نمیهم نوع  هب  نتفای  رفظ  ناخ و  ینابیـش  دمحم  علاط  بکوک  اب  ناجهاش  ورم  رد  ناتـسیتیگ  ورـسخ  تلود  هجنپرـس  ندرک  ییامزآروز 

ناّنم 335
هاـش باـقلا  رـشع و  ینثا  هّمئا  یماـس  یماـسا  هب  هبطخ  نییزت  رثاتجهب و  هنطلـسلا  راد  هب  رّفظم  نیّدـلا  فیـس  هجاوـخ  ندیـسر  رد  راـتفگ 

رظنم 350 يردیح  هاشداپ  ندیسر  تهج  رهش  ینوریب  نییزت  روشک و  نیا  هب  نآ  زا  دعب  مجن  ریما  ندیسر  رورپنید و 
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قاّفتا 357 بسح  هب  روما  یضعب  ندومن  ور  قافآ و  ویدخ  ندومرف  قالشق  رکذ 
هب دنقرمـس  ماّکح  رب  لاصخهتـشرف  هاش  ندومرف  تمحرم  لاملا و  راسیق و  ات  دنقرمـس  ریخـست  مزع  هب  لاثمباتفآ  تاـیار  هّجوت  رد  راـتفگ 

لاثتمالا 364 مزال  مکح  بجوم  هب  رهّنلا  ءاروام  هب  وا  نتفر  دومحم و  هجاوخ  یعس 
قاّفتا 368 هب  ناردنزام  ماّکح  اب  رّفظم  نیّدلا  فیس  هجاوخ  ندیسر  قارع و  بناج  هب  یلعا  ترضح  تعجارم  رکذ 

نتخارفارب 372 ینارنخس  نادیم  رد  ار  اهنآ  حرش  ملع  نتخاس و  ملع  تاّیرورض  رکذ  هب  ار  ملق 
زا هیلا  راشم  ریما  لاقتنا  یهلا و  تاریدـقت  زورب  روهظ و  یناث و  مجن  ریما  لالجا  بکاوک  اب  یناکمتعفر  يرباب  لابقا  ّرین  نتفای  نارتقا  رکذ 

ینادواج 378 لزنم  هب  یناف  ناهج 
یلاوح 388 هب  رهّنلا  ءاروام  نیطالس  لوصو  رثا و  شوخان  ربخ  نیا  ندیسر  رد  راتفگ 

10 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
تلوص تنکم و  هب  ار  نآ  یلاوح  تلود  ناکرا  ندرک  طوبضم  رهش و 

ینابملا 393 عیسو  هنطلسلا  راد  هب  هّیکبزا  نیطالس  ندمآ  یناث و  مجن  ریما  راثآتلالم  رابخا  ندیسر  رد  راتفگ 
نتخادرپ 397 زاب  ناشیا  دروان  درگ  زا  ار  کلم  نآ  نتخاس و  فطعنم  ناسارخ  هب  زیگناهنتف  هقرف  تعفادم  تهج  ار  زیدبش  نانع 

تاقیلعت 403 اههدوزفا 
همانهژاو 509

تایآ 517 تسرهف 
یبرع 509 تالمج  لیثمت و  ثیداحا ، تسرهف 

یسراف 517 راعشا  تسرهف 
یبرع 589 راعشا  تسرهف 

اهعارصم 591 تسرهف 
صاخشا 593 تسرهف 

ناکم 609 اج و  تسرهف 
بصانم 621 لغاشم و  تسرهف 

لحن 625 للم و  تسرهف 
همانباتک 629

11 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

راتفگشیپ

هراشا

هّجوت دروـم  هراوـمه  نکـشفص  برـشمیفوص  هدـنهیتس  ناوـج  نیا  ندیـسر  تردـق  هب  یگنوـگچ  لیعامـسا و  هاـش  يرادـمامز  نارود 
. تسا هدوب  ناخّروم  ناراگنعیاقو و 

ّتیعقوم دنتـسناوت  ياهقطنم  ياهتموکح  اب  زیتس  و  اهبوشآ ، زا  رذگ  رد  لیعامـسا  هاش  روهظ  ات  یفـص  خیـش  نامز  زا  يوفـص  نادناخ 
زا راکادف و  ینادـیرم  مدرم ، هدوت  نایم  رد  دـننک و  تیبثت  یماظن  یـسایس - يربهر  ناونع  هب  هکلب  ینید ، ياوشیپ  ناونع  هب  اهنت  هن  ار  دوخ 
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رد يو  ياوقت  دهز و  هزاوآ  تخادرپیم ، مدرم  داشرا  صحف و  ثحب و  هب  لیبدرا  رد  یفص  خیـش  هک  ینامز  دنروآ . مهارف  هتـشذگ  ناج 
رب ار  لیبدرا  تموکح  هک  دمحاریم  شرـسپ  هب  باطخ  ياهمانرد  ینادمه  هّللا  لضف  نیّدلا  دیـشر  هجاوخ  هک  یئاج  ات  دوب . هدـیچیپ  هقطنم 

: هک دوب  هدرک  دیکأت  هدومن و  ار  يو  شرافس  تشاد ، هدهع 
ناـهرب نیملـسملا ، مالـسالا و  خیـش  تقیرط ، رامـضم  حاّـسم  و  تعیرـش ، راـحب  حاّبـس  و  تقیقح ، کـلف  بطق  باـنج  هـک  يزاـسیعون  »

رکاش یضار و  وت  زا  هفیرشلا - هسافنا  تاکرب  یلاعت  هّللا  مادا  نیّدلا - ۀلملا و  یفـص  خیـش  افو ، هحود  نبلگ  افـص ، هّفـص  هودق  نیلـصاولا ،
دیفتسم ناگراتس  ورسخ  هک  یـسانشب  نیقی  هب  و  یـشاب ، هداهن  يراوگوس  زجع و  رـس  هدرب  نوچ  هتـسویپ  وا  هانپتیالو  هناتـسآ  رب  و  دشاب ،

مالک نوتفم  کلف  بتاک  يارآناهج و  يأر 
12 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

: دسیونیم دهدیم و  ربخ  یفص  خیش  هب  وتیاجلوا  ّصاخ  هّجوت  زا  زین  یجنخ  و  « 1 «. » تسوا يازفاحور 
زا عمجم  نآ  رد  تخاس و  یتّیعمج  ار  نآ  مامتا  هنارکش  تخادرپزاب ، هّیناطلـس  ریمعت  زا  ناطلـس  وتیاجلوا  لداع  هاشداپ  هک  ماگنه  نآ  رد  »

هلوّدـلا ءالع  ینّابر  فراع  خیـش  یماس  دوجو  هب  یمان  مزب  نآ  ردـص  دنتـشاد و  روضح  رفن  دـصراهچ  بیرق  ایلوا ، اـفرع و  اـملع و  رباـکا 
یلو و نآ  روضح  یلاوتم  لسر  هب  ددرگ . تنیز  مامت  لیبدرا  خیش  دوجو  هب  عمج  نآ  دقع  هک  تساوخ  ناطلـس  دوب . ینیزجرد  ینانمس و 
هب ناطلس  رطاخ  نیکست  تهج  نیّدلا ، زع  خیش  رادمان ، مداخ  اب  ار  نیدلا  ردص  هجاوخ  دوخ ، قدص  فلخ  خیـش ، دومرف . سامتلا  ار  یلاو 

«2 «. » تخاس یهانپتنطلس  یهاوخرذع  هلیسو  ار  یگتسکش  يریپ و  فعض  داتسرف و  تمدخ 
ندیـسر و تردـق  هب  رد  دنتـشاد  نادـناخ  نیا  هب  مدرم  هدوـت  هک  ياهقـالع  هـقلع و  نادـیرم و  ناـیم  رد  یفـص  خیـش  ّتیلوـبقم  ناـمگیب 

بیترت هب  میهاربا  خیـش  یلع و  هجاوخ  يو  زا  سپ  نیّدلا و  ردص  «، 3  » یفص خیش  گرم  اب  دوب . رثؤم  تخـس  نانآ  تموکح  يریگلکش 
غارچ  » ناونع هب  رایـسب  فحت  ینامثع  ناطلـس  هک  اجنآ  ات  دـنتفرگ . رارق  تقو  نانارمکح  تیامح  دروم  دـندرک و  هیکت  داـشرا  دنـسم  رب 
خیش «. 5  » دـش هدوزفا  مدرم  هدوت  نایم  رد  نادـناخ  نیا  رابتعا  ّتیّمها و  رب  زور  ره  ورنیا ، زا  داتـسرفیم . لـیبدرا  هیواز  هب  « 4 « » یسهچقآ

رد تشاد  هک  ياهنایوجگنج  هّیحور  اب  دوب ، هتفرگ  هدـهع  رب  ار  مدرم  يربهر  داشرا و  هدـش و  نیـشندنسم  میهاربا  خیـش  زا  سپ  هک  دـینج 
لدب يرادتکلمم  تخت  هب  ار  يراسکاخ  رقف و  : » هک ّتین  نیا  اب  ار  دوخ  ینورد  دـصاقم  يدوز  هب  دـیجنگیمن . یـشیورد » تقیرط   » بلاق

یشکرکشل یماظن و  ياهتکرح  اب  « 6 « » دنک جورع  تنطلس  تخت  رب  هدرک  لوزن  تنکسم  ریرس  زا  هدومن و 
______________________________

ص 309. يدیشر ، تابتاکم  (. 1)
ص 257. ینیما ، يارآملاع  (. 2)

. داتفا قاّفتا  هدنبادخ  دمحم  ناطلس  تموکح  ماّیا  رد  مرحم 735 ه ق  مهدزاود  رد  یفص  خیش  تافو  (. 3)
ص 10) رابخالا ، رهاوج  )

. كوکسم میس  رز و  ینعی  هچقآ  غارچ ؛ ییانشور و  لوپ  یس : هچقآ  غارچ  (. 4)
ص 264. نامثع ، لآ  خیراوت  (. 5)

ص 259. ینیما ، يارآملاع  (. 6)
13 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

هب زین  ار  ولنیوق  قآ  نارمکح  تیامح  نسح ، نوزوا  رهاوخ  مگیب ، هجیدخ  اب  جاودزا  یپ  رد  هک  يو  داد . ناشن  ناورـش  و  « 1  » نوزبارط هب 
تـسد هب  يارب  ردپ ، نوچ  زین  ردیح  تخاب . رـس  دوخ  نامرآ  یپ  رد  اّما  دروآ ؛ يور  ناورـش  هب  داهج  ازغ و  مسر  هب  دوب  هدرک  بلج  دوخ 

زا یگنج  نونف  يریلد و  عاونا  رد  عاجـش و  يدرم  دوخ  تاذ  ّدـح  رد   » هک وا  درک . نایناورـش  اب  دربن  هدامآ  ار  دوخ  يویند  تردـق  ندروآ 
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هب اـهراب  دـینارورپیم ، رـس  رد  تموکح  يادوس  و  « 2 « » تشاد مامت  یتراهم  ینکفادـنمک  يزاـبهزین و  ینکفاریت و  اـت  هتفرگ  ینزریـشمش 
مگیب همیلح  بوقعی ، ناطلس  روتسد  هب  دیـسر . لتق  هب  کیب  بوقعی  راسی و  خرف  اب  راکیپ  رد  ماجنارـس ، درک و ، هلمح  ناورـش  ناتـسغاد و 

«3 . » دنتشگ كانرپ  روصنم  ینادنز  سراف  رخطصا  هعلق  رد  دندش و  زاریش  هناور  ردام  قاّفتا  هب  ردیح ، رسمه  اغآ ،
ار نادـنز  ردـپ و  ندیـسر  لتق  هب  خـلت  هرطاخ  تفای  ییاهر  نادـنز  زا  هک  لاـس  دـنچ  زا  سپ  دوبن . شیب  یکدوک  ناـمز  نآ  رد  لیعامـسا 
«4 . » تخادرپ ناورـش  مدرم  ماع  لتق  هب  دوخ  ّدج  ردپ و  لتق  صاصق  هب  دیـشک و  رکـشل  ناورـش  هب  دیـسر  تردق  هب  نوچ  درکن . شومارف 

. درک ریگلفاغ  ار  تقو  نامکاح  هّیلک  هک  دوب  عیرس  نانچ  تسایس  هصرع  رد  لیعامسا  هاش  روهظ 
هرخـس هب  ار  ناوـج  هاـش  یماـظن  ياـهتکرح  هک  ناـخ  کبیـش  يو ، تخـسرس  بیقر  دـندش . بوکرـس  يدوز  هـب  تـقو  ياـهتموکح 
تشهب سلجم  رد  نیّرز  رغاس  اب  هاش  یناهفـصا ، هلاو  ریبعت  هب  و  « 5 . » دیدرگ هداب  ماج  شرس  دیـسر و  لتق  هب  گنج  نادیم  رد  تفرگیم ،

، نایعّدم هک  دش  ببس  « 7  » هنامحریب ياهتراغ  لتق و  اب  هارمه  لیعامسا  هاش  هناریلد  هناروسج و  لامعا  تخادرپ . یـشونهداب  هب  « 6  » نییآ
هزات تموکح  رد  ار  لیعامسا  هاش  يربهر 

______________________________

. ساویس مورزرا و  لامش  رد  هیکرت  تایالو  زا  تسا  یتیالو  نزوبارط : نوزبارط - (. 1)
ص 435. ج 4 ، ریسلا ، بیبح  (. 2)

ص 12. ج 1 ، یسابع ، يارآملاع  خیرات  (. 3)
هاشناورش دمآ . وا  گنج  هب  ناردنزام  نالیگ و  نایعیش  زا  میظع  یهاپس  اب  يوفص  لیعامـسا  هاش  « ؛ ص 252 دنبرد ، ناورش و  خیرات  (. 4)

. دش هتشک  دربن  نادیم  رد  تفای و  تسکش  اّما  تخادرپ  گنج  هب  نانآ  اب  یخامش  یلاوح  رد 
دروآیم گـنچ  هب  هک  ار  یناورـش  ره  ّدـج ، ردـپ و  یهاوخنوخ  هب  لیعامـسا  دیـسر . لـتق  هب  هتـسب  تسد  دـش و  راـتفرگ  دـنیوگ  ياهّدـع 

«. تشکیم
ص 196. نیرب ، دلخ  (. 5)

رهاوج هب  هتفرگ  رمحا  يـالط  رد  ار  ناـخ ] کبیـش  رـس   ] رهگـالاو هاـش  ناـمرف  بجوـم  هب  رگرز  ناداتـسا  : » ص 196 ذـخأم ، ناـمه  (. 6)
«. دنداهن مان  نییآتشهب » سلجم  نیّرز  رغاس   » ار حدق  دنداد و  تنیز  هیامنارگ 

صص ر ك : . ) تسا هدش  باتک  نیمه  رد  هک  یتاراشا  رب  هوالع  لیعامسا  هاش  ياهیکاّفس  اهیمحریب و  دروم  رد  (. 7)
14 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

دنمتردق يروشک  درک و  دراو  ناریا  خیرات  ياهگر  رد  هزات  ینوخ  ون ، یتموکح  داجیا  اب  لیعامسا  هاش  دنسانش . ّتیمسر  هب  هدش  سیسأت 
يرنه یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس ، فلتخم  داـعبا  رد  یقیمع  ریثأـت  دـنار و  تموکح  ناریا  رب  نرق  ود  زا  شیب  تسناوت  هک  دومن  داـجیا 

. مینکیم هدهاشم  ار  نآ  راثآ  مه  زونه  هک  دراذگب  ناریا  خیرات 
دندوب یعّدم  نارگید  نوارب و  دراودا  يراگزور  رگا  تسین . هتخانـشان  قیقحت  لها  يارب  هک  هدنام  اج  هب  يرایـسب  عبانم  هّیوفـص  رـصع  زا 

زا یکی  ار  ربتعم  عجارم  زا  يرایسب  هب  یسرتسد  مدع  تسا و  هدشن  ریرحت  نایوفـص  تموکح  هرود  يارب  ياهدافتـسا  لباق  خیرات  زونه  هک 
زا سپ  یکی  هدش و  هتخانـش  يوفـص  رـصع  عبانم  رثکا  نامز  تشذگ  اب  هک  درک  ناعذا  دـیاب  هزورما  « 1 ، » دنتسنادیم قیقحت  فعـض  للع 

رثؤم ناریا  خـیرات  روک  ياههرگ  ییاشگزاب  رد  عبانم  نیا  زا  کیره  کش  یب  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  حیحـصت و  ناقّقحم  طّسوت  يرگید 
. دشاب اشگهرگ  يوفص  رصع  لیاوا  یخیرات  لئاسم  یسررب  رد  دناوتیم  هک  تسا  یهاش  تاحوتف  رصع  نیا  ّمهم  راثآ  زا  یکی  تسا . هدوب 

«2»
______________________________
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: دوشیم افتکا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  هک  تسا  هدمآ  یناوارف  بلاطم  زین  هّیوفص  هرود  هب  طوبرم  خیراوت  رد  ( 241 - 43 - 
: دسیونیم ص 82 ) ج 1 ،  ) خیراوتلا ۀصالخ  رد  یمق  دمحا  یضاق 

اب ناهفـصا  نادـیم  رد  ار  وا  دومرف ، تدواعم  انیـسم  سبط  شروی  زا  نارق  بحاص  ناقاخ  هک  یتقو  اـت  دوب  سوبحم  ناـنچمه  هرک  دّـمحم  »
«. دندنازوس دوب  هدروآ  هوقربا  زا  ولماش  کیب  يدبع  هک  اثانا  اروکذ و  شنامزالم  عابتا و  عیمج 

رد ینیوزق  قادوب  و  دندرک .» بابک  تربع  هطساو  هب  ار  کیب  دارم  راکـشنمشد ، نایزاغ  : » هک تسا  هدمآ  ص 43 )  ) رابخالا ۀلمکت  رد  و 
ناـسارخ ریخـست  هب  هک  دوـبن  نآ  تصرف  تـفر و  یکلیک  سبط  هـب  درک و  ناـسارخ  هدارا  هاـشداپ  : » دـسیونیم ص 25 )  ) راـبخالا رهاوج 

تسود ارم  رس  هکره  دنداد ، روتسد  هاوخهنیک  هاش  ، » ریمدناوخ دومحم  ریما  هتـشون  هب  و  دومن .» دوع  درک و  تراغ  لتق و  ار  سبط  دزادرپ .
هب هتـشغآ  نوخ  هب  مارح و  ماخ و  تشوگ  ندروخ  يارب  فک  رب  ناج  نادـیرم  دزاـس . همعط  ناـخ ) کبیـش   ) نم نمـشد  تشوگ  زا  دراد 

.83 صص 80 - ناقاخ ، ياشگناهج  ص 71 ؛ ریسلا ، بیبح  لیذ  دنتشگ .» یمخز  حورجم و  سک  دنچ  هک  دندروآ  موجه  یعون 
. کی ص  ناریا ، تایبدا  خیرات  (. 1)

هخـسن زا  ار  یکـسرونیم  یتقو  : » دـسیونیم گنراک  دوب . یهاش » تاـحوتف   » هخـسن تیؤر  یکـسرونیم  روسفورپ  ياـهوزرآ  زا  یکی  (. 2)
نیا هک  تسا  فیح  : » دـندومرف موقرم  نم  هب  باـطخ  ياهماـن  رد  مدرک  علطم  دوب ، ییاّرقلا  ناطلـس  ياـقآ  هب  قـّلعتم  هک  یهاـش ، تاـحوتف 

ش قالخا ، ناهج  ر ك : دییوگ .» کیربت  ییاّرقلا  ناطلس  رفعج  ياقآ  هب  یهاش  تاحوتف  نتشاد  زا  انمض  دید ...  مهاوخن  ار  سیفن  باتک 
ص 71. ، 5

15 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

فّلؤم تشذگرس 

لاس 882 ه. رد  ارهاظ  میهاربا  نیدلا  ردص  انالوم  نب  نیما  دمحم  كریم  نب  مساق  نیدلا  لالج  كریم  دنزرف  ینیما ، میهاربا  نیّدلا  ردـص 
ازریم و رقنـسیاب  ترادص  اهلاس  هک  دوب  ناسل  هّللا  دبع  انالوم  نب  نامحرلا  دبع  نیدلا  لالج  انالوم  يو  يردام  ّدـج  تسا . هدـش  دـّلوتم  ق 

دبع ریما  هب  رگید  بناج  زا  ریخلا و  وبا  دیعـس  وبا  ناطلـس  هب  فرط  کی  زا  يو  يردام  بسن  و  تشاد . هدهع  هب  ار  هلوّدـلا  ءالع  شدـنزرف 
هدوب ینیما  يردام  دادجا  زا  زین  يراوزبس  هاشبرع  نب  نیّدـلا  لامک  دّیـس  «. 1  » دسریم سّدـقم ، دهـشم  يابقن  ناگرزب و  زا  گرزب ، یحلا 

رثا رد  ق  لاس 910 ه . رد  دوب و  ازریم  نیـسح  رّفظم  ناطلـس  روصنم  وبا  هدازهاـش  تمزـالم  رد  یتّدـم  یناوج  لـیاوا  رد  ینیما  « 2 . » تسا
نیـسح ناطلـس  تایح  تاظحل  نیرخآ  ات  درک و  دوخ  نآ  زا  ار  نویامه  هّصاخ  ترادص  بصنم  داد ، ناشن  دوخ  زا  هک  يرایـسب  ياهتیلباق 

رب کبزوا  ناخ  کبیـش  ّطلـست  اب  هکنیا ، ات  دوب  ماقم  نیمه  هب  زین  ازریم  نیـسح  ناطلـس  نامز  رد  يو  تشاد . هدـهع  رب  ار  ماقم  نیا  ازریم 
لاس 916 ه. رد  اّما ، 3 ؛»  » تشگ نیـشنتلزع  زین  یتّدم  تفرگ و  رارق  ردص  میحرلا  دبع  انالوم  هذـخاؤم  دروم  راتفرگ و  يدـنچ  ناسارخ ،

تـسد هب  ار  دوخ  ّتیعقوم  زاب  ینیما  درک ، فّرـصت  ار  ناسارخ  تفای و  هبلغ  ناخ  کبیـش  هب  رباربان  یگنج  رد  لیعامـسا  هاـش  هک  یتقو  ق 
مولعم نینچ  يو  ياههتـشون  زا  «. 4  » دـش یهابم  رختفم و  تاماعنا  تـالاغ و  رویـس  هب  هتـشگ  باـیماک  باّون  تاـیانع  رظن  روظنم  دروآ و 

نیز هجاوـخ  رّفظم و  هجاوـخ  طّـسوت  یناـث  دوعـسم  نیّدـلا  مجن  تموـکح  تاره و  مدرم  باـب  رد  دـنچ  ینیمارف  هـک  یناـمز  رد  دوـشیم 
. تسا هدوب  رادروخرب  یعامتجا  یسایس و  بوخ  ّتیعقوم  زا  ینیما  دش ، هدروآ  شکرت ، یکریم  هجاوخ  هب  روهشم  نیدباعلا 

غاـب رد  هک  یعمجم  هب  ار  وت  هک  دـمآ  سلجم  نآ  زا  یـصخش  هک  دوب  هتـسشن  هبلط  زا  یـضعب  اـب  دوخ  هناریو  هشوگ  رد  روطـس  نیا  مقار  »
هتـشگ و رـضاح  مامت  هب  رهـش  رباکا  دید . بیجع  یـسلجم  بیرغ و  یلفحم  تفر  اجنآ  هب  فیعـض  نیا  نوچ  دـناهدناوخ و  هدـش  لیکـشت 

کیره
______________________________
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ص 5937. ج 11 ، افصلا ، ۀضور  (. 1)
ص 326. ج 3 ، ریسلا ، بیبح  (. 2)

ص 5938. ج 11 ، افصلا ، ۀضور  (. 3)
. اجنامه ذخأم ، نامه  (. 4)

16 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
«1 «. » لولم یضعب  لوغشم ، دوخ  لامعا  هبساحم  هب  ناکی  ناکی  هتشذگ ، هشیدنا  یلایخ و  لد  هب  ار 

خیـش طّسوت  دوب  ناشیا  يادعا  زا  يّربت  تیبلا و  لها  همه  ّیلوت  راهظا  رب  لمتـشم  هک  هدش  رداص  نیمارف  هکنآ  زا  سپ  عمج  نآ  رد  ینیما 
: دسیونیم هراب  نیا  رد  دوخ  دنک . تئارق  ار  هدش  لصاو  نیمارف  ات  تفای  ّتیرومأم  دش  هدناوخ  ریم ، ترضح  مالسالا و 

زا دعب  هتخاس  رطاخ  نئمطم  ار  رابک  راغـص و  هتـشگ  ناسللا  بطر  دوب و  روطـسم  ینیمارف  ّیط  رد  هک  ییاههدژم  يازا  هب  ریقف  نآ  زا  دـعب  »
«2 «. » دنتفر دندوب  هدروآ  دورف  ار  کیب  ناج  یلق  هک  یلزنم  هب  هدمآ  دورف  راکماک  هاشداپ  راثآ  عیادب  نامرف  رب  رانید  مرد و  راثن 

دنکیم و هراشا  تفاییم ، ماجنا  لیعامسا  هاش  روضح  رد  هک  يزورون  ياهشکـشیپ  يادها  مسارم  رد  دوخ  روضح  هب  زین  رگید  ياج  رد 
: دسیونیم

ریز رد  دـنیوگ  لآ  قارع  لها  نابز  هب  هک  گنر  گنرک  یبکرم  لّوا  هک  دومنیم  اشامت  دوب و  سلجم  نآ  یـشاوح  رد  فورح  نیا  مقار  »
«3 «. » دنتفگ يزیربت  ناموت  داتشه  دصکی و  ار  نیز  بسا و  ياهب  صّحفت  زا  دعب  هک  دندینارذگ  هدیشک  عّصرم  نیز 

لیعامسا هاش  روتسد  هب  انب  یگلاس ، رد 45  ق ، لاس 927 ه . رد  تفرگ و  رارق  تیانع  دروم  لیعامـسا  هاش  رابرد  هب  نتـسویپ  زا  سپ  ینیما 
. دروآرد شراگن  هب  ار  لیعامسا  هاش  رصع  هّصاخ  يوفص  هرود  عیاقو  خیرات  ات  تفای  تیرومأم 

نییزت بیترت و  هب  دندوب  ردب  ار  الما  اشنا و  نامسآ  هک  ردقیلاع  يالضف  زا  یضعب  »
______________________________

ص 350. یهاش ، تاحوتف  (. 1)
: هک تسا  هدمآ  هدش و  هراشا  رما  نیا  هب  زین  ص 515 ) ج 4 ،  ) ریسلا بیبح  رد  ص 389 . ناقاخ ، ياشگناهج  ص 351 ؛ ذخأم ، نامه  (. 2)

نامدود فرش  ّتلم  تیوقت  فارشا و  رباکا و  تلامتسا  باب  رد  هدیسر  هرخاف  هدلب  نآ  هب  یچکتب  هجاوخ  یمانالا  فیـس  یناطلـس  بانج  »
زامن يادا  زا  شیپ  هدرب  فیرـشت  عماج  دجـسم  هب  هعمج  زور  دناسر و  دوب  هتفای  رودص  فاطلا  تیانع و  ردـصم  زا  هک  یناشن  فانم  دـبع 
رطاخ نانتما  بجوم  نآ  نورقم  قدص  هب  نومـضم  هدناوخ  ار  ناعذالا  بجاو  نامرف  نآ  دمآرب و  ربنم  رب  ینیما  میهاربا  نیّدـلا  ردـص  ریما 

«. دیدرگ رغاصا  رباکا و 
ص 359. ذخأم ، نامه  (. 3)

17 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
و دنتخاسن . لّمکم  يدـّلجم  باب  نآ  رد  درکن و  تدـضاعم  تخب  تدـعاسم و  تلود  اّما ]  ] دـنتخادرپ ترـضح  نآ  يریگناهج  ماّیا  عیاقو 

ماجنارس رد  دندوب ، رابتعا  باحصا  رطاوخ  هتشگ  تباث  یناّسح  هبتر  هب  راگزور و  یـسودرف  هک  راعـشتغالب  يارعـش  زا  ياهقرف  نینچمه 
ریمضناشیرپ ریقف  نیا  نوچ  و  دندوشگن . وزرآ  هرهچ  رب  یفینـصت  باب  کلـسنیکشم  کلک  دیلک  هب  دندوسرف و  ار  ملق  تسد و  نآ  مظن 

رد لامک  ملع و  بابرا  لاثم  نامسآ  لایذا  رد  ّثبشت  زا  دعب  هیامنارگ  رمع  هک  ار  ینیما  میهاربا  ینید ، يویند و  رارسا  زا  ینیقی  ّرـس  بلاط 
بابرا هقیرط  ياضتقا  هتـسویپ  هتـشذگ  هدقرم - هّللا  رون  ازریم - نیـسح  ناطلـس  لاعتم ، دزیا  محارم  موحرم ، لاصخهدیمح  هاشداپ  تمدـخ 

يوبن يرجه  خـیرات  لاس  نیا  رد  و  تشگ . جنـس  هلحرم  جـنپ  لهچ و  دودـح  رب  رمع  نینـس  تشاد ، داقتعا  یفاص  ّتین  داهنشیپ  ار  لضف 
ریظنرهپس يودرا  هّجوت  ریقف  نیا  انثا  نیا  رد  درک . نطو  كرت  نمز  فراوص  زا  دمآرد ، ( 927  ) هئامعست نیرشع و  عبس و  روهش  رد  يونب 
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ناـما ناتـسرهش  هب  هداد  ماکحتـسا  ّصاوخيرتشم  تعفرناویک  قدارـس  نماد  رد  صالختـسا  تسد  هک  تساوخ  هتـسناد  ذاـعم  ذـالم و  ار 
هّیلع هبتع  لیبقت  دـیاشگب ، ّتیعمج  يور  رب  « 1 « » ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَم   » میرکتلا بجاو  میرح  زا  ّتینما  باـستکا  رد  ّتینما  باوبا  دـیارگ و 

هدیدرگ يدنلبرـس  جراعم  جراع  ناشتافتلا  نمی  هب  و  درک . راوتـسا  هاجیلاع  ود  هاگرد  هقلح  رد  ماصتعا  تسد  تشذگ  رطاخ  رد  نویامه 
عیاقو خیرات  قیفلت  بیترت و  قیـسنت و  میظنت و  هتـشگ  صلاخ  يایمیک  تعاضبیب  نیا  تعاطتـسا  سم  ناشیا ، رثآم  ریـسکا  رطاخ  هّجوت  زا 

«2 «. » دندومرف ضیوفت  فیعض  نیا  مقرهتسکش  ملق  هب  ار  ماظتنادبا  تلود  ماّیا 
دورف رس  نآ  لوبق  هب  دوب  هدش  يو  رب  هک  يدامتعا  لیلد  هب  اّما ، دنادیم ؛ دوخ  ّتیلباق  زا  جراخ  ار  تیلوئسم  نیا  شریذپ  هناعـضاوتم  ینیما 

: دهنیم مان  یهاش  تاحوتف  ار  دوخ  باتک  دیامنیم و  مادقا  باتک  فیلأت  هب  دروآیم و 
نوحـشم فیاطل  هب  فیاحـص  ریاس  زا  زازعالا ، مزال  زرط  هب  ددرگ و  نومنهار  برق  طاسب  رب  نوچ  نویاـمه  بوتکم  نیا  هکنیا  دـیما  هب  »

همیقتسم ناهذا  همیلس و  عابط  دیآ و  زاتمم 
______________________________

. دشاب نمیا  دوش ، لخاد  اجنآ  رد  هکره  هیآ 97 : (، 3  ) نارمع لآ  (. 1)
.26 صص 24 - یطخ ،) هخسن   ) یهاش تاحوتف  (. 2)

18 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
«1 «. » دیازفا تبغر  رب  تبغر  نآ  هعلاطم  رد  ار  نونف  وذ  ياغلب 

: دنسیونیم دهدیم و  ربخ  یهاش  تاحوتف  فیلأت  تهج  ینیما  نتفای  تیرومأم  زا  زین  ریم  دناوخ  نآ  عبت  هب  دناوخ و  ریم 
نـسح زا  هتخاس  رهاظ  تغالب  تحاصف و  لامک  باتک  نآ  ياشنا  رد  دیامنیم و  لاغتـشا  رما  نآ  هب  مالک  ام ال  دهج  مامت و  ّدج  هب  الاح  »

«2 «. » دراذگیمن یئرمان  ياهقیقد  تراعتسا  فطل  ترابع و 
، کیب ریما  هجاوخ  باوصتـسا  هب  بسامهط و  هاش  فرط  زا  زین  یتّدـم  دـنام و  یقاب  تاره  رد  نانچمه  لیعامـسا  هاش  گرم  زا  سپ  ینیما 

نـالغا مریب  تکرح  ربـخ  هک  دوب  اـهلاس  نیمه  رد  « 3 . » تفرگ هدـهع  رب  ار  ازریم  مارهب  هدازهاـش  میلعت  دوـب ، ناـسارخ  تکلمم  ریزو  هک 
«، 4 « » دوب زاتمم  مالک  نابز و  ینیریش  كاردا و  دیرف  هب  نامز و  رباکا  زا  هک  ینیما  . » دیسر تاره  هب  ناطلـس  هفیلخ  اب  گنج  يارب  کبزوا 
هام مهدزون  رد  سسع ، يداش  فابهماج و  دّمحم  هاش  ینیما و  میهاربا  داشرا  هب  ناطلـس  هفیلخ  دومن و  بیغرت  گنج  هب  ار  ناطلـس  هفیلخ 
نیا رد  دش . ورهبور  کبزوا  نالغا  مریب  هاپـس  اب  رازفـسا  هیرق  رد  تاره  یگنـسرف  هد  رد  هدـمآ  نوریب  تاره  زا  ق ، لاس 941 ه . هدعقيذ 
دسج یمق  دمحا  یضاق  هتشون  هب  « 5 . » دندیسر تکاله  هب  کیجات  كرت و  زا  نایرکشل  زا  يرایسب  ینیما و  میهاربا  ناطلس ، هفیلخ  گنج 

«6 . » دندرک نفد  تاره  لاحم  زا  هاگرزاگ  هلحم  رد  ار  ینیما 
يارب ق  لاس 882 ه . باستحا  اب  هدرک و  یهاش  تاحوتف  نتشون  هب  مادقا  یگلاس  نس 45  رد  ق  لاس 927 ه . رد  ینیما  هک  مینک  لوبق  رگا 

. تسا هتشاد  لاس  گرم 59  نامز  رد  وا  يو ، ّدلوت 
______________________________

ص 26. یطخ ،) هخسن   ) یهاش تاحوتف  (. 1)
ص 327. ج 3 ، ریسلا ، بیبح  ص 5938 ؛ ج 11 ، افصلا ، ۀضور  (. 2)

ص 157. يوفص ، بسامهط  هاش  لیعامسا و  هاش  خیرات  ص 217 ؛ ج 1 ، خیراوتلا ، ۀصالخ  (. 3)
ص 47. یماس ، هفحت  هرکذت  (. 4)

هک یناسک  زا  دنتشگ و  هتـشک  رفن  دصهن  بیرق  گنج  نیا  رد  : » دسیونیم ص 245 ) ج 1 ،  ) خیراوتلا ۀصالخ  رد  یمق  دمحا  یضاق  (. 5)
«. تسا ینیما  میهاربا  ناطلس  ریما  هتشگ  هتشک  هتفر ، هکرعم  نآ  رب  هدرک  ملظ  دوخ  رب 
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. اج نامه  (. 6)
19 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

زا هدـمآ  یهاـش  تاـحوتف  باـتک  رد  هک  يراعـشا  رثـکا  تـشاد . ّطلـست  دوـخ  رـصع  موـلع  هـب  دوـب و  تـسودبدا  لـضاف و  يدرف  ینیما 
: تیب دنچ  نیا  هلمج  زا  تسا ، هدنام  یقاب  هدنکارپ  تروص  هب  يو  زا  زین  يراعشا  تسوا ، ياههدورس 

ارم دود  ناج  دروآرب ز  وت  رجهارم  دوسرف  وت  قشع  زا  نت  هک  ادرد 
: تسا روهشم  يو  زا  زین  هعطق  نیا  ارم و  دوب  یسفنمه  رس  رایسبزونه  وت  اب  نم و  يدیمر ز  دوز  سب 

دیورن نامرح  راخ  زج  كاخ  نیزکناسارخ  رد  ور  بآ  زیرم  ینیما 
« *** 1  » دیورن ناسارخ  زا  مرک  هایگدرابب  ناسحا  ربا  ناهج  مامت 
ياج هب  هدید  هک  يایسرک  نینچنیايادخ  مالک  طبهم  وا  لد 

: زین یسرک و  زگ  کی  ایرد و  تفهیسرپ  نم  را ز  یسرک  نآ  عسو 
« *** 2  » تساخرب تمایق  يوعد و  تسشنب ز  ورستساخرب  تماق  دق و  نآ  اب  وچ  رای  نمچ  رد 

نشلگ یناهج  وت  کلک  هحشر  زانخس  راکبا  هطاشم  وت  عبط  يا 
: هک هدورس  وا  گرم  يارب  یخیرات  هّدام  یئاون  ریشیلع  ریما  هیثرم  رد  ینیما  « 3  » نشور تغالب  راونا  وت  رثن  زورهاظ  لیاضف  راثآ  وت  مظن  زا 

هانپ ار  تلم  کلم و  شیأر  لقعدوب و  هکنآ  ریشیلع  رورپنید  ریم 
هلا نید  یلاو  تیالو  رديده  ار  يداه  تیاده  رد 

هاج ّزع و  دص  اب  سودرف  يوس  دشگنت  هب  دمآ  انگنت  نیز  تبقاع 
ق 906 ه . « 4 « » هابتنا تیالو   » شناوضر تفگتوف  خیرات  زا  دیسرپ  نانج  رد 

رهم و هضراعم  مان  هب  يرگید  رثا  یهاش  تاحوتف  رب  هوالع  ینیما  دناوخ ، ریم  هتشون  هب 
______________________________

.246 صص 245 - ج 1 ، خیراوتلا ، ۀصالخ  (. 1)
ص 46. یماس ، هفحت  هرکذت  (. 2)

ص 5937. ج 11 ، افصلا ، ۀضور  (. 3)
ص 5938. ذخأم ، نامه  (. 4)

20 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
ۀلسلس هیباوج  یلع و  ترـضح  ناوید  همجرت  هّیعابر  دازهب ، داتـسا  عّقرم  هچابید  نوچ  ینیما  رگید  راثآ  زا  زین  ازریم  ماس  « 1 . » دراد بوتکم 

«2 . » دهدیم ربخ  یماج  انالوم  بهذلا 

اههخسن تاّصخشم 

تروص هب  هک  ياهخسن  اهنت  ارهاظ  اّما  « 3 . » تسا هدش  هراشا  نادب  اههراوتسرهف  رد  هک  تسا  دوجوم  یّطخ  هخـسن  دنچ  یهاش  تاحوتف  زا 
تباتک و رظن  زا  هخـسن  نیا  دوشیم . يرادهگن  هرامـش 94  هب  ناریا  یّلم  هزوم  رد  هک  تسام  رظندروم  هخـسن  نیمه  تسا  دوجوم  لـماک 

. تسا رثا  نیا  زا  دوجوم  خسن  نیرتسیفن  نیرتمهم و  زا  یکی  بیهذت ،
هب ححصم ، تسا . دوجوم  ناتـسکیجات  رد  زین  يرگید  هخـسن  «. 4  » تسا هدـش  دای  یهاش  تاحوتف  يونثم  مان  هب  هخـسن  نیا  زا  هعیرّذـلا  رد 

نینچ يوزنم  هراوتسرهف  ناتسکیجات و  یطخ  خسن  تسرهف  زا  اّما  دشن . هخسن  نیا  زا  ملیفورکیم  تفایرد  هب  قفوم  رایسب  ياهششوک  مغر 
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«5 . » دراد یگداتفا  ماجنا  زاغآ و  رد  تسین و  لماک  زین  هخسن  نیا  هک  دیآیمرب 
: تسا ریز  حرش  هب  دوجوم  ياههخسن  تاصّخشم  اهیسانشباتک ، زا  هتفرگرب  تاعالطا  ساسارب 

تاحوتف : » تسا هدمآ  نینچ  ناتـسکیجات  یـسراف  یّطخ  خسن  تسرهف  رد  هخـسن  نیا  یفرعم  ناتـسکیجات : یّطخ  راثآ  يوتیتسنا  هخـسن  . 1
/ يرجه مهد  نرق  رد  دـیاش  يدنقرمـس ، ذـغاک  اناوخ ، قیلعتـسن ، طخ  باب ،)  ) حـتف جـنپ  رب  لمتـشم  لّوا  رتفد  رتفد ، ود  زا  ترابع  یهاـش ،
، بّهذم نّیزم و  نیوانع  یبآ  گنر  الط و  بآ  هب  لودجم  قاروا  . 22 * 29 هزادنا 5 / رد  قرو   265 دشاب . هدش  تباتک  يدالیم  مهدزناش 

عورـش نآ  زا  هخـسن  هدـش و  یفاّحـص  لّوا  رتفد  ياج  هب  مود  رتفد  هجیتن  رد  هک  هدـش  تّمرم  صقاـن و  هخـسن  يرهّنلا  ءارواـم  یمرچ  دـلج 
نادناخ شخب   ) همّدقم مود ، رتفد  زا  هداتفا و  قرو  دنچ  لّوا  رتفد  زا  دوشیم .

______________________________

ص 327. ج 3 ، ریسلا ، بیبح  ص 5938 ؛ افصلا ، ۀضور  (. 1)
ص 26. یماس ، هفحت  هرکذت  (. 2)

ص 4367. ج 6 ، يوزنم ، دمحا  یسراف ، یّطخ  ياههخسن  تسرهف  (. 3)
ص 117. ج 16 ، هعیرذلا ، (. 4)

صص 638. ج 1 ، هراوتسرهف ، ص 64 ؛ ج 1 ، ناتسکیجات ، یّطخ  راثآ  يوتیتسنا  یّطخ  خسن  تسرهف  (. 5)
21 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

«1 «. » تسا هدش  دوقفم  نتم  رخآ  تمسق  و  يوفص )
موحرم هب  ّقلعتم  هک  ار  یهاش  تاحوتف  زا  يرگید  هخسن  قالخا  ناهج  هرامش 5  رد  گنراک  یلعلا  دبع  ییاّرقلا : ناطلس  موحرم  هخسن  . 2

: دسیونیم دنکیم و  یفرعم  تسا ، ییاّرقلا  ناطلس 
جنپ ياراد  یهاش ، تاحوتف  لّوا  دلج  رتهب  ترابع  هب  ای  تمسق  ییاّرقلا ، ناطلس  رفعج  ياقآ  یـصوصخ  هناخباتک  هب  ّقلعتم  رـضاح  هخـسن  »

«2 «. » تسا روبزم  حتف 
هحفص ره  شتاحفص 586 و  عومجم  هداتفا  هحفص  هس  ای  ود  باتک  لّوا  زا  : » دنکیم هفاضا  دزادرپیم و  هخسن  تاصخشم  حرـش  هب  سپس 

هدش هتشون  تمـسق  دراد و  لوط  رتمیتناس  رطـس 9  ره  دشابیم . رتمیتناس  نآ 15  ضرع  رتمیتناـس و  هحفص 25  ره  لوط  رطـس ، ياراد 15 
یلو هایـس ، بکرم  اب  قیلعتـسن و  طّسوتم  اناوخ و  طخ  اب  باـتک  نتم  تسا . هتفرگ  اـج  رتمیتناـس ، ( 9 * 15  ) هحفـص ره  رطـس ، هدزناپ  ینعی 
زور نآ  ریرحت  خـیرات  يروـجک و  رهاـط  دّـمحم  هخـسن ، هدنـسیون  تسا . هدـش  هتـشون  زمرق  بـکرم  اـب  هریغ  لاـثما و  تاـیآ و  نیواـنع و 

«3 «. » دشابیم يرمق  يرجه  لاس 1108  هدعقلا  يذ  هام  متشه  هبنشراهچ 
یهاش تاحوتف  زا  لّوا  دلج  لماش  هخسن  نیا  هک  دهدیم  ناشن  تسا ، هدرک  ییاّرقلا » ناطلس   » ناورداش هخسن  زا  هک  یفیصوت  رد  گنراک 

«4 . » دسریم نایاپ  هب  لیعامسا  هاش  دادجا  ءابآ و  ءامسا  همانبسن و  رکذ  زا  سپ  هخسن  هچ  رخآ . لّوا و  زا  یگداتفا  اب  تسا 
: دسیونیم دنکیم و  دای  زین  هوژپشناد  دایهدنز  هخسن  نیا  زا 

نیا رتفد . کی  رد  لاس  هدزاود  ره  سپـس  حـتف ، جـنپ  رد  وا  یگلاس  هدزاود  هاشداپ و  تدالو  بسن و  رد  همّدـقم  کی  رد  یهاش  تاحوتف  »
«5 «. » تسا نیتسخن  رتفد  همّدقم و  يواح  اهنت  هخسن 

رد ار  همّدقم )  ) يوفص نادناخ  شخب  ات  صقان و  هخسن  دزی : يریزو  هناخباتک  هخسن  . 3
______________________________

ص 64. ج 1 ، ناتسکیجات ، یّطخ  خسن  تسرهف  (. 1)
ص 72. ش 5 ، قالخا ، ناهج  (. 2)

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 26 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. اجنامه ذخأم ، نامه  (. 3)
ص 75. ذخأم ، نامه  (. 4)

ص 145. نارهت ، هاگشناد  يزکرم  ياههناخباتک  ملیفورکیم  تسرهف  (. 5)
22 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

. دریگیمرب
مامت یئاتخ ، ذغاک  دروجال ، رز و  فرگنـش و  اهناشن ، نیوانع و  خـسن ، ّطخ  بجر 1175 ، تباتک  خیرات  تسا : نینچ  هخسن  تاصّخـشم 

فطع و نیّرز ، یبرـض  یجنران  جامیت  یئاّوقم  دلج  ، 24 / 5 * 17 هزادنا 5 / رد  رطس  گرب و 19  دروجال 167  رز و  لودـج  رد  تاحفص 
. زمرق جامیت  فارطا 

 ... هک تسازس  ار  يزاینیب  يادخ  رم  زابنا  لثمیب و  شیاتس  میحّرلا ، نمحّرلا  هّللا  مسب  زاغآ :
 ... ءایبنالا عیمج  یلع  هیلع و  انیبن و  یلع  هّللا  تاولص  مدآ  نب  ثیش  نب  شونا  ماجنا :

متسیب خیرات  هب  یمومع 5774  هرامش  هب  هدش و  ادها  دزی  يریزو  هناخباتک  هب  يرکسع  ناخ  اضرلا  دبع  موحرم  رسمه  فرط  زا  هخسن  نیا 
هدـش دای  نآ  زا  و »  » راصتخا تمالع  اب  هک  هدیـسر  تبث  هب  دزی  يریزو  هناخباتک  ّلک  رتفد  رد  لهچ  دصیـس و  رازه و  لاـس  هاـمتشهبیدرا 

«1 . » تسا
.28 / 5 * 17 هزادنا 4 / رد  هحفـص  رد 1020  هد ، هدـس  شوخ ، قیلعتـسن  ّطخ  اب  لماک  تسا  ياهخـسن  ناتـساب : ناریا  یّلم  هزوم  هخـسن  . 4

جامیت دلج  نیّرز ، دروجال و  فرگنش و  یبرع  ياهترابع  اهناونع و  رادلودج . هیـشاح  نتم و  رادبیهذت ، لوا  هحفـص  ود  غلابناخ ، ذغاک 
. خرس نورد  ور  ود  الول  اب  نیّرز  یکچل  جنرت و  اب  ییاّوقم  یکشم 

شخب 3722 هرامش  تسا . هدش  تبث  هزوم  ّلک  رتفد  رد  هرامش 722  هب  لقتنم و  ناتساب  ناریا  یّلم  هزوم  هب  یفص  خیش  هعقب  زا  هخـسن  نیا 
. تسا باتک 94  هرامش  و 

: حتف جنپ  لماش  لّوا  رتفد  تسا ؛ رتفد  ود  رد  باتک 
. مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ ، ترضح  بسن  هلسلس  مدآ و  داجیا  شنیرفآ و  ودب  رد  لّوا : حتف 

. دالیم رابخا  زا  یلمجم  نایب  رد  مود : حتف 
. داژنیسدق هّمئا  حناوس  زا  ياهّمش  رکذ  رد  مّوس : حتف 

. داهنتلادع هاش  دادجا  ءابآ و  یقاب  لاقتنا  رد  مراهچ : حتف 
______________________________

ص 161. ج 1 ، دزی ، يریزو  هناخباتک  یطخ  ياههخسن  تسرهف  (. 1)
23 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

. دانتلا موی  یلا  دالبلا  یلاها  قرافم  یلع  هتفأر  لظ  یلاعت  هّللا  دلخ  داد ، نیداب و  ورسخ  نآ  رغص  ماّیا  لاوحا  حرش  رد  مجنپ : حتف 
مامتان تروص  هب  هخـسن  لاـس  نیمه  رد  تسا و  ق  لاس 920 ه . ات  نارود  نیا  ثداوح  لیعامـسا و  هاش  روهظ  همّدـقم و  لـماش  مود : رتفد 

رد ار  لیعامـسا  هاش  تسکـش  تسا  هتـساوخن  ینیما  ارهاظ  تسا . هدماین  نایم  هب  يرکذ  لیعامـسا  هاش  نارود  ثداوح  هّیقب  زا  هدـش و  اهر 
. دنک میسرت  ناردلاچ  گنج 

: تسا هدمآ  باتک  لّوا  هحفص  رد  هدش و  یفص  خیش  هناتسآ  فقو  ساّبع  هاش  فرط  زا  لاس 1017 ه ق  رد  هخسن 
هک همحّرلا - هیلع  یفص - هاش  هرّونم  هناتسآ  رب  يوفصلا  ساّبع  مالّسلا - هیلع  بلاط - یبا  نبا  یلع  هناتـسآ  بلک  ار  باتک  نیا  دومن  فقو 
. دشاب هدوب  مالّسلا - هیلع  نیسح - ماما  نوخ  کیرش  درب  نوریب  هکره  و  دنربن . نوریب  هناتسآ  نآ  زا  هکنآ  طورشم  دناوخب  دهاوخ  هکره 
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هنس 1106. ولماش  یلدگیب  رقابلا  دّمحم  هرّرح   » تسا هدش  هفاضا  رگید  یّطخ  هب  نییاپ  رد  و  یهاش . تاحوتف  خیرات   1017
گرب نیرخآ  رد  تسا و  هدش  يوفص » هّیفص  هکربتم  هناتسآ  فقو   » رهم هب  روهمم  هخسن ، دّدعتم  تاحفـص  نینچمه  رخآ و  لّوا و  هحفص 

رظن هب  نینچ  تسا . هدـش  هتـشاذگ  یلاخ  ثیداحا  تایآ و  ياج  گرب  لهچ  زا  شیب  رد  لّوا ، رتفد  رد  دوشیم . هدـید  زین  ساّبع  هاـش  رهم 
هدشن راک  نیا  هب  ّقفوم  اّما  دنک  جرد  ار  رظن  دروم  ثیدح  هیآ و  راک  مامتا  زا  سپ  هک  تسا  هتـشاد  دـصق  بتاک  ای  ّفلؤم و  هک  دـسریم 

. تسا
: تسا نینچ  باتک  زاغآ 

ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
نخسیب ناهج  حول  تسارایبنُک  ياشنا  هب  شرما  هک  ییادخ 

فرگش  باتک  نارازه  دش  نازوفرح  ود  مهرب  تسب  اضق  شمکح  هب 
رگد ِلفق  هب  کیره  هتسب  یلورهگ  ِجرد  وچ  رسارس  ینعم  هب   24 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

دیجم مالک  نوچ  شهللا  مسب  زدیلک  دزاس  هک  دیاب  دنمدرخ 
تاحوتف تامغن  يازفا  هحیاف  یهاش و  تاحوتف  تاحفـص  يارآ  هحتاف  [ 2  ] باتکلا ّما  يور  رب  هسوب  دهدباب  حتف  دـنک  نوچ  ادـخ  مان  هب 

ّفج  » هماخ هب  شمقراضق  یشنم  هک  تسا  یهاشداپ  هلـسلس  نویامه  دمح  جاهتبالا ، عمال  يّرد  رـسفا  هلمـسب و  جاتلا  ةّرد  رویز  یهانتمان ،
دیلک هب  دومرف و  مقر  دوجو  هحفـص  رب  ار  دوجوم  ره  شقن  بابـسا  گنرین  لـلع و  گـنریب  « 2 « » ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَدـْنِع   » ناوید رد  « 1 « » ملقلا

. دوشگرب مدع  يایاوز  يایابخ  يور  رب  یهجو  رتبوخ  هب  بیع  تمصویب و  ار  بیر  نیازخ ال  باوبا  « 3 « » ِْبیَْغلا ُِحتافَم  ُهَْدنِع  »

حیحصت شور 

، يریزو هخسن  اب  همّدقم  شخب  رد  هتفرگ و  رارق  لصا  تسا ، هدش  دای  م »  » يراصتخا اب  نآ  زا  هک  ناریا ، یّلم  هزوم  هخسن  حیحصت ، نیا  رد 
، افّـصلا ۀـضور  ریّـسلا ، بیبح  نوچ  یعبانم  زا  دوب  حیـضوت  هب  زاین  هک  ییاج  رد  تسا . هدـش  هلباقم  هدـش ، دای  و »  » يراصتخا اـب  نآ  زا  هک 

رکذ اب  مکح  لاثما و  ثیداحا و  تایآ و  دـش . هتفرگ  هرهب  یتکانب  خـیرات  خـیراوتلا و  نسحا  ارآ ، ناهج  رابخالا ، ۀـلمکت  راـبخالا ، رهاوج 
هب هک  یخیرات  تاونـس  نتم ، زا  هدافتـسا  تلوهـس  يارب  دشاب . امنهار  بلطم  مهف  رد  ار  ناگدنناوخ  هک  دـش  هداد  حیـضوت  ینعم  ذـخأم و 

. دش هدروآ  هشورک ][  لخاد  رد  ددع  هب  هدمآ  یبرع 
. دش تیاعر  زورما  جیار  ّطخلا  مسر  نتم ، ندش  ناسکی  يارب  هک  دراد  دوجو  ییاهیگناگود  رگید  یّطخ  هخسن  ره  لثم  تاملک  يالما  رد 

. دتفا دیفم  ار  ناگدنناوخ  تسا  دیما  دشاب ؛ ّرثؤم  نتم  يرگنشور  رد  هک  دوش  هتخادرپ  یبلاطم  هب  هک  تسا  هدش  یعس  تاقیلعت  شخب  رد 
، عیراصم یسراف ، راعشا  یبرع ، راعشا  یبرع ، تالمج  لیثمت و  ثیداحا ، تایآ ، لماش  هناگهد  تسرهف  ناگدنناوخ ، هعلاطم  تلوهس  يارب 

، لحن للم و  اهاج ، صاخشا ،
______________________________

دهاوخن رییغت  هدـش  نییعت  تشونرـس   ) تسا هدروخ  مقر  دـشاب  دـیاب  هچنآ  هب  ملق  ینعی : نئاک ، وه  امب  ملقلا  ّفج  ثیدـح ، هب  هراـشا  (. 1)
ص 584. ج 2 ، مکح ، لاثما و  ص 149 ؛ يونثم ، صصق  ثیداحا و  درک .)

«. تسوا دزن  باتکلا  ّما  : » هیآ 39 (، 13  ) دعر (. 2)
«. تسوا دزن  بیغ  ياهدیلک  : » هیآ 59 (، 6  ) ماعنا (. 3)

25 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
حرش هب  زاین  دیسریم  رظن  هب  هک  یناوید  تاحالطـصا  تاغل و  زا  یتسرهف  نینچمه ، دش . هدوزفا  باتک  رخآ  رد  هّیهت و  لغاشم  بصانم و 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 28 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


. دش جارختسا  دراد ، حیضوت  و 
 ][ نیب رد  دوب  ياهملک  ندوزفا  هب  زاین  هک  اجره  ورنیا  زا  تسین ؛ يراـع  یتساـک  یگداـتفا و  زا  یّطخ  ياههخـسن  رگید  دـننام  زین  رثا  نیا 

. تسا هدش  صّخشم  نیب ][  هک  دروم  دنچ  رد  زج  تسا  ّفلؤم  زا  باتک  نیوانع  دش . هدروآ 
. تسا هدش  هراشا  اهنادب  یقرواپ  رد  هک  دوب  موهفمان  حّحصم  يارب  یتاملک  دروم  دنچ  رد 

یهاش تاحوتف  عبانم 

باـتک ینیما  دریگیم . ربرد  ار  ق  لاس 920 ه . ات  هدش و  عورـش  رـشب  تقلخ  ودب  زا  هک  تسا  یمومع  ياهخـیرات  عون  زا  یهاش  تاحوتف 
لماش مود  رتفد  دریگیم و  ربرد  ار  لیعامـسا  هاش  نامز  ات  ربمایپ  ناـکاین  مدآ و  شنیرفآ  زا  لّوا  رتفد  دـنکیم : میـسقت  رتفد  ود  هب  ار  دوخ 
یقاب مامتان  تروص  هب  ار  یهاش  تاـحوتف  لاـس  نیمه  رد  يو  تسا . ق  لاس 920 ه . یخیرات  ثداوح  ات  لیعامـسا  هاش  هرود  ياهدادیور 

رظن زا  هک  تسا  يوفص  رصع  ّمهم  عبانم  زا  یکی  یهاش  تاحوتف  تسا . هتـسناد  ییانب  زا  ار  باتک  نیا  هابتـشا  هب  يروتـسا  تسا . هتـشاذگ 
لیعامسا هاش  تنطلس  لیاوا  ات  تردق  بسک  تهج  رد  نادناخ  نیا  تازرابم  هّصاخ  هّیوفص - هلـسلس  لیکـشت  زا  لبق  نارود  ثداوح  لقن 

، همغلا فشک  يربط ، خـیرات  یلع ، ترـضح  هب  بوسنم  ناوید  نوچ  يراثآ  زا  دوخ  باتک  شراـگن  رد  ّفلؤم  تسا . هّجوت  روخرد  لّوا -
خیرات نونفلا ، سیافن  بجاح ، نبا  رصتخم  حرش  رردلا ، جرد  بابحالا ، ۀضور  بلاطلا ، ۀضور  يراخب ، حیحص  ملـسم ، حیحـص  فاّشک ،

هرهب هریغ  ریسلا و  بیبح  همانرفظ ، افـصلا ، ةوفـص  ادهـشلا ، ۀضور  ةوبنلا ، دهاوش  بهذلا ، ۀلـسلس  همکحلا ، رداون  نیزحلا ، سنوم  هدیزگ ،
يدزی نیـسح  ریم  یـضاق   » تروص هب  اهنآ  زا  هک  هدوب  يو  دانتـسا  هّجوت و  دروم  یعباـنم  زین  دراوم  ياهراـپ  رد  نیا ، رب  هوـالع  تسا . هدرب 

معز هب  « ؛) ص 58 « ) دیوگ نینچ  ناندع  هیمست  هجو  رد  ینورزاک  ( » ص 40 « ) دنک تیاور  بیهص  زا  لیعامسا  ظفاح  « ؛) ص 40 « ) دیوگ
بحاص تیاور  هب  « ؛) ص 108 « ) دیوگ سابع  نبا  « ؛) ص 86 ص 90 « ) دناهدرک تیاور  قاحسا  نب  دمحم  زا  « ؛) ص 74 « ) یخلب رشعم  وبا 

ناّسح نب  دّمحم  زا  سیردا  نب  دمحا  زا  بوقعی  نب  دّمحم  زا  مالعا  بحاص  « ؛) ص 340 « ) بقانم
26 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 

دّمحم نب  دمحا  هّللا  دبع  وبا  « ؛) ص 480 «. ) دنک تیاور  فیرظ  دّمحم  نب  نسح  زا  یسربط  « ؛) ص 454 ( ؛» دنک تیاور  دلاخ  نب  یلع  زا 
. دنکیم دای  ص 482 ) ( ؛» دیوگ باب  نیا  رد  يرفعج  مشاه  وبا  « ؛) ص 480 ( ؛» تسا هدرک  رکذ  سابع  نب 

هدوتس و ار  نآ  شراگن  کبس  هتخادرپ و  زین  نآ  دیجمت  هب  يدزی  یلع  نیّدلا  فرـش  فیلأت  يرومیت ، همانرفظ  باتک  هب  هراشا  نمـض  يو 
. تسا هتسناد  میلعت  قشمرس  لمعلا و  روتسد  نیرتهب  « 1 « » الما ناویا  نانیشنردص  اشنا و  ناوید  نانیبهدرخ  ملق و  لها   » يارب

یّقثوم عماج و  تاعالطا  ات  درک  ادیپ  ار  ناکما  نیا  یهاش  هاگودرا  رد  روضح  لیلد  هب  لّوا  لیعامـسا  هاش  هرود  خـیرات  شراگن  رد  ینیما 
هب نایب  نمـض  يو  لاثم ، يارب  دـنک . هدافتـسا  اهنآ  زا  دوخ  باتک  فیلأت  رد  دروآ و  تسد  هب  دناهتـشاد  تکرـش  اهگنج  رد  هک  يدارفا  زا 

: دسیونیم دنکیم و  هراشا  هتکن  نیا  هب  هاشناورش  راسی  خرف  اب  هزرابم  رد  ردیح  ناطلس  ندیسر  لتق 
رگید یضعب  اقآ و  خرف  کیب هللا و  نیسح  لثم  نایضاق  یـضعب  زا  راکماک  باّون  هدومرف  بجوم  هب  ار  رابخا  نیا  تقیقح  هک  دنامن  یفخم  »

. تسا «« 2  » هدومن عامتسا  دندوب  رضاح  اهگنج  نآ  رد  هک 
: دسیونیم دنکیم و  لقن  ارآملاع ، رد  ار  بلطم  نیمه  زین  کیب  ردنکسا  و 

اقآ و خرف  کیب هللا و  نیسح  لثم  نایزاغ  یضعب  زا  نأشنامیلس  ناقاخ  هدومرف  هب  ار  رابخا  نیا  تقیقح  هک  هدروآ  « 3  » ینیما تاحوتف ، رد  »
«4 «. » هتشون ناشیا  لوق  زا  هدومن  عامتسا  دندوب  رضاح  هاگگنج  نآ  رد  هک  رگید  یعمج 

. تسا هتشاد  رظن  یهاش  تاحوتف  هب  ارآملاع  فیلأت  رد  کیب  ردنکسا  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیمه 
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رثا ياهیگژیو 

هک دنچره  داد . رارق  يردان  ياشگناهج  ینیوج و  ياشگناهج  نوچ  ییاهباتک  فیدر  رد  ناوتیم  شراگن  هویش  رظن  زا  ار  یهاش  تاحوتف 
نیا شراگن  رد  هک  هدوب  یعّدم  ینیما 

______________________________

ص 26. یّطخ ،) هخسن   ) یهاش تاحوتف  (. 1)
ص 58. یهاش ، تاحوتف  (. 2)

«. ینیمی : » ص 20 ج 1 ، یسابع ، يارآملاع  (. 3)
. اجنامه ذخأم ، نامه  (. 4)

27 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
دنهاوخ هظحالم  مرتحم  ناگدـنناوخ  هکنانچمه  اّما  تسا  هتـشاد  هگن  رود  « 1 « » ییارآ نخـس  تافّلـصت  ییاشنا و  تافّلکت  زا   » ار دوخ  رثا 

رویز هب  دـنک  هّجوت  یعاـمتجا  یخیراـت و  بلاـطم  هئارا  هب  هکنآ  زا  شیب  تسا و  هنوگزغل  فّلکتم و  اـّما  هتخپ ، فـلؤم  رثـن  هچرگا  درک ،
. تسا هدرک  هّجوت  راعشا  لیثمت و  ثیداحا ، تایآ ، نیمضت  ریظنلا ، تاعارم  قابط ، عجس ،

هعلاطم هاگ  تسا و  هدومن  راوشد  دراوم  یخرب  رد  ار  بلطم  كرد  اّما  هدیـشخب ، تنیز  ار  يو  رثن  یظفل ، عیانـص  هب  ندوب  دنبياپ  دـنچره 
يادــف تـسا  یخیراـت  عیاـقو  جرد  هـک  بـلطم  لـصا  هـک  دــیامنیم  ناـنچ  دزاـسیم و  هدــننکلسک  يداــع  هدــنناوخ  يارب  ار  باــتک 

تسا و لیعامـسا  هاش  نارود  هّصاـخ  يوفـص  رـصع  ّمهم  عباـنم  زا  یکی  لاـح ، نیع  رد  رثا ، اـّما  تسا . هدـش  هناـفّلکتم  ياـهيزادرپهلمج 
همان بسن  یـسابع ، يارآملاـع  نیرب ، دـلخ  خـیراوتلا ، ۀـصالخ  ارآناـهج ، ناـقاخ ، ياـشگناهج  ریـسلا ، بیبح  نوچ  ییاـهباتک  نیّفلؤم 

. دناهتفرگ هرهب  یخیرات  مهم  عبنم  نیا  زا  میقتسم  ریغ  میقتسم و  روطهب  یناطلس  خیرات  هیوفص ،
هزراـبم یـسایس  تردـق  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يوفـص  نادـناخ  یماـظن  یـسایس و  لـئاسم  هب  فوطعم  هّجوت  نیرتـشیب  زین  رثا  نیا  رد 

یباتک ره  لثم  هتفریم - هدیـشکمتس  مولظم و  مورحم و  هدوت  رب  هک  یمتـس  ملظ و  راگزور و  نآ  یعامتجا  عضو  ناـیم  نیا  رد  دـناهدرک .
یناسآ هب  تارابع  یـضعب  يـالهبال  زا  مهفزیت  هدـنناوخ  اـّما  تسا . هدـشن  رما  نیا  هب  یهّجوت  هتفرگ و  رارق  هیـشاح  رد  تسد - نیا  زا  رگید 

: هلمج زا  دبایرد . ار  هرود  نیا  يداصتقا  یعامتجا و  عضو  دناوتیم 
. دندیرد هنیس  یناگدنز  دقن  فّرصت  تهج  ار  لیخب  میرک و  دندیرب و  رس  ار  لیخن  »

هـس زا  هلیاه  هکلاه  هعقاو  نآ  رد  دنتخاس و  ناسکی  كاخ  هب  مامت  اب  ار  نانبكات  هرمثم و  راجـشا  دندرک و  بارخ  ار  هعلق  نوریب  تارامع 
زور هس  تّدم  دنتشذگرد . دوجو  رهش  زا  هداهن  مدع  يارحص  هب  ور  هزین  تراشا  هب  دنتشگ و  دوبان  نوگبآ  غیت  لیس  هب  نوزفا  یمدآ  رازه 

ناـشنبکاوک بکاوم  رپس  یپ  دزی  ناـبایب  هب  هدروآ  لاـحترا  باـکر  رد  تمیزع  ياـپ  نآ  زا  دـعب  دوب و  زورفاقرب  نزهلعـش و  لـتق  نارین 
«2 «. » تشگ

یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  ناراکمه  زا  منادیم  دوخ  هفیظو  هکنیا ، رخآ  نخس 
______________________________

ص 29. یّطخ ،) هخسن  ، ) یهاش تاحوتف  (. 1)
ص 243. یهاش ، تاحوتف  (. 2)

28 ص : همدقم ، یهاش ، تاحوتف 
دنتفاتش و مايرای  هب  رضاح  باتک  حیحـصت  رد  هک  نایرومیت  تاداس  الیهـس  نایدمحا و  انیم  یلالج ، هردان  هدازیقداص ، سگرن  اهمناخ ،

. منک رکشت  دنتخاس ، دوخ  غیردیب  ياهّتبحم  نویدم  ارم 
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سیئر رفحور ، هرهز  مناخ  راکرـس  و  ناریا ، یّلم  هزوم  مرتحم  سیئر  رگراک ، اضر  دـمحم  ياقآ  باـنج  تیاـنع  فطل و  رازگـساپس  زین  و 
ياهرهچ اب  دـندرک و  مهارف  ار  هخـسن  لصا  هب  یـسرتسد  هنیمز  هک  متـسه  ناشیا  قیدـص  ناراـکمه  ریاـس  و  هزوم ، یمالـسا  شخب  مرتحم 

. دنتفریذپ ارم  ررکم  ياهدمآ  تفر و  هداشگ 
اب هک  یتیآ  دّمحملا  دبع  ياقآ  بانج  راونا و  هّللا  دبع  ياقآ  بانج  دنمجرا  ناداتـسا  زا  نادـند  نب  زا  لد و  هت  زا  تسا  يرّکـشت  نینچمه ،

رتکد ياقآ  بانج  زا  زین  و  دنتـشاد . زاربا  ار  دوخ  یحالـصا  ياهرظن  هعلاطم و  ار  نتم  دنتـشاد  هک  یملع  ياههلغـشم  اـهيراتفرگ و  ماـمت 
پاچ هب  نمجنا  تاراشتنا  فیدر  رد  رثا  نیا  دندومرف  هزاجا  هک  یگنهرف  رخافم  راثآ و  نمجنا  هریدم  تأیه  مرتحم  سیئر  قّقحم ، يدـهم 

. مرازگساپس هنامیمص  دسر ،
يریصن اضر  دّمحم 

یگنهرف رخافم  راثآ و  نمجنا  یملع  ياروش  وضع 
1 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

يوفص نادناخ  بسن  بسح و  رد  راتفگ  همّدقم 

بتارم و نمیا  هب  هک  بدـالا  حـضاو  ملق  ریبد  ینعی  بسن ، لوصا و  یلاوـتم  یلـآل  دـنویپ  هلـسلس  بسن و  بسح و  رهاوز  رهاوـج  دـنبدقع 
نیدب دیامنیم و  عیصرت  هنوگنیدب  ار  راهن  لیل و  حاشو  راودا و  قاطن  تسا ، بهّذلا  ۀلـسلس  نیا  يازفعیـصرت  يارآهنیّرز و  بتر  نسحا 

. ددرگیم ناولا  ماسقا و  هب  بعشنم  ناشننامسآ  نامدود  نیا  باسنا  هک  دیازفیم  شیارآ  هنومن 
نب یـسوم  ماما  مظاعالا  مراکالا و  فرـشا  متفه  ماما  ترـضح  هب  تسا  بستنم  تسا  تداعـس  ریخ و  جیاتن  رمثم  هک  تدایـس  تبـسن  الّوا 

کیره مامه  دعب  مامه  مارک و  دعب  مارک  هلسلس  نآ  باستنا  دوب و  هتفر  نآ  هب  یئامیا  مالّسلا - هیلع  ماما - رکذ  رد  هچنانچ  مظاکلا ، رفعج 
نب دینج 2  ناطلس  نب  ردیح 3  ناطلس  نب  لیعمسا  هاش  ناطلـس  هک ، دراد  ماظتنا  تروص  مظن و  تمـس  بسن  کلـس  رد  مان  مسا و  نیا  هب 
نب لیئربج  نیّدلا  نیما  خیش  نب  قحسا  نیّدلا  یفـص  خیـش  نب  یـسوم 1  نیّدلا  ردص  نب  میهاربا  نیّدلا  ردص  خیـش  نب  یلع  هجاوخ  خـیش 
نب هاشفرـش  نب  دّمحم  نب  هالک  نیّرز  هاش  زوریف  نب  ّصاخلا  ضوع  نب  ظفاحلا  دّمحم  نب  دیـشر  نیّدلا  حالـص  نب  نیّدلا  بطق  نب  حلاص 
وبا نب  مساقلا  وبا  دّمحم  وبا  نب  یبارعا  نب  دمحا  نب  دّـمحم  نب  لیعمـسا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  میهاربا  نب  دّـمحم  نب  نسح  نب  دّـمحم 

نب ةزمح  مساقلا 
2 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. مایقلا موی  یلا  مارکلا  هئابآ  یلع ]  ] هیلع و همالس  هّللا و  تاولص  «- 1  » مظاکلا مامهلا  مامالا 
و « 2 [ » 2  ] کیب 5 نسح  نوچ  هاج  بحاص  رادمان  نیطالـس  هب  یهتنم  تسا  یتسایر  يزارفارـس و  طباور  ثروم  هک  تنطلـس  تبتر  ایناث  و 

الوا یهتنم  هجرد  یلعا  هب  لوصو  زا  لبق  بسن  ياـنثا  رد  هک  تسا  یلاـع  ياهنادـناخ  ثرا  بسن  هقیرط  هچناـنچ  هاـشناهج و  نیّدـلا  رّفظم 
یـسدق خیـش  ترـضح  هّصاخ  قاـّفتا  هب  فرـش  نیا  هبتر  دـنیوگیم . هلـسلسرس  ار  وا  موق  نیا  ناـبز  هب  هک  ددرگیم  یهاـجیلاع  هب  یهتنم 

زارطنیکشم ملق  دوب و  قافآ  ّتیبطق  هریاد  زکرم  قافنا و  مارکا و  رحب  طیحم  دوخ  نامز  رد  هک  تسا  قحسا  نیّدلا  ۀلملا و  یفص  قالخالا 
ترـضح تایح  نامز  رد  زاّزبلا  نبا  هب  روهـشملا  یلیبدرالا  نب  لیعمـسا  یجاح  نب  یلّکوت  شیورد  زازعا  اب  راعـشتقیرط  زاجعالا  حضاو 

نیّدلا و یفـص  خیـش  ترـضح  لاوحا  باب  رد  دشابیم  خـیاشم  تامارک  تالاح و  نّیبم  هک  تاماقم  مسر  هب  یـسوم  نیّدـلا  ردـص  خـیش 
بیرغ اّما  هدوشگ ، فیلأت  يور  رب  عیفر  یباب  هدومن و  فینـصت  عیدـب  یباتک  هالک ، نیّرز  هاش  زوریف  ات  ترـضح  نآ  يابآ  هقرخ و  باستنا 
مادقا هب  هک  یلاها  ضعب  ملق  هرخالاب  هدومن و  لاقتنا  نیّدلا  بطق  هب  هدومرفن و  حلاص  خیـش  رکذ  لیئربج  نیّدلا  نیما  زا  دـعب  هک  تسا  نآ 
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نیا هدوزفا و  نآ  رب  نیّدلا  بطق  خیش  يردپ  لیئربج و  نیّدلا  نیما  « 3  » يدنزرف هب  ار  حلاص  خیش  رکذ  هدومیپیم  ار  نآ  یشاوح  حیحصت 
- يدابارتسالا نیّدلا  هقیقحلا و  قحلا و  لامج  یهانپترادص  تباقن و  یهاجیلاع  ترـضح  رثاایمیک  رظن  رد  هک  تسا  ياهمانبسن  قفاوم 

حدم هب  دوصقم  ار  نیّدلا 4  یفص  خیش  ترضح  رگا  و  هتفریذپ ، حیحصت  تمس  «- 4  » یهانّتلا نع  ۀنوصم  هلالج  هلامک و  ّولع  ماّیا  لاز  ال 
دشاب ءابآ  زا  حلاص  هک  هیناث  هقیرط  رب  میراد 

______________________________

، افـصلا ةوفـص  رد  هک ، میروخیمرب  هّجوت  روخرد  هتکن  نیا  هب  يوفـص  نادـناخ  همانبسن  دروم  رد  يوفـص  رـصع  عبانم  هسیاقم  رد  (. 1)
یماسا هاشزوریف ، زا  لبق  ص 5 )  ) رابخالا رهاوج  و  ص 258 )  ) ارآناهج رد  هدماین ، دّیس  ناونع  ص 70 )  ) یپاچ هخسن  ایفوصایا و  هخسن 

ج  ) ریسلا بیبح  رد  و  تسا . هدمآ  دّیس  ظفل  دعب  هب  لیئربج  نیّدلا  نیما  زا  ص 35 )  ) رابخالا ۀلمکت  رد  و  تسا ؛ هدش  رکذ  دّیس »  » ناونع اب 
یفـص و خیـش  ياهباتک  هب  دوش  عوجر  نینچمه  هنیمز  نیا  رد  تسا . هدشن  ياهراشا  یفـص  خیـش  رابت  ندوب  تاداس  هب  زین  ص 409 ) ، 4

. يدهاز هدازيریپ  نیسح  خیش  فیلأت  هّیوفص  بسنلا  ۀلسلس  يورسک و  دمحا  فیلأت  شرابت 
. تسا م »  » هخسن فلا  گرب  اب 262  ربارب  (. 2)

. دنزرف و : (. 3)
. اداب نوصم  نتفای  نایاپ  زا  شلالج  لامک و  يدنلب  مایا  هراومه  همجرت : (. 4)

3 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
لّوا رد  فلؤم  حودـمم  نوچ  دـشاب و  هدرک  رکذ  دوریم  لاغتـشا  ردـپ  تفه  نایب  هب  بسن  رد  هک  تسا  فراعتم  هچناـنچ  ردـپ  [ 3  ] تفه

هب اّما  ددرگیم و  ردپ  تفه  هب  یهتنم  زین  دشابن  حلاص  رکذ  رگا  هداتفا  یسوم  نیّدلا  ردص  خیش  تسا ، فینصت  لها  همیش  هچنانچ  باتک ،
ردص خیـش  تایح  نامز  رد  هطـساو و  ود  وا  یـسوم و  نیّدلا  ردص  خیـش  هنایم  دشاب و  بسن  رد  مان  حلاص  خیـش  هک  دـیامنیم  رود  تیاغ 

« باب ّلک  یف  لّکّوتلا  هیلع  باجع و  ءینسّالا  إذه  ام  و   » دتفا لومش  تلیـضف  لاح  لومـشم  لوهذ  تلفغ و  ینعم  نآ  زا  ار  فّنـصم  نیّدلا 
هدومن تسا  افّـصلا  ةوفـص  هب  موـسوم  هک  زاّزب 6  نبا  فّنـصم  زا  لآمتیادـه  لاـعفتیالو  هقرف  نیا  لاوحا  حـیاور  مامـشتسا  نوـچ  و  « 1»

هدرپ نآ  زا  دعب  دیامنیم و  حاتتفا  هالکنیّرز  هاشزوریف  رکذ  زا  ار  نیّدـلا  یفـص  خیـش  داژنیلاع  دادـجا  تالاح  حرـش  هرورّـضلاب  دوشیم 
بحاص هالکنیّرز . هب  هابتنالا  هظقیلا و  لها  ناسل  هب  بّقلملا  هاش  زوریف  ریما  دـیاشگیم . کیره  حالف  زوف و  هب  نورقم  لاح  هرهچ  زا  افخ 

جوا هب  تنطلـس  ملع  درک  هورگ  هناـیم  رد  مهدـالا 7  میهاربا  ملاـعلا  یف  هقیرطلا  ناطلـس  نادـنزرف  زا  یکی  هک  یتقو  رد  هک ، دـیوگ  ةوفص 
زا موبراد  ناویلا و  و  « 3  » ناّرا و  « 2  » ناغوم تیحان  ناّکس  دهع  نآ  رد  دش و  ناجیابرذآ  کلامم  ریخست  مزاع  نایرکـشل  اب  درب  تمـشح 

مزاول رد  « 5 « » ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو   » يوزاـب روز  هب  هاگتـسد  ازغ  هاـشداپ  نآ  «، 4  » دندوب مورحم  مالسا  فیرـشت  نامیا و  فرش 
. تخادرپ زاب  داسف  رفک و  ثول  زا  ّلکلاب  ار  کلامم  نآ  هصرع  داهن  قرب  غیت  برض  هب  تخارفارب و  داهتجا  [ 4  ] دهج و مالعا  داهج  ازغ و 

ّتیلباق يونعم  ّتیعماج  يروص و  ّتیعمج  يور  زا  هک  ار  هاشزوریف  ریما 
______________________________

«. تسوا رب  لّکوت  اج  همه  رد  تفگش و  يرما  رگم  تسین  نیا  : » همجرت (. 1)
سرا دور  ّبصم  بونج  رد  تسا و  هدش  هدیشک  رزخ  يایرد  يرواخ  هرانک  ات  نالبس  هوک  هنماد  رد  ناقوم :) ناکغم / ناغم /  ) ناغوم (. 2)

یقرش ص 188) تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج  . ) دراد رارق  شلات  ياههوک  لامش  و 
دناهدیمان سرا »  » و رک »  » ار نآ  بارعا  هک  تسا  عقاو  سسکارا  سوریس و  دور  ود  ياقتلم  برغم  رد  یگرزب  ثلثم  رد  نارلا : ای  ناّرا  (. 3)

غابارق ناّرا ، یبونج  شخب  هب  لوغم  هرود  رد  انابلآ ، میدق  هیحان  قباطم  شیب  امک  زاقفق ، زا  میدق  ياهیحان  ص 190 ؛) یخیرات ، يایفارغج  )
(. یسراف فراعملا  ةریاد   ) دشیم قالطا 
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تمامت موبراد  ناویلا و  ناّرا و  مدرم  دندوب و  ناغم  همه  ناغوم  تیحان  ناّکـس  : » تسا نینچ  ص 72 )  ) افّصلا ةوفص  یپاچ  هخسن  رد  (. 4)
«. دندوب رفاک 

«. میگنجن ادخ  هار  رد  ارچ  . » هیآ 246 ( 2  ) هرقب (. 5)
4 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ار هاـشزوریف  ریما  نوچ  و  تخاـس . ربهار  يداـه و  رورـس و  رـس و  شعباوت  لـیبدرا و  تیـالو  رب  تشاد  يویند  تساـیر  ینید و  تموکح 
ار شمانغا  ماشحا و  ترثک  لیبدرا  تحاس  دوب و  رامشیب  راهم  راطق و  باسحیب و  باود  لویخ و  رایـسب و  مشح  لیخ و  معن و  تورث و 
ازغ مکاح  نآ  هدومرف  هب  تخادـنا و  نالیگ  هشیب  رانک  رد  نیگنر  عضوم  رد  تماـقا  لـحر  هدومن  تمیزع  اـجنآ  زا  دومن  تحاـسم  گـنت 

ماعنا دروم  روهشم  جهن  فورعم و  هجو  رب  نالیگ  هشیب  رانک  رد  شماعنا  هرفس  هتخادرپ  ینیقی  لیالد  نییبت  ینید و  لیاسم  نیقلت  هب  مسارم 
عفتنم و وا  يدایا  مارکا و  نیازخ  زا  يداعا  بابحا و  يدامتم  تّدم  نوچ  تشگ و  رویط  شوحو و  جیاوح  خبطم  هکلب  رود  و  « 1  » کیدزن

نوچ و  « 3 . » تشذگرد ایند  هشیدنارپ  هشیب  زا  هتفگ  تباجا  کیبل  ار  قح  توعد  «« 2  » ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک   » مکح هب  دندوب  یظتحم 
صالخا بابرا  يرتهم  تدایس و  هب  ضوع ، شدیشر  دنزرف  درپس  «« 4  » ِهَّللا َیلِإ  اوُّرِفَف   » دئاق تسد  هب  تمیزع  بکرم  نانع  هاش  زوریف  ریما 

رایتخا نّطوت  اجنآ  دوخ  عایـشا  عابتا و  اـب  هدومرف  تضهن  لـیبدرا  عباوت  زا  ناجنرفـسا  هیرق  هب  نیگنر  عضوم  زا  تفاـی و  صاـصتخا  فرش 
دیدم یتّدم  ياضقنا  زا  دعب  هکنآ  ات  دیدرگ  روهشم  فورعم و  روهمجلا  [ 5  ] نیب يرادهرفس  مرک و  نییآ  هب  روفغم  دلاو  روتسد  هب  درک و 

دابع حلاصم  هب  ظفاحلا  دّمحم  شلیدعیب  دلو  وا  زا  دعب  دیدرونرد و  مارکا  هفایضلا  راد  زا  ار  ماعنا  هرفس  هتشگ ، ّتنج  يارـسنامهم  مزاع 
ماّیا ياضقنا  زا  دـعب  هک ، تسا  نآ  لاصخ  یّنج  لاـثم  « 5  » یـسنا نآ  لآمبیاجع  لاوحا  بیارغ  زا  تشگ و  ظفال  ینایب  حـصفا  هب  داـبع  و 
ناهن افخ و  برغم  رد  دومن ، یّقرت  یگلاس  تفه  تاـجرد  رب  شریـسمتمارک  ّنس  هک  یتقو  رد  رینم  ردـب  نآ  رغـص  ماـّیا  رد  ردـپ  تاـیح 

ات دوشگن  لاثمتشهب  هبتع  نآ  نامداخ  زا  کی  چـیه  لامآ  هرهچ  رب  یقیقحت  باب  دـندرک  وا  لاوحا  صّحفت  دـنچره  دومرف و  لوفا  ندـش 
يرادتیزعت مزاول  وا  تهج  هچنانچ  تشگ  لصاح  یّلک  سأی  وا  بلط  زا  ار  مدرم  یمامت  و  تشذگ ، ینعم  نیا  رب  لاس  تفه  تّدم  هکنآ 

و
______________________________

. کیدزن ره  و : (. 1)
«. وا تاذ  رگم  تسا  یندش  دوبان  يزیچ  ره  . » هیآ 88 ( 28  ) صصق (. 2)

ص 72. افّصلا ، ةوفص  ر ك : (. 3)
«. دیزیرگب دنوادخ  يوس  هب  سپ  . » هیآ 50 ( 51  ) تایراذ (. 4)

. یسینا م : و . (. 5)
5 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ازوج جرب  رد  هام  نوچ  لیامـشباتفآ  هرهچ  اب  لـیاصخدومحم  دـنزرف  نآ  هک  دـندید  يزور  هاـگان  دـندروآ . ياـج  هب  يراوگوس  مسارم 
شفیرش رمع  زا  «« 2  » َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ًاِظفاح  ٌْریَخ  ُهَّللاَف   » هظوفحم رد  هک  لاس  هدراـهچ  ياـضقنا  زا  دـعب  « 1  » هدرک لیامح  یفحصم 

نوچ هاگرد  نآ  رود  کیدزن و  زا  کیره  هداد و  مالک  رورس ال  رون و  ار  مالآ  تنحم و  باحصا  ماش  مامت  هام  نوچ  هناخ  رد  رب  هتـشذگ 
: لاق نم  معنف  هداشگ  هّللا  لالهلا و  يادا ، هب  نابزهام  نابلاط 

لاوحا و حرش  [ 6  ] وا زا  دندیود و  وا  دزن  « 3  » نادیرم هرمز  ارم  دید  هکره  وت  لصو  هدژم  داد  هکارم  دیـسر  رـس  هب  هگان  هک  دوب  تخب  هچ 
نم اب  دندرب و  دوخ  هنایم  هب  دنانئمطم  مالـسا  هّداج  رب  هک  ّنج  زا  ياهقرف  ارم  هک ، تفگ  دندیـسرپ . لاس  تفه  تّدـم  رد  ار  شتبیغ  عیاقو 

تعامج نآ  هنایم  رد  تیاغ  ات  دندوشگ و  نم  يور  رب  عیارش  میلعت  باوبا  دندومرف و  نآرق  ظفح  هب  ارم  دندرپس و  تقفـش  تفأر و  قیرط 
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باحـصا هقرف  مدمآ  دوخ  یثوروم  نطوم  هب  هدرک  تمیزع  مدومن  تعاطتـسا  نآ  لیمکت  هک  نونکا  ات  مدوب  لوغـشم  تعاضب  باستکا  هب 
هدومرف ءابآ  دادجا و  هیّنس  ننس  هب  ءادتقا  زین  وا  دندناشن . ماظع  ءابآ  تیاده  دنسم  رب  ار  وا  هتسناد  تداعس  تارمث  رمثم  ار  شمودق  تدارا 
شتاـیح ماـّیا  نوچ  و  تخارفارب . داـشرا  نامـسآ  جوا  هب  ییاوـشیپ  ییادـتقم و  ملع  هتـشاد ، تّمه  داـهنشیپ  ار  يرادنید  عّروـت و  لاـمک 

دیشر نیّدلا  حالص  دیدس  حلاص  ریما  وا  دنزرف  هب  دالب  ره  هدنور  هدنیآ و  ماعطا  دادجا و  ینیشنهداجس  بصنم  وا  ضوع  تشگ ، یـضقنم 
و  » هحـضاو قبطرب  دوزفا و  حالـص  يراگزیهرپ  عرو و  رویز  هب  دادـجا  ءاـبآ و  نید  « 4 « » عرولا یف  نیّدلا  حالـص   » مکح هب  زین  وا  دیـسر .

هیهت دوب و  لوغشم  تعارز  رما  هب  هتسب  ورف  رذن  هیده و  زا  مشچ  «، 5 « » عمطلا یف  هداسف 
______________________________

نآ مسر  هک  یهالک  هدیـشوپ و  یباّنع  هماج  هداتـسیا و  هناخ  رد  رب  دندید  ار  دّمحم  هاگان  لاس  تفه  زا  دعب  : » ص 73 افصلا ، ةوفص  (. 1)
«. هدرک ندرگ  لیامح  مالک  فحصم  هتسب و  نآ  رس  رب  دیفس  راتسد  رس و  رب  دوب  نامز 

«. نانابرهم نیرتنابرهم  تسوا  تسا و  رادهگن  نیرتهب  ادخ  . » هیآ 64 ( 12  ) فسوی (. 2)
. دیرم و : (. 3)

. تسا ماّهتا  عضاوم  زا  زیهرپ  عرش  لها  حالطصا  رد  عرو  زا  دوصقم  و  تسا . ییاسراپ  رد  نید  يراگتسر  (. 4)
. تسالاب ترابع  مّمتم  ترابع  نیا  و  تسا . يراکعمط  رد  نید ] نآ -[  داسف  و  (. 5)

6 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
لامک اب  تشاد و  رفاو  ّظح  زین  رهاظ  لامج  زا  همه  نیا  اـب  دومنیم و  تعارز  يدرمياـپ  هب  دـی  لـمع  زا  نادـیرم  دوخ و  تشیعم  بابـسا 

و [ 7  ] تشاـکیم یمّرخ  هب  دوب  وا  نطو  هک  لـیبدرا  عـباوت  زا  « 1  » ناراوخلک هیرق  ناـنکاس  لد  نیمزرـس  رد  ّتبحم  مخت  يوقت  حـالص و 
لزنمرس هب  یتسه  راب  روکذم  عضوم  زا  دیسر و  داصح  تقو  ار  شرمع  لوصحم  نوچ  و  تشارفارب . هّیرق  نآ  رد  تماقا  ملع  تایح ، تّدم 
روتـسد هب  روکذم  ریما  دیدرگ . ماظتنا  یـسدق  هقرف  نآ  ياوشیپ  رورـس و  ماقم و  میاق  نیّدلا  بطق  ریما  شدـنمجرا  دـنزرف  دیـشک ، ترخآ 

نیا رب  دیدم  تّدم  هکنآ  ات  داشگرب  تدارا  باحـصا  هرهچ  رب  ماعنا  ناسحا و  باوبا  داهن و  داشرا  دنـسم  رب  مدـق  روهظ  یلاع  ءابآ  روهمج 
بیرخت ّتین  هب  ار  داسف  رفک و  ملع  هتـشاد  هارمه  نایاپیب  رکـشل  ناتـسجرگ  بناج  زا  یجرگ  مکاح  انثا  نیا  رد  دیدرگ . یـضقنم  هدـعاق 

فوخ نآ  زا  دیسر  نیّدلا  بطق  ریما  ربخم  هتشرف  عمس  هب  ربخ  نیا  نوچ  تشارفارب و  داسفا  رارضا و  جوا  هب  دادس  حالص و  باحـصا  دالب 
نیما لیدـعیب  دـنزرف  اب  ار  دوخ  لها  دیـشک و  لیبدرا  هطخ  هب  لاصختدارا  مدـخ  لافطا و  لایع و  اـب  ار  دوخ  رذـح  رذـگهر  زا  رطخ  و 

انیلع ّطلست  ّمهّللا ال   » نومضم زا  يراب  ترضح  تناعتسا  هب  تخاس و  يراوتم  دوب  هتفای  بیترت  نیمز  ریز  رد  هک  ياهناخ  رد  لیئربج  نیّدلا 
نیا يالاب  رب  نیّدـلا  بطق  ریما  يابرقا  زا  یناوج  لاح  نیا  رد  تخادـنا . ناشیا  يرات  بش  نشور و  زور  رب  يراوت  هدرپ  « 2 « » انمحری نم ال 

هب نوعلم  یجرگ  هاگان  هک  هداد  داد  ار  لاصخهدـیمح  ریما  نآ  لافطا  لایع و  نآ  یناـبهاگن  ظـفح و  مسر  دوب و  هداتـسیا  نیمز  ریز  هناـخ 
نامه رابیوج  زا  هدیشک  ماین  [ 8  ] زا ار  مائل  هقرف  رتدب  نآ  ریشمش  ناملـسم  ناوج  دش . لاعتـشا  رد  لاتق  هرین  ناشیا  هنایم  دمآ و  نورد  هناخ 

زا دندوب  یحاون  نآ  رد  هک  ار  ینایجرگ  دروآرب و  ریفن  ریگ  راد و  نیا  يانثا  رد  یجرگ  دینادرگ . ریس  لجا  بآ  رهز  زا  ار  یجرگ  ریشمش 
رب ار  نیّدلا  بطق  ریما  لایع  ظفح  دمآ  دنهاوخ  وا  رس  رب  لاجعتـسا  يور  زا  تلالـض  لها  هک  تسناد  ناوج  نآ  درک . هاگآ  هلان  هآ و  زاوآ 

دوخ تایح  تیاعر 
______________________________

نیّدلا بطق  دّیس  صاوخلا و  ضوع  دّیس  هاش و  زوریف  دّیـس  رازم  تسا و  هدش  عقاو  لیبدرا  برغ  لامـش  يرتمولیک  هس  رد  ناروخلک : (. 1)
. تسا اجنآ  رد  لیئربج  نیّدلا  نیما  و 

«. دنکن محر  ام  رب  هک  ار  یسک  ام  رب  نکم  ّطلسم  اراگدرورپ  : » ییاعد هلمج  (. 2)
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7 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
كاخ هب  ار  ناملـسم  نآ  نوخ  دنتخیر و  هناخ  نآ  رد  نایجرگ  روفلا  یلع  دش . هدیـشوپ  نیمزریز  هناخ  رد  هک  « 1  » درک هلیح  هتشاد  مّدقم 
تهج هک  دوب  هدـمآ  رد  هب  اـجنآ  زا  نیّدـلا  بطق  ریما  دوب و  هدـمآرب  رپ  تاروع  لاـفطا و  ترثک  زا  نیمزریز  نآ  نوچ  دـنتخیمآرب و  هریت 

رب لیاه  یمخز  دـندیناشن و  اپ  رـس  رب  شلتق  دـصق  هب  هتفرگ  دـندید  ار  ترـضح  نآ  نوچ  نایجرگ  دـنک  ادـیپ  يّرفم  يّرقم و  دوخ  لاـیع 
دـنتخادرپن و وا  تامم  تایح و  صّحفت  هب  هدایز  دـنتخادنا و  ندـش  هتـشک  معز  هب  ناگتـشک  نایم  رد  ار  وا  دـندیناسر و  شکراـبم  ندرگ 

: باجتحا بابق  « 2 « » ًاساِبل َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو   » رادهدرپ نوچ 
ناشیا نایم  رد  ناگتـشک  بلـس  هحلـسا و  بلط  هب  هدـمآ  نوریب  هشوگره  زا  لـیبدرا  « 3  » لذارا شابوا و  دیـشوپ  باـتفآ  هرهچ  رب  عارـصم 

تایح زا  تسد  هچرگا  هک  دندید  یصخش  دندرک  هظحالم  نوچ  دندینش و  ياهلان  دندیـسر  نیّدلا  بطق  ریما  رـس  هب  نوچ  دندیدرگیم و 
نآ نتسب  شمخز و  هجلاعم  هب  دنتخانـش و  ار  رهگیلاع  ریما  نآ  رظن  ناعما  زا  دعب  هدنام  یقاب  ندب  رد  شتایح  زا  یقرع  زونه  اّما  هدناشفا ،

دش و لاجمگنت  لزنم  نآ  هّجوتم  لایع  لاوحا  سّسجت  تهج  هتـسهآ  هتـسهآ  [ 9  ] هتـسب مخز  هتـسخ و  لد  اب  نیّدلا  بطق  ریما  دنتخادرپ .
دنتفای تایح  رد  ار  ریم  نوچ  هقرف  نآ  دیدرگ و  قطان  اتمهیب  ظیفح  رکش  هب  شاهقطان  دید  تمالـس  هب  ار  ناقّلعتم  دیـسر و  اجنآ  هب  نوچ 

. دنتفاتش يراب  ترضح  يرازگرکش  ّدح  رس  هب 
زا نآ  زا  دعب  دوشگب  هرهچ  زا  تملظ  هدرپ  يرورپنید  رهم  هتـشگ  یلجنم  ّتیلب  نآ  هک  دوب  ضرالا  تحت  نادـنچ  هانپنید  هام  نآ  هّصقلا ،

یفص حتفلا  وبا  قاقحتـسالاب  قافآلا  بطق  ترـضح  هک ، دیوگ  ةوفـص  بحاص  تخاس . رّونم  لامج  رون  هب  ار  ملاع  هدمآ  نوریب  نیمز  ریز 
ناـشیا مـخز  رب  تـسد  نـم  یتـفرگ  ندرگ  رب  ّتیلوـفط  ماـّیا  رد  ارم  نیّدـلا  بـطق  ریما  نوـچ  هـک ، دوـمرفیم  قحــسا  نیّدــلا  هـقیقحلا و 

ءابآ بوغرم  بولسا  رب  نیّدلا  بطق  ریما  دش ، عفترم  هقرفت  نآ  نوچ  دمآیمرد و  مخز  عضوم  رد  نم  تشگنا  راچ  مدیناسریم ؛
______________________________

«. دینادرگ دودسم  ار  هناخناهن  نآ  رد  دوب  عضوم  نآ  رد  هک  يودنک  هب  : » ص 412 ریسلا ج 4 ، بیبح  (. 1)
«. میداد رارق  ناتششوپ  ار  بش  و  . » هیآ 10 ( 78  ) أبّنلا (. 2)

. لازرا نتم : (. 3)
8 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تدـهاجم مسارم  تیبرت و  مزاوـل  هب  ار  دـیرم  هقرف  دروآیم و  ياـج  هب  ماـمت  یعـس  ماـظتناکلم  هلـسلس  نآ  ماـهم  ماـظن  دـقع  رد  ماـظع ،
لاثمتیب و لاعف  لیمج و  لامج  اب  لیئربج ، نیّدلا  نیما  شلیلج  دلو  دـش ، انف  توف و  هریاد  طیحم  يوقت  کلف  بطق  نآ  نوچ  درورپیم و 

نافرع دئاوز  باستکا  تهج  لیئربج  ریما  تشذگ  ینعم  نیا  رب  دیدم  تّدم  نوچ  تشگ و  شلیدـعیب  دنـسم  سیلج  لزنم و  لیزن  لیثمت 
و [ 10  ] دومن میدـقت  تضایر  عرو و  موسر  هدز  هاشبرع  نیّدـلا  لامک  ماـمهلا  اـنالوم  نماد  رد  تدارا  تسد  هاـبتنا  تربخ و  يور  زا  هّللاـب 
ار شتاماقم  ّولع  لیئربج  ریما  تادـهاجم  تیـص  نوچ  دومرفیمن و  مّلکت  طالتخا و  مدرم  اب  هدرک  بانتجا  راـیغا  تبحـص  زا  تاـقوا  رثکا 
رب لیئربج  ریما  لامج  راونا  هقراب  هک  دومن  نآ  هیعاد  دوب  یقراب  نیّدـلا  لامج  یلاعالا  ةودـق  ءانبا  زا  هک  یقراب  رمع  دـش  لیلد  نایملاع  دزن 

تلود هب  دوب  یکانفرـش  جرب  يرد  یکاـپ و  جرد  رد  هک  ار  ماـن  یتـلود  دوخ  دـنمجرا  دـنزرف  تهج  نآ  هب  دـبات  وا  هّیبـص  راـگزور  هرهچ 
تاداس تاضق و  املع و  تخادنا . کلف  هصرع  رد  دابکرابم  همزمز  کلم  جاور  قنور و  اب  جاودزا  نیا  تهج  تخاس و  فّرشم  شتجوازم 

هدرپ هرّدخم  نآ  رـشع  انثا  هّمئا  هرّونم  هّمرکم  هقیرط  رـشبلا و  ریخ  هرّهطم  تعیرـش  نوناق  رب  هدرک  راضحا  دقع  سلجم  هب  ار  تاجرد  یلاع 
لها مالک  نوچ  دوب  یمـسج  اّمـسماب و  دوب  یمـسا  ایوگ  یتلود  نیا  و  دـندروآرد . فارطالا  فیرـش  ریما  نآ  هلابح  رد  ار  فافع  تّزع و 

زامن و تماقا  رد  هزوریس  هبـشیس و  يدوب و  « 1 « » لیّللا ۀمئاق  رهّدلا و  ۀمئاص   » اّمعم بولسا  رب  جراخ  يو  زا  نیّدلا  یفـص  خیـش  مان  امیا 
زور بش و  تشگ ، لزان  یتلود  ةاّمسم  نامسآ  ضیضح  هب  لیئربج  هردس  جوا  زا  يوفص  رورسلا  روفوم  رون  نوچ  يدوزفا و  هزور  تمادا 
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: هک مظن  نیا  هب  مّلکت  ار  افّصلا  ناوخا  قدص  نابز  هک  دش  زورفاملاع  نانچ  وا  لامج  قرب 
هب ّمنرت  ار  افو  بابرا  [ 11  ] ناشنتقادص ناسل  دوب و  قیال  راتت  کشُم  تخیبب  تیوک  ّتنج  ياوهراهب  بآ  تخیرب  تیور  توفص  يافص 

: هک تیب  نیا 
«. 2  » دومنیم قیاف  تاّمنرت  تامّلکت و  رب  ون  رس  زا  یینشور  دهدب  ار  ناهج  هکوترپتداعس  هام  نآ  زا  میراد  مشچ 

______________________________

«. هداتسیا زامن  هب  بش  رادهزور و  زور  : » همجرت (. 1)
.75 صص 6 - افصلا ، ةوفص  ر ك : (. 2)

9 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زا رغص  تاقوا  تداعساب و  تدالو  ماّیا  رد  همیرک و  نآ  همیشم  رد  نّطوت  نیح  رد  هک  خیـش  ترـضح  زا  هک  راثآ  ضعب  حرـش  رد  راتفگ 
هدوشگ هرهچ  يور و  تداع  قراخ  تمارک و 

هک ۀقث  نع  ۀقث  دنک  تیاور  تسا  هدوب  همحرلا  هیلع  یـسوم  نیّدلا  ردص  خیـش  نامز  يالـضف  زا  ایوگ  هک  نیّدلا  ییحم  انالوم  زا  زاّزب  نبا 
تفات نم  ینطاب  ساوح  رظانم  رب  يرون  حلاص  يایور  ّرمم  زا  بش  نامه  رد  مدش  هلماک  هّرد  نآ  هلماح  نوچ  هک ، تفگ  خیـش  هدـلاو  «، 1»

دمآ و نم  رانک  رد  نامـسآ  زا  دیاین  تسار  یناعم  ظافلا و  روصق  اب  ینارون  رکیپ  نآ  زا  ریبعت  یناشفرون  تمظع و  تیاغ  زا  هک  یباتفآ  هک 
. مداتفا شوهیب  زور  هنابـش  هس  مداهن  يرادیب  يداو  هب  ور  باوخ  ملاع  زا  نوچ  دش و  نم  رای  نینچ  یتلود  رادیب  تخب  نمی  زا  بش  نآ  رد 

: لاق نم  معن  لاقملا و  معنف 
«2  » میهبلا لیّللا  هّلظ  یف  ادبردب  تلقف  داوّسلا  یف  کتیأر 

دوب رای  لایخ  مناج  سنوم  هگرحس  اتدوب  رادیب  نم  تخب  باوخ و  هب  نم  مشچ  شود 
هک تسا  يورم  خیـش  هدلاو  زا  زین  دوب و  رادیب  نآ  رهب  يرمع  هچنآ  بشما  دیدباوخ  هب  یماج  نوچ  هدید  يا  لالح  تداب  شوخ  باوخ 
هب یبارطضا  تکرح و  نورد  رد  [ 12  ] مدومنیم هدهاشم  يو  زا  هبیرغ  روما  مدوب  راونالا  حـضاو  راب  نیا  هلماح  هک  یتّدـم  رد  هک ، دومرف 

دوـخ نورد  زا  نیّدـلا  یفـص  همزمز  مدـیدرگیم  رادـیب  باوـخ  زا  هک  هاـگره  دروآیمن و  ملا  تّقـشم و  هـب  نآ  زا  ارم  اـّما  درکیم ، ّدـح 
. مدونشیم

لقن تاقث  زا  وا  تیاور  هب  نیّدلا  ییحم  انالوم  زا  افّصلا  ةوفص  باتک  بحاص  مه  و 
______________________________

تیاور هیلع ، هللا  ۀـمحر  یلاخلخ ، نسح  یجاح  دابعلا  کلم  تفگ : هلـضف ، ماد  نیّدـلا ، ییحم  دـباعلا  انالوم  : » ص 77 افصلا ، ةوفـص  (. 1)
«. تاقث زا  درک 

. دش نشور  وا  هیاس  رد  نوگریق  بش  هک  یمهدراهچ  بش  هام  متفگ  سپ  مدید  یکیرات  رد  ار  وت  همجرت : (. 2)
10 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تّحـص يداو  زا  ناضیرم  نوچ  دش و  روجنر  شاهدجام  هدـلاو  زور  هس  هب  خیـش  كرابم  هرهچ  باتملاع  ّرین  عولط  زا  لبق  هک  « 1  » دنکیم
. دندیسرپ يو  زا  نآ  ببس  تشگ . روجهم 

: منیبیم باتفآ  زا  رپ  ار  ملاع  زور  بش و  هک  هدیدرگ  يرامیب  نیا  بجوم  نآ  هک  تسا  هدش  يراط  بجع  یلاح  نم  رب  تفگ :
«2  » بناج ّلک  نم  ءاجرألا  ترّون  وانسمش  ۀجهب  اینّدلا  تقرشأف 

زورفارهم وت  خر  ردب  ردقزوس  تملظ  باتفآ  تخر  يا 
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ادخ رون  يوترپ ز  تضراعيده  هار  عمش  وت  يور  قرب 
دوش رون  رپ ز  وت  زا  یملاعدوش  روهظ  دعوم  ارت  نوچ 
رورسم نآ  هب  یملاع  دوش  هکرون  عقُرب  لامج  زا  نکفرب 

دیسر روهظ  يارحص  هب  بیغ  ياضف  زا  خیش  ترضح  رهچنویامه  رهم  نوچ  لیئربج و  رپ  رب  هردس  زا  دماکلیمج  لامج  نآ  دشاب  یهتنم 
«: 3  » تفگ دندرک . صّحفت  رما  نآ  ببس  زا  هقافا  زا  دعب  دوب و  شوهیب  زور  هس  زاب  شاهدلاو 

ردارب هس  ّنسا  دوخ  زا  ار  خیش  و  [ 13 [ ؟ دیونشیمن ار  زاوآ  نآ  امش  رگم  مشوهدم . نآ  تبیه  زا  هک  تسا  يزاوآ  هغلغ و  زا  رپ  ملاع  همه 
ترضح كرابم  ّنس  فسوی و  نیّدلا  رخف  بوقعی و  دندوب ، ردارب  ود  رتدرخ  خیش  زا  و  يرهاوخ ، لیعمسا و  نیّدلا و  حالص  دّمحم و  دوب 
«. 4  » تفاتش الاب  ملاع  هب  هدومن  یلصا  لزنم  هب  عوجر  اضق  بسحرب  لیئربج  نیّدلا  نیما  تفای ، جورع  یگلاس  شش  هب  هک  یتقو  خیش 

هب یلیس  یـصخش  هک  دید  دومرفیم  لیم  دوب  هدش  هتخپ  نیگرـس  هب  هک  یماعط  هک  يزور  هک ، تسا  نآ  خیـش  ّتیلوفط  لاوحا  عیاقو  زا  و 
صخش نآ  هرهچ  زا  یضعب  لاح  نیا  رد  درک . عنم  نیگرس  هب  هتخپ  یماعط  ندروخ  زا  ار  وا  دز و  شکرابم  يور  هب  قفر 

______________________________

«. درک تیاور  تاقث  زا  وا  هک  مدینش  نسح  یجاح  دباع  زا  هک  تفگ  نیّدلا  ییحم  انالوم  : » ص 79 افصلا ، ةوفص  (. 1)
. دومن نابات  ار  یفرط  ره  زا  ياهشوگ  ره  درک و  ناشخرد  ار  ناهج  ام  دیشروخ  یئوکن  همجرت : (. 2)

. هک تفگ  و : (. 3)
ص 80. افصلا ، ةوفص  ر ك : (. 4)

11 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
همیه نآ  رب  رـصحنم  خیـش  مدرم  ماعط  خبط  نوچ  دومرف و  ماعط  عون  نآ  ندروخ  كرت  نآ  زا  دـعب  « 1  » دشن یضعب  دش و  خیـش  سوسحم 
نامه زاب  يدرک  نآ  ندروخ  دـصق  هصمخم  عفد  تهج  رگا  دـش و  ضیرم  دوبن  رگید  ماـعط  دروخن و  ماـعط  نآ  زا  هک  یتّدـم  خیـش  دوب ،

كرادت هب  شاهدلاو  دومرف و  دوخ  هدلاو  هب  هعقاو  عفر  هرورّضلاب  تفای ، توق  خیـش  فعـض  نوچ  يدرک و  عنم  ار  وا  هک  يدید  ار  صخش 
همیه هب  هدح  یلع  یخبط  نیّدلا  یفـص  تهج  هدلاو  هک  دش  فقاو  لیعمـسا  شردارب  يدنچ  زا  دعب  تفای . تّوق  خیـش  دش و  لوغـشم  نآ 
ماعط زا  ياهمقل  ردارب  روضح  رد  هتشگ  هراچیب  خیـش  درک . هجنر  میظع  یندب  ءاذیا  هب  ار  خیـش  درک و  عنم  ار  هدلاو  دیامنیم  نیگرـس  ریغ 

نآ هک  تسناد  شردارب  داتفا . نوریب  نوخ  ياهراپ  شکرابم  يولگ  زا  روفلا  یلع  درب ، ورف  نوچ  داـهن و  كراـبم  ناـهد  رد  موق  يروتـسد 
دیسر دهاز  خیش  تبحص  هب  خیش  نوچ  يدومن و  خیـش  قح  رد  مامت  [ 14  ] تقفـش بدا و  تیاعر  نآ  زا  دعب  نآربانب  هدوبن ؛ یفّلکت  ینعم 

«. 2  » هدوب دهاز  خیش  درکیم ، عنم  ماعط  نآ  ندروخ  زا  ار  خیش  هک  صخش  نآ  هک  دیدرگ  مولعم 
مدآ ۀنیط  هّللا  قلخ  لبق  نمانحاورا  تجزامت  ناذّللا  نحن 

«3  » ملاعلا اذه  نیع  نع  ةروتسمۀبسن  ةّدوملا  یف  کنیب  ینیب و 
: مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق  انشآ  تشگ  هک  دوب  ياهقباسلزا  رد  ارت  ناج  نم و  ناج 

دعاسم قیدص  اینّدلا  نم  یّمه  وةریثک  روما  یف  لاجر  مومه 
« 4  » دحاو حوّرلا  نامسج و  امهمسجفتمّسق  نیمسج  نیب  حورک  نوکی 

______________________________

يزور تیلوفط  تلاح  رد  هک  تفگ  وا  هک  مدینـش  دومحم  یجاح  دوخ  ردـپ  زا  تفگ : نیّدـلا  ییحم  اـنالوم  ص 82 : افصلا ، ةوفـص  (. 1)
«. دیدن همین  کی  دید و  وا  يور  همین  کی  اّماف  دمآ ، يو  شیپ  هک  دید  ار  یصخش  خیش 

ص 84. ذخأم ، نامه  (. 2)
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یتبسن یتسود  رد  وت  نم و  نایم  دوب . هتخیمآ  مهب  ار  ود  ام  حور  دنیرفایب  ار  مدآ  لگ  دنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  هک  میئود  نآ  ام  همجرت : (. 3)
. تسا هدیشوپ  ناهج  نیا  مشچ  زا  هک  تسا 

. تسا راکددـم  تسود  طـقف  ناـهج  زا  نم  تساوخ  یلو  تسا  رایـسب  ياـهزیچ  رد  نادرم  تساوـخ  ص 33 . یلع ، ترـضح  ناوـید  (. 4)
. دشاب مسج  ود  نآ  مسج  تسا ، یکی  حور  هکیلاحرد  ینعی  مسج  ود  رد  هدش  شخب  دشاب  یحور  نوچ  هک  یتسود 

12 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
: همجرت

نحم شیع و  رد  هک  یتسود  یپ  دشابنم  مغ  اّما  دنروخ و  دوخ  مغ  مدرم 
: هک دومرف  هک  تسا  لوقنم  یسوم  نیّدلا  ردص  خیـش  ترـضح  زا  ندب  ود  تروص  هب  ینعم و  هب  حور  کینسح  تاقاّفتا  مه ز  هب  میـشاب 
هن بیرغ  ناغرم  تروص  هب  نامسآ  رد  ار  کیالم  هک  دش  فیطل  نانچ  شاهرـصاب  رون  هک  دوب  ضاترم  ياهبترم  هب  ّتیلوفط  ناوا  رد  خیش 

«. 1  » دندرکیم رایسب  بّجعت  دندیدیمن  مدرم  نوچ  دینیبیم و  امش  ار  ناغرم  نیا  هک  دیسرپیم  مدرم  زا  دیدیم و  ایند  ناغرم  تأیه  هب 
عماج دجسم  يالاب  رب  هک  دید  هعقاو  رد  خیـش  ترـضح  ابـص  ناوا  رد  یبش  هک  دومرف  هک  تسا  لوقنم  یـسوم  نیّدلا  ردص  خیـش  زا  مه  و 

هک دوب  شناشنباتفآ  ضراع  دومن  هظحالم  کین  [. 15  ] دش ینارون  ددرگ ، رّونم  باتفآ  رون  هب  هکنانچ  ملاع  هصرع  هاگان  هتـسشن  لیبدرا 
هک دش  یهاوخ  یـسک  وت  هک ، تسا  هدومرف  دـناهدرک  ضرع  دوخ  هدـلاو  هب  ار  هعقاو  نیا  خیـش  ترـضح  نوچ  دوزفایم . ینـشور  ار  ملاع 

«. 2  » ددرگ رّونم  وت  داشرا  ءایض  هب  ملاع 
ماهتسشن یهوک  رب  هک ، مدید  هعقاو  رد  ّتیلوفط  ناوا  رد  هک  یتقو  هک  دومرف  خیـش  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  « 3  » لاّوق خّرف  زا  زاّزب  نبا  و 
متسناوتن میاشگب  نایم  زا  ریـشمش  هک  متـساوخ  دنچره  هداهن  رـس  رب  رومـس  تسوپ  زا  یهالک  هتـسب و  نایم  رب  رادانهپ  زارد  ریـشمش  و  « 4»

نشور ملاع  متشادیمرب و  رومس  هالک  تبون  هس  ات  نینچمه  تشگ . نشور  ملاع  هک  دش  رهاظ  نم  رـس  زا  يرون  متـشادرب  رـس  زا  ار  هالک 
نیا ریبعت  رـسفتسم  مدیـسر  دهاز  خیـش  تمزالم  فرـش  هب  نوچ  دـمآیم و  دوخ  لاح  هب  ناهج  زاب  مدیـشوپیم  ار  رـس  نوچ  تشگیم و 
ملاع ناتریـصب  یفاو  رینم  ریمـض  تیالو ، رون  جات  نآ  تسا و  تیالو  مکح  ریـشمش  نآ  هک ، دومرف  هّرـس - سّدـق  خیـش - مدـیدرگ ، هعقاو 

ۀحلاّصلا ایورلا   » جوا زا  هک  هقداص  هعقاو  هک  دوب  دـهاوخ  ریذـپضیف  ینعم  نیا  ّرـس  زا  ریـسفت  هصرع  ناتریرـس  یفاص  ریطخ  رطاخ  ریبعت و 
نم ءزج 

______________________________

ص 85. افّصلا ، ةوفص  ر ك : (. 1)
.86 ذخأم ، نامه  (. 2)

ص 87. ذخأم ، نامه  ر ك : یلیبدرا . خّرف  اههخسن  زا  یخرب  رد  (. 3)
«. یمدوب فاق  هوک  رب  : » ص 87 ذخأم ، نامه  (. 4)

13 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
: لاق ثیح  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  يوبن  ثرا  بجوم  هب  « 1 « » ةّوبنلا ءازجا  نم  أزج  نیعبرا  ۀتس و 

دّرجم هب  وت  هداوناخ  راک  هک  تسا  ینعم  نیا  يّدوم  هدیدرگ  ترضح  نآ  ریظن  باتفآ  ریطخ  رطاخ  ریـشب  «« 2  » تارّشبملا ّالا  يدعب  قبی  مل  »
ازغ غیت  هک  ددرگیم  لصاو  لامکا  لیمکت و  هبترم  هب  دـسریم و  لامک  هب  یتقو  هکلب  دـباییمن ، مامتا  دـشاب  هدرپ  ریز  رد  هک  تیالو  رون 
هب یضعب  دنیامیپ و  انف  هار  یضعب  غیردیب  غیرد و  هب  غیت  نآ  هعشعش  رد  ات  دیآ  نایم  رد  دریگب  ار  ملاع  هصرع  نآ  يزارد  و  [ 16  ] انهپ هک 
وا رب  دزادنا  ریبعت  نیا  تقیقح  رب  رظن  رییعت  شنزرـسیب و  یـسک  رگا  تسا و  نیا  دیؤم  زین  دـهاز  خیـش  « 3  » ریبعت دـنیارگ و  نامیا  هصرع 

تـسا هانپنید  هاش  ترـضح  تخاس  مأوت  تیالو  رون  اب  ار  تیارـس  قرب  غیت  نأشلا  میظع  نامدود  نیا  رد  هک  یـسک  هک ، ددرگیم  حضاو 
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یفص مدآ  بلص  زا  ّیفو  ّیبن  رون  يرآ  تخادنارب . ملاع  زا  دوب  هدیشک  تعفر  جوا  هب  رس  هک  ار  تعدب  ملظ و  موسر  ناکمالا ، بسح  هک 
هب ار  نیقی  هرهچ  یشاپن و  هشیدنا  نیمز  رد  کش  مخت  یشاب ، لئاق  تثارو  تّحص  هب  نوچ  دومرف و  دوجـس  هب  ار  کلم  لیخ  هک  دوب  عمال 
َُهل اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو   » تاماقم تامارک و  زا  رگیدـکی  ثرا  هب  ملاع  رخف  يانبا  دـنروهرهب و  يوفـص  هوفـص  زا  مدآ  دالوا  هک  یـشارخن  ّنظ  نخان 

ار لامهیب  هاش  ترضح  لاوحا  هرهچ  هدیناشوپ  ساسا  نیا  يور  رب  سابتلا  سابل  دهاز  خیـش  ترـضح  هگنآ  ورب . ثاریم  « 4 « » ٌمُوْلعَم ٌماقَم 
هلعـش زا  شیپ  تیاده  عمـش  نآ  يافطا  ار  نادساف  نادـساح و  ات  هدـینادرگ  روتـسم  « 5 « » يریغ مهفرعی  ـال  یباـبق  تحت  یئاـیلوا   » هدرپ رد 

. دتفین رطاخ  رد  ندرک  عولط  زا  لبق  تیالو  رون  نآ  يانفا  ددرگن و  لد  رد  ندیشک 
هّیعابر

رهپس  جوا  درب  رون  شخُر  سکع  زارهم  ددرگ  نایع  قفا  زا  هک  شیپ  ناز 
______________________________

. تسا تّوبن  ءزج  شش  لهچ و  زا  ییزج  نیتسار  باوخ  (. 1)
زا دعب  توبن  زا  «. » تارّـشبملا ّالا  يدعب  ةّوبّنلا  نم  قبی  مل  : » تسا هدـمآ  ترابع  نیا  هب  مقر 7358  ص 419 ، ج 2 ، ریغـصلا ، عماج  رد  (. 2)

«. دنامیمن یقاب  ناگدنهدتراشب  زج  يزیچ  نم 
ریسفت و : (. 3)

«. دراد نّیعم  ییاج  هکنآ  رگم  تسین  ام  زا  سک  چیه  و  . » هیآ 164 (، 37  ) تافاص (. 4)
. دسانشیمن ار  اهنآ  یسک  نم  زج  هک  دنشابیم  نم  اهدبنگ )  ) ياههبق ریز  رد  نم  ناتسود  همجرت : (. 5)

میظع نامدود  نیا  ياقب  هک  دـیما  [ 17  ] رهچ زا  دـیاشگرب  هدرپ  هک  زور  نآینارون  وا  لامج  زا  دوش  ملاـع   14 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. بیجملا وه  هّللا  و  دشاب - نامأوت  نامز  راودا  اب  نأشلا 

هبیرغ روما  ترـضح  نآ  رب  هک  دوب  هدیـشکن  رـس  ربک  ّدـح  رـس  هب  رغـص  ودـب  زا  لامج  ناتـسوب  رد  شلابقا  لاهنون  زونه  هک ، تسا  يورم 
حابـشا ملاع  رد  دندوب  بّذعم  هک  ار  تاوما  لاوحا  یهاگ  رود  کیدزن و  زا  بجع  لاوحا  ندید  روبق و  فشک  نوچ  تشگیم . فشکنم 

نطو هک  ناراوخلک  هیرق  زا  یـصخش  هکنآ  ات  دنراتفرگ . نالّـصحم  تسد  هب  هک  دـنرهاظ  لها  اهنیا  هک  تشادـنپیم  دومرفیم و  هدـهاشم 
رب ناشیا  لاوحا  هک  دناهدوب  ناگتشذگ  اهنآ  هک  تسناد  دید . دوب ، هدرک  هدهاشم  ار  یضعب  هک  ياهدعاق  هب  زین  ار  وا  دش و  توف  دوب  خیش 

. دشیم فشکنم  ترضح  نآ 

دهاز خیش  تبحص  هب  خیش  ندیسر  بعت و  ملا و  رکذ 

نآ هب  دـشیم  هدایز  ترـضح  نآ  رطاخ  دّدرت  تشگیم  هدایز  ترـضح  نآ  تاعقاو  فشک و  راثآ  هک  « 1  » بلطتنحم زا  دعب  زورهبزور 
تبحـص بلاط  هتـسویپ  مرجـال  درادـن . یلـصا  تیادـه  بحاـص  يدـشرم  داـشرایب  تیـالو  تاـجرد  رب  جورع  هک  تسنادیم  هک  تهج 

وبا خیـش  دقرم  راوج  رد  هاگ  یلیبدرا و  جرف  خیـش  رازم  رد  هاگ  دوبیم و  دومن  دناوت  یلکـشم  لح  ياهعقاو و  عفر  يو  دزن  هک  یلدبحاص 
خیـش ربق  رـس  رد  زین  یهاگ  و  دینراذگیم . تدابع  هب  دنا  يدادغب 8  دینج  خیـش  نادـیرم  هرمز  زا  راوگرزب  ود  ره  نیا  هک  یلیبدرا  دـیعس 

نآ زا  تشگیم  روطـسم  ناشیا  یماسا  دوب و  ناردارب  ار  خیـش  هک  دـشیم  روکذـم  نیا  زا  لبق  دربیم . رـس  هب  يدرورهـس  نیّدـلا  باـهش 
هب سراف  و  « 2  » نورج [ 18  ] بناج هب  دّمحم  هلمج ،

______________________________

. زورهبزور بلطتنحم  زا  دعب  و : (. 1)
. دنناوخ تانورج  زین  نونکا  دوب  بوسنم  نورج  هب  هک  ییارق  زمره . ردنب  یکیدزن  هدوب  یتیالو  مان  نورج : (. 2)
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( جاردننآ )
15 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رگید ردارب  دیـشر  نیّدلا  حالـص  دوب  رایـسب  لّومت  ار  وا  نوچ  هتـشگ و  كاله  مومـس  هب  « 1  » مراط تیـالو  رد  دوب و  هتفر  تراـجت  مسر 
هدروآ هلابح  هب  ار  یصخش  مان  رادرابنا  نیّدلا  نیما  رتخد  رایسب و  تاهج  فّرصت  ذخا و  زا  دعب  هتفر  زاریـش  هب  ردارب  لاوما  فّرـصت  تهج 
هّجوت بلط  هیعاد  كّرحم  دوب و  هدیسر  خیش  هب  شغزب 9  نیّدلا  بیجن  خیش  هبتر  یگرزب  ربخ  داشرا و  هزاوآ  نوچ  هدنام  زاریش  رد  دوب و 

َو  » هشوت رقف  جـنگ  زا  ارقف  نوناق  رب  تفای و  تمیزع  تصخر  هتخاس  هناـهب  هدـلاو  تمدـخ  رد  ار  ردارب  ندـید  هدروآ  تکرح  رد  ار  زاریش 
هب یتفای  ربخ  هاگآ  ياهداّجس  بحاص  زا  اجره  هار  يانثا  رد  و  دش . زاریـش  مزاع  لّکوت  مدق  رب  هتـشادرب  « 2 « » يْوقَّتلا ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوََزت 

كرابم يور  يداد  شتسد  هب  تسد  هتسشن  ربارب  رد  خیش  نوچ  يدرک  داشرا  لوبق  فیلکت  ار  خیش  سک  نآ  رگا  اّما  یتفاتش ، وا  تبحص 
تلحر ایند  زا  نیّدلا  بیجن  خیـش  دیـسر  زاریـش  هب  خیـش  نوچ  و  يدش . فرحنم  لادتعا  جهن  زا  هتـشگرب  سک  نآ  يور  يذاحم  زا  خـیش 

. دومرف لوزن  فیفخ 11  هّللا  دبع  خیش  رازم  رد  دوب ، هدرک 
روتسد هب  داتفین و  نآ  رب  لوبق  رظن  ار  ترضح  نآ  داد  بیترت  خیش  تهج  لّومت  لّمجت و  بابـسا  دنچره  خیـش  ردارب  دیـشر  نیّدلا  حالص 

هروس ات  دیـسر و  دوب  لاح  بحاص  ياملع  رابک  زا  هک  نیّدـلا  یـضر  انالوم  تبحـص  هب  ءانثا  نآ  رد  داهنیم . لّـکوت  هشوگ  رد  رقف  هشوت 
درک و تاقالم  يزاریش  يدعس  نیّدلا  حلصم  خیش  ترـضح  اب  تفای و  ریـسفت  سرد  [ 19  ] تزاجا درک و  ریـسفت  هعلاطم  « 3 « » َِتلِْزلُز اذِإ  »

«: 4  » لاق نم  نسحا  دقل  و  دش . عطقنم  يو  زا  داتفین و  شکرابم  رطاخ  هدیدنسپ  يدعس  خیش  تبحص 
هّیعابر

تلگ بآ و  تمحز  دیمرن  وت  زوتلد  عمج  دشن  یتسشن و  هکره  اب 
نیّدلا بیجن  خیش  دلو  نیّدلا 10  ریهظ  خیـش  هب  تاقوا  نآ  رد  مه  تَلِحب و  نازیزع  حور  دـنکن  ین  روشابیم  نازیرگ  شتبحـص  راهنز ز 

اجنآ زا  دومرف و  طالتخا 
______________________________

بآ و تسا و  دودحم  ناغراف  هب  قرشم  بونج و  زا  دابآشخ و  هب  لامش  زا  دراد و  رارق  زاریش  یگنـسرف  تفه  تصـش و  رد  مراط : (. 1)
( همانتغل . ) دراد ملاسان  ياوه 

«. تسا يراگزیهرپ  اههشوت  نیرتهب  هک  دیرادرب  هشوت  . » هیآ 197 ( 2  ) هرقب (. 2)
«. دمآرد هزرل  هب  نیمز  یتقو  . » هیآ 1 ( 99  ) هلزلز (. 3)

. تفگ وکین  هچ  (. 4)
16 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هب خیـش  دـندش و  نومنهار  دوب  نیبّیط  نادـناخ  هب  بستنم  هک  هّللا  دـبع  ریما  هب  ار  ترـضح  نآ  راید  نآ  خـیاشم  هرخالاب  دوشگن . يرد  زین 
ایوگ لالج ، لامج و  راونا  رهظم  درک ، هدهاشم  ياهنییآ  و  لامک ، تافـص  عماج  دـید  یتاذ  تفایرد  ار  ترـضح  نآ  نوچ  هتفر  شتمدـخ 

: هک تشگ  لاوق  لاقم  نیا  ّمنرت  هب  شلاح  نابز 
هّیعابر

دوبن كاپ  دوخ  دوب  يرگد ز  وا  نوچدوبک  خرچ  نیا  ریز  هک  مدید  يریپ 
درک ضرع  هّللا  دـبع  ریما  رب  ار  دوخ  تاـعقاو  خیـش  نوچ  دوـمن و  لـصا  تروـص  هب  ورد  دـیواجدوجو  دیـشروخ  سکع  هک  ياهنیآ  دوـب 

یهاوخیم تیالو  رگا  هدرکن  زاورپ  اجنیا  ات  ام  تّمه  غرم  كرت  ریپ  يا  تفگ : دروآرب و  رـس  نآ  زا  دـعب  هتخادـنا  شیپ  رد  رـس  ياهظحل 
ریغ برغ  ات  قرشم  زا  دنک  وت  تالکشم  ّلح  هک  یسک  زورما  اّما  دباییمن ، ماجنارس  رازاب  نیا  رد  وت  گرزب  هلماعم  اّما  درک ، ناوت  لصاح 
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. تسین ینالیگ  دهاز  میهاربا  خیش  زا 
رب تسا و  نّطوتم  تسامش ، تیالو  یحاون  رد  هک  نالیگ  رد  وا  هک  تفگ  هّللا  دبع  [ 20  ] ریما دیسرپ ، دهاز  خیش  ناکم  ناشن و  نوچ  خیش 

هناتـسآ زا  دـنک  نایغط  ایرد  بآ  رگا  دـتفا و  خیـش  هناخ  رد  دوش  علاـط  باـتفآ  نوچ  هک  قرـشم  بناـج  رب  شرد  دراد . یتولخ  اـیرد  بل 
: نهپ نساحم  يومیب ، ینعی  علصا ، يو  رس  شیپ  یناشیپهداشگ ، مشچهایس ، دخدیفس ، خرس و  دقهاتوک ، تسا  يدرم  وا  دیآرد و  تولخ 

هّیعابر
تفگیم یهام  هب  ات  هام  هتسویپتفگیم ز  یهلآ  ّرس  مدید  يریپ 

، ردام رونا  رطاخ  هیلست  تهج  ردارب  زا  هتـشگ  نالیگ  مزاع  خیـش  نآربانب  تفگیم  یهانپ  داشرا  یهاگآمتـسجیم  وزا  یهگآ  لد  هگ  ره 
ار ینعم  نیا  تمارک  رون  هب  دهاز  خیش  دیدرگ . گرزب  نآ  لثم  صّحفتم  دیسر  لیبدرا  هب  نوچ  خیش  داتفین . لوذبم  درک  یهارمه  سامتلا 

باجح کی  هناحبس  قح  وا و  « 1  » نایم هک  تسا  نادرگرـس  ام  بلط  رد  لیبدرا  رد  شوپدمن  یناوج  هک  تفگ  نادـیرم  اب  يزور  هتفایرد 
. تسا هدنامن  شیب 

______________________________

هنایم و : (. 1)
17 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هب قیقحت  ربخ  خیش  زا  دمآ و  نالیگ  زا  یصخش  مان  میهاربا  دّمحم  رخآ  تشگن . رّسیم  خیش  زا  نتفای  ربخ  تشذگ و  خیـش  بلط  رب  یتّدم 
نآربانب دینش . دوب  هتفگ  هّللا  دبع  ریما  هچنآ  قفاوم  ار  همه  دیـسرپ ، خیـش  لزنم  تروص و  تفـص و  وا  زا  خیـش  دیناسر . نیّدلا  یفـص  خیش 

هام هدرک  لاـماپ  ار  بعت  تنحم و  راـخ  برط  هار  زا  بلط  مودـق  هب  دـش و  خیـش  تمدـخ  هّجوتم  « 1 « » سأّرلا یلع  ایـشم  نیعلاب ال  احـسم  »
، لاقملا معنف  تسر . زاب  هدوهیب  تادّدرت  زا  تسویپ و  خیش  تولخ  راوج  هب  « 2  » نارک هیله  عضوم  رد  ناضمر 

تیب
دهاز خیـش  هک  ناضمر  ماّیا  رد  منک و  هچ  اـجنآ  هدـش  لد  نم  تساـجنیا  راـی  [ 21] منک هچ  « 4  » اـحطب و  « 3  » برثـی مور  هچ  هبعک  يوـس 
خیـش نوچ  يدومرف و  دیع  زا  دعب  نادیرم  تاعقاو  عفر  دنک و  تاقالم  خیـش  اب  سک  چیه  هک  دوبن  روتـسد  یتشگ ، تولخ  هیواز  فکتعم 

نم دزن  دوش  غراف  نوچ  تسا ، لوغـشم  زامن  هب  هعموص  رد  هک  ار  یناوج  هک  دومرف  ار  مداخ  دهاز  خیـش  دش ، لوغـشم  زامن  هب  هعموص  رد 
خیش دیسوب . ار  شیاپ  تسد و  دید ، قفاوم  ار  خیش  عاضوا  هیلح و  دیدرگ  فّرشم  دهاز  خیش  ياقل  فرش  هب  نوچ  نیّدلا  یفص  خیـش  رآ .
هبوت تسد  نیّدلا  یفص  خیش  نوچ  يدمآ و  شوخ  هک ، تفگ  خیش  هبوت . يارب  تفگ : ياهدمآ ؟ راک  هچ  هب  یلیبدرا  يا  هک ، تفگ  دهاز 

گرزب نیا  تبحـص  هک  تسناد  خیـش  داتفین . قاّفتا  دوب  هدـش  عقاو  خـیاشم  همه  اب  هک  شیور  نتـشگرب  تلاح  داد ، خیـش  داشرا  تسد  هب 
مدرم هب  طالتخا  مدع  هدعاق  فالخ  دهاز  خیش  تفای و  تروص  نیقلت  هبوت و  نیبناج  زا  هدروخ . بلط  تّدم  رد  هک  تسا  یمومـس  قایرت 

دـش و عفترم  دوب و  باجح  کی  هناحبـس  قح  ناوج و  نیا  هنایم  هک ، تفگ  ناشیا  روضح  رد  هدومرف  نادـیرم  هقرف  راضحا  هب  ناـضمر  رد 
خیش رد  دوخ  ياپ  ات  رس 

______________________________

. ندومیپ رس  اب  هن  ندرک ) سمل  مشچ  هب   ) ندوسب مشچ  اب  همجرت : (. 1)
. تسا هدوـب  کـیدزن  رزخ  ياـیرد  هب  هب  رگید  فرط  زا  دوردیفـس و  هب  فرط  کـی  زا  یلبناـخ ، كوـلب  زا  نارک  هیله  هد  نارک : هیله  (. 2)

( دهاز خیش  لیذ  همانتغل ، )
(. همانتغل . ) دشاب نآ  ءزج  هنیدم  هیحان و  کی  مان  برثی  دنیوگ  یخرب  تسا و  هنیدم  رهش  دارم  برثی : (. 3)

( ثایغ . ) دشاب دارم  همّظعم  هّکم  احطب  زا  یهاگ  همّظعم و  هّکم  يداو  احطب : (. 4)
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18 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هدهاجم تضایر و  داد  دهاز  خیش  تمدخ  رد  نیّدلا  یفص  خیش  دیناسر . ترـضح  نآ  هب  زین  هقرخ  سبل  تبـسن  داشرا ، زا  دعب  دیناشوپ و 

ره رب  ار  راطفا  خیـش  حیاصن  هب  هرخالاب  يدرک . راطفا  تبون  کی  زور  تفه  ره  هب  يداشگن و  دوخ  هرهچ  رب  وزرآ  زآ و  چـیه  رد  يداد و 
ياپ رـس و  تسد  ود  هلاس  ره  شاهدلاو  هچ  رگا  يدیـشک و  همیه  [ 22  ] دهاز خیـش  خـبطم  تهج  كرابم  تشپ  رب  تشاد و  رّرقم  زور  هس 
رمالا رخآ  يدیچیپن . رـس  رب  لاش  هعطق  زا  ریغ  يدیـشوپن و  « 1  » داشام دمن و  زج  خیش  يداتـسرف ، دوخ  تشرتسد  زا  خیـش  تهج  یکبنپ 
رایتخا نغوریب  « 2  » هکـشخ جـنرب  زا  همقل  کی  اّما  دوشگیم ، هزور  بش  ره  وا  دومرف و  يروتـسد  یموی  راطفا  هب  ار  خیـش  دـهاز ، خـیش 

خیش ترضح  هکنآ  ات  يدرک . بانتجا  یناویح  قلطم  ندروخ  زا  يدروخن و  موسد  موحل و  دوبیم و  دنـسرخ  نآ  هب  هزور  زور  دومنیم و 
. درک لیاز  شفیرش  جازم  زا  زین  ار  تداع  نآ  دهاز 

همه شود  رب  رگا  ماهدیـشک  تادـهاجم  تاـضایر و  زا  نم  هچنآ  هک  دومرفیم  خیـش  هک : دوـمرف  هک  تسا  لوـقنم  نیّدـلا  ردـص  خیـش  زا 
هب تبسن  هک  دوب  ياهدیدنسپ  تامدخ  ببس  هب  هکلب  دوبن ، اهنآ  هطـساو  هب  نم  یّقرت  اّما  دنراین ، نآ  ندیـشک  تقاط  دبای  تمـسق  ناشیورد 

کی لصاح  عیمج  تهج  ره  هب  خیـش  تافورـصم  مدرکن و  لامها  لاهما و  لام  ناج و  لذب  رد  مدروآ و  ياج  هب  شمدخ  مرح و  خـیش و 
دراو رداص و  شعابتا و  دهاز و  خیش  تمدخ  رد  تمارک  تسد  هب  ار  نآ  خیش  دوزفایم و  شتکرب  هناحبس  قح  هک  دوب  « 3  » تعارز جوز 

زا مدوب  دهاز  خیش  تولخ  نوریب  رب  يزور  تفگ : هک  دنک  لقن  ینالقاب  قاحسا  خیش  زا  هّرس - سّدق  نیّدلا - ردص  خیـش  دومنیم . فرص 
. دوب نآ  زا  تدایز  مدومزآ  هچره  هب  ار  نیّدلا  یفص  خیش  ینعی  ار ، رسپ  نیا  هک ، تفگیم  نامیلس  یخا  اب  تولخ  رد  هک  مدونـشیم  خیش 

ورف رـس  زیچ  چیه  هب  دیـسرن  یلـصا  دـصقم  هب  ات  درکن و  لوبق  مدرک  ضرع  وا  رب  داشرا  [ 23  ] تزاجا و ینیشنهداجس و  یخیـش و  دنچره 
«4 . » داب شکرابم  داب  شکرابم  درواین .

سایق دح  زا  خیش  دهاز و  خیش  هنایم  هک  سانیتسا  سنا و  لامک  زا  هک  دناهدرک  تیاور 
______________________________

. باشام هخسن : (. 1)
. کشخ و : (. 2)

. واگ تفج  کی  ینعی  (. 3)
. داب شکرابم  و : (. 4)

19 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نینچ و یفص  یتفگ  يدومرف  يراک  يدرک و  یباطخ  سکره  هب  هتـسناد  رـضاح  دوخ  دزن  ار  خیـش  هشیمه  دهاز  خیـش  ایوگ  دوب  هتـشذگ 

تّدح زا  دیشکیم ، مشچ  رد  وراد  ببـس  نآ  هب  دوب و  هتـشگ  فوفکم  ضرم  هدرپ  هب  دهاز  خیـش  هرـصاب  هکنآ  زا  دعب  يزور  نک . نینچ 
هتـسشن نارای  عمجم  رد  ناراوخلک  هیرق  رد  خیـش  لاح  نآ  رد  يزوسب . یفـص  هک  تفر  شکرابم  نابز  هب  تخوسب . شکراـبم  مشچ  وراد 

دش مولعم  هرخالاب  دندومن ، زور  تقو و  خیرات  تبث  دشن . هاگآ  نآ  ببس  زا  سک  چیه  تخادنا و  بآ  رد  ار  دوخ  مامت  بارطـضا  هب  دوب 
. يدوب نتخوس  مه  یتخادنین و  بآ  رد  ار  دوخ  خیش  رگا  هک  هدوب  دهاز  خیش  زا  نخس  نآ  عوقو  تقو  رد  لاح  نیا  هک 

تشگ فّرشم  شداشرا  ّزع  هب  دهاز و  خیش  فیرش  تبحص  هب  دمآ و  زاریش  زا  دیشر  نیّدلا  حالص  خیـش  ترـضح  ردارب  هک  تسا  لوقنم 
زامن تقو  جنپ  ضرا  ّیط  هب  يدوب  نیّدلا  یفص  خیش  اجره  درک و  ماش  تمیزع  هتفای  داشرا  تصخر  خیش  زا  دیـسر و  یلاع  تاجرد  هب  و 
راوید هب  تشپ  وا  نم و  رانک  رد  مردپ  كرابم  ياپ  يزور  هک ، دنک  تیاور  هّرس - سّدق  نیّدلا - ردص  خیش  هکنآ  ات  درازگیم . خیش  اب  ار 
نیّدلا حالص  مردارب  تفگ : مدیسرپ  نآ  ّرـس  زا  نم  دنار . نابز  رب  ررکم  « 1 « » َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   » تسـشن و تسار  هاگان  دوب  هداهن 

زا یمان  نیـسح  یجاح  هک ، دـنک  تیاور  نیّدـلا  یّیحم  انالوم  دـندرک . نفد  نانبل  هوک  نماد  رد  ار  وا  درک و  لاقتنا  اـنف  راد  [ 24  ] زا دیشر 
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نآ هب  دز . نم  شوگ  رب  ماخ  هزبرخ  یـصخش  مدرکیم . يزاب  یعمج  اب  زیلاـف  رد  يزور  هک  درک  لـقن  نینچ  دوب . « 3  » رهبا رد  « 2  » لاخلخ
رد ملـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ار - تلاسر  ترـضح  یبش  دادن . هدیاف  متخادرپ  هجلاعم  هب  دـنچره  دـش . لطاع  ییاونـش  هیلح  زا  تهج 

. مدش رادیب  دمآرب . نم  شوگ  زا  يزاوآ  درک . نانچ  خیـش  مد ، وا  شوگ  رد  سفن  ایب و  هک  دومرف  ار  نیّدـلا  یفـص  خیـش  هک  مدـید  هعقاو 
دیص وت  هک ، تفگ  مدرک  ضرع  دهاز  خیش  هب  یتّدم  زا  دعب  ار  نخس  نیا  دوب . هدمآ  زاب  دوخ  لاح  هب  نم  شوگ 

______________________________

«. میدرگیمزاب وا  هب  میتسه و  ادخ  نآ  زا  ام  . » هیآ 156 ( 2  ) هرقب (. 1)
زا هتفرگ و  همشچرس  لاخلخ  هیحان  زا  لاش  اوپدک و  ای  ویدرگ  هدیجنس ، ياههناخدور  دراد . رارق  لیبدرا  یخسرف  هدزاود  رد  لاخلخ : (. 2)

(. یخیرات ص 183 يایفارغج   ) دنزیریم دوردیفس  هب  لامش  فرط 
هدرک و دای  نیـشندرک  رهـش  ناونع  هب  رهبا  زا  لقوح  نبا  تسا . هدوب  فورعم  میدق  ياهنامز  زا  عقاو و  نیوزق  يرتخاب  شخب  رد  رهبا : (. 3)

ص 229) یخیرات ، يایفارغج  . ) دناهتفگیم رهوا »  » ار رهبا  نایناریا  دسیونیم 
20 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

وت شوگ  ار  ام  نیسح  یجاح  تفگ : مدیسر ، نیّدلا  یفص  خیش  تمدخ  هب  تشذگ  نآ  رب  یتّدم  نوچ  و  نیّدلا . یفـص  خیـش  ینعی  ییوا ،
. دوب تسیاب  رد 

یفـص خیـش  تفر و  يدجو  دهاز  خیـش  تبحـص  رد  يزور  تفگ : هک ، دنک  تیاور  نیّدلا  یّیحم  هجاوخ  زا  یبارـس  کلملا  ماظن  هجاوخ 
. دش لزغ  لوق و  زاغآ  زاب  دنتسب و  دنلب  یتخرد  رب  هدرب  رود  ار  نیّدلا  یفص  خیش  ات  دومرف  دهاز  خیش  دنداتفارد . عامس  هب  مدرم  نیّدلا و 

. دروآیمرب درگ  دوخ  اب  دیدیم  سک  همه  هچنانچ  ار  تخرد  درک و  عامس  زاغآ  دمآ و  تکرح  رد  دجو  هبلغ  ار  دهاز  خیش 

داشگ خیش  لابقا  هرهچ  رب  دهاز  خیش  زا  هک  داشرا  نیقلت و  تزاجا  باب  رکذ 

دهاز خیـش  تمدخ  رد  ار  نیّدـلا  یفـص  خیـش  نوچ  هک ، دـننک  تیاور  نینچ  هّیویند  هّینید و  دـصاقم  نادـصاق  هّیوفـص و  هفیاط  نادـشرم 
، يدرک تراشا  ینیشنهداجس  داشرا و  تزاجا  هب  ار  نیّدلا  یفص  خیش  گرزب ، خیـش  دنچره  تسویپ ، لوصح  هب  [ 25  ] تامارم تاماقم و 

اجنآ هب  خیش  مودق  فیرشت  ياعدتـسا  هدمآ  خیـش  تمزالم  هب  هغارم  نادشرتسم  یعمج  یتقو  هکنآ  ات  درکیمن . لوبق  هتفگ  اهترذعم  وا 
دومرف درکن و  لوبق  ار  اهنآ  خیش  دروآ ، شیپ  اهرذع  نیّدلا  یفص  خیش  هک  دنچره  دومرف و  نیّدلا  یفص  خیش  هب  ار  ناشیا  داشرا  دندرک ،

لها دـشرم  نآ  زا  هار  رد  هتـشگ  اجنآ  هّجوتم  هرورّـضلاب  يور  اجنآ  هب  هک  تسا  نآ  ّقح  نامرف  دومن ؛ قلخ  هب  ار  وت  یلاـعت  ّقح  یفـص  هک 
هغارم رد  داتفا و  هغارم  قاّفتا  هکنآ  ات  دیدرگیم  هدهاشم  بیارغ  بیاجع و  ار  تدارا  باحصا  دیـسریم و  روهظ  هب  تاداع  قراوخ  هابتنا 
ظعّتم رجاوز  فنع  ظعاوم و  فطل  هب  «« 1  » مهتاّیلباق ردق  یلع  ، » ار هقرفهقرف  خیش  لامعالا ، ئّیـس  تیاغ  هب  لاوحالا و  فلتخم  دندوب  مدرم 

رب ار  داشرا  ياول  تخاسیم و  رجزنم  و 
______________________________

. ناشدادعتسا ّتیلباق و  ردق  هب  همجرت : (. 1)
21 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

خیش دیسر . خیش  عمس  هب  دوب  هغارم  رد  هک  ییاسیلک  زا  سوقان  زاوآ  يزور  تخارفایم . داشر  دادس و  جوا  هب  هرّهطم  تعیرش  نیناوق  قبط 
. سوقان دنتفگ  دوب ؟ هچ  نیا  هک  دیسرپ 

لتق هب  ار  رید  نآ  قیلثاج  دمآ و  هاشداپ  دزن  زا  یچلیا  زور  هس  زا  دعب  میبوک . ورف  يزیچ  زین  ام  دـنتفوک . ورف  يزیچ  ناشیا  هک  دومرف  خـیش 
بابرا عماسم  هب  ربخ  نیا  تیـصو  دش  رایـسب  خیـش  هّبق  هب  تدارا  باحـصا  هّجوت  نوچ  دندرک و  اجنآ  زامن  هعمج  زور  ناناملـسم  دروآ و 
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هکنآ ات  تسا  لوغشم  [ 26  ] لام عمج  هب  ینیشنهداجس  ماقم  رد  هک  دندومنیم  تبیغ  دهاز  خیش  دزن  ار  خیش  هتسویپ  دیسر ، دسح  ضرغ و 
دندوب هدیناسر  خیـش  فرـشا  رظن  هب  فرط  ره  زا  تدارا  باحـصا  هک  فحت  روذن و  دمآ و  دـهاز  خیـش  تمدـخ  هب  هغارم  زا  خیـش  نوچ 

خیـش راذتعا  نماد  رد  دنتخیرگ و  لومخ  ياههشوگ  هب  لوذـخم  بوکنم و  رـساخ و  بئاخ و  ءادـعا  درپس . دـهاز  خیـش  مادـخ  هب  هدروآ 
. دنتخیوآ یفص  خیش  دهاز و 

ضارتعا دهاز  خیش  ترضح  رب  ضارغا  بابرا  تفای ؛ ایلع  هجرد  نیّدلا  یفص  خیش  تزاجا  هبتر  داشرا و  تاجرد  نوچ  هک ، دننک  تیاور 
تزاجا تلود  هب  ار  وا  تسا  خیـش  ترـضح  قدص  فلخ  یبلـص و  دلو  هک  یلع  نیّدلا  لامج  هدازخیـش  تالامک  دوجو  اب  هک  دندرکیم 

رطاخ ار  نادیرم  ناشیا ، هنایم  قرف  هک  تساوخ  دهاز  خیـش  دـناشنیم . یلاع  دنـسم  نیا  رب  ار  یفـص  خیـش  دـنادرگیمن و  زارفارـس  داشرا 
تولخ نایم  دنتفگ  تساجک ؟ یفص  تولخ  تفگ ، تسا . خیـش  تولخ  بنج  رد  دنتفگ ، تساجک ؟ یلع  تولخ  هک ، دومرف  ددرگ . ناشن 

زاوآ هب  خیش  دینادب . ار  ود  ره  ماقم  هبتر و  امـش  ات  مهد  زاوآ  ار  ود  ره  تفگ : خیـش  تسا . تفاسم  دعب  خسرف  مین  بیرق  وا  تولخ  امش و 
خیش دش . رضاح  لاحلا  یف  دندینـش و  همه  هکنانچ  کیبل . هک  دمآ  زاوآ  یفـص ، تفگ  نوچ  دادن و  باوج  دناوخ . ار  دوخ  دنزرف  اررکم 

هب ور  مدمآ . تمدخ  هب  تهج  نآ  هب  دیسر  نم  هب  خیـش  ترـضح  زاوآ  هک  مدوب  تولخ  رد  تفگ ، يدوب ؟ اجک  نیّدلا  یفـص  هک  دیـسرپ 
یلع و نیّدلا  لامج  هب  هن  هداد  نیّدلا  یفص  هب  یلاعت  هناحبس و  ّقح  ار  نآ  تسا  نآ  رب  نم  رظن  هچنآ  هک  دومرف  هدرک  نارکنم  نارـضاح و 

رد ارم  ماهدرپس . یفص  هب  ار  تناما  نیا  « 1 « » اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  [ » 27  ] مکح هب 
______________________________

«. دینادرگ زاب  ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  نامرف  امش  هب  ادخ  . » هیآ 58 ( 4  ) ءاسن (. 1)
22 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

«. 1 « » ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنِإ   » دییامرفم تنایخ  ییادخ  تناما 
رد ایرد  رانک  رد  خیـش  تخت  يالاب  رب  کی  ره  هک  دندرک  قاّفتا  نیّدلا  ققدـم  انالوم  یلع و  نیّدـلا  لامج  « 2  » خیـش يزور  هک  تسا  لقن 

دنتفگ تساجک ؟ یفص  هک  دیسرپ  خیش  دنیشن . خیش  يولهپ  تخت  رب  هک  دنامن  اج  ار  نیّدلا  یفـص  خیـش  ات  دننیـشن  خیـش  يولهپ  هاگدیع 
يولهپ تخت  رب  درک و  راضحا  ار  وا  هداتـسرف  خیـش  بلط  هب  ررکم  خیـش  دیـسر . دـناوتیمن  تبحـص  هب  دراد و  رازآ  لمد  زا  وا  ياپ  فک 

نم راکهبوت  تسوا  راکهبوت  هکره  تسا و  نم  تسد  تسد  نیا  تعامج  يا  هک ، تفگ  دومن و  مدرم  هب  هتفرگ  ار  شتـسد  دـناشنب و  دوخ 
. منم یفص  مایفص و  نم  هتخیسگ ، ورف  شروگ  دیابن . زین  ار  وا  دیابن و  ارم  تسین  وا  راک  هبوت  تسین  نم  راک  هبوت  هکره  تسا و 

رعش
خیش زا  نیّدلا  یفص  خیش  هک  تسا  هقیرط  نیا  هب  خیـش  هقرخ  تدارا و  بسن  اّما  « 3  » اندـب انللح  ناحور  نحنانأ  يوهأ  نم  يوهأ و  نم  انأ 

دش و نوفدم  اجنامه  دوب و  [ 700  ] هئامعبس هنس  رد  نالیگ  درواتسد  رد  دهاز 23  خیـش  تافو  هتفای و  ینالیگ  میهاربا  نیّدلا  ّقحلا و  جات 
نکر میانغلا  وبا  زا  وا  يزیربت 19 و  دومحم  نیّدلا  باهش  خیش  زا  وا  نیّدلا و  لامج  دّیـس  زا  ترـضح  نآ  و  «. 4 « » هب كّربتی  رازی و   » نالا

رمع نیّدلا 16  هیجو  یضاق  زا  وا  يدرورهسلا 17 و  بیجنلا  وبا  خیش  زا  وا  رکب و  وبا  نیّدلا  بطق  خیـش  زا  وا  و  « 5  » یساجسلا [ 28  ] نیّدلا
دّمحم نب  دـینج  مساـقلا  وبا  زا  وا  يرونیدـلا و  داـشمم  زا  وا  دوسا و  دـمحا  خیـش  زا  وا  يرکبلا و  دّـمحم  خیـش  دوخ  ردـپ  زا  وا  يرکبلا و 

وا ییاط 15 و  دوواد  زا  وا  اضرلا و  یلع  نسحلا  وبا  ماما  مداخ  یخرک 14  فورعم  زا  وا  یطقس 13 و  يرس  زا  وا  هفیاطلا و  دّیس  يدادغبلا 
نینمؤملا و ریما  زا  وا  و  مهنع - یلاعت  هّللا  یضر  يرصب 12 - نسح  زا  وا  یمجع و  بیبح  زا 

______________________________

«. تساناد هدنیاشخب و  وا  هک  دنکیم ، اطع  ار  نآ  دهاوخ  هکره  هب  تسادخ  تسد  هب  تلیضف  . » هیآ 73 ( 3  ) نارمع لآ  (. 1)
. يدیع يزور  و : (. 2)
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. میاهدرک لولح  ندب  کی  رد  هک  میحور  ود  ام  منم . قوشعم  منم ، قشاع  همجرت : (. 3)
. دوشیم كربت  نآ  رب  دوشیم و  ترایز  همجرت : (. 4)
. ناجنز یخسرف  شش  رد  تسا  ياهیرق  ساجس : (. 5)

23 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
««: 1  » ْهِدَْتقا ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   » نیعمجا هلآ  هیلع و  همالس  هّللا و  تاولص  نیملسملا - بوسعی 

«2  » دانسإلاب دانسألا  ۀلوصوم  رباک  نعارباک  هداّهّزلا  ثرو 

تاجردیلاع خیش  تافو  رکذ  ضرم و  هعقاو 

رد ار  خیـش  تشادیم  زیاج  وضو  ضقن  زور  دـنچره  هب  تشاـمگیم و  دوخ  سیفن  سفن  رب  خیـش  هک  تضاـیر  ترثک  زا  هک ، دـناهدروآ 
یفیفخت كدنا  هضراع  نآ  دندشیم  لوغـشم  هجلاعم  هب  اّبطا  هک  تقو  دنچره  هب  دوب و  هدش  يراط  ياهدـس  لوب  يراجم  رد  هّدـغ و  هناثم 

، هک ماّیا  نآ  يانثا  رد  و  دـیدرگ . رارقلا  راد  بناـج  هب  راـبتعایب  راد  نیا  زا  ترـضح  نآ  لاـقتنا  بجوم  ضرم  ناـمه  هرخـالاب  تفاـییم ؛
هک یلزنم  تمیزع  يدوب  تحارتسا  ناهاوخ  شرطاع  رطاخ  هک  یهاگ  هتشگ  یلوتسم  ملا  عجو و  تّدش  دوب و  هدش  کیدزن  تلحر  دعوم 

ترثک زا  نوچ  دوب  دهاز  خیـش  هیبص  هک  ناشیا  مرتحم  مرح  زاب  يدوسایب و  ياهظحل  هدومرف  دوب  « 3  » دهاوخ شرّطعم  دهشم  رّونم و  دقرم 
زاب يدوب  دوخ  لزنم  رد  يدـنچ  نوچ  يداد و  لقن  هناـخ  هب  ار  ناـشیا  دومن  تسناوتیمن  مادـقا  خیـش  تمدـخ  هب  لزنم  نآ  رد  مدرم  [ 29]

تسا و نآ  نم  یلـصا  هناـخ  هک  دومرفیم  هدرک  زاـب  مشچ  دـیدوخ  هناـخ  رد  امـش  هک  دـنتفگیم  مدرم  دـیرب . نم  هناـخ  هب  ارم  هک  یتفگ 
هب ار  باحـصا  هتـسویپ  دـش  بیرق  تیاـغ  هب  تمیزع  تقو  نوـچ  و  دـندرکیم . لـقن  اـجنآ  هب  ار  خیـش  زاـب  اـت  درکیم  هریظح  هب  تراـشا 
اب تاـیاکح  هلوـقم  نیا  زا  هتـسویپ  يدرک و  ّتیـصو  ماـعطا  یقـس و  ماـعنا و  مارکا و  هرفـس و  لذـب و  مارک و  خـیاشم  هقیرط  رب  تماقتـسا 
هب ارایتخا  ارارطضا ال  هک  ینرضاح  یسوم  نیّدلا  ردص  خیـش  خیـش ، تلحر  تقو  رد  یهلا  ياضق  ياضتقا  زا  يدروآ و  نایم  رد  باحـصا 

دوب 18 هتفر  « 4  » هّیناطلس
______________________________

«. نک ادتقا  ناشیا  شور  هب  سپ  تسا ، هدرک  ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  . » هیآ 90 ( 6  ) ماعنا (. 1)
. دوب هتسویپ  رگید ]  ] دانسا هب  نآ  دانسا  هکیلاحرد  مه ] رس  تشپ   ] ردپ زا  ردپ  ار  ییاسراپ  دندرب  ثرا  هب  همجرت : (. 2)

تساوخ و : تهاوخ ، م : (. 3)
لاس رد  وتیاجلا  تشاذگ و  ناینب  ناخ  نوغرا  ار  رهش  نیا  دراد . رارق  ناجنز  رهبا و  نایم  هار  همین  رد  هّیناطلس : (. 4)

24 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
لسغ و تسا و  نیّدـلا  ردـص  هب  ضّوفم  دابع  داشرا  ینیـشنهداّجس و  هک  دومرف  ّتیـصو  نادـیرم  عمجم  رد  نیّدـلا  ردـص  خیـش  هب  هنابیاغ 

تسیابیم ار  ناشیا  هاگره  میدوب  لوغشم  دهاز  خیـش  لسغ  هب  ام  هک  یتقو  هک  دومرف  و  یناهفـصا . نیّدلا  لامج  دّیـس  هب  ّقلعتم  نم  زیهجت 
لسغ میلعت  تهج  هک  انامه  درک و  هیکت  دیابیم  خیش  هک  میتفگیم  داد  تسیابیم  هیکت  هاگره  تسشن و  دیابیم  خیـش  میتفگیم  دیناشن 
هاگن لالح  ساـبرک  عرذ  یـس  دـننک و  نم  نفک  کـی  دـهاز  خیـش  ياـههماج  زا  هک  دـیاب  هک ، تفگ  هدومرفیم و  ناـیب  نخـس  نیا  دوخ 

ات دوب  ناسللا  بطر  هّللا  مالک  توـالت  هب  هتـسویپ  و  دـنیامن . نآ  هب  نم  نفک  ماـمتا  تسا  نم  « 1  » دیرم هدیرم و  هتفاب  هتـشر و  هک  ماهتـشاد 
زور حبـص  زامن  زا  دعب  و  « 2 « » ًامِیلْـسَت اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص   » هک دـش  متخ  نیا  رب  شمالک  رخآ  و  دـنامن . مّلکت  تّوق  [ 30  ] ار ناـبز  هکنآ 

اوتـسا تقو  هب  دیـشوپرد و  نوگملاع  هدـهاشم  زا  مشچ  حور ، یلاعت  اب  ( 735  ) هئامعبـس نیثالث و  سمخ و  هنـس  مّرحم  مهدزاود  هبنـشود 
دیشونب و « 4 « » ًۀَّیِضْرَم ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای   » یعاد تسد  زا  « 3 « » اّهبراش ساّنلا  ّلک  سأک و  توملا   » تبرش
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دلخلا ّتنج  هب  هّجوـت  مسارم  هب  « 5 « » َنوُدَـعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُوفاَخت  اَّلَأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت   » رّـشبم تراشب  اب 
هک یجهن  رب  تخادرپ و  زیهجت  لسغ و  مزاول  هب  نیّدلا  لامج  دّیس  ّتیصو ، بجوم  هب  و  « 6 « » ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف   » دیشوک

تسشن دیابیم  ای  درک  دیابیم  هیکت  خیش  هک  دنتفگ  لسغ  تقو  رد  هتفگ  باحصا  هب  میلعت  لیبس  رب  دوب و  هدرک  لقن  دهاز  خیـش  زا  خیش 
هک رّطعم  دهـشم  نیمه  رد  ةولـص  يادا  زا  دعب  دنکیم  ناشیا  ددم  زین  دوخ  ایوگ  هچنانچ  دنتفاییم . کبـس  روما  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  و 

سنا و فاوط  فاطم  الاح 
______________________________

جنپ رد  هعلق  نیاص  تسا . نالرغنق  نآ  یلوغم  مسا  دـیوگ : ءادـفلا  وبا  داد . رارق  نایناخلیا  تلود  تختیاپ  دـیناسر و  ماـمتا  هب  ق . 804 ه . - 
(. ص 240 یخیرات ، يایفارغج  . ) دراد رارق  هّیناطلس  قرش  یخسرف 

. دیزم و : (. 1)
«. دینک مالس  دیتسرف و  تاولص  وا  رب  . » هیآ 56 ( 33  ) بازحا (. 2)

. دنشونب دیاب  نآ  زا  مدرم  ّلک  هک  تسا  یماج  گرم  همجرت : (. 3)
«. درگ زاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هدیدنسپ  دونشخ و  هتفایشمارآ ، حور  يا  . » تایآ 27 و 28 ( 89  ) رجف (. 4)

تراشب هدش ، هداد  هدعو  امش  هب  هک  یتشهب  هب  ار  امش  دیشابم ، نیگمغ  دیسرتم و  هک  دنیآیم  دورف  ناگتشرف  . » هیآ 30 ( 41  ) تلّصف (. 5)
«. تسا

«. اناوت ییاورنامرف  دزن  هدیدنسپ ، یهاگیاج  رد  . » هیآ 55 ( 54  ) رمق (. 6)
25 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

شرجه شتآ  هب  یهام  هکلب  یلاس ، خیـش  زا  دـعب  ارم  ایادـخ  هک  دومرف  اعد  شمرتحم  مرح  دـندرک و  نفد  ار  شنویامه  مسج  تسا ، ّنج 
نانج راد  رد  زین  وا  خیش  تافو  زا  مهدجه  زور  دیسر ، تباجا  فده  رب  شیاعد  ریت  نوچ  زورفیم و  يرود  هریان  هب  منورد  نوناک  زوسم و 

. دیدرگ لصاو  خیش  هب 

ایلعلا [ 31  ] تاجرد یف  یلاعت  هّللا  هلزنا  یسوم  نیّدلا  ردص  خیش  ترضح  لاقم  تیالو  لاوحا  رکذ 

ياضتقم رب  ّتین  قدص  ّتیوط و  يافص  لامک  زا  ّتیور  باحصا  درک ، تعجارم  هّیناطلس  رفـس  زا  یـسوم  نیّدلا  ردص  خیـش  هکنآ  زا  دعب 
بلطنابایب ناگدنامهاررد  دندیناشن و  داشرا  دنسم  رب  رثاتیاده  ردپ  روتسد  هب  ار  ترضح  نآ  درک و  لمع  گرزب  خیش  ترضح  ّتیصو 

هناشن هردس  دنمورب  لخن  تدارا و  باحصا  عجرم  ترضح  نآ  هنایشآ  « 2  » نامسآ دنلب  « 1  » ناتسآ دندیناسر  ییامنهار  هب  رگید  تبون  ار 
هّللا تاولص  نیموصعم - هّمئا  زا  دعب  هک  تسین  مولعم  هک  تسا  هتفگ  سنالا  تاحفن  باتک  بحاص  تشگ . تداعس  تارمث  رمثم  شتیالو 

دـشاب و هدوب  راونا 20  مساق  دّیـس  ریما  راودالا ، ۀـصالخ  رارـسالا ، فشاـک  ترـضح  رادـقم  قیرط  نیا  رد  یباـنج  یلاـع  نیعمجا - مهیلع 
دنـسم رب  ترطف  ودب  زا  خیـش  ترـضح  دراد . تباث  نیّدلا  ردص  خیـش  ترـضح  هب  يدیرم  تدارا و  تبـسن  مساق  دّیـس  ریما  هک  دیوگیم 

رتخد دش ، روکذـم  هچنانچ  شاهدـجام ، هدـلاو  هچ  « 3  » هدومرف عولط  تیـالو  جوا  زا  زین  يرداـم  بسن  تبـسن  زا  هدوـمرف و  دـّلوت  تیـالو 
خیش و ّدج  تفه  ات  تسا و  یناجنسلا  يدرکلا  رادنپ  خیش  نب  لباب  نب  ریما  نشور  خیش  دلو  ترـضح  نآ  و  « 4  » تسا دهاز  خیش  ترضح 
. تسا روهـشم  خیاشم  زا  هک  هنع - هّللا  یـضر  تسا - جثالا  نب  دیرم  شمتفه  ّدج  دناهدوب و  نیکمت  راقو و  ناکم  نّکمتم  نیـشنهداّجس و 

ترضح هدلاو  نوتاخ  همطاف  ةامسم  دقع  سلجم  رد  هک  تسا  لوقنم 
______________________________

هناتسآ و : (. 1)
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درادن نامسآ  و : (. 2)
هدومن و : (. 3)

. تسا همطاف  یبیب  دوصقم  (. 4)
26 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ياج هب  يدنمزاین  مسر  دندیدیمن  ار  وا  مدرم  هک  یـسک  هب  ور  دشاب  میظعت  هقیرط  هچنانچ  هتـساخرب ، دهاز  خیـش  [ 32  ] نیّدلا ردص  خیش 
میاق هک  دوب  یکی  ناشیا  هنایم  رد  دندومن  نم  هب  دنـشاب  نم  ریابن  هک  ار  نیّدلا  یفـص  دالوا  هک  دومرف  دندرک  راسفتـسا  ینعم  نآ  زا  دروآ .

نآ نیا  هک  تفگ : نیّدلا  یفـص  خیـش  دش ، ّدلوتم  نیّدـلا  ردـص  خیـش  نوچ  و  مدرک . میظعت  ار  وا  دوب ، دـهاوخ  نیّدـلا  یفـص  نم و  ماقم 
نامگ رب  هک  « 1  » نیّدلا یفـص  خیـش  كرابم  دقرم  دومرف و  ضیوفت  وا  هب  ارم  ار و  دوخ  یماقم  میاق  هاش  خیـش  ترـضح  هک  تسا  دـنزرف 
ردـص خیـش  تّمه  رامعم  هتخادرپ  هتخاس و  تسا ، نیمز  نامـسآ و  نافیاط  فیاوط  فاطم  زورما  نیمخت ، ّنظ و  هبیاشیب  نیقی ، قدـص و 
روفو زا  لـیلخ و  سدـق  نیگنر  همعطا  ترثک  زا  نییآتشهب  هضور  نآ  زورما  هاـنپنید  هاـش  ترـضح  یلعا  تلود  نمی  هب  تسا و  نیّدـلا 

. تسا نیرب  دلخ  کشر  رون  روهظ 
، تشگ سابتلا  نودرگ  فقس و  نامسآ  سابتقاکلف  ساسا  نآ  نوچ  كاخ و  هرومعم  رد  کیل  یتشهبكاپ  نیرب  سودرف  وچمه  ییاضف 

لد ناج و  تیبرت  هب  لگ  بآ و  ترامع  زا  تسـشن و  نیقی  لها  فیاوط  نادـشرتسم  هرمز  داـشرا  دنـسم  رب  نیّدـلا  ردـص  خیـش  ترـضح 
حیاـصن ظـعاوم و  رهاوج  هب  ار  کـیره  شوه  شوگ  درکیم و  راـثن  نادـیرم  رب  دوب  هدینـش  خیـش  ترـضح  زا  هک  یفراـعم  ررد  تسویپ .

. تخاسیم راوهاش  ّرد  فدص 
گرزب خیش  ترضح  ياشگلکـشم  [ 33  ] نابز رب  هک  ینامّزلا  رخآ  لوسر  ثیداحا  یناـعم  حرـش  ینآرق و  تاریـسفت  تـالیوأت و  نوچ  و 

دنچ ياهتکن  هتشگ ، روکذم  كولم  ارقف و  عماجم  رد  هکلب  كولس ، بابرا  عماوص  رد  نیّدلا  ردص  خیـش  ترـضح  لاقم  ناسل  زا  هتـشذگ 
دندرک لاؤس  خیـش  ترـضح  زا  هک  دیامرف  هّرـس - سّدق  نیّدلا - ردص  خیـش  دنادرگیم . راگزور  یلاها  عماسم  راوشوگ  اهنآ  زا  دنمهدیاف 

لد رد  هچره  هک  دراد  نآ  ياضتقا  نیا  و  « 2 « » ُهَّللا ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو   » دیامرفیم یلاعت  هناحبـس و  ّقح  هک 
درذگ هدنب 

______________________________

. نیّدلا یفص  خیش  ترضح  و : (. 1)
ار امش  ادخ  دیراد ، شاهدیشوپ  ای  دیزاس  شراکشآ  هاوخ  دیراد  لد  رد  هک  ار  هچنآ  . » هیآ 284 (، 2  ) هرقب (. 2)

27 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
یلاعت هّللا  ّنا  : » لاق ثیح  ملـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر - ثیدح  دننک و  باسح  شنآ  هب  دردـن  هاوخ  درد و  نآ  راهظا  هدرپ  هاوخ 

ای دننکن و  لمع  نآ  هب  ددرگ و  دابع  رطاخ  رد  هچنآ  هکنآ  یضتقم  « 1 « » مّلکتت وأ  هب  لمعت  مل  ام  اهرودص  هب  تسوسو  ام  یتّما  نع  زواجی 
ود مدرم  هک ، دومرف  خیـش  تسا ؟ هنوگچ  نآ  قیفوت  دشاب  عفادت  ثیدح  تیآ و  هنایم  رهاظ  هب  سپ  دشاب . وفع  دنیامنن  نخـس  هلوقم  نآ  زا 
نآ هب  دنرامگن  نآ  راهظا  رب  تّمه  دنرآ و  لد  رد  هچره  هک  تسا  راربا  هب  تبسن  ثیدح  ینعم  نّیبرقم . یـضعب  راربا و  یـضعب  دنافنص :

هیداب هب  برق  يداو  زا  ار  یعـس  بکرم  دـننراذگ  لدرد  ار  هّللا  يوس  ام  رگا  هک ، تسا  نابّرقم  هب  تبـسن  تیآ  ینعم  دـندرگن و  بساـحم 
ْنِم َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل   » همیرک هکنآ  زا  دعب  هک  دندیـسرپ  « 2 «. » نیبّرقملا تّآیس  راربالا  تانـسح   » ۀلوقملا هذه  نمف  دننادرگزاب . دعب 

- ملس هلا و  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر - هکنآ  سپ  تسا . تلاسر  ترـضح  هتـشذگ  هدنیآ و  ناهانگ  شزرمآ  يّدوم  « 3 « » َرَّخََأت ام  َو  َِکْبنَذ 
نآ زور  ره  هک  دومرف  خیـش  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  منکیم  رافغتـسا  یلاـعت ، هناحبـس و  ّقح  زا  هداـیز  راـب  داـتفه  زور  ره  هک  دومرفیم  [ 34]

دومرفیم یّقرت  برق  ماقم  رد  هک  زور  ره  و  دوب . دعب  نآ  هب  تبسن  زورید  ماقم  هتـشذگ و  زور  دراو  هک  دادیم  تسد  يدراو  ار  ترـضح 
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. دوب هتفرگ  مارآ  نآ  هب  هتشذگ  زور  هک  درکیم  نآ  زا  رافغتسا 
مّدقم و ناهانگ  شزرمآ  دوب  موصعم  ملس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ - نوچ  هک  دنک  لاؤس  یـسک  رگا  هک ، دیوگ  فورح  نیا  مقار 

یمّرخ نینچمه  يدشیم و  دنـسرخ  نآ  هب  هک  ار  هتـشذگ  تادراو  هک  دوب  دـناوت  نآ  دارم  هک ، تفگ  ناوت  باوج  دراد ؟ ینعم  هچ  رّخؤم 
ردص خیش  زین  و  تفگ . ناوت  بنذ  اهنآ  هب  تبـسن  يدومن  زواجت  یّقرت و  نآ  زا  تاماقم  هبترم  رازه  هب  نآ  زا  دعب  هک  ار  هدنیآ  تاماقم  هب 

ُهُکِرُْدت ال   » تیآ زا  راوگرزب  خیش  زا  هک  دیوگ  نیّدلا 
______________________________

«. درک دهاوخ  تساوخزاب  نادب 
. دنشاب هتفگن  نخس  نآ  زا  ای  دنشاب  هدرکن  لمع  اهنآ  هب  هک  مادام  درذگیم  نم  تّما  ینورد  ياههسوسو  زا  لاعتم  دنوادخ  همجرت : (. 1)

. تسا ناکیدزن  ياهیتشز  نابوخ  ياهیئوکین  ص 695 . ج 2 ، مکح ، لاثما و  (. 2)
«. دزرمایب وت  يارب  دشاب  نیا  زا  سپ  هچنآ  و  دوب ، نیا  زا  شیپ  هچنآ  ارت  هانگ  ادخ  ات  . » هیآ 2 ( 48  ) حتف (. 3)

28 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
یهلا مالک  اب  ناـشیا  لوق  دنـشاب  قح  لـها  ناـشیا  نوچ  دـناهدرک و  ّقح  هدـهاشم  رادـید و  يوعد  یعمج  هک  دـندرک  لاؤس  « 1 « » ُراْصبَْألا

هب اّما  درک ، ناوتن  رذگ  هدـهاشم  يداو  رب  رـصب  يدرمياپ  هب  تسه  یتریـصب  تسه و  يرـصب  ار  ام  هک  دومرف  خیـش  دـیآ ؟ قفاوم  هنوگچ 
تلود ددرگیم  لـصاح  « 2 « » هب رـصبی  يّذلا  هرـصب  هب و  عمـسی  يذـّلا  هعمـس  تنک  هتبجأ  اذاف   » تیانع ياضتقم  رب  هک  تریـصب  يرایتسد 

. دزاس روهرهب  عتمم و  لامج  راونا  زا  هتشاد  ینازرا  دوخ  هک  یتریصب  هدید  هب  مه  هک  تسا  نکمم  هدهاشم 
ِیف اَّلِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  ال   » تفـص هب  نآرق  هکنآ  زا  دعب  هک  دـندرک  راسفتـسا  خیـش  زا  هک  [ 35  ] تسا لوقنم  نیّدلا  ردص  خیـش  زا  مه  و 

هنوگچ « 4 « » ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر   » لاؤس سپ  نومنهار  نآ  تقیقح  هب  ءایبنا  عیمج  زا  رتهب  يوبن  لـماک  ملع  تسا و  نوحـشم  « 3 « » ٍنِیبُم ٍباتِک 
؟ تسا

دبا ات  لزا  زا  هچره  لامجا و  ای  لیـصفت  قیرط  رب  ای  تسا  تاـنوکم  ملع  تسا  نآرق  رد  هک  سباـی  بطر و  ملع  هک  دومرف  خیـش  ترـضح 
نآ هک  تـسا  یهلا  تافـص  تاذ و  هـب  « 5  » ملع تسا  ًاـْملِع » ِینْدِز  ِّبَر   » رد هک  مـلع  زا  دارم  اـّما  تـسا . نآرق  رد  هـک  تـسا  نـیا  تـسا ،

تـسا بوسنم  نیّدلا  ردص  خیـش  هب  زین  و  طیحم . رحب  بنج  رد  تسا  ياهرطق  ملع  نیا  بنج  رد  ملع  نآ  تسا و  یهانتم  ریغ  روصحمان و 
ردارب زا  مدرم  نتخیرگ  زا  تسا  دراو  نآرق  رد  هک  « 6 « » ِهِیبَأ َو  ِهِّمُأ  َو  ِهیِخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی   » تیآ هک  دندیسرپ  خیش  زا  هک  دومرف  هکنآ ،

ار یـضعب  دوب  دهاوخ  وا  تعیبط  رب  بلاغ  تفـص  رب  سکره  رـشح  هک  دومرف  دوب ؟ دناوت  هنوگچ  ینعم  نیا  تسا  رـشح  رد  ردپ  ردام و  و 
نوچ سایقلا و  اذه  یلع  هابور ، هنیزوب و  تروص  رب  ار  هدـننکهلیح  رکم و  دـننک و  رـشح  گس  تروص  رب  دنـشاب  هدوب  يذوم  ملاظ و  هک 

ناشیا زا  دـناهدش  ناشیا  هّجوتم  هک  دـننیب  مئاـهب  عابـس و  نوچ  ناـشیا  دـنور  دـنزرف  ردارب و  بناـج  هب  روشحم  تروص  نیا  هب  هفیاـط  نیا 
. دنزیرگب

______________________________

«. دننیبیمن ار  وا  اهمشچ  . » هیآ 103 ( 6  ) ماعنا (. 1)
. ینیبیم دنیبیم  وا  هچنآ  يونشیم و  دونشیم  وا  هچنآ  هب  زین  دوخ  ییوگخساپ  ار  وا  هک  هاگنآ  همجرت : (. 2)

«. تسا هدمآ  نیبم  باتک  رد  هکنآ  زج  تسین  یکشخ  يرت و  چیه  هیآ 59 . ( 6  ) ماعنا (. 3)
«. يازفیب نم  ملع  هب  نم ، راگدرورپ  يا  . » هیآ 114 ( 20  ) هط (. 4)

. درادن ملع  و : (. 5)
«. دزیرگیم شردپ  شردام و  زا  شردارب و  زا  یمدآ  هک  يزور  . » تایآ 34 و 35 ( 80  ) سبع (. 6)
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29 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
َو ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ   » هک دیامرفیم  هناحبـس  ّقح  هک  دندیـسرپ  خیـش  زا  هک  دنک  تیاور  نیّدلا  ردـص  خیـش  نینچمه  و 

قح نوچ  دهد . تشهب  ار  ناشیا  هکنیا  هب  دـیرخ  ناشیا  زا  [ 36  ] ار نانمؤم  لام  سفن و  یلاعت  يادـخ  ینعی  «، 1 « » َۀَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ 
تسا قح  کلم  لد  تفگ  زیزعلا - هّرس  سّدق  خیش - دیرخ . ار  سیسخ  سفن  دیرخن و  دوب  فرـشا  هک  ار  لد  ارچ  دوب  ارـش  عیب و  ماقم  رد 

ّتنج نمث  هب  ار  وا  هک  تساوخ  تسا . ناـیغط  دّرمت و  نایـصع و  یـشکرس و  سفن  رد  نکیل  وا . تفأر  فطل و  هاـگرظن  عـیادو و  هنیزخ  و 
. دزاس دّیقم 

. دیرخ ار  وا  نآربانب 
زا انثا  نیا  رد  دومرفیم . یتفرعم  دوب  تقو  نامجرت  لاح و  ناـبز  هک  خیـش  دوب و  خیـش  تبحـص  رد  میظع  یعمجم  یتبون  هک  تسا  لوقنم 

ینعم نیّدلا  لامج  یضاق  دیسرپ ، « 2 « » ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی   » تیآ ینعم  زا  یلاوم 
وت هب  هچنآ  ناسرب  هک  تسا  نیا  شینعم  دراد و  زین  رگید  ینعم  اّما  تسا ، تسار  یلب  دندومرف  خیش  تخاس . روکذم  روهشم  هجو  رب  تیآ 

نوچ یـشاب و  هدرکن  تلاسر  غیلبت  ینکن  لمع  نآ  رب  « 4  » رگا و  « 3 « » ْلَعْفَت َْمل  ْنِإ  َو   » نک لـمع  نآ  رب  زین  وت  و  وت ، راـگدرورپ  زا  هدیـسر 
عبـس تروص  یناعم  ملاعم  ملاع  ود  نآ  زا  هک  لـقن  تفه  نیا  هب  تسا  لوقنم  رایـسب  ترـضح  نآ  زا  دـئارف  نیا  هابـشا  دـئاوف و  نیا  لاـثما 

داقتعإلا لهأ  دـنع  اذـه  و   » تشارفین ینارنخـس  جوا  هب  رـس  نیا  رب  هدایز  ار  ملق  ملع  تشامگ و  ینابم  نیا  ماتتخا  رب  تّمه  تشاد  یناـثملا 
«5 « » دادّسلا حالّصلل و  ّقفوملا  وه  دادش و  عبسک 

داسف داوم  قرالا  یلوت و  هد  ود  مدرم  هنایم  داشرا  دنسم  رب  خیـش  نّکمت  تقو  رد  نوچ  هکنآ ، تسا  نیّدلا  ردص  خیـش  تامارک  هلمج  زا  و 
روهظ هب  دانع  و  [ 37  ] عازن هطساو  هب 

______________________________

«. دشاب نانآ  زا  تشهب  ات  دیرخ ، ار  ناشیاهلام  اهناج و  نانموم  زا  ادخ  . » هیآ 111 ( 9  ) هبوت (. 1)
ادا ار  وا  تلاسر  رما  ینکن  نینچ  رگا  ناسرب  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزان  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  ار  هچنآ  ربماـیپ  يا  . » هیآ 67 ( 5  ) هدئام (. 2)

«. ياهدرکن
«. ینکن نینچ  رگا  و  . » هیآ 67 اجنامه ، (. 3)

. وت رگا  و  و : (. 4)
. دهدیم يرادیاپ  تیاده و  قیفوت  هک  تسوا  تسا و  راوتسا  راتفگ ) ای  باتک   ) تفه نوچ  نادقتعم  دزن  هب  نیا  و  همجرت : (. 5)

30 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دیامرفیم هک  دید  هعقاو  رد  ار  گرزب  خیش  ایرکز  هریپ  یبش  دیدرگ . ناناملسم  ررض  بجوم  یلوت  مدرم  بناج  زا  رثکا  ینعم  نیا  دیسر و 

عنتمم رگا  دیامن  عنم  عینـش  تاکرح  نیا  زا  ار  ناشیا  هداتـسرف  یلوت  یلاها  دزن  شیر  دیفـس  درم  ود  هک  يوگب  ار  نیّدلا  ردـص  حابـص  هک 
نیّدلا ردص  خیـش  دنک  نخـس  هکنآ  زا  لبق  دـناسر  ضرع  هب  هعقاو  هک  تسا  هدـمآ  حابـص  هریپ  نوچ  ناشیا . مناد و  نم  ّالا  اهبف و  دـندرگ 

مدرم هرابرد  هک  یملظ  زا  ار  ناشیا  هتفر  یلوت  لها  دزن  دناشیر  دیفـس  مدرم  هک  زاّزب  نیّدلا  بیجن  ینالقاب و  دمحا  هریپ  هک  تسا  هدومرف 
تحیـصن ار  یلوت  هقرف  هتفر  ود  ره  نآ  نوچ  و  ناشیا . دناد و  خیـش  ترـضح  ّالا  مارملا و  وهف  دننک  لوبق  رگا  دـنیامن  عنم  دـننکیم  قرالا 

دیمون هحلاصم  زا  قرالا  مدرم  نوچ  دناهتـشگزاب و  نالوسر  نآربانب  هدادن  دّرمت  لوصحم  زج  ناشیا  لد  نیمز  رد  تحیـصن  مخت  دناهدرک 
مکاح ود  ره  نآ  يونعم  يروص و  سافنا  نمی  هب  هتـشگ  لوغـشم  برح  هب  مامت  یگنادرم  تأرج و  هب  هتـشذگ  تاـیح  دـیما  زا  دناهتـشگ 

«1 « » ِهَّللا ِنْذِإـِب  ًةَرِیثَـک  ًۀَِـئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَـلِیلَق  ٍۀَِـئف  ْنِم  ْمَک   » مکح هب  دوب  ناـشیا  رطاـخ  رد  هک  هّیـضق  هتـشگ  بلاـغ  یلوـت  هقرف  رب  يوـیند  ینید و 
وا هلمح  باـت  اـم  دروآ و  هلمح  اـم  رب  هبترم  لّوا  رد  رب ، رد  زبس  هماـج  يراوس  « 2  » یـصخش هک  دنتفگ  یلوت  هقرف  دش و  هتـشگ  سکعرب 
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[38  ] زا زاّزب  نبا  هکنآ  تسا  هلمج  نآ  زا  زین  دوب و  قرالا  مدرم  دربتسد  ببس  هب  هن  وا  هّجوت  هطساو  هب  ام  رکشل  لاصیتسا  علق و  میدرواین و 
نیّدلا ءالع  هجاوخ  هدازخیـش  دندیـسر  لیبدرا  هب  تقو  مکاح  تاروع  مدرم و  زا  یعمج  یتقو  هک  دنکیم  لقن  یمان  نیّدلا  ءایـض  هجاوخ 

نآ سبح  تهج  هدیناتـس  تعاـمج  نیا  زا  یچلیا  تشاد  عازن  یـصخش  اـب  یـصخش  ماـن  لّـکوت  هّللا  دـبع  هتفر  ناـشیا  تاـقالم  هب  روصنم 
حورجم هدز  ریشمش  هب  ار  وا  خیش  دمآرد و  خیش  مرح  هب  هدزرس  یچلیا  دوب و  هدرب  خیش  هناخ  هب  هانپ  صخـش  نآ  نوچ  داتـسرف و  صخش 

نیّدلا ردص  خیـش  ترـضح  عمـس  هب  ربخ  نیا  نوچ  دنتخاس و  سوبحم  ودرا  نآ  رد  ار  هدازخیـش  ات  درک  ثبخ  روکذـم  هّللا  دـبع  تخاس .
هب نادیرم  دنوش . لوغشم  تسا  ناشیا  هقیرط  هک  رهج  رکذ  هب  هدازخیش  سبحم  همیخ  رد  رد  ات  داتسرف  ار  نادیرم  ياهرمز  دیسر 

______________________________

«. دنک هبلغ  يرایسب  هورگ  رب  هک  یکدنا  هورگ  اسب  هچ  ادخ  تساوخ  هب  . » هیآ 249 ( 2  ) هرقب (. 1)
. درادن یصخش » : » و (. 2)

31 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رد ندرگ  هتـسشن  نارکاذ  بقع  رد  دمآ و  هتخیـسگ  دوخ  راهم  يرتش  دـش  ناشیا  ّتیفیک  بجوم  رکذ  زاوآ  نوچ  دـندرک و  لمع  هدومرف 

یتمارک نیا  هک  دنتـسناد  ناشیا  دـندیناسر  ودرا  ماّکح  هب  ربخ  نانکبجعت  دـندومن  رما  نیا  هدـهاشم  نوچ  مدرم  درک و  زارد  ناشیا  هناـیم 
. دنداد تعجارم  تصخر  خیش  تمدخ  هب  هدرک  رایسب  یهاوخرذع  ار  هدازخیش  دیامنیم . ناشیا  هب  نیّدلا  ردص  خیش  هک  تسا 
یناجیابرذآ تیالو  ماهم  روما و  لخد  بحاص  یناـپوچ  فرـشا  کـلم  تقو  رد  هک  یماـن  رکب  وبا  اـنالوم  هکنآ ، تسا  هلمج  نیا  زا  مه  و 

روهظ هب  مامت  راقن  خیـش  هقبط  رکب و  وبا  هنایم  دوب  نآ  عناـم  خیـش  تشاد و  ناـجیابرذآ  ماوع  ّصاوخ و  رب  هک  رایـسب  عمط  هطـساو  هب  دوب 
وس کی  هلماعم  نیا  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  رتهب  درادن  یتکرب  نمی و  [ 39  ] ناشیورد اب  عازن  هک  تفگ  وا  اب  لیبدرا  رد  يزور  خیش  دمآ .

. يرامگ هلداجم  نیا  كرت  رب  تّمه  يراد و 
دیـسر زیربت  هب  رفـس  نیا  زا  رکب  وبا  نوچ  و  نم . تلود  ای  دـنک  یتدایز  امـش  تمارک  هک  منیبب  ماهداتفارد  امـش  اب  نم  الاح  تفگ ، رکب  وبا 

زا هک  يّدح  هب  ات  دندرک  رایسب  تبوقع  هجنکش و  ار  وا  نالّصحم  دومرف و  وا  هرداصم  سبح و  هب  هدش  ّریغتم  وا  رب  فرشا 21  کلم  جازم 
داسف ثبخ و  زا  شرهاظ  « 1 « » نطابلا ناونع  رهاّظلا   » مکح هب  دـمآ و  نوریب  قلح  ّرمم  زا  شنورد  لفث  تاروذاـق و  فینع  تابرـض  ترثک 

. داد ربخ  شنطاب 
«2 « » ٌۀَِلماک ٌةَرَـشَع  َْکِلت   » کلـس مّمتم  مقرنیکـشم  ملق  هدروآ  لقن  تفه  نآ  لیذ  رد  ار  تیاکح  هس  نیا  اّما  تسا ، رایـسب  خیـش  تامارک 

«. 3 « » لاوحألا رومالل و  مّمتملا  وه   » تشگ و
دروم ردپ  تمدخ  فرـش  رد  هک  یلع  خیـش  ترـضح  نآ  دنمجرا  دنزرف  و  « 4  » داهن عاـطقنا  هب  ور  ترـضح  نآ  زیزع  رمع  تّدـم  نوچ  و 
نیّدلا ردص  خیش  تشاد ، قافآ  دشرم  نآ  یماقم  مئاق  قاقحتـسا  قافو  باحـصا  قاّفتا  هب  دوب  هتـشگ  یلو  ره  تیبرت  دعتـسم  یلج و  راونا 

دوخ دناشن و  تیاده  دنسم  رب  ار  وا  هتشاذگ  وا  هب  ار  ابآ  دادجا و  تیاده  داشرا و  دنسم  یسوم 
______________________________

. تسا نطاب  همان  رس  رهاظ  ص 119 . لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 1)
«. دوش لماک  زور  هد  ات  . » هیآ 196 ( 2  ) هرقب (. 2)

. دناسریم لامک  مامت و  هب  ار  اهتلاح  اهراک و  هک  تسوا  همجرت : (. 3)
«. دش عقاو  ( 779  ) هئامعبس نیعست و  عست و  هنس  روهش  رد  شتافو  : » ص 261 ارآناهج ، (. 4)

32 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نآ نیفکت  زیهجت و  لسغ و  مزاول  هب  یلع  خیـش  نآ  زا  دـعب  دـنار . ـالاب  ملاـع  هب  « 1 « » یلعـألا قیفّرلا  عـم  ّمهّللأ   » یعـس هب  ار  تّمه  بکرم 
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زا [ 40  ] ار انب  نآ  هّبق  دنتخاس و  هزات  نیّدلا  یفـص  خیـش  دقرم  رد  ار  تیالو  لوزن  مسر  هزانج  زامن  يادا  زا  دـعب  هتـشگ  لوغـشم  ترـضح 
. دنتخارفارب رضخا  دبنگ  نیا  جوا  هب  رگید  راب  ترضح  نآ  نفد 

- زیزعلا هّرس  هّللا  سّدق  یلع - هجاوخ  خیش  ترضح 

هّللا دبع  انالوم  یناث  یسودرف  « 2  » فتاه هچنانچ  تسشن و  یماقم  یلاع  هبتر  یمالسالا و  خیش  دنـسم  رب  تبقنمتیالو ، دلاو  هّجوت  زا  دعب 
نخس شوگ  رد  هدروآرد  مظن  کلس  رد  روما  نآ  زا  یکدنا  دوب و  ینارق  بحاص  یهاش  ترضح  خیرات  مظانم  مظان  هک  یفتاهلا  یماجلا 
تابتع فاوط  مارحلا و  هّللا  تیب  ترایز  دوب  دادجا  ءابآ و  ماقم  میاق  دیدم  یتّدم  هکنآ  زا  دعب  ار  یلع  هجاوخ  ترـضح  دـیوگیم : شوین 

دش تداعس  نآ  تفایرد  هّجوتم  تدارا  لها  ّصاوخ  اب  هتشگ  مامتها  بکرم  ریگنانع  مالّـسلا - « 3  » هیلع نیموصعم - هّمئا  فاطم  کیالم 
ْنَم  » مرح میرح  هّجوتم  هداد  لّمحت  دـئاق  فک  هب  لّکوت  هقان  ماـمز  «، 4 « » اًلِیبَس ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو   » ناـبایب رد  و 

: اهیف لیق  ثیح  هنیکس  هنیدم  میمش  ّتنج  میسن  هضور  ضایر  زا  هتشگ  « 5 « » ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد 
تحار حور و  میاسن  مامـشتسا  نانجلا  ضور  هضور  ای  مرا  غاـب  تحاـس  اـیناج  يوب  « 6  » دـیآ شکاخ  زک  مرح  نیا  تسا  هنیدـم  بر  اـی 

: هک مالک  رد  « 7  » مظن نیا  نومضم  هب  مامتها  يور  زا  ماک  سفق  رد  شنابز  یطوط  ماش  حبص و  ره  دش و  هّجوتم  هدرک 
ناور  نک  تلحر  گنهآ  هلحار  رب  هنب  متخرنابراس  يا  زیخ  تساخرب  هلفاق  زا  لیحر  گناب 

______________________________

. رترب قیفر  اب  اراگدرورپ  همجرت : (. 1)
درادن فتاه » : » و (. 2)

مهیلع و : (. 3)
«. تسا بجاو  دنشاب  هتشاد  ار  نآ  هب  نتفر  تردق  هک  یناسک  رب  هناخ  نآ  جح  ادخ ، يارب  و  . » هیآ 97 ( 3  ) نارمع لآ  (. 4)

«. تسا نمیا  دوش  لخاد  نادب  هکره  و  . » هیآ 97 ( 3  ) نارمع لآ  (. 5)
دمآ و : (. 6)

. درادن مظن » : » و (. 7)
33 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نایعا موظنم و  ررد  کشر  اهب  افص و  رد  تایبا  نآ  تسا و  روکذم  یفتاه  انالوم  تایبا  [ 41  ] نمض رد  « 1  » لّصفم نیا  زا  یلمجم  نوچ  و 
. ددرگیم روطسم  نآ  زا  دنچ  یتیب  روظنم ، اضر  نیع  هب  ار 

«2 [ » مظن ]
ناتسار زا  لقن  دنک  ناسنیدبناتسادنهک  نیا  هدنراگن 

باحس باقن  رد  ور  درک  ناهنباتفآدنلب  نازورف  نآ  نوچ  هک 
یگدَربون تخومآرد  اروح  هبیگدَرپ  دش  بیغ  هدرپ  سپ 

هاقناخ رد  هناگرزب  طاسبهانپفراعم  خیش  درتسگب 
شیوخ روتسد  هب  شراگزومآ  دششیوخ  رون  زا  تخورفارب  یغارچ 

ملق شَّولع  رب  اضق  هدنار  هکمَلع  ار  نینزان  نآ  دوب  یلع 
شیوخ يابآ  نییآ  داد  وا  هبشیوخ  ياج  رب  دیناشن  ار  رسپ 

شدمآ غارچ  يوس  درس  ِمدشدمآ  غاب  هب  ینازخ  داب  وچ 
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راگدای شدمآ  راوهاش  رُدراثنرهوگ  ربا  نآ  هچ  را  تفرب 
ینشور وزا  ار  ردپ  غارچینغ  ملاع  ود  زا  يور  درجم 

ياسهیاس دوش  احطب  كاخرب  هکيامهنویامه  نآ  هشیدنا  دش 
راب ار  دادـجا  هنایـشآ  یـسدق  هناتـسآ  نانکاس  یلع  هجاوخ  خیـش  ترـضح  نوچ  داـهن و  لّـکوت  قیرط  رد  مدـقداهنلّکوت  خیـش  هیاـمنارگ 

رابیوج میهاربا  نیّدلا  ردص  خیـش  راوگرزب  دـنزرف  هدـیدمغ  هدـید  صیـصخت  هب  راصبالا  یلوا  هدـید  راسهمـشچ  زا  داهن و  لد  رب  تقرافم 
یسدق رادید  يرود  زا  ار  میهاربا  نیّدلا  ردص  خیش  تشذگرب ، ترفاسم  تقرافم و  مالآ  ترجاهم و  [ 42  ] ماّیا رب  يدنچ  داشگرب و  نوخ 

هب هک  دـیاش  ددرگ  امیپهیداب  هتـشگ  رفـس  مزاع  ردـپ  رثا  رب  هک ، تشذـگ  رطاـع  رطاـخ  رد  هدـش  مین  ود  هب  لد  میظعتلا  بجاو  دـلاو  راـثآ 
: مالّسلا ةولصلا و  هیلع  نینمؤملا - ریما  لاق  ددرون . رد  ار  يروص  يرود  نابایب  ترفاسم  يدرمیاپ  يرایتسد و 

______________________________

لیضفت و : (. 1)
. درادن م : (. 2)

دئاوف سمخ  رافسالا  یفف  رفاس  ویلعلا  بلط  یف  ناطوالا  نع  بّرغت   34 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
«2  » همجرت « 1  » دجام ۀبحص  بادآ و  ملع و  وۀشیعم  باستکا  ّمه و  جّرفت 

لاح همه  رد  دوب  جنپ  رفس  عفن  نوچلالج  یهاج و  بلاط  را  بلط  تبرغ 
لد ناج و  هبعک  هّجوتم  میهاربا  نیّدـلا  ردـص  خیـش  نآربانب  لامک  باـبرا  تبحـص  بدا و  ملعلـالح و  تشیعم ز  بسک  مغ و  نتـسر ز 

قیرط زونه  تشذـگرد و  لحارم  لزانم و  زا  لیجعت  هب  هکنآ  ات  دـیدرونرد  ار  لگ  بآ و  هبعک  يرارب  يداوب و  یعـس  مادـقا  هب  دـیدرگ و 
لحار ترضح ، نآ  تبحص  رد  تشگ و  فّرشم  لاصخلا  یکلم  دلاو  سوبياپ  فرـش  ینعی  لامآ  هبعک  ترایز  هب  هک  تشونیمرد  هیداب 

ْنِم َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ   » رعاشم رد  دهج  فاوط  نمی  زا  دش و  زارفارس  افرش - « 3  » یلاعت هّللا  اهداز  همّظعم - هّکم  دورو  ّزع  هب  هتشگ  لحارم 
رد تفات و  [ 43  ] دوخ فولأم  نطو  بوص  هب  تعجارم  نانع  ردـپ  یهارمه  هب  تفای و  هابتنا  باـبرا  باـطقا  دارفا و  راعـش  « 4 « » ِهَّللا ِِرئاعَش 

تیاده فک  رد  ّتیصو  مکح  هب  ار  داشرا  هقان  مامز  درک  عادو  ار  رفـسنویامه  نآ  ناقیفر  رهگیلاع و  رـسپ  یلع  هجاوخ  خیـش  هار  يانثا 
. دانتلا موی  یلا  هیلع  هّللا  ۀمحر  داشگ ، الاب  ملاع  هب  زاورپ  لاب  دوخ  داهن و  میهاربا  نیّدلا  ردص  خیش 

میهاربا نیّدلا  ردص  خیش  ترضح 

ّتلم دعاوق  رب  ار  روما  نآ  نوچ  تخادرپ و  نیـشننامسآ  ناشنکلم  دلاو  نیفکت  زیهجت و  مسارم  هب  میهاربا  نیّدلا  ردـص  خیـش  ترـضح 
ملع تخاس  لّمکم  هّیوفطصم 

______________________________

یلع ص 32. ترضح  ناوید  (. 1)
تسا هدیاف  جنپ  اهرفس  رد  نک  رفسنیزگ  يرود  نطو  زا  یگرزب  بلط  رد 

یگرزب  ینیشنمه  بدا و  ملع و  ویگدنز  بسک  مغ و  زا  یئاهر 
. درادن همجرت »  » و (. 2)
. درادن یلاعت » : » و (. 3)

«. تسادخ ریاعش  زا  هورم  افص و  . » هیآ 158 ( 2  ) هرقب (. 4)
35 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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دنـسم رب  دراد  هاش  خیـش  هب  راهتـشا  هانپنید  هاش  دادـجا  نایم  رد  هابتنا  نابز  هب  هک  میهاربا  خیـش  تخارفا  مارک  ءابآ  نطو  بناـج  هب  هّجوت 
نـسح هب  دوزفایم و  ناکمیلاع  ءابآ  رب  ناـسحا  مارکا و  لـضاوف  ناـکمالا  بسح  هتـشگ  هار  دـشرم  ار  هاـقناخ  باحـصا  هتـسشن  تقیرط 
کلف شلاب  درگ  اب  تعفر  تیاـغ  زا  شداـشرا  دنـسم  «. 1  » دوب روهـشم  روکذـم و  قارع  ناجیابرذآ و  کـلامم  رد  قارعا  بیط  قـالخا و 

«2  » دوج هیاریپ  شاهیامنارگ  نانتمایب  ناسحا  دندومنیم . يرسمه  کلم  يایاوز  نانکاس  اب  شدابآتولخ  میرح  ماّدخ  درکیم و  يربارب 
هرفـس نارـضاح  یهاش و  شماعنا  مخت  هناـهاشداپ و  شمارکا  ضیف  ّریط ، شحو و  ماـعطا  دروم  شاهیاپدـنلب  ناشننامـسآ  ناوخ  ریخ و  و 
یناوا سکع  زا  لیدـعتلا  مزـال  تشهب  یتفرگ و  تبتر  شلیدـعیب  خـبطم  تـالآهرقن  تنیز  زا  لـیلخ  ناوخ  یهاـم . هب  اـت  غرم  زا  شّماـع 

نب میرکلا  نب  میرکلا  شتیـالو  روـشنم  يارغط  و  « 3 « » َمیِهاْربِإ ِیئابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو   » شتیادـه نیگن  شقن  یتفریذـپ . بیز  شلیثمت  باـتفآ 
نود نودرگورژک  هویـش  هک  اـجنآ  زا  دوب  میقم  نکاـس و  میرکت  میظعت و  دـناسم  رب  یتّدـم  میهاربا  خیـش  ترـضح  نوچ  و  [ 44 . ] میرکلا

ماقـسا ضارما و  باحـصا  حورجم  ياهلد  نوچ  ار  شمامت  هاـم  ناـیگراظن  هدـید  دـش و  نومنهر  یّلک  ضرم  هب  ار  شنویاـمه  تاذ  تسا 
ضرع ماّیا  ضرم و  مالآ  هک  يزور  دنچ  دش  ضیرم  ببسیب  شریونت  دیشروخ  ردب  دمآ و  ضیـضح  هب  جوا  زا  شرینم  رهم  درک . نوخرپ 

ینعم نیزا  خیش  كرابم  رطاخ  تافـص  باتفآ  تآرم  دیدرونرد ، يداش  طاسب  هاقناخ  میرح  زا  تسکـش  رب  کلف  تسد  دیدرگ ، يدامتم 
ای  » ياردیب يادن  و  تسا . ياهناهب  ار  شیرورض  رفس  « 4 « » هبابسا ّأیه  ائیش  هّللا  دارا  اذا   » هلوقم زا  شضرم  تابّبـسم  هک  تشگ  ریذپسکع 

فطل هب  ار  صالخا  تدارا و  باحصا  ناربانب  هناشن . ار  شیروتـسد  نارجه  « 5 « » ًۀَّیِضْرَم ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ 
نآ جالع  رد  ریقف  هاشداپ و  تسا و  ریپ  انرب و  ریگنابیرگ  هک  زیرگان  هعقاو  زا  ناشیا  اب  دـناوخ و  یلاـع  سلجم  هب  هداد  صاـصتخا  ّصاـخ 

ریبدتیب
______________________________

. درادن دوب » : » و (. 1)
دوج ره  و : (. 2)

«. متسه میهاربا  مناردپ  شیک  وریپ  نم  . » هیآ 38 ( 12  ) فسوی (. 3)
. دزاس مهارف  نآ  راک  زارفا  دهاوخ  يراک  ماجنا  يادخ  نوچ  ص 89 . ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 4)

«. درگزاب تراگدرورپ  يوس  هب  هدیدنسپ  دونشخ و  هتفایشمارآ  حور  يا  . » تایآ 27 و 28 ( 89  ) رجف (. 5)
36 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رد دومیپ . ناشیرپ  ياهيداو  لّمحت ، ربص و  ملاع  زا  دومن و  هاگآ  نانجلا  راد  بناج  هب  دوخ  تمیزع  تعرس  زا  ار  ناشیا  هدومرف  تیاکح 
نآ امـش  اب  نم  ّتیـصو  هک  تفگ  دنار و  ّتیـصو  هصرع  هب  ینارنخـس  بکرم  دناشفایم  تظعوم  تحیـصن و  رهاوج  ررد و  هکنآ  يانثا 

ياضف و  [ 45 « ] 1  » تسا تشپ  ياج  تیاـغ  اـت  ار  وا  نم  تیبرت  تسد  هک  دـینج  ناطلـس  ینعی  دـیقیب  زاـبهاش  مدـنمجرا  دـنزرف  هک  تسا 
دوخ يداه  ار  وا  كولـس  قیاضم  رد  دیناد و  نم  نیـشناج  دهع و  یلو  « 2 ، » تسپ تیاغ  هب  ياهیاس  شلالجا  لاب  ریز  رد  تیـالو  نامـسآ 

اندهع ام  اذه   » دیناسر « 3  » یلصا هاگلزنم  هب  ار  بلطبکرم  دیناهر و  زاب  تلالض  هیداب  یگتـشگرس  زا  ار  دوخ  ات  دینار  وا  یپ  رب  یپ  هدید 
ار یناحور  ياضف  جوا  تخادرپزاب و  ار  ینامـسج  ياـنگنت  میهاربا  خیـش  ترـضح  نآ  زا  دـعب  «« 4  » مکیلع نیراّدـلا  یف  ةدـهعلا  مکیلإ و 
نآ نفد  زا  دـعب  دوـمن و  ماـیق  زیهجت  نیفکت و  مسارم  هب  زیمت  يور  زا  ّتلعیب  ّتلم  نوناـق  رب  دـینج  ناطلـس  ترـضح  و  تخاـس . نمیـشن 

. دومرف مالعا  ار  نایملاع  دوب  دالب  تنطلس  هیعاد  زا  ربخم  شاهچهام  هک  داشرا  ملع  هب  ترضح 

«5  » دینج ناطلس  ترضح 

هب یهانپنید و  دنسم  رب  ینعم  هب  هتسویپ و  هام  رهم و  جوا  هب  هابتنا  لها  داشرا  تیاده و  رد  شهانپ  نامـسآ  هاگرخ  فقـس  دوب  یهاجیلاع 
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شدالب یلاـها  نیقلت  مظعم  وزج  راّـفک و  وزغ  هب  تدارا  باـبرا  ضیرحت  شداـشرا  مظعا  نکر  «. 6  » هتـسشن یهاشداپ  هاگتخت  رب  تروص 
رفک تملظ  مالظ  هکنآ  رکذ  رد  بش  همه  رابدا ، یلاها  يازغ  رب  تداعس  باحصا  صیرحت 

______________________________

. تسا تسشن  ياج  ار  وا  تیاغ  ات  نم  و : (. 1)
تسب و : (. 2)
لجا و : (. 3)

. تسامش اب  ارس  ود  ره  رد  دهعت  میتسب و  امش  اب  ام  هک  تسا  ینامیپ  نیا  همجرت : (. 4)
دینج ناطلس  هب  هدیزگرب و  ار  ناطلس »  » ناونع تسنادیم  بسانمان  ار  خیش »  » ناونع دوخ  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  نوچ  دینج  ناطلـس  (. 5)

(. ص 134 لّوا ، لیعامسا  هاش  . ) دیدرگ فورعم 
لضف و هب  هیوفص  هلسلس  خیاشم  زا  کی  چیه  تشاد و  لامک  هجرد  هرهاظ  مولع  رد  وا  : » هک تسا  هدمآ  ص 50 )  ) بسنلا ۀلسلس  رد  (. 6)

. تسا هدوبن  وا  ّدح  رد  شناد »
37 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

كدـنا دـیارایب . هنوگچ  روتـسد  رهم  غیت  رون  هب  ار  مالـسا  لها  زور  ضراـع  هکنآ  رکف  رد  زور  همه  دـیادزب و  نوچ  راـگزور  هرهچ  زا  ار 
هب زور  درک . تیاکح  نایملاع  اب  ار  شریطخ  رطاخ  تانونکم  شرینم  ریمض  هیعاد  دومن و  تیارـس  رهاظ  ملاع  رد  شریگناهج  نطاب  ینامز 

رطاـخ رد  هـچنآ  هتــشگ  نوزفا  شتلود  [ 46  ] تاودا هاـم  هـب  هاـم  تـشگیم و  هداـیز  هدارا  باحـصا  تـّیعمج  زا  شتمـشح  بابــسا  زور 
خیراوت زا  یضعب  « 2  » رد شلاوحا  لیصفت  هچنانچ  « 1  » ولنیوق هرق  هاشناهج  ازریم  تقو  نآ  رد  تفاـییم . تروص  هدارا  قبطرب  دـیدرگیم 

کلم لاوز  زا  هدونش  ّتیعمج  کلس  نیا  ماظتنا  زا  ياهّمـش  دوب ، نیقارع  ناجیابرذآ و  کلامم  يامرف  نامرف  تسا  روکذم  « 3  » لامک لها 
رّونم ار  قافآ  فاق  ات  فاـق  قاقحتـسا  ثرا و  يور  زا  شنطاـب  راونا  هعـشعش  هک  یهاـنپنید  هک  دوب  نآ  ياـج  قحلا  و  دومرف . مّهوت  دوخ 
هیعاد زونه  نوچ  درآ و  وا  هبراحم  بات  رکـشل  مادک  دـهن و  وا  هلتاقم  رب  لد  هک  درامگ  دالب  حـتف  رب  تّمه  نینچ  یتیرثکا  هب  هاگره  دراد 

زا شیپ  هک  دیدن  قیال  هاشناهج  دوب ، هدماین  لعف  هب  هّوق  زا  دومنیم  نآ  حیاور  مامـشتسا  دـینج  ناطلـس  راک  ياوه  زا  ملاع  هک  يریگناهج 
بیرقت و هب  هداتـسرف  دینج  ناطلـس  « 4  » بناج هب  ناسک  نیارباـنب  دـیامن . شتآ  نیا  هریاـن  ياـفطا  هتـشگ  هبراـحم  هّجوتم  ینعم  نیا  روهظ 

حمطم ار  « 5  » رکب راید  بناج  ترـضح  نآ  دومرف . رفـس  فیلکت ]  ] ددرگ یـضتقم  شفیرـش  يأر  فرط  ره  هب  ار  ترـضح  نآ  بیرقتیب 
: یفتاهلا لاق  «. 6  » دروآ تکرح  رد  بوص  نآ  تمیزع  هب  ار  درگناهج  تّمه  یگراب  هتخاس  رظن 

هیونثم
ساسا  شدید  هناریگ  میلقا  هکساره  دمآ  لد  رد  ار  هاشناهج 

______________________________

. ولنویوق قآ  م : (. 1)
فیاحص رد  و : (. 2)

. تدارا و : (. 3)
دزن و : (. 4)

ار ایلع  نیرهنلا  نیب  دـالب  بارعا  هلجد . دور  فرط  ود  رب  لمتـشم  هیکرت  بونج  نیرهنلا و  نیب  یلامـش  تمـسق  رد  دـمآ . رکب - راـید  (. 5)
. دنتفگیم راید  ار  تمسق  ره  دیدرگیم و  میسقت  تمسق  هس  هب  هریزج  نیا  دندیمانیم . هریزج 

رد مالـسا  زا  لبق  ياهنامز  رد  هک  رکب  رـضم و  هعیبر و  هلیبق  هس  مان  هب  دوب ، رکب  راید  رـضم و  راید  هعیبر و  راید  زا  تراـبع  راـید  هس  نیا 
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ص یخیرات ، يایفارغج  . ) دوب هدش  موسوم  هلیبق  نآ  مان  هب  ياهلیبق  ره  نکـسم  هدومن و  چوک  اجنآ  هب  یناساس  نیطالـس  ییاورنامرف  تحت 
(. 93

. داتفا قاّفتا  ق . لاس 852 ه . رد  هعقاو  نیا  (. 6)
تسار دنیان  رهم  هم و  مهاب  هکتساوخ  رذع  شدوخ  راید  زا  سرت  38 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ریش شیوخ  هشیب  زا  تفر  نوربریلد  ریگریش  هشیدنا  ز 
يرکشل تشگ ، رکب  راید  هّجوتم  دینج  ناطلـس  هک  تقو  نیرد  درک  « 1  » فیک نسح  راید  رب  رذگ  [ 47] درک فیح  ورب  رتخا  هدندرگ  وچ 

داب و مامتها  هب  جوفجوف  زورهبزور  دـندش و  مزاع  شیارـستیالو  تیار  بقع  رد  نایامن  يریگناهج  رد  دیـشروخ  نوچ  کیره  نایاپیب 
نسح هب  فیح  سوسفایب و  رکـشل  هکنآ  ات  دنتـشگیم  مزالم  هدروآرد  شیمالغ  دیق  رد  ار  زارط  تلود  ندرگ  هدمآ  ودرا  هب  جوم  ماظتنا 
جوا هب  ار  هاـشناهج  تفلاـخم  ياول  دوب و  ولینوق  قآ  کـیب  نسح  رکب  راـید  یلاو  ـالو  نآ  رد  دـندش . فیک  نسح  نکاـسم  نکاـس  ۀـفیک 
مهلم زا  ایوگ  تفات ، شراونا  رطاخ  هاگشیپ  رب  ربخم  « 2  » بحاص نایهنم  هاوفا  علطم  زا  ار  رثاهتـسجخ  ربخ  نیا  راونا  نوچ  دوسیم . كالفا 

ار مدق  نویامه  ناطلـس  نآ  مدقم  تفایرد  نایب  قدص  هب  « 3 « » َنیِمِّوَسُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَـسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی   » بیریب هدژم  بیغ 
«. 5  » دروآ دورف  قیال  « 4  » ماقم رد  ار  ناشیزا  کیره  درک و  هوکش  هدنخرف  هورگ  نآ  لابقتسا  مارکا  میظعت و  عاونا  هب  هتشاد  مّرکم  زّزعم و 

هّینایعا رهاوخ  هک  دیدرگ  شرطاخ  رد  دروآ ، دـیق  رد  شلد  درک و  دیـص  ار  کیب  نسح  « 6 [ » دینج  ] ناطلس ترـضح  راوطا  نسح  نوچ  و 
جاودزا کلـس  رد  وا  اب  دوب ، نیعم  ءام  هصـالخ  تفاـطل  افـص و  رد  نیعلا و  روح  کـشر  تفاـظن  لاـمج و  رد  هک  ار  یگیب  هجیدـخ  دوخ 
هّیـضرم هقیرط  يوبن و  نید  نییآ  رب  ار  اهیلا  راشم  نآربانب  دزاـس . جاور  رایـسب  تمیقدـنلب و  دـقع  نیا  ماـظتنا  هب  ار  دوخ  هلـسلس  هدروآرد 

اب زین  ناشیا  تفایرد ، یقیرط  نسحا  یهجو و  نمیا  هب  ار  دوخ  لومأـم  تیاـهن  هدرک  حاـکن  يوفطـصم  نادـناخ  هصـالخ  نآ  هب  يوضترم 
نینمؤملا ریما  ترضح  هب  بوسنم  مظن  ياضتقم  رب  دنتخانش و  تفلک  ّداوم  عفار  ار  مه  رادید  هتفرگ  تفلا  سنا و  [ 48  ] رگیدکی

______________________________

يایفارغج . ) دـنیوگیم یفیک  ای  سافیک  ار  نآ  نایمور  دراد . رارق  تارف  یبونج  لحاس  رد  افیک :) صح  فیک ، نصح  : ) فیک نسح  (. 1)
(. ص 121 یخیرات ،

یفاص و : (. 2)
«. دنک يرای  ار  امش  تمالع  بحاص  ناگتشرف  رازه  جنپ  اب  ادخ  . » هیآ 125 ( 3  ) نارمع لآ  (. 3)

میاقم و : (. 4)
. داتفا قاّفتا  ق . لاس 863 ه . رد  هعقاو  نیا  (. 5)

. درادن م : (. 6)
39 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

: رعش لاق  ثیح  مالّسلا  هیلع 
نیا رب  هک  یتّدـم  دـنتخادرپ . ینارماک  يریگماک و  هب  یناوج  ماـّیا  تایّـضتقم  هب  « 1  » بابـش ۀّحـصب و  نیعّتمتمۀکیا  یف  ۀمامح  جوزک  اّنک 

تساوخ و يروتـسد  کیب  نسح  زا  هتـشگ  دینج  ناطلـس  فوصوم  ینـشور  هب  رطاخ  رد  فولأم  نطو  تمیزع  هیعاد  دـش ، یـضقنم  ینعم 
هدید نارجه  هدید  يازفارون  شنابناهج  باتفآ  رگید  تبون  تسارایب . نیرب  تشهب  نوچ  نتفر  نتـسشن و  زا  ار  نیمز  يور  بکرم و  تشپ 
قیفوت يرایتسد  هب  دـیدیم  شراثآ  ضیف  رادـید  هدرپ  هک  ار  قارف  نماد  اجنآ  یلاها  زا  کیره  هدـید  مدرم  و  « 2  » دیدرگ لیبدرا  باحصا 
نانکاس اب  ار  تقفاوم  مسر  نهک  خرچ  تخاس و  هزاوآرپ  ار  سدـق  عماوص  نانکاس  عماسم  لیبدرا  یلاها  دابکرابم  هنطنط  زاـب  دـیدرونرد .

: هک راهتشالا  حضاو  مظن  نیا  نومضم  هب  راگزور  نابز  درک . هزات  عضاوم  نآ  عماجم 
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تیب
هقرف نآ  ندـید  رد  بکاوـک  مارجا  شورخ و  رد  تـلزنم  كراـبم  اداـب  نـم  زورفارهم  هاـم  ياتلزنمكراـبم  هاـم  ناقــشاع  جرب  هـب  دــمآ 
مـشچ دیدرگ  دنمتلود  هفیاط  نآ  بیـصن  دنمجرا  تلود  نیا  هک  دـنچ  يزور  شوگ  هاگ  مشچ و  هاگ  دابکرابم  نآ  ندینـش  داژنیـسدق و 

رد هک  یّمهوت  درک . هار  هاـشناهج  [ 49 « ] 3  » ریما غامد  رد  ربخ  نیا  هحیار  هدـمآ  رگراک  رثاهدـنخرف  عمجم  نآ  رب  رتخادـب  نودرگ  دـسح 
ماقم رد  هاگ  دوزفا . شرطاخ  رب  ییادـخدک  نآ  قاّفتا  هاشداپ  نسح  طابترا  زا  ـالاح  دومنیم ، ییاـهنت  لیامـش  هدـیمح  تاذ  نآ  زا  لـیاوا 

رد لعل  تیل و  يراکددم  هب  ار  لمهم  ياهرکف  جات  لها  ياوشیپ  نآ  جارخا  مزع  هب  هاگ  دروآیم و  نوریب  ماین  زا  لایخ  غیت  ماقتنا  برح و 
زا ار  نایرکـشل  دشن و  یـضار  زجع  هب  هتـشگ  هاگآ  وا  دیک  رکم و  روفو  زا  دـینج  ناطلـس  رینم  ریمـض  درورپیم . للخ  رازه  هب  نورقم  لد 

ياهرمز راضحا  هب  تهج  نآ  هب  دیدرگ  یضاقتم  رما  نآ  بابسا  هّیهت  هب  تنطلس  لایخ  يور 
______________________________

م: میدوب . رادروخرب  یناوج  تّحـص و  زا  هکیلاحرد  میدوب ، يراـسخاش  رد  يرتوبک  تفج  نوچ  اـم  ص 17 . یلع ، ترـضح  ناوید  (. 1)
دینج ناطلس  ترضح  نتم 39  یهاش  تاحوتف  ةذلب . نیذذتلم 

(. ص 138 لّوا ، لیعامسا  هاش  . ) تشگرب لیبدرا  هب  لاس  هدزای  زا  سپ  هتفگ ، كرت  ار  رکب  راید  تماقا  لاس  هس  زا  سپ  دینج  (. 2)
. رتبا و : (. 3)

40 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هیوـلا يریگناـهج و  مـالعا  دنتـشامگرب و  ریـس  ابـص  نادـصاق  دنتـشاد  « 1 « » ٍدـیِزَم ْنـِم  ْلَـه   » قداـص يوـعد  تـّبحم  يداو  رد  هـک  دـیرم 
ناطلس يودرا  هّجوتم  روشک  ره  تدارا  باحـصا  زا  رفن  رازه  هد  يزاوم  ار  ینامز  كدنا  دنتـشارفا . ییانیم  هّبق  نیا  جوا  هب  ار  ییاشگناهج 
ٌنیِکَم اْنیَدـَل   » ناونع و هب  نییآ  ازغ  هقرف  نآ  زا  ار  کیره  لاح  هچماـنزور  نیکمتاـب  ناطلـس  نآ  نیبتقیقح  هدـید  نوچ  دـندش و  ردـفص 

شریگناهج هیعاد  دـیدرگ . دّـکؤم  دـیدجت  هب  شّلغیب  لد  رد  يرادهاپـس  هشیدـنا  یـشکرکشل و  لایخ  «، 4  » دـید « 3  » نوـنعم «، 2 « » ٌنیِمَأ
ارما و دروآ  نایم  رد  صالخا  باحصا  ّصاوخ  اب  ار  نایهاشناوریش  هلتاقم  مزع  و  « 6  » هلباقم دصق  درک و  « 5  » ناوریش 22 تکلمم  تمیزع 

لقع حیحصت  هب  ار  بولطم  نآ  دنتفای و  لوقعم  ار  لومأم  نآ  دندیجنس  لوقع  نازیم  هب  ار  دینج  ناطلس  ریمـضلا  یف  ام  نوچ  هّیفوص  تازغ 
ریز هب  راتفر  داـب  بکارم  نیمز  [ 50  ] ناوریش مزع  هب  نید  داد و  اب  رکـشل  هک ، تسویپ  ذافن  هب  نارورـس  ناطلـس  مکح  نآربانب  دندیدنـسپ .

یچراـج دـنراگن . لد  حول  رب  ریگوراد  ریذـپلد  شوقن  « 7  » ریدـقّتلا نسحأ  یلع  ریبدـّتلا  نمیاـب  ریت  كوـن  هزین و  نانـس  هب  دـنرآرد و  نیز 
بناج هب  تیآ  ازغ  تیار  هّجوت  زا  ار  ناشیا  دـیناسر و  لیدـعکیالم  هورگ  نآ  شوگ  هب  لیحرلا  لـیحرلا  يادـن  لـیثمتاضق  لاـثمتروص 

نآ رد  دنداد . لاتق  لادج و  بابسا  هّیهت  داد  هبراحم  لایخ  هب  و  « 8  » دنداهن هار  هب  ور  ناوریش  مزع  هب  هانپازغ  هاپس  دینادرگ . فقاو  ناوریش 
مقر وا  مسا  هب  ار  دودح  نآ  تسایر  تلایا و  اضق  کلک  دوب و  هّللا  لیلخ  ریما  طسب  ضبق و  فک  رد  ناوریـش  تکلمم  تموکح  نانع  الو 

: رامش ياصحا  دادعت و  دادعا  زا  نوریب  هیلا  یموم  ریما  رکشل  دومنیم و 
«9  » مظن

راکیپ  شتآ  رد  ردنمس  نوچراذگهزین  دنبغیت و  یگمه 
______________________________

«. تسه يدایز  چیه  ایآ  (. » 50  ) هروس ق زا  هیآ 30  هب  هراشا  (. 1)
«. یتسه نیما  تناکم و  بحاص  . » هیآ 54 ( 12  ) فسوی (. 2)

لوتفم و : (. 3)
درادن دید » : » و (. 4)
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. یکش هجنگ و  اب  رواجم  اروک ، دور  سرا و  رهن  يایلع  هزوح  رد  زاقفق  یقرش  بونج  رد  ناورش :)  ) ناوریش (. 5)
( همانتغل )

هلماعم و : (. 6)
. یبایشزرا نیرتهب  هیاپرب  ریبدت و  نیرتكرابم  هلیسو  هب  همجرت : (. 7)

(. ص 139 لّوا ، لیعامسا  هاش  . ) درک تکرح  ناوریش  بناج  هب  رافک  اب  داهج  هناهب  هب  ق . زیئاپ 864 ه . رد  دینج  (. 8)
. درادن م : (. 9)

ناطلس ترـضح  رکـشل  هّجوت  زا  نوچ  بش  ترکف  زور و  راک  ناشگنجبلطبرح  يوجگنج و  ناشعبط   41 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ییوجگنج رـس  دوخ  لـیم  زا  هتخاـس و  نت  ساـبل  ار  نشوج  هّبج و  جوماـیرد  هقرف  نآ  زا  جوـفجوف  نوـشقنوشق و  دنتـشگ ، فـقاو  دـینج 

غاز هدروآ ، ناـیاپ  هـب  ناـیامه  نآ  زا  کـیره  مـیب  زا  ار  رهم  سوواـط  هدرک و  ناـیامن  رمک  يــالاب  رب  ار  « 1  » ریتنایامه نایـشآ  هتخارفارب 
هدوشگ دصق  هجنپ  « 3  » ناشنایحایب عبط  باقع  هداـشگ و  « 2 « » ُرَـصَْبلا َغاز  ام   » روهدید نادناخ  هصالخ  نآ  دـصق  هب  نیک  مشچ  ناشنامک 

شنزرـس زا  ار  ریـشمش  گنهن  هتخاـس و  رتشن  رجنخ  ناـبز  زا  ار  رکم  راوید  [ 51  ] رـس ود  رام  هداهن  ردـیح  ناـمدود  هواـقن  نآ  نیک  هب  ور 
هار هیهت  رد  زین  ناوت  نودرگ  ناطلس  نآ  نایرکشل  دندش . دینج  ناطلس  هبراحم  مزاع  هتخادنا  رطخ  فوخ و  ضرعم  رد  ربمغیپ  لآ  ناعباتم 
جات هب  ار  رسفا  ازغ  رس  تهج  نآ  هب  دندوب ، هداتفا  یپ  رد  ار  ماقتنا  تالآ  تاودا و  ماجنارس  مامتها ، مادقا  هب  هداد و  زیمت  داد  برح  بابسا 

هب ار  نامک  هدومن و  شکرس  ناباقع  نمیشن  ار  شکرت  هدروآرب ، رد  نت  ظفح  تهج  ار  « 4  » ۀّنج ّیلع  ّبح  هدرک و  زارفارس  داهج  جاوراب 
يرتشم هعشعش  نوچ  ار  نانـس  وترپ  هتخاس و  ناهنپ  غیم  رد  باتفآ  هلعـش  نوچ  ار  غیت  سکع  هدوزف  نطاب  توق  وزغ ، رجا  دیون  يرادلد و 

نانع ناشراتفر  يزیت  تلجخ  زا  هدـید و  ربا  هدرپ  رد  یقرب  ار  ناشیکازغ  بسا  کلف  نسوت  هتخارفا ، يرورـس  یـشکندرگ و  کلف  جوا  هب 
فوفص هیوست  نوچ  و  دندش . نادیم  هّجوتم  هتساخرب  رگیدکی  نیمک  نیک و  هب  هتسارآ  رکشل  ود  نآ  هقیرط  نیا  هب  دیـشک . ربص  يداو  هب 

بناج نآ  زا  « 5  » دوشگرب رکـشل  ود  ره  ریت  رپزیت  غرم  ياپ  زا  دنب  ردق  اضق و  راکـشریم  ایوگ  داد ، تسد  فولا  فالآ و  اب  رکـشل  ود  نیا 
ازغ نامسآ  ناریاط  بناجنیا  زا  دنتسویپ و  لاب  رد  لاب  لالض  ياوه  رد  شیکافج  شیدنادب  ناغرم 

______________________________

. تسا شکرت  ریتنایامه » نایشآ   » زا دارم  (. 1)
«. درکن اطخ  مشچ  : » هیآ 17 ( 53  ) مجن (. 2)

ناشاشحا م : (. 3)
. تسا ۀنجلا  راّنلا و  میسق  ۀّنج  هّبح  یّلع  رعش : زا  عرصم  کی  ترابع  نیا  تسا . رپس  یلع  یتسود  ینعی  همجرت : (. 4)

ّیلع بح  دومرف : هک  مرکا  لوسر  زا  لـقن  هب  تسا  هدروآ  لؤـسلا  بلاـطم  رد  یفاـش  هحلط  نب  دـمحم  هک  تسا  یثیدـح  هب  هراـشا  ارهاـظ 
. دناسریمن يررض  هانگ  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  ياهنسح  یلع  یتسود  ۀئیس : هعم  ّرضت  ۀنسح ال 

داشگرب و : (. 5)
42 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. دنتسکش مهرد  ار  ناشیا  لابورپ  لاب  رپ و  داهتجا  توق  دهج و  يورین  هب  داهج  و 
هیونثملا

فسا ین  لد و  رد  ناشسوسفا  هنفص  ود  زا  ریت  ناغرم  دندیرپ 
دننک نزور  هناخ  رد  راقنم  هبدننک  نمیشن  « 1  » رد رس  هک  رس  نآ  رب  [ 52]

ار لاوحا  دنزاس  هنوگرگدار  لاب  رپ و  نیگنر  هدرک  نوخ  هب 
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لابو رد  یلو  هدرزآ  دنداتفلاب  دندوشگ  اهنآ  زا  یهورگ 
غامد میرح  رد  هدمآ  دورفغارف  داد  هداد  رگد  هورگ 

ریدقت ماهس  نوچ  ریظنرشحم ، هصرع  نآ  رد  ریت  ناراب  نوچ  گنردیب و  نوخ  كاخ و  رد  هتفخ  یکیگنر  راقنم  هتشگ  نوخ  هب  ار  یکی 
قرب زا  هراپ  ربا  نآ  دادـماب  درب و  ناشفا  شتآ  غیت  هب  تسد  ناعجـش  زا  کیره  تعاجـش  صخـش  تخاس ، ریبدـتیب  ار  ریگ  راد و  باـبرا 

ياهقرف هلمح  ره  هب  راوس  لدلد  ناطلس  نییآ  رب  رازراک  هکرعم  رد  دینج  ناطلس  درتسیم . یتسه  هحفـص  زا  ار  کیکی  مان  هرارـش  گرم 
ناطلس نآ  دصق  لیلخ  ریما  رکشل  رثکا  رمالا  رخآ  دادیم . یتراشب  ار  يدرم  نادیم  نآ  زیرنوخ  یتراشا  ره  هب  داتـسرفیم و  راوبلا  راد  هب  ار 

شتاجرد عیفر  تاذ  دنتخادرپ و  عمـش  نآ  روهظلا  روفوم  رون  يافطا  هب  عمج  هب  دنتخاس و  الب  هریاد  هطقن  راوزکرم  ار  وا  هدومن ، لیدعیب 
هب دیشکرد و  تداهش  دهش  « 2 « » دیهـش لوتقم  ّالا  اّنم  ام  و   » ماج زا  دیـشر  ءابآ  ثاریم  هب  دـنتخادنا و  تنحم  ضیـضح  هب  تّزع  جوا  زا  ار 

«4 . » دیدرگ زیاف  «، 3 « » ءاش ثیح  ۀّنجلا  یف  حرسی   » تاجرد یلعا 
«5  » هیونثم

داتف اپ  زا  تخارفارس  هگان  وچداهج  غاب  یلخن ز  زارفارس 
گرگت  شدنکف  اپ  زا  راب  کی  هبگرب  خاش و  ازغ  لیخن  روآرب  [ 53]

______________________________

رس رد  و : (. 1)
«. تسین دیهش  هتشک و  زج  ام  زا  یسک  . » ص 209 ج 27 ، راونالا ، راحب  (. 2)

. تفاتش دوب  وا  هتساوخ  هک  اجنآ  تشهب  رد  همجرت : (. 3)
سدقا دسج  دومن و  يور  ( 860  ) هئامنامث نیّتس و  دودح  زا  زواجتم  نینس  زا  یکی  رد  نیرقتنحم  هعقاو  نآ  و  : » ص 262 ارآناهج ، (. 4)

«. دنتخاس نوفدم  لابروق  عضوم  رد  ار  ترضح  نآ 
درادن هیونثم » : » و (. 5)

تسشب شگرم  بالیس  هک  اغیردتسر  لابقا  مخت  ازغ  تشد  هب   43 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دنک یلیس  برض  زا  خر  نوگرگددنک  یلین  هماج  کلف  رگ  دزس 

تداهـش كاله و  هزاوآ  اضق  يدانم  داتفا و  نایزاغ  رکـشل  رب  تسکـش  نوچ  ریثا و  خرچ  دـش ز  نیمز  ریز  هبرینم  هام  هدـنبات  هنوگ  نیزک 
تحار هب  « 1 « » ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف   » دندوب تداهش  غیت  هضرع  هک  یضعب  داد ، رد  هاگگنج  نآ  هصرع  رد  ار  دینج  ناطلس 

رب « 2 « » قاطی اّمم ال  رارفلا   » يداو زا  تمیزع  باب  دندومن ، یناف  تایح  هظحالم  گنج  رد  هک  یـضعب  دندوسآ و  رفاو  تحارتسا  رایـسب و 
ردـق اضق و  تراـشا  و  دـش . نوفدـم  هّیوفـص  هرّونم  هربقم  رد  هتفاـی  لـقن  اـجنآ  زا  شکراـبم  دـسج  هلمجلا  یلع  دـندوشگ ؛ تمیزه  هرهچ 

. دیدرگ نومنهر  ردیح  ناطلس  ترضح  هب  ار  ردفص  ناطلس  نآ  دصاقم  ضیوفت 

رشحملا موی  یلا  هیلع  هّللا  ۀمحر  ردیح  ناطلس  يزاغلا  وبا  رثا  بیارغ  رهظم  نآ  ریخ  رکذ 

ینیـسحلا ردـیح  هاش  ناطلـس  يزاغلا  وبا  يونیدـلا ، ینیدـلا و  رامـضم  یف  قبـسلا  تابـصق  زرحم  رثاتیالو ، هانپنید  رتخاکـین و  هاـشداپ 
ملاع لها  قرافم  رب  یهجو  نسحا  هب  هتفای و  عولط  تیـالو  جوا  زا  دوب  یباـتفآ  هفـالخا ، رمع  هّللا  لّوط  هفالـسا و  حور  هّللا  ّحور  يوفـصلا 

ردـقلا میظع  داـهج  وزغ و  هقیرط  رد  ار  دـبا  تلود  « 3  » کلسم [ 54  ] ناگدـنیوپ یهانپنید و  داشرا  هار  رد  ار  دـصقم  ناگدـنیوج  هتفات ،
مانالا ریخ  تعیرش  ماین  زا  ماجنارس  ازغ  غیت  شاهّیضرم . هقیرط  ءادعا ، هّیند  ّتلم  يانفا  شاهیضر و  هویش  ءابآ  هّینس  ّتنـس  يایحا  یهاشداپ .

نطاب هب  شترطف  أدبم  هدروآرد ، اپ  زا  غیت  نآ  يروآنابز  هب  ار  ملظ  و  « 4  » لهج لاهن  هدرک و  نوریب 
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______________________________

«. اناوت ییاورنامرف  دزن  هدیدنسپ  یهاگیاج  رد  . » هیآ 55 ( 54  ) رمق (. 1)
«. دشابن نآ  رب  ناوت  بات و  هچنآ  زا  نتخیرگ  : » ص 264 ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 2)

کلم و : (. 3)
. درادن لهج » لاهن  : » و (. 4)

44 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. راکماک نیقاوخ  بیعیب  تبسن  رهاظ  هب  شتّزع  أشنم  راعشتیاده و  هّمئا  بیغلا  رهظ 

. هداشگ راک  يور  زا  هدرپ  تنطلس  يرایتسد  هب  ار  یهانپنید  هداد و  رارق  تدایس  زکرم  رد  تباث  قح  نوچ  ار  یهاشداپ 
«1  » هّیونثم

یلع تنب  هجیدخ  وا  ردامیلو  یفص و  یلع  ات  شردپ 
ار یهانپنید  یهاشداپار و  یهامک  هتفای  بسن  زا 

داه ٍموق  لکل  یلع  نمدادجا  تبسن  وا ز  ردپ 
بسن ّولُع  زا  هدازهش  هاشّبا و  ّما و  تبتر  وا ز  ردام 

دشاب نیگن  رد  خرچ  زا  دیاشدشاب  نینچنیا  ردق  ارک  ره 
دوب و نّکمتم  دنمجرا  يابآ  دنلب  دنـسم  رب  دنمتلود  هاش  ترـضح  دنچ  کی  نوچ  هایـس  دیفـس و  وا  نامرف  ریزهارمه  ار  هام  رهم و  وا  مکح 

هبترم رب  هبترم  امن  وشن و  نیمزرـس  رد  اوه  بآ و  دادـما  هب  لالج  هاـج و  ناتـسوب  رد  زورهبزور  « 2  » شلامهیب تلود  لابقاهتـسجخ  لاهن 
زا هک  دـیرم  زا  یعمج  نآربانب  تسا . یناـسین  [ 55  ] دـعوم ار  شرورپضیف  ربا  یناـشفهویم و  مسوم  ار  شروراـب  لـخن  هک  تسناد  دوزفا ،

هلوقم نیا  زا  هتشگ  عمج  هام  نماریپ  تفصهلاه  دندیدرگیم  ترضح  نآ  يارستلود  درگ  دیعـس  تخب  دوعـسم و  علاط  اب  دیدج  میدق و 
هب نادـصاق  تفای  رارق  دالب  راّفک  لتق  رـسا و  داهج و  مادـقا  رب  ّتیوط  یفاص  هورگ  نآ  ّتیور  يار و  هرخـالاب  دـندروآ و  ناـیم  رد  نخس 

هنایشآ ازغ  هناتسآ  رد  یناهج  لها  ینامز  كدنا  هب  دندرک و  هاگآ  تداعس  نآ  زارحا  لایخ  زا  ار  تدارا  باحصا  ياهرمز  هداتسرف  فارطا 
نوچ و  دنداد . رد  الص  داقتعا  صالخا و  باحصا  هنایم  رد  داهج  وزغ و  بابسا  هحلـسا و  ماجنارـس  هّیهت و  هب  دندش و  عمج  ردیح  ناطلس 
رگید تبون  دوب ، تباث  نادـناخ  نآ  هب  تبـسن  ار  کـیب  نسح  هک  صـالخا  روفو  زا  تشگیم  رتزورفاملاـع  يردـیح  لاـبقا  ّرین  زورهبزور 

تلصاوم تروص  زا  « 3  » شتیلاخ تبتر  دریگ و  مایتلا  تمس  رتخادنلب  هاشداپ  نآ  نامدود  اب  ردیح  ناطلس  یتبارق  تبسن  هک  تساوخ 
______________________________

درادن هیونثم » : » و (. 1)
شیامه و : (. 2)

. تیئاوخ و : (. 3)
45 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نارکیب رحب  زا  دوب  يّرد  هک  ار  اغآ  یگیب  همیلح  ایلع  دهم  نآربانب  دریذـپ . ماکحتـسا  ناشیا  هنایم  ترهاصم  يداماد و  مسر  هدـنامن  یلاخ 
يایرد رهوگ  نآ  اب  هک  تساوخ  هداشگ  هرهچ  زا  هدرپ  نأشیلاع  هاـشداپ  نیا  بلـص  نامـسآ  جوا  زا  ییّرد  هداـتفا و  راـنک  هب  یگیب  نسح 

يوذ يالـضف  افرع و  یلاها و  املع و  « 1 . » دـنادرگ جرب  کی  زا  علاط  داهتجا  تیالو و  رهپـس  رهم  نآ  اب  دزاس و  جردمه  داهج  تیادـه و 
باتفآ اب  [ 56  ] تفـص هرهز  ار  هّیهب  هّیبص  نآ  تخادنا و  ردـیح  ناطلـس  ّرف  هدـنخرف  رب  رد  « 2  » تقفاوم فیرـشت  هدومرف  عمج  ار  یلاعملا 

زا ایلع  هّفص  نانطاق  عماوص  یلفس و  هّطخ  نانکاس  عماجم  رد  نیرفآ  دابکرابم و  هلغلغ  نیسحت و  تنسحا و  هنطنط  تخاس  نراقم  باتملاع 
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. دیسر نیمز  هب  نامسآ  نامسآ و  هب  نیمز 
مـسج رـصنع  راهچ  لباقمیب  لابقا  هلباق  رانک  رد  دـندرب . یتاذ  دـّلوت  هب  یپ  بیعیب  تحکانم  نیا  عوقو  زا  بیغ  « 3  » ملاع رارسا  نانادزار 
جاور ار  نید  قنور و  ار  ایند  جاودزا  نیا  نمی  هک  دنتـسناد  لد  كاـخ  یناگدـنز و  بآ  ناـج و  ياوه  قشع و  شتآ  زا  بکرم  شّرقوتاـب 
یلاها ببس  نآ  هب  دیشخب  دهاوخ  طابضنا  ار  يونعم  روما  ماکحتـسا و  ار  يروص  ماهم  طابترا  نیا  تکرب  هک  دندرک  مولعم  داد و  دهاوخ 
مکحم « 4 « » َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ًاِظفاح  ٌْریَخ  ُهَّللاَف   » ظـفحلا باـب  هقلح  رد  نیمآ  اعدتـسا و  تسد  اعّدـم  نیا  لوصح  تهج  اـعد  تباـجا 

. دنتخارفا تماقتسا  و  « 5  » ناکما جوا  هب  ار  نیکمت  تّزع و  لاهن  نآ  لایخ  نیرقتباجا  ياعد  نیا  نمی  هب  دنتخاس و 
هیونثم

روص دنبشقن  دش  وت  مکح  هکرفهدنخرف  کلک  يا  هّللا  دمحب 
بایهرهب یملاع  دش  شقن  نیزکبآ  رب  یشقن  زاب  يدز  یبوخ  هب 

یتخاس اهشقن  ملقیب  نآ  ردیتخادرپ  هکنیا  زاب  « 6  » تسحول هچ 
داوسیب هحفص  نیز  هّصق  دص  وددادمیب  مقر  لد  رب  درک  درخ 

دنمجرا  یبکوک  دوش  علاط  هکدنلب  يرهپس  يدرک  رادومن 
______________________________

دینادرگ و : (. 1)
تلصاوم و : (. 2)

. درادن ملاع » : » و (. 3)
«. نانابرهم نیرتنابرهم  تسوا  تسا و  رادهگن  نیرتهب  ادخ  . » هیآ 64 ( 12  ) فسوی (. 4)

. درادن ناکما » : » و (. 5)
تسجوم و : (. 6)

زور شخبینشور  دوش  ضراع  ززورفلد  ّرین  نیک  شیپ  نآ  زا  [ 57  ] 46 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
عامتجا رد  دید  ار  رهم  همعافترا و  تفرگ  نوچ  کلف  ریبد 

ملع درآرب  يرون  كالفا  زکمقر  نیا  درک  يور  نآ  زا  ماکحا  رد 
شاهیامرس هیاس  نآ  رون  دوششاهیاس  رد  رهم  رگا  دتفا  هک 

ناهن یهاگ  ادیپ و  هاگ  دوشناهم  ناهک و  رب  هم  رون  نوچ  هن 
ازج زور  هب  ات  نایقافآ  ربازفناج  ّرین  نیا  وترپ  دهد 

ات هام  هورذ  زا  نامیلاع  قرافم  رب  ندنکفا  وترپ  یهانپنید و  تیادـه و  جوا  زا  یهاش  زورفاملاع  باتفآ  ندـش  علاط  رد  مجنپ  حـتف 
یهام ضیضح 

دالوا نامدود  ياقب  هک  دوب  دـهاوخ  بیریب  يوعد  نیا  عوقو  رد  ههبـشیب و  ینعم  نیا  لوبق  رد  بیغ  ضماوغ  ناـنادزار  بیعیب  ریاـمض 
بسانت و هطباض  بسحرب  لسانت  هدـعاق  دـلاوت و  هلـسلس  مما  فانـصا  هنایم  رد  هک  تسا  نآ  هب  هتـسباو  ملاع  یلاها  نادـناخ  ياـقبا  مدآ و 

ِّيَأ ِیف   » يامنسکع يـالویه  تقلخ  تعلخ  ار  « 1 « » ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل   » توسک میلع  میکح  قاّلخ  هدوب  یعرم  لداـعت 
هب « 3 « » یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو   » يازفناج ياوه  رد  یبآ  رتبوخ  هب  ار  یمارگ  رکـشین  یمان و  لخن  نآ  دزاس و  « 2 « » َکَبَّکَر َءاش  ام  ٍةَروُص 
مدآ [ 58  ] یلاعت هّللا  قلخ   » ناغف عارتخا  ءاشنا و  هناخراک  رد  داجیا  عادـبا  روص و  ناسانـشینعم  اـت  دزارفارـس  یبوبحم  هورذ  یبوخ و  جوا 
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زا کیره  دنناسر و  یلعا  ألم  شوگ  هب  « 4 « » هتروص یلع 
______________________________

«. میدیرفایب یلادتعا  رتوکین  رد  ار  یمدآ  ام  هک  . » هیآ 4 ( 95  ) نیت (. 1)
«. تخادنا مه  هب  ار  وت  ياضعا  تساوخ  هک  یتروص  ره  هب  و  . » هیآ 8 ( 82  ) راطفنا (. 2)

«. مدیمد دوخ  حور  زا  نآ  رد  . » هیآ 72 ( 38  ) ص (. 3)
«. هتروص یلع  مدآ  هّللا  قلخ  : » تسا هدمآ  ترابع  نیا  هب  مقر 3928  ص 606 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  رد  (. 4)

47 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نیا روهظ  هب  نیعم  ینعم  نیا  قدص  زین  دننادرگ و  فقاو  « 1 « » ُراتْخَی َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو   » راثآ تقادص  لوق  هب  ار  فقوم  نآ  نافقاو 

یماقمیلاع مادـقا  نمی  زا  ییاورنامرف  تموکح و  دنـسم  هک  دریگ  ّقلعت  نآ  هب  قالطالا  یلع  قاـّلخ  ّتیـشم  نوچ  هک  تسا  نهربم  يوعد 
زا اّما  رـسمه ، رگیدـکی  اب  ّتیقر  هقبر  رد  هاشداپ  شیورد و  ادـگ و  هاش و  دـنربارب و  تیدوبع  هبتر  رد  یناـسنا  دارفا  هچرگا  دریذـپ  تنیز 

بسن و تعفر  هب  « 3 « » اُوفَراعَِتل َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو   » نادناخ رد  هک  یتلودبحاص  هاگره  تسا ، ّتیرشب  « 2  » ةأشن فالتخا  هک  اجنآ 
تّمه تّمذ  رب  شتعباتم  هقیرط  دـناد و  مزال  دوخ  رب  ار  شتعاطا  هویـش  لقع  دنیـشن ، ییاـمرفنامرف  دنـسم  رب  دـشاب  فورعم  بسح  ّتیزم 

دبع لسن  نع  بذـک  ّیبّنلا ال  انا   » يادا تقادـص  يادـن  برغم  قرـشم و  تلاسر  کـلم  نیـشنتخت  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  دـنیب و  بجاو 
نب میرکلا  نب  میرکلا  نب  میرکلا  تیـص : زا  ار  نامـسآ  نیمز و  شوگ  ناـمز  « 5  » نامز تخادـنا و  برثی  احطب و  طیـسب  رد  « 4 « » بلّطملا

ترـضح یلاع  نیا  دنـسم  هک  اجنیا  ات  تسا  لیلخ  ّتلخ  ماقم  هک  اـجنآ  زا  تخاـس و  رپ  میهاربا  نب  قحـسا  نب  بوقعی  نب  فسوی  میرکلا 
نادـناخ نیا  لـیجبت  مـیرکت و  هـب  یهلا  هدارا  « 6 « » ُلیِعامْـسِإ َو  ِْتیَبـْلا  َنِم  َدِـعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  َو   » هقداـص قـبطرب  لیدـعیب  لیعمـسا 

هصرع ردفص  ناطلس  نآ  هب  « 7  » دعاسم تروص  هب  هک  [ 59  ] تسا جاودزا  تروص  نونکم  ّرـس  نیا  نّیبم  نومـضم و  نیا  نّیعم  تخادرپ .
هجیتن زا  داهن و  نادناخ  نیا  یلاها  رانک  رد  یتروص  رتبوخ  هب  ار  کلم  سورع  ینعم  هب  و  « 8  » داد تسد  اغآ  یگیب  همیلح  ایلع  دهم  اغو و 

نابستنم يوزرآ  يور  رب  يرورس  تاحوتف  باوبا  عامتجا  نیا 
______________________________

«. دنیزگیمرب دنیرفآیم و  دهاوخب  هک  ار  هچره  وت  راگدرورپ  . » هیآ 68 ( 28  ) صصق (. 1)
اشن م : (. 2)

«. دیسانشب ار  رگیدکی  ات  میدرک  اههلیبق  اهتعامج و  ار  امش  و  . » هیآ 13 ( 49  ) تارجح (. 3)
«. بلّطملا دبع  نبا  انأ  بذک ، ّیبّنلا ال  انأ  : » تسا هدمآ  ترابع  نیا  مقر 2683 ، ص 411 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  رد  (. 4)

نابز و : (. 5)
«. دندرب الاب  ار  هناخ  ياههیاپ  لیعامسا  میهاربا و  نوچ  و  . » هیآ 127 ( 2  ) هرقب (. 6)

نایم و : (. 7)
هب موسوم  تشاد و  انیرتاک » انیپسد   » دوخ ینانوی  رسمه  زا  هک  ار  اترام »  » دوخ رتخد  ردیح ، خیـش  هب  دوخ  هقالع  رطاخ  هب  کیب  نسح  (. 8)

(. ص 143 لّوا ، لیعامسا  هاش  «. ) دروآرد وا  يرسمه  هب  دیدرگ  مگیب  هاش  ملاع  ای  مگیب  هاش  ملع  هب  روهشم  اغآ » مگیب  همیلح  »
48 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ياعد هب  بلط  دنزرف  بل  هتـسویپ  دوب و  رونا  باتفآ  زا  ردیح  ناطلـس  رونا  رطاخ  رب  تامّدـقم  نیا  روهظ  نوچ  هداشگ و  يردـیح  نامدود 
رب هدژم  « 3 « » اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو   » ناونع هب  « 2 « » ٍمِیلَع ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ   » ناشن بیغ  ملاع  زا  ات  دوشگیم  « 1 « » اِیلَو َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  »
هک یتقو  ( 892  ) هئاـمنامث نیعـست و  ینثا و  هنـس  بجر  مجنپ  تسیب و  هبنـشهس  زور  نوزفازور  تخب  نویاـمه و  علاـط  هـب  دوزفا  شاهدژم 
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علاط لیبدرا  عضوم  هب  یهلا  تمرکم  تفطاع و  جوا  زا  یهاش  لامج  مظعا  دیـشروخ  مرکا و  ّرین  دوب  هدرک  عولط  هزین  مین  ردـق  هب  باـتفآ 
هک دـش  نآ  هب  کیدزن  رورـسیلاع  رون  نآ  روهظ  نوچ  و  دـیدرونرد . لیدـعیب  هّطخ  نآ  زا  ار  ملا  هودـنا و  سابل  مغ و  سالپ  دـیدرگ و 
اب ار  ناشیا  دندرک و  رما  میوقت  میجنت و  نونف  ناسانـش  هقیقد  راضحا  هب  هّیردـیح  هبتع  باّون  دزادـنا ، رود  کیدزن و  قرافم  رب  يداش  وترپ 

تـسد هب  عاعـش  باتفآ  بالرطـسا  هک  ینامز  زا  دعب  دـندروآ . هناتـسآ  نآ  هب  بابلا  حـتف  نآ  رد  نتفرگ  عافترا  تهج  بالرطـسا  میوقت و 
یهانتمان تموکح  مالعا  نابصان  هک  تشگ  ّدلوتم  دوعسم  يدولوم  دنتشامگ ، بکاوک  لاوحا  تقو و  علاط  یگنوگچ  رب  تّمه  دنتـشاد و 

. دنتشارفا کلف  رهپس  جوا  هب  [ 60  ] ار شینابناهج  هیولا  یهلا  ماکحا  ياضتقم  رب 
«4  » هیونثملا

دیشروخ کشر  یهام  زورفاناهجدیواج  لابقا  دمرس و  ّزع  هب 
مظعا حور  زا  شتقلخ  ینعم  هبمدآ  سنج  زا  شتروص  رهاظ  هب 

لباوق شدنتشگ  دیشروخ  هملباق و  دندید  ار  دولوم  نآ  وچ 
رهپـس رهم و  دومن ، عولط  دوجو  کلف  رب  يرهم  تروص  رد  يرهپـس  ینعی  دندرک  هدیدزد  شتبیه  زا  هاگندندرک  هدـید  ياههدرپ  شطامق 

نامداش مّرخ و  شمودق  نمی  زا  نامسآ  ات  نیمز  دمآ ، نیمز  هب  یناسنا  توسک  رد  ینامسآ  دندش و  نادرگرـس  شراونا  وترپ  رد  ناسهّرذ 
دادیم ربخ  ییاشگروشک  ملع  هچهام  زا  شلامج  هام  دنتشگ .

______________________________

«. نک اطع  يدنزرف  دوخ  بناج  زا  ارم  . » هیآ 5 ( 19  ) میرم (. 1)
«. میهدیم تراشب  اناد  يرسپ  هب  ار  وت  ام  . » هیآ 53 ( 15  ) رجح (. 2)
«. میدرک اطع  ییاناد  وا  هب  یکدوک  رد  و  . » هیآ 12 ( 19  ) میرم (. 3)

درادن هیونثملا » : » و (. 4)
49 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ربخ شلامج  رهم  داشگیم . یگریت  گنز  « 1 « » ٍضَْعب َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاُملُظ   » ناتسبش زا  نیبج  هّرغ  هب  ّدلوت  أدبم  زا  شلامکاب  راسخر  رهم  و 
تـسایر کلم و  تسایـس  هک  درکیم  رثا  اهلد  رد  شلاصخ  رهم  هام  دـش و  دـهاوخ  رّونم  مظعا  ّرین  نآ  غورف  زا  کـیرات  ملاـع  هک  دادیم 

تروص نیا  هب  هتـشگ  موقرم  میجنت  بابرا  مقر  عیادب  ملق  هب  هک  شدوعـسم  علاط  هچیاز  و  دـیدرگ . دـهاوخ  رّرقم  شنویامه  تاذ  رب  ّتلم 
هباشم ار  شطوطخ  رگا  و  تساور . دـنیوگ  ینامیلـس  رهم  شوقن  لکاشم  ار  شماـقرا  رگا  هک  نویاـمه  هچیاز  تروص  نوچ  و  [ 61  ] تسا
مدرم يور  زا  کش  هدرپ  هنیآ  ره  دنیامرف  روغ  نآ  رد  تریصب  رظن  هب  موجن  نف  نارهام  رگا  تشگ . تبثم  ازس ، دنناوخ  مظعا  مسا  فورح 

هاج و جراعم  لامک و  جرادم  یّقرت  رد  تسا و  بحاص  ترخآ  ایند و  يزارفارـس  زا  ربخم  نینچ  هچیاز  فّلکت  هبئاشیب  هک  دنیاشگب  هدید 
لیـصافت زا  هدرپ  هچیاز  تروص  ماقرا  زا  هدایز  هدومنن و  عورـش  نآ  ریغ  ماکحا و  لیـصفت  رد  نآرباـنب  بتارم . نیعم  بتر و  تبثم  لـالج 
تداعساب تدالو  سپ  هدوب  ( 882  ) هئامنامث نینامث و  ینثا و  هنـس  ناضمر  دـیع  زور  رد  کیب  نسح  تاـفو  نوچ  و  دوشگن . علاـط  لاوحا 

ار ناهج  بایماک و  هاش  باتملاع  ّرین  عولط  باب  رد  مقر  هتـسکش  ملق  دشاب و  هدمآ  روهظ  هب  کیب  نسح  هعقاو  زا  لاس  هد  زا  دـعب  نویامه 
«2 : » خیراتلا ۀعطقلا  دزاسیم . موقرم  باتفآ  رون  هب  نتخاس  رّونم 

لیثمت لثمیب و  یبکوک  دش  نایعردق  کلف  ناطلس  مان  ردیح  ز 
لیدبت رییغت و  دهد  ار  ملاع  هکیهاش  جوا  زا  يّرین  دمآرب 

لیقیب لاقیب و  ار  ملظ  لاقمدشارت  رب  نید  هحفص  زا  غیت  هب 
لیدنق راونا  زا  دجسم  ناسب  «3  » شزیت ناکیپ  زا  دزورفا  ناهج 
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لین هصرع  ات  امنهر  ددرگ  هک  «4  » یباهش دشاب  وا  حمر  نینس 
لیلحت كاخ  رد  ناشکندرگ  رسدریذپ  شنارکی  لعن  قرب  ز  [ 62]

« 5  » لیلحت هچ  دراد  نیا  خیرات  رگدتسیچ  نینچنیا  عولط  اتفگ  درخ 
______________________________

«. رگیدکی زارف  رب  ییاهیکیرات  . » هیآ 40 ( 24  ) رون (. 1)
. درادن خیراتلا » ۀعطقلا  : » و (. 2)

شریت و : (. 3)
یلاهن و : (. 4)
لیوأت و : (. 5)

مدرم و قلاخ  تیانع  هب  يراودـیما  ( 892  ) لیعمـسا هاش  ّرین  عولطتفگ  ّلک  لـقع  شلوق  ود  ره  زا  باوج   50 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
یلا داژننویامه  دالوا  ياقبتسا  اب  شدانسا  نامـسآ  تلود  ياقب  تشگ ، زورفاملاع  ّرین  نیا  رون  هچنانچ  هک ، تسا  نآ  مجنا  كالفا و  ّربدم 

«1 . » لوفألا عولّطلا و  هنم  لوؤسملا و  ّلکل  بیجملا  وه  هّللا  و  دشاب ، مادتسم  هدنیاپ و  دانتلا  موی 

اضق ياضتقمرب  هلحرم  نآ  زا  تلحر  اضق و  کیپ  ناورش  بناج  هب  اضر  اضق  ناطلس  ياضتقا  ازغ  مالعا  هّجوت  رکذ 

دوب هتشگ  ربنعم  رّطعم و  همامع  لها  نانج  ماشم  ناج و  غامد  تسا ، همانتاحفص  زیگناهیلاغ  زیب و  ربنع  هک  همامش  نیربنع  هماخ  هتشاگن  زا 
ار رطاع  رطاخ  تشاد و  داقتعا  اّرغ  « 2 [ » تّمه  ] داهن شیپ  مامت  دهج  هب  ار  داهج  بابسا  هّیهت  هتسویپ  ردیح  هاش  ردفـص  ناطلـس  نوچ  هک ،

تایبا نیا  نومضم  نانس  هزین و  كون  هب  هتسویپ  و  تشامگیم . تاجرد  یلاع  هبتر  نآ  تاودا  تالآ و  ماجنارـس  رب  رخآلا ، یلا  لوالا  نم 
. تشاگنیم ریامض  فیاحص  رب  نادرم  هاش  « 3 [ » ترضح ]

: رعشلا
سآلا سجرنلا و  یلع  ّفاانناحیر  رجنخلا  فیسلا و 

: هّیعابرلا همجرت  نایب  یف  لیق  دق  و  [ 63 « ] 4  » سأّرلا ۀمجمج  انساک  وانءادعا  مد  نم  انبارش 
تسام رورپناج  هچنغ  لثم  هب  ناکیپتسام  رفولین  غیت  وچ  رفظ  غاب  رد 

تسام  رغاس  رس  ياههساک  هک  تسین  کشمیروخ  هداب  نانمشد  نوخ  هک ز  يزور 
______________________________

. نداتفا ورف  نتساخرب و  تسوا  زا  تسا و  یشسرپ  ره  هب  وگخساپ  ادخ  همجرت : (. 1)
. درادن م : (. 2)
. درادن م : (. 3)

ص 59. یلع : ترضح  ناوید  (. 4)
درُوم سگرن و  رب  تنعلتسام  ياهلگ  رجنخ  ریشمش و 

تسام  نانمشد )  ) رس همجمج  ام  ماج  وتسام  نانمشد  نوخ  زا  ام  بارش 
51 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

بـسح هدومن ، دّدرت  فرط  ره  دـمآیم  لـعف  هّصنم  هب  تّوـق  هدرپ  زا  داـقتعاكاپ  نادـیرم  دادـما  تّوـق  زا  لـیاوا  رد  هک  دادعتـسا  ردـق  هب 
قاّفتا بابرا  خوسر  نآ  دیدرگ و  عمج  شربخم  ازغ  تاقدارس  نماریپ  رثايوق  رکشل  هکنآ  ات  دومنیم  غیلبت  غیلب  یعس  رما  نآ  رد  ناکمالا 
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ازغ ّتین  مزاـع  دـیدرونرد ، شرظنم  باـتفآ  رطاـخ  زا  ار  رکـشل  فعـض  و  « 1  » بلق هشیدـنا  قاری  يرایـسب  تمـشح و  تـنکم و  روـفو  اـب 
مدـع لهج و  قیرط  لالـض و  رفک و  هیداب  « 2  » هیوکاب دـنبرد  بناج  نآ  رد  هک  لاّـهج  راّـفک و  قرف  لاـصیتسا  عطق و  هب  هّجوت  شمزـالم 

نیمزرـس نآ  ناوریـش و  دودـح  هب  هّجوت  هیولا  و  تخاس . رظن  حـمطم  دـندوب  هیوپ  رد  ار  لاضفالا  لـالجلا و  يذ  ترـضح  ماـکحا  لاـثتما 
ثراوتی و ّبحلا   » هعقاو قبطرب  هک  ار  لیلخ  ریما  نب  راسی  خّرف  نب  هاشناوریـش  تدـناعم  تاداعم و  هزاوآ  نیا  تیـص  تخارفا . ناـشنتنحم 

رکشل رصرص  روبع  میب  زا  ار  وا  تماقتسا  لاهن  تماقا و  لخن  درک و  هزات  شّلغاب  لد  رد  دوب  شایثاریم  هرجـش  هرمث  « 3 « » ثراوتی ضغبلا 
شرطاـخ رد  ینعم  نیا  ّتلبج  [ 64  ] تئادر تعیبط  ثبخ  ّتلم و  بهذم و  دعب  دـعب  دـمآ و  زارتها  رد  روهظیلاع  ناطلـس  نآ  روتـسد  ازغ 

یف هدومن ، دـنلب  تّمه  داهنـشیپ  ار  دـنبرد  بناوج  نآ  هّجوت  ربخ  هدز ، بآ  رب  هناهب  اـیرد  رذـگ  تقو  رد  ردـیح  ناطلـس  دـیاش  هک  تشگ 
داقتعا و اب  دیرم  هرمز  رطاوخ  فیاحـص  زا  ار  ماقمیلاع  دلاو  هعقاو  تلالم  ماقتنا  غیت  هب  ات  دـشاب  هدوب  ام  دالب  راید  ریخـست  هّجوتم  هقیقحلا 

. دشارت رب  مامتها 
قرب نادصاق  نوزفا ، لایخ  بساحم  هشیدـنا  زا  نآ  دادـعا  دادـعت  تسا و  نوریب  شتّوق  زا  رکـشل  نآ  اب  تمواقم  هک  تسناد  نوچ  نآربانب 

هب رثاازغ  هیولا  ردـیح  ناطلـس  هک  تشاد  هضرع  بوقعی  ناطلـس  باّون  هب  هدرک  زیربت  بناج  هناور  رگیدـکی  بقع  زا  رتاوتم  ریـس  داـب  رپس 
رد راید  دالب و  نیا  ریخـست  هتـشگ و  شرطاخ  رد  رگید  يرما  نکمی  تشارفا و  بناجنیا  هب  دـنبرد  دودـح  نآ  یلاها  بناـج  هّجوت  هناـهب 
، درامگیم هقرف  ره  عمق  علق و  رب  تّمه  هدروآ  عمج  يوق  يرکشل  درادن ، فّرصت  رد  یکلم  هک  الاح  دشاب و  هتشذگ  شراثآ  ازغ  ریمض 

______________________________

ّتلق و : (. 1)
. ناوریش هب  بیرق  رزخ و  يایرد  یبرغ  لحاس  رد  تسا  يردنب  مان  وکاب :) هبوکاب ،  ) هیوکاب (. 2)

نادنزرف هب  ناردپ  زا  ناسک  ینمـشد  یتسود و  «. ) ناثراوتی ضغبلا  بحلا و  : » تروص هب  ص 241 ، ج 1 ، ادـخهد ، مکح  لاثما و  رد  (. 3)
: تسا هدمآ  مه  دنام ) زاب 

52 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رب رگید  راصما  دالب و  تاحوتف  باوبا  امویف  اموی  دـنیامرف ، تعاطا  تعارب  وزغ  غیت  تعاشا  هب  ار  يرهـش  لها  تعاـمج  نیا  رگا  هّللا  ذاـعم 

امرف نامرف  بل  داتفا و  لوقعم  ار  وا  تیاکح  نیا  درک ، رذگ  بوقعی  ناطلـس  رطاخ  هاگـشیپ  رب  ربخ  نیا  وترپ  نوچ  و  دنیاشگب . وزرآ  يور 
اّیهم ار  رفس  نآ  هدایپ  راوس و  زا  میقتسم  میقم و  يرداهب  هداج  رب  یلیخ  میظع و  یجوف  نآربانب  داشگب . امتنا  بکاوک  يرکـشل  ّتیعمج  هب 

هدـهع هب  ار  رفـس  نآ  لها  تسارح  رکـشل و  نآ  تسایر  دـندیدرونرد . لادـج  لاتق و  مزع  هب  [ 65  ] ار تماقا  طاسب  دـندیدرگ و  هداـمآ  و 
هقرف لالض و  هرمز  نآ  « 1 « » ِلاتِْقلا یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » لاق ثیح  مالع  کلم  بجاو  مالک  فالخرب  درک و  کیب  نامیلس 
نامز ناوا و  ياضتقم  رب  ناماسیب  نامیلـس  دروآ . لابو  هقبر  رد  لاثتمالا  بجاو  لوسر  نآ  ماکحا  تفلاخم  یبن و  لآ  هلتاـقم  رب  ار  لاـکن 

«2  » یکش هار  زا  يردیح  رثآمازغ  رکاسع  نوچ  و  تشگ . ناوریش  بناج  مزاع  هتشاد  هارمه  ار  رثا  تارشح  رشح  هدز  نایم  رب  یعـس  ناماد 
رهاظ هب  تکلمم  نآ  مدرم  زا  یـضعب  دـندومنیم ، لزانم  ّیط  لحارم و  عطق  هدـمآرد  دالب  نآ  هب  تسا  ناوریـش  تکلمم  هیور  لامـش  هک 

نآ هروـمعم  دـالب  زا  هک  « 3  » یباـق رومیت  دودـح  هب  رکـشل  هکنآ  اـت  دـندمآیم  شیپ  يرادربناـمرف  تعاـطا و  هب  یـضعب  شیدـناکین و 
هویش دّرمت و  مسر  اجنآ  مدرم  هک  نیصح  تیاغ  هب  ناکرا  تناتم  زا  « 4  » ینصح نیتم و  تسا  ياهظوفحم  هدلب  نآ  و  داتفا . تسا ، تکلمم 

هب « 5  » ّتیمح یلاعتم  تریغ  ّتیور و  یلاع  ّتیوط  دـنداهن . وس  کی  ار  دایقنا  هدـعاق  تعاطا و  هقیرط  هداد  تفلاخم  داد  هتفرگ  شیپ  دانع 
. دنتشگ لوغشم  « 6  » رادـمان هعلق  نآ  علق  هب  هتفرگ  نایم  رد  راونیگن  ار  اجنآ  نایزاغ  نآربانب  داد . نامرف  راثآ  کـلف  راـصح  نآ  هرـصاحم 

فاّصتا داهرف  نایچبقن 
______________________________
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«. زیگنارب گنج  هب  ار  نانمؤم  ربمایپ ، يا  . » هیآ 65 ( 8  ) لافنا (. 1)
. دش راذـگاو  يرازت  هّیـسور  هب  ادـج و  ناریا  زا  ق . نامیپ 1228 ه . ساسارب  رهش  نیا  زاقفق . ءاروام  قرـشم  رد  تسا  يرهـش  یکـش : (. 2)

. تسا ناجیابرذآ  يروهمج  كاخ  لخاد  هزورما 
راهتـشا گنل  رومیت  هتـشپ  ینعی  يروا  کیب  رومیت  قاسخآ  هب  هک  تسا  ياهتـشپ  راـید  نیا  رد  ییوق .» رومیت  : » ص 79 مرا ، ناتـسلگ  (. 3)

ریز زا  دـننامدس  اجنآ  زا  دـسریم و  شمتوا  يارحـص  هب  لالت  لکـش  هب  همکارت  لاـحم  رد  هدـش  زاـغآ  دـنبرد  یلاوح  زا  هتـشپ  نیا  دراد .
«. دباییم دادتما  هایس  رحب  ات  قالوس  دور  زا  نتشذگ  زا  دعب  ییوق و  رومیت  هب  وخرات  قانیوب و 

ینیصح م : (. 4)
ّتیعمج و : (. 5)

. رادیاپ و : (. 6)
53 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رس نآ  نانکاس  هک  ار  شجرب  کی  ناینب  یتصرف  كدنا  هب  دنتخادرپ و  هعلق  نآ  تاماسم  حیقنت  هب  فاکش  هراخ  هشیت  و  « 1  » نتیم كون  هب 
نانابزیب اب  دوب  مّلکتم  ییاتسدوخ  يدنلبرس و  هب  هک  ار  شجوا  [ 66  ] هرگنک نابز  دنتخادنارد و  ياپ  زا  دنتخارفایم  رهپس  هورذ  رب  تعفر 

بآ زا  میظع  يرکـشل  هک  تشاد  هضرع  هدیـسر  راثآ  تمایق  رکـشل  بقع  زا  راـجق  يریپ  ارق  ءاـنثا ، نیا  رد  دـنتخاس . ناـسمه  كاـخ  رعق 
تدواعم هورگ  نآ  بناج  هب  تشادزاب  هعلق  هرصاحم  هبراحم و  زا  تسد  هانپنید  ناطلس  دندودح . نیا  هّجوتم  هاشناریـش  دادما  هب  هتـشذگ 
هاگـشیپ رب  ربخ  نیا  وترپ  هکنآ  زا  لبق  هدومن  لابقتـسا  تمیزع  « 2  » یخامش زا  دیسر ، هاشناریـش  هب  کیب  نامیلـس  هّجوت  ربخ  نوچ  هدرک و 

رکشل هب  دبایرد  ار  وا  کیب  نامیلس  رکشل  دادما  ییاهنت  هب  ردفص  ناطلس  رکشل  دربتـسد  هکنآ  میب  زا  دبات  ردیح  ناطلـس  رورپضیف  رطاخ 
، دیسر نامیا  مالسا و  هدعاق  زا  رود  نامیلس  هاشناوریـش و  هب  ردیح  ناطلـس  رکـشل  ندیـسر  هّجوت  ربخ  ءانثا  نیا  رد  تسا . هتـسویپ  روکذم 

بکارم نانع  هدیشوپ  « 3 « » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   » همیرک نومضم  زا  مشچ  هدیشون  تلالض  رغاس  زا  تیاوغ  ماج 
ازغ باحصا  هاپس  « 4  » نارسربت عضوم  یحاون  رد  دنداهن و  لاصخ  هدوتس  هاش  نآ  بناج  هب  لاتق  يور  هدرپس ، تراسج  تسد  هب  تراسخ 

. دندیسر رگیدکی  هب  ازسدب  هقرف  نآ  رکشل  و 
«5  » هیونثملا

نیمک ار  رگد  کی  نیک  هب  هدومننیک  يایرد  ود  میوگن  رکشل  ود 
دنمک نامک و  اب  نیمک  رد  همهدنب  غیت  همه  ریگهزین و  همه 

گنلپ ناوتسگرب  زور  بشگنج و  رهب  زا  هدنکفا  گنخ  ره  هب  [ 67]
ياهنشد  نوخ  هب  وس  ره  هدنار  نابزياهنشت  بل  غیت  زا  بناجره  هب 

______________________________

. نیتم و : (. 1)
. دوب ناهاش  ناوریش  ّرقم  زاقفق و  رد  ناوریش  تلایا  نیشنیسرک  اقباس  اخامش : هیخامش - یخامش - (. 2)

«. مهاوخیمن نادنواشیوخ  نتشاد  تسود  زج  امش  زا  يدزم  تلاسر  نیا  رب  وگب : . » هیآ 23 ( 42  ) يروش (. 3)
ص 2243. ج 4 ، نادلبلا ، تآرم  دنبرد . یکیدزن  رد  تسا  یلحم  نارسربت : (. 4)

. درادن هیونثملا » : » و (. 5)
زارد رمع  هاتوک  هتشگ  وزازارفرس  نکفا  ودع  نانس   54 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

«1  » هدش مدمه  رافوس  هّلچ  ره  هبهدش  مخ  نامک  ناکیپ  میظعت  هب 
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دندرک رّرقم  نّیعم و  ار  هاگآ  نارداهب  « 2  » هاپس رکشل و  هیبعت  هب  نیبناج  زا  رابغ  ددرگ  هوک  شاهیاس  زا  هکرازراک  رد  زرگ  نانچنآ  نارگ 
هدومرف رذگ  رکشل  فص  يور  رب  فوفص  هیوست  زا  دعب  ردفـص  هاش  «. 3  » دندرتسگ هلتاقم  هلباقم و  طاسب  هلداجم  هبراحم و  نادـیم  رد  و 

تاـیح و رد  ار  ناـشیا  دومنیم و  ضیرحت  صیرحت و  مدـق  تاـبث  مد و  خوسر  رب  هداد ، يزارفارـس  تاـقالم  تلود  زا  ار  يزاـغم  ناـیزاغ 
باوج هاگ  میهید و  هاقناخ  دـشر  بحاص  نآ  هاگآ و  دـشرم  نآ  ربارب  رد  زین  ناشیا  دوزفایم و  هدژم  رب  هدژم  تاجرد  یّقرت  ّزع  هب  تاـمم 

زا ادابم  هک  ساره  فوخ و  هّنظم  زا  ار  شرطاع  رطاخ  دندیناسریم و  هابتنا  رایتخا و  عمـس  هب  « 4 « » ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو   » هاوخلد
. مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق  دندیناهریم . دشاب ، هدش  يراط  ناشیا  سانشقیاقح  ریامض  رب  سایقیب  رکشل  نآ  ترثک 

: رعشلا
«5  » رّدق موی  وا  رّدق  ام  مویّرفا  توملا  نم  ّیموی  ّيا 

رکـشل شیارآ  هب  مهرد  ناـفلاخم  مه  بناـج  نآ  زا  دورن و  نادـیم  هب  هک  هب  ناـمه  هناـخ  زا  هنرويور  دـنادرگن  ریـشمش  هـک ز  دـیاب  درم 
شیپ ار  تلاهج  همدقم  دنتخاس و  وزابيوق  رابدا  تلالض و  ّتلذ و  يرایتسد  یلدرپ و  هب  ار  [ 68  ] راغنارب راغناوج و  لوق و  هتشگ ، لوغشم 

ْمُکُـسُْفنَأ ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب   » هقداص بسحرب  لیلذ  « 6  » سفن لیوست  هکنآ  زا  لفاغ  دنتخادنا . رـس  يافق  رد  ار  یـشیدناتبقاع  هقاس  هداتـسرف 
ار ناشیا  لامعا  حیابق  « 7 « » ًاْرمَأ

______________________________

. هدش مخ  نامک  ناکیپ  میظعت  هب  هدش  مدمه  رافوس  هّلچ  ره  هب  و : (. 1)
. رکشل هاپس و  و : (. 2)

. درتسگ و : م . (. 3)
«. میگنجن ادخ  هار  رد  ارچ  . » هیآ 246 ( 2  ) هرقب (. 4)

هک زور  نآ  ای  هدشن  رّدـقم  توم )  ) هک زور  نآ  منک ، رارف  توم  زا  مزور  ود  نیا ) زا   ) کی مادـک  رد  ص 45 . یلع ، ترضح  ناوید  (. 5)
. هدش ریدقت 

. سیفن و : (. 6)
«. تسا هتسارایب  ناترظن  رد  ار  يراک  امش ، سفن   » هیآ 18 ( 12  ) فسوی (. 7)

55 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
کیکی « 1 « » ِءوُّسلِاب ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ   » هقودصم قبطرب  لیلدیب  يامرفدب  سفن  يامرفمکح  دیارآیم و  کیره  هدیـسر  تملظ  هدـید  رد 

. دیامرفیم لاغتشا  يرما  نیرتدب  هب  « 2  » لالض يور  زا  ار  ناشیا 
زیرولج هتفگ  ناج  كرت  دنتـشگ و  زیتس  نادیم  زیگنابکرم  زیت  زیمهم  بناجره  زا  نالوارق  دـندش  غراف  هاپـس  هیبعت  زا  نوچ  هلمجلا ، یلع 

راک نخـس  نآ  هب  نوچ  دروآ و  گنت  هب  ار  مدرم  هدومن  يروآنابز  زاغآ  بناجره  زا  گندـخ  ریت  ریفـس  تشذـگرد  ناما  نما و  لزنم  زا 
ّدج هب  رکـشل  ود  ره  نالوارق  دومن . مادـقا  نادـیم  بناج  هب  ماهم  عطق  مامتها  هب  هتـشگ  مارآیب  ماـین  هاـگباوخ  رد  ماـشآنوخ  غیت  دـماینرب 

ار فلاخم  هورگ  هداد  يروـالد  يدرم و  داد  يردـیح  هقرف  دـنتخیمآ . هریت  كاـخ  هب  ار  مه  نوخ  دـنتخیوآ و  رگیدـکی  رد  رتماـمت  هچره 
رمس تعاجش  روفو  هب  رثا  تفلاخم  رکشل  رد  هک  رگید  یعمج  «. 3  » دندناشنزاب ار  ناشیا  دجنگ  ناکما  نادیم  رد  هک  رادقم  نآ  دـندنار و 

نایزاغ هتـشگ  سکعرب  هّیـضق  تبون  نیا  دندومن . تردابم  برح  نییآ  هب  هدـیناهج  نادـیم  رد  بکرم  هفیاخ  هفیاط  نیا  دادـما  هب  دـندوب ،
رب هنایزات  [ 69  ] هنازرف ناتفـصيزاغ  بناج  نیا  زا  زاب  دـندیناسر  فسایب  ناطلـس  فرـشاب  فص  کـیدزن  هب  دـندینادرگ و  زاـب  ار  ماـظع 
هب دـندوب  هدـمآ  شیپ  سوه  داب  هب  هک  ار  سخ  كاشاخ و  تشم  دـنتخورفا و  هبراحم  شتآ  دوخ  مدرم  دادـما  هب  هدز  هناـشن  قرب  بکارم 

. دنتخوسب برح  مومس 
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، نامیلـس هاشناریـش و  تشگیم ، بولغم  اـی  بلاـغ  نآ  هاـگ  هورگ و  نیا  هاـگ  تشذـگ و  ّدـح  زا  لوارق  هقرف  ود  ره  لـباقت  نوـچ  هّصقلا ،
ّصاوخ و ماحدزایب  حتف  سورع  دیاشگیمن و  عون  نیا  هب  راک  هک  دنتـسناد  هدومن  هدهاشم  ار  نامیا  مالـسا و  باحـصا  یلدرپ  یناولهپ و 

تأیه هب  راب  کی  هب  دنتخاس و  هاگآ  ار  ینابم  هدنخرفان  رکـشل  نآ  ینادا  یلاعا و  یناطلـس ، گنج  هدـعاق  هب  نآربانب  دـیامنیمن ، ور  ماوع 
نامز نآ  زا  هک  تسویپ  رد  یبرح  دـنتخارفارب . رهپـس  رب  رهم  تاعمل  ات  ار  هزین  نینـس  غیت و  قرب  هعمال  هتـشگ  هّجوتم  رابایرد  تروص  ربا و 

هک
______________________________

«. دهدیم نامرف  يدب  هب  ار  یمدآ  سفن ، اریز  . » هیآ 53 ( 12  ) فسوی (. 1)
 ... يرما نیرتدب  هب  لاغتشا  لالض  و : (. 2)

. دناشن و : م . (. 3)
56 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

، تسا ربخرپ  رکشل  هبراحم  زا  رپس  شوگ  ات  هدیدن و  نینچ  ياهکرعم  هتـشگ  ریلد  زیتس  نادیم  رد  زیرنوخ  نامرف  هب  ریـشمش  شوهنابز  نابز 
هب ریشمش  هضبق  اب  زرابم  تسد  نآ  تاحـشر  يرایـسب  زا  هتـسب و  مهرب  ریت  غرم  لاب  مدامد  نوخ  حّشرت  راخب  زا  هدینـشن ، نیا  لثم  ياهعقاو 

. تشگ نوخ  يایرد  نکاس  تفـص  یهام  اهنآ  زا  کیره  تشذـگرد و  حامر  ياهرـس  زا  راوهزین  دـنچ  رازراـک  نادـیم  نوخ  هتـسویپ  مه 
نوریب باـنوخ  رحب  زا  رـس  هدـنام  مین  ود  هب  لد  ناـبراحم  غیت  میب  زا  درک و  ياـج  نوخ  ياـیرد  رعق  رد  ناـفوط  زا  عضو  هوک  لدرپ  دومع 

. یناث ردیح  ینامیا  یمالسا و  ینابم  دّکؤم  نآ  ردفص  ناطلس  رکشل  بناج  زا  درواین .
: هیونثملا

گنلپ ناسب  اجیه  يایرد  هبگنر  هنییآ  غیت  نیک  دمآرد ز  [ 70]
دنتخادنا رس  یهاگ  تسد و  یهگدنتخارفا  رس  رب  اهتسد  نالی 

ناتسادمه هتشگ  ناتسار  ودبناتسار  نوچ  هزین  هتخارفا  رس 
: دندوب راد  ریگ و  كراعم  نالدرپ  هک  رادرکدب  نافلاخم  بناج  زا  ياج و  درک  نوچ  هنیس  رد  هزین  رسياشگلد  بجع  يزار  تفگ  لد  هب 

غیرد ار  لجا  دمآ  هک  ناسنادبغیت  ریت و  دش  زیت  ناسک  نوخ  هب 
دش ژوگ  نامک  تشپ  مهو  سب  زدش  زودنا  تشحو  نیک  رامضم  وچ 

شخب ود  ییوم  درکیم  يوس  ره  هکشخرد  نیک  رجنخ  دش  زیت  نانچ 
رد رامـش  زور  ات  هنتف  صخـش  هک  تخیگنارب  نانچ  هنتف  راگزور  هّصقلا ، درد  هب  دمآ  هزین  رـس  نابزدرک و  هک  اهشنزرـس  سب  نادیم ز  هب 

رازیب دوخ  زا  تنحم  اـنع ، جـنر و  ترثک  و  « 1  » الب روفو  زا  هک  دـش  رادومن  اـهتنحم  غیت  هنییآ  رد  بناـجره  زا  تخیرگ و  رارطـضا  هدرپ 
. تخیمآیم هریت  كاخ  اب  هدید  بآ  اضف  نآ  ناگتفخ  رب  اضق  هدید  تخیریم و  نینوخ  کشا  روشک  نآ  ناگتـشک  رب  ردق  مشچ  تشگ ،

. دومنیم راکشآ  يدرم  هویش  ناکمالا  بسح  راکش  ریم  دمحا  ناخ  دوب و  مزالم  ار  یناولهپ  قیرط  مداخ  تما  ارق 
سارهیب هبراحم  هلتاقم و  رد  سایلا  كوچ  کپوک  ساسا و  دنلب  نییآ  تخرد  تما  زوق 

______________________________

. دالب م : (. 1)
57 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نامیلـس ءانثا  نیا  رد  دروآرد و  ياپ  زا  تبون  هس  ار  فلاخم  مالعا  نایزاغ  [ 71  ] تسد برض  هب  هک  درک  يرای  رادقم  نآ  دعاسمان  تخب 
رد تخادنارد و  رواکت  تشپ  زا  ار  وا  رکیپ  اهدژا  هزین  تراشا  هب  ردفص  ناطلس  دومن . تدالج  زاغآ  هتشگ  ورهبور  ناشن  ردیح  ناطلس  اب 
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هتـشذگرد وا  لتق  زا  هک  درک  نآ  ياضتقا  یّلم  یکلم و  هصرع  زارفارـس  نآ  ّیلبج  مرک  ياضتقم  دومرف و  ربارب  هریت  كاخ  اب  ّتلذم  نیمز 
رب رگید  يراب  ات  دـنناسر  لتق  هب  ار  وا  هک  تشاذـگن  هتـشگ  نایزاغ  عنام  دیـشک و  مامتان  نآ  ماثآ  میارج و  رد  وفع  ملق  ماـقتنا  هزین  رـس  هب 

تسا و هدرکن  يراـک  نینچ  راـگزور  هک  تسا  یتّدـم  هک  دنتـشاد  هـضرع  هدـمآ  ناـغف  رد  « 1  » نامزالم دـیدرگ . هراوس  رثايزاـت  بکرم 
تمارک نابز  رب  ترـضح  نآ  دومرف  شهانگ  وفع  هب  یناطلـس  مراکم  هک  دوب  هچ  ببـس  هدرواین  وزرآ  دـنمک  رد  یلابقا  دیـص  هنوگنیدـب 

تفر و دیابیم  ارم  ههبشیب  هدیشک  بورغ  و  « 2  » لوفا ّدح  رس  هب  نم  تلود  باتفآ  تسا و  هدیـسرن  وا  لجا  هکرعم  نیا  رد  هک  دروآ  نایب 
راگزور هاگان  دـش . لوغـشم  هبراحم  هب  زاب  تفگ و  نیا  تسیچ ؟ هراـچ  ریبدـت و  ار  لّوا  زور  تمـسق  لزا و  ریدـقت  تسیز . دـیابیم  ار  وا 

ناطلـس نآ  لتقم  رب  يازگناج  يریت  « 3 « » َنُومِدْقَتْـسَی َو ال  ًۀَـعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف   » هاگنیمک نومک و  ناـمک  زا  نوملقوب 
ّیسق و كالفألا  ّرس  «. » 4  » دینادرگ نوگنرس  راب  کی  هب  تفاتیم  يدنلبرـس  هورذ  زا  هک  ار  نایزاغ  تلود  باتفآ  دیناسر و  يأر  هتـسجخ 

كوان هداتسیا  [ 72  ] زیتس هب  نایزاغ  زیرنوخ  هب  كالفا  هدـش  مخ  نامک  تشگ و  رهاظ  نایملاع  رب  « 5 « » قادها ماسجالا  ماهس و  ثداوحلا 
رعشلا مالسلا - ةولّصلا و  هیلع  نینمؤملا - ریما  لاق  تشذگرد . ناشیا  هنیکس  هنیس  زا  شاهثداح 

تامم تقول  ترضح  اذا  امویۀّینم  نیصحلا  عرّدلا  عفدی  له 
« 6  » تاتش ۀقرفل و  لّؤی  امویعّمجم  ّلک  ّنا  ملع  ّینا ال 

______________________________

. نایزاغ و : (. 1)
. لوقا و : (. 2)

«. دنوشن شیپ  سپ و  تعاس  کی  دسرارف ، ناشلجا  نوچ  و  . » هیآ 61 ( 16  ) لحن (. 3)
ردیح ناطلـس  رکـشل  زا  هکلب  هتفای  داشگ  نافلاخم  بناج  زا  هن  دروخ  يو  رب  هک  يریت  هک  دـنامن  یفخم   » ص 618 خیراوتلا ، نسحا  (. 4)

«. دوب هدش  عقاو  اطخ  لیبس  رب  هک  دوب 
. فده اهنت  اهریت و  ثداوح  تسا و  محریب  لدگنس و  ناگراتس  زار  همجرت : (. 5)

نیقی نم  دیـسر و  رد  گرم  تعاـس  هک  یتـقو  رد  دـیامنیم ، ار  گرم  عفد  مکحم  هرز  اـیآ  : » همجرت ص 28 . یلع ، ترـضح  ناوید  (. 6)
«. ددرگیم راچد  یگدنکارپ  هقرفت و  هب  يزور  یتّیعمج  ره  هک  مراد 

58 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. عیفرلا ۀلاقم  ینعم  نایب  عیدبلا و  همظن  ۀمجرت  یف  لیق  دق  و 

هّیعابرلا
رپس هن  نشوج  هن  دنک  هرز  هن  شعفدردق  ریت  دسر  رگا  اضق  تسش  زا 

باّون هدوـمرف  بجوـم  هب  ار  راـبخا  نیا  تقیقح  هک ، دـنامن  یفخم  ربز  ریز و  دـش  شعن  تاـنب  وـچ  رخآمدـید  اـیرث  تروـص  هب  هک  یمزب 
. دندومن عامتسا  دندوب  رضاح  هاگگنج  نآ  رد  هک  رگید  یضعب  اقآ و  خرف  و  « 1  » کیب هللا نیسح  لثم  نایزاغ  یضعب  زا  راکماک 

«. 2  » َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
يادزمغ ین  هتسویپ  تسازفامغيابرمدرم  خرچ  نیا  هک  اغیرد 

ییدادیب تخیگنا  هن  مغ  زا  هکییداش  يداب  هگ  چیه  دشن 
دادن رسفا  شرابدا  كاخ  زا  هکداهن  رس  رب  لابقا  جات  ارک 

تسکش شلام  کلم و  رب  دروان  هکتسد  هب  کلامم  دقن  داد  ارک 
تخاسن اج  شاهتخت  رب  تخت  زا  هکتخاسن  اوأم  تخت  رس  ار  یسک 
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درکن هتوک  هار  لجا  يو  رب  هکدرکن  هرمه  لابقا  هب  ار  ینت 
ینتفر دب  کین و  دوب  يو  زا  هکیند  رید  هنهک  نیرب  لد  هنم 

تسین تسار  سک  دق  رب  هک  اغیردتسین  تساکومکیب  اقب  يابق 
یگدنیاپ فاصوا  قافآ  ردیگدنز  دهد  وکین  مان  یلو  [ 73]

هب تبسن  راب  رگید  راتفرجک  کلف  ریس  راّود و  نودرگ  شدرگ  نوچ  نادواج و  دوب  شمان  ریخ  رد  هکنادهتکن  دیز  ناسنآ  هک  هب  نآ  سپ 
نیـشنمه رگیدکی  اب  تدارا  هتـشر  رد  نیورپ  دقع  نوچ  هک  نییآازغ  هقرف  درک و  راهظا  افخ  هدرپ  زا  رازراک  عون  نیا  راّرک  ردیح  نادـناخ 

هنوگره زا  هک  یمیانغ  نافلاخم  دنتخیوآ ، تمیزه  نماد  رد  تمیزع  تسد  هب  فیحیب  رکشل  نآ  فیسلا  ۀّیقب  دنتخیر و  ورف  مه  زا  دندوب 
رکشل دنتشارفا و  ناوریش  بوص  هب  عافترا  ردق و  رس  عابتا ، هاشناریش و  دندومن . تمسق  دندوب  هتفرگ 

______________________________

کبوب هللا. هخسن : (. 1)
. درادن ار  هیآ  و : میدرگیم .» زاب  وا  هب  میتسه و  ادخ  نآ  زا  ام  . » هیآ 156 ( 2  ) هرقب (. 2)

59 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هنـس روهـش  يانثا  رد  نأشلا  میظع  هعقاو  نیا  ابلاغ  و  دنتـشامگ . دوخ  تکلمم  تمیزع  رب  تّمه  نامکرت  نامیلـس  یهارمه  رد  ناـجیابرذآ 
هیلع یلاعت  هّللا  ۀمحر  دیدرگ . نوفدم  نارسربت  عضوم  رد  دیهش  ناطلـس  نویامه  دسج  و  « 1  » دش عقاو  ( 895  ) هئامنامث نیعست و  سمخ و 

«. 2  » مایقلا ۀعاس  ۀعاّسلا و  مایق  یلا  مارکلا  هئابآ  و 

رخطصا هعلق  هب  سراف  تکلمم  رد  ناگدازهاش  ندش  سوبحم  رخف و  رقف و  نامدود  نیا  هسیفن  لاوحا  رکذ  رد  رابخا 

هب ار  « 4  » نمـس هحفـص  نهک  يون و  رتافد  زاـسهراوشوگ  همامـش  نیربنع  هماـخ  نخـس و  ناتـساد  زارطعیاـقو  کلـسنیکشم  کـلک  « 3»
رد رثاشوخان  هعقاو  نیا  ربخ  نوچ  هک  هتخیمآ  رگیدـکی  رد  هنومن  نیا  هب  ار  راهن  لیل و  تاـعقاو  هتخاـس و  نّیزم  نتخ  کـشم  هب  هنوگنیا 
افص نایفوص  تشذگ  نیا  رب  يزور  دنچ  و  دندوب . رانک  هشوگ و  ره  رد  راعشازغ  رکشل  نایزاغ  تشگ و  رمس  روهشم و  روشک  رهش و  ره 

زا ار  دوخ  رگید  تبون  و  دنتفاتش . اجنآ  هب  هتسناد  یصقا  دصقم  ار  لیبدرا  هّطخ  هدمآ  يوپاکت  رد  فرط  ره  زا  يوج  [ 74]
______________________________

یچلیا خیرات  دومن .» يور  ( 893  ) هئامنامث نیعست و  ثلث  هنس  رد  یمظع  هعقاو  نیا  و  . » ص 12 رابخالا ، رهاوج  ص 262 ؛ ارآناهج ، (. 1)
ص 21 و ج 1 ، یـسابع ، يارآملاع  خیرات  رد  دومن ، يور  ( 893  ) هئامنامث نیعست و  ثالث و  هنـس  نابعـش  رد  هعقاو  نیا  ص 4 : هاش ، ماظن 

. تسا هدش  تبث  نابعش 893  زین  ص 614  خیراّوتلا ، نسحا 
لاس ص 433  ج 4 ، ریسلا ، بیبح  ص 57 و  نیرب ، دلخ  رد  تسا و  هدش  رکذ  ار  ( 894  ) هئامنامث نیعست  عبرا  ش 4323 )  ) نارهت هخسن  رد 

. تسا هدش  دیق  895 ه ق .
«. زیخاتسر ماگنه  زیخاتسر و  زور  ییاپرب  ات  داب  وا  راوگرزب  ناکاین  وا و  رب  لاعتم  دنوادخ  تمحر  : » همجرت (. 2)

دزی و یطـسو  نورق  زا  تیالو  نیا  دـیدرگیم . لماش  ار  یلامـش  سراـف  تمـسق  ماـمت  هک  ناریا  یمیدـق  رایـسب  تیـالو  زا  رخطـصا : (. 3)
يرهش رب  بارعا  ار  رخطصا  مسا  دوب . لماش  زین  تسا  تول  ریوک  هیـشاح  دادتما  رد  هک  ار  ییارق  یـضارا و  نآ و  شوح  لوح و  ياهرهش 
لامـش ياههوک  زارف  رب  دوب و  عقاو  راولپ  دور  رانک  رد  رهـش  نیا  دندیمانیم . سیلوپـسرپ »  » ار نآ  ناینانوی  نایناساس ، نامز  رد  هک  دنداهن 

نادـبنگهس مه  يور  ار  هعلق  هس  نیا  ناوکنـش . هعلق  مّوـس  هتـسکش و  هعلق  رگید  راـی ، رخطـصا  هعلق  یکی  دوـب . هعلق  هس  رخطـصا  يرتخاـب 
زا زاریش  ات  نآ  هلصاف  ریما  دنبرهن  یکیدزن  رد  یگنس  هپت  رب  تسا  ياهعلق  رخطـصا  هعلق  (. 296 صص 97 - یخیرات ، يایفارغج   ) دنتفگیم
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(. همانتغل . ) دنمانیم تشدورم  ار  نآ  هزورما  هک  تشاد  رارق  يروانهپ  هگلج  طسو  رد  هعلق  نیا  هدوب . زگ  رازه  رواخ 35  بناج 
. نخس و : (. 4)

60 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
یکی دوب ، هدنام  رتخادنلب  رسپ  هس  روراب  لخن  نآ  زا  تقو  نآ  رد  و  دنتفای . ردیح  ناطلس  لاصو  رحب  قرغتـسم  ناگدازمودخم  رادید  نمی 

نودرگ « 1 « » اهمیتاوخب لامعالا  اّمنا   » مکح هب  هک  هانپنید  هاـش  ترـضح  يرگید  میهاربا و  دّیـس  ناطلـس  يرگید  هاـشداپ و  یلع  ناـطلس 
داهن و ترضح  نآ  ینارماک  يراکماک و  فک  رد  ار  یناهج  ود  تلود  همان  هکلب  یناب  ناهج  متاخ  عینـش  رما  نآ  شاداپ  رد  رگد  راب  عیفر 
رب تیاغ  ات  هک ، تیاور  نیا  زا  یکدنا  تیاکح و  نیا  زا  ياهّمش  داشگرب . ترـضح  نآ  هرهب  حتف  هرهچ  رب  ار  ملاع  میلاقا  همان  رهم و  نآ  هب 
ربخ زا  دعب  دـندوب  تداعـس  کلامم  نایاشگروشک  هک  تدارا  بابرا  نوچ  هک ، تسا  نآ  تسا  هتـشگ  فوشکم  تیارد  باحـصا  ریامض 

مادقا هب  ار  تداعس  قیرط  دندونش ، لیبدرا  رد  ار  ترضح  نآ  تاجردیلاع  دالوا  تاذ  ياقب  تایح و  رابخا  ردیح  ناطلـس  ترـضح  توف 
مکح هب  دوب ، هتـشگ  لادج  لاتق و  هصرع  زارفارـس  لاس  نس و  ياضتقم  هب  هک  هاشداپ  یلع  ناطلـس  ترـضح  اب  دندومیپ و  تدارا  صولخ 
رخآلا یلا  مّلـس - هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  لسرم - یبن  زا  هیناـث  هبقع  تعیب  رد  هک  « 2 « » لسکلا طاشّنلا و  ۀعاّطلا و  عمّـسلا و  یلع  ینوعیاب  »

رد زوریف  تخب  داعسا  هب  زودناافص  نایفوص  هتـشگ ، زورفاملاع  ناگدازهاش  تلود  ّرین  زورهبزور  دندومن و  تعیب  دوب  هدش  عقاو  لّوالا  نم 
نآ مزاول  بیترت  هب  يریگناهج  یـشکرکشل و  هشیدـنا  رد  دـنتخاسیم و  هدامآ  هبراحم  تالآ  بابـسا و  دـندشیم و  عمج  هّطخ  [ 75  ] نآ
زاب روشک  نیا  هصرع  ردـیح  ناطلـس  هنتف  زا  هچرگا  هک ، داد  هولج  بوقعی  ناطلـس  ریمـض  رب  ار  ینعم  نیا  ّرـس  یهنم  هاـگان  دـنتخادرپیم ،

توادـع رمک  نامدود  نیا  هب  تبـسن  تسـشن و  شیماقم  میاق  دنـسم  رب  قافو  بابرا  قاّفتا  هب  یلع  ناطلـس  شدـنمجرا  دـنزرف  اـّما  تسر ،
رّدـکم نانچ  ییـال  هب  هریت  يـالب  ار  وا  شیع  فاـص  درک و  ربز  ریز و  ار  کـیب  بوقعی  ندـب  هصرع  ربخ  نیا  میب  تسب . ناـیم  رب  ثوروم 

هتفر لیبدرا  هب  هک  درک  نییعت  میظع  يرکشل  اب  ار  تکوش  بحاص  يارما  زا  یکی  روفلا  یلع  هک ]  ] تخاس
______________________________

همتاخ هب  هتـسباو  اهلمع  هک  تسین  نیا  زج  میتاوخلاب » لامعالا  اـّمنا  : » تسا هدـمآ  تروص  نیا  هب  لاثمالا ص 49  ۀـنیزخ  باتک  رد  (. 1)
. تساهنآ

. یگدومخ طاشن و  تلاح  رد  دینک  تعاطا  دیونشب و  هکنیا  رب  دینک  تعیب  نم  اب  همجرت : (. 2)
61 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هعلق فدـص  رد  راوهاش  یلآل  نوچ  هدرب ، سراف  تکلمم  هب  هدروآ  تسد  هب  اهرک  وا  اعوط  احلـص ، وا  ابرح  ار  يراـکماک  رحب  يرارد  نآ 
تماقا تخر  دندیدن و  هلتاقم  یضتقم  ار  دوخ  تقو  نایزاغ  دندیسر ، لیبدرا  دودح  هب  رکشل  ریما و  نآ  نوچ  و  دنادرگ . راتفرگ  رخطـصا 

ياسرفکلف رس  هدومن  هلا  ترضح  فاطلا  رب  لّکوت  هاشداپ ، یلع  ناطلس  مرج  ال  دندیشک . تمالـس  يداو  هب  تمیزه  يدرمیاپ  هب  ار  دوخ 
رایتخا تبرغ  راید  نآ  زا  هتـشاد و  هارمه  ار  رادـمان  ناردارب  اـغآ و  یگیب  همیلح  هدـجام  هدـلاو  هدروآرد ، ناـشیا  يأر  مکح و  دـنمک  رد 
روصنم هب  هدیناسر  زاریش  تکلمم  هب  ار  زازعا  مارکا و  نامسآ  بکاوک  هدوب  لوغشم  ناشیا  تسارح  هب  راوگرزب  هقرف  نآ  نالّکوم  و  درک .
داتسرف رخطصا  [ 76  ] هعلق هب  ار  ناشیا  مکحلا  بسح  کیب  روصنم  دندروآ . دوخ  هاشداپ  بناج  هب  هّجوت  يور  دندرپس و  كانرپ 24  کیب 

. لاق نم  نسحا  دقل  و  «. 1  » داد لزنم  نحم  هودنا و  نکسم  رد  ار  ناردارب  عومجم  و 
تسشن نادنز  هب  يور  نآ  زا  فسویتسد  هب  درآ  فرش  نادنز  هب  درم 

رایتخا تقرافم  تسا  ناشفارد  ربا  هدرپ  هک  دوخ  نمیشن  زا  ناسین  ناراب  هرطق  ات  يرآ  نتفای  ناوتن  تضایر  هب  زجنتفای  ناج  هیاپ  لد و  ردق 
مرک نورد  رد  یتّدم  مشیربا  ات  دوشن و  جاتلا  ةّرد  ار  تنطلس  تخت  نازارفارس  دیاپن ، فدص  سبح  رد  هدماین  نیمز  هب  نامسآ  زا  دیامنن و 

سبحم رد  هاگدـنچ  ات  ار  هچنغ  دـباین . جاور  تمیق و  هعتما  رازاـب  رد  ددرگن ، لاـح  هب  لاـح  زا  قلطم  نادـنز  سبح و  ياـنگنت  نآ  قرو و 
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ات هناد  دـنهنن . تعیدو  کشم  هحیار  شبیعیب  بیج  رد  دـنیاراین و  توارط  افـص و  هنوگلگ  هب  ار  شراسخر  دـنهدن ، لزنم  کشخ  بوچ 
َِتباـیَغ ِیف  ُهوُْقلَأ  َو   » هار يوریب و  هاـچ  رد  اـت  قیّدـص  فسوی  درواـین . رب  رـس  « 2  » ییاشگلد یمّرخ و  هب  درکن ، راـیتخا  كاـخ  ینیـشنمه 

«4 « » کلملا هانیتآ   » هاگتخت رب  هدرواین  نوریب  ار  وا  یلزا  تدارا  دنمک  دیدرگن ، ریسا  « 3 « » ِّبُْجلا
______________________________

بناج هب  لیبدرا  زا  ناطلس  بوقعی  نامرف  هب  ار  ترضح  نآ  ناگدازهاش  ردیح ، ناطلس  هعقاو  زا  دعب  : » ص 4 هاشماظن ، یچلیا  خیرات  (. 1)
«. دندوب سوبحم  راصح  نآ  رد  مین  لاس و  راهچ  تّدم  دندرک و  لقن  سراف  رخطصا 

. درادن ییاشگلد » : » و (. 2)
«. دینکفیب شهاچ  کیرات  قمع  رد  . » هیآ 10 ( 12  ) فسوی (. 3)

«. میداد یهاشداپ  وا  هب  : » همجرت (. 4)
62 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. تخورفینرب « 1 « » ًامِیلْکَت یسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  َو   » ةوکشم رد  شیروآنابز  غارچ  تخوسن ، ناحتما  شتآ  نابز  ات  ار  میلک  یـسوم  و  درکن . ریما 
ِدِجْسَْملا َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناْحبُـس   » تیانع تسد  دوبن ، راصح  نآ  نیـشنكاخ  یتّدم  بلاط  یبا  بعـش  قیـضم  رد  ات  یبرع  یبن 

ناوتن تسد  هب  راوهاش  ّرد  یـصاّوغ  تنحمیب  دوشگن . جاهتبا  ضراـع  رورـس و  هرهچ  رب  شجارعم  هار  « 2 « » یَْصقَْألا ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا 
«. 3  » لیق ام  معنف  درک . ناوتن  راخدا  راهب  رد  لگ  نمرخ  راخ ، شنزرسیب  [ 77 ، ] دروآ و

مظن
شدیاب لبلب  ربص  نارجه  راخ  يافج  ربشدیاب  لگ  « 4  » تبحص يزور  دنچ  رگ  نابغاب 

شدیاب لّکوت  دراد  رنه  دص  رگ  ورهارتسیرفاک  تقیرط  رد  شناد  يوقت و  رب  هیکت 
هب تایاور  نیا  هیبش  هدومزآ و  تایاکح  نیا  ریظن  شدـیاب  لّمحت  دـتفا  ماد  هب  نوچ  كریز  غرملانم  یناشیرپ  زا  شفلز  دـنب  ردـنا  لد  يا 

سبحم سوبحم  ياهعلق  نانچ  رد  لاس  تثادـح  ّنس و  رغـص  رد  هچرگا  هک ، تسا  لامهیب  هاـش  لاـف  هدـنخرف  لاـح  هدومن ، هرهچ  یتسار 
ياپ زا  لجا  رـصرص  هب  کیب  بوقعی  تلود  يانب  تشذگب  نآ  رب  یتصرف  كدنا  نوچ  «، 5  » تشگ لالم  تنحم و  نادنز  راتفرگ  هودنا و 

نیعست تس و  هنس  رد  هعقاو  نیا  داهن و  ّتلذم  كاخرب  تعفر  رس  هتشگ ، نوگنرس  شتنطلـس  يازف  تلود  ياضف  اضق  دابدنت  زا  داتفارد و 
تلود باـتفآ  نوچ  و  دیـسر . عوقو  هب  « 6  » دـناهتخاس نآ  خـیرات  ار  نیرب » دـلخ   » ظفل نامز  نآ  ناسانـشهدرخ  هچنانچ  ( 896  ) هئامنامث و 

یضعب و  «. 7  » دندرک رایتخا  تنطلس  هب  ار  وا  دلو  ازریم 25  رغنسیاب  يارما  زا  یضعب  دیشک ، یبوکنم  ضیضح  هب  تداعس  جوا  زا  یبوقعی 
______________________________

«. یجنایمیب ینتفگ  نخس  تفگ  نخس  یسوم  اب  ادخ  و  . » هیآ 164 ( 4  ) ءاسن (. 1)
«. داد ریس  یصقالا  دجسم  هب  مارحلا  دجسم  زا  یبش  ار  دوخ  هدنب  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم  . » هیآ 1 ( 17  ) ءارسا (. 2)

. دش هتفگ  وکین  سپ  (. 3)
. تنحم و : (. 4)

ریسلا بیبح  درک .» تافو  ( 896  ) هئامنامث نیعست و  تس و  هنس  رفص  مهدزای  هبنشجنپ  رـصع  رد  کیب  بوقعی  : » ص 254 ارآناهج ، (. 5)
 ... دوب هتخادـنا  قالـشق  حرط  دوب ، ناطلـس  لزنم  نارا  غاب  رد  ازریم  بوقعی  هئامنامث ، نیعـست و  تس و  هنـس  ناتـسمز  رد  ص 436 : ج 4 ،

«. دومن ترخآ  ملاع  تمیزع 
«. دندوب فوقوم  اجنآ  رد  مین  لاس و  راهچ  بیرق  : » ص 262 ارآناهج ، (. 6)

. تنطلس هب  دندرک  رایتخا  ار  وا  دلو  ازریم  م : (. 7)
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63 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
حیسم هتشگ ، بلاغ  ازریم  رغنسیاب  هدومن  يور  گنج  « 1  » غابارق رد  ناطلس  ود  ره  نآ  هنایم  دندروآرد و  ازریم  حیسم  شردارب  دیق  رد  رس 
راتفرگ وا  لتق  زا  دعب  هدروآرد  حیسم  مکح  هقبر  رد  تعاطا  رـس  کیب  نسح  نب  کیب  دوصقم  دلو  کیب 27  متسر  نوچ  و  دیسر . لتق  هب 

هعلق یحاون  هب  ناطلس  هبیآ  تشذگب ، رغنسیاب  تنطلـس  رب  تقو  دنچ  نوچ  [ 78  ] و دندرک . سوبحم  هداتسرف  « 2  » قجنلا هعلق  هب  ار  وا  دـش ،
اب زیربت و  تمیزع  هدروآ  نوریب  ار  کیب  متـسر  هتخاس ، قّفتم  دوخ  اـب  دوب  یلع  يدّیـس  قرق  هب  موسوم  هک  ار  نآ  « 3  » لاوتوک هتفر  قجنلا 

کیب متسر  رکشل  هب  هتخیرگ  رغنسیاب  رکـشل  زا  جوفجوف  دش ، عقاو  رکاسع  براقت  نوچ  دندومن . زیرنوخ  هبراحم و  لایخ  ازریم  رغنـسیاب 
ریلد ریش  نوچ  کیب  متـسر  تفر و  ناوریـش  هب  تشاد  « 4  » هاشناریش 26 هب  هک  يداماد  هطبار  هب  هدش  ناریو  رغنـسیاب  هکنآ  ات  دنتـسویپیم 

. تفرگ ياج  دوخ  دج  تنطلس  ّرقتسم  رد  ریشمش  دش  دمآ  هزین و  رسدردیب 
هیونثملا

نتشاذگب هاگ  هگ و  نتفرگنتشاد  ناهج  مسر  تسا  نینچ 
یکی يزور  وت  اب  دنک  تلود  هکیمتسر  رگ  یبایسارفا و  رگ 

دش  روجهم  دوز  نآ  زا  دیاب  هکدش  رورغم  کلم  نآ  هب  دیاشن 
______________________________

ّمهم ياهرهـش  زا  دراد . رارق  تسا  زاقفق  رتکچوک  ياههوک  یقرـش  بونج  ياهتنا  هک  غابارق  هوک  هتـشر  یلامـش  ياههنماد  رب  غابارق : (. 1)
(، 1813 م ق / لاس 1228 ه . رد  غابارق  تسا . میدـق  غابارق  زا  ییزج  یلعف  غابارق  یلگنج . یناتـسهوک و  تسا  ياهیحان  تسا . یـشوش  نآ 

. دش راذگاو  هیسور  هب  ناتسلگ  هماندهع  ساسارب 
(. یسراف فراعملا  ةریاد  )

(. ص 137 بولقلا ، ۀهزن   ) ناوجخن عباوت  زا  تسا  ياهعلق  کجنلا :) هجنلا ،  ) قجنلا (. 2)
. لاوتهک م : (. 3)

. تسا راسی  خرف  دوصقم  (. 4)
64 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هاش ندـش  صالخ  ینعی  زاین  عوشخ و  نامـسآ  بکاوک  هرهچ  رب  زابنایب  زاسببـس  فطل  تسد  هب  زازعا  مارکا و  باوبا  « 1  » حاتفنا
زاریش رخطصا  هعلق  زا  ناردارب  اب  زارفارس 

هب هتخاس و  ملع  يراتفرشوخ  هب  عون  نیدب  ار  ملق  درونارحص  تیمک  نهک ، ون و  تیاکح  نادیم  يارآفصو  نخس  هکرعم  ياشگرکشل 
زا لامهیب و  هاش  ترضح  کیب  نسح  يدالوا  تبسن  زا  هک  کیب  متـسر  نوچ  هک ، تسا  هتخادرپ  نینچ  تیاور  نیا  قبـسلا  باصق  زارحا 

هدینارذگ ثوروم  تخت  نتفرگ  هشیدنا  رد  ار  بش  زور و  درب و  هاشناریـش  هب  هانپ  رغنـسیاب  دش و  میقتـسم  [ 79  ] زیربت تخت  رب  لاخ  ياـنبا 
هکنآ ات  دومنیم  هّیهت  ار  وا  يریگکلم  بابسا  هدروآ  داماد  دادما  رب  رطاخ  هاشناریش  درتسیم . هشیدنا  هحفـص  زا  ار  ینعم  نیا  ریغ  لایخ 

هب هدیدنسپ  ریبدت  هدیجنس و  هتکن  نیزا  لبق  تخاس . زیربت  هّجوتم  نارگ  رکشل  اب  ار  وا  دش ، غراف  ازریم  رغنـسیاب  ماهم  ماجنارـس  زا  وا  رطاخ 
تمدخ رد  ار  هاشداپ  یلع  ناطلس  لابقا  هیاپ  هتشاد  بلط  دنسوبحم  رخطصا  هعلق  رد  هک  يردیح  جرب  بکاوک  هک  دیسر  کیب  متسر  رطاخ 

هکنآ رظن  حمطم  دـناهر . زاب  داجما  دالوا  يراتفرگ  سبح و  هشیدـنا  زا  زین  تسوا  هلاخ  هک  ار  اغآ  یگیب  همیلح  دـناسر و  هام  جوا  هب  دوخ 
نآ عفد  هب  ازریم  یلع  ناطلـس  دوش ، ثداح  ياهعقاو  یفرط  زا  رگا  تسا ، هدـشن  فاص  كاـپ و  فـالخ  هقرفت  زا  کـلم  زونه  « 2 [ » نوچ ]

یشیوخ قرع  رهاظ  هب  دیاشگ و  هرهچ  « 3  » حتف سورع  فالخلا  باب  مه  عفد و  رد  بولغم  هاوخ  بلاغ و  هاوخ  لاح  ّياب  دیامن و  لاغتـشا 
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هاـشداپ ضرع  هـب  ناوریـش  زا  رغنــسیاب  هّجوـت  ربـخ  ناوا  نآ  رد  و  «. 4  » دـندروآ زیربـت  هب  ار  ناـگدازهاش  هداتـسرف  سک  هتخاـس  ببـس  ار 
رکشل نآ  تدالج  روفو  هب  دمتعم و  يارما  زا  هک  ار  ناطلس  هبیآ  دیسر ، ناشنمتسر 

______________________________

. ندوشگ و : (. 1)
. درادن م : (. 2)
. دارم و : (. 3)

یلع ازریم  ایکراک  اجنآ  یلاو  هب  هتفر  نالیگ  فرط  هب  ( 898  ) هئامنامث نیعست  نامث و  هنس  روهش  رد  : » ص 4 هاشماظن ، یچلیا  خیرات  (. 4)
ص 263. ارآناهج ، زین ر ك : و  دندش .» لّسوتم 

65 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ناطلـس نامرفلا  بسح  هیلاراشم  هدرک  هار  هب  ور  ار  رغنـسیاب  هبراحم  هاـشداپ  یلع  ناطلـس  یهارمه  هب  هک  « 1  » دومرف نییعت  دوب  دمآرـس  ار 

نآ زین  « 3  » رغنسیاب رکاسع  موجه  دیـسر ، « 2  » سرا رانک  هب  نوچ  و  دـش . هّجوتم  رغنـسیاب  رکـشل  لابقتـسا  هب  هتـشاد  هارمه  ار  هاشداپ  یلع 
رگیدکی اب  یتیاکح  رکـشل  ود  نآ  زور  دنچ  دندرک . راوید  رپچ  هروت و  هب  ار  بآ  رانک  فرط  ود  ره  زا  تفرگ و  ورف  ار  سرا  [ 80  ] بناج

مولعم ار  ناگمه  نوچ  هرخالاب  دندوشگیمن . وزرآ  هرهچ  رب  یحتف  باب  بناج  چـیه  زا  و  « 4  » دندومنیم ریرقت  ریت  نابز  هب  ریفس  دنتـشاد 
اـشگهدرپ و بیرـال  باـجح  بیغ و  هدرپ  زا  يدوبهب  يور  يدوـصقم و  لاـمج  هنوگچـیه  هب  تسا و  ثبع  بناـج  ود  ره  ثکم  هک  دـش 

نایزیربت دنتخادرپ و  زاب  ار  هبراحم  نادـیم  هتـشاد  فوطعم  دوخ  ّرقتـسم  بوص  هب  مزع  نانع  رکـشل  ود  نیزا  کیره  ددرگیمن ، ارآهرهچ 
كدـنا ّیط  رد  هکلب  یناوا  یتـقو و  رورمیب  لاوحا  نیا  لـالخ  رد  مه  دـنتخارفا . ناوریـش  فرط  هب  اول  نایناوریـش  زیربـت و  بناـج  هب  ملع 

زا زین  رغنسیاب  ازریم  درک و  رغنسیاب  مان  هب  ار  تلود  هبطخ  هدرک  فالخ  راهظا  کیب  متـسر  اب  ناهفـصا  مکاح  ردنیاب  یجاح  هسوک  ینامز 
هبراحم هب  یجاح  هسوک  بناج  هب  ار  رازراک  هکرعم  ناروالد  یـضعب  زا  کـیب  متـسر  دـش . هّجوتم  هدـمآ  تکرح  رد  رگید  تبون  ناوریش 

و « 6  » راهآ عضوم  رد  تبون  نیا  تخاـس و  نایناوریـش  رغنـسیاب و  « 5  » هبراحم هّجوتم  ناطلـس  هبیآ  اب  ار  هاشداپ  یلع  ناطلـس  زاب  داتـسرف و 
زور دش ، رغنـسیاب  رمع  درون  هفیحـص  یهلا  ریدقت  تسد  هک  «« 7  » اهتاقواب هتوهرم  رومالا   » مکح هب  دومن و  يور  رکاـسع  یقـالت  نیکـشم 

لاکن لابو و  ماش  هب  شلالج  هاج و  حبص  لابقا و 
______________________________

. درادن دومرف » نییعت  : » و (. 1)
همـشچرس کـیدزن  مورزرا  بونج  رد  ناـجیابرذآ . ناتـسنمرا و  اـب  ناریا  يزرم  دور  رتـمولیک . رازه  لوط  هب  تسا  يدور  سرا : دور  (. 2)

هب ناـجیابرذآ  تارارآ و  یقرـش  ياـههنماد  زا  نتـشذگ  زا  سپ  هتفرگ و  همـشچرس  غادلوـگ ) نیب   ) هـکرب رازه  هوـک  زا  هـیکرت  رد  تارف 
( یسراف فراعملا  ةریاد  . ) دزیریم رزخ  يایرد 

. هیرغنسیاب و : (. 3)
. دندومنیم ریرقت  ریت  ریفس  نابز  هب  و : (. 4)

. درادن هبراحم » : » و (. 5)
. تسا هدش  عقاو  زیربت  لیبدرا و  نایم  ناجیابرذآ  ياهرهش  زا  رها : راهآ - (. 6)

. دندش هدرک  ورگ  دوخ  ياهتقو  هب  اهراک  ص 40 ، لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 7)
66 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

«. 1  » دیسر لتق  هب  هدیشک 
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«2  » هیونثم
گنرد لاجم  ار  یسک  دشابنگنرلین  هدرپ  نیا  ریز  یلب 

زوس درد و  دص  ود  اب  تبقاع  دورزور  دنچ  یسک  دنامب  مه  رگو  [ 81]
تسبن تمیزع  تخر  تخت  زا  هکتسشن  ییاورنامرف  تخت  رب  هک 

رادیاپ دوب  نکمم  هک  ناکما  هچرادم  درادن  بجاو  تاذ  زج  هب 
لاح هب  یلاح  ددرگن ز  زگره  هکلاوزیب  یهاش  دزس  ار  یسک 

زا دعب  ار  یهاش  تلود  ياسرفکلف  ياول  نتخاس و  نومنهر  هانپنید  هاش  هاشداپ و  یلع  ناطلس  هّیقن  لاوحا  هّیقب  حرـش  هب  ار  ملق  ریبد 
نتخارفا نالیگ  هب  لیبدرا  زا  هاشداپ  یلع  ناطلس  تداهش 

تـسزادرپهتکن زاسهمتاخ و  هقیرط  نیا  یهاش  تاحوتف  زا  لّوا  رتفد  همتت  ماقرا  رد  یهایـس  دادما  داوس و  ددـم  هب  ضایب  هحفـص  زادرپمقر 
هدـیقعدب لد  رد  هک  ياهدـقع  دومن و  تعجارم  زیربت  هب  هلا  تفوطع  هیاس  دـییأت و  لظ  رد  هاشداپ  یلع  ناطلـس  تیآ  حـتف  تیار  نوچ  هک 
دنایهابم وا  هب  نامدود  نیا  نایعا  رباکا و  تقیقح  رد  هک  یهاش  دنویپ  دبا  تلود  هیاس  رد  ترـضح  نآ  دوشگرب ، دوب  هتفای  نّکمت  متـسر 

ناشنتقادص قادـصم  قافو  رب  ترـضح  نآ  تشاد و  ینازرا  تسا ، لیدـعیب  لیبدرا  هّطخ  زا  ترابع  هک  فولأم  نطو  تمیزع  تصخر 
شیک و یفاص  هیفوص  قرف  دندش . ریخ  يداو  هّجوتم  ریـسلا  عیرـس  ردب  نوچ  هتـسب ، نایم  رب  تعراسم  رمک  «« 3  » نامیالا نم  نطولا  ّبح  »

رب زاین  يور  [ 82  ] هتشذگ شیوخ  لایع  لام و  رس  زا  دندونش  ربخ  نیا  هکنآ  زا  دعب  دندوب  هک  اجره  شیدناریخ  نایزاغ  هورگ 
______________________________

(. ص 370 خیراوتلا ، ّبل  . ) دیسر لتق  هب  دنهس  قالیی  رد  ق  ناضمر 897 ه . رد 17  ازریم  رغنسیاب  (. 1)
. مظن و : (. 2)

«. تسا نامیا  زا  یتسودنطو  . » ص 689 ج 2 ، مکح ، لاثما و  (. 3)
67 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ار يوقت  هداّجس  هانپتیالو ، يابآ  روتسد  هب  هاشداپ  یلع  ناطلـس  دندومن . هّجوت  هناشن  تیالو  هناتـسآ  هب  دندوسیم و  يراذگرکـش  نیمز 
نأشلا میظع  نادـناخ  نیا  نادـقتعم  نادـیرم و  داـشرا  دـشر و  رب  تّمه  تشاد و  ماود  رب  ماـیق  ّتیدوبع  تدوبع و  مزاول  هب  هتخاـس  دنـسم 

ٍءام ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َو   » ّرـس دادعتـسا  یلاها  نابلاط و  لد  نیمز  رد  داژنتیادـه  نآ  داشرا  لالز  نتـشگ  يراـج  زا  تشاـمگیم 
ِهَّللا َنِم  ٍۀَـمْحَر  اِمبَف   » نومـضم قالخالا  بیط  دـشرم  نآ  تسناؤم  تمیالم و  زا  تفرگ و  ندومن  حّـشرت  « 1 « » اِهتْوَم َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف 

زا تدارا  بابرا  ّتیعمج  ّتیفیک  هکنآ  ات  تفریذـپ  ندوزف  هفیاط  نآ  ّتیعمج  کلـس  زورهبزور  هتـشگ  نایع  قافآ  لها  رب  « 2 « » ْمَُهل َْتِنل 
ار موق  نآ  ماحدزا  هدرک  مهو  « 3  » نانچ ّتیعمج  زا  کیب  متسر  دیدرگ . کیب  متسر  سلجم  ضورعم  تداعـس  روشک  ناگدنامرود  ریرقت 
هب ار  ناردارب  هتفر  مکحلا  بسح  دـصاق  داد . نامرف  دابع  داـشرالا  راد  ناگدازمودـخم  ندروآ  هب  هداتـسرف  سک  دیدنـسپن  دوخ  تلود  رب 
هک دـنراذگن  هدوب  ربخ  « 4  » اب ناـشیا  زا  هک  دومن  نییعت  ار  یعمج  اـّما  درکن ، سبح  ار  ناـشیا  رهاـظ  هب  کـیب  متـسر  هچرگا  دروآ و  زیربت 

دقن دـندینارذگیم و  روذـن  هیفخ  هدـش  هّجوـتم  بناـجره  زا  تدارا  باحـصا  هّیفوـص  تاـقوا  نیرد  دـنیامن . تمیزع  یبناـج  هب  مکحیب 
رد کیب  متسر  میب  زا  نوچ  [ 83  ] دندینادرگیم و مکحم  هرقن  الط و  نتخیر  هب  ار  تدارا  ّدـس  هدز  صاصتخا  کحم  رب  ار  دوخ  صالخا 

ترـضح لتق  تخادـنا و  وترپ  متـسر  رثآم  تملظ  رطاخ  رب  زین  ینعم  نیا  تروص  دنتـشگیمزاب . دوخ  ماقم  هب  دنتـشادن  تماقا  تّوق  ودرا 
ناطلـس هابتنا  عمـس  هب  ار  هعقاو  نیا  نادناخ  نادقتعم  زا  یکی  الو  نیرد  تخاس . مزح  ریبدـت و  صخـش  نیعلا  بصن  ار  هاشداپ  یلع  ناطلس 
لیبدرا بناج  هب  رارف  نانع  ناردارب  اب  هتخاس  شیدـنارود  لقع  داهنشیپ  ار  « 5 « » قاطی اّمم ال  رارفلا   » ترضح نآ  دناسریم ، هاشداپ  یلع 
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ضایر ورس  هتفر  لیبدرا  رس  رب  هک  دیامنیم  نییعت  ار  ناطلس  هبیآ  هتشگ  دیازتم  کیب  متـسر  رطاخ  هغدغد  تبون  نیا  دنادرگیم . فطعنم 
غیت هب  ار  تیاده  تمارک و 

______________________________

«. دزاس هدنز  نادب  ار  هدرم  نیمز  ات  دتسرفیم  ورف  نامسآ  زا  ادخ  هک  یناراب  و  . » هیآ 164 ( 2  ) هرقب (. 1)
«. یتسه نابرهم  يوخشوخ و  نینچنیا  اهنآ  اب  وت  هک  تسادخ  تمحر  ببس  هب  . » هیآ 159 ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)

. نینچ و : م . (. 3)
. رب نتم : (. 4)

«. دشابن نآ  رب  ناوت  بات و  هچنآ  زا  نتخیرگ   » ثیدح ص 264 : ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 5)
68 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هب ربخمتمآس  رثاتمآش  ربخ  نیا  نوچ  و  دزادرپ . زاب  یّلک  هب  هغدغد  نیا  هقرفت  زا  ار  شموشیم  رطاخ  دزادـنارد و  ياپ  زا  تیاوغ  لهج و 
. تسوا لابقا  تلود و  باتفآ  بورغ  لامج و  ردب  لوفا  لحم  هک  دنادیم  تیالو  رون  هب  دـسریم ، ردـیح  ناطلـس  تیالو  دـقن  نآ  ضرع 

جات داد و  ياج  داشرا  دنسم  رب  لاحلا  یف  هدینش  راثآ  تیاده  دادجا  دوب و  هدید  راوگرزب  ردپ  زا  هک  يروتـسد  هب  ار  هانپنید  هاش  نآربانب 
رد هک  يرارسا  زومر و  راهظا  هب  نایبتحیصن  نابز  داهن و  تیالو  تنطلس و  ناتسوب  لخن  نآ  ياس  دقرف  قرف  رب  ار  دوخ  كرابم  راتسد  و 

مشح رب  ترضح  نآ  «. 1  » تشگ رتاوتم  ناطلس  هبیآ  رکشل  ندیسر  ربخ  انثا  نیرد  داشگرب . تسا ، نادناخ  نیا  نادشرم  هویـش  داشرا  تقو 
اوُرُکْذا َو  اُوُتْبثاَف  ًۀَِئف  ُْمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  [ » 84  ] نوکس و  « 2  » ربخاب يادن  هدرک و  گنج  تالآ  برح و  بابـسا  بیترت  گنهرفاب 

ِلِیبَس ِیف  َِلتاُقن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو   » هاوختعاجـش هقداص  دـیناسر و  شورخ  شوجرپ و  هّیفوص  شوه  شوگ  هب  ار  « 3 « » َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا 
ِدُِری َْمل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ   » میثا هقرف  میعن و  زا  مورحم  هورگ  دینادرگ  فطعنم  نادیم  بناج  هب  تدالج  نارکی  نانع  هتخاس  همّدقم  ار  « 4 « » ِهَّللا

رایـسب هبراحم  هلتاقم و  راد  ریگ و  زا  دـعب  هتـشگ  هّجوتم  « 5 « » ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ْمَُهل  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدـلا  ِیف  ْمَُـهل  ْمَُهبوـُُلق  َرِّهَُطی  ْنَأ  ُهَّللا 
« دیهش لوتقم  ّالا  اّنم  ام  و   » هطرو رد  دید و  داداب  يابآ  تبسن  ترضح  نآ  تاکربلا  ضیاف  تاذ  هدومن  عولط  نمشد  بناج  زا  حتف  بکوک 
ره هتشگ  قّرفتم  تدارا  باحصا  قرف  زورفا ، شتآ  همان  نیا  روهظ  زوسناج و  هعقاو  نیا  ثودح  زا  دعب  و  «. 6  » دیدرگ زیاف  تداهش  ّزع  هب 

دندومن یبناج  تمیزع  هودنا  ياپ  هب  هورگ 
______________________________

. دیدرگ و : (. 1)
. ربص و : (. 2)

، دینک دای  ناوارف  ار  ادخ  دینک و  يرادیاپ  دـیدروخرب  نمـشد  زا  یجوف  هب  رگا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  . » هیآ 45 ( 8  ) لافنا (. 3)
«. دیوش زوریپ  هک  دشاب 

«. میگنجن ادخ  هار  رد  ارچ  . » هیآ 246 ( 2  ) هرقب (. 4)
رد يراوخ و  ایند  رد  ار  نانآ  دـنادرگ . كاـپ  ار  ناـشیاهلد  هک  تسا  هتـساوخن  ادـخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا  . » هیآ 41 ( 5  ) هدـئام (. 5)

«. تسا گرزب  یباذع  ترخآ 
لیبدرا یگنـسرف  کی  قوداب  هیرق  رد  ( 898  ) هئامنامث نیعـست و  نامث و  هنـس  رخاوا  رد  نیتئف  یقالت  هلمجلاـب  : » ص 263 ارآناـهج ، (. 6)

 ..« .. هدیشچ تداهش  دهش  هاشداپ ، یلع  ناطلس  ترضح  هداد  تسد 
69 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

كاخ هک  يورجک  نینچ  ورملق  رد  فّقوت  گیب  « 1  » هدد تشاد و  راهتشا  کیب  مداخ  هب  تقو  نآ  رد  هک  افلخلا  ۀفیلخ  هللاکیب و  نیـسح 
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هتشاگنا دوبان  ار  « 2 « » هّللا همحری  ساّنلا ال  محری  نم ال   » هحضاو هتـشاد  اوران  ّلکلاب  ار  محر  هلـص  تیاعر  هتـشابنا و  رابتعا  هدید  رد  رابدا 
هاجیلاع نوچ  و  دندومن . « 3  » ناجیهال تمیزع  یهاش  تیادهیلاع  تیار  ّلظ  رد  هدرک  رایتخا  رارق  رب  رارف  دندیدن و  تحلصم  اقلطم  دشاب 

: نومضم قدص  ام  یهانپنید  تداعس و  جرب  يّرد  یهاشداپ ، تدایس و  جرد  رد  هانپتنطلس 
تیب

یلع ازریما  نیدلا  ةدایـسلا و  ۀلایالا و  ّزعم  يرتشگنا  دـنک  شتـشگنا  رد  ات  نامیلـس  وکبسح  رد  یهاشداپ  مه  بسن  رد  تدایـس  مه  [ 85]
نآ ددرگیم و  فّرـشم  ترـضح  نآ  یقالت  ّزع  هب  هتفاتـش  شیپ  لابقتـسا  مودـق  هب  هتفاـی  عـالطا  هاـش  ترـضح  هّجوت  رب  ناـجیهال  مکاـح 
نآ ناـمداخ  میرکت  تبقارم و  مزاول  میظعت و  طیارـش  رد  زورهبزور  دـیامرفیم و  راـیتخا  لزنم  راـید  نآ  عـضاوم  نیرتـهب  رد  ار  ترـضح 

ات دنارذگیم  لاوحا  یلاح  رتبوخ  هب  لاثمیب  هاشداپ  نآ  تقفارم  رد  لاس  شش  تّدم  بیرق  عابتا  اب  ترـضح  نآ  و  «، 4  » دیازفایم ناتسآ 
کلم هدارا  بسح  هب  نوچ  و  تفای . دهاوخ  شرازگ  تمـس  تسا ، قاروا  نیا  قحالم  هک  یهاش  تاحوتف  یناث  رتفد  لّوا  رد  هچنانچ  هکنآ 

درب شیپ  زا  ار  ملاع  کلامم  حتف  هدمآ  نوریب  ناجیهال  زا  دش  دهاوخ  روکذم  هک  یجهن  رب  دـش  ترـضح  نآ  روهظ  جورخ و  لحم  روفغ 
. درتس رادبآ  غیت  هب  ملاع  هحفص  زا  ار  شیدنادب  شیکدب  مان  و 

يامـسا هک  یبیترت  رب  دوب و  رهگیلاع  هاش  بسن  هلـسلس  رتفد  نیا  بیترت  زا  یلـصا  دوصقم  هک ، دـنامن  یفخم  ریاصب  باحـصا  ریامـض  رب 
خیـش نب  میهاربا  خیـش  نب  دینج  خیـش  نب  ردیح  ناطلـس  نب  لیعمـسا  هاش  تسا  جهن  نیرب  مدآ  ات  دش  موقرم  ترـضح  نآ  يابآ  دادـجا و 

لیئربج نیدلا  نیما  نب  قحسا  نیدلا  یفص  خیش  نب  یسوم  نیدلا  ردص  خیش  نب  یلع  هجاوخ 
______________________________

. هد هد  و : (. 1)
«. دنکیمن محر  وا  هب  دنوادخ  دنکن  محر  مدرم  هب  هکنآ  : » همجرت (. 2)

. دراد رارق  تشر  رهش  يرتمولیک  رد 40  نالیگ  ناتسا  رد  ناریا  لامش  ياهرهش  زا  ناجیهال : (. 3)
یلع ازریم  ترـضح  یمدرم  یلدمیحر و  یگرزب و  يرادنید و  هزاوآ  هب  رکـسک ، دودـح  شلاوط و  هار  زا  : » ص 103 یناخ ، خیرات  (. 4)

«. دنتسناد تحارتسا  هگلزنم  رارق و  نمیشن  ار  ناشیا  تمرکم  هیاس  هدوب ، رهظتسم 
70 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نب دّمحم  نب  هاشفرش  نب  دّمحم  نب  هاش  زوریف  نب  صاخلا  ضوع  نب  ظفاحلا  دّمحم  نب  دیـشر  نیدلا  حلاص  نب  نیدلا  بطق  نب  حلاص  نب 
مـساقلا یبا  نب  مساقلا  دّمحم  یبا  نب  یبارعالا  دمحا  نب  دّـمحم  نب  لیعامـسا  نب  دّـمحم  نب  رفعج  نب  میهاربا  [ 86  ] نب دّـمحم  نب  نسح 

ریما نب  نیـسح  مامالا  نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  مامالا  نب  رقابلا  دّـمحم  مامالا  نب  قداصلا  رفعج  مامالا  نب  مظاـکلا  یـسوم  ماـمالا  نب  ةزمح 
نب رهف  نب  بلاغ  نب  يول  نب  بعک  نب  ةرم  نب  بالک  نب  یـصق  نب  فانم  دبع  نب  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملا 

لمح نب  تنب  نب  عسیمه  نب  ددا  نب  دا  نب  ناندع  نب  دعم  نب  رازن  نب  رـضم  نب  سایلا  نب  ۀکردم  نب  ۀمیزح  نب  هنانک  نب  رـضن  نب  کلام 
نب حون  نب  ماس  نب  ذـشخفرا  نب  رباع  نب  خـلاش  نب  غلاـف  نب  نوغرا  نب  روغاـس  نب  روحاـن  نب  خراـت  نب  میهاربا  نب  لیعمـسا  نب  رذـیق  نب 

ءایبنالا عیمج  یلع  هیلع و  انّیبن و  یلع  هّللا  تاولص  مدآ - نب  ثیش  نب  شونا  نب  نانیق  نب  لیالهم  نب  درب  نب  سیردا  نب  خلشوتم  نب  کمل 
«1 . » نیلسرملا

لها ضعب  دـقتعم  يورم و  هک  ار  هقیرط  نیا  قاروا  نیا  مظان  اّما  تسا ، هیف  فلتخم  ناندـع  زا  رتالاب  هاـنپتلاسر  ترـضح  بسن  هچرگا  و 
باتکلا مامتإ  قیفوت  ایجار  لّوألا  رتفّدلا  نم  هتمقر  ام  رخآ  اذه  نیظفاح  بیغلل  اّنک  ام  انملع و  امب  ّالإ  اندهـش  ام  و  تخاس . موقرم  تسا  ریس 

. لمعلا تالضعم  لمالا و  تالکشمل  رّسیملا  ّینامألا و  باوبأل  حّتفملا  وه  هّللا  ّلجألا و  ّزعألا  هّللا  نم 
ۀیونثملا
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راد شوگ  نم  هب  يراد  شوه  رگارایشوه  رورپنخس  يا  الا  [ 87]
نک شومارف  نتفگ  رایسب  زنک  شوگ  ياهمغن  نخس  دوع  ز 

تسیرهوج ّلک  لقع  رهوج و  نخستسیروشناد  رهوگ  نخس 
تسا هدرورپ  شرع  رهوگ  نخستسا  هدرپ  کلف  هن  یگدرپ  نخس 

نومنهر نخس  صوغ  هب  دش  درخنوک  هبامیس  رحب  نزجوم  نیرد 
دوب  نادنخس  درم  ناج  نخسدوب  ناج  لد و  شخب  ضیف  نخس 

______________________________

. دسریم نایاپ  هب  اجنیا  رد  و »  » هخسن (. 1)
تسا یهرمه  لزا  مکح  هب  ار  نخستسا  یشنهاش  يارغط  بیز  نخس   71 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تسا لقاع  ره  زومآهتکن  نخستسا  لد  عمش  زورفاهلعش  نخس 
لضف ناج  بلاق  تاهناخ  دش  هکلضف  ناتسد  شخبیگدنز  يا  وت 

اهرهش روخبآ  نآ  رهن  ره  زاهرهن  وزا  يراج  تسیرحب  هک 
بآ هب  فّلکتیب  ار  شیوخ  هدببابح  نوچمه  كاپ  لد  اب  ارد 

تنطاب دوش  رُد  زا  رپ  ناس  فدصتنطوم  ینک  ینعم  رحب  ات  هک 
غارچلچ بکوک  نوچ  رون  دهدغامد  ات  لد  کیره ز  سکع  دور 
زاب درک  نخس  يارب  زا  نهدزارطینعم  کلک  نوچ  همان  نیرد 

دش زادرپهتکن  ایبنا  رگددش ز  زاس  نخس  مدآ  لّوا ز  رد 
لُسر ریخ  دادجا  زا  درک  نخسّلک  هب  دش  وگهتکن  ایبنا  زا  هن 

ماتتخا داد  دالیم  زار  نخسمالک  شدیشک  نوچ  لسر  متخ  هب  [ 88]
دش يوگنخس  تمصع  بابرا  زدش  يوجحرف  نوچ  نآ  مامتا  ز 

راد روط و  یبن  قلخ  شدوب ز  هکراوس  لدلد  هاش  ناتساد  رس 
مالسلا هیلع  ةولصلا  هیلعمالک  شدیشک  يدهم  هب  تیاهن 

هار هب  ور  یمظاک  تبسن  زا  دشهاش  دادجا  سپ ز  نآ  زا  دنار  نخس 
یفص ینعم  خیش  نید  ناطلس  زیفخ  يزمر  هب  دش  وگهتکن  رگا 

لاقم رخآ  رد  شدیشک  ردیح  هبلاصخردیح  ناطلس  ءابآ  ز 
نخس شدیسر  مد  نیا  هب  مدآ  زنهک  ناتساد  ندرک  ون  ز 

لقن داد  دهد  یهاش  خیرات  زلقع  يأر و  زا  هک  دش  نآ  تقو  نونک 
دنک ییاونشوخ  یلو  لبلب  وچدنک  ییارسناتسد  هّصق  ره  هب 

سابتقا زا  هگ  هراعتسا  زا  هگسایقیب  تنیز  دهد  ار  نخس 
ناتسار رگا  دننیب  فاصنا  زکناتساد  ره  بیز  دهد  ناسنادب 

زیتس نیک و  وسکی ز  دنشاب  وچزیت  مهف  زا  نشور  دوش  ناشیرب 
راوشوگ  رگد  سنج  دیاشنرادبآ ز  رهوگ  نیزا  نوریب  هک 

تسارچ ییارهریت  نینچ  هّللا  افعتسارچ  ییامندوخ  نیا  هّللا  ذاعم   72 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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نم کلس  یفاص و  رهوگ  اجکنم  کلک  یفاو و  هتکن  اجک 
هدیاف نم  مظن  نشلگ  رد  هنهدیام  نم  َرثن  خبطم  رد  هن  [ 89]

هایس دیفس و  زا  ریغ  هب  منادنهاگن  میامن  یباتک  رد  رگو 
دنامن يریپ  فعض  زج  هب  ار  ندبدنامن  يریلد  ینعم  كاردا  رد 

ةَرِصاق اهُّلُک  يوُْقلا  اَّما  َوهرصاب  زا  منیب  یفخ  ار  یلج 
اجک زا  لاق  لیق و  ره  يانمتاجک  زا  لامک  فال  تقو  نیرد 

دیماان مین  یناوج  زا  زونهدیفس  دش  نم  يوم  رگا  نکیل  و 
یمک مزونه  دشابن  ینعم  زیمدمه  دنک  دزیا  فطل  رگ  هک 

باتک دصرد  درک  مقر  دیاب  هکبآ  رب  يدنبشقن  نم  کلک  دنز 
ازفتحار تسنیرفآحور و  هکادز  مغ  هداب  نآ  زا  یهلا 

ارم لد  هچنغ  دهد  ّلک  زا  هکارم  ّلک  زا  هعرج  کی  زیر  ورف 
زوسب یبای  هج  ره  دوخ  ریغ  ناردزورفرب  يده  رون  هب  ار  ملد 

نیموصعملا هلآ  مانالا و  ریخ  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  مامتإلا و  یلع  هّلل  دمحلا  مرـس  دـیاینرد  رگد  ترثک  هبمربهر  دوش  تدـحو  راونا  هک 
«. 1  » ارهاظ انطاب و  ارخآ و  الّوأ و  مارکلا 

______________________________

ماجنا و زاغآ و  رد  داب  وا  یمارگ  كاپ  نامدود  نامدرم و  نیرتهب  رب  دورد  تاولص و  ندرک و  مامت  رب  تسار  يادخ  ساپس  : » همجرت (. 1)
. راکشآ ناهن و  رد 

رهاط وبا  نیّدلا  زعم  دنمجرا  دنزرف  مامتها  هب  یهاش  تاحوتف  لّوا  رتفد  هلباقم  دیـشک  تیاهن  هب  دیـسر و  تیاغ  هب  تسا : هدـمآ  هیـشاح  رد 
دجو نا  ۀّیرجهلا و  ۀئامعست  نیثلث و  تس و  ۀنـس  مرحم  نم  اعوساتلا  مویلا  یف  رهاظلا  دصرم  نطابلا و  دصقمب  لوصولا  یلا  یلاعت  هّللا  هغلب 
یتّما نع  زواجت  یلاعت  هّللا  نا  ناسحالا  ّلکل  ردـصملا  یحطبالا  یبنلا  لاق  ناسنالا و  اهنم  ّقتـشا  ۀـملک  نایـسنلا  ّنأـب  ریبخ  تناـف  وهـس  هیف 

. باب ّلک  یف  لّکوتلا  هّللا  یلع  باتکلا و  کلذ  فّنصم  ینیمالا  میهاربا  ریقحلا  انا  نایسنلا و  أطخلا و 
73 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

[ لیعامسا هاش  جورع  نایب  رد   ] مود رتفد 

مالعأ ءالعإل  عطاّسلا  فیّـسلا  عطاقلا و  ّصّنلاب  یتأ  نم  لضفأ  یلع  ةولـص  لوّدلا و  بابرأل  اهّبنم  كولملا  كولـس  لعج  نمل  ادمح  [ 90]
نیّدلا موی  یلإ  نیعمجأ  مهعبت  نم  ۀمـصعلا و  ۀـیولأ  اوعفار  ۀمـصولا و  ۀـّینبأ  اوعماق  مه  هلآ  للملا و  رئاس  رئاون  ءافطإ  ۀّیوفطـصملا و  ۀـّلملا 

«. 1»
يونثم

مَلَع نک  یشکرکشل  هب  ار  ملقمقرنویامه  ریبد  يا  ایب 
فرگش هاپس  زا  امن  يداوسفرح  دارفا  ذغاک ز  نادیم  هب 

هتساخرب تسار  فص  ناز  یجکهتسارآ  فص  طخ  زا  هحفص  ره  هب 
نک زیرنوخ  فرجنش  فص ز  ره  هبنک  زیت  نابز  ار  ملق  نانس 

زارف رب  ملع  لّوا  هّللا  مسب  ززارفرس  يوش  نادیم  هب  ات  یلو 
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سایق زا  دوب  نوریب  هک  یساپسساپس  بوث  نک ز  ملع  سابل 
تسود  هچ  نمشد  هچ  شمکح  ریز  دوبتسوا  کلم  هدنامرف  هک  سک  نآ  رب 

______________________________

هدنّرب راتفگ  هدنروآ  نیرترب  رب  دورد  و  داد . رارق  نادرمتلود  زومآسرد  ار  ناهاشداپ  تشونرس  یگدنز و  هک  ار  نآ  ساپـس  همجرت : (. 1)
ناگدنشاپورف هک  وا  نادناخ  رب  دورد  و  رگید . ياهنید  ندرک  شوماخ  يوفطـصم و  نید  ياهمچرپ  نداد  يرترب  يارب  ینارون  ریـشمش  و 
. زیختسر زور  ات  دنشاب  ناشیا  وریپ  هک  نانآ  رب  دورد  تمصع و  یکاپ و  ياهمچرپ  ناگدنزارفارب  یماندب و  و  گنن . ياههزاس 

ناج سنا و  فص  ود  شمکح  نادیم  هبنارکیب  رکشل  نیا  يارآفص   74 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ریثا خرچ  هب  ات  نیمز  حطس  زریقف  دوخ  رو  تسرایرهش  رگا  [ 91]

هاشداپ وا  مکح و  هدنب  همههار  هب  ور  شرد  دوجس  زا  همه 
دشک یهام  هب  ات  هم  یساسادشک ز  یهاش  رتچ  رس  هب  ار  یکی 

راعش یهاش  هدرپ  سپ  رد  دنکرادهدرپ  دنک  ییادگ  ار  یکی 
تسین هاگآ  هدرپ  نیا  زار  زا  سکتسین  هار  ار  كاردا  هدرپ  نیرد 
تسا هب  یشومخ  نتفگ  هدوهیب  زتسا  هب  یشوپهدرپ  یتلاح  ره  هب 

یتخاس انث  بوث  هب  نّیَُزمیتخارفا  هّللا  مسب  نوچ ز  مَلَع 
نک داش  يرکشل  رکشل و  لدنک  دای  یبن  مالس  ةولص و 

مالسلا اشگرکشل و  تستولصمالک  رد  ادخ  دمح  دعب  زا  هک 
تسوا ماجنا  زاغآ و  يارآفصتسوا  مالسا  لیخرس  رادهپس و 
ریصن دمآ  شبعُر  هر  ههام  کی  زریت  غیت و  يراییب  هک  یلوسر 

تسرد شمان  هب  تّوبن  ناشنتسخن  زور  رخآ ز  هب  ات  دوب 
قیقح رخآ  ّتیمتخ  هب  متاخ  وچقیرف  ره  رس  لّوا  رد  ارغط  وچ 
وا يوسیگ  يور و  ام  زور  بشوا و  يوب  هحفن  ام  حبص  مد 

«2  » یحُّضلا َو  يرذگب  نوچ  « 1  » لیّللا َو  زیعدم  نیرب  حضاو  تسلیلد 
ّلک وزج و  ناهج  زک  لسر  لیخ  هنلسر  لیخ  دندوب  هک  لّوا  رد 

راصح نآ  دش  حتف  وا  لابقا  هبرادهعلق  مدع  راصح  رد  همه  [ 92]
يرکشل دوب  ملاع  هاش و  وا  هکيرورس  رسفا  دزس  ار  یبن 

راقفلا وذ  شدمآ  قرب  هک  یباحسراوسلدلد  هاش  یبن  دعب  ز 
یتَف  زا ال  شروشنم  داتسرف  «3  » یَتا ْلَه  هد  نامرف  هک  يریما 

______________________________

و زور ، زاغآ  هب  دـنگوس  یجَـس ، اذِإ  ِْلیَّللا  َو  یحُّضلا ، َو  دـیامرفیم : هک  تسا  ( 93  ) یحّـضلا هروس  زا  و 2  تاـیآ 1  زا  هتفرگرب  و 2 .)  1)
. دوش روخرد  مارآ و  نوچ  بش  هب  دنگوس 

ناسنا رب  هنیآ  ره  ًاروُکْذَم . ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  دیامرفیم : هک  ( 76  ) ناسنا هروس  زا  لّوا  هیآ  هب  هراشا  (. 3)
. دوبن رکذ  روخرد  يزیچ  وا  تشذگ و  نامز  زا  یتّدم 

فیک مک و  وا  فاصوا  رد  دجنگنفیس  چیه  وا  فیس  زج  هب  دوبن  نوچ   75 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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دُحا رد  دز  هنخر  نیک  ریشمش  هبدو  دبع  نب  ورمع  رب  غیت  دزب 
راشتنا ار  مکح  نیا  شروشنم  هبراصحبرثی  ناطلس  داد  نآ  زا 

ازج زور  هب  ات  هب  زیچ  ره  زازسدب  نینچ  اب  یلع  برح  هک 
مالکلا ریخ  تسه  یبن  لوق  وچمالّسلا  هیلع  شمالک  مامت 

نایع نون  هدش  نخان  لکش  ره  زنانب  زا  ملق  دمآ  شتشگنا  ره 
«1  » ِمَلَْقلا َو  فصو ن  وا  تشگنا  هبمقر  دشاب  هتشگ  را  دوبن  بجع 

«« 2  » َنوُرُطْسَی ام   » ینعم تسا  نیمهنورب  نورد و  زا  مقر  يدرک  وچ 
لوسرلا تنب  تسا و  هّمئالا  ّما  هکلوبق  نامسآ  هم  نآ  رگد 
فدص وا  ؤلؤل و  نسح  نیسحفرشلا و  یلع  ربا  ناسین  ز 

مالظ زا  لاس  هام و  یهت  ناشیزامامت  هام  ود  نابات  دیشروخ  ود 
بسن برق  دوب  ارک  یبرق  هبّبا  ّما و  هدازهش و  ود  ره  نیا  زج 

یلو ِّیلع  ِنیسح  ِّیلعیلدرپ  هگ  رکشل  هاش  رگد  [ 93]
يادزتملظ يازفارون و  روخ  وچيادخ  رون  هب  رّونم  شلامج 

غیم كانمن  ياهدمن  يدیربغیت  يامیا  هب  زجعم  شتسد ز  هک 
تسوزا رّقبت  ار  نیقی  مولعتسوزا  رقوت  ار  نید  هکنآ  رگد 

بدارفاو هام  یلو  یصوبقلرقاب  هاش  یبن  یمس 
داهن یساسا  شناد  هب  ار  نید  هکداتسوا  ندل  ملع  هب  نآ  رگد 

يرفعج وزا  عرش  رز  رایعيرورس  لباق  دش  هّطخ  وزا 
تسرد ّتلم  نید و  تبسن  وا  هبتسخن  زا  تسکشیب  دش  هک  یماما 

نسَح قلخ  مامتا  رد  يدوب  هکنمز  ماما  ینیسح  نآ  رگد 
میظع قلُخ  ّرِس  رهظم  ناج  هبمیظک  ربمیپ  نوچ  لد  هب  ار  بضغ 

شهر  رب  دهنیم  زور  هک  سکره  هبشهگرد  دوب  جیاوحلا  باب  وچ 
______________________________

. دسیونیم هچنآ  ملق و  هب  دنگوس  هیآ 1 : ( 68  ) ملق (1 و 2 .)
تساور تجاح  دیّما  لها  يا  هکتسادن  رد  بش  زور و  شرد  ریفص   76 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

یضترم هبخن  اضر  ّیلعاضترا  هگدنسم  هاش  رگد 
لیلد دص  اب  قلخ  تجح  قح  زلیبس  ره  يداه  يرو  ماما 

تفای دیدجت  لاس  دص  ود  دعب  زتفای  دیجمت  ردق و  نید  وچ  شتسد  هب 
ملق ّدَح  دیاین ز  شفصو  هکملع  دّمحم  ماما  نآ  رگد 

یقت رم  کلف  رب  اخس  دوج و  زیقت  دش  بقل  شدهز  يوقت و  ز  [ 94]
يارهزیکاپ هاش  یقن  ّیلعيادخ  ملع  رون  طبهم  رگد 

يرکسع هش  رکشل  رادهپسيردفص  دوب  شثرا  هکنآ  رگد 
دومن يداش  هرماس  كاخ  نآ  زادوجو  ّزع  تفای  نوچ  هّرماس  هب 
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لایخ ددنب  هک  یلخن  رتبجعلاهن ز  ار  يرورپنید  غاب  شدق 
شسرون هویم  دوب  يدهم  هکشسب  نیا  وا  فاصوا  میوگ ز  هچ 

ماکداش وزا  ملاع  هوابون  وچماتتخا  نید  هدید  شتّیمتخ  ز 
لیلد بکوک  وچمه  ار  عرش  هرلیدع  یب  هویم  فرش  لخن  ز 

تسوزا تجاح  لها  تجاح  اورتسوزا  تّجح  مصخ  رب  هک  یلیلد 
عرش روتسد  لدع و  هر  دتفاربعرش  رونیب  هریت  دوش  نوچ  ناهج 

شرهوج نید  عرش و  تنیز  دنکشرورپنید  غیت  نومنهر  دوش 
دنک دجسم  عمش  رس  ود  غیت  زدنک  دِج  يدجسم  ره  نییزت  هب 

یهتنملا ةردس  ات  هلعش  دشکاهتنا  نیزا  زاب  يده  غارچ 
غارف ار  لد  ناج و  دهد  تملظ  زغارچبش  رهوگ  نیک  تسا  دیما 

ارت دیادز  تملظ  عمش  نآ  هکارت  دیان  تخب  زا  رگ  ینیما 
تسرهظم ار  رون  نآ  هک  یلامجتسربهر  نید  لقع و  ارت  رگ  نیبب  [ 95]

داژنینیسح هاش  قلخ  نسحداهج  باتفآ  طبهم  شخر 
یفتخم رگا  يدوب  شیپ  نیزایفخ  ربا  رد  شلامج  لاله 

باقن  ربا  تخوس  شخر  غورفباتفآ  ردب  ردب و  ون  ِهام  نآ  دش 
رون قارشا  هب  نشور  درک  ناهجروهظ  ودب  علاط ز  لابقا  هب   77 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زور هب  لّدبم  دش  لدهریت  بشزورفملاع  رهم  نآ  راونا  ز 
دشک رس  ار  هکره  دنکفا  اپ  زدشک  رکشل  وزغ  یپ  وس  ره  هب 

باتهجنپ شتلود  هجنپ  دوشباتفآ  رگا  دیآرب  شسکع  هب 
رهم سوواط  هدرک  نیک  رکف  لد  هبرهپس  ِنایشآ  دنک ز  رس  رگ  و 

لاوز ار  شعلاط  دسر  یبرغ  زلاب  هدرتسگن  یقرش  میلقا  هب 
دازهناخ دوب  ار  یبن  غاب  هکداهن  ون  نبلگ  نیا  لابقا  ز 

تسا ماوت  « 1  » يرُْقلا َّمُأ  ّتلم ز  هبتسا  مزمز  شروخشبآ  هک  سب  نیمه 
«2  » امّسلا یف  هعرف  الع  لخنکامن  نودرگ  لصا  نیک  تسدیما 

رمس دشاب  هویم  ندرورپ  هبرثا  دنامب  ات  رمث  لخن و  ز 
مایقلا موی  ماق  ثعبم  یلاماکداش  یملاع  شاهویم  ره  ز 

ریگهشوگ شتشاد  نامز  تسکشریت  وچمه  ملق  يدوب  هچرگ  ارم 
رُد جرد  نوچ  دوب  ناهن  نزخم  هبُرپ  دوب  ّرُد  يرحب ز  هک  متاود  [ 96]

دش رای  معلاط  روای و  کلفدش  راکددم  یهاش  لابقا  وچ 
تسشن یناشفرهوگ  هب  متاودتسکش  صقن  تفر  نورب  مکلک  ز 

«3  » ریثا خرچ  هب  یساسا  دناسرریبد  کلک  هک  دش  نآ  تقو  نونک 
ساسا شگنس  كاخ و  شرهوج  رزسانشرهوج و  لقع  دنک  ییانب 
بیز هدید  کلف  غاب  وچ  لگ  ره  زبیرفلد  بجع  یغاب  حرط  دنک 
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غامد رّطعم  نشور  هدید  دنکغاب  هب  رّرکمریغ  ياهلگ  هب 
رادهدرپ یکی  ره  هزاوآ  هبرازه  نارازه  دص  ياهشوگ  ره  هب 

يوگ زاب  دنک  یهاش  خیرات  زيوجزار  دوش  خّروم  لوق  ز 
باجح  رد  دور  متسر  ناتسد  هکباب  حتف  دنک  ناسنآ  زا  حتف  ره  ز 

______________________________

. تسا هّکم  رهش  دوصقم  اهرهش » ردام  ، » هیآ 92 ( 6  ) ماعنا (. 1)
. تسا ( 42  ) يروش هروس  زا  هیآ 7  هب  هراشا  (. 2)

. ریسا هخسن : (. 3)
تسرکشین وچ  ناشفارکش  یلوتسرغال  سب  هچرگ  نم  کلک  ین   78 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دهد مناما  يزور  دنچ  لجادهد  مناشن  رگ  اقب  زا  کلف 
منک ینابزنیریش  فرح  نیزومنک  یناشفرکَش  فرظ  نیرد 

الص ار  ناهج  ینعم  هب  دشاب  هکالمرب  مشک  یناوخ  هرفس  نیرد 
هدیاف دبا  ات  نآ  زا  ار  درخهدیام  ار  كاردا  لها  مهن 

ماع ماعطا  هن  ناصاخ  رهب  یلوماعط  اّیهم  يو  رد  هنوگره  ز 
ریش دهش و  نوچ  تسار  مه  هب  قفاومریپ  انرب و  عبط  هدنراوگ  [ 97]

زاسب ییاون  تفایض  يدرک  وچزارطینعم  کلک  ین  يا  ایب 
شورس یبیغ  زار  زا  دیآ  شوگ  هبشوه  لها  دنونشب  نوچ  هک  ییاون 

دنشکرد مد  دندرک و  شوگ  همهدنشکرد  ملق  تلفغ  ناتسد  هب 

تاهج عیمج  زا  نایملاع  قرافم  رب  ندنکفا  هیاس  تانالیگ و  جورب  ضیضح  زا  تابثنودرگ  تلود  باتفآ  جورع  رد  راتفگ 

باجح سابل  افخ و  هدرپرد  دنبای  هرهب  رورپضیف و  باتکلا ، ّما  هحتافلا  رارـسا  زا  هک  بابلا  بابرا  ریونت  دیـشروخ  رطاخ  رینم و  ریمـض  رب 
مالعا ءالتعا  رب  « 1 « » باوبألا ّلک  دیلاقم  ءیـش و  ّلک  توکلم  هدیب  يّذلا  بابـسألا  ّببـسم   » حاّتف ترـضح  هدارا  نوچ  هک ، دوب  دـهاوخن 
تماق ورـس  امن و  وشن و  لّوا  ار  شلابقا  لاهن  هچرگا  دریذپ ، ّبترت  دریگ و  ّقلعت  یتلود  بحاص  ییاشگروشک  هیولا  عافترا  ییاورنامرف و 

داهنشیپ « 2 « » اهفاسفـس ضغبی  ممهلا و  یلاعم  ّبحی  هّللا  ّنا   » هقداص دشاب  ابـص  يابـص  مّسنت  ناوفنع  يزارفرـس  نمچ  رد  ار  شلادـتعا  هب 
تنطلس و یعاود  راثآ  هشیمه  هتشگ  شدنویپ  دبا  تلود  يامنور  هنییآ  دنلب و  تّمه 

______________________________

. تسوا تسد  هب  اهرد  همه  ياهدیلک  زیچ و  ره  لصا  توکلم و  هک  يزاسببس  همجرت : (. 1)
عماج رد  فالتخا  یکدنا  اب  ثیدـح  نیا  دـهدیم . رارق  بضغ  دروم  ار  اهیگراکچـیه  دراد و  تسود  ار  گرزب  ياهراک  دـنوادخ  (. 2)

. تسا هدمآ  ص 287  ج 1 ، ریغصلا ،
79 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. ددرگ عطاس  شنیبم  لامج  دیشروخ  زا  یناتسروشک  يریگتکلمم و  ثعاوب  راونا  هتسویپ  عمال و  شنیبج  هّرغ  زا  ینابناهج 
تسوزا دوجوم  هتشگ  رسهبرس  ناهجتسوزا  دوج  شیاشخب و  هک  یمیرک 

دنمهرهب شرب  زا  قلخ  دندرگ  هکدنلب  درآرب  دهاوخ  هک  یلاهن  [ 98]
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بایهرهب دوش  نایعا  مشچ  وزکبات  بآ و  شدشخب  نانچ  نیتسخن 
غامد رورپرطع  دنک  ار  ناهجغاب  هب  شیوب  ینامز ز  كدنا  هب 

مرد دناشف  رب  ناهج  لها  ربمرک  ربا  ددرگ ز  باریس  وچ 
راگزور رس  رب  شاهیاس  دتفراهب  ون  زا  دبای  اون  گرب و  وچ 

یهللا لظ  یهاش  ترضح  يامتنا  ضیف  رطاخ  يامنناهج  ماج  نوچ  رود و  کیدزن و  هب  شماع  ضیف  دسرروهـش  رورم  زا  راب  هب  دیآ  وچ 
هب تسا  لابقا  تلود و  سیافن  ياشگهدرپ  لالج و  هاج و  سیارع  يامنهرهچ  هتـسویپ  تسا ، یبیرـال  راونا  حرطم  یبیغ و  رارـسا  رهظم  هک 

داجا لاق و  ثیح  یهانّتلا  نع  ۀنوصم  ةولص  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  نینمؤملا ، ریما  ترـضح  ّتیـصو  تیـص  یهلا و  یهانتمان  دییأت  ّرف 
«. 1  » لاقملا

مظن
ياضقنا زا  دعب  هتـشگ ، یهاشداپ  بابـسا  ماجنارـس  هّجوتم  « 3  » بـتارملا یلعا  « 2  » ساّنلا یف  اـبلاط  نکفهسفن  لـعجی  ثیح  اـّلا  ءرملا  أـم  و 

رد بیغ  هک  ار  ینعم  نیا  دوشگ و  هرهچ  ترـضح  نآ  رطاع  رطاخ  رد  دودح  نآ  زا  تمیزع  هیعاد  « 4  » دومرف تماقا  نالیگ  رد  هک  یتّدم 
رد دندوب  نویامه  باکر  مزالم  راثآتداعس  رادرکتلود و  هک  راپسناج  نایزاغ  زا  یعمج  اب  دوب  هداد  هولج  ترضح  نآ  بیعیب  ریمض 

[99  ] راید نیزا  هک  تسا  نآ  هّجوتم  تمهن  یگلمج  تّمه و  یگمه  هک  داشگرب  ّتینما  نیا  راـسخر  زا  راتتـسا  اـفخ و  هدرپ  داـهن و  ناـیم 
نابات دقرم  هک  ار  لیبدرا  تکلمم  هتسر  زاب  تبرغ  تبرک  زا  هتسبرب و  تخر 

______________________________

. تفگ وکین  تفگ و  هک  یتقو  یگدنبای  نایاپ  زا  ظوفحم  همجرت : (. 1)
. سفنلا هخسن : (. 2)

بلاـط مدرم  نیب  رد  وـت  سپ  تـسین ، دـهد  رارق  دوـخ  يارب  دوـخ  هـکنآ  زا  ریغ  درم  شزرا  هـبترم و  ص 10 : یلع ، ترـضح  ناوـید  (. 3)
. شاب هبترم  نیرتدنلب 

. دنامب نالیگ  رد  لاس  شش  تّدم  لیعامسا  هاش  راکماک  هدازهاش  ترضح  ص 4 : هاش ، ماظن  یچلیا  خیرات  (. 4)
80 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هکّربتم تارازم  ترایز  موسر  هب  رّطعم  دهـشم  نآ  رد  میزاس و  نیرب  تشهب  کشر  نیرقتداعـس  مودق  ّرف  هب  تسا  داژنیلاع  دادجا  دـقرف 
فراعم هانپداشرا  ترضح  راونالا  ضیاف  رازم  رد  تفآیب  تفاسم  عطق  يانثا  رد  و  میزادرپ . دوخ  ماظتناکلم  هلـسلس  خیاشم  مارک و  ءابآ 

ۀقیقحلا و قحلا و  لامج  دّیـس  « 1 « » حون ۀنیفـس  لثم  یتیب  لهأ  لثم   » رارـسا رهظم  حوتف  حتف و  اب  دـشرم  ار  بلط  يایاوز  نانکاس  هاگتـسد 
نیا باستنا  هک  ینالیجلا  دهاز  هقیرطلا  ۀعیرشلا و  خویش  خیش  یناب  ار  نافرع  ینابم  نآ  ایلوالا  ناطلـس  ترـضناب  ترـضح  دّمحم و  نیدلا 

ناشیا هرّهطم  حاورا  تناعتـسا  دادمتـسا و  هب  مییامن و  میدـقت  ترایز  مزاول  ددرگیم  مظتنم  ناشیا  هلماک  تبـسن  زا  ناـشلا  میظع  نادـناخ 
هشیدنا هحفص  زا  « 2 « » روبقلا لها  نم  اونیعتـساف  رومالا  یف  متّریحت  اذا   » هقودصم قبطرب  دشاب  هدـش  يراط  روما  يراجم  رد  هک  ار  یتریح 

. مییامرف عفر 
هیونثم

مالّسلا هیلع  ةولصلا  هیلعماقم  برثی  ناطلس  تفگ  نینچ 
نابز زا  ار  نخـس  نیا  دـندوب ، تاـجن  لـیبس  تادـه  هک  تازغ  هقرف  نوچ  روبق و  لـها  تناعتـسا ز  وجبروما  رد  يوش  ناریح  هک  یتقو  هک 

ندرورپ و هویم  مسوم  تسراگزور  غامد  شخبرطع  شراهب  يوب  هک  ار  شدنلب  تلود  لاهن  هک  دنتسناد  دندونش  ترضح  نآ  ناشن  قدص 
دامتعا يور  زا  مرجال  تسا ، ندرتسگ  هیاس  تصرف  تسراید  ره  شخبضیف  شراطما  راـطقا  هک  ار  شدـنویپ  نامـسآ  [ 100  ] تداعس ربا 
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تکلمم هانپتدایـس  هاجیلاع  دزن  تلاسر  مسر  هب  ار  ماّدخ  ّصاوخ  زا  یکی  دنداد و  رارق  مارم  نیا  مادقا  رب  رطاخ  مالک  داضتعا ال  مامت و 
درپسیم ناینبلا  عیفر  نامدود  نیا  تّدوم  قیرط  انالعا  وا  ارـس  تفای  شرازگ  نیزا  لبق  هچناـنچ  هک  ناـجیهال  مکاـح  یلع  ازریم  هاگتـسد ،

و دنک . لصاح  راید  نآ  زا  تمیزع  تصخر  هتشاد  كولسم  راعشتسا  قیرط  ات  دنداتسرف 
______________________________

اهنع فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لها  لثم  تسا : نینچ  ثیدح  لماک  نتم  ص 353 . يونثم ، صصق  ثیداحا و  (. 1)
. دش قرغ  درک  تشپ  نآ  هب  سکره  تفای و  تاجن  دش  راوس  نآ  رب  سکره  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لثم  قرغ ،

«. دیریگب کمک  اهروگ  لها  زا  دیدش  نادرگرس  اهراک  رد  هک  هاگنآ  : » همجرت (. 2)
81 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هاج و ّرقم  رد  کیره  تلود  نیا  يداعا  هک  تشذگ  نابز  رب  نانچ  ار  وا  تشگ  روکذم  ناجیهال  مکاح  سلجم  رد  نایب  حرش و  نیا  نوچ 
رگید زور  دنچ  رگا  سپ  دنانئمطم . نکاس و  دوخ  ماقم  رد  لاوحا  لالتخا  هبیاش  لالمیب و  نّکمتم و  دوخ  لابقا  تلود و  رّقتسم  لالج و 
دهاوخ رتقیار  نانیبهدرخ  رظن  رد  دوب و  دهاوخ  رتقیال  دـنیامرف  فیفخت  ار  رطخرپ  رما  نیا  هشیدـنا  دـنیامن و  فیقوت  ار  رفـس  نیا  تمیزع 

. دومن
رعش

تلود نیا  لابقا  باتفآ  هعـشعش  زا  ینامز  كدنا  هب  هک  تسین  ههبـش  چیه  هچ  « 1  » ریبدت تقو و  هل  رما  ّلک  وریسیت  رـسعلا  دعبف  الیلق  ربصا 
ینابناهج ساسا  و  تشگ . دـهاوخ  رتسگهیاس  نایملاع  قرافم  رب  لاوزیب  تمـشح  نیا  لاـفنویامه  ياـمه  رّونم و  یتیگ  هصرع  لاـمهیب 

. ریشمش دش  دمآ  هزینرس و  دردیب  نآ ، زا  دعب  دومن . دهاوخ  يور  مامت  راثتنا  راشتنا و  ار  ناشیا  یناتسروشک  ماظتنا  مادهنا و  ار  ءادعا 
مظن

مکاح نآ  سافنا  ساـپ  تیاـعر  زین  نویاـمه  ترـضح  شلاـبند  دـسر ز  رد  رفظ  حـتف و  هاپـسدرآ  ور  هک  فرط  ره  وت  تلود  ياول  [ 101]
دنچ زا  دعب  دومن و  یفّقوت  ردق  هب  هدوشگ  تماقا  تخر  دودح  نآ  رد  دومرف و  نوریب  باتش  باکر  زا  تمیزع  ياپ  هدومن  سانشتمکح 

هتفاتـش ناجیهال  مکاح  تاقالم  هب  دوخ  سفن  هب  هتفاـی  دـیدجت  دوب  نوزفازور  تلود  تاـکّرحم  زا  هک  نویاـمه  تمیزع  نیا  هیعاد  يزور 
رّونلا ضیاف  روضح  رد  تشگ  روطسم  هک  ار  ینانخس  هیلا  راشم  بانج  زاب  دروآ  نایم  رد  تصخر  تیاکح  تبحـص  مسارم  میدقت  زا  دعب 
وترپ تفاین و  یّقلت  لوبق  هب  الصا  یلع  ازریم  ياعّدم  تخادنا ، اهحرط  تمارک  نامسآ  ّرین  نآ  تماقا  باب  رد  درک و  روکذم  ترـضح  نآ 

تزاجا هب  نتفر  تدارا ، هب  ندمآ  زا  دعب  تراختسا  نیزا  ام  دوصقم  هکنآ  نخـس  تفاتن . شلومأم  تحاس  رب  لالج  جوا  زا  لابقا  ناعذا و 
لوبق هیلح  زا  شدوصقم  هرهچ  هک  دید  یلع  ازریم  نوچ  و  تسا .

______________________________

يریبدت یتقو و  ار  يرما  ره  دوب و  دـهاوخ  یـشیاشگ  يراوشد  زا  دـعب  هک  نک  ربص  یکدـنا  همجرت : ص 43 . یلع ، ترـضح  ناوید  (. 1)
. دوب دهاوخ 

82 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
داد ار  یهاوختلود  ییوگاعد و  موسر  داـشگرب و  یلاـع  تصخر  يادا  هب  ناـبز  تسا  روتـسم  نارجه  هدرپ  رد  شلومأـم  ضراـع  رود و 

«. 1  » داد تقادص 
هیونثم

باکر رد  يروآ  ياپ  هک  یمزع  هببایماک  هش  رورپهّرذ  يا  هک 
[102  ] لالجا ّرقتسم  هب  هدمآ  نوریب  یلع  ازریم  تبحص  زا  نویامه  رفـس  مزع  هب  نوچ  داب  هیاس  رد  حتف  ارت  ياولداب  هیامرپ  راداد  فطل  ارت 
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لاوحا هرهچ  زا  افخ  هدرپ  قاّفتا  هب  هک  داد  نامرف  میوقت  تاحفـص  ناسانـشهقیقد  میجنت و  تاجرد  ناـفقاو  راـضحا  هب  تشگزاـب ، زازعا  و 
دریذپ تأیه  تروص و  تمکح  نوناق  هب  تمیزع  نویامه  هک  دنیامن  زاب  رهم  ماقم  هام و  ریس  رهپـس و  عاضوا  ّتیفیک  دنیاشگب و  بکاوک 

عیمج رد  تسین و  یـسک  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  زج  قلطم  لعاف  یقیقح و  رثؤم  هک  دوب  حضاو  ترـضح  نآ  ياشگناهج  عبط  رب  هچرگا  و 
یببـس ریثأت  زا  رهاظ  بسح  هب  يو  رد  یـسکره  تسا و  بابـسا  ملاع  ملاع  هک  اجنآ  زا  اّما  درک ، دـیاب  روفغ  کلم  تیاـنع  رب  لّـکوت  روما 

. دومرف باکترا  ار  ینعم  نیا  دومن و  لابقا  تروص  نیا  هب  شکرابم  رطاخ  بایهرهب 
يونثم

کلف رب  ناج  هب  نیمز و  رب  نت  هبکلم  زا  درخرد  نوزف  یهورگ 
ناشمار کلف  شوحو  هتشگ  هکناشماد  دوب  لوادج  طوطخ و 

رهم نازیم  ازوج و  نیهاش  هبرهپس  راب  هدیجنس  هّرد  ره  ز 
رب تّمه  دـش و  هتـشارفارب  عافترا  کلف  جوا  هب  عاعـش  باتفآ  بالرطـسا  يامنیتیگ  ماج  ناشرهم  همياشگلکـشم و  كـالفا  ترکف ز  هب 

تداعس ریس  ياضتقم  رب  قحلا  دشاب و  رادیاپ  تلود  نیا  راگزور  نیرق  رافـسا  رد  تاکرب  هشیمه  هک  تشامگ  یتعاشا  ریخ  تعاس  رایتخا 
نآ هب  و  دوب . دـهاوخ  [ 103  ] مادتـسم هدـنیاپ و  نآ  ماجنا  ریخ  راثآ  ماوعا  روهـش و  ضارقنا  ات  هک  تفر  راـیتخا  یتعاـس  بکاوک  ياـضتقا 

نومیم و تعاس 
______________________________

دوصقم و نیا  لین  زا  دعب  دندومن ، نطولا  ّبح  ینعم  هب  مه  دادمتسا  یلدشوخ و  ياعدتـسا  یلع  ازریم  زا  و  : » ص 104 یناخ ، خیرات  (. 1)
«. تشگ هّجوتم  لیودرا  بناج  هب  بولطم  نیا  تفای 

83 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ریثک عمج  اب  یلع  ازریم  تخارفا و  لیبدرا  بناج  هب  هّجوت  مالعا  تخاس و  تلود  لمحم  ار  ریـس  کلف  گنخ  ریخ  هجو  رب  نوزفازور  علاط 

نآ هک  تـقو  نآ  رد  «. 1  » دـیدرگ 28 زاب  هدیـسر  تصخر  تفاسم  ضعب  ّیط  زا  دـعب  دـید و  مزال  ار  ریـسمبکاوک  بکاوم  نآ  هعیاـشم 
یهامریت جورب  كالفا  مراهچ  رصق  هاشداپ  هاگلزنم  دومرفیم  يرارب  يداوب و  ّیط  هتشاد  نارگتلود  باکر  کبس و  هّجوت  نانع  ترضح 

كولب هب  نـالیگ  عـضاوم  يرق و  زا  « 3  » ناوچرا عضوم  ناوا  ءاـنثا و  نآ  رد  دوب . یهاـبت  یناـشیرپ و  مسوم  ار  نیتاـسب  نیحاـیر  و  « 2  » 29
دمآ ناعمل  رد  رادرک  دیـشروخ  راید  نآ  رد  زورفاملاع  ملع  هجهم  زور  دنچ  نوچ  هراصب ، يوذ  لیخ  نآ  هراوس  هدوب و  ّرقتـسم  « 4  » هراتس

ار سک  امرس  تّدش  زا  هچنانچ  دومنیم ، اضیب  دی  اهنآ  بیترت  رد  هتشگ  امنتشگنا  يزابهشفـش  رد  اوه  یکنخ  دوب و  امرـس  ماّیا  لّوا  «، 5»
. گنرد نوکس و  نآ  شتآ  میرح  رد  ردنمس  اوه  تروس  داب و  تعرس  زا  گنت و  دش  دمآ  لاجم 

غارچ درـسف و  قورع  رد  نوخ  ار  ناوغرا  تشگ . لطاع  بآ  دش  دـمآ و  زا  راهنا  يراجم  نیمز  دادـسنا  زا  تفرگ و  كاخ  حازم  اوه  عبط 
ۀمامع ربا  راثن  زا  يومهدیلوژ  ربونص  و  دیدرگ ، يروفاک  عمـش  فرب  سابل  رد  دازآ  ورـس  درم . ورف  تشگ ، ناتـسبش  ناتـسلگ  هکنآ  اب  هلال 

. دیچیپ رس  رب  يرون  بیشلا 
______________________________

ریما دّیس  انالوم  دوخ  بناج  زا  دوب  هاش  ترضح  تکلمم  تنطلس و  روما  مظن  هب  یّلک  لیم  هک  ار  یلع  ازریم  : » ص 102 یناخ ، خیرات  (. 1)
تمدـخ رد  ییارتسا ، دّـمحم  ازریم  اـب  هدـهاعم  طـبر  تهج  هب  زاـتمم ، لـضف  تمارک  هب  دوب و  یتـفم  ياـیک  میهاربا  دّیـس  جـیاتن  زا  هک  ار 

«. دینادرگ هناور  هاش  ترضح 
، هندیص یهاشمزراوخ ، هریخذ  نوچ  یملع  نوتم  هچ  تسا  تسد  رد  یسراف  نابز  هب  بوتکم  يراثآ  هک  يرجه  مراهچ  هدس  همین  زا  (. 2)

یهامریت  » هملک و  نازخ )  ) زییاپ ینعم  هب  هامریت »  » هملک ارعـش ، نیواود  اراخب و  خیرات  رابخالا و  نیز  نوچمه : یخیرات  نوتم  هچ  میهفتلا و 
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« هامریت هرابرد  : » کلم هدازاـضر  میحر  رتشیب ر ك : یهاـگآ  يارب  تسا . هتفر  راـک  هب  هتـشاد و  جاور  يزییاـپ  ینعم  هب  هاـمریت  هب  بوسنم 
. تاقیلعت 20 و  صص 29 - ، 1 كرتشم 2 - ياههرامش  س 15 ، هدنیآ ،

«. هراتس كولب  زا  هک  ناوچرا  : » ص 448 ج 4 ، ریسلا ، بیبح  (. 3)
«. تفر يدنلب  هراتس  هب  ناملید  ناماس  يودرآ  زا  هئامعست  سمخ و  لاس  رد  : » ص 15 رابخالا ، رهاوج  (. 4)

هاش ترـضح  مرحم  فصتنم  رد  نابعـش  مهد  هبنـشراهچ  زور  لیئیچیپ  زورون  ( 905  ) هئامعست سمخ و  هنـس  : » ص 264 ارآناـهج ، (. 5)
رفظ حتف و  نیرق  هدومرف  عادو  ار  ایکراک  ناملید ، عباوت  ناماس  يودرا  عضوم  زا  دوب ، هدرک  هدزیس  هب  عورشم  شکرابم  ّنس  هک  هانپنارفغ 

ر و ، تخادرپ .» يریگناهج  ریبادت  هب  هدومرف  شلاط  هراتـسا  ناوجرا  ياکلا  رد  قالـشق  ناتـسمز  نآ  رد  تخارفارب و  ییاشگناهج  ياول  ... 
ص 6. هاش ، ماظن  یچلیا  خیرات  ص 240 ؛ خیراوتلا ، بل  447 ؛ صص 8 - ج 4 ، ریسلا ، بیبح  ك :

84 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
مظن

رابغ ناسب  تخیر  تسبب ، يداب  رصنعيد  عبط  رثا  زک  روهظ  يدرکن  فرب 
راوهاش رُد  تخیر  تخیسگ  ایرث  دقعدنت  داب  سفن  زک  نایع  یتشگن  هلاژ  [ 104]

رارق رصانع  لصا  تفرگ  رصنع  هس  هب  ایدامجنا  رثا  زا  دنامن  ملاع  هب  بآ 
دنداد و رارق  فّقوت  رب  رطاع  رطاخ  هدرک  قالـشق  قاری  اج  نامه  راهبون  دسرب  رو  دـیماان  دـش  هیماننیمز  يور  هصرع  ماف  هنییآ  خـی  دـش ز 

. دروآ زور  يور  رب  افخ  رتس و  يایاوز  نانکاس  اوه  هبذاج  هک  راهب  لّوا  داتسیا و  ناشنّتنج  ناوچرا  رد  ناتسمز 
ِءاْملا َنِم  اْنلَعَج  َو   » تایح بآ  فطل  باحـس  زا  ار  غاب  ناگدرمژپ  درک و  يوشتسـش  ار  نانیـشنكاخ  راسخر  ناسحا  بآ  هب  ناسین  ربا  و 
هاگرخ عیبر  ناشاّرف  دـش و  يراس  تاماسم  رد  ار  امرـس  ناگدزهتکـس  اوه  ّتیقایرت  تّوق  تشگ و  يراج  يراجم  رد  « 1 « » ٍّیَح ٍءْیَش  َّلُک 
ورـسخ نوچ  يروس  لگ  ات  تشاد  ياپ  رب  نآ  زارف  بات  بآ و  دـص  هب  ار  باحـس  شّقنم  نابیاس  دنتـشارفارب و  نمچ  نحـص  رد  ار  نوران 

رثایتابن رکشل  موجه  تهج  دیامرف و  راثن  شمدق  رد  هفوکش  رانید  مرد و  زا  ابص  داب  دیآ و  زاب  هّفـص  هب  فرـشلا  تیب  ّرمم  زا  هاپـس  هراّیس 
: يادص نشلگ  فارطا  رد  نسوس  یچریفن  نیحایر 

هّیعابر
تفگیم نیا  نانکهلان  يرحس  غرمتفکش  هلال  سگرن و  هک  رحس  ماگنه 

: يالص بیلدنع  ياون  داد و  رد  نمچ  نحص  رد  تفخ  یهاوخ  یسب  كاخ  رد  هک  زیخربدوب  یهاوخ  یسب  هأشنیب  هک  شون  یم 
مظن

صوصخ و هاگرد  ّصاوخ  داتفا  ناغرم  عمجم  رد  « 2  » راهب ياشامت  ارحص و  نماد  دوب  شوخراهن  لیل و  دنکن  توافت  هک  نادادماب  [ 105]
نمی زا  نیشنهدرپ  هچنغ  رطاخ  دش و  مّرخ  راهب  میسن  زا  ملاع  هصرع  نوچ  هک ، دندیناسر  نویامه  ضرع  هب  صاصتخا 

______________________________

«. میدروآ دیدپ  بآ  زا  ار  ياهدنز  زیچ  ره  و  . » هیآ 30 ( 21  ) ءایبنا (. 1)
ص 537. يدعس ، تاّیلک  (. 2)
85 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دیـشروخ هچهام  هب  ار  راید  نآ  یـشاوح  دیامرف و  تضهن  لیبدرا  بناج  هب  تایآ  حتف  تایار  هک  دـش  نآ  تقو  تشگ  مغیب  عیبر  مودـق 
شلابقا تلود و  نیهاش  تفاسم  یط  يانثا  رد  و  دومرف . تمیزع  نانکرکنل  هار  زا  هداتفا  لوذـبم  ناشیا  سمتلم  دـیارایب . راثن  ملع و  رادرک 

طبرب ضّرعت  یلیـس  ماقتنا ، بارـضم  هب  شماقمنویامه  زاب  هدرک ، راکـش  دیـص و  زاغآ  تسا  لاگنچزیت  ّتلم  نید و  يداـعا  دیـص  رد  هک 
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رد تمدخ  رـس  هک  شنامیپتسرد  رادافو  ناگـس  تخادنایم و  رابدا  كاخرب  لابقا  جوا  زا  ار  ورذت  جوهیت و  مامتها  لاب  هب  تخاونیم و 
گندـخ داتفیم ، یپ  رد  تفـصهیاس  ار  شوحو  ریاس  لجا  باقع  نوچ  و  دـندادیم . داب  هب  ار  روگ  كاخ  دـندوب ، هدروآرد  دایقنا  هدـالق 

ربب و ندب  کلم  زا  دوب ، ریلد  يزیرنوخ  هب  ریس و  زیهرپ  زا  هک  شغیردیب  غیت  دوبریم و  رس  مشچ  زا  هرصاب  رون  تفـص  لیم  شگنهآزیت 
. دوشگیم مدع  يارحص  هب  اههنخر  ریش 

يونثم
راقُع نادهنیچ  زا  همعط  دوبراکش  زور  هب  ار  شاهشاب  نیمک 
ربهار دش  غرمیس  دیص  یپرپزیت  وا  تسد  زا  دش  نیهاش  وچ 

رهم سوواط  قرف  رب  هجنپ  دزبرهپس  زا  يوج  دیص  وا  زاب  دش  وچ  [ 106]
لاجم ریاط  رسن  رب  گنت  دنکلاب  يورین  هب  شگندخ  باقع 

زاب وچ  تأرُج  هب  نیهاش  وچ  تّوق  هبزارف  بیشن و  زا  دیص  رهب  ناور 
گنلپ زا  دشکرد  هرز  یتسچ  هبگنردیب  نانکتراشا  شناشن 

هایس هم  هنیآ  مدکی  دنکهام  دصق  دنک  شمزع  وچ  نودرگ  هب 
بیغ مهلم  تشگ ، لیدعیب  هاش  رکاسع  لوزن  لحم  لیبدرا  یلاوح  نوچ  ماد و  جوم  زا  دشوپ  هرز  دـص  رگامامت  یهام  راک  دـنک  ایرد  هب 

: تفگ ترضح  نآ  شوه  شوگ  رد  شورس  مسر  هب  بیر  هدرپ ال  زا 
يونثم

هزات  نید  موسر  ددرگ  وت  زکهزاوآدنلب  ویدخ  ياک 
رآرب هدید  بآ  رد  یلسغ  زیخراربا و  ترایز  يارب  زا   86 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زاین كاخ  هب  ِهن  صالخا  يورزازعا  رس  زا  دهشم  نآ  رد  سپ 
بناج هب  مزع  نانع  تخادرپ و  ترایز  نییآ  هب  نوزفازور  علاط  هب  نویامه  ترـضح  دارم و  تخت  زارف  رب  یهن  اپدادـجا  تّمه  دادـما  هب  ات 
يوعد مـالعا  يداو  نآ  رد  تشاد و  ـالیتسا  لـیبدرا  رب  هوبنا  هورگ  اـب  ولرکاـچ  کـیب  یلع  ماـّیا  نیا  رد  و  تخاـس . فـطعنم  تماـقا  لزنم 

هک تسا  هتفای  شلاب  [ 107  ] ياهبترم هب  تلود  نیا  رابیوج  رد  شلابقا  الاح  هک  شلاط  دّمحم  ازریم  بانج  اب  نوچ  تشارفایم و  تموکح 
و دومنیم . میدقت  يرای  یعـس و  مسارم  بانج  نآ  يراکددـم  تناعا و  رد  دوب ، هدرک  یتلـصو  هیعاد  تسا  نوریب  مالک  ضرع  لوط و  زا 

: تسا يرورس  نطوم  یهاشداپ و  نکسم  لصا  هک  يردپ  لزانم  رد  ار  نویامه  ترضح  ءانثا  نیرد 
مظن

نومضم « 1 « » نومهلم لوّدلا  بابرا   » نوئش هک  اجنآ  زا  تسدوب  نابات  هم  نآ  خر  رون  حرطمتسدوب  ناناج  لزنمرس  هک  تسا  ینیمز  نآ  و 
نوچ صالخا  باحـصا  ّصاوخ  اب  دومرف  دودسم  ار  رایغا  دش  دمآ  باوبا  ببـس  نآ  هب  دومن  يور  هحراطم  هشیدـنا  هروشم و  لایخ  تسا 

دوشگرب راک  يور  زا  باجح  هدرپ  ارما  زا  رگید  یـضعب  افلخلا و  ۀفیلخ  کیب هللا و  نیـسح  یچاوت و  کیب  نیدباع  نیّدـلا  ۀـلایالا و  زرابم 
دنايوق اجنیا  رد  ّتلم  نید و  يادـعا  تسا و  يون  زور  تلود  هام  لاـس و  هچ  دـباییمن ، رارق  راـید  نیا  فّقوت  رب  رادرک  هنییآ  رطاـخ  هک 

نیرد زین  ام  هک  دـندیناسر  نویامه  ضرع  هب  یهاوختلود  ناـبز  هب  ارما  درک . راـیتخا  یبناـج  هب  هّجوت  داد و  دـیاب  رارق  تمیزع  رب  رطاـخ 
تسا نآ  قیال  مینادیمن  هراچ  منیبیمن و  هجلاعم  دوخ  كدنا  لقع  هب  ار  لاح  نیا  مینادرگرـس  تیاغ  هب  تریح  يداو  زا  ناریح و  هشیدنا 

هدرک تعاطا  ناج  هب  همه  ات  دـنهد  رارق  يرما  رب  تسا  لعتـشم  یهلا  دـییأت  راونا  زا  شیارآملاع  غارچ  هک  ار  ّلغیب  لد  ترـضح  نآ  هک 
هدیچیپ ّربدت  نماد  رد  ریبدت  ياپ  رّکفت و  بیج  رد  هشیدنا  رس  ياهظحل  ترضح  نآ  مییامن . يرادربنامرف  ۀعاط  اعمس و 

______________________________
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. دنوشیم هدرک  ماهلا  اهتلود  نابحاص  ص 22 . لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 1)
87 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هتـسب نایم  رب  داهج  غیت  ناتـسجرگ  تمیزع  هب  هک ، تسا  نآ  تسا  لاـح  قیـال  [ 108  ] هک يرما  نیرتهب  هک ، دـینارذگ  نایب  ماهلا  ناـبز  رب 
یلصا دوصقم  هک  یتداعـس  هب  هبترم  لّوا  رد  « 1 « » انَُلبُـس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَـهاج  َنیِذَّلا  َو   » ياضتقم رب  یهلآ  تیانع  نوع  هب  ات  میدرگ  مزاع 

دهج و يدرمياپ  هب  ار  داهج  ازغ و  رامضم  هتشگ  زوریف  تاجن  لبس  رب  زورهبزور  نآ  تکرب  هب  مییآ و  زیاف  تسا  نیا  تنطلس  لایخ  زا  ام 
. مییامیپب داهتجا 

يونثم
مامتها مینک  یجرگ  مادعا  هبماین  زا  داهج  غیت  میرآرب 

اّما مکحم ، ساسا  ار  ناتسجرگ  ناینب  تسا و  مک  دنمورین  رکـشل  نایزاغ  ددع  دنچره  دالب  رد  ازغ  رون  میناشفداهج  غیت  دهج و  هزینرـس  هب 
زا ارما  هاتوک . تیاغ  هب  هشیدـنا  نماد  زا  مهو  تسد  تسا و  هار  نیا  يداه  « 2 « » ِهَّللا ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِـئف  ْنِم  ْمَک   » هاوخلد هدژم 
هک دندناشفا  ّتیدوبع  نیمز  رد  تسا  ترخآ  ایند و  جیاتن  رمثم  هک  تحیصن  مخت  دندنار و  نابز  رب  نانخس  مزع  نیا  فّقوت  رد  مزح  يور 

هریاد زا  كدـنا  رفن  نیا  هک  دـیامن  يور  ياهثداح  هک  دابم  لیدـبت ، رییغت و  ماقم  رد  راگزور  ثداوح  تسا و  لیلق  تیاـغ  هب  زونه  رکـشل 
نکسم و ار  لابقا  تلود و  زورما  نوچ  ددرگ . روضح  هیامرس  رورس و  هیاریپ  ار  فالخ  لها  فارطا  بناوج و  زا  دندرگ و  ّکفنم  یمالغ 

رارق یهاش  يارآملاع  يأر  رگا  تسا ، ربکا  هّللا  نم  ۀمحرلا  راثآ  هیلع  ردیح  ناطلس  ایند  نید و  هاش  كّربتم  ياوام  كرابم و  لزنم  ّرقتسم 
لحم ره  رد  هدرک  وزغ  بابسا  [ 109  ] ماجنارس ات  میتسرف  تدارا  بابرا  راضحا  هب  نادصاق  هدرک  ترضح  نآ  هنّیس  ّتنـس  هب  ءادتقا  دریگ ،

يراداوه یهاوخریخ و  ضحم  زا  دوب  صالخا  هرجـش  هرمث  هک  تیاکح  نیا  نوچ  و  دندرگ . رـضاح  ددنویپ  ذافن  هب  عاطمناهج  مکح  هک 
هّمئا تاـماعنا  موـّیق و  کـلم  تاـماهلا  زا  هک  تفگ  هدوـمرف ، نیـسحت  ار  ریبدـت  نیا  نیکمتاـب ، درخ  نیزر  يأر  تشگ  نـیب  ّصاوـخ  هرمز 

ءابآ زا  هک  یموتکم  رس  هک  تسا  نآ  دعوم  هک  تسا  هدش  مولعم  نانچ  موصعم 
______________________________

«. مینکیم ناشتیاده  شیوخ  ياههار  هب  دننک ، تدهاجم  ام  هار  رد  هک  ار  یناسک  . » هیآ 69 ( 29  ) توبکنع (. 1)
«. دنک هبلغ  يرایسب  هورگ  رب  هک  یکدنا  هورگ  اسب  هچ  ادخ  تساوخ  هب  هیآ 249 . ( 2  ) هرقب (. 2)

88 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دـناهرب و تعدـب  ملظ و  ملظ  زا  ار  ناـیملاع  نید  تلود و  زورما ، نآ  روهظ  دـنامن و  اـفخ  هدرپ  رد  نیزا  دـعب  تسا  هدیـسر  اـم  هب  موحرم 

. دندیسوب تعارض  بل  هب  بدا  نیمز  هدمآ  تعاطا  مدق  رس  رب  « 1 « » ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک   » صوصخ بابرا  هرمز  نیاربانب 
عرصم

ندیود رس  هب  ام  تراشا و ز  کی  هاش  زک 
رارق راید  ره  زا  تدارا  باحـصا  هرمز  بلط  هب  نادـصاق  نداتـسرف  رب  بابلا  حـتف  نیا  بابـسا  حـلاصم و  بیترت  رد  باتناهج  يأر  نوچ  و 

. دندوشگ ترضح  نآ  ياعد  هب  بل  رورسم  جهتبم و  دندوب  رّکفتم  ّتلعیب  رکشل  ّتلق  زا  هک  ّتلم  کلم و  ناکرا  تفرگ ،
يونثم

تخت جات و  دزس  ترهپس  رهم و  زتخب  هدنخرف  رادنید  هاش  يا  هک 
داب وت  ياعد  رد  کلم  ریفصداب  وت  ياپ  كاخ  کلف  ریبد 

نک وفع  ام  تّالز  زرو و  مرکنخس  رد  رگا  تفر  یتأرج  ام  ز 
ماظتنا دوب  ار  نید  کلم و  نیمهمامت  تیاکح  نیز  ام  دوصقم  هک 
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لود نید و  زبسرس  وت  زا  دوشلزا  فطل  هب  ناسحا  ربا  زا  هک  [ 110]
رارق تابث و  زج  ام  دیاینرازه ز  رو  یکی  رگ  ودع  هنرگو 

داهج رد  دنکیم  يرورپنید  هکداد  لدع و  اب  هاش  نیا  وت  یهلا 
دنزگ ره  زا  شرادهگن  یتیگ  هبدنلب  خرچ  زاس  شاهیاپنیمک 

فرط ره  هب  تدارا  باحصا  راضحا  هب  نایچلیا  نداتسرف  فرشکیالم و  رکشل  دادعت  رد  راتفگ 

يزوریف رکشل  دادعت  ریبدت  ریپ  تخبناوج  هاشداپ  ریگناهج  هیعاد  ریطخ و  رطاخ  نوچ 
______________________________

«. دشاب هداد  دنویپ  مه  هب  برس  اب  ار  شیازجا  هک  يراوید  دننامه  . » هیآ 4 ( 61  ) فص (. 1)
89 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

، تفاـی رارق  دوب  رتسگضیف  « 1 « » ٌبیِرَق ٌحـْتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْـصَن   » راـثآ رکـسعم  نآ  یلاـها  زا  کـیره  رورپرون  نیبج  رّونم و  هرهچ  رب  هک  رثا 
. تفاتش نویامه  يودرا  بناوج  زا  یبناج  هب  ربخ  نیا  لاّصتا  تهج  نایچراج  زا  کیره 

يونثم
هانپنید هش  مکح  هراب  رگدهاج  لابقا و  جوا  زا  دش  ذفان  هک 

يار دنرامگ  رکشل  دادعت  هبياشگروشک  عمج  نیا  نایعا  هک 
ضحم زا  ار  هانپنید  هاش  لاثتمالا  بجاو  مکح  لاصخ  هدیمح  يارما  نوچ  ددع و  ار  هش  نامالغ  دشاب  هچدب  کین و  زک  دنیامن  صخـشم 

زا یضعب  نکمی  دندوب . رفن  دصیس  رکشل  نالک  درخ و  دندومن ، لاغتـشا  بتارم  بکاوک  بکوم  هرامـش  هب  دندومرف و  لوبق  هابتنا  هظقی و 
رب هـک  یّلبج  فعـض  ار  شرطاـخ  دـشاب و  هتخادـنا  رطخ  لـحم  رد  لاـیخ  ّرمم  زا  رکـشل  تـّلق  [ 111  ] ار هوکـشرپ  هورگ  نآ  ناـیارتسس 

تیبرت و هب  یهلا  تیاغیب  تیانع  نوچ  هکنآ  زا  لفاغ  هتخاس  شّوشم  تسا  رشب  ترطف  ياضتقا  هک  « 2 « » ًافیِعَض ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  َو   » ياضتقم
رد یکی  ینامز  كدنا  هب  دشاب  دصیـس  هچرگا  شدادعا  دادعا  رایـسب و  شرکـشل  كدنا  دـیامن ، هّجوت  یتیارد  اب  تیادـهبحاص  تیاعر 

. دیآ رازه 
يونثم

تسرکشل يرایسب  هب  ترصن  هکتسربهر  رگا  تلقع  رادنپم 
نایز شدوبن  یم  يرکشل  مک  زنایع  دش  یبن  نید  هک  لّوا  رد 
باتفآ نوچ  تفات  ناهج  رب  یلوباجح  رد  یکدنا  رگا  دوب  یلب 

فارطا هب  مدخسار  ناصلخم  بناج  هب  مدقكرابم  نایچلیا  نآ  زا  دـعب  دابم  لزلزت  وم  رـس  کی  نآ  ردداقتعا  زا  يرآ  يور  هک  سکره  هب 
رب هچناپط  هام و  يور  رب  هجنپ  کیره  هچهم  هک  تایآهتسجخ  تایار  دومرف و  لاسرا  ملاع  فانکا  و 

______________________________

«. کیدزن یحتف  دنوادخ و  بناج  زا  تسا  یترصن  . » هیآ 13 ( 61  ) فص (. 1)
«. تسا هدش  هدیرفآ  ناوتان  یمدآ  . » هیآ 28 ( 4  ) ءاسن (. 2)

90 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هاشناهج ریابن  زا  هک  مان  یناراب  نیـسح  ناطلـس  تاقوا  نآ  رد  و  تشگ . « 2  » زیگند هجگوگ  و  « 1  » غادارق بوص  مزاـع  دزیم  رهم  هرهچ 

عماـسم هب  شربخ  هار  ياـنثا  رد  هدروآ  عمج  زیت  زیتس  هار  رد  يرـشح  زیگناهنتف و  رکـشل  ولنیوقارق  مدرم  زا  زیگند  هجگوگ  دودـح  رد  دوب 
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هب بابق ، نامسآ  هدرپارس  باّجح  زا  یکی  هک  درک  هحراطم  زاغآ  وا  مّهم  باب  رد  هتشاد  بلط  ار  تلود  ناکرا  هانپنید  هاش  دیـسر . لالج 
رد مدـق  یناوخانث  ییوگاعد و  نیع  رد  یناراب  نیـسح  ناطلـس  بناـج  زا  یچلیا  هک  دروآ  ربخ  باـستنا ، سودرف  سلجم  [ 112  ] نارضاح

دیـسر نییآتشهب  مزب  یلاوح  هب  هیلا  یموم  یچلیا  نوچ  داد و  نامرف  وا  راضحا  هب  روفلا  یلع  هانپنید  هاش  « 3 [ » هتشاذگ  ] نویامه يودرا 
. دیناسر ضرع  هب  هانپناهج  هاگرد  يارما  هطساو  هب  تشاد  هارمه  هک  یتباتک  هدیسوب  نیسح  ناطلس  نابز  زا  ّتیدوبع  بل  هب  بدا  نیمز 

: هکنآ نومضم 
يونثم

مدآ تفای  تفالخ  شمکح  زا  هکملاع  ود  قالخ  دمح  دعب  ز 
ترتف یلاخ ز  نید  تشگ  ناشیزک  «4  » ترتع لآ  لوسر و  تعن  زا  سپ 

ینابمقداص افو  رد  ییانثیناث  حبص  تقادص  رد  ییاعد 
زارفارس متشگ  یگدنب  ّرف  هبزاغآ  مدیناسر ز  هش  ضرع  هب 

رادیرخ دوخ  رهم  هب  ار  ام  دوشرادنید  هاش  رگ  اعد  ضرع  زا  سپ 
نیکمت ّزع و  تیمک  ام  يوس  هبنیداب  ناطلس  مرک  زادنارب 

میشاب هدنز  ات  شتمدخ  رد  ناج  هبمیشاب  هدنب  ام  هش و  دشاب  وا  هک 
میدرگ كاخ  باتفآ و  نوچ  مه  هبمیدرگ  كانمغ  یک  هب  ات  ءادعا  ز 

زارفارس نتشگ  ناوت  هش  فطل  ززازعا  ّرف  زک  نآ  تقو  دش  نونک 
ددرگ  لوذبم  ستملم  شدوج  زددرگ  لوبقم  لما  نیک  یهلا 

______________________________

. تسا دتمم  سرا  دور  تسار  لحاس  رد  یعیسو  هریادمین  لکش  هب  هک  ناریا  ناجیابرذآ  یلامش  تمسقرد  یهوک  هتشر  غادارق : (. 1)
. ناتسنمرا رد  نیریش  بآ  اب  تسا  هدوب  ياهچایرد  نوگلین ) هچایرد  : ) زیگنت هچگوگ  زیگند - هچگوگ  (. 2)

(. ص 197 یخیرات ، يایفارغج  )
. دش یسایق  حیحصت  (. 3)
. ترتع لآ و  هخسن : (. 4)

91 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
لوؤسم نیا  لذب  زا  لوبق  يور  شلاثتمالا  بجاو  مکح  [ 113  ] صخش دیسر ، لامهیب  هاش  لابقا  ّزع و  عماسم  هب  لاوحا  نیا  حرش  نوچ  و 

قیرط زا  یجوف  اب  هنافّلکتیب  نیسح  ناطلس  انثا  نیرد  دیماجنا . ذافن  هب  فّقوت  باب  رد  للخ  زا  یلاخ  مکح  لحم  نامه  رد  دیشک و  مهرد 
رب هدجـس  یناشیپ  هتـسویپ  دـش . زّرطم  نویامه  فاطلا  زارط  هب  شزازعا  سابل و  تشگ و  زّزعم  یهاش  سوباپ  ّزع  هب  هنارک  رب  رهاظ  هب  دانع 

اعدتسا نابز  هب  داشگیم و  منرپ  هدید  زا  يدارمان  دص  هب  يداش  کشا  مد  هب  مد  داهنیم و  تسا  ملاع  نارورس  رـس  هاگهلاوح  هک  هناتـسآ 
. دادیم حرش  ار  نومضم  نیا 

يونثم
فالخ دح  دوبن  ار  سک  وت  مکح  ابفاصنا  لدع و  روشک  هشداپ  ياک 

نانع یناسر و  تلود  باکر  هب  تمیزع  ياپ  هک  تسا  نآ  سامتلا  فاق  هصرع  رد  لاب  هتسکش  غرمیسفاکشهوک  دوب  هک  تغیت  تبیه  زا 
هیاس نیا  نمی  هک ، دـشاب  ددرگ . رتسگهیاس  رـس  اپیب و  یعمج  رـس  رب  رفظ  حـتف و  ياول  ياـمه  اـت  ینادرگ  فطعنم  ریقف  تشم  بناـج  هب 

، تسا بآیب  بارخ و  هک  ولنیوقارق  هقرف  لابقا  تشک  دتفا . هیاریپ  ار  یناراب  هقرف  تّزع ، هیاپدنلب  لظ  نیا  ّرف  هیامرس و  ار  یناهج  ود  تلود 
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هانپنید هاش  دور . مه  رد  هدرمژپ و  شرهق  گرگت  زا  تسا ، زبسرس  هک  ولنیوققآ  هرمز  لامآ  عرزم  ددرگ و  مّرخ  یهاش  فاطلا  باحس  زا 
. دیدنسپن دوخ  لآمتداعس  تلود  رب  لاح  نآ  رد  تمیالم  زا  ریغ  يریبدت  دیدن و  قیال  هویش  مایتلا  داّحتا و  راهظا  زج  ماقم  نآ  رد 

يونثم
ماکهدرزآ زین  دوش  یخلت  زمادم  توالح  ار  سک  تسا  يزور  هن  [ 114]

: مالّسلا ةولّصلا و  هیلع  نیملسملا  بوسعی  نینموملا و  ریما  لاق  ضرم  توالح  زو  افش  یخلت  زضرغیب  يرگنب  وکن  رو  دوب 
رعش

مامز  ّلک  مامز  اهماظن و  واهّلک  ۀّیربلا  نم  رایخلا  نحن 
همجرت « 1  » ماّیالا ثداوح  نونماّضلا  وۀهیرک  ّلک  تارمغ  نوضئاخلا   92 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

راک هتشررس  هدید  ماظن  تسام  زوراید  قلخ  همه  رتوکن ز  مییام 
رد لابقا  تداعـس و  هب  « 2 « » تاروظحملا حـیبت  تارورّـضلا   » مکح هب  سپ  رادنماض  ام  رارق  اههثداح  ربرادـقم  یلاع  گنج  تقو  هب  مییام 

ناشیا راضحا  هب  نادصاق  هک  ینایرکـشل  تاعفد  هب  لاوحا  نیا  لالخ  رد  دـیدرگ و  لایخدـب  هقرف  نآ  يودرا  هّجوتم  لاعتم  دزیا  دـییأت  هانپ 
دوب و هدیـسر  رفن  دصناپ  رازه و  کی  هب  نویامه  رکـشل  هاپـس  دنتـسویپیم و  هوکـش  ناویک  يودرا  هب  هورگهورگ  جوفجوف و  دـندوب  هتفر 
هب هک  دندیدنسپ  ار  هار  نآ  دندید ، تربخ  يور  زا  تربع  هدید  هب  ار  شیودرا  عاضوا  دندیـسر و  نیـسح  ناطلـس  يودرا  یحاون  هب  نوچ 

لابقا و اب  هاش  لوزن  زا  دعب  هدرک  ینعم  نیا  لوبق  زین  وا  دنور . رگید  فرط  هب  رثآمهدنخرف  رکاسع  لوزن  تهج  دـنوشن و  جّزتمم  وا  يودرا 
لعشم زورهنابـش  دنچ  نوچ  و  دومن . لاغتـشا  يراکتمدخ  [ 115  ] مسارم هب  هتفاتـش  دوخ  يودرا  هب  لـالج  تمظع و  تاقدارـس  رارقتـسا 

نانع هدومرف  تضهن  اجنآ  زا  هک  تفای  رارق  نارب  بتارمدـنلب  هاش  بقاـث  تیور  تشگ ، زوستملظ  يازفرون و  راـید  نآ  رد  ناـهج  تلود 
نیـسح ناطلـس  رطاخ  تحاسمگنت  تحاس  رب  ینعم  نیا  فاشکتـسا  وترپ  نوچ  و  دـنادرگ . فطعنم  رگید  بناج  هب  ياـمیپناهج  بکرم 

هاش ناگدنب  اب  هک  تسا  نآ  هیعاد  ارم  هک  تفگ  ناشیا  اب  دوب  شرییغترپ  ریمـض  هداز  هک  ریبدت  يور  زا  هتـشاد  بلط  ار  ماظعا  ءارما  تفات ،
تنطلـس و ياول  میزادرپ و  زاب  يداعا  ثول  زا  ار  راگزور  هحفـص  هک  میزاـس  ناـنچ  هدومیپ  قاـفو  اـفو و  هار  قیرط  ره  هب  هدومن و  قاـّفتا 

. میزارفارب قاّفتا  يراگددم  يرایتسد و  داّحتا و  يدرمياپ  هب  ار  ینابناهج 
______________________________

. میتسه ییاوشیپ  ره  ياوشیپ  قیالخ و  هتشر  میقیالخ . هّیلک  هدیزگرب  ام  ص 105 . یلع ، ترضح  ناوید  (. 1)
. میراگزور ثداوح  اهتبیصم و  نالیفک  و  دوب ، میهاوخ  یگنج  ره  ياهیتخس  رد  هدننکعورش  هک  میئام 

. دشخبیم یناور  ار  اهاوران  يراچان  ص 256 . ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 2)
93 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هعطق
رصتخم راک  ره  هب  میشک  ارچ  ّتنمار  هنامز  يافج  میهن  ارچ  ندرگ 

رت کشخ و  میرآ  رپ  ریز  راوغرمیسمیرذگب  میراذگب و  ار  هوک  ایرد و 
ام  » راسهمشچ زا  بآ  هک  يدنویپ  دبا  تداعـس  لخن  هکنآ  زا  لفاغ  رـس  مینک  تّمه  رـس  رد  راودرم  ایياپ  میهن  نودرگ  رـس  رب  دارم  رب  ای 
اب هدرورپ  ییاوه  رتـبوخ  هب  « 2 « » بلّطملا دـبع  لسن  نع  بذـک  ّیبنلا ال  اـنا   » نیرق نامـسآ  نیمز  رد  هدروخ و  « 1 « » یغَط ام  َو  ُرَـصَْبلا  َغاز 

دناوت نیرق  هنوگچ  هدیسر  هبترم  نیا  هب  نامولظم  هآ  هب  نایغط  تلاهج و  نیمز  رد  هدیشک و  الاب  ناگدیدمتـس  هدید  هباروش  هب  هک  ینبراخ 
: همه نیا  اب  تشگ و  دناوت  نیشنمه  تنطلس  دنسم  رب  دش و 

هعطق
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یتیاکح كرشم  هتوک  رکف  وچ  دشابکلم  رارق  هب  ییود  لایخ  تنطلس  رد  [ 116]
یتیاور یباین  فالخ  بناج  زولاحم  دوب  يرون  هیاس ز  ود  رد  ار  تاذ  کی 

تبون دوب  ترـضح  نوئـش  هنییآ  ریمـض  نونکم  هچنآ  نوچ  یتیالو و  ردنا  هشداپ  ود  دوب  اغوغکلم  لام و  راک  رد  هک  ثیدح  منک  هتوک 
نآ هک  دراد  رارق  نآ  رب  رطاـخ  هدومنن  هغلاـبم  باـب  نیرد  تفاـی  هار  نیـسح  ناطلـس  لد  نوناـک  رد  ماـظع  يارما  مـالک  ياوـحف  زا  رگید 

«3 « » اَهل ٍّرَقَتْـسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلا  َو   » ياضتقم رب  هک  باتناهج  باتفآ  هک  غراف  ینعم  نآ  زا  شریمـض  دـیامن  فیقوت  رایتخایب  ار  ترـضح 
شدصقم « 4 « » َلِزانَم ُهانْرَّدَق  َرَمَْقلا  َو   » مکح هب  هک  يامیپیتیگ  هام  دنیشنن و  رـس  زا  نیمز  ناگدرـسفا  سامتلا  هب  تسا  يریگملاع  شدصق 

. دنیبن فیقوت  رد  ار  وا  یسک  ناگدرمژپ  يادعتسا  هب  تسا  لحارم  ّیط 
______________________________

«. تشذگنرد ّدح  زا  درکن و  اطخ  مشچ  . » هیآ 17 ( 53  ) مجن (. 1)
مقر 2683. ص 411 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  (. 2)

«. تسا ناور  شیوخ  هاگرارق  يوس  هب  باتفآ  و  . » هیآ 38 (، 36  ) سی (. 3)
«. میدرک ررقم  ییاهلزنم  هام  يارب  و  . » هیآ 39 اجنامه ، (. 4)

94 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هعطق

دنناوتن دربهار  نآ  يوس  نالقاع  هکتسه  رگید  ناکم  ناکما  ملاع  نورب ز 
ندومیپ لیک  هب  ایرد  بآ  ندومن ، نتسب  لایخ  ار  لیس  هار  دنناریح  زین  هّصق  نیرد  هام  رهم و  هکيراک  ره  سحن  دعـس و  نیبم  هام  رهم و  ز 
شرطاخ رد  هک  میالمان  ینعم  نیا  ندوسرف  سوه  هصرع  رد  ار  لایخ  ياـپ  ندوشگ  تحاـسم  تسد  ياهظحل  رد  ار  یتیگ  طیـسب  و  تسا .
فرشم ار  وا  قاثو  هک  دیامن  اعدتسا  تلود  ناکرا  هانپنید و  هاش  ترضح  زا  تبحـص  هناهب  هب  هک  هدومن  نآ  لایخ  هدیدرگ  میاق  خسار و 

نیا رـس  رب  تیانع  مدق  هدومرف  [ 117  ] يزاونهدـنب هاش  ترـضح  رگا  هک  تسا  هداتـسرف  نارماک  هاش  ناکم  یلاع  يودرا  هب  سک  دـنیامرف 
شریمـض هیـشاح  زا  ار  وا  لطاب  لایخ  تروص  هلمجلا  یف  نوچ  مارک  يارما  دشاب . رابتعا  هیامرـس  راختفا و  هیآ  هب  تمایق  ات  دـنهن  راسکاخ 

زا هداد  ضرامت  لیم  هضراع  كدـنا  هناهب  هب  تسا  لامآ  یناما و  راـبیوج  لـخن  هک  ار  ترـضح  اـهنآ  لاـبقا  لاـهن  دـندوب  هدومرف  هعلاـطم 
هک هدومن  دـناهدرک و  هّجوت  نیـسح  ناطلـس  لزنم  هب  کیب  افلخ  کیب و  نیدـباع  کیب هللا و  نیـسح  دناهتـشاد و  نما  ضراعم  نآ  ضراعت 

تّحـص نوناق  زا  نویامه  جازم  فرـصنم و  لادـتعا  هقیرط  زا  كرابم  تعیبط  فلاـخم  ياوه  روبع  زا  ار  ترـضح  نآ  تافـصهتشرف  تاذ 
نآ مامتا  زا  دـعب  هتـشاد  تبحـص  ءارما  هب  مرجال  دـش . تبحـص  نیا  هب  هّجوت  عنام  هضراع  نآ  دـنراد  بت  لـعفلاب  تسا و  هتـشگ  فرحنم 

دندید نانچ  قیال  هتـشاد  هضرع  دوب  هدیـشیدنا  ردـقیب  نآ  هک  يردـغ  هدومن  تعجارم  نویامه  يودرا  هب  ءارما  تبکن  هب  نورقم  تبحص 
بش نوچ  و  دیامن . تمیزع  « 1  » دعـس روخچ  بناج  هب  دعب  لبق و  هشیدنا  زا  یلاخ  نیز  بیز و  اب  رکاسع  نیـسح  ناطلـس  هحراطمیب  هک 

و داهن ، یطورخم  لظ  همیخ  رد  يراوت  يور  ینامسآ  هاپسمجنا  هاش  و  داشگ ، هرهچ  زا  رون  عقرب  تسا  یناهن  رارـسا  شوپهدرپ  هک  یناملظ 
کنخ لین  و  دیـسر ، كالفالا  کلف  هب  دـیهان  دنـسپلد  همغن  يرتشم و  غارچ  هلعـش  و  دـیدرگ ، شیع  باـبرا  مزب  رادسوناـف  نوگلین  رهپس 

رب [ 118  ] ریاط رسن  دومن و  رفس  لها  هب  میقتسم  قیرط  ناشکهک  دروآ ، يوپاکت  رد  تعرـس  هب  ار  هام  کیپ  و  درک ، يور  بش  زاغآ  کلف 
تعرس هب  ار  میدا  يراگنز  حطس  نآ  هصرع  میلعت  لیبس 

______________________________

. تسا ناوریا  نامه  دعس ، روخچ  دعس . روغچ  هخسن ، (. 1)
95 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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زاب ییاشگهدرپ  زا  داهن و  هشوگ  کـی  هب  غارچ  ناوربش  هار  ّتینما  تهج  يرتشم  داد و  هشوت  هشوخ  زا  ار  نارفاـسم  نیورپ  دـقع  دومیپ ،
. داتسیا

يونثم
تداعس رب  تلود  لها  لیلدتداعس  رد  نشور  زور  نوچ  یبش 

زورون زور  نوچ  ادزمغ  ینعم  هبزورفالد  زور  زا  رتنشور  یبش 
هب ار  ءادعا  رادنپ  نمرخ  هتخارفا و  لعاشم  هک  دندید  نآ  رد  حالص  ءارما  لیم  بهُـش  ار  ءادعا  مشچ  هدیـشکلیقیب  بابحا  نتفر  بش  یپ 
رد ار  ناشیا  هتخورفا و  عمش  اههمیخ  رد  هتـساوخ  نآ  هب  ار  ناشیا  نیکرپ  لد  شزوس  هتـسارآ و  نیگنر  ياهسوناف  هتخاس  دوبان  نآ  هلعش 

: هتخوس دساف  لایخ 
يونثم

لایخ ياهسوناف  وچ  تروص  هبلاعتشا  رد  عمش  ياهمیخ  ره  هب 
رقتسم ار  عمش  نآ  رد  يدید  وچرظن  يدرک  وچ  هش  همیخ  يوس 

ّزع و هب  هدرک  راج  ار  روصنم  رکـشل  مدرم  هداد و  رارق  ینعم  نیا  رب  رطاخ  ناهن  نشور  ربا  رد  هتـشگ  هم  وچناهج  هاـش  هکنآ  ودـع  لاـیخ 
رمک تعاشاباتفآ  تلود  وترپ  رد  هک  تعامج  نآ  دومرف و  تمیزع  هدروآ  لامهیب  تلود  باـکر  رد  ار  لـالجا  تداعـس و  ياـپ  لاـبقا 

ولردـقلا وذ  هّیمور  یعمج  ولماـش و  زا  ياهرمز  شلاـط و  هورگ  یغادارق و  هقرف  دـندوب  هتـسب  تعاطتـسا  توق و  ناـیم  رب  تعاـطا  داـیقنا و 
َنوـُِقباَّسلا َو   » هقباـس مکح  هب  ّقـحلا  دـندومیپیم و  يراـیتخب  لاـبقا و  مودـق  هب  ار  يراپـسناج  يراکتمدـخ و  قـیرط  هـک  دـندوب  [ 119]

تلود امویف  اـموی  هّیلاوتم  هّیلاـعتم  فطاوع  هیلاـع و  بتارم  زا  هناـشن  تراـما  تاـهّما  زا  ار  کـیره  ـالاح  « 1 « » َنُوبَّرَقُْملا َکـِئلوُأ  َنوُِقباَّسلا 
ات تفاتشن  اقلطم  بقع  زا  تفای  ربخ  نوکش  نمی و  اب  تضهن  نویامه و  نیش  زا  رود  تمیزع  زا  نیسح  ناطلـس  نوچ  و  تسا . ياهنارکیب 

. تشگ رثآمهدنخرف  رکاسع  لوزن  مّیخم  دعس  روخچ  یلاوح  تشذگب  یتفاسم  ّیط  يداوب و  عطق  رد  هک  ینامز  كدنا 
______________________________

«. دننابرقم نانیا  دناهداتفا ، شیپ  کنیا  دندوب و  هتسج  تقبس  هک  اهنآ  . » تایآ 10 و 11 ( 56  ) هعقاو (. 1)
96 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يونثم
تخت رب  تسشنب  نارماک  تلود  هبتخب  يرای  زا  نید  داداب  هش 

دنتسشن دوخ  ياج  هب  نامرف  زا  سپدنتسب  تسد  شتخت  ياپ  ناریما 
نیمآ رگید  اعد و  یتفگ  یکینیکمت  ّزع و  يور  شنامالغ ز 

ار اقلخّرف  ورسخ  نیا  رادبار  اقب  ناکما  ْدَُوب  ات  ّبر  ای  هک 
راد رثارپ  ار  شلد  دوخ  رون  زراد  رتبوخ  ار  شبش  زور و  مه  هک 

«1  » مالوا زوقد  عضاوم  هب  ماّلع  نمیهم  هانپ  رد  مالعا  حتف  مالعا  رکذ 

بعت و كرادت  هب  دندوسآ و  زور  دنچ  هاگ  هگیب و  رد  ریس  تنحم  هار و  زا  نوچ  نوزفازور  رکشل  ناهوخاوه  نویامه و  تاکرب  اب  تاذ 
، داب یقاب  عاطقنا  نامز  نامز و  عاطقنا  اـت  [ 120  ] عابرا راطقا و  رد  نآ  ذافن  هک  عاطم  ناـهج  مکح  دـندونغ  تغارف  رتسب  رب  بش  یباوخیب 

دنچ کی  دنزاس و  ماجرفهدنخرف  رکاسع  نمیـشن  ار  مالوا  زوقد  عضوم  هدرک  چوک  دعـسا  علاطاب  دعـس  روخچ  زا  هک  تفای  رادـصا  تمس 
كاخ نوچ  دـندرک و  بوص  نآ  هب  هّجوت  يورهدایپ  هراوس و  هدومن  مایق  هدومرف  بسحرب  نایرکـشل  دـنزارفارب  يداو  نآ  رد  تماقا  ياول 
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هرمز زا  هک  ساـیلا  هچارق  تشذـگ  نآ  رب  یناـمز  كدـنا  تشگ و  ياسدـقرف  شیاـمیپناهج  بکرم  لـعن  هسمـالم  زا  مـالوا  زوقد  عـضوم 
سابل ار  داقتعا  راعـش  سایق  نامه  هب  زین  ناشیا  هک  هّیمور  زا  یعمج  اب  دوب  ساسادنلب  تلود  « 2  » نیا ناراپسناج  سابتقاتمارک و  نادناخ 

نابز دیناسر و  میدقت  هب  دوب  تداعس  هیامرس  تلود و  هیاریپ  هک  تدارا  طباور  یگدنب و  طیارش  دیسر و  یلعا  ریرـس  هیاپ  هب  دندوب  هتخاس 
. دینادرگ مّلکتم  ترضح  نآ  نارکیب  يانث  ناج و  ياعد  هب  نایبقدص 

______________________________

. مالا زوق  و : ص 451 . ج 4 ، ریسلا ، بیبح  دعس . روخچ  یکیدزن  رد  تسا  یعضوم  مالوا : زوقد  (. 1)
. نیزا هخسن : (. 2)

97 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يونثم

هلآ نوع  ترصن ز  داب  ارتهانپنید  شناداب  هاش  يا  هک 
داب زورون  وت  زور  ردق و  تبشداب  زورفالد  تهاج  زور  بش و 

فالخ قیرط  نکفارب  ملاع  زفالغ  زا  زورفیتیگ  غیت  شکب 
نیمز يور  زاس  یهت  نمشد  زنیمک  زا  دنلب  حمر  زارفارب 

ناما نامز  کشیب  وت  نامزنامز  ناما  تداد  لدع و  دوب 
هانپنید ترضح  روهظ  ربخ  نوچ  هک  دیناسر  ضرع  هب  نآ  زا  دعب  [ 121  ] سفن کی  سر  دایرف  هب  مه  ارمسردایرف  وت  لدع  تسار  ناهج 

نیا زا  کیره  هدیدرگ  ریگنماد  يراکتمدخ  مدـق  صالخا و  ضحم  زا  يراپـسناج  هیعاد  دیـسر ، ناهاوختلود  ناریقف  عمج  عمـس  هب 
هداد لیدبت  قارتفا  هب  ار  لاّصتا  قارف و  هب  ار  لها  لاصو  هدرک  قاری  دجنگ  وا  تنکم  تّوق و  رد  هچنادب  دناهدمآ  هدـنب  هارمه  هک  تعامج 

تـسا لیحرپ  شتنم  هعلق  یحاون  هک  لگهروش  عضوم  قاّفتا  نوچ  هکنآ  ات  داـهن  بلط  يداوب  رد  دـصق  ياـپ  بعت و  يداو  رد  تدارا  رس 
درک راهظا  مارک  نادناخ  هب  تبسن  مالک  تدارا ال  مامت و  داقتعا  هدومن  لابقتسا  ار  لاعفهتسجخ  هقرف  نیا  لاجعتـسا  مودق  هب  هیلاراشم  داتفا 

. دروآ دورف  یعضوم  رد  ار  يدنچره  و 
هّیعابر

داتف ماک  رد  همعط  لایخ  هب  شتْسَشداتفا  مارآ  شرحب  نورد  هک  یهام 
ناـیزاغ هک  هناـخ  ره  رد  هدرک  زارد  ّطلـست  تسد  شعاـبتا  نآ  زا  دـعب  داـتفا  ماد  رد  هناد  ياوه  هب  رخآشهک  زاورپ  دوب  رهپـس  هک  یغرم 

تسد ناکمالا  بسح  نایزاغ  دندرک . زاغآ  ناشیا  حالـس  بسا و  لاوما و  قاری و  جارات  هدرک  زاب  ناشیا  يور  رب  تراغ  بهن و  رد  دندوب 
شکرس شتنم  لمع  زا  هناهاش  ّتیعمج  هریان  دندروآ  نوریب  تمالس  هب  ناج  هطرو  نآ  زا  دوب  عون  ره  هب  مخز  هدز و  مخز  هدرب  گنج  هب 

باکر رد  هدش  لّمکم  روفلا  یلع  نایرکـشل  هک  دش  رداص  ذفان  مکح  هتـشگ  شبـضغ  هیلح  زورفاهرهچ  هلعـش  نآ  راثآ  هدمآ  لاعتـشا  رد 
نآ هعلق  هّجوتم  راوس  هدایپ و  زا  نویامه 

98 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. دندرک تمیزع  هنیکرپ  شتنم  هّصغ  زا  ییاههنیس  اب  هنیرید  ناهاوختلود  [ 122  ] دنوش راقویب 

يونثم
بش هب  نشور  زور  شددرگ  لدببدا  ءوس  هویش  ار  هکره  دوش 

شتنم هب  ربخ  دودـح  ضعب  زا  دومحم  تبقاـع  دونج  هّجوت  ياـنثا  رد  ناـشن  شزور  دـشابن ز  زگره  هکنارکیب  تملظ  ناـنچنآ  بش  هچ 
: هک دیسر  دودرم 
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تیب
داد تسد  سانـشّقح  نایزاغ  یقاب  سایلا و  هچارق  هب  تبـسن  وت  زا  هک  یـساره  تهج  یهلا  تیامح  ظفح  ردیهاـش  ياـشگناهج  تاـیار 
هاـش ساره  داد . دـنهاوخ  رب  راـبدا  داـب  هب  ار  راـید  نیا  ارت و  كاـپان  كاـخ  رادرکهقعاـص  هزین  نینـس  رادـبآ و  غیت  هلعـش  هب  دـناهّجوتم و 
ياپ هدمآ  رگراک  شتنم  شوخان  لد  رد  تسا  رهب  بیصن و  ار  ترـضح  نآ  « 1 « » رهش ةریسم  بعّرلاب  ترـصن   » هب نمایم  زا  هک  ساسانید 

هب رـس  هدرپس  دوخ  نادـقتعم  زا  یکی  هب  ار  اجنآ  هتـسش و  هعلق  نوریب  مدرم  تاقّلعتم  تاهج و  زا  تسد  هتفر و  ياـج  زا  شراـقو  تاـبث و 
. داد رارق  رارف  رب  ار  هیضق  هدرب  ورف  يراوت  بیج 

يونثم
ریشهّرن اب  هجنپ  تهجیب  دنزریلد  درم  هکنآ  تسا  شناد  زا  هن 

گنلپ يوربور  ببسیب  دوشگنج  رهب  رگ  تسا  لقع  روط  زا  هن 
ربژه راذگرب  دنک  فّقوتربص  هب  لقاع  هک  دشاب  يأر  زا  هن 

لیس هاگرذگ  رب  شوخ  باوخ  دنکلیم  هب  اناد  هک  دشاب  مهف  زا  هن 
ملق ریفص  زا  اون  دز  ناس  هچمقرشوخ  یسودرف  هک  يدینش 

هار رهپس  رامضم  رد  هاپس  هراّیس  هاشداپ  عولط  راثآ  هک  یهاگرحس  « 2  » ياپ ریز  رس  یناولهپ و  زا  هبياج  هب  رس  اب  ماگنه  هب  يزیرگ  [ 123]
رون راونا  درک و 

______________________________

زور کـی  هب  ار  ههاـم  کـی  هار  دوب ] هدـش  هداـهن  نارفاـک  نآ  لد  رد   ] نم هوکـش  بعر و  زا  هک  یـسرت  و  یهلا ] تیاـنع   ] اـب همجرت : (. 1)
. مدومیپ

ص 873. ج 2 ، همانهاش ، تسا : یسودرف  زا  مشش  تیب  (. 2)
99 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رب غیت  مافیلین  راصح  نیا  لاوتوک  ماقتنا  تهج  میلقا  مراهچ  تخت  هاـشداپ  دروآ و  ییانـشورهبور  ار  قاـفآ  داـبآتملظ  شلاـمج  هعـشعش 
، هلا ترصن  نوع و  هب  رهظتسم  هانپنید  رکشل  نازابرـس  تسـشن  تمیزه  بکرم  رب  زیرگ  مسر  هب  راصح  نیا  رادمیب  رادهعلق  تسب و  نایم 

تـسدمه هبراحم  هعلق  لها  اب  نایرکـشل  هک  دش  ذفان  نایرج  اضق  نامرف  دـنتفرگ  نایم  رد  ار  هعلق  هدونغ  گرم  باوخ  رد  ناگدولآباوخ 
نوریب رد  هک  یمدرم  دـنیامن و  لاغتـشا  یغاب  یغای  هقرف  لاوما  جارات  هب  دـنورن و  هعلق  بناج  هب  هلتاـقم  هویـش  هلداـجم و  مسر  هب  دـنوش و 

غیت هب  رابک  راغـص و  زا  ار  ناشیا  ترودک  گنر  دنیارگ و  ناشیا  داسف  ّرـش و  داوم  عفد  هب  لّوا  دنیآ  شیپ  هبراحم  مودـق  هب  رگا  دـنراصح 
ماقتنا تسد  هک  ددرگ  مولعم  ار  فالخ  بابرا  تفلاـخم و  باحـصا  فارطا  بناوج و  رد  اـت  دـنیادزب  راـگزور  هحفـص  زا  راـثآ  تساـیس 

نیا نارادرکدب  يازـس  مامت  تعرـس  هب  ماّیا  تسایـس  غیت  دهنیم و  رانک  رد  ار  رادمکلف  تلود  نیا  ناهاوخدـب  يازج  يدوز  هب  راگزور 
نیا دیآرد و  ياپ  زا  هشیدنادب  هقرف  ره  یعـس  هشیت  رب  شیانب  هک  تسا  یتلود  هن  تلود  نیا  دهدیم  یهجو  رتبوخ  هب  ار  مادتـسم  تمـشح 

. دیاسرفب راصعا  ماوعا و  روبع  راهن و  لیل و  رورم  هب  نآ ]  ] ساسا ملاع ، ضارقنا  [ 124  ] ات هک  تسا  یتمشح  هن  تمشح 
يونثم

عیفر بیاجع  يرهپس  تلود  هچعیدب  تیاغ  هب  یماقم  تمشح  هچ 
مایق زور  هب  ات  للخ  زا  نوصمماظتنا  هتفای  دبا  فطل  ز 

سابتقا دنکیم  یبن  رون  زساسا  نیا  تسا  يو  ّصاخ  هک  یهاش  وچ 
عرش جیورت  هلمج  شدصقم  دُوبعرف  هچ  لصا و  هچ  ور  دنک  وس  ره  هب 
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هانپ رد  شدشاب  نید  کنیا  ضرغهاج  بابسا  کلم و  ییاراد  ز 
تشاد گنهآ  مالسا  جیورت  هبتشاد  گنج  رگا  فطل ، رگا  زین  یبن 

: مایقلا موی  یلا  مالّسلا  ةولصلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق  نامز  رخآ  ناماد  هب  ات  دشکنامأوت  دوب  تلود  ود  ره  نیا  وچ 
100 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رعش
مالسالا مئاعد  ماقا  انب  وهّیبن  رصنب  انمرکا  هّللا 

همجرت « 1  » مادقالا رصنلاب و  انّزعا  وهباتک  هّیبن و  ّزعا  انب  و 
مالسا رد  هرهب  يانث  تسام  زومارکا  ربمیپ  يرای  تسار ز  ام 

روصنم رکاسع  نآ  زا  دعب  « 2 « » ّرغلا هئابآب  يدتقی  ّرحلا  دلولا   » مادقا و گنج  رهب  قح  نوع  تسار ز  اممالک  هب  ربمیپ  تسام  زا  هدش  بلاغ 
نآ زا  یـضعب  نوچ  و  [. 125  ] دنتـشگ رود  باوص  هار  زا  هقرف  نآ  لاوما  بهن  بجوم  هتـشذگرد  هعلق  لـها  هلتاـقم  زا  روصحماـن  دونج  و 

كاخ هب  ار  دوخ  تایح  راسهمـشچ  لام ، ظفح  لاـیخ  رد  دنتـشارفارب و  هلداـجم  هب  تراـسخ  تسد  هدـمآ  شیپ  تراـسج  مودـق  هب  مدرم 
ْنُک َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ   » ینابمقداص لاثم  ینامـسآ  ياضق  يدانم  هداد  نامرف  ناشیا  لتق  هب  تیاهنیب  رهق  نامرهق  دنتـشابنا ، كاله 

َو ال ًۀَـعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ـال  ْمُُهلَجَأ  َءاـج  اذِإَـف   » ياّدؤم ياـضتقم  رب  یناـّبر  ریدـقت  یـشنم  تخادـنا و  نوکـسم  عـبر  هصرع  رد  « 3 « » ُنوُکَیَف
نارگ زرگ  ورکبـس و  ریت  نانـس و  غیت و  یعاسم  هب  ات  تخاس  « 5 « » ْمُهوُُمتْدَـجَو ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو   » یلاع مکح  يارغط  ار  « 4 « » َنُومِدْقَتْسَی

دجم و کلف  جوا  رب  ار  نایزاغ  داهج  ملع  و  تخادرپزاب . ناور  حور و  يرادهعلق  زا  ار  راید  نآ  ناّکس  نادبا  هصرع  لجا  یعاد  نایرکـشل 
. تخارفارب داشرا  دشر و  نامسآ  هورذ  داهتجا و 

يونثم
نادب اب  نیشنمه  سفن  کی  وشمنادرخب  زا  دشاب  ناشن  رگ  ارت 

داب  هب  ایند  نید و  نادب  اب  یهدداقتعاكاپ  یکین و  دنچره  هک 
______________________________

ار مالسا  ياهنوتس  هک  دوب  ام  هلیـسو  هب  و  دینادرگ ، گرزب  دوخ  ربمغیپ  ندرک  يرای  هب  ار  ام  ایادخ  ص 105 . یلع ، ترضح  ناوید  (. 1)
. درک زیزع  گنج  هب  مادقا  ترصن و  هلیسو  هب  ار  ام  و  درکیم ، دای  زیزع  ار  نآرق  ربمغیپ و  ادخ  هک  دوب  ام  هلیسو  هب  تشاد . اپ  هب 

. دنکیم ادتقا  شراوگرزب  ناردپ  هب  هدازآ  دنزرف  همجرت : (. 2)
«. دوشیم دوجوم  سپ  وش ؛ دوجوم  دیوگیم : تسا  نیا  شنامرف  دنیرفایب  ار  يزیچ  دهاوخب  نوچ  . » هیآ 82 ( 36  ) سی (. 3)

«. دوشن سپ  شیپ و  تعاس  کی  دیآ ، زارف  ناشلجا  نوچ  . » هیآ 34 ( 7  ) فارعا (. 4)
«. دیبایب ار  اهنآ  هک  ییاجره  رد  دیشکب  . » هیآ 89 ( 4  ) ءاسن (. 5)

گرزب مصخ  دیدرگن  شگرگ  هکگرگ  لهج  زا  درورپ  هک  يدرخ  101 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ریلد نتشک  هب  دماین  شریش  هکریشهّرن  هشیب  رد  درک  اج  هک 

ياهشیب رد  « 1  » هدرک اج  غاب  زا  وچياهشیدنا  لخن  رگا  شاب  شُه  هب 
يزوریف رکشل  راگزور  حوتف  راید  نآ  نافلاخم  زا  رایـسب  میانغ  نوچ  رت و  هن  دنام  کشخ  ین  هشیب  نآ  ردررـش  دتفا  هشیب  رد  وچ  هگان  هک 

نآ هچ  دنزارفا ، رگید  بناج  هب  راید  نآ  زا  هّجوت  مالعا  دنزادرپن و  هعلق  هبراحم  هب  هک  دندید  نآ  رد  حالـص  ماظع  يارما  [ 126  ] دش راثآ 
تیارد زا  رود  یماقم  نینچ  رد  نیکست  فّقوت و  تیاهنیب و  امرگ  تّدش  دومن و  تسیاب  فّقوت  اجنآ  زور  دنچ  دوب و  ریقح  تیاغ  هب  هعلق 
هدومرف تضهن  زین  اجنآ  زا  تخادنا و  « 3  » ناجرت عضوم  دودح  رب  هیاس  چوکربچوک  « 2  » نامرغاق هار  زا  تیآحتف  تیار  تهج  نآ  هب  دوب 
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«. 4  » تخارفا لاجمعیسو  لاحمعیفر  کلف  رب  ردق  رس  لالجا  لوزن  زا  ار  هیاقوراس  عضوم  قالیی  مسر  هب 
يونثم

راب هفص  يوس  هب  دمآ  رهم  وچرادنید  هاش  تمینغ  حتف و  زا  سپ 
لدشوخ هتسراو  رفس  بیسآ  زلزنم  هتسُج  سکره  قالیی  یپ 

نیکست تفای  تیاغ  هب  لزنم  نآ  ردنیداب  هاش  تلود  رهم  رهپس 
داب  نیشنمه  تلود  لدع و  داد و  هبداب  نیرق  ششیع  دبا  ات  یهلا 

______________________________

. هرکاج هخسن : (. 1)
«. دندینادرگ ناجرت  بوص  هب  نامزغاق  هار  زا  تمیزع  نانع  . » نامزغاق ص 452 . ج 4 ، ریسلا ، بیبح  (. 2)

. تسا مورزرا  عباوت  زا  ناجرت : (. 3)
کیب هزمح  هدـش  دوب  ولجاتـسا  قامیوا  نمیـشن  الو  نآ  رد  هک  نوگوکنم  قالیی  هّجوتم  ناـمرقاق  هار  زا  : » ص 264 ارآناهج ، خـیرات  (. 4)

اباب ردپ  ولـشواچ  تسا  نالغا  هناخ  رد  ار  وا  هتفر  ناشیا  نایم  هب  رتشیب  نویامه  مودـق  فیرـشت  هدژم  هب  مکحلا  بسح  ولجاتـسا  یلغا  حـتف 
فیرـشت ناجنزرا  هب  اجنآ  زا  ناجرت و  ایقوراس و  هب  روکذـم  قاـمیوا  اـب  ناـنچمه  فّقوت  ههاـم  دـنچ  زا  دـعب  و  دـندروآ ...  دورف  ناـمیلس 

«. دندرب
102 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هیاقوراس هیاپدنلب  عضوم  رد  هیاریپازغ  رکاسع  اب  هیاسنویامه  هاش  ندومرف  قالیی  رد  راتفگ 

دنچ نویاـمه  تمهنیلاـع  تّمه  تشگ ، زیب  ربنع  ترـضح  نآ  هیاـپ  نودرگ  قلبا  يزیگناراـبغ  زا  هیاـقوراس  عضوم  يازفحرف  ياوه  نوچ 
حّرفم تشهب  میمش  ربنع  میسن  نوچ  شیاوه  هک  تسا  یعضوم  نآ  هچ  تشذگب ، تمیزع  مزع  زا  هدومن  تمیزع  لایخ  ماقم  نآ  رد  هزور 
نایعا رهاوجلا  لحک  شرابغنادواج  رمع  هیامرـس  [ 127  ] دـبا تایح  هیاریپّتنج  لیدـعیب  لیبسلـس  نوچ  شبآ  تسا و  ناج  حّورم  لد و 

. ربارب مهاب  نابوخ  ناگژم  نوچ  اههمشچ  نوماریپ  شراثآ  ترضخ  نیحایر  رصب و  لها 
يونثم

تاملظ تنحم  یلاخ ز  کیلتایح  بآ  تفاطل  زا  وا  بآ 
هایگ رهم  درب  کشر  نآ  زا  هکهاوخلد  یتیاغ  هب  ات  شاهزبس 

ياهلاهن شوپزبس و  تایح  بآ  ضیف  زا  راورـضخ  شنهریپ  نوگنامـسآ  نمچ  ربخ  تشهب  نوچ  هداد  اقب  زکرثافیطل  اوه  شناـنچ  نآ 
يدـه قیرط  يداه  نوچ  نوزوم و  شخبناور و  لیوط  رحب  نوچ  شراـهنا  شوماـخ ، ناـبز  هب  هدـنز و  لد  هب  دـقشوخ  ناـناوج  شنماریپ 
نینوخ شیاوه  زا  رود  يروس  لـگ  هچنغ  ریجنز و  ار  ّتبحم  يداو  ناـییادوس  شبآ  جوم ، هلـسلس  نومنهار  « 1 « » یفَصُم ٍلَسَع  ْنِم  ٌراْهنَأ  »

. نّیزم نیگنر  ياهسابل  هب  نسح  لها  ندب  نوچ  نّولم  ياهلگ  عاونا  نایم  رد  یهاش  هناختلود  ریگلد ، رگج و 
يونثم

كاخ  هرومعم  رد  کیل  يرهپسكاپ  نیربنع  تشهب  نوچ  ینیمز 
______________________________

«. اّفصم لسع  زا  ییاهرهن  . » هیآ 15 ( 47  ) دّمحم (. 1)
هاج و تاقدارـس  نویامه  ناـشاّرف  اهنمـس  زا  بکاوک  يو  رد  ناـیعاهنمچ  مرُخ  نامـسآ  نوچ  نآ  رد   103 ص : نتم ، یهاش ، تاـحوتف 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 97 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


نامرف اب  تخب  تعواطم  ناعذالا  مزال  رما  تخاس . دّیـشم  دولخ  داتوا  هب  ار  لابقا  هاگراب  تلود و  مایخ  دـنتخارفا و  کلف  رب  رـس  ار  لـالج 
حتف هب  هانپنید  هاش  تیآ  حـتف  تیار  هاگره  اـت  دـنیامن  لاغتـشا  لاـتق  و  [ 128  ] لادج بابـسا  هّیهت  ماجنارـس و  هب  نایرکـشل  هک  دش  ذـفان 

یضعب تهج  نآ  هب  دشاب . هدامآ  اّیهم و  هدایپ  هراوس و  ییاشگروشک  تالآ  ییوجگنج و  هحلسا  درآ ، هار  هب  يور  هتشگ  مزاع  يروشک 
هز حزق و  سوق  رد  عمط  ياهقرف  درتسیم  رطاخ  زا  ار  هغدـغد  نآ  رابغ  رجنخ  ندرک  زیت  هب  یـضعب  دـندرب و  ریـشمش  بلط  يوس  هب  تسد 

. دندوشگیم لد  زا  ار  هشیدنا  نیا  هدقع  هزین  نینس  ییاشگهرگ  لایخ  هب  یهورگ  هدومنیم و  ناشکهک 
هیعابر

تسا یک  دیشمج و  تخت  نیشنگنرواتسا  ير  مور و  وا  کلم  هنیمک  هک  یهاش 
دبا تلود  باتملاع  باتفآ  روهظ  رثا  هتـسجخ  ربخ  انثا  نیا  رد  تسا  يو  شوگ  رد  هقلح  نایچروق  زاکـلف  سوق  دراـطع و  هم و  رهم و  اـب 

ناهاوختلود بناج  ره  زا  دش و  مولعم  ار  نمشد  تسود و  مور  و  « 1  » ماش ياصقا  ات  قارع  أدبم  زا  موب  زرم و  ره  هب  بایماک ، هاش  باستنا 
يّرین نـینچ  عوـلط  رب  تّـمه  هتــسویپ  دنتــشاد و  رّکفت  ناـبیرگ  رد  رـّـسحت  رــس  هـک  دوـب  يرمع  هـک  نییآتقادـص  ناـشیکافو  نـیرید و 
تفـص بوقعی  هدژم  نیا  لوصو  زا  ناشلامآ  یناما و  هدـید  تشگ و  مّرخ  رثا  یعیبر  ربخ  نیا  میـسن  مسّنت  زا  ناشلابقا  لاـهن  دنتـشامگیم ،

یلع ایـشم  نیعلاب ال  احـسم   » هتخادرپ مشچ  هدرپ  زا  رازفاياپ  هتخاس و  هدـید  زا  راّیـس  ياپ  دـیدرگ ، منیب  تنحم  هیرگ  زا  هتفاـی  ییانـشور 
فاصنا لدع و  اب  هاش  فاطم  قیالخ  [ 129  ] ناتسآ فاوط  مارحا  هدرپس  داقتعا  صالخا و  تسد  هب  دادو  ّبح و  اب  لد  نانع  « 2 « » سأّرلا

______________________________

ناـنبل و هیروس ، ندرا ، ياـهروشک  هب  لّوا  یناـهج  گـنج  زا  سپ  دوب . نیطـسلف  ناـنبل و  هیروـس و  ندرا و  لـماش  هتـشذگ  رد  ماـش : (. 1)
هب هیروس  بونج  رد  هک  دنیوگ  ماش  راصتخا  هب  ای  ماشلا  قشمد  ار  قشمد  تسا . ماش  نامه  قشمد  زا  دارم  هزورما  دیدرگ . میـسقت  نیطـسلف 

؛ یـسراف فراـعملا  ةریاد  : ) ر ك دراد . رارق  ناـنبل  لـبج  تشپ  ناـبایب و  هیـشاح  رد  نویـساق  هوـک  هنماد  رد  رتـمولیک  دـص  زا  شیب  هلـصاف 
( همانتغل

«. ندومیپ هر  رس  اب  هن  ندوسب  مشچ  اب  : » همجرت (. 2)
104 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نیا لالخ  رد  دنتشگیم . جردنم  راپـسناج  رادنید  نایزاغ  کلـس  رد  هتـسویپ  نویامه  يودرا  هب  موقموق  هورگهورگ و  امویف ، اموی  هتـسب 
نطو ياهراغم  رد  یـسرخ  یحاون  نیا  رد  هک  دـیناسر  ترـضح  نآ  تعاجـش  یگنادرم و  عمـس  هب  تعاطا  دایقنا و  یلاـها  زا  یکی  لاوحا 
نامک ریت و  هب  تسد  ناوتنودرگ  نایرکشل  هک  دبای  ذافن  تمس  نویامه  مکح  رگا  هتخادرپ ، زاب  مدرم  دش  دمآ  زا  ار  یحاون  نآ  هتخاس و 
ناشیا جورخ ، لها  لتق  دننام  هک  تسا  دیما  دنزادرپ ، زاب  وا  قیرط  عطق  زا  ار  دودح  نآ  دنزاسب و  رگیدکی  ددم  هب  ار  دد  نآ  راک  دـنزای و 
سفن هب  هدروآ  تلود  باکر  رد  تعاجـش  ياپ  هلا ، دـییأت  لظ  رد  هانپنید  هاش  ددرگ . جورع  یّقرت و  بجوم  ازغ  داـهج و  تاـجرد  رب  ار 

زا دد  نآ  دـش ، هراـقن  ریفن و  يادـص  هوـالع  ناـیزاغ  لـیلهت  ریبـکت و  هراـغم  نآ  یحاون  رد  نوچ  و  تشگ . روناـج  نآ  عفد  هّجوتم  سیفن 
رد زیت  دـنت و  زیگناراخ ، راخ  زیمهم  تراشا  هب  ار  تلود  نارکی  هانپنید  هاش  داهن . مدرم  بناج  هب  ضّرعت  يور  هدـمآ  نوریب  دوخ  نکـسم 
رد لجا  ناتسرهش  زا  ینزور  يداد ، هسوب  نیّرز  راقنم  هب  هک  ار  عضوم  ره  هک  ار  گندخ  ریت  گنهآزیت  باقع  دیناهج و  تعاجـش  نادیم 

يوزاب يورین  هب  دینادرگ و  سفنمه  دوب  یناثیب  ینامسآ  سوق  نوچ  هک  ینایک  نامک  اب  ار  وا  دینارپ و  رب  شکرت  هنایشآ  زا  يداشگ ، نآ 
رب راـقنم  ار  ناـمک  [ 130  ] غاز ود  هـک  دیـشک  ناـنچ  یگنادرم  روز  هـب  ار  ناـمک  هتخاـس  نوگلـاله  ار  يرگید  نوتـس و  ار  یتـسد  تّوـق 

دروآ و زاورپ  رد  هنایـشآ  بناج  هب  ار  وا  هدز ، هناگی  بکرم  نار  هب  هنایزات  تسـش  يراکددم  يرای و  هب  تسد  يور  زا  دیـسر و  رگیدکی 
نایگراظن هدـیقع  هچنانچ  دـیدرگ ، مهرد  يراک  يراکـش  مخز  زا  رکیپبیهم  روناج  نآ  درک . راک  راکبان  دد  نآ  دـسج  رد  رافوس  اـت  ریت 

تّوق هجنپ  رس  زا  بناجره  دناسر و  ضّرعت  فرط  ره  هب  هک  تساوخ  هدمآ  اپ  رس  رب  زاب  دیدرونرد ، ار  دوخ  تایح  سابل  رگم  هک  دش  نآ 
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داهن و نامک  رب  هدیـشک  شکرت  زا  رپزیت  امیپنامـسآ و  ریاط  رـسن  نوچ  یگندـخ  رتخادـنلب  هاـش  رگید  تبون  هک  دـنادرگ  حورجم  ار  ینت 
ویرغ داد و  نیلّوا  ریت  ناهد  رب  هسوب  نیـسحت  يور  زا  هدوشگ  تنـسحا  نابز  هک  داشگب  شنانچ  تسرد  تسـش  دادـما  هب  تسچ  کباچ و 

. داتفا هام  رهم و  نادیم  رد  هّللا  كراب 
105 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يونثم
داشگ دیشک و  ینایک  نامکداد  نیداب و  هاش  نوچ  زور  نآ  رد 

ملق شریت  دوب و  نون  وچ  شنامکمسق  يدروخ  لقع  « 1  » ِمَلَْقلا َو  ز ن 
تسکش یپ  گر و  رد  شیداتفا  هکتسد  هب  شنامک  یتشگ  هقلح  نانچ 

سردایرف تسش  رگا  یتشگنسفن  شکاشک  ناز  شهتوک  يدش 
هلچ راک  « 2  » تشگ هرگ  رب  هرگهلگ  وزاب  روز  زا  درک  نامک 

ریدـقت ریت  هیبش  رگا  داـهن  هار  هب  ور  شکراـبم  تسـش  زا  هک  يریت  ّقحلا ، هز  تنـسحا  هشوگ  ره  دـمآربهرگ ز  رب  هرگ  يوس  زاـب  دـش  وچ 
. تسازس دنناوخ ، هدیدنسپ  ریبدت  ریپ  لتق  رکف  رد  رگا  هدیمخ  تماق  اب  ار  شناهن  لاله  نامک  و  [ 131  ] تساور دنناوخ ،

گرم تروصدد  نآ  دومرف ، ثادـحا  ناشنبیارغ  روناج  نآ  ندـب  فرط  ود  زا  ناشفنوخ  مشچ  ود  ریگناهج  هاـش  ترـضح  ریت  ود  نوچ 
نورد هب  هک  داد  نامرف  ار  یچروق  هانپنید  هاش  ترـضح  نآ  زا  دـعب  داهن . راغ  بناج  هب  رارف  يور  هدـید  دـهاشم  اـهمشچ  نآ  هب  ار  دوخ 
سرخ هک  دـید  تفر  هراـغم  نورد  هب  ناـج  هرطاـخم  زا  میبرپ  لد  اـب  ناـمرفلا  بسح  یچروق  نوـچ  دروآ . نوریب  ار  وا  هتفر ]  ] سرخ لزنم 

تسد و هدـهاشم  نوچ  نایرکـشل  هدـنامن . هناـشن  دولآنوخ  نیتسوپ  زج  يو  زا  هراـغم  نآ  رد  هدـناشفا و  تاـیح  نماد  زا  ار  عمط  هجنپرس 
. دندوشگ يزاغ  هاش  يزارفرس  يانث  يزاردناج و  ياعد  هب  بل  دندومن ، ترضح  نآ  تسش 

هّیعابر
دنویپمه یلو  تسش  اب  وت  تسش  يودنمورین  یبن  روز  زا  وت  تسد  ياک 

عضوم رد  هام  ود  تّدم  لابقا  تلود و  مایخ  لالج و  هاج و  تاقدارـس  دنزگ  نمیا ز  داب  هشیمه  وت  تخبدنلب  وت  زا  تنطلـس  تخت  هیاپ  يا 
ییاشگناهج هیولا  تشاد و  فطعنم  ناجنزرا  بناج  هب  ار  ریس  نامـسآ  تیمک  « 3  » نانع هدومرف  چوک  نآ  زا  دـعب  دوب . نّکمتم  هیاقوراس 

تمهنالاو تّمه  تشارفا و  نوگلین  کلف  رب  راید  نآ  مزع  هب  ار 
______________________________

هیآ 1. ( 68  ) ملق (. 1)
. تشل هخسن : (. 2)
. نایع هخسن : (. 3)

106 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. تشامگ بناج  نآ  هّجوت  رب 

: يونثم
تسد هداشگب  تسداهج  رهب  هکتسرپقح  ورسخ  نیا  وت  ایادخ 

تسوا ریبدت  هب  یتیگ  ماجنارستسوا  ریت  یپ  مخ  کلف  نامک  [ 132]
رادم یهام  هب  ات  هم  نُک ز  وزورادب  یهاش  تخت  رب  لابقا  هب 

ناتسجرگ ّدحرس  يازغ  هب  نایزاغ  نداتسرف  نارکیب و  رکشل  يارما  اب  هحراطم  و  « 1  » ناجنزرا بناج  هب  ناشنيرتشم  هاش  هّجوت  رکذ 
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ناتسجرگ ّدحرس  يازغ  هب  نایزاغ  نداتسرف  نارکیب و  رکشل  يارما  اب  هحراطم  و  « 1  » ناجنزرا بناج  هب  ناشنيرتشم  هاش  هّجوت  رکذ 

زیب ریبع  ترـضح  نآ  ناشن  بکاوک  بکاوم  مودـق  زا  ناـجنزرا  دودـح  هتـشگ ، ياـسرفنیمز  يارآملاـع  هاـش  ياـمیپناهج  گـنخ  نوچ 
نکـشرکشل و یگمه  فـالخ  هار  فازگ و  قیرطیب  هک  فاـصم  زور  نادرمریـش  زا  هورگ  هورگ  فارطا  بناوـج و  زا  تشگ ، ناـشفربنع 

ترثک نوچ  و  دوس . رابتعا  کلف  رب  شهار  كاخ  هدجـس  زا  ار  ردق  رـس  و  دندومن . هّجوت  نایـشآقیالخ  ناتـسآ  هب  دـندوب ، فاکـشفص 
رهم نیز  هک  دهد  نامرف  هک  دیـشک  نآ  هب  تبون  رگید  تمهننویامه  تّمه  هیعاد  دـیدرگ ، رگهولج  ربخم  هاش  رثا  نویامه  رظن  رد  رکـشل 

. دنهد یگنادرم  داد  هدومن ، یبناج  هب  تمیزع  باستنارفظ  باکر  رد  زین  نایرکشل  دنهن و  نیئزت  کلف  شخر  تشپ  رب  نییآ 
يونثم

نیمز يور  مصخ  زا  دزاس  یُهتنیک  يوس  دشک  تمیزع  نانع 
گنردیب ودع  نوخ  يوس  ره  زگنرهنییآ  ریشمش  هب  دزیرب 

تسرد  ّتلم  مسر  دنک  يدهم  وچتسج  لابقا  نُمی  زا  قح  فطل  هب 
______________________________

( همانتغل . ) هیکرت رد  مورزرا  یکیدزن  رد  تسا  يرهش  ناجنزرا : (. 1)
107 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

مسر يوجتحلصم  نابز  هب  دنیامرف و  [ 133  ] یقناج زاغآ  هتخاس  عمج  « 1  » ار رکاسع  سوؤر  ات  دومرف  ار  يارآکلم  يارما  ببس  نآ  هب 
ندش فرط  رب  ات  دنتفگ  یضعب  دیشک . ییاج  هب  هّجوت  لایخ  ییار و  ار  کیره  دیدرگ ، دقعنم  سلجم  نیا  نوچ  و  دنیامن . میدقت  هحراطم 

هتسشن فرشلاتیب  تداعس  هب  هتـسر  امرـس  جورب  يانگنت  زا  امیپناهج  رهم  هکنآ  زا  دعب  تساج . نیمه  رد  فّقوت  تحلـصم  امرـس  تدش 
. تخارفا دیاب  هّجوت  هیولا  دشاب ، تحلصم  بناجره  هب  تخاس و  دیاب  ریسمارحص  درونایرد و  ار  ریگملاع  بکرم  دشاب 

يونثم
يراهبون ربا  نییآکلفيراحص ز  نوماه و  تشد و  ددرگ  وچ 

هراتسرپ ددرگ  غاب  نودرگ  وچهرانک  امرس  یکیرات  دنک 
مّرخ زبسرس و  یگدنز  لخن  وچمهاب  دنشاب  نمچ  ناناوج 
هدرسف رهد  دسریم  شعبط  هبهدرم  هدنز  یباحس  ضیف  دنک 

لبنس دعج  نابوخ  فلز  نوچ  دوشلُگ  ضراع  ددرگ  گنرشوخ  یم  وچ 
ییارسناحلا دنک  لُگ  يوربییاونشوخ  زا  بیلدنع  ناتسب  هب 

نیز دنک  ار  شگنخ  راوضیار  هکنیداب  هاش  تلود  هب  نامرف  دهد 
عضاوم اگلا و  بناج  هب  هدرک  چوک  روفلا  یلع  هک  درک  نآ  راهظا  يرگید  لاماپ  ههبشیب  دوش  نمشد  رـسلابقا  حتف و  اب  دور  بناجره  هب 

هب ار  داهج  هیولا  میزای و  نیدیب  تعامج  لتق  هب  تسد  میزاس و  تسپ  رابدا  كاخ  هب  ار  رادرکدب  راّفک  نآ  رـس  ات  دومن  دیاب  هّجوت  هرقرق 
يأر فرط  ره  هـب  تـلود  لاـبقااب و  مـالعا  لـظ  رد  ترـصن  يرواـی  حـتف و  يراـی  [ 134  ] زا دـعب  مـیزارفارب و  داـهتجا  دــج و  کـلف  جوا 

. میزادنا هّجوت  نانع  دیامرف ، اضتقا  ياشگناهج 
هیعابر

هاج هتسیاب  يرسفا و  هتسیاشهانپمالسا  رتخادنلب  هاش  يا 
هام  لد  ددرگ  هراپهراپ  وت  میب  زاهار  نودرگ  يوس  یبش  دنک  وچ  تمزع 

______________________________
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. ار رکاسع  ار  هخسن : (. 1)
108 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نآ زا  دعب  مینارذگ . يو  رد  ار  يد  تّدح  ات  دروآ  دیاب  دعـس  روخچ  بناج  هب  هّجوت  يور  قالـشق  تهج  هک  درک  تیاکح  زاغآ  يرگید 
کی چیه  رطاخ  هقرفت  راخ  هک  دوش  نانچ  دشاب  یهلا  تیانع  رگا  ات  میناسر  ییاج  هب  ار  تلوص  نودرگ  رکـشل  تلود  حالـص  ياضتقم  رب 

«1  » سیلفت يروک و  عضوم  هب  اجنآ  زا  دید و  لیدنتسک  عضوم  بناج  هب  هّجوت  تحلـصم  لیلد  يور  زا  يرگید  دشارخن . ار  نایرکـشل  زا 
زا هک  ار  نایرکشل  یضعب  ندومرف و  فطعنم  « 2  » هجنگ بناج  هب  تمیزع  نانع  نآ  زا  دـعب  سیبلت و  رد  سیلبا  نوچ  هقرفت  داهج  مسر  هب 
نآ قیـال  تشگ ، رپ  همکارت  زا  تشد  نوماـه و  نوـچ  هک  تشذـگ  ناـنچ  ناـبز  هب  ار  يرگید  ندوزفا . قاری  هحلـسا و  دـناهجنر  یقارییب 
هک فرط  ره  هب  نآ  زا  دعب  دنیامن . ناشیا  راک  هشیدنا  یهجو  رتبوخ  هب  دنیآ و  زازتها  رد  ناشیا  بناج  هب  زازعا  هب  رکشل  لّوا  هک  دیامنیم 

. دیآ هتخاس  ّتلم  کلم و  يادعا  راک  ددرگ  هتخارفا  تلود  مالعا 
يونثم

میزارفرس یپ  نآ  زا  دوصقم  ره  هبمیزای  تسد  نوچ  نامکرت  دصق  هب 
نآرباـنب دـید ، لاـح  میـالم  ار  رکب  راـید  بناـج  هّجوت  يرگید  تسد  رد  میرآ  یملاـع  ماـمزتسپ  ناـمز  رد  ار  نید  يادـعا  مینک  [ 135]

، دـندیناسر ضرع  فقوم  هب  ار  هفلتخم  يارآ  يارآکـلم ، يارما  یقاـب  یچاوت و  کـیب  نیدـباع  نوچ  و  دیدنـسپ . ار  تمیزع  نآ  شیارآ 
دـیامنیمن و لوقعم  تایارد  بابرا  دزن  تایاکح  نیا  هک  دـینارذگ  كرابم  نابز  رب  كرابت  یلاـعت و  دزیا  دـییأت  ّرف  زا  نید  هاـش  ترـضح 
، میدرک دنب  راک  نآ  هب  نوچ  دیآ . هدومن  نیموصعم  هّمئا  تادـییأت  زا  عون  ره  هب  ادرف  هدوب  هشیدـنا  نیا  رد  بشما  دـیاشیمن ، ار  ّتیلوقعم 

ربخم نابز  رب  هچنآ  هدرک  تعجارم  ماقمهتشرف  هاش  ماّستاتشهب  سلجم  زا  ماظع  يارما  دیاشگب . ام  راگزور  يور  رب  ترـصن  حتف و  باوبا 
نیا راظتنا  رد  هتفر  هشوگ  هب  هقرفهقرف  دندومن ، زاب  تروشم  یلاها  اب  دوب  هتشذگ  ترضح  نآ  ماهلا  زا 

______________________________

(. همانتغل  ) تسا هدمآ  زین  سیلبت  برعم  تروص  هب  میدق  نوتم  رد  ناتسجرگ . رد  رک  دور  لحاس  رب  سیلفت : (. 1)
. غابارق زا  گنسرف  راهچ  یس و  هلصاف  اب  ناجیابرذآ  روشک  مهم  ياهرهش  زا  هجنگ : (. 2)

109 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رادیب بش  باوخ  زا  باتفآ  زورفاملاع  ورسخ  دیشکرد و  رس  زا  یناملظ  هدرپ  ینارون  حبص  نوچ  هکنآ  ات  دندونغن  رحس  ات  رثاكرابم  ربخ 

. دندمآ ریس  كولس و  رد  رگید  تبون  ریط  شحو و  نایرکشل  دیدرگ و 
تشاد ربارب  رد  حبص  هحفصتشادرب  رس  زورفیتیگ  رهم 

بیغ ملاع  ناهن ز  ياهزاربیع  زا  یهت  هحفص  نآ  زا  دناوخ 
و داد . نامرف  ناشیا  راضحا  هب  ياهظحل  زا  دعب  هدمآ  هانپناهج  هاگرد  هب  ارما  ناهن  تشاد  هچره  هدرپ  سپ  ردنایع  درک  رهم  هاش  رب  حـبص 
، دنتشگ فّرشم  دوب  یناث  حبص  شخبرون  ییانشور  نیع  رد  هک  ینادنخس  یـسانشهقیقد و  رهپـس  رهم  نآ  يازفحرف  ياقل  هب  [ 136  ] نوچ
هتـشاد و بلط  رتشیب  فّطلت  مسر  دّـقفت و  نابز  هب  ار  ناشیا  هانپنید  هاش  تشذـگب . سلطا  کلف  زا  ناشیا  ردـق  هیاـپ  هداـهن  هدجـس  هب  رس 
دیاب و ناورـش  بوص  هب  تمیزع  نارکی  نانع  هک  دـش  مولعم  نانچ  نیعمجا - مهیلع  هّللا  تاولـص  نیموصعم - هّمئا  تادـییأت  زا  هک  دومرف 

. درتس هرابکی  رطاقمایرد  ریمض  هفیحص  رطاخ و  هحفص  زا  یّلک  هب  رارشا  نآ  رادرک  رابغ 
يونثم

نیقی هار  نایامنهر  همهنید  ناماما  كاپ  حاورا  ز 
شورخ ناورش  هب  ندنکف  دیاب  هکشود  تفات  ارم  لد  هنییآ  رب 
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مزع هب  درک و  حاتتفا  ندـمآرب  حاجن  زوف و  اب  روخ  ورـسخ  هک  حابـصلا  یلع  تسام  هار  رد  هاشناوریـش  رـستسام  هاـج  هیاریپ  ههبـشیب  هک 
ملع هیاـس  رد  هللا  ظـفح  دـییأت و  لـظ  رد  هاـنپنید  هاـش  دروآرد ، نیز  ریز  هب  ار  کـلف  گـنخ  زبس  هدـمآ  نوریب  يراوت  اـفخ و  زا  يراوس 

هدامآ لّمکم و  هدایپ  هراوس و  داتفا ، نارکیب  رکـشل  رد  هلغلغ  داهن . ناوریـش  هصرع  بناج  هب  ناتـسناهج  مزع  يور  هدمآرد  هابتناترـصن 
تلود لابقا و  اـجنآ  زا  ناـجرت و  بناـج  هب  ناـجیابرذآ  زا  هدومرف  تعجارم  دوب  هدـمآ  هک  یهار  زا  تلود  هیولا  و  دـندش . ناور  بقع  رد 

مکح اجنآ  و  تفاتش . « 1  » نیساپ عضوم  هب  نیمک  مالغ 
______________________________

. ناورش یکیدزن  رد  تسا  یعضوم  نیساپ : (. 1)
110 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ساسا ازغ  غیت  ساد  هب  دـنور و  ناتـسجرگ  بناج  هب  ازغ  نییآ  داـهج و  مسر  هب  [ 137  ] نایزاغ زا  یـضعب  هک  تفای  ذافن  تمـس  اضم  اضق 
. دنوردب ار  رافک  رمع  رازهزبس 

يونثم
داهتجا رس  زا  مکح  هلمج  نیربداهج  يرورپنید و  ضحم  زا  دش 

شورخهب رکشل  نیا  ناگنهنشکم  شک  رد  دنتفا  جرگ  اب  هک 
اب فاـصم  رد  ورکبـس و  تمیزع  رد  نیک  نادرم  زا  یهورگ  تهج  نآ  هـب  رـس  ود  حـمر  غـیت و  یتسدـمه  هـبرثایجرگ  لـیخ  زا  دـننامن 
نآ مزاع  راثآحتف  رکشل  اب  زین  وا  دومرف ، ضیوفت  افلخلا  ۀفیلخ  هب  ار  رثاازغ  رکشل  نآ  يرادرس  دومن و  ادج  نییآبکاوک  رکشل  زا  نیکمت 

. دش راید 
نارگرس دش  هام  کلف  جوا  ربنارکیب  رکشل  نآ  درگ  سب  ز 

رهم مشچ  رد  درک  ار  هلمج  کلفرهپس  رب  دش  هار  زک  درگ  نارب 
نوزفازور تلود  داعـسا و  هب  نوخیبش  مزع  هب  راغلیا  قیرط  هب  هیلا  راشم  ریم  دش  رونیب  رهم  همـشچ  نآ  زادش  رود  ینـشور  وا  مشچ  زا  وچ 

دوخ هدیـشک و  هدید  رد  گنج  هکرعم  رابغ  همه  هک  راکـشریش  ناردفـص  راک و  نادرم  دوخ  اب  دومن و  هّجوت  راثآرفک  نایجرگ  بناج  هب 
رکاسع هک  یبشمین  دروآ . باتـش  هار  هب  تمیزع  يور  هدـینادرگ  باـکرمه  دـندوب ، هدـید  گـنلپ  ریـش و  هجنپمه  يدرم  يراـیتسد  هب  ار 

هب مافتملظ  بش  هاـنپ  رد  [ 138 « ] 1 « » ُةَرَجَْفلا ُةَرَفَْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ   » هقرف زا  ار  کـیره  هتخاـس و  ناـسلیط  ار  مـالظ  هدرپ  ماـش  نییآ  تملظ 
مالسا زا  نایجرگ  رد  ناقیا  نامیا و  لها  نابیرگ  تسد و  هب  دنتخیر و  ناشیا  رس  رب  روفغ ، ّیح  هانپ  رد  روصنم  رکاسع  هتخادرپ ، یتیـصعم 

ال  » ياضتقم رب  داهن ، یناملظ  بش  نادـیم  رد  تخیریم ، رون  بکاوک  ياههدـید  اـت  تخیگنارب  هبراـحم  نودرگ  و ]  ] تخیوآرد نارک  رب 
«3 « » تعمس نذا  و ال   » ياّدوم قبطرب  دوب  هاگآ  یلآل  علاو  زا  هابتنا  عمـس  هب  ام  ياهشوگ  ات  و  دادیمن ، ربخ  هعقاو  نانچ  زا  « 2 « » تأر نیع 

يور زا  افخ  هدرپ 
______________________________

«. دننارجاف نارفاک و  نانیا  . » هیآ 42 ( 80  ) سبع (. 1)
. دید یمشچ  هن  (. 2)

. دینش یشوگ  هن  و  (. 3)
111 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رب رطاخ  « 1 « » رـشب بلق  یلع  رطخ  و ال   » نآ زورپ  دنتـشاد  لد  رد  برـض  عطق و  رابخا  برح  نادـیم  نالدرپ  ات  و  داشگیمن ، هثداح  نانچ 
ار نانمشد  رمع  ناینب  داینبنارگ ، زرگ  گنهآزیت ، راّفک  نتشک  رد  گندخ  ریت  غیردیب و  ءادعا  لتق  رد  غیت  دنتـشامگیمن . رثا  نآ  فوقو 
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ضرع رد  رجنخ  نابز  تخارفایم ، رـس  ناشیا  نادبارد  ییاشگنزور  هب  دنمجرا ، تلود  نمی  هب  دنلب  حـمر  تخاسیم و  ناسکی  كاخ  هب 
. دروآیمرد ياپ  زا  ار  ناشیا  هدمآ  نایم  هب  غیت  دندرکیمن ، لاوقا  نآ  لوبق  لالض  هقرف  نوچ  درکیم و  وگوتفگ  موق  نآ  اب  مالسا 

يونثم
نانس وس  ره  غیت و ز  يوسره  زنانع  رب  نانع  رکشل  يوس  ره  ز 

تسرد تسش  هدیرپ ز  وس  ره  هبتسچ  راقنمدالوف  ناباقع 
فان هب  ات  دش  هنخر  نانمشد  رسفاکش  اراخ  غیت  زا  بناجره  ز 

نیمز رد  ینتنییور  تفر  ورفنیک  نادرم  زرگ  زا  يوس  ره  هب 
. هدناوخ ادعا  يور  رد  هوجولا  تمآش  ریدق  کلم  ریدقت  نایبهتسجخ  نابز  يرفاک  روشک  رد  هنخر  هدزيروای  اضق  هدرک  غیت  اب  وچ  [ 139]

مظن نومضم ؛
مچرپ رب  حـتف  میـسن  هدـنار  نابز  رب  روصنم  رکـشل  هب  باـطخ  « 2  » بناـج ّلـک  نم  نمحّرلا  مکاـعری  وۀمالـس  مکتدـعاس  متهّجتإ  ثیح  و 

َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف   » دیسر نامسآ  جوا  هب  لیدعیب  هقرف  نیا  لیلهت  هلغلغ  دیزو و  نایزاغ  ملعترصن 
. دندومن رارف  هتسخناج  هتسکشلد و  دندوب ، هتسج  گرم  زا  هک  یعمج  ««. 3»

لایع لها و  رسا  لاوما و  تاهج و  بهن  هب  تسد  داتسرفن ، بقع  زا  سک  چیه  دادن و  تصخر  ناشیا  بقع  رد  نتفر  هب  افلخلا  ۀفیلخ  يأر 
و دش . رادمان  نایزاغ  راگزور  تمینغ  درمشیم ، تالاحم  زا  لقع  ار  اهنآ  عمج  هک  تالآ  الط  هرقن و  رادقم  نآ  دش . زارد  ناشیا 

______________________________

ص 192. هیقفلا ج 1 ، رضحی  نم ال  تسا ر ك : فورعم  ثیدح  زا  یشخب  تسا .» هدرک  رذگ  یمدآ  چیه  بلق  رب  هن  و  : » همجرت (. 1)
«. دنکیم تیاعر  ار  امش  وس  ره  زا  نابرهم  راگدرورپ  دنک و  يرای  ار  امش  یشمارآ  دینک  يور  هک  اجره  و  : » همجرت (. 2)

«. داب ار  ملاع  راگدرورپ  يادخ  رم  ساپس  دندرک و  ملظ  هک  نانآ  تشپ  دش  عطق  سپ  . » هیآ 45 (، 6  ) ماعنا (. 3)
112 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

حوتف درتسیم ، لد  زا  يزابقـشع  مهو  زا  اـهنآ  رکف  درخ  هک  رهمتریغ  يرتشم و  کـشر  تروص  هب  ناـمالغ  رهچلـگ و  نازینک  عون  نآ 
يور زا  دوب  هدـش  داد  نیداب و  نایزاغ  تمینغ  تاهجهدوتـس  داهج  نیا  رد  هک  تاهج  عیمج  زین  اـفلخلا  ۀـفیلخ  تشگ . رادـیاپ  تلود  نیا 

مدـخ و هقرف  درک . تمـسق  نایزاغ  رب  ار  عومجم  ترـضح  نآ  ناعذالا  مزال  مکح  هب  دروآ و  ریـسمتفالخ  ریرـس  هیاپ  هب  داـقتعا  صولخ 
هب هک  دنداتسیا  دّصرتم  هتسشن  يزات  بکارم  رب  هتسب  يرصم  ياهریـشمش  هتـسر  یقارییب  مغ  هودنا و  زا  مرکیلاع  شخبناهج  هاش  مشح 
نآ تمهنالاو  تّمه  هب  دشاب ، ردنکس  ّدس  لثم  رکشل  فص  ار  نمـشد  رگا  و  دنیامن . هّجوت  ددرگ  ذفان  بتارماضق  نامرف  [ 140  ] بناجره

. دنیاشگب مه  زا  رشحملا - موی  یلا  مالسلا  مسارم  هیلع  ردفص - ردیح  لاصخهتشرف 
يونثم

لاف دش  هدنخرف  ار  مالسا  رگدلابقا  يورین  زا  هک  هّللا  دمحب 
ریپ ملاع  رس  زا  دریگ  یناوجریبدت  نُمی  زک  نآ  تقو  نونکا  دش 

هیاپ شرع  ات  ار  عرش  دناسرهیاس  رهم  هاش  دهج  غیت  هب 
ار نیک  رفک و  موسر  دزادناربار  نید  مسر  دزاس  هزاوآدنلب 

درم نز و  رب  دشاب  ضرف  شیاعددرد  نید  رهب  لد  رد  هاش  دراد  وچ 
زورفا رون  بش  یکیرات  زا  روخزور  بش و  مسر  دوب  ات  یهلا 

داب رتبوخ  مه  زا  يو  زور  بشداب و  رس  هب  شلابقا  جات  هشیمه 
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صالخا رورس و  داهج و  رون  زا  لد  نایزاغ  اب  رک  بآ  زا  روصنم  ياول  روبع  و  « 1  » ُدیِرُی ام  ُمُکْحَی  رداق  دیئات  هب  شتنم  هعلق  حتف  رد  راتفگ 
رپ داقتعا  و 

ریگنانع ار  ترضحنآ  شتنم  هعلق  حتف  هیعاد  تمینغ ، تمسق  زا  غارف  لوصح  زا  دعب 
______________________________

«. دنکیم مکح  دهاوخیم  هچره  هب  . » هیآ 1 ( 5  ) هدئام (. 1)
113 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يوزاب روز  هب  ار  نیـصح  نصح  نآ  دیامن و  لاغتـشا  يریگهعلق  هب  هدومرف  هّجوت  سدـقا  تاذ  سفنا و  سفن  هب  هک  تشگ  تمیزع  نسوت 
[141  ] هاش هک  تسا  تجاح  هچ  هک ، دـندیناسر  نویامه  ضرع  ّزع  هب  نوزفازور  تلود  ناکرا  دـیاشگب . « 1 « » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  »
ار هشیدنا  نیا  رابغ  دیامرف ، تراشا  عافتراکلف  ناتسآ  باجح  زا  کیره  هب  عاطمناهج  مکح  دیامرف . يرما  نینچ  هب  هّجوت  دوخ  هانپنید 

. دیادزب رطاع  رطاخ  زا  ینامز  كدنا  هب 
يونثم

يرتخاکین لابقا  نمی  زا  هکيرورس  نآ  وت  ارایرهش  اهش 
کلم زا  دسر  اهيروای  ارتکلف  رصق  دصق  رگا  ییامن 

ياهدنکفارس یمالغ  هار  هبياهدنب  نیرتمک  ات  يامرفب 
زا یعمج  هک  داد  نامرف  هدومرف  رییغت  ار  تمیزع  نآ  ریگروشک  يار  نآ  رب  ات  رامد  نایـصع  بابرا  درآربراصح ز  يوس  حـتف  یپ  ور  دـهن 
نآ يرادرس  دنباتشب و  ناشن  تناصح  هعلق  نآ  حتف  رد  ناکمالا  بسح  دنبات و  شتنم  هعلق  بوص  هب  شکرـس  نسوت  نانع  رکـشل  نازرابم 

. دومرف دزمان  یلغوا  دوغیا  کیب  سایلا  هب  دونج 
ّیط زا  دـعب  نوچ  تشگ و  هّجوتم  ساره  زا  یهت  هشیدـنا و  زا  یلاخ  هدروآ  ياـج  هب  ترـضحنآ  ساسایـسدق  ساـفنا  ساـپ  ساـیلا  ریما 

شّوشم رطاخ  ناشیرپ و  لد  اب  شتآرپ  نورد  نوناک  اب  نایزاغ  میب  زا  شتنم  زاـب  هک  دـش  مولعم  دـنتفرگ  ناـیم  رد  ار  هعلق  فارطا  تفاـسم 
: هتخیر هتخیب و  راید  نآ  یلاها  قرف  رب  راصح  نآ  تناصح  رادنپ  ّرمم  زا  رابدا  كاخ  هتخیرگ و  هجنگ  بناج  هب  هجنر  هدرزآ و 

یعابر
يوگم مان  وزا  ناروالد  لیخ  رديوخ  تلصخ و  دش  زیرگ  همه  هک  ار  نآ 

. مالکلا مّلکتملا و  مادام  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لاق  [ 142  ] يوجم چیه  تمرکم  مسر  هر و  يو  زايورهبيور  دشن  یسک  رگا  مزر  رد 
: رعش

« 3  » ردقلا نم  وجنی  نلف  ّرفی  نم  وۀمرکم  « 2  » مادقالا یف  راع و  نبجلا  یف 
______________________________

«. تساناوت يراک  ره  رب  ادخ  و  . » هیآ 284 ( 2  ) هرقب (. 1)
. لابقالا نتم : (. 2)

ردقواضق زا  دنک  رارف  گنج  زا  هک  یـسک  و  تسا ، تّزع  گنج  هب  مادقا  رد  گنن و  راع و  سرت ، رد  ص 44 : یلع ، ترضح  ناوید  (. 3)
. ردقلا نم  وجنی  نینجلاب ال  ءرملا  و  تسا . نینچ  نتم  رد  تخیرگ . دهاوخن 

114 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نامیشپ هتشذگ  لاعفا  زا  هدروآرد  تعاطا  دایقنا و  قوط  رد  تعاطا  رس  دندرک  هدهاشم  ار  هوک  نوچ  رکشل  نآ  هوکش  راصح ، لها  نوچ 
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لها و ریاشع و  براقا و  اب  لاثمربیخ  هعلق  نآ  لاوتوک  دـنداشگرب . نامالا  نامالا  لوق  هب  نابز  هتفرگ  راذـتعا  تسد  هب  ناج  نابیرگ  هتـشگ 
ریما ياپ  رد  هدمآ  ناما  هب  نحم  هنوگ  رازه  راتفرگ  تنحم  لامک  زا  ندرگ  رد  اهنفک  لیامح و  اهغیت  هداشگ  هعلق  رد  لاعفدب  شتنم  لایع 
روما نآ  رد  ار  ناریقف  ام  دـشاب  هدـش  عقاو  شتنم  زا  ياهمیرج  رگا  هک ، دـندرک  ضرع  هتـشگ  ناسللا  بطر  وا  ياعد  يادا  هب  هداتفا  سایلا 

. دوبن یهار  يور و  هعلق  نآ  رد  وا  تعاطا  زا  ریغ  یهانگ و 
یهز « 1 [ » دیرذگرد  ] ناریقف ام  لتق  زا  رگا  دییارایب  بتارم  بکاوک  بکارم  لعن  هنییآ  هب  ار  هعلق  نآ  رد  دییامرف و  فّرـصت  ار  هعلق  نونکا 

: لاق ام  معنف  لیامح  ریشمش  رضاح و  کنیا  ّالا  و  لیامش ، نسح  لیاصخ و  فطل 
هّیعابر

تشذگ هچره  زا  رذگب  ایب و  تسود  ياتشد  يراگنز  اوه و  دش  یبامیس 
هرهچ رب  تفأر  باوبا  هدومن  فّرـصت  ار  هعلق  سایلا  ریما  تشط  رـس و  کنیا  يراد  اـفج  هب  رـس  روناـج  لد و  کـنیا  يراد  اـفو  لـیم  رگ 

رد ناوت  باـتیب و  [ 143  ] هقرف نآ  نوچ  و  داتـسرف . رادـمنودرگ  ریرـس  هیاپ  هب  راودـیما  لامتـسم و  ار  ناشیا  داـشگ و  مدرم  نآ  تفاـخم 
هاش ترـضح  سوباـپ  تلود  هب  ار  ناـشیا  لاـبقا ، اـب  تخب  هتـسویپ  يوپناـهیک  يودرا  هب  هتـسش  ناـج  زا  لد  لد و  زا  تسد  ناـنچ  هکلهم 
رد ار  ناشیا  تمدخ  تروص  داتفا و  ناشیا  راثآتلود  راگزور  داهنـشیپ  « 2 « » هّما نطب  یف  دیعس  دیعّسلا   » تداعـس هقباس  دیناسر  لامهیب 

فطاوع لومشم  ار  ناشیا  هتخادرپ و  زاب  ناشیا  میارج  رابغ  زا  كرابم  رطاخ  زین  ترضح  نآ  داد . لوبق  هولج  ترـضح  نآ  كرابم  رطاخ 
هتخاس لومشملاع 

______________________________

. دش یسایق  حیحصت  (. 1)
. تسا تخبکین  ردام  مکش  رد  تخبکین  ص 100 ، لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 2)

115 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تعجارم تصخر  هدومن  ضیوفت  ناشیا  هب  ار  هعلق  یلاوتوک  زاب  و  تسارایب . رخاف  ياهتعلخ  هب  تساک  مکیب و  ار  ناـشیا  دادعتـسا  تماـق 

«. 1 « » َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو  : » یلاعت هّللا  لاق  دومرف ، ینازرا 
يونثم

مرد لذب و  راثیا  تسا  نینچمرک  قلخ و  نییآ  تسا  نیمه 
نیصح ناسنادب  ینصح  دندنببنیک  گنهآ  هب  نایصع  یعمج ز  هک 

دننک تراغ  لیخ  نیا  زا  ار  یسبدننک  تراسج  ناسنادب  لّوا  ز 
يوگوتفگ رد  لاحلا  یف  دنیآرديوجهنیک  هشداپ  دوش  ناشیز  وچ 

تسکش الصا  هقرف  نآ  رب  دهاوخنتسد  هب  رسکی  دنیآرد  نوچ  نونک 
رمک جات و  هب  عّصرم  نت  رسرسهبرس و  ار  موق  نآ  مد  رد  دنک 

باوبا تاحوتف  نیا  داد و  تسد  رگیدـکی  نراقم  مارکا  حـتف و  نیا  نوچ  لاوتوک و  ناش  هعلق  رب  زاب  دـنکلاصخ  نسح  فاـطلا و  نییآ  هب 
رهپـس و زا  هک  روگ  يادـص  تشگ و  ناوریـش  مزاع  هلا  تیامح  لظ  رد  هانپ ]  ] نید هاش  داـشگ . تسود  نمـشد و  يور  رب  [ 144  ] تادارم

رینم رهم  شوگ  رد  « 2 « » ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ   » يادن انرس  شورس  تخارفا و  ریثا  کلف  رب  ریفن  ریفص  تشذگب  رهم  هام و  زا  جنس  هزاوآ 
دابآنـسحا عـضوم  رد  ار  داـهج  وزغ و  تاقدارـس  داد  نید و  هاـش  ناـشاّرف  هدوـمرف  چوـک  لزنم  نآ  زا  هدوتـس  تخب  یهارمه  هـب  تخادـنا 

رد زجع  تسد  هب  دوب و  هتخیرگ  لگ  هروش  هعلق  زا  هک ]  ] شتنم دندرک . رگهولج  دروجال  کلف  رب  ار  هابتـشاناویک  هاگراب  هّبق  دندرتسگ و 
هعلق و ّتیفیک  نوچ  دوب ، يراوتم  افخ  باقن  رد  يرادهدرپ و  باجح  رد  عضوم  نآ  رد  ءامتنايزوریف  رکشل  میب  زا  هتخیوآ ، تمیزه  نماد 
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يرادربنامرف و مودـق  هب  تعاطا  باحـصا  نوچ  زین  وا  دومن ، هولج  شرطاخ  میرح  رب  عمـس  هار  زا  نارماک  هاش  نارکیب  فاـطلا  نآ و  حـتف 
هردس هناتسآ  هب  نوچ  و  داهن . فرشلا  تیب  يوس  هب  تّزع  يور  فحت  ایاده و  عاونا  اب  هدمآ  شیپ  تعاط 

______________________________

«. دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  دنرذگیمرد . مدرم  ياطخ  زا  دنروخیم و  ورف  شیوخ  مشخ  هک  یناسک  نآ  . » 1 ( 48  ) حتف (. 1)
«. میاهدرک رّدقم  ار  ینایامن  يزوریپ  وت  يارب  ام  . » هیآ 1 ( 48  ) حتف (. 2)

116 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هب هداد  يرورپهدنب  تقفش و  داد  زین  ترضح  نآ  داشگب . « 1 « » ِیل ْرِفْغاَف  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ   » رافغتسا ياوحف  هب  راذتعا  نابز  دیـسر ، هناشن 

راوهاش و یلآل  رهاوج و  هب  لّلکم  رادبآ  ياهغیت  راثآ و  جاهتبا  ياهجات  زا  دـشاب  نوزفا  مرک  بابرا  تنکم  زا  نوریب و  مدآ  تّوق  زا  هچنآ 
هب دوب  يزابنا  ماقم  رد  کیره  ریاط  رـسن  اب  هک  يزات  ياهبکرم  رخافم و  هیاریپ  دـشاب و  بقانم  هیامرـس  شتمایق  ات  هک  رخاـف  ياـهتعلخ 

. تسارایب ار  شیاپ  ات  رس  تساک  مکیب و  تنیز 
هب نابز  درو  يزاردناج  ياعد  نایم و  رب  صالخا  رمک  رب ، رد  یگدـنب  تعلخ  رـس و  رب  ّتیدوبع  جاـت  قدـص ، [ 145  ] يور زا  زین  شتنم 

عایشا عابتا و  اب  دراذگ و  تمدخ  رد  ار  شردارب  هتـشگ  هعلق  مزاع  دوخ  هک ، تسویپ  ذافن  هب  نایرجاضق  نامرف  نآ  زا  دعب  داتـسیا . تمدخ 
هتفرگ تمیزع  تصخر  تادجـس ، يادا  زا  دـعب  هداهن  يدنمتـسم  نیمز  رب  يدـنمزاین  يور  زین  وا  درامگ . هعلق  ماهم  طبـض  رب  تّمه  دوخ 

. دش هعلق  هّجوتم 
يونثم

تداع هس  دبای  لزا  قیفوت  زتداعس  تخب و  دش  رای  سک  اب  وچ 
دزاس هودق  ار  یبن  لوق  رگددزارفرس  قح  تعاط  زا  یکی 

رمالا یلوا  نامرف  هتسویپ  دربورمع  زا  دیز و  زا  رذحیب  هکنآ  سپ 
یعمج ولنامارق  کیب  ماریب  هک ، ذفان  نایرـساضق  نامرف  نآ  زا  دعب  مزالم  تلود  هرمه و  نید  شدـشمزال  هلمج  دوخ  رب  تخاس  شتنم  وچ 

يربق و راذگ  نآ  زا  دـعب  دـیامن و  روبع  « 2  » یملا نییوق  راذـگهب  رک  بآ  زا  هتـشاد  هارمه  ار  ولردـقلا  وذ  هقرف  زا  یجوف  وـلکت و  مدرم  زا 
نمیـشن نآ  دودح  رد  راذگتظفاحم  تهج  دنیوا  هارمه  هک  یتعامج  دیاش  ار  رثاایرد  رکـشل  ربعم  هک  رذگ  ره  دیامرف ، هظحالم  ار  خنانق 

رادیاپ تلود  يداعا  ادابم  تسا ، هتشگ  رشتنم  ناوریش  تکلمم  طیسب  رد  رثآمرفظ  رکاسع  هّجوت  تیص  نوچ  هک  دنیوج 
______________________________

«. زرمایب ارم  مدرک . متس  دوخ  هب  نم  . » هیآ 16 ( 28  ) صصق (. 1)
(. ص 455 ج 4 ، ریسلا ، بیبح  . ) ناورش دالب  هار  رس  تسا  يربعم  یمولوا : نویوق  یملوا - نیموق  یملا - نییوق  (. 2)

117 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
بآ رانک  هب  لیـس  تّدش  داب و  تعرـس  هب  لیخ  نآ  اب  کیب  ماریب  نوچ  و  دنهد . هار  رطاخ  رد  اجنآ  زا  رکـشل  عنم  لایخ  هدومن  راذـگظفح 

مرجال دومنن . خر  دشاب  روصحمان  رکشل  روبع  قیال  هک  يرذگ  دومرف ، يروانـش  هشیدنا  رحب  رد  ار  لقع  حاّیـس  دنچره  [ 146 ، ] دیسر رک 
هب لحم  نآ  رد  هک  رک  سرا و  بآ  ود  زا  یکی  راـنک  رد  یهورگ  ره  هک  دومرف  هدرک  شخب  ود  ار  هارمه  هاپـس  هتـشذگ  یتشک  هب  ار  بآ 

ار ناشنتلود  ریما  نامرف  نایرکشل  دنشاب . لوغـشم  رذگ  ظفح  هب  تسا  روهـشم  « 2  » داوج هب  دـندرکیم و  فصّتم  نآ  هب  « 1  ]...[ » تفص
. دنتسویپ لحاوس  نآ  كاخ  اب  مامتها  تسد  هب  ار  مایقنودرگ  مایخ  داتوا  دنتسب و  راک 

يونثم
رانکرب یلو  لزنم  دنتفرگراحب  ردنا  رکشل  نآ  ناگنهن 
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ياج دنتفرگ  لحاس  هب  ایرد  زيامزآگنج  ناناوج  ور  نآ  زا 
نوچ هلمح  تقو  هب  هوک و  نوچ  نیکمت  هاگ  هک  لیخ  نآ  زا  کیره  گنچ  هب  يدرم  يور  زا  شدـنرآردگنهن  دزیرگ  رگ  هش  میب  زا  هک 

ّلظ هب  یهام  غرم و  كامـس  ات  کمـس  زا  هک  یهاش  ریگملاع  تایار  هکنآ  ات  دـندومنیم  یلوغـشم  رـسج  بابـسا  بیترت  هب  دـندوب  لـیس 
ناشنترـصن رکاسع  درگ  زا  ار  بآ  نآ  تخارفا و  كالفالا  کلف  رب  رـس  رک  بآ  بل  رب  یهانتمان  لابقا  ّزع  هب  دنایهابم  نآ  رتسگتلادع 

قیرط دوخ  اب  یکی  ره  دـندومنیم و  باتـش  بآ  نتـشذگ  رکف  رد  باستنارفظ  رکـشل  مدرم  تخاس . ناویح  همـشچ  رـضخ و  بآ  کشر 
[147  ] دنتشامگیم کلک  لس و  ماجنارس  رب  رطاخ  یضعب  دنتشاد و  هنیکیب  هنیس  نوزخم  ار  هنیفس  یتشک و  لایخ  رثکا  دومیپیم ، هشیدنا 

تـسربهار یناحبـس  تاماعنا  ار  شماهم  ماجنارـس  هشیمه  رذـگ و  رد  ینّابر  تاماهلا  زا  شروما  يراجم  هتـسویپ  هک  هاـنپنید  هاـش  هاـگان 
بابـسا ملاع  درگ  زا  بانتجا  نماد  هدز  راـحب  يراحـص و  قلاـخ  نماد  رد  راهظتـسا  تسد  دـنار و  بآ  رد  ار  دروناـیرد  رکیپهوک  بکرم 

قلاخ تیانع  نوع  هب  هتشذگن  رطاخ  رد  رذگ  لایخ  ماقم  نیرد  ار  هدیرفآ  چیه  هک  رطخرپ  بآ  نینچ  رد  دناشفارب و 
______________________________

. دشاب یملا  نییوق  عضوم  نامه  دیاش  دراد ، یگداتفا  هخسن  (. 1)
. رک سرا و  دور  یقالت  رد  تسا  يربعم  (. 2)

118 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
بآ زا  مامت  تغارف  هب  ترضح  نآ  مدق  رب  مدق  مشح  رکـشل و  عومجم  ات  دش  نومنهر  یبوخ  تلوهـس و  تیاغ  رد  ار  نایرکـشل  نوچیب 

بابرا هک  تسا  ياهأشن  زا  ترـضح  نآ  تاکربلا  ضیاـف  تاذ  يرآ  «. 1  » تشگ غراف  بآ  نتشذگ  یتشک و  بابـسا  هقرفت  زا  دنتـشذگ و 
ار یـسک  نآ  ّتیفیک  رد  دـنرادرب ، شیپ  زا  یمد  هب  ار  ملاع  ياههوک  رگا  و  تسین . لاـحم  دـشاب  منیب  مدـق  دـنرذگ و  اـیرد  تفه  زا  نآ 

. ین لاقم  لاجم 
تیب

هیلع هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  « 2  » نابیتشک حون  دشاب  هک  ار  نآ  جوم  میب  زا  كاب  هچنابیتشک  وت  نوچ  دـشاب  هک  ار  تّما  راوید  مغ  هچ 
«3 « » قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفس  لثم  یتیب  لها  لثم   » ملس و 

لسُر هاش  مالسا  رادهپسّلُک  وزج  يداه  يرو  یبن 
تسا هدنار  نابز  رب  بجع  یثیدحتسا  هدناشفا  رُد  ینعم  رحب  زا  وچ 

حون یتشک  دناتیب  لها  ارمحوبص  ماش و  رحب  نیا  ریس  رد  هک 
قیرغ ایرد  هب  يو  زا  لفاغ  دوشقیمع  رحب  نآ ز  بکار  دهر 

درب شیوخ  يدنزرف  تابثا  هبدرب  شیپ  نینچ  یهار  هک  هشنهش  [ 148]
ناما ار  یملاع  دهد  ایرد  زنامگیب  نینچ  ات  دنک  رواب  هک 

مامتها دوب  ار  یبن  لآ  وچمامت  ددرگ  رحب  را  ملاع  یلب 
رت ياپ  فک  ددرگ  هک  ناکما  هچرذگرد  نادناخ  نیا  بابحا  ز 

نیگن وا  متاخ و  ناهج  دمآ  هکنید  داد و  اب  هاش  نیا  وت  ایادخ 
يوق  ار  نید  مالسا و  راد  وزويون  ار  شهد  داد و  شخب  وزا 

______________________________

نویوق زا  مالعا  رفظ  مـالعا  نابعـش  مکی  تسیب و  هبنـشجنپ  لـیئ  يوق  زورون  ( 906  ) هئامعـست تس و   » هنـس رد  ص 265 : ارآناـهج ، (. 1)
«. تشذگ رک  بآ  زا  یمولوا 
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ص 50. هچابید : يدعس ، ناتسلگ  (. 2)
تشوناپ 1. ص 80 ، ر ك . يوبن ، ثیدح  (. 3)

119 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

«1  » ِهَّللا َنِم  ٌرْصَن  يوزاب  روز  بیرق و  حتف  يدرمياپ  هب  هاشناریش  هبراحم  مزع  یخامش و  بناج  هب  هانپترصن  تایار  هّجوت  رد  راتفگ 

«2 « » اهاسُْرم َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب   » دییأت هب  اهبیب  روانش  نارکیب  یتشک  رب  کلف  هنیفس و  يراییب  کلم ، ریخـست  مزع  هب  هانپنید  هاش  نوچ 
لظ رد  نییآبکاوـک  بکاوـم  دوزفا و  نتخ  کـشم  رب  ار  ماـقم  نآ  كاـخ  تمیق  ماـفربنع  بش  نآ  رد  دوـمرف و  روـبع  بآ  زا  زور  رخآ 

داشگ و راید  نآ  حتف  مزع  رب  رابتعا  مشچ  رادـمنید  هاش  رادـیب  تخب  هک  حابّـصلا  یلع  دوسآ ، دونغ و  ترـضح  نآ  نیکمت  رهپـس  تلود 
ریگملاع ریفن  یچراج  هطساو  هب  رییغت  زا  ملاس  مکح  دادرد ، شرادتقا  قدارـس  نوماریپ  « 3 « » ْرِْذنَأَف ُْمق   » يادن رارقتـسالا  تباث  تلود  مهلم 

يِدْهَی ُهَّللا  َو   » میوق هجنپرس  هب  هّجوت  نانع  دنهن و  تمیزع  ياپ  داب  رب  تماقا  تخر  هک  دیسر  ریسمنودرگ  يودرا  ریبک  ریغـص و  شوگ  هب 
. دنهد « 4 « » ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم 

لالج جوا  نامرف ز  داد  نینچلامهیب  هش  ییاشگروشک  هب  [ 149]
نیز ریز  رد  دنرآرد  رواکتنیک  نادیم  ناراوسکباچ  هک 
راوس یخامش  مزع  هب  رسارسراسی  نیمی و  زا  دنوش  رکاسع 

هّجوت تقو  هب  داـب و  نوچ  دوخ  هلمح  هاـگ  هب  هک  نارکیب  رکـشل  نارباـنب  نیمزرـس  نآ  رد  رّوهت  يور  زنیک  هب  تعاجـش  تسد  دـنرآرد 
. درشف نایاپداب  يولهپ  رب  تعرس  هب  زیت  زیمهم  دندرپس و  هّجوت  حتف  هب  بکارم  نانع  دندوب  نارگ  هوک  نوچ  نمشد 

يونثم
داّحتا  دومن  شنوکس  اب  یلوداب  وچمه  ناشراتفر  دوب  رگا 

______________________________

هیآ 13. ( 61  ) فص (. 1)
«. دتسیاب ادخ  مان  هب  دتفا و  هار  هب  ادخ  مان  هب  . » هیآ 41 ( 11  ) دوه (. 2)

«. هد میب  زیخرب و  . » هیآ 2 ( 74  ) رثّدم (. 3)
«. دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  هک  ار  سکره  ادخ  . » هیآ 213 ( 2  ) هرقب (. 4)

رظن رد  ناشریس  يدش  رهاظ  هنرسهبرس  ناهج  ناشیزا  دوب  رپ  وچ   120 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ار جوف  ره  لقع  دنک  نوچ  ادجار  جوم  دوب  بقاعت  نوچ  یلب 

راذگرصرص داب  دنک  ناسکی  هبراگزور  هصرع  رد  وچ  يدنت  هب 
نیا رد  نوگـشهدنخرف ، هورگ  نآ  نازارطترـصن  نوزفازور و  رکـشل  نازارفارـس  قیرف  ره  زا  قراف  ندش  دراینقیقد  دشاب  دنچره  دنمدرخ 
علطم دیـشروخ  ار  زورفتلود  ملع  هچهم  ینعی  زوستملظ ، هام  هجنپ  نورب ، تعرـس  ّدـح  زا  نوکـس  نینچ  رد  نوکـس و  هب  هباشم  تعرس 

راثآ يدابم  زا  مزاع و  چوک  رب  چوک  هتخارفا  رابتعا  کلف  رب  رـس  يور  یپ  نآ  زا  هتخادـنا و  هار  هب  یپ  زا  راوهیاس  ار  دوخ  هتخاس و  تلود 
ماـن ياـضتقم  رب  دـندنار و  « 1  » نلکیندـلک عضوم  اـت  [ 150  ] ار یعـس  نارکی  نـملا ، يذ  دـییأت  لـظ  رد  هتــشگ  مزاـج  ار  حـتف  راـک  رخآ 

. دناشفا دوخ  زا  ار  مالآ  نحم و  رابغ  ماقم  نآ  ماجناتنمیم 
هعطق

اساوم قفر و  هب  شمان  دنریگ  وچینعم  يور  زا  هک  یماقم  نویامه 
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نامرف رکـشل  فّقوت  هب  رومان  لزنم  نآ  رد  نویامه  يارآناهج  يأر  اسایب  ایب و  وس  نیا  هب  مد  کـی  هکيدـیون  دـناسریم  نادهدرخ  ره  هب 
لاوحا نایب  قدـص  نابز  هب  هک  دـنتخاس  رـضاح  ار  یـصخش  ماظع  يارما  داشگب . هاشناوریـش  هابت  لاـح  زا  اـفخ  هدرپ  هاـبتنا  تسد  هب  داد و 

. دیاشگیم ناشیا  راک  هرهچ  زا  ار  انف  باجح  دیامنیم و  نافلاخم 
تابث ياپ  هدرک  تیارس  يو  رد  تیاهنیب  هقرفت  تیاغیب و  هغدغد  تشگ ، هاگآ  رثآمترصن  رکاسع  هّجوت  زا  هاشناوریـش  هکنآ ، شنخس 
لامآ هلبق  زا  لابقا  يور  دنار و  « 2  » هلبق هعلق  بناج  هب  دوخ  هارمگ  هاپـس  اب  هدرپس  تمیزه  دئاق  هب  تمیزع  نانع  هدـنامن  ياج  رب  شرارق  و 

. داهن داینب  خسار  هعلق  نآ  تناصح  تناتم و  رب  دامتعا  راهظتسا و  تشپ  هدینادرگ 
______________________________

. ناکین لک و  ص 456  ج 4 ، ریسلا ، بیبح  (. 1)
نایـشآکیالم ناتـسآ  مادخ  ضرع  هب  ناکم  نآ  نانکاس  زا  یـصخش  ناکین  لک و  لزنم  هب  لوصو  زا  سپ  : » اج نامه  ذخأم ، نامه  (. 2)

جوا زا  تّمه  هفرـش  نآ  هّلق  هک  هلبق  هعلق  ياپ  هب  یهاپـس  لیخ و  اب  هاگتـسدترصن  هاشداپ  تضهن  رب  عالطا  زا  دعب  هاشناوریـش  هک  دـیناسر 
«. تسا هتفاتش  هدیناسر  باتفآ  راگنرز  رهپس  هب  تعفر  غیت  رس  شاهرگنک  هدینارذگرد و  رهپس 

121 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يونثم

سوه رصرص  لصو  دنک  سخ  اجکسخ  هلمج  ودع  رصرص  داب  هپس 
لحز کلف  بّدـحم  هتـسویپ  هک  يزکرم  اب  تسا  ياهّلق  هلبق  هعلق  نیا  داتف و  شهار  هب  دـیاب  شیپ  نآ  زاداب  يورین  تسا  دـنت  هک  دـناد  وچ 

ار ریاط  رـسن  لیامح و  ازوج  [ 151  ] ندرگ رد  شجورب  راسی  نیمی و  لـحو ، رد  شقدـنخ  یکاـغم  هشیدـنا  زا  ورزیت  كاردا  ياـپ  تسا و 
: هک مظن  نیا  زاوآدنلب  ریاط  لیاز ، رطاخ  زا  شاهرگنک  رب  ناریط  لایخ 

: تیب نیا  نیشنهردس  غرم  رسح و  رد  شزیرکاخ  اهر  دنک  یگنس  وت  بیشن  زا  بجاح  رگدسر  لحز  ماب  هب  لاس  رازه  زا  دعب 
هکنآ زا  لفاغ  ریسدب  رظنهتوک  نمشد  رثا  اب  شزیتسناویک  كاغم  زا  ار  نیمز  يور  خرچ  تفه  ربز  زکدید  ناوت  رهپـس  نانچ  تماب  بل  رب 

غیت هب  ار  مگردرـس  هتـشر  نآ  يدوز  هب  دناودیم و  هلتق  بناج  هب  هلبق  تروص  رد  ار  وا  هدـیچیپ  ندرگ  رد  ار  شرمع  هتـشر  ریدـقت  تسد 
ربخماضق نامرف  درک  ياج  رثاكرابم  عمس  نایشآ  رد  ربخ  نیا  ریاط  نوچ  و  دنادرگیم . عطقنم  « 1 « » ْمُهوُُمتْفِقَث ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو   » تسایس

دنرآ تسا  یخامش  تیالو  تامظعم  زا  هک  نایریش  عضوم  بناج  هب  هّجوت  يور  دودحمان  دونج  هک  تشگ  رگهولج  روشک  نآ  هصرع  رد 
. دنرامگ هاشناریش  هلتاقم  هلباقم و  رب  تمهنتعاجش  تّمه  هدومن  تمیزع  هار  نآ  زا  و 

يونثم
ناریش دننام  نایریش  يوس  هبناریلد  هر  زا  دندش  نادرگنانع 

يدربن مه  فلاخم  ام  اب  دنکيدرم  يریش و  ِهر  زک  دشاب  هک 
دزای تسد  دناوت  مه  نمشد  هکدزارفرس  يدرم  هب  اجنآ  درم  هک 

عاطمناهج مکح  تفرگ  رارق  نایریش  هّجوت  رب  راثآضیف  رطاخ  هکنآ  زا  دعب  وزارتمه  نتشگ  تسا  گنن  ودبوزاب  روز  درادن  نمـشد  رگو 
، دش ذفان 

______________________________

«. دیشکب دیتفای ، هک  اجره  ار  نانآ  . » هیآ 91 (، 4  ) ءاسن هیآ 191 ، (، 2  ) هرقب (. 1)
122 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دّـقفت و نابز  هب  هانپنید  هاـش  ترـضح  دوب و  هنازرف  هناـگی و  يدرم  تلادـع و  تعاجـش و  هویـش  رد  هک  يدربیاـب  کـیب  یلق  [ 152 ، ] هک
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تیالو لها  كانمهو  رطاوخ  دباتش و  « 2  » ناوریش بناج  هب  نارکیب  رکشل  لوصو  زا  رتشیپ  دومنیم  باطخ  « 1  » ازریم شچ  ار  وا  تفوطع 
نایرکشل اب  دوب و  هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  باوخ  یگتشگرس  رازه  اب  مافتملظ  ماش  نامز  نآ  رد  هکنآ  دوجو  اب  دبایرد . مامت  تلامتـسا  هب 

شبـش زور و  رـصب  تریـصب و  يزیت  زا  هک  ازریم  شچ  هدروآ  ماقتنا  هب  ور  دوب  هدـید  تنحم  رازه  ناـشیزا  يزور  ره  هک  يارنشور  هاـش 
نانع تسج و  ناعذا  نایم  هظحل  نامه  دومنیم ، رظنم  مراچ  نیا  لیدـنق  هعـشعش  سکع  رگجرپ  نآ  رظن  رد  زیتسقرب  ریـشمش  دوب و  ربارب 

لامتـسم ار  هقرف  نآ  لامتـشا  تلامتـسا  لاوقا  هب  دزاس و  نئمطم  رطاخ  ار  نآ  لها  ات  تشگ  نایریـش  مزاـع  هتخاـس  کبـس  تسردتمیزع 
. دزاس

يونثم
داد نوناق  تسلدع و  نییآ  ربدالب  ردنا  رکشل  نیا  روتسد  هک 

نیمز يور  قحان ز  داتفاربنید  داداب و  هاش  قح  رای  دش  وچ 
ياهناد دشک  بش  رد  روم  رگمياهناگیب  لوصحم  نخان ز  هب 

ابرهک زج  درب  یهک  گرب  هکابع  لآ  دقن  نیا  لدع  سب  ز 
ياهویم وزا  داب  زج  دناشفا  هکياهویب  رب  تسا  فقو  هک  یلاهن 

نارباش 30 عضوم  ات  ار  بلطبکرم  بش  ناـمه  رد  و  [ 156  ] سک وم ز  رـس  کی  دوخ  هب  دریگ  هکسرتسد  نیا  یکاـپ  زج  هب  دراد  هک 
لوصح داد و  نیداب و  هاش  تایار  لوصو  زا  دناوخ و  دوخ  بناج  هب  فّطعت  فّطلت و  نابز  هب  ار  اجنآ  مدرم  دنارب و  « 3»

______________________________

دوب ازریم  شوج  هب  بقلم  کیب و  یلق  هب  موسوم  هک  ار  ماقمهردس  هدس  مادـخ  زا  یکی  . » ازریم شوج  ص 456 : ج 4 ، ریسلا ، بیبح  (. 1)
«. دناسر نآ  نانّطوتم  هب  ناما  نما و  هدژم  هتفر  ناورش  هب  هک  دومرف 

. نایریش هخسن : (. 2)
زاقفق لابج  ياههخاش  نیرتیقرش  بونج  یقرش  لامش  هنماد  نیب  نارباش  دور  رانک  ناورش ، زکارم  زا  میدق و  رهش  نارواش : نارباش - (. 3)

كورتم ياهناریو  هزورما  داتفا و  تیمها  زا  رهش  نیا  نارباش ، يرتمولیک  رد 25  هبوق  رهش  سیسأت  زا  سپ  دراد . رارق  رزخ  يایرد  لحاس  و 
(. یسراف فراعملا  ةریاد   ) تسا یقاب  نآ  زا 

123 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دـصق هب  تمیزع  ياول  تشادرب و  باوخ  زا  رـس  زور  رکـشل  شیارآ  هب  زورفایتیگ  حبـص  نوچ  داد و  ربخ  دازآ  هدـنب و  برآم  دـصاقم و 

ّلک مامز  داد و  نییزت  نیز  هیلح  هب  هانپنودرگ  هاشداپ  يراوس  تهج  ار  کلف  گنخزبس  تشارفارب و  بش  زودـناتملظ  رکاـسع  تمیزه 
ار مظن  نیا  نومـضم  بیر ، هشیدـنا  کش و  هبئاشیب  بیغ  ملاع  زا  نایبقداص  حبـص  نابز  رب  داهن  رد  هب  يرادنانع  فک  رد  هرجم  راـسفا 

. داشگ ترضح  نآ  عاعشباتفآ  ریمض  رب  عامتسا  هار 
مظن

باتفآ رترب  وت  زا  دشاب  هک  یهاش  نانچ  ربتفاتن  زگره  لزا  زور  زا  هک  يردق  کلف  يا 
باتفآ رس  دنزیم  قرشم  تنامرف ز  هب  مههام  دیشروخ و  دوریم  برغم  يوس  تمکح  هب  مه 

رد ياپ  لّکوت و  نانع  رد  تسد  داد  نیداب و  هاش  باتفآ  رکشل  جاتحم  دشن  يریگناهج  ردهاپس  لیخ و  وجم  نارکی  نارب  ِهن ، نمـشد  هب  ور 
درونارحـص یهاش  يامیپنودرگ  شربا  يدنچ  کی  نوچ  داهن و  ناوریـش  بناج  هب  تمیزع  يور  هدرک  ّلک  وزج و  يداهن  لّسوت  باکر 

دوب هدامآ  رثاترصن  رکـشل  روبع  رهب  زا  اییوگ  هک  هّداج  هار  يانثا  رد  « 1 « » ٌهلِإ ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو   » دـییأت زا  تشگ و 
. دوشگیم تلود  يور  رب  یخامش  حتف  باوبا  هک  دوب  یقیرط  دوخ  نآ  دومرف ، نآ  صّحفت  هانپنید  هاش  دش ، رادومن 
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يونثم
لیلد قح  ارت  هر  ره  هب  دشاب  هکلیدعیب  ورسخ  نآ  قحلا  ییوت  [ 154]

نایغاط زا  هشیدنا  يامرفمنایع  امرفزیت  بکرم  نارب 
ارت رواکت  نانع  تلود  هبارت  روای  وچ  دش  ّقح  دنداد  هک 

تشاد فطعنم  یخامش  هار  هب  ریـسمنودرگ  بکرم  نانع  ریگملاع  يأر  بیغ  ملع  اجک  مدرم  لقع  اجکبیر  کش و  زا  وت  راک  تسنوزف 
ار ناوریش  هار  و 

______________________________

«. تسادخ نیمز  رد  مه  تسادخ و  نامسآ  رد  مه  هک  تسوا  . » هیآ 84 (، 43  ) فرخز (. 1)
124 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رد نافلاخم  نوچ  هک ، دنتـشاد  هضرع  هدومن  مامت  بجّعت  رما  نیا  زا  ماـظع  يارما  تشاـمگ  یخامـش  ریخـست  رب  تّمه  هتـشاذگ  بقع  رد 
نیا هچ  دننارذگ  رطاخ  رد  ام  فعـض  زجع و  لایخ  دننام و  بقع  رد  مدرم  نآ  دور  یخامـش  بناج  هب  رکـشل  هاگره  دـناهلبق  هعلق  یحاون 

تـسین ار  وا  میراد ، نمـشد  هبراحم  دصق  ام  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  نایامن  تیاغ  هب  لقع  رظن  رد  مالک  نیا  هولج  و  « 1  » نایع رایسب  نخس 
. میرآ رطاخ  رد  یخامش  فّرصت  هّجوت و  لایخ  میراگنا و  ضحم  دوبان  قلطم و 

يونثم
راسی ات  نیمی  زا  فک  هب  دیآردرامد  هگ  ره  میرآرب  نمشد  ز 

نآ هب  دّدرت  هیوـلا  تخاـس و  دـیاب  هّجوـت  هلبق  ار  هلبق  هعلق  تمیزع  لّوا  تسد  میرآرب  یخامـش  حـتف  هبتسکـش  ار  وا  هداداـن  هک  قیـال  هچ 
رد هرورّـضلاب  دـشاب ، هدوب  وا  رادـتقا  هطیح  رد  هک  یکلامم  نآ  زا  دـعب  تخاس . مدـهنم  هّیلکلاب  ار  نمـشد  تایح  ساسا  تخارفا و  بناج 

. دیآرد رادمنودرگ  هدرپارس  باجح  رایتخا  هضبق 
يونثم

ریگ راد و  هر  يور  رب  میدنببریفن  نمشد  لّوا ز  میرارب  [ 155]
گنج ناتفخ  میشوپب  يدرم  هبگنت  میزاس  رمع  تحسف  ورب 

ام تسپ  دوش  ناریگ  تخت  رسام  تسد  رد  وچ  دتفا  هشناریش  هک 
نخس نیا  ینشور  رد  دیشروخ  وچنهک  ناشکرکشل  دزن  دوب 

تسام مزع  نید  کلم و  یپ  زا  تسخنتسام  مزر  نیلّوا  نیک  يور  نآ  زا 
رادمیب نانمشد  تکوش  دوشرادمان  نوچ  میدرگ  حتف  نیزا 

وترپ تفاین و  لوقعم  يأر  نیا  ساسانید  هاش  سانشهدرخ  عبط  ریمـض  تسوپ  هّصغ  زا  نمـشد  نت  رب  دَرَدتسود  حتف  نینچ  زا  یمّرخ  درب 
یحاون رد  نانمشد  نوچ  هک  تسا  نآ  زا  هغدغد  هکنآ  نخس  تفاتن . لومأم  نیا  هرهچ  رب  ترضح  نآ  لومش  ضیف  رطاخ  نامسآ  زا  لوبق 

تناتم و دیما  هب  تماقا  راب  هتخاس و  لزنم  هلبق  هعلق 
______________________________

. نایآ هخسن : (. 1)
125 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هعلق رد  مامت  هب  نایرکـشل  وا و  دـنهن ، وا  بناج  هب  هبراحم  يور  هتـشگ  وا  هّجوتم  نویامه  تایار  هاـگره  دـناهتخادنا  اـجنآ  هعلق  تناـصح 
روجهم مزجلاب  لقع  شور  زا  هعلق  ياپ  رد  نتـسشن  يور  رود و  مزح  قیرط  زا  نتـشاذگ  بقع  رد  ار  ناشیا  نتـشگرب و  نآ  زا  دـعب  دـنهج 
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وا نورد  نوناـک  رد  تریغ  هریاـن  میراـمگ  وا  راـصما  دـالب و  ریاـس  فّرـصت  رب  تّمه  میرآ و  تسد  هب  ار  وا  تخت  نوچ  هک  دـیاش  دـشاب .
: ددرگ هتخوس  ام  لابقا  نارین  رد  دوخ  بضغ  شتآ  هب  دیامن و  هّجوت  ام  بناج  هب  هتخورفا 

يونثم
نیمک رد  دوب  ار  نیک  ریش  نوچ  هکنینچ  هاگهشیب  رد  درک  اج  هن  [ 156]

ورگ ار  وا  هعلق  نانچ  ددرگ  هکورهاتوک  رکف  زا  تسا  نآ  رب 
میشک رگید  يوس  ازغ  نانعمیشکرد  وزا  تلوص  تسد  ام  هک 

ناما ام  زا  هعلق  نآ  هب  دبای  هکنامگ  نیا  تسا  هتوک  بجع  نکیلو 
تسد هلیح  نیدب  يو  زا  میراد  هکتسپ  تسیلایخ  هتوک  تسینامگ 

نیا رب  تسا  یهلا  موقر  ریذـپشقن  هک  یهاش  ریونت  رهم  ریمـض  نوچ  ریـسا و  ددرگزاـب  اـضق  تسد  هبریت  وچ  دزیرگ  رگ  اـم  تسـش  زا  هک 
داوس هکنآ  زا  دعب  تشاگنا . ضحم  مودعم  ار  هلذخ  ّهلاض  هقرف  نآ  ار و  هلبق  هعلق  هتشارفا  یخامـش  بناج  هب  هّجوت  تیار  تفای  رارق  ینعم 

: هک دش  مولعم  تفرگ ، ییانشور  رفظ  تلود و  هدید  مدرم  نآ  مودق  زا  رصب  بابرا  هناخ  مشچ  نوچ  یخامش 
عرصم

قشع راید  ردنا  وت  ریغ  تسین  راّید 
: هک دمآ  راتفگ  رد  هنارت  نیدب  راجشا  قاروا  راوید و  رد و  و 

مظن
تفرگ ناهج  ردنا  رس  ياپزیرگ  ربصتفرگ  ناج  كرت  ملد  قشع و  دیشک  رکشل 

دالوالا  لهالاب و  اوعتمتسا  ومهئآنب  لاطف  اونب  نیذلا  ّنا 
ّرقتـسم یخامـش  هصرع  زور  نآ  نوچ  و  « 1  » داعیم یلع  اوناک  مّهناکفمهراید  ّلـحم  یلع  حاـیّرلا  ترج   126 ص : نتم ، یهاش ، تاـحوتف 

[157  ] ریرـس هیاپ  رد  هک  دـنتخاس  رـضاح  ار  یـصخش  هّینـس  هّدـس  باّجح  تشگ ، زوسنمـشد  زاونتسود  هاشداپ  لالج  هاج و  تاقدارس 
ناّکس عمس  هب  رثاترصن  رکشل  هّجوت  ربخ  نوچ  هک ، دیناسر  ضرع  هب  ّصاوخ  ارما و  هطساو  هب  صالخا  تادجس  يادا  زا  دعب  ریسمکلف 

: دیسر روشک  نیا  ناّطق  و 
تیب

يور زا  اـفخ  هدرپ  شنیب  رون  داـتفا و  « 2  » درقیب عضوم  رب  هدـنب  نیا  رذـگ  ءانثا  نیا  رد  دـنتفرارف  اههشوگ  زا  مدرمقافآ  رد  داتف  يریختـسر 
هاشناریش رکشل  هک  دش  مولعم  نانچ  هدمآرد  رابتعا  رظن  هب  رایسب  هاگمارآ  هدرپارـس و  هاگرخ و  همیخ و  ياچقآ  یحاون  رد  داشگ  هرـصاب 

: هتخاس نطوم  نکسم و  ار  ياچقآ  هرانک  هدومن  رایتخا  رارق  رب  رارف  نویامه  يامیپبکاوک  رکاسع  يالیتسا  میب  زا  هک  تسا 
يونثم

يار يور و  دنک  اجره  وت  مزع  هکيادخ  فطل  دّیؤم ز  نآ  ییوت 
ام َو   » مهلم زا  رفظ  حـتف و  هدژم  ربخ  نیا  لوصو  زا  ار  هانپنید  هاش  ترـضح  ناوریـشونا  هچ  هشناوریـش و  هچناوت  بات و  دـنراین  تمزر  هب 

هبراحم هچ  دیدرگ  رایـسب  يراودیما  ثروم  يرادلد و  بجوم  ار  نایرکـشل  دیـسر و  شوه  شوگ  هب  « 3 « » ِرَـصَْبلِاب ٍحْمَلَک  ٌةَدِحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ 
نیا نّقلم  یلعا  ترضح  فطل  « 4  » دندیـشکیم لاتق  هبراحم و  لادج و  گنج و  راظتنا  لّمحت  هاگنیمک  رد  دندیدیم و  رود  ار  هاشناریش 

زور نآ  هدیناسر  الاو  ردق  دنلب و  هبتر  اهنآ  هب  نیز  بسا و  تعلخ و  جات و  ششخب  هب  ار  رثا  يزوریف  ربخ 
______________________________

رادروخرب دالوا  لها و  هلیـسو  هب  و  دـندرک ، ملاع  نیا  رد  ینـالوط  ياـهانب  هک  یئاـهنآ  اـقح  همجرت : ص 34 . یلع ، ترـضح  ناوـید  (. 1)
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. دناهدوب یهاگهدعو  رب  اهنآ  هکنیا  لثم  سپ  تفرگ ، ندیزو  ناشاههناخ  لحم  هب  اهداب  دندیدرگ .
(. ص 93 مرا ، ناتسلگ  . ) دراد رارق  یخامش  لامش  یگنسرف  هس  رد  درغبب : درقیب - (. 2)

«. تسا یندز  مهرب  مشچ  مه  نآ  تسا ، نامرف  کی  اهنت  ام  نامرف  . » هیآ 50 ( 54  ) رمق (. 3)
. دندیدیشکیم هخسن : (. 4)

127 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هک یتقو  ات  تشامگرب  ار  هیاپنودرگ  رکـشل  زا  یعمج  هیالط  مسر  هب  بسا  هتـشاد ، زورفالد  ازفناج و  كرابم  مودـق  نمی  هب  ار  یخاـمش 

ار رجنخ  ریت و  تعامج  نآ  دزاس ، تسار  فلاـخم  رکـشل  رب  یعاعـش  طوطخ  زا  یطخ  هزین  [ 158  ] هدیدرگ راوس  رهپـس  گنخ  رب  هاشداپ 
: هک مظن  نیا  نومضم  رب  هدروآ  مشچ  شیپ 

تیب
نافلاخم لایخ  رب  دـش  دـمآ  هار  هتـشگ  دـنبراک  دـیآرد  باوخ  هن  دور  نوریب  وت  لاـیخ  هن  هکمدرک  هژم  زا  یتسب  راـخ  دوخ  هدـید  درگ  هب 

حاجن زوفاب و  نودرگ  ورسخ  هک  حابصلا  یلع  دنیارایب . نایرکـشل  رب  ّتینما  تنیز  هب  ار  « 1 « » ًاساِبل َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو   » تعلخ دنیامن و  دودـسم 
لابقا تلود و  هدرپارس  زا  لامهیب  هاش  تخاس  نّیزم  ار  رهپس  تخت  کلم  ریخـست  ریبدت  هب  تخادرپزاب و  حاور  شمارآ  لیل و  شیاسآ  زا 

رادنید يارما  تخارفا  تمظع  تمشح و  کلف  جوا  هب  رـس  مودق  نمی  زا  نیکمت  تّزع و  تخت  نییآ  رهم  لاثمدیـشروخ و  هدومرف  نوریب 
و تشارفا . تربخ  شناد و  رهپس  هورذ  هب  ار  تروشم  ریبدت و  هیولا  یناتسروشک  نادیم  رد  تشاد و  بلط  ار  راعشترصن  رکـشل  نارـس  و 
مالعتـسا و رادرکدـب  هقرف  نآ  راـثآ  لاوـحا و  زا  هک  دنداتـسرف  یلوارق  مسر  هب  ار  هدیجنـس  يدرم  نازیم  هب  هدـیدراک  نارداـهب  زا  ياهـقرف 
ار ناشیا  تالاح  یگنوگچ  دـننادرگ و  هاـگآ  ناـشیا  لاـبو  هب  نورقم  لاـح  ّتیفیک  زا  ار  نید  داداـب و  ورـسخ  نیزر  يأر  هدومن  رابختـسا 

هدومن ماـیق  یلوارق  مزاول  مسارم و  هب  ناـعذالا  بجاو  ناـمرف  بسحرب  نـالوارق  نوچ  دـنناسر . باـیماک  باّون  ضرع  ّزع  هب  هدومن  موـلعم 
هعلق ناـیم  رد  هک  ار  ياهشیب  هدرک  چوـک  ياـچقآ  راـنک  زا  هاشناوریـش  هک ، تـشگ  [ 159  ] ياـشگناهج يأر  ضورعم  دـندرک  تعجارم 

لزنم تسا  عقاو  درقیب  هعلق  و  « 2  » ناتسلگ
______________________________

«. میداد رارق  ناتششوپ  ار  بش  و  . » هیآ 10 ( 78  ) ءابّنلا (. 1)
دافم ساسارب  دش . هتـسب  ّلحم  نیمه  رد  هّیـسور  ناریا و  نیب  لاوش 1228  مهن  هماندهع  غابهرق . هیحان  رد  تسا  ياهدـکهد  ناتـسلگ : (. 2)
نیدب دش و  راذگاو  هّیسور  هب  ادج و  ناریا  زا  غابارق  ناوریش ، یکش ، دنبرد ، ناتسجرگ ، ناتـسغاد ، هجنگ ، وکاب ، تایالو ، هماندهع  نیمه 

. دش هداد  نایاپ  هیسور  ناریا  ياهگنج  لّوا  هرود  هب  هلیسو 
128 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هدرک راوتسا  راجشا  مایتلا  طابترا و  زا  ياهبترم  هب  ار  دوخ  بناوج  فارطا و  هتخادنا  راذگهر  رد  رامـشیب  لگنج  رایـسب و  تخرد  هتخاس 
«. 1  » روبع هشیدنا  رود و  رادیاپ  ّدس  نآ  زا  بآ  رذگ  لایخ  هک  تسا 

عرصم
راذگعرد فاکشنشوج  ریت 

رد ار  وا  رادنپ  كاشاخ  ددرگ  وا  هّجوتم  بیهنشتآ  رکشل  همدص  نوچ  هکنآ  زا  لفاغ  تسا  روجهم  ناکما  هبتر  زا  راوید  نآ  فیواجت  زا 
. دزورفارب مد  کی  هب  ار  نایزاغ  ترصن  غارچ  دریگ ، ندیزو  «« 2  » تاحفن مکرهد  ماّیأ  یف  ّنا   » هک حتف  میسن  دزوسب و  سفن  کی 

تیب
دیآ كاشاخ  ینامهم  هب  وچ  شتآتسین  يریبدت  چیه  دوجو  لذب  زج 
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سفق دزاس  شیوخ  رب  بوچ  زا  هکسوه  ار  شلد  غرم  هّصق  نیا  دش 
ریخ دتفا ز  رود  نآ  زا  غرم  یلوریط  ظفح  یپ  زا  دوب  رگ  سفق 

دنک ارحص  هب  ور  رگ  درک  بجعدنک  اج  سفق  نورد  یغرم  وچ 
یتّدم هک  مزر  هیعاد  دیـسر ، لالج  هاج و  عماسم  هب  لاوحا  نیا  رکذ  نوچ  دنزگیب و  سفق  غرم و  دننامندنلب  ددرگ  هلعـش  سفق  درگ  وچ 
هتفوک هزاوآرهپـس  لبط  رب  هزادـنا  لاله  لاود  هک  دومرف  مکح  هدزرـس  ترـضح  نآ  رطاقمضیف  رطاخ  زا  هراـبرگد  دوب  مزج  نارب  هک  دوب 

زا کیره  دنامن و  زاب  نارکیب  رکشل  زا  يدرف  ددرگ ، هار  مزاع  هانپناهج  تایار  نوچ  هک  دنشاب  رظتنم  [ 160  ] هداتسیا اّیهم  هدایپ  هراوس و 
. دنادرگن يور  ییوجگنج  هّداج  زا  هدرپس  ّلک  وزج  قلاخ  قیفوت  دیاق  هب  لّکوت  نانع  لیسترصن  رکشل  ناراوس  کباچ 

______________________________

زا دـعب  ماقمیلاع  هاش  هداد  مامت  راکیپ  ماکحتـسا  رجـش  ياـههخاش  رپچ و  هب  ار  دوخ  يودرا  درگ  و  : » ص 456 ج 4 ، ریّـسلا ، بیبح  (. 1)
تابث و مادقا  ترـضح  نآ  هّجوت  درجم  هب  دومرف  تضهن  بناج  نادـب  یخامـش  زا  هتخاس  رّرقم  دوخ  اب  ار  نمـشد  راکیپ  ربخ  نیا  عامتـسا 

«. دومن چوک  ناتسلگ  هعلق  فرط  هب  روکذم  لزنم  زا  هدش  لزلزت  هاش  ناورش  رارق 
. تسا ییاههحفن  امش  راگزور  ياهزور  رد  همجرت : (. 2)

129 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يونثم

ریثا خرچ  هب  ات  نیمز  زا  دیسرریفن  نیا  هاش  هاگرد  دمآرب ز 
هابتنا تربخ و  یهارمه  هبهار  هب  رسکی  دنیآرد  رکشل  هک 

لاتق مزر و  مزع  ار  هاش  دوبلاعفدب  نمشد  دش  کیدزن  وچ 
گنت دندیشکرد  نیز  هب  رواکتگنردیب  نامز  رد  هپس  نارس 

راوس رسکی  وزغ  یپ  زا  دندشرارق  ترصن  تسد  رد  هداد  نانع 
داهتجا دننکیم  نید  هار  رد  هکداهجاب  رکشل  نیا  وت  یهلا 

هاش لابقا  لظ  رد  لاس  یسبهاگن  ثداوح  نیمک  زا  رادب 

بطر راتفگ  رامضم  رد  یناورش  هقرف  نوخ  هب  ار  هقطان  غیت  نتخات و  نخس  نادیم  رد  راسیخّرف  هاشناریش  هبراحم  رکذ  هب  ار  هماخ  تیمک 
نتخاس ناسللا 

ْنَم ُّزُِعت   » هعقر وا و  نامرف  ذـفان  ناشن  يارغط  « 2 « » ُءاشَت ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت   » هماـن هک  « 1 « » ُنوُکَیَف ْنُک   » رداق ّتیـشم  نوچیب و  هاشداپ  هدارا 
هبیان دریگ و  ّقلعت  لاهنون  يامن  وشن و  هب  لالج  تنطلـس و  ناتـسوب  رد  نوچ  تسوا ، ناـنتمالا  ّزعلا و  مزـال  ماـکحا  لـیلد  زارط  « 3 « » ُءاشَت

بابـسا هتـسباو  شلاعفا  دنچ  ره  دریذپ ، ّبترت  یلاعفدب  ینوگنرـس  هب  [ 161  ] هچناورپ هـب  « 4 « » ُءاـشَت ْنَّمِم  َکـْلُْملا  ُعِْزنَت   » ناوید زا  شرهق 
يو رد  تهج  رودص  تسا و  ناهج  ردصم  ملاع  هک  اجنآ  زا  اّما  ین ، بایهرهب  ذافن  تفص  زا  ببـس  ّتلع و  هطـساو  هب  شماکحا  تسین و 

هب هک  ار  دارم  هرهچ  شیارآ  دزیگنارب و  یببس  هنوگره  زا  روما  نآ  حلاصم  رد  تافص  روهظ  ياضتقم  هب 
______________________________

«. دوشیم دوجوم  سپ  وش ، دوجوم  . » هیآ 73 ( 6  ) ماعنا (. 1)
.« یهدیم کلم  یهاوخب  هکره  هب  . » هیآ 26 ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)

«. یهدیم تّزع  یهاوخب  هک  ار  سکره  هیآ 26 . اجنامه ، (. 3)
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«. یناتسیم کلم  یهاوخب  هکره  زا  و  . » هیآ 26 اجنامه ، (. 4)
130 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

لها رانک  رد  هتـسارآ  ار  کلم  سورع  ردق  يرایتسد  هب  اضق  هطـشام  ات  دزیمایب  یگنر  هنوگره  زا  تفریذپ  دـهاوخ  تروص  ریدـقت  گنرین 
شرابدا هیصان  رب  « 1 « » نیّدـلا موی  یلا  نئاک  وه  اـمب  ملقلا  تّفج   » هناـخ هب  نالذـخ  مکح  ار  یلوذـخم  دـناشن و  لود  نید و  بحاـص  نآ 

«. 2 « » ءانفلا توملاب و  هدابع  رهق  ءاقبلاب و  دّحوت  نم  ناحبس   » دناسر ناوه  ّتلذ و  روشک  هب  ناوت  برق و  هصرع  زا  تسا  هتشگ  بوتکم 
يونثم

تسپ الاب و  رادهگن  تردق  هبتسه  هچره  عناص  ناهج  يادخ 
نون فاک و  نمکم  زا  شمکح  دسرنومنهر  دوش  يرما  هب  دهاوخ  وچ 

یهرمه دنک  ار  ردق  اضقیُهت و  ّتلع  غراف ز  بابسا  ز 
ردپ ین  دش و  ردام  جاتحم  هنردق  دز  مقر  مدآ  قلخ  رب  وچ 

دش راهظا  مه  اجنیا  گنر  نامهدش  رادیدپ  میرم  یسیع ز  وچ 
ببس طیحم  یتیگ  ود  دشاب  هکّبر  مکح  زا  زین  نیا  تسه  یلو 

لاثمبکاوک رکشل  ترـصن  حتف و  عوقو  لامجا ، نیا  لیـصفت  [ 162  ] مُکب دـناّمُص و  مکح  نیرد  نامیکحمکح  رادـقا و  تسا  نیا  یلاعت 
هتفای و یهاگآ  دوب  درقیب  ناتسلگ و  هعلق  نایم  هک  یلگنج  رد  هاشناریش  لوزن  رب  یهاش  ریظندیـشروخ  ریمـض  نوچ  هک  تسا  لامهیب  هاش 
راوس و يزورهب  ترـصن و  يزوریف و  حتف و  یکراب  رب  هتفات  شرطاع  رطاخ  تحاس  رب  ءامتناتقادص  نایهنم  يادا  ياوحف  زا  ربخ  نیا  وترپ 

هار يانثا  رد  دندوب . هتـشگ  هّجوتم  هتفاب  لاب  رد  لاب  اهشکرت  زا  ترـضح  نآ  بقع  رد  رادرکتلود  راثآتداعـس  راّرج  راپـسناج  رکـشل 
ریدقت نسُح  دئاق  شیپ و  زا  قیفوت  فطل  هقردب  تسا  ناتـسلگ  هعلق  هّجوتم  هدرک  چوک  ناشنتناتم  عضوم  نآ  زا  هاشناریـش  هک  دیـسر  ربخ 

زا دنتشونرد و  ار  يراحص  زا  یکدنا  نوچ  و  دنتشگ . ریسمنودرگ  بکارم  ریس  تعرس  بجوم  بقع  زا 
______________________________

. دش کشخ  تسا  هدنوش  وا  هچنآ  هب  ملق  نئأک » وه  امب  ملقلا  ّفج  : » تسا هدمآ  تروص  نیا  هب  ص 71  لاثمالا ، ۀنیزخ  رد  (. 1)
. دش هریچ  شناگدنب  رب  یتسین  گرم و  اب  تفای و  یگناگی  يراگدنام  اب  هکنآ  تسا  هزنم  كاپ و  همجرت : (. 2)

131 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نآ رابک  راغـص و  دش . نایزاغ  هدـهاشم  هاشناریـش  رـشح  نافوط  رکـشل و  درگ  دندیـسر ، ینابج  عضوم  یحاون  هب  هتـشذگب  لزانم  یـضعب 

نافلاخم نوچ  و  دنتشگ . یقالت  دمرس  تداعس  تلود و  هب  ناشیا  یقالت  زا  اییوگ  هدروآ  ياج  هب  راگدرک  رکش  مسارم  راقونودرگ  رکشل 
لاحم ندرب  رگید  قیرط  هب  ار  ناشیا  لادـج  نادـیم  رد  ندرـشف  ياپ  زا  ریغ  دنتـشگ ، فقاو  نید  داداب و  هاـش  رکـشل  ندیـسر  زا  نیکمتیب 

سولوا نارادرس و  ارما و  زا  ار  سکره  هتشگ  لوغشم  یشیماسی  بیترت و  هب  هدومن  ضیرحت  گنج  رب  ار  رثا  تارشح  رکـشل  مرجال  دومن ،
لّکوت نیمز  رد  راقو  تباث و  ياپ  راسی  رب  نیمی و  رب  [ 163  ] تلود رادنید  هاش  دنداتسیاب . هدومن ، نییعت  قاثو  لزنم و  ینمکم  رد  قامیا  و 
فالغ رد  هنییآ  ار  ودـع  ریـشمش  مزر  زور  رد  هک  یچاوت  کیب  نیدـباع  لثم  ءارما  هدوب و  راوگرزب  هّمئا  تیانع  راظنا  رظتنم  هدرک  راوتـسا 

هدیـشکرس یبوـخ  هب  یبوـبحم  ار  هزین  هدـیمخ و  ناریپ  اـب  ناـمأوت  ار  نامکدـب  هورگ  نآ  ناـمک  هتفکـشان و  هـچنغ  ار  ریت  ناـکیپ  هـتفهن و 
ناخارق و ناطلـس و  ضوع  ولنامارق و  کیب  ماریب  ولجاتـسا و  دّـمحم  ناخ  کیب هللا و  نیـسح  کـیب و  اـفلخ  نوچ  ءارما  یقاـب  تسنادیم و 
بلق و راغنارب و  راغناوج و  زا  رکشل  بیترت  هب  رادیاپ  تلود  ناکرا  ریاس  راشفا و  کیب  ناطلـس  یلغوا و  دوغیا  کیب  سایلا  سایلا و  هچارق 

لوغشم راداد  ترصن  ار  راغناوج  اییوگ  هک  دندومن  بیترت  ياهباثم  هب  ار  رکشل  زیمت ، تسایک و  ّرمم  زا  ناشیا  دنتشگ . رومأم  راسی  هنمیم و 
لکـشم ره  لاّلح  دـییأت  هب  اییوگ  هک  دوب  لديوق  یـسک  دوج  ّرف  هب  دوخ  بلق  دومنیم . ینابهگن  راگدرورپ  دـییأت  حـتف و  ار  راغنارب  دوب و 
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: هک دوب  لیاق  زجر  نیا  هب  دج  نویامه  دج  ثاریم  هب  شنایب  نابز 
بسح نع  ّبذا  يرامذ و  « 1  » یمحابلّطملا دبع  نبا  یلع و  انا 

درف همه  زا  مَبَسَن  مان و  هب  هک  منآ  «2  » برهلا نم  یتفلل  ریخ  توملا  و 
 ______________________________ درک مهاوخ  بسح  شیوخ و  بسن  ظفح 

هب ار  هقطان  غیت  نتخات و  نخس  نادیم  رد  راسیخرف  هاشناریـش  هبراحم  رکذ  هب  ار  هماخ  تیمک  نتم 131  یهاش  تاحوتف  یخا . هخسن : (. 1)
نتخاس ناسللا  بطر  راتفگ  رامضم  رد  یناورش  هقرف  نوخ 

، منکیم عافد  دوخ  بسح  ناردـپ و  مسر  مسا و  زا  مشاـبیم ، بلّطملا  دـبع  رـسپ  یلع و  نم  ماـن  ص 22 . ع )  ) یلع ترـضح  ناوید  (. 2)
. تسا رتهب  رارف  زا  درمناوج  يارب  گرم 

حطـس هک  ار  یهاـش  ياـمتنارفظ  ياول  درم  رب  رتهب  زیرگ  زا  دوب  ندرمدربن  تقو  تفـصهوک  میاـجرب  اـپ   132 ص : نتم ، یهاش ، تاـحوتف 
حـتف و ملق  هب  تسا  یتیآ  هحفـص  نآ  تیاهن  رد  شتیارـس  باتفآ  هچهم  و  [ 164  ] هتشادرب « 1 « » انْحَتَف اَّنِإ   » زا لقن  تسا  ياهحفـص  کـیره 

. تشامگ رصن  رفظ و  رب  تمهنیلاع  تّمه  هداتس  نآ  لیلظ  لظ  رد  ترضح  نآ  تشارفارب و  رادیاپ  تلود  رادملع  هتشاگن ، ترصن 
يونثم

يروشک ره  تفای  ینشور  وزکيرتخا  فرش  جوا  زا  دیشخرد 
غارچبش رهوگ  نوچ  بابحا  ربغاد  درد و  هیام  نید  يادعا  رب 

ازریم شچ  ولکت و  دّمحم  ولنامارق و هللا  کیب  جـلیق  کیب و  ابلچ  ءارما  یقاب  ماش و  هدرک  نایناورـش  زور  یلومالظ  زا  یهت  وز  نایزاغ  بش 
راعـشترصن رکـشل  ناناوج  هکی  نایچروق و  رامـشزور و  نارداهب  زا  راجق و  کـیب  يریپ  ولرکاـچ و  کـیب  یلع  ولرکاـچ و  کـیب  رکب  و 

يارما زا  هک  یچهرفـس  کیب  نیـسح  رادرهم و  کیب  لیلخ  کیبهناد و  راـشفا و  یچناورپ  کـیب  يریپ  ولردـقلاوذ و  نزاـخ  کـیب  ناـملس 
هتفرگ رارقتـسا  رارق و  دوخ  ماقم  لحم و  رد  کیره  ولجاتـسا  یلغوا  یفوص  کیب  دـمحا  هناخّـشارف و  هغوراد  خیـش  وراس  دـندوب و  راشفا 
نامک هب  تسد  دـنتفای ، نایاپ  رد  هک  ار  رثآمرفظ  رکاسع  هدـنار و  الاب  هبتر  هب  نافلاخم  رکـشل  رابکی  هب  هک  دـندوب  راکیپ  گنج و  دّـصرتم 

رکـشل هداـمآ و  ار  گـنج  سک  رازه  یـس  هب  بـیرق  فلاـخم  رکـشل  زور  نآ  رد  و  دـندرک . زاـغآ  ناراـبریت  ناـشیا  هداـیپ  هراوـس و  هدرب 
جنسياون و تخاسیم و  [ 165  ] هراوآ وا  غامد  زا  ار  لقع  غرم  هراـقن  ویرغ  سوک و  هرعن  دـندوب ، هداتـسیا  ربارب  رد  رازه  تفه  رثايزوریف 

راـقنم درکیمن و  اـج  وـلهپ  هنیـس و  رد  زج  دوـمنیم ، زاورپ  ناـمک  نایـشآ  ریت  زا  هک  باـقع  تـخارفایم ، ریثا  خرچ  هـب  رـس  ریفن  يادـص 
ناشنریق اوه  جوا  ریت  رویط  لاب  زا  دروآیمن و  « 2 « » ًۀَّیِضْرَم ًۀَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای   » همیرک زج  يزیچ  شناکیپ 

زا و 
______________________________

«. میاهدرک ردقم  ار  يزوریپ  ام  . » هیآ 1 ( 48  ) حتف (. 1)
«. درگزاب تراگدرورپ  يوس  هب  هدیدنسپ  دونشخ و  هتفایشمارآ ، حور  يا  . » تایآ 27 و 28 ( 89  ) رجف (. 2)

133 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دوجو اب  رهم  سوواط  هدیشک  يراوت  هنایشآ  رد  رـس  ریت  ناریط  میب  زا  ریاط  رـسن  تشگ . ناشفا  نوخ ، هب  نادیم  هحفـص  هب  ناشراقنم  كون 

مزع هب  لـیاه  هعقاو  نآ  رد  لد  غرم  هک  درک  ياـج  ناـیزاغ  ياـهلد  درکنییآ  سفق  ناز  ریت  ياـهبوچ  دـیزخ . هرهز  هدرپ  رد  رهپـس  هرز 
ِیلوُأ  » ناغرم زین  بناج  نیزا  دـیاین . رد  ياـپ  زا  هلمح  داـب  هب  هک  دـنتخاس  نارگ  ببـس  نآ  هب  ناـکیپ  زا  ار  اـهبوچ  نآ  دـیارگن و  تمیزه 
تّمه لاـب  نانمـشد  غاـمد  لد و  عـالق  ریخـست  مزع  هب  دـنداهن و  عاـفترا  جوا  هب  ور  ترـصن  يورین  هب  « 1 « » َعابُر َو  َثـُالث  َو  یْنثَم  ٍۀَِـحنْجَأ 

هک فلاخم  ناـج  دروآیم و  ناـبز  « 2 « » ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَـف   » تـالاقم درکیم ، تاـقالم  نمـشد  حور  غرم  اـب  هک  ریت  ره  دـنداشگ 
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. دیدیم نت  بناج  هب  ریت  گنهآ 
تیب

دوخ هضیب  دیشکیم  « 3  ]...[ » رد ترذعم  نابز  تشاذگ  نامهم  هب  هناخ  تشادن  نامهم  تقاطتشاذـگ  ناکیپ  هب  ریت  ار  حورجم  نت  ناج 
مامت راک  ار  غرماـی  [ 166  ] تشاذـگ زاب  ار  شندرورپ  هک  دـش  دـساف  ریت  سورخ  راـقنم  زا  رگم  تشاد  یلوغـشم  غاـمد  غرم  تیبرت  هب  هک 

. تشامگ یلصا  هنایشآ  هّجوت  رب  تّمه  هک  تشگ 
يونثم

گنرهریت اوه  ناراب  ریت  زا  دشگندخ  باقع  دش  ناور  وس  ره  ز 
شوپبوچ ناهج  فقس  درک  نامکشوکتخس  كوان  دش  دمآ  ز 

هرز زا  ریت  كون  هرگ  يداشگهرگربهرگ  هچرگا  دوب  هرز 
دوب ریت  کی  ياج  شاهقلح  ره  هکدوب  ریبدت  يارای  هچ  ار  هرز 

زیختسر نآ  رد  نارابریت  همهزیت  قرب  نالی  تسش  ربا و  نامک 
دادتمایب شناراب  هک  يربا  هچداب  هب  ناج  دهد  شسکع  هک  یقرب  هچ 

ناور  دش  نوخ  لیس  نیمزرس  نآ  زانامسآ  زورف  دمآ  هک  اجره  هب 
______________________________

نآ زا  شیاتـس  . » َعابُر َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ٍۀَِـحنْجَأ  ِیلوُأ  اًلُـسُر  ِۀَِـکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  هیآ 1 : ( 35  ) رطاف (. 1)
راهچ هس و  هس  ود و  ود  دنراد  ییاهلاب  هک  یناگتـشرف  دینادرگ . نالوسر  ار  ناگتـشرف  هکنآ  نیمز ، اهنامـسآ و  هدننیرفآ  تسا ، دـنوادخ 

«. راهچ
«. یتسه دورطم  هک  وش  نوریب  اجنآ  زا  . » هیآ 34 ( 15  ) رجح (. 2)

. دراد یگداتفا  هخسن  (. 3)
134 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. تشگ نومنهر  مدـع  يارحـص  هب  ار  نایزاغ  حور  رویط  لاح  ناـبز  هب  تشذـگ و  دـح  زا  رادرکدـب  هقرف  نآ  راـقنمزیت  ریت  ناریط  نوچ  و 
دندرک لایخ  نافلاخم  هکنآ  ات  دادیم  راقو  نیکمت  داد  تابث  بکرم  رب  رادنید  هاش  نانچمه  هداـتفا و  راـغنارب  راـغناوج و  ناـینب  رد  لزلزت 
نادیم رد  زیرولج  هدرک  هلمح  رابکی  هب  تفای . مارصنا  مادهنا و  یّلک  هب  ناوت  اضق  رکـشل  تماقتـسا  داینب  تفات و  ناشیا  جوا  زا  حتف  ّرین  هک 
نابسا ياپ  تسد و  رد  دندوب  راصح  هعلق و  ار  راکبان  هقرف  نآ  هداتس  نایزاغ  دربتـسد  شیپ  رد  هک  ار  هدایپ  هورگ  دنتخات و  زیتس  هبراحم و 

نیا نوچ  دندناوخیم ، نابز  ریز  رد  « 1 « » ِهِدُونُج َو  َتُولاِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َۀَـقاط  ال  [ » 167  ] قادصم هک  تازغ  هرمز  دنتخاس . لصأتـسم  یّلک  هب 
داهج ازغ و  نارکی  هدیدرگ  مّلکتم  « 2 « » ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو   » هقادـصم هب  نابزکی  لدکی و  عومجم  هدرک  هدـهاشم  تروص 

يدرمياپ هب  یضعب  دنتـشگ و  زورهریت  نانمـشد  تایح  نمرخ  زورفاهلعـش  زوسملاع  غیت  قرب  هب  یـضعب  دندنار . داهتجا  دهج و  نادیم  رد 
. دنتشذگرد نافلاخم  فص  زا  ترصن  حمر  ینومنهار  زارفارس و  هزین 

يونثم
غیردیب فرط  ره  یشتآ  داتفغیتهدنشخر  قرب  زا  هصرع  نآ  رد 

شومخ يدنلبرس  دش  يوس  ره  هبشوکنعط  هزین  زا  روشک  نآ  رد 
موم وچمه  دش  هاوخدب  گنس  لدموبوزرم  نآ  ردنا  نارگزرگ  ز 
درک زیرنوخ  تیاکح ز  رسارسدرکزیت  نابز  ءادعا  رب  رجنخ  وچ 
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لوزن ایوگ  درک  نامسآ  البلوبقان ز  لبقمان  لیخ  نآ  رب 
ًةَرِیثَک ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک   » نومضم هاگمزر  نآ  رد  ار  نیبهدرخ  گنس  لیبابا و  راک  گنج  نآ  ردگندخ  ریت  ناکیپ و  درکیم  هک 

زجعم هقداص  نیمزرس  نآ  رد  ار  نیقی  قدصاب و  نالقاع  و  تشگ ، رابتعا  هدید  نیعلا  بصن  « 3 « » ِهَّللا ِنْذِِإب 
______________________________

«. تسین شهاپس  تولاج و  ناوت  ار  ام  زورما  . » هیآ 249 ( 2  ) هرقب (. 1)
«. میگنجن ادخ  هار  رد  ارچ  . » هیآ 246 اجنامه ، (. 2)

«. دنک هبلغ  يرایسب  هورگ  رب  هک  یکدنا  هورگ  اسب  هچ  ادخ  تساوخ  هب  . » هیآ 249 ( 2  ) هرقب (. 3)
135 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رگراک هدیدراک  درم  هدـید  هکنادـنچ  تشاذـگ  ریثأت  هنییآ  ریمـض  رد  « 1 « » َنیِمِّوَسُم ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَـسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی   » نییآ
در تسد  هرخالاب  داشگیم ، [ 168  ] یعـس ماگ  ارحـص  نآ  روبع  رد  هشیدنا  بکرم  دنچره  دادیم و  بآ  ءادعا  نوخ  هب  ار  مشچ  داتفایم 

. داهنیم لوتقم  نافلاخم  زا  يدودرم  يور  رب 
هصرع زیت  غیت  نآ  زیرنوخ  زا  هدیـشکرس و  قفا  ماین  زا  باتفآ  غیت  ات  هک  دومن  يدربتـسد  ماقم  نآ  رد  ماقتنا  غیت  هب  ماشآنوخ  غرم  هّصقلا ،
ناروتس مس  زا  كاخ  حطـس  هنرگا  دنیـشن و  نآ  دننام  کلم  شوگ  دیدن و  نآ  لثم  کلف  مشچ  هدیدرگ  زیمآگنر  قفـش  نوخ  هب  برغم 
رکـشل یتخیمآ ، ارـضخ  هّبق  اب  اربغ  هصرع  یتخیر  كاـخ  رب  بآنوخ  لیـس  هنرگا  یتشذـگرد و  طـیحم  زا  نوخ  بالیـس  یتشگ  كاـغم 
نایزاغ نّقلم  هک  ریدـقت  يدانم  يادـن  زا  دـندید و  مکحم  تازغ  تدالج  گنج  رد  ار  تایح  ناـبیرگ  نوچ  ریـسدب  فلاـخم  رثاتلـالض 

زیرگ و نابایب  رد  يور  هدرک  راوتسا  تمیزه  باکر  رد  تمیزع  ياپ  دندینش ، « 2 « » ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو   » ریفص دوب  ریبدتهدنخرف 
تلود ياول  هباتک  « 3 « » َنُوِبلاْغلا ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  َو   » نومضم ترصن  رّـشبم  دندومن . رایتخا  رارق  رب  رارف  هدرک  زیتس  هبراحم و  نادیم  رب  تشپ 
میسن تخارفارب . يزوریف  حتف و  جوا  هب  « 4 « » ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ   » يرایتسد هب  ار  ملع  نآ  و  تخاس . نویامه  يامتنا 

. رکشل ود  ره  لامعا  يازج  « 5 « » َنُولَعْفَی اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو   » هقداص دیزو و  مدقتباث  نایزاغ  ملع  مچرپ  رب  لابقا 
تیب

راقفلا  وذ  هنیآ  زا  حتف  خُرراقوردیح  هاش  رب  تشگ  نایع 
______________________________

«. دنک يرای  ار  امش  تمالع  بحاص  ناگتشرف  زا  رازه  جنپ  اب  ادخ  . » هیآ 125 (، 3  ) نارمع لآ  (. 1)
«. دیشکب دیبایب  ار  اهنآ  هک  اجره  رد  . » هیآ 89 ( 4  ) ءاسن (. 2)

«. دنبلاغ اهنآ  رب  دوخ  ام  رکشل  و  . » هیآ 173 (، 37  ) تافاصلا (. 3)
«. دیشخب دهاوخ  يرادیاپ  درک و  دهاوخ  يرای  ار  امش  دینک ، يرای  ار  ادخ  رگا  . » هیآ 7 (، 47  ) دّمحم (. 4)

«. تسا رتهاگآ  دناهدرکیم ، هک  ییاهراک  هب  ادخ  هکیلاحرد  دوش  ادا  یمامت  هب  شرادرک  ربارب  سکره  شاداپ  . » هیآ 70 (، 39  ) رمز (. 5)
136 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

لوفا ضرعم  رد  دوخ  تلود  باتفآ  نوچ  [ 169  ] ار شلابو  هب  نورقم  لاوحا  هایس و  هریت  تخب  بکوک  نوچ  ار  دوخ  تلود  زور  هاشناریش 
. دید لاوز  و 

يونثم
يرورس رسفا  رس  هدنکفيرس ز  لایخ  رس  زا  هدرک  نورب 

ورگ رد  شدش  تمیزه  تسد  هبورزیت  بکرم  يرادنانع 
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«1 « » هبابـسا ّأیه  ائیـش  هّللا  دارا  اذا   » غیت هب  شتلود  بسا  نوچ  هکنآ  زا  لفاغ  درب  ناج  هگمزب  نیزک  دناوتدرب  نادیم  شبـسا ز  وچ  دیاش  هک 
دیاب زیت  غیت  رب  شرخآ  دیامن ، زیتس  لایخ  اضق  اب  زیرگ  نادیم  رد  دنچره  و  تشگ ، دناوتن  رپس  یپ  راتفر  رامضم  رد  دعب  نم  تسا  هدش  یپ 

روخارف کیره  هدرک  غیردیب  غیت  هضرع  ار  نانمشد  رادیاپ  تلود  ياضتقا  زا  راعش  ترصن  رکشل  نایزاغ  هک  رادوریگ  يانثا  رد  تشذگ .
هدید لحک  ار  ترضح  نآ  نوگلگ  مس  درگ  تخادنایم و  نویامه  ياپ  رد  ار  شرس  هدروآرد  ياپ  زا  ار  ینمشد  دوخ  تکوش  تأرج و 
تیص زا  شحور  غرم  هک  ار  هاشناریش  دسح  هنیک و  هب  نوحشم  دسج  راکشریش  نایامزآ  دربن  راگزور و  نادرمریش  تخاسیم ، هدید  حتف 

نآ مدـقكرابم  گنخ  ياپ  رد  مهرد  هتـسکش و  سفق  نوچ  دوب ، هداهن  زیرگ  هب  ور  لابو  لاب  هب  زیت  غیت  ياـههنخر  زا  حوتف  هزاوآ  حـتف و 
. تخارفا تّزع  جوا  هب  ار  شرس  رگید  تبون  رذگهر  نیا  زا  دنتخادنا و  ترضح 

دوب تخب  هگمزب  نآ  رد  شیعس  هکدوب  تخبهیس  نمشد  هک  میوگن 
يوگوتفگ رگد  دیاشن  شتخب  زيورهبور  دوش  سکره  هاش  اب  هک 

ریگوراد نآ  رد  نتشگ  هتشک  زا  سپریپ  نودرگ  هک  ناد  شعلاط  زا  مه  [ 170]
دـنار و راوبلا  راد  بناج  هب  رابدا  بکرم  رب  راسیخّرف  هاشناریـش  نوچ  درک و  زارفارـس  شهاش  ياپ  رد  هکدرک  زاـب  ورب  تمحر  مشچ  رگد 

برغم هب  دندوب  شعلاط  بکوک  وریپ  هک  شنایرکشل  رمع  باتفآ  دناشفا ، ملاع  رب  تشاد  مکحم  تنطلس  بابسا  رد  هک  وزرآ  زآ و  تسد 
يور نایزاغ  غیت  يرایتسد  هب  هقرف  نآ  هدومن ، لوفا  لاوز 

______________________________

. دزاس مهارف  نآ  راک  رازفا  دهاوخ  يراک  ماجنا  يادخ  نوچ  ص 89 . ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 1)
137 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. دندوس تمادن  نیمز  رب  ترسح 

يونثم
باتفآ هدرپ  دش  تفر و  نیمزبآ  هب  ات  ودع  نوخ  تفر  ورف 

، دندوب هتسب  رارف  لایخ  هتسج  هتسخ  مادنا  هتـسکش و  اضعا  هک  یعمج  نیمز  نامـسآ و  نوخ  كاخ و ز  زنیک  زور  دش  گنرلگ  مافهیس و 
ۀکرح هدیافیب  هقرف  زا  دندینارذگیم و  غیت  ربعم  رب  ار  کیکی  هدروآ  تکرح  رد  ناشیا  بقع  زا  ار  درونارحص  بکارم  دربن  زور  نادرم 
هدرپ بیغ و  نمکم  زا  دوب  یهلا  یهانتمان  تاضویف  علطم  یهاش و  تاحوتف  ریشابت  أدبم  هک  رادمان  حتف  نیا  نوچ  و  دیناهریم . یحوبذملا 

. دوشگ هرهچ  بیر  ال 
تیب

ياضف نوچ  ار  ارحص  نآ  دنیآ و  دورف  رتمامت  هچره  یمّرخ  هب  رثاتجهب  رکشل  هک  دومرف  رما  یهلا  هدارا  قبطربیهاش  مکح  يامرف  نامرف 
رد نید  داد و  اب  هاش  ترضح  دندش و  دنبراک  [ 171  ] نامرف بسحرب  نایرکشل  دنیارایب . یتروص  رتبوخ  هب  ترصن  حتف و  باحصا  رطاوخ 

. تشگ نیکمت  ّزع و  ّرقتسم  هّجوتم  نیرفآتشهب و  هناختلود  مزاع  « 1 « » َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  ٌبیِرَق  ٌْحتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن   » ياول لظ 
يونثم

ریسم شمزع  دنکفا  تخت  يوسریگ  راد و  زا  دش  غراف  وچ  هشنهش 
درک زیت  هگتخت  بناج  نانعدرک  زیرنوخ  ِكرت  مرک  هار  ز 

نایم زا  درک  هشوگ  کی  هب  اج  نامکنایک  نامک  زا  فک  تخاس  یهت 
تسشن ندیرپ  زا  گندخ  باقعتسش  تسد  یکباچ  زا  داتساب 

ماین مالظ  رد  دش  راورضخمافهنییآ  غیت  یلدنشور  هب 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 119 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


يوگوتفگ رد  زیرنوخ  هب  يدوب  هکيوجهنیک  رجنخ  هگمزر  نآ  رد 
نهد  رد  يرورپنخس  نابزنخس  عطق  درک  نوچ  دروآرد 

______________________________

«. هد تراشب  ار  نانمؤم  کیدزن و  یحتف  دنوادخ و  بناج  زا  تسا  یترصن  . » هیآ 13 (، 61  ) فص (. 1)
دنکف ولهپ  هب  ار  دوخ  دوسآربدنلب و  حمر  ياپ  رب  زا  تسشن   138 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

لوزن مزع  ریسکلف  گنخ  هکلوبقبحاص  ناطلس  دومرفب 
باتفآ هجنپ  زا  تشگ  یهتباکر  لاله  شلاوز  تقو  هب 

هام تفر  نورب  رکیپ  ود  جرب  زهاگتخت  يوس  نیز  هناخ  زا  دش 
زا دوجولا  بجاو  حاّتف  دمح  لقیص  هب  ار  هاگمزر  رابغ  هانپنید  هاش  نوچ  دالب و  نآ  شمدقم  زا  دش  فّرشمداهن  یهاش  تخت  رـس  رب  مدق 

فرطرب دوخ  نیبم  نیبـج  زا  [ 172  ] تادجس هب  « 1 « » ِدوُـجُّسلا َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُـجُو  ِیف  ْمُهامیِـس   » راوـنا هب  ار  هکرعم  درگ  دودز و  لد  هـنییآ 
بهن و هضرع  هک  هرثاکتم  لاـقثا  لاـمحا و  هرفاو و  لاوما  دـندوب ، يوپاـکت  رد  ءادـعا  لاـم  رـس و  بلط  رد  هک  يوجهنیک  ناـیزاغ  دومرف ،

نآ ریثات  باتفآریمـض  داهن  رگیدـکی  رب  اهنمرخ  هعتما  هشمقا و  سیافن  زا  دـنداد و  هولج  ترـضح  نآ  رظن  رد  دوب  هتـشگ  ناـشیا  تراـغ 
نایچکتب ماظع و  يراز  هدـید و  اهنآ  رد  « 2 « » ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف   » رابتعا هدـید  هب  هکلب  يرابتعایب ، مشچ  هب  رادرکباـتفآ  ترـضح 

ریـش نوچ  هک  نایزاغ  ریاس  نارادرـس و  سوؤر  هب  دومن  ناوت  قالطا  دوجوم  مسا  نآ  رب  هچنآ  دوقن و  توخر و  ات  دومرف  ار  ماقراهتـسجخ 
ۀبـسانمب لب  مهتاجرد  توافت  یلع   » دـندوب هدومن  مایق  هنادرم  يرادناج  یناتـس و  ناـج  يراپـسناج و  هب  نادـیم  نآ  رد  ناـیب  ربب  ناـیژ و 

هقرف نآ  لاـمآ  یناـما و  هرهچ  رب  ار  حوـتف  ضیف و  ياـهرد  حـتف  باوـبا  حاـتف  نآ  زا  دـعب  و  دــندومن . تمــسق  « 3 « » مهتاـکرح مهلاـعف و 
ار نیمخت  ّنظ و  قاروا  فرتعم  زجع  هب  باسح  رد  هشیدنا  بساحم  هک  دیدرگ  نایرکشل  راگزور  راثن  تمینغ  نادنچ  دوشگ ، لآمترصن 
قیال و یتمینغ  اب  رکشل  دارفا  زا  کیره  دیشک و  زاب  نآ  زا  تسد  تهج  نآ  هب  دید  لاحم  لاجم  نآ  يافیتسا  لایخ  یفوتـسم  دیدرونرد و 

. دیدرگ لوغشم  تغارف  هب  هتشگ  دوخ  قاثو  مزاع  روخرد  یبیصن 
بکاوک رکشل  تشگ و  يرادناهج  تخت  مزاع  هاگباوخ  زا  هاپسهراّیس  ورسخ  هک  رگید  زور 

______________________________

«. تساهنآ هرهچ  رب  هک  تسا  ياهدجس  رثا  . » هیآ 29 ( 48  ) حتف (. 1)
«. دیریگب تربع  تریصب ، لها  يا  سپ  . » هیآ 2 ( 59  ) رشح (. 2)

. ناشیا ياهتکرح  اهراک و  بسانت  هب  هکلب  تاجرد  فالتخا  ساسارب  همجرت : (. 3)
139 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ءارما و زا  کیکی  تخاس و  یلاعتم  یلاع  مودـق  هب  ار  هاـگ  دنـسم و  هاـنپنید  هاـش  [، 173  ] تفر يراوت  هدرپ  رد  هّیناورـش  رکاـسع  نوچ 
ذفان هعاشا  باتفآ  هعاطالا  بجاو  نامرف  تخارفا . تعفر  جوا  رب  هنایـشآکلف  هناتـسآ  هدجـس  زا  يزارفارـس  ناینبلا  ۀخـسار  تلود  ناـکرا 

رد ّرش  داسف و  لها  رس  زا  دنراپـس و  عمج  مامت  هب  دناهداتفارد  ياپ  زا  انف  غیت  هب  هک  ار  ماجنارـسیب  نافلاخم  ياهرـس  نایرکـشل  هک  تشگ 
ینامز كدنا  رد  هدومن  یلوغـشم  رارـشا  ياهرـس  عمج  هب  راثآترـصن  رکـشل  رابک  راغـص و  دـنزارفارب . اهرانم  ریخ  عاقب  نوچ  روشک  نآ 

. دندیناسر راّود  جوا  هب  ار  رانم  عافترا 
يونثم

رانم حرط  دومرف  هصرع  نآ  ردراد  ریگ و  زا  سپ  تردق  رامعم  وچ 
گنس تشخ و  نانمشد  رس  زو  لد  زگنردیب  اضق  تسد  درک  مقر 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 120 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


لگ تفای  اهتسد  ودع  نوخ  زلصّتم  لگ  تشخ  یپ  زا  تشخ  وچ 
«1  » دامعلا تاذ  تخارفارب  ییانبداتسوا  دوب  راّیط  وچ  حلاصم 

رهم مشچ  انب  نآ  ینیگنر  هبرهپس  جوا  رب  هدیدن  زگره  هک 
راديور همه  یتشخ  خرس و  لگراک  ياپ  زا  دوب  نایع  رس  ات  هک 

دنکف روشک  تفه  رب  هیاس  رس  هکدنلبرس  انب  نآ  دش  هنوگنادب 
«2  » ٌدیِدَش ٌسَْأب  ِهِیف  نآ  فارطا  ربدید  باحصا  دندید  هتشگ  مقر 

نیا رد  دنتشاد  يزارفارس  لایخ  هک  ّتلم  کلم و  نادناعم  تلود و  نافلاخم  [ 174  ] میقتسم هر  يوتسم و  طخمیب  دیما و  هب  تربع  لها  یپ 
دندید تربع  هدید  هب  یهجو  رتبوخ  هب  دنتشاکیم  لد  نیمز  رد  نآ  هشیدنا  مخت  يرمع  هک  ار  یشکرس  هجیتن  دندیـسر و  دارم  هب  تروص 

: لاق ثیح  مالّسلا - ةولصلا و  هیلع  نینمؤملا - ریما  ترضح  ماظن  زجعم  مالک  دندیچ . یّلک  هرهب  نآ  لوصحم  زا  و 
رعش

« 4  » اهباهش ءآض  اذا  یشیع  « 3  » ملظافیترانم لاعتشاب  یمسج  ران  تبخ 
______________________________

هیآ 7. ( 89  ) رجف (. 1)
هیآ 25. ( 57  ) دیدح (. 2)

. ملظا و  لصا : (. 3)
يوم هلعش  هک  یعقوم  دش ، شوماخ  نم  يوم  ندش  دیفـس  هلیـسو  هب  نم  نت  ترارح  شتآ و  همجرت : ص 16 ، یلع ، ترضح  ناوید  (. 4)

. درک کیرات  ارم  یگدنز  داد  ییانشور  دیفس 
140 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

شوه شوگ  هب  « 1 « » َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف   » تیآ تسا  رابخا  ناذا و  ياج  هک  رانم  زا  دیدرگ و  ناشیا  نیعلا  بصن 
«. 2 « » َضْرَْألا اَنَثَرْوَأ  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اُولاق  َو  ، » دیسر رابتعا  لها 

يونثم
«4  » بیجملا معنف  تباجا  درک  ادخ  «3  » ٌبیِرَق ٌْحتَف  تساوخ  ادخ  زا  ویدخ 

تسد هب  شداد  بولطم  تسد  اضقتسکش  رب  اعد  تسد  دروآرب 
ددم شدیسر  « 5  » ِهَّللا َنِم  ٌرْصَن  زدر  دندرکن  شحتف  ياهاعد 

شیج مزر و  یلاو  یصو  ّزع  هبشیرق  یبن  قح  هب  یهلا 
حتف مان  ناهج  رد  نک  هرهش  وزاحتف  ماجنارس  نکمم  تسه  هک 

نینس رادم  روهش و  رارقنید  عرش و  یپ  ار  وا  زور  هدب 
رامش زور  هیاس  دنک  شرتچ  هکرادیاپ  نانچ  شنینس  رامش 

رارف و لذب  هقرف  نآ  اب  هاش  خیش  نتخیرگ  ونرهش و  هب  هّجوت  یخامـش و  بناج  هب  [ 175  ] هانپنید هاش  ترضحیلعا  تمیزع  رد  راتفگ 
ورگ رد  تمیزه 

تمیزع نآ  زا  دـعب  دومرف ، مکح  گنرد  هب  لزنم  نآ  رد  زور  هس  دـش ]  ] گـنج لاـتق و  زا  هدوسآ  یلعا  ترـضح  رثآـمضیف  رطاـخ  نوچ 
مودق ضیف  زا  راید  نآ  نوچ  و  دومرف . تسوا  دادـجا  ءابآ و  هاشناریـش و  هاگتخت  یخارف و  تعـسو و  لامک  رد  تسا  يرهـش  هک  یخامش 
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تسکش تقو  رد  هاشناریش  دلو  هاش 31  خیش  هک  دیسر  ربخ  تشگ ، رارقلا  راد  یناث  راثآتکرب 
______________________________

«. داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  هک  دهد  زاوآ  نایم  نآ  رد  ياهدنهدزاوآ  هاگنآ  . » هیآ 44 ( 7  ) فارعا (. 1)
«. داد ام  هب  ثاریم  هب  ار  نیمز  نآ  دوب . تسار  داد  ام  هب  هک  هدعو  ره  هک  ار  ییادخ  ساپس  دنیوگیم  . » هیآ 74 (، 39  ) رمز (. 2)

هیآ 13. ( 61  ) فص (. 3)
(. 11  ) دوه هروس  زا  هیآ 61  هب  هراشا  (. 4)

هیآ 13. ( 61  ) فص (. 5)
141 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. هتشگ نّصحتم  نّکمتم و  مکحم ، تسا  ياهریزج  يداو  نآ  رد  تسا و  هدش  ونرهش  هّجوتم 
دوخ رکشل  راغنارب  راغناوج و  لوق و  هداتسیا ، هانپنید  هاش  ترضح  هروصنم  رکاسع  هلتاقم  هب  هاشناریش  هک  یلحم  رد  هکنآ ، هعقاو  تروص 

وا ات  دراذـگ  رکـشل  لوق  رد  دوخ  ضوع  رد  هک  تسا  هدرک  اعدتـسا  هاـش  خیـش  هتخاـسیم ، هداـمآ  دوخ  تلود  ناـکرا  ارما و  نییعت  هب  ار 
لوبق شدلاو  رظن  رد  وا  سمتلم  دیامن . لاغتـشا  لادج  بابـسا  هّیهت  هب  رکـشل  بناج  کی  زا  هاشناریـش  درامگ و  هلتاقم  هبراحم و  رب  تّمه 

. هداتسیا رکشل  زا  رگید  لحم  رد  هدرزآ ، هاش  خیش  نآربانب  هتفاتن . لوئسم  نآ  تحاس  رب  شلومش  تبکن  رطاخ  نارین  زا  لوبق  هلعش  هتفاین و 
تـسد زا  راک  راک و  زا  تسد  هک  تسکـش  نیا  عوقو  زا  دـعب  هداشگن و  تأرج  تدالج و  يوزاـب  یغبنی  اـمک  تهج  نیا  هب  هکنآ ، نخس 

اییوگ هک  یهاش  مکح  هداـهن  راـثآتناتم  راـصح  نآ  راوید  رد و  رب  راهظتـسا  تشپ  و  [ 176  ] تسا هدش  ون  رهـش  مزاع  هاگرکـشل  زا  هتفر 
زا یجوف  اب  کـیب  اـفلخ  هک  تشگ  ذـفان  رثا  رد  یهاوختلود  بابـسا  ناـیعاس  ياعّدـم  بسحرب  هتـسویپ  تسا و  ربهار  ار  نآ  یهلا  ياـضق 
هب ناـیامزآدربن  فک  زا  ار  رادـتقا  هّمزا  راـیتخا و  ناـنع  هک  هدومیپ  تأرج  مودـق  هب  ار  تدـالج  هشیب  ناریـش  زا  یعمج  هدوـمزآ و  ناریلد 

ریما نآربانب  دنادرگ . ون  رهـش  نآ  لها  رطاخ  رب  ار  رایدنفـسا  متـسر و  نهک  ناتـساد  ددرگ و  ون  رهـش  هّجوتم  دنـشاب  هدوبر  يدرم  هجنپرس 
نآ لاـبقا  تّوق  تلود و  يورین  لاـثمایرد و  رطاـخ  هّجوت  هدرک ، ّلـک  وزج و  قلاـخ  فاـطلا  رب  لّـکوت  هتـشگ  بوص  نآ  مزاـع  هیلا  راـشم 

. دش هّجوتم  مامت  تنکم  تمشح و  هب  هتسناد  لبس  يداه  ار  ترضح 
يونثم

هار هب  رکشل  یهورگ ز  دمآردهانپنید  هشنهاش  نامرف  هب 
گنلپ تأرج  هب  گنهن و  يدرم  هبگنج  راکیپ و  رهب  همه  اّیهم 

نکشفص نایب  ربب  وچ  تلوص  هبنزهجنپ  نایژ  ریش  وچ  تّمه  هب 
رس رب  رکیپرهم  دومن  دیشروخ  دوخ  و  رب ، رد  نوگنامسآ  هرز  رـسارس  يوخزیت  یـشُکمدرم  هب  رجنخ  وچيوجمزر  همه  هاوخهنیک و  همه 

بابرا نمرخ  رد  نکفاهلعش  یقرب  يدنه  غیت  فالخ و  لها  نوخ  هب  یّطخ  کیره  تسد ، رد  یطخ  هزین 
142 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

عمـس هب  هابتنا  بابرا  هنـسلا  زا  رطخرپ  ربخ  نیا  نوچ  و  نتفر . [ 177  ] ثداوح جوجأی  رـش  عفد  رد  يّدـس  نهآ  هّبق  اب  رپس  فازگ و  فال و 
. تخاس نایرکشل  تاحوتف  یقاب  هوالع  ار  رهش  نآ  هدیدرونرد ، رهش  نآ  زا  ار  ّتینما  بابسا  ّتیعمج و  طاسب  دیسر ، هاش  خیش 

رکـشل هّجوت  میـسن  وا  مدرم  هاش و  خیـش  هک  تفاـی  ربخ  دیـسر  راـید  نآ  یلاوح  هب  نوچ  افـص ، قدـص و  باـبرا  هدرکرـس  اـفلخلا  ۀـفیلخ 
نآ ياضتقا  کیب  افلخ  يارآکـلم  يأر  هدومن ، كاـپ  ناـشیا  زا  ار  روشک  نآ  یلاوح  هدوبر  ياـج  زا  كاـشاخ  سخ و  نوچ  رثارـصرص 

یلالتم ناقفاوم  مودق  نمی  هب  شنوریب  یلاخ و  نافلاخم  زا  شنورد  هک  رهش  نآ  بابلا  حتف  باب  رد  هدمآ ، دورف  ون  رهش  رهاظ  رد  هک  درک 
رب ساره  بعر و  باوبا  رهـش  نآ  لها  دومرف ، لوزن  لزنم  نآ  رد  نوچ  ریدـق  کـلم  هدارا  بسحرب  ریبدـتبیاص  ریما  دـیامن . هشیدـنا  دوب 
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عیطم یصاع  دحاج و  یـصاق و  یناد و  هدومن  بانتجا  « 1 « » ِساَّنلا ِروُدُص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا  ِساوْسَْولا  ِّرَـش   » زا هدوشگ  لد  يور 
ار رهش  نآ  باوبا  داتفا ، لوذبم  ناشیا  لوؤسم  نوچ  و  دنتخادنارد . نامالا  نامالا  ناغف  ناشنتناصح  هعلق  نآ  بناوج  فارطا و  زا  هتـشگ 
و دنتـشگ . زیاف  افلخلا  ۀفیلخ  سوبتسد  ّزع  هب  هدـمآ  دورف  نآ  یلاعا  رغاصا و  یلاها و  رباکا و  داهن  ندرگ  ار  دایقنا  تعاطا و  دـنداشگ و 

زور تمیزع و  تصرف  تهج  بآ  رانک  رد  هک  اهیتشک  دیسر ، وا  عمـس  هب  نایرکـشل  هّجوت  ربخ  نوچ  هک  دندومن  هاش  خیـش  لاوحا  حرش 
یلزا تداعس  تشونرس  ار  ناریقف  ام  هک  هّلل  دمحلا  دش ؛ نالیج  دودح  مزاع  هدومن  تمـسق  دوخ  مدرم  رب  دندوب  هتخاس  اّیهم  [ 178  ] باتش
هّللاب اذایع  هک  درشفین  رابدا  نیمز  رب  تفلاخم  ياپ  راید  نیا  رد  درب و  هانپ  نالیج  بوص  هب  لاجعتسا  مودق  هب  هاش  خیـش  هک  دمآ  داهنشیپ 

تلامتسا هب  نابز  کیب  افلخ  يدادرب . انف  داب  هب  ار  ماقم  نیا  كاخ  نایزاغ  ماقتنا  ّطلست و  تسد  يدش ، حتف  رهق  گنج و  هب  رهـش  نیا  رگا 
علخ جاهتبا و  جات  هب  ار  ناشیا  داد و  نانیمطا  یّلک  هب  هدـینادرگ  میقم  ّتینما  روشک  رد  میب  سرت و  يداو  زا  ار ]  ] موق نآ  داشگرب و  ناشیا 

هدوب لوغـشم  برط  شیع و  مسارم  هب  بش  زور و  نایزاغ  دومرف . دودـسم  ّلـکلاب  ار  ضرغ  عمط و  باوبا  دومن و  رخاـفم  یهاـبم و  رخاـف 
. دندوشگ دوخ  دوصقم  يور  رب  وزرآ  باوبا 

______________________________

«. دنکیم هسوسو  مدرم  ياهلد  رد  هکنآ  یناهن ، رگهسوسو  هسوسو  ّرش  زا  . » تایآ 4 و 5 (، 114  ) سان (. 1)
143 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يونثم
لدبم دش  رورس  روضح و  هبلدج  گنج و  رکف  رکشل ز  راک 

دندوسآ تغارف  طاسب  ربدندوشگب  گنج  بابسا  دوخ  زا 
دندنام فرط  کی  هب  ییوجگنجدندناشفا  برح  گنج و  زا  تسد 

داد ربخ  رورپنید  هانپنید  هاش  مودق  نمی  زا  رثاهتـسجخ  ربخهدنخرف  دصاق  انثا  نیا  رد  لزنم  نآ  میقم  تلود  هب  دـشلد  تغارف  اب  زین  افلخ 
زا دـنیارآیم . موزل  تنمیم  مودـق  هب  ار  رهـش  نیا  دودـح  دـنیامرفیم و  لوزن  مامت  يدوز  هب  هدومرف  هّجوت  رواد  هاـنپ  رد  ترـضح  نآ  هک 

افلخ نامرف  لاثمبکاوک  رکاسع  لابقتسا  مزع  هب  هداد  يور  هزادنایب  ترسم  هزات و  تجهب  ار  رکشل  [ 179  ] ریبک ریغص و  ربخ  نیا  لوصو 
مکحی و راگدرورپ  تیانع  ّلظ  رد  راسی ، رب  شترـصن  نیمی  رب  رفظ  رادنید ، هاش  دنتـشگ . سوباپ  هّجوتم  وا  هارمه  هدومن  لاـثتما  ار  کـیب 

راسفتـسا تسـشن ، تّزع  دنـسم  رب  تلود  هب  نوچ  و  تخاس . رارق  لزنم  تابث و  لحم  تشاد  لوزن  اجنآ  رد  هاش  خیـش  هک  ار  یلزنم  راـتخی 
باوبا هداد  هار  هابتنا  عمـس  هب  هانپترـصن  رکـشل  هّجوت  ربخ  نوچ  هاش  خیـش  هک  دیـسر  ضرع  ّزع  هب  تسویپ . رد  عابتا  هاش و  خیـش  لاوحا 

تکلمم مزاع  کلف  هنیفس و  يدرمياپ  هب  هدیشک  کلم  راید و  تنطلس  زا  تسدهداشگ  دوخ  سابتلا  تواقـش  لد  يور  رب  ساره  بعر و 
بیترت هب  هک  ار  یلاحم  لایخ  تسـشن و  ورف  نایرکـشل  هلمح  داب  هب  تشاد  لاعتـشا  شرابکتـسا  غامد  رد  هک  رادنپ  شتآ  هدـیدرگ  نالیج 

رب هاشناریـش  نیا  زا  لبق  هک  ار  یلاوح  نآ  فارـشا  نایعا و  تسکـش . مهرد  رابکی  هب  ناـیزاغ  تبالـص  تیـص  تشاد  لاغتـشا  نآ  بابـسا 
افلخ دـنداهن . هابتـشاکلف  هاگرد  كاخ  رب  زاین  يور  زا  راختفا  رـس  هدـمآ  هانپملاع  هاگرد  هب  تیدوبع  مودـق  هب  دوب  یلاو  مکاح و  ناـشیا 

نانتمایب فطاوع  دومرف . ناشیا  يراپـسناج  مزاول  نایب  يراکتمدخ و  مسارم  يادا  هدـیدرگ  مّلکتم  ناشیا  لابقا  ّتیفیک  حرـش و  هب  کیب 
بسا و جات و  تعلخ و  هفراع  نیـسحت و  ناسحا و  هزیاـج  هب  بتارم  ردـق  هب  [ 180  ] ار هقرف  نآ  عومجم  هتـشگ  ناشیا  لاوحا  لماش  یهاش 

هتخیوآ و نازیم  جرب  رد  لدع  يوزارت  تسا  مراهچ  کلف  نیشنگنروا  هک  باتناهج  باتفآ  نوچ  و  دومرف . نّیزم  نیز 
144 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. دوب هتخیرگ  زومت  هاگمرگ  زا  شجازم  لادتعا  نمی  هب  ترارح  رکشل 
مظن
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راهب لصف  ياوه  یفیرخ  لادتعا  زراّیس  بکاوک  زا  ناهج  دوب  هتفرگ 
قاری قافو  افو و  بابرا  اب  نیکمتاب ، ورـسخ  نیزر  يأر  رارق  تخت  داهنیم  اتـش  هاـگ  هصرع  هبيدـنچ  کـی  دـعب  مجنا ز  ورـسخ  کـیل  و 
ءاهنا ضرعم  ضرع و  فقوم  هب  دوب  هدـمآرد  رادـتقا  هضبق  رد  الو  نآ  رد  هک  يراید  کلامم و  عاضوا  فاـصوا و  دومرف . قالـشق  تروی 
کلف نابغاب  هک  تسا  يرهش  نآ  قحلا ، و  دوب . « 1 « » ِدالِْبلا ِیف  اُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل   » افـص اوه و  لادتعا  رد  هک  دابآدومحم  هلمج  زا  دندیناسر ،

. هدرواینرد رازآ  ضرعم  رد  لامش  ابص و  تعرس  لامشوگ  هب  هاگچیه  ار  شاهشفنب  لافطا  هدرورپ و  ییاوه  رتبوخ  هب  ار  شنمچ 
فارطا لاهن  شّقنم ، يزودلگ  لاد و  هب  رهپس  طاّیخ  يرایتسد  هب  شـشونودرگ  شرفم  شّرفم و  شکلد  نیحایر  زا  ار  شتحاس  نانکاس 

نآ هنایم  رد  شراثآضیف  راهنا  هدرب ، گـنردیب  کـلف  يور  زا  گـنر  ترـضخ  یمّرخ و  رد  هدروخ و  تاـیح  بآ  راورـضخ  شراـبیوج 
یبوخ نیع  رد  ار  کیره  یبوط  هردس و  و  [ 181 « ] 2 « » ٍۀَِحنْجَأ ِیلوُأ   » ناریاط نوچ  شراجـشا  ناغرم  هناشن و  ناشکهک  يوج  زا  رازهزبس 

: لیق امک  هنارت 
يونثم

كاخ هرومعم  رد  کیل  یتشهبكاپ  نیرب  سودرف  وچمه  ییاضف 
شلیبسلس اهنمچ  ِدرگ  ناورشلیمج  لگ  لامج  زا  اهنمچ 

نآ تحاس  رب  لوبق  لاب  شّلغیب  لد  داتفا و  نویامه  رطاخ  ّیـضرم  بوراـج  ورـس  ياـههیاس  زا  فک  هببوشآ  رد  شنحـص  نتفر  زا  اوه 
. داشگ راید 

َو  » يداه تشگ . « 3  » دابآ دومحم  دودح  مزاع  دودحمان  رکشل  اب ]  ] هدومرف ضیوفت  افلخلا  ۀفیلخ  ریبدت  نهک  يأر  هب  ار  ون  رهش  تموکح 
ٍطارِص یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا 

______________________________

. دوب هدشن  هدیرفآ  يرهش  چیه  رد  نآ  دننامه  هیآ 8 . ( 89  ) رجف (. 1)
هیآ 1. (، 35  ) رطاف (. 2)

(. ص 77 مرا ، ناتسلگ  . ) تسا هدش  انب  رک  هقش  ود  نایم  ایرد  رانک  رد  ناخ  نازاغ  دومحم  ناطلس  طسوت  دابآدومحم  (. 3)
145 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تّوبن ثرا  هقباس  دـیناسر و  « 2 « » ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج   » رارقلا راد  ياـضف  هب  اـیند  رد  میب  هودـنایب و  ار  نایرکـشل  « 1 « » ٍمیِقَتْسُم
. دینادرگ یلزنم  نانچ  نکاس  ار  ترضح  نآ  « 3 « » ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع   » هقداص قبطرب 

يونثم
يربمغیپ غاب  زا  یلخن  دوبيرورس  رد  هک  یلاهن  یمارگ 

رازهروش وا  ياج  دنک  يراوخ  هبراگزور  دنک  شراخ  هک  دیاشن 
رهم هام و  همشچ  زا  شبآ  دهدرهپس  رود  هک  قیال  تسنادب 

دنک شزارط  تلود  لابقا و  زکدنک  شزارفرس  نانچ  تّزع  هب 
اون ار  یملاع  شرب  گرب و  زاورنامرف  دنوادخ  دشخبب 

هانپ رد  یملاع  وزا  دنتسه  هکهاج  لابقا و  لخن  نیا  وت  ایادخ 
رادم ار  نید  عرش و  دوب  شلدع  هکرادب  تلود  لابقا و  هب  شنانچ  [ 182]

نید هاوخدب  مشچ  زا  دنام  نوصمنید  هار  يداه  شتیار  دوش 
نامأوت نامز  ياقب  اب  دوبناما  رد  وزا  دناقلخ  هک  شنامز 
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دالب نآ  دودح  هیوکاب و  بناج  هب  داقتعاكاپ  نایرکشل  نداتسرف  دابآدومحم و  رهش  رد  داد  نید و  اب  هاش  ندومرف  قالشق 

نویامه رطاخ  رد  تشگ ، تنطلـس  ریرـس  ّرقتـسم  دوب  « 4 « » ِداـمِْعلا ِتاذ  َمَرِإ   » کـشر تاراـمع  نیتاـسب و  یبوخ  زا  هک  داـبآدومحم  نوچ 
هناخروق و بابسا  ماجنارس  تهج  هک ، تشذگ 

______________________________

«. دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  هک  ار  سکره  ادخ  و  . » هیآ 46 ( 24  ) رون (. 1)
«. تسا يراج  نآ  رد  اهیوج  هک  ییاهتشهب  . » هیآ 72 ( 9  ) هبوت (. 2)

«. دناسرب هدیدنسپ  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ ، هک  دشاب  . » هیآ 79 (، 17  ) ءارسا (. 3)
«. تشاد اهنوتس  هک  مرا  اب  . » هیآ 7 ( 89  ) رجف (. 4)

146 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
حـتف و رابخا  لاصیا  هناـهب  هب  اـت  دتـسرف  دوب  دـنولا  لوزن  لـحم  تقو  نآ  رد  هک  زیربت  بناـج  هب  سک  برح  تـالآ  تاودا و  تاـّیرورض 

فّرشم یلعا  ترضح  تجوازم  ّزع  هب  هک  دیامن  يراگتساوخ  ار  وا  رهاوخ  هدومن  فّقوت  اجنآ  يزور  دنچ  شردارب  يدّمحم  توف  تیزعت 
میدـق و ناـمزالم  زا  هک  هفیلخ  یـسوم  ریما  نداتـسرف  رب  ياـشگناهج  يأر  ددـنویپ . لوصح  هب  نآ  نمـض  رد  هاپـس  بابـسا  بیترت  دـیآ و 

هاگرد رد  يراپـسناج  يراکتمدخ و  مزاول  تیاعر  هب  و  دوب ، رورپنید  ردیح  ردفـص  ناطلـس  ترـضح  میقتـسم  تدارا  هداج  رب  نادـیرم 
علخ و ایاده و  فحت و  ماجنارس  زا  دعب  هدیدرگ  دزمان  رما  نآ  هب  دوب  هتشگ  زاتمم  ینثتسم و  هابشا  نارقا و  زا  زارفارس و  برق  ّزع  هب  یهاش 
هک ار  يروما  هتفر  اجنآ  هب  هیلا  راشم  دینادرگ و  زیربت  بناج  هب  هناور  [ 183  ] ار هفیلخ  دشاب  روخرد  قیال و  ار  نیطالس  هک  رمک  ریشمش و 

. تخاسیم هناور  هنایشآکلف  يودرا  هب  هناهب  هیجلت و  هب  ار  هناخروق  بابسا  زا  هعفدهعفد  هدروآ ، لعف  هب  « 1  » هّوق زا  دوب  رومأم  نآ  هب 
يونثم

فنع هب  دریذپ  تروص  راک  ره  هنفنع  هب  دریگ  ماجنارس  ملاع  هن 
رادم دیاب  ریبدت  لقع و  ارترارق  دبای  وت  يأر  هک  يراک  هب 

ّزع هب  هیوکاب  لها  نوچ  هک  دـش  نآ  هّجوتم  نویامه  يأر  انثا  نیا  رد  تسرد  تیار  قفو  رب  راک  نآ  دـشتسخن  يداد  لـخد  ار  ریبدـت  وچ 
تعاطا هداج  زا  هک  دوشیم  مولعم  نانچ  دنداتسرفن  هانپیتیگ  هاگرد  هب  ّتیدوبع  راهظا  تهج  زین  یـسک  دنتـشگن و  یهابم  یهاش  سوباپ 

هب هتشاد  هارمه  ار  رثايزوریف  رکشل  زا  یجوف  یلغوا  دوغیا  کیب  سایلا  کیب و  افلخ  هک  دش  مکح  ببس  نآ  هب  دنافارحنا ، يداو  هّجوتم 
روز هب  ار  داقتعادـب  هقرف  نآ  داـنع  دوحج و  باوـبا  « 2 « » ُُهبْـسَح َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو   » يوزاـب روز  هب  دـنیامن و  هّجوت  رهـش  نآ  حـتف 

. دنیاشگب ریت  هزین و  دیلک  اب  ریبدت  تسد 
______________________________

. توق هخسن : (. 1)
«. تسا یفاک  ار  وا  ادخ  دنک ، لکوت  ادخ  رب  هکره  و  . » هیآ 3 (، 65  ) قالط (. 2)

147 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يونثم

هاپس نارس  رکشل  ناریماهار  مزع  یپ  زا  دندش  اّیهم 
ناور وکاب  حتف  یپ  زا  دندشناوتنودرگ  ردقکلف  هاپس 

هورگ اههورگ  بکاوک  لیخ  وچهوکشنودرگ  جوف  نآ  تشگ  ناور 
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هک لیامشنودرگ  هعلق  نآ  دودح  هب  لزانم  ّیط  لحارم و  عطق  زا  دعب  سابل  نوگنامسآ  رب  هب  هدنکفساره  زا  یهت  نمیا  هشیدنا  ز  [ 184]
زا شعیفر  هراب  هک  دندید  ياهعلق  دندیـسر ، دوب  لیاس  ار  هبترم  عافترا  ردـق و  تعفر  « 1 « » ِشْرَْعلا ُوذ  ِتاجَرَّدـلا  ُعِیفَر   » زا شاهرگنک  نابز 
هب دوخ  باب  رد  رداص  ار  اِیلَع » ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو   » هعیفر دناوخیم و  دوخ  تافـص  عیدب  تاذ  هب  مسق  « 2 « » اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو   » جورع تیاغ 

. يّدم يّدش و  کلف  دودح  نوچ  طبر  طبض و  رد  ار  نآ  زا  يّدس  يّدح  ره  شدودح  راوید  راچ  دناریم ، نابز 
. قیمع روانهپ و  لایخ  رحب  هشیدنا و  يارحص  نوچ  ایرد  نآ  قیرغ و  ایرد  رد  قفا  نامد  نوچ  شزیرکاخ 

يونثم
كامس ات  کمس  شزارف  بیشنكاخ و  قابطا  شرعق ز  دوب ]  ] نورب

رهم شیبآ  غرم  یهام و  شهمرهپس  يو  رد  ماش  ره  هدرک  انش 
هدش اسنامسآ  شاهرابرسهدش  ایرد  رعق  شقدنخ  کت 

ریت داد و  نامک  دراطع  سوق و  زریبد  رهپس  ار  نآ  نابهگن 
عافترا تیاغ  زا  هتوک  دُوبعاعش  ياههتشر  دوش  را  دنمک 

یکی ایرد و  هب  یهتنم  نآ  زا  هس  هزاورد ، راهچ  رب  لمتـشم  رهـش  نآ  لخادم  يراجم و  دنک  ایرث  رد  ور  هناد  یپدنک  اوأم  غرم  رگا  شزارف 
زا گنهآزیت  ریت  يربخ ، ارحص  نآ  تیاهن  زا  [ 185  ] ار هشیدنا  حاّیس  هن  يرذگ و  ایرد  نآ  بآ  رب  ار  لایخ  حاّبس  هن  هزادنایب ، يارحص  هب 

و گنس ، رب  رس  شریخست  جوا  رد  ناریط  رکف 
______________________________

«. شرع بحاص  تاجرد ، هدنربارف  . » هیآ 15 (، 40  ) نمؤم (. 1)
«. میدربارف دنلب  یناکم  هب  ار  وا  . » هیآ 57 (، 19  ) میرم (. 2)

148 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هب هـک  يّرمم  دـندیدرگ  هـعلق  نآ  فارطا  رب  دـنچره  ماـظع  يارما  گـنهآیب ، هتـسکش و  لاـب  نآ  ریخـست  ياوـه  ياـضف  رد  ترکف  غرم 

هبراحم نیمأت  هب  دنتفاییم  هجرف  هک  فرط  ره  هب  ناکما  ردق  هب  مرجال  دندیدن . تشذگ  ناوت  اجنآ  رب  ریبدـت  يرایتسد  هب  ای  ریت  يدرمياپ 
نآ ضراع  زا  هدرپ  نایرکـشل  دربتـسد  دوب و  ناهنپ  « 1 « » اهتاقوأب ۀـنوهرم  رومألا   » باجح رد  حـتف  سورع  هرهچ  اّما  دنتفاتـشیم ، هلتاقم  و 

هکنآ ات  دنتـشارفایم  نآ  بناوج  فارطا و  رب  ار  لادـج  لاتق و  مالعا  دنتـشاد و  هرـصاحم  ار  هعلق  نآ  یتّدـم  دوشگ . تسناوتیمن  دوصقم 
لادتعا تشگ و  هاتوک  اوه  نماد  زا  درب  دربتسد  دیدرونرد ، هرابکی  ار  اتش  طاسب  دیدرگ و  غراف  اوه  تدورب  زا  دیشروخ  هاپسمجنا  هاشداپ 

سوق تسـش  عاعـش  دنمک  درک و  نوگنرـس  ار  کلف  صاّوغ  ولد  بکاوک  راثن  تهج  باتفآ  هجنپ  دـش . هارمه  ایک  ناجازمهدرـسفا  هب  عبط 
دید و لاجم  عیـسو  ار  یناتـسروشک  لحم  هدمآ  لمح  هاگتخت  هب  يریگناهج  مزع  هب  باتملاع  باتفآ  دروآ و  نوریب  توح  ماک  زا  ار  حزق 

: دناوخیم بیرقت  هب  ار  تیب  نیا  بیلدنع  یّنغم  تفای . لادتعا  لامک  رد  راگزور  نادرمریش  اب  ار  راگزور  جازم 
تیب

: هک دنار  نابز  رب  لحم  هب  ار  مظن  نیا  یطوط  مّلکتم  راگن و  دننک  یتروص  ملق  كون  هب  رگادریگ  روناج  مکح  اوه  لادتعا  زک 
مظن

دندیشک و فص  رد  فص  نیحایر  رکشل  رادم  یلاخ  یمد  نوگلگ  یم  زا  زبس  هشیشراوهچنغ  یقاس  تسا  ربخون  هزبس  دیمد و  لگ  [ 186]
دـش رداص  عافترا  هورذ  لالجا و  جوا  زا  عاعـشباتفآ  عاطمناهج  مکح  نآربانب  دندیمرآ . هار  رـس  رب  هاش ، ترـضح  يراوس  يراودیما  هب 

یناتسکلم بابسا  ات  هتشگ  راوس  امیپداب  بکارم  راسخاش  رب  هفوکش  لیخ  نوچ  موجن  دادعت  هراتـس و  دادعا  هب  موجهبکاوک  رکـشل  هک 
. دنیآ هیوپ  رد  هیوکاب  بناج  هب 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 126 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


______________________________

. دندش هدرک  ورگ  دوخ  ياهتقو  هب  اهراک  ص 40 : لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 1)
149 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يونثم
هاوخهنیک همه  يوجگنج و  مههاپس  نارس  رکشل  ناریلد 

دنمس رب  ناوتسگ  رب  دندنکفدنمجرا  هشنهاش  نامرف  هب 
گنتکین سرف  گنت  دندیشکگنج  نییآ  هب  لدرپ  ناربژه 

هار هب  دز  الص  ار  نانکفاریلدهاش  هاگرد  يراوس ز  ریفن 
تشارف رس  رب  لابقا  رتچ  ناهجتشارفرب  ملع  یهاش  رادملع 

مزاع مزالم  حـتف  مداخ و  ترـصن  امیپکلف  گنخ  رب  اقلدیـشروخ  هاش  لاثتما  هاـش  ناـمرف  هدرک  ناـج  هبلاـثمبکاوک  بکاوم  دـش  ناور 
تفاخم زا  نمیا  فوخ و  زا  غراف  ار  تفاسم  نآ  دـندیدرونرد و  دابآدومحم  یلاوح  زا  نایزاغ  ار  قالـشق  طاسب  هدـیدرگ  هیوکاـب  دودـح 

زازعا جوا  هب  راّود  دـبنگ  نوچ  ار  هناختلود  هّبق  نویامه  ّشارف  هتخاس  رثآم  نودرگ  رکاسع  قدارـس  مّیخم  ار  هیوکاب  هعلق  رهاـظ  هدومن  ّیط 
. تشارفارب رادقا 

ششوک ّتیفیک  دنتشارفا و  رابتعا  کلف  رب  راختفا  رس  هاش  یسوبطاسب  ّزع  زا  دنتشاد  هرصاحم  ار  هعلق  [ 187  ] تّدم نآ  رد  هک  ماظع  يارما 
رب رهم  هک  ار  هوکـشنودرگ  هعلق  نآ  تناصح  تناتم و  دنتـشاد و  هضرع  دوب  هدیـسر  روهظ  هب  تازغ  هقرف  زا  تاقوا  نآ  رد  هک  یعاـسم  و 
ریس زور  دوب و  هدیسر  هاگیب  هار  زا  نایرکشل  بکاوک  نوچ  دندومن . حرش  دوب  هراّیس  هراتس  نآ  جورب  ریس  رد  هام  هراپ و  گنـس  نآ  هراب 

ترـصن مالعا  لوصو  زا  دندوسآ  هار  تّقـشم  زا  هدومرف  هاگمارآ  ار  لالج  ّزع و  قدارـس  هانپنید  هاش  هدـیدرگ ، بش  لیام  کلف  راوسهش 
َلََزن اذِإَف   » ّبهم زا  هک  میمـشتکاله  میب  لومـشتمایق  يودرا  لوزن  ّزع  زا  دـش و  یلوتـسم  هیوکاب  یلاها  لـها  رب  ماـمت  « 1  » ساره مالعا 

باوبا حاجن  حاتفم  هب  روخ  ورسخ  هک  حابصلا  یلع  تشگ . میقتسم  ناشیا  مین  ود  ياهلد  رب  دیزویم  « 2 « » َنیِرَْذنُْملا ُحابَص  َءاسَف  ْمِِهتَحاِسب 
نانیشنکیرات يراوس  مزع  رب  يراوت  هدرپ  زا  دوشگ و  رورس  باحصا  يور  رب  رون 

______________________________

سارف هخسن : (. 1)
«. تشاد دنهاوخ  يدب  دادماب  هچ  ناگدشهدادمیب  نیا  دیآ ، زارف  ناشتحاس  هب  باذع  نوچ  . » هیآ 177 ( 37  ) تافاص (. 2)

150 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
مـسر ارما  زا  کیره  تفرگرب و  هاگرد  زا  هدرپ  تمـشح  هدرپارـس  رادهدرپ  دومن  يراکددـم  يراـی و  ضراـع  رون  هب  ار  بش  داـبآتملظ 

اّیهم و هدایپ  هراوس و  رثايزوریف  رکشل  هک  دش  ذفان  عاطمناهج  نامرف  دنتشگ . فّرـشم  راثآکلم  رادید  تلود  هب  هتفرگ  رـس  زا  ار  دوجس 
ار هعلق  نآ  هراب  جرب و  یـشاوح  هراـظن  هدـید  هب  ترـضح  نآ  هک  دـنیآرد  هعلق  نماریپ  نویاـمه  ناوتنودرگ  بکوم  هارمه  هتـشگ  هداـمآ 

لاثمناشکهک لاود  هب  ار  باکر  هدرک  راوتـسا  یهاش  راتفرکلف  گنخ  رب  راثآ  رهم  نیز  ناروخآ  ریم  نآربانب ، دـنیامرف . هظحـالم  [ 188]
. دنتخادنا سرف  درونناهج  زارفسلطا  کلف  زا  رهاوج  هب  عّصرم  ناوتسگ  رب  دنتخاس و  رادیاپ 

يونثم
راسهوک هعلق  زا  روخ  دمآربراوس  دش  نوچ  هراب  رب  هاشنهش 

صالخ بش  یکیرات  دش ز  ناهجّصاوخ  نودرگ  شخر  رب  تفات  شخر 
دیشک رس  زا  تملظ  توسک  ناهجدیشک  رکشل  دیشروخ  رادهپس 
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لقع يدرمياپ  هب  تشگ و  راوس  راثآترـصن  ياول  ّلـظ  رد  رادنید  هاـش  تفاـت  رون  یلع  رون  ّرِـس  لد  هبتفاـت  رود  زا  رهم  رب  وچ  هش  ُخر 
. تشد هب  قصتلم  ار  یـضعب  دـید و  اـیرد  هب  یهتنم  ار  نآ  یلاوح  زا  یـضعب  تشذـگب . ءامتنارهپـس  هعلق  نآ  بیـشن  زارف و  رب  اشگلکـشم 

عاعـش طوطخ  هب  شجورب  ناریط  رکف  زا  ار  رهم  سوواط  ناکرالا ، ۀتباث  تباوث  کلف  نوچ  شعیدـب  ناینب  ناینبلا و  ۀخـسار  شعینم  ناکرا 
هنییآ یبیغ و  رارـسا  رهظم  شراثآضیف  لد  هک  ار  هاـش  هتـسکش ، لاـب  لاـبو  ضیـضح  رد  شجورع  هشیدـنا  زا  ار  ریاـط  رـسن  هتـسب و  لاـب 

. بیاوش ضیف  رطاخ  هب  بیاجع  تالاقتنا  بئاص و  تالایخ  تسا ، یبیرال  سیارع  يامنهرهچ  شرابغیب 
يونثم

ریبک ریغص و  هش  هراّظن  هبریظننودرگ  جوا  نآ  رب  دمآرب 
نامسآ هعلق  شاهلمح  کی  هبناوت  دران  هک  يریش  دندید  هچ  [ 189]

یتلوصدسا یماقتنا  ربژهیتلود  دوب  ریبدتریپ  بجع 
دوب  نودرگ  هعلق  رگا  دیاشگدوب  نوزفا  تعاس  ره  هک  شلقع  هک 

تفرگ رارق  راک  نآ  رب  ریبدتبیاص  هاش  رینم  يأر  یگرابکی  میب  ار  موق  نآ  دشیگراب  هولج  هش و  ریش  151 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ریت كون  هب  هداتـسیا  لچروم  بقع  رد  دـنیارایب و  یلچروم  تنکم  تّوق و  کـیره  دـنیآ و  دورف  تسارحـص  هک  یبناـج  رب  نایرکـشل  هک 

بـسحرب مامتها ، هب  نایزاغ  ماظع و  يارما  دـنزوسب . گنفت  پوت و  شتآ  هب  ار  ناشیا  رادـنپ  نمرخ  و  دـنزودب . ار  هعلق  لها  هراـظن  هدـید 
نیهاش همعط  ریت  غرم  راقنم  هب  یعمج  هزور  ره  دندمآ . لمع  رد  لحز  جوا  هب  انب  نآ  نتخارفا  لچروم و  نتخاس  هب  ماقمهتـشرف  هاش  نامرف 

. دنتشگیم ایتوت  ءادعا  هدید  رد  پوت  گنس  بوکدگل  هب  دندشیم و  لجا 
تردق رادقم  ناوت و  ردق  هب  راثآبکاوک  رکشل  رابک  راغص و  هک  دش  رداص  ریخـست  یناتـسروشک و  نمکم  زا  ریگناهج  مکح  رمالا  رخآ 

رپ دوب ، كاردا  فّرـصت  زا  رود  نآ  ندرک  رپ  عمط  بابرا  هدـید  نوچ  هک  ار  كانمهـس  قدـنخ  نآ  كاـغم  كاـخ  گنـس و  هب  ناـکما  و 
تسدزیت نایچکفت  دنزارفارب و  گنج  برح و  هب  تسد  دنهن و  گنس  كاخ و  رب  اپ  هدیناسر  عوفرم  فقس  هب  ار  نانچ  ضیضح  و  دنزاس .

ردق اضق  نامرف  بجوم  هب  رـساترس  رکـشل  گرزب  درخ و  دنزادنا . هعلق  نآ  ناینب  رد  [ 190  ] تسکـش ناصقن و  هشیپتروس  هشیت  يزیت  هب 
نیمز دنتـشارفارب . هعلق  نآ  ربارب  رد  هوکـش  نامـسآ  یهوک  دنتـشابنا و  گنـس  كاخ و  هب  ار  قدـنخ  نآ  ینامز  كدـنا  رد  هتـشگ  رگراک 
نمی هب  نیمز  تسویپ . حوضو  هب  اـهراب  نآ  ینارگ  زا  « 1  » ًاداتْوَأ َلابِْجلا  َو  نومضم  تسـشن و  بارطـضا  تکرح و  زا  قدنخ  نآ  كّرحتم 
راقنم هب  « 3  » نایچکفت تشذـگب . نآ  زا  بتارم  هب  « 2 « » ٌمِیلَع ٍْملِع  ِيذ  ِّلُک  َقْوَف  َو   » قیفوت هب  هکلب  تشگ  نامـسآ  بوکریارب  یهاش  مودـق 

نآ ینامز  كدـنا  رد  « 4 « » اهَِلفاس اهَِیلاع  اْنلَعَج   » يرایتسد هب  دـندروآ و  نوریب  شاخـشخ  شاخـشخ  ار  هعلق  نآ  ياشحا  شارخهراـخ  نتیم 
رب دندید و  « 5 « » ِشوُْفنَْملا ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو   » قدص ام  ار  شوقنم  رهپـس  نآ  ساسا  ءادعا ، دندرک . نوگنرـس  ار  ناشننامـسآ  يانب 

ْنِم ْلَه  ِدالِْبلا  ِیف  اُوبَّقَنَف   » قادصم
______________________________

.»؟ ییاهخیم ار  اههوک  و  . » هیآ 7 ( 78  ) ءابّنلا (. 1)
«. تسا يرتاناد  ییاناد  ره  زارف  و  . » هیآ 76 ( 12  ) فسوی (. 2)

. نایچفت هخسن : (. 3)
«. میدرک ربز  ریز و  ار  اجنآ  . » هیآ 82 ( 11  ) دوه (. 4)

«. هدش هدز  مشپ  نوچ  اههوک  و  . » هیآ 5 (، 101  ) هعراق (. 5)
152 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ياـهلد دـندش و  میقم  ماـقمکلف  هوـک  نآ  جوا  رب  ماـظع  ناـیزاغ  دـندیودیم . برهم  ّرفم و  بـلط  هـب  هدـلب  نآ  فارطا  رد  « 1 « » ٍصیِحَم
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بهـش کـفت  ربا  زا  « 2 « » ْمِهیِدـْیَأ َقْوَـف  ِهَّللا  ُدَـی   » يراکددـم يراـیتسد و  هب  ناـیچکفت  دـندرک . مین  ود  مـیب  ساره و  غـیت  هـب  ار  نانمـشد 
ٍةَراجِِحب ْمِهیِمَْرت   » هزیرگنـس لیدعیب  هورگ  نآ  نامـسآ  لابرغ  هب  هکلب  دنتخیر  يداعا  رـس  رب  « 3 « » ًةَراجِح ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو   » ناراـبهرارش

علاط بنذ  وذ  بکوک  کـفت  تأـیه  زا  نامـسآ  جوا  رب  نانمـشد  دـنتخیر . یتسدکبـس  هب  لـیلذ  هقرف  نآ  تلود  قرف  رب  « 4 « » ٍلیِّجِس ْنِم 
ُِبتُْکِلل ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی   » نومـضم زا  ناشیا  لفاغ  لد  دـنتفای . علاق  هعلق  نآ  هنییآ  رد  ار  علاـط  بکوک  نآ  و  [ 191  ] دندید

: قادصم قافو  رب  دوب  ناشننامسآ  تعفر  زا  هک  ناشیا  لاحم  لایخ  ياهانب  دش و  هاگآ  «« 5»
مظن

. دیدرگ هاتوک  « 6  » بارخلا ربقلا  نکاس  ّکنافرصقا  عوفرملا  كرصق  رماعا 
يونثم

لابو ضیضح  رد  جوا  زا  دمآلابغراف  هورگ  نآ  بکوک 
لدب ماش  هب  ناشلابقا  زورلمع  ءوس  یعلاطدب و  دش ز 

روهظ عافترا  جوا  زا  درکرورس  رون  هب  نایزاغ  رتخا 
هریت بش  وچمه  تشگ  ناشزورهریخ  ناشمشچ  هراظن  دش ز 

دیـشروخ هرهچ  ندومن ، يربارب  يوعد  کلف  رهم  اب  ار  هّرذ  هک  دنتـسناد  راک  زا  تسد  تسد و  ناشیا ز  راـکراصح  نورد  رد  میب  زا  تفر 
يرایتسد هب  ار  طیحم  بآ  ندرک ، يرسمه  هشیدنا  ایرد  اب  ار  هرطق  و  تسا . ندودنا  لایخ  لگ  هب  ار 

______________________________

«. تسه يزیرگ  هار  ایآ  دندرکیم ، وجوتسج  اهرهش  رد  . » هیآ 36 (، 50  ) ق (. 1)
«. تسا ناشیاهتسد  يالاب  ادخ  تسد  . » هیآ 10 ( 48  ) حتف (. 2)

«. میدیناراب نانآ  رب  یناراب  و  . » هیآ 74 ( 15  ) رجح (. 3)
«. دندرک نارابگنس  لیّجس  اب  ار  اهنآ  ات  . » هیآ 4 (، 105  ) لیف (. 4)

«. میدرون مهرد  هتشون  يراموط  نوچ  ار  نامسآ  هک  يزور   » هیآ 104 ( 21  ) ءایبنا (. 5)
. دش یهاوخ  بارخ  ربق  نکاس  وت  اریز  ایب ، هاتوک  دوخ  دنلب  رصق  هدننکدابآ  يا  همجرت : ص 16 . یلع ، ترضح  ناوید  (. 6)

153 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. دندمآ ناغف  رد  نامالا  هرعن  هب  هدز  رافغتسا  نابیرگ  رد  عّرضت  هب  دنتشاد  رابکتسا  ناماد  رد  تیاغ  ات  هک  یتسد  مرجال  ندومیپ . فک 

يونثم
نامالا نامالا  رایرهش  يا  هکناغف  دمآ  هراب  زا  رابکی  هب 

راهنیز ناج  هب  ترهق  يورین  زراودیما  تساهناج  وت  فطل  هب 
ياهراوآ هتشگ  درخ  رهش  زياهراچیب  تسم  رب  ياشخبب 

شیوخ نییآ  نید و  ارت  فالخشیوخ  نیک  تیاغ  زا  دندرک  هک  [ 192]
«1  » ٍدیِزَم ْنِم  ْلَه  مییوگ  وت  فطل  هبدیدش  سب  ام  میراد  وت  رهق  ز 

میرکاچ ناج  هب  يزرو  فطل  رگومیروخرد  نآ  هب  ییوجرهق  رگا 
تساور يزاون  تمحر  هب  مه  رگوتسازس  يزارفرب  نیک  غیت  رگا 

رابتعا هدید  نایع  دنیبنراد  ریگ و  نیردناک  نک  وفع  ام  ز 
ترـضح نآ  شوه  شوگ  هب  هقرف  نآ  شورخ  ياون  هلان و  يادـص  نوچ  کلم  راک  اـم  زیرنوخ  نیگنر ز  هنکـلم  رازاـب  زیت  اـم  لـتق  زا  هن 
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عومسم ار  ساسانید  هاش  لوبق  عمـس  هب  « 2 « » ِساَّنلا ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو   » ساسا یبیغ  ياّدؤم  شورـس  مهلم  زا  اییوگ  دیـسر ،
رد دوب  هناـشن  مالـسلا - هیلع  مظاـک - ماـما  ترـضح  زا  ماـقتنا  كرت  يوخ و  یبوخ  تلـصخ و  نسح  رد  هک  هناورـسخ  تفطاـع  دـیدرگ .

، یهاش تفأر  يامرف  نامرف  دیـشک . لآمتداعـس  موق  نآ  لاـعفا  میارج  لاـمعا و  دـیارج  رد  وفع  ملق  هتـشاد ، غیت  زا  تسد  هدـمآ  تکرح 
هرداصم هرـصاحم و  كرت  هب  داشگ و  ناشیا  لامآ  يور  رب  تمحر  ياهرد  هتـسب  ناشیا  ساره  میب و  هرهچ  رب  ار  یهانتمان  تفاـخم  باوبا 

نیع هلا و  رکش  طرف  رد  بش  نآ  دندوب  هتـسش  ناج  زا  تسد  هرابکی  رابکـشا  هدید  زا  ترـسح  بآ  هب  هک  یعمج  داد . نامرف  هیوکاب  لها 
يور رب  برط  شیع و  باوبا  بش  رادهعلق  هک  حابـص  دـندوسآ . [ 193  ] ّتیعمج ّتینما و  رتسب  رب  دـندونغ و  بعتیب  هانپنید  هاـش  ياـعد 

حوتفم هاپس  هراّیس  هاشداپ 
______________________________

. تسه يدایز  چیه  ایآ  (، 50  ) هروس ق زا  هیآ 30  هب  هراشا  (. 1)
«. دنرذگیمرد نامدرم  زا  دنروخیم و  ورف  شیوخ  مشخ  و  . » هیآ 134 ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)

154 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
، تخادنا اربغ  هصرع  رد  امـس  جوا  زا  ار  « 1 « » ُءاشَت ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق   » هزاوآ اضق  یهنم  ردـق و  يداـنم  تخاـس و 

لباق هک  ییاهرس  هدرک  لیامح  ندرگ  رد  دندیشکیم  نایزاغ  يور  رب  هک  ییاهغیت  اجنآ  رباکا  یلاها و  هدوشگ  ار  هعلق  نارباعم  يراجم و 
ماظع يارما  تطاسو  هب  و  دنتخاس . ایوگ  رافغتـسا  هب  نهد  رد  ار  نابز  راذتعا و  سابل  ار  نفک  هدروآرد  دایقنا  هقبر  رد  دندیدیم  رابکتـسا 

سومان لام و  نوخ و  بلط  رد  اعد  تسد  دنتخارفا . مارتحا  تمشح و  رهپس  هورذ  هب  ماظتناکلف  ناتسآ  یـسوبكاخ  زا  مارکا  زازعا و  رس 
رهق شتآ  دــنداشگ و  « 2 « » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَـف  ْمَُـهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  َكُداـبِع  ْمُهَّنِإَـف  ْمُْهبِّذَُـعت  ْنِإ   » نومـضم هـب  اـیارب  اـیاعر و  لاـیع  و 

ضیوفت افلخلا  ۀـفیلخ  هب  ار  رهـش  نآ  تلایا  ناشیا  یهابت  داسف و  وفع  یهاـش  رما  داد . نیکـست  هیرگ  بآ  هب  ار  ترـضح  نآ  بیهنتماـیق 
هب رهش  نآ  لها  تّقشم  تنحم و  ماش  دمآرد و  رهش  هب  ناما  لام  لیـصحت  نایناورـش و  نیازخ  طبـض  تهج  نامرف  بسحرب  زین  وا  دومرف ،
هب تسا  حور  ناوید  یفوتـسم  هک  دنـسپلکشم  لقع  دجنگ و  ناوت  تنکم و  ّزیح  رد  هک  رادقم  نآ  ناما  لام  دیـسر . رـس  هب  شمودق  نمی 

ریبددراطع ریما  نآ  رظن  رد  هدوشگ  « 3 « » نئاک نم  انئأک   » هّیناورش نیطالـس  نیازخ  باوبا  نآ  زا  دعب  و  دنداهن . ندرگ  دجنـس ، لوبق  نازیم 
هنیفد هنیزخ و  ياههخـسن  درک و  تمـسق  یناما  لامآ و  نابلاط  رب  یناما  لام  تالیـصحت  دنداد . [ 194  ] شنایچکتب ملق  هب  هتخاـس  رگهولج 

یهاگآ تاهج  نآ  تنکم  زا  هک  نویامه  ریظندیشروخ  ریمض  دروآ . یلعا  ناوید  هب  دوب  هتـشگ  حوتفم  « 4 « » َۀَنیِکَّسلا َلَْزنَأَف   » حاتفم هب  هک 
دوقن و سیافن و  زا  کـی  چـیه  رب  ترـضح  نآ  لوبق  « 5  » وترپ دادیمن  ناشن  نآ  لثم  زا  نیازخ  رد  ناـمز  بساـحم  هک  يدوجو  اـب  تفاـی 

. دنیامن تمسق  مهبتارم  ردق  یلع  نایرکشل  رب  دنیاشگب و  نیازخ  رد  هک  داد  نامرف  تفاتن . شدودعمان  رهاوج 
ار لبطصا  تامدخ  نآ  دنبرمک  تشگ و  شوپاپ  تنیز  رهاوج  رهاوز  زا  ار  ودرا  ناگنهرباپ 

______________________________

کلم یهاوـخب  هکره  زا  و   ) یهدیم کـلم  یهاوـخب  هکره  هـب  کـلم ، هدـنراد  ییوـت  ایادـخ  راـب  وـگب  . » هـیآ 26 (، 3  ) نارمع لآ  (. 1)
(«. یناتسیم

«. یمیکح دنمزوریپ و  وت  يزرمایب  ار  نانآ  رگا  دنتسه و  وت  ناگدنب  ینک ، باذع  ار  نانآ  رگا  . » هیآ 118 (، 5  ) هدئام (. 2)
. هدوب هچره  همجرت : (. 3)

«. درک لزان  اهنآ  رب  ار  شمارآ  سپ  . » هیآ 18 ( 48  ) حتف (. 4)
. روترپ هخسن : (. 5)

155 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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ناسین زا  کیره  ناـماد  رپ و  هریثک  مناـغم  هریخذ و  زا  نایرکـشل  یناوا  فورظ و  دیـسر . شوگ  ندرگ و  هب  هتـشذگ  ناـیم  زا  ـالط  تـالآ 
ياول و  دندیناسر . نامسآ  جوا  هب  دابکرابم  تیص  نأشلا  میظع  حتف  نآ  تینهت  هب  نایملاع  ملاع و  دیدرگ . ّردرپ  تفـصایرد  یهاش  ناسحا 

«. 1 « » َنُونِمْؤُْملا ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو  ُدَْعب  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  . » دندینراذگرد یهتنملا  ةردس  هورذ  زا  ار  اهتنالا  نومیم  رکشل 
يونثم

«2  » دیجملا لاعفلا  اذ  ای  رکّشلا  کلدیدملا  لاّونلا  اذ  ای  دمحلا  کل 
لآملاب دوب  عجار  وت  مکح  هبلام  جنگ  رو  تسرقف  جنُک  رگا 

ادا ندرک  وت  رکُش  ضرق  وربادگ  رو  دوب  هش  رگا  ضرف  دوب 
دنک نوچ  نینچ  يراک  كرت  یسکدنک  نوزفا  تمعن  رد  وت  رکش  وچ 

مامتها دننک  ناج  زا  وت  رکش  هبماع  ّصاخ و  اهرمع  رگا  نکیل  و  [ 195]
رگد ياطع  دشاب  قیفوت  هکرد  هب  دیآ  ترکُش  هدهع  زا  هک 

انث يانب  دمآ  یصحا  وچانگنت ال  نیا  رد  ار  ادخ  لوسر 
زاین كاخ  هب  يزجع  يور  دهنزارفرس  هشنهاش  هک  هب  نامه 

داد شیهانپنید  رتبوخ  نازوداد  شیهاش  هک  سک  نآ  هاگرد  هب 
ایریب تعاط  دوب  تعاضبایربک  هگرد  رب  ههبشیب  هک 

شوگراد ناربوکین  تفس  يرُدشوه  لها  رس  يدعس  تفگ  شوخ  هچ 
نالسرا لیزق  ياپ  ریز  یهننامسآ  یسرک  ُهن  هک  تجاح  هچ 

هن كاخ  رب  صالخا  يور  وگبهن  كالفا  رب  تّزع  ياپ  وگم 
تسرد تلود  نید و  دش  وت  لضف  هبتسخن  زک  ار  هاش  نیا  وت  ایادخ 

سابل یهاش  نوسکا  زا  رقف  ِنتسابتلایب  دید  وا  ماّیا  رد 
ریرس  میاد  راد  اقب  ّزع و  هبرینم  نطاب  رادافص  رون و  هب 

______________________________

«. دنوشیم نامداش  نانموم  زور  نآ  رد  نآ و  زا  دعب  هچ  يزوریپ و  زا  شیپ  هچ  تسادخ  نامرف  نامرف ، . » هیآ 4 (، 30  ) مور (. 1)
. هوکشاب ياهراک  دنوادخ  يا  تسا  شیاتس  ار  وت  رادیاپ ، تمعن  دنوادخ  يا  تسار  وت  ساپس  همجرت : (. 2)

156 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نتخاس مرا  ناتسوب  کشر  مودق  نمی  زا  ار  نیمزرس  نآ  نتخارفا و  ناتسلگ  هعلق  بناج  هب  هّجوت  هیولا 

زا ریونت  رهم  ریمـض  و  دومرف ، تمـسق  نایرکـشل  رب  ار  دودحمان  میانغ  نآ  دوسآرب و  هیوکاب  حتف  زا  نوچ  یلعا  ترـضح  رثآمضیف  رطاخ 
رشح تمایق  رکشل  دروآ . تضهن  باکر  رد  تمیزع  ياپ  نآ  ریخست  ناتسلگ و  هعلق  [ 196  ] بناج هب  درک و  غراف  ّلکلاب  رهش  نآ  تاّمهم 

. دنتشگ ناور  رثاحتف  ياول  بقع  رد 
تاقدارس مّیخم  ار  ناتـسلگ  هعلق  یلاوح  هدومرف  يداوب  نآ  عطق  باتـش  هب  باکر  ردنا  ترـصن  نانع  رد  رفظبانجیلعا  هاش  نید  زارفارس 

لخادـم و جراخم و  هدـمآ  ریـس  رد  هعلق  نآ  لاثمکلف  جورب  هراظن  هب  روفلا  یلع  هتخاس ، لابقا  تلود و  مایخ  لوزن  لـحم  لـالجا و  ّزع و 
ءارما و رب  ار  نآ  بناوج  فارطا و  نآ  زا  دعب  و  دومرف . هظحالم  رتمامت  هچ  ره  قیقدت  قیقحت و  رـس  زا  رظن  ناعما  هب  ار  نآ  رّخؤم  مّدـقم و 

فرـصنم هابتـشاکلف  هاگراب  بناج  هب  ناشنتلود  نارکی  نانع  تشادزاب و  قیال  لحم  رد  ار  ياهقرف  ره  هدومن  تمـسق  نایرکـشل  سوؤر 
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تهج هک  هفیلخ  یـسوم  بناج  زا  نایم  نیا  رد  تشامگ . حـتف  تالآ  بابـسا و  هّجوت  رب  ریبدـتبیاص  رطاـخ  ریگروشک و  ریمـض  هتخاـس ،
هب هدروآ  هیلا  یموم  هفیلخ  تشاد  هضرع  هدـمآ  يدـصاق  تفای ، رکذ  تمـس  نیا  زا  لبق  هچنانچ  دوب ، هتفر  زیربت  هب  هناخروق  ماهم  ماجنارس 

غادهلآ مزاع  زیربت  زا  تفلاخم  دصق  هب  هدرک  عمج  رامشیب  رشح  رایسب و  رکشل  دنولا  هکنآ ، نومضم  دیناسر . ضرع  هب  باّون  باوصتسا 
هب نایزاغ  ناتـس ]  ] ناج ریـشمش  ضّرعت  زا  هک  هاشناریـش  رکـشل  فیـسلا  ۀـّیقب  هک  دراد  غاـمد  رد  نآ  رکف  رـس و  رد  نآ  لاـیخ  هتـشگ  « 1»

. دزادرپ لاثمبکاوک  ناوتنودرگ  رکـشل  هبراحم  هب  لاحم  ضرف  هب  هک  دناوت  دیاش  دزاس . ولنیوق  قآ  هقرف  همیمـض  دناهدرب ، هانپ  بناجره 
نایچراج داد . نامرف  هاپس  نارس  ءارما و  عمج  هب  [ 197  ] تشگ هاگآ  ربخ  نآ  نومضم  زا  نوچ  هانپنید  هاش 

______________________________

دنولا عمس  هب  نآ  ربخ  نوچ  هتفاتـش  ناجرت  هب  قات  هلآ  هار  زا  قافآ  هاشداپ  نویامه  بکوم  و  . » قات هلآ  ص 469 : ج 4 ، ریسلا ، بیبح  (. 1)
«. دیدرگ یفیک  هّجوتم  هداد  تسد  زا  تابث  نیکمت و  نانع  دیسر 

157 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ار ربخ  ّتیفیک  یلعا  ترـضح  دـندیناسر . یهاش  سوباـپ  ّزع  هب  هدـینادرگ  عمج  ار  نهک  يون و  عیاـقو  ناروهدـید  نخـس و  قیرط  ناربهار 

. تشاد كولسم  دوب  ترضح  نآ  میدق  ثرا  هک  « 1 « » ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  َو   » ياضتقم رب  هک  ار  تروشم  قیرط  هدومرف  حرش 
يونثم

ربهار دش  هشیدنا  ریبدت و  هبرگراک  یسک  دش  تروشم  رب  وچ 
هدید و هرهچ  زا  هدرپ  سکره  هک  دونـشوتفگ  نامز  يدامت  زا  دعب  یکـشیب  نآ  زا  تسا  ریخ  ماجنارـسیکی  دـش  نوچ  ریبدـت  ریدـقت  هب 

سرا رک و  بآ  لحم  نآ  رد  هک  داوج  رذـگ  هب  ازریم  شچ  لاحلا  یف  هک  تفای  رارق  نآ  رب  یهاـش  ياـشگناهج  يأر  دوشگ ، دوخ  هدرک 
دنولا هکنآ  زا  شیپ  ات  ددرگ  رگراک  دوب  دناوت  رکـشل  ربعم  ّرمم و  هک  يرـسج  ماجنارـس  هّیهت و  هب  هتفر  دندرگیم  سفنمه  مدـمه و  مهاب 

. دنروآ رس  رب  باقع  تروس  نیهاش و  يزیت  هب  کیره  باتش  هب  نویامه  رکشل  دنک  بآ  بناجنیا  هب  ندمآ  لایخ 
داد داـهن ، یلاـع  رـسج  نآ  ماجنارـس  رد  داوج  ربـعم  رد  یناـمز  كدـنا  هب  هدوـمن  هّجوـت  تشاد  هارمه  مکح  هب  هک  یعمج  اـب  ازریم  شچ 

مشیربا دوب ، هتـشگن  نّیعم  ّبترم و  اهنآ  ریغ  نسر و  نهآ و  زا  نآ  بابـسا  دنتـشادن  رـسج  نآ  نتـسب  لایخ  نیا  زا  لبق  نوچ  داد . تدالج 
لامک رد  يرـسج  تفر و  راک  هب  رـسج  نآ  رد  نامـسیر  ياج  هب  دوب  هدـش  رادنید  نایزاغ  راگزور  حوتف  راـید  دـالب و  نآ  رد  هک  رایـسب 

. باترپ مشیربا  نآ  لگ  هراپبوچ و  نآ  تشخ  بآ ، شنیمز  ییانب  تفای  لیمکت  داوج  رذگ  رد  دامتعا  یمکحم و  [ 198]
يونثم

بآ رب  شرادم  دشاب  هک  ییانبباتشرپ  ربعم  نیرد  هدید  هک 
تشخ گنس و  زا  غراف  کهآ و  یهتتشرس ز  شبآ  رب  دشاب  هک  یساسا 

رذگ رد  نیمز  لزلزت  رد  انبرطخرپ  نیمز  نیگمهو و  انب 
یهت ردنکس  ّدس  وچ  ناصقن  زیهشنهاش  لابقا  زا  دوب  یلو 

عیدب  يو  زا  تسین  نینچ  يانبعیفر  شرصق  ردق  نامسآ  زا  دش 
______________________________

«. نک تروشم  ناشیا  اب  اهراک  رد  . » هیآ 159 ( 3  ) نارمع لآ  (. 1)
158 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يردیح ناطلس  يافلخ  رباکا  زا  هک  دمحم  شیپ  زا  يدصاق  دوب ، هتـسویپ  حوضو  هب  دنولا  هّجوت  ربخ  هفیلخ  یـسوم  بناج  زا  هکنآ  زا  دعب 
، هکنآ رب  اوتحم  دیناسر . ضرع  هب  هفیلخ  تیدوبع  هضیرع  هدمآ  دندوب ، هداتسرف  « 1  » غادهچارق هب  عیاقو  رابخا و  قیقحت  تهج  ار  وا  دوب و 
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هجنگ دودح  هب  ار  دمحم  ياغچرق  داتسرف و  « 2  » زدامرگ ناغم و  بوص  هب  ار  یلغوا  رکش  کیب  نسح  هدومن  هّجوت  غابارق  بناج  هب  دنولا 
لوصو زا  دعب  و  ددرگ . روصنم  رکـشل  نایزاغ  نتـسب  لپ  عنام  هدوب  رادربخ  تسوا  کیدزن  هک  يرذگ  زا  ناشیا  زا  کیره  ات  داد  تصخر 

کیب دـمحاریپ  و  تشگ . راید  نآ  مزاع  کیب  نسح  هبراـحم  مزع  هب  راـثآ  يزوریف  ناروـالد  زا  یهورگ  اـب  راـجق  کـیب  يریپ  راـبخا  نیا 
نوچ هکنآ ، هعقاو  تروص  دـمآ . زاورپ  رد  ياغچرق  [ 199  ] رس رب  هداشگ  تّمه  لاب  راونیهاش  رثآم ، ترـصن  رکاسع  زا  یجوف  اب  ردلابارق 
ياپ فلاخم  نایرکـشل  دـنچره  دیـشک  فص  ار  لادـج  لاتق و  ربارب  رد  دندیـسر و  مه  هب  زداـمرگ  عضوم  رد  یلغوا  رکـش  کـیب و  يریپ 
رجنخ زیت و  غـیت  هب  ار  ناـشیا  تدـالج  راـثآ  کـیب  يریپ  دربیم . شیپ  یناوـلهپ  یگنادرم و  موـسر  دندرـشفیم و  يدرم  نـیمز  رب  تأرج 

زا یکی  غیت  هب  دادیم  يدرم  داد  هبراحم  نادـیم  رد  هک  کیب  نسح  رـسپ  کی  هکنآ  اـت  درتسیم ، یتسدزیت  هب  رازراـک  هحفـص  زا  زیرنوخ 
زا هدیدرگ  مزهنم  نایرکـشل  مدهنم و  ناشیا  رکـشل  ناینب  تهج  نیا  هب  داهن و  راوبلا  راد  بناج  هب  ور  هداتفارد ، راتفرزیت  بکرم  زا  نایزاغ 
ربخ نوچ  دّمحم  ياغچرق  و  دـش . ناشیا  لالتخا  اب  لاح  تروص  « 3 « » ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل   » هقداص هیرک  لمع  حـیبق و  لعف 

وا هب  « 5  » ناوجخن رد  هتـشگ  دـنولا  يودرا  هّجوتم  لاحلا  یف  هدـید ، رتقیال  رارق  هویـش  زا  ار  « 4 « » قاطی اّمم ال  رارفلا   » دینـش رکـشل  هّجوت 
. دیدرگ قحلم 

______________________________

. غادارق ياههوک  سرا و  دور  نیب  یناتسهوک ، ياهیحان  ناجیابرذآ . لامش  رد  نارابسرا  قباس  مان  غادهچارق : (. 1)
ص 21: رابخالا ، رهاوج  دورامرگ ؛ ص 69 : ج 1 ، خیراّوتلا ، ۀصالخ  ص 463 ، ج 4 ، ریسلا ، بیبح  ص 15 . هاشماظن ، یچلیا  خیرات  (. 2)

. دورمرگ ص 181 : مرا ، ناتسلگ  زدامرگ ،
«. دراد شلوغشم  دوخ  هب  هک  تسا  يراک  زور  نآ  رد  ار  سکره  . » هیآ 37 ( 80  ) سبع (. 3)
«. دشابن نآ  رب  ناوت  بات و  هچنآ  زا  نتخیرگ   » ثیدح ص 264 : ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 4)

راذگاو هیسور  هب  ياچنمکرت  هدهاعم  ساسارب  1828 م . لاس 1243 ق / رد  رهش  نیا  سرا . دور  رواجم  یقرـش  بونج  رد  ناوجخن : (. 5)
. دیدرگ

159 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يونثم

نتخیر وربآ  یتمهیب  هبنتخیرگب  مصخ  زا  تسا  يدرم  هن 
ناتـسلگ هعلق  زا  هّجوت  لایخ  لحم  رد  هک  هبیجع  عیادـب  هبیرغ و  عیاقو  زا  يوربآ و  ياهرطق  نتخیر  زا  هبيوم  راـت  ره  نوخ ز  ار  درم  رگج 

نید داد و  اب  ورـسخ  نآ  نمیـشن  دوب ، دناوت  نیمالا  حور  لزنم  نییآهردس  هک  یتخرد  هیاس  رد  يزور  ماّیا  نیا  رد  هک ، دوب  نآ  دومن  يور 
افص راثآ  یصخش  هاگان  هک  دومرفیم  هظحالم  ار  بیهننودرگ  هعلق  نآ  بیشن  زارف و  هدوسآ  تحارتسا  يولهپ  رب  ترضح  نآ  و  تشگ .
نوچ درک . تراصب  اب  هاش  بناج  هب  تراشا  دروآرب و  هعلق  زا  رـس  رهاب ، شنیبم  لامج  ّرین  زا  تداعـس  رون  رهاظ و  شنیبم  [ 200  ] نیبج زا 
تسد هدمآ ، لاقم  رد  نتساوخ  ناما  هب  ایوگ  شلاح  نابز  دنتشگ ، رظان  وا  بناج  هب  دندش و  رضاح  وا  تراشا  رب  ترضح  نآ  هک  تسناد 

، هک تسا  نانچ  اعدتسا  سامتلا و  دیوگیم  هک  تخادنا  وترپ  نانچ  ریذپتمارک  ریمض  هیـشاح  رب  لعف  نیا  درب . ولگ  هب  عافـشتسا  يراز و 
تمحر لاـمک  هب  ار  ناـشیا  تـالز  يرذـگرد و  ناـشیا  نوـمنهار  ناـیغط  هب  میارج  نتـشک و  زا  یـشخب و  ناـما  ار  ناتـسلگ  هـعلق  ناّـکس 

. يراد فطعنم  رگید  بناج  هب  تمیزع  نانع  يراذگرد و 
يونثم

دنویپمه دندش  نایصع  هب  هکدنژن  هورگ  نیا  مرج  زا  راذگب 
مین ود  میب  غیت  هب  دش  ناشلدمیب  زا  ار  هلمج  تسگرم  مهو 
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بش تروص  هب  دش  هریت  ناشزوربرط  شیع و  غورف  ناشیزا  تفر 
تشنک هآ  دودز  ناشیا  رب  دشتشهب  دوب  هک  ناتسلگ  هعلق 

داد و اب  هاش  ثاریم  « 1 « » َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو   » نأش هک  اجنآ  زا  شیاشخب  تسا و  ششخب  مسومشیاسآ  قلخ  وت  زا  دننک  ات 
ینازرا صخـش  نآ  بناج  هب  تراشب  اب  تراشا  هدومرف ، وفع  ناوت  تردـق و  يور  زا  ار  ناـشیا  ناوه  ّتلذ و  ناودـع و  یغب و  تسا ، نید 

يور میارج  زا  میتشونرد و  ار  يدب  دیارج  ام  هک  تشاد 
______________________________

«. میراد ینازرا  یتمحر  ناهج  مدرم  هب  میتساوخیم  هکنآ  زج  ار ، وت  میداتسرفن  و  . » هیآ 107 ( 21  ) ءایبنا (. 1)
160 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

«1 . » میتشذگب امش 
دیناسر ضرع  هب  دینراذگیم  لاوحا  تفاظن ، راوطا و  تراهط  لاقم و  قدص  و  [ 201  ] لوق یتسار  هب  هک  ّصاوخ  زا  یکی  لاح  نیا  نراقم 

يزیچ شورس  رارسا  بیغ و  زومر  زج  هعماس  هرصاب و  دیدرگ و  شوپهدرپ  ندینش  ندید و  زا  ار  شوگ  مشچ و  باوخ  هضراع  شود  هک ،
. دومن هولج  لایخ  هدید  رد  بیرغ  يرما  « 2 « » تارّشبملا ّالإ  يدعب  نم   » زور زا  و  دینشن . دیدن و 

هب نوچ  هک  دوب  دـهاوخن  یفخم  زارطبیغ  رطاخ  رب  هک  ناسر  زاونهدـنب  هاش  ضرع  هب  هک  داد  زاوآ  هعلق  زارف  زا  یـصخش  هکنآ  شتروص 
کلم فّرصت  هب  رادتقا  ّطلست و  تسد  میآ و  قیاف  هّیناوریش  يداعا  رب  رگا  هک  يدومرف  طرش  دوخ  اب  یتشذگیم  بآ  زا  ناوریـش  تمیزع 

حاتف هک  نونکا  مشوکن . نآ  بارخا  لتق و  بارخ و  كاله و  رد  مشوپرد و  وفع  ساـبل  ار  ناتـسلگ  هعلق  یلاـها  میاـشگب ، ناـشیا  راـید  و 
هرهچ رب  رابدا  يدـیماان و  ياهرد  داد و  وت  رادـتقا  ـالیتسا و  هضبق  راـیتخا و  تسد  هب  ار  کـلم  نیا  زونک  عـالق و  دـیلاقم  باوبـالا ، حـتفم 

افو دوخ  دـهع  هب  « 3 « » ًالُؤْسَم َناک  َدـْهَْعلا  َّنِإ  ِدـْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو   » ياضتقم رب  هک  تسا  نآ  تقو  داـشگ ، رادـیاپ  تلود  نیا  يداـعا  راـگزور 
ییآرد و « 4 « » َهَّللا ُْهیَلَع  َدَـهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو   » هرمز رد  ات  ییاـشخبب  دـنریوشت  تلجخ و  نصح  نّصحتم  هک  ریقف  هورگ  نیا  رب  ییاـمرف و 

: يور رب  « 5 « » ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف   » تیانع باوبا 
هّیعابر

تسُرد وت  دهع  دهع و  هب  افو  وت  راکتُست  هویش  اج  همه  رد  افو  هکنآ  يا 
، بآ روبع  تقو  رد  هچنآ  زا  هعقاو  قدـص  ترـضح  نآ  تسـشب  هلمج  افو  زج  دوب  هک  زیچ  رهتسخن  زور  زا  تلد  رد  افـص  ناسین  [ 202]

راهظا دوب  هتـشگ  رهاظ  صخـش  نآ  زا  هعلق  يالاب  زا  زور  ناـمه  هک  یتساوخرد  هتـسویپ ، حوضو  هب  دوب  هتـشگ  رطاـقمایرد  رطاـخ  نونکم 
ام زا  ار  مدرم  نیا  همیرج  هک  ياهتشرف  هک  دینارذگ  كرابم  نابز  رب  هدومرف 

______________________________

. تشذگب هخسن : (. 1)
. ناظعاو ناغّلبم و  طقف  نم  زا  سپ  همجرت : (. 2)

«. دیشابیم تساوخزاب  دروم  هک  اریز  دینک  افو  شیوخ  دهع  هب  . » هیآ 34 (، 17  ) ارسا (. 3)
«. دنک افو  تسا  هتسب  ادخ  اب  هک  تعیب  نادب  هکره  . » هیآ 10 (، 48  ) حتف (. 4)

«. دهد دنمارک  يدزم  ار  وا  . » هیآ 10 اجنامه ، (. 5)
161 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تمیزع زین  اـم  عیاـقو ، نیارباـنب  تساراـیب ، اـم  رظن  رد  تساـک  مکیب و  ار  هعقاو  نیا  تروص  هدرک  هاـگآ  اـم  ّتین  رب  ار  بش  تساوخرد ،
«. 1  » دروآرد دنولا  هبراحم  هب  دنبودع  تّمه  يور  میدرک و 
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هّیعابر
دوب بیغ  دهاش  نسُح  هنییآدوب  بیعیب  هک  هاش  لد  تآرم 

تلود مالعا  تخادرپزاب و  ناتـسلگ  هعلق  هرـصاحم  زا  هانپنید  هاش  دوب  بیریب  درک  روهظ  هک  اـجرهدوب  بیج  زا  هدومن  کـلف  هک  يرون 
نامرف بآ  نتشذگ  هب  روفلا  یلع  تشگ ، داد  نید و  اب  هاش  رکاسع  لوزن  مّیخم  داوج  دودح  نوچ  و  تخارفا . داوج  بناج  هب  ناتسروشک 

َّنِإ اهاسُْرم  َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب   » يرای هب  هدـمآرد  رـسج  هب  زین  نویامه  تایآترـصن  تایار  دـندرک . روبع  بآ  زا  رورم  هب  نایرکـشل  داد .
دوب هتفای  لسلست  تمـس  نفـس  یتشک و  لاّصتا  زا  هکلب  نآ ، زا  ّقحلا  تشذگ . هب  میلـس  نما و  میدق  کلم  هانپ  رد  « 2 « » ٌمیِحَر ٌروُفََغل  یِّبَر 

رادـیاپ ربـعم  نآ  رب  راوسبکرم  نادرم  روبع  زا  تسویپیم و  روـهظ  هب  « 3 « » ِنوُحْـشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اـْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَـیآ  َو   » همیرک
. تسشنیم رطاخ  رد  « 4 « » َنُوبَکْرَی ام  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  َو  [ » 203  ] نومضم

يونثم
دید بابرا  ِرَْهب  نیمزرس  نآ  رددیدپ  دش  لپ  رحب  نآ  يور  رب  وچ 

ياغچرق زیرگ  یلغوا و  رکـش  کیب  نسح  تسکـش  ربخ  الو  نیا  رد  ناـشکهک  لـپ  دوب و  کـلف  اـیرد  هکناـشن  دـمآ  هدـندرگ  نودرگ  ز 
ياضتقا زورفایتیگ  يأر  زور  نامه  دناهدش . تسا  ناوجخن  رد  هک  دـنولا  يودرا  مزاع  اهنآ ] هک   ] دیـسر باّون  ضرع  هب  دـمآ و ]  ] دّـمحم

ریپ زا  ار  ناوتکیالم  رکشل  هتشگ  ناوجخن  مزاع  هک  درک  نآ 
______________________________

ص 463. ج 4 ، ریسلا ، بیبح  ر ك : (. 1)
«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  نم  راگدرورپ  اریز  دتسیاب  ادخ  مان  هب  دتفا و  هار  هب  ادخ  مان  هب  . » هیآ 41 ( 11  ) دوه (. 2)

«. میدرک راوس  هدش  هتشابنا  یتشک  نآ  رد  ار  ناشناکاین  هکنآ  يارب  رگید  یتربع  . » هیآ 42 (، 36  ) سی (. 3)
«. دنوش راوس  نآ  رب  هک  مدیرفآ  يزیچ  یتشک  دننامه  ناشیا  رب  و  . » هیآ 42 اجنامه ، (. 4)

162 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. دیناسر رابک  راغص و  عمس  هب  ار  نویامه  نامرف  نایچراج  دنار . نافلاخم  رس  رب  ناوج  و 

کیب يریپ  دش و  بوص  نآ  مزاع  هدروآ  تلود  باکر  رد  تداعس  ياپ  هانپنید  هاش  دنتـشگ . هدامآ  اّیهم و  ار  تمیزع  نایرکـشل  عومجم 
شیپ رازراـک  نادرم  زا  یعمج  اـب  هدومرف  نییعت  یلوارق  مسر  هب  دوب  هدـش  قحلم  نویاـمه  يودرا  هب  هتـسکش  ار  کـیب  نسح  هک  ار  راـجق 

زا دـعب  دومرف . هّجوت  چوک  رب  چوک  هدرپس  « 1 « » ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی   » لعاف تسد  هب  رایتخا  نانع  راکـش ، رکف  هب  دـشاب  هک  يریـش  وچ  هاپس ،
یهایـس نافلاخم  بناج  زا  تفاسم  ّیط  يانثا  رد  «، 2  » دـش ناوجخن  مزاع  یهاش  تلود  راهظتـسا  یهلا و  ظفح  لاّکتا  هب  کیب  يریپ  هکنآ 
دناهدرک نویامه  رکـشل  لابقتـسا  یلوارق  هب  لالـض  هقرف  رکـشل  زا  ریثک  یعمج  هک  دـش  مولعم  درک  هدـهاشم  رکـشل  راثآ  میظع و  یهاپس 

رد یعون  هب  ار  لادج  و  [ 204  ] هبراحم نارین  هتخیر  ءادعا  رس  رب  زیرولج  زیتس  گنج و  مزع  هب  ناّید  تظفاحم  رد  نایرکـشل  کیب و  يریپ 
راذگهر نآ  رد  نانمـشد  راقو  تابث و  راخ  سخ و  رادنپ و  كاشاخ  هتخورفا  نایزاغ  تلوص  لعاشم  تلود و  غارچ  هک  دـندروآ  لاعتـشا 

کبـس هب  ار  کیکی  دـندرک و  كاچ  ار  ناـشیا  یگدـنز  ساـبل  بیج  ریـشمش  يزیت  رجنخ و  تروس  هب  ریلد  نادرمریـش  تشگ . هتخوس 
. دندنکفا كاخ  یتسپ  هب  بسا  تشپ  زارف  زا  یتسد 

يونثم
غیت رازآ  لفاغ ز  دنتشگ  هکغیت  رازاب  دیدرگ  مرگ  نانچ 

نوردنا رحب  هب  دشاب  هک  یهام  وچنوخ  يایرد  قرغ  ودع  وس  نآ  زا 
زیرگ ياپ  هن  زیتس و  تسد  هنزیخجوم  رد  هدنام  اضق  ماد  هب 
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گنهن تشپ  غیت  نوچ  هنخر  هدشگنج  هب  يزاغ  ریشمش  يوس  نیزو 
حتف و میـسن  هدمآ  رادرکدـب  رکـشل  رب  تسکـش  راد  ریگ و  نآ  رد  هّصقلا ، رارف  نمـشد  ناج  اههنخر  نآ  زارازراک  نآ  میب  زا  يدرگ  رگم 

ام َو   » ّبهم زا  رفظ 
______________________________

«. دنکیم نامه  دهاوخ  هچره  : » هیآ 27 ( 14  ) میهاربا (. 1)
هب هدومرف  روبع  رک  بآ  زا  ترـضح  نآ  ناـضمر  مّود  هبنـش  لـیئتیا  زورون  ( 907  ) هئامعست عبـس و   » هنـس رد  ص 266 : ارآناـهج ، (. 2)

«. هدومن تضهن  ناوجخن  بوص 
163 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نآ هدرکرـس  کیب  نامثع  و  تشگ . رادـیدپ  دوب  ملعم  لابقا  رهم  هب  هک  ناـیزاغ  ملع  مچرپ  كّرحت  زا  « 1 « » ِرَـصَْبلِاب ٍحْمَلَک  ٌةَدِحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ 
يودرا هب  دوب  هدـش  راگزور  حوتف  ار  نایزاغ  هک  یمیانغ  اب  ار  کیب  نامثع  راـجق ، کـیب  يریپ  دـمآ . راـتفرگ  راـسا  دـیق  هب  رـسیب  رکـشل 
ۀحتافلا  » رارسا زا  قیاقح  زونک  ناناوخهمان  جنگ  قیاقد و  زومر  نانادهتکن  دینادرگ . تسایـس  غیت  هضرع  ار  نامثع  تسارفاب ، هاش  دیناسر و 

: ياعد دندناوخ و  یهاش  هیولا  قاروا  [ 205  ] ار حتف  همان  باتکلا » ّما 
مظن

. دندنار نابز  رب  یهابت  لالخا و  زا  نوصم  صالخا  يادن  « 2  » بناج ّلک  نم  نمحّرلا  مکیعری  وۀمالس  مکتدعاس  متهّجتا  ثیح  و 
يونثم

تخت جات و  قیال  اپ  هب  ات  رس  زتخبزوریف  هاشنهش  نیا  تسه  هک 
ازس ترصن  هب  لباق  دناحتف  هبازغ  داهج و  هار  شهاپس ز 

قرف هب  شرهق  غیت  اههنخر  دنکقرش  يوس  دهن  ور  شنمشد  رگا 
دشک نوخ  رد  هماج  شمد  رد  قفشدشک  نوچ  نیمز  برغم  هب 

نیمز نامسآ و  ادخ  نوع  هبنیقی  دمآ  رکشل  نیا  راکددم 
داهج رد  دنکیم  يرورپنید  هکداد  نید و  اب  هاش  نیا  وت  ایادخ 

تسرد شیابق  نک  اقب  طیخ  زتسخن  زا  سابل  يداد  وچ  شلدع  ز 
راک هب  دماین  ار  نید  هک  يراعشراگزور  هرهچ  زا  درادرب  هک 

دننامسودرف زیربت  هّطخ  هب  دنولا  تسکش  هبراحم و 

زادرپهمغن هک  يارسناتساد  کلک  یناعم و  ناتسوب  زاساون  لبلب  هک  يارآهحفص  ملق 
______________________________

«. تسا یندز  مهرب  مشچ  مه  نآ  تسا  نامرف  کی  اهنت  ام  نامرف  . » هیآ 50 (، 54  ) رمق (. 1)
. دنکیم تیاعر  ار  امش  وس  ره  زا  نابرهم  راگدرورپ  دنکیم و  يرای  ار  امش  یشمارآ  دیروآ  يور  هک  اجره  همجرت : (. 2)

164 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ّرد ریرقت  رحب  زا  هنوگنیا  هب  راتفگرکش  نابز  هب  هدرک و  ییاشگهرگ  ناسنیدب  نخس  هچنغ  زا  رابرهگ  كون  هب  تسا  ینارنخس  ناتسلگ 

يأر تسویپ ، روهظ  هب  دـنولا  نالوارق  نامثع و  رب  کیب  يریپ  هبلغ  « 1  » تروص [ 206  ] نوچ هک ، هدروآ  ریرحت  ماقرا و  لحاس  هب  راوهاـش 
و دندش . ناوجخن  هّجوتم  روفغ  کلم  تءالک  ظفح  رد  روصنم  رکشل  ناروالد  دنور . وا  رـس  رب  يدوز  هب  هک  درک  نآ  ياضتقا  يارآملاع 
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نادیممک ناوجخن  يراحـص  هکنآ  هناهب  هب  هدادـن  هار  دوخ  هب  هغدـغد  دـباییم  دـنویپ  حوضو  هب  دـنولا  دزن  نامثع  لتق  ربخ  هکنآ  زا  دـعب 
دنلب تسارحـص  هک  شرگید  بناوج  هدیـشک ، قّویع  هب  رـس  اههوک  رگید  بناج  زا  هدـیدرگ و  طیحم  سرا  بآ  فرط  کی  زا  هچ  تسا ،

ترضح دیآیم . روبع  رد  رورـش  يراحـص  مزع  هب  اجنآ  زا  تسکـش ، مهو  فلاخم  رکـشل  نوچ  ار  بکرم  تسد  ياپ و  و  تسپ . تسا و 
يارحـص هّجوتم  روش  ّرـشرپ و  غامد  لد و  اب  دـنولا  هک  دـباییم  ربخ  دنباتـشیم  بناج  نآ  هب  هتخاس  دـصقم  ار  ناوجخن  هک  هانپنید  هاـش 

هب ماقتنا  مارهب  رکشل  ماع  ّصاخ و  هتـشگ ، نایزاغ  ناوت  تّوق و  ینابم  دّیـشم  هدیدرگ  وا  نهو  فعـض و  دکؤم  ینعم  نیا  «، 2  » هدش رورش 
هتـشذگ اجنآ  زا  ای  دومن  دهاوخ  فّقوت  رورـش  رد  دـنولا  هک  دوب  هتـسویپن  قیقحت  هب  زونه  اّما  دـندومن ، مادـقا  تفاسم  ّیط  رب  یلدرپ  مادـقا 

داتوا تخاس و  نامسآ  کشر  ار  ناوجخن  یلاوح  ناشنترصن  تاقدارس  نوچ  و  دومیپ . دهاوخ  ار  دعس  روخچ  قیرط  غاد و  يرقآ  دودح 
ار ناوجخن  نافلاخم ، هک  دش  مولعم  تخارفارب  ناویا  جوا  هب  ار  نیمز  ردق  رس  هتـشگ  مافهزوریف  هاگراب  نیا  داتوا  کشر  ماظتنارهپـس  مایخ 

اضق یضاق  نوچ  هکنآ  زا  لفاغ  هتخادنا ؛ اغوغ  گنج و  حرط  ارحص  نآ  رد  دناهتخاس و  [ 207  ] دسفم برهم و  ار  رورش  يداو  هتخادرپزاب 
دــنادرگن و رود  يو  زا  ار  اـضق  لزنم  چــیه  «« 3  » ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍذـِئَمْوَی   » هـعقاو ياـضتقم  هـب  تشونرـس  رب  یمکح  ار  یـصخش  ردـق  رّدـقم  و 

عفن هنوگچیه  رورش  هب  ناوجخن  زا  شنتخیرگ 
______________________________

. تروص نوچ  تروص  هخسن : (. 1)
هاگتسد رفظ  هاپس  عمج  زا  دعب  هانپنید  هاش  ترضح  ( 907  ) هئامعست عبس و  هنس  راهب  لصف  لّوا  رد  : » ص 15 هاشماظن ، یچلیا  خیرات  (. 2)

عضوم رد  ناوجخن  دودح  رد  دش و  ناور  ازریم  دنولا  مزر  مزع  هب  هتساریپ  هتـسارآ  هاپـس  اب  دومرف  تضهن  ناجیابرذآ  بوص  هب  ناورـش  زا 
«. تخیرگ رکب  راید  بوص  هب  رخآ  هداد ...  تسد  تاقالم  قاّفتا  ار  نیقیرف  رورش ،

.»؟ تساجک زیرگ  هار  . » هیآ 10 ( 75  ) ۀمایق (. 3)
165 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

«. 1 « » هل يداه  الف  للضی  نم  يدتهملا و  وهف  هّللا  دهی  نم  انلامعا  تائّیس  نم  انسفناب و  رورش  نم  هّللاب  ذوعن  ، » دناسرن
يونثم

ربهار هقرف  یناریو  هبردق  اضق و  دیآ  وچ  الاب  ز 
زیرگ ناوتن  زین  ردق  رما  ززیتس  دیان  تسار  اضق  مکح  هب 

بارس هچ  لزنم و  دنک  ایرد  هچباذع  ار  وا  دیاب  شطع  زک  یسک 
كاب هچ  ار  اضق  دریگ  هوک  رگاكاله  مکح  هتفر  رگا  شبآ  رد 

دهد شناما  یهلا  مکح  هندهد  شناج  نما  نامز  کی  اجک 
زا نمشد  هبراحم  دصق  هب  نومنهر  تلود  يداه و  شترـصننویامه  تایار  « 2  » یـضم دق  مکح  اضقلا  ّنالاضق  اب  اضر  دشاب  هک  هب  نامه 

، تشد ارحص و  نآ  كاخ  تشذگ و  سرا  بآ  زا  سفنلا  عیرس  داب  تعرس  هب  روهنیک  رکشل  هدش  رورش  يداو  هّجوتم  رود  تلود  بابسا 
رد ریخ  ّتین  هبراحم و  ياوه  هب  نایزاغ  لد  غرم  هنوگنیا  هب  تشگ . زورفاشتآ  امیپنیمز  نابکرم  لعن  هلعـش  زا  هکلب  اول  هچهم  سکع  زا 

ربارب زا  ریسدب  فلاخم  رکـشل  یهایـس  هک  دوب  ریـس  كولـس و  رد  « 3 « » َمیِقَتْـسُْملا َطارِّصلا  اَنِدـْها   » يامنهر هب  ناـشدرونهر  بکارم  ریط و 
دیسر هام  رهم و  جوا  هب  هاگراب  هّبق  تهج  نآ  هب  [ 208  ] تشگ رداص  نوگشهدنخرف  رکاسع  نوکس  لوزن و  هب  نویامه  مکح  دش . رادومن 

دنتشابنا و راوهار  بکارم  مس  رابغ  هب  ار  ءادعا  هدیدتمیزه  هدید  نایزاغ  دیشک . ناویک  هورذ  هب  ردق  رس  هابتـشانامسآ  تلود  قدارـس  و 
مـشچ رفظ  هویم  حـتف و  لگ  نآ  زا  کیره  زا  هتـشاک  نیمز  نآ  رد  « 4 « » ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک   » ار هزین  ياهلاهن 

دنتشادیم
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______________________________

تسا و هتفای  تیادـه  وا  دـنک  تیادـه  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  دوخ ، لامعا  ياهیتشز  زا  دوخ  ياهسفن  ّرـش  زا  ادـخ  هب  میربیم  هانپ  (. 1)
. تسین ياهدننکتیاده  ار  وا  دنک  هارمگ  هک  ار  یسک 

. تسا هتشذگ  هک  تسا  یمکح  اضق  اریز  همجرت : (. 2)
«. نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  . » هیآ 6 ( 1  ) هحتاف (. 3)

«. تسا نامسآ  رد  شیاههخاش  راوتسا و  نیمز  رد  شاهشیر  هک  تسا  كاپ  یتخرد  نوچ  . » هیآ 24 ( 14  ) میهاربا (. 4)
166 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تلفغ باوخ  هب  ناـشتخب  مشچ  هک  هدـیدراک  ناـناولهپ  زا  یعمج  دـندمآ و  دورف  دوـب  رّرقم  نّیعم و  هک  یلزاـنم  رد  روتعاجـش  يارما 
مکتنصح  » رزح نمایم  هب  دندومن و  یلوغشم  رکـشل  تسارح  هب  يدوشگن  ناشخر  رب  زج  هدید  نمی  يور  زا  ناشنتنمیم  حبـص  يدونغن و 
ْبِجَتْسَأ ِینوُعْدا   » فده رب  اعد  ریت  « 1 « » میظعلا ّیلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  الب  ءوّسلا  مکنع  تعفر  ادـبا و  تومی  يذـّلا ال  مّویقلا  ّیحلاب 

. تخاس ینارون  ار  ناهج  هحفص  دیشروخ  هسمش  سکع  زا  تخارفارب و  ییاشگناهج  ياول  قداص  حبص  هکنآ  ات  دندوشگ  « 2 « » ْمَُکل
ازغ و نمکم  زا  دادتـشاردق  تّدشاضق  مکح  درک ، هاگتملظ  يازفارون  ار  هابتـشانودرگ  هناخ  شیپ  هاگرخ  يرواخ  رهم  نوچ  هانپنید  هاش 

شیارآ هیبعت و  رب  تّمه  دنرآ و  نار  ریز  رد  هبراحم  گنخ  نایم و  رد  هبراضم  غیت  داینبخـسار  تلود  ناکرا  هک  دـش  رداص  داهج  ردـصم 
تالآ گنج و  بابسا  هدمآ  تکرح  رد  گرزب  درخ و  ریبک و  ریغص و  هکلب  گرتس  رکـشل  نارـس  نآربانب  دنرامگ . ناوت  نودرگ  رکـشل 

. هدروآیم رظن  رد  ار  میظع  حتف  تاودا  [ 209  ] میوق لما  يوق و  لد  اب  دندرکیم و  راوتسا  طوبضم و  راتفرداب  بکارم  دوخ و  رب  راکیپ 
يونثم

تسکشیم نوکس  يانب  ادعا  ربيزاغ  راوهر ]  ] بسا نوکس  يور  ز 
هار هب  تمیزه  ياپ  تفوک  یمههاوخهنیک  بکرم  لد  وس  نآ  زا 
دز لابقا  رب  شراک  ماجنارسدز  لاف  ییوکین  رب  هک  سک  نآ  ره 

دب لاوحا  يور  وا  يوس  دنکدب  لاف  دوخ  راک  رب  دید  رگو 
نوچ شاهمشچ  ره  هک  ناشننامـسآ  هّبج  یلاعت  ّقح  فطل  هانپ  رد  یلعا  ترـضح  تسا  درخب  هویـش  یلو  لأفتتسا  دب  ربمیپ  لوق  هب  ّریطت 
راونا زا  هک  جاهتبالا  حضاو  جات  درک و  رب  رد  دوب ، ناشفرون  سابتلا  باتفآ  رورس  نآ  زا  سابتقا  سابل  رد  بعت  تّقـشمیب و  بکوک  هدید 

عمش نآ  رس  رب  نییآ  هلعش  « 3 « » ًاجاَّهَو ًاجارِس  اْنلَعَج  َو  »
______________________________

نآ قیرط  زا  ار  يدـب  ّرـش و  دـباینرد و  ار  وا  یتـسین  گرم و  هاـگچیه  هک  يرادـیاپ  هدـنز  هلیـسو  هب  متفرگ  هاـنپ  رد  ار  امـش  همجرت : (. 1)
. مدرک عفر  امش  زا  درادن  دوجو  وا  ناوت  زج  یتردق  ناوت و  هک  ياهبترمدنلب  گرزب و  دنوادخ 

«. میوگ خساپ  ار  امش  ات  ارم  دیناوخب  . » هیآ 60 (، 40  ) نمؤم (. 2)
«. میداد رارق  نشور  یغارچ  و  . » هیآ 13 ( 78  ) ءابّنلا (. 3)

167 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هک راوهاش  رهاوج  هب  لّلکم  رادـبآ  ریـشمش  تسب و  رمک  رب  ریـسهقعاص  هلعـش  قرب  رجنخ  و  داهن . رـس  رب  دیـشکیم  هنابز  تلود  ناـمدود 

گندخ ناباقع  نایشآ  و  درک . نایم  يازفتنیز  دوب ، یناف  ملاع  يامنهار  شیارجم  ار  نانمـشد  یناگدنز و  بآ  ذخأم  ار  ناتـسود  شعبنم 
دوب دتمم  زارفارس و  روراب  تخرد  نوچ  هک  دقدنلب  هزین  دروآرد و  نایم  هب  دوب  هدش  گنرمه  حزق  سوق  هناخ  اب  هک  ناشننامـسآ  نابرق  و 

: رکیپازوج رز  نیز  ناروخآ  ریم  تخاس ، لیامح  دومنیم  رونا  رهم  هسمش  نوچ  رظن  رد  شیالط  هّبق  هک  رظنمرهپس  رپس  و  تخارفارب .
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يونثم
دنمک ترکف  هدنکفین  شزارفدنلب  ییانب  ناویک  ناویا  وچ  [ 210]

عیدب رهوگ  هنوگره  عیصرت  زعیفر  ازوج  وچ  یماقم  رکیپ  ود 
درگنوماه نآ  دـنداهن و  باقلا  لدـلد  فاصواشخر  دنمـس  تشپ  رب  باهـش  خـیم  هب  يو  زا  رکیپ  ره  هبباتفآ  هسمـش  نوچ  هتـسب  یلگ 

رب هاش  ترضح  مودق  رظتنم  هتـشاد  هارمه  دشاب ، راتفر  رد  يرادمنید  يوس  هب  رابتعا  تّزع و  مئاوق  اب  هک  رادیاپ  تلود  نوچ  ار  درونایرد 
هناخ دنک ، لزنم  ازوج  جرب  هاگمرگ  رد  هک  دیـشروخ  نوچ  هدومرف  نوریب  هاگرخ  زا  دومحمتبقاع  هاش  دنداتـسیا . هانپتلود  هدرپارـس  رد 
هلغلغ هدیناسر ، زیمت  لها  شوگ  هب  « 1 « » ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْـصنََیل  َو   » تخاس لمحم  ار  نیبرود  گنخ  نآ  تشپ  نیز و 

. تخادنا نایم  رد  « 2 « » روصنم کلف  تئش  ثیح   » هّجوت
يونثم

يرونا باتفآ  زا  هک  رتخا  هچيرتخا  فرش  جوا  رب  دمآرب 
هار « 3  » ِتاوامَّسلا ُرُون  ُهَّللا  هبهام  لاس و  همه  هدومن  شلامج 

« 4  » دلولا هیبا  ّرس  زار  نایعدرخ  مشچ  هب  شیور  رهم  زا  دش 
______________________________

«. تسا دنمزوریپ  اناوت و  ادخ  دنکیم و  يرای  دنک ، شیرای  هک  ار  سکره  ادخ  و  . » هیآ 40 (، 22  ) جح (. 1)
. تسا ياهتفای  ترصن  ارت  یهاوخب  هک  تقو  ره  همجرت : (. 2)

«. تسا نیمز  اهنامسآ و  رون  ادخ  . » تسا ( 24  ) رون هروس  زا  هیآ 35  هب  هراشا  (. 3)
ردپ يارب  هک  تسیّرـس  نامه  ار  رـسپ  ینعی  تسا . زار  دوخ  ردپ  يارب  رـسپ  هیبال . ّرـس  دلولا  تسا  نینچ  ص 201  لاثمالا ، ۀـنیزخ  رد  (. 4)

. تسا
168 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نوچ رورپنید  هاش  هتساوخ  « 1 « » ُنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  ُوذ   » حاّتف زا  ار  نیبم  حتف  دندوب و  هتسارآ  ار  ياشگیتیگ  رکشل  فوفـص  يارآفص  يارما 
تّوق رورپشون  توقای  حّرفم  هب  هداد  [ 211  ] يرادلد ار  ردفص  نارداهب  زا  کیکی  دیسر و  ار  رکشل  ياپ  ات  رـس  ردق  اضق و  قلاخ  ظفح 

رازه یـس  زا  هک  ار  دوخ  رکـشل  روانهپ  رحب  دـشاب  روخرد  قیال و  ار  ناشیا  هک  یقیرط  هب  نافلاخم  زین  بناـج  نآ  زا  دـیدرگ . رگج  لد و 
«. 2  » دندوزف رثاتمیزه  رکشل  نآ  شیارآ  رد  ناوت  رادقم  ناکما و  ردق  هب  دندومن و  بیترت  دوب  رتشیب 

يونثم
روهرهب شاهراب  ربت  ریت و  زرهش  ود  مکحم  هک  رکشل  ود  میوگن 

«3  » ِدامِْعلا ِتاذ  فصو  ناز  هتشگ  نایعداهن  نهآ  شراوید  ياهانب 
رگیدکی دـصق  هب  يروهنیک  مودـق  هب  دنتـسارآ و  اهفص  نیفرط  زا  نوچ  جورب و  بکارم  نوتـس و  میاوقجورع  رهب  هراب  نآ  رد  دـمآ  هک 

رد هک  ياهدـعاق  هب  دـندش و  ادـج  نویاـمه  رکـشل  زا  همه  رد  دـندوب ، هرهـش  ینکفادرم  هب  هک  اـجیه  زور  نادرم  زا  یعمج  « 4  » دنتساخرب
یعمج زین  بناج  نآ  زا  دندومن . هّجوت  هدرپس  تداعـس  دئاق  هب  تدالج  نانع  هدمآ  تکرح  رد  ءادـعا  رکـشل  بناج  هب  دوب  دوهعم  یلوارق 
دندنار شیپ  هتسج  تردابم  نایزاغ  تمواقم  هب  دندوب  هناشن  ناشیا  هنایم  رد  ریت  ریشمش و  برض  رد  هناسفا و  تعاجش  هجنپرس  روز  هب  هک 

ناور فرط  ود  زا  دوب  هدش  هتشاگن  تسش  ریبد  تسد  هب  هک  ریت  بیتاکم  دندناشفا  ناج  نابیرگ  زا  هدرب  گنج  بابـسا  رب  تأرج  تسد  و 
ناما ّطخ  ناج و  زرح  ار  نانمشد  ریت  همان  نایزاغ  دیدرگ . ناشنرطاخ  دوب ، نوخ  هب  یطخ  ار  سکره  هک  بوتکم  نآ  نومـضم  و  دندرک .

ناج هب  نآ  نومضم  ندناوخ  زا  لدروک  [ 212  ] يادعا دندناوخیم و 
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______________________________

«. راوتسا تخس  ییورین  بحاص  تسوا  . » هیآ 58 ( 51  ) تایراذ (. 1)
. دوزف هخسن : (. 2)

هک تسا  یموق  مان  مرا   ) تشاد اهنوتـس  هک  مرا  اـب  ینعی  ِداـمِْعلا ، ِتاذ  َمَرِإ  دـیامرفیم  هک  تسا  ( 89  ) رجف هروـس  زا  هیآ 7  هب  هراـشا  (. 3)
نایاورنامرف زا  یکی  هک  ییانب  تسا ، هدمآ  مه  داع ، موق  رهـش  ینعم  هب  زین  تسا . داع  موق  نامه  هک  دناهتفگ  یـضعب  دندربن . يادخ  نامرف 

. دوب هدرک  انب  دادش »  » هب موسوم  داع  موق 
. تساخرب هخسن : (. 4)

169 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يور رکـشل  ود  ره  نالوارق  راب  کی  هب  هتخاـس  هار  لـیلد  ار  اـهریت  دـندرک و  راـبشتآ  رادـبآ  ریـشمش  هب  تسد  نیبناـج  زا  دـندنامیمرد .

نت رد  هنخر  ناتـسناج  ریـشمش  ار  يرگید  تخادنایم و  ناج  هناخ  رد  نزور  نانـس  برـض  ار  یکی  «. 1  » دندروآ رگیدـکی  رد  یگنادرم 
َو  » يادا هب  نآ  نایب  نابز  درکیم و  ادج  ندب  زا  ار  ادـعا  ّرـش  روشرپ و  رـس  روهنیک  رجنخ  دـنکفایم . تامم  كاخ  رب  تایح  ساسا  هدرک 

تخاسیم ناسکی  نادیم  كاخ  هب  ار  ناشیا  هدز ، نارورس  رس  رب  يدرم  هلک  رـس  نارگ  زرگ  دومنیم . ادن  « 2 « » ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا 
کلف هب  نایزاغ  لیلهت  هرعن  دیسر و  رارف  هب  راک  ار  نانمـشد  تخارفایمرب . نآ  زا  حتف  يانب  هدرک  لگ  نوخ  هب  ار  كاخ  نآ  اضق  تسد  و 

هب نیک  لـها  نوـخ  زا  ار  نیمز  میدا  دـندنار و  ءادـعا  رکـشل  بـلق  اـت  ار  نـالوارق  ماـقتنا  ریـشمش  برـض  هـب  ماـظع  ناـیزاغ  دیـشک ، راّود 
روصنم رکـشل  نالوارق  رب  دندوب  ناهاوخ  ناج  هب  ار  برح  هک  نانمـشد  فص  زا  رگید  هورگ  دندرک . گنلپ  عطن  گندخ  ریت  ییاشگگر 
دنتخیر كاله  كاخ  رب  رـس  ود  غیت  هب  ار  رگیدکی  نوخ  دنتخیوآ و  نایزاغ  رد  هدروآ  هبراحم  نادیم  هب  ینکفادرم  يور  دـندرک و  هلمح 

«. 3»
يونثم

ریرح مشچ  نزوس ز  وچ  یتشذگریت  كون  یتخاس  اج  هنیس  ره  هب 
فان هب  ات  ودع  قرف  یفاکشفاکشنهآ ز  غیت  يدز  يدنت  هب 

شارف ار  نت  كاخ  رتسب  يدششارخناج  هزین  هنعط  سب  ز  [ 213]
فلا نوچ  تماق  فلا  مال  يدشفلتخم  رجنخ  دش  دمآ  ز 

راوهمشچ هرز  زا  ياهقلح  ره  زراد  ریگ و  نانچ  رد  نوچ  تشگ  ناور 
باقن خر  رب  دنکفا  كاخ  زا  روخبآ  هب  ات  نوخ  بالیس  تفر  ورف 

دشن لیاح  ریشمش  شیپ  رپسدشن  لیام  هّبج  ندب  ظفح  هب 
گنس هب  رس  شدمآ  نارگ  زرگ  زگنت  هب  رجنخ  غیت و  زا  دماک  ودع 

دوس  هچ  تمادن  گنس  هب  رس  ندزدومن  تمالم  شگرم  هک  ار  یسک 
______________________________

. دروآ هخسن : (. 1)
«. دیشکب دیبایب  ار  اهنآ  هک  اجره  رد  . » هیآ 89 ( 4  ) ءاسن (. 2)

. تخیر هخسن : (. 3)
170 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ناـینب رد  هنوـگلزلزت  دـندروآ ، باـیا  ترــصن  هورگ  نـیا  بازحا  قرف و  بناـج  هـب  هلتاـقم  يور  باـسحیب  يرــشح  ءادـعا  زا  نوـچ  و 
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هابتشایب مّویق  ظفح  رد  هانپنید  هاش  دادرب . انف  داب  هب  ار  یـضعب  مسج  كاخ  رادبآ  غیت  شتآ  هب  هثداح  تسد  داتفا و  نایزاغ  ناشننامـسآ 
کلف نایگراظن  هدید  رد  ار  نادـیم  كاخ  دـنتخیگنارب و  راتفرداب  بکارم  بناج  ود  زا  دـش  هاگرکـشل  هّجوتم  هدرک  هلمح  سیفن  سفن  هب 
سوک هزاوآ  تبیه  زا  زاساون  جنس  درکیم و  تراشا  « 1 « » ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی   » هعقاو رب  هراقن  يادص  ریفن و  زاوآ  دنتخیر .

زا هدرزآ  هدروخ  مخز  نانمشد  هلان  هآ و  تشگ و  ناغفا  نآ  هوالع  نایزاغ  نروس  نابکرم و  لیهص  تفوکیم . رگیدکی  رب  سوسفا  تسد 
زا ار  غیت  دومن . لوزن  للز  ضیـضح  هب  لمع  جوا  زا  شعلاط  بکوک  هدـش و  لوزعم  دوخ  لغـش  زا  نیـشنردص  هزین  تشذـگرد . نامـسآ 
هب ار  ریت  نارتوبک  داشگن و  يرد  راک  يور  رب  رابدا  باوبا  زا  ریغ  اههنخر  نآ  زا  ار  نانمـشد  نکیل  داتفا ، راـک  رد  [ 214  ] اههنخر ینابززیت 

هکرعم نآ  رد  زیتس  تسد  هب  زیرنوخ  نازرابم  دندیدرگ . نابیرگ  تسد و  رگیدکی  اب  رجنخ  دربتسد  هب  دندیرب و  رپ  لاب و  ضارعا  ضارقم 
، دیامن هناسفا  رود  هب  رود  هثداح  نیا  روص  يادا  زا  تمایق  هعقاو  تیاکح  دیاش و  هناشن  نآ  زا  زیختـسر  زور  نافوط  هک  دندرک  يزیگناهنتف 
َو ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َقِعَصَف   » هارمه ار  نیمز  نامسآ و  غیردیب ، غیت  هقعاص  مهو  ضرع و  لوط و  لماش  ار  نادیم  هاکناج  هاگگنج  نآ  میب 

مسج هدیناهر  رابشتآ  رازراک  نآ  زا  درب و  طیحم  هب  نفدم  تهج  هتخاس  نفک  نشوج  زا  ار  ناگتشک  نوخ  بالیـس  « 2 « » ِضْرَْألا ِیف  ْنَم 
. درپس بآ  هب  ار  ناشیا  یکاخ 

يداوب شوحو  نوچ  يداعا  رکشل  دناشفا . رادبآ  ریشمش  زا  تسد  یتّوقیب  زا  تأرج  صخش  دنام و  راتفر  تّوق و  زا  بکارم  تکرح  ياپ 
هک یتسد  رثارفظ ، رکسع  نایزاغ  «. 3  » دنداشگ راقو  نیکمت و  يور  رب  ار  رارف  تمیزه و  باوبا  دنداهن و  يادرمان  هیداب  رد  يدیماان  يور 

دندومنیم ییورخرس  رکش  يادا  هدروآورف ، ور  هب  دندوب  هدرک  نیگنر  ءادعا  نوخ  هب 
______________________________

«. دییایب جوفجوف  امش  دوش و  هدیمد  روص  رد  هک  يزور  . » هیآ 18 ( 78  ) ءابّنلا (. 1)
«. دنوشیم شوهیب  تسا ، نیمز  رد  هکره  اهنامسآ و  رد  هکره  سپ  . » هیآ 68 ( 39  ) رمز (. 2)

. داشگ هخسن : (. 3)
171 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ای  » ياّدؤم و هب  هار  يوریب و  يادعا  دـندوشگیم . تریغ  يور  زا  « 1 « » ٍدَِغل ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو   » دمریب هدـید  ّدر ، موق  نآ  لاح  رب  و 
اب لاعفا  ءوس  زا  « 4 « » َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلذَـک   » ياضتقم و هب  لامعا  شاداپ  هآ و  هلان و  رد  « 3 « » ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  « 2  » یتَرْسَح

[215  ] ناشنتباجا ياعد  هب  و  نیشنمه . اپمه و  « 5 « » َنِینِمْؤُْملا ِبُوُلق  ِیف  َۀَنیِکَّسلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه   » نیکست راقو و  ار  نایزاغ  هارمه ، ناشیا 
. نیرق ناشیا  اب  ینارق  نانچ  رد  « 6 « » نیّدلا رصن  نم  رصنا  ّمهّللأ   » لاق ثیح  نییّربلا  ریخ  ترضح 

يونثم
حتف دیشمج  ياج  نید  گنروا  دشحتف  دیشروخ  دنکفا  ُخر  زا  باقن 

يرورپنید درک  فرش  جوا  ربيرورس  رس  زا  رهم  نویامه 
دیشک نوخ  رد  هماج  اول  وس  نازودیشک  نودرگ  هب  رس  ملع  وس  نیزا 

راهب داب  راک  رفظ  میسنرایرهش  رکشل  رب  درک  نایع 
نازر گرب  درک  نازخ  ییوگ  وتناور  دش  نوخ  مصخ  زک  داب  نامه 

تسکش نمشد  بلق  رب  دروآ  وچتسرپقح  رورپنید  هاشنهش 
تخیر رابدا  راب  لما  لخن  زتخیر  لاب  رپ و  یّلک  هب  ار  ودع 

نامک دش  ودع  ریت  وچمه  دقنامز  رد  لد  راب  ینیگنس  ز 
مدرم رارف  ریغ  راّرک  ترضح  رّهطم  حور  دادما  نمی  هب  راّرج  رکشل  نازابرس  هز  تنـسحا  تفگ  کلف  رب  کلمهرگ  ءادعا  راک  رد  داتفا  وچ 
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هاریب و نانمشد  و  دنتخادنایم . یهاش  مدقنویامه  تیمک  مدقم  كاخ  رب  دندوب  هدرپس  ناج  هک  ار  یضعب  هدرممین و  یـضعب  ار  فلاخم 
فیطل دندوب ، راک  رادم  ار  تلود  نآ  هک  رکشل  رادرس  يارما  زا  «. 7  » دنتخاسیم هار  هب  ور  ترضح  نآ  ياپ  رد  میظعت  هدجس  هب  ار  يور 

يدّیس کیب و 
______________________________

«. تسا هداتسرف  هچ  شیادرف  يارب  هک  درگنب  دیاب  سکره  و  . » هیآ 18 (، 59  ) رشح (. 1)
افسا او  هخسن : (. 2)

«. مدرک یهاتوک  ادخ  راک  رد  هک  نم  رب  اترسح  يا  . » هیآ 56 ( 39  ) رمز (. 3)
«. میهد ازج  نینچ  ار  ناراکهنگ  ام  . » هیآ 75 ( 12  ) فسوی (. 4)

«. داتسرف شمارآ  نانموم  ياهلد  رب  هک  تسوا  . » هیآ 4 ( 48  ) حتف (. 5)
. دنک يرای  ار  نید  هک  ارنآ  نک  يرای  اراگدرورپ  همجرت : (. 6)

. تخاس هخسن : (. 7)
172 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ریز زا  زین  کیب  یـسوم  داتفارد و  ياـپ  زا  ماجنارـس  ازغ  رکاـسع  غیت  برـض  هب  ماـک ، هرهبیب و  مسا  ینعم  زا  دوب  ییاّمـسم  هک  ماـن  يزاـغ 
رب مّکهت  لـیبس  رب  « 1 « » یـسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَـق   » هقداص هب  نابز  راگزور  داـهن و  كـاله  هکرعم  رد  اـپ  دـنولا  يارما  ناتـسد  [ 216]

دنولا داد . ییاهر  ندـب  سفق  زا  ار  حور  غرم  دوب ، زاورپدـنلب  زاب  نمـشد  تلود  جوا  رب  هک  دـمحم  ياـغچرق  و  داـشگب . شلاـح  ياـضتقم 
ماظع و نایزاغ  دیـسر . نامـسآ  هورذ  کلف و  جوا  هب  نأشلا  میظع  حـتف  نیا  تینهت  دـش و  ناجیابرذآ  دودـح  مزاـع  ناـج  میب  زا  لوذـخم 

هام رهم و  جوا  هب  هانپنید  هاش  ترضح  سوباپ  زا  الاب  كرابم  نییآ  هب  تعفر  رس  دنتخادرپزاب و  ییوجگنج  زا  ماشتحاکلف  رکشل  يارما 
«. 2  » دنتخارفا

هّیعابر
يازفرون تخر  هام  کلف  رهم  نوچيأر  شناد و  اب  رتخادنلب  هاش  يا 

داد نید و  ّرقتـسم  هب  داـهج  وزغ و  رکـسعم  زا  داـقتعاكاپ  ورـسخ  ياـمنهار  رگد  حـتف  رب  وت  حـتف  رهيادـخ  زا  داـب  داد  نید و  روشک  رد 
دوسیم کلف  رب  رس  ناشن  میسن  شولامش  ناشاّرف  یعس  هب  دوب و  دادتمالا  ۀیدبا  تمشح  نابیاس  هک  تلود  هدرپارس  رد  دومرف و  تعجارم 

نابـسا رکیپهوـک و  نارتـش  دـندروآرد و  نویاـمه  رثاهدـنخرف  رظن  هب  ار  ناـفلاخم  تاّـقلعتم  تاـهج و  ّتلم  کـلم و  ناـکرا  دوـمن . لوزن 
توخر و دوقن و  زا  میانغ  مناغم و  رادقم  نآ  دنتخاس . رگهولج  یلعا  ترـضح  دزن  الط  ياهنیز  هرقن و  لامحا  اب  ار  رظنمعیدـب  گنرکلف 

رطاـخ لوـبق  وـترپ  دـمآرب . ءارـضخ  هّبق  جوا  هـب  [ 217  ] ءاربـغ ضیـضح  زا  ناـشیا  تافّرـصتم  هک  دـمآرد  ناـیزاغ  بهن  تـسد  هـب  میاـهب 
ار اهنآ  همه  تفاین . لوصو  ضبق  یهاشداپ  راکرس  نانزاخ  مقر  هب  اهنآ  زا  مادکچیه  لما  هخسن  تفاتن و  اهنآ  زا  کیچیه  رب  لومـشایمیک 
. درواینرد فّرصت  هضبق  کّلمت و  هطیح  رد  درک  ناوت  قالطا  نآ  رب  یئیش  مسا  هک  ار  يزیچ  الـصا  درک و  راپـسناج  نایزاغ  راگزور  راثن 
هب رورش  يراحـص  زا  دمآ و  رازتها  تکرح و  رد  زیربت  هّطخ  تمیزع  هب  زازعالا  بجاو  رکـشل  رگید  زور  هدومن  فّقوت  اجنامه  زور  نآ  و 

زا تفرن و  یقیفوت  اجنآ  رد  هدومرف  تعجارم  ناوجخن  بناج 
______________________________

«. دش هداد  وت  هب  یتساوخ  هچره  یسوم  يا  . » هیآ 36 (، 20  ) هط (. 1)
. تخارفا هخسن : (. 2)

173 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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رابربنع درونناهج  بهشا  مس  درگ  زا  ار  زیربت  یحاون  لکشم ، ره  لاّلح  تفطاع  ّلظ  رد  لد  تغارف  رطاخ و  روضح  اب  لزنم  هب  لزنم  اجنآ 
یلاها نانّطوتم و  یقاب  فرح و  بابرا  نیقاهد و  سوؤر  ماخف و  ياملع  ماـنا و  تاـضق  مارتحـالا و  بجاو  تاداـس  دـینادرگ . زیبکـشم  و 

ماظع يارما  تالاقم  تاقالم و  فرـش  هب  هدومن  لابقتـسا  ماـمت  مارکا  هب  ار  نایرکـشل  مودـق  فرط ، بناـجره و  ياـبرغ  راّـجت و  فرش و 
ُمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ   » زارط هب  ناشیا  لآمتفاطل  لاح  سابل  هک  تاداس  زا  ياهقرف  تلود  ناکرا  یقالت  ّزع  زا  دعب  و  دندش . فّرشم 

امَّنِإ  » تنیز هب  اقبلا - ماداـم  مهیلع  هّللا  تاولـص  يدـه - هّمئا  تعباـتم  زا  ناـشیا  لاوحا  تروص  هک  اـملع  زا  یـضعب  زّرطم و  « 1 « » َسْجِّرلا
رختفم یهاش  [ 218  ] نییآتشهب سلجم  تسلاجم  ّزع  هب  هتفای  هار  لاـثمسودرف  سلجم  رد  دوب ، یّلحم  « 2 « » ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی 

هفیاط نآ  شخبناج  تایح  همـشچ  حّـشرت  زا  تاکن  قیاقد و  هنوگره  رکذ  هب  ترـضح  نآ  تایآ  تمارک  هقان  یطوط  و  دنتـشگ . یهابم  و 
فالخ لها  عبط  هچنآ  هتـشگ ، لیاس  ار  لیاسم  تاهّما  ناشیا  زا  هّیماما  هّیولع  هّیلع  بهذم  زا  و  تشگ . دـندوب  تامم  رحب  قیرغ  میب  زا  هک 

هاش بکاوم  هارمه  رفـس  رد  هک  بهاذملا  ۀّیلع  املع  قاّفتا  هب  سلجم  نامه  رد  و  دومرف 32 . لاطبا  لیالد  حضوا  هب  دوب  هدـش  لیام  نآ  هب 
ترـضح نآ  رـس  رب  رورپهوـیم  ناـصغا  نوـچ  هک  رثانویاـمه  تاـیار  رگید  زور  و  دوـمن . لاغتـشا  هبطخ  بیترت  هـب  دـندوب  بتارمتیـالو 

تفاطل نیحایر و  تهازن  زا  هک  تشهب  تشه  غاـب  هب  هدرک  لـقن  زیوـالد  شخبحرف  هسورحم  نآ  لـخاد  هب  زیربت  رهاـظ  زا  دوب  رتسگهیاـس 
، ّقحلا و  تخادنا . تماقا  لحر  دوب ، هزوریف  رصق  نیا  کشر  هک  لزنم  نآ  رد  هزور  دنچ  تخاس و  نمیشن  تسا  نیرب  دلخ  کشر  نیتاسب 

درخ رامعم  ایئوگ  هدیدن ، نیشنهاش  ناسنآ  هب  ییانب  ناشنتناتم و  نانچ  یساسا  نیمز  حطس  رب  نیبهدرخ  مشچ  هک  تسا  یلزنمرس  غاب  نآ 
نآ تعفر  هتخیر و  گنر  حبـص  جادیفـس  هب  ار  نآ  ياشگلد  يانب  اضق  ياّنب  هدیـشک و  یتسه  هتخت  رب  لقع  سدنهم  دادما  هب  ار  نآ  حرط 

تخادرپ تهج  هتخیگنا و  رهم  هام و  تشخ  زا  روصقیب  رصق 
______________________________

«. دنک رود  امش  زا  ار  يدیلپ  دهاوخیم  ادخ  . » هیآ 33 (، 33  ) بازحا (. 1)
«. دنسرتیم وا  زا  نادنمشناد  اهنت  ادخ  ناگدنب  نایم  زا  هنیآ  ره  . » هیآ 28 ( 35  ) رطاف (. 2)

174 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. هتخیمآ حبص  چگ  هب  ار  قفش  خرس  كاخ  نآ 

يونثم
رس نیمتفه  رهپس  رب  هدیشکرظنم  هزوریف  نیا  کشر  ییانب 

قافآ قرف  رب  نابیاس  تعفر  هبقاط  نآ  رود  نودرگ  وچمه  یبوخ  هب  [ 219]
هناشن ینعم  تروص و  رد  نازوهنادواج  تشهب  نوچ  نمثم 

ترضخ رازهزبس  هاکمغ و  زورفالد و  ازفناج و  غاب  نآ  ياشگلد  ياوه  یـشاک  تشخ  هدومن  روخ  هام و  زیـشارت  یـشاک  یپ  زا  سدنهم 
بیز هب  هبطخ  نآ  یناوخهبطخ و  رد  شراجـشا  رباـنم  زارف  ناـحلاشوخ  نابیلدـنع  « 1 « » ِهَّللا ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف   » راـظنا رظنم  شراـثآ 

ورـس و رانم  رب  رتوبک  يرمق و  نانّذؤم  ینابم  عیدـب  يّدؤم و  غیلب  اورماک  ورـسخ  باقلا  يدـه و  هّمئا  یماسا  بیترت  زا  کلف  یـشنم  ياشنا 
راتفگرکش و تداهش  دهش  نیا  هداعا  هب  شناتسبارس  نایطوط  مالک و  رد  مالّسلا - هیلع  نینمؤملا - ریما  ترضح  تیالو  تداهش  هب  ربونص 
« َنِیلَّوَْألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام  َو   » نومضم هب  شوگ  نابز  زا  شوه  صخـش  هک  نیگنر  هبطخ  نیا  يادا  هب  زیربت  هّطخ  بیطخ  ماکنیریش 

تسا ناهج  ود  ییورخرس  بجوم  هک  هبطخ  نانچ  ماقرا  هب  ناهد  فرجنش  تاود  رد  شنابز  ملق  تشگ و  زیررکـش  دوب ، شورـس  رد  « 2»
ِیف َناْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل   » ماـقرا هب  میرکت  تسد  هب  « 4 « » ِنیِمَْألا ِدَـلَْبلا  اَذـه   » ّرقتـسم هک  ار  شتریـسکلم  تعلخ  ّتنج  نانزاخ  «. 3  » دش زیت 

اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ   » يانثتسا جوا  هب  هدیناهر ، « 6 « » َنِیِلفاس َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث   » ضیضح زا  دوب  هتفای  نیوکت  تروص  « 5 « » ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ 
ُْریَغ ٌرْجَأ  ْمُهَلَف   » نومیم تعلخ  هب  هدیناسر ، « 7 « » ِتاِحلاَّصلا
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______________________________

«. رگنب ادخ  تمحر  راثآ  هب  سپ  . » هیآ 50 ( 30  ) مور (. 1)
«. میاهدینشن ییاهزیچ  نینچ  نامناکاین  زا  ام  . » هیآ 36 ( 28  ) صصق (. 2)

زیربت تنطلـس  ریرـس  رب  اددجم  ناضمر  مهدزیـس  هبنـشکی  لیئزوگنت  زورون  ( 908  ) هئامعـست نامث و   » هنـس رد  ص 267 : ارآناـهج ، (. 3)
«. دندومن اجنآ  رد  قالشق  لاس  نیا  هتسشن 

. نمیا رهش  نیا  هب  دنگوس  هیآ 3 : ( 95  ) نیت (. 4)
«. میدیرفایب یلادتعا  رتوکین  رد  ار  یمدآ  ام  هک  . » هیآ 4 اجنامه ، (. 5)

«. میدینادرگ نارتورف  همه  زا  رتورف  ار  وا  هاگنآ  . » هیآ 5 اجنامه ، (. 6)
«. دناهدرک هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم  . » هیآ 6 اجنامه ، (. 7)

175 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ُمَُکل ُتیِـضَر  َو  ِیتَـمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا   » تراـشب اـب  لـیلهت  دـیمحت و  هـلغلغ  تساراـیب و  [ 220 « ] 1 « » ٍنُونْمَم
اُهنَْول ٌِعقاف  ُءاْرفَص   » سابل هک  رز  شوپدرز  نابتعل  تساخرب و  سدق  عماوص  نانکاس  سنا و  عماجم  ناعماس  ناج  لد و  زا  « 2 « » ًانیِد َمالْسِْإلا 

رهم نید  داد و  اب  ورـسخ  ترـضح  یمان  ماـن  نیموصعم و  هّمئا  یماـس  مسا  هب  ار  نآ  ناـماد  دـندوب و  هدیـشک  شود  رب  « 3 « » َنیِرِظاَّنلا ُّرُسَت 
. دندومن

يونثم
ساسا راب  رگد  يداهن  نید  رب  هکسانشمدرم  خرچ  يا  هّللا  دمحب 

رانم شخبرون  ناذا  غارچراچ  تشه و  هلبق  نیا  رکذ  زا  دش 
یهللا ُّیلو  ُّیلع  يادنیهگآ  ادخ  زا  داد  هرابرگد 

كاخ شرف  نیرب  شرع  وچ  فرشمكاپ  تاذ  هدزای  نیا  مان  زا  دش 
يربنم دنک  شرهپس  رگ  دزسيرورس  زا  هبطخ  دش  مانوکن 

نابزنیریش بارحم  تشگ  نآ  زانایع  دمآ  هّللا  مسب  هروس  ره  هب 
جاور نید  درب  شتخت  جات و  زا  هکجات  تخت و  اب  رادنید  هاشنهش 

دیشک ایرث  جوا  هب  رس  نیمزدیسر  اجره  هب  شباکر  لاله 
دودز لقیص  نییآ  هب  شلالهدوب  هک  يرابغ  نید  هنییآ  رد 

يوگوتفگ دوب  شلدع  نییآ  ربيوخ  تسدرک و  هویش  نید  جیورت  وچ 
رابتعا  هقبر  دشک  يدهم  هبرادیاپ  تلود  نیا  هک  تسدیما 

______________________________

«. دنراد نایاپیب  یشاداپ  . » هیآ 6 ( 95  ) نیت (. 1)
«. مدیزگرب امش  نید  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  دوخ  تمعن  مدیناسر و  لامک  هب  ار  امش  نید  زورما  . » هیآ 3 ( 5  ) هدئام (. 2)

«. دزاسیم نامداش  ار  ناگدننیب  شگنر  هک  دنت  درز  . » هیآ 69 (، 2  ) هرقب (. 3)
176 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ناجیابرذآ بناج  هب  دنولا  بقع  زا  ندومرف  تمیزع  ناشنتّنج و  زیربت  رد  یلعا  ترضح  ندومرف  قالشق  رکذ  [ 221]
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نآ لامآ  یناما و  هرهچ  رب  تلدـعم  باوبا  دومرف و  لالجا  لوزن  دروم  ار  زیربت  هّطخ  لاـبقا ، تلود و  هب  اـشگناهج  تاـیار  هک  ـالو  نیا  رد 
هب اجنآ  رد  دـنزاس و  قاثو  ار  زیربت  سفن  هک  دومن  نآ  ياضتقا  ناتـسروشک  يأر  نآربانب  دوب . زییاپ  لصف  رخاوا  دوشگ ، لاثمّتنج  هصرع 

هچره دـندیناسریم و  روهظ  هب  روفوم  یعاـسم  ینارماـک  تاودا  مزاول  روما و  ماجنارـس  هب  ارزو  ـالکو و  دـنزادرپ ، قالـشیق  بابـسا  هّیهت 
لـصف تشگ و  اوه  بآ و  ّریغم  اتـش  لصف  هکنآ  ات  دـندینادرگیم  اّیهم  دـشاب  یعوجر  نآ  هب  ترـشع  موسر  تیاعر  رد  ار  نیقاوخ  ياطغ 

ار تاتابن  ماسجا  درـس  ياوه  تروس  درک و  دودسم  ّلکلاب  ار  نیمز  يراجم  درب  تّدش  تشذگب . یفیرح  ماقم  زا  راگزور  لها  اب  یفیرخ 
. دروآ هتکس  ضرم  رد 

يونثم
ّرُد دومنیم ز  هناد  یکی  رهُرپ  یتشگ  هزوک  بآ  زا  رگا 

هدرمژپ امرس  ترثک  زا  رهم  هتـسدلگ  هدرـسفا و  يد  تّدح  زا  باتناهج  باتفآ  باشوخ  لعل  ياهزیوآ ز  رهُمبان  یم  یحارـص  لکـش  دوب 
داّیص دیسر . لوفا  ّدح  رس  هب  نبلگ  علطم  زا  درگملاع  رهم  هام و  نوچ  درز  لگ  نیرسن و  عولط  دیـشک و  لوبز  هب  نیحایر  هیمان  تّوق  دش .

تعرس قیرط  هب  ینکفادیص  مزع  هب  ار  ههام  کی  هار  دومنیم ، يدج  دیص  دصق  عاعش  ياهریت  هب  هدروآ  فّرـصت  رد  ار  سوق  [ 222  ] رهم
. دومیپیم

دولآباوخ شوگرخ  وهآ و  يولهپ  ریز  رد  مقاـق  رتـسب  ربا  شاّرف  و  درکیم . نارادهدـنز  بش  عمـش  بیترت  خـی  ياههشفـش  زا  اوه  عاّـمش 
. راسمرش راجشا  عرازم و  يرایبآ  زا  دنبخی  نآ  رد  رهم  همشچ  راثنرهوگ و  راب و  هرطق  ناسهلاژ  نایرگ  ياههدید  زا  ربا  درتسگیم ،

هّیعابر
تسبب كانمن  هدید  رد  همه  مکشاتسبب  كالفا  همشچ  يدرس  زک  بش 

تسبب  كات  نت  رد  فیرش  حور  ناکسوسفا  كات  نت  رد  حور  وچ  دوبیم 
177 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

یشخبماک و هب  یناوج  ردب  تنطلس و  ریشابت  تایـضتقم  ینارماک و  ترـشع و  هب  نوزفازور  تلود  باتفآ  لظ  رد  نویامه  ترـضح  یلعا 
راسخر قرب  زا  زودناترـشع  سلجم  زور  ره  تشذگب . دـیهان  گنهآ  هب  تارقن  زا  گنچ  همغن  يان و  ياون  تشگ و  لوغـشم  یناتـسماک 

زا زور  زور ، يازفتریغ  يزورفاملاع  لاـمج  هعـشعش  زا  برط ، شیع و  اـب  سلجم  لـفحم  بش  ره  و  دوب . زورون  مکح  رد  يزوسناـهج 
. یتشذگن رطاخ  رد  زور  هشیدنا  نابوبحم  لامج  رهم  سکع  زا  بش  یتشگن و  لد  رد  بش  رکف  نابوخ  لاصو  عمش  وترپ 

دیعـس كرابم و  زورون  زور  بش  نوچ  زوس ، فلاـخم  زاونقفاوم  هاـش  تلود  نمی  هب  ود  ره  نآ  يدوب و  دـیع  زور  زور  ردـق و  بش  بش 
. يدومن

يونثم
دالوف اّما ز  اهشرف  هدنکفداینب  شیع  حرط  هدرک  ناتسمز  [ 223]

جوف رد  جوف  رهوج  لیخ  يدومنجوم  تروص  یتسب  شقن  خی  رد  وچ 
یغاب جنُک  رد  یخرلُگ  ورس  هبیغاب  ریس  رد  یسکره  هتفرگ 

زیربت ياهناتسبش  دش  ناتسلگزیرلگ  تفر  یم  شتآ و  زک  سب  ز 
روفاک عمش  لّوا  حبص  ضایبرود  زا  يدوب  شنیب  لها  مشچ  هب 

يوبشوخ گنرشوخ و  لگ  خاش  ناسبيوس  ره  هب  شدوع  رمجم و  رارش 
هراتسرپ يرهپس  يدید  کلفهرارش  ناشفا  ار ز  يراخب 

هراهن رـصق  ماقف و  ۀـلیل  لاط  نمؤملا  عیبر  ءاتّـشلا   » رد ضاـترم  هّیفوص  زادرپهمغن  يو  رد  هرهز  يرهپـسزاوآشوخ  بوبحم  هگرخ ز  هدـش 
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دوجو اب  لاغتشا و  رد  تیدوبع  نیمئان  رس  هب  « 2 « » ٌمَْون َو ال  ٌۀَنِـس  ُهُذُخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا   » ترابع هب  موی  روبع  لیل و  رورم  هب  و  « 1 [« » ماصف ]
. لاحهدنخرف تاقواهتسجخ و  « 3 « » عیبّرلا درب  اومنتغا   » ياضتقم رب  عیدب  يراهب  نینچ  زا  زیربت  هّطخ  زیگناتدورب  ياوه 

______________________________

. هزور يارب  تسا  هاتوک  شزور  زامن و  يارب  تسا  ینالوط  شبش  تسا ، نمؤم  راهب  ناتسمز  همجرت : (. 1)
«. نیگنس باوخ  هن  دریگیم و  ورف  ار  وا  کبس  باوخ  هن  تسا  هدنیاپ  هدنز و  . » هیآ 255 ( 2  ) هرقب (. 2)

. دیرامش تمینغ  ار  راهب  یکنخ  همجرت : (. 3)
178 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يونثم
راک ود  ناسآ  هتشگ  نآ  زور  بشراهب و  نمؤم  دزن  دوب  ناتسمز 

نویامه تایار  هداهن و  زیرگ  يداو  هب  ور  رورش  يراحص  زا  دنولا  نوچ  لاوزلا و  عیرس  شزور  هزور  یپلاجملا  عیسو  تعاط  رهب  زا  بش 
رابخا سّـسجت  صّحفت و  هتفر  کلامم  [ 224  ] بناوج فارطا و  هب  ناـیهنم  دوب ، هداد  يدرونارحـص  داد  زیربت  مزع  هب  رورـس  تاـیآ  نوچ 

لیخ یـشکرکشل  تهج  ار  هفوکـش  مالعا  تشادرب و  راک  يور  زا  رـس  هدرپ  راهب  ياوه  هک  تاـقوا  نیا  رد  دـندوب . لوغـشم  راـید  دـالب و 
رد ور  راـهب  مودـق  زا  یناـشیپ  هرگ  هچنغ  درک و  نوریب  لد  زا  مـغ  ياـههرگ  هدـید  تـنحم  نـبلگ  تـشارفارب ، نـمچ  نحـص  رد  نیحاـیر 

هدرپ زا  يروس  لگ  دـندش و  راّیط  ناغرم  راجـشا  نآ  زارف  اـهنآ  ددـع  هب  هدـمآ  نورب  فرب  تسوپ  زا  ربونـص  ياـههضیب  دروآ . یگتفکش 
ورس رانم  رب  يرمق  يرقم  دومن و  یناوخهبطخ  زاغآ  نبلگ  ربنم  زارف  بیلدنع  بیطخ  دمآ . راب  هّفص  هب  رامشیب  تّزع  تلود و  هب  يروتسم 

امیپهار فاشکتـسا  رابختـسا و  مودق  هب  هک  فارطا  بناوج و  نادـصاق  دوشگ . تماق » دـق   » رکذ هب  نابز  زامن  گناب  يادا  زا  دـعب  زارفارس 
دنولا هک ، دندیناسر  ضرع  هب  راثآتقادص  رابخا  هلمج  زا  دندومن ، تعجارم  رـشح  تمایق  يودرا  هب  ربخ  هنوگره  قیقحت  زا  دـعب  دـندوب ،

نونکم هدروآ  عمج  دوخ  رب  يرـشح  راکیپ  برح و  مزع  هب  راید  نآ  رد  هدرک و  ناجیابرذآ  تمیزع  ناج  میب  زا  دنویپان  تسکـش  زا  دـعب 
بابـسا رب  تسد  اـی  درآ  تسد  هب  یناـبناهج  يوزرآ  ماـمز  اـی  دـناهج  یگنادرم  نادـیم  رد  تعاجـش  نارکی  رگید  تبون  هکنآ ، شریمض 

ناجیابرذآ بناج  هب  ار  نایرکـشل  نویامه  تیآ  حتف  تیار  هک  تفای  رارق  نآ  رب  رثادیـشروخ  رطاخ  رگید  تبون  نآربانب  دـناشف . ینارماک 
ببـس نآ  هب  دـیاشگب . نایملاع  يور  رب  طاسبنا  باوبا  « 1 « » ُءاـشَی َْفیَک  ُقِْفُنی  [ 225  ] ِناتَطوُْسبَم ُهادَی  َْلب   » دـییأت تسد  هب  دـیآ و  نومنهار 
تیمک رب  ياـمیپناهج  نیز  ناـجنزرا  تمیزع  هب  نایرکـشل  دـندمآ و  ناـغف  رد  ناوـت  اـضق  مکح  لاـصیا  هـب  زیربـت  فارطا  رد  ناـیچراج 

زا ار  ناهوک  هوک  نایتخب  دندروآ و  تکرح  رد  لاجم  عیسو  هصرع  نآ  راطقا  رد  لاثمکلف  ياهراطق  نانابرتش  و  دنداهن . ياشگکلامم 
______________________________

«. دهدیم يزور  دهاوخب  هک  ناس  ره  هب  تسا  هداشگ  ادخ  ياهتسد  . » هیآ 64 ( 5  ) هدئام (. 1)
179 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دورف تسب  ریگ و  اب  تسدکبس  ناشاّرف  دندیشک . دوب  هنادرد  الط و  هب  نومنهر  نداعم  راحب و  نوچ  هک  اهقودنـص  راب  ریز  رد  هنازخ  راب 
هاش لوزن  لولح و  تنیز  زا  ار  هنایشآرهپس  لزنم  نآ  دنتخاس و  ياهناشن  « 1 « » َءامَّسلا يِوْطَن  َمْوَی   » نومضم زا  ار  هناخشیپ  هاگرخ و  ندروآ 

لاـمج غورف  زا  ناشننامـسآ  ناورداـش  نآ  هیاـس  و  تشگ . رتسگهیاـس  یهاـم  هب  اـت  هاـم  زا  یهاـش  عـیفر  رتـچ  دـنتخادرپزاب ، لوبقهتـشرف 
. تشذگب رینم  رهم  ریونت  زا  ناشوباتفآ  لیخ  هاشداپ  لاثمدیشروخ 

رعش
ریوصت یتروص  تسار  اضق  کلک  درکنلصا  تروص  هب  تتقلخ  زا  سپ  هک  یسک  نآ  وت 

و دندروآرد . يزورابش  ریس  هب  ار  راتفرزیت  ناقلبا  ناشکتبینج  رینم  رهم  وت  هیاس  زا  درب  ینشور  هکباطخ  دننک  یهللا  ّلظ  هب  هک  دسر  ارت 
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هاش باکر  رد  هدومن  دـنبریت  بیترت  دـنلب  خاک  نیا  هسمـش  عاعـش  ياهشزرا  گـنهآ و  هب  گـنز  هرمز  زا  ناشنردـب  لاـثم  لـاله  ناّـکس 
. دندرک يدرونارحص  بایماک 

يونثم
کلف اب  نیرق  شمودق  زا  نیمزکلم  هشنهش  دوب و  ربا  سرف  [ 226]

باشوخ ربارب  یتخل  دنار  کلمباتش  زا  هاش  بسا  نوچ  درک  قرع 
تمیزع هیولا  هّجوت و  مالعا  دنتخادرپزاب و  ار  زیربت  هصرع  زیتساضق  رکاسع  راهبون  دفکـشب  لگ و  دیوربرابهرطق  دوش  هکره  هک  يربا  هچ 

. دندومنیم ّیط  ار  لحارم  لزانم و  دندومیپیم و  يرارب  يراحص و  هتخارفا  ناجیابرذآ  بناج  هب 
تعرس نایرکـشل  تخارفایم . رهپـس  جوا  هب  تعفر  هّبق  تخاس و  هاگمارآ  ییاج  بش  ره  یلزنم و  هب  زور  ره  هام  لزانم  نوچ  هاش  هاگرخ 

. دنتشاکیم نیمز  ره  رد  « 2 « » ًاجاََّجث ًءام  ِتارِصْعُْملا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو   » مخت ربصیب  قلبا  ربا  زا  دنتشاد و  تمهننودرگ  تّمه  داهنشیپ  ار  ریس 
______________________________

«. میدرون مهرد  ار  نامسآ  هک  يزور  . » هیآ 104 ( 21  ) ءایبنا (. 1)
«. میدرک لزان  ناوارف  یبآ  يازناراب  ياهربا  زا  . » هیآ 14 ( 78  ) ءابّنلا (. 2)

180 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يونثم

قفش ربا  ناراب ز  تخیرورفقرع  ردنا  دمآ  هاش  نوگلگ  وچ 
یهارمه هب  غاد  هلآ  لـگ و  نیم  هر ، زا  ناشنترـصن  تاـیار  نوچ  نیمـسای و  تریغ  دـش  تشگ و  یلگنیمز  رب  شاهرطق  ره  هک  یگنر  هب 

مولعم تخاس ، ناشنبکاوک  بکاوم ، لعن  زا  نامـسآ  نوچ  ار  نیمز  نآ  كاخ  تخادنا و  ناجرت  تیالو  دودح  رب  هیاس  غارف ، ترـشع و 
زا هدرپس  تمیزه  تسد  هب  تمیزع  « 1  » نانع هدیرب  راید  نآ  زا  دنویپ  هتـشررس  هدیـسر  دنولا  هب  اشگناهج  هیولا  هّجوت  ربخ  نوچ  هک  دش 

هدوب ناجرت  دودح  رد  ینامز  كدنا  هانپنید  هاش  تسا ، هدروآ  زیربت  [ 227  ] بناج هب  هّجوت  یفیک  زا  هدرک و  لقن  یفیک  هب  « 2  » ناجنزرا
نآ زا  ار  نایرکـشل  تمامت  طاسب  اضم  اضق  مکح  دیدرگ و  دـنزگیب  تلود  شکنانع  دـنولا  دـصق  زاب  هدوسآ  رفـس  تّقـشم  زا  رکـشل  و 

. دیدرونرد دننامیب  هصرع 
يونثم

نیمک رد  اضق  نوچ  ناج  هب  ار  ودعنیمز  ناجرت  رکشل ز  تشگ  ناور 
جوم هب  ایرد  وچمه  نیمز  دمآردجوفجوف  رکشل  شبنج  سب  ز 

موجه نوچ  نایرکشل  و  باتفآ ، نوچ  ریسکلف  بکرم  رب  یلعا  ترضح  رادراب  یتخب  كرتشا  نآ  ردرامشیب  دوب  شجوم  هک  يرحب  هچ 
لاگنچزیت و نیهاش  لاب  يورین  هب  دندوب و  لوغشم  ریط  شحو و  راکش  هب  ریـس  تعرـس  تفاسم و  ّیط  يانثا  رد  بوکر . نانع و  رد  موجن 

. دندومیپیم ار  زارد  هار  نآ  زارف  بیشن و  زاورپدنلب ، يوزاب  تّوق 
يونثم

زیتس لاب  غرچ  ورب  يداشگزیرگ  يدومن  ریاط  رسن  رگا 
بایهرهب وا  زا  زاب  يدش  تأرج  هبباقع  یتفرگ  نودرگ  جوا  رگ  و 

گندخ  غرم  همعط  وزا  یتفرگگنرد  تباث  رسن  رگا  يدومن 
______________________________

نایع هخسن : (. 1)
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. هیکرت رد  وسهرق  دور  یلامش  لحاس  رد  تسا  يرهش  ناجنزرا : (. 2)
ریگهشوگ نامک  غاز  مهو  زا  دشریت  نیهاش  زاورپ  هب  دمآ  وچ   181 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

سارهایرد ناغرم  دندیشکسابلیلین  رحب  نیرد  يرحب  ز 
نرپورذت زا  سابل  يدیشکنزهجنپ  شاهّرج  يدش  نوچ  نیک  هب 

جات جاّرد  تعلخ ز  سوواط  زجاب  رهب  زا  هش  اب  نیک  هب  یتفرگ  [ 228]
تسا نفدص  نخس  دیص  يارحص  هبتسا  نکفادیص  هک  مکلک  غرم  یلو 

هاگدیص نارکیب  هصرع  دنکهاش  خیرات  حرش  زا  هحفص  ره  هب 
نتخ نیچ و  کشر  ار  هحفص  دنکندبنیکشم  نالازغ  یشحو  ز 

دنمهرهب دبا  رمع  ددرگ ز  هکدنب  هب  ناسنآ  زا  ار  کیهبکی  دنک 
مور هگ ز  ربخ  درآ  سور  زا  هگموب  زرم و  دصاق  دوش  دهده  وچ 
لامک هجو  هب  یبوخ  هب  یلامجلامج  دشخب  سوواط  وچ  ار  نخس 

رف سواط  وچمه  شتعلخ  زا  هنرس  هب  منیب  جات  شدهده  نوچ  هن 
بیغ يارحص  دیص  دوب  شمکح  هببیر  کشیب و  هک  یهاشداپ  نآ  هب 

سرتسد متّمه  نیا  رب  دبای  هکسوه  نیز  مرطاخ  دوب  غراف  هک 
شوگ هاگهگ  هّصق  نیا  رب  يراد  هکشوه  لها  مکاح  يا  مهاوخ  ارت 

رف تسبیز و  تسجات و  تسسابلروداد و  يا  تناسحا  نیسحت و  هک 
ار دش  دمآ  هار  یتخادرپزاب  روناج  دیص  زا  رورپنید  هاش  كرابم  رطاخ  نوچ  یهرمه و  ارت  فطل  داب  ودبیهت  تیاکح  نیا  ناهج  زا  ادابم 

وهآ نابسا  یعس  ماگ  هب  ار  نیمز  هصرع  هاگ  يدوب و  هوک  ریجخن  رکف  رد  هوکشایرد  رکشل  یهاگ  یتخاس ، گنت  ناهج  نایـشحو  لیخ  رب 
نانس ار  نیمزرس  نآ  ناریش  و  یتشگ ، فاکش  فان  ریت  هناشن  فان  هفان  ار  نیکـشم  نالازغ  يدومیپ ، [ 229  ] نیشنارحص شوحو  رب  نیرس 

گنلپ مسج  ریت  میب  رذح  زا  گنسکبس و  روگ  نزویب و  نزوگ  نانکفادیص  نامک  يوزارت  رد  یتشذگرد . فان  زا  فاّصتا  باهش  هزین 
دقن عمط  نادند  يزیت  هب  یتشگ و  بلاغ  ریش  رب  بلاخم  لاگنچ و  تروس  هب  کتابص  تعرس  لامش  کیپ  يدومن . مشچ  رـسارس  مشخرپ 

هب يدوب و  زارفرس  ربب  رب  تسزات  کت و  نادیم  سراف  هک  نانعزیت  سراب  يدمآ ، بلاط  عماط و  ار  شتایح 
182 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هـشیدنا یبرهم و  لاـیخ  لاـب  يورین  لد و  تّوق  هب  ار  اوه  ناگدـنرپ  هن  يدوشگ ، زآ  صرح و  تسد  ناـشیا  ساـبتلا  نشوـج  ساـبل  دـصق 
ارحـص ناروناج  حاورا  رگا  يّرف . ّرک و  لایخ  لادـج و  رکف  لاـتق  لـها  اـب  لاـگنچ  يزیت  هجنپ و  روز  هب  ار  ارحـص  ناگدـنرد  هن  و  يّرفم ،

نیمز رب  ارحـص  نایراکـش  نوچ  اوه  ناغرم  داسجا  رگا  و  یتخادنا ، نیمز  رب  ار  اهنآ  زاورپ  ردق  زاب  نیمکاضق و  نیهاش  یتفرگ  اوه  ياضف 
. یتخاس ناسکی  كاخ  اب  تفصهیاس  ار  ناشیا  ناگس  بوکدگل  يداتفا 

يونثم
ریش يولهپ  ربب و  هنیس  زا  گسریلد  يدروخ  همعط  ینکفادیص  هب 

نزح رد  ناگس  ینکفاریس  زنزهجنپ  نکفانزوگ  ریژه 
تشگ هقلح  نانچنآ  قفا  ناسبتشد  هوک و  ره  درک  يرکشل  فص 

راکیب راکـش  لغـش  زا  راثآ  رهم  رطاخ  هک  لحارم  ّیط  يانثا  رد  زیرگ  هار  چیه  ناشکهک  زجبزیختـسر  نآ  رد  يدیدن  یـشحو  هک  [ 230]
قاثو ار  اوه  شوخ  ياهنمچ  قاسنیمیـس  نایقاس  يرایتسد  هب  تسارآیم و  ارآرهم  ناشوهام  تروص  نسح  هب  ار  اشگلد  لزانم  تشگیم 
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اجنآ زا  تخاس و  لوزن  مّیخم  ار  هیوکاب  هعلق  یحاون  رثاترصن  رکشل  هکنآ  ات  تساکیم  دوزفیم و  ار  ترسع  هار  ترـشع و  مسر  هتخاس 
و دندرپس . ردق  اضق و  قلاخ  لّکوت  هب  ار  رکیپهوک  بکارم  نانع  هدروآ  زیربت  هّطخ  هب  هّجوت  يور  رادمنید  رکشل  نارادرـس  راغلیا  مسر  هب 
هب دـش ، اـمیپناهج  رهم  شخبرون  ارحـص  نآ  رد  ءامتناترـصن  مـالعا  هچهم  و  تشگ ، اسنامـسآ  زیربت  یحاون  رد  اـشگناهج  هیولا  نوچ 

نمچ هدـمآ ، زیربت  یلاوح  هب  هتخارفا  ناجیابرذآ  بناج  هب  هّجوت  تیار  هتخادرپزاب  ار  ناجنزرا  رکب و  راید  هک  دـنولا  هک ، تسویپ  حوضو 
رازهزبـس و نمـس  نیمز ، يور  رد  تسا  ینامـسآ  اوه  تفاـظن  رد  نیرب و  تسا  يرهپـس  هزبـس  هب  تراـضن  رد  هک  ار  ناـجوا  ناشننامـسآ 

نوچ هدوب و  هتخاس  رارق  لحم  راتفگ  رد  نابز  رازه  هب  نآ  ياضف  رد  ناحلاشوخ  ناغرم  و  راّیـس ، تباوث و  يازفتریغ  شرابیوج  باـبح 
ناجیابرذآ راید  نانیشنكاخ  رس  رب  لابقا  هحنجا  داد  نید و  اب  هاش  رتچ  لابنویامه  يامه  هک  تسا  هداد  ربخ  ریـسابص  ریـس  لامـش  دصاق 

داشگ
183 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

َفَذَق [ » 231  ] نارابکبس هدیدنسپن  دوخ  رب  ار  رابدا  ياعد  هدیشک  لابقا  نماد  زا  تسد  هدید ، رتقیال  تمیزع  هویـش  زا  ار  تمیزه  قیرط  زاب 
تیار تیارـس  مهو  مهف  يراکددم  هب  تیاردیب  نایارکبـس  هتخاس و  ناسکی  كاخ  اب  ار  وا  ناوت  تقاط و  ناینب  « 1 « » َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف 

«. 2  » دناهتخادنا ناوه  ّتلذم و  يداو  رد  نادرگرس  ار  وا  تیآ  تملظ 
رعش

میتشاذگ ناراذعهلال  هب  لد  يارحصمیتشاذگ  ناراهب  ربا  هب  ار  هیرگ  ام 
موق نآ  زارف  رب  نوچ  ریرـسنودرگ  هاش  ریظنباتفآ  ریمـض  میتشاذگ  نارای  هب  فیرـش  لزنمرـسگرم  زور  وت  ناگـس  هب  دوخ  ياج  میداد 

لـصف رخاوا  نوچ  دش و  زیبربنع  رابریبع و  ریـسنودرگ  بهـشا  مودـق  نمی  زا  زیربت  هاگتخت  رگید  تبون  تشگ  ریبخ  ملاع  رارق  تابثیب و 
تهج ار  زیربت  هتـشذگ  لاس  قیرط  هب  هک  تفای  رارق  نآ  رب  راقونودرگ  يار  هارمه  ار  لصف  نآ  اوه  تروس  امرـس و  تدـش  دوب و  هاـمریت 

زا هتسب  لایخ  ار  فّقوت  بابسا  هّیهت  نآربانب  دنزارفارب . یناتـسماک  تّرـسم و  جوا  هب  ار  ینارماک  ترـشع و  يانب  دنزاس و  نمیـشن  قالـشق 
ةدابع نم  ریخ  ۀعاس  لدع   » دادـما هب  ایارب  ایاعر و  هرهچ  رب  تلادـع  باوبا  دـندوسآ و  لزنم  ره  رد  لد  غارف  هب  نایرکـشل  هتـسرزاب  تنحم 

. دندوشگرب « 3 « » ۀنس نّیتس 
يونثم

دنکف تماقا  لحر  هطخ  نآ  رددنمجرا  هشنهاش  هراب  رگد 
مالّسلا  راد  کشر  نایمالسا  ربماقم  یتشهب  نآ  شمدقم  زا  دش 

______________________________

«. دنکفا میب  ناشیاهلد  رد  . » هیآ 26 ( 33  ) بازحا (. 1)
نانع دیسر  یلعا  ریرس  هیاپ  هب  ربخ  نیا  تفر . ناجوا  هب  اجنآ  زا  دمآ و  زیربت  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  رد  دنولا  و  : » ص 267 ارآناهج ، (. 2)

هب شلجا  رد  هک  دـنولا  دـندومرف . راغلیا  نارداهب  زا  یجوف  اب  وکاـب  هعلق  یلاوح  رد  هتخاـس  فوطعم  ناـجیابرذآ  هب  یئاـشگروشک  نارکی 
«. دیدن تلود  يور  رگید  تخیرگ و  دادغب  هب  اجنآ  زا  نادمه  هب  ناجوا  زا  هدش  فقاو  هثداح  نآ  زا  دوب  يریخأت  ریدقت  بسح 

«. تسا ندرک  تدابع  لاس  تصش  زا  رتهب  ندرک  راتفر  تلادع  اب  تعاس  کی   » ثیدح ص 1092 : ج 2 ، مکح ، لاثما و  (. 3)
زور وچمه  دش  هصرع  نآ  ناتسبشزورفملاع  تسیقرب  هک  شغیت  184 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هتخوس یگریت  دش  کلم  نآ  ردهتخورفا  تسا  یعمش  هک  شحمر  ز  [ 232]
يادخ عنُص  راونا  رّونميامنور ز  هنییآ  شدوب  رپس 

يوم هب  وم  نایع  دش  قح  عنص  نآ  رديوربور  شاهبق  ار  هاش  دش  وچ 
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داد داد  ار  لدع  هر  نیهاش  هبداد  تسلدع و  نازیم  هک  شنامک 
دش روتسد  لدع  میش  نسح  زدش  رود  متس  نوچ  تکلمم  نآ  زا 

نیمزرس نآ  رد  لزنم  دنتفرگنید  يادعا  هک  يزور  دنچ  نآ  رد 
تسد هب  دمآ  هش  لدع  روتسد  زتسخ  روج  نخان  رگا  ار  یلد 

هاوخداد هلان  زا  دش  غراف  وچهانپنید  رتسگتلدعم  هش 
عیدب يدروجال  دبنگ  نیا  وچعیفر  حرط  دنکفا  ترشع  یپ 

سانشبکوک ریپ  يرتشم  وردساسا  نآ  بجاح  يودنه  لحز 
نیمک رد  اضق  نوچ  ناج  هب  ار  نادبنیک  دصق  رد  مارهب  يوس  کی  ز 

باضخ نمشد  نوخ  زا  هضبق  فکبآ و  هداد  ار  غیت  ودع  نوخ  هب 
فک هب  عّصرم  ماج  دیشروخ  وچفرشاب  هش  مراهچ  رصق  هب 

زاسهمعن لزغ  لوق و  گنهآ  هبزارط  ناتبعل  نوچ  هرهز  هدش 
یگدنسیون شهاش  هدومرف  هکیگدنب  رد  هداد  یطخ  دراطع 

شرد رب  رظتنم  ولج  شیپ  هبشربنامرف  کیپ  نیرتمک  رمق 
راهبون ات  درب  رس  هب  ترشع  هبراکماک  هشنهاش  هنوگ  نیزا  [ 233]
رهم هام و  لعشم  زا  دش  نشور  هکرهپس  رصق  هک  یتاذ  هب  یهلا 

ياهیاس وا  رون  زا  روخ  غورفياهیاپ  نیرتمک  شهر  رد  دوب 
ریخ ياهانب  یلاع  داب  وزاریس  رود و  دنک  نودرگ  هام و  ات  هک 

مایق  زور  هب  ات  للخ  زا  نوصممالظ  غارچ  شلدع  راونا  ز 
185 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

قالطالا یلع  قلاخ  دییأت  هب  دارمان  رکشل  رب  ندش  بلاغ  قارع و  تکلمم  بوص  هب  داد  نید و  اب  هاش  تمیزع  رد  راتفگ 

فدص رد  درورپ  ّرُد  هنوگنیدبفرشناسین  ربا  نیا  جنسرهگ 
اتسدوخ دش  هلال  لگ و  نابزاتش  لصف  تشگ  یهتنم  نوچ  هک 

عیبر هاگتخت  يوس  دمآ  روخعیدب  رود  زاغآ  درک  کلف 
یشکرس رب  داشگب  مشچ  نمسیشکرکشل  زاغآ  درک  نمچ 

راوهاش ّرُد  رپ  ناهج  طیحمراهب  ربا  ناسین و  ضیف  زا  دش 
موجن موجه  رضخا  خرچ  رب  وچموجه  دصق  درک  نمچ  رب  نمس 

دش دنویپ  سونبآ  جاع و  مه  هبدش  دنبیلح  هفوکش  زا  خاش  وچ 
کُلم زورفاسلجم  کلف  غارچکلم  زور  بش و  دش  مه  هب  ربارب 

ماکز زا  تسزراب  ناهج  ماشممامتها  لادتعا  رد  درک  ابص 
مّمصم ممشباتفآ  رطاخ  رد  مجع  قارع  تمیزع  ار  مشحهفوکش  ورـسخ  رادهدنزبش  غرم  دش  جنـساونراهب  يوب  رطعم ز  دش  اوه  [ 234]

زا ار  لاحترا  تیـص  تمیزع و  هزاوآ  لابقا  يدانم  تشگ . ملعم  زّرطم و  ناشفرون  ملع  ناشندیـشروخ  هچهم  بیز  هب  نامـسآ  بیج  دش و 
لاثتمالا بجاو  لاثم  هیولا  لادـتعا  هب  تلود  یچراج  و  تخادـنا . لامهیب  هاشداپ  ورملق  لاحم  حیـسف  دـالب  رد  لـالجا  هورذ  تّزع و  جوا 
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باتناهج باتفآ  لظ  رد  باتـشقرب  رکـشل  نآربانب  تخاس . رـشتنم  کلم  هصرع  رد  لاف  نمیا  لاح و  نسحا  رد  ار  لالج  هاج و  اب  ورـسخ 
الو نآ  رد  دـنداد . داد  ار  يدرونهیداب  يامیپارحـص و  تالآ  يدرم و  بابـسا  هّیهت  دـنداهن و  قارع  بناـج  هب  هّجوت  يور  باـستنا  ربا  ملع 
نیا شلاح  نابز  زا  رابدا  ملق  هب  راگزور  تسد  نکیل  تشادن ، بولطم  دارم و  یهاشداپ  بابسا  ماجنارس  زا  ریغ  هک  بوقعی  نب  « 1  » دارمان

. تشاگنیم وا  لاوحا  هیصان  رب  ار  تیب 
______________________________

. درمان هخسن : (. 1)
186 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

مظن
سراف مجع و  قارع  تنطلس  يدامتم  تّدم  يدارمان  دوجو  اب  مدنزرف  تسد  داب  یهت  دارم  زا  هکتشگنا  دوب  هتـسکش  متخب  ردام  هک  رگم 

دوب و هتشذگرد  نودرگ  زا  وا  تنطلس  هزاوآ  تّهبا و  تیص  هدیدرگ  عمج  وا  رب  هّینامکرت  رکاسع  هتشگ و  کلام  ار  کلامم  نآ  یمامت  و 
: ار مظن  نیا  نومضم  مقر  بیارغ  ملق 

تیب
زیمتیب هقرف  نادمه  راید  رد  هتشون  شملع  مچرپ  رب  [ 235  ] مجع هنتف  برع و  ِروش  كرت و  بوشآمشح  يرایسب  هنامز ز  رد  هتـشگ  ياک 

نادرم زا  راوس  هداـیپ و  رازه  داـتفه  بیرق  هدرورپ و  غاـمد  رد  نادـسفم  دـساف  رکف  هب  ار  تنطلـس  لـطاب  لاـیخ  دوب و  هدروآ  عـمج  ناداـن 
هتـشذگ رـس  زا  لطاع  يراع و  باوص  سابل  زا  یتالایخ  لطاب و  ياههشیدنا  هب  هتـشگ  عمتجم  وا  رب  راید  رهـش و  ره  زا  رازگغیت  رادنامک 
تادییأت یهارمه  هب  یهاش  تایار  «، 1  » دندوب 33 هتخادنا  ناهج  طیـسب  رد  زرابم » نم  له   » يادا دنلب  يادن  هتخارفا و  يروآگنج  ندرگ 

. یهام هب  ات  هم  شناج ز  يوگاعد  یهابم  رختفم و  یهلا 
هّیعابر

نادب لاح  دب  ناوکین و  وت  مرخنادرخیفاص ز  روشک  هشداپ  ياک 
هّیعابر نادهمه  نیبهمه و  دشاب  هک  دنچرهنآ  دسر  ار  ودع  وت  فالخ  نییآ 

تهاوخ وکین  مالغ  نیمک  دیشروختهاگلزنم  وت  ردق  زا  کلف  جوا 
يأر هار  تفاسم  ّیط  يانثا  رد  داهن  نادمه  بناج  هب  ییاشگروشک  يور  تهارمه  ادخ  فطل  يور  هک  اجرهتهام  ات  ملع  هچهَم  هتخارفا 

هکنآ ات  تشامگن  هّجوت  رب  زج  تمهن  یلاع  تّمه  تشادن و  زیاج  لّلعت  فّقوت و  اقلطم  هابتنا  رهم 
______________________________

داتفه اب  هدمآ  نوریب  قالشق  زا  دوب  هدومن  یشیمالشق  ناکلید  رد  ناتسمز  نآ  رد  کیب  بوقعی  نب  دارم  ناطلس  : » ص 267 ارآناهج ، (. 1)
لاتق نادـمه  یغالوق  هلیا  هلحرم  رد  روکذـم  هنـس  هجحلا  يذ  مراهچ  تسیب و  هبنـشود  حابـص  رد  رخآ  تشاد ، فاـصم  هیعاد  راوس  رازه 

«. داد تسد  بعص 
187 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ذفان عاطم  ناهج  مکح  دیدرگ . هاگآ  یبجاو  هب  فلاخم  مدرم  لاح  زا  دندیـسر و  کیدزن  نادـمه  يداو  هب  هتـشون  رد  ار  يداوب  يرارب و 
رکاـسع لوزن  مّیخم  هـک  ینیمزرـس  هـکنآ  لاـح  دـنیامن . هبراـحم  هلتاـقم و  تاودا  تـالآ و  هـّیهت  دـنیآ و  دورف  [ 236  ] نایرکـشل هک  دـش 

ّنإ و   » هعقاو نآ و  عرف  تروص  لصا و  تریس  زا  « 1 « » ٍْعرَز ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْسَأ  یِّنِإ   » هقداص دوب  ياهیداب  تشگ  رثآمترصن 
راـهنا ناـضیف  راسهمـشچ و  حّـشرت  زا  شـضرا  تاـماسم  یتیاور ، یتسار  هب  يداو  نآ  یعوزرماـن  یکـشخ و  زا  « 2 « » نافیفل ۀـّنجلا  ضرا 

. دوقفم مشچ  زا  بارس  تروص  زا  ریغ  بآ  لایخ  شضرع  لوط و  رد  ار  يوج  بآ  نابلهنشت  دودسم و 
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تیب
ناییارفص عبط  نوچ  يداو  نآ  جازم  نامـسآ  شناگنـشت  رب  هگ  هب  هگ  دیرگ  هکنآ  زجهر  هرطق  کی  يوس  يران  هم  لاس و  ییوج  بآ  رگ 

ار اوه  هن  ییامن و  يوشن و  تّوق  يو  رد  ار  هایگ  هن  مرن . هدرزآ و  مومس  بوکدگل  زا  ناگدیدمتـس  لد  نوچ  نآ  كاخ  مرگ و  کشخ و 
«4 « » یَّظََلت ًاران   » رورح زا  شروبد  هناشن و  « 3 « » ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ُةَدَقوُْملا  ِهَّللا  ُران   » لاعتشا زا  شلامش  ییافص . یفطل و  تلاح  يو  رد 
ار ارحـص  نایوهآ  و  ینریط . لاجم  يداو  نآ  رد  ناغرم  ياّقـس  یهارمهیب  ار  اوه  ناـغرم  هناـبز  « 5 « » َۀَِینابَّزلا ُعْدَنَـس   » ینابزرت زا  و  هناسف ،
نآ نالزان  نطاب  رهاظ و  نآ  يازفارفـص  كاخ  ترارم  اوه و  ترارح  نوچ  ینریـس . تّوق  يداوب  نآ  دودـح  رد  نایرگ  ربا  يراکددـمیب 

فّقوت لاجم  هک  دـندیناسر  ضرع  هب  هتفاتـش  هابتـشا  نودرگ  هاگراب  یلاوح  هب  هاـگرد  ناـبّرقم  ناـکیدزن و  زا  یعمج  تفاـیرد ، ار  نطاوم 
مـسج ماسم  ياههدید  مارآیب  دّدرت  زا  تسا  لاصیتسا  هب  نورقم  یگنـشت  زا  لحاور  باود و  لاوحا  و  [ 237  ] لاحم لزنم  نیا  رد  رکاسع 

دد لد  غرم  اوه  نیا  قاشنتسا  هب  هدش و  نایرگ  ناشیا  رب  ماوس  ماوه و 
______________________________

«. مداد ياج  ياهتشک  چیهیب  ییداو  هب  ار  منادنزرف  زا  یخرب  . » هیآ 37 ( 14  ) میهاربا (. 1)
. تسا هنوگ  ود  رب  تشهب  نیمز  همجرت : (. 2)

«. دباییم هبلغ  اهلد  رب  هک  تسادخ  هتخورفا  شتآ  . » تایآ 6 و 7 ( 104  ) هزمه (. 3)
«. دشکیم هنابز  هک  یشتآ  زا  . » هیآ 14 ( 92  ) لیل (. 4)

«. میناوخیمارف ار  خزود  نارازگراک  زین  ام  . » هیآ 18 ( 96  ) قلع (. 5)
188 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. هتشگ نایرب  اهنآ  نورد  نوناک  رد  شتآ  فت  زا  ماد  و 
يونثم

بلکشخ ایگ  ماکخلت و  نیمزبشوزور  دوب  يو  رد  هک  یماقم 
رطخ زا  درونهر  نآ  رد  یّنج  هنرفس  زا ] « ] 1  » يوج سنا  نآ  رد  یسنا  هن 

بات هب  ردنمس  شمومس  ّرح  زباتش  رد  اوه  نآ  یمرگ  سب  ز 
لحمضم اوه  زا  كاخ  كاخ و  ایگلدتعمان  تشد  نیشتآ  نآ  رد 
نیمز متفه  رعق  ات  هتفر  نآ  زانیمک  دراد  بآ  رب  وچ  شیاوه 

كاله دیون  زا  ریغ  دیما  هچكانلوه  لزنم  نیرد  ار  درخ 
اهدژا مد  نمیشن  دمآ  هکاهبیب  لزنم  نیزک  هب  نامه 

هام نویع  تاحشر  زا  افص  رد  شریمض  راسهمشچ  ضیف  هک  رهگالاو  هاش  مینک  رتسب  هزبس  زا  شلاب  لُگ  زمینک  رگید  يارحص  هب  تمیزع 
دیشابم كانهشیدنا  یبآیب  زا  لزنم  نیا  رد  هک  دومرف  هتشگ  ناسللا  بطر  نطاومایرد  نطاب  ناضیف  زا  دوب  رونا  یفـصا و  رینم  رهم  مامت و 

یلع ضاـّیف  بارـس . تروـص  هب  وا  رد  یبآیب  لاـیخ  تسا و  بآ  نمکم  لزنم  نیا  هک  دیـشارخم  هـقرفت  نخاـن  هـب  ار  يوـج  بآ  هنیـس  و 
لماش ضیف  هب  هنیآ  [ 238  ] ره دیامنیم  يرایبآ  « 2 « » ًارارْدِم ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری   » باحـس زا  ار  ارحـص  تاتابن  دیما  تشک  هک  قالطالا 
يور رب  لضف  ضیف و  عیباـنی  « 3 « » نسآ ریغ  ءام  نم  مکیقـسن   » دروم زا  نسال  دـنامّلکتم و  اقـستسا  ياعد  هب  هک  ار  لماعم  دـهاجم  نایزاغ 

هب « 4 « » َرَجَْحلا َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  یقْـسَتْسا  ِذِإ  َو   » رثازجعم ربخ  قبطرب  هک  تشگ  ذفان  ياشگلکـشم  رما  دیاشگب ، وزرآ 
گنلپ عطن  نوچ  ار  نیمز  میدا  رکیپاهدژا ، هزین  نینس  ربت و  نتیم  كون 

______________________________
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. ایوج هخسن : (. 1)
«. دتسرف ناراب  یپردیپ  ناتیارب  نامسآ  زا  ات  . » هیآ 11 ( 71  ) حون (. 2)

َنوُقَّتُْملا َدِعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم  دیامرفیم : هک  ( 47  ) دّـمجم هروس  زا  مهدزناپ  هیآ  هب  هراشا  میناشونیم - اراوگ  لالز و  بآ  زا  ار  امـش  (. 3)
ياـهبآ زا  تسا  ییاـهرهن  نآ  رد  هک  تسا  نـیا  هدـش  هداد  هدـعو  ناراـگزیهرپ  هـب  هـک  یتـشهب  فـصو  ٍنِـسآ .» ِْریَغ  ٍءاـم  ْنـِم  ٌراـْهنَأ  اـهِیف 

. ریذپانرییغت
«. نزب گنس  نآ  رب  ار  تیاصع  میتفگ  تساوخ  بآ  دوخ  موق  يارب  یسوم  هک  ار  هاگنآ  دیرآ  دای  هب  و  . » هیآ 60 (، 2  ) هرقب (. 4)

189 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ياههنیـس و  دـنناسر . راوگـشوخ  بآ  هب  ءاـنحا  رفح و  زا  « 1 « » ًاریِْجفَت اهَنوُرِّجَُفی   » يراکددـم هب  ار  كاـنبات  عضوم  نآ  كاـخ  دـننادرگ و 

زا نیمز  نآ  رد  و  دنزاس . باریس  « 2 « » ْمَُهبَرْشَم ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًاْنیَع  َةَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف   » راسهمشچ زا  ار  ناساره  ياهلد  ناسفت و 
هودنا زا  و  دنزارفا . ریثا  هرک  جوا  هب  ار  یباریس  يریـس و  يانب  « 3 « » َنیِدِـسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ِهَّللا  ِقْزِر  ْنِم  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک   » نیعم ءآم 
ضیف تاحـشر  درک و  زارد  تسد  ییوـجبآ  هب  ییوخهاـچ  نیع  رد  ناـمرفلا  بسح  نایرکـشل  زا  سکره  دـنزادرپزاب . یّلک  هب  یگنـشت 
دروم رهاظ  هب  هک  امنبارس  يارحـص  دروآ  ناشیا  راک  يور  رب  یبآ  « 4 « » َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنِإ   » ناسحا رحب  زا  یهلا  یهانتمان 

. دیدرگ « 6 « » ُروُّنَّتلا َراف  َو   » ّرس رهظم  هک  دیسر  ییاج  هب  بآ  حّشرت  زا  دوب  « 5 « » ُءاْملا َضیِغ  َو  یِِعْلقَأ  ُءامَس  ای  َو  ِكَءام  یِعَْلبا  ُضْرَأ  ای  َلِیق  »
يونثم

بآ ضیف  رهظم  نانچ  یبارسبایماک  ورسخ  نطاب  زا  دش 
تایح لها  زا  روگ  زج  هب  یناشنتاوم  نیمزرس  نآ  رد  يدوبن 

حور هدرم  بلاق  نآ  رد  دمآردحوُتف  باب  دنداشگ  يو  رب  وچ  [ 239]
دمآ و بل  رب  يداش  هدـنخ  بآ  لغلغ  زا  ار  بعت  ّتبحم و  يداو  نابلهنـشت  لما  تشک  تفای  یمّرخ  نازولمج  صقر  هب  دـمآرد  ایرد  وچ 

. دیشک بش  يازفناج  ياوه  لادتعا  هب  يزور  يزومت  ترارح 
يونثم

بآ ِحشرت  زا  هطرو  نانچ  ردباود  یمدآ و  دنتشگ  هدنز 
هدنز  شتمارک  زا  هاپس  دشهدنخرف  هاش  تشگ  هر  رضخ 

______________________________

«. دنزاسیم ناور  دنهاوخ  هک  ياجره  هب  ار  نآ  . » هیآ 6 ( 76  ) ناسنا (. 1)
«. تسنادب ار  دوخ  راوخشبآ  یهورگ  ره  داشگب و  نآ  زا  همشچ  هدزاود  سپ  . » هیآ 60 (، 2  ) هرقب (. 2)
«. دینکم یشکرس  داسف  هب  نیمز  يور  رد  دیماشایب و  دیروخب و  ادخ  يزور  زا  . » هیآ 60 اجنامه ، (. 3)

«. دزاسیمن هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  ادخ  . » هیآ 120 ( 9  ) هبوت (. 4)
«. دش ورف  بآ  تسیا  زاب  نامسآ  يا  رب و  ورف  ار  دوخ  بآ  نیمز  يا  دش : هتفگ  . » هیآ 44 ( 11  ) دوه (. 5)

«. دز نوریب  رونت  زا  بآ  . » هیآ 27 ( 23  ) نونمؤم (. 6)
یبآیب ّرمم  زا  هک  هغدغد  رابغ  نایزاغ  « 1  » ٍیَح ٍءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِمءیـش  ره  نانکناغف  ناج  زا  هدناوخ   190 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رب حوتف  باوبا  ینعم  نیا  تسر  زاب  يزبسرـس  یمّرخ و  هب  هدرمژپ  هزبس  رکـشل  نوچ  رگید  تبون  و  دنتـسشورف . یّلک  هب  دنتـشاد  رطاـخ  رد 
دـندینراذگ و ماقم  نآ  رد  بش  دومن ، هنیاعم  تازغ  هقرف  نیبتقیقح  مشچ  رد  بآ  هنییآ  زا  ار  حـتف  تروص  دوشگ و  ناـشیا  لاـبقا  هرهچ 

نیز یناشفرون  ییادزتملظ و  گنهآ  هب  هداشگ  هرهچ  زا  یناملظ  باقن  دیشروخ ، دیشمج  هک  حابصلا  یلع  دندیناهر . هقرّفت  زا  ار  رطاوخ 
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هب ار  یهاش  ماشتحا  رهپس  مارخشوخ  تیمک  دادرب ، « 2 « » ًازیِزَع ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْصنَی  َو   » داهن حتف  داب  هب  ار  حبص  مچرپ  و  داهن ، رواکت  رب  رز 
هرهچ شوپهدرپ  ناوتسگ  رب  ربا  زا  نآ  زا  دعب  و  دندیشک . دیشخردیم  رینم  جارس  نوچ  ریدقت  جاّرـس  تخادرپ  بیز  زا  هک  نیّرز  نیز  ریز 

دوب لیامـشازوج  نیز  نّیزم  لـیامح  دـقع  نوچ  هک  عّصرم  ماـجل  يور  رب  ار  رادرکهرجم  راـسفالگ  ناروـخآ  ریم  دـیدرگ  باـتفآ  [ 240]
. دـندرک رـضاح  هاگرابرد  رب  دوب  هتـشگ  مار  عیطم و  ار  ترـضح  نآ  مادـخ  مارآیب  تلود  نسوت  نوچ  هک  ار  نیمیلا  قلطم  قلبا  هدیـشک ،

ریفن «. 4  » دنتخاس « 3 « » اَهلاْزلِز ُضْرَْألا   » قدـص اـم  ناراوس  ّددرت  زا  ار  نیمز  دـنتخادنا و  يراحـص  نآ  هصرع  رد  يراوس  هنطنط  ناـیچراج 
هاـتوک لزنم  نآ  رد  ار  فّقوت  هغدـغد  چوک  لـبط  هبدـبد  دـیناسر و  هاـم  رهم و  هناـخهراقن  هب  ار  هاـنپنید  هاـش  تمیزع  هزاوآ  ریظن ، روـص 

. دینادرگ
يونثم

شوه ار ز  درخ  زغم  درک  یهتشورختمایق  ریفن  ریفص 
لیلد تمایق  زیختسر  زا  دشلیحر  لبط  زاوآ  يان و  مد 

دنتساخ نیمز  زا  ودع  نیک  هبدنتسارآ  مزع  فص  ناراوس 
هار هب  تمیزع  يور  دنداهنهاپس  لیخ و  دمآرب ز  وراور 

مارخ  ردنا  دمآ  کلف  رهم  وچماقمنودرگ  هاش  نآ  يانثا  رد 
______________________________

. میدروآ دیدپ  بآ  زا  ار  ياهدنز  زیچ  ره  و  هیآ 30 . ( 21  ) ایبنا (. 1)
«. هنادنمزوریپ یندرک  يرای  دنک  تیرای  ادخ  و  . » هیآ 3 ( 48  ) حتف (. 2)

نیرتتخـس هب  دوش  هدنازرل  نیمز  هک  هاگنآ   » اَهلاْزلِز ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ  دیامرفیم  هک  تسا  ( 99  ) لازلز هروس  زا  لّوا  هیآ  هب  هراـشا  (. 3)
«. شیاههزرل

. تخاس هخسن : (. 4)
ّرک تیاغ  رد  رثايزوریف  رکـشل  نایزاغ  داب  وت  ماک  هب  ملاع  تفگ  کلمداب  وت  مالغ  نودرگ  تفگ  کلف   191 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

راثآ دش و  ادیوه  رود  زا  ءادـعا  هاپـس  یهایـس  هک  دندیـسر  یلزنم  هب  هکنآ  ات  دـندیدرگ  امیپهار  رفظ  ینانعمه  ترـصن و  یهارمه  هب  ّرف  و 
هب رثا  تعرس  رصب  ياصحا  دادعا و  هک  دوب  ياهبترم  هب  رکـشل  يرایـسب  ّقحلا  دیدرگ . نایزاغ  نیعلا  بصن  رادرکتمایق  رـشح  نآ  ترثک 
نآ رد  دـندوب  سراف  هصرع  تعاجـش  نادـیم  ناسراح  هک  تدالج  رامـضم  ناسراف  هچ  [ 241  ] دومن تسناوتیمن  نآ  هطاـحا  رظن  ناـعما 

یعفا رهز  هب  ار  هبرض  نیگمهس  هزین  نینـس  برع  قارع  دودح  نایامزآحمر  دندوب و  هداهن  ییاشگروشک  سرف  تشپ  رب  رّوهت  نیز  هکرعم 
دـّیقم و تصـش  هقلح  ریگهز و  قوط  هب  ار  ماغیپ  لجا  ماهـس  مامح  تسد و  رد  مخ  لاله  ياـهنامک  مجع ، قارع  نارادـنامک  هداد و  بآ 
هب اهجرب  نارتش  زا  نآ  فارطا  رد  هتخاس و  ناشنکلف  روس  نأشلا و  میظع  يرهـش  ار  ناـیاپیب  يارحـص  هداتـسیا  فرط  ره  هدرک  تسباـپ 

ٌسَْأب ِهِیف   » ساساتباهم سانجا  زا  « 1 « » َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو   » طایخ هک  دیدج  سابل  مّتخم و  بوث  عومجم  رهـش  نآ  نانکاس  هتخارفا ، نودرگ 
مشح نآ  یهایس  زا  مظعا  داوس  نوچ  هتخارفارب . هلتاقم  هبراحم و  ياوه  هب  ار  رابشتآ  رادبآ  غیت  هتخادنا و  رب  رد  دوب  هتخادرپ  « 2 « » ٌدیِدَش
لزنم فلاخم  رکـشل  لباقم  رد  هدمآ  دورف  هروصنم  رکاسع  هک ، دش  رداص  راقو  ردـصم  رّوهت و  نمکم  زا  رادرکاضق  مکح  تشگ  رادومن 

رد ار  هغدغد  رابغ  رامشیب  رشح  رایسب و  رکـشل  زا  هک  ددرگ  مولعم  ار  نانگمه  ات  دنزارفارب  هام  رهم و  جوا  هب  ار  هاگرخ  فقـس  دنزاس و 
اقلطم دنـشاب ، راّیـس  تباوث و  رامـش  زا  نوریب  هچرگا  فلاـخم  ترثک  زا  ار  شتمهننودرگ  تّمه  تسین و  راذـگهار  رادرکباـتفآ  رطاـخ 

هب ار  هبترکـلف  ماـیخ  هّبق  دـندینادرگ و  لوزن  مّیخم  ار  ماـقم  نآ  ّرفنودـیرف  ورـسخ  مکح  لاـثتما  هـب  رثارفظ  رکـسعم  ناـیزاغ  ین . راـبتعا 
لایخ دندوب و  رورغم  ترثک  تیاغ  زا  هک  ار  ءادعا  رکـشل  دیناسر . نودرگ  هب  ّربجت  و  [ 242  ] تمظع يدرمياپ  رّوهت و  یلدرپ و  يرایتسد 
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لصاح یّلک  بعر  رما  نیا  زا  رود  تیاهنیب  ناشیا  اب  نیمز  يور  ياهرکشل  يربارب 
______________________________

«. میدرک مرن  شیارب  ار  نهآ  و  . » هیآ 10 ( 34  ) ابس (. 1)
«. تسا تخس  يورین  نآ  رد  . » هیآ 25 دیدح 57 ، (. 2)

192 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ار ریبدـت  رّکفت و  ساـبل  ریوـشت  هقرّفت و  تسد  هب  ریظنمجنا  مشح  نآ  ریپ  اـنرب و  ریما و  هاـشداپ و  دـیدرگ . لـصاو  ساـیقیب  ساره  دـش و 

مهو سرت  ّداوم  هظحلفهظحل  اّما  دومنیم ، یهابت  هب  نورقم  ياهشیدـنا  باوصان و  يرکف  یهاش  رکـشل  هلباقم  رد  کیره  هتـشگ  ریگنماد 
رکشل رد  راوس  هدایپ و  دادعا  هکنآ  اب  دوزفایم و  مهو  رب  مهو  دوب  هتـشگ  میقتـسم  ناشیا  رطاخ  رد  « 1 « » ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو   » دروم زا  هک 

طلغ يار  دوب  رواجتم  رازه  داتفه  زا  زرابم  لتاقم و  دوب  ناـشیا  راـگزور  هرهچ  هیلح  « 2 « » ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل   » تشونرـس رد  هک  راّدغ  يادعا 
نآ ماکحتـسا  ماکحا و  تهج  دـنزاس و  هرابرپچ  هبارا و  هروت و  بیترت  زا  رامـش  زا  نوریب  رکـشل  نآ  نماریپ  هک  تفاـی  رارق  نآ  رب  ناـشیا 
هب بش  نآ  دنتـسب و  رگیدکی  رب  رپچ  هباّرا و  بعت  تنحم و  هب  بش  همه  دنزادنا . ریجنز  رد  ریجنز  باّلق و  رد  باّلق  مادـهنالا  عیرـس  يانب 

هاـگن شریجنز  هب  درک  رارف  تمیزع  رارق  لـحم  زا  هک  رادـیاپان  تلود  ساـسا  هکنآ  زا  لـفاغ  تسـشن ، رادـنپ  راوید  سپ  رد  ّتینما  لاـیخ 
ياهمدقم نآ  تّمرم  لایخ  تخاس  راومه  شنیمز  رب  هثداح  بالیـس  رابهنتف  ربا  بابـصنا  هک  راوتـساان  تکوش  يانب  و  تسا . لاحم  نتـشاد 

. لاطبا هب  نورقم  تسا 
يونثم

هناسف نوسفا و  زاب ز  ددرگنهنایشآ  تلود ز  غرم  نوچ  درپ 
تداعا راب  رگید  تسین  تداع  زتداعس  دیص  دوخ  دیق  زا  تسر  وچ  [ 243]

ياپ زا  دنکفا  شاهنتف  لیس  وچياسرفخرچ  يدوب  هک  ار  ییانب 
شتشهب کشر  رگد  راب  ینکشتشخ  كاخ و  زا  مه  هکنیا  تسلاحم 

مالعا تخاس و  رواکت  نادیم  ار  رکیپيدروجال  هصرع  نیا  رواخ  ناطلس  هگرحـس  یناتـسلگ  ناتـسلگ  زا  دیاینینازخ  داب  رـصرص  دیآ  وچ 
زا رابخا  تقادص  ربخم  تخارفا و  ییانیم  هّبق  نیا  جوا  رب  ییاورنامرف  هیولا  ییاشگروشک و 

______________________________

«. گرزب تسا  یباذع  ناشیا  رب  و  . » هیآ 7 ( 2  ) هرقب (. 1)
«. تسا دب  يارس  اهنآ  يارب  . » هیآ 52 ( 40  ) نموم (. 2)

193 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هب تکربموجن  هاپس  تخادنا . رازراک  رامـضم  رد  ار  « 1 « » ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل   » راثآتمایق يادـن  رادـتقا  تکوش و  لامک 

دروان لاتق و  تالآ  ماجنارس  يوس  هب  تأرج  تسد  درکیم و  لادج  برح و  بابسا  بیترت  لاح  ردق  هب  سکره  هدمآ  تکرح  رد  رابکی 
هدومن ییاشگهرهچ  میلعت  رهم  يور  زا  رهپـس  دیـشروخ  دومرف و  عولط  هاگباوخ  زا  هام  رهم و  تریغ  نیبج  رون  هب  هاـنپنید  هاـش  دروآیم .

َیلِإ ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   » راّـخز رحب  زا  هک  قیـال  يوضو  بآ  هب  دوب  نوزفازور  تلود  نیحاـیر  تباـثم  هک  ار  نویاـمه  ياـضعا 
نیبج هسمالم  زا  ار  تدابع  نیمز  نآ  زا  دـعب  و  تخاـس . باریـس  دومنیم  حّـشرت  « 2 « » ِِقفارَْملا َیلِإ  ْمُکَیِدـْیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِةالَّصلا 

هب اجر  قوثو و  يور  زا  لاهتبا  عّرضت و  تسد  یگدنکفارـس  یگدنب و  تادجـس  يادا  زا  دعب  و  تخارفا . نامـسآ  رب  ردق  هیاپ  تداعـساب ،
تالآ و هّبج و  راضحا  هب  نآ  زا  دـعب  و  دومن . تلأسم  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  زا  نیبم  حـتف  بابـسا  هتـشادرب  [ 244  ] ایریب هدنشخب  هاگرد 
زا دوب  یبکوک  شاهقلح  ره  هک  نوگشهدنخرف  نوگنامـسآ  هرز  درک و  سابتقا  باتفآ  مسج  سابل  ار  هّبج  هماج  هدومرف  رما  برح  تاودا 
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رب دیشخردیم  دیـشروخ  رون  هب  شکرابم  تعلط  هعـشعش  زا  هک  عّصرم  جات  و  تخاس . نومنهار  تقیقح  راونا  هب  هتـشگ  علاط  تلود  جوا 
هتفات و الط  هرقن و  هب  الاو  رهپس  هاگراک  رد  رهم  عاعـش  ياههتـشر  نوچ  نآ  رات  دوپ و  هک  راونا  هب  فوفحم  راتـسد  يرایتسد  هب  داهن و  رس 

. تخاس تلود  ناشننویامه  يامه  نایشآ  ار  نآ  رپ  ّرف  هقاتا و  بیز  زا  و  داد ، نویامه  جات  ماکحتسا  دوب  هتفاب 
ناهد هک  روآنابز  رجنخ  تخادنا و  لاصخهدنخرف  هاش  ياسدقرف  قرف  رب  لالجا  تّزع و  هیاس  لاّصتالا  يدبا  تلود  يامه  رگید  تبون  و 

: هک روهشم  تیب  نیا  هب  شفازگ  زا  رود  فاصوا  رد  فالخ  هبیاشیب  شفالغ 
تیب

ام  نابز  غیت  راد ز  هاگن  ار  دوخام  ناهد  رد  نابز  رادبآ  تسیغیت 
______________________________

«. راهق ياتکی  يادخ  نآ  زا  تسیک ؟ نآ  زا  ییاورنامرف  زور  نآ  رد  . » هیآ 16 ( 40  ) نموم (. 1)
«. دیئوشب جنرآ  ات  ار  ناتیاهتسد  تروص و  دیتساخرب  زامن  هب  نوچ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  . » هیآ 6 (، 5  ) هدئام (. 2)

194 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دوخ زکرم  هب  دوب و  راقو  هوک  هگرمک  شنکـسم  رادـبآ  لعل  نوچ  هک  ار  رادرکشتآ  رابنوخ  ریـشمش  تسب و  ناـیم  رب  دوب  ناـسللا  بطر 
نایم يازفبیز  دـندوب  رـسود  ياـهدژا  هیاـپمه  رمک  راوید  هطـساو  هب  هک  ار  رپنویاـمه  ناـغاز  هنایـشآ  دـیناسر و  ندـعم  هب  « 1  » یم لـیم 

. دینادرگ
يونثم

راگدرورپ فاطلا  لظ  يا  هکراسی  نیمی و  زا  ناغف  دمآرب 
دنمس نیز  ردق  ناسر  ناویک  هبدنلب  تخب  لابقا  هب  نورب آ  [ 245]

ازس نوخ  زا  نک  نماد  هب  ار  ودعازغ  مزع  هب  لدلد  زیگنارب 
زور هاوخدب  مشچ  رد  زاس  بش  وچزود  هدید  كوان  زا  لیم  نزب 

امن اهشنزرس  نانس  نعط  زاج  هب  دیاپن  دهاوخ  هک  ار  ودع 
غیرد بآ  هب  ار  ناسخ  هد  ورفغیت  یهام  اجیه ز  يایرد  هب 

حاّتف هاگرد  رب  هدرک و  بابـسا  هّیهت  هنوگنیا  رب  هاـنپملاع  هاـش  گـنهن  تشپ  غیت  نوچ  هنخر  دوشگـنج  غیت  نکـشیتشک  هک  نک  ناـنچ 
داهن کلف  تیمک  تاقّلعتم  بیترت  صّحفت  هب  هتـشذگ  هناخ  شیپ  زا  داهن و  نوریب  هاـگرخ  زا  مدـق  هدروآرب  اـعد  هب  تسد  باوبـالا  حـتفم 

. تخاس نیرب  خرچ  کشر  نیمز و  دوسحم  ار  نیز  تشپ  لاله و  نراقم  ار  لابقا  ياپ  نآ  زا  دعب  داتسیاب و  ياهظحل 
هّیعابر

لاثمت یلاله  زا  دیامن  هام  رهلابقا  ّزع و  بکرم  دوب  هک  نودرگ 
هب ار  ماشتحا  رهپس  بکرم  هتشگ  نادیم  مزاع  « 2  » ملاع هاش  لاله  ود  شنیز  بناجره  هب  هتـسویپلاثم  خرچ  دوب  هک  شگنخ  هک  هفرط  نیا 

. دروآ مارخ  رد  مامتها  زیمهم 
یعون هب  دارمان  نایرکشل  بناج  نآ  زا  تریغ . شتآ  هتخوس  شتاکرح  فطل  زا  رهپس  لد  تریح و  رد  یگراب  نآ  راتفر  زا  یگراظن  هدید 

نآ حرش  نادیم  رد  نابز  ود  ملق  تیمک  هک 
______________________________

. اذک (. 1)
مالغ هخسن : (. 2)
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195 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هب هتخاس  نهآ  ندعم  دالوف و  نکـسم  نکاس  ار  دوخ  دوخ ، لیم  ات  هزوم  [ 246  ] خیم زا  هتخارفا و  ایرث  جوا  هب  اهملع  داهن  دناوتن  نایب  مدـق 

. دندنار نادیم  هب  رواکت  رتمامت  هچره  ّرف  ّرک و 
. دناشن رتچ  هباّرا و  راوید  سپ  رد  دوخ  يور  شیپ  ار ، تسدهفرط  تسش  زیت  نازادناریت  و 

نادیم هتـشادزاب  سوق  رد  زیرنوخ  تهج  تفـص  خـیرم  فیلکت  هب  ار  دراطع  هتـشارفا  کلف  رب  امنهّرجم  ياهيرجم  اطخیب  نازادـناشخت 
رّهطم حور  هب  ّلک  وزج و  قلاخ  هانپ  رد  هاش  ترضح  تساخرب . ماقتنا  مادقا  هب  نیمک  نیمز  زا  مالسا  رکشل  نیک  هب  و  دنتسارایب . ار  هبراحم 

« افَـص ُۀَِکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی   » نازور هب  ار  يارآکلم  يارما  دوزف و  تنیز  كرابم  مودـق  نمی  هب  ار  لوق  هتـسج  لّسوت  لسر  لضفا 
. دومرف فقاوم  نییعت  « 1»

تیب
راقو يایرد  گنهن  اجیه و  هشیب  ریش  هک  یچاوت  کیب  نیدباع  مسلط  رد  ناهن  دشاب  هک  یجنگ  وچمسج  وچمه  يرکـشل  ناج  وچ  هشنهش 

: دومنیم يردفص  رکشل  ره  رد  يردیح  ناطلس  تیبرت  نمی  هب  دوب و  اغو  و 
تیب

هک اـفلخلا  ۀـفیلخ  کـیب و  و هللا  تخاـس . ناـشنتنمیم  مودـق  نمی  هب  ار  هنمیم  یگنازرف  كاردا و  نـیکمت  هـبیگنادرم  يدرم و  نـییآ  هـب 
يرادرگج رکف  رد  تسار  بناج  زا  کیب  نیدباع  دنتخارفا . هرسیم  بناج  رد  يارآفص  مالعا  دندوب  افو  تقیقح و  كراعم  نایامزآدربن 

رد دنزگ  بیسآ و  [ 247  ] هغدغد زا  غراف  دنبودع  ياشگروشک  يارما  یقاب  يراذگغیت و  يروالد و  هشیدنا  رد  پچ  بناج  زا  کیب  و هللا 
ریفن ناـغف  بناـج  نیا  زا  هداتـسیا  راـکیپ  ناـفوط  رظتنم  هدرب  رادـبآ  غـیت  هب  تـسد  هداد  یلدرپ  داد  دنـسرخ  مّرخ و  دـنویپدبا ، تـلود  لـظ 
هراقن سوسفا  دایرف و  فرط  نآ  زا  هدیناسر و  شوگ  هب  « 2 « » ُریِصَّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعنَف   » ریفص ار  ریظندیشروخ  هاش  رینم  لامج  نایگراظن 

سوک و 
______________________________

«. دنتسیایم فص  هب  ناگتشرف  حور و  هک  يزور  . » هیآ 38 (، 78  ) ءابّنلا (. 1)
«. وکین يروای  هچ  وکین و  ییالوم  هچ  . » هیآ 78 ( 22  ) جح (. 2)

196 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هب هدنار و  رکشل  ياپ  ات  رس  ار  امیپنودرگ  بکرم  اقلهتشرف  هاش  هدینارذگ  ریثا  هرک  جوا  زا  ار  « 1 « » ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َو  انَّبَر  َکَناْرفُغ   » يادص

هدنادرگ « 2 « » اُونَزَْحت َو ال  اُوفاَخت  اَّلَأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت   » تلامتسا دروم  تلالد  بیز  تلاقم و  نسح  هب  ار  نایزاغ  ءامتنا  تمارک  نابز 
ِضِّرَح  » لابقالا حـضاو  باطخ  رهظم  لالجا  ماهلا و  نامـسآ  زا  دومن و  فّقوت  هدـناسر  رورپحـتف  ملع  هیاـس  هب  ار  رونا  دیـشروخ  وترپ  زاـب 
دندوب ناوا  رصع و  هناگی  ناوت  تکوش و  هب  هک  ناناوج  هورگ  دومرف . رما  نالوارق  تزرابم  تردابم و  هب  هتـشگ  « 3 « » ِلاتِْقلا یَلَع  َنِینِمْؤُْملا 

فک رد  لیامح و  اـهرپس  فتک  رب  هلمح  تقو  هب  ار  هلمج  دـندومن . هّجوت  نیک  برح و  دـصق  هب  دـندوس و  نابـسا  لاـی  رب  تصخر  يور 
ود ییوگزجر  ییوجگنج و  هب  روآنابز  رجنخ  و  ناجیه ، رد  اجیه  بلط  هب  فالغ  رحب  رد  راویهام  رادـبآ  غیت  لیامـشنابعث ، ياـههزین 
مزع هب  ار  ناباتـش  گرم  ياوه  رد  ناباقع  راب  کی  هب  ایوگ  دـنداشگ . ریت  ناغرم  يور  رب  ار  هیـشاحنیّرز  هیـشاغ  سفق  باوبا  نوچ  ناـبز 

. دنداد ناریط  نایشآ  زا  زیتسرپ  نمشد  زیرنوخ 
نادـیم هصرع  رد  هز  نیـسحت  هب  ار  نامک  صخـش  دـندروآ و  زاورپ  رد  هبعـشدنلب  هبعج  ماقم  زا  ار  ریت  زاساون  ناـغرم  [ 248  ] زین نافلاخم 

. درک زاوآدنلب 
يونثم
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نایک نامک  زا  هز  تساخرب  وچنایشآ  زا  دندیرپ  ناباقع 
سوه هچرگا  دندرک  رود  هرسفن  کی  رد  دندیسر  لزنم  هب 

هب ار  راّدـغ  نافلاخم  تایح  رازتشک  ریت ، ناراب  ناکیپ و  گرگت  هب  ریظنربا  ناـیزاغ  همه  لـباقم  ییاـضق  ریت  وچهمه  لـتاق  رهز  اـهراقنم  هب 
راذگهر رد  هک  راخ  سخ و  تشم  نوچ  ار  هقرف  نآ  و  « 4  » دنداشگ ناشیا  یناگدنز  يانب  رد  اههنخر  لیـس  نآ  يدنت  هب  دنداد و  انف  لیس 

«. 5  » دندیناسر ءادـعا  رکـشل  طیحم  هب  ار  كابیب  هورگ  نآ  ماسجا  كاشاخ  هّجوت  تعرـس  هلمح و  تروس  هب  دـندینادرگزاب و  دـتفا  لیس 
تبون نیا 
______________________________

«. تسوت يوس  هب  همه  ماجنارس  هک  میراتساوخ  ار  وت  شزرمآ  ام ، راگدرورپ  يا  . » هیآ 285 (، 2  ) هرقب (. 1)
«. دیشابم نیگمغ  دیسرتم و  هک  دنیآیم  دورف  نانآ  رب  ناگتشرف  . » هیآ 30 (، 41  ) تلصف (. 2)

«. زیگنارب گنج  هب  ار  نانموم  . » هیآ 65 ( 8  ) لافنا (. 3)
. داشگ هخسن : (. 4)

. دیناسر هخسن : (. 5)
197 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يرایتسد هب  دنداهن و  هبراحم  نادیم  هب  يور  دندوب  ریسا  تسکش  تسد  رد  ریت  يدنت  ریـشمش و  يزیت  زا  هک  ياهرمز  تیامح  هب  ریثک  هقرف 
رصق زارفرهم  رهچ  هک  دمآ  لاعتشا  رد  ياهبترم  هب  نیبناج  زا  لاتق  نارین  «. 1  » دنداد تمواقم  داد  تّوق  يورین  يدرمياپ  تکوش و  هجنپرس 

راـب نیا  ناـفلاخم  تخوـسب . هاپـس  نازابرـس  رب  هاـگمرگ  نآ  رد  هآ  دود  هلاـن و  شتآ  زا  هاـم  محریب  لد  تخورفارب و  هلعـش  نآ  زا  رهپس 
. دندیناهرزاب نتشک  زا  ياهظحل  ره  ار  دوخ  دندیناسر و  فسایب  رکشل  فص  هب  هدینادرگزاب  ار  راثآترصن  رکشل  نالوارق 

يونثم
ریگ راد و  رد  دنداتف  ناریلدریت  برض  يدرم و  هجنپرس  هب  [ 249]

كاچكاچ ناج  نابیرگ  رجنخ  هبكانلوه  هصرع  نآ  رد  نیک  زا  دش 
دهج ّدج و  دص  هب  یناج  دُرب  یکیدهم  كاخ  رتسب  زا  تخاس  یکی 

تسد هب  ار  رس  هتفرگب  تسچ  یکیتسکش  دمآ  شتسد  رس و  رب  یکی 
قرف نوخ ز  هدمآ  شوج  هب  ار  یکیقرغ  هتشگ  نوخ  هب  رس  ات  ياپ  یکی 

تخبنومیم و هب  لاـبقا  تعاجـش و  هشیب  نادرمریـش  لاـح  نیا  ياـنثا  رد  رـسود  غیت  هب  لـیامح  دـش  یکیرد  هب  لـیامح  زا  غـیت  درک  یکی 
ناشیا هدیناسر  فلاخم  ربدم  هورگ  هب  « 2 « » ٌفِصاع ٌحیِر   » فطاخلا قربلاک  ار  دوخ  دندیناهج و  نادیم  رد  بتارمقرب  بکارم  لافنویامه 

نآ هباّرا و  رپـچ و  تسب  راوید  زا  ار  هتـشگربتخب  هقرف  نآ  ناورـشیپ  و  دـندیناودیم . ریجخن  هلگ  وهآ و  همر  نوچ  ریت  غیت و  برـض  هب  ار 
هباّرا هظحالم  نوچ  هانپنید ، هاش  ياشگناهج  يأر  دندیناسر . دوب ، دارمان  رارق  لحم  هک  داهنجک  بلق  لوق و  هب  هدـینارذگ  هبارخ  دـنبرهش 

نآ لباقم  اضق  لد  دومن ، ناشیا  لاصیتسا  تسکش و  قیرط  لاوحا و  هعلاطم  رظن  ناعما  هب  دومرف و  رثا  تارشح  رکـشل  نآ  ترثک  رپچ و  و 
ْغِْرفَأ انَّبَر   » نادیم دنک و  مایق  یناطلس  گنج  هب  رکشل  یمامت  اب  هک  تفای  رارق  نآ  رب  ترضح 

______________________________

. داد هخسن : (. 1)
ْمِِهب َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُجْوَْملا  ُمُهَءاج  َو  ٌفِصاـع  ٌحـیِر  دـیامرفیم : هک  تسا  ( 10  ) سنوی هروـس  زا  هیآ 22  هب  هراـشا  (. 2)

. دناهتفرگ رارق  جوم  هرصاحم  رد  هک  دنرادنپ  هکنانچ  دزیر  اهنآ  رب  وس  ره  زا  جوم  دسرارف و  نافوط  نانچ 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 158 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


198 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رکـشل يارما  هاش و  ترـضح  نآربانب  دنیامن . مادقا  یناولهپ  هویـش  « 1 « » َنیِِرفاـْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  [ 250  ] انْرُْـصنا َو  انَمادـْقَأ  ْتِّبَث  َو  ًاْربَص  اْنیَلَع 

هب هدرک  مکحم  هابتـشایب  رداق  رب  لّـکوت  نماد  رد  « 2 « » ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَف   » تسد هابتنا  ضحم  زا  هاپـس  دارفا  ریاـس  هاـنپناهج و 
هام شوگ  رهم و  عمـس  هب  ار  هّللا  هّللا  ناغف  دندرک و  هلمح  هتخات  هبراحم  نادیم  رد  هتخارفا  هتخورفا و  اههزین  اهغیت و  هتخادنا  نروس  رابکی 
میب زا  دنتـشادنپیم ، هزاوآدـنلب  ار  دوخ  تهج  نیا  زا  دنتـشاد و  گـنج  زاوآ  هب  شوه  شوگ  هتـسویپ  هک  شوـکبرح  ناریلد  دـندیناسر .

رد كاـب  ساره و  مخت  و  دنتـشابنا . « 3 « » ِتْوَْملا َرَذَـح  ِقِعاوَّصلا  َنِم  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباـصَأ  َنُولَعْجَی   » رامـسم هب  ار  هعماـس  توف  كـاله و 
. دنتشارفا نامسآ  جوا  هب  ار  ناشفشتآ  غیت  ملع  ناتسناج و  هزین  نینس  ناوت  نودرگ  رکشل  نادرمریش  و  دنتشاک . كانفوخ  لد  نیمز 

يونثم
تسد دندرب  غیت  رجنخ و  يوستسکش  اهنانس  دنکف و  اهرپس 

حوتف باب  حتف  زا  دنداشگحور  غرم  رب  دنتسکش  اهسفق 
داتفوا كاله  كاغم  ردنا  رسداتفوا  كاخ  هب  رجنخ  غیت و  زا  نت 

رطخ زا  جوا  هب  ار  دوخ  دندیشکرذح  یسدق  ناغرم  دندومن 
ناج لیخ  نآ  رد  نت  رکشل  نیردنامسآ  رکشل و  زا  رپ  دش  نیمز 

نوردنا جوم  هب  هداتف  ناگنهننوخ  يایرد  تشگ  نیمز  طیحم 
زیرگ يور  هن  تماقا  يأر  هنزیختسر  رشحم  نآ  رد  ار  نالی 

بیکش زا  تسد  دناشفارب  روهتبیهن  تمایق  يزور  دید  ودع  [ 251]
رصب راذگهر  زا  تفر  نوربرس  ناشیا ز  لقع  ریاط  ناور 

راقو ناک  دنمهوکش و  هوک  هکرادمنید  ورسخ  رکشل  یلو 
مین  ود  ییوم  هدرکرس  ود  غیت  هبمیب  غراف ز  كاردا  بابرا  وچ 

______________________________

«. امرف يزوریپ  نارفاک  رب  نادرگ و  مدقتباث  ار  ام  رابب و  ییابیکش  ام  رب  ام ، راگدرورپ  يا  . » هیآ 250 (، 2  ) هرقب (. 1)
«. نک لکوت  يادخ  رب  ینک  يراک  دصق  نوچ  و  . » هیآ 159 ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)

«. دنریمب هقعاص  گناب  زا  هک  دابم  ات  دننک  اهشوگ  رد  شیوخ  ناتشگنا  . » هیآ 19 (، 2  ) هرقب (. 3)
199 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

باحس تخادنارب و  داینب  زا  ار  یملاع  تایح  هطوحم  شنافوط  هک  تخیر  ياهثداح  ناراب  رازراک  نآ  نیمزرس  رد  رابتشحو  راگزور  ربا 
. تخاس راومه  نیمز  رب  ار  رازه  نیدـنچ  داسجا  ناینب  نآ  جوم  هک  تخیگنارب  هنتف  لیـس  دوب  رابدا  هقرف  نآ  نیمک  رد  هک  راثنثداوح  رهد 

. دیدرگ ناهن  درگ  هدرپ  رد  هبئان  نارابریت  دربتسد  زا  كالفالا  کلف  تفرگ و  نامسآ  هار  هثداح  ناراوس  بوکدگل  زا  كاخ  هرک 
تیب

هب لاعتـشا  هریان  تفرگ و  الاب  لاتق  نارین  نوچ  دـش و  هریت  درخ  لقع  تفرگ  نوماه  هر  نوخدـش  هریخ  کلف  مشچ  دیـسر  نودرگ  هب  درگ 
ناتسوب لما و  ناتسلگ  يزورفلد  یمّرخ و  هب  يزورون  تاحفن  میاسن  نوچ  يزورهب  ترصن و  میسن  يزوریف و  حتف و  داب  دیـسر  الاو  کلف 

دقن هسارح  هب  کیره  دـنتفاترب و  نادـیم  زا  يور  هتفرگ  شیپ  تمیزه  هار  تمیزعتسـس  نانمـشد  تشگ . يزور  ار  نایزاغ  لـمع  نسح 
اَم َو   » هقداـص دـش و  ریبدـتصقان  هقرف  نآ  ریگنماد  « 1 « » ِهَّللا ِنْذِِإب  ْمُهُومَزَهَف   » هعقاو دنتفاتـش  یبناج  هب  هداشگ  نامالا  ناـغف  هب  ناـبز  ناـج 

. تشگ ریسمکلف  تیآترصن  تیار  هباتک  «« 2  » ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا 
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يونثم
دیشک الاو  نودرگ  هب  رس  رفظدیشک  الاب  حتف  تیار  ناهج  [ 252]

حتف رهچ  زا  داشگب  هدرپ  اضقحتف  رهم  ازغ  جوا  دمآرب ز 
هک دـنتخیر  رابدا  كاخ  رب  راکبان  يداعا  نوخ  رادـقم  نآ  رادـمنید  رکـشل  رازهلال  ودـع  نوخ  دـش ز  یلوراـهب  داـب  مّرخ ز  تشگ  نیمز 

نافلاخم ياهرـس  زا  رگا  تخیگنارب . نوماه  تشد و  نآ  فارطا  زا  نوخ  ياههمـشچ  دنتخیمآ و  نوخ  هب  لعل  ناک  نوچ  ار  نیمز  تاقبط 
هیمان رکـشل  رب  ّومن  باوبا  یتخاس ، نوفدم  نیمز  رد  ار  ناشیا  داسجا  رگا  و  یتخارفا . نامـسآ  دننام  ناویک  هب  دنچ  ییانب  یتخادرپ ، اهرانم 

هک نیکمتاب  نیمز  هک  سب  زا  یتخادنارب . ملاع  زا  ار  هایگ  يزارفارس  يزبسرس و  قیرط  هدرک  دودسم 
______________________________

«. دنتسکشب ار  ناشیا  ادخ  تساوخ  هب  سپ  . » هیآ 251 (، 2  ) هرقب (. 1)
«. ادخ يوس  زا  رگم  ییرای  تسین  و  . » هیآ 126 (، 3  ) نارمع لآ  (. 2)

200 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
«2 « » ٌمیِظَع ٌءْیَش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ   » تمـس هدمآ  تکرح  رد  ناروتـس  مس  ریز  رد  تسا  « 1 « » ًاداهِم َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ   » هاگتخت نیـشندنسم 

ياـههوک نآ  زا  نارگ  ياــهراب  داد و  « 3 « » ًاداـتْوَأ َلاـبِْجلا  َو  تفـصلابج  خـماوش  نوـچ  ار  نود  هقرف  نآ  ياهناوختـسا  نودرگ  تـفرگ .
اهناوختـسا نآ  رب  رـصحنم  دـنیاسرفکلف  درگ و  نیمز  هک  يامه  رکـشل  همعط  اهرمع  رگا  داـهن . نارکیب  يارحـص  نآ  لد  رب  ناوختـسا 

ار فرگـش  ياهناوختـسا  نآ  فرب ، ضوع  زومت  باتفآ  اهلاس  رگا  تخاس و  ناوتن  ناوختـسا  زا  یهت  ار  نادـمه  يراحـص  داسجا  ددرگ 
: تسا ناغف  رد  تیب  نیا  هب  ناگتشک  نآ  زا  کیره  لاح  نابز  تمایق  ات  تخادگ . دناوتن  رایسب  زا  یکدنا  رازه و  زا  یکی  دزادگب 

تیب
قاّفتا یهجو  نسحا  دارمان  تسکـش  زا  رادمان  حتف  نیا  نوچ  تسنم و  ناوختـسا  ادـیپ ز  هیداب  هار  هکدـننادیم  درد  نابایب  نارفاسم  [ 253]
هداهن سراف  کـلامم  بناـج  هب  تمیزه  يور  شهارمگ  هاپـس  دارماـن و  داـشگرب ، نأـشیلاع  رما  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  ریدـقت  تسد  داـتفا و 

َْرمَْألا َِکلذ  ِْهَیلِإ  اْنیَـضَق  َو   » نیک باتـش و  لجا  غیت  هب  ار  بازحا  هقرف و  نآ  رثکا  هتفاتـش  ناشیا  بقع  زا  يزاغم  نایرکـشل  دندومن ، تمیزع 
رکاسع ناراوسهـش  و  دـنتخاس . اههتـشپ  اههتـشک  نادـبا  زا  دـنتخادنا و  نیمز  يور  رب  نیز  تشپ  زا  « 4 « » َنیِِحبْـصُم ٌعوُطْقَم  ِءـالُؤه  َِرباد  َّنَأ 

لزنم « 5 « » َلاـْثمَْألا ُمَُکل  اْنبَرَـض  َو  ْمِِهب  اـْنلَعَف  َفـْیَک  ْمَُکل  َنَّیَبـَت  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  ِنِکاـسَم  ِیف  ُْمْتنَکَـس  َو   » نیمزرـس رد  لاـثمنودرگ 
«6  » دنتخاس لآمتجهب 

______________________________

«. میتخاسن يرتسب  ار  نیمز  ام  ایآ  . » هیآ 6 (، 78  ) ابّنلا (. 1)
«. تسا یگرزب  هثداح  تمایق  هلزلز  . » هیآ 1 ( 22  ) جح (. 2)

«. ییاهخیم ار  اههوک  و  . » هیآ 7 ( 78  ) ابّنلا (. 3)
«. دوش هدنکرب  اهنآ  هشیر  دسرارف  حبص  نوچ  هک  میدرک  تیاکح  ار  هثداح  وا  يارب  و  . » هیآ 66 (، 15  ) رجح (. 4)

راتفر هنوگچ  نانآ  اب  دـیتسناد  دـیتفرگ و  ياج  دـندرکیم  متـس  نتـشیوخ  رب  دوخ  هک  یناسک  ياههناخ  رد  . » هیآ 45 (، 14  ) میهاربا (. 5)
«. میدز اهلثم  ناتیارب  میدرک و 

روهـشم عارـصم  نیا  دوب  هدومن  يور  راّرک  ردیح  ترـضح  هجوت  ضحم  هب  هک  رادمان  حتف  نیا  خیرات  : » ص 268 ءارآناهج ، خیرات  (. 6)
«. بلاط یبا  نب  یلع  ردیح  نینمؤملا  ریما   » دش

201 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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«. 1 « » هدعب ءیش  هدحو و ال  بازحألا  مزه  هدنج و  ّزعأ  هدبع و  رصن  هدعو و  قدص  يّذلا  هّلل  دمحاف  »
يونثم

دارم رب  رفظ  تفطل  مدید ز  هکداهنیلاع  خرچ  يا  هّللا  دمحب 
مظن کلس  منک  رهوگ  هب  عّصرممظن  کلک  زا  هک  لد  رد  دوب  ارم 

یتخاس رپ  راوهش  ياهّرُد  زیتخاس  ّرُد  جرد  ارم  تاود 
زار تسد  شدیاشگن  رکفیب  هکزارطینعم  لفق  نآ  رب  يداهن 

دید بابرا  دزن  شمیاشگب  هکدیلک  يداد  هماخ  زا  نم  تسد  هب 
يازفتمیق دنسانش و  رهاوجيادخ  فطل  نیع  زا  هک  یهورگ 

رهگ کلس  بیترت  هب  ور  دهنرنه  کلک  هک  دش  نآ  تقو  نونک  [ 254]
دشک ایرث  ات  رس  دقع  نآ  هکدشک  اشنا  طمس  رد  دنچ  ّيرُد 

دالب رد  وب  گنر و  زا  ددرگ  لثمدادم  کشم  فرجنش و  توقای  ز 
دونشوتفگ يور  ینک  میوس  هکدوج  رحب  رهوگ  يا  طرش  نآ  هب 

شوه شوگ  هزیوآ  يزاسّرُد  زشوگ  دقع  نیا  رب  يراد  مارکا  ز 
رانک رب  دتف  تشوگ  رحب  زا  هکراوهاش  نینچ  ّيرُد  تسفیح  هک 

دنمهرهب دوش  ناسحا  نیسحت و  زدنسپلد  دتف  نوچ  نم  دقع  یلو 
لاونایرد یسانشرهاوجلامک و  طرف  لابقا و  نیع  زا  هک 

دوب يدارمان  کلف  قیرطدوب  يداش  زوس  کی  هب  ات  ناهج 
داب  وت  رانک  ردنا  لد  دارمداب  وت  رای  تخب  روای و  کلف 

______________________________

دیشخب تّزع  ار  دوخ  نایرکشل  دینادرگ و  زوریپ  ار  دوخ  هدنب  درک و  لمع  دوخ  هدعو  هب  هک  میوگیم  ساپـس  ار  يدنوادخ  همجرت : (. 1)
(. ص 556 يزاغم ، مالسا ، خیرات  ( ) هّکم حتف  رد  مالسا  ربمایپ  هبطخ  زاغآ   ) تسین وا  زا  سپ  يزیچ  تسکش و  مهرد  ار  بازحا  و 

202 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زارفارس ورسخ  نتفر  بقع  رد  زاریش و  هب  دارمان  هّجوت  زا  نتفای  ربخ  و  « 1  » دنولا یحاون  رد  دنچ  يزور  دننامباتفآ  تایار  فّقوت  رکذ 

لاصیا هب  يدـصاق  دالب  راید و  فارطا  زا  بناج  ره  هب  تفای و  تمـسق  داهج  وزغ و  نادـیم  نازرابم  رب  دارمان  رکـشل  میاـنغ  هکنآ  زا  دـعب 
لحر دنچکی  هک  تشگ  دنویپمه  ینعم  نیا  هب  دنبودع  ياشگورسخ  يارآناهج  يأر  تفاتشب ، همامح  يرمق و  ریس  تعرـس  هب  همانحتف 

هدومرف چوک  لزنم  نآ  زا  نآربانب  دـنزادرپ . فّلکت  [ 255  ] مسر ترـشع و  نییآ  هب  فّقوت  نآ  نمـض  رد  دنزادنا و  دنولا  قالیی  رد  تماقا 
یهوک دـنولا  نیا  و  دـنتخارفا ، يراگنز  کلف  جوا  هب  رازهزبس  نآ  رد  ار  يراکماک  يریگماـک و  هیولا  دـنتخاس و  لزنم  ار  دـنولا  هاـگتهزن 

هردس هب  شردق  رـس  هدـمآ ، زارفرـس  وا  رب  بتارم  هب  اعّدـم  نیا  تابثا  رد  هدرک و  زاغآ  يربارب  يوعد  ناویک  ناویا  اب  دـنلب  تیاغ  هب  تسا 
یباریـس زا  بکاوک  ياههدـید  تریح و  رد  شنماریپ  هزبـس  زا  کـلف  رازهزبـس  هتـسشنن ، شتّمه  نماد  رب  يدرگ  كاـخ  هرک  زا  هتـسویپ و 

ناسین ضیف  زا  ایرد  نوچ  باریس  ياهلگ  زا  هکلب  رپ ، نرتسن  نیرسن و  زا  ناشکهک  هار  نوچ  شعیدب  رازلگ  تریغ . کشارپ  شراسهمشچ 
نمچ نازارفارس  شورس  ياهلان  نیرب . خرچ  نابیاس  هیاس  شماجناترضخ  نیمز  نیمز و  يور  رد  ینامـسآ  شمافراگنز  ياهنمچ  ّردرپ .

. ییوجلد تفاطل و  نمجنا  نازاونلد  شربونص  ياهتخرد  ییوکین و  نسح و 
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ره هدیشک  نیحایر  ياههتشر  رد  مامت  بیترت  هب  ار  اهنآ  هدیچ و  اههرهم  منبـش  دقع  زا  هفوکـش  لافطا  رطاخ  حیرفت  تهج  ربا  ریگهکرعم 
يزاـبشتآ طاـسب  رگجنینوخ  هلـال  هتخادرپ . یبـعل  هب  سفن  ره  میـسن  يراکددـم  هب  ار  تبعل  نآ  هتخاـس و  یتـبعل  یلگ  لکـش  زا  فرط 

ضرع رد  ناوخهّصق  ّیطوط  هدرک و  ییارـسهمغن  زاغآ  ناحلاشوخ  بیلدنع  هتخودـنا ، اههّقح  دوخ  زک  رادرکربونـص ، زابهّقح  هتخورفا و 
يرمق حاّدم  هدومن ، ییاونهزیکاپ  همانحتف 

______________________________

(. ص 211 یخیرات ، يایفارغج  . ) دراد رارق  نادمه  يرتخاب  بونج  رد  توقای ،) طبض   ) دنورا ای  دنولا  هوک  (. 1)
203 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. هدنار نابز  رب  ترضح  نآ  یگدنب  طخ  حرش  دازآ  نسوس  هدناوخ و  هانپملاع  هاش  حدم 
يونثم

همه مغیب  بابحا  ياهلد  وچهمه  مرخ  هزبس  هزات و  نمچ  [ 256]
تسد يولهپ  دنام  یم  ياهحدقتسم  نادنر  وچ  یمطخ  مزب  نآ  رد 

دنکف اپ  رد  شیوخ  هدرخ  نمسدنکف  ابید  شرف  نمچ  هزبس  ز 
راثن منبش  درک  ضوع  رد  اوهرابغ  زا  تسش ]  ] هزبس رطاخ  ابص 

يرتشم ات  دیهان  مزب  زا  دشيرگاینخ  نحل  ین و  ياون 
نارگ لطر  تسدمه  شیع  یپنارماک  هش  نییآترشع  هم 

هب ار  دوخ  دندیچیپ و  دـنولا  نماد  رد  ترـشع  ياپ  دـنچکی  نایزاغ  نوچ  هام و  درگ  رب  هلاه  نوچ  رود  نآ  ردهاپـس  نارـس  رکـشل  ناریما 
هک دارمان  هک  درک  ضرع  هتـشگ  زارفارـس  یـسوبهناتسآ  ّزع  هب  زاریـش  دودح  زا  يدصاق  دـندید ، دنـسپلد  لزنم  نآ  میقم  شیع  رب  ییاپمه 

رـصرص میب  زا  هدیدنازخ  لخن  نوچ  و  تسا . زاریـش  زازعااب  هّطخ  رد  الاح  داهن و  سراف  بناج  هب  هّجوت  يور  داد ، تسد  زا  دوصقم  هقبر 
فلاخم رثا  تارشح  رکـشل  هتـسکش  نوچ  هک ، تفای  رارق  نآ  رب  ریبدت  نسح  يرای  هب  ریگناهج  يأر  زازتها  رد  زارطترـصن  رکـشل  هّجوت 

رگید راب  تسا  نیمزرس  نآ  يایک  هک  ایک  نیـسح  راهظتـسا  هب  دناهتخادنا و  راید  نآ  رد  ار  دوخ  هتخاس  ّرفم  برهم و  ار  رادمتـسر  دودح 
هب تمیزع  يور  هدرکرس  ار  ماقتنا  مارهب  ماجنارس  ازغ  رکشل  زا  یعمج  ماظع  يارما  زا  یکی  هک  تسا  نآ  قیال  هتخارفارس  فالخ  ماقم  رد 
اب ار  یلغوا  دوغیا  کیب  سایلا  نآربانب  درامگ . راـبدا  لالـضا و  [ 257  ] هقرف نآ  هشیدـنا  ناینب  عمق  علق و  رب  تّمه  درآ و  رادمتـسر  بناج 

. تشگ ناهفصا  مزاع  ناشنترصن  تایار  هداتسرف  بناج  نآ  هب  میب  تمایق  رکشل  زا  میظع  یجوف 
يونثم

هاپس مجنا  هام  نوچ  تشگ  ناورهانپنید  هش  تلود  دییات  هب 
ناهج ات  ناهج  رکشل  یهایسناهفصا  بناج  دش  دنولا  ز 

فرط  ره  ناور  ییانب  نهآ  زفص  ریجخن  گنهآ  هب  هدیشک 
ساساتمایق ردنکس  ّدس  وچسابلنهآ  غیت  مد  باوج   204 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رارف لاجم  ار  اوه  غرم  هنراذگ  لایخ  ار  ابص  داب  هن 
رفس رد  دوخ  درگ  همه  یفوص  وچرفمیب  هصرع  نآ  زا  ماد  دد و 

تشگزاب يدش  ترورض  شزاب  هبتشد  فرط  زا  غرم  يدش  را  هوک  هب 
نورب شنوسف  دنمک  يدیشکنوردنا  راغ  هب  یتفر  رام  رگا 

روم مشچ  یتخود  نالی  گندخرود  نکسم ز  هب  یتفر  روم  رگ  و 
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ناـشنّتنج هطخ  هدومن  لـحارم  عطق  لزنم  هب  لزنم  قیرط  نیا  هب  دوخ  راـک  هتـشگرس  هتـشگ  همهدد  هچ  وید و  هچ  یـشحو  هچ  یـسنا  هچ 
لحر تماـقا و  راـب  تمالـس  تداعـس و  ّرقتـسم  نآ  رد  هاـم  ود  تّدـم  تخاـس و  بکاوک  نکاـسم  کـشر  بکاوم  موجه  زا  ار  ناهفـصا 

[258  ] مودـق نمی  زا  سراف  راـید  نوچ  و  « 1  » داهن زاریـش  دودح  هب  هّجوت  يور  زارطباتفآ  ملع  هچهم  نآ  زا  دـعب  و  تخادـنا . تماقتـسا 
رب ار  رارف  هدونـش  دالب  نآ  هب  ار  نویامه  تایار  هّجوت  ربخ  دارمان  نوچ  هک  تسویپ  قیقحت  هب  تشگ ، رورـس  رون و  طـبهم  روصنم  رکاـسع 

رارق نآ  رب  ياـشگناهج  يأر  «. 3  » هدیدنـسپ ار  راید  نآ  نمأم  تهج  هدیـشک و  « 2  » رتشـش تیالو  بناج  هب  ار  دوخ  هدومن  حـیجرت  رارق 
تسا تحابص  باحصا  لزنم  تحالم و  بابرا  نکسم  هک  رهش  نآ  رد  تحارتسا  مسر  هب  يزور  دنچ  هدومرف  زاریش  هسورحم  هب  هک  تفای 

ٌروُح  » مادقا كرابم  مادقا  هب  ار  روصقیب  هّطخ  نآ  دنیامرف و  شیاسآ 
______________________________

ياوـل ترـضح  نآ  ناـضمر  مراـهچ  تسیب و  هبنـشود  لـیئ  ناقچیـس  زوروـن  هئامعـست 909  عـست و   » هنــس رد  ص 268 : ارآناــهج ، (. 1)
«. دومرف لالجا  لوزن  زاریش  رد  یناثلا  عیبر  مّود  هبنشود  رد  هتخارفارب  سراف  بوص  هب  ياشگملاع 

. دنتفگیم رتست  ار  نآ  بارعا  هک  زاوها  لامش  يرتمولیک  رد 90  ناتسزوخ  ناتسا  رد  یمیدق  تسا  يرهش  رتسوش : رتشوش - رتشـش - (. 2)
نتخاس هب  لاس  تفه  تّدم  هب  دوب  هدـیدرگ  یناساس  هلـسلس  هاشداپ  نیمود  لّوا  روپاش  ریـسا  هک  مور  رـصیق  نیرلاو  يدالیم  لاس 260  رد 

. تشاد لاغتشا  دوب  عقاو  رتشوش  ریز  هک  ناورداش  میظع  ّدس 
(. ص 253 یخیرات ، يایفارغج  )

هتشگ زاریـش  مزاع  راغلیا  لیبس  رب  ناهفـصا  زا  تفاتـش و  ناهفـصا  هب  چوک  رب  چوک  امتنارفظ  بکوم  : » ص 473 ج 4 ، ریـسلا ، بیبح  (. 3)
مارکا نیرق  راذگنمشد  هاشداپ  زارطرفظ  تایار  تفر و  دادغب  هب  هتـسناد  لاحم  نوکـس  لاجم  زین  رتشوش  رد  تخیرگ و  رتشوش  هب  دارمان 

«. دمآرد زاریش  کلملا  راد  هب  زازعا  و 
205 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. دنیاسایب یتروص  رتبوخ  هب  « 2 « » ٌّناَج َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل   » ناراسخرهام لامکاب  لاـمج  زا  دـنیارایب و  « 1 « » ِمایِْخلا ِیف  ٌتاروُصْقَم 
ره تشذـگب . ایرث  جوا  ریثا و  خرچ  زا  شردـق  هیاپ  تشگ و  اهب  تّزعاب و  نایزاغ  مودـق  ّزع  زا  اشگلد  رهـش  نآ  هدومرف  زاریـش  هب  نآربانب 

، دندومیپیم رگیدکی  رب  حاورا  تاحّرفم  حار و  حادقا  حابص  ات  ماش  زا  دندونغیم و  دندوسآیم و  ینـشلگ  رد  بش  ره  ینمچ و  رد  زور 
نایطوط نوچ  ارـسهمغن  ناطخزبس  زاین  يور  يدنمتـسم  نیمز  رب  ار  راگفلد  قاشع  زان و  هولج  رد  فرط  ره  راید  نآ  راـسخررهم  ناـبوخ 

: هک اون  گرب و  اب  دورس  نیا  هب  ادانیریش  راتفگرکش 
رد شنابوخ  زادگتنحم و  ازفترشع و  زاریـش  بارـش  تسیزاریـش  بجع  هک  ِهن  یمدق  اشامت  هبتسیزانط  يرگهوشع  یخُرهام  فرط  ره 

نابز بیلدنع  هدروآ  شیع  بابرا  ندرگ  رد  ماتیلا  تسد  شنابوبحم  هدرب و  تسد  زا  رایتخا  نانع  شبارش  زارفارس  ورس  نوچ  نسح  هولج 
: هک تیب  نیا  نومضم  هب  ناوج  ریپ و  نایب  یطوط  مّلکتم و  [ 259  ] ربکا هّللا  هب  زاریش  ياشامت  رد  نایگراّظن  هب 

تیب
نآ رد  یتّدم  ّمنرتم  ارسهمغن و  نآ  فیرعت  رد  تشهب  کشر  نارکیب  یتشهب  زا  تکاپ  كاختشرسّتنج  تحاسنودرگ  رهـش  يا  اذّبح 

. داهن تسد  رد  دوصقم  نماد  فک و  رب  دارم  ماج  ار  وزرآ  صخش  دنداد و  ترشع  داد  راید 
يونثم

تفرگ لد  دش  وچ  دحیب  شیع  یلوتفرگ  لزنم  دنچکی  رهش  نآ  رد 
گنچ ترشع ز  ناماد  درک  اهرگنج  رکف  و ]  ] يریگناهج لایخ 

ربهار رگد  يوس  هب  دش  رفسرفس  رکف  هب  دش  لدب  تماقا 
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راید ناز  قح  دییات  هب  دش  ناوررایرهش  رکشل  نانع  رد  نانع 
دنکف  تمیزع  نانع  ناشاک  هبدنمس  يور  تفاترب  زاریش  ز 

______________________________

«. اههمیخ رد  روتسم  یناروح  . » هیآ 72 ( 55  ) نمحّرلا (. 1)
«. تسا هدزن  تسد  اهنآ  هب  یّنج  یمدآ و  چیه  نایتشهب  زا  شیپ  . » هیآ 56 اجنامه ، (. 2)

راک نادیم  هتشگ  هر  تشد  ردراکش و  حرط  هدرک  هر  يانثا  رد   206 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رویط شوحو و  شریت  غیت و ز  زرود  کیدزن و  هتفر  مدع  باوخ  هب 

وا ماد  زا  هتسر  دد  هنووید  هنوا  ماکحا  هتفر ز  نورب  ناسنا  هن 
راسی ردنا  ترصن  نیمی  رد  رفظرادمان  ورسخ  تفصنامیلس 

مزب رکف  هگ  دیص و  هشیدنا  هگمزع  هدرک  یمد  لزنم  هدرک  یهگ 
ماگزیت تفصردنمس  دنمسماش  حبص و  تفصشتآ  زیمهم  هب 

دعب لبق و  يرود  زا  رطاخ  یهتدعر  ههیش  مد  قرب و  هیوپ  هگ 
هاگپ حابص  دز  ملع  ناشاک  هبهاش  لابقا  رهم  ات  تفر  یمه  [ 260]

رون هّللا  ّرس  زا  دش  رّونمروصقیب  ّتنج  نآ  ماب  رد و 
رارقلا راد  یناث  رهش  نآ  دشرادمان  هشنهاش  لابقا  ز 

تشهب غاب  يوب  دهد  شقلخ  هکتشرسیلاع  تاذ  نآ  هب  یهلا 
يرورپناج يوب  دهد  شیوُخ  هکيرورس  نشلگ  لگون  نیا  هک 

رهب کلم  ّتلم و  وزا  دنبای  هکرهد  غاب  رد  داب  اسرطع  نانچ 
دنزگ ره  زا  شلابقا  داب  نوصمدنسپثداوح  رود  رییغت  ز 

يرتسگتلدعم و هیاس  رد  ناشنتّنج  هصرع  نآ  مدرم  شیاسآ  یهاش و  رثآمهدنخرف  رکاسع  مودـق  هب  ناشاک  هطخ  شیارآ  رد  راتفگ 
یهانپتلادع

رس رب  زازعا  لالجا و  هیاس  هدرک  تعجارم  زاریـش  دودح  زا  زابنایب  زاسراک  تیانع  باتفآ  ّلظ  رد  نوچ  زارفارـس  زورفاناهج  تیار  هچهم 
ِهَِّلل ُدْمَْحلا   » رکش راید  نآ  یلاوم  یلاها و  تخاس ، نادواج  تشهب  کشر  ار  ناکرالا  عیدب  رهش  نآ  تخادنا و  ناشاک  نانکاس 

207 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ینایب حضوا  هب  « 2 « » ٌروُفَغ ٌّبَر  َو  ٌۀَبِّیَط  ٌةَْدَلب   » نومضم راثآّتنج  روشک  نآ  یلاعا  رغاصا و  دندنار و  نابز  رب  « 1 « » َنَزَْحلا اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا 

شیارآ و فورح  دنتـشاد  ناّکد  اهرازاب  رد  هک  ناروهشیپ  فرح و  بابرا  «، 3  » تشگ لالجا  لوزن  مّیخم  ناشاک  رهاظ  نوچ  دـندناوخ و 
فطل روص و  نسح  هب  تفصهطاّشم  ار  نیکاکد  تسپ  دنلب و  تسدهفرط ، ناداتسا  دنتـشاگن . هشیدنا  حول  رب  ینییآ  رتبوخ  هب  [ 261  ] نییزت

هب ار  دوخ  لزنم  زارف  بیـشن و  زارط  بیز و  اب  زاّزب  دندوزفا . ّرف  بیز و  یتابن  ياهسابل  هب  ار  اهنآ  يدامج  داسجا  دـندومن و  شیارآ  علخ 
شرف گنر  يدروجال  دبنگ  نیا  فقس  نوچ  ار  ناکد  میرح  تخاس و  شونامسآ  نوگرهپس و  شکرز  ياهسلطا  شّقنم و  ياهلمخم 

شزیمآ هب  شاّقن  تسد  بیز  هب  نآ  قاور  رما  و  ریذـپتنیز ، شامق  زا  یقاط  هب  ناکد  قاط و  ره  تخادـنا . گنرف  تفبرز  نمچ و  ياـبید 
تهج هتخود و  رگیدـکی  رب  رون  تملظ و  ياـههعطق  رومـس  كوپا و  بیترت  زا  زودهنییوـم  داتـسا  ریظن . هبـشیب و  دروجـال  ـالط و  قاروا 

نویامه مدقم  راثن  تهج  ار  ناک  رحب و  لصاح  فاّرص  هجاوخ  هتخودنا ، فرط  ره  باریس  ربا  ياههراپ  باجنس  مقاق و  زا  فقس  شـشوپ 
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رهاوج هتخیوآرد  تفـصاّیرث  مئتلم  مهاب  تفاظن  یکاپ و  دـقع  هب  مظتنم و  تفاطل  کلـس  رد  یلآل  دـقع  بناجره  هتخیر و  اـپ  تسد و  رد 
نارگن نانینزان  نآ  لامج  رب  هدید  رازه  اب  ار  رهپس  یفریص  هدروآرد و  هولج  هب  سفق  هدرپ  سپ  زا  رابتعا  رازاب  نارادیرخ  رظن  رد  ار  رادبآ 

رد شیرهم  يـالط  ياههشفــش  هراـظن  زا  ار  رهم  راـیع  بحاـص  نادــند و  رد  تریح  تـشگنا  شنیرتـشگنا  فـطل  زا  ار  لـاله  رز  هدرک ،
و [ 262  ] هتخاس اهلاله  یپردیپ  یپ ، خاش و  بیترت  زا  رورنه  رگناـمک  نادـنخ ، مّرخ و  « 4 « » َنیِرِظاَّنلا ُّرُسَت  اُهنَْول  ٌِعقاف  ُءاْرفَـص   » هاگاشامت

رکیپبیرغ لخن  رگریت  داتسا  هتخارفا ، کلف  هب  رس  « 5 « » َلِزانَم ُهانْرَّدَق  َرَمَْقلا  َو   » لحارم رد  ار  اهنآ 
______________________________

«. درک رود  ام  زا  هودنا  هک  ار  يادخ  ساپس  . » هیآ 34 ( 35  ) رطاف (. 1)
«. هدنزرمآ يراگدرورپ  هزیکاپ و  شوخ و  يرهش  . » هیآ 15 ( 34  ) ابس (. 2)

دوعـسم و نیّدلا  لالج  انالوم  املعلا  ةدمع  دمحم و  یـضاق  دجما  هانپ  لیاضف  دننام  فارـشا  نایعا و  : » ص 473 ج 4 ، ریـسلا ، بیبح  (. 3)
«. دندومرف لاجعتسا  لابقتسا  مزاول  هب  ناشیا  ریغ 

«. دزاسیم نامداش  ار  ناگدننیب  شگنر  هک  دنت  درز  . » هیآ 69 ( 2  ) هرقب (. 4)
«. میدرک ردقم  ییاهلزنم  هام  يارب  و  . » هیآ 39 ( 36  ) سی (. 5)

208 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
لقع ریبد  هدـید و  دراطع  کلف  ار  شناکد  سانـش  تأیه  سدـنهم  هدـید  هداشگب ، رثابیاجع  روناج  هرهچ  زا  رنه  هدرپ  هکلب  هداد ، بیترت 

ناشیا ریـسم  کلف  مسج  ریدقت  نابغاب  هک  هدروآ  هولج  ضرعم  رد  دنچ  یغرم  هچ  هدیـشک ، شیدنمرنه  همانراک  رب  لوبق  مقر  سابتقا  درخ 
ُتْخَفَن َو   » تعیدو نامک  میکح  هدروخ ، بآ  ینابززیت  راسهمشچ  زا  ناشراتفگهزیکاپ  راقنم  هدرورپ و  ناسحا  ناراب  تارطق  ياههناد  هب  ار 

بیز و همه  نیا  هب  هداشگ و  تّورمیب  يادعا  هنیس  رـس و  رب  تّوق  لاب  کیره  تهج  نآ  هب  هداهن  ناشیمان  مسج  رد  « 1 « » یِحوُر ْنِم  ِهِیف 
. زاسهوشع زاس  فطل  زاوآ و  نسح  هب  زاّنط  یشوهم  ره  و  رگهولج ، رظنمهام  ياهرهچيرپ  یناکد  ره  رد  ّرف 

يونثم
هناسف ملاع  رد  دیواج  دش  هکهنامز  رازاب  تفای  یساسا 

تسا بیج  ناماد و  رپ  هدرک  ّرُد  زا  هکتسا  بیع  هچ  شمان  یهن  ایرد  رگا 
رز هرقن و  مهرب  هداتفا  سب  زروخرد  تسه  مه  شیناوخ  ناک  رگو 

ابید ریوصت  سلطا و  گنر  زابیز  تسه  نیچ  یهن  شمان  رگ  و 
تسین اج  چیه  تروص  شقن و  ناسنآ  زکتسین  اطخ  الصا  اطخ  ییوگ  رگد 

شتسرس تمعن  زا  تردق  تسد  وچشتشهب  یناوخ  رگا  رود  دشابن 
یهام هبات  نایرب  هدرک  غرم  زیهاوخ  هچره  یبای  راّیط  نآ  رد 

شوه زا  هرابکی  دور  نآ  رکف  هبشوکدرخ  كاردا  هک  ییاوالح  [ 263]
هدرک دنبياپ  سگم  نوچ  ار  درخهدرک  دنویپ  شینریش  ناج  هب 

ماک لد  ناج و  دبای  حور  توق  زماگ  یهن  رترب  نوچ  سفن  ظح  ز 
يراذع نیرسن  هوشع  زا  یهگيراگن  نیریش  هولج  زا  یهگ 

هدرک زاوآ  دوخ  هب  ار  یناهجهدرک  زاس  یگنچ  هرهُز  نوچ  یکی 
صالخا بابرا  هدرپ  هدیردصاّقر  هتشگ  تماق  ورس  اب  یکی 

راتسد  شفک و  دش  ورگ  ار  یفوص  هکرازاب  زیت  ار  یم  تشگ  ناسنادب 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 165 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


______________________________

«. مدیمد نآ  رد  دوخ  حور  زا  . » هیآ 29 ( 15  ) رجح (. 1)
209 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ینیچ هناخراگن  زا  شناکد  راوید  راچ  ره  تشگ و  هنومن  نیرب  رهپـس  زا  هنوگ  دـص  هب  ناـشاّقن  ناـشاّرف و  دادـما  زا  ناـشاک  رازاـب  هّصقلا ،
يالو رمک  نالا  یلا  لوالا  نم  نارود  ریبعت  شوخان  رییغت  بیاوش  ناـمز و  رییغت  بیاونیب  هک  ناـشنهبّیط  هبّیط  هدـلب  نآ  ناّکـس  تشذـگب .

: هک ناکراهتسجخ  تیب  نیا  نومضم  هب  نایزاغ  هبطاخم  رد  نایبهتسجخ  نابز  دندوب  هتسب  ناج  نایم  رب  نادناخ 
تیب

باطخ هب  ار  نویامه  ریسکلف  بکاوم  دندوشگرب و  « 1  » نیدلاخ اهولخداف  ندع  تاّنج  هذهنیمز  يور  رد  دیهاوخیم  ندـع  تشهب  رگ 
: باطتسم

مظن
ناشخرد رهم  نوچ  هّللا  تیانع  تفأر و  ملع  ّلظ  رد  هانپنید  هاش  دندومن . یّقلت  « 2  » بابحألا عترم  اذهف  عترا  وبابر  بنیز و  لزنمب  لزنا 

ره تخارفارب . تخورفارب و  تیاـهن  نویاـمه  تیادـبنومیم  روشک  نآ  رد  ار  تیار  باـتفآ  تخاـس و  هاـگهولج  ار  ناـشاک  هصرع  [ 264]
ّرف و ياشامت  رد  هورگهورگ  درکیم . هرانکیب  تیانع  رحب  قرغتـسم  ار  فرح  باحـصا  زا  کیره  دروآیمرد و  هراظن  هدـید  هب  ار  فرط 

تیاغ زا  دندناوخیم و  لامکلا  نیع  هباصا  عفد  تهج  ار  « 3 « » ْمِهِراْصبَِأب َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداکَی  ْنِإ  َو   » هسراح ترضح  نآ  هوکش 
. دندینارذگیم روضح  تّرسم و  نابز  رب  روهشم  تایبا  نیا  رورس  يداش و 

رعش
تمدق ریت  يادف  یمارگ  ناج  رازهتمغ  ناگتشک  يارحص  هب  داتف  رذگ 

نآ رد  هک  هاگراب  ّصاوخ  ریخ ، ياهاعد  عامتسا  ریس و  نیا  يانثا  رد  تمرک  هیاس  رود  ام  رس  ادابمهیاس ز  مرک  زا  تورـس  ام  رـس  رب  دنکف 
مه رگیدکی  اب  زور 

______________________________

«. هنادواج یندع  ياهتشهب  هب  دیوش  لخاد  . » هیآ 76 (، 20  ) هط هروس  زا  هتفرگرب  (. 1)
. تسا ناتسود  هاگشدرگ  نیا  هک  نک  شدرگ  نآ  رد  يآ و  دورف  بابر  بنیز و  لزنم  رد  همجرت : (. 2)

«. دنروآرد رس  هب  دوخ  نامشچ  اب  ار  وت  هک  دوب  کیدزن  نارفاک  . » هیآ 51 ( 68  ) ملق (. 3)
210 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نکاس ناکد  ره  رد  ماب و  رب  ناملغ  يراوح و  نوچ  هک  نایوربوخ  هراظن  هب  دندوسآیم و  حار  حادقا  شکاشک  زا  دـندوب  هارمه  نانع و 
جوا باتفآ  تشگ  ریگنماد  ّصاخ  يارـستولخ  لایخ  ار  رهپـس  رهم  نوچ  هکنآ  ات  دندومیپیم . رگیدکی  رب  یناکتـسود  ياهماج  دندوب ،
لابقا تّزع و  میرح  بناج  هب  نارکی  ناـنع  نآرباـنب  تشذـگ ، رثآمدیـشروخ  رطاـخ  رد  باوص  هشیدـنا  نیمه  زین  ار  یناـبناهج  تنطلس و 

. دش لالجا  مارکا و  تاقدارس  مزاع  هتشاد  فطعنم 
يونثم

داهن تلود  تخت  بناج  مدقداد  نید و  هگ  رکشل  رادهپس  [ 265]
دنکف شکرز  راتسد  زابرس  زدنرپ  نیّرز  ار ز  نت  درک  یهت 
مامت هام  تفر  کنت  ربا  ردماع  ياغوغ  مد ز  کی  دوسآرب 

سانشقح هدید  نورد  زا  دوشگساوح  رهاظ  ياشامت  زا  تسبب 
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تفرگ ییانشآ  لزا  ّرِس  هبتفرگ  ییانشور  قح  رون  زا  لد 
مه لآ  رب  فشک و  یبن  رب  دوبمک  فیکیب و  هک  يّرِس  هب  یهلا 

ار لابقا  رادهش  ماّدخ  زار  لآ  اقب  نکمم  تسه  ات  هک 
دنزگ ره  زا  شناسحا  مزب  یهتدنمهرهب  یملاع  وا  لابقا  ز 

يدنسرخ ماعط  یمّرخ و  سابل  هب  ماوع  ّصاوخ و  ماعطا  سابلا و  يدنبنییآ و  تهج  نویامه  يوط  حرش  رد  راتفگ 

زا رادیاپ  تلود  تهج  ار  راگزور  درک و  یناشفمرد  زاغآ  یناتسروشک  یلعا  ترـضح  هاگرد  راثن  تهج  ینارون  حبـص  هک  حابـصلا  یلع 
. دندوشگ تعاطا  بابرا  يور  رب  ار  تعاط  باوبا  دندومن و  تماقا  ناذا  مسر  يوپناهیک  يودرا  نانذؤم  دروآرد ، رادنپ  باوخ 

زا عوضخ  تناکتسا و  مسارم  وضو و  مزاول  بیترت  زا  دعب  تساخرب و  هاگباوخ  زا  هانپنید  هاش  ترضحیلعا  ینعی  هاپـس  هراتـس  دیـشروخ 
ار تلود  ههبج  عوکر  دوجس و  بتارم  میدقت 

211 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
لاـبقا يدنمتداعـس و  تخت  رب  تساراـیب و  دوب  رمـضم  جّردـم و  رمحا  تیربک  ریـسکا و  [ 266  ] ّتیـصاخ يو  رد  هک  ّتیدوـبع  كاـخ  هب 

رثاتیافک يارزو  رورپتلیـضف  رودـص  رومان و  يارما  دوشگب . رابکی  هب  راب  هّفـص  هرهچ  زا  راتتـسا  افخ و  هدرپ  هدومرف  عولط  لاثم  باتفآ 
هراظن هدید  هب  ایارب  ایاعر و  لاوحا  یـشاوح  زا  هک  يرورـس  تجهب و  رکذ  یلعا  ترـضح  دندمآرد  هولج  هب  رونا  رهم  ياوه  رد  هّرذ  نوچ 

هنکس هک  یتامدخ  شاداپ  ات  دور  لاغتـشا  گرتس  ینـشج  گرزب و  ییوط  بابـسا  هّیهت  هب  هک  دش  مکح  انثا  نآ  رد  دندوب  هدومرف  هعلاطم 
ماعنا يدایا  دـیآ و  هداهن  ناشیا  راـنک  رد  نویاـمه  لاوناـیرد  تسد  نماـیم  زا  دـناهدز  ناـیم  رب  تمدـخ  نماد  نآ  ماجنارـس  هب  تیـالو  نآ 
تیالو نآ  نایعا  اب  تیاردبحاص  يارما  نآربانب  دـیارایب  رمک  جات و  تعلخ و  بیز  هب  ار  رثاتقادـص  هقرف  نآ  رب  رـس و  یهاش  یهاـنتمان 

َرِـشُح َو   » هاگرـشحم هک  اوه  عیدـب  اضفلا و  عیـسو  داتفا  ینادـیم  رب  لوبق  هعرق  هرخـالاب  دـندرک . يوگوتفگ  يوط  لزنم  راـیتخا  باـب  رد 
. لاحم لایخ  روشک  رد  هصرع  نآ  لثم  هب  ندرب  هار  ار  ورهداشگ  هشیدنا  دوب و  لاجم  گنت  نآ  تعسو  اب  « 1 « » ُهُدُونُج َناْمیَلُِسل 

يونثم
شّدح راچ  یتیگ  عابرا  نوربشّدم ز  هشیدنا  رترود ز  ییاضف 

راویا ریگبش و  دص  هب  ار  شدودحراتفرزیت  هام  تشگ  درایب 
هتسب ياپ  شریس  رکف  رد  دُوبهتسجن  نودرگ  شتّقد  زک  درخ 

دندوشگ و اهقودنـص  باوبا  قاّفتا  نسح  دیلاقم  هب  تاتویب  قاریكرگ  نانزاخ  یهاش  ماعنا  دروم  رهب  زیهابتیب  یماقم  دیاب  یلب  [ 267]
داوس و ياـههعطق  بش  زور و  ضارقم  تروس  تشگنارـس و  هب  هک  تسدزیت  ناـطاّیخ  ساـیق  ّدـح و  زا  نوریب  باـیث  ساـبل و  عـطق  تهج 

ناوت قالطا  ارجا و  نآ  رب  بوث  ددـع و  قافنا  ماعنا و  رتافد  هچنآ  هشمقا  سانجا  زا  و  دـندومن . رـضاح  تسویپیم  دـندیربیم و  ار  ضاـیب 
ره نوملقوب  راگزور  جاّسن  تخیمآ  رگیدکی  اب  گنراگنر  سانجا  ناتسلگ  نوچ  دنتخیر و  مهرب  درک 

______________________________

«. دندمآ درگ  نامیلس  نایهاپس  . » هیآ 17 ( 27  ) لمن (. 1)
212 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تماق درک و  اـبق  ار  شیاـقب  نهاریپ  « 1 « » ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوـُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ   » طاـّیخ دوـب ، هتفاـب  نودرگ  هاـگراک  رد  هک  رخاـف  سنج 
«2  » ناتـسف دنداهنن . اقب  روشنم  رب  اقبا  رهم  ار  متخم  چیه  دندادن و  ناما  ّطخ  ار  هجلا  هنوگچـیه  تخاس . ات  ود  انف  زگ  بوچ  هب  ار  شیاتکی 

فوخت ساره و  دنـسم  رب  زج  ضارقم  یناـبززیت  زا  فّوصت  ساـبل  دوجو  اـب  تفـصیفوص  فوص  تسرن و  نزوـس  شنزرـس  زا  طـالرقس 
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راک جارس  داتسا  راثنیلال . زادرپرهاوج و  رمک ، یحارص و  نییزت  هب  نارگرز  راک و  رد  رجنخ  ریشمش و  بیترت  هب  نارگ  ریشمش  تسـشنن .
فطل زا  شاّقن  هدیـشک و  نیکمت  ماجل  نیز و  ریز  رد  ار  هفرح  نیا  شکرـس  نسوت  یکباچ  یتسدزیت و  هب  هدید و  جاور  قنور و  اب  ار  دوخ 

رگزادرپ [ 268  ] كاردا يراک  ناهوس  هب  ار  هماج  نهآ  رگنهآ  هتخاس و  يرپ  سوواط و  هاگهولج  ار  اهنآ  تاحفص  يرگتروص  بیهذت و 
زا هتخودـنا  ياهقودنـص  دـش و  اّیهم  يوط  بابـسا  هاگیب  هاگ و  هب  هک  هام  کی  تّدـم  زا  دـعب  هتخادرپ ، رمق  کلف  نانـشور  هرهچ  نوچ 

. دـیدرگ امرفنامرف  باب  عون و  ره  زا  باود  حـبذ  هب  ناکمیلاع  هاش  ناسل  زاجعا  نابز  غیت  دیـشک  اپرب  ریرـس  هیاپ  هیاـپ  هتخوداـن  هتخود و 
حبذ هب  ار  یـضعب  دندروآ . خلـس  هب  هّرغ  زا  ار  نایاپراهچ  رمع  هام  دندرک و  نوریب  فالغ  زا  تنیز  لاله  ياهغیت  هب  تنیط  خـیرم  ناخاّلس 

نوگبآ نیا  هنومن  رود  افص و  رد  یخرچ  ياهگید  خاّبط  ناداتسا  دنتخاس . فاکـشفاکش  هنیـس  ولگ و  رحن  هب  ار  یجوف  دنتخادنا و  رس 
رد ار  موحل  يومد  جازم  داهن  فیعـض  شتآ  داد . نامرف  ماعط  حـلاصم  زا  تاتابن  تابوبح و  يرایبآ  هب  ار  نایاّقـس  و  دـنداهن . راـب  رب  خاـک 

دندمآ شورخ  شوج و  رد  يوجماعط  نایفوص  نوچ  اهگید  درک و  نایرـس  ناشیا  تعیبط  رد  هرابکی  شتروس  تّدح و  دروآ و  نایلغ 
زا نـغور  ییانـشور  ریوـنت و  رد  رینم  ردـب  نوـچ  ریدتـسم  نادرگ  بآ  دنتـشگ . شوـهیب  ازفحور  تاـمغن  نآ  هـلغلغ  زا  اهتـشا  باحــصا  و 

: نادیم نآ  هصرع  تشرسهزیکاپ  ناخاّبط  تسد  ضیف  زا  ریذپلد  رهپس  جوا  رب  بکاوک  رون  نوچ  ریگفک  راسهمشچ 
______________________________

«. دوشیم دوجوم  سپ  وش ، دوجوم  دیوگیم : هک  تسا  نیا  شنامرف  دنیرفایب ، ار  يزیچ  دهاوخب  نوچ  . » هیآ 82 ( 36  ) سی (. 1)
. خارف هماج  ینعم  هب  ناتسف  باتسف . هخسن : (. 2)

213 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تیب

. نایاپیب روشک  نآ  دودح  ناشیا  يدنمرنه  فطل  زا  هتساوخ و  لد  هچنآ  رسهبرس  نآ  ردهتسارآ  دش  تمعن  یتشهب ز 
تیب

نامسآ زا  قزر  کلم  هداهن و  ناسحا  ناوخ  رب  نارکیب  معن  بناجره  لیلخ  يارـسنامهم  وچ  رـسارسلیدعیب  هش  لیمج  یعـس  هب  [ 269]
لها هداد  رد  روشک  نآ  لـها  شوـگ  هب  « 1 « » ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  اهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباـس   » يادـن ماـعنا  مارکا و 

هب رهپـس  رـالاسناوخ  هک  ییوط  « 2 « » َنوُِسفانَتُْملا ِسَفاـنَتَْیلَف  َکـِلذ  ِیف  َو   » نوگاـنوگ ياـهتمعن  نآ  لـیم  تشهب  ناـنامهم  نوچ  ار  اهتـشا 
. هدینشن هدیدن و  یهاگتمعن  نآ  ییابیز  هب  رهم  مشچ  هام و  شوگ  هدیشکن و  یناوخنامز  هرفس  رب  نآ  يرومعم 

يونثم
رضح ام  نآ  رد  توعد  هنوگره  زرف  بیز و  اب  سودرف  وچ  ییاضف 

رادبآ ؤلؤل  رپ  ياهقبطراثن  يارب  زا  جنرب  هدومن 
شیوخ دنق  زا  هداد  ناج  هب  توالحشیوخ  دنویپ  هدرک  لد  هب  رفعزم 

مامت نطاب  راک  شینریش  3»ز   » ماف درز  ناشویفوص  وچ  رهاظ  هب 
شُه لقع و  ناییارفص  هدوبرشرت ز  شآ  هرهچ  هتسارآرب 

راوگشوخ نابلنیریش  مانشد  وچرای  يوربا  نیچ  نوچ  گنر  شرت 
رون ردق  بش  داوس  زک  نانچرود  یگنز ز  هیلق  زا  نغور  نایع 

رمق رود  نابوخ  راسخر  هکرگهولج  نانچ  ارغب  هساک  هش  ز 
بابر ياههمغن  نوچ  هدنیآ  شوخبابک  ياههنیس  زا  هلان  نیزح 

عامس  رد  دوخ  لوق  زا  دمآ  بابکعاقب  رد  نایفوص  نوچ  هکنآ  بجع  [ 270]
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______________________________

رب تسا  نیمز  اهنامـسآ و  ياـنهپ  ناـسمه  نآ  ياـنهپ  هک  یتـشهب  ناـتراگدرورپ و  شزرمآ  هب  ندیـسر  يارب  . » هیآ 21 ( 57  ) دـیدح (. 1)
«. دیریگ یشیپ  رگیدکی 

«. دننکیم یتسدشیپ  رگیدکی  رب  نآ  رد  ناگدننکیتسدشیپ  و  . » هیآ 26 ( 83  ) نیفّفطم (. 2)
. ماخ درز و  هخسن : (. 3)

شورخ شوج و  هب  ناغرم  حیبست  زشومخ  نابز  اب  نوردنا  کید  هب   214 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رتهدنراد هسوبنس  ناوخ ز  نآ  ربرظن  رد  یسک  دماین  ار  درخ 

الط جرد  وچ  عّصُرم  شنوربالتما  رد  همعط  ره  شنورد ز 
جنگ رام  دوخ  تسحیلم و  شوشح  هکجنسهتکن  وشم  شوشح  جّانز و  ز 
گنرگنر حزق  سوق  وچ  تمعن  زگنردیب  دش  وچ  فص  ره  نحص  نآ  رد 

رگد گنر  هب  اولح  تشخ  ره  زرز  شرف  دش  نحص  نآ  یشاوح 
بالگ شبآ  دنق و  شلِگ  ییانببات  بآ و  اب  هدولاپ  دش ز  قبط 
لد ياپ  ار  عبط  ورد  دش  ورفلِگ  بآ و  نانچنآ  یعوبطم  ز 

رهپس نوچ  ياهرفس  هتسارایبرهچهدنخرف  شارف  دنمرنه 
راوخهمعط نآ  زا  یهام  هب  ات  هم  زرامشیب  هم  رهم و  نآ  رد  يرهپس 
دوج رهم و  هیامرس  تسلذب  هکدوج  ناوخ  رس  رب  مرک  زا  داهن 

راهب نوچ  یمّرخ  يزبسرس و  هبرادهویم  رگد  ناوخ  دروآرد 
هدرتسگ نایاپیب  طاسب  نیا  طیسب  رد  طاسبنا  تسد  هب  ناسحا  طامس  نوچ  مرک و  ناتسوب  نآ  يزبس  زمرا  نوچ  دش  هک  یناوخزبس  نانچ 

رضاح ار  رکـشل  نارادرـس  و ]  ] روشک [ 271  ] نآ نایعا  دـمآ  هدرورپ  نسح  تاـبن  هب  ناوخيزبس ، اـت  تسا  ناـن  هرفـس  هک  اـجنآ  زا  دـش و 
. دنداد ياج  قیال  ماقم  رد  هبترم  ردق  هب  ار  کیره  هدومرف 

. دـنداشگ نان  عاونا  ناخ  رهام  هرهچ  زا  ار  هرفـس  باقن  ناشیا  رظن  رد  دـنداهن و  ناشیا  تسد  رد  هباتفآ  ناک  زا  ار  ّتنـس  دـقن  ناـیچ  هرفس 
کشر الط  هرقن و  یناوا  هب  ار  صاصتخا  تشهب  ّصاخ  سلجم  الوا ، هداد  داد  ار  شآ  شکاشک  نایچناورپ  هداتسیا و  ياپ  رـس  رب  نایچاوت 
همعطا تمـسق  هب  دـنتخادنا و  لباق  شرف  ناوخراتـسد  هرفـس و  زادـناشیپ و  زا  ار  ناشنّتنج  تبحـص  یقاب  ایناث ، و  دـنتخاس . یلعا  مراـط 

. دنتخادرپ نوریب  نوچ  دنچ و  ّزیح  زا  ییاهتمعن  نوگانوگ و 
مامـشتسا ناشیا  لاوحا  بهم  زا  نیرهاط  نامدود  نیبّیط و  نادناخ  هب  تبـسن  ار  هدلب  نآ  لها  ّتبحم  حیاور  هانپنید  هاش  ترـضح  نوچ  و 

هک هّللا  مسب  حاتتفا  زا  دعب  دوب ، هدومرف 
215 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نوحشم قدص  هب  نومضم  هک  « 1 « » ًاروُکُـش َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدـیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ   » هقداص ياوحف  هب  تسا  هابتنا  باـبرا  نییآ 
هب نومنسودرف  سلجم  نآ  راّضح  دومن . بیغرت  ماعط  لیم  هب  يوبن  ّتنـس  نییآ  هب  ار  راّضح  دومرف و  مّلکت  تسا  ترـضح  نآ  ثرا  نآ ،

نّولت و زا  دندرکیم و  لیم  « 2 « » َنوُهَتْـشَی اَّمِم  ٍْریَط  ِمَْحل  َو  َنوُرَّیَخَتَی  اَّمِم  ٍۀَهِکاف  َو   » نورقم فطل  هب  ياهماعط  عاونا  زا  دیـشکیم  لد  هچنآ 
ات دندروآیم  هدـهاشم  رظن  رد  ار  « 3 « » انِرِخآ َو  اِنلَّوَِأل  ًادـیِع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَدـِئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  انَّبَر   » ياـعد تباـجا  اـهماعط  نآ  عّونت 

. دناشفا ماعط  يور  رب  هرفـس  ندیدرونرد  تراشا  تهج  يریـس  [ 272  ] تسد دـنام و  ورف  ماعط  راب  لـمح  زا  سکره  سفن  صخـش  هکنآ 
ّصاخ و دنتشادرب . هرفس  یـشاوح  یلاوح و  زا  ار  همعطا  فورظ  دنتـشامگ و  یندروخ  طاسب  ّیط  رب  تّمه  ماشتحانودرگ  تبحـص  ماّدخ 
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تالـص هب  ار  یهلا  دـمح  دـندمآ و  مالک  رد  « 4 « » ماعّطلا اذـه  ینمعطأ  يذـّلا  هّلل  دـمحلأ   » نومـضم هب  ماعطا  ناسحا و  نآ  ربارب  رد  ماـع 
باوبا قاریكرگ  نانزاخ  نآ  زا  دعب  دنداد . مامتا  تسکـش  ناصقنیب و  تسد  نتـسش  ّتنـس  تیاعر ، یهانپتلاسر و  ترـضح  تاولص 

دادعتـسا روخارف  ار  سکره  ّتیلباق  تماـق  و  دـنداشگ . ساـسا  ّتنج  سلجم  نآ  یلاـها  ساـبلا  ماـعنا و  يور  رب  ار  ساـبل  باـیث و  نیازخ 
هب رجنخ  ریشمش و  رمک  یکرک و  يزودرز و  راتسد  زا  لعن  خیم  ات  تسا  جات  لیم  هک  اجنآ  زا  ار  یضعب  دنداد . قیاف  سنج  قیال و  تعلخ 

هلمجلا یلع  دندوزفا . هبترم  رز  هرقن و  هب  نیّزم  نیز  رکیپعیدب و  بسا  شـشخب  هب  ار  یـضعب  و  دندومن . عیـصرت  لعل  رد و  توقای و  الط و 
عّتمت ناشندیشمج  هاش  نانتما  هماخ  هناخ  ناسحا و  ناوخ  زا  مشح  لها  ارحص و  هنکس  مجع و  برع و  كرت و  کیزات و  گرزب و  درخ و 

. دنتفاتش دوخ  لزانم  هب  هدومیپ  « 5  » تقافر مادقا  هب  رگیدکی  اب  ار  تقادص  هار  نایوجانث  نایوگاعد و  دنتفای و  ّیلک 
______________________________

«. یساپس هن  میهاوخیم  یشاداپ  هن  امش  زا  مینکیم و  ماعطا  ادخ  يارب  ار  امش  هک  تسین  نیا  زج  . » هیآ 9 ( 76  ) ناسنا (. 1)
«. دنهاوخب هچره  هدنرپ  تشوگ  دننیزگیمرب و  دوخ  هک  یئاههویم  و  . » تایآ 20 و 21 ( 56  ) هعقاو (. 2)

یناشن يدیع و  دنیآیم  ام  زا  دعب  هک  ار  نانآ  ار و  ام  ات  تسرفب  نامـسآ  زا  ياهدـئام  ام  يارب  ام  راگدرورپ  يا  . » هیآ 114 ( 5  ) هدئام (. 3)
«. دشاب وت  زا 

. دیناروخ نم  هب  ار  كاروخ  نیا  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  همجرت : (. 4)
. تقاقر هخسن : (. 5)

216 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يونثم

دای سک  چیه  درادن  ینشج  نینچداش  ناهش  ماعنا  دش ز  ات  ناهج 
کیدزن رود و  زا  عمج  ياج  کی  هدشکیزات  كرت و  زا  نارکیب  قیالخ 

رکون فانصا  هپس  ناریمارکشل  نایعا  يرهش و  سوؤر  [ 273]
يوختنکسم يوش  كاخ  ریقفيوجتنقهد  درم  هشیپ  عرازم 

رازاب زور  شدیع  تسزورون و  هکرادربراب  زروهفرح  فیعض 
هدنز عون  زا  شیناوخ  قطان  هکهدنب  دازآ و  رصتخم  تیاکح 

شمامع ضیف  زا  باریس  هدششماع  ماعنا  زا  هدروخرب  همه 
رظنم هدرک  ابیز  هماج  گنر  هبرب  رد  هدرک  ابید  زخ و  سابل 

رکب یلو  یسنج  هدزمان  دش  ودبرکف  زا  هداتفا  دوب  هکنآ  رخآ  رد 
شدخ هدید  یشارخ  نزوس  زا  هنشدق  هدرزآ  زگ  بوچ  زا  ین  هک 

يراک ّظح  یبای  ماعنا  نازکيرای  تخب  تدرکن  رگ  ینیما 
لاثمت يوط  ناز  بش  زور و  ینیب  هکلابقا  یتشگ ز  نومنهر  یمزب  هب 

يدنلبرس رسفا  جات و  بسا و  زيدنمجرا  یبای  زین  تعلخ  ز 
تسهار يور و  تنینچ  مزب  رد  هکتسهاش  مارکا  مه ز  زین  نیا  یلو 

رهب اقب  زا  ار  افص  لها  دوبرهد  هناخنامهم  هب  ات  یهلا 
اداب رود  یتسدگنت  شلذب  زاداب  رومعم  ناهج  شماعنا  ز 

هوکزوریف رادمتسر و  بناج  هب  هوکشایرد  رکشل  ندرب  اجنآ  زا  قالشق و  تهج  مق  هنیدم  هب  قارشا  باتفآ  تایار  هّجوت  رکذ 
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هوکزوریف رادمتسر و  بناج  هب  هوکشایرد  رکشل  ندرب  اجنآ  زا  قالشق و  تهج  مق  هنیدم  هب  قارشا  باتفآ  تایار  هّجوت  رکذ 

مق هنیدم  بناج  هب  نودرگ  بکرم  نانع  تخادرپزاب  مارکا  ماعنا و  مزاول  مسارم و  زا  ماشتحاکلف  مادـخ  رطاع  رطاخ  هکنآ  زا  دـعب  [ 274]
نمی زا  مق  نوچ  و  تخاس . فطعنم 
217 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

داد و نامرف  قالـشق  بابـسا  هّیهت  هب  نیکمتاب  يأر  هارمه ، تدورب  ار  اوه  دوب و  هامریت  رخاوا  تشگ ، یهابم  مراهچ  مراط  رب  یهاش  مودـق 
ترفاسم هقان  زا  دّدرت  راب  دـنداد و  ماجنارـس  داد  قالـشق  ماهم  بیترت  رد  ماظع  يارما  داـهن و  تماقتـسا  نمکم  رد  اـجنآ  ار  تماـقا  لـحر 

هتسویپ دندوزفایم . رورس  روضح و  بابسا  هتشذگ  شیع  رب  زور  ره  دندوب و  لوغشم  ینارماک  ترشع و  هب  ناتسمز  زور  بش و  دنداشگ .
هرارـش ترثک  اب  يراکماک  يریگماک و  شتآ  نارین  زا  يراخب  رهپـس  دوب و  هرادا  رد  تسا ، یناسنا  حاورا  حّورم  هک  یناـحیر  حار  حادـقا 

زورفاغارچ ناشوهم  هرهچ  لیاح ، هدرپیب و  زان  هولج  رد  لیاصخهدنخرف  نابوبحم  و  لیام ، مادم  برـش  هب  لیامـشازوج  نابوخ  هراتـسرپ ،
سلجم لاـمالام و  یهاـم  غرم و  زا  لاوناـیرد  تـنیزنودرگ  مزب  یناگدــنز ، ناتــسوب  شخبضیف  ناـشلاصو  لـالز  ینارماـک و  ناتــسبش 

. لامآ یناما و  لوصحم  زا  ّولمم  لاثمّتنج  تنیطسودرف 
يونثم

ینادواج تشهب  نوچ  دش  لثمینارماک  شیع و  هب  مق  میرح 
نشلگ لابقا  هضور  شرهب  زنشور  لامآ  هدید  شرهش  ز 

هنادواج تشهب  رد  شمیقمهناشن  ّتنج  زا  دمآ  شمیرح 
نالازغنیکشم زا  نشور  شنوربنالاهنكزان  زا  نشلگ  شنورد  [ 275]

زور ره  يارآمزب  رهم  ناسبزورفالد  نابوخ  هاش  مزب  هب 
ير بناج  زا  دیسررد ، عیبر  عیدب  رود  و  « 1  » دیشک رخآ  هب  اتش  لصف  نوچ  بش و  ره  نسح  جرب  علاط ز  هم  وچبغبغهداس  قاسمیس  ناتب 

هتفاتش رادمتسر  دودح  هب  رادم  اضق  نامرف  قبطرب  هک  یلغوا  دوغیا  کیب  سایلا  هکنآ ، شلصاح  تسویپ . رتاوت  هب  هدیدنـسپان  عیاقو  رابخا 
حرش و تمس  نآ  زا  ياهّمش  نیا  زا  لبق  هچنانچ  دوب ،

______________________________

نوریب هتسارآ  هاپس  اب  مق  قالـشق  زا  ناضمر  هام  رد  ( 909  ) هئامعست عست و  هنس  ناتـسمز  رخاوا  رد  : » ص 24 هاشماظن ، یچلیا  خـیرات  (. 1)
«. دومن لالجا  لوزن  ير  رد  يزور  دنچ  هدومرف 

218 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رارق نآ  رب  راک  زا  رود  ندومن  هبراحم  ور  هب  ور  وا  اب  تسا و  راید  نآ  مزاع  کیب  سایلا  هک  دناهتفای  یهاگآ  ایک  نیـسح  مدرم  هتفای ، نایب 

ار شتایح  طاسب  هک  دنناوت  دیاش  دندرگ ، ریبک  ریما  نآ  عفد  هّجوتم  ریگبـش  راویا و  یهارمه  هب  ریثک  یعمج  نوخیبش  مسر  هب  هک  دنهدیم 
هک بشمین  دنسریم و  وا  هب  ير  یلاوح  رد  هتشگ ، هّجوتم  هوک  تنکم  لیس و  تّدح  هب  هوبنا  یجوف  نآربانب  دندرونرد . ناکما  تحاس  زا 
نآ دزادرپیم  يراوت  افخ و  هلجح  يرادباقن  هب  رکشل  تسارح  زا  دزادنایم و  يرادیب  هرهچ  رب  مالظ  مافریق  هدرپ  رهپس  رکشل  درگهیالط 

مالسا رکشل  تازغ  دنزیوآیم . گنج  نماد  رد  يروهلیح  گنچ  هب  دنزیریم و  لآمهتسجخ  نایزاغ  رس  هب  لاجآ  دعوم  نوچ  لالض  هقرف 
گنرد تابث و  گنج  هبراحم و  نادیم  رد  دوب  دناوت  نکمم  هچنآ  هب  هدیرد  هنیـس  هدیرب و  رـس  ار  ءادـعا  هدیـشک  مامتها  ماین  زا  ماقتنا  غیت 

دودح هدمآرد  یمارو  هعلق  هب  دنیارگیم و  یمارو  بناج  هب  درذگیم ، دح  زا  یغای  یغاب  رکشل  موجه  نوچ  هرخالاب  [ 276  ] دنیامنیم و
ریخـست هک  دنادیم  دناریم  هعلق  یحاون  هب  دوخ  ایک  نیـسح  نوچ  و  دنیارآیم . تناصح  تالآ  تناتم و  بابـسا  هب  ار  نیـصح  نصح  نآ 

هعلق نآ  درگ  رب  لیح  رکم و  ياپ  هب  لاجم  گنت  هعلق  نآ  نتفرگ  رد  تّوق  يورین  تأرج و  تروس  تسا و  لاـحم  برح  نییآ  هب  هعلق  نآ 
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دتـسرفیم هعلق  بناج  هب  هار  زا  يدصاق  هدیـشیدنا  يرکم  نایزاغ  کیب و  سایلا  هب  تبـسن  هدید  ریوزت  رد  تحلـصم  هدیدرگ  لثمنودرگ 
زا ار  شاهرهچ  هتخاس  رادـیاپ  تشرـس  حالـصا  تایاکح  تشخ  كاخ و  هب  ار  رما  نآ  ناینب  هدومن  هاش  ترـضح  يرادربنامرف  راـهظا  هک 

. دهد غورف  تنیز و  غورد  گنر  بآ و 
رد دـصاق  نوچ  و  مینادرگ . هانپملاع  هاگرد  هناور  هقیال  فحت  رب  لمتـشم  یچلیا  وت  تبحـص  رد  اـم  اـت  يآ  نوریب  وت  هکنآ ، شلـصح  اـم 

بیز رکم و  هیلح  هب  ار  دوخ  برآم  بلاطم و  هرهچ  دیاشگیم و  ار  دـصاقم  نیا  باوبا  حـتف  لفق  يروآنابز  دـیلک  هب  سایلا  ریما  سلجم 
لد نیمز  رد  تعدـخ  نیا  مخت  دـیامنیم  دـیکأت  میظع  نادـنگوس  هب  ار  دوخ  هلطاع  قدـص  توسک  زا  هلطاـب  يواـعد  دـیارآیم و  بیرف 

بیرف هدید  شیپ  ار  « 1 « » َنُومِدْقَتْسَی َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخْأَتْسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف   » همانراّدغ راگزور  درآیم و  راب  لهج  لوصحم  شّلغیب 
______________________________

«. دنوشن شیپ  سپ و  تعاس  کی  دسرارف ، ناشلجا  نوچ  . » هیآ 61 ( 16  ) لحن (. 1)
219 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هقرف غیردیب  غیت  زا  دیآیم و  نوریب  هعلق  زا  هدومن  سیسخ  [ 277  ] سوسوم نآ  تالیوست  لوبق  سیفن  سفن  بیط  هب  ات  درادیم  شاهدید 
لابو لاب  رب  ترودک  همانردق  هتشر  رب  ریدقت  تسد  هک  رثاشوخان  ربخ  نیا  غرم  نوچ  و  ددرگیم . زیاف  تداهش  تلود  هب  تداعس  زا  رود 

ار راثآتمایق  رکشل  هدمآ  لاعتشا  رد  هناورسخ  تریغ  هریان  تسشن ، لاثمنودرگ  هاگرد  باجح  لالج و  هاج و  عماسم  هنایشآ  رد  تسب  وا 
راعشترصن رکشل  رابک  راغص و  هتشاذگ  مق  رد  ار  کیب  ابلچ  هفیلخ و  یسوم  ولنامارق و  کیب  ماریب  داد و  نامرف  رادمتسر  بناج  هّجوت  هب 

دنتشگ راید  نآ  هّجوتم  راثدتفـصن  مالعا  ّلظ  رد  هدروآرد  بابـسا  تالآ و  راب  ریز  رد  ار  باود  لحاور و  هدومن  تمیزع  ماهم  ماجنارس 
: لالجا تاقدارس  لابقا و  مایخ  دنتشذگ  لزانم  نکاسم و  لحارم و  نطاوم و  رب  مامتها  یعس و  مودق  هب  و 

عرصم
نادنمجرا هاپس  ناطلس 

. دومرف لوزن  نادنخلگ  هعلق  یلاوح  رد 
يونثم

راصح نآ  نماریپ  رادهپسراگدرورپ  نوع  زا  دمآ  دورف 
نایم رد  ار  هعلق  نآ  دنتفرگنایدیص  نوچ  زین  ازغ  هاپس 

لوزن ربیخ  درگ  رب  دندومنلوسر  لیخ  وچ  لب  نایدیص  نوچ  هن 
ناکمنودرگ هعلق  نآ  زارف  بیـشن و  هظحالم  ناحتما  هدـید  هب  نوچ  نایرکـشل  تسربیخ  زا  رترب  ودـع  ماقمتسربمغیپ  نید  ثراو  هش  هک 

ياپمه شاهرگنک  هدیناسر  نامسآ  تفه  [ 278  ] زارف رب  هبترم  ياپ  هدینارذگ و  ناویک  ناویا  زا  ردق  رس  تعفر  رد  دندید  ینـصح  دندومن 
لحز و هاگهولج  شرادـقمعیفر  هراب  يردنکـس و  ّدـس  لحز  جوا  رب  شراوید  قاثو ، مه  یکاخ  جوا  رب  شزیرکاخ  قاور و  متفه  تاـفرش 

. يرتشم
رعش

شراتسد دتف  هشیدنا  رس  زا  نامگیبدنک  هشیدنا  رگا  شجوا  هراظن  لقع 
شراوید  دوب  دیشروخ  هیاسمه  هکنازدنریگ  شسایق  كالفا  تأیه  زا  رگم 

220 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هناخدور هب  هتسویپ  نآ  ّدح  کی  هوک و  هب  لصّتم  نآ  ّدح  رس  رمس . دالب  رد  تناتم  هب  تسا  ياهعلق  رثاتناصح و  تسا  ینصح  هعلق  نیا  و 

هب نایرج  اضق  نامرف  بسحرب  نایرکشل  دومرف  لالجا  لوزن  هعلق  یحاون  رد  هاش  ترـضح  نوچ  تساجنآ و  زا  هعلق  لها  روخبآ  هک  میظع 
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کیب شیمقوت  يآ  انثا  نیا  رد  دندومنیم . نیحوبذملا  ۀـکرح  نکما  امهم  هدومن  لاغتـشا  هعفادـم  هب  زین  هعلق  لها  دـندش . لوغـشم  گنج 
رهپـس هدیددسح  هدـید  دومنیم ، زاتمم  نویامه  فاطلا  دـیزم  هب  نایملاع  مشچ  رد  دوب  رابتعالا  يوذ  نایچروق  ّصاوخ  هرمز  زا  هک  راشفا 

ياپ زا  لتقم  رب  يریت  ندیسر  هب  ار  راقو  یناولهپ و  رابیوج  لخن  نآ  تخاس و  لامکلا  نیع  ماهـس  هناشن  ار  شلابقا  راگزور  هیـصان  هدیمخ 
هک دش  مکح  دروآ . لاعتشا  رد  ار  یهاش  ّتیمح  مقتنم  بضغ  هریان  درک و  هریت  ار  ریظندیشروخ  ریمـض  هنییآ  هعقاو  نیا  رابغ  تخادنارد ،

نوکـسم عبر  رد  هک  ار  یمکحم  تعفر و  نآ  هب  ییاـنب  دـنزاس و  فاکـشفاکش  ار  نیتم  هعلق  نآ  نیمز  نتیم ، هشیت و  كون  هب  ناـیچکفت 
. دـنزادنارد ياپ  زا  تفن  شتآ و  یـسفنمه  هب  هدروآ  اپ  رـس  رب  راّـجن  ناداتـسا  يراـیتسد  ناروتـس و  يدرمياـپ  هب  نوتـسیب  لیدـع  [ 279]

نوریب زا  دـنتخادنا و  ناـشنکلف  هوـک  نآ  ناـینب  رد  لـخلخت  هدروآ  تسکـش  ضرعم  هب  ار  نیمزرـس  نآ  تسپ  دـنلب و  تسدزیت  ناـیچبقن 
لها دنتخاس . « 1 « » اَهلاْقثَأ ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو  اَهلاْزلِز  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ   » قدـص ام  ار  كانمهـس  هعلق  نآ  كاخ  لاـقثا  لاـمحا و  ندروآ 

زا هدز  نامالا  ناماد  رد  تسد  تسابه . هیّلکلاب  ینامز  كدنا  هب  ناشراکفا  ناینب  تساوه و  رب  رادم  ار  ناشیا  رادـنپ  داینب  هک  دنتـسناد  هعلق 
و دـنتخیر . دوخ  رادـنپ  نامگ و  قرف  رب  رابدا  ّتلذـم و  كاخ  دـنتخیر و  نوریب  هداشگ  ار  هعلق  رد  دـندمآ و  ناغف  رد  هراـبکی  هراـب  جرب و 

يامرف نامرف  ماکحا  قبطرب  تفرگن و  ءافطنا  لآمتواقـش  هقرف  نآ  لّزنت  زا  دوب  هتفریذـپ  مامت  لاعتـشا  بسحیلاع  هاش  بضغ  شتآ  نوچ 
اب ار  هنامز  هک  درک  زیگناهنتف  زیرنوخ  خیّرم  داد . نامرف  مائل  هرمز  ماوع  ّصاوخ و  ماع  لتق  هب  « 2 « » ٍماِقْتنا ُوذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  »

______________________________

«. دزیر نوریب  ار  شنیگنس  ياهراب  نیمز  شیاهشزرل و  نیرتتخس  هب  دوش  هدنزرل  نیمز  هک  هاگنآ  . » تایآ 1 و 2 ( 99  ) هلزلز (. 1)
«. تسا هدنریگماقتنا  دنمزوریپ و  ادخ  . » هیآ 95 ( 5  ) هدئام هیآ 4 . ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)

221 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تـشگنا دوب  هدرک  زیت  ناشیا  دـصق  هب  ماقتنا  نادـند  هک  محریب  کـلف  تفرگ و  زیتس  زا  لد  هناـشن  ریدـقت  ریت  اـضق و  ریـشمش  هب  موق  نآ 

يادن تشگ و  رابتعا  هدید  نیعلا  « 2  » بصن تربع و  رظن  حمطم  « 1 « » ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل   » هقداص دنامن  نادند  رد  تریح 
ریثا هرک  جوا  زا  « 4  » هتسر كاخ  هعلق  نیا  [ 280  ] زیركاخ زا  « 3 « » ءانفلا توملاب و  هدابع  رهق  ءاقبلاب و  زّزعت  نم  ناحبـس   » يادا تقادـص 

درادن و هجیتن  تراسخ  ناصقن و  زا  ریغ  تراسج  تأرج و  هقرف  نیا  هلباقم  رد  هک  دش  مولعم  ار  در  لوبق و  لها  دب و  کین و  تشذـگرد ،
. دراین ياهدیاف  تراغ  لتق و  جارات و  زج  ترارج  تکرح و  لیذ  هزیکاپ  لیخ  نیا  اب 

يونثم
ساره ار  وا  دیاب  ابرنهآ  زساسا  نهآ  دراد ز  هک  ییانب 

للخ دریذپ  یشرع  ماکحا  زلحُز  ات  دشکرس  ياهعلق  رگ  و 
رب گنس  هشیت  زا  دبای  للخرپ  هوک  هعلق  دوب  را  گنس  ز 

دندش ماقتنا  غیت  هضرع  مامت  هب  دربن  بابرا  حلص و  باحصا  درم و  نز و  تفای  هراچ  اجک  ییاضق  گنس  زتفای  هراخ  زا  تعفر  رگا  ییانب 
. دندنامرد یگدنب  يزینک و  دیق  رد  نانز  دندناشفا و  یگدـنز  زا  تسد  نادرم  دـنتفرگ . ماقم  نیلفاّسلا  لفـسا  رد  هعلق  نآ  نیّیلع  یلعا  زا  و 

مکح دید و  تسکش  فاکش و  هنیک ، هقرف  نآ  هنیس  رـس و  نوچ  شراوید  رد و  دیدرگ و  تسپ  شلاوتوک  لامآ  ناینب  نوچ  هعلق  نآ  يانب 
نانع هدرک  چوک  اجنآ  زا  تفای و  رادـصا  تمـس  راّبج  مقتنم  نامرفذـفان ، ناـمرهق  رهق  زا  [ 909  ] هئامعـست عست و  هنـس  رد  هلیاه  هعقاو  نیا 

رد لیدعنودرگ  هوک  نآ  لیهص  زاوآ  ههیش و  گناب  زا  يریگناهج  تیص  و  تخاس . فرصنم  هوکزوریف  هعلق  بناج  هب  هوکشهوک  نارکی 
. تخارفارب هعلق  یلاوح  رد  ار  تیارس  باتفآ  تیار  هدومرف  ّیط  لزنم  هس  هب  [ 281  ] ار تفاسم  نآ  تخادنا و  نیمزرس  نآ 

______________________________

«. راهق ياتکی  يادخ  نآ  زا  تسیک ؟ نآ  زا  ییاورنامرف  زور  نآ  رد  . » هیآ 16 ( 40  ) نموم (. 1)
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بضغ هخسن : (. 2)
. دش هریچ  شناگدنب  رب  یتسین  گرم و  اب  و  تفای . يزیزع  يراگدنام  اب  هکنآ  تسا  هزنم  كاپ و  همجرت : (. 3)

. هتس هخسن : (. 4)
هوک زوریف  هب  یتخبزوریف  زهوکشنودرگ  هاشنهش  دمآرد   222 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ریپ انرب و  تمایق ز  ریفنریفن  تمایق  روص  دروآرب 
زیختسر هنتف  رهظم  ناهجزیرگ  يور  هن  تماقا  يار  هن 

گندخ هدیشک  نامک و  هتفرگگنج  نییآ  هب  شریبک  ریغص و 
رس دردرس  میب  زا  هدرب  یکیرس  دصق  رب  تسد  رد  گنس  یکی 

لابج زا  بیشن  دیآ  هک  ردژا  وچلاثمردژا  فک  رد  هزین  یکی 
الاب برح  نارین  هتفرگ  نایم  رد  ار  هوکزوریف  هعلق  ناـشنازغ  رکـشل  ناـیزاغ  باـتفآ  رکـشل  دـنز  مهرب  هکباهـش  رون  هداد  کـفت  زا  یکی 
نوچ درکیم و  ياج  ریسم  کلف  هعلق  نآ  نایشآ  رد  ریت  ریاط  دیسر . الاو  رهپـس  هب  دوب  هتـشگ  لعتـشم  هک  هنتف  شتآ  زا  لد  دود  تفرگ و 

ره تخاسیم و  یکی  رس  اب  ار  ندرگ  رسفا و  اب  ار  رـس  هتـسد  يرایتسدیب  پوت  زرگ  دروآیمرد . ياپ  زا  ار  کیکی  لما  لخن  لجا  غرم 
دوب و زوسناج  زادـگنت و  نیبناج  زا  لاتق  شتآ  زور  هد  تّدـم  تخادـنایم . ناشیا  نادـبا  رد  هقرحم  ياّمح  نایم و  رد  هقرفت  گنـس  مد 

رثانامسآ رپس  هابتناترصن  رکشل  نایزاغ  رمالا  رخآ  زورفاملاع ، زارفارـس و  نامـسآ  ات  نیمز  زا  ناشخرد  قرب  نوچ  هبراحم  هلتاقم و  هریان 
هجنپرس باقع  تبوقع  نیهاش و  تماهش  هب  باتش  يرایتسد  تعرس و  يدرمياپ  هب  هدیـشک  رـس  رد  « 1 « » ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  [ » 282]

رس دنتسکش و  مهرد  ار  هراب  جرب و  دندروآ . ياپ  ریز  رد  ار  نآ  لها  رادیاپان  تلود  ساسا  و  دندرک . مکحم  هعلق  نآ  هرگنک  رد  فّرـصت 
لتق لایع و  لها و  رـسا  لام و  بهن  رد  نادـنخلگ  هعلق  هعلق و  نیا  دنتـسویپ . لحو  ضیـضح  هب  لـحز  « 2  » جوا زا  ار  لحمدـنلب  نآ  تعفر 

هچمانزور زا  هک  ياهّدوسم  کلف  ریبد  و  «. 3  » دندش نامأوت  مهاب  لاجر 
______________________________

«. نک لکوت  يادخ  رب  ینک  يراک  دصق  هاگره  . » هیآ 159 ( 3  ) نارمع لآ  (. 1)
جو هخسن : (. 2)

روصنم رکاسع  دش . ناور  نادنخلگ  راصح  دـصق  هب  ير  زا  ناضمر  رهـش  رخآ  رد  نویامه  بکوم  : » ص 24 هاشماظن ، یچلیا  خیرات  (. 3)
، هدروآ لتق  هب  ار  راصح  نآ  مدرم  تشگ . حوتفم  يراوتـسا  نادب  يراصح  يزور  كدنا  هب  دندومن ، لوزن  نادـنخلگ  راصح  ياپ  هب  نوچ 

رادناج ایک  یلع  تشذگب  هرصاحم  ماّیا  زور  هدزناپ  تّدم  نوچ  دنتفر . هوکزوریف  هعلق  ياپ  هب  هدرک  تراغ  بهن و  ار  دودح  نآ  دنوامد و 
ناما دوب  روکذـم  راصح  لاوتوک  هک  راد ) نامـض  ایک  یلع  ص 268 : ارآناهج ، ص 24 ، راـبخالا ، رهاوج  ص 42 ؛ رابخالا ، ۀـلمکت  رد  )

«. دیسر لتق  هب  دوب  یهاپس  سکره  هعلق  نیا  مدرم  زا  دومن . میلست  ار  راصح  دیلک  دمآ و  ریز  هب  هتساوخ 
223 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هنیک لها  زا  راصح  نآ  نورد  نوچ  زین  ار  هعلق  نیا  نطاب  تخاس و  تبثم  تعامج  نیا  لامعا  رتافد  رد  دوب  هتشادرب  هعلق  نآ  یلاها  لاوحا 
. تخادرپب رازآ  و 

يونثم
یلاؤس ینعم  نیا  ّرِس  زا  دنکیلاف  هدنخرف  وت  رگ ز  ینیما 

«1  » لّوؤم علاط  کی  هب  دشاب  رگالّوا  زور  لزنم  ود  نیا  عضو  هک 
کیدزن رود و  کلم  نت ز  نارازهکیزات  كُرت و  سنج  ناج ز  نارازه 
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دندرپس نوچ  یتسه  دقن  مَد  کی  هبدندرم  دنداز و  ناس  هچ  علاط  کی  هب 
«2  ... » بناجره ار ز  یقلخ  هک   ... نوچمه نیک  يوگ  شباوج 

عطاق راک  دنبهتخت  دَس  هبعلاط  مکح  زا  دسر  ار  یتشک  وچ 
درشف يدرمياپ  رایـسب  دوب ، هعلق  نآ  یلاو  هک  ایک  یلع  نوچ  تسوپ و  دشک  رـس  زا  ار  عومجم  کلفتسوا  عبات  دشاب  هک  سکره  نآ  رد 

تخارفا و رس  ورب  جات ، تعلخ و  هب  ار  وا  هدیشک  شنالذخ  هدیرج  رد  وفع  ملق  يارآناهج  يأر  درب . شیپ  هنادرم  [ 283  ] ياهدربتسد و 
رب هچ  تسا  يوـعد  نآ  « 3  » ضقان هن  تشذـگ  هک  هّیلک  زا  ایک  یلع  لاح  فّلخت  و  تخاس . جردـنم  ماـشتحاکلف  هبتع  ماّدـخ  کلـس  رد 

. دیارآیم هنوگ  رازه  هب  ار  عیاقو  هرهچ  ریدقت  راثآبیاجع  راگنبیارغ  تسد  دیامنیم و  خر  بابسا  ملاع  روما  تردن  لیبس 
هّیعابر

هداد مک  هر  هدرپ  نورد  هب  ار  سکهداد  ملاع  راک  يور  هب  هدرپ  يا 
تیب هداد  متام  هب  ربخ  یهگ  روس  زوروس  هب  هدروآ  متام  يربخ ز  یهاگ 

تسارچ  نآ  نوچ و  نیا  هک  هن  نآ  لاجم  ار  سکیهد  اطع  رو  ینک  باذع  ار  هلمج  رگ 
______________________________

لوام هخسن : (. 1)
. تسا صقان  هخسن  (. 2)

. ضقانا هخسن : (. 3)
224 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يونثم
باکر رد  اپ  هدرک  ازغ  رهب  هکبایماک  ورسخ  نیا  وت  ایادخ 
نید راثآ  يو  زا  اقب  دبای  هکنید  راک  نک  زاس  وا  لابقا  هب 

دننک ایرث  نوچ  مه  هب  یقافودننک  اج  کلف  رب  وا  يادعا  رگ 
ار هتسویپ  کلس  نآ  زیر  ورفار  هتسر  دوخ  دقع  نآ  نزرب  مه  هب 

ُرپ صالخا  ناقیا و  رون  زا  لدرُد  دقع  نوچ  هقرف  نآ  هک  نک  نانچ 
یگدنب طخ  رد  رس  حیبست  وچیگدنخرف  يور  زا  دنرآرد 

يادخ قیفوت  هب  ياسنودرگ  هعلق  نآ  حتف  ياتسا و  هعلق  هب  ياشگروشک  تایار  هّجوت  رکذ  [ 284]

حتف ملع  دش ، هودنا  رب  هودنا  ثعاب  ار  نانمـشد  يداش و  بجوم  ار  ناتـسود  هوکزوریف  هعلق  نتفرگ  و ]  ] نادـنخلگ هعلق  حـتف  زا  دـعب  نوچ 
نیز یهاش  یهانتمان  تلود  هک  یتقو  زا  هکنآ ، ایک  نیسح  لاح  تروص  تشگ . اتـسا  هعلق  هّجوتم  ایک  نیـسح  داسف  داوم  عفد  تهج  ءامتنا 

تیدوبع و نامیا  دیکأت  دصاقم  ضرع  دصاق و  لاسرا  هب  هتسویپ  هداشگ  تعاطا  باوبا  هیلا  راشم  دوب  هداهن  روتـسد  کلف  گنخ  رب  روهظ 
اب میظع  يرشح  دندوب و  هدرب  هانپ  وا  بناج  هب  هاگرکشل  ود  نآ  فّیـسلا  ۀّیقب  دارمان  دنولا و  حتف  زا  دعب  اّما  دومنیم ، تدوبع  ناینب  دییـشت 

ُهآَر ْنَأ  یغْطََیل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ   » هقودـصم هتخاـس  دـساف  ار  شغاـمد  جازم  رورغ  داوـم  نآرباـنب  هدـمآ  عـمج  وا  درگ  رد  یّلک  بابـسا  قاری و 
هچنانچ دیسر ، رابتعا  نامسآ  هورذ  هب  شرابکتسا  جوا  زا  « 2 « » ُءاِینْغَأ ُنَْحن  َو  ٌریِقَف  َهَّللا  َّنِإ   » هرعن دیدرگ و  شلابقا  ناویا  هباتک  « 1 « » ینْغَتْسا

لایخ هاگره  انثا  نآ  رد  هک  داتفا  عامتسا  دناهدومرف  هدهاشم  هراظن  هدید  هب  هک  تاور  تاقث  زا 
______________________________
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«. دنیبب زاینیب  ار  نتشیوخ  هک  هاگره  دنکیم ، ینامرفان  یمدآ  . » تایآ 6 و 7 ( 96  ) قلع (. 1)
«. میرگناوت ام  تساونیب و  ادخ  . » هیآ 181 ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)

225 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هارمه شناقّلعتم  نارکون و  زا  الخ  رد  رهپـس  گنخ  رب  رهم  هسمـش  نوچ  الط  نیز  دـصناپ  هرقن و  نیز  دـصناپ  رازه و  بیرق  يدرک  راکش 

رد تشاد  هلابح  رد  مارح  ای  لالح  [ 285  ] تروص هب  نآ  ریغ  ماود و  حاکن  هب  هک  تاروع  زا  يرایـسب  هکنآ ، شعاـضوا  بیارغ  زا  و  دوب .
بش نآ  یتسج  تقبس  نتفرگ  دیص  رد  هک  تروع  ره  گس  درکیم و  دنبرد  راکش  دصق  هب  یگـس  کیره  هدوب  هارمه  وا  اب  راکـش  تقو 

رب تـشگ  ناـیاپیب  شنّکمت  تـالآ  ناوارف و  شلّمجت  بابـسا  نوـچ  و  دروآیمرد . صاـصتخا  توـلخ  ّصاـخ و  هدرپ  رد  ار  شاهبحاـص 
اُونوُکَت امَْنیَأ   » لاب يورین  هب  لاجآ  باقع  هکنآ ، زا  لـفاغ  داـهن  زاـب  داـمتعا  تشپ  اـهنآ  عاـفترا  اـب  هراـب  قیمع و  قدـنخ  عـالق و  تناـضح 

رداق تدارا  هب  ار  شتایح  يامننامسآ  يانب  دزاسیم و  نمیشن  شرمع  هینبا  تافرش  رب  « 1 « » ٍةَدَّیَشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی 
: لاق اذهل  دزادنایمرد و  ياپ  زا  « 2 « » ُِبتُْکِلل ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  »

هّیعابر
لح ار  یتیگ  تالکشم  همه  مدرکلحز  جوا  ات  هایس  لگ  رعق  زا 

تـشگ ياتـسا  هعلق  هّجوتم  ياشگناهج  تایار  نوچ  هلمجلا  یلع  لجا  دنب  رگم  دش  هداشگ  دـنب  رهلیح  دـنب و  همه  زا  نم  متـسج  نوریب 
ریما نوـچ  دـنتخاس و  هناور  شیپ  زا  یلوارق  مسر  هب  راوـس  رازه  هـس  اـب  ار  یچاوـت  کـیب  نیدـباع  یگنادرم ، تعاجـش و  هـشیب  ریـش  «، 3»
نماد رد  گنچ  گنلپ  تأرج  ریش و  تروس  هب  راکـشریش  نایامزآدربن  راک و  نادرم  زا  رازه  هد  بیرق  دیـسر  هعلق  یحاون  هب  ریبدتبیاص 

نژیب و رازراک  هچمانزور  داد و  تسکـش  ار  رایدنفـسا  متـسر و  ناتـساد  هک  تسویپ  رد  یگنج  دـندروآ . هلمح  نایزاغ  رـس  رب  هدز  گنج 
نایزاغ نادبا  رد  اههنخر  ناشرادبآ  ریشمش  داتسرف و  نوماه  هب  هوک  زا  نوخ  لیـس  فلاخم  نارابریت  داهن . نایـسن  قاط  رب  [ 286  ] ار نمهب 

ریاط زین  بناجنیا  زا  داشگب .
______________________________

«. دباییمرد ار  امش  گرم  راوتسا ، تخس  ياهراصح  رد  ولو  دیشاب  هک  اجره  . » هیآ 78 ( 4  ) ءاسن (. 1)
«. میدرون مهرد  هتشون  يراموط  نوچ  ار  نامسآ  هک  يزور   » هیآ 104 (، 21  ) ءایبنا (. 2)

ایک و نیسح  هک  اتسا  هعلق  ریخست  مزع  هب  دورلیله  هار  زا  هانپنید  هاش  ترضح  لاوش  رهش  متسیب  رد  : » ص 25 هاشماظن ، یچلیا  خیرات  (. 3)
«. دومرف هّجوت  دندوب  هدومن  نّصحت  اجنآ  رد  عابتا  ماوقا و  اب  دندوب ، ولنیوق  قآ  نانامکرت  زا  هکول  هاشناهج  کیب  دارم 

226 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ءادـعا راک  نینـس  رتشین  هب  تفـص  یعفا  هزیتس  باهـش  هزین  تخادـنایمرد و  بسا  زا  هدرک  ریگنابیرگ  ار  نافلاخم  ناـکیپ ، بلخم  هب  ریت 

. تخاسیم
يونثم

بیسح زا  نورب  دزیر  هک  ناراب  وچبیش  هب  الاب  رکشل ز  تخیر  ورف 
هوکش زا  نانزفک  نایتخب  نآ  ردهوک  دمآرد ز  یلیس  رابکی  هب 

نیکم رارق  یف  دحا  هوک  وچنیک  هب  هداتس  رکشل  يوس  نیزو 
دندرک هناسفا  یناولهپ  رد  ییاهرازراک  هنادرم و  ياهراک  نیبناـج  زا  غیرد  وس  نیزا  سوسف و  وس  نآ  زاغیت  يوس  نیزا  ریت و  يوس  نآ  زا 

، دـندومنیم هلمح  بیـشن  هب  الاب  زا  دـندوب و  یلعتـسم  نافلاخم  نوچ  و  دـندروآرد . ياپ  زا  ریـشمش  رجنخ و  ربت و  ریت و  هب  ار  رگیدـکی  و 
هب ور  نآرباـنب  دـنهد . يدنلبرـس  داد  هدرب  ریت  هب  تسد  عیفر  ماـقم  رد  دنـشک و  يدـنلب  رب  ار  دوخ  هک  دـندید  نآ  رد  تحلـصم  نایرکـشل 
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ّلظ رد  نویامه  ياشگناهج  تایار  انثا  نیا  رد  دـنداتفا . بقع  رد  ار  نایزاغ  فلاـخم  رکـشل  دـنداهن و  دوب  ناـشیا  بقع  رد  هک  ياهتـشپ 
، تخادگب رابکی  هب  ار  هوک  نآ  فرگش  فرب  باتناهج  باتفآ  نوچ  و  تخادنا . دودح  نآ  تحاس  رب  يریگملاع  هیاس  نوزفازور  تلود 

ساره كاخ  هب  ار  ّتیمح  هدید  هتشادرب و  گنج  زا  تسد  [ 287  ] هدرک مگ  اپ  تسد و  دندومن  هدهاشم  یهاش  هبکوک  راثآ  هک  نافلاخم 
دنتفاتش هعلق  یلاوح  ات  تمیزه  ياپ  هب  هدرمش  تمینغ  ار  زیرگ  دنتفایرد و  ار  « 1 « » ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی   » هعقو هعقاو  نآ  لوه  زا  هتشابنا 
تیمک زا  ماقمهتـشرف  هاـش  هتخاـس  اـفخ  يراوت و  ياـیاوز  نکاـس  ار  دوخ  دوب و  هتخادـنا  رـس  رب  مـالظ  ناـسلیط  كـالفا  رادهعلق  نوـچ  و 

. داد نامرف  لومشبکاوک  رکشل  لوزن  هب  هدمآ  دورف  ماوقنودرگ 
يونثم

هانپنید هش  دمآرد  هگرخ  هبهاگباوخ  بناج  دش  دیشروخ  وچ 
راک هب  بشما  دنیامن  ارادمرادمنید  رکشل  ات  دومرفب 

نیمز  نیز و  حطس  رپ  تشگ و  یهتنید  داد و  اب  ناقاخ  نامرف  هب 
______________________________

«. دزیرگیم شردارب  زا  یمدآ  هک  يزور  . » هیآ 34 ( 80  ) سبع (. 1)
زا دیـشروخ  دیـشمج  هک  حابـصلا  یلع  هاـگباوخ  نیا  درگ  رمق  رود  وچهاپـس  درِگ  هب  دـش  ناور  هیـالط   227 ص : نتم ، یهاـش ، تاـحوتف 

گنخ رب  هک  نیز  رهم  رب  هانپنید  هاش  تشگ و  راوس  يریگملاع  مزع  هب  هدیـشک  نیز  ریز  رد  ار  نودرگ  قلبا  دیدرگ و  رادیب  بش  باوخ 
ار شبناوج  فارطا و  دومرف و  هعلق  یلاوح  هب  ترـضح  نآ  باکر  ولج و  رد  بیهنتمایق  رکـشل  هدیدرگ  راوس  دندوب  هداهن  نیکمت  کلف 

شـساسا هدیدرگ  لثم  ردق  تعفر  هب  نوگلین  هعلق  نیا  نوچ  هدیـشک و  لحز  کلف  رب  رـس  دید  یهوک  دومن ، هظحالم  فاشکتـسا  هدید  هب 
ره رذگ  لایخ  [ 288  ] نآ زارف  ار  رود  هشیدنا  غرم  هن  رگراک و  نآ  رب  نتیم  راقنم  هشیت و  كون  هن  هراپکی  یگنس  شاهراب  هراخ و  زا  یتخل 

ریدتسم کلف  شجوا  نابیاس  رینم و  ردب  شردق  رادهلعـشم  هتـسرزاب  یـضرا  يوامـس و  تفآ  زا  شنابـساپ  هتـسب و  دالوف  زا  يّدس  شّدح 
. گنسمه جوربلا  کلف  اب  تناتم  رد  شنکاما  رود  گنن و  رد  لحز  ردق  یتسپ  زا  شنکاس 

دوب رود  كامس  جوا  هلحرم ز  رازهياج  دزاس  هک  يریاط  شاهرگنک  زارف 
رب رـصحنم  هعلق  رباـعم  يراـجم و  هک  دـش  مولعم  نوچ  دوب و  رود  كاـخ  رعق  زا  لـحز  زکرم  هکتسرود  ناـنچ  کـلف  زارف  نآ ز  بیـشن 

ياـقآ میرکلا  دـبع  قاـسرو و  یچهچبق  کـیب  روصنم  تفر ، ناوت  نوریب  هوـک  تشپ  بناـج  زا  هک  تسه  زین  رگید  یهار  تسا و  هزاورد 
نمیشن هزاوآدنلب  هعلق  نآ  فارطا  رب  هزاورد  ربارب  رد  ار  رکیپهوک  رکشل  دومرف و  نییعت  هوک  يالاب  تسارح  هب  هوبنا  رکـشل  اب  ار  ولریگبرع 

«1  » نییاـپ یکدـنا  تأرج  مدـق  هب  یهاـگ  هک  هـعلق  مدرم  دـنتخادنارد . سوـنبآ  کـلف  جوا  اـت  سوـک  هراـقن و  زاوآ  فارطا  زا  دـنتخاس و 
رد هک  اهنآ  دندیدنـسپن و  دوخ  رب  گنج  دنتـشذگ و  گنج  برح و  زا  مهو  هبلغ  تهج  دنتـشگ ، ریدقت  ریت  هضرع  هک  سب  زا  دـندمآیم 

تشگ و یلوتسم  سک  همه  رب  هرّدکم  هّرد  نآ  ترارح  دندیزخ . هعلق  نآ  هراغم  رد  تفـصراتفک  دندوب  گنلپ  تأرج  تّدح و  هب  گنج 
دندنبرب و هعلق  نآ  ياپ  زا  ار  بآ  هک  دومرف  نآ  ياضتقا  ياشگروشک  هاش  يامنباوص  يأر  تشذگرد . دـح  زا  سگم  تنوفع و  ترثک 

زا هنامز  رد  تسا  ياهناخدور  بآ  نیا  ربعم  و  دندنسپن . تقفش  تفأر و  [ 289  ] هفیاخ هفیاط  نآ  رب  نیا  زا  شیپ 
______________________________

. نایاپ هخسن : (. 1)
228 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دردیم ار  نیمز  زا  دوگ  عرذ  تسیب  يزاوم  نآ  ضرع  هعلق و  نییاپ  هوک  هتـسویپ  تفاسم  عرذ  دصناپ  رازه و  کی  بیرق  هناشن ، ناشکهک 
هب جوا  زا  ار  جوف  ره  یتسه  راب  جوم  كرتشا  هکلب  راوشد ، نآ  زا  رذـگ  ار  راوس  درم  هک  ياهبترم  هب  زین  شقمع  درذـگیم و  لامک  رد  و 
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قیمع قدنخ  هک  دش  ذـفان  نویامه  مکح  دـیامنیم . ضیرحت  صیرحت و  قیرف  ره  ندرک  قیرغ  هب  ار  راّخذ  رحب  نآ  دـشکیم و  ضیـضح 
تمـسق نایرکـشل  سوؤر  هب  ار  یـضارا  دـنردرب . نید  يادـعا  هنیـس  نوچ  ار  نیمزرـس  نآ  دـنرب و  دورف  نآ  يولهپ  رد  دور  بآ  روـخارف 

هشیت و ربت و  نتیم و  هب  ناوت  ردـق  نایرکـشل  نآربانب  دـنناسر . کت  هب  عرذ  تسیب  قمع  هب  هک  دـش  رّرقم  عرذ  کـی  ار  درم  هس  ره  هدومرف 
ناسکی نیمز  متفه  رعق  اب  ار  ناـشنتناتم  گنـس  نآ  يزور  كدـنا  رد  دـنتخادنا و  هراـخ  گنـس  رد  اهفاکـش  رجنخ  كون  هزین و  نینس 
دندرمـش ار  یهام  تشپ  ياهمرد  نتیم  كون  تراشا  هب  دندرتس و  نیمز  واگ  تشپ  زا  يوم  هشیت  يزیت  هب  هک  دندرب  ورف  یقدنخ  دـنتخاس .

نماد دـیدرگرب و  ماـمت  هب  یلـصا  ربـعم  زا  بآ  دندادرـس  قدـنخ  بناـج  هب  ار  میظع  دور  نآ  دـنداشگ و  باتـش  هار  زا  ار  بآ  ّدـس  وچ  و 
رگید عرذ  دنچ  ات  دومرف  هدمآ  راک  رـس  رب  ریـس  یکلم  سفن  هب  رورپنید  هاش  رگید  تبون  دیدرونرد . هعلق  لها  ضایح  هکرب و  زا  يرایبآ 

رد ماجنارس  اضق  رکشل  نوچ  دنیامن . بیـشارس  قدنخ  بناج  هب  مامت  هب  ار  بآ  نآ  زا  دعب  دنیازفیب و  قدنخ  نآ  قمع  ضرع و  رد  [ 290]
ناقهد تشگ و  بناجنیا  هب  مامت  هب  بآ  نالیـس  دـندوشگ  بناجنیا  هب  ار  بآ  ّدـس  دـندومن و  مامتها  رگید  زور  ود  کی  ماقم  نآ  رفح 

رد دندوب  هدروخ  سپ  ار  بالک  عابس و  هک  هدرم  نایاپراهچ  نایزاغ ، تشذگرد . تامم  رب  فرشم  هقرف  نآ  تایح  تشک  يرایبآ  زا  ردق 
. دندوشگرب نافلاخم  مشچ  راسهمشچ  زا  ترسح  هبانوخ  دندومن و  لو  ناشیا  ياهضوح  اههکرب و 

رد ار  هعلق  لـها  دروآ و  روز  بآ  درب و  یگنـشت  دوـب ، هتفاتـش  يراـهب  جورب  رخاوا  هب  رواـخ  ورـسخ  هتفاـی و  ماـمت  يـالیتسا  اوـه  ترارح 
هحلـسا ماظع  نایزاغ  دندناشفا . تایح  زا  تسد  هدنامرد  ناج  هب  رخآ  دندنارذگ و  هریت  نیا و  رب  هریت  لاوحا  هب  زور  هس  دنکفا . بارطـضا 

دندیناسر و هزاورد  هب  ار  دوخ  دنتشذگب و  تابقع  عناوم و  زا  هناریـش  ياههلمح  هب  دنتـشگ و  يریگهعلق  مزاع  هدرک  تسار  دوخ  رب  گنج 
کلف رد  حیبست  هلغلغ  لیلهت و  شورخ 

229 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تبترتیادـه ترـضح  لتقم  رب  ریدـقت  تصـش  زا  يریت  انثا  نآ  رد  دـندینراذگ . كـالفا  جوا  هورذ  زا  هدـیناسر  حیـسم  شوگ  هب  مراـهچ 

ور برق  راوج  رد  دیسر و  یلعا  ترضح  ردارب  دومحم  دّیس  هجاوخ  تماما  تلاسر و  جرب  يّرد  تمارک  تیالو و  جرد  رد  تبسن  تنطلس 
ّدـس ربت  يدرمياپ  نیزربت و  يرایتسد  دـنداهن  هزاورد  [ 291  ] هب هدروآ و  روز  نایزاغ  دـیدرگ . لصاو  نانج  تاـجرد  هب  ادهـشلا  دّیـس  هب 
ریفن هب  ماشآنوخ  ریشمش  دنداتفا . هعلق  مدرم  نایم  رد  ربا  شورخ  دعر و  گناب  هب  ربب  ریـش و  نوچ  دنداد و  تسکـش  ار  رد  نآ  سابلنهآ 

. تشذگرد نامسآ  زا  رشح  نآ  لها  رس  هنیس و  اب  رجنخ  نابز  هنعط  تشگ و  ناسّللا  بطر  ماع  لتق 
هب لاـتق  لـتق و  شتآ  نارین  تخاـسیم . راوـمه  راـبدا  كاـخ  هـب  ار  نارورـس  نارگ ، زرگ  تخادـنایمرد و  ياـپ  زا  ار  ناـشکندرگ  هزین ،

هرابکی تسا  راصح  متفه  رادهعلق  هک  لـحز  رادـنپ  نمرخ  تخورفارب و  نآ  سکع  زا  خـیرم  هرهچ  هک  دـمآ  لاعتـشا  هلعـش و  رد  ياهبترم 
. تخوسب

هعلق كرا  هب  تمیزه  ياـپ  هب  روفلا  یلع  تسبرب و  تخر  بیکـش  ربـص و  اـیک  نیـسح  غاـمد  لد و  لاوحا  زا  بیهنتماـیق  هنتف  نآ  میب  زا 
هتخادرپ دومحم  دّیـس  هجاوخ  ترـضح  زامن  زیهجت و  طیارـش  هب  ارما  دـیناسر ، مادـهنا  هب  ار  هعلق  ناینب  ماع  لتق  نوچ  یهاش  مکح  تسج .

زور کی  لهچ و  زا  دعب  هتشگ  ایک  نیسح  هّجوتم  دنتخاس و  هّیوفـص  هّیردیح  تارـضح  كرابم  دقارم  هناور  ار  شراونا  هب  فوفحم  شعن 
لاتق و نارین  زورهنابـش  هس  تّدـم  شناصوصخم  ایک و  نیـسح  دـیماجنا . هرداـصم  عون  نیا  هب  نآ  یلاـها  راـک  دوب ، هرـصاحم  هعلق  نآ  هک 
دندروآ و نوریب  هدنز  ار  ایک  نیسح  هدرک  ناشیا  هریان  يافطا  یهاش  ماقتنا  نامسآ  رکشل  مامغ  رمالا  رخآ  دنتـشگ و  زورفاهلعـش  ار  لادج 
«. 1  » دنتخاس سفق  ار  شدسج  موئـشم  موب  دنتخادرپ و  رادبآ  ياهناکیپ  رب  لمتـشم  نخث  سوبحم  وا  ظفح  تهج  یـسفق  شگرا  هنومن  رب 

مظن نآ  [ 292]
صصقلا  نسحا  وت  هّصق  یفسوی و  وتصن  سورع  دمآ  وت  حتف  رهب  اهاش ز 

______________________________

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 178 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هطـساو هب  ار  کیب  دارم  نایزاغ  هدـمآ  نوریب  اقفر  اـیک و  نیـسح  هئامعـست 909 ) عـست و   ) هجحلا يذ  هرغ  رد  : » ص 268 ارآناـهج ، (. 1)
کیب دارم  : » ص 26 هاشماظن ، یچلیا  خیرات  تشکب ؛» ار  دوخ  رایـسب  بیذعت  زا  دعب  هدرک  سفق  رد  ار  ایک  نیـسح  دندرک و  بابک  تریغ 

بیـصن ردـق  هب  تسا  نادـقتعم  هلمج  زا  هک  یـسکره  ماظع  نایزاغ  هک  دـش  مکح  دـنتخاس و  بابک  شتآ  هب  هتـسب  یبوچ  رب  ار  ناـمکرت 
«. دنک لیم  بابک  زا  ياهمقل 

یحتف هّصقلا ، « 2  » صفقلا یف  ریّطلاک  وت ، نیک  ناگتـسبلد  «1  » کمّـسلاک ءاملا  یف  وت ، رهم  ناگتـسراو   230 ص : نتم ، یهاش ، تاـحوتف 
راک يور  رب  یعون  هب  تلود  باوبا  دـیامن و  يور  یحتف  ناـنچ  هدـهاجم  نامـسآ  رب  جورع  زا  ار  نید  فراـعم  ناـفراع  رگم  هک  داد  يور 

دارفا تسد  رد  نیافد  نیازخ و  رادقم  نآ  دیاشگ . هرهچ  یتلود  نانچ  هدهاشم  كالفا  رب  دوعص  زا  ار  نیقی  فقاوم  نافقاو  رگم  هک  داشگ 
رب لومـشایمیک  رطاخ  لوبق  وترپ  دمآرب . جات  لیم  ات  لعن  خـیم  زا  ار  راوس  هدایپ و  الط  هرقن و  تالآ  هک  دـمآرد  نیاک  نم  انیأک  نایرکـشل 

. تفای تمسق  مهردق ، توافت  یلع  نایرکشل  قرف  قرف  رب  عومجم  تفاتن و  لاوما  تاهج و  نآ  لاوحا  تانجو 
يونثم

ملع هر  رگد  نودرگ  هب  يدُرب  هکمقرنیکشم  کلک  يا  هّللا  دمحب 
یتخادنا هیاس  ناهج  قرف  هبیتخارفا  تیار  کلف  زارف 

گنج يوپاکت  زا  ياج  هب  یتسشنگنج  يوج  زا  بآ  هر  یتسبب 
نابزنیریش قدص  همشچرس  زنآ  زا  یتشگ  درک و  ددم  تدادم 

غورف دراد  قدص  هنوگلگ  زغورد  زا  رود  هک  ینعم  رکب  نآ  شوخ 
[293  ] داشگ ربیخ  تفای  وا  تسد  رب  هکداژنیلاع  هاش  نآ  هب  یهلا 

رگد حتف  هظحل  ره  تسد ، دهدرثا  دراد  لدع  زا  وچ  ار  هش  هک 
راهن لیل و  قاروا  رد  دجنگنرازه  زا  یکی  اهنآ  زک  ناسنادب 

طوبرم نآ  هب  هتشذگ  روما  حناوس  تسا و  طونم  نآ  هب  هدنیآ  عیاقو  هک  لاوحا  ضعب  رکذ 

ینابناهج تنطلس و  هرجش  هرمث  هک  دیسر  ضرع  هب  تشگ ، غراف  ایک  نیـسح  ّمهم  اتـسا و  هعلق  حتف  زا  یلعا  ترـضح  كرابم  رطاخ  نوچ 
هاشداپ ترضح  دلو  ازریم  نیسح  دمحم 

______________________________

. یهام نوچ  بآ  رد  همجرت : (. 1)

. سفق رد  غرم  نوچ  همجرت : (. 2)
231 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تمس یگناگی  دّرفت و  هویش  هب  ترضح  نآ  داجما  دالوا  هنایم  رد  یگنادرم  یناولهپ و  يوزاب  روز  هب  هک  هک  ارقیاب  نیـسح  ناطلـس  روفغم 
یمالغ فرح  تقادـص  ملق  هب  هشیمه  تشارفایم و  دودـح  نآ  دابارتسا و  رد  تموکح  ملع  هک  دوب  دـیعب  دـهع  تّدـم و  تشاد و  زاـیتما 

. تشاگنیم لد  حول  رب  نایشآتنطلس  ناتسآ 
تیب

هواقن هک  یناـجیهال  یلع  ازریم  ترـضح  ردارب  نسح  ناطلـس  اـیک  راـک  رهچ و  دـییاس  هاـش  هر  كاـخ  هبرهپـس  جوا  دـیآ ز  هک  يرهم  وچ 
یهاش مراکم  دـیدرگ . فّرـشم  هانپنیطالـس  هاگرد  سوبكاخ  ّزع  هب  ازریم  نیـسح  دـمحم  تبحـص  رد  زین  دوب  نالیگ  تفالخ  ناـمدود 

مالعتـسا و هدرپ  يرورپهدـنب  تفوـطع و  ناـبز  هب  داد و  ناـشهار  هاـبتنانودرگ  هاـگراب  مـیرح  هـب  هتـشگ  ناـشیا  لافهدـنخرف  لاـح  لـماش 
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ثعاب یمیمـص  دامتعا  یمیدـق و  صالخا  و  [ 294  ] ّتیوط يافـص  ّتین و  قدـص  هک  دـش  مولعم  داشگرب . ناشلاوحا  هرهچ  زا  فاشکتـسا 
فّرشم یمظع  تلود  نیا  فرـش  هب  هتفرگ  ار  ناشیا  ناج  نایب  رگ  قیفوت  تسد  هب  « 1 « » ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو   » هتـشگ

هب ّتیلباق  روخارف  زا  کیره  دادعتـسا  تماق  نآربانب ، هدینراذگرد . كالفالا  کلف  زا  يربک  تبهوم  نیا  هب  ار  ناشیا  ردق  هیاپ  هدینادرگ و 
تیانع رهاوج  یلآل و  هب  عّصرم  ياهرجنخ  رمک  داهن و  هّرجم  ياهریشمش  داژنيزات و  نابسا  هتـسارآ ، صاصتخا  تعفر  جات  ّصاخ و  علخ 
تیارـس باـتفآ  تیار  یپنویاـمه ، رادـملع  هدومرف  چوک  تلود  هب  اـجنآ  زا  تشاد و  ینازرا  ناـشیا  نطوم  هب  تعجارم  تصخر  هدوـمرف 

مزاع یفّقوت  كدـنا  زا  دـعب  تخادـنا و  زرم  موب و  نآ  هنکـس  رـس  يزروتلادـع ، تسد  هیاس و  تخارفارب و  ير  یلاوح  رد  ار  يرایرهش 
اجنآ زا  دش و  نویامه  شربا  شکنانع  غولروس  تمیزع  هتشگ  عتمم  شراثآتهزن  رازهزبس  راوگـشوخ و  ياهبآ  زا  هتـشگ  ناقرخ  قالیی 

نآ نانکاس  ماّیا  زورفاناهج  ملع  هچهم  زور  دنچ 
______________________________

«. دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  هک  ار  سکره  ادخ  . » هیآ 46 ( 24  ) رون (. 1)
232 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. درک زورون  دیع و  گنر  هب  ار  يراحص 
يونثم

هاگرخ فقس  دزرب  رهم  جوا  ربهاش  یمرخ  شیع و  هب  لزنم  نآ  رد 
دهع ار  زورون  دش  هزات  ترشع  هبدهمکلف  هاش  مدقم  نمی  ز 

یمایپ ّتنج  زا  مد  ره  دیوگ  هکیماقم  خرف  یلزنم  كرابم 
هدیمخ کشم  شتّنج  ياوههدید  ود  رون  شتحاس  يافص 

فالخ باوبا  یهوقربا  هرک  دمحم  هک  دیـسر  ضرع  ّزع  هب  ءانثا  نیا  رد  [ 295  ] شیافـص زا  نشور  هدید  داوسشیاوه  زا  رطعم  ناج  غامد 
زا لصا  رد  وا  هک ، تسا  نآ  هرک  لاوحا  حرـش  زا  ياهّمـش  لامجا  نیا  لیـصفت  هداهن . ضراـع  رب  فـالتخا  غاد  ار  قاـّفتا  هرهچ  هداـشگ و 
قآ تنطلـس  ناینب  نوچ  و  دومنیم . مایق  ناشیا  فیاوط  تمدـخ  هب  ناـمکرت  تلود  تّدـم  رد  دوب و  هوقربا  هیاـپ  ردـقیب و  هیاـمورف  مدرم 

. دش زارد  « 1  » هوقربا رد  وا  ّطلست  تسد  هقرف  نآ  يدرمياپ  هب  هدمآ  عمج  وا  درگ  رد  داسف  لها  دارفا  زا  یعمج  تشگ ، ریذپمادهنا  ولنیوق 
فّرصتم نّکمت  يور  زا  هدروآ و  عمج  دوخ  رب  یترثک  ناهفـصا  یلاوم  زا  دوب  یـصخش  مان  يوراس  دمحا  ناطلـس  دزی  یلاو  الو  نآ  رد  و 

دوخ رکون  مان  اقآ  بیعش  هیلا  راشم  دوب ، هدش  کیب هللا  نیسح  دزمان  عاطمناهج  مکحلا  بسح  اجنآ  تموکح  هکنیا  زا  لبق  هدیدرگ ، دزی 
هنایم هتفر  وا  هارمه  هعاطالا  بجاو  نامرف  بجوم  هب  دوب  ناهفـصا  رباکا  زا  هک  نیدلا  یقت  هاش  هدـینادرگ ، دزی  هناور  یگغوراد  مسر  هب  ار 

رب زوریفان  علاط  ار  تخبهریت  نآ  زور  دنچ  نامه  رد  و  دوب . هدرک  دییشت  دوهع  نامیا و  هب  ار  تّدوم  ّتبحم و  مسارم  روکذم  دمحا  ناطلس 
ملاع هب  هتفرگ  مامح  رد  ار  بیعش  هکنآ  ات  دوب  تصرف  زهتنم  هتسسگ  ردغ  تنایخ و  تسد  هب  دوب  هتسب  هک  يدهع  دقع  هتـشاد  دهع  ضقن 
هوبنا يرشح  هوقربا  زا  هرک  هعقاو  نیا  زا  دعب  هچ  داهن . شلما  رانک  رد  ار  شلمع  يازـس  مارآیب  کلف  ماقتنا  تسد  يدوز  هب  داتـسرف و  اقب 

تعرس و هب  دوب ]  ] باوخ رکشل  هک  یبش  [ 296  ] هتشاد هارمه 
______________________________

( همانتغل . ) دراد نایملید  هب  فورعم  یگنس  يانب  کی  یخیرات و  گرزب  هعمج  دجسم  هدابآ . یبرغ  لامـش  رد  يریوک  هیحان  هوقربا : (. 1)
طوبرم نآ  هب  هتشذگ  روما  حناوس  تسا و  طونم  نآ  هب  هدنیآ  عیاقو  هک  لاوحا  ضعب  رکذ  نتم 233  یهاش  تاحوتف 

233 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هّیقب هدرک  ریگتـسد  ار  وا  هدـمآرد  لثمّتنج  رهـش  نآ  هزاورد  زا  لیح  رکم و  هب  هتخاس  یکی  ّتلذـم  كاخ  اب  ار ]  ] وا هتخات و  وا  رب  باتش 
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: لاق نم  معنف  دیناسر . « 1 « » ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف   » هبترم هب  ار  وا  دیناشچ و  وا  هب  دوب ، هتخیر  بیعش  ماج  رد  هک  یتبرش 
تیب

زین ار  یناهفصا  زادناریت  هدایپ  رفن  دصراهچ  تسا و  هتـشک  ار  وت  زورماک  ار  وا  دنکـشب  ادرفدنتـشک  ار  وت  زورماک  یتشک  ار  هک  هتـشک  يا 
داوم دایدزا  تهج  ار  عضاوم  یـضعب  رخطـصا و  دزی و  هدلب  نوچ  و  دروآرب . راّرج  هقرف  نآ  داهن  زا  رامد  درک و  مدع  ملاع  هناور  اج  نامه 
بوص مزاع  زازعالا  بجاو  تایار  هک  یتقو  رد  و  دیدرگ ، یلعتسم  یلوتسم و  دودح  نآ  نایعا  اسؤر و  هب  هدروآرد  فّرصت  هطیح  هب  رخف 

لاوحا نیا  لالخ  رد  اّما  تشارفا ، تعفر  جوا  رب  ردق  رـس  تشاد ، هضرع  فحت و  لاسرا  زا  هداتـسرف  هانپملاع  هاگرد  هب  نایچلیا  دوب  زاریش 
، ییاوسر لامک  دوجو  اب  هکنآ  رتبجع  تشاگن . هشیدنا  هحفص  رب  هلطاب  تالایخ  نالذخ  هماخ  كون  هب  تشابنا و  ار  دوخ  تلود  همشچرس 

عیمج هللا و  اـنذاعا  دوشگیم . لاوـحا  هرهچ  رب  ّتیودـهم  باوـبا  هاـگ  دوـمنیم و  تیـالو  لاـیخ  یهاـگ  هدز  ییادـتقم  ییاوـشیپ و  زا  مد 
دیشروخ ریمض  نوچ  و  « 2 « » ٍّلِضُم ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  َو  ٍداه  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو   » دیاقعلا ءوس  دـیاکملا و  رـش  نم  نیملـسملا 

زازتـها رد  زارطترـصن  تیار  [ 297  ] يوـنعم يروـص و  ّتیمح  يوـیند و  ینید و  تریغ  تـشگ ، ریذـپشقن  راـبخا  نـیا  سکع  زا  ریوـنت 
تامغن هدومن  فّقوت  ناشن  ّتنج  تکلمم  نآ  رد  رکشل  تقو  دنچ  و  دیدرگ . ناهفصا  هّجوتم  غولروس  زا  هناشننودرگ  هناخ  شیپ  هدروآ ،

ینابمهتـسجخ مودـق  نمی  زا  ار  یناث  تشهب  نآ  دـنتخادنا و  تماقتـسا  لزنم  رـس  نآ  رد  تماـقا  لـحر  هتـسناد  دورـس  جـّیهم  ار  دورهدـنز 
. دنتخاس

يونثم
لوزن  برثی  هب  احطب  شدوب ز  هکلوسر  نآ  لد  ّرس  هب  یهلا 

______________________________

«. تسا هتسکش  دوخ  نایز  هب  دنکشب  ار  تعیب  هکره  . » هیآ 10 ( 48  ) حتف (. 1)
، دنک ییامنهار  ادـخ  هک  ار  سکره  دوب و  دـهاوخن  ییامنهار  چـیه  دزاس  هارمگ  ادـخ  هک  ار  سکره  و  . » تایآ 36 و 37 ( 39  ) رمز (. 2)

«. تسین ياهدننکهارمگ 
داقتعا هر  زا  مزع  يور  دهنداد  نید و  اب  هاش  نیا  ياجره  هک   234 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دیزم رب  رگد  حتف  حتف  ره  هبدیلک  ترصن  حتف و  زا  هد  شتسد  هب 
مالظ گنز  ماّیا  دیادزماف ز  هنییآ  غیت  زا  هک  نک  نانچ 

روشن زور  هب  ات  نایقافآ  ربرون  بات  نآ  قافآ  رد  دباتب 

عافترا جوا  زا  تلّذم  ضیضح  هب  شندروآ  عابتا و  هرک و  دمحم  عفد  تهج  دزی  هدلب  هب  عاعشباتفآ  تیار  هچهم  نآ  ندومن  هّجوت 

ناتـسمز زا  هک  دوب  نآ  هّجوتم  نویامه  رطاـع  رطاـخ  تشاد ، لـالجا  لوزن  ناهفـصا  هّطخ  رد  زور  دـنچ  نوچ  لـالج  تمظع و  ناورداـش 
زیگناهلعـش ار  یهاش  بضغ  هریان  تشگ و  زیت  هرک  فالتخا  راـثآ  عویـش  فـالخ و  راـبخا  رمـالا  رخآ  دـنزاس . اـج  ناـمه  قالـشق  تروی 

هدلب رهاظ  هار  هزور  دنچ  دّدرت  زا  دعب  و  « 1  » دش دزی  هّجوتم  تّزع  هدرپارس  تکوش و  تاقدارس  هدومن  تمیزع  نآ  خسف  نآربانب ، دیدرگ .
. دیدرگ هاپس  و  [ 298  ] رکشل هاگمارآ  دزی 

زا کیره  تخارفا و  کلف  رب  رـس  هعلق ، هزاورد  يذاحم  رهـش  نآ  رهاـظ  رد  تسا  هاـگرخ  نوگهزوریف  نیا  هنومن  هک  هاـنپناهج  هناـختلود 
زا ار  دش  دـمآ و  لایخ  دندیـشکرب و  اهزاورد  رهـش  مدرم  تخاس . نمیـشن  دوب  هدـش  وا  دزمان  لچروم  تمـسق  رد  هک  ار  نّیعم  لحم  ءارما 

بات چیپرپ و  هزین  نابعث  يرایـسب  زا  شاهراب  هرگنک  دیدرگ و  نامع  کشر  بآ  ترثک  زا  شنایاپیب  قدنخ  دـندیرب . هار  هعلق  نآ  يذاحم 
سابتقاتعفر هینبا  نآ  ساسا  فقس و  دندومن و  لیمکت  راوتسا  ياهانب  گنس  ندروآ  عمج  زا  شیانب  نیگنس  هراب  ربز  رب  دیسر . نامسآ  هب 
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لخادم و تخاس و  هراتسرپ  نامسآ  ار  هراب  جورب  هزین  نینس  ياههلعـش  دندوزفا . تعزانم  بابـسا  رتسکاخ  ياهروک  ین و  ياهتسب  هب  ار 
تروص نادرمریش  هولج  زا  تفرگ و  سوق  تأیه  یمار  درم  یعاسم  زا  جرب  ره  تخارفا . نامسآ  رب  رس  ار  جراعملا  يذ  يانب  نآ  جراخم 

______________________________

ص ارآناـهج ، خـیرات  دومرف ؛» تضهن  دزی  فرط  هب  ( 910  ) هئامعست رـشع و  هنـس  بجر  هام  رد  : » ص 30 هاش ، ماـظن  یچلیا  خـیرات  (. 1)
«. دومن تکرح  دزی  هرصاحم  هب  ( 910  ) هیناثلا يدامج  متشه  تسیب و  رد  : » 269

235 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نآ يرود  رکیپ  دندرک و  هطاحا  راوهطقن  ار  رهـش  زکرم  هدومن  مادـقا  مامتها  مادـقا  هب  ماجنارـس  اضق  نایزاغ  بناجنیا  زا  تفریذـپ . دـسا 

نانمـشد مشچ  دصق  هب  نامک  غاز  دوب و  زاورپ  رد  گنج  ياوه  هب  گندخ  باقع  نیبناج  زا  دـندروآ . نایم  رد  نیکم  نیگن  نوچ  ار  رهش 
زا کفت  هرهم  تخادنایمن . دعب  هب  لبق  زا  سفن  کی  ار  راک  دربشیپ  تخانـشیمن و  دعـس  زا  ار  سحن  دعر  گنهآزیت  گنـس  زاوآدنلب .

. تشگیم ّکفنیال  وزج  ار  کلف  [ 299  ] مارجا تفصهراّیس  هکلب  تشذگیم  نییآباهش  جورب  نانکاس  هنیس 
يونثم

باتش رد  نایناطیش  مجر  یپباهش  نوچ  نیشتآ  کفت  ماهس 
دورف ار  کلف  درآ  هک  رس  نآ  ربدومع  نیگنس  پوت  کلف  جوا  ز 

رس نمیشن ز  دزاس  لقع  نوچ  هکرپزیت  نامک  زا  گندخ  باقع 
ْمُُهنوُصُح ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو   » رادنپ راوید  سپ  رد  هارمگ  ياپ  هاوخدب  هقرف  زارف  بیـشن و  زا  نزقرب  روخ  وچزادگملاع  غیت  ندیـشخرد 

ار « 2 « » َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ   » هقداص هاگآ ، هقرف  نیا  هلباقم  رد  دندرشفایم و  مامت  ماکحتسا  هب  « 1 « » ِهَّللا َنِم 
یبرهم ار  هتشگربتخب  موق  نآ  هن  رتزوسملاع . ناکیپ  هولج  حبص  ره  رتنزورفا و  قرب  ریشمش  هلعش  زور  ره  دندرتسیم . رطاخ  هحفـص  زا 

ریت غرم  هاگیب  هاگپ و  ره  هام  کی  تّدم  بیرق  يرافغتسا . لایخ  يراذتعا و  رکف  ار  هتـشذگ  ایند  نید و  زا  هقرف  نآ  هن  يرارف و  هشیدنا  و 
. هاوختلود يوگاعد و  ار  هانپمالسا  تازغ  هیغاب  هئف  نآ  سکعرب  کلم  هورگ  کلف  جوا  زا  هارمه و  لجا  همان  ار 

کیکی جیردت  هب  ناشیا  هداد و  نامرف  هداّرع  قینجنم و  بیترت  كرخ و  ماجنارس  هب  ار  هدایپ  هراوس و  هداس ، نودرگ و  هاش  تّدم  نیا  رد 
. دنتشاکیمن لد  هدید و  نیمزرـس  رد  باوخ  روخ و  مخت  هظحل  کی  و  دنتـشادیمن . يریگرهـش  بابـسا  زا  تسد  هتخاس  هدامآ  اّیهم و  ار 

[300  ] هب دنتشابنا و  كاخ  گنس و  هب  ار  كانمهس  قدنخ  نآ  رمالا  رخآ 
______________________________

«. دشاب ناشرادهگن  ادخ  ربارب  رد  هک  تسه  نآ  ناوت  ار  ناشاهراصح  دنتشادنپیم  . » هیآ 2 (، 59  ) رشح (. 1)
«. دنناراگتسر ادخ  بزح  هک  شاب  هاگآ  دنیادخ  بزح  نانموم )  ) نانیا . » هیآ 22 (، 58  ) هلداجم (. 2)

236 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
: هک ار  روهشم  یعابر  نیا  نومضم  هتشذگ  قدنخ  زا  كرخ  يدرمياپ 

هیعابر
اهلفاق يدش  عمج  یفرط  ره  زواهلفان  يدش  ضرف  نآ  رد  هک  يرهش 

هب دنتـشاگن و  شجورب  هباـتک  رب  نیتـم  مقرهتـسکش  ملق  كون  هب  « 2  » اهَِلفاس اـهَِیلاع  سفن  ود  کـی  رددرک  « 1  » ُضْرَْألا َِتلِْزلُز  اذِإ  ریـسفت 
هک ریدـقت  کـلک  دـندنکفا . شناـشنکلف  ناـینب  ّدـس  رد  اـههنخر  دـندنک و  مه  زا  ار  شتعاـنماب  ساـسا  تعاـطالا  بجاو  مکح  بجوـم 

«3 « » َنیَِملاـْعلا ِنَع  ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإ   » ناوـنع هب  ار  لالـض  هقرف  نآ  لاـمعا  هماـن  تسوا ، رییغتیب  مکح  هدزمقر  هلجا  هقزر و  تیمک  هچماـنزور 
لامآ یناما و  ناینب  هدرک  رهم  « 4 « » اهوُِکلْهُم ُنَْحن  اَّلِإ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِإ  َو   » همتاخ هب  ار  لابو  هورگ  نآ  لاجآ  قازرا و  هخـسن  تخاس و  نونعم 
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ترـضح قدص  فلخ  دیـشر و  دلو  یقابلا  دبع  نیّدـلا  ریهظ  ریما  بابق  تباقن  بانجیلاع  ءانثا ، نیا  رد  «. 5  » تخادـنارد ياپ  زا  ار  ناشیا 
يابقن رباکا  مارک و  يایلوا  ریهاشم  زا  ترـضح  نآ  هک  یلو ، هّللا  ۀـمعن  هاش  ترـضح  هریبن  یناث  هّللا  ۀـمعن  نیّدـلا  میعن  ریما  تبتر  تیادـه 
نادناخ زورما  بهذلا و  ۀلـسلس  رادومن  بدا  ملع و  رازاب  نایفریـص  هنایم  رد  بسح  تبـسن و  رد  ناشیا  تبـسن  بسن و  هلـسلس  دناماظع و 

نآ تماـق  لـخن  همه  نیا  اـب  تـسا و  داـشرا  دـشر و  هاـگهلبق  دـالب  راـید و  ره  رد  ناـشیا  نابـستنم  ناـشیا و  كّربـتم  ناـمدود  كراـبم و 
ٍۀَبِّیَط ٍةَرَجَـشَک   » لامک لضف و  لامالام  رابیوج  رد  هتـساخ و  « 6 « » ِهِّبَر ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو   » نیمزرـس زا  دوب  یلاهن  باـنجیلاع 

َو ِْدلَی  َْمل   » قلاخ تیاده  هب  ار  دوخ  دلب  نآ  قیضم  زا  هتسارآ  لاضفا  یلاعم و  رامثا  راهزا و  هب  « 7 « » ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  [ 301  ] ٌِتباث اُهلْصَأ 
َْمل
______________________________

. تسا هروس 99  زا  لّوا  هیآ  هب  هراشا  (. 1)
. تسا هروس 11  زا  هیآ 82  هب  هراشا  (. 2)

«. تسا زاینیب  نایناهج  همه  زا  ادخ  . » هیآ 6 ( 29  ) توبکنع (. 3)
«. مینک شکاله  هکنیا  رگم  دشابن  ياهیرق  چیه  . » هیآ 58 (، 17  ) ءارسالا (. 4)

«. دندومن حتف  زور  تسیب  زا  دعب  ار  رهش  : » ص 269 ارآناهج ، (. 5)
«. دیوریم شراگدرورپ  نامرف  هب  شهایگ  بوخ  نیمزرس  و  . » هیآ 58 (، 7  ) فارعا (. 6)

«. تسا نامسآ  رد  شیاههخاش  راوتسا و  نیمز  رد  شاهشیر  هک  تسا  كاپ  یتخرد  نوچ  . » هیآ 24 ( 14  ) میهاربا (. 7)
237 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تاقدارـس ّلظ  رد  هدز  ماّستا  ّتنج  هصرع  نآ  مایخ  ناماد  رد  ماـصتعا  تسد  هدـیناسر  يازفتجهب  يودرا  ياـشگلد  ياـضف  هب  « 1 « » َْدلُوی
تخارفا و وا  رس  رب  زوسناج  باتفآ  نآ  بات  رد  « 2 « » ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو   » نابیاس یهاشداپ  یهانتمان  ظفح  شاّرف  تخاـس و  لزنم  باّون 
، نآربانب دوب . هتـشگ  لیاس  بتارم  هب  ار  شـشخب  ماعنا  مزاول  لـیاسو  ایادـه و  فاـحتا  لـیاسر و  تشاد و  هضرع  لاـسراپ  زین  نیا  زا  لـبق 

نآ عایـشا  عابتا و  تظفاحم  تسراحم و  هب  ّصاوخ  زا  یـضعب  هتـشگ  ناقّلعتم  باـنج و  نآ  لاـمآ  لـفاک  لاـح و  لـماش  نارکیب  تفوطع 
تایح ّدح  رـس  تاجن و  لحاس  هب  راوخنوخ  راّخز  رحب  نآ  زا  هداد  ناما  ار  ناشیا  نابـستنم  ناقّلعتم و  نادـنزرف و  هدـمآرد  رهـش  هب  بانج 

رما نآ  داد  یبجاو  هب  يدنمرنه  تشگنارـس  هب  هک  داّدح  دوب  یـصخش  مان  كزان  یلع  داتـسا  هدلب  نآ  فرح  بابرا  هلمج  زا  دـندیناسر و 
يراّقن و بولسا  رب  ار  شاهیشاح  رادم  دوب و  هداد  بیترت  یملع  هچهم  « 3 « » َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو   » هرداق دییأت  دیدجت  هب  تاقوا  نآ  رد  دادیم .

لوبق وترپ  هداتسرف  نوریب  رهش  نورد  زا  هیفخ  ار  نآ  هداهن و  نیعمجا - مهیلع  هّللا  تاولص  نیموصعم - هّمئا  هکرابم  یماسا  رب  یشارتدالوف 
. دش وا  ناقّلعتم  روکذم و  داتسا  ندیشخب  ثعاب  تفات ؛ هچهام  نآ  باتناهج  باتفآ  رب  لومشایمیک 

هک نایچروق  زا  یکی  هارمه  دیسر ، شوگ  هب  شخبناج  ربخ  نیا  نوچ  هک ، [ 302  ] دراد عامتسا  هیلا  یموم  یلع  داتسا  زا  فورح  نیا  مقار 
هدمآرد نایرکـشل  ماب  فارطا  زا  مدمآرد . هناخ  هب  زاب  هدرک  ياهفقو  كدنا  مدمآ و  نوریب  دوب  هدمآ  نم  قاثو  هب  هدژم  نیا  لوصو  تهج 

ار دوخ  ناقّلعتم  نادنزرف و  زا  رفن  هدجیه  هحمل  کی  رد  هچنانچ  دندوب ، هدرک  زارد  زین  نم  هناخ  رد  لتق  تسد  رهـش  هنکـس  ریاس  قیرط  هب 
هب ار  یمدآ  میظعتلا  بجاو  بلاق  میسج و  مسج  هک  يرداق  هّللا  ناحبس  « 4 « » َُهل َّدَرَم  الَف  ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ  . » متفای هتشک 

______________________________

«. هدش هداز  هن  تسا و  هداز  هن  . » هیآ 3 (، 112  ) صالخا (. 1)
«. تسا نمیا  دوش ، لخاد  نادب  هکره  و  . » هیآ 97 ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)

«. میدرک مرن  شیارب  ار  نهآ  و  . » هیآ 10 ( 34  ) ابس (. 3)

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 183 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


«. دش دناوتن  وا  عنام  زیچ  چیه  دهاوخ  يدب  یمدرم  يارب  ادخ  نوچ  . » هیآ 11 (، 13  ) دعر (. 4)
238 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هب ار  عومجم  نآ  زا  دـعب  زاینیب و  ناشیا  عفانم  زا  شیئایربک  هصرع  داد و  یتسه  توسک  « 1 « » ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل   » زارط
يور زا  دوجو  هدرپ  « 3 « » ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَـش  ُّلُک  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال   » رازاب رد  هدنار  برق  هاگـشیپ  زا  « 2 « » َنِیِلفاس َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث   » همدص

. لاق نّمع  وفعلا  هّلل  لاقملا و  معنف  « 4 « » َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُمْکُْحلا  َُهل   » زادگ زوس و  نیا  تّدش  زا  غراف  شرهق  نامرهق  داشگرب و  راک 
ۀّیعابر

تسم درادیمن  اور  نآ  نتسکشبتسویپ  مهرد  هک  ياهلایپ  بیکرت 
، تشگ غراف  رهش  لصا  نتفرگ  زا  رحب  ضیف  رطاخ  نوچ  تسکش و  هک  نیک  هب  تسویپ و  هک  رهم  زاتسد  رس  زا  نینزان  ياپ  ورس  نیدنچ 

نآ درگ  رد  هبراحم  هیولا  دنتخاس و  باذع  نکسم  نآ  نّصحتم  ار  شدسج  باعک  بارغ  تافصهدیمح  تازغ  هدش  هرک  هعلق  حتف  هّجوتم 
تفه دالوف و  زا  دوب  یناکم  ای  هتخیر  گنس  هراب  کی  ایوگ  جازتما  تّدش  زا  نآ  راوید  رد و  اّما  دوب ، رّقحم  هچرگا  هعلق  نآ  و  دنتخارفارب .
زاورپ رد  نآ  زارف  هک  ریت  غرم  فّرحت . لایخ  نآ  هب  ار  هشیت  نابز  هن  فّرصت و  لاجم  نآ  رد  ار  نتیم  نادند  هن  هتخیمآ ، مهاب  [ 303  ] شوج
گنت هعلق  بناج  نآ  زا  ار  مدرم  دش  دمآ  لاجم  يدومن  گنهآ  شجوا  رب  هک  یگنس  يدمآ و  زارفارس  نایزاغ  بناج  هب  شریـسم  يدمآ 

. دومنیمن يور  یبابلا  حتف  هجو  چیه  هب  دوب و  هرصاحم  ماجنارس  ربیخ  هعلق  نآ  مامت  هام  کی  تّدم  يدرک .
دندروآرد و رس  رد  اهرپس  تسد و  رد  اهروت  دندرک و  هلمح  راب  کی  هب  دمآرد  نآ  نماریپ  مالسا  رکـشل  تازغ  ماحدزا  ولغ و  رمالا  رخآ 

يارجام همان  رادـبآ  غیت  يارجا  هب  داقتعاكاپ  نایزاغ  هک  داد  تسد  یبرح  دیـسر . هرابنوگلین  هعلق  نیا  جوا  هب  هراقن  ناغف  سوک و  دایرف 
ياپ دندومن و  یعس  وا  مدرم  هرک و  دنچره  دندیشک . ناتسد  متسر  ناتساد  رد  خسن  طخ  یطخ  هزین  تراشا  هب  دنتـسش و  ورف  ار  رایدنفـسا 

رد دندوسرف ، مامتها  دج و 
______________________________

«. میدیرفایب یلادتعا  رتوکین  رد  ار  یمدآ  ام  هک  . » هیآ 4 (، 95  ) نیت (. 1)
«. میدینادرگ نارتورف  همه  زا  رتورف  ار  وا  هاگنآ  . » هیآ 5 اجنامه ، (. 2)

«. وا تاذ  رگم  تسا  یندشدوبان  يزیچ  ره  تسین  وا  زج  ییادخ  چیه  . » هیآ 88 (، 28  ) صصق (. 3)
«. دنوشیم هدینادرگزاب  وا  هب  همه  تسوا و  نامرف  نامرف ، . » هیآ 88 اجنامه ، (. 4)

239 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ربیخ تبرض  ربکا  هّللا  يادن  یبیغ  مهلم  دیسر و  هام  رهم و  هورذ  هب  هّللا  هّللا  ریفن  بناج  نیا  زا  و  دندوشگن . دوخ  راک  يور  رب  یصالختسا 

. دنتسخ دندیرب و  رجنخ  غیت و  هب  ار  ءادعا  هنیس  رس و  دنتسکش و  مهرد  زین  ار  راصح  نآ  راوید  راهچ  دیمد ، هاگدروان  نآ  هصرع  رد 
يونثم

فزخرپ هقُح  نوچ  جرب  ره  زفده  ار  الب  گنس  هعلق  نآ  دش 
حور عادو  ناشیا  رثکا  دندوب  سفنمه  سفق  نآ  رد  هک  نانّصحتم  زا  یعمج  دنتخیمآ  كاخ  اب  هزیر  فزخدنتخیر  ورف  ار  انب  نآ  گنـس  هب 

باتناهج باتفآ  زا  مورحم  موب  نوچ  درک و  اج  دوب  هناخهراقن  هعلق  نآ  زارف  هک  هنایـشآ  رد  سک  هس  ود  اب  هرک  و  [ 304  ] دندومن یناسفن 
شلامعا همان  رد  لاهما  لامها و  طـخ  زور  هس  تّدـم  « 1 « » ًادـْیَوُر ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف   » يامرفتلهم دروآ . باـجح  نآ  باـقن  رد  رس 
تیاهنیب رهق  نامـسآ  زا  تیارـس  قرب  مکح  دیـسرن . ییاج  هب  دندومرف  شلوزن  تحیـصن  نویامه  يودرا  هّزعا  یلاها و  دـنچره  دیـشک و 

نمرخ نآ  رمع  هنییآ  اـب  ار  هتخارفا  ياـنب  نآ  نآ ، زا  دـعب  دـنزادنا و  هنایـشآ  نآ  درگ  رب  هدروآ  عـمج  هـمیه  نایرکـشل  هـک  تـشگ  عمـال 
هقرف نآ  شود  ندرگ و  زا  شوـپبوچ  ياـنب  نآ  تـشگ و  عـمج  رایــسب  هـمیه  ناـمرفلا  بـسح  دــنزاس . راوـمه  كاـخ  هـب  ناــگتخوس 
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رکف دروآ و  لاعتـشا  رد  سوهلا  وب  نآ  هنایـشآ  سفق  درگ  رد  ار  سخ  راخ و  نمرخ  نآ  لاثم  اضق  مکح  هریان  تشذگرد . شوکتلالض 
. درک درس  شلعتشم  لالض  رفک و  هب  لد  رب  ار  تایح 

يونثم
ماتتخا شدبای  یگدنز  نوچ  هکمان  هب  سنقق  تسیغرم  هک  مدینش 

رارق ياج  همیه  رس  رب  دنکرامشیب  دوخ  درگ  رب  همیه  دشک 
رپ لاب و  زا  رهاظ  یشتآ  دنکرگدکی  رب  لاب  یهگ  نآ  دنز 

شرس رب  نآ  زا  ندرم  دود  دورشرپ  زا  رارش  دتفا  همیه  نآ  رد 
لابو  نایشآ  درک  هناخ  نآ  زالاحهتشگرب  غرم  نوچ  هک  فلاخم 

______________________________

«. هد ناشتلهم  كدنا  هد ، تلهم  ار  نارفاک  سپ  . » هیآ 17 (، 86  ) قراط (. 1)
هچقاط هتشگ  باتیب  شتآ  بات  زا  هرک  [ 305  ] وزا دود  لجا  زوس  دروآربوزا  دوس  نامسآ  رب  همیه  رـس   240 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هدیناهر شتآ  نآ  زا  ار  وا  عابتا  رفن  هس  ود  ار و  وا  هدیناسر  نابدرن  نایزاغ  تخادنا . ناهج  طیسب  رد  نامالا  هرعن  اجنآ  زا  تخاس و  هانپ  ار 
عاطم ناهج  مکح  دنتـشادزاب . ریرـس  نودرگ  هناخ  شیپ  یلاوح  رد  هدرک  مکحم  ریجنز  لـغ و  هب  ندرگ  تسد و  ریعـس  باحـصا  نوچ  و 

ياوـحف دـنزادرپزاب . ناـشیا  دوـجو  ثبخ  زا  ار  عیـسو  ملاـع  دـنزاس و  سفنمه  اـیک  نیـسح  اـب  سفق  هنایـشآ  رد  زین  ار  وا  هک  دـش  رداـص 
ِْنَئل َو   » نوحشم قدص  هب  نومضم  دش و  رادنید  نایزاغ  لاحلا  بسح  لام  کلم و  هعسوت  زا  « 1 « » ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل   » يامتناتقادص

«. 3  » دیدرگ راّدغ  نافلاخم  راگزور  لصاح  راب  راک و  يراوشد  زا  « 2 « » ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک 
يونثم

دوب كابیب  زین  نید  راک  رد  هکدوب  كابان  هنیک  رد  هن  فلاخم 
يامن هرمگ  هاگ  هرمگ و  یهگيارگتلالض  هگهگ  دوب  لضم 

ساسا تمعن  رکش  رب  داهنب  وچسابل  تمعن  سنج  زا  شدرک  ادخ 
مدهنم ورب  ییاطع  دشابنمقتنم  دوب  شفصو  هک  دزیا  ز 

ادصرپ وا  حتف  زا  ددرگ  ناهجادا  ترکش  تسینابز  ار  هش  وچ 
تسوزا یتسپ  يدنلب و  ار  ناهجتسوزا  یتسه  هک  تتاذ  هب  یهلا 

دنمهرهب یملاع  بضغ  فطل و  زدنلب  نودرگ  تستسپ و  كاخ  ات  هک 
داب زازعا  تخت  هدنزاربداب  زارفارس  تصاخ  فطل  زا  هش 

تسکش  مان  گنن  دنک  يو  زا  هکتسپ  وت  رهق  شمصخ ز  داب  نانچ  [ 306]
______________________________

«. میازفایم امش  تمعن  رب  دییوگ ، ساپس  ارم  رگا  . » هیآ 7 (، 14  ) میهاربا (. 1)
«. تسا تخس  نم  باذع  هک  دینادب  دینک ، نارفک  رگا  و  . » هیآ 7 اجنامه ، (. 2)

هار رد  دـندرک . سفق  رد  دـنتفرگ  ار  هرک  دـندومن . ماع  لتق  هتخاس  رّخـسم  رگید  زور  تسیب  زا  سپ  ار  هعلق  و  : » ص 269 ارآناهج ، (. 3)
«. دـنتخوسب بضغ  شتآ  هب  لاس  نیا  لاّوش  رد  ثاـنا  روکذ و  زا  ناـقّلعتم  یماـمت  اـب  هدرب  ناهفـصا  هب  ار  وا  دـسج  تشکب و  ار  دوخ  هرک 

تدواعم انیـسم  سبط  شروی  زا  نارقبحاـص  ناـقاخ  هک  یتقو  هک  دوب  سوبحم  ناـنچمه  هرک  دـمحم  : » ص 86 ج 1 ، خیراوتلا ، ۀـصالخ 
«. دندینازوس دوب  هدروآ  هوقربا  زا  ولماش  کیب  يدبع  هک  اثانا  اروکذ و  شنامزالم  عابتا و  عیمج  اب  ناهفصا  نایم  رد  ار  وا  دومرف 
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241 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

موسرتّنج و ناهفصا  هب  تعجارم  اجنآ  زا  هوکشهوک و  رکشل  اب  سبط  بوص  هب  تمیزع  هوقربا و  هب  کیب  نیدباع  نداتـسرف  رد  راتفگ 
مور یچلیا  ندمآ 

زا دربن  رد  هک  یمیانغ  دـیزو و  مشحنویامه  نایزاغ  ملع  مچرپ  رب  « 1 « » ُءاشَی ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو   » ّبهم زا  تیاغیب  تیانع  میـسن  نوچ 
دئاق هک  دش  ذفان  نویامه  مکح  دـیدرگ ، مسقنم  دوب  هتـشگ  مّقرم  ناشیا  ماعنا  رتافد  رد  « 2 « » ِقْزِّرلا ِیف  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَـضَْعب  َلَّضَف   » ناوید

هوقربا بناج  هب  تمیزع  تیار  هتشاد  هارمه  ار  رثاداهج  نایرکشل  زا  یعمج  ریـسهدوتس ، ریما  نآ  یچاوت  کیب  نیدباع  رثابکاوک ، رکـشل 
. دزادـنارد ياپ  زا  دـندوب  رابدا  هعلق  نّصحتم  اجنآ  رد  هک ]  ] ار هرک  عابتا  راید و  نآ  رادـیاپ  يانب  داـهتجا ، یعـس و  بوکدـگل  هب  دزارفا و 

ریما اب  دنتشاد  باستنا  ولماش  هب  باکتراازغ  يودرا  رد  هک  بازحا  قرف  هتشگ  رورس  رـس و  ربهر و  دئاق و  ار  ریظنبکاوک  رکـشل  ریبکریما 
نآ ّلغیب  لد  « 3  » الو نیا  رد  دـندیدرگ . ناور  هداهن  تمینغ  وزغ و  بلط  هار  رد  تمیزع  يور  دـندش و  باـکرمه  ناـنعمه و  روکذـم 

هعلق نآ  نتفرگ  رب  ریگناهج  تّمه  دراد و  فرصنم  سبط  بناج  هب  سفنابص  قرب  شتآ  نسوت  نانع  هک  دش  ینعم  نیا  نومنهر  ترـضح 
رودص مدقم  هک  ردص  نیسح  نیّدلا  لامک  ریما  ازریم ، نیسح  ناطلـس  موحرم  هاشداپ  بناجنیا  زا  لبق  هکنآ  شببـس  درامگ . ریظننودرگ 

لاونایرد تّمه  بنج  رد  تشاد  هارمه  هک  تاقوسنت  تاکّربت و  هدـمآ  هاـنپناهج  هاـگرد  هب  تلاـسر  مسر  هب  دوب ، روکذـم  [ 307  ] هاشداپ
هب هک  تساوخ  هداتفا  دنمجرا  فرشا  رطاخ  دنـسپان  هعقاو  نیا  دومنن و  نیطالـس  هب  نیطالـس  لاسرا  فاحتا و  قیال  لاصخلا  میرک  هاشداپ 

نیقارع و رد  رـصحنم  نیمه  هن  یناتـسروشک  هیعاد  هک  دـنادرگ  ناـسارخ  یلاـها  رطاوخ  تاحفـص  هتـشاگن  ناـشفشتآ  رادـبآ  غیت  كوـن 
تلود گنخ  هکلب  تسا ، ناجیابرذآ 

______________________________

«. دهد دهاوخ ، هکره  هب  ار  شیهاشداپ  ادخ  و  . » هیآ 247 (، 2  ) هرقب (. 1)
«. تسا هدرک  نوزفا  رگید  یضعب  زا  ار  امش  زا  یضعب  يزور  . » هیآ 71 (، 16  ) لحن (. 2)

. الاو هخسن : (. 3)
242 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تحاس نزماگ  يریگملاع  میاوق  هب  تسا ، ناکما  هطیح  رد  نآ  فّرـصت  نوکـسم  عبر  زا  هچنآ  ناروت و  ناریا و  ریـس  هّجوتم  ياـشگناهج 
. تسا نآ  تحاسمگنت 

رعش
دهد نامسآ  زا  شیذاحم  رگم  نارودتسیرقحم  شلیخ  روخرد  هصرع  تفه  نیا 

ناهج نیطالـس  دوسحم  هک  ناسارخ  تخت  لعفلاب  هچرگا  دـهد و  ناکم  فرط ال  نآ  زا  رگد  کلموا  کـلم  عسو  یپ  لزی ز  مل  مکح  اـی 
ناـشنّتنج هصرع  نآ  ناـبیرگ  لـیذ و  زا  شتلود  يداـعا  يزاردتسد  هک  تسا  يرمع  هدروآ و  فّرـصت  دـیق  رد  روکذـم  هاـشداپ  تسا 

نآ زا  دنمجرا  هاپـس  لیخ و  ترثک  درک و  ناوت  رهم  هام و  اب  شتبـسن  هک  تسا  رتارآملاع  نآ  زا  دـنویپدبا  تلود  روهظ  اّما  هتـشگ ، هاتوک 
. دومن ناوت  رهپس  بکاوک  اب  نآ  هیبشت  هک  رتالاب 

يونثم
راوهاش رُد  لحاس  هب  ایرد  زراعش  رعاش  صاوغ  داد  نینچ 

ُنب دتفارب ز  رصرص  نافوط  هبنهک  تخرد  دیاپ  دنچره  هک 
لیس شیپ  دوب  اج  رب  ياپ  اجکلیذ  خرچ  رس  رب  دشک  رگ  انب  [ 308]
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راـغلیا مسر  هار و  هب  راتفرلامـش  بکارم  هتـشگ  سبط  دودـح  مزاـع  نآرباـنب ، ناوج  ربب  باـت  دروآ  اـجکناوتان  دوش  يریپ  يریـش ز  وچ 
. دـیدرگ سرج  هلان  يارد و  ناغفا  لـحم  سبط  هعلق  یلاوح  ( 910  ) هئامعست رشع و  هنـس  نابعـش  لیاوا  تشگ و  راذگارحـص  درونهیداب و 
. دندیزخ اههراغم  اههاچ و  رد  یضعب  دندیشک و  هعلق  هب  یگدنز  تخر  تّوق  يدرمياپ  هب  یـضعب  دندید ؛ ار  نایرکـشل  موجه  اجنآ  مدرم 

ناتسلخن یناگدنز و  لاهن  تسویپ و  روهظ  هب  دوب  هدرک  نیمک  نیمزرـس  نآ  بیرخت  رب  « 1 « » تیـضق امل  ّدار  ال   » نمکم زا  هک  یهلا  مکح 
مهرد تخادنارد و  ياپ  زا  ار  ناشیا  یناما  لامآ و 

______________________________

«. هئاضقل دار  ال  : » تسا هدـمآ  تروص  نیا  هب  تراـبع  نیا  ص 1353  ج 3 ، مکح ، لاـثما و  رد  تسین . نکمم  وـت  مکح  زا  یچیپرـس  (. 1)
. تسین وا  ءاضق  يارب  ياهدننکدر  ینعی 

243 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. دندیرد هنیس  یناگدنز  دقن  فّرصت  تهج  ار  لیخب  میرک و  دندیرب و  رس  ار  لیخن  تسکش .

هس زا  هلیاه  هکلاه  هعقاو  نآ  رد  و  دنتخاس . ناسکی  كاخ  هب  مامت  هب  ار  نانبكات  هرمثم و  راجـشا  دندرک و  بارخ  ار  هعلق  نوریب  تارامع 
زور هس  تّدم  دنتشذگرد . دوجو  رهش  زا  هداهن  مدع  يارحص  هب  ور  هزین  تراشا  هب  دنتشگ و  دوبان  نوگبآ  غیت  لیس  هب  نوزفا  یمدآ  رازه 

تشگ و ناشنبکاوک  بکاوم  رپس  یپدزی  نابایب  هدروآ  لاحترا  باکر  رد  تمیزع  ياپ  نآ  زا  دـعب  هدوب  زورفاقرب  نزهلعـش و  لتق  نارین 
. دش رثآمرفظ  رکاسع  لوزن  مّیخم  هروکذم  هدلب  رهش  نیمه  رد 

باتفآ شتیار  نیمک  دشاب  هکبانجیلاع  هاش  هدومرف  هب 
سبط زا  درب  دزی  بناج  ملعسفنقداص  حبص  نوچ  رادملع  [ 309]

تشارف ناهافص  يوس  هب  تیار  هکتشادن  فّقوت  نادنچ  هطخ  نآ  رد 
رظن رد  ایتوت  هر  كاخ  نآ  دشریس  یپ  شبکوم  دش  هک  یهار  هب 

ار يرارب  يراحص و  بتارم  ابـص ، بکاوم  هدومرف  تمیزع  دزی  زا  هانپنید  هاش  يرتشم  هم و  مشچ  هب  يدیـشکيروای  یتفای  کلف  زا  داب  ز 
نیکمت تّزع و  نامـسآ  جوا  زا  نید  داد و  اب  مسا  نویامه  مسج  نیبم  باتک  « 1 « » ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش   » هدومیپ هدوسرف و 

یلاها يور  رب  نارکیب  تمحرم  باوبا  « 2 « » َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن   » هناخاطع و زا  دومرف و  لوزن  نیمزرس  نآ  رد 
تزاجا هداتـسرف  باّوب  باّون و  دزن  سک  هدـمآ  موب  زرم و  نآ  یلاوح  هب  مور  بناج  زا  یچلیا  ءانثا  نیا  رد  دوشگرب . ناشنّتنج  هطخ  نآ 

هب ّصاوخ  ءارما و  زا  یـضعب  هک  دش  رداص  نویامه  مکح  هدیناسر ، ضرع  هب  ّتیفیک  ماظع  يارما  تساوخ . لومـشرهپس  يودرا  هب  لوزن 
ناور مکحلا  بسح  ءارما  دـنیاشگب . وا  راک  يور  زا  هدرپ  فاشکتـسا  تسد  هب  دـنیامن و  یقلت  زازعا  مارکا و  هب  ار  شمدـقم  زاوشیپ  مسر 
یلاو دیزیاب  ناطلـس  هک  دش  مولعم  دمآ  نایم  رد  رابختـسا  رابخا و  نیبناج  زا  نوچ  دنتـشگ و  یقالم  وا  اب  یتفاسم  كدنا  ّیط  زا  دعب  هدـش 

مور کلم 
______________________________

«. تسا هدش  لزان  نآرق  نآ  رد  هک  ناضمر  هام  . » هیآ 185 (، 2  ) هرقب (. 1)
«. مینکیم لزان  تسا ، تمحر  افش و  نانمؤم  يارب  هک  ار  نآرق  نیا  و  . » هیآ 82 (، 17  ) ءارسا (. 2)

244 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نیا تبسن  زاب  میدق  زا  دنیوا و  موکحم  رومأم و  دالب  نآ  [ 310  ] نایاورنامرف وا و  هب  ّقلعتم  کلامم  نآ  تنطلـس  هک  تسا  دیدم  تّدم  هک 
نابز هب  هدرک  صاصتخا  صوصخ و  داوم  راهظا  صالخا  يدنمزاین و  يور  زا  تسا  روهـشم  فورعم و  وا  داژنیلاع  دادجا  ءابآ و  هب  روما 

دعاوق دییشت  یعاسم  نسح  اب  هدومن  ماشتحاکلف  هاگرد  ماّدخ  شسرپ  تسارآهرهچ  اشگهدرپ و  امویف  اموی  هک  یحوتف  دابکرابم  تینهت و 
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شلوزن دروم  دندوب  هدومن  لابقتـسا  ار  یچلیا  رادلابقا  هک  لاثمنودرگ  هبتع  نالبقم  تسا . هتـشگ  یعاس  ار  تّدوم  دقاعم  دیکأت  ّتبحم و 
حول رب  هتشاد  هضرع  ّتیفیک  دنتشامگ و  یلعا  ترضح  سوب  طاسب  رب  تّمه  دنتشادزاب و  وا  دزن  ار  راذگتمدخ  رادنامهم  هدومرف ، نییعت 
ناهج هصرع  هک  تسا  ياهزات  حوتف  تینهت  هزادنا  ایرد  تسد  لیبقت  زا  دعب  دصارم  ّیط  زا  دوصقم  ار  دصاق  هک  دنتـشاگن  رثآمیبیغ  رطاخ 

هب نآربانب  تسا . يداّحتا  یگناگی و  طباور  هب  دادو  مزاول  دـیکأت  دیزیاب 34  ناطلس  ياعّدم  تسا و  هزاوآرپ  نآ  تیص  زا  نارود  طیـسب  و 
عابتا و هتخادنا  هدیدنسپ  ياهـشرف  یچلیا  قاثو  رد  « 1 « » فیّـضلا اومرکا   » مکح هب  فیح  سوسفایب و  رادنامهم  هداد  نامرف  یچلیا  مارکا 

شارف میلگ و  ات  ار  ناشیا  شاعتنا  شاعم و  هینبا  تخادرپ و  ناشیا  جاتحیام  هّیقب  هّیهت  مزاول  هب  هتخاـس  رومعم  رـضحام  روفو  زا  ار  شمدـخ 
. تخارفا نامسآ  هب 

يأرهدنخرف رادنامهیم  ناوريارسنامهم  هب  یهاش  نامرف  هب 
[311  ] دنکف شکرز  يابید  هفص  ره  هبدنکف  شرفم  هناخ  ره  هب  سلطا  ز 

دنفسوگ دروآ  يارسنامهم  هبدنمجرا  یعار  ات  دومرفب 
لمح عون  زو  يدج  فانصا  زلحمنودرگ  نادنفسوگ  همه 

بیسح ییاج  درک  نوچ  هناخ  نآ  ردبیرفمدآ  سنج  نآ  زا  سپ  نازو 
زیرگید ؤلؤل  نزجوم  نآ  ردزیخجوم  نیمزرس  نآ  نغور  زا  دش 

دوشگ جیار  دقن  هسیک  رسدومن  جئاوح  رکف  خبط  یپ 
یهتوک  دوب  دب  ار  بابسا  هکیهت  نایمه  درک  نانتنیمیس  ز 

______________________________

. دیرادب یمارگ  ار  نامهیم  (. 1)
دنچ نوچ و  هشیدنا  رتنوزفدنسپلد ز  یم  لقن و  هنوگره  245 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

حابـصلا یلع  هدینارذگ ، برط  شیع و  عمـش  غارف و  غارچ  هیاس  رد  ار  بش  هتـساوخ  لد  هچنآ  نآ  رد  اّیهمهتـسارآ  رـساترس  هناخ  نآ  دش 
نامـسآ زا  ار  وا  ردـق  هیاـپ  اـجنآ  زا  دـندیناسر و  هیلع  هبتع  سوبکاـخ  فرـش  هب  ار  وا  هتـشگ ، رومأـم  روکذـم  یچلیا  راـضحا  هب  ناـیچاوت 
كالفا هورذ  هب  ار  شتعفر  ردـق و  رـس  تمدـخ  تّزع و  تادجـس  زا  هدروآرد  ار  وا  و  دنتـشادزاب . هانپنودرگ  هاگرخ  ربارب  رد  هدـینارذگ 

جاهتبا و لالم و  داوم  جازم و  تّحص  ّتیفیک  هتشگ ، مور  ناطلـس  لاوحا  رـسفتسم  تفوطع  دّقفت و  نابز  هب  موسر  تمرکم  هاش  دنتـشارفا .
. دونش قباطم  قیال  باوج  ار  کیره  ترضح  نآ  هعماس  صخش  دومرف و  شسرپ  دالب  راید و  یلاها  اب  ششاعم  حرط  داهج و  وزغ و  لغش 

هدرپ دیـسر و  یلعا  ترـضح  سوبتسد  تلود  هب  ارآهرهچ  هردـخم  نآ  [ 312  ] ارما يدرمياـپ  هب  و ]  ] درک رهاـظ  ار  بوتکم  نآ  زا  دـعب 
یف اـم  نوـنکم  نآ و  شریرحت  نومـضم  دـیدرگ . لـصاو  ترـضح  نآ  اـب  يزادرپتیاـکح  يزارمـه و  هـب  هتــشادرب  ضراـع  زا  باـجح 

تفالخ ّقح  تسب و  زارط  بیز و  زازعالا  بجاو  مودق  نمی  زا  ار  کلم  تخت  زابنایب  زاسراک  ترضح  هک  هّلل  دّمحلا  هکنانچ  شریمضلا 
هار تسا و  هدوشگ  تقداصم  باوبا  روما  عیمج  رد  نونکا  تسویپ ، دوخ  یلـصا  زکرم  هب  دوب  يداعا  تردـق  هضبق  رد  يدامتم  تّدـم  هک 

یمان رما  نیا  تیاعر  رد  ار ]  ] یمارگ رمع  هیامرـس  میراد و  مادقا  داهج  ازغ و  مزاول  هب  اباستکا  اثرا و  زین  ام  هدومیپ  تقفاوم  مودق  هب  داّحتا 
دادما و « 2 [ » دنراد  ] یم تنیز  رادـبآ  غیت  هنوگلگ  هب  ار  راگزور  هیلح  دـنیامرفیم و  ازغ  فیاظو  میدـقت  « 1  » دنچ ره  ناشیا  میراذـگیم .

هّیـضر هقیرط  نیمه  زین  ناشیا  هک  مینآ  ّبقرتم  دّـصرتم و  هتـشارفا  ۀـینالع  اّرـس و  ناشیا  تقفاوم  ملع  میاهتـشاد و  مزال  ار  ناشیا  دادمتـسا 
ّیـسنم وحم و  هشیدنا  هحفـص  زا  ار  فالتخا  فالخ و  لایخ  دنیامرف و  حوتف  لیاسر  لسر و  دـش  دـمآ  باوبا  هتـشاد  كولـسم  ار  هّیـضرم 

. دیزو دهاوخن  ییاوه  هنوگچـیه  کیرحت  زا  تعزانم  تفلاخم و  میـسن  دیـسر و  دـهاوخن  روهظ  هب  يرما  یهاوخاوه  راثآ  زج  هک  دـنیامن 
مکیلا و انلسرأ  ام  اذه  »
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______________________________

. نوچ هخسن : (. 1)
. دش حیحصت  یسایق  دراد ، یگداتفا  هخسن  (. 2)

246 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
«. 1 « » مکیلع رومالا  هذه  یف  ةدهعلا 

نیطالـس فحت  لباق  هک  ییایـشا  دودعمان و  دوقن  رات و  دوپنیّرز و  هشمقا  راتفرابـص و  نابـسا  زا  بوغرم  يایاده  بوتکم  غالبا  زا  دعب  و 
لوبق غاد  تفطاع  رهم  هب  ار  کیره  رثآـمایمیک  رطاـخ  داد و  روهظ  هولج  ضرع  هّصنم  رب  دوب  دـناوت  [ 313  ] مارکا نامسآ  ناتـسآ  هب  ماظع 

. تشگ فّرشم  سولج  ّزع  هب  بسانم  لحم  رد  فرشا  سلجم  رد  داهن و 
يونثم

رابتعا هدید  زا  درک  رظنرادمّتنج  مزب  نآ  رد  یچلیا  وچ 
تشهب غاب  یمیسن ز  شیاوهتشرسّتنج  دید  بجع  ماقم 
روح یکاپ  هب  شوهم  نامالغرود  هداتسیا ز  نآ  یلاوح 

ریذپلد تمعن  زا  رپ  هداهنرینم  رهم  وچ  اهقبط  یتشهب 
يرس رب  ناششوپرس  هتشگ  کلفيرگ  ياههساک  هش  راونیمز 

ناشنّتنج مزب  نآ  رد  نانتمایب  ماـعنا  هرفـس  ناـسحا و  ناوخ  زا  یچلیا  نوچ  رارقلا و  راد  کـشر  نآ  دشرامـشیب  توعد  زا  هتوک  نخس 
. تفاتش رارق  ناکم  ّرقتسم و  ماقم  هب  رادنامهم  یهارمه  هب  تفای  هرهب 

هعطق
شبانج يدناسر  نودرگ ]  ] جوا رب  هکار  بسن  یشرع  هاش ]  ] نیا وت  ایادخ 

شباسح زا  اه ]  ] لقع دوب  رصاق  هکنادنچ  لابقا  رمع و  زا  هرهب  هدب 

ناسآ ياسآلکشم  رما  نآ  بابسا  ندرک  عمج  ناسارخ و  ریذپلد  هصرع  ریخست  مزع  هب  ناتسیتیگ  تایار  هّجوت  زاغآ  [ 414]

هراشا

باتفآ نوچ  يزادرپنخـس  کـلامم  ناـیار  هتـسجخ  ریونت  رهم  ریطخ  رطاـخ  يزارفارـس و  میلاـقا  ناـیاشگروشک  ریگملاـع  رینم  ریمـض  رب 
درادنرب و تکرـش  تسا  یهلا  ّلظ  هبتر  هک  تنطلـس  هک  دوب  دهاوخ  نهربم  ّللدم و  ننملا  يذ  بجاو  ّتینادـحو  نوچ  نشور و  باتملاع 

نیا و  یلالتم ، تنیز  هب  تسا  یماـقمرّقحم  نوکـسم  عبر  هصرع  یلاـع  تّمه  بنج  رد  نوچ  و  دراـین . تینینثا  تکراـشم و  باـت  تساـیر 
يور هک  دـناوت  نآ  ریگناهج  ریمـض  نونکم  ار  تکوش  بحاص  نیطالـس  هتـسویپ  یلآل ، هب  عّصرم  تسا  یماـج  نوگراـگنز  رّودـم  فقس 

هب بتر  هدنخرف  بطخ  فّرـشم و  ناشیا  یماس  یماسا  هب  رباغ  هچ  رـضاح و  هچ  ربانم  سوؤر  نّیزم و  ناشیا  یمان  مان  هب  نیگن  نوچ  نیمز 
تریغ طرف  ّتیمح و  ضحم  نآ  أشنم  اّما  تسا ، تربع  رابتعا و  زا  یهت  هچرگا  هیعاد  نیا  و  دـشاب . نونعم  زّرطم و  ناشیا  باطتـسم  باقلا 

هک تّوبن  میلقا  رد  ییاورنامرف  دوجو  اب  « 1 « » ٌرْهَش اهُحاوَر  َو  ٌرْهَش  اهُّوُدُغ  َحیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  َو   » هصرع نیـشنتخت  هک  تسا  اجنیا  زا  تسا و 
ٍدَحَِأل یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر   » ياعد هب  عّرضت  نابز  دیامنیم  رابخا  نآ  زا  « 2 « » ٍبآَم َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو   » همیرک

يِدَْعب ْنِم 
______________________________
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«. هار ههام  کی  هاگنابش  تفریم و  هار  ههام  کی  ندادماب  میدرک . نامیلس  رّخسم  ار  داب  و  . » هیآ 12 ( 34  ) ابس (. 1)
«. وکین یتشگزاب  تسا و  بّرقت  ام  هاگرد  هب  ار  وا  و  : » هیآ 25 ( 38  ) ص (. 2)

324 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. دیاشگیم « 1 « » ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ 

مظن
یتیاکح كرشم  هتوک  رکف  وچ  دشابکلم  رارق  اب  ییود  لایخ  تنطلس  رد  [ 415]

یتیاور یباین  فالخ  بناج  زولاحم  دوب  يرون  هیاس ز  ود  ار  تاذ  کی 
یمیلقا رد  هاـشداپ  ود  دنبـسخب و  یمیلگ  رد  شیورد  هد  یتیـالو  ردـنا  هشداـپ  ود  دوب  اـغوغلام  کـلم و  راـک  رد  هک  ثیدـح  منک  هتوک 

«. 2  » دنجنگن
تیب

ترضح هک ، تسا  نآ  لاثمت  نیا  قافو  رب  يرادومن  لاقم و  نیا  قادصم  ریس  مین  مجع  کلم  هب  نودیرفریس  میس  مرد  کی  زا  ددرگ  ادگ 
دیشروخ هرهچ  «« 5  » ناهربلا عطاس  ۀـباجنلا  رثا   » علطم زا  هک  زور  نآ  اـت  « 4 « » هّدج « 3  » ۀهابن نع  قطنی  دـهملا  یف   » ادـبم زا  ار  هانپنید  هاش 

ینیگن نوچ  نوکسم  عبر  هصرع  هک  دوب  نآ  كرابم  رطاخ  رد  هشیمه  دومرف  فّرشم  نویامه  ّرف  هب  ار  ینابناهج  تخت  هدومن  عولط  تلود 
نومضم نیا  تنمیم  یناگدژم و  لیبس  رب  دناوخ و  ترضح  نآ  هب  باطخ  ار  رادبآ  تیب  نیا  راگزور  نابز  هدمآرد  نیکمت  متاخ  رد  عبرم 

: هک دنار  نابز  رب  ار 
تیب

زا دـالب و  بیطا  اوـه  يور  زا  هک  ناـسارخ  کـلامم  تست و  نیمز  شرف  هک  تسا  یعبرم  تشختسا  مدآ  دـالوا  نکـسم  هک  ناـهج  عـبر 
ریـسم ریدقت و  بسح  هب  دیآرد و  رادتقا  هضبق  هب  قاّفتا  ریبدت و  نسح  هب  قارع  ریخـست  زا  دعب  هداتفا و  نادـلب  بذـعا  افـص  بآ و  تفاطل 

«6 « » ۀمئان ۀـنتفلا   » هعقاو قفو  رب  یلعا  ترـضح  تّمه  یعاود  دوب و  بجتحم  باجح  هدرپ  رد  يزور  دـنچ  وزرآ  نیا  هرهچ  ریدتـسم  کلف 
ۀنوهرم رومالا   » هلسلس كّرحم  هب  تقوم  ار  دالب  نیا  ریس  هدومرف  ریخأت  یتقو  دنچ  هیعاد  نیا  [ 416  ] هریان کیرحت  رد 

______________________________

«. ياهدنیاشخب وت  هک  دشابن  نآ  راوازس  یسک  نم  زا  سپ  هک  نک  اطع  یکلم  ارم  زرمایب و  ارم  نم ، راگدرورپ  يا  . » هیآ 35 ( 38  ) ص (. 1)
ص 60. ناهاشداپ ، تریس  باب  رد  ناتسلگ ، (. 2)

. دیوگیم نخس  شتخب  يدنلب  زا  هراوهگ  رد  همجرت : (. 3)
. تسا هدمآ  ةداعس »  » هنمد هلیلک و  رد  (. 4)

تسا ر ك: تیب  کی  3 و 4  تسوا . لیلد  نیرتراکشآ  وا  هرهچ  رد  یگدازگرزب  تباجن و  رثا  همجرت : (. 5)
ص 333. لّسرتلا ، یلا  لّسرتلا  ص 284 ؛ هنمد ، هلیلک و 

. تسا هدیباوخ  بوشآ  هنتف و  همجرت : (. 6)
325 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ناخ دمحم  نایرکـشل  زا  یـضعب  هک  دیـسر  فانم  دـبع  لآ  هصالخ  نآ  ضرع  هب  فارطا  نایهنم  داریا  زا  هکنآ  ات  تشادیم  « 1 « » اهتاقواب
بلاغ ناسارخ  راید  رب  يدیعـس  وبا  ناطلـس  نامدود  ناقّلعتم  دالوا و  تسد  زا  رهّنلا  ءاروام  دالب  عارتنا  زا  دـعب  تقو  نآ  رد  هک  ینابیش 40 
هدروآ نوریب  هناهرب - هّللا  رانا  روصنم - نیسح  ناطلس  روفغم  هاشداپ  دالوا  فّرـصت  زا  « 3  » نانمس یلاوح  ات  « 2  » هیومآ بآ  رانک  زا  هتشگ 
ناریش هشیب  نوماریپ  هک  ینعم  نیا  زا  لفاغ  دناهداد ، لاعتشا  ار  رسا  بهن و  بهل  تراغ و  هلعـش  هتفر  نامرک  يارق  عضاوم و  یلاوح  هب  دوب 
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اهدژا اب  يوعد  تروص  هب  و  تسا . نتخادـنارد  ياپ  زا  نیرع  ریـش  هجنپرـس  هب  ار  تایح  تابث  اقب و  ياـنب  نتخاـس  هشیپ  زاوآ  ندرک  دـنلب 
نمچ رد  هک  دوب  هدـش  نآ  ثعاب  عاّفن  ربخ  نیا  عامتـسا  و  تسا . نداهن  ماشآمدرم  زیرنوخ  نآ  ماک  رد  لد  ماـک  هب  ار  دوخ  نداـشگ  سفن 

، درک ناوت  تعرس  هب  تفاسم  ّیط  هک  تّدم  رادقم  نآ  هب  دندوب و  هدمآ  تکرح  رد  هاپـس  نارـس  نایرکـشل و  راضحا  هب  نایچاوت  هّیناطلس 
ناتـسدرک و نامرک و  سراف و  ناجیابرذآ و  رکب و  راـید  مجع و  برع و  قارع  ياـصقا  هک  اـجنآ  زا  کـلاسم  کـلامم و  دودـعمان  دونج 
هب ناقرخ  گنلا  رد  نانمـس  و  « 6  » هوکزوریف و  « 5  » ير و  « 4  » راوخ زا  ناسارخ  کلم  یلاوح  ات  دـشاب  غابارق  يراحـص  نانکاس  ناتـسرل و 

نوزفازور تلود  حصان  هک  دوب  نآ  زا  دعب  تمیزع  نیا  و  [ 417 . ] دنتشگ عمتجم  نابایب  گیر  نیکمت  ترثک و  نامسآ و  تاراّیس  تعرس 
دّمحم نیّدـلا  ییحم  خیـش  یباستنا ، تالامک  یبآملیاضف  لثم  لسر  مالعا  لیاسر و  لاسرا  هب  ار  ینابیـش  ناخ  دـمحم  بناج  تبون  دـنچ 

یضاق تبترمیلاعم ، تبترتلیضف  تمدخ  یجیهال 41 و 
______________________________

«. دشاب یماگنه  ار  راک  ره  ندمآرب  . » ص 235 ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 1)
ياـیفارغج . ) تسا هدـش  هتفرگ  راـک  هب  نوحیج  دور  ياـج  هب  نـالوغم  موجه  نراـقم  ماـن  نیا  نوحیج : دور  اـیردومآ - هیوـمآ - بآ  (. 2)

(. ص 462 یخیرات ،
. نارهت يرتمولیک  رد 221  کمن ، ریوک  هیشاح  رب  زربلا و  لابج  هنماد  رد  تسا  يرهش  نانمس : (. 3)

دودحم هردرس  هب  برغ  زا  هوک و  هایـس  هب  بونج  زا  هوکزوریف و  هب  لامـش  زا  هک  ناریا  یلامـش  تمـسق  رد  ياهیحان  تشد و  راوخ : (. 4)
( یسراف فراعملا  ةریاد  . ) تسا يراج  تشد  نیا  رد  دور  هلعج  تسا و 

(. یسراف فراعملا  ةریاد   ) نارهت یقرش  بونج  رد  ياگار . اگار ، سگار ، ینانوی  ذخآم  رد  اهگر ، ییاتسوا  اگر ، ناتساب  یسراپ  ير : (. 5)
. ناردنزام هب  نارهت  هار  رس  رد  دنوامد  هوک  هنماد  رد  تسا  يرهش  هوکزوریف : (. 6)

326 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
فقوم رد  ات  دوب  هتخادرپ  اهناتـساد  توادـن  تراشب و  ناسل  دّـقفت و  نابز  هب  هتخاـس  رّرقم  یـسیع  یـضاق  هدازردارب  هّللا  رون  نیّدـلا  ءاـیض 

رب تخیوآ و  دناوتن  شنزرـس  نماد  رد  تسد  نانگمه  « 1 « » ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  اًلُـسُر   » لسرا
ار « 2 « » ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  َو   » رما روشک  ره  نارادـمان  رومان و  يارما  اب  گرزب  ياتلروق  نیا  رد  تشگن . ّبترتم  ياهدـیاف  اهنآ  زا  کیچـیه 
زا رود  تلود  مهلم  نیقلت  هب  رثآمموجن  رکاسع  نآ  رابک  راغـص و  تخادـنا و  هحراطم  حرط  ناسارخ  تمیزع  باـب  رد  دـیدرگ و  دـنبراک 

«. 3  » دنداشگرب رارسا  نیا  ياوحف  هب  نابز  دنداد و  رارق  بوص  نآ  هّجوت  رب  رطاخ  هملکلا  قفّتم  رابدا 
هّیونثم

موب زرم و  دوش  رّخسم  تمکح  هبمور  سور و  رد  هک  یهاشداپ  نآ  وت 
رهم هام و  دهن  رس  ترد  كاخ  هبرهپس  جوا  هک  یهانپنید  نآ  وت 

حتف يوب  دونشب  هر  ههام  کی  زحتف  يور  دنک  تمزع  هک  وس  ره  هب 
رفظ زا  شدزارفا  تیار  کلفربهار  دوش  تیار  هک  اجره  هب 
نتخادنارس ام  زا  مزع و  وت  ز  [ 418] نتخات رس  هب  ام  زا  رما و  وت  ز 

تسا يون  دهع  وت  رود  هب  ار  ناهجتسا  يوق  تیار  روصنم و  وت  ياول 
یهانتمان مرک  يامرف  نامرف  تفرگ  رارق  دحاو  زکرم  رب  هفلتخم  يارآ  نوچ  داب و  وت  راک  لدع  يریگناهجداب و  وت  رای  لابقا  هک  وش  ناور 

یناشن « 4 « » َنوُعَّدَت ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  ْمُکُسُْفنَأ  یِهَتْشَت  ام  اهِیف  ْمَُکل  َو   » رضح ام  زا  یناف  يارس  نیا  ياضف  رد  هک  ینابملا  عیسو  يوط  بیترت  هب 
بناجره هب  مدرم  حیابذ  ماجنارس  يارب  نادمتعم  دنتخات و  فرط  ره  هب  هشمقا  عمج  تهج  « 5  » ناقاریكرگ نآربانب  داد . نامرف  دوب  دناوت 
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ناسدنهم دندش و  زودناالط  نزوس  كون  هب  ابید  يابیز  هرهچ  رب  زودرز  ناداتسا  دنتخاس . ناشیرپ 
______________________________

«. دشابن یتجح  ادخ  رب  ار  مدرم  سپ  نآ  زا  ات  هدنهدمیب  هدنهدهدژم و  یناربمایپ  . » هیآ 165 ( 4  ) ءاسن (. 1)
. نک ترواشم  ناشیا  اب  راک  رد  همجرت : (. 2)

. داشگ هخسن : (. 3)
«. تسا مهارف  ناتیارب  دینک  بلط  هچره  دهاوخب و  ناتلد  هچره  تشهب  رد  . » هیآ 31 ( 41  ) تلصف (. 4)

. ناقاریكریک هخسن : (. 5)
327 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

طاّیخ ناداتـسا  مکح  دـندیدرگ . زورفاهرهچ  يرفعج  صلاخ  بآ  يرذآ و  هلعـش  بات  هب  ار  رجنخ  رمک  ریـشمش و  رمک  ياـهرکیپ  رگرز 
تروص ار  ناگدرم  نآ  رگید  تبون  ناشیا  تسویپ  تمارک  تسد  ماـمتها  هب  دـش و  يراـج  هعتما  هشمقا و  ساـبل  عطق  هب  عطاـق  صن  نوچ 

هام زا  ار  رکیپ  ود  جرب  نآ  دندومنیم و  عیصرت  رهاوج  بکاوک  تنیز  هب  ار  نیز  لاثمازوج  رکیپ  نییآدنلب  ناجاّرـس  تشگ ، يراط  تایح 
نورقم مامتها  نسح  هب  ماجناترثک  ماعطا  نیا  قاری  سایقیب و  سابلا  نیا  بابسا  نوچ  و  «. 1  » دندوزفا یمرهچ  ياهب  لکش و  بیز  رهم  و 

یناوا نآ  نوچ  و  تخاس . التبم  التما  ضرم  هب  رابکی  هب  ار  ناشیا  دنداهن و  رابرـس  رب  الط  هرقن و  ياهگید  هرومعم  خبطم  نازادرپقزر  دش 
اذغ و قیقرت  تهج  ار  بآ  افشلا  راد  نآ  نابیبط  دندمآ ، شورخ  رد  تالوکأم  يرایسب  زا  هلصاح  هعـسوت  فرظ و  [ 419  ] تعسو دوجو  اب 

کیالم نوچ  نالامـشوت  دـیدرگ ، غراف  همعطا  خـبط  زا  رطاخ  هکنآ  زا  دـعب  و  دنتـشاد . راـک  هب  رادـحنا  مضه و  لـیلحت و  تهج  ار  شتآ 
نامرف یماس  سلجم  لها  ندـمآ  هب  داهن و  ینابناهج  تخت  رب  العتـسا  ياپ  داهن  نامیلـس  هاش  دـندرک . رما  اهنآ  طاسب  طسب  هب  قزر  لّکوم 

: هک روهشم  تیب  نیا  نومضم  هک  دمآ  رگهولج  قافآ  هصرع  رد  رفوا  همعطا  ّذلا و  هبرشا  اب  ّرف  بیز و  اب  یترثک  داد 
تیب

لالج هاج و  كراـعم  ناروهدـید  نیعلا  بصن  تسین  دوخ  ین  رگ  تسا و  نیمه  تسا  تشهب  رگنیمز  يور  رد  هک  هدـنخرف  عمجم  اذـبح 
ياهقودنـص ناقاریكرگ  دـش ، غراف  برق  باحـصا  نشج  نیا  برـش  لکا و  زا  ّتیعر  یهاپـس و  زا  تبغر  بابرا  رطاوخ  نوچ  و  تشگ .

ات داد  لوصح  هولج  لوبق  لها  رظن  رد  ار  اـهنآ  دـنداشگ و  « 2 « » َوُه اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَدـْنِع  َو   » دـیلک هب  ار  تعلطنویامه  تعلخ 
رابکتسا نابیرگ  زا  ردق  رس  ّربکت و  نیتسآ  زا  تعفر  تسد  دندرک و  رب  رد  دوب  هتشگ  دزمان  دادعتسا  تماق  رب  هچنآ  ار  سکره 

______________________________

. دوزفا هخسن : (. 1)
«. تسین یهاگآ  بیغ  زا  ار  وا  زج  تسوا . دزن  بیغ  ياهدیلک  . » هیآ 59 ( 6  ) ماعنا (. 2)

328 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ناداژنيزات تشپ  رب  رز  ياهنیز  زکرم  رد  دنتـسب و  یگدنب  تمدـخ و  هب  نایم  رجنخ  رمک  ریـشمش و  رمک  دادـما  هب  نآ  زا  دـعب  دروآرب و 

هک ياهقرف  و  دنداد ؛ مامتها  داد  ماف  یناوغرا  حادقا  شکاشک  رد  دندوب  عیدب  سلجم  تسناؤم  تسلاجم و  لباق  هک  یضعب  تسشن . رواکت 
نآ يوب  گنر و  زا  قفا  نماد  دـش و  یهتنم  تبحـص  نوچ  و  دندیـشک . قاثو  [ 420  ] بناج هب  تخر  دـندیدن  تلود  نآ  هتـسیاش  ار  دوخ 

هاگرخ تمیزع  هدیچرد  تبحص  زا  نماد  زین  هاجمج  هاش  دش ، ناور  دوخ  هاگباوخ  هب  نارگرس  دیـشروخ  تفرگ و  ناتـسب  تأیه  تبحص 
هچنآ اّما  رقحا . هّرذ  زا  ایرد  روخرد  تسا و  رّقحم  تیاغ  هب  یلعا  ترـضح  تّمه  بنج  رد  ینعم  نیا  راهظا  هچرگا  و  دومرف . هابتـشا  رهپس 
ناموت رازه  هس  تسیب و  غلبم  سلجم  نیا  هبوهوم  سانجا  تمیق  هک ، تسا  نآ  تسا  لوقنم  هنایشآدراطع  هناخرتفد  نابـساحم  ملق  نابز  زا 

. دودولا کلملا  هّللا  دنع  ملعلا  و  دوب .
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هّیونثم
بابح شتسد  شیپ  دوب  نودرگ  هکبایماک  ورسخ  نآ  زا  میوگ  هچ 

میرک زج  شرد  درگ  هب  ددرگنمیظع  شدوج  تسا و  میسج  شقلخ  وچ 
دوب نودرگ  هدندرگ  زور  بشدوب و  نودرگ  شمیرح و  درگ  هب 

وا ناسحا  رحب  هصرع  نامزوا  ناوخ  همقل  نیمز  ماعط 
لاؤسیب وا  تسد  دهد  لیاس  هبلابج  رهوگ  لعل و  دوش  را  ضرف  هب 

باسح مشچ  هب  دنیبن  وس  نآ  ردباحس  دراب  راوهش  رُد  رگو 
شرد رب  نابساپ  يودنه  لحزشرکاچ  هم  دیشروخ و  زور  بش و 

يرتشم شرد  رب  ناوخحدم  دش  هکيرورس  يدعس  دنکیم  نآ  زا 
تسوا ناوخ  یمسر  همقل  نیا  هکتسوا  ناسحا  يوط  نیا  هک  ییوگن 
مرد رهم  وچمه  دوب  شمان  هبمرک  شقن  هک  یهاش  هب  یهلا  [ 421]

هتسارآرب نودرگ  ناوخ  دوبهتساک  ددرگ و  نوزف  هم  ات  هک 
وا  ناسحا  قرغ  نامز  نیمزوا و  ناوخ  زا  هدروخرب  داب  ناهج 

329 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

«1  » نتخارفارب یناتسروشک  جوا  هب  ینابیش  ناخ  هبراحم  هب  مچرپ  ترصن  ملع  هچهم  نتخاس و  لاب  يذ  ار  ياشگناهج  ياول  يامه 

قبطرب دنکیم  ناهج  زار  هکقرو  هن  هخسن  نیا  يانثا  رد 
تخادرپزاب گرزب  يوط  سلجم  زا  شخرد  ملاع  ریمض  شخبناهج و  يأر  نوچ  هک  ریس  داد  نینچ  ار  ملق  داوجریخ  رـش و  همان  هدنزارط 

ریخـست لاب  زارطتلود  ملع  يامه  تخاـس ، لاحـشوخ  مّرخ و  هدروآ  تسد  هب  راـثآناک  رادرکرحب  يداـیا  هب  ار  راـبک  راغـص و  رطاـخ  و 
تشد ارحص و  دندیدرگ . كّرحتم  رب ، رد  رحب  جاوما  نوچ  رثامجنا  رکشل  جاوفا  نآ  رثا  رب  دمآ و  زاورپ  رد  بناج  نآ  هب  هدوشگ  ناسارخ 

« ْتَحِطُس َْفیَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  َو   » يدرمياپ هب  اهنآ  حطس  هک  يراحص  نآ  يراومه  تشگ و  بایاپیب  يایرد  نوچ  باود  راتفر  تدوج  زا 
ِلابِْجلا َیلِإ  َو   » بیارغ عمجم  « 3 « » ْتَِقلُخ َْفیَک  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  ـالَف  َأ   » نارکیب هوک  ریخ  هب  نورقم  ریـس  زا  دوب ، تسد  فک  نوچ  « 2»

. تسویپ « 5 « » ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   » جوا هب  اهلمحم  باستناباتفآ  بابق  هتشگ  « 4 « » ْتَبُِصن َْفیَک 
تسد هب  هدز  ششوک  نایم  رب  یعس  نماد  دنتخیر و  مهرد  ِنایِقَْتلَی » ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   » تفـص هب  ناشن  [ 422  ] تمایق رشحم  نآ  راوس  هدایپ و 

. تخیمآ باتش  نماد  رد  تمیزع 
______________________________

قالیی هّجوتم  راهب  نیرد  هّجحلا  يذ  مهدزاود  هبنشراهچ  لیئ  يوق  زورون  ( 916  ) هئامعست رشع  تس و   » هنس رد  ص 273 : ارآناهج ، (. 1)
ار هّللا  رون  یضاق  نیاربانب  دناهدرک  تخات  ار  نامرک  ياکلا  یضعب  کبزوا  رکشل  هک  دش  هانپنارفغ  هاش  ترـضح  عومـسم  هتـشگ  ناقرخ 

هاگرد هب  ار  يدرویبا  نیـسح  نیدـلا  لامک  ریما  رخآ  هعفد  رد  وا  و  دـندومرف . عنم  عینـش  تاـکرح  نآ  زا  ار  وا  هداتـسرف  ناـخ  کبیـش  دزن 
«. دش ناسارخ  هّجوتم  قالیی  نآ  زا  هدمآ  نارگ  سدقا  رطاخ  رب  ینعم  نیا  دوب و  هدرک  رورغ  راهظا  دوخ  هفیحص  رد  هداتسرف 

«. هدش هدرتسگ  ناسچ  هک  نیمز  هب  و  . » هیآ 17 (، 88  ) هشیاغ (. 2)
.»؟ هدش هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگنیمن  رتش  هب  ایآ  . » هیآ 17 (، 88 ، ) اجنامه (. 3)

.»؟ دناهدیشکرب هنوگچ  هک  اههوک  هب  و  . » هیآ 19 اجنامه ، (. 4)
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«. دندیسر مه  هب  ات  دنار  شیپ  ار  ایرد  ود  . » هیآ 19 (، 55  ) نمحرلا (. 5)
330 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هّیونثم
روم مشچ  زا  تشگ  رتگنت  ناهجروبع  هر  نآ  رب  رکشل  درک  سب  ز 

دش هاگرخ  نحص  نیمز  میرحدش  هام  ات  هتسویپ  هزین  سب  ز 
ریط شحو و  رب  گنت  نامسآ  نیمزریس و  تقو  دش  هار  نآ  رد  ترثک  ز 

هوک راتفر  دش ز  نایع  تمایقهوکشرپ  یتخب  زا  بناجره  هب 
«1  » باحّسلا ّرم  ّنوّرمت  ّرس  زباود  ریس  هب  فقاو  تشگ  ناهج 

ات چوک  رب  چوک  هدومرف  تمیزع  هّیناطلـس  هار  زا  يوپناهیک  يودرا  لیخن  عرز و  تشد و  رد و  مدرم  زلیحر  کناب  دینـشب  وچ  دش  ناور 
تّمه ههجو  ار  نانمـس  یلاوح  هّجوت  هحارا ، ردـق  هب  ار  ناـغالا  تحارتسا  كدـنا  دّرجم  هب  هدومرف  ّیط  ار  کـلاسم  لـحارم و  ير  یلاوح 

ناخ داماد  ناطلـس  دـمحا  هدـهع  هب  ناخ  ینابیـش  دّـمحم  بناج  زا  « 3  » ناـغماد و  « 2  » ماطـسب تلایا  ناوا  نآ  رد  تخاـس و  یناتـسروشک 
ناخ ریرس  هیاپ  هب  ینارق  تعرـس  نادصاق  دوخ  زا  شیپ  هدومن  رایتخا  رارق  رب  رارف  دیـسر  وا  عمـس  هب  مزرناویک  مزع  نوچ  دوب و  هیلاراشم 

دادبتـسا رابکتـسا و  هجو  هب  ار  داـبارتسا  تکلمم  تموکح  هک  تارکنوق  دـمحا  هجاوخ  و  تخاـس . هاـگآ  ار  وا  هعقاو  زا  هداتـسرف  یناـبیش 
مزر نیا  هریان  لاعتـشا  میب  زا  بوص  نآ  زا  هتفاتـش  [ 423 « ] 5  » نورد و  « 4  » رزای تیـالو  یلاوح  هب  كاـخ  هدرز  هنهد  هار  زا  دوب ، لّـفکتم 

رذوب اباب  ریما  نیّدـلا و  عیفر  دّیـس  نوچ  رثا  تحـسف  هصرع  زا  تکوش  باـبرا  تاداـس و  زا  یـضعب  درک و  « 6  » مزراوـخ تکلمم  تمیزع 
قیرغ هتسویپ  هدیسر  یماطسب  رحب  نآ  هب  تسا  یماطسب  نیفراعلا  ناطلـس  نفدم  هک  ماطـسب  رد  هدومن  لاثم  تمایق  دونج  لابقتـسا  رادلابقا 

بّقل هب  شماظع  ییابآ  هلسلس  هک  باصنیفصآ  بانجیلاع  دندش و  لاون  تمعن و  يایرد 
______________________________

هدش هتفرگ  یلع  ترـضح  مالک  زا  ترابع  نیا  تسا . دنت  عیرـس و  روبع  زا  هیانک  اهربا  ندرک  رذگ  نوچ  دـنرذگیم  زار  زا  همجرت : (. 1)
. باحّسلا ّرم  ّرمت  اّهناف  صرفلا  اومنتغا  دیامرفیم : هک  تسا 
. تسا هدش  عقاو  دورهاش  يرتمولیک  شش  رد  ماطسب : (. 2)

. تسا دودحم  نانمس  ناتسرهش  هب  برغ  زا  دورهاش و  هب  قرش  زا  سموق . تیالو  میدق  زکرم  ناغماد : (. 3)
. زراب ص 159 ،)  ) بولقلا ۀهزن  ص 71 ؛ اشگناهج ج 2 ، ر ك : و ، ص 277 ؛) تاضور ، . ) تسا تاره  عباوت  زا  زرای : رزای - (. 4)

(. ص 268 تاضور ، . ) دراد رارق  ورم  یکیدزن  رد  نورد : (. 5)
. يزکرم يایسآ  رد  تسا  ياهیحان  مان  هویخ : مزراوخ - (. 6)

331 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ياـبآ باـنجیلاع و  نآ  نـیکمت  نـیگن  هدوـب  کـلم  نآ  راـبتعا  باحـصا  راـیتخا و  باـبرا  دمآرــس  ّدـج  نـع  اـبا  تـسا و  بّـقلم  یچکتب 

تلودمهلم ماهلا  تخبنقلم و  نیقلت  هب  دندینارذگیم  راگزور  تفـصن  تفـص  هب  قیالخ  اب  هدوب ، شّقنم  ترازو  موقر  هب  شباستنایلاعم 
و تشگ . زارفارـس  نویامه  سوباـپ  فرـش  هب  هتـسویپ  یلعا  يودرا  هب  « 1  » مرجاـج هّطخ  رد  مرگ  زیت و  هدرپـس ، تعراـسم  تسد  هب  ناـنع 

نیّدلا فیس  بقل  مسا و  هب  هک  دش  مولعم  نوچ  مارم  نارب  رفظ  زا  دعب  هتشگ ، وا  یمان  مان  رسفتسم  يوبن  ّتنس  نوناق  قبطرب  یلعا  ترضح 
هب نمـشد  رب  نتفای  رفظ  رب  شلآمرفظ  بقل  مسا و  زا  « 2 « » ّریطتی لأّفت و ال   » ملس هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناک  ياضتقم  رب  تسا  رّفظم 

بـصنمیلاع هب  ار  هیلا  یموم  هجاوخ  هدوشگ ، تحارتسا  لحر  « 3  » نیارفـسا تیالو  رد  هدومرف  تضهن  اجنآ  زا  تفرگ و  لاف  غیردیب  غیت 
اب ترازو  هگرج  رد  هتخادنا  شتسد  رد  يرتشم  نیگن  لاله و  متاخ  زا  [ 424  ] نّیزم يرتشگنا  هتخاس ، زارفارس  یناوید  بحاص  ترازو و 
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قدارس تاره  هنطلسلا  راد  رد  هدومن  تعجارم  « 4  » هرازه شروی  زا  ینابیش  ناخ  الو ، نآ  رد  و  تخاس . اپمه  لزنم  رس  نآ  ناگداتسیا  ریاس 
رب زوستیفاع  ربخ  نیا  وترپ  تفای ، شرازگ  تمـس  هچنانچ  ناطلـس  دمحا  دصاق  دورو  زا  نوچ  و  دیناسریم . « 5  » ریثا کلف  جوا  هب  تهبا 

دنداد ربخ  تسا  ناشیا  تسد  رد  بکاوک  عاضوا  ندیجنس  يوزارت  هک  تراهم  يوذ  نامجنم  هکنآ  اب  روفلا  یلع  تفات ، شریمض  هیـشاح 
یتعاس نیا  زا  رفـس  تهج  تسا و  هقیرط  هب  لصّتم  نازیم  رخآ  تاجرد  هب  لوصو  زا  تسا ، بکاوک  لـخدا  رفـس  رما  رد  هک  رمق  ریـس  هک 

راید رب  لابقا  هیاس  زونه  تایآهتـسجخ  تایار  هکنآ  اب  هدرب  ياج  زا  ار  وا  رارف  ياپ  یهاـش  ياـشگناهج  تلود  تیـص  دـشابیمن ، رتسحن 
وا ( 916  ) هئامعست رشع و  تس  هنس  بجر  رخاوا  رد  « 6 « » َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  َو   » ياضتقم رب  دوب  هتخادنین  ناسارخ 

______________________________

(. ص 277 تاضور ، . ) تسا تاره  عباوت  زا  مرجاج : (. 1)
. دینزم دب  نوگش  دینزب و  وکین  لاف  همجرت : (. 2)

. راوزبس لامش  رد  روباشین  یحاون  زا  تسا  يرهش  نیارفسا : (. 3)
(. ص 112 یخیرات ، يایفارغج   ) لوغم زا  تسا  ياهفیاط  مان  لباک و  یبرغ  تمس  لابجرا  رد  تسا  یناکم  هرازه : (. 4)

. ریسا هخسن : (. 5)
«. تخادنا تشحو  ناشلد  رد  و  . » هیآ 2 ( 59  ) رشح (. 6)

332 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رد رارق  رب  ار  عباوت  هنطلـسلا و  راد  تموکح  دـّلقت  هب  هدالق  بایا  ـالب  باـهذ  نآ  تقو  رد  وا  تخاـس و  « 1  » ناجهاش ورم  دودـح  مزاع  ار 
هک دومحم  ناطلس  نیّدلا  لامک  ریما  تقافر  هب  تشاد ، راهتشا  تمـس  درخ  هجاوخ  هب  هک  افولا  وبا  هجاوخ  هتـشاذگ ، ازریم  افو  ناج  ندرگ 

هنطلسلا راد  نورد  رد  هک  ار  نیّدلا  رایتخا  هعلق  قاّفتا  هب  ناشیا  هتخاس ، وا  نواعم  ّدمم و  یلام  روما  رد  تسا  روهشم  ثایغ  دّیـس  كریم  هب 
سوط یحاون  رد  راثآ  حتف  رابخا  نیا  و  دنتخادنا . نطوم  نآ  رد  [ 425  ] ّتینما تخر  هدرک  نمأم  نکسم و  تسا ، هیضام  نیطالس  هتفای  انب 

ّلظ رد  هانپنید ، هاش  ترـضح  و  تشگ . لصاح  يوق  نانیمطا  يدابم  لیاوا و  رد  يداـعا  لزلزت  زا  ار  نایرکـشل  هدیـسر  لـالج  عماـسم  هب 
رشبلا ریخ  نامدود  هصالخ  نمؤم  ملسم و  ره  نجلا  سنالا و  ناطلس  فاطمیـسدق  هسّدقم  هضور  هّجوتم  فاوط  مادقا  هب  نوع  هلا ، نابیاس 

، هدنناشن هیناث  هیام  سار  رب  « 2 « » اهنید اهل  دّدجی  نم  ۀئام  ّلک  سأر  یلع  ۀّمألا  اذهل  ثعبی  یلاعت  هّللا  ّنا   » ینابم ددجم  رشع  ینثا  هّمئا  نماث 
. هنیکس نکاس  «« 3  » َۀَِینابَّزلا ُعْدَنَس   » عضوم زا  تعافش  بآ  هب  ناراکهنگ  شتآ 

ۀیبرعلا رعشلا 
تارفّزلاب ءاشحالا  یلع  تّحلاۀبیصم  نم  اهلای  سوطب  ربق  و 

مارک و يابقن  دیـسر ، تراـشبیفاو  تراـیز  نآ  یلاوح  هب  نوچ  هتـشگ ، « 4  » تاـبرکلا ّمهلا و  اـّنع  جّرفیاـمئاق  هّللا  ثعبی  یتح  رـشحلا  یلا 
لآ دالوا و  هصالخ  هواقن و  هک  شلاثمدیـشروخ  لامج  هام  هدـهاشم  رد  هدومن  نویامه  بکوم  لابقتـسا  ماوع  ّصاوخ و  ماـظع و  تاداـس 

: تراشب هب  نابز  دوب 
______________________________

تـسا کچوک  ورم  هک  دورلا  ورم  اب  ات  ناهجهاش  ورم  هب  دوب  فورعم  یطـسو  نورق  رد  گرزب  ورم  ناـهجهاش : ورم  ناـجهاش - ورم  (. 1)
. تسا راوهاش  هناهاش و  ینعم  هب  یسراف و  ناگهاش  برعم  ناهجهاش  ارهاظ  دوشن . هابتشا 

(. ص 424 یخیرات ، يایفارغج  )
دیدجت ار  شنید  هک  دزیگنایم  رب  ار  یسک  لاس  دص  ره  رـس  رب  لاعتم  دنوادخ  همجرت : مقر 1845 . ص 282 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  (. 2)

. دنک
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«. میناوخیمارف ار  خزود  نارازگراک  زین  ام  . » هیآ 18 ( 96  ) قلع (. 3)
هاگنآ ات  دناسریم  زیخاتسر  زور  ات  یمدآ  نورد  رب  هناّرصم  ار  اههلان  ار ، وا  تساهتبیصم  هچ  تسا و  سوط  رد  هک  يربق  و  همجرت : (. 4)

. دیادزب ام  لد  زا  ار  هودنا  مغ  دزیگنارب و  ار  مئاق  دنوادخ  هک 
333 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رعش
داد دنداتفایم و  راقو  تّهبا و  جوا  باتفآ  ياپ  رد  راوهیاس  هداشگ  « 1  » عاد هّللا  اعد  ام  انیلع  رکشلا  بجوعأدولا  تاّینث  نم  انیلع  ردبلا  علط 

ناشنّتنج هضور  هب  هداد  لاستغا  باوص  ریخ و  تاّین  هب  ار  نطاب  بآ و  هب  ار  رهاظ  زین  ترضح  نآ  دندادیم . يراب  ترضح  يرازگرکش 
نوچ و  دومن . میدقت  میظعت  تادجس  هناتسآ  نآ  رد  هدمآرد  تسا ، ناوضر  ضایر  يازف  [ 426  ] ترضخ نانج و  قیادح  شخبتهزن  هک 

تاداس دومرف ، نوریب  هدرک  تادادمتسا  ترضح  نآ  رّهطم  حور  زا  دومن و  مادقا  مایق و  فاوط  هروثام  هیعدا  ترایز و  زامن  هب  یغبنی  امک 
شناسحا ناخ  هریاد  شخبایرد و  هدومرف ، مارملا  ّیـضقم  لاحلا و  هّفرم  ماعطا  سابلا و  مارکا و  ماعنا و  هب  ار  رغاصا  یلاعا و  هکلب  رباـکا  و 
شنویامه مدقم  نمی  هب  « 2  » سخرس تیالو  مظعملا  نابعش  ماّیا  رد  هدش  سخرـس  مزاع  اجنآ  زا  و  تخاس . دنمهرهب  ار  فیرـش  عیـضو و 

نّیزم و رکـسعمنودرگ  هاشداپ  باقلا  هب  رـشع  ینثا  هّمئا  رکذ  زا  دـعب  ار  ربنم  زارف  هعمج  زور  رد  هّللا  لـضف  یـضاق  هتـشگ ، مّرکم  زّزعم و 
ناجهاش ورم  هّجوتم  ناّنم  کلم  ظفح  تءالک و  نمـض  رد  هدرپس  ردـقيوق  قلاخ  تردـق  دـی  هب  تمیزع  ناـنع  اـجنآ  زا  تخاـس و  رّونم 

نیا ناکرا  نانّیعتم  زا  هک  دّـمحم  هناد  یگدرکرـس  هب  يـالقنم  مسر  هب  ار  ناشنترـصن  رکـسع  ناـیامزآمزر  زا  یعمج  اـجنآ  زا  و  تشگ .
هک تشذگ  دّیوم  ورـسخ  نایب  ماهلا  نابز  رب  دّـمحم  هناد  نداد  تصخر  تقو  رد  هکنآ  بیارغ  زا  و  داتـسرف . رتشیپ  هدرک  نییعت  دوب  تلود 
وا رگج  رب  ار  ملا  نیا  غاد  اضق  تسد  داتفا و  تمایق  هب  وا  ام و  رادـید  تشگ و  ریذـپعاطقنا  ریدـقت  غیت  هب  دّـمحم  هناد  ام و  تاـقالم  هتـشر 

: لاق نم  معن  داهن و 
تیب

دندنویپزاب هک  ناسناز  هن  دنوریم  هکناد  تمینغ  ناتبحصمه  تبحص  نامز 
لاب يذ  ار  ياشگناهج  ياول  ياـمه  نتم 333  یهاش  تاحوتف  دندنکرب  زاب  دـندناشن  لاهن  ره  هکدـننانابغاب  هفرط  ناهج  ناتـسوب  هب  [ 427]

نتخارفارب یناتسروشک  جوا  هب  ینابیش  ناخ  هبراحم  هب  مچرپ  ترصن  ملع  هچهم  نتخاس و 
______________________________

. دنک اعد  ادخ  يارب  هدننکاعد  هک  یمادام  ام  رب  رکش  تسا  بجاو  دوردب ، ياهمخ  چیپ و  زا  ام  رب  هام  درک  عولط  (. 1)
تلود فّرصت  رد  تسا  عقاو  دور  يره  تسار  فرط  رد  هک  میدق  سخرس  تسا ؛ هیسور  ناریا و  ّدحرس  نیب  سخرس  رهش  سخرس : (. 2)

(. ص 156 گرزب ، ناسارخ  . ) تسا دودحم  ناتسنمکرت  هب  قرشم  لامش و  زا  رهش  نیا  تسا . ناریا  فّرصت  رد  ون  سخرس  سور و 
334 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ریفغ یّمج  ریثک و  یعمج  دیسر ، ینابیش  ناخ  ضرع  هب  هقرف  نیا  هّجوت  ربخ  دیدرگ و  « 1  » ورم بوص  هناور  ریگناهج  رکشل  لوارق  نوچ  و 
دابآرهاط عضوم  رد  نیقیرف  یقالت  هداتسرف  شیپ  لاتق  رئاون  نتخورفا  تهج  لابقتـسا  مسر  هب  رازراک  هکرعم  ناگـشیپدربن  راک و  نادرم  زا 

هنامز هحفـص  زا  ار  رایدنفـسا  متـسر و  ناتـساد  هک  دـیدرگ  میاق  هنایم  رد  یبرح  هدومن  هنادرم  ياهـششوک  بناـج  ود  ره  زا  و  داد . تسد 
هب هتفایرد  لاصیتسا  ار  وا  عابتا  تشگ و  لجا  باقع  همعط  دّمحم  هناد  هدمآ ، رگراک  ربخمماهلا  هاش  لافت  قفو  رب  ردق  اضق و  دـیدرونرد و 

جـهتبم و دـندید و  رود  دوخ  زا  ار  تبقاع  تراسخ  هتـشگ  تراسج  يداو  نّکمتم  هعقاو  نیا  زا  فلاخم  هقرف  و  دنتـسویپ . نویاـمه  يودرا 
ناهج برغ  ات  قرـش  يزور  رد  شزاورپ  نادیم  هک  بانجدـنلب  باقع  هکنآ  زا  لفاغ  دـندیدرگزاب ، ینابیـش  ناخ  تمزالم  مزع  هب  رورـسم 

هب هتـسباو  تنطلـس  بصنم  ضیوفت  هک  يارنویامه ، يامه  و  دـیاین . ریـسا  ماد  باقع  هب  ددرگن  نامداش  هناد  فّرـصت  زا  هک  ماداـم  تسا ،
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نم نسحا  دـقل  و  دـیاسرفن . نت  ناج و  تشوگ  ياوه  رد  هک  تسا  هتـشگ  عناق  تهج  نآ  زا  ناوختـسا  هب  تسوا  لاصختنمیم  لاب  هیاـس 
: لاق

تیب
مّیخم ار  ورم  یلاوح  لاثمتدیـشروخ  تایار  لاح  نیا  نراقم  نوچ  و  [ 428  ] بیرف مدآ  مدنگ  يروخن  اتبیکشیم  نکـشیم و  يوج  نان 

راد و ریگ و  هب  نیبناج  زا  هتشگ  زورفاهلعش  زوسناج و  لاتق  نارین  شتآ  زورهبزور  هدمآرد  هعلق  هب  نافلاخم  تخاس  لالجا  ّزع و  تاقدارس 
رهّنلا ءاروام  زا  رکشل  همتت  ندیسر  راظتنا  دندید و  نیتم  یجرب  نّصحت  تهج  ار  ورم  هعلق  فلاخم  هقرف  نوچ  دندوب . لوغشم  رارضا  لتق و 

______________________________

یکی هک  رهش ، نیا  نتفرگ  رارق  لحم  هیحان  مان  باغرم . دور  يالفس  ریسم  رب  موقارق  يارحص  رد  یعیسو  ياههاو  رد  میدق  رهش  ورم : (. 1)
رد تسا . هدـمآ  ) Margu( وگرم تروـص  هب  یخیم ، ياـههبیتک  رد  و  ) Muru( وروم تروص  هب  اتـسوا  رد  هدوب  یـشنماخه  تـالایا  زا 

-280  ) لّوا سوخویتنآ  هرود  زا  ار  رهش  سیسات  دنتفگیم . ناجهاش  ورم  ار  نآ  دورلا  ورم  کچوک  رهش  زا  نآ  زییمت  يارب  یمالـسا  هرود 
فراعملا ةریاد  . ) تشاد یناوارف  تیمها  نیچ  ناوراک  هار  رس  رب  نتفرگ  رارق  تلع  هب  ورم  رهـش  نایناکـشا . نامز  رد  دننادیم . م ) 261 ق .

(. یسراف
335 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هبراـحم نادـیم  هب  تسا  ناـشیا  تسکـش  هتـسباو  نیبـم  حـتف  هک  یعاـمتجا  تأـیه  هـب  دـنتفاییم و  برح  تـصخر  هـقرفهقرف  دندیـشکیم 
هچنانچ تشگ ، رگهولج  بات  دیشروخ  ریمض  رب  باوص  یلایخ  هعلق  نآ  زا  ناشیا  ندروآ  نوریب  رد  ار  هانپنید  هاش  ترضح  دنتفاتـشیمن .

. دباییم شرازگ  تمس  نخس  رس  نیا  ّیط  رد 
هّیونثم

رگراک شدیاب  نانس  غیت و  هکرظن  ردنا  دیآ  نیصح  نصح  وچ 
ریت غیت و  زا  رتشکلد  ریبدت  هکریبخ  يأر  ریبدت  يوس  دشک 

هتخاس اعّدم  دوش  نت  کی  زهتخآ  دوش  نیک  زا  هک  یغیت  هب 
تفرگ ناوتب  ریبدت  هب  یناهجتفرگ  ناج  نوچ  ریبدت  ریدقت  ز 

داب داش  وا  ناسحا  رسارسداب ز  دابآملاع  هش  ریبدت  ز 
مادم تلود  تخب و  روای و  کلفماظع  لآ  دالوا و  رب  شدعب  ز 

نمیهم نوع  هب  نتفای  رفظ  ناخ و  ینابیش  دمحم  علاط  بکوک  اب  ناجهاش  ورم  رد  ناتـسیتیگ  ورـسخ  تلود  هجنپرـس  ندرک  ییامزآروز 
ناّنم

شلاثتمالا بجاو  لاثم  يارغط  هک  لاقتنالا  ناصقنلا و  ۀـبیاش  نع  هکلم  سّدـقت  لاوزلا و  ۀمـصو  نع  هناطلـس  یلاعت  لاـمک  رب  رداـق  [ 429]
ْنَم َْکلُْملا  ِیتُْؤت   » فصو هب  هک  دـهاوخ  یلزا  هدارا  ياـضتقا  هب  هاـگره  تسا ، « 2 « » ُتـیُِمی َو  ِییُحی  « » 1 « » ُدْـمَْحلا َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل   » ياوحف

زا یکی  ییاورنامرف  نیگن  شقن  ار  « 4 « » ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ   » باطخ دیامن  روهظ  هولج  « 3 « » ُءاشَت
______________________________

«. تسوا راوازس  دمح  تسوا و  نآ  زا  ییاورنامرف  . » هیآ 1 ( 64  ) نباغت (. 1)
«. دناریمیم دنکیم و  هدنز  . » هیآ 56 ( 10  ) سنوی (. 2)

«. یهدیم کلم  یهاوخب  هکره  هب  . » هیآ 26 ( 3  ) نارمع لآ  (. 3)
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«. میدینادرگ نیمز  يور  هفیلخ  ار  وت  ام  . » هیآ 26 ( 38  ) ص (. 4)
336 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ار تلدعم  سورع  هرهچ  تآرم  نآ  رد  نایناهج  ات  دـیادزب  « 1 « » ِّقَْحلِاب ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف   » لقیـص هب  ار  شّلغیب  لد  متاخ  هدرک  ناگدـنب 
یلزی مل  ّتیـشم  ياضتقم  رب  نوچ  و  دـیامن . هدـهاشم  یهجو  رتبوخ  هب  تسا  نّیزم  « 2 « » ۀنـس ۀّتـس  ةدابع  نم  ریخ  ۀعاس  لدع   » رویز هب  هک 
يزور دنچ  هک  ار  یهورگ  دیاشگب  انغتسا  يور  زا  « 3 « » ُءاشَت ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت   » لامک و رب  فصو  لامج  زا  بیر  هدرپ  هک  دـیامرف  هدارا 

ام اُولَمْعا   » باتع هب  دناهدربن  نایاپ  هب  یغبنی  امک  ار  هار  نآ  هدرپس و  ناشیا  رابتعا  فک  هب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  ياهرمز  رادـتقا  رایتخا و  هّمزا 
ار ناشیا  ساسا  تملظ  سابل  هتخاس  جردنم  « 5 « » َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو   » هیلک رد  هدومرف  بتاـعم  « 4 « » ُْمْتئِش

يادزدمر يایتوت  هب  هدوشگ  نیبتربع  هدید  نایملاع  ات  دـیامرف  زّرطم  « 6 « » ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدـلا  ِیف  ْمَُهل   » زارط هب 
. دنیادزب ههبش  رابغ  « 7 « » ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  »

هّیونثم
ریگ راد و  نیا  ریدقت  درک  نینچریرس  هن  هصرع  نیا  جنسردق 

دوب گنر  ار  دوبان  سنج  دهددوجو  لکش  هب  ار  مدع  درآ  هک  [ 430]
ملع درآرب  ملاع  هب  توخن  زمقر  دریگ  دوب  وزا  دوبان  وچ 
هاگراب هبق  دشک  نودرگ  هبهاگ  تخت و  دهن  ییاورنامرف  هب 

لمع ین  رگد  دنیب  ملع  هن  هکلما  صرح و  هدید  شددنب  نانچ 
زونه برغم  رهب  لدگنت  دوبزونک  شتسدب  دتفا  قرشم  زا  رگ 

لاحم دص  دشک  یبونج  رکف  هبلامش  کُلم  کلم  شدشاب  رگو 
شیوخ  ياهوزرآ  رد  هتفر  ورفشیک  يادوس  لدع و  مغ  زا  یهت 

______________________________

«. نک يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  رد  . » هیآ 26 (، 38  ) ص (. 1)
«. تسا تدابع  لاس  تصش  زا  رتهب  ندرک  راتفر  لدع  هب  تعاس  کی   » ثیدح ص 1092 ، ج 2 ، مکح ، لاثما و  (. 2)

«. یناتسیم کلم  یهاوخب  هکره  زا  . » هیآ 26 ( 3  ) نارمع لآ  (. 3)
«. دینکب دیهاوخیم  هچره  . » هیآ 40 ( 41  ) تلّصف (. 4)

«. تسا ناراکمتس  زا  دنکن ، مکح  تسا  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  هب  هکره  و  . » هیآ 45 ( 5  ) هدئام (. 5)
«. تسا گرزب  یباذع  ترخآ  رد  يراوخ و  ایند  رد  ناشبیصن  . » هیآ 114 ( 2  ) هرقب (. 6)

«. دیریگب تربع  تریصب  لها  يا  سپ  . » هیآ 26 ( 38  ) ص (. 7)
لالجلا وذ  مکاح  زا  دشیدنا  هنلابو  هگ  دشک  ملظ و  هاگ  دنک   337 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رگراک ییهتسخلد  هآ  دوشرد  هب  شملظ  روج و  دور  دح  زا  وچ 
داهنیفاص قلخوکن  ویدخداد  ناسحا و  رب  يو  رب  دنرامگ 

تسکش دص  دهد  شتسد  لمح  کی  هبتسد  هدروآرب  تلوص  بیبح  زا  هک 
ناوج ملاع  دابآ و  ددرگ  ناهجناوت  نودرگ  هاش  نآ  لابقا  هب 

هک تسا  رفظ  حتف و  ّرین  عولط  دننام  رهاوج  رثن  نیا  دکوم  دنلب و  مظن  نیا  دّیؤم  لما  يارستحسف  گنت  لدللخ  زا  یهت  مغ  زا  غراف  دوش 
دینادرگ و نیّرین  ثلاث  ار  رکیپدیشروخ  قوت  هچهام  هتشگ ، نابات  رـشع  ینثا  هّمئا  نامدود  هصالخ  ترـضحیلعا  رثاتبارغ  تلود  جوا  زا 
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ار مچرپتداعـس  ملع  هدرب  ورف  نیمز  هب  « 1 « » ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَـثِیبَخ  ٍةَرَجَـشَک  [ » 431  ] ار يداـعا  يازفتملظ  ياول 
. دیناسر التعا  تعفر و  جوا  هب  « 2 « » ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک  »

نایم رد  هعفد  هعفد  هک  یتابراحم  رصرص  زا  دوب و  لومشتمایق  يودرا  تاقدارس  مّیخم  هتفه  کی  بیرق  نوچ  ورم  یلاوح  نیمزرس  ینعی 
هعلق نآ  رد  ینابیـش  ناـخ  دوشگیمن و  داـهتجا  نشلگ  رد  دـهج  نبلگ  زا  دارم  مارم و  لـگ  دوـمنیم  يور  نیـش  تدـش و  دـص  هب  نیتـئف 

هک تشاد  لایخ  رد  هک  ببس  نآ  هب  دوسرفیم  رهّنلا  ءاروام  رکشل  رهب  زا  راظتنا  هاش  رد  ار  هرصاب  تّوق  رـصب و  رون  زورهبزور  ینابمناویک 
هورگ رثاتمایق و  رـشح  دـنزادنا . ورم  نورد  هب  هلیح  ره  هب  ار  دوخ  دـنزادرپزاب و  کـلاسم  عطق  لـحارم و  ّیط  زا  شکلاـمم  ناریلد  نوچ 

. ددرگ وا  قیفر  رای و  رفظ  صخش ، قیقحت  هب  هتشگ  عمج  هوکشرشحم 
«4  » هیخرهاش یصقا و  یسی و  و  « 3  » ناجدنا زا  ناتسکرت  يراحص  دالب و  ياصقا  تقو  نآ  رد  هچ 

______________________________

«. دنام دناوتن  اپرب  درادن و  نیمز  رد  هشیر  هک  تسا  كاپان  یتخرد  نوچ  . » هیآ 26 ( 14  ) میهاربا (. 1)
«. تسا نامسآ  رد  شیاههخاش  راوتسا و  نیمز  رد  شاهشیر  هک  تسا  كاپ  یتخرد  نوچ  . » هیآ 24 اجنامه ، (. 2)

رد دوب و  هناغرف  نیشنیسرک  نرق 12  رد  ایرد  ریس  يایلع  ریسم  پچ  لحاس  رب  هناغرف  رد  ناتسکبزا  ياهرهـش  زا  ناجیدنا : ناجدنا - (. 3)
(. یسراف فراعملا  ةریاد  . ) دش دنقروخ  نیشنناخ  تختیاپ  نرق 15 

- زا چاچ  هب  دنقرمس  زا  ناسارخ  هار  هک  ییاج  نوحیس  دور  تسار  بناج  رد  تکانف : ای  تکانب  هیخرهاش - (. 4)
338 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

راصح و  « 6  » ناشخدب و  « 5  » زبس رهش  و  « 4  » یشرق و  « 3  » اراخب و  « 2  » دنقرمـس تاناتـسکرت و  عالق  رون و  هوک  یلاوح  و  « 1  » دنکشات و 
هـضبق کّلمت و  هطیح  رد  نانمـس  ات  خلب  زا  و  « 9  » راهدـنق ات  مزراوخ  زا  ماـمت  هب  ناـسارخ  نیکیتارق و  و  « 8  » نینهآ دـنبرد  و  « 7  » نامداش

رد هشیدـنا  مخت  تشارفایم و  هنیدـم  هّکم و  رد  لایخ  ملع  هراومه  هدومن  يور  هّیلک  تاـحوتف  ار  وا  یتصرف  كدـنا  رد  دوب و  وا  فّرـصت 
ار وا  کلم  تعسو  نیا  روخارف  هنیآ  ره  تشاکیم و  ماش  رصم و  نیمز 

______________________________

نآ ترامع  دـیدجت  هب  رومیت  ریما  هداون  خرهاش  ق  لاس 818 ه . رد  ینعی  يدنا  نرق و  کی  زا  سپ  دوب . عقاو  تشذگیم  نوحیـس  دور  - 
(. ص 513 یخیرات ، يایفارغج  . ) دش مّوسوم  هّیخرهاش  هب  ورنیا  زا  تشامگ و  تّمه 

. دوشیم بوسحم  يزکرم  يایسآ  ياهرهش  نیرتمیدق  زا  ناتسکبزا و  روشک  تختیاپ  دنکشات : (. 1)
. تسا هدش  عقاو  ناشفارز  زیخلصاح  هرد  رد  هک  يزکرم  يایسآ  ياهرهش  میدق  زا  ناتسکبزا و  فورعم  ياهرهش  زا  دنقرمس : (. 2)

. ناشفارز دور  هگلج  رد  ناتسکبزا  فورعم  ياهرهش  زا  اراخب : (. 3)
همتاخ  ) دشاب رصق  یلوغم ، نابز  هب  یـشرق  دنناوخ و  یـشرق  ار  نآ  ناکرت  هک  رهّنلا  ءاروام  هب  تسا  يرهـش  بشخن : فسن - یـشرق - (. 4)

. دراد رارق  رتخاب  تمـس  رد  شک  رهـش  ریز  رد  هکـشک  دور  زا  رتنییاپ  لـیم  دـص  زا  شیب  هلـصاف  هب  رهـش  نیا  یـشرق : ص 188 .) دهاش ،
. دندیمانیم بشخن  نایناریا  فسن و  ار  نآ  یطسو  نورق  بارعا 

نیا دـشابیم . هدرک  روهظ  يرجه  نرق  مّود  همین  رد  هک  ناسارخ  ربمایپ  عنقم  هاـگداز  هک  تسا  روهـشم  تروص  نیا  هب  خـیرات  رد  بشخن 
. دروآیم تفگـش  هب  ار  مدرم  دوب و  هدنبات  نامـسآ  هام  دـننام  هک  دروآیم  نوریب  بیـشخن  رهـش  لخاد  رد  یهاچ  زا  هام  هیبش  يزیچ  درم 

(. ص 498 یخیرات ، يایفارغج  . ) دندوب هداد  بقل  هدنزاس » هام   » ار درم  نیا  نایناریا 
فورعم هداج  يور  رب  و  تسا . فورعم  زبس  رهـش  هب  نآ  ندوب  زیخلـصاح  لـیلد  هب  اراـخب  هیحاـن  رد  تسا  يرهـش  شک : زبس - رهـش  (. 5)

(. یسراف فراعملا  ةریاد   ) دشابیم رومیت  ریما  دلوم  تسا و  هدش  انب  متفه  نرق  رد  ینیچ  ذخآم  قبطرب  خلب  دنقرمس و  نیب  میدق 
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نورق 7 و 8 هب  طوبرم  ینیچ  ذخآم  رد  ناشخدب  مان  ایردومآ . يایلع  ریـسم  پچ  لحاس  رب  عقاو  یناتـسهوک  تسا  ياهیحان  ناشخدب : (. 6)
(. یسراف فراعملا  ةریاد   ) تسا هدمآ  رامش  هب  ناتسراخط  ءزج  ناشخدب  هیحان  اهنآ  رد  هک  دیآیم  يدالیم 

یبرع ییایفارغج  ذـخآم  رد  ناموش  قباطم  ابیرقت  راصح . شزکرم  ناتـسکبزا ، روشک  رد  اراـخب  رد  تسا  ياهیحاـن  ناـمداش : راـصح  (. 7)
یخرب رد  یسراف .) فراعملا  ةریاد  . ) تسا هدمآ  رومیت  ریما  تاحوتف  رد  شرکذ  زین  كراصح  راصح و  نامداش و  راصح  مان  هب  هک  تسا 

. تسا هدش  دای  نامداش  راصح  مان  هب  ناموش  هعلق  زا  زین  يدزی  یلع  نیدلا  فرش  همانرفظ  هلمج  زا  عبانم 
رد : » ص 120 ج 1 ، خیراوتلا ، ۀصالخ  دنناوخ ؛» نینهآ  دـنبرد  ار  نآ  هک  کچیچ  گنت  رد  : » ص 51 رابخالا ، ۀلمکت  نینهآ : دـنبرد  (. 8)

«. دنناوخ نینهآ  دنب  ار  نآ  هک  کچلک  گنت 
زکرم اهناهتپ و  گرزب  رهش  ود  زا  یکی  دراد و  رارق  لباک  یبرغ  بونج  يرتمولیک  رد 150  ناتسناغفا  فورعم  ياهرهش  زا  راهدنق : (. 9)

(. یسراف فراعملا  ةریاد   ) تسا دنه  هراق  هبش  هب  تاره  زا  ياهداج  رب  فرشم  رهش  نیا  تسا . وتشپ  نابز 
339 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ار یتلود  بحاص  تکوش  يذ  هک  درکیمن  لوبق  لاـحم  ضرف  هب  [ 432  ] هدمآ عمج  معن  باود و  معن و  بابـسا  هعتما و  مشح و  رکـشل و 
نآ تنازر  تناصح و  هب  ار  لد  دیناسریم و  روهظ  هب  هروفوم  یعاسم  ورم  طبر  طبـض و  رد  زورهبزور  دش و  دناوت  عقاو  ّطلـست  لاجم  ورب 

«1 « » ٍةَدَّیَـشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرْدـُی  اُونوُکَت  امَْنیَأ   » تشونرـس هاگره  هکنآ ، زا  لفاغ  دـینادرگیم  راوتـسا  نئمطم و  راصح 
«2 « » ٍۀَـیِواخ ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَـک  یعْرَـص  اـهِیف  َمْوَْقلا  يَرَتَف   » زازتها عازتنا و  دـناسر  ناـشیا  شوگ  هب  بیر  کـشیب و  بیغ  ملاـع  شنزرس 

رونا رطاخ  مظعملا  نابعش  مشـش  تسیب و  هبنـشراهچ  زور  رد  لاح  نیا  نراقم  دنادرگ . نوگنرـس  رارقتـسا  نکمم  رارق و  نمأم  زا  ار  ناشیا 
لیبـس رب  هدومرف  تمیزع  تعجارم  قـیرط  هب  رهـش  یلاوـح  زا  « 3 « » ۀـعدخ برحلا   » ياـضتقم رب  هک  تفاـی  رارق  نآ  رب  مـشحنودرگ  هاـش 
هتخاس روتسد  ار  تمیزه  هویش  روصنم  رکشل  رگم  هک  دیامن  روبع  يداعا  رطاخ  رد  ینعم  نیا  ات  دمآ  تکرح  رد  تعلط  رهمتیار  تعرس 
گنج هب  دنـشاب  هداـتفا  رود  تسبراوید  زا  دـنچ  یخـسرف  نوچ  رورـضلاب  دـنیآرد و  رکـشل  بقع  زا  دـیاش  دـناهتخارفارب  قارع  هّجوت  ملع 

هـس تاره  بناج  زا  هک  يدومحم  هیرق  رهـش  بناج  هب  هدرک  راب  ار  هناختلود  نایچتروی  هک  دـش  ذـفان  ریـس  کلف  مکح  نآربانب ، دـنیارگ .
زا زین  تایآترصن  تایار  هن و  هاگآ  ینعم  نیا  ّرس  زا  روجهم  بیرق و  رود و  کیدزن و  زا  کی  چیه  دنیآ و  ورف  هتفر ، تسا  ورم  یخـسرف 

رکـشل هک  تسویپ  قیقحت  هب  تشگ و  حـضاو  ینابیـش  ناخ  ریمـض  رب  ربخ  نیا  رثا  نوچ  و  [، 433  ] تشگ هّجوتم  هدـمآ  تکرح  رد  بقع 
زور ناشیا  تبکن  بش  هک  دنتـشادنپ  نیقی  هب  هتـشگ  لصاح  مامت  يرورـس  ار  روس  نآ  لـها  هدرک  راـیتخا  فّقوت  رب  ار  تعجارم  راـکماک 

رکشل بقع  رد  یشیماجلوا  يور  ّتیعر  یهاپس و  زا  بیترت  هب  فانصا  نآربانب  دندمآ . زوریف  يزورهنابـش  تامارم  رب  ناشیا  دش و  زورون 
زا هتـشگ  زاونتسود  زوسنمـشد و  زادـگناج  برح  شتآ  هدیـسر  يدومحم  بآ  رانک  هب  متـشه  تسیب و  هعمج  حبـص  داهن و  نویاـمه 

يارما نیبناج 
______________________________

«. دباییمرد ار  امش  گرم  راوتسا ، تخس  ياهراصح  رد  ولو  دیشاب  هک  اجره  . » هیآ 78 ( 4  ) ءاسن (. 1)
«. دناهدرم دناهداتفا و  هک  يدیدیم  امرخ  هدیسوپ  ياههنت  نوچ  ار  موق  نآ  . » هیآ 7 ( 69  ) هقاحلا (. 2)

. تسا بیرف  گنج  ص 75 : لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 3)
340 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نوچ هک  دندوب  هتشادزاب  يدومحم  بآ  بناج  نآ  رد  دودحمان  دونج  يارما  زا  یعمج  هانپنید  هاش  ترـضح  دندش و  يارآفص  یچاوت 
هریخ هریچ و  دوخ  رب  ار  فلاخم  هدومن  زاغآ  زیهرپ  هظحالم و  يور  زا  یبرح  زیرگ و  رد  یگنج  دنـسر  ناشیا  هب  فلاخم  رکـشل  نابراحم 

داهندب هقرف  نآ  یکاخ  داسجا  هداد  نیکست  بآ  نآ  هب  ار  ناشیا  رارضا  شتآ  دنـشک و  بآ  هیـس  فرط  ار  ناشیا  نابیرگ  تسد و  هتخاس ،
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ۀیاعر ورم  رد  هبنـشجنپ  زور  دوب  باسح  رد  تیاغ  هب  بیهنتمایق  رکـشل  موجه  زا  نوچ  زین  ینابیـش  ناخ  دـمحم  و  دـنهدرب . انف  داـب  هب  ار 
قداص نایهنم  زا  هکنآ  ات  تشارفایمرب  رثاترـصن  رکـشل  بقع  زا  هّجوت  ملع  روفلا  یلع  تشاد و  فّقوت  دقع و  رد  ار  مزع  هّجوت و  مزحلل 
اـضق رکـشل  تمیزه  رب  رطاخ  هدومنن  فّقوت  اـج  [ 434  ] چـیه هدومرف  روبع  يدوـمحم  بآ  زا  نیرق  رفظ  رکـشل  هک  دـش  وا  موـلعم  لوـقلا 
هعمج زور  هدـش  وا  ریگنماد  « 1 « » ْمِهِعِجاـضَم یلِإ  ُلـْتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرَبـَل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ْلـُق   » تشونرـس هداد  رارق  تمیزع 

: نومضم رب  هدمآ  نوریب  رطخرپ  هّطخ  نآ  زا ]  ] رابک راغص و  اب  هکلب  رکشل  یمامت  هب  نابعش  متشه  تسیب و 
دور داّیص  يوس  دیآ  لجا  نوچ  ار  غرم 

بآ رانک  رد  رادقم  نآ  دیـسر ، دومحم  تبقاع  هاش  دوفو  نویامه  دونج  هب  ررـضرپ  هقرف  نآ  همدـقم  رکـشل و  راثآ  نوچ  و  تشگ . هّجوتم 
هدیربلاب نارتوبک  نوچ  رگید  هک  دندش  کیدزن  ياهباثم  هب  داهن و  يدوبهب  هب  يور  فلاخم  هّجوت  زا  هلماعم  هک  دـندرک  فّقوت  يدومحم 

نافلاخم دندروآ . هلمح  هدرک  نکفادرم  هزین  نکشفص و  ریـشمش  هب  تسد  تسا  لاحم  نتفر  نوریب  بانج  کلف  تلود  باقع  گنج  زا 
: هتشگ ریلد  دندید  رتمک  دوخ  رشح  زا  ار  بآ  فرط  نیا  مدرم  نوچ 

هّیونثم
فص دنداشگ  غیت و  دندیشکفسایب  رکشل  رب  رابکی  هب 

راقو  ياپ  دندرک  ریس  کبسرادمنید  رکشل  مه  يوس  نیزو 
______________________________

هب هناخ  زا  تسا  هدـش  ررقم  اهنآ  رب  ندـش  هتـشک  هک  یناسک  دـیدوبیم ، مه  دوخ  ياههناخ  رد  رگا  وگب  . » هیآ 154 ( 3  ) نارمع لآ  (. 1)
«. دنتفریم نوریب  ناشهاگلتق 

دنتخآ نیک  غیت  مه  لتق  یپدنتخات  رگد  کی  رب  هناریلد   341 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ربهار مه  يوس  ار  ود  ره  لجاردق  اضق و  نوچ  ناور  تعرس  هب 

گرب خاش و  هویم و  نوچ  تسد  رسگرم و  داب  نت  لخن  زا  تخیر  ورف 
جوم هک  تشگ  نایع  يزیرنوخ  فلاخم  فلاوم و  رکـشل  نایم  [ 435  ] لجا دش  مزهنم  ناج  میب  زا  هکللخرپ  نانچنآ  گرم  دـش ز  ناهج 

زا هام  نمرخ  هلبنس و  هشوخ  هک  دش  هتخورفا  ریلد  هورگ  نآ  هزین  نانس  ریشمش و  هلعش  زا  یـشتآ  تشذگرد و  نوماه  فارطا  زا  نوخ  نآ 
نآ هدومن  زیتس  برح و  زیرگ  هب  ور  هاگ  ورهبور و  هاگ  ّرـش  روش و  هقرف  نآ  اـب  رّرقملا  بسح  رثايزوریف  رکـشل  دـمآ . هتخوس  نآ  سکع 

هدژم لاّصتالا  يدبا  تلود  نایهنم  نوچ  و  دندیشک . بآ  هیـس  بناجنیا  هب  ار  رکـشل  نآ  لها  هک  دندید  بجاو  هلهاسم  هحماسم و  رادقم 
ناشیا مامتها  یعاسم  هتسباو  نیبم  حتف  بیرق و  رـصن  هک  مارک  ماظع  يارما  دندیناسر  لالج  هاج و  اب  ورـسخ  كرابم  عمـس  هب  ار  لاح  نیا 

رورپنید هاش  ردـیح و  ناطلـس  ترـضح  تیبرت  راظنا  روظنم  رـسپ  ردـپ و  دـّلوت  بیترت  رب  هک  یچاوت  نیدـباع  کیب  شیم  رود  نوچ  دوب ،
. دوبیم تنطلس  بصنمیلات  شهاج  هبتر  هشیمه  هدوب  ولنیوق  قآ  میدق  يارما  زا  هک  یلـصوم  کیب  یبالک  دلو  کیب  ریما  دندوب و  هتـشگ 

زاتمم نارقا  زا  تراما  بصنم  یلاع  هب  هتفات  وا  لاح  تانجو  رب  تیارد  اب  هاش  تیاغ  اـیمیک  تیاـنع  وترپ  اددـجم  هک  ولماـش  کـیب  لـنیز  و 
نبا هدازهاشداپ  یچهرفـس و  کیب  يریب  کیب و  یلوج  راشفا و  کیب  دمحا  راشفا و  کیب  خرهاش  ردقلا و  وذ  کیب  دـمحم  و  دوب ؛ هتـشگ 
ربارب رد  هتخاس  کبـس  تمیزع  ار  نایاپداب  میوق و  نّکمت  ياپ  ار  اهلد  ارقیاب 42  نیسح  ناطلس  اول  رّفظم  روفغم  ناطلس  دلو  ازریم  نیـسح 
سوک یمزر و  يان  همغن  بناجنیا  زا  دیسریم و  ریثاکلف  هب  ریفن  هرعن  و  « 1  » هگربگ زاوآ  فلاخم  [ 436  ] بناج زا  دندش . ناور  نمشد 

گندـخ ریت  ینایک و  نامک  هب  تسد  گنردیب  نافلاخم  تشگیم و  لـصاو  ریودـت  کـلف  هب  ار  ناویک  هتـشذگ  ریدتـسم  خرچ  زا  یمور 
ار ناباتش  ناباقع  دندومن و  انب  يدنببوچ  حطس  اوه  ّوج  رد  هدرب 

______________________________
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. هگروگ یناسارخ  هب  هگربگ  یناگیاپلگ  هجحل  هب  هگروگ ، هگربگ - (. 1)
342 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. دندوشگ ياپ  رابکی  هب  هدرک  ربهار  حاورا  ناغرم  دیص  هب  « 1 « » ِرَصَْبلِاب ٍحْمَلَک  ٌةَدِحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ  ام  َو   » نامسآ رد 
يونثم

جوم رایسب  رحب  نیمز  نوخ  زا  دشجوا  دمآ ز  هک  نارابریت  سب  ز 
ُعِْزنَت  » ّرمتـسم مسر  هک  ار  هزین  یعافا  تافـص  رفنـضغ  تازغ  نوگباـنع و  تشگ  دز  هک  اـجره  هبنوخ  رحب  نآ  زا  تشذـگب  هک  یمیـسن 

طخ رازه  نیدـنچ  هدرک  تسار  يداعا  هنیـس  رب  لجا  تشونرـس  طخ  نوچ  تسوا  تمیزع  تمیـش  « 2 « » ٍرِعَْقنُم ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَـک  َساَّنلا 
. دندرک يراج  میب  مهورپ و  نادیم  نآ  هحفص  رد  میقتسم 

هّیونثم
دش راتفگزیت  ودع  نوخ  هبدش  راقنمخرس  نوخ  هب  اهنانس 
شنمدب ینمشد  فرط  ره  دشنشنزرس  رهب  دیاشگ  نوچ  نابز 
ینت زا  درب  ناج  ینزور  ره  زینزور  ینت  رد  نامز  ره  دنک 

گرم لیلد  هنیس  رد  دوب  ناونع  لجا  همانرب  هک  ار  ریترپ  ناریـش  وس  نیزا  مدع  کلم  دید  ناوت  وس  نآ  زکمژد  مشچ  تشگ  نانچ  نزور  ز 
شیپ دندیدرگیم . ریزگان  هعقاو  نیهر  [ 437  ] هتـسناد لجا  دصاق  تراشب  ار  یطخ  هزین  تراشا  ناریلد  بناج  نآ  زا  دندیدیم و  ریبدتیب 

هب « 3 « » ْمُکَسَْأب ْمُکیِقَت  َلِیبارَـس  َو   » ساسا ادیوگ ، نیـش  روشرپ و  نینـس  تراشا  ربارب  رد  دشیمن و  لیاح  سابل  چیه  مکحلا  ذفان  ریت  ناراب 
زا نوچ  نارگ  زرگ  راـب  زا  ریـس  دیـشروخ  رپـس  دـیردیم و  ناـبیرگ  غـیردیب  غـیت  دربتـسد  زا  هبتردـالوف  هّبج  دـمآیمن  لـیام  تشاد  هگن 

نیعلا بصن  « 4 « » ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی   » هعقاو ریت  شفاشف  رجنخ و  كاچاکچ  ریگوراد و  ياغوغ  زا  دـیتفخیم . تشپ  رب  ناـگداتفاياپ 
رب یهانپنید  رتچ  نّکمتم و  اج  رب  تافصلدلد  بکرم  تابث  راقو و  ياپ  زونه  و  تشگ . ریپ  انرب و 

______________________________

«. تسا یندز  مهرب  مشچ  مه  نآ  تسا ، نامرف  کی  اهنت  ام  نامرف  . » هیآ 50 ( 54  ) رمق (. 1)
«. هدنک ياج  زا  لخن  ياههشیر  دننامه  دنکیمرب  نیمز  زا  ار  نامدرم  هک  . » هیآ 20 اجنامه ، (. 2)

«. تسا امش  نابهگن  گنج  رد  هک  ییاههماج  . » هیآ 81 ( 16  ) لحن (. 3)
«. دزیرگیم شردارب  زا  یمدآ  هک  يزور  . » هیآ 34 ( 80  ) سبع (. 4)

343 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نوچ ترـضح  نآ  درگ  رد  نایچروق  نئمطم و  لوق  صوصخ  بابرا  بلق و  صولخ  باحـصا  نانچمه  رتسگهیاس و  یهاش  تلود  قرافم 

هب ار  زیتسكوان  زیمهم  راخراخ  ربصیب ، نمشد  تسکش  رد  ریژه  تسا و  ریلد  ندنکفا  دیـص  هب  ریـش  هک  اجنآ  زا  نکیل  رمق ، رود  رب  هلاه 
: هک قفّتم  یبوخ  هب  مظن  نیا  قدص  ام  هدیناود  رادتقا  تعاجش و  رامضم  رد  ار  وا  دیناسر و  داژنيزات  دروننادیم  هنیس 

هّیونثم
یتسج يوگ  وچ  نادیمنادیمیتسب  درگ  رهپس  يوگ  نوچ 

ناریلد داهن و  نادیم  هب  ياشگناهج  يور  هلا  فطل  نوع  هب  لّکوتم  هانپنید  هاش  دینادرگ . وا  مُس  زا  رذآ  هتخیرگبوا  مد  زا  رصرص  هتخیوآ 
قرب تیار  ندیـسر  زا  لبق  هبراحم  نارین  هچرگا  دـنداتفا و  [ 438  ] لوفایب بکوک  نآ  بکاوم  بقع  رد  بکاوک  لـیخ  نوچ  لوـق  بلق و 

هب هوکـش  لجا  هورگ  نیا  هکنانچمه  اّما  دوب ، لغتـشم  یتسد  تکرح  هب  دوخ  صالخ  ریبدت  رد  سکره  لعتـشم و  تیاغ  تیاغ  هب  تیارس 
دندـید دوخ  لاحلا  بسح  ار  « 1 «* » َنُومِدْقَتْسَی َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف   » نومـضم دندیـسر ، هودنا  ترـسحرپ و  موق  نآ 
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نامسآ زا  دوب  یگرگت  ای  تخیر  یکاغم  رد  ار  ءادعا  یکاخ  نادبا  زا  کیره  درگ  هک  درونیتیگ  دوب  یبالیس  یهاش  هورگ  هلمح  ادیوگ ،
. تخیمآیب كاخ  رب  رابکی  هب  ناعجش  نادبا  زا  ار  تایح  تارمث  هک  دروان  برح و 

هّیونثم
رس ریز  نت  هن  نت  رب  دنام  رس  هنرپسهر  اهغیت  ناشیوس  دش  وچ 

عادو مهاب  دندرک  تسد  رسعاطقنا و  تبیه  زا  همیسارس 
صالخ يو  زا  ددرگ  یک  هک  مغ  نآ  ردصاوخ  شتآ  ریشمش  میب  زا  رس 

رس راب  زا  دیآ  کبس  دیاش  هکربهار  هدش  نت  ياهلیح  ره  هب 
هب هک  دومن  یلعا  ترـضح  كراـبم  رظن  رد  ناـفلاخم  رکـشل  زا  ياهقرف  نوچ  هتخومآ و  بکرم  ینکفادرم  هبهتخوس  نارگ  راـب  ریز  سب  ز 

ددع ددع و 
______________________________

«. دنوشن سپ  شیپ و  تعاس  کی  دیآ ، زارف  ناشلجا  نوچ  . » هیآ 61 ( 16  ) لحن هیآ 34 و  ( 7  ) فارعا (. 1)
344 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ءاّحم فیّـسلا   » غیت هب  تراشا  کی  هب  ار  ناشیا  دوجو  طاقن  درب و  ناـشیا  بناـج  هب  هلمح  دناهداتـسیا  وربور  هداـمآ و  ار  هبراـحم  هداـیز و 
. درپس دوعوم  لجا  یضاقتم  هب  ار  رابدا  لیخ  نآ  یمامت  رابکی  هب  درتسب  یتسه  هحفص  زا  « 1 « » بونذلا

رعش
نآ دادعا  دادعا  هب  نوچ  لاح  نآ  زا  تغارف  زا  دعب  هک ، دیوگ  يوار  « 2  » داعیم یلع  اوناک  مّهناکفمهراید  ّلحم  یلع  حایّرلا  ترج  [ 439]

هشیپازغ هورگ  نیا  دربتسد  هشیدناهتوک  عمج  نآ  نوچ  و  دنتفای . رگیدکی  ریز  رب  هتـشک  رازه  هس  لحم  نامه  رد  دنتفاتـش ، لایخدساف  موق 
هب ار  هویش  نآ  هداهن ، تسا  مدع  راید  هک  دوخ  یلصا  نطوم  هب  ور  دندوشگ و  تمیزع  صخش  هرهچ  رب  تمیزه  باب  دندومن ، هدهاشم  ار 

یَلَع ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو   » جوا زا  حتف  باتفآ  دندونغیم  یلزنم  رد  تمایق  ات  دنتفریم  هک  مدق  دنچره  هب  دندوتسیم و  « 3 « » دمحا دوعلا   » ترابع
ملاع لـها  شوگ  هب  « 5 « » ًارْدَـق ٍءْیَـش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَـق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ   » هدژم رفظ  ترـصن و  نایهنم  هتـشگ  علاـط  « 4 « » ُُهبْـسَح َوُهَف  ِهَّللا 

«. 6 « » هدنج ّزعا  هدبع و  رصن  هّلل  دمحلا  و   » دندیناسر
هّیونثم

شورخ ناویک  ناویا  دمآربشورس ز  نیا  هدژم  یپ  ار  ناهج 
یهرمه نینچنیا  حتف  تسدرکنیهّللا  لظ  یهاش و  تسه  ات  هک 

نیا تسیهلا  لضف  ضحم  زا  هکنیا  تسا  یهاش  يوزاب  روز  زا  هن 
نخس نیا  نایوار  زا  تسا  هتفگ  هکنهُک  ناتساد  رد  تسدناوخ  هک 

نیمز  قرشم  ربب  زا  همعط  دروخنیمک  رد  دوش  برغم  يریش ز  هک 
______________________________

. تسا ناهانگ  هدننکكاپ  ریشمش  همجرت : ثیدح  (. 1)
. دناهدوب یهاگهدعو  رب  اهنآ  هکنیا  لثم  سپ  تفرگ ، ندیزو  ناشاههناخ  لحم  هب  اهداب  ص 34 : یلع ، ترضح  ناوید  (. 2)

. تسا رتبوخ  ندیدرگزاب  ص 128 : لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 3)
«. تسا یفاک  ار  وا  ادخ  دنک ، لکوت  ادخ  رب  هکره  و  . » هیآ 3 ( 65  ) قالط (. 4)

«. تسا هداد  رارق  ياهزادنا  ار  زیچ  ره  دناسریم و  ارجا  هب  ار  دوخ  راک  ادخ  . » هیآ 3 اجنامه ، (. 5)
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. درک زیزع  ار  شرکشل  داد و  شاهدنب  رب  يزوریپ  هک  تسار  ادخ  رم  دمح  هّکم . حتف  رد  مرکا  لوسر  هبطخ  زا  ذوخأم  (. 6)
قرش کلم  نماد  دنک  نوگقفشقرف  هب  ار  نایقرش  نیک  غیت  دشک   345 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ياسرطع دوب  شصاخ  مزب  رد  هکياطخ  زا  کشُم  يوهآ  دیص  دنک 
راوگشوخ یم  تسا  ینیچ  فرظ  رد  هکرایرهش  رس  شدنروآ  نیچ  ز  [ 440]

وا مزر  هصرع  ناهج  نارسوا  مزب  هساک  نارورس  رس 
روهش نینس و  رب  ناهج  رادمروبع  رد  بش  زور و  دوب  ات  نامز 

شیپ شحتف ز  راثآ  داب  ناورشیک  لابقا  مزع  دنک  اجره  هب 
زا هداهن  تلّذم  كاخ  هب  يور  هداشگ و  يوم  ینابیش  ناخ  ملع  رادتیزعت  نوچ  رامـش و  زور  هب  ات  رفظ  رادمرادم  ملاع  دالوا  رب  شدعب  ز 

يراوید راهچ  هب  هدرک  ریگنانع  ریدـقت  تسد  نوچ  ار  وا  يوگنخـس  رّوهت  رد  نازروتدالج  يو و  هب  ناکیدزن  زا  یعمج  داتفارد ، ياـپ 
لجآ نامز  ریخأت  هب  ار  لجاع  گرم  لیاه و  هعقاو  لسگلد  كوان  كون  هب  ياهظحل  دیاش  هک  دندروآیمرد  بیرج  ود  کی  تحاسم  هب 
هناریو نآ  هب  رگیدکی  رثا  رب  هقرفهقرف  بقع ، زا  و  دروآرب . ناوت  رادبآ  ناکیپ  رامـسم  هب  نایزاغ  يور  رب  ار  هبلغ  باب  درک و  ناوت  فوقوم 

ماظع « 1 [ » ناریلد  ] نوچ و  دنیامنیم . مادقا  هلتاقم  هعفادم و  هب  دـنیآیمرد و  تسا  هداتفا  هنارک  رب  تیفاع  نما و  زا  ناشیا  نادـبا  نوچ  هک 
هطاحا ار  ناشیا  نایرکـشل  زا  یـضعب  هدرب  هانپ  هطوحم  هب  ریثک  یعمج  هک  دـننکیم  هدـهاشم  دـندرگیم  غراـف  مازهنا  لـها  رـسا  لـتق و  زا 

تماخـض هب  هک  ناشیا  ناخ  هتخاس ، گنت  نمـشد  يولگ  يان  نوچ  ار  انگنت  نآ  ياضف  هدمآ ، هورگ  نآ  ددـم  هب  رگید  یـضعب  دـناهدرک .
بصن « 2 « » ُدیَِحت ُْهنِم  َْتنُک  ام  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  [ 441  ] ِتْوَْملا ُةَرْکَـس  ْتَءاج  َو   » هقباس هدمآرد  اپ  تسد و  رد  دوب  فوصوم  هثج  مظع  دسج و 

: نومضم ّرقحم  راوید  راچ  نآ  رد  هدیدرگ و  وا  نیعلا 
تیب

ریگتـسد ار  ریـسا  هقرف  نآ  زا  یـضعب  نوچ  نایزاغ  دـش . وا  لاحلا  بسح  گرزب  درم  دوب و  درُخ  ناهج  هکگُرتس  ناهج  رد  دـیجنگن  ناز 
مولعم دننکیم 

______________________________

. دش یسایق  حیحصت  (. 1)
«. یتخیرگیم نآ  زا  هچنآ  تسا  نیا  دسریمارف . گرم  یشوهیب  هک  یتسار  هب  . » هیآ 19 ( 50  ) ق (. 2)

346 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
زا یناف  قیـضم  نیا  رد  ینارود  بیاون  درب  تسد  زا  وا  راک  تسا و  هتـشگ  لامیاپ  نامز  ثداوح  بوکدگل  رد  ینابیـش  ناخ  هک  ددرگیم 

نومـضم هک  دوب  هدرب  نامگ  هتخیرگ  یناکم  نانچ  رد  ناج  لوه  زا  هک  ار  ناخ  مسج  هدرک  رود  رگیدکی  ربز  زا  ار  ناگدرم  هتـشذگ  مه 
: هک تیب  نیا 

يراوت هدرپ  باجتحا و  باجح  رد  هتـشگ  وا  لاح  ار  ام  ناوتان  مسج  تخادگب  بت  بات  زک  سب  زییاهنت  تقو  رد  لجا  دباییمن  ام  ناشن 
نامز نیا  دـنداد . ربخ  هعقاو  زا  ار  یهاش  هدـس  باجح  دـندروآ و  نوریب  هتفایزاب  شبرق  میرح  ناـگتفایراب  فیرعت  هب  دوب  دـهاوخ  يراوتم 

: هنیئآ زا  حتف  تروص 
رعش

نویـشكرابم نوگلگ  ياپ  رد  ار  نمـشد  رـس  راگزور  تسد  دومن و  هولج  « 1  » ریثکف ادحاو  اموی  ناک  نا  وهّودـع  دـعب  ءرملا  تایح  ّنا  و 
. نوحشم یبوخ  هب  مظن  نیا  نومضم  هب  تینهت  نابز  هتخادنا  نوگشنویامه 

مظن
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يزاسراک هدژم  ناهج  لها  هبدزیا  دمآ ز  هک  لد  يا  هّللا  دمحب 
يزاغ هاش  نمشد  ترشع  یپنوخ  زا  ُرپ  ار  لجا  ماج  درک  اضق 

فاق ات  فاق  فانم  دبع  لآ  هصالخ  یناگدژم  تیص  و  داشگب ، يزارفرـس  شدشابیمن  هب  نیزکدنکفا  هش  دنمـس  ياپ  هب  ار  شرـس  [ 442]
. تسا حتف  نیا  لاس  يّدؤم  تسا ، فیعض  نیا  ترکف  کلک  هتشاگن  هک  خیرات  نیا  داد و  رد  ملاع 

هابتنانامیلس هاش  یبن  قح  ثراونید  کلم و  باتفآ  یهلا  فطل  هیاس 
هاوخهنیک  تلود  هب  ینابیش  ناخ  زا  دوش  اتورم  هب  دمآ  قارع  زا  ترصن  ّزع و  دنمس  رب 

______________________________

. تسا دایز  دشاب ) هدنز  نمشد  زا  شیب  زور  کی  ینعی   ) دنک افو  ناسنا  هب  نمشد  زا  سپ  زور  کی  یگدنز  رگا  همجرت : (. 1)
هاش ( 916 « ) هانپنید هاش  حتف   » دـش نآ  خـیرات  ببـس  نازدرک  حـتف  یهانپنید  يور  ار ز  نمـشد  کلم   347 ص : نتم ، یهاش ، تاـحوتف 

. تشگ ورم  هدلب  هّجوتم  هدیناسر ، هام  رهم و  جوا  هب  ار  ییاشگناهج  ياول  هانپنید 
یحتف نینچ  هزاوآ  هاـبتنا  راـبتخا و  هار  زا  هاـم  شوـگ  هدـیدن و  یحتف  نینچ  نودرگ  هدـید  تسا  يریگناـهج  ياـنبات  هـچرگ  هـلمجلا  یلع 

، مهیلع هیلع و  ةدهعلا  هدیسر و  رابتعا  بابرا  عماسم  هب  یچرغاس  دومحم  لامک  هجاوخ  موحرم  راعش  ترازو  ترابع  زا  هچنآ  اّما  هدینـشن ،
مدـهنم باب  رد  نم  هب  باطخ  دـمآ ، نوریب  هزاورد  زا  ناوت  تکوش و  نیع  رد  ناخ  دـمحم  هک  یتقو  رد  هک ، تسا  هتفگیم  هک  تسا  نآ 

یضترملا هدج  دعب  اضق  نم  یضقا  ایفصالا  ناطلس  نکمم  دوجوم و  ره  لبقم  فاطم و  نجلا  سنالا و  ماما  ترضح  هبترکلف  هبق  نتخاس 
، ینعی روروتیگلوا . روروتیگاگزیب ، ینره  هک ، كاریگ  كامروئ  یندبنگ ، كوگوب  هک : تفگ  یکرت  ترابع  هب  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یلع 
وا دروآ ، [ 443  ] ام رس  رب  هچره  هک  درک  دیابیم  ناریو  تسا  كالفا  رـصق  ریظن  كاخ  ملاع  رد  شزبس  دبنگ  هک  ار  ماما  دقرف  نابات  دقرم 

. دروآ
َو ْمِهیِدـْیَِأب  ْمُهَتُوُیب  َنُوبِرُْخی   » ياضتقم رب  وا  تکوش  هرومعم  تشگ و  وا  تلود  يانب  مادـهنا  بجوم  ّتین  نیا  هک  متـسناد  نامز  ناـمه  نم 

. تشذگ مه  زا  یبارخ  هجو  هب  « 1 « » ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  َنِینِمْؤُْملا  يِْدیَأ 
هاگرد هب  هتسب  هتـسخ و  هدنز  ار  یبربنق  دنتفای و  هتـشک  ار  ازریم  افو  ناج  هدومرف  ناجهاش  ورم  هب  تسا  ملاع  ناج  هک  هانپنید  هاش  هّصقلا ،

، دمآرد هسورحم  کلامم  تحت  رد  ارـسق  ارهق و  تیالو  نآ  نوچ  و  تفر . انف  يودرا  هب  ازریم  افو  ناج  بقع  زا  زین  وا  دندروآ و  هانپملاع 
هک اهنآ  دعب  هدومرف  ضامغا  وفع و  هب  شخبمیارج  يأر  دیسر ، ضرع  فقوم  هب  ربخ  نوچ  و  دندش . تسایس  غیت  هضرع  مدرم  زا  يرایسب 
زعم هجاوخ  ثایغ و  ریم  دومحم  نیّدـلا  لالج  ریما  ناسارخ  یلاها  زا  و  تشگن . هتـشک  یـسک  دـندوب  هتـشک  انف  غیت  هب  لتاقم  مکح  زا  لبق 

تمس هب  زین  ناوید  نیا  رد  هک  ازریم  نیسح  ناطلس  موحرم  هاشداپ  ریزو  هراکنابش  نیّدلا 
______________________________

«. دیریگب تربع  تریصب ، لها  يا  سپ  دندرکیم . بارخ  نانموم  تسد  هب  دوخ و  تسد  هب  ار  دوخ  ياههناخ  . » هیآ 2 ( 59  ) رشح (. 1)
348 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ریزو دومحم  نیّدـلا  لامک  هجاوخ  و  دـندش . دوبان  لجا  یهام  فوج  رد  دـندوب  هتفر  ورف  گنج  باقرغ  رد  دـندوب و  هدـش  مسّتم  ترازو 
، متسر دومحم  نادناخ  ّبحم  ع )  ) یلع دان  مظن  اب  وا  نیگن  شقن  هتشاد  تیالو  تّوبن و  تیبلا  لها  ّتبحم  ریمـض  نونکم  رد  هشیمه  نوچ 
هک دوخ  تاقّلعتم  تاهج و  تاقّلعت و  زا  نتـشذگ  هب  هتـسب  یناث  مجن  ریما  ینابناهج  هبترم  نینثا  یناث  باّون  كارتف  رب  تمزـالم  هتـشر  دوب 

يارزو هبتر  رد  هتشگ  زارفارـس  یناوید  بحاص  هب  ناوا  نامه  رد  [ 444  ] هدیسر هانپنید  هاش  رثاضیف  رظن  هب  هتـسرزاب  دوب ، یّلک  ياهغلبم 
. تشگ نّکمتم  ناشنناویک  تلود  نیا  ناشلا  میظع 

تیب
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لوبق هورذ  لابقا و  جوا  زا  هک  لومـشجیاتن  حتف  نیا  لوصو  تهج  و  « 1  » يادخ قلخ  هب  دناسر  یکین  هکيارس  ود  ره  هب  دنیب  کین  یـسک 
زارفارـس و يدـنزرف  مسا  هب  یـضارت  يور  زا  یـضام  مجن  ریما  هب  اقباس  هک  ار  کیب  ناج  یلق  دوب ، هدـش  لزان  لوؤسم  قبطرب  ار  نید  لها 
رد عیدب  همان  حتف  هشیدنايرتشم ، هشیپدراطع  نایـشنم  هداتـسرف  تاره  هب  دوب  هتـشگزاب  وا  لابقا  هرهچ  رب  زین  یناث  مجن  ریما  تفطاع  باوبا 

یلق ناربانب  دـننادرگ . رهاوج  نزاخم  هک  دنتـساوخ  نآ  عامـس  هب  ار  تاره  هنطلـسلا  راد  رباکا  یلاها و  شوه  شوگ  هدیـشک  ریرحت  کلس 
هدـمآ تاره  یلاوح  هب  ناضمر  یناث  رـشع  لیاوا  زا  هبنـشراهچ  زور  حابـص  هدـیدرگ  بکار  باتـش  تعرـس و  بکارم  رب  هیلا  یموم  ناـج 

ناخ ناقّلعتم  هیقب  هتفاتـش  لامآ  یناما و  جرب  بکوک  نآ  لد  رب  لابقتـسا  هب  رغاصا  رباـکا و  هداـتفا ، ملاـع  رد  میـسج  هنطنط  میظع و  هلغلغ 
هعلق رد  دوب و  وا  هب  ّقلعتم  نیّدـلا  رایتخا  هعلق  یلاوتوک  تاره  تموکح  هک  افو  ناج  ناقّلعتم  زا  یـضعب  ریزو و  درخ  هجاوخ  لـثم  یناـبیش 

ار « 2 « » نیتحاّرلا يدحا  سایلا   » نومـضم هدروآرب  دیما  هرهچ  رب  سای  رد  دـندوب  نّکمتم  اجنآ  شابوا  دـیناول و  شاخرپ  هنتف و  زا  هدـمآرد 
هب « 3 « » دیع انل  مویلا   » يارغ دیدج  تلود  [ 445  ] نایهنم دندرک و  یعاسم  هعلق  نآ  طابضنا  طابترا و  بجاوم  یمکحم  رد  هدرمش  تمینغ 

دیعس یقشره و  شوگ 
______________________________

ص 89. يدعس ، ناتسوب  (. 1)
. تسا شیاسآ  ود  زا  یکی  يدیماان  ص 209 : لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 2)

. تسا دیع  ام  يارب  زورما  همجرت : (. 3)
349 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هغدغد و زا  یهت  یـضعب  ساره و  هب  یـضعب  سان  عامتجا  زا  دعب  و  دنداد . نامرف  هنطلـسلا  راد  عماج  رد  راغـص  رابک و  راضحا  هب  هدیناسر 
دنداهن ربنم  هدومرف  عماج  هب  ینازاتفتلا 43  دمحا  نیّدلا  ۀلملا و  فیس  یمالسالا  خیش  یئاملعلا  ۀمالع  ترـضح  ییاوشیپ  هب  رباکا  ساوسو 
ندـناوخ تهج  تشاد ، ّقلعت  وا  هب  دوب  وا  تّمه  رامعم  هتخاس  يارآناهج  غاب  رد  هک  یناخ  عماج  تباطخ  رما  هک  ار  نیّدـلا  نیز  ظفاح  و 

ناشن بیاـجع  تاـملک  نآ  يادا  هب  ناـحلا و  هب  هدیدنـسپ و  تیاـغ  هب  داد و  ربنم  رب  ندـمآرب  تصخر  ناـعذالا  عامتـسالا و  مزـال  ناـمرف 
اههردـب نایمه و  ياهرـس  دزاس ، وحم  ار  بکاوک  روهظ  هتـشگ  علاط  هک  باتفآ  دـننام  هتفر  ناکم  دـبنگ  يـالاب  رب  یعمج  ناـشفارهوگ و 

هب دوب  رامش  زا  شیب  مامت  هب  راقو  باحصا  جایتحا و  بابرا  راثن  نآ  زا  دیدرگ و  رهاظ  هراّیس  هراتـسرپ  رگید  نامـسآ  امـس  ّوج  رد  هداشگ 
رباـکا زا  دومن و  فّقوت  رما  نآ  رد  ياهظحل  وا  هدرک  نعط  نعل و  فیلکت  ار  نیّدـلا ] نیز   ] ظـفاح یـضعب  رخآ  رد  و  دـندروآرد . فّرـصت 

یلق غیت  مخز  هب  دجـسم  رد  مه  تفاین و  هراچ  دوب  هدـش  يراج  وا  كاله  هب  یهلا  ریدـقت  نوچ  نآ ، باـکترا  زا  دـعب  هدرک  نآ  هزاجتـسا 
لها زا  یـضعب  اّما  تشگ ، ریذپتروص  ریدـقت  بسح  هب  رما  نیا  هچرگا  و  «. 1 « » ِرِیبَْکلا ِِّیلَْعلا  ِهَِّلل  ُمْکُْحلاَف   » تفاتـش اقب  ملاع  هب  کیب  ناج 
هولج کیب  ناج  یلق  رظن  [ 446  ] رد ار  شتباطخ  بصنم  دوب ، نامثع  نب  رمع  نب  رکب  وبا  نیّدـلا  نیز  هک  وا ]  ] ّدـج دـلاو و  وا و  مان  دـسح 

. دنتشگ بیرغ  رما  نآ  ثعاب  هداد  روهظ 
يونثم

راسنوگنرس دش  نام  ناخ و  ار  ودعرادناهج  هاش  تلود  نمی  ز 
یهایس ات  يدیفس  دش  رّونمیهاش  لابقا  بکوک  رون  ز 

دش ناهن  قرشم  ورسخ  ءوض  هکدش  نایع  يرون  نانچنآ  برغم  ز 
بایینشور دش  کلف  هام  وزکباتناهج  دش  یلظ  لآ  رهم  ز 

يوش نمجنا  يوعد  بابرا  زا  دشيوگنخس  غیت  رجنخ و  بآ  هب 
دمآرب  ناویک  ات  هبطخ  يانبدمآرب  ناویا  ار  هکس  ساسا 
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______________________________

«. تسا گرزب  هبترمدنلب  يادخ  نامرف  نامرف ، سپ  . » هیآ 12 ( 40  ) نموم (. 1)
لدبم دیدرگ  نیلّوا  روطهبلتخم  دوب  هچرگا  رود  ار  نامز   350 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زیگنچ ماکحا  ناهج  زا  تسش  ورفزیررهُگ  يربا  دش  عرش  جوا  ز 
شمالغ دش  نودرگ  هام  ناسحا  زشماع  ضیف  زا  دش  باریس  ناهج 

رادربهرهب دشابن  شدوج  زا  هکراخ  ِین  ناتُسب و  نیا  رد  منیب  لگ  هن 
رورپهّرذ یتیگ  هب  دوخ  رهم  زرظنم  ریس  نیا  دوب  ات  یهلا 

صاّقر هّرذ  نوچ  لد  ناج و  شضیف  زّصاخ  وترپ  ار  هش  داب  ترون  ز 

رورپنید هاش  باقلا  رشع و  ینثا  هّمئا  یماس  یماسا  هب  هبطخ  نییزت  رثاتجهب و  هنطلسلا  راد  هب  رّفظم  نیّدلا  فیس  هجاوخ  ندیسر  رد  راتفگ 
رظنميردیح هاشداپ  ندیسر  تهج  رهش  ینوریب  نییزت  روشک و  نیا  هب  نآ  زا  دعب  مجن  ریما  ندیسر  و 

رد هک  يروما  تبقاع و  تماخو  زا  سک  همه  دومن و  يور  سایقیب  ساره  ار  تاره  مدرم  نیّدلا  نیز  ظفاح  هعقاو  زا  هکنآ  زا  دعب  [ 447]
ّباون زا  یـضعب  رّفظم و  هجاوخ  یمانالا  فیـس  بانجیلاع  هک ، دیـسر  ربخ  دـندوب  كانـشیدنا  دـندوب  هدینـش  قارع  زا  تنطلـس  ماّیا  لـیاوا 

هب هیلا  راشم  هجاوخ  هروکذـم  هتفه  هعمج  حابـص  دـننکیم و  لوزن  هتخادـنا  راید  نیا  هب  هّجوت  وترپ  یناث  دوعـسم  نیّدـلا  مجن  ریما  راکرس 
مدآ هجاوخ  شکرت و  یکریم  هجاوخ  هب  روهشم  نیدباعلا  نیز  هجاوخ  کیب و  مجن  ترـضح  رکون  ولکت  کیب  سیوا  تقافر  تبحاصم و 

هناریو هشوگ  رد  تقو  نآ  رد  روطس  نیا  مقار  و  دنتخاس . عمجم  رهش  غاب  رد  هبطخ  رارق  رباکا و  راضحا  تهج  هدمآرد ، رهش  هب  یناهفصا 
یلفحم تفر ، اجنآ  هب  فیعض  نیا  نوچ  دناهدناوخ و  اجنآ  هب  ار  وت  هک  دمآ  سلجم  نآ  زا  یصخش  هک  دوب  هتسشن  هبلط  زا  یضعب  اب  دوخ 
هبـساحم هب  ناکیناکی  هتـشذگ ، ياهشیدنا  یلایخ و  لد  هب  ار  کیره  هتـشگ و  رـضاح  مامت  هب  رهـش  رباکا  دید . بیجع  یـسلجم  بیرغ و 

یضعب مّرخ و  نآ  زا  یضعب  لوغشم . دوخ  لامعا 
351 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. دـشیم لصاح  ینانیمطا  ردـق  هب  ار  مدرم  دوب  کیب  مجن  ترـضح  تموکح  رب  لمتـشم  دـندوب  هدروآ  هک  هعاطم  نیمارف  نوچ  اّما ، لولم 
هک تسا  نآ  طرش  هک  دندرک  تراشا  ثّدحملا  هّللا  ءاطع  نیّدلا  لامج  ریما  یئابقنلا  بیقن  یئاملعلا  داتـسا  بابقتباقن  ترـضح  هب  ماّکح 

مادـقا فیرـش  رما  نآ  هب  اـجنآ  تاداـس  مدـقم  ددرگ ، یّلحم  نّیزم و  يدـه  هّمئا  باـقلا  هبطخ و  بیز  هب  بارحم  ربـنم و  هـک  ياهدـلب  رد 
مقرعیدـب ملق  هدوـمرف  اـشنا  هک  ار  هـبطخ  تـسا و  امـش  لاـصخلا  یـضرم  تاذ  رد  رـصحنم  ّمـهم  [ 448  ] نیا لاـح  هـمه  هـب  سپ  دـیامرف .

تسد هب  ناشیا  يادعا  زا  يّربت  تیبلا و  لها  هب  ّیلوت  راهظا  رب  لمتـشم  دوب  فسوی  ریما  دّمحم  نیّدلا  ثایغ  ریما  یهانپ  تباقن  بانجیلاع 
نآ زیوجت  ّتنـس  لها  هقیرط  رد  هک  تسا  روکذم  ظافلا  هک  دـندید  دـنداشگ و  ار  موقرم  نآ  ناشیا  نوچ  و  دـنداد . ریم  ترـضح  كرابم 

مدرگ مّلکتم  نآ  يادا  هب  ربنم  رس  رب  نم  ات  دننارذگ  نابز  رب  ار  تاملک  نیا  یمالسالا  خیش  ترـضح  لّوا  هک  دندومرف  نآربانب  دوب ، لاحم 
ینیمارف هبطخ  زا  دعب  هک  دندومرف  ریقح  هب  تراشا  نآ  زا  دعب  دنداد . ریم  ترضح  هب  هدناوخ  ار  هبطخ  یمامت  یمالـسالا  خیـش  ترـضح  و 

، دوب هعمج  ةولـص  تقو  نوچ  نیّدلا و  نیز  ظفاح  هعقاو  زا  تسا  زور  مّوس  هعمج  نیا  دناوخ و  دیابیم  ار  وت  هدـش  دراو  دـیدجت  هب  هک  ار 
لاغتـشا زاسراک  میرک  هاگرد  هب  زاین  مزاول  زامن و  طیارـش  هب  هروکذـم  هبطخ  يادا  زا  دـعب  هدومرف  عماج  دجـسم  هب  تلود  ناکرا  رباکا و 

هتخاس رطاخنئمطم  ار  رابک  راغـص و  هتـشگ  ناسللا  بطر  دوب  روطـسم  نیمارف  ّیط  رد  هک  ییاههدژم  يادا  هب  ریقف  نآ  زا  دعب  و  دـندومرف .
رد و  دنتفر . دندوب ، هدروآ  دورف  ار  کیب  ناج  یلق  هک  یلزنم  هب  هدمآ  دورف  راکماک  هاشداپ  راثآعیادـب ، نامرف  رب  رانید  مرد و  راثن  زا  دـعب 

ار ترـضح  نآ  هدـلب  رغاـصا  رباـکا و  هدومرف  عولط  تاره  هنطلـسلا  راد  قفا  زا  یمجن  ریما  لاـبقا  تمظع و  باـتفآ  روکذـم  رهـش  طـساوا 
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تّهبا تکوش و  تیار  هتفای ، يزارفارـس  میرکت  میظعت و  مسارم  هب  يزاونلد و  [ 449  ] ترضح نآ  فّطلت  دّقفت و  نابز  زا  هدومرف  لابقتـسا 
ّلظ هب  دوب و  هداتفا  ترضح  نآ  ریذپلد  شتبحص  ریزو و  دومحم  نیّدلا  لامک  هجاوخ  نوچ  و  دومرف . لابقا  لوزن  دیفس  غاب  رد  یمجن  ریما 

رب ار  وا  هداتـسرف  نیّدلا  رایتخا  هعلق  هب  هدومرف  یملق  درخ  هجاوخ  تحیـصن  باب  رد  هعقر  دینراذگیم . تاقوا  ریظنناویک  ریما  نآ  تفطاع 
نیا تعاطا 

352 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
راـقتفا زجع و  ندرگ  رد  راذـتعا  نسر  هدوـمن  یّقلت  زین  وا  و  دوـمن . ضیرحت  دـنرایتخایب  نآ  تعواـطم  رد  برغ  اـت  قرـش  زا  هـک  تـلود 

تسب و هّدس  نآ  باجح  كارتف  رب  راودیـص  ار  دوخ  هداهن  یمجن  ریما  مادخ  هبتع  رابتعا  فک  رد  ار  هعلق  رایتخا  دیلک  هدمآ  نییاپ  هدـنکفا 
نیا نانکاس  رـس  رب  هاج  لالج و  هیاس  هانپنید ، هاش  ترـضح  ياسنامـسآ  رتچ  الو  نیا  رد  نوچ  و  تسرزاب . لایع  رـسا  لتق و  هشیدـنا  زا 
عینم ياهقاط  راهچ  عانـص  هفرتحم و  دراد  تفاسم  خسرف  کی  بیرق  هک  دیفـس  لتوک  ات  کلم  هزاورد  زا  هک  دش  مکح  تخادنایم ، هدـلب 

هـشمقا هب  ار  لزنم  ره  هک  دـنزاس  ناـنچ  هدوـمن  نییآ  بیترت  دـیآ  ناـشیا  تعانـص  روـخرد  هفیاـط  ره  تسد  زا  هـچنآ  هـب  هتـسب  عاـفترالا 
هب تعامج  ره  هدش  عیادب  فیارظ و  رکف  رد  عیانص  باحـصا  فرح و  بابرا  نآربانب ، دنزارفا . نامـسآ  هب  ردق  رـس  هتـسارآرب  گنراگنر 

تعنـص نافابهماج  زاّزب و  ياههجاوخ  هلمج  نآ  زا  دروآیم  روهظ  هب  بیرغ  يرما  دـندرکیم و  یلایخ  دوخ  تعانطـصا  تعنـص و  شور 
سلطا زا  نآ  ياهراوید  گنرف  سلطا  نیچ و  يابید  هب  نّیزم  گـنريدروجال  دـبنگ  نیا  نوچ  [ 450  ] نآ فقس  دنتـسارآرب  یناکد  زارط 

تفصهنییآ افص  نیع  زا  شنیمز  حطس  يراگنرز ، عاونا  هب  قّرغم  تفبرز  هیشاح  زا  نآ  یشاوح  يراکیـشاک و  بیز  هب  نوحـشم  یـشاک 
. ریذپتروص نسحا  هجو  هب  فقس  يابید  شقن  زا  نآ  شرف  ریگسکع و 

هّیونثم
گنرگنر حزق  سوق  نودرگ ز  وچگنرف  شقن  گنر  زا  فقس  نآ  دش 

دش گنژرا  حول  نیمز  میدادش  گنر  دص  هب  نوچ  نیمز  شسکع  ز 
سایلا تروص  یسابل  رتبوخ  هب  ار  دوخ  نمیشن  سانشرهوج  نایفریص  باهش  ریـس  دوب و  کلف  رـسارسبانط  رب  دش  هدنکفا  شکرز  سب  ز 

زا ار  یفاّرـص  ياـهسفق  هداـهن  همکت  رادـبآ  رهاوج  زا  هدوزف و  تبتر  هنیّرز  تنیز  هب  همـشتحم  نیتاوخ  سّبلم  نوـچ  ار  هشمقا  نآ  هداد و 
هب ار  رون  هقردب  شیاّلطم  سانجا  يالط  هعشعش  هدینادرگ  « 1 « » َحِیباصَِمب اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  َو   » هقودصم حـیبص  یلآل  شکلد و  رهاوج 

. دیناسر رهپس  جوا 
______________________________

«. میتسارایب ییاهغارچ  هب  ار  نیدورف  نامسآ  ام  . » هیآ 5 ( 67  ) کلم (. 1)
353 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هّیونثم
رتخاوکن دش  روث  رد  رهمرهُگ  دقع  الط و  عاعش  زا 

لالز بآ  نسُح  دنیازف  هکلاخلخ  هناوتسد  یپ  زو 
لزنم عورزم و  عضوم  روگنا  هزبرخ و  هویم و  عامتجا  زا  ار  دوخ  ناـکد  نـالاّقب  ییاـپمه  ود  نآ  یتسدـمه  هدرکییاـیرد  ّرُد  یناـک و  لـعل 

نایناهج ناـج  رد  « 1 « » َنوُِسفاـنَتُْملا ِسَفاـنَتَْیلَف  َکـِلذ  ِیف  َو   » ناـبز هـب  ار  فـیطل  تاـبوغرم  نآ  تـبغر  هغدـغد  دـنتخاس و  روـمعم  [ 451]
تواهـش دهـش  هب  توالح  نیع  زا  شنطاب  و  « 2 « » َنیِرِظاَّنلا ُّرُـسَت  اُهنَْول  ٌِعقاف  ُءاْرفَـص   » شرهاظ تضایر  لها  نوچ  یلادبا  هزبرخ  دـنتخادنا .

. نیشنمه
هّیونثم
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رت ربنع  رتيوبشوخ ز  کیلرکش  دهش و  رپ ز  هدرک  اههساک 
شوه لها  لد  شوگ  هزیوآ  هنادکی  لعل  نوچ  ار  دوخ  کیرش  یبشخن  روگنا  افـش  هیف  دهـش  وچمه  شنطابافـص  نیع  روخبآ ز  شتروص 

: هدیدرگ نانابزنیریش  يازفماک  یباریس  نیع  زا  یبآ  روگنا  هدید و 
هّیونثم

دوب بآ  مامت  نکیل  یکدوب و  باذم  افص  زک  رُد  تسه 
تابن زا  اههویم  دیلقت  رد  دندید  شکلد  همه  زا  ار  یلاّقب  ناکد  نوچ  ناراّطع  رایـشه  ره  هب  حرف  دـناسر  یکراک  رخآ  رد  مه  بآ  دوب  رو 

. دندیچن هویم  اّنمت  تسد  هب  زج  وزرآ  نیتاسب  زا  دندیسرن و  ماقم  نآ  هب  اّما  دندیشک ، رایسب  تنحم  يرصم 
هّیعابر

رهگ دقع  زا  دزاس  لاثم  روگنا  زریسهزیکاپ  دنبلخن  هک  دنچره 
رگد  هتسر  دوخ  دشاب و  رگد  هتسب  ربرنه  لها  دنک  رظن  نآ  رد  وچ  دیوگ 

______________________________

«. دننکیم یتسدشیپ  رگیدکی  رب  نآ  رد  ناگدننکیتسدشیپ  و  . » هیآ 26 ( 83  ) نیففطم (. 1)
«. دزاسیم نامداش  ار  ناگدننیب  شگنر  هک  دنت  درز  هب  . » هیآ 69 ( 2  ) هرقب (. 2)

354 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رد راوهاش  ياـهرد  توسک  رد  تفاـطل  « 1  » بآ و  [ 452  ] دـندرک وشوتسـش  كاپ  ياهبآ  هب  مشچ  هناخ  نوچ  ار  ناـکد  میرح  ناـیعاّقف 

باشود فرب و  راثن  زا  دنتخاس و  یبآ  هانگ  درگ  زا  « 2 « » ءاملا یقـس  لامعالا  لضفا   » هدژم هب  ار  دوخ  لامعا  همان  دروآ  راک  يور  هب  رازاب 
خرچ نیا  گـنر  هب  یخرچ  سم  ياهـساط  رینم و  رهم  نوـچ  نـیجنرب  ياـهماج  تخادرپزاـب  اـمرگ  گـنز  زا  ار  ترارح  باحـصا  ياـهلد 

. دنداد رس  ناگنشتبل  بناج  هب  یبآ  رحب  کیره  زا  دنداهن و  راک  شیپ  رد  ریدتسم 
يونثم

مافانیم خرچ  هشیش  زا  شفقسماخر  گنس  هدومن  ناکد  شرف 
فرب ياههعطق  بش  زور و  باجنس  رومس و  كوپا و  بیکرت  زا  نازودهنیئوم  باریس  هویم  رپ ز  اهـساطبابح  ضوح و  ناسب  ناکد  شیپ 

. دنتفای یصالخ  تدورب  زا  ربص و  امرس  رد  ربا  فرب و  نآ  راثآ  زا  دنتسارآ و  باحس  و 
هّیونثم

هتخود رگدکی  رب  زور  بشهتخودنا و  هچنآ  رومس  سآ و  ز 
دیدپ دش  نامسآ  کُنت  ربا  زدیشک  قلبا  باجنس  فقس  رب  وچ 

رگناوت جـنگ  رـس  رب  هدز  هقلح  نارام  تروص  زا  ار  دوخ  رگنامک  ناداتـسا  نامـسآ  نماد  نوچ  گنر  قفـشناکد  نآ  هوقلچ  هتخت  زا  دـش 
. دندوشگرب عافترا  جوا  رد  ار  « 3 « » َعابُر َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ٍۀَِحنْجَأ  ِیلوُأ   » ناغرم لاب  یسدنهم  يرایتسد  هب  نارگ  ریت  دندومن و 

يونثم
نایم وربا ز  ِطَخ  نوچمه  تسارنامک  ریت و  دش  هتخیمآ  مه  اب 

باهش  تسدید  هک  هلاه  رد  کیلبایهزیاج  دوش  سوق  زا  ریت  [ 453]
______________________________

. رّرکم بآ :» و   » هخسن (. 1)
«. دشاب ناگنشت  ندرک  باریس  اهراک  نیرتگرزب   » ثیدح ص 188 : ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 2)
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«. راهچراهچ هسهس و  ودود و  دنراد  ییاهلاب  هک  یناگتشرف  . » هیآ 1 ( 35  ) هکئالم (. 3)
355 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. تشاـمگ نآ  روهظ  رب  تّمه  تشاد ، یفخم  لد  تسد و  رد  هک  يرنه  ره  هب  دومن و  رهاـظ  دوـب  سرتـسد  هچنآ  ار  سکره  هقیرط  نیا  رب 
داد نابز  لد و  هب  داتـسیا و  هاگیاجره  رد  رظتنم  هدومن  هاش  ترـضح  بتارمنامـسآ  بکاوم  لابقتـسا  هار  خـسرف  ود  بیرق  رغاصا  رباکا و 

شیپ زا  تشهد  هدرپ  هتـشگ  نوکـسم  عبر  هصرع  يازفرون  یهجو  نسحا  هب  نویامه  لامج  هعیلط  راب  کی  هب  هداد  ییوجاـنث  ییوگاـعد و 
تبیه دیسر  اجره  هب  شبکرم  تخاس . رّونم  نابات  دیشروخ  ءوض  هب  ناج  لد و  هدید و  ار  نایملاع  تخادنارب و  تریصب  رصب و  لها  مشچ 

اهنآ یلاها  اب  اهناکد  اهقاطراچ و  رد  هک  زاوآ  لها  زاس و  بابرا  دیـشک . يدـنمزاین  نیمز  رد  میظعت  هدجـس  هب  ار  كـالفا  رـس  شتمظع  و 
نیز هناخ  رد  هانپنید  هاش  دـندوزفایم . یحاّدـم  مسارم  رد  رثن ، توسک  مظن و  سابل  رد  دـندوشگیم و  بل  ییارـسهمغن  هب  دـندوب  زارمه 

: ییاتکی ییاهنت و  هب  هابتنا  ماشتحا و  تیاغ  رد  هام  ازوج  جرب  رد  هکنانچ 
يونثم

باحس زارف  رب  راوکلم  ایبآ  رب  میسن  نوچ  تفریم  مرن 
ریت رس  کی  هب  رترود  شیپ  ردریزو  ریم و  ناگدنب ز  رذح  زو 

رز خچان  تسد  هب  ار  یکی  رهرثا  میسن  ولج  رد  نارطاش 
كاخ هرهم  جنس  همغن  ناشگنزكالفا  ّرین  قاس  هرهم 

راهب بآ  وچ  نامدرم  یپ  ردراوسربا  ناشواچ  فرط  ره  [ 454]
روط شتآ  يوسوم و  رجشرود  زا  نایع  شاهچهم  ملع و 

کلم رس  رب  هشیمه  نکفاهیاسکلم  رورپهیاس  ورس  شتروص 
مالظ گنز  تایح و  بآ  رضخماین و  غیت و  هب  یچروق  دوب  هچ 

ییاپمه هدومن  رصرص  هب  هکییایرد  گنهن  نآ  شبکرم 
رهم وترپ  موم و  عمش  هلعشرهچنویامه  نآ  راتسد  جات و 

نرپ مسج  رهپس و  دنرپ  نوچنتیلین  ناینرپ  شرب  رد 
روخ هم و  زا  رتیتمیق  یکی  رهرهوگرپ  هرجم  نوچ  يرمک 

ریسم هداتف  رمق  رود  هب  شکرینم  ردب  وچ  یکی  ره  هسمش 
زوسنمشد  رهپس  زارف  ربزورفاقرب  باهش  نوچ  وا  غیت 

356 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ترثک نیا  رد  هزاورد  رد  ات  هتـسیرگن  انغ  بابرا  رقف و  لها  تاعونـصم  رد  ءانتعا  تافتلا و  رظن  هب  هدـمآرد  نابایخ  میرح  هب  هانپنید  هاـش 

هک اشگلد  تسا  یغاب  ارآناهج  نیا  و  دـنادرگ . فطعنم  يارآناهج  غاـب  بناـج  هب  ناـشنشوخ  دنمـس  ناـنع  اـجنآ  زا  دـنار و  هزادـنایب 
تاراـمع مّرخ و  مرا  هـصرع  نوـچ  شرازهزبـس  تحاـس  تـسا . ازریم  نیــسح  ناطلــس  موـحرم  هاـشداپ  عارتـخا  تّـمه و  راـمعم  هتخاــس 

کلف رب  رـس  ییاـنب  يو  رد  فرط  ره  مرتحم . زّزعم و  [ 455 « ] 1 « » ِدالِْبلا ِیف  اُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  «، » ِیتَّلا ِداـمِْعلا  ِتاذ  َمَرِإ   » نوچ شتاراـماکلف 
راصنا هجاوخ  ترـضح  كّربتم  رازم  لیبسلـس و  رادومن  يو  رد  لیجنا  رهن  هدـیدن . رّرکم  یلزنم  يو  رد  یگراظن  هدـید  هدیـشک و  رـضخا 
لـالما گرب  لـالم و  درگ  زا  شراـهنا  راجـشا و  هتـسارآ ، ینعم  تروص و  هب  یلزنمرـس  راـثآ  هبّیط  تفـصهبعک و  نآ  لامـش  برد  بیرق 

: لاق نم  معنف  هتساریپ  هتخادرپ و 
هّیونثم

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 210 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


كاخ هرومعم  رد  کیل  یتشهبكاپ  نیرب  سودرف  وچمه  ییاضف 
شلیبسلس اهنمچ  درِگ  ناورشلیمج  لگ  لامج  زا  اهنمچ 

زا دومرف و  لالجا  لوزن  میرکت  لزنم  نیا  میمـشیتشهب  میرح  رد  بوراـج و  ورـس  ياـههیاس  زا  فک  هببوشآ  رد  شنحـص  نتفر  زا  اوه 
. دوسآرب دّدرت  رازآ  هار و  تفوک 

هّیونثم
كاخ رس  رب  نکفاهیاس  تعفر  هبكالفا  ناویا  دوب  ات  یهلا 

داب نامسآ  شناتسآ  میرحداب  نانعمه  یهاش  مکح  اب  اضق 
« 2  » مراچ خرچ  رد  ییهقلح  ددرگ  هکمراط  زبس  نیز  یلزنم  شماقم 

______________________________

«. دوب هدشن  هدیرفآ  يرهش  چیه  رد  نآ  دننامه  تشاد و  اهنوتس  هک  مرا  اب  . » تایآ 7 و 8 ( 89  ) رجف (. 1)
تیاغ و هب  هداتـسرف  هاگرد  هب  ار  رهـش  دیلک  دوب  هعیـش  لصا  رد  هک  کبیـش  ریزو  یچرغاس  دومحم  هجاوخ  و  : » ص 274 ارآناهج ، (. 2)
هب تایآرفظ  تایار  و  دناهتفای . هانپنید » هاش  حتف   » ار هبیرغ  هعقاو  نآ  خـیرات  دـش و  مظعم  ارزو  هگرج  رد  هدـش  زارفارـس  هناهاش  تمحرم 

«. دش رّرقم  اجنآ  رد  قالشق  دندمآرد و  رهش  هب  ( 916  ) ناضمر متسیب  رد  هدومن  تکرح  تاره  بوص 
357 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

قافّتا بسح  هب  روما  یضعب  ندومن  ور  قافآ و  ویدخ  ندومرف  قالشق  رکذ 

زا ناسارخ  رد  دوب و  يدج  متشه  قفاوم  « 1  » ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  متسیب  تاره  هنطلسلا  راد  رد  تایآترـصن  تایار  لوزن  نوچ 
هب ماظتنالا  ۀیدبا  تلود  ناکرا  ماظع و  يارما  [ 456  ] نآربانب دومرف ، تسیاب  قالشق  اجنیا  مه  هرورّضلاب  دومنیم  خر  هیّلک  تاّمهم  فارطا 

لوزن يوق و  حتف  نآ  هب  ار  کلامم  يایاعر  دنداتسرف و  نایچاوت  بناجره  هب  سانجا  تهج  هتخادرپ  قالشق  ماّیا  مزاول  تاّیرورـض و  قاری 
مارحا دوب  ملعم  ترهش  زارط  هب  ناشیا  لاح  سابل  هک  مما  فیاوط  دارفا  ملاع  بناوج  فارطا و  زا  دنداد . یناگدژم  يوره  تخت  رب  لالجا 

ياسنامـسآ یهاش  هناتـسآ  رب  يدنمزاین  یناشیپ  ندوس  زا  ار  تعفر  رـس  دندیناسر و  تاره  هب  ار  دوخ  هتـسب  فاطمقیالخ  ناتـسآ  فاوط 
ازریم ناخ  هب  نامز  لها  نابز  رب  هک  ناکروگ  دیعـس  وبا  ناطلـس  نبا  ازریم  دومحم  ناطلـس  دلو  ازریم  سیوا  ناطلـس  هلمج  زا  دـندینادرگ .
فحت دوخ  اب  هدـمآ  هّیلع  هّدـس  هب  تشامگیم  « 2  » نالتخ نامداش و  راـصح  رفظ و  هعلق  تاناشخدـب و  تلاـیا  رب  تّمه  تشاد و  راهتـشا 

فرش هب  دوب و  هدیدن  سک  ار  سنج  نآ  تاره  رد  نآ  زا  لبق  هک  مدساطق  واگ  رس  دنچ  هلمج ، زا  دروآ . هنایشآ  رهپس  هناتـسآ  هب  هناهاش 
ار یناوج  ماّیا  تّذـل  رمع و  لصاح  هظحل  یناوغرا  هداب  عّرجت  زا  یناشن  تشهب  سلجم  نآ  رد  هتفای  صاـصتخا  ّصاـخ  سلجم  تسلاـجم 

. دش وا  لاحلا  بسح  یعابر  نیا  هتفایرد 
هّیعابر

بایان یناوج  زا  تّذل  وچ  وت  لصوبایان  ینابرهم  افو و  وت  زا  يا 
بایان  یناگدنز  بآ  هدننامنآ  رد  تسیناگدنز  بآ  هک  وت  مزب 

______________________________

نآ رد  هک  ناضمر  هام  ِساَّنِلل »...  ًيدُـه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناـضَمَر  ُرْهَـش  دـیامرفیم : هک  تسا  هرقب  هروس  زا  هیآ 185  هب  هراـشا  (. 1)
. تسا هدش  لزان  نآرق  مدرم  ییامنهار  يارب 

مان هب  لتخ  هیحان  ناکبزا  يالیتسا  هرود  رد  باشخ . جـنپ و  ياهدور  نایم  ایردومآ ، ياـیلع  ریـسم  رب  تسا  ياهیحاـن  لـتخ : نـالتخ - (. 2)

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 211 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


(. یسراف فراعملا  ةریاد   ) تسا ناتسکیجات  ياهرهش  وزج  بالک  دش . هدناوخ  بالک 
358 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هاـش لاوناـیرد  تّمه  زا  هکلب  دـیاش  ار  هقرف  نآ  هچنآ  هب  [ 457  ] ار هدارا  یفاص  هدازهاشداپ  نآ  دادعتـسا  تماق  تماقا  زور  دـنچ  زا  دـعب  و 
. دومرف ینازرا  شتموکح  ّرقتسم  هب  تعجارم  تصخر  ار  وا  تشاد ، فّرصت  رد  اقباس  هک  وا  تایالو  تنطلس  روشنم  اب  هتسارآدبا  لامهیب 

دعب هدمآ ، هابتشاکلف  هاگرد  هب  هاشداپ  رباب  دّمحم  نیّدلا  ریهظ  هانپتلدعم  هدازهاشداپ  هاشداپ و  دزن  زا  نادنخـس  نایچلیا  انثا  نیمه  رد  و 
ریاس همیمض  ذافن  ناهج  نامرف  هتشاد ، ینازرا  فارصنا  تصخر  ار  ناشیا  رامشیب ، شکـشیپ  ءایـشا  ضرع  رایـسب و  یگدنب  طاسب  ّیط  زا 

نادصاق دـشاب . مّلـسم  وا  هب  دروآرد ، فّرـصت  هب  هچره  رهّنلا  ءاروام  دودـح  زا  هیلا  یموم  هاشداپ  هک  دـش  رداص  هناهاش  تاکّربت  فحت و 
کیشیا هبتر  هّیمجن  هّیلع  هبتع  رد  هک  اقآ  ناج  دمحم  دندرک و  تعجارم  هّیرباب  هّدس  هب  ناسحا  راحب  قرغتسم  نارکیب و  فطاوع  لومـشم 

لضافا و یلاها و  یلاوم و  ابقن و  تاداس و  نینچمه  تشگ و  ناتـسلباز  راید  مزاع  یهاش  نارکیب  فطاوع  لاصیا  مسر  هب  تشاد  یـساقآ 
دـندرکیم و فّقوت  یـضعب  هتـشگ  قیاف  لاثما  رب  قیال  تافیرـشت  هب  هدـمآ  تمزالم  هب  ناـجیابرذآ  راوزبس و  ناـسارخ و  قارع و  زا  اـبجن 

لاثتمالا مزال  ماکحا  بجوم  هب  لاق  لاح و  بابرا  قرافم  رب  لاغ  رویـس  ماـعنا و  مسر  هب  ـالو  نیا  رد  هچنآ  دـندومنیم و  تعجارم  یـضعب 
فّرصتم ناوید  زین  تهج  ره  هب  هتشذگ  هنمزا  رد  هک  ار  ناناملـسم  كالما  راقع و  دوب و  ناموت  دصتفه  يزاوم  ناسارخ  رد  تفای  تمـسق 

مـالعا تهج  نیا  زا  تشاذـگزاب و  شبحاـص  هب  نویاـمه  مکح  تـشاد  [ 458  ] يروهظ ردـق  هب  هک  اـهنآ  زا  کـیره  تقیقح  دوـب  هتـشگ 
غلبم نییعت  دندوبن  فقاو  ناسارخ  یلاها  بسن  بسح و  ّتیفیک  رب  قارع  ماّکح  نوچ  و  تشارفارب . تباجا  نامـسآ  ات  ار  یملاع  ییوگاعد 

ناکما ردـق  هب  زین  ترـضح  نآ  هتـشگ  رّفظم  هجاوخ  یمانالا  فیـس  یهاجیلاع  ياشگهدـقع  يأر  هتـسباو  ناشیا  لاوحا  زایتما  لاغرویس و 
. دندومرف يراکددم  ناسحا  فاطلا و  هب  تعامج  نیا  هرابرد 

دقرفنابات دقرم  دبنگ  یناب  یملید  هلوّدـلا  دـضع  دالوا  زا  هک  دوب  ینیوزق  یملید 45  ناـخ  دومحم  کـلم  هب  ّقلعتم  یلعا  ناوید  ترازو  و 
ات هاشداپ  نسح  تنطلس  تقو  زا  اداكزان و  درم  تالامک و  لیاضف و  نونف  عماج  دوخ  و  مالسلا . هیلع  تسا  نینموملا  ریما  ترضح 

359 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
زین یججوک  يزیربت  يایرکز  ریما  هدوب و  وا  رایتخا  رادتقا و  متاخ  تسد  رد  ترازو  نیگن  راوطالا  ۀـفلتخم  نیطالـس  هنمزا  رثکا  رد  تیاغ 

انالوم تمدخ  هب  ّقلعت  یمجن  ریما  ترضح  تافتلا  فوقو و  رایتخا و  يور  زا  یلعا  ناوید  يافیتسا  نوچ  اّما  دوب . بصنم  نآ  کیرش  وا  اب 
هب عفاـنم  وا  ناـبز  تسد و  زا  ماـّیا  نآ  رد  عقاولا  یف  دوب و  قلطم  يوق  وا  تسد  ماـهم  قتف  قـتر و  رد  تشاد  یناهفـصا  یلع  نیّدـلا  سمش 

تباین و هبتر  هّیمجن  هناتـسآ  رد  دوب و  فشک  بحاص  دالوا  زا  هک  یلع  نیّدـلا  ریـصن  یـضاق  دیـسر و  تاره  یلاها  تاداـس و  زا  يرایـسب 
هک دیـسر  فورح  نیا  مقار  هلمج  زا  ناریقف  و  [ 459  ] نایعا هب  زین  وا  عفانم  دوب و  وا  مامتها  هدـهع  مامت  هب  فاقوا  تاّمهم  هتـشاد  ّتیمرحم 

یعرش یلصا  زکرم  هب  هدومرف  مامت  مامتها  دوب  هتفر  رودص  میحرلا  دبع  انالوم  فّرصت  هب  نافلاخم  نامز  رد  هک  ریقح  نیا  كالما  باب  رد 
بـصنم نوچ  دومن و  اـهییوکینریم  ترـضح  تباـین  هب  زین  وا  دوب و  عبطشوخ  ملع و  بلاـط  لـها  ناوج  زین  یلغا  یـضاق  تشاد و  رّرقم 

ّقلعت دوب  یناجرج 44  فیرش  دّیس  قّقحم  هماّلع  ریابن  زا  هک  یلع  نیّدلا  فیرـش  دّیـس  یهانپتدایـس  بانجیلاع  هب  یلعا  تاردص  ناوید 
انالوم یمالسالا  خیـش  بانج  اب  یناکم  دنلب  تعفر و  راهظا  اب  یناوج  يور  زا  بانج  نآ  دنتفر و  شتمدخ  هب  لّوا  زور  تاره  رباکا  تشاد 

نابز کی  دوخ  قیرط  رد  شایگناگی  دّرفت و  رد  نمشد  تسود و  زور  نآ  هک  ینازاتفتلا  دعس  نب  دمحم  نب  ییحی  نب  دمحا  نیّدلا  فیس 
هب رورغ  باب  رد  هدرکن  نآ  لّمحت  هیلا  یموم  یمالسالا  خیش  دومنن و  تشیعم  دوب  دناوت  رباکا  اب  رباکا  بولسا  هچنانچ  دندوب  نخسکی  و 

دوب جردنم  نآ  رد  زین  تمظع  تکوش و  تّدم  ندش  يرپس  تنطلس و  ماّیا  يانف  هک  ینانخـس  رایتخا  رمع و  ماّیا  يرابتعایب  هّیویند و  روما 
هک دشاب  هتفگ  نآ  نمض  رد  هتـشاد  ضورعم  بهذم  تفلاخم  ییهمیمـض  اب  دصق  يور  زا  ار  نانخـس  نیا  هیلا  راشم  دّیـس  و  دنار . نابز  رب 
درم هک  ار  نیّدـلا  رایتخا  ریما  هدـش  ذـفان  نامرف  بانج  نآ  سبح  هب  نآربانب  تسین . ریذـپجیورت  بهذـم  نیا  دـشاب  تایح  رد  وا  هک  مادام 
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خیش تایح  هچمانزور  زا  نوچ  و  دنتخاس . [ 460  ] نانعمه بانج  نآ  هب  روهـشم  ّتیعمج  لّومت و  هب  دوب و  یفنح  بهذم  یـضاق  لضاف و 
ِدَعْقَم ِیف   » دومرف تلحر  ملاع  نیا  زا  دیدرگ  ذفان  لزا  ياضق  قبطرب  نوچ  يرهاظ  مکح  دوبن  یقاب  شیب  هزور  جنپ  یمالسالا 

360 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
و دـیدرگ . لـصاو  ناوـید  هب  وا  لاـم  زا  یّلک  ياـهغلبم  هدیـشک  تارداـصم  هب  نیّدـلا  راـیتخا  ریما  هّصق  و  «. 1 « » ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َدـْنِع  ٍقْدِـص 

ضّوفم هنطلّـسلا  راد  تموکح  نیح  رد  ازریم  افو  ناج  تاّمهم  قتف  قتر و  مامز  هک  ار  ثایغ  ریم  دومحم  ناطلـس  نیّدلا  ماظن  ریما  نینچمه 
دلو رایع  بحاص  رگرز  یحلا  دـبع  هجاوخ  و  تشذـگب . هدیـشک  تیاـهنیب  تاـهج  لاـم و  ذـخا  هرداـصم و  هب  مّهم  دوب  وا  نیزر  يار  هب 
دوب هتشگ  رایعمامت  رز  ازریم  نیسح  ناطلس  موحرم  هاشداپ  ریثأت  ریسکا  ریمـض  هّجوت  زا  شدوجو  سم  هک  رگرز  کلم  نیّدلا  زعم  هجاوخ 

رـضخا و دّرمز  رف و  زا  کشم  رمحا و  توقای  زا  سیفن  سانجا  تسا  راید  ره  هرهـش  شراثآتشهب  سلاـجم  جرخ  راـنید و  مرد و  لذـب  و 
هب هدروآ  تریرـسناک  تریـسرحب  سلجم  هب  شکـشیپ  مسر  هب  ناـموت  رازه  يزاوم  ـالجنا  رمق  هرقن  فورظ  ـالط و  یناوا  روـنا و  ییـالط 

شاهیـصان مزعیب  مرد  رب  لوبق  ضحم  زا  يراـیعمامت  مقر  هداـتفا  رثاهدـنخرف  رظن  لوبقم  هدـیناسر  ضرع  فـقوم  هب  ماـظع  يارما  هطـساو 
تایار دیع  زور  و  دندرک . وا  ماعنا  يربدوه  لاغرویس  مسر  هب  ار  هاگترایز  هبصق  سایق  تشهب  سلجم  رد  سالجا  سابلا و  زا  دعب  هدیـشک 

. هتشگ رادروخرب  عّتمم و  راثآهدنخرف  رادید  ضیف  زا  راگزور  یلاها  هتشگ  هاگدیع  هّجوتم  هانپناهج 
عارصم

نامسآ رب  اعد  تسد  نیمز  رب  زاین  يور  [ 461]
هبطخ داشنا  يزامنشیپ و  رما  هب  یلع  نیّدلا  فیرـش  دّیـس  دـندروآ و  ياج  هب  عوضخ  دوجـس و  عوکر و  مایق و  تینهت  طیارـش  هب  رود  زا 

ناک لاونایرد  تسد  هدیدرگ  میاق  يارآناهج  غاب  رد  نایعا  ّصاوخ  اب  دیعـس  زور  نآ  دوعوم  عمجم  دـیع و  نشج  هکرعم  دومرف و  مادـقا 
. سلجم لها  رب  یناک  يرحب و  رهاوج  راثن  هب  ششخب 

عارصم
هدمآ یناشن  ناک  يردق و  ایرد 

مـسارم شیاسآ و  مزاول  هب  دوب  راثنرهگ  رابررد و  امن  وشن و  ياضف  نانیـشنهشوگ  سوؤر  رب  اتـش  لصف  مکاـح  هک  یتقو  اـت  نآ  زا  دـعب  و 
کشر ار  نییآتشهب  مزب  هتخادرپ  شیاشخب 

______________________________

«. اناوت ییاورنامرف  دزن  هدیدنسپ ، یهاگیاج  رد  . » هیآ 55 ( 54  ) رمق (. 1)
361 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

: ياضتقم رب  بش  زور و  ار  برط  ماج  غارف  شیع و  بابسا  فرص  هب  غارچ  وترپ  ربا و  هیاس  رد  هتخاس  نیرب  سودرف 
تیب

رد انایحا  هتخادـنا ، یناوغرا  ياهیفاص  نایاپیب  رحب  رد  زادـناباش  خیـش و  ناج  رد  هلولو  شورخزادنابارـش و  طش  رد  ام  یتشک  اـیب و 
رما نآ  رـس  زا  هدومرف  ّصاخ  مزب  لایخ  زاب  ماگنهبش  تشگیم و  راـّیط  راکـش  حرم  حرف و  هب  یهاـش  مزع  غرم  تاره  هناـخدور  فارطا 

ِتاَّنَج ِیف  ًۀَـبِّیَط  َنِکاسَم   » ییارآناهج و رد  تنیزّتنج  تبحـص  ناـشفابکوک و  شتآ  هلعـش  زا  يراـخب  هدـعاق ، نیا  هب  تشذـگیمرد .
درک و فرطرب  ار  نکـسم  نآ  هدـید  یهابت  تنحم و  ياپ  لزنم  رد  یگتفرورف  زا  مراهچ  میلقا  ناطلـس  هکنآ  ات  دوب  ناشنتشهب  « 1 « » ٍنْدَع

نطب زا  هدومن  قاـّفتا  مأوت  ردارب  ود  نوـچ  [ 462  ] مهاب فیرـش  زور  ود  نیا  هدیـسر  زین  یحـضا  دیع  دروآ و  فرـشلا  تیب  میرح  هب  يور 
نمیت نسح  تنمیم و  فطل  هب  هّیماما  هیّلع  بهذـم  ناعباتم  دزن  زورون  مدـقم  نوچ  و  دـندمآ . مارکاهدـنخرف  نامز  هلباق  رانک  هب  ماـّیا  رداـم 
يوط بابـسا  بیترت  هب  هانپنید  هاـش  ترـضح  دـندیدرگ . زومآاون  ار  رگیدـکی  زورفلد  زور  نآ  نشج  دـیع و  يوط  مرجـال  تسا ، زوریف 
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هب باتفآ  ندیسر  زا  هک  نابرق  دیع  مود  زور  نآربانب  تشگ . امرفنامرف  تسا  یمیدق  نابایخ  رس  رد  هک  نایهام  ضوح  يارحـص  رد  میظع 
هناتـسآدنلب و نوگنامـسآ  ياهانب  هنایماش  همیخ و  هاگرخ و  عضو  زا  روکذـم  ياهتنایب  يارحـص  رد  دوب ، ناشنتجهب  لـمح  هجرد  لّوا 

لامهیب هاش  دنتخادنا . رورس  عضوم  نآ  رد  « 2 « » ِروُّصلا ِیف  َخُِفن  اذِإَف   » هنطنط روتسد  تجهب  ریفن  هراقن و  يادص  زا  و  دنتخاس . هنایشآعیفر 
تـشگ قیرط  هب  يارآناهج  غاـب  زا  « 3 « » ُساَّنلا َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َِکلذ   » سایقیب ياـشامت  تهج  هدرک  لاجعتـسا  باـکر  رد  كراـبم  ياـپ 

یهت بلاق  یمّرخ  تیاغ  زا  ناکم  نآ  ناگدنز  تشذگب ، نابایخ  لها  رب  یمارگ  رمع  یمان و  تایح  نوچ  و  تشگ . نابایخ  مزاع 
______________________________

«. دیواج تشهب  رد  وکین  ییاههناخ  . » هیآ 72 ( 9  ) هبوت (. 1)
«. دوش هدیمد  روص  رد  نوچ  . » هیآ 101 ( 23  ) نونموم (. 2)

. دنوش هدروآ  درگ  مدرم  هک  زور  نآ  رد  هیآ 103 : ( 11  ) دوه (. 3)
362 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

: لاق نم  معنف  دندروآیم  بلاق  يانگنت  هب  ور  شساسايوسیع  سافنا  يوب  هب  ناشنعیقب  هربقم  نآ  ناگدرم  دندرکیم و 
مظن

دوش باتفآ  هرذ  ره  هک  باقن  نکفدوش  باقن  رد  هام  يوش  باقن  رد  وت 
باّون باّجح و  هتفرگ  مارآ  هاگتخت  زارف  هانپنید  هاش  [ 463  ] دوش بآرپ  نیمز  ریز  هب  هدرم  ناهدیمارخب  تاـیح  بآ  وچ  هک  نیمز  ره  هب 

مکح هب  دـندوشگرب و  ارزو  ارما و  زا  کیره  هفحت  هرهچ  زا  اـفخ  هدرپ  و  دـندومن . ماـیق  يزورون  ياهـشکشیپ  ضرع  هب  تنطلـس  هدرپارس 
. دندیشک دش  دمآ  هلسلس  رد  ار  ترضح  نآ  سیافن  تاقوسنت و  الّوا  نآربانب ، دندید  یلوا  یمجن  ریما  هفحت  ضرع  هب  حاتتفا  لوالاف  لّوالا 

ریز رد  دـنیوگ  لآ  قارع  لها  نابز  هب  هک  گـنرگنرک  یبکرم  لّوا  هک  دومنیم  اـشامت  دوب و  سلجم  نآ  یـشاوح  رد  فورح  نیا  مقار 
تمیق ناموت  یس  هچنانچ  دنتفگ ، يزیربت  ناموت  داتشه  دصکی و  ار  نیز  بسا و  ياهب  صحّفت  زا  دعب  هک  دندینارذگ  هدیـشک  عّصرم  نیز 

هچنآره اهقبط  نیا  رد  هرـس و  هرقن  فورظ  بقع  زا  العا و  سیفن  رهاوج  هب  عّصرم  الط  یناوا  نآ  زا  دعب  و  دـشاب . نیز  ياهب  هّمتت  بسا و 
ات لثمالاف  لثمالا  نینچمه  اهبنارگ و  سیفن  هشمقا  نآ  زا  دـعب  هداـهن  دیفـس  رز  ياههردـب  دوب ، هرقن  هچنآ  یفرـشا و  ياههرـص  دوب ، ـالط 

ءادها و زا  دعب  و  دـشاب . هدوب  نوزفا  دـیاش  رازه  زا  هّللا  ءاش  ام  الا  ددـع  هب  اههفحت  نیا  نالماح  داتفا . دالاو  ینطق و  سلطا و  هب  راک  هکنآ 
هودق زا  فازگ  زا  رود  ناتـساد  نیا  مقار  و  دندیـشک . شکـشیپ  مه  ردـق  توافت  یلع  رگید  يارما  فاطعا  ناک  تفوطعایرد  ریما  فاحتا 
بعل هب  طاسبنا  نودرگ  هاش  ترـضح  اب  طاسب  نآ  رد  نم  هک  دومرف  هک  دراد  عامتـسا  یقابلا  دبع  ریما  فانم ، دـبع  نامدود  دّیـس  یلع  لآ 

[، 464  ] دتفا رامـشیب  ياههفحت  نآ  رب  رادمملاع  هاش  رابتعا  مشچ  هشوگ  دیاش  هک  مدومنیم  هظحالم  هدـید  رد  مدوب و  لوغـشم  جـنرطش 
هدیشک شکـشیپ  مسر  هب  هچنآ  دوقن  رهاوج و  لیـصفت  دش ، مورحم  هیطع  نآ  زا  ریبدتبیاص  ریما  هکنآ  زا  دعب  تبـسن . تروص  دوخ  نآ 
ضرع هب  لیـصفت  هب  ار  ءایـشا  هدـیناسر  نویامه  رظن  هب  دـب  کین و  ره  هب  نوحـشم  دـتمم  نیبتاکلا  مارک  هماـن  نوچ  يراـموط  ّیط  رد  دوب 

كرابم نابز  رب  هچنآ  دیناسر 
363 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رهم و یناوا  نآ  ضرع  ساـبتلا و  کـلف  ساـنجا  نیا  لیـصفت  زا  مجن  ریما  نک . تمـسق  ناـیچروق  هب  هک  دوب  نآ  تشذـگ  یلعا  ترـضح 
هرجا ناموت  دـصراهچ  دصیـس  لّلکم  عّصرم  تاقوسنت  تاکّربت و  هک  درک  ضرع  رادـقم  نیا  هتـشگ ، ینامیـشپ  فسأت و  قیرغ  یناـشنهام 

دنـشوکن نآ  تشاد  هاگن  رد  دنـشورف و  رهاوج  الط و  تمیق  هب  هتـسکش  ار  همه  دریذـپ  تمـسق  یچروق  قرفقرف  رب  نوچ  هدـش و  عاـنص 
نینچ هک  دـندومرف  میئامن ، تمـسق  ناشیا  سوؤر  رب  ار  اهنآ  تمیق  ددرگ ، ذـفان  عاطمناهج  مکح  رگا  دوش . ناوید  ناصقن  یّلک  ياهغلبم 

رمک رز و  نیز  هب  راوهار  بسا  زا  هداشگ  ماوع  قرف  ّصاوخ و  فیاوط  ماـعنا  هب  تسد  مارکا  تمظع و  هدرپارـس  باّون  نآ  زا  دـعب  دـشاب .
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ماعنا سایق  هبتر  نیمخت و  ّزیح  زا  نوریب  سانجا  همه  زا  دشاب  رخافت  هیامرس  ار  تلود  باحصا  هک  رخاف  ياهتعلخ  رجنخ و  رمک  ریـشمش و 
. دندرک سابلا  و 

تیب
شنانتما ناسحا و  تقو  رد  هک  یهاگراک  اذّبح  یهاشداپ و  اشوخ  وا  ماعنا  قرغ  نامز  نیمزوا و  ماع  هرفس  ناهج  طیحم 

تیب
راونا اهبمک و  كدنا و  تارف  بنج  رد  هرطق  نوچ  هکلب  شرـصتخم  ریقح و  تّمه  هصرع  بنج  هب  [ 465] ةالفب ۀقلحک  دیامن  نوک  طیحم 

: لاقملا معنف  دشاب  اهس  وترپ  باتفآ و  رون  نوچ  لآل  دقع  شیامن  ربارب  رد  شتّمه 
هّیعابر

يدرورپ کلف  هدرک  هبرجت  نیزيدرم  تّمهدنلب  دیاب  يدرم 
هّیونثم يدرگ  دنیشنن  تّمه  نماد  ربكاخ  هدوت  نیا  تافّرصت  اروک ز 

شوگ يراد و  مشچ  را  ونشب  نیببشوهرایسب  دنمدرخ  يا  ایب 
یهرمه شتّمه  دنک  ناسنیا  زکیهللا  لظ  نییآ  تسنیا  هک 

دوب  ناک  رگ  دشاب و  رحب  رگ  ودوب  ناکما  تحت  رد  هک  يزیچ  هک 
رامش ردنا  هزیر  فزخ  دیآ  هنرابتعا  دنک  يو  زا  هرطق  کی  هن   364 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

شاهزور کی  جرخ  ناهج  جارخشاهزوریف  ناک  زا  یگنس  کلف 
نتشارفارب تّمه  ياهملعنتشاد  ناهج  مسر  تسا  نیمه 

باسح وج  کی  هب  دریگنرب  وز  وبارطضا  دص  هب  ار  ناهج  دریگ  هک 
يور رترب  يزارف و  رب  مدقيور  رس  رب  هیام  نیا  زا  دوخ  رگو 

هایگ نوچمه  دنیور  تشد  نآ  ردهاش  وچمه  دص  هک  یناهج  یبایب 
یگدنکفارس ماقم  رد  همهیگدنب  هقلح  هتسب  همه 

رود کیدزن و  دنزوسب  تریح  زروهظ  دیامن  تبیه  راونا  وچ 
تسوا تسهانپ  ار  لد  ناج و  رگ  وتسوا  تسهاشداپ  رگا  ار  ناهج  [ 466]

دهد ناج  زا  رویز  ار  كاخ  وا  مهدهد  ناّمُر  ِلعل  ار  هوک  وا  مه 
تخت هراکدب  تخر  زا  دزاس  یهتتخبکین  ره  هب  یهاشداپ  دهد 

هار هب  ور  دوش  ینعم  هب  ار  هش  هکهاشداپ  نیا  زا  مدیما  تسا  نینچ 
دنک یهانپنید  يده  هار  هبدنک  یهاشداپ  وا  تروص  رد  هک 
رامشزور هیاس  دنک  يو  رب  هکراب  راک و  نیا  لخن  دشکرس  نانچ 

هب دنقرمس  ماّکح  رب  لاصخهتشرف  هاش  ندومرف  تمحرم  لاملا و  و  « 1  » راسیق ات  دنقرمس  ریخست  مزع  هب  لاثمباتفآ  تایار  هّجوت  رد  راتفگ 
«2  » لاثتمالا مزال  مکح  بجوم  هب  رهّنلا  ءاروام  هب  وا  نتفر  دومحم و  هجاوخ  یعس 

يزورهنابش ترشع  يزورون و  يوط  زا  امنیتیگ  ریمض  هنیئآ  هک  الو  نیا  رد 
______________________________

(. ص 130 تانجلا ، تاضور  . ) دراد رارق  خلب  تاره و  نیب  راصیق : راسیق - (. 1)
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ءاروام ریخـست  مزاع  لالج  تایار  لیئ  یچیپ  اهـضعب  لیئ و  يوق  اهـضعب  ( 917  ) هئامعست رشع و  عبس   » هنـس رد  ص 274 : ارآناـهج ، (. 2)
«. دش رهّنلا 

365 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نآ ماّکح  دوجو  ّلظ  زا  ار  دودح  نآ  طیـسب  ات  تخادنا  وترپ  رهب  دیـشروخ  رطاخ  تآرم  رد  رهّنلا  ءاروام  دودـح  هّجوت  راونا  تخادرپزاب ،

نایرکـشل هک ، دش  ذفان  عاطمناهج  مکح  نآربانب ، دیامرف . ضّوفم  رادمان  يارما  زا  یـضعب  رادتقا  هضبق  هب  ار  کلامم  نآ  تلایا  دیادزب و 
فوقوم هلیمج  یعاسم  زا  ياهقیقد  هتـشاد ، یعرم  ماهم  نآ  ماـجنا  ماـمتا و  رد  ماـمت  ماـمتها  هدومن  یلوغـشم  تمیزع  بابـسا  ماجنارـس  هب 

[467  ] نودرگ هیولا  خـلب  هار  هب  رهّنلا  ءاروام  ریخـست  مزع  هب  ناوا  نامه  رد  هدـیناسر  میدـقت  هب  ناکمالا  بسح  تلود  ناکرا  دـنراذگن و 
ناردنزام دالب  زا  یضعب  يراس و  تکلمم  رد  هک  متسر  اقآ  هک  دوب  هدیسر  ضرع  هب  ناسارخ  هّجوت  تقو  رد  نوچ  و  دیآ . زارتها  رد  زارط 

ناخ لابقا  تروس  هب  شتّمه  زاب  لگنچ  و  « 1  » تسا زاورپ  رد  ینابیـش  ناخ  دّمحم  تلود  لاب  هب  لگنج  نآ  رد  شتلود  ورذـت  هتفای  الیتسا 
دندوب هداتسرف  وا  دزن  ار  « 2  » رّفظم افیس  ترضح  یساقآ  کیشیا  اقآ  دّمحم  شیورد  بوحصم  ار  ینابیش  ناخ  تسد  زادرپدیـص ، روکذم 
تـسد ار  رادـمنودرگ  تلود  نیا  هک  رادـیاپ  تاحوتف  زا  ار  وا  هداهن ، متـسر  اقآ  يوزرآ  زآ و  راـنک  رد  راـبکی  هب  ار  زیوآتسد  نآ  هک 

ناخ دّمحم  هب  تبـسن  نامز  هک  ار  يدربتـسد  ینامز  كدـنا  هب  هدرک  قیرط  نآ  ّیط  تعرـس  بکرم  رب  ناخ  دّـمحم  و  دزاس . رادربخ  هداد 
قورحم شمـسج  هتفریذپ  ساردـنا  ندـب  تماقتـسا  ساسا  سایقیب  طرفم  ملا  ساره و  زا  ار  وا  درک و  راهظا  متـسر  اقآ  هب  دوب  هدرب  شیپ 

هتفاـت روـنا  رطاـخ  هاگـشیپ  رب  ربـخ  نیا  ّرین  و  درک . مدـع  يودرا  تمیزع  ینابیـش  ناـخ  تقفاوـم  هب  ار  يزور  كدـنا  هتـشگ ، قرحم  بـت 
دوخ یمیدـق  نطوم  هب  فارـصنا  تصخر  نیمزرـس  نآ  ماـهم  ماجنارـس  تهج  ار  رّفظم  نیّدـلا  فیـس  هجاوخ  یهاـنپترازو  باـنجیلاع 

. تشارفارب خلب  بناج  هب  هّجوت  ياول  يریگناهج  مزع  هب  تشاد و  ینازرا 
______________________________

تسد هک  دوب  هدش  يراج  شنابز  رب  ناسارخ  حتف  زا  شیپ  يزور  نوزفازور  متـسر  اقآ  ناردنزام  مکاح  : » ص 162 خیراوتلا ، نسحا  (. 1)
تسد کی  لواسی  دمحم  شیورد  هک  درک  مکح  دروآ ، لتق  هب  ار  ناخ  کبیش  نأشردنکسا  ناقاخ  نوچ  ناخ . کبیـش  نماد  تسا و  نم 

ص ج 4 ، ریسلا ، بیبح  خیرات  و ر ك : دومن .» تلحر  هدرک  ضارعا  نآ ، رب  انب  دزادنا . متـسر  اقآ  نماد  رد  هدرب  يراس  هب  ار  ناخ  کبیش 
.520

. تسا یچکتب  کیب  رّفظم  نیدلا  فیس  هجاوخ  دوصقم ، (. 2)
366 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هّیونثم
رفظ حتف و  راسی  نیمی و  زورورپنید  رایرهش  ناور  دش 

هداتسیا يامه  نوچ  شرس  ربهداشگب  لاب  خرچ  ریاط 
نت هب  ناج و  هب  وا  هارمه  همهنمز  نیمز و  رد  هدنز  هدرم و  [ 468]
ار وا  نابز  دص  هب  نایوگهمهار  وا  ناج  مسج و  هب  ناهاوخ  همه 

تسا مزب  تغارف و  لحم  هچتسا  مزر  مسوم  هاشنهش  ياک 
فالخ گنز  غیت  باز  وشب  سپفالغ  مالظ  زا  نک  نوریب  غیت 

هدومرف رهّنلا  ءاروام  تمیزع  تاره  زا  لاثمتکلف  تایار  هک  لاح  نیا  نراقم  هداب  زا  نک  رپ  ماج  نآ  زا  دعبهداس  نک  مصخ  رکف  زا  رطاخ 
دلاو زا  دعب  هک  ناطلس  رومیت  هتشگ ، رشتنم  رهّنلا  ءاروام  دودح  رد  ربخ  نیا  تیص  دنکیم ، رهّنلا  ءاروام  ریخـست  قیرط  کلـسم  ار  خلب  هار 

هدیدرگ و نّکمتم  اجنآ  تموکح  دنـسم  رب  اراخب  رد  هک  ناطلـس  هّللا  دیبع  هتـشگ و  دنقرمـس  یلاها  همزا  یلاو  ثرا  هب  ینابیـش  ناخ  دوخ 
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شتآ هدومن ، عامتـسا  ار  تیاکح  نیا  هدـید  قیال  دوخ  هب  ار  « 2  » هنیمرک و  « 1  » نیفوک عضاوم  یـشرق و  تموکح  هک  ناطلـس  کیب  یناج 
تلود هینبا  دزادنا ، رهّنلا  ءاروام  رب  طلـست  هیاس  ریگناهج  تایار  نوچ  هک  دـننادیم  هتـشگ  زورفاهلعـش  ناشیا  غامد  لد و  نوناک  رد  بعر 

هب نآربانب  درک . دناوتن  هجلاعم  هراب  چیه  ماکحتـسا  یجرب 46 و  چیه  تظفاحم  ار  ناشیا  تایح  ناتـسرهش  هراچ و  مادـهنا  زا  ریغ  ار  ناشیا 
، هدرک وا  هارمه  دشاب  قیال  ار  فرـش  باحـصا  تبحـص  هک  هیده  عاونا  فحت و  فانـصا  هدرک  نییعت  رورپنخـس  نایچلیا  رگیدکی  قاّفتا 

ریزو نآ  ندـمآ  حلـص و  سامتلا  عامتـسا  باب  رد  تاباتک  دـنراد  تباـث  [ 469  ] رید زا  معن  قباوس  ریزو  دوـمحم  هجاوـخ  باـنج  هب  نوـچ 
دومحم هجاوخ  هطساو  هب  هدیسر  نایچلیا  دیامرفیم  لالجا  لوزن  لاملا  عضوم  هب  ياشگناهج  هیولا  نوچ  و  دنتسرفیم . هتشون  ریبدتبیاص 

رهّنلا ءاروام  ناناخ  سامتلا  ناشیا  هطساو  هب  هدومن  تمزالم  ار  ماشتحا  مارتحاکلف و  مجن  هکلب  ماظع  يارما 
______________________________

(. همانتغل  ) اراخب رد  تسا  یلحم  مان  نیفوک : (. 1)
(. 498 یخیرات ، يایفارغج   ) تسا عقاو  دغس  دور  یبونج  هرانک  رد  دنقرمس  اراخب و  نایم  هّینیمرک : هنیمرک - (. 2)

367 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
وترپ هتـشاد  لوبقم  ار  ناشیا  لوؤسم  تمحرم  نیع  زا  هانپنید  یلعا  ترـضح  رثآـمضیف  رطاـخ  ددرگیم و  ساـساتعفر  سلجم  روکذـم 

هجاوخ نوچ  و  دباتشیم . قرش  بناج  هب  قرب  تعرس  هب  هیلا  یموم  هجاوخ  دباتیم و  رهّنلا  ءاروام  بناج  هب  دومحم  هجاوخ  هّجوت  رب  لوبق 
ار نیطالـس  تبحـص  روکذـم  هجاوخ  هدـیدرگ ، نّکمتم  لاملا  ياگلا  تحاس  رد  نویامه  تایار  دودـح  نآ  مزاـع  دومحم  نیّدـلا  لاـمک 

هتفرگ ناشیا  زا  دادش  ظالغ و  هب  هدّکوم  قیثاوم  دوهع و  هتخاس ، نئمطم  تناکتسا  تلامتسا و  تسد  هب  ار  ناشیا  ناشیرپ  رطاوخ  هتفایرد ،
طخ هیومآ  بآ  هک  دـهدیم  رارق  نآ  رب  هدـینادرگ ، دّـکؤم  نامیا  دـیکأت  هب  ار  ّمهم  نآ  باسح  هردـس  هّدـس  باجح  تلاـکو  هب  زین  دوخ 

فرط نیا  رد  هچنآ  دـیآرد و  نیطالـس  ییاورنامرف  رایتخا و  هطیح  رد  دـشاب  بناج  نآ  رد  بآ  زا  اجره  هدـیدرگ  كاـخ  زکرم  ياوتـسا 
هک لزنم  نامه  رد  هتشگرب  دومحم  نیّدلا  لامک  هجاوخ  نآربانب  دیاشگن . هدید  نآ  فّرـصت  نامگ  هب  بناج  نآ  ماّکح  زا  سکچیه  دشاب 
زا هک  ولنامارق  کیب  ماریب  یهانپتراما  [ 470  ] بانجیلاع دیسر ، ضرع  هب  ّتیفیک  نوچ  و  تسویپ . نویامه  يودرا  هب  زاب  دوب ، هدش  ادج 

«1  » باغرم بآ  ات  شتاقّلعتم  خلب و  تلایا  تموکح و  هب  تشاد  تباث  یلعا  ترـضح  هب  یببـس  یتبارق  تبـسن  دوب و  تلود  ناکرا  يابرقا 
راشفا کیب  دمحا  هب  ّقلعتم  سخرـس  هعلق  تلایا  و  دـش . کیب  هدد  هب  ّقلعتم  ورم  تیالو  تموکح  تشگ و  دوخ  ياگلا  مزاع  هتـشگ  رّرقم 

. دش قارع  مزاع  هدش  يامیپهیداب  ياشگناهج  ياول  هدیدرگ 
يونثم

هانپ رد  شدراد  ناسهیاس  ادخهاش  رتچ  دنک  تمیزع  اجره  هب 
لآ  دنزرف و  ود  یصو و  قح  هبلاح  هدوسآ  هیاس  نآ  زا  یناهج 

______________________________

ياههنماد زا  تسا  يراج  ناتـسنمکرت  قرـش  بونج  ناتـسناغفا و  برغ  لامـش  رد  رتمولیک  لوـط 725  هب  تسا  يدور  باـغرم : بآ  (. 1)
. دوشیم دیدپان  موقارق  يارحص  رد  هتفرگ و  همشچرس  شکودنه  یبرغ 

368 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

قافّتا هب  ناردنزام  ماّکح  اب  رّفظم  نیّدلا  فیس  هجاوخ  ندیسر  قارع و  بناج  هب  یلعا  ترضح  تعجارم  رکذ 

لدـلد هراب  نانع  دابآروز  و  « 2  » نالرج هار  زا  هتـسارایب  رتسنویاـمه  رتچ  ّلـظ  هب  ار  تاره  « 1  » تعجارم تقو  رد  نویامه  تاـکرباب  تاذ 
هدومرف فسویریم  دـمحم  نیّدـلا  ثایغ  ریما  یبابق  تباقن  بانجیلاع  هب  اضق  روما  لصیف  ضیوفت  داد و  فارـصنا  قارع  بوص  هب  ار  داهن 
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باستنافصآ بانج  رادتقا  تسد  هدومن ، کیب هللا  نیسح  رادتقا  هضبق  هتسباو  ار  تافاضم  تاره و  هنطلـسلا  راد  تلایا  یکلم و  روما  مامز 
ناسحا مارکا و  تّمه و  دیزم  هب  نامز  يانبا  زا  دوب و  ناهفـصا  هّطخ  فارـشا  زا  هک  ار  لامک  رون  دومحم  نیّدـلا  دامع  ریما  باصنتفارش 

هک دندوب  هدرک  نآ  سامتلا  هحلاصم  زا  دـعب  قارع  نیطالـس  نوچ  و  دـینادرگ . نانعلا  قلطم  ترازو  رما  رد  تشاد ، نارکیب  زایتما  [ 471]
دشاب هدش  راتفرگ  ینابیـش  ناخ  هاگرکـشل  رد  هچره  رابک  راغـص و  زا  هتخارفارـس  قاتعا  قالطا  هب  قاقرتسا  دیق  زا  ار  ناشیا  هفیاط  ناریـسا 

يأر دوب ، هدـمآ  تاره  هب  رما  نیا  هب  نیطالـس  هاـگرد  ناـنّیعتم  زا  یکی  هداـتفا  لوذـبم  لوؤـسم  نیا  دـیامرف و  دازآ  یهاـش  قـالخا  نسح 
درخ و هدروآ  ياج  هب  باب  نآ  رد  دـجنگ  ناکما  ّزیح  رد  هچنآ  هب  هدرک  هیلا  راـشم  یفـصآ  باـنجیلاع  هدـهع  هب  ار  رما  نآ  ياـشگناهج 

. دومرف رهّنلا  ءاروام  هناور  رما  نیا  دصاق  هارمه  هلحار  داز و  مزاول  اب  هدومرف  عمج  ار  هفیاط  نآ  گرزب 
و دنتشگ . یتافـصفصآ  هدیرخ  مرک  هدنب  هکلب  هدیرخ  مرد  هدنب  هن  « 3 « » ناسحالا دیبع  ناسنالا   » مکح هب  اّما  دـندش  دازآ  همه  هچرگا  و 

عضاوم زا  یـضعب  رد  هتخادرپ  شغیب  حار  حادقا  برـش  باکترا  هب  شکلد  لزانم  رد  هانپنید  هاش  دوب  شوخ  اوه  هار  رد  هک  ماّیا  نآ  رد 
هدید رد  ار  نانمس  تیالو  كاخ  امیپناهج  هلحار  نوچ  و  دومرفیم . لحارم  ّیط  هتخادرپ  ریجخن  راکش  راک  هب  یـضعب  رد  هتخادنا  روناج 

فصآ بانجیلاع  تخاس ، ایتوت  نآ  یلاها 
______________________________

«. دندش قارع  هّجوتم  دومن ، دوع  یّلعم  يودرا  ق  لاس 917 ه . رد  : » ص 274 ارآناهج ؛ (. 1)
(. ص 109 تاّنجلا ، تاضور  . ) تسا سیغداب  عباوت  زا  نالرج : (. 2)

. تسا ناسحا  هدنب  مدرم  ص 236 ، ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 3)
369 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هب دوب  هتشگ  يراط  ناردنزام  رد  هچنآ  يراس و  هیضق  هتشگ  زّزعم  سوباپ  فرش  داعـستسا  هب  یچکتیب  رّفظم  نیّدلا  فیـس  هجاوخ  یتافص 
هباّسن رباکا  دزن  هک  میرکلا  دبع  نیّدلا  ماظن  ریما  هانپتدایس  هاجیلاع  متـسر  اقآ  توف  زا  دعب  هکنآ ، ایاضق  نومـضم  دیناسر . ضرع  فقوم 
ياگلا هک  تسا  نآ  ماقم  رد  تسا  راید  نآ  مکاح  یلاو و  دج  نع  ابا  تسا و  ياهباتک  یتسار  هب  ار  باسناعیفر  ناینب  شبسن  هرجش  [ 472]
تیالو هک  دراد  هدروآ  هانپملاع  هاگرد  هب  ور  تعاطا  مادقا  هب  نوچ  دمحم  متسر  اقآ  دلو  ددرگ و  وا  تافّرـصتم  ریاس  همیمـض  متـسر  اقآ 

ياهـشکشیپ ضرع  زا  دعب  هتـشگ ، فّرـشم  لالج  هاج و  اب  هاش  ترـضح  سوباپ  هب  لاحرههب  دشاب  وا  فّرـصت  رد  ردپ  هدـعاق  هب  ثوروم 
یلّـصحم هب  يزیربت  ناموت  رازه  یـس  غلبم  تاونـس  هتـشذگ ، تاهّجوتم  لام و  زا  هک  تفاـی  رارق  نآ  رب  ودرا  رد  فّقوت  زور  دـنچ  قیـال و 

يزورهنابش ریس  نوچ  و  دشاب . ناشیا  فّرصت  رد  میقتسم  ثراو  میدق  روتسد  هب  کیره  ياگلا  دنیوگ و  باوج  یمانالا  فیس  بانجیلاع 
ایاده هدمآ  مق  هب  ناسارخ  حتف  تینهت  تهج  نایچلیا  مور  یلاو  دـیزیاب  ناطلـس  رـصم و  مکاح  وسنق  بناج  زا  دـیدرگ ، یهتنم  مق  هدـلب  هب 

دوخ ماقم  مزع  مارم  لوصح  اب  هتفرگ  تاراعتـسا  فیارظ  تارابع و  فیاطل  هب  نّیزم  تابتاکم  باوج  زور  دـنچ  زا  دـعب  و  دنتـشاد . هضرع 
ایرد نآ  زا  تلود  تسـش  زور  ره  دوب و  مطـالت  رد  يزورهنابـش  شیع  ياـیرد  مق  قالـشق  رد  ار  یلعا  ترـضح  هک  ماـّیا  نیا  رد  دـندرک .

هکرعم نایـشآ  هب  یجوآ  یچاوت و  يارما  هتـشگ ، يراثآ  رهم  ریمـض  رد  يداو  نآ  يرارب  يراحـص و  راکـش  لایخ  دوبریم ، وزرآ  یهاـم 
لبس و زا  مق  هدلب  یشاوح  و  [ 473  ] یلاوح نیا  زا  لبق  و  دومرف . ءاصحا  وّدعیب  نایـشحو  ندنار  اقروموق و  مدرم  نییعت  هب  ار  ینکفادـیص 

سنج زا  یحاون  نآ  رد  دوب و  لّطعم  یلاخ و  عرزيذ  ریغ  يداو  دننام  ایارب  ایاعر و  دش  دـمآ و  زا  هدوب  قرق  تحلـصم  نیمه  تهج  قرط 
ربخم « 1 « » ْرِذـْنَأَف ُْمق   » يادـن هب  ار  رگیدـکی  مق  يراکـش  ناروناـج  ناگدـننار  نوـچ  و  دوـمنیمن . رظن  رد  يزیچ  شوـحو  زا  ریغ  هدـنبنج 
نیمک هک  راکشریش  هاش  دندیشک . مق  دنب  رهش  یلاوح  هب  ار  دوخ  ناروناج  دندیمد ، نایـشحو  عماسم  رد  رذحلا  رذحلا  تیـص  دندیدرگ و 

ولج ندیشک  هب  دوب ، راصحنوگلین  نیا  گنلپ  شدیص 
______________________________
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«. هد میب  زیخرب و  . » هیآ 2 ( 74  ) رثّدم (. 1)
370 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ياهگنت شکاشک  هب  ار  نیکم  مسج  نآ  دنداهن و  مارخرـصرص  هراب  تشپ  رب  ماجلعّصرم  نیز  ماجنارـس  تسایـس  ناروخآ  ریم  داد . نامرف 
. دندرک زورفاملاع  دیشروخ  تاعمل  هعشا  هب  زودرز  كوتروا  ششوپ  زا  ار  رظنمازوج  رکیپ  نآ  دنداد و  مامت  ماکحتسا  نیکمت  هرّجم 

هب تخاس و  فّرـشم  سوباپ  فرـش  هب  ار  باکر  هقلح  لمانا و  لیبقت  هب  ار  هبوک  نیزرـس  هداهن  هار  رد  مدـق  هاگراب  میرح  زا  هانپملاع  هاـش 
نآ دناشفایم و  ملاع  رب  تمشح  تمظع  نماد  هتسب  نییآ  یتروص  رتبوخ  هب  ار  هناخ  نآ  تسشن و  هناخ  رد  هتخارفارب  دق  دییأت  يوزاب  روز 

. دناریم نیکست  هب  هاگ  تعرس و  هب  هاگ  « 1 « » راط هتکّرح  نإ  راس و  هتکرت  نإ   » مکح هب  ار  نییآقرب  ریسقارب 
يونثم

ماقم دیامن  شربا  هک  یهام  وچمارخشوخ  شربا  نآ  رب  دمآرب 
تسربنامرف خرچ  عبات و  کلفتسرکاچ  نیمک  شرهم  هک  یهام  هچ 

عابس شوحو و  زا  يرشحم  هدیسر  مه  هب  هگرج  ار  زور  نامه  نیشیپ  زامن  وا  ماکحا  ذیفنت  هدرک  ردقوا  مار  نایـشحو  اضق  مکح  هب  [ 474]
نآ لها  شوگ  هب  « 2 « » ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی   » يادن ردـق  ربخم  اضق و  يدانم  دـش و  عمج  میاق  یـضعب  رد  ریاد و  نکاما  زا  یـضعب  رد  میاهب  و 

هدیـشوپ و مشچ  شوگرخ  دش  دمآ  زا  گنلپ  تفای . مارآ  هربوهآ  اب  نایژ  ریـش  ناکم  یگنت  زا  مار و  مهاب  شیم  گرگ و  دیناسر . ّرقتـسم 
درم سراف و  صخـش  سرت  زا  سراح  هدـیدرگ و  ربصیب  ریت  مهو  زا  هکرعم  نآ  رد  ربب  هدیـشوک ، دوخ  يافتخا  هب  سرخا  سرخ  هاـنپ  رد 

رد یـصالخ  تهج  نیرع  ریـش  ار  دوخ  هک  تخاس  لگنج  نادـنچ  خاش  رـس و  زا  نزوگ  هدـیزخ ، نزریپ  ره  هناریو  رد  تفـصهبرگ  نزریت 
گندـخ ریت  و  « 3  » هجیا نامک  هب  تسد  گنردیب  هابتـشاکلف ، هبتع  ّصاوخ  زا  یـضعب  اـب  هاـنپتلود  هاـش  تخادـنا . نیمزرـس  نآ  هیاـس 

رافوس هکنآ  زا  دعب  و  تخاس . راسهمشچ  يراج  نوخ  زا  ار  اهنآ  داسجا  هایگرپ  نمچ  رازلگ و  ناکیپ  هچنغ  زا  ار  شوحو  نادبا  هتخارفارب ،
راس راقنم  نوچ  ریت 

______________________________

. درپیم یهد  شتکرح  رگا  دنکیم و  ریس  ینک  شیاهر  رگا  همجرت : (. 1)
.»؟ تساجک زیرگ  هار  . » هیآ 10 (، 75  ) همایق (. 2)

. یجیا هخسن : (. 3)
371 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ریت هک  رادقم  نآ  درک ، ناور  راهنا  رابیوج و  ناشن  بالیس  ناوهآ  دسج  زا  هتـشگ  يراج  ماین  غیم  زا  غیت  بآ  تخادرپزاب ، خلم  نتـشک  زا 
رد نوخ  هب  هقرغ  دنتفـشآ ، رایـسب  دّدرت  تکرح و  زا  نوچ  و  دندومن . یعـس  ناروناج  مادنا  مادعا  رد  دوب  تقاط  ار  غیت  تسد و  نامک و  و 

نوچ دنتفاکشیم و  [ 475  ] ار نایـشحو  يولهپ  قرف و  هقرفهقرف  نینچمه  هدیـسر  نامزالم  ریاس  تبون  دندوسایب ، ياهظحل  دنتفخ و  هشوگ 
تراشا هب  نابساحم  رتفد  رخآ و  هب  ناروناج  رمع  زور  هک  ار  زور  رخآ  هکنآ ، ات  دنتفاتـشیم  ياهشوگ  هب  دنتفاییم  نیکـست  زیرنوخ  نآ  زا 

نایرکشل سؤور  رب  نآ  تمسق  هب  ار  ماظع  نایچاوت  ذفان  مکح  هک  دوب  روناج  رازه  تسیب  درک ، اهنآ  دادعا  دادعت  طیحم  مقرلا  عیرـس  ملق 
یناخ اذـه  یلع  دـندرک . میـسقت  مهبتارم  ردـق  یلع  هدومن  بجاوم  تافولع و  بابرا  بجاو  ناشرتافد و  هب  عوجر  هفیاـط  نآرباـنب  دومرف .

. روبنز روم و  گس و  هبرگ و  ات  سنا  ّنج و  زا  رومعم  خبطم  نآ  زا  روهرهب  روتسد  نامیلس  دش  هدیشک 
هّیونثم

رهم هم و  نآ  ظوظح  زا  روهرهبرهپس  نحص  وچ  هش  ناسحا  ناخ 
رازه تسیب  هب  شاهتشک  دسر  هکراکش  مسر  دیدن  سک  نینچنیا 
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نزو رد  نوزف  يرگید  زا  کیرهنزوگ  روگ و  ربب و  ریش و  وهآ و 
هار نیدنچ  هتفر  هدرکرس  اپهاش ز  تدارا  طخ  رب  رس  همه 

نت رغال  دیص  يدج  لمحنکفادیص و  خرچ  ریش  دوب  ات 
هدـعاق هب  هتـشگ  یهاش  تمیزع  ریگنماد  ناهارف  راکـش  هیعاد  ماّیا  نیا  رد  مه  یهام و  اـت  هاـم  شمکح ز  دیـصیهاش  وا  ماـقم  رتمک  داـب 

جوم رد  زودناهنتف  رحب  نآ  زورهنابـش  هدزاود  دّدرت  زا  دعب  هدومن  يراپـسناج  یـشکتنحم و  يراکـش  ناروناج  ندـنار  هب  مدرم  هتـشذگ 
تاقوا نامه  رد  و  دنتشگ . ریت  هناشن  ریـشمش و  هضرع  ماد  دد و  ریاس  روگ و  رازه  هدزاود  و  [ 476  ] ریجخن وهآ و  رازه  جنپ  لهچ و  هدمآ 

یناـث هعفد  دـنداتفا و  رطخ  عضوم  رد  روناـج  رازه  هدزناـش  لّوا  هعفد  هتخادرپ  نآ  مزاول  هب  هتخاـس  راکـش  بابـسا  رگید  تبون  ود  قالـشق 
هذه يوار  یلع  ّلکلا  یف  ةدهعلا  و   » رازه هدزناپ 

372 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
باـنجیلاع قالـشق  ناوا  رخاوا  رد  مه  و  « 1 « » نیظفاح بیغلل  اّنک  ام  انملع و  اـمب  اـّلإ  اندهـش  اـم  نیبملا و  کـلملا  یلع  لّـکّوتلا  راـثآلا و 

هک ناموت  رازه  یس  هلمج  زا  هدرک  تعجارم  ناردنزام  زا  دّمحم  اقآ  میرکلا و  دبع  نیّدلا  ماظن  ریما  اب  رّفظم  نیّدلا  فیـس  هجاوخ  یفـصآ 
رد زرملا  راد  ماّکح  اب  هجاوخ  ترضح  اتش  ماّیا  هّیقب  و  دندروآ . دورف  هرماع  هنازخ  هب  شیالکو  هتـشاد  هارمه  ار  ناموت  رازه  هد  هدوب  رّرقم 

لبقت لیمحت و  هجو  هّمتت  ندروآ  دورف  تهج  هتشذگ  روتـسد  هب  هتفای  تصخر  اتـش  ماّیا  ياهتنا  زا  دعب  دندیزرو و  فّقوت  نویامه  يودرا 
. دندیدرگ ناردنزام  هّجوتم  یمانالا  فیس  ترضح  یهارمه  یلّصحم و  هب 

هّیونثم
هتفس هش  يانث  ِّرُد  همههتفگ  هش  ياعد  ناج  زا  همه 

ناما نما و  ّرقتسم  ناهش  زانامز  نیمز و  دوب  ات  ادخ  ياک 
راد ینابم  کلف  ار  وا  لدعراد  یناما  هیام  ار  هاش 

روغ هب  لدع  دسر ز  ار  یملاعروج  زا  رود  هک  یثراو  وزا  دعب 
زورون ام  زور  زور و  ام  بشزوستملظ  غیت  قرب  زا  دنک  [ 477]

نتخارفارب ینارنخس  نادیم  رد  ار  اهنآ  حرش  ملع  نتخاس و  ملع  تاّیرورض  رکذ  هب  ار  ملق 

ره هک  دندرب  هارمه  هعاطم  نیمارف  هاشداپ  رباب  ترـضح  نایچلیا  هک  دوب  هدومن  تردابم  ینعم  نآ  زا  ياهّمـش  رکذ  هب  ملق  داوج  نیا  زا  لبق 
جارخا و زاسراک  میرک  قیفوت  ضحم  هب  زیتس  نیک و  لها  فّرـصت  زا  زیرنوخ  غیت  يرایتسد  هب  هک  ار  رهّنلا  ءاروام  کـلامم  زا  هک  تکلمم 

تایار نآربانب ، دنرامگن . تایالو  نآ  جارخ  جاب و  هبلاطم  رب  تّمه  دنراد و  مّلسم  ترـضح  نآ  يالکو  رب  یلعا  ناوید  باّون  دیامن ، زارفا 
هیاس رد  ار  ناتسلباز  هاپس  يرباب 

______________________________

هچنآ هب  رگم  میدادن  یهاوگ  ام  تسا و  راگدرورپ )  ) راکـشآ هاشداپ  رب  ام  هیکت  تسا و  راثآ  نیا  يوار  هدـهع  رب  همه  نیا  و  همجرت : (. 1)
. میتسین بیغ  ناظفاح  ام  میتسنادیم و 

373 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هطیح رایتخا و  هضبق  رد  راید  نآ  تنطلـس  نوچ  و  تشگ . نامداش  راصح  هّجوتم  هتـشامگ  لابج  يداوب و  عطق  رب  تّمه  هتـشاد و  تفطاع 

بابسا هدومرف  لادج  لاتق و  هّیهت  هب  تخاس ، رثاتملظ  ار  ناشیا  رطاخ  هاگشیپ  ربخ  نیا  هیاس  دوب و  ناطلـس  يدهم  ناطلـس و  هزمح  رادتقا 
یناحبـس قیفوت  نمی  هب  هدـیدرگ  میاق  میظع  برح  ناشیا  هنایم  دیـسر ، راصح  یلاوح  هب  يرباب  تایار  نوچ  هتخاس ، اّیهم  هلتاقم  هبراـحم و 
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رادمان حتف  نیا  نوچ  و  دنسریم . لتق  هب  هتفای  تسکش  ناطلس  يدهم  ناطلـس و  هزمح  هدیزو ، هاشداپ  رباب  ملع  مچرپ  رب  رفظ  حتف و  میـسن 
ترـضح يأر  رگا  دوشگ و  هرهچ  دوجولا  بجاو  تیاـنع  هب  يرما  عون  نیا  هک  دنداتـسرف  هاـنپملاع  [ 478  ] هاگرد هب  ناـیچلیا  داد ، تسد 

، هدرک ریخست  یهلا  لضف  ضیف  هب  ار  رهّنلا  ءاروام  کلامم  یقاب  دنتسرف ، دودح  نیا  هب  دادما  مسر  هب  ار  ارما  زا  یضعب  هدومرف  زیوجت  یلعا 
. ددرگ ریذپتنیز  یماقمنودرگ  یهاش  ترضح  یمان  مان  یمارگ و  هّمئا  یماس  مسا  هب  هبطخ  هکس و 

بآ يور  نآ  مزاع  يرباب  رادـمان  باّون  دادـما  هب  هتفای  تصخر  ریثک  یعمج  اب  راشفا  کـیب  خرهاـش  ولجاتـسا و  ناطلـس  دـمحا  نآرباـنب ،
هتخارفارب اراخب  دنقرمس و  دالب  ریخـست  هیولا  قاّفتا  هب  دنتخاس و  مّرخ  ار  هاشداپ  رباب  هتفر  نامداش  راصح  هب  خلب  هار  راصح  زا  دندیدرگ و 

دنتخادرپیم یناطلس  موسر  هب  دوخ  هرّرقم  عضاوم  رد  ناطلس  کیب  یناج  ناطلـس و  رومیت  ناخ و  هّللا  دیبع  ماّیا  نآ  رد  و  دنتـشگ . هّجوتم 
ناشننامسآ ناتـسآ  بکاوک  موجه  هک  دیـسر  ناشیا  عماسم  هب  هک  الو  نیا  رد  اّما  دنتخادنایمن  هقرفت  رد  يرباب  هّجوت  دّرجم  هب  ار  دوخ  و 

لوصو زا  لبق  هدیدرگ ، یلوتـسم  ناشیا  رب  یّلک  مهو  میظع و  هغدـغد  دـنیامنیم ، یهارمه  هاشداپ  رباب  ترـضح  رکـشل  اب  یهاش  نویامه 
هاشداپ و  دنزارفایم . ناتسکرت  بناج  هب  تضهن  مالعا  هتـشاذگ ، بحاصیب  ار  تموکح  زکارم  سومان  مان و  هشیدنا  زا  يرب  يرباب  تایار 

هبطخ و هزاوآ  زا  هدمآ  دوخ  یمیدق  تکلمم  یلصا و  ّرقتسم  هب  هانپنید  یلعا  ترضح  يارما  دییأت  تناعا و  یهارمه  هب  هاگتسد  تمـشح 
هب امناغ  املاس  ار  ماـظع  يارما  دـنادرگیم و  تّوق  یتداـیز  بجوم  [ 479  ] ار ناـیملاع  مشچ  شوگ و  دوعوم  هجو  رب  هّکـس  دوقن  شوـقن 

تیاعر وا  هاوخلد  هجو  رب  ار  کیب  مجن  یـساقآ  کیـشیا  ناخ  دّمحم  اّما  دـنادرگیم . هنایـشآرهپس  هاگرد  هناور  هناهاشداپ  يایادـه  عاونا 
مشچ روخارف  تیانع  رظن  دنیامرفیمن و  بناج 

374 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هاشداپ فالخ  شقن  ناخ  دمحم  نابز  ملق  هدیسر  مق  هدلب  هب  قالشق  ماّیا  رخاوا  رد  قاّفتا  هب  عمج  نیا  و  دنیاشگیمن . وا  قح  رد  وا  تشاد 

نوچ دوب و  رهّنلا  ءاروام  کلامم  ریخـست  دایقنا  تعاطا و  زا  هاشداپ  رباب  دوصقم  هک  دراگنیم  یمجن  ریما  رینم  ریمـض  رب  فاـصوالا  میرک 
دودسم ار  يرادربنامرف  قیرط  هتخاس  مدهنم  ار  تعباتم  يانب  نیا  زا  دعب  دومن ، هولج  يدونـشوتفگیب  ماظع  يارما  دادما  هب  بولطم  نیا 

کیب مجن  رطاـخ  هفیحـص  رب  ار  یناـعم  نآ  تروص  فرخزم  تـالیوست  هب  هدوـمن  « 1  » هماقا لـطاب  ياعدـم  نیا  رب  لـیالد  درک و  دـهاوخ 
هرهچ زا  هدرپ  دوب و  هغدـغد  دوخ  هب  یلعا  ترـضح  كرابم  رطاخ  رییغت  زا  ار  مجن  ریم  ترـضح  الو  نآ  رد  هکنآ  لاح  دزاـسیم ، مسترم 

هب هک  دیاش  درک  دیاب  رایتخا  ار  رهّنلا  ءاروام  نتفر  هک  دومن  هشیدنا  دوخ  اب  دوشگ ، تسناوتیمن  روهظ  فشک و  تسد  هب  روتـسم  رـس  نیا 
باّون ضرع  هب  ّتیفیک  نآرباـنب ، درتـس . ناوت  ار  راـثآ  ضیف  رطاـخ  راـبغ  نآ  دادـما  هب  درب و  ناوت  شیپ  زا  يراـک  دوجولا  بجاو  تیاـنع 

ار يرباب  فالخ  هریان  يافطا  هداتـسرف  رهّنلا  ءاروام  دودح  هب  میظع  يرکـشل  هک  داد  رارق  نادـب  ار  هانپنید  هاش  رطاقمایرد  رطاخ  هدـیناسر 
همه رد  هکلب  شیپ  ماظع  يارما  همه  زا  ددم  رکشل و  ددع و  ددع و  هب  نوچ  هک  داد  رارق  نآ  رب  هرخالاب  و  دنزاس . تّمه  داهن  [ 480  ] شیپ

ثلاث رشع  قفاوم  لیئ  يوق  زورون  زور  مود  هتفرگ  تصخر  روفلا  یلع  تسا و  ریطخ  رما  نیا  قیال  شیدناریخ  ریما  نآ  تسا ، شیب  همه  زا 
ریما هناتسآ  مزالم  هک  قاریاب  حّلـسم  رکون  رازه  جنپ  اب  هداهن  رهّنلا  ءاروام  هار  هب  تمیزع  يور  ( 918  ) هئامعست رشع و  نامث  هنس  هّجح  يذ 

رد تعفر  رـس  نیکمتهتـشرف  هاش  نییآضیف  رطاخ  نمایم  هب  نینـس  روهـش و  نامه  هب  کیدزن  هک  ولمور  کیب  ناجنداب  دـندوب ، هیلا  راـشم 
هب دوب  هدمآ  هانپملاع  هاگرد  هب  يزورون  يوط  تمزالم  هب  هتـشگ  سراف  دالب  زا  یـضعب  تموکح  نادیم  سراف  هتخارفا  ماظع  يارما  هریاد 

فوقو بحاص  یچرغاس  دومحم  نیّدـلا  لامک  هجاوخ  یهاـنپترازو  باـنجیلاع  نوچ  و  تفاـی . یناـکمتعفر  یناـث  مجن  ریما  یهارمه 
و تشگ . رّرقم  یهارمه  هب  زین  وا  یّلک ، باسح  بانج  نآ  زا  ار  دودح  نآ  مدرم  دوب و  رهّنلا  ءاروام  لحارم  کلاسم و  نکاسم و  نطاوم و 

دهشم فاطمکیالم  ناتسآ  فاوط  هب  نوچ 
______________________________

. تماقا هخسن : (. 1)
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375 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
راوگرزب ّمع  کیب  نیدباعلا  نیز  هانپتراما  تدایس و  بانجیلاع  تشگ ، فّرشم  هّیحتلا - میلستلا و  فانـصا  اهدقار  یلع  هّیوضر - هسّدقم 

هنطلسلا راد  زا  زین  کیب هللا  نیـسح  هک  دومن  تراشا  هدرب  هارمه  زین  دوب  وا  هب  ّقلعتم  هسّدقم  دهـشم  تموکح  هک  ار  هانپنید  هاش  ترـضح 
تلایا هک  یلغا  یفوص  کیب  دـمحا  و  دزاـسیم . جردـنم  کـیب  مجن  ناـنواعم  کلـس  رد  ار  دوخ  دزارفارب و  [ 481  ] تمیزع تـیار  تاره 

دامع ریما  لادتعا  رابتعا و  هضبق  هب  ار  اجنآ  طسب  ضبق و  حیتافم  قتف  قتر و  دیلاقم  دوب  هتفای  لاقتنا  تمـس  وا  هب  کیب هللا  نیـسح  زا  تاره 
هّجوتم هتخارفا  رهّنلا  ءاروام  لها  مزر  رکف  هب  مزع  ملع  ناوت  نودرگ  ریما  نآ  نامرفلا  بسح  زین  وا  هتـشاذگ  زاب  لاـمک  رون  دومحم  نیّدـلا 

رثا نودرگ  رکـشل  ترثک  هتخاس  مضنم  دوخ  هب  دندوب  تموکح  کلاسم  کلاس  هک  ار  یبازحا  قرف و  کلامم  دالب و  رد  نینچمه  و  دش .
تایالو فارطا  زا  و  تخادنایم . كالفا  دـبنگ  رد  هنطنط  عضوم  هس  تسیب و  زا  تبون  هراقن  يادـص  رحـس  ماش و  ره  هک  دیـسر  ییاج  هب 

دندومنیم و یهارمه  سامتلا  دنتسجیم و  تقباسم  رگیدکی  رب  ایاده  فحت و  هب  هتسب  یمجن  ریما  هناتـسآ  فاوط  مارحا  فارـشا  رباکا و 
رباب ترـضح  باـنج و  نآ  ناـیم  هک  هطبار  تهج  هدیـشک  فسوی  ریم  دّـمحم  ریما  باـنجیلاع  لومأـم  هیـصان  رب  لوبق  ّطـخ  هلمج  نیا  زا 
نوچ هلمجلا ، یلع  دـینادرگ . دـنمهرهب  عتمم و  دنقرمـس  هار  قاری  بابـسا  زا  عاونا  هب  هتخاـس  یهاـبم  یهارمه  ّزع  هب  ار  ناـشیا  دوب  هاـشداپ 

رب نیطالـس  رگید  تبون  هک  دیدرگ  عومـسم  ربخ  نیا  هاوفا  هنـسلا و  زا  دیدرگ ، خلب  مزاع  هتـشارفا  مالعاهتـسجخ  مالعا  یمجن  ریما  تایار 
هب دندومن  لاغتشا  هعقاو  نیا  صّحفت  هب  نوچ  هتخارفا ، نامداش  راصح  هب  تمیزع  تیار  هاشداپ  رباب  دناهتـشگ و  یلوتـسم  دنقرمـس  اراخب و 

نیطالس تسا و  هدش  هّجوتم  راصح  زا  هاشداپ  رباب  ترضح  یهاش  يارما  دادماب  نوچ  هک  تسا  هدوب  نانچ  [ 482  ] هعقاو هک  دیسر  تّحص 
هب دوخ  هداد  هانپملاع  هاگرد  تعجارم  تصخر  ار  ارما  يرباـب  هّدـس  باون  دـناهدش  ناتـسکرت  هّجوتم  هتـشاذگزاب  ماـمت  هب  ار  کـلامم  نآ 

ازریم ناخ  هب  نویامه  مکحلا  بسح  ار  ناشخدب  نالتخ و  نامداش و  راصح  هتـشگ  دنقرمـس  دـننامیب  گنروا  نّکمتم  گنهرف  تداعس و 
دـندرگیم و اراخب  مزاع  هدومرف  رکـشل  زیهجت  رگید  تبون  دـسریم ، نیطالـس  ضرع  هب  ماظع  يارما  هّجوت  ربخ  نوچ  و  دناهتـشاذگ . زاب 

یعمج
376 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يرباب هّیلع  هبتع  ناگداتـسیا  ضورعم  نوچ  هعقاو  نیا  دـننکیم و  تخاـت  ار  اراـخب  یحاون  هداتـسرف  لاجعتـسا  قیرط  هب  یلوارق  مسر  هب  ار 
مزع هّجوت و  تشپ  سپ  مزح  هناریلد  دـناهدوب  رـضاح  هک  نایرکـشل  زا  یـضعب  یهارمه  هب  بیرق  اـمع  هدومن  فـیقوت  ار  فـّقوت  ددرگیم 

وا ریغ  ناخرت و  دیزم  دمحم  دننام  هدید  راک  يارما  دنچره  و  دزاسیم . دروننودرگ  ریاط  رسن  نوچ  اراخب  هار  هب  ار  تعرـس  بکرم  هدرک 
ار دوخ  ّمهم  تبون  نیا  ات  مدرم  نیا  تسین و  تنطلـس  هقیرط  قیال  ندوب  باسحیب  نمـشد  زا  هک ، دنرادیم  ضورعم  یهاوختلود  نابز  هب 

تأرج يور  زا  هیلا  یموم  هاشداپ  دنزادنایمن  کلم  نیا  تحاس  رب  هّجوت  وترپ  دنزاسن و  طوبضم  قاّفتا  قافو و  دیکات  قاری و  رکـشل و  زا 
ربا تیار  ارادـم  اساومیب و  نوچ  دزاسیم و  [ 483  ] فطعنم اراخب  بناج  هب  نارکی  نانع  هداـتفا ، رود  ّربدـت  شور  زا  يرطف  رّوهت  یّلبج و 

عابتا تمحازم  زا  مدرم  دناهتـسشن و  سپ  چوک  هس  ود  ناناخ  هک  ددرگیم  عومـسم  دزادـنایم  اراخب  یحاون  مدرم  رـس  رب  هیاس  شتداـعس 
لزنم ود  نوچ  و  ددرگیم . هّجوتم  بقع  زا  دناهدیسر  هک  یمدرم  كدنا  اب  یشاحتیب  هتسناد ، ریخ  بجوم  ار  ریس  تعرس  هتسر  زاب  ناشیا 
لادج لاتق و  فص  نارک  نامسآ  رکـشل  اب  ناخ  رومیت  دّمحم  ناطلـس و  کیب  یناج  ناخ و  هّللا  دیبع  هدش  رهاظ  میظع  درگ  دناهدرک  ّیط 
نابسا دربن و  درم  نت  رب  میجک  هّبج و  هتخارفا ، هلتاقم  برح و  ملع  هتخآ و  نیک  ياهغیت  هتساخرب  زجع  نیمز  زا  تأرج  تّوق  هب  هتـسارآ و 
ناکیپ رادبآ و  غیت  هب  تسد  هاگمزر  نآ  رد  كدنا  هقرف  اب  هلا  تیانع  نوع  هب  هاشداپ  رباب  ترضح  و  دنـسریم . هتخاس  بترم  دروننودرگ 
نکمم نانـس  غیت و  رادقم  نآ  دش  دمآ  زا  نآ  رب  هدایز  هک  دزادنایم  رابدا  كاخ  هب  بسا  تشپ  زا  ار  راوس  رادقم  نآ  هدرب ، راذـگنشوج 
رصرص رایسب  ریگ  راد و  زا  دعب  دنهدیم و  ینکفامدرم  داد  هدروآ  رطاخ  هب  ار  قباس  ماّیا  نیک  مشخ و  نیطالـس  رکـشل  نینچمه  و  تسین .

دنرآیمنرد لوبق  رظن  هب  فّقوت  تهج  زین  ار  اجنآ  لوخد  زا  دعب  هداهن ، اراخب  بناج  هب  تعجارم  يور  هدـیزو  يرباب  ملع  مچرپ  رب  مازهنا 
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هعقاو زا  هداتسرف  خلب  یلاو  کیب  ماریب  دزن  سک  هتشگ  نامداش  راصح  مزاع  هتشادرب  ار  قورغآ  هتـشارفا و  دنقرمـس  بناج  هب  هّجوت  ملع  و 
قیرط يزاونتسود و  مسر  هب  ار  يزاریش  دمحم  ناطلس  ریما  کیب ، ماریب  تهج  نآ  هب  دنیامرفیم . [ 484  ] کمک ياعدتسا  هداد  ربخ 

377 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ار ناتـسرهش  دنـسریم ، راصح  هب  يرباـب  باّون  نوچ  دنتـسرفیم و  داـقتعایفاص  هاـشداپ  نآ  دادـما  هب  « 1  » ذمرت رذـگ  زا  يزادگنمـشد 

اراخب نیطالس  دیامرفیم . عمج  راوتـسا  راصح  نآ  تناضح  هب  لّکوت  بابـسا  زا  دیازفایم و  راصح  هریاد  رب  رگید  قدنخ  هدرک  دنبهچوک 
ارقهقلا عجر  زاب  دـسریم ، عماسم  هب  کیب  ماریب  دادـما  ربخ  نوچ  دـنیآیم و  راصح  یلاوح  هب  هتخاـس  رثاترثک  رکـشل  رپس  ار  دنقرمـس  و 

هدوسآ هاشداپ  رباب  تفلاخم  هغدغد  زا  رطاخ  تخاس ، شّوشم  ار  رورپتلادع  ریما  رونا  رطاخ  ربخ  نیا  نوچ  و  دنیامنیم . دنقرمس  تمیزع 
. دیدرگ خلب  هّجوتم  هتخاس  تمهن  یلاع  تّمه  ههجو  ار  هّیکبزوا  نیطالس  عفد  هتشاد 

دوخ تموکح  تّدم  رد  دوب و  اجنآ  یلاو  هک  کیب  ماریب  هدـمآرد ، خـلب  هب  [ 918  ] هئامعست رشع و  نامث  هنـس  بجرملا  بجر  لیاوا  رد  و 
عاونا هب  دـندوب  هتخادـنا  رارق  لد  نطوم  نآ  رب  راذـگ  هک  ار  راـید  ره  یلاـها  یلاوم و  هدومرف  تعیرـش  تلادـع و  تیاـعر  نیمزـس  نآ  رد 

لها هدـبز  نآ  مدـقم  فحت  شکـشیپ و  عاونا  هب  دوب  هتخاس  مارملا  یـضقم  فاطلا  فانـصا  هب  ار  هفیاـط  نیا  زا  يرایـسب  هتخاون ، ییوجلد 
رد زور  تسیب  تّدـم  ترـضح  نآ  و  تسب . نایم  رب  هبتر  تعانم  ردـق و  تعفر  دوجو  اب  تعباتم  رمک  هدرمـش  نومیم  كراـبم و  ار  فرش 

ادابم هک  دنیامن  تظفاحم  هدروآ  ذمرت  رذگ  هب  ار  اهیتشک  هک  [ 485  ] داتسرف هیومآ  بآ  رانک  هب  ار  نادراک  نایزاغ  زا  یعمج  هتسشن  خلب 
هب مکح  بجوم  هب  هدومن  تمیزع  نامرفلا  بسح  مدرم  نآ  و  دزاـس . قّرفتم  ار  اـهیتشک  هدـیزو  یفلاـخم  داـب  فـالخ  رکـشل  تکرح  زا 
زا روکذم  عضوم  زا  یمجن  ریما  تایار  روکذم  تّدـم  زا  دـعب  و  دـنیامنیم . مایق  ینابیتشک  رما  هب  بآ  رانک  رد  ینادراک  مزاول و  تیاعر 
هب هدومرف  هّجوت  دوفو  دونج و  اب  يرباب  تایار  هک  دـننکیم  اعّدا  هداتـسرف  راصح  هب  ار  فسوی  ریم  دّـمحم  ریما  باـنجیلاع  هتـشذگ ، بآ 
لاب هب  لاثم  يامه  هیلا  یموم  دّیـس  و  دـنزاس . كاپ  هفیاـط  نآ  رطخ  زا  ار  هّطخ  نآ  رگید  تبون  قاـّفتا  هب  اـت  دـندرگ  قحلم  ناـشیا  يودرا 

یهاش رکـشل  عامتجا  هک  دـنیامنیم  هاشداپ  ناشنرطاخ  دـنیآیم  زیاف  هاشداپ  تالاقم  تاـقالم و  ّزع  هب  نوچ  هدومرف  يداوب  ّیط  لاجعتـسا 
زا یمجن  ریما  رطاع  رطاخ  هحفص  الّوا  هک ، ارچ  تسا  تریح  ضحم  ضحم و  ریخ  ریس  نیا  رد  یهانپنید 

______________________________

. ناتسناغفا زرم  یکیدزن  رد  ایردومآ )  ) نوحیج دور  لامش  رد  ناتسکبزا ، رد  تسا  يرهش  ذمرت : (. 1)
378 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هدروآ لاعتـشا  رد  مارم  فالخرب  ماّیا  هک  هنتف  هریان  ایناث  ددرگیم و ، لطاع  يراع و  دوب  هتخیگنا  لـطاب  دّدرت  هب  ناـخ  دـمحم  هک  يراـبغ 
تقداصم دوقع  نیبناجلا  نیب  تبون  نیا  رد  نوچ  و  دریذپیم . ءافطنا  قاّفتا  نیا  بآ  هب  هتخاس  یلعتسم  رهّنلا  ءاروام  کلامم  رب  ار  نافلاخم 

حیاصن دنـسپلد و  نانخـس  نآربانب  دریگیمرب ، یّلک  باسح  تلود  نیا  ماوق  زا  نمـشد  تسود و  ددرگ ، دکؤم  نامیا  دادـش  هب  تقفارم  و 
رهّنلا ءاروام  هعقاو  حرـش  زا  دوصقم  نوچ  و  ددرگیم . هّجوتم  هتـشاد  لومـشم  لوبق  اضر و  عمـس  هب  ار  دّـمحم  نیّدـلا  ثایغ  ریما  دـنمجرا 

نآ ّیط  تعرـس  لیبس  رب  ملق  داوج  هنیآره  تفریذپ ، موقر  تمـس  ادارطتـسا  لب  ۀلاصا  لقن ال  دوب و  هدنیآ  اب  هتـشذگ  مالک  [ 486  ] طابترا
. دودولا کلملا  یلع  دوهّشلا  بیغلا و  یف  لّکّوتلا  و  دومن . یلصا  دصقم  هب  عوجر  هدرک  يداو 

زا هیلا  راشم  ریما  لاقتنا  یهلا و  تاریدقت  زورب  روهظ و  یناث و  مجن  ریما  لالجا  بکاوک  اب  یناکمتعفر  يرباب  لابقا  رّین  نتفای  نارتقا  رکذ 
ینادواج لزنم  هب  یناف  ناهج 

نماد رد  رادـتقا  تسد  هک  دـهاوخ  یهاجبحاص  هاگره  هک  دـنکیم  نآ  ياضتقا  اهرداق ، نأـش  یلاـعت  یلازی  ـال  ّتیـشم  یلزا و  تمکح 
بابـسا و رب  مشچ  هداهن  زاینیب  هاشداپ  هاگرد  كاخ  رب  زاین  زجع و  يور  تسخن  دزاـس ، راوتـسا  مکحم و  راـبتعالا  میظع  يرما  ماـجنارس 
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هب ار  وا  « 2 « » َنِیِلفاس َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث   » تمارغ « 1 « » ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل   » تمارک دوجو  اب  هک  دـیاش  اـت  دزادـنین  تاودا 
رگا و  دزارفارب . « 3 « » ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  ًادَغ  َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءْیَِـشل  ََّنلوُقَت  َو ال   » مکح نالثتمم  هریاد  رد  لاثتما  رـس  دزادـگن و  يرود  شتآ 

ْمُْکتَبَجْعَأ ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو   » هرانا حضاو  همیرک  هراظن  هب  سابتقا  تریح  هدید  سانشتقیقح  درم 
______________________________

«. میدیرفایب یلادتعا  رتوکین  رد  ار  یمدآ  ام  . » هیآ 4 ( 95  ) نیت (. 1)
«. میدینادرگ نارتورف  همه  زا  رتورف  ار  وا  هاگنآ  . » هیآ 5 اجنامه ، (. 2)

«. دهاوخب دنوادخ  رگم  منکیم ، نینچ  ادرف  يوگم  زگره  . » تایآ 23 و 24 ( 18  ) فهک (. 3)
379 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رهاظ بابسا  هب  لّسوت  زا  تسد  هنیآ  ره  دیاشگب  « 1 « » َنیِِربْدُم ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  َو  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک 
َوُهَف ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو   » يازفناج ياوحف  زا  و  دیامیپ . ار  لّکوت  هصرع  قدـص  مّدـقت  لّمجت  لّومت و  [ 487  ] هنوگ رازه  دوجو  اب  هتشاد 
هّللا دارا  اذا   » هاگراک لماع  ات  دیارایب  « 3 « » ّیبرم ّلک  نم  ّیبر  یبسح   » شوقن هب  ار  لمآ  لد  نیگن  هدرک  لصاح  يوق  ناـنیمطا  « 2 « » ُُهبْسَح

لاوحا و نیا  زا  ياهّمـش  دـیاسرفن . لـعل  تیل و  هب  تریح  هیت  رد  ار  وا  هتـسارآ  لوـصح  تنیز  هب  ار  شدوـصقم  هرهچ  « 4 « » هبابـسا ّأیه  ایش 
هدزناپ بیرق  فازگ  هبیاـشیب  هک  دوخ  رکـشل  ترثک  رب  نوچ  هک ، تسا  یناـث  دوعـسم  نیّدـلا  مجن  ریما  لاـح  عیاـقو  لاوقا  نیا  زا  ياهتکن 

لهاذ لفاغ و  راگزور  ثادوح  دربتسد  زا  هتشاد  يوق  راهظتسا  داضتعا و  تشپ  دندوب ، فاّصتاتدالج  نالدرپ  فاکشفص و  راوس  رازه 
تشذگب و دشاب  هیوپ  رد  هک  گنهن  نوچ  هیومآ  بآ  زا  ذـمرت  رذـگ  زا  ( 918  ) هئامعـست رـشع و  نامث  لاس  زا  بجر  رخاوا  رد  و  تشگ .

تـسد هب  دـندوب و  هداتـسرف  فرط  ره  هب  ار  رگید  رباعم  ياهیتشک  رهّنلا  ءارواـم  ماّـکح  هکنآ ، لّوا  تشاد : تهج  دـنچ  ربعم  نیا  زا  روبع 
نامداش راصح  لها  ربعم  ّرمم و  هک  رذـگ  نآ  زین  و  دوب . رّذـعتم  هکلب  رّـسعتم  یگرگ  رذـگ  هزیرگنـس و  جاـیفا و  رذـگ  رد  یتشک  ندروآ 

رتسگهیاس ذمرت  یحاون  رد  هّیمجن  رکـشل  زونه  نتـشذگ  زا  دـعب  تسا و  رتکیدزن  قالخاهدـیمح  هاشداپ  قوحل  لوصو و  هب  هنیآ  ره  تسا 
ریذپلد ریسم  ریگروشک  ریما  و  دیناسر . مجن  ریما  عماسم  هب  يرباب  تاقدارـس  ندیـسر  ربخ  هدومن  تعجارم  دّمحم  نیّدلا  ثایغ  ریما  هک  دوب 

دنبرد عضوم  رد  هدومرف  لابقتـسا  راولابقا  ار  ترـضح  نآ  ناکیدزن  زا  یجوف  اب  هتـسناد  ریدق  کلم  تیانع  زا  ار  [ 488  ] ریرسدنلب هاشداپ 
مجن يوه  ياهاب و  يوپناهیک  يودرا  هب  قاّفتا  هب  هدومرف  تعجارم  اجنآ  زا  و  دنتشگ . نیکمت  هنکما  نیکم  نیـشنمه و  رگیدکی  اب  نینهآ 

راوازس راثن  ایاطعلا و  رفاو  يایاده  نیبناج  زا  دندمآ و  یگیب 
______________________________

تشادـن و يدوس  امـش  يارب  یلو  دوب ، هدروآ  تفگـش  هب  ار  امـش  ناترکـشل  یهوبنا  هک  هاگنآ  نینح ، زور  رد  و  . » هیآ 25 ( 9  ) هبوت (. 1)
«. دیدرک تشپ  نمشد  هب  دیتشگزاب و  دش و  گنت  امش  رب  شیخارف  همه  اب  نیمز 

«. تسا یفاک  ار  وا  ادخ  دنک ، لکوت  ادخ  رب  هکره  و  . » هیآ 3 ( 65  ) قالط (. 2)
. دنکیم تیافک  ّیبرم  ره  زا  شیب  ارم  مراگدرورپ  همجرت : (. 3)

«. دزاس مهارف  نآ  راک  رازفا  دهاوخ  يراک  ماجنا  يادخ  نوچ  . » ص 89 ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 4)
380 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هاـشداپ ماجنارـسنودرگ  رکـشل  مدرم  ماـعطا  يوط و  بابـسا  هّیهت  هب  روتـسد  متاـح  ریما  هروـمعم  خـبطم  ناـخاّبط  رگید  زور  و  دندیـشک .
دندیشک هنامز  هناخنامهم  ناوخ  رـس  رب  هناهاشداپ  یتفایـض  هناگیب  راید  رد  یتسدگنت  دوجو  اب  هدومن  یلوغـشم  مارکا  بحاص  تکوشيذ 

رس داتشه  هزور  ره  نآ  زا  دعب  و  دوب . دناوت  هناگی  رازه  زا  هکلب  هناشن  نآ  زا  متاح  شیاشخب  ششخب و  متاخ و  بحاص  نامیلس  ماعطا  هک 
ناـمهم تعاـمج  ماـعطا  ناولا  عاونا و  هب  هدیـسر  حـبذ  هب  حاور  ماـعط  تهج  نآ  فصن  حابـص و  نالیـش  هب  رگیدـکی  زا  رتهبرف  دنفـسوگ 
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تعــسو و یگرزب  رد  دوـمنیم و  شوـالط  شتآ  رگاـیمیک  باـب  رد  هـک  شغیب  هرــس  هرقن  ياـهگید  رد  هّصاـخ  هـمعطا  و  دـندومنیم .
َو ِباوَْجلاَک  ٍنافِج  َو  َلِیثامَت  َو  َبیِراحَم  ْنِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی   » لامعا ینابملا  عیسو  یناوا  اّلطم و  فورظ  اب  العا  شوقن  الط و  ياههقلح 

سلجم هب  رـالاسناوخ  دـشاب ، تفایـض  هنوگنیا  روخارف  قیـال و  هچنآ  دـیدرگیم و  مسقنم  دوـب  دـناوت  يربـخ  نآ  زا  « 1 « » ٍتایِـسار ٍروُُدق 
. دیدرونیمرد ار  هرفس  یگدوسآ  بابسا  زا  یگدوسرف  زا  دعب  هدروآ 

يونثم
يدرک ماع  ّصاخ و  رکف  کیره  هبيدرک  ماعطا  راب  ود  يزورنابش  [ 489]

یتشذگ نودرگ  زا  تنیز  رد  نیمزیتشگ  يارآمزب  هک  لزنم  ره  هب 
ماعطا هدرک  يو  رد  هتخس  سنج  زماخ  هرقن  زا  اهفرظ  رسارس 

رُدرپ هدرک  تنیطكاپ  جنربُرپ  دوب  رُد  زک  فدص  نوچ  ار  قبط 
دنویپ هدوب  ار  شاینیریش  ناج  هبدنق  هریش  رپ  اهساک  بلابل 

ار ناشیا  ياقتلا  هک  رکشل  ود  ره  هروکذم  هنـس  نابعـش  لّوا  رـشع  رد  كالفا  کشر  بقاث  مجن  زا  دومنكاخ  الط  گنر  هرقن و  سکع  ز 
بناج هب  هّجوت  هّنعا  ذمرت  یلاوح  زا  تشاگن ، دناوت  ناینب  هحفص  رب  « 2 « » ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   » تروص نایب  کلک 

______________________________

، ياج رب  مکحم  ياهگید  ضوح و  نوچ  ییاههساک  اهـسیدنت و  دـنلب و  ياهانب  زا  تساوخیم  هچره  يو  يارب  . » هیآ 13 ( 34  ) ابس (. 1)
«. دنتخاسیم

«. دندیسر مه  هب  ات  دنار  شیپ  ار  ایرد  ود  . » هیآ 19 ( 55  ) نمحرلا (. 2)
381 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زا هن  هدمآ  زارتها  بارطـضا و  رد  رثاتمایق  رکـشل  نآ  لوصو  ربخ  رـصرص  زا  ناطلـس  دالوف  قآ  اجنآ  یلاو  دنتـشاد و  فطعنم  « 1  » رازخ
گنن مان و  فرـش  رب  ار  گنرد  تایح و  هدرک  سومان  هدرپ  کته  راوکـتهتم  نآرباـنب  رارق ، يور  نکـسم  رد  هن  تفاـی و  رارف  هار  زکرم 
باوبا دوهع  قیثاوم و  هب  شنانیمطا  لوصح  زا  دـعب  هدـمآ ، شیپ  هنهادـم  زا  رود  هنداهم  هحلاصم و  لیبس  رب  اجنآ  بابرا  قاّفتا  هب  هدـیزگ 

ریما يارآتحلصم  يأر  دومن . « 2 « » ًۀَّلِذَأ اِهلْهَأ  َةَّزِعَأ  اُولَعَج  َو  اهوُدَْـسفَأ  ًۀَـیْرَق  اُولَخَد  اذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ   » دروم ار  هیرق  نآ  دوشگب و  ار  رازخ 
نآ اب  دوب  عضوم  نآ  هّیکبزوا  نایرکشل  دمآرس  هک  ار  یگیبزوی  [ 490  ] دومیپن و ضّرعت  قیرط  ایاعر  اب  هدومرف  دالوف  قآ  سبح  هب  یمجن 

نامگ هب  ییاشگروشک  تیار  هّیرباب  هیولا  قاّفتا  هب  اـجنآ  زا  و  تخاـس . « 3 « » َراَّنلا ُمُهَدَرْوَأَف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدـْقَی   » رارـسا رهظم  تعامج 
فعض يأر و  یتسس  رب  لمح  ار  ازریم  دالوف  قآ  هحلاصم  نوچ  ازریم  مخیش  و  تخارفارب . یشرق  بناج  هب  یشرف  یـشرع و  رکاسع  دادما 

: فازگ فال و  هدرک  تّوتف  مزاول  توف  تعاجش و  تّوق 
تیب

تریغ شقن  تشادیم و  فاّصتا  ّتیمح  هدید  مدرم  نیعلا  بصن  ار  رـس  مینک  تّمه  رـس  رد  راودرم  ایياپ  میهن  نودرگ  رـس  رب  دارم  رب  ای 
ُهُدُونُج َو  َوُه  َرَبْکَتْسا  َو   » شارخناج شاداپ  زا  هتشاگن ، لد  متاخ  رب  « 4 « » ِۀَِّیلِهاْجلا َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف   » هقرف نیگن  نوحشم  نیگن  زا  ار 

حرط دیدرگ و  نّصحتم  هدروآ  ياج  هب  يراک  یعس  رفاو و  مامتها  يراجم  رباعم و  ماکحتسا  رد  هدیدرگ  لفاغ  « 5 « » ِّقَْحلا ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف 
َلََزن اذِإَف   » موقر اضق  کلک  هاگره  هکنآ ، زا  لفاغ  دیدرونرد . ار  هحلاصم  طیسب  هدرتسگ  طاسب  ار  هلداجم  هلتاقم و 

______________________________

. رهّنلا ءاروام  رد  فسن  برق  هب  تسا  یعضوم  دسیونیم  نادلبلا  مجعم  بحاص  خلب . یحاون  زا  شخو  برق  هب  تسا  یعـضوم  رازخ : (. 1)
(. همانتغل . ) رهّنلا ءاروام  رد  هزاورد  جنپ  رب  لمتشم  دابآ  روهشم و  تسا  يرهش  تسا  هدمآ  میدنلا  نبا  تسرهف  رد 
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«. دننکیم لیلذ  ار  شنازیزع  دننکیم و  شهابت  دنیآرد ، ياهیرق  هب  نوچ  ناهاشداپ  . » هیآ 34 ( 27  ) لمن (. 2)
«. دروآرد شتآ  هب  ار  همه  دیایب و  دوخ  موق  شیپاشیپ  تمایق  زور  رد  . » هیآ 98 ( 11  ) دوه (. 3)

«. دنراپس یلهاج  بصعت ، هب  لد  . » هیآ 26 ( 48  ) حتف (. 4)
«. دندرک یشکرس  نیمز  رد  قحان  هب  شیاهرکشل  وا و  . » هیآ 39 ( 28  ) صصق (. 5)

382 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
یهام تشپ  رب  تناکم  ياپ  هدـلب  نآ  ناشن  تناصح  ناینب  نآ  هچرگا  دزاس . يرهـش  جورب  هباـتک  ار  « 1 « » َنیِرَْذنُْملا ُحابَـص  َءاسَف  ْمِِهتَحاِسب 

شش راوید  راهچ  « 2 « » ٍةَدَّیَـشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ   » تمدص تبقاع  دزارفارب  هام  جوا  هب  عافترا  رـس  دهن و 
اذهل دزادگب . ریدقت  شتآ  هب  [ 491  ] دنشاب نتنییور  رکیپهوک و  هچرگ  ار  نآ  ناّکس  نادبا  دزادنارد و  ياپ  زا  يزاینیب  داب  هب  ار  شتهج 

نآ ریخـست  مزاول  هب  هقرفهقرف  و  دـنتخاس . لـچروم  هدومرف  تمـسق  يرکـشل  قرف  سوؤر  رب  ار  یـشرق  فارطا  بناوـج و  ریظنناوـیک  ریما 
هعلق جوا  زا  هاگ  هدومن  یلوغـشم  گنج  راکیپ و  تلآ  لامعا  گنفت و  ریت و  لاسرا  هب  نیبناـج  زا  هزور  ره  دـنتخادرپ . راـثآتناتم  راـصح 
ریرص ریدتسم  هرهم  قدنخ  ضیضح  زا  یهاگ  دیناسریم و  ریقف  ینغ و  ریزو و  ریما و  شوگ  هب  « 3 « » ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َو  انَّبَر   » ریفص ریت  ریاط 

. دینارذگیم ریثا  کلف  جوا  زا  ریبخ  تجرخ  ربکا  هّللا  يزارمه  هب  « 4 « » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  »
هّیونثم

اضق لاب  هب  دش  رایط  ریتاضفدنلب  نآ  زا  زیرنوخ  هب  نوچ 
مدع هب  ات  داشگرب  ینزورمدق  هدومن  رس  دش ز  اجک  ره 

لیقیب ناور  گنفت  زا  ضوع  ردلیجس  هراجح  مه  فرط  نیز 
زوسلد هاکناج و  ناکیپ  عاعـش  گنفت و  شتآ  نیبناج  زا  زور  هس  تّدـم  گـنفت  ریت و  هناور  مدرم  يوسگـنج  هر  زا  مربم  ياـهاضق  نوچ 

هک مظعملا  نابعـش  رخآ  رـشع  زا  میـشتمایق  يزور  هکنآ  ات  دوب  زورفاهلعـش  نانـس  زرگ و  گرب  شتآ  گنـس و  زا  برـض  برح و  هریان 
اهَِیلاع اْنلَعَج  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف   » يادن اضق  ناغرم  ردـق و  نایهنم  دوب  موقرم  « 5 « » ُْرمَْألا َیُِضق  ْذِإ  ِةَرْـسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو   » موق رب  نآ  هجمانزور 

انْرَْطمَأ َو  اهَِلفاس 
______________________________

«. تشاد دنهاوخ  يدب  دادماب  هچ  ناگدشهدادمیب  نیا  دیآ ، زارف  ناشتحاس  هب  باذع  نوچ  . » هیآ 177 ( 37  ) تافاص (. 1)
«. دباییمرد ار  امش  گرم  راوتسا ، تخس  ياهراصح  رد  ولو  دیشاب  هک  اجره  . » هیآ 78 ( 4  ) ءاسن (. 2)

«. تسوت يوس  هب  همه  ماجنارس  ام  راگدرورپ  . » هیآ 285 ( 2  ) هرقب (. 3)
«. تسا رداق  يزیچ  ره  رب  ادخ  . » رگید ياههروس  هیآ 6 و  ( 59  ) رشح (. 4)

«. ناسرتب هدمآ ، نایاپ  هب  راک  هک  ترسح  زور  زا  ار  نانآ  . » هیآ 39 ( 19  ) میرم (. 5)
383 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نآ ناشننودرگ  ناینب  رد  اههنخر  تازغ  يرایتسد  هب  دنناوخ و  لیدـعیب  هعلق  [ 492  ] نآ هراـب  جرب و  رب  ار  « 1 « » ٍلیِّجِس ْنِم  ًةَراجِح  اْهیَلَع 
َو  » نومـضم شراثآنامـسآ  راوید  ياهفاکـش  زا  نوچ  و  دـندناشن . شقدـنخ  ضیـضح  نانکاس  يولهپ  ار  هراب  هورذ  نانیـشنردص  هدـنکفا 

لمعلا روتسد  « 4 « » ُدیُِری ام  ُمُکْحَی   » و « 3 « » ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی   » ناوید زا  دیدرگ  راگزور  لها  نیعلا  بصن  « 2 « » ًاباْوبَأ َْتناکَف  ُءامَّسلا  ِتَِحُتف 
و « 6 « » َُهل َّدَرَم  الَف  ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ   » دیـشک و راید  نآ  رابک  راغـص و  ماـمت  ماـن  رب  ماـعلتق  مقر  « 5 «* » ْمُهوُُمتْفِقَث ُْثیَح  ْمُهوـُُلْتقا  َو  »
«7 « » َنُوِلفاـْغلا ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  ْمِهِراـْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَـس  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَـبَط  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ   » تشونرـس لزا  زور  زا  لـمع  هنوـگنیا  نوـچ 

لها هاوخ  حالـص و  لها  هاوخ  درم  نز و  زا  یمدآ  رازه  هدزناپ  بیرق  دماین و  عفان  هابتنا  هبرجت و  بابرا  هاوخرد  تحیـصن و  دوب  هدـیدرگ 
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: لاحلا اذهلا  ربختم  لاق  نم  معن  و  دنتشگ . ناج  رس و  زا  لطاع  ناشیا  نادبا  نانس و  غیت و  هضرع  دربن 
هّیعابر

تسم درادیمن  اور  نآ  نتسکشبتسویپ  مهرد  هک  ياهلایپ  بیکرت 
يارعش لضافا  زا  هک  یناسارخ  ییانب 47  انالوم  و  « 8  » تسکش هک  نیک  هب  تسویپ و  هک  رهم  ربتسد  رـس و  زا  نینزان  ياپ  رـس و  نیدنچ 

غیت هضرع  ماع  لتق  نآ  رد  یقاب ، لامک  لها  هنایم  رد  رثن  مظن و  راثآ  وا  زا  دوب و  هدش  رهّنلا  ءاروام  دالب  نکاس  هک  دوب  یتّدم  دوب و  تاره 
کیب یناج  هّللا و  دـیبع  نوچ  [ 493  ] هدرک چوک  نیمزرـس  نآ  زا  اضق  مکح  هب  یناـث  مجن  ریما  یناـبمکلف  هیولا  نینچمه  و  دـش . ریدـقت 

دش و ناور  ناشیا  هب  ور  دندوب  اراخب  رد  ناطلس 
______________________________

ورف یپردیپ  لّیجـس  زا  ییاهگنـس  زا  یناراب  رهـش  نآ  رب  میدرک و  ربز  ریز و  ار  اجنآ  دـمآ  زارف  ام  نامرف  نوچ  . » هیآ 82 ( 11  ) دوه (. 1)
«. میدیراب

«. دشاب يرد  فاکش  ره  دوش و  هتفاکش  نامسآ  . » هیآ 19 ( 78  ) ءابّنلا (. 2)
«. دنکیم نامه  دهاوخ  هچره  ادخ  . » هیآ 27 ( 14  ) میهاربا (. 3)

«. دنکیم مکح  دهاوخیم  هچره  هب  . » هیآ 1 (، 5  ) هدئام (. 4)
«. دیشکب دیبایب  ار  اهنآ  هک  اجره  . » هیآ 91 ( 4  ) ءاسن هیآ 191 و  ( 2  ) هرقب (. 5)

«. دش دناوتن  وا  عنام  زیچ  چیه  دهاوخ  يدب  یمدرم  يارب  ادخ  نوچ  ، » هیآ 11 (، 13  ) دعر (. 6)
«. دنناربخیب دوخ  تسا و  هداهن  رب  رهم  ناشنامشچ  اهشوگ و  لد و  رب  ادخ  . » هیآ 108 ( 16  ) لحن (. 7)

. تسد نینزان و  ياپ  رس و  نیدنچ  تسا : نینچ  هخسن  رد  مّود  تیب  ص 105 . ماّیخ ، تایعابر  (. 8)
. تسکش هک  نیک  هب  تسویپ و  هک  رهم  زا 

384 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هدامآ اّیهم و  رکـشل  ناطلـس  دیعـس  وبا  ناطلـس و  رومیت  هک  تسویپ  رتاوت  هب  رثالا  حـضاو  ربخ  دـنتفرگ ، لزنم  اراـخب  یخـسرف  ود  هب  نوچ 
کیب ماریب  هک  دش  رّرقم  تخورفارب  ار  یمجن  ریم  رطاخ  هاگشیپ  ربخ  نیا  هقراب  نوچ  دنیآیم و  دنقرمس  زا  اراخب  نیطالس  دادما  هب  هتخاس 

ریما نآربانب  دندرگ . دنویپمه  میتلم و  رگیدـکی  هب  دنقرمـس  اراخب و  ياهرکـشل  هلـسلس  هک  دراذـگن  هدومن  مایق  ناشیا  هعفادـم  هب  ینامارق 
رد دـندومن و  لوزن  « 1  » ناودـجغ هعلق  هب  دندونـش  ار  رکـشل  نآ  هّجوت  ربخ  نیطالـس  نوچ  هتفر  ناشیا  زابشیپ  ریثک  یعمج  اـب  هیلا  یموم 

ریما داتسرف . ربخ  مجن  ریما  دزن  ار  هعقاو  تروص  داتسیاب و  اجنآ  هرصاحم  هب  کیب  ماریب  دندومرف . مامت  مامتها  ءانتعا و  نآ  ناینب  ماکحتـسا 
رس هب  هّجوت  رب  هفلتخم  يارآ  هدومرف  فّقوت  تمیزع و  هحراطم  رّوهت  تعاجش و  لها  يالقع  زا  یعمج  رباب و  ازریم  ترـضح  اب  هیلا  راشم 

ار ناودـجغ  یلاوح  هدرک ، چوک  اراخب  یحاون  زا  ناـضمر  لـیاوا  و  دـیدرگ . قفّتم  ناطلـس  ود  نآ  همـصاخم  هرـصاحم و  ناودـجغ و  هعلق 
اب ناتـستخرد  نایم  تسب و  راوید  نورد  رد  هدمآ  نوریب  هعلق  زا  نافلاخم  اب  زور  ره  اجنیا  تخاس و  ناوت  تکوش و  تاقدارـس  لوزن  مّیخم 

نیطالـس بآ  نتـشذگ  تقو  رد  نوچ  و  دندیـشکیم . رگیدـکی  يور  رب  تمـصاخم  نامک  وزاب  روز  هب  دـندیدرگیم و  وزارتمه  نایزاغ 
بوراج مامتها و  تسد  هب  ار  راغط  رابنا و  هتفر  نوریب  دوخ  لاحم  زا  [ 494  ] مامت هب  ایارب  ایاعر و  دندوب و  هدیناچوک  اههار  رس  زا  ار  مدرم 

هجاوخ دـندوسرفیم . قیلع  یمک  زا  دـندوب  بایتنحم  درد و  راب  رفـس  نآ  رد  هک  باود  غالا و  دوب و  ناتـسمز  لّوا  دـندوب و  هتفر  مادـعا 
هداتـسیا یهاوختلود  فقوم  رد  صولخ  مودـق  هب  دوب  ربهر  يامنهار و  رکـشل  نآ  روما  فوقو  رد  شنیزر  يأر  هک  دومحم  نیّدـلا  لاـمک 

رازخ و دودح  هب  هّجوت  يور  دـنراذگزاب و  ار  ریقح  هعلق  نیا  هرـصاحم  ریم  ترـضح  هک  دـیامنیم  نآ  رد  تلود  حالـص  هک  دومن  ضرع 
رد ار  دوخ  ریاخذ  عالق  یلاها  دسر و  ودرا  هب  بناجره  خـلب و  راصح و  فرط  زا  غارف  هار  زا  غالا  رکـشل و  قیلع  هقوزآ و  ات  دـنرآ  یـشرق 
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كدنا هب  هتشگ  یلوتسم  فعض  ناشیا  رب  یلعتسم و  تّوق  ار  ام  نآ  زا  دعب  دنیامن . فرص  ناتسمز  ماّیا 
______________________________

. اراخب یگنسرف  شش  رب  يرهش  دننام  گرزب  تسا  یهید  جاردننآ )  ) اراخب کیدزن  تسا  یعضوم  ناودجغ : (. 1)
(. نادلبلا مجعم  )

385 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
عمس اضق  یشوپهدرپ  تهج  زا  مجن  ریما  دندرگ . ریلد  ناتسود  ریز و  نانمشد  ریشمش  دش  دمآ  هزین و  رسدردیب  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  یّهجوت 

تعجارم اراخب  یلاوح  زا  هبترم  کی  هکنآ ، نخس  دیزرو . نّکمت  اجنآ  مه  دنکفین و  دنـسپلد  نانخـس  نیا  بناج  هب  اضر  شوگ  ءاغـصا و 
یتریغیب كاـخ  هب  ار  ّتیمح  مشچ  هک  دـنرب  ناـمگ  ناـفلاخم  مـینکن  فـّقوت  زین  اـجنیا  رگا  هدروآ  ناودـجغ  ریخـست  هـب  ور  مـیاهدرک و 

تّمه يور  هعلق  ریخست  دعب  و  میراکیمن . لد  نیمز  رد  هشیدنا  نیا  مخت  لاح  چیه  هب  هتشادرب  یّلک  باسح  هقرف  نیا  راک  زا  میاهتـشابنا و 
ریم ترـضح  لزنم  هب  رباـب  [ 495  ] ترـضح هک  دوـب  هدرزآ  لوـبق  در و  یلیـس  زا  تاـیاکح  نیا  هرهچ  زوـنه  میرآیمن و  رگید  بناـج  هـب 

نـسحا هب  نیهارب  لیالد و  تماقا  هب  راید  نیا  زا  تمیزع  تیاکح  راـسخر  زا  فاشکتـسا  هدرپ  یتهج  کـی  تقداـصم و  لـمانا  هب  هدومرف 
هک تفای  رارق  نآ  رب  نخس  دومنیمن  باوص  يور  نیبهدرخ  لقع  رظن  رد  یناعم  نیا  فالخ  لوقعم  لالدتـسا  هب  نوچ  و  دوشگرب . یهجو 
رما هچ  « 1 « » ًادَـغ ُبِسْکَت  اذ  ام  ٌسْفَن  يِرْدـَت  ام  َو   » هدرپ سپ  زا  ادرف  ات  هکنآ  زا  لفاغ  دـیآ ، تکرح  رد  یـشرق  بناـج  هب  هّجوت  هیولا  ادرف 

بناج مادک  هب  تامم  لزنم  رـس  تمیزع  تهج  ار  تایح  یگراب  « 2 « » ُتوُمَت ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو   » هقباس دـیاشگ و  هرهچ  بیرغ 
: لاقملا معنف  دیامرف . هّجوت 

تیب
هّیونثم تسا  مربم  ياهاضق  يالتبم  هراچیبیمدآ  دیاین ز  شیوخ  راک  ریبدت 

«3  » رصبلا یمع  اضقلا  ءاج  اذا  تفگربخقداص  تربخبحاص  ریپ 
داشگ مه  زا  نینهآ  ّدس  دنبداتف و  ماوت  رگا  ریبدت  اضق  اب 

رورس رکف  دَنَک  نوچ  ار  مغ  خیبرود  ریدقت  زا  ریبدت  دوب  رو 
اضر  زج  ار  ناج  غرم  دوبن  هراچاضق  نیهاش  رایط  دوش  نوچ 

______________________________

«. دروآ دهاوخ  تسد  هب  زیچ  هچ  ادرف  هک  دنادیمن  سکچیه  و  . » هیآ 34 ( 31  ) نامقل (. 1)
«. درم دهاوخ  نیمز  مادک  رد  هک  دنادیمن  یسک  و  . » هیآ 34 اجنامه ، (. 2)

ص 58. يونثم ، صصق  ثیداحا و  ص 91 ؛ ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 3)
رد ناضمر  مود  هبنشود  زور  نوچ  دوس و  هچ  رکشل  ترثک  شعفد  رهبدوجو  رد  دیآ  هدیـشوپ  اضق  نوچ   386 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هاگان [ 496  ] کی هب  دیسر و  ریثا  هرک  هب  نافلاخم  هراقن  هزاوآ  ریفن و  ریفص  هبنشهس  حابصلا  یلع  دیسر ، یناملظ  ماش  هب  دینش  تفگ و  نیا 
ناطلـس کیب  یناج  ناخ و  هّللا  دیبع  هک  دـیدرگ  رهاظ  ریما  هاشداپ و  رب  دـیدرگ و  علاط  ناودـجغ  ناتـستخرد  نایم  زا  ناشیا  رکـشل  هعیلط 
نوریب زین  ناشیا  هدـمآ  تکرح  رد  ناودـجغ  هعلق  نانکاس  دادـما  هب  داهن  شتآ  قرب  داب و  تعرـس  هب  هتـشاد  نانعمه  ار  نارگ  ياهرکـشل 
رکشل هیبعت  هب  هک  ار  نامز  نآ  هداتفا  میوق  يوق  هورگ  نیا  نایم  رد  میظع  ياغوغ  هتسب  ییوجگنج  هب  نایم  و  دناهتـسویپ . رگیدکی  اب  هدمآ 

ار ینامارق  ماریب  ریما  دنتخارفارب . ریت  ریفـس  لاسرا  هب  تسد  دنتخادنا و  بیهن  تمایق  نروس  نافلاخم  دنتخادرپ ، ربارب  رد  فوفـص  هیوست  و 
. دـیدرگ نّکمتم  لوق  رد  دوخ  هدومرف ، راـغناوج  رکـشل  هدرکرـس  یلدرپ  زا  ار  یلغا  یفوص  کـیب  دـمحا  تسار و  تسد  رب  يرادرگج  زا 

راوردنکس يدرم  يرایتسد  هب  دننک  هدهاشم  یفعـض  فرط  ره  رد  هک  دنتـشاد  رّرقم  حرط  هدعاق  هب  لوغم  لیخ  اب  ار  هاشداپ  رباب  ترـضح 
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زا دعب  هدروآ  نایزاغ  راغنارب  رب  هلمح  فلاخم  راغناوج  مدرم  تشگ  نیـش  روش و  بجوم  نیتئف  یقالت  هکنادنچ  دـندنب و  ّدـس  هنتف  جوجای 
ریما نآ  ياوـل  تخاـس و  لدـبم  تاـمم  یناـملظ  ماـش  هـب  ار  شتاـیح  دیعــس  دـیع  هدـمآ  کـیب  ماریب  لـتقم  رب  يریت  يراد  ریگ و  كدـنا 

يارما هدروآ  هلمح  تازغ  راغناوج  رب  فلاخم  راغنارب  هدـعاق  نیمه  هب  و  تخادـنارد . ياپ  زا  هبئان  نافوط  هثداح و  داب  هب  ار  ياـشگروشک 
دوخ لصا  [ 497  ] تداع هب  نالوغم  دـندومن ، هدـهاشم  ار  لاح  نیا  نوچ  دـندوب  حرط  هک  ياهقرف  هتفای  رارق  زا  رتتمالـس  ار  رارف  راغناوج 

ناکما ّزیح  رد  هچنآ  هب  دندوب  رورنه  ریما  نآ  درگ  رد  هک  روالد  نایچروق  زا  یعمج  دنتخادرپن و  گنج  هب  الـصا  دنتخادنا و  تراغ  حرط 
يرایـسب زا  رطخ و  طبهم  رج  يوج و  ترثک  زا  نیمز  نوچ  و  دندناشن . سپ  هعلق  تسبراوید  ات  دندنار و  ار  نمـشد  رکـشل  تاّرک  هب  دـیآ 

روز هدومن  مایق  هلباقم  هلتاقم  هعفادـم و  هب  هّصاخ  هقرف  دـنچره  و  هن ، نتخارفا  هزین  نتخادـنا و  بسا  لاجم  للخ  رازه  ردـصم  لحو  يال و 
هاشداپ رباب  هداتفارد  ياپ  زا  یکیب  مجن  تمظع  ياول  هتفای ، هار  زین  ناشیا  هب  تسکـش  دندروخیم  ریت  بقع  تسد و  ود  ره  زا  دـندروآیم 

راصح هب  ور 
387 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. دنتسر نتشک  زا  هتسویپ  ناشیا  هب  هتفر  بقع  زا  دومحم  هجاوخ  دّمحم و  ریما  هداهن  نامداش 
هناخ و شیپ  رد  ناشیا  دندروآ و  نیطالـس  کیدزن  دـندرک و  ریگتـسد  هدـید  ریدـقت  هجنپرـس  ریـسا  ار  ریما  نافلاخم  لاح  نیمه  نراقم  و 

. دندومن لوانت  دندرکیم ، خبط  وا  تهج  هرقن  ياهگید  رد  هک  ياهمعطا  زا  هدمآ  دورف  مجن  ریما  هاگرخ 
عرصم

دروخیمن سک  سک  يزور  هک  دش  مولعم 
يرایسب رذگ  رس  رب  هدمآ  یگرگ  رذگ  هب  ارما  زا  يرایـسب  کیب و  یلغا و هللا  یفوص  کیب  دمحا  تشگ . هتـشک  زین  کیب  نیدباعلا  نیز  و 

موحرم هاشداپ  ریزو  هک  ینافید  دّـمحم  هجاوخ  ناـسارخ  مدرم  زا  و  دنتـسش . بآ  هب  دوجو  هحفـص  زا  ار  تاـیح  شقن  رگیدـکی  یعـس  هب 
دبع [ 498  ] نیّدلا باهش  هجاوخ  ردارب  ییحی  نیّدلا  ییحم  هجاوخ  و  دشن . رهاظ  وزا  يرثا  هتفر  ورف  انف  باقرغ  هب  دوب  ازریم  نیسح  ناطلس 

هب مجن  ریما  یهارمه  رد  تشاد  مامت  جاور  تعنص  رازاب  ناسانشهدرخ  رظن  رد  شرثن  مظن و  دوب و  مالکنیریـش  لضاف  ناوج  دیراورم  هّللا 
کلک دش  قّقحم  دوب  موقرم  ( 919  ) هئامعست رشع و  عست  موقر  هب  هک  هدنیآ  مّرحم  رد  شتوف  ربخ  نوچ  و  درک . لقن  تومی  ّیح ال  ياضق 

. تسا هتشاگن  بجوم  نیا  رب  ار  شتوف  ربخ  خیرات  ریقح  نیا 
ایحا لضف  موسر  يدید  وزکهاوثم  باط  ییحی  هجاوخ  بانج 

ایحا شدنکفا ز  رود  تداهشهّیکبزوا  لیخ  روج  غیت  هب 
ایحم عطق  ناج  زا  هزور  هام  هبتسدرک  هکنآ  ررقم  دش  مرحم 

یلاخ زین  وا  هک  رامعم  داتـسا  ناج  ریم  هجاوخ  نینچمه  ( 919  ) ییحی هجاوخ  بانج  زا  فیح  دص  ودتفگ  ربخ  شوخان  نیا  خـیرات  درخ 
خیرات نیا  زین  وا  تهج  تشاد  تروص  کی  ناشیا  هعقاو  ربخ  لوصو  هدـمآ  لتق  هب  عضوم  کی  رد  ییحی  هجاوخ  اب  نوچ  دوبن ، یتیثیح  زا 

: هک دوب  هدش  هتفگ 
هعطق

نانع  شتّنج  يوس  دیشک  اضق  تسدراوس  دش  دنقرمس  مزع  هب  ناج  ریم  نوچ 
ناهج نیزا  درک  رفس  مزع  دوز  هک  ادردیعّتمت  یتسه  نمیشن  را  هتفرگن   388 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نانج هضور  يوس  هنشت  هزور  هام  ردتسا  هتفر  هک  مرحم  هام  هب  دش  قیقحت 
ناجهاش ورم  رد  مجن  ریما  هلیاه  هعقاو  ربخ  نوچ  و  « 1 ( » 919  ) ناج ریم  هجاوخ  لد  هفیحص  رب  تشونبلقع  زادگناج  ربخ  نیا  لاس  رهب  زا 

. دش قارع  مزاع  هداهن  زیرگ  هلحار  رب  تخر  دبای ، روهظ  تروص  وا  تیالو  رد  [ 499  ] هثداح هکنآیب  دیسر ، کیب  هدد  هب 
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ریخ هاگ  وزا  دیامن  رش  هگ  هکریسهنیرید  خرچ  نیزا  میوگ  هچ 
افص رد  افص  درآ  یپ  زک  یم  وچافش  دشخب  خلت  تبرش  زا  هگ 

دهش طارفا  رورحم و  رومخم  وچدهج  هب  دشوپ  يور  ار  رهز  یهگ 
باحس رد  شدزاس  یفتخم  یهگباتفآ  زا  دزورفا  ملاع  یهگ 

دنک بقارم  شظفح  هب  ار  ناهجدنک  بقاث  مجن  یبکوک  زا  هک 
باتم رگید  تسا  نیمه  ترمع  هکباهش  نوچ  ورد  شتآ  هاگ  دنز 

روخ هام و  رب  لقع  دهن  تمهت  هچرگد  ياج  اهنیا ز  دنتسه  وچ 
بارس دوخ  رگ  دشخب و  بآ  رگابارخ  ناهج  رد  ناگنشتبل  هب 

دوب هچ  يارب  زا  نآ  تسیچ و  نیا  هکدونشوتفگ  يارای  هچ  ار  درخ 
اضق مکح  هب  هد  اضر  يراب  وتاضریب  دننکیم  دوخ  راک  اضق 

هب میلست  دنیوگ  هچره  زا  هکهن  میلست  طخ  رب  زجع  رس 

تنکم هب  ار  نآ  یلاوح  تلود  ناکرا  ندرک  طوبضم  رهش و  یلاوح  هب  رهّنلا  ءاروام  نیطالس  لوصو  رثا و  شوخان  ربخ  نیا  ندیسر  رد  راتفگ 
تلوص و 

رب ناضمر  مهدفه  رد  ناکمّتنج  ریما  نآ  نایرکشل  زا  یضعب  دورو  زا  رابخا  نیا  راثآ 
______________________________

، خیراوتلا نسحا  زین ر ك : و  دـش .» عقاو  ( 918  ) هئامعست رـشع و  نامث  هنـس  ناضمر  رد  هعقاو  نیا  : » ص 59 هاشماظن ، یچلیا  خـیرات  (. 1)
ص 123. خیراوتلا ، ۀصالخ  ص 174 و 

389 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دمحا ربخ  نیا  بقاعتم  تشگ و  ریذـپشقن  لامک  [ 500  ] رون دومحم  نیّدلا  دامع  ریما  لاون  تمـشح و  اب  فصآ  لاثمهنیآ  رطاخ  هیـشاح 
یهاش رطاقمربا  رطاخ  رب  ار  هعقاو  نیا  هک  دنداتـسرف  هانپملاع  هاگرد  هب  ریـسقرب  نادـصاق  هدیـسر  تاره  هب  کیب  یلغا و هللا  یفوص  کـیب 

رد هدـساف  تالایخ  دـیابرب و  ياج  زا  رورغ  رـصرص  ار  نایرهّنلا  ءاروام  هک  تشاد  لامتحا  ریم  تسکـش  نیا  زا  دـعب  نوچ  و  دزاس . نشور 
هزاورد جورب و  طبر  طبـض و  رد  تلود  ناـکرا  ارما و  دـیامرف ، تمیزع  فرط  نیا  هب  کـلم  نیا  ریخـست  تهج  ار  ناـشیا  هتفاـی  هار  هّلیخم 
دمحا یهانپ  تراـما  نینچمه  و  دـندوزفایم . نآ  طاـبترا  طابـضنا و  مسارم  رد  زورهبزور  دـندومنیم و  هزادـنایب  یعـس  ماـمت و  ماـمتها 

رد تسا و  ربخ  رد  رمکنیّرز  هعلق  هب  هک  دوب  سخرـس  هعلق  نّکمتم  هدیـسر  رابتعا  جوا  هب  هیاس  هردـس  هّدـس  رد  هیاپهیاپ  هک  راشفا  ناطلس 
هدیـشک رابکتـسا  راـصح  نماد  رد  تدـالج  ياـپ  ناـناخ  هّجوت  تقو  رد  هدومرف  راـک  یگنادرم  روعـش و  مسارم  نآ  طـبر  طبـض و  مزاوـل 

ناضمر و هّیقب  نوچ  و  دـنتخارفا . تاره  هب  تمیزع  تیار  اجنآ  زا  دـنتخاسن و  يراک  نافلاخم  الـصا  دروآ و  ياج  هب  هنارداهب  ياهتمواقم 
مدرم روبع  روهظ و  دوب ، ( 918  ) هئامعست رشع و  نامث  هک  هروکذم  هنـس  هدعق  يذ  لیاوا  دیدرگ ، یـضقنم  لاونم  نیا  رب  لافنویامه  لاّوش 
هقرطم هب  ار  نیمز  هدروآ  تاره  یلاوح  هب  هوکش  تمایق  يرکشل  هوبنا و  يرشح  تشگ . نایع  هنطلـسلا  راد  یحاون  رد  ناطلـس  کیب  یناج 

. دندینراذگ راّود  کلف  زا  [ 501  ] راوباحس ار  بارطضا  درگ  رارطضا و  رابغ  مدرم  رطاوخ  زا  دندیناسر و  بآ  هب  باود  ّمس 
هّیونثم

دنتخیب دوخ  قرف  رب  كاخ  دوخ  هکدنتخیگنا  هنوگنادب  يرابغ 
باتفآ خر  دش  ناهن  يو  رد  هکباحس  نآ  نیمز  حطس  دمآرب ز 
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شخت ریت و  حزق  سوق  ناراب و  زشخردتملظ  ربا  نآ  رد  دش  لدب 
نیا موقر  هب  نادـنب  رد  باـب  رد  ریقح  نیا  مقر  هتـسکش  کـلک  بش و  زور  هگ  زور و  بش  هتـشگ  یهگبجع  باحـس  ناز  نانـس  قرب  ز 

. دیدرگ مقار  خیرات 
تایح  بآ  زکرم  طیحم  دنتشگتاذ  تملظ  رد  دناهناسف  هک  یعمج 

ياهزاورد جورب و  [ 502 ( ] 918  ) تاره نادـنبهعلق »  » باسح رادربشخیرات  زا  یهاوخ  فوقو  هکناز  رو   390 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رد دوب ، وا  هب  ّقلعتم  مکحلا  بسح  تاره  تموکح  هک  ناطلـس  دمحا  هتفای  تمـسق  دامتعا  باحـصا  نانّیعتم و  ارما و  رب  داهندنلب  هدلب  نیا 

رایتخا تسا  رهش  یلامش  یقرـش و  راوید  طابترا  هطـساو  هک  ار  دمحا  ناطلـس  ازریم  جرب  کیب هللا  نیـسح  دومن و  نّطوت  نیّدلا  رایتخا  هعلق 
هدمآ خلب  هب  ناضمر  مهدزناپ  هدرک  تعجارم  دومحم  هجاوخ  یهارمه  هب  رباب  ازریم  ترضح  بقع  زا  هک  فسوی  ریم  دّمحم  ریما  و  دومرف .

ریم و  تخادـنا . تماقا  لحر  کلم  هزاورد  تشپ  رب  دوب  هدـمآ  تاره  هب  وا  هتـشگ  لوغـشم  هدـلب  نآ  تظفاحم  هب  اـجنآ  هیلا  راـشم  هجاوخ 
. تخاس نمیشن  ار  شوخ  برد  يالاب  ثایغ  ریم  دومحم  ناطلس 

نیا ریبدـتبیاص  ریزو  هک  دومحم  نیّدـلا  دامع  ریما  و  تخارفا . تظفاحم  تیار  لـیبق  نیا  زا  يرگید  قارع  برد  رد  ساـیقلا  اذـه  یلع  و 
ار ماع  ّصاخ و  شمارکا  هردـب  ماعنا و  هرفـس  ماش  ات  حبـص  زا  زور  ره  تخادرپیم . یهجو  رتبوخ  هب  ار  دابآزوریف  هزاورد  ّمهم  دوب ، هدـلب 

نکاـس ار  ءارما  شلاون  رحب  تسد  تفاـتیم . هیلا  یموم  فصآ  لزنم  هب  ناـنع  نتـشاد  ناوـید  مسر  هب  ءارما  نیا  زا  کـیره  تفاـییمرد و 
. تخاونیم لد  تسجیم و  رطاخ  هنیزخ  دوقن  راثن  هب  ار  نیکاسم  ءارقف و  شلاثم  ناک  فک  تخاسیم و  هنیکس  هنیفس 

هّیونثم
همه یفاص  هنیس  هداس و  نوردهمه  یفاعم  رد  وزا  ایاعر 

لامیاپ هدش  تیانع  نوع  هبلاگسدب  نف  ررقم  ناوع 
لقع نوناق  دوب  رسب  ات  رس  هکلقن  درک  ناوت  شراب  راک و ز  ز 

دوبک شلدع  بوج  زا  نت  ار  یکیدوپ  رات و  رز  سنج  رب  هب  ار  یکی 
هنوگ دـص  هب  بآ  يور  نآ  زا  هک  یگیب  مجن  تلود  ناگدـنامزاب  سالپ  رد  یکی  سابل و  رد  یکیساـسا  روخرد  هدـید  دـب  کـین و  وزا 

دندینادرگیم جردنم  فصآ  نآ  نامزالم  فص  رد  ار  دوخ  شفّطلت  روفو  هدهاشم  زا  دندیناسریم  تاره  هب  یناجمین  باتش  بارطضا و 
دنوـیپمه هک  شدـیدج  میدـق و  ناـمزالم  دـندینارذگیم . تعفر  جوا  زا  ردـق  رـس  هدرک  مکحم  شتمزـالم  ضیـضح  رد  تغارف  ياـپ  و 

سنج زا  [ 503  ] دندیدرگ
391 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

شریگ راد و  هنوگنآ  قحلا  داهن و  داینب  یتافـص  فصآ  سابل  رد  یهاج  نامیلـس  دندیـسر . رفن  رازه  ود  هب  بیترت  دنبهحلـسا  شوپهرز و 
هدمآ تاره  هب  زین  ناخ  هّللا  دیبع  دـندوب ، « 1  » ناتـسدهک عضوم  رد  یکیب  یناج  دونج  هک  لاح  لیاوا  رد  هک  داتفا  عوبطم  ار  هفلتخم  عاـبط 
يزاغ نابراحم  اب  دوب ، کیب  لچروم هللا  هک  قاـچپق  برد  بناـج  زا  ناطلـس  کـیب  یناـج  مدرم  و  دومرف . لوزن  ناـیهام  ضوح  تشد  رد 
دمحا ناطلس  جرب  ياپ  ات  زور  کی  هکنانچ  دندوشگیم . نابراحم  هرهچ  رب  هزاورد  رد  ات  هنادرم  تبراحم  باوبا  دندومنیم و  یناتسادمه 
يالاب رد  رایسب  هنیس  رـس و  ریت  ناغرم  راقنم  دنتخورفارب . هرابرـس  ات  ناکیپ  كون  زا  ار  گنج  هلعـش  دنتخود و  نیمز  رب  اهروت  هدمآ  ازریم 
موجه هظحلهظحل  رگا  دندروآ  زاب  یفاش  باوج  نافلاخم  قح  رد  هرگنک  نابز  زا  هتـشگ  ریاط  لاجعتـسا  لاب  هب  اّما  دـندرک ، حورجم  جورب 

ربارب هریت  كاخ  هب  ار  ناشیا  ّتیعمج  ناـینب  هدـمآ  یفـصآ  مدرم  زا  یعمج  هرخـالاب  اـّما  دـنتخارفا  ّطلـست  تسد  هتـشگ  هداـیز  موجر  لـها 
زور نآ  دوب  ینیـسح  ناطلـس  میدق  ناگدازریم  زا  هک  یلعلق  ریما  دلو  هدمآ  « 2  » ناغاز غاب  ات  ناخ  هّللا  دیبع  نایرکـشل  نینچمه  دـنتخاس و 

هب ناتسدهک  گنلا  زا  زور  دنچ  زا  دعب  یکیب  یناج  نافلاخم  تفرگ و  شیپ  مدع  هار  يریت  برض  هب  رمالا  رخآ  هدومن  هنادرم  ياهـششوک 
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دونج تیاعـس  هب  دنتفاتیم و  دوخ  لزنم  زا  هبراحم  نانع  مّرخ  خیـش  دنبرد  دراک و  لپ  یحاون  ات  هزور  ره  دنتفاتـش و  « 3  » نالام لپ  بناج 
رد هبراحم ، زا  دیآیمن و  فّرصت  رد  رهش  فّقوت ، زا  هک  دنتسناد  نوچ  و  تفاییم . دوخ  لامعا  شاداپ  يدامع  ریما  دومحم  [ 504  ] تبقاع
هب زین  ناشیا  دیدرگ ، فرـشلا  تیب  هّجوتم  عبار  میلقا  ناطلـس  دیـسر و  رخآ  هب  ناتـسمز  لصف  و  دیاشگیمن . يرد  کلم  نیا  ریخـست  ناینب 

دنتسب و لحاور  رب  تخر  هدرک  رهّنلا  ءاروام  تمیزع  دشاب  هدومن  يور  تاره  رهاظ  رد  نیطالس  هنایم  رد  هک  یتفلاخم  هناهب  اب  يرما  عوقو 
هایگ نوچ  تماقا  تخر  دندید و  شیاسآ  هاگتحـسف  رد  ار  دوخ  هرـصاحم  قیـضم  زا  ایارب  ایاعر و  تسـشنن . ياپ  زا  باغرم  بآ  رانک  ات 

اهغاب و هب  راهب 
______________________________

. تاره قرش  لامش  رد  تسا  ییاتسور  ناتسدهق . ناتسدهک - (. 1)
(. همانتغل  ) تسا هدوب  ناهاش  تماقا  تموکح و  زکرم  غاب  نیا  تاره . رد  تسا  یغاب  مان  ناغاز : غاب  (. 2)

هب لپ  نآ  تسا و  هتـشاد  رارق  دـندوب  هتـسب  دوريره  رب  هک  یگرزب  لپ  يوس  نآ  هک  دراد  رارق  تاره  یگنـسرف  ود  رد  نلام : نالام - (. 3)
(. ص 436 یخیرات ، يایفارغج   ) تسا هدشیم  هدناوخ  رهش  مان 

392 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
لاس هام و  موی و  ددـع  خـیرات  نّیبم  کلـس  هتـسکش  کلک  موقر  زا  هقرف  نآ  تمیزع  باب  رد  خـیرات  نیا  دندیـشک و  راید  نآ  ياههچغاب 

: هداتفا
هعطق

زودناهنتف يوجهنیک و  رسارسهطاحا  دندرک  يره  رب  یهورگ 
زورفاهلعش كوان  كون  زا  یهگزیگناشتآ  ناکیپ  قرب  زا  یهگ 

زوریف دندرکیمن  یبولطم  هبیهلا  فطل  زک  دنتسناد  وچ 
دندیسر « 1  » باغرم هب  ناطلـس  گـیب  یناـج  ناـخ و  هّللا  دـیبع  نوچ  زورون و  زور  لّوا  مرحم  هب  میـسدوب  نآ  خـیرات  دوخ  دـندرک و  رفس 

ناخ هّللا  دیبع  دیزرون و  فّقوت  ناطلس  گیب  یناج  دیسر ، ناشیا  هب  دوب  هتـشارفا  تنطلـس  ياول  ناشیا  دادما  تمیزع  هب  هک  ناطلـس  رومیت 
هتشاذگ ار  ورم  کیب  هدد  نوچ  هدروآ  تکرح  رد  هّیوضر  هسدقم  دهـشم  سوط و  [ 505  ] بناج هب  هّجوت  نانع  ناطلـس  رومیت  تقفارم  هب 

، دندومن عامتـسا  ار  ینعم  نیا  هک  تاره  يارما  دـندروآرد و  فّرـصت  هضبق  کّلمت و  هطیح  رد  نیارفـسا  ات  ورم  زا  نیطالـس  دوب  هتخیرگ 
هیداب ناتـسیس و  نابایب  زا  هدیـشک  يره  تموکح  هدـیرج  رب  خـسن  طخ  تاره  رهاـظ  زا  نیطالـس  تمیزع  زا  زور  تسیب  نتـشذگ  زا  دـعب 
رومیت هدیسر ، نیطالس  ياهنا  فقوم  هب  رهش  لها  زا  یضعب  يامیا  زا  ربخ  نیا  و  دنتـسب . نامرک  مارحا  هداهن  یهاشداپ  هاگرد  هب  ور  سبط 
یعمج دومرف و  لوزن  يارآناهج  غاب  رد  رصتخم  تیاغ  هب  يرکشل  اب  رفـص  هام  رد  هتـشگ  هنطلـسلا  راد  ماهم  ّیلوتم  ثرا  مکح  هب  ناطلس 

نآ نامهتم  اب  هعیش  هقرف  تمصاخم  هب  ملع  دنتـشادن ، تعارب  لاجم  قّوفت و  تّوق  یهاش  نامز  رد  هک  تعامج  ّتنـس و  لاما  نابّـصعتم  زا 
رومیت ردص  یلع  دّمحم  انالوم  دلو  یلع  هجاوخ  انالوم  یبآملیاضف  بانج  نوچ  و  دنتـشابنا . كاخ  هب  ار  یعمج  نوخ  دنتـشارفا و  بهذم 

یعمجم یناطلس  هسردم  رد  يزور  دومنیم ، لخد  یعرش  یلام و  یکلم و  ماهم  رد  رایتخا  يور  زا  دوب  ناطلس 
______________________________

یلو تسا  هدوـب  بآ » ورم   » لـصا رد  لـقوح  نبا  هتفگ  هب  اـنب  باـغرم  هک : تـسا  هدـمآ  ص 423 ، یخیرات ، ياـیفارغج  رد  باـغرم : (. 1)
. دریگیم همشچرس  نآ  زا  دور  نآ  هک  تسا  یلحم  مسا  باغرم  دیوگیم  يرخطصا 

. تسا هدیمان  ورم ، ود  ینعی  نیورم  دور  ار  باغرم  یسدقم 
393 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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هب ار  راتخم  رازم  رواجم  ظفاح  یهاگترایز  نیما  دمحم  فاّحـص و  لیلخ  انالوم  دـلو  هتـشگ  عمج  ماهم  قتف  قتر و  تهج  ماوع  رباکا و  زا 
ود نآ  دندومرف و  وا  سبح  هب  دشن ، تباث  وا  رب  ددرگ  وا  لتق  بجوم  هک  يزیچ  اعرـش  نوچ  و  دـندرک . عّیـشت  يوعد  وا  رب  هدروآ  سلجم 

ار ناشیا  نوچ  [ 506  ] یلع هجاوخ  انالوم  هظحل  نامه  رد  و  دندیناسر . لتق  هب  ار  وا  روفلا  یلع  هسردـم  تخت  يور  رد  هدـمآ  نوریب  سک 
. دینادرگ جزتمم  دوب ، هتفخن  يراج و  زونه  هک  ظفاح  نوخ  هب 

مظن
دور ارجام  نیمه  وت  اب  هک  نکم  يداشيرذگب  وچ  نمشد  هزانج  رب  تسود  يا 
«1  » دور ادخ  فطل  هیاس  هب  رگم  يدعستسین  دامتعا  لمع  نسُح  نابیاس  رب 

ینابملا عیسو  هنطلسلا  راد  هب  هّیکبزا  نیطالس  ندمآ  یناث و  مجن  ریما  راثآتلالم  رابخا  ندیسر  رد  راتفگ 

تقو رد  نویامه  تایار  تشگ ، زادرپنخـس  زاسرحـس  هماخ  نیا  زا  لبق  هچنانچ  هک  دوب  دـهاوخن  باـیترا  هدرپ  رد  باـبلا  باـبرا  يأر  رب 
هیماـن رکـشل  هعیلط  زا  كاـخ  هرک  هک  راـهب  لـصف  لـیاوا  دوـب و  هتخادـنا  مدرم  قرف  قرف  رب  مارکا  هیاـس  مـق  قالـشق  رد  مـجن  ریما  هّجوـت 

رد قیحر  رود  هب  تراشا  ار  هلال  رانچ  تسد  هب  هدیشک  رس  رب  نوران  رتچ  لگ  ناطلس  دوب و  هتشگ  راکانیم  رید  نوگقفـش  نیا  يازفتریغ 
قیدـصت شیرمق  همامح و  دـناریم  نابز  رب  لگ  یحادـم  رد  ناصغا  ربانم  رب  هک  يرثن  مظن و  ناحلاشوخ  بیلدـنع  درکیم و  قیقع  ماـج 

. دندومنیم
هّیونثم

هلاه  دش  هلال  رود  رب  هزبسهلال  لگ و  دش  غاب  تنیز 
______________________________

ص 43. يدعس ، تایلزغ  (. 1)
ياسهیلاغ راگن  راذع  نوچيازفاحور  ياوه  زا  نمس  دش   394 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

کشُم هب  هلال  غامد  رطع  درککشخورت  ره  يارفناج  دش  داب 
تسکش تسد  روز  هب  ار  مغ  هدادتسد  هب  هتفرگ  حدق  یمطخ  لگ 
خاتسگ لگ  لامج  رب  ناوخحدمخاش  رس  زا  يوگهلذب  لبلب  [ 507]
بیج رد  رس  هدیشک  نوخرپ  لدبیغ  دهاش  يور  مرش  زا  هچنغ 

تهج داشگب و  تمیزع  لاب  شسابل  ورذت  هدرک  تماقا  كرت  تماقورس  ملع  سابل  راگنهمان  هاش  یـشنم  وچمهراگنز  هفیحـص  رب  نمـسای 
هب اجنآ  دش و  ناوتباتفآ  ملع  هچهام  طبهم  « 1  » ناجنفتسار عضوم  داهن . لبلب  هّصق  عامتسا  هب  هّجوت  يور  لم  لگ و  حاتفتـسا  حاورتسا و 

داوم دایدزا  بجوم  یناشیپهام  نیبجهرهز  نایقاس  تسد  زا  یماکتـسود  ياههساک  یپایپ و  ياهماج  یناتـسب  يارآهیلح  ناـناوج  داـبکرابم 
ياول غامد  مّدـقم  هّلیختم و  نکـسم  رد  غاب  فرط  يوج و  رانک  رب  غایا  رغاـس و  يزیرنوخ  زا  غارف  زا  دـعب  دـنتخاس و  یناگدـنز  تاـیح و 

نامـسآ ناماد  غاب و  راسخر  نوچ  ار  غار  نماد  دـنیاشگب و  ناج  گر  ناکیپ  رتشن  هب  ار  هّربوهآ  سرون  هلـال  اـت  دـنتخارفارب  راکـش  لاـیخ 
ییاـج زا  شوحو  نآ  دنتـسب و  راوید  نایـشحو  رب  بناوج  فارطا و  زا  راوخمدرم  ناراکـشریش  دـنیارایب . هنوگلگ  هب  دـنیامن و  نوـگقفش 

هچنآ تشگ و  رات  گنت و  ناشیا  رب  هریاد  طیحم  رمـالا  رخآ  تسـشنیم . رادـنپ  راوید  سپ  رد  دـنتفرگیم و  رارق  رگید  ییاـج  رد  هدـیمر 
ّلظ رد  گنلپ  دیزون . يو  رب  یـصالخ  میـسن  نآ  دوجو  اب  دـیزخ و  روگ  هیاس  رد  امرگ  زا  ریـش  دـیدرگ . رابدا  هیامرـس  دنتـشاد  لابقا  نارب 

. دومن ماو  ینابیاس  [ 508  ] شنیتسوپ زا  درک و  ماقم  سرخ  تفطاع 
گرم ریت  ناتسناج و  نامک  هب  تسد  هاش  ترضح  دیدرگ . شومارف  هزرش  ریـش  تبیه  ار  شوگهایـس  تشگ و  شوغآمه  گرگ  اب  شیم 
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نآ زا  دـعب  دومن . گـنر  نوخ  هب  دروآ  ناوـت  تحاـسم  ضرع  رد  ار  نآ  تحاـس  ریت  زگ  بوـچ  هب  هک  ار  هصرع  رادـقم  نآ  درک و  ریفص 
گنت ملاع  نآ  یلاها  رب  نایـشحو  حور  موجه  زا  ار  حاورا  ملاع  هک  تخادـنا  كاخ  رب  شوحو  دـسج  نادـنچ  هدرب  غیردیب  غیت  هب  تسد 

زا راک  دمآ و  مارخ  رد  دنلبالاب  هزین  نآ  زا  دعب  تخاس .
______________________________

(. ص 567 ج 4 ، ریسلا ، بیبح   ) هواس یلاوح  رد  تسا  یعضوم  ناجنفتسار : (. 1)
395 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

لامک هب  ار  يزیرنوخ  هویش  دندرک و  لآ  ار  ترضخ  یمّرخ و  نیمزرـس  نآ  ترـضح  نایعا  ءارما و  نینچمه  هدرک و  مامت  ار  ناگداتفياپ 
ریت و هب  ماد  دد و  زا  ددع  رازه  جنپ  تسیب و  دمآرد  نابـساحم  هخـسن  هب  هک  دنیوگ  هچنآ  «. 1  » يواّرلا یلع  يور  امیف  ةدهعلا  دـندیناسر و 

. دوب هتفرگ  مارآ  نیمزرس  نآ  رد  ماقتنا  مارهب  غیت 
هّیونثم

مار ار  مارهب  دشن  يدیص  نینچمارآیشحو  يارستشحو  نیرد 
دیاینرب یناتساد  ناسنیدبدیاشگ  نودرگ  رتفد  رگ  اضق 

قارـشا دیـشروخ  تایار  ناتـسبات  لیاوا  هدـینارذگ  ار  راهب  ماـّیا  هدـعاق  نیمه  هب  زیگناهنتف  ناسنیدـب  يزیرنوخ  ززیرنوخ  مارهب  رتفد  دـشابن 
راد رب  قالـشق  مقر  ار  هامریت  طساوا  دـندینراذگ و  راگزور  راوگـشوخ  هداب  برـش  راکـش و  مسارم  زین  اـجنآ  هتـشگ  قاـمراب  شیب  هّجوتم 

تبون و  دنتخادنا . تماقا  لحر  تمالس  نما و  لزنمرس  نآ  رد  هدیـشک  تسا  قافآ  هتـسجخ  ناهفـصا  [ 509  ] زا ترابع  هک  قارع  کـلملا 
، یم بآ  زوسیتسه  زادگتنحم و  نورد  رد  یم  هریان  زورفاهلعش و  امرس  عفر  رد  نوریب  زا  همیه  شتآ  تخاس  رد  مهاب  هداب  ماج و  رگید 

هرصاحم ربخ  مجن  ریما  هعقاو  ربخ  زا  دعب  اتـش  لصف  رخاوا  رد  هتخومآ  يزورفاهرهچ  یم  بآ  زا  شتآ  بات  هتخورفارب و  ار  نابوخ  راسخر 
داد نامرف  ناسارخ  شروی  تمیزع  تهج  نایرکشل  هّیهت  هب  هداد  تبحص  مزاول  كرت  روفلا  یلع  هدیسر  تاجردیلاع  هاش  عمـس  هب  تاره 
رد هک  ار  یقابلا  دـبع  نیّدـلا  ماظن  ریما  هانپتباقن  هاجیلاع  اجنآ  هب  لوصو  زا  دـعب  هداهن ، « 2  » هواس تیالو  بناج  هب  لاـبقا  يور  اـجنآ  زا  و 

جوا زا  شریفن  ریفـص  هداد  عورـش  تلاکو  رما  رد  تلاصا  لیبس  رب  دوب  هدیدرگ  تلاکو  عراشم  عراش  مجن  ریما  تباین  هب  ترادـص  بصنم 
تلاکو بایث  هب  دوب  تداعس  هسبلا  لباق  هک  ار  شتدایس  صخش  هدینادرگ ، ناویک  نانکاس  هیاسمه  ار  شملع  هچهم  نامسآ و 

______________________________

. تسا يوار  هدهع  رب  هدش  تیاور  هچنآ  همجرت : (. 1)
. دراد رارق  نارهت  يرتخاب  بونج  يرتمولیک  رد 140  نارهت ، نادمه و  نیب  یمیدق  ياهرهش  زا  هواس : (. 2)

هدش انب  نیّدلا  سمش  هجاوخ  هلیسو  هب  ردرـس ) هبیتک  خیرات  قباطم   ) لاس 924 رد  لیعامسا  هاش  روتسد  هب  رهش  نیا  گرزب  نادیم  دجـسم 
. تسا

396 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
مجن ریما  دمحا ، نیّدلا  فیس  انالوم  مالسالا  خیش  دصق  هطساو  هب  هک  ار  یلع  نیّدلا  فیرش  دّیس  و  تخاس . بایهرهب  ار  دوخ  سیفن  سفن 

هب روتـسد  هب  هتخادـنا  ياشگناهج  ياول  هیاس  رد  دوخ  زاب  دوب و  هتخادرپ  يدـنمزاین  مزاول  هب  هتفر  باـتع  هب  هتخاـس و  لوزعم  ترادـص  زا 
، دوب هتخیرگ  هتخادنا  ار  ورم  هدرک  ساره  فعـض و  تشپ  ار  یگنادرم  [ 510  ] تروص هک  کیب  هدد  و  دنتخاس . رختفم  ترادـص  بصنم 

هواس رد  و  دـندرک . رابتعا  لها  تربع  بجوم  هدرک  ریهـشت  ودرا  درگ  رد  هتخاس  هناسفا  تّوق  رد  هقرف  نآ  سبلتم  هناـتروع  ساـبل  رد  ار  وا 
رتاوتم ینارگ  ربخ  دوب و  هدیسرن  لوصح  هب  هاوخلد  هجو  رب  ناسارخ  تاعافترا  هتشذگ  لاس  رد  نوچ  هتشگ  زورفاملاع  ملع  هچهم  زور  هد 

نامرفلا بسح  نایرکـشل  دوب  ناسارخ  هدـعاق  هب  لوصحم  یمک  زین  هواـس  رد  هکنآ  اـب  هدومرف  مکح  ههاـم  هس  قوزآ  لـمح  هب  دیـسریم 
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یلاوح « 1  » دـبنگ دوبک  هار  هب  اجنآ  زا  دومرف و  فّقوت  يزور  هد  زین  اجنآ  هدیـشک  ير  تیالو  هب  تمیزع  تیار  اجنآ  زا  دـندش و  دـنبراک 
تکرح رد  نادـیم  ناطلـس  بناـج  هب  ار  دروننادـیم  نارکی  ناـنع  هتـشگ  فّقوتم  اـجنآ  رگید  زور  هد  و  دـندیدرگ . هوکزوریف  هّجوتم  ير 

«. 2  » دندروآ
راسی نیمی و  تلود  لابقا و  زراگدرورپ  فطل  هتسارآرب 

ورزیت بکرم  نینچنیا  دید  هکولج  رد  شترصن  بقع  زا  رفظ 
تسا بت  رد  ببس  نیز  ودع  رگ  مغ  هچتسا  بش  زور و  هب  نوچ  وا  رای  اضق 

وا رادهگن  ملاع  ود  رد  ادخوا  رای  قح  فطل  رکاچ و  ردق 
داب رادهگن  دب  ره  ناشادخدار ز  دالوا  دننام  وچ  شدعب  ز 

مالسلا  هیلع  ةولصلا و  هیلعمارخنودرگ  هاش  یبن  قح  هب  [ 511]
______________________________

( لّوا ج  ناریا ، يایفارغج  گنهرف  . ) نارهت نیمارو  شخب  یکزاپ  مانهب  ناتسهد  زج  تسا  یهد  دبنگ : دوبک  (. 1)
ناقاخ دـش ، عقاو  [ 918  ] هئامعـست رـشع و  عست  هنـس  مّرحم  هاـم  مّوس  رد  هک  لـیئوقاخت  زوروـن  نوـچ  : » ص 125 خـیراوتلا ، ۀـصالخ  (. 2)

«. دنتشگ ناور  ناسارخ  فرط  هب  نافلاخم  عفد  هب  ناوارف  هاپس  اب  هدینارذگ  ناهفصا  هدلب  رد  نارماک  لدشوخ و  نارقبحاص 
397 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نتخادرپزاب ناشیا  دروان  درگ  زا  ار  کلم  نآ  نتخاس و  فطعنم  ناسارخ  هب  زیگناهنتف  هقرف  تعفادم  تهج  ار  زیدبش  نانع 

زین دوخ  دومرف و  هناور  شیدنادب  يادعا  رس  رب  شیپ  زا  یلوارق  مسر  هب  ار  ناخ  لنیز  تشگ ، راتفرابص  دنمس  رامضم  نادیم  ناطلس  نوچ 
لـصیف هب  ار  دّـمحم  اقآ  میرکلا و  دـبع  ریما  لّبقت  ّمهم  هتـشگزاب  ناردـنزام  زا  هار  يانثا  رد  رّفظم  افیـس  باـنجیلاع  هدومرف  تضهن  رثا  رب 

تفات و شلاوحا  تانجو  رب  تفطاع  وترپ  دوب  هتفای  ماجنا  توص  مارملا  بسح  ماهم  نآ  لوصح  نوچ  و  تشاد . ضورعم  ّتیفیک  هدیناسر 
هقرف ره  قاری  صّحفت  رکشل و  ضرع  هب  یلعا  ناوید  نایچاوت  هتـشگ ، مایخ  برـضم  لوزن و  لحم  ار  ماشتحانودرگ  رکـشل  ماطـسب  گنلا 

ار کلف  کنخ  لین  یلفس  هصرع  نیا  نایرکشل  هراظن  هب  هاگرخ  هزوریف  ناطلـس  نیا  هک  هاگحبـص  نآربانب  دنتـشگ . رومأم  رومان  هورگ  نآ 
ياههزین عاعـش  طوطخ  زا  ییاوه  تاّرذ  دـیدرگ ، رّونم  شلامج  وترپ  زا  قفا  اـت  قفا  قتت  یلین  يارحـص  نیا  یـشاوح  دیـشک و  نار  ریز  رد 

ملاع طیسب  رد  هاپـس  هراّیـس  هاشداپ  هاوخلد  لامج  ّرین  عولط  دابکرابم  هلغلغ  رود  کیدزن و  زا  رویط  شوحو و  دنتخارفارب و ، عافترالا  عیفر 
. دنتخادنا

هّیونثم
نارک ات  نارک  ملاع  دیبنجبنارگ  هاپس  دمآرد  شبنج  هب 

هوتستمایق شمیب  یتشگ ز  هکهورگ  نآ  رشحم  دش  مرگ  نانچ 
نابزمه يرجنخ  دشن  وا  اب  هکنایع  اجنآ  یگرب  دشن  نسوس  ز  [ 512]

هتـساخرب و ییوجهنیک  تروص  هب  هورگهورگ  هقرفهقرف و  فرط  ره  زا  دوبن  يرادهزین  نآ  يوـلهپ  هکدوـبن  يراـخ  كوـن  هگرـشح  نآ  رد 
، شورخ رد  ربب  نشوج  تروص  هب  یخرب  شوپهرز و  نییآگنهن  یضعب  هتسارآرب ، یمشیربا  هربا  ینـسآ و  رتسآ  هب  ار  دوخ  سابل  کیره 
زا نکیل ، ّدـح  زا  نوزفا  روم  هاپـس  نوچ  ناشیا  دادـعا  و  ساره . رد  نامد  لیف  ناشنانـس  زا  اّما ، ّدـح  زا  نورب  هشپ  لیخ  نوچ  ناشیا  دادـعت 

لیخ رس  رگا  یتشارفا  هاپس  ضرع  مزع  هب  تیار  ینیمز  رد  هاشداپ  هاگره  ساوسو ، رد  نایژ  ریش  ناشناکیپ 
398 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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«1 « » َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُناْمیَلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ـال  ْمُکَنِکاـسَم  اُولُخْدا  ُلْـمَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   » باـطخ هب  ار  دوخ  روشنم  یهاپـس  روم  رکـشل 
. یتشاد نآ  ياج  يدرک  بطاخم 

هّیونثم
ناباتش رصرص  نوچ  مزر  مزع  هبنابایب  گیر  ددع  رد  یهاپس 

ياپ رب  هزین  دش  نانچ  يرایسب  زيامیپوید  تشد  راومه  نآ  رد 
هدیـشک یبسا  یگنر  هب  کیره  هدیـسوب و  نیمز  یگنهآ  هب  ارما  زا  کیره  نارادهزین  نینـس  رب  يداتـسناراب  وچ  يدـیراب  بامیـس  رگ  هک 

دنتشگیم ياسنیمز  میظعت  یناشیپ  هب  هدرک  تکرب  رمع و  ياهتنالا  باجتسم  ياعد  ترـضح  نآ  رب  هدروآ و  تکرح  رد  زورفاقرب  قریب 
هب ار  سفنابـص  سرف  نانع  هتـشادرب  نآ  زا  ار  یقاب  سایق  تشگ ، دهاشم  یکدنا  رایـسب  [ 513  ] زا یکی و  رازه  زا  نوـچ  و  دنتـشذگیم . و 

هانپنید هاش  هتخادـنا ، هاگرخ  تحاس  رب  هیاس  شلافنویامه  لاثم  يامه  رتچ  و  تخاس . فطعنم  هنایزات  هیاس  تراـشا  هب  هناخـشیپ  بناـج 
. دومرف هاگباوخ  میرح  هب  هدمآ  دورف 

هکروـگ هدیــشک  يراوـس  ریفــص  تماـیق  ریفن  نادــیم  ناطلــس  نآ  زا  دــعب  داـب  رواـکت  نیرتـمک  شکلفداـب  رواـی  تـخب  راـی و  شتلود 
مـسر هب  ناخ  لـنیز  بقع  زا  ار  زاریـش  مکاـح  ناطلـس  لـیلخ  اـجنآ  و  تشگ . شوه  لـقع و  تتفم  شوپلاـک ، عضوم  رد  شورخهقعاـص ،

هدوب و رهظتسم  یهاش  تلود  تّوق  هب  ناطلـس  لیلخ  و  دینادرگ . هسّدقم  دهـشم  هّجوتم  القنم  مسر  هب  اسرف  نهآ  « ] 2  ... » یعمج اب  کمک 
، تشاد تماقا  تیالو  نآ  رد  هک  ناخ  هّللا  دـیبع  و  داهن . هسّدـقم  دهـشم  هب  هّجوت  يور  داب  قرب و  ناسب  هدومن  تعراـسم  تفاـسم  ّیط  رد 
هب ناطلـس 48  لیلخ  هک  یتقو  رد  و  تسناد . رارف  رد  رـصحنم  راک  هراچ  هدـش ، لّزلزتم  شرارق  تابث و  مادـقا  تفاـی  ربخ  ینعم  نیزا  نوچ 

ناجهاشورم بوص  هب  تمیزه  نانع  هدیناچوک  ار  دهشم  نارتنالک  بابرا و  زا  یضعب  دیسر ، هّطخ  نآ  یخسرف  کی 
______________________________

«. دنبوکن مهرد  ربخیب  ار  امش  شنایرکشل  نامیلس و  ات  دیورب  دوخ  ياههنال  هب  ناگچروم  يا  . » هیآ 18 ( 27  ) لمن (. 1)
. دش هفاضا  ص 536  ج 4 ، ریسلا ، بیبح  زا  نیب ][  بلاطم  عوضوم ، لیمکت  تهج  دسریم . نایاپ  هب  اج  نیمه  رد  هخسن  (. 2)

399 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
شیپ اراخب  هار  هدومن  روبع  هیومآ  بآ  زا  تفر و  يوجراچ  ربعم  هب  رتش  ریـش  هار  زا  هتـسناد  لاحم  فّقوت  لاـجم  زین  اـجنآ  داد و  فاـطعنا 
مزاع هتفای  هار  دوب  تاره  رد  هک  ناطلـس  رومیت  رطاـخ  هب  ساره  بعر و  ساـبتقارفظ  هاپـس  لوصو  برق  عامتـسا  زا  ساـیق  نیرب  و  تفرگ .
لالج هجاوخ  نیّدلا و  ثایغ  ریما  نب  دومحم  ناطلـس  ریما  فسوی و  ریما  نب  دمحم  نیّدـلا  ثایغ  ریما  ناسارخ  رباکا  زا  و  تشگ . دـنقرمس 

بعّرلاب ترصن   » ثیدح قبطرب  و  درب . هارمه  هدیناچوک  ار  ینابایخ  نیسح  هاش  هجاوخ  ریما و  دناوخ  مساق  انالوم  يدوخنرف و  مساق  نیّدلا 
هتشگ علاط  يزورهب  تداعس و  قفا  زا  يزوریف  حتف و  ّرین  هک  دوب  شوپلاک  قالیی  رد  رهبترصن  هاشداپ  نویامه  بکوم  زونه  رهش » ةریـسم 
طاسب هدیناشوپ  نادلب  نآ  یلاها  تماق  رد  ناما  نما و  سابل  شخبکلم  رداق  ّتیشم  تسد  دنامن و  ناسارخ  راید  رد  راّید  کبزوا  قرف  زا 

ریما یناگدـنز  لاهن  لاصیتسا  دـصاق  دیـسر  دنقرمـس  کلملا  راد  هب  نوچ  ناطلـس  رومیت  و  دـناشفارب . ار  ناـیغط  یغب و  باحـصا  ّتیعمج 
دادما هب  دومن و  لمع  «« 1  » قاطی اّمم ال  رارفلا   » هملک ياضتقم  هب  هتفای  عالطا  وا  ریمّضلا  یف  ام  رب  هانپتباقن  ءاجیلاع  نآ  و  دیدرگ . دّمحم 
هاشداپ رباب  دّمحم  ۀفالخلا  ۀنطلسلا و  ریهظ  تفاتش و  نامداش  راصح  هب  هدایپ  هتخیرگ ، دنقرمـس  زا  تشاد  ترادص  بصنم  هک  ماظن  انالوم 

ناخ لنیز  تلایا  نامز  رد  ترضح  نآ  و  دومرف . تیانع  رفس  بابسا  هتخاس ، فاطلا  ریظن  روظنم  ار  رـشبلا  ریخ  دالوا  هدبز  نآ  رگید  تّرک 
. دوشگرب یهاش  هاگرد  باّون  یهاوختلود  باوبا  رتشیپ  روتسد  هب  هدیمارخ  تاره  هنطلسلا  راد  هب 

______________________________

ص 264. ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 1)
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401 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

اههدوزفا

هراشا

تاقیلعت
همانهژاو

تایآ تسرهف 
یبرع تالمج  لیثمت و  ثیداحا و  تسرهف 

یسراف راعشا  تسرهف 
یبرع راعشا  تسرهف 

اهعرصم تسرهف 
صاخشا تسرهف 
اهناکم تسرهف 

بصانم لغاشم و  تسرهف 
لحن للم و  تسرهف 

همانباتک
403 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تاقیلعت

یلیبدرا یسوم  نیدلا  ردص  ص 1 

______________________________

رهپس زا  يدیشروخ  علاط و  يرورس  نامسآ  زا  دوب  يردب   » یسوم نیدلا  ردص  هک : تسا  هدمآ  ص 14 ) ج 1 ،  ) یسابع يارآملاع  رد  ( 1)
تروص زا  داشر  حالـص و  تامالع  ادـیپ و  شنویامه  هیـصان  زا  يوقت  دـهز و  راون  امن ، وشن و  زاـغآ  یبص و  ناوا  زا  عمـال . يرتخاکـین 

زا هچ  زاتمم ، درفنم و  یلاع  الاو  مخافالا  نیب  بسح  وّمس  بسن و  ّولع  هب  زارفارس و  دوب  يرورـس  ار  داشرا  تیالو و  ضایر  ادیوه . شلاخ 
نیشنهداجس نیمتفه  دجام  داشرا و  فدص  رد  رتخاکین  ردام  فرط  زا  تمارک و  تدایس و  جرب  رتخا  نطب  دعب  انطب  رهگالاو  ردپ  بناج 

ءایلوالا ناطلس  ترضح  دهاز و  خیش  همرتحم  هّیبص  هنایم  هک  يزور  هک  تسا  روطسم  ینمی  تاحوتف  رد  دادس . تداهز و  تیاده و  دنسم 
. دروآ ياج  هب  يدـنمزاین  میظعت و  مسر  بیاغ  یـصخش  هب  تبـسن  هتـساخرب  دـقع  سلجم  رد  دـهاز  خیـش  تفاییم  عوقو  تحکانم  دـقع 

. دندرک لاؤس  ینعم  نیا  ّرس  زا  سلجم  نارضاح 
نم و ماقم  مئاق  هک  دمآرد  مرظن  هب  یتداعس  بحاص  نایم  نآ  رد  دندومن ، نم  هب  دنشاب  نم  ریابن  هک  ار  نیّدلا  یفص  دالوا  هک  دومرف  خیش 
علاـط و تدـالو  قـفا  زا  تلزنمیلاـع  نآ  تعلط  هاـم  نوـچ  و  مدرک . وا  میظعت  هتفاـیرد  ار  وا  جرادـم  تاـماقم و  وـّلع  دوـب . دـهاوخ  یفص 

زورفاملاع
404 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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خیش هک  تسا  دنویپتداعس  دنزرف  نآ  یمارگ  رهوج  نیا  هک  داد  ربخ  ار  داشر  باحصا  تدارا و  بابرا  ءایلوالا  ناطلس  ترـضح  دیدرگ 
هدرک لیاصخ  سابتقا  لیاضف و  باستکا  راوگرزب  دلاو  تمدخ  رد  لاس  دنچ  ترـضح  نآ  دومن و  مایق  وا  میظعت  هب  دقع  سلجم  رد  دهاز 

رد سنالا  تاحفن  باتک  فلؤم  دـیدرگ . رـشتنم  قافآ  هصرع  رد  شداشرا  تیادـه و  تیـص  هتفاـی ، لاـمک  بتارم  نطاـب  رهاـظ و  ولع  رد 
هبترم و هب  نیرهاط  همئا  زا  دعب  قافآ  هصرع  رد  هک  تسین  مولعم  هک : دـیوگیم  راونا  مساق  دّیـس  راودالا  ۀـصالخ  رارـسالا  فشاک  بقانم 

یلیبدرا نیدلا  ردص  خیش  ترضح  هب  يدیرم  تدارا و  تبسن  ینّابر  فراع  نآ  هک  هدرک  رکذ  دوش و  تفای  یسک  راونا  مساق  دّیس  رادقم 
هّیناطلس رفس  زا  رثاتداعس  ردپ  هعقاو  زا  دعب  هتشگ  داشرا  دوقن  نزاخ  داژنهتسجخ  دلاو  لاحترا  نیح  رد  ترـضح  نآ  هلمجلاب  دراد . تباث 

نادشرتسم دنتشونرد و  هیزعت  طاسب  هدمآ  نوریب  يراوگوس  سابل  زا  شیارآملاع  لامج  هدهاشم  زا  هّیلع  هلسلس  نآ  نابـستنم  هدومن ، دوع 
هدناشن خیش  ترضح  تیصو  بجوم  هب  داشرا  دنسم  رب  ار  ترضح  نآ  ّتین  قدص  ّتیوط و  يافـص  زا  نیقی  لها  فیاوط  نیبم و  قیرط و 

«. دیدرگ فارشا  كولم و  دیدانص  عجرم  شیاسآ  تداعس  باب  دنتفرگ . شود  رب  شتعاطا  هیشاغ  شوگ و  رد  شتدارا  هقلح 

دینج خیش  ص 1 

______________________________

. تسا يوفص  نامدود  هتسجرب  ياهّتیصخش  زا  دینج  : » هک تسا  هدمآ  دینج  ّتیصخش  هرابرد  ص 140 )  ) لّوا لیعامسا  هاش  باتک  رد  ( 2)
خیش و دیدرگ ، نایوفص  ریپ  نیّدلا  یفص  خیش  هک  یماگنه  زا  تسا . هدش  هدناوخ  ناطلس  مان  هب  هک  تسا  يوفص  نامدود  زا  درف  نیلّوا  و 
. تشاد همادا  نانچمه  دـینج  ردـپ  میهاربا ، خیـش  یگدـنز  نایاپ  ات  هیورنیا  دـندرکیم و  بانتجا  يزیرنوخ  گنج و  عون  ره  زا  وا  ناوریپ 

راید هراوآ  لاـس  تّدـم 11  هدـیدرگ و  دـیعبت  یگداوناخ ، تردـق  زکرم  لیبدرا ، زا  هک  تسا  يوفـص  ناـمدود  درف  نیلّوا  هک  دـینج  یلو 
يارب ار  دوخ  یبلطهاج  تالیامت  وا  تفرگ . شیپ  رد  یبلطگنج  هّیحور  تشاذـگ و  رانک  ار  ناـکاین  یبلطحلـص  شور  دوب ، هدـش  هناـگیب 

يومع اب  هک  دینج  تشاد . راکشآ  ییاورنامرف  تردق  ندروآ  تسد  هب  ندرک و  تموکح 
405 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هّیور اـب  هک  درب  یپ  یتـسرد  هب  دوـب ، ورهبور  وـلنویوقارق  هاـشناهج  دـننام  يدـنمورین  نمـشد  رفعج و  نوـچ  يذوـفن  بحاـص  دنمـشناد و 
. دـیدیمن گنج  زج  يرگید  هراچ  نافلاخم ، رب  هبلغ  يارب  وا  ددرگزاب . لیبدرا  هب  درادزاب و  تفلاخم  زا  ار  نانآ  دـناوتیمن  زیمآتملاـسم 

نایفارطا ّتیـصخش ، هبذج  مالک و  تردق  اب  وا  دـناشکیم . گنج  يوس  هب  ار  وا  زین  تردـق  ندروآ  تسد  هب  قوش  ییوجارجام و  هّیحور 
يارب هک  دندوب  هدش  دینج  ياناوت  ّتیـصخش  بوذجم  نانچ  نانآ  تخاس . دوخ  روحـسم  دـندوب  شنامرآ  قّقحت  لماع  اهنت  هک  ار  شیوخ 

راگنعیاقو یشنم و  یجنخ ، ناهبزور  نب  هللا  لضف  دنتـسنادیم . هدنز  يادخ  ار  دینج  دندش و  لئاق  یبهذم  ناسّدقم  همه  زا  رترب  یماقم  وا 
خیش دندوب ...  لایخ  نیطایـش  دونج  لالـض و  هرمز  هک  مور  لاّهج  : » دسیونیم نایوفـص  دض  بّصعتم و  یّنـس  ولنویوق ، قآ  کیب  بوقعی 

هب داقتعا  هک  دندوب  هعیـش  تالغ  زا  دینج  نادیرم  هک  درادیم  راکـشآ  هدیقع  نیا  دـنتفگ .» هللا  نبا  ار  ردـیح  خیـش  شدـلو  هللا و  ار  دـینج 
نانچ دـینج  ّتیـصخش  هبذاج  ریثأت  ریز  دـنربیم ، رـس  هب  یهاگآان  لهج و  رد  اـمومع  هک  ناـنآ  دـنراد . ناـسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  مّسجت 

هک زین  دینج  دندش . وا  دوجو  دـبعم  ناینابرق  یبهذـم ، داقتعا  نینچ  اب  دنتـسناد و  راگدرورپ  ار  وا  هدـنب و  ار  دوخ  هک  دـندیدرگ  هتخابدوخ 
تیوقت رد  شنادـیرم ، يرکف  یگدـنامبقع  لهج و  رب  هیکت  اب  دوب ، هداد  رارق  هلیـسو  ار  بهذـم  یـسایس ، تردـق  ندروآ  تسد  هب  يارب 
ياهنوگ هب  ار  نانآ  درمشیم  مزال  ار  دوخ  دیرم  نایفوص  ضحم  تعاطا  نافلاخم ، اب  گنج  يارب  هک  وا  دیشوک . دوخ  هب  تبـسن  ناشنامیا 

نتخاب ناج  لماک و  دشرم  ياهروتـسد  زا  هناروکروک  تعاطا  ار  يرگیفوص  طرـش  نادیرم  هک  داد  رارق  ذوفن  ریز  دوخ  راتفر  نانخـس و  اب 
. دنتسناد وا  هار  رد 

دوخ شیاتس  هب  دندوب  لاّهج »  » هک ار  دوخ  ناوریپ  تخاس و  تب  دوخ  زا  وا  تشاذگ . ياج  هب  ناریا  خیرات  رد  یـشخبنایز  رایـسب  رثا  دینج 
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ناریا مدرم  يارب  رّکفت ، تردق  هدننکجلف  تلـصخ  نیا  درک . لیمحت  دوخ  نادیرم  هب  ار  طلغ  رواب  نیا  دناوخ و  ادـخ  ار  دوخ  وا  تشاداو .
(. 15 صص 30 - ناریا ، رد  یّلم  تلود  لیکشت  424 ؛ صص 426 - ج 4 ، ریسلا ، بیبح  کن : .« ) تسا هدروآ  راب  هب  اهنایز 

406 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ردیح ناطلس  ص 1 

______________________________

ییانشآ و يارب  شخب  نیا  هعلاطم  هک  تسا  هدش  ردیح  ناطلس  یبهذم  یسایس - ّتیصخش  زا  یعماج  لیلحت  لیعامـسا  هاش  باتک  رد  ( 3)
: دسیونیم باتک  فلؤم  دوب . دهاوخ  دیفم  ردیح  ناطلس  یسایس  یماظن - هّیحور  كرد 

زا وا  دوب . یـصاصتخا  ورملق  ندروآ  تسد  هب  دـنموزرآ  دوخ  ردـپ  نوچ  تسودتردـق و  مارآان ، عاجـش ، دـینج ، شردـپ  دـننام  ردـیح  »
هب هتـسویپ  وا  دوـب . هتفاـی  تیوـقت  وا  رد  ییوـجگنج  هّیحور  تشاد و  عـالطا  کـیب  نسح  دوـخ  ییاد  ياـهیزوریپ  اـهگنج و  زا  یلاـسدرخ 

دنمک ندرب و  راـک  هب  هزین  يزادـناریت و  ینزریـشمش و  رد  گـنج ، نوـنف  رد  تـخادرپیم . یگنج  نوـنف  يریگارف  یناوـلهپ و  ياهـشزرو 
: دیوگیم ردیح  خیـش  هرابرد  یناهفـصا  یجنخ  ناهبزور  نب  هللا  لضف  دوب . نارگید  زا  رترب  يدـنمروز  یناولهپ و  رد  دمآرـس و  نتخادـنا 
يزاـبهزین و ینکفاریت و  ینزریـشمش و  زا  گـنج  نوـنف  يریلد و  عاوـنا  رد  دوـب و  عاجــش  دـلج و  درم  شیوـخ  تاذ  دـح  رد  عـقاولا  یف  »

تبحم یمرگ  زگره  هک  ردـیح  درک . فرـص  یناولهپ  قیرط  شزرو و  رد  ار  یناگدـنز  نارود  مامت  و  تشاد . مامت  یتراهم  يزادـنادنمک 
ندیسر يارب  وا  دنک . ییامرفمکح  نآ  رب  القتسم  هک  دوب  ینیمزرس  نتشاد  هاشناورـش و  زا  ماقتنا  نتفرگ  ناهاوخ  دوب ، هدرکن  سح  ار  ردپ 

هب یسرتسد  يارب  وا  گرزب  دیما  هک  شنادیرم ، هب  یلماع  ره  زا  شیب  وا  تشاذگ . ارجا  دروم  هب  ار  يراوشد  ياهمیمصت  دوخ  ياهفده  هب 
اب ار  وا  هار  رد  ندش  هتـشک  هک  تسا  ینادیرم  دادعت  رد  یعقاو  تردق  هک  تفایرد  یتسرد  هب  يو  تشاد . هّجوت  دندوب ، یهاشداپ  تردـق 
ات شنادیرم  رد  قیمع  نامیا  داجیا  رد  دوخ ، هبذاجرپ  دنمورین و  ّتیـصخش  اب  تفرگ و  شیپ  رد  ردپ  هار  نیاربانب ، دنوش . اریذپ  یبلق  قوش 

. دندرمـش بجاو  دوـخ  رب  ار  وا  ياهروتـسد  زا  تعاـطا  دنتـسناد و  ادـخ  شردـپ  نوـچ  زین  ار  وا  شنادـیرم  هک  تفاـی  قـیفوت  ّدـح  نآ  هـب 
يارچ نوچیب و  هطلس  رد  دندیمان  ادخ  رـسپ  ار  ردیح  ادخ و  ار  وا  هک  نادیرم  خسار  داقتعا  بذج  رد  دینج  هتـشذگ  شـشوک  دیدرتیب ،
نـسح رابرد  رد  زین  يروهمج و  ریفـس  ویز ، ونیرتاک  دومنیم . رتمک  ار  وا  يراوشد  تشاد و  صاـخ  ریثأـت  شنادـیرم  یتسه  ناـج و  رب  وا 

دوخ راک  رد  نانچ   » وا هک  دسیونیم  ردیح  خیش  هرابرد  کیب ،
407 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

مالـسا بالقنا  هدنـسیون  دنتـشادنپ ». یهلا  ابیرقت  يدوجو  هللا و  ءایلوا  زا  ار  وا  همه  مینکیم  دای  نآ  زا  هک  يدهع  نیا  رد  هک  دش  بایماک 
ص 243] همانرفس ، «. ] تسا نادیرم  دالوا  لایع و  لام و  ناج و  رب  ّطلسم  باقرلا و  کلام   » ردیح هک  دسیونیم  زین 

ياشفا زا  دنشوکب و  يرادزار  رد  هک  درک  دیکأت  دوخ  ناوریپ  هب  دوب  ییاههیرظن  نینچ  ربارب  رد  یّنـس  ناناملـسم  شنکاو  هّجوتم  هک  ردیح 
«. تسا دکؤم  ّتنس  ندرک  هّیقت  مدرم  عیمج  زا  ناردارب  زج   » داد روتسد  دوخ  ناوریپ  هب  وا  دنیامن . يراددوخ  اهنآ 

زا ار  دوخ  ناوریپ  درک و  غیلبت  شیوخ  ناوریپ  نایم  رد  ار  هحابا »  » لصا دوخ  هب  تبـسن  شنادـیرم  خـسار  نامیا  رب  نانیمطا  اب  ردـیح  خـیش 
دندوب زاـجم  ناناملـسم  دـندرکیم ، ارجا  ار  نآ  زین  کـباب  نانیدـّمرخ  هک  هحاـبا  لـصا  بجوـم  هب  تشاد . زاـب  یبهذـم  ياـههضیرف  يادا 
بجاو ار  ةوکز » جح و  زامن و  هزور و   » ردیح نادیرم  دنوش . بکترم  زین  ار  تامّرحم  زا  یضعب  یّتح  دنهدن و  ماجنا  ار  یعرش  ياهفیلکت 

: دسیونیم یجنخ  ناهبزور  نب  هللا  لضف  دنتسنادیمن .
زا دنتـسنادیم و  شیوخ  دوبعم  ار  وا  ناـگمه  دـنیوگ  هتـشگ . عمتجم  شبکوم  رد  غاد ] هجارق   ] هوکهایـس شلاـت و  مور و  مدرم  زا  یقلخ  »

، هداد جـیورت  ناشیا  يارب  ار  تحابا  نید  مه  خیـش  دنتخانـشیم . دوخ  دوجـسم  هلبق و  ار  شبانج  هدرک  ضارعا  تاداـبع  زاـمن و  فیاـظو 
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ص 267] ینیما ، يارآملاع  «. ] داهن ناشنایم  رد  یکباب  نایمّرخ  تعیرش  دعاوق 
اهنآ هب  نافلاخم  اب  ندرک  گنج  اب  تسیابیم  هک  دوخ  ياهفده  هب  ندیـسر  يارب  تشاد ، یهدنامرف  تسارف  تلـصخ و  هک  ردـیح ، خـیش 

هدارا اب  وا  دنک . زهجم  یگنج  ياهحالس  اب  ار  نانآ  دهد و  نامزاس  دندوب  وا  تمدخ  رد  هک  ار  ییوجگنج  نایفوص  تسناد  مزال  دیآ  لیان 
. تفای مات  تراهم  اهنآ  نتخاس  رد  دیزرو و  تردابم  اهنآ  نتخاس  هب  اصخش  وا  تخادرپ . اهحالس  عاونا  هّیهت  هب  راوتسا 

. تفرگ گنج  هب  میمصت  رمتسم ، ششوک  اهلاس  زا  سپ  1484 م  ق / لاس 889 ه . رد  ردیح  خیش 
ماـقتنا ناورـش ، هب  هلمح  رد  هک  يرفاو  قوش  دوجو  اـب  دوب ، هتخومآ  هبرجت  شندـش  هتـشک  ناورـش و  هب  هلمح  رد  شردـپ  مادـقا  زا  هک  وا 

نـسح ياج  هب  کیب  بوقعی  ق ، رد 889 ه . درک . يراددوخ  نآ  ماـجنا  زا  تشاد ، لقتـسم  ورملق  ندروآ  تسد  هب  هاشناورـش و  زا  نتفرگ 
يافوتم  ) کیب

408 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تیالو نآ  رب  هاشناورش  لیلخ  شردپ  زا  دعب  هک  هاشناورش ، راسی  خرف  اب  کیب  بوقعی  دوب . هتسشن  یهاشداپ  تخت  هب  زیربت  رد  ق ) 882 ه .

اناوت ناـنآ  كرتـشم  يورین  اـب  هلباـقم  يارب  ار  دوخ  نوـچ  ردـیح  خیـش  دوـب . وا  یماـح  تشاد و  يدـنواشیوخ  هطبار  درکیم ، ینارمکح 
نادیرم هب  بیترت  نیدب  وا  دنک . هلمح  ناسکرچ  نیمزرـس  ناتـسغاد و  هب  تفرگ  میمـصت  تسناد و  رافک  اب  داهج  رد  ار  حالـص  دیدیمن ،

رقف زا  ار  نانآ  دروآ  تسد  هب  دوب  راودیما  هک  ییاهتمینغ  اب  هوالع  هب  دنراد و  راکـشآ  ار  دوخ  يرواگنج  تردـق  هک  دادیم  یتصرف  دوخ 
. دادیم ییاهر 

خساپ هب  هّجوت  اب  وا  تشون . کیب  بوقعی  هب  ياهمان  دنک  روبع  ناورش  زا  تسیابیم  ناسکرچ  یـضارا  ناتـسغاد و  هب  هلمح  يارب  نوچ  اّما 
تخـس ياهتـضایر  اب  شنادیرم  هک  تشون  همان  نآ  رد  دوب ، هدرک  توعد  ربکا  داهج  هب  ار  وا  هک  دینج ، خیـش  شردپ  هب  هاشناورـش  لیلخ 

تردابم تسا ، رغـصا  داهج  هک  رافک ، اب  داهج  هب  دنراد  رظن  رد  نونکا  دناهتفای و  قیفوت  تسا ، سفن  اب  هزرابم  هک  ربکا ، داهج  هب  هنایفوص 
لوا ماگ  زا  وا  دیامن . تقفاوم  ناورش  زا  شنایهاپس  روبع  اب  هک  دهاوخب  هاشناورـش  راسی  خرف  زا  درک  اضاقت  ولنویوق  قآ  ریما  زا  وا  دنزرو .

دـنکیم و دـییأت  ار  نانآ  تردـق  هک  داد  ناشن  ناورـش  ولنویوق و  قآ  ناـیاورنامرف  هب  دوخ  ياـضاقت  نیا  اـب  درب و  راـکهب  یـسایس  یکریز 
قاتـشم هک  دوخ ، رواگنج  نایفوص  اب  وا  درک . لمع  ردـیح  خیـش  تساوخرد  قبط  کـیب  بوقعی  دزیخیمنرب . يراـک  هب  ناـنآ  تقفاومیب 

نآ ياهدربن  رد  وا  داد . رارق  مجاهت  دروم  ار  ناتـسغاد  درک و  روبع  ناورـش  دـنبرد و  زا  دـندوب ، دوخ  دـشرم  هار  رد  يزابناج  ندـیگنج و 
. دیدرگ نانآ  هیحور  تیوقت  بجوم  شنایفوص  ردیح و  يزوریپ  تشگزاب . لیبدرا  هب  رایسب  ياهتمینغ  ناریسا و  اب  دیدرگ و  زوریپ  تیالو 

نداد نامزاس  یماظن ، يورین  يزاسزاب  هرابود  هب  لیبدرا  رد  وا  دوب . رثؤم  ردیح  خیش  راک  تفرشیپ  رد  لیبدرا  نوچ  یلقتسم  هاگیاپ  دوجو 
هنادنمزوریپ زین  راب  نیا  ردیح  خیش  درک . هلمح  ناتسغاد  هب  رگید  راب  1487 م . ق / راهب 892 ه . رد  تخادرپ و  اهحالس  هّیهت  نایفوص و  هب 

ولمور نسح  دروآ . لـیبدرا  هب  دوـخ  اـب  ریـسا  هلمح 6000  نآ  رد  ردـیح  هک  دوـشیم  هتفگ  تشگزاـب . لـیبدرا  هـب  ناریـسا  اـهتمینغ و  اـب 
.« دیشخب رابت  شیوخ و  زا  لیبدرا  مدرم  هب  رایسب  میانغ  هدومن  تعجارم  لیبدرا  هب  ردیح  ناطلس  هتفرگ  رایسب  ریسا  نایزاغ  : » دسیونیم

نایفوص دیدرگ . وا  ترهش  تکوش و  شیازفا  بجوم  ردیح  خیش  یپردیپ  يزوریپ  ود 
409 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. دـندروآ يور  لـیبدرا  هاـقناخ  هب  سکرچ  ناتـسجرگ و  نارتـخد  نارـسپ و  زا  يرادربهرهب  تمینغ و  ندروآ  تسد  هـب  دـیما  هـب  يرتـشیب 
ياهیروالد ندیگنج و  هب  نایفوص  قوش  زا  زین  دوب و  تختیاپ )  ) زیربت کیدزن  هک  لیبدرا ، رد  ردیح  خیش  نادیرم  ترثک  زا  کیب  بوقعی 

زین ردیح  دـیایب . زیربت  هب  تساوخ  وا  زا  لیبدرا ، هب  ردـیح  تشگزاب  زا  سپ  1477 م  ق / رد 892 ه . وا  دیدرگ . دوخ  تردـق  نارگن  نانآ ،
. تفر زیربت  هب  درک و  لابقتـسا  ار  یلامتحا  رطخ  وا  نانیمطا  بلج  يارب  دـنازیگنارب ، دوخ  هیلع  ار  کیب  بوقعی  تفلاـخم  تساوخیمن  هک 

شنادیرم زا  يریثک  هدع  اب  دوب و  شناوت  رد  هک  یتکوش  تمـشح و  اب  هکنآ  ياج  هب  داد . ناشن  تیارد  زین  زیربت  هب  نتفر  یگنوگچ  رد  وا 
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نب هللا  لضف  لوق  هب  شنادـیرم و  زا  یکدـنا  اب  و  رـس » رب  هیقاط  نیکرچ  رب و  رد  هقرخ  هنهک  ، » یـشیورد هدـنژ  هماج  اب  دوش  زیربت  راپـسهر 
یکریز زین  زیربت  رد  تماقا  لحم  باختنا  رد  خیـش  دش . زیربت  مزاع  كولـس » رقف و  بابرا  ّيز  رد  كولفم  رفن  هس  ود  اب   » یجنخ ناهبزور 

. دیزگ تماقا  نیسح  هاش  هیکت  رد  دورب ، دوب  شرسمه  ردارب  ییاد و  رسپ  هک  هاش  رابرد  هب  امیقتسم  هکنآ  ياج  هب  درب و  راک  هب 
شترایز هب   » ولنویوق قآ  تلود  ناگرزب  اهنت  هن  هک  دوب  رادروخرب  یمومع  مارتحا  یعامتجا و  يـالاو  ماـقم  ناـنچ  زا  ق  رد 892 ه . ردیح 
بوقعی زا  تفر و  رابرد  هب  دعب  زور  زین ، خیش  درک . تاقالم  ردیح  اب  دمآ و  هیکت  هب  وا  رادید  يارب  زین  کیب  بوقعی  هکلب  دنتسج » كّربت 

زا خیـش  هک  تسا  نآ  هاوگ  تفر ، هیکت  هب  ردیح  خیـش  رادـید  هب  زیربت  رد  کیب  بوقعی  ادـتبا  هک  رما  نیمه  دروآ . لمع  هب  دـیدزاب  کیب 
یـشکرکشل و زا  هک  دنتفرگ  دـهعت  نآرق  هب  دـنگوس  اب  ردـیح  خیـش  زا  ترفاسم  نآ  رد  تسا . هدوب  رادروخرب  يزاتمم  یعامتجا  تیعقوم 

. دنک تعاطا  زین  کیب  بوقعی  زا  درادرب و  تسد  اهتیالو  اهرهش و  هب  اههفیلخ  مازعا 
وا زا  کیب  بوقعی  هچره  تسنادیم  زیاـج  اـهنآ  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  یمادـقا  ره  دیـشیدنایم و  دوخ  ياهفدـه  هب  اـهنت  هک  ردـیح  خـیش 

تفای و ییاهر  زیربت  ماد  زا  هلیـسو  نیدب  وا  درامـشیم . مرتحم  ار  دوخ  ياهدهعت  هک  داد  نانیمطا  نآرق  هب  دنگوس  اب  تفریذـپ و  تساوخ 
. تفرگ هدیان  دوب  هدش  دهعتم  هک  ار  هچنآ  تشگزاب و  لیبدرا  هب 

. دوب هدنیآ  نیگنس  ياهدربن  يارب  دوخ  ندرک  هدامآ  هشیدنا  رد  زیربت  زا  تشگزاب  زا  سپ  ردیح 
410 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هالک وا  درب . راک  هب  هّجوت  نایاش  يریبدت  دنک  هدامآ  گنج  ياهنادـیم  رد  دربن  يارب  ار  هتـشذگ  ناج  زا  نادـیرم  هکنآ  يارب  ردـیح  خـیش 
نآ دنتـشاذگیم ، رـس  رب  نادرم  مومع  هک  ینامکرت ، هیقاط  ياـج  هب  هک  داد  روتـسد  ناـنآ  هب  درک و  تسرد  شنادـیرم  يارب  یـصوصخم 

. دنراذگب رس  رب  ار  هالک 
كرات رب   » ار هالک  نآ  تشادرب و  رـس  زا  ار  ینامکرت  هیقاط  زین  وا  دنتـشاذگ . رـس  رب  ار  هزات  هالک  دندرک و  ارجا  ار  وا  روتـسد  زین  نادـیرم 

: دسیونیم نیرب  دلخ  فلؤم  دادیم ». يو  هب  يرـسفا  سنج  نامه  زا  تخیوآیم  شتلود  نماد  رد  تدارا  تسد  هب  سکره  داهن ، كرابم 
نیا تفای ». لیدبت  یهاش  جات  هب  ینامکرت  هیقاط  یهاشداپ و  فیرـشت  هب  یـشیورد  هقرخ  دـش و  يونعم  یهاشداپ  هوالع  يروص  تنطلـس  »

دوجو یخرـس  روطق  دـنلب  كون  نآ  ياهتنا  رد  هک  دوب  یگنر  خرـس  يدـمن  هچراپ  زا  ترابع  دـنداهن » مان  يردـیح  جات   » ار نآ  هک  هـالک 
هب مشیربا  ای  مشپ  زا  زبس  ای  دیفـس  هچراپ  زا  يراتـسد  هالک  فارطا  رد  دوب . نایعیـش  ماـما  فّرعم 12  كرت  اـی  نیچ  ياراد 12  هک  تـشاد 

نیمه هب  دوب  گنر  خرـس  زین  خیـش  یعادبا  هالک  دندوب و  ینامثع  ناکرت  زا  امومع  ردـیح  نادـیرم  نوچ  دـشیم . هدـیچیپ  همامع  تروص 
ار رس  هّیقب  دنتـشاذگیم و  لکاک  دوخ  رـس  يالاب  دندیـشارتیم ؛ شیر  ناشابلزق  دنداهن . مان  شابلزق »  » یکرت نابز  هب  ار  وا  نادیرم  تهج 

. دندرکیم زارد  ار  دوخ  ياهلیبس  دندیشارتیم و 
هب ردیح  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  تسا . ردیح  خیش  ّصاخ  ياهریبدت  زا  نآ ، زا  هدافتسا  هب  نادیرم  نتخاس  فّظوم  شابلزق و  هالک  عادبا 

. دزاس لکشلا  دّحتم  یعون  هب  رهاظ  رد  ار  دوخ  نادیرم  تسا  هتساوخیم  هدیدرگ و  فقاو  یماظن  يورین  رد  سابل  یتخاونکی  ّتیمها 
يراوشد لقا  دح  اب  هکنآ  يارب  دادـن و  تسد  زا  ار  طایتحا  بناج  زین  راب  نیا  یلو  دیـشیدنایم . ناورـش  فّرـصت  هب  هتـسویپ  ردـیح  خـیش 

کیب بوقعی  دزن  ار  مگیب  هجیدـخ  دوخ  ردام  تسنادیمن ، رثؤم  رگید  ار  دوخ  یـصخش  ياـضاقت  نوچ  ددرگ ، تیـالو  نآ  حـتف  هب  قفوم 
رافک اب  ردیح  خیـش  داهج  اب  تساوخ  شاهدازردارب  زا  مگیب  هجیدخ  تفریذـپ . ار  شاهمع  دربیم ، رـس  هب  مق  قالـشق  رد  هک  وا  داتـسرف و 
ّتلع هب  کیب  بوقعی  دنک . يراکمه  ناورش  زا  ردیح  نایهاپـس  روبع  رد  هک  دهاوخب  زین  هاشناورـش  راسی  خرف  زا  دنک و  تقفاوم  سکرچ 

ردیح خیش  ياهاضاقت  اب  شاهّمع  يراشفاپ 
411 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يارب دومن و  فقوت  رک  دور  لـحاس  رد  هاـم  ود  تّدـم  وا  درک . تکرح  ناورـش  يوس  هب  1488 م . ق / ه . رد 893  زین  وا  درک و  تقفاوـم 
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هجارق  ] هوک هایس  ناتخبهریت  شلات و  ناتخردوبک  زا  رامـشیب  يرـشح   » یتّدم كدنا  رد  داتـسرف . فارطا  هب  اههفیلخ  نایفوص ، يروآدرگ 
هب هلمح  ماگنه  رد  ردیح  خیش  نایفوص  بیکرت  دندش . قحلم  وا  يودرا  هب  ولماش » نازور  کیرات  زا  تراهط  یب  یقلخ  هارمه و  وا  اب  غاد ]

اب 6000 ردیح  خیـش  دندوب . ماش  زا  ولماش  دارفا  هوک و  هایـس  نایفوص  شلات و  ناییاتـسور  زا  وا  نایهاپـس  هدمع  هک  دـهدیم  ناشن  ناورش 
نآ مدرم   » دیـسر دابآدومحم  یلاوح  هب  وا  هاپـس  هک  یماگنه  درک . تراغ  ار  عدرب  عباوت  زا  ترپلاج  هیحان  وا  تشذـگ . رک  دور  زا  یهاپس 

تشگ و ناور  نوحیج  دور  نوچ  نوخ  يوج  ینامز  كدـنا  هب  داد . نامرف  راید  نآ  نامدرم  لـتق  هب  رهق  ناـمرهق  دـندرک . تفلاـخم  راـید 
، هّصقلا تخوسیم . توافتیب  ریقف  ینغ و  نز و  درم و  بضغ  هریان  رد  تخورفیم و  خرن  کی  هب  ار  ریپ  انرب و  ریبک و  ریغص و  لجا  لالد 

«. دنامن راّید  راید ، نآ  رد 
. تساخرب ییورایور  هب  دوب ، یخامش  رهش  کیدزن  هک  ناتسلگ ، هعلق  رانک  رد  راسی  خرف  دروآ . موجه  ناورش  رد  یخامـش  رهـش  هب  ردیح 

هعلق هب  دروخ و  تسکـش  راسی  خرف  دـنتخادرپ . هلمح  هب  دنتـشاد ، رـس  رب  يولهف » روغ  هالک  يوفـص  جات  ضوع   » هب هک  ردـیح  خیـش  هاپس 
يرایسب مدرم  درک و  تراغ  ار  یخامش  رهش  ردیح  خیش  دومن . کمک  ياضاقت  داتـسرف و  کیب  بوقعی  دزن  هب  یچلیا  درب و  هانپ  ناتـسلگ 

تراغ مدرم و  راتـشک  زا  سپ  دـیناسر و  لتق  هب  ار  نانآ  همه ، زا  شیپ  تشاد ، ینمـشد  یّنـس  ناسردـم »  » و نادـهاز »  » اب هک  وا  تشک . ار 
بوقعی روضح  هب  هّیناطلـس ، ياـهقالیی  زا  هردلزوگ ، رد  راـسی  خرف  یچلیا  درک . هرـصاحم  ار  ناتـسلگ  هعلق  دز و  شتآ  ار  یخامـش  رهش ،

. تفاتش لیبدرا  يوس  هب  هاشناورش  هب  کمک  يارب  تشاد ، يرسمه  هب  ار  راسی  خرف  رتخد  رقنسیاب  شرسپ  هک  وا  دیسر . کیب 
يدصاق نانآ  دندروآ . درگ  یمیظع  يورین  کیب ، یچیک  یهدـنامرف  هب  دـندوب ، ناتـسلگ  هعلق  زا  جراخ  رد  هک  راسی  خرف  ناریما  زا  یخرب 

زا دـیآ و  نوریب  هعلق  زا  شنایهاپـس  اب  زین  وا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  نایفوص ، هاپـس  هب  دوخ  هلمح  زور  مالعا  اب  دنتـشاد و  مازعا  راسی  خرف  دزن 
هاپس نآ  لیکشت  زا  هک  ردیح ، خیش  دیدرگ . راتفرگ  نایفوص  تسد  هب  دصاق  دروآ . موجه  نانآ  هب  رگید  يوس 

412 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نانآ دومن . هلمح  الاب  هاپـس  هب  هناریگلفاغ  اهنآ ، كرتشم  هلمح  زا  يریگولج  يارب  درک و  یتسدـشیپ  تفای ، یهاگآ  نآ  رارقتـسا  عضوم  و 

. دندیناسر لتق  هب  ار  نانآ  زا  رفن  رازه  هد  دنتسکش و  مه  رد  ار  راسی  خرف  ناریما  هاپس  رایسب  ياهیروالد  زا  سپ 
خیـش تمیزع  ناتـسلگ و  هعلق  هرـصاحم  كرت  تشادن ، یهاگآ  دوخ  ناریما  طسوت  نایهاپـس  يروآدرگ  زا  هک  راسی  خرف  رگید ، يوس  زا 

هاپس ردیح  خیش  هک  دیـسر  عالطا  وا  هب  هار  همین  رد  نوچ  دمآ . نوریب  هعلق  زا  شنایهاپـس  بقاعت  يارب  درک و  یقلت  وا  رارف  هناشن  ار  ردیح 
ردیح خیش  تفرگ . هانپ  نآ  رد  دیناسر و  دوب ، ناتـسلگ  هعلق  زا  رتمکحتـسم  هک  طولـس ، هعلق  هب  ار  دوخ  تسا  هدرک  رام  رات و  ار  شناریما 

يراکادف اب  یبوکهعلق و  لیاسو  اب  دومن و  هرـصاحم  ار  دنبرد  هعلق  نانآ  لاوما  تراغ  رهـش و  مدرم  راتـشک  زا  سپ  درک و  هلمح  دـنبرد  هب 
طـسوت دوب  هتفرگ  رارق  هعلق  حـتف  هناتـسآ  رد  هک  خیـش  دـیدرگ . هعلق  ياـهجرب  زا  یکی  ندرک  ناریو  هب  قـفوم  هتـشذگ ، ناـج  زا  ناـیفوص 

دنبرد هعلق  هرصاحم  زا  ریزگان  دش . هاگآ  کیب  نجیب  نامیلس  یهدنامرف  هب  کیب  بوقعی  راسی و  خرف  ياهورین  یکیدزن  زا  راجاق  يریپارق 
لیلخ اب  گنج  رد  دـینج  هک  یلحم  کیدزن  نارـسربت ، رد  1488 م  ق / بجر 893 ه . رد  ورین  ود  تفاتـش . نانآ  يوس  هب  دیـشک و  تسد 

. تفرگ ياج  رکشل  بلق  رد  ردیح  دنتخادرپ . گنج  هب  ناتسبات  يامرگ  تدش  رد  دندش و  ورهبور  رگیدکی  اب  دوب ، هدش  هتـشک  هاشناورش 
. تخادرپ هلمح  هب  شرواگنج  نایفوص  اب  و  درپس » ولماش  کیب  نیسح  هب  ار  پچ  تسد  راجاق و  يریپارق  هب  ار  تسار  تسد   » و

. دنتسکش مهرد  ار  کیب  بوقعی  راسی و  خرف  نایهاپس  مظن  ردیح  خیش  نایفوص  نایهاپس و 
. دروآرد ياپ  زا  ار  وا  درک و  تباصا  ردیح  خیش  يولگ  هب  يریت  ماگنه  نیا  رد  یلو  دنتفرگ  رارق  يزوریپ  هناتسآ  رد  نانآ 

ندب زا  ار  ردیح  خیـش  رـس  کیب ، بوقعی  نابرد  یچوپاق ، اقآ  یلع  دندرک . كرت  ار  گنج  نادیم  دندروخ و  تسکـش  ماجنارـس  نایفوص 
زا یکی  دـندرک . نازیوآ  هزاورد  زا  زیربت  ياهنابایخ  رد  ندـنادرگ  زا  سپ  ار  ردـیح  خیـش  هدـیرب  رـس  کیب  بوقعی  روتـسد  هب  درک . ادـج 

ناشابلزق درک . تفایرد  شاداپ  داد و  لیوحت  وا  هب  تسشن ، تخت  هب  زیربت  رد  لیعامـسا  هاش  هک  ق  رد 907 ه . دوبر و  ار  وا  رس  شنادیرم 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 242 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


هاش هک  یماگنه  دعب ، لاس   22 دندرک . نفد  نارسربت  رد  ار  ردیح  دسج 
413 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رس دروم  رد  دنداد . لاقتنا  لیبدرا  رد  نایوفـص  یگداوناخ  هاگمارآ  هب  ار  ردیح  خیـش  دسج  وا  روتـسد  هب  درک ، حتف  ار  ناورـش  لیعامـسا 
ياهنابایخ رد  ار  خیـش  رـس  هکنآ  زا  سپ  : » دـسیونیم کیب ، نسح  رابرد  رد  زین  ریفـس و  ص 245 ،) همانرفـس ،  ) ویز ونیرتاک  ردیح ، خیش 

: دسیونیم دوب  هدمآ  زیربت  هب  یناگرزاب  روما  يارب  هک  زین  يزینو  مانمگ  ناگرزاب  دندنکفا ». ناگس  دزن  دندنادرگ  زیربت 
هب اجنآ  رد  ار  ناراکهنگ  هک  ینادیم  هب  ار  خیش  هدیرب  رس   » زیربت رهـش  رد  ردیح  خیـش  رـس  ندنادرگ  زا  سپ  داد  روتـسد  زیربت  ياورنامرف  »

«. دوش اهنآ  همعط  ات  دننکفا  ناگس  دزن  دنربب و  دنراپسیم  نامیخژد 
ار لیعامسا  میهاربا و  یلع ، شدنزرف  هس  ردیح و  خیش  رسمه  اغآ ، یگیب  همیلح  شرهاوخ  ردیح ، خیش  ندش  هتـشک  زا  سپ  کیب  بوقعی 
. درک ینادـنز  سراف  رختـسا  هعلق  رد  ار  نانآ  زاریـش  مکاح  کـیب  روصنم  وا ، روتـسد  هب  تشاد و  مازعا  زاریـش  هب  1488 م  ق / ه . رد 893 

: کن )
(241 صص 246 - ونز ، ونیرتاک  همانرفس  شخب  ناریا ، رد  نایزینو  ياههمانرفس  ، 144 صص 154 - لّوا ، لیعامسا  هاش 

، یلیبدرا نیّدلا  یفص  خیش  ص 2 

______________________________

هتشون هب  تسا . يوفص  ناهاش  يالعا  ّدج  يرجه و  متشه  نرق  مانب  يافرع  زا  یقراب ، رمع  رتخد  شردام  لیئربج و  نیّدلا  ءایض  دنزرف  ( 4)
ّقلعت بهذـم  هب  یکدوک  نارود  نامه  زا  درکیمن . تکرـش  هناکدوک  ياـهیزاب  رد  دوب و  ریگهشوگ  يّدـج و  یکدوک  رد   » نوارب دراودا 

رد هک  دیشر ، نیّدلا  حالـص  شردارب  تاقالم  هناهب  هب  دوب  هدینـش  ار  يزاریـش  شوغزب  نیّدلا  بیجن  خیـش  هزاوآ  نوچ  درک . ادیپ  يرطاخ 
هک تسا  هدمآ  ص 17 )  ) لیعامـسا هاش  يارآملاع  رد  . ] دـش زاریـش  هناور  هدایپ  ياپ  اب  درکیم ، یگدـنز  لالج  رابتعا و  لامک  رد  زاریش 

نیا رد  افصلا  ةوفص  رد  هدش و  دیق  لاس  تسیب  وا  ّنس  ص 18 )  ) بسنلا ۀلسلس  رد  تسا . هتشاد  لاس  لیبدرا 14  كرت  ماگنه  یفص  خیش 
نابعش 678 ه. « ) 1  » دوب هدرک  تافو  خیـش  نامز  نیا  رد  اّما  دومرف . لوزن  فیفخ  هللا  دبع  وبا  خیـش  هاقناخ  رد  و  تسا ] هدماین  یبلطم  هنیمز 

تسد داتفین و  شرطاخ  دنسپ  اّما  درک  زاب  هدوارم  باب  يدعس  اب  دش  نیشنمه  شیوارد  افرع و  اب  زاریش  رد  یفص  خیش  ق .)
______________________________

. دندربیم ناتسروگ  هب  ار  نیّدلا  بیجن  خیش  هزانج  دیسر ، زاریش  ربکا  هّللا  گنت  هب  یفص  خیش  هک  ینامز  (. 1)
414 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

خیـش سراف و  هللا  دبع  ریما  هیـصوت  هب  انب  ماجنارـس  دیدیم . رترب  ناشیا  زا  ار  دوخ  هبترم  هک  اریز  دادن  تعامج  نآ  زا  کی  چیه  هب  تدارا 
ناتـسمز لصف  رد  لاس  راهچ  زا  سپ  تشگرب و  لیبدرا  هب  تفگ و  كرت  ار  زاریـش  شوغزب ، نیّدلا  بیجن  نیـشناج  دنزرف و  نیّدلا ، ریهظ 

. دیـسر دهاز  خیـش  تمدخ  هب  ناضمر  كرابم  هام  رد  تشگ و  ناور  تشاد  نّکمت  داشرا  هداجـس  رب  دـهاز  خیـش  هک  نارک  هیله  يوس  هب 
روکذ دنزرف  هس  جاودزا  نیا  هجیتن  هک  دروآرد  یفـص  خیـش  دقع  هب  ار  همطاف  یبیب  دوخ  رتخد  تشاد و  یمارگ  ار  يو  مدقم  دهاز  خیش 

ماقم هب  دهاز ، خیش  ّتیصو  هب  انب  یفص ، خیش  تشذگرد و  ق  لاس 700 ه . دودح  رد  یگدنز ، لاس  جنپ  داتشه و  زا  سپ  دهاز  خیش  دوب .
تفای و تافو  ق  مرحم 735 ه .  12 هبنشود ، زور  ماجنارـس  دوب و  اراد  ار  ماقم  نیا  لاس ، تّدم 35  هب  ینعی  گرم ، نامز  ات  دیـسر و  داشرا 

: کن . ) دش يو  نیشناج  نیدلا  ردص  شمود  دنزرف 
(410 صص 420 - ج 4 ، ریسلا ، بیبح  50 ؛ صص 54 - ج 4 ، ناریا ، رد  تایبدا  خیرات 
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: نسح نوزوا  ص 2 

______________________________

رد 828 ه. تشاد . مان  مناخ  يارس  شردام  تسولنویوققآ . هلـسلس  گرزب  ناهاشداپ  زا  يردنیاب  کیب  یلع  نب  کیب  نسح  رـصن  وبا  ( 5)
شردارب ناـیغط  ق  رد 861 ه . تسـشن و  تموـکح  هب  ریگناـهج  شردارب  ياـج  هـب  دـمآ و  هـعلق  رد  ق  لاس 857 ه . رد  دـش و  دـّلوتم  ق 

ق. رد 864 ه . دومن . بوکرس  دشیم ، تیامح  ولنویوق  هرق  هاشناهج  فرط  زا  هک  ار  ریگناهج 
ارق ندیسر  لتق  هب  اب  ولنویوقهرق  ولنویوق و  قآ  هلیبق  ود  هنیرید  ینمشد  دروآ . نوریب  ّیبویا  نیطالس  تسد  زا  ار  فیک  نصح  فورعم  هعلق 
راید حتف  يوزرآ  دیسر ، تردق  هب  هاشناهج  نوچ  دوب . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  فسوی  ارق  ردنکـسا  اب  فاصم  رد  نسح ، نوزوا  ّدج  نامثع ،

تکرح هب  رکب  راـید  دـصق  هب  زیربـت  قالـشق  زا  ق  لاـس 872 ه . لاّوـش  رد  نیارباـنب ، تشاد . لد  رد  ار  اـهولنویوققآ  تردـق  زکرم  رکب ،
دیعـس وبا  ناطلـس  شیپ  ار  شرـس  دیـسر و  لتق  هب  هاشناهج  گنج  نیا  رد  تخادرپ . هلباـقم  هب  دیـسر  نسح  نوزوا  هب  نوچ  ربخ  دـمآرد .

دعب لاس  راهب  رد  تشگرب و  قالشق  هب  گنج  زا  تغارف  زا  سپ  کیب  نسح  دنتـشگ . راتفرگ  فسوی  وبا  يدمحم و  شدالوا  دنداتـسرف و 
يوخ رد  دیشک . ناجیابرذآ  هب  رکشل  هرصاحم  زور  لهچ  زا  سپ  اّما  دش  ناور  دادغب  يوس  هب 

415 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ماگنه نیا  رد  دندمآ . نسح  نوزوا  تمدخ  هب  هاش  میهاربا  ریما  کیب و  راوس  هاش  روصنم ، هاش  وا  يارما  زا  تخاس و  مزهنم  ار  یلع  نسح 
نـسح نوزوا  تخاس . هناور  بوصنم و  زیربت  یگغوراد  هب  ار  نوغرا  دیرف  ریما  دوب ، هدرک  ار  ناجیابرذآ  حتف  دصق  هک  دیعـس ، وبا  ناطلس 

دوب ناجیابرذآ  حتف  هب  مّمـصم  هک  دیعـس  وبا  اّما  داشگب  دیعـس  وبا  ناطلـس  اب  حلـص  يارب  ار  هبتاکم  باب  درک و  تکرح  ناوجخن  يوس  هب 
دیعس وبا  يودرا  بناوج  فارطا و  تخادرپ . هلباقم  هب  دش  دیماان  حلص  زا  نوچ  نسح  نوزوا  دش . غابارق  هّجوتم  دیناسر و  هنایم  هب  ار  دوخ 

. داتـسرف ناورـش ، یلاو  راسی ، خرف  هب  زین  دـنچ  یماغیپ  تخاس و  دودـسم  ار  دیعـس  وبا  يودرا  هب  یناـسرهقوذآ  ياـههار  دومن و  جاراـت  ار 
هدلاو راچان  هب  دیعس  وبا  داتفا . دیعس  وبا  هاپـس  رد  یطحق  يدوز  هب  دنتخاس . دودسم  دیعـس  وبا  هاپـس  يور  هب  ار  ددرت  ياههار  زین  نایناورش 

بیقعت ار  دیعـس  وبا  کیب ، لنیز  تشاذگ . زیرگ  هب  يور  دیعـس  وبا  هدادـن و  هدـیاف  اّما  داتـسرف  نسح  نوزوا  شیپ  حلـص  بلط  هب  ار  دوخ 
قارع و ناجیابرذآ ، تموکح  بیترت ، نیدب  دیـسر و  لتق  هب  زور  دـنچ  زا  سپ  دیعـس  وبا  دروآ . نسح  نوزوا  روضح  هب  تفرگب و  درک و 

اّما تخادرپ ؛ گنج  هب  دوب ، هتخود  مشچ  يو  تافّرـصتم  هب  هک  دمحم ، ناطلـس  اب  ق . لاس 878 ه . رد  دش . مّلـسم  نسح  نوزوا  رب  سراف 
هب دروآ و  تسد  هب  هلیح  هب  دوب ، هدش  هدنهانپ  ینامثع  دمحم  ناطلس  هب  هک  ار  دمحم  ولروغا  شرـسپ  ق . لاس 879 ه . رد  دیدرگ . بولغم 
دیع بش  رد  ماجنارـس  تشگ و  ضیرم  تشگرب  رد  تفرگب . ار  سیلفت  دیـشک و  ناتـسجرگ  هـب  رکـشل  ق . لاس 881 ه . رد  دـیناسر . لتق 

هلـسلس ناـهاشداپ  نیرتروهـشم  نیرتردـتقم و  زا  نسح  نوزوا  دـش . نوفدـم  هّیرـصن  غاـب  رد  تشذـگرد و  زیربت ، رد  ق . ناضمر 882 ه .
رد دناهدیسر  يو  رابرد  هب  هک  یناحاّیس  دوب . نازوبارط  یحیسم  روتارپما  نیرخآ  سنآوب ، ولاک  رتخد  نوتاخ  انیپسد  شنز  دوب . ولنویوققآ 

ریرحت هب  يو ، نیرـصاعم  زا  ینارهت ، رکب  وبا  ار  نسح  نوزوا  تایح  خـیرات  دناهدوتـس . ار  يو  رابرد  تمظع  لـالج و  دوخ  ياـههمانرفس 
Islamص 219؛ خـــیراوتلا ، بــل  251 ؛ صــص 253 - ارآناـهج ، خــیرات  کـن : . ) تـسا هداـهن  ماـن  هـیرکب  راـید  خــیرات  هدیــشک و 

 .) Ansiklopedisi ,"Uzun Hasan Maddesi

416 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زاّزب نبا  ص 3 

______________________________
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مولعم زاّزب  نبا  ّدلوت  خیرات  افـصلا . ةوفـص  باتک  بحاص  زاّزب  نبا  هب  فورعم  یلیبدرا ، دـمحم  جاح  نب  لیعامـسا  نب  لّکوت  شیورد  ( 6)
بقانم و رد  يو  باـتک  دوب . یلیبدرا  نیّدـلا  یفـص  خیـش  نادـیرم  زا  هدرکیم و  یگدـنز  متـشه  نرق  رد  هک  مینادیم  ردـق  نیمه  تسین .
رد نادناخ ، نیا  بسن  رد  هّیوفـص ، هلـسلس  لیکـشت  زا  شیپ  هک  تسا  يذخأم  هناگی  تقیقح  رد  تسا و  یفـص  خیـش  ياههتفگ  لاوحا و 

حیحصت حالصا و  ینیسح  حتفلا  وبا  ریم  مان  هب  یصخش  يوفص  بسامهط  هاش  رـصع  رد  ار  باتک  نیا  تسا . هدش  فیلأت  ق . لاس 759 ه .
افصلا ص 16) ةوفص  کن : . ) دناهتشون ق . لاس 800 ه . هب  ار  زاّزب  نبا  توف  خیرات  تسا . هدرک 

: مهدا میهاربا  ص 3 

ای لاس 100 و  دودح  رد  هک  تسا  يرجه  مود  نرق  لّوا  همین  داهز  افرع و  زا  یخلب ، دـیز  نب  روصنم  نب  مهدا  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا  ( 7)
هراـبرد دناهتـسناد . ناـسارخ  كولم  زا  ار  وا  ردـپ  دـمآ . اـیند  هب  میمت  ینب  هلیبـق  زا  لّوـمتم  ياهداوناـخ  رد  يرمق  يرجه  رد 80  یلوـق  هب 

راطع و نوچ  ینارعاش  دـناهدرک و  لقن  فلتخم  ياهتیاور  یناـفرع  كولـس  ریـس و  هب  ندروآ  يور  لّـمجترپ و  یگدـنز  زا  يو  نتـسسگ 
لاح یگدیروش  زا  سپ  میهاربا  دناهدرک . تبث  هّکم  یخرب  خلب و  هب  ار  يو  ّدلوت  لحم  دناهدیـشک و  مظن  هب  ار  وا  یگدنز  ثیدح  يولوم ،

ترجاهم هّکم  هب  سپـس  دـش ، میقم  روباشین  رد  لاس  تّدـم 9  تفر . روباشین  هب  درک و  كرت  ار  خـلب  فّوصت  ناـفرع و  هب  ندروآ  يور  و 
یلوق هب  دش و  نیشنمه  یلوسغ  فسوی  وبا  يروث و  نایفس  ضایع و  لضیف  نوچ  ایلوا  زا  نت  دنچ  اب  دیزگرب و  ادخ  هناخ  ترواجم  درک و 

تایبدا و رد  مهدا  میهاربا  ّتیصخش  تشذگرد . ماش  رد  ای 162  لاس 161  رد  ماجنارس  درک و  كرد  زین  ار  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  رـضحم 
: کن . ) تسا برشم  یفوص  يارعش  تقیرط و  لها  دزنابز  يو  مان  تساوقت و  دهز و  زا  يزراب  هنومن  یمالسا  فّوصت 

(85 صص 106 - ایلوالا ، ةرکذت  دعب ؛ هب  ص 113  ج 2 ، قیاقحلا ، قیارط  وا ؛ نانخس  یگدنز و  مهدا  میهاربا 
417 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يدادغب دینج  خیش  ص 14 

______________________________

دادغب رد  وا  دـناهدناوخ . موقلا  ناسل  دـناهتفگ و  هفیاطلا  دّیـس  ار  وا  دوب . فوصت  لها  يادـتقم  دـینج  نب  دـمحم  نب  دـینج  مساقلا  وبا  ( 8)
. دوب یطقس  يرس  هدازرهاوخ  دنواهن و  زا  شلصا  دش . دلوتم 

يدوز هب  تشگ . لوغـشم  یـشورف  هنیگبآ  هب  دش و  میقم  دادغب  رد  جح ، زا  سپ  دینج  تفر . جـح  هب  یطقـس  هارمه  هک  تشاد  لاس  تفه 
رد ق . ای 298 ه . رد 297  ماجنارـس  تفر و  جح  هب  هدایپ  راب  یـس  تفرگ . رارق  نادرمتلود  مارتحا  دروم  دیچیپ و  يو  ياوقت  دـهز و  هزاوآ 

: کن . ) تشذگرد دادغب 
(447 صص 481 - ءایلوالا ، ةرکذت 

شغزب نیّدلا  بیجن  خیش  ص 15 

يرازگنخـس و قیرط  رد  هدوب  رهد  همئا  ماما  رـصع و  خویـش  خیـش   » هک تسا  هدمآ  ص 177 )  ) همانزاریـش رد  متفه . نرق  ياـفرع  زا  ( 9)
دش و میقم  اجنآ  رد  هدرک و  چوک  زاریـش  هب  ماش  زا  يو  ردپ  تشادن ». ریظن  دوخ  دهع  رد  فراوع  باتک  یـسرد  هویـش  فراعم و  قیقحت 

خیـش تمدخ  هب  تفر و  زاجح  هب  یتامّدقم  تالیـصحت  زا  سپ  دـش . دـّلوتم  زاریـش  رد  ق . لاـس 594 ه . رد  نیّدـلا  بیجن  درک و  جاودزا 
سپ تفرگ . تعجارم  هزاجا  دمآ و  لیان  هقرخ  ندیشوپ  هب  سفن  هیکزت  هیفـصت و  مولع و  بسک  زا  سپ  دیـسر . يدرورهـس  نیّدلا  باهش 
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يو دـقرم  رـس  رب  نوتاخ  کلم  تشذـگرد و  ق . لاس 678 ه . رد  ماجنارـس  تخادرپ . داشرا  هب  درک و  اـنب  یهاـقناخ  زاریـش  تشگزاـب  زا 
همشچرس فراع  هدوب و  ملاع  يو   » هک تسا  هدمآ  زین  ( 473 صص 74 -  ) سنالا تاحفن  رد  ص 177 .) همانزاریش ،  ) درک انب  یلاع  يدبنگ 

باوخ رد  یبش  دوب . هدش  نّطوتم  لهأتم و  اجنآ  دوب و  هدمآ  زاریش  هب  ماش  زا  دوب ، رابک  ءاینغا  راجت و  يانما  زا  يو  ردپ  فراعم و  مولع و 
بیجن و يدـنزرف  ار  وت  یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  داد  تراشب  ار  يو  دروخب . يو  اب  دروآ و  یماعط  يو  شیپ  یلع  نینموملا  ریما  هک  دـید 

ّتبحم لاح  تیادب  زا  يو  درک . نیّدـلا  بیجن  بقل  ریما و  ترـضح  مان  هب  داهن  مان  یلع  ار  يو  دازب  دـنزرف  نآ  نوچ  داد . دـهاوخ  حـلاص 
درکیمن و تافتلا  نآ  اب  دادیم  ذـیذل  ياهماعط  تخاسیم و  رخاف  ياهـسابل  ار  يو  ردـپ  دـنچره  تسـشنیم ، ناشیا  اب  دـیزرویم و  ارقف 

نیمشپ ياههماج  مروخیمن و  ناکزان  ماعط  مشوپیمن و  نانز  هماج  نم  تفگیم 
418 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. دربیم رس  هب  اهنت  ياهناخ  رد  تفای و  تّوق  يو  رد  بلط  هیعاد  دش و  گرزب  هک  نامز  نآ  ات  دروخیم  فّلکتیب  ياهماعط  دیـشوپیم و 
رد یکی  تسار ، دنتفریم  هار  کی  هب  ریپ  رگید  شش  يو  بقع  رد  دمآ و  نوریب  يریپ  ریبک  خیـش  هضور  زا  هک  دید  باوخ  رد  بش  کی 

يادخ هک  تسا  یتعیدو  نیا  تفگ  داد و  نیرخآ  ریپ  تسد  هب  تفرگب و  يو  تسد  درک و  مّسبت  يو  يور  رد  لّوا  ریپ  نآ  يرگید ، بقع 
يو میهاربا و  خیش  رگم  درک ، دناوتیمن  ریبعت  ار  باوخ  نیا  تفگ : شردپ  تفگ . ردپ  اب  ار  باوخ  دش  رادیب  نوچ  داتسرف ! وت  دزن  یلاعت 
نیا تفگ  دینشب  ار  نآ  میهاربا  خیش  نوچ  دنک . لاؤس  باوخ  نآ  ریبعت  زا  هک  داتسرف  يو  شیپ  یسک  دوب . ءالقع  نیناجم  زا  نامز  نآ  رد 

نیرخآ ریپ  نآ  هک  دیابیم  دناهتفرگ و  يو  زا  هقیرط  نیا  هک  نانآ  رگید  ناریپ  تسا و  ریبک  خیش  لّوا  ریپ  شغزب ، یلع  باوخ  رگم  تسین 
هک تساوخ  تزاجا  ردپ  زا  دعب  دسرب . دوصقم  هب  ات  دنک  بلط  ار  خیش  نآ  هک  دیابیم  تسا  هدرک  وا  هب  يو  تیبرت  هلاوح  هک  دشاب  هدنز 

تسا سک  نامه  هک  تخانشب  ار  يو  دیسر ، يدرورهس  نیّدلا  باهش  خیـش  هب  نوچ  دش . ناور  زاجح  بناج  هب  دنک و  بلط  ار  خیـش  نآ 
. تشاد عالطا  يو  لاح  رب  زین  خیش  دوب و  هدید  باوخ  رد  هک 

خیش زا  ار  نآ  ریغ  خیـش و  تافّنـصم  دیـشوپ و  هقرخ  درب و  رـس  هب  اهلاس  دش و  مزالم  خیـش  شیپ  تفگب و  يو  اب  ار  يو  باوخ  نومـضم 
يو تامارک  تالاح و  تشگ و  لوغشم  نابلاط  داشرا  هب  درک و  انب  یهاقناخ  دش و  لهأتم  درک و  تعجارم  زاریـش  هب  خیـش  نذا  هب  دینش و 

.« دیآیم نیّدلا  باهش  خیش  ترـضح  سافنا  يوب  نآ  زا  هک  تسا  فیرـش  ياههلاسر  فیطل و  نانخـس  ار  يو  تفای و  راهتـشا  قلخ  نایم 
. تشذگرد ق . نابعش 678 ه . هام  رد  شغزب  نیّدلا  بیجن  خیش 

(. ص 193 فاّصو ، خیرات  ص 147 ؛ ج 6 ، بدالا ، ۀناحیر  ق ؛ لاس 678 ه . ثداوح  رد  یحیصف  لمجم  کن : )

شغزب نیّدلا  ریهظ  ص 15 

______________________________

هب يو  ردام  نوچ  دنیوگ  دوب . دوخ  رـصع  مان  هب  ناداهز  نافراع و  زا  شغزب  نیّدلا  بیجن  خیـش  نب  یلع  نمحرلا  دـبع  نیّدـلا  ریهظ  ( 10)
كرابم هقرخ  زا  ياهراپ  وا  يارب  نیّدلا  باهش  خیش  دش ، هلماح  يو 

419 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تایح ماّیا  رد  تفای و  تیبرت  دش و  لوغـشم  ردپ  تمدخ  هب  دش  گرزب  نوچ  دندیناشوپ . يو  رد  ار  نآ  دـش ، دـّلوتم  نوچ  داتـسرف . دوخ 

دمآ و زاوآ  هفیرـش  هرجح  زا  تفگ ، مالـس  دمآ و  ص )  ) لوسر هفیرـش  هضور  هب  هک  دید  باوخ  رد  هفرع  بش  تفر ، جـح  هب  دوخ  ردـپ 
دعب دش . لصاح  دارم  هک  داد  تراشب  داد و  ربخ  باوخ  نآ  زا  ار  دوخ  لها  دش و  علطم  لاح  نآ  رب  يو  ردپ  یشاجتلا  ابا  ای  مالسلا  کیلع 

تسا و هدرک  همجرت  ار  فراوع  هک  تسا  نآ  یکی  يو  فیناصت  زا  درک و  فینصت  درک و  تیاور  تشون و  ثیدح  تفگ و  سرد  نآ  زا 
(. ص 309 سنالا ، تاحفن  . ) دناهدرک تبث  ق  لاس 716 ه . هب  ار  يو  تافو  تسا . رایسب  ماهلا  فشک و  زا  رداص  تاقیقحت  اجنآ  رد 
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يزاریش فیفخ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  وبا  خیش  ص 15 

______________________________

ص 108 ۀیادهلا ، حابصم   ) دناهتـشون ق  لاس 391 ه . دوب و  اطع  نبا  يریرج و  باحـصا  زا  يرجه و  مراـهچ  نرق  هّیفوص  خـیاشم  زا  ( 11)
هن فیفخ  هّللا  دبع  لیاضف  لیامـش و  : » دسیونیم ص 475 ) ج 2 ، ، ) قیاـقحلا قیارط  رد  موصعم  ازریم  ص 15 .) افصلا ، ةوفص  یقرواپ 2 ،
هک هیفوص  زا  دنایتعامج  نایفیفخ  و  تشاد . صاخ  یبهذم  تقیرط  رد  دوب و  دهتجم  هک  تسین  هدیـشوپ  درمـش ، ناوترب  هک  تسا  نادنچ 

. تسوا روضح  تبیغ و  رب  فّوصت  رد  وا  بهذم  زارط  دننک و  ودب  ّالوت 
جالح روصنم  اطع و  نبا  يریرج و  میور و  هدرک ، اهرفـس  دیرجت  رب  دوب و  كولم  ءانبا  زا  : » هک تسا  هدـمآ  ص 106 )  ) ایلوالا ةرکذت  رد 

و هن . شیب  يدوب  زیوم  هناد  تفه  راطفا  تقو  هب  وا  ياذغ  بش  ره  هک  يدنتفگ  فیفخ  تهج  نآ  زا  ار  وا  و  هتفای . ار  دینج  دوب و  هدـید  ار 
. باسحکبس حورکبس و  دوب و  رابکبس 

يرصب نسح  ص 22 

يارـسا زا  شردـپ  يوما . دـهع  داّهز  ریهاشم  زا  نیعبات و  ناگرزب  زا  ق . 110 ه . يرـصب 21 - راسی  نسحلا  یبا  نبا  نسح  دیعـس  وبا  ( 12)
هب نآ  زا  سپ  تفای . اـمن  وشن و  يرقلا  يداو  رد  و  دـمآ ، اـیند  هب  هنیدـم  رد  نسح  دـمآیم . رامـش  هب  یلاوم  زا  زین  يو  دوخ  دوب و  ناـسیم 

تماقا اجنآ  و  تفر ، هرصب 
420 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تفلاخم وا  یقالخا  تعاجش  دهاوش  زا  تفای . ترهـش  شیوخ  یقالخا  تعاجـش  تحاصف و  يوقت و  دهز و  ببـس  هب  يدوز  هب  و  دیزگ ،
زا هک  نیریـس ، نبا  یبعـش و  دـننام  یناسک  فـالخرب  تحارـص و  لاـمک  اـب  باـب  نآ  رد  هک  هیواـعم ، نب  دـیزی  تفـالخ  اـب  تسا  حـیرص 

تعاجـش نیا  هتـشون  جاجح  کلملا و  دـبع  هب  هک  ییاههمان  رد  نینچمه  يو  تفگ . زاب  دوخ  هدـیقع  يو  دـندرک ، اـبا  حیرـص  رظنراـهظا 
هدوب يو  نادرگاش  زا  تسخن  هلزتعم ، ياسؤر  زا  دیبع ، نبا  تشاد ، سرد  هقلح  هرصب  دجـسم  رد  نسح  تسا . هداد  ناشن  ار  دوخ  یقالخا 

رد طقف  هن  يو  نینچمه ، تسا . لقن  وا  زا  رایسب  ثیداحا  هتفایرد و  دناهدوب  ردب  هعقاو  رد  هک  ار  هباحـص  زا  نت  داتفه  يرـصب  نسح  تسا .
شیوخ خیاشم  يامدق  زا  ار  وا  هّیفوص  تسا و  هتشاد  رایسب  ریثأت  زین  دهز  هقیرط  جیورت  رد  هکلب  تسا ، هتـشاد  ریثأت  هلزتعم  هقیرط  شیادیپ 

(. ص 30 ایلوالا ، ةرکذت  کن :  ) دنرامشیم

یطقس يرس  ص 22 

______________________________

درگاـش و هک  تقیرط  لاـجر  تقیقح و  لـها  رباـکا  دادـغب و  ياـفرع  هّیفوص و  ریهاـشم  زا  نسحلا - وـبا  شاهینک  سلغم - نب  ّيرـس  ( 13)
دیحو نافرع  دیحوت و  ملع  فّوصت و  عرو و  رد  دوب و  وا  ییاد  يدادـغب و  دـینج  دـشرم  داتـسا و  یخرک و  فورعم  یفاح ، رـشب  بحاصم 

فورعم يزور  هتـشاد  يزاّزب  ناـکد  هک  دـنیوگ  دوشیم . یهتنم  وا  هب  دادـغب  خـیاشم  رثکا  تقیرط  تبـسن  تفریم ، رامـش  هب  دوخ  ناـمز 
نیا وا  هرابرد  دش و  فوعشم  رایسب  فورعم  درک و  تباجا  يرـس  دومن ، تساوخرد  وا  يارب  یـسابل  هدروآ و  شناکد  هب  ار  یمیتی  یخرک 

متـساخرب ناکد  زا  اعد  نآ  تکرب  زا  دیوگ  يرـس  دنادرگ . تاهدوسآ  نآ  دادش  زا  هدرک و  راوخ  ترظن  رد  ار  ایند  دنوادخ  هک  دومن  اعد 
. متشگ غراف  ایند  لها  ایند و  زا  متشادن ، رظن  رد  ایند  زا  رتضوغبم  يزیچ  هک  یتلاح  رد 
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شرمع یمامت  رد  هک  مرادن  غارس  ار  یـسک  يرـس  زا  رتدباع  دیوگ : دینج  دنراد . بوسنم  ودب  يرایـسب  رداون  هنامیکح و  هنافراع و  لاوقا 
هبلغ اّهتوق  اهتردق و  نیرتالاب  تسا : يرـس  نانخـس  زا  تسا . هدیدن  لاح  نیدب  ار  وا  یـسک  هدـیباوخن و  ولهپ  هب  الـصا  توم  ضرم  زا  ریغ 

. دوب دهاوخ  رتزجاع  نارگید  بیدأت  هب  تبسن  دشاب  زجاع  دوخ  سفن  بیدأت  زا  هک  یسک  تسا ، دوخ  سفن  رب  ندرک 
421 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. مدید نآ  رد  ار  رعش  هس  نیا  هدرک  زاب  سپ  دشابیم  هّصق  دصتفه  زا  رتدنمدوس  هعقر  نیا  تفگ  داد و  نم  هب  ياهعقر  يرس  دیوگ : دینج 
رانید تصـش  یتقو  تشادن . عفن  عمط  رانید  مین  زا  رتشیب  رانید  هد  ره  رد  دوخ  تالماعم  رد  درکیم  تراجت  هک  یتاقوا  يرـس  هک  دـنیوگ 
دهع ادخ  اب  تفگ ، يرـس  شورفب . رانید  دون  هب  ار  ماداب  تسا و  بسانم  عقوم  تفگ  دمآ و  لّالد  دش ، نارگ  ماداب  ياهب  درک ، دیرخ  ماداب 

. مشورفیمن رتمک  هب  ار  وت  لام  مه  نم  تفگ : لّالد  مرادنرب . دوس  رانید  مین  زا  هدایز  رانید  هد  ره  هب  هک  مراد 
. لام بحاص  هن  تخورف و  لّالد  هن  سپ  منکشیمن . ار  دوخ  دهع  مه  نم  تفگ : ّيرس 

تافو یگلاس  تشه  دون و  رد  دادـغب  رد  يرمق  يرجه  متفه  ای  میـس  ای  مکی  هاجنپ و  ای  مهاجنپ  ای  مجنپ  لهچ و  تسیود و  لاـس  هب  يرس 
- رهم ظفل  لّوا  لوق  ربانب  وا  خیرات  هدام  تسا . هدش  نفد  وا  يولهپ  رد  زین  دینج  دیدرگ و  نوفدم  شیرق ) رباقم   ) هیزینوش هربقم  رد  تفای و 

لوق ربانب  251 و  ریما - ظفل  میس  لوق  ربانب  250 و  قحلا - بطق  250 و  لادبا - ریپ  250 و  ریم - ظفل  هس  زا  کیره  میود  لوق  ربانب  245 و 
، بدالا ۀناحیر  کن : . ) دشابیم  257 رونا - ظفل  یمجنپ  لوق  ربانب  253 و  هنامز - ناطلس  253 و  یلاع - هللا  دبع  ظفل  ود  زا  کیره  مراهچ 

(23 صص 24 - ، 3 ج 4 -
تفرگ و شتآ  دادغب  رازاب  يزور  تفگ  يرـس  خیـش  هک  دـننک  تیاکح  : » هک تسا  هدروآ  ناکلخ  نبا  زا  لقن  هب  قیاقحلا  قیارط  بحاص 

تدرا ثیح   » ماقم نیا  رد  مالک . نیا  نتفگ  زا  مدـش  نامیـشپ  مداـن و  هّللا و  دـمحلا  متفگ  تخوسن . وت  ناـکد  هک  دـمآ  نم  دزن  هب  یـسک 
دیوگیم تاحفن  بحاص  : » دسیونیم زاب  و  هّللا . دمحلا  نتفگ  زا  منکیم  رافغتـسا  هک  تسا  لاس  یـس  نونکات  و  سانلا » نم  اریخ  یـسفنل 

اعد ياعدتـسا  وا  زا  نآ  زا  دعب  دش . هدرزآ  هک  دنتـسشن  نادنچ  دنتفر و  وا  تدایع  هب  ناناجنارگ  زا  یعمج  دـش ، رامیب  سوطرط  رد  یتقو 
. دیزیخرب دوز  دیور  رامیب  رس  رب  نوچ  تفگ : تشادرب و  تسد  يرس  دندرک ،

یناملسم زا  تسین  ناسک  باذع  یلوتنس  نید  هار  تدایع ز  تسه  هچرگا 
، ایلوالا ةرکذت  372 ؛ صص 380 - قیاقحلا ج 2 ، قیارط  کن :  ) یئاج نارگ  شرس  زا  ياهحتاف  رببناوخرب  ياهروس  ییاعد و  يوگب  کبس 

(245 صص 253 -
422 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يارب مدـید  ار  يو  دوب . صیرح  رهاظ  ملع  بلط  رد  يدرم  : » هک دـنکیم  لقن  یطقـس  ّيرـس  زا  نیدـلا  مولع  ءایحا  رد  یلاّزغ  دـمحم  ماما 
ار وت  ادخ  هک  ینک  عیاض  ار  ملع  یک  ات  مدینـش : ياهدنیوگ  زا  باوخ  رد  تفگ : مدیـسرپب ، نآ  بجوم  زا  هدومن ، لازتعا  نامدرم  زا  دـّبعت 
رد متفرگ و  ملع  بلط  كرت  ببـس  نیدـب  نآ ، رب  تسا  ندرک  لمع  ملع  ظـفح  تفگ : مشوکیم  ملع  ظـفح  رد  نم  متفگ : داـنک . عیاـض 

ص 151) ج 2 ، نیدلا ، مولع  ءایحا  «. ) مدومن لابقا  لمع 

یخرک فورعم  ص 22 

______________________________

وا دناهدوب . بهذم  ینارـصن  شردام  ردـپ و  افرع . ریهاشم  زا  ظوفحم ، وبا  هب  یّنکم  یخرک ، يدادـغب  نازوریف  ای  زوریف ، نب  فورعم  ( 14)
نبا و با و  مان  هب  هک  تسا  راصن  دیاقع  هب  هراشا  نیا  ۀثلث و  ثلاث  وگب  تفگ ، ودب  مّلعم  دندرب ، ینارصن  یمّلعم  شیپ  یگلاس  تفه  رد  ار 

ناشیا ّدر  رد  مه  دـیجم  نآرق  رد  تسا و  لیئربج  سدـقلا  حور  یـسیع ، نبا  یلاعت ، يادـخ  با  هک  دـندقتعم  هثالث ) میناقا   ) سدـقلا حور 
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: تفگ درک و  راکنا  ادیدش  فورعم  ٍۀَثالَث » ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل   » هدومرف
دندوب دنموزرآ  شردام  ردپ و  هکنآ  ات  دش  بیاغ  یتّدم  هدرک و  رارف  زین  وا  دز ، شیور  رب  یلیس  هتفـشآرب و  مّلعم  سپ  دحا . هللا  وه  لب  ال 
یگلاس تفه  رد  اضر  ماما  ترـضح  داشرالا  بسح  هکنآ  ات  دنیامن  تقفاوم  زین  ناشیا  دـنک ، لوبق  هک  ار  ینید  ره  ددرگرب و  وا  شاک  هک 

؟ یتشگرب نید  مادک  اب  هک  دندومن  راسفتسا  يو  زا  شردام  ردپ و  دمآ . ناشهناخ  هب  درک و  لوبق  ار  مالسا  سّدقم  نید 
هک تاضور  مالک  رهاظ  دـشابیم . شردـپ  ّتینارـصن  مان  مه  نازوریف  ای  زوریف  ظفل  دـندروآ و  مالـسا  زین  ناشیا  کنیا  مالـسا . اـب  تفگ :
هب يراب  دـناهداد . یلع  هب  لیدـبت  مالـسا  لوبق  زا  دـعب  ار  شردـپ  ماـن  هکنآ  هتـشاد  روکذـم  یلع  نب  فورعم  ناونع  هب  ار  همجرت  بحاـص 

: دیوگ يرتسبش  دنمان . زین  هدازاسرت  ار  وا  ردپ  یلصا  بهذم  ببس  هب  دنیوگ و  مه  زوریف  نبا  ار  وا  ردپ  روکذم  یلصا  مان  تبسانم 
، تسا ریظنیب  دیرفت  دیرجت و  كولس و  ریس و  بتارم  رد  یخرک ، فورعم  راکنا  رارقا و  ره  وش ز  درّجمراب  کی  هب  ار  لد  هد  هدازاسرت  هب 

رد افرع  هّیفوص و 
423 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هتفگ و بّرجم  قایرت  ار  وا  ربق  دنناد ، شاهوعّدلا  باجتـسم  هدرمـش و  شرابک  خیاشم  زا  دنراد ، نایاپیب  یتدیقع  ناوارف و  یتدارا  وا  قح 
ناشیا زا  یضعب  هکلب  دنرادنپیم  شیاضر  ترضح  نایلاوم  باحـصا و  زا  هداد و  تبـسن  ودب  يرایـسب  تامارک  دنیامنیم ، افـشتسا  نآ  زا 

. دنناد شترضح  نآ  نابرد 
هقرخ یطقـس  ّيرـس  دوخ  ییاد  تسد  زا  يدادـغب  دـینج  هدرک  لقن  یئاسحا  روهمج  یبا  نبا  یلجم  باتک  زا  تاـّنجلا  تاـضور  رد  هچنآ 

شوـپهقرخ اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  هّللا  ۀـجح  ترـضح  كراـبم  تسد  زا  زین  فورعم  یخرک و  فورعم  زا  مه  ّيرـس  هدیـشوپ و  تیـالو 
یتقیرط دنـس  هک  دنتـسه  هّیفوص  يافرع  زا  هلـسلس  کی  هک  تسا  نیا  هدرک  لقن  ار  نیا  ریظن  زین  یلمآ  ردـیح  دّیـس  زا  تسا . هدوب  تیـالو 

ناشیا دنراد . ترهش  هّیفورعم  هب  تهج  نیمه  هب  هتشاد و  لوصوم  ترضح  نادب  وا  هطساو  هب  دنناسریم و  یخرک  فورعم  هب  ار  ناشدوخ 
ترثک نیمه  تهج  هب  دنتسه و  بعـشنم  هبعـش  نیدنچ  هب  هریغ  نایدینج و  نایطقـس و  يدنبـشقن و  یـشخبرون و  یهللا و  تمعن  مان  هب  زین 
نیمه رد  ار  هروکذـم  تابعـش  زا  کیره  هبعـشرس  یلامجا  لاح  حرـش  فورعم و  لسالـسلا " ما  هب " هّیفورعم  هلـسلس  نیا  هک  تسا  بعش 

زین ناکّلخ  نبا  میاهداد . شراگن  يدادغب  دینج  یطقس و  ّيرـس  دنبشقن و  نیّدلا  ءاهب  شخبرون و  هّللا و  تمعن  هاش  یلو ، ناونع  هب  باتک 
حرـش هب  هک  هّیلاجر  بتک  زا  مادکچیه  رد  همه ، نیا  اب  تسا . رامـش  ّدح و  هطیح  هزادـنا و  زا  جراخ  فورعم ، نساحم  رابخا و  هک  دـیوگ 
تاقث لیهاجم و  ریهاشم و  زا  کیره  تدالو  هتخادرپ و  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  یلاوم  ماّدخ و  ّصاوخ و  باحـصا و  زا  کیره  لاح 
یمان احیولت  ای  احیرصت  احدق  ای  احدم  هدشن و  یخرک  فورعم  لاح  حرش  هب  یضّرعت  الـصا  دنراگنیم  ار  ناشیا  نیمومذم  نیحودمم و  و 

هدوب و رظن  دیدرت و  ّلحم  وا  ندوب  ترضح  نآ  باحصا  زا  هکلب  اضر  ترضح  هب  تبسن  وا  ینابرد  تمـس  کنیا  دناهتـشادن  روکذم  وا  زا 
هب تبسن  ار  وا  ینابرد  تمس  رگید  لیلد  دنچ  تهج و  نیمه  هب  دوخ  تایحلا  نیع  باتک  رد  مه  یـسلجم  هماّلع  دیامنیم . دعبتـسم  رایـسب 

، فورعم لاوحا  يایازم  یضعب  قداص و  ترضح  اب  يو  تاقالم  مقس  تّحـص و  دیاز و  قیقحت  تسا و  هدرک  راکنا  ادیدش  اضر  ترـضح 
يو ندوب  فراع  دباع  بهذم  یماما  ملـسم  لامجالاب  تسا و  هطوبرم  هدمتعم  بتک  رگید  لاقملا و  حـیقنت  تاّنجلا و  تاضور  هب  لوکوم 

رد
424 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يرجه مشـش  ای  مّود  تسیود و  ای  مامت  تسیود  لاس  مّرحم  متـشه  ای  مّود  رد  فورعم  تافو  دشابیمن . تّحـص  زا  رود  هدنراگن  نیا  رظن 
هملک یمّود  ربانب  200 و  ناهج - حابصم  200 و  ایفصا - هدبز  200 و  قافآ - هدـبز  هلمج  هس  زا  کیره  لّوا ، ربانب  دـش و  عقاو  دادـغب  رد 
دنتفگ وا  هب  توم  ضرم  رد  دنـشابیم . وا  خـیرات  هّداـم   206 نیّدـلا - بطق  هلمج  یمّوس  رباـنب  202 و  لـمکا - بطق  هلمج  202 و  بر -
مـشاب هتفر  نایرع  ماهدـمآ  نایرع  اـیند  هب  هچناـنچ  هک  دـیهدب  هقدـص  ارم  نهاریپ  مدـش  توم  هب  فرـشم  هک  یتقو  تفگ : نکب . یتّیـصو 
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(. 45 صص 47 - ، 5 ج 6 - بدالا ، ۀناحیر  )

ییاط دوواد  ص 22 

______________________________

طبض هب  و  ق . لاس 165 ه . رد  يزوج  نبا  هتشون  هب  انب  شتافو  تسا . يرجه  مود  نرق  ياهقف  زا  یئاط  ریـصن  نب  دوواد  نامیلـس  وبا  ( 15)
ةوفـص کن : . ) شلاوحا همجرت  يارب   ) دـش عقاو  ق  اـی 160 ه . ق  رد 162 ه . یعفاـی  هتـشون  هب  و  ق . اـی 160 ه . ق  رد 165 ه . ناـکلخ  نبا 

( ییاط دوواد  ینعی   ) يو زا  یـسک  : » هک تسا  هدـمآ  ص 80  قیاـقحلا ج 2 ، قیارط  رد  ص 12 ) هّیریـشق ، هلاسر  ص 74 ؛ ج 3 ، ةوفصلا ،
دهاوخ راک  هب  ایند  رد  دوب و  دـهاوخ  ماقم  اـیند  رد  ار  وت  هک  نک  نادـنچ  ینک  اـیند  رد  هک  يدـهج  تفگ : تساوخ . تحیـصن  ّتیـصو و 
مدیدن ار  سک  چیه  هتفگ ، هک  دننک  تیاکح  یخرک  فورعم  زا  دیآ . راک  هب  ترخآ  رد  ار  وت  هک  ینک  ترخآ  يارب  هک  يدهج  و  دـمآ .

«. يدوبن هّرذ  رادقم  وا  مشچ  رد  ایند  لها  ایند و  هلمج  هک  دواد  زا  تشاد  رتراوخ  ار  ایند  هک 

یضاق نیّدلا  هیجو  خیش  ص 22 

ا
هقرخ بیجنلا  وبا  تسا و  يدرورهس  بیجنلا  وبا  ّمع  هیومع و  دمحم  وبا  دنزرف  يو  هیفورعم . لسالـس  زا  هیدرورهـس ، داّهز  اهقف و  ز  ( 16)

(. ص 309 ج 2 ، قیاقحلا ، قیارط  . ) شردپ زا  نیّدلا  هیجو  تفرگ و  نیّدلا  هیجو  خیش  تسد  زا  تادارا 
425 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يدرورهس بیجنلا  وبا  ص 23 

______________________________

لاس 490 دودح  رد  هک  قارع  رد  هّیفوص  رادمان  خیاشم  زا  يدرورهس  هیومع  نب  دمحم  نب  هّللا  دبع  نب  رهاقلا  دبع  بیجنلا  وبا  خیش  ( 17)
و تخادرپ . سیردـت  هب  دادـغب  هیماـظن  هسردـم  رد  ق ) بجر 547 ه . اـت  مرحم 545   27  ) مین لاس و  کـی  دودـح  يو  دـش . دـلوتم  ق  ه .
زا فراعملا و  فراوع  باتک  فلؤم  هک  يدرورهس  نیّدلا  باهش  تشذگرد . دادغب  رد  ق  رخالا 563 ه . يدامج  هعمج 17  زور  ماجنارس 

فورعم و یهاـقناخ  دادـغب  رد  هک  تسا  يدرورهـس  بیجنلا  وبا  شیومع  هدرورپتسد  تسا ، يرجه  متفه  نرق  هفّوصتم  اـفرع و  ریهاـشم 
. تشاد یمرگ  ظعو  سلجم 

هلـسلس رگید  تسا و  هیدرورهـس  فورعم  هلـسلس  اهنآ  زا  یکی  هک  دوشیم  بعـشنم  فوّصت  هتـشر  دنچ  يدرورهـس  بیجنلا  وبا  خیـش  زا 
زا اههلـسلس  نیا  مومع  ددرگیم و  بعـشنم  يزاریـش  شغزب  نبا  یلع  نیّدلا  بیجن  خیـش  نادرگاش  زا  دمحم  نیّدلا  ماما  زا  هک  هیلامجریپ 

(21 صص 19 - هیادهلا ، حابصم  . ) تسا هدش  يراج  يدرورهس  نیّدلا  باهش  خیش  قیرط 

نایعشعشم ص 23 

هار ییاورنامرف  تموکح و  طاـسب  هزیوه ، تیزکرم  هب  ناتـسزوخ  هّصاـخ  ناریا ، بونج  رد  هک  يوسوم  يولع  تاداـس  زا  ینادـناخ  ( 18)
ماما هب  ار  دوخ  بسن  درم  نیا  درک . تیودـهم  يوعد  ناتـسزوخ  رد  ق . لاس 848 ه . رد  حاّلف  دّیـس  نب  دّمحم  دّیـس  نانآ  سیئر  دنتخادنا .
ینثا هعیش  نادهتجم  مظعا  هّیفوص و  رباکا  زا  دوهف ، نب  دمحا  خیش  نادرگاش  زا  طساو و  يو  سأرلا  طقسم  دیناسریم . ع )  ) مظاک یـسوم 
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: دسیونیم ص 395 ) ج 2 ،  ) نینمؤملا سلاجم  بحاص  دوب . يرشع 
وا زا  ار  نآ  هلیح  هب  دّیس  دزادنا و  تارف  رد  هک  داد  همدخ  زا  یکی  هب  ار  نآ  راضتحا  نیح  رد  تشاد و  هبیرغ  مولع  رد  یباتک  خیش  بانج  »
هک دومن  میلعت  یلع  مسر  رب  لمتـشم  يرکذ  ار  ناشیا  و  تخاس . دوخ  دیرم  ار  ناتـسزوخ  دودـح  بارعا  هبیرغ  مولع  رذـگهر  زا  هتفرگ و 

نآ ندناوخ  نراقم 
426 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رگید ندرک و  مخ  ار  نآ  نداهن و  مکـش  رب  زیت  ریـشمش  نوچ  ریطخ  روما  بکترم  دشیم و  رجحتم  ناشیا  ندب  هداد  تسد  عیـشت  تیفیک 
«. دندشیم هبیجع  ءایشا 

رارق دـهف  نب  دـمحا  خیـش  دوخ  داتـسا  ریفکت  دروم  دوعوم  يدـهم  نامه  يو  هک  رظن  نیا  مـالعا  تیودـهم و  راـهظا  زا  سپ  دّـمحم  دـّیس 
دّیـس اـّما  درک . رداـص  ار  يو  بلج  مکح  روصنم  ریما  داتـسرف . يداـبع  سیردا  نب  ناـیق  نب  روصنم  ریما  هب  ار  ریفکت  مکح  داتـسا  تفرگ .

، تسا هدرک  رداص  نم  لتق  رب  مکح  لیلد  نیمه  هب  بهذم و  یّنس  یفوص  دّیس  نم  تسا و  بهذم  هعیش  دمحا  خیش  هکنیا  هناهب  هب  دّمحم 
ار برع  فیاوط  تفر و  دیسک  عضوم  هب  ییاهر  زا  سپ  دّمحم  دّیـس  داد . يو  ییاهر  هب  مکح  روصنم  ریما  داد و  تاجن  گرم  زا  ار  دوخ 

دنتخادرپ گنج  هب  دالب  زا  یـضعب  ماکح  ارما و  اب  دندیورگ و  ودب  بارعا  زا  یعمج  تفرگ و  الاب  وا  راگزور  نوچ  دومن . عمج  دوخ  رود 
ثیل و ینب  هدابع و  هفیاط  نوچ  برع  فیاوط  رثکا  ندـمآ  درگ  اب  دـنتفای . تسد  سراف  قارع و  ناتـسزوخ  یمامت  رب  یتّدـم  كدـنا  رد  و 
دروآرد و دوخ  فّرصت  رد  ار  هّیحامر  دیشک . هرصب  رس  رب  رکشل  هکنآ  ات  دش  دایز  يو  تکوش  تّوق و  دسا  ینب  دعس و  ینب  طیطخ و  ینب 

. دنام یلاخ  لوغم  نیطالس  زا  برع  قارع  راید  تفر و  زاریش  هب  دادغب  بناج  زا  غادب  ریپ  نوچ  و  دومن . انب  اجنآ  رد  ياهعلق 
رثکا هرصاحم  نآ  رد  درک و  عطق  ار  اجنآ  ناتسلخن  مامت  هرصاحم و  ار  اجنآ  دومن و  تکرح  طساو  بناج  هب  دّمحم  دّیـس  رـسپ  یلع  یلوم 

دنتفر و هرـصب  هب  طساو  زا  هدومن  قاّفتا  دوب ، مکاح  غادب  ریپ  بناج  زا  هک  يدـنفا ، ریما  هب  طساو  لها  هکنآ  ات  دـندرم  یگنـسرگ  هب  مدرم 
زا دعب  دوب . تشه  هاجنپ و  دصتـشه و  لاس  رد  هعقاو  نیا  تخاس و  مکاح  اجنآ  رد  ار  یمان  جارد  یلع  یلوم  دنتـشاذگ و  بارخ  ار  طساو 
زور هن  تفر و  دادـغب  یلاوح  هب  اجنآ  زا  تشکب و  ار  یگمه  دومن ، تراـغ  ار  جـح  هلفاـق  تفر و  فرـشا  فجن  دهـشم  هب  یلع  یلوم  نآ 
یلع یلوم  دیسر و  دوب  هداتسرف  دادغب  لها  ددم  هب  ازریم  هاش  ناهج  هک  يرکـشل  ماّیا  نامه  رد  و  دومن . ریـسا  لتق و  بهن و  دومن و  تماقا 

هب دیـسر و  یلع  یلوم  هب  يریت  انثا  نآ  رد  دومن و  ناـهبهب  هعلق  هرـصاحم  هدیـشک  هیولیگهک  هب  رکـشل  اـجنآ  زا  درک و  تعجارم  هزیوه  هب 
. دوب کی  تصش و  دصتشه و  لاس  رد  هعقاو  نیا  تفای و  تافو  نامه 

اب ار  دادغب  رکشل  دمآ و  دادغب  هب  يدابعلا  هّللا  جرف  نب  رصان  ریما  یلع  یلوم  تافو  زا  دعب  و 
427 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ناشیا نایم  رد  هدرک  لابقتسا  ار  ناشیا  طساو  ات  دّمحم  دّیس  درب و  دّمحم  دّیس  بناج  هب  هتـشادرب  دندوب  هدش  عمج  وا  رب  هک  رایـسب  بارعا 
هعقاو نیا  و  تفرن . رد  هب  ناشیا  زا  يدحا  دندش و  هتـشک  وا  گنج  رد  تعامج  نآ  یگمه  هدمآ  بلاغ  دّـمحم  دّیـس  تسویپرد و  گنج 

، هتفای الیتسا  وا  رب  ردپ  ماّیا  رخاوا  رد  یلع  یلوم  تفای . تافو  داتفه  دصتـشه و  هبنـشراهچ  رد  دّـمحم  دّیـس  دوب و  روکذـم  لاس  رخاوا  رد 
وا رد  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رّهطم  حور  هک  تشاد  هدـیقع  نیا  رب  ار  ناـشیا  دـش و  موـق  نآ  رورـس  هدرب  نوریب  وا  تسد  زا  راـیتخا  ماـمز 

ناطلـس دّمحم ، دّیـس  زا  سپ  درک . تراغ  ار  هسّدقم  دهاشم  هدرب  برع  قارع  هب  تخات  اذـهل  تسا و  تایح  رد  ترـضح  نآ  هدرک  لولح 
یلیف يرایتخب و  يارما  دـمآرد و  يو  فّرـصت  هب  دادـغب  یحاون  رثکا  نسحم  ناطلـس  ناـمز  رد  دیـسر . تموکح  هب  ردـپ  ياـج  هب  نسحم 

وا مان  هب  دیرجت  رب  ار  دوخ  هیـشاح  يدابارتسا  دّمحم  نیّدلا  سمـش  هکنانچ  دوب  تسودملع  يدرف  نسحم  ناطلـس  دندیدرگ . يو  فیطم 
هتساک نایعشعشم  تردق  زا  لیعامسا  هاش  روهظ  اب  دندیـسر . تموکح  هب  بّویا  دّیـس  یلع و  دّیـس  نسحم ، ناطلـس  زا  سپ  تسا . هتـشاگن 

و ق ). 914 ه .  ) دندیسر لتق  هب  بّویا  دّیس  یلع و  دّیس  دومن و  بوکنم  روهقم و  ار  نانآ  نایعشعشم  نادناخ  اب  دربن  رد  لیعامـسا  هاش  دش .
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. دمآرد لیعامسا  هاش  فّرصت  هب  بونج  ناتسزوخ و  دالب  ریاس  رتشوش و  هزیوه و 
هدرپسرـس عیطم و  ار  دوخ  نسحم ، دّیـس  رـسپ  حالف ، دّیـس  دنتفرگ و  رارق  يزکرم  تموکح  عبات  تحت  عشعـشم  لآ  دـعب  هب  خـیرات  نیا  زا 

حالف دّیس  زا  سپ  دیدرگ . راذگاو  يو  هب  هزیوه  تموکح  نآ  لابق  رد  داتسرف و  يوفـص  رابرد  هب  ایاده  هفحت و  تسناد و  يزکرم  تلود 
(402 صص 395 - ج 2 ، نینمؤملا ، سلاجم  . ) دندش هزیوه  مکاح  ناردب ، رسپ  داجس ، یلوم  يو  زا  دعب  ناردب و  دّیس  شرسپ 

مکاح رظن  ریز  هک  دوب  قورد  هب  رصحنم  نایعشعشم  ینارمکح  ردان  هرود  رد  دندوب . يزکرم  تموکح  عبات  نایشعشم  زین  نایوفص  زا  سپ 
، نایعشعشم کن : نایوفـص  زا  سپ  نایعـشعشم  تشونرـس  زا  عالطا  يارب  . 303 صـص 308 - ینیما ، يارآملاع  کن : . ) دندوب ناتـسزوخ 

.( دعب هب  ص 353  یخیرات ، تالّوحت  دنیارف  یعامتجا و  يرکف - ّتیهام 
428 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يرها دومحم  نیّدلا  باهش  ص 24 

______________________________

زیربت باخرس  هسردم  رد  تسا . یـساجس  نیّدلا  نکر  ناشیکتدارا  زا  ناجیابرذآ و  رابک  خیاشم  زا  يرها - دومحم  نیّدلا  باهـش  ( 19)
رتخد حاکن  دقع  زا  سپ  تسا . هدش  يو  رظن  روظنم  هتفر و  نیّدلا  نکر  خیـش  تمدخ  ساجـس  رد  نآ  زا  دعب  هدیـشک و  تضایر  هلچ  هس 
لیان بطق  هجرد  هب  هدش  لوغـشم  مدرم  داشرا  تیادـه و  هب  رمع  رخآ  ات  هتفر و  رها  هبـصق  هب  راوگرزب  نآ  فرط  زا  ناطلـس  هجیدـخ  يو 

لاـّصتا مهاـب  اـجنیا  رد  هّیماریب  هّیولوم و  هّیتولخ و  هقیرط  هک  تسناد  دـیاب  تسا . هاـگترایز  يو  دـقرم  هدرم . هبـصق  ناـمه  رد  هدـیدرگ و 
ینالیگ دـهاز  خیـش  ریپ  هک  تسا  يزیربت  نیّدـلا  لامج  خیـش  اهنآ  زا  یکی  تسا  هتـشاد  لماک  دـیرم  هس  يرها  دومحم  اـنالوم  دـباییم و 

هیرق رد  يو  رازم  دـقرم و  هک  تسا  یناقیاو  جرف  اباب  مّوس  تسا ، یـسینب  نسح  هلاـب  ریپ  هک  تسا  باحـصا  نیّدـلا  نیعم  خیـش  مّود  تسا ،
ص 209) ناجیابرذآ ، نادنمشناد  . ) تسا ناقیاو 

راونا مساق  ص 25 

رد ق . لاس 757 ه . رد  مساق  هاش  یمساق و  مساق و  هب  صّلختم  يزیربت  يوسوم  ینیسح  مساقلا  وبا  نب  نوراه  نب  رصن  نب  یلع  دیـس  ( 20)
يدرگاش ینیمی  نیّدلا  ردص  خیش  یلیبدرا و  نیّدلا  ردص  خیش  رـضحم  رد  مولع  تامدقم  بسک  زا  سپ  دش . ّدلوتم  زیربت  عباوت  زا  بارس 

، نیوزق رد  اهتّدـم  دیـسر و  یلو  هّللا  تمعن  خیـش  تمدـخ  هب  سپـس  دـیدرگ . راونا  مساق  هب  بّقلم  یـسوم  نیّدـلا  ردـص  فرط  زا  دومن و 
رما نیمه  تفرگ و  رارق  مدرم  هّماع  هّجوت  دروم  تخادرپ و  مدرم  داشرا  هب  تاره  رد  یتّدم  دینارذگ . راگزور  ناسارخ  دنقرمس و  نالیگ ،
رارق کیب  غلا  تیانع  لوغشم  دوب و  دنقرمـس  خلب و  رد  یتّدم  تفر و  نوریب  تاره  زا  راچان  هب  مساق  دش و  ازریم  خرهاش  ینارگنلد  ثعاب 

ای ای 837  لاس 835  هب  تخادرپ و  مدرم  داشرا  هب  دیزگ و  تماقا  روباشین ، عباوت  زا  ماجرکنل ، هبصق  ای  درجرخ  هیرق  رد  ماجنارـس  تفرگ و 
: تسوا راثآ  زا  دنداهن . انب  يو  ربق  رس  رب  ابیز  یترامع  ییاون  ریش  یلع  ریما  رما  هب  مهن  نرق  رخاوا  رد  تفای . تافو  ق  838 ه .

429 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ص ج 2 ، احصفلا ، عمجم  کن : . ) تایعابر تایلزغ و  تاعطق ، رب  لمتشم  رعش  ناوید  نیفراعلا و  تاماقم  ای  ایلوالا  ةرکذت  نیقشاعلا ، سینا 

(48 ص 49 - ج 1 ، قیاقحلا ، قیارط  ص 399 ؛ ج 3 ، بدالا ، ۀناحیر  ص 617 ، ج 3 ، ریسلا ، بیبح  52 ؛

یناپوچ فرشا  ص 31 
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______________________________

شات رومیت  ریما  رسپ  نایناخلیا ، تنطلس  هرود  رد  یناپوچ  نادناخ  گرزب  يارما  زا  ق . لاس 758 ه . هب  یفوتم  یناپوچ  فرشا  کلم  ( 21)
زا يراک  اما  تفر ؛ زاریـش  ریخـست  تهج  یناـپوچ ، نسح  خیـش  ریما  شیوخ  ردارب  مکح  هب  ق . هنـس 743 ه . رد  يو  ناـپوچ . ریما  هداون  و 

ریما کیرحت  هب  یناکلیا  نسح  خیـش  ریما  نوچ  و  تفر ، یناکلیا  نسح  خیـش  ریما  تمدخ  هب  ارما  زا  رگید  یکی  اب  دعب  يدـنچ  دربن . شیپ 
. تفرگ شیپ  تراغ  زاریـش  ناهفـصا و  رهبا و  دودح  رد  دنچ  کی  و  تخیرگب ، اجنآ  زا  دمآرب ، وا  نتفرگ  ددـص  رد  یناپوچ  نسح  خـیش 
تشادرب و تنطلـس  هب  لداع ) ناخ  ناوریـشونا   ) ار یمان  ناوریـشون  سپـس  تفر و  ناجیابرذآ  هب  دـش ، هاگآ  ردارب  تافو  زا  نوچ  تبقاـع 

هاشداپ گیب  یناج  ق . هنس 758 ه . رد  دروآ . هوتـس  هب  ار  مدرم  يّدعت  دادیب و  ملظ و  زا  تفای و  ّطلـست  نارا  ناجیابرذآ و  قارع و  رب  دوخ 
. دیسر لتق  هب  تشگ و  ریگتسد  هار  رد  اما  دش  مزهنم  يراوتم و  فرشا  کلم  دیشک . رکشل  ناجیابرذآ  هب  وا  ّرش  عفد  تهج  کبزا 

( یسراف فراعملا  ةریاد  )

ناورش ص 39 

رعش رد  نآ  لامعتسا  هب  دوش  هّجوت  انمض  ص 282 .) ج 3 ، توقای ،  ) تسا هدش  طبض  ناورش  امومع  مان  نیا  یمالـسا  هیلّوا  عبانم  رد  ( 22)
. دننکیم دییأت  ار   Sharvan ناورش ظّفلت  یجرگ  عبانم  ریش .) هاگیاج   ) ناوریش و  رش ) هاگیاج   ) ناو رش - ياهتروص  هب  یناقاخ 

: کن . ) تسا هتـشاد  جاور  مه  ریـش " تروص " ماع  لامعتـسا  رد  هاگهاگ  اّما  تفای . ّتیمومع  مهدزناـش  نرق  دودـح  رد  ناوریـش " ظـفلت "
ص 40) دنبرد ، ناورش و  خیرات 
430 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ینالیگ دهاز  خیش  ص 40 

______________________________

ناهاشداپ ّدج  یلیبدرا  نیدلا  یفـص  خیـش  لاوحا  حرـش  رد  هک  زاّزب ، نبا  يافـصلا  ةوفـص  رد  ریما . نشور  دنزرف  میهاربا  نیّدـلا  جات  ( 23)
جات تسا . هدش  طبـض  زین  دهاز  خیـش  لاوحا  حرـش  هدوب ، ینالیگ  دهاز  خیـش  دیرم  نیّدـلا  یفـص  خیـش  هکنآ  تبـسانم  هب  تسا ، يوفص 

رادنب خیش  نب  لباب  نب  ریما  نشور  وا  ردپ  تسا . هتفگیم  ینالیگ  میهاربا  ار  شیوخ  وا  دوخ  هدوب و  ینالیگ  دهاز  هب  بّقلم  میهاربا  نیّدلا 
نب دیرم  ناشیا  متفه  ّدج  دناهدوب و  هدازخیـش  خیـش و  ّدـج  تفه  ات  نادـناخ  نیا  و  ورم ) یکیدزن  رد  دوب  یهد  ناجنـس   ) یناجنـس يدرک 

. تسا هتشاد  مان  خیشالا 
ردام نیا  زا  دورهایـس  رد  میهاربا  نیّدلا  جات  تفرگ و  ینز  دوب ، نالیگ  ناتـسهوک  ياههید  زا  هک  هلدلا » رهب   » هد زا  دهاز ، خیـش  ردـپ  ریما 

( دزیریم دوردیفس  هب  هک  تسا  يدور  مسا  تشر و  رهـش  یلیم  رد 26  ياهیحان  مسا  دورهایس   ) دور هایـس  رد  ارهاظ  ریما  نشور  دش . هداز 
سنوی ماقم  رد  نالیگ  رد  هک  تسا  هدوب  نیّدلا  لامج  دّیس  دیرم  تقیرط  رد  دهاز  خیـش  تسا . هدرم  اجنامه  رد  هک  اریز  هتـشاد  نکـسم 

. هدیسر وا  تمدخ  هب  اجنآ  رد  خیش  هدوب و  نکاس  ناوالام  هد  رد  دراد ) رارق  نیوزق  یلیم  رد 19  هک  تسا  دابآسنوی  كولب  نامه  ارهاظ  )
هلسلس  ) تسا هتشگ  وا  دیرم  هدیـسر و  نیّدلا  لامج  دّیـس  تمدخ  هب  تسا ، هتفریم  بتکم  هب  زونه  هک  یماگنه  ّتیلوفط و  رد  دهاز  خیش 

يدادـغب دـمحم  رـسپ  دـینج  خیـش  مساقلا  وبا  هب  ماجنارـس  يدرورهـس و  بیجن  وبا  خیـش  يرهبـالا ، رکب  وبا  نیّدـلا  بطق  هب  زین  وا  خـیاشم 
يرازجـنرب نیمز  هتـشذگیم و  تعارز  هب  وا  تاقوا  تسا . هدوب  یکدوک  ناوا  نامه  زا  يو  هنایفوص  یگدـنز  دـهز و  زاغآ  و  دیـسریم ).

كولب زا  نارک ،» هلیه   » هد رد  زین  یهاگ  هدوب و  دورهایـس  رد  رتشیب  نالیگ  رد  وا  تماـقا  دـنتفگیم . ریما » هقـشاع   » ار نآ  هک  تسا  هتـشاد 
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رد یکی  تسا : هتشاد  نز  ود  تسا . هدوب  کیدزن  رزخ  يایرد  هب  رگید ، فرط  زا  دوردیفس و ، هب  فرط  کی  زا  هدرکیم ، تماقا  یلبناخ ،
نامیلـس یخا  رتخد  نآ  و  هتفرگ ، یگلاس  داتـشه  ای  داـتفه  نس  هب  رمع  رخاوا  رد  ار  ناـنز  نیا  زا  یکی  نارک . هلیه  رد  يرگید  دورهاـیس و 

ار وا  هک  همطاف  یبیب  رتخد ، دشیم و  هدیمان  دمحم  نیّدلا  سمش  یجاح  رسپ  رتخد ، کی  تشاد و  رسپ  کی  وا  زا  هک  هدوب  وا  مداخ  مان ،
نیّدلا و یفص  خیش  رسپ  نیّدلا ، ردص  خیـش  هلمج  نآ  زا  دندش و  هداز  نیّدلا  یفـص  نادنزرف  وا  زا  و  داد ، یلیبدرا  نیّدلا  یفـص  خیـش  هب 

زا لبق  نز  نیا 
431 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

مان کمایس  تشاد  يرسپ  دوب و  ناتسخا  هاشناوریش  راید  نآ  هاشداپ  نامز  یفساتشگ  هب  يو  رفس  نیتسخن  تشذگرد . دهاز  خیـش  تلحر 
رد هک  اریز  هدرک  رایـسب  ياهرفـس  ناجیابرذآ  لامـش  هب  ارهاـظ  دـش . هتـشک  لوغم  هاـشداپ  ق ) 690 ه . - 673  ) ناـخ نوـغرا  مکح  هب  هک 

طاقن وا  بلغا  باتک  نآ  رد  و  تسا . هدرکیم  هملاکم  ینالیگ  نابز  هب  مه  یلیبدرا و  نابز  هب  مه  نیّدـلا  یفـص  خیـش  اب  دوخ  تارواـحم 
نیکشیپ ایجن و  ناقوم و  هگلج  دنواتش و  رهشون و  نالبس و  هوک  مرگ  بآ  ناوریش و  نوچ  تسا . هتفر  اجنادب  هک  دربیم  مان  ار  دودح  نآ 

يدنچ تسا  هدوب  نیّدلا  یفص  خیش  هداوناخ  هاگتماقا  هک  ناروخلک  هد  رد  رهش  نآ  فارطا  رد  هتفر و  زین  لیبدرا  هب  قورالآ و  بارس و  و 
ق) 703 ه . - 694  ) لوغم هاشداپ  ناخ  نازاغ  اب  دنواتش ، رد  تسا . هتشگرب  یلبناخ  هب  ایرد  هار  زا  یفـساتشگ  زا  تعجر  رد  هدش و  فّقوتم 

ناقوم رد  موس  راب  یفساتشگ و  رد  مود  راب  دنواتش ، رد  لوا  راب  تسا . هداد  تسد  تاقالم  روبزم  هاشداپ  اب  ار  يو  راب  هس  هدرک و  تاقالم 
. تفر وا  دزن  نالیگ ، دبهفصا  دمحا ، کلم  زا  تعافش  هب  خیش  دوب و  هدز  ودرا  اجنادب  ناخ  نازاغ  هک 

یمان یلمآ  یجاح  تشادن و  يداقتعا  دهاز  خیش  هب  دوب و  نالیگ  زا  یتیحان  نارمکح  دبهپـس و  خیـش ، نامز  رد  دمحا  نیّدلا  نکر  کلم 
ود خیش  ارهاظ  همه ، نیا  اب  یلو  تشاذگیم ، ناحجر  دهاز  خیش  رب  تسا ، هدرکیم  يدنرم  نیّدلا  ردص  خیش  هب  ار  شیوخ  تبـسن  هک  ار 

نیّدـلا لامج  رگید  راب  تشذـگ و  هکنانچ  هتفر ، هاش  يودرا  هب  دوخ  راب  کی  تسا . هدرک  تعافـش  ناخ  نازاغ  دزن  وا  يریگتـسد  رد  راب 
و دناهدرک . اهر  ار  دمحا  کلم  هدمآ و  رگراک  خیش  تعافش  راب  ود  ره  تسا و  هداتسرف  تعافش  هب  نیّدلا  یفص  اب  ار  شیوخ  دنزرف  یلع 

دمحا کلم  هدمآ  اجنآ  هب  زین  ناخ  نوغرا  دوب و  لیبدرا  رد  خیش  هک  یعقوم  رد  تبقاع  تسا و  هدوب  خیـش  نادیرم  کلـس  رد  ناخ  نازاغ 
راک زاغآ  رد  نیّدلا  یفـص  دش . هتـشک  بارـس  یلاوح  رد  هوکرام  نماد  رد  گنج  نامه  رد  دوب و  هدـمآ  لیبدرا  هب  ناخ  نوغرا  گنج  هب 

رد دهاز  خیـش  تلحر  تسا . هدش  وا  نیـشناج  دیرم و  بوذجم و  هتفر و  نالیگ  هب  ناجیابرذآ  زا  تشگ و  لیام  يو  رادـید  قوذ  هب  دوخ 
هب ص 110  افـصلا ، ةوفـص  ادـخهد  همانتغل  کن : . ) تسا هدـش  هدرپس  كاخ  هب  روناخیـش  رد  هداتفا و  قاّفتا  ق . لاس 700 ه . بجر  هاـم 

( دعب

كانرپ روصنم  ص 61 

______________________________

نب کیب  دارم  ناطلس  هک  ینامز  ق . لاس 883 ه . رد  زاریش . مکاح  لیلخ و  ناطلس  نارادرس  زا  ( 24)
432 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رد دـش و  رومأم  کیب  دارم  عفد  هب  ناروالد  زا  یعمج  اب  كانروپ )  ) كاـنرپ کـیب  روصنم  درک ، شروش  لـیلخ  ناطلـس  هیلع  رب  ریگناـهج 
زا ار  کیب  روصنم  بوقعی ، ناطلـس  ق  لاس 889 ه . رد  دیدرگ . مزهنم  هدروخ  تسکـش  کیب  روصنم  اّما  تفرگرد  گنج  هّیناطلـس  گنلا 
زا املع  سراف و  یلاها  هک  یتاضارتعا  یپ  رد  زین  کیب  یفوص  درک . بوصنم  يو  ياج  هب  ار  ولصوم  لیلخ  یفوص  لزع و  زاریش  تموکح 

لوزعم هام  راهچ  زا  سپ  زین  وا  تسـشن و  يو  ياج  هب  کیب  یـضاق  دـیدرگ و  رانکرب  زاریـش  تموکح  زا  ق . لاس 893 ه . رد  دنتشاد  يو 
دّیس هاشداپ و  یلع  ناطلس  لیعامـسا و  هاش  بوقعی  ناطلـس  لاس  نیمه  رد  دیدرگ . راذگاو  کیب  روصنم  هب  زاریـش  تموکح  اددجم  دش .
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رخطـصا هعلق  رد  ار  اهنآ  بوقعی  ناطلـس  روتـسد  هب  کیب  روصنم  داتـسرف و  رخطـصا  هعلق  هب  ار  میگب  هاـش  ملع  ناـشیا  هدـلاو  ازریم  نسح 
کلملا دبع  نیدلا  رخف  هجاوخ  یلع و  خیش  یضاق  ق . هنس 896 ه . رفص  هام  رد  کیب  روصنم  بوقعی ، ناطلس  گرم  زا  سپ  درک . ینادنز 

رد ردنیاب  کیب  شمتیاق  نوچ  دز . رقنسیاب  مان  هب  هکـس  دومن و  تراغ  ار  ناشیا  لاوما  هتفرگ  دندوب  یـسیع  یـضاق  ماوقا  زا  هک  ار  یجواس 
اهنآ نیب  دزی  یلاوح  رد  هک  یگنج  رد  دـش . شمتیاق  عفد  رومأم  رقنـسیاب  فرط  زا  کیب  روصنم  دوب  هدرک  تفلاخم  رقنـسیاب  ازریم  اـب  دزی 

روصنم رمع  رخاوا  زا  داتـسرف  رقنـسیاب  رابرد  هب  ار  شرـس  هدـیناسر و  لتق  هب  ریگتـسد و  ار  شمتیاق  کـیب  روصنم  ق ،) 631 ه .  ) تفرگرد
: کن . ) تسین تسد  رد  ینادنچ  یعالطا  كانرپ  کیب 

(435 صص 36 - ریسلا ج 4 ، بیبح  569 ؛ صص 631 - خیراوتلا ، نسحا 

ازریم رقنسیاب  ص 62 

______________________________

. دش دلوتم  ق . لاس 886 ه . رد  هک  کیب  بوقعی  نیشناج  رسپ و  ولنویوققآ  هلسلس  ناهاشداپ  زا  ( 25)
اّما درک . سولج  تنطلس  تخت  رب  ردپ  ياج  هب  ولـصوم  لیلخ  یفوص  تیامح  یعـس و  هب  ق . رفص 896 ه . رد 11  ردـپ  گرم  زا  سپ  يو 
هب ار  ازریم  حیـسم  دـنتخاسن و  لیلخ  یفوص  تموکح  اب  ارما  ورنیا  زا  داتفا ، راشفا  لیلخ  یفوص  تسد  هب  تکلمم  روما  دوب  كدوک  نوچ 

و دندیـسر . لتق  هب  ولنویوققآ  يارما  زا  يرایـسب  اب  ازریم  حیـسم  بولغم و  اّما  دنتـساخرب ، گنج  هب  لیلخ  یفوص  اب  دنتـشادرب و  یهاشداپ 
اب دش و  عمج  وا  رب  يرکشل  دمآ و  قارع  هب  هتخیرگ  کیب  دومحم 

433 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دودـح رد  کباتا  طابر  رد  ازریم  رقنـسیاب  کـیب و  دومحم  نیب  هک  یگنج  رد  اـّما  تسـشن  تنطلـس  هب  كاـنرپ  کـیب  یلع  هاـش  یناـبیتشپ 

لیلخ یفوص  اـب  رکب  راـید  رد  نجیب  کـیب  نامیلـس  ناـیم  نیا  رد  دندیـسر . لـتق  هب  کـیب  یلع  هاـش  کـیب و  دوـمحم  داد ، يور  نیزجرد 
دـندرب و کیب  نامیلـس  دزن  ار  ازریم  رقنـسیاب  دیـسر و  لتق  هب  لیلخ  یفوص  داد ، يور  ناو  هعلق  دودـح  رد  هک  یگنج  رد  دومن و  تفلاخم 
رب راجاق  رکـشل  قاّفتا  هب  ناطلـس  هبیآ  هعقاو  نیا  زا  سپ  دـمآ . زیربت  هب  ق . لاس 896 ه . رخاوا  رد  تشگ و  رایتخا  بحاص  کـیب  ناـمیلس 

نامیلـس دش . زیربت  هّجوتم  تشادرب و  یهاشداپ  هب  هتخاس ، دازآ  دوب  نادنز  قجنلا  هعلق  رد  هک  ار  کیب  متـسر  هدـش و  یغای  ازریم  رقنـسیاب 
، تساخرب يو  يرای  هب  ناوریـش  هاشداپ  راسی  خرف  تفر . ناوریـش  هب  ازریم  رقنـسیاب  تخیرگ و  رکب  راید  هب  هدرواین  تمواـقم  باـت  کـیب 

تسکش یلع  ناطلس  ناطلس و  هبیآ  زا  رک  دور  رانک  رد  اّما  دمآ  ناجیابرذآ  هب  کیب  متـسر  گنج  تهج  یهاپـس  رازه  هدزاود  اب  رقنـسیاب 
رقنسیاب دناوخ ، ازریم  رقنسیاب  مان  هب  هبطخ  تشادرب و  نایصع  هب  رس  ناهفصا  مکاح  ردنیاب  یجاح  هسوک  نوچ  تفر ، یخامـش  هب  هدروخ 

متسر نیب  هک  یگنج  رد  رگید  تبون  رد  هدروخ و  تسکـش  ناطلـس  هبیآ  زا  نیکـشم  راهآ  رد  دومن ، تکرح  زیربت  ریخـست  تهج  اددجم 
يذ لیاوا  رد  ارآناهج   ) فلؤم هتفگ  هب  انب  ماجنارس  دروخ و  تسکش  رقنـسیاب  تفرگرد ، عدرب  هجنگ و  دودح  رد  ازریم  رقنـسیاب  کیب و 

ینیوزق هام و  تسیب  ولمور  ار  يو  تنطلـس  تّدم  دیـسر . لتق  هب  لاس  نامه  لاّوش  رخآ  رد  خـیراوتلا  ّبل  فلؤم  لوق  هب  ق و  هدعق 898 ه .
: کن . ) دناهدرک رکذ  مین  لاس و  کی 

بیبح ص 255 ؛ ارآناهج ، خیرات  ، 224 صص 26 - خیراوتلا ، بختنم  دعب ؛ هب  ص 601  خیراوتلا ، نسحا  245 ؛ ص 235 ، خیراوتلا ، بل 
(436 صص 402 - ج 4 ، ریسلا ،

راسی خرف  ص 63 
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______________________________

اب دربن  ّتین  هب  ناتسمز و  ندرکرس  يارب  دیعس  وبا  ناطلس  وا ، تنطلس  ماّیا  رد  دوب . رتسگداد  هنازرف و  یهاش  هّللا  لیلخ  نب  راسی  خرف  ( 26)
. دش غابارق  دراو  1468 م  ق / رد 873 ه . ردنیاب  گیب  نسح 

زا هجیتن  رد  تخاس و  كاـنمیب  ار  وا  دوخ  ياهدـیدهت  اـب  گـیب  نسح  داد . شیراـی  وا  يودرا  هب  راـبراوخ  حالـس و  لاـسرا  اـب  هاـشناورش 
یطحق درک و  يریگولج  ناطلس  يودرا  هب  جاتحیام  ندیسر 

434 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تفأر شمدرم  ناورش و  نیمزرس  رب  گیب  نسح  دش . هچنآ  دش  تخاس و  لصأتـسم  ار  ناطلـس  گیب  نسح  هنوگنیدب  داد . يور  یگرزب 

. دیشخب هاشناورش  هب  ار  ناگیاسمه  كاخ  زا  یشخب  دروآ و 
نادـیرم و زا  زرابم ، رازه  هد  اـب  1488 م  ق / ه . رد 893  تفرگ و  الاب  يوفـص ، دینج  خیـش  رـسپ  ردیح ، خیـش  راک  راسی  خرف  راگزور  رد 
هب يرکشل  مه  وا  دیبلط و  دادمتسا  ردنیاب ، گیب  نسح  نب  بوقعی  ناطلـس  نیقارع ، ریما  زا  هاشناورـش  دش . ناورـش  مزاع  شردپ  ناهارمه 

ار وا  يریگرد  ییورایور و  زا  دعب  تفر ، ردیح  گنج  هب  نانآ  اب  هارمه  هاشناورـش  داتـسرف . يرای  هب  نژیب )  ) نجیب گیب  نامیلـس  يرادرس 
ناشسوبحم مه  وا  داتسرف و  بوقعی  ناطلـس  هاگرد  هب  ریجنز  دنب و  رد  ار  نانآ  سپـس  و  درک ، ریـسا  ار  شنادنزرف  تشک و  داد و  تسکش 

نالیگ و نایعیش  زا  میظع  یهاپس  اب  يوفص  لیعامـسا  هاش  1500 م  ق / زاغآ 906 ه . رد  هکنیا  ات  داد ، همادا  تموکح  هب  راـسی  خرف  درک .
. دش هتـشک  دربن  نادـیم  رد  تفای و  تسکـش  اّما  تخادرپ ، گنج  هب  نانآ  اب  یخامـش  یلاوح  رد  هاشناورـش  دـمآ . وا  گنج  هب  ناردـنزام 
، دروآیم گـنچ  هب  هک  ار  یناورـش  ره  دـج ، ردـپ و  یهاوخنوخ  هب  لیعامـسا  دیـسر . لـتق  هب  هتـسبتسد  دـش و  راـتفرگ  دـنیوگ  ياهدـع 

(251 صص 52 - دنبرد ، ناورش و  خیرات  کن : . ) درک ینارمکح  لاس  دودح 38  راسی  خرف  تشکیم .

کیب متسر  ص 64 

______________________________

يرای اب  تفای و  ییاهر  نادـنز  زا  ردـنیاب  ناطلـس  هبیآ  طّسوت  هک  تسا  ولنویوققآ  هلـسلس  زا  هاـشداپ  نیمتـشه  کـیب ، دوصقم  رـسپ  ( 27)
هلباقم هب  دـندش  هاـگآ  زیربت  فرط  هب  کـیب  متـسر  تکرح  زا  نوچ  کـیب  نامیلـس  ازریم و  رقنـسیاب  دـش . زیربت  هّجوتم  همکارت  زا  یعمج 

. دنتشگ مزهنم  اّما  هتفاتش 
هب زیربت  تخیرگ و  رکب  راید  بناج  هب  زین  کیب  نامیلس  دومن و  رارف  ناوریـش  بناج  هب  دوعـسم  نیّدلا  مجن  خیـش  قاّفتا  هب  ازریم  رقنـسیاب 

ردیح خیش  نادنزرف  موق  ناگرزب  ارما و  دیدحالـص  اب  دومن و  سولج  تنطلـس  تخت  رب  ق  لاس 897 ه . رد  دمآرد و  کیب  متسر  فّرـصت 
راسی خرف  دیـسر  ناوریـش  هب  نوچ  ازریم  رقنـسیاب  نایم  نیا  رد  تخاس . دازآ  دندوب  هدش  ینادنز  بوقعی  ناطلـس  روتـسد  هب  هک  ار  يوفص 

ناجیابرذآ هناور  هتخاس  وا  هارمه  سک  رازه  هدزاود  اب  ناوریش  هاش 
435 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نیا دندیسر ، مه  هب  رک  بآ  رانک  رد  هاپس  ود  درک . رومأم  ازریم  رقنسیاب  عفد  هب  ازریم  یلع  ناطلس  اب  ار  ناطلس  هبیآ  زین  کیب  متـسر  درک .
مکاح ردنیاب  یجاح  هسوک  ق  لاس 898 ه . رد  تشگرب . زیربت  هب  زین  ناطلس  هبیآ  تفر و  یخامش  هب  دیدرگ و  مزهنم  ازریم  رقنسیاب  زین  راب 
متـسر درک . لوزن  نیکـشم  راهآ  رد  هدرک  تکرح  ناوریـش  زا  ازریم  رقنـسیاب  دـناوخ و  ازریم  رقنـسیاب  مان  هب  هبطخ  هتـشگ  یغای  ناهفـصا 

، درواین تمواقم  بات  رقنسیاب  تفاتش . ازریم  رقنسیاب  هلباقم  هب  زین  ناطلـس  هبیآ  داتـسرف و  ردنیاب  یجاح  عفد  هب  ار  یچاغوت  يریپارق  کیب ،
لتق هب  ناضمر  مهدفه  رد  دش و  هداتسرف  زیربت  هب  ریگتسد و  كانرپ  یلع  دّیس  تسد  هب  لاس  نامه  نابعـش  رد 15  اّما  تشاذگ  رارف  هب  ور 

کیب متـسر  دزن  هب  دوب ، هدیـسر  لتق  هب  نیزجرد  یلاوح  رد  یچاـغوت  يریپارق  تسد  هب  هک  یجاـح ، هسوک  رـس  هارمه  ار  شرـس  دیـسر و 
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يارب کیب  متسر  تفر . لیبدرا  هب  دوخ  ناردارب  هارمه  یلع  ناطلس  دش و  نامگدب  ازریم  یلع  ناطلس  هب  دعب  يدنچ  کیب  متسر  دنداتسرف .
رسپ تسد  هب  ق  لاس 902 ه . رد  زین  کیب  متسر  دوخ  اّما  دیسر . لتق  هب  ازریم  یلع  ناطلس  گنج  نیا  رد  داتسرف . یلع  ناطلـس  يریگتـسد 
مین لاس و  جـنپ  يو  تنطلـس  تّدـم  دیـسر . لتق  هب  داتفا ، قافتا  سرا  دور  رانک  رد  هک  یگنج  رد  دـمحم ، ولروغوا  کیب  دـمحا  شیومع 

، خیراوتلا بل  ص 442 ؛ ج 4 ، ریـسلا ، بیبح  537 ؛ صص 38 - ج 1 ، نادـلبلا ، تآرم  634 ؛ صـص 632 ، خـیراوتلا ، نسحا  کن : . ) دوب
(224 صص 7 -

لیعامسا هاش  جورخ  ص 83 

______________________________

هدمآ تکرح  رد  نایغط  ملظ و  هریان  ءافطا  ناریا و  کلامم  ریخست  مزع  هب  ق  هنس 905 ه . مرحم  رخاوا  رد  : » دسیونیم ینیوزق  ییحی  ( 28)
لامهیب هدازهاش  ، » دنکیم لقن  هاشروخ  و  دـمآ ». نوریب  نالیگ  زا  هدرک  عادو  ار  یلع  ازریم  ایکراک  ناملید  دودـح  زا  ناماس  يودرا  رد 

نآ رد  و  دش . ناور  فولأم  نکـسم  دوهعم و  نطو  بوص  هب  هدومن  عادو  ناملید  دودح  رد  ق ] 905 ه .  ] روکذم هنس  مرحم  رد  ار  ایکراک 
هب عیبر  ناطلس  نامرف  هب  شوپهزبس  هاپس  راثآ  توارط  راهب  لّوا  رد  دومرف و  قالـشق  يدنلب  هراتـسا  تکلمم  زا  ناوجرا  عضوم  رد  ناتـسمز 

يزوریف يور  هدمآرد  شوج 
436 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ص 5) هاشماظن ، یچلیا  خیرات  ص 240 ؛ خیراوتلا ، ّبل  کن : «. ) داهن تسد  هب 

« یهامریت  » ص 83

کی
______________________________

رثن مظن و  اههمانتغل و  رد  ینعم  نیا  هب  تسا و  لصف  نآ  زاغآ  ینعم  هب  انایحا  زییاپ و  لصف  قلطم  میدـق  رد  ریت »  » هملک یناعم  زا  ي  ( 29)
. تسا هدمآ  رایسب  میدق 

يدسا سرف  تغل  رد  هدش . ریسفت  هامریت » نازخ ، تقو  زییاپ ،  » هب تسا  ناگرهم »  » فدارم هک  ناجرهم »  » هملک يرشخمز  بدالا  ۀمدقم  رد 
. تسا هدمآ  نازخ  لصف  هب  ریت  یناعم  زا  یکی  زین 

: دیوگیم يرصنع 
(64 ناوید -  ) ریت دیآ  وچ  ناتسوب  دوش  هنهرب  ارچریت  دیاب  شیب  هماج  زا  هم  ریت  هب  رگا 

: تسا هتفگ  يّزعم  ریما 
(233 ناوید -  ) ریت وزارت  نوچ  زور  بش و  تسار  دندشریت  دمآ  دیسر و  وزارت  هب  روخ  هک  نونک 

صوصخ هب  تسا  هتفر  راک  هب  رایسب  زییاپ  نازخ و  لصف  ینعم  هب  میدق  ناگدنـسیون  ابدا و  ارعـش و  فرع  رد  هامریت » ، » هکنیا مالک  لصاح 
. یناتسبات هامریت 

لوا زا  ار  لاس  لیوحت  هک  دشاب  ناریا  میدق  يرامشهاگ  زا  یعون  هدنام  یقاب  راگدای  نازخ  لصف  ینعم  رد  هامریت »  » و ریت »  » لامعتـسا دیاش 
لوا اب  ار  هامنیدرورف  ینعی  لاس  أدبم  هک  دوب  نامه  روظنم  زین  یـسابع  دضتعم  لّکوتم و  نامز  جارخ  لاس  رد  اقافتا  دـنتفرگیم . ناتـسبات 

ص 700) میهفتلا ، . ) دننک قبطنم  ناتسبات 
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نارباش ص 122 

هبق هیحان  ياهدور  هک  دراد  رارق  زیخلصاح  رایسب  ینیمزرس  زاقفق  ياههوک  هتـشر  یقرـش  بونج  هخاش  یقرـش  لامـش  ياههنماد  رد  ( 30)
رد دنزاسیم . بورشم  ار  نآ  روّمس )  ) رومس دور  يزورما و 

437 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
فالتخا هیام  هک  دنتخاس  دوخ  كاخ  همیمـض  ار  نآ  ناهاشناورـش  جیردت  هب  سپـس  دوب ، ّقلعتم  یگزل  نانیـشنریما  هب  نیمزرـس  نیا  زاغآ 

رد جرفم ، اب  شتازرابم  یط  و  ناکرت ، موجه  زا  دـعب  رالـس ، نب  زربیرف  دـش . ناّرا  نامکاح  یتح  باب و  ناگدازهاش  اب  ناشیا  نایم  یمیاد 
. دزاس لقتنم  هقطنم  نیا  هب  ار  شتموکح  زکرم  هک  دمآرب  ددص 

بناـج زا  اـصوصخ  نّیمود  ناورـش و  زا  یـشخب  هیحاـن  نیتـسخن  طقـسم . نارباـش و  تسا : هدـش  هدرب  ماـن  هیحاـن  ود  زا  هدودـحم  نـیا  رد 
. درذگیم يزورما  هبق  بونج  زا  هک  دراد ، رارق  مان  نیمه  هب  يدور  رانک  رد  نارباش  هعلق  تسا . هدـش  هتـسناد  باب  زا  یـشخب  یـشابمجنم 

رواش یناریا  مان  اب  ار  نآ  طابترا  هک  تسا ، هدش  طبـض  نربش  هنـس 1124 م ) لیذ   ) یجرگ همانهاگ  رد  نارواش و  مان  نیا  ملاعلا  دودح  رد 
(. ص 146 دنبرد ، ناورش و  خیرات  کن : . ) دنراد توافتم  لصا  ود  ناروباش  ناورش و  ياهمان 

هاش خیش  میهاربا  ص 140 

______________________________

یعیبـط گرم  هب  تموکح  لاـس  کـی  زا  سپ  کـیب  ماریب  تسـشن . تنطلـس  تخت  رب  کـیب  ماریب  شرـسپ  راـسی  خرف  گرم  زا  سپ  ( 31)
تشک و ار  ردـپ  دز و  شروش  هب  تسد  دومحم  ناطلـس  شرـسپ  دـعب ، یکدـنا  دیـسر . تموکح  هب  کـیب  نازاـغ  شردارب  و  تشذـگرد .

هتفرگ هرصاحم  هب  ناتسلگ  هعلق  رد  ار  هاش  خیش  هکیلاحرد  دومحم  ناطلـس  هک  تشذگن  يدنچ  اّما  درک  دوخ  نآ  زا  ار  ناورـش  تموکح 
دز لالقتسا  زا  مد  تفرگ و  یهاشناورش  بقل  دش و  رتشیب  میهاربا  تردق  هعقاو  نیا  زا  سپ  دیـسر . لتق  هب  یمالغ  کیب  هرق  تسد  هب  دوب 

ق. لاس 915 ه . ناتسمز  رد  يو ، بوکرس  بیدأت و  تهج  لیعامسا  هاش  درک . يراددوخ  لیعامسا  هاش  هب  جارخ  جاب و  نداد  زا  و 
هاش داتفا . لیعامـسا  هاش  تسد  هب  هرابود  ناورـش  تخیرگ و  درقیب  هعلق  هب  هدرواین  تمواقم  باـت  میهاربا  خیـش  دیـشک . رکـشل  ناورـش  هب 

ناورـش هب  هرابود  هاش  خیـش  اّما  درک  ضیوفت  وا  هب  ار  ناورـش  تموکح  هتـشاذگ و  یخامـش  رد  ار  کیب  مارهب  حتف  نیا  زا  سپ  لیعامـسا 
هب قیال ، شکـشیپ  اب  ق . لاـس 927 ه . رد  ماجنارـس  دومن و  حلـص  ياـضاقت  لیعامـسا  هاـش  زا  تفرگ و  تسد  رد  ار  تموکح  تشگرب و 

روکذم خیرات  ياج  هب  یسابع  يارآملاع  دروآرد . لیعامسا  هاش  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  تشگ و  يو  عیطم  دیـسر و  لیعامـسا  هاش  روضح 
ق و 926 ه .

438 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تموکح داد  لدـع و  هب  لاس  يو 22  تشذـگرد . ق  بجر 930 ه . رد 17  ماجنارـس  هاش  خیـش  دناهدرک . تبث  ار  ق  مرا 929 ه . ناتسلگ 

، مرا ناتـسلگ  کن : . ) دـنام ياج  رب  رـسپ  تفه  يو  زا  درکیم . ینابرهم  نید  ملع و  ناگرزب  قح  رد  لداع . دـنمدرخ و  دوب  یمکاح  درک .
دلخ دعب ؛ هب   54 صـص 53 ، لیعامـسا ، هاش  يارآملاع  دعب ؛ هب   57 يوفص ، يارآملاع  ص 253 ؛ دنبرد ، ناورـش و  خـیرات  9 ؛ صص 3 -

ج 1، خیراوتلا ، ۀـصالخ  دـعب ؛ هب   74 صص 60 - ج 1 ، یـسابع ، يارآملاع  107 ؛ صـص 106 ، نایوفـص  راگزور  رد  ناریا  شخب  نیرب 
(76 صص 73 - ش 9 ، س 3 ، راگدای ، 292 و  صص 275 - يوفص ، لیعامسا  هاش  دعب ؛ هب   129 صص 97 ،

ناریا رد  بهذم  رییغت  ص 174 
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______________________________

هدیـشوپ رابخا  ریـس و  نف  نارـصحنم  رب  : » دسیونیم وا  دراد . یطوسبم  حرـش  يرافغ  دمحا  یـضاق  ناریا . رد  بهذم  رییغت  دروم  رد  ( 32)
هک دنتساوخ  دنچره  دوب  هتشگ  دّهمم  ناشتکوش  ینابم  دّیشم و  ناشیا  تمشح  دعاوق  اهتدم  هک  فلـس  نیطالـس  يامظع  هک  دوب  دهاوخن 

ملاع برغ  قرش و  رب  وا  مکح  هک  یسابع  دضتعم  نوچ  دشن . ناشرودقم  دننارذگ ، نابز  رب  دشاب  نیعالم  متس  زا  هیانک  هک  دنچ  ياهملک 
ع)  ) تیب لها  بقانم  زا  دوب  ربخم  هک  ياهفیحص  دنک و  هیواعم  نعل  ربانم  رب  ات  تساوخ  ( 284  ) نیتئام نینامث و  عبرا و  هنس  رد  دوب  يراج 
دندوب و قارع  سراف و  هاشداپ  شناردارب  زا  کیره  هک  هیوب  نب  دمحا  هلودلا  زعم  نینچمه  دـشن و  رّـسیم  دـناوخب  ناشیا  يادـعا  بلاثم  و 
ات تساوخ  ( 351  ) هئامثالث نیـسمخ و  يدـحا و  هنـس  یناثلا  عیبر  رد  يروـالد  تعاجـش و  لاـمک  رد  برع و  قارع  ياـمرفنامرف  شدوخ 
هک تفای  رارق  نآ  رب  یعـس  حالـصلا  بسح  دوبن و  شرودقم  دنک ، شقن  دجاسم  رد  رب  دیآ  مزال  نیعالم  نعل  هیانک  قیرط  هب  هک  یتاملک 

ار هیواعم  مسا  رکذ  هک  دش  ردق  نیا  اّما  نیرخالا . نیلوالا و  نم  دـمحم  لآ  نم  نیملاظلا  هللا  نعل  هک  دـنیامن  یملق  مالک  نیا  اهنآ  ياج  هب 
رد تسین  روتـسم  یفخم و  شلآم  رکـشل  هبلغ  رهق و  وا و  نامدود  تمدق  هک  هدـنبادخ  دـمحم  ناطلـس  روتـسد  هب  دـننک و  رکذ  حیرـص  هب 

لوبق میب  زا  یضعب  دننک . رکذ  يده  همئا  تارضح  یماسا  هبطخ  هّکس و  رد  ات  داد  نامرف  بلق  میمص  زا  ( 709  ) هئامعبس عست و  هنس  روهش 
رّرقم راوـس  رازه  تسیب  بیرق  ( 710  ) هئامعبـس رـشع و  هنـس  رد  ات  دندرکیمن  لوبق  دندمآ و  شیپ  تعنامم  مدق  هب  ناهفـصا  یلاها  هدومن 

زا دعب  دننک  بیدأت  ار  نادّرمتم  دنور و  اجنادب  هک  دش 
439 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تفرن و شیپ  زا  کیب  ناطلس  لجا  لولح  هلیسو  هب  اعدم  نآ  دندروآ و  ودرا  هب  هتفرگ  ار  یمان  قاحسا  وبا  الم  ناینس  مّدقم  رایـسب  تمحز 
تارضح نویامه  مان  هبطخ  رد  هک  تساوخ  شتلود  ودب  رد  ( 873  ) هئامنامث نیعبس و  ثالث و  هنس  رد  ارقیاب  ازریم  نیسح  ناطلس  نینچمه 

هب ربنم  زا  ار  ازریم  ظعاو  ینیاق  یلع  دّیـس  ریم  هک  دیـسر  ياهبترم  هب  ماع  موجه  تفرن  شیپ  زا  دـننک  رکذ  انثلا  ۀـّیحتلا و  مهیلع  يدـه  همئا 
رطاخ رد  ینعم  نیا  دنتفاین و  قیفوت  یقح  نینچ  يارجا  رب  نیعت  تریصببحاص و  نیطالس  زا  کی  چیه  دندرک و  تناها  عاونا  هدیشک  ریز 

ود رب  نس  رغص  دوجو  اب  یهانتمان  تاقیفوت  یهلا و  دییات  ضحم  هب  هانپنارفغ  هاش  ترـضح  هکنآ  ات  دنتفاتـش  نیّیلع  هب  دش  هرگ  ناشریطخ 
ریما ترـضح  دـهع  زا  هک  يروص  تنطلـس  مّهم  لوا  دنتـشگ . قفوم  تسا  برغا  يرگید  نآ  زا  یکی  هک  بیجع  ياعّدـم  ود  بیرغ و  رما 

رد لاس  دصهن  نیرد  هک  ار  یّقح  بهذم  تلود  ودب  رد  رگید  دندوب . هدـشن  زئاف  نادـب  ناریا  رد  هیولع  تارـضح  زا  سک  چـیه  نینمؤملا 
«. دـیآ تعنامم  ماـقم  رد  هک  هدوبن  نآ  ياراـی  دـح و  ار  يدـحا  هدومن ، تیـشمت  تیوقت و  یهجو  نسحا  هب  دوب  هدـنام  باـجح  هدرپ  سپ 

(266 صص 7 - ارآناهج ، خیرات  )

دارم ناطلس  ص 186 

______________________________

هب هبطخ  هکس و  دندمآ  بلاغ  کیب  دمحا  رب  کیب  مساق  هبیآ و  نوچ  کیب  بوقعی  رـسپ  دارم  ناطلـس   » هک میناوخیم  ارآناهج  رد  ( 33)
نیرد دـمآ و  ناجیابرذآ  هب  هبیآ  هتفر  زاریـش  هب  کیب  مساق  اما  دـندرک . دوب ، راـسی  خرف  شدـج  شیپ  ناورـش  رد  تقو  نآ  رد  هک  وا  مسا 

فـالخ ددـص  رد  هبیآ  اـب  دوب  هدروآ  نوریب  ناورـش  زا  دارم  ناطلـس  هک  یجوف  دوـب . ناـجیابرذآ  هّجوـتم  هدرک  جورخ  کـیب  دـنولا  تقو 
زا دعب  هتسشن  تنطلس  هب  هبیآ  ناردارب  دادما  هب  نآ  زا  دعب  درک . دنبرد  نییور  هعلق  رد  ار  دارم  ناطلس  هدرک ، گنج  ناشیا  اب  هبیآ  هدمآرد 

تسد نیقیرف  براقت  رادیق  یلاوح  رد  ( 906  ) هئامعست تس و  هنس  لیاوا  رد  هدیشک  رکـشل  وا  عفد  هب  دنولا  و  تفای . رادتقا  ازریم  يدمحم 
ّقلعت دارم  ناطلـس  هب  سراف  قارع و  دشاب و  کیب  دـنولا  هب  ّقلعتم  رکب  راید  ناجیابرذآ و  هک  تفای  نآ  رب  رارق  حالـص  لها  طّسوت  هب  هداد 

رد ار  کیب  مساق  هتفر ، سراف  هب  دارم  ناطلس  دشاب . هتشاد 
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هدومن لقن  ناهفصا  هعلق  هب  اجنآ  زا  داتسرف و  رخطصا  هعلق  هب  تفرگب و  نیّدلا  حالـص  همـشچ  رد  ( 907  ) هئامعست عبس و  هنس  رفـص  متفه 

تموکح ار  ناطلـس  هبیآ  ردارب  ناخ  بوقعی  لاس  نیا  ناضمر  رد  و  دنتـشکب . ار  کـیب  یلعرون  دـلو  کـیب  یلعراـی  وا و  لاـس  ناـمه  رد 
ردنیاب کیب  یجاح  هدازردارب  کیب  حتفلا  وبا  ( 908  ) هئامعست نامث و  هنس  رفـص  مّوس  هبنـشود  زور  رد  و  تفر . قارع  هب  دوخ  هداد  سراف 

رد انثا  نآ  رد  تفاـی . ماـمت  رادـتقا  حـتفلا  وبا  تفر و  رد  هب  اـضیب  فرط  زا  ناـخ  بوقعی  هدروآ  زاریـش  هب  راـغلیا  دوب . ناـمرک  مکاـح  هک 
هداتفارد و هوک  زا  ( 908  ) هئامعست نامث و  هنس  نابعش  متشه  هبنـش  رد  رابکی  هب  دمآرب  دنلب  یهوک  هلق  هب  هدرک  راکـش  دابآزوریف  ياههوک 
زا زاریش و  هب  هتسکش  هانپنارفغ  هاش  ترـضح  گنج  رد  ( 908  ) هئامعست نامث و  هنس  هجحلا  يذ  مراهچ  هبنـشود  رد  دارم  ناطلـس  درمب و 
زا ( 914  ) هئامعست رشع و  عبرا  هنس  رد  رخآ  تشاد . اجنآ  تنطلس  تمس  مین  لاس و  جنپ  بیرق  تفر و  دادغب  هب  اجنآ  زا  لوفزد و  هب  اجنآ 

اجنآ زا  تخیرگ و  رکب  راید  هب  دوب ، برع  قارع  نانعلا  قلطم  اهلاس  هک  كانرپ  کیب  کیراب  قاّفتا  هب  هدـش  رادربخ  لالج  تایار  هّجوت 
رد و  دـش . دـّلوتم  نسح  يرگید  بوقعی و  یکی  رـسپ  ود  ار  وا  رتخد  نآ  زا  و  تساوخب . ار  وا  رتخد  تفر و  ردـقلا  وذ  هلودـلا  ءـالع  شیپ 

هفرع رد  هدیدرگ  رومأم  رکب  راید  ریخست  هب  تعجارم  رد  هدوب و  هارمه  دش ، هانپنارفغ  هاش  ترـضح  لاتق  هّجوتم  میلـس  ناطلـس  هک  ینیح 
رد زیربـت  هب  ( 920  ) هئامعـست نیرـشع و  هنـس  لاوش  مهدزاود  رد  ار  وا  رـس  دـمآ و  لتق  هب  ولماش  یـشابیچروق  کـیب  شمرود  گـنج  رد 
رد کیب  کـیراب  و  (. 895  ) هئامنامث نیعـست و  سمخ و  ناضمر  مهدزیـس  هبنـش  بش  شتدالو  دندروآ . هانپنارفغ  هاش  ترـضح  تمدخ 

ولنویوققآ نامدود  دارم ، ناطلـس  توم  هب  درک . تافو  اجنآ  رد  دش و  رواجم  هّکم  رد  هدرک  روصق  شمـشچ  رخآ  دوب  راگدناوخ  تمدخ 
هار کلامم  لاح  هب  جرم  جره و  دندوب ، عزانت  رد  رگیدکی  اب  کیب  نسح  لسن  زا  كدوک  هس  نیا  هک  ماّیا  نآ  رد  هدش . سردـنم  ۀـیلکلاب 

(. 257 صص 8 - ارآناهج ، خیرات   ) دندوب الغ  طحق و  تنحم  ابو و  نوعاط و  تدش  هب  دیدرگ و  ایارب  بیصن  ایالب  فانصا  هتفای 

مود دیزیاب  ناطلس  ص 244 

______________________________

. درک سولج  تنطلس  تخت  رب  یگلاس  جنپ  یس و  رد  ق . لاس 886 ه . رد  مود  دیزیاب  ناطلس  ( 34)
441 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هب ار  حـتاف  هزانج  هنایفخم  بوشآ  هنتف و  زا  يریگولج  هناهب  هب  مظعاردـص  اـشاپ  دـمحم  تشذـگرد ، نوچ  حـتاف  دـمحم  ناطلـس  شردـپ 
زین ار  يو  دوخ  دندرک و  تراغ  ار  مظعا  ردص  يارس  هدمآ  لوبناتـسا  هب  هلـصافالب  هدش  ربخاب  عوضوم  زا  نایرچ  ینی  اّما  دروآ ، لوبناتـسا 

. دش جارات  نایدوهی  نادنمتورث و  ياههناخ  تشگ و  بوشآ  شوختسد  لوبناتسا  هثداح ، نیا  یپ  رد  دندناسر . لتق  هب 
دورو ات  دیزیاب ، ناطلس  رسپ  دوقروق ، ناطلس  درک و  بوکرـس  دوب  هک  يوحن  ره  هب  ار  شروش  هلـصافالب  لوبناتـسا ، ظفاحم  اشاپ ، قاحـسا 

لابقتسا هب  نایرچ  ینی  نارس  دمآ . لوبناتـسا  هب  رادوکـسا  قیرط  زا  زور  زا 9  سپ  دیزیاب  دش . تلود  ماقم  مئاق  لوبناتـسا  هب  دـیزیاب  ناطلس 
رد دومن و  تقفاوم  نانآ  تساوخرد  اـب  دـنچ  یتاـظحالم  هب  ناطلـس  دـندرک . شاداـپ  تساوخرد  یهاوخرذـع  نمـض  دنتفاتـش و  ناـطلس 

یمظعا ردـص  هب  هاشداپ  قاحـسا  حـتاف ، دـمحم  ناطلـس  نیفدـت  مسارم  زا  سپ  تسـشن . تنطلـس  تخت  رب  ق  لوالا 886 ه . عیبر  مهدـفه 
دوخ هاپس  اب  تشادرب و  شروش  هب  رس  دیـسر ، دوب  تخت  جات و  یعّدم  هک  مج  ناطلـس  هب  دمحم  ناطلـس  گرم  ربخ  نوچ  اّما  دش  باختنا 
هاپـس رب  تسکـش  گنج  نیا  رد  داتـسرف . مج  هلباقم  يارب  اشاپ  سایا  یهدنامرف  تحت  یهاپـس  دـیزیاب  ناطلـس  دـش . هناور  اسورب  يوس  هب 

یمایپ دز و  دوخ  مان  هب  هّکـس  حتف  نیا  زا  سپ  مج  ناطلـس  تفرگ . رارق  رهـش  یلاها  لابقتـسا  دروم  دـش و  اسورب  دراو  مج  داتفا و  دـیزیاب 
ریغص يایسآ  شخب  دشاب و  دیزیاب  رایتخا  رد  یلیا  مور  یحاون  هکنیا ، رب  ینبم  داتسرف  دیزیاب  ناطلس  هب  نوتاخ ، قوجلـس  دوخ  هّمع  طسوت 

يو عفد  هب  مج  نارادرـس  عـیمطت  اـب  دـیزیاب  دـش . در  دـیزیاب  ناطلـس  فرط  زا  هلـصافالب  داهنـشیپ  نیا  اـّما  دریگ . رارق  يو  تردـق  دـی  رد 
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هب ماش  بلح و  سوسرط و  قیرط  زا  دوخ  هداوناخ  یهارمه  هب  اجنآ  زا  درک و  ینیشنبقع  هینوق  هب  هدروخ  تسکـش  مج  راب  نیا  تخادرپ .
. تخادرپ تموکح  هب  هناردتقم  دیزیاب  ناطلس  بوکرس و  مج  نایصع  بیترت ، نیدب  دش و ، هدنهانپ  يابتیاق  ناطلس  هب  هتفر و  رصم 

. دوب يوفص  تلود  لیکشت  لیعامسا و  هاش  جورخ  اب  فداصم  دیزیاب  تموکح  نارود 
زین ینامثع  تلود  دـنناسریم و  ینامثع  تلود  عالطا  هب  ار  لیعامـسا  هاش  ياسآقرب  تاحوتف  یناـمثع  تلود  ناـسوساج  نارگـشرازگ و 

دناهدش دراو  ناجنزرا  دودـح  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  لیعامـسا  هاش  هک  دـش  هداد  عالطا  هک  ینامز  تشاد . رظن  ریز  ّتقد  هب  ار  هقطنم  عاضوا 
هک داد  روتسد  ینامثع ، تافّرصتم  دالب و  هب  تراسخ  هنوگره  دورو  زا  يریگولج  يارب  دیزیاب  ناطلس 

442 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دراو موزل  تروص  رد  هدوب و  تاّدحرس  ّتینما  بقارم  ددرگ و  قحلم  دمحا  هدازهـش  هب  هیـسامآ  رد  دوخ  رایتخا  تحت  هاپـس  اب  اشاپ  ییحی 
ریغـص يایـسآ  رد  یطحق  اـبو و  اـّما  دیـسرن ، یناـمثع  تلود  هب  يررـض  ناـجنزرا  دودـح  هب  لیعامـسا  هاـش  دورو  زا  دـنچره  دوـش  لـمع 

ار رفن  نارازه  ناج  لاس  شـش  تدـم  هب  یطحق  لاس و  هس  تّدـم  هب  ابو  درک . گنت  هیحاـن  نیا  مدرم  رب  ار  هصرع  یلیا  مور  و  یلوطاـنآ ) )
. تفرگ

اب دیزیاب  ناطلـس  اما  دروآرد  دوخ  ذوفن  تحت  ار  رـصم  دـمآ . لیان  ییاهتیقفوم  هب  اپورا  شخب  رد  دـیزیاب  ناطلـس  نامز  رد  ینامثع  تلود 
میلس شروش  راتفرگ  رمع  رخاوا  رد  دیزیاب  ناطلس  يزیرنوخ . گنج و  ات  تشاد  یعامتجا  هافر  حلص و  هب  لیامت  رتشیب  میلح  قلخ  يوخ و 

یس زا  سپ  دیزیاب  ناطلس  دنک . يریگهرانک  تنطلس  زا  دومن  روبجم  دوب  هدش  راتفرگ  المع  نایماظن  نارس  نایم  رد  هک  ار  ردپ  میلـس  دش .
قباطم  ) ناسین هبنش 24  زور  رد  هک  یسلجم  رد  تشاذگاو و  میلس  ناطلس  هب  ار  تخت  جات و  ق  رفص 918 ه . متشه  رد  تنطلس  لاس  ود  و 

هب یبیـسآ  میلـس  فرط  زا  هک  تسناد  نیا  هـب  طورـشم  ار  تنطلـس  زا  يریگهراـنک  تـفرگ ، تروـص  تنطلـس  رییغت  يارب  هاـمتشهبیدرا )
زا میلس  ناطلس  نآ  زا  سپ  دنشاب . ناما  رد  دریگن ، تروص  ییاطخ  نانآ  فرط  زا  هک  ینامز  ات  دروخ  دنگوس  زین  میلـس  دناسرن و  ناردارب 

ار ) Dimetokaya( ایاکوتیمد زین  دیزیاب  ناطلـس  دیامن . باختنا  دنادیم  بسانم  یگدـنز  يارب  هک  ار  اجره  هک  دومن  تساوخرد  ردـپ 
رد هنردا  هار  رد  اّما  دش . دوخ  تماقا  لحم  یهار  تشذگ ، رفـس  كرادت  هب  هک  هام  کی  دودح  زا  سپ  دیزیاب  دـیزگرب . دوخ  تماقا  يارب 

. دیدرگ مومسم  میلس  فرط  زا  يوق  یتیاور  هب  تشذگرد و  ) Sogutlo( ولتوگوس هرد 
هک تسنادیم  تشاد و  یهاگآ  رما  نیا  زا  زین  دیزیاب  دوخ  هک  دنسیونیم  دنالوقلا و  قفّتم  دیزیاب  ناطلس  ّتیمومسم  هرابرد  ناخروم  همه 

هّدنرب و تریـشمش  رـسپ ، . » تسا هدوب  هدرک  اعد  نینچ  ار  دوخ  دـنزرف  هظحل  نامه  رد  اریز  تسا  هدولآ  ّمس  هب  دـناهداد  يو  هب  هک  یتبرش 
ات میلس  ناطلس  دندرک و  لمح  لوبناتسا  هب  یتافیرـشت  یط  ار  دیزیاب  ناطلـس  دسج  ) osmanli padisahlari /10( داب هاتوک  ترمع 

. دیدرگ نفد  دیزیاب  تبرت  رد  دش و  هدرازگ  زامن  عماج  دجسم  رد  رهش  هب  دورو  زا  سپ  تفر و  ردپ  هزانج  لابقتسا  هب  لوبناتسا  نوریب 
ناوترپ روسج و  هرهچشوخ ، دقدنلب ، تشاد . لاس  تصش  گرم  ماگنه  هب  دیزیاب  ناطلس 

443 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
 ، osmanli padisahlari ,89 -107؛ دعب هب  صص 398  ج 2 ، رابخالا ، فیاحـص  کن : . ) تشاد صاخ  یتراهم  يزادـنریت  رد  دوب 

( دعب هب  ص 153  ج 1 ، یخیرات ، یلنامثع 

راقع ص 253 

______________________________

هزرابم زین  يراکش  ناگدنرپ  زا  یخرب  اب  دوخ ، عونمه  ریغ  هب  راکش  هلمح و  رب  هوالع  ناگدنرپ  عون  نیا  تسا . يراکش  هدنرپ  یعون  ( 35)
دبع اّلم  دراد . دومن  روضح و  خیرات  رد  رما  نیا  تسین و  بجعت  ياج  یقرق ) زاب ، نیهاش ،  ) نیچلال راقع و  هزرابم  تهج  نیا  زا  دـننکیم .
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نخس دوشیم  راکش  نامسآ  رد  یباقع  طّسوت  هک  دنول »  » مان هب  سابع  هاش  يراکـش  زاب  زا  زین  یمیحر ص 253  رثآم  رد  يدنواهن  یقابلا 
تیاغ زا  درادن و  یناث  نوکـسم  عبر  رد  ناور  بآ  تاغاب و  تهزن و  اوه و  بآ و  رد  هک  قارع  زنطن  رد  سابع  هاش  : » دسیونیم دناریم و 

هب يوفـص  ساّبع  هاش  هاـجمج  هاـش  اـنثا  نآ  رد  و  دومن ، راـیتخا  نّطوت  تسا  لـثمیب  ناـسارخ  قارع و  رد  رّرکم  ریغ  راـمثا  هکاوف و  روفو 
زا یکی  ماب  رب  هتخیرگ  يرایتخب  تنطلس و  جوا  زابهاش  نآ  يراکش  زاب  کبک ، راکش  ماگنه  رد  دمآ و  کلم  نآ  هب  راکـش  ریـس و  قیرط 

رظن رد  ار  نامزالم  ناراکـشریم و  و  دـش . زاب  نآ  نتفرگ  هّجوتم  سیفن  سفن  هب  دوخ  نأشيذ  نآ  و  تسـشن . هدـمآ  دورف  اجنآ  ناـشیورد 
قارع و رد  رّرکم  ریغ  رامثا  هکاوف و  روفو  تیاغ  زا  درادن و  یناث  نوکسم  عبر  رد  ناور  بآ  تاغاب و  تهزن و  اوه و  بآ و  رد  هک  قارع 
رد دـمآ و  کلم  نآ  هب  راکـش  ریـس و  قیرط  هب  يوفـص  ساّبع  هاش  هاجمج  هاش  انثا  نآ  رد  و  دومن ، راـیتخا  نّطوت  تسا  لـثمیب  ناـسارخ 
نآ تسـشن و  هدمآ  دورف  اجنآ  ناشیورد  زا  یکی  ماب ، رب  هتخیرگ  يرایتخب  تنطلـس و  جوا  زابهاش  نآ  يراکـش  زاب  کبک ، راکـش  ماگنه 
نآ هناخ  رد  هب  اهنت  دومن و  عنم  تقافر  یهارمه و  زا  ار  نامزالم  ناراکـشریم و  دش و  زاب  نآ  نتفرگ  هّجوتم  سیفن  سفن  هب  دوخ  ناشيذ 

نایهاپـس و زا  هکنآ  رّوصت  هب  هناـخ  بحاـص  داـتفین و  عومـسم  دوـمن  رد  ندوـشگ  رد  هغلاـبم  هکنادـنچ  دـید . هتـسب  ار  رد  دـمآ ، صخش 
بلطم ای  دناسریم و  وا  هب  یبیـسآ  رازآ و  دیآ ، نورد  هب  نوچ  دیآرد و  وا  هناخ  هب  دهاوخیم  هناهب  نیا  هب  دوب ، دهاوخ  شابلزق  ناکابیب 

کلم نآ  ماعلتق  مکح  دمآرد و  مطالت  هب  راّهق  نآ  بضغ  راّخز  يایرد  تأرج  نیا  زا  دومن و  هغلابم  ندوشگن  رد  دشاب ، هتشاد  لوقعمان 
دش نآ  هب  کیدزن  و  دومرف ،

444 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. تساجنآ زا  تیب  نیا  هک  دومن  اشنا  ههیدب  رد  ینعم  نآ  رد  تیب  دنچ  دیسر ، يردیح  انالوم  هب  ربخ  نیا  دماجنا . عوقو  هب  هلماعم  نآ  هک 

ضرع هب  رعـش  نآ  ناـبرّقم  امدـن و  هلیـسو  هب  درکن و  او  تـلود  يور  رب  رد  هـک  نـیب  ار  یتـبکندرکن  اورپ  یتـلودیب  رد و  رب  دـمآ  تـلود 
بـسح دیـشک و  کلم  نآ  لها  صخـش و  نآ  میارج  دـیارج  رب  ضاـمغا  وفع و  مقر  داـتفا ، هاـشداپ  نآ  عبط  یـضرم  تاـیبا  نآ  دـیناسر ،

کبک هب  تسا ، عقاو  زنطن  یلبق  فرط  رد  هک  عینم  عیفر  یهوک  رد  زور  نامه  رد  ار  زاب  نامه  داد . ناما  ناج  هب  ار  ناشیا  انالوم ، سامتلالا 
. دمآ لمع  هب  تیب  ود  نیا  نومضم  درک و  راکش  ار  زاب  هدش  رادومن  اوه  يور  زا  یباقع  کبک  ندرک  دیص  زا  دعب  دینارپ و 

يونثم
هار یکغرم  یغرم  ناج  رب  دز  هکهاگرذگ  رد  مدید  شیوخ  ِمشچ  هب 

یلاعتم هبق  یلاع و  ترامع  تشاد  زاب  نآ  هب  هک  یهّجوت  تیاغ  زا  تخاس و  وا  راک  دمآ  رگید  یغرم  هکتخادرپن  شراقنم  دیـص  زا  زونه 
هظحالم یسک  رگا  تسا و  تیالو  نآ  مدرم  هاگریـس  لاحلا  هک  دنتخاس  دوب  هدومن  دیـص  ار  زاب  باقع  هک  ناکم  نامه  رد  هوک  نآ  هّلق  رب 

نآ رد  ینادابآ  بآ و  هک  ارچ  هدـش ، جرخ  اجنآ  رد  رز  غلبم  هچ  هتفر و  انب  نآ  ماـمتا  رد  تمحز  هچ  هک  دـنادیم  دـیامنیم ، اـنبیلاع  نآ 
تاناویح نتفر  الاب  ّرمم  دناهدرب و  یمدآ  تشپ  هب  دشاب  هدوب  گنسرف  کی  هک  هوک  نآ  هّلق  رب  زنطن  رهش  زا  یمامت  حلاصم  تسین و  یلاوح 

. تسین اجنآ  رب 

یسراف ناملس  ص 306 

______________________________

(. ص  ) مالسا ربمغیپ  نارای  هباحص و  ریهاشم  زا  ق . یلوق 37 ه . هب  ای 36 و  لاس 35  هب  یفوتم  ( 36)
لصوم و ماش و  رد  یتدـم  دـنیوگ  تسا . هبزور  يو  یلـصا  ماـن  دوب . سراـف  زمرهمار  یلوق  هب  ناهفـصا و  یج  هیرق  زا  ياهدازناـقهد  يو 
. درک دازآ  دیرخ و  ار  وا  مالـسا  ربمایپ  دروآ . هنیدم  هب  دیرخ و  ار  وا  هظیرق  ینب  زا  يدرم  دمآرد و  تراسا  هب  دعب  درک . تحایـس  نیبیـصن 

رارق ع )  ) تیب لها  رامش  رد  ترضح و  نآ  نییراوح  هرمز  رد  دنام و  یقاب  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  يو  سپ  نآ  زا 
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445 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
كریز و راگزیهرپ و  يدرم  تشاد و  مامت  عالطا  یهاگآ و  بهاذم  نایدا و  زا  ناملس  دندیمانیم . يدمحم  ناملس  ار  وا  هکنانچ  تفرگ .

ناوارف یّنس  هعیش و  بتک  رد  ناملس  هب  عجار  رابخا  تایاور و  درک . یئامنهار  قدنخ  رفح  هب  ار  نیملسم  وا  قدنخ ، هوزغ  رد  دوب . نادراک 
لقن رایـسب  ياهتیاور  وا  تلیـضف  يوقت و  دهز و  زا  نینچمه  دناهدرمـش . هّفـص  لها  زا  هفّوصتم و  هقیرط  نامدقـشیپ  زا  ار  وا  هّیفوص  تسا .

ار نآ  دیسریم ، لاملا ) تیب  زا  وا  قوقح  يرمتـسم و  ینعی   ) يو ياطع  یتقو  تشاد و  نیادم  تموکح  رمع  رخاوا  رد  دنیوگ  تسا . هدش 
ياهعقب رد  اجنامه  و  داد ، يور  نیادـم  رد  شتافو  دومنیم . تشیعم  شیوخ  تسد  بسک  زا  تفابیم و  لیبنز  دوخ  دادیم و  هقدـص  هب 
ياهلاس ثداوح  مالسالا  خیرات  171 ؛ صص 163 - ج 1 ، دادغب ، خیرات  کن : . ) دش نوفدـم  تسا ، كاپ  ناملـس  هب  روهـشم  وا  مان  هب  هک 

(125 صص 124 - ج 4 ، بیذهتلا ، بیذهت  521 ؛ صص 510 - 40 ؛ - 11

( لّوا مجن  ریما   ) ینالیگ دوعسم  مجن  ریما  ص 308 

______________________________

اب تشاد ، تماقا  تشر  دیفس  دجسم  رد  دوب و  لاسدرخ  لیعامـسا  هاش  هک  یماگنه  یفوص . نارـس  زا  لّوا و  لیعامـسا  هاش  يارما  زا  ( 37)
وا اـب  تفریم و  لیعامـسا  ندـید  هب  ناـیفوص  زا  رگید  یهورگ  اـب  هارمه  ق ) 900 ه .  ) ناجیهال هب  لیعامـسا  نتفر  زا  سپ  دـش و  انـشآ  وا 

. دوب تبحصمه  نیشنمه و 
. دیدرگ هعیش  بهذم  هب  يو  دیدش  شیارگ  لیعامسا و  هاش  یبهذم  ياههدیقع  نیوکت  بجوم  ینیشنمه  نیا 

هاش فرط  زا  کیب هللا ، نیسح  ياج  هب  دادغب ، هب  هاش  هلمح  زا  شیپ  ق  رد 914 ه . دوب و  لیعامسا  هاش  هّجوت  هقالع و  دروم  رایسب  مجن  ریما 
نارس تسد  وا  دیـسر . دشیم ، راذگاو  یناریا  کی  هب  راب  نیلّوا  يارب  دوب و  نامز  نآ  یتلود  ماقم  نیرتالاب  هک  تلاکو ، ماقم  هب  لیعامـسا 
مکاح متـسر ، کـلم  یبوکرـس  يارب  هاپـس ، یهدـنامرف  بصنم  اـب  لاـس  نیمه  رد  درک و  هاـتوک  هنازخ  لاوما  یلاـم و  روما  زا  ار  شاـبلزق 

، رتشوش رد  یهاش  يودرا  هب  هاش ، مکح  هب  دوب  هدرب  هانپ  ياهعلق  هب  هک  متسر  کلم  يریگتسد  زا  شیپ  یلو  دیشک  رکشل  اجنآ  هب  ناتسرل ،
. دادیمن اهنآ  هب  یتیمها  هاش  یلو  تشاد ، یپ  رد  ار  نایفارطا  ییوگدب  تیاعس و  هاش ، دزن  مجن  ریما  ّتیمها  تفر .

تشه رد  هنماخ ، ياتسور  رد  دش و  رامیب  ناهگان  هار  نیب  رد  مجن  ریما  دوب ، يوخ  مزاع  زیربت  زا  لیعامسا  هاش  هک  یماگنه  ق  رد 915 ه .
ریما وا  هیصوت  هب  انب  تشذگرد و  زیربت ، یگنسرف 

446 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ج 2، خیراوتلا ، نسحا  ددعتم و  تاحفـص  لّوا ، لیعامـسا  هاش  کن : . ) دیـسر ترازو  هب  هاش  فرط  زا  یناث ) مجنریما   ) ینازوخ دـمحا  رای 

445 ص :  لوا ..... ) مجن  ریما  ) ینالیگ دوعسم  مجن  ریما  نتم 446 ص 308  یهاش  تاحوتف  ص 146 .)
تکلمم لخاد  هک  تشر  نایعا  فارشا و  کلس  رد  لاح  لیاوا  رد   » هک تسا  هدمآ  نیدلا  مجن  ریما  هرابرد  ص 490 ) ج 4 ،  ) ریسلا بیبح 

نآ هک  ماّیا  نآ  رد  و  دومنیم . ینثتسم  زاتمم و  نارقا  لاثما و  زا  تغایص  تعانص  رد  تراهم  لامک  هطـساو  هب  دوب و  مظتنم  تسا ، نالیج 
هک یتدارا  ربانب  دوعـسم  نیّدـلا  مجن  ریما  دربیم ، رـس  هب  ناجیهال  تیالو  رد  یهانپنید  یهاـش  ترـضح  ینعی  یهلا  فاـطلا  ناـک  رهوگ 
رب صالخا  ملق  هب  ار  تیالو  نیعلا  ةرق  نآ  تبحم  شقن  هدیدان  تشاد ، تباث  يردیح  نادـناخ  نابـستنم  امّیـس  يربمغیپ  نامدود  هب  تبـسن 
هب ماغیپ  هفحت و  نآ  نوچ  دومن و  لاسرا  يدـمتعم  بوحـصم  هتخاس ، دوب  دـناوت  نویامه  تشگنا  لباق  هک  يرتشگنا  تشاگن و  لد  متاخ 

يالط دـننام  راکماک  هاشداپ  ریمـض  رایعم  رد  داشر  دـشر و  قیرط  کلاس  نآ  صالخا  دـقن  دیـسر و  ماشتحا  رهپـس  ناتـسآ  مادـخ  ضرع 
نویامه بکوم  هکنآ  زا  دـعب  و  تفای . فارـصنا  تصخر  مارکا  ماعنا و  لومـشم  دـصاق  هدـش  نورقم  لوبق  هکـس  هب  دوبن  رایعمامت  يرهم 

عویش تمـس  ملاع  فارطا  رد  لاّصتالا  يدبا  لابقا  تلود و  روهظ  تیـص  تعجارم و  لیبدرا  هطخ  هب  تکلمم  نآ  زا  نوکـسم  عبر  هاشداپ 
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دوعسم نیّدلا  مجن  ریما  هک  تسناد  دومنیم ، ّولغ  نّنست  بهذم  رد  دوب و  قاحسا  ریما  تشر  مکاح  رالاسهپـس  هک  سابع  هسوک  تفریذپ ،
. دیامرفیم كولس  يدنمزاین  صالخا و  قیرط  رد  هیربلا  ریخ  دالوا  هودق  نآ  هب  تبسن  دیامنیم و  لمع  هّیماما  هّیلع  ّتلم  هب 

مج هاشداپ  هاگرد  هب  يور  رارف  ياپ  هب  هتفاـی ، ربخ  ینعم  نیا  زا  نیّدـلا  مجن  ریما  و  درک . اوغا  بناـج  نآ  لـتق  رب  ار  قاحـسا  ریما  نآ  رباـنب 
یلعا ریرـس  هیاپ  مادخ  ریاس  کلـس  رد  هتـسویپ ، نویامه  بکوم  هب  دوب  ناورـش  هّجوتم  ماجنا  رفظ  يودرا  هک  ماّیا  نآ  رد  و  دروآ . رادـتقا 
تفـص هب  بانج  نآ  نوچ  و  تفات . شلاوحا  تانجو  رب  هدـش  علاط  یهانتمان  تمحرم  علطم  زا  یهاش  تیانع  باـتفآ  وترپ  تفاـی و  ماـظتنا 

، دوب زاتمم  نارقا  لاثما و  زا  رادرک  نساحم  راتفگ و  توالح  هب  تشاد و  فاّصتا  یناسفن  لیاضف  تساـیک و  تمـس  ینادراـک و  تسارف و 
لاوحا لالخ  رد  و  درک . ادـیپ  رایـسب  رایتخا  رابتعا و  یناـمز  كدـنا  هب  تشاـکیم ، ناـسنا  فیاوط  نیمز  رد  ناـسحا  دوج و  مخت  هراومه 

ردق هیاپ  دروآ ، لام  کلم و  تامّهم  تیشمت  هب  يور  لالقتسالا  ثیح  نم  هتشگ  زارفارس  نویامه  سیفن  سفن  تلاکو  بصنم  هب  روکذم 
نابّرقم ماظع و  يارما  یمامت  زا  شتلزنم  و 

447 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
سراف و قارع و  نایعا  فارـشا و  هاگمارآ  تیاـنعرفاو  هاـشداپ  تیبرت  نمی  هب  شذـالمقیالخ  هاـگرد  تشذـگرد و  ماـشتحاکلف  هاـگراب 

ردق هب  دوب ، هتفای  عوقو  تیالو  زا  یضعب  رد  يریگناهج  مایا  لیاوا  رد  هک  یلالتخا  كرادت  رد  ریمضیفاص  ریما  نآ  و  تشگ . ناجیابرذآ 
. دوشگرب تمرکم  باوبا  تلدعم  لمانا  هب  هدیشوک  لامک  لضف و  باحصا  لاح  هیفرت  رد  دومن و  یعس  ناکما 

تنطلـس راک  رـس  تامهم  رثکا  رد  تباین  برقت و  تیاغ  زا  دوب و  ززعم  تاردـص  بصنمیلاع  هب  هک  یناـشاک  دّـمحم  یـضاق  هکنآ  رگید 
ریما هب  تبـسن  هداد ، هار  غامد  خاک  هب  رادـنپ  رورغ و  راخب  داهن و  لابو  ضیـضح  هب  يور  لابقا  جوا  زا  شعلاـط  بکوک  دومرفیم ، لـخد 

زا دوب و  هتـسشن  ینارماک  طاشن و  مزب  رد  زورفیتیگ  هاشداپ  هک  يزور  رد  باـنج  نآ  تبیغ  رد  و  داـشگزاب . تفلاـخم  باوبا  نیّدـلا  مجن 
زا ناـموت  رازه  تسیب  غلبم  نیّدـلا  مجن  ریما  هک  تشادیم  ضورعم  دومنیم ، عّرجت  یناوغرا  بارـش  ياـهماج  قاسنیمیـس  ناـیقاس  تسد 

تیافک و تیاغ  مناسریم و  هرماع  هنازخ  هب  ار  رایـسب  لاـم  نآ  یناـمز  كدـنا  هب  دنراپـس  هدـنب  هب  ار  وا  رگا  دراد ، فّرـصت  یهاـش  لاوما 
ماّیا نآ  رد  مه  درکن و  تافتلا  نخس  نآ  هب  تّمه  ّولع  تیاهن  زا  هانپتلدعم  هاشداپ  منادرگیم . رهاظ  یناطلس  ماهم  ماجنارس  رد  ینادراک 
انثا نآ  رد  دومن . هذخاؤم  هرداصم و  ار  وا  نیّدلا  مجن  ریما  درپس و  ودب  ار  دّمحم  یـضاق  هداهن  نایم  رد  نیّدلا  مجن  ریما  هب  ار  لاح  ّتیفیک 

ناکرا ءارما و  تعافـش  زا  راک  دش و  رداص  شتـسایس  هب  نویامه  مکح  هک  تشگ  رهاظ  يو  زا  لامعا  حـیاضف  لاعفا و  حـیابق  رادـقم  نآ 
یناسنا دارفا  ملعا  داجما  دافحا  هلمج  زا  هک  یلع  نیّدلا  فیرـش  ریما  هب  ترادـص  بصنم  دّـمحم  یـضاق  لتق  زا  دـعب  تشذـگرد و  تلود 
لـضاف دّیـس  نآ  و  تفای . ضیوفت  دومنیم ، دوخ  دجما  دـج  عبتم  یناسفن  لیاضف  باستکا  رد  دوب و  یناجرجلا  یلع  نیّدـلا  فیرـش  دـّیس 

تاحفـص رب  راـکماک  هاـشداپ  تفطاـع  راونا  وترپ  هدرک  لـخد  تبترمدـنلب  بصنم  نآ  رد  قاقحتـسا  يور  زا  تریـسلیمج  تروصبوخ 
: دنکیم نایب  نینچ  ار  نیدلا  مجن  ریما  تشذگرد  ریمدناوخ  تفات . شراگزور 

ریجخن وهآ و  نوخ  زا  ار  ازفاترضخ  ياضف  نآ  تخادرپ و  راکش  دیص و  رما  هب  درز  رصق  یحاون  رد  زور  دنچ  رادتقاکلف  هاشداپ  نوچ  »
هدومن گنت  ترـضح  نآ  تمه  رظن  رد  ناشنتنج  هدلب  نآ  نادیم  دصقم  هب  لوصو  زا  دعب  دومرف و  ناهفـصا  هطخ  تمیزع  تخاس  خرس 

هداشگ هب 
448 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هاجیلاع هاشداپ  دندینادرگ و  عیـسو  دیما  هصرع  دننام  ار  نادـیم  نآ  هدـیناسر  میدـقت  هب  مکحلا  بسح  ناربنامرف  و  داد . نامرف  نآ  نتخاس 
راکـش و دیـص و  رد  ناتـسبات  مسوم  هتفاتـش  نادـمه  هب  ناهفـصا  زا  تخادرپ و  نتخادـنا  قبق  رب  ریت  نتخات و  بسا  هب  اجنآ  هتفه  ود  کـی 

هّجوتم اجنآ  زا  ناشنرفظ  يودرا  دیدرگ و  رثاترـصن  رکـسعم  دنولا  هوک  نماد  زیئاپ  لصف  رد  و  دـیناسر . نایاپ  هب  رازغرم  تشد و  تشگ 
مزاول طاسبنا  طاشن و  لامک  رد  دنتخادرپ و  رهـش  نتـسب  نییآ  هب  رورـس  حرف و  تیاغ  زا  هدلب  نآ  نانکاس  هتـشگ ، ناجیابرذآ  کلملا  راد 
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رد دنچ  يزور  یهلا  فاطلا  فانصا  هب  فوفحم  یهاش  ترضح  دنتخاس و  رهاظ  یهاوختلود  صالخا و  مسارم  هدروآ  ياج  هب  راثن  زاین و 
زا رگرز  نیّدـلا  مجن  ریما  جاهتبا  اب  جازم  هار  يانثا  رد  دومرف و  هّجوت  يوخ  بناج  هب  هاگنآ  دـینارذگ . تاـقوا  برط  شیع و  هب  هدـلب  نآ 

دادتـشا تخادگب و  ضرم  هتوب  رد  ار  بامآتلاکو  بانج  تایح  بابـسا  بت  شتآ  باهتلا  دومن و  لاقتنا  لالتعا  جـهنم  هب  لادـتعا  جـهن 
نآ دادن و  هدیاف  الـصا  اود  لامعتـسا  اذغ و  فیطلت  تخادنارد ، ياپ  زا  ار  بانج  نآ  هتخاس  فیعـض  ار  هکرحميوق  جازملا  ءوس  ترارح 

يواملا ۀـنج  هب  يور  تسا ، زیربت  یخـسرف  تشه  رد  هتفای و  راهتـشا  هنمخ  هب  هک  هنابوخ ، غاب  هب  لوصو  زا  سپ  داـهن  تفـصن  لـضاف  ریما 
دمحا رای  ریما  تیوطیفاص  ورـسخ  نآ  بیزعت  مایا  ياـضقنا  زا  دـعب  و  دومرف . ناور  فجن  بناـج  هب  ار  شدـسج  داژنـالاو  هاـشداپ  داـهن .

نیدـقرف قرف  هب  ار  شراـیتخا  راـبتعا و  تیار  هداد  بقل  یناـث  نیّدـلا  مجن  دـینادرگ و  زارفارـس  تلاـکو  بصنم  ضیوـفت  هـب  ار  یناهفـصا 
(. 500 صص 499 - ج 4 ، ریسلا ، بیبح  کن : «. ) دیناسر

يدزی یلع  نیّدلا  فرش  انالوم  ص 309 

______________________________

خرهاش ناطلس  هقالع  دروم  يو  فرش . هب  صلختم  يوگیـسراف و  نارعاش  زا  و  ق ) يافوتم 858 ه .  ) يرومیت دهع  مانب  ناخّروم  زا  ( 38)
ار وا  مجع ، قارع  مکاح  خرهاش  هون  رقنسیاب و  رسپ  دمحم  ناطلس  ازریم  ق  لاس 846 ه . رد  دوب . ناطلس  میهاربا  حتفلا  وبا  ازریم  يرومیت و 

، دروخ تسکش  وا  زا  دیروشب و  خرهاش  رب  دّمحم ، ناطلس  هک  ق  لاس 850 ه . رد  درک . توعد  مق  هب 
449 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

غلا رسپ  فیطللا ، دبع  ازریم  تطاسو  هب  یلو  تفرگ  رارق  خرهاش  باتع  ضرعم  رد  دوب  دّمحم  ناطلـس  ناکیدزن  هلمج  زا  هک  نیّدلا  فرش 
ناطلس هزاجا  اب  خرهاش  گرم  زا  سپ  تفر . تاره  هب  تفای و  ییاهر  دراد ، مزال  شدصر  مامتا  يارب  ار  وا  کیب  غلا  هکنیا  هناهب  هب  کیب ،

وا زا  دزی  ناگرزب  اب  يدزی  نیّدلا  فرـش  قارع ، رب  رباب  مساقلا  وبا  يالیتسا  دّمحم و  ناطلـس  تلود  لاوز  زا  سپ  تشگرب . تفت  هب  دّمحم 
هیفرش ار  نآ  تخاس و  ياهسردم  وا  ربق  رس  رب  يدزی  رکب  وبا  نیّدلا  سمش  دوب . تفت  رد  شتافو  لاس  ات  خیرات  نیا  زا  سپ  درک . لابقتـسا 

. درک مان 
ۀیدـه ریقفلا و  ۀـفحت  زغل ، اّمعم و  ّنف  رد  ّزرطم  للح  دادـعالا و  قفولا و  ملع  یف  دارملا  هنک  رومیت ، تاحوتف  خـیرات  رد  يرومیت  هماـنرفظ 

. تسا وا  تافیلأت  زا  تآشنم  هعومجم  ریقحلا و 
( یسراف فراعملا  ةریاد  همدقم ؛ يدزی ، همانرفظ  تشه ؛ ص  همدقم ، خیراوتلا ، ةدبز  کن : )

یشاک دمحم  یضاق  ص 313 

______________________________

تفر و ناشاک  هب  سراف  فّرصت  زا  سپ  لیعامسا  هاش  هک  یتقو  تشاد . تسد  رد  ار  ناشاک  تموکح  یلگدیب  دوعسم  انالوم  اب  يو  ( 39)
ار ود  ره  درک و  کیرش  یناجیهال  نیّدلا  سمش  یضاق  اب  ترادص  رد  ار  یشاک  دّمحم  یضاق  دش ، ورهبور  ناشاک  مدرم  مرگ  لابقتسا  اب 
هک یناشاک  دمحم  یضاق  داد . بیترت  ینشج  سلجم  زاریش  ناتسرل و  ناتـسزوخ و  دادغب و  حتف  زا  سپ  لیعامـسا  هاش  دومن . روشک  ردص 
هاـش دزن  يو  زا  یتـشر  مجن  ریما  باـیغ  رد  تشاد ، هدـهع  رب  زین  ار  زاریـش  ناـشاک و  تموکح  ترادـص ، ماـقم  رب  هوـالع  ناـمز ، نیا  رد 

هک یتروص  رد  هک  درک  تساوخرد  دومن و  یهاش  هنازخ  زا  ناموت  رازه  تسیب  تشادرب  هب  مهّتم  ار  يو  تخادرپ و  ییوگدب  هب  لیعامـسا 
مجن ریما  هب  هک  يدامتعا  لیلد  هب  لیعامـسا  هاش  اّما  دناتـس . دهاوخ  يو  زا  ار  هنازخ  زا  نتـشادرب  هجو  دراذـگ ، يو  رایتخا  رد  ار  مجن  ریما 
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داد و بیترت  یهاوخداد  سلجم  زین  مجن  ریما  و  دنک . یگدیسر  يو  لاوما  هرابرد  ات  تشاذگ  مجن  ریما  رایتخا  رد  ار  دمحم  یـضاق  تشاد 
هب تشگ ، رهاظ  وا  لاعفا  نوسف و  عاونا  ءاـمد و  کفـس  لاـمعا و  حـیابق  نوچ  و  دـندرک . ناـیب  ار  دوخ  تایاکـش  سلجم  نآ  رد  ناـیکاش 

ص 98. ج 1 ، خیراوتلا ، ۀصالخ  ص 110 ؛ خیراوتلا ، نسحا  کن :  ) دیسر لتق  هب  لیعامسا  هاش  روتسد 
450 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ناخ کبیش  ص 323 

______________________________

ار ماـن  نیا  هدوب و  تخب  هاـش  لـصا  رد  يو  ماـن  عباـنم ، ياهراـپ  هتـشون  هب  ینابیـش . ریخلا  وبا  دـنزرف  قادوب  دـنزرف  دـمحم  حـتفلا  وبا  ( 40)
یهاش مان  اب  هّیوفص  هرود  یخیرات  عبانم  رد  اّما  دوب ؛ هداهن  وا  رب  ق ،) 873 ه . - 832  ) قاچبق تشد  ياورنامرف  ناخ  ریخلا  وبا  شگرزبردپ ،

شبسن دناهدیمان . زین  ناخ  یبابیـش  ار  وا  دشاب . تخب  هاش  ای  گیب  یهاش  هدش  فیرحت  لکـش  ناخ  کبیـش  ایوگ  تسا و  هدمآ  ناخ  گیب 
رد ق  ات 1007 ه . زا 906  هک  تسا  ناینابیش  نامدود  راذگناینب  يو  دسریم . ق ) 624 ه . - 603  ) زیگنچ دنزرف  یجوج ، دنزرف  نابیش ، هب 

، ناخ ریخلا  وبا  گرم  زا  سپ  تفرگ . هدـهع  هب  ار  وا  تیبرت  ناـخ  ریخلا  وبا  تشذـگرد و  شردـپ  یکدوک  رد  دـندناریم . ناـمرف  دورارف 
قاچبق تشد  نارمکح  ناخ ، مساق  هب  ار  وا  يدـنچ  زا  سپ  دراـمگ و  تّمه  دومحم  شردارب ، يو و  تیبرت  هب  کـبزا  ریما  کـیب ، نیچارق 

ناـیم ناـخ  ریخلا  وبا  تشذـگرد  زا  سپ  قاـچبق  تشد  ینارمکح  درپس . گـیب ، رومیت  شیارمـالا ، ریما  هب  ار  گـیب  یهاـش  زین  يو  درپس .
، دندوب هدش  عمج  وا  رب  جیردت  هب  هک  ینازابرس  اب  دوب ، هدنام  هرهبیب  میـسقت  نیا  رد  هک  ناخ  گیب  یهاش  دوب و  هدش  میـسقت  وا  ناشیوخ 
زا سپ  ناخ  کبیش  دش و  رهش  نآ  دراو  مدرم  يرای  هب  رباب  یتّدم  زا  سپ  دوشگ . ار  دنقرمـس  ق  رد 906 ه . تخادرپ و  دورارف  ریخست  هب 

ق. رد 913 ه . دوشگ و  ار  خـلب  ق  رد 909 ه . درک . تراغ  ار  هّیخرهاش  دنکـشات و  ق  رد 908 ه . تفرگ . سپ  وا  زا  ار  دنقرمـس  دربن ، ود 
رد تفرگ . دندیسر ، تموکح  هب  مهاب  ق  رد 912 ه . هک  ارقیاب  نیسح  ناطلس  نارسپ  ازریم  نیـسح  رّفظم  ازریم و  نامزلا  عیدب  زا  ار  تاره 
هاش درک و  ّتنـس  لها  زا  ینابیتشپ  ياعّدا  نآ  زا  سپ  تشاد . تسد  رد  ناغماد  دودـح  اـت  زین  ار  ناـسارخ  رهّنلا ، ءارواـم  زج  هب  ناـمز  نیا 
دنچ نداتسرف  اب  زین  لیعامـسا  هاش  درک . ریقحت  ار  وا  ییاههمان  اب  راب  دنچ  دناوخ و  نّنـست  هب  ار  ق ) 930 ه . - 907  ) يوفص مکی  لیعامسا 

ناسارخ هب  ناخ  کبیش  اب  دربن  يارب  يوفص  هاش  ق  رد 916 ه . ماجنارس  دناوخارف . شمارآ  هب  ار  يو  يوفص ، ياقآ  لیلخ  هلمج  زا  کیپ ،
، دوب هتشادرب  هک  ییاهمخز  رثا  رب  دروخ و  تسکش  گنج  نیا  رد  ینابیش  دمحم  تفرگرد و  دربن  ود  نآ  نیب  ورم  دابآدومحم  رد  تخات ؛

زین یشنم  کیب  ردنکسا  دومن .» يور  هیامعست  رشع و  تس  هنـس  نابعـش  رهـش  مشـش  تسیب و  رد  حتف  نیا   » دسیونیم هاشروخ  درپس . ناج 
، ّولجزوب نایزاغ  زا  یکی  ار  ناخ  گیب  یهاش  هثج  : » دسیونیم گنج  عیاقو  حرش  زا  سپ 

451 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رـسفا لباق  ار  يرورـس  چـیه  رـس  توخن  تیاغ  زا  هک  ار  شرـس  هدروآ . نوریب  هتـشک  نیدـنچ  ریز  زا  رداهب  يدآ  هب  موسوم  مان ، اغآ  زیزع 

هدنک ار  وا  رس  تسوپ  لیعامسا ، هاش  نامرف  هب  دنیوگ  دنتخادنا ». امیپناهج  ّمس  رب  رکیپاهدژا  ملع  هیاس  رد  هدرک  ادج  ندب  زا  تسنادیمن 
مکاـح نوزفازور ، متـسر  يارب  ار  شتـسار  تسد  دنداتـسرف . ق ) 918 ه . - 886  ) یناـمثع مود  دـیزیاب  ناطلـس  يارب  دـندرک و  هاـک  زا  رپ 

شرـسپ رـسمه  ایلع ، دهم  هک  ياهسردم  رد  ار  يو  دنتخاس . هداب  ماج  هاش  يارب  نآ  زا  دنتفرگ و  الط  زین  ار  شاهمجمج  دندرب و  ناردنزام 
. دیشک یناریو  هب  ار  ناسارخ  دورارف و  یحاون  اهراب  بهذم ، جیورت  هناهب  هب  يو  دندرپس . كاخ  هب  دوب ، هتخاس  دنقرمس  رد  رومیت ، دمحم 

هسردم دنچ  تشادیم . یمارگ  ار  نابیدا  نادنمشناد و  دوب . هاگآ  لمر  زا  دناهتفگ  تسنادیم و  یبوخ  هب  ار  یبرع  یـسراف و  ناخ  کبیش 
یفـصاو دننادرگرب . یکرت  هب  ار  یـسودرف  همانهاش  ات  دوب  هداد  نامرف  یماس ، هفحت  رد  يوفـص  ازریم  ماس  هتفگ  هب  دوب . هتخاس  دورارف  رد 

عیاقولا عیادب  رد  دوب . شیارعـشلا  کلم  يوره  ییانب  دـندوب و  شرابرد  ناکیدزن  زا  یلوک  رارق  یماسح  یفتاه و  یفـشاک ، ظعاو  يوره ،
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نامدود خیرات  هرابرد  وا و  نامز  رد  ار  اراخب  هماننامهم  یجنخ  ناهبزور  نب  هللا  لضف  هدمآ و  وا  ینارمکح  راگزور  ياهدادیور  یفصاو 
مان هب  یباتک  هدورـس و  يو  بقانم  تاحوتف و  رد  همانینابیـش  مان  هب  يونثم  کی  ییاـنب  تسا . هتـشون  ینابیـش  دـمحم  ياـهگنج  یناـبیش و 

. تسا هدورس  وا  هرابرد  ار  ناخ  کبیـش  اب  لیعامـسا  هاش  همانمزر  زین  ینیوزق  ظعاو  تسا . هتـشون  وا  ییاورنامرف  خیرات  رد  یناخ  تاحوتف 
رکذم رد  وا  راعشا  زا  ییاههنومن  دشاب . هدرک  زاغآ  یسراف  هب  ندورس  اب  ار  يرعاش  ایوگ  دورسیم و  رعش  یکرت  یسراف و  هب  ناخ  کبیش 

ص یسابع ، يارآملاع  ص 54 ؛ هاشماظن ، یچلیا  خیرات  ص 553 ؛ ج 1 ، يزکرم ، يایسآ  رد  یسراف  بدا  همانـشناد  . ) تسا هدمآ  بابحا 
.( 38

یجیهال نیّدلا  ّیحم  خیش  ص 324 

هراشا

______________________________

راوطا رب  عالطا  زا  دعب  هاجردنکس  هاش   » هک تسا  هدمآ  یجیهال  نیّدلا  ّیحم  خیش  ترافس  هرابرد  ص 504 ) ج 4 ،  ) ریسلا بیبح  رد  ( 41)
یناسنا فیاوط  نایم  رد  هک  دمحا  نیّدلا  ّیحم  خیـش  دشرا  تایآ  لیاضف  لثم  نادنخـس  نادصاق  تبون  هس  ود  ناخ  دـمحم  راثآ  توادـع 

وا داتسرف و  هاجیلاع  ناقاخ  نآ  دزن  ار  هّللا  رون  نیّدلا  ءایض  یضاق  هانپتلیضف  بآمتعیرـش  بانج  یناجیهال و  هدازخیـش  هب  تسا  روهـشم 
دایقنا تعاطا و  هقیرط  موزل  داشر و  دشر و  قیرط  كولس  هب  ار 

452 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
داتفین و رثؤم  الـصا  نانخـس  نآ  اّما  دومرف ، عنم  تسا  قیالخ  شیاسآ  یناـبم  مادـهنا  بجوم  هک  قیـالان  روما  باـکترا  زا  هدومن و  توعد 

دمحا نیّدـلا  یحم  خیـش  هک  تاـقوا  نآ  رد  هکلب  داـهنن ، يرادربناـمرف  يداو  رد  مدـق  هدوب  رورغم  کـبزوا  دوـنج  روـفو  هب  ناـخ  دـمحم 
هاگرد هّجوتم  ار  يدرویبا  نیسح  نیّدلا  لامک  ریما  دوب و  هدمآ  تلاسر  مسر  هب  ینابناهج  تمظع و  ریرس  هیاپ  ناگداتسا  دزن  زا  یناجیهال 

هتفای مامت  خوسر  رطاخ  رد  مالسا  جح  ندرازگ  مزع  نوچ  هک  دروآ  ملق  رد  تشاد  لاسرا  وا  بوحصم  هک  یبوتکم  رد  هدینادرگ  هانپملاع 
ناتـسآ نایـشنم  دوـب و  دـهاوخ  اـجک  تاـقالم  لزنم  هک  دـنیامن  مـالعا  دوـمرف  میهاوـخ  تضهن  ناـجیابرذآ  قارع و  بناـج  هـب  بـیرقنع 
فحت اهدق   ) ار یلع  هیوضر  هضور  فاوط  تهج  هک  میاهدرک  مزج  مزع  زین  ام  هک  دنتـشون  يو  هب  نانخـس  نیا  باوج  رد  نایـشآکیالم 
مـسارم ات  دـنراد  كولـسم  لاجعتـسا  قیرط  لابقا  تلود و  بکاوم  لابقتـسا  رد  هکنآ  قیال  میئاـمرف  هّجوت  بوص  نادـب  ۀـّیحتلا ) مالـسلا و 
هاشداپ هک  ناتـسمز  نآ  رد  هداتفا  بارطـضا  رحب  رد  باوج  نیا  زا  ناـخ  دـمحم  میئاـمن و  ناشیدـب  يراذگنمـشد  مزاول  يزاونتسود و 

دـندرک و تراغ  ار  تیالو  نآ  زا  یـضعب  ات  دـینادرگ  ناور  نامرک  دودـح  هب  نابایب  هار  زا  يرکـشل  دوب  ناورـش  تکلمم  رد  ناوتنودرگ 
ياول هک  هئامعست  رشع و  تس  هنس  بجر  طساوا  رد  همدقم ، نیاربانب  دندروآ . ياج  هب  يّدعت  فیح و  مزاول  ناگراچیب  ایاعر و  هب  تبـسن 

ناتـسدرک نامرک و  سراف و  نیقارع و  ماّکح  ارما و  ناعذالا  بجاو  نامرف  بجوم  هب  دـنکفا و  ناقرخ  گنلا  رب  لوصو  هیاس  ياشگروشک 
ناخ دمحم  دوجو  ملظ  عفد  ناسارخ و  شروی  مزع  دـندمآ ، عمج  ناشنترـصن  يودرا  رد  ناوارف  هاپـس  اب  ناجیابرذآ  نارا و  ناتـسرل و  و 

«. دومن مزج 

هتشون ودب  نایملاع  هاش  ترضح  هک  باوج  ناخ و  کبیش  همان  نومضم 
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ناسارخ تکلمم  هب  ناوارف  رکـشل  اب  رهّنلا  ءاروام  زا  ( 913  ) هیامعست رشع و  ثالث  هنس  رد  ازریم  نیـسح  ناطلـس  توف  زا  دعب  ناخ  کبیش 
رورغ هئشن  درک ، تموکح  لالقتسا  هب  راید  نآ  رد  لاس  هس  ود  نوچ  درب . نوریب  روفغم  ناطلـس  نادنزرف  فّرـصت  زا  ار  تیالو  نآ  دمآ و 

هانپنید هاش  ترضح  هب  ياهمان  تسخن  هک  دینارذگ  رطاخ  هب  هدنکف  يو  رس  رد  ار  ناجیابرذآ  قارع و  تنطلس  ياوه  تکوش  تمـشح و 
هشیدنا لاحم و  لایخ  ربانب  دناوخ . دایقنا  یلیا و  هب  ار  وا  دسیون و 

453 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
یلعا ریرـس  هیاپ  هب  دوخ  یچلیا  بوحـصم  هتـشون  لصاحیب  دـیاوز  رب  يوتحم  لـیاطال و  تاـملک  رب  لمتـشم  شوناـمرف  بوتکم  دـساف ،

: هکنآ همان  لصحام  تشاد ؛ لاسرا 
هب لزی  مل  دوج  ضیف  لزا و  دـهع  زا  ار  نوکـسم  عبر  دالب  ریخـست  تکلمم و  ریبدـت  روما  مامز  ّتیبوبر  روشک  قالطالا  یلع  مکاح  نوچ  »

تفوطع تفأر و  هاگراب  رد  تمحرم  تلادع و  ریرـس  هدومرف و  تیوقت  هداهن و  ام  دیهـش  دیعـس  راوگرزب  ّدج  رایتخا  لمانا  رادتقا و  هضبق 
هدش و حّـشوم  ام  نویامه  باقلا  هب  يزوریف  يریلد و  هناخباّرـض  رد  يدرمریـش  هّکـس  هتفای و  ماظتنا  مایق و  ام  قنور  طبـض و  تسا ، رایـسب 
، دسریم رـسپ  هب  ردپ  ثاریم  «« 1  » هیبا ّرـس  دـلولا   » ثیدـح ياوحف  هب  لیلد ]  ] نیدـب سپ  هدیـسر ، یبیغ  فتاه  زا  تفالخ  تماما و  يادـن 

لوفا برغم  هب  يور  ینارون  ناگراتـس  عومجم  دـیامن ، لابقا  قرـشم  زا  باتناهج  باتفآ  نوچ  هک  تسا  نهربم  رهاـظ و  ناـیملاع  رب  رگید 
. دنهن

رعش
نیمه هب  هک  دیاب  برغم  بوص  زا  امش  روهظ  قرشم و  بناج  زا  ام  عولط  رهپـس  حطـس  مجنا ز  دزیر  ورفرهم  هاش  نوچ  غیت  نیمک  زا  دشک 

هک اههار  مامت  هک  دیاب  ناناملسم ، همه  رب  ضرف  تسا و  مالـسا  ناکرا  زا  ینکر  امیظعت  افیرـشت و  همّظعم  هبعک  ترایز  نوچ  دننک ، سایق 
شکشیپ يرواس و  دنوش و  فّرـشم  ترایز  هب  هک  دناهدومن  هیعاد  رثآمترـصن  رکاسع  هک  دنیامن  هتخادرپ  هتخاس و  تسا  همّظعم  هبعک  هب 

دنـشاب راید  دالب و  نآ  رد  هک  اناد  ناسدنهم  اّنب و  ناداتـسا  دننادرگ و  بّقلم  حّـشوم و  ام  نویامه  باقلا  هب  هّکـس  هبطخ و  دـنیامرف و  رایط 
دّرمت فّلخت و  هدومرف  زا  هک  ّالا  دـنوش و  یّلعم  ریرـس  هیاپ  هّجوتم  زین  دوخ  دـنزاس و  یّلعم  هاگرد  هناور  ریخ  عاـقب  دـجاسم و  ریمعت  تهج 

اب ار  رداهب  نیّدـلا  داـمع  دـنمجرا ، ّزعا  دـنزرف  دـیامن ، فارحنا  لودـع و  اـهبراغم ، ضرـالا و  قراـشم  یف  اذـفان  لازـال  مکح ، زا  دزرو و 
رظن رد  هنامز  هدومن  تبث  لیلخ  مسا  تیآ  مقر  نادب  ناتسکرت  یحاون  ات  نامداش  راصح  نالقب و  سدنق و  ّدحرس  نایرکشل  ارما و  تعامج 

«. داد هولج  نامز  لها 
______________________________

. تسا زار  دوخ  ردپ  يارب  رسپ  ص 201 : لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 1)
454 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

لیعامسا هاش  باوج 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
َناک ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو   » نیقتملل ۀبقاعلا  نیعمجا و  هلآ  راتخملا و  هلوسر  یلع  مالّـسلا  ةولّـصلا و  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا 

«. 1 « » ایِضْرَم ِهِّبَر  َْدنِع  َناک  َو  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناک ] َو  اِیبَن  ًالوُسَر   ] َناک َو  ِدْعَْولا  َقِداص 
تدارا لیالد  حرـصم  فرط  نآ  زا  هچنانچ  دیـسر و  نیقی  عالطا و  فرـش  هب  فیرـش  بوتکم  نیماضم  هکنآ  مالعا  مالـس  يادها  زا  دـعب 

قیرط كولـس  كولـس و  قیرط  هکنآ  دوجو  اب  اّما  دیدرگ . یمیدق  تّدوم  ّتبحم و  لسالـس  كرحم  بناجنیا  زا  دوب ، یمیمـص  یثوروم 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 268 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


لامک یصاع  عیطم و  یضاقا و  ینادا و  زا  نانگمه  دزن  رتاوت  هار  زا  بناجنیا  تاماقملا  ۀّینس  ماخف  فالـسا ]  ] تاجردلا و ۀیلع  ماظع  ءابآ 
هجرد فالسا  همیظع  قالخا  همیرک و  فاصوا  هب  فارـشا  هرمز  نیا  فالخا  صاصتخا  هیـصوصخ و  ّتیفیک  هتفای  رابتعا  هبترم  راهتـشا و 

، دشاب هدش  عومـس  وجبرقت  نارواجم  زا  ای  وگدـمآشوخ  نارفاسم  ریرقت  زا  انامه  هک  رابخا  یـضعب  قیاقح  زا  راسفتـسا  هتفریذـپ  حوضو 
«: 2  » َنیِدَتْعُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمِِهئاوْهَِأب  َنوُّلُِضَیل  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  . » دومن دیدس  يأر  ياضتقم  فالخ  دیعب و  عیدب و 

ریاصب و بابرا  رب  هکنآ ، باوج  يواطم  لصحم  باتک و  ياوحف  صلخم  تمعاف  تمع  ءاوهالا  امنکل  ويدتها  نمل  حضاو  یلیبس  جـهن  و 
هرومعم ریمعت  « 4 « » كالفالا تقلخ  اّمل  كـالول   » هدومرف بجوم  هب  هک  تسا  راکـشآ  حـضاو و  « 3 « » راهنلا طسو  یف  سمـشلاک   » راصبا
تیعماج هبتر  ياضتقم  بسحرب  تسا و  مالسلا  ةولصلا و  هلآ  هیلع و  يدومحم  رون  هعـشا  روهظ  هلیـسو  هب  كاپ  ملاوع  تیبرت  نوچ  كاخ 
تنطلـس لومـش  راونا  عوطـس  یعدتـسم  يویند و  تموکح  ماکحا  مومع  راثآ  روهظ  یـضتقم  هنیآ  ره  هک  ۀیالولا  لامک  ةوبنلا و  متخ  نیب 

ۀیلع لآ  هرهاط و  دالوا  لاصخلا و  هیلع  هبّیطلا  هترتع  ترـضح و  نآ  هّصاخ  يونعم  تکلمم  تیالو  يروص و  تیالو  تلایا  تسا ، يورخا 
رهظم نیهارب  ّهلدا و  نییعت و  قیقحت و  هب  تسوا  لامکلا 

______________________________

هیآ 54 و 55. ( 19  ) میرم (. 1)
هیآ 119. (، 6  ) ماعنا (. 2)

ص 1186. ج 3 ، مکح ، لاثما و  (. 3)
ص 484. يونثم ، صصق  ثیداحا و  (. 4)

455 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هک يزور  دـنچ  تسین و  « 1 « » ینْدَأ َْوأ   » رینم ناهرب  نآ  ایند و  ریرـس  ناطلـس  نآ  تافـص  یهلا  تاذ  ریغ  يربک  تفـالخ  یمظع و  تنطلس 

كاردتـسا زا  ءایلوا  هّلجا  يدـه و  هّمئا  ینعا  هصوصنم ، تیمکاح  تیعماج و  نیا  ناثراو  یناـمز ، تراـیتخا  یناـّبر و  تاراـیتخا  بسحرب 
رد ار  دوخ  دناهدربیمن و  الیتسا  ّطلست و  مان  ایند  لها  كارتشا  گنن  زا  هتشگ  دعاقتم  بّصعت  بصغ و  بابرا  يدایا  زا  دوخ  هّیثرا  قوقح 

زجع و هطـساو  هب  اشاح  هن  هدوب  ناشیا  لامک  ّولع  ّولع و  لامک  زا  هّیهلا ، رماوا  هّینیع و  تاراشا  بسحرب  دندروآیمن و  ءاسخا  هلباقم  ددص 
. ینوریب ناشیرپ  عمج  نآ  زا  ینوبز 

تّوبن و نادـناخ  ياـشگلد  نمچ  زا  «« 2  » نامزلا رخآ  یف  انتلود  ۀـلود و  ساـنا  ّلـکل   » بجوم هب  ـالو  نیا  رد  نوچ  یلاـعت  هّللا  دـمحب  اـّما 
زورفیتـیگ غارچ  تداعـس  تدایـس و  ناـمدود  يارآملاـع  نمکم  زا  و  دیـشک ، يزارفارـس  رـس  بناـجنیا  دوـجو  دـنمورب  لاـهن  تیـالو ،

نـشور تسا  نآ  نأـش  رد  « 4 « » ُةَدَـقوُْملا ِهَّللا  ُراـن   » همیرک نآ و  ناـشن  « 3 « » ِهِروـُن ُِّمتُم  ُهَّللا  َو   » تیآ هک  نوزفازور  تـلود  نـیا  زوسنمـشد 
دوخ راوطا  لاوحا و  تاـنجو  زا  « 5 « » َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقل  َو   » ياوحف راـثآ  و  تشگ ،

يدانم دش . ایوگ  « 6 « » اْهیَلَع ْنَم  َو  َضْرَْألا  ُثَِرن  ُنَْحن  اَّنِإ   » رکذ نیقلت  هب  شورس  یبیغ و  فتاه  شومخ ، نابز  تساوخیب  و  داتفا ، هدهاشم 
هماخ كون  داشگ و  « 7 « » اْنیَحْوَأ يِذَّلا  ُمِْهیَلَع  اَُوْلتَِتل  ٌمَمُأ  اِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍۀَّمُأ  ِیف  َكاْنلَـسْرَأ  َِکلذَـک   » يادـن يادا  هب  ریرقت  نابز  ریدـقت 

ملاع و تلایا  ناکرالا و  ۀلماک  تنطلس  فیاحص  حیافـص  رد  « 8 « » َلیِعامْسِإ ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو   » بجوم هب  ریرحت  نابتاک  ریرـص  کیالم 
: داد هولج  نامز  لها  رظن  رد  هنامز  دندومن و  تبث  مسا  نیا  مقر  نایملاع 

رعش
«« 9  » ُهَّللا اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا   » دـش او  رد  دیـسررد و  ام  تلود  نامزدوب  تمکح  لفق  هب  هنازخ  ِرَد 

«10 « » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   » بجوم هب  هکنآ  هلماش  ّتبحم  هقیرط  هلماک و  تدارا  هفیظو  نونکا 
______________________________
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هیآ 9. (، 53  ) مجن (. 1)
ص 143. ج 51 ، راونالا ، راحب  (. 2)

هیآ 8. ( 61  ) فص (. 3)
هیآ 6. ( 104  ) ةزمه (. 4)
هیآ 105. ( 21  ) ایبنا (. 5)
هیآ 40. ( 19  ) میرم (. 6)
هیآ 30. ( 13  ) دعر (. 7)
هیآ 54. ( 19  ) میرم (. 8)
هیآ 43. ( 7  ) فارعا (. 9)

هیآ 23. ( 42  ) يروش (. 10)
456 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هّللا باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا   » قوطنم قودصم و  یقثولا  ةورع  هب  مازتلا  ماصتعا و  لابح  دـنهدن و  تسد  زا  ابع  لآ  ّتبحم  هتـشررس 
بقعتسم بجوتسم و  هّیضرم  همیش  ۀّیـضر و  هویـش  نیا  هنیآ  ره  هک  دنراد  مکحم  « 1 « » ۀـمایقلا موی  یلا  ناعطقنی  نالبح ال  امّهناف  یترتع  و 

، دندوب هدومرف  ام  ماقمتیالو  مارک  يابآ  هب  تبـسن  بولـسا  تدارا  بوتکم  رد  هک  هّیونعم  هّینـس  تاداشرا  تادادما و  هک  دش  دهاوخ  نآ 
ینابم دریذـپ و  دـیدجت  میدـق  طابترا  یناعم  هک  هاگره  کـش  ـالب  ددرگ ، هّیویند  هّیلج  تاداـفا  هّیروص و  هّیلع  تاداعـس  هب  نورقم  نونکا 

اْنلَعَج َِکلذَک  َو   » کلس رد  هک  كابیب  كانضرغ  باّذک  یعمج  هبذاک  لیطابا  قیفوت  هلطاب و  لیواقا  قیدصت  دبای ، دیکأت  یلـصا  طالتخا 
رد ّقحلا  دوـمرف ، دـنهاوخن  دناکلـسنم  « 2 « » ًاروُرُغ ِلْوَْـقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحوـُی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِإـْلا  َنیِطایَـش  اوُدَـع  ٍِّیبـَن  ِّلُِـکل 

هّللا و باتک  تانّیب  تایآ  هک  یـضترم  یفطـصم و  ياضیب  هقیرط  اّرغ و  تعیرـش  ماکحا  يارجا  يده و  هّمئا  بهذم  جیورت  ریغ  بناجنیا 
دـّلقت و دـیلقت و  ناسوبحم  دـیآیمن . رظن  رد  رگید  یتروص  دـنایّکزم ، لدـع  دـهاش  ود  نآ  قیقحت  هب  يوبن  هحیرـص  هحیحـص  ثیداـحا 
«3 « » َنوُدَـتْقُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَـجَو  اَّنِإ   » هدومرف بسحرب  نود  يابآ  ياههناسفا  هب  هک  دـّیقت  هیبعت و  نجـس  نانوجـسم 

َباتِْکلا ُمُْکَیلِإ  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ًامَکَح  یِغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ   » دنیامنیم بیرقتیب  عیدب و  بیرغ و  رکنم و  تیاغ  هب  دناهدش  دنبياپ  دنسرخ و 
«. 5 « » ِیئابآ َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا   » و « 4 « » اًلَّصَفُم

عرصم
تسار هار  نتفهن  مناوتن  تسا  نیا  قح  هار 

رعش
نیمه رب  ناشیا  داقتعالا  یلع  داجن  تنطلـس  دادـجا  ابآ و  هک  بجعلا  تسا و  مامت  ار  ام  وا  لآ  ّیلعتسا و  ماما  رگ  برغم  هب  اـت  قرـشم  ز 

ّنظ فّلکتیب  و  « 6 « » َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  َّقَْحلا  اوُُمتْکَت  َو  ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  اوُِسْبَلت  َو ال   » دناهدوب هّیدهم  هقیرط  هیّجنم و  هدیقع 
______________________________

ص 415. ج 2 ، یفاک ، لوصا  (. 1)
هیآ 112. ( 6  ) ماعنا (. 2)

هیآ 32. (، 43  ) فرخز (. 3)
هیآ 114. ( 6  ) ماعنا (. 4)

هیآ 38. ( 12  ) فسوی (. 5)
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هیآ 42. ( 2  ) هرقب (. 6)
457 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

َِکلذ  » دوب دهاوخ  هّیکلم  روما  حلاصم  طبـض  هّینید و  هّیقت  ربانب  دـنیامن ، بهاذـملا  قحا  نیا  فالخ  راهظا  یهاگ  رگا  هک  تسا  نآ  بلاغ 
افرع قیثو و  ياملع  زا  هکره  دنک  روطخ  رطاخ  هب  ياهبیاش  بهذم  نیا  تقیقح  رد  رگا  و  « 1 « » َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا 
ِهَِّللَف . » دـش دـهاوخ  یقّتملا  بیـسح  اعّدـم  تابثا  وا  رب  یلقن  یلقع و  لیالد  هب  هک  دنتـسرفب  هدرک  نییعت  دـنناد  قیقحت  بحاـص  يالـضف  و 

ریغ يروص  ّثبشت  يویند و  هیناف  روما  باکترا  زا  یّلک  ضرغ  یلـصا و  دصقم  هک  هّللا  ملعی  « 2 « » َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا 
نید و نافلاخم  ملظ  مالظ  باجح  رد  لوصا  عورف و  زا ]  ] رارسا راونا  تیاغ  ات  هک  هیجان  هقرف  راثآ  تعاذا  هرهاط و  هعیـش  ماکحا  هعاشا  زا 
هک التعا  يوضترم  دـنمجرا  تمهن  امتنا و  يوفـص  دـنلب  تّمه  الاو و  ّتین  هدوبن و  هدوب  یفطنم  یفخم و  ّتلم  کـلم و  نادـناعم  تلود و 

هسیسخ و هّیناف  فراخز  هب  هک  تسا  نآ  زا  العا  عفرا و  دراد ، ابا  رّفنت و  ارس ، نیا  تنطلس  هب  هّجوت  ایند و  هییند  روما  هب  ّقلعت  زا  البج  اثرا و 
. دنیامن تافتلا  هثیبخ  هیّدر  ماکحا 

رعش
مرپهش تیص  دونشیم  شرع  سواطهاگراب  جوا  نیا  رد  زاب  هک  ادخ  رکش 

مرخیم هوشع  هن  مشورفیم و  هولج  ینتسوا  راک  جیورت  هلماعم  نیا  زا  دوصقم 
هماننادّیؤم یهلا و  قیفوت  ناّیبرم  هک  هّنملا  دمحلا و  هّللا  مرتوبک  دیص  هب  تافتلا  دشاب  یک  [ هاش  ] تسد مدیـشچ ز  همعط  وچ  تفـصنیهاش 

« ٍدیَِعب ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َو  ِةَرِخْآلا  یَلَع  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُّبِحَتْسَی  َنیِذَّلا  ، » نومنهر نومـضم  یهانتمان 
چیه دنّررـض  عفن و  لاکـشا  نارّوصم  ّرـش و  ریخ و  هاگراک  ناسدنهم  هک  ردق  اضق و  ناشاّقن  هدومن  ام  هبّیط  هنیط  هتخاس  ناشنرطاخ  ار  « 3»

هدیرج رب  انعر  دـهاش  نیا  بیرفلد  شوقن  زا  یـشقن  چـیه  دناهدیـشکن و  ام  رطاخ  هفیحـص  هحفـص  رب  ایند  لها  ایند و  ّتبحم  ماقرا  زا  مقر 
. دناهتشاگنن ام  ریوصت  یناعم  نطاب  حول  رینم و  ریمض 

رعش
دای  دراد  رازه  نارازه  هناسف  نیزاخرچ  هک  بیرف  روخم  نارود  ینارماک  ز 

______________________________

هیآ 40. ( 12  ) فسوی (. 1)
هیآ 149. ( 6  ) ماعنا (. 2)

هیآ 3. ( 14  ) میهاربا (. 3)
هار زا  هکلب  داـب  رب  مج  تخت  تفر  نوـچ  هک  تسفقاو  هکدـنتفر  اـجک  یک  سواـک و  هک  تسهگآ  هـک   458 ص : نتم ، یهاش ، تاـحوتف 

ایند و ّقلعت  ّطلـست و  يدایا  يوس و  اـم  فّرـصت  تسد  « 1 « » ٌناْطلُـس ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِداـبِع  َّنِإ   » ياـضتقم يوبن و  تفأر  ّتیـصوصخ و 
امه هرخالا و  لها  یلع  مارح  ایندـلا   » يرایتسد هب  هّیدـبا  تداعـس  ناشواچ  هّیلزا و  تیانع  ناـظفاح  هتـشگ و  فرـصنم  بناـجنیا  زا  یبقع 

. دناهتشاد ظوفحم  يورخا  شیاسآ  شیارآ و  هب  شیالآ  ثول  زا  ار  ام  تّمه  نماد  « 2 « » هّللا لها  یلع  نامارح 
رعش

یلَع َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر   » تسا درف  ود  ره  زک  نآ  دـهاوخ  ار  یکیتسا  درم  هکره  دـهاوخن  ار  یتیگ  ود 
نوچ راید  دالب و  نیا  دش  دمآ و  زا  راّجت  عنم  تروص  « 3 « » َنیِِحلاَّصلا َكِدابِع  ِیف  َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِخْدَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو 

، دومرف دـهاوخن  بناج  نآ  هب  تبـسن  زیوجت  هک  نیقی  تسا ، يرتسگتلادـع  تّوتف و  نیناوق  نیابم  يرورپّتیعر و  تّورم و  نییآ  یفاـنم 
، دشاب ریذپتروص  رینم  ریمـض  رب  شأشنم  انامه  هداد  تسد  لسر  لیاسر و  لاسرا  رد  هک  یفیوست  لّلعت و  رابختـسا و  مدـع  عقاولا  یف  هچ 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 271 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


عفد و هب  لاغتـشا  هّجوت و  نادـنچ  دوب ، هدـش  مکارتم  دانع  نایغط و  جاوفا  مطالتم و  داسف ، هنتف و  جاوما  فرط  ره  زا  هک  تّدـم  نیا  رد  هچ 
تسد هرمتـسم  بادآ  هرقتـسم و  نیناوق  عون  نیا  تیاعر  لاجم  هک  دشیم  عقاو  نایـصع  عدب و  بابرا  عمق  علق و  ناودع و  غیز و  لها  عفر 

تجاـح تداـع  لـها  موـسر  هب  مازتـلا  هک  تشاد  نادـنچ  ناـشیا  یمیدـق  دادو  ّتبحم و  لاـمک  هب  داـمتعا  قوـثو و  کـلذ  عـم  دادیمن و 
عاطقنا تمس  زا  هلـسلس  نیا  دیازت  دادتما  هلفاق و  نیا  دّدرت  دایدزا  هتـشگ  حوتفم  ّتبحم  باوبا  ناشیا  هّجوت  حیتافم  هب  نونکا  تسنادیمن ،

َو  » تسا مالسا  رئاعش  مظعا  زا  مارحلا  تیب  ترایز  هک  دندوب  هدومرف  راعـشا  هکنانچمه  دوب و  دهاوخ  نومأم  مارـصنا  تمـصو  زا  نوصم و 
لابقتـسا لابقا و  فیاظو  هب  مادقا  داعـسا  دادـما و  مادـقا  هب  دـنیامرف  هّجوت  هک  هاگره  «، 4 « » ِبُولُْقلا يَوـْقَت  ْنِم  اـهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم 

هئابآ یلع  هیلع و  هیداهلا - همئـالا  نماـث  ترـضح  هّیولع  هّیلع  هناتـسآ  تراـیز  فرـش  هب  هناـهب  نیدـب  هک  دـش  دـهاوخ  هّجوت  یعون  هدومن 
. ددرگ فّرشم  تاّیحتلا - تاولّصلا و 

______________________________

هیآ 42. ( 15  ) رجح (. 1)
ص 16. ج 2 ، ریغصلا ، عماج  (. 2)

هیآ 19. (، 27  ) لمن (. 3)

هیآ 32. (، 22  ) جح (. 4)
459 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رعش
دوب هدش  بلط  عماوص  دجاسم و  ریمعت  تهج  هک  اّنب  ناداتـسا  دشاب  ناسکی  هلفان  جـح  داتفه  هب  اتیـشرق  لوسر  لوق  زا  شرد  فاوط  کی 
ربتعم یحاون  هب  لوصو  ماگنه  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  تسا ، مزال  بجاو و  ام  عافترا  دیـشروخ  تّمه  تّمذ  رب  ریخلا  عاقب  حیقنت  جیورت و  نوچ 

یمالـسالا رثآم  ّیحم  یماّلع  یمانالا  دیرف  ریرقت  هب  تالاقم  تالاح و  یقاوب  دش . دنهاوخ  هداتـسرف  دنـشاب  قافآ  هردان  هک  یناداتـسا  قارع 
راسفتسالا دعب  هک  تسا  لّوحم  یلوالا  هبقاعلا و  دمحا و  همساک  لازال  ناهربلا  فشکلا و  باحصا  تّوفـص  نافرعلا  ملعلا و  بابرا  هدبز ] ]

ُقِّدَـصُم ٌكَرابُم  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  اذـه  َو  « » ًانِیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاـج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی   » دراد ضورعم  رابختـسالا  و 
«. 2 « » ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  « » 1 « » ِْهیَدَی َْنَیب  يِذَّلا 

(. 38 صص 46 - هاشماظن ، یچلیا  خیرات  102 ؛ صص 108 - ج 1 ، خیراوتلا ، ۀصالخ  کن : )
دای نیطالـس » زا  یکی  هب  لیعامـسا  هاش  همان   » ناونع اب  همان  نیا  زا  لیعامسا ص 43  هاش  هرود  دانـسا  باتک  رد  ییاون  نیـسحلا  دبع  رتکد 

ناخ و کبیـش  هماـن  نومـضم  هب  هّجوت  اـب  اـّما  دـشاب . هدـش  هتـشون  ارقیاـب  نیـسح  ناطلـس  هب  هماـن  نیا  دـیاش  هک  دـناهداد  رظن  دـناهدرک و 
باوج رد  هک  تسا  لیعامـسا  هاش  زا  همان  نیا  دـسریم  رظن  هب  لیعامـسا  هاش  همان  رد  عوضوم  نیمه  رکذ  نایانب و  ناداتـسا و  تساوخرد 

هتخادرپ هثحابم  هب  ناخ  کبیش  اب  عیشت  بهذم  باب  رد  هک  تسومه  و  تسا . هدش  لاسرا  يزاریش  دمحا  نیّدلا  ییحم  طسوت  کبیش  همان 
لامک الم  طسوت  لیعامـسا  هاش  همان  باوج  رد  تشرد  ياهمان  ناخ  کبیـش  نآ  بقاعتم  تسا و  هدـش  هدـنار  کبیـش  سلجم  زا  مرجال  و 

. تسا هتشاد  لاسرا  يدرویبا  نیسح  نیّدلا 

ارقیاب نیسح  ناطلس  ص 345 

______________________________

زا تسا  لابقا  تلود و  بحاـص  هاـشداپ  رومیت  ریما  نب  خیـش  رمع  ازریم  نبا  ارقیاـب  ازریم  نب  روصنم  ازریم  نبا  ازریم  نیـسح  ناطلـس  ( 42)
ریظن هک  هتخاس  ياهسردم  تاره  رهـش  رد  ناشیا  تهج  دومنیم و  مامت  ّدج  الـضف  املع و  تناعا  رد  دوب و  دـنمهرهب  زارد  رمع  تنطلس و 
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ناروت ناریا و  رد  نآ 
______________________________

هیآ 92. ( 6  ) ماعنا (. 1)
هیآ 115. ( 6  ) ماعنا (. 2)

460 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
و تشذـگیم . ارما  هاشداپ و  ماعنا  زا  ناشیا  شاـعم  دـندوب و  هدـمآ  عمج  تاره  رهـش  رد  ملع  بلاـط  اـّلم و  رازه  هد  وا  ناـمز  رد  تسین و 

تاثّدـحم زا  دـنیوگ  زین  دارم  غاب  ار  نآ  هک  ارآناهج  غاب  تاره  رهـش  رد  هدوبن و  نآ  لثم  زگره  هک  دوب  هدـش  ناداـبآ  یعون  هب  ناـسارخ 
دیاصق ابیز و  راعـشا  ترامع  نآ  فیرعت  فیـصوت و  رد  رادمان  يارعـش  هتخاس و  راگنرز  ياهرـصق  راکرپ و  ياههناخ  اجنآ  رد  تسوا و 

ارما مّدقم  هک  ریـشیلع ، نیّدلا  ماظن  ریما  بانج  و  دنتخاس . اهترامع  همه  وا  يارما  دوب ، تسودترامع  وا  نوچ  و  دـناهدروآرد . مظن  هب  اّرغ 
نایعا لضافا و  رباکا و  ارما و  عیمج  دوب و  فوصوم  تمدـخ  تمدـق و  تمـس  هب  نیـسح  ناطلـس  ازریم  اـب  تبـسن  دوب و  هاـشداپ  عاـطم  و 

يراحص و رد  ریخلا  عاقب  تاطابر و  هاقناخ و  سرادم و  دجاسم و  ردق  نآ  دندوب ، دایقنا  تعاطا و  ماقم  رد  وا  اب  لاس  یس  بیرق  ناسارخ 
وا مان  هب  رثن  مظن و  زا  تافینـصت  ارعـش  الـضف و  املع و  زا  يرایـسب  تسا و  زجاع  وا  نایب  حرـش و  زا  ملق  نابز  هک  دنتخاس  ناسارخ  يرارب 

توف خیرات  رد  ق و  هنس 906 ه . لوّالا  يدامج  مهدزای  هبنشکی  حبـص  رد  شتافو  دوب و  ق  هنس 844 ه . رد  ریشیلع  ریما  تدالو  دناهدرک .
: دناهتفگ وا 

تلحر ّتنج  هب  ناهج  نیزا  درک  نوچتبتریلاع  ردقدنلب  ریم  نآ 
ازریم ناکم  وّمس  نأش و  ّولع  رب  تلالد  وا  تمشح  یگرزب و  نایب  نوچ  ّتنج و  ّتنج  هک  نم  باوج  دنداددیسرپ  وا  ياج  تافو و  لاس  زا 

هنس مّرحم  رد  نیسح  ناطلس  ازریم  تدالو  میدرک . رکذ  نیسح  ناطلس  ازریم  لاوحا  لالخ  رد  ار  وا  لاوحا  نیاربانب  تشاد ، نیـسح  ناطلس 
ردام بناج  زا  وا  بسن  و  تفای . تاـفو  ق  هنـس 849 ه . رد  روصنم  ازریم  شردپ  دش ، هلاس  تشه  نوچ  و  هدوب . تاره  رهـش  رد  ق  842 ه .

. دسریم رومیت  ریما  هب  زین 
، تسوا يرداـم  ّدـج  هک  نیـسح ، ناطلـس  تسا و  یـسوم  ریما  نب  دـمّحم  ریما  نـب  نیـسح  ناطلـس  رتـخد  مـگیب ، هزوریف  وا  رداـم  هچناـنچ 
ق هنس 874 ه . مرّحم  رد 14  مگیب  هزوریف  تاـفو  هتـشگ . موسوم  يرداـم  ّدـج  مسا  هب  نیـسح  ناطلـس  ازریم  تسا و  رومیت  ریما  هدازرتخد 
رد رگید  یضعب  هدومنیم و  دیعس  وبا  ناطلـس  ازریم  تمدخ  رهّنلا  ءاروام  رد  تاقوا  یـضعب  یناوج  يادتبا  رد  ازریم  نیـسح  ناطلـس  هدوب .

هئامنامث نّیتس و  يدـحا و  هنـس  رد  ات  دـندوب  هدرک  نییعت  وا  هفولع  تهج  یکپک  ناموت  هد  هدرب و  رـس  هب  ناسارخ  رد  رباب  ازریم  تمزـالم 
مهاب هلوّدلا  ءالع  ازریم  رسپ  میهاربا  ازریم  رباب و  ازریم  رـسپ  دومحم  هاش  ازریم  دمآرب و  مه  هب  ناسارخ  تفای و  تافو  رباب  ازریم  هک  ( 861)

هدرک ناسارخ  دصق  لاس  نیا  رد  ازریم  دیعس  وبا  ناطلس  رهّنلا  ءاروام  بناج  زا  دنداتفارد و 
461 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رد عمط  هروکذـم  هنـس  رخاوا  رد  هاشناهج  ازریم  قارع  بناـج  زا  و  درک . خـلب  هب  تدواـعم  زاـب  تفر و  ثاریم  هب  اـجنآ  زا  دـمآ و  خـلب  هب 
تساخرب هنتف  فرط  ره  زا  دنتشگ و  قّرفتم  هدش و  مزهنم  وا  زا  دومحم  هاش  ازریم  میهاربا و  ازریم  دمآ و  دابآرتسا  دودح  هب  هدرک  ناسارخ 

هنـس هّجح  يذ  لیاوا  رد  دوب ، هداد  دابارتسا  تموکح  ار  وا  هاشناهج  ازریم  هک  ولدعـس ، کیب  نسح  اب  درک و  یـشکرس  زاـغآ  ورم  رد  وا  و 
رارق دیعـس  وـبا  ناطلـس  ازریم  رب  ناـسارخ  نوـچ  و  تفرگب . ار  داـبارتسا  تشکب و  ار  وا  هدرک  گـنج  نیود  ناطلـس  عـضوم  رد  ق  862 ه .

دـمآیمرد و وا  ياکلوا  نایم  هب  تفاییم  تصرف  هک  تقو  ره  دوب و  یغای  وا  اب  هشیمه  لاس  هد  تّدـم  رد  نیـسح  ناطلـس  ازریم  تفرگ و 
، دیـسر ودب  درویبا  دودح  رد  دیعـس  وبا  ناطلـس  توف  ربخ  نوچ  دوب . قازق  تفریم و  اهنابایب  رب  داتـسرفیم ، وا  عفد  هب  هوبنا  رکـشل  هاگره 
رب ق  هنس 873 ه . ناضمر  اروشاع  هعمج  زور  دمآ . تاره  هب  اجنآ  زا  تفر و  ورم  هب  دوخ  داتسرف و  تاره  هب  روباشین  فرط  زا  ارما  یـضعب 
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لتق رب  درک و  تعزانم  ناسارخ  تنطلس  رد  وا  اب  کیب  نسح  تیوقت  هب  دّمحم  راگدای  وا  تنطلس  يادتبا  رد  تفرگ ، رارق  تموکح  تخت 
بولغم دومن  تفلاخم  وا  اب  ناسارخ  راک  رد  سکره  نیا  زا  دعب  دش . لقتسم  تنطلس  رد  نیـسح  ناطلـس  ازریم  تشذگ و  هچنانچ  دیـسر .

رد عمط  دـندرک و  نوریب  دیعـس  وبا  ناطلـس  ازریم  دالوا  فّرـصت  زا  ار  رهّنلا  ءارواـم  تنطلـس  کـبزا  ناـهاشداپ  وا  دـهع  رخاوا  رد  تشگ .
شلجا درک ، عطق  هلحرم  دـنچ  نوچ  تفر . نوریب  تاره  زا  ناـشیا  عفد  دـصق  هب  ق  هنس 911 ه . رد  نیسح  ناطلس  ازریم  دنتـشاد . ناسارخ 

سیغداـب عباوت  زا  هک  یهلا ، اـباب  عضوم  رد  ق  هنـس 911 ه . هّجحلا  يذ  مهدزناش  باتفآ  بورغ  زا  دـعب  هبنـشهس  زور  رخآ  رد  دیـسررد و 
هک يدـبنگ  رد  دـندروآ و  تاره  هب  ار  وا  شعن  زور  دـنچ  زا  دـعب  تفای . تافو  دناهتـسب ، باـغرم  بآ  رب  هک  ناـبات  لـپ  یلاوح  رد  تسا ،

تـشاد رمع  لاس  داتفه  دوب و  هدرک  یهاشداپ  ناسارخ  مامت  رد  هام  راهچ  لاس و  تشه  یـس و  دندرک . نفد  دوب  هتخاس  دوخ  هربقم  تهج 
هب ناور  تخت  رد  ار  وا  سک  راهچ  هشیمه  تشادـن . يراوس  راتفر و  رب  تردـق  دوب و  جولفم  لاس  هدزناپ  بیرق  دوخ  تنطلـس  ناـمز  رد  و 

رتوبک زا  رپ  ياهـسفق  تفریم  هک  اجره  هب  تشاد و  مامت  لیم  سورخ  رتوبک و  چوق و  يزاب  هب  هشیمه  دوب و  عبطكدوک  دـندربیم و  هار 
روکذـم ود  ره  نیا  لاوحا  ازریم ، نیـسح  رّفظم  ازریم و  نامّزلا  عیدـب  ماهتفای : ماـن  ار  سک  هدراـهچ  وا  نارـسپ  زا  دـندینادرگیم ، وا  هارمه 

دّمحم زوریف ، نیسح  دّمحم  ازریم ، نیـسح  نودیرف  ازریم ، نیـسح  خّرف  ازریم ، موصعم  دمّحم  ازریم ، نسحلا  وبا  ازریم ، کپک  دش ، دهاوخ 
یضعب دنتفای و  تافو  ردپ  نامز  رد  رثکا  هریغ  ازریم و  نمؤم 

462 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
(336 صص 341 - خیراوتلا ، بل  کن : . ) دندرم ردپ  زا  دعب 

ینازاتفت دمحا  ص 349 

______________________________

. تسیزیم مهد  نرق  لیاوا  مهن و  نرق  رخاوا  رد  ناسارخ ، تاداس  هلجا  زا  نید و  ناگرزب  زا  نیّدلا  فیـس  هب  بقّلم  ینازاتفت  دـمحا  ( 43)
انب دـشیم . بوسحم  دوخ  نامز  ياملع  دمآرـس  یلقن  یلقع و  مولع  رد  فورعم و  تیاغ  هب  يراکزیهرپ  يرادنید و  يرادتناما ، رد  يو 

راونا سابتقا  وا  ضاـّیف  نطاـب  زا  يوقت  دـهز و  باـبرا  دـندوب و  شلماـش  تمحرم  لومـشم  يوتف  سرد و  باحـصا   » ریمدـناوخ هتـشون  هب 
يرورـض عقاوم  رد  هک  یئاـج  اـت  دوب  رادروخرب  یّـصاخ  مارتحا  زا  دوخ  رـصع  يارما  نیطالـس و  نیب  رد  ینازاـتفت  دـندومنیم .» تداـعس 

ماجنا يو  طسوت  ناگدازهاش  حاکن  دـقع  نینچمه  دـشیم و  هتـشاذگ  يو  هدـهع  رب  نامکاح  ارما و  ناـگدازهاش ، ییاـمنهار  تحیـصن و 
خیش رما  هب  ینازاتفت  دوعسم  ۀلملا  دعـس  انالوم  نب  دمحم  انالوم  نب  ییحی  نیّدلا  بطق  انالوم  دوخ  ردپ  گرم  زا  سپ  ینازاتفت  تفرگیم .

. دوب ماقم  نیا  رادهدهع  ناسارخ  رد  لاس  یس  بیرق  تخادرپ و  یمالسالا 
ماظن ریما  نوچ  يدارفا  نایعا و  یلاوم و  تاداس و  روضح  اب  هک  یتروشم  سلجم  رد  لیعامـسا  هاـش  ناـخ و  کبیـش  گـنج  رد  ینازاـتفت 

هدش هداد  بیترت  هیناطلـس  هدایـسلا  راد  رد  هک  يزار  فسوی  نیّدلا  لالج  ریما  نب  دمحم  نیّدلا  ثایغ  دّیـس  يدهـشم و  رداقلا  دبع  نیّدـلا 
. تشاد تکرش  دوب ،

هذخاؤم و بضغ و  دروم  لیعامـسا  هاش  نامرف  هب  نیـضرغم  ییوگدب  تیاعـس و  هطـساو  هب  916 ق ).  ) ناخ کبیـش  تسکـش  زا  سپ  يو 
برد یحاون  رد  تاره  عماج  دجسم  کیدزن  هک  ياهسردم  دیسر . لتق  هب  لیعامسا  هاش  روتسد  هب  ماجنارـس  تفرگ و  رارق  لاوما  هرداصم 

. تسا وا  راثآ  زا  تسا ، عقاو  ناتفیلخ 
حرش رب  ياهیشاح  دیصلا و  ۀلاسر  هب  ناوتیم  ینازاتفت  راثآ  زا  دوب . يو  نادرگاش  زا  نادیفارغج  مجنم و  يدنجریب  یلعلا  دبع  نیّدلا  ماظن 

. درک هراشا  ینازاتفت  نیّدلا  دعس  دوخ  ّدج  صیخلت 
463 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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( ینازاتفت دمحا  لیذ  همانتغل  ص 5976 ؛ ج 11 ، افصلا ، ۀضور  دعب ؛ هب  ص 220  ج 4 ، ریسلا ، بیبح  کن : )

یناجرج فیرش  دّیس  ص 356 

______________________________

فیرش دّیس  ریم  فیرش و  دّیس  بهذملا  یفنح  بقل ، نیدلا  فیرش  بسنلا ، ینیسح  ینسح  ای  ینیسح ، یلع  نب  دّمحم  نب  یلع  دّیس  ( 44)
دـشابیم تعامج  ّتنـس و  لها  يامکح  نیمّلکتم  نایعا  املع و  رباکا  زا  نفدملا ، يزاریـش  دلوملا ، یناجرج  لصالا ، يدابارتسا  ةرهـشلا ،

قیمع و قیقحت  بتارم  رهاـم ، تمکح  نونف  هیبرع و  مولع  یماـمت  رد  قیقحتلا ، ریثـک  فّرـصتلا ، بیجع  قیقد ، رکف  قیمع ، مهف  ياراد  هک 
هدوب و ینازاتفت  دعـس  الم  نیرـصاعم  زا  یناود ، ققحم  داتـسا  يزار ، نیّدلا  بطق  نادرگاش  زا  فوصوم ، هماّلع  هب  فورعم ، يو  رظن  ّتقد 

دیس یفرعم  هرابرد  ص 3537 .) ج 7 ،  ) افصلا ۀضور  رد  تسا . روهشم  مجارت  بتک  رد  ریاد و  هنسلا  رد  هک  هتشاد  يو  اب  يرایسب  تارظانم 
: هک تسا  هدمآ  عاجش  هاش  هب  یناجرج  فیرش 

یحاون هب  فیرش  دّیس  ریما  تشاد ، تماقا  درز  رـصق  رد  رّفظم  دمحم  نب  عاجـش  هاش  هک  [ 779  ] هئامعبس نیعبس و  عست و  هنـس  خیرات  رد  »
یسنا دوعسم  نیدلا  دعس  انالوم  انثا  نآ  رد  دنادرگ . اناد  شیوخ  لاح  هب  هطساویب  ار  وا  دیامن و  تاقالم  هاش  اب  هک  تساوخ  دیـسر . ودرا 
تیالو زا  مزادـناریت . بیرغ و  يدرم  نم  هک  تفگ  هدومن  يو  هب  نایرکـشل  سابل  رد  ار  دوخ  دوریم . عاجـش  هاش  تمدـخ  هب  هک  دـید  ار 

رد دیناسر . ضرع  هب  ارم  سمتلم  تصرف  ماگنه  هب  هکنآ  دـیما  مزادـناریت . هبوچهس  ناهاشداپ  رظن  رد  هک  ماهدـمآ  هیعاد  نیدـب  ناردـنزام 
نوچ منک و  لصاح  لوخد  تصخر  نم  ات  يامن  فّقوت  لزنم  نیمه  رد  تفگ  انالوم  تفر . هدایپ  هاگراب  رد  ات  نیدـلا  دعـس  انالوم  باکر 

دّیس ریما  دیبلط و  ار  وا  لاحلا  یف  عاجـش  هاش  درک . ضرع  ار  بیرغ  زادناریت  نخـس  دش ، زیاف  یهاشداپ  تمزالم  فرـش  هب  انالوم  تمدخ 
باحـصا تاـضارتعا  رب  لمتـشم  وا  فیرـش  عبط  جـیاتن  زا  هک  يو  زج  دیـسرپ ، يزادـناریت  ّتیفیک  زا  هاـش  نوچ  دـمآ . هاـگرد  هب  فـیرش 

میظعت و مسارم  دش . اناد  فیرش  دّیس  ریم  لاح  هب  هفیحص  نآ  هعلاطم  زا  هاش  داد . عاجـش  هاش  تسد  هب  هدروآ  نوریب  لغب  زا  دوب ، فیناصت 
نآ دومرف و  ماعنا  رایسب  سنج  دقن و  دیناسر و  میدقت  هب  میرکت 

464 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هد فیرش  دّیس  ریما  درک و  ضیوفت  اهتنا  تیلضف  دّیس  نآ  هب  ار  دوخ  يافشلا  راد  سیردت  بصنم  درب و  زاریـش  هب  شیوخ  هارمه  ار  بانج 

. تخادرپ لامک  لضف و  لها  هدافا  هب  سراف  رد  لاس 
دّیس وا  درگاش  هکنیا  هب  دیامنیم  داهشتسا  هدرمش و  هعیش  زا  ّتنس  لها  ریهاشم  بلغا  لثم  زین  ار  فیرـش  دّیـس  يرتشوش ، هّللا  رون  یـضاق 

بابرا عیمج  هک  دیوگ  یضاق  زین  دناهدرک ، حیرصت  يو  عّیشت  هب  هّیماما  ياهقف  زا  یئاسحا  روهمج  یبا  نبا  دّمحم  خیش  شخبرون و  دّمحم 
. دنشابیم يو  تافّنصم  تالامک و  لایع  یلیفط و  نامز  نیا  ات  فیرش  دّیس  دوخ  نامز  زا  لامک  لضف و 

ءالع هجاوخ  هب  تشاذگ . كولس  ریس و  هریاد  هب  مدق  دش و  فرـصنم  هتـشاد  هک  یمـسر  يرهاظ  مولع  همه  نآ  زا  رخاوا  رد  فیرـش  دّیس 
نیدـلا ءالع  هجاوخ  تمزالم  هب  دومن ، ذـخا  ناشیا  زا  هّینطاـب  تاـضویف  داد ، تدارا  تسد  تقیرط  خـیاشم  رگید  دنبـشقن و  راّـطع  نیدـلا 

هکلب دیسر ، انف  وحم و  ماقم  هب  دوب ، رازگـساپس  یمـسر  يرهاظ  مولع  زا  صالختـسا  هب  کلـسنم و  تقیرط  خیاشم  کلـس  رد  دش ، رختفم 
مجنپ ای  مراهچ  تسیب و  ای  مهدـجیه  ای  مهدراهچ  ای  مهدزناش  دصتـشه و  لاس  هب  هکنآ  ات  دوب  ربخیب  زین  دوخ  زا  هدوب و  انف  زا  انف  یهاـگ 

. دناهتفگ لّوا  لوق  هب  انب  شتافو  خیرات  رد  تفای . تافو  زاریش  رد  ترجه 
تلم فیرش  ناهج  ناطلسملاع  تایح  رشب  داتسا 
ترجه هدزاش ز  دصتشه و  زایناث  عیبر  مشش  ردنا 

یمراهچ ربانب  ، 818 فیرشقح -» یلو  دّیـس   » هلمج یموس  لوق  ربانب  تافو  خیرات  هّدام  تلحر  دلخ  راد  هب  دومرفهبنـشراچ  هب  انف  راد  نیز 
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. دشابیم  825 فیرش -» دّیس  ملاع  يداه   » هلمج یمجنپ  ربانب  ، 824 رهد » هجاوخ   » هلمج
(689 صص 94 - ج 2 ، قیاقحلا ، قیارط  ص 3537 ؛ ج 7 ، افصلا ، ۀضور  213 ؛ صص 17 - ، 3 ج 4 - بدالا ، ۀناحیر  کن : )

یملید ناخ  دومحم  ص 358 

______________________________

. دومن یججک  ایرکز  ریما  کیرش  ترازو  رد  ار  يو  ق  لاس 908 ه . رد  لیعامسا  هاش  هک  دوب  نانامکرت  نیطالس  فورعم  يارزو  زا  ( 45)
یکدنا زا  سپ  فعض  يریپ و  لیلد  هب  ناخ  دومحم 

465 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ار کیب  ریما  شرـسپ  هدرک و  تقفاوم  يو  ياضاقت  اب  لیعامـسا  هاش  دشاب . يوزنم  نیوزق  رد  هک  دیبلط  تصخر  لیعامـسا  هاش  زا  ترازو 

(. ص 81 خیراوتلا ، نسحا  ص 24 ؛ رابخالا ، رهاوج  کن : . ) درک ریزو 

وصناق وسنق - ص 366 

______________________________

دنمشناد و بیدا ، يدرم  دش . باختنا  ماش  رصم و  ییاورنامرف  هب  ق  لاس 905 ه . رد  يو  تسا . رصم  یجرب  کیلامم  زا  ریما  نیرخآ  ( 46)
درک متـسر  یجاح  دیچیپ و  اج  همه  رد  داّحتا  نیا  هزاوآ  دش و  دـّحتم  ینامثع  يروتارپما  هیلع  رب  لیعامـسا  هاش  اب  يو  دوب . رورپدنمـشناد 

دیشک رکشل  رصم  فّرصت  دصق  هب  ناردلاچ  گنج  زا  سپ  میلس  ناطلس  دیناسر . مود  دیزیاب  ناطلـس  عالطا  هب  ياهمان  یط  ار  عوضوم  نیا 
(. 91 صص 2 - يوفص ، لیعامسا  هاش   ) دش هتشک  دروخ و  تسکش  گنج  نیا  رد  وصناق  و 

ییانب انالوم  ص 381 

هب تخادرپ و  تالامک  بسک  هب  یناوج  ناوا  رد  تفاـی . دـّلوت  تاره  رد  راـمعم  زبس  دـمحم  داتـسا  دـنزرف  ییاـنب ، یلع  ریـش  اـنالوم  ( 47)
ءوس تلع  هب  دعب  يدنچ  اّما  دش . دوخ  نامز  رباکا  دمآرس  یضایر  ماسقا  یقیسوم و  ملع  یسیونشوخ و  نافرع و  بدا و  رعـش و  رد  يدوز 

مارهب و دـمآرد و  ولنویوققآ  بوقعی  ناطلـس  تمدـخ  هب  تفر و  قارع  هب  هتفگ  نطو  يـالج  درک  ادـیپ  ییاون  ریـشیلع  ریما  اـب  هک  یجازم 
هب دـش  لصاح  یترودـک  ریـشیلع  ریما  يو و  نیب  هرابود  نوچ  تشگرب و  تاره  هب  زاب  یتّدـم  زا  سپ  دورـس . هاـشداپ  نآ  ماـن  هب  ار  زورهب 

ماقم هب  درک و  رایتخا  ار  وا  تمزالم  ناخ  کبیـش  طّسوت  دنقرمـس  فّرـصت  زا  دعب  دمآرد و  ازریم  یلع  ناطلـس  تمدخ  هب  هتفر و  دنقرمس 
هاش روتسد  هب  یناث  مجن  ریم  هک  ینامز  ق  لاس 918 ه . رد  دوب . نکاس  یشرق  رد  ناخ  کبیش  لتق  زا  سپ  ییانب  دش . لیان  ییارعشلا  کلم 
رد دورسیم و  کین  رعش  ییانب  دیسر . لتق  هب  دومن و  رداص  ار  اجنآ  ماع  لتق  روتسد  فّرصت و  ار  یشرق  هدمآ و  رهنلا  ءاروام  هب  لیعامـسا 

صلخت ییانب  رعش 
466 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

شراعـشا ناوید   » هک تسا  هدمآ  ریـسلا  بیبح  رد  تسا . هدوب  نایالم » رعاش  نارعاش و  يالم   » روصنم نیّدلا  ثایغ  ریما  ریبعت  هب  درکیم و 
تایح تاقوا  رخاوا  رد  ییانب  انالوم  و  روکذ . مانا  تاقبط  هاوفا  هنسلا و  رب  شرادبآ  راعشا  تسا و  روهـشم  ناسارخ  رهنلا و  ءاروام  دالب  رد 

. تسا هدومرفیم  صّلخت  یلاح »  » تایآ تغالب  تایلزغ  نآ  رد  عبتت و  ار  يزاریش  ظفاح  هجاوخ  ناوید 
: تسوا زا  یعابر  نیا  و 
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دیشون مناوت  ات  هّلغ  لمهم  یندیشون  مناوت  نازک  ارم  هّلغ  ین 
ج 11، افصلا ، ۀضور  348 ؛ ص 287 ، ج 4 ، ریسلا ، بیبح  کن :  ) دیـشوک دناوت  اجک  رنه  ملع و  ردندیـشوپ  ین  تسندروخ  هن  هک  ار  نآ 

ص 169) یماس ، هفحت  هرکذت  ص 5976 ؛

ناطلس لیلخ  ص 399 

______________________________

رکـشل وا  يوس  هب  نانامکرت  زا  یهاپـس  اب  فسوی  هرق  نب  ردنکـسا  تفرگ . ار  شیاج  لـیلخ  ناطلـس  شرـسپ  میهاربا ، گرم  زا  سپ  ( 48)
كاخ اـب  ار  نآ  دوب ، شیوزرآ  هک  هنوگناـمه  تخاـت و  ناورـش  ياهنیمزرـس  هب  ردنکـسا  درک و  زیهرپ  هلباـقم  زا  لـیلخ  ناطلـس  دیـشک .

هب ارـسا  میانغ و  اب  سپـس  تفر و  شیپ  دنبرد  ات  يو  دیناسر . رازآ  مدرم  هب  ياهناهب  چـیهیب  تشاد  تردـق  رد  هک  اجنآ  ات  درک و  ناسکی 
1425 م ق / ه . رد 828  دزادرپ . روشک  روما  حالـصا  هب  فاصنا  لدع و  اب  دیـشوک  تشگزاب و  لیلخ  ناطلـس  هاگنآ  دـمآزاب . ناجیابرذآ 

تدضاعم اب  درک و  کمک  ياضاقت  رومیت ، رسپ  ازریم ، خرهاش  زا  لیلخ  دندیروش . وا  رب  مشاه  قاحـسا و  دابقیک ، لیلخ ، ناطلـس  ناردارب 
رد لیلخ  دـمآیم ، ناجیابرذآ  هب  خرهاش  هک  رابره  تفاـی . ضراـعم  ـالب  یتیعقوم  سپ  نآ  زا  تخاـس و  یثنخ  ار  ناردارب  ياـههئطوت  يو 

رایـسب تردـق  شنارـسپ  خرهاش و  کمک  اب  لیلخ  داد . يو  هب  ار  رومیت  نب  هاشناریم  رـسپ  رکب  وبا  ازریم  رتخد  خرهاش  دوب . شباکر  مازتلا 
یهاشداپ لاس  زا 47  دعب  1462 م  ق / رد 867 ه . ماجنارـس  ات  درک  زارد  يرمع  يو  دـش . دـنمتورث  شاهطخ  تفرگ و  الاب  شراک  تفای ،

تـسد زا  هکرعم  رد  ار  دوخ  ناج  دـینج  1456 م ) ق / 860 ه . ، ) تفرگرد يوفـص  دینج  خیـش  وا و  هاپـس  نایم  هک  یگنج  رد  تشذگرد .
ص 251) دنبرد ، ناورش و  خیرات  . ) داد

467 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

همانهژاو

فلا آ -

( نیعم . ) دیور لدتعم  یحاون  دنه و  رد  اهبنارگ ، نیگنس  تخس  هایس  بوچ  ( 227 ، ) سونبآ
( نیعم . ) اههانگ مثا  عمج  (، 57  ) ماثآ

( همانتغل . ) مقاق تسا . هایس  نآ  مد  كون  دننک و  نیتسوپ  نآ  زا  دراد و  مرن  ییوم  تسوپ و  هک  تسا  یناویح  (، 354  ) سآ
زا ياهنوگ  ینعم  هب  یسآ »  » هملک يراق  نیدلا  ماظن  زا  هسبلا  ناوید  رد  تسا . ششوپ  عون  زا  ياهنوگ  هک  تسا  ادیپ  نتم  زا  (، 397  ) ینسآ

. دنتخودیم نیتسوپ  نآ  اب  هک  تسا  رادمشپ  تسوپ  زا  ياهّکت  مشپ و 
( نیعم . ) لاقثا لامحا و  هنبوراب ، قرغا - قرغآ - (،- 376  ) قورغآ

( نیعم  ) خرس گنرمک ، خرس  (، 322  ) گنرک لآ -
( همانتغل  ) دایص یچراکش ، (، 369  ) یجوآ
اههار هدنبوک  ینعم  هب  ارهاظ  (: 151  ) بوکریارب

( جاردننآ . ) دشاب اههطقن  نآ  ياضعا  رب  هک  یبسا  ( 123  ) شربا
( همانتغل . ) هماج زا  نییور  يات  نآ ، دننام  هالک  ابق و  نیربز  يوت ، هرفا ، هروآ ، (- 397  ) هربا

( نیعم . ) دیفس هایس و  گنر ، ود  (، 102  ) قلبا
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468 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
. یمشیربا مشیربا ، کپیا ، یکرت  رد  (، 207  ) كوپا

( ءاّبطالا مظان  . ) هفیج لکاک ، (، 193  ) هقاتا
( همانتغل  ) ندش ناشن  يزیچ  هب  نتفریذپ . ناشن  غاد و  (، 108  ) ماّستا

( جاردننآ . ) سابل (، 298  ) هبوثا
( جاردننآ . ) ناسآ شتآ ، هرک  (، 43  ) ریثا

( نیعم . ) راکهزب راکهانگ ، (، 68  ) میثا
( همانتغل . ) راهم هتفات ، نسر  ریرج ، عمج  (، 363  ) هرجا

( نیعم . ) حانج عمج  (، 182  ) هحنجا
( نیعم . ) ندرک طبض  ندرک ، هرامش  ندرمش ، (، 369  ) ءاصحا

( همانتغل . ) ندرک ینابرهم  ءانحا : بناوج ، فارطا و  (، 189  ) ءانحا
( نیعم . ) نتخیمآرد ندش ، مهرد  (، 8  ) طالتخا

( همانتغل . ) لال نابزدنک ، گنگ ، (، 370  ) سرخا
( همانتغل . ) مرچ وبشوخ ، تسوپ  هدامآ ، تسوپ  هدش ، یغابد  تسوپ  (، 94  ) میدا

( نیعم . ) ناهج هشوگ  راهچ  کی ، راهچ  عبر ، عمج  (، 96  ) عابرا
( نیعم . ) نداتفا کش  رد  ندرک ، کش  (، 393  ) بایترا

( جاردننآ . ) ندرمش هدنب  نتفرگ ، هدنب  (، 368  ) قاقرتسا
( نیعم . ) ندش تخبکین  نتسج ، تداعس  (، 367  ) داعستسا

( همانتغل . ) نتساوخ ناراب  (، 188  ) اقستسا
( همانتغل . ) یسک زا  نتساوخ  يرای  (، 93  ) ءادعتسا

( نیعم . ) ندرک ینتورف  ندرک ، يراز  (، 210  ) تناکتسا
( بجاوم باقلا و  . ) دندوب لوغشم  راک  هب  نآ  رد  نابساحم  نایفوتسم و  هک  ياهرادا  افیتسا ، ناوید  یفوتسم ، هفیظو  لغش و  (، 298  ) افیتسا

( همانتغل . ) نتفرگ مارآ  (، 180  ) سانیتسا
یکلف روما  رگید  ناگراتس و  عافترا  عقوم و  يریگهزادنا  يارب  هک  تسا  يرازبا  (، 48  ) بالرطسا

469 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( همانتغل . ) تفریم راک  هب 

( همانتغل . ) تدعاسم يرای ، (، 60  ) داعسا
( نیعم . ) اهيرامیب مقس . عمج  (، 35  ) ماقسا

( ءاّبطالا مظان  . ) گنريرتسکاخ بسا  گنريرتسکاخ ، (، 173  ) بهشا
( جاردننآ  ) هچبریش دننام و  لثم و  عیش ، عمج  ( 4  ) عایشا

( دجنملا  ) نتساوخ ار  يزیچ  نتخاس  یسک  زا  (، 352  ) تعانطصا
( جاردننآ . ) رتنشور رتیفاص ، (، 188  ) یفصا

( ءاّبطالا مظان  . ) دادجا ءابآ و  بلص ، عمج  (، 313  ) بالصا
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( نیعم . ) ندناسر نایز  اهنایز ، ررض ، عمج  (، 6  ) رارضا
( نیعم . ) اهقبط اهناوخ ، قبط ، عمج  (، 147  ) قابطا

( همانتغل . ) ندرک اهر  هدنب ، ندرک  دازآ  (، 368  ) قاتعا
( همانتغل . ) روگنا بنع ، عمج  (، 259  ) بانعا

( نیعم . ) نتسش وشوتسش ، (، 333  ) لاستغا
( همانتغل . ) اههخاش نصغ ، عمج  (، 173  ) ناصغا

( نیعم . ) شیاشگ ندروآ ، یشوخ  یبوخ و  هب  يور  نتفای ، دوبهب  (، 10  ) هقافا
( همانتغل . ) نتشاذگ قرف  ییادج ، (، 97  ) قارتفا

( جاردننآ . ) یشیورد نتشگ ، دنمزاین  ندش ، ریقف  (، 352  ) راقتفا
( همانتغل . ) ندیناشوپ ندیناشوپ ، ورف  (. 210  ) سابلا

( ثایغ  ) رتذیذل هزمشوخ ، (، 327  ) ّذلا
( ءاّبطالا مظان  . ) دنشوپ رخافت  تهج  ناگرزب  هک  یتمیق  هایس  هماج  (، 155  ) نوسکا

( ثایغ . ) نتخیمآ مهرد  یگتفهن ، یگدیشوپ ، (، 13  ) سابتلا
( همانتغل . ) هتخانشان زارد  رود و  هار  جک ، هخاش  جک ، (، 127  ) يولدا يولا -

( جاردننآ  ) رکشل ياهناشن  جوف ، ياهملع  اول ، عمج  (، 48  ) هیولا
( ءاّبطالا مظان  . ) ندش ریس  يریس ، (، 214  ) التما

470 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( نیعم . ) اهرهش رصم ، عمج  (، 52  ) راصما

( نیعم  ) ناراب رطم ، عمج  (، 80  ) راطما
( نیعم  ) ندرک لولم  ندروآ ، هوتسب  (، 356  ) لالما

( ءاّبطالا مظان   ) دیما شهاوخ ، وزرآ ، (، 310  ) ّتینما
( ثایغ  ) نداد تصرف  تلهم و  (، 239  ) لاهما

( همانتغل . ) ندش نشور  ندرک ، نشور  (، 256  ) هرانا
( نیعم . ) نتشگ رادیب  ندش ، هاگآ  (، 8  ) هابتنا

( همانتغل . ) یسک هب  نداد  تبسن  نتسب ، زاب  (، 115  ) ءامتنا
( همانتغل . ) ندش ورف  ندمآ ، نییاپ  (، 327  ) رادحنا

( ثایغ . ) یگنهک ندش ، هنهک  (، 256  ) ساردنا
( ثایغ . ) ندش دنب  ندش ، هتسب  (، 82  ) دادسنا

( همانتغل  ) شزیر (، 192  ) بابصنا
( نیعم . ) یگدیرب ندش ، عطق  ندش ، هدیرب  (، 134  ) مارصنا

( جاردننآ . ) ندش ناشنیب  نتشگ ، ادیپان  ندش ، دیدپان  (، 256  ) سامطنا
( ءاّبطالا مظان   ) ندش هداشگ  ( 64  ) حاتفنا

( نیعم  ) اهفرظ اهدنوآ ، ءانا ، عمج  هینآ ، عمج  (، 35  ) یناوا
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( نیعم . ) اهخیم دتو ، عمج  (، 103  ) داتوا
. شوپور يرسور ، یکرت ) ( ) 370  ) كوتروا

( همانتغل . ) میرکت میظعت و  يرادربنامرف ، تعاطا ، (، 339  ) یشیماجلوا
( همانتغل  ) هزین (، 370  ) هجیا

بجاوم ص 114) باقلا و   ) تافیرشت سیئر  رابرد ، نارس  سیئر  رابرد ، بجاح  (، 358  ) یساقآ کیشیا 
( همانتغل . ) ندرک رواب  ندرک ، نیقی  (، 110  ) ناقیا

( خالگنس . ) هفیاط هلیبق ، (، 131  ) قامیا
471 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

( جاردننآ . ) اهدنگوس (، 247  ) نامیا
( يرونا . ) ریگبش بورغ ، کیدزن  رصع ، ماگنه  (، 211  ) راویا

ب

( ناهرب . ) دشاب گنلپزوپ  زوی و  نامه  هک  گنلپ  زا  رتکچوک  يراکش  تسا  يروناج  دنمان ، ار  زوی  یکرت  هب  (، 181  ) سراب
( نیعم . ) قرب اب  ربا  هدننز ، قرب  هدنشخرد ، (، 8  ) هقراب

( نیعم . ) بسا (، 37  ) یگراب
زا یـضعب  تـسا . هدـش  رکذ  ارما  فـیدر  رد  اهخـیرات  رد  لوـغم  دزن  رد  رّرحم  یـشنم و  ینعم  هـب  تـسا  یلوـغم  ناوـنع  (، 369  ) یچکتیب

. دناهدروآ تسد  هب  زین  ار  ترازو  ماقم  اهیچکیتب 
( فراعملا ةریاد  )

(، ثایغ  ) ندرک فاعم  (، 15  ) لحب
( همانتغل . ) اهیکشخ ارحص ، هیرب ، عمج  (، 34  ) يرارب

( همانتغل . ) هنمیم تسار ، تسد  بناج  جوف  (، 54  ) راغنارب
( نیعم . ) باقن دنبور ، (، 94  ) عقرب

( ناهرب . ) دنناشوپ زین  ار  بسا  دنشوپ و  گنج  زور  رد  هک  دشاب  یششوپ  (، 53  ) ناوتسگرب
( نیعم . ) رهچنادنخ يورشوخ ، (، 255  ) میسب

( همانتغل . ) ندیدرگ انیب  (، 83  ) ةراصب
( ثایغ . ) اهییانیب تریصب ، (، 69  ) ریاصب

دنتفگیم و ناخ  ارغب  هتخاس  وا  مان  هب  موسوم  هدوب  مزراوخ  هاشداپ  ناخ  ارغب  شآ  نآ  عضاو  نوچ  و  روهشم . تسا  یـشآ  مان  (، 213  ) ارغب
روکذم ظفل  دنزپب . هتخیر  كدرز  مغلـش و  ریمخ و  ياههلولگ  نآ  رد  هک  تسا  یـشآ  ناهرب ؛)  ) دنناوخیم ارغب  هتخادـنا و  ار  ناخ  نونکا 

زا یمـسق  ماظن ؛) گنهرف   ) تسا هدوب  لیام  یلیخ  ای  تسا  عرتخم  هک  مزراوخ  هاـش  ناـخ  ارغب  هب  تسا  بوسنم  تسا و  ناـسارخ  مّلکت  رد 
دنق و نغور و  دوخن و  هویم  تشوگ و  زا  هک  والپ 

472 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( ثایغ . ) دننک تسار  هریغ  كدرز و  هکرس و 

( نیعم . ) اهارحص هیداب  (، 83  ) يداوب
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( همانتغل . ) اههدنزیگنارب اههزیگنا ، (، 79  ) ثعاوب

پ

( همانتغل  ) دیرب دصاق ، (، 129  ) هچناورپ
( بجاوم باقلا و  . ) نارادهنازخ (، 214  ) نایچناورپ

( نیعم  ) رکشل هریاد  هرپ  هدایپ ، راوس و  زا  رکشل  هقلح  111 ؛)  ) زورپ
(. همانتغل  ) ربطس تشرد و  میلگ  اهبمک ، ياههماج  زا  یعون  دنشوپ ، ناشیورد  هک  ربتس  هنیمشپ  (، 48  ) سالپ

ت

( نخس . ) يدیپس (، 137  ) ریشابت
( جاردننآ . ) لام ملع و  رد  یخارف  (، 75  ) رّقبت

( ءاّبطالا مظان  . ) اههراغم اهفوج ، فیوجت ، عمج  (، 128  ) فیواجت
( ءاّبطالا مظان  . ) تایلام هدننکعمج  (، 249  ) رادلیصحت

( ناهرب . ) دناهتفگ زین  ار  يزابشتآ  ریت  ریت ، زا  یعون  (، 195  ) شخت
. دنزادنایم اپ  هب  هک  هرقن  الط و  زا  یتالآتنیز  لاخلخ ، ندرک . ياپب  لاخلخ  (، 220  ) لخلخت

( همانتغل )
( نیعم . ) ندیشیدنا کین  ندرک ، هشیدنا  (، 37  ) 6 ّربدت ،

( همانتغل . ) لواقرق (، 85  ) ورذت
. دشاب عقاو  رتگرزب  کلف  نایم  رد  هک  یکچوک  کلف  تئیه  ملع  حالطصا  رد  (، 341  ) ریودت

( همانتغل )
( نیعم . ) ندرک یتسس  یگنرد و  ندرک ، ریصقت  ( 319  ) یخارت

473 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( ءاّبطالا مظان  . ) ندروآ جازم  رد  يرت  ار ، هماج  ندرک  رت  ندرک ، رت  (، 265  ) بیطرت
( همانتغل . ) نتفر ناسآ  يزیچ ، ندرک  کنت  نخس ، ندینادرگ  وکین  (، 327  ) قیقرت

( همانتغل . ) ار یسک  ناطیش  ندرک  هارمگ  ءاوغا ، (، 54  ) لیوست
(. همانتغل  ) ندرک اوغا  نارگید ، یهارمگ  بیرف و  يارب  يزیچ  نتسارآ  (، 219  ) تالیوست

( نیعم . ) نتخاس هدنمرش  ندرک ، هراشا  (، 160  ) ریوشت
( نیعم . ) ندرک ینابرهم  ندیزرو ، رهم  (، 122  ) فّطعت

(. نیعم  ) شنزرس (، 13  ) رییعت
( همانتغل . ) ندش اهنت  ندش ، هناگی  (، 231  ) دّرفت

( همانتغل . ) غاد دشاب ، هدش  غاد  شتآ  ای  باتفآ  یمرگ  زا  هک  هچنآ  (، 189  ) ناسفت
( جاردننآ . ) نتخاس گنرین  نتخیمآ ، گنر  (، 108  ) سیبلت
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( جاردننآ . ) ءاجتلا (، 146  ) هیجلت
( نیعم  ) امرگ لصف  ناتسبات ، نایمور ، لاس  زا  مهد  هام  ناتسبات و  لّوا  هام  مان  تخس ، يامرگ  (، 189  ) زومت

. دنیوگ بیزنت  ار  نآ  هک  سیفن  هماج  یعون  ینعم  هب  تسا  یکرت  ظفل  (، 241  ) تاقوسنت
( همانتغل )

رومأم نیمارف  ندـیناسر  ماکحا و  لاصیا  هب  ناهدـنامرف  ناـهاشداپ و  بناـج  زا  هک  دوب  یـصخش  زا  تراـبع  نآ  یچراـج و  (، 86  ) یچاوت
(. همانتغل . ) دندشیم

( همانتغل . ) ندش ردبرد  نتشگ ، هتفهن  ندش ، ناهنپ  (، 7  ) يراوت
( همانتغل  ) عنام (، 65  ) هروت

( نیعم . ) نتسج يرود  ندرک ، زیهرپ  (، 7  ) عّروت
( ءاّبطالا مظان   ) ریگینشاچ رالاسناوخ و  لامشوت ، عمج  (، 327  ) نالامشوت

( همانتغل . ) ندرک دنمهوکش  نتشاد ، هاگن  ار  یسک  مارتحا  (، 75  ) رقوت
( نیعم . ) دنخشیر نتخادنا ، تسد  (، 172  ) مّکهت

( ثایغ . ) نتفگ هللا  الا  هلا  ال  ندرک ، حیبست  (، 104  ) لیلهت
474 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

( نیعم . ) دنوش نادرگرس  نآ  رد  هک  فلع  بآیب و  نابایب  (، 269  ) هیت
رتهزمشوخ بتارم  هب  شتشوگ  یلو  تسا  رتکچوک  یلومعم  کبک  زا  یمک  هک  اهکبک  هتسد  زا  ياهدنرپ  وهیت ،) جوهیط -(  (، 85  ) جوهیت

( نیعم . ) تسا هایس  شیاهلاب  ریز  يدرز و  هب  لیام  يرتسکاخ  شیاهرپ  گنر  تسا  کبک  زا  رتعوبطم  و 

ث

( نیعم . ) نازورف نشور ، (، 92  ) بقاث
( همانتغل . ) تماخض ربتس ، (، 229  ) نخث

( نخس . ) اهدژا گرزب ، رام  (، 196  ) نابعث
( همانتغل . ) هلافت (، 31  ) لفث

( نخس  ) اهدوس اهعفن ، اههجیتن ، اهراب ، اههویم ، (، 5  ) تارمث
( نیعم . ) لمع ششوپ ، سابل ، هماج ، (، 73  ) بوث

يور هک  هدش  لیخت  يواگ  مین  نوچ  نآ  ازوج و  لمح و  نایم  جوربلا  ۀـقطنم  هناگهدزاود  روص  زا  یکی  کلف ، واگ  رن ، واگ  (، 391  ) روث
( همانتغل . ) دناهدرک دصر  نآ  رب  هراتس  لهچ  دصکی و  و  دراد . برغم  هب  تشپ  قرشم و  يوس 

( جاردننآ . ) اههماج بوث ، عمج  (، 211  ) بایث

ج

( همانتغل . ) قح هدننکراکنا  رکنم ، (، 142  ) دحاج
( ثایغ . ) راوتسا هدننکعطق ، هدنرب ، (، 120  ) مزاج
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(. همانتغل . ) ندرک شاکنک  تروشم ، یکرت ) ( ) 107  ) یقناج
( همانتغل . ) ناگنسرگ (، 303  ) ناعیاج

( جاردننآ . ) ندرک راکنا  (، 146  ) دوحج
( همانتغل . ) منهج خزود ، (، 247  ) میحج

475 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( همانتغل . ) تسا هاميد  اب  قباطم  دنیوگ . زین  یبطق  هراتس  هناگهدزاود ، جورب  زا  مهد  جرب  هلاغزب ، (، 357  ) يدج

( همانتغل . ) حالسنارگ هدنشک ، رایسب  هرارج ، (، 221  ) ترارج
( جاردننآ . ) رن زاب  (، 253  ) هّرج

( نیعم . ) مادناشوخ بسانتم ، ياضعا  ياراد  ربتس ، دنمونت ، روانت ، (، 237  ) میسج
( همانتغل . ) عیمج همه ، ریفغ : مج 

( همانتغل  ) صخش يزیچ ، رادقم  (، 334  ) یمج
( نیعم . ) لتک بسا  كدی ، (، 179  ) تبینج

( همانتغل . ) هرسیم پچ ، تسد  بناج  (، 54  ) راغناوج
( نیعم . ) هامدادرخ اب  قباطم  هناگهدزاود  جورب  زا  جرب  نیمّوس  (، 121  ) ازوج

( جاردننآ . ) رهج رس و  ملع  راکشآ ، ندیشکرب ، زاوآ  ندناوخ ، دنلب  (، 30  ) رهج

چ

( جاردننآ  ) نیهاش عون  زا  يراکش  ياهدنرپ  (، 180  ) غرچ
دنناوخ حیطس  یبرع  هب  ناتس و  یسراف  هب  ار  نآ  هک  دنیوگ  ار  هداتفا  افق  رب  هدیباوخ و  تشپ  هب  یمور  یکرت  هب  (، 354  ) نیبوقلاچ هوقلچ -

( خالگنس )

ح

( نیعم . ) یناوج لّوا  ندشون ، (، 62  ) تثادح
( نیعم . ) ذیوعت (، 168  ) زرح

( ثایغ . ) شتآ مرگ ، داب  باتفآ ، ترارح  امرگ ، (، 187  ) رورح
( ءاّبطالا مظان  . ) رکشل یهایس  (، 52  ) رشح

( جاردننآ . ) ندرک ورد  ورد ، تقو  (، 6  ) داصح
( نیعم . ) ندنارورپ دوخ  نماد  رد  نتفرگربرد ، نتفرگ ، لاب  ریز  رد  (، 225  ) تناضح

476 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( همانتغل . ) رتوبک (، 202  ) همامح

( دجنملا  ) بت (، 222  ) اّمح
( همانتغل . ) هامنیدرورف لداعم  سمش  هناگهدزاود  جورب  زا  جرب  نیلّوا  (، 356  ) لمح
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خ

( نیعم . ) خر راسخر ، ( 16  ) دخ
( نیعم . ) نازخ زییاپ ، (، 315 ، ) فیرخ

( نیعم . ) دنشوپ گنج  ماگنه  هب  هک  ياهماج  (، 124  ) ناتفخ
( نیعم . ) يرادیاپ یگنادواج ، (، 103  ) دولخ

( همانتغل . ) یمانمگ ندش ، مانمگ  (، 21  ) لومخ
( نیعم . ) اههاپس اهرکشل ، ناراوس ، ياههورگ  نابسا ، ياههورگ  (، 4  ) لویخ

د

( همانتغل . ) خزود (، 42  ) راوبلا راد 
( نیعم  ) راگن شقن و  ( 144  ) لاد

( همانتغل . ) تسا عرش  فلاخم  هک  دشاب  يزیچ  رودص  بجوم  هدوب و  نآ  يالیتسا  سفن و  ياوه  نآ  أشنم  هک  یتلوص  داب . (، 187  ) روبد
( همانتغل . ) شوپور سابل ، هماج ، (، 219  ) راثد

( نیعم . ) ینهآ هرز  (، 128  ) عرد
( همانتغل . ) لوسر ترضح  بکرم  مان  (، 42  ) لدلد

( نیعم . ) شکراب تاناویح  نایاپراهچ ، هباد ، عمج  (، 4  ) باود
( نیعم . ) دنزاون سوک  لبط و  نآ  اب  هک  یمرچ  همست  همست ، (، 128  ) لاود

( همانتغل . ) بلاغ هریچ و  رایسب  راهق ، (، 162  ) ناّید
477 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ذ

( جاردننآ . ) راکشومارف هدننکشومارف ، (، 379 ، ) لهاذ
( جاردننآ . ) رس كرات  هّلق ، هوک ، رس  (، 273  ) هورذ
( همانتغل . ) تیصعم اطخ ، مرج ، هانگ ، (، 27  ) بنذ

. تسا عون  هدزاود  یسراف  نامجنم  لوق  هب  رادوسیگ ، هراتس  رادهلابند ، هراتس  (، 152  ) بنذ وذ 
دزن تسا و  تسیاشان  يرثا  رب  مادـکره  نینچمه  طـحق و  یـضعب  ّتیـصاخ  لزـالز و  نداـتفا  یخرب  ّتیـصاخ  هلتاـقم و  یـضعب  ّتیـصاخ 

. رثادب همه  تسا و  عون  داتشه  يدنه  نامجنم 
( همانتغل )

( نیعم . ) ندش لفاغ  (، 3  ) لوهذ
. تسا دنوادخ  تافص  زا  یکی  اهنامسآ ، دنوادخ  (، 234  ) جراعملا يذ 

. تسا یلاعت  يادخ  تافص  زا  یکی  شخباطع ، اهتنم ، بحاص  (، 120  ) نملا يذ 
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ر

( نیعم . ) هداب ینامداش ، (، 205  ) حار
( جاردننآ . ) هدنزادناگنس ریت و  (، 218  ) یمار

( ماظن گنهرف  . ) دنیآشوخ (، 81  ) قیار
( نیعم . ) ندنار ندرک ، درط  ندرک ، راسگنس  (، 235  ) مجر

( ثایغ . ) اهگنسباهش مجر ، عمج  ندنارپ ، گنس  (، 391  ) موجر
( ءاّبطالا مظان  . ) فاص صلاخ و  بارش  صلاخ ، یم  یم ، (، 393  ) قیحر

( نیعم . ) يدب یتسپ ، یهابت ، داسف و  ندش ، هابت  ندش ، دساف  (، 51  ) تئادر
( جاردننآ . ) راقو یگتسهآ ، ینیگنس ، ندوب ، نیگنس  ندوب ، راقواب  (، 320  ) تنازر

( جاردننآ . ) هرهب هّصح ، (، 236  ) ۀقزر
( همانتغل . ) هلغ نتشادرب  تقو  هقوزآ ، هلغ و  (، 321  ) عافر

478 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( نیعم . ) تیدوبع یمالغ ، یگدنب ، (، 47  ) ّتیقر

( جاردننآ . ) زمرق گنر  هب  دوصقم  رانا ، (، 364  ) ناّمر
( جاردننآ . ) هزین (، 49  ) حمر

( جاردننآ . ) مشچ درد  (، 315  ) دمر
( همانتغل . ) روما رد  هشیدنا  (، 25  ) ّتیور

( همانتغل . ) تمهت ندرک ، کش  ندش ، لدود  (، 38  ) بیر

ز

. تسا هتفر  راک  هب  تکاله  يدوبان و  ینعم  هب  ارهاظ  (، 176  ) لوبز
( ثایغ . ) ایاطخ اهشزغل ، (، 159  ) تالز

( نیعم . ) شزغل ندیزغل ، (، 170  ) للز
رد هدرک  درز  نارفعز  هب  دننک و  رپ  هبند  درآ و  تشوگ و  هب  نآ  نوردنا  دشابن و  یبرچ  نآ  رب  هک  ياهدور  تساذغ . یعون  (، 214  ) جّانز

( جاردننآ . ) دنروخب دننک و  نایرب  نغور 
( نیعم . ) اهینشور (، 1  ) رهاوز

س

( ءاّبطالا مظان  . ) رگتراغ هدننکجارات ، (، 270  ) بلاس
( ءاّبطالا مظان  . ) همیخ (، 119  ) قدارس

( نیعم . ) هدننکبلط هدنسرپ ، (، 147  ) لیاس
( همانتغل . ) روانش هدننکانش ، رایسب  (، 147  ) حاّبس
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( نیعم . ) اهقیرط اههار ، (، 87  ) لبس
( ثایغ . ) تماقتسا یتسرد ، یتسار ، (، 6  ) دادس

( همانتغل . ) هماج یعون  دسریم . وناز  دح  هب  ات  هک  داشگ  هداس و  دیفس و  نهاریپ  (، 10  ) هردس
( ثایغ . ) نازاسنیز ناشورفنیز ، (، 327  ) ناجاّرس

479 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( نیعم . ) هدرپارس همیخ ، (، 119  ) قدارس

( جاردننآ . ) رخ رتسا ، بسا ، دننام  نایاپراهچ ، هلضف  (، 10  ) نیگرس
( نیعم . ) دوش هتخاس  صوصخم  یبوچ  زا  هک  يداب ، تسا  يزاس  (، 115  ) انرس

( يریگناهج . ) یمدآ هاگتسشن  لفک ، (، 181 : ) نیرس
( نیعم . ) اهیتشک (، 161  ) نفس

. دنرذگ بآ  زا  نآ  هب  دندنب و  مهرد  هشالخ  بوچ و  زا  هک  دشاب  يزیچ  قیاق ، (، 117  ) لس
( جاردننآ )

نآرق و لحر  باتک و  دـلج  نادـملق و  يور  یـشاقن  يارب  هک  تسا  یمـسج  ياهگنر  زا  یکی  تسا . بادیفـس  ناـمه  (، 173  ) جادیفس
( همانتغل . ) دوشیم لامعتسا  دیفس  گنر  ياج  هب  دور و  راک  هب  هریغ  نآ و  قاروا 

( نیعم . ) هدر فص ، هرفس ، (، 214  ) طامس
( نیعم  ) تسا ياهراتس  مان  (، 117  ) كامس

( همانتغل . ) لیل ثیدح  هناسفا ، (، 55  ) رمس
( نیعم . ) ناراوختشوگ هدر  زا  ینارادناتسپ  (، 12  ) رومس
( نیعم . ) تسوا يور  رب  نیمز  هک  ییهام  ( 117  ) کمس

( ثایغ . ) دنلب یلاع ، (، 75  ) یمس
. دنیوگ باطق  ار  نآ  ینیرش  کچوک و  نان  (، 214  ) هسوبنس

( ناهرب . ) لیک نزو ، (، 115  ) جنس
( نخس . ) رادرهز ناروناج  (، 187  ) ماوس

( نیعم . ) تّدح يزیت ، يدنت ، (، 83  ) تروس
( جاردننآ . ) دننک دنب  نآ  رد  ار  نامک  هلچ  هک  ریت  زا  ییاج  ریت ، هناهد  (، 54  ) رافوس

( بجاوم باقلا و  . ) دشخب قاقحتسا  بابرا  هب  تشیعم  تهج  هاشداپ  هک  ینیمز  لویت ، (، 358  ) لاغرویس
480 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ش

( همانتغل . ) يریس (، 254  ) عبش
( نیعم . ) امرس لصف  ناتسمز ، (، 144  ) اتش

( همانتغل . ) بقن (، 171  ) راتش
( جاردننآ . ) ار نت  مغ  ندرک  رازن  (، 83  ) هشفش
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( همانتغل . ) زاسعمش (، 176  ) عاّمش
( همانتغل . ) شوخ يوب  (، 50  ) همامش

( ءاّبطالا مظان  . ) شیرس دنشود ، ندیئاز  زا  سپ  دنفسوگ  ای  واگ  زا  هک  يریش  نیلّوا  (، 372  ) همش
( نیعم . ) عفترم دنلب ، شوخ ، يوب  (، 32  ) میمش

( نیعم  ) تسا ییهوهق  ای  خرس  نآ  درگ  اما  هایس  تسا  یمسج  (، 73  ) فرجنش
( نیعم . ) نامگ کش و  بیع ، هبیاش ، عمج  (، 150  ) بیاوش

( جاردننآ . ) کشا (، 93  ) هباروش
( نیعم . ) ماعط ناگرزب ، ارما و  هرفس  راهان ، فرص  عقوم  (، 210  ) نالیش

( همانتغل . ) تداع قلخ ، يوخ و  (، 342  ) تمیش

ص

( نیعم  ) بان بارش  (، 361  ) یفاص
( نیعم  ) يدرز ندش ، درز  (، 258  ) ترفص

( ثایغ . ) يزیچ هدیزگرب  صلاخ  (، 3  ) هوفص
( همانتغل . ) نداد يزیچ  ای  ماعطا  يارب  ار  یناسک  ای  سک  نداد  زاوآ  (، 44  ) الص

( جاردننآ . ) يوق تشرد ، مکحم ، راوتسا ، روبص ، رابدرب ، (، 13  ) بلص
( ءاّبطالا مظان  . ) شوگ خاروس  شوگ ، لخاد  (، 311  ) خامص

( همانتغل . ) نارگتعنص عناص ، (، 352  ) عاّنص
( نیعم . ) ناشیورد ياههیواز  نانابهر ، ياهرید  (، 26  ) عماوص

481 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ض

( نیعم . ) ندومن يراوخ  ندومن ، ینتورف  (، 88  ) تعارض
( همانتغل . ) یهارمگ ندش ، هارمگ  ندش ، مگ  (، 41  ) لالض

( ءاّبطالا مظان  . ) ار يرگید  ماو  نتفرگ  هدهع  رب  نتفریذپ ، ندرک ، لوبق  (، 222  ) نامض

ط

( ثایغ . ) هدنرذگ هدنیآ ، رد  هاگان  هدنیآ ، (، 10  ) يراط
( جاردننآ . ) راودیما دنمزآ ، (، 181  ) عماط

(. نیعم  ) ناخ نازاغ  نامرف  قبط  ولیک  هد  اب  ربارب  يدحاو  فیرظ ، راغت : (- 384  ) راغط
مان و يوتحم  يزاوتم  وتردوت و  ياهنوگ  سوق  هب  یهتنم  يدومع ، طخ  دنچ  زا  بکرم  یتروص  ناطلس ، کی  ناشن  ای  عیقوت و  (، 35  ) ارغط

ص 161) یناوید ، تاحالطصا  . ) دنتشاگنیم اهنامرف  ماکحا و  رس  رب  ار  نآ  يریما و  ای  ناطلس  بقل 
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( نخس . ) زار ریمض ، هشیدنا ، ّتین ، (، 25  ) تیّوط
( نیعم . ) ناگتشرف ناگدنرپ ، (، 4  ) رویط

ظ

( همانتغل  ) ندیدرگ ریقح  راوخ و  ندومن ، ینتورف  (، 88  ) تعارض
( همانتغل . ) تملظ اهیکیرات ، (، 88  ) ملظ

ع

( همانتغل . ) تسودرطع رطع ، هدنرادتسود  هدنهدشوخ ، يوب  (، 33  ) رطاع
( جاردننآ . ) تسا هایس  نآ  ياهرپ  رثکا  هک  تسا  ياهدنرپ  (، 253 ، 85  ) راقع

( نخس . ) نامسآ یکلف ، هراتس  نیرترونرپ  (، 164  ) قّویع
482 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

غ

( همانتغل . ) هدنیاپ یقاب ، (، 323  ) رباغ
( ثایغ . ) ربنع کشم و  زا  بکرم  تسا  شوخ  يوب  نارگ ، (، 50  ) هیلاغ

( همانتغل . ) نیمز (، 135  ) اربغ
( همانتغل . ) دنشون هاگنابش  رد  هک  یبارش  (، 250  ) قوبغ

( نیعم . ) غالک غاز ، (، 238  ) بارغ
( همانتغل . ) اههفرغ ( 256  ) تافرغ

( ءابطالا مظان  . ) تمالم شنزرس ، (، 256  ) شفرغ
( همانتغل  ) ششوپ هدرپ ، (، 176  ) اطغ

( تاغللا ثایغ  . ) رایسب ناوارف ، (، 276  ) ریفغ
( همانتغل . ) تشرد تخس ، ظیلغ ، (، 261  ) ظالغ

ف

( همانتغل . ) هدنبایيزوریپ راگتسر ، هدنوشراگتسر ، (، 42  ) زیاف
( ناهرب . ) دنبكرت دنیوگ . هقوجنق  یکرت  هب  ار  نآ  دنزیوآ و  بسا  نیز  شیپ  سپ و  زا  هک  یلاود  همست و  (، 306  ) كارتف

. خارف هماج  (، 212  ) ناتسف
( نیعم . ) دنریگ نآ  زج  زیوم و  وج و  زا  هک  یبارش  (، 354  ) عاّقف

ق
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( جاردننآ . ) تاساجن (، 31  ) تاروذاق
هب شتسوپ  هایس ، نآ  مد  رس و  هاتوک و  شمد  دیفـس و  رتگرزب و  شوم  زا  تسا  یناویح  رومـس ، ریظن  تسا  یکچوک  ناویح  (، 177  ) مقاق

( جاردننآ  ) دنزاسیم نیتسوپ  نآ  زا  دشاب و  میالم  دیفس و  تیاغ 
483 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

( همانتغل . ) دبنگ دشاب ، يدبنگ  نآ  زارف  رب  هک  یهاگراب  هبق ، عمج  (، 7  ) بابق
( جاردننآ . ) نداتفا شیپ  نتفرگ ، تقبس  (، 297  ) قبسلا بصق 

( نیعم . ) يزبآ نارادناتسپ  زا  کیره  يارب  ماع  مان  (، 357  ) ساطق
يای هبنپ و  ینعم  هب  نطق  زا  بکرم  دـنناوخ  عورـشم  ناتـسودنه  فرع  رد  هک  نیمـشیربا  شاـمق  زا  یعون  نطق . هب  بوسنم  (، 362  ) ینطق

( جاردننآ . ) دشابیم مشیربا  هبنپ و  نامسیر  زا  نآ  دوپ  رات و  تبسن .
( ثایغ . ) دننک نایرب  نغور  رد  هک  یتشوگ  تسا ، رگید  ماسقا  تشوگ و  نآ  رد  هک  تسا  تشروخ  یعون  (، 213  ) هیلق

( همانتغل . ) هلباق عمج  (، 48  ) لباوق
( ماظن گنهرف  . ) هناخهحلسا (، 145  ) هناخروق

نادناخ ياضعا  زا  یکی  بصن  نییعت و  عقوم  رد  هک  تکلمم  ناکرا  ناگدازهاش و  مومع  زا  میظع  یعامتجا  ياتلیروق ، (،- 326  ) ياتلروق
( خالگنس . ) گرزب ياروش  دناهدرکیم ، دقعنم  مهم  يرما  ای  تنطلس  هب  یتنطلس 

( خالگنس . ) تسا هدمآ  ندرک  هطاحا  هطاحا ، ینعم  هب  قامراموق  هغراموق و  ياهتروص  هب  ندرک . هطاحا  (، 369  ) اقروموق
( همانتغل . ) دنفسوگ لاس  ناکرت ، تاونس  هرود  لاس  هدزاود  زا  یکی  (، 118  ) لیئ يوق 

ك

( جاردننآ . ) دشاب هبنپ  ای  مشیربا و  نآ  نورد  رد  هک  ياهماج  مشیربا ، جیک ، هب  بوسنم  نیجک ، (،- 376  ) میجک
( نیعم  ) دنشک مشچ  هب  ییانشور  يارب  هک  هدوس  دیراورم  هب  هتخیمآ  ياهمرس  (، 102  ) رهاوجلا لحک 

( نیعم  ) خرس گنرمک ، خرس  لآ ، (- 362  ) گنر کنرک 
( همانتغل . ) یمدآ ياپ  چم  ناوختسا ، دنب  بعک ، عمج  (: 238  ) باعک

484 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( جاردننآ . ) رادگس نابگس ، ناگس ، بلک ، عمج  (، 70  ) بالک

(. جاردننآ  ) دندنب مه  هب  اهبآ  زا  نتشذگ  يارب  هک  ین  بوچ و  فلع و  (، 117  ) کلک
( نیعم . ) هریز هدشهدیشوپ ، (، 57  ) نومک

( نیعم . ) هعلق نابهگن  رادهعلق ، (، 63  ) لاوتوک

گ

، ترورـض زاـین ، كرگ : میناوخیم : بجاوـم  باـقلا و  رد  نیعم ) گـنهرف  . ) دـشاب گرب  زاـس و  ینعم  هب  رهاـظ  هب  (، 211  ) قاری كرگ 
هدنناسر لماح و  قاری : هرق  نیعم .)  ) عفادم نابیتشپ ، یماح و  قاری : كرگ  هدامآ . حالس ، بابسا ، موزلم ، قاری : بسانم ؛ هتـسیاش ، رورض ،

هاشداپ و يودرا  رد  دنشاب  نایچلیا  مزالم  هک  دنیوگ  ار  یناراکتمدخ  نانیجـس   » نیچ رد  نیعم .) ( ) نایوفـص هرود  رد   ) هحلـسا تاموزلم و 
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(. ص 158 خیراوتلا ، نسحا  «. ) دنیوگ رادنامهم )  ) لواقش اجنیا  هکنانچ  دنزاسیم . تسار  ناشیا  ار  نایچلیا  قاری  كرگ  دشاب . هک  اجره 
هب تسا و  هدـمآ  خـیراوتلا  نسحا  رد  هک  تسا  ناـمه  قاری » كرگ   » يوغل تسرد و  موهفم  هک  دـیآیمرب  نینچ  اـهریبعت  نیا  عوـمجم  زا 

. دوشیم قالطا  بسانم  رورض و  مزاول  روما و 
هدـمآرد قاری » هرق   » هدشفیحـصت تروص  هب  هدـش و  لقتنم  دومنیم  مزاول  نیا  ندرک  هدامآ  هب  مادـقا  هک  یـصخش  هب  ظفل  نیا  اجیردـت 
ناهفصا رد  و   » میناوخیم ص 515 )  ) هیرکب راید  خیرات  رد  و  ص 125 ) . ) دوریم راک  هب  مزاول  كرادت  رومأم  ای  مزالم ، ینعم  هب  تسا و 

بجاوم و يارب  زا  ار  تیـالو  نآ  یبجاو  لاـم  شاهفیرـش  هصاـخ  ناـیناوید  دومن . ثکم  هاـم  کـی  بیرق  هروصنم  رکاـسع  زیهجت  يارب  زا 
«. دنداهن لیصحت  هب  قاری  كرگ  تاموسرم و 

( بجاوم باقلا و  . ) دنیوگ زین  هاکروگ  ار  نآ  لبط و  سوک و  یلوغم ) ( ) 115  ) هکروگ

ل

( ثایغ . ) يراکش نیهاش  (، 253  ) نیچال
485 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

( همانتغل . ) یهلا ینیقی ، یبیرال ، نیقی ، (، 165  ) بیرال
( همانتغل . ) ندنکفا نوریب  نهد  زا  نتخادنا و  ینعم  هب  ظفل  زا  یلعاف  تعن  (، 4  ) ظفال

( همانتغل . ) نابات هدنشخرد ، (، 13  ) عمال
. درد ( 60  ) ییال

( همانتغل  ) سابل هماج ، (، 18  ) سبل
( تاغللا بختنم  . ) ندیسر مه  هب  يزیچ ، هب  يزیچ  نتسویپ  (، 379  ) قوحل

( همانتغل . ) یلبج يرطف ، یندل ، کیدزن ، دزن ، (، 75 ، ) ندل
( همانتغل . ) ششخرد ینشور ، هعمل ، عمج  (، 55  ) تاعمل

( همانتغل . ) رایسب رگم  رگا  اب  لعل ، تیل و  رازه  اب  دیاش ، رگم ، رگا و  (، 39  ) لعل تیل و 

م

( جاردننآ  ) هدیدنسپ لامعا  هرثأم ، عمج  (، 52  ) رثآم
( نیعم . ) اهتجاح هبرأم ، عمج  (، 123  ) برآم

( جاردننآ . ) نداد ازج  (، 301  ) هروثأم
( همانتغل  ) نتسیرگنن يزیچ  هب  (، 40  ) رصبلا غاز  ام 

( جاردننآ . ) هنیمشپ هماج  (، 18  ) داشام
( ثایغ . ) رگشیارآ نز  (: 19  ) هطشام
( همانتغل . ) هدشوزرآ (، 38  ) لومأم

( نیعم  ) هدنوش اوسر  (، 381  ) کتهتم
( نخس . ) رایسب ناوارف ، (، 138  ) رثاکتم
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( همانتغل . ) ناشکهک (، 123  ) هرجم
( جاردننآ . ) ربارب لباقم ، هدنوشورهبور ، (، 15  ) يذاحم

( جاردننآ . ) دنمهرهب (، 4  ) یظتحم
( جاردننآ . ) تقلخکین راوتسا و  بسا  (، 3  ) یتحم

486 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( همانتغل . ) دنتفگیم مه  یچقلق  تاّیلام ، عمج  رومأم  (، 13  ) لّصحم

( جاردننآ . ) هتفرگارف درگادرگ ، (، 193  ) فوفحم
( همانتغل . ) اهلاگنچ بلخم ، عمج  (، 398  ) بلاخم

( جاردننآ . ) هدیناشن هدرپ  رد  نز  رتخد و  هروتسم ، (، 8  ) هرّدخم
( همانتغل . ) تاناویح ریاس  ای  ریش و  لاگنچ  لاگنچ ، (، 226  ) بلخم

( تاغللا ثایغ  . ) هتشگربتخب (، 197  ) ربدم
( نیعم . ) هتخودنا هدشهریخذ ، (، 277  ) رخّدم

( همانتغل . ) ناگراتس دصر  ياهلحم  اههاگنیمک ، دصرم ، عمج  (، 244  ) دصارم
( جاردننآ . ) ینارفعز (، 213  ) رفعزم

( جاردننآ . ) هاگنابش بش ، لوا  (، 252  ) ءاسم
( نیعم . ) کیراب ياهخاروس  اهخاروس ، مسم ، عمج  (، 187  ) ماسم
( جاردننآ . ) يومره نب  ياهخاروس  هماسم ، عمج  (، 53  ) تاماسم

( نیعم . ) اهدنسم (، 35  ) دناسم
( همانتغل . ) دنک هاگن  ار  راک  نایاپ  هکنآ  (، 349  ) ربدتسم
( همانتغل . ) هدرک یضار  هدرک ، تلامتسا  (، 114  ) لامتسم

( بجاوم باقلا و  . ) یتایلام دیاوع  بساحم ، (، 138  ) یفوتسم
( ءاّبطالا مظان  . ) باریس (، 244  ) ّینسم

( ثایغ . ) ندرک داماد  (، 45  ) ترهاصم
( همانتغل . ) نادنچود رباربود ، (، 247  ) هفعاضم

( جاردننآ . ) یناودبسا نادیم  بسا ، نداد  نیرمت  تضایر و  ياج  (، 44  ) رامضم
( نیعم . ) شکچ کتپ و  (، 389  ) هقرطم

( جاردننآ . ) ندرک هرظانم  ندرک ، تروشم  (، 86  ) هحراطم
( ثایغ . ) ناشن شقن و  رادشقن ، (، 163  ) ملعم

485 ص :  نتم 487 م .....  یهاش  تاحوتف  جاردننآ ) . ) رادناونع هچابید ، (، 40  ) نونعم
487 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

( همانتغل . ) راغ (، 104  ) هراغم
( ءاّبطالا مظان  . ) لادوگ دوگ ، هتفر و  ورف  ياج  راغ ، خاروس  (، 121  ) كاغم

( همانتغل . ) اهتمینغ (، 155  ) مناغم
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( دجنملا  ) ندرک هراپهراپ  ندرک ، هزیرهزیر  (، 398  ) تتفم
( همانتغل . ) اهدیلک دلقم ، عمج  (، 160  ) دیلاقم

( رداصملا جات  . ) مه هب  ندیلام  تسد  ار ، رگید  کی  ندرک  سمل  (، 96  ) هسمالم
( همانتغل . ) هدشدوبهب هتفایمایتلا ، نتسویپ ، مه  هب  (، 207  ) مئتلم

(. جاردننآ  ) هدش هدرک  نیقلت  فاق  حتف  هب  هدننکنیقلت . (، 126  ) نّقلم
( ثایغ . ) هدننکعنم رایسب  هدنرادزاب ، (، 267  ) عاّنم

( نیعم . ) ندرک حاکن  ندرک ، يراک  دوخ  تسد  هب  ترشابم ، (، 44  ) تحکانم
( همانتغل . ) هتفرگوخ راگزاس ، (، 376  ) فلاؤم

( همانتغل . ) رگنس دنور . نورد  هب  دننک و  رفح  نآ  لخاد  يوس  هب  هعلق  جراخ  زا  مجاهم  نایهاپس  هک  یبقن  (، 151  ) لچروم
( ءاّبطالا مظان  . ) هدننکهسوسو (، 219  ) سوسوم

( همانتغل . ) هدشلیوأت (، 223  ) لّوؤم
( ثایغ . ) ندمآ دورف  (، 76  ) طبهم

، دـننک بصن  جوف  ملع  رـس  رب  هدز  لقیـص  هتخاس و  میـس  رز و  زا  رودـم  هام  تروص  هب  تسا  يزیچ  نآ  هچهام و  ففخم  (، 355  ) هچهم
( جاردننآ . ) ملع كون 

( ثایغ . ) هاگزیرگ رارف ، لحم  (، 152  ) برهم
( جاردننآ . ) فوخم ناکم  كانسرت ، ياج  (، 170  ) لیهم

( نیعم . ) گنلک شکچ و  (، 53 : ) نتیم

ن

( ناهرب  ) ربت کچوک ، هزین  (،، 355  ) خجان خچان -
488 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

( عطاق ناهرب  . ) هزرابم گنج ، دربن ، (، 58  ) دروان
( همانتغل . ) نتشگ بایماک  ندش ، زوریپ  (، 109  ) حاجن

( نیعم . ) ندوب باداش  (، 288 . ) توادن
( همانتغل . ) نامهم میقم ، هدمآ ، دورف  (، 8  ) لیزن

. دنیوگ زین  باقع  ار  نآ  و  دشاب ، جوربلا  ۀقطنم  زا  لامش  بناج  هب  نآ  رپ  هک  یـسکرک  تروص  هب  کلف  رب  تسا  یلکـش  (، 85  ) ریاط رسن 
( ثایغ )

( جاردننآ . ) یباداش یگزات ، (، 80  ) ترضن
( جاردننآ . ) نادرم دنبنایم  دنبرمک ، (، 1  ) قاطن

( جاردننآ . ) داب ندیزو  (، 128  ) هحفن
( جاردننآ . ) یچروپیش (، 84  ) یچریفن

( همانتغل . ) تاعاقیا تارقن و  زا  دنبکرم  تامغن  تامغن ، هرقن ، عمج  (، 177  ) تارقن
( همانتغل . ) تهاقن بحاص  لاح ، فعض  (، 66  ) هیقن
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( نیعم . ) تخس هجنکش  ندرک ، باذع  (، 52  ) لاکن
هک تسا  ّطخ  هب  بوسنم  هک  ياهزین  ینعم  هب  تاحلطـصم  رد  تسار . رایـسب  هزین  دشیم . هتخاس  نیرحب  رد  هک  ياهزین  (، 127  ) یّطخ هزین 

. دنـشورفیم هدروآ  رگید  ياـج  زا  اـجنآ  هب  هک  دـنیوگ  یـضعب  دوـشیم و  ادـیپ  بوـخ  هزین  اـجنآ  رد  هک  هماـمی  رد  تـسا  یعـضوم  ماـن 
( همانتغل )

( جاردننآ . ) بیاصم ثداوح ، (، 199  ) هبئان
( همانتغل . ) هدیباوخ میان ، عمج  (، 177  ) نیمئان

و

( ءاّبطالا مظان  . ) راوید هناخ ، ششوپ  فقس ، (، 362  ) دالاو
( همانتغل . ) کبس هویش ، (، 228  ) هریتو

( نیعم . ) هناخ قاطا ، هاگرخ ، همیخ ، (، 94  ) قاثو
489 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

( جاردننآ  ) يدنمدرد يروجنر و  ( 23  ) عجو
( نیعم . ) يالولگ (، 121  ) لحو

( ءاّبطالا مظان  . ) هاگباوخ رتسب ، شلاب ، ( 235  ) هداسو
( ءاّبطالا مظان  . ) اوقت يراگزیهرپ ، (، 5 ، ) عرو

( همانتغل . ) دننک لیامح  هدیچیپ  ار  اهنآ  هک  گنراگنر  رهاوج  دنزادنا ، هاگیهت  ات  شود  زا  ار  نآ  نانز  هک  گنراگنر  رهاوج  (، 1  ) حاشو
( ءاّبطالا مظان  . ) گنج رازراک و  (، 47  ) اغو

( ثایغ . ) لماک مامت و  رادافو ، افواب ، (، 13  ) یفو

ه

( ءاّبطالا مظان  . ) خزود خزود ، تاقبط  زا  متفه  هقبط  (، 306  ) هیواه
( نیعم . ) هدنناسرت (، 7  ) لیاه

( همانتغل . ) ریش ربژه ، برعم  (، 254  ) ربزه
( همانتغل . ) هدنزگ هدنزخ و  ناویح  ضرالا ، تارشح  (، 187  ) ماوه

( ثایغ . ) یتزعیب يراوخ ، (، 130  ) ناوه
دومرف ماعنا  يربدوه  لاغرویس  ینعم  تروص  نیا  رد  دراوملا ) برقا   ) نتشگزاب قح  هب  ندش ، نامیشپ  ندرک ، هبوت  دوه : (، 360  ) يربدوه

. دومرف ماعنا )  ) هزیاج ییوجقح ، تدابع و  هب  لاغتشا  هطساو  هب  شاعم  ددم  دوب ، دهاوخ  نینچ 
( همانتغل . ) دربن گنج ، (، 168  ) اجیه
( همانتغل . ) نارفاک مزیه ، (، 11  ) همیه

ي
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( همانتغل . ) نتفگ مهرب  مهرد و  نانخس  کشخ ، (، 28  ) سبای
( همانتغل . ) گربوزاس هحلسا ، (، 51  ) قاری

490 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
( نیعم . ) ندب مشچ و  يدرز  (، 259  ) ناقری

( خالگنس  ) بیترت مظن و  یشیماسای - (، 131  ) یشیماسی
( ءاّبطالا مظان  . ) يرادیب (، 89  ) هظقی

نینموم و یماـمت  ترـضح  نآ  تفـالخ  ماـگنه  رد  هک  اریز  دـشاب . یلع  ترـضح  بقل  دـنیوگ . ار  موـق  هورگرـس  ازاـجم  (، 23  ) بوسعی
. دندوب بانج  نآ  وریپ  عبات و  رما  ره  رد  نیقداص 

( ثایغ )
. واگ تفج  کی  ( 18  ) تعارز جوز  کی 

( جاردننآ . ) بآرپ رایسب  يوج  گرزب ، همشچ  عوبنی ، عمج  (، 188  ) عیبانی
491 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تایآ تسرهف 

303 ( 97 هبوت 9 /  ) ًاقاِفن َو  ًاْرفُک  ُّدَشَأ  ُبارْعَْألا 
456 ( 38 فسوی 12 /  ) ِیئابآ َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا 

207 ( 34 رطاف 35 /  ) َنَزَْحلا اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
278 ( 74 رمز 39 /  ) ُهَدْعَو انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

455 ( 43 فارعا 7 /  ) ُهَّللا اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
166 ( 60 نمؤم 40 /  ) ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا 

383 ، 237 ( 11 دعر 13 /  ) َُهل َّدَرَم  الَف  ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ 
212 ، 100 ( 82 سی 36 /  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ 

321 ، 220 ، 15 1 و 2 ) هلزلز 99 /  ) اَهلاْقثَأ ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو  اَهلاْزلِز  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ 
356 ، 145 7 و 8 ) رجف 89 /  ) ِدالِْبلا ِیف  اُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  ِیتَّلا  ِدامِْعلا  ِتاذ  َمَرِإ 

282 ( 59 ءاسن 4 /  ) ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ 
336 ( 40 تلّصف 41 /  ) ُْمْتئِش ام  اُولَمْعا 

456 ( 114 ماعنا 6 /  ) اًلَّصَفُم َباتِْکلا  ُمُْکَیلِإ  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ًامَکَح  یِغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ 
اهَنوُْغبَی َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َو  ِةَرِخْآلا  یَلَع  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُّبِحَتْسَی  َنیِذَّلا 

492 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
457 ( 3 میهاربا 14 /  ) ٍدیَِعب ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  ًاجَوِع 

378 ( 24 فهک 18 /  ) ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ 
174 ( 6 نیت 95 /  ) ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

329 ( 17 هشیاغ 88 /  ) ْتَِقلُخ َْفیَک  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  الَف  َأ 
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167 ( 35 رون 24 /  ) ِتاوامَّسلا ُرُون  ُهَّللا 
200 ( 6 ءابنلا 78 /  ) ًاداهِم َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ 

77 ( 7 يروش 42 /  ) يرُْقلا َّمُأ 
294 ( 30 کلم 67 /  ) ٍنیِعَم ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ْنِإ 

297 ( 1 رثوک 108 /  ) ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ 
264 ( 13 راطفنا 82 /  ) ٍمیِعَن یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ 

224 6 و 7 ) قلع 96 /  ) ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 
34 ( 158 هرقب 2 /  ) ِهَّللا ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ 

264 ( 14 راطفنا 82 /  ) ٍمیِحَج یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإ 
29 ( 111 هبوت 9 /  ) َۀَّنَْجلا ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ 

344 ( 3 قالط 65 /  ) ًارْدَق ٍءْیَش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ 
224 ( 181 نارمع 3 / لآ   ) ُءاِینْغَأ ُنَْحن  َو  ٌریِقَف  َهَّللا  َّنِإ 
189 ( 120 هبوت 9 /  ) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضی  َهَّللا ال  َّنِإ 

236 ( 6 توبکنع 29 /  ) َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإ 
21 ( 58 اسن 4 /  ) اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 

381 ( 34 لمن 27 /  ) ًۀَّلِذَأ اِهلْهَأ  َةَّزِعَأ  اُولَعَج  َو  اهوُدَْسفَأ  ًۀَیْرَق  اُولَخَد  اذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ 
55 ( 53 فسوی 12 /  ) ِءوُّسلِاب ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ 

336 ( 26 ص 38 /  ) ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ 
115 ( 1 حتف 48 /  ) ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ 

58 ، 19 ( 156 هرقب 2 /  ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 
493 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

48 ( 53 رجح 15 /  ) ٍمِیلَع ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ 
455 ( 40 میرم 19 /  ) اْهیَلَع ْنَم  َو  َضْرَْألا  ُثَِرن  ُنَْحن  اَّنِإ 

282 ( 12 تارجح 49 /  ) ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ 
154 ( 118 هدئام 5 /  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ 

135 ( 7 دمحم 47 /  ) ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ 
200 ( 1 جح 22 /  ) ٌمیِظَع ٌءْیَش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ 

297 ( 2 رثوک 108 /  ) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ 
458 ( 42 رجح 15 /  ) ٌناْطلُس ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ 

310 ( 23 فرخز 43 /  ) َنوُدَتْقُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ 
215 ( 9 ناسنا 76 /  ) ًاروُکُش َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ 

173 ( 28 رطاف 35 /  ) ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ 
173 ( 33 بازحا 33 /  ) َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ 
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102 ( 15 دمحم 47 /  ) یفَصُم ٍلَسَع  ْنِم  ٌراْهنَأ 
187 ( 37 میهاربا 14 /  ) ٍْعرَز ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْسَأ  یِّنِإ 

116 ( 16 صصق 28 /  ) ِیل ْرِفْغاَف  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ 
455 ( 9 مجن 53 /  ) ینْدَأ َْوأ 

248 ( 116 نارمع 3 / لآ   ) ِراَّنلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 
383 ( 108 لحن 16 /  ) َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِراْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَس  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

68 ( 41 هدئام 5 /  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدلا  ِیف  ْمَُهل  ْمَُهبُوُلق  َرِّهَُطی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  َْمل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
23 ( 90 ماعنا 6 /  ) ْهِدَْتقا ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

235 ( 22 هلداجم 58 /  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ 
110 ( 42 سبع 80 /  ) ُةَرَجَْفلا ُةَرَفَْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ 

494 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
354 ، 144 ، 133 ( 1 رطاف 35 /  ) َعابُر َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ٍۀَِحنْجَأ  ِیلوُأ 

165 ( 6 هحتاف 1 /  ) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها 
382 ، 339 ، 225 (. 78 ءاسن 4 /  ) ٍةَدَّیَشُم ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ 

161 ، 119 ( 41 دوه 11 /  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِإ  اهاسُْرم  َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب 
207 ( 15 ابس 34 /  ) ٌروُفَغ ٌّبَر  َو  ٌۀَبِّیَط  ٌةَْدَلب 

283 ، 264 ، 54 ( 18 فسوی 12 /  ) ًاْرمَأ ْمُکُسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب 
178 ( 64 هدئام 5 /  ) ُءاشَی َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب 

196 ، 24 ( 30 تلّصف 41 /  ) َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْشبَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُوفاَخت  اَّلَأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت 
257 ( 72 هبوت 9 /  ) ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت 

152 ( 4 لیف 105 /  ) ٍلیِّجِس ْنِم  ٍةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت 
313 ، 129 ( 26 نارمع 3 / لآ   ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلُِذت  َو  ُءاشَت  ْنَم  ُّزُِعت 

31 ( 196 هرقب 2 /  ) ٌۀَِلماک ٌةَرَشَع  َْکِلت 
336 ، 129 ( 26 نارمع 3 / لآ   ) ُءاشَت ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت 

342 ( 20 رمق 54 /  ) ٍرِعَْقنُم ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  َساَّنلا  ُعِْزنَت 
335 ، 129 ( 26 نارمع 3 / لآ   ) ُءاشَت ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت 

378 ، 238 ، 174 ( 5 نیت 95 /  ) َنِیِلفاس َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث 
151 ( 82 دوه 11 /  ) اهَِلفاس اهَِیلاع  اْنلَعَج 

289 ، 145 ( 72 هبوت 9 /  ) ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج 
250 ( 21 دیدح 57 /  ) ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  اهُضْرَع  ٍۀَّنَج 

495 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
250 ( 60 لمن 27 /  ) ٍۀَجَْهب َتاذ  َِقئادَح 

196 ( 65 لافنا 8 /  ) ِلاتِْقلا یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح 
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205 ( 72 نمحرلا 55 /  ) ِمایِْخلا ِیف  ٌتاروُصْقَم  ٌروُح 
177 ( 255 هرقب 2 /  ) ٌمَْون َو ال  ٌۀَنِس  ُهُذُخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا 

289 ( 26 نیففطم 83 /  ) ٌکْسِم ُهُماتِخ 
168 ( 7 رجف 89 /  ) ِدامِْعلا ِتاذ 

361 ( 103 دوه 11 /  ) ُساَّنلا َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َِکلذ 
168 ( 58 تایراذ 51 /  ) ُنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  ُوذ 

263 ( 48 رمق 54 /  ) َرَقَس َّسَم  اُوقوُذ 
323 ( 35 ص 38 /  ) ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  يِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر 

28 ( 114 هط 20 /  ) ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر 
َنیِِحلاَّصلا َكِدابِع  ِیف  َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِخْدَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَـمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَدـِلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر 

458 ( 19 لمن 27 / )
198 (. 250 هرقب 2 /  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  َو  انَماْدقَأ  ْتِّبَث  َو  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر 

215 ( 114 هدئام 5 /  ) انِرِخآ َو  اِنلَّوَِأل  ًادیِع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَِدئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  انَّبَر 
382 ( 285 هرقب 2 /  ) ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َو  انَّبَر 

326 ، 288 ( 165 ءاسن 4 /  ) ِلُسُّرلا َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  اًلُسُر 
256 ، 147 ( 15 نمؤم 40 /  ) ِشْرَْعلا ُوذ  ِتاجَرَّدلا  ُعِیفَر 

357 ( 185 هرقب 2 /  ) ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر 
197 ( 22 سنوی 10 /  ) ٌفِصاع ٌحیِر 

496 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
213 ( 21 دیدح 57 /  ) ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  اهُضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباس 

62 ( 1 ارسا 17 /  ) یَْصقَْألا ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس 
332 ، 187 ( 18 قلع 96 /  ) َۀَِینابَّزلا ُعْدَنَس 

248 ( 3 دسم 111 /  ) ٍبََهل َتاذ  ًاران  یلْصَیَس 
138 ( 29 حتف 48 /  ) ِدوُجُّسلا َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِس 

142 4 و 5 ) سان 114 /  ) ِساَّنلا ِروُدُص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنَْخلا  ِساوْسَْولا  ِّرَش 
243 ( 185 هرقب 2 /  ) ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش 

353 ، 266 ، 207 ، 266 ، 175 ( 69 هرقب 2 /  ) َنیِرِظاَّنلا ُّرُسَت  اُهنَْول  ٌِعقاف  ُءاْرفَص 
24 ( 56 بازحا 33 /  ) ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص 

49 ( 40 رون 24 /  ) ٍضَْعب َقْوَف  اهُضَْعب  ٌتاُملُظ 
321 ، 236 ( 82 دوه 11 /  ) اهَِلفاس اهَِیلاع 

222 ( 159 نارمع 3 / لآ   ) ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع 
145 ( 79 ءارسا 17 /  ) ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع 

196 ( 285 هرقب 2 /  ) ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َو  انَّبَر  َکَناْرفُغ 
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336 ( 26 ص 38 /  ) ِقَْحلِاب ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف 
133 ( 34 رجح 15 /  ) ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف 

497 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
337 ، 218 ، 100 ، 57 ( 61 لحن 16 /  ) َنُومِدْقَتْسَی َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخْأَتْسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف 

198 ( 159 نارمع 3 / لآ   ) ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذِإَف 
381 ، 149 ( 177 تافاص 37 /  ) َنیِرَْذنُْملا ُحابَص  َءاسَف  ْمِِهتَحاِسب  َلََزن  اذِإَف 

361 ( 101 نونموم 23 /  ) ِروُّصلا ِیف  َخُِفن  اذِإَف 
140 ( 44 فارعا 7 /  ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف 

336 ، 138 ( 2 رشح 59 /  ) ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف 
349 ( 12 نموم 40 /  ) ِرِیبَْکلا ِِّیلَْعلا  ِهَِّلل  ُمْکُْحلاَف 

45 ، 5 ( 64 فسوی 12 /  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ًاِظفاح  ٌْریَخ  ُهَّللاَف 
248 ( 16 ، 15 ، 14 لیل 92 /  ) یَّلََوت َو  َبَّذَک  يِذَّلا  یَقْشَْألا ، اَّلِإ  اهالْصَی  ال  یَّظََلت ، ًاران  ْمُُکتْرَْذنَأَف 

154 ( 18 حتف 48 /  ) َۀَنیِکَّسلا َلَْزنَأَف 
299 ( 71 فهک 18 /  ) ِۀَنیِفَّسلا ِیف  ابِکَر  اذِإ  یَّتَح  اقَلَْطناَف 

174 ( 50 مور 30 /  ) ِهَّللا ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف 
189 ( 60 هرقب 2 /  ) ْمَُهبَرْشَم ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًاْنیَع  َةَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف 

67 ( 159 نارمع 3 / لآ   ) ْمَُهل َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمْحَر  اِمبَف 
339 ( 7 هقاح 69 /  ) ٍۀَیِواخ ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  یعْرَص  اهِیف  َمْوَْقلا  يَرَتَف 

160 ( 10 حتف 48 /  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف 
170 ( 68 رمز 39 /  ) ِضْرَْألا ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َقِعَصَف 

297 ( 1 رثوک 108 /  ) ْرَْحنا َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف 
241 ( 71 لحن 16 /  ) ِقْزِّرلا ِیف  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَضَْعب  َلَّضَف 

299 ( 78 هط 20 /  ) ْمُهَیِشَغ ام  ِّمَْیلا  َنِم  ْمُهَیِشَغَف 
4 ( 50 تایراذ 51 /  ) ِهَّللا َیلِإ  اوُّرِفَف 

111 ( 45 ماعنا 6 /  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف 
457 ( 149 ماعنا 6 /  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف 

498 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
175 ( 6 نیت 95 /  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف 

382 ( 82 روه 11 /  ) ٍلیِّجِس ْنِم  ًةَراجِح  اْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  اهَِلفاس  اهَِیلاع  اْنلَعَج  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف 
233 ( 10 حتف 48 /  ) ِهِسْفَن یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف 

239 ( 17 قراط 86 /  ) ًاْدیَوُر ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف 
195 ( 78 جح 22 /  ) ُریِصَّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعنَف 

151 ( 36 ق 50 /  ) ٍصیِحَم ْنِم  ْلَه  ِدالِْبلا  ِیف  اُوبَّقَنَف 
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48 ( 5 میرم 19 /  ) اِیلَو َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف 
199 ( 251 هرقب 2 /  ) ِهَّللا ِنْذِِإب  ْمُهُومَزَهَف 

319 ( 11 نموم 40 /  ) ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف 
46 ( 8 راطفنا 82 /  ) َکَبَّکَر َءاش  ام  ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف 

381 ( 26 حتف 48 /  ) ِۀَِّیلِهاْجلا َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف 
360 ، 43 ، 24 ( 55 رمق 54 /  ) ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف 

191 ( 25 دیدح 57 /  ) ٌدیِدَش ٌسَْأب  ِهِیف 
172 ( 36 هط 20 /  ) یسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق 

183 ( 26 بازحا 33 /  ) َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق 
154 ( 26 نارمع 3 / لآ   ) ُءاشَت ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ُِلق 

455 ، 53 ( 23 يروش 42 /  ) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
340 ( 154 نارمع 3 / لآ   ) ْمِهِعِجاضَم یلِإ  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُْلق 

369 ، 119 ( 2 رثدم 74 /  ) ْرِْذنَأَف ُْمق 
189 ( 44 دوه 11 /  ) ُءاْملا َضیِغ  َو  یِِعْلقَأ  ُءامَس  ای  َو  ِكَءام  یِعَْلبا  ُضْرَأ  ای  َلِیق 

88 ( 4 فص 61 /  ) ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک 
499 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

292 50 و 51 ) رثدم 74 /  ) ٍةَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف  ٌةَرِْفنَتْسُم  ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک 
455 ( 30 دعر 13 /  ) اْنیَحْوَأ يِذَّلا  ُمِْهیَلَع  اَُوْلتَِتل  ٌمَمُأ  اِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍۀَّمُأ  ِیف  َكاْنلَسْرَأ  َِکلذَک 

171 ( 75 فسوی 12 /  ) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلذَک 
337 ( 26 میهاربا 14 /  ) ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَشَک 

337 ، 236 ، 165 ( 24 میهاربا 14 /  ) ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک 
275 ( 104 ءایبنا 21 /  ) ُِبتُْکِلل ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک 

4 ( 88 صصق 28 /  ) ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک 
276 ( 26 نمحرلا 55 /  ) ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 

189 ( 60 هرقب 2 /  ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ِهَّللا  ِقْزِر  ْنِم  اُوبَرْشا  َو  اُولُک 
283 ، 134 ، 87 ، 30 ( 249 هرقب 2 /  ) ِهَّللا ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک 

129 ( 73 ماعنا 6 /  ) ُنوُکَیَف ْنُک 
240 ( 7 میهاربا 14 /  ) ْمُکَّنَدیِزََأل ُْمتْرَکَش  ِْنَئل 

238 ( 88 صصق 28 /  ) ُهَهْجَو اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
291 ( 40 هبوت 9 /  ) انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ال 

28 ( 103 ماعنا 6 /  ) ُراْصبَْألا ُهُکِرُْدت  ال 
315 ( 107 هط 20 /  ) ًاْتمَأ َو ال  ًاجَوِع  اهِیف  يَرت  ال 

28 ( 59 ماعنا 6 /  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  ال 
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134 ( 249 هرقب 2 /  ) ِهِدُونُج َو  َتُولاِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َۀَقاط  ال 
262 ( 74 هط 20 /  ) ییْحَی َو ال  اهِیف  ُتوُمَی  ال 

40 ( 54 فسوی 12 /  ) ٌنیِمَأ ٌنیِکَم  اْنیََدل 
378 ، 238 ، 174 ، 46 ( 4 نیت 95 /  ) ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل 

285 ( 37 سبع 80 /  ) ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل 
500 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

155 ( 4 مور 30 /  ) َنُونِمْؤُْملا ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو  ُدَْعب  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل 
221 ، 268 ، 193 ( 16 نمؤم 40 /  ) ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل 

144 ( 8 رجف 89 /  ) ِدالِْبلا ِیف  اُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل 
205 ( 56 نمحرلا 55 /  ) ٌناَج َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل 

237 ( 3 صالخا 112 /  ) َْدلُوی َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل 
238 ( 88 صصق 28 /  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُمْکُْحلا  َُهل 

335 ( 1 نباغت 64 /  ) ُدْمَْحلا َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل 
247 ، 192 ( 52 نمؤم 40 /  ) ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل 

336 ( 114 هرقب 2 /  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدلا  ِیف  ْمَُهل 
27 ( 2 حتف 48 /  ) َرَّخََأت ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل 

247 ( 42 لافنا 8 /  ) ًالوُعْفَم َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِضْقَِیل 
93 ، 41 ( 17 مجن 53 /  ) یغَط ام  َو  ُرَصَْبلا  َغاز  ام 

75 ( 1 ملق 68 /  ) َنوُرُطْسَی ام 
380 ، 329 ( 19 نمحرلا 55 /  ) ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 

361 ( 72 هبوت 9 /  ) ٍنْدَع ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم 
321 ( 69 ءاسن 4 /  ) َنیِِحلاَّصلا َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم 

247 ( 46 بلّصف 41 /  ) اْهیَلَعَف َءاسَأ  ْنَم 
317 ، 237 ، 32 ( 97 نارمع 3 / لآ   ) ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَم 

315 ( 5 قلخ 113 /  ) َدَسَح اذِإ  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِم 
247 ( 46 بلّصف 41 /  ) ِهِسْفَِنلَف ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم 

188 ( 15 دمحم 47 /  ) ٍنِسآ ِْریَغ  ٍءام  ْنِم 
249 ( 78 سی 36 /  ) ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم 

501 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
455 ، 187 6 و 7 ) هزمه 104 /  ) ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ُةَدَقوُْملا  ِهَّللا  ُران 

187 ( 14 لیل 92 /  ) یَّظََلت ًاران 
311 ( 3 قراط 86 /  ) ُِبقاَّثلا ُمْجَّنلا 

276 ، 137 ، 89 ( 13 فص 61 /  ) ٌبیِرَق ٌْحتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن 
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280 ( 104 ایبنا 21 /  ) َءامَّسلا يِوْطَن 
243 ( 82 ءارسا 17 /  ) َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن 

75 ( 1 ملق 68 /  ) ِمَلَْقلا َو  ن 
48 ( 12 میرم 19 /  ) اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو 

298 / 161 ( 41 سی 36 /  ) ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَیآ  َو 
35 ( 38 فسوی 12 /  ) َمیِهاْربِإ ِیئابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو 

321 ( 3 قاقشنا 84 /  ) ْتَّدُم ُضْرَْألا  اَذِإ  َو 
312 ( 5 ریوکت 81 /  ) ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو 

188 ( 60 هرقب 2 /  ) َرَجَْحلا َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یسُوم  یقْسَتْسا  ِذِإ  َو 
میرم  ) ایِـضْرَم ِهِّبَر  َدـْنِع  َناک  َو  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناک  َو  اِیبَن  ًالوُسَر  َناک  َو  ِدـْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

454 54 و 55 ) / 19
47 ( 127 هرقب 2 /  ) ُلیِعامْسِإ َو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  َو 
318 ( 39 صصق 28 /  ) ِقَْحلا ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  ُهُدُونُج  َو  َوُه  َرَبْکَتْسا  َو 

383 ، 121 ( 191 هرقب 2 /  ) ْمُهوُُمتْفِقَث ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو 
169 ، 135 ( 89 ءاسن 4 /  ) ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو 

236 ، 200 ( 58 فارعا 7 /  ) ِهِّبَر ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو 
200 ، 151 ( 7 ءابنلا 78 /  ) ًاداتْوَأ َلابِْجلا  َو 

161 ( 42 سی 36 /  ) َنُوبَکْرَی ام  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  َو 
87 ( 69 توبکنع 29 /  ) انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو 

502 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
95 10 و 11 ) هعقاو 56 /  ) َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو 

93 ( 38 سی 36 /  ) اَهل ٍّرَقَتْسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلا  َو 
74 ( 2 یحض 93 /  ) یحُّضلا َو 

321 ( 4 قاقشنا 84 /  ) ْتَّلََخت َو  اهِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو 
207 ، 93 ( 39 سی 36 /  ) َلِزانَم ُهانْرَّدَق  َرَمَْقلا  َو 

61 ( 10 فسوی 12 /  ) ِبُْجلا َِتبایَغ  ِیف  ُهوُْقلَأ  َو 
319 ، 153 ( 134 نارمع 3 / لآ   ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو 

220 ( 4 نارمع 3 / لآ   ) ٍماِقْتنا ُوذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو 
382 ، 113 ( 284 هرقب 2 /  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 

455 ( 8 فص 61 /  ) ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  َو 
264 ، 231 ، 144 ، 119 ( 213 هرقب 2 /  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو 

241 ( 247 هرقب 2 /  ) ُءاشَی ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو 
74 ( 2 یحض 93 /  ) ِْلیَّللا َو 
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237 ، 191 ( 10 ابس 34 /  ) َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو 
329 ( 20 هشیاغ 88 /  ) ْتَحِطُس َْفیَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  َو 

329 ( 19 هیشاغ 88 /  ) ْتَبُِصن َْفیَک  ِلابِْجلا  َیلِإ  َو 
257 ، 152 ( 74 رجح 15 /  ) ًةَراجِح ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو 

22 ( 73 نارمع 3 / لآ   ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنِإ 
26 ( 284 هرقب 2 /  ) ُهَّللا ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو 

135 ( 173 تافاص 37 /  ) َنُوِبلاْغلا ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  َو 
382 ( 39 میرم 19 /  ) ُْرمَْألا َیُِضق  ْذِإ  ِةَرْسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو 

257 ( 57 هرقب 2 /  ) ْمُکاْنقَزَر ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  يْولَّسلا  َو  َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  َو 
179 ( 14 ءابنلا 78 /  ) ًاجاََّجث ًءام  ِتارِصْعُْملا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو 

503 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
29 ( 67 هدئام 5 /  ) ْلَعْفَت َْمل  ْنِإ  َو 

323 ( 25 ص 38 /  ) ٍبآَم َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو 
236 ( 58 ءارسا 17 /  ) اهوُِکلْهُم ُنَْحن  اَّلِإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِإ  َو 

454 (. 119 ماعنا 6 /  ) َنیِدَتْعُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمِِهئاوْهَِأب  َنوُّلُِضَیل  ًارِیثَک  َّنِإ  َو 
209 ( 51 ملق 68 /  ) ْمِهِراْصبَِأب َکَنوُِقلُْزَیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداکَی  ْنِإ  َو 

160 ( 34 ارسا 17 /  ) ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو 
321 ( 4 قاقشنا 84 /  ) ْتَّلََخت َو  اهِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو 

291 ( 10 فسوی 12 /  ) ِبُْجلا َِتبایَغ  ِیف  ُهوُْقلَأ  َو 
257 ( 84 فارعا 7 /  ) ًارَطَم ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو 

247 ( 36 تاعزان 79 /  ) يرَی ْنَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو 
256 ( 12 ءابنلا 78 /  ) ًادادِش ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو 

299 ( 99 فهک 18 /  ) ٍضَْعب ِیف  ُجوُمَی  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَضَْعب  انْکََرت  َو 
15 ( 197 هرقب 2 /  ) يْوقَّتلا ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوََزت  َو 

151 ( 5 هعراق 101 /  ) ِشوُْفنَْملا ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو 
459 ( 115 ماعنا 6 /  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو 

345 ( 19 ق 50 /  ) ُدیَِحت ُْهنِم  َْتنُک  ام  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو 
127 ، 7 ( 10 ءابنلا 78 /  ) ًاساِبل َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو 

256 ، 166 ( 13 ءابنلا 78 /  ) ًاجاَّهَو ًاجارِس  اْنلَعَج  َو 
47 ( 13 تارجح 49 /  ) اُوفَراعَِتل َِلئابَق  َو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَج  َو 
257 ، 84 ( 30 ایبنا 21 /  ) ٍیَح ٍءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو 

211 ( 17 لمن 27 /  ) ُهُدُونُج َناْمیَلُِسل  َرِشُح  َو 
89 ( 28 ءاسن 4 /  ) ًافیِعَض ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  َو 
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298 ، 161 ( 42 سی 36 /  ) َنُوبَکْرَی ام  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  َو 
504 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

457 ( 40 فسوی 12 /  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ 
47 ( 68 صصق 28 /  ) ُراتْخَی َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو 

256 ، 147 ( 57 میرم 19 /  ) اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو 
342 ( 81 لحن 16 /  ) ْمُکَسَْأب ْمُکیِقَت  َلِیبارَس  َو 

274 ( 255 هرقب 2 /  ) َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو 
200 45 میهاربا 14 /  ) َلاْثمَْألا ُمَُکل  اْنبَرَض  َو  ْمِِهب  اْنلَعَف  َْفیَک  ْمَُکل  َنَّیَبَت  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِنِکاسَم  ِیف  ُْمْتنَکَس  َو 

326 ، 157 ( 159 نارمع 3 / لآ   ) ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواش  َو 
268 ، 256 ( 57 هرقب 2 /  ) َمامَْغلا ُمُْکیَلَع  اْنلَّلَظ  َو 

235 ( 2 رشح 59 /  ) ِهَّللا َنِم  ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو 
327 ( 59 ماعنا 6 /  ) َوُه اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو 

189 ( 27 نونموم 23 /  ) ُروُّنَّتلا َراف  َو 
215 20 و 21 ) هعقاو 56 /  ) َنوُهَتْشَی اَّمِم  ٍْریَط  ِمَْحل  َو  َنوُرَّیَخَتَی  اَّمِم  ٍۀَهِکاف  َو 

383 ( 19 ءابنلا 78 /  ) ًاباْوبَأ َْتناکَف  ُءامَّسلا  ِتَِحُتف  َو 
276 ( 13 فص 61 /  ) ٌبیِرَق ٌْحتَف  َو 

213 ، 151 ( 76 فسوی 12 /  ) ٌمِیلَع ٍْملِع  ِيذ  ِّلُک  َقْوَف  َو 
353 ( 26 نیففطم 83 /  ) َنوُِسفانَتُْملا ِسَفانَتَْیلَف  َِکلذ  ِیف  َو 

281 ( 49 هرقب 2 /  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو 
140 ( 74 رمز 39 /  ) َضْرَْألا اَنَثَرْوَأ  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  اُولاق  َو 

331 ( 2 رشح 59 /  ) َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  َو 
200 ( 66 رجح 15 /  ) َنیِِحبْصُم ٌعوُطْقَم  ِءالُؤه  َِرباد  َّنَأ  َْرمَْألا  َِکلذ  ِْهَیلِإ  اْنیَضَق  َو 

291 ( 56 فسوی 12 /  ) ُءاشَی ُْثیَح  اْهنِم  ُأَّوَبَتَی  ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَک  َو 
456 ( 112 ماعنا 6 /  ) ًاروُرُغ ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیِطایَش  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو 

62 ( 164 ءاسن 4 /  ) ًامِیلْکَت یسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  َو 
505 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

240 ( 7 میهاربا 14 /  ) ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو 
378 ( 23 فهک 18 /  ) ًادَغ َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءْیَِشل  ََّنلوُقَت  َو ال 

456 ( 42 هرقب 2 /  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  َّقَْحلا  اوُُمتْکَت  َو  ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  اوُِسْبَلت  َو ال 
171 ( 18 رشح 59 /  ) ٍدَِغل ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو 

323 ( 12 ابس 34 /  ) ٌرْهَش اهُحاوَر  َو  ٌرْهَش  اهُّوُدُغ  َحیِّرلا  َناْمیَلُِسل  َو 
352 ، 320 ( 5 کلم 67 /  ) َحِیباصَِمب اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  َو 

455 ( 105 ایبنا 21 /  ) َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو 
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326 ( 31 تلّصف 41 /  ) َنوُعَّدَت ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  ْمُکُسُْفنَأ  یِهَتْشَت  ام  اهِیف  ْمَُکل  َو 
32 ( 97 نارمع 3 / لآ   ) اًلِیبَس ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو 

192 ( 7 هرقب 2 /  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو 
167 ( 40 جح 22 /  ) ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنََیل  َو 

311 ( 2 قراط 86 /  ) ُقِراَّطلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو 
159 ( 107 ءایبنا 21 /  ) َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 

67 ( 164 هرقب 2 /  ) اِهتْوَم َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍءام  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َو 
199 ( 126 نارمع 3 / لآ   ) ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو 

385 ( 34 نامقل 31 /  ) ُتوُمَت ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو 
385 ( 34 نامقل 31 /  ) ًادَغ ُبِسْکَت  اذ  ام  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو 

307 ، 253 ( 17 لافنا 8 /  ) یمَر َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو 
174 ( 36 صصق 28 /  ) َنِیلَّوَْألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَس  ام  َو 

134 ، 68 ، 54 ، 3 ( 246 هرقب 2 /  ) ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو 
13 ( 164 تافاص 37 /  ) ٌمُوْلعَم ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو 

342 ، 163 ، 126 ( 50 رمق 54 /  ) ِرَصَْبلِاب ٍحْمَلَک  ٌةَدِحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ  ام  َو 
266 ( 27 نیففطم 83 /  ) ٍمِینْسَت ْنِم  ُهُجاِزم  َو 

506 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
190 ( 30 ایبنا 21 /  ) ٍیَح ٍءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم 

160 ( 10 حتف 48 /  ) َهَّللا ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو 
336 ( 45 هدئام 5 /  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو 

379 ، 344 ، 146 ( 3 قالط 65 /  ) ُُهبْسَح َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو 
233 36 و 37 .) رمز 39 /  ) ٍلِضُم ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  َو  ٍداه  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو 

458 ( 32 جح 22 /  ) ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو 
208 ( 29 رجح 15 /  ) یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو 

135 ( 70 رمز 39 /  ) َنُولَعْفَی اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو 
459 ( 92 ماعنا 6 /  ) ِْهیَدَی َْنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَصُم  ٌكَرابُم  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  اذه  َو 

123 ( 84 فرخز 43 /  ) ٌهلِإ ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو 
249 ( 19 مور 30 /  ) َنوُجَرُْخت َِکلذَک  َو  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َو 

281 ( 49 هرقب 2 /  ) ْمُکَءاِسن َنُویْحَتْسَی  َو 
284 ، 190 ( 3 حتف 48 /  ) ًازیِزَع ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْصنَی  َو 

379 ( 25 هبوت 9 /  ) َنیِِربْدُم ُْمْتیَّلَو  َُّمث  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  َو  ًاْئیَش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو 
74 ( 1 ناسنا 76 /  ) یتَأ ْلَه 

174 ( 3 نیت 95 /  ) ِنیِمَْألا ِدَلَْبلا  اَذه 
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153 ، 40 ( 30 ق 50 /  ) ٍدیِزَم ْنِم  ْلَه 
171 ( 4 حتف 48 /  ) َنِینِمْؤُْملا ِبُوُلق  ِیف  َۀَنیِکَّسلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 

132 ، 24 27 و 28 .) رجف 89 /  ) ًۀَّیِضْرَم ًۀَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای 
193 ( 6 هدئام 5 /  ) ِِقفارَْملا َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

507 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
68 ( 45 لافنا 8 /  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  اُوُتْبثاَف  ًۀَِئف  ُْمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

29 ( 67 هدئام 5 /  ) ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 
459 ( 174 اسن 4 /  ) ًانِیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

52 ( 65 لافنا 8 /  ) ِلاتِْقلا یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
398 ( 18 لمن 27 /  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُناْمیَلُس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

171 ( 56 رمز 39 /  ) ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای 
198 ( 19 هرقب 2 /  ) ِتْوَْملا َرَذَح  ِقِعاوَّصلا  َنِم  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  َنُولَعْجَی 

383 ( 1 هدئام 5 /  ) ُدیُِری ام  ُمُکْحَی 
335 ( 56 سنوی 10 /  ) ُتیُِمی َو  ِییُحی 

347 ( 2 رشح 59 /  ) ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  َنِینِمْؤُْملا  يِْدیَأ  َو  ْمِهیِْدیَِأب  ْمُهَتُوُیب  َنُوبِرُْخی 
321 ، 283 ، 152 ( 10 حتف 48 /  ) ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی 

188 ( 11 حون 71 /  ) ًارارْدِم ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری 
289 ( 25 نیففطم 83 /  ) ٍمُوتْخَم ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْسی 

380 ( 13 ابس 34 /  ) ٍتایِسار ٍروُُدق  َو  ِباوَْجلاَک  ٍنافِج  َو  َلِیثامَت  َو  َبیِراحَم  ْنِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی 
189 ( 6 ناسنا 76 /  ) ًاریِْجفَت اهَنوُرِّجَُفی 

383 ، 162 ( 27 میهاربا 14 /  ) ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی 
281 ( 141 فارعا 7 /  ) ْمُکَءاْنبَأ َنُولِّتَُقی 

381 ( 98 دوه 11 /  ) َراَّنلا ُمُهَدَرْوَأَف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدْقَی 
256 ( 35 رون 24 /  ) ٍرُون یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی 

263 ( 39 دعر 13 /  ) ُِتْبُثی َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی 
508 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

135 ، 38 ( 125 نارمع 3 / لآ   ) َنیِمِّوَسُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی 
284 ( 5 مور 30 /  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُرُْصنَی 

370 ، 292 ، 268 ، 263 ، 248 ، 164 ( 10 ۀمایق 75 /  ) ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی 
175 ( 3 هدئام 5 /  ) ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 

320 ، 225 ، 179 ، 152 ( 104 ءایبنا 21 /  ) ُِبتُْکِلل ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی 
247 ( 35 تاعزان 79 /  ) یعَس ام  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  َمْوَی 

342 ، 285 ، 269 ، 226 ، 28 34 و 35 ) سبع 80 /  ) ِهِیبَأ َو  ِهِّمُأ  َو  ِهیِخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی 
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195 ( 38 ءابنلا 78 /  ) افَص ُۀَِکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی 
312 ، 170 ( 18 ءابنلا 78 /  ) ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی 

509 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

یبرع تالمج  لیثمت و  ثیداحا و  تسرهف 

کلملا 61 هانیتآ 
ۀحتافلا 277 ءادتبالا و 

ناهربلا 324 عطاس  ۀباجنلا  رثا 
379 ، 285 هبابسا 136 ، ّأیه  ائیش  هّللا  دارا  اذا 

301 روبقلا 80 ، لها  نم  اونیعتساف  رومالا  یف  متّریحت  اذا 
385 ، 307 رصبلا 283 ، یمع  اضقلا  ءاج  اذا 

نومهلم 86 لوّدلا  بابرا 
یصوت 264 میکحلا و ال  لسرا 

عیبّرلا 177 درب  اومنتغا 
ءاملا 354 یقس  لامعالا  لضفا 

فیّضلا 244 اومرکا 
325 ، 148 اهتاقواب 65 ، ۀنوهرم  رومالا 

510 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ۀمتاخلا 277 ءاهتنالا و 

ناسحالا 368 دیبع  ناسنالا 
نیّدلا 171 رصن  نم  رصنا  ّمهّللأ 

یئامعن و ّیلو  ّکنا  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  یلع و  دّـمحم و  ّقحب  یئایلوأ  نیب  ینیب و  عمجا  یئاـنث و  لـبقا  یئاـعد و  بجتـساف  ّمهّللا 
یئاوثم 303 یبلقنم و  یف  یئاجر  ۀیاغ  یئانم و  یهتنم 

انمحری 6 نم ال  انیلع  ّطلست  ّمهّللا ال 
یلعألا 32 قیفّرلا  عم  ّمهّللأ 

93 بلّطملا 47 ، دبع  لسن  نع  بذک  ّیبّنلا ال  انا 
اهنید 332 اهل  دّدجی  نم  ۀئام  ّلک  سأر  یلع  ۀّمألا  اذهل  ثعبی  یلاعت  هّللا  ّنا 

مّلکتت 27 وأ  هب  لمعت  مل  ام  اهرودص  هب  تسوسو  ام  یتّما  نع  زواجی  یلاعت  هّللا  ّنا 
اهفاسفس 78 ضغبی  ممهلا و  یلاعم  ّبحی  هّللا  ّنا 

راط 370 هتکّرح  نإ  وراس  هتکرت  نإ 
تاحفن 128 مکرهد  ماّیأ  یف  ّنا 

اهمیتاوخب 60 لامعالا  اّمنا 
ۀمایقلا 456 موی  یلا  ناعطقنی  نالبح ال  امّهناف  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا 
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يریغ 13 مهفرعی  یبابق ال  تحت  یئایلوا 
تاجرد 292 ضعب  قوف  ضعبلا  عفری  نّمم  یمظعلا  ۀلماکلا  ةّزعلا  تانسحلا و  ّیلو  نم  يربکلا  ۀلماّشلا  ةردقلاب 

لسکلا 60 طاشّنلا و  ۀعاّطلا و  عمّسلا و  یلع  ینوعیاب 
ریدقّتلا 40 نسحأ  یلع  ریبدّتلا  نمیاب 

ّریطتی 331 لأّفت و ال 
511 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دودولا 378 کلملا  یلع  دوهّشلا  بیغلا و  یف  لّکّوتلا 
نیّدلا 130 موی  یلا  نئاک  وه  امب  ملقلا  تّفج 

نامیالا 66 نم  نطولا  ّبح 
291 ثراوتی 51 ، ضغبلا  ثراوتی و  ّبحلا 

ۀعدخ 339 برحلا 
ّیبرم 379 ّلک  نم  ّیبر  یبسح 

نیبّرقملا 27 تّآیس  راربالا  تانسح 
میظعلا 166 ّیلعلا  هّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  الب  ءوّسلا  مکنع  تعفر  ادبا و  تومی  يّذلا ال  مّویقلا  ّیحلاب  مکتنصح 

عورفلا 318 یف  يرسی  لصالا  مکح 
ماعّطلا 215 اذه  ینمعطأ  يّذلا  هّلل  دمحلأ 

ارهاظ 72 انطاب و  ارخآ و  الّوأ و  مارکلا  نیموصعملا  هلآ  مانالا و  ریخ  یلع  مالّسلا  ةولّصلا و  مامتإلا و  یلع  هّلل  دمحلا 
ۀّلملا مالعأ  ءالعإل  عطاّسلا  فیّـسلا  عطاقلا و  ّصّنلاب  یتأ  نم  لضفأ  یلع  ةولـص  لوّدلا و  بابرأل  اهّبنم  كولملا  كولـس  لعج  نمل  ادمح 

نیّدلا 73 موی  یلإ  نیعمجأ  مهعبت  نم  ۀمصعلا و  ۀیولأ  اوعفار  ۀمصولا و  ۀّینبأ  اوعماق  مه  هلآ  للملا و  رئاس  رئاون  ءافطإ  ۀّیوفطصملا و 
318 روصنم 167 ، کلف  تئش  ثیح 
هتروص 46 یلع  مدآ  یلاعت  هّللا  قلخ 

هّللا 458 لها  یلع  نامارح  امه  ةرخالا و  لها  یلع  مارح  ایندلا 
512 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

مایقلا 59 ۀعاس  ۀعاّسلا و  مایق  یلا  مارکلا  هئابآ  هیلع و  یلاعت  هّللا  ۀمحر 
دانتلا 34 موی  یلا  هیلع  هّللا  ۀمحر 

هفالخا 43 رمع  هّللا  لّوط  هفالسا و  حور  هّللا  ّحور 
ةّوبنلا 13 ءازجا  نم  أزج  نیعبرا  ۀتس و  نم  ءزج  ۀحلاّصلا  ایورلا 

هرثا 276 يوق  ماد  اذا  ببّسلا 
ءانفلا 221 توملاب و  هدابع  رهق  ءاقبلاب و  زّزعت  نم  ناحبس 

ءانفلا 130 توملاب و  هدابع  رهق  ءاقبلاب و  دّحوت  نم  ناحبس 
فادها 57 ماسجالا  ماهس و  ثداوحلا  ّیسق و  كالفألا  ّرس 

هّما 114 نطب  یف  دیعس  دیعّسلا 
تلمع هداهج و  ّقح  هّللا  یف  تدهاج  ّکنأ  دهشأ   » نینموملا ریما  ای  کیلع  مالّسلا  هدابع  یلع  هتّجح  هضرا و  یف  هّللا  نیما  ای  کیلع  ماّلسلا 
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ۀغلابلا ججحلا  نم  کلام  عم  ۀّجحلا  کئادعأ  مزلأ  هرایتخإب و  هراوج  یلإ  هّللا  كاعد  یّتح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّیبن  ننس  تعّبتأ  هباتکب و 
هقلخ 302 عیمج  یلع 

تیبلا 306 لهأ  اّنم  ناملس 
بونذلا 344 ءاّحم  فیّسلا 

177 ماصف ]  ] هراهن رصق  ماقف و  ۀلیل  لاط  نمؤملا  عیبر  ءاتّشلا 
لیّللا 8 ۀمئاق  رهّدلا و  ۀمئاص 

عرولا 5 یف  نیّدلا  حالص 
مایقلا 2 موی  یلا  مارکلا  هئابآ  یلع ]  ] هیلع و همالس  هّللا و  تاولص 

تاروظحملا 92 حیبت  تارورّضلا 
513 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نطابلا 31 ناونع  رهاّظلا 
336 ۀنس 183 ، نّیتس  ةدابع  نم  ریخ  ۀعاس  لدع 

مهتاکرح 138 مهلاعف و  ۀبسانمب  لب  مهتاجرد  توافت  یلع 
509 ص :  یبرع .....  تالمج  لیثمت و  ثیداحا و  تسرهف  نتم 513  یهاش  تاحوتف  تاولّصلا 300  مالّسلا و  فانصا  مهیدقار  یلع 

مهتاّیلباق 20 ردق  ي 
دمحا 344 دوعلا 

يواّرلا 395 یلع  يور  امیف  ةدهعلا 
هدعب 201 ءیش  هدحو و ال  بازحألا  مزه  هدنج و  ّزعا  هدبع و  رصن  هدعو و  قدص  يّذلا  هّلل  دمحاف 

هب 28 رصبی  يّذلا  هرصب  هب و  عمسی  يّذلا  هعمس  تنک  هتبجأ  اذاف 
399 ، 158 ، 68 قاطی 43 ، اّمم ال  رارفلا 

ۀمئان 324 ۀنتفلا 
لاق 258 نم  ّرد  هّللف 

ۀلوقملا 27 هذه  نمف 
لاق 238 نّمع  وفعلا  هّلل  لاقملا و  معنف 

لیق 62 ام  معنف 
کمّسلاک 230 ءاملا  یف 

هّدج 324 ۀهابن  نع  قطنی  دهملا  یف 
یلاعالا 8 ةودق 

وبأ موصعملا  مامإلأ  نیفرّطلا  میرک  نیوبألا  فیرـش  لوبقلا  لهأ  ماما  لوصولا و  لها  مامه  لوتبلا  ّیـصولا و  بلق  ةرمث  لوسّرلا و  نیع  ةّرق 
هیلع 300 همالس  هّللا و  تاولص  نیسحلا  هّللا  دبع 

514 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
قاقحتسالاب 7 قافآلا  بطق 

مامغلا 297 یف  سمّشلا  ۀّیجّدلا و  یف  ردبلاک 
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454 راهنلا 297 ، طسو  یف  سمّشلاک 
230 نئاک 154 ، نم  انئأک 

هّتبادل 283 نهوملا  وه  محجک 
لاب 289 يذ  رما  ّلک 

امّسلا 277 یف  هعرف  الع  لخنک 
یضم 165 دق  مکح  اضقلا  ّنال 

تیضق 242 امل  ّدار  ال 
یهانّتلا 2 نع  ۀنوصم  هلالج  هلامک و  ّولع  ماّیا  لاز  ال 

تأر 110 نیع  ال 
كالفالا 454 تقلخ  اّمل  كالول 

تارّشبملا 13 ّالا  يدعب  قبی  مل 
نامزلا 455 رخآ  یف  انتلود  ۀلود و  سانا  ّلکل 

حون 80 ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم 
نالفب 306 تبشن  ۀّینملا  بلاخم 

نایقتلی 276 نیرحبلا  جرم 
باوبألا 78 ّلک  دیلاقم  ءیش و  ّلک  توکلم  هدیب  يّذلا  بابسألا  ّببسم 

300 ، 103 سأّرلا 17 ، یلع  ایشم  نیعلاب ال  احسم 
لاقملا 79 داجا  لاق و  ثیح  یهانّتلا  نع  هنوصم 

تارّشبملا 160 ّالإ  يدعب  نم 
هّللا 69 همحری  ساّنلا ال  محری  نم ال 

515 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نسآ 188 ریغ  ءام  نم 

میمر 249 یه  ماظعلا و  یحی  نم 
اهبراش 315 ساّنلا  ّلک  سأک و  توملا 

اوتومت 310 نا  لبق  اوتوم 
399 ، 260 رهش 98 ، ةریسم  بعّرلاب  ترصن 

هل 165 يداه  الف  للضی  نم  يدتهملا و  وهف  هّللا  دهی  نم  انلامعا  تائّیس  نم  انسفناب و  رؤرش  نم  هّللاب  ذوعن 
لیکولا 316 معن  یلوملا و  معن  وه  لیلجلا و  ریبکلا  ّیلعلا  هّلل  مکحلا  و 

هدنج 344 ّزعا  هدبع و  رصن  هّلل  دمحلا  و 
ارهاظ 72 انطاب و  ارخآ و  الّوأ و  مارکلا  نیموصعملا  هلآ  مانالا و  ریخ  یلع  مالّسلا  ةولّصلا و  و 

دودولا 328 کلملا  هّللا  دنع  ملعلا  و 
نیظفاح 371 بیغلل  اّنک  ام  انملع و  امب  ّالإ  اندهش  ام  نیبملا و  کلملا  یلع  لّکّوتلا  راثآلا و  هذه  يوار  یلع  ّلکلا  یف  ةدهعلا  و 

اهلخاد 315 سانلا  لک  باب و  ربقلا  و 
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رومالا 309 قیاقح  هب  ملعا  هّللا  و 
لوفألا 50 عولّطلا و  هنم  لوؤسملا و  ّلکل  بیجملا  وه  هّللا  و 

نافیفل 187 ۀّنجلا  ضرا  ّنإ  و 
رمالا 326 یف  مهرواش  و 

عمطلا 5 یف  هداسف  و 
تعمس 110 نذا  و ال 

رشب 111 بلق  یلع  رطخ  و ال 
291 ، 61 لاق 15 ، نم  نسحا  دقل  و 

516 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ّلجألا و ّزعألا  هّللا  نم  باتکلا  مامتإ  قیفوت  ایجار  لّوألا  رتفّدـلا  نم  هتمقر  ام  رخآ  اذـه  نیظفاح  بیغلل  اّنک  ام  انملع و  امب  ّالإ  اندهـش  اـم  و 

لمعلا 70 تالضعم  لمالا و  تالکشمل  رّسیملا  ّینامألا و  باوبأل  حّیفملا  وه  هّللا 
68 دیهش 42 ، لوتقم  ّالا  اّنم  ام  و 

باب 3 ّلک  یف  لّکّوتلا  هیلع  باجع و  ءیسّالا  إذه  ام  و 
ّرغلا 100 هئابآب  يدتقی  ّرحلا  دلولا 

هیبا 453 ّرس  دلولا 
دادّسلا 29 حالّصلل و  ّقفوملا  وه  دادش و  عبسک  داقتعإلا  لهأ  دنع  اذه  و 

مکیلع 246 رومالا  هذه  یف  ةدهعلا  مکیلا و  انلسرأ  ام  اذه 
مکیلع 36 نیراّدلا  یف  ةدهعلا  مکیلإ و  اندهع  ام  اذه 

زرابم 186 نم  له 
لاوحألا 31 رومالل و  مّمتملا  وه 

نیتحاّرلا 348 يدحا  سایلا 
هب 22 كّربتی  رازی و 

ءاش 42 ثیح  ۀّنجلا  یف  حرسی 
دیعانل 348 مویلا 

517 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

یسراف راعشا  تسرهف 

كایرت 250 نآ  كاخ  شخبناج و  بآكاپ  شکاخ  راوگشوخ و  نآ  بآ 
تاملظ 102 تنحم  یلاخ ز  کیلتایح  بآ  تفاطل  زا  وا  بآ 

رارق 84 رصانع  لصا  تفرگ  رصنع  هس  هب  ایدامجنا  رثا  زا  دنامن  ملاع  هب  بآ 
نورب 261 لقع  زا  يو  رون  تفصدیشروخنوزف  بآ  زا  شیافص  یلو  تسا  یبآ 

ياهیاس 259 شلالظ  زا  دودمم  لظياهیام  شلخن  جوا  زا  باتفآ 
تلزنم 39 كرابم  اداب  نم  زورفارهم  هام  ياتلزنم  كرابم  هام  ناقشاع  جرب  هب  دمآ 
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ربخ 102 تشهب  نوچ  هداد  اقب  زکرثافیطل  اوه  شنانچنآ 
ادتبا 304 تیور  يامیس  زا  دش  ار  یتسه  زورلزا  حبص  رد  هک  يزورفابش  رد  ینانچنآ 

دنتخادنا 293 هاچ  رعق  رد  ار  شیوخدنتخاس  رس  زا  ياپ  نوچ  سک  ود  نآ 
يوگم 113 مان  وزا  ناروالد  لیخ  رديوخ  تلصخ و  دش  زیرگ  همه  هک  ار  نآ 

درک 131 مهاوخ  بسح  شیوخ و  بسن  ظفحدرف  همه  زا  مَبَسَن  مان و  هب  هک  منآ 
وا 343 مُس  زا  رذآ  هتخیرگبوا  مد  زا  رصرص  هتخیوآ 

نزو 371 رد  نوزف  يرگید  زا  کیرهنزوگ  روگ و  ربب و  ریش و  وهآ و 
نادهمه 186 نیبهمه و  دشاب  هک  دنچرهنآ  دسر  ار  ودع  وت  فالخ  نییآ 

سراب 254  همعط  دنک  وز  ناهفصا  رد  هکسراف  وهآ ز  درک  کت  زیت  لجا 
روهظ 152 عافترا  جوا  زا  درکرورس  رون  هب  نایزاغ  رتخا   518 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زور 46 شخبینشور  دوش  ضراع  ززورفلد  ّرین  نیک  شیپ  نآ  زا 
راشتنا 75 ار  مکح  نیا  شروشنم  هبراصح  برثی  ناطلس  داد  نآ  زا 
ياج 117 دنتفرگ  لحاس  هب  ایرد  زيامزآگنج  ناناوج  ور  نآ  زا 

تسام 124 مزع  نید  کلم و  یپ  زا  تسخنتسام  مزر  نیلّوا  نیک  يور  نآ  زا 
هار 166 هب  تمیزه  ياپ  تفوک  یمههاوخهنیک  بکرم  لد  وس  نآ  زا 

نوردنا 162 رحب  هب  دشاب  هک  یهام  وچنوخ  يایرد  قرغ  ودع  وس  نآ  زا 
غیرد 226 وس  نیزا  سوسف و  وس  نآ  زاغیت  يوس  نیزا  ریت و  يوس  نآ  زا 

ریت 275 يوس  نیزا  نانس و  وس  نآ  زاریگ  يوس  نیزا  وراد  يوس  نآ  زا 
دش 184 روتسد  لدع  میش  نسح  زدش  رود  متس  نوچ  تکلمم  نآ  زا 

يرتشم 328 شرد  رب  ناوخحدم  دش  هکيرورس  يدعس  دنکیم  نآ  زا 
رآرب 85 هدید  بآ  رد  یلسغ  زیخراربا و  ترایز  يارب  زا 

ناجریم 388 هجاوخ  لد  هفیحص  رب  تشونبلقع  زادگناج  ربخ  نیا  لاس  رهب  زا 
دندوسآ 143 تغارف  طاسب  ربدندوشگب  گنج  بابسا  دوخ  زا 

رپس 58 هن  نشوج  هن  دنک  هرز  هن  شعفدردق  ریت  دسر  رگا  اضق  تسش  زا 
رتخاوکن 353 دش  روث  رد  رهمرهُگ  دقع  الط و  عاعش  زا 

مادم 260 ماج و  گنر  تخیمآ  مهردماج  تفاطل  یم و  يافص  زا 
لح 225 ار  یتیگ  تالکشم  همه  مدرکلحز  جوا  ات  هایس  لگ  رعق  زا 
راگنز 258 زا  دناهتخیگنارب  فرجنشراهب  نادنبشقن  هزبس  هلال و  زا 

ار 44 یهانپنید  یهاشداپار و  یهامک  هتفای  بسن  زا 
يوق 118 ار  نید  مالسا و  راد  وزويون  ار  شهد  داد و  شخب  وزا 

يرفعج 75 وزا  عرش  رز  رایعيرورس  لباق  دش  هّطخ  وزا 
سالپ 390 رد  یکی  سابل و  رد  یکیساسا  روخرد  هدید  دب  کین و  وزا 
فاق 91 هصرع  رد  لابهتسکش  غرمیسفاکشهوک  دوب  هک  تغیت  تبیه  زا 
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دیشک 171  نوخ  رد  هماج  اول  وس  نازودیشک  نودرگ  هب  رس  ملع  وس  نیزا 
رادمیب 124 نانمشد  تکوش  دوشرادمان  نوچ  میدرگ  حتف  نیزا   519 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

راهبون 184 ات  درب  رس  هب  ترشع  هبراکماک  هشنهاش  هنوگنیزا 
دمآرب 349 ناویک  ات  هبطخ  يانبدمآرب  ناویا  ار  هکس  ساسا 

تشخ 157 گنس و  زا  غراف  کهآ و  یهتتشرس ز  شبآ  رب  دشاب  هک  یساسا 
هناسف 208 ملاع  رد  دیواج  دش  هکهنامز  رازاب  تفای  یساسا 

درب 249 کشر  تشهب  شیاوه  زکدرخ  دزن  تسیاهضور  ناهفصا 
تهارمه 186 ادخ  فطل  يور  هک  اجرهتهام  ات  ملع  هچهَم  هتخارفا 

ربهار 205 رگد  يوس  هب  دش  رفسرفس  رکف  هب  دش  لدب  تماقا 
تسربنامرف 322 هنوگره  هب  ار  هش  هکتسرمحا  رگ  اجنآ و  دوسآ  رگا 

ّرُد 176 دومنیم ز  هناد  یکی  رهُرپ  یتشگ  هزوک  بآ  زا  رگا 
رغال 252 دیص  شنیمک  ددرگ  دسارواخ  هاش  مزع  تسنیا  رگا 
داّحتا 119 دومن  شنوکس  اب  یلوداب  وچمه  ناشراتفر  دوب  رگا 

تساور 153 يزاون  تمحر  هب  مه  رگوتسازس  يزارفرب  نیک  غیت  رگا 
تسا 208 بیج  ناماد و  رپ  هدرک  ّرُد  زا  هکتسا  بیع  هچ  شمان  یهن  ایرد  رگا 

قرف 163 هب  شرهق  غیت  اههنخر  دنکقرش  يوس  دهن  ور  شنمشد  رگا 
زور 271 کشر  شخُر  زا  يدش  ناتسبشزورفسلجم  هاش  يدش  بش  رگا 

ریثا 74 خرچ  هب  ات  نیمز  حطس  زریقف  دوخ  رو  تسرایرهش  رگا 
دزوسب 248 دتفا  ورد  مدکی  رگادزورف  شتآ  ربگ  لاس  دص  رگا 

میرکاچ 153 ناج  هب  يزرو  فطل  رگومیروخرد  نآ  هب  ییوج  رهق  رگا 
لآملاب 155 دوب  عجار  وت  مکح  هبلام  جنگ  رو  تسرقف  جنُک  رگا 

نورب 204 شنوسف  دنمک  يدیشکنوردنا  راغ  هب  یتفر  رام  رگا 
زیتس 180 لاب  غرچ  ورب  يداشگزیرگ  يدومن  ریاط  رسن  رگا 

یفص 71 ینعم  خیش  نید  ناطلس  زیفخ  يزمر  هب  دش  وگهتکن  رگا 
راد 70 شوگ  نم  هب  يراد  شوه  رگارایشوه  رورپنخس  يا  الا 

ازفتحار  تسنیرفآحور و  هکادز  مغ  هداب  نآ  زا  یهلا 
تشهب 206 غاب  يوب  دهد  شقلخ  هکتشرسیلاع  تاذ  نآ  هب  یهلا   520 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

داشگ 230 ربیخ  تفای  وا  تسد  رب  هکداژنیلاع  هاش  نآ  هب  یهلا 
دوجو 258 میمش  اهناج  تفای  وزکدوُج  غاب  نبلگ  نآ  هب  یهلا 

لوبق 279 کلم  ناهاش  زارفارسلوتب  لآ  زازعا  هب  یهلا 
نم 323 متخ ز  داب  وا  لآ  رب  هکنت  جنپ  نآ  زازعا  هب  یهلا 

ُلبُس 314 ریخ  هب  قح  رب  تسیداه  هکلسر  ردص  زازعا  هب  یهلا 
ّلک 271 وزج و  هلبق  شرد  دمآ  هکلسر  ریخ  لابقا  هب  یهلا 
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یلد 295 يداش  تفای  وا  فطل  زا  هکیلبقم  ره  لابقا  هب  یهلا 
هایس 308 دیفس و  رادم  دش  وا  هکهلا  فطل  راونا  هب  یهلا 

شیج 140 مزر و  یلاو  یصو  ّزع  هبشیرق  یبن  قح  هب  یهلا 
تسوزا 240 یتسپ  يدنلب و  ار  ناهجتسوزا  یتسه  هک  تتاذ  هب  یهلا 

رهم 184 هام و  لعشم  زا  دش  نشور  هکرهپس  رصق  هک  یتاذ  هب  یهلا 
لوزن 233 برثی  هب  احطب  شدوب ز  هکلوسر  نآ  لد  ّرس  هب  یهلا 

مه 210 لآ  رب  فشک و  یبن  رب  دوبمک  فیکیب و  هک  يّرس  هب  یهلا 
بیغ 254 يارحص  شحو  دش  مار  وا  هببیر  کشیب و  هک  یهاش  هب  یهلا 

مرد 328 رهم  وچمه  دوب  شمان  هبمرک  شقن  هک  یهاش  هب  یهلا 
داب 101 نیشنمه  تلود  لدع و  داد و  هبداب  نیرق  ششیع  دبا  ات  یهلا 

رورپهّرذ 350 یتیگ  هب  دوخ  رهم  زرظنم  ریس  نیا  دوب  ات  یهلا 
كاخ 356 رس  رب  نکفاهیاس  تعفر  هبكالفا  ناویا  دوب  ات  یهلا 

زورفارون 112 بش  یکیرات  زا  روخزور  بش و  مسر  دوب  ات  یهلا 
تسنیمز 305 ناسحا  عزرم  ار  کلفتسا  نید  بسک  ایند  هب  ات  یهلا 

رهب 216 اقب  زا  ار  افص  لها  دوبرهد  هناخنامهم  هب  ات  یهلا 
تسروج 286 هاگ  شراک  تسفطل  یهگتسرود  هویش  ار  کلف  ات  یهلا 

داهج 88  رد  دنکیم  يرورپنید  هکداد  لدع و  اب  هاش  نیا  وت  یهلا 
داهتجا 129 دننکیم  نید  هار  رد  هکداهج  اب  رکشل  نیا  وت  یهلا   521 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ددرگ 90 لوذبم  سمتلم  شدوج  زددرگ  لوبقم  لما  نیک  یهلا 
ادتهالا 76 ۀهجو  ههجو  يدَهادتقالا  ۀلبق  يدُهلا  ُماما 

لیلد 76 دص  اب  قلخ  تجح  قح  زلیبس  ره  يداه  يرو  ماما 
تسرد 75 ّتلم  نید و  تبسن  وا  هبتسخن  زا  تسکشیب  دش  هک  یماما 

غارف 76 ار  لد  ناج و  دهد  تملظ  زغارچبش  رهوگ  نیک  تسا  دیما 
رابتعا 175 هقبر  دشک  يدهم  هبرادیاپ  تلود  نیا  هک  تسدیما 

امّسلا 77 یف  هعرف  الع  لخنکامننودرگ  لصا  نیک  تسدیما 
دنتسشن 96 دوخ  ياج  هب  نامرف  زا  سپدنتسب  تسد  شتخت  ياپ  ناریما 

هام 203 درگ  رب  هلاه  نوچ  رود  نآ  ردهاپس  نارس  رکشل  ناریما 
یتف 74 زا ال  شروشنم  داتسرفیتا  له  هد  نامرف  هک  يریما 

ارت 76 دیادز  تملظ  عمش  نآ  هکارت  دیان  تخب  زا  رگ  ینیما 
یلاؤس 223 ینعم  نیا  ّرس  زا  دنکیلاف  هدنخرف  وت  رگ ز  ینیما 

يراک 216 ّظح  یبای  ماعنا  نازکيرای  تخب  تدرکن  رگ  ینیما 
تهاوخوکین 186 مالغ  نیمک  دیشروختهاگلزنم  وت  ردق  زا  کلف  جوا 

روث 320 هناد  ناشکهک و  هک  زارود  همه  رد  هریخذ  ار  نآ  لها 
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تشخ 250 لگ و  نمیشن  رد  نایسدقتشرسكاپ  عبطفاص و  نآ  لها 
تسُرد 160 وت  دهع  دهع و  هب  افو  وت  راکتُست  هویش  اج  همه  رد  افو  هکنآ  يا 

بایان 357 یناوج  زا  تّذل  وچ  وت  لصوبایان  ینابرهم  افو و  وت  زا  يا 
دنزگ 105 نمیا ز  داب  هشیمه  وت  تخبدنلب  وت  زا  تنطلس  تخت  هیاپ  يا 
هداد 223 مک  هر  هدرپ  نرود  هب  ار  سکهداد  ملاع  راک  يور  هب  هدرپ  يا 

شدیاب 62 لّمحت  دتفا  ماد  هب  نوچ  كریز  غرملانم  یناشیرپ  زا  شفلز  دنب  ردنا  لد  يا 
دور 393 ارجام  نیمه  وت  اب  هک  نکم  يداشيرذگب  وچ  نمشد  هزانج  رب  تسود  يا 

زورفارهم 10 وت  خر  ردب  ردقزوستملظ  باتفآ  تخر  يا 
هاج 107  هتسیاب  يرسفا و  هتسیاشهانپمالسا  رتخادنلب  هاش  يا 

يازفرون 172 تخر  هام  کلف  رهم  نوچيار  شناداب و  رتخادنلب  هاش  يا   522 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
باتفآ 123 رترب  وت  زا  دشاب  هک  یهاش  نانچ  ربتفاتن  زگره  لزا  زور  زا  هک  يردقکلف  يا 

تسا 233 هتشک  ار  وت  زورماک  ار  وا  دنکشب  ادرفدنتشک  ار  وت  زورماک  یتشک  ار  هک  هتشک  يا 
رازه 371 تسیب  هب  شاهتشک  دسر  هکراکش  مسر  دیدن  سک  نینچنیا 

لاله 194 ود  شنیز  بناجره  هب  هتسویپلاثمخرچ  دوب  هک  شگنخ  هک  هفرط  نیا 
دهد 314 نامسآ  زا  شیراجم  رگم  نودرگتسرقحم  تلیخ  روخرد  هصرع  تفه  نیا 
دهد 242 نامسآ  زا  شیذاحم  رگم  نارودتسیرقحم  شلیخ  روخرد  هصرع  تفه  نیا 

فک 302 هب  ناج  دقن  وت  دقرم  راثن  رهبفّجنلا  ۀنحش  ای  کل  ارئاز  تحبصأ 
مارکالا 250 مالسلا و  قح و  فطلمایق  زور  هب  ات  هلمج  رب  داب 

کشُم 394 هب  هلال  غامد  رطع  درککشخ  رت و  ره  يارفناج  دش  داب 
یهام 371 ات  هام  شمکح ز  دیصیهاش  وا  ماقم  رتمک  داب 

راهب 250 داب  راک  درکیم  بآرازلگ  نآ  رد  ناخرلگ  خر  اب 
تسشن 137 ندیرپ  زا  گندخ  باقعتسش  تسد  یکباچ  زا  داتس  اب 

ندب 12 ود  تروص  هب  ینعم و  هب  حور  کینسح  تاقاّفتا  مه ز  هب  میشاب 
شدیاب 62 لبلب  ربص  نارجه  راخ  يافج  ربشدیاب  لگ  تبحص  يزور  دنچ  رگ  نابغاب 

داشگ 385 مه  زا  نینهآ  ّدس  دنبداتف و  ماوت  رگا  ریبدت  اضق  اب 
راهب 84 ياشامت  ارحص و  نماد  دوب  شوخراهن  لیل و  دنکن  توافت  هک  نادادماب 

تسا 103 يو  شوگ  رد  هقلح  نایچروق  زاکلف  سوق  دراطع و  هم و  رهم و  اب 
ناور 32 نک  تلحر  گنهآ  هلحار  رب  هنب  متخرنابراس  يا  زیخ  تساخرب  هلفاق  زا  لیحر  گناب 

تلگ 15 بآ و  تمحز  دیمرن  وت  زوتلد  عمج  دشن  یتسشن و  هکره  اب 
نایم 354 وربا ز  ِطَخ  نوچمه  تسارنامک  ریت و  دش  هتخیمآ  مهاب 

ياهراوآ 153 هتشگ  درخ  رهش  زياهراچیب  تسم  رب  ياشخبب 
اون 145 ار  یملاع  شرب  گرب و  زاورنامرف  دنوادخ  دشخبب 

سانشقح 210 هدید  نورد  زا  دوشگساوح  رهاظ  ياشامت  زا  تسبب 
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گنج 230  يوپاکت  زا  ياج  هب  یتسشنگنج  يوج  زا  بآ  هر  یتسبب 
تسرهظم 76 ار  رون  نآ  هک  یلامجتسربهر  نید  لقع و  ارت  رگ  نیبب   523 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

روشن 234 زور  هب  ات  نایقافا  ربرون  بات  نآ  قافآ  رد  دباتب 
بش 217 ره  نسح  جرب  علاط ز  هم  وچبغبغهداس  قاسمیس  ناتب 

دارم 201 رب  رفظ  تفطل  مدید ز  هکداهنیلاع  خرچ  يا  هّللا  دمحب 
ساسا 175 راب  رگد  يداهن  نید  رب  هکسانشمدرم  خرچ  يا  هّللا  دمحب 

يزاسراک 346 هدژم  ناهج  لها  هبدزیا  دمآ ز  هک  لد  يا  هّللا  دمحب 
روص 45 دنبشقن  دش  وت  مکح  هکرفهدنخرف  کلک  يا  هّللا  دمحب 

ملع 230 هر  رگد  نودرگ  هب  يدُرب  هکمقرنیکشم  کلک  يا  هّللا  دمحب 
لاف 112 دش  هدنخرف  ار  مالسا  رگدلابقا  يورین  زا  هک  هّللا  دمحب 

هراتسرپ 177 يرهپس  يدید  کلفهرارش  ناشفا  ار ز  يراخب 
هاش 129 لابقا  لظ  رد  لاس  یسبهاگن  ثداوح  نیمک  زا  رادب 

ناتسار 71 رگا  دننیب  فاصنا  زکناتساد  ره  بیز  دهد  ناسنادب 
راهن 230 لیل و  قاروا  رد  دجنگنرازه  زا  یکی  اهنآ  زک  ناسنادب 

راتسد 208 شفک و  دش  ورگ  ار  یفوص  هکرازاب  زیت  ار  یم  تشگ  ناسنادب 
رهم 145 هام و  همشچ  زا  شبآ  دهدرهپس  رود  هک  قیال  تسنادب 

دنکف 139 روشک  تفه  رب  هیاسرس  هکدنلبرس  انب  نآ  دش  هنوگنادب 
شخبهویم 259 مّرخ و  کلف  نوچ  نت  هبشخرد  ملاع  داب  کلم  نوچ  لدب 

شخت 389 ریت و  حزق  سوق  ناراب و  زشخردتملظ  ربا  نآ  رد  دش  لدب 
شباسح 246 زا  اه ]  ] لقع دوب  رصاق  هکنادنچ  لابقا  رمع و  زا  هرهب  هدب 

نینس 140 رادم  روهش و  رارقنید  عرش و  یپ  ار  وا  زور  هدب 
روشیب 253 هرب  وهآ  خلت  گرگ  زروگ  اب  هزرش  ریش  مار  ناسنیدب 

مانکین 271 هشنهاش  لابقا  زمامت  دش  اتش  لصف  هنوگنیدب 
بابک 248 زوسناج  شتآ  ممسج ز  یتشگبآ  ممشچ  يدزن  رگ  لد  شتآ  رب 

شُه 213 لقع و  ناییارفص  هدوبرشرت ز  شآ  هرهچ  هتسارآرب 
راسی 396  نیمی و  تلود  لابقا و  زراگدرورپ  فطل  هتسارآرب 

مامتها 87 مینک  یجرگ  مادعا  هبماین  زا  داهج  غیت  میرآرب   524 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
مامت 210 هام  تفر  کنت  ربا  ردماع  ياغوغ  مد ز  کی  دوسآرب 

ماقم 370 دیامن  شربا  هک  یهام  وچمارخشوخ  شربا  نآ  رب  دمآرب 
ریبک 150 ریغص و  هش  هراّظن  هبریظننودرگ  جوا  نآ  رب  دمآرب 

يرونا 167 باتفآ  زا  هک  رتخا  هچيرتخا  فرش  جوا  رب  دمآرب 
فسا 276 او  یکی  فیح و  هتفگ  یکیفص  ود  ناز  ناغف  شورخ و  دمآرب 

حتف 199 رهچ  زا  داشگب  هدرپ  اضقحتف  رهم  ازغ  جوا  دمآرب ز 
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ریثا 129 خرچ  هب  ات  نیمز  زا  دیسرریفن  نیا  هاش  هاگرد  دمآرب ز 
باتفآ 389 خر  دش  ناهن  يو  رد  هکباحس  نآ  نیمز  حطس  دمآرب ز 

راگدرورپ 194 فاطلا  لظ  يا  هکراسی  نیمی و  زا  ناغف  دمآرب 
لیدبت 49 رییغت و  دهد  ار  ملاع  هکیهاش  جوا  زا  يّرین  دمآرب 

ورگ 125 ار  وا  هعلق  نانچ  ددرگ  هکورهاتوک  رکف  زا  تسا  نآ  رب 
لوزن 134 ایوگ  درک  نامسآ  البلوبقان ز  لبقمان  لیخ  نآ  رب 

رامد 322 درآرب  نمشد  ناج  زا  هکرادمنید  ورسخ  نآ  تسنآ  رب 
روج 268 تسد  نآ  زا  دیامن  هتوک  هکروط  فاق  هّلق  نآ  هک  رس  نآ  رب 

رون 287 میلقا  رد  دیامن  یهایسروح  فلز  ربنع  زا  هک  رس  نآ  رب 
دننک 42 نزور  هناخ  رد  راقنم  هبدننک  نمیشن  رد  رس  هک  رس  نآ  رب 

تسود 73 هچ  نمشد  هچ  شمکح  ریز  دوبتسوا  کلم  هدنامرف  هک  سک  نآ  رب 
تسد 140 هب  شداد  بولطم  تسد  اضقتسکش  رب  اعد  تسد  دروآرب 

ریپ 222 انرب و  تمایق ز  ریفنریفن  تمایق  روص  دروآرب 
گرگت 42 شدنکف  اپ  زا  راب  کی  هبگرب  خاش و  ازغ  لیخن  روآرب 
شورخ 109 ناورش  هب  ندنکف  دیاب  هکشود  تفات  ارم  لد  هنییآ  رب 

کُلم 185 زورفاسلجم  کلف  غارچکلم  زور  بش و  دش  مه  هب  ربارب 
ریگ 124 راد و  هر  يور  رب  میدنببریفن  نمشد  لّوا ز  میرارب 

غارچبش 132  رهوگ  نوچ  بابحا  ربغاد  درد و  هیام  نید  يادعا  رب 
نیمز 97 يور  زاس  یهت  نمشد  زنیمک  زا  دنلب  حمر  زارفارب   525 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نیکمت 90 ّزع و  تیمک  ام  يوس  هبنید  اب  ناطلس  مرک  زادنارب 
رهم 110 مشچ  رد  درک  ار  هلمج  کلفرهپس  رب  دش  هار  زک  درگ  نارب 

زیختسر 254 هنتف  نایشحو  یپزیتستشحو  نودرگ  تخیگنارب 
ازس 194 نوخ  زا  نک  نماد  هب  ار  ودعازغ  مزع  هب  لدلد  زیگنارب 

نایغاط 123 زا  هشیدنا  يامرفمنایع  امرفزیت  بکرم  نارب 
مکحم 305 هنوگناز  ناشکلم  يانبمّلسم  يرادناهج  شدالوا  رب 

تسوپ 124 هّصغ  زا  نمشد  نت  رب  دَرَدتسود  حتف  نینچ  زا  یمّرخ  درب 
دور 393 ادخ  فطل  هیاس  هب  رگم  يدعستسین  دامتعا  لمع  نسُح  نابیاس  رب 

هاوخهنیک 346 تلود  هب  ینابیش  ناخ  زا  دوش  اتورم  هب  دمآ  قارع  زا  ترصن  ّزع و  دنمس  رب 
راگدای 33 شدمآ  راوهاش  رُدراثنرهوگ  ربا  نآ  هچ  را  تفرب 
رورسم 10 نآ  هب  یملاع  دوش  هکرون  عقُرب  لامج  زا  نکفرب 

رابغ 84 ناسب  تخیر  تسبب  يداب  رصنعيد  عبط  رثا  زک  روهظ  يدرکن  فرب 
ادخ 10 رون  يوترپ ز  تضراعيده  هار  عمش  وت  يور  قرب 

رانک 292 رد  نوخ  هلجد  نوگرگج  کشا  زا  مرادراید  زا  روجهم  رای و  زا  رود  هلجد  رانک  رب 
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ار 121 نیمز  يور  خرچ  تفه  ربز  زکدید  ناوت  رهپس  نانچ  تماب  بل  رب 
گنج 124 ناتفخ  میشوپب  يدرم  هبگنت  میزاس  رمع  تحسف  ورب 

دنمس 194 نیز  ردق  ناسر  ناویک  هبدنلب  تخب  لابقا  هب  نورب آ 
یهاوخهّرب 252 لایخ  شزور  بشیهام و  ماک  زا  تسش  هدروآ  نورب 

كامس 147 ات  کمس  شزارف  بیشنكاخ و  قابطا  شرعق ز  دوب ]  ] نورب
ماش 279 کلم  زا  ریس  کلف  دنمسماشتحاکلف  هاش  دنار  نورب 

مالسلا 295 راد  عبط  هنیئآ  زمامت  ترودک  گنز  تفر  نورب 
دنناوتن 93 درب  هار  نآ  يوس  نالقاع  هکتسه  رگید  ناکم  ناکما  ملاع  نورب ز 

يرورس 136 رسفا  رس  هدنکفيرس ز  لایخ  رس  زا  هدرک  نورب 
گنردیب 106  ودع  نوخ  يوس  ره  زگنر  هنییآ  ریشمش  هب  دزیرب 

زیتس 71 نیک و  وسکی ز  دنشاب  وچزیت  مهف  زا  نشور  دوش  ناشیرب   526 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دُحا 75 رد  دز  هنخر  نیک  ریشمش  هبدودبع  نب  ورمع  رب  غیت  دزب 

بایان 357 یناگدنز  بآ  هدننامنآ  رد  تسیناگدنز  بآ  هک  وت  مزب 
ربز 58 ریز و  دش  شعن  تانب  وچ  رخآمدید  ایرث  تروص  هب  هک  یمزب 
زور 194 هاوخدب  مشچ  رد  زاس  بش  وچزودهدید  كوان  زا  لیم  نزب 

روغ 372 هب  لدع  دسر ز  ار  یملاعروج  زا  رود  هک  یثراو  وزا  دعب 
اهر 121 دنک  یگنس  وت  بیشن  زا  بجاح  رگدسر  لحز  ماب  هب  لاس  رازه  زا  دعب 

ياهدنکفارس 113 یمالغ  هار  هبياهدنب  نیرتمک  ات  يامرفب 
دنفسوگ 244 دروآ  يارسنامهم  هبدنمجرا  یعار  ات  دومرفب 

راک 226 هب  بشما  دنیامن  ارادمرادمنید  رکشل  ات  دومرفب 
لوزن 138 مزع  ریسکلف  گنخ  هکلوبقبحاص  ناطلس  دومرفب 

نانس 287 نوچ  دش  زیت  نابز  ار  ملقناتسروشک  هاش  هدومرفب 
فالخ 97 قیرط  نکفارب  ملاع  زفالغ  زا  زورفیتیگ  غیت  شکب 

دنویپمه 159 دندش  نایصع  هب  هکدنژن  هورگ  نیا  مرج  زا  راذگب 
هاقناخ 33 رد  هناگرزب  طاسبهانپفراعم  خیش  درتسگب 

خاتسگ 394 لگ  لامج  رب  ناوخحدمخاش  رس  زا  يوگهلذب  لبلب 
ار 112 نیک  رفک و  موسر  دزادناربار  نید  مسر  دزاس  هزاوآدنلب 

یهاش 211 ماعنا  دروم  رهب  زیهابتیب  یماقم  دیاب  یلب 
باتفآ 89 نوچ  تفات  ناهج  رب  یلوباجح  رد  یکدنا  رگا  دوب  یلب 

ار 120 جوف  ره  لقع  دنک  نوچ  ادجار  جوم  دوب  بقاعت  نوچ  یلب 
گنرد 66 لاجم  ار  یسک  دشابنگنرلین  هدرپ  نیا  ریز  یلب 
مامتها 118 دوب  ار  یبن  لآ  وچمامت  ددرگ  رحب  را  ملاع  یلب 

ناما 307 ار  ناج  تسین  دوش  نوچ  ادجنامک  زا  تیمر  ام  كوان  یلب 
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لیس 242 شیپ  دوب  اج  رب  ياپ  اجکلیذ  خرچ  رس  رب  دشک  رگ  انب 
رذگ 157  رد  نیمز  لزلزت  رد  انبرطخرپ  نیمز  نیگمهو و  انب 

دامِعلا 168 تاذ  فصو  ناز  هتشگ  نایعداهن  نهآ  شراوید  ياهانب   527 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تفای 221 هراچ  اجک  ییاضق  گنس  زتفای  هراخ  زا  تعفر  رگا  ییانب 

قافآ 257 قرف  رب  نابیاس  نودرگ  وچقاطنوگلین  رهپس  نوچ  ییانب 
ياپ 192 زا  دنکفا  شاهنتف  لیس  وچياسرفخرچ  يدوب  هک  ار  ییانب 

رس 174 نیمتفه  رهپس  رب  هدیشکرظنمهزوریف  نیا  کشر  ییانب 
ساسا 77 شگنس  كاخ و  شرهوج  رزسانشرهوج و  لقع  دنک  ییانب 

ساره 221 ار  وا  دیاب  ابرنهآ  زساسا  نهآ  دراد ز  هک  ییانب 
دومن 16 لصا  تروص  هب  ورد  دیواجدوجو  دیشروخ  سکع  هک  ياهنیآ  دوب 

مامت 265 تشذگ  اتش  روهش  اتماقمهتسجخ  نآ  رد  ناسنیا  زا  دوب 
تسرد 74 شمان  هب  تّوبن  ناشنتسخن  زور  رخآ ز  هب  ات  دوب 

ياهیاس 184 وا  رون  زا  روخ  غورفياهیاپ  نیرتمک  شهر  رد  دوب 
باشوخ 176 لعل  ياهزیوآ ز  رهُمبان  یم  یحارص  لکش  دوب 

ناما 97 نامز  کشیب  وت  نامزنامز  ناما  تداد  لدع و  دوب 
ادا 155 ندرک  وت  رکُش  ضرق  وربادگ  رو  دوب  هش  رگا  ضرف  دوب 

نخس 124 نیا  ینشور  رد  دیشروخ  وچنهک  ناشکرکشل  دزن  دوب 
ضرم 91 توالح  زو  افش  یخلت  زضرغیب  يرگنب  وکن  رو  دوب 

تفرگ 250 عیبر  تروص  اتش  ردتفرگ  عیدب  تأیه  ناتسوب 
يوشنمجنا 349 يوعد  بابرا  زا  دشيوگنخس  غیت  رجنخ و  بآ  هب 

بیغ 181 يارحص  دیص  دوب  شمکح  هببیر  کشیب و  هک  یهاشداپ  نآ  هب 
دونشوتفگ 201 يور  ینک  میوس  هکدوج  رحب  رهوگ  يا  طرش  نآ  هب 

لاوتوک 115 ناشهعلق  رب  زاب  دنکلاصخ  نسح  فاطلا و  نییآ  هب 
یگنازرف 195 كاردا و  نیکمت  هبیگنادرم  يدرم و  نییآ  هب 

ناوج 337 ملاع  دابآ و  ددرگ  ناهجناوتنودرگ  هاش  نآ  لابقا  هب 
نید 224 راثآ  يو  زا  اقب  دبای  هکنید  راک  نک  زاس  وا  لابقا  هب 

رادم 106  یهام  هب  ات  هم  نُک ز  وزورادب  یهاش  تخت  رب  لابقا  هب 
رون 77 قارشا  هب  نشور  درک  ناهجروهظ  ودب  علاط ز  لابقا  هب   528 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

لاوز 77 ار  شعلاط  دسر  یبرغ  زلاب  هدرتسگن  یقرش  میلقا  هب 
غامد 79 رورپرطع  دنک  ار  ناهجغاب  هب  شیوب  ینامز ز  كدنا  هب 

دایب 279 ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن  شلیلدداب ز  هارمه  حتف  يداه  وا  هب 
زور 217 ره  يارآمزب  رهم  ناسبزورفالد  نابوخ  هاش  مزب  هب 

لاثمت 216 يوط  ناز  بش  زور و  ینیب  هکلابقا  یتشگ ز  نومنهر  یمزب  هب 
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ییارسناحلا 107 دنک  لُگ  يوربییاونشوخ  زا  بیلدنع  ناتسب  هب 
دندنکرب 333 زاب  دندناشن  لاهن  ره  هکدننانابغاب  هفرط  ناهج  ناتسوب  هب 

هاپسمجنا 203 هام  نوچ  تشگ  ناورهانپنید  هش  تلود  دییات  هب 
درذگ 251 یتسه  رکف  ینیبدوخ و  ابیسفن  يو  رد  هک  یتدابع  رتهب ز 

دنک 76 دجسم  عمش  رس  ود  غیت  زدنک  دِج  يدجسم  ره  نییزت  هب 
هدش 54 مدمه  رافوس  هّلچ  ره  هبهدش  مخ  نامک  ناکیپ  میظعت  هب 

یکشیب 157 نآ  زا  تسا  ریخ  ماجنارسیکی  دش  نوچ  ریبدت  ریدقت  هب 
راذگرصرص 120 داب  دنک  ناسکی  هبراگزور  هصرع  رد  وچ  يدنت  هب 

فان 169 هب  ات  ودع  قرف  یفاکشفاکشنهآ ز  غیت  يدز  يدنت  هب 
لیقیب 49 لاقیب و  ار  ملظ  لاقمدشارترب  نید  هحفص  زا  غیت  هب 

ایحا 387 شدنکفارود ز  تداهشهّیکبزوا  لیخ  روج  غیت  هب 
هیاپ 112 شرع  ات  ار  عرش  دناسرهیاسرهم  هاش  دهج  غیت  هب 

هتخاس 335 اعّدم  دوش  نت  کی  زهتخآ  دوش  نیک  زا  هک  یغیت  هب 
هدرک 208 دنبياپ  سگم  نوچ  ار  درخهدرک  دنویپ  شینریش  ناج  هب 

رادیاپ 66 دوب  نکمم  هک  ناکما  هچرادم  درادن  بجاو  تاذ  زج  هب 
نارک 397 ات  نارک  ملاع  دیبنجبنارگ  هاپس  دمآرد  شبنج  هب 

روفاک 177 عمش  لّوا  حبص  ضایبرود  زا  يدوب  شنیب  لها  مشچ  هب 
دشن 169 لیاح  ریشمش  شیپ  رپسدشن  لیام  هّبج  ندب  ظفح  هب 
مالسلا 396  هیلع  ةولصلا و  هیلعمارخنودرگ  هاش  یبن  قح  هب 

زیرگ 165 ناوتن  زین  ردق  رما  ززیتس  دیان  تسار  اضق  مکح  هب   529 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
وا 370 ماکحا  ذیفنت  هدرک  ردقوا  مار  نایشحو  اضق  مکح  هب 

ماتتخا 71 داد  دالیم  زار  نخسمالک  شدیشک  نوچ  لسر  متخ  هب 
رویط 206 شوحو و  شریت  غیت و ز  زرود  کیدزن و  هتفر  مدع  باوخ  هب 

بایهرهب 45 یملاع  دش  شقن  نیزکبآ  رب  یشقن  زاب  يدز  یبوخ  هب 
قافآ 174 قرف  رب  نابیاس  تعفر  هبقاط  نآ  رود  نودرگ  وچمه  یبوخ  هب 
باضخ 184 نمشد  نوخ  زا  هضبق  فکبآ و  هداد  ار  غیت  ودع  نوخ  هب 

ار 42 لاوحا  دنزاس  هنوگرگدار  لاب  رپ و  نیگنر  هدرک  نوخ  هب 
غیرد 56 ار  لجا  دمآ  هک  ناسنادبغیت  ریت و  دش  زیت  ناسک  نوخ  هب 

زیرگ 162 ياپ  هن  زیتس و  تسد  هنزیخجوم  رد  هدنام  اضق  ماد  هب 
داد 155 شیهانپنید  رتبوخ  نازوداد  شیهاش  هک  سک  نآ  هاگرد  هب 

ماد 85 جوم  زا  دشوپ  هرز  دص  رگامامت  یهام  راک  دنک  ایرد  هب 
غیرد 194 بآ  هب  ار  ناسخ  هد  ورفغیت  یهام  اجیه ز  يایرد  هب 

دنشکرد 78 مد  دندرک و  شوگ  همهدنشکرد  ملق  تلفغ  ناتسد  هب 
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تفای 76 دیدجت  لاس  دص  ود  دعب  زتفای  دیجمت  ردق و  نید  وچ  شتسد  هب 
دیزم 234 رب  رگد  حتف  حتف  ره  هبدیلک  ترصن  حتف و  زا  هد  شتسد  هب 
دید 201 بابرا  دزن  شمیاشگب  هکدیلک  يداد  هماخ  زا  نم  تسد  هب 
تسشب 43 شگرم  بالیس  هک  اغیردتسر  لابقا  مخت  ازغ  تشد  هب 

ياج 56 درک  نوچ  هنیس  رد  هزین  رسياشگلد  بجع  يزار  تفگ  لد  هب 
243 شورخ 214 ، شوج و  هب  ناغرم  حیبست  زشومخ  نابز  اب  نوردنا  کید  هب 

ناوریشونا 126 هچ  هشناوریش و  هچناوت  بات و  دنراین  تمزر  هب 
نیمسای 180 تریغ  دش  تشگ و  یلگنیمز  رب  شاهرطق  ره  هک  یگنر  هب 

ماین 137 مالظ  رد  دش  راورضخمافهنییآ  غیت  یلدنشور  هب 
دومن 76  يداش  هرماس  كاخ  نآ  زادوجو  ّزع  تفای  نوچ  هّرماس  هب 

تسکش 307 یشحو  تسد  رس و  رد  وزاتسدروز  يدرم و  هجنپرس  هب   530 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ریگ 197 راد و  رد  دنداتف  ناریلدریت  برض  يدرم و  هجنپرس  هب 

قرف 283 هب  نیّرز  دوخ  نشوج و  نت  هبقرب  وچ  تّدح  هب  داب و  وچ  تعرس  هب 
ربهار 341 مه  يوس  ار  ود  ره  لجاردق  اضق و  نوچ  ناور  تعرس  هب 

دالب 87 رد  ازغ  رون  میناشفداهج  غیت  دهج و  هزین  رس  هب 
لیلخ 213 يارسنامهم  وچ  رسارسلیدعیب  هش  لیمج  یعس  هب 

دنتخیمآ 239 كاخ  اب  هزیر  فزخدنتخیر  ورف  ار  انب  نآ  گنس  هب 
هتساوخ 213 لد  هچنآ  رسهبرس  نآ  ردهتسارآ  دش  تمعن  یتشهب ز 

ریذپلد 246 تمعن  زا  رپ  هداهنرینم  رهم  وچ  اهقبط  یتشهب 
درم 275 درمان و  هلمح  کی  هب  دش  ادجدربن  غیت  زیرنوخ و  ریشمش  هب 

ریش 182 يولهپ  ربب و  هنیس  زا  گسریلد  يدروخ  همعط  ینکفادیص  هب 
زاغآ 252 هدرک  یهوک  واگ  راکشزات  کت و  مزع  رد  هّرب  دیص  هب 

مامت 213 نطاب  راک  شینریش  زماف  درز و  ناشویفوص  وچ  رهاظ  هب 
مظعا 48 حور  زا  شتقلخ  ینعم  هبمدآ  سنج  زا  شتروص  رهاظ  هب 
لابج 280 مسج  شوقنم  مشپ  دش  هکلاثم  تمایق  زا  دومن  ملاع  هب 

زارفارس 90 متشگ  یگدنب  ّرف  هبزاغآ  مدیناسر ز  هش  ضرع  هب 
دنک 145 شزارط  تلود  لابقا و  زکدنک  شزارفرس  نانچ  تّزع  هب 
دیشروخ 48 کشر  یهام  زورفاناهجدیواج  لابقا  دمرس و  ّزع  هب 

راید 279 رهش و  مصخ  زا  دزاس  یهتراذگ  دیامن  وس  ره  هک  یمزع  هب 
باتهجنپ 77 شتلود  هجنپ  دوشباتفآ  رگا  دیآرب  شسکع  هب 

لاؤسیب 328 وا  تسد  دهد  لیاس  هبلابج  رهوگ  لعل و  دوش  را  ضرف  هب 
نیمز 226 نیز و  حطس  رپ  تشگ و  یهتنید  داد و  اب  ناقاخ  نامرف  هب 

هاگراب 336 هبق  دشک  نودرگ  هبهاگ  تخت و  دهن  ییاورنامرف  هب 
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دنمس 149 رب  ناوتسگ  رب  دندنکفدنمجرا  هشنهاش  نامرف  هب 
هار 141  هب  رکشل  یهورگ ز  دمآردهانپنید  هشنهاش  نامرف  هب 

هاگمزر 267 يوس  رکشل  دندیشکهانپنید  هشنهاش  نامرف  هب   531 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يارهدنخرف 244 رادنامهیم  ناوريارسنامهم  هب  یهاش  نامرف  هب 

رانم 254 نیدنچ  دیص  هلک  زا  دشرابتیلاع  هاش  هدومرف  هب 
باتفآ 243 شتیار  نیمک  دشاب  هکبانجیلاع  هاش  هدومرف  هب 

يامنیتیگ 82 ماج  ناشرهم  همياشگلکشم و  كالفا  ترکف ز  هب 
ار 274 هاش  رکشل  دهد  تریح  هبار  هار  دنک  مکحم  هک  يرکف  هب 

میزارفرس 108 یپ  نآ  زا  دوصقم  رهبمیزای  تسد  نوچ  نامکرت  دصق  هب 
فک 184 هب  عّصرم  ماج  دیشروخ  وچفرشاب  هش  مراهچ  رصق  هب 

رادم 146 دیاب  ریبدت  لقع و  ارترارق  دبای  وت  يار  هک  يراک  هب 
لالج 119 جوا  نامرف ز  داد  نینچلامهیب  هش  ییاشگروشک  هب 

تشگزاب 204 يدش  ترورض  شزاب  هبتشد  فرط  زا  غرم  يدش  را  هوک  هب 
يروتعاط 278 هب  دش  مخ  هزین  دقيربهر  شدش  نوچ  ازغ  يوک  هب 
نرپورذت 181 زا  سابل  يدیشکنزهجنپ  شاهّرج  يدش  نوچ  نیک  هب 

ار 254 ماد  دد و  مخت  تخادناربار  ماکحا  درک  اهر  ناویک  هب 
دوب 328 نودرگ  هدندرگ  زور  بشدوب و  نودرگ  شمیرح و  درگ  هب 

دیآرد 127 باوخ  هن  دور  نوریب  وت  لایخ  هن  هکمدرک  هژم  زا  یتسب  راخ  دوخ  هدید  درگ  هب 
هایس 85 هم  هنیآ  مد  کی  دنکهام  دصق  دنک  شمزع  وچ  نودرگ  هب 

زور 307 تسد  یهز  وزاب  تسش و  یهزروش  نیش و  نیمز  زا  دیسر  نودرگ  هب 
غامد 77 رّطعم  نشور  هدید  دنکغاب  هب  رّرکم  ریغ  ياهلگ  هب 

بارس 388 دوخ  رگ  دشخب و  بآ  رگابارخ  ناهج  رد  ناگنشتبل  هب 
راهنیز 153 ناج  هب  ترهق  يورین  زراودیما  تساهناج  وت  فطل  هب 

تسرد 106 ّتلم  مسر  دنک  يدهم  وچتسج  لابقا  نُمی  زا  قح  فطل  هب 
نتف 307 طیحم  دیآ  ردنا  جوم  هبنهد  دیاشگ  نوچ  يروخمدرم  هب 
دشک 163 نوخ  رد  هماج  شمد  رد  قفشدشک  نوچ  نیمز  برغم  هب 

سوه 196  هچرگا  دندرک  رود  هرسفن  کی  رد  دندیسر  لزنم  هب 
همه 196 لباقم  ییاضق  ریت  وچهمه  لتاق  ره  اهراقنم ز  هب   532 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ماگزیت 206 تفصردنمس  دنمسماش  حبص و  تفصشتآ  زیمهم  هب 
درد 56 هب  دمآ  هزین  رس  نابزدرک و  هک  اهشنزرس  سب  نادیم ز  هب 

فرگش 73 هاپس  زا  امن  يداوسفرح  دارفا  ذغاک ز  نادیم  هب 
ياهناد 122 دشک  بش  رد  روم  رگمياهناگیب  لوصحم  نخان ز  هب 

ریرس 155 میاد  راد  اقب  ّزع و  هبرینم  نطاب  راد  افص  رون و  هب 
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باتفآ 138 هجنپ  زا  تشگ  یهتباکر  لاله  شلاوز  تقو  هب 
روخ 307 هن  هر  دنک  هم  ین  هشیب  نآ  ردرذگ  ار  وا  دتفا  هک  ياهشیب  ره  هب 

زاب 322 کلم  قفا  ات  قفا  زا  دنکزارطنودرگ  رتچ  درب  اجره  هب 
دیدن 295 لد  مغ  اجنآ  رگید  یسکدیزگ  لزنم  هاش  یمد  اجره  هب 
هانپ 367 رد  شدراد  ناسهیاس  ادخهاش  رتچ  دنک  تمیزع  اجره  هب 
شیپ 345 شحتف ز  راثآ  داب  ناورشیک  لابقا  مزع  دنک  اجره  هب 

ناور 133 دش  نوخ  لیس  نیمزرس  نآ  زانامسآ  زورف  دمآ  هک  اجره  هب 
رفظ 326 زا  شدزارفا  تیار  کلفربهار  دوش  تیار  هک  اجره  هب 
هوک 330 راتفر  دش ز  نایع  تمایقهوکشرپ  یتخب  زا  بناجره  هب 

ياهنشد 53 نوخ  هب  وس  ره  هدنار  نابزياهنشتبل  غیت  زا  بناجره  هب 
لاماپ 107 ههبشیب  دوش  نمشد  رسلابقا  حتف و  اب  دور  بناجره  هب 

تسا 74 هب  یشومخ  نتفگ  هدوهیب  زتسا  هب  یشوپهدرپ  یتلاح  ره  هب 
رس 343 راب  زا  دیآ  کبس  دیاش  هکربهار  هدش  نت  ياهلیح  ره  هب 

اسایب 120 ایب و  وس  نیا  هب  مد  کی  هکيدیون  دناسریم  نادهدرخ  ره  هب 
گنلپ 53 ناوتسگ  رب  زور  بشگنج و  رهب  زا  هدنکفا  گنخ  ره  هب 
لایخ 95 ياهسوناف  وچ  تروص  هبلاعتشا  رد  عمش  ياهمیخ  ره  هب 

دوش 362 بآ  رپ  نیمز  ریز  هب  هدرم  ناهدیمارخب  تایح  بآ  وچ  هک  نیمز  ره  هب 
دشک 77 رس  ار  هکره  دنکفا  اپ  زدشک  رکشل  وزغ  یپ  وس  ره  هب 

نابز 175  نیریش  بارحم  تشگ  نآ  زانایع  دمآ  هّللا  مسب  هروس  ره  هب 
عرش 99 جیورت  هلمج  شدصقم  دُوبعرف  هچ  لصا و  هچ  ور  دنک  وس  ره  هب   533 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

حتف 326 يوب  دونشب  هر  ههام  کی  زحتف  يور  دنک  تمزع  هک  وس  ره  هب 
نیمز 111 رد  ینتنییور  تفر  ورفنیک  نادرم  زرگ  زا  يوس  ره  هب 

ریرح 169 مشچ  نزوس ز  وچ  یتشذگریت  كون  یتخاس  اج  هنیس  ره  هب 
هتساخرب 73 تسار  فص  ناز  یجکهتسارآ  فص  طخ  زا  هحفص  ره  هب 

هاگدیص 181 نارکیب  هصرع  دنکهاش  خیرات  حرش  زا  هحفص  ره  هب 
دنک 71 ییاونشوخ  یلو  لبلب  وچدنک  ییارسناتسد  هّصق  ره  هب 

دابم 89 لزلزت  وم  رس  کی  نآ  ردداقتعا  زا  يرآ  يور  هک  سکره  هب 
رادهدرپ 77 یکی  ره  هزاوآ  هبرازه  نارازه  دص  ياهشوگ  ره  هب 

یتشذگ 380 نودرگ  زا  تنیز  رد  نیمزیتشگ  يارآمزب  هک  لزنم  ره  هب 
ياهشیب 101 رد  هدرک  اج  غاب  زا  وچياهشیدنا  لخن  رگا  شاب  شُه  هب 

ار 224 هتسویپ  کلس  نآ  زیر  ورفار  هتسردوخ  دقع  نآ  نزرب  مه  هب 
نکشفص 141 نایب  ربب  وچ  تلوص  هبنزهجنپ  نایژ  ریش  وچ  تّمه  هب 

شیوخ 322 تخر  دشک  یهاش  يودرا  هبشیوخ  تخب  تلود و  یهارمه  هب 
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نامالا 153 نامالا  رایرهش  يا  هکناغف  دمآ  هراب  زا  رابکی  هب 
فص 340 دنداشگ  غیت و  دندیشکفسایب  رکشل  رب  رابکی  هب 

هوکش 226 زا  نانزفک  نایتخب  نآ  ردهوک  دمآرد ز  یلیس  رابکی  هب 
دندرپس 223 نوچ  یتسه  دقن  مَد  کی  هبدندرم  دنداز و  ناس  هچ  علاط  کی  هب 

شوگ 363 يراد و  مشچ  را  ونشب  نیببشوه  رایسب  دنمدرخ  يا  ایب 
مَلَع 73 نک  یشکرکشل  هب  ار  ملقمقرنویامه  ریبد  يا  ایب 

زاسب 78 ییاون  تفایض  يدرک  وچزارطینعم  کلک  ین  يا  ایب 
هایگ 364 نوچمه  دنیور  تشد  نآ  ردهاش  وچمه  دص  هک  یناهج  یبایب 

راویا 211 ریگبش و  دص  هب  ار  شدودحراتفرزیت  هام  تشگ  درایب 
361 زادنا 299 ، باش  خیش و  ناج  رد  هلغلغ  شورخزادنابارش و  طش  رد  ام  یتشک  ایب و 

لجا 225  دنب  رگم  دش  هداشگ  دنب  رهلیح  دنب و  همه  زا  نم  متسج  نوریب 
درم 132 رب  رتهب  زیرگ  زا  دوب  ندرمدربن  تقو  تفصهوک  میاجرب  اپ   534 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

داه 44 موق  لکل  یلع  نمدادجا  تبسن  وا ز  ردپ 
یلع 44 تنب  هجیدخ  وا  ردامیلو  یفص و  یلع  ات  شردپ 

هناسف 192 نوسفا و  زاب ز  ددرگنهنایشآ  تلود ز  غرم  نوچ  درپ 
فسا 42 ین  لد و  رد  ناشسوسفا  هنفص  ود  زا  ریت  ناغرم  دندیرپ 

نادواج 58 دوب  شمان  ریخ  رد  هکنادهتکن  دیز  ناسنآ  هک  هب  نآ  سپ 
رمالا 116 یلوا  نامرف  هتسویپ  دربورمع  زا  دیز و  زا  رذحیب  هکنآ  سپ 

رادیرخ 90 دوخ  رهم  هب  ار  ام  دوشرادنید  هاش  رگ  اعد  ضرع  زا  سپ 
دنمس 279 نتفر  مزع  رب  تخیگناربدنمجرا  هشنهاش  حتف  زا  سپ 

راب 101 هفص  يوس  هب  دمآ  رهم  وچرادنید  هاش  تمینغ  حتف و  زا  سپ 
ترتف 90 یلاخ ز  نید  تشگ  ناشیزکترتع  لآ و  لوسر و  تعن  زا  سپ 

یگدَربون 33 تخومآرد  اروح  هبیگدَرپ  دش  بیغ  هدرپ  سپ 
زاین 86 كاخ  هب  ِهن  صالخا  يورزازعا  رس  زا  دهشم  نآ  رد  سپ 

شیوخ 33 يابآ  نییآ  داد  وا  هبشیوخ  ياج  رب  دیناشن  ار  رسپ 
تفاکش 262 هام  مکش  یهام  تشپتفای  تعفر  سب  هتشک ز  زا  هتشپ 

هدرک 253 هنیک  عطق  سرخ  زا  گنلپهدرک  هنیرید  هنیک  يافص 
كالفا 257 فقس  رادم  شردق  رسكاخ  هنیس  فاکش  شلصا  یپ 

میقتسم 139 هر  يوتسم و  طخمیب  دیما و  هب  تربع  لها  یپ 
رصبلا 385 یمع  اضقلا  ءاج  اذا  تفگربخقداص  تربخبحاص  ریپ 

تفگیم 16 یهام  هب  ات  هام  هتسویپتفگیم ز  یهلآ  ّرس  مدید  يریپ 
دوبن 16 كاپ  دوخ  دوب  يرگد ز  وا  نوچدوبک  خرچ  نیا  ریز  هک  مدید  يریپ 

لیم 95 بهُش  ار  ءادعا  مشچ  هدیشکلیقیب  بابحا  نتفر  بش  یپ 
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باریس 354 هویم  رپ ز  اهساطبابح  ضوح و  ناسب  ناکد  شیپ 
دوشگ 244 جیار  دقن  هسیک  رسدومن  جئاوح  رکف  خبط  یپ 

عیدب 184  يدروجال  دبنگ  نیا  وچعیفر  حرط  دنکفا  ترشع  یپ 
لدشوخ 101 هتسراو  رفس  بیسآ  زلزنم  هتسُج  سکره  قالیی  یپ   535 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نت 371 رغال  دیص  يدج  لمحنکفادیص و  خرچ  ریش  دوب  ات 
دارم 86 تخت  زارف  رب  یهن  اپدادجا  تّمه  دادما  هب  ات 

رهم 355 وترپ  موم و  عمش  هلعشرهچنویامه  نآ  راتسد  جات و 
متخاس 296 رّونم  ییانیب  لحک  زا  ار  هدیدمشچ  هب  اج  مدومن  ار  شیاپ  كاخ  لایخ  ات 

ادب 304 امیف  هرون  نعان  راصبا  ترّونتضراع  رهم  تشگ  نشور  بیغ  رون  ات ز 
شیاشخب 159 تسا و  ششخب  مسومشیاسآ  قلخ  وت  زا  دننک  ات 

نانج 388 هضور  يوس  هنشت  هزور  هام  ردتسا  هتفر  هک  مرحم  هام  هب  دش  قیقحت 
تسا 385 مربم  ياهاضق  يالتبم  هراچیبیمدآ  دیاین ز  شیوخ  راک  ریبدت 

شوگ 181 هاگهگ  هّصق  نیا  رب  يراد  هکشوه  لها  مکاح  يا  مهاوخ  ارت 
رینم 179 رهم  وت  هیاس  زا  درب  ینشور  هکباطخ  دننک  یهللا  ّلظ  هب  هک  دسر  ارت 

نادب 100 اب  نیشنمه  سفن  کی  وشمنادرخب  زا  دشاب  ناشن  رگ  ارت 
داب 82 هیاس  رد  حتف  ارت  ياولداب  هیامرپ  راداد  فطل  ارت 

راوگشوخ 213 نابلنیریش  مانشد  وچرای  يوربا  نیچ  نوچ  گنرشرت 
383 تسم 238 ، درادیمن  اور  نآ  نتسکشبتسویپ  مهرد  هک  ياهلایپ  بیکرت 

تسا 166 درخب  هویش  یلو  لأفتتسا  دب  ربمیپ  لوق  هب  ّریطت 
مُکب 130 دناّمُص و  مکح  نیرد  نامیکحمکح  رادقا و  تسا  نیا  یلاعت 

321 ، 236 اهَِلفاس * اهَِیلاع  سفن  ود  کی  رددرک  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ  ریسفت 
هدش 147 اسنامسآ  شاهرابرسهدش  ایرد  رعق  شقدنخ  کت 

شدیاب 62 لّکوت  دراد  رنه  دص  رگ  ورهارتسیرفاک  تقیرط  رد  شناد  يوقت و  رب  هیکت 
مالکلا 75 ریخ  تسه  یبن  لوق  وچمالّسلا  هیلع  شمالک  مامت 

داتفوا 198 كاله  كاغم  ردنا  رسداتفوا  كاخ  هب  رجنخ  غیت و  زا  نت 
دوب 254  شکاپ  هشیدنا  درگ  زا  لددوب  شکاخ  هکنادنچ  مصخ  نت 

رابیوج 293 نآ  رد  شمشچ  بآ  ناوررازن  لودج  يوج  نوچ  تسار  شنت   536 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
درکن 58 هتوک  هار  لجا  يو  رب  هکدرکن  هرمه  لابقا  هب  ار  ینت 

موب 326 زرم و  دوش  رّخسم  تمکح  هبمور  سور و  رد  هک  یهاشداپ  نآ  وت 
رهم 326 هام و  دهن  رس  ترد  كاخ  هبرهپس  جوا  هک  یهانپنید  نآ  وت 

ریوصت 179 یتروص  تسار  اضق  کلک  درکنلصا  تروص  هب  تتقلخ  زا  سپ  هک  یسک  نآ  وت 
لضف 71 ناج  بلاق  تاهناخ  دش  هکلضف  ناتسد  شخبیگدنز  يا  وت 

دوش 362 باتفآ  هرذ  ره  هک  باقن  نکفدوش  باقن  رد  هام  يوش  باقن  رد  وت 
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فرط 302 ره  دشاب ز  وت  يوس  زاین  يورار  زاین  لها  يزاین و  هلبق  وت 
رید 316 نیرد  هب  تلالج  زا  يریقفریس  نیرد  هب  تلاکو  زا  لّکوت 

يار 126 يور و  دنک  اجره  وت  مزع  هکيادخ  فطل  دّیؤم ز  نآ  ییوت 
لیلد 123 قح  ارت  هر  ره  هب  دشاب  هکلیدعیب  ورسخ  نآ  قحلا  ییوت 

شیوخ 336 ياهوزرآ  رد  هتفر  ورفشیک  يادوس  لدع و  مغ  زا  یهت 
هانپ 274 نودرگ  هب  یهاش  ياغوغ  زهام  وچمه  دروآ  رگ  هکنآ  یهت ز 

نایم 137 زا  درک  هشوگ  کی  هب  اج  نامکنایک  نامک  زا  فک  تخاس  یهت 
دنکف 210 شکرز  راتسد  زابرس  زدنرپ  نیّرز  ار ز  نت  درک  یهت 

باهش 354 تسدید  هک  هلاه  رد  کیلبایهزیاج  دوش  سوق  زا  ریت 
زوسنمشد 355 رهپس  زارف  ربزورفاقرب  باهش  نوچ  وا  غیت 

فالخ 366 گنز  غیت  باز  وشب  سپفالغ  مالظ  زا  نک  نوریب  غیت 
ام 193 نابز  غیت  راد ز  هاگن  ار  دوخام  ناهد  رد  نابز  رادبآ  تسیغیت 

یلع 302 يوگ  یلع  تسیک  نآ  هک  دنسرپب  رگارت  قشع  هر  رالاسهلفاق  زا  یماج 
تشاذگ 133 نامهم  هب  هناخ  تشادن  نامهم  تقاطتشاذگ  ناکیپ  هب  ریت  ار  حورجم  نت  ناج 

زورما 297 ربخ  تلصو  نشلگ  زا  رگم  دمآزورما  رگد  قوش  وت  يوب  زا  دوب  ار  ناج 
انشآ 11 تشگ  هک  دوب  ياهقباسلزا  رد  ارت  ناج  نم و  ناج 

بسن 75 برق  دوب  ارک  یبرق  هبّبا  ّما و  هدازهش و  ود  ره  نیا  زج 
دیآ 128  كاشاخ  ینامهم  هب  وچ  شتآتسین  يریبدت  چیه  دوجو  لزن  زج 

يوربآ 159 ياهرطق  نتخیر  زا  هبيوم  رات  ره  نوخ ز  ار  درم  رگج   537 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ةرصاق 72 اهّلک  يوقلا  اّما  وهرصاب  زا  منیب  یفخ  ار  یلج 

يادزتملظ 75 يازفارون و  روخ  وچيادخ  رون  هب  رّونم  شلامج 
هار 167 تاومّسلا  رون  هّللا  هبهام  لاس و  همه  هدومن  شلامج 

تایح 389 بآ  زکرم  طیحم  دنتشگتاذ  تملظ  رد  دناهناسف  هک  یعمج 
ایحا 387 لضف  موسر  يدید  وزکهاوثم  باط  ییحی  هجاوخ  بانج 
لیعمسا 50 هاش  ّرین  عولطتفگ  ّلک  لقع  شلوق  ود  ره  زا  باوج 

ساساتمایق 204 ردنکس  ّدس  وچسابلنهآ  غیت  مِد  باوج 
223 بناجره ...  ار ز  یقلخ  هک   ... نوچمه نیک  يوگ  شباوج 
مّرخ 107 زبسرس و  یگدنز  لخن  وچمهاب  دنشاب  نمچ  ناناوج 

لیدنق 49 راونا  زا  دجسم  ناسبشزیت  ناکیپ  زا  دزورفا  ناهج 
وا 328 ناسحا  قرغ  نامز  نیمزوا و  ناوخ  زا  هدروخرب  داب  ناهج 

جوا 308 رب  شرهم  راب  دشکرس  یک  هکجوفجوف  هدمآ  شرد  رب  ناهج 
دوب 201 يدارمان  کلف  قیرطدوب  يداش  زوس  کی  هب  ات  ناهج 

دای 216 سکچیه  درادن  ینشج  نینچداش  ناهش  ماعنا  دش ز  ات  ناهج 
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عرش 76 روتسد  لدع و  هر  دتفاربعرش  رونیب  هریت  دوش  نوچ  ناهج 
وا 259 نابهگن  یتیگ  دنوادخوا  ناسحا  فطل و  زا  مّرخ  ناهج 

تسوا 364 تسهانپ  ار  لد  ناج و  رگوتسوا  تسهاشداپ  رگا  ار  ناهج 
دنک 308 نشور  زور و  ار  هریت  بشدنک  نشلگ  کشر  ُخر  هب  ار  ناهج 

شورخ 344 ناویک  ناویا  دمآربشورس ز  نیا  هدژم  یپ  ار  ناهج 
سفن 97 کی  سر  دایرف  هب  مه  ارمسردایرف  وت  لدع  تسار  ناهج 

رارق 295 روز  هب  ات  نامدود  نیربرادم  ار  نامز  رارق و  ار  ناهج 
دیشک 199 الاو  نودرگ  هب  رس  رفظدیشک  الاب  حتف  تیار  ناهج 

شمالغ 350 دش  نودرگ  هام  ناسحا  زشماع  ضیف  زا  دش  باریس  ناهج 
ساسا 37  شدید  هناریگ  میلقا  هکساره  دمآ  لد  رد  ار  هاشناهج 

لجا 341 دش  مزهنم  ناج  میب  زا  هکللخرپ  نانچنآ  گرم  دش ز  ناهج   538 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
باحّسلا 330 ّرم  نوّرمت  ّرس  زباود  ریس  هب  فقاو  تشگ  ناهج 

تسین 286 بجع  اهنیا  ناهج  رییغت  زتسین  برط  هودنا و  ياوأم  ناهج 
لآ 367 دنزرف و  ود  یصو و  قح  هبلاحهدوسآ  هیاس  نآ  زا  یناهج 

یهتنملا 76 ةردس  ات  هلعش  دشکاهتنا  نیزا  زاب  يده  غارچ 
شیوخ 33 روتسد  هب  شراگزومآ  دششیوخ  رون  زا  تخورفارب  یغارچ 

لمح 268 يدج و  هّرب  هلاغزب و  وچلحمنودرگ  هوک  نآ  رد  يدیرچ 
ون 8 رس  زا  یینشور  دهدب  ار  ناهج  هکوترپتداعس  هام  نآ  زا  میراد  مشچ 

ییهرذ 257 شبآ  سکع  زا  هم  مرجییهرطق  شلالز  زا  روخ  همشچ 
همه 203 مغیب  بابحا  ياهلد  وچهمه  مرخ  هزبس  هزات و  نمچ 
یشکرس 185 رب  داشگب  مشچ  نمسیشکرکشل  زاغآ  درک  نمچ 

356 شلیبسلس 144 ، اهنمچ  درِگ  ناورشلیمج  لگ  لامج  زا  اهنمچ 
تسکش 240 مان  گنن  دنک  يو  زا  هکتسپ  وت  رهق  شمصخ ز  داب  نانچ 

لمع 336 ین  رگد  دنیب  ملع  هن  هکلما  صرح و  هدید  شددنب  نانچ 
شخب 56 ود  ییوم  درکیم  يوس  ره  هکشخردنیک  رجنخ  دش  زیت  نانچ 

تسکش 105 یپ  گر و  رد  شیداتفا  هکتسد  هب  شنامک  یتشگ  هقلح  نانچ 
درک 275 دور  يوس  هر  نوخ  نافوط  هکدرک  دوردب  غیت  ار  مصخ  نانچ 

ناج 294 هن  دراد  مشچ  ین  هیاس  نوچ  هکناوتان  هچ  كاخ  رب  هتفخ  نانچ 
ناشن 254 دباین  یشحو  راثآ  زناهج  رگید  هک  ایوگ  تساوخ  نانچ 

مرک 214 ناتسوب  نآ  يزبس  زمرا  نوچ  دش  هک  یناوخزبس  نانچ 
رامشزور 364 هیاس  دنک  يو  رب  هکراب  راک و  نیا  لخن  دشکرس  نانچ 

رادم 145 ار  نید  عرش و  دوب  شلدع  هکرادب  تلود  لابقا و  هب  شنانچ 
هنارک 318 رب  شتآ  زا  تسج  ردنمسمهو  زا  هک  يران  رصنع  دش  نانچ 
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برغ 284  قرش و  شاهلعش  زا  دش  نشور  هکبرح  غیت  دش  زورفاهلعش  نانچ 
یهت 293 وز  دنکیم  سفق  ایوگ  هکیهتوک  دنکیم  سفن  شنانچ   539 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رهب 206 کلم  ّتلم و  وزا  دنبای  هکرهد  غاب  رد  داب  اسرطع  نانچ 
ُرپ 224 صالخا  ناقیا و  رون  زا  لدرُد  دقع  نوچ  هقرف  نآ  هک  نک  نانچ 

مالظ 234 گنز  ماّیا  دیادزماف ز  هنییآ  غیت  زا  هک  نک  نانچ 
رطخیب 271 وا  یشاب و  دونشخ  وترفس  تقو  کلم  زا  هک  نک  نانچ 

راکش 254 نوچ  وا  مزع  هتشک  دوشرازه  دص  دوب  را  مصخ  هک  نک  نانچ 
گنهن 194 تشپ  غیت  نوچ  هنخر  دوشگنج  غیت  نکشیتشک  هک  نک  نانچ 

هوتس 397 تمایق  شمیب  یتشگ ز  هکهورگ  نآ  رشحم  دش  مرگ  نانچ 
غیت 162 رازآ  لفاغ ز  دنتشگ  هکغیت  رازاب  دیدرگ  مرگ  نانچ 

238 تسکش 383 ، هک  نیک  هب  تسویپ و  هک  رهم  ربتسد  رس و  زا  نینزان  ياپ  رس و  نیدنچ 
هار 364 هب  ور  دوش  ینعم  هب  ار  هش  هکهاشداپ  نیا  زا  مدیما  تسا  نینچ 

نتشاذگب 63 هاگ  هگ و  نتفرگنتشاد  ناهج  مسر  تسا  نینچ 
راوهاش 242 رُد  لحاس  هب  ایرد  زراعش  رعاش  صاوغ  داد  نینچ 

مالّسلا 80 هیلع  ةولصلا  هیلعماقم  برثی  ناطلس  تفگ  نینچ 
ریگهشوگ 181 نامک  غاز  مهو  زا  دشریت  نیهاش  زاورپ  هب  دمآ  وچ 

مدیچیپ 289 همان  نوچمه  وت  زا  رود  نتشیوخ  رب  یلومدیلام  مشچ  رب  مدناوخ و  ار  تاهمان  دمآ  وچ 
لباوق 48 شدنتشگ  دیشروخ  هملباق و  دندید  ار  دولوم  نآ  وچ 

رود 79 کیدزن و  هب  شماع  ضیف  دسرروهش  رورم  زا  راب  هب  دیآ  وچ 
یناتسلگ 192 ناتسلگ  زا  دیاینینازخ  داب  رصرص  دیآ  وچ 

مین 198 ود  ییوم  هدرکرس  ود  غیت  هبمیب  غراف ز  كاردا  بابرا  وچ 
تسا 118 هدنار  نابز  رب  بجع  یثیدحتسا  هدناشفا  رُد  ینعم  رحب  زا  وچ 

لاله 322 گنر  شلاح  داب  یهتلآ  تسوا  هرهچ  نت  جنپ  زا  وچ 
دش 110 رونیب  رهم  همشچ  نآ  زادش  رود  ینشور  وا  مشچ  زا  وچ 

رگراک 337  ییهتسخلد  هآ  دوشرد  هب  شملظ  روج و  دور  دح  زا  وچ 
هز 171 تنسحا  تفگ  کلف  رب  کلمهرگ  ءادعا  راک  رد  داتفا  وچ   540 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دش 77 رای  معلاط  روای و  کلفدش  راکددم  یهاش  لابقا  وچ 
رود 364 کیدزن و  دنزوسب  تریح  زروهظ  دیامن  تبیه  راونا  وچ 

نیز 322 ریز  دشک  نوگلگ  هک  اجره  هبنیبج  گنر  تسا  لآ  ار ز  وا  وچ 
رابتعا 246 هدید  زا  درک  رظنرادمّتنج  مزب  نآ  رد  یچلیا  وچ 

لوسر 270 ادخ و  مکح  هتفریذپلوبق  دمآ  شمالسا  نامیا و  وچ 
نامز 99 رخآ  ناماد  هب  ات  دشکنامأوت  دوب  تلود  ود  ره  نیا  وچ 

دنمک 167 ترکف  هدنکفین  شزارفدنلب  ییانب  ناویک  ناویا  وچ 
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شهر 75 رب  دهنیم  زور  هک  سکره  هبشهگرد  دوب  جیاوحلا  باب  وچ 
يرفاک 111 روشک  رد  هنخر  هدزيروای  اضق  هدرک  غیت  اب  وچ 
شدمآ 33 غارچ  يوس  درس  ِمدشدمآ  غاب  هب  ینازخ  داب  وچ 

تداع 116 هس  دبای  لزا  قیفوت  زتداعس  تخب و  دش  رای  سک  اب  وچ 
درک 293 راک  شلد  رد  بجع  یسارهدرک  رابخا  لابقا  شتخب ز  وچ 

ردپ 130 ین  دش و  ردام  جاتحم  هنردق  دز  مقر  مدآ  قلخ  رب  وچ 
دید 161 بابرا  ِرَْهب  نیمزرس  نآ  رددیدپ  دش  لپ  رحب  نآ  يور  رب  وچ 

دیدپ 354 دش  نامسآ  کَُنت  ربا  زدیشک  قلبا  باجنس  فقس  رب  وچ 
راگزور 79 رس  رب  شاهیاس  دتفراهبون  زا  دبای  اون  گرب و  وچ 

ربهار 157 دش  هشیدنا  ریبدت و  هبرگراک  یسک  دش  تروشم  رب  وچ 
یم 270 لقن و  ثعاب  دش  هرابرگديد  لصف  اوه  ياضتقم  رب  وچ 

حور 189 هدرم  بلاق  نآ  رد  دمآردحوُتف  باب  دنداشگ  يو  رب  وچ 
رظن 120 رد  ناشریس  يدش  رهاظ  هنرسهبرس  ناهج  ناشیزا  دوب  رپ  وچ 
لامیاپ 270 شددرگ  رس  لام و  دورلالض  قیرط  نایصع  هب  دیوپ  وچ 

تسرد 146 تیار  قفو  رب  راک  نآ  دشتسخن  يداد  لخد  ار  ریبدت  وچ 
يوگوتفگ 175 دوب  شلدع  نییآ  ربيوخ  تسدرک و  هویش  نید  جیورت  وچ 

راک 291  هب  دیاین  شک  دنک  نآ  همهراگزور  ار  درم  دوش  هریت  وچ 
رگراک 335 شدیاب  نانس  غیت و  هکرظن  ردنا  دیآ  نیصح  نصح  وچ   541 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

شکلف 305 يوس  شکنانع  دش  تمیزعشکلم  رکف  زا  یهت  دش  رطاخ  وچ 
لگ 139 تفای  اهتسد  ودع  نوخ  زلصّتم  لگ  تشخ  یپ  زا  تشخ  وچ 

میرک 328 زج  شرد  درگ  هب  ددرگنمیظع  شدوج  تسا و  میسج  شقلخ  وچ 
درک 134 زیرنوخ  تیاکح ز  رسارسدرک  زیت  نابز  ءادعا  رب  رجنخ  وچ 

نون 130 فاک و  نمکم  زا  شمکح  دسرنومنهر  دوش  يرما  هب  دهاوخ  وچ 
هانپنید 226 هش  دمآرد  هگرخ  هبهاگباوخ  بناج  دش  دیشروخ  وچ 

درم 112 نز و  رب  دشاب  ضرف  شیاعددرد  نید  رهب  لد  رد  هاش  دراد  وچ 
داتف 121 شهار  هب  دیاب  شیپ  نآ  زاداب  يورین  تسا  دنت  هک  دناد  وچ 

زوریف 392 دندرکیمن  یبولطم  هبیهلا  فطل  زک  دنتسناد  وچ 
هرانک 305 دوخ  تخت  تخب و  زا  دومنهراچ  ياجنآ  دیدن  ندوب  رد  وچ 

لما 189 تشک  تفای  یمّرخ  نازولمج  صقر  هب  دمآرد  ایرد  وچ 
جوف 177 رد  جوف  رهوج  لیخ  يدومنجوم  تروص  یتسب  شقن  خی  رد  وچ 
تداعا 192 راب  رگید  تسین  تداع  زتداعس  دیص  دوخ  دیق  زا  تسر  وچ 

هلجح 305 دیدرگ  شاهّلح  میرحهلجد  شنوریب ز  درب  قروز  وچ 
يوگوتفگ 115 رد  لاحلا  یف  دنیآرديوجهنیک  هشداپ  دوش  ناشیز  وچ 
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مرد 79 دناشف  رب  ناهج  لها  ربمرک  ربا  ددرگ ز  باریس  وچ 
دش 185 دنویپ  سونبآ  جاع و  مه  هبدش  دنبیلح  هفوکش  زا  خاش  وچ 

سابتقا 99 دنکیم  یبن  رون  زساسا  نیا  تسا  يو  ّصاخ  هک  یهاش  وچ 
ربهار 85 دش  غرمیس  دیص  یپرپزیت  وا  تسد  زا  دش  نیهاش  وچ 

رهم 85 سوواط  قرف  رب  هجنپ  دزبرهپس  زا  يوجدیص  وا  زاب  دش  وچ 
هز 105 تنسحا  هشوگ  ره  دمآربهرگ ز  رب  هرگ  يوس  زاب  دش  وچ 
رس 343 ریز  نت  هن  نت  رب  دنام  رس  هنرپسهر  اهغیت  ناشیوس  دش  وچ 

يوم 184 هب  وم  نایع  دش  قح  عنص  نآ  رديوربور  شاهبق  ار  هاش  دش  وچ 
زیرگ 278  ياج  درک  ندب  رحب  هبزیت  تسش  زا  ریت  یهام  دش  وچ 

نیمز 122 يور  قحان ز  داتفاربنید  داد و  اب  هاش  قح  رای  دش  وچ   542 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دنک 155 نوچ  نینچ  يراک  كرت  یسکدنک  نوزفا  تمعن  رد  وت  رکش  وچ 

ادصرپ 240 وا  حتف  زا  ددرگ  ناهجادا  ترکش  تسینابز  ار  هش  وچ 
ناوج 242 ربب  بات  دروآ  اجکناوتان  دوش  يریپ  يریش ز  وچ 

قیقح 74 رخآ  ّتیمتخ  هب  متاخ  وچقیرف  ره  رس  لّوا  رد  ارغط  وج 
دش 130 راهظا  مه  اجنیا  گنر  نامهدش  رادیدپ  میرم  یسیع ز  وچ 
غارف 258 مزع  درک  رگد  يوس  هبغاب  رکف  زا  رطاخ  شدش  غراف  وچ 
75 َنوُرُطْسَی » ام   » ینعم تسا  نیمهنورب  نورد و  زا  مقر  يدرک  وچ 

عطاق 223 راک  دنب  هتخت  دَس  هبعلاط  مکح  زا  دسر  ار  یتشک  وچ 
يراهبون 107 ربا  نییآکلفيراحص ز  نوماه و  تشد و  ددرگ  وچ 

دنزگیب 128 سفق  غرم و  دننامندنلب  ددرگ  هلعش  سفق  درگ  وچ 
درک 38 فیک  نسح  راید  رب  رذگدرک  فیح  ورب  رتخا  هدندرگ  وچ 

قفش 180 ربا  ناراب ز  تخیر  ورفقرع  ردنا  دمآ  هاش  نوگلگ  وچ 
يدیدن 253 زگره  نطو  يور  رگديدیرپ  دوخ  نایشآ  زا  غرم  وچ 

دنک 128 ارحص  هب  ور  رگ  درک  بجعدنک  اج  سفق  نورد  یغرم  وچ 
دش 56 ژوگ  نامک  تشپ  مهو  سب  زدش  زودناتشحو  نیک  رامضم  وچ 
رانم 139 حرط  دومرف  هصرع  نآ  ردراد  ریگ و  زا  سپ  تردق  رامعم  وچ 

مزالم 116 تلود  هرمه و  نید  شدشمزال  هلمج  دوخ  رب  تخاس  شتنم  وچ 
رهچ 231 دییاس  هاش  هر  كاخ  هبرهپس  جوا  دیآ ز  هک  يرهم  وچ 

لبنس 107 دعج  نابوخ  فلز  نوچ  دوشلُگ  ضراع  ددرگ  گنرشوخ  یم  وچ 
ملع 336 درآرب  ملاع  هب  توخن  زمقر  دریگ  دوب  وزا  دوبان  وچ 

فیک 75 مک و  وا  فاصوا  رد  دجنگنفیس  چیه  وا  فیس  زج  هب  دوبن  وچ 
اضق 382 لاب  هب  دش  رایط  ریتاضف  دنلب  نآ  زا  زیرنوخ  هب  نوچ 

نالیگ 265 زا  دمآ  مراط  يوس  هبناکم  رهپس  هش  تلود  هب  نوچ 
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متخاس 296  رّرقم  نودرگ  رس  رب  دوخ  هیاپمتخاس  رس  زا  ياپ  هَم  نآ  لصو  هار  هب  نوچ 
دوش 10 رون  رپ ز  وت  زا  یملاعدوش  روهظ  دعوم  ارت  نوچ   543 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نون 261 همه  شبآ  رعق  تسا  نت  وچ  نکیلتسین  تجاح  شنت  هب  درجم  حور  نوچ 
لاتق 129 مزر و  مزع  ار  هاش  دوبلاعفدب  نمشد  دش  کیدزن  وچ 

اضر 385 زج  ار  ناج  غرم  دوبن  هراچاضق  نیهاش  رایط  دوش  نوچ 
زورما 297 رحس  میسن  لابقا  هب  تفکشبنکیل  دوب و  نوخ  هب  هقرغ  ملد  هچنغ  نوچ 

دوس 386 هچ  رکشل  ترثک  شعفد  رهبدوجو  رد  دیآ  هدیشوپ  اضق  نوچ 
گنفت 382 ریت و  هناور  مدرم  يوسگنج  هر  زا  مربم  ياهاضق  نوچ 

زورما 297 رت  مشچ  زا  هر  درگ  وشب  رای  زاینیما  بیع  دوبن  يداش  هیرگ  نوچ 
یتسج 343 يوگ  وچ  نادیم  نادیمیتسب  درگ  رهپس  يوگ  نوچ 

نانع 387 شتّنج  يوس  دیشک  اضق  تسدراوس  دش  دنقرمس  مزع  هب  ناج  ریم  نوچ 
مور 181 هگ ز  ربخ  درآ  سور  زا  هگموب  زرم و  دصاق  دوش  دهده  وچ 

روخ 388 هام و  رب  لقع  دهن  تمهت  هچرگد  ياج  اهنیا ز  دنتسه  وچ 
رارق 271 یتفرگ  لد  رگد  زاسبراگزاس  يدش  ار  لد  زاس  کی  وچ 
راهبون 179 دفکشب  لگ و  دیوربرابهرطق  دوش  هکره  هک  يربا  هچ 

دوخ 204 راک  هتشگرس  هتشگ  همهدد  هچ  وید و  هچ  یشحو  هچ  یسنا  هچ 
رادراب 180 یتخب  كرتشا  نآ  ردرامشیب  دوب  شجوم  هک  يرحب  هچ 

ارم 5 دید  هکره  وت  لصو  هدژم  داد  هکارم  دیسر  رس  هب  هگان  هک  دوب  تخب  هچ 
دادتمایب 133 شناراب  هک  يربا  هچداب  هب  ناج  دهد  شسکع  هک  یقرب  هچ 

مالظ 355 گنز  تایح و  بآ  رضخماین و  غیت و  هب  یچروق  دوب  هچ 
نالسرا 155 لیزق  ياپ  ریز  یهننامسآ  یسرک  ُهن  هک  تجاح  هچ 

عیفر 99 بیاجع  يرهپس  تلود  هچعیدب  تیاغ  هب  یماقم  تمشح  هچ 
شوگراد 155 نارب  وکین  تفس  يرُدشوه  لها  رس  يدعس  تفگ  شوخ  هچ 

نامسآ 150 هعلق  شاهلمح  کی  هبناوت  دران  هک  يریش  دندید  هچ 
ناشن 98 شزور  دشابن ز  زگره  هکنارکیب  تملظ  نانچنآ  بش  هچ 

نابیتشک 118  حون  دشاب  هک  ار  نآ  جوم  میب  زا  كاب  هچنابیتشک  وت  نوچ  دشاب  هک  ار  تّما  راوید  مغ  هچ 
دنمک 267 هتوک  هدوب  نآ  زا  ار  نامکدنلب  نودرگ  وچ  یساسا  یهوک  هچ   544 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

بابح 328 شتسد  شیپ  دوب  نودرگ  هکبایماک  ورسخ  نآ  زا  میوگ  هچ 
گنلپ 282 ناشیا  رب  دشاب  رادرس  هکگنجزیت  هقرف  نیا  زا  میوگ  هچ 
ریخ 388 هاگ  وزا  دیامن  رش  هگ  هکریسهنیرید  خرچ  نیا  زا  میوگ  هچ 

شسرون 76 هویم  دوب  يدهم  هکشسب  نیا  وا  فاصوا  میوگ ز  هچ 
تسد 124 میرآرب  یخامش  حتف  هبتسکش  ار  وا  هدادان  هک  قیال  هچ 

هوک 267 راومه و  تشد  یتخاس  رپ  هکهوکشتمایق  هورگ  رکشل  هچ 
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یتخاس 45 اهشقن  ملقیب  نآ  ردیتخادرپ  هکنیا  زاب  تسحول  هچ 
تسربنامرف 370 خرچ  عبات و  کلفتسرکاچ  نیمک  شرهم  هک  یهام  هچ 

رس 266 هب  نیّرز  جات  نامز  ره  دهنروداد  مکاح  نوچ  هک  یلخن  هچ 
تشذگ 298 رایغا  تبحص  رد  هک  فیح  یسفنوک  ِگس  نآ  یمدمه  دوب  رمع  لصاح 

تشهب 205 کشر  نارکیب  یتشهب  زا  تکاپ  كاختشرسّتنج  تحاسنودرگ  رهش  يا  اذّبح 
تسین 327 دوخ  ین  رگ  تسا و  نیمه  تسا  تشهب  رگنیمز  يور  رد  هک  هدنخرف  عمجم  اذبح 

هنادواج 217 تشهب  رد  شمیقمهناشن  ّتنج  زا  دمآ  شمیرح 
ینادواج 217 تشهب  نوچ  دش  لثمینارماک  شیع و  هب  مق  میرح 

بابر 213 ياههمغن  نوچ  هدنیآ  شوخبابک  ياههنیس  زا  هلان  نیزح 
هدنز 216 عون  زا  شیناوخ  قطان  هکهدنب  دازآ و  رصتخم  تیاکح 

هایس 44 دیفس و  وا  نامرف  ریزهارمه  ار  هام  رهم و  وا  مکح 
شوه 208 زا  هرابکی  دور  نآ  رکف  هبشوک  درخ  كاردا  هک  ییاوالح 
رگد 214 گنر  هب  اولح  تشخ  ره  زرز  شرف  دش  نحص  نآ  یشاوح 

روح 246 یکاپ  هب  شوهم  نامالغرود  هداتسیا ز  نآ  یلاوح 
هداب 366 زا  نک  رپ  ماج  نآ  زا  دعبهداس  نک  مصخ  رکف  زا  رطاخ 

رهم 371 هم و  نآ  ظوظح  زا  روهرهبرهپس  نحص  وچ  هش  ناسحا  ناخ 
رهز 287 دهش و  زا  هرمه  نآ  هب  اهرثارهق  فطل و  زا  رکشل  نآ  رد  اهربخ 

مامتها 293  دوب  ناسنیدب  ار  اضقماظن  یقلخ  راک  دهد  نوچ  ادخ 
ساسا 240 تمعن  رکش  رب  داهنب  وچسابل  تمعن  سنج  زا  شدرک  ادخ   545 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

درد 269 نت  رب  هماج  ادخان  رگ  ودرب  دهاوخ  هک  اجنآ  یتشک  ادخ 
دنک 270 تعاطا  زین  ار  رمالا  ولوادنک  تعاط  وچ  ار  یبن  ادخ و 

تسد 106 هداشگب  تسداهج  رهب  هکتسرپقح  ورسخ  نیا  وت  ایادخ 
باکر 224 رد  اپ  هدرک  ازغ  رهب  هکبایماک  ورسخ  نیا  وت  ایادخ 

نیگن 118 وا  متاخ و  ناهج  دمآ  هکنید  داد و  اب  هاش  نیا  وت  ایادخ 
داهج 163 رد  دنکیم  يرورپنید  هکداد  نید و  اب  هاش  نیا  وت  ایادخ 

تسرد 155 تلود  نید و  دش  وت  لضف  هبتسخن  زک  ار  هاش  نیا  وت  ایادخ 
شبانج 246 يدناسر  نودرگ ]  ] جوا رب  هکار  بسنیشرع  هاش ]  ] نیا وت  ایادخ 

هانپ 145 رد  یملاع  وزا  دنتسه  هکهاج  لابقا و  لخن  نیا  وت  ایادخ 
تسپ 130 الاب و  رادهگن  تردق  هبتسه  هچره  عناص  ناهج  يادخ 

بیجملا 140 معنف  تباجا  درک  ادخبیرق  حتف  تساوخ  ادخ  زا  ویدخ 
ییحی 387 هجاوخ  بانج  زا  فیح  دص  ودتفگ  ربخ  شوخان  نیا  خیرات  درخ 

دیدپ 280 یهار  تشگ  مدع  کلم  هبدید  مشچ  رد  هعلق  نآ  زا  ار  درخ 
دوب 388 هچ  يارب  زا  نآ  تسیچ و  نیا  هکدونشوتفگ  يارای  هچ  ار  درخ 
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كاله 188 دیون  زا  ریغ  دیما  هچكانلوه  لزنم  نیرد  ار  درخ 
رتهدنراد 214 هسوبنس  ناوخ ز  نآ  ربرظن  رد  یسک  دماین  ار  درخ 

داوسیب 45 هحفص  نیز  هّصق  دص  وددادمیب  مقر  لد  رب  درک  درخ 
هتسبياپ 211 شریس  رکف  رد  دُوبهتسجن  نودرگ  شتّقد  زک  درخ 

لیلحت 49 هچ  دراد  نیا  خیرات  رگدتسیچ  نینچنیا  عولط  اتفگ  درخ 
قیرف 120 ره  زا  قراف  ندش  دراینقیقد  دشاب  دنچره  دنمدرخ 
هدنز 189 شتمارک  زا  هاپس  دشهدنخرف  هاش  تشگ  هر  رضخ 

هار 257 هدوشگب  کلف  ات  شضوح  روغهام  هدومنب  هلاه  شرود  طخ 
ناشمار 82 کلف  شوحو  هتشگ  هکناشماد  دوب  لوادج  طوطخ و 

کیدزن 216  رود و  زا  عمج  ياج  کی  هدشکیزات  كرت و  زا  نارکیب  قیالخ 
لزنم 143 نآ  میقم  تلود  هب  دشلد  تغارف  اب  زین  افلخ   546 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دراد 299 نیتسآ  رد  ناج  دقن  ام  یقاس  نوچ  مغ  هچدراد  نیمک  ناج  رب  رگا  مشود  هداب  رامخ 
دوب 9 رادیب  نآ  رهب  يرمع  هچنآ  بشما  دیدباوخ  هب  یماج  نوچ  هدید  يا  لالح  تداب  شوخ  باوخ 

بیغ 109 ملاع  ناهن ز  ياهزاربیع  زا  یهت  هحفص  نآ  زا  دناوخ 
ّیح 190 ءیش  ّلک  ءاملآ  نم  وءیش  ره  نانکناغف  ناج  زا  هدناوخ 

يزاوآمه 251 نالبلب  نوچ  درکيزادرپهمغن  هب  نایوربوخ 
غورف 230 دراد  قدص  هنوگلگ  زغورد  زا  رود  هک  ینعم  رکب  نآ  شوخ 
گنچ 205 ترشع ز  ناماد  درک  اهرگنج  رکف  و ]  ] يریگناهج لایخ 

ناهن 95 نشور  ربا  رد  هتشگ  هم  وچناهج  هاش  هکنآ  ودع  لایخ 
میتشاذگ 183 نارای  هب  فیرش  لزنمرسگرم  زور  وت  ناگس  هب  دوخ  ياج  میداد 

عامتجا 46 رد  دید  ار  رهم  همعافترا و  تفرگ  نوچ  کلف  ریبد 
داب 88 وت  ياعد  رد  کلم  ریفصداب  وت  ياپ  كاخ  کلف  ریبد 

رفس 204 رد  دوخ  درگ  همه  یفوص  وچرفمیب  هصرع  نآ  زا  ماد  دد و 
راّیس 258 رهپس  تباث و  مجنا  نوچسکع  هتخادنا  هفوکش  ناور  بآ  رد 

كاب 165 هچ  ار  اضق  دریگ  هوک  رگاكاله  مکح  هتفر  رگا  شبآ  رد 
رکب 216 یلو  یسنج  هدزمان  دش  ودبرکف  زا  هداتفا  دوب  هکنآ  رخآ  رد 

یگدنب 224 طخ  رد  رس  حیبست  وچیگدنخرف  يور  زا  دنرآرد 
نیمزرس 119 نآ  رد  رّوهت  يور  زنیک  هب  تعاجش  تسد  دنرآرد 

گنلپ 56 ناسب  اجیه  يایرد  هبگنرهنییآ  غیت  نیک  دمآرد ز 
هوکزوریف 222 هب  یتخبزوریف  زهوکشنودرگ  هاشنهش  دمآرد 

لحمضم 188 اوه  زا  كاخ  كاخ و  ایگلدتعمان  تشدنیشتآ  نآ  رد 
تسد 203 يولهپ  دنامیم  ياهحدقتسم  نادنر  وچ  یمطخ  مزب  نآ  رد 

زاسهمغن 271 نورد  یفاص  يان  يدشزادگ  زوس و  مدکی ز  مزب  نآ  رد 
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نیمزرس 184 نآ  رد  لزنم  دنتفرگنید  يادعا  هک  يزور  دنچ  نآ  رد 
اهنمس 102  زا  بکاوک  يو  رد  نایعاهنمچ  مرُخ  نامسآ  نوچ  نآ  رد 

دوبن 397 يرادهزین  نآ  يولهپ  هکدوبن  يراخ  كون  هگرشح  نآ  رد   547 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تشارف 243 ناهافص  يوس  هب  تیار  هکتشادن  فّقوت  نادنچ  هطخ  نآ  رد 

دیسر 278 انرُد  هوک  رس  ات  ناغفدیسر  انرس  هب  تبون  وچ  مد  نآ  رد 
يوگوتفگ 137 رد  زیرنوخ  هب  يدوب  هکيوجهنیک  رجنخ  هگمزر  نآ  رد 

داشگ 104 دیشک و  ینایک  نامکداد  نید و  اب  هاش  نوچ  زور  نآ  رد 
تفرگ 205 لد  دش  وچ  دحیب  شیع  یلوتفرگ  لزنم  دنچ  کی  رهش  نآ  رد 

گنرگنر 214 حزق  سوق  وچ  تمعن  زگنردیب  دش  وچ  فص  ره  نحص  نآ  رد 
یهام 208 هب  ات  نایرب  هدرک  غرم  زیهاوخ  هچره  یبای  راّیط  نآ  رد 

غیردیب 134 فرط  ره  یشتآ  داتفغیت  هدنشخر  قرب  زا  هصرع  نآ  رد 
الم 278 رب  الب  زیخجوم  دش  هکالب  رحب  گرم و  مزلق  نآ  رد 

شومخ 134 يدنلبرس  دش  يوس  ره  هبشوکنعط  هزین  زا  روشک  نآ  رد 
هاگرخ 232 فقس  دزرب  رهم  جوا  ربهاش  یمرخ  شیع و  هب  لزنم  نآ  رد 

انشآ 269 ین  ادیپ و  هناگیب  هنابرمدرم  رحب  نزجوم  نآ  رد 
تسوپ 223 دشک  رس  زا  ار  عومجم  کلفتسوا  عبات  دشاب  هک  سکره  نآ  رد 

ياپ 398 رب  هزین  دش  نانچ  يرایسب  زيامیپوید  تشد  راومه  نآ  رد 
شرس 239 رب  نآ  زا  ندرم  دود  دورشرپ  زا  رارش  دتفا  همیه  نآ  رد 

نهد 137 رد  يرورپنخس  نابزنخس  عطق  درک  نوچ  دروآرد 
راهب 214 نوچ  یمّرخ  يزبسرس و  هبرادهویم  رگد  ناوخ  دروآرد 

دودز 175 لقیص  نییآ  هب  شلالهدوب  هک  يرابغ  نید  هنییآ  رد 
بآ 71 هب  فّلکتیب  ار  شیوخ  هدببابح  نوچمه  كاپ  لد  اب  ارد 

مارخ 190 ردنا  دمآ  کلف  رهم  وچماقمنودرگ  هاش  نآ  يانثا  رد 
قبطرب 329 دنکیم  ناهج  زار  هکقرو  هن  هخسن  نیا  يانثا  رد 

راک 206 نادیم  هتشگ  هر  تشد  ردراکش و  حرط  هدرک  هر  يانثا  رد 
ملع 46 درآرب  يرون  كالفا  زکمقر  نیا  درک  يور  نآ  زا  ماکحا  رد 
دنامن 72  يریپ  فعض  زج  هب  ار  ندبدنامن  يریلد  ینعم  كاردا  رد 

دش 71 زادرپهتکن  ایبنا  رگددش ز  زاسنخس  مدآ  لّوا ز  رد   548 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ّلک 74 وزج و  ناهج  زک  لسر  لیخ  هنلسر  لیخ  دندوب  هک  لّوا  رد 

نایز 89 شدوبنیم  يرکشلمک  زنایع  دش  یبن  نید  هک  لّوا  رد 
سابل 155 یهاش  نوسکا  زا  رقف  ِنتسابتلایب  دید  وا  ماّیا  رد 

تسام 50 رورپناج  هچنغ  لثم  هب  ناکیپتسام  رفولین  غیت  وچ  رفظ  غاب  رد 
نرپ 355 مسج  رهپس و  دنرپ  نوچنتیلین  ناینرپ  شرب  رد 
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لحز 320 جوا  تسوا  بوکدگل  هکلحمعیفر  نانچ  يدنلب  رد 
شلامالام 316 تخاسن  مغ  يدرد  زکقشع  یم  فاص  تخیرن  یسک  ماج  رد 

دشاب 315 نایب  رد  هک  ینعم  وچمهیشیب  ناهج  زا  یناهج و  رد 
يرادهدرپ 252 مزع  هدرک  ناتسلگيراهب  داب  زا  مرخ  ناتخرد 

راب 266 هداد  لگ  هدرکان  هکنآ  بجعرازن  شمسج  کشخ و  شنت  یتخرد 
يروشک 132 ره  تفای  ینشور  وزکيرتخا  فرش  جوا  زا  دیشخرد 

زارف 235 بیشن و  زا  نزقرب  روخ  وچزادگملاع  غیت  ندیشخرد 
مینک 251 هچ  افصُم  ماج  یمدمه  زجمینک  هچ  افصا  برش  ریغ  هب  رهد  رد 

يوجم 113 چیه  تمرکم  مسر  هر و  يو  زايور  هب  يور  دشن  یسک  رگا  مزر  رد 
324 یتیاکح 93 ، كرشم  هتوک  رکف  وچ  دشابکلم  رارق  هب  ییود  لایخ  تنطلس  رد 

يامنهار 172 رگد  حتف  رب  وت  حتف  رهيادخ  زا  داب  داد  نید و  روشک  رد 
لیبسلس 259 شبآ  ناحیر و  شاهزبسلیدعیب  سب  یلزنم  تفاطل  رد 

رون 206 هّللا  ّرس  زا  دش  رّونمروصقیب  ّتنج  نآ  ماب  ورد 
الط 214 جرد  وچ  عّصُرم  شنوربالتما  رد  همعط  ره  شنورد ز 

نالازغنیکشم 217 زا  نشور  شنوربنالاهنكزان  زا  نشلگ  شنورد 
رت 93 کشخ و  میرآ  رپ  ریز  راوغرمیسمیرذگب  میراذگب و  ار  هوک  ایرد و 

دشک 201 ایرث  ات  رس  دقع  نآ  هکدشک  اشنا  طمس  رد  دنچ  ّيرُد 
يادزمغ 58  ین  هتسویپ  تسازفامغيابرمدرم  خرچ  نیا  هک  اغیرد 

تسین 74 هاگآ  هدرپ  نیا  زار  زا  سکتسین  هار  ار  كاردا  هدرپ  نیرد   549 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
الص 78 ار  ناهج  ینعم  هب  دشاب  هکالم  رب  مشک  یناوخهرفس  نیرد 

منک 78 ینابزنیریش  فرح  نیزومنک  یناشفرکَش  فرظ  نیرد 
نومنهر 70 نخس  صوغ  هب  دش  درخنوکهبامیس  رحب  نزجوم  نیرد 

ریم 316 تدیوگ  دزیا  مکح  رخآ  هکریم  رگا  یهاش  رگا  نطوم  نیرد 
زاب 71 درک  نخس  يارب  زا  نهدزارطینعم  کلک  نوچ  همان  نیرد 

مار 395 ار  مارهب  دشن  يدیص  نینچمارآیشحو  يارستشحو  نیرد 
اجک 72 زا  لاق  لیق و  ره  يانمتاجک  زا  لامک  فال  تقو  نیرد 

دندنام 143 فرط  کی  هب  ییوجگنجدندناشفا  برح  گنج و  زا  تسد 
ددم 140 شدیسر  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن  زدر  دندرکن  شحتف  ياهاعد 

ینابمقداص 90 افو  رد  ییانثیناث  حبص  تقادص  رد  ییاعد 
ملق 76 دَح  دیاین ز  شفصو  هکملع  دّمحم  ماما  نآ  رگد 

داهن 75 یساسا  شناد  هب  ار  نید  هکداتسوا  ندل  ملع  هب  نآ  رگد 
نَسح 75 قلخ  مامتا  رد  يدوب  هکنمز  ماما  ینیسح  نآ  رگد 

يرکسع 76 هش  رکشل  رادهپسيردفص  دوب  شثرا  هکنآ  رگد 
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تسوزا 75 رّقبت  ار  نیقی  مولعتسوزا  رقوت  ار  نید  هکنآ  رگد 
لوسرلا 75 تنب  تسا و  هّمئالا  ّما  هکلوبق  نامسآ  هم  نآ  رگد 

یهللا 175 ّیلو  ّیلع  يادنیهگآ  ادخ  زا  داد  هراب  رگد 
دنکف 183 تماقا  لحر  هطخ  نآ  رددنمجرا  هشنهاش  هراب  رگد 

درک 136 زارفارس  شهاش  ياپ  رد  هکدرک  زاب  ورب  تمحر  مشچ  رگد 
هار 270 هب  ور  دوش  تلالض  لهج و  هبهاش  مکح  زا  دباترب  يور  رگد 

یلو 75 ِّیلع  ِنیسح  ِیلعیلدرپ  هگ  رکشل  هاش  رگد 
یضترم 76 هبخن  اضر  ّیلعاضترا  هگ  دنسم  هاش  رگد 

تسین 208 اجچیه  تروص  شقن و  ناسنآ  زکتسین  اطخ  الصا  اطخ  ییوگ  رگد 
يارهزیکاپ 76  هاش  یقن  ّیلعيادخ  ملع  رون  طبهم  رگد 

دادغب 305 حتف  نویامه  دمآ  ناسهچدازکلم  هاش  رب  هک  ونشب  الد   550 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تفرگ 210 ییانشآ  لزا  ّرس  هبتفرگ  ییانشور  قح  رون  زا  لد 

زوسب 72 یبای  هج  ره  دوخ  ریغ  ناردزورفرب  يده  رون  هب  ار  ملد 
تسد 184 هب  دمآ  هش  لدع  روتسد  زتسخ  روج  نخان  رگا  ار  یلد 

هاوخهنیک 149 همه  يوجگنج و  مههاپس  نارس  رکشل  ناریلد 
دنتخآ 341 نیک  غیت  مه  لتق  یپدنتخات  رگد  کی  رب  هناریلد 

یحُّضلا 74 َو  يرذگب  نوچ  ِْلیَّللا * َو  زیعدم  نیرب  حضاو  تسلیلد 
تسوزا 76 تجاح  لها  تجاح  اورتسوزا  تّجح  مصخ  رب  هک  یلیلد 

شیافص 232 زا  نشور  هدید  داوسشیاوه  زا  رطعم  ناج  غامد 
وا 74 يوسیگ  يور و  ام  زور  بشوا و  يوب  هحفن  ام  حبص  مد 

لیلد 190 تمایق  زیختسر  زا  دشلیحر  لبط  زاوآ  يان و  مد 
ناشن 271 يدنامن  ناتسمز  عبط  زناشفشتآ  هداب  يدش  نوچ  یمد 

یتخاس 201 رپ  راوهش  ياهّرُد  زیتخاس  ّرُد  جرد  ارم  تاود 
رُد 77 جرد  نوچ  دوب  ناهن  نزخم  هبُرپ  دوب  ّرُد  يرحب ز  هک  متاود 

دروخ 254 شیب  دنک  شلایخ  زا  گس  هکدرگ  راسهک  ریجخن  درک  ناود 
عیدب 167 رهوگ  هنوگره  عیصرت  زعیفر  ازوج  وچ  یماقم  رکیپ  ود 
مالظ 75 زا  لاس  هام و  یهت  ناشیزامامت  هام  ود  نابات  دیشروخ  ود 

شلامآ 316 یناما و  افج  تسروجشلاماپ و  افو  لها  دندش  هک  نارود 
دوب 9 رای  لایخ  مناج  سنوم  هگرحس  اتدوب  رادیب  نم  تخب  باوخ و  هب  نم  مشچ  شود 

گنج 277 برح و  نماد  رد  گنچ  هدزگنرد  زا  هوک  وچ  اج  رب  ياپ  فص  ود 
داب 398 رواکت  نیرتمک  شکلفداب  روای  تخب  رای و  شتلود 

دنتخیر 283 مه  نوخ  رس  ود  غیت  هبدنتخیوآ  مهرد  نیک  هب  رکشل  ود 
رابدور 276 نآ  فرط  رب  هنشت  نوخ  هبرارقیب  لد  مرگ و  رگج  رکشل  ود 
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گنج 275 رهب  ربت  ریت و  دندیشکگنهن  ایرد  ود  میوگن  رکشل  ود 
نیمک 53  ار  رگدکی  نیک  هب  هدومننیک  يایرد  ود  میوگن  رکشل  ود 

تخت 364 هراکدب  تخر  زا  دزاس  یهتتخبکین  ره  هب  یهاشداپ  دهد   551 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ازج 46 زور  هب  ات  نایقافآ  ربازفناج  ّرین  نیا  وترپ  دهد 

نیز 107 دنک  ار  شگنخ  راوضیار  هکنیداب  هاش  تلود  هب  نامرف  دهد 
گرزب 278 لبط  دروآرد  ناغفا  هبگرتس  هاگمزر  نآ  رد  نزلهد 

یهلا 98 تیامح  ظفح  ردیهاش  ياشگناهج  تایار 
بآ 271 رب  رگید  شقن  يدز  یگنر  هببارطضا  زا  رگید  یمد  یبابر 

تست 324 نیمز  شرف  هک  تسا  یعبرم  تشختسا  مدآ  دالوا  نکسم  هک  ناهج  عبر 
صالخ 150 بش  یکیرات  دش ز  ناهجّصاوخ  نودرگ  شخر  رب  تفات  شخر 

هتخیر 293 یلو  شگرب  ورس  شدقهتخیمآ  لِگ  اب  یلو  ُلگ  شخُر 
داژنینیسح 76 هاش  قلخ  نسحداهج  باتفآ  طبهم  شخر 

تفات 150 رون  یلع  رون  ّرِس  لد  هبتفات  رود  زا  رهم  رب  وچ  هش  ُخر 
دنتفرارف 126 اههشوگ  زا  مدرمقافآ  رد  داتف  يزیختسر 

لامک 34 بابرا  تبحص  بدا و  ملعلالح و  تشیعم ز  بسک  مغ و  نتسر ز 
انث 155 يانب  دمآ  یصحا  وچانگنت ال  نیا  رد  ار  ادخ  لوسر 

ریصن 74 دمآ  شبعُر  هر  ههام  کی  زریت  غیت و  يراییب  هک  یلوسر 
همه 390 یفاص  هنیس  هداس و  نوردهمه  یفاعم  رد  وزا  ایاعر 

راک 152 زا  تسد  تسد و  ناشیا ز  راکراصح  نورد  رد  میب  زا  تفر 
بش 159 تروص  هب  دش  هریت  ناشزوربرط  شیع و  غورف  ناشیزا  تفر 

گنس 139 تشخ و  نانمشد  رس  زو  لد  زگنردیب  اضق  تسد  درک  مقر 
دیدش 139 سأب  هیف  نآ  فارطا  ربدید  باحصا  دندید  هتشگ  مقر 

هار 190 هب  تمیزع  يور  دنداهنهاپس  لیخ و  دمآرب ز  وراور 
هام 258 رهم و  هدرپ  شرد  رابغهاش  هاگرد  دمآرب ز  وراور 

زاب 85 وچ  تأرُج  هب  نیهاش  وچ  تّوق  هبزارف  بیشن و  زا  دیص  رهب  ناور 
لیخن 330 عرز و  تشد و  رد و  مدرم  زلیحر  کناب  دینشب  وچ  دش  ناور 

لاثتما 149  هاش  نامرف  هدرک  ناج  هبلاثمبکاوک  بکاوم  دش  ناور 
داب 326 وت  راک  لدع  يریگناهجداب و  وت  رای  لابقا  هک  وش  ناور   552 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رصب 198 راذگهر  زا  تفر  نوربرس  ناشیا ز  لقع  ریاط  ناور 
هورگ 147 اههورگ  بکاوک  لیخ  وچهوکشنودرگ  جوف  نآ  تشگ  ناور 

راوهمشچ 169 هرز  زا  ياهقلح  ره  زراد  ریگ و  نانچ  رد  نوچ  تشگ  ناور 
مالسلا 295 راد  هب  تمالس  هار  زماشتحاکلف  هاش  تشگ  ناور 

نیمک 180 رد  اضق  نوچ  ناج  هب  ار  ودعنیمز  ناجرت  رکشل ز  تشگ  ناور 
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باتفآ 123 رکشل  جاتحم  دشن  يریگناهج  ردهاپس  لیخ و  وجم  نارکی  نارب  ِهن ، نمشد  هب  ور 
غارچلچ 71 بکوک  نوچ  رون  دهدغامد  ات  لد  کیره ز  سکع  دور 

ینارون 303 حبص  هب  لدبم  دشیناملظ  ماش  هک  نشور  زور 
تسام 50 رغاس  رس  ياههساک  هک  تسین  کشمیروخ  هداب  نانمشد  نوخ  هک ز  يزور 

قیرغ 118 ایرد  هب  يو  زا  لفاغ  دوشقیمع  رحب  نآ ز  بکار  دهر 
رابتعا 257 مشچ  زورفاینشوررادیاپ  تباوث  نوچ  شرعق  گیر 

رکون 216 فانصا  هپس  ناریمارکشل  نایعا  يرهش و  سوؤر 
لاقم 71 رخآ  رد  شدیشک  ردیح  هبلاصخردیح  ناطلس  ءابآ  ز 

هتخود 354 رگدکی  رب  زور  بشهتخودنا و  هچنآ  رومس  سآ و  ز 
فلا 169 نوچ  تماق  فلا  مال  يدشفلتخم  رجنخ  دش  دمآ  ز 

شوپبوچ 133 ناهج  فقس  درک  نامکشوکتخس  كوان  دش  دمآ  ز 
دش 71 يوگنخس  تمصع  بابرا  زدش  يوج  حرف  نوچ  نآ  مامتا  ز 
رت 118 ياپ  فک  ددرگ  هک  ناکما  هچرذگرد  نادناخ  نیا  بابحا  ز 

نیقی 109 هار  نایامنهر  همهنید  ناماما  كاپ  حاورا  ز 
یهرمه 130 دنک  ار  ردق  اضقیُهت و  ّتلع  غراف ز  بابسا  ز 

دنکف 244 شکرز  يابید  هفص  ره  هبدنکف  شرفم  هناخ  ره  هب  سلطا  ز 
راگن 287 دننک  یتروص  ملق  كون  هب  رگادریگ  روناج  مکح  اوه  لادتعا  ز 
میدرگ 90 كاخ  باتفآ و  نوچ  مه  هبمیدرگ  كانمغ  یک  هب  ات  ءادعا  ز 

دنزگ 210  ره  زا  شناسحا  مزب  یهتدنمهرهب  یملاع  وا  لابقا  ز 
مایقلا 255 موی  ماق  ثعبم  یلاماکداش  یملاع  وا  لابقا  553 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دازهناخ 77 دوب  ار  یبن  غاب  هکداهن  ون  نبلگ  نیا  لابقا  ز 
رارقلا 206 راد  یناث  رهش  نآ  دشرادمان  هشنهاش  لابقا  ز 

رابکی 305 هب  یکلم  نانچ  دش  رخسمراثآهدنخرف  هش  لابقا  ز 
شوه 201 شوگ  هزیوآ  يزاس  ّرُد  زشوگ  دقع  نیا  رب  يراد  مارکا  ز 

دنک 287 رکشل  ضرع  نانچ  یکلم  هبدنک  رس  رکشل  شوخ  ظافلا  ز 
ناهج 203 ات  ناهج  رکشل  یهایسناهفصا  بناج  دش  دنولا  ز 

رهپس 13 جوا  درب  رون  شخُر  سکع  زارهم  ددرگ  نایع  قفا  زا  هک  شیپ  ناز 
سابل 147 نوگنامسآ  رب  هب  هدنکفساره  زا  یهت  نمیا  هشیدنا  ز 

ریش 38 شیوخ  هشیب  زا  تفر  نوربریلد  ریگریش  هشیدنا  ز 
سایق 283 زا  نورب  يدرم  نیئآ  هبساره  زا  یهت  غراف  هشیدنا  ز 

اداب 216 رود  یتسدگنت  شلذب  زاداب  رومعم  ناهج  شماعنا  ز 
گرزب 345 درم  دوب و  درُخ  ناهج  هکگُرتس  ناهج  رد  دیجنگن  ناز 

زور 77 هب  لّدبم  دش  لدهریت  بشزورفملاع  رهم  نآ  راونا  ز 
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مایق 184 زور  هب  ات  للخ  زا  نوصممالظ  غارچ  شلدع  راونا  ز 
زاب 308 دیشروخ  تشگ  ناهن  برغم  هبزان  ّزع و  ینابناهج و  جوا  ز 

زیگنچ 350 ماکحا  ناهج  زا  تسش  ورفزیررهُگ  يربا  دش  عرش  جوا  ز 
دورف 235 ار  کلف  درآ  هک  رس  نآ  ربدومع  نیگنس  پوت  کلف  جوا  ز 

دننک 115 تراغ  لیخ  نیا  زا  ار  یسبدننک  تراسج  ناسنادب  لّوا  ز 
مدهنم 240 ورب  ییاطع  دشابنمقتنم  دوب  شفصو  هک  دزیا  ز 

شلزنم 295 زا  لزنم  رتهدنیآشوخشلصاح  لد  ماک  همه  دزیا  ز 
يرتشم 243 هم و  مشچ  هب  يدیشکيروای  یتفای  کلف  زا  داب  ز 

هنادهبنپ 319 نوچمه  هبنپ  نوردمشچ  مدرم  دش  ناهن  يد  داب  ز 
ربهار 165 هقرف  یناریو  هبردق  اضق و  دیآ  وچ  الاب  ز 

شنمدب 342  ینمشد  فرط  ره  دشنشنزرس  رهب  دیاشگ  نوچ  نابز 
مگ 253 دش  هقلح  ناز  ندش  نوریب  هرمدرم  دایرف  هرعن و  گناب  554 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ساره 181 ایرد  ناغرم  دندیشکسابلیلین  رحب  نیرد  يرحب  ز 
بش 389 زور  هگ  زور و  بش  هتشگ  یهگبجع  باحس  ناز  نانس  قرب  ز 

لیلحت 49 كاخ  رد  ناشکندرگ  رسدریذپ  شنارکی  لعن  قرب  ز 
هنایم 318 زا  شبآ  بآ و  تفر  نوربهنامز  عبط  دش  هدرسفا  سب  ز 

جومرایسب 342 رحب  نیمز  نوخ  زا  دشجوا  دمآ ز  هک  نارابریت  سب  ز 
جوم 180 هب  ایرد  وچمه  نیمز  دمآردجوفجوف  رکشل  شبنج  سب  ز 

كاخ 272 نکسم  رد  نایع  دش  یتشهبكاردا  لها  مشچ  هب  یبوخ  سب  ز 
باهش 352 ریس  دوب و  کلف  رسارسبانط  رب  دش  هدنکفا  شکرز  سب  ز 

هتخومآ 343 بکرم  ینکفادرم  هبهتخوس  نارگ  راب  ریز  سب  ز 
نیمز 268 يور  هب  شناشن  دنامننیک  هب  ددرگ  تسپ  اپ  ریز  سب  ز 

شارف 169 ار  نت  كاخ  رتسب  يدششارخ  ناج  هزین  هنعط  سب  ز 
ابرهک 122 زج  درب  یهک  گرب  هکابع  لآ  دقن  نیا  لدع  سب  ز 

روم 330 مشچ  زا  تشک  رتگنت  ناهجروبع  هر  نآ  رب  رکشل  درک  سب  ز 
زیربت 177 ياهناتسبش  دش  ناتسلگزیرلگ  تفر  یم  شتآ و  زک  سب  ز 

نارگرس 110 دش  هام  کلف  جوا  ربنارکیب  رکشل  نآ  درگ  سب  ز 
بات 188 هب  ردنمس  شمومس  ّرح  زباتش  رد  اوه  نآ  یمرگ  سب  ز 

خرس 278 راگنز  فقس  نآ  سکع  زا  دشخرس  راز  نیمز  دش  نوخ  جوم  سب  ز 
دش 330 هاگرخ  نحص  نیمز  میرحدش  هام  ات  هتسویپ  هزین  سب  ز 

مدآ 90 تفای  تفالخ  شمکح  زا  هکملاع  ود  قالخ  دمح  دعب  ز 
رامش 345 زور  هب  ات  رفظ  رادمرادم  ملاع  دالوا  رب  شدعب  ز 

مادم 335 تلود  تخب و  روای و  کلفماظع  لآ  دالوا و  رب  شدعب  ز 
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داب 396 رادهگن  دب  ره  ناشادخدار ز  دالوا  دننام  وچ  شدعب  ز 
راقفلا 74 وذ  شدمآ  قرب  هک  یباحسراوس  لدلد  هاش  یبن  دعب  ز 

داب 335  داش  وا  ناسحا  رسارسداب ز  دابآ  ملاع  هش  ریبدت  ز 
تسار 38 دنیان  رهم  هم و  مهاب  هکتساوخ  رذع  شدوخ  راید  زا  سرت  555 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دنزگ 206 ره  زا  شلابقا  داب  نوصمدنسپ  ثداوح  رود  رییغت  ز 
تفرگ 335 ناوتب  ریبدت  هب  یناهجتفرگ  ناج  نوچ  ریبدت  ریدقت  ز 
یقت 76 رم  کلف  رب  اخس  دوج و  زیقت  دش  بقل  شدهز  يوقت و  ز 

نتخادنا 326 رس  ام  زا  مزع و  وت  زنتخات  رس  هب  ام  زا  رما و  وت  ز 
زور 184 وچمه  دش  هصرع  نآ  ناتسبشزورفملاع  تسیقرب  هک  شغیت  ز 

راوگشوخ 345 یم  تسا  ینیچ  فرظ  رد  هکرایرهش  رس  شدنروآ  نیچ  ز 
ماک 208 لد  ناج و  دبای  حور  توق  زماگ  یهن  رترب  نوچ  سفن  ظح  ز 

سانشبکوک 184 ریپ  يرتشم  وردساسا  نآ  بجاح  يودنه  لحز 
لیثمت 49 لثمیب و  یبکوک  دش  نایعردقکلف  ناطلس  مان  ردیح  ز 

سوسف 278 تسد  ود  مهرب  جنس  دزبسوک  هنیس  رب  تشم  دزب  تریح  ز 
ماکداش 76 وزا  ملاع  هوابون  وچماتتخا  نید  هدید  شتّیمتخ  ز 

گرزب 100 مصخ  دیدرگن  شگرگ  هکگرگ  لهج  زا  درورپ  هک  يدرخ  ز 
شفقو 257 رایسب  هش  مکح  ضیف  زشفقس  راداپ  هم  رهم و  تشخ  ز 

يدنلبرس 216 رسفا  جات و  بسا و  زيدنمجرا  یبای  زین  تعلخ  ز 
هانپ 99 رد  شدشاب  نید  کنیا  ضرغهاج  بابسا  کلم و  ییاراد  ز 

دوش 278 ایرد  رهن  زا  هکنآ  بجعدوش  ادیپ  رهن  یلب  ایرد  ز 
راسی 124 ات  نیمی  زا  فک  هب  دیآردرامد  هگ  ره  میرآرب  نمشد  ز 
روه 320 همشچ  لالز  زا  بآ  هدربرورض  تقو  تسد  ولد  رد  هدز 

درک 137 زیت  هگتخت  بناج  نانعدرک  زیرنوخ  ِكرت  مرک  هار  ز 
هتخوس 184 یگریت  دش  کلم  نآ  ردهتخورفا  تسا  یعمش  هک  شحمر  ز 

مدع 342 کلم  دید  ناوت  وس  نآ  زکمژد  مشچ  تشگ  نانچ  نزور  ز 
دزن 307 ناسنیزا  ریت  فده  رب  کلفدسا  دش  نیشننودرگ  هک  يزور  ز 

ملع 278 يزارفرس  هر  ردنا  دشمخ  تخاس  دق  وچ  عضاوت  يور  ز 
تسکشیم 166  نوکس  يانب  ادعا  ربيزاغ  راوهر ]  ] بسا نوکس  يور  ز 

ریرح 275 نآ  رگم  دمآ  نزوس  نیا  هکریت  شیپ  لدمرن  نانچنآ  هرز   556 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هرز 133 زا  ریت  كون  هرگ  يداشگهرگ  رب  هرگ  هچرگا  دوب  هرز 

دوب 133 ریت  کی  ياج  شاهقلح  ره  هکدوب  ریبدت  يارای  هچ  ار  هرز 
جنگ 214 رام  دوخ  تسحیلم و  شوشح  هکجنسهتکن  وشم  شوشح  جّانز و  ز 

دنکف 203 اپ  رد  شیوخ  هدرخ  نمسدنکف  ابید  شرف  نمچ  هزبس  ز 
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ياج 274 هناد  هلا  تسج  نانچ  هوک  هبيار  یتسس  هوک و ز  یتخس  ز 
رب 221 گنس  هشیت  زا  دبای  للخرپ  هوک  هعلق  دوب  را  گنس  ز 

نامک 171 دش  ودع  ریت  وچمه  دقنامز  رد  لد  راب  ینیگنس  ز 
نابزمه 397 يرجنخ  دشن  وا  اب  هکنایع  اجنآ  یگرب  دشن  نسوس  ز 

یهتوک 244 دوب  دب  ار  بابسا  هکیهت  نایمه  درک  نانتنیمیس  ز 
ار 305 نیمز  يور  هد  هرهب  شضیف  زار  نید  ایند و  نک  دابآ  هاش  ز 
راقفلا 308 وذ  بحاص  یصو  قح  هبرادم  ار  نید  دالوا  داب و  هش  ز 

نشلگ 217 لابقا  هضور  شرهب  زنشور  لامآ  هدید  شرهش  ز 
رمق 213 رود  نابوخ  راسخر  هکرگهولج  نانچ  ارغب  هساک  هش  ز 
دنکف 205 تمیزع  نانع  ناشاک  هبدنمس  يور  تفاترب  زاریش  ز 

یگرابکی 151 میب  ار  موق  نآ  دشیگراب  هولج  هش و  ریش  ز 
تخاس 305 روهدید  مظاک  رون  زا  شادختخادرپ  زان  نوچ  ناشیوک  فوط  ز 

تسرد 163 شیابق  نک  اقب  طیخ  زتسخن  زا  سابل  يداد  وچ  شلدع  ز 
دش 352 گنژرا  حول  نیمز  میدادش  گنر  دص  هب  نوچ  نیمز  شسکع  ز 
كالفا 380 کشر  بقاث  مجن  زا  دومنكاخ  الط  گنر  هرقن و  سکع  ز 

نک 70 شومارف  نتفگ  رایسب  زنک  شوگ  ياهمغن  نخس  دوع  ز 
هتخاس 279 كزی  تلود  لابقا و  زهتخارفا  تیار  رفظ  حتف و  ز 

گرگت 284 ناراهب  ربا  زک  دش  نانچگرم  نارابریت  اضق  سوق  ز 
يوگزاب 77 دنک  یهاش  خیرات  زيوجزار  دوش  خّروم  لوق  ز 

دیزم 153  نم  له  مییوگ  وت  فطل  هبدیدش  سب  ام  میراد  وت  رهق  ز 
لقع 390 نوناق  دوب  رسب  ات  رس  هکلقن  درک  ناوت  شراب  راک و ز  557 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ریط 330 شحو و  رب  گنت  نامسآ  نیمزریس و  تقو  دش  هار  نآ  رد  ترثک  ز 
تسشن 77 یناشفرهوگ  هب  متاودتسکش  صقن  تفر  نورب  مکلک  ز 
ناشکهک 161 لپ  دوب و  کلف  ایرد  هکناشن  دمآ  هدندرگ  نودرگ  ز 

موم 134 وچمه  دش  هاوخدب  گنس  لدموب  زرم و  نآ  ردنا  نارگ  زرگ  ز 
هدرب 257 روتسد  نآ  لیدنق  زا  روخهدرب  رون  هم  شرد  خیم  لگ  ز 

مایق 99 زور  هب  ات  للخ  زا  نوصمماظتنا  هتفای  دبا  فطل  ز 
نک 88 وفع  ام  تّالز  زرو و  مرکنخس  رد  رگا  تفر  یتأرج  ام  ز 

رابتعا 153 هدید  نایع  دنیبنراد  ریگ و  نیردناک  نک  وفع  ام  ز 
روهش 345 نینس و  رب  ناهج  رادمروبع  رد  بش  زور و  دوب  ات  نامز 

لدبم 350 دیدرگ  نیلّوا  روطهبلتخم  دوب  هچرگا  رود  ار  نامز 
نامأوت 145 نامز  ياقب  اب  دوبناما  رد  وزا  دناقلخ  هک  شنامز 

دندنویپ 333 زاب  هک  ناسنا  هن ز  دنوریم  هکناد  تمینغ  ناتبحصمه  تبحص  نامز 
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راک 178 ود  ناسآ  هتشگ  نآ  زور  بشراهب و  نمؤم  دزن  دوب  ناتسمز 
دالوف 177 اّما ز  اهشرف  هدنکفداینب  شیع  حرط  هدرک  ناتسمز 

لد 214 ياپ  ار  عبط  ورد  دشورفلِگ  بآ و  نانچنآ  یعوبطم  ز 
دش 349 ناهن  قرشم  ورسخ  ءوض  هکدش  نایع  يرون  نانچنآ  برغم  ز 

بایینشور 349 دش  کلف  هام  وزکباتناهج  دش  یلظ  لآ  رهم  ز 
دنناریح 93 زین  هّصق  نیرد  هام  رهم و  هکيراک  ره  سحن  دعس و  نیبم  هام  رهم و  ز 

دیدرگ 296 هزادنایب  ضیف  ار  نامزدیدرگ  هزات  ملاع  زبسرس و  نیمز 
ناج 198 لیخ  نآ  رد  نت  رکشل  نیردنامسآ  رکشل و  زا  رپ  دش  نیمز 

رازهلال 199 ودع  نوخ  دش ز  یلوراهب  داب  مرخ ز  تشگ  نیمز 
روح 258 مشچ  همرس  دنک  ناوضر  هکروتس  ياپ  ریز  دش  مرن  نیمز 

يرس 246 رب  ناششوپرس  هتشگ  کلفيرگ  ياههساک  هش  راونیمز 
كاخ 102  هرومعم  رد  کیل  يرهپسكاپ  نیربنع  تشهب  نوچ  ینیمز 

لیلد 76 بکوک  وچمه  ار  عرش  هرلیدعیب  هویم  فرش  لخن  558 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رمس 77 دشاب  هویم  ندرورپ  هبرثا  دنامب  ات  رمث  لخن و  ز 

رپ 239 لاب و  زا  رهاظ  یشتآ  دنکرگدکی  رب  لاب  یهگ  نآ  دنز 
باتک 72 دص  رد  درک  مقر  دیاب  هکبآ  رب  يدنبشقن  نم  کلک  دنز 

باتم 388 رگید  تسا  نیمه  ترمع  هکباهش  نوچ  ورد  شتآ  هاگ  دنز 
بآ 189 ِحشرت  زا  هطرو  نانچ  ردباود  یمدآ و  دنتشگ  هدنز 

صاّقر 350 هّرذ  نوچ  لد  ناج و  شضیف  زّصاخ  وترپ  ار  هش  داب  ترون  ز 
یهایس 349 ات  يدیفس  دش  رّونمیهاش  لابقا  بکوک  رون  ز 

نخس 71 شدیسر  مد  نیا  هب  مدآ  زنهک  ناتساد  ندرک  ون  ز 
ملق 105 شریت  دوب و  نون  وچ  شنامکمسق  يدروخ  لقع  ِمَلَْقلا  َو  ز ن 
تَلِحب 15 نازیزع  حور  دنکن  ین  روشابیم  نازیرگ  شتبحص  راهنز ز 

دنزگ 266 دباین  رصرص  داب  زا  هکدنلبرس  نانچنآ  نت  يورین  ز 
فدص 75 وا  ؤلؤل و  نسح  نیسحفرشلا و  یلع  ربا  ناسین  ز 

نتخ 181 نیچ و  کشر  ار  هحفص  دنکندبنیکشم  نالازغیشحو  ز 
فان 111 هب  ات  دش  هنخر  نانمشد  رسفاکش  اراخ  غیت  زا  بناجره  ز 

رهم 82 نازیم  ازوج و  نیهاش  هبرهپس  راب  هدیجنس  هّرد  ره  ز 
گنرهریت 133 اوه  نارابریت  زا  دشگندخ  باقع  دش  ناور  وس  ره  ز 
نانس 111 وس  ره  غیت و ز  يوس  ره  زنانع  رب  نانع  رکشل  يوس  ره  ز 

باجح 77 رد  دور  متسر  ناتسد  هکباب  حتف  دنک  ناسنآ  زا  حتف  ره  ز 
ماع 78 ماعطا  هن  ناصاخ  رهب  یلوماعط  اّیهم  يو  رد  هنوگره  ز 

يد 271 لصف  رگد  لوصف  يدومنیم  گنر  ره  لقن و ز  هنوگره  ز 
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دنچ 245 نوچ و  هشیدنا  رتنوزفدنسپلد ز  یم  لقن و  هنوگره  ز 
مایقلا 77 موی  ماق  ثعبم  یلاماکداش  یملاع  شاهویم  ره  ز 

صاقر 251 هم  يوگهلذب و  يرتشمّصاخ  نمیشن  نآ  لاوق  هرهز 
دالب 201  رد  وب  گنر و  زا  ددرگ  لثمدادم  کشم  فرجنش و  توقای  ز 

نیمک 184 رد  اضق  نوچ  ناج  هب  ار  نادبنیک  دصق  رد  مارهب  يوس  کی  559 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
راسنوگنرس 349 دش  نام  ناخ و  ار  ودعرادناهج  هاش  تلود  نمی  ز 

دهع 232 ار  زورون  دش  هزات  ترشع  هبدهمکلف  هاش  مدقم  نمی  ز 
هلاه 393 دش  هلال  رود  رب  هزبسهلال  لگ و  دش  غاب  تنیز 

لیقیب 382 ناور  گنفت  زا  ضوع  ردلیجس  هراجح  مه  فرط  نیز 
راوهاش 84 رُد  تخیر  تخیسگ  ایرث  دقعدنت  داب  سفن  زک  نایع  یتشگن  هلاژ 

هابتنانامیلس 346 هاش  یبن  قح  ثراونید  کلم و  باتفآ  یهلا  فطل  هیاس 
هایگ 102 رهم  درب  کشر  نآ  زا  هکهاوخلد  یتیاغ  هب  ات  شاهزبس 

طاسب 259 رد  نابوخ  فلز  نوچ  شلبنسطاشن  زا  اهلد  وچ  مرخ  شاهزبس 
ازس 163 ترصن  هب  لباق  دناحتف  هبازغ  داهج و  هار  شهاپس ز 

نایم 219 رد  ار  هعلق  نآ  دنتفرگنایدیص  نوچ  زین  ازغ  هاپس 
ناور 147 وکاب  حتف  یپ  زا  دندشناوتنودرگ  ردقکلف  هاپس 

ناباتش 398 رصرص  نوچ  مزر  مزع  هبنابایب  گیر  ددع  رد  یهاپس 
يادخ 184 عنُص  راونا  رّونميامنور ز  هنییآ  شدوب  رپس 

تسد 198 دندرب  غیت  رجنخ و  يوستسکش  اهنانس  دنکف و  اهرپس 
سوه 121 رصرص  لصو  دنک  سخ  اجکسخ  هلمج  ودع  رصرص  داب  هپس 

دیشک 150 رس  زا  تملظ  توسک  ناهجدیشک  رکشل  دیشروخ  رادهپس 
داهن 210 تلود  تخت  بناج  مدقداد  نید و  هگ  رکشل  رادهپس 

تسوا 74 ماجنا  زاغآ و  يارآفصتسوا  مالسا  لیخرس  رادهپس و 
نیکست 101 تفای  تیاغ  هب  لزنم  نآ  ردنید  اب  هاش  تلود  رهم  رهپس 

راوخهمعط 214 نآ  زا  یهام  هب  ات  هم  زرامشیب  هم  رهم و  نآ  رد  يرهپس 
تسا 70 هدرورپ  شرع  رهوگ  نخستسا  هدرپ  کلف  هن  یگدرپ  نخس 

لامک 181 هجو  هب  یبوخ  هب  یلامجلامج  دشخب  سوواط  وچ  ار  نخس 
سابتقا 71 زا  هگ  هراعتسا  زا  هگسایقیب  تنیز  دهد  ار  نخس 

هار 71  هب  ور  یمظاک  تبسن  زا  دشهاش  دادجا  سپ ز  نا  زا  دنار  نخس 
تسا 71 یهرمه  لزا  مکح  هب  ار  نخستسا  یشنهاش  يارغط  بیز  نخس   560 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تسا 71 لقاع  ره  زومآهتکن  نخستسا  لد  عمش  زورفاهلعش  نخس 
دوب 70 نادنخس  درم  ناج  نخسدوب  ناج  لد و  شخبضیف  نخس 

رارقلا 246 راد  کشر  نآ  دشرامشیب  توعد  زا  هتوک  نخس 
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تفای 305 نید  ایند و  تلود  ملاع  هبتفای  نینچنیا  حتف  وچ  هتوک  نخس 
تسیرهوج 70 ّلک  لقع  رهوج و  نخستسیروشناد  رهوگ  نخس 

صالخ 343 يو  زا  ددرگ  یک  هک  مغ  نآ  ردصاوخ  شتآ  ریشمش  میب  زا  رس 
ماعطا 380 هدرک  يو  رد  هتخس  سنج  زماخ  هرقن  زا  اهفرظ  رسارس 

عادو 343 مهاب  دندرک  تسد  رسعاطقنا و  تبیه  زا  همیسارس 
ناتسادمه 56 هتشگ  ناتسار  ودبناتسار  نوچ  هزین  هتخارفارس 

باکر 156 ردنا  ترصن  نانع  رد  رفظبانجیلعا  هاش  نید  زارفارس 
داتف 42 اپ  زا  تخارفارس  هگان  وچداهج  غاب  یلخن ز  زارفارس 

گنت 129 دندیشکرد  نیز  هب  رواکتگنردیب  نامز  رد  هپس  نارس 
راخ 275 كون  لگ و  گرب  هک  ناسنادبرادمیب  نانس  مخز  شیپ  رس 

راد 71 روط و  یبن  قلخ  شدوب ز  هکراوس  لدلد  هاش  ناتساد  رس 
وا 345 مزر  هصرع  ناهج  نارسوا  مزب  هساک  نارورس  رس 

يزارفرس 346 شدشابیمن  هب  نیزکدنکفا  هش  دنمس  ياپ  هب  ار  شرس 
هب 388 میلست  دنیوگ  هچره  زا  هکهن  میلست  طخ  رب  زجع  رس 

دادغب 296 هب  یهاش  تیار  دمآ  هکداد  ادن  نیا  بیغ  ملاع  زا  شورس 
وزا 240 دود  لجا  زوس  دروآربوزا  دوس  نامسآ  رب  همیه  رس 
يوق 254 نک  هش  لابقا  ناکرا  زيورسخ  یهاشنهش و  ریرس 

دنک 43 یلیس  برض  زا  خر  نوگرگددنک  یلین  هماج  کلف  رگ  دزس 
ییهنیک 257 ره  زا  لد  یفاص  درخ  نوچییهنیئآ  رابغیب  شبآ  حطس 
زورون 392 زور  لّوا  مرحم  هب  میسدوب  نآ  خیرات  دوخ  دندرک و  رفس 

راسی 206  ردنا  ترصن  نیمی  رد  رفظرادمان  ورسخ  تفصنامیلس 
موجن 185 موجه  رضخا  خرچ  رب  وچموجه  دصق  درک  نمچ  رب  نمس   561 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زیت 279 قرب  نوچ  اناوت و  نودرگ  وچزیخقرب  شوردنمس  دنمس 
بدارفاو 75 هام  یلو  یصوبقلرقاب  هاش  یبن  یمس 

زارد 54 رمع  هاتوک  هتشگ  وزازارفرس  نکفاودع  نانس 
نک 73 زیرنوخ  فرجنش  فص ز  ره  هبنک  زیت  نابز  ار  ملق  نانس 
دش 342 راتفگ  زیت  ودع  نوخ  هبدش  راقنم  خرس  نوخ  هب  اهنانس 

لین 49 هصرع  ات  امنهر  ددرگ  هکیباهش  دشاب  وا  حمر  نینس 
دنتساخ 190 نیمز  زا  ودع  نیک  هبدنتسارآ  مزع  فص  ناراوس 

مگ 254 رمع  هقبر  دنک  اجنآ  هکمق  یشحو ز  دنار  ناهفصا  يوس 
رقتسم 95 ار  عمش  نآ  رد  يدید  وچرظن  يدرک  وچ  هش  همیخ  يوس 

منک 17 هچ  اجنآ  هدش  لد  نم  تساجنیا  رایمنک  هچ  احطب  برثی و  مور  هچ  هبعک  يوس 
باتش 235 رد  نایناطیش  مجر  یپباهش  نوچ  نیشتآ  کفت  ماهس 
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تشذگ 114 هچره  زا  رذگب  ایب و  تسود  ياتشد  يراگنز  اوه و  دش  یبامیس 
نیمز 137 نامسآ و  نوخ  كاخ و ز  زنیک  زور  دش  گنرلگ  مافهیس و 

رز 355 جخان  تسد  هب  ار  یکی  رهرثامیسن  ولج  رد  نارطاش 
صصقلا 229 نسحا  وت  هّصق  یفسوی و  وتصن  سورع  دمآ  وت  حتف  رهب  اهاش ز 

راد 372 ینابم  کلف  ار  وا  لدعراد  یناما  هیام  ار  هاش 
تسا 103 یک  دیشمج و  تخت  نیشنگنرواتسا  ير  مور و  وا  کلم  هنیمک  هک  یهاش 

لاوزلا 178 عیرس  شزور  هزور  یپلاجملا  عیسو  تعاط  رهب  زا  بش 
يدرک 380 ماع  ّصاخ و  رکف  کیره  هبيدرک  ماعطا  راب  ود  يزورنابش 

ماش 132 هدرک  نایناورش  زور  یلومالظ  زا  یهت  وز  نایزاغ  بش 
تسبب 176 كانمن  هدید  رد  همه  مکشاتسبب  كالفا  همشچ  يدرس  زک  بش 

داب 97 زورون  وت  زور  ردق و  تبشداب  زورفالد  تهاج  زور  بش و 
شرد 328 رب  نابساپ  يودنه  لحزشرکاچ  هم  دیشروخ و  زور  بش و 

تداعس 95  رب  تلود  لها  لیلدتداعس  رد  نشور  زور  نوچ  یبش 
زورون 95 زور  نوچ  ادزمغ  ینعم  هبزورفالد  زور  زا  رتنشور  یبش   562 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هتساوخ 245 لد  هچنآ  نآ  رد  اّیهمهتسارآ  رساترس  هناخ  نآ  دش 
گنرگنر 352 حزق  سوق  نودرگ ز  وچگنرف  شقن  گنر  زا  فقس  نآ  دش 

فزخرپ 239 هقُح  نوچ  جرب  ره  زفده  ار  الب  گنس  هعلق  نآ  دش 
باقن 77 ربا  تخوس  شخر  غورفباتفآ  ردب  ردب و  ون  ِهام  نآ  دش 

عیدب 157 يو  زا  تسین  نینچ  يانبعیفر  شرصق  ردق  نامسآ  زا  دش 
بآ 189 ضیف  رهظم  نانچ  یبارسبایماک  ورسخ  نطاب  زا  دش 

نامسآ 354 نماد  نوچ  گنرقفشناکد  نآ  هوقلج  هتخت  زا  دش 
راسهوک 269 رس  رب  نوخ  رحب  نایعرازراک  نآ  رد  نارابریت  زا  دش 
هام 138 تفر  نورب  رکیپ  ود  جرب  زهاگتخت  يوس  نیز  هناخ  زا  دش 

رانم 175 شخبرون  ناذا  غارچراچ  تشه و  هلبق  نیا  رکذ  زا  دش 
زیرگید 244 ؤلؤل  نزجوم  نآ  ردزیخجوم  نیمزرس  نآ  نغور  زا  دش 

راوهاش 185 ّرُد  رپ  ناهج  طیحمراهب  ربا  ناسین و  ضیف  زا  دش 
كاچكاچ 197 ناج  نابیرگ  رجنخ  هبكانلوه  هصرع  نآ  رد  نیک  زا  دش 

داهتجا 110 رس  زا  مکح  هلمج  نیربداهج  يرورپنید و  ضحم  زا  دش 
مالّسلا 183 راد  کشر  نایمالسا  ربماقمیتشهب  نآ  شمدقم  زا  دش 

دلولا 167 هیبا  ّرس  زار  نایعدرخ  مشچ  هب  شیور  رهم  زا  دش 
كاخ 175 شرف  نیرب  شرع  وچ  فرشمكاپ  تاذ  هدزای  نیا  مان  زا  دش 

ریپ 112 ملاع  رس  زا  دریگ  یناوجریبدت  نُمی  زک  نآ  تقو  نونکا  دش 
ياسهیاس 33 دوش  احطب  كاخ  رب  هکيامهنویامه  نآ  هشیدنا  دش 
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سفق 128 دزاس  شیوخ  رب  بوچ  زا  هکسوه  ار  شلد  غرم  هّصق  نیا  دش 
لُگلُگ 250 ناتعلطرهم  هرهچلُم  شبات  ناتسلگ ز  نآ  رد  دش 

رفظ 366 حتف و  راسی  نیمی و  زورورپنید  رایرهش  ناور  دش 
لدب 152 ماش  هب  ناشلابقا  زورلمع  ءوس  یعلاطدب و  دش ز 

هریت 152  بش  وچمه  تشگ  ناشزورهریخ  ناشمشچ  هراظن  دش ز 
راهبون 84 دسرب  رو  دیماان  دش  هیماننیمز  يور  هصرع  مافهنییآ  خی  دش ز   563 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ياسهیلاغ 394 راگن  راذع  نوچيازفاحور  ياوه  زا  نمس  دش 
زادرپهمغن 177 يو  رد  هرهز  يرهپسزاوآشوخ  بوبحم  هگرخ ز  هدش 

زاسهمعن 184 لزغ  لوق و  گنهآ  هبزارط  ناتبعل  نوچ  هرهز  هدش 
سردایرف 105 تسش  رگا  یتشگنسفن  شکاشک  ناز  شهتوک  يدش 

يوبشوخ 177 گنرشوخ و  لگ  خاش  ناسبيوس  ره  هب  شدوع  رمجم و  رارش 
جوفجوف 269 یتشک  انف  داب  زجومزیت  مزلق  نآ  رد  هتسکش 

رامشزور 140 هیاس  دنک  شرتچ  هکرادیاپ  نانچ  شنینس  رامش 
ریسم 355 هداتف  رمق  رود  هب  شکرینم  ردب  وچ  یکی  ره  هسمش 

رهم 147 شیبآ  غرم  یهام و  شهمرهپس  يو  رد  ماش  ره  هدرک  انش 
ماتتخا 239 شدبای  یگدنز  نوچ  هکمان  هب  سنقق  تسیغرم  هک  مدینش 

ملق 98 ریفص  زا  اون  دز  ناس  هچمقر  شوخ  یسودرف  هک  يدینش 
نید 145 هاوخدب  مشچ  زا  دنام  نوصمنید  هار  يداه  شتیار  دوش 
شرهوج 76 نید  عرش و  تنیز  دنکشرورپنید  غیت  نومنهر  دوش 

فاسخنا 274 هدقع  رد  يورهیسفالتخا  نانچ  زا  تبقاع  دوش 
لما 337 يارس  تحسف  گنت  لدللخ  زا  یهت  مغ  زا  غراف  دوش 

بش 98 هب  نشور  زور  شددرگ  لدببدا  ءوس  هویش  ار  هکره  دوش 
داب 240 زازعا  تخت  هدنزاربداب  زارفارس  تصاخ  فطل  زا  هش 

يرتخاکین 113 لابقا  نمی  زا  هکيرورس  نآ  وت  ارایرهش  اهش 
تخت 96 رب  تسشنب  نارماک  تلود  هبتخب  يرای  زا  نید  داد  اب  هش 
هاگرخ 252 هزوریف  هدز  نیدرورف  هبهام  ذمرادنفسا  دیشروخ ز  هش 

اهلفاق 236 يدش  عمج  یفرط  ره  زواهلفان  يدش  ضرف  نآ  رد  هک  يرهش 
اههلفاق 321 يدش  عمج  یفرط  ره  زواههلفان  يدش  ضرف  نآ  رد  هک  يرهش 

هاوخداد 184 هلان  زا  دش  غراف  وچهانپنید  رتسگتلدعم  هش 
راسهوک 150  هعلق  زا  روخ  دمآربراوس  دش  نوچ  هراب  رب  هاشنهش 

تسکش 171 نمشد  بلق  رب  دروآ  وچتسرپقح  رورپنید  هاشنهش   564 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
جاور 175 نید  درب  شتخت  جات و  زا  هکجات  تخت و  اب  رادنید  هاشنهش 

نوک 286 رد  قلخ  سابل  نک  مکح  هبنوعیب  دیناشوپ  هک  یهاشنهش 
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مسلط 195 رد  ناهن  دشاب  هک  یجنگ  وچمسج  وچمه  يرکشل  ناج  وچ  هشنهش 
ریسم 137 شمزع  دنکفا  تخت  يوسریگ  راد و  زا  دش  غراف  وچ  هشنهش 

درب 118 شیوخ  يدنزرف  تابثا  هبدرب  شیپ  نینچ  یهار  هک  هشنهش 
راثن 203 منبش  درک  ضوع  رد  اوهرابغ  زا  تسش ]  ] هزبس رطاخ  ابص 

زاوآمه 252 ناغرم  تینهت  ياربزادرپهمغن  لبلب  نادنخ و  ابص 
ماکز 185 زا  تسزراب  ناهج  ماشممامتها  لادتعا  رد  درک  ابص 

ناهن 109 تشاد  هچره  هدرپ  سپ  ردنایع  درک  رهم  هاش  رب  حبص 
دراد 251 نابز  رب  تسه  وا  لد  رد  هچره  هکدراد  نآ  زا  یلدنشور  همه  نیا  یحارص 

گندخ 222 هدیشک  نامک و  هتفرگگنج  نییآ  هب  شریبک  ریغص و 
ناج 74 سنا و  فص  ود  شمکح  نادیم  هبنارکیب  رکشل  نیا  يارآفص 

هدیمخ 232 کشم  شتّنج  ياوههدید  ود  رون  شتحاس  يافص 
راتت 8 کشُم  تخیبب  تیوک  ّتنج  ياوهراهب  بآ  تخیرب  تیور  توفص  يافص 

تشگ 182 هقلح  نانچنآ  قفا  ناسبتشد  هوک و  ره  درک  يرکشل  فص 
تساور 76 تجاح  دیّما  لها  يا  هکتسادن  رد  بش  زور و  شرد  ریفص 

شوه 190 ار ز  درخ  زغم  درک  یهتشورختمایق  ریفن  ریفص 
ياج 278 تقاط ز  ناینب  دنکفیبيان  هرک  مد  ریفن و  ریفص 

تافآ 305 ریخاتلا  یف  هک  یقاس  ایبتاذکلم  هاش  دز  هداب  يالص 
نک 74 داش  يرکشل  رکشل و  لدنک  دای  یبن  مالس  ةولص و 

افش 353 هیف  دهش  وچمه  شنطابافص  نیع  روخبآ ز  شتروص 
کلم 355 رس  رب  هشیمه  نکفاهیاسکلم  رورپهیاس  ورس  شتروص 

دندرکرب 262 کلف  هب  رس  اههتشپدندروآ  تشپ  هب  هک  سب  زا  دیص 
دندش 262  هاش  يوس  هب  روآدیصدندش  هاگرخ  بناج  نایدیص 

رازاب 216 زور  شدیع  تسزورون و  هکرادربراب  زروهفرح  فیعض   565 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
لالتخا 293 لالخ  نوچ  نت  هب  شفعض  زلایخ  زا  رود  هتفر  بجع  یفیعض 

هداتسیا 366 يامه  نوچ  شرس  ربهداشگب  لاب  خرچ  ریاط 
درک 320 ایرث  هناد  زا  همعطدرک  اجنآ  زارف  رگ  يریاط 

بش 41 ترکف  زور و  راک  ناشگنجبلطبرح  يوجگنج و  ناشعبط 
رُد 380 رپ  هدرک  تنیطكاپ  جنربُرپ  دوب  رُد  زک  فدص  نوچ  ار  قبط 
بالگ 214 شبآ  دنق و  شلِگ  ییانببات  بآ و  اب  هدولاپ  دش ز  قبط 

ریس 329 داد  نینچ  ار  ملق  داوجریخ  رش و  همان  هدنزارط 
داشگ 265 شیع  باب  تخب  خر  ربداهن  شیع  رکف  قالشق و  حرط 

وا 328 ناسحا  رحب  هصرع  نامزوا  ناوخ  همقل  نیمز  ماعط 
هاگباوخ 226 نیا  درگ  رمق  رود  وچهاپس  درِگ  هب  دش  ناور  هیالط 
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ورزیت 396 بکرم  نینچنیا  دید  هکولج  رد  شترصن  بقع  زا  رفظ 
بایهرهب 279 نید  عّتمم ز  ایند  زباکر  ردنا  ترصن  نانعمه  رفظ 

رهچ 14 زا  دیاشگرب  هدرپ  هک  زور  نآینارون  وا  لامج  زا  دوش  ملاع 
عامس 213 رد  دوخ  لوق  زا  دمآ  بابکعاقب  رد  نایفوص  نوچ  هکنآ  بجع 

یتلوصدسا 150 یماقتناربژهیتلود  دوب  ریبدتریپ  بجع 
ِمَلَْقلا 75 َو  فصو ن  وا  تشگنا  هبمقر  دشاب  هتشگ  را  دوبن  بجع 
بیکش 198 زا  تسد  دناشفارب  روهتبیهنتمایق  يزور  دید  ودع 
تخیر 171 رابدا  راب  لما  لخن  زتخیر  لاب  رپ و  یّلک  هب  ار  ودع 

امن 194 اهشنزرس  نانس  نعط  زاج  هب  دیاپن  دهاوخ  هک  ار  ودع 
گنس 169 هب  رس  شدمآ  نارگ  زرگ  زگنت  هب  رجنخ  غیت و  زا  دمآک  ودع 

باشوخ 179 ربارب  یتخل  دنار  کلمباتش  زا  هاش  بسا  نوچ  درک  قرع 
هام 107 لد  ددرگ  هراپهراپ  وت  میب  زاهار  نودرگ  يوس  یبش  دنک  وچ  تمزع 

مینک 188 رتسب  هزبس  زا  شلاب  لُگ  زمینک  رگید  يارحص  هب  تمیزع 
راوس 119  یخامش  مزع  هب  رسارسراسی  نیمی و  زا  دنوش  رکاسع 

یگدنسیون 184 شهاش  هدومرف  هکیگدنب  رد  هداد  یطخ  دراطع   566 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نایک 196 نامک  زا  هز  تساخرب  وچنایشآ  زا  دندیرپ  ناباقع 

ياسرفخرچ 253 درگجوا و  ناباتشيامیپهار  تبوقع  رد  ناباقع 
تسرد 111 تسش  هدیرپ ز  وس  ره  هبتسچ  راقنمدالوف  ناباقع 

رس 235 نمیشن ز  دزاس  لقع  نوچ  هکرپزیت  نامک  زا  گندخ  باقع 
لاجم 85 ریاط  رسن  رب  گنت  دنکلاب  يورین  هب  شگندخ  باقع 

هدرکن 253 مدآ  ینب  زا  زج  شمغهدرکن  مر  نیچال  مزع  زا  راقع 
شراتسد 219 دتف  هشیدنا  رس  زا  نامگیبدنک  هشیدنا  رگا  شجوا  هراظن  لقع 

یتخاس 74 انث  بوث  هب  نّیَُزمیتخارفا  هّللا  مسب  نوچ ز  مَلَع 
سبط 243 زا  درب  دزی  بناج  ملعسفنقداص  حبص  نوچ  رادملع 
تشارف 149 رس  رب  لابقا  رتچ  ناهجتشارفرب  ملع  یهاش  رادملع 

روط 355 شتآ  يوسوم و  رجشرود  زا  نایع  شاهچهم  ملع و 
ملق 33 شَّولع  رب  اضق  هدنار  هکمَلع  ار  نینزان  نآ  دوب  یلع 

مدوسآ 298 مغهمه  زا  تمدق  رد  یمد  اتمدومیپ  افو  نابایب  هار  اهرمع 
راوس 129 رسکی  وزغ  یپ  زا  دندشرارق  ترصن  تسد  رد  هداد  نانع 

ورگ 136 رد  شدش  تمیزه  تسد  هبورزیت  بکرم  يراد  نانع 
راید 205 ناز  قح  دییات  هب  دش  ناوررایرهش  رکشل  نانع  رد  نانع 

نیمز 106 يور  مصخ  زا  دزاس  یُهتنیک  يوس  دشک  تمیزع  نانع 
ناریش 121 دننام  نایریش  يوس  هبناریلد  هر  زا  دندش  نادرگنانع 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 347 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


لامیاپ 390 هدش  تیانع  نوع  هبلاگسدب  نف  ررقم  ناوع 
رون 213 ردق  بش  داوس  زک  نانچرود  یگنز ز  هیلق  زا  نغور  نایع 

ناشکهک 280 نوچ  تسار  يورهر  بجعناشننودرگ  هوک  نآ  رد  دش  نایع 
راهب 171 داب  راک  رفظ  میسنرایرهش  رکشل  رب  درک  نایع 

راقفلا 135 وذ  هنیآ  زا  حتف  خُرراقوردیح  هاش  رب  تشگ  نایع 
ضرالا 250  ءامّسلا و  اهضرع  ۀّنجضرفلاب  شیناوخ  وچ  دوبن  بیع 

مادقا 100 گنج  رهب  قح  نوع  تسار ز  اممالک  هب  ربمیپ  تسام  زا  هدش  بلاغ   567 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دنتخیب 389 دوخ  قرف  رب  كاخ  دوخ  هکدنتخیگنا  هنوگنادب  يرابغ 

لاح 34 همه  رد  دوب  جنپ  رفس  عفن  نوچلالج  یهاج و  بلاط  را  بلط  تبرغ 
میظع 75 قلُخ  ّرِس  رهظم  ناج  هبمیظک  ربمیپ  نوچ  لد  هب  ار  بضغ 

نیمآ 96 رگید  اعد و  یتفگ  یکینیکمت  ّزع و  يور  شنامالغ ز 
بیج 394 رد  رس  هدیشک  نوخرپ  لدبیغ  دهاش  يور  مرش  زا  هچنغ 

دنک 147 ایرث  رد  ور  هناد  یپدنک  اوأم  غرم  رگا  شزارف 
یتخادنا 230 هیاس  ناهج  قرف  هبیتخارفا  تیار  کلف  زارف 

دوب 227 رود  كامس  جوا  هلحرم ز  رازهياج  دزاس  هک  يریاط  شاهرگنک  زارف 
تسناسکی 268 تشد  هوک و  اوه  غرم  شیپ  هکسرپم  مرگ  ناورهر  زا  هر  بیش  زارف و 

کلف 179 اب  نیرق  شمودق  زا  نیمزکلم  هشنهش  دوب و  ربا  سرف 
مافانیم 354 خرچ  هشیش  زا  شفقسماخر  گنس  هدومن  ناکد  شرف 

یهلا 137 هدارا  قبطربیهاش  مکح  يامرفنامرف 
راصح 219 نآ  نماریپ  رادهپسراگدرورپ  نوع  زا  دمآ  دورف 

باتفآ 137 هدرپ  دش  تفر و  نیمزبآ  هب  ات  ودع  نوخ  تفرورف 
باقن 169 خر  رب  دنکفا  كاخ  زا  روخبآ  هب  ات  نوخ  بالیس  تفرورف 

َءامَّسلا 280 يِوْطَن  َمْوَی  نایع  دش  رگمامن  نودرگ  ّدس  نآ  تخیرورف 
گرب 341 خاش و  هویم و  نوچ  تسد  رسگرم و  داب  نت  لخن  زا  تخیرورف 

بیسح 226 زا  نورب  دزیر  هک  ناراب  وچبیش  هب  الاب  رکشل ز  تخیرورف 
ارم 72 لد  هچنغ  دهد  ّلک  زا  هکارم  ّلک  زا  هعرج  کی  زیر  ورف 

بیغ 123 ملع  اجک  مدرم  لقع  اجکبیر  کش و  زا  وت  راک  تسنوزف 
رضح 213 ام  نآ  رد  توعد  هنوگره  زرف  بیز و  اب  سودرف  وچ  ییاضف 

شّدحراچ 211 یتیگ  عابرا  نوربشّدم ز  هشیدنا  رترود ز  ییاضف 
 144 كاخ 26 ، هرومعم  رد  کیل  یتشهبكاپ  نیرب  سودرف  وچمه  ییاضف 

كاخ 356 هرومعم  رد  کیل  یتشهبكاپ  نیرب  سودرف  وچمه  ییاضف   568 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تمرک 209 هیاس  رود  ام  رس  ادابمهیاس ز  مرک  زا  تورس  ام  رس  رب  دنکف 

دهد 78 مناما  يزور  دنچ  لجادهد  مناشن  رگ  اقب  زا  کلف 
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هاش 314 ناج  رب  فرص  کلم  ياعدهاش  نامرف  ریز  رد  داب  کلف 
شاهزور 364 کی  جرخ  ناهج  جارخشاهزوریف  ناک  زا  یگنس  کلف 

عیبر 185 هاگتخت  يوس  دمآ  روخعیدب  رود  زاغآ  درک  کلف 
داب 191 وت  ماک  هب  ملاع  تفگ  کلمداب  وت  مالغ  نودرگ  تفگ  کلف 

داب 201 وت  رانک  ردنا  لد  دارمداب  وت  رای  تخب  روای و  کلف 
تسین 58 تسار  سک  دق  رب  هک  اغیردتسین  تساک  مکیب و  اقب  يابق 

یلح 302 راونا  مدهشم  نآ  زا  دش  دهاشم  هکیلمج  اوخینأ  يالوم  دهشم  ادب  دق 
وا 396 رادهگن  ملاع  ود  رد  ادخوا  رای  قح  فطل  رکاچ و  ردق 
291 نتفای 61 ، ناوتن  تضایر  هب  زجنتفای  ناج  هیاپ  لد و  ردق 

ریگ 336 راد و  نیا  ریدقت  درک  نینچریرس  هن  هصرع  نیا  جنسردق 
لایخ 76 ددنب  هک  یلخن  رتبجعلاهن ز  ار  يرورپنید  غاب  شدق 

دالب 138 نآ  شمدقم  زا  دش  فّرشمداهن  یهاش  تخت  رس  رب  مدق 
داب 356 نامسآ  شناتسآ  میرحداب  نانعمه  یهاش  مکح  اب  اضق 

دنلبرس 254 اههّلک  نآ  زا  ییانبدنزگ  نیدنچ  دعب  زا  تخاس  اضق 
اضق 388 مکح  هب  هد  اضر  يراب  وتاضریب  دننکیم  دوخ  راک  اضق 

يزاغ 346 هاش  نمشد  ترشع  یپنوخ  زا  ُرپ  ار  لجا  ماج  درک  اضق 
دیاینرب 395 یناتساد  ناسنیدبدیاشگ  نودرگ  رتفد  رگ  اضق 

تسا 396 بت  رد  ببس  نیز  ودع  رگ  مغ  هچتسا  بش  زور و  هب  نوچ  وا  رای  اضق 
ریخ 128 دتفا ز  رود  نآ  زا  غرم  یلوریط  ظفح  یپ  زا  دوب  رگ  سفق 

حوتف 198 باب  حتف  زا  دنداشگحور  غرم  رب  دنتسکش  اهسفق 
تشنک 159  هآ  دود  ناشیا ز  رب  دشتشهب  دوب  هک  ناتسلگ  هعلق 

دندرک 48 هدیدزد  شتبیه  زا  هاگندندرک  هدید  ياههدرپ  شطامق   569 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
شرد 184 رب  رظتنم  ولج  شیپ  هبشربنامرف  کیپ  نیرتمک  رمق 

لدبم 143 دش  رورس  روضح و  هبلدج  گنج و  رکف  رکشل ز  راک 
رت 353 ربنع  رتيوبشوخ ز  کیلرکش  دهش و  رپ ز  هدرک  اههساک 

نادب 186 لاحدب  ناوکین و  وت  مرخنادرخیفاص ز  روشک  هشداپ  ياک 
فالخ 91 دح  دوبن  ار  سک  وت  مکح  ابفاصنا  لدع و  روشک  هشداپ  ياک 

ناما 372 نما و  ّرقتسم  ناهش  زانامز  نیمز و  دوب  ات  ادخ  ياک 
هزات 85 نید  موسر  ددرگ  وت  زکهزاوآدنلب  ویدخ  ياک 

دنویپمه 105 یلو  تسش  اب  وت  تسش  يودنمورین  یبن  روز  زا  وت  تسد  ياک 
تسا 366 مزب  تغارف و  لحم  هچتسا  مزر  مسوم  هاشنهش  ياک 

مجع 186 هنتف  برع و  ِروش  كرت و  بوشآمشح  يرایسب  هنامز ز  رد  هتشگ  ياک 
يدوب 253 زاب  تشپ  کبک  ماقميدوب  زابنا  ار  هَّرُج  رتوبک 
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نم 72 کلس  یفاص و  رهوگ  اجکنم  کلک  یفاو و  هتکن  اجک 
دهد 165 شناما  یهلا  مکح  هندهد  شناج  نما  نامز  کی  اجک 

دادن 58 رسفا  شرابدا  كاخ  زا  هکداهن  رس  رب  لابقا  جات  ارک 
تسکش 58 شلام  کلم و  رب  دروان  هکتسد  هب  کلامم  دقن  داد  ارک 
زآ 307 تسد  ار  شحو  دوش  رپ  وزازاب  هرفس  دنک  نوچ  یلو  ار  مرک 

تسوزا 79 دوجوم  هتشگ  رسهبرس  ناهجتسوزا  دوج  شیاشخب و  هک  یمیرک 
راگن 148 دننک  یتروص  ملق  كون  هب  رگادریگ  روناج  مکح  اوه  لادتعا  زک 

نانتما 301 يور  شبوراج ز  سدق  حور  لابتسه  هک  ییاوام  شرف  دیاش  هدید  داوس  زک 
ریثا 43 خرچ  دش ز  نیمز  ریز  هبرینم  هام  هدنبات  هنوگ  نیزک 

تخاسن 58 اج  شاهتخت  رب  تخت  زا  هکتخاسن  اوأم  تخت  رس  ار  یسک 
لاح 66 هب  یلاح  ددرگن ز  زگره  هکلاوزیب  یهاش  دزس  ار  یسک 

تسا 270 لصاح  شاهرهب  نید  ایند و  زتسا  لماک  درخ  لقع و  هک  ار  یسک 
دوس 169  هچ  تمادن  گنس  هب  رس  ندزدومن  تمالم  شگرم  هک  ار  یسک 

بارس 165 هچ  لزنم و  دنک  ایرد  هچباذع  ار  وا  دیاب  شطع  زک  یسک   570 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يادخ 348 قلخ  هب  دناسر  یکین  هکيارس  ود  ره  هب  دنیب  کین  یسک 

قرش 345 کلم  نماد  دنک  نوگقفشقرف  هب  ار  نایقرش  نیک  غیت  دشک 
ریت 335 غیت و  زا  رتشکلد  ریبدت  هکریبخ  يار  ریبدت  يوس  دشک 

رارق 239 ياج  همیه  رس  رب  دنکرامشیب  دوخ  درگ  رب  همیه  دشک 
لیپ 258 تشپ  رب  سوک  اهریجنز  هبلیحر  مزع  هب  نادرگ  دندیشک 
فرط 203 ره  ناور  ییانب  نهآ  زفص  ریجخن  گنهآ  هب  هدیشک 

زیختسر 133 نآ  رد  نارابریت  همهزیت  قرب  نالی  تسش  ربا و  نامک 
داد 184 داد  ار  لدع  هر  نیهاش  هبداد  تسلدع و  نازیم  هک  شنامک 
تسوا 106 ریبدت  هب  یتیگ  ماجنارستسوا  ریت  یپ  مخ  کلف  نامک 

هلچ 105 راک  تشگ  هرگ  رب  هرگهلگ  وزاب  روز  زا  درک  نامک 
روخ 355 هم و  زا  رتیتمیق  یکی  رهرهوگرپ  هرجم  نوچ  يرمک 

عافترا 147 تیاغ  زا  هتوک  دُوبعاعش  ياههتشر  دوش  رادنمک 
راقع 85 نادهنیچ  زا  همعط  دوبراکش  زور  هب  ار  شاهش  اب  نیمک 

دنزگ 88 ره  زا  شرادهگن  یتیگ  هبدنلب  خرچ  زاس  شاهیاپ  نیمک 
زورون 372 ام  زور  زور و  ام  بشزوستملظ  غیت  قرب  زا  دنک 
هراتسرپ 107 ددرگ  غاب  نودرگ  وچهرانک  امرس  یکیرات  دنک 

رمک 115 جات و  هب  عّصرم  نت  رسرسهبرس و  ار  موق  نآ  مد  رد  دنک 
ياسرطع 345 دوب  شصاخ  مزب  رد  هکياطخ  زا  کشُم  يوهآ  دیص  دنک 

بیز 77 هدید  کلف  غاب  وچ  لگ  ره  زبیرفلد  بجع  یغاب  حرط  دنک 
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هدرسف 107 رهد  دسریم  شعبط  هبهدرم  هدنز  یباحس  ضیف  دنک 
لالجلا 337 وذ  مکاح  زا  دشیدنا  هنلابو  هگ  دشک  ملظ و  هاگ  دنک 

ینت 342 زا  درب  ناج  ین  زور  ره  زینزور  ینت  رد  نامز  ره  دنک 
دنمهرهب 181 دبا  رمع  ددرگ ز  هکدنب  هب  ناسنآ  زا  ار  کیهبکی  دنک 

تسکش 115  الصا  هقرف  نآ  رب  دهاوخنتسد  هب  رسکی  دنیآرد  نوچ  نونک 
زارفارس 90 نتشگ  ناوت  هش  فطل  ززازعا  ّرف  زک  نآ  تقو  دش  نونک   571 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

لقن 71 داد  دهد  یهاش  خیرات  زلقع  يأر و  زا  هک  دش  نآ  تقو  نونک 
ریثا 77 خرچ  هب  یساسا  دناسرریبد  کلک  هک  دش  نآ  تقو  نونک 

رهگ 201 کلس  بیترت  هب  ور  دهنرنه  کلک  هک  دش  نآ  تقو  نونک 
تسد 108 رد  میرآ  یملاع  مامزتسپ  نامز  رد  ار  نید  يادعا  مینک 

بیکشان 267 دش  مصخ  نآ  مزع  زا  هکبیهننودرگ  لیخ  ددع  بکاوک 
324 یتیالو 93 ، ردنا  هشداپ  ود  دوب  اغوغکلم  لام و  راک  رد  هک  ثیدح  منک  هتوک 

يدرگ 363 دنیشنن  تّمه  نماد  ربكاخ  هدوت  نیا  تافّرصت  اروک ز 
تسرب 299 رحب و  هش  رت  کشخ و  هب  دش  عناق  هکرهتسرسدرد  شلغلغ  گناب  یلاخ و  هش  سوک 

لابو 152 ضیضح  رد  جوا  زا  دمآلابغراف  هورگ  نآ  بکوک 
دوب 336 گنر  ار  دوبان  سنج  دهددوجو  لکش  هب  ار  مدع  درآ  هک 

جورب 168 بکارم  نوتس و  میاوقجورع  رهب  هراب  نآ  رد  دمآ  هک 
لود 88 نید و  زبسرس  وت  زا  دوشلزا  فطل  هب  ناسحا  ربا  زا  هک 
مالسلا 74 اشگرکشل و  تستولصمالک  رد  ادخ  دمح  دعب  زا  هک 

گنچ 117 هب  يدرم  يور  زا  شدنرآردگنهن  دزیرگ  رگ  هش  میب  زا  هک 
تسکش 337 دص  دهد  شتسد  لمح  کی  هبتسد  هدروآرب  تلوص  بیبح  زا  هک 

ریسا 125 ددرگ  زاب  اضق  تسد  هبریت  وچ  دزیرگ  رگ  ام  تسش  زا  هک 
رگد 155 ياطع  دشاب  قیفوت  هکرد  هب  دیآ  ترکُش  هدهع  زا  هک 

لاونایرد 201 یسانشرهاوجلامک و  طرف  لابقا و  نیع  زا  هک 
دنک 388 بقارم  شظفح  هب  ار  ناهجدنک  بقاث  مجن  یبکوک  زا  هک 

رهم 271 رهچ  رگد  عاعش  یتفرگرهچرهم  ره  راسخر  هام  زا  هک 
يار 89 دنرامگ  رکشل  دادعت  هبياشگروشک  عمج  نیا  نایعا  هک 

شاهیامرس 46 هیاس  نآ  رون  دوششاهیاس  رد  رهم  رگا  دتفا  هک 
مرس 72  دیاینرد  رگد  ترثک  هبمربهر  دوش  تدحو  راونا  هک 

میشاب 90 هدنز  ات  شتمدخ  رد  ناج  هبمیشاب  هدنب  ام  هش و  دشاب  وا  هک   572 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
باکر 82 رد  يروآ  ياپ  هک  یمزع  هببایماک  هش  رورپهّرذ  يا  هک 

دنشاب 305 هاگآ  داد  نید و  مسر  زدنشاب  هاش  تمایق  ات  ناشیا  هک 
هلآ 96 نوع  ترصن ز  داب  ارتهانپنید  شناداب  هاش  يا  هک 
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تخت 88 جات و  دزس  ترهپس  رهم و  زتخبهدنخرف  رادنید  هاش  يا  هک 
ینیعبرا 250 درآرب  هشیش  رد  هکفاص  دوش  هگ  نآ  بارش  یفوص  يا  هک 

یهرمه 363 شتّمه  دنک  ناسنیا  زکیهللا  لظ  نییآ  تسنیا  هک 
يرورپناج 206 يوب  دهد  شیوُخ  هکيرورس  نشلگ  لگون  نیا  هک 

یهاش 286 لابقا  هصرع  يانبیهابت  زا  رود  دبا  ات  اداب  هک 
گنرهزوریف 254 رودنوگبآ  نیردگنج  نییآ  تسا و  دیص  مسر  اب  هک 
يوگوتفگ 136 رگد  دیاشن  شتخب  زيورهبور  دوش  سکره  هاش  اب  هک 

يدربنمه 121 فلاخم  ام  اب  دنکيدرم  يریش و  ِهر  زک  دشاب  هک 
شورخهب 110 رکشل  نیا  ناگنهنشکمشک  رد  دنتفا  جرگ  اب  هک 

ناما 118 ار  یملاع  دهد  ایرد  زنامگیب  نینچ  ات  دنک  رواب  هک 
اهرهش 71 روخبآ  نآ  رهن  ره  زاهرهن  وزا  يراج  تسیرحب  هک 

تسبن 66 تمیزع  تخر  تخت  زا  هکتسشن  ییاورنامرف  تخت  رب  هک 
راک 163 هب  دماین  ار  نید  هک  يراعشراگزور  هرهچ  زا  درادرب  هک 

راوشوگ 71 رگد  سنج  دیاشنرادبآ ز  رهوگ  نیزا  نوریب  هک 
ایریب 155 تعاط  دوب  تعاضبایربک  هگرد  رب  ههبشیب  هک 

تسام 109 هار  رد  هاشناوریش  رستسام  هاج  هیاریپ  ههبشیب  هک 
تنطاب 71 دوش  رُد  زا  رپ  ناسفدصتنطوم  ینک  ینعم  رحب  ات  هک 

دنمهرهب 240 یملاع  بضغ  فطل و  زدنلب  نودرگ  تستسپ و  كاخ  ات  هک 
تسیرترب 314 نیمز  لها  رب  ار  کلفتسیرورس  هویش  ناهج  رد  ات  هک 

نادب 279 یهام  غرم و  دوب  یهابمناهج  رد  دوب  یهاش  مسر  ات  هک 
راديور 139  همه  یتشخ  خرس و  لگراک  ياپ  زا  دوب  نایع  رس  ات  هک 

راهبون 259 دفکشب  لگ و  دیآربرازهزبس  دوب  نودرگ  نحص  ات  هک   573 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رهب 308 زور  بش و  ار  ناهج  ناشیزورهد  هب  دشاب  رون  تملظ و  ات  هک 

ریخ 184 ياهانب  یلاع  داب  وزاریس  رود و  دنک  نودرگ  هام و  ات  هک 
هتسارآرب 328 نودرگ  ناوخ  دوبهتساک  ددرگ و  نوزف  هم  ات  هک 

یهرمه 344 نینچنیا  حتف  تسدرکنیهّللا  لظ  یهاش و  تسه  ات  هک 
ار 210 لابقا  رادهش  ماّدخ  زار  لآ  اقب  نکمم  تسه  ات  هک 

رفو 181 تسبیز  تسجات و  تسسابلروداد و  يا  تناسحا  نیسحت و  هک 
ریلد 101 نتشک  هب  دماین  شریش  هکریش  هّرن  هشیب  رد  درک  اج  هک 

نیصح 115 ناسنادب  ینصح  دندنببنیک  گنهآ  هب  نایصع  یعمج ز  هک 
نیز 119 ریز  رد  دنرآرد  رواکتنیک  نادیم  ناراوسکباچ  هک 

باحس 33 باقن  رد  ور  درک  ناهنباتفآدنلب  نازورف  نآ  نوچ  هک 
اتسدوخ 185 دش  هلال  لگ و  نابزاتش  لصف  تشگ  یهتنم  نوچ  هک 
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دوب 363 ناک  رگ  دشاب و  رحب  رگودوب  ناکما  تحت  رد  هک  يزیچ  هک 
ازج 75 زور  هب  ات  هب  زیچ  ره  زازسدب  نینچ  اب  یلع  برح  هک 

رانکرب 201 دتف  تشوگ  رحب  زا  هکراوهاش  نینچ  ّيرُد  تسفیح  هک 
نخس 344 نیا  نایوار  زا  تسا  هتفگ  هکنهُک  ناتساد  رد  تسدناوخ  هک 

ارت 123 رواکت  نانع  تلود  هبارت  روای  وچ  دش  ّقح  دنداد  هک 
سک 122 وم ز  رس  کی  دوخ  هب  دریگ  هکسرتسد  نیا  یکاپ  زج  هب  دراد  هک 

حون 118 یتشک  دناتیب  لها  ارمحوبص  ماش و  رحب  نیا  ریس  رد  هک 
دنک 364 یهانپنید  يده  هار  هبدنک  یهاشداپ  وا  تروص  رد  هک 

ریزو 322 ریما و  گرزب و  درخ و  زریگمیلقا  هاش  روشک  رد  هک 
غیم 75 كانمن  ياهدمن  يدیربغیت  يامیا  هب  زجعم  شتسد ز  هک 

داد 122 نوناق  تسلدع و  نییآ  ربدالب  ردنا  رکشل  نیا  روتسد  هک 
داب 295 دابآ  ملاع  همه  شلدع  زداب  داش  هش  لابقا  اهلد ز  هک 

بآ 157  رب  شرادم  دشاب  هک  ییانبباتشرپ  ربعم  نیرد  هدید  هک 
درک 265 نوخرپ  کشر  لد ز  ار  هامدرک  نوگلگ  هرهچ  هام  یم  هک ز   574 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ربهار 322 دوب  ناسارخ  مزع  هبرگداد  لداع  هشنهاش  هک 
درب 136 ناج  هگمزب  نیزک  دناوتدرب  نادیم  شبسا ز  وچ  دیاش  هک 

راد 300 نم  اب  شوگ  تسیلاح  ضرعراهنز  ناج  هب  یهد  رگ  اهش  هک 
رگد 230 حتف  هظحل  ره  تسد ، دهدرثا  دراد  لدع  زا  وچ  ار  هش  هک 

راد 271 هدنز  شلد  تدابع  رون  هبرادهدنیاپ  قافآ  رد  ار  هش  هک 
تسربیخ 219 زا  رترب  ودع  ماقمتسربمغیپ  نید  ثراو  هش  هک 

ام 124 تسپ  دوش  ناریگتخت  رسام  تسد  رد  وچ  دتفا  هشناریش  هک 
نیمز 344 قرشم  ربب  زا  همعط  دروخنیمک  رد  دوش  برغم  يریش ز  هک 
دوب 150 نودرگ  هعلق  رگا  دیاشگدوب  نوزفا  تعاس  ره  هک  شلقع  هک 
سرتسد 181 متّمه  نیا  رب  دبای  هکسوه  نیز  مرطاخ  دوب  غراف  هک 

شیوخ 153 نییآ  نید و  ارت  فالخشیوخ  نیک  تیاغ  زا  دندرک  هک 
نارادهزین 398 نینس  رب  يداتسناراب  وچ  يدیراب  بامیس  رگ  هک 

یمک 72 مزونه  دشابن  ینعم  زیمدمه  دنک  دزیا  فطل  رگ  هک 
زارفرس 254 هش  غیت  زا  میئام  هکزاب  نرق  دص  دعب  زا  دنیوگ  هک 

باسح 364 وج  کی  هب  دریگنرب  وزوبارطضا  دص  هب  ار  ناهج  دریگ  هک 
هابتنا 129 تربخ و  یهارمه  هبهار  هب  رسکی  دنیآرد  رکشل  هک 

میشک 125 رگید  يوس  ازغ  نانعمیشکرد  وزا  تلوص  تسد  ام  هک 
دزای 121 تسد  دناوت  مه  نمشد  هکدزارفرس  يدرم  هب  اجنآ  درم  هک 
ماظتنا 88 دوب  ار  نید  کلم و  نیمهمامت  تیاکح  نیز  ام  دوصقم  هک 
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گنس 134 لیبَابا و  راک  گنج  نآ  ردگندخ  ریت  ناکیپ و  درکیم  هک 
هانپنید 89 هش  مکح  هراب  رگدهاج  لابقا و  جوا  زا  دش  ذفان  هک 

رت 101 هن  دنام  کشخ  ین  هشیب  نآ  ردررش  دتفا  هشیب  رد  وچ  هگان  هک 
شدخ 216 هدید  یشارخ  نزوس  زا  هنشدق  هدرزآ  زگ  بوچ  زا  ین  هک 

زیرگ 182  هار  چیه  ناشکهک  زجبزیختسر  نآ  رد  يدیدن  یشحو  هک 
لّوؤم 223 علاط  کی  هب  دشاب  رگالّوا  زور  لزنم  ود  نیا  عضو  هک   575 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

روبق 80 لها  تناعتسا ز  وجبروما  رد  يوش  ناریح  هک  یتقو  هک 
داقتعا 234 هر  زا  مزع  يور  دهنداد  نید و  اب  هاش  نیا  ياجره  هک 
ُنب 242 دتفارب ز  رصرص  نافوط  هبنهک  تخرد  دیاپ  دنچره  هک 

داب 100 هب  ایند  نید و  نادب  اب  یهدداقتعاكاپ  یکین و  دنچره  هک 
درک 288 دهش  زا  لصاح  لد  ماک  همهدرک  دهج  يروتعاط  هب  سکره  هک 

رهم 139 مشچ  انب  نآ  ینیگنر  هبرهپس  جوا  رب  هدیدن  زگره  هک 
تخت 163 جات و  قیال  اپ  هب  ات  رس  زتخبزوریف  هاشنهش  نیا  تسه  هک 

حتف 140 مان  ناهج  رد  نک  هرهش  وزاحتف  ماجنارس  نکمم  تسه  هک 
راد 96 رثارپ  ار  شلد  دوخ  رون  زراد  رتبوخ  ار  شبش  زور و  مه  هک 

ار 96 اقلخّرف  ورسخ  نیا  رادبار  اقب  ناکما  ْدَُوب  ات  ّبر  ای  هک 
دومن 265 تشد  هوک و  ارحص و  هب  وردومن  تشگ  راکش و  رکف  هاگ 

هداد 223 متام  هب  ربخ  یهگ  روس  زوروس  هب  هدروآ  متام  يربخ ز  یهاگ 
ریس 324 مین  مجع  کلم  هب  نودیرفریس  میس  مرد  کی  زا  ددرگ  ادگ 

تمدق 209 ریت  يادف  یمارگ  ناج  رازهتمغ  ناگتشک  يارحص  هب  داتف  رذگ 
نامسآ 187 شناگنشت  رب  هگ  هب  هگ  دیرگ  هکنآ  زجهر  هرطق  کی  يوس  يران  هم  لاس و  ییوج  بآ  رگ 

زونه 336 برغم  رهب  لدگنت  دوبزونک  شتسدب  دتفا  قرشم  زا  رگ 
دننک 224 ایرث  نوچ  مه  هب  یقافودننک  اج  کلف  رب  وا  يادعا  رگ 
یکی 63 يزور  وت  اب  دنک  تلود  هکیمتسر  رگ  یبایسارفا و  رگ 

يربمغیپ 145 غاب  زا  یلخن  دوبيرورس  رد  هک  یلاهن  یمارگ 
رابغ 54 ددرگ  هوک  شاهیاس  زا  هکرازراک  رد  زرگ  نانچنآ  نارگ 

داهن 33 لّکوت  قیرط  رد  مدقداهن  لّکوت  خیش  هیامنارگ 
نیدلاخ 209 اهولخداف  ندع  تاّنج  هذهنیمز  يور  رد  دیهاوخیم  ندع  تشهب  رگ 

دش 199 هریت  درخ  لقع  تفرگ  نوماه  هر  نوخدش  هریخ  کلف  مشچ  دیسر  نودرگ  هب  درگ 
رصتخم 92  راک  ره  هب  میشک  ارچ  ّتنمار  هنامز  يافج  میهن  ارچ  ندرگ 

لاثمت 194 یلاله  زا  دیامن  هام  رهلابقا  ّزع و  بکرم  دوب  هک  نودرگ   576 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
درذگ 251 یتسم  هب  حبص  مد  هب  ات  بشدرذگ  یتسرپیم  هب  یسک  زور  رگ 

راهب 144 لصف  ياوه  یفیرخ  لادتعا  زراّیس  بکاوک  زا  ناهج  دوب  هتفرگ 
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فالغیب 277 رجنخ  رگد  تسد  هبفالخ  نامک  یتسد  هب  هتفرگ 
یغاب 177 جنُک  رد  یخرلُگ  ورس  هبیغاب  ریس  رد  یسکره  هتفرگ 

جات 181 جاّرد  تعلخ ز  سوواط  زجاب  رهب  زا  هش  اب  نیک  هب  یتفرگ 
مافروفاک 271 عمش  يرب  نیمیس  زماقم  وس  ره  مزب  نآ  رد  یتفرگ 

تشط 114 رس و  کنیا  يراد  افج  هب  رس  روناج  لد و  کنیا  يراد  افو  لیم  رگ 
غامد 42 میرح  رد  هدمآ  دورفغارف  داد  هداد  رگد  هورگ 

لابو 42 رد  یلو  هدرزآ  دنداتفلاب  دندوشگ  اهنآ  زا  یهورگ 
زودناهنتف 392 يوجهنیک و  رسارسهطاحا  دندرک  يره  رب  یهورگ 

کلف 82 رب  ناج  هب  نیمز و  رب  نت  هبکلم  زا  درخ  رد  نوزف  یهورگ 
يازفتمیق 201 دنسانشرهاوجيادخ و  فطل  نیع  زا  هک  یهورگ 

ياپ 98 ریز  رس  یناولهپ  زا  هبياج  هب  رس  اب  ماگنه  هب  يزیرگ 
زابهدبعش 303 خرچ  دیچرب  هرهمزاب  قداص  حبص  باوبا  تشگ 

قشنم 320 نیمز  فرط  ناز  کلف  اتقدنخ  یکاغم  زا  تسا  هتشگ 
تسکش 394 تسد  روز  هب  ار  مغ  هدادتسد  هب  هتفرگ  حدق  یمطخ  لگ 

رادم 148 یلاخ  یمد  نوگلگ  یم  زا  زبس  هشیشراوهچنغ  یقاس  تسا  ربخون  هزبس  دیمد و  لگ 
باهش 167 خیم  هب  يو  زا  رکیپ  ره  هبباتفآ  هسمش  نوچ  هتسب  یلگ 

داهنیفاص 337 قلخوکن  ویدخداد  ناسحا و  رب  يو  رب  دنرامگ 
تسد 125 هلیح  نیدب  يو  زا  میراد  هکتسپ  تسیلایخ  هتوک  تسینامگ 

ریش 78 دهش و  نوچ  تسار  مه  هب  قفاومریپ  انرب و  عبط  هدنراوگ 
هتشگ 253 هوک  رد  هگ  تشد و  رد  یهگهتشگ  هودنایب  ربب  زا  نزوگ 

رگد 353 هتسر  دوخ  دشاب و  رگد  هتسب  ربرنه  لها  دنک  رظن  نآ  رد  وچ  دیوگ 
افص 388  رد  افص  درآ  یپ  زک  یم  وچافش  دشخب  خلت  تبرش  زا  هگ 

دعب 206 لبق و  يرود  زا  رطاخ  یهتدعر  ههیش  مد  قرب و  هیوپ  هگ   577 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
فدص 185 رد  درورپ  ّرُد  هنوگنیدبفرشناسین  ربا  نیا  جنسرهگ 

زورفاهلعش 392 كوان  كون  زا  یهگزیگناشتآ  ناکیپ  قرب  زا  یهگ 
يراذع 208 نیرسن  هوشع  زا  یهگيراگننیریش  هولج  زا  یهگ 

دهش 388 طارفا  رورحم و  رومخم  وچدهج  هب  دشوپ  يور  ار  رهز  یهگ 
داب 271 هب  یم  شتآ  زا  مدکی  يدشداژنیکاخ  عبط  تملظ  یهگ 

باحس 388 رد  شدزاس  یفتخم  یهگباتفآ  زا  دزورفا  ملاع  یهگ 
مزح 305 تیاغ  زا  دنامن  اج  رب  ودعمزع  تیار  شیوس  تخارفاک  یهگ 

مزب 206 رکف  هگ  دیص و  هشیدنا  هگمزع  هدرک  یمد  لزنم  هدرک  یهگ 
ییداش 295 یتشاد  هش  لابقا  زییداو  زا  رس  رگ  يدز  یهایگ 

رظنم 216 هدرک  ابیز  هماج  گنر  هبرب  رد  هدرک  ابید  زخ و  سابل 
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سایق 73 زا  دوب  نوریب  هک  یساپسساپس  بوث  نک ز  ملع  سابل 
دنویپ 380 هدوب  ار  شاینیریش  ناج  هبدنق  هریشرپ  اهساک  بلابل 

تفرگ 125 ناهج  ردنا  رس  ياپزیرگ  ربصتفرگ  ناج  كرت  ملد  قشع و  دیشک  رکشل 
ییاپمه 353 ود  نآ  یتسدمه  هدرکییایرد  ّرُد  یناک و  لعل 

مدوسرف 298 بلط  هار  زا  رگا  وناز  هب  اتمشچ  وت  ياپ  فک  هب  مدوس  هک  دمحلا  هّلل 
تشذگ 297 رات  بش  هودنا  دمآ و  لصو  زورتشذگ  رادید  یمورحم  هک  دمحلا  هّلل 

تسا 326 يون  دهع  وت  رود  هب  ار  ناهجتسا  يوق  تیار  روصنم و  وت  ياول 
شلابند 81 دسررد ز  رفظ  حتف و  هاپسدرآ  ور  هک  فرط  ره  وت  تلود  ياول 

بسن 44 ّولُع  زا  هدازهش  هاشّبا و  ّما و  تبتر  وا ز  ردام 
مالسا 100 رد  هرهب  يانث  تسام  زومارکا  ربمیپ  يرای  تسار ز  ام 

مینک 251 هچ  افخا  دوخ  لاح  ناهج  يانبا  زقرز  هب  میتسرپیم  دنر و  قشاع و  ام 
میتشاذگ 183 ناراذعهلال  هب  لد  يارحصمیتشاذگ  ناراهب  ربا  هب  ار  هیرگ  ام 

بآ 320 کت  رد  تسا  هنیآ  رگم  هکباتیب  نانچ  شبناج  نآ  زا  هام 
داتف 97  ماک  رد  همعط  لایخ  هب  شتْسَشداتف  مارآ  شرحب  نورد  هک  یهام 

راد 92 نماض  ام  رارق  اههثداح  ربرادقمیلاع  گنج  تقو  هب  مییام   578 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
راک 92 هتشررس  هدید  ماظن  تسام  زوراید  قلخ  همه  رتوکن ز  مییام 

یهرمه 181 ارت  فطل  داب  ودبیهت  تیاکح  نیا  ناهج  زا  ادابم 
یمایپ 232 ّتنج  زا  مد  ره  دیوگ  هکیماقمخرف  یلزنمكرابم 

تسرکشل 89 يرایسب  هب  ترصن  هکتسربهر  رگا  تلقع  رادنپم 
هناشن 174 ینعم  تروص و  رد  نازوهنادواج  تشهب  نوچ  نمثم 

ینشور 33 وزا  ار  ردپ  غارچینغ  ملاع  ود  زا  يور  درجم 
شتشهب 192 کشر  رگد  راب  ینکشتشخ  كاخ و  زا  مه  هکنیا  تسلاحم 

ایحم 387 عطق  ناج  زا  هزور  هام  هبتسدرک  هکنآ  ررقم  دش  مرحم 
وا 363 ماعنا  قرغ  نامز  نیمزوا و  ماع  هرفس  ناهج  طیحم 

نوردنا 198 جوم  هب  هداتف  ناگنهننوخ  يایرد  تشگ  نیمز  طیحم 
شرصتخم 363 ریقح و  تّمه  هصرع  بنج  هبةالفب  ۀقلحک  دیامن  نوک  طیحم 

لابو 239 240 نایشآ  درک  هناخ  نآ  زالاحهتشگرب  غرم  نوچ  هک  فلاخم 
نابزنیریش 230 قدص  همشچرس  زنآ  زا  یتشگ  درک و  ددم  تدادم 

نیمز 163 نامسآ و  ادخ  نوع  هبنیقی  دمآ  رکشل  نیا  راکددم 
دوب 161 بیغ  دهاش  نسُح  هنییآدوب  بیعیب  هک  هاش  لد  تآرم 

مظن 201 کلس  منک  رهوگ  هب  عّصرممظن  کلک  زا  هک  لد  رد  دوب  ارم 
ریگهشوگ 77 شتشاد  نامز  تسکشریت  وچمه  ملق  يدوب  هچرگ  ارم 

دورن 54 نادیم  هب  هک  هب  نامه  هناخ  زا  هنرويور  دنادرگن  ریشمش  هک ز  دیاب  درم 
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تسشن 61 نادنز  هب  يور  نآ  زا  فسویتسد  هب  درآ  فرش  نادنز  هب  درم 
تسشن 291 نادنز  هب  يور  نآ  زا  فسویتسد  هب  درآ  فرش  نادنز  هب  درم 

راطق 292 نوخ  ياههرطق  مدرز  يور  رب  دشکیميومخرس  نارتشا  نوچ  رفس  قوش  زا  مدرم 
نحم 12 شیع و  رد  هک  یتسود  یپ  دشابنم  مغ  اّما  دنروخ و  دوخ  مغ  مدرم 

نت 366  هب  ناج و  هب  وا  هارمه  همهنمز  نیمز و  رد  هدنز  هدرم و 
يدرورپ 363 کلف  هدرک  هبرجت  نیزيدرم  تّمهدنلب  دیاب  يدرم   579 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

داتفا 97 ماد  رد  هناد  ياوه  هب  رخآشهک  زاورپ  دوب  رهپس  هک  یغرم 
ییاپمه 355 هدومن  رصرص  هب  هکییایرد  گنهن  نآ  شبکرم 

هناشن 318 شجاوما  داد  رهوج  زدالوپ  عبط  نوچ  دش  بآ  جازم 
يوختنکسم 216 يوش  كاخ  ریقفيوجتنقهد  درم  هشیپعرازم 

شیوخ 213 دنق  زا  هداد  ناج  هب  توالحشیوخ  دنویپ  هدرک  لد  هب  رفعزم 
تسنم 200 ناوختسا  ادیپ ز  هیداب  هار  هکدننادیم  درد  نابایب  نارفاسم 

ددع 89 ار  هش  نامالغ  دشاب  هچدب  کین و  زک  دنیامن  صخشم 
دامعلا 139 تاذ  تخارفارب  ییانبداتسوا  دوب  راّیط  وچ  حلاصم 

يامنهرمگ 240 هاگ  هرمگ و  یهگيارگتلالض  هگهگ  دوب  لضم 
تسارچ 72 ییارهریت  نینچ  هّللا  افعتسارچ  ییامندوخ  نیا  هّللا  ذاعم 
مراچ 356 خرچ  رد  ییهقلح  ددرگ  هکمراط  زبس  نیز  یلزنم  شماقم 

تشهب 246 غاب  یمیسن ز  شیاوهتشرسّتنج  دید  بجع  ماقم 
بلکشخ 188 ایگ  ماکخلت و  نیمزبش  زور و  دوب  يو  رد  هک  یماقم 

شراوید 219 دوب  دیشروخ  هیاسمه  هکنازدنریگ  شسایق  كالفا  تأیه  زا  رگم 
یهوک 253 واگ  راسخاش  زارفیهوکشیب  زا  ماقم  يدرک  رگم 

مدنزرف 186 تسد  داب  یهت  دارم  زا  هکتشگنا  دوب  هتسکش  متخب  ردام  هک  رگم 
رارف 162 نمشد  ناج  اههنخر  نآ  زارازراک  نآ  میب  زا  يدرگ  رگم 

هن 155 كاخ  رب  صالخا  يور  وگبهن  كالفا  رب  تّزع  ياپ  وگم 
347 هانپنید » هاش  حتف   » دش نآ  خیرات  ببس  نازدرک  حتف  یهانپنید  يور  ار ز  نمشد  کلم 

لیربج 10 رپ  رب  هردس  زا  دماکلیمج  لامج  نآ  دشاب  یهتنم 
ینتفر 58 دب  کین و  دوب  يو  زا  هکیند  ریدهنهک  نیرب  لد  هنم 

ادتها 304 موجن  شیور  وترپ  زا  شخبرونادتقا  جرب  هام  یهاشداپ  جوا  رهم 
تشاد 109 ربارب  رد  حبص  هحفصتشادرب  رس  زورفیتیگ  رهم 

كاخ 355  هرهم  جنس  همغن  ناشگنزكالفا  ّرین  قاس  هرهم 
نارگ 203 لطر  تسدمه  شیع  یپنارماک  هش  نییآترشع  هم   580 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

یشاک 174 تشخ  هدومن  روخ  هام و  زیشارتیشاک  یپ  زا  سدنهم 
هاپس 147 نارس  رکشل  ناریماهار  مزع  یپ  زا  دندش  اّیهم 
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گنلپ 141 تأرج  هب  گنهن و  يدرم  هبگنج  راکیپ و  رهب  همه  اّیهم 
تسبب 176 كات  نت  رد  فیرش  حور  ناکسوسفا  كات  نت  رد  حور  وچ  دوبیم 

تفخ 84 یهاوخ  یسب  كاخ  رد  هک  زیخربدوب  یهاوخ  یسب  هأشنیب  هک  شون  یم 
بیرفمدآ 334 مدنگ  يروخن  اتبیکشیم  نکشیم و  يوج  نان 

زیگناهنتف 395 ناسنیدب  يزیرنوخ  ززیرنوخ  مارهب  رتفد  دشابن 
شتسرس 208 تمعن  زا  تردق  تسد  وچشتشهب  یناوخ  رگا  رود  دشابن 

تایح 189 لها  زا  روگ  زج  هب  یناشنتاوم  نیمزرس  نآ  رد  يدوبن 
يرکشل 74 دوب  ملاع  هاش و  وا  هکيرورس  رسفا  دزس  ار  یبن 

تشاد 99 گنهآ  مالسا  جیورت  هبتشاد  گنج  رگا  فطل  رگا  زین  یبن 
لسُر 118 هاش  مالسا  رادهپسّلُک  وزج  يداه  يرو  یبن 

بایهرهب 79 دوش  نایعا  مشچ  وزکبات  بآ و  شدشخب  نانچ  نیتسخن 
باحس 355 زارف  رب  راوکلم  ایبآ  رب  میسن  نوچ  تفریم  مرن 

دتفا 248 راید  ره  رد  وزا  شتآ  ددرگ و  یمومسدتفا  راذگ  يزور  مرتسکاخ  رب  هک  ار  یمیسن 
نوگبانع 342 تشگ  دز  هک  اجره  هبنوخ  رحب  نآ  زا  تشذگب  هک  یمیسن 

گنلپ 85 زا  دشکرد  هرز  یتسچ  هبگنردیب  نانکتراشا  شناشن 
ار 346 ام  ناوتان  مسج  تخادگب  بت  بات  زک  سب  زییاهنت  تقو  رد  لجا  دباییمن  ام  ناشن 

دش 63 روجهم  دوز  نآ  زا  دیاب  هکدش  رورغم  کلم  نآ  هب  دیاشن 
رازهروش 145 وا  ياج  دنک  يراوخ  هبراگزور  دنک  شراخ  هک  دیاشن 

ییدادیب 58 تخیگنا  هن  مغ  زا  هکییداش  يداب  هگچیه  دشن 
دنکف 138 ولهپ  هب  ار  دوخ  دوسآربدنلب و  حمر  ياپ  رب  زا  تسشن 

ریدتسم 270 هگرخ  رد  قالشق  هبرینم  ردب  شیع  یپ  زا  تسشن 
دوب 227  رود  كاخ  رعق  زا  لحز  زکرم  هکتسرود  نانچ  کلف  زارف  نآ ز  بیشن 

هار 149 هب  دز  الص  ار  نانکفاریلدهاش  هاگرد  يراوس ز  ریفن   581 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
حتف 171 دیشمج  ياج  نید  گنروا  دشحتف  دیشروخ  دنکفا  ُخر  زا  باقن 

يربنم 175 دنک  شرهپس  رگ  دزسيرورس  زا  هبطخ  دش  مانوکن 
ناتسار 33 زا  لقن  دنک  ناسنیدبناتسادنهک  نیا  هدنراگن 

ناهج 388 نیزا  درک  رفس  مزع  دوز  هک  ادردیعّتمت  یتسه  نمیشن  را  هتفرگن 
روهرهب 168 شاهراب  ربت  ریت و  زرهش  ود  مکحم  هک  رکشل  ود  میوگن 

دوب 136 تخب  هگمزب  نآ  رد  شیعس  هکدوب  تخبهیس  نمشد  هک  میوگن 
تسوا 328 ناوخ  یمسر  همقل  نیا  هکتسوا  ناسحا  يوط  نیا  هک  ییوگن 

ریت 147 داد و  نامک  دراطع  سوق و  زریبد  رهپس  ار  نآ  نابهگن 
رسود 110 حمر  غیت و  یتسدمه  هبرثا  یجرگ  لیخ  زا  دننامن 
کلم 113 زا  دسر  اهيروای  ارتکلف  رصق  دصق  رگا  ییامن 
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زیختسر 278 رد  ریشمش  رهب  زا  دشزیتس  زا  نوخ  يایرد  رادومن 
دنمجرا 45 یبکوک  دوش  علاط  هکدنلب  يرهپس  يدرک  رادومن 

رطخ 198 زا  جوا  هب  ار  دوخ  دندیشکرذح  یسدق  ناغرم  دندومن 
رادبآ 213 ؤلؤلرپ  ياهقبطراثن  يارب  زا  جنرب  هدومن 

گندخ 180 غرم  همعط  وزا  یتفرگگنرد  تباث  رسن  رگا  يدومن 
يرتشم 203 ات  دیهان  مزب  زا  دشيرگاینخ  نحل  ین و  ياون 

شورس 78 یبیغ  زار  زا  دیآ  شوگ  هبشوه  لها  دنونشب  نوچ  هک  ییاون 
زور 303 وترپ  تشگ  ماش  هدرپزوستملظ  تشگ  دیشروخ  رون 

دوب 161 بیریب  درک  روهظ  هک  اجرهدوب  بیج  زا  هدومن  کلف  هک  يرون 
دوج 214 رهم و  هیامرس  تسلذب  هکدوج  ناوخ  رس  رب  مرک  زا  داهن 
زار 201 تسد  شدیاشگن  رکفیب  هکزارطینعم  لفق  نآ  رب  يداهن 

كاپ 295 نادزی  لضف  زک  رکش  دص  هکكاخ  هب  مد  ره  هدجس  رس  يداهن 
لُسر 71 ریخ  دادجا  زا  درک  نخسّلک  هب  دش  وگهتکن  ایبنا  زا  هن 

ریشهّرن 98  اب  هجنپ  تهجیب  دنزریلد  درم  هکنآ  تسا  شناد  زا  هن 
ربژه 98 راذگ  رب  دنک  فّقوتربص  هب  لقاع  هک  دشاب  يار  زا  هن   582 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نیا 344 تسیهلا  لضف  ضحم  زا  هکنیا  تسا  یهاش  يوزاب  روز  زا  هن 
گنلپ 98 يوربور  ببسیب  دوشگنج  رهب  رگ  تسا  لقع  روط  زا  هن 

لیس 98 هاگرذگ  رب  شوخ  باوخ  دنکلیم  هب  اناد  هک  دشاب  مهف  زا  هن 
کلم 153 راک  ام  زیرنوخ  نیگنر ز  هنکلم  رازابزیت  ام  لتق  زا  هن 

ردب 259 دشاب  هشیدنا  شردق ز  هکردقنودرگ  هاش  دق  لاهن 
تخارف 266 رس  کلف  اب  یتسار  زا  هکتخارفرب  نمچ  نحص  هب  یلاهن 

دنمهرهب 79 شرب  زا  قلخ  دندرگ  هکدنلب  درآرب  دهاوخ  هک  یلاهن 
ياهویم 122 وزا  داب  زج  دناشفا  هکياهویب  رب  تسا  فقو  هک  یلاهن 
وا 206 ماد  زا  هتسر  دد  هن  وید و  هنوا  ماکحا  هتفر ز  نورب  ناسنا  هن 

رطخ 188 زا  درونهر  نآ  رد  یّنج  هنرفس  زا ]  ] يوج سنا  نآ  رد  یسنا  هن 
مالسلا 71 هیلع  ةولصلا  هیلعمالک  شدیشک  يدهم  هب  تیاهن 

رارف 204 لاجم  ار  اوه  غرم  هنراذگ  لایخ  ار  ابص  داب  هن 
نیمک 125 رد  دوب  ار  نیک  ریش  نوچ  هکنینچ  هاگهشیب  رد  درک  اج  هن 

لوزن 219 ربیخ  درگ  رب  دندومنلوسر  لیخ  وچ  لب  نایدیص  نوچ  هن 
ناهن 46 یهاگ  ادیپ و  هاگ  دوشناهم  ناهک و  رب  هم  رون  نوچ  هن 

رف 181 سواط  وچمه  شتعلخ  زا  هنرس  هب  منیب  جات  شدهده  نوچ  هن 
هدیاف 72 نم  مظن  نشلگ  رد  هنهدیام  نم  َرثن  خبطم  رد  هن 

رامد 113 نایصع  بابرا  درآربراصح ز  يوس  حتف  یپ  ور  دهن 
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زیختسر 222 هنتف  رهظم  ناهجزیرگ  يور  هن  تماقا  يار  هن 
ماکهدرزآ 91 زین  دوش  یخلت  زمادم  توالح  ار  سک  تسا  يزور  هن 

زیتس 277 وس  نآ  زا  رارق و  وس  نیزازیرگ  وس  ناز  هن  رارف و  وس  نیز  هن 
يرورس 307 دوب  ششحو  جاوفا  ربيرونیک  رد  هک  يریلد  يریش  هن 

فنع 146 هب  دریذپ  تروص  راک  ره  هنفنع  هب  دریگ  ماجنارس  ملاع  هن 
یتفای 268  ناوت  يو  رب  هشیدنا  هنیتفاتشب  هلق  نآ  رب  ترکف  هن 

رادربهرهب 350 دشابن  شدوج  زا  هکراخ  ِین  ناتُسب و  نیا  رد  منیب  لگ  هن   583 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هدیاف 78 دبا  ات  نآ  زا  ار  درخهدیام  ار  كاردا  لها  مهن 

نتخیر 159 وربآ  یتمهیب  هبنتخیرگب  مصخ  زا  تسا  يدرم  هن 
رانک 117 رب  یلو  لزنم  دنتفرگراحب  ردنا  رکشل  نآ  ناگنهن 

رامش 364 ردنا  هزیر  فزخ  دیآ  هنرابتعا  دنک  يو  زا  هرطق  کی  هن 
تسشب 160 هلمج  افو  زج  دوب  هک  زیچ  رهتسخن  زور  زا  تلد  رد  افص  ناسین 

تسرکشین 78 وچ  ناشفارکش  یلوتسرغال  سب  هچرگ  نم  کلک  ین 
تسدوب 86 نابات  هم  نآ  خر  رون  حرطمتسدوب  ناناج  لزنمرس  هک  تسا  ینیمز  نآ  و 

صفقلا 230 یف  ریّطلاک  وت ، نیک  ناگتسبلدکمّسلاک  ءاملا  یف  وت ، رهم  ناگتسراو 
بارخ 249 دیما  هناخ  يدش  هیرگ  زابات  يدرواینرب  هنیس  شتآ  رو 

يراب 305 ریدقت  زا  هدرپ  رد  دوريرادکلم  زا  گنت  هب  دیآ  وا  رو 
رایشه 353 رهب  حرف  دناسر  یکراک  رخآ  رد  مه  بآ  دوب  رو 

رورس 385 رکف  دَنَک  نوچ  ار  مغ  خیبرود  ریدقت  زا  ریبدت  دوب  رو 
تاره 390 نادنبهعلق »  » باسح رادربشخیرات  زا  یهاوخ  فوقو  هکناز  رو 

موصعم 305 راچ  نآ  دقرم  فوط  هبمولعم  دوب  هر  نوچ  تفر  اجنآ  زو 
بیسح 244 ییاج  درک  نوچ  هناخ  نآ  ردبیرفمدآ  سنج  نآ  زا  سپ  نازو 

لالز 353 بآ  نسُح  دنیازف  هکلاخلخ  هناوتسد  یپ  زو 
ریت 355 رس  کی  هب  رترود  شیپ  ردریزو  ریم و  ناگدنب ز  رذح  زو 

گنهن 162 تشپ  غیت  نوچ  هنخر  هدشگنج  هب  يزاغ  ریشمش  يوس  نیزو 
نیکم 226 رارق  یف  دحا  هوک  وچنیک  هب  هداتس  رکشل  يوس  نیزو 
راقو 340 ياپ  دندرک  ریس  کبسرادمنید  رکشل  مه  يوس  نیزو 

بایهرهب 180 وا  زا  زاب  يدش  تأرج  هبباقع  یتفرگ  نودرگ  جوا  رگو 
لاحم 336 دص  دشک  یبونج  رکف  هبلامش  کُلم  کلم  شدشاب  رگو 

يور 364 رترب  يزارفرب و  مدقيور  رس  رب  هیام  نیا  زا  دوخ  رگو 
باسح 328  مشچ  هب  دنیبن  وس  نآ  ردباحس  دراب  راوهش  رُد  رگو 

هایس 72 دیفس و  زا  ریغ  هب  منادنهاگن  میامن  یباتک  رد  رگو   584 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
وزارتمه 121 نتشگ  تسا  گنن  ودبوزاب  روز  درادن  نمشد  رگو 
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دب 166 لاوحا  يور  وا  يوس  دنکدب  لاف  دوخ  راک  رب  دید  رگو 
یشکرس 288 نآ  زا  داتفا  مغ  رهز  هبیشوخان  رد  درک  یشکرس  رگو 

رهم 77 سوواط  هدرک  نیک  رکف  لد  هبرهپس  ِنایشآ  دنک ز  رس  رگو 
يدمآ 271 زورفلد  سلجم  نانچيدمآ  زور  يور  رب  شیع  رگو 

للخ 221 دریذپ  یشرع  ماکحا  زلحُز  ات  دشکرس  ياهعلق  رگو 
رز 208 هرقن و  مهرب  هداتفا  سب  زروخرد  تسه  مه  شیناوخ  ناک  رگو 

روم 204 مشچ  یتخود  نالی  گندخرود  نکسم ز  هب  یتفر  روم  رگو 
ابید 208 ریوصت  سلطا و  گنر  زابیز  تسه  نیچ  یهن  شمان  رگو 

رارق 88 تابث و  زج  ام  دیاینرازه ز  رو  یکی  رگ  ودع  هنرگو 
زوس 66 درد و  دص  ود  اب  تبقاع  دورزور  دنچ  یسک  دنامب  مه  رگو 

تسهار 216 يور و  تنینچ  مزب  رد  هکتسهاش  مارکا  مه ز  زین  نیا  یلو 
یهت 157 ردنکس  ّدس  وچ  ناصقن  زیهشنهاش  لابقا  زا  دوب  یلو 

زارف 73 رب  ملع  لّوا  هّللا  مسب  ززارفرس  يوش  نادیم  هب  ات  یلو 
دنمهرهب 201 دوش  ناسحا  نیسحت و  زدنسپلد  دتف  نوچ  نم  دقع  یلو 

رارق 144 تخت  داهنیم  اتش  هاگهصرع  هبيدنچ  کی  دعب  مجنا ز  ورسخ  کیل  و 
مامتها 155 دننک  ناج  زا  وت  رکش  هبماع  ّصاخ و  اهرمع  رگا  نکیل  و 

دیماان 72 مین  یناوج  زا  زونهدیفس  دش  نم  يوم  رگا  نکیل  و 
ییاج 266 هب  ییاج  شدرک ز  لقن  ناوتيارکین  هش  مکح  هب  نکیل  و 

ناما 125 ام  زا  هعلق  نآ  هب  دبای  هکنامگ  نیا  تسا  هتوک  بجع  نکیل  و 
راقو 198 ناک  دنمهوکش و  هوک  هکرادمنید  ورسخ  رکشل  یلو 

تسا 181 نف  دص  نخس  دیص  يارحص  هبتسا  نکفادیص  هک  مکلک  غرم  یلو 
یگدنیاپ 58 فاصوا  قافآ  ردیگدنز  دهد  وکین  مان  یلو 

ببس 130  طیحم  یتیگ  ود  دشاب  هکّبر  مکح  زا  زین  نیا  تسه  یلو 
مین 159 ود  میب  غیت  هب  دش  ناشلدمیب  زا  ار  هلمج  تسگرم  مهو   585 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دز 166 لابقا  رب  شراک  ماجنارسدز  لاف  ییوکین  رب  هک  سک  نآ  ره 
نایع 75 نون  هدش  نخان  لکش  ره  زنانب  زا  ملق  دمآ  شتشگنا  ره 

رهگ 353 دقع  زا  دزاس  لاثم  روگنا  زریسهزیکاپ  دنبلخن  هک  دنچره 
راهب 355 بآ  وچ  نامدرم  یپ  ردراوس  ربا  ناشواچ  فرط  ره 

تسیزاریش 205 بجع  هک  ِهن  یمدق  اشامت  هبتسیزانط  يرگهوشع  یخُرهام  فرط  ره 
یشاب 255 طخ  نورب  ات  نک  دهجدنشکب  یطخ  ناهج  رد  اجک  ره 

مدع 382 هب  ات  داشگرب  ینزورمدق  هدومن  رس  دش ز  اجک  ره 
دشاب 44 نیگن  رد  خرچ  زا  دیاشدشاب  نینچنیا  ردق  ارک  ره 

تفگیم 16 یهانپداشرا  یهاگآمتسجیم  وزا  یهگآ  لد  هگ  ره 
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کیدزن 223 رود و  کلم  نت ز  نارازهکیزات  كُرت و  سنج  ناج ز  نارازه 
گنت 149 کین  سرف  گنت  دندیشکگنج  نییآ  هب  لدرپ  ناربژه 

نزح 182 رد  ناگس  ینکفاریس  زنزهجنپ  نکفانزوگ  ریژه 
دوب 353 بآ  مامت  نکیل  یکدوب و  باذم  افص  زک  رُد  تسه 
یفتخم 76 رگا  يدوب  شیپ  نیزایفخ  ربا  رد  شلامج  لاله 

دیشک 175 ایرث  جوا  هب  رس  نیمزدیسر  اجره  هب  شباکر  لاله 
ریگ 136 راد و  نآ  رد  نتشگ  هتشک  زا  سپریپ  نودرگ  هک  ناد  شعلاط  زا  مه 

نازر 171 گرب  درک  نازخ  ییوگ  وتناور  دش  نوخ  مصخ  زک  داب  نامه 
اهدژا 188 مد  نمیشن  دمآ  هکاهبیب  لزنم  نیزک  هب  نامه 

یضم 165 دق  مکح  اضقلا  ّنالاضق  اب  اضر  دشاب  هک  هب  نامه 
زاین 155 كاخ  هب  يزجع  يور  دهنزارفرس  هشنهاش  هک  هب  نامه 

دهد 364 ناج  زا  رویز  ار  كاخ  وا  مهدهد  ناّمُر  ِلعل  ار  هوک  وا  مه 
اساوم 120 قفر و  هب  شمان  دنریگ  وچینعم  يور  زا  هک  یماقمنویامه 

يرورپنید 171 درک  فرش  جوا  ربيرورس  رس  زا  رهم  نویامه 
باتفآ 123  رس  دنزیم  قرشم  تنامرف ز  هب  مههام  دیشروخ و  دوریم  برغم  يوس  تمکح  هب  مه 

يرتشگنا 69 دنک  شتشگنا  رد  ات  نامیلس  وکبسح  رد  یهاشداپ  مه  بسن  رد  تدایس  مه   586 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
راکیپ 40 شتآ  رد  ردنمس  نوچراذگهزین  دنبغیت و  یگمه 

هتفس 372 هش  يانث  ّرُد  همههتفگ  هش  ياعد  ناج  زا  همه 
هاشداپ 74 وا  مکح و  هدنب  همههار  هب  ور  شرد  دوجس  زا  همه 

لامج 250 غورف  ناشيور  زا  عماللامک  لها  لضف و  باحصا  همه 
شمامع 216 ضیف  زا  باریس  هدششماع  ماعنا  زا  هدروخرب  همه 

یگدنکفارس 364 ماقم  رد  همهیگدنب  هقلح  هتسب  همه 
یناتسمز 265 ترشع  شوخ  تشادیناحور  ناتب  اب  اج  همه 

ار 366 وا  نابز  دص  هب  نایوگ  همهار  وا  ناج  مسج و  هب  ناهاوخ  همه 
راصح 74 نآ  دش  حتف  وا  لابقا  هبرادهعلق  مدع  راصح  رد  همه 
هار 371 نیدنچ  هتفر  هدرکرس  اپهاش ز  تدارا  طخ  رب  رس  همه 

يوخزیت 141 یشُکمدرم  هب  رجنخ  وچيوجمزر  همه  هاوخهنیک و  همه 
لمح 244 عون  زو  يدج  فانصا  زلحمنودرگ  نادنفسوگ  همه 

رادم 250 فطل  افو و  رب  ار  همهرادمدرم  سانشمدرم و  همه 
دنمک 53 نامک و  اب  نیمک  رد  همهدنبغیت  همه  ریگهزین و  همه 
هاگپ 206 حابص  دز  ملع  ناشاک  هبهاش  لابقا  رهم  ات  تفر  یمه 

داب 112 رتبوخ  مه  زا  يو  زور  بشداب و  رس  هب  شلابقا  جات  هشیمه 
مرد 115 لذب و  راثیا  تسا  نینچمرک  قلخ و  نییآ  تسا  نیمه 
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نتشارفارب 364 تّمه  ياهملعنتشاد  ناهج  مسر  تسا  نیمه 
تسا 77 ماوت  يرقلا  ّما  ّتلم ز  هبتسا  مزمز  شروخشبآ  هک  سب  نیمه 

رهپس 214 نوچ  ياهرفس  هتسارایبرهچهدنخرف  شارف  دنمرنه 
تفگیم 84 نیا  نانکهلان  يرحس  غرمتفکش  هلال  سگرن و  هک  رحس  ماگنه 
356 بوراج 144 ، ورس  ياههیاس  زا  فک  هببوشآ  رد  شنحص  نتفر  زا  اوه 

رادهدنزبش 185  غرم  دش  جنساونراهب  يوب  رطعم ز  دش  اوه 
نیمز 188 متفه  رعق  ات  هتفر  نآ  زانیمک  دراد  بآ  رب  وچ  شیاوه   587 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دش 270 هزادنا  زا  شیب  ددع  زا  نوربدش  هزات  ار  هاش  برط  ياوه 
381 رس 93 ، مینک  تّمه  رس  رد  راودرم  ایياپ  میهن  نودرگ  رس  رب  دارم  رب  ای 

314 دهد 242 ، ناکمال  فرط  نآ  زا  رگد  کلموا  کلم  عسو  یپ  لزی ز  مل  مکح  ای 
نانجلا 32 ضور  هضور  ای  مرا  غاب  تحاس  ایناج  يوب  دیآ  شکاخ  زک  مرح  نیا  تسا  هنیدم  بر  ای 

راگنهمان 394 هاش  یشنم  وچمهراگنز  هفیحص  رب  نمسای 
324 یتیاور 93 ، یباین  فالخ  بناج  زولاحم  دوب  يرون  هیاس ز  ود  رد  ار  تاذ  کی 

باتفآ 222 رکشل  دنز  مهرب  هکباهش  رون  هداد  کفت  زا  یکی 
دزاس 116 هودق  ار  یبن  لوق  رگددزارفرس  قح  تعاط  زا  یکی 

صالخا 208 بابرا  هدرپ  هدیردصاّقر  هتشگ  تماق  ورس  اب  یکی 
تسد 197 هب  ار  رس  هتفرگب  تسچ  یکیتسکش  دمآ  شتسد  رس و  رب  یکی 

قرف 197 نوخ ز  هدمآ  شوج  هب  ار  یکیقرغ  هتشگ  نوخ  هب  رس  ات  ياپ  یکی 
هدرک 208 زاوآ  دوخ  هب  ار  یناهجهدرک  زاس  یگنچ  هرهُز  نوچ  یکی 

313 یهد 300 ، یهام  هب  ایرد  هب  ار  رگدیهد  یهاش  يرآرب و  ار  یکی 
ینک 300 نوخرگج  ینان  هب  ار  رگدینک  نوراق  يرآرب و  ار  یکی 

دوبک 390 شلدع  بوج  زا  نت  ار  یکیدوپ  رات و  رز  سنج  رب  هب  ار  یکی 
گنردیب 42 نوخ  كاخ و  رد  هتفخ  یکیگنر  راقنم  هتشگ  نوخ  هب  ار  یکی 

دشک 74 یهام  هب  ات  هم  یساسادشک ز  یهاش  رتچ  رس  هب  ار  یکی 
داد 286 یهرمه  ییادگ  اب  ار  یکیداد  یهشنهاش  تعلخ  ار  یکی 
یهابت 286 يزورهریت و  ار  یکییهاش  دیشخب و  يرورس  ار  یکی 

تخب 286  هر  زا  تخت  رب  درب  ار  یکیتخت  زا  هتخت  رباج  درک  ار  یکی 
راعش 74 یهاش  هدرپ  سپ  رد  دنکرادهدرپ  دنک  ییادگ  ار  یکی   588 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دهج 197 ّدج و  دص  هب  یناج  دُرب  یکیدهم  كاخ  رتسب  زا  تخاس  یکی 
رس 222 درد  رس  میب  زا  هدرب  یکیرس  دصق  رب  تسد  رد  گنس  یکی 

رس 197 ود  غیت  هب  لیامح  دش  یکیرد  هب  لیامح  زا  غیت  درک  یکی 
يادخدکیب 316 دننامن  ار  ناهجياج  هب  درآ  رگید  دور  رگ  یکی 
لابج 222 زا  بیشن  دیآ  هک  ردژا  وچلاثمردژا  فک  رد  هزین  یکی 
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دنتخادنا 56 رس  یهاگ  تسد و  یهگدنتخارفا  رس  رب  اهتسد  نالی 
زیرگ 198  يور  هن  تماقا  يار  هنزیختسر  رشحم  نآ  رد  ار  نالی 

589 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

یبرع راعشا  تسرهف 

ریبدت 81 تقو و  ّهل  رما  ّلک  وریسیت  رسعلا  دعبف  الیلق  ربصا 
بارخلا 152 ربقلا  نکاس  ّکنافرصقا  عوفرملا  كرصق  رماعا 

مامغب 260 تّللهت  سؤمش  مامادمب  تألالت  سوکا 
ماّیالا 92 ثداوح  نونماّضلا  وۀهیرک  ّلک  تارمغ  نوضئاخلا 

سآلا 50 سجرنلا و  یلع  ّفاانناحیر  رجنخلا  فیسلا و 
مالسالا 100 مئاعد  ماقا  انب  وهّیبن  رصنب  انمرکا  هّللا 

تابرکلا 332 ّمهلا و  اّنع  حّرفیامئاق  هّللا  ثعبی  یتح  رشحلا  یلا 
ادتهالا 76 ۀهجو  ههجو  يدهادتقالا  ۀلبق  يدهلا  ماما 

بسح 131 نع  ّبذا  يرامذ و  یمحابلّطملا  دبع  نبا  یلع و  انا 
دالوالا 125 لهالاب و  اوعتمتسا  ومهئآنب  لاطف  اونب  نیذلا  ّنا 

بابحألا 209 عترم  اذهف  عتراوبابر  بنیز و  لزنمب  لزنا 
تاتش 57 ۀقرفل و  لّؤی  امویعّمجم  ّلک  ّنا  ملعال  ّینا 

رّدق 54 موی  وا  رّدق  ام  مویّرفا  توملا  نم  ّیموی  ّيا 
ملاعلا 11 اذه  نیع  نع  ةروتسمۀبسن  ةّدوملا  یف  کنیب  ینیب و 

دئاوف 34 سمخ  رافسالا  یفف  رفاس  ویلعلا  بلط  یف  ناطوالا  نع  بّرغت 
دجام 34  ۀبحص  بادآ و  ملع و  وۀشیعم  باستکا  ّمه و  جّرفت 

344 داعیم 126 ، یلع  اوناک  مّهناکفمهراید  ّلحم  یلع  حایّرلا  ترج   590 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
میهبلا 9 لیّللا  هّلظ  یف  ادبردب  تلقف  داوّسلا  یف  کتیأر 

سأّرلا 50 ۀمجمج  انساک  وانءادعا  مد  نم  انبارش 
مسج 261 حور و ال  ران و  رون و ال  ويوه  فطل و ال  ءام و  ءافص و ال 

333 عاد 294 ، هّللا  اعد  ام  انیلع  رکّشلا  بجوعأدولا  تاّینث  نم  انیلع  ردبلا  علط 
بناج 10 ّلک  نم  ءاجرألا  ترّون  وانسمش  ۀجهب  اینّدلا  تقرشأف 

مئتلم 306 ریغ  يرسک  باحصا  لمشکعدصنم  وه  يرسک و  ناویا  تابف 
یترفز 248 ینتقرغا  یعومد  ول ال  ویعمدا  ینتقرغا  يریفز  ولف ال 

ردقلا 113 نم  وجنی  نلف  ّرفی  نم  وۀمرکم  مادقالا  یف  راع و  نبجلا  یف 
بابش 39 ۀّحصب و  نیعّتمتمۀکیا  یف  ۀمامح  جوزک  اّنک 

دیجملا 155 لاعفلا  اذ  ای  رکّشلا  کلدیدملا  لاّونلا  اذ  ای  دمحلا  کل 
مامز 91 ّلک  مامز  اهماظن و  واهّلک  ۀّیربلا  نم  رایخلا  نحن 
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مدآ 11 ۀنیط  هّللا  قلخ  لبق  نمانحاورا  تجزامت  ناذّللا  نحن 
ریثکف 346 ادحاو  اموی  ناک  نا  وهّودع  دعب  ءرملا  تایح  ّنا  و 

مادقالا 100 رصنلاب و  انّزعا  وهباتک  هّیبن و  ّزعا  انب  و 
163 بناج 111 ، ّلک  نم  نمحّرلا  مکّنیعری  وۀمالس  مکتدعاس  متهّجتإ  ثیح  و 

بتارملا 79 یلعا  ساّنلا  یف  ابلاط  نکفهسفن  لعجی  ثیح  ّالا  ءرملا  أم  و 
تامم 57 تقول  ترضح  اذا  امویۀّینم  نیصحلا  عردلا  عفدی  له 
دعاسم 11 قیدص  اینّدلا  نم  یّمه  وةریثک  روما  یف  لاجر  مومه 

دحاو 11 حوّرلا  نامسج و  امهمسجفتمّسق  نیمسج  نیب  حورک  نوکی 
تارفّزلاب 332  ءاشحالا  یلع  تّحلاۀبیصم  نم  اهل  ای  سوطب  ربق  و 

591 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

اهعرصم تسرهف 

نانعمه لابقا  هب  باکرمه و  تخب  اب 
276

حوتف حتف و  رازه  نارازه  اب 
304

دیشوپ باتفآ  هرهچ  رب 
7

راذگعرد فاکشنشوج  ریت 
128

تشگ نایع  بنذ  وذ  بکوک  نوچ 
269

هدمآ یناشن  ناک  يردقایرد و 
360

قشع راید  ردنا  وت  ریغ  تسین  راّید 
125

نامسآ رب  اعد  تسد  نیمز  رب  زاین  يور 
360

نادنمجرا هاپس  ناطلس 
219

مامغلا یف  سمّشلا  ۀّیجّدلا و  یف  ردبلاک 
297

ندیود رس  هب  ام  زو  تراشا  کی  هاش  زک 
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88
دور داّیص  يوس  دیآ  لجا  نوچ  ار  غرم 

340
دروخن سک  سک  يزور  هک  دش  مولعم 

387
تخیمآ هریت  كاخ  هب  هرابکی 

293
593 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

صاخشا تسرهف 

آ

324 ، 130 ، 71 ، 70 ، 69 ، 13 مدآ ،
ّولجزوب اقآ  زیزع  رداهب - يدآ 

369 ، 356 ، 351 متسر ، اقآ 
397 ، 372 دّمحم ، اقآ 
381 ازریم ، دالوف  قآ 

439 ، 435 ، 434 ، 433 ، 64 ، 63 ناطلس ، هبیآ 
220 راشفا ، کیب  شیمقوت  يآ 

فلا

70 میهاربا ،
417 ، 416 ، 3 مهدا ، میهاربا 

یناقاخ یلع - نب  میهاربا 
438 ، 415 ، 404 هاش ، خیش  میهاربا 

416 ، 30 ، 12 ، 9 ، 3 ، 2 زاّزب ، نبا 
424 يزوج ، نبا 

429 هبدادرخ ، نبا 
424 ، 420 ناکلخ ، نبا 

419 اطع ، نبا 
391 ، 290 یچهریش ، کیب  قحسا  وبا 

450 ینابیش ، ریخلا  وبا 
22 نیّدلا ، نکر  میانغلا  وبا 
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22 دینج ، مساقلا  وبا 
594 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

448 ناطلس ، میهاربا  حتفلا  وبا 
449 رباب ، مساقلا  وبا 

70 ، 1 هزمح ، مساقلا  وبا 
415 ینارهت ، رکب  وبا 

یخرک فورعم  ظوفحم - وبا 
1 مساقلا ، وبا  دّمحم  وبا 
416 یلوغ ، فسوی  وبا 

438 هلودلا ،) زعم   ) هیوب نب  دمحا 
321 ، 285 ، 158 کیب ، دمحا 
367 ، 341 راشفا ، کیب  دمحا 

389 ، 387 ، 386 ، 375 ، 132 یلغا ، یفوص  کیب  دمحا 
390 ، 389 ، 373 ، 331 ، 330 ولجاتسا ، ناطلس  دمحا 

18 نامیلس ، یخا 
70 سیردا ،

414 نوارب ، دراودا 
70 درا ،

70 نوغرا ،
70 ذشخفرا ،
466 قاحسا ،
436 يدسا ،

334 ، 285 ، 238 ، 225 ، 141 رایدنفسا ،
466 ، 415 فسوی ، ارق  نب  ردنکسا 

450 یشنم ، کیب  ردنکسا 
10 یفص ،) خیش  ردارب   ) لیعامسا

332 سیق ، نب  بعشا 
70 ، 1 یبارعا ،
کیب 448 غلا 

434 ازریم ، ساقلا 
183 ، 182 ، 180 ، 178 ، 176 ، 172 ، 164 ، 159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 146 ازریم ، دنولا 

218 ، 217 ، 203 ، 146 ، 131 ، 114 ، 113 ، 71 یلغوا ، دوغیا  کیب  سایلا 
423 ، 422 ، 22 اضرلا ، یلع  نسحلا  وبا  ماما 
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417 ، 70 قداصلا ، رفعج  ماما 
304 يرکسع ، نسح  ماما 

70 نیسح ، ماما 
70 یلع ، نیدباعلا  نیز  ماما 

70 رقابلا ، دّمحم  ماما 
425 ، 303 ، 70 ، 1 یسوم ، ماما 

446 تشر ،) مکاح   ) قاحسا ریما 
359 نیّدلا ، رایتخا  ریما 

358 ، 316 ، 310 ، 174 ، 139 ، 113 ، 99 ، 79 ، 70 ، 57 ، 54 ، 38 ، 33 ، 21 ، 11 بلاط ، یبا  نب  یلع  نینموملا  ریما 
595 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

330 رذوب ، اباب  ریما 
25 لباب ، نب  ریما 

ولنامارق کیب  ماریب  ینامارق - ماریب  ریما 
341 یلصوم ، کیب  یبالک  دلو  کیب  ریما 

466 ، 460 ، 459 رومیت ، ریما 
8 لیئربج ، ریما 

347 ثایغ ، ریم  دومحم  نیّدلا  لالج  ریما 
462 يزار ، فسوی  نیّدلا  لالج  ریما 

351 هّللا ، ءاطع  نیّدلا  لامج  ریما 
264 ، 263 نیّدلا ، ماسح  ریما 

لیلخ ناطلس  لیلخ - ریما 
69 ناجیهال ، مکاح  یلع  ازریما 

464 ، 418 ، 359 یججوک ، يزیربت  يایرکز  ریما 
371 يزاریش ، دّمحم  ناطلس  ریما 

399 دومحم ، ناطلس  ریما 
362 یقابلا ، دبع  ریما 

397 ، 207 میرکلا ، دبع  ریما 
416 ، 16 هّللا ، دبع  ریما 

472 ، 461 ، 460 ، 428 ییاون ، ریشیلع  ریما 
391 ، 390 ، 389 ، 375 ، 368 دومحم ، نیّدلا  دامع  ریما 

466 روصنم ، نیّدلا  ثایغ  ریما 
399 ، 390 ، 379 ، 378 ، 377 ، 375 ، 368 ، 351 فسوی ، ریما  دّمحم  نیّدلا  ثایغ  ریما 

7 ، 6 نیّدلا ، بطق  ریما 
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391 یلع ، لق  ریما 
332 دومحم ، ناطلس  نیّدلا  لامک  ریما 

460 ، 399 ، 387 دّمحم ، ریما 
436 يّزعم ، ریما 

426 روصنم ، ریما 
460 یسوم ، ریما 

146 هفیلخ ، یسوم  ریما 
450 ، 448 ، 314 ، 311 ، 310 ، 300 ، 299 ، 265 ، 264 لّوا ،) مجن   ) ینالیگ رگرز  دوعسم  نیّدلا  مجن  ریما 

،390 ، 383 ، 381 ، 378 ، 377 ، 375 ، 374 ، 363 ، 362 ، 359 ، 352 ، 351 ، 348 ، 316 ، 313 یناهفـصا ،) دـمحا  رای  ریما   ) یناث مجن  ریما 
465 ، 449 ، 448 ، 446 ، 396 ، 395

ثایغ ریم  دومحم  ناطلس  نیّدلا - ماظن  ریما 
395 یقابلا ، دبع  نیّدلا  ماظن  ریما 

372 ، 369 میرکلا ، دبع  نیّدلا  ماظن  ریما 
399 فسوی ، ریما 
16 هّللا ، دبع  ریما 

596 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
70 شونا ،

429 ناوریشونا ،
350 ولکت ، کیب  سیوا 

ب

428 یناقیاو ، جرف  اباب 
450 ، 399 ، 386 ، 377 ، 376 ، 375 ، 374 ، 373 ، 358 هاشداپ ، رباب 

407 نیدمرخ ، کباب 
374 ولمور ، کیب  ناجنداب 

290 ، 289 ، 288 ، 287 کیب ، کیراب 
435 ، 434 ، 433 ، 432 ، 411 ، 66 ، 64 ، 63 ، 62 ازریم ، رغنسیاب 

70 لیاهم ، نب  درب 
132 ولرکاچ ، کیب  رکب 

461 ، 450 ازریم ، نامزلا  عیدب 
يوره ییانب  انالوم  يوره - ییانب 

70 لمح ، نب  تنب 
291 فانم ، دبع  ینب 
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451 قادوب ،
کیب 437 مارهب 

414 همطاف ، یبیب 
386 ، 377 ، 376 خلب ، یلاو  کیب  ماریب 

386 ، 384 ، 367 ، 310 ، 267 ، 219 ، 131 ، 116 ولنامارق ، کیب  ماریب 
341 یچهرفس ، کیب  يریب 

پ

158 ردلابارق ، کیب  دمحا  ریپ 
298 ، 290 ، 288 قادب ، ریپ 

30 ینالقاب ، دمحا  هریپ 
30 ایرکز ، هریپ 

132 راشفا ، یچناورپ  کیب  يریپ 
163 ، 162 ، 158 ، 132 راجق ، کیب  يریپ 

ت

دهاز خیش  میهاربا - نیّدلا  جات 
70 روحان ، نبا  خرات 

462 ، 427 ، 359 ، 349 دمحا ،)  ) ینازاتفت
462 ، 428 دوعسم ،)  ) ینازاتفت

76 یقت ،
399 ، 392 ، 384 ، 373 ، 366 ناطلس ، رومیت 

ج

424 یماج ،
597 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
360 ، 333 ، 332 ازریم ، افوناج 

392 ، 391 ، 389 ، 386 ، 383 ، 376 ، 373 ، 366 ناطلس ، کیب  یناج 
422 لیئربج ،
419 يریرج ،

70 ، 1 دّمحم ، نب  رفعج 
132 کیب ، ابلج 
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431 یلع ، نیّدلا  لامج 
443 یلامج ،

420 يدادغب ، دینج 
341 کیب ، یلوج 

460 ، 415 ، 414 ، 405 ولنیوق ، هرق  هاشناهج 
450 یجوج ،

416 ریگناهج ،

چ

157 ، 132 ، 122 ازریم ، شچ 
450 زیگنچ ،

ح

2 لیعمسا ، یجاح 
20 ، 19 نیسح ، یجاح 

419 متسر ، یجاح 
424 ردصلا ، بیان  موصعم  ازریم  یجاح 

ییانب انالوم  یلاح -
350 ، 349 نیّدلا ، نیز  ظفاح 

421 دعس ، نب  بیبح 
، یمجع بیبح 

70 همیزح ،
419 جاجح ،
303 نسح ،

419 ، 22 يرصب ، نسح 
414 ، 413 ، 407 ، 358 ، 341 ، 232 ، 225 ، 156 ، 137 ، 38 ، 36 ، 2 ولینوق ، قآ  کیب  نسح 

467 ولدعس ، کیب  نسح 
161 ، 158 یلغوا ، رکش  کیب  نسح 

390 ، 375 ، 368 ، 310 ، 292 ، 291 ، 232 ، 140 ، 131 ، 94 ، 86 ، 69 ، 58 ، 57 کیب هللا ، نیسح 
415 یلع ، نسح 

408 ولمور ، نسح 
412 ولماش ، کیب  نیسح 
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317 ، 247 ، 240 ، 230 ، 229 ، 225 ، 224 ، 218 ، 203 ایک ، نیسح 
598 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
461 ، 356 ، 341 ازریم ، نیسح 

451 ، 413 ، 64 ، 61 ، 47 ، 45 یگیب ، همیلح 
373 ناطلس ، هزمح 
نینمؤملا ریما  راّرک - ردیح 

خ

ینابیش ناخ  دمحم  ینابیش - ناخ 
131 ولجاتسا ، دّمحم  ناخ 

38 یگیب ، هجیدخ 
419 ، 413 ، 25 يزاریش ، فیفخ 

309 ، 308 ، 296 ، 295 ، 267 ، 195 ، 154 ، 146 ، 144 ، 143 ، 142 ، 141 ، 131 ، 112 ، 111 ، 110 ، 94 ، 86 ، 69 افلخلا ، ۀفیلخ 
451 اقآ ، هفیلخ 

287 لواسی ، ياقآ  هّللا  لیلخ 
132 رادرهم ، کیب  لیلخ 

467 ، 431 ، 396 ، 198 ناطلس ، لیلخ 
350 مدآ ، هجاوخ 

330 تارکنوق ، دمحا  هجاوخ 
399 يدوخنرف ، مساق  نیّدلا  لالج  هجاوخ 

466 ، 422 يزاریش ، ظفاح  هجاوخ 
350 شکرت ،) یکریم  هجاوخ   ) نیدباعلا نیز  هجاوخ 

373 ، 369 ، 368 ، 365 ، 350 ، 333 ، 331 رّفظم ، نیّدلا  فیس  هجاوخ 
399 ینابایخ ، نیسح  هاش  هجاوخ 

387 نیّدلا ، باهش  هجاوخ 
30 نیّدلا ، ءایض  هجاوخ 

360 رگرز ، یحلا  دبع  هجاوخ 
464 راطع ، نیدلا  ءالع  هجاوخ 
30 روصنم ، نیّدلا  ءالع  هجاوخ 

390 ، 387 ، 384 ، 367 ، 366 ، 364 ، 351 ، 348 ، 333 دومحم ، نیّدلا  لامک  هجاوخ 
387 ییحی ، نیّدلا  ییحم  هجاوخ 

360 رگرز ، کلم  نیّدلا  زعم  هجاوخ 
347 راکنابش ، نیّدلا  زعم  هجاوخ 
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388 ، 387 رامعم ، داتسا  ناج  ریم  هجاوخ 
20 یبارس ، کلملا  ماظن  هجاوخ 

387 ییحی ، هجاوخ 
450 ، 435 هاشروخ ،

د

132 کیب ، هناد 
599 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

334 ، 333 دّمحم ، هناد 
424 ، 22 ییاط ، دوواد 

396 ، 392 ، 388 ، 367 ، 299 ، 69 کیب ، هدد 
زازب نبا  یلّکوت - شیورد 

365 یساقآ ، کیشیا  اقآ  دّمحم  شیورد 
415 انیپسد ،

341 کیب ، شیم  رود 

ذ

424 ولنامارق ، ناخ  راقفلا  وذ 

ر

334 ، 285 ، 275 ، 225 ، 141 ، 77 متسر ،
441 ، 440 ، 434 ، 67 ، 65 ، 64 ، 63 کیب ، متسر 

450 نوزفازور ، متسر 
22 یساجس ، نیّدلا  نکر 

430 ریما ، نشور 

ز

436 يرشخمز ،
415 ، 341 ولماش ، کیب  لینز 

349 رکب ، وبا  نیّدلا  نیز 
387 ، 375 لیعامسا ،) هاش  مع   ) کیب نیدباعلا  نیز 

398 ، 397 ناخ ، لنیز 
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س

132 هغوراد ، خیش  وراس 
284 ، 282 نالپق ، وراس 

70 روغاس ،
70 ماس ،

451 ازریم ، ماس 
414 مناخ ، يارس 

423 ، 421 ، 420 ، 417 ، 22 یطقس ، يرس 
429 یسیفن ، دیعس 
416 يروت ، نایفس 

437 رالس ،
461 ، 460 ، 433 ، 415 ، 357 ناکروگ ، دیعس  وبا  ناطلس 

391 ازریم ، دمحا  ناطلس 
357 ازریم ، سیوا  ناطلس 

451 ، 442 ، 441 ، 440 ، 363 ، 244 ، 243 مود ، دیزیاب  ناطلس 
439 ، 131 راشفا ، کیب  ناطلس 

600 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
441 مج ، ناطلس 

466 ، 43 ، 42 ، 41 ، 40 ، 39 ، 38 ، 37 ، 36 ، 1 دینج ، ناطلس 
95 ، 94 ، 93 ، 92 ، 91 ، 90 یناراب ، نیسح  ناطلس 

459 ، 450 ، 439 ، 341 ارقیاب ، نیسح  ناطلس 
125 روصنم ، نیسح  ناطلس 

460 ، 459 ، 452 ، 387 ، 360 ، 347 ، 241 ازریم ، نیسح  ناطلس 
،413 ، 412 ، 411 ، 410 ، 409 ، 407 ، 406 ، 405 ، 147 ، 87 ، 71 ، 69 ، 68 ، 61 ، 60 ، 57 ، 53 ، 51 ، 48 ، 45 ، 44 ، 43 ، 1 ردیح ، ناطلس 

434
470 ، 412 ، 51 ، 42 هاشناورش ، لیلخ  ناطلس 

60 میهاربا ، دّیس  ناطلس 
441 يابتیاق ، ناطلس 

467 ، 445 ، 435 ، 432 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، 60 یلع ، ناطلس 
438 هدنبادخ ، دمحم  ناطلس 

441 ، 415 ینامثع ، دمحم  ناطلس 
357 ازریم ، دومحم  ناطلس 
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317 یناورش ، يازریم  دومحم  ناطلس 
440 ، 439 ، 431 ، 186 دارم ، ناطلس 

427 نسحم ، ناطلس 
466 ، 465 ، 440 ، 434 ، 432 ، 427 ، 413 ، 411 ، 410 ، 408 ، 405 ، 60 ، 52 ، 51 بوقعی ، ناطلس 

132 ولردقلا ، وذ  نزاخ  کیب  ناملس 
445 ، 444 ، 306 یسراف ، ناملس 

439 ، 412 ، 53 ، 52 کیب ، نامیلس 
431 بویا ، دّیس 

431 زوریف ، نسح  دّیس 
423 یلمآ ، ردیح  دّیس 
427 ، 80 دّمحم ، دّیس 

464 شخبرون ، دمحم  دّیس 
430 ، 24 یناهفصا ، نیّدلا  لامج  دّیس 

ناخ 425 دّیس 
330 نیّدلا ، عیفر  دّیس 

470 ، 463 ، 447 ، 443 ، 396 ، 360 ، 359 ، 313 یناجرج ، یلع  نیّدلا  فیرش  دّیس 
435 ، 433 ، 432 ، 431 كانرپ ، یلع  دّیس 

462 دمحم ، نیّدلا  ثایغ  دّیس 
171 يزاغ ، يدّیس 

397 ، 365 رّفظم ، افیس 
601 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ش

311 فاتکالا ، وذ  روپاش 
70 خلاش ،

465 ، 464 ، 462 ، 459 ، 454 ، 450 ، 447 ، 445 ، 442 ، 441 ، 437 ، 436 ، 434 ، 432 ، 427 ، 413 ، 406 ، 69 ، 50 ، 1 لیعمسا ، هاش 
469 عاجش ، هاش 

466 ، 449 ، 428 ازریم ، خرهاش 
443 ، 416 ، 384 بسامهط ، هاش 

443 ساّبع ، هاش 
433 ، 428 كانرپ ، کیب  یلع  هاش 
ینابیش ناخ  دمحم  ناخ - کیب  یهاش 

408 هاشناوریش ،
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425 ، 418 يدرورهس ، نیّدلا  باهش 
428 ، 417 يدنه ، دومحم  نیّدلا  باهش 

466 ، 373 ، 341 راشفا ، کیب  خرهاش 
346 ، 327 نامیلس ، هاش 

415 روصنم ، هاش 
70 ، 1 هاشفرش ،

449 رکب ، وبا  نیّدلا  سمش 
ینابیش ناخ  دمحم  ناخ - کبیش 

70 ثیش ،
437 ، 418 ، 69 ، 36 ، 35 ، 16 میهاربا ، خیش 

425 ، 22 يدرورهسلا ، بیجنلا  وبا  خیش 
14 یلیبدرا ، دیعس  وبا  خیش 

22 دوسا ، دمحا  خیش 
18 ینالقاب ، قاحسا  خیش 

69 ، 10 ، 7 ، 6 ، 2 ، 1 لیئربج ، نیّدلا  نیما  خیش 
430 ، 25 یناجنسلا ، يدرکلا  رادنپ  خیش 

21 نیّدلا ، لامج  خیش 
418 ، 417 ، 417 ، 406 ، 405 ، 404 ، 69 ، 14 يدادغب ، دینج  خیش 

69 ، 34 ، 33 ، 32 ، 1 یلع ، هجاوخ  خیش 
ردیح ناطلس  ردیح - خیش 
426 نیّدلا ، نکر  خیش 
دینج ناطلس  دینج - خیش 

26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 14 ، 13 ، 12 ، 11 دهاز ، خیش 
431 ، 430 ، 428 ، 426 ، 404 ، 403 ، 319 ، 317 ، 143 ، 142 ، 141 ، 140 ، 35 هاش ، خیش 

14 يدرورهس ، نیّدلا  باهش  خیش 
22 يزیربت ، دومحم  نیّدلا  باهش  خیش 

70 ، 3 ، 2 حلاص ، خیش 
416 ، 404 ، 34 ، 33 ، 30 ، 1 میهاربا ، نیّدلا  ردص  خیش 

602 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
429 ینیمی ، نیدلا  ردص  خیش 

431 ، 430 ، 416 ، 414 ، 413 ، 404 ، 403 ، 69 ، 32 ، 30 ، 25 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 ، 18 ، 17 ، 8 ، 3 ، 2 ، 1 نیّدلا ، یفص  خیش 
19 ، 15 ، 10 ، 5 ، 1 دیشر ، نیّدلا  حالص  خیش 

15 شغزب ، نیّدلا  ریهظ  خیش 
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414 ، 317 میهاربا ، نیّدلا  ریهظ  خیش 
32 ، 31 یلع ، خیش 

14 یلیبدرا ، جرف  خیش 
70 ، 6 ، 2 ، 1 نیّدلا ، بطق  خیش 
23 رکب ، وبا  نیّدلا  بطق  خیش 

22 يرکبلا ، دّمحم  خیش 
469 دمحم ، خیش 

452 ، 427 ، 325 ، 20 ، 19 ، 9 یجیهال ، دّمحم  نیّدلا  یحم  خیش 
15 يزاریش ، يدعس  نیّدلا  حلصم  خیش 

428 نیّدلا ، نیعم  خیش 
381 ازریم ، مخیش 

440 دوعسم ، نیّدلا  مجن  خیش 
601 ص :  نتم 602 ش .....  یهاش  تاحوتف   418 ، 417 ، 414 ، 413 ، 15 شغزب ، نیّدلا  بیجن  خیش 

317 ، 156 ، 143 ، 141 ، 140 ، 136 ، 131 ، 130 ، 129 ، 126 ، 121 ، 119 ، 64 ، 63 ، 58 ، 55 ، 53 هاشنار ،

ص

269 ، 267 ، 261 ، 260 درک ، مراص 
70 حلاص ،

428 یلیبدرا ، نیدلا  ردص 
432 ، 430 راشفا ، لیلخ  یفوص 

431 ولصوم ، لیلخ  یفوص 

ظ ط -

421 سوطرط ،
هاشداپ رباب  رباب - دّمحم  نیّدلا  ریهظ 

ع

225 ، 195 ، 131 ، 108 ، 86 یجاوت ، کیب  نیدباع 
70 زشخفرا ، نب  رباع 

443 يدنواهن ، یقابلا  دبع 
462 يدهشم ، رداقلا  دبع 

372 ، 227 میرکلا ، دبع 
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30 لّکوت ، هّللا  دبع 
387 دیراورم ، هّللا  دبع 

70 بلطملا ، دبع 
603 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

346 ، 325 ، 291 ، 70 فانم ، دبع 
392 ، 391 ، 386 ، 383 ، 376 ، 373 ، 366 ناخ ، هّللا  دیبع 

163 کیب ، نامثع 
70 ناندع ،

451 ّولجزوب ، اغآ  زیزع 
385 یملید ، هلوّدلا  دضع 

416 راطع ،
286 ، 285 ، 284 ، 280 ، 273 هلوّدلا ، ءالع 

443 ییالع ،
412 یچوپاق ، اقآ  یلع 

423 یسلجم ، همالع 
75 ، 57 ، 54 ، 50 ، 44 ، 41 ، 34 ، 21 ، 11 نینمؤملا ، ریما  یلع -

413 لیعامسا ،) هاش  ردارب   ) یلع
132 ، 86 ولرکاچ ، کیب  یلع 
22 نیّدلا ، ققدم  انالوم  یلع 

76 یقن ، یلع 
436 يرصنع ،

70 ، 6 ، 1 ّصاخلا ، ضوع 
131 ناطلس ، ضوع 

422 سدقلا ، حور  یسیع 

غ

70 بلاغ ،
437 ، 431 ناخ ، نازاغ 

ف

70 غلاف ،
10 فسوی ، نیّدلا  رخف 
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ناخ 434 جرف 
58 اقآ ، خرف 

432 داز ، خرف 
434 ، 432 ، 415 ، 412 ، 411 ، 408 ، 318 ، 63 راسی ، خرف 

437 زربیرف ،
461 ازریم ، نیسح  نودیرف 

409 ، 406 ، 405 ناهبزور ، هّللا  لضف 
70 رهف ،

3 ، 2 ، 1 هالک ، نیّرز  هاش  زوریف 
460 مگیب ، هزوریف 
416 ضایع ، ضیف 

ق

428 ، 25 راونا ، مساق 
439 ، 282 کیب ، مساق 

604 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
450 قاچبق ،) مکاح   ) ناخ مساق 

438 يرافغ ، دمحا  یضاق 
359 یلغا ، یضاق 

431 ، 317 کیب ، یضاق 
29 نیّدلا ، لامج  یضاق 

449 یناجیهال ، نیّدلا  سمش  یضاق 
451 ، 326 هّللا ، رون  نیّدلا  ایض  یضاق 

326 یسیع ، یضاق 
449 یشاک ، دمحم  یضاق 

359 یلع ، نیّدلا  ریصن  یضاق 
464 يرتشوش ، هّللا  رون  یضاق 

22 يرکبلا ، رمع  نیّدلا  هیجو  یضاق 
432 ردنیایب ، کیب  شمتیاق 

56 مداخ ، تما  ارق 
131 ، 98 ، 96 سایلا ، هچارق 

435 یچاغوت ، يریپ  ارق 
412 راجاق ، يریپ  ارق 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 379 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


کیب 450 نیچ  ارق 
131 ناخ ، ارق 

414 نامثع ، ارق 
172 ، 161 ، 158 دمحم ، ياغچرق 

63 يدّیس ، قرق 
466 فسوی ، هرق 

70 یصق ،
430 يرهالا ، رکب  وبا  نیّدلا  بطق 

462 يزار ، نیّدلا  بطق 
122 يدربیاب ، کیب  یلق 

349 ، 348 ، 351 کیب ، ناج  یلق 
347 یبربنق ،

465 ، 369 رصم ، مکاح  وسنق 
56 تما ، زوق 

70 رذیق ،
132 ولنامارق ، کیب  جلیق 

70 نانیق ،
ك

413 ، 407 ونزونیرتاک ،
316 ییالع ، کیب  ازریم  راک 

514 ، 415 سنآ ، وبولاک 
70 بعک ،

70 بالک ،
70 هنانک ،

56 سایلا ، كوچ  کپوک 
285 خرهاش ، روک 
65 یجاح ، هسوک 

447 سابع ، هسوک 
605 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

کیب 411 یچیک 

ل

171 کیب ، فیطل 
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391 ، 389 ، 387 ، 294 ، 195 کیب ، هللا 
132 ولکت ، دّمحم  هللا 

70 يول ،

م

70 کلام ،
70 خلشوتم ،

463 ، 461 یناود ، ققحم 
76 ، 14 ، 10 ، 1 دّمحم ،

17 میهاربا ، دّمحم 
22 يدادغبلا ، دّمحم 

303 ، 299 داوجلا ، دّمحم 
70 ، 4 ظفاحلا ، دّمحم 

70 مساقلا ، دّمحم 
393 نیما ، دمحم 

70 ، 1 میهاربا ، نب  دّمحم 
451 رومیت ، نب  دّمحم 

70 ، 1 دمحا ، نب  دّمحم 
70 ، 1 نسح ، نب  دّمحم 

282 ، 280 ولجاتسا ، کیب  دمحم 
341 ردقلا ، وذ  کیب  دمحم 

441 اشاپ ، دمحم 
376 ناخ ، رومیت  دّمحم 

461 زوریف ، نیسح  دّمحم 
378 ، 374 ، 373 ، 365 ، 358 یساقآ ، کیشیا  ناخ  دّمحم 

،459 ، 458 ، 452 ، 451 ، 450 ، 368 ، 366 ، 365 ، 348 ، 346 ، 345 ، 340 ، 339 ، 335 ، 334 ، 331 ، 330 ، 329 ، 324 ینابیش ، ناخ  دمحم 
465 ، 462 ، 461

298 ، 293 ، 291 هنومک ، دّمحم 
376 ناخرت ، دیزم  دمحم 

463 رظن ، دّمحم 
461 ناخ ، نموم  دّمحم 

391 يدامع ، ریما  دومحم 
433 ، 431 کیب ، دومحم 
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464 یملید ، ناخ  دومحم 
348 متسر ، دومحم 

70 هکردم ،
76 یضترم ،

70 ةرم ،
606 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

430 خیشالا ، نب  دیرم 
422 هفیلخ ، کلملا  دبع  نب  ۀملسم 

432 ازریم ، حیسم 
70 رضم ،

461 ، 450 ازریم ، نیسح  رّفظم 
419 هیواعم ،

438 ، 436 سابع ، دضتعم 
70 دعم ،

424 ، 422 ، 420 ، 22 یخرک ، فورعم 
461 ازریم ، موصعم 

434 ، 63 کیب ، دوصقم 
417 دمحا ، کلم 

31 یناپوچ ، فرشا  کلم 
69 خیشوت ، نب  کلم 

312 ، 311 ، 310 متسرکلم ،
445 ناتسرل ، مکاح  متسر  کلم 

431 دمحا ، نیّدلا  نکر  کلم 
464 ، 358 ینیوزق ، یملید  ناخ  دومحم  کلم 

22 يرونیدلا ، داشمم 
115 ، 114 ، 113 ، 112 ، 98 ، 97 شتنم ،

61 كانرپ ، کیب  روصنم 
227 قاسرو ، کیب  روصنم 

172 کیب ، یسوم 
159 ، 158 ، 156 ، 146 هفیلخ ، یسوم 

31 رکب ، وبا  انالوم 
466 ، 464 ، 383 یناسارخ ، ییانب  انالوم 

444 يردص ، انالوم 
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444 يردیح ، انالوم 
393 فاّحص ، لیلخ  انالوم 

392 یلع ، هجاوخ  انالوم 
15 نیّدلا ، یضر  انالوم 

469 یسنا ، دوعسم  نیدلا  دعس  انالوم 
448 ، 311 يدزی ، یلع  نیّدلا  فرش  انالوم 

359 یناهفصا ، یلع  نیّدلا  سمش  انالوم 
359 میحرلا ، دبع  انالوم 

399 ریما ، دناوخ  مساق  انالوم 
462 دّمحم ، انالوم 

462 ییحی ، نیّدلا  بطق  انالوم 
449 یلدگیب ، دوعسم  انالوم 

33 یفتاه ، انالوم 
416 يولوم ،

427 داجس ، یلوم 
175 ، 106 ، 71 يدهم ،

373 ناطلس ، يدهم 
424 یسابع ، يدهم 

607 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
70 لیالهم ،

416 ینیسح ، حتفلا  وبا  ریم 
461 ، 460 میهاربا ، ازریم 

466 رکب ، وبا  ازریم 
460 رباب ، ازریم 

298 قادب ، ریپ  ازریم 
461 ، 90 ، 37 ولنویوقهرق ، هاشناهج  ازریم 

449 ، 441 ، 438 ، 415 دمحم ، ناطلس  ازریم 
461 ، 459 دومحم ، هاش  ازریم 

460 هلودلاءالع ، ازریم 
449 فیطللا ، دبع  ازریم 

459 خیش ، رمع  ازریم 
83 ، 82 ، 81 یلع ، ازریم 
86 شلاط ، دّمحم  ازریم 
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460 ، 459 روصنم ، ازریم 
390 ، 360 ثایغ ، ریم  دومحم  ناطلس  ریم 

460 ، 459 روصنم ، دّیس  ریم 

ن

70 روغاس ، نب  روحان 
70 رازن ،

443 يوسن ،
70 رضن ،

462 يدنجریب ، یلعلا  دبع  نیّدلا  ماظن 
343 کیب ، ناج  ناخ  یلق  رظن 

459 نیسحلا ، دبع  ییاون ،
70 حون ،

و

451 ینیوزق ، ظعاو 
424 یضاق ، نیّدلا  هیجو 

ه

468 مشاه ،
70 فانم ، دبع  نب  مشاه 

ي

کیب 440 یلع  رای 
424 یعفای ،

433 توقای ،
442 اشاپ ، ییحی 

419 دیزی ،
10 یفص ،) خیش  کچوک  ردارب   ) بوقعی

381 یگیبزوی ،
609 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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ناکم اج و  تسرهف 

آ

399 ، 379 ، 377 ، 367 ، 325 هیومآ ، بآ 
435 ، 319 ، 162 ، 157 ، 118 ، 117 ، 116 ، 112 رک ، بآ 

340 ، 339 يدومحم ، بآ 
461 ، 391 ، 367 باغرم ، بآ 

،415 ، 358 ، 325 ، 315 ، 241 ، 183 ، 182 ، 179 ، 178 ، 176 ، 172 ، 164 ، 109 ، 108 ، 90 ، 65 ، 59 ، 52 ، 37 ، 35 ، 31 ، 3 ناجیابرذآ ،
467 ، 452 ، 448 ، 447 ، 446 ، 439 ، 434 ، 433 ، 431 ، 430 ، 429

442 ، 441 یلوطانآ ،)  ) ریغص يایسآ 
127 ، 126 ياچ ، قآ 

298 وپاق ، هچقآ 
164 غاد ، يرقآ 

430 قرالآ ،
180 غاد ، هلآ 
347 هیسامآ ،

414 ، 282 دمآ ،
435 ، 433 ، 427 ، 65 نیکشم ، راهآ 

فلا

247 ، 246 ، 241 ، 240 ، 232 هوقربا ،
610 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

429 ، 427 ، 23 ، 19 رهبا ،
115 دابآنسحا ،

281 طالخا ،
442 هنردا ،

452 ، 451 ، 437 ، 436 ، 429 ، 3 ناّرا ،
435 ، 83 ناوجرا ، ناوچرا -

،411 ، 409 ، 405 ، 404 ، 322 ، 321 ، 86 ، 85 ، 83 ، 79 ، 68 ، 67 ، 66 ، 65 ، 61 ، 60 ، 48 ، 39 ، 31 ، 30 ، 19 ، 16 ، 12 ، 7 ، 6 ، 4 لیبدرا ،
446 ، 435 ، 431 ، 430 ، 429 ، 428 ، 413

441 ، 273 ، 182 ، 180 ، 178 ، 106 ، 105 ، 101 ناجنزرا ،
435 ، 165 ، 164 ، 158 ، 157 ، 117 ، 90 ، 65 ، 40 ، 3 دور ،)  ) سرا
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237 يودرا ،
237 یلع ، داتسا 

435 يدنلب ، هراتسا 
443 ، 442 ، 441 لوبناتسا ،

441 رادوکسا ،
330 ، 231 دابارتسا ،

399 نیارفسا ،
392 ، 247 ، 233 ، 64 ، 61 ، 59 رخطصا ،

،444 ، 440 ، 432 ، 429 ، 396 ، 395 ، 368 ، 314 ، 255 ، 254 ، 252 ، 250 ، 249 ، 247 ، 246 ، 234 ، 233 ، 232 ، 204 ، 203 ، 65 ناهفصا ،
447 ، 446

379 رذگ ،)  ) جایفا
337 یصقا ،

30 ، 29 قرالا ،
275 ، 273 ناتسبلا ،
43 ياچ ، نیگجلا 

369 ، 367 ، 107 اگلا ،
414 ، 205 گنت ،)  ) ربکا هّللا 

367 ، 366 ، 364 لاملا ،
397 ماطسب ، گنلا 

391 ناتسدهک ، گنلا 
315 ، 224 ، 203 ، 202 ، 183 ، 182 ، 180 ، 178 ، 176 ، 172 ، 164 ، 163 ، 161 ، 159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 146 دنولا ،

3 ناویلا ،
337 ناجدنا ،
267 یمروا ،

463 ، 459 ، 458 ، 445 ، 439 ، 438 ، 437 ، 436 ، 435 ، 424 ، 405 ، 396 ، 333 ، 328 ، 249 ، 242 ، 158 ، 127 ، 90 ، 69 ، 59 ، 52 ناریا ،
611 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ب

461 عضوم ،)  ) یهلا اباب 
461 سیغ ، داب 

392 ، 361 ، 360 ، 356 ، 349 ارآناهج ، غاب 
391 ناغاز ، غاب 
351 دیفس ، غاب 
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319 ، 182 ، 156 ، 153 ، 149 ، 148 ، 146 ، 145 ، 51 وکاب ، هیوکاب -
442 تبرت ،)  ) دیزیاب

281 سیلتب ،
399 ، 385 ، 384 ، 383 ، 377 ، 376 ، 375 ، 373 ، 366 ، 338 ، 83 اراخب ،

178 هوک ، نایتخب 
375 ، 357 ، 338 ناشخدب ،

433 ، 411 عدرب ،
441 اسرب ،

426 ، 419 هرصب ،
397 ، 330 ، 231 ماطسب ،
231 ، 47 ، 33 ، 17 احطب ،

،308 ، 305 ، 304 ، 303 ، 300 ، 298 ر 296 ، ، 295 ، 294 ، 293 ، 292 ، 291 ، 290 ، 288 ، 287 ، 286 ، 269 ، 204 ، 184 ، 183 ، 14 دادغب ،
449 ، 444 ، 426 ، 417 ، 415 ، 414 ، 310

460 ، 459 ، 449 ، 416 ، 390 ، 384 ، 377 ، 376 ، 375 ، 373 ، 367 ، 366 ، 365 ، 364 ، 339 ، 338 خلب ،
379 ، 338 نینهآ ، دنب 

395 قامراب ، شیب 
453 نالقب ،

438 ، 139 ، 130 ، 127 ، 126 درقیب ،
429 هد )  ) هلودلا رهب 

پ

109 نیساپ ،
391 دراک ، لپ 
391 نالام ، لپ 

ت

466 لپ )  ) نابات
450 ، 338 دنکشات ،

413 ، 412 ، 321 ، 59 ، 53 نارسربت ،
،179 ، 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174 ، 173 ، 172 ، 163 ، 156 ، 146 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، 63 ، 51 ، 31 ، 22 زیربت ،

612 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
535 ، 445 ، 436 ، 434 ، 435 ، 432 ، 428 ، 435 ، 414 ، 413 ، 410 ، 409 ، 369 ، 453 ، 351 ، 329 ، 316 ، 313 ، 263 ، 183 ، 182 ، 180
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180 ، 109 ، 101 ناجرت ،
453 ، 375 ، 373 ، 337 ناتسکرت ،

380 ، 379 ، 377 ذمرت ،
449 تفت ،

415 ، 108 سیلفت ،
456 ، 242 ناروت ،

270 هّرد ، زوقوت 
262 غاد ، ولکوت 

29 یلوت ،
52 یباق ، رومیت 

ج

331 مرجاج ،
411 ترپلاج ،

349 یناخ ، عماج 
131 ینابج ،
368 نالرج ،

14 نورج ،
378 ، 320 ، 219 ، 161 ، 157 ، 117 داوج ،

460 غاب ،)  ) ارآناهج
نالیگ نالیج -

چ

399 يوجراچ ،
164 ، 108 ، 96 ، 95 ، 94 دعس ، روخچ 

ح

418 زاجح ،
414 ، 38 فیک ، نسح 

319 وکمرب ، راصح 
453 ، 399 ، 386 ، 376 ، 375 ، 373 ، 357 ، 338 نامداش ، راصح 

441 ، 293 ، 292 بلح ،
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303 ، 301 هّلح ،
426 ، 425 ، 310 هزیوه ، هزیوح -

خ

537 ، 451 ، 316 هنمخ ، هنماخ -
436 یلبناخ ،

375 ، 357 نالتخ ،
،397 ، 396 ، 395 ، 387 ، 369 ، 365 ، 358 ، 357 ، 347 ، 328 ، 327 ، 326 ، 325 ، 323 ، 322 ، 242 ، 241 ناسارخ ،

613 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
466 ، 462 ، 461 ، 460 ، 459 ، 451 ، 450 ، 443 ، 399

428 درجرخ ،
452 ، 329 ، 325 ، 323 ، 231 ناقرخ ،

384 ، 381 رازخ ،
353 ، 19 لاخلخ ،

462 برد ،)  ) ناتفیلخ
325 راوخ ،

338 ، 330 مزراوخ ،
449 ، 427 ، 425 ، 310 ، 309 ، 204 ناتسزوخ ،

هنمخ غاب -)  ) هبانوخ
448 ، 445 ، 442 ، 415 ، 316 ، 284 ، 282 ، 272 ، 270 ، 175 ، 153 يوخ ،

د

312 درجباراد ،
408 ناتسغاد ،

450 ناغماد ،
306 ، 305 ، 304 ، 299 ، 297 ، 294 ، 292 ، 288 ، 37 هلجد ،

462 ناتفیلخ ، برد 
390 قارع ، برد 

391 قاچپق ، برد 
466 ، 439 ، 429 ، 53 ، 51 دنبرد ،

379 ، 338 نینهآ ، دنبرد 
391 مرخ ، خیش  دنبرد 
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294 ، 288 گنترد ،
437 ، 435 ، 433 نیزجرد ،

330 نورد ،
427 قورد ،

430 رزخ ، يایرد 
96 مالوا ، زوقد 

442 ایاک ، وتیمد 
440 ، 435 ، 434 ، 433 ، 413 ، 284 ، 283 ، 282 ، 281 ، 280 ، 272 ، 271 ، 182 ، 164 ، 108 ، 39 ، 38 ، 37 رکب ، راید 

306 ، 296 عضوم ،)  ) یلاید
440 ، 311 ، 310 لوفذ ، لوفسید -

435 ناملید ،

ر

394 ناجنفتسار ،
444 زمرهمار ،

219 ، 217 ، 216 ، 203 رادمتسر ،
445 ، 430 ، 263 ، 69 تشر ،

614 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
4 عضوم ،)  ) نیگنر

430 سور ،
407 ، 286 ، 285 ، 284 ، 275 ، 274 ، 273 ، 249 ، 242 ، 241 ، 204 ، 181 ، 174 ، 155 ، 106 ، 103 ، 17 مور ،

441 یلیا ، مور 
396 ، 381 ، 369 ، 330 ، 326 ، 325 ، 231 ، 222 ، 218 ، 217 ير ،

ز

372 ، 385 ناتسلباز ،
330 كاخ ، هدرز 

262 ، 23 ، 22 ناجنز ،
368 دابآروز ،

س

105 ، 102 ، 101 هیاقوراس ،
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260 عضوم ،)  ) ناغروقوراس
369 ، 365 يراس ،

305 ، 304 ، 76 هرماس ،
395 هواس ،

358 ، 331 راوزبس ،
83 هراتس ،

430 ، 428 بارس ،
427 ساجس ،

333 سخرس ،
396 نادیم ، ناطلس 

،472 ، 406 ، 437 ، 330 ، 325 ، 323 ، 322 ، 267 ، 265 ، 25 ، 23 هّیناطلس ،
465 ، 540 ، 432 ، 428 ، 399 ، 387 ، 384 ، 377 ، 376 ، 375 ، 373 ، 366 ، 364 ، 338 دنقرمس ،

368 ، 338 ، 330 ، 325 نانمس ،
437 دور )  ) ارومس

379 هزیرگنس ،
443 هّرد )  ) ولتوگوس

267 ، 265 ، 259 ، 233 ، 231 غولروس ،
392 ناتسیس ،
274 ساویس ،

ش

437 ، 436 ، 319 ، 122 نارباش ،
نارباش ناروباش -

465 ، 444 ، 441 ، 417 ، 338 ، 103 ماش ،
257 یغالب ، هاش 

نارباش نارواش - رواش ،
615 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

409 هیکت ،)  ) نیسح هاش 
450 ، 337 هیخرهاش ،

316 رتسبش ،
431 دنواتش ،

178 ، 172 ، 165 ، 164 رورش ،
52 ، 40 یکش ،
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411 ، 319 ، 140 ، 128 ، 127 ، 126 ، 125 ، 124 ، 123 ، 121 ، 119 ، 53 یخامش ،
115 ، 97 لگ ، هروش 

427 ، 312 ، 311 ، 309 ، 204 رتشوش ،
338 زبس ، رهش 

144 ، 142 ، 140 ، 141 ون ، رهش 
430 روناخیش ،

،418 ، 417 ، 463 ، 413 ، 398 ، 376 ، 314 ، 313 ، 312 ، 309 ، 262 ، 233 ، 206 ، 205 ، 204 ، 203 ، 202 ، 64 ، 61 ، 59 ، 19 ، 15 زاریش ،
640 ، 463 ، 449 ، 440 ، 439

399 رتش ، ریش 
،410 ، 408 ، 407 ، 318 ، 317 ، 160 ، 127 ، 123 ، 122 ، 116 ، 115 ، 109 ، 65 ، 64 ، 63 ، 58 ، 53 ، 51 ، 40 تاناوریش ، ناورش ، ناوریش -

465 ، 451 ، 445 ، 439 ، 437 ، 436 ، 435 ، 434 ، 431 ، 429 ، 415 ، 413 ، 411

ص

33 افص ،

ط

356 ، 275 ، 265 ، 263 ، 259 ، 217 ، 214 مراط ،
411 ، 407 ، 95 ، 86 ، 83 شلاط ،

334 دابآرهاط ،
392 ، 243 ، 242 ، 241 ، 240 سبط ،

441 سوسرط ،
392 ، 332 سوط ،

ع

431 ریما ، هقشاع 
،388 ، 368 ، 367 ، 362 ، 358 ، 350 ، 346 ، 339 ، 325 ، 324 ، 314 ، 309 ، 305 ، 251 ، 250 ، 191 ، 186 ، 185 ، 183 ، 103 ، 35 قارع ،

461 ، 459 ، 452 ، 449 ، 448 ، 447 ، 443 ، 440 ، 438 ، 433 ، 432 ، 426 ، 424 ، 415 ، 391 ، 390
616 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

448 ، 443 ، 191 ، 186 ، 185 مجع ، قارع 
448 ، 440 ، 438 ، 427 ، 325 ، 309 ، 286 ، 191 برع ، قارع 

452 ، 241 ، 37 نیقارع ،
234 نامع ،
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غ

386 ، 385 ، 384 ناودجغ ،

ف

،440 ، 439 ، 438 ، 432 ، 426 ، 415 ، 413 ، 374 ، 370 ، 325 ، 312 ، 254 ، 252 ، 204 ، 203 ، 200 ، 191 ، 186 ، 181 ، 61 ، 59 ، 14 سراف ،
463 ، 462 ، 452 ، 451 ، 449 ، 448 ، 447

450 دورارف ،
263 نموف ،

390 هزاورد ،)  ) دابآزوریف
439 ، 396 ، 325 ، 216 ، 221 هوکزوریف ،

ق

101 نامرغاق ،
116 رذگ ،)  ) يربق

450 تشد ،)  ) قاچبق
444 ، 438 ، 437 ، 436 هبق ،

415 ، 325 ، 322 ، 158 ، 127 ، 108 ، 63 ، 3 غابارق ،
338 نیکیتارق ،

411 ، 407 ، 158 غاد ، هچارق 
158 ، 90 غادارق ،

305 وپاقارق ،
385 ، 384 ، 382 ، 381 ، 366 ، 338 یشرق ،

107 هرقرق ،
261 نزوا ، لزق 

465 ، 428 نیوزق ،
437 زاقفق ،

390 ، 351 ، 348 ، 332 نیّدلا ، رایتخا  هعلق 
317 ، 230 ، 225 ، 224 اتسا ، هعلق 

440 ، 439 ، 432 ، 413 ، 247 ، 64 ، 61 ، 59 رخطصا ، هعلق 
63 قجنلا ، هعلق 

182 ، 149 وکاب ، هیوکاب - هعلق 
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273 دنج ، هعلق 
414 فیک ، نصح  هعلق 

280 ترپرخ ، هعلق 
617 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

114 ربیخ ، هعلق 
439 ، 412 ، 319 دنبرد ، هعلق 

389 ، 367 سخرس ، هعلق 
412 طولس ، هعلق 
319 نارباش ، هعلق 

319 یخامش ، هعلق 
357 رفظ ، هعلق 

384 ناودجغ ، هعلق 
224 ، 222 هوکزوریف ، هعلق 
125 ، 124 ، 121 هلبق ، هعلق 

224 ، 222 ، 219 نادنخلگ ، هعلق 
447 ، 411 ، 161 ، 160 ، 159 ، 156 ، 130 ، 128 ، 127 ناتسلگ ، هعلق 

113 ، 112 ، 97 شتنم ، هعلق 
616 ص :  نتم 617 ق .....  یهاش  تاحوتف   432 ناو ، هعلق 

218 یمارو ، هع 
447 ، 411 ، 393 ، 374 ، 369 ، 351 ، 252 ، 219 ، 217 ، 216 مق ،

116 خنانق ،
453 سدنق ،
331 راهدنق ،

441 هینوق ،
116 یملا ، نییوق 

439 رادیق ،
364 راسیق ،

274 هّیرصیق ،

ك

449 ، 209 ، 207 ، 206 ، 205 ناشاک ،
398 شوپلاک ،

396 دبنگ ، دوبک 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 394 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


435 ، 433 ، 411 دور ،)  ) رک
300 ، 298 البرک ،

449 ، 325 ، 281 ، 267 ، 261 ، 252 ناتسدرک ،
452 ، 439 ، 392 ، 329 ، 325 نامرک ،

366 هنیمرک ،
430 ، 19 ، 14 ناراوخلک ،

120 نلکیندلک ،
352 دیفس ، لتوک 

108 يروک ،
366 نیفوک ،

273 انرد ، هوک 
19 نانبل ، هوک 
388 رون ، هوک 

255 ، 253 گنلازیک ،
618 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

گ

409 ، 110 ، 87 ، 60 ناتسجرگ ،
378 ، 379 رذگ ،)  ) یگرگ

158 زدامرگ ،
430 یفساتشگ ،

433 ، 158 ، 113 ، 40 هجنگ ،
270 لزوگ ،

411 هرد ، لزوگ 
90 زیگند ، هجگوگ 

،435 ، 434 ، 431 ، 430 ، 428 ، 317 ، 265 ، 264 ، 263 ، 231 ، 83 ، 79 ، 78 ، 69 ، 66 ، 64 ، 22 ، 17 ، 16 ، 4 تانالیگ ، نالیج ، نـالیگ -
445

ل

444 ، 81 ، 80 ، 69 ناجیهال ،
452 ، 450 ، 449 ، 445 ، 325 ، 311 ، 310 ناتسرل ،

428 ماج ، رگنل 
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85 نانکرکنل ،

م

463 ، 451 ، 434 ، 397 ، 372 ، 369 ، 368 ، 365 ، 325 ناردنزام ،
430 هد ،)  ) ناوالام

،393 ، 389 ، 391 ، 381 ، 379 ، 378 ، 375 ، 374 ، 373 ، 372 ، 368 ، 367 ، 366 ، 365 ، 364 ، 358 ، 338 ، 337 ، 334 ، 325 رهّنلا ، ءاروام 
466 ، 459 ، 450 ، 449 ، 388

465 ، 460 ، 459 ، 450 ، 411 ، 149 ، 145 ، 144 دابآدومحم ،
339 يدومحم ،

455 ، 445 نیادم ،
419 ، 338 ، 291 ، 17 هنیدم ،

21 ، 20 هغارم ،
392 ، 391 باغرم ،

396 ، 392 ، 388 ، 387 ، 367 ، 348 ، 347 ، 346 ، 340 ، 339 ، 337 ، 337 ، 335 ، 334 ، 332 ، 330 ورم ،
460 ، 398 ، 388 ، 347 ، 332 ناجهاشورم ،

334 هورم ،
440 عماج ، دجسم 

461 تاره ، عماج  دجسم 
444 دیفس ، دجسم 
437 ، 425 طقسم ،

619 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
426 ، 398 ، 392 ، 375 ، 374 ، 303 ، 302 ، 301 ، 300 ، 256 ، 86 ، 80 ، 86 ، 80 ، 25 ، 23 دهشم ،

465 ، 442 ، 442 ، 369 ، 339 رصم ،
158 ، 3 ناغم ،

440 ، 416 ، 345 ، 339 ، 202 ، 201 هّکم ،
444 لصوم ،
430 ناقوم ،

390 جرب ،)  ) دمحا ناطلس  ازریم 
419 ناسیم ،

180 لگ ، نیم 

ن
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447 ، 318 ، 302 ، 298 ، 291 فجن ،
415 ، 173 ، 165 ، 164 ، 162 ، 63 ناوجخن ،

415 غاب ،)  ) هیرصن
444 نیبیصن ،

449 ، 444 زنطن ،
417 دنواهن ،

461 ، 459 ، 428 روباشین ،

و

426 طساو ،
428 ناقیاو ،

ه

،428 ، 396 ، 393 ، 392 ، 391 ، 390 ، 389 ، 384 ، 375 ، 369 ، 368 ، 366 ، 365 ، 361 ، 359 ، 358 ، 357 ، 340 ، 339 ، 331 ، 330 تاره ،
465 ، 462 ، 461 ، 460 ، 459 ، 459 ، 450

331 هرازه ،
430 ، 414 ، 17 نارک ، هیله 

396 ، 315 ، 290 ، 286 ، 285 ، 256 ، 255 ، 252 ، 232 ، 202 ، 190 ، 187 ، 186 ، 183 نادمه ،

ي

330 رزای ،
234 ، 80 ، 75 ، 47 ، 17 برثی ،

449 ، 243 ، 234 ، 233 ، 232 ، 59 دزی ،
338 یسی ،

430 ماقم ،)  ) سنوی
621 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

بصانم لغاشم و  تسرهف 

آ

370 یجوآ ،

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 397 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


فلا

374 ، 365 ، 358 یشاقآ ، کیشیا 

ب

،246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 241 ، 234 ، 226 ، 225 ، 223 ، 218 ، 217 ، 164 ، 158 ، 90 ، 83 ، 79 ، 64 ، 61 ، 59 ، 30 ، 21 نایچلیا ، یچلیا ،
388 ، 311 ، 309 ، 290 ، 289 ، 288 ، 286 ، 265 ، 264 ، 255 ، 249

138 ، 366 ، 331 نایچکتب ، یچکتب ،
352 زاّزب ،

353 ، 354 نالاّقب ، یلاّقب ،
175 نایاّنب ،

پ

132 یچناورپ ،

ت

249 نارادلیصحت ، رادلیصحت ،
220 ، 152 ، 151 نایچکفت ،

397 ، 371 ، 357 ، 325 ، 322 ، 272 ، 252 ، 245 ، 370 ، 341 ، 340 ، 282 ، 241 ، 225 ، 214 ، 195 ، 131 ، 108 ، 86 نایچاوت ، یچاوت ،

ج

،157 ، 119 ، 89 ، 40 نایچراج ، یچراج ،
622 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

،252 ، 190 ، 186 ، 179 ، 162
352 نافابهماج ،

خ

211 ناطاّیخ ،
309 ، 308 ، 296 ، 295 ، 268 ، 195 ، 154 ، 144 ، 142 ، 112 ، 111 ، 110 ، 86 ، 69 افلخلا ، ۀفیلخ 

د
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415 ، 252 ، 310 ، 232 ناگغوراد ، یگغوراد ، هغوراد ،
132 هناخشارف ، هغوراد 

س

375 ، 357 ، 347 یچرغاس ،
341 ، 132 یچهرفس ،

212 نایاّقس ،
212 ناخاّلس ،

256 شارتگنس ،
296 ناحاّیس ،

ش

179 نانابرتش ،
290 یچهریش ،

ص

393 فاّحص ،
353 یفاّرص ،

ط

212 ناخاّبط ، خاّبط ،
353 راّطع ،

ف

272 ، 209 ، 179 ، 172 ، 115 ، 103 ، 84 ناشاّرف ،
354 یعاّقف ،

ق

397 ، 376 ، 225 ، 169 ، 162 ، 127 ، 334 ، 197 ، 196 ، 169 ، 164 ، 127 ، 55 نالوارق ، یلوارق ، لوارق ،
297 ناباّصق ،
330 رادهعلق ،
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363 ، 356 ، 105 نایچروق ، یچروق ،
440 یشابیچروق ،

ك

،349 ، 311 ، 343 ، 237 ، 220 ، 132 ، 115 ، 103 نالاوتوک ، یلاوتوک ، لاوتوک ،
623 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

387 ، 363

گ

327 ، 326 ، 215 ، 211 ناقاریگرگ ، قاریگرگ ،

ل

391 ، 390 ، 389 ، 387 ، 375 ، 368 ، 310 ، 294 ، 292 ، 291 ، 232 ، 195 ، 132 ، 131 ، 94 ، 86 ، 69 ، 58 هللا ،

م

138 بساحم ،
290 ، 31 نالّصحم ،
154 ، 138 یفوتسم ،

387 رامعم ،
132 رادرهم ،

289 ، 246 ، 244 رادنامهم ،
326 ، 256 ، 280 ، 272 ، 208 ، 174 ، 173 ناسدنهم ، سدنهم ،

370 ، 190 ، 167 ، 15 ناروخآریم ،

ن

84 یچریفن ،
209 ناشاّقن ،

320 ، 220 ، 52 نایچبقن ،

ي

287 نالواسی ، لواسی ،
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625 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

لحن للم و  تسرهف 

آ

434 ، 415 ، 414 ، 409 ، 341 ، 232 ، 156 ولنویوق ، قآ 
465 ، 346 ، 325 فانم ، دبع  لآ 

431 یلمآ ،

فلا

430 ، 17 ، 14 ، 12 یلیبدرا ،
430 ، 373 ، 282 ، 280 ، 273 ، 132 ، 131 ، 101 ولجاتسا ،

463 ، 2 يدابارتسا ،
359 ، 350 ، 316 ، 313 ، 233 ، 24 یناهفصا ،

303 برع ، بارعا ،
432 ، 389 ، 373 ، 367 ، 341 ، 220 ، 132 ، 131 راشفا ،

173 هّیماما ،
هیفورعم لسالسلا - ّما 

ب

122 يدربیاب ،
91 ، 90 یناراب ،

30 ، 18 ینالقاب ،
427 يرایتخب ،
330 یماطسب ،
140 يدادغب ،

416 میمت ، ینب 
426 هدابع ، ینب 
426 ثیل ، ینب 

427 هیماریب ،

ت
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296 ، 223 ، 216 کیزات 215 ،
369 ، 362 ، 359 ، 313 ، 22 يزیربت ،

،59 همکارت ، هینامکرت ، نامکرت ، كرت ،
626 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

466 ، 464 ، 437 ، 433 ، 413 ، 410 ، 295 ، 232 ، 229 ، 108
350 ، 132 ، 116 ولکت ،

چ ج -

468 یناجرج ،
132 ، 86 ولرکاچ ،

412 ، 409 ، 408 ناسکرچ ،

ح

359 یفنح ،
350 ، 291 ، 195 ، 158 ، 64 ، 55 ، 52 ، 48 ، 44 يردیح ، هّیردیح ،

419 نایفیفخ ،
428 هیتولخ ،

ذ د -

358 یملید ،
440 ، 132 ، 116 ، 95 ردقلا ، وذ 

ر

462 ولمور ،
96 هّیمور ،

س

315 ، 189 یبارس ،
423 نایطقس ،

ش
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440 ، 411 ، 341 ، 241 ، 240 ، 95 ولماش ،
435 ، 432 ، 325 ، 317 ، 154 ، 129 نایناورش ، هیناورش ، یناورش ،

450 ناینابیش ،
466 ، 463 ، 461 ، 459 ، 376 ، 313 ، 262 ، 15 يزاریش ،

ص

484 ، 450 ، 432 ، 413 ، 229 ، 43 ، 20 ، 2 ، 1 نایوفص ، هّیوفص ،
412 ، 411 ، 307 ، 213 ، 212 ، 60 ، 59 هّیفوص ، نایفوص ،

ع

227 ولریگبرع ،
442 ، 441 ، 410 ینامثع ،

325 ، 324 ، 296 ، 254 ، 215 ، 191 ، 186 ، 185 مجع ،
439 ، 173 هّیولع ،

627 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ق ف -

439 ینیاق ،
433 ، 163 ، 162 ، 158 ، 132 ، 53 راجاق ، راجق ،

،95 یغاد ، ارق 
386 ، 384 ، 310 ، 367 ، 267 ، 219 ، 132 ، 131 ، 116 ینامارق ، ولنامارق ،

414 ، 413 ، 91 ، 90 ، 37 ولنویوق ، هرق 
410 شابلزق ،
358 ینیوزق ،

گ ك -

449 ، 447 ، 313 یناشاک ،
110 ، 87 ، 6 نایجرگ ، یجرگ ،

431 ، 430 ، 428 ، 310 ، 265 ، 317 ، 264 ، 263 ، 231 ، 83 ، 79 ، 69 ، 66 ، 64 ، 22 ، 17 ، 16 ینالیج ،)  ) ینالیگ

م ل -
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452 ، 449 یناجیهال ،
432 یگزل ،

389 نایرهنلا ، ءاروام 
431 يدنرم ،

429 ، 427 نایعشعشم ،
432 ولصوم ،
353 يرصم ،

341 یلصوم ،
423 هیفورعم ،
428 هیولوم ،

ن

423 يدنبشقن ،
423 ینارصن ،

423 شخبرون ،

ي ه -

451 يوره ،
449 يدزی ،

441 نایرچینی ،
629 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

همانباتک

1336 ریبک ، ریما  نارهت ، يرصان ، تاداس  نسح  حیحصت  یلدگیب ، رذآ  گیب  یلعفطل  رذآ : هدکشتآ 
، نارهت یهیقف ، رغـصا  یلع  مجنپ : مراهچ و  ياهنرق  رد  یمالـسا  هعماج  یگدـنز  زا  يرادومن  اـب  هعیـش  دـنمتردق  هلـسلس  نیتسخن  هیوب  لآ 

.1365 ابص ، تاراشتنا 
.1379 نارهت ، یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  ینیدباع ، ریم  بلاط  وبا  دّیس  رتکد  مهدا : میهاربا 

نارهت 1376. ریبک ، ریما  تاراشتنا  يدواد ، نیسح  ششوک  هب  رفنازورف ، نامزلا  عیدب  يونثم : صصق  ثیداحا و 
نارهت 1349. باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  تاراشتنا  ییاون ، نیسحلا  دبع  رتکد  حیحصت  ولمور ، گیب  نسح  خیراوتلا : نسحا 

.1357 کباب ، تاراشتنا  ییاون ، نیسحلا  دبع  رتکد  مامتها  هب  ولمور ، گیب  نسح  خیراوتلا : نسحا 
ج 2. ، 1375 یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، مج ، میدخ  ششوک  هب  یمزراوخ ، دمحم  نیدلا  دیوم  همجرت  نیدلا : مولع  ءایحا 

630 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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: نیقرشتسملا نیبرعتسملا و  برعلا و  نم  اسنلا  لاجرلا و  رهشا  مجارت  سوماق  مالعالا 
1999 م. نییالملل ، ملعلا  راد  توریب ، یلکرز ، نیّدلا  ریخ 

یسودرف 1371. هاگشناد  تاراشتنا  دهشم ، ولمیحر  فسوی  رتکد  حیحصت  یقن ، یلع  ازریم  هیوفص : هرود  رد  بجاوم  باقلا و 
.1357 نارهت ، ریبک ، ریما  تاراشتنا  ادخهد ، ربکا  یلع  مکح : لاثما و 

یملع 1368. نارهت ، ینیئان ، یلالج  اضر  دمحم  دنچارات و  ششوک  هب  هوکشلا  راد  دمحم  همجرت  ربکارس :)  ) داشیناپوا
[. اتیب ، ] مرخ نبا  راد  فراعملا ، ۀبتکم  توریب ، هریثک ، نبا  رمع  نب  لیعامسا  ءادفلا  وبا  ۀیاهنلا : ۀیادبلا و 

.1336 انیس ، نبا  نارهت ، نیعم ، دمحم  رتکد  حیحصت  يزیربت ، فلخ  نب  نیسح  دمحم  عطاق : ناهرب 
رتکد تافوقوم  تاراشتنا  نارهت ، ترکف ، فصآ  دّـمحم  شـشوک  هب  يوره ، یفیـس  دّـمحم  نب  فیـس  فیلأت  تاره : همانخـیرات  هتـساریپ 

.1380 راشفا ، دومحم 
نارهت 1369. دیراورم ، تاراشتنا  يدادقم ، مارهب  رتکد  همجرت  نوارب ، دراودا  رضاح :) رصع  ات  هیوفص  زا   ) ناریا تایبدا  خیرات 

ج 4. یسودرف 1372 ، نارهت ، افص ، هّللا  حیبذ  ناریا : رد  تایبدا  خیرات 
.1374 سینا ، نارهت ، ینایدق ، سابع  ناریا : رد  بهاذم  نایدا و  خیرات 

1990 م، 1410 ه / یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، يرمدت ، مالسالا  دبع  رمع  حیحصت  یبهذ ، دمحم  نیّدلا  سمش  يزاغملا : مالـسالا  خیرات 
. مود ج 

1363 ریبک ، ریما  نارهت ، هشونا ، نسح  همجرت  يارف ، نوسلن  دراچیر  جیربمک : ناریا  خیرات 
نارهت یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  ادهناه ، یچیئوک  يریصن ، اضر  دمحم  حیحصت  ینیسحلا ، دابق  نب  هاش  روخ  هاش : ماظن  یچلیا  خیرات 

.1379
صیخلت يدابقلا ، رصن  نب  دمحا  رصن  وبا  همجرت  یخشرن ، رفعج  نب  دمحم  اراخب : خیرات 

631 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
.1363 ناریا ، گنهرف  داینب  نارهت ، يوضر ، سردم  حیحصت  رمع ، نب  دمحم 

.1343 ظفاح ، تاراشتنا  نارهت ، ینیوزق ، يرافغ  دمحا  یضاق  ارآناهج : خیرات 
.1333 مایخ ، نارهت ، یقایس ، ریبد  ششوک  هب  ریمدناوخ ، ریسلا : بیبح  خیرات 

.1352 ناریا ، گنهرف  داینب  نارهت ، هدوتس ، رهچونم  حیحصت  یجیهال ، نیّدلا  سمش  نب  یلع  یناخ : خیرات 
[. 1314 ، ] رواخ هسسؤم  نارهت ، راهب ، يارعشلا  کلم  حیحصت  ناتسیس : خیرات 

.1375 یمالسا ، فراعملا  ةریاد  داینب  نارهت ، مداخ ، نسحم  همجرت  یکسرونیم ، دنبرد : ناورش و  خیرات 
.1338 ناریا ، یهاشنهاش  نشج  يزکرم  ياروش  نارهت ، يربط ، ریرج  نب  دمحم  يربط : خیرات 

.1338 نارهت ، انیس ، نبا  تاراشتنا  نارهت ، هّللا ، لضف  هّللا  دبع  فاّصو : خیرات 
1372 ریبک ، ریما  نارهت ، هشونا ، نسح  همجرت  ثروساب ، دروفیلک  نایونزغ : خیرات 

1373 ق. يزکرم ، هناخباتک  نارهت ، هدازثدحم ، یلع  حیحصت  یمق ، سابع  خیش  افلخ : ماّیا  عیاقو  یف  یهتنملا  ۀمتت 
.1372 راوز ، نارهت ، یمالعتسا  دمحم  رتکد  حیحصت ، راطع ، نیدلا  دیرف  خیش  ایلوالا : ةرکذت 

[. اتیب ، ] ناریا بتک  تاراشتنا  پاچ  یماهس  تکرش  نارهت ، خرفنویامه ، نیّدلا  نکر  حیحصت  يوفص ، ازریم  ماس  یماس : هفحت  هرکذت 
.1343 يزار ، هناخباتک  نارهت ، تیمدآ ، هدازنکر  نیسح  دمحم  حیحصت  نیسح ، رفظم  دمحم  نشور : زور  هرکذت 

لاس 1353. یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  نارهت ، ییامه ، نیّدلا  لالج  ششوک  هب  ینوریب ، ناحیر  وبا  میجنتلا : ۀعانصلا  لئاوال  میهفتلا 
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هیرشن نارهت ، يرادناهج ، سواکیک  همجرت  سنیه ، رتلاو  ناریا : رد  یّلم  تلود  لیکشت 
632 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

.1346 فراعم ، نویسیمک 
.1369 نارهت ، ین ، رشن  ییاون ، نیسحلا  دبع  حیحصت  يزاریش ، کیب  يدبع  رابخالا : ۀلمکت 

[. اتیب ، ] لوبناتسا پاچ  یشابمجنم ، نامثع : لآ  خیراوت 
1315 نارهت ، راینمهب ، دمحا  حیحصت  يدادغب ، نیدلا  ءاهب  لّسرتلا : یلا  لّسوتلا 

نارهت 1364. یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نافرع ، دومحم  همجرت  جنرتسل ، یقرش : تفالخ  ياهنیمزرس  یخیرات  يایفارغج 
ایسآ و ياهنابز  اهگنهرف و  تاعلاطم  هسسؤم  ویکوت ، ادهناه ، یجیئوک  يریصن ، اضر  دمحم  ششوک  هب  ینیوزق ، قادوب  رابخالا : رهاوج 

1999 م. اقیرفآ ،
.1364 ناتسکاپ ، ناریا و  یسراف  تاقیقحت  زکرم  دابآمالسا ، لیعامسا ، هاش  خیرات  ناقاخ : ياشگناهج 

نارهت 1363. ریبک ، ریما  تاراشتنا  ربجنر ، دمحا  گرزب : ناسارخ 
.1379 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  دهاجم ، دمحا  مامتها  هب  هاش ، نیسح  لاثمالا : ۀنیزخ 

. لّوا ج  ، 1359 نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یقارشا ، ناسحا  حیحصت  یمق ، دمحا  یضاق  خیراوتلا : ۀصالخ 
.1379 بوتکم ، ثاریم  رشن  نارهت ، ثدحم ، مشاه  حیحصت  یناتسغاد ، هلاو  نیرب : دلخ 

.1373 رذآ ، رخف  تاراشتنا  زیربت ، تیبرت ، یلع  دمحم  ناجیابرذآ : نادنمشناد 
.1378 همانشناد ، یتاراشتنا  یگنهرف و  هسسؤم  نارهت ، هشونا ، نسح  یتسرپرس  هب  ج 3 ، یسراف : بدا  همانشناد 

.1365 - 74 نارهت ، یبیج ، نیلکنارف - تاراشتنا  بحاصم ، نیسحمالغ  تسرپرس  یسراف : فراعملا  ةریاد 
ش 1 و 2. لاس 15 ، هدنیآ ، کلم ، هداز  اضر  میحر  هامریت : هرابرد 

.1363 ییانس ، هناخباتک  نارهت ، یقایس ، ریبد  دمحم  ششوک  هب  يرصنع : ناوید 
یشورفباتک رشان  یفجن ، داوج  دمحم  همجرت  مالّسلا : هیلع  یلع  ترضح  هب  بوسنم  ناوید 

633 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ق. 1382 ه . نارهت ، هّیبدا ،

1408 ه. ج 16 ، نایلیعامسا ، هسسوم  مق ، يوزنم ، یقن  یلع  ححصم ، ینارهت ، گرزب  اقآ  نسحم  دمحم  هعیشلا : فیناصتلا  یلا  هعیرذلا 
هاگـشناد نارهت ، ماما ، مظاک  دـمحم  حیحـصت  يرازفـسا ، یجمز  دـمحم  نیّدـلا  نیعم  فیلأت  تاره : هنیدـم  فاصوا  یف  تاّنجلا  تاضور 

.1338 نارهت ،
ریطاسا 1380. تاراشتنا  نارهت ، دنوخریم )  ) هاشدنواخ دّمحم  افصلا : ۀضور 

.1374 مایخ ، نارهت ، سردم ، یلع  دمحم  بدالا : ۀناحیر 
.1368 هگآ ، رشن  نارهت  طاتحم ، اضر  دمحم  يرهش :) یسانشهعماج   ) كارا يامیس 

راشتنا 1377. یماهس  تکرش  نارهت ، تسوداسراپ ، رهچونم  رتکد  لّوا : لیعامسا  هاش 
.1344 یملع ، نارهت ، یقایس ، ریبد  دمحم  حیحصت  یسودرف ، مساقلا  وبا  همانهاش :

.1323 نامیپ ، نارهت ، يورسک ، دمحا  شرابت : یفص و  خیش 
، نارهت ناریا ، گنهرف  داینب  تاراـشتنا  يداوج ، ظـعاو  لیعامـسا  رتکد  شـشوک  هب  يزاریـش ، دـمحا  نیّدـلا  نیعم  ساـبعلا  وبا  هماـنزاریش :

.1350
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[. اتیب اجیب ، ، ] لوبناتسا یشابمجنم ، هّللا  فطل  نب  دمحا  رابخالا : فیاحص 
.1376 نارهت ، بایرز ، تاراشتنا  ییابطابط ، اضرمالغ  حیحصت  زاّزب ، نبا  افصلا : ةوفص 

.1363 باتک ، يایند  نارهت ، لابقا ، سابع  همجرت  لوپ ، نیل  یلناتسا  مالسا : نیطالس  تاقبط 
. نارهت بوجحم ، رفعج  دّمحم  حیحصت  يزاریش ، هاش  یلع  موصعم  دّمحم  قیاقحلا : قیارط 

[ اتیب ، ] ییانس
.1382 بوتکم ، ثاریم  نارهت ، قیشع ، ربکا  دمحم  حیحصت  یناهفصا ، ناهبزور  نب  هّللا  لضف  ینیما : يارآملاع 

.1382 ریبک ، ریما  نارهت ، نامکرت ، کیب  ردنکسا  یسابع : يارآملاع 
. لّوا ج  1330 ق ، ایضلا ، وبا  هعبطم  لوبناتسا ، مسار ، دمحا  یخیرات : یلنامثع 

، یگنهرف تاقیقحت  تاعلاطم و  هسسوم  نارهت ، ییامغی ، بیبح  حیحصت  يدعس : تایلزغ 
634 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

.1361
.1363 ریبک ، ریما  نارهت ، تورث ، روصنم  حیحصت  يروپمار ، نیّدلا  ثایغ  تاغللا : ثایغ 
.71 صص 75 - ش 5 ، س 1336 ، قالخا ، ناهج  گنراک ، یلعلا  دبع  یهاش : تاحوتف 

1325 مایخ ، تاراشتنا  نارهت ، هاشداپ ، دّمحم  جاردننآ : گنهرف 
.1374 زکرم ، رشن  نارهت  يوایخ ، نشور  راتساریو  يدابآرتسا ، ناخ  يدهم  ازریم  یسراف :) هب  یکرت   ) خالگنس گنهرف 

.1382 نخس ، تاراشتنا  نارهت ، يرونا ، نسح  نخس : هدرشف  گنهرف 
ریبک 1363. ریما  نارهت ، نیعم ، دّمحم  یسراف : گنهرف 

مایخ 1324. نارهت ، یسیفن  دیعس  مامتها  هب  ءابطالا ، مظان  ربکا  یلع  یسیفن : گنهرف 
.1348 - 53 نارهت ، هاگشناد  هوژپشناد ، یقت  دّمحم  نارهت : يزکرم  هناخباتک  ياهملیفورکیم  تسرهف 

.1376 هجراخ ، روما  ترازو  یناجوم ، یلع  ناتسکیجات : یطخ  راثآ  يوتیتسنا  یطخ  خسن  تسرهف 
.1350 لوا ، ج  یناوریش ، یقت  دّمحم  دزی : يریزو  هناخباتک  یطخ  ياههخسن  تسرهف 

ج 1. ، 1374 یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  نارهت ، يوزنم ، دمحا  هراوتسرهف :
نارهت 1374. شورس ، تاراشتنا  یتیآ ، دیمحلا  دبع  همجرت  دیجم : نآرق 
.1362 نابزرم ، رشن  نارهت ، يریه ، رصان  حیحصت  يّزعم : ناوید  تایلک 

.1382 ریبک ، ریما  نارهت ، يونیم ، یبتجم  حیحصت  یشنم ، هّللا  رصن  یلاعملا  وبا  هنمد : هلیلک و 
.1970 ملع ، تاراشتنا  وکاب ، فوناخیکاب ، اقآ  یلقسابع  مرا : ناتسلگ 

لاس 1369. یمزراوخ ، نارهت ، یفسوی ، نیسحمالغ  حیحصت  يدعس : ناتسلگ 
.1314 رواخ ، هسسؤم  نارهت ، ینیوزق ، ینیسح  فیطللا  دبع  نب  ییحی  خیراوتلا : بل 

.1335 انیس ، نبا  نارهت ، یسیفن ، دیعس  ششوک  هب  ینیوزق ، همالع  نوارب و  دراودا  حیحصت  یفوع ، دمحم  نب  دمحم  بابلالا : بابل 
635 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

.1365 یمزراوخ ، نارهت ، یقداص ، فرشا  یلع  ییابتجم و  هّللا  حتف  حیحصت  یسوط ، يدسا  سرف : تغل 
نارهت 1372. هاگشناد  تاراشتنا  ادخهد ، ربکا  یلع  همانتغل :

.1381 یگنهرف ، رخافم  راثآ و  نمجنا  نارهت ، ییاون ، نیسحلا  دبع  ششوک  هب  يدنواهن ، یقابلا  دبع  یمیحر : رثآم 
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.1365 هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت ، يرتشوش ، هّللا  رون  نینمؤملا : سلاجم 
.1340 ناتساب ، یشورفباتک  دهشم ، خّرف ، دومحم  حیحصت  یفاوخ ، دّمحم  نب  دمحا  یحیصف : لمجم 

.1290 انیب ،] ، ] نارهت يروباشین ، ینادیم  دمحم  نب  دمحا  لضفلا  وبا  ینادیم : لاثمالا  عمجم 
. مود پاچ  اتیب ،] ، ] ییانس نارهت ، ییامه ، لالج  حیحصت  یناشاک ، دومحم  نیدلا  زیزع  ۀیافکلا : حاتفم  ۀیادهلا و  حابصم 

1364 ق. هرهاق ، هیرصملا ، بتکلا  راد  یقابلا ، دبع  داوف  میرکلا : نآرق  ظافلالا  سرهفملا  مجعملا 
.1339 نارهت ، افصم ، رهاظم  ششوک  هب  تیاده ، ناخ  یلق  اضر  احصفلا : عمجم 

.1372 راّوز ، نارهت ، یعازخ ،)  ) مشتحم نیرسن  حیحصت  یقارع ، رهمگرزب  نب  میهاربا  یقارع : نیدلا  رخف  راثآ  هعومجم 
ج ، 1367 نارهت ، هاگـشناد  نارهت ، ثّدحم ، مشاه  ریم  ییاون و  نیـسحلا  دبع  حیحـصت  هنطلـسلا ، دامتعا  ناخ  نسح  دّمحم  نادلبلا : تآرم 

. لّوا
.1347 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، هدنیاپ ، مساقلا  وبا  همجرت  يدوعسم ، نیسح  نب  یلع  بهذلا : جورم 
.1342 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، ماما ، مظاک  دمحم  دیس  ششوک  هب  يرشخمز ، رمع  نب  دومحم  بدالا : ۀمدقم 

636 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
.1378 تغالب ، رشن  مق ، فولعم ، سیئول  دجنملا :

1382 رشن ، رتفد  نارهت ، ربجنر  یلع  دّمحم  نایعشعشم :
.1945 روهال ، عیفش ، دّمحم  حیحصت  هّللا ، لضف  نیّدلا  دیشر  هجاوخ  يدیشر : تابتاکم 
1410 ق. هیمالسا ، بتکلا  راد  نارهت ، یمق ، دّمحم  قودص  خیش  هیقفلا : هرضحی  نم ال 

.1356 مایخ ، یشورفباتک  نارهت ، روکشم ، داوج  دمحم  همجرت  روابماز ، نارایرهش : افلخ و  همانبسن 
.1336 نارهت ، يدومحم ، تاراشتنا  روپيدیحوت ، يدهم  حیحصت  یماج ، نمحرلا  دبع  سنالا : تاحفن 

[. اتیب ، ] رداصلا راد  توریب ، سابع ، ناسحا  قیقحت  ناکلخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  نایعالا : تایفو 
637 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دزی يریزو  هناخباتک  هخسن  لوا  هحفص 
638 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دزی يریزو  هناخباتک  هخسن  مود  هحفص 
639 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دزی يریزو  هناخباتک  هخسن  رخآ  هحفص 
640 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ناریا یّلم  هزوم  هخسن  لوا  هحفص 
641 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ناریا یّلم  هزوم  هخسن  مود  هحفص 
642 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ناریا  یّلم  هزوم  هخسن  رخآ  هحفص 

راثآتشهب ناهفصا  رد  راکش  قالشق و  هوقربا و  مدرم  هرک و  نتخوس  هوکششتآ و  رهق  نتخورفا 
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دوب هتفر  نآ  ریخست  هوقربا و  هب  ناتسناهج  تایار  هّجوت  لحم  رد  هک ]  ] کیب نیدباع 
______________________________

. تسامش رب  دهعت  اهراک  نیا  رد  میداتسرف و  ناتیارب  ام  هچنآ  تسا  نیا  (. 1)
247 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رخآ دـندینراذگ . راکیپ  گنج و  هب  [ 314  ] يراگزور راوتـسا  هعلق  نآ  نانّـصحتم  هدرک  هرـصاحم  ار  هوقربا  هام  کی  بیرق  هکنآ  زا  دـعب 
ناکرا هتخاس  رادرکدب  هقرف  نآ  رابدا  هفیحص  ناونع  ار  « 2 « » ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل   » همتاخ « 1 « » ًالوُعْفَم َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِضْقَِیل   » يامرف نامرف  رمالا 

« ِهِسْفَِنلَف ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم   » هورگ دربتسد  زا  دندادیم  رّوهت  داد  هعلق  نآ  رد  هک  ار  یعمج  داشگرب و  ار  ناشنتناتم  رهش  نآ  ناینبلا  ۀخـسار 
ار دوهع  نامیا و  ینابم  هرکاب  تشاد و  فّرصت  رد  رخطـصا  هعلق  هک  کیب  یلع  رون  داهن ، رانک  رد  « 4 « » اْهیَلَعَف َءاسَأ  ْنَم   » يازج ازس و  « 3»
نآ لح  دقع و  هلـسلس  ماظتنا  هک  هرک  ناتبارق  زا  هک  دـمحا  سیئر  دوب و  هتـشاذگ  وا  فّرـصت  هب  ار  هعلق  نآ  هدرک  مکحم  دوقع  دـیکأت  هب 

يرابدرب راسا و  هقلح  دـّیقم  دوب  يرادرـس  ياوه  هتخارفا  هک  ناشیا  ندرگ  هدـمآ  تسد  هب  دوب  طبترم  ّقلعتم و  ناشیا  هب  لحمنودرگ  رهش 
مظتنم ریجنز  کلس  رد  ار  ناشیا  هتخیر  مه  زا  دقع  ریبدتبیاص  ریما  هداد  تسد  لایع  رسا  لام و  بهن  ار  لالـض  هقرف  نآ  عومجم  تشگ .

. داد نامرف  باسحیب  همیه  عمج  هب  باقعلا  دیدش  رهق  هنحش  دیناسر . نایشآ  قیالخ  يودرا  هب  ناهفصا  رد  هدینادرگ 
زا لبق  دندرک  باریـس  طقن  ياهکیخ  نایرج  زا  ار  نایاپیب  ناتخرد  نآ  دندروآ و  درگ  یهانتمان  همیه  یهاپـس  يرهـش و  هدومرفلا  بسح 

ددرت هک  هرک  دوب ، هداتسرف  شتآ  هب  سفق  زا  ردنمس  نوچ  ار  رهگدب  حور  غرم  هداد و  عطق  دراک  هب  ار  دوخ  تایح  هتـشر  ایک  نیـسح  نیا 
یهت سفق  نوچ  ار  شدبلاک  [ 315  ] دوب هدیشک  قلح  زا  ار  دوخ  سفق  رد  هدیچیپ  ندرگ  رب  صالختـسا  نسر  دید  مزیه  عمج  رد  ار  مدرم 

َو  » هلعش هدیـشک  كالفا  رب  ملع  « 5 « » یعَـس ام  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  َمْوَی   » شتآ دنداد ، میحج  يداو  رد  رـس  هدنز  ار  شعابتا  دـنداهن و  شتآ  رب 
ناشناهدژا ناشفاشتآ  ياههزین  نایزاغ  دیدرگ . كاخ  هرک  زورفاشتآ  « 6 « » يرَی ْنَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب 

______________________________

«. ددرگ عقاو  دوب  هتشاد  ررقم  هک  راک  نآ  ات  . » هیآ 42 ( 8  ) لافنا (. 1)
«. ناشبیصن ناهج  نآ  ياهیدب  . » هیآ 25 ( 13  ) دعر (. 2)

. تسوا نایز  هب  دنک  دب  هکره  تسوا و  دوخ  دوس  هب  دنک  هتسیاش  راک  سکره  هیآ 46 : ( 41  ) بلّصف هروس  (3 و 4 .)
«. دروآ دای  هب  ار  دوخ  لامعا  همه  یمدآ  هک  يزور  . » هیآ 35 ( 79  ) تاعزان (. 5)

«. دش هداد  ناشن  دنیبیم  هکره  هب  ار  منهج  و  . » هیآ 36 اجنامه ، (. 6)
248 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زا کیره  نابز  هدادرد  « 1 « » ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی   » يادن رشحم  نآ  زیختسر  رد  زیتستمایق  هنتف  نآ  زیرگ  زا  ناشیا  عنم  هب  هداتـسیا و  تسد  رد 
: هک مّلکتم  تیب  نیا  هب  ناگتخوس  نمرخ 

تیب
َِکئلوُأ  » لامعا شاداپ  رد  زارحا  راربا و  ناسل  دتفا و  راید  ره  رد  وزا  شتآ  ددرگ و  یمومـسدتفا  راذگيزور  مرتسکاخ  رب  هک  ار  یمیـسن 

: هک ّمنرتم  روهشم  مظن  نیا  هب  « 2 « » ِراَّنلا ُباحْصَأ 
تیب

هتشادزاب و « 3 « » ٍبََهل َتاذ  ًاران  یلْـصَیَس   » فقوم رد  ار  بسنیمور  نایچلیا  دزوسب  دـتفا  ورد  مدـکی  رگادزورف  شتآ  ربگ  لاـس  دـص  رگا 
ناشیا رس  رب  « 4 « » یَّلََوت َو  َبَّذَک  يِذَّلا  یَقْـشَْألا ، اَّلِإ  اهالْـصَی  ال  یَّظََلت ، ًاران  ْمُُکتْرَْذنَأَف   » لاعتـشا زا  ساره  فوخ و  مالعا  یلعا  الم  نارذنم 
بقاوث نوچ  ناشغامد  لد و  زا  تریح  شتآ  هلعـش  دوشگرب و  نایچلیا  هدـید  زا  نوخ  لیـس  دودرم  هقرف  نآ  باذـع  شتآ  دود  هتـشارفا و 
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: هکنیا نومضم  کیره  دومن  جورع  بارطضا  نامسآ  رب  باهش 
تیب

هدیدمغ لد  هدیشک  هلعش  شتآ  هدید و  نالیـس  نافوط  داشگیم و  نابز  « 5  » یترفز ینتقرغا  یعومد  ول ال  ویعمدا  ینتقرغا  يریفز  ـال  ولف 
. دادیم نیکست  ار 

هّیعابر
بابک  زوسناج  شتآ  ممسج ز  یتشگبآ  ممشچ  يدزن  رگ  لد  شتآ  رب  [ 316]

______________________________

«. تساجک زیرگ  هار  . » هیآ 10 ( 75  ) ۀمایق (. 1)
«. دنشتآ لها  نانآ  . » هیآ 116 ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)

«. دتفارد روهلعش  یشتآ  هب  هک  ادوز  . » هیآ 3 ( 111  ) دسم (. 3)
بیذکت هکنآ  دتفینرد  نادب  تواقش  لها  زج  مناسرتیم  دشکیم  هنابز  هک  یشتآ  زا  ار  امـش  سپ  . » تایآ 14 و 15 و 16 ( 92  ) لیل (. 4)

«. دش نادرگیور  درک و 
. درکیم قرغ  ارم  میاههلان  يدوبن  منامشچ  کشا  رگا  و  درکیم ، قرغ  ارم  مناگدید  کشا  يدوبن  نم  هلان  رگا  همجرت : (. 5)

هعقاو نیا  نارین  ءافطا  زا  دـعب  هّصقلا ، بارخ  دـیما  هناخ  يدـش  هیرگ  زابات  يدرواـینرب  هنیـس  شتآ  رو   249 ص : نتم ، یهاش ، تاـحوتف 
هب دوب  هدروآ  هک  ایادـه  هفعاضم  فاعـضا  هدومن  موقرم  یناـیب  رتبوخ  هب  مور  ناطلـس  بوتکم  باوج  هدومرف  تعجارم  تصخر  ار  یچلیا 

رهاوج و الط و  هب  لّلکم  رجنخ  رمک  زا  ار  شلابقا  هیاپ  لاح و  ساـبل  هتخاـس  لاون  اـطع و  فوفحم  ار  یچلیا  و  دـندیناسر . لاـسرا  فقوم 
لـصف رخاوا  رد  عیاقو  نیا  روهظ  نوچ  و  دـندینادرگزاب . مارملا  یـضقم  ماـکداش و  ار  وا  دـندیناسر و  نامـسآ  هب  رز  نیز  رثاابـص و  بسا 

هاش هدیشک  قاثو  مقر  يدج  جرب  رب  نّطوت  تهج  هدیدرگ و  قالشق  هّجوتم  مراهچ  تخت  ناطلس  هدوب  يزیرگرب  مسوم  تیاهن  يزییاپ و 
لخدم یهاش  تاتویب  زا  یکی  رد  هک  هشیدـنا  لماک  هشیپ  درگاش  ره  ناشیا  دومرف . قاری  هیهت و  هب  قالـشق  مزاول  رد  ار  ارما  قالخاهتـشرف 

هسورحم کلامم  هب  نارادلیصحت  هتشون  تالیصحت  دندومن و  هّیرورـض  بابـسا  دوجوم  ریغ  دوجوم و  شـسرپ  هدناوخ ، روضح  هب  تشاد 
بابرا تسد  راسخاش  زا  مرد  رانید و  جرخ  هب  تشگ و  نانجلا  ضور  ضایر  کـشر  ناهفـصا  هّطخ  ار  یناـمز  كدـنا  دـندومرف . لاـسرا 

رگادوس و دنتـشادرب و  یّلک  دوس  دوخ  تعاضب  هیامرـس  زا  تخورف  دـیرخ و  رد  رازاب  لها  تشذـگب . مرا  ناتـسب  زاب  يزیرگرب  رد  مرک 
مدـخ و دـندرک و  رابنا  رد  هرقن  الط و  وج  هاک و  ضوع  ناعرازم  دنتـشابنا . رـس  ات  [ 317  ] ياپ زا  رکـشل  لها  دوقن  زا  رز  ياهنایمه  راّـجت 

ِیُْحی ْنَم   » تروص ناریا  رکشل  مودق  نمی  زا  ناریو  ياههناخ  دندومن . راثن  مدرم  رب  دنتشاد  هچره  ار  تشیعم  بابـسا  لوصح  یهاش  مشح 
« َنوُجَرُْخت َِکلذَک  َو  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َو   » تمـس و ناشیا  یعاسم  زا  مادهنالا  میدـق  ماقم  ارـس و  و  تفرگ . « 1 « » ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِْعلا 

. تخادنا نماریپ  عیسو  روشک  نآ  طیسب  رد  تلادع  تیص  تخاس و  نمیشن  ار  ناهفصا  میرح  هانپنید  هاش  تفریذپ . « 2»
يونثم

درب  کشر  تشهب  شیاوه  زکدرخ  دزن  تسیاهضور  ناهفصا 
______________________________

«. دنکیم هدنز  ار  هدیسوپ  ياهناوختسا  نیا  یسک  هچ  . » هیآ 78 ( 36  ) سی (. 1)
«. دیوش نوریب  اهروگ  زا  نینچنیا  زین  امش  دزاسیم و  هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  و  . » هیآ 19 ( 30  ) مور (. 2)

«1  » ضرالا ءامّسلا و  اهضرع  ۀّنجضرفلاب  شیناوخ  وچ  دوبن  بیع   250 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
كایرت نآ  كاخ  شخبناج و  بآكاپ  شکاخ  راوگشوخ و  نآ  بآ 
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تشخ لگ و  نمیشن  رد  نایسدقتشرسكاپ  عبطفاص و  نآ  لها 
لامج غورف  ناشيور  زا  عماللامک  لها  لضف و  باحصا  همه 

رادم فطل  افو و  رب  ار  همهرادمدرم  سانشمدرم و  همه 
نآ رد  دوب و  هدـید  قیال  تولخ  تهج  ار  يدـج  هعموص  نیـشنهّلچ  رهم  نوچ  مارکالا و  مالـسلا و  قح و  فطلمایق  زور  هب  ات  هلمج  رب  داب 

یقاـس هتخادرپ و  ینیـشنهشوگ  تـلزع و  جـنک  هـب  دوـخ  هتخاـس و  هاگترـشع  ار  ملاـع  هـصرع  هدیـشوپ و  رد  يور  رب  ربا  هدرپ  ربـص  ماـقم 
. تیب نیا  داشرا  هب  ار  شورخ  شوجرپ و  هداب  [ 318  ] شوکنیعبرا یفوص  شوهیفاص 

تیب
داد رد  ندمآ  نوریب  يالص  دوب  انیم  هیواز  نکاس  انف  بسک  تهج  ینیعبرا  درآرب  هشیـش  رد  هکفاص  دوش  هگ  نآ  بارـش  یفوص  يا  هک 

گنهآ ياشگلد  ماقم  رد  ییارسهمغن  رامضم  نازاساون  داشگ . ریذپلد  ناناوج  يور  رب  تّرسم  باوبا  ریمـضیفاص  ریپ  نآ  مودق  نمی  زا  و 
هبعـش ناتـسمز  دوجو  اب  هجهل  نسح  اـنغ و  فطل  هب  « 2 « » ٍۀَجَْهب َتاذ  َِقئادَح   » نابیلدـنع دـندیناسر و  ناهفـصا  هب  قارع  رد  ار  ییاونشوخ 

. دنتخوسب هرابکی  یم  شتآ  هب  ار  امرس  لایخ  دنتخورفا و  اههرهچ  نابوخ  دندینراذگ . زاجح  زا  ار  يزورون 
يونثم

لُگلُگ ناتعلطرهم  هرهچلُم  شبات  ناتسلگ ز  نآ  رد  دش 
تفرگ عیبر  تروص  اتش  ردتفرگ  عیدب  تأیه  ناتسوب 

راهب  داب  راک  درکیم  بآرازلگ  نآ  رد  ناخرلگ  خر  اب 
______________________________

اهنامسآ يانهپ  ناسمه  نآ  يانهپ  هک  یتشهب  ینعی  ِضْرَْألا » َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  اهُضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ( » 57  ) دیدح هروس  زا  هیآ 21  هب  هراشا  (. 1)
. تسا نیمز  و 

«. رظنمشوخ ییاهناتسوب  . » هیآ 60 ( 27  ) لمن (. 2)
يزاوآمه نالبلب  نوچ  درکيزادرپهمغن  هب  نایوربوخ   251 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

یف ام  راهظا  رد  یتسار  لامک  زا  زاین و  دوجس  رد  حدق  شیپ  زارفرس  یحارص  صاقر  هم  يوگهلذب و  يرتشمّصاخ  نمیشن  نآ  لاوق  هرهز 
: لاق نم  معنف  زارمه  هلایپ  ماج و  اب  ریمضلا 

تیب
ماقمیلاع هاش  فک  نوچ  ماجنارس  هزیکاپ  ماج  و  [ 319  ] دراد نابز  رب  تسه  وا  لد  رد  هچره  هکدراد  نآ  زا  یلدنشور  همه  نیا  یحارص 

: هک مالک  نیا  رد  ماج  اب  یحابص  یم  راثیا  ترذعم  هب  یحارص  نابز  ماعنا . رد  توقای  لعل و  لذب  هب 
هّیعابر

مینک هچ  افصُم  ماج  یمدمه  زجمینک  هچ  افصا  برش  ریغ  هب  رهد  رد 
رد هلاسر  نیا  نومـضم  هب  هلاقم  نیا  باوج  رد  هلایپ  بل  مینک و  هچ  افخا  دوخ  لاح  ناهج  يانبا  زقرز  هب  میتسرپ  یم  دـنر و  قشاع و  اـم 

: هک ماغیپ 
هیعابر

درذگ یتسم  هب  حبص  مد  هب  ات  بشدرذگ  یتسرپیم  هب  یسک  زور  رگ 
نوچ ماج  لعـشم  یحارـص و  عمـش  هیاس  رد  ناتـسمز  ناتـسبش  هّصقلا ، درذـگ  یتسه  رکف  ینیبدوخ و  ابیـسفن  يو  رد  هک  یتدابع  رتهب ز 

. درک رارکت  زاغآ  راذعنیمیس  یقاس  باطخ  رد  ار  رادبآ  تیب  نیا  راهب  حوبص  ياپ  هب  دیسر ، ماتتخا  هب  کیدزن 
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مظن
اتـش لصف  رخاوا  قیرط  هب  اشگلد  راهب  لیاوا  اهلد  هچنغ  نتفکـش  دهاوخ  اوه  بآ و  نیز  هک  «1  » اهلّجع یبلق و  یلع  احادقا  حبّـصلاب  ضفأ 
ّدح زا  هداس  نیمیـسهداس و  ناربلد  يراکنیریـش  هدابروش و  نوچ  دوب و  هرادا  رد  شوهم  نایقاس  تسد  زا  شغیب  هداب  ماج  هرامـش و  رد 

هداب ناتـسمرس  دـندش و  رادـیب  ارحـص  غاب و  ناگتفخ  هک  راهبون  تشگ . راکـش  برط  هّجوتم  ترـضح  نآ  رطاـقمناسین  رطاـخ  تشذـگ ،
رومخم مشچ  نوچ  قوبغ  حوبص و 

______________________________

. زیرب نم  لد  رب  ییاهماج  نادادماب  باتشب و  همجرت : (. 1)
252 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

شارف درک و  ناشفالگ  ار  نمد  یلاوح  ارحـص و  فارطا  نمچ و  [ 320  ] یشاوح غاب و  نحص  ربا  ياقس  دنتشگ  رایـشوه  یتسم  زا  قوشعم 
. تخاس نایع  نمس  هزبس و  بیترت  زا  نّولم  ياهشرف  ابقهزوریف  ورسخ  ریس  تهج  اوه 

يونثم
زاوآمه ناغرم  تینهت  ياربزادرپهمغن  لبلب  نادنخ و  ابص 

يرادهدرپ مزع  هدرک  ناتسلگيراهب  داب  زا  مرخ  ناتخرد 
هاگرخ هزوریف  هدز  نیدرورف  هبهام  ذمرادنفسا  دیشروخ ز  هش 
یهاوخهّرب لایخ  شزور  بشیهام و  ماک  زا  تسش  هدروآ  نورب 

زاغآ هدرک  یهوک  واگ  راکشزات  کت و  مزع  رد  هّرب  دیص  هب 
[ ناشن  ] دراطع نایـشنم  هک  تفای  رادصا  تمـس  ذافن و  تروص  رادقاردق  نامرف  رغال  دیـص  شنیمک  ددرگ  دسارواخ  هاش  مزع  تسنیا  رگا 

ناظفحتسم تایالو و  ناگغوراد  کلامم و  دالب و  ماّکح  هک  دنشک  ماظتنا  کلس  رد  هعاطم  نیمارف  ماظع  يارما  دیدتحلصم  هب  ماجنارس 
زا هروفوم  یعاسم  دننک و  نوریب  مدرم  ناهفصا  یصاقا  ات  سراف  يرارب  زا  نادمه  مق و  تیاهن  ات  ناتسدرک  يراحـص  زا  کلاسم  عراوش و 

دد و هک  دنیامن  یعس  هتشگ ، درونهوک  درگارحص و  ّتیرب  عاونا  قیالخ و  فانـصا  ّتیعر و  یهاپـس و  دنروآ . ياج  هب  نوزفا  هشیدنا  ّزیح 
بـسح دـنیامیپب . رگید  هصرع  ماجنارـس  طیحم  هریاد  نیا  جراخ  دـنیامن و  دـش  نوریب  لایخ  ماظتناقفا  هقلح  نیا  زا  ماوس  ماوه و  هکلب  ماد 

دننام روشک  رهش و  ره  مدرم  دندمآ  تکرح  رد  ماکحا  لاسرا  غالبا و  هب  نایچراج  نایچاوت و  و  [ 321  ] دش هتشون  عاطم  ياهناشن  نامرفلا 
قرغتسم یبآ  ناروناج  نوچ  دتمم  طیحم  نآ  رد  دد  ماد و  دنتشامگ  يزورهنابش  تکرح  رب  تّمه  دنتـشادرب و  ههام  کی  ریـسم  قاری  رمق 

لاـب يورین  هب  دـنچره  اوه  ناـغرم  دنتـشگ . رّـسحت  رثأـت و  دـیق  ریـسا  اون  گربیب و  اـنف  گرم و  ماد  ناگتـسباپ  نوـچ  دـندش و  ّریحت  رحب 
ءاسم هب  دندیودیم  ماش  ات  حبـص  زا  سابتقاقرب  سابل  ربا  ناوهآ  دنچ  ره  و  دندیدیم . لابو  هریاد  نکاس  تفـص  هطقن  ار  دوخ  دـندیرپیم 

. دندیسریمن مارآ  لزنم  نوکس و 
253 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يونثم
يدیدن زگره  نطو  يور  رگديدیرپ  دوخ  نایشآ  زا  غرم  وچ 

یهوک واگ  راسخاش  زارفیهوکشیب  زا  ماقم  يدرک  رگم 
يدوب زاب  تشپ  کبک  ماقميدوب  زابنا  ار  هَّرُج  رتوبک 

ياسرفخرچ درگ و  جوا  ناباتشيامیپهار  تبوقع  رد  ناباقع 
مگ دش  هقلح  ناز  ندش  نوریب  هرمدرم  دایرف  هرعن و  گناب  ز 
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هدرکن مدآ  ینب  زا  زج  شمغهدرکن  مر  نیچال  مزع  زا  راقُع 
روشیب هرب  وهآ  خلت  گرگ  زروگ  اب  هزرش  ریش  مار  ناسنیدب 

هتشگ هوک  رد  هگ  تشد و  رد  یهگهتشگ  هودنایب  ربب  زا  نزوگ 
دّدرت هرهچ  زا  قرع  قـــیرفقیرف  و  « 1 [ » هورگ  ] هورگ قـیرط  نـیا  هـب  [ 322  ] هدرک هنیرید  هـنیک  يافـصهدرک  هـنیک  عـطق  سرخ  زا  گـنلپ 

دندرب و تمالـس  هب  یناج  دندرم  هک  یـشوحو  هکلهم  نآ  رد  دندناریم . بعت  هودـنا و  يداو  رد  بش  زور و  ار  ناروناج  دـندناشفایم و 
داد و مهرد  تسد  گنلازیک  عضوم  رد  گنرتمایق  رشحم  هکنآ  ات  دندرپس  نانس  ریت و  هب  ناج  مسج و  دندرشف ، اپ  يداو  نآ  رد  هک  اهنآ 

ریت فک و  رد  فرـش  سوق  نامک  مارخ  کلف  گنخ  رب  ماهـسدراطع  هاـش  داتـسیا . اـج  رب  اـنف  توف و  نیمزرـس  نآ  رد  اـنبمدرم  راوید  نآ 
شوگ هب  ریگ  راد و  نآ  رامضم  رد  شریرقت  لجا  ریت  نابز  دنار و  ینکفادیـص  نادیم  هب  فده ، نایـشحو  ناج  لد و  ار  شریـسم  نویامه 

تیآ ناصقن  مخزمشچ و  عفد  يارب  نامز  نامز  دوب  زاورپ  رد  ریدقت  نامک  زا  ایوگ  هک  ریت  ره  ربارب  رد  دناسر و  ریبدـتیب  راتفر  هورگ  نآ 
ربـهار نآ  هب  رپزیت  ریت  هچنآ  نایدیـص  زا  دـناوخیم ، شناوتنودرگ  يوزاـب  تسد و  رب  « 2  » 35 یمَر » َهَّللا  َّنِکل  َو  َتـْیَمَر  ْذِإ  َتـْیَمَر  اـم  َو  »
مارهب هکنآ  زا  دـعب  داهن . اـنف  يارحـص  هب  ور  ریـشمش  تراـشا  هب  داـتفین  ياـپ  زا  ریت  هب  هچنآ  تشذـگ و  مه  زا  شاهّیـضق  تشگ ، تسناوت 

نامک ماین و  رد  ار  ترضح  نآ  غیت  دش ، مارآیب  زیرنوخ  نوخ  نآ  زا  ماشآنوخ 
______________________________

. دش یسایق  حیحصت  دراد . یگداتفا  هخسن  (. 1)
«. تخادنایم ریت  هک  دوب  ادخ  یتخادنایمن ، ریت  وت  یتخادنایم ، ریت  هک  هاگنآ  و  . » هیآ 17 ( 8  ) لافنا (. 2)

254 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
نایراکـش رب  نتـشک  لـتق و  تسد  دـنیامن و  داـهج  ازغ و  مزاول  شزرو  راکـش  تروـص  رد  زین  ناـشیا  هک  داد  مارآ  نوکـس  هشوـگ  رد  ار 

مدخ و یقاب  دنتخات . ياهشوگ  هب  هتـشگ  ریگلد  ناج  هب  یناتـسناج  زا  دـنتخاس و  لگ  يراکـش  نوخ  هب  ار  يراحـص  زین  ناشیا  دـنیاشگب .
ربب و ریـش و  دـنداد . یهجو  لـمکا  هب  ار  يزیرنوخ  داد  دـنداشگ و  نایراکـش  نیک  هب  تسد  مکحلا  بسح  مجع  برع و  كرت و  مشح و 

نآ رد  ریط  شحو و  رادـقم  نآ  دندیــشکرد . نـت  زا  نشوـج  هرز و  ار  کـیکی  دــندیرد و  [ 323  ] هنیـس وـلهپ و  ار  هـمه  ربزه  گـنلپ و 
رادلیوحت يدرک ، هنزاوم  هعقاو  نآ  هجمانزور  اب  ار  خیرم  رتافد  رگا  هک  تشگ  هراپهراپ  ریشمش  هب  خاروسخاروس و  ریت  هب  تشدهراوخنوخ 

عبـش عوج و  مکح  هب  عمط  صرح و  صخـش  دوب ، نوریب  تّوق  ّزیح  زا  نوچ  اهنآ  تمـسق  يدروآ  لضاف  ناموت  رازه  حاورا  دوقن  زا  لـجا 
. دومن لقن  فرط  ره  هب  تساوخ  هچنآ 

يونثم
زیختسر هنتف  نایشحو  یپزیتستشحو  نودرگ  تخیگنارب 

ناشن دباین  یشحو  راثآ  زناهج  رگید  هک  ایوگ  تساوخ  نانچ 
ار ماد  دد و  مخت  تخادناربار  ماکحا  درک  اهر  ناویک  هب 

سراب همعط  دنک  وز  ناهفصا  رد  هکسراف  وهآ ز  درک  کت  زیت  لجا 
دروخ شیب  دنک  شلایخ  زا  گس  هکدرگراسهک  ریجخن  درک  ناود 

مگ رمع  هقبر  دنک  اجنآ  هکمق  یشحو ز  دنار  ناهفصا  يوس 
رانم نیدنچ  دیص  هلک  زا  دشرابتیلاع  هاش  هدومرف  هب 

دنلبرس اههّلک  نآ  زا  ییانبدنزگ  نیدنچ  دعب  زا  تخاس  اضق 
زارفرس هش  غیت  زا  میئام  هکزاب  نرق  دص  دعب  زا  دنیوگ  هک 
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بیغ يارحص  شحو  دش  مار  وا  هببیر  کشیب و  هک  یهاش  هب  یهلا 
گنرهزوریف رود  نوگبآ  نیردگنج  نییآ  تسا و  دیص  مسر  اب  هک 

يوق نک  هش  لابقا  ناکرا  زيورسخ  یهاشنهش و  ریرس  [ 324]
راکش نوچ  وا  مزع  هتشک  دوشرازه  دص  دوب  را  مصخ  هک  نک  نانچ 
دوب  شکاپ  هشیدنا  درگ  زا  لددوب  شکاخ  هکنادنچ  مصخ  نت 

«1  » مایقلا موی  ماق  ثعبم  یلاماکداش  یملاع  وا  لابقا  255 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

«3  » نتخاس یلاع  هّبق  « 2  » یلع نب  لهس  هدازماما  ترضح  راونالا  ضیاف  زارف  رب  نتخارفا و  نادمه  بناج  هب  ناهفصا  زا  تمیزع  ياول 

رـس دوخ  نکاسم  زا  ماوس  ماوه  دوب و  هدرک  ادـیپ  یمرگ  گنلازیک  ياوه  تخادرپزاب  راکـش  لغـش  زا  نویامه  رطاع  رطاـخ  هکنآ  زا  دـعب 
فرط ره  هب  دصق  مشچ  يدرمز  هصرع  نآ  دوجو  اب  دندومنیم و  هطاحا  تفـصلودج  یعافا  ار  گنلا  يراگنز  هحفـص  هچنانچ  هدروآرب 

زا تخیریم . یمدآ  نوخ  یمد  هب  ناتـسناج  نانـس  هلمح  هب  ناشگرزب  تخیـسگیم و  ناج  هتـشر  نادند  يزیت  هب  ناشدرخ  دندوشگیم 
: تیب نیا  ياضتقم  هب  هک  دنتساوخ  دندمآ  گنت  هب  گنلا  نآ  رد  نایرکشل  تهج  نیا 

هب يرس  دروآرب ، ناشیا  راگزور  زا  رامد  رتشین  مخز  هب  رام  هک  رتشیب  نآ  زا  یشاب  طخ  نورب  ات  نک  دهجدنـشکب  یطخ  ناهج  رد  اجک  ره 
نادمه هّجوتم  نودرگ  قادرـس  هک  تفای  رادـصا  تمـس  راثآقایرت  مکح  هدـیناسر  ضرع  هب  ّتیفیک  دـنرب  نوریب  نارام  هقلح  زا  تمالس 

لاهن نآربانب  دـنزاس . غراف  نارام  تنحم  زا  ّلـکلاب  ار  دوخ  دـنزارفارب و  تحارتسا  [ 325  ] نیمزرـس نآ  رد  تحار  تغارف و  ياول  هتـشگ ،
بکاوـم مودـق  نمی  زا  دـمآ و  تکرح  رد  نادـمه  قالـشق  بناـج  هب  لاـثماضق  مکح  میـسبهتسجخ  میـسن  کـیرحت  زا  لافهدـنخرف  مـلع 

بآ تفص  نآ  بآ  ریسکا و  ّتیصاخ  يداو  نآ  كاخ  بتارمبکاوک 
______________________________

. مایتلا هخسن : (. 1)
خیرات 772 ه. نآ  دقرم  گنس  دراد . رارق  كارا  بونج  يرتمولیک  لهچ  رد  هناتسآ )  ) فلد وبا  جرک  رد  عقاو  یلع  نب  لهس  هدازماما  (. 2)
. تسا هدش  يراذگمان  هناتـسآ  مان  هب  فلد  وبا  جرک  نامز  نآ  زا  هدـیدرگ و  يزاسون  يوفـص  لیعامـسا  هاش  هلیـسو  هب  انب  نیا  دراد . ار  ق 

(. ص 595 كارا ، يرهش  یسانشهعماج  )
نادمه و رد  یلعا  يودرا  دوب ، ناتـسبات  لصف  هک  ( 911  ) هئامعست رشع و  يدحا و  هنـس  مّرحم  رد  : » ص 32 هاشماظن ، یچلیا  خـیرات  (. 3)
، هئامعست رشع و  يدحا  هنس   ) لاّوش مهدفه  هبنشجنپ  لیئ  سراپ  زورون  : » ص 269 ارآناهج ، خیرات  دومرفیم .» ریس  نامیلس  تخت  یلاوح 

«. هدومرف نامیلس  تخت  قلرس و  قالیی  هب  یّلعم  يودرا  ( 911
256 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

يور دـندوسآرب و  دوب  رورپنت  تروص  هب  زادـگناج و  ینعم  رد  رـشب  هراـّما  سفن  نوچ  هک  راـم  رتـشن  مخز  زا  نایرکـشل  تفرگ  ناویح 
. دندوس يرازگرکش  نیمز  رب  عوضخ  تناکتسا و 

یـسدق دهـشم  رّهطم و  دقرم  نآ  رد  و  دندش . یلع  لهـس  هدازماما  ترـضح  ترایز  هّجوتم  صالخا  يدنمزاین و  مودـق  هب  یلعا  ترـضح 
نآ تمدخ  هب  هک  نارواجم  هرابرد  فحت  ایاده و  ماعنا  هب  فکایرد  تسد  هدروآ  ياج  هب  صالخا  صولخ و  طیارش  رظنمیـسودق  ربخم 

نوچ و  داهن . وزرآ  رانک  رد  رورس  تغارف و  هیامرس  روضح  داهم  رد  ار  عیضر  ریبک و  عیضو و  فیرش و  داشگرب و  دنفّرشم  فرـش  هضور 
لدایرد ورسخ  مکح  هدیشک  سامطنا  مادهنا و  هب  نامز  ياضقنا  زا  شساسا  دوب و  هداهن  ساردنا  رد  ور  دقرفنویامه  دقرم  نآ  هفیرش  هّبق 

بارخ و ماکحا  موکحم  دوب و  هتـشذگ  ماکحا  زا  هک  ار  انب  نآ  يانف  هک  دش  لزان  ییاورنامرف  جوا  زا  تسا  لگ  بآ و  هرومعم  رماع  هک 
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ناداتـسا نآربانب  دـنزارفا . کلف  رب  دـیامرف  حرط  لایخ  هتخت  رب  لاجمنودرگ  تّمه  راـمعم  هک  هّبق  نآ  ضوع  دـنزاس و  راومه  هتـشگ  اـنف 
كدنا هب  دـندوزفا  ّتقد  رب  تقد  نآ  ساسا  تناتم  ردـق و  تعفر  رد  دـندومن و  لاغتـشا  انب  نآ  [ 326  ] یحاّرط هب  اّنب  ناسدـنهم  راکلگ و 

َو  » قوطنم قبطرب  شقوجنم  عمش  هتفای و  ماکحتـسا  « 1 « » ًادادِش ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو   » گنـس چگ و  زا  شـساسا  دمآ ، هتخاس  يدبنگ  ینامز 
یـشارتگنس هتفات  رومعم  عبر  نیا  عابرا  رب  « 3 « » ٍرُون یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِـضی  اُهْتیَز  ُداکَی   » هراـنا زا  « 2 « » ًاجاَّهَو ًاجارِس  اْنلَعَج 

يدایا هب  شفرغ  تافرـش  فرـش و  تافرغ  هتخیر و  مهرب  مامتها  جوا  « 4 « » َمامَْغلا ُمُْکیَلَع  اْنلَّلَظ  َو   » نامـسآ زا  رادـبآ  ربا  ياههراپ  شراوید 
. هتخیگنا « 6 « » اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو   » جوا هب  شرف  ضیضح  زا  « 5 « » ِشْرَْعلا ُوذ  ِتاجَرَّدلا  ُعِیفَر   » تمرکم

______________________________

«. میدرک انب  راوتسا  نامسآ  تفه  ناترس  زارف  رب  و  . » هیآ 12 ( 78  ) ءابّنلا (. 1)
«. میدیرفآ نشور  یغارچ  و  . » هیآ 13 اجنامه ، (. 2)

«. رگید رون  رب  نوزفا  يرون  دشاب . هدیسرن  نآ  هب  شتآ  دنچره  دشخب  ینشور  شنغور  . » هیآ 35 ( 24  ) رون (. 3)
«. میدینادرگ ناتنابیاس  ار  ربا  و  . » هیآ 57 ( 2  ) هرقب (. 4)

«. شرع بحاص  تاجرد ، هدنربارف  . » هیآ 15 ( 40  ) نموم (. 5)
«. میدربارف دنلب  یناکم  هب  ار  وا  . » هیآ 57 ( 19  ) میرم (. 6)

257 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
يونثم

قافآ قرف  رب  نابیاس  نودرگ  وچقاطنوگلین  رهپس  نوچ  ییانب 
كالفا فقس  رادم  شردق  رسكاخ  هنیس  فاکش  شلصا  یپ 

هدرب روتسد  نآ  لیدنق  زا  روخهدرب  رون  هم  شرد  خیم  لگ  ز 
رب لمتـشم  ماعنا  فیاـظو  تاـفوقوم  نییعت  زا  ماجنارـس  تمارک  ورـسخ  شفقو  رایـسب  هش  مکح  ضیف  زشفقـس  راداـپ  هم  رهم و  تشخ  ز 

ّصاوخ و زا  راّوز  یقاب  ماّدـخ و  تهج  « 1 « » ْمُکاْنقَزَر ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  يْولَّسلا  َو  َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  َو   » خـبطم زا  ماعطا  سابلا و  طـیارش 
تفاظن اوه و  تفاطل  تحلصم  هب  تفاسم  خسرف  تشه  بیرق  دنتـشگ ، غراف  تبترتشهب  تبرت  نآ  ترایز  زا  نوچ  و  تشاد . ّبترم  ماوع 

رطاخ ضاّیف  تشامگ . همشچ  رفح  رب  رطاخ  اجنآ  رد  و  [ 327  ] دندومرف لوزن  هدـش  موسوم  یغالب  هاش  هب  الاح  هک  یگنلا  رد  هدومیپ  افص 
رحب نوچ  ياهمـشچ ، یهّجوت  كدـنا  هب  هکنآ  رتـبجع  دوب ، هدرکن  رتبل  ربا  ياّقـس  ضیف  زا  زگره  اـیوگ  هک  ینیمزرـس  هب  هر  رطاـقم  رحب 

تاحّشرت رابلیـس و  « 2 « » ًارَطَم ْمِْـهیَلَع  اـنْرَْطمَأ  َو   » شبآ ناـضیف  تاحـشر  زا  تاـیح  رب  کـلف  رحب  طـیحم  نوـچ  باریـس و  نـیمز  طـیحم 
تایح بآ  نوچ  هدیـشچ ، شرهن  ياتـسفک  زا  هعرج  سکره  راثآضیف ، « 3 « » ٍّیَح ٍءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو   » نالیـس زا  شباتـشقرب 

. هدیشخب شرهز  گرم و  ضرعم  ناما 
يونثم

ییهرذ شبآ  سکع  زا  هم  مرجییهرطق  شلالز  زا  روخ  همشچ 
هار هدوشگب  کلف  ات  شضوح  روغهام  هدومنب  هلاه  شرود  طخ 

ییهنیک ره  زا  لدیفاص  درخ  نوچییهنیئآ  رابغیب  شبآ  حطس 
«4 « » ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت   » تفص رافحا  رفح و  زا  همـشچ  نآ  بآ  نوچ  رابتعا و  مشچ  زورفاینـشوررادیاپ  تباوث  نوچ  شرعق  گیر 

هدارا تفرگ 
______________________________
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«. میاهداد يزور  ار  امش  هک  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  دیروخب  میداتسرف  نیچردلب ) نیبجنرت و   ) يولس ّنم و  ناتیارب  و  . » هیآ 57 ( 2  ) هرقب (. 1)
«. میدیراب یناراب  اهنآ  رب  . » هیآ 84 ( 7  ) فارعا (. 2)

«. میدروآ دیدپ  بآ  زا  ار  ياهدنز  زیچ  ره  . » هیآ 30 ( 21  ) ءایبنا (. 3)
«. تسا يراج  نآ  رد  اهیوج  . » هیآ 72 ( 9  ) هبوت (. 4)

258 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
لزنم رـس  دریگ و  تنیز  راثآ  تشهب  ياهضور  نآ  ناـضیف  یعاـسم  زا  ددرگن و  ثبع  بآ  نیا  يارجاـم  هک  دیـشک  نآ  هب  نویاـمه  رطاـخ 

. دریذپ توارط  تراضن و  رادرک  ّتنج 
هعطقهعطق ار  شنیمز  دـندرک و  راوید  عطقم  نوگلین  کـلف  نحـص  ياـضف  نوچ  عـبرم و  نوکـسم  عـبر  هروـمعم  نوـچ  ياهصرع  نآرباـنب 

یناشیپ قرع  تسد و  هلبآ  و  [ 328  ] دنـسپلد ياوه  بآ و  يدرمياپ  يرایتسد و  هب  ینامز  كدنا  هب  دـندومن . راّیط  یلاهن  هنوگره  بسانم 
. تفریذـپ ندیـسر  فیرـش  هاـگتهزن  نآ  رد  فیطل  ياـههویم  تفرگ و  ندـیمد  ریظنیب  لزنم  رـس  نآ  رد  ریذـپلد  هزبـس  دـنبقرع  ناداتـسا 
، هتـشاک تّدوم  بابرا  لد  رد  ّتبحم  مخت  هناد  یلدمرن  تمیالم و  زا  هتـشاد و  ّبترم  ریـش  دهـش و  ریبک  ریغـص و  ینامهم  تهج  شریجنا 
کشم و لسع و  زا  یبیکرت  شیولآدرز  هتخورفزاب ، یمرد  كدنا  هب  مرک  لامک  زا  هتخودنا و  توقای  لعل و  زا  هّقح  تفصیفریص  شرانا 

بیـس و  هداد ، ربخ  نابوخ  نیـشون  بل  زا  ینعم  تروص و  رد  شیولاتفـش  ماع ، ّصاـخ و  غاـمد  لد و  حّرفم  شخبحرف  نوجعم  ماداـب  زغم 
ار ناقری  نول  ترفص  دوجو  اب  یبانجیلاع و  تیاغ  رد  ششوپ  هنیمـشپ  هب  هداشگ ، نافیعـض  ياهلد  يور  رب  تیوقت  هب  باوبا  شبیـسحیب 
ار شرازهزبس  يراگنز  هحفص  رود ، هب  رود  داوس  نآ  شخبینـشور  باتفآ  رون  رون و  نیع  رد  شدیب  هیاس  یبآ ، ار  هدعم  فعـض  رکنم و 

: لاق نم  ّرد  هّللف  هتخارفا ، تماق  هتخورفا و  هرهچ  دقورس  نابوخ  نوچ  شرابهفوکش  دنلبرس  لاهن  هتخاس و  نیگنر  هلال  سکع 
راگنز زا  دناهتخیگنارب  فرجنشراهب  نادنبشقن  هزبس  هلال و  زا 

هّیونثم راّیس  رهپس  تباث و  مجنا  نوچسکع  هتخادنا  هفوکش  ناور  بآ  رد 
غارف مزع  درک  رگد  يوس  هبغاب  رکف  زا  رطاخ  شدش  غراف  وچ  [ 329]

لیپ تشپ  رب  سوک  اهریجنز  هبلیحر  مزع  هب  نادرگ  دندیشک 
هام رهم و  هدرپ  شرد  رابغهاش  هاگرد  دمآرب ز  وراور 

روح مشچ  همرس  دنک  ناوضر  هکروتس  ياپ  ریز  دش  مرن  نیمز 
دوجو  میمش  اهناج  تفای  وزکدوُج  غاب  نبلگ  نآ  هب  یهلا 

راهبون دفکشب  لگ و  دیآربرازهزبس  دوب  نودرگ  نحص  ات  هک   259 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ردب دشاب  هشیدنا  شردق ز  هکردقنودرگ  هاشدق  لاهن 

شخبهویم مّرخ و  کلف  نوچ  نت  هبشخرد  ملاع  داب  کلم  نوچ  لدب 
وا نابهگن  یتیگ  دنوادخوا  ناسحا  فطل و  زا  مّرخ  ناهج 

مراص هبراحم  دصق  اجنآ  زا  غولروس و  مزع  هب  مراط  متفه  جوا  هب  تمیزع  ياول  نتخارفا 

رطاخ نوچ  هک  تسا  هتخاس  نّیبم  نّیعم و  ناـنچ  نشلگ  نیا  رد  اون  ماـمتا  زا  دـعب  نمجنا  نیا  ناتـساد  زادرپهّمتت  نخـس و  نمچ  زارط  هّیقب 
قالیی تمیزع  تخادرپزاب  بانعا  لیخن و  راجـشا و  نآ  تیبرت  بسانم و  ترـضخ  ضایر  نآ  بیترت  زا  ترـضح  نآ  رطاقمضیف  رثآمربا 
بابرا [ 330  ] يازفحور يوسیع  ساـفنا  نوچ  شیاوه  تسا  یقـالیی  غولروس  نیا  و  تخاـس . تمهننویاـمه  تّمه  داـهنشیپ  ار  غولروس 

شراسهوک ياههلال  ناـشیرپ و  ياـهلد  ّتیعمج  شراـهبون  ياـههچنغ  لاـّصتالا ، ّيدـبا  تاـیح  ثروم  رـضخ  لـالز  نوچ  شبآ  لـالم و 
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هب شباتش  لیس  بآ  زا  باود  میانغ و  ییاهر  هب  شخبینشور و  شیاهتنایب  ياههزبس  ناحیر ، هزبس و  طاسب  شخبینـشور  تفـصلعشم 
. باریس بارس  بلهنشت  يداو 

لیبسلس شبآ  ناحیر و  شاهزبسلیدعیب  سب  یلزنم  تفاطل  رد 
ياهیاس شلالظ  زا  دودمم  لظياهیام  شلخن  جوا  زا  باتفآ 

، تخادنا قالیی  نآ  رب  لاضفا  دوج و  هیاس  لاثمنودرگ  هیولا  نوچ  طاسب و  رد  نابوخ  فلز  نوچ  شلبنسطاشن  زا  اهلد  وچ  مرخ  شاهزبس 
نوریب لقع  هشیدنا  زا  يرازهزبس  نانچ  رد  نویامه  كرابم  عبط  تشگ . هدرورپ  هشیدنا  هشیش  رد  تحار  حار  دش و  هدرتسگ  طاشن  طاسب 

مهرد ماج  هام  اب  ار  هداب  دیـشروخ  دنتخیر و  حادقا  رد  زاونلد  هداب  زادرپرحـس  نایقاس  دش . لیام  نوگلگ  هداب  هرادا  برط و  عمـش  هرانا  هب 
: هک دش  ّمنرتم  ادا  نیا  هب  لاقمنیریش  نابرطم  لاح  نابز  تخیمآ 

260 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رعش

مامغب تّللهت  سومش  مأمادمب  تالألت  سوکأ 
زوسّتبحم نابوبحم  مزب  زور  ره  مارالد و  ناـبوخ  تبحـص  ماـش  ره  « 1  » مادـم ماج و  گنر  تخیمآ  مهردماج  تفاـطل  یم و  يافـص  زا 

فارطا و یتخاس  اّیهم  هدامآ و  راکـش  بابـسا  یتخادرپزاـب  هاـگمزب  [ 331  ] نتـسشن زا  هانپنید  هاش  رطاع  رطاـخ  هک  یهاـگ  زودناترـشع 
زا باـتفآ  دـش و  یهتنم  یفیـص  روهـش  نوچ  يدوزفا و  حرف  رب  حرف  ار  رطاـخ  ندـنکفا  دیـص  شیع  هب  يدومیپ و  ار  تشد  هوک و  بناوج 

ناربختـسم هاوفا  هنـسلا و  زا  ءانثا  نیا  رد  دومرف . قالـشق  تمیزع  لایخ  ياشگناهج  يأر  دومن ، لاقتنا  یفیرخ  نکاـسم  هب  یناتـسبات  جورب 
هداد ياج  لد  رد  فالخ  لاحم  لایخ  دناهدش  عمج  وا  اب  هفیاط  نآ  زا  ریثک  یعمج  هک  درک  مراص  هک  دیـسر  هاج  لالج و  عماسم  هب  هاگآ 

نآ ياضتقا  ترـضح  نآ  تعیدو  حـتف  تعیبط  دومن . تیعمج  ناغروقوراس  عضوم  رد  هداشگ  فالتیا  تفلا و  هرهچ  رب  فـالتخا  باوبا  و 
لّوا دیآیمرد ، ناکما  هطیح  رد  هوجو  لهسا  هب  نانمشد  هبراحم  هلباقم و  دنتسین و  رّرضتم  امرـس  تّدش  زا  نایرکـشل  زونه  نوچ  هک  درک 

هب ناشنهوک  بکرم  نانع  نآرباـنب  دـیامن . تداـعا  ار  ییوپازغ  هکرعم  مزع  ییوجازغ و  مسر  مراـص  دـصق  هب  تداـع  ازغ  تداعـس  نارکی 
، دیسرب مراص  يودرا  هب  رثاتمایق  ربخ  نیا  نوچ  و  تشگ . ناقّلعتم  مراص و  نطاوم  نکاسم و  هّجوتم  هداد  فارـصنا  نافلاخم  راید  بوص 

يراکددم يرای و  هک  اجنآ  زا  دنانیمزرـس  نیا  هّجوتم  نیک  زیتس و  يور  زا  زیگناازغ  زیرنوخ  رکـشل  هک  دننکیم  هاگآ  ینعم  نیا  زا  ار  وا 
تمیزه هدرب  ياج  زا  ار  رادرکدـب  نآ  راقو  تابث و  ياپ  ساسانودرگ  رکـشل  سایقیب  ساره  دوب  دـناوت  رهـش » ةریـسم  بعّرلاـب  ترـصن  »

ار لاـقثا  لاـمحا و  لاوـما و  زا  يرایـسب  هدیـشک  نیـصح  عـضاوم  هوـک و  هـب  نایرکـشل  زا  یـضعب  اـب  ار  دوـخ  هدرمــش  تـمینغ  ار  [ 332]
هب ار  لاحم  نآ  نوچ  یهاش  دنویپدبا  تلود  ياول  درآیمرد . عضوم  نآ  رد  ار  ناشیا  لاوما  مدرم و  عسو  ردق  هب  دراذگیمزاب و 

______________________________

، داّبع نب  بحاص  زا  یبرع  تیب  دوب . ناشخرد  نآ  رب  ربا  اب  هک  ییاهدیـشروخ  ای  دیـشخردیم  نآ  رد  بارـش  اب  هک  ییاهماج  همجرت : (. 1)
ص 132 و 224) یقارع ، راثآ  هعومجم  . ) یقارع زا  یسراف  تیب  تسا و 

261 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
زا ار  هلتاقم  لایخ  تسا و  هدرب  اههوک  تناصح  هب  هانپ  مراص ، هک ، ددرگیم  بایماک  باّون  ضورعم  دزاسیم  یهابم  لالج  لالظ  طاسبنا 

، دـش رادنید  نایزاغ  راگزور  حوتف  لاوما  زا  هچنآ  هدومرف  مکح  تراسج  بابرا  تراغ  بهن و  هب  بضغ  يامرف  نامرف  هدرتس  ّلـغرپ  لد 
مراص يراتفرگ  مزع  هب  تبون  نیا  رد  هک  تفای  رارق  نآ  رب  يارآناهج  يأر  و  دنتشامگ . هفیاط  نآ  ناگدنامزاب  لتق  رب  تّمه  دنتـشادرب و 

عـضوم هب  هّجوت  هدارالا  بسح  هداـس  نودرگ و  هاـش  دـنیامرف ، فطعنم  « 1  » نزوا لزق  عضوم  بناـج  هب  تمیزع  ناـنع  دـنیامن و  هبراـحم 
شـضرع يراـگنز و  طـیحم  نآ  رد  ناـشکهک  نوچ  شلوط  يراـج ، میظع  یبآ  يو  رد  تسا  یعـضوم  نزوالزق  نیا  و  دومرف . هروکذـم 
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ياهمرد رانید و  زا  رپ  تفـصجنگ  شرعق  یهایـس و  يدیفـس و  بابرا  مشچ  شخبینـشور  تفـصرون  شبآ  هرود ، نیا  هطاـحا  زا  جراـخ 
. یهام تشپ 

رعش
[ هّیعابر « ] 2  » مسج حور و ال  ران و  رون و ال  ويوه  فطل و ال  ءام و  ءافص و ال 

نورب لقع  زا  يو  رون  تفصدیشروخنوزف  بآ  زا  شیافص  یلو  تسا  یبآ 
هب ات  هم  زا  شمکح  عیطم  یهانپنید  هاش  ترـضح  نون  همه  شبآ  رعق  تسا  نت  وچ  نکیلتسین  تجاح  شنت  هب  درجم  حور  نوچ  [ 333]

نوچ دـندنب و  راکیپ  فص  یهام  رکـشل  دـصق  هب  هدـمآرد  رادـیاپان  يایرد  نآ  رد  راکـش  دیـص و  راحب  ناصّاوغ  هک  دومرف  نامرف  یهاـم 
ندـنکفا زا  دـنتخادنا و  بآ  رد  ار  دوخ  ریگیهام  رویط  نوچ  ریذـپنامرف  نایزاغ  دـندنویپ . رگیدـکی  اب  نایاپیب  رحب  نآ  رانک  رد  ناگژم 

دنزگ رپ  دنمک  دّیقم  دندوب  یبآ  تیدوبع  دیق  هب  ندروآرد  رـس  زا  هک  ار  یناروناج  ندرگ  دندز . بآ  رب  بجع  ياهشقن  باتـش  هب  اهماد 
تنحم ياهنزور  مارآیب  رحب  نآ  رد  ماد  ياههمشچ  زا  دندومن و  یگدنب  رسا و 

______________________________

نـسح رد  هتفرگ و  همـشچرس  ناتـسدرک  رد  همـشچ  لهچ  ياههوک  زا  هک  تسا  يدرامآ  ای  دور و  دیفـس  نامه  نزوا  لزق  هناـخدور  (. 1)
. دزیریم رزخ  يایرد  هب  هدایک 

هکیلاـحرد دوب  حور  دوبن و  شتآ  هکیلاـحرد  دوب  رون  دوبن  اوه  هکیلاـحرد  دوب  تفاـطل  دوبن  بآ  هکیلاـحرد  دوـب  افـص  همجرت : (. 2)
دوبن یمسج 

262 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ار ناشیا  دنتخادنایم و  نوریب  نادیم  زا  رادهّبج  راگزور  اجیه و  هکرعم  نارداهب  نوچ  ار  رابایرد  ناگنهن  دندوشگ . ناشیا  يور  رب  مالآ  و 
هب هدرم  ین  هدنز و  هن  ناداّیص  دربتـسد  زا  نیمز  یهام  دنتخاسیم . نکـسم  تامم  یناملظ  كاخ  نکـسم  رد  تایح  ینارون  بآ  نطوم  زا 

نابز هب  ار  یهام  یتسه  سفن  تقفـش  لاـمک  زا  هاـگ  هکلب  هدرب ، ورف  رـس  ساره  میب و  رحب  رعق  رد  « 1 « » ییْحَی َو ال  اهِیف  ُتوُمَی  ـال   » تفص
جوا ات  نیمز  رعق  زا  ایوگ  هک  دمآرد  تسـش  تسد و  هب  امیپرحب  یهام  ایرد و  غرم  رادقم  نآ  دوب ، هدرتس  دوجو  نوگبآ  هحفـص  زا  تفأر 

. تخاس هاگمارآ  ار  ترشع  هاگرخ  هلاه  هام  نوچ  تخادرپزاب و  راکش  طاشن  زا  هانپنید  هاش  هدمآرب ، رپ  نیورپ 
يونثم

دندش هاش  يوس  هب  روآدیصدندش  هاگرخ  بناج  نایدیص  [ 334]
دندرکرب کلف  هب  رس  اههتشپدندروآ  تشپ  هب  هک  سب  زا  دیص 

مزاع امیپناهج  ياول  دیدرگ ، غراف  یهام  راکش  زا  رطاع  رطاخ  نوچ  تفاکش و  هام  مکش  یهام  تشپتفای  تعفر  سب  هتـشک ز  زا  هتـشپ 
راثآضیف رطاـخ  رد  راکـش  حرط  زین  اـجنآ  دومرف و  تضهن  تسا ، میدـق  دـالب  زا  هک  ناـجنز  هدـلب  هب  اـجنآ  زا  و  « 3  » تشگ « 2  » هّیناطلس

مسر هب  مرخ  زبسرس و  هشیمه  یتشهب  ناصغا  نوچ  شراجشا  لاهن و  تسا و  مرا  غاب  کشر  شرازهزبس  هک  ار  غاد  ولکوت  هوک  تشذگ و 
دندرک و گنهآ  نایشحو  لتق  دصق  هب  دوب  رازراک  كراعم  نادرم  نآ  راکش  هویش  دوهعم  روتـسد  هب  دنتفرگ و  نایم  رد  نایرکـشل  هگرج 

رجـش زا  ار  هانپنودرگ  هوک  نآ  نانکاس  دنتخاس و  گنت  ناشیا  رب  سفنلا  قیـض  باحـصا  سافنا  يارجم  نوچ  سبحم  نآ  رد  ار  رذگهار 
ياپ زا  هّللا  ءاش  ام  الا  رجح  ات 

______________________________

«. دنکیم یگدنز  هن  دریمیم و  هن  اجنآ  رد  . » هیآ 74 ( 20  ) هط (. 1)
(. همانتغل . ) دراد رارق  شخب  نیا  رد  يزاریش  نیسح  الم  هدنبادخ و  دمحم  ناطلس  هربقم  ناجنز . هعبات  ياهشخب  زا  هّیناطلس : (. 2)
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دومرف هّجوت  هیناطلس  هب  مراط  زا  نایملاع  هاش  ترضح  ( 912  ) هیامعست رشع و  ینثا و  هنـس  راهب  رد  : » ص 33 هاشماظن ، یچلیا  خیرات  (. 3)
هدش دیق  خیرات  نیمه  زین  ص 270 )  ) ارآناهج رد  دش . ناور  ناجیابرذآ  فرط  هب  نانکراکش  نارماک و  ینامداش و  ترـشع و  نیع  رد  و 

. تسا
263 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نآ هکنآ  ریگروشک  ریمض  هیعاد  تخارفارب . تسا  نالیگ  تیالو  لامعا  هتسویپ  هک  « 1  » مراط بناج  هب  هّجوت  ملع  اجنآ  زا  و  دنتخادنارد .
سکع ماظتنا  مجنا  رکشل  مایخ  زا  مراط  هصرع  نوچ  اّما  دنزادنا ، اجنآ  تماقا  لحر  ناتسمز  تاقوا  رد  نایزاغ  دنزاس و  قالـشق  ار  عضوم 
هـصرع زا  هداد و  هار  غامد  رد  تفلاخم  هار  ناـنچ  « 2  » نموف تشر و  میدق  یلاو  نیّدـلا  ماسح  ریما  هک  دیـسر  ضرع  هب  دـش  مراهچ  کلف 

. هداتفا يوس  کی  هب  تعواطم  دایقنا و 
هـشیدنا زا  رود  لابج  عضاوم  نآ  فارطا  زا  یـضعب  نیتم ، تیاغ  هب  تناتم  نیع  زا  تسا  یناکم  نیـصح و  [ 335  ] تسا یعضوم  شنکسم 

تسین و رذگ  لاحم  شهوک  هلق  زارف  ار  غرم  لگنج ، رساترس  راجشا  ترثک  زا  لحو و  رپ  نیمز  لخلخت  زا  یـضعب  للخ و  مهو  لالتحا و 
رد هب  شاهداج  زا  یکدـنا  روشناد  لقع  نوچ  هک  رطخرپ  ياهباثم  هب  شهار  ین . ربعم  ّرمم و  لحم  نآ  رد  شلگنج  راخ  يرایـسب  زا  ار  رام 

َّسَم اُوقوُذ   » هقداص رورپتدورب  ياتش  تقو  رد  شنکاس  هک  رتسگشتآ  نانچ  شیاوه  و  دنار . نابز  رب  « 3 « » ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی   » يادن دور ،
داد و اب  یلعا  ترـضح  رینم  ریمـض  رب  فاّصتا  خزود  هصرع  نیا  فاـصوا  ّتیفیک  هکنآ  دوجو  اـب  دـناد . دوخ  لاـحلا  بسح  ار  « 4 « » َرَقَس

گنت تحاس  نانچ  مامتها  مادقا  هب  نایزاغ  دومرف . دودح  نآ  نالیگ و  ریخست  هب  ار  رکشل  هدینادرگ ، کبـس  مزع  نانع  دوب  رهاظ  فاصنا 
زا شیپ  اهلاس  « 5 « » هبابـسا ّأیه  ائیـش  هّللا  دارا  اذا   » تردق تسد  ایوگ  هک  دندرپسیم  یناسآ  هب  ار  هار  دـندرتسیم و  ار  لگنج  نآ  تحاسم 
هایگ « 6 « » ُِتْبُثی َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   » هرهبمیظع هرهد  هب  اضق  ياضیب  دـی  دوب و  هتخاس  كاـپ  رازآ  نماد  راـخ  زا  ار  نیمزرـس  نآ  هار  نیا 

تماقا تّوق  داد  نید و  اب  هقرف  نیا  هّجوت  رـصرص  اب  ار  شدارم  لـخن  هک  تسناد  نوچ  نیّدـلا  ماـسح  ریما  هتخادـنارب . ربعم  نآ  زا  ار  هقرفت 
هرمث ایند  نید و  رد  یهاش  ياشگروشک  يأر  تفلاخم  زا  تسین و 

______________________________

ایلع و مراـط  هب  موسوم  یکی  تسا  كولب  ود  مسا  مراـط  هک ، تسا  هدـمآ  مراـط  هراـبرد  ص 533  ج 1 ، نادـلبلا ، تآرم  رد  مراـط : (. 1)
. تسا هسمخ  نالیگ و  نیوزق و  تیالو  هب  لصّتم  شدودح  دنیوگ . یلفس  مراط  ار  نآ  تسا و  هسمخ  تاکولب  زا  يرگید 

. تسا عقاو  نالیگ  ناتسا  رد  تشر  رهش  يرتخاب  بونج  رد  نموف : (. 2)
»؟ تساجک زیرگ  هار  زور ، نآ  رد  . » هیآ 10 ( 75  ) ۀمایق (. 3)

«. ار رقس  باذع  دیشچب  . » هیآ 48 ( 54  ) رمق (. 4)
«. دزاس مهارف  نآ  راک  رازفا  دهاوخ  ار  يراک  ماجنا  يادخ  نوچ  . » ص 89 ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 5)

«. دنکیم تابثا  ای  وحم  دهاوخب  ار  هچره  ادخ  . » هیآ 39 ( 13  ) دعر (. 6)
264 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رد زاـسهلیح  سفن  هک  یحیاـبق  رب  شنیب  تقیقح  هدـید  هدوـمرف  تحیـصن  هاـش  یناـمرفان  رب  ار  ناـمرف  عـبط  ین ، تمـالم  تلـالم و  زا  ریغ 
هّـصنم رب  یلامج  رتبوخ  هب  هداد و  شیارآ  «« 1  » ًاْرمَأ ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب   » يرایتسد هب  زادگنمـشد  زاونتسود  [ 336  ] هاش تفلاخم 
رابشتآ رارش  زا  میب  سرتیب و  « 2 « » ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو   » مادقا هب  تفای و  عالطا  هداهن  شیامن  نسح  يرگهولج و 
هاگرد هب  توخر  هشمقا و  دوقن و  عاونا  هب  یچلیا  دش و  میقم  « 4 « » ٍمیِعَن یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ   » راثآتشهب رازلگ  رد  « 3 « » ٍمیِحَج یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإ  »

هاجیلاع يارما  هب  ار  دوخ  هانگ  وفع  تخیوآ و  راذـتعا  ناـماد  رد  ار  رادـتقا  ناـبیرگ  زا  هاـتوک  تسد  هداتـسرف ، توربج  تبیه و  اـب  هاـش 
. دنتشامگ شترذعم  لوبق  رب  تّمه  دنتشاد و  هضرع  ار  لاح  تروص  ءارما  تخیگنارب . بابسا  ار  صالختـسا  بجاوم  هدرک  تشاد  هضرع 
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رب یمالغ  غاد  رکـش ، تادجـس  ّزع  زا  دنداد و  هار  یهانپملاع  تاقدارـس  ّلظ  رد  ار  شدـصاق  هدـمآ  تکرح  رد  لماک  لضف  لماش و  وفع 
هتساریپ يروعشیب  ینادان و  لیاذر  زا  دوب و  هتسارآ  « 5 « » یصوت میکحلا و ال  لسرا   » بیز هب  شراگزور  هیلح  هک  دصاق  دنداهن ، وا  نیبج 

یمامت هچنانچ  وا  داد و  یهجو  نسحا  هب  ار  ییوگاعد  یگدنب و  هنابیاغ  داشگب و  نیّدـلا  ماسح  ریما  بناج  زا  نایبتقادـص  ياعد  هب  نابز 
نامـسآ هک  مجن  ریما  هکنآ  هلمج  نآ  زا  دـش ، هاش  ضورعم  نیّدـلا  ماسح  ریما  تاسمتلم  داتفا  لامهیب  هاش  لاـبقا  اـب  عبط  لوبقم  شمـالک 
فیاـظو هغدـغدیب  اـت  دـیآ  بناـجنیا  هـب  ناـشنتلاکو  تـسا و  نیـشندنسم  هاـنپملاع  هاـگرد  رد  ـالاح  تـسا و  نـالیگ  هـطخ  شدـلوم 

نت و هتشاد  لوذبم  ار  وا  سامتلا  یلعا  ترـضح  ددرگ . ریذپدیکأت  نامیا  ظالغ  دوقع  هب  [ 337  ] هیلا راشم  تبحص  رد  یهاش  یهاوختلود 
ماعنا مسر  هب  دشاب ، روخرد  قیال و  ار  نیطالس  هک  رجنخ  رمک  ریـشمش و  رمک  هسبلا و  ّصاوخ  زا  هچنآ  هتـسارآ  تعلخ  جات و  هب  ار  شرس 

مسر هب  ار  مجن  ریما  دنداتسرف و  نیّدلا  ماسح  ریما  تهج 
______________________________

«. تسا هتسارایب  ناترظن  رد  ار  يراک  امش  سفن  . » هیآ 18 ( 12  ) فسوی (. 1)
«. دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  هک  ار  سکره  ادخ  . » هیآ 213 ( 2  ) هرقب (. 2)

«. دنامنهج رد  ناراکهانگ  و  . » هیآ 14 (، 82  ) راطفنا (. 3)
«. دنتمعن رد  ناراکوکین  هنیآ  ره  . » هیآ 13 اجنامه ، (. 4)

. نکم شرافس  ار و  میکح  صخش  تسرفب  ترافس  تلاسر و  هب  همجرت : (. 5)
265 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ربـخ هتـشاد  ینازرا  فولأـم  نـطو  تـصخر  نیّدـلا  ماـسح  ریما  مـسا  هـب  نـالیگ  تلاـیا  باـب  رد  ناـعذالا  بـجاو  ناـمرف  اـب  يرگیچلیا 
زا مجن  ریما  ءانثا  نامه  رد  تخادـنا و  قالـشق  حرط  اجنآ  رد  قافآ  ویدـخ  ناتـسمز  ماـّیا  تشگ و  مراـط  هصرع  جوا  هّجوتم  ياـسرفکلف 

. تخاس نکسم  رثآمنودرگ  تاقدارس  لظ  رد  رطاخ  نانیمطا  اب  درک و  تدواعم  نالیگ 
: هیونثملا

نالیگ زا  دمآ  مراط  يوس  هبناکمرهپس  هش  تلود  هب  نوچ 
داشگ شیع  باب  تخب  خر  ربداهن  شیع  رکف  قالشق و  حرط 

درک نوخرپ  کشر  لد ز  ار  هامدرک  نوگلگ  هرهچ  هام  یم  هک ز 
دومن تشد  هوک و  ارحص و  هب  وردومن  تشگ  راکش و  رکف  هاگ 
مامت تشذگ  اتش  روهش  اتماقم  هتسجخ  نآ  رد  ناسنیا  زا  دوب 

یناتسمز ترشع  شوخ  تشادیناحور  ناتب  اب  اج  همه 

مراص مدرم  رمع  ناینب  ارما  لاسرا  هب  ندومن و  غولروس  مزع  اجنآ  زا  نتخات و  قیقد  هّیناطلس  بناج  هب  رادرکداب  دنمس  راتفر  رد  راتفگ 
نتخادنارد ياپ  زا  ار 

ناتـسراهب ینارنخـس و  ناتـسلگ  رد  تحـالم  تفاـطل و  رازلگ  ناـحلاشوخ  نابیلدـنع  تحاـصف و  نـمجنا  راتفگرکــش  ناـیطوط  [ 338]
ار مراچ  مراـط  نیـشنتخت  نوچ  هک ، دـناهدیناسر  تیارد  باـبرا  عماـسم  هب  هنوگنیدـب  ار  تیاـکح  نیا  يازفاحور  ياون  یناـحلاشوخ ،

رطاخ رد  یعیبر  نکاسم  رب  روبع  غارف  بیترت  غاـمد و  بیطرت  تهج  تشگ و  غاـمد  داوم  داـمجنا  بجوم  یناتـسمز  جورب  تدورب  تدـش 
تسا یناکم  نیمزرس  نآ  و  دش . هّیناطلس  نماریپ  سودرف  نمچ  مزاع  دوب  قاّفتا  اب  رکـشل  قالـشق  لحم  هک  مراط  زا  هانپنید  هاش  تشذگ ،

لگ و ترثک  زا  گنسرف و  تفه  تیاهن  ات  تیادب  زا  شگنر  زبس  گنلا ، هصرع  نیشنهاشداپ 
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266 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
و شخبتایح ، تنحم  تاملظیب  ناویح  بآ  نوچ  شراسهمشچ  تاحـشر  گنر . انیمرهپـس  يامنسکع  گنهرفاب  لقع  رظن  رد  نیحایر 
زا شیاوه  و  میعن ، دلخ و  زا  ربخم  میمـش  تفاظن  ياوه  زا  وا  ياضف  شخرد  رون  نایعا  هدـید  رد  یبآ  جرب  زا  بکاوک  نوچ  شنویع  رود 

تماقتسا لزنمرـس  ار  لحم  نآ  یهاش  تماقا  نودرگ  تماق  لخن  نوچ  و  « 1 « » ٍمِینْسَت ْنِم  ُهُجاِزم  َو   » تفاطل يّدؤم  میـسن  مّسنت  لگ و  مّسبت 
ناسراف ات  دیامرف  روراب  الط  هرقن و  تارمث  هب  ار  نآ  دیامن و  بصن  عرزم  نآ  رد  یلاهن  هک  دومن  روبع  شرثآم  دیشروخ  رطاخ  رد  دومرف ،

[339 « ] 2 « » َنیِرِظاَّنلا ُّرُسَت  اُهنَْول  ٌِعقاف  ُءاْرفَص   » هیلح هب  هک  اهنآ  گنر  بآ و  زا  دنزادنا و  نیمز  رب  ریت  بوچ  هب  ار  نآ  هویم  تعاجـش  نادیم 
دنتـشاد ياپ  رب  ناشکهک  تأیه  هب  یبوچ  ناشنکلف ، نادیم  نآ  رد  نآربانب ، دـنزاس . نورد  شمارآ  نوریب و  شیارآ  تسا ، اّلطم  یّلحم و 
راتفرداب یگراب  هصرع  نآ  رد  ناراوس  ات  دنتـشارفا  کلف  رب  رـس  دـندوب  هتخاس  الط  هرقن و  زا  هک  دـنچ  ییودـک  تروص  اب  ار  بوچ  نآ  و 

. دنزیر كاخ  رب  ار  ریدتسم  ياههویم  نآ  ریت  تراشا  نامک و  کیرحت  هب  دنزیگنارب و 
هّیونثملا

تخارفرس کلف  اب  یتسار  زا  هکتخارفرب  نمچ  نحص  هب  یلاهن 
راب هداد  لگ  هدرکان  هکنآ  بجعرازن  شمسج  کشخ و  شنت  یتخرد 

رس هب  نیّرز  جات  نامز  ره  دهنروداد  مکاح  نوچ  هک  یلخن  هچ 
دنزگ دباین  رصرص  داب  زا  هکدنلبرس  نانچنآ  نت  يورین  ز 

زاب زازعااب  لخن  نآ  زارف  رب  زاورپ  زا  ریبدـتاب  هاش  ریت  باـقع  نوچ  ییاـج و  هب  ییاـج  شدرک ز  لـقن  ناوتيأرکـین  هش  مکح  هب  نکیل  و 
هام هاگ  رینم و  رهم  هاگ  اوتسا  طخ  جوا  زا  دندرک و  ناور  ار  ریت  ریفـس  تسـش ، يزیت  هب ]  ] داشگ و يدنت  هب  تسدزیت  كاپ  ناناوج  تسر ،

نمجنا مزب و  نمیـشن  هـب  نـمچ  نآ  زا  مزع  ناـنع  تخادرپزاـب و  عیدـب  رما  نآ  جّرفت  زا  نویاـمه  رطاـع  رطاـخ  دـندروآ . دورف  ار  ریدتـسم 
يزور نوچ  و  تخاس . فطعنم 

______________________________

«. تسا مینست  نآ  هزیمآ  . » هیآ 27 ( 83  ) نیفّفطم (. 1)
«. دزاسیم نامداش  ار  ناگدننیب  شگنر  هک  دنت  درز  هب  . » هیآ 69 ( 2  ) هرقب (. 2)

267 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ار غولروس  قالیی  هک  تفای  رارق  نآ  رب  ریونت  رهم  ریمض  هیعاد  تشگ ، دنسرخ  عّتمم و  یترشع  عون  ره  زا  هّیناطلس  نمچ  رد  دنلب  عبط  دنچ 

دیاشگب تماقا  لحر  يازفحرف  ياوام  نآ  رد  رثايزوریف  رکـشل  رگید  زور  دنچ  ات  دیامرف  ریگملاع  ملع  هچهام  تاعمل  [ 340  ] هعشا حرطم 
نانکاس رـس  رب  هیاـس  قّویع  جوا  زا  ناـشن  ترـصن  هیولا  نیارباـنب ، دـیاسایب . لد  غارف  هب  لزنمرـس  نآ  يازفناـج  نیحاـیر  اوه و  بآ و  زا  و 

عمج دوخ  رب  یهورگ  دربتـسد ، مزع  هب  هدومن  تأرج  درک  مراـص  رگید  تبون  هک ، دیـسر  ضرع  هب  ءاـنثا  نیا  رد  دـنکفا . غولروس  عضوم 
نآ هنکس  لایع  لها و  رـسا  لاوما و  تراغ  بهن و  هب  هدمآ ، زیتس  يور  زا  تسا  زیربت  عضاوم  لامعا و  زا  یکی  هک  یمروا  بناج  هب  هدومن 

مکح هنارکیب  بـضغ  ياـمرفنامرف  هتـشگ ، روهلعـش  ردـق  اـضق و  شتآ  نوـچ  هناورـسخ  تـّیمح  هریاـن  دراد . لاغتـشا  لاـثمّتنج  روـشک 
ماظع يارما  دنیامن . تمیزع  مراص  ّرـش  عفد  هب  هدومن  اهتنایب  رکـشل  هّیهت  افلخلا  ۀفیلخ  ولنامارق و  کیب  ماریب  هک  تخاس  ذـفان  عاطمناهج 

. دندش یمروا  هّجوتم  غولروس  زا  هتشاد  هارمه  ماجنارس  نودرگ  رکشل 
هّیونثملا

هاگمزر يوس  رکشل  دندیشکهانپنید  هشنهاش  نامرف  هب 
هوک راومه و  تشد  یتخاس  رپ  هکهوکشتمایق  هورگ  رکشل  هچ 
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نآ تماقا  لایخ  درب ، هار  درک  مراص  هب  نوچ  رکـشل  رثاشحوم  ربخ  بیکـشان  دش  مصخ  نآ  مزع  زا  هکبیهننودرگ  لیخ  ددع  بکاوک 
نانیدیب نآ  رـس  رب  ناـنع  [ 341  ] کبـس دـنتفای و  ربخ  هعقاو  زا  هدیـسر  یمروا  هب  ارما  دـش . ناتـسدرک  هّجوتم  هدرتـس  رطاـخ  زا  ار  دودـح 

هوکـشنودرگ یهوک  هب  ار  دوخ  یتسه  عاتم  هتـسناد ، عاتم  رکـشل  عاـّنم  ررـض و  عفد  رد  ار  تخـس  هوک  تعاـنم  عاـبتا  مراـص و  دـنتفاتش .
. تشذگ دناوتن  نآ  زارف  رب  نامگ  لاب  هب  مهو  غرمیس  هشیدنا  تشگ و  دناوتن  لایخ  ياقنع  نمیشن  شفاق  هلق  هک  یهوک  دندیشک .

هّیونثم
دنمک  هتوک  هدوب  نآ  زا  ار  نامکدنلب  نودرگ  وچ  یساسا  یهوک  هچ 

یتفای ناوت  يو  رب  هشیدنا  هنیتفاتشب  هلق  نآ  رب  ترکف  هن   268 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هوک نماد  رد  فّرـصت  تسد  هدیـسر  مائل  نآ  بقع  زا  ماظع  نایزاغ  لـمح  يدـج و  هّرب  هلاـغزب و  وچلـحمنودرگ  هوک  نآ  رد  يدـیرچ 

. دنتخیگنارب هّجوت  رصرص  هب  ساپسان  موق  نآ  نورد  نوناک  زا  ساره  دود  دنتخیوآ و 
هّیونثم

روج تسد  نآ  زا  دیامن  هتوک  هکروط  فاق  هّلق  نآ  هک  رس  نآ  رب 
هّلق نآ  رب  مئاوق  يورین  اپ و  تسد و  تّوق  اب  مئاهب  بکارم و  هک  اـجنآ  اـت  نیمز  يور  هب  شناـشن  دـنامننیک  هب  ددرگ  تسپ  اـپ  ریز  سب  ز 
نایم رب  تدالج  نماد  دندنام ، ورف  اسرفکلف  هوک  نآ  رب  جورع  زا  امیپهوک  نابکرم  هک  اجنآ  دندنار و  هراوس  نایزاغ  تفر ، دنتسناوت  مئاق 

: لاق نم  معنف  دندناشفایم  یناشن  ازغ  یناشیپ  زا  یناولهپ  قرع  هدروآ  الاب  هب  ماقتنا  يور  تفصگنلپ  هدز  تأرج 
تیب

لاتق و بابـسا  هیهت  شعابتا  مراـص و  هکنآ  اـت  تسناـسکی  تشد  هوک و  اوه  غرم  شیپ  هکسرپم  مرگ  ناورهر  زا  هر  بیـش  زارف و  [ 342]
يادـن ریت  ریفـس  ریفن و  یهنم  نوچ  و  دـنتخاس . رازراک  هدامآ  راکیپ و  دعتـسم  ار  دوخ  دـنتخادناربرد و  لاثمکلف  ياـههّبج  هدومن  لادـج 
ناشیا دینادرگ  ربخاب  هاگآ و  « 2 « » ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی   » هعقاو زا  ار  ناشیا  دـیناسر و  موق  نآ  شوه  زا  رود  شوگ  هب  « 1 « » َمْوَْیلا ُْکلُْملا  ِنَِمل  »

هورگ نآ  دندرشف . راثآکلف  هوک  نآ  هورذ  رب  راقو  تابث و  ياپ  ۀعفد  دندرب و  نامک  ریت و  هب  نامگ  مهو و  يور  زا  صالختسا  تسد  زین 
قرف رب  « 3 « » َمامَْغلا ُمُْکیَلَع  اْنلَّلَظ  َو   » ماظن زجعم  مالک  قبطرب  ماهـس  ترثک  هک  دـندرک  ینارابریت  ماقتنا  جوا  زا  ماـمت  ماـمتها  ّدـج و  هب  ماـئل 

نامدقتباث تشذگرب . نوماه  زا  دمآرد و  هوک  زا  نوکسیب  ربا  تاحشر  نآ  زا  نوخ  بالیس  تشگ و  رتسگهیاس  ماظع  نایزاغ  قرف 
______________________________

.»؟ تسیک نآ  زا  ییاورنامرف  زور  نآ  رد  . » هیآ 16 ( 40  ) نموم (. 1)
.»؟ تساجک زیرگ  هار  . » هیآ 10 ( 75  ) ۀمایق (. 2)

«. مدینادرگ ناتنابیاس  ار  ربا  و  . » هیآ 57 ( 2  ) هرقب (. 3)
269 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دنداهن و الاب  هب  هعفادم  يور  هتسج  ياج  زا  هکلب  دنداتس  ياج  رب  دندوب  يردنکس  ّدس  نوچ  راقو  نیکمت و  يور  زا  هک  يردفـص  هکرعم 
ارحص بناجره  زا  هک  داد  يور  زیتس  هصرع  نآ  رد  يزیختـسر  دنداتفا . گنهرفیب  موق  نآ  رد  گنهآمشخ  گنلپ  نوچ  یعـس  كدنا  هب 

ره ناشفاشتآ  نانـس  باهـش  تشذـگرد و  ریثا  هرک  زا  ریت  قرب  نامک و  دـعر  داتفارد . ياـپ  زا  تعاجـش  تخرد  یناولهپ و  لاـهن  ارحص 
: فرط

عرصم
تشگ نایع  بنذ  وذ  بکوک  نوچ 

هّیونثم
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راسهوک رس  رب  نوخ  رحب  نایعرازراک  نآ  رد  نارابریت  زا  دش  [ 343]
انشآ ین  ادیپ و  هناگیب  هنابرمدرم  رحب  نزجوم  نآ  رد 

هدیزو نایزاغ  داعـسا  لابقا و  یتشک  رب  دارم  داب  رادریگ  رازراک و  هبراحم  يانثا  رد  جوفجوف  یتشک  انف  داب  زجومزیت  مزلق  نآ  رد  هتـسکش 
ار ناشیا  لما  عاتم  هتخادـنا  للخ  رد  لجا  دابدـنت  هب  ار  نافلاخم  تایح  قروز  دـیناسر و  يزوریف  حـتف و  لـحاس  هب  ار  هنیکـساب  هنیفـس  نآ 

. دینادرگ لحو  هطرو  قیرغ 
تیب

فعض درک و  هدهاشم  ار  تدارا  باحصا  تدالج  مراص  نوچ  هّصقلا ، « 1  » درد نت  رب  هماج  ادخان  رگ  ودرب  دهاوخ  هک  اجنآ  یتشک  ادخ 
ار یضعب  هدمآرد  رکشل  بقع  زا  نایزاغ  دیدرگ ، رپس  هار  رارق  رب  مادقا  ار  شرارف  مادقا  دروآ ، رظن  رد  ار  دوخ  مدرم  لابو  هب  نورقم  لاح 

ُءْرَْملا ُّرِفَی  َمْوَی   » هقداص قبطرب  رثاتمایق  رشحم  نآ  رد  یضعب  و  تخیریم . تامم  كاخ  رب  ار  تایح  هیامرـس  هتفرگ  هار  شیپ  دوعوم  لجا 
غیت دادـیب  زا  بکرم  يدرمياپ  يرایتسد و  هب  درک  مراص  رمـالا  رخآ  و  تخیرگیم . فرط  ره  هیت  نآ  رد  تریح  هتـشگرس  « 2 « » ِهیِخَأ ْنِم 

. درپس رادنید  نایزاغ  يراتفرگ  دنمک  راسا و  تسد  هب  ار  ردارب  رـسپ و  هکلب  رکـشل  دارفا  درب و  ردـب  یناج  هتـشگ  دادـغب  مزاع  داهنشتآ 
ّدحیب و تمینغ 

______________________________

ص 143. يدعس ، ناتسوب  (. 1)
«. دزیرگیم شردارب  زا  یمدآ  هک  يزور  . » هیآ 34 ( 80  ) سبع (. 2)

270 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
[344  ] هشیدـنا ّدـح  زا  یمیانغ  اـب  هتـشاد  هارمه  هدـنکفا  ياهرـس  یهورگ  زا  هدـنز و  ار  هقرف  تشگ . رورپنید  هقرف  نآ  راـگزور  حوتف  ّرم 
ار یعضوم  یمّرخ  تهازن و  لامک  زا  تشاد و  لوزن  يوخ  عضوم  رد  يوپناهیک  يودرا  الو  نآ  رد  و  دندش . نویامه  يودرا  مزاع  نوزفا 

بلاس ار  ءادعا  لابقا  لاهن  ریـصن ، نیعم  تیانع  نوع  هب  ریبدتبئاص  ریما  ود  نآ  نوچ  و  تشاذـگ . مان  لزوگ  دوب  مان  هّرد  زوقوت  اقباس  هک 
لماش هناهاش  تفطاع  دنتـشگ ، یهابم  رخافم و  سوب  طاسب  ّزع  هب  دندوب  هتـشگ  بلاغ  قیاف و  بلاخملا  يذ  نادد  امیپهوک و  هقرف  نآ  رب  و 

هک دومرف  دیشخب و  رویز  بیز و  رجنخ  رمک  ریشمش و  رمک  رخاف و  تعلخ  رز و  جات  هب  ار  ناشیا  رب  رس و  هتشگ ، ناشیا  لآمترـصن  لاح 
تـسایس غیت  هضرع  بعت  جـنر و  دـص  هب  بضغ  يامرفنامرف  مکح  هب  یقالم  دانع  دوحج و  هب  هفیاط  نآ  یقاـب  اـب  ار  مراـص  رـسپ  ردارب و 

«. 1  » دندرک
هّیونثم

تسا لصاح  شاهرهب  نید  ایند و  زتسا  لماک  درخ  لقع و  هک  ار  یسک 
لوسر ادخ و  مکح  هتفریذپلوبق  دمآ  شمالسا  نامیا و  وچ 

دنک تعاطا  زین  ار  رمالا  ولوادنک  تعاط  وچ  ار  یبن  ادخ و 
هارهبور دوش  تلالض  لهج و  هبهاش  مکح  زا  دباترب  يور  رگد 

تیاغ هب  اوه  تدورب  امرـس و  تدش  اتـش  لصف  تعیبط  قفاوم  نوچ  لامیاپ و  شددرگ  رـس  لام و  دورلالـض  قیرط  نایـصع  هب  دـیوپ  وچ 
ات دومنن و  هّجوـت  رگید  [ 345  ] بناجهب اـجنآ  زا  چوک  مزع  هب  رثآـمنودرگ  رکاـسع  دومرف و  قالـشق  يوخ  عضوم  رد  هاـنپنید  هاـش  دوب ،

. دومیپیم تغارف  یمّرخ و  هب  ّصاخ  سلجم  ّصاوخ  رب  هلایپ  يدرمياپ  یقاس و  يرایتسد  هب  ار  ترشع  قیرط  هتسشن  اجنامه  زورون 
يونثم

یم لقن و  ثعاب  دش  هرابرگديد  لصف  اوه  ياضتقم  رب  وچ 
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دش هزادنا  زا  شیب  ددع  زا  نوربدش  هزات  ار  هاش  برط  ياوه 
ریدتسم  هگرخ  رد  قالشق  هبرینم  ردب  شیع  یپ  زا  تسشن 

______________________________

ص 270. ارآناهج ، ر ك : داتفا . قاّفتا  ق  لاس 912 ه . هب  هعقاو  نیا  (. 1)
داب هب  یم  شتآ  زا  مدکی  يدشداژنیکاخ  عبط  تملظ  یهگ   271 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ناشن يدنامن  ناتسمز  عبط  زناشفشتآ  هداب  يدش  نوچ  یمد 
يد لصف  رگد  لوصف  يدومنیم  گنر  ره  لقن و ز  هنوگره  ز 

زور کشر  شخُر  زا  يدش  ناتسبشزورفسلجم  هاش  يدش  بش  رگا 
مافروفاک عمش  يرب  نیمیس  زماقم  وس  ره  مزب  نآ  رد  یتفرگ 

يدمآ زورفلد  سلجم  نانچيدمآ  زور  يور  رب  شیع  رگو 
رهم رهچ  رگد  عاعش  یتفرگرهچرهم  ره  راسخر  هام  زا  هک 

زاسهمغن نورد  یفاص  يان  يدشزادگ  زوس و  مدکی ز  مزب  نآ  رد 
بآ رب  رگید  شقن  يدز  یگنر  هببارطضا  زا  رگید  یمد  یبابر 

رارق یتفرگ  لد  رگد  زاس  هبراگزاس  يدش  ار  لد  زاس  کی  وچ 
[346  ] مانکین هشنهاش  لابقا  زمامت  دش  اتش  لصف  هنوگنیدب 

ّلک وزج و  هلبق  شرد  دمآ  هکلسر  ریخ  لابقا  هب  یهلا 
راد هدنز  شلد  تدابع  رون  هبرادهدنیاپ  قافآ  رد  ار  هش  هک 
رطخیب وا  یشاب و  دونشخ  وترفس  تقو  کلم  زا  هک  نک  نانچ 

لالج هاج و  عماسم  هب  رکب  راید  دودح  ات  ردقلا  وذ  « 1  » هلودلا ءالع  هّجوت  ربخ  ندیسر  رد  لاس  نآ  يزورون  شخب  لاغتشا 

زا ارحـص  تایمان  عابط  زا  امرـس  یگدرـسف  دـیدرگ و  یهتنم  عیبر  عیدـب  مسوم  هب  اتـش  لصف  دیـسر و  رخآ  هب  قافآ  هاـشداپ  قالـشق  نوچ 
تخادنارد و شیع  يادص  ترشع و  يادن  شیج  یلاها  شوه  شوگ  رد  رگید  راب  هیمان  نابز  ایوگ  دیشک ، تنوخس  هب  اوه  لّلحم  لادتعا 

نوچ نامرفذفان  رما  یلاع و  مکح  نآربانب  تخاس . هاگآ  ناتسمز  رامخ  تنحم  زا  ار  ناشیا 
______________________________

. هلودلا ءاملع  هخسن : (. 1)
272 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نآ رد  هک  راثآ  هیمان  رکـشل  راـبک  راغـص و  هک  تشگ  يراـس  ناـنچ  يرارب  يداوب و  يراحـص و  رهـش و  رد  يراـهب  لیـس  يراـج و  بآ 
نامرفلا بسح  دـیدرگ . زوریف  زیاف و  زورون  زورفلد  تبحـص  هب  دناهتـشاد  قالـشق  يوخ  دودـح  رد  قاـفو  فطل  اـفو و  نسح  هب  ناتـسمز 

میدـع یلثمیب  تیاغ  زا  هکلب  هنادواـج  سودرف  لزاـنم  نوچ  نکاـسم  هناـیماش  هاـگرخ و  همیخ و  بیترت  زا  هناخـشاّرف  تاّـمهم  نایّدـصتم 
. دندوزفا تمیق  اهب و  تنیز و  بیز و  ابید  سلطا و  هب  نّیزم  ابیز  ياهشرف  زا  ار  کیره  دندومن و  شیارآ  هناشنیب  لاثملا و 

تیب
ماج یحارـص و  ترثک  زا  ار  مزب  نآ  شخبحرف  نایچهریـش  كاخ  نکـسم  رد  نایع  دـش  یتشهبكاردا  لها  مشچ  هب  یبوخ  سب  ز  [ 347]

ياضف ناشاّرف  دندروآ . منّرت  مّلکت و  رد  ار  هداب  رغاس  هدارا  باحصا  هاوخرطاخ  هب  هداس  نایقاس  دندرک و  نامـسآ  سکع  شخرد  باتفآ 
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نامسآ ات  اههوک  نان  تشوگ و  نتخیر  زا  دنتخاس و  مالّسلا  راد  هناخ  يوط  کشر  ماع  ّصاخ و  ماعطا  ّتنج  ماعط  یناوا  زا  ار  ارحـص  نآ 
لایخ لاب  يورین  هب  هشیپتعرس  هشیدنا  غرم  تفاین و  نامأوت  نآ  اب  ار  یمزب  چیه  نامگ  مهو و  سدنهم  هک  دمآ  هتسارآ  یمزب  دنتخارفارب .

هدومرف لاغتشا  ّتیفیک  بسک  هب  لاثمتشهب  تبحص  نیا  بیترت  زا  دعب  لاصخ  ردنکـس  هاش  تفاتـش . تسناوتن  تمعن  يداو  نآ  تیاهن  ات 
ریشمش و رمک  رثاابـص و  نابـسا  زا  دادعتـسا  روخارف  ار  سکره  هدوشگ  تحالم  تحابـص و  لها  يور  رب  حار  فورظ  زا  تحار  باوبا  و 
ّزع زا  رکب  راید  بناـج  زا  يدـصاق  ـالو  نیا  رد  و  دومرف . تیاـنع  دوب  روخرد  قیـال و  هچنآ  رثااـیرد  ریـس  ناـک  نیازخ  دوقن  رجنخ و  رمک 
هب هانپنید  هاش  دـندیناسر . ضرع  ّزع  هب  ار  دـصاق  ندیـسر  ماظع  يارما  دوس و  هام  رهم و  جوا  هب  هـالکرپ  هاـنپ  نیطالـس  هاـگرد  هب  لوصو 

بدا نابز  هب  شرابخا  هرهچ  زا  هدرپ  دنداد و  رمحا  يالط  تمیق  هار  كاخ  هسمالم  زا  ار  شاهرهچ  سم  نایچاوت  هدومرف  نامرف  وا  راضحا 
ردقلا وذ  هلوّدلا  ءالع  [ 348  ] هک دناهتشاد  هضرع  دنرکب  راید  رد  هک  ءارما  زا  یـضعب  هکنآ ، ربخ  نومـضم  دنداشگب . برط  عمجم  نآ  رد 
ّتیمح هتـشذگ . وا  لابو  هب  نورقم  رطاخ  رد  لامعا  زا  یـضعب  رد  فّرـصت  لاحم  لایخ  هدمآ  رکب  راید  دودـح  هب  دوخ  ّرقتـسم  ناکم و  زا 

جوا زا  یهاش 
273 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. دینادرگ ربنامرف  رکشل  هاپس و  عمج  هب  ار  یحاون  يارما  هدمآ  تکرح  رد  یهانتمان  تریغ 
ناجنزرا تیالو  مزاع  ناشنبکاوک  رکـشل  هعیلط  انثا  نیا  رد  دندرک . هناور  بناوج  فارطا و  هب  مامتهالا  حـضاو  ناگتـشامگ  مارک  يارما 

ّیط يانثا  رد  امویف  اموی  و  دنتـشگ . بوص  نآ  هناور  هانپنید  هاشداپ  ياسنامـسآ  ياول  ّلـظ  رد  هاوختلود  هاپـس  نارـضاح  عومجم  هتـشگ 
ناجنزرا نمـس  نیمـسای و  هب  فوفحم  نمچ  هکنآ ، ات  دنتـسویپیم  نویامه  رکـسعم  هب  تفآیب  رکـشل  ناگدـنامرود  تفاخمیب  تفاـسم 

نآ هّجوت  ربخ  دندرگ ، ناج  هب  هدنزرا  مدیـسیع  هاش  مدـق  نمی  زا  ناجنزرا  نمچ  تاوما  هکنآ  زا  لبق  دـیدرگ . نایاپیب  رکاسع  نآ  مّیخم 
تریغ راسهمشچ  هتشاذگ  دوخ  دمتعم  مدرم  هب  هدوب  دنسرخ  نآ  ریخـست  هب  انثا ، نآ  رد  هکدنج  هعلق  و  « 1  » دیسر هلوّدلا  ءالع  هب  ترضح 

ارقهقلا عجر  یهاش  رهق  نامرهق  میب  زا  هتشاگنا  تمالس  نما و  ّرقم  ار  دوخ  تکلمم  هتشارفارب و  رارف  ياول  هتشابنا  یـسومانیب  كاخ  هب  ار 
فاشکتـسا تسد  هب  ات  دیامن  فّقوت  « 2  » ناتـسبلا رد  هک  تسا  هتـشاد  نآ  هیعاد  يزور  كدـنا  هتـشگ ، دوخ  رارف  راید  مزاع  رابدا  ياـپ  هب 
رکیپهتـشرف هاش  زیرنوخ  ناتـسناج  بضغ  زیتس  نیک و  دیاشگب ، فاّصتانودرگ  رکـسعم  نیا  لاوحا  هرهچ  زا  هدرپ  فارطا  نیا  ناسوساج 

ردنکـس هاش  ماقتنا  غیت  تروس  زا  ماقم  نآ  رد  زاب  هلوّدـلا  ءـالع  هکنآ  لاـح  دـیدرگ . ناتـسبلا  مزاـع  شربخمهتـسکش  رکـشل  رثا  رب  [ 349]
موب زرم و  هب  ار  یجوف  دوـمن و  لیـسگ  هاـش  دودـح  هب  ار  یعمج  هتخاـس ، مسق  هس  هب  مسقنم  مسرم  سوـلا  هتـشگ  مارآ  ربـصیب و  مارتـحا 

رد دروآ و  « 3  » انرد هوک  هب  هّجوت  يور  هتخارفارب ، تمیزه  يرایتسد  هب  تمیزع  ياول  هتشاد  هارمه  ار  یـضعب  هدومرف و  هناور  مور  یلاوح 
زا شاهورذ  للخ ، زا  نوصم  تسا  ياهّلق  هوک  نیا  و  درک . نئمطم  هوک  نآ  تناضح  هب  ار  دوخ  رطاخ  هتشگ ، نّصحتم  نّطوتم و  اجنآ 

______________________________

دوب هدیسر  لالج  ّزع و  عماسم  هب  نوچ  هدعقلا  يذ  مهن  هبنش  لیئ  يول  زورون  ( 913  ) هئامعست رشع و  ثالث   » رد ص 270 : ارآناهج ، (. 1)
ياکلا شروی  نیاربانب  تسا ، بدا  تئاسا  ماقم  رد  هرهاق  تلود  ءایلوا  هب  تبسن  ردقلا  وذ  قامیوا  رادرس  هلودلا  رصان  رسپ  هلودلا  ءالع  هک 

«. داتسرف هلودلا  ءالع  دزن  تلاسر  قیرط  هب  ار  ولجاتسا  نامیلس  اباب  دلاو  ولشواچ  تما  نالغا  تسخن  هتشگ ، رثاایمیک  رظن  روظنم  وا 
. هیکرت رد  تسا  يرهش  ناتسلبآ : ناتسبلا - (. 2)

(. مالعا نیعم / . ) ناحیج رهن  يایلع  تمسق  سوروت و  لبج  نیب  هیراسیق ، قرش  رد  انرد : هوک  (. 3)
274 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زا ربـخم  شناـشننودرگ  ياواـم  ضرع و  لوط و  اـب  نامـسآ  تحاـس  نوچ  شناـسکلف  ياـضف  لـحز . نمیـشن  رب  فرـشم  لـحم  تعفر 
جورع لایخ  زا  ریاط  رسن  گنت و  سفنلا  قیض  باحصا  هنیس  قیضم  نوچ  شهار  يانگنت  « 1 « » َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو   » هقودصم
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. گنهآیب هتسکشلاب و  شجوا  رب 
يونثم

ياج « 2  » هناد هلا  تسج  نانچ  هوک  هبيأر  یتسس  هوک و ز  یتخس  ز 
ار هاش  رکشل  دهد  تریح  هبار  هار  دنک  مکحم  هک  يرکف  هب 

هانپ نودرگ  هب  یهاش  ياغوغ  زهام  وچمه  دروآ  رگ  هکنآ  یهت ز 
ياج روشک  تفه  ناطلـس  باّون  عماسم  رد  ربخ  نیا  ياوه  رگید  تبون  نوچ  فاسخنا  هدـقع  رد  يورهیـسفالتخا  نانچ  زا  تبقاـع  دوش 
نانع رکـشل  نامرفلا  بسح  [ 350  ] دـندرگ اـنرد  هوک  یلاوح  هّجوتم  رثا  يزوریف  رکـشل  هک  دـش  رداـص  ذاـفن  جوا  زا  نویاـمه  مکح  درک 

ییاسرفهوک ییامیپتشد و  يداو  هب  مامتها  يور  دـنداتف و  هار  رد  مالعا  رفظ  مالعا  لالظ  رد  هتخاس  فطعنم  انرد  هوک  بوص  هب  تمیزع 
رهش هلمج  زا  تشذگیم  مور  دالب  زا  یضعب  رب  نویامه  بکوم  يامیپداب  تشگ ، دودح  نآ  هّجوتم  تایآترـصن  تایار  نوچ  و  دنداهن .

تسا يروشک  هک  « 5  ]...[ » روصقیلاع « 4  » هّیرصیق رگید  سایق . ّزیح  هشیدنا و  هریاد  زا  نوریب  ساساهزیکاپ  تسا  يرهـش  هک  « 3  » ساویس
راغص و دیدرونرد . ار  فالخ  طاسب  کلامم  نآ  زا  کیره  مکاح  دیدرگ و  نایرکـشل  رّخـسم  هروکذم  دالب  روتـسدتشهب ، نییآّتنج و 

قاّفتا قافو و  مزاول  داد  هتخاس ، فرط  رب  ار  فالخ  مسر  دـنداشگرب و  راثآتیادـه  هاش  رادـمان  تلود  ماود  ياعد  هب  نابز  راید  ره  رابک 
. دنداد

تعلخ و رز و  جات  هب  روشک  نآ  ماّکح  زا  ار  کیره  رمک  نایم و  رب و  رـس و  هتخادرپ و  قافنا  مزاول  هب  ناشیا  قاّفتا  روخرد  هاـنپنید  هاـش 
هوک مزاع  هتخاس  نّیزم  رجنخ  رمک  ریشمش و  رمک 

______________________________

«. دراد ربرد  ار  نیمز  اهنامسآ و  وا  یسرک  . » هیآ 255 ( 2  ) هرقب (. 1)
رهاوج . ) درک مان  هناد » هلا   » ار وا  تفر و  هلودـلا  ءـالع  رـس  رب  ( 908  ) هئامعـست نامث و  رد  زاب  رورپنید  هاش  : » هلودـلا ءـالع  هناد - هلا  (. 2)

ص 22) رابخالا ،
. قامریا لزق  دور  رانک  رد  هیکرت ، رد  تسا  يرهش  ساویس : (. 3)

( مالعا نیعم / گنهرف  . ) وسهرق هناخدور  لحاس  رد  اراکنآ و  یقرش  بونج  رد  هیکرت  رد  تسا  يرهش  هیراسیق :) هیراصیق -  ) هّیرصیق (. 4)
. دشن هدناوخ  هملک  کی  (. 5)

275 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
، دـش علاط  ررـض  رارـضا و  لزنم  رـس  نآ  رد  ردـقلا  وذ  رکـشل  هعیلط  دیـسر  ناتـسبلا  دور  دودـح  هب  رثاتمایق  رکـشل  نوچ  تشگ و  اـنرد 

ّتین وکین و  مزع  هب  ریـسکبس  نانعزیت و  هداهن  رازراک  هکرعم  رد  يروالد  يور  هدامآ  ار  راکیپ  برح و  زین  نایاپیب  رکاـسع  ناـیچخرچ 
. دنتشگ ءادعا  هعفادم  هّجوتم  ریخ 

يونثم
گنج رهب  ربت  ریت و  دندیشکگنهن  ایرد  ود  میوگن  رکشل  ود 

درم درمان و  هلمح  کی  هب  دش  ادجدربن  غیت  زیرنوخ و  ریشمش  هب  [ 351]
درک دور  يوس  هر  نوخ  نافوط  هکدرک  دوردب  غیت  ار  مصخ  نانچ 

ریت يوس  نیزا  نانس و  وس  نآ  زاریگ  يوس  نیزا  وراد  يوس  نآ  زا 
راخ كون  لگ و  گرب  هک  ناسنادبرادمیب  نانس  مخز  شیپ  رس 

متـسر و هبراحم  هّصق  نکـشفص  ّخیرم  هک  داد  يور  هنوگنادـب  یبرح  ریرح  نآ  رگم  دـمآ  نزوس  نیا  هکریت  شیپ  لدمرن  نانچنآ  هرز 
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فیاحص یتخادرپ و  يدراو  باب  نآ  رد  قفش  فرجنش  هب  رگا  دراومهتسجخ  دراطع  و  داهن . نایـسن  قاور  قاط  رب  ار  نژیب  هلتاقم  تیاکح 
ِّلِجِّسلا ِّیَطَک   » هجماـنزور نآ  بتاـک  یتـشگن و  تبث  قاروا  نآ  رد  ناگتـشک  یماـسا  زا  يرـشع  یتخاـس ، موـقرم  راـبغ  ملق  هب  ار  كـالفا 

تابث ياپ  ردقلا  وذ  رـشح  نالتاقم  دندرب ، شیپ  هلتاقم  ناینب  فوفحم  ازغ  فوفـص  دـنچره  یتشون . رد  ار  رازراک  نآ  راموط  « 1 « » ُِبتُْکِلل
مافکشم ماش  نوچ  رمالا  رخآ  دومنن . يور  هبلغ  فرط  چـیه  زا  دوب و  زورفاشتآ  هبراحم  نارین  بش  ات  زور  نآ  دندرـشف . تازغ  ربارب  رد 

دورف دوخ  ياج  رد  سک  ره  نیفرط  زا  دیشوپ  هرهچ  رب  مراط  زبس  نیا  باقن  مراچ  روشک  ناطلس  هدیـشک  ماع  ّصاخ و  يور  رب  مالظ  هدرپ 
دومن و ملاع  هب  ینارون  هرهچ  رظنم  نیا  زا  رواخ  ورـسخ  هگرحـس  دندوسآرب . بعت  تنحم و  زا  بش  هانپ  رد  دندومن و  نییعت  هیالط  هدـمآ 

نآ یلاها  ضراع  تشذـگرب و  مور  هصرع  زا  ماش  رکـشل  دوشگرب . راسخر  زا  ینادا  یلاعا و  رب  یناشفرون  مزع  هب  [ 352  ] ار یناملظ  وترپ 
دیشروخ دیشمج  تلود  ملع  تشگ ، لدبم  لصا  هیلح  هب  راید 

______________________________

«. میدرون مهرد  هتشون  يراموط  نوچ  : » هیآ 104 ( 21  ) ءایبنا (. 1)
276 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

ّتبحم هّبج  رس و  رب  رز  جات  رورپنید  هاش  رطخ  زا  نوصم  رکشل  رگید  تبون  دمآ . هتخاس  فرط  ره  زا  لادج  لاتق و  بابسا  دش و  هتخارفا 
: نار ریز  « 2 « » ٌبیِرَق ٌْحتَف  َو   » بکرم نایم  رب  « 1 « » ِهَّللا َنِم  ٌرْصَن   » ریشمش رب ، رد  ابع  لآ 

عارصم
نانعمه لابقا  هب  باکرمه و  تخب  اب 

هاکناج و رازراک  شتآ  زوريد  روتـسد  هب  هدـمآ  شیپ  زین  شیدـنادب  فلاخم  تعامج  دـندش . نادـیم  تحاسم  ترـصن  تحاـس  هّجوتم 
هب دنتخادنا ، مه  يوس  هب  گنهرف  ریبدت و  تسش  هب  گنج  گندخ  دنتخارفارب و  ییوجبرح  ندرگ  رکشل  ود  ره  نارـس  تشگ ، زوسلد 

. دنتخیوآرد مهاب  هتشگ  ریگنابیرگ  ار  رگیدکی  یگنادرم  يرایتسد  هب  دنتخیگنارب و  زیختسر  نآ  رد  زیگنامس  مومـس  امیپداب  بکارم  مس 
«4 « » ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک   » هثداح تقیقح  تشگ و  نایع  نایعا  هدید  رد  نایاپیب  هناخدور  نآ  رد  « 3 « » ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   » هعقاو تروص 

ورف هّیند  هنتف  درگ  هنیکرپ  نالتاقم  نوخ  نافوط  هب  هک  تسویپرد  هبراـحم  دـیدرگ . ناـقیا  باحـصا  ناـشنرطاخ  نارکیب  نیمزرـس  نآ  رد 
شوماخ هتـشذگ  هلتاقم  زا  رجنخ  ناـبز  هک  دـش  زورفاهلعـش  یعون  هب  « 5 « » هرثا يوـق  ماد  اذا  ببّـسلا   » مکح هب  زوستاـیح  شتآ  تسـشن ،

كاله كاخ  رب  هقرف  فلاوم  زا  ریثک  یعمج  دـش . [ 353  ] شومارف رتشیب  زور  ریگ  راد و  رپس  هّبق  ریـشمش  ریونت  باتفآ  ریمـض  رب  تشگ و 
. دنداد رابدا  بآ  هب  رابدور  نآ  رانک  رد  یکاپان  نیع  رد  یکاخ  دسج  فلاخم  هرمز  زا  ریفغ  یمج  دنداتف و 

يونثم
فسا او  یکی  فیح و  هتفگ  یکیفص  ود  ناز  ناغف  شورخ و  دمآرب 

رابدور  نآ  فرط  رب  هنشت  نوخ  هبرارقیب  لد  مرگ و  رگج  رکشل  ود 
______________________________

«. دنوادخ بناج  زا  تسا  یترصن  . » هیآ 13 ( 61  ) فص (. 1)
«. کیدزن یحتف  و  . » هیآ 13 اجنامه  (. 2)

. هدیسر مه  هب  ار  ایرد  ود  تخیمآ  همجرت : (. 3)
«. تسانف شوختسد  تسا  نیمز  يور  رب  هچره  . » هیآ 26 ( 55  ) نمحرلا (. 4)

. دوشیم يوق  شرثا  تفای  ماود  نوچ  ّتلع  همجرت : (. 5)
فالغیب رجنخ  رگد  تسد  هبفالخ  نامک  یتسد  هب  هتفرگ   277 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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زیتس وس  نآ  زا  رارق و  وس  نیزازیرگ  وس  ناز  هن  رارف و  وس  نیز  هن 
لّوا زور  رد  یلوا  هبراحم  قیرط  هب  لدـج  هرمز  لادـج و  هقرف  گنج  برح و  نماد  رد  گنچ  هدزگنرد  زا  هوک  وچ  اج  رب  ياپ  فص  ود 

تمایق راگزور  زا  رازراک  نآ  تماقا  دـنداتفارد و  اپ  زا  زاب  ینادـیم  نافوط  رـصرص  هب  یناطیـش  ینامحر و  هورگ  ماسجا  ینابم  یناث  تبون 
، رگید ترک  تشادیمنرب . رظنم  زا  هدرپ  رفظ  حتف و  سورع  فرط  چیه  زا  دوب و  ماود  رب  برح  رب  نابراحم  مادقا  مافکشم  ماش  ات  داد  ربخ 

شیاسآ راید  مزاع  هتـشذگ  بش  قیرط  هب  هدناشفا ، نادیم  كاخ  زا  ناماد  غیت و  بآ  زا  تسد  هدـنام ، ّرف  ّرک و  زا  رکـشل  ود  ره  ناضراعم 
زا دنتخادرپزاب . سابلیـسابع  ماش  سابتلا  تملظ  رکـشل  هب  ار  هبراحم  نادیم  دـنتخاس و  فطعنم  تمالـس  لزانم  هب  تعجارم  نانع  هتـشگ ،

[354  ] تکرح هب  ناظفحتسم  زین  رش  روشرپ و  رشح  نآ  رد  دش و  درگ  رد  هیالط  هام  هریاد  درگ  هلاه  نوچ  هانپنید  هاش  رثايزوریف  رکـشل 
زا هدرپ  دیـشروخ  دیـشمج  تخاس و  رهاظ  ینامـسآ  ربنم  رب  یناملظ  رکـشل  مازهنا  ناشن  ینارون  حبـص  هحفـص  هک  حابـصلا  یلع  هدمآرد ،

دومحم راثآ  هقراب  دـنکفا و  راثآيزوریف  راگزور  رب  تداعـس  وترپ  ۀـحتافلا  هادـتبالا و  دوعـسم  هعمـال  تخادـنارب ، رفظ  حـتف و  هنیآ  هرهچ 
رون تئاضا  هب  دیدرگ و  مظعا  ّرین  یناث  راونا ، هعاشا  رد  راثآحتف  ملع  هچهام  داد ، ربخ  راکـشریش  تازغ  راک  تیاهن  زا  ۀـمتاخلا  هاهتنالا و 

يایرد زا  جوف  جوف  دش . ءادـعا  لیخ  تسکـش  هّجوتم  اسآنودرگ  زارفارـس و  هتـشگ ، حـتف  رکـشل  دـئاق  هدـیدرونرد  ار  روجید  بش  سابل 
هچره ّتلذم  هب  نتف  نیهر  ثداوح و  یهر  نمشد  هودنارپ  هورگ  دنتشگ . نادیم  هّجوتم  ربخهتسجخ ، يداه  نآ  رثا  رب  جومنودرگ  رکـشل 

ریبک ریغص و  لادج  هریان  دمآ و  لاغتشا  رد  لاتق  نارین  دش ، نیش  روش و  بجوم  رگید  راب  نیفـص  یقالت  دندومن . رکـسعم  تمیزع  رتمامت 
زا نوخ  هحشر  ذوفن  هک  تشگ  زیرنوخ  یهجو  هب  رجنخ  غیت و  هنابز  زیگناهنتف و  یعون  هب  مزر  شتآ  هلعش  زورما  دیدرگ . ریثا  هرک  هتـسویپ 

. تشذگرد كامس  زا  هآ  دود  ذافن  کمس و 
278 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هّیونثم
گرزب لبط  دروآرد  ناغفا  هبگرتس  هاگمزر  نآ  رد  نزلهد 

ياج تقاط ز  ناینب  دنکفیبيان  هرک  مد  ریفن و  ریفص 
سوسف تسد  ود  مهرب  جنس  دزبسوک  هنیس  رب  تشم  دزب  تریح  ز 

دیسر انرُد  هوک  رس  ات  ناغفدیسر  انرس  هب  تبون  وچ  مد  نآ  رد 
يروتعاط هب  دش  مخ  هزین  دقيربهر  شدش  نوچ  ازغ  يوک  هب  [ 355]

ملع يزارفرس  هر  ردنا  دشمخ  تخاس  دق  وچ  عضاوت  يور  ز 
زیختسر رد  ریشمش  رهب  زا  دشزیتس  زا  نوخ  يایرد  رادومن 
دوش ایرد  رهن  زا  هکنآ  بجعدوش  ادیپ  رهن  یلب  ایرد  ز 

خرس راگنز  فقس  نآ  سکع  زا  دشخرس  رازنیمز  دش  نوخ  جوم  سب  ز 
الم رب  الب  زیخجوم  دش  هکالب  رحب  گرم و  مزلق  نآ  رد 

، دنتشاد راد  ریگ و  رب  ار  دوخ  رازراک  هکرعم  رد  راقویب  يادعا  رکشل  دنچره  زیرگ  ياج  درک  ندب  رحب  هبزیت  تسش  زا  ریت  یهام  دش  وچ 
ار ملع  مچرپ  دندیرد و  سوسفا  تسد  هب  ار  سومان  هدرپ  دنتشابنا . رادیب  هدید  رد  رابدا  كاخ  بکاومترصن  بکارم  ّمس  زیگنا  زا  تبقاع 

ماـمتها زور  دـندرپس . تمیزه  ربهار  تسد  هب  ار  تمیزع  بکرم  ناـنع  دـندروخ و  یناوتاـن  هعرج  یناولهپ  رغاـس  زا  دـندیرب  غیرد  غیت  هب 
هب « 1 « » حبر دقف  هسأرب  اجن  نم   » يادص نمشد  نابز  زا  تشگ  زوریف  دیع  لاله  يوربا  نوچ  ملع  هچهام  هرهچ  دش و  زورون  ماظع  نایزاغ 

سوسف و اب  ءادعا  فیـسلا  ۀّیقب  تسویپ . یلعا  ءالم  هب  « 2 « » ُهَدْعَو انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » يادا نخسهدنخرف  نانـس  نایب  زا  دیـسر و  ایرث 
. دندید تمینغ  ار  تمیزه  هدرب  ینارک  هب  یناج  دندیشک و  هوک  يالاب  رب  ار  دوخ  فیح 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 428 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


راوطادیـشروخ هاـش  راـبشتآ  بضغ  هریاـن  زا  رایـسب  همیه  [ 356  ] تخادرپ ناـشیا  لاـیع  رـسا  لاـم و  بهن  هب  ناـمرفلا  بـسح  نایرکـشل 
عاونا رّخدم و  تالوصحم  تاّلغ و  دنتخورفارب و 

______________________________

. درب هرهب  وا  داد  تاجن  ار  شرس  هکنآ  ص 262 . ج 2 ، لاثمالا ، عمجم  یف  لائللا  دیارف  (. 1)
«. دوب تسار  داد  ام  هب  هک  هدعو  ره  هک  ار  ییادخ  ساپس  . » هیآ 74 ( 39  ) رمز (. 2)

279 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هارمه رثآمحتف  رکاسع  اب  تشاد  لاقتنا  ّتیلباق  لقن و  تیحالـص  هچنآ  لاوما  تاکّلمتم و  زا  دنتخوس و  یمامت  هب  دـنتفای  هک  رگید  سانجا 

. دنتشگ رکب  راید  مزاع  تیامح  يامه  تیار  ّلظ  رد  هتشاد ،
هّیونثم

دنمس نتفر  مزع  رب  تخیگناربدنمجرا  هشنهاش  حتف  زا  سپ 
زیت قرب  نوچ  اناوت و  نودرگ  وچزیخقرب  شوردنمس  دنمس 

شریـسکلف یگراب  تشگ ، امیپهیداب  درگناهج و  نوچ  اشگناهج  هیولا  بایهرهب  نید  عّتمم ز  اـیند  زباـکر  ردـنا  ترـصن  ناـنعمه  رفظ 
فحت و دـندش ، هاگآ  يوپناهیک  يودرا  نتـشذگ  زا  هار  یحاون  رد  هک  دالب  نآ  ماّکح  انثا  نیا  رد  دـنکفا . ماش  کـلامم  دودـح  رب  روبع 
تهبا و دنـسم  لیبقت  زا  دـعب  دـندمآ و  نویامه  يودرا  هب  هتـشارفا  كالفا  رب  تعاطا  دایقنا و  ملع  هتـشادرب و  ایاطع  لاون و  دـیما  هب  ایادـه 

ماکحا هعاـطم و  نیمارف  هدـیدرگ  لامتـسم  راودـیما و  فاـطلا  عاونا  هب  لاثمهردـس ، هّدـس  نآ  رد  شکـشیپ  فانـصا  ندـینراذگ  لـالج و 
ترضح تیانع  ّلظ  رد  ماّستاترـصن  مالعا  دندرک و  تعجارم  هتفرگ  دوب  ضّوفم  سکره  هب  هک  رهـش  ره  تموکح  باب  رد  هعاشاباتفآ 

. دش « 1  » ترپرخ هعلق  هّجوتم  تروی  نامه  زا  مالعا  بجاو 
هّیونثم

هتخاس كزی  تلود  لابقا و  زهتخارفا  تیار  رفظ  حتف و  ز  [ 357]
ماش کلم  زا  ریسکلف  دنمسماشتحاکلف  هاش  دنار  نورب 

راید رهش و  مصخ  زا  دزاس  یهتراذگ  دیامن  وس  ره  هک  یمزع  هب 
لوبق کلم  ناهاش  زارفارسلوتب  لآ  زازعا  هب  یهلا 

نادب یهام  غرم و  دوب  یهابمناهج  رد  دوب  یهاش  مسر  ات  هک 
دایب  ِهَّللا  َنِم  ٌرْصَن  شلیلدداب ز  هارمه  حتف  يداه  وا  هب 

______________________________

. رکب راید  یکیدزن  رد  تسا  یعضوم  توپرخ : ترپرخ - (. 1)
280 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

قالشق ياوه  هب  يوخ  تمیزع  قالطالا و  یلع  حاّتف  تیانع  هب  ردقلا  وذ  هقرف  رب  ولجاتسا  کیب  دمحم  نتفای  رفظ  ترپرخ و  هعلق 

فطعنم تسا  رکب  راید  لاـمعا  زا  هک  ترپرخ  هعلق  بناـج  هب  ار  قالخاهتـشرف  هاـش  تلود  بکرم  ناـنع  قـالطالا  یلع  قیفوت  دـیاق  نوچ 
هعلق نآ  ظفح  هک  هلوّدـلا  ءالع  ناقّلعتم  زا  یعمج  تخادـنا ، راید  نآ  تحاـس  رب  يریگناـهج  هیاـسنویامه  ياسنامـسآ  ياول  تخاـس و 
دیما هتشررس  دندیشکرب و  لّیخت  بانط  هب  ار  هعلق  نآ  لپ  هتخت  دوب ، ناشیا  يأر  تناتم  هب  ّقلعتم  راثآتناضح  راصح  نآ  طبـض  راوتـسا و 

. تسشن رادنپ  هشوگ  رد  ناگتسکشياپ  نوچ  دنتسبرد و  رابدا  هرهچ  رب  ار  راصح  رد  دندیرب . اجنآ  لوخد  جورخ و  زا  ار 
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ره ینوتـسیب . گـنهرف  لـها  رظن  رد  گنـس  ماکحتــسا  زا  شبناـجره  ینوـمن و  نودرگ  زا  شجرب  ره  تـسا  ینــصح  هـعلق  نآ  ّقـحلا ، و 
هاش هدیدرگ ، نیدقرف  ثلاث  لیقثرج  دص  هب  لیدـعیب  سدـنهم  ترکف  قینجنم  زا  هدیـشک و  قّویع  هب  رـس  هراتـس  نوچ  [ 358  ] هراپگنس
هب هدومن  تمـسق  نایرکـشل  سوؤر  رب  ار  شدودـح  دومرف ، طایتحا  رظن  روظنم  ار  فاّصتارهپـس  هعلق  نآ  فارطا  بناوج و  نوچ  هاـنپنید 

نماد رد  دندمآرد و  لحمناویک  هعلق  نآ  درگ  لدج  يدرمياپ  لادج و  يرایتسد  هب  هک  لّوا  زور  داد . نامرف  نآ  لها  هبراحم  هرصاحم و 
. دنتخیر ورف  مه  زا  ار  شّدس  لحز  دح  کی  گنفوت  پوت و  برض و  هب  دنتخیوآ و  گنج 

يونثم
«1  » َءامَّسلا يِوْطَن  َمْوَی  نایع  دش  رگمامننودرگ  ّدس  نآ  تخیر  ورف 

لابج مسج  شوقنم  مشپ  دش  هکلاثم  تمایق  زا  دومن  ملاع  هب 
ناشکهک نوچ  تسار  يورهر  بجعناشننودرگ  هوک  نآ  رد  دش  نایع 

هعلق نآ  رب  لاجعتـسا  مادـقا  هب  دـندید  نانچ  لابلا  حـتف  نایزاغ  نوچ  دـیدپ  یهار  تشگ  مدـع  کلم  هبدـید  مشچ  رد  هعلق  نآ  زا  ار  درخ 
هعلق نایهاپس  دیشک ، نیمز  رعق  هب  نابراحم  هنیس  رس و  زا  نوخ  نایرج  دیـسر و  نامـسآ  جوا  هب  برح  هریان  نیبناج  زا  دندیود  لاثمتکلف 

زا دنتسب  ار  رثاقرب  نایزاغ  رذگهار  رپس  هروت و  هب  دنچره 
______________________________

هیآ 104. ( 21  ) ایبنا (. 1)
281 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

تـسد نایرکـشل  هک  دوب  هدش  ذفان  عاطمناهج  مکح  دـندمآرد . هعلق  هب  دمآرـس  تازغ  رمالا  رخآ  دنتـسرن . زاب  دوخ  تایح  دـقن  نتخوس 
نمرخ رد  بضغ  شتآ  نآرباـنب  [. 359  ] دـنراذگ ّتیذایب  رـسا  بهن و  بوکدـگل  زا  ار  ناشیا  دـنرادب و  ّتیعر  لاـیع  لاـم و  زا  ضّرعت 
راسا هقبر  هب  ار  ناشیا  تاروع  دادرب . یتسین  رـصرص  هب  ار  ناشیا  هلاس  نیدـنچ  رمع  لوصحم  هب  اـنف  داـب  داـتفا و  هعلق  نآ  نایهاپـس  تاـیح 

َنُولِّتَُقی  » هقداص ناشیا  روکذ  لتق  رد  كالفا  یهنم  دـندروآ . بیـشن  هب  زارف  زا  ار  موق  نآ  نانیبجهرهز  شعنلا  تاـنب  نوچ  دـندرک و  دـّیقم 
. دناوخ ورف  « 2 « » ْمُکَءاِسن َنُویْحَتْسَی  َو   » همیرک ناشیا  روکذم  ثانا  تشادهاگن  رد  دنار و  نابز  رب  « 1 « » ْمُکَءاْنبَأ

تاروع نآ  زا  یـضعب  تشگ و  ناشیا  لما  هنیزخ  دیلک  لمع و  هفیحـص  ناونع  « 3 « » ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو   » هقودصم نومـضم 
لاوما دـندش . لافنویامه  لوبق  مقر  هب  هک  دـندوب  هناگی  تروص  فطل  هرهچ و  نسح  هب  و  « 4  » هناد هلآ  دالوا  ّتیجوز  هدرپارـس  تارّدخم 

«5  » طالخا تیالو  تمیزع  ياشگ  ناهج  ياول  هیاس  رد  ناریـسا  اب  مکحلا  بسح  هدـمآ ، ناـیزاغ  فّرـصت  هطیح  رد  لاـیخ  ّدـح  زا  نوزفا 
زارفارس تمظع  هدرپارس  باّجح  سوباپ  ّزع  هب ]  ] هدمآ هانپملاع  هاگرد  هب  فحت  عاونا  اب  « 6  » سیلتب زا  کیب  فرش  هار  يانثا  رد  و  دندرک .

تاقدارـس مّیخم  ناشنتشهب  هصرع  نآ  تفاسم  ّیط  زا  دـعب  هتـشاد ، فطعنم  طالخا  بوص  هب  دنـسپترشع  دنمـس  نانع  اـجنآ  زا  دـش و 
یلاوح داد . نامرف  تبحص  نیئزت  هب  هدومرف  بیـس  عمج  هب  هانپنید  هاش  دوب ، طالخا  بیرفلد  بیـس  ندیـسر  لحم  نوچ  و  تشگ . لالج 

كالفا ناتسهویم  زا  شوناشون  هرعن  تشگ و  ینامی  لیهس  ینامر و  توقای  هب  نّیزم  بیسآیب  بیس  يزیمآگنر  زا  بیز  نامسآ  تبحص 
باوبا دنداد و  یمّرخ  شیع و  داد  هدوب ، زودناترشع  زوستنحم و  نایرکشل  زورون  نوناق  دیع و  بولسا  رب  زور  دنچ  تشذگرد . [ 360]

يارآکلم يارب  ار  رکب  راید  تموکح  تلایا و  الو ، نیا  رد  دنداشگرب . لامآ  یناما و  يور  رب  لاب  غارف 
______________________________

«. دنتشکیم ار  ناتنارسپ  . » هیآ 141 ( 7  ) فارعا (. 1)
«. دنتشاذگیم هدنز  ار  ناتنانز  و  . » هیآ 49 ( 2  ) هرقب (. 2)

«. دوب ناتراگدرورپ  يوس  زا  گرزب  ینومزآ  نیا  رد  و  . » هیآ 49 اجنامه  (. 3)
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. هلودلا ءالع  ینعی ، (. 4)
(. همانتغل  ) ناو هچایرد  رانک  رد  تسا  يرهش  طالخا : (. 5)

(. همانتغل  ) تسا هدش  عقاو  ناو  هچایرد  کیدزن  هیکرت  ناتسدرک  رد  رهش  نیا  سیلدب : سیلتب - (. 6)
282 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

، تشاد جاردـنا  نامدود  نیا  نامزالم  کلـس  رد  دـیدم  تّدـم  هتـشگ و  مّرکم  یچاوت  ناوید  تراما  بصنم  هب  هک  ولجاتـسا  کیب  دّـمحم 
حتف هیولا  نوچ  و  تفاتـش . بناج  نآ  هب  قالـشق  لاـیخ  هب  هتـشاد  فطعنم  يوخ  بناـج  هب  تمیزع  ناـنع  یهاـش  تاـیار  و  دـش . ضیوفت 

هب هّجوت  تیار  دوخ  ناّقلعتم  زا  یجوف  اب  هتفرگ  رکب  راید  تمیزع  تصخر  زین  کیب  دّمحم  تشگ ، يوخ  هّجوتم  طالخا  عضوم  زا  طابترا 
موـسر تخادـنا ، تسا  راـید  نآ  تختياـپ  هک  هـسورحم  « 1  » دـمآرد تماـقا  لـحر  دیـسر ، رکب  راـید  هـب  نوـچ  و  تـخارفا . دودـح  نآ 

َو َهَّللا  اوُعیِطَأ   » رماوا تفلاخم  زا  دومرف و  هشیپ  قیال  تشیعم  ایاعر  اب  دومن  راهظا  ار  يرتسگتلادـع  قیرط  درک و  راعـش  ار  يرورپتعیرش 
تلادـع و زارط  هب  شتموـکح  ساـبل  تشگ و  ملع  يداو  نآ  رد  شتـشیعم  نسح  درک . هشیدـنا  « 2 « » ْمُْکنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوـُعیِطَأ 
زا هک  ار  لطاب  لایخ  غرم  هدیـسر  شعابتا  هلودـلا و  ءالع  عماـسم  هب  نویاـمه  تاـیار  هّجوت  ربخ  لاوحا  نیا  لـالخ  رد  دـش . ملعم  تفـصن 

ولجاتسا قرفقرف  زا  هیاس  اشگناهج  مالعا  هک  الو  نیا  رد  هک  دنکیم  رّوصت  هداد ، هار  غامد  رد  دوب  ریاط  « 3 « » ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ   » هنایشآ
رکـشل تسا  مولعم  کیب  دّمحم  ددـع  ّتیفیک  ددـع و  ّتیمک  تشامگ و  يوخ  بناج  هب  هّجوت  رب  رثآمدیـشروخ  رطاخ  و  [ 361  ] تشادرب

یف هدیسر  ام  هب  یهاش  رکشل  زا  هک  يروصق  هدومن ، عازتنا  وا  فّرـصت  هضبق  زا  ار  رکب  راید  ات  داتـسرف  دیابیم  وا  رـس  رب  هدرک  هّیهت  میظع 
مساق دوخ  رسپ  هب  ار  نآ  يرادرس  هدومن ، هّیهت  يوارلا - یلع  ةدهعلا  و  سک - رازه  هدزاود  بیرق  نارگ  رکشل  نآربانب  دبای . یفالت  هلمجلا 
هارمه نایامن  رازراک  فص  رد  ناـناوج  ناـیاقآ و  ارما و  هدرک  ضیوفت  دوب ، بّقلم  « 4  » نالپقوراس هب  تدالج  تعاجـش و  لامک  زا  کیب 

. دمآ هسورحم  ناسراح  رس  رب  داب  يدنت  لیس و  تعرس  هب  درک 
يونثم

گنلپ  ناشیا  رب  دشاب  رادرس  هکگنجزیت  هقرف  نیا  زا  میوگ  هچ 
______________________________

. رکب راید  دمآ - (. 1)
«. دیرب نامرف  شیوخ  رمالا  یلوا  لوسر و  زا  دینک و  تعاطا  ادخ  زا  . » هیآ 59 ( 4  ) ءاسن (. 2)

«. تسا هانگ  دح  رد  اهنامگ  زا  ياهراپ  اریز  . » هیآ 12 ( 49  ) تارجح (. 3)
. درز گنلپ  ینعی  نالپقوراس  (. 4)

قرف هب  نیّرز  دوخ  نشوج و  نت  هبقرب  وچ  تّدح  هب  داب و  وچ  تعرس  هب   283 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رد ار  دوخ  « 1 « » رـصبلا یمع  اضقلا  ءاج  اذا   » ياـضتقم رب  ساسادـب  هقرف  نآ  ساـیق  زا  نورب  يدرم  نییآ  هبساره  زا  یهت  غراـف  هشیدـنا  ز 

َْتلَّوَس َْلب   » هقودصم قبط  رب  هک  سیـسخ  سفن  يانب  سیـسأت  زا  دندیـشک و  رکب  راید  هب  رکـشل  هتخادـنا  رطخ  کلاهم  كاله و  فواخم 
اضق قلاخ  هدارا  قبطرب  نوچ  هکنآ  زا  لفاغ  دندیدرگن . هاگآ  دوب  هتسارآ  ناشیا  رثاتلالـض  رظن  رد  ار  هبلغ  لایخ  ءارما  « 2 « » ْمُکُسُْفنَأ ْمَُکل 
هقداص نومضم  زا  هاگان  ناشیا  لما  بل  دنشاب ، ددمیب  ددع  ترثک  زا  مک و  تیمک  هب  یهورگ  دنچره  ددرگ ، رّرقم  رّدقم و  يرما  ردق  و 

« ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَـی   » يوزاب يورین  هب  یلزا  تیانع  يدایا  ددـنخب و  « 3 « » ِهَّللا ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَـلِیلَق  ٍۀَِـئف  ْنِم  ْمَک  [ » 362  ] هابتنازجعم
هدمآ لاعتشا  رد  شتعاجش  هریان  دیسر ، کیب  دّمحم  هب  لوذخم  هقرف  نآ  لوصو  ربخ  نوچ  و  ددنب . بقع  رب  ار  نانمـشد  رادتقا  تسد  « 4»

یحاون هب  ردقلا  وذ  رکشل  هک  دیسر  ربخ  دندش ، لوغشم  گنج  قاری  هب  نوچ  تازغ  رکاسع  داد . نامرف  لاتق  لادج و  بابـسا  ماجنارـس  هب 
سابل « 5 « » هّتبادل نهوملا  وه  محجک   » زا ار  بکرم  رس ، رب  ناشننامسآ  دوخ  رب و  رد  ناوت  تّوق و  هّبج  نایرکشل  روفلا  یلع  دندیسر  رهش 
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رب هدایز  رکـشل  نیا  ددع  نوچ  و  دنتخیر . نوریب  دـیاع  ار  زیتس  دـصاق و  ار  زیرنوخ  دـمآ ، زا  هتخادـنارب ، حـتف  جوا  هب  ار  هزین  ملع  هتخاس و 
دیـص دصق  هب  هک  ریـش  هلگ  نوچ  هتـشگ  هعفادـم  مزاع  هعفد  کی  هب  دـندیدن و  ییامندوخ  ییارآفص و  رد  تحلـصم  دوبن  رفن  دصتـشه 

. دندروآ زیرنوخ  برح و  هب  زیتس  يور  دندرگ ، ریلد  ریجخن 
. دندومن مادقا  مایق و  درک  دناوت  افو  نآ  هب  یناکما  تّوق  یناولهپ  هویش  زا  هچنآ  ناشیا 

هّیونثم
دنتخیر  مه  نوخ  رس  ود  غیت  هبدنتخیوآ  مهرد  نیک  هب  رکشل  ود 

______________________________

. دوشیم روک  مشچ  دیآ  اضق  نوچ  ص 92 . ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 1)
«. تسا هتسارایب  ناترظن  رد  ار  يراک  امش  سفن  . » هیآ 18 ( 12  ) فسوی (. 2)

«. دنک هبلغ  يرایسب  هورگ  رب  هک  یکدنا  هورگ  اسب  هچ  ادخ  تساوخ  هب  . » 249 ( 2  ) هرقب (. 3)
«. تسا ناشیاهتسد  يالاب  ادخ  تسد  . » هیآ 10 ( 48  ) حتف (. 4)

. دشاب شیاپراچ  عیطم  هک  یمشچخوش  درم  همجرت : (. 5)
گرگت ناراهب  ربا  زک  دش  نانچگرم  نارابریت  اضق  سوق  284 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

زا نیمز  مرگ و  راکیپ  گنج و  شتآ  رازراک  هکرعم  هک  سب  زا  برغ  قرش و  شاهلعـش  زا  دش  نشور  هکبرح  غیت  دش  زورفاهلعـش  نانچ 
دنچره تشذـگرد ، متفه  نیمز  زا  مطالترپ  رحب  نآ  تاحّـشرت  نوگلین و  رهپـس  زا  نوخ  فت  تشگ ، مرن  نیک  [ 363  ] باحصا روتس  مس 

اب هاپس  مشح و  ترثک  دندومن . نکشفص  متسر  تروص  هب  نتمهت و  ینعم  هب  نایزاغ  هقرف  دندوب  نکفاكوان  نزریشمش و  نمشد  رکشل 
ّبهم زا  میمش  ترصن  میسن  تخادنا  تسناوتن  ياپ  زا  ار  نایزاغ  تلوص  ناینب  هاوخدب  هرمز  دارفا  يرایـسب  تخاسن و  هاگتـسد  ازغ  رکـشل 
شوگ ار  « 2 « » ًازیِزَع ًارْـصَن  ُهَّللا  َكَرُْـصنَی  َو   » باصنتجهب باطخ  تفات  يدّمحم  ملع  مچرپ  رب  « 1 « » ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُرُْـصنَی  »

. دـنداتفا تسد  هب  هداتف  ياپ  زا  مدرم  نآ  زا  يرایـسب  دـمآ و  تسرپدوخ  هقرف  نآ  رب  تسکـش  تفات . نایدّـمحم  زا  کی  ره  ّقح  رد  شوه 
تعجارم رهـش  هب  يزوریف  حـتف و  ياول  ّلظ  رد  کیب  دّـمحم  دنتـشگ . ریگتـسد  شناکیدزن  ناتبارق و  زا  هوبنا  یهورگ  ریـسا و  نـالپقوراس 

يودرا هب  يوخ  عضوم  رد  سک  نآ  و  داتـسرف . هانپملاع  هاگرد  هب  يرادرـس  یهارمه  هب  هدرک  ادج  نت  زا  ار  رکـشل  نارـس  ياهرـس  هدرک 
دمحم رکون  نآربانب ، دیدرگ . شعابتا  کیب و  دّمحم  هرابرد  تیانع  راثآ  فعاضت  دیزم  هدیناسر  باّجح  ضرع  هب  ار  حـتف  رابخا  هتـسویپ 

، دوب دناوت  گنج  باوبا  حتاف  قیال  یحتف  نینچ  رد  هچنآ  راگنرز و  رجنخ  ریشمش و  يزودرز و  ياههماج  راتفر و  ابـص  نابـسا  اب  ار  کیب 
نویامه رکاسع  قالـشق  ياوه  هب  نوچ  و  دنداد . میدـقت  ناکمالا  [ 364  ] بسح يرازگرکـش  موسر  دنداتـسرف و  رکب  راید  هب  هدینادرگزاب 

ربخ ملا  هقرفت و  یهنم  مغ و  هودنا و  حرـش  زا  هک  رگید  تبون  دندوزفا . یماکتسود  ترـشع و  مسارم  رد  اجنآ  مه  دـندوب ، يوخ  نکاس 
هدایز تبیـصم  رب  تبیـصم  شهاگان  تنحم  دوزفا و  شهاگناج  مغ  دیـسر ، هلوّدـلا  ءالع  عمـس  هب  ردـقلا  وذ  نایرکـشل  نالپقوراس و  لتق 

بیرق تیاهنیب  رکشل  تشگ و  لاتق  لادج و  ثعاب  هدمآ  لاعتشا  رد  شاهنیس  نوناک  رد  هنیرید  هنیک  هلعش  زاب  دومن .
______________________________

. تسا نابرهم  دنمزوریپ و  وا  اریز  دنکیم  يرای  دهاوخب  ار  سکره  ادخ  هیآ 5 : ( 30  ) مور (. 1)
«. هنادنمزوریپ یندرک  يرای  دنک  تیرای  ادخ  و  . » هیآ 3 ( 48  ) حتف (. 2)

285 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
و داتسرف . دیآ  رهش  هب  کیب  دّمحم  رس  رب  دندوب ، شریستعاجش  رسپ  ود  هک  کیب  دمحا  خرهاش و  روک  یگدرکرس  هب  راوس  رازه  هدزناپ 
زا نایرکشل  هورگ  اب  نایژ  ریـش  نوچ  کیب  دمحم  زاب  دندمآرد . دمآ  هصرع  دودح و  هب  هتـشگ  ماقتنا  روشک  مزاع  قباس  روتـسد  هب  ناشیا 
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نآ بنج  رد  رایدنفـسا  متـسر و  ناتـساد  هک  داد  تسد  یبرح  دـندومن . مایق  ءادـعا  هلتاـقم  هب  هتـشذگ  تبون  هدـعاق  هب  هدـمآ  نوریب  رهش 
تخیر ورف  نوخ  ياههمشچ  نابراحم  هرز  ياههقلح  زا  ناکیپ  رتشن  هچ  دومن . راوگـشوخ  هداب  راثآّتنج و  مزب  تبحـص  تیاکح  رازراک 

زا دش و  « 1 « » ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی   » قدص ام  ناردارب  رب  اجیه  زور  تخیگنارب ، نوکسم  عبر  هصرع  زا  الب  لیس  نوخ  تاحشر  نآ  هب  و 
باوبا دمآ و  رازتها  رد  دارم  داب  هب  حتف  هیولا  زاب  تشگ . نیعلا  بصن  « 2 « » ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل   » ار اغد  هقرف  نآ  الب  يالیتسا 

هتشک ردقلا  وذ  رشح  زا  يرایـسب  اب  کیب  دمحا  شردارب  خرهاش و  روک  دش . زاب  [ 365  ] بابسالا ببسم  حاتف  تیانع  يرایتسد  هب  ترصن 
خرهاش و روک  ياهرس  کیب  دّمحم  نادصاق  و  دندرک . هلوّدلا  الع  يودرا  تمیزع  هتسج ، كاله  كاغم  زا  هتسخ و  فیسلا  ۀّیقب  دندش و 

دهاوخن یفخم  تربخ  باحـصا  رینم  ریمـض  رب  دندیناسر . نایناهج  هاشداپ  يودرا  هب  نادمه  قالیی  رد  ار  رابتعا  یلاها  یقاب  کیب و  دمحا 
دارا اذا   » قبطرب یلزی  مل  تمکح  یلزا و  ّتیـشم  دریگ ، ّقلعت  ینامدود  کیکفت  ینادـناخ و  بیرخت  هب  هاـگره  میکح ، میلع  هدارا  هک  دوب 

تیامح طبض و  هدرپ  دزاس و  رگهولج  روهظ  هّصنم  رب  یهجو  رتبیرغ  هب  ار  نآ  مارـصنا  تارمثم  مادهنا و  تابجوم  « 3 « » هبابسا ّأیه  ائیش  هّللا 
نوچ هک  تسا  هلوّدـلا  ءـالع  لاـبو  هب  نورقم  لاـح  ینعم ، نیا  دّـکؤم  يوعد و  نیا  قّدـصم  دزادـنارب . ناـشیا  راـگزور  هرهچ  زا  ار  دوـخ 

يزاینیب داب  زورما  هک  تشذـگ  رطاخ  رد  ینعم  نیا  ار  مور  هاـشداپ  تشگ . وا  ررـض  هقرفت و  بجوم  عیاـقو  نیا  لاـثما  رگیدـکی  بقاـعتم 
تقو تسویپ . مهرد  ینامسآ  تاریدقت  ياضتقم  هب  وا  ینادرگرس  تاهج  یناریو و  بابسا  تسکش و  مهرد  ار  هلوّدلا  الع  لابقا  راسخاش 

______________________________

«. دزیرگیم شردارب  زا  یمدآ  هک  يزور  . » هیآ 34 ( 80  ) سبع (. 1)
«. دراد شلوغشم  دوخ  هب  هک  تسا  يراک  زور  نآ  رد  ار  سکره  و  . » هیآ 37 اجنامه ، (. 2)

. دزاس مهارف  راک  نآ  رازفا  دهاوخ ، يراک  ماجنا  يادخ  نوچ  ص 89 . ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 3)
286 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

وا رس  رب  ریثک  یعمج  نآربانب  میزاس . مدعنم  ار  وا  تکوش  ساسا  مدهنم و  ار  وا  تلود  ناینب  هداتسرف  وا  رـس  رب  رکـشل  زین  ام  هک  تسا  نآ 
[366  ] ردقلا وذ  هب  تّدم  نیا  رد  هک  دارمان  دسریم و  لتق  هب  هلوّدـلا  ءالع  دـندرگیم و  بلاغ  نایمور  هدـش ، بولغم  وا  رکـشل  هداتـسرف ،

هقرف نآ  لاـمآ  هرهچ  رب  حوبـس  سودـق  رداـق  زا  حوـتف  باوـبا  دـیامنیم و  تـمیزع  موـب  زرم و  نآ  هـب  مور  رکــشل  هارمه  دوـب  هدرب  هاـنپ 
. دیاشگیم

يونثم
نوک رد  قلخ  سابل  نک  مکح  هبنوعیب  دیناشوپ  هک  یهاشنهش 

داد یهرمه  ییادگ  اب  ار  یکیداد  یهشنهاش  تعلخ  ار  یکی 
یهابت يزورهریت و  ار  یکییهاش  دیشخب و  يرورس  ار  یکی 

تخب هر  زا  تخت  رب  درب  ار  یکیتخت  زا  هتخت  رباج  درک  ار  یکی 
تسین بجع  اهنیا  ناهج  رییغت  زتسین  برط  هودنا و  ياوأم  ناهج 
تسروج هاگ  شراک ، تسفطل  یهگتسرود  هویش  ار  کلف  ات  یهلا 

یهاش لابقا  هصرع  يانبیهابت  زا  رود  دبا  ات  اداب  هک 

ذالم مالسا  هاش  بناج  زا  بوص  نآ  هب  یچلیا  نتفر  ذاعم و  تمالس  دادغب  حتف  ناتساد  زاغآ 

نادهمه نیبهمه  هاـش  ضرع  هب  « 1  » نادمه قالیی  رد  نوچ  ردـقلا  وذ  ّرـشرپ  هقرف  تسویپ  تسکـش  يدازتنحم  راثآ  يازفتجهب و  رابخا 
ناـغرم ناـبز  هک  دوب  ياهبترم  هب  اـشگلد  عضوم  نآ  رد  اوه  فطل  دـیدرگ . غراـف  رفـس  هغدـغد  زا  رثآـمتدالج  ناـیزاغ  رطاوخ  دیـسر و 
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: هک دوب  مّلکتم  ءامتنا  ترهش  تیب  نیا  يادا  هب  اونشوخ 
______________________________

تمیزع هانپنارفغ  هاش  ترضح  هدعقلا  يذ  مهدزون  هبنشکی  لیئ  نالیئ  زورون  ( 914  ) هئامعست رشع و  عبرا   » رد ص 271 : ارآناهج ، (. 1)
«. دیدرگ نویامه  رکسعم  نادمه  قالیی  هب  هدومرف  برع  قارع  ریخست 

287 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تیب

اب تبحص  بیز  زا  عیدب  نیمزرس  نآ  عیبر ، لصف  رد  نآربانب  راگن  دننک  یتروص  ملق  كون  هب  رگادریگ  روناج  مکح  اوه  لادتعا  ز  [ 367]
نمأم زا  یلفحم  رتشوخ و  هتـشذگ  زور  نکـسم  زا  یلزنم  زور  ره  یهاش  يارآسلجم  يأر  دوب و  نیچ  ناتـسراگن  کـشر  نییزت  تنیز و 
یهتنم یلاوح  نیمه  رد  ناتـسلگ  نیا  يوب  هب  ناتـسبات  ماّیا  تشذـگیم و  راوطا  نیا  هب  راهب  تاقوا  دومرفیم . رایتخا  رتاشگلد  هقباس  ماـّیا 

رظن رد  زییاپ  لصف  داهن  مهدراهچ  هبترم  رد  مدق  دوب  هدوزفا  دـصهن  رب  هک  مهدزیـس  هبتر  زا  يرجه  نینـس  هک  لاس  نیا  رد  نوچ  و  تشگ .
زا هک  تشذـگ  گنروا  دیـشمج  هاشداپ  نایبتمارک  نابز  رب  سلجم  رد  يزور  دـش . گـنراگنر  ياـههویم  عاونا  لاـمکلا  رمثم  زیمت  لـها 

دافتـسم موهفم و  ناـنچ  دـسریم  شوه  شوگ  هب  نیعمجا - مهیلع  هّللا  تاولـص  نیموـصعم - هّمئا  حاورا  تطاـسو  هب  هک  یبـیغ  تاـماهلا 
حتف سورع  دـیآیمرد و  ام  رادـتقا  فک  هب  نآ  فّرـصت  دـیلاقم  هغدـغدیب  تسا و  هدـش  دادـغب  ماهم  روما و  هب  هّجوت  تقو  هک  ددرگیم 
تقو نآ  زا  دروآ و  نآ  ماجنارس  رب  رطاخ  دندومن و  ینعم  نیا  قیدصت  ماظع  يارما  دیاشگیم . هرهچ  زا  هدرپ  یهلا  تیانع  تسد  هب  اجنآ 
هدمآ اجنآ  هب  وا  تسکش  تقو  زا  دارمان و  يارما  هرمز  زا  هک  دوب  كانرپ  کیب  کیراب  مامتها  فک  هب  هتسباو  مالـسلا  راد  تموکح  مامز 
هنـسلا رب  روهـشم  ینارنخـس  فونـص  ینادنخـس و  روـفو  هب  هک  [ 368  ] ار لواـسی  ياـقآ  هّللا  لـیلخ  نآرباـنب ، دوب . هتفاـی  ماـمت  يـالیتسا 

هب دـبای  ذافن  تمـس  باب  نآ  رد  هک  یماکحا  هتـشگ  دادـغب  مزاع  تلاـسر  مسر  هب  هک  دـش  رّرقم  دوب ، روکذـم  یناـعم  نیا  هب  ناروآناـبز 
. دنادرگ نمیا  یهاشداپ  زوسملاع  رهق  تّدح  زا  ار  شرطاخ  هتخاس  راودیما  یهاش  فاطلا  فانصا  هب  ار  وا  دناسر و  کیب  کیراب  هعلاطم 

يونثم
نانس نوچ  دش  زیت  نابز  ار  ملقناتسروشک  هاش  هدومرفب 

رون میلقا  رد  دیامن  یهایسروح  فلز  ربنع  زا  هک  رس  نآ  رب 
دنک رکشل  ضرع  نانچ  یکلم  هبدنک  رس  رکشل  شوخ  ظافلا  ز 

رهز  دهش و  زا  هرمه  نآ  هب  اهرثارهق  فطل و  زا  رکشل  نآ  رد  اهربخ 
درک دهش  زا  لصاح  لد  ماک  همهدرک  دهج  يروتعاط  هب  سکره  هک   288 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دندومن مّقرم  يرورض  موقر  هب  ار  يروفاک  تاحفص  مقر  دراطع  نایشنم  یشکرس  نآ  زا  داتفا  مغ  رهز  هبیشوخان  رد  درک  یشکرس  رگ  و 
جاهتبا و جات  اب  دـندوشگ و  کیب  کیراب  راگزور  هرهچ  رب  توادـن  تراشب و  باوبا  « 1 « » َنیِرِْذنُم َو  َنیِرِّشَبُم  اًلُـسُر   » لسرا ياضتقم  رب  و 
وا دنداد و  اقآ  لیلخ  هب  دوب  دناوت  دادـغب  مکاح  شزاون  قیال  داد  نید و  اب  هاش  فاطلا  نیازخ  نانزاخ  لاسرا  زا  هک  جاور  هتـسجخ  تعلخ 

تشگ و لوبق  راید  مزاع  لابقا  بکرم  رب  لومشتمکح  لوسر  دنداتـسرف . بناج  نآ  هب  ینامجرت  تروص  هب  یناهن  یناعم  ياهجنگ  اب  ار 
ربخ دنار ، « 2  » گنت رد  تیالو  هب  گـنن  ماـن و  یگراـب  نوچ  و  تشذـگ . يداو  ره  يداوب  يرارب و  رب  هدرک  لـحارم  [ 369  ] لزانم و ّیط 

تعرـس هب  ناسک  دـنادرگ . هّبنتم  وا  هّجوت  زا  کیراب  هعماس  دوب  هدرک  هناور  گنت  رد  هغوراد  گـنهرفاب  نادـصاق  دورو  زا  یچلیا  ندـمآ 
لاسرا زا  دـعب  دتـسرف و  عضوم  نآ  هب  هدرک  دزمان  لابقتـسا  مسر  هب  ار  یمان  مدرم  زا  یـضعب  اـت  دـیامن  فّقوت  اـجنامه  یچلیا  هک  داتـسرف 

هاش یچلیا  بناج  هب  زاوشیپ  قیرط  هب  دـشاب  فرـش  لـها  نداتـسرف  لـباق  هک  فحت  ایادـه و  اـب  ار  دوخ  تلود  ناـکرا  زا  یعمج  نادـصاق 
لاوحا هیصان  رب  سفن  بیط  هب  دایقنا  مقر  هچ  دمآ . زارتها  بارطضا و  رد  دادغب  بناج  هب  نویامه  رطاخ  هّجوت  زا  دوخ  داتـسرف و  زاونهدنب 
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مدرم زور  دنچ  زا  دعب  هلمجلا  یلع  دیجنگیمن . شتوق  ّزیح  رد  فاکشهوک  رکـشل  میب  زا  فالخ  تفلاخم و  هدعاق  دیـشک و  تسناوتیمن 
زا باتناهج  باتفآ  هک  رگید  زور  دـندروآ . دورف  قیال  ماقم  رد  هدروآ  ار  یچلیا  دـندمآ و  دادـغب  هب  دـندوب  هتفر  یچلیا  لابقتـسا  هب  هک  وا 
هب کیب  کیراب  دـش ، رادـیب  تلاهج  تلفغ و  باوخ  زا  تلایا  ناگدولآباوخ  مشچ  تشگ و  راوس  تلالجکنخ  زبس  رب  تلاسر  قرـشم 

نایرج زا  هک  نیمز  يور  رد  هضور  نیرب  تشهب  نوچ  هتخاس و  ازریم  هاشناهج  دـلو  قادـب  ریپ  تّمه  رامعم  دادـغب  طش  رانک  رب  هک  یغاـب 
تفص هب  رثوک  هلجد 

______________________________

«. هدنهدمیب هدنهدهدژم و  یناربمایپ  . » هیآ 165 ( 4  ) ءاسن (. 1)
. دادغب یکیدزن  رد  تسا  یلحم  گنت : رد  (. 2)

289 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
رتبوخ هب  ار  سلجم  [ 370  ] بیترت نییزت و  داد  هداتسرف و  تبحص  بابسا  دوب  هتخادرپ  دشاب  فصّتم  « 1 « » ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  »

زا سلجم  روتـسدسودرف ، تروصتشهب و  روصق ، یبوغرم  روـح و  یبوـخ  زا  دـمآ  هتخادرپ  یـسلجم  ّقـحلا ، تخاـس . لزنم  هداد  یعوـن 
راوگشوخ ياههداب  زا  ار  راگنرز  ياهماج  راذعنیمیـس  نایقاس  رد  رپ  یناغا  مغن و  توص  زا  شوه  بابرا  شوگ  رب و  یناحیر  حار  یناور 

ترشع و مخت  دندروآرد و  هرادا  رد  دوب  هتـشگ  زیگناأشن  زیربل و  « 2 « » ٌکْسِم ُهُماتِخ  «، » ٍمُوتْخَم ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْـسی   » هناخمخ زا  ایوگ  هک 
هب ار  وا  تخادرپ و  رادمنید  هاش  هاگرد  یچلیا  راضحا  هب  رادـنامهم  دـندرورپ . یناوغرا  مادـم  يرایبآ  هب  یناگدـنز  عرزم  رد  ار  ینارماک 

تیاغ هب  ار  وا  میظعت  مودـق  هب  کیب  کیراب  تخاس . رـضاح  ماجنارـس  تشهب  سلجم  نآ  رد  ماهفا  طبـض  زا  نوریب  مارتحا  ماـمت و  میظعت 
دینـش و یفاش  باوج  ار  کیره  دـنار . تیاکح  لاصخردـیح  هاش  لاوحا  رابختـسا  راسفتـسا و  ار  وا  دـناشن و  دوخ  کیدزن  هدومن  میرکت 

مارکا تمرح و  هب  کیراب  هتخاس  رهاظ  ار  عاطم  ناهج  نیمارف  دصاق  نآ  زا  دـعب  دـید . یفاو  دوخ  دـصاقم  عفر  رد  ار  یچلیا  همّلکتم  تّوق 
مظعا مسا  هب  « 3 « » لاب يذ  رما  ّلک   » لاثم قبطرب  شناونع  دـید  یبوتکم  تسارایب  نویامه  ناشن  لیبقت  زا  ار  مشچ  رـس و  تساخ و  ياـپ  رب 

هناهاشداپ فاطعا  فاطلا و  راـهظا و  هب  ـالوا  شنومـضم  ربخ  رد  یبلّطم  ّیـصو  یبرع و  یبن  تناعتـسا  زا  نآ  یناـث  ردـصم و  لاـعتم  دزیا 
ّرمم زا  تفای ، [ 371  ] جردنم ناشن  رد  ار  ینعم  ود  ره  نیا  نوچ  کیراب  نومنهار . بعت  تنحم و  رازه  هب  بضغ  دراوم  زا  ایناث  نوحشم و 

: هک دیناسر  میدقت  هب  ار  تیب  نیا  نومضم  میب  سرت و  شور  میظعت و 
تیب

نآ هب  ار  ناشن  نومـضم  نوچ  کیراب  مدـیچیپ  همان  نوچمه  وت  زا  رود  نتـشیوخ  رب  یلومدـیلام  مشچ  رب  مدـناوخ و  ار  تاهماـن  دـمآ  وچ 
نوزحم و شنوحشم  هنیک  هب  نورد  دید ، هریتو 

______________________________

«. تسا يراج  اهرهن  نآ  رد  هک  تسا  ییاهتشهب  . » ددعتم ياههروس  هیآ 25 و  ( 2  ) هرقب (. 1)
«. تسا کشم  زا  نآ  رهم  دنوشیم و  باریس  دناهداهن  رهم  نآ  رس  رب  هک  صلاخ  یبارش  زا  : » هیآ 25 و 26 ( 83  ) نیفّفطم (. 2)

. ّتیمها ياراد  راک  ره  همجرت : (. 3)
290 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هداد غاد  درد و  نیکـست  غارف  تشگ  هب  هدـمآ  غاب  نامه  هب  رگید  زور  دـیناسر . بش  هب  ار  زور  دـینارذگرب و  دوب  عون  ره  هب  دـیدرگ  هریت 
دـندرک و راـضحا  سلجم  رد  رامـشیب  ّدـحیب و  دـشاب  راـگزور  ساـنجا  دمآرـس  راـت  دوـپ و  یبوـخ  هب  هک  يزمرق  طالرقـس  هک  دوـمرف 

هدعاق هب  سانیتسا  سنا و  نزوس  دـننک و  عطق  قباس  قیرط  زا  ضارعا  ضارقم  هب  ار  سانجا  نآ  ات  دـندروآ  اجنآ  هب  زین  ار  رهـش  نازودجات 
نحم و هب  نوزحم  نت  داهن و  رـس  رب  تسا  یهابم  زارفارـس و  نآ  هب  نیدـقرف  قرف  هک  یهاش  جات  هک  زور  نآ  رد  و  دـندنویپ . مه  هب  قحـال 

یهاش www.Ghaemiyeh.comتاحوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 435 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


دارفا هدـمآ  اجنآ  هب  دـش  هتخودـنا  غادـب  ریپ  غاب  رد  هتخود و  اهجات  نوچ  داد و  مامت  ياـهب  بیز و  تعلط  باـتفآ  تعلخ  تنیز  هب  ار  نتف 
، هدومن نییعت  اقآ  لیلخ  یهارمه  هب  دوب  وا  يارما  مظاعا  زا  هک  ار  یچهریـش  کیب  قحـسا  وبا  و  دیـشخب . اهب  ّرف و  اهنآ  ياسکا  هب  ار  رکـشل 
هب هنارکیب  یگدنب  زا  ربخم  تشاد  هضرع  هناگدـنب و  فحت  هنوگهنوگ  اب  ار  قحـسا  وبا  اقآ ، لیلخ  قح  رد  شـشخب  مزاول  تیاعر  زا  دـعب 

هتشگ تفوطع  رظن  روظنم  دیسر ، قافآ  ویدخ  سوبناتـسآ  فرـش  هب  اقآ  لیلخ  یهارمه  هب  قحـسا  وبا  نوچ  و  تخاس . هناور  یلعا  يودرا 
ریذپشقن تقادص  شوقن  هب  وا  تایاکح  [ 372  ] زا ریونت  باتفآ  ریمض  هنییآ  دیناسر  ضرع  هب  کیب  کیراب  موسر  حرش  ّتیدوبع  نابز  هب 
زورفاملاع تبحـص  فرـش  هب  شزورهبزور  هدومرف  شزاون  ار  وا  تنطلـس  هدعاق  قفاوم  دیـشک . وا  هیهاو  تامّدقم  رب  در  ملق  رـس  تشگ و 

میوق و هّداج  هب  لیالد  لیاسو  هب  هنابیاغ  ار  وا  دـناریم و  ناـشفارد  ناـبز  رب  نانخـسکیراب  ییاراد  تلامتـسا و  باـب  رد  هتخاـس  فّرـشم 
رد هچنآ  ماـجل و  نیز و  اـب  بسا  هرخاـف و  تعلخ  ماجنارـس و  یفاو  جاـت  هب  ار  وا  هرخـالاب  و  دـناوخیم . تعاـطا  داـیقنا و  میقتـسم  طارص 

تمیزع هب  راتفر  ابـص  هراب  نانع  نآ  زا  دـعب  و  تشاد . ینازرا  تدواعم  تصخر  هتخاس ، رختفم  تسا  ماـنا  هبطاـق  روتـسد  یچلیا  نداتـسرف 
يأر تشگزاب ، نادمه  زا  قحسا  وبا  نوچ  و  تشارفارب . هّجوت  ملع  دادغب  مزع  هب  ینعم  دیص و  لایخ  هب  تروص  هدروآ  يوپاکت  رد  راکش 

هّلغ دادغب  عضاوم  يرقرب و  داد و  ياج  رطاخ  رد  ار  دادغب  نصحت  لآملابو  لایخ  هدرک  لزنم  ار  لهج  دابآ  کیرات  کیراب  يازفترودک 
. لاقملا معنف  داتسرف  فرط  ره  هب  نالّصحم  هدرک ، قالطا  هریخذ  تهج  رایسب 

291 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تیب

هدومن راهظا  ار  فانم  دبع  ینب  هاش  فالخ  درک  رابنا  رد  رایـسب  هّلغ  نوچ  راک و  هب  دیاین  شک  دنک  نآ  همهراگزور  ار  درم  دوش  هریت  وچ 
ياهیراکدب هلمج  زا  و  تشارفا . تلاهج  تلالض و  جوا  هب  ار  تفلاخم  ملع  تشادرب و  ندرگ  زا  ار  یـشوپجات  توسک  یـشوهیب  تسد  هب 

دّیـس ریما  هنومن  ار  يردیح  فالخ  موسر  نآ  بابقتباقن ، بانجیلاع  هک  دوب  نآ  دـش  وا  [ 373  ] رابدا ثعاب  لابقا و  عنام  هک  راـکبان  نآ 
هب زورهبزور  دوب  فرطلا  فیرـش  فجن  ینعی  فرـش  تّزع و  لزنم  رـس  ماظع  يابقن  کلـس  رد  ّدج  نع  ابا  ار  هنومک  دّمحم  نیّدلا  سمش 

کیرات کیراب و  نایدـنه  فلز  رات  نوچ  یهاچ  رد  هتخاـس و  دـّیقم  دوزفایم  یهاـش  یهاوختلود  مسارم  رد  « 1 « » ثراوتی ّبحلا   » هدعاق
: لاق نم  نسحا  دقل  و  دومن . دودسم  هیلا  راشم  هانپ  تباقن  رب  ار  دش  دمآ  هار  هتخادنا 

هّیونثم
تسشن نادنز  هب  يور  نآ  زا  فسویتسد  هب  درآ  فرش  نادنز  هب  درم 

ُهوُْقلَأ َو   » نحمرپ نسر  هب  هیلع - انّیبن و  یلع  هّللا  تاولـص  ار - قیدص  فسوی  ات  يرآ  نتفای  ناوتن  تضایر  هب  زجنتفای  ناج  هیاپ  لد و  ردق 
اْهنِم ُأَّوَبَتَی  ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَک  َو   » ناکم رد  ار  شتّوبن  رس  دنتخادنین  هار  يوریب و  هاگتنحم  هاچ  رد  « 2 « » ِّبُْجلا َِتبایَغ  ِیف 
روث راغ  برغم  رد  رودزیت  کلف  ياضتقا  هب  هنیدم  قرـشم  زا  تلالج  تلاسر و  جوا  باتفآ  ات  و  دنتخارفین . تعفر  جوا  هب  « 3 « » ُءاشَی ُْثیَح 

. دومنن نکسم  ار  هنیدم  هنیکس  دوشگن ، «« 4  » انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ال   » نیکست هب  نایب  زجعم  نابز  دومرفن و  لوفا 
یهاش يأر  تشذگ ، هنایم  رد  يزور  كدنا  نوچ  دش  دادغب  هّجوتم  هتفرگ  تصخر  قالخاهتـشرف  هاش  زا  قحـسا  وبا  هکنآ  زا  دـعب  هّصقلا ،

اب ار  کیب هللا  نیسح  هک  دش  نآ  یضتقم 
______________________________

. دوشیم ثراوت  یتسود  ص 74 : لاثمالا ، ۀنیزخ  (. 1)
«. دینکفیب شهاچ  کیرات  قمع  رد  . » هیآ 10 ( 12  ) فسوی (. 2)

«. تفرگیم ياج  تساوخیم  هک  اجره  میداد . تناکم  نیمزرس  نآ  رد  ار  فسوی  نینچنیا  . » هیآ 56 اجنامه ، (. 3)
«. تسام اب  ادخ  شابم ، نیگهودنا  . » هیآ 40 ( 9  ) هبوت (. 4)
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292 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
بجوم نیا  رب  ناتسروشک  نامرف  درک و  هناور  دوب  سابع  ینب  يافلخ  کلملا  راد  هک  دادغب  مالسلا  راد  هب  سارهیب  هاپس  [ 374  ] زا یعمج 
تاعارم رب  تّمه  زین  کیب  نیـسح  دراد ، مّرکم  زیزع و  ار  کیب  نیـسح  مدـقم  هدـمآ  شیپ  تعاطا  مودـق  هب  کیراب  رگا  هک  تشگ  ذـفان 

هب دشاب  تقو  ياضتقم  قباطم  هچره  دیامن ، يور  رگید  یعون  هب  هّیـضق  رگا  درازاین و  ار  وا  رکـشل  دارفا  زا  سک  چیه  درامگ و  وا  تمرح 
تفآیب و ار  ایاعر  تفاسم  ّیط  يانثا  رد  دش و  مالـسلا  راد  هّجوتم  ماجرفترـصن  رکاسع  اب  کیب  هللا  مالکلا ، اذـه  یلع  ءانب  دـیآرد . لمع 

دادغب ات  اجنآ  زا  هک  دومن  لوزن  یلزنم  هب  نوچ  و  دومیپ . ار  هار  نآ  نسحتسم  قیرط  نسحا و  هجو  رب  هتـشاد  تفاخم  زا  نمیا  ار  ایارب  هفاک 
هّجوت نیا  نافوط  تخادنارد و  ياپ  زا  ار  شلامآ  لاهن  ربخ  نیا  رصرص  ایوگ  دیسر ، کیراب  عمس  هب  کیب  نیسح  هّجوت  ربخ  دوب  لزنم  ود 

«1 « » ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی   » يادا هب  برهم  بلط  رد  رکشل  لها  زا  کیره  لاقم  نابز  تخاس . نوگنرس  هرابکی  هب  هدرک  مدهنم  ار  شلابقا  يانب 
هب رطخرپ  رفس  لحر  تشگ ، لاح  تروص  « 2 « » ٍةَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف  ٌةَرِْفنَتْسُم  ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک   » نومضم ار  ناشیا  لاوحا  هحفـص  دش و  رورپنخس 

. تشگ رابرهوگ  ناشیا  رابدا  هدید  رادبآ  مظن  نیا  نومضم  رب  دندیشک و  هلجد  رانک 
مظن

رانک رد  نوخ  هلجد  نوگرگج  کشا  زا  مرادراید  زا  روجهم  رای و  زا  رود  هلجد  رانک  رب 
نیبکـیراب و کـیراب  روـفلا  یلع  راـطق  نوـخ  ياــههرطق  مدرز  يور  رب  دشکیميومخرــس  نارتـشا  نوـچ  رفــس  قوـش  زا  مدرم  [ 375]
«3  » بلح بوـص  هب  بلط  هلحار  ناـنع  هتـشذگ  هلجد  زا  دـنتخادرپ و  ناـبایب  گـیر  اـب  هـتفرگ  شیپ  ار  تـشهد  داـبآکیرات  شنایرکـشل 

عفری نّمم  یمظعلا  ۀلماکلا  ةّزعلا  تانسحلا و  ّیلو  نم  يربکلا  ۀلماّشلا  ةردقلاب  . » دنتخاس فطعنم 
______________________________

.»؟ تساجک زیرگ  هار  زور  نآ  رد  . » هیآ 10 ( 75  ) ۀمایق (. 1)
«. دنزیرگیم ریش  زا  هک  هدیمر  نارخروگ  دننام  . » تایآ 50 و 51 ( 74  ) رثّدم (. 2)

. هیروس رد  يرهش  بلح : (. 3)
293 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

رّوهت و يوربآ  تخیرورف و  رگیدـکی  زا  دوب  طبترم  مه  هب  هتـسویپهرز  هلـسلس  نوچ  هک  شرکـشل  دـقع  « 1 « » تاـجرد ضعب  قوف  ضعبلا 
. دومنیم دیشروخ  هرهچ  توارط  نوچ  هک  شتعاجش 

عارصم
تخیمآ هریت  كاخ  هب  هرابکی 

هّیونثم
درک راک  شلد  رد  بجع  یسارهدرک  رابخا  لابقا  شتخب ز  وچ 

بلح هب  هّجوت  يور  بعت  تنحم و  هب  شعایـشا  قرف و  عابتا و  کیراب و  ماـمتها  دوب  ناسنیدـب  ار  اـضقماظن  یقلخ  راـک  دـهد  نوچ  ادـخ 
دنتفاتـش و هنومک  دّمحم  دّیـس  ریما  سلجم  بناج  هب  دادغب  یلاها  رباکا و  داد . تسد  زا  مامت  هب  ار  مالـسلا  راد  قتف  قتر و  دیلاقم  دنداهن و 

نوچ ار  سک  ود  دنداشگ و  هاچ  رـس  دنتفای  بعت  هودنا و  هاچ  سوبحم  بش  کی  هام  نوچ  هکلب  نادخنز  هاچ  رد  نابوخ  لاخ  دننام  ار  وا 
. دنداتسرف تمحر  هیواه  نآ  رعق  هب  وا  صالختسا  تهج  تمحز  کلم  ود 

تیب
نآ لاح  هرهچ  زا  ار  هاچ  یناـملظ  هدرپ  عمـش  تشگنا  هب  دـنتخادنا  هاـچ  رعق  رد  ار  شیوخدـنتخاس  رـس  زا  ياـپ  نوچ  سک  ود  نآ  [ 376]

. دندید فیحن  تیاغ  هب  ار  شفیرش  مسج  دندیشکرد ، هانپتباقن 
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هّیونثم
لالتخا لالخ  نوچ  نت  هب  شفعض  زلایخ  زا  رود  هتفر  بجع  یفیعض 

هتخیر یلو  شگرب  ورس  شدقهتخیمآ  لِگ  اب  یلو  لُگ  شخُر 
رابیوج نآ  رد  شمشچ  بآ  ناوررازن  لودج  يوج  نوچ  تسار  شنت 

یهت  وز  دنکیم  سفق  ایوگ  هکیهتوک  دنکیم  سفن  شنانچ 
______________________________

یخرب رب  ار  یخرب  هک  سک  نآ  يوس  زا  لماک  تّزع  نیرتالاو  اهیکین و  هدنـشخب  هیحان  زا  ریگارف  ناوت  تردـق و  نیرترب  اب  همجرت : (. 1)
. دهدیم يرترب  هبترم  نیدنچ  رگید 

نوچ هک  وربآاـب  زیزع  ود  نآ  ناـج  هن  دراد  مشچ  ین  هیاـس  نوـچ  هکناوتاـن  هچ  كاـخ  رب  هتفخ  ناـنچ   294 ص : نتم ، یهاش ، تاـحوتف 
ْمُکِیتْأَی ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْـصَأ  ْنِإ   » هیفاص تیآ  قبطرب  دـندوب  وج  بآ  رثوک  یقاس  ّتبحم  رحب  زا  هتفر  هاچ  نآ  رعق  هب  وخهاـج  ناداتـسا 

رد زجر  نیا  هب  مدرم  لاقم  رکـش  ناسل  لاح و  نابز  دـندومن  نایملاع  هب  هتخاس  يراج  هاچ  يالاب  رب  ار  دّیـس  لاصو  لـالز  « 1 « » ٍنیِعَم ٍءاِمب 
: هک دمآ  ّمنرت 

رعش
رومأم رهـش  تظفاحم  روما  طباور  هب  ار  ناقّلعتم  دّمحم  دّیـس  ریما  « 2  » عاد هّلل  اعد  ام  انیلع  رکّـشلا  بجوعأدولا  تاّینث  نم  انیلع  ردـبلا  علط 

رهاظ دّیس ، ناقّلعتم  باوصتسا  هب  دیـسر  دادغب  هب  ریبدتبحاص  ریما  نآ  نوچ  و  داتـسرف . کیب  بناج هللا  هب  داب  تعرـس  هب  يدصاق  هتخاس 
هب الوا  دّیـس  نآربانب ، (. 914  ) هئامعست رـشع و  عبرا  هنـس  رخالا  يدامج  رهـش  ماّیا  زا  [ 377  ] دوـب هعمج  زور  نآ  و  دـیدرگ . لزنم  شرهش 

زاونهدـنب زارفارـس  هاـش  مسا  هب  نیعمجا - مهیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  نیموـصعم - هّمئا  رکذ  زا  دـعب  ربـنم  نییزت  زاـمن و  هبطخ و  بیترت 
مــسارم يرابرکــش و  مزاوـل  دـنتفرگ و  راـنک  رد  ار  رگیدــکی  هـلجد  يوـلهپ  رد  هتــشگ  کـیب  نکــسم هللا  مزاـع  نآ  زا  دــعب  تـخادرپ 

هب لاقم  نسح  لامک  رد  ار  لاح  ّتیفیک  قاّفتا  هب  کیب  دّیس و هللا  دمآ . اج  هب  دشاب  تفایض  هدعاق  هچنآ  دندومن و  میدقت  يرازگتدمحم 
رد دادغب  دصاق  نوچ  و  دندرک . یلعا  ریرـس  هیاپ  هناور  دصاقم  هدنخرف  دـصاق  بوحـصم  هتـشاد ، هضرع  ذـغاک  هحفـص  رب  هتـشاگن و  ملق 

دادـغب عیاقو  هرهچ  زا  افخ  هدرپ  روداد  يارما  رونا  رظن  رد  داد و  یهاـش  بکرم  مس  ناـشن  رب  هسوب  هدـمآ  یلعا  يودرا  هب  گـنترد  عضوم 
هبتع باون  تخاس . رگهولج  لامج  هصّنم  رب  دوب  نّیزم  لاخ  طـخ و  بیز  هب  شلاـثمهام  ضراـع  هک  ار  بوتکم  بوغرم  سورع  داـشگرب ،

همان همامح  نوچ  و  دندروآ . نویامه  سلجم  هب  دوب  هدمآ  ناریط  رد  دادغب  نامسآ  جوا  زا  هک  ار  تباتکریاط  هبترمرهپس 
______________________________

»؟ داد دهاوخ  ناور  بآ  ار  امش  یسک  هچ  دور ، ورف  نیمز  رد  ناتبآ  رگا  . » هیآ 30 ( 67  ) کلم (. 1)
ترـضح نآ  زا  لابقتـسا  رد  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  دورو  ماـگنه  هب  راـصنا  نادرم  ناـنز و  ترجه  زاـغآ  رد  هک  تـسا  يدورـس  عـلطم  (. 2)

ام رب  ییرازگرکـش  ساپـس و  هشیمه )  ) دشاب ار  يادخ  ياهدـنناوخ  هک  نامز  نآ  ات  درک  عولط  ام  رب  عادولا  ۀـیّنث  زا  مامت  هام  دـندناوخیم :
. تسا بجاو 

295 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تموکح هک  دش  زورفاملاع  هجو  نآ  رب  زوسفلاخم  مکح  هعشعش  دیناسر ، ضرع  هب  ییاون  رتبوخ  هب  سفن  کی  رد  ار  مالسلا  راد  لاوحا 

راشم هدوب  کیب  افلخلا  ۀفیلخ  تسایک  مزح و  ّتیور و  يأر و  هب  ّقلعتم  دادغب  تسایـس  دعاوق  تبقارم  تسایر و  موسر  تیاعر  تلایا و  و 
نآ باوصتـسا  هب  ار  روما  ّلک  وزج و  و  [ 378  ] دزارفارب مالّـسلا  راد  ماهم  ماظتنا  باب  رد  مامتها  مالعا  هتفاتـش  يداو  نآ  هب  لاـحلا  یف  هیلا 

بوص نآ  هّجوتم  هتـشاد  هارمه  ریثک  یعمج  اشگناهج ، نامرف  بجوم  هب  افلخلا  ۀفیلخ  دزادرپب . یهجو  رتبوخ  هب  لسر  دّیـس  نامدود  هواقن 
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دادـغب بناج  هب  هّجوت  نانع  رد ، تشد و  فارطا  رد  راکـش  یهارمه  هب  رورپرفظ  مـالعا  لـظ  رد  رثامجنا  رکـشل  هّیقب  تشگ و  اـمنباوص 
. دنداد فاطعنا 

هّیونثم
مالسلا راد  هب  تمالس  هار  زماشتحاکلف  هاش  تشگ  ناور 

شلزنم زا  لزنم  رتهدنیآ  شوخشلصاح  لد  ماک  همه  دزیا  ز 
دیدن لد  مغ  اجنآ  رگید  یسکدیزگ  لزنم  هاش  یمد  اجره  هب 

ییداش یتشاد  هش  لابقا  زییداو  زا  رس  رگ  يدز  یهایگ 
كاپ نادزی  لضف  زک  رکش  دص  هکكاخ  هب  مد  ره  هدجس  رس  يداهن 

مالسلا راد  عبط  هنیئآ  زمامت  ترودک  گنز  تفر  نورب 
یلد يداش  تفای  وا  فطل  زا  هکیلبقم  ره  لابقا  هب  یهلا 
داب دابآ  ملاع  همه  شلدع  زداب  داش  هش  لابقا  اهلد ز  هک 

رارق روز  هب  ات  نامدود  نیربرادم  ار  نامز  رارق و  ار  ناهج 

فانصا مهیلع  تاجردیلاع  هّمئا  ترایز  تافـصایرد و  هاش  مودق  هب  دادغب  ندش  فّرـشم  رکذ  هب  تاود  هلجد  رد  هماخ  قروز  کیرحت 
تاولصلا عاونا  مالسلا و 

ار یناشفرد  يایرد  ینارنخس  يراذگهتکن و  رامضم  ناحاّیس  یناعم و  راحب  ناحاّبس 
296 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

نآ مکح  هب  افلخلا  ۀفیلخ  نوچ  هک  دناهدرک  زیررهگ  هنومن  نیدـب  ار  ینادهدرخ  یـسانشرهوج و  فدـص  زیگناجوم و  هنوگنیا  هب  [ 379]
ایارب راگزور  يور  هب  تلادـع  باوبا  دروآ و  ایاعر  لاوحا  هب  صّحفت  يور  تفای  سالجا  سابع  ینب  تموکح  دنـسم  رب  اـفو  نامـسآ  رهم 

تاطرو زا  نمیا  دـندومنیم و  مایق  یهاش  تلود  ماود  ءاعد  هب  یهاـنتمان  رکـش  مزاول  یهلا و  دـماحم  يادا  زا  دـعب  اـجنآ  هنکـس  درک  زاـب 
یلاید عضوم  دور  یلاوح  هب  نویامه  بکاوم  هک  دـمآ  ربخ  ءانثا  نیا  رد  دـندونغیم . تحارتسا  تغارف و  داهم  رد  تحار  رتسب  رب  تفاخم 

. داشگرب رورس  بابرا  هنیس  رد  روضح  باوبا  هزات  حتف  نیا  هزاوآ  داتفا و  يداش  طیسب  رد  يدابکرابم  تیص  دیسر . « 1»
يونثم

دادغب هب  یهاش  تیار  دمآ  هکداد  ادن  نیا  بیغ  ملاع  زا  شورس 
زا دندمآ و  ارما  تبحص  هب  فرط  ره  زا  فرح  باحصا  فرش و  بابرا  دیدرگ  هزادنایب  ضیف  ار  نامزدیدرگ  هزات  ملاع  زبسرـس و  نیمز 
زا درونملاع  رهم  هک  حابـصلا  یلع  هک  تفای  رارق  نآ  رب  ناـشیا  يارآکـلم  يأر  دـندومن . راسفتـسا  تایآترـصن  تاـیار  زاوشیپ  ّتیفیک 

برع گرزب و  درخ و  دیارایب ، ینارون  ضراع  تاعمل  هعشا  هب  ار  راظتنا  هیواز  نانیشنکیرات  تملظ  بش  دیامن و  عولط  یناشفرون  قرشم 
هدعاق هب  رازاب  لها  ناعرازم و  نآربانب ، دنیامن . لابقتـسا  ار  لاف  خرف  هاش  مدقم  لاجعتـسا  مادـقا  هب  هتـشگ  عمج  كرت  کیزات و  مجع و  و 

رقو و نامسآ  راومه ، تشد  نآ  رد  شمـسج  راّود و  کلف  روث  رادومن  کیره  ناهوک  هک  راورپ  ناواگ  رارمتـسا  روتـسد  و  [ 380  ] هرّرقم
هداد تقباسم  قیرط  رد  یعـس  داد  هدایپ  هراوس و  هداهن  راظتنا  هارهاـش  رب  راودـیما  هدـید  دنتـسب و  رادرککـلف  ياـهتخت  رب  دوب  راـقو  هوک 

. دنتسویپیم مه  هب  تیب  ود  نیا  همزمز 
مظن

متخاس رّرقم  نودرگ  رس  رب  دوخ  هیاپمتخاس  رس  زا  ياپ  هَم  نآ  لصو  هار  هب  نوچ 
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متخاس  رّونم  ییانیب  لحک  زا  ار  هدیدمشچ  هب  اج  مدومن  ار  شیاپ  كاخ  لایخ  ات 
______________________________

. دادغب یکیدزن  رد  تسا  یعضوم  مان  یلاید  یلایذ ، هخسن : (. 1)
297 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

مامت هام  هراـبکی  هب  دندیـشکیم  هشوگ  ره  هب  تماـقا  تخر  دندیـسریم و  تعاطتـسايوق  رکـشل  نآ  بازحا  قرف و  زا  تعاـمجتعامج 
. مالظ درگ و  نایم  زا  مالعا  باتفآ  ملع  هچهام 

عارصم
«1  » مامغلا یف  سمّشلا  ۀّیجّدلا و  یف  ردبلاک 

ناقشنتسم ناج  غامد  تشگ ، زوستملظ  يادزیگریت و  « 2 « » راهنلا طسو  یف  سمّشلاک   » یهاش تعلط  زورفاملاع  دیشروخ  دومن و  عولط 
. دیدرگ رّطعم  یهاش  يالو  ياوه 

. دیدرونرد ناقاتشم  ناج  ماشم  زا  ار  تسوبی  هغدغد  شزیدبش  مس  رابغ  حیاوفلا  ۀّیدر  حیاور و  و 
مظن

زورما ربخ  تلصو  نشلگ  زا  رگم  دمآزورما  رگد  قوش  وت  يوب  زا  دوب  ار  ناج 
زورما رحس  میسن  لابقا  هب  تفکشبنکیل  دوب و  نوخ  هب  هقرغ  ملد  هچنغ  نوچ 

زا تدالج  قبسلا  بصق  ناواگ  لتق  رد  تسدزیت  ناباّصق  [ 381  ] زورما رت  مشچ  زا  هر  درگ  وشب  رای  زاینیما  بیع  دوبن  يداـش  هیرگ  نوچ 
باب رد  هلجحيدروجال  نیا  نامهم  اـیوگ  دـندوشگیم . هلجد  بناـج  هب  نوخ  ياـهدور  ناـشموقلح  يراـجم  زا  دـندوبریم و  رگیدـکی 
هّیطع نیا  شاداپ  رد  ار  شنویامه  تاذ  دـندیناسر و  ترـضح  نآ  شوه  شوگ  هب  « 3 « » ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ   » باطخ هلجد  طش و  ياـطع 

زا تلود  نیا  نایوگدـب  باـب  رد  ار  « 5 « » ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ   » يازفتجهب يادـن  دـندینادرگ و  رومأـم  « 4 « » ْرَْحنا َو  َکِّبَِرل  ِّلَـصَف   » رما هـب 
. دندینراذگ نامسآ 

مظن
تشذگ  رات  بش  هودنا  دمآ و  لصو  زورتشذگ  رادید  یمورحم  هک  دمحلا  هّلل 

______________________________

. دوش ناهنپ  ربا  رد  هک  دیشروخ  دریگ و  رارق  کیرات  سب  ربا  رد  هک  هدراهچ  بش  هام  لثم  همجرت : (. 1)
. زور طسو  رد  دیشروخ  لثم  همجرت : (. 2)

«. میدرک اطع  وت  هب  ار  رثوک  ام  . » هیآ 1 ( 108  ) رثوک (. 3)
«. نک ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  . » هیآ 2 اجنامه  (. 4)

«. تسا رتبا  دوخ  وت  هاوخدب  انامه  . » هیآ 2 اجنامه  (. 5)
هار زا  مه  هانپنید  هاش  تشذگ  رایغا  تبحص  رد  هک  فیح  یسفنوک  ِگس  نآ  یمدمه  دوب  رمع  لصاح   298 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

فارطا و هعلاطم  هراظن  هدـید  هب  هدـمآرد  هفالخلا  راد  هب  رخالا  يداـمج  مجنپ  تسیب و  زور  تسا  یّمـسم  وپاـق  هچقآ  هب  هک  ياهزاورد  زا 
تماقا لحر  و  « 1  » دنتخاس لزنم  ار  قادب  ریپ  ازریم  غاب  غارف  ترـشع و  ياوه  رد  نایچتروی  تخادرپزاب  ریـس  نآ  زا  نوچ  هدرک ، شبناوج 

ماقمّتنج هاش  سلجم  فرش  هب  ار  هنومک  دّمحم  دّیس  ریما  ماظع  يارما  تخادنا  امیپناهج  ریگراب  زا  تماقتسا  نوکس و  لزنم  رـس  نآ  رد 
زا دـعب  دّیـس  دـندرک . ادا  لیـصفتلا  یلع  دوب ، هدیـسر  میـشهدوتس  دّیـس  نآ  هب  هک  ار  متـس  تنحم و  ملا و  مغ و  هنوگره  حرـش  دـندروآ و 
بآ هب  ار  نومـضم  نیا  لخن  [ 382  ] هدرک تحالم  هاگتخت  فسوی  نآ  ياعد  يادا  تحاصف  هب  نورقم  مـالک  هب  سوباـپ  فرـش  تفاـیرد 
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: تفگ هدرورپ  تغالب 
مظن

مدوسآ مغ  همه  زا  تمدق  رد  یمد  اتمدومیپ  افو  نابایب  هار  اهرمع 
هعتما هبوثا و  سابل  اب  ار  دّیـس  مدـق  اـت  قرف  زا  نآ  زا  دـعب  مدوسرف  بلط  هار  زا  رگا  وناز  هب  اـتمشچ  وت  ياـپ  فک  هب  مدوس  هک  دـمحلا  هّلل 

ات تشامگ و  ینارماک  يراکماک و  مزاول  رب  تّمه  دوخ  تشاد و  ینازرا  رهـش  هب  تعجارم  تصخر  هتخاـس  مّرکم  زّزعم و  ساساهدـنخرف 
هب داژنتشهب  دادـغب  رد  تسا  اـنثلا ، مالـسلا و  تاولـصلا و  مسارم  امهدـقار  یلع  ـالبرک ، فـجن و  تراـیز  هفقو  هک  بجرملا  بـجر  هرغ 

ّصاوخ هاگ  دومنیم  افیتسا  عّتمت  تشذگیم  رونا  رطاخ  رد  هچنآ  ّرب  رحب و  بورشم  لوکأم و  زا  دوب و  ترـشع  رد  ّتنج  قفارم  لیـصحت 
یهاگ رادیاپ و  تلود  لحم  « 2 « » ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَیآ  َو   » همیرک نوکسیب  ّطش  ریس  رد  ار  هابتـشاایرد  سلجم 
یهام غرم و  نایب  نابز  ایوگ  راتفرابـص  بکارم  راک  تروص  « 3 « » َنُوبَکْرَی ام  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  َو   » نومـضم هیداـب  تشگ  هیعاد  تقو  رد 

یهاوگ يادا  رد  تیب  نیا  نومضم  هب  یهاش  ترضح  رب  ریس  رحب و  تشگ  باب  رد 
______________________________

لوزن قادوب  ریپ  ازریم  غاب  راهچ  رد  هدـمآرد  دادـغب  هب  ( 914  ) هیناثلا يدامج  متسیب  رد  تایآترـصن  تایار  و  : » ص 271 ارآناهج ، (. 1)
«. دش تایلاع  تابتع  ترایز  هّجوتم  ماّیا  نآ  رد  مه  دندومرف و 

«. میدرک راوس  هدش  هتشابنا  یتشک  نآ  رد  ار  ناشناکاین  هکنآ  اهنآ ، يارب  رگید  یتربع  . » هیآ 41 ( 36  ) سی (. 2)
«. دنوش راوس  نآ  رب  هک  میدیرفآ  يزیچ  یتشک  دننامه  ناشیا  رب  و  . » هیآ 42 اجنامه ، (. 3)

299 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
: هک دندوب 

تیب
اب ایرد  ریس  لایخ  هب  یلعا  ترضح  يزور  تسرب  رحب و  هش  رت  کشخ و  هب  دش  عناق  هکرهتسرـس  درد  شلغلغ  گناب  یلاخ و  هش  سوک 

مزـالم نآ  رگرز  مجن  ریما  شبکوم  [ 383  ] هارمه هنیکـس  راقو و  يور  زا  هتـشگ  مزاع  سناوم  ناصوصخم  سلجم و  ناـبجاح  زا  یـضعب 
نراقتم هام  اب  رهـش  لّوا  رد  هک  يرتشم  نوچ  هانپنید  هاـش  لاـمج  رهم  ینعی  « 1 « » ِۀَـنیِفَّسلا ِیف  ابِکَر  اذِإ  یَّتَح  اقَلَْطناَف   » هنیرید مالغ  میدـق و 

ار کیره  هک  زاونلد  نایقاس  تسبرب . تبحـص  يور  رب  ار  فلاخم  دش  دـمآ  باب  قفاوم  داب  يدـنت  هب  تسـشن  لاثم  لاله  قروز  رد  ددرگ 
: هک تیب  نیا  نومضم 

نیا يادا  هب  دوب  زازعا  مارکا و  توسک  زارط  دراد  نیتسآ  رد  ناج  دـقن  ام  یقاس  نوچ  مغ  هچدراد  نیمک  ناـج  رب  رگا  مشود  هداـب  راـمخ 
: هک زار 

تیب
تشد زا  دندروآ و  هرادا  رد  حار  حادقا  هتشگ  زاوآشوخ  زادنا  باش  خیش و  ناج  رد  هلغلغ  شورخزادنا و  بارش  طش  رد  ام  یتشک  ایب و 

ناگدـنامزاب لتق  هب  هدـمآ  لاعتـشا  رد  زوسملاع  رهق  هلعـش  الّوا  زورنیا  رد  دـندرک . هرانک  برط  شیع و  ياـیرد  فرط  هب  بعت  تنحم و 
هلجد هب  هار  ار  رگید  يرحب  هدرک  باریـس  هقرف  نآ  نوخ  هب  ار  تسایـس  غیت  هلجد  بآ  ـالاب  رد  کـیب  هدد  هداد و  ناـمرف  کـیراب  هاـگراب 

هتشگ و لاح  بسح  « 2 « » ٍضَْعب ِیف  ُجوُمَی  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَضَْعب  انْکََرت  َو   » نومـضم كاله  بادرگ  رد  ار  لجا  رحب  ناقرغتـسم  نآ  دوب و  هداشگ 
درکیم نوریب  بآ  زا  رس  هتشگ  نوخ  رحب  نآ  رد  مدره  هتشذگ  رس  زا  مطالت  نآ  رد  ار  مدرم  نآ  « 3 « » ْمُهَیِشَغ ام  ِّمَْیلا  َنِم  ْمُهَیِشَغَف   » نافوط

بکرم نآ  دوب و  وا  تسد  هب  قروز  نانع  هک  یحاّلم  دروآیم . تامم  بایاپیب  بادرگ  هب  ور  هتسش  تایح  لحاس  زا  تسد  و 
______________________________
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«. دنوش راوس  یتشک  هب  ات  دنداتفا  هار  هب  سپ  . » هیآ 99 ( 18  ) فهک (. 1)
«. یهورگ رد  دندرگ  ناور  جوم  نوچ  ات  ار  ناشیا  زا  یهورگ  میدراذگاو  زور  نآ  رد  و  . » هیآ 99 اجنامه ، (. 2)

«. دیشوپ ورف  دوخ  رد  ار  نانآ  دیاب  هکنانچ  ایرد  و  . » هیآ 78 ( 20  ) هط (. 3)
300 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هارمگ نالوتقم  نآ  ندوب  هقرغ  هاگمزب و  نیا  نانیـشنمه  هاـش و  لاوحا  هراـظن  نیح  رد  دومنیم  یتسپ  يدـنلب و  قیرط  فرط  ره  ار  [ 384]
: درک ضرع  هدز  وناز 

تیب
ار وا  دومرف ، سّرفت  مامت  مهف  راثآ  شمالک  يادا  زا  نوچ  هانپنید  هاش  راد  نم  اب  شوگ  تسیلاح  ضرعراهنز  ناـج  هب  یهد  رگ  اهـش  هک 

: هک درک  حاتتفا  تیب  ود  نیا  هب  حاّتف  نمیهم  تاجانم  رد  ار  نخس  حالم  هدومن  دوصقم  يادا  تصخر  فطل  نابز  هب 
هّیونثم

یهد یهام  هب  ایرد  هب  ار  رگدیهد  یهاش  يرآرب و  ار  یکی 
رد هچنانچ  درک  نآ  عضوم  هب  تراشا  بیترت  هب  عرـصم  ره  يادا  تقو  رد  ینک و  نوخرگج  ینان  هب  ار  رگدینک  نوراق  يرآرب و  ار  یکی 

عرـصم هک  دوـخ  هب  مراـهچ  رد  رگرز و  مجن  ریما  بناـج  هب  مّوـس  عارـصم  رد  هار  يوریب و  ناـقیرغ  هب  مّود  رد  هاـش و  ترـضح  هـب  لّوا 
زا هدایز  مرد  راثیا  هب  مرک  تسد  داتفا ، هدیدنـسپ  ار  تراـهماب  هاـش  عبط  تراـشا  تراـبع و  نیا  نوچ  دوب . روخرد  لاـح و  بسح  شرخآ 

نوچ و  تخاس . یهابم  انغ  لها  ربانع  زا  غراف  ءانغتـسا  نآ  هب  ینغتـسم و  ار  وا  یهاش  یهانتمان  ماـعنا  نیازخ  زا  یهاـم  تشپ  ریناـند  دادـعا 
طاسب عاطمناهج  مکح  دـیدرگ ، تساوخ  علاـط  مالـسلا ، مهیلع  مارگ  هّمئا  تراـیز  علطم  زا  دیـسر و  کـیدزن  مارحلا  بجر  لـاله  عولط 

مالّـسلا و فانـصا  مهیدـقار  یلع  تایلاع  تاـبتع  فاوط  هّجوتم  [ 385 « ] 1 « » سارلا یلع  ایـشم  ـال  نیعلاـب  احـسم   » هدـیدرونرد ار  تبحص 
راونا هب  دهـشم  فاوط  هب  ینعی  البرک  بوص  هب  اـجنآ  زا  تشاد و  فرـصنم  « 2  » هّلح بناج  هب  تمیزع  نانع  دادـغب  زا  تشگ و  تاولّـصلا 
مامإلأ نیفرّطلا  میرک  نیوبألا  فیرش  لوبقلا  لهأ  ماما  لوصولا و  لها  مامه  لوتبلا  ّیصولا و  بلق  ةرمث  لوسّرلا و  نیع  ةرق   » دّهمم تمحر 

همالس هّللا و  تاولص  نیسحلا  هّللا  دبع  وبأ  موصعملا 
______________________________

. ندومیپ رس  اب  هن  ندوسب  مشچ  اب  همجرت : (. 1)
(. نیعم گنهرف   ) تارف دور  لحاس  رد  دادغب  هفوک و  نایم  دوب  يرهش  هّلح : (. 2)

301 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
زا یناهج  ود  دوس  هیامرـس  دوس و  زازعا  هردـس  ناتـسآ  كاخ  رب  زاین  هرهچ  بجرملا  بجر  لّوا  بش  رد  و  تشارفا . هّجوت  ملع  « 1 « » هیلع

ترایز زا  « 2 « » رومـالا یف  متّریحت  اذإ   » مکح هب  دوب  هدوـمن  يور  ّمهم  هنوـگره  رد  هک  یتریح  دوـمرف و  لـصاح  یناـبم  ّتنج  هضور  نآ 
ياهناکم ماقم و  رد  ایناث  زامن و  هب  الوا  هداد ، ترایز  موسر  داد  هداهن ، اجنآ  رد  مدق  صالخا  يور  نآ  زا  دعب  و  دومن . عفر  هّیریاح  دهـشم 

تلود زا  نوچ  و  تخادـنا . عضاوت  كاخ  رب  ياپ  نایاپ  رد  تفـصهیاس  ار  دوخ  تخادرپ و  تاولـص  مالـس و  زاین  هروثاـم و  هیعدا  هب  رّرقم 
فقـس فارطا  دنزود و  سابل  هشمقا  سفنا  زا  ار  دقرم  راونا  هب  فوفحم  قودنـص  هک  تخاس  ذفان  عاطمناهج  مکح  تخارفا  رـس  ترایز 

يزودرز تفبرز و  ياههدرپ  نتخیوآ  هب  ار  شراوید  تاحفـص  و  دنزورفارب . العا  رهپـس  دـبنگ  نوچ  الط  لیدانق  راونا  هب  ار  هرهطم  هضور 
. دنزادنیب تمرح  میرح  نآ  رد  ابید  سلطا و  کشر  گنر  فطل  شقن و  نسح  رد  ابیز  ياهشرف  دنزاس و  شّقنم 

تیب
لعف هب  تّوق  ّزیح  زا  روما  نیا  بیترت  نوچ  نانتما و  يور  شبوراج ز  سدق  حور  لابتسه  هک  ییاوام  شرف  دیاش  هدـید  داوس  زک  [ 386]
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تسد رد  هک  قزر  هفیحص  زا  ایوگ  هک  دومن  ییوط  هّیهت  رومأم  ار ]  ] خبطم رالاسناوخ  هدومرف  ماوع  ّصاوخ و  ماعط  بابسا  ماجنارـس  دمآ ،
ضیف رطاخ  نوچ  هتـشاک و  ماعطا  لذـب و  نیمز  رد  یهام  غرم و  قزر  مخت  هدـعاق  نآ  هب  دوب و  هتـشادرب  هخـسن  تسا  قازرا  لّکوم  کلم 

وا روخرد  ار  عیـضو  فیطل و  ياهـسابل  ار  فیرـش  تفاتـش . سان  دارفا  سابلا  هب  يارآملاع  يأر  تفای  مارآ  مامت  هب  ماعطا  ماـمتا  زا  ماـجنا 
رورپنید هاش  رگید  زور  دـندیناهر . جایتحا  ّتلذـم  زا  ار  ناـجاتحم  مرد ، زا  يرایـسب  مرک  راـنید و  راـثن  زا  دـندیناشوپ و  عیدـب  ياـههماج 

فرط نآ  هب  تمیزع  ملع  هتسب  فجن  مرتحم  مرح  مارحا  اجنآ  زا  تخاس و  ریگملاع  قدارس  لوزن  مّیخم  ار  هّلح  هدومرف  تعجارم 
______________________________

ود ره  وا  ردام  ردپ و  هکنآ  لوبق  لها  ياوشیپ  لوصو و  لها  درمدار  لوتب ، ربمایپ و  نیـشناج  لد  هویم  ص )  ) ربمایپ مشچ  رون  همجرت : (. 1)
. داب وا  رب  دنوادخ  مالس  دورد و  هک  نیسحلا  هّللا  دبع  وبا  موصعم  ماما  راوگرزب ، فرط  ود  ره  زا  هدوب و  فیرش 

. دیدش ناریح  هتشگرس و  اهراک  رد  هک  هاگنآ  همجرت : (. 2)
302 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

شراـثآرهم رطاـخ  رد  تاـیبا  نیا  رگم  تشگ ، رونرپ  راـفغ  دـنوادخ  ترفغم  راونا  هب  رود  زا  یهاـش  هدـیدتقیقح  هدـید  نوچ  تخارفا و 
. تشذگ

مظن
یلح راونا  مدهشم  نآ  زا  دش  دهاشم  هک  «1  » یلمج اوخینأ  يالوم  دهشم  ادب  دق 

رـسفایب رـس  زا  يامیپهار  ياپ  هتخادـنا و  بکرم  زا  ار  دوخ  یلع  يوگ  یلع  تسیک  نآ  هک  دنـسرپب  رگارت  قشع  هر  رـالاسهلفاق  زا  یماـج 
هب دـیدرگ و  رـضاح  رئاز و  ناتـسآ  نآ  رب  نانکهلان  دیـسر و  نامـسآ  هب  ناغفا  ویرغ  هتـشگ  يورغ  رّطعم  دهـشم  یـسوبکاخ  هّجوتم  هتخاس 

. دیدرونرد ار  تنوعر  ساساهدنخرف  [ 387  ] سابل يدنمزاین  تسد 
: لاقملا معنف 

مظن
فک هب  ناج  دقن  وت  دقرم  راثن  رهب  «2  » فّجنلا ۀنحش  ای  کل  ارئاز  تحبصأ 

. داشگرب اعد  مالس و  يادا  هب  نابز  داتسیاب ، مّرکم  دهشم  ربارب  رد  نوچ  فرط و  ره  دشاب ز  وت  يوس  زاین  يورار  زاین  لها  يزاین و  هلبق  وت 
تلمع هداهج و  ّقح  هّللا  یف  تدهاج  ّکنأ  دهشأ   » نینموملا ریما  ای  کیلع  مالّسلا  هدابع  یلع  هتّجح  هضرا و  یف  هّللا  نیما  ای  کیلع  ماّلسلا 

ججحلا نم  کل  اـم  عم  ۀّـجحلا  کئادـعأ  مزلأ  هراـیتخإب و  هراوج  یلإ  هّللا  كاـعد  یّتح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّیبن  ننـس  تعّبتأ  هباـتکب و 
داشگ و هدید  زا  هیرگ  لیس  هداهن  زارطنامـسآ  ربق  رب  زاین  يور  هدمآرد  هسّدقم  هرّونم  هضور  هب  نآ  زا  دعب  «. 3 « » هقلخ عیمج  یلع  ۀغلابلا 
، هتـساوخ تاوعدـلا  بیجم  ترـضح  زا  تشاد  وزرآ  ایند  نید و  رد  هک  يربک  تداعـس  یمظع و  تلود  تخادرپ و  هروثام  هیعدا  یقاب  هب 

ّقحب یئایلوأ  نیب  ینیب و  عمجا  یئانث و  لبقا  یئاعد و  بجتساف  مهّللا   » هک تشاک  اعدتسا  نیمز  رد  اعد  نیا  مخت 
______________________________

. دیناوخب وناز  هب  ار  مرتش  دش ، رادیدپ  نم  رورس  الوم و  تداهش  لحم  همجرت : (. 1)
. فجن هدنرادهگن  نابساپ و  يا  نینچ  مدرک  حبص  همجرت : (. 2)

ياهتنـس يدرک و  لـمع  وا  باـتک  هب  يدروآ و  اـج  هب  ار  داـهج  ّقح  يدرک و  داـهج  ادـخ  هار  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوـگ  همجرت : (. 3)
ياهغلاب ياهتبحم  نآ  اب  دناوخارف و  دوخ  راوج  هب  دیزگرب و  ارت  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  يدرک . يوریپ  داب  وا  رب  ادـخ  دورد  هک  ار  وا  ربمایپ 

. درک مامت  تنانمشد  رب  ار  تّجح  تسا  وا  قلخ  همه  رب  ار  وت  هک 
303 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
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هقیرط هچنآ  هب  و  « 1 « » یئاوثم یبلقنم و  یف  یئاجر  ۀیاغ  یئانم و  یهتنم  یئامعن و  ّیلو  ّکنا  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  یلع و  دّـمحم و 
تفای رکذ  [ 388  ] تمس هّیریاح  دهشم  ترایز  رد  هک  راثآ  نآ  ۀفعاضم  فاعضا  هب  هتشگ  دنب  راک  دشاب  فاطمکیالم  هضور  نآ  فاوط 

قّدصت ماعنا و  رات و  دوپ و  یمشیربا  ياهمیلگ  راوید و  رد و  ياههدرپ  قّویع و  هب  لیدع  دیشروخ  لیدانق  نتخارفا  قودنـص و  شـشوپ  زا 
زا تشگ ، لدرپ  نایزاغ  لزنم  هّلح  نوچ  و  دومرف . تعجارم  هّلح  هب  اهنآ  مامتا  زا  دـعب  هداد ، نامرف  راهن  لیل و  رد  ناـعیاج  ماـعطا  رایـسب و 

ُبارْعَْألا  » فصو هب  نارفک  نایغط و  لامک  زا  دنروهـشم و  هیرغ  هب  هک  بارعا  زا  یعمج  هک  دیـسر  یهاشداپ  عماسم  هب  اـجنآ  رباـکا  هنـسلا 
دنرّرـضتم و ناشیا  لاعفا  زا  ایارب  هفاک  ایاعر و  هّماع  دنايداب و  ار  يدادـیب  قیرط  يداو  نآ  ّرب  رد  نابز  ره  روکذـم  « 2 « » ًاقاِفن َو  ًاْرفُک  ُّدَشَأ 

تکربیب موق  نآ  نایغط  ناینب  وحم  كدنا  هب  هتشگ  داقتعادب  هقرف  نآ  داهج  مزاع  یهاش  بلطازغ  بکرم  نآربانب  ّریحتم  ناشیا  لاوحا  رد 
نوچ و  دومرف . تعجارم  دادغب  هب  تشگ  راکش و  قیرط  هب  تشد  هار  زا  هدومن  تمـسق  نایزاغ  رب  ار  ناشیا  هرفاو  تاقّلعتم  تاهج و  هدرک 

. تشذگ تغارف  هب  لامهیب  هاش  لآمهتسجخ  لاوحا  تشگ ، راگزور  هرهچ  شوپهدرپ  دادغب  رد  بش 
هّیونثم

ینارون حبص  هب  لدبم  دشیناملظ  ماش  هک  نشور  زور 
زور وترپ  تشگ  ماش  هدرپزوستملظ  تشگ  دیشروخ  رون 

تماما دقرف  نابات  دقرم  ترایز  تمیزع  هدـمآ  طش  رانک  هب  زازعاهتـشرف  هاش  زابهدبعـش  خرچ  دـیچرب  هرهمزاب  قداص  حبـص  باوبا  تشگ 
همالس هّللا و  تاولـص  داوجلا  دّمحم  رفعج  یبا  داّبعلا  دابعلا و  ماما  مظاکلا و  یـسوم  میهاربا  وبا  مظانملا  یف  ۀمامالا  روما  مظان  داژن  [ 389]

«3 « » حون ۀنیفس  لثم  یتیب  لهأ  لثم   » یتشک رب  هدومرف  دانتلا  رشحلا و  موی  یلا  امهیلع 
______________________________

هب نک  عمج  نم  يایلوا  نم و  نایم  نیـسح ، نسح و  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  قح  هب  نک و  تباـجا  ارم  ياـعد  اراـگدرورپ  همجرت : (. 1)
. یتسه نم  ربق )  ) هاگمارآ هاگهانپ و  رد  نم  دیما  هطقن  نیرخآ  نم و  ياههتساوخ  همه  نایاپ  وت  یتسه و  نم  تمعنیلو  وت  هک  یتسرد 

«. دننارگید زا  رتقفانم  رترفاک و  نیشنهیداب  ياهبرع  : » هیآ 97 ( 9  ) هبوت (. 2)
. تسا حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لهأ  لثم  ص 154 ، ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  (. 3)

304 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
عارصم

حوتف حتف و  رازه  نارازه  اب 
هـضور نآ  هب  باطخ  هتخاس  رّونم  سانیتسا  سنا و  رهاوجلا  لـحک  هب  ییادـخ  راونا  ساـبتقا  زا  ار  سانـشادخ  هدـید  هدومرف  روبع  هلجد  زا 

. دناوخ
مظن

ادتها موجن  شیور  وترپ  زا  شخبرونادتقا  جرب  هام  یهاشداپ  جوا  رهم 
ادتبا تیور  يامیس  زا  دش  ار  یتسه  زورلزا  حبص  رد  هک  يزورفابش  رد  ینانچنآ 

ار دوخ  جیار  رز  دیسر ، هابتشاتشهب  هاگرد  نآ  هب  نوچ  و  « 1  » ادب امیف  هرون  نعان  راصبا  ترّونتضراع  رهم  تشگ  نشور  بیغ  رون  ات ز 
ترایز دعاوق  هدرک  ادتقا  يده  هّمئا  هب  تبـسن  زین  اجنآ  دومن . ّصاخ  دوس  صالخا  هیامرـس  نآ  زا  دوس و  جیاوحلا  باب  کحم  گنـس  رب 
فقـس زا  نییزت  مزاول  رد  دومن و  زاب  ناجاتحم  جایتحا  يور  رب  ناسحا  باوبا  هدرک ، زارد  راـثیا  مرک و  هب  راـثن  مرد  تسد  دومرف و  یعرم 
میدـقت هب  هلیمج  یعاسم  مسارم  راثآتشهب  لزنم  نآ  شورف  راوید و  راتـسا  ات  لیثمت  دیـشروخ  لیدـنق  زا  شرف و  تنیز  اـت  شرع  هب  هیبش 

يده هّمئا  دهاشم  [ 390  ] مزاع اجنآ  زا  داد و  تکرح  دادغب  رهـش  بناج  هب  ار  عافترا  باتفآ  هیولا  عادو  ترایز و  مامتا  زا  دعب  و  دیناسر .
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ماما دنناوخ و  زین  رکسع  ار  هرماس  نیا  و  تشگ . دراد  ارجا  هنـسلا  رب  هرماس  هب  و  « 2  » يار نم  ّرس  هب  یّمسم ، افص  تشهب  لزنم  رـس  نآ  هک 
ماما ترضح  هک  یلوط  يرغص و  تبیغ  لحم  تساجنآ و  ود  ره  ترضح  نآ  نفدم  دلوم و  هچ  دنناد  اجنآ  هب  بوسنم  ار  يرکـسع  نسح 

ياهمش لّوا  رتفد  رد  هچنانچ  هدیسر . روهظ  هب  راید  نآ  رد  راثآ  بیارغ  ترضح  نآ  زا  هدوب و  كرابم  عضوم  نآ  رد  هدومن  يور  ار  نامز 
تدالو عضوم  رد  هدروآ  ياج  هب  تسا  تدارا  بابرا  ّتنـس  هک  ياهدـعاق  هب  ار  هّمئا  تارایز  هانپنید  هاـش  ترـضح  هدـیدرگ . ریذـپموقر 

ترضح تداعساب 
______________________________

. دش نشور  هدش  راکشآ  هچنآ  رد  وا  رون  زا  ام  ياهمشچ  همجرت : (. 1)
نآ نیتأم  نیرشع و  رد  یسابع  هفیلخ  مصتعم  دنیوگ . زین  هرماس  قارع و  هب  تسا  يرهـش  مان  دید . هکره  دش  داش  ینعی  يار : نم  ّرـس  (. 2)

(. ص 118 دهاش ، همتاخ   ) داهن انب  ار 
305 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هّجوت زا  لـبق  هک  یلزنم  رد  داد و  تسد  تعجارم  دادـغب  مالّـسلا  راد  هب  نوچ  و  تشگزاـب . هدومن  فاوط  طیارـش  میدـقت  زین  ناـمزلا  ماـما 
عـضوم نآ  دـندوب و  هدـش  لوغـشم  مکحلا  بسح  اـسآتشهب  نیمز  نآ  ندرک  راوید  هب  ارما  زا  یـضعب  يار ، نم  ّرـس  هب  نویاـمه  تاـیار 

. تفاتش یناگتسود  حادقا  شکاشک  ینارماک و  مزاول  هب  هدمآ  دورف  تفاییم  ثادحا  تمس  وپاقارق  هزاورد  هتسویپ 
تیب

تافآ ریخاتلا  یف  هک  یقاس  ایبتاذکلم  هاش  دز  هداب  يالص 
دادغب حتف  نویامه  دمآ  ناس  هچدازکلم  هاش  رب  هک  ونشب  الد 

مزح تیاغ  زا  دنامن  اج  رب  ودعمزع  تیار  شیوس  تخارفاک  یهگ 
هرانک دوخ  تخت  تخب و  زا  دومنهراچ  ياجنآ  دیدن  ندوب  رد  وچ 

رابکی هب  یکلم  نانچ  دش  رخسمراثآهدنخرف  هش  لابقا  ز  [ 391]
شکلف يوس  شکنانع  دش  تمیزعشکلم  رکف  زا  یهت  دش  رطاخ  وچ 

هلجح دیدرگ  شاهّلح  میرحهلجد  شنوریب ز  درب  قروز  وچ 
موصعم راچ  نآ  دقرم  فوط  هبمولعم  دوب  هر  نوچ  تفر  اجنآ  زو 

تخاس روهدید  مظاک  رون  زا  شادختخادرپ  زان  نوچ  ناشیوک  فوط  ز 
تفای نید  ایند و  تلود  ملاع  هبتفای  نینچنیا  حتف  وچ  هتوک  نخس 

تسنیمز ناسحا  عزرم  ار  کلفتسا  نید  بسک  ایند  هب  ات  یهلا 
ار نیمز  يور  هد  هرهب  شضیف  زار  نید  ایند و  نک  دابآ  هاش  ز 

يراب ریدقت  زا  هدرپ  رد  دوريرادکلم  زا  گنت  هب  دیآ  وا  رو 
مکحم هنوگناز  ناشکلم  يانبمّلسم  يرادناهج  شدالوا  رب 

دنشاب  هاگآ  داد  نید و  مسر  زدنشاب  هاش  تمایق  ات  ناشیا  هک 
306 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

راثآتشهب تبحص  حرش  راکشریش و  هاش  ندنکفا  دیص  رد  راتفگ 

دناهتسب و كارتف  رب  نینچ  طباور  دنمک  هب  ار  دوصقم  دیص  ملق  هزین  مین  حیافص  رامضم  ناراذگهزین  مقر و  فیاحـص  نادیم  ناراکـشریش 
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هابتناتمـصع هّـمئا  تارازم  فوـط  زا  هاـنپنید  هاـش  ترـضح  نوـچ  هـک  هتـسر  هظفاـح  ياـهتنایب  يارحـص  زا  فورح  نایـشحو  زیرگ  زا 
یلآل هب  نوحشم  هلجد  رب  یلاید  عضوم  رد  هک  یلاع  رسج  تخادنا . [ 392  ] راکش حرط  ارحص  نآ  ياضف  رد  شرطاخ  هیعاد  تخادرپزاب ،

وا رازم  حول  هباتک  « 1 « » تیبلا لهأ  اّنم  ناملس   » همانفرش هک  ار  یسراف 36  ناملس  لوسر  بحاص  تاکربلا  میظع  دقرم  هتشذگ ، دندوب  هتسب 
جّرفت هدومرف  ترایز  تدارا  يرایتسد  هب  تداعس  يور  زا  تسوا  راگزور  هیاریپ  ایند  نید و  رد  یهانپتلاسر  ترـضح  تبحـص  فرـش  و 

: نومضم رب  راسکنا  رسک و  زا  روهش  ماوعا و  رورم  هب  هک  ار  يرسک  ناویا 
رطاع رطاخ  ذیحشت  هنامز  هداهن  رابدا  ضیضح  هب  ور  لابقا  جوا  زا  « 2  » مئتلم ریغ  يرسک  باحصا  لمشکعدصنم  وه  يرسک و  ناویا  تابف 

تعرس هب  ار  هشیب  نآ  بناوج  فارطا و  هشیپدیص  نایزاغ  دروآ . تکرح  رد  هشیب  بناج  هب  ینکفاریش  مزع  هب  ار  درونایرد  بکرم  هتخاس 
روتسدتمایق هصرع  نآ  رویط  شوحو و  لیخ  هتخادنا و  عضوم  نآ  ناکرا  رد  هلزلز  ناشیا  تبالـص  تیـص  هدومرف  هطاحا  هشیدنا  لایخ و 

تباهم نیمز  رب  نودرگ  دـسا  نوچ  يریـش  انثا  نیا  رد  تخاس . قّرفتم  ياهشوگ  هب  ار  کیره  روص  هخفن  زا  روشن  رـشح و  یلاها  نوچ  ار 
هویش نآ  رد  ینوتس  ره  ینوتس و  ار  یناولهپ  يانب  کیره  شتسب  ریگ و  اب  تسد  نیمز  يور  تایح  هب  تعاجش  هجنپرس  هب  نیـشتآ و  جرب 

دروآرب و نامسآ  هب  « 3 « » نالفب تبشن  ۀّینملا  بلاخم   » ناغف نامز  نابز  درک  مکحم  اجره  رد  گنچ  شبلاطم  لجا  بلاخم  ینویش  دوخ  اب 
خزود زا  يرد  داهن . سکره  هب  ور  شناشنهیواه  ناهد 

______________________________

. تسا ام  تیب  لها  زا  ناملس  مقر 4696 . ص 52 ، ج 2 ، ریغصلا ، عماجلا  (. 1)
. نایئارسک داحتا  نوچ  تسا  هتشادرب  يریذپانمایتلا  ياهكرت  اهفاکش و  يرسک  ناویا  همجرت : (. 2)

. تفر ورف  نالفب  گرم  لاگنچ  همجرت : (. 3)
307 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

. روشرپ بضغ  نیک و  هلعش  زا  میحج  میرح  نوچ  نطاب  هب  رب و  رد  میدا  شوپعّقرم  نایفوص  نوچ  رهاظ  هب  داشگ  [ 393  ] شتایح هرهچ  رب 
هّیونثم

يرورس دوب  ششحو  جاوفا  ربيرونیک  رد  هک  يریلد  يریش  هن 
روخ هن  هر  دنک  هم  ین  هشیب  نآ  ردرذگ  ار  وا  دتفا  هک  ياهشیب  ره  هب 

تسکش یشحو  تسد  رس و  رد  وزاتسد  روز  يدرم و  هجنپرس  هب 
نتف طیحم  دیآ  ردنا  جوم  هبنهد  دیاشگ  نوچ  يروخمدرم  هب 

یمع اـضقلا  ءاـج  اذا   » هاگبـش هب  رطخرپ  یـشحو  نآ  رمع  زور  نوچ  زآ و  تسد  ار  شحو  دوش  رپ  وزازاـب  هرفـس  دـنک  نوچ  یلو  ار  مرک 
هار رد  زابهدبعـش  کلف  ار  هرطاخم  نیا  تروص  نوچ  دومن و  هار  هانپنید  هاش  ترـضح  بناج  هب  ار  وا  ردق  تسد  دوب  هدیـسر  « 1 « » رصبلا

ردق گندخ  نآ  تسش  عرـسم  دومن و  شیارآ  ناتـسناج  ناکیپ  هب  ار  ترـضح  نآ  ریـسم  اضق  ریت  ریبدت  رگناکیپ  داهن ، زادگنمـشد  هاش 
ياـنگنت نآ  زا  شحوتفیب  حور  تفاـی و  رارق  راوخمدرم  نکفیـشحو  نآ  مشچ  رد  راـفوس  اـت  ریت  دوشگ . هدـنرد  نآ  ناـج  رب  ار  تسویپ 

جوا زا  « 2 « » َْتیَمَر ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو   » يادص تشگ و  هارمه  نامک  هز  هزاوآ  اب  تنسحا  يادن  تفاتـش . یناحور  ياضف  تحـسف  هب  ینامـسج 
نیمزرـس نآ  زا  ار  تایح  نیتسوپ  نماد  دـیدرگ و  ناسکی  كاله  كاـخ  هب  یکانمهـس  نیع  رد  یکاـخ  یـشحو  نآ  تشذـگرد  نامـسآ 

. دیدرونرد
هّیونثم

زور تسد  یهز  وزاب  تسش و  یهزروش  نیش و  نیمز  زا  دیسر  نودرگ  هب  [ 394]
دزن ناس  نیزا  ریت  فده  رب  کلفدسا  دش  نیشننودرگ  هک  يزور  ز 
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هب هتـشگ  قارـشا  نودرگ  قاثو  هّجوتم  ناّید  کلم  ظفح  رد  نآ  زا  دـعب  ناما  ار  ناج  تسین  دوش  نوچ  ادـجنامک  زا  تیمر  ام  كوان  یلب 
ییارآسلجم مزع 

______________________________

. دوش انیبان  ییانیب  دیآ  اضق  نوچ  ص 58 : يونثم ، صصق  ثیداحا و  ص 91 ؛ ج 1 ، مکح ، لاثما و  (. 1)
«. یتخادنایمن ریت  وت  یتخادنایم ، ریت  هک  هاگنآ  و  . » هیآ 17 ( 8  ) لافنا (. 2)

308 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هب ار  يوگخـلت  یحارـص  تخادـنا . حرط  تنیز  ینوزفا  بیز و  يرایـسب  زا  ّتنج  کشر  یـسلجم  تخاونب و  ار  هرهز  دـناوخ و  ار  دراطع 

شوگ هب  ار  کلف  نایارآمزب  شوناشون  همغن  تشگ . زارمه  نابوبحم  ناهد  یقاس  تسد  زا  ار  ماکتـسود  ماج  دش و  زاب  نهد  ینابزنیریش 
همغن تخاس و  مرگرـس  ار  دیـشروخ  حار  حادـقا  شتآ  دـیدرگ . شومارف  ار  هشیپدرخ  نارایـشه  يامرفتحلـصم ، لـقع  هشیدـنا  دیـسر و 

اب کلف  دروآیم و  رظن  رد  بیـسآیب  بیـس  ماج  هرادا  زا  دعب  مامت  هام  تخادـنا . دـیهان  مزب  رد  هلغلغ  حاور  حابـص و  رد  نابرطم  شکلد 
لایخ سوناف  نورب  نوچ  صاّقر  ناحور  کبـس  مودـق  نمی  زا  ّصاخ  سلجم  نورد  درکیم  لقن  راثن  نایـسلجم  رب  هرجم  تباوث  زا  مامتها 

بیترت غاـمد و  بیطرت  نوچ  تکرب و  ریخ و  اـب  سلجم  نآ  یلاـها  يوگاـعد  کـلم  جوا  زا  کـلم  لـیخ  تکرح و  رد  لاکـشا  رّوـصت و 
يأر هب  ار  عباوت  دادـغب و  تلاـیا  تموکح و  هتخاـس  تفطاـع  راـظنا  روظنم  اددـجم  ار  اـفلخلا  ۀـفیلخ  تسوـیپ ، لوـصح  هب  غارف  تامّدـقم 

رد هچنآ  جات و  هرغ  نویامه  هّرد  ات  بکرم  لعن  خـیم  زا  [ 395  ] بتارملا ۀّیلع  بصانم  دـّلقت  مزاول  هب  ار  وا  هدومرف  ضیوفت  وا  يارآکلم 
ار لابقا  تلود و  لاهن  تشاذگ و  نایـسلجم  هب  ار  سلجم  هدینادرگ  زارفارـس  جاهتبا  تّرـسم و  عاونا  هب  جاتحی  ام  ره  زا  دشاب  قیال  انثا  نیا 

. تشامگ هابتشاکلف  هاگراب  هّجوت  رب  تّمه  هتشارفارس 
هّیونثم

زاب دیشروخ  تشگ  ناهن  برغم  هبزان  ّزع و  ینابناهج و  جوا  ز 
جوا رب  شرهم  راب  دشکرس  یک  هکجوفجوف  هدمآ  شرد  رب  ناهج 

دنک نشور  زور و  ار  هریت  بشدنک  نشلگ  کشر  ُخر  هب  ار  ناهج 
هایس دیفس و  رادم  دش  وا  هکهلا  فطل  راونا  هب  یهلا 

رهب زور  بش و  ار  ناهج  ناشیزورهد  هب  دشاب  رون  تملظ و  ات  هک 
راقفلا  وذ  بحاص  یصو  قح  هبرادم  ار  نید  دالوا  داب و  هش  ز 

309 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

«1  » راید نآ  مزع  ناتسزوخ و  تمیزع  رادمملاع و  يأر  رارقتسا  رد  راتفگ 

تخاس ضّوفم  افلخلا  ۀـفیلخ  ياشگروشک  يأر  هب  ار  اجنآ  ییاراد  تلایا و  تخادرپزاب و  مالّـسلا  راد  ماهم  زا  نوچ  نویامه  رطاع  رطاـخ 
بناج هب  ار  تّمه  هراب  هتشگ  ریگنانع  دوب  داقتعاكاپ  هاش  ترـضح  ریطخ  رطاخ  نونکم  ریمـض و  نوزخم  هشیمه  هک  داهج  ازغ و  هغدغد 

هک عشعـشم  هقرف  هکنآ ، راید  نآ  یلاها  هعقاو  و  دروآ . تکرح  رد  دوب  ریاـخذ  نیاـفد و  عمجم  ار  داـحلا  باحـصا  هک  ریازج  ناتـسزوخ و 
باستنا يوعد  هک  ار  نسحم  ریما  اّما  دنتفگیم  هّللا  یلع  راويریصن  هچرگا  هتشگ  نابات  ناشیا  لاوحا  [ 396  ] هیصان زا  هقدنز  راثآ  هعشعش 

وا يأر  مکح و  هب  هتـسناد  ار  هعورـشم  یهاوـن  رماوا و  هدوـمن  رارقا  فارتـعا و  ّتیهوـلا  هب  یماـقممیاق  مسر  هب  دوـبیم  تّوـبن  نادـناخ  هب 
ریما الوا  هک  دـشاب  هچ  رتبیرغ  نیا  زا  دـنتخادنایم و  ّتیلح  هب  یهـالم  یهاـنم و  تاـطرو  رد  ار  دوخ  هتـسویپ  ببـس  نآ  هب  دنتخانـشیم و 

زا سپ  دنسانش . ماقممیاق  تسا  دنزرف  ار  يادخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  نآ  نامگ  هک  ار  یکی  نآ  زا  دعب  دنـسانش و  دوبعم  قلاخ و  ار  نینموملا 
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هفیاط نیا  زا  یضعب  هک  دناهدرب  نامگ  ياهقرف  هکنآ  دوب . دناوتن  رتيدر  ییهویش  ناشیا  هقیرط  زا  لهجا و  هفیاط  هقرف  نیا  زا  تاهج  عیمج 
زا هنرگا  دنکـشیم ، ریـشمش  دـننکیم و  روز  هداـهن  هنیـس  رب  ریـشمش  كون  هک  ددرگیم  يراـط  یتّیفیک  هّللا  یلع  رکذ  نتفگ  نیح  رد  ار 

تمارک و رب  ینعم  نیا  ّلح  اـّلا  و  دوب . دـناوت  جاردتـسا  لـیبق  زا  عقاو  ریغ  تسا  ینومن  ار  نآ  هک  تسا  يدـنبمشچ  موسر  هدبعـش و  قیرط 
هب رارق  لزنم  وا  نوچ  هلمجلا  یلع  و  رومالا . قئاقحب  ملعا  هّللا  و  لهج ، هب  تسا  رتکیدزن  ناـشیا  هقیرط  زا  ار  « 2  » لقع ندومن  تداع  قرخ 

هدعاق هب  راید  نآ  رد  ضاّیف  ناطلس  دوب ، هدرب  راوبلا  راد 
______________________________

بناج هب  ار  نارکی  نانع  تشگ ، غراف  برع  قارع  قسن  طبض و  زا  نوچ  رتسگلدع  هاش  ترـضح  : » ص 37 هاش ، ماظن  یچلیا  خیرات  (. 1)
«. تفر زاریش  فرط  هب  هیولیکهوک  هار  زا  دعب  دومرف  فّقوت  هّطخ  نآ  رد  زور  دنچ  دینادرگ و  فوطعم  رتشوش 

. دقع هخسن : (. 2)
310 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

دوب و نومنهار  هدـعاق  نامه  هب  ار  هویـش  نآ  نادـقتعم  « 1 « » َنوُدَـتْهُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  اـنَءابآ  انْدَـجَو  اَّنِإ   » قبطرب راوگرزب  ردـپ 
دوجو ّرف  هب  تلاـکو  تباـین و  بصنم  قاقحتـسا  روفو  زا  هک  ینالیج 37  دوعـسم  نیّدلا  مجن  ریما  تشذگرد ، دادـغب  زا  جوک  دـنچ  نوچ 
ضرع هب  هکنآ  زا  دـعب  دنتـشگ . ناتـسرل  هّجوتم  ینامارق  کیب  ماریب  کیب هللا و  نیـسح  قاـّفتا  هب  دومنیم  یناـبم  [ 397  ] هتسجخ شدوجاب 
یمکاح هسأر  هب  ار  دوخ  دراپـسیمن و  داقتعا  يراکتمدخ و  هار  دایقنا  مودق  هب  تسا  تعامج  نآ  یلاو  هک  متـسر  کلم  هک  دیـسر  باّون 
تلادـع یعاود  نآربانب  درامگیم . ملظ  يّدـعت و  رب  تّمه  زین  دوخ  يایاعر  ّقح  رد  هدروآرب و  يریغ  الانا  هقلح  زا  ءالعتـسا  رـس  هتـشادنپ 

و دنزاس . طرخنم  هاگرد  نیا  ناعیطم  هریاد  رد  برحل ، ارارطضا  اب  حلصل  ارایتخا  ار  وا  ات  دنداتسرف  ار  تعامج  نآ  هتشگ  وا  ّرش  عفد  ثعاب 
مـسر هب  زیخمرگ  يزیدبـش  هتـشگ  لیلد  يرـسکبس  ار  نویامه  تمیزع  یگراب  لزنم  ناـمه  رد  دنتـشگ ، ناتـسرل  هّجوتم  عمج  نآ  نوچ 
هزیوح یلاوح  هتفه  تاقوا  رد  دادغب  دودـح  زا  دـندش و  هزیوح  مزاع  مالغ  نودرگ  هاش  باکر  رد  مامت  هب  نایرکـشل  هدرک  راضحا  راغلیا 
رادـم ار  ملاع  هک  یهاش  رکـشل  همدـقم  اب  هدـمآ  شیپ  هلداجم  مادـقا  هب  دـندوب  اـجنآ  عشعـشم  هقرف  نوچ  و  دـش . یهاـش  گـنروا  ّرقتـسم 

دنتخادرپ و زاب  ار  تایح  هصرع  هتـشگ ، نایزاغ  غیردیب  غیت  هضرع  ناشیا  رثکا  یتصرف  كدـنا  هب  دـندومن و  هبراحم  زاغآ  دوب  یهانپنید 
هزوح رد  « 3  » هزیوح نوچ  و  تخاس . راـگزور  هیاریپ  ار  « 2 « » اوتومت نا  لبق  اوتوم   » تحیصن رارطـضا ، هجو  رب  رایتخا  هب  هن  تفـص  یفوص 

نآ دالب  ریهاشم  زا  زین  نآ  هک  « 4  » لوفسید هّجوتم  هدرک  اجنآ  مکاح  یگغوراد  مسر  هب  ار  ءارما  زا  یکی  دمآرد ، ریخـست  هطیح  ّطلـست و 
هعلق یلاوتوک  هب  یلاو  لبق  زا  هک  یصخش  هدمآرد  کّلمت  هریاد  رد  ریشمش  [ 398  ] دش دمآ  هزینرس و  دردیب  زین  نآ  هتشگ ، تسا  کلامم 

روفو زا  ار  میارج  رذع  لوبق  لیامح  ریشمش  ندرگ و  رد  نفک  دوب  لوغشم  نآ 
______________________________

«. میوریم اهنآ  یپ  زا  ام  میتفای و  ینییآ  رب  ار  نامناردپ  . » هیآ 22 ( 43  ) فرخز (. 1)
. دیریمب امش  ندرم ، زا  شیپ  ص 194 ، لاثمالا ، ۀنیزخ  ص 1753 ؛ ج 4 ، مکح ، لاثما و  (. 2)

. تسا عقاو  درگنسوس  يرتمولیک  رد 40  قارع  زرم  رانک  ناشیم ، تشد  ناتسرهش  شخب  هزیوه : هزیوح - (. 3)
. دومن بولغم  ار  نایعشعشم  ق  لاس 914 ه . رد  لیعامسا  هاش  هک  دوب  ّلحم  نیمه  رد 

. تسا عقاو  زد  دور  پچ  لحاس  رب  ناتسزوخ  ناتسا  رد  لوفزد : لوفسید - (. 4)
311 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

یلع نیّدلا  فرش  انالوم  مقر  بیارغ  ملق  هچ  رگا  و  درب . نوریب  كاله  هطرو  زا  یناج  تمالس  هب  درپس و  ار  هعلق  هتـشگ  لماش  یهاش  وفع 
هتـسجخ ناخّروم  زا  یـضعب  لوق  هب  هک  نأـشلا  میظع  یلپ  ّلـحم  نآ  رد  هچ  دزاـسیم  ملعم  زّرطم و  لوفزد  هب  ار  رهـش  نیا  مسا  يدزی 38 
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ناسل باحصا  فرع  رد  نوچ  اّما  دنا ]  ] هتـشونیم هتفگیم و  لوف  میدق  نابز  هب  ار  لپ  تسا و  فاتکالا  وذ  روپاش  عارتخا  هتخاس  فاصوا 
فاـطلا نمی  هب  زین  هدـلب  نآ  نوـچ  و  ددرگیم . موـقرم  هقیرط  ناـمه  هب  ّمهم  تلوهـس  تهج  ددرگیم ، موـقرم  لوفـسید  هب  ملق  باـبرا  و 

سک نآ  تشگ و  ربهار  « 1  » رتشوش بناج  هب  ار  رکیپهوک  رشح  نآ  هتشگ  رثاترصن  رکـشل  دئاق  يزوریف  حتف و  تشگ ، رّخـسم  یناحبس 
ياول هک  ییارما  هعقاو  درپس . هابتشا  کلف  هاگرد  نادمتعم  هب  ار  هعلق  هدومن  لوفسید  مکاح  ّتنس  هب  ادتقا  زین  دوب و  وا  فّرصت  رد  هعلق  هک 
تّوـق هداد  هار  خامـص  خاـک  رد  ار  ماـظع  يارما  هّجوـت  ربـخ  متـسر  کـلم  نوـچ  هکنآ  دـندوب ، هداد  فاـطعنا  ناتـسرل  بناـج  هب  تمیزع 

دشاب و هاتوک  نآ  نماد  زا  نیتم  لقع  فّرصت  تسد  هک  نیـصح  یهوک  هورذ  هک  تشگ  نآ  هّجوتم  دوب  غامد  هّلق  نیـشنهعلق  هک  شاهّلیخم 
، دزادـنا نمأم  نآ  رد  ار  دوخ  تفآرپ  يداو  تفاخم و  لزنم  رـس  نآ  زا  دزاس و  نکـسم  هام  رهم و  اـب  نیـشنمه  تعفر  لاـمک  زا  نارادهعلق 

ارما دیدرونرد . دوخ  دوهعم  لزنم  زا  تکوش  تموکح و  طاسب  دیدرگ و  نّصحتم  اجنآ  هدرب  هانپ  [ 399  ] ناتسرل لابج  زا  یکی  هب  نآربانب ،
جوا زا  ریخـست  دـنمک  کلم ، جوف  ضوع  رب  يو  رد  رل  هقرف  دد  وید و  کلف و  متفه  رادومن  دـندید  ياهصرع  دـندمآ  هوک  نآ  ياـپ  هب  هک 

، هدمآ ینالیگ  مجن  ریما  بلط  هب  ینابم  ناهیک  يودرا  زا  یچلیا  ءانثا  نیا  رد  ریصقتیب . زجاع  نآ  زارف  رب  دوعـص  زا  ریبدت  ریت  ریـصق و  نآ 
تداعـس هب  يزور  كدـنا  هب  هدرک  يوربـش  زاـغآ  « 2 « » ُبـِقاَّثلا ُمْـجَّنلا  «، » ُقِراَّطلا اَـم  َكارْدَأ  اـم  َو   » ياـضتقم رب  بتارمکـلف  لـیکو  نآ 

، دیدن صالختسا  بجوم  هرخالاب  زین  ار  مکحم  هوک  نآ  هب  ندرب  هانپ  متسر ، کلم  هکنآ  زا  دعب  و  دش . زوریف  سومان  ناویک  هاش  سوبياپ 
هب هداتسرف  ارما  یماس  سلجم  هب  ایاده  فحت و  اب  ار  دوخ  هفیاط  ناروشناد  زا  یضعب  دروآ  رابتعالا  يوذ  يارما  هاگرد  هب  راذتعا  يور 

______________________________

. رتشش هخسن : (. 1)
. هدنشخرد تسا  ياهراتس  تسیچ ، دیآ  بش  رد  هچنآ  هک  یناد  هچ  وت  و  هیآ 2 و 3 : ( 86  ) قراط (. 2)

312 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
ایند نامـسآ  نوچ  الط  رهاوج و  هب  لّلکم  يایـشا  نآ  سکع  زا  ار  ناشیا  عیفر  تبحـص  تساوخرد و  ار  دوخ  نوخ  هنابیاغ  ترذـعم  نابز 

ناشیا و راگزور  هرهچ  رب  ّتینما  قیرط  هب  ّتینما  باوبا  دنداد و  ماقم  مارتحا  قدارس  هیاس  رد  ار  وا  ناگداتـسرف  زین  ماظع  يارما  تسارایب ،
تبحص رد  هتشگ  فّرـشم  ارما  سوبتـسد  هب  هدمآ  « 1  » نییاپ هوکـشنودرگ ، هوک  نآ  زا  متـسر  کلم  نآ  زا  دـعب  دـنداشگ . ناشیا  مکاح 

يأر هدـمآرد ، رثاهدـنخرف  شخبتسار  رظن  رد  شلاـمعا  نساـحم  هتـشگ ، فّرـشم  اولنودرگ  هاـش  یـسوبهّدس  ياـمظع  تلود  هب  ناـشیا 
«2  » رتشوش رهاظ  رد  یتّدم  تروص  نآ  هب  و  دندیـشک . [ 400  ] شنساحم رد  هسیفن  رهاوج  هک  درک  نآ  ياضتقا  ترـضح ، نآ  يارآناهج 

نوچ هتخاس . زازعا  لالجا و  ّرقتـسم  ار  زاریـش  تکلمم  دودـح  هتـشگ  ناشفاکشم  ریگملاع  مچرپ  اجنآ  زا  دوب و  هانپملاع  يودرا  مزـالم 
رهزداـپ لاـیخ  هب  دوب  یهوک  زب  یهوبنا  عمجم  هک  راـسهوک  نآ  راکـش  لاـیخ  دـیدرگ ، ناـیزاغ  دورو  رکذ و  دروم  « 3  » درجباراد هـصرع 

هب دنیآرد و  راثآکلف  راسهوک  نآ  نوماریپ  هطاحا  مسر  هب  راوس  هدایپ و  دارفا  هک  دش  ذفان  یلاع  رما  نآربانب  دش . رهبهتشرف  هاش  ریگنماد 
شوحو زا  ار  هوک  هدنار ، ار  نایشحو  فاکش  نودرگ  هروذ  نآ  فارطا  زا  دنیارب و  نآ  کلف  زارف  هب  یعس  يدرمياپ  تدالج و  يرایتسد 

رد ار  ماد  دد و  طیحم  نآ  ناوتنودرگ  نایرکـشل  نامرفلا  بسح  دنزاس . « 4 « » ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو   » هاگرـشحم ار  نآ  نماد  دنزادرپزاب 
رب نوچ  و  دنتفر . ورف  سافنا  بوراج  هب  تفصروم  دوب  یتسناوت  نامد  لیف  نامـض  تّوق  رد  کیره  هک  ار  شحو  فانـصا  دنتفرگ و  نایم 
رد ینکفادیص  هب  هانپنید  هاش  دندش ، عمج  هودنا  ترـسح و  عمجم  نآ  رد  هورگهورگ  « 5 « » ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی   » ياضتقم
ات دادیم  حاورا  ملاع  هب  ناشنریت  تراشا  هب  ار  ناشحور  داشگیم و  نایـشحو  داـسجا  رب  اـهنزور  ربحور ، رپ  باـقع  ریت  ّرف  هب  هدـنار  ناـیم 

رد ماظع  يارما  تصخر  هب  زیرنوخ  مکح  تشگ . مارآیب  ماد  دد و  ندنکفا  زا  ترضح  نآ  تسویپ  تبارغ  تسش  تسد و  هکنآ 
______________________________

. نایاپ هخسن : (. 1)
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. رتشش هخسن : (. 2)
(. مالعا نیعم / گنهرف  . ) زیرین هچایرد  بونج  رد  سراف  ناتسا  رد  تسا  يرهش  درجباراد : (. 3)

«. دنوش هدروآ  درگ  شوحو  نوچ  و  . » هیآ 5 ( 81  ) ریوکت (. 4)
«. دییایب جوفجوف  امش  دوش و  هدیمد  روص  رد  هک  يزور  . » هیآ 18 ( 78  ) ءابّنلا (. 5)

313 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دنداد و تأرج  داد  ناوت  باتیب و  [ 401  ] شوحو یقاب  ناوهآ و  تایح  قاروا  ّیط  رد  ناکمالا  بسح  ناشیا  دیسر . ذافن  هب  ندنکفا  دیص 
رب دتمم  ياضف  روانهپ و  هصرع  نآ  رد  دد  ماد و  رادقم  نآ  ببـس  نآ  هب  دـنداشگ . نایرکـشل  ریاس  يور  رب  رما  نآ  تصخر  باب  هرخالاب 
رـس ضرع  تقو  رد  يدرک ، نآ  ياصحا  دـع  لایخ  هشیدـنا  بساحم  اـهنآ  قرو  رب  ناوهآ  ناـگژم  كون  هب  رگا  هک  داـتفا  رگیدـکی  يور 
نآ دومرف ، زاریـش  هدـلب  تمیزع  دـش  لصاح  رثآمحرف  راکـش  نآ  زا  غارف  هیامرـس  ار  رطاع  رطاـخ  نوچ  و  يدروآرد . ّریحت  بیج  هب  رّکفت 
ّرف هب  ترازو  یلاع  بصنم  ناتسمز  نیا  يانثا  رد  و  تخادنا . راید  نآ  رد  قالشق  مسر  هب  تماقا  لحر  تخاس و  بالصا  ّزع و  طبهم  راید 

زّرطم و تشاد ، راهتشا  تمـس  یناهفـصا  دمحا  رای  ریما  هب  لّوا  رد  هک  یناث  مجن  ریما  موحرم  ریما  یناشن  لاله  تروص  ردب  متاخ  نیگن و 
دوب هتفای  ماهم  روما  رثکا  لاـم و  کـلم و  رد  ماـمت  لـخد  هبتر  ترادـص  بصنم  رد  هک  یناشاک 39  دـمحم  یـضاق  نوچ  و  تشگ . ملعم 

هاش ضرع  هب  وا  رایتخا  ماّیا  تافّرـصت  زا  يزیربت  ناموت  رازه  تسیب  غلبم  رب  لمتـشم  زیمآریرقت  ینخـس  دوعـسم  نیّدلا  مجن  ریما  هب  تبـسن 
دیق دـیقم  مکحلا  بسح  داتفین ، رونا  رطاـخ  یـضرم  تمهت  نیا  رکذ  غلبم و  نیا  ضرع  تمهنرحب  تریـسناک  تّمه  لاـمک  زا  دـیناسر و 

عبطلا بحاص  بایا  تدایـس  باـنجیلاع  و  تشگ . هتخوس  شرمع  نمرخ  غیردیب  غیت  شتآ  هب  هتـشگ  راـیتخا  نامـسآ  بکوک  نآ  راـسا 
نیّدلا فیرش  دّیـس  ریما  [ 402  ] موحرم هماّلع  ترـضح  ریابن  زا  هک  يزاریـش  دّمحم  نیّدـلا  فیرـش  دّیـس  ریما  یفولا ، مهفلا  ثراو  یکزلا ،

و دـش . لامآ  لوصح  لاب و  غارف  هّجوتم  ناتـسروشک  هاشداپ  يأر  ناتـسمز  نآ  رد  و  دـش . وا  ماقممیاق  ترادـص  بصنم  رد  دوب ، یناجرج 
رگهولج ّرـش  ریخ و  اب  ناکم  ّرـض و  عفن و  رب  ناهج  رد  ردـق  اـضق و  هدرپ  سپ  زا  ( 914  ) هئامعست رشع و  عبرا  هنـس  ناتـسمز  رد  عیاقو  نیا 

: لاق نم  معنف  تشگ .
تیب

«1 « » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلُِذت  َو  ُءاشَت  ْنَم  ُّزُِعت   » یهد یهام  هب  ایرد  هب  ار  رگدیهد  یهاش  يرارب و  ار  یکی 
______________________________

تسوت و تسد  هب  اهیکین  همه  یهدیم . تلذ  یهاوخب  هک  ار  سکره  یهدیم و  تّزع  یهاوخب  ار  سکره  . » هیآ 26 ( 3  ) نارمع لآ  (. 1)
«. ییاناوت يراک  ره  رب  وت 

ُلبُس ریخ  هب  قح  رب  تسیداه  هکلسر  ردص  زازعا  هب  یهلا   314 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
تسیرترب نیمز  لها  رب  ار  کلفتسیرورس  هویش  ناهج  رد  ات  هک 

هاش ناج  رب  فرص  کلم  ياعدهاش  نامرف  ریز  رد  داب  کلف 

هاش هاگرد  دوعـسم و  نیّدلا  مجن  ریما  ندش  لیاح  قارع و  ناجیابرذآ و  بوص  هب  زاریـش  هصرع  زا  زارفارـس  تیار  ندمآ  زازتها  رد 
«1  » قارف يرود و  بابسا  و ]  ] زازعاکلف

دروآ نایاپ  هب  ار  درو  لصف  ياهتنا  راهب و  رخآ  تسا  یمارهب  روصق  زا  نآ  لصا  یضعب  دزن  هک  درز  کشوک  عضوم  رد  دروان  مارهب  نوچ 
هب امتناکلف  ياول  تخاس و  فرصنم  قارع  بناج  هب  ار  یناتسیتیگ  نامسآ  ینامی ، لیهس  نآ  لیهـس  ربا  مادنالگ  نانع  تمیزع  تسد  و 

تاقدارس مّیخم  ار  ناهفـصا  [ 403  ] هّطخ يدایاکلف  ورـسخ  يداوب  ّیط  زا  دـعب  تخارفارب و  رـس  تکلمم  نآ  يارحـص  تشد و  ياـشامت 
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تـشگ نومنهار  هّطخ  نآ  نادیم  هب  ار  ریخلا  حابـص  ریـس  قرب  بکرم  نتخادنا  قبق  نتخات و  بسا  هیعاد  رهاوج  دینادرگ و  لالج  تّزع و 
: هک دیناسر  ریظندیشروخ  هاشداپ  نآ  ضرع  هب  ریذپلد  تیب  نیا  ریدقت  مهلم  نابز  ایوگ 

مظن
دهد نامسآ  زا  شیراجم  رگم  نودرگتسرقحم  تلیخ  روخرد  هصرع  تفه  نیا 

رظن هب  ار  نادیم  نآ  یـشاوح  تمهن  عیـسو  تّمه  نوچ  مرجال  دـهد  ناکمال  فرط  نآ  زا  رگد  کلموت  کلم  عسو  یپ  لزی ز  مل  مکح  ای 
نیا کشر  ترضخ  یمّرخ  رد  نوکسم و  عبر  يازفتریغ  تعسو  رد  دوب  ياهصرع  هچ  رگا  درک ، هعلاطم  ناحتما 

______________________________

هّجوتم زاریش  زا  لاس  نیا  راهب  رد  هدعقلا  يذ  خلس  هبنـشود  لیئ  تنوی  زورون  هئامعست 915  رشع و  سمخ   » رد ص 272 : ارآناهج ، (. 1)
«. دش قارع 

315 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
دـشاب یبارـس  شتمرکم  باحـس  اب  ایرد  تفه  یبابح و  شتمهن  رحب  رد  الاو  کلف  هک  یلعا  ترـضح  تّمه  بنج  رد  نوگدروجال  رهپس 
کلف نحص  نآ  يازفتحسف  ینامز  كدنا  هب  هتشگ  رومأم  نز  درم و  هاگاشامت  نآ  ندوزفا  رنه  هب  نتلیپ  ناروآلیب  نآربانب  دومن . رّقحم 

: هک دناوخ  نآ  فصو  رد  هقطان  نابز  هک  دنتخاس  نادیم  هدیدرگ  لاثم 
تیب

«1 « » ًاْتمَأ َو ال  ًاجَوِع  اهِیف  يَرت  ال   » هقودصم ار  رادرککلف  رامـضم  نیا  نوچ  دشاب و  نایب  رد  هک  ینعم  وچمهیـشیب  ناهج  زا  یناهج و  رد 
بناج هب  ار  نادـیمکلف  هراب  نانع  اجنآ  زا  هدومن  مادـقا  مایق و  يرادـنامک  يراوس و  حرف  هب  یکدـنا  هاـنپنید  هاـش  هتـشگ  لاـحلا  بسح 
هدرپ فیرخ  فیرح  نوچ  هدـینارذگ . ینارماک  ترـشع و  مزاول  هب  هصرع  نآ  رد  ار  یناتـسبات  لصف  دروآ و  تکرح  رد  نادـمه  تیـالو 
زیربت زا  تراـبع  هک  ناـجیابرذآ  کـلملا  راد  هّجوتم  اـجنآ  زا  دوزفا و  تغارف  مسارم  رد  دـننامیب  دـنولا  نماد  رد  دوشگ ، هرهچ  زا  [ 404]

دزن هک  نیذآ  هب  ار  رهـش  نآ  ناکد  رازاب و  ناوت  دیـشروخ  ورـسخ  مودق  هنارکـش  هب  ناینبعیفر  هدـلب  نآ  نانکاس  هتـشگ ، تسا  ناشنّتنج 
راثیا و تامدخ  ناوید  تقاط  ردـق  هب  لاصخ  رهم  هاش  لالجا  لوزن  لحم  رد  دـندوزفا و  تنیز  هدـش  عیاش  يدـنبنییآ  ترابع  هب  نیرخأتم 
، تفاسم نآ  ّیط  يانثا  رد  هدومرف  يوخ  تیالو  تمیزع  یتشهب  نویامه  يوخ  تداع  اجنآ  زا  و  دندومن . میدـقت  ناسحا  یگدـنب و  موسر 

هدیـسر نیع  لامک  تفآ  «« 2  » َدَسَح اذِإ  ٍدِساح  ِّرَـش  ْنِم   » دب مشچ  دمراب و  هدـید  زا  ار  رگرز  دوعـسم  نیّدـلا  مجن  ریما  جاورهدـنخرف  جازم 
هعرج زا  ار  وا  اـت  درپس  دوعوم  لـجا  یقاـس  تسد  هب  ار  شتاـیح  هناـمیپ  « 3 « » اهبراش ساّنلا  ّلـک  سأـک و  توملا   » مکح هب  ریدـقت  رگرز 

سانلا لک  باب و  ربقلا  و   » هزاورد هب  نادرگرس  ار  وا  هتخاس ، بلابل  « 4 « » ناکم ّلک  نم  توملا  هیتأت  هیعسن و  داکی  هعّرجتی و ال  »
______________________________

«. ینیبیمن يدنلب  یتسپ و  یجک و  چیه  نآ  رد  . » هیآ 107 ( 20  ) هط (. 1)
«. دزرویم کشر  نوچ  دوسح  ّرش  زا  و  . » هیآ 5 ( 113  ) قلف (. 2)

. دنشونیم نآ  زا  مدرم  همه  هک  تسا  یماج  گرم  همجرت : (. 3)
. دمآیم وا  يوس  هب  فرط  ره  زا  گرم  میدرکیمن و  وا  يارب  یششوک  شالت و  چیه  دیعلبیم و  ار  وا  همجرت : (. 4)

316 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
«. 2 « » لیکولا معن  یلوملا و  معن  وه  لیلجلا و  ریبکلا  ّیلعلا  هّلل  مکحلا  و   » دینادرگ هناور  « 1 « » اهلخاد

هیعابر
شلامآ یناما و  افج  تسروجشلاماپ و  افو  لها  دندش  هک  نارود 
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 **** شلامالام تخاسن  مغ  يدرد  زکقشع  یم  فاص  تخیرن  یسک  ماج  رد 
رید نیرد  هب  تلالج  زا  يریقفریس  نیرد  هب  تلاکو  زا  لّکوت 

ینابمدنلب ترازو  بصنم  هب  یناهفـصا  دـمحا  رای  ریما  نوچ  و  [ 405  ] ریم تدـیوگ  دزیا  مکح  رخآ  هکریم  رگا  یهاـش  رگا  نطوـم  نیرد 
مجن ار  وا  دنداشگ و  شلابقا  هرهچ  رب  تافتلا  باب  دـیدرگیم  زوریف  تالاقم  رب  زیاف و  تامارم  رب  زورهبزور  شعلاط  بکوک  هدوب  هتـشگ 

دنچ تسا ، خـسرف  تشه  زیربت  ات  اجنآ  زا  زیربت و  لامعا  زا  هک  تسا  رتسبـش  عضوم  لـصّتم  هک  هنماـخ  عضوم  رد  نوچ  و  داد . بقل  یناـث 
رد هتفر  يوخ  تیالو  هب  اـجنآ  زا  دوب و  هتفر  فّقوت  ردـیح  نینمؤملا  ریما  نویاـمه  دـقرم  هب  رگرز  مجن  ریما  شعن  نداتـسرف  تهج  يزور 

دوب و بوصنم  یهاش  ترازو  یلاع  بصنم  هب  هک  ار  ییالع  کیب  ازریم  راک  دنتخادنا و  تماقا  لحر  هزور  دنچ  اجنآ  راهب  هشیمه  رازغرم 
مجن ریما  و  دـندرک . هناور  مجن  ریما  بقع  زا  رارطـضا  هب  ار  وا  دـنتخاس و  ریدـقت  بسح  هب  دومنیم  دّرفت  يوعد  راـبخا  ّرمم  زا  رما  نآ  رد 

: لیق ام  معنف  دیدرگ . ییاورنامرف  تموکح و  دنسم  نّکمتم  رتمامت  هچره  تنکم  هب  هتشگ ، یناعم  یناب  ار  لالقتسا  يانب  یناث 
تیب

يادخدکیب  دننامن  ار  ناهجياج  هب  درآ  رگید  دور  رگ  یکی 
______________________________

. دنوشیم دراو  نآ  هب  مدرم  همه  هک  تسا  يرد  روگ  همجرت : (. 1)
. تسا لیکو  وکین  رورس و  وکین  وا  تسا و  لالجاب  گرزب و  هبترمدنلب  دنوادخ  نآ  زا  نامرف  همجرت : (. 2)

317 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

مجنا ترثک  هب  يرکشل  ماجنا و  تداعس  تخت  اب  ار  هانپنید  هاش  مّود  تبون  ناورش  بناج  هب  نکفاریش  تلود  تلالد  رد  راتفگ 

تـسکش تقو  رد  نوـچ  هک ، دـنامن  بوـجحم  يرورپرنه  راـیعم  ناـفقاو  يرونخـس و  راـّیع  نادـقان  يارآهحفـص  ياشگهفیحـص  يأر  رب 
میهاربا نیّدلا  ریهظ  خیش  [ 406  ] شدشرا دلو  دندوب  هتشگ  راسا  دیق  راتفرگ  شناگدنز  راوبلا و  راد  هب  شناگتشک  هک  راسی  خرف  هاشناریش 

دشاب و شیجلا  ۀمّدقم  هبراحم  نآ  رد  هک  دوب  هدومن  نآ  سامتلا  ردپ  زا  هبراحم  تقو  رد  دراد  راهتشا  هاش  خیش  هب  رابتعا  لها  نابز  رب  هک 
زا تسد  تهج  نیا  زا  زور  نآ  رد  وا  هک  دـنیوگ  و  دوب . هتخاس  لوذـخم  لولم و  ّرمم  نیا  زا  ار  وا  هدیـشک  وا  لوؤسم  رب  در  ّطخ  هاشناریش 

تایح هیامرس  « 1 « » حـبر دـقف  هسأرب  اجن  نم   » هیـضق وا  تفای ، هار  ناشیا  رکـشل  هب  تسکـش  نوچ  هتـشاد  هاتوک  گنج  زا  گنچ  برح و 
«2 « » ًاـنِمآ َناـک  ُهَلَخَد  ْنَم   » تنمیم هب  ار  لزنم  رـس  نآ  هتخیرگ  نـالیگ  تکلمم  هب  دوخ  ناـصوصخم  زا  یهورگ  اـب  رارف  مادـقا  هب  هتـسناد 

ریاس اب  ار  اتسا  هعلق  هدومرف  بضغ  رهق و  ساد  هضرع  تفصایگ  ار  ایک  نیسح  هانپنید  هاش  هک  یتصرف  رد  و  تخاس . نمأم  هدرمش  نومیم 
، تسوا هب  بوسنم  یگیب  یضاق  هجقآ  هک  کیب  یضاق  دلو  یناورش  يازریم  دومحم  ناطلس  کّلمت  هطیح  دروآرد و  فّرـصت  دیق  هب  ایـشا 
رد ار  وا  ییادف  هک  يدنچ  زا  دـعب  دوب  هدـش  یمان  رومان  نآ  یماس  مسا  هب  تاناوریـش  تلایا  روشنم  هتفای  داعـستسا  باّون  سوباپ  فرـش  هب 
ّرف زا  نآ  یلاوح  نوچ  هتفاتش . لصا  نطوم  هب  مامتها  مادقا  هب  هدرک  دوخ  راید  تنطلس  حیاور  مامـشتسا  هاش  خیـش  دیناسر ، لتق  هب  ناوریش 
هاش هصـالخ  تمدـخ  هب  فحت  اـب  ار  دوخ  مدرم  زا  یـضعب  تشگ و  نّکمتم  اـجنآ  تموکح  تنطلـس و  دنـسم  رب  دوب ، یلاـخ  یلاو  دوجو 
هبقر يدــنمزاین و  [ 407  ] ندرگ رد  یگدـنب  قوـط  تیدوـبع و  هدـالق  هـک  دوـب  هداد  ربـخ  عّرــضت  يدـنمزاین و  يور  زا  هداتــسرف  فـجن 

مرجال مرامشیم . یناهجود  تراسخ  بجوم  ناعذالا  بجاو  نامرف  زا  ار  دّرمت  مراد و  یگدنکفارس 
______________________________

ص 262. ج 2 ، لاثمالا ، عمجم  یف  لائللا  دیارف  (. 1)
«. تسا نمیا  دوش ، لخاد  نادب  هکره  . » هیآ 97 ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)
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318 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
وا دوب و  هدومرف  ضیوفت  وا  هب  ار  کـلامم  نآ  تموـکح  هتـشاگنا  وـفع  ار  وا  هتـشاد  میارج  شخرد ، دیـشروخ  تّمه  شخبملاـع  قافـشا 
زا الو  نیا  رد  هکنآ  ات  تشادیم  يرب  ینامرفان  راب  زا  ار  تعاطا  هّمذ  هتـسج  لّـسوت  لـیاسر  لـسر و  لاـسرا  لـیاسو و  ایادـه و  هب  هتـسویپ 

لصالا مکح   » مکح هب  وا  يابآ  دایقنا  مدع  ینامرفان و  هک ، تشگ  مسترم  نانچ  الجنا  دیشروخ  ریمض  هیـشاح  رب  امتناقدص  نایهنم  رابخا 
َرَبْکَتْسا َو   » ياّدوم ياضتقم  هب  جارخ  جاب و  يادا  تقو  رد  هدومن  تیارس  یهجو  رهظا  هب  وا  تیارد  زا  رود  تاذ  رد  « 1 « » عورفلا یف  يرسی 

هرهچ رب  دــیامنیمن و  دوـهعم  هـجو  رب  هوـجو  يادا  هداد  هار  غاـمد  رد  رابکتــسا  رورغ و  داــب  « 2 « » ِّقَْـحلا ِْریَِغب  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُهُدوـُنُج  َو  َوُـه 
زا ار  دوخ  عالق  درادیم و  طوبرم  ار  دوخ  تلود  هلـسلس  دـیاشگیمن . یغبنی  اـمک  يرادتمرح  باوبا  هبترم  هردـس  هبتع  نیا  ناگداتـسرف 

زوسهشیب اجیه و  ياههشیب  نکفاریش  هک  نویامه  تلوص  ناویک  تلود  مرجال  درامشیم . طوبضم  تیاغ  هب  عابتا  يرایسب  هریخذ و  ترثک 
نآ زا  هدروآرد  دوخ  بحاـص  شوینتقیقح  شوگ  رد  « 3 « » روصنم ّکنإف  تئـش  ثیح   » هّجوت باطخ  تساغو ، برح و  لزنمرـس  ناریش 

ناوریـش تکلمم  مزع  هب  ناشنترـصن  هیوـلا  نآرباـنب ، دروآ . زاورپ  رد  غاـمد  خاـک  رد  ار  نیمزرـس  نآ  تمیزع  غرم  زار  نآ  يادا  زاوآ و 
دربتـسد ماقم  رد  نایناهج  اب  درب  تّدش  هکنآ  اب  ( 915  ) هئامعست رشع و  سمخ  هنـس  روهـش  طساوا  رد  و  تشگ . ناور  رگید  تبون  [ 408]

هصرع رد  ردنمس  دوشگیمن و  ملاع  ناگدرسف  يور  رب  تمحرم  يور  زا  ییانیب  مشچ  هتـشگ ، رطقلا  نیع  رهم  هدید  فرب  ترثک  زا  دوب و 
: هک دوب  ربخ  رد  ینعم  نیا  زا  رذح و  رب  هتکس  ضرم  زا  رذآ 

مظن
هنایم زا  شبآ  بآ و  تفر  نوربهنامز  عبط  دش  هدرسفا  سب  ز 

هناشن شجاوما  داد  رهوج  زدالوپ  عبط  نوچ  دش  بآ  جازم 
هنارک  رب  شتآ  زا  تسج  ردنمسمهو  زا  هک  يران  رصنع  دش  نانچ 

______________________________

. دنکیم تیارس  هخاش  هب  لصا  مکح  همجرت : (. 1)
«. دندرک یشکرس  نیمز  رد  قحان  هب  شیاهرکشل  وا و  . » هیآ 39 ( 28  ) صصق (. 2)

. يوشیم يرای  یهاوخب  هاگره  همجرت : (. 3)
رد راهب  داب  ذوفن  نوچ  رادنید  هاـش  مکح  هنادهبنپ  نوچمه  هبنپ  نوردمشچ  مدرم  دـش  ناـهن  يد  داـب  319 ز  ص : نتم ، یهاش ، تاـحوتف 
نآ دش  دمآ  بابرا  ربعم  سرا و  رک و  بآ  عمجم  هک  داوج  عضوم  هب  هّینـس  هّدس  ناتلود  دیواج  هک  تشگ  ذفان  راثآ  راجـشا  رکـشل  نادبا 
رسج نوچ  هتفر ، ربعم  رس  رب  ربخمهتسجخ  هفیاط  رثا  رب  اشگناهج  هیولا  و  دنیامن . مایق  رـسج  نتـسب  هب  عبط  تدوج  يور  زا  هتفر  تسا  دالب 

ربخ نوچ  و  دـیناسر . تیالو  نآ  لیلذ  زیزع و  شوگ  هب  ار  « 1 « » ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف   » هنطنط هدومرف  روبع  اجنآ  زا  دوب  هتفای  لـیمکت 
. تشگ درقیب  نصح  نّصحتم  دوخ  هدـنار  هار  ياهرـس  زا  ار  باش  خیـش و  دیـسر ، هاش  خیـش  هابتنا  عمـس  هب  روتـسد  دیـشروخ  تیار  روبع 

هعلق بناج  هب  یخارت  فّقوت و  [ 409  ] یب ار  تلود  ناکرا  زا  یعمج  داد و  فارصنا  وکاب  هعلق  بوص  هب  ریگملاع  هراب  نانع  یلعا  ترضح 
ندرگ و رد  ریـشمش  هک  دـندید  نآ  رد  تحلـصم  دـندیدرگ ، فقاو  نویامه  تایار  هّجوت  زا  نوچ  وکاب  هعلق  نالاوتوک  داتـسرف . یخامش 
و دیناسر . ماظتناهردس  هدس  لیبقت  فرـش  هب  مارک  يارما  لیاسو  هب  ار  دوخ  هتـشگ  لیاس  ریذپلد  ریذاعم  هب  ار  تاریـصقت  وفع  لیامح  نفک 

دعب هدیشک ، وا  لامعا  هدیرج  رب  وفع  مقر  هتشگ ، لوبق  راظنا  روظنم  لومشکلف  هاگرد  هب  لوصو  زا  دعب  دوب ، ریدقت  قفاوم  شریبدت  نوچ 
ُّبُِحی ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو   » هقودصم هتشگ  ناسحا  عاونا  لومش  وفع  رون  لاعتشا  بضغ و  بهل  نداد  نیکـست  زا 

هعلق یلاوح  ناـنکاس  رـس  رب  هیاـس  ياـشگناهج  ياول  نوـچ  و  تشگ . نید  داد و  اـب  يـالعا  ترـضح  نیکمت  نیگن  شقن  « 2 « » َنِینِسْحُْملا
دنمتلود نآ  یناث  ناسحا  وفع و  كرادا  رد  هدومن  وکاب  لاوتوک  هّینس  ّتنـس  هب  ادتقا  زین  دوب  دنمدرخ  درم  هک  نآ ، لاوتوک  دنکفا ، نارباش 
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هعلق نانکاس  نوچ  و  تفای . سابلا  تیانع  وفع و  سابل  زا  سانـشادخ  لقع  لیلد  هب  هدـعاق  نیمه  هب  زین  وکمرب  راـصح  رادهعلق  هدـیدرگ و 
هعلق نآ  طبر  طبـض و  رب  تمهنرـصاق  تّمه  دنرادن و  رب ]  ] يرادهعلق زا  تسد  تلوهـس  هب  هدرک  نادـنبرد  هک  دـندوب  نآ  دـنب  رد  دـنبرد ،

، دنرامگ لاثمتکلف 
______________________________

.»؟ تسه یهار  ار  ندش  نورب  ایآ  . » هیآ 11 ( 40  ) نموم (. 1)
«. دراد تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  دنرذگیمرد . مدرم  ياطخ  زا  دنروخیم و  ورف  ار  شیوخ  مشخ  و  . » هیآ 134 ( 3  ) نارمع لآ  (. 2)

320 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
راذگ راصح  نآ  راوید  رد و  رب  رابتعا  مشچ  هب  تریـصب  بابرا  هدـید  نوچ  و  تفاتـش . هعلق  نآ  یلاوح  هب  نارکی  ناشنکلف  نارکی  مرجال 

زا [ 410  ] شراثآردنکـس راوید  دومنیم و  روغ  نخـس  رد  رودرپ  کلف  یتسپ  زا  روث  شوگ  رد  شاهرگنک  نابز  هک  دـید  یعـضوم  تفای ،
ْدََقل َو   » نومضم زا  حیولت  ینشور و  لامک  زا  دوب  هداتفا  يراع  لزلزت  زا  لطاع و  للخ  زا  يراکگنس  تقو  رد  هک  يراکگنـس  ياههعطق 

. دادیم ربخ  ار  بش  نانیشنکیرات  « 1 « » َحِیباصَِمب اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز 
هّیونثم

لحز جوا  تسوا  بوکدگل  هکلحمعیفر  نانچ  يدنلب  رد 
درک ایرث  هناد  زا  همعطدرک  اجنآ  زارف  رگ  يریاط 

روث هناد  ناشکهک و  هک  زارود  همه  رد  هریخذ  ار  نآ  لها 
روه همشچ  لالز  زا  بآ  هدربرورض  تقو  تسد  ولد  رد  هدز 

قشنم نیمز  فرط  ناز  کلف  اتقدنخ  یکاغم  زا  تسا  هتشگ 
لوزن لاـبقا  تلود و  هب  لاـثمکلف  هعلق  نآ  یلاوح  رد  لاـمهیب  هاـش  بآ  کـت  رد  تسا  هنیآ  رگم  هکباـتیب  ناـنچ  شبناـج  نآ  زا  هاـم 

زا نوچ  هدرک ، شخب  ماظع  يارما  رب  لچروم  مسر  هدعاق و  هب  ار  لحملا  عیفر  جورب  نآ  لاحم  نوماریپ  عضاوم و  یـشاوح  هدومرف  لالجا 
مرجال دوشگ ، ناوت  ار  نآ  لکـشم  هدقع  گنج  يرایتسد  هب  هک  دومرفن  نآ  زیوجت  تنازر  اب  ریگناهج  يأر  تناصح  طرف  تناتم و  لامک 

يراکبقن هدزاود  زور  جـنپ  تّدـم  رد  ناـشیا  و  دـنتخاس . رومأـم  اـهبنارگ  هراپگنـس  نآ  نتفـس  هب  ار  هشیتساـملا  هشیپ  تروس  ناـیچبقن 
هک دیـسر  اجنآ  هب  راک  دـندرک و  يراج  هعلق  نآ  دـسج  رد  ددرگ  يراط  يراـس و  يراـسهوک  شوحو  ندـب  رد  يراکـش  ریت  زا  هکناـنچ 

قیقحت هب  ار  هعلق  نآ  یلاـها  نوـچ  ددرگ و  نآ  تاـفرغ  تافرـش  هباـتک  « 2 « » ُِبتُْکِلل ِّلِـجِّسلا  ِّیَطَک  َءاـمَّسلا  يِوْطَن  َمْوَـی  [ » 411  ] تشونرس
: هک لاق  نم  معن  یعابر و  نیا  نومضم  هک  تسویپ 

______________________________

«. میتسارایب ییاهغارچ  هب  ار  نیدورف  نامسآ  ام  . » هیآ 5 ( 67  ) کلم (. 1)
«. میدرون مهرد  هتشون  يراموط  نوچ  ار  نامسآ  هک  يزور  . » هیآ 104 ( 21  ) ءایبنا (. 2)

321 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هّیعابر

اههلفاق يدش  عمج  یفرط  ره  زواههلفان  يدش  ضرف  نآ  رد  هک  يرهش 
دّمحم کیب و  دـمحا  راـی  ددرگیم . هسورحم  نآ  لاـحلا  بسح  « 2  » اهَِلفاس اـهَِیلاع  سفن  ود  کـی  رددرک  « 1  » ُضْرَْألا َِتلِْزلُز  اذِإ  ریـسفت 

دوخ دنزاس و  لطاع  يراع و  لطاب  لایخ  زا  ار  هّلیخم  هک  دندروآ  نآ  رب  تشادیم  ناشیا  هب  ّقلعت  نومنناویک  هعلق  نآ  طبـض  هک  ار  کیب 
هقداص زا  دـنزیوآ و  غیردیب  وفع  نماد  رد  نامالا  لوق  راذـتعا و  تسد  هب  دـنزادنین و  كاله  هطرو  رد  نیا  رب  هدایز  ار  هعلق  نآ  لها  ار و 
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راونا موق  نآ  حیاصن  زا  زین  ناشیا  دنزیتسن . الاو  کلف  شدرگ  اب  دـنزاتن و  هعلق  عافر  تعانم و  هب  هدرک  هشیدـنا  « 3 « » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  »
میارج نمرخ  رب  تفطاع  وترپ  زوسمیارج  فطل  هریان  هداهن  راذتعا  كاخ  رب  ار  رابکتـسا  يور  دنداشگ و  هعلق  رد  هدید  حـیال  یهاوخریخ 
باریس تیانع  باحس  تاحشر  هب  ار  ناشیا  لابقا  ضایر  ضامغا  وفع و  زا  دعب  هتـشاگنا ، هدوبان  ار  ناشیا  هدوهیب  تارخذم  هتخادنا  ناشیا 
رّوصتم وا  همیرک  همیـش  زا  هکنانچ  ات  تخانـش  ضّوفم  کـیب  روصنم  ياـمتنا  تلادـع  يأر  هب  ار  نآ  عباوت  هعلق و  نآ  تموکح  تخاـس و 

يوفصلا ردیح  دیعس  دیهش  ناطلس  ترـضح  هک  یتقو  زا  نوچ  و  دناسر . میدقت  هب  داهتجا  دهج و  موسر  دالب  راید و  نآ  ییاراد  رد  دشاب 
هتشگ نیشنمه  تداهش  دهـش  عّرجت  هب  « 4  » َنیِِحلاَّصلا َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنـیِذَّلا  َعَـم   » ینیـسحلا [ 412]
نامرف لیبدرا  هریظح  هب  ماظع  مارک  يابآ  دـقرم  هب  شنویامه  شعن  لقن  هب  یلاع  يأر  دوب ، نارـسربت  عضوم  نوفدـم  شکرابم  دـسج  دوب ،
دهاشم دهاشم  ار  نایگراظن  تشگ ، نیعلا  بصن  « 5 « » ْتَّلََخت َو  اهِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو  «، » ْتَّدُم ُضْرَْألا  اَذِإ  َو   » همیرک ار  شربق  نیمز  نوچ  و  داد .

دسج نآ  هب  كاکفنا  هک  دیدرگ 
______________________________

هیآ 1. (، 99  ) هلزلز (. 1)
هیآ 82. (، 11  ) دوه (. 2)

«. تسا ناشیاهتسد  يالاب  ادخ  تسد  . » هیآ 10 ( 48  ) حتف (. 3)
«. ناحلاص نادیهش و  ناقیّدص و  ناربمایپ و  نوچ  تسا  هداد  ناشتمعن  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  اب  . » هیآ 69 ( 4  ) ءاسن (. 4)

«. ددرگ یهت  دنکفا و  نوریب  دراد  نورد  رد  هک  ار  هچره  دوش و  طسبنم  نیمز  نوچ  و  . » تایآ 3 و 4 ( 84  ) قاقشنا (. 5)
322 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 

هاش اجنآ  زا  و  دنداتـسرف . لیبدرا  بناج  هب  هداد  ییاج  ددـجم  شعن  ون و  هفاّـفل  رد  هتفاـین  هار  ساـساتیالو  ندـب  نآ  هب  ساردـنا  كاـپ و 
ینارماک یناوج و  مزاول  حارفا  تّرـسم و  هب  غارف  يور  زا  اـجنآ  رد ]  ] اتـش هّیقب  هتـشگ ، غاـبارق  هّجوتم  هلا  تیاـنع  تیار  هیاـس  رد  هاـنپنید 

نییآ عاونا  هب  رادمنودرگ  هاش  مودق  هب  راهب  ندمآ  ترصن و  حتف و  هدژم  هب  ار  راید  نآ  یلاها  دومرف و  زیربت  تمیزع  راهب  لّوا  هدینراذگ 
مـسر هب  يراهب  تروی  زا  يراکماک  يریگماک و  لوصح  زا  دـعب  هتـشاد  فّقوت  اجنآ  يزور  دـنچ  یلعا  ترـضح  و  دـنداد . نییزت  بیز و 

لاب غارف  بابسا  جیردت  هب  هتخاس  ینمجنا  رامخ  عفد  هداب و  برـش  هب  ینمچ  ره  رد  یتشگ و  راکـش  زا  یتشد  ره  رد  هدومرف  نوریب  قالیی 
هئاعمـست رـشع و  تس  هنـس  ناتـسبات  لصف  لّوا  هتخیر . هتخیب و  لاـثمتنودرگ  مشح  هراتـس  باون  قرفقرف  رب  ار  لاـمآ  یناـما و  لوصح  و 

[413  ] هیعاد لّوا  دوب ، نویامه  ریمض  نونکم  ییاشگناهج  لایخ  نوچ  و  تشگ ، لومشتلود  تاقدارس  لوزن  مّیخم  هّیناطلس  نمچ  ( 916)
نیمارف ریظن  دراطع  نایشنم  هداد  نامرف  رکشل  عمج  هب  اجنآ  دزادنا  ناسارخ  رس  رب  یهانپتلود  لابقا و  هیاس  یهاش  رتچ  يامه  هک  دوب  نآ 

. دندیدرگ هناور  فرط  ره  هب  هتشگ  ربخ  نیا  ثعاب  ریسلا  عیرس  نایچاوت  دندرک و  یملق 
هّیونثم

ریزو ریما و  گرزب و  درخ و  زریگمیلقا  هاش  روشک  رد  هک 
شیوخ تخر  دشک  یهاش  يودرا  هبشیوخ  تخب  تلود و  یهارمه  هب 

ربهار دوب  ناسارخ  مزع  هبرگداد  لداع  هشنهاش  هک 
رامد درآرب  نمشد  ناج  زا  هکرادمنید  ورسخ  نآ  تسنآرب 

یهرمه شیرادنید  تسلدع و  زیهر  تلود  تسا و  نیهر  شتخب  وچ 
زاب کلم  قفا  ات  قفا  زا  دنکزارطنودرگ  رتچ  درب  اجره  هب 

نیز ریز  دشک  نوگلگ  هک  اجره  هبنیبج  گنر  تسا  لآ  ار ز  وا  وچ 
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تسربنامرف هنوگره  هب  ار  هش  هکتسرمحا  رگ  اجنآ و  دوسا  رگا 
لاله  گنر  شلاح  داب  یهتلآ  تسوا  هرهچ  نت  جنپ  زا  وچ 

رب نانتما  تّزع و  هیاس  ناتسیتیگ  ملع  هّیناطلـس  زا  نمز و  متخ  داب  وا  لآ  رب  هکنتجنپ  نآ  زازعا  هب  یهلا   323 ص : نتم ، یهاش ، تاحوتف 
هاپـس عمج  تقو  ات  هدـنکفا  هّیناطلـس  فارطا  زا  بونج  بناج  رد  امتناترـضخ  تسا  ینمچ  اسآتشهب و  تسا  یقالیی  هک  ناقرخ  دودـح 

. دوب هام  رهم و  هیاسمه  لزنم  نآ  رد  هاگراب  هّبق  ملع و  هچهم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 457 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 459زکرم  هحفص 458 

PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org


PDF.tarikhema.org

PDF.tarikhema.org
ta

rik
he

m
a.

or
g

http://www.ghaemiyeh.com
http://pdf.tarikhema.org
http://pdf.tarikhema.org
http://tarikhema.org

	فهرست
	فتوحات شاهي
	مشخصات كتاب
	فهرست مطالب
	پيشگفتار
	اشاره
	سرگذشت مؤلّف
	مشخصّات نسخهها
	روش تصحيح
	منابع فتوحات شاهي
	ويژگيهاي اثر

	مقدّمه گفتار در حسب و نسب خاندان صفوي
	گفتار در شرح بعض آثار كه از حضرت شيخ كه در حين توطّن در مشيمه آن كريمه و در ايّام ولادت باسعادت و اوقات صغر از كرامت و خارق عادت روي و چهره گشوده
	ذكر الم و تعب و رسيدن شيخ به صحبت شيخ زاهد
	ذكر باب اجازت تلقين و ارشاد كه از شيخ زاهد بر چهره اقبال شيخ گشاد
	واقعه مرض و ذكر وفات شيخ عاليدرجات
	ذكر احوال ولايت مقال حضرت شيخ صدر الدّين موسي انزله اللّه تعالي في درجات [31] العليا
	حضرت شيخ خواجه علي- قدّس اللّه سرّه العزيز-
	حضرت شيخ صدر الدّين ابراهيم
	حضرت سلطان جنيد «5»
	ذكر خير آن مظهر غرايب اثر ابو الغازي سلطان حيدر رحمة اللّه عليه الي يوم المحشر
	فتح پنجم در طالع شدن آفتاب عالمافروز شاهي از اوج هدايت و دينپناهي و پرتو افكندن بر مفارق عاليمان از ذروه ماه تا حضيض ماهي
	ذكر توجّه اعلام غزا اقتضاي سلطان قضا رضا به جانب شروان پيك قضا و رحلت از آن مرحله برمقتضاي قضا
	اخبار در ذكر احوال نفيسه اين دودمان فقر و فخر و محبوس شدن شاهزادگان در مملكت فارس به قلعه اصطخر
	انفتاح «1» ابواب اكرام و اعزاز به دست لطف سببساز بيانباز بر چهره كواكب آسمان خشوع و نياز يعني خلاص شدن شاه سرافراز با برادران از قلعه اصطخر شيراز
	دبير قلم را به شرح بقيّه احوال نقيّه سلطان علي پادشاه و شاه دينپناه رهنمون ساختن و لواي فلكفرساي دولت شاهي را بعد از شهادت سلطان علي پادشاه از اردبيل به گيلان افراختن
	دفتر دوم [در بيان عروج شاه اسماعيل]
	گفتار در عروج آفتاب دولت گردونثبات از حضيض بروج گيلانات و سايه افكندن بر مفارق عالميان از جميع جهات
	گفتار در تعداد لشكر ملايكشرف و فرستادن ايلچيان به احضار اصحاب ارادت به هر طرف
	ذكر اعلام فتح اعلام در پناه مهيمن علّام به مواضع دقوز اولام «1»
	گفتار در ييلاق فرمودن شاه همايونسايه با عساكر غزاپيرايه در موضع بلندپايه ساروقايه
	ذكر توجّه شاه مشترينشان به جانب ارزنجان «1» و مطارحه با امراي لشكر بيكران و فرستادن غازيان به غزاي سرحدّ گرجستان
	گفتار در فتح قلعه منتش به تائيد قادر يَحْكُمُ ما يُرِيدُ «1» و عبور لواي منصور از آب كر با غازيان دل از نور جهاد و سرور و اخلاص و اعتقاد پر
	گفتار در توجّه رايات نصرتپناه به جانب شماخي و عزم محاربه شيرانشاه به پايمردي فتح قريب و زور بازوي نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ «1»
	كميت خامه را به ذكر محاربه شيرانشاه فرّخيسار در ميدان سخن تاختن و تيغ ناطقه را به خون فرقه شرواني در مضمار گفتار رطب اللسان ساختن
	گفتار در عزيمت اعليحضرت شاه دينپناه [175] به جانب شماخي و توجّه به شهرنو و گريختن شيخ شاه با آن فرقه بذل فرار و هزيمت در گرو
	قشلاق فرمودن شاه با دين و داد در شهر محمودآباد و فرستادن لشكريان پاكاعتقاد به جانب باكويه و حدود آن بلاد
	الويه توجّه به جانب قلعه گلستان افراختن و آن سرزمين را از يمن قدوم رشك بوستان ارم ساختن
	محاربه و شكست الوند به خطّه تبريز فردوسمانند
	[221] ذكر قشلاق فرمودن حضرت اعلي در تبريز جنّتنشان و عزيمت فرمودن از عقب الوند به جانب آذربايجان
	گفتار در عزيمت شاه با دين و داد به صوب مملكت عراق و غالب شدن بر لشكر نامراد به تأييد خالق علي الاطلاق
	ذكر توقّف رايات آفتابمانند روزي چند در نواحي الوند «1» و خبر يافتن از توجّه نامراد به شيراز و در عقب رفتن خسرو سرافراز
	گفتار در آرايش خطه كاشان به قدوم عساكر فرخندهمآثر شاهي و آسايش مردم آن عرصه جنّتنشان در سايه معدلتگستري و عدالتپناهي
	گفتار در شرح طوي همايون جهت آيينبندي و الباس و اطعام خواصّ و عوام به لباس خرّمي و طعام خرسندي
	ذكر توجّه رايات آفتاب اشراق به مدينه قم جهت قشلاق و از آنجا بردن لشكر درياشكوه به جانب رستمدار و فيروزكوه
	[284] ذكر توجّه رايات كشورگشاي به قلعه استاي و فتح آن قلعه گردونساي به توفيق خداي
	ذكر بعض احوال كه وقايع آينده به آن منوط است و سوانح امور گذشته به آن مربوط
	توجّه نمودن آن مهچه رايت آفتابشعاع به بلده يزد جهت دفع محمد كره و اتباع و آوردنش به حضيض مذّلت از اوج ارتفاع
	گفتار در فرستادن عابدين بيك به ابرقوه و عزيمت به صوب طبس با لشكر كوهشكوه و از آنجا مراجعت به اصفهان جنّترسوم و آمدن ايلچي روم
	[414] آغاز توجّه رايات گيتيستان به عزم تسخير عرصه دلپذير خراسان و جمع كردن اسباب آن امر مشكلآساي آسان
	اشاره
	هماي لواي جهانگشاي را ذي بال ساختن و مهچه علم نصرت پرچم به محاربه خان شيباني به اوج كشورستاني برافراختن «1»
	زورآزمايي كردن سرپنجه دولت خسرو گيتيستان در مرو شاهجان با كوكب طالع محمد شيباني خان و ظفر يافتن به عون مهيمن منّان
	گفتار در رسيدن خواجه سيف الدّين مظفّر به دار السلطنه بهجتاثر و تزيين خطبه به اسامي سامي ائمّه اثني عشر و القاب شاه دينپرور و رسيدن امير نجم بعد از آن به اين كشور و تزيين بيروني شهر جهت رسيدن پادشاه حيدريمنظر
	ذكر قشلاق فرمودن خديو آفاق و رو نمودن بعضي امور به حسب اتّفاق
	گفتار در توجّه رايات آفتابمثال به عزم تسخير سمرقند تا قيسار «1» و المال و مرحمت فرمودن شاه فرشتهخصال بر حكّام سمرقند به سعي خواجه محمود و رفتن او به ماوراء النّهر به موجب حكم لازم الامتثال «2»
	ذكر مراجعت حضرت اعلي به جانب عراق و رسيدن خواجه سيف الدّين مظفّر با حكّام مازندران به اتّفاق
	قلم را به ذكر ضروريّات علم ساختن و علم شرح آنها را در ميدان سخنراني برافراختن
	ذكر اقتران يافتن نيّر اقبال بابري رفعتمكاني با كواكب اجلال امير نجم ثاني و ظهور و بروز تقديرات الهي و انتقال امير مشار اليه از جهان فاني به منزل جاوداني
	گفتار در رسيدن اين خبر ناخوش اثر و وصول سلاطين ماوراء النّهر به حوالي شهر و مضبوط كردن اركان دولت حوالي آن را به مكنت و صولت
	گفتار در رسيدن اخبار ملالتآثار امير نجم ثاني و آمدن سلاطين ازبكيّه به دار السلطنه وسيع المباني
	عنان شبديز را جهت مدافعت فرقه فتنهانگيز به خراسان منعطف ساختن و آن ملك را از گرد ناورد ايشان بازپرداختن
	افزودهها
	اشاره
	تعليقات
	ص 1 صدر الدين موسي اردبيلي
	ص 1 شيخ جنيد
	ص 1 سلطان حيدر
	ص 2 شيخ صفي الدّين اردبيلي،
	ص 2 اوزون حسن:
	ص 3 ابن بزّاز
	ص 3 ابراهيم ادهم:
	ص 14 شيخ جنيد بغدادي
	ص 15 شيخ نجيب الدّين بزغش
	ص 15 ظهير الدّين بزغش
	ص 15 شيخ ابو عبد اللّه محمّد بن خفيف شيرازي
	ص 22 حسن بصري
	ص 22 سري سقطي
	ص 22 معروف كرخي
	ص 22 داوود طايي
	ص 22 شيخ وجيه الدّين قاضي
	ص 23 ابو النجيب سهروردي
	ص 23 مشعشعيان
	ص 24 شهاب الدّين محمود اهري
	ص 25 قاسم انوار
	ص 31 اشرف چوپاني
	ص 39 شروان
	ص 40 شيخ زاهد گيلاني
	ص 61 منصور پرناك
	ص 62 بايسنقر ميرزا
	ص 63 فرخ يسار
	ص 64 رستم بيك
	ص 83 خروج شاه اسماعيل
	ص 83 «تيرماهي»
	ص 122 شابران
	ص 140 ابراهيم شيخ شاه
	ص 174 تغيير مذهب در ايران
	ص 186 سلطان مراد
	ص 244 سلطان بايزيد دوم
	ص 253 عقار
	ص 306 سلمان فارسي
	ص 308 امير نجم مسعود گيلاني (امير نجم اوّل)
	ص 309 مولانا شرف الدّين علي يزدي
	ص 313 قاضي محمد كاشي
	ص 323 شيبك خان
	ص 324 شيخ محيّ الدّين لاهيجي
	اشاره
	مضمون نامه شيبك خان و جواب كه حضرت شاه عالميان بدو نوشته
	جواب شاه اسماعيل

	ص 345 سلطان حسين بايقرا
	ص 349 احمد تفتازاني
	ص 356 سيّد شريف جرجاني
	ص 358 محمود خان ديلمي
	ص 366 قنسو- قانصو
	ص 381 مولانا بنايي
	ص 399 خليل سلطان

	واژهنامه
	آ- الف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	چ
	ح
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	گ
	ل
	م
	ن
	و
	ه
	ي

	فهرست آيات
	فهرست احاديث و تمثيل و جملات عربي
	فهرست اشعار فارسي
	فهرست اشعار عربي
	فهرست مصرعها
	فهرست اشخاص
	آ
	الف
	ب
	پ
	ت
	ج
	چ
	ح
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ط- ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ل
	م
	ن
	و
	ه
	ي

	فهرست جا و مكان
	آ
	الف
	ب
	پ
	ت
	ج
	چ
	ح
	خ
	د
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ط
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	گ
	ل
	م
	ن
	و
	ه
	ي

	فهرست مشاغل و مناصب
	آ
	الف
	ب
	پ
	ت
	ج
	خ
	د
	س
	ش
	ص
	ط
	ف
	ق
	ك
	گ
	ل
	م
	ن
	ي

	فهرست ملل و نحل
	آ
	الف
	ب
	ت
	ج- چ
	ح
	د- ذ
	ر
	س
	ش
	ص
	ع
	ف- ق
	ك- گ
	ل- م
	ن
	ه- ي

	كتابنامه


	افروختن قهر آتششكوه و سوختن كره و مردم ابرقوه و قشلاق و شكار در اصفهان بهشتآثار
	لواي عزيمت از اصفهان به جانب همدان افراختن و بر فراز فايض الانوار حضرت امامزاده سهل بن علي «2» قبّه عالي ساختن «3»
	افراختن لواي عزيمت به اوج هفتم طارم به عزم سورلوغ و از آنجا قصد محاربه صارم
	گفتار در رفتار سمند بادكردار به جانب سلطانيّه دقيق تاختن و از آنجا عزم سورلوغ نمودن و به ارسال امرا بنيان عمر مردم صارم را از پاي درانداختن
	اشتغال بخش نوروزي آن سال در رسيدن خبر توجّه علاء الدوله «1» ذو القدر تا حدود ديار بكر به مسامع جاه و جلال
	قلعه خرپرت و ظفر يافتن محمد بيك استاجلو بر فرقه ذو القدر به عنايت فتّاح علي الاطلاق و عزيمت خوي به هواي قشلاق
	آغاز داستان فتح بغداد سلامت معاذ و رفتن ايلچي به آن صوب از جانب شاه اسلام ملاذ
	تحريك زورق خامه در دجله دوات به ذكر مشرّف شدن بغداد به قدوم شاه درياصفات و زيارت ائمّه عاليدرجات عليهم اصناف السلام و انواع الصلوات
	گفتار در صيد افكندن شاه شيرشكار و شرح صحبت بهشتآثار
	گفتار در استقرار رأي عالممدار و عزيمت خوزستان و عزم آن ديار «1»
	در اهتزاز آمدن رايت سرافراز از عرصه شيراز به صوب آذربايجان و عراق و حايل شدن امير نجم الدّين مسعود و درگاه شاه فلكاعزاز [و] اسباب دوري و فراق «1»
	گفتار در دلالت دولت شيرافكن به جانب شروان نوبت دوّم شاه دينپناه را با تخت سعادت انجام و لشكري به كثرت انجم

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

